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१. मनुष्यजन्म 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, January 1, 2013 

जानकीजीवन स्मरण जयजय राम! श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज याांचां स्मरण करीत तयाांच्या 

ववचाराांच्या आधारावर आजपासून वर्षभर आपण वचांतन सुरू करीत आहोत. वचांतनाच्या सुरुवातीला 

गोंदवल्याच्या प्रथेप्रमाणे सीतामाई ांचां आवण प्रभूचां स्मरण आहे. सीतामाईचां अवघां जीवन म्हणजे 

रामस्मरणच आहे. तया जीवनाचां ध्येय मनात जोपासण्यासाठी हे स्मरण आहे. सम-ववर्म 

पररवस्थतीतही सीतामाईच्या मनातलां रामस्मरण जसां कणभरही कमी झालां नाही, तसां स्मरण 

साधकाला साधावां, हा तयामागचा हेतू आहे. मुळात आपण साधक आहोत का? साधक हे पद 

नाही. हे ववशेर्ण नाही. ती एक वस्थती आहे. साध्यासाठी पूणष जीवनापषण जो करतो तो साधक. 

आपण तसे साधक आहोत का? पण साधक ही तर फार पुढची गोष्ट झाली. आपण आधी माणूस 

तरी आहोत का? हेच सूत्र पकडून आपल्या वचांतनाचा प्रारांभ श्रीगोंदवलेकर महाराजाांच्या वाक्यानां 

करू. श्रीमहाराज म्हणतात , ''मनुष्य म्हणून जन्मलेला माणूस, माणूस म्हणून मेला तर खरा. ' ' बघा 

हां, महाराज इथे 'साधक म्हणून मेला तर खरा ', म्हणत नाहीत. 'वसद्ध म्हणून मेला तर खरा ', म्हणत 

नाहीत! माणसाचा जन्म वमळाला ना , मग वनदान कमीतकमी माणूस म्हणून तरी मरा, असां म्हणतात! 

यामागचां रहस्य काय आहे? वाचायचां म्हणून हे वाक्य पटकन वाचलां तर आपल्याला वाटतां की, 

'माणसानां आधी चाांगला माणूस होण्याचा प्रयतन करावा. तो गेल्यावर तयाच्या माणुसकीचां स्मरण 

लोकाांना झालां तर तयाचा जन्म साथषकी लागला ', असां श्रीमहाराजाांना साांगायचां आहे. पण अथष 

एवढाच नाही. हे वाक्य अवतशय अथषघन आवण गूढगांभीर आहे. या वाक्याचां मूळ श्रीमहाराजाांच्याच 

दुसऱ्या एका वाक्यात आहे. ते वाक्य असां, ''काही गोष्टी प्रयतनसाध्य नाहीत. तया भाग्याने येतात. 

मनुष्यजन्म तसा आहे. इतर योनीतून मनुष्यजन्म येणे हातचे नाही. ' ' वजवाला माणसाचा जन्म कसा 

लाभतो, याचां रहस्यच महाराज सूवचत करीत आहेत. तया रहस्याकडे आपलां कधीच लक्ष जात 

नाही. आपण जगात वावरतो खरां  पण अांतमुषख होऊन वनरीक्षण करीत नाही. या जगात वकतयेक 

जीव आहेत. जलचर , भूचर, खेचर प्राणी आहेत. पक्षी आहेत. झाडां, वेलीही वकतयेक आहेत. 

तयाांच्या पाना-फुला-फळाांतही वकती वैववध्य आहे. या चराचरात आपण माणूस म्हणून जगत 

आहोत. आपण 'माणूस' आहोत, याचांही भान आपल्याला नसतां. भोवतालच्या जीवसृष्टीतील 

आपल्या वेगळेपणाचां, आपल्या माणूसपणाचां भानही नसतां. तयामुळेच या माणूस असण्याचां महत्त्व 

आवण अपूवाषई आपल्याला जाणवतदेखील नाही. आपण माणूस म्हणून जन्मलो खरे पण माणूस 

म्हणूनच का जन्मलो? तयामागे आपलां कतृषतव आहे का? महाराज म्हणतात, माणसाचा जन्म 

प्रयतनसाध्य नाही. तो भाग्यानां आला आहे. मग ते भाग्य कोणतां? 
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२. चक्र 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, January 2, 2013 

आपण माणूस म्हणून कसे जन्माला आलो, असा प्रश्न मनात डोकावला तर तयाचां उत्तर माणूस शोधू 

लागतो. तयातून पुढे येतो तो ८४ लक्ष योनींचा वसद्धाांत. ८४ लक्ष योनीतून जीव वफरत असतो आवण 

या जन्म-मृतयूच्या अववरत चक्रातून सुटण्यासाठीची सांधी म्हणून तयाला मनुष्यजन्म लाभतो, असां 

पुराणाांतरी साांवगतलां आहे. म्हणजेच आपण पशु-पक्षी, जीव-जांतू, कीट-पतांग, जलचर, झाडां-वेली 

अशा कोणतया ना कोणतया स्वरूपात जन्म घेत होतो आवण मरत होतो. अशात आपल्याला , 

श्रीमहाराजाांच्या साांगण्यानुसार भाग्यानां माणसाचा जन्म लाभला. हा जन्म प्रयतनाांनी लाभलेला नाही, 

तो 'भाग्यानां' लाभलेला आहे. ते 'भाग्य ' नेमकां  कोणतां, ते आपण पाहाणारच आहोत पण तयाआधी 

आपल्या मनातील शांकाही पाहू. काहीजणाांना वाटेल की हे सारां  थोताांड आहे. असां ८४ लक्ष योनीचां 

चक्र वगैरे काही नाही. मग आपणच ववचार करून पाहा आवण आपल्याही अवतीभवती वनरीक्षण 

करा. या जगात वकतीतरी प्रकारचे पशुपक्षी, वकतीतरी प्रकारची झाडां, वेली, पानां, फुलां आहेत. 

वकतीतरी प्रकारची माणसां आहेत. हे सृष्टीतलां जे ववराट वैववध्य आहे तयाचा अांतस्थ समान धागा 

म्हणजे ही सारी सृष्टी स+जीव आहे! अथाषत प्रतयेक वस्तुमात्रात जीव आहे. ज्या गोष्टींना आपण 

वनजीव म्हणतो तयातील वकतयेक गोष्टींचां मूळ सजीवातच आहे. लाकडी खुची घ्या. ते लाकूड वजवांत 

झाडाचांच तर होतां. तेव्हा सजीव आवण वनजीव वस्तुांनी हे जग भरलेलां आहे. या दोघाांतही एक 

समान धागा आहे तो अवस्ततवाचा. श्रीमहाराज याांनी नाम श्रेष्ठ की रूप श्रेष्ठ या चचेतही या 

अवस्ततवाचाच, आहेपणाचाच अवभनव वसद्धाांत साांवगतला आहे. सजीवही आहे आवण वनजीवही 

आहे! थोडक्यात जीवतव , अवस्ततव हे चराचरातला समान धागा आहे. मग आपणच माणूस का 

बनलो आवण दुसरा एखादा जीव प्राणी म्हणून वकां वा झाडां म्हणून का जन्मला? सारांच जर थोताांड 

असेल तर अमक्यालाच माणसाचा आवण तमक्याला मुक्या प्राण्याचाच जन्म लाभेल, हा वनणषय 

कसा झाला? कुणी केला? ही गुांतागुांत एवढीच नाही. माणसाचा जन्म लाभूनही एखादा कां गाल 

असतो तर कुत्र्याचा जन्म लाभूनही श्रीमांताघरचां लाडकां  श्वान झाल्यानां एखादां कुत्रां ऐर्ारामात जगत 

असतां. अथाषत जन्म लाभूनही तया जन्मातलां 'सुख-दुख ' वेगवेगळां  असतां. तयाचां कारण प्रारब्ध 

साांवगतलां जातां. मग कुठेतरी जाणवतां की चराचराचां हे गूढ उकलण्यापलीकडचां आहे. अशा या 

चराचरात आपल्यालाही माणसाचाच जन्म का लाभला , हे साांगणां कठीण आहे. मग काहीजण 

साांगतात, पाप आवण पुण्य समान झालां की माणसाचा जन्म लाभतो. आता यातही काही तथ्य नाही. 

कारण माणसाचा जन्म लाभण्याआधीच्या जन्मापयंत मी जर पशुयोनीत असेन तर प्राण्याकडून 

होणाऱ्या कृतींचां 'पाप 'आवण 'पुण्य' असां वगीकरणही कठीण मग ते समसमान होणां तर दूरच! 
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3. लाभ 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, January 3, 2013 

पाप आवण पुण्य समसमान झाले की माणसाचा जन्म लाभतो, असांही साांगतात. पण तयात तथ्य 

नाही. माझे आधीचे जन्मां माणसाचेच असले तरीही तयात तथ्य नाही. कारण मी जर सतप्रवृत्त असेन 

तर मी जेवढे पुण्यकमष करीन वततकेच पापकमष मी करूच शकणार नाही. तसेच जर मी दुष्प्रवृत्त 

असेन तर वजतके पापकमष मी करीन वततकेच पुण्यकमष मला साधूच शकणार नाही. अथाषत वजथे 

माझ्या प्रवृत्तीचा ओढा आहे ती गोष्ट अवधकच होणार. मग माणसाचा जन्म लाभतो कसा? 

श्रीगोंदवलेकर महाराज म्हणतात, ' 'काही गोष्टी प्रयतनसाध्य नाहीत. तया भाग्याने येतात. मनुष्यजन्म 

तसा आहे. इतर योनीतून मनुष्यजन्म येणे हातचे नाही. ' ' अथाषत माणसाचा हा जन्म माझ्या कतृषतवाने 

वमळालेला नाही तो भाग्याने वमळाला आहे. हे भाग्य  कोणतां? तर अनांत जन्माांमध्ये माझ्यात कणभर 

का होईना सतयाची एक ओढ कधीतरी उतपन्न झाली असलीच पावहजे. जन्ममृतयूच्या चक्रात वपचून 

कधीतरी मी कळवळून प्राथषना केलीच असली पावहजे. तया प्राथषनेचां, तया ओढीचां भाग्य उजळलां 

आवण मग मला माणसाचा जन्म द्यायचा वनणषय परमातम्यानां घेतला. मला माणसाचा जन्म वदला तो 

या चक्रातून सुटण्यासाठी. पण ते माझ्याच्यानां होणां महाकठीण हे लक्षात घेऊन तयानां साांवगतलां की 

सद्गुरूरूपानां मीच तुझ्या आयुष्यात येईन आवण बांधातून सुटण्याचा मागषही दाखवीन आवण तयावरून 

तुला चालण्याची कलाही वशकवीन. श्रीगोंदवलेकर महाराज याांचांच एक वाक्य आहे, ''आई मुलाची 

फार तर एक जन्मापयंत, म्हणजे देह आहे तोपयंतच काळजी करील , पण गुरू हा जन्मोजन्मी तुमची 

काळजी घ्यायला तयार आहे. '' (प्रवचने/१५ जुलै) तेव्हा प्रतयेक जन्मात ते माझ्याबरोबर असतात, 

माझी काळजी घेत असतात , मला सुटकेचा मागष दाखवीत असतात. आता मला खरांतर कोणतया 

ना कोणतया पशुपक्ष्याचा जन्म लाभणार होता पण भाग्यवशात मला माणसाचा जन्म लाभला. देह 

जरी माणसाचा लाभला तरी मला खरा जो जन्म लाभणार होता तया पशुपक्ष्याच्या सवयी माझ्यात 

प्रधान असतात. उदाहरणाथष मला कुत्र्याचा जन्म लाभणार होता पण माणसाचा लाभला , तर माझ्या 

सवयींवर, वृत्तीवर कुत्र्याच्या सवयींचा प्रभाव असेल.. याप्रमाणे. तयामुळे माझ्या आयुष्यात जेव्हा 

सद्गुरू येतात तेव्हा ते माझ्या सवयींकडे पाहात नाहीत. कुणाला वाईट म्हणून ते वझडकारत वा 

नाकारत नाहीत. कारण मी माझ्या सवयींपुढे हतबल आहे, हे ते जाणतात. तया मी मोडू शकत नाही, 

हे जाणतात. तरीही माझ्या उद्धारासाठी ते सरसावतात. श्रीमहाराज म्हणतात , ''मी कधीच कुणाबद्दल 

वनराश होत नाही. जो मनुष्य म्हणून जन्माला आला तयाचा उद्धार होणारच. '' (प्रवचने/ १८ जुलै) 

तया उद्धारासाठीच तर मन, बुद्धी, भावना याांची जोड लाभलेला अजोड असा मनुष्य देह मला 

लाभला आहे. 
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४. ओढीला जोड 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, January 4, 2013 

एका जुगाराच्या अड्डय़ावर दोघे खेळत आहेत. एकजण हरत गेला आवण कां गालही झाला. तरी 

पुढची खेळी आपणवजांकूच, या आशेनां अड्डय़ावरून कजष घेत तो खेळू लागला. दुसरा वजांकत गेला 

तयामुळे आणखीवजांकत जाण्याची तयाची आशा बळावली आवण मोहाने तो खेळू लागला. दोघां तया 

अड्डय़ावरच अडकले. एक कां गाल पण कजषबाजारी. ते कजष चुकतां केल्यावशवाय तयाला पाय 

काढता येईना. दुसरा सधन पण मोहग्रस्त. तयामुळे तयाचा पाय वतथून वनघेना! पापकमाषनी 

नरकयातना भोगत अनेक जन्म पायपीट करीत रावहलेला जीव काय आवण पुण्यकमाषमुळे स्वगषसुख 

भोगत आवण ते क्षीण झाल्यावर पुन्हा जन्मचक्रात वभरवभरत रावहलेला जीव काय; दोघाांचा या 

चक्रातून पाय वनघत नाही. तो वनघावा याची सांधी म्हणून मनुष्य जन्माचा अमूल्य लाभ होतो. 

गभाषवस्थेत असताना वजवाला तयाच्या जन्मोजन्मीच्या कमाषची आवण दुखाांची जाणीव असते. 

(मृतश्चाहां पुनजाषतो जातश्चाहां पुनमृत:। नारायोवन सहस्रावण मया दृष्टान्यनेकथा।। - पद्म पुराण) तया 

जावणवेनां होरपळणारा जीव वनश्चय करतो की, आता मनुष्यजन्मात मी माझां श्रेयस प्राप्त करीन. 

तयामुळे जन्ममृतयूच्या चक्रातून माझी कायमची सुटका होईल. (अधुना जातमात्रोऽहां प्राप्त सांस्कार 

एव च। तत: श्रेय: कररष्यावम येन गभे न सम्भव:।।  - पद्म पुराण) मात्र जन्म घेताच एक दाई या 

वजवाला अलगद आपल्या हातात झेलून घेते आवण तयाला आपल्या प्रभावाच्या दुलईत लपेटते. 

कोण आहे ही दाई? ततस्तु वैष्णवी मायाऽऽवृणोतयतयमोवहनी।। (गरुड पुराण) ही दाई म्हणजे वैष्णवी 

माया! ती वजवाला आवृत्त करून टाकते. वतच्या प्रभावामुळेच मुळात ज्या पशुयोनीत मला जन्म 

लाभणार होता तया पशूच्या सवयी जोपासण्यासाठी मी मानवी क्षमताांचा वापर करू लागतो! सवयी 

पशूच्या आवण क्षमता माणसाच्या, या सांयोगानां मी पशूला लाजवेल इतकां  पशुतव जोपासू लागतो! 

मी कुत्राच असतो तरी फारसां वबघडलां नसतां. एखादी वस्तीच 'माझी' मानून मी ती राखत रावहलो 

असतो. पण माणसाची बुद्धी, कल्पना व ववचारशक्ती आदी क्षमताांची जोड वमळाल्याने मी 

'माझे 'पणाचा परीघ वाढवतच राहतो आवण तो वटकवून ठेवण्याच्या धडपडीत भुांकतही राहतो. मी 

पक्षीच असतो तरी फारसां वबघडलां नसतां. मी एखादांच घरटां  बाांधलां असतां, चोचीतून वजतकां  

वपल्लाांसाठी आणता येईल वततकां च आणलां असतां. पण माणसाच्या क्षमताांची जोड वमळाल्यानां मी 

एकापेक्षा चार घरां  घेण्याची स्वप्नां बाळगू लागतो. सात वपढय़ाांना पुरेल इतकी सांपत्ती साठवू पाहतो. 

मी पशू असतो तर भूक लागेल तेव्हाच खाद्यासाठी भटकलो असतो पण माणूस होताच माझी भूक 

कधीच सांपत नाही. साठवण्याची वृत्ती घटत नाही. तेव्हा श्रीगोंदवलेकर महाराज जे साांगतात, 

''मनुष्य म्हणून जन्मलेला माणूस, माणूस म्हणून मेला तर खरा. ' ' तयाचा अथषववस्तार इतका व्यापक 

आहे. 
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५. परतंत्र 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, January 7, 2013 

गेला आठवडाभर श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या बोधाची पवूषपीवठका आपण पावहली. आज तयाांच्या 

बोधाचा मागोवा घ्यायला आपण सरुुवात करीत आहोत आवण योग असा की, आज तयाांच्या स्मवृतशताब्दी 

वर्ांचा प्रारांभही आह.े सद्गरुू दहेात वदसले तरी दहेातीतच असतात. तयामळेु श्रीगोंदवलेकर महाराज आजही 

आहतेच. पण स्थलू दृष्टीन ेबोलायच ेतर श्रीमहाराजाांनी दहे ठेवनू शांभर वर् ेउलटून गलेी. तयाांनी दहे ठेवला 

आवण तयाांच ेम्हणववणारे आम्ही सवषजण दहेात, दहेबदु्धी आवण दहेासक्तीतच अडकून आहोत. तयासाठीच 

हा बोध आवश्यक आह.े आपल्या बोधाची पवूषपीवठका कोणतया वाक्यावर आधाररत होती? तर 'मनषु्य 

म्हणनू जन्मलेला माणसू, माणसू म्हणनू मलेा तर खरा' थोडक्यात, माणसाला माणसू बनायची पे्ररणा दणेारा, 

तयाला माणसू म्हणनू घडववणारा आवण भगवांताच्या मागाषवर तयाला चालववणारा हा बोध आह.े तयामळेु 

जोवर आम्ही दहेबदु्धी आवण दहेासक्तीतच अडकून आहोत आवण मनषु्य दहेात असनूही पशसूारख्या सवयी-

प्रवतृ्तीतही अडकून आहोत तोवर हा बोध कधीच कालबाह्य़ होणार नाही. आता प्रश्न असा की, मनषु्य म्हणनू 

जन्मलेल्या वजवाला माणसू बनण्याच्या आड येतां तरी काय? तर आपल्या आड आपणच येतो! मोह आवण 

भ्रमाचां खत घालनू आपला 'मी'पणा, अहां आपण आयषु्यभर पोसत असतो, तोच आपल्या माणसूपणाआड 

येतो. र्ड्ववकार आवण अनांत वासना या तयाच्या छटा आहते. या वासननेां माखलेल्या माणसाला वनवाषसन 

करून भगवांताकडे वळवायचां, ही फार कठीण गोष्ट. ती सद्गरुू करीत असतात. तयासाठी भगवांतमय जीवन 

जगायची पे्ररणा ते दते असतात. माणसू मात्र या 'अहां'च्या नादात स्वतला स्वतांत्र, कतृषतववान मानत असतो. 

प्रतयक्षात तो खऱ्या अथाषनां स्वतांत्र नसतो. श्रीमहाराज म्हणतात, 'पशपुक्ष्याांपके्षा माणसू परतांत्र आह.े भगवांत 

पाठीराखा असला तरच जीवन सखुान ेजगता येईल.' (बोधवचन,े अनकु्रमाांक २८०) आपण माणसाला स्वतांत्र 

मानतो आवण पशपुक्ष्याांना परतांत्र. पण महाराज तर साांगतात माणसू पशपुक्ष्याांपके्षा परतांत्र आह ेजर भगवांताचा 

आधार तयानां घेतला तर तो खऱ्या अथाषनां स्वतांत्र होईल, सखुानां जीवन जग ू लागेल! ह े कसां? यासाठी 

पशपुक्ष्याांच्या जगण्याकडे आवण माझ्या जगण्याकडे मी बारकाईन ेपावहलां तर याचां उत्तर वमळेल. तरुळक 

अपवाद सोडले तर भकू लागल्यावशवाय पशपुक्षी खाद्याची तजवीज करीत नाहीत. वनसगाषशी एकरूप होऊन 

जीवनाच्या प्रवाहात स्वतला ववनातक्रार झोकून ते जगत असतात. प्रतयेक क्षणी तया क्षणाच्या गरजेनसुार त े

जीवनाला सामोरे जात असतात. माणसू तसा वनधाषस्त जगत नाही. तयात भर म्हणजे माणसाला मन आवण 

बदु्धीचां दान मोठां  आह ेआवण तयामळेु अनके क्षमता जशा तयाला लाभल्या आहते तसचे अनके सापळेही 

तयानचे वनमाषण केले आहते. 
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६. आधार 

चैतन्य प्रेम  

Published: Tuesday, January 8, 2013 

पशुपक्ष्याांनाही मन आवण बुद्धी आहे. पण स्वरक्षण आवण स्वपोर्ण इतपतच तयाांची झेप आहे. 

माणसाला मात्र मन आवण बुद्धीचां दान मोठां  आहे. तयामुळे ववचारक्षमता, भावनाशीलता, 

कल्पनाक्षमता अशा अनेक क्षमता जशा तयाला लाभल्या आहेत तसेच अववचार , अवास्तव कल्पना, 

सांकुवचत भावना, दुराग्रह असे अनेकानेक सापळेही तयानांच वनमाषण केले आहेत. जोवर माणूस या 

मोहजन्य, भ्रमजन्य सापळयाांत अडकून आहे तोवर तो परतांत्रच राहाणार. तो ववकार, वासनाांचा 

गुलामच राहाणार. तयातून बाहेर पडायचां तर खऱ्या समथष आधाराची गरज आहे. आपल्यालाही 

जगताना आधार लागतोच. श्रीमहाराज म्हणतात , ''आधारावशवाय कोणी जगू शकत नाही याांतच 

माणसाची अपूणषता आहे. आधार नको असलेला पूणष असा एक भगवांतच आहे. आधार हा देहापेक्षा 

मनाचाच आहे. '' (बोधवचने, अनुक्रमाांक २३९) या एका वाक्यात माणसाला आधाराची गरज का 

आहे आवण खरा कोणता आधार तयानां घ्यावा, हे श्रीमहाराज स्पष्ट साांगतात. माणूस अपूणष आहे 

तयामुळेच तयाला आधाराची गरज आहे. आपल्यातील अपूणषतेवर आधाराने मात करून पूणषतव 

वमळवता येईल, या हेतूनांच माणूस आधार शोधत असतो आवण वटकवत असतो. थोडां  सूक्ष्म 

वनरीक्षण केलां तर जाणवेल की आपल्यापेक्षा वैचाररक, सामावजक, साांपवत्तकदृष्टय़ा वरचढ 

असलेल्याच माणसाचा आधार घेण्यासाठी आपण धडपडत असतो. तया आधारानां आपल्यात जी 

त्रुटी आहे वतच्यावर मात करता येईल, असां आपल्याला वाटत असतां. पण वकतीही अपूणष आधार 

गोळा केले तरी तयातून पूणष समाधान वमळू शकत नाही. जो पूणष आहे, स्वतांत्र आहे, शाश्वत आहे, 

वस्थर आहे अशा एका भगवांताच्याच आधाराने मला पूणषतव, स्वातांत्र्य, शाश्वती आवण स्थैयष लाभू 

शकतां. तो आधार घ्यायला श्रीमहाराज साांगत आहेत. श्रीमहाराज साांगतात, 'अजुषनानां भगवांताला 

आपल्या बाजूला घेतले आवण तयामुळे तयाचे जे समाधान वटकले ते काही कौरवाांचे वटकले नाही. ' 

महाभारताचां युद्ध सुरू होण्याआधी दुयोधन आवण अजुषन योगायोगानां एकाच वेळी श्रीकृष्णाांकडे 

गेले. तयाचां साह्य़ मागावां, हा तयाांचा हेतू होता. श्रीकृष्णानां साांवगतलां, मी आवण माझां सैन्य, या 

दोहोंतली वनवड तुम्हाला करावी लागेल. दुयोधना तू प्रथम आलास तेव्हा पवहली सांधी तुला. 

दुयोधनानां ववचार केला, कृष्ण एकटाच आहे. सैन्य तर हजारो सैवनकाांचां. एकाची शक्ती मोठी की 

हजाराांची? तेव्हा तया हजाराांनाच मागून घ्यावां. अजुषनाला दुयोधनाची वनवड ऐकून हायसांच वाटलां. 

कारण तयाची वनवड वनव्वळ कृष्ण हीच होती. दुयोधनाला उमगले नाही की सैन्य आपल्याच 

राजाववरोधात कसे लढेल? एकतर ते लढणार नाही वकां वा पुऱ्या ताकदीवनशी लढू शकणार नाही. 

आता हे वाक्य आवण हा प्रसांग गूढ सतय साांगतो. काय आहे तयाचां तातपयष? 
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७. ननवड 

चैतन्य पे्रम  

Published: Wednesday, January 9, 2013 

श्रीकृष्णाांकडे साह्य़ मागण्यासाठी गेलेल्या दुयोधनासमोर दोन पयाषय होते. भगवान श्रीकृष्ण वकां वा 

तयाांचां सैन्य. दुयोधनानां ववचार केला, कृष्ण एकटाच आहे. सैन्य तर हजारो सैवनकाांचां. एकाची शक्ती 

मोठी की हजाराांची? तेव्हा तया हजाराांनाच मागून घ्यावां. अजुषनाची वनवड वनव्वळ कृष्ण हीच होती. 

दुयोधनाला उमगले नाही की सैन्य आपल्याच राजाववरोधात कसे लढेल? एकतर ते लढणार नाही 

वकां वा पुऱ्या ताकदीवनशी लढू शकणार नाही. ही गोष्ट आज आपल्याही जगण्याच्या लढाईतही लागू 

आहे. आज आपल्यालाही जगताना वनवड करायची आहे भगवांताचा मागष की दुवनयेचा मागष? 

भगवांताचा आधार की दुवनयेचा आधार? भगवांत तर एकटा आहे. दुवनया शेकडोंची आहे. 

अडीअडचणीला एकापेक्षा अनेकाांचाच आधार मोठा नाही का? तयामुळे तया एकाला सोडून 

आपणही अनेकाांना धरून राहू पाहातो आवण शेकडोंना पकडून राहाता यावां यासाठी शेकडोंबरोबर 

शेकडो प्रकारची फरपट सहन करीत राहातो. तया एकाला धरून रावहलो असतो तर? आता हे 

भगवांताला धरून राहाणां म्हणजे तरी काय? आपण आधीच पावहलां की आधार हा देहाचा नव्हे, 

मनाचा आहे. तेव्हा आज दुवनयाकें वित असलेलां आपलां मन भगवांतकें वित करणां म्हणजे भगवांताला 

धरून राहाणां. आज आपलां मन हे दुवनयेशी जखडलेलां आहे. बवहमुषख आहे. ते अांतमुषख करून 

भगवांताशी दृढ करणां म्हणजे भगवांताचा आधार घेणां. श्रीमहाराज म्हणूनच जणू साांगतात की 

जगण्याच्या युद्धात उतरण्याआधी आपल्या मनबुद्धी शरीररूपी रथाचे सूत्र भगवांताकडे द्यायचां की 

दुवनयेकडे हे आधी ठरवा. आपण रथाच्या दोऱ्या दुवनयेच्या हाती देतो आवण मागष वनवेध व्हावा 

म्हणून भगवांताला आळवत राहातो. चाकरी दुवनयेची करतो, पगार मात्र रामाकडे मागतो. तयात 

बदल करायचा आहे. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात की शाश्वत समाधान भगवांताच्या प्राप्तीनेच 

वमळेल. प्रपांचाच्या पसाऱ्यातून नव्हे. ते म्हणतात, ''प्रपांचात अनेक वस्तू आहेत, पण भगवांत एकच 

वस्तू आहे. प्रपांचात वकतीही वस्तू आणल्या तरी तया पुऱ्या पडत नाहीत, कारण एका वस्तूच्या 

आणण्यामध्येच दुसऱ्या वस्तूच्या आणण्याचे बीज आहे. पण भगवांताचे तसे नाही; भगवांताची वस्तू 

एकदा आणली की पुन्हा ती आणायला नको. '' (प्रवचने, २७ एवप्रल) आपण मात्र तया एका 

भगवांताच्या प्राप्तीचा उपाय सोडून दृश्य, स्थूल प्रपांचाचा पसारा वाढववण्यातच स्वतला जुांपून घेतो. 

श्रीमहाराज साांगतात, ''सवष अपूणष वस्तू वमळून एक पूणष वस्तू होत नाही. म्हणून सवष दृश्य वस्तूांतून 

पूणष सुख वमळणार नाही. '' (बोधवचने, अनु. २९७) आता याचा अथष माणसानां प्रपांच सोडून 

भगवांताचा शोध घ्यावा, असां श्रीमहाराजाांना अवभपे्रत नाही. प्रपांच आवण परमाथष यात तयाांनी अशा 

ऐक्याची वशकवण वदली आहे की अवघां जगणां, अवघा प्रपांच हाच परमाथष व्हावा. 
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८. प्रपंच 

चैतन्य पे्रम  

Published: Thursday, January 10, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज याांनी प्रपांच आवण परमाथष याांची साांगड घालून माणसाचां जगणां परमाथषमय 

व्हावां, यासाठी आयुष्यभर मोठय़ा खुबीनां बोध केला. याचां कारण हे की प्रपांच आपल्याला सोडवत 

नाही. श्रीमहाराज म्हणतात , ''प्रपांचाला वाईट म्हणणारा साधू आपल्याला आवडत नाही. '' 

(बोधवचने, अनु. ६१३) ' 'प्रपांचावर सवषस्वी पाणी सोडा असे कोणीच साांगत नाही, आवण तसे 

साांवगतले तरी कोणी ऐकत नाही, पण वनदान प्रपांच म्हणजे आपला स्वाथीपणा, हेच सवषस्व मानू 

नका. ' ' (चररत्र/ प्रसांग- जग हे असां आहे, पृ. २७१) तेव्हा आपण प्रपांचात पूणष जखडून आहोत. 

गाळात रुतलेल्या माणसाला गाळातून बाहेर पडताच येऊ नये वकां वा तयानां पडायचा प्रयतन केला 

तर तो अवधकच गाळात रुतत जावा, तसे आपण प्रपांचात, या जगात, दुवनयादारीत रुतून आहोत. 

उलट तयावर आपलां मनापासून पे्रमही आहे. मी अगदी वनजषन स्थळी गेलो तरी कोणतया ना कोणतया 

रूपात जग माझ्या अवतीभोवती असतांच आवण तयापेक्षा व्यापक जग माझ्या अांतरांगात ववचाररूपाने, 

प्रवतमारूपाने, कल्पनारूपाने असतां. या प्रपांचाचा उगम 'मी 'पणाने बरबटलेल्या वासनेत आहे. 

अांतरांगातील सूक्ष्म जगाचा आधार माझी वासना अथाषत इच्छा, कामना आहे आवण वतच्या 

होकायांत्रानुसार मी बाह्य़ जगात वावरत असतो. अथाषत माझा उगम आवण या जगातला वावर हा 

वासनाप्रेररत आहे. मासा जसा पाण्यातच जन्म घेतो आवण पाण्यावशवाय तो कधीच राहू शकत नाही 

तयाप्रमाणे सूक्ष्म अथाषनां आपला जन्म वासनेतच होतो आवण वासनेवशवाय आपण राहू शकत नाही. 

अांतरांगातला सूक्ष्म प्रपांच आवण वतच्याच आधारावर दृश्य प्रपांचाचा होत असलेला ववस्तार हा या 

वासनेतूनच प्रसवला आहे. हा प्रपांच अतयांत वचवटपणे अांतबाषह्य़ आपल्याला वचकटून आहे. आता 

दृश्यातला प्रपांच वजतका खरा आहे वततकाच आतला प्रपांचही आहेच. पाच ज्ञानेंवियां आवण पाच 

कमेवियां याद्वारे जगाकडे असलेली माझी ओढ हादेखील प्रपांचच आहे. श्रीमहाराज म्हणतात, 

''दुसऱ्यापासून सुख वमळवण्याचा प्रयतन करणारा मनुष्य हा प्रपांची होय. '' (चररत्र/ प्रपांचववर्यक 

बोधवचने) एखाद्यानां स्थूल अथाषनां घरादाराचा तयाग केला आवण पुढे धमषप्रचारासाठी आश्रम 

काढला. पण तयाच्या मनात अनुयायाांची सांख्या वाढववण्याचा मोह उतपन्न झाला आवण लोकाांकडून 

आदर, प्रेम वमळावे, अशी इच्छा वनमाषण झाली तर तोदेखील प्रपांचीच! श्रीएकनाथमहाराजाांनी 

'वचरांजीवपदा 'त तयाचां मावमषक वणषन केलां आहे. तेव्हा या प्रपांचातून कोण सुटला आहे? तयामुळे 

श्रीमहाराज स्थूल प्रपांच सोडायला साांगत नाहीत. तो सोडणां एक वेळ सोपां आहे पण अांतरांगातला 

प्रपांच सुटणां कठीण आहे. श्रीमहाराज म्हणतात , ''वासना मारणे कठीण आहे. वासनेत आपला जन्म 

आहे. ती मारणे म्हणजे स्वत: मरणे आहे. ते कोण पतकरील?'' (बोधवचने, अनु. २००) 
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९. प्रपंच आनि परमार्थ 

चैतन्य पे्रम  

Published: Friday, January 11, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज म्हणतात , ''वासना मारणे कठीण आहे. वासनेत आपला जन्म आहे. ती 

मारणे म्हणजे स्वत: मरणे आहे. ते कोण पतकरील?'' अांतरांगातला प्रपांच सोडणां म्हणजे ही वासना 

मारणांच आहे. ज्या वासनेतून 'मी 'पणा फोफावला, लाडावला, सुखावला, आश्वावसला, जपला जातो 

ती वासना मारणां म्हणजे 'मी 'च नष्ट होणां आहे. ते कुणाला हवांय? आपल्याला पारमावथषक यशही 

हवां आहे ते 'मी 'सकटच! आपल्याला भगवांताचा साक्षातकार हवा आहे पण नांतर 'मला ' साक्षातकार 

झाला, हे साांगायचीही ओढ आहे. 'मी ' नष्ट झाल्यावर साक्षातकार होईल , या वाक्यानां म्हणूनच 

आपल्याला हुरूप येत नाही. 'मी 'च उरलो नाही तर साक्षातकाराचा तरी काय उपयोग , असां आपण 

मानतो. आपली ही मनोधारणा आवण प्रपांचाची ओढ लक्षात घेऊनच श्रीमहाराज भगवांताच्या 

आधारानां प्रपांच सुखाचा करा, असे साांगत खुबीनां प्रपांचात अडकलेलां माझां वचत्त भगवांताकडे 

वळवायला वशकवतात. देह आवण मन वमळून माणूस बनतो, तयामुळे ऐवहक आवण पारमावथषक 

दोन्ही तयानां साधलां पावहजे, अशी महाराजाांची वशकवण आहे. ते ऐवहक धुडकावत नाहीत पण याचा 

अथष ते समसमान साधायला साांगत नाहीत. मला रोज चहा आवण जेवण लागतांच, असां आपण 

म्हणतो तेव्हा जेवढां जेवतो तेवढा चहा काही आपण पीत नाही. तेव्हा प्रपांचही हवा आवण परमाथष 

तर हवाच. पण प्रपांच भाकरीतल्या वमठाइतपत हवा, असां श्रीमहाराजाांचां साांगणां आहे. आपण 

वमठाचीच भाकरी करतो आवण ती खारट लागते , तो खारटपणा कमी करा, म्हणून भगवांताला 

आळवत राहातो! तयामुळे प्रपांचात रुतलेल्या मला परमाथाषकडे वळववण्यासाठी आवण वस्थर 

करण्यासाठी श्रीमहाराज प्रपांचाबाबत चुचकारत मुख्य ध्येयाकडे ध्यान आकवर्षत करू पाहतात. 

श्रीमहाराज म्हणतात , ''प्रपांच व परमाथष वेगळे वाटतात पण ते तसे नाहीत. ते रुपयाच्या दोन बाजू 

आहेत. सुखी जीवनाकरता दोन्ही आवश्यक आहेत. '' (बोधवचने, अनु. ३४०) मग ते प्रपांच आवण 

परमाथष याांच्या स्वरूपाकडे सांकेत करतात. ते म्हणतात, ''परमाथष ही वृत्ती आहे. प्रपांच ही कृती 

आहे. दोन्हीचा सांयोग झाला की दोनपणा उरत नाही, एकपणा येतो. तेथे आनांद असतो. ' ' 

(बोधवचने, अनु. ३४१) ' 'वृत्ती बनववणे म्हणजे परमाथष, बाकीच्या गोष्टी प्रारब्धाने होतील. ' ' 

(बोधवचने, अनु. ३४२) ही वतन्ही वाक्ये एकापाठोपाठ आहेत आवण तया प्रवाहातून एकाच 

गोष्टीकडे स्पष्ट सांकेत आहे. ही वाक्ये योगायोगानां एकापाठोपाठ आलेली नाहीत. तयात एक अदृश्य 

असा क्रम आहे. तो क्रम कोणता, हे पाहतानाच आणखी एक वाक्य लक्षात ठेवू. श्रीमहाराज 

म्हणतात, ''वासनेने युक्त परमाथष म्हणजे प्रपांचच, तर वासनारवहत प्रपांचसुद्धा परमाथषच होय. '' हे 

वाक्य वरील वाक्याांचा अांतप्रवाह उकलते आवण श्रीमहाराजाांच्या बोधाची बैठकही सूवचत करते. 
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१०. वृत्ती आनि कृती 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, January 14, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज म्हणतात, 'प्रपांच व परमाथष वेगळे वाटतात पण ते तसे नाहीत. ते रुपयाच्या 

दोन बाजू आहेत. सुखी जीवनाकररता दोन्ही आवश्यक आहेत. '' (बोधवचने, अनु. ३४०) ' 'परमाथष 

ही वृत्ती आहे. प्रपांच ही कृती आहे. दोन्हीचा सांयोग झाला की दोनपणा उरत नाही, एकपणा येतो. 

तेथे आनांद असतो. '' (अनु. ३४१) ' 'वृत्ती बनववणे म्हणजे परमाथष, बाकीच्या गोष्टी प्रारब्धाने 

होतील. '' (३४२) ही वतन्ही वाक्ये योगायोगानां एकापाठोपाठ आलेली नाहीत. तयात एक अदृश्य 

क्रम आहे. तो क्रम पाहताना श्रीमहाराजाांचां आणखी एक वाक्य आपण वाचलां, ते असां,''वासनेने 

युक्त परमाथष म्हणजे प्रपांचच, तर वासनारवहत प्रपांचसुद्धा परमाथषच होय. ' ' आता या वाक्याांच्या 

प्रकाशात तयाांच्या बोधाचा ववचार करू. आपल्याला आपलां जीवन सुखी व्हावां, अशी आस आहे 

आवण तयासाठी देवाधमाषचां आपण काहीबाही करतो, तयालाच आपण 'परमाथष ' मानत असतो! 

श्रीमहाराजाांनी एके वठकाणी म्हटलां आहे की, 'अडचणीमुळे होणारी पूजा देवाची होत नाही. ' 

(बोधवचने, अनु. ४३१) अथाषत ती तया अडचणीची पूजा होते! तेव्हा प्रपांचात आपण गुांतलो असलो 

तरी प्रपांचाचां खरां  स्वरूप आपण जाणत नाही आवण परमाथष करतो, असां मानत असलो तरी 

वास्तववक परमाथष म्हणजे काय , तेही आपण जाणत नाही. श्रीमहाराज जेव्हा साांगतात की, प्रपांच 

आवण परमाथष हे दोन्ही सुखी जीवनाकररता आवश्यक आहेत , तेव्हा तयाांचा रोख प्रपांच सोडण्याची 

कल्पनाही ज्याांना करवत नाही, अशा आपल्याकडेच असतो. बरां  बाबा, प्रपांच सोडवत नाही ना मग 

परमाथष तरी करां . प्रतयेक नाण्याला दोन बाजू असतात, असां आपण म्हणतोच ना? मग एकच बाजू 

खरी मानून तयात का राहतोस? नाण्याची दुसरी बाजूही बघ! परमाथष ही या नाण्याची दुसरी बाजू 

आहे. प्रपांच म्हणजे काय आवण परमाथष म्हणजे काय? तर प्रपांच ही कृती आहे, परमाथष ही वृत्ती 

आहे. अथाषत प्रपांच हा कृतीचा आहे, परमाथष हा वृत्तीचा आहे. कृती ही प्रपांचाचा आधार आहे, 

वृत्ती ही परमाथाषचा पाया आहे. पाया पक्का असेल तर आधार वटकून राहतो. प्रपांच आवण परमाथष 

या दोन्हीचा सांयोग झाला म्हणजे दोनपणा उरत नाही. एकपणा येतो. तेथे आनांद असतो, असां 

श्रीमहाराज म्हणतात तयाचां तातपयष काय? ते जाणून घेण्यासाठी थोडां स्वतकडे पाहू. आज आपण 

तोंडानां बोलतो एक आवण प्रतयक्षात कृती करतो दुसरीच. आपल्या बोलण्यात उच्च तत्त्वज्ञान असतां 

आवण जगणां अहांकें वित, सांकुवचत असतां. अथाषत उक्ती वकतीही उच्च असली तरी आपली वृत्ती ही 

प्रापांवचकच आहे. तयामुळे कृतीही तशीच आहे. थोडक्यात आपल्या वृत्तीतही खोट आहे आवण 

कृतीतही खोट आहे. तेव्हा वृत्ती बनवणां म्हणजे वृत्ती सुधारणांच! जेव्हा वृत्ती सुधारेल तेव्हा कृतीही 

वतला अनुसरूनच होईल. अथाषत कृतीही सुधारेल. 
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११. ज्वालामुखी 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, January 15, 2013 

वृत्ती सुधारली की कृती सुधारेलच. आज सांकुवचत वृत्तीतून कृतीही सांकुवचतच घडते. तयामुळे 

परमाथषही सांकुवचत आवण प्रपांचही सांकुवचतच असतो. जर वृत्ती सुधारली तर कृती, अथाषत प्रपांचही 

वतला अनुसरून व्यापकच होईल. मग परमाथष आवण प्रपांच यात ऐक्य होईल, एकलयता येईल. मग 

जेव्हा श्रीमहाराज साांगतात, ''वृत्ती बनववणे म्हणजे परमाथष, बाकीच्या गोष्टी प्रारब्धाने होतील. '' 

तेव्हा या 'बाकीच्या गोष्टी ' म्हणजे प्रपांचच असतो! वृत्ती सुधारली आवण जगण्याचा दृवष्टकोनही 

सुधारला, व्यापक झाला तर तोवर 'माझे 'पणात जखडलेला प्रपांचही व्यापक होईल. तयातील कतषव्ये 

आपण करू, अगदी पूणष ताकदीवनशी प्रयतन करू पण तयाचां फळ प्रारब्धानुसार आहे, हे आपल्या 

मनातून कधीही ओसरणार नाही. तयामुळेच कृती पूणष ताकदीवनशी घडत असतानाच भीतीचां ओझां 

मनात नसेल. हे कसां साधेल? आज आपण प्रपांच सोडू शकत नाही ना, मग प्रपांच करतानाच 

परमाथषही मनापासून करा, असां श्रीमहाराज साांगतात. ते जेव्हा साांगतात की, 'वासनेने युक्त परमाथष 

म्हणजे प्रपांचच, तर वासनारवहत प्रपांचसुद्धा परमाथषच होय. ' तेव्हा आपल्या जगण्यावरील, प्रपांच-

परमाथाषवरील वासनेचा प्रभाव आवण वासनेचा धोकाच ते उघड करून दाखवतात. वासना , इच्छा, 

कामना याांसह होणारा परमाथष हा प्रपांचच असतो तर तयाउलट वासनारवहत, इच्छारवहत, 

कामनारवहत वृत्तीनां केलेला प्रपांच हा परमाथषच असतो, असांच ते स्पष्ट करतात. मग आपल्यासारख्या 

प्रपांची माणसाला परमाथाषकडे वळववण्यासाठी ते प्रपांचापासूनच सुरुवात करतात. प्रपांचात रुतून 

अनांत यातना भोगत असूनही तयातून सुटण्याचा उपाय माणूस शोधत नाही. हा उपाय म्हणजे प्रपांच 

सोडणां नव्हे! प्रपांचाची रीत बदलणे, हा तो उपाय आहे. प्रपांचात 'मी 'पणाने मी दुराग्रह, हट्टाग्रह 

जोपासत असतो, तया वृत्तीमुळेच मी खरां  तर दुख भोगत असतो. प्रपांचाचां वास्तववक स्वरूप जाणलां 

आवण प्रारब्ध भोगण्यासाठी योग्य असाच प्रपांच लाभला आहे, हे जाणलां तर प्रपांचातलां रुतणांही 

हळूहळू कमी होत जाईल. एका रेल्वे अवधकाऱ्याची पतनी श्रीमहाराजाांच्या भेटीस आली आवण 

जवळच्या आप्ताांच्या मृतयूमुळे प्रपांचात तोवर सोसलेल्या आघाताांबद्दल कळवळून साांगू लागली. 

श्रीमहाराज वतला म्हणाले , ''बाई, जगात अनेक आश्चये आहेत. तयापैकी प्रपांचातील माणूस वनधाषस्त 

असतो, हे एक मोठे आश्चयष आहे. तो ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलेला आहे. तो ज्वालामुखी 

केव्हा भडकेल याचा नेम नाही. कोणाच्या वाटय़ाला कोणते दुख येईल याचा नेम नाही. मनासारखे 

न घडणे, सारखे बदलणे, हाच मुळी प्रपांचाचा धमष आहे. म्हणून अवनवश्चत प्रपांचात राहावे पण 

आधार धरावा भगवांताचा, तरच समाधान वटकेल.. '' (हृद्य आठवणी). तेव्हा ज्वालामुखीच्या 

तोंडावर बसल्या बसल्या श्रीमहाराजाांचा बोध पाहू! 
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१२. बदल 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, January 16, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज म्हणतात , 'मनासारखे न घडणे, सारखे बदलणे हाच मुळी प्रपांचाचा धमष 

आहे. म्हणून अवनवश्चत प्रपांचात राहावे पण आधार धरावा भगवांताचा. तरच समाधान वटकेल. ' प्रपांच 

अवनवश्चत आहे. याचा अथष प्रपांचाचा जो प्रवाह आहे, तयात जे चढउतार आहेत तयाबद्दल मी 

वनवश्चतपणे काही साांगू शकत नाही. मी अपेक्षा करतो तयाप्रमाणे अथाषत माझ्या मनासारख्या गोष्टी 

प्रपांचात घडतीलच, हे छातीठोकपणे साांगू शकत नाही. तेव्हा हा प्रपांच अवनवश्चत आहे. तयाचां रूप 

सतत बदलणारां  आहे. मी स्वतसुद्धा वकती बदलत असतो! वय, ववचार, प्रकृती यानुसार माझ्याही 

जीवनात प्रतयेक वळणावर वकती पालट होत असतो. एक सुवशवक्षत वयोवृद्ध गृहस्थ श्रीमहाराजाांना 

भेटले. नोकरीतून ते वनवृत्त झाले होते. आपला कताष मुलगा आपलां ऐकत नाही, अशी तयाांची तक्रार 

होती. आपण आजवर अनांत अडचणी सोसून तयाला मोठां  केलां. तयानां आता आपल्या कष्टाांची जाण 

ठेवावी आवण आपल्या मनाववरुद्ध वागू नये, अशी तयाांची अपेक्षा होती. श्रीमहाराजाांनी सवष ऐकून 

घेतलां आवण म्हणाले, 'तयाच्याकडे फारसा दोर् नाही, असां मला वाटतां. ' श्रीमहाराजाांचां हे उत्तर तया 

गृहस्थाला अनपेवक्षत होतां. तयानां एक-दोन प्रसांग साांवगतले आवण मुलाचां वागणां कसां चूक आहे, हे 

स्पष्ट करण्याचा प्रयतन केला. तरी महाराज म्हणाले , 'तयाची काही चूक नाही. ' आश्चयाषनां तो गृहस्थ 

म्हणाला, 'महाराज, आपल्याला काय म्हणायचां आहे, माझ्या लक्षात येत नाही. ' महाराज म्हणाले, 

''आज तो ज्या वयाचा आहे तया वयाचे आपण होतो तेव्हा आपण आपल्या ववडलाांशी कसे वागलो 

होतो हे आठवावे. मग तेव्हा आपण तसे वागलो नाही , हे आपल्याला आठवल्यावर मुलाच्या 

वागण्याचा ववर्ाद कमी होईल! '' म्हणजेच मुलाच्या वयाचा असताना ववडलाांकडून माझ्या ज्या 

अपेक्षा होतया तया ववडलाांच्या वयाचा झाल्यावर बदलल्या! थोडां वय वाढलां की घराबाहेरच 

राहायला मुलाांना आवडतां. 'मी बाहेर जाऊन येतो ,' एवढांच साांगून आपणही थोडां जाणतया झालेल्या 

वयात घराबाहेर भटकत होतोच. आता बाप झाल्यावर मुलानां तेच साांवगतलां तर आपली प्रवतवक्रया 

बदलते! तर साांगायचा मुद्दा वयाच्या फरकानां आपल्यातसुद्धा वकती बदल होतो. वतषनातला, 

अपेक्षाांमधला हा बदल प्रतयेक नातयात होतो आवण नातयाांनुसारसुद्धा तो बदलतो. एका बाई ांची 

मुलगी गावातच वदली होती आवण सूनही गावातलीच होती. श्रीमहाराजाांनी नव्या सुनेबद्दल ववचारलां 

तेव्हा बाई म्हणाल्या, 'तशी चाांगली आहे पण एकच खोड आहे. आठवडय़ातून दोन-तीनदा माहेरी 

गेल्यावशवाय वतला चैन पडत नाही. ' मग मुलीचा ववर्य वनघताच मायेनां बाई म्हणाल्या, 'ती सुखात 

आहे आवण हो आम्हाला ववसरलेली नाही. एक वदवसाआड मला भेटायला येतेच येते! ' तेव्हा 

प्रपांचातला आपला वावर असा वयागवणक, प्रसांगागवणक, नातयागवणक बदलताच असतो. 
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१३. आधार 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, January 17, 2013 

प्रपांचातली माझीच भूवमका अशी प्रतयेक टप्प्यावर बदलत असली तरी दुसऱ्याांच्या 

वागण्याबोलण्यातला बदल आपल्याला रुचत नाही. दुसऱ्यानां माझ्या मनासारखां वागावां, हाच 

आपला हट्टाग्रह असतो. पण अवनवश्चतता हेच प्रपांचाचां रूप असल्यानां माझ्या मनानुसार गोष्टी 

घडतातच असां नाही. बरां  प्रपांचात वकतीही अवनवश्चतता असली तरी तो आपल्याला सोडवत नाही , 

हे मात्र वनवश्चत! श्रीमहाराज म्हणाले , एका गावात चोराांची एकदा सभा भरली. तयात काही चोर 

म्हणाले, लूट करताना प्रसांगी कुणाची हतया करावी लागली तरी काही हरकत नाही. काही चोर 

म्हणाले, कुणालाही उगीच मारणां बरां  नाही, नुसतीच लूट करावी. थोडक्यात लूट कशी करावी, 

याबाबत तयाांच्यात मतभेद होते पण लूट करावी, याबद्दल कुणाचांच दुमत नव्हतां! तसां काहीजण 

म्हणतात, प्रपांच व्यवहाराला धरून करावा तर काही म्हणतात, प्रसांगी दुसऱ्याची पवाष न करता 

आपला स्वाथष साधून प्रपांच करावा. थोडक्यात प्रपांच कसा करावा, याबाबत मतमताांतरे आहेत पण 

तो करावाच, याबद्दल दुमत नाही. बरां  जे वरकरणी प्रपांचाचा तयाग करतात तयाांच्याही वचत्तातला 

प्रपांच कणभरही कमी होत नाही. लोकाांना भक्तीमागाषवर वळवण्याच्या नावाखाली अवधक भ्रामक 

आवण व्यापक असा प्रपांच उभा ठाकतो. तेव्हा प्रपांच कुणालाच सुटत नाही आवण तो सोडण्याची 

गरजही नाही. हा प्रपांच अवनवश्चत आहे. तो आनांदाचा होईल, याची काही हमी नाही , हे मात्र खरे. 

पण तरीही तया प्रपांचातला मी आनांद भोगू शकेन, अशी श्रीमहाराजाांची ग्वाही आहे. तया आनांदाचा 

आधार प्रपांच नसला तरी प्रपांचात राहूनही तो आधार वमळवता मात्र येईल. तो आधार आहे 

भगवांताचा! आवण इथेच खरी गोम आहे. प्रपांच अवस्थर, अवनवश्चत असूनही तयाच्यावर आपला पूणष 

ववश्वास आहे. जगात जे काही सुख वमळायचां ते प्रपांचातूनच वमळेल, ही आपली श्रद्धा आहे. 

भगवांतावर आपला तेवढा दृढ ववश्वास नाही. भगवांत आहेच, अशी आपली पक्की धारणा नाही. 

तयामुळे आपल्या जगण्याचा आधार प्रपांच असतो, भगवांत नव्हे. श्रीमहाराज साांगतात- 'देव आहे' 

असे खऱ्या अथाषने समजून वागणारे जगामध्ये थोडे! (चररत्रातील बोधवचने/ पृ. ४५७) आपण 'देव 

आहे' असां तोंडानां म्हणतो मात्र तो आहे या भावनेनां वावरत नाही. देवाच्या तसवबरींसमोरही 

भ्रष्टाचार, अनाचार चालतोच कारण तया तसवबरी माांडणाऱ्याांचा देव तसवबरीपुरताच असतो. 

तसवबरीबाहेर पडणारा देव कुणाला झेपेल? जो साधनपथावर पाऊल ठेवू इवच्छतो, जो थोडाफार 

अांतमुषख होऊन ववचार करू लागतो तयालाही ही बाब डाचतेच. मग ज्याच्या अवस्ततवाची 

आपल्याला पक्की खात्री नाही, ज्याच्या अवस्ततवाचा आपल्याला ठोस अनुभव नाही तयाचा आधार 

तरी कसा घ्यावा? तया आधाराचा उपाय साांगताना श्रीमहाराजाांनी आपल्यासारख्याांना म्हणूनच 

भस्मासुराची उपमा वदली आहे. 
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१४. प्रपंचपे्रम 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, January 18, 2013 

भस्मासुराची कथा वचरपररवचत आहे. तया असुरानां उग्र तपश्चयेनां भगवान वशवजींना प्रसन्न करून 

घेतलां आवण वर मावगतला, मी ज्याच्यावर हात ठेवीन तयाचां भस्म होवो. वशवजींनी तथास्तु 

साांवगतल्यावर तयाांच्याच डोक्यावर प्रथम हात ठेवायला भस्मासुर सरसावला. 'हृद्य आठवणी ' 

पुस्तकात एक आठवण आहे. ती अशी : माणसाला वमळालेल्या चाांगल्या वृत्तीचा तो योग्य उपयोग 

करीत नाही हे साांगण्यासाठी श्रीमहाराजाांनी एक उदाहरण वदले. ते म्हणाले, ''ववस्मरण हा माणसाला 

वमळालेला एक वरच आहे. आपल्याला पुष्कळ गोष्टींचा आपोआप ववसर पडतो. तयामुळे जीवन 

असह्य़ होत नाही, हे खरे. पण आपण भगवांतालाच ववसरलो. म्हणजे ववस्मरणाच्या वराचा प्रयोग 

भस्मासुराप्रमाणे आपण वर देणाऱ्या भगवांतावरच केला. याला काय म्हणावे?'' थोडक्यात भगवांताचां 

इतकां  ववस्मरण झालां की तो आहे की नाही, याचीच शांका यावी! आता प्रथम तो आहे, याचां स्मरण 

मनात पक्कां  झाल्यावशवाय तयाचा आधार कसा घेणार? आवण गांमत म्हणजे हे स्मरण होणां आवण 

वटकणां हाच आधाराचा उपाय आवण हाच आधारदेखील आहे. ववस्मरणाने आज आपल्याला 

भगवांताचीच आठवण नाही. तयामुळे तयाच्या आहेपणाबद्दल वनशांकता नाही. पण प्रपांच मात्र खरा 

वाटतो कारण वदवसरात्र तयाचांच स्मरण आहे. एका अभांगात ओळ आहे पाहा.. आवा जाई पांढरपुरा 

वेशीपासून येई घरा! भक्तीचा आव आणणारे आपण सवषच आवा आहोत आवण प्रपांचाची वेस 

मनानांदेखील आपल्याला ओलाांडता येत नाही. प्रपांचानां अशी वेसण घातली आहे की तया वेशीबाहेर 

जायला जमत नाही आवण आवडत तर तयाहून नाही. मग जे मन प्रपांचाच्याच व्यापात गुांतून आहे 

तया मनानांच आपण नेम आवण उपासना करीत असतो. तया अनुर्ांगानां श्रीगोंदवलेकर महाराज याांची 

तीन बोधवचनां आपण पाहू. श्रीमहाराज म्हणतात- 'जी गोष्ट अतयांत पे्रमाची असते वतची शांका नसते '  

(बोधवचने/ अनुक्रमाांक- १२) 'ज्या गोष्टीचे अवतशय प्रेम असते तेथे मन एकाग्र होते. आपण 

एकाग्रतेचा ववचार करतो. पण तो ववचारच एकाग्रता वबघडवतो ' (बोधवचने/ अनु. ८) आवण 

'पे्रमाला नेमाची गरज लागत नाही. ववयोग सहन होत नाही ते प्रेम. प्रेम ठेवावे म्हणजे नेम आपोआप 

साधतो. प्रथम नेम पावहजे परांतु फार नेम करू नये. ' (बोधवचने/ अनु. १) जी गोष्ट अतयांत पे्रमाची 

असते वतची शांका नसते! आज आपल्याला भगवांताच्या अवस्ततवाची शांका आहे पण प्रपांचाबद्दल 

वनशांकता आहे. म्हणजेच आपलां खरां  पे्रम प्रपांचावरच आहे. पण प्रपांचावर तरी आपलां खरां  पे्रम 

आहे का हो? नाही! अगदी खोलवर ववचार केला की जाणवेल आपलां खरां  पे्रम केवळ आपल्यावरच 

आहे. मला प्रपांचात सुख वमळेल, अशी आशा असल्यानां प्रपांचावर आपलां पे्रम आहे, असां 

आपल्याला वाटतां! 
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१५. प्रनतनबंब 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, January 21, 2013 

आपलां खरां  प्रेम केवळ स्वतवरच आहे. पण हा 'मी ' जो कोणी आहे, स्वतला मी जे काही मानतो 

तीच माझी खरी ओळख आहे का? तेच माझां खरां  स्वरूप आहे का? आपल्या मनाला असा प्रश्न 

वशवतदेखील नाही. कारण 'जी गोष्ट अतयांत पे्रमाची असते वतची शांका नसते! ' जन्मतच मला माझे 

नातेवाईक वमळाले, जन्मतच मला एक नाव वमळालां. वशक्षण, सांस्कार, चररताथाषचां साधन, पैसा 

आवण माणसां याांच्या असण्या अथवा नसण्यातूनही माझां एक व्यवक्ततव घडलां. पण हे या जन्मापुरतांच 

आहे. गेल्या जन्मी मी कोण होतो , माझी सुख-दुखां काय होती, माझी आवथषक-सामावजक वस्थती 

आवण तयानुरूपच्या वचांता मला काय होतया; यातलां मला काहीही आठवत नाही. पण श्रीसद्गुरूां ना 

ते पूणष माहीत असतां. आपल्याला आपल्या आजवरच्या अनांत जन्माांची ओळख आठवत नसते 

तयामुळे तया-तया जन्माांतल्या कोणतया अपूतष वासना, कोणते सांस्कार घेऊन आपण जन्माला आलो 

आहोत आवण तया सांस्काराांमुळे आपण या जन्मी कसे वावरत आहोत, याची आपल्याला जाणीवही 

नसते. पण श्रीमहाराज मात्र ते जाणतात. तयाांनी स्पष्ट शब्दाांत साांवगतलां आहे- ' 'तुम्ही स्वतला 

ओळखत नाही इतकां  मी तुम्हाला ओळखतो! ' ' हा प्रसांग 'हृद्य आठवणी 'त असा आहे : एकजण 

श्रीमहाराजाांना म्हणाला, 'महाराज आपण अांतज्र्ञानी आहात. तरी आपण आम्हाला वकती 

ओळखता ते साांगा. ' तयावर श्रीमहाराज म्हणाले , 'मी साांगतो तयावर ववश्वास बसेल का?' तो होय 

म्हणाला. तेव्हा श्रीमहाराज म्हणाले , 'स्वत: तुम्ही तुम्हाला जेवढे ओळखत नाही तेवढेच नव्हे तर 

तयाहून जास्त मी तुम्हास ओळखतो. जगाचा वनयम असा की जेवढा ज्याच्याशी सहवास तेवढी 

तयाची ओळख जास्त. तुम्हाला सवाषत जास्त सहवास देहाचा आहे. हा देह याच जन्मातील आहे. 

तेवढाच तुम्ही ओळखू शकता. तुम्हाला जीवदशा प्राप्त झाली तेव्हापासून जे जे देह तुम्ही धारण 

केले ते सवष रामकृपेने मला कळतात. यावरून मला तुमची वकती ओळख आहे हे ध्यानात येईल. ' 

तेव्हा आपण स्वतवर जे प्रेम करतो , जो 'मी ' जपण्यासाठी, जोपासण्यासाठी क्षणोक्षणी जागरूक 

असतो तो खरा 'मी ' आपण जाणतच नाही. या जन्मातलां आपलां जे प्रवतवबांब आहे तयावरच आपण 

पे्रम करीत असतो. पाण्यातलां ते प्रवतवबांब वस्थर राहावां, यासाठीच सारी धडपड करीत असतो. गेल्या 

जन्मी मी कोण होतो, मला आठवत नाही. पुढील जन्मी मी कोण असेन, मला साांगता येत नाही. 

मग या जन्मी मी स्वतला जे काही मानतो तया मान्यतेला , तया ओळखीला मी वकती घट्टपणे वचकटून 

आहे! हा या जन्मीपुरताच असलेला 'मी ' लक्षात ठेवण्यासाठी मला ना जप करावा लागतो , ना 

ध्यानाला बसावां लागतां, ना कुठली स्तोत्रां वाचावी लागतात. कारण या 'मी 'वर माझां खरां , पूणष पे्रम 

आहे आवण ज्याचां खरां  पे्रम असतां तयाची शांका नसतेच! 
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१६. पे्रमभ्रम 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, January 22, 2013 

तेव्हा आपलां खरां  प्रेम केवळ स्वतवरच आहे. आपलां प्रपांचातील माणसाांवरही जे पे्रम आहे तेसुद्धा 

'मी 'कें वितच आहे. 'मी 'वर आधाररतच आहे. आपला 'मी ' सुखावतो, आपल्या 'मी 'ला आधारवत 

वाटतां म्हणून आपल्याला आपल्या आवडतया व्यक्तींचां असणां आवडतां आवण आपल्या 'मी 'चा 

आधार गमावल्याच्या दुखामुळे आपल्या आवडतया व्यक्तींचां नसणां वा कायमचां जाणां आपल्याला 

शोकमग्न करतां. तेव्हा आपलां खरां  पे्रम भ्रामक 'मी 'वरच आहे आवण वतथे प्रेमही आहे आवण भ्रमही 

आहे म्हणूनच तयाची शांका नाही. श्रीमहाराजाांच्या ज्या तीन बोधवचनाांचा मागोवा आपण घेत 

आहोत तयातलां दुसरां  वाक्य म्हणजे, 'ज्या गोष्टीचे अवतशय प्रेम असते तेथे मन एकाग्र होते. आपण 

एकाग्रतेचा ववचार करतो. पण तो ववचारच एकाग्रता वबघडवतो '  आता या वाक्याचे सरळ दोन भाग 

आहेत. 'ज्या गोष्टीचे अवतशय प्रेम असते तेथे मन एकाग्र होते ' हा वाक्याचा पूवाषधष आहे. उत्तराधष 

वदसतो वततका सोपा नाही. तो फार गूढ आहे. पण पूवाषधषच जाणून घेताना आधी आपलां आपल्यावर 

जे पे्रम आहे तयाचा खरेपणाही तपासून पाहावा लागेल. आपलां भ्रामक 'मी 'वर आवण दृश्यात 

प्रपांचरूपानां तयानां जो पसारा वनमाषण केला आहे तयावर पे्रम आहे, असां आपण म्हणतो. पण हे खरां  

प्रेम नव्हेच. वजथे पे्रम आहे वतथे तृप्ती असलीच पावहजे. आपण स्वतबद्दल, स्वतच्या पररवस्थतीबद्दल 

आवण प्रपांचाबद्दल कधीच तृप्त नसतो. तयामुळे ते पे्रमही खरां , वनरपेक्ष नाही. मग ज्यायोगे एकाग्रता 

सहज होते असां खरां  पे्रम काहीतरी वेगळांच असलां पावहजे. श्रीगोंदवलेकर महाराज तर एकाग्रतेला 

शेवटची पायरी मानतात. श्रीमहाराज एके वठकाणी म्हणतात , ''सगळी वृत्ती नाहीशी झाल्यावर ध्यान 

लागते. एकाग्र होणे ही शेवटची पायरी आहे. आमची एकाग्रता प्रपांचातही कोठेच नाही. '' 

(बोधवचने/ अनु. २१३) समजा दोन व्यक्तींचां पे्रम आहे. ते पे्रम पूणषतवास कधी जातां? जेव्हा दोघेही 

पे्रमरूपच होऊन जातात. पे्रम हा सहजस्वभाव होतो तेव्हा. जेव्हा स्वतचां वेगळेपण जोपासणाऱ्या 

वृत्ती मावळतील तेव्हाच अशी वस्थती होऊ शकते. 'मी 'पणाचां भान साांभाळायचा आधार असलेल्या 

या वृत्तीच मावळल्या की ज्यावर पे्रम आहे तयाचांच ध्यान मात्र होणार. ते ध्यान म्हणजे ध्यास. ते 

झालां की मग कुठे एकाग्रता येणार. पण अशी वस्थती आमची प्रपांचातही नाही आवण म्हणूनच 

प्रपांचातही एकाग्रता नाही. साधां उदाहरण घ्या. प्रपांचातलां कोणतांही काम करायचां ठरवलां तरी वकती 

उलटसुलट ववचार मनात थैमान घालतात. तया कृतीच्या फळाबाबत मनात वकती शांकाही असतात. 

तेव्हा प्रपांचातही आपण व्यग्र आहोत पण एकाग्र नाही. व्यग्रता म्हणजे एकाग्रता नव्हे. प्रपांचातही 

आपण एकाग्र नाही कारण वास्तववक जो 'मी ' आहे तयाचांच भान नसल्याने सवषच वदशा चुकली 

आहे. आता या वाक्याचा उत्तराधष आहे - 'आपण एकाग्रतेचा ववचार करतो. पण तो ववचारच 

एकाग्रता वबघडवतो ' याचा अथष काय असावा? 
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१७. एकाग्र  

चतैन्य प्रमे  

Published: Wednesday, January 23, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या बोधवचनाचा उत्तराधष असा - 'आपण एकाग्रतेचा ववचार करतो. पण 

तो ववचारच एकाग्रता वबघडवतो ' याचा रोख काय असावा? आपण पावहलां की प्रपांचात आपण 

व्यग्र आहोत पण एकाग्र मात्र नाही. प्रपांचात आपलां मन ववखुरलां आहे आवण तया ववखुरलेल्या 

मनानांच भ्रामक 'मी 'ला अखांड सुखी करण्याची आपली धडपड सुरू आहे. प्रपांचाच्या व्यापात व्यग्र 

असलेल्या माझ्या मनात अवनवश्चतता, अवस्थरता, भीती, वचांता याांचीही गदी असते. असा मी याच 

ववखुरलेल्या मनानां जेव्हा भगवांताची भक्ती करू लागतो तेव्हा काय घडते, तयाकडे बोधवचनाचा 

उत्तराधष सांकेत करतो. पे्रम म्हणजेच एकाग्रता आवण एकाग्रता म्हणजेच पे्रम, हे आपण पावहलांच. 

तयामुळे प्रपांचातही एकाग्र नसलेलां मन भगवांतावर पे्रम नसल्यानां वतथे तर एकाग्र होतांच नाही आवण 

मग ती भगवांताची तथाकवथत उपासना म्हणजे शुष्क वक्रया होते. कारण उपासनेला बसलेलां मनही 

प्रपांचातच व्यग्र असतां. बाहेरून ध्यान सुरू आहे, जप सुरू आहे, स्तोत्र वाचलां जात आहे पण 

मनात? ते अमकां  काम अजून झालां नाही, तो अमका भेटणार होता तो अजून आला नाही, पुढच्या 

मवहन्यात अमकी गोष्ट घ्यायची आहे पण तेवढी रक्कम जमवणे साधेल का , अमक्याला तर एकदा 

वठणीवर आणलांच पावहजे.. अनांत प्रापांवचक गोष्टींचा धुडगूस सुरू असतो. मग आपल्याला वाटतां, 

अरे भगवांताची भक्ती नीट नेमानां केली पावहजे! मग ती भक्ती कशी करायला पावहजे, याच्याच 

ववचारात वेळ जात राहातो. साधां उदाहरण घ्या. तुमची अतयांत वप्रय व्यक्ती आवण तुम्ही एकत्र 

आहात. तया क्षणी तुम्ही, मी अमुक तऱ्हेनां पे्रम करीन, मी अमुक तऱ्हेनां प्रेम व्यक्त करीन, असा 

ववचार करीत बसता की प्रेम करता? पे्रम हे ववचारापुरतां राहात नाही. कृतीवशवाय, व्यक्त 

झाल्यावशवाय ते राहात नाही. तेव्हा भगवांताची अशी भक्ती करीन, तशी भक्ती करीन, हा ववचारच 

भक्ती वबघडवतो! आता वतसऱ्या बोधवचनाकडे वळू. श्रीमहाराज म्हणतात 'प्रेमाला नेमाची गरज 

लागत नाही. ववयोग सहन होत नाही ते प्रेम. प्रेम ठेवावे म्हणजे नेम  आपोआप साधतो. प्रथम नेम 

पावहजे परांतु फार नेम करू नये. ' आता या वाक्याचे तीन भाग ठळकपणे वदसतात. वतसरा भाग 

'प्रथम नेम पावहजे परांतु फार नेम करू नये ' हा पाया आहे. 'प्रेम ठेवावे म्हणजे नेम आपोआप साधतो '  

हा मध्य आहे तर 'प्रेमाला नेमाची गरज लागत नाही. ववयोग सहन होत  नाही ते प्रेम ' हा या वाक्याचा 

कळस आहे! आपण लाांबवरून पाहातो तेव्हा देवळाचा कळस वदसतो. थोडां जवळ जातो तेव्हा 

देवळाचा आकार वदसतो. पण तया देवळात वशरायचां असेल तर पायरीवर पाऊल ठेवावांच लागतां. 

तसां भगवतपे्रमाचा कळस गाठायचा तर पायरीवर पाऊल ठेवावांच लागेल. ती पायाची पायरी आहे 

'प्रथम नेम पावहजे परांतु फार नेम करू नये '! आता 'फार नेम करू नये ,' या साांगण्यामागचा गूढाथष 

काय? 
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१८. नेम 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, January 24, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज म्हणतात, 'प्रथम नेम पावहजे परांतु फार नेम करू नये '! आता नेम म्हणजे 

काय? अमुक एक साधना ठरल्या वेळी ठरावीक वेळेपयंत रोज करणे, याला आपण नेम म्हणतो. 

कुणी रोज ठरावीक सांख्येने जप करतो, कुणी रोज ठरावीक वेळ ध्यान करतो, कुणी ठरावीक स्तोत्रां 

वनयमानां वाचतो. तर हा झाला नेम. आपण श्रीमहाराजाांची माणसां रोजच्या ठरावीक जपाला नेम 

मानतो. तर 'प्रथम नेम पावहजे '. इथे प्रथम हा शब्द नांतर जे काही घडणार आहे तयाचांही सूचन 

करतो. प्रथम प्रयतन करा मग यश वमळेल. प्रथम कष्ट करा मग सुख वमळेल. तेव्हा प्रथम पाठोपाठ 

'मग ' असतोच. इथे प्रथम नेम पावहजे मग भगवांताचां पे्रम साधेल, हा उत्तराधष सूवचत आहे. 

भगवतपे्रमाचा कळस तो सूवचत करतो. नेम आहे याचाच अथष सहज पे्रम नाही. वजथे सहज पे्रम 

आहे वतथे नेम नाही! एकाग्रता आहे वतथे प्रेम असलेच पावहजे. वजथे एकाग्र होण्याचा ववचार करावा 

लागतो वतथे पे्रम दूरच, एकाग्रताही साधत नाही. साधां उदाहरण घ्या. आई मुलावर जे पे्रम करते 

तयात नेम असतो का? सकाळी आांघोळीनांतर श्रीमहाराजाांच्या तसवबरीसमोर बसून एकदाचा नेम 

करून टाकला की मग वदवसभर तयाांचा ववचारही नाही आला तरी चालेल, अशी आपली एकां दर 

रीत! एकदा सकाळी बाळाला खाऊवपऊ घातलां मग वदवसभर तो रडो वकां वा ओरडो, काही बघायची 

गरज नाही, असा 'नेम ' आई करू शकते का? दोन पे्रमी जीव एकमेकाांवर जे पे्रम करतात, तयाला 

नेमाची चौकट असते का? क्षणोक्षणी जे घडत असतां, मनात दरवळत असतां, उमलत असतां, तयाला 

नेम कसला? उलट प्रेमात जो बुडून गेला आहे तयाच्याबाबत आपणही सहजपणे म्हणतो, तो काय 

करील याचा काही नेम नाही! तेव्हा भगवांतावर आपलां असां सहज स्वाभाववक पे्रम नाही म्हणून 

प्रथम नेम पावहजे. आज आपलां देहावर जे पे्रम आहे ते सहवासानांच आहे. लहानपणापासून हा 

देहच आपल्या 'मी 'चां दृश्यरूप आहे, आपला आधार आहे. तयामुळे तयाच्या अखांड सहवासातून 

तयाच्यावर अखांड पे्रम जडलां आहे. तसां नेमाचा सहवास घडत गेला की आपोआप भगवांतावर पे्रम 

जडेल, अशा आशयाचां ववधान श्रीमहाराजाांनीही एके वठकाणी केलां आहे. तेव्हा वनतय नेम पावहजे. 

आता 'फार नेम करू नये ,' हे वाक्य वदसतां तसां नाही! तया 'फार'चा अथष जाणून घ्यायचा तर 

'वनतयनेम ' म्हणजे काय, हे श्रीमहाराजाांच्या शब्दाांत प्रथम जाणून घेऊ. श्रीमहाराज म्हणतात- '' 

वनतयनेम करणे म्हणजे सवषकाळ वनतयात राहणे. आपण मुळात स्वतच वनतय असून अवनतयात 

रावहलो आहोत. वनतय जो परमातमा तयाला ववसरून , ववर्य जे अवनतय तयात पडल्यामुळे आपल्याला 

तयाची (भगवांताची) आठवण होत नाही. तयाची ज्यामुळे आठवण होईल असे जे करणे तयाला 

वनतयनेम म्हणतात.. '' (९ फेब्रुवारीच्या प्रवचनातून) तयापुढे श्रीमहाराजाांनी, वनतय नामात रहाणे 

अथाषत वनतय गुरुआजे्ञत रहाणे हाच वनतयनेम असतो, असां साांवगतलां आहे. 
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१९. ननत्यनेम 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, January 25, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज याांनी वनतयनेमाबाबत साांवगतलेला ववचार आपण जाणून घेत आहोत. 

श्रीमहाराज म्हणतात, ''..जो अखांड नामस्मरण करतो तो नेहमीच वनतयनेमात असतो.. आपल्याला 

सदा नामात कसे राहता येईल , याचा ववचार करावा. याकररता गुरुआज्ञा प्रमाण मानणे हेच खरे 

साधन आहे. गुरू साांगेल तोच वनतयनेम होय. तयाला शरण जावे. रोज थोडेसे वाचन, तयानांतर मनन, 

मननानांतर तयाप्रमाणे आचरण आवण शेवटी गुरुस अनन्य शरण, हाच साधकाचा साधनाक्रम आहे 

आवण हाच वनतयनेम आहे.. केवळ नेम आहे म्हणून उगीच करू नये; साधकाने कोणतीही गोष्ट 

मनापासून करायला वशकावे. ' (९ फेब्रुवारीच्या प्रवचनातून) 'फार नेम करू नये,' या वाक्याच्या 

अथाषची झलक जाणवली का? 'प्रथम नेम करावा, परांतु फार नेम करू नये,' या वाक्यात 'फार' हा 

अांतरांगातील खोलीला नव्हे तर दृश्यातील तयाच्या व्याप्तीकडे सांकेत करणारा आहे. अवडांबराला 

लागू आहे. वनतयनेम म्हणजे वनतय जो भगवांत तयाचां स्मरण ठेवण्याचा नेम. वनतयनेम म्हणजे 

अवनतयात न गुांतण्याचा अभ्यासपूवषक प्रयतन. तो कसा साध्य होईल? तर श्रीसद्गुरुां चा जो बोध आहे 

तयाचां मनन करीत तयानुसार आचरणाचा प्रयतन सुरू केला तरच! आता आज ते होत नाही कारण 

ज्या मनानां वनतयाचां स्मरण राखायचां तेच मन अवनतय अशा दुवनयेच्या मननात गुांतलां आहे. मनाचा 

एक ववशेर् असा की मन ज्या गोष्टीवर कें वित होतां वतच्या ववचारानां आवण प्रभावानां ते व्यापून जातां. 

तयामुळे मनाच्या या क्षमतेचा उपयोग वनतयाच्या प्रभावानां मन आवण तयायोगे जीवन व्यापून जावां, 

यासाठी करता येऊ शकतो. तयासाठी मनात वनतयाचां बीज रुजवलां पावहजे. ते बीज रुजववण्याचा 

उपाय म्हणजे नाम आहे. श्रीमहाराज म्हणतात , ''भगवांताचे स्मरण राहील व ते प्राणाबरोबर 

साांभाळता येईल असा वनयम असावा. नेम अगदी सुटसुटीत व सहज करता येण्यासारखा असावा. ' ' 

(बोधवचने, अनु. १०२) आता नाम हे सुटसुटीत साधन आहे, सहज आहे. ते कुणीही, कोणतयाही 

वस्थतीत आवण कुठेही सहज घेऊ शकतो. मृतयुशय्येवर तळमळणारा माणूस जवळच्या आप्ताांच्या 

नावाचा पुकारा करतो, याचाच अथष प्राणाबरोबर जर काही सहज साांभाळता येत असेल तर ते केवळ 

नामच आहे! हेच नाम जर समजून केलां तर ते भगवांताचां स्मरण घडववणारां  साधनही आहे. ते समजून 

करण्यावरच श्रीमहाराजाांचा भर आहे. म्हणूनच ते साांगतात, 'नेम आहे म्हणून उगीच करू नये. ' या 

'उगीच 'चा अथष तयाांच्याच शब्दाांत अवधक स्पष्ट झाला आहे- ' 'नामस्मरण समजून करावे. समजून 

म्हणजे राम कताष आहे या भावनेने. '' (बोधवचने, अनु. ८५) जर दुवनयाकें वित होऊन, दुवनयेनांच 

व्यापून मन जर नाम घेण्याचा प्रयतन करीत असेल तर तो नेम उगीच करायचा म्हणून करणे आहे. 

तयाचाही उपयोग होईल, यात शांका नाही पण वेळ फार लागेल आवण तो जो आवश्यक वेळ आहे 

वतथवर माझे साधन सुरूच राहील, याचीही हमी नाही. तयामुळे नामस्मरण जे करायचे ते राम कताष 

आहे, या भावनेने समजून केले पावहजे. 
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२०. नामाची व्याप्ती 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, January 28, 2013 

राम कताष आहे, या भावनेनां नामस्मरण करायचां, म्हणजे मी कताष नाही , भगवांत कताष आहे. हे सवष 

चराचर तोच साांभाळतो आहे. तया चराचराचा मी एक घटक आहे. माझ्या क्षमतेनुसार, 

आकलनानुसार पूणष प्रयतन करणां एवढांच माझ्या हातात आहे. फळ तोच देईल. जोवर माझी इच्छा 

आवण तयाची इच्छा यात भेद आहे तोवर माझ्या इच्छेची वदशा आवण माझ्या प्रयतनाांची वदशा यातही 

भेद राहणारच. मुळात प्रयतन काय आवण कसे करावेत, याबाबतच्या आकलनातही गोंधळ असणार. 

तयामुळेच माझी इच्छा आवण माझे प्रयतन आवण तया प्रयतनाांचां फळ यात भेद राहणार. जेव्हा माझी 

आवण तयाची इच्छा एकच होईल तेव्हा कृतीही तयाच्याच इच्छेनुरुप घडेल आवण फळही तेच 

लाभेल. चराचरात व्याप्त भगवांताच्या इच्छेत माझी इच्छा वमसळण्याचा प्रयतन हाच जीवनात 

साधायचा सवाषत मोठा प्रयतन आहे. तो माझ्याकडून होत रहावा, तयासाठी चराचरात व्याप्त 

भगवांतासमोर मी नतमस्तक रहावां, या भावनेनां होणारा जप हा 'राम कताष ' या जावणवेनां होणारा जप! 

जीवन भगवांतकें वित बनवणां, हा नामाचा हेतू आहे. माझी आवण तयाची इच्छा एक होईल, तेव्हाच 

जगणां भगवांतकें वित म्हणता येईल. भगवद्इच्छा जाणण्याची शक्ती केवळ तयाच्या नामातच आहे. 

ती शक्ती जागवण्यासाठी नेम आहे. 'तोच एक परमातमा या चराचरात व्याप्त आहे, तयाला माझा 

नमस्कार ' हाच यच्चयावत् सवष नाममांत्राांचा एकमेव अथष आहे. 'नमस्कार ' म्हणजे आपण करतो ती 

कोरडी कृती मात्र नव्हे. 'न+म:+आकार ' हा तयाचा खरा अथष आहे. 'म: ' म्हणजे 'मी '. ज्यायोगे 

'मी 'चा आकार, 'मी 'ची वेगळी सत्ता उरणार नाही आवण केवळ तयाच वनराकारात 'मी ' ववलीन होईल, 

अशी कृती म्हणजे नमस्कार आहे, अशी कृती हीच तयाचा खरा जयजयकार आहे. तेव्हा 'तोच एक 

परमातमा या चराचरात व्याप्त आहे तयाला माझा नमस्कार , तयाचाच जयजयकार ' हाच सवष 

जपमांत्राांचा एकमेव अथष आहे. श्रीराम (तोच एक परमातमा) जयराम (प्रतयेक जीवमात्राांत, या 

चराचराच्या रोमारोमाांत व माझ्याही हृदयात व्याप्त आहे) जयजयराम (तयाला माझा नमस्कार , तयाचा 

जयजयकार). वदगांबरा (तोच वनगुषण वनराकार परमातमा) वदगांबरा (वदक् म्हणजे वदशा आवण अांबर 

म्हणजे अवकाश अथाषत 'अखांड मांडलाकारां  व्याप्तां येन चराचराम्' असा सवष वदशा आवण 

अवकाशाला व्यापून असलेला) श्रीपादवल्लभ (श्री म्हणजे लक्ष्मी अथाषत समस्त भौवतक सांपदा जी 

तयाच्या पायाची दासी आहे, वतचा जो स्वामी आहे, अशा समस्त साकार-वनराकार, दृश्य-अदृश्य, 

स्थूल-सूक्ष्म चराचराचाही तो वल्लभ अथाषत स्वामी आहे) वदगांबरा (तयाचा जयघोर्). गण (तोच 

एक परमातमा) गण गणाांत बोते (या चराचरात व्याप्त आहे, तयाला माझा नमस्कार). जो परमपूणष 

आहे तोच खऱ्या अथाषनां परममांगल, परमसुांदर आहे. परमातमा तसाच आहे. ॐ (समस्त दृश्य-

अदृश्य चराचर, सृष्टीतील रोमन्रोम) वशव (तया परमपूणष मांगल सुांदर परमातम्यानां व्याप्त आहे, तयाला 

माझा नमस्कार - नम: वशवाय). तेव्हा कोणताही जप भगवांताच्या कतृषतवाचां स्मरण जागवणाराच 

असतो 
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२१. स्मरि बीज 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, January 29, 2013 

'राम कताष ' ही भावना मनात वबांबत नाही तोवर तो जप 'समजून ' होत नाही. असा जप भावनाहीन 

असल्याने, 'राम कताष '  या भावनेचा अभाव तयात असल्याने जपातून जी शाांतता, तृप्ती, ववश्राम 

मनाला लाभला पवहजे, तो लाभत नाही. उलट भावनाहीन जप आवण मनात अशाश्वत दुवनयेचां 

काहूर यामुळे मन अवधकच अवस्थर आवण अस्वस्थ होतां. एखाद्या सांकटाच्या भीतीनां आपल्याला 

ग्रासलां असताना आपला जप कसा चालतो, याचां वनरीक्षण करावां. मनाची अवतशय तगमग सुरू 

असते. 'काय करू वन काय नको ,' असां आांदोलन मनात उफाळत असतां. माळ ठेवावी आवण तया 

सांकटाबाबत काहीतरी तातडीनां करावां, अशी ऊमीही उसळत असते. 'श्रीमहाराज योग्य तेच 

घडवतील,' असां एक मन म्हणत असतां. पण 'जे घडेल ते योग्यच असेल ना?' अशी शांका लगेच 

दुसरां  मन उतपन्न करीत असतां. अशाश्वत दुवनयेतील अशाश्वत पररवस्थतीनां भेदरलेल्या मनाला 

जपाकडे वारांवार खेचणां मोठां  नाजूक काम असतां. मन जपाकडे वळत असताना हाच ववचार करावा 

लागतो, अरे ज्या मांत्रातून चराचरावर सत्ता असलेल्या भगवांताचा पुकारा मी करीत आहे, तो मला 

साांभाळणार नाही का? माझ्या इच्छेतच काहीतरी खोट असेल. प्रतयक्षात जे घडेल ते माझ्या वहताचांच 

असेल. तेव्हा जप करताना मधेच दुवनया मधेच परमातमा अथाषत श्रीमहाराज असां स्मरण चालत 

असतां. दुवनयेचां स्मरण सुरू झालां की वचांता आवण भीतीनां मन अशाांत, अस्वस्थ होणारच. 

श्रीमहाराजाांचां वचांतन-स्मरण सुरू झालां तर मन शाांत होणारच. श्रीमहाराजही साांगतात- ' 'साधन 

कोणतेही असले तरी भगवांताचे स्मरण हेच सवष साधनाांचे वमष आहे. नुसते साधन शाांतता देत नाही. 

तयामधील स्मरण शाांतता देते. '' (बोधवचने, अनु. १०६) तेव्हा नेम 'उगीच ' करू नये. तो उगीच 

केला, अथाषत नुसता तोंडानां केला पण भावनेनां केला नाही तर तयातून खरी शाांतता, खरी वनवश्चांती, 

खरा लाभ प्राप्त होणार नाही. तेव्हा 'प्रथम नेम करावा पण फार नेम करू नये,' या वाक्यातील नेम 

म्हणजे नेमका काय, हे जाणण्याचा आपण प्रयतन केला. तयातून 'फार नेम 'चा रोख थोडा तरी स्पष्ट 

होईल. 'फार' म्हणजे अवडांबर. फार नेम म्हणजे अवडांबरयुक्त नेम. तुम्ही तुमच्या वप्रय व्यवक्तच्या 

ववरहानां वकां वा काळजीनां व्याप्त असता तयात अवडांबर असतां का? तुम्ही तुमची वनतयाची सवष कामां 

करीत असता पण आतून तयाच व्यवक्तचा ववचार आवण काळजी सुरू असते. तरीही कुणाला काही 

कळू नये, असाच प्रयतन तुम्ही करीत असता. सवष कतषव्यां पार पाडत असता, नेहमीसारखां वागत 

आवण वावरत असता पण आतून तुम्ही जगाचे नसता! भगवांताचां खरां , आतष स्मरण हे असांच असतां. 

'बा रे पाांडुरांगा केव्हा भेटी देशी, जाहलो परदेशी तुजवीण ' ही आतष हाक मनात असते पण देह याच 

परक्या दुवनयेत वावरत असतो. सवष कतषव्यां करीत असतो. दुवनयेत राहून भगवांताचा पुकारा करणारी 

नाम ही ती आतष हाक आहे. पण ही फार पुढची वस्थती. नेमाच्या प्रारांभीच 'फार'चा सापळा अलगद 

लागतोच आवण तयात भल्याभल्याांना तो अडकवतोच. 
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२२. तपोभंग 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, January 30, 2013 

आरांभशूरपणा आवण वदखाव्याची हौस, हे दुगुषण आपल्यात फार पटकन आवण खोलवर रुजतात. 

नेम आवण उपासनेकडे आपण प्रथम तयाच वृत्तीने पाहतो. आपण जप करतो म्हणजे इतराांपेक्षा 

काहीतरी ववशेर् आहोत, चाांगले आहोत, हा सावत्त्वक अहांकार तर फार वेगानां उतपन्न होतो. 

श्रीमहाराजाांनी अगदी थोडा नेम साांवगतला. काय नेम साांवगतला? 'नाम जपा श्वासोच््वास. ' प्रतयेक 

श्वासात नाम जपा. आता श्वासोच््वासाची वक्रया आपण प्रयतनपूवषक, लक्षपूवषक 'करतो ' की ती 

आपोआप 'होत असते '? आपण श्वास घेत आहोत आवण सोडत आहोत , हे आपण लोकाांना जाणवून 

द्यायचा प्रयतन करतो का? तयाची जावहरात वकां वा घोर्णा करतो का? श्वासोच््वासाची वक्रया 

करण्याआधी आपण काही वातावरणवनवमषती , नेपथ्यरचना करतो का? आसन वगैरे वशकतो का? 

सकाळी तासभर आवण सांध्याकाळी तासभर एवढा वेळ काही झालां तरी मी श्वासोच््वास करतोच, 

अशी ववभागणी आपण करतो का? नाही! तेव्हा श्वासोच््वास जसा सहज होतो, क्षणोक्षणी होतो, 

आपल्यापुरता आपल्यातच सुरू असतो तसा जप घडू द्या! वकती थोडा आवण वकती सूक्ष्म नेम! पण 

आपण तो 'फार' करतो. तयावशवाय आपल्याला चैनच पडत नाही. जीवनातल्या प्रतयेक गोष्टीत 

देहबुद्धीची थोडीतरी चव असतेच असते. ती नामात आणण्याचा आपला व्यथष आटावपटा असतो. 

तयातून सदोवदत नाम जपा, हा नेम सोडून मी तयाचा पसारा माांडू पाहतो. 'अमुक माळा झाल्यावशवाय 

मी पाण्याचा थेंबही वपत नाही,' 'मी जपानांतर तासभर तरी मौनात राहतो,' 'ध्यानाला बसल्यावर 

तयाांच्याजवळ कुणीही वफरकलेलां तयाांना आवडत नाही '.. अशी सगळी या 'फार' नेमाची दृश्य रूपां 

झाली. जो उपासनेला बसला तो तपोबलाने आपलां आसन घेईल, ही तर इांिाला सदोवदतची भीती! 

उपासनेनां देहबुद्धी मांदावत नष्ट होते आवण देह हेच तर इांवियसुखाांचां आसन! ते आसन 

वटकववण्यासाठी इांवियां मग ववकाराांच्या आधारानां वधांगाणा न घालतील तरच नवल. काम हा ववकार 

आहे. हजारो वर्ांच्या तपश्चयेचा मेनकेच्या काममोहानां भांग झाला. क्रोध हा ववकार आहे. हजारो 

वर्ांच्या तपश्चयेचा कुणाला तरी शाप द्यावा, इतपत क्रोध आल्याने भांग झाला. हजारो वषर् तप 

करणाऱ्याांची ही गत तर मग आपली गत काय वणाषवी? तेव्हा 'सदोवदत नाम घ्या ' हे न करता 'फार 

नेम ' करू लागलो तर तोंडघशी पडणां आलांच. आता याचा अथष मौनाचे, जप झाल्यावशवाय काहीही 

न खाण्यावबण्याचे वगैरे वनयम करू नयेत का? तर अवश्य करावेत पण ते आपल्यापुरते, 

स्वयांवशस्तीपुरते असावेत. 'मौन पाळायचां आहे,' हे स्वतला माहीत असावां. अशा मौनात जरुरीपुरतां 

दुसऱ्याशी बोलायलाही हरकत नाही. तेव्हा जरुरीपुरतां बोलावां पण जरुरीवशवाय बोलण्याची 

आपल्यात खरां  तर वकती उबळ असते, याचांही वनरीक्षण करावां! उपासना जसजशी वाढेल तसतसे 

ववकारही उफाळतील आवण तयाला श्रीमहाराजाांनी 'नाम म्हणजे ववकाराांना नोटीस आहे,' असां म्हांटलां 

आहे पण तयाबद्दल ओघानां नांतर ववचार करू. 
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२३. अंकुश 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, January 31, 2013 

नेम करावा लागतो याचाच अथष सहज प्रेम नाही. मग तो नेम वाढावा यासाठी काही वनयम 

आपल्याला पाळावे लागतीलही. तयातला आपण पावहलेला पवहलाच वनयम सवषच वनयमाांना 

समानपणे लागू आहे. काय आहे तो पवहला वनयम? तर (प्रथम नेम करावा पण) फार नेम करू नये , 

हा तो वनयम आहे. हा 'फार ' जसा उपासनेच्या अवडांबराला लागू आहे तसाच साधकाच्या प्रतयेक 

गोष्टीबाबत, तया गोष्टीच्या दृश्यातील व्याप्तीबाबत आवण अांतरांगातील खोलीबाबत लागू आहे. 

सवषप्रथम नेमाबाबत पवहल्या पावलावर एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. श्रीगोंदवलेकर महाराजच 

साांगतात, ''आज आवश्यक आहे वततकां च साधन पुरते. आपल्या प्रकृवतप्रमाणेच साधनाचा डोस 

पावहजे. जरुर तेवढेच करावे. कमी वा अवधक त्रासदायक होते. आपण प्रामावणक मात्र असावे. जे 

करणे शक्य असेल ते करावे. पण जे शक्य नसेल ते न झाल्याचे वाईट वाटून घेऊ नये. '' (बोधवचने, 

अनु. २२६) वकती मोठी सवलत वदली आहे! पण 'आपण प्रामावणक मात्र असावे,' हा अांकुश 

कायम ठेवला पावहजे. आपलां आपल्यालाच कळतां हो की आपण खरां  वकती करीत आहोत आवण 

लबाडी वकती आहे ते. तेव्हा पवहल्या पावलावर आपण प्रामावणकपणे जपाची सांख्या ठरवून वततका 

जप रोज व्हावा, असा प्रयतन करावा. ती सांख्या आपल्या व्यावहाररक जबाबदाऱ्या, रोजचा वदनक्रम, 

नोकरीची वेळ हे सवष लक्षात घेऊन आपली आपणच ठरवावी . नांतर ती पाळण्याचा मात्र कसोशीनां 

प्रयतन करावा. तयानांतर 'येता जाता खाता वपता उठता बसता धांदा करता ' मनातल्या मनात जप 

चालवण्याचा प्रयतन सुरू करावा. नांतर रोजची जी सांख्या आहे ती हळुहळू वाढवता येईल काय, 

याचा ववचार करावा आवण तयानुसार तया वाढीव सांख्येसाठी रोजच्या वदनक्रमातून कोणतया गोष्टींत 

जाणारा वेळ कमी करता येईल , याचा ववचार करावा. असा ववचार केला की आपल्याला वदवसभरात 

बराच ररकामा वेळही वमळतो पण तो दुवनयादारीत भरून जात असल्याने आपल्या लक्षात येत नाही, 

हे जाणवेल. श्रीमहाराजही साांगतात, ''आपल्यासारख्या माणसाांना आपला व्यवहार अतयांत बरोबर 

केल्यानांतर जो वेळ उरेल वततका भगवांताकडे लावला तर आपण फारच प्रगती केली असे म्हणता 

येईल. खरे पावहले असता सध्या जेवढा ररकामा वेळ आपल्याला वमळतो वततका सगळा आपण 

भगवांताकडे लावत नाही. म्हणून वदवसातून काही वेळ तरी अतयांत वनयमाने भगवांताच्या 

नामस्मरणात घालवायचा आपण वनश्चय करावा. नामाच्या आड सवषच गोष्टी येतात , आपण 

स्वतदेखील तयाच्या आड येतो. तेवढे साांभाळावे आवण जगाच्या नादी फारसे न लागता आपले नाम 

चालू ठेवावे. '' (७ फेब्रुवारीच्या प्रवचनातून) तेव्हा जप वाढवायचा तर जपाव्यवतररक्तच्या वेळातूनच, 

व्यवहाराला न सोडता मला वेळ काढावा लागेल. मग 'आपण प्रामावणक मात्र असावे ' हा अांकुश 

ठेवला की लक्षात येईल व्यवहाराची , कतषव्याची कामां झाल्यावरही जगाच्या नादी लागून आपला 

बराचसा वेळ असाच वाया जात असतो. तया वेळात वनदान मानवसक जप तरी चालू करता येईल. 
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२४. गुरंढोरं 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, February 1, 2013 

जपासाठी अवधक वेळ काढायचा तर मग जगाच्या नादी वाया जाणारा  वेळ आवण माझ्या मनाच्या 

ओढीमुळे वाया जाणारी शक्ती या दोन्हीची बचत करावी लागेल. तयासाठी 'फार'चाच वनयम लागू 

आहे! आपण 'फार नेम करू नये ,' या वाक्यापुरतां श्रीमहाराजाांच्या शब्दाबाहेर जात नाही पण इतर 

वकतीतरी गोष्टी फार करतोच आवण तयात फार वेळ आवण फार शक्ती वाया घालवतोच! आपण फार 

बोलतो, फार खातो, फार ऐकतो, फार वाचतो, फार खचषतो, फार वचांता करतो.. वकतीतरी 'फार'  

आहेत जगण्यात. तयामुळे हा सवष 'फार'पणा कमी करण्याचा अभ्यास आपल्याला करावाच लागेल. 

तो स्वतपुरताच असावा. इतराांना कळू न देता असावा. अमुक जप झाल्यावशवाय मी खात नाही, हे 

स्वतलाच फक्त माहीत असावां आवण मग खाण्याची ओढ मनात वकती आहे, हे तपासावे. पू. बाबा 

बेलसरे याांनीही एके वठकाणी म्हटलां आहे की, वकतीतरी गोष्टी आपल्याला पहाव्या लागतात आवण 

तयात ओढीने आणखी वकतीतरी गोष्टी आपण पाहातो तया वेगळयाच. वकतीतरी गोष्टी ऐकाव्या 

लागतात आवण तयात ओढीने आपण आणखी वकतीतरी गोष्टी ऐकतो तया वेगळयाच. आपण 

आपल्याकडे पावहलां तर बाबाांच्या बोधातलां वास्तव लक्षात येईल. तेव्हा गरजेव्यवतररक्त अवधक जे 

ओढीनां होतां तयावर वनयांत्रण आणता येतां का, याचा स्वतशी अभ्यास करावा. नेमाला वनयमाांचां 

कुां पण घालावां. वनयमाांचां कुां पण कुठवर असतां? श्रीमहाराज साांगतात- ' 'ज्याप्रमाणे एखाद्या झाडाची 

जोपासना करताना तयाला गुराढोराांनी खाऊ नये म्हणून तयाच्याभोवती कुां पण घालावे लागते, 

तयाप्रमाणे परमाथष हा खरा कुां पणातच ठेवावा; तो वजतका गुप्त राहील वततका चाांगला. तयाचे प्रदशषन 

झाले तर तयाला दृष्ट लागते. म्हणून परमाथष हा कोणाच्या नकळत, परांतु अतयांत आवडीने करावा. '' 

(२६ जूनच्या प्रवचनातून) तेव्हा झाड वाढावां, जपलां जावां यासाठी कुां पण असतां. नेम वाढावा, 

जपला जावा यासाठीच वनयमाांचां कुां पण आहे. एकदा परमाथाषचां झाड वाढलां की कुां पण आपसूक 

गळून पडतां. ते लहान असताना तयाला गुराढोराांची भीती होती. ही गुरांढोरां  म्हणजे ववकार-वासना. 

परमाथष बेताचा आवण दुवनयेची ओढ ववलक्षण, अशा वस्थतीत ववकार-वासनेची गुरां ढोरां  उपासनेचां 

रोपटां  फस्त करण्याचीच शक्यता अवधक. आता हे फस्त करणां म्हणजे काय? तर मोडकातोडका जप 

सुरू असतानाच ववकार आवण वासनेच्या ववचारातच तो जप वाहवत जातो आवण इतकेच नव्हे तर 

ववकारपूती आवण वासनापूतीसाठी जप वापरलाही जातो. 'मी इतका जप करतो मग माझी ही 

एवढीशी इच्छा का नाही पूणष होत,' हे गुरानां रोपटय़ाला तोंड लावणां आहे! मग वासनापूतीच्या 

तराजूवरून जप तोलला जातो. श्रीमहाराजाांच्या करुणेचां मोजमाप सुरू होतां. तेव्हा हे टाळण्यासाठी 

वनयमाांचां कुां पण आहे. एकदा झाड वाढलां की ज्या गुराढोराांची तयाला भीती होती तीच गुरां ढोरां  तया 

मोठय़ा झालेल्या झाडाला खुशाल बाांधून टाकता येतात! उपासना इतकी वाढत जाते की ववकार 

आवण वासना खुज्या होत जातात 
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२५. काटा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, February 4, 2013 

गुराढोराांनी रोपटां  फस्त करू नये, यासाठीच प्रथम कुां पणाची गरज असते. तया रोपटय़ाचां वृक्षात 

रुपाांतर झालां की कुां पणाची गरज उरत नाहीच. हे वनयमाांचां कुां पण आपल्यापुरतां असावां. तयाच्या 

जाहीर वनववदा सूचना काढू नयेत! श्रीमहाराज साांगतात- ' 'परमाथष हा समजुतीचा आहे. उगीच कष्ट 

करण्याचा वकां वा पारायणाचा नाही.. काही खेळ जसे एकटय़ाने खेळायचे असतात, तसा परमाथष हा 

आपल्याशीच करायचा खेळ आहे. तो आपल्याशीच करायचा अभ्यास आहे. खेळात काही बाह्य़ 

साधन तरी लागते, पण या अभ्यासात तयाचीही जरुरी नसते. परमाथष हा वृत्ती सुधारण्याचा अभ्यास 

आहे. आपला परमाथष जगाला वजतका कमी वदसेल , वततका आपल्याला फायदेशीर आहे. ' ' तेव्हा 

वनयमाांचां कुां पण, वनयमाांची चौकट आपली आपल्यापुरती हवी. ती परमाथष वाढववण्यासाठी आहे. 

जगाला दाखववण्यासाठी नाही. हे वनयम कशासाठी करावे लागतात? स्वामी वववेकानांद याांनी 

'रामकृष्ण वमशन 'च्या स्थापनेनांतर तया वमशनच्या कायाषसाठी सांन्याशाांसाठी एक वनयमावली तयार 

केली. ते वनयम वनवश्चत करण्याआधी स्वामीजी म्हणाले , ''हे वनयम करण्याचां मूळ ध्येय काय आहे 

हे प्रथम आपण समजून घ्यायला हवां. आपलां मूळ उवद्दष्ट आहे सगळया वनयमाांच्या अतीत जाणां. 

म्हणजे वनयम करण्याचा अथष काय , तर आपल्या स्वतमध्ये स्वभावतच अनेक कु-वनयम आहेत, 

सु-वनयमाांच्या द्वारे ते कु-वनयम दूर करायचे आवण शेवटी सगळया वनयमाांच्या पलीकडे जाण्याचा 

प्रयतन करायचा. जसां काटय़ानां काटा काढला की शेवटी दोन्ही काटे फेकून द्यायचे असतात ना, 

तसां! '' (स्वामीजींचे चरणावश्रत/ मूळ बांगालीवरुन अनुवाद शकुां तला पुांडे, पृ. ११) तेव्हा वृत्तीला 

वळण लावण्यासाठी वनयम आवश्यक असतात. एकदा वृत्तीच ती झाली की वनयमाची गरज उरत 

नाही. खोटेपणा दूर करण्यासाठी खरेपणाचा वनयम करावा लागतो. एकदा वृत्तीतली खोट ओसरली 

की खरेपणा हा वनयम रहात नाही. ती वृत्तीच होते. तेव्हा वनयम हे परमाथष जपण्यासाठी आहेत. 

एकदा परमाथाषचा कळस गाठला गेला की वनयम कुठले? स्वामीजी ज्याला 'शेवटी ' म्हणतात वतथेच 

श्रीमहाराजाांचांही सूचन आहे की, 'प्रेमाला नेमाची गरज लागत नाही '! भगवतप्रेमाचा तो कळस 

गाठण्यासाठी सुरुवातीला नेम पावहजे. तो नेम साांभाळण्यासाठी वनयम पावहजे. तो वनयम प्रथम काही 

काळापुरता असतो, वनयमाने वृत्तीच तशी घडावी, हा तयाचा हेतू असतो. तो हेतू ववसरू नये. 

परमाथाषत प्रतयेक पावलावर सावधानता लागते , असां साांगताना श्रीमहाराज तयाला शेतीची उपमा 

देतात. ते म्हणतात, ''शेत वाढले तरी तयाचा नाश दोन कारणाांनी होऊ शकतो. एक म्हणजे गुरेढोरे 

शेतात घुसून नाश करतील, वकां वा दुसरे म्हणजे कीड पडून वकां वा टोळधाडीसारखा काहीतरी उपिव 

होऊन शेत साफ नाहीसे होईल. '' (२ मेच्या प्रवचनातून). आता ही गुरांढोरां  आवण कीड व टोळधाड 

या उपमाही फार मावमषक आहेत. गुराढोराांबद्दल आधीच आपण पावहलां आहे पण या सांदभाषत तयाची 

उजळणी करू. 
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२६. प्रपंचाचं कंुपि 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, February 5, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज दोन मेच्या प्रवचनात काय साांगतात, ते पुन्हा पाहू. श्रीमहाराज म्हणतात, 

''शेत वाढले तरी तयाचा नाश दोन कारणाांनी होऊ शकतो. एक म्हणजे गुरेढोरे शेतात घुसून नाश 

करतील, वकां वा दुसरे म्हणजे कीड पडून वकां वा टोळधाडीसारखा काहीतरी उपिव होऊन शेत साफ 

नाहीसे होईल. यापैकी पवहले कारण थोडे स्थूल आहे, तर दुसरे थोडे सूक्ष्म आहे. शेतात गुरेढोरे 

वशरली तर वरवर दृष्टी टाकूनही सहज समजते आवण तयाांना हाकलताही येते. पण कीड पडली तर 

जवळ जाऊन बारकाईने पाहावे लागेल. शेताला कुां पण घालून गुरेढोरे आत वशरणार नाहीत असा 

बांदोबस्त करता येतो आवण राख, शेण, और्धे वगै रे टाकून, कीड न लागेल अशी तजवीज करता 

येते. हे सवष करताना शेतकऱ्याला सतत जागृत रहावे लागते. म्हणजेच एकसारखे शेतावर लक्ष 

ठेवावे लागते. हाच वनयम परमाथाषतही लागू आहे. साधकाने अतयांत काळजीने वागणे जरूर आहे. 

शेताचे रक्षण व्हावे म्हणून जसे कुां पण तसा सांसार हा परमाथाषला कुां पण म्हणून असावा. कुां पणालाच 

जर खतपाणी वमळाले तर कुां पणच शेत खाऊन टाकते. तसे न होईल इतक्या बेताने सांसाराला 

खतपाणी घालावे. शेताला कीड लागली की काय हे जसे बारकाईने पाहावे लागते , तयाप्रमाणे 

आपली वृत्ती कुठे गुांतते की काय याकडे बारकाईने लक्ष असावे. अशा सावधवगरीने वागले तर पीक 

हातात येईपयंतचे काम झाले. ' ' या पररच्छेदात अतयांत खोलवर वनदेश करणारी रूपकां  आहेत आवण 

तो बोधही अतयांत व्यापक आहे. वनयमाांचां बोट पकडून उपासना करता करता आपण अलगद प्रपांच 

आवण परमाथष या दुपदरी रस्तयावरच आलो आहोत. प्रथम नेम करणारे आपण या दोन्ही गोष्टींत 

अथाषत प्रपांच आवण परमाथाषत वाटचाल करीत असतो. इथे श्रीमहाराज उपासनेला शेताची उपमा 

देतात. गुराढोराांनी ते फस्त करू नये म्हणून प्रपांचाचे कुां पण घालायला साांगतात आवण कीड लागून 

शेत नष्ट होऊ नये म्हणून राख, शेण, और्धाांची फवारणी करायला साांगतात. ही सवषच रूपकां  आहेत 

आवण तयाांना व्यापक अथषही आहे. गुरांढोरां  म्हणजे काय? तर सामान्य मूलभूत वासना. या 

देहवासनाच आहेत. देहाला धरून आहेत. आहार , वनिा, मैथुन अशा या अनेक वासना आहेत. 

तहान लागली की पाणी प्यायल्यावर तहान शमते. इतकी या वासनाांची पूती खरेतर अल्पावधीत 

होते. एक गोष्ट मात्र आहे की या वासना पटकन शमत असल्या तरी वारांवार उतपन्नही होतात आवण 

तया वारांवार शमल्या की शाांतही होतात. तयाांची पूती सहज साधावी यासाठी ज्याला आपण स्थूलपणे 

प्रपांच म्हणतो, तो वनमाषण झाला आहे. तयात ववशेर् असा की हा प्रपांच जसा एका बाजूने साधकाच्या 

सामान्य वासनाांची पूती करून तयाला उपासनेसाठी वाव देतो तयाचबरोबर तया प्रपांचात राहूनच 

आपल्या स्वभावातील खाचाखोचा, त्रुटी, उणीवाांचा तपास तयाला पटकन करता येतो. आपल्यात 

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मतसर वकती आहे याचा शोध प्रपांचातच वेगाने लागतो आवण ते 

ववकार आवरण्याचा अभ्यासही प्रपांचातच करायला बराच वावही असतो. 
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२७. ढोरं आनि कीड 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, February 6, 2013 

माणूस म्हणून माझ्या ज्या भाववनक, शारीररक, मानवसक गरजा असतात तयाांच्या सहजपूतीसाठी 

लग्नसांस्था आहे. तयाचबरोबर माणूस म्हणून मला घडववण्यातही प्रपांच हातभार लावत असतो. हा 

प्रपांच परमाथषरूपी शेताचां कुां पण आहे, असां श्रीमहाराज साांगतात. थोडां  आणखी खोलवर जाऊ. 

श्रीमहाराज इथे प्रपांच न म्हणता सांसार हा शब्द वापरतात. परमाथषरूपी शेताचां कुां पण हा सांसार 

आहे. परमाथष अदृश्य ठेवायला महाराज साांगतात आवण दृश्याचां कुां पण तयाला घालायला साांगतात! 

म्हणजे काय? तर वरकरणी जगात राहा , जगाचे राहा, पण आतून जगाशी नव्हे तर शाश्वताशी जोडले 

जा. जगातला आपला वावर हा कुां पण आहे. मी जगापासून फटकून रावहलो, दूर रावहलो तरी माझा 

परमाथष उघड होईल आवण फस्तही होईल. तेव्हा जगात इतराांसारखेच राहा, पण तो वावर अांतयाषत्रा 

सुरवक्षत राखण्यासाठी ठेवा. या घडीला हा खोल अथष जरा बाजूला ठेवू आवण लग्नप्रपांच या अथाषनेच 

ववचार करू. तर लग्नप्रपांचात राहून मला परमाथाषची शेती करायची आहे. रक्षण तया शेताचां करायचां 

आहे. प्रपांचातल्या वासना तया शेतात घुसल्या तर तया मला तेथून हुसकायच्या आहेत. मुलगा 

आजारी आहे आवण जपाला बसलोय तर आतून प्राथषना सुरू होते, तयाला बरां  करा.. मग हे शेतात 

घुसणारां  ढोर लगेच वदसतां. तयाला हुसकावता येतां. की अरे, मी नाम यासाठी घेत नाही. हे सोपां 

नाही, पण वनदान तया ढोराची जाणीव तरी होते. इथेच महाराज एक धोक्याचा इशारा देऊन ठेवतात ; 

तो असा की कुां पणालाच शेत खाऊ देऊ नका! शेताला खत घालायचां सोडून कुां पणालाच खत 

घालत राहू नका. म्हणजे परमाथष सोडून प्रपांचाचीच काळजी करीत राहू नका. याचा अथष प्रपांच 

वाऱ्यावर सोडू नका, आवण तसाही आपण प्रपांच वाऱ्यावर सोडत नाहीच. आपण समथाषचा दाखला 

देतो की तेच म्हणतात, 'प्रपांच करावा नेटका '. पण हे तयाांनी कुणाला साांवगतलां? जे नेटाने प्रपांचच 

करीत आहेत तयाांना साांवगतलां की बाबाांनो, नेटानां नव्हे नेटका प्रपांच करा. श्रीमहाराजाांनीच एके 

वठकाणी म्हांटलां आहे की प्रपांचासाठी तीन-चार तासही पुरेसे आहेत, पण जो हौसेनां करायला जाईल 

तयाला चोवीस तासही पुरणार नाहीत! तेव्हा चोवीस तास कुां पणाचाच साांभाळ करण्यात घालवू 

नका. तयापुढे कीड आवण टोळधाडीचां रूपक महाराज वापरतात. कीड ही सहजी वदसत नाही. ती 

अगदी जवळ जाऊन वपकाची बारकाईनां पाहणी करून जाणवते. तशी आपली वृत्ती कुठे गुांतून 

वकडत तर नाही ना , हे बारकाईने पाहावे. कारण परमाथष हा वृत्तीचाच आहे. ती वृत्तीच जर 

दुवनयादारीत गुांतत असली तर वतला कीड लागून ती अवघां शेतही फस्त करणार. ती कीड लागू नये 

यासाठी राख, शेण, और्ध आहे. राख म्हणजे वैराग्य. आता वैराग्य फार मोठी गोष्ट झाली. 

जगापासून ववरक्त होणां हीच राख आहे. जगाच्या व्यवहाराचा मनावर पररणाम न होऊ देणां, मनावर 

नकारातमक ठसा उमटू न देणां ही राख आहे. शेण म्हणजे परमाथष साांभाळताना लोकवनांदेची पवाष न 

करणे आवण और्ध म्हणजे अथाषत पथ्य व नामच. नामाची अखांड फवारणी वृत्तीला वकडीपासून 

साांभाळेल. 
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२८. सूक्ष्म सापळा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, February 7, 2013 

प्रथम नेम पावहजे पण फार नेम करू नये , या वाक्याचे वववरण गेले काही वदवस आपण पावहले. 

यातला 'फार' नेम म्हणजे नेमका काय , तेही जाणण्याचा आपण प्रयतन केला. आता या वाक्याचां 

वववरण सांपवताना आवण ज्या मूळ बोधवचनातून ते आलां आहे तया बोधवचनातील उरलेल्या दोन 

टप्प्याांचा ववचार करण्यापूवी आपण या 'फार'ची आणखी एक सूक्ष्म छटा पाहणार आहोत. पवहल्या 

पायरीवरील साधकात राजस आवण तामस अहांकार असतोच आवण तयामुळे उपासनेच्या अवडांबरात 

तो अडकतो. पण उपासना जसजशी वाढत जाते तसतशी वकां वा साधक मुळातच सावत्त्वक प्रवृत्तीचा 

असेल तर सावत्त्वक अहांकाराचा सापळाही तयाला कसा अडकवतो, हे श्रीमहाराजाांच्या 

लीलाचररत्रातील एका प्रसांगात खुबीने श्रीमहाराजाांनी दाखवून वदले आहे. हा प्रसांग 'हृद्य 

आठवणी 'मध्ये आहे. तो असा- एक प्राचायष कुां भारस्वामींचे वशष्य होते. उपासनेचा वनयम ते 

कटाक्षाने पाळीत. पहाटे लवकर उठून, स्नान वगै रे सवष आटोपून बरोबर सूयोदयाच्या वेळी ते 

आपल्या गुरूां ची आरती करीत. वर्ांनुवर्े हा वनयम चालला. एकदा तयाांना ताप आला. तापमान 

१०४ अांश होते. घरची मांडळी तयाांना स्नान न करता आरती करण्यास आग्रहाने साांगू लागली. तयाांनी 

मुळीच ऐकले नाही. मात्र नांतर लगेच पाांघरूण घेऊन ते अांथरुणात पडून रावहले. तयाांना झोप लागली, 

खूप घाम सुटला आवण तयाांचा ताप साफ वनघाला. यानांतर ते श्रीमहाराजाांना भेटले. प्राणापलीकडे 

नेम साांभाळण्याच्या तयाांच्या वनश्चयाचे कौतुक करून श्रीमहाराज म्हणाले, ''देहाचे वनयम देहाच्या 

वस्थतीवर अवलांबून असतात. उपासना मुख्यत: मनाची बाब असते. देहाला आवण मनाला वळण 

व वशस्त लावणे हा नेमाचा हेतू असतो. तुम्ही आजवर देहाची बांधने पाळली. आता बांधनाांत अडकून 

न पडता तयाच्या पलीकडे जाणे जरूर आहे. प्राणापलीकडे साांभाळलेला वनयम सोडणे वजवावर 

येते, पण याचे मूळ आत वसणाऱ्या सूक्ष्म अहांकारात असते. 'मी आजपयंत हे केले ' हा सूक्ष्म 

अहांकार असतो, म्हणून 'आता मला हे करता येत नाही ' याचे वाईट वाटते. वास्तववक आजपयंत 

जे झाले ते सद्गुरूां नीच करवून घेतले म्हणून घडू शकले. अथाषत खरे कतेपण सद्गुरूां चेच आहे. आपण 

ते आपल्याकडे घेतो हे चुकते. आळसाने केले नाही असे होऊ नये ही खबरदारी आपण घ्यावी, 

पण शरीर थकल्यामुळे एखादी गोष्ट होत नसेल तर जबरदस्तीने ती करण्याचा हट्टही धरू नये. पूणष 

शरणागती असावी. आपले वनराळे अवस्ततवच नाहीसे करावे. 'झाले वकां वा न झाले, दोन्ही तयाांचीच 

इच्छा ' असे म्हटल्याने अनुसांधानही वटकते. ' ' इतके साांगून शेवटी महाराज म्हणाले, ''हे सारे तुम्हाला 

तुमच्या गुरूां च्याच नावाने मी साांगतो आहे, हे ववसरू नये. ' ' तेव्हा सावत्त्वक अहांकार वकती सूक्ष्मपणे 

अडकवतो, हे लक्षात यावे. अथाषत कोणताही वनयम पाळताना 'आपण प्रामावणक मात्र असावे ' हा 

महाराजाांनीच साांवगतलेला अांकुश सतत बाळगावा आवण आपली आपण तपासणी करीत तो वनयम 

पाळावा. महत्त्व वनयमाला नाही हेतूला आहे, हे मात्र कधीच ववसरू नये.  

  

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/small-trap-55863/


29 
 

२९. सहवास 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, February 8, 2013 

प्रथम नेम पावहजे पण फार नेम करू नये, या वाक्याचे वववरण आता सांपले. हे वववरण करीत 

असतानाच आपण प्रपांच आवण परमाथष या दुपदरी रस्तयावर आलो आहोत आवण प्रपांचाबाबत 

तसेच आपल्या जडणघडणीबाबत अवधक तपशीलवार ववचार आपण आता सुरू करणार आहोत. 

पण तयाआधी श्रीमहाराजाांच्या ज्या तीन बोधवचनाांपैकी वतसऱ्या बोधवचनाचा मागोवा आपण सुरू 

केला आहे तो पूणष करू. हे बोधवचन असे- 'प्रेमाला नेमाची गरज लागत नाही. ववयोग सहन होत 

नाही ते प्रेम. पे्रम ठेवावे म्हणजे नेम आपोआप साधतो. प्रथम नेम पावहजे परांतु फार नेम करू नये. ' 

यातील 'प्रथम नेम पावहजे परांतु फार नेम करू नये ', ही पवहली पायरी आपण ववस्ताराने पावहली. 

आता या बोधवचनातली दुसरी पायरी म्हणजे 'प्रेम ठेवावे म्हणजे नेम आपोआप साधतो '. ही पायरी 

कधी साधेल तर 'प्रथम नेम पावहजे परांतु फार नेम करू नये,' ही पवहली पायरी वसद्ध झाली तर. 

नेमाने प्रेम वनमाषण होईल आवण मग प्रेम असेल की नेम आपोआप होईल. आपल्याला देहाचां पे्रम 

सहवासानां आलां आहे. जन्मापासून क्षणोक्षणी हा देह आपल्याबरोबर आहे. असाच सहवास नेमाचा 

झाला तर मग नेमाचेही पे्रम वनमाषण होईल. मग पे्रम आहे म्हणून नेम आपोआप साधेल, हा तयाचा 

मवथताथष आहे. पण हा सहवास मात्र खराखुरा पावहजे! जालन्याच्या श्रीराममांवदरात श्रीमहाराज 

सुखसांवाद करीत होते. तेवढय़ात एक अवधकारी पतनीसह दशषनासाठी आले. पाहा बरां . श्रीमहाराज 

आपल्या वशष्यपररवारासह बसले आहेत आवण खेळीमेळीने तयाांच्याशी बोलत आहेत. या 

पतीपतनीच्या माध्यमातून श्रीमहाराजाांनी प्रतयेकाला अांतमुषख होण्याची एक सांधीच वदली. कशी? तर 

या दोघाांनी अनुग्रह वमळावा म्हणून ववनांती केली. अनुग्रह कशासाठी हवा, असां महाराजाांनी तयाांना 

ववचारलां. वतथे बसलेल्या वशष्याांनाही हा प्रश्न लागू होता. तुम्ही अनुग्रह घेतलात तो नेमका 

कशासाठी? अवधकारी म्हणाले, ''रामाचे व तयाच्या नामाचे प्रेम यावे यासाठी हवा. ' ' तयावर 

श्रीमहाराज वतथे बसलेल्याांकडे पाहून म्हणाले, ''तुमच्यापैकी प्रतयेकाला अनुग्रह घेऊन वकती वर्े 

झाली?'' कोणी म्हणाले पाच, कुणी दहा, कुणी सतरा तर कुणी तर तेवीस वर्े झाली, असां पटापट 

साांवगतलां. मग महाराज म्हणाले, ''मग तुम्हा सगळयाांना नामाचां पे्रम लागलांच असेल, होय ना?'' 

अनुग्रहाला वकती वषर् झाली, याचां उत्तर पटापट देणाऱ्याांपैकी एकानांही 'हो ' म्हटलां नाही! तयावर 

श्रीमहाराज म्हणाले, ''आपण रोज गुरूां ची पूजा करतो, पोथी वगैरे वाचतो, पुष्कळ नामस्मरण करतो, 

तरी अजून नामाचे पे्रम का येत नाही? तर नाम हे जीवनातील सवषस्व आहे, असे आपल्याला वाटत 

नाही. मी नामासाठी जगतो असे वाटत नाही. नामाांत पे्रम यायला, एक गुरूां ना ते आवडते म्हणून 

घ्यावे वकां वा दुसरे नामातच माझे कल्याण आहे, या भावनेने ते घ्यावे. नामावाचून चैन पडेनासे झाले 

की प्रेमाचा उगम झाला, असे समजावे. ' ' तेव्हा ज्यावाचून चैन पडत नाही तो सहवास खरा. नेमाचा 

सहवास असा वाढता हवा की तयावाचून आपल्याला चुकल्याचुकल्यासारखां वाटावां. 
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३०. ननररच्छ 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, February 11, 2013 

नामाचा सहवास प्रथम हट्टानेच होईल , हेही खरां . एक गृहस्थाश्रमी वनवृत्त वशष्य श्रीमहाराजाांना भेटले 

आवण म्हणाले, महाराज नाम घ्यावेसे तर खूप वाटते पण काय करू एका जागी स्वस्थ बसवत नाही. 

बसलो तर कां टाळा येतो. श्रीमहाराज हसले आवण ववर्याांतर करीत असल्याच्या बहाण्याने घरची 

चौकशी करू लागले. श्रीमहाराजाांनी ववचारलां, तुमचा नातू आता शाळेत जातो का? लगेच ते गृहस्थ 

म्हणाले, काय साांगू महाराज? उनाड आहे हो तो फार. बळजबरीने अभ्यासाला तयाला एका जागी 

बसवावांच लागतां तेव्हा कुठे बसतो! महाराज हसून म्हणाले, ''मी तेच तर साांगतो. आपलां मन उनाड 

आहे. तयाला एके वठकाणी स्वस्थ राहण्याची सवयच नाही. तयाला थोडी बळजबरी करून नाम 

घ्यायला लावले पावहजे. नामामध्ये भगवांताची शक्ती असल्याने नाम घेणाऱ्याची देहबुद्धी क्रमाक्रमाने 

कमी होते व नाम वस्थरावते. ' ' तेव्हा प्रथम थोडी बळजबरी हवी. पू. बाबाांनी एका प्रवचनात साांवगतलां 

होतां की, पूवी वव्हडीओ नवा होता तेव्हा तो भाडय़ानां आणायचा आवण वचत्रपटाांच्या कॅसेटही 

आणायची प्रथाच पडली होती. तेव्हा पूणष भाडां वसूल व्हावां म्हणून रात्रभर जागून तीन-तीन 

वचत्रपटही लोक पाहायचे. पण नामाला बसलां की अध्र्या तासात जाांभया सुरू! तेव्हा दुवनयेच्या 

ओढीमुळे दुवनयेचा सहवास आपल्याला पटकन साधतो पण नामाचा वकां वा उपासनेचा साधत नाही. 

कारण तयाची खरी ओढच नाही. एकदा एकानां श्रीमहाराजाांना ववचारलां, ''महाराज, नाम घ्यावां अशी 

खरांच खूप इच्छा आहे पण ते होत नाही तर काय करावां?'' महाराज म्हणाले, ''इच्छा आहे तरी 

वकां वा नाही तरी, एखादी मुलगी कुमारी आहे तरी वकां वा नाही तरी, मधली अवस्थाच नाही. इच्छा 

जर खरी असेल ना , तर ती काम केल्यावशवाय राहणारच नाही. ज्याला खरी इच्छा असेल , तयाला 

दुसरां  काही सुचणारच नाही. तयाला चैन पडणार नाही. तळमळ लागेल. तुम्हाला तसां होतां का? 

नाही ना? मग इच्छा आहे असां म्हणू नका. तर इच्छा कशाने होईल, असां ववचारा! गाईचां दूध 

काढण्यापूवी तयाला अगदी थोडां दूधच लावतात. तसां नामाची गोडी उतपन्न व्हायला नामच थोडां 

थोडां घ्यायला सुरुवात केली पावहजे. ' ' एकानां ववचारलां, ''महाराज नाम तर घेतो पण नामात प्रेम का 

येत नाही?'' हे प्रश्न आहेत ना ते शतकानुशतकां  तसेच राहणार आहेत! तर महाराज म्हणाले, ''मूल 

न झालेल्या बाईनां मला मुलाचां पे्रम कसां येईल, हे ववचारण्यासारखा प्रश्न आहे हा! मूल झालां की 

तयाचां पे्रम आपोआप येईल. तेव्हा नामात पे्रम कसां येईल, असां न ववचारता मुखी नाम कसां येईल, 

हे ववचारा! आम्हाला नामात प्रेम येत नाही , कारण आपलां पे्रम आधीच दुसरीकडे गुांतलेलां आहे. 

तयात कमी करायची आपली तयारी नसते. आपलां अधेअवधक पे्रम देहावर आहे. उरलेलां 

अधेअवधक बायकामुले, स्नेहीसोबती याांच्यात गुांतलेलां आहे आवण उरलांसुरलां उपजीववका, 

मानलौवकक, आवडीचे छां द याांना वावहले असते. यात कुठेतरी कानाकोपऱ्यात आपण नाम ठेवणार. 

मग तयात पे्रम कसां वाढणारां?'' 
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३१. नवसगंतीची जािीव 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, February 12, 2013 

पे्रम नाही म्हणून नेम नाही आवण नेम नाही म्हणून पे्रम नाही, अशी आपली वस्थती आहे. तयावर 

एकच उपाय तो म्हणजे अट्टहासाने नाम घ्यायचे. मनाचा एक गुण आहे तो असा की प्रथम 

बळजबरीनां तया मनाला एखाद्या गोष्टीकडे वळवलां आवण आता यावाचून उपाय नाही, हे एकदा 

तयाला जाणवलां की मग तया गोष्टीत गोडी शोधायचा मन आपोआप प्रयतन सुरू करतां. तेव्हा प्रथम 

टप्प्यावर जपाला बसल्यावर पवहल्या काही माळा या मनाला बळजबरी करण्यात आवण नामाकडे 

वळवत राहाण्यात जातात. पण तयानांतर मन वतकडे वळू लागलां आवण तयाला वववशष्ट सांख्येची ओढ 

लागली की जप वेगानां सुरू होतो. प्रथम अभ्यासाप्रमाणे नेटानां, प्रयतनपूवषक, कसाबसा होणारा जप 

पुढे आपोआप मनात उमटू लागतो. एका जागी बसून माळेवर जास्तीत जास्त जप करण्यामागेही 

हेतू असतो. एखाद्या भाांडय़ावर तुम्ही आांतून आघात केलात की नांतर काहीवेळ तयाचा प्रवतध्वनी 

आतून घुमत राहातो. तयाचप्रमाणे एकाच जागी बसून जास्तीत जास्त जप केला की नांतर जगाच्या 

व्यवहारात असतानाही तया जपाचा अांतध्र्वनी उमटत राहातो. मानवसक जप आपोआप वाढत जातो. 

एकदा का मानवसक जप वाढत गेला की पे्रम लागलेच. महाराजाांनीच एके वठकाणी म्हटलां आहे की 

नाम घ्यायला लागलां की जगाची आठवण सहज येते अगदी तयाचप्रमाणे जगाच्या व्यापात असताना 

नामाची आठवण येऊ लागली की नामाचां प्रेम यायला लागलां आहे हे समजावां. मग व्यवहार 

करताना तयावर आपोआप आपल्या व्यवहाराकडेही त्रयस्थपणे पाहायला सुरुवात होते. आपल्या 

उक्ती आवण कृतीतील ववसांगतीही जाणवू लागते. ही ववसांगती दूर व्हावी, अशी प्रामावणक इच्छाही 

मनात उमटू लागते. आपण स्वतला श्रीमहाराजाांचे म्हणवतो पण तसां वागतो का, असा प्रश्न हळूहळू 

पडू लागतो. हा नामाचाच पररणाम असतो. ३ फेब्रुवारीच्या प्रवचनात श्रीमहाराज म्हणतात: एक 

साधक मला म्हणाला की , ''अलीकडे मला फार राग येऊ लागला आहे. ' ' वास्तववक तो राग आताच 

येऊ लागला असे नसून पूवीपासूनच तयाच्याजवळ होता. परांतु साधन करू लागल्यापासून तयाला 

तयाची जाणीव होऊ लागली आहे, वकां वा क्रोध वाईट आहे हे आता तयाला कळू लागले आहे, 

इतकेच! म्हणजेच साधन करण्यापूवी रागीट माणसाला रागीटपणाची खांतही नसे. तो अवगुण आहे, 

असा ववचारही मनाला वशवत नसे. जसजसां नाम वाढू लागलां तसतसे आपल्यातलेच अवगुण 

उग्रपणे जाणवू लागले. श्रीमहाराजाांचां एक वाक्य आहे, ''जो परमाथष करायला तयार असेल तयास 

अनुभव तयार असतो. '' (बोधवचने, १६८) आपल्याला वाटेल की हा आतमसाक्षातकारासारखा 

वदव्य अनुभवच असेल. पण तो तर फार पुढचा अनुभव. परमाथाषच्या पवहल्या पायरीपासून 

अनुभवही सज्ज असतो. हा अनुभव आहे आपल्यातील अवगुणाांचा, त्रुटीचा. ज्या मागाषवरून 

आपण चालू इवच्छतो तया वाटचालीच्या आड आपल्याच स्वभावातल्या कोणतया गोष्टी आड येतात, 

याचाही तो अनुभव असतो 
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परमाथाषच्या पवहल्या पायरीपासूनच आपल्यातील ववसांगतींचा अनुभव येऊ लागतो. कधी 

आपल्यातील अवगुण तीव्रपणे जाणवतात तर कधी तया अवगुणाांच्या प्रभावाने भौवतकाच्या 

ववचाराांचां काहूरही माजतां. एक सधन बाई श्रीमहाराजाांकडे येत. तयाांच्या वाडय़ात अनेक भाडेकरू 

होते आवण तया भाडय़ातूनही तयाांना उतपन्न होत असे. श्रीमहाराजाांना तया म्हणाल्या, ''महाराज 

एखाद्या व्यावहाररक गोष्टीचा ववचार करायला बसले तर तयाला धरून असे व्यावहाररक ववचार 

आपसूक येतात. पण नामाला बसले की नामाचेच ववचार येत नाहीत. उलट व्यवहारातले ववचारच 

थैमान घालतात. ' ' श्रीमहाराजाांची खुबी अशी की आलेल्या माणसाला पटकन उमगेल असे 

तयाच्याच व्यवहारातले उदाहरण देऊन ते नामाची महतीच साांगायचे. प्रथम नामाचा अभ्यास 

वचकाटीने करीत असल्याबद्दल महाराजाांनी बाई ांचे कौतुक केले. नांतर ते म्हणाले, ''आपण नामाला 

बसलो म्हणजे आपल्या शरीरातील र्विपूांच्या सहा वबऱ्हाडाांना नोटीस वमळते. तया भाडेकरूां ना असे 

वाटते की हे शरीर जर नामाला लागले  तर आज ना उद्या आपल्याला वबऱ्हाडाची जागा ररकामी 

करावी लागेल. ज्याच्या हाती भाडय़ाची रीतसर पावती असते तयाच्याकडून जागा परत वमळववणे 

व्यवहारातही वकती कठीण असते हे तुम्ही जाणताच. जागेसाठी न्यायालयात गेले तरी वनकाल 

बहुतेकवेळा भाडेकरूच्याच बाजूने होतो. व्यवहारात जर हा अनुभव येतो तर या सहा भाडेकरूां च्या 

हाती जन्मोजन्मीच्या आपल्या भाडय़ाच्या पावतया असताना ते गुण्यागोववांदाने जागा ररकामी 

करतील, हे कसे शक्य आहे? तयाांना नोटीस पोचली की, आपल्याला जागा ररकामी करावी लागू 

नये म्हणून ती सहाहीच्या सहाही वबऱ्हाडे तुम्हाला नामापासून परावृत्त करण्यासाठी बांड करून 

उठतील. जेव्हा तुम्ही प्रपांचाचे काम करता तेव्हा तयाांना काहीच भीती नसते. म्हणून ती शाांत 

असतात. सहाही जणाांनी बांड पुकारले म्हणजे मनात ववचाराांचे काहूर माजणारच. तयाला उपाय 

असा की ववचाराांचे काहूर माजले म्हणजे या सहाही वबऱ्हाडाांना नोटीस पोचून ती घाबरली आहेत, 

अशी खूणगाठ बाांधावी. या जावणवेनां मनास हुरूप येईल. तसेच नेटाने नाम घेत जावे, नाम घेता 

घेता पुढे ववचाराांचे काहूर आपोआप कमी होईल.. '' तेव्हा नामानां आपल्यातलेच अवगुण 

आपल्याला उमगतात. कधी ते लपून राहतात आवण मनात उलटसुलट ववचाराांचां काहूर माजवून 

देतात. तरीही नाम आवण स्मरण नेटानां चालवावां. श्रीमहाराजाांनी एके वठकाणी म्हांटलां आहे की, 

''पापवासना कोणाच्या मनात येत नाहीत? पण तया वासनेला बळी पडतो तो माणूस हीन बनतो. 

सवषसाधारण माणूस वववेक वापरून कुकमष घडू देत नाही. ज्याच्या मनात भगवांताबद्दल वासना 

येतात तो चाांगला माणूस होय. भगवांताच्या नामस्मरणानां हळूहळू वाईट वासना क्षीण होतात व 

भगवांत हवा असे वाटू लागते. ते वाढत गेले म्हणजे सत्त्वाची वाढ होते व अखेर वासना नष्ट पावते. '' 

(हृद्य आठवणी, क्र. २२२) नामाचा खरा सहवास जेव्हा घडू लागतो तसतसां आपल्यातील 

वाईटाचांही दशषन होऊ लागतां. 
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आपल्यातले अवगुण तर समजू लागतात पण तयाांच्यावर मातही करता येत नाही. अगदी खोलवर 

मुळां  रुजलेलां झाड तोडणां काय सोपी गोष्ट आहे? ते तोडलां तरी नव्यानां तरारून येऊ शकतां. या 

अवगुणाांवर मातही करता येत नाही. आपल्यातील क्रोध, लोभ, मोह, दांभ हे सारे अवगुण जाणवत 

असतात. आपल्या वागण्यात ते नसावेत , असांही प्रामावणकपणे वाटत असतां, पण मनाचा वनश्चय 

वेळ येताच वटकत नाही. पूवीच्याच चालीप्रमाणे आपण वागून मोकळे होतो आवण नांतर वाईट 

वाटतां. साधकाच्या या वस्थतीला धरून श्रीतुकाराममहाराज याांचे दोन अभांग आहेत. तयातला पवहला 

अभांग सवषपररवचत आहे. तो असा- 

माझे मज कळों येती अवगुण। काय करूां  मन अनावर ।।१।। 

आताां आड उभा राहें नारायणा। दयावसांधुपणा साच करीं ।।२।। 

वाचा वदे परी करणें कठीण। इांवियाां आधीन झालों देवा ।।३।। 

तुका म्हणे तुझा जैसा तैसा दास। न धरीं उदास मायबापा ।।४।। 

माझे मज कळो येती अवगुण! मला स्वतलाच स्वतचे अवगुण कळू लागले आहेत. श्रीमहाराजाांना 

एकानां ववचारलां, महाराज माणसातला सवाषत मोठा गुण कोणता? श्रीमहाराज म्हणाले , आपले 

अवगुण ओळखता येणां, हाच सवाषत मोठा गुण आहे! तेव्हा हा गुणही साधनेनांच आला आहे. हे 

भगवांता मी वाईट आहे, पापी आहे, हे जाणवत आहे. पण काय करू. मन अनावर आहे. मनाला 

आवर घालता येत नाही. प्रसांग उद्भवताच हे मन अनावर होऊन जे बोलू नये ते बोलून जाते, करू 

नये ते करून जाते. माझी वाचा तुझे नाम घेते खरी, तोंडाने मी उच्च तत्त्वज्ञान बोलतो खरा पण 

तयानुसार जगणां मला साधत नाही. मी तुझा नव्हे तर इांवियाांचा दास आहे, हेच मला पदोपदी उमगतां. 

तरीही कसा का असेना , मी स्वतला तुझा दास म्हणवतोच आहे ना? मग हे मायबापा मला दूर करू 

नकोस. हे नारायणा तूच आता आड उभा राहा आवण दयावसांधूपणा साथष कर. इथे जो आड शब्द 

आहे तो कशासाठी आला आहे? या आड शब्दाला दोन छटा आहेत. आपण एखाद्याच्या आड 

लपतो तेव्हा आड शब्द मागे या अथाषनां येतो आवण आपल्यात आवण एखाद्या गोष्टीत आडपडदा 

येतो तेव्हा आड हा मध्ये येतो! इथे 'नारायणा 'ला आड उभां राहायला साांवगतलां आहे. म्हणजे या 

दुवनयेच्या प्रतयेक गोष्टीच्या आड तू लपला आहेस, याची जाणीव मला करून दे. ते आकलन मला 

शक्य नसेल तर माझ्या मनावर प्रभाव पाडणाऱ्या , माझ्या मनाला अवधकच अनावर करून इांवियाांच्या 

गळानां मला खेचणाऱ्या दुवनयेच्या आवण माझ्या मध्ये तू उभा राहा, अशी ही ववनवणी आहे. ही 

ववनवणी कुणाला आहे? ती 'नारायणा 'ला आहे. नररूपात आलेल्या परमातम्याला अथाषत श्रीसद्गुरूां ना 

ही ववनवणी आहे. कारण दयावसांधु हे ववशेर्ण तयाांनाच तर लागू आहे. शब्द फार तोकडे असतात. 

दयावसांधु या चार अक्षराांतूनही तयाांच्या दयेची कल्पनाही येत नाही. तेव्हा महाराज, या दुवनयेत 

तुम्हीच आहात, हे जाणण्याची वदव्य शक्ती तरी द्या नाही तर या दुवनयेचा प्रभाव माझ्यावर पडू नये 

यासाठी वतच्या व माझ्यामध्ये उभे राहा!  
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दुवनयेच्या आवण माझ्या आड सद्गुरू उभा ठाकायला तयार असतो खरा, पण माझा तो भावही वटकत 

नाही. दुवनयेचा मोह सुटणां इतकां  सोपां नसतां. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, दुवनया सोडायची नाही, 

दुवनयेचा मोह, दुवनयेची आसक्ती सोडायची आहे. कारण तीच गुांतवत असते. दुवनया आपल्याच 

पद्धतीने वागते. वतच्या वागण्याची रीत कधीच बदलत नाही. मीच आपलेपणाने तया दुवनयेत जखडून 

राहतो आवण तयामुळे दुवनयेकडून मला अपेक्षाभांगाचा आघात सोसावा लागतो. श्रीमहाराजही 

म्हणतात ना, 'आघात जगाचे नाहीत , आपलेपणाचे आहेत. ' तयाचा अथष तोच आहे. तेव्हा हा 

दुवनयेचा मोह सुटता सुटत नाही, कमषप्रारब्धाने मी या चक्रात आहे. ते कमषही वचवट आहे. तेही 

सुटता सुटत नाही. तेव्हा तूच सोडवणूक कर. श्रीतुकाराम महाराजाांचा एक अभांग आहे. तो असा-

मी अवगुणी अन्यायी। वकती म्हणोन साांगों काई। 

आताां मज पायीं। ठाव देई ां ववठ्ठले ।।१।। 

पुरे पुरे हा सांसार। कमष बवळवांत दुस्तर। 

राहों नेदी वस्थर। एके ठायीं वनश्चळ ।।२।। 

अनेक बुद्धीचे तरांग। क्षणक्षणाां पालटती रांग। 

धरूां  जाताां सांग। तांव तो होतो बाधक ।।३।।  

का म्हणां आताां। तोडीं माझी अवघी वचांता।  

येऊवनयाां पांढरीनाथा। वास करीं हृदयीं।।४।। 

हे भगवांता, मी वकती अवगुणी आहे आवण वकती अन्यायी आहे ते वकती साांगू! वकतीही साांवगतलां 

तरी तयाांची यादी सांपणार नाही. तेव्हा आता तुझ्याच पायी मला ठाव दे. हा कमषबीजातून उतपन्न 

झालेला आवण सदोवदत पसरतच जात असलेला सांसार आता मनातून आवरू दे. या सांसाराच्या 

ओढीचा जो सागर मनात उसळत आहे तो फार दुस्तर आहे. तो पार करणां माझ्या आवाक्यातलां 

नाही. तो पार करायचा वनश्चयही वस्थर राहू शकत नाही. या सांसाराच्या झांझावातात मीदेखील 

अवस्थरच आहे. मनात बुद्धीचे अनेक तरांग उमटत असतात आवण मनाचा रांग तयामुळे सतत पालटत 

असतो. तकष ववतकष कुतकष , ववचारअववचारकुववचार असा झांझावात सारखा उतपन्न होत असतो. 

दुवनयेचा सांग सोडू म्हणता सुटत नाही आवण तो सांग बाधक होतो. तया दुवनयेची बाधा होते आवण 

दुवनयेचां भूत सदोवदत माझ्या मानगुटीवर बसतां. तयानां वजवाला अहोरात्र भौवतकाची वचांता लागते. 

वाळवीच जणू. ती अांतरांग पोखरत राहते. हे पांढरीनाथा, ज्या हृदयात या दुवनयेची वचांता मला डसत 

आहे तया हृदयात येऊन तूच वास कर. तयामुळेच माझी अवघी म्हणजे मला माहीत असलेली आवण 

माहीत नसलेलीदेखील वचांता तुटेल. तुकाराममहाराज आतष पुकारा म्हणजे काय, हेच आपल्याला 

या अभांगातून वशकवतात. नाम सुरू झालां, स्वतचे अवगुण कळू येऊ लागले की साधकाची ही 

मनोदशा होते. ती वटकत नाही, हाच एक धोका आहे. ती वटकली पावहजे ; तरच आधी अवगुण 

सांपतील आवण मग गुणाांच्याही पलीकडे जाऊन तया वनगुषणात वमसळून जाता येईल. 
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३५. आवर 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, February 18, 2013 

उपासना करू लागल्यावर आपल्यातील अवगुण साधकाला अस्वस्थ करू लागतात पण ते दूरही 

करता येत नाहीत. ते स्वप्रयतनाांनी दूर करायला जावे तर ते अवधकच उग्र रूप धारण करतात. एकदा 

श्रीसद्गुरू म्हणाले, ''ववकार-वासना नष्ट करण्याच्या मागे लागू नकोस. तयाच प्रयतनाांत राहशील तर 

आयुष्य सांपेल पण ववकार सांपणार नाहीत! तयामुळे तयाांच्या नादी लागण्यापेक्षा नामाच्या नादी लाग. 

मग तया ववकार वासनाांचां काय करायचां ते मी पाहून घेईन! ' ' समथाषच्या 'मनाच्या श्लोका 'त आहे ना? 

पदीं राघवाचें सदा ब्रीद गाजे। बळें  भक्तरीपूवशरीं काांवब वाजे। अथाषत ज्याच्या मुखी प्रभूचे नाम गजषत 

आहे तया भक्ताच्या शत्रूांच्या डोक्यावर प्रभूच बाण सोडतात. भक्ताला शत्रू कोण असणार? अथाषत 

ववकारच. थोडां  नाम घेऊ लागलो, सदग््रांथ वाचू लागलो, थोडा सतसांग करू लागलो की आपल्याला 

वाटतां आपण 'चाांगले' झालो. आता काम, क्रोध, लोभ काही आपल्याला वशवत नाहीत. तयात 

प्रतयक्ष सद्गुरूां च्या सहवासात असल्यावर प्रसन्नतेचा व वनभषयतेचा जो अनुभव असतो तयानां तर 

आपल्याबद्दलची ही भ्रामक समजूत अवधकच पक्की होते. प्रतयक्षात ववकार वजांकणां सोपां कसां 

नाहीच, तेच उघडां पडतां. श्रीमहाराजाांच्या चररत्रात एक प्रसांग आहे. गोंदवल्यास श्रीमहाराजाांजवळ 

भाऊसाहेब फॉरेस्ट म्हणून एक सावत्त्वक व एकमागी वृत्तीचे वृद्ध गृहस्थ राहात होते. सद्गुरू हा पे्रमानां 

पूणष भरला असतो. तयाचां प्रतयेकाशीच वागणां हे अतयांत आतमीय आवण कळकळीचां असतां. तयामुळे 

ज्याला तयाला असां वाटतां की महाराजाांचां आपल्यावर ववशेर् पे्रम आहे. तयातून वशष्य मग सलगीनां 

सद्गुरूबरोबर वागू-वावरू लागतात आवण कधीकधी अजाणता मयाषदेचां उल्लांघनही होतां. मग 

वशष्याला तयाच्या स्वभावगत मयाषदाांचां भान पुन्हा आणावां लागतां. तयाचाच प्रतयय या प्रसांगात येतो. 

तर भाऊसाहेब फॉरेस्ट एकदा वाण्याकडून रवा-साखर घेऊन खोलीकडे जात होते तर वाटेत 

महाराजाांचा काहीजणाांशी सांवाद सुरू होता. श्रीमहाराज साांगत होते, 'परमाथष साधायचा तर मन 

ववशाल व्हावां लागतां आवण ववकाराांवर ताबा ठेवावा लागतो. ' महाराजाांजवळ उभे असलेले 

भाऊसाहेब फॉरेस्ट पटकन म्हणाले , ''महाराज आपण म्हणता तसां माझां मन ववशाल झालां आहे. ही 

रवा-साखर मी कुणालाही देऊन टाकीन आवण मला तयाचां काही वाटणार नाही. रागाचां म्हणाल तर 

अलीकडे राग तर मी सवषस्वी सोडला आहे. ' ' श्रीमहाराज हसले आवण मोठय़ा कौतुकानां म्हणाले, 

'असां असेल तर उत्तमच आहे! ' भाऊसाहेब फॉरेस्टाांना मोठा हुरूप आला आवण तयाच ऐटीत ते 

खोलीकडे गेले. अवगुणाांपेक्षा मी अवगुणी असताना अवगुणाांपासून मुक्त झालो, हा भ्रम अवधक 

वाईट आहे. तो महाराज कसा राहू देतील? महाराजाांनी रूपलख नावाच्या एका उमद्या तरुणास 

लगेच बोलावले. महाराज जे साांगतील ते तातकाळ आवण ववकल्प न आणता करायचे, अशी तयाची 

वृत्ती. तो येताच महाराज तयाला म्हणाले, ''अरे रूपलख तया भाऊसाहेब फॉरेस्टाांचा राग हरवला 

आहे. काहीही कर आवण तयाांना तयाांचा राग वमळवून दे! ' ' 
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३६. मालक 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, February 19, 2013 

काहीही कर पण भाऊसाहेब फॉरेस्टाांना राग आण, असां ऐकताच रूपलख भाऊसाहेब फॉरेस्टाांच्या 

खोलीकडे गेला. ते तुकोबाांच्या गाथेतून काही अभांग वलहून घेत होते. रूपलख खोलीबाहेरच बसला 

आवण मोठमोठय़ानां बोलू लागला. म्हणाला, ''काय थेरडा आहे पाहा , काही काम ना धांदा नुसता 

अभांग खरडत बसला आहे''. स्वतवर पूणष ताबा ठेवत भाऊसाहेब फॉरेस्ट बसल्या जागेवरून 

शाांतपणे म्हणाले, ''हे बघ रूपलख तुझा वन माझा काही सांबांध नाही. मी अभांग वलवहतो तयात तुझां 

काय गेलां?'' तयावर रूपलख आणखीच जोरात म्हणाला , ''जा रे, कवडीची अक्कल नाही आवण 

म्हणे परमाथष करतो.. ' ' खरां  तर परमाथाषची आठवण करून देणारी ही वववचत्र रीतच होती! पण 

भाऊसाहेब फॉरेस्ट वतररवमरीत उठले आवण गरजले , ''खबरदार जास्त बोलशील तर! '' तयावर तयाने 

एक वशवीच हासडली. ती ऐकताच तर भाऊसाहेब फॉरेस्ट याांचा सवष सांयम सांपला आवण सोटा 

घेऊन तयाच्या वदशेने ते धावतच खोलीबाहेर आले. तयाांना पाहताच तो धावतच महाराजाांच्या 

खोलीत आला आवण म्हणाला, 'महाराज हे पाहा लचाांड येत आहे. ' भाऊसाहेब फॉरेस्टाांना पाठोपाठ 

ओरडत खोलीत वशरताना पाहून श्रीमहाराज तयाांना शाांत करीत म्हणाले, ''काय झाले तरी काय?'' 

भाऊसाहेब फॉरेस्ट म्हणाले, ''महाराज याला बजावून ठेवा. माझा राग फार वाईट आहे. ' ' लगेच 

श्रीमहाराज म्हणाले, ''अरे भाऊसाहेब पण तुम्ही तर राग सोडला आहे ना?'' हे ऐकताच डोक्यावर 

बफाषचां पाणी ओतल्यागत भाऊसाहेब फॉरेस्ट तातकाळ शाांत झाले आवण म्हणाले, ''खरांच की 

महाराज, मी ते ववसरूनच गेलो होतो! ' ' हा प्रसांग वाचताना या जागी भाऊसाहेबाांचा मोठेपणाही 

जाणवतो. आपल्या कृतीचां कोणतांही लांगडां समथषन न करता तयाांनी लगेच चूक मान्य केली. 

श्रीमहाराज तयाांना समजावणीच्या स्वरात म्हणाले, ''भाऊसाहेब राग वजांकणां ही इतकी सोपी गोष्ट 

नाही. स्वाथष सुटायला आवण ववकार ताब्यात यायला उपासनेचां बळ लागतां. मी मी म्हणणाऱ्या 

तपस्व्याांनासुद्धा क्रोध आपल्या तावडीत पाहता पाहता पकडतो. मग आपल्यासारख्याांनी वकती 

सावध राहायला पावहजे ते बघा. म्हणून जो नाम घेईल तयाची सावधानता वटकेल आवण ववकाराांवर 

स्वावमतव चालेल. ' ' श्रीमहाराजाांच्या या साांगण्यात दोन गोष्टी अतयांत महत्त्वाच्या आहेत. पवहली 

म्हणजे सावधानता आवण दुसरी म्हणजे ववकाराांवर स्वावमतव! सावधानतेचा ववचार आपण नांतर 

ओघानां, तपवशलात आवण वेळोवेळी करणारच आहोत , पण 'ववकाराांवर स्वावमतव 'चा थोडा 

ववस्तारानां ववचार करू. इथे श्रीमहाराजाांनी ववकाराांवर स्वावमतव वमळवायला साांवगतलां आहे. याचाच 

अथष जीवनातून ववकार नष्ट झाले पावहजेत वकां वा नष्ट करा, असां साांवगतलां नाही. तर ववकार 

असतीलच फक्त तुम्ही तयाांचे गुलाम बनू नका, मालक बना, असां साांवगतलां. आज अनवधानानां 

आपण ववकाराांच्या गुलामीत अडकले आहोत. अवधान येईल तेव्हा ही वेठवबगारीही सांपवता येईल. 

तयासाठीचा एक मात्र उपाय उपासना!  
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३७. सोंग आमचे! 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, February 20, 2013 

ववकार आवण वासनाांची गुलामी सांपवायचा एक मात्र उपाय म्हणजे उपासना. ती अस्सल मात्र 

असावी. ती सोडून जर आपण वतच्या अवडांबरात अडकलो तर धोका मोठा आहे. कारण उपासना 

खोलवर रुजत न जाता ती देखाव्यापुरती वाढत रावहली तर आपण कोणीतरी झालो, हा भ्रम वनमाषण 

होतो. तयातून आपण स्वतला तयागी, शाांत, सांयमी, वनस्वाथी मानू लागतो. श्रीमहाराजाांचां एक वाक्य 

आहे, ''वनस्वाथीपणाचे फार सोंग आणू नये. ते शेवटपयंत वटकत नाही. '' (बोधवचने, अनु. १४१). 

हे वाक्य माझ्या प्रतयेक सोंगाला लागू आहे. 'आता मी वनलरेभी झालो ,' असां मला वाटायचा 

अवकाश असे अनेक प्रसांग उभे ठाकतील की मी खरा वकती लोभी आहे, हेच उघड होईल! जे खरां  

आहे, अस्सल आहे ते कधीच बदलत नाही आवण जे सोंग आहे ते उघडां पडल्यावाचून राहात नाही. 

तुकोबाांनी म्हटलां आहे ना? 'अांतरीचे धावे स्वभावे बाहेरी '. जे आत खदखदत आहे ते उफाळून 

बाहेर आल्यावाचून राहणारच नाही. वनस्वाथीपणाचां, अक्रोधाचां, शाांतीचां, ववनयाचां, वनष्कामतेचां, 

सावत्त्वकतेचां वकतीही सोंग मी वठवलां तरी अांतरांगातला स्वाथष, क्रोध, अशाांती, अहांकार, काम, 

तामसीपणा प्रसांग येताच उफाळून बाहेर आल्यावाचून राहणार नाही. तेव्हा 'क्रोध वजांकला,' असां 

वाटणां वास्तवात वकती भ्रामक होतां, हेच श्रीमहाराजाांनी दाखवून वदलां. तयाचबरोबर या ववकाराांवर 

ताबा यावा याकररता उपासना हाच एक मात्र उपाय असल्याचां साांवगतलां. आपल्या ववकार-वासनाांना 

आपल्या सामावजक-आवथषक वस्थतीनुसारही वळण लागत असतां. आपल्या उपजीववकेचा, 

नोकरीतील आपल्या स्थानाचा आवण नोकरी वा उद्योगाच्या समाजातील प्रभावाचाही पररणाम 

आपल्या व्यवक्ततवावर व अथाषतच आपल्या ववकार-वासनाांच्या अवभव्यक्तीवर होत असतो. 

गोंदवल्यात काही 'साहेब ' लोकही राहात होते. तयातलेच एक होते इन्स्पेक्टर काळे. ते आवण तयाांची 

पतनी श्रीमहाराजाांच्या दशषनास रोजच येत असत. तयाांची पतनी मोठी सावत्त्वक वृत्तीची व भक्तीमान 

स्त्री होती. एकदा काळेसाहेबाांनी महाराजाांना व गोंदवल्यातील आणखी काहीजणाांना आपल्या घरी 

भोजनासाठी बोलाववले. वजथे महाराज वतथे आनांद आवण प्रसन्नता दरवळत असते. पानां वाढली 

जात असताना पांक्तीतही तसेच वातावरण होते. पाहुण्याांच्या सरबराईकडे बारकाईने लक्ष असलेल्या 

काळेंच्या लक्षात आले की तूप यायला उशीर होत आहे. तयाांनी एकदा पुकारा केला तरी तूप 

वाढायला कोणी पटकन आले नाही तसे ते सांतापले आवण रागारागात बोलू लागले. तयाांच्या या 

क्रोधामुळे मांडळींचा एकदम ववरस झाला आवण तयाांच्या पतनीच्या डोळयाांतही पाणी आले. तोच 

काळेंची आवण श्रीमहाराजाांची नजरानजर झाली. श्रीमहाराजाांच्या डोळयाांतील भाव पाहूनच काळे 

वरमले आवण तयाांच्याही डोळयाांत पाणी तरळले. सांध्याकाळी ते श्रीमहाराजाांच्या दशषनास गेले 

असता महाराज तयाांना म्हणाले, ' 'परमाथष साधण्यासाठी ववकार नाहीसे करायचे नसतात. पण ते 

पूणषपणे ताब्यात मात्र ठेवावे लागतात. क्रोधाने साधकाची फार मोठी हानी होते. ' ' 
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३८. सोंग त्यांचे! 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, February 21, 2013 

ववकार आवण वासना जन्मजात आहेत. जन्म सरेल पण तया ओसरणार  नाहीत. पण मुळात या 

ववकार-वासनाांचेही काही महत्त्व आहे, काही हेतू आहे. श्रीमहाराजाांनी तेही दाखवलां आहे. 

श्रीमहाराजाांची कीती दरवळू लागली होती. गोंदवल्यात लोकाांची ये-जाही वाढली होती. अनेक 

कुटुां बे, अनेक साधक महाराजाांच्याच आश्रयाला राहात होते आवण रोजच्या पांक्तीला वकती माणसां 

असतील, याचा काही नेम नसे. येणाऱ्याला पोटभर खाऊ घालावां आवण रामाचां नाम तयाच्यात 

रुजवावां, हा श्रीमहाराजाांचा एकमेव उद्योग. तयामुळे भौवतक शेतीचा आधारही आवश्यक 

होताच.  श्रीमहाराजाांची ववडलोपावजषत शेती तर होतीच. वतच्यावरच तयाांच्या भाऊबांदाांचा डोळा 

होता. तयाांना वाटे महाराजाांमागे इतका समाज आहे, तयाांना कसली ददात आहे? तयाांना इतक्या 

शेतीची काय गरज? तयाांच्या भोळेपणाचा फायदा उठवून जवमनी आपल्या ताब्यात आणाव्यात. मग 

ते भाऊबांद गोंदवल्यात येत आवण जवमनीसाठी वाद घालत. ते म्हणत, ''तुम्ही आता साधू झालात. 

तुम्हाला जवमनीची उपाधी हवी कशाला?'' भारतात अध्यातमाचा दुष्काळ पडायचा नाही, असां 

महाराज म्हणतात ना? तेव्हा आपल्या स्वाथाषपुरता अध्यातमाचा आधार घ्यायला इथे कुणाला 

वशकवावां लागत नाही. स्वत: जे अनांत उपाधींमध्ये अडकून होते ते उपाधीच्या युवक्तवादात जमीन 

बळकावू पाहात होते! तर महाराज म्हणाले , ''अरे वा रे वा! साधू झालो म्हणून काय झालां मला 

प्रपांच आहे. मी माझी जमीन का सोडू?'' मग हा वाद-प्रवतवाद वाढत जाई. भाऊबांद तावातावानां 

बोलत, वशव्याही घालत आवण महाराजही तया सव्याज परत करीत. पाहणाऱ्याला वाटे की आता 

मारामारीवर जाते काय. पण अचानक भाांडण थाांबे आवण महाराजाांसोबत ते भाऊबांद जेवायला 

बसत. जाताना तयाांना 'पुन्हा या ', असा आग्रह करून महाराज तयाांची पाठवणी करीत. ववचार करा 

हो वजथे खरा द्वेर् आवण खरा वाद आहे वतथे असां वचत्र कधीतरी वदसेल का? पण महाराज रागाचा 

अवतार धारण करत तेव्हा तयारीच्या वशष्याांच्याही मनात ववकल्प येई. एकदा असेच भाऊबांदाांशी 

भाांडण जुांपले असताना वामनराव ज्ञानेश्वरींचे मन उवद्वग्न झाले. हे वारकरी होते आवण महाराजाांच्या 

आश्रयाला राहात होते. तयाांना ज्ञानेश्वरीचां वेड होतां म्हणून तयाांचां नामकरण असां झालां होतां. तर 

तयाांच्या मनात आलां, ''ववकार ताब्यात ठेवायला महाराज नेहमी साांगतात. मग हे काय आहे?'' 

महाराजाांची परीक्षा घ्यावी या हेतूनां वामनराव ज्ञानेश्वरीची पोथी घेऊन पुढे झाले आवण म्हणाले, 

''महाराज या ओवीचा अथष जरा समजावून साांगा हो.. ' ' ओवी होती : जेथें काम उपजला। तेथ क्रोध 

आधींवच आला। क्रोधी असे ठेववला। सांमोहु जाणे।। श्रीमहाराज पटकन वळले आवण योग्यासारख्या 

शाांत वचत्तानां म्हणाले, ''वामनराव हे सोंग आटोपून येतोच मी! ' ' रागानां इतका बेफाम असलेला 

माणूस क्षणाधाषत इतका शाांत होतो ही अशक्य गोष्ट आहे, हे जाणून वामनराव थक्कच झाले. दहा 

वमवनटाांत भाांडण आटोपून महाराज आले तेव्हा वामनराव म्हणाले, ''माझा सांशय वफटला! ' ' 
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३९. मध्य आनि कळस 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, February 22, 2013 

महाराज माझा सांशय वफटला, असां वामनराव म्हणाले तेव्हा हसून श्रीमहाराज म्हणाले, ''ववकार हे 

काही मुळात टाकाऊ नाहीत. ते भगवांताने वदले आहेत म्हणून तयाांना जीवनात योग्य स्थान असेलच 

असेल ; वकां बहुना व्यवहारामध्ये ववकाराांची जरूर आहे. ववकाराांवर आपण सत्ता गाजवून तयाांना 

वापरायला वशकले पावहजे.  ववकाराांनी आपल्यावर सत्ता गाजवता कामा नये. ववकाराांना आपण 

वापरावे. ववकाराांनी आपल्याला वापरू नये. ' ' ही सवष चचाष कुठून सुरू झाली? तर 'मी अवगुणी 

आहे' या भावनेनां उपासना सुटून ते अवगुण सांपववण्याची जी धडपड सुरू होते तया मुद्दय़ापासून. ही 

जी तपशीलवार चचाष सुरू आहे वतला आधार आहे तो एका बोधवचनाचा. तया बोधवचनाचे तीन 

भाग आपण पाडले आहेत. तयातील 'प्रथम नेम पावहजे पण फार नेम करू नये ' हा पाया आपण 

पावहला आवण 'प्रेम ठेवावे म्हणजे नेम आपोआप साधतो ' हा या वाक्याचा मध्य आपण पाहात 

आहोत आवण 'प्रेमाला नेमाची गरज लागत नाही. ववयोग सहन होत नाही ते प्रेम ' हा या वाक्याचा 

कळस आपण पाहणार आहोत. तर ववकाराांच्या चचेचे कारण काय? तर 'प्रेम ठेवावे म्हणजे नेम 

आपोआप साधतो ' हा या बोधवचनातला मध्य! आपल्याला नेम साधत नाही याचां कारण ववकार 

आवण वासनाांच्या ओढीमुळे आपलां खरां  पे्रम दुवनयेवरच आहे. वजथे प्रेम आहे वतथेच वचकटणे , हा 

मनाचा गुणधमष आहे. दुवनयेवर असलेलां पे्रम, दुवनयेत ववखुरलेलां पे्रम तेथून गोळा करून ते नेमावर 

ठेवलां तरच नेम साधेल, असां महाराजाांच्या साांगण्याचां तातपयष आहे. हे दुवनयेत ववखुरलेलां पे्रम गोळा 

करण्याचा जो उद्योग आहे तो प्रपांच आवण परमाथष या दुपदरी रस्तयाने साधायचा आहे. तयाचा अगदी 

तपशीलवार मागोवा आपण या बोधवचनाच्या समारोपानांतर घेऊ. हा मध्यच आपल्या या सतसांगाचा 

गाभा असल्याची नोंद मनात ठेवून आपण या बोधवचनाच्या कळसाकडे वळू. हा कळस म्हणजे 

'प्रेमाला नेमाची गरज लागत नाही. ववयोग सहन होत नाही ते प्रेम '! फार ववलक्षण आहे हे वाक्य. 

श्रीमहाराजाांवर म्हणा, भगवांतावर म्हणा पूणष पे्रम असलां ना तर मग कोणतयाही उपासनेची गरज 

नाही, हा तयाचा अथष आहे. आता आपणही म्हणू, आमचां महाराजाांवर पे्रम आहेच हो! वर्ांतून 

इतक्या वेळा गोंदवल्याला जातो, इतका जप करतो , तयाांची प्रवचनां पाठ आहेत, प्रसांगाला अनुसरून 

तयाांची वकतयेक वाक्य आठवतात.. हे सवष पे्रमाचे पुरावे असतीलही पण पूणषपणे तयाांना समवपषत असां 

पे्रम काहीतरी ववलक्षणच असलां पावहजे. इथे एक अनुभव साांवगतल्यावाचून राहवत नाही. कारण 

मीदेखील वर म्हटल्याप्रमाणे अनेकदा वारी  केल्यामुळे, तयाांच्या चररत्र व प्रवचनाांची अनेकवार 

पारायणे केल्यामुळे आवण तयाांचे चररत्र बरेचसे मुखोद्गत झाल्याच्या भ्रमामुळे महाराजाांवर आपलां 

प्रेम आहे, असां बेलाशक मानत होतोच. पण पे्रम वकती वनरपेक्ष आवण शुद्ध असतां आवण तया 

प्रेमासाठी हृदयातल्या तळमळीवशवाय दुसरां  काहीच कसां लागत नाही, याची झलक वमळाली 

तीसुद्धा एका बकालशा वस्तीतील चहाच्या टपरीत! 
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४०. पे्रमाची झलक 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, February 25, 2013 

महानगरातील घराजवळच ेकाही टॅक्सीचालक पररचयाच ेझाले होते. उत्तर प्रदशे आवण अध्यातमाची आवड 

या दोन समान धाग्याांमळेु गप्पा रांगत. इांदरूच्या एका सांस्थेन ेफार पररश्रमपवूषक श्रीमहाराजाांच ेचररत्र वहांदीत 

छापले आह.े तेही तयाांच्या वाचनात होते. तयामळेु महाराजाांची तयाांना बरीच मावहती होती. तयातील एक 

भवक्तमान चालक गाडीच्या दरुुस्तीसाठी गेले होते. एका बकालशा वस्तीत वाहनदरुुस्तीची दकुान ेहोती. वतथे 

गाडी दरुुस्त होत असताना बराच वेळ गेला. चहा प्यावा म्हणनू ते वतथल्याच एका टपरीत वशरले. टपरीही 

तशीच तया वस्तीला साजेशी कळकट. टेबलांखचु्र्या, मालकाच्या गल्ल्याचां टेबल ह ेसारां रया गेलेलां. चहा 

वपताना या चालकाचां लक्ष सहज तया दावक्षणातय भासणाऱ्या मालकाकडे गेलां. काळासावळा पण तरतरीत 

असा मालक जेमतेम वतशीतला असावा. तयानांतर आपसकू लक्ष गेलां ते तयाच्या पाठी वभांतीवर टाांगलेल्या 

लहानशा दवे्हाऱ्याकडे. तया दवे्हाऱ्यात दवेाचा पत्ता नव्हता. फक्त एक मध्यमशी तसबीर होती.. गोंदवलेकर 

महाराजाांची! तया चालकाला आश्चयाषचा धक्काच बसला. तयानां मालकाला ववचारलां, 'अरे ह ेकोण आहते 

तलुा माहीत आह ेका?' तो म्हणाला, 'नाही!' तयाच्या या उत्तरानां तर चालक अवधकच चक्रावला. तयानां तयाच 

आश्चयाषनां भारलेल्या स्वरात ववचारलां, 'मग ही तसबीर इथे कशी?' तयाच्या उत्तरात तयाची कहाणीच 

उलगडली. तो म्हणाला, 'कळू लागलां तेव्हापासनू मी या शहराच्या रस्तयावरच लहानाचा मोठा होत होतो. 

अनाथ आवण भणांग. तयामळेु तारुण्यात सवष व्यसनां लागली. चोऱ्यामाऱ्या करून पोट भरू लागलो. एके रात्री 

दारू वपऊन रस्तयाच्या कडेला पडलो होतो. सकाळी जाग आली आवण झाडाच्या बुांध्याकडे लक्ष गेलां. वतथे 

कुणीतरी ही तसबीर ठेवली होती. मी ती हातात घतेली. तसवबरीतील या महाराजाांनी माझ्याकडे इतक्या 

दयाि्र दृष्टीन ेपावहलां की अवघ्या आयषु्यात माझ्याकडां तसां पे्रमानां आवण आपलुकीनां कुणीही पावहलां नव्हतां. 

या जगात कुणीतरी माझां आह,े या जावणवेनां मला खपू रडू येऊ लागलां. तेव्हापासनू ही तसबीर माझ्याजवळ 

आह.े तया नजरेनांच माझी सवष व्यसनां सटुली. वाईट मागष सटुले. लहानसहान कामां करत या टपरीपयंतचा 

प्रवास झाला. मला याांचां नाव-गाव माहीत नाही. पण ते माझे आहते, एवढांच माहीत आह.े' भारावनू 

टॅक्सीचालक म्हणाला, 'अरे पण तयाांना या कळकट जागी ठेवणां बरां नाही.' तो हसनू म्हणाला, 'वजथे मी असने 

वतथेच तर तेसदु्धा असणार ना? तयाांच्यावशवाय मी राहू शकत नाही, एवढांच मला माहीत आह.े' प्रेमाला 

नमेाची गरज लागत नाही, ववयोग सहन होत नाही ते प्रेम, याचा अथष मला तया टपरीत कळला! तया टपरीत 

जाऊन श्रीमहाराजाांकडे मी डोळे भरून पावहलां तवे्हा गोंदवल्यात गले्याचां पणु्य लाभलां. आपल्याला 

महाराजाांचां चररत्रच्या चररत्र पाठ आह,े तयाांचां वदव्यतवही आपण तपशीलवार जाणतो, पण यातलां काहीही 

माहीत नसलेल्याचां तयाांच्यावर जे पे्रम आह ेतयातलां कणभर जरी आपल्याला साधलां तरी जीवन धन्य होईल, 

या जावणवेनां तया भक्ताला हात जोडले गेले.. 
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४१. कळसदशथन 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, February 26, 2013 

महाराजाांचां वदव्य चररत्र आपण जाणतो, बोधही जाणतो, श्रीमहाराजाांची माणसाला माणूस  म्हणून 

घडववण्याची कळकळही जाणतो तरी श्रीमहाराजाांवर आपण तया टपरीवाल्या भक्ताइतकां  पे्रम करतो 

का? तयाला तयाांचां नाव-गावही माहीत नाही मग वदव्य चररत्र तर पुढची गोष्ट. तयाांच्याकडून तयाला 

कसलीही अपेक्षा नाही. जगण्याची लढाई तोच लढतो आहे पण या जगात खरां  माझां म्हणून जर 

कुणी असेल तर या वनजीव तसवबरीतले महाराजच माझे आहेत, या वदव्य ज्ञानानां तो व्याप्त आहे. 

वजथे मी वतथेच ते , तयाांच्यावशवाय मी राहू शकत नाही, या वदव्य भावानां तो जगत आहे. तरीही 

आपल्या या ज्ञानाची आवण भावाची तयाला पुसटशीसुद्धा जाणीव नाही. हे सवष दशषन इतकां  वनरागस, 

लोभस होतां. जणू अजाण मुलाला 'आई माझी आहे', या एकाच गोष्टीची मात्र पक्की जाणीव असावी 

आवण तो वतलाच वबलगून हसत-रडत असावा. तया मुलाइतकाच वनरागस आवण शुद्ध भाव! या 

गोष्टीला आता बरीच वषर् झाली पण तयाच्या आठवणीने आजही डोळे पाणावतात. उद्धव हा प्रभूांचा 

वजवलग. तयामुळे प्रभूांच्या दालनात तयाला मुक्त प्रवेश. एकदा असाच तो अचानक प्रभूांसमोर गेला 

तेव्हा ते रडत होते. सवषशवक्तमान कृष्णाच्या डोळयाांत पाणी? उद्धवानां कारण ववचारलां. प्रभू म्हणाले, 

गोकुळातल्या गोपी माझ्या स्मरणात ववव्हळत आहेत. तयामुळे मी गलबलतो. उद्धव हसला आवण 

म्हणाला, प्रभू, तया अडाणी आहेत पण तुम्ही तर ज्ञानी आहात. मग तयाांना ज्ञान देऊन तयाांचां मन 

वस्थर का करीत नाही? प्रभू म्हणाले, उद्धवा, तयाांच्यासमोर सवष प्रयतन व्यथष आहेत. तूच जा आवण 

तयाांना समजाव. उद्धव उतसाहात वनघाला. गोकुळात तो प्रवेश करू लागला तर कृष्णाच्या वाटेकडेच 

डोळे लावून बसलेल्या गोपी तयाला वदसल्या. कृष्णाकडून कुणीतरी आलां आहे, या जावणवेनांच तया 

भारल्या आवण स्फुां दून रडत कृष्णाची ववचारपूस करू लागल्या. उद्धव म्हणाला, बायाांनो तुम्ही 

तुमच्या मनाला समजवा. तया हसून म्हणाल्या, उद्धवा आमचां मन आमच्याकडे आहेच कुठे की 

तयाला समजवावे? ते तर कृष्णाकडेच गेलां आहे! उद्धव ज्ञानाच्या गोष्टी साांगू लागला तर तया 

म्हणाल्या, हे कळायला आमची बुद्धी तरी कुठे आहे? कृष्णावशवाय वतला दुसरा बोधच होत नाही 

रे! तुम्ही माझ्या साांगण्याचां वचांतन करा, असां उद्धव साांगू लागला तर तया म्हणाल्या, वचांतन करायला 

वचत्त तरी कुठे आमच्याकडे आहे रे? ते ज्यानां वदलां होतां तयाच्या ठायी जडलां आहे. कथा तर पुढे 

खूप आहे! यशोदा आवण राधेच्या दशषनाने प्रेमाची पररसीमाच तयाला आकळली. ज्ञानाच्या घमेंडीत 

गोकुळात गेलेला उद्धव भान हरपून द्वारकेला परतला. भावावेगानां आक्रां दत तो कृष्णासमोर हात 

जोडून उभा रावहला आवण म्हणाला, हे प्रभो! तया गोपींइतकां  पे्रम तर माझ्या या हीन हृदयात नाहीच. 

पण मला पुढचा जन्म गोकुळातल्या गवताचा तरी दे. वनदान प्रेमानां भारावलेल्या गोपींची पावलां 

कधीतरी माझ्यावर पडतील आवण मी धन्य होईन! वदव्य पे्रमाचां नुसतां कळसदशषनही असां असतां. 

अांतमुखष करणारां . पालटाची पे्ररणा देणारां . 
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४२. पे्रमस्वरूप 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, February 27, 2013 

खरां , शुद्ध, वनरपेक्ष असां पे्रम आपण कुणावरच करीत नाही. मग भगवांतावर अथाषत श्रीमहाराजाांवर 

तरी ते कसां करणार? पण आपलां ध्येय मात्र ते असलां पावहजे. तो ध्येयपथ म्हणजेच प्रपांचात राहून 

परमाथष साधण्याची कला , व्यवहारात राहून तयाच्या आहारी न जाण्याची कला आपण 

श्रीमहाराजाांच्या आधारे आपण पुढील आठवडय़ापासून जाणून घेणार आहोत. तयाकडे जाण्याआधी 

या पे्रमचचेतली दुसरी बाजूही पाहू. आपण श्रीमहाराजाांवर खरां  पे्रम करीत नाही पण ते करतात! या 

शुद्ध पे्रमामुळेच ते कधीच कुणाला अव्हेरत नाहीत. एखाद्या माणसातल्या एखाद्या दुगुषणाचीदेखील 

मनात चीड वनमाषण झाली तर आपण तयाला जवळपासही वफरकू देत नाही. तयाच्यावर पे्रम करण्याची 

गोष्ट तर दूरच. पण वकतयेक दुगुषण आपल्या हाडीमाांसी वखळले असतानाही श्रीमहाराज आपल्याला 

अव्हेरत नाहीत , उलट परोपरीनां समजावून आयुष्याचां साथषक करून घ्यायची पे्ररणा देत राहतात. 

तयाांच्या तया पे्रमाची आपल्याला कल्पनाही येत नाही. एकदा श्रीमहाराज म्हणाले, ''सांत भगवांताशी 

तिूप असतात हे खरे, पण तयाांच्या हातून घडणार नाही अशी एकच गोष्ट आहे. तयाांच्याशी कोणी 

कसाही वागो, ते तयाचे अनवहत करणार नाहीत. कोणाचे अनवहत व्हावे , हा ववचारदेखील सांताांच्या 

मनाला वशवत नाही. सवष भूतमात्राांचे कल्याण व्हावे ही एकच पववत्र पे्ररणा तयाांच्या जीवनात 

उरल्याकारणाने सुष्ट व दुष्ट वजवाांबद्दल तयाांच्या अांत:करणात अपार करुणा असते. वतच्या पायी ते 

कोणाचाही अव्हेर करीत नाहीत. '' (हृद्य आठवणी, क्र. २२६) या करुणेमुळेच तर आपण 

तयाांच्यासमोर वटकून आहोत! एकदा गोंदवल्यात रामशास्त्री वगजरे आवण काका फडके याांचां 

कडाक्याचां भाांडण झालां. भाांडण इतकां  ववकोपाला गेलां की काका सांतापानां थरथरत श्रीमहाराजाांसमोर 

आले आवण ओरडतच म्हणाले , ''महाराज ही असली तामसी माणसां आपण कशाला जवळ 

बाळगली आहेत? याांना काय परमाथष साधणार आहे?'' श्रीमहाराज शाांतपणे म्हणाले, ' 'काका, 

चालताना रस्तयात पडलेलां हाड लागलां तर तयाचा ववटाळ होतो , पण तोंडात असणारे आपले दात 

हाडेच आहेत , तयाांचा ववटाळ आपण मानतो का? काही झाले तरी शास्त्रीबुवाला मी आपला म्हटलां 

आहे. आज नाही तर उद्या , नाहीतर अांतकाळी तरी तयाच्यात सुधारणा झाल्यावाचून राहणार नाही. 

तो भगवांताचे नाम घेतो आहे ना! अथाषत रामाचे लक्ष तयाच्याकडे आहे. म्हणजे तो सुधारण्याच्या 

मागाषवर आहे. बरे तो तामसी म्हणून मी जर सोडला तर तयाला जगात कोण जवळ उभां करील? 

येऊन जाऊन काय , असली माणसां मला कमीपणा आणतात हेच तुमचां म्हणणां ना? ववर्यी 

माणसाांवर माझा मोठेपणा आवण कमीपणा अवलांबून आहे, असे का तुम्हाला वाटते? मी स्वत: जर 

सवषस्वी रामाला वावहलेला आहे तर माझा मोठेपणा तो साांभाळील. तयाची काळजी मी करीत नाही. 

मग तुम्ही तरी का करता?'' (श्रीगोंदवलेकर महाराज चररत्र/ प्रकरण नववे) श्रीमहाराजाांच्या 

करुणावसांधू रूपाचीच प्रचीती या वाक्याांतून येते. 
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४३. सूक्ष्म भेद 

चतैन्य प्रेम  
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श्रीमहाराज जेव्हा म्हणतात की , ''सांत भगवांताशी तिूप असतात, पण तयाांच्या हातून घडणार नाही 

अशी एकच गोष्ट आहे.. ' ' याचा गूढ अथष असा की भगवांत आवण श्रीसद्गुरू हे बाह्य़त: एकसमानच 

भासत असले तरी एका गोष्टीबाबत मात्र श्रीसद्गुरू वेगळे आहेत! ती गोष्ट म्हणजे ते कोणाचेही 

अनवहत करीत नाहीत , होऊ देत नाहीत. अथाषत सुष्टाांप्रमाणेच दुष्टाांच्याही वहताचीच तयाांना अहोरात्र 

वचांता असते. भगवांत मात्र जीव जसां कमष करील तसां फळ तयाला देतो. या खेळात दुष्कमाषचा जोर 

वाढत गेला की मग सुष्टाांच्या रक्षणासाठी दुष्टाांच्या नाशाकररता मी अवतार घेतो, असांही भगवांत 

साांगतो. श्रीसद्गुरू मात्र दुष्टाला नष्ट करण्याचा ववचार करीत नाहीत तर तयाच्यातला दुष्टपणा नष्ट 

करण्याचाच उद्योग अववरत करीत राहातात. 'खळाांची व्यांकटी साांडो ' हीच तयाांची भावना असते. 

तयामुळे वजवाच्या हातून मनाच्या ज्या ओढीमुळे दुष्कमष घडतात तया ओढीला लगाम घालण्याचां 

अतयांत सूक्ष्म कायष श्रीसद्गुरू करीत असतात. मनाच्या ओढीनां दुवनयेकडे धावणारां  मन म्हणजे 

उताराला लागलेली आवण वेगवनयांत्रकही वनकामी झालेली गाडी आहे! तया सुसाट गाडीला थाांबवून, 

वळवून परत वर आणायचां, हे प्रवाहाववरुद्ध पोहोण्याचां ््रकाम श्रीसद्गुरूां नाच साधायचां आहे. 

तयासाठी ते स्वत: नामरूप होऊन स्वतचां दान मला देतात. ववचार करा, स्थूल देहातले श्रीमहाराज 

आपल्या घरी आले तर आपण तयाांची उपेक्षा करू की शक्य तेवढी तयाांची सेवा करू? अथाषतच 

आपण तयाांची उपेक्षा करणार नाही. मग सूक्ष्म नामरूपाने ते माझ्या अांतरांगात वशरले असताना तया 

सूक्ष्म रूपाची सेवा म्हणजेच मानवसक जप आहे! तया मानवसक जपानांच दुष्कमाषकडे असलेली माझी 

ओढ मांदावणार आहे. तेव्हा श्रीसद्गुरू कोणालाही अव्हेरत नाहीत, पण खळाांची व्यांकटी 

मोडल्यावाचून स्वस्थही बसत नाहीत. मग तया प्रवक्रयेत वकती का जन्म जाईनात! ती व्यांकटी, 

वाकडेपणा मोडण्याचे तयाांचे उपाय आवण मागष आपल्या कल्पनेपलीकडचेच असतात. 'हृद्य 

आठवणी 'त बाळांभटाची एक आठवण आहे. ही आठवण म्हणजे आपल्या पुढील प्रदीघष वचांतनाचा 

एक दुवा ठरणार आहे. वभक्षुकी करणाऱ्या या बाळांभटाला नामाला लावायचां, गोंदवल्यात नेऊन 

एका मांवदराचां पुजारीपण द्यायचां महाराजाांनी ठरवलां. तया बाळांभटाला गाांजाचां व्यसन होतां. तो 

म्हणाला, ''महाराज, ते नामवबम काही मी जाणत नाही. मला रोज चार आण्याचा गाांजा लागतो. तो 

देणार असाल तर मी गोंदवल्यात येऊन राहीन. ' ' श्रीमहाराजाांच्या चररत्रात बाळकोबा पररचारक 

याांचीही एक कथा आहे. ते तर श्रीमहाराजाांना म्हणाले, ''मी उगीच जप करीत बसणार नाही. माझे 

काम थोडक्यात झाले पावहजे. नाहीतर तुमचा काय उपयोग?'' (चररत्र/प्रकरण सातवे) जे मनात 

आहे ते न लपववता थेट प्रकट करण्यालाही मन सरळ असावां लागतां. हा न जाणवणारा आपलेपणाच 

आहे. नवववधाभक्तीत यालाच आतमवनवेदन म्हणतात! तेव्हा महाराज बाळांभटाांना म्हणाले, ''वा! 

अशी स्पष्टवक्ती माणसां मला आवडतात. मी तुमचां व्यसन पुरवीन, तुम्ही नाम मात्र घ्यायचां! ' ' 
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४४. गांजेकस! 

चतैन्य प्रेम  

Published: Sunday, March 3, 2013 

बाळांभटाचां श्रीमहाराजाांनी कौतुक केलां आवण 'सौदा ' ठरला. बरेच वदवस चार आण्याचा गाांजा 

बाळांभटाकडे पोहोचववला जाई. तोही ठरल्याप्रमाणे नाम घेई. गोंदवल्यातील तया वास्तव्यात तयाला 

महाराजाांच्या थोरवीची हळूहळू कल्पना येत होती, पण गाांजाची थोरवी काही मनातून ओसरत 

नव्हती. मग एक वदवस महाराजाांनी नेम धरला! बाळांभटाला गाांजा पाठवायला ते 'ववसरले '. ठरलेली 

वेळ टळू लागली तसां बाळांभटाचां मन अस्वस्थ होऊ लागलां. श्रीमहाराजाांनाच जाब ववचारावा, या 

ववचारानां ते तरातरा मांवदरात आले. महाराज वतथे काही लोकाांशी मनुष्यजन्माच्या दुलषभ सांधीबाबत, 

जीवनातील सुख-दुखाबाबत आवण शाश्वत समाधानाबाबत बोलत होते. महाराजाांचे पे्रमानां 

ओथांबलेले ते शब्द आवण तयातील आपुलकी यामुळे बाळांभटही आपण कशाला इथे आलो आहोत 

हे ववसरून दांग झाले होते. तोच महाराजाांनी तयाांच्याकडे लक्ष गेल्याचां दाखवलां आवण एकदम उठून 

म्हणाले, ''अरेरे! बाळांभट आज तुमचा गाांजा रावहला. काय लोक आहेत पहा, एक काम लक्षात 

ठेवून करीत नाहीत. असू द्या. आता मीच गाांजा घेऊन येतो. ' ' एवढां बोलून बाजारातून गाांजा 

आणण्याकररता एक वपशवी उचलून महाराज वनघाले. आपल्यासारख्या क्षुि माणसाचां क्षुि व्यसन 

पुरववण्यासाठी साक्षात महाराज वनघाले आहेत, हे पाहून बाळांभटाचां हृदय वपळवटलां. तसेच धावत 

स्फुां दत तयाांनी महाराजाांच्या पायाला वमठी घातली आवण म्हणाले, ''महाराज, मला या व्यसनातून 

सोडवा! ' ' बाळांभटाच्या या कथेचा साांधा जुळवून घेत आपण प्रपांच आवण परमाथष या आपल्या 

वचांतनाच्या दुसऱ्या आवण प्रदीघष टप्प्याकडे वळत आहोत. दुवनयेच्या ओढीचा गाांजा ओढण्याचां 

व्यसन जडलेले आपण सवषच बाळांभट आहोत! श्रीमहाराज आपलां भौवतक साांभाळत असले तरच 

नाम घेण्यात आपलां मन थोडां  तरी लागतां. भौवतकात काही कमीजास्त झालां तर मग नामही 

मनासारखां होत नाही! तेव्हा आपण खरांतर नामासाठी वकां वा महाराजाांसाठी जगत नाही. आपण 

दुवनयेच्या ओढीसाठीच जगू पाहातो. तया ओढीत खांड पडू नये, ववघ्न येऊ नये म्हणून नामाचा आवण 

महाराजाांचा आधार आपल्याला हवा असतो. बाळांभटामध्ये पालट घडववण्यासाठी प्रथम तयाला 

गाांजा पुरववण्याची हमी द्यावी लागली. मगच तो नाम घेत गेला. सहवासानां महाराजाांची थोरवी 

आवण व्यसनाची हीनता तयाला उमगली. ते व्हा प्रथम ज्याला गाांजाचांच व्यसन आहे तयाला 'तू गाांजा 

सोडलास तरच मी काय ते साांगेन ', हे साांगून उपयोग नसतो. 'तुझा गाांजा मी पुरवीन, माझ्या 

साांगण्याप्रमाणे तूही वाग,' ही योजनाच गुांतवणूकदाराला आकवर्षत करते. अगदी तयाचप्रमाणे 

भौवतकाच्या, प्रपांचाच्या ओढीच्या गाांजाचां अनांत जन्मां व्यसन जडलेल्या आम्हाला महाराज 

साांगतात, प्रपांचही करा पण परमाथषही करा. इतकां च नव्हे तर ' 'ज्याला प्रपांच नाही करता आला। 

तयाचा परमाथष वढला पडला।। '' असांही ते साांगतात तेव्हा आम्ही मनातून सुखावतो आवण मग 

श्रीमहाराजाांना काय साांगायचां आहे, ते थोडां थोडां ऐकू लागतो! आपल्या वचांतनाचा दुसरा टप्पा इथेच 

सुरू होत आहे. 
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४५. प्रपंच 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, March 5, 2013 

गाांजाला ववरोध न करता, उलट गाांजाचां व्यसन पुरववण्याची हमी देऊन बाळांभटाला श्रीगोंदवलेकर 

महाराजाांनी जसां नामाकडे वळववलां, तसांच प्रपांचाला ववरोध न करता, उलट आपला प्रपांच नेटका 

करून देण्याची हमी देत आपल्यालाही श्रीमहाराज जे शाश्वत आहे तयाकडे वळवीत आहेत. मुळात 

ज्याला आपण प्रपांच-प्रपांच म्हणतो तो आहे तरी काय? 'अनावद-अनांत ' या सदरात आपण पावहलां 

की पाच ज्ञानेंवियां आवण पाच कमेवियां याद्वारे जगाकडे असलेली जी ओढ आहे तोच 'प्रपांच ' आहे. 

ही ओढ सांन्याशात असेल, तपस्व्यात असेल तर तोही प्रपांचीच आहे. जगाकडे ओढ असते वतचां 

कारण काय? तर जग मला सुख देईल, ही आशा असते. म्हणूनच श्रीमहाराजही साांगतात, 

'दुसऱ्यापासून सुख वमळववण्याचा प्रयतन करणारा मनुष्य हा प्रपांचीच होय. ' (चररत्रातील 

प्रपांचववर्यक बोधवचने/ पृ. ५१४) तेव्हा हा प्रपांच कुणालाच सुटलेला नाही. मग बाळांभटाला जसां, 

तू प्रथम गाांजा सोड मगच नाम घेता येईल, अशी अट घालून उपयोग नव्हता तसांच आम्हालाही 

प्रपांचातली आसक्ती प्रथम सोडा मगच तुमचां मी भलां करीन, हे साांगण्यात अथष नसतो. गाांजा 

सोडण्याचा बाळांभट जसा ववचारही करू शकत नव्हता तसा प्रपांचापासून वकां वचतदेखील दुरावण्याचा 

आम्हीही ववचारदेखील करू शकत नाही. तयामुळेच 'प्रपांचावर सवषस्वी पाणी सोडा, असे कोणीच 

साांगत नाही आवण असे साांवगतले तरी कोणीच ऐकत नाही,' (चररत्र/ प्रकरण दहावे, पृ. २७१ : जग 

हे असे आहे) ही गोष्ट महाराज जाणत होतेच. प्रपांच सोडणां दूरच, प्रपांचाचां खरां  फसवां रूप जरी 

कुणी साांगू लागला तरी ते आम्हाला ऐकवत नाही! श्रीमहाराजही म्हणतात, 'प्रपांची लोकाांचा स्वभाव 

फार वववचत्र आहे. तयाांना खरे साांवगतले तर ते आवडत नाही! ' (चररत्रातील प्रपांचववर्यक बोधवचने 

/ पृ. ५१५) आवण 'प्रपांचाला वाईट म्हणणारा साधू आपल्याला आवडत नाही ' (बोधवचने, क्र. 

६१३). तर प्रपांचात आम्ही असे घट्ट रुतलो आहोत आवण तयालाच सवषस्व मानून जगत आहोत. 

अशा या प्रपांचाचां खरां  रूप मला समजावून देतानाच, तया प्रपांचातील आघाताांत मला साांभाळतानाच 

तयातून मला मनानां बाहेर काढण्याचां काम अतयांत सूक्ष्म आवण अतयांत नाजूक असतां. काटेरी झुडपात 

अडकलेलां रेशमी वस्त्र सोडववण्याचां काम जसां नाजूक असतां ना, तसांच. ते काम श्रीमहाराजाांसकट 

सवषच सांतसतपुरुर्ाांनी अनेकानेक अवताराांत केलां. तयाबद्दल श्रीमहाराज साांगतात, ''आपल्याला 

कोरून काढले तर प्रपांच वनघेल. सांताांना कोरून काढले तर भगवांताचे प्रेमच वनघेल. दोघाांमध्ये 

इतका ववरोध आहे. दोन्ही एकत्र राहणे शक्य नाही. अशा पररवस्थतीत सांताांना कायष करायचे होते. 

प्रापांवचकाांमध्ये राहून तयाांचा दोर् न लावून घेता आवण तयाांच्याबद्दल तक्रार न करता सांताांनी आपले 

काम केले.. '' (बोधवचने, क्र. ९७३) हे कायष करताना श्रीमहाराजाांचां प्रारांभसूत्र आहे, ''ज्याला प्रपांच 

नाही करता आला। तयाचा परमाथष वढला पडला।। ' ' हे वाक्य वाचताच तयाचा जो अथष मनात उमटतो 

तो खरा मात्र नाही!  
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४६. प्रपंच आनि परमार्थ 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, March 6, 2013 

ज्याला प्रपांच नाही करता आला। तयाचा परमाथष वढला पडला।। हे वाचताच आपल्या मनात जो 

अथष उमटतो तो खरा नाही! प्रपांचालाच कें िवबांदू मानून आपण जगत आहोत. तयामुळे या वाक्यात 

प्रपांचाचीच थोरवी गायली आहे, असांच आपल्याला वाटतां. जो प्रपांच नीट करू शकत नाही तो 

परमाथषही करू शकत नाही, असा याचा अथष आपल्याला वाटतो. परमाथाषसाठी आधी प्रपांच नीट 

करणां आवश्यक आवण महत्त्वाचां आहे, असांच श्रीगोंदवलेकर महाराजाांना साांगायचां आहे, असा 

आपल्या आवडीचा अथष आपण घेतो. प्रतयक्षात या वाक्याचा अथष अवधक खोल आहे. तयाचा 

मागोवा श्रीमहाराजाांच्याच वचनाांच्या आधारे घेऊ. या वाक्याच्या गूढाथाषवर प्रकाशझोत टाकणारां  

श्रीमहाराजाांचां एक वाक्य आहे. श्रीमहाराज म्हणतात, ''परमाथष ही वृत्ती आहे. प्रपांच ही कृती आहे. ' ' 

(बोधवचने, क्र. ३४१) याचाच अथष प्रपांच ही करण्याची गोष्ट आहे. कृती आहे. ती कृती जर योग्य 

प्रकारे केली नाही तर वृत्ती आटोक्यात राहाणार नाही. ती वढली पडेल. परमाथष हा वृत्तीवरच 

अवलांबून असल्याने जर प्रपांचाची कृती अयोग्य झाली तर परमाथषही वढला पडेल. आता हे प्रपांच 

'योग्य प्रकारे ' करणां म्हणजे नेमकां  काय? प्रपांचाची कृती योग्य कशी ठरवणार? ते जाणण्यासाठी 

श्रीमहाराजाांचांच दुसरां  वचन पाहू. श्रीमहाराज म्हणतात, ''मनुष्य हौसेनां प्रपांच करील तर तो करायला 

चोवीस तासही पुरणार नाहीत. पण जो जरुरीपुरता प्रपांच करील तयास तीन-चार तास पुरतील. ' ' 

(चररत्रातील प्रपांचववर्यक बोधवचने/ क्र. ३३) तेव्हा जो चोवीस तास प्रपांचात गुांतला आहे तो 

'प्रपांच करावा नेटाने ' असां मानणारा आहे. जो आटोपशीर प्रपांच करीत आहे तो 'प्रपांच करावा नेटका ' 

असां मानणारा आहे. जर मी चोवीस तास प्रपांचातच गुांतलो असेन, माझा प्रपांच चोवीस तास देऊनही 

पुरा होत नसेल तर मी परमाथष काय करणार? तयासाठी प्रपांच सोडा आवण फक्त परमाथष करा, असांही 

साधणार नाही. कारण प्रपांच सुटता सुटू शकत नाही आवण तो सोडून सुटत नाही. तेव्हा मला जर 

परमाथष करायचा असेल , तो जर वढला पडू द्यायचा नसेल तर आधी मला प्रपांच योग्य प्रकारे करावा 

लागेल. या प्रपांचात माझां जे गुांतणां आहे ते शरीरापेक्षा वचत्तानां आवण मनानां अवधक आहे. 

परमाथाषसाठी तर हे मन आवण वचत्तच मोठां  भाांडवल असतां. जर मन प्रपांचातच गुांतलां आहे, 

प्रपांचाच्याच वचांतनात अहोरात्र वनमग्न आहे तर तयाच्यात परमाथाषचां वचांतन, मनन वढलांच पडणार. 

आपला परमाथष कसा होतो? श्रीमहाराज म्हणतात , ''एखादी बाई आपल्या सावत्र मुलाला ज्याप्रमाणे 

खायला प्यायला घालते, पण आतून वतचे तयाच्यावर प्रेम नसते , तयाचप्रमाणे आपण परमाथाषला 

वागववतो. ' ' (चररत्रातील परमाथषववर्यक बोधवचने / क्र. १७). तयामुळे नाम घेताना वकां वा उपासना 

करताना, कधी ठरलेला जप एकदाचा 'करून टाकतो ' आवण दुवनयेच्या कामात स्वतला झोकून देतो, 

हीच तळमळ असते. श्रीमहाराजही म्हणतात, ''जेथे मन असते तेथे मनुष्य राहतो.'' (बोधवचने, क्र. 

२५१) परमाथष करतानाही माझां मन प्रपांचातच असल्यानां परमाथष वढलाच पडतो. 
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चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, March 7, 2013 

जेथे मन असते तेथे मनुष्य असतो! माझां मन परमाथष करतानाही प्रपांचातच गुरफटलेलां असेल तर 

माझा वास प्रपांचातच असणार. तेच प्रपांच करतानाही मन जर भगवांताच्या वचांतनात असेल तर माझा 

वास तयाच्या चरणीच असणार! ते कधी शक्य होईल? मनातून प्रपांच आधी आटोक्यात आला तर. 

माझा प्रपांच मला नीट करता आला तर माझा परमाथष वढला पडणार नाही. आता प्रश्न असा की 

प्रपांच थोडक्यात पण पूणष करणां कसां साधावां? या थोडक्यात प्रपांच करण्याची जी कला आहे, तीच 

आपण श्रीमहाराजाांच्या बोधातून तपवशलात जाणून घेणार आहोत. तयासाठी प्रथम श्रीमहाराजाांची 

तीन वचने पाहू. ही वचने अशी : ज्या गोष्टीची आस लागते वतचा ध्यास लागतो. जसा अळीला 

भुां ग्याचा ध्यास लागतो. ध्यास म्हणजे स्वतचा ववसर. तो भगवांताच्या स्मरणातच झाला पावहजे. 

(बोधवचने, क्र. २२३) व्यवहारात व्यसन म्हणून काही करू नये. जेथे ज्याची वजतकी जरूर वततकेच 

केले पावहजे. भगवांताचे व्यसन वबघडवीत नाही. बाकी कोणतेही व्यसन घात करते. व्यसन नेहमी 

वाढतया प्रमाणावर असते. आजच्यापेक्षा उद्याचे प्रमाण अवधक हवेसे असते. ते घात करते. 

(बोधवचने, क्र. १२४) कतषव्यात राहणे साधण्याकरता भगवांताचे स्मरण हवे व तयाकरता नाम हवे. 

मग प्रपांच व परमाथष एकच होईल. (बोधवचने, क्र. ७९) ही वतन्ही बोधवचने तयाांचा क्रमाांक पावहला 

तर लक्षात येईल की एकापाठोपाठ एक अशी क्रमाने आलेली नाहीत. पण येथे ती साखळीप्रमाणे 

एकमेकाांत गुांफली आहेत. कारण आपल्या या दुसऱ्या टप्प्याचे समग्र वचांतन या तीन वाक्याांतच 

सामावले आहे! ही वाक्ये वदसतात तशी नाहीत , तयातून जो अथष पटकन जाणवतो तोच फक्त तयाांचा 

अथष नाही. मनाच्या ज्या ओढीमुळे माणूस स्थूल, दृश्य प्रपांचात गुांततो आवण वासना-ववकार, ऊमी 

आवण अतृप्त इच्छाांमुळे तयातच गटाांगळया खात, आघात सहन करीत सुखाच्या शोधात वभरवभरत 

राहातो तया घातचक्रातून तयाला बाहेर कसे पडता येईल आवण मग तयाचां समग्र जगणांच परमाथष 

कसा होईल, हे सारां  काही या तीन वचनाांतून अगदी स्पष्टपणे साांवगतलां आहे. या प्रतयेक वाक्याचे 

दोन ठळक भाग आहेत. एक भाग धोका साांगणारा आहे तर दुसरा भाग तया धोक्यातून बाहेर 

पडण्याचा मागष दाखववणारा आहे. पवहल्या वाक्यात माणसाला प्रपांचाचा ध्यास लागून तो 

स्वतलादेखील ववसरतो , हा धोका साांवगतला आहे. तयातून बाहेर पडण्याचा मागष भगवांताचां स्मरण 

हाच साांवगतला आहे. दुसऱ्या वाक्यात प्रपांच म्हणजे वनव्वळ व्यवहार आहे. तया व्यवहाराचां, 

प्रपांचाचांच व्यसन जडलां तर घात मोठा आहे, हा धोका साांवगतला आहे. तयावर उपाय केवळ 

भगवांताचांच व्यसन लागू द्या, हा साांवगतला आहे. वतसऱ्या वाक्यात प्रपांच नेटका करण्यासाठीचा 

मुख्य आधार साांवगतला आहे. तो आहे भगवांताचां स्मरण. आपल्याला वाटेल, व्यवहार न करता, 

प्रपांच न करता भगवांताचांच स्मरण करीत रावहलां तर काय उपयोग? ही वनवष्क्रयता नव्हे का? या 

प्रश्नाांची उत्तरां  शोधण्यासाठीही या तीन वचनाांच्याच अथषसागरात आता खोल उडी घेऊ! 
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श्रीगोंदवलेकर महाराज याांची जी तीन बोधवचने आपण पाहणार आहोत, तयातील पवहले वचन 

असे आहे की , ''ज्या गोष्टीची आस लागते वतचा ध्यास लागतो. जसा अळीला भुां ग्याचा ध्यास 

लागतो. ध्यास म्हणजे स्वतचा ववसर. तो भगवांताच्या स्मरणातच झाला पावहजे.' ' या वचनात एक 

रूपक वापरले आहे ते आहे अळी आवण भुांग्याचे. श्रीगुरूगीतेतही म्हटलां आहे की, 'कीटभ्रमरवत् 

तत्र, ध्यानां भववत तादृशम्' आवण 'गुरूध्यानां तथा कृतवा, स्वयां ब्रह्ममयो भवेत ' म्हणजे श्रीसद्गुरूां चां 

वशष्य अखांड ध्यान करील तर तो श्रीसद्गुरूां प्रमाणेच ब्रह्ममय होईल. जशी अळी भ्रमराचे ध्यान करता 

करता भ्रमरच होऊन जाते! याचाच अथष ज्या गोष्टीचा ध्यास लागतो वतचेच ध्यान होते आवण मग 

आपणही तिूपच होऊन जातो. श्रीवनसगषदत्त महाराजाांनीही 'ध्यान म्हणजे ध्यास ' अशी व्याख्या केली 

आहे. आता ध्यास कधी लागतो? जर तया गोष्टीची आस लागली असेल तर. श्रीमहाराज म्हणतात , 

''वासनेच्या वकां वा हवेपणाच्या तीन अवस्था आहेत. एक आस, दुसरी हव्यास आवण वतसरी ध्यास. 

आस म्हणजे वस्तू नुसती हवीशी वाटणे; हव्यासामध्ये वस्तू नेहमीच आपल्याजवळ असावीशी 

वाटते; आवण ध्यासामध्ये तया वस्तूवशवाय काहीच सुचत नाही. '' (चररत्रातील वासनाववर्यक 

बोधवचने, क्र. १) तेव्हा आस आवण ध्यास ही वासनेचीच अवस्था आहे. हवेपणाचांच ते सवक्रय 

रूप आहे. आपली ही वासना अथाषत हवेपणा , हाांव प्रपांचासाठीच असते. अळीला जसा भ्रमराचा 

ध्यास लागतो आवण तया ध्यासानेच ती भ्रमर होऊन जाते, तसा आपल्या रोमारोमात प्रपांचाचाच 

ध्यास आहे आवण म्हणून आपण अट्टल प्रपांचीच झालो आहोत. आपण रोज रोजचाच प्रपांच करतो 

तरी तयाबाबतची आस आवण ध्यास वकां वचतही कमी होत नाही. रोज नव्या आशेने तयात आपण 

बुडून जातो. श्रीमहाराज म्हणतात, ''वासना रोज नवीन नवीन खेळ आपल्याला दाखवते. खरे म्हणजे 

खेळ जुनेच असतात. पण आपली वासना मात्र नवी असते. '' (चररत्रातील वासनाववर्यक 

बोधवचने, क्र. २०) प्रपांच तोच तोच असतो, पण तयात वासनेचा खेळ वनतयनवा असतो. श्रीमहाराज 

म्हणतात, ''मनुष्य तेच तेच करीत असूनसुद्धा तयाला तयाचा कां टाळा कसा येत नाही? कालच्या 

गोष्टीच आज आपण करतो. आपल्या लक्षात जरी आले नाही तरी तया गोष्टी झालेल्याच असतात. 

तेच ते जेवण, तीच ती नोकरी, तोच तो पैसा वमळववणे, सगळे तेच! असे असताना माणसाला 

कां टाळा येऊ नये का? इतक्या तयाच तया गोष्टी असूनसुद्धा मनुष्याला कां टाळा न येता तयाच गोष्टी 

करीत जगावेसे वाटते. याचे कारण असे आहे की , ववर्य अतयांत गोड तरी असला पावहजे, वकां वा 

हावेला तृप्ती तरी नसली पावहजे. या दोन कारणाांपैकी दुसरे कारणच खरे आहे. आपल्याला 

पाहण्याची हौस आहे म्हणून आपण पाहतो, आपल्याला ऐकण्याची हौस आहे म्हणून आपण ऐकतो, 

आपली हाव पुरी झाली नाही हेच खरे आहे. ज्याची हाव म्हणजे वासना पुरी झाली नाही तो आशेवर 

अवलांबून असतो.. '' (वासनाववर्यक बोधवचने/ क्र. १०) 
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''ज्या गोष्टीची आस लागते वतचा ध्यास लागतो. जसा आळीला भुां ग्याचा ध्यास लागतो. ध्यास 

म्हणजे स्वतचा ववसर. तो भगवांताच्या स्मरणातच झाला पावहजे '', या बोधवचनाद्वारे श्रीगोंदवलेकर 

महाराज जणू साांगतात की, माणसाला प्रपांचाची आस आहे, प्रपांचाचाच ध्यास आहे आवण म्हणून 

प्रपांचात माणूस स्वतला ववसरून जगू लागतो. आता स्वतला ववसरणां चाांगलांच आहे, पण तो ववसर 

भगवांताच्या स्मरणात झाला पावहजे. याचा अथष काय असावा? प्रपांचात आपण स्वतला ववसरतो 

म्हणजे काय? आपण याचा अवतशय बारकाईने ववचार करू. प्रपांचाचे दोन अथष आहेत, हे आपण 

पावहलां. स्थूल अथाषनां प्रपांच म्हणजे घरदार, नातीगोती, बायकामुलां, लग्नसांसार वगैरे. सूक्ष्म अथाषनां 

ववचार केला तर प्रपांच म्हणजे पाच ज्ञानेंवियां आवण पाच कमेवियां याांद्वारे जगाकडे असलेली माझी 

ओढ म्हणजे प्रपांच. आता सूक्ष्म आवण स्थूल हे दोन्ही प्रपांच प्रतयेकालाच आहेत. श्रीमहाराजाांचांच 

एक फार मावमषक वाक्य आहे की , ''राजा व रांक छायेवशवाय असत नाहीत. छायेला वततकां  महत्त्व 

नाही पण ती आहे. तशी साकाराांत भगवांताची माया असते. '' (बोधवचने, क्र. २३३) म्हणजे गरीब 

असो की श्रीमांत असो, दोघाांची सावली पडतेच. दोघाांना सावली असतेच. अगदी तयाचप्रमाणे गरीब 

असो की श्रीमांत दोघाांना प्रपांच सुटलेला नाही! बाहेरून वदसायला दोघाांच्या प्रपांचात फरक असेल. 

एखाद्याचा प्रपांच भपकेबाज असेल आवण दुसऱ्याचा खडतर असेल. पण तया प्रपांचाच्या मुळाशी 

दोघाांना असलेली काळजी, अस्वस्थता, अवनवश्चतता, ओढ अगदी एकसारखीच असते. गरीबाला 

शांभर रुपयाांची काळजी असेल तर श्रीमांताला लाखभर रुपयाांची काळजी असेल. तया काळजीत 

फरक नाही. तयापायी मनाच्या होणाऱ्या तगमगीत फरक नाही. खरांतर दोघाांचाही प्रपांच नश्वरच आहे. 

एखाद्यानां हवेली बाांधली तरी ती कालौघात नष्टच होणार आहे आवण एखाद्यानां झोपडां बाांधलां तरी 

कालौघात नष्टच होणार आहे. गरीब काय वन श्रीमांत काय, दोघाांनाही माहीत आहे की प्रपांच नश्वर 

आहे तरी तयातली आस आवण ओढ वकां वचतही कमी होत नाही. (छायेला वततके महत्त्व नाही पण 

ती आहे). अगदी तयाचप्रमाणे साकारात म्हणजेच दुवनयेत भगवांताची माया आहे. म्हणजेच आांतररक 

सूक्ष्म अशा प्रापांवचक ओढीला स्थूल दुवनयेतील स्थूल प्रपांचाची जोड आहे. हे जग भगवांतानांच 

वनमाषण केलां आहे, तयाच्याच सत्तेवर ते वटकून आहे, पण तयाचा ववसर पडून तया जगाचाच, या दृश्य 

मायेचाच अमीट असा प्रभाव आपल्यावर पडतो आहे. तयामुळे ही दुवनया ज्याची आहे तया 

भगवांताचां ववस्मरण होऊन या दुवनयेचांच अहोरात्र स्मरण होत आहे. भगवांतापेक्षा दुवनयेचाच आधार 

मोठा वाटत आहे. दुवनयेतच सुख वमळेल, ही आशा आहे. तयामुळे दुवनयेतच सुखाचा शोध सुरू 

आहे. जे वमळेल ते वटकववण्याची धडपड सुरू आहे. ते अखांड वटकून राहावां यासाठी चोवीस तास 

खचूषनही प्रपांच बाकीच राहतो. या प्रपांचाच्या प्रवाहात आपण इतके वाहवत गेलो आहोत की 

स्वतचांही ववस्मरण आपल्याला झालां आहे. स्वतचां ववस्मरण म्हणजे काय? 
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५०. अदृश्य चौकट 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, March 12, 2013 

गरीब असो वा श्रीमांत, दोघाांना सावली असतेच. सावलीला महत्त्व नाही पण ती असतेच. अगदी 

तयाचप्रमाणे गरीब असो वा श्रीमांत दोघाांनाही प्रपांच असतोच. तो प्रपांच तयाांच्यापेक्षा महत्त्वाचा 

नसतो, पण तरी दोघाांच्याही दृष्टीने तयाांच्यापेक्षाही प्रपांचालाच खूप महत्त्व असतां. हेच स्वतचां 

ववस्मरण! ववरक्त पुरुर्ाचा जगातला वावर कसा असतो, हे साांगताना नाथाांनी सावलीचां फार सुांदर 

रूपक वापरलां आहे. ते म्हणतात, दुवनयेत मान वमळो वा अपमान, गररबी वाटय़ाला येवो की श्रीमांती, 

स्तुती होवो वा वनांदा; या ववरक्ताला दोन्हीचां काहीच वाटत नाही. अहो, रस्तयानां चालताना आपली 

सावली सांगमरवरी फरशीवर पडली काय वकां वा गटारात पडली काय, आपल्याला काही सुख-दुखां 

होतां का? चालताना आपली सावली वचखलात , गटारात पडू नये म्हणून कुणी काळजी करतां का? 

आता आपला प्रपांच म्हणजे सावली आहे, असां मानून हे रूपक आपण स्वीकारू शकतो का? प्रपांच 

कसाही होवो, आपल्याला काही देणांघेणां नाही, अशी आपली वस्थती आहे का? नाही! आपण 

ववरक्त नाही. तेव्हा सावलीला महत्त्व नसलां तरी आज आपल्या दृष्टीनां सावलीलाही खूप महत्त्व 

आहे! पण हा जो काही प्रपांच आपल्या वाटय़ाला आला आहे तयाबद्दल आपण कधी त्रयस्थपणे 

ववचार केला आहे का? सूक्ष्म प्रपांच सोडा, तो सवाषना सारखाच आहे. पण स्थूल प्रपांचात तर 

वरकरणी वकती फरक असतो. प्रतयेकाच्या आयुष्यात नातीगोती असतात पण प्रतयेकागवणक 

नातयागोतयाांशी होणारा व्यवहार वकती वेगवेगळा असतो. नातयाांकडे पाहण्याचा दृवष्टकोन 

प्रतयेकागवणक वेगळा असतोच पण एकाच नातयाकडे पाहण्याचा दोन व्यक्तींचा ववचारही वेगवेगळा 

असू शकतो. वप्रयकर-प्रेयसी, पती-पतनी याांच्यात पे्रमाचां नातां असतां, पण प्रेमाची प्रतयेकाची व्याख्या 

वेगवेगळी असू शकते. पे्रमाच्या पूतीबद्दल, हमीबद्दल दोन्ही बाजूांचे ववचार वेगवेगळे असू शकतात. 

तेव्हा प्रपांचाची वीण ही नातयागोतयाांनी बाांधली असली तरी ती एकसमान नसते. मग आपल्या 

प्रपांचात अमुकच माणसां आपल्याबरोबर का आली वकां वा अमुक माणसां आपल्याबरोबर का नाहीत, 

याचां एकसाची उत्तर शोधता येत नाही. कधीकधी रक्ताच्या नातयाांमध्येही परकेपणा असतो आवण 

मानलेल्या नातयाांमध्ये आतयांवतक आपलेपणा असतो. काही माणसाांववर्यी प्रथम भेटीतच 

आपल्याला आपुलकी वाटते तर काहीजणाांबाबत प्रथम भेटीतच तेढ उतपन्न होते. हे का होतां, 

याचांही एकसाची उत्तर नाही. ठरावीक माणसां, ठरावीक पररवस्थती आपल्या जीवनात का आली , 

याचांही उत्तर शोधता येत नाही. ऐन सांकटात अनोळखी माणसां आपल्याला अनपेवक्षत मदत का 

करून जातात आवण आपली माणसां काडीचीही मदत का करीत नाहीत? वरकरणी पाहता असां 

वाटतां की, जीवनाचा प्रवाह सुरू आहे, तयातली वळणां आपल्याला अनोळखी आहेत. पण तरीही 

सवष काही कुणीतरी ठरवून वदलां आहे, बेतल्याप्रमाणे घडत आहे. यालाच एक सोपा शब्द आहे 

प्रारब्ध! तेव्हा आपला प्रपांच हा प्रारब्धाच्या अदृश्य चौकटीतच सुरू आहे. 
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आपला प्रपांच प्रारब्धाच्या अदृश्य चौकटीत सुरू आहे. तयात प्रयतन करण्याचां स्वातांत्र्य आहे. पण 

ते प्रयतनही याच प्रपांचाच्या चौकटीतच होतात. तयाांना काळाचांही बांधन आहे. ही गोष्ट स्पष्ट 

होण्यासाठी सोपां उदाहरण पाहू. आपण पत्ते खेळायला बसतो तेव्हा हातात जी पानां असतात तयाांनीच 

खेळावां लागतां. हातात पानां काहीही आली, अगदी वाईट पानां आली तरी आपले प्रयतन डाव 

वजांकण्यासाठीच सुरू असतात. शेवटच्या क्षणापयंत आपण वजांकण्याच्याच ईष्र्येने प्रयतनपूवषक 

खेळत असतो. या प्रयतनाांचा आधार काय असतो? तर दुसऱ्याची खेळी चुकेल वकां वा आपले 

आडाखे बरोबर ठरतील आवण वकमान शेवटच्या खेळीत आपल्याकडील पानाांनी बाजी मारता 

येईल, असाच आपला होरा असतो. तेव्हा पत्ते खेळताना हातातल्याच पानाांनी ते खेळावे लागतात. 

प्रपांचात आपण प्रयतन करतो ते प्रयतन प्राप्त पररवस्थती आवण प्राप्त प्रापांवचक वस्थती याच आधारावर 

करावे लागतात. पत्त्याांत वजांकण्याचा प्रयतन डाव सांपेपयंतच करावा लागतो. आपल्या प्रयतनाांनाही 

वेळेची मयाषदा असते. तेव्हा आपल्या प्रारब्धानुरूप आपल्या वाटय़ाला प्रपांच आला आहे, याचा 

अथष प्रयतनाांचां महत्त्व नाकारणां नाही. फक्त प्रयतनाांची चौकटही आपण लक्षात घेतली पावहजे. आता 

वजथां प्रारब्ध आहे वतथां काही तरी बेतलेलां आहेच. हे बेतणां कशावर अवलांबून आहे? काही माणसां 

जणू आपली देणेकरी असल्यासारखी आपल्याला वेळीअवेळी मदत का करीत राहतात आवण काही 

माणसाांसाठी आयुष्यभर आपण खस्ता का खात राहतो? याचां कारण प्रारब्ध. देणां-घेणां! आता 

तुम्हाला वाटेल की जीवनाकडे पाहण्याचा हा रूक्ष आवण नकारातमक दृवष्टकोन आहे. तर तसां नाही. 

आपल्या वाटय़ाला जे जीवन आलां आहे तयाची चौकट फक्त माांडली जात आहे. तया चौकटीत रांग 

भरण्याचां स्वातांत्र्य आपल्याला आहेच की! तर जीवन हे देणां-घेणांच आहे. आयुष्यभर आपण एकतर 

दुसऱ्याांना सुख देतो वकां वा दुसऱ्याांकडून सुख घेतो, आयुष्यभर आपण एकतर दुसऱ्याांना दुख देतो 

वकां वा दुसऱ्याांचां दुखांही घेतो, आयुष्यभर आपण कधी मान देतो, कधी घेतो, कधी अपमानाचा 

अनुभव दुसऱ्याांना देतो, कधी दुसऱ्याांकडून अपमानाचा अनुभव घेतो.. सारां  काही जणू देणां-घेणांच 

आहे. या देण्याघेण्याला आपण रोजच्या जगात म्हणतो व्यवहार! तेव्हा आपला प्रपांच म्हणजे एक 

तऱ्हेचा व्यवहारच आहे. इथां श्रीगोंदवलेकर महाराजाांचां दुसरां  बोधवचन समोर येतां.. ' 'व्यवहारात 

व्यसन म्हणून काही करू नये. जेथे ज्याची वजतकी जरूर वततकेच केले पावहजे. भगवांताचे व्यसन 

वबघडवीत नाही. बाकी कोणतेही व्यसन घात करते. व्यसन नेहमी वाढतया प्रमाणावर असते. 

आजच्यापेक्षा उद्याचे प्रमाण अवधक हवेसे असते. ते घात करते. '' (बोधवचने, क्र. १२४) आपला 

प्रपांच हा अखांड सुरू असलेला एक व्यवहारच असेल आवण तयातील देणां-घेणां प्रारब्धानुसार 

आखलेलां असेल तर तयात व्यसनाचा प्रश्न येतोच कुठे? कतषव्य केलां की झालां! पण इथेच मोठी 

मेख आहे. प्रपांच व्यवहारमात्र असला तरी आपल्याला तयाचां पक्कां  व्यसन जडलां आहे 
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५२. व्यसन घात 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, March 14, 2013 

प्रपांच हा व्यवहारमात्र आहे. वजथे देणां-घेणां पूणष होतां वतथे व्यवहार पूणष होतो. आपण कुणाचां देणां 

लागत असू तर ते देणां फेडलां अथवा कुणाकडून आपल्याला येणां असेल आवण ते येणां आलां की 

व्यवहार पूणष होतो. प्रपांचातलां हे देणां-घेणां यथायोग्य पार पाडण्यालाच आपण कतषव्य म्हणतो. 

ववडलाांचां मुलासांबांधात काही कतषव्य असतां, तसांच मुलाचांही ववडलाांसांबांधात काही कतषव्य असतां. 

पतीचां पतनीसांबांधात तसांच पतनीचांही पतीसांबांधात काही कतषव्य असतां. भावा-भावाांमध्ये, बवहणी-

भावामध्ये, बवहणी-बवहणीमध्ये, आई-मुलामध्ये अगदी प्रतयेक नातयात एकमेकाांशी कतषव्य असतां. 

जगात ज्याांच्या ज्याांच्याशी आपला सांबांध येतो तयाांच्याशीही आपलां काही ना काही कतषव्य असतां. 

इथेच खरी अडचण येते. जेवढां कतषव्य आहे तेवढाच व्यवहार आपण करीत नाही कारण आपण 

हवे-नकोपणाने प्रपांच करीत असतो. काही गोष्टी आपल्याला हव्याशा वाटतात, काही नकोशा 

वाटतात. काही नाती हवीशी वाटतात , काही नकोशी वाटतात. आपल्या प्रपांचात आपली आवड-

वनवड असते. आपल्या आवडीच्या नातयाच्या माणसासाठी आपण कतषव्याची सीमारेर्ा ओलाांडून 

मोहाने ग्रासून व्यवहार करीत राहतो. तयाचप्रमाणे आपल्या नावडीच्या नातयाच्या माणसासाठी 

आपण कतषव्याइतपतदेखील व्यवहार न करता द्वेर्ानां ग्रासून वागतो. आपला प्रपांच असा मोह आवण 

द्वेर्ानां भारलेला आहे आवण अशाच प्रपांचाचां आपल्याला पक्कां  व्यसन जडलां आहे. श्रीगोंदवलेकर 

महाराज स्पष्ट साांगतात, ' 'व्यवहारात व्यसन म्हणून काही करू नये. जेथे ज्याची वजतकी जरूर 

वततकेच केले पावहजे. ' ' म्हणजेच प्रपांच हा कतषव्याला अनुसरूनच करायचा आहे. तयात आसक्तीनां 

व्यसनाांध बनून वावरू नका. जेवढां कतषव्य आहे तेवढांचां करणां जरूर आहे. प्रपांचापेक्षा भगवांताचां 

व्यसन जडलां तरी काही वबघडत नाही. कारण? श्रीमहाराजच साांगतात की, ''भगवांताचे व्यसन 

वबघडवीत नाही. बाकी कोणतेही व्यसन घात करते. व्यसन नेहमी वाढतया प्रमाणावर असते. 

आजच्यापेक्षा उद्याचे प्रमाण अवधक हवेसे असते. ते घात करते. ' ' म्हणजे प्रपांचाचां व्यसन जडलां 

की प्रपांच कधीच पुरा झाल्यासारखां वाटत नाही. आवडतया माणसाांसाठी मोहानां वाहवत जाऊन 

सतत काही तरी करीत राहायची सवय जडते. वकतीही केलां तरी ते अपुरांच वाटतां. हे व्यसन घात 

करतां. याचां कारण असां की, जो भाव आपल्या बाजूनां असतो तोच दुसऱ्या बाजूनां असेलच असां 

नाही. बऱ्याचदा तो नसतोच. स्वाथष जोवर साधला जात असतो तोवर नातां वटकवायचां हा माणसाचा 

स्वभावच आहे. तयात आपणही आलोच. आपल्या स्वाथाषच्या आड जरा कुणी येऊ द्या, तुम्ही तया 

माणसाचां जीवनातलां महत्त्वच कमी करून टाकता. तेव्हा मोहभ्रमानां दुवनयेसाठी वाहवत जाण्याचां 

व्यसन लागलां की तयाचा शेवट आघातातांच होतो. नातां तुटतां, नातयाांचे हेतू बदलतात, सांदभष वेगळे 

होतात तेव्हा आपलेपणाच्या व्यसनानां ग्रासलेल्या माणसाला वास्तवाचा आघात सोसावाच लागतो. 

आघात जगाचे नसतात , आपलेपणाचेच असतात!  
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५३. सीमारेषा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, March 15, 2013 

व्यवहारात व्यसन म्हणून काही करू नये! अथाषत प्रपांचाच्या व्यवहारात अहोरात्र प्रपांचासक्त 

राहण्याचां व्यसन जडू देऊ नका. वजतकां  कतषव्य आहे वततकां  पार पाडा. यालाच श्रीमहाराज म्हणतात, 

'जेथे ज्याची वजतकी जरूर वततकेच केले पावहजे '. इथे हा जो 'वततकेच ' शब्द आहे तो कतषव्याची 

लक्ष्मणरेर्ा पाळायला साांगतो. प्रतयक्षात कतषव्याची सीमारेर्ा कुठे सांपते आवण मोहाच्या प्राांतात 

आपण कधी भरकटू लागतो, हेच आपल्याला उमगत नाही. कतषव्यकमष कोणतां आवण मोहग्रस्त कमष 

कुठलां, हे उमगत नाही. मुलाचा योग्य साांभाळ करावा, हे कतषव्य झालां, पण तयाचां वहत-अवहत 

लक्षात न घेता तयाचा प्रतयेक हट्ट पुरवीत राहणां आवण वबनगरजेच्या महागडय़ा वस्तूांची तयालादेखील 

सवय जडवणां, हे कतषव्य नाही! अशा अनेक गोष्टी आपल्याकडून होत राहतात ज्या कतषव्याची 

लक्ष्मणरेर्ा ओलाांडतात आवण मोहजन्य असतात. मग कतषव्य नेमकां  काय, हे ओळखावां कसां? 

श्रीमहाराजाांचां वतसरां  बोधवचन आहे- ' 'कतषव्यात राहणे साधण्याकरता भगवांताचे स्मरण हवे व 

तयाकरता नाम हवे. मग प्रपांच व परमाथष एकच होईल '' (बोधवचने, क्र. ७९). माझ्या वाटय़ाचां 

नेमकां  कतषव्यकमष कोणतां, हे मला ओळखायचां असेल आवण तयानुरूप कमष अचूक पार पाडायचां 

असेल तर तयासाठी भगवांताचां स्मरण, तयाचां नाम याांचाच आधार आहे. तो घेतला तर माझी सवष 

प्रापांवचक कतषव्यां अचूकपणे पार पडतीलही आवण ती सवषच कष म भगवांताच्या इच्छेशी सुसांगत 

असल्यामुळे माझा प्रपांच आवण परमाथष याांच्यातही भेद उरणार नाही, अांतराय उरणार नाही. ते दोन्ही 

एकरूपच होतील, एकच होतील! तर श्रीमहाराजाांची ती तीन बोधवचने पुन्हा एकवार वाचू. 

श्रीमहाराज साांगतात : ज्या गोष्टीची आस लागते वतचा ध्यास लागतो. जसा अळीला भुां ग्याचा ध्यास 

लागतो. ध्यास म्हणजे स्वतचा ववसर. तो भगवांताच्या स्मरणातच झाला पावहजे (बोधवचने, क्र. 

२२३). व्यवहारात व्यसन म्हणून काही करू नये. जेथे ज्याची वजतकी जरूर वततकेच केले पावहजे. 

भगवांताचे व्यसन वबघडवीत नाही. बाकी कोणतेही व्यसन घात करते. व्यसन नेहमी वाढतया 

प्रमाणावर असते. आजच्यापेक्षा उद्याचे प्रमाण अवधक हवेसे असते. ते घात करते (बोधवचने , क्र. 

१२४). कतषव्यात राहणे साधण्याकरता भगवांताचे स्मरण हवे व तयाकरता नाम हवे. मग प्रपांच व 

परमाथष एकच होईल (बोधवचने , क्र. ७९). या बोधवचनाांचा खरा रोख आवण खरा अथष काय, हे 

आपण आठवडाभर पावहलां. प्रपांच हा व्यवहारमात्र आहे. तयातील कतषव्यां पार पाडली की प्रपांच 

पूणष होतो. पण ती कतषव्यां नेमकी कोणती हे लक्षात न घेता आपण मोह आवण भ्रमाने प्रपांचाच्या 

व्यसनातच अडकतो. प्रपांचाचां हे व्यसन आपला घात करतां. ते व्यसन न लागता प्रपांच नेटकेपणाने 

पार पडावा यासाठी कतषव्यात कुचराई करून चालत नाही. मात्र कतषव्यां नेमकी कोणती, हे 

उमगण्याकररता भगवांताचांच स्मरण हवां, हा या बोधवचनाांचा रोख आहे. याच बोधवचनाांच्या 

आधारे आपण प्रपांच आवण परमाथष याांच्यात ऐक्य कसां साधायचां, याचा शोध घेणार आहोत.  
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५४. कळसतू्री 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, March 18, 2013 

प्रपांच दोन प्रकारचा आहे, हे आपण पावहलां. पाच ज्ञानेंवियां आवण पाच कमेवियां याद्वारे जगाकडे 

असलेली माझी जी ओढ आहे तो सूक्ष्म प्रपांच आहे आवण घरदार, नातीगोती, बायकोमुलाांसकट 

अख्खी दुवनया आवण तया दुवनयेतला माझा वावर हा स्थूल प्रपांच आहे. खोल ववचार केला तर 

लक्षात येईल की या जगातला माझा वावर म्हणजे माझ्याकडून होणारी कृती वदसत असली तरी ती 

कृती मनाच्या ज्या हेतूांनुसार होते, मनाच्या ज्या ओढीनुसार होते, ती अदृश्य असते, सूक्ष्म असते. 

जी गोष्ट सूक्ष्म असते वतची शक्ती, वतचा प्रभाव मोठाच असतो. तयामुळे दृश्य प्रपांचातला आपला 

जो वावर आहे तो कळसूत्री बाहुल्याांसारखा आहे. मनाची सूक्ष्म ओढच आपल्याला नाचवत असते. 

ही ओढ ववर्यवासनायुक्तच आहे. अनांत वासना आवण ववर्याची ओढ याांच्या बळकट पकडीत 

आपण आहोत आवण तयाांच्याच पूतीसाठी अहोरात्र आपण झटत आहोत. आपल्या मनावर, 

वचत्तावर, बुद्धीवर याच अनांत इच्छा आवण वासनाांचा पगडा आहे. तयाांच्या पूतीसाठी देह हा फक्त 

साधनासारखा राबवला जातो. तया ववर्यपूतीलाच आपण सुख आवण ववर्यअपूतीला दुख मानतो. 

हे सुख आवण दुख मन, वचत्त, बुद्धीयुक्त 'अहां'च भोगत असतो. आपण सोप्या शब्दाांत तया 

सगळयाचाच उल्लेख मन म्हणून करतो. नीट ववचार केला की ही गोष्ट लक्षात येईल. सुख देहाला 

होत नाही. आपण देहसुख म्हणतो खरां , पण सुख मनालाच होत असतां. आपण नेत्रसुख म्हणतो 

खरां , पण सुख डोळयाांना होत नाही. सुखद गोष्ट पाहाण्याचां सुख मनच अनुभवत असतां. तेव्हा देह 

हा वनव्वळ स्थूल साधनमात्र आहे. तरीही तया देहावशवाय ववर्यसुखाची अनुभूतीही शक्य नाही. 

तयामुळेच तया देहाचां जन्मजात पे्रम आपल्याला आहे. मी म्हणजेच देह आवण देह म्हणजेच मी , असां 

पक्कां  समीकरण आपल्या मनात ठसून आहे. तया देहाच्या क्षमताांमध्ये घट झाली तर सुखोपभोगात 

अडथळा येत असल्याने मनालाच अतीव दुख होते. तयामुळेच जन्मापासून या देहाची क्षणोक्षणी 

काळजी आपण घेत असतो. देहाच्या माध्यमातून मन, वचत्त, बुद्धीयुक्त अहां हा सुख भोगत असला 

तरी ते सुख वमळण्याचां वठकाण आहे जग! हा देह जन्मल्यापासून जगातच वावरत आहे. तया 

देहाच्याच आधारावर या जगातच आपण सुख आवण दुख अनुभवत आहोत. वस्तू, व्यक्ती आवण 

पररवस्थतीद्वारे सुख वमळण्याचा अनुभव असल्याने वस्तू, व्यक्तीयुक्त जगात आपण सदोवदत सुखाच्या 

शोधात वनमग्न आहोत. सुख जगातच वमळेल, या खात्रीमुळे जगातच आसक्त आहोत. या जगाचां 

प्रवतरूप आहे आपला स्थूल प्रपांच. म्हणूनच तया प्रपांचातच वस्तू आवण व्यक्तींद्वारे सुख 

वमळववण्याची धडपड आपण वदवसरात्र करीत आहोत. ज्या वस्तू आवण व्यक्तींमुळे सुख वमळेल, 

अशी आपल्याला आशा वाटते तया वस्तू आवण व्यक्ती वटकववण्याच्या धडपडीतही आपण मग्न 

आहोत. आज प्रपांचातले आपण असे आहोत. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''सवष ववर्यप्रेमाचे 

मूळ देह आहे. देहावर प्रेम आहे म्हणून जगावर प्रेम आहे.. '' (बोधवचने, क्र. २) 
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५५. खळगा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, March 19, 2013 

ववर्य आवण असते तेथे वासनाांच्या ओढीने आपण प्रपांचात गुांतून असतो. तया ववर्यवासनाांची पूती 

कधीच होत नाही. गुळवणी महाराजाांचे वशष्य के. रा. जोशी याांच्या 'गोष्टीरूप वेदाांत ' पुस्तकात एक 

कथा आहे. एक सम्राट होता. तो स्वतला दानशूरही समजत होता. एकदा भल्या सकाळी तयाच्या 

दारी एक साधू येऊन उभा ठाकला. तयाला पाहताच सम्राट म्हणाला, ''साधूमहाराज सकाळीच 

आपलां दशषन झालां. ही मोठय़ा भाग्याची गोष्ट आहे. साांगा बरां , मी आपली काय सेवा करू? आपली 

जी इच्छा असेल ती मी पूणष करीन. ' ' साधूमहाराज हसले. तयाांच्या हातात एक लहानसा कटोरा 

होता. तो पुढे करीत ते म्हणाले, ''माझे हे वभक्षापात्र भरून आपण मला वभक्षा घालावीत , एवढीच 

माझी इच्छा आहे. बाकी काही नाही. ' ' सम्राटाने तया पात्राकडे तुच्छ कटाक्ष टाकला. तयाला वाटलां, 

द्यायचांच आहे आवण तेही इतकां सांच तर सोन्याच्या मोहराच का देऊ नयेत? तयानां तातकाळ आज्ञा 

केली, ''महाराजाांचा कटोरा सोन्याच्या नाण्याांनी भरून द्या. ' ' तेथे हजर असलेल्या अवधकाऱ्याांनी 

तातडीने या आदेशाची अांमलबजावणी केली पण चमतकारच घडला. कटोरा सोन्याच्या नाण्याांनी 

भरला आवण क्षणाधाषत तयातील सोन्याच्या मुिा नाहीशाच झाल्या! राजा चक्रावला. पण तयाला 

वाटलां, महाराज माझी परीक्षा घेत आहेत. तेव्हा अजून नाणी द्यावीत. तयानां आदेश वदला. पात्र पुन्हा 

भरलां गेलां. पुन्हा वततक्याच झपाटय़ानां ररतांही झालां. राजा मग इरेला पेटला. पुन्हा पुन्हा तो सोन्याच्या 

नाण्याांनी कटोरा भरू लागला आवण पुन्हा पुन्हा तो ररकामा होऊ लागला. सम्राटानां मनाशी चांग 

बाांधला. माझे राज्य लुटले गेले तरी चालेल पण मी हा कटोरा भरणारच! पण सवष खवजना ररता 

होऊ लागला तसा सम्राट घाबरला. तयाचा वजीर हळूच जवळ येऊन कानात म्हणाला, ''महाराज 

हे साधूमहाराज म्हणजे काळी जादू करणारे सैतानच असावेत. ' ' साधूमहाराज हसून म्हणाले, ''मी 

कोणी जादूगार नाही की सैतानही नाही. तुमच्यासारखाच साधासुधा माणूस आहे आवण हे 

वभक्षापात्रही जादूचां नाही. ते तुमच्यासारख्याच साध्यासुध्या माणसाच्या हृदयापासून तयार केलां 

आहे. माणसाचां हृदय साांसाररक गोष्टींनी कधीतरी पूणष भरून तृप्त होतां का? नाही! माणसाच्या 

आकाांक्षा आवण वासनाांची कधीच तृप्ती होत नाही, हेच अांवतम सतय आहे. ' ' आपल्या प्रपांचाकडे 

पावहलां तरी काय वदसतां? साधूमहाराजाांनी स्वतला साधासुधा माणूस म्हांटलां आवण एक सतयच प्रकट 

केलां. या जगात देणारा आवण घेणारा दोघेही अतृप्तच आहेत. श्रीगोंदवलेकर महाराजही म्हणतात, 

''ववर्यवासनेचा खळगा इतका खोल आहे की तो कधी भरतच नाही. तयाने असमाधान होते व ते 

वाढतच जाते '' (बोधवचन, क्र. ३९४). म्हणजे देणाऱ्याला देण्याचांही समाधान नाही, घेणाऱ्याला 

जे घेतलां तयाचांही समाधान नाही. देणाऱ्यालाही मनापासून द्यायची इच्छा नाही आवण घेणाऱ्याला 

अजून घेण्याची इच्छा असतानाही कमीच वमळालां म्हणून दुख आहे. प्रपांचातली, दुवनयेतली देवघेव 

अशी स्वतपुरतीच आहे. दुसऱ्यासाठी नाही. म्हणूनच समाधान नाही. 
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५६. जगण्यातला वेदान्त 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, March 20, 2013 

खूप मागे 'ररलीजन ' नावाचा ग्रांथ वाचनात आला होता. जगभरातील धमषमताांचा तसेच धमष पूणषपणे 

नाकारणाऱ्या ववचारपरांपराांचा मागोवा घेणाऱ्या काही वनवडक ग्रांथाांतील वनवडक भाग तसेच स्वतांत्र 

लेख याांचां ते साक्षेपी सांपादन होतां. तयात एका पाश्चात्त्य लेखकाच्या 'वेदान्त' या लेखाचा प्रारांभच 

मोठा मावमषक होता. वेदाांनांतर तयातील सारभूत तत्त्वज्ञान जे उपवनर्दाांतून प्रकटलां ते तत्त्वज्ञान म्हणजे 

वेदान्त. आपल्या जगण्यात वेदान्त उतरावा यासाठी साधना करतो तो साधक , असां जगणां ज्याला 

साधतां तो वसद्ध आवण जो तयाच लयीचा योग साधतो तो योगी. आता या व्याख्या तया लेखातल्या 

नाहीत. पण तया लक्षात घेतल्यावर तया लेखाचा प्रारांभ सहज समजेल. तर तो लेखक म्हणतो तयाचा 

आशय असा की, 'आज भारतात दोन प्रकारचे वेदान्त आहेत. एक वेदान्त म्हणजे तो , जो वेदाांतून 

तत्त्वज्ञानरूपानां प्रकटला. तो आचरणात आणणारे फार थोडे लोक आजही भारतात आहेत. दुसरा 

वेदान्त म्हणजे वेदाांचा अांत! हा वेदान्तही भारतीय जीवनात आज फोफावला आहे. ' अध्यातमाच्या 

प्राांतात आज वकतीजणाांच्या जगण्यात खरा शुद्ध वेदान्त आहे? दुसऱ्या अथाषच्या वेदान्तानां आज या 

क्षेत्रालाही व्यापलां आहे. तर 'प्रपांच ' आवण 'परमाथष ' हे वचांतन सुरू करताना हा धोकाही लक्षात 

ठेवा. प्रपांच आवण परमाथष एकच झाले पावहजेत याचा अथष प्रपांच म्हणजेच परमाथष होणां नव्हे! वीर 

सावरकर म्हणायचे ना? वाघाचां आवण शेळीचांही सहजीवन असतां, शेळी वाघाच्या पोटात असते , 

एवढांच! तसां प्रपांचानां परमाथाषला वगळांकृत करणां, परमाथाषवर प्रपांचाचा अांमल चालणां म्हणजे प्रपांच 

व परमाथष यात ऐक्य नव्हे. खरां  पाहता प्रपांचाचां वास्तववक रूप जरी जाणता आलां आवण ते मनात 

ठसलां तरी माणूस पारमावथषकच होईल! पण प्रपांचाच्या नश्वरतेची आपली जाणीव जगणां सजग 

बनवत नाही. स्मशानवैराग्यासारखी असते ती. स्मशानात माणसां वकती उच्च तत्त्वज्ञान बोलत 

असतात आवण शेवटी रोजच्या रहाटगाडग्याकडेच धाव घेतात. ' 'कालच भेटले होते. चाांगल्या गप्पा 

मारल्या. तयावेळी वाटलांही नाही की आज असां होईल. मृतयू कधी येईल काही भरोसा नाही. 

जगण्याची शाश्वती नाही काही.. चला साडेनऊची गाडी पकडायची आहे. गेलां पावहजे लवकर.. ' ' 

वगधाड खूप उांचीवर जातां पण तयाची नजर जवमनीवरील सडक्या पे्रताांनाच शोधत असते. तसां 

उपासनेत 'प्रगती ' करताना मन मात्र वारांवार वचखलाकडेच घसरत असतां. अशा वस्थतीत प्रपांच 

आवण परमाथष याांच्यात आपल्याला ऐक्य साधायचां आहे. ते कसां साधावां, याचा मागोवा 

श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या ववचाराांद्वारे आपण घेणार आहोत. हे ऐक्य तेव्हाच सोपां होईल जेव्हा 

प्रपांचातली कतषव्यां मी पार पाडीन आवण व्यवहार योग्य करीन. तयासाठी 'कतषव्य' नेमकी कोणती, ते 

कळलां पावहजे. व्यवहार योग्य करायचा म्हणजे कसा करायचा, हे कळलां पावहजे. ते करीत 

असतानाच उपासना कशी करायची, हे जाणलां पावहजे. तयासाठी पवहली गोष्ट आपण जसे आहोत 

तसां स्वतला प्रथम स्वीकारून पवहलां पाऊल टाकलां पावहजे. 
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५७. आंतररक नस्र्ती 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, March 21, 2013 

आज आपण जे कोणी आहोत , जसे आहोत ते स्वीकारूनच या मागाषवरून आपल्याला वाटचाल 

सुरू करायची आहे. आज आपण 'मीपणा'ने पूणष बरबटलो आहोत. आपला प्रपांचही या 'मीपणा'नेच 

भरलेला आहे. आपण सत , रज आवण तम या तीन गुणाांपैकी कोणतया ना कोणतया गुणाच्या 

प्रभावाखालीच असतो आवण आपल्या प्रतयेक कृतीवर यापैकी कोणतया ना कोणतया गुणाचा प्रभाव 

असतो. जसे आपण आहोत तसाच आपला प्रपांच आहे. तोदेखील या तीन गुणाांच्या प्रभावापासून 

मुक्त नाही. तेव्हा आपण आवण आपला प्रपांच वत्रगुणाच्या प्रभावाखाली सुरू आहे. या प्रपांचातूनच 

आपल्याला परमातम्याकडे नेणारा, परमातम्याशी ऐक्य साधून देणारा परमाथाषचा मागष अनुसरायचा 

आहे. आज आपण जे कुणी आहोत, जसे आहोत ते पाहता परमातम्याशी ऐक्य , ही आपल्याला 

आपल्या आवाक्याबाहेरची गोष्ट वाटणे स्वाभाववक आहे. हा मागष आपला नाही , आपल्यासाठी 

नाही, असांही मनात येणां स्वाभाववक आहे. पण श्रीगोंदवलेकर महाराजच हमी देतात , ''काही स्वभाव 

पूवषजन्मावजषत असतो. तो दोर् मानू नये. तो बदलता येतो. ववचार, वशक्षण, पररवस्थती व सांगत याांनी 

तो बदलतो. '' (बोधवचने, क्र. ३२५) आज आपले स्वभावगत जे काही दोर् आहेत ते अनांत 

जन्माांपासून वचकटले आहेत. ते सोडणां वा सुटणां काही सोपां नाही. ते केव्हा बदलतील? तर ववचार 

अथाषत सवद्वचाराांचा आधार, वशक्षण अथाषत तया सवद्वचाराांच्या आधारावर मनाला वमळणारी 

वशकवण, सांगत म्हणजे तया ववचाराांची सतत सांगत. आता पररवस्थती म्हणजे काय अवभपे्रत असावां? 

आपल्याला सहज वाटेल की , माणसाचे दोर् पररवस्थतीनुरूपच तर उफाळून येतात. पररवस्थती 

चाांगली झाली की माणसाचा अहांकार, मद उफाळून येतो. पररवस्थती वाईट झाली की माणूस 

दबल्यासारखा वागतो पण तयाचा वाईट स्वभाव नवनवीन क्लृप्तया शोधत असतो. तेव्हा पररवस्थतीने 

माणसातील दोर् उफाळत असताना पररवस्थतीने माणसातील दोर् कसे बदलतील? इथे ववचार, 

वशक्षण आवण सांगत याबरोबर माणसाचा 'पररवस्थती 'कडे पाहण्याचा दृवष्टकोन बदलतो आवण 

तयामुळेच तयाच्यातील दोर् बदलतात, हे अवभपे्रत आहे. बाह्य पररवस्थतीतील चढउताराांतून 

माणसाला आपल्या जीवनाची अशाश्वता , क्षणभांगूरता जाणवते. पररवस्थती बदलण्यासाठी तो 

झगडत असतोच पण तरीही पररवस्थतीच्या बांधनातून पळ काढणे सोपे नसते. पण ववचार, वशक्षण 

आवण सांगतीने मनाची घडण जसजशी बदलेल तसतसा पररवस्थतीकडे पाहण्याचा दृवष्टकोनही 

आपोआप बदलेल. मग पररवस्थती तशीच राहूनही तयात मन वस्थर राखण्याचा अभ्यास साधेल. तो 

साधला की पूवी मन जसे दोर्ाांच्या प्रभावाने उफाळून बेताल आवण बेफाम वतषन करीत असे तया 

सवयीला मुरड घातली जाईल. मग पररवस्थती वकतीही ववपरीत आली तरी मन जर वस्थर रहात 

असेल तर तेच वस्थर मन पररवस्थती बदलण्याचे प्रयतन अवधक वनदोर्पणे करू शकेल. तर आज 

जसे आहोत तसेच परमाथाषच्या मागाषवर पाऊल टाकलांच पावहजे. तो मागष प्रपांचातूनच वनघेल. 
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५८. वाट 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, March 22, 2013 

आज आपण जे कोणी आहोत , जसे आहोत तयाचा स्वीकार करूनच या मागाषवर  पाऊल टाकायचां 

आहे. मग आपण जसां असायला हवां, तसा बदल आपोआप घडत जाईल. आज आपण 

ववर्यवासनाांच्या कह्यात आहोत. आता तया ववर्यवासना तयागल्यानांतरच परमाथष साधता येईल, 

असां जर आपण मानलां तर अख्ख्या जन्मात परमाथष सुरूही करता येणार नाही. ववर्यवासना अतयांत 

वचवट आहेत , आपल्या हाडीमासी वखळल्या आहेत. खोलवर रुजल्या आहेत. आपला प्रपांचही 

तयानेच व्यापला आहे. तया प्रपांचाचा आपल्या मनावर, कृतीवर पूणष प्रभाव आवण ताबा आहे. अशा 

या ववर्यवासनायुक्त प्रपांचातूनच परमाथाषचा प्रवास सुरू केला पावहजे. या प्रपांचातून परमाथाषची वाट 

शोधली पावहजे. मग परमाथाषच्या तया रस्तयानां चालू लागलो की प्रपांचाचा तो भ्रावमक प्रभाव ओसरू 

लागेल. मनावरचा प्रपांचाचा ताबा सुटू शकेल. अभावग्रस्त जगणां सांपेल आवण भावयुक्त आचरण 

उमलू लागेल. पण या वाटचालीची सुरुवात वजथे आपण आत्ता आहोत वतथूनच होईल. प्रपांचातून 

परमाथाषला जोडलेल्या वाटेनां चालावांच लागेल. कोणता रस्ता आहे हा? श्रीगोंदवलेकर महाराज 

साांगतात, '' मीपणा घालववण्याकरता काहीतरी मायेतीलच साधन पावहजे. कारण आपण मायेच्या 

पररसरातीलच आहोत. पण हे साधन असे असले पावहजे की ज्याची सुरुवात मायेत असेल पण 

शेवट मायेच्या बाहेर असेल. म्हणजे मायातमक प्रपांच व मायातीत परमातमा याांना जोडणारे साधन 

पावहजे. ते साधन म्हणजे नाम हेच होय. एखाद्याला गावाबाहेर जायचे असेल तर रस्ता गावातूनच 

असणार. पण तो गावाबाहेर पोचवणारा असला पावहजे. नाम हे सगुण व वनगुषण याांना जोडणारे 

साधन आहे. '' (बोधवचने, क्र. ९७०) याचाच अथष प्रपांच म्हणजे आपला मीपणा. तो सोडणां 

आपल्या आवाक्यात नाही. आपलां प्रतयेक कमष या मीपणाच्याच जोपासनेसाठी असतां. 

श्रीमहाराजाांचांच एक वाक्य आहे. ते म्हणतात, ''अकतेपणानां कमष कसां करावां, हे सवष सांताांनी 

वशकवले.  पण कतेपणाने केलेले कमष सोडणे कठीण जाते. ' ' (बोधवचने, क्र. ९८०) प्रतयेक कमाषत 

आपला मीपणा वमसळलेला असतो आवण तया मीपणावशवाय कमष करणे आपल्याला कठीण जाते. 

तो मीपणा सोडणां या घडीला जराही शक्य नाही. तयामुळे तया भरीस न पडता तया मीपणातून बाहेर 

पडायचा मागषच अनुसरला पावहजे. तो मागष तया मीपणातूनच वनघेल. हा मागष आहे नाम. सगुण 

म्हणजे सत, रज, तम या तीन गुणाांसवहत असलेला प्रपांच आवण या वतन्ही गुणाांच्या पलीकडे 

असलेला, वत्रुगणातीत परमातमा याांना जोडणारे साधन नाम आहे. प्रपांचाच्या सवष धबडग्यातही नाम 

घेता येते. ते घेत गेलां की प्रपांचाचां वास्तववक स्वरूप उमगू लागतां आवण प्रपांचाचा प्रभाव हळुहळू 

ओसरतो. तो प्रभाव ओसरला तरी प्रपांच सोडता येत नाही आवण तो सोडायची गरजच नसते. उलट 

आसक्तीरवहत प्रपांच हा परमाथषच होतो. तेव्हा नामाची उपासना करीत असतानाच प्रतयक्ष प्रपांच 

आवण व्यवहार कसा करावा , हे आता श्रीगोंदवलेकर महाराजाांच्या बोधातून जाणून घेऊ. 
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५९. प्रपंच 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, March 25, 2013 

एखाद्या शब्दाला 'प्र' जोडला जातो तेव्हा तो तया शब्दात अवभपे्रत वस्थतीला अवधक पूणषतव आणतो, 

बळकटी आणतो, पररपूणषतेकडचा प्रवास सूवचत करतो, पररपोर् सूवचत करतो. 'गती ' ही खाली 

घसरतानाही असू शकते, पण तया शब्दाला 'प्र' आधी जोडल्यावर होणारा 'प्रगती ' हा शब्द ववकास 

आवण पररपूणषतेकडचा प्रवासच सूवचत करतो. तसेच 'प्रपांच ' शब्दाचे आहे. 'पांच ' म्हणजे पाच आवण 

तया पाचाांचा पररपोर् 'प्रपांच 'मध्ये आहे. हे 'पाच ' काय आहेत? अगदी प्रथम आहेत ती पांचमहाभूते. 

माणसाचां हे शरीर पांचमहाभूताांनीच बनले आहे. तया पांचमहाभूताांवशवाय वजवाला अवस्ततवच नाही. 

पांचमहाभूताांनी बनलेला हा देह पाच ज्ञानेंवियां आवण पाच कमेवियां याांच्या आधारावशवाय या जगात 

सहज सक्षमतेनां वावरू शकत नाही. माणसाचा या जगातला वावर 'घर-दार' या चौकटीतला असतो. 

या घरा-दारातच तयाचा अख्खा प्रपांच सामावला आहे. हा प्रपांचही पाचाांचा आहे. हे पाच म्हणजे- 

(१) आई-वडील, (२) बायको-मुलां, (३) बहीण-भाऊ अथाषत भावांडां, (४) सगे-सोयरे आवण (५) 

वमत्र व इतर जन. [सांदभष : श्रीगोंदवलेकर महाराज याांचे ११ माचषचे प्रवचन] या सवाषशीच आपला 

वनरवनराळया स्वरूपात सांबांध येत असतो. या दुवनयेत, या प्रपांचात या पाच घटकाांव्यवतररक्त आपला 

कुणाशीही सांबांध येत नाही. या पाच घटकाांतच आपली आांतररक ओढ, आपल्या ववकार-वासना, 

आपल्या भावना-प्रेरणा, इच्छा-आकाांक्षा, लोभ-द्वेर् सारां  काही असतां. आपल्या प्रपांचाचा परीघ हा 

असा आहे. या पररघाचा कें िवबांदू आहे तो 'मी '! महाराजाांनी एके वठकाणी म्हांटलां होतां की, 'प्रपांच 

पाचाांचा असताना सुख एकटय़ालाच कसां वमळेल?' अथाषत ते शक्य नाही. तरीही प्रपांचात जो-तो 

स्वतलाच सुख वमळावे, या धडपडीने वागत असतो. पूवी ही वृत्ती नव्हती तयामुळे प्रपांचात सवषजण 

एकमेकाांना धरून होते, एकमेकाांत वनव्र्याज पे्रमही होते. आज काय वस्थती आहे? श्रीमहाराज 

म्हणतात, ''सध्या जगातील प्रेम तेवढे गेले , सांबांध फक्त रावहला '' (बोधवचने, क्र. ३६८). घरात 

काय वकां वा दारात अथाषत दुवनयेत काय, हेच वचत्र आहे. नाती आहेत , सांबांध आहेत, तयातलां पे्रम 

मात्र गेलां आहे. आहे तो स्वाथषपूतीसाठीचा व्यवहार. श्रीमहाराजच साांगतात, ''ज्याच्याकडून स्वाथष 

साधेल व जो सुख देईल तो आपला वाटतो '' (बोधवचने, क्र. ४१२) तेव्हा या प्रपांचात जो माझा 

स्वाथष पुरा करतो, जो मला सुख देतो तो मला आपला वाटतो. अशा 'आपल्या ' माणसाांवर मग मी 

प्रेम करतो, असां मानतो. प्रतयक्षात आपण पे्रम करीत नाही. आपण भाववनकदृष्टय़ा, मानवसकदृष्टय़ा 

ज्याांच्यावर अवलांबून असतो तयाांच्याशी आपण पे्रमानां राहण्याचा प्रयतन करतो. हे पे्रम नव्हे. हे 

अवलांबणे आहे. तेव्हा वजथे स्वाथषपूतीची हमी आहे वतथेच मी आधार शोधतो, तो वमळववण्यासाठी 

आवण वटकववण्यासाठी धडपडतो. तया धडपडीतूनच मी प्रपांचात मोह आवण भ्रमाने खोल खोल 

रूतत जातो. आपल्या प्रपांचाचां हे साधारण वचत्र आहे. 
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६०. प्रपंचनवस्तार  

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, March 26, 2013  

जस ेआपण या जगात वावरत आहोत तसचे याजगात जगात पशपुक्षीही वावरत आहते. तयाांच्या आवण 

आपल्या वकतीतरी गोष्टी समसमान आहते. तरीही श्रीगोंदवलेकर महाराजाांचां एक वाक्य आपण मागेच पावहलां 

होतां की, माणसू हा पशपुक्ष्याांपके्षाही पराधीन आह!े आपल्या प्रपांचचचचे्या दृष्टीनहेी या वाक्याकडे वेगळया 

अांगान ेपाहू. तयासाठी आपल्याकडे आवण या पशपुक्ष्याांच्या जगण्याकडे थोडां लक्ष दऊे. या वनरीक्षणातनू एक 

फरक आपल्याला वदसले. वरकरणी तो चाांगला वाटेल आवण खोलवर ववचार केला तर तयातच पराधीनतेचा 

सापाला कसा लपला आह ेते जाणवेल! आपल्याला भकू लागते, आपण पोट भरतो. पश-ुपक्ष्याांनाही भकू 

लागते, तेदखेील पोट भरतात. आपल्याला वनवा-याची गरज असते, आपण घर बाांधतो. पश-ुपक्ष्याांनाही 

वनवा-याची गरज असते, तयासाठी ते घरटी बाांधतात वकां वा झाडाांवर, झाडाांच्या ढोलीत, वबळाांमध्ये, 

पवषतातील गहुाांमध्ये वनवारा शोधतात. आपल्याला भीती असते, सवाषत मोठी भीती मतृयचूी असते. तयामळेु 

क्षणोक्षणी आपण अतयांत सहजपणे स्वत:च ेसांरक्षण करीत असतो. पश-ुपक्ष्याांनाही मरणभय आह.े स्वसांरक्षण 

ते दखेील करीतच असतात. आपल्याला कामवासना सवाषवधक प्रबळ आह.े वतच्या पतूीसाठी आपण मथैनुरत 

होतो. पश-ुपक्षीही मथैनुरत होतात. म्हणजचे भकू, भय, मथैनु आवद आवदम पे्ररणा माणसासह सवष जीवसषृ्टीत 

आहते. मग आपल्यात आवण तयाांच्यात वेगळेपण काय आह?े फरक काय आह?े तर तो फरक एवढाच आह े

वक आपल्याला ज्ञान आह े! आता वरकरणी ज्ञान असणे ही चाांगली गोष्ट वाटते ना?  पण तया तथाकवथत 

ज्ञानातनूच पराधीनता कशी आली आह,े ह ेपवहल तर तया पराधीनतचे ेसापळेही उमगतील. या ज्ञानाच्याच 

जोरावर पश-ुपक्ष्याांपके्षा माणसाच ेमन ववकवसत आह.े तया आधारे स्मरण, कल्पना, ववचार याांचीही जोड 

माणसाला लाभली आह.े स्मरणाच्या आधारे माणसू पवूीच्या पररणामाांचा ववचार करून भावी कृतीबद्दल 

वनणषय घऊे शकतो. कल्पनचे्या जोरावरच सरुुवात करून माणसान ेवकती उत्तुांग     भरा-या  मारल्या आहते. 

तेव्हा माणसाला ज्ञानाची दणेगी आह.े पश-ुपक्ष्याांमध्येही ज्ञान आह ेपण ते सीवमत आह.े स्वरक्षण आवण 

स्वपोर्ण यासाठी जेवढ्या ज्ञानाची गरज आह,े तेवढे ज्ञान तयाांना आह.े माणसात तया ज्ञानाच्या जोरावर सतत 

बाह्यववकास सरुु आह.े तयामळेु माणसाप्रमाणेच पश-ुपक्षीही घरट्यात राहतात, पण माणसाप्रमाणे घर 

सजववण्याचां, अनकेानके वस्तूांनी ते भरण्याचां ज्ञान तयाांना नाही. माणसाप्रमाणेच पश-ुपक्षीही पोट भरतात. पण 

माणसाप्रमाणे पाककलेचा शोध लावनू तयाांनी वजभेच ेचोचले परुववलेले नाहीत.  माणसाप्रमाणेच पश-ुपक्षीही 

मथैनु करतात. पण माणसाप्रमाणे वासानातपृ्तीला आवण वासनलेा उत्तजेन दणेारी साधनां तसचे वासनापतूी तर 

हवी पण प्रजनन नको, यासाठीच ेउपाय तयाांनी शोधलेले नाहते. तेव्हा माणसू हा सवष जीवसषृ्टीसारखा प्रपांच 

करीत असला तरी तयाच्या प्रपांचाचा ववस्तार सदोवदत सरुु आह.े बाहरेून वदसायला तो ववस्ताररत असला 

तरी आतनू सांकुवचतच आह.े 

 

 

 

 

 

 

  



61 
 

६१. सखुरूप 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, March 28, 2013 

माणसानां आपल्या 'ज्ञाना 'चा उपयोग प्रपांचसुखासाठी केला आहे, पण तयाचा पररणाम असा झाला 

आहे की तो या प्रपांचात खोलवर रुतला आहे. पशुपक्षी घरटय़ाबद्दल आसक्त नसतात. माणूस घरात 

आसक्त आहे. घरटय़ाच्या दृश्यरूपाबद्दल पशुपक्षी सजग नसतात. माणूस मात्र घराच्या दजाषवर, 

दृश्यरुपावर आपला सामावजक दजाष अवलांबून आहे, असां मानतो. तयामुळे घर सजववण्याचा, 

सुखसोयीच्या अद्ययावत साधनाांनी ते भरण्याचा तयाचा उद्योग सतत सुरूच असतो. थांडी-उन्हापासून 

सांरक्षण आवण लज्जारक्षण एवढाच हेतू पोशाखामागे असताना माणूस तेवढय़ावर थाांबत नाही. तो 

हजारो रुपयाांची भपकेबाज वस्त्रप्रावरणां तयार करतो. पोट भरलां की पशुपक्षी अन्नाचा ववचार करीत 

नाहीत. आपल्या 'ज्ञाना 'च्या जोरावर माणसानां मात्र पाककलेचा कमालीचा ववकास केला आहे. 

आपल्या वजभेच्या चोचल्याांसाठी तयानां पशुपक्ष्याांनाही सोडलेलां नाही. इतकां  पाकवैववध्य वनमूषनही 

तयाची रसना तृप्त मात्र झालेली नाही. तया अतृप्तीतून तो गरज नसतानाही इतकां  खातो की तयाच्या 

प्रकृतीवर तयाचे ववपरीत पररणाम झाले आहेत. थोडक्यात साांगायचां तर माणसानां तयाला लाभलेल्या 

ज्ञानाच्या जोरावर अनांत सुखसोयी देणारी उपकरणां, साधनां तयार केली. तयाचां मन 'तृप्त ' करणारी, 

शरीर 'तृप्त' करणारी, वजव्हा 'तृप्त' करणारी अनांत साधनां, वस्तू, पदाथष तयार करूनही अखांड तृप्ती 

वनमाषण झाली नाही. देहसुख वाढववणारी आवण देहकष्ट कमी करणारी साधनां जशी माणसानां शोधली 

तशीच देहदुखां कमी करणारी और्धां आवण उपचारही शोधले. मनाला उतसावहत करणारी और्धांही 

तयानां वनवमषली. इतकां  होऊनही जीवनात अखांड वनश्व््ांचती, तृप्ती, समाधान मात्र तयाला 

अनुभवता येत नाही. मग इतकी प्रगती करून, इतका ववकास साधून आपण असमाधानी का 

आहोत, हा ववचार केला पावहजे. आपल्या प्रपांचातच तया दुखाचां मूळ आहे. लक्षात घ्या प्रपांच हे 

दुखाचां कारण नाही. तया प्रपांचाबाबतच्या आपल्या स्वाथषमूलक कल्पना आवण आसक्ती हे दुखाचां 

कारण आहे. पण हा प्रपांचसुद्धा भगवांतानांच तर वनमाषण केला आहे. तयाच्याच इच्छेनां तो माझ्या 

वाटय़ाला आला आहे. श्रीगोंदवलेकर महाराजही साांगतात, ''प्रपांचच काय, जगातली कोणतीही 

गोष्ट वाईट नाही. पण आपल्याला ती कशी वापरायची ते कळत नाही. परमातमा सवषत्र आहे आवण 

तो सुखरूप आहे म्हटल्यावर प्रपांच दुखरूप कसा असेल? तो सुखरूपच असला पावहजे. तसा नसता 

तर देवाने मागे लावलाच नसता. तो कसा करावा हे आम्हास कळत नाही म्हणून आम्हाला तो 

दुखरूप होतो '' (बोधवचने, क्र. ९५५). हा दुखरूप प्रपांच सुखरूप होईल तो केवळ अभ्यासाने. 

श्रीमहाराज साांगतात, ''आपला प्रपांच ववश्वातील एक भाग आहे. तो अभ्यासाकरताच आहे. ज्याने 

प्रपांच वजांकला तयाने जग वजांकले. ज्याने आपल्याला वजांकले तयाने प्रपांच वजांकला '' (बोधवचने, क्र. 

८६२). ' 'माणूस प्रपांचात जसा तयार होईल तसा जांगलात जाऊन तयार होणार नाही. प्रपांच 

वशक्षणाकररता आहे'' (बोधवचने, क्र. ८६४). 

  

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/61safe-88211/


62 
 

६२. अभ्यास 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, March 29, 2013 

या घडीला दुखरूप असलेला प्रपांच सुखरूप होईल तो केवळ अभ्यासाने. हा अभ्यास काय आहे? 

श्रीगोंदवलेकर महाराज हा अभ्यास सूवचत करतात. ते म्हणतात, ''ज्याने प्रपांच वजांकला तयाने जग 

वजांकले. ज्याने आपल्याला वजांकले तयाने प्रपांच वजांकला '' (बोधवचने, क्र. ८६२). तेव्हा हा अभ्यास 

आहे प्रपांच वजांकण्याचा. तो साधण्यासाठी आधी स्वतला वजांकायला हवे! हा अभ्यास घरदार सोडून 

शक्य नाही. महाराजही साांगतात, ''माणूस प्रपांचात जसा तयार होईल तसा जांगलात जाऊन तयार 

होणार नाही. प्रपांच वशक्षणाकररता आहे'' (बोधवचने, क्र. ८६४). घरातच माणसाला आपल्या 

आांतररक वस्थतीचा, आपल्यातील उवणवाांचा शोध घेता येतो. तसा शोध जांगलात कुठून लागणार? 

आता या अभ्यासासाठी सुरुवात स्वत:पासूनच करायला हवी. आपल्या क्षमता आवण तया मला 

वमळण्यामागचा मूळ हेतू, याचाही शोध घ्यायला हवा. आज 'ज्ञाना 'मुळे मी प्रपांचाचा दृश्य ववकास 

वकतीतरी साधला आहे. तया पसाऱ्याने मी स्वतांत्र न होता तो पसारा वटकववण्याच्या बांधनात मी 

अडकून आहे. मग जे बांधनाला कारण होतां ते ज्ञान म्हणावां की अज्ञान? मला बुद्धीची देणगी आहे, 

मनाची देणगी आहे. तयामुळे मी ववचार करतो , कल्पना करतो , भावना करतो. पण या सवष गोष्टी 

मला व्यापक न करता उलट सांकुवचत करीत आहेत. मी ववचार जसा करतो तसाच अववचार आवण 

कुववचारही करतो. चाांगल्या कल्पनाांप्रमाणेच वाईट कल्पनाही करतो. चाांगल्या भावनेला मागे टाकेल 

इतक्या कुभावनाांनीही माझां मन आांदोवलत होतां. मग ववचार, भावना, कल्पना या गोष्टी क्षमता 

असतानाही तयाांच्याच योगे मी चुकीच्या, भ्रामक कल्पना, अववचार, दुराशा यात जखडत असेन 

आवण अवधकच अस्वस्थ , अवस्थर होत असेन तर तया क्षमता म्हणाव्यात की उवणवा? तेव्हा ज्या 

गोष्टी प्रतयक्षात मला उच्च ध्येयाकडे नेण्याकररता बहुमोल क्षमता आहेत तया आज सापळयासारख्या 

मला स्वाथषकें वित प्रपांचात अडकवत आहेत. तेव्हा स्वत:ला वजांकण्याआधी मी कसा, कुठे आवण 

कुणाकडून पराभूत आहे, तयाचाही शोध घेतला पावहजे. आपल्या स्वाथाषमुळे आपण कुठेकुठे 

भाववनकदृष्टय़ा, मानवसकदृष्टय़ा, शारीररकदृष्टय़ा अवलांबून आहोत आवण तयामुळे मानवसकदृष्टय़ा 

पांगू आहोत, हे तपासले पावहजे. आज आपण या अवलांबण्याच्या गरजेतून आधार वमळववण्याची 

आवण वटकववण्याची अव्याहत धडपड करीत आहोत. एखाद्या व्यक्तीकडून अपेक्षाभांग झाला की 

लगेच आपण दुसऱ्या व्यक्तीच्या आधारासाठी धावतो. वारांवार अशा गोष्टी घडूनही जगाचां, दुवनयेचां, 

माणसाांचां खरां  रूप आपण जाणत नाही. मायेनां तयाच चक्रात गुांतून राहातो. श्रीगोंदवलेकर महाराज 

म्हणतात, ''अनुभव दु:खाचा असला तरी सुटत नाही हीच माया! ' '(बोधवचने, क्र. ३८०) प्रपांचात 

वारांवार दु:ख भोगूनही आपण आशा सोडत नाही. प्रतयक्षात दुवनया, प्रपांच मला अखांड सुख देऊ 

शकत नाही. श्रीमहाराज साांगतात, ''इतर गोष्टी तातपुरतां सुख देतात पण समाधान देत नाहीत ' ' 

(बोधवचने, क्र. ९५). 
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श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''इतर गोष्टी तातपुरतां सुख देतात पण समाधान देत नाहीत. '' 

यामागचां रहस्य काय असावां? हे वाक्य उकलण्यासाठी श्रीमहाराजाांच्याच दुसऱ्या वाक्याकडे पाहू. 

महाराज म्हणतात , ''कारणाचा आनांद कारणापुरता वटकतो. ' ' आज आपल्या जगण्याकडे पावहलां तर 

काय वदसतां? देहाला सुख देणारी साधनां आहेत तोवर मी सुख अनुभवतो. वीज आहे, तयामुळे पांखा 

चालू आहे तोवर मला जाणवत नाही. वीज जाते, पांखा बांद पडतो मग उकाडय़ाचां दुख सुरू होतां. 

जी व्यक्ती सुखाचां कारण वाटते ती आहे तोवर माझां सुखही वटकतां. जी वस्तू सुखाचां कारण वाटते 

ती आहे तोवर सुख वटकतां. पण महाराज तर साांगतात, इतर म्हणजे भगवांतावशवायच्या इतर सवष 

गोष्टी, व्यक्ती, वस्तू या तातपुरतां सुख देतात. कायमचां समाधान नव्हे. याचां कारण या वस्तू आवण 

व्यक्तीच मुळात तातपुरतया असतात. वस्तू, व्यक्ती आवण पररवस्थती ही काळाच्या आधीन आहे. जी 

गोष्ट काळाच्या आधीन आहे वतच्यात काळानुसार बदल, घट आवण नाश अटळ आहे. आज मला 

एखादी गोष्ट सुखकारक भासते. मात्र वतच्यात बदल झाला, वतच्यात घट झाली तर ती सुखकारक 

भासेल का? नवा दूरवचत्रवाणीसांच घेतला. वकतयेक वदवस तयाची नवलाई आवण कौतुक वटकेल. 

काही वदवसाांत तो जुना होईल आवण तयाच्यापेक्षा चाांगला सांच बाजारात येईल. मग आत्ता आहे तो 

सुखकारक भासणार नाही. आज ज्या गाडीचां कौतुक आहे तीच उद्या जुनी वाटू लागेल. तेव्हा 

काळाच्या आधीन असलेली प्रतयेक गोष्ट ही बदलते , वतच्यात घट होते आवण म्हणूनच ती सदोवदत 

सुखकारक रहात नाही. तयातही महत्त्वाची गोष्ट अशी की सुख घेणारा 'मी 'देखील काळाच्याच 

आधीन आहे. तयामुळे माझ्यातही बदल होतच आहे. तयामुळे सुखाबद्दलच्या माझ्या कल्पना, अपेक्षा 

बदलत असतात. बदल आवण घट याप्रमाणेच काळाच्या आधीन असलेल्या वस्तूचा नाशही होतो 

आवण मग तर सुखाचा आधारही तुटतोच. तेव्हा ज्या गोष्टी तातपुरतया असतात तया कायमचां सुख 

कशा देतील? तेव्हा प्रपांच मला शाश्वत सुख देणार नाही. हे सारां  नकारातमक आहे, असां समजू नका. 

प्रपांचाचां खरां  स्वरूप काय आहे, ते फक्त आपण पहात आहोत. प्रपांचात सतत बदल होत आहे. 

प्रपांच हा द्वैतमूलक आहे.  श्रीमहाराज साांगतात, ''द्वैत प्रपांचाचे मूळ आहे. तयावशवाय प्रपांचच नाही. 

जेथे दोन तेथे दुख असते. एकात दुख नाही. म्हणून प्रपांचात दुख अटळच आहे'' (बोधवचने, क्र. 

१५९). आपल्याला वाटेल प्रपांचात सुखही तर असतांच? मग महाराज असां का साांगतात? थोडा 

ववचार केला की जाणवेल , ज्या ज्या गोष्टींमुळे प्रपांचात आपल्याला सुख वमळतां तया तया गोष्टींच्या 

ववयोगाची, अभावाची भीतीही आपल्या मनात येतेच येते. पररवस्थतीची अवनवश्चतताही आपण 

अनुभवत असतो. तयामुळे जे आहे तयात भर नाही पडली तरी चालेल पण आहे तयात घट होऊ 

नये, अशी आपली सुप्त इच्छा असते. प्रपांच द्वैतातूनच उतपन्न झाला असताना तो मनाजोगता 

एकसमान वस्थतीत वटकावा, अशी आपल्याला आस असते.  
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६४. प्रचीती 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, April 2, 2013 

द्वैतातूनच प्रपांच उतपन्न झाला असल्याने तयात एकसमान वस्थती राहूच शकत नाही. सांयोग आहे 

वतथे ववयोगही आहे. सुख आहे वतथे दुखही आहे. मान आहे वतथे अपमानही आहे. लाभ आहे 

वतथे हानीही आहे. यश आहे वतथे अपयशही आहे. मग अशा प्रपांचात मला कायम सुखच लाभेल, 

मला कायम मानच वमळेल, मला कायम लाभच होईल , मला कायम यशच वमळेल , आवडतया 

व्यवक्तां शी माझा कायमचा सांयोगच राहील, ही दुराशाच दुखाचां कारण आहे. प्रपांच सुखही देत नाही 

म्हणूनच तो खरां  तर दुखही देत नाही. पण प्रपांचाचां हे खरां  स्वरूप न जाणता आपण मोह आवण 

भ्रमाने तयात अडकतो आवण तयातच आयुष्यभरासाठी वटकणारा आधारही शोधत राहातो. आपण 

स्वत: अशाश्वत असताना अशाश्वत प्रपांचात शाश्वत आधार आपल्याला हवा असतो. प्रपांच अथाषत 

दुवनयेची ही क्षणभांगूरता सांताांनी साांवगतली, प्राचीन ग्रांथातही ती नमूद आहे. इतकां च कशाला 

आपल्यालाही पदोपदी वतचा अनुभव येतो. इतके असूनही आपण जागे होत नाही. श्रीमहाराज 

साांगतात, ''प्रचीवत तीन आहेत. पवहल्या दोन प्रचीतीने वागेल तो तरेलच. पण माणूस आतमप्रचीतीने 

शहाणा होत नाही हे नवल आहे. आपण जागे होत नाही. डोळे असून पहात नाही. म्हणून अांधश्रद्धा 

प्रपांचातच आहे'' (बोधवचने, क्र. ३१३). तीन प्रचीती आहेत. शास्त्रप्रचीती, गुरुप्रचीती आवण 

वतसरी आतमप्रचीती. प्रपांचातील नश्वरतेची, अवनवश्चततेची, स्वाथषजन्य व्यवहाराची प्रचीती 

आपल्याला येतेच. तरीही दुवनयेचा आधार वटकववण्याची आपली धडपड सांपत नाही. प्रपांच सुख 

देईल, हीच आपली एकमेव घातक श्रद्धा आहे. तयातूनच अशाश्वत प्रपांचात आपण कायम वटकणारा 

आधार शोधत आहोत. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''आधारावशवाय कोणी जगू शकत नाही 

यातच माणसाची अपूणषता आहे.. आधार हा देहापेक्षा मनाचाच आहे'' (बोधवचने, क्र. २३९). 

आपल्याला प्रपांचात आधार हवा आहे तो खरा मानवसकच आहे. आई जवळ आहे, या भावनेनांच 

मूल शाांत झोपी जातां. आईचा मानवसक आधारच तयाला हवा असतो. तसांच आहे हे. प्रतयक्षात 

अनेक अपूणष वस्तू गोळा करून पूणष समाधान वमळवता येणार नाही. तयामुळे अपूणष वस्तूांनी, व्यवक्तां नी 

भरलेला प्रपांच कधीही पूणष समाधान देऊ शकत नाही. या वास्तवाचां भान वटकवणां, हाच अभ्यास 

आहे. आता याचा अथष प्रपांच रूक्षपणे करायचा नाही. प्रपांच भले काळाच्या आधीन असेना का, 

तयातील वस्तू आवण व्यक्तींमध्ये बदल, घट आवण नाश अटळ असेना का , वास्तवाचां भान ठेवून 

आपण तयातही आनांद वनमाषण करू शकतो. प्रपांचाचां वास्तववक स्वरूप जाणण्याच्या आवण ते मनात 

ठसववण्याच्या अभ्यासानां जाण आली पावहजे. ती सूक्ष्म आहे. ती जाण आतमध्ये वटकून व्यवहार 

मात्र चारचौघाांसारखा करता आला पावहजे. श्रीमहाराज साांगतात, ''वजतकी ज्याची पायरी वततका 

व्यवहार पाळलाच पावहजे. नाहीतर देव अांतरतो आवण व्यवहार तुटतो. व्यवहार सुटावा लागतो, तो 

सोडून चालत नाही. आपण तो सोडतो तोपयंत खरे नाही '' (बोधवचने, क्र. १२६). 
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६५. पायरी 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, April 3, 2013 

वजतकी ज्याची पायरी वततका व्यवहार पाळलाच पावहजे. नाहीतर  देव अांतरतो आवण व्यवहार 

तुटतो! श्रीगोंदवलेकर महाराज याांचां हे वाक्य मायेच्या पकडीत प्रपांच करीत असलेल्या 

आपल्यासारख्या साधकाांसाठी आहे. सहज शुद्ध ववरक्त साधकाला ते लागू नाही. श्रीमहाराज काय 

साांगतात? आपल्या आयुष्यात ज्याचां जसां स्थान आहे तयानुसार तयाच्याशी कतषव्यपूतीचा व्यवहार 

पाळलाच पावहजे. प्रतयेक नातयाची एक पायरी आहे आवण कालमानाने तया पायरीतही बदल होतो. 

एका नातयाचां उदाहरण पाहू. लहान मुलासांबांधात आई-ववडलाांचां कतषव्य ठरलेलां आहे. 

आवथषकदृष्टय़ा स्वावलांबी झालेल्या तरुणात जेव्हा तया मुलाांचां रूपाांतर होतां तेव्हा आई-ववडलाांची 

कतषव्यां बदलतात. लहान मुलाला आई-बापाववना दुसरा भाववनक, मानवसक आधार नसतो. तयाचां 

जग तयाांच्यापुरतांच सीवमत असतां. काही हवां असलां की ते आई-बापाकडेच धाव घेतां. तयातून 

मुलाच्या भावववश्वात आईबापही गुांतून जातात. ते मूल तयाांचां ऐकत असतां, नाही ऐकलां तर थोडय़ा 

वशक्षेनांही ते ऐकतां. पण याच मुलाचां वय जसजसां वाढत जातां तसतसे तयाचे भाववनक, मानवसक 

आधार ववस्तारत जातात. आई-ववडलाांची प्रतयेक गोष्ट ऐकली पावहजे, असांही तयाला वाटत नाही. 

लहानपणच्या वशक्षाही वनरुपयोगी असतात. तरुण मुलाचां लग्न होतां तेव्हा तयाच्या आयुष्यात तयाच्या 

भावववश्वात समान वाटा असलेली व्यक्ती पतनीच्या रूपानां प्रवेश करते. आता भाववनक, मानवसक 

सुखाला शारीररक सुखाचे पररमाणही लाभतां. तयाच्या खाजगी आयुष्यात इतका वशरकाव दुसऱ्या 

कुणाचाच नसतो म्हणूनच तो आधार सवाषत प्रभावी आवण मोठा असतो. आता आई-वडील आवण 

मुलगा या नातयाची कालमानाने बदललेली ही पायरी जर ओळखता आली नाही तर व्यवहारात 

अथाषत कतषव्यात आवण वतषनात अवधक-उणेपणा येतोच येतो. तयातूनच मोह, अहांकार, भ्रम, 

हट्टाग्रह, दुराग्रह, आसक्ती, दुराशा उफाळून येतात. नातयाची कालमानानुसार बदललेली पायरी 

ओळखण्यात गफलत झाली की 'मुलगा पूवीप्रमाणे वागत नाही ' आवण 'आईवडील पूवीसारखे 

वागत नाहीत ' हा अनुभव दोन्ही बाजूने येऊ लागतो. मनातून आसक्ती सुटलेली नाही आवण देहानां 

कतषव्य व मोहजन्य कमष यातली सीमारेर्ा सांपून कमाषचा अवतरेक वकां वा कमाषची टाळाटाळ सुरू 

झाल्यानेच हा अनुभव येतो. मन व्यवहारानां बरबटलां तर मनाचे सवष अवगुण आवण मोह तया 

व्यवहारात गोंधळ माजववतात. देहानां जे कतषव्य करायचां आहे ते करताना मन तयात आसक्त होत 

गेलां तर मनाच्या होकायांत्रापायी कतषव्याची वदशाही चुकू लागते. नातयाांची कालमानानुसार, 

पररवस्थतीनुसार बदललेली पायरी मला ओळखता आली तर कतषव्यातला बदलही सहज स्वीकारता 

येईल. लग्न झालेल्या मुलानां प्रतयेक गोष्टीत आपलांच ऐकावां, या हट्टानां नको तया गोष्टीतही आईबाप 

अडकतात आवण अपेक्षाभांगाचां दुखां भोगतात, तर 'मी मोठा झालो आता आईबापानां मला काही 

साांगू नये,' असां मुलगा मानू लागला तर आवश्यक तया गोष्टीतही तो तयाांच्या अनुभवाच्या सल्ल्याला 

मुकतो. दोघाांचीही पायरी चुकतेच. 
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६६. फरपट 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, April 4, 2013 

आई-वडील आवण मुलगा या एका नातयाच्या कां गोऱ्यातून आपण 'वजतकी ज्याची पायरी वततका 

व्यवहार पाळलाच पावहजे ' या मुद्दय़ाचा ववचार केला. खरां  तर प्रतयेक नातयागवणक व्यवहाराची 

पायरी ठरलेली आहे आवण तयानुरूप म्हणजेच कतषव्यानुरूप व्यवहार केला तर तो बाधकही होत 

नाही. तया नातयागवणक व्यवहाराची अथाषत कतषव्याची पायरी म्हणजेच मयाषदा पाळली गेली नाही 

तर कतषव्य आवण मोहजन्य कमष याांच्यातलां अांतर सांपतां. मग आवश्यकतेपेक्षा अवधक वा कमी 

व्यवहार आपल्याकडून होऊ लागतो. साधकाचा प्रपांचमोह उफाळून येतो. तयाच्यातली आसक्ती, 

दुराग्रह याांना काही मयाषदा राहात नाही. तयातून नातयानातयाांत अनावश्यक तणाव, दुरावा, कटुता 

उतपन्न होते. एक गोष्ट लक्षात घ्या. उपासनेचा प्रामावणक प्रयतन करीत असलेल्याची उपासना 

वकतीही मोडकीतोडकी का असेना, तया तेवढय़ा उपासनेनेही तयाचे मन हळवे आवण सांवेदनाक्षम 

बनत असते. अशा हळव्या मनावर नातयाांतील या तणावाांचा मोठाच आघात होतो. या जगात कुणीच 

कुणाचा नाही, हे सतय ऐकायला आवण साांगायला काही वाटत नाही, पण अनुभवणे वजवावर येते! 

असेल तया पररवस्थतीत आनांद मानता येणे, हे तयारीच्या साधकाचे लक्षण आपल्यालाही माहीत 

असते. पण आपला तो अनुभव नसतो. श्रीगोंदवलेकर महाराजाांचांच वाक्य आहे पहा- 'घडणारी 

गोष्ट आनांदमय आहे असे मानणे व ती तशी वनवश्चत आहे असे वाटणे यात फरक आहे! ' (बोधवचने, 

क्र. १७९). तेव्हा नातयानातयाांतील तणावाांमुळे आपल्या मनाची फरपट सुरू होते. हे तणाव तरी का 

वनमाषण होतात? स्वाथष आवण उभय बाजूांनी अपेक्षाांमध्ये पडत असलेले अांतर हे तयामागचे कारण 

आहे. मग श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात तयाप्रमाणे, 'सध्या जगातील प्रेम तेवढे गेले , सांबांध फक्त 

रावहला '(बोधवचने, क्र. ३६८) हा अनुभव आपल्याला कळू लागतो. नाती आहेत, पण तयात पूवीचे 

ते पे्रम नाही. साधनेने हळव्या बनत असलेल्या मनावर नातयाांतील तणावाांचा मोठाच आघात होतो. 

हा तणाव नष्ट करण्यासाठी मग तो अवधकच नेटाने प्रयतन करू लागतो. मग दुसऱ्यासाठी नको इतकां  

करण्यापासून ते साम-दाम-दांड-भेद अशा सूक्ष्म स्वाथषकें वित व्यवहारापयंत साधकाची घसरण सुरू 

होते. मग शरीराच्या साऱ्या क्षमता याच एका कामात जुांपल्या गेल्या, मनाच्या साऱ्या क्षमताांचा वापर 

याच कामात होऊ लागला आवण भाववनक आांदोलनां आवण मानवसक ओढाताण याच हट्टाग्रहातून 

होत रावहली तर साधना कुठून होणार? साधनेसाठी शरीराची उमेद , मनाचा उतसाह आवण ताजेपणा , 

भावनेचा ओलावा कुठून उरणार? मग देव अांतरणार, साधना अांतरणार यात काय सांशय? एक रहस्य 

लक्षात घ्या. आपल्या जडशीळ मनात भगवांतासाठी पे्रम उतपन्न होणे, हाच एक चमतकार आहे. 

पण तो परमातमाच ते प्रेम , भावनेचा ओलावा या पार्ाणहृदयात उतपन्न करतो. पण तयातून साधना 

वाढण्याऐवजी प्रपांचमोहातून तया ओलाव्याचा  वचखल आपणच उतपन्न करतो! मग देवही अांतरतो 

आवण व्यवहार तुटतोचां! 
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६७. सावधान 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, April 5, 2013 

पायरीनुसार व्यवहार पाळला गेला नाही तर एकतर कतषव्याऐवजी मोहजन्य कमाषत तरी वाढ होते 

वकां वा कतषव्यपूतीइतपतही कमष होत नाही. या दोन्ही टोकाांमागे प्रपांचमोहच कारणीभूत असतो. 

तयातून साधकाच्या  मनाची फरपट सुरू झाली की देव कसा अांतरतो, अथाषत परमाथाषचां साधन कसां 

खालावतां, हे आपण पावहलां. श्रीगोंदवलेकर महाराज याांना एकानां ववचारलां की, महाराज साधकाचा 

सवाषत मोठा गुण कोणता? श्रीमहाराज म्हणाले, अखांड सावधानता! श्रीमहाराजाांनी म्हटलां आहे की, 

''प्रपांचात घडोघडी अभ्यास शक्य आहे. नाना प्रसांग तयात आहेत. म्हणून तो परमाथाषकररता उत्तम. ' ' 

(बोधवचने, क्र. १४७) प्रपांचात घडोघडीचा अभ्यास आहे तो कोणता? तो सावधानतेचाच अभ्यास 

आहे. वकती उलटसुलट प्रसांग प्रपांचात उद्भवतात. प्रसांगाांची मावलकाच असते जणू ती. तया प्रतयेक 

प्रसांगात आपल्या अांतरांगातले स्वस्वरूपाचे भान, नाम वटकते का , याची तपासणी करता येते. एकदा 

उत्तर प्रदेशातल्या घरी आम्ही काहीजण जात होतो.  उन्हाळयाचे वदवस होते. गाडय़ाांना तोबा गदी 

होती. वाटेत एका स्थानकावर गाडी थाांबली. चहा घ्यायला म्हणून आम्ही दोघे-वतघे उतरलो. 

काहीजण डब्यात होते. तयाांच्यासाठीही चहा घेतला. प्रतयेकाच्या दोन्ही हाताांत चहाचा एक-एक 

पेला होता. तोच गाडी सुटली. ती धावत कशीबशी पकडली. तया गदीतून ते दोन्ही पेले साांभाळत 

आमच्या डब्यापयंत आम्ही कसेबसे पोहोचलो. पुढे श्रीगुरुदेवाांना आमची उडालेली धाांदल 

साांवगतली. तयाांनी लगेच ववचारलां, 'तया धाांदलीत नाम चालू होतां का?' आम्ही सगळेच गप्प झालो. 

श्रीमहाराजाांचांच वाक्य आहे, ''सावधानता बाकी वेळेस असते. प्रसांगाचे वेळी मात्र वतचा ववसर 

पडतो. '' (बोधवचने, क्र. ३३९). तेव्हा प्रसांग उद्भवला तरी आपल्या आत नाम सुरू आहे का, हे 

प्रपांचाच्या धाांदलीतच तपासता येतां. वनवाांत वेळी कुणीही नाम घेईल पण धाांदलीतच खरी परीक्षा 

असते. समथष रामदासमहाराजही साांगतात, ''प्रपांची जो सावधान। तो परमाथष करील जाण। प्रपांची 

जो अप्रमाण। तो परमाथी खोटा।। '' (दासबोध- १२/१/९) प्रपांचात जो सावध असेल तयाचीच 

कतषव्यांकमष यथायोग्य होतील. प्रपांचाची क्षणभांगुरता जाणून तो तयात न अडकता अटळ कमे 

अचूकपणे करील. प्रपांचातील भल्याबुऱ्या प्रसांगाांना तो फसणार नाही, भुलणार नाही. तयाचाच प्रपांच 

नेटका, आटोपशीर होईल. तया प्रपांचाचां ओझ होणार नाही. मग अशालाच परमाथाषसाठी उसांत 

वमळेल. तयाचीच वाटचाल वेगाने होईल. जो प्रपांचात अप्रमाण आहे, म्हणजेच प्रमाणाबाहेर जो 

प्रपांचातच गुांतून आहे तो भले परमाथष करीत असल्याचां वकतीही दाखवो, तयाचा परमाथष म्हणजे 

वनव्वळ पाखांड असेल. तेव्हा पायरीनुरूप अथाषत प्रमाणबद्ध व्यवहार केला, साांभाळून व्यवहार केला 

तरच प्रपांच आटोक्यात राहील आवण पूणषतवासही जाईल. इथे श्रीगोंदवलेकर महाराज याांचांच एक 

वाक्य आठवतां. ते साांगतात, ''व्यवहार साांभाळून राहावे म्हणजे तोटाही फार होत नाही आवण नफाही 

फार होत नाही! ' ' वाक्य वाचलांत? वफरकीच्या चेंडूसारखां चकवणारां  आहे ते! 
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६८. गंुतवळ 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, April 8, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात,''व्यवहार साांभाळून राहावे म्हणजे तोटाही फार होत नाही आवण 

नफाही फार होत नाही! '' (बोधवचने, क्र. ३९८). आता वाक्य सोपां वाटतां आवण तयाचा अथषही 

पूणषपणे कळला की नाही, अशी शांकाही आपल्या मनाला वशवत नाही. पण वाक्य सोपां नाही, ते 

चकवणारां  आहे आवण फार मावमषक आहे. काय चकवा आहे यात? अहो आपण व्यवहार करतो तो 

नफ्यासाठीच असतो ना? व्यवहारात काही तोटा आला तर आपण कुठेतरी चुकलो, असांच आपण 

मानतो. पण श्रीमहाराज तर साांगतात, व्यवहारात साांभाळून रावहलात अथाषत व्यवहार साांभाळून 

केला की नफाही फार होत नाही की तोटाही फार होत नाही. हा 'ना नफा ना तोटा ' म्हणजे काय 

व्यवहार झाला का, असांच कुणालाही वाटेल. जो असा व्यवहार करील तयाला तर लोक 

अव्यवहारीच म्हणतात. पण नीट ववचार केला की जाणवेल , कतषव्यकमष अचूक साधलां तर मोहजन्य 

कमाषमुळे वचकटणारा प्रारब्धाचा नफा वा तोटा वचकटणार नाही , असांच श्रीमहाराजाांना साांगायचां 

आहे. तर व्यवहार साांभाळणां म्हणजे कमाषची पायरी साांभाळणांच आहे. आपण व्यवहार अथाषत 

प्रपांचात साांभाळून राहत नाही. सावधान राहत नाही. दक्ष राहत नाही. तयामुळे तो कमालीचा 

ववस्तारत जातो. श्रीसमथष रामदासमहाराजही साांगतात, ''सांसार पाण्याचा बुडबुडा। याचा नको करू 

ओढा। तू समजसीना मूढा। काां भुललासी।। ' ' प्रपांच म्हणजे पाण्याच्या बुडबुडय़ासारखा क्षणभांगूर. 

पण मनाच्या ओढीपायी आपण तया बुडबुडय़ाचा भलामोठा ओढाच करून टाकतो. 

असावधानतेचीच, अप्रमाणतेचीच ही खूण आहे. व्यवहाराची, प्रपांचाची आसक्ती मनातून सुटली 

तर कतषव्यकमष फार थोडीच असतात. मुळात कमष फार थोडां असतां. आपण आसक्तीपायी वचांता, 

कल्पना, ववचार, भावना याांचा इतका गुांता करून टाकतो की लहानशा कमाषची भलीमोठी सावली 

मनात पसरते. आपला आसक्त स्वभावच हा खेळ वाढवत असतो. श्रीमहाराजाांच्या शब्दाांत साांगायचां 

तर, ''स्वभाव म्हणजे आपल्याच कल्पनाांचा गुांतवळा! '' (बोधवचन, क्र. ९२७ मधून) तेव्हा मूळ 

लहानशा कमाषला आपण डोईजड करून प्रपांचात अप्रमाणता आणतो. एक उदाहरण घ्या. आठेक 

वदवसाांनी समजा एखाद्याशी तुमची वनणाषयक चचाष होणार आहे. उभयताांमधील वाद तया वेळी 

सोडववला जाणार आहे. तर प्रतयक्ष चचाष फारतर तासाभराची असेल. पण तो वदवस उजाडेपयंतचे 

सात वदवस कसे जातात? सातही वदवस ती चचाष कशी होईल , याचाच आपण ववचार करीत बसतो. 

माझी सरशी होईल का , माझां म्हणणां तो मानेल का, तयाला पटलां नाही तर पुढे काय होईल, तयाचीच 

सरशी झाली तर काय होईल, तयाला आपल्या म्हणण्यानुसार झुकवण्यासाठी कोणाकोणाची मदत 

वमळेल, ऐनवेळी तयाांनी मदत केली नाही तर काय होईल? कल्पनाांचा नुसता गुांतवळा! या 

कल्पनाांच्या गुांतवळयाांनी मन इतकां  व्यापून जातां की साधना करतानाही तेच ववचार मनात येत 

राहतात. व्यवहाराच्या अवतववचारातच मन आपली पायरी सोडतां आवण तयानांही देव अांतरतो! 
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६९. अपात्र 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, April 9, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या ज्या बोधवचनाचा आपण सध्या मागोवा घेत आहोत ते पुन्हा वाचू. 

श्रीमहाराज साांगतात, ''वजतकी ज्याची पायरी वततका व्यवहार पाळलाच पावहजे. नाहीतर देव 

अांतरतो आवण व्यवहार तुटतो.' ' देव कसा अांतरतो, इथपयंत आपण पावहलां. आता व्यवहार तुटतो 

म्हणजे काय, याचा ववचार करण्याआधी 'पायरी 'चीही आणखी एक सूक्ष्म छटा पाहू. श्रीमहाराज 

जेव्हा साांगतात की, 'वजतकी ज्याची पायरी वततका व्यवहार पाळलाच पावहजे ' तेव्हा तयाचा आणखी 

एक अथष असा की , ज्याच्याशी आपण व्यवहार करीत आहोत तो कोणतया पायरीवर उभा आहे , 

याचीही जाणीव असली पावहजे. इथे 'पायरी ' या शब्दातून सामावजक उच्चनीचतेचा सांकेत 

दुरान्वयानेही अवभप्रेत नाही. उलट तो सहृदयतेबाबत सजग करणारा आहे. आपल्यापेक्षा 

सामावजक, आवथषक, बौवद्धक बाबतीत जो श्रेष्ठ आहे तयाच्याशी कुणीही चाांगलाच व्यवहार करील. 

पण जो अतयांत प्रवतकूल पररवस्थतीपायी या बाबतीत आपल्यापेक्षा उणा आहे तयाच्याशी आपण 

कसा व्यवहार करतो, असा अांतमुषख करणारा प्रश्न यातून वभडतो. आपल्यापेक्षा जो आवथषकदृष्टय़ा, 

भौवतकदृष्टय़ा खालच्या पायरीवर आहे तयाच्याशी व्यवहार करताना , अथाषत वागताना आपण 

अवधक सहृदय राहू शकत नाही का? आपण तयाची पररवस्थती पालटू शकणार नाही, पण तयाच्याशी 

सहृदयतेनां वागण्यात काय अडचण आहे? साहेबानां आपल्याशी चाांगलां वागावां, असां आपल्याला 

वाटतां. पण आपण हाताखालच्या लोकाांशी चाांगलां वागतो का, असा ववचारही आपल्या मनाला 

वशवत नाही. एकानां महाराजाांना ववचारलां, महाराज वभकाऱ्याला भीक घालावी की नाही? महाराज 

म्हणाले, ''भगवांताने आपल्याला पैसा वदला आहे तो आपण सतपात्र आहोत म्हणून का वदला आहे? 

तेव्हा वभकाऱ्याला पैसे देताना उगाच वाद घालू नये. ' ' वभकाऱ्याबद्दल आपल्या मनात अढी असते 

ती का? तर ते धडधाकट असूनही भीक मागतात. लोकाांच्या पैशावर स्वतला पोसतात म्हणून. 

वभकेला आपण दानच समजतो आवण दान हे सतपात्रीच असलां पावहजे, असां मानतो. परमाथाषचां 

सोडा, भौवतकातलां हवां ते वमळवण्यासाठी आपण धडधाकट शरीर लाभूनही स्वकष्टाांवर कुठे 

ववसांबतो? देवानां आपली इच्छा पूणष करावी म्हणून आपण एका अथी भीकच मागत नाही का? जे 

मागतो ते वमळण्यासाठी आपण तरी सतपात्री कुठे असतो? तेव्हा पायरी इतकी व्यापक आहे. आता 

याचा अथष वनस्वाथीपणाचां सोंग आणून दुसऱ्यासाठी प्रमाणाबाहेर धावावां, असां नाही पण स्वसुखाची 

ओढ असेल तर परदुखाचांही भान आलां पावहजे. ज्याच्यात सहृदयता नाही तो साधकच नव्हे. 

परदुखवनवारणाची आपली ताकद नसेलही पण परदुख जाणण्याची मनाची क्षमता का असू नये? 

वनव्वळ प्रारब्धयोगे जो आपल्यापेक्षा उणा आहे तयाच्याशी आपण जर अहांकाराने, गुमीने, ताठय़ाने 

वागत असू तर याचा अथष आपण चुकीच्या पायरीवर उभे आहोत, हाच आहे. अशा चुकीच्या 

पायरीवर उभ्या असलेल्या अहांकें वित व्यक्तीपासून देव अांतरेल, यात काय शांका! 
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७०. अनासक्त व्यवहार 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, April 10, 2013 

वजतकी ज्याची पायरी वततका व्यवहार पाळलाच पावहजे. नाहीतर देव अांतरतो आवण व्यवहार 

तुटतो! श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या या वाक्यातील देव अांतरतो, इथपयंतचां वववरण आपण 

पावहलां. आता वजतकी ज्याची पायरी वततका व्यवहार पाळला नाही तर व्यवहार तुटतो, म्हणजे 

काय, याचा थोडा ववचार करू. आपला जो व्यवहार आहे , आपल्या वाटय़ाला जे अटळ कतषव्य 

आलां आहे ते प्रारब्धामुळे आलां आहे. जीवनात जे काही घडते आवण मी जे काही भोगतो ; मग ते 

सुख असेल वकां वा दुख असेल, तयामागे प्रारब्धच असतां. कोणतया कमाषमुळे मी हे सुखद वकां वा दुखद 

फळ भोगत आहे, हे मला समजत नसलां तरी समथष रामदासाांच्या शब्दाांत साांगायचां तर, 'घडे भोगणे 

सवषही कमषयोगे ' मीच केलेल्या कमाषच्या योगानां माझ्या जीवनात सुखाच्या वकां वा दुखाच्या गोष्टी 

घडतात व मला तयातलां सुख वकां वा दुख भोगावां लागतां. माझ्याच पूवषकमाषमुळे माझ्या वाटय़ाला 

काही देणीघेणी आली असतात. देणांघेणां नुसतां आवथषकच नसतां. एखादी व्यक्ती तुमच्या अडचणीत 

धावून आली, तर वतच्याही अडचणीत तुम्ही धावून जाताच. तेव्हा हे देणांघेणां कृतीचांही असतां. 

अनांत जन्माांतील असे शेर् रावहलेले, अपूणष रावहलेले देण्याघेण्याचे व्यवहार पूणष करण्याची कृती या 

जन्मीही पुढे सुरू राहते. असे आपले 'देणेकरी ' आवण 'घेणेकरी ' वेगवेगळया नातयाांच्या व 

ओळखीच्या वनवमत्ताने आपल्या आयुष्यात येतात. तयाांच्याबरोबर आपलां जे कतषव्य आहे ते पूणष 

झालां की व्यवहार पूणषतवास जातो. आता नातयाांची वा सांबांधाांची पायरी आपण चुकलो तर एकतर 

कमष अती तरी होतां वकां वा वकमान कतषव्यपूतीइतपतही होत नाही. माझ्या आसक्त स्वभावानांच हे 

घडतां. तयानां व्यवहार तुटतो. लक्षात घ्या, इथे महाराज 'तुटतो ' असा शब्द वापरतात, 'सांपतो ' हा 

शब्द वापरत नाहीत. याचाच अथष तुटल्यामुळे अपूणष रावहलेला तो व्यवहार पूणष केल्यावशवाय ते 

प्रारब्धही पूणष होत नाही. उलट तयात अवधक वेळ जातो. हा व्यवहार पूणष करण्यासाठीची पररवस्थती 

उतपन्न होईपयंत पुन्हा पुन्हा यावांच लागतां. तर थोडक्यात, प्रापांवचक साधकाला कतषव्यकमाषची 

पायरी चुकणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला श्रीमहाराज साांगत आहेत. जे कतषव्य आहे ते 

अनासक्त होऊन करा, यावर तयाांचा भर आहे. आसक्तीमुळे तया कमाषत मोह आवण भ्रमाचा वशरकाव 

होतो आवण मग कतषव्य पूणष होत नाही. उलट नवां प्रारब्धही तयार होतां. तयामुळे अनासक्तीवर 

श्रीमहाराजाांचा भर आहे. 
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७१. व्यापक ध्येय 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, April 11, 2013 

अनासक्त होऊन कमष करायचां तर देह प्रपांचात आवण मन परमाथाषकडे, अशी ववभागणी असली 

पावहजे. देहानां तर कतषव्य करायचां पण मन परमातम्याकडे ठेवायचां. इथे दोन गोष्टी मनात येतील. 

पवहली ही की ही गोष्ट सोपी आहे का? आवण दुसरी गोष्ट म्हणजे मनाचांच जर लक्ष कमाषकडे नसेल 

तर कमष, व्यवहार व्यववस्थत होईल तरी का? या दोन्ही प्रश्नाांची उत्तरां  उलट क्रमानां पाहू. देहानां कमष 

करा, मनानां नको, हे साांगण्याचा आशय असा की मनाच्या ओढीनां कमष करू नका. मोह, भ्रम, 

आसक्ती या सवष गोष्टी मनाच्या ओढीमुळे येतात आवण तया कतषव्याचा ववचकाच करतात. दुसरी 

गोष्ट अशी की वदवसभरातील आपली वकतीतरी कतषव्यकष म अशी असतात जी वनतय सवयीची झाली 

असतात. वकतयेकदा दुसऱ्याच गोष्टीचा ववचार करीत करीत आपण ते कमष करीत असतो. याचाच 

अथष मनाचां पूणष अवधान तया कमाषकडे नसतानाही ते कमष होतच असतां. फार थोडी कष म अशी 

असतात ज्यात मनाचां आवण बुद्धीचां पूणष अवधान आवश्यक असतां. तेव्हा जे मन एक कमष करीत 

असतानाही तया कमाषत न राहाता दुसऱ्या कसल्या तरी ववचारात मग्न होऊ शकतां ते परमातम्याकडे 

वळवणां अशक्य नाही. आता पवहला प्रश्न, देह प्रपांचात आवण मन परमातम्याकडे वळवणां सोपां आहे 

का? श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनी एके वठकाणी म्हटलां आहे की, एका वखशातली वस्तू आपण जशी 

दुसऱ्या वखशात ठेवतो तसां प्रपांचातलां मन काढून ते भगवांताकडे ठेवावां. आता हे इतकां  सोपां नाही, 

कारण आपलां मन प्रपांचातसुद्धा एकाच जागी नाही. ते अनेक वठकाणी ववखुरलां आवण ववभागलां 

आहे. ते वतथून गोळा करून परमातम्याकडे वळवायचां आहे. समस्त उपासनाांचा प्रारां वभक हेतू तोच 

आहे. तेव्हा प्रपांचात राहून प्रपांचातच अडकलेलां मन परमाथाषकडे वळवायचां आवण देहानां 

प्रपांचातील कतषव्यां करायची, ही गोष्ट सोपी नसली तरी कठीणही नाही , असा श्रीमहाराजाांचा साांगावा 

आहे. आपण परमातमप्राप्तीकरताच जन्मलो आहोत. श्रीमहाराज साांगतात, ''प्रतयेक माणूस 

भगवतप्रावप्तचा अवधकार घेऊनच जन्मास आलेला असतो '' (बोधवचने ८८२). परमातमप्राप्ती हा जर 

'सकळाांवस आहे येथे अवधकार' आहे तर मग ती साधणे कठीण कसे असेल? श्रीमहाराज साांगतात, 

''ज्याच्याकरता मनुष्य येतो ते काम सुलभ असते '' (बोधवचने ३४९). मग परमातमप्राप्ती हेच 

आपल्या जीवनाचे ध्येय असले पावहजे. ते ध्येय ठरले तर तयाच्या पूतीसाठी आवश्यक तया साऱ्या 

गोष्टी आपोआप होत जातील. श्रीमहाराज साांगतात, ''ज्याचे ध्येय ठरले तोच खरा ववद्वान. ध्येय 

ठरलेच नाही तर शवक्त येत नाही. जेवढे कायष तेवढेच अवसान असते '' (बोधवचने ६९९). 

श्रीवनसगषदत्त महाराज म्हणत , 'इच्छा वाईट नाही, वतचा सांकुवचतपणा वाईट आहे! तुमची इच्छा 

एवढी व्यापक करा की वतच्या पूतीसाठी तुम्हालाही व्यापक व्हावां लागेल. ' परमातमप्राप्ती ही ती 

व्यापक इच्छा आहे! ती मलाही व्यापक करील. पण हे सोपां आहे का? श्रीमहाराज साांगतात, 

''कोणतीही गोष्ट करताना वतची कठीणता मनात आणू नये. वतचा सोपेपणा पाहावा '' (बोधवचने 

५१५). 
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७२. परमार्ाथचा सोपेपिा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, April 12, 2013 

परमाथष वकती कठीण आहे, हे मनात न आणता तो सोपा कसा आहे, हे मनात आणायला महाराज 

साांगत आहेत. तो सोपा कसा आहे? तो सोपा दोन कारणाांसाठी आहे. प्रथम पवहल्या कारणाचा 

ववचार करू. तो सोपा आहे कारण तयासाठी या घडीला कोणतीही पूवषअट नाही. कोणतीही पूवषतयारी 

अवनवायष नाही. परमाथाषची सुरुवात जसे आज आपण आहोत तसेच राहून करायची आहे. ती 

केल्यानांतर फक्त स्वत:कडे, स्वत:च्या जगण्याकडे, मनाच्या ओढीमुळे आपण कसे व्यक्त होतो 

याकडे हळूहळू पाहायला सुरुवात करायची आहे. आपल्या जगण्याचा एकमेव हेतू आहे, आनांद! 

आपल्याला सतत आनांदात जगायचे आहे. हा आनांद प्रपांचातून वमळवण्याचा प्रयतन आपण अहोरात्र 

करीत आहोतच. तो प्रयतन न सोडता तो आनांद परमातम्याकडून वमळवायला सांत साांगतात. 

तयाचवेळी प्रपांचाचां खरां  रूप दाखवतात, तयातून सुख वमळालां का, हे ववचारतात. श्रीमहाराज 

साांगतात, ''बाहेरच्या सुखाची साधने आली. तयाने देहाचे सुख वाढले पण परावलांवबतव आले. जेथे 

परावलांवबतव असते तेथे समाधान कमी असते. पण ही साधने व व्यवहार टाळता येणार नाहीत. मग 

तयात कसे राहायचे ते ठरवले पावहजे. आपले ध्येय ठरवले पावहजे. ते समोर ठेवून रावहले पावहजे. 

सांत म्हणतात भगवांत आपले ध्येय आहे. प्रपांचाला जरासुद्धा धक्का न लावता ते ध्येय समोर ठेवून 

राहता आले तर काय हरकत आहे?'' (बोधवचने क्र. ३२३) वकतीतरी सुखाच्या साधनाांनी आपला 

प्रपांच आपण भरून टाकत असतो. पण जसां काळजीचां कारण नाहीसां झालां तरी काळजी नाहीशी 

होत नाही, हा आपला अनुभव असतो, अगदी तयाचप्रमाणे सुखाची साधनां असली म्हणजे सुख 

वनवश्चत वमळतेच, याची खात्री देता येत नाही , हादेखील आपला अनुभव असतो. सुखासाठी आपण 

या साधनाांचा आधार घेत असतो पण आधाराची गरज मनाचीच असल्याने सुखाची अपेक्षाही 

मनालाच असते. भौवतक वस्तूांना सुखाचां साधन मानल्याने तया वस्तूांचा अभाव म्हणजे सुखाचा 

अभाव, असां आपण मानतो. तयामुळे तया वस्तूांच्या अभावाची वचांताही आपल्या मनात सदोवदत 

असते. तयातून तया वस्तूांवर मनानां आपण सदोवदत अवलांबू लागतो. वजथे परावलांवबतव आहे वतथे 

समाधान उणावतेच. तेव्हा प्रपांचाची आपली आजची घडी अशी आहे. ती सोडताही येत नाही की 

मोडताही येत नाही. तयातच राहून आवण प्रपांचातूनच सुख वमळवण्याचा प्रयतन चालू ठेवतानाच 

परमातमप्राप्तीचे ध्येय श्रीमहाराज सुचवत आहेत. प्रपांचाला जरासुद्धा धक्का न लावता हे ध्येय 

बाळगायला काय हरकत आहे, असां महाराज ववचारतात. आपल्यालाही वाटतां, खरांच काय हरकत 

आहे? तयासाठी आज जसे जगत आहोत तसेच जगताना परमातम्याचां एक नाम घ्यायला सुरुवात 

करायची आहे. प्रपांचातली सवष कामां करत असतानाच तया नामाचां वळण मनाला लावायचां आहे. 

ध्येय एवढांच आहे. हे ध्येय काही कठीण नाही. तेव्हा परमाथाषच्या सोपेपणाचां हे पवहलां कारण झालां. 

आता दुसरां  कारण महाराजच साांगतात, परमाथष सोपा कारण तयात गमवायचे असते. प्रपांच कठीण 

कारण तयात वमळवायचे असते!  
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७३. नमळविे 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, April 15, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज म्हणतात, ''परमाथष सोपा कारण तयात गमवायचे असते. प्रपांच कठीण कारण 

तयात वमळवायचे असते. मी कोणाचाच नाही , हे गमावणे. मी पुष्कळाांचा आहे, हे वमळववणे '' 

(बोधवचने, क्र. ३२६). परमाथष साधनेचां एक रहस्यच श्रीमहाराज या वाक्यातून प्रकट करतात. 

परमाथष सोपा कसा आवण कशानां होईल, हे श्रीमहाराज या वाक्यातून उघड करतात. पण काहीही 

गमावण्याची आपल्याला इतकी भीती वाटते की तयामुळेच परमाथष आपल्याला कठीण वाटतो. 

मुळात हे 'गमावणे ' काय आहे, हे जाणून घेण्याआधी थोडा प्रपांचाचा ववचार करू. प्रपांच कठीण 

आहेच. अगदी वर्ांनुवषर् जो प्रपांचात आहे, तयालाही ववचारा. तोसुद्धा साांगेल की, प्रपांच सोपा नाही. 

श्रीमहाराजही साांगतात, प्रपांच कठीण आहे. का? कारण तयात वमळवायचां आहे. काय वमळवायचां 

आहे? तर 'मी पुष्कळाांचा आहे' हे! आता 'मी पुष्कळाांचा आहे' हे वमळवायचां म्हणजे काय? तर 

प्रपांचात आपण अनेकाांचे असतो. अनेकाांना आपल्याला धरून राहावे लागते आवण तयामुळे 

अनेकाांच्या कलाने आपल्याला जगावेही लागते. आता माणसाला आधाराची गरज आहे आवण 

मुख्य आधार वकां वा खरा आधार मानवसकच आहे, हे श्रीमहाराजही साांगतातच. एकाकीपणाची 

आपल्याला भीती वाटते. सोबतीची, कुणीतरी असण्याची माणसाला जन्मजात सवय आहे. तयामुळे 

माणसाांना धरून राहण्यात अस्वाभाववक असां काही नाही. दुसऱ्याांना धरून राहायला 

श्रीमहाराजाांचाही ववरोध नाही. फक्त आपलां दुसऱ्याांना धरून राहणां जे आहे ते केवळ स्वतसाठीच 

आहे. श्रीमहाराज एके वठकाणी ववचारतात, ''पाचजण वमळून प्रपांच बनतो. मग सवष सुख एकटय़ाला 

वमळणे कसे शक्य आहे?'' (चररत्रातील प्रपांचववर्यक बोधवचने, क्र. ३८). आपला मात्र तोच हेतू 

असतो. सवष सुख आपल्याला वमळावां, हाच आपला हट्ट असतो. या प्रपांचात वकती वमळालां म्हणजे 

पुरे हे ठरलेलां नाही तयामुळे वकतीही वमळालां तरी पुरेसां वाटत नाही. प्रापांवचक सुखावर अपूणषतेचां 

सावट सदोवदत आहे. 'मी पुष्कळाांचा आहे' या धारणेमागे जगानां आपल्या मनाजोगतां राहावां, हा 

हेतूच आहे. सगळयाांनी आपल्याला चाांगलां म्हणावां, आपलां कौतुक करावां, आपण तयाांच्यासाठी जे 

काही करतो तयाची जाण ठेवावी, ही सूक्ष्म इच्छा या 'वमळकती 'ला वचकटलेली असते. तयातून या 

प्रपांचात वकतीतरी माणसाांचां आपण करत राहतो. वकती जबाबदाऱ्या असतात आवण तया सांपता 

सांपतदेखील नाहीत. वकतीही वर्े लोटू द्या, प्रपांच पूणष कधीच होत नाही. या प्रपांचात अवनवश्चतता 

तर पदोपदी आहे. कोणता प्रसांग कधी उद्भवेल, हे काही साांगता येत नाही. आपण जेव्हा एखाद्याला 

'आपलां ' मानतो तेव्हा ते मानणां एकतफी वकां वा वनरपेक्ष कधीच नसतां. आपण ज्याला आपलां मानतो 

तयानांही आपल्याला तेवढांच 'आपलां ' मानावां, अशी आपली इच्छा असते. 'मी पुष्कळाांचा आहे', 

या भावनेला 'पुष्कळाांनीही केवळ माझांच असावां ', या भावनेचां घट्ट अस्तर असतां. तयातूनच भीती, 

अवस्थरता, असुरवक्षतता याांचां ओझां आपण पेलत असतो. 
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७४. गमाविे 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, April 16, 2013 

प्रपांचात वमळवायचां आहे, 'मी पुष्कळाांचा आहे', याची हमी वमळवायची आहे. पुष्कळाांचा आधार 

असला की असुरवक्षततेची भीती पुष्कळच कमी होईल, अशीही आपली समजूत आहे. तया 

पुष्कळाांकडून पुष्कळ सुख कायम वमळवायची आस आहे.  या प्रपांचात वकती वमळालां म्हणजे पुरे, 

हे ठरलेलां नाही तयामुळे वकतीही वमळालां तरी आपल्याला पुरेसां वाटत नाही. तयामुळे जे काही आपण 

वमळवत राहतो तयाची पूती कधीच होत नाही. तयामुळे हा प्रपांच कठीण आहे. मग इतका कठीण 

प्रपांचही आपण न कां टाळता, न थकता, न थाांबता, उमेद न गमावता अववरत करीत असू तर इतका 

कठीण प्रपांच करणाऱ्याला परमाथष का साधू नये? प्रपांचात वमळवायचां आहे तर परमाथाषत 

गमवायचांच तर आहे! श्रीमहाराजही साांगतात, परमाथष सोपा कारण तयात गमवायचां आहे. काय 

गमवायचां आहे? तर 'मी कोणाचाच नाही ' हे! आता 'मी कुणाचाच नाही ', याचा अथष काय? 'मी 

कोणाचाच नाही ' याचा अथष मी केवळ तया एका परमातम्याचा आहे! प्रपांचात मी पुष्कळाांचा 

असल्याचां मानतो आवण तसां व्हावां म्हणून धडपडतो. तयासाठी अनेकाांच्या कलानां मला जगावां 

लागतां. परमाथाषत जर मी एकाचाच असेन तर मला एकाच्याच कलानां तर जगावां लागेल! मग 

अनेकाांचा होऊन अनेकाांना साांभाळण्याची धडपड करण्यापेक्षा एकाचा होऊन एकाला साांभाळणां 

सोपांच असेल ना? आता हे वमळवणां आवण गमावणां आहे काय? ते मानवसकच आहे. पवहल्या 

टप्प्यावर वमळवण्याची गरज आवण गमावण्याची भीती कोणाला वाटते? ती मलाच तर वाटते. 

प्रतयक्षात मी जे काही वमळवतो तयातून मनाची वनवश्चांती, समाधान, शाांती, स्थैयष मी गमावतो का, 

याचा ववचारही मी करीत नाही. माझ्याच कल्पनेचा गुांता मी जेव्हा तोडू शकतो तया वेळी मी जे काही 

गमावतो तयामुळे मी वनवश्चांती, समाधान, शाांती, स्थैयष वमळवतो का, याचाही ववचार मी अांतमुषख 

होऊन करीत नाही. मोह आवण भ्रमामुळे जे गमवायला पावहजे, जे सोडायला पावहजे, जे तयागायला 

पावहजे, ते सुटत नाही. मोह आवण भ्रमामुळे मी जे खरां  वमळवलां पावहजे, ते वमळवायलाही मला 

साधत नाही. तयामुळे हे वमळवणां आवण गमावणां ज्याला लागू आहे, तया 'मी 'कडेच वळल्यावशवाय, 

या 'मी 'ला वळण लावल्यावशवाय काही साधणार नाही. श्रीमहाराजही साांगतात, ''परमाथाषला अगदी 

स्वतपासून सुरुवात करायची असते '' (चररत्रातील परमाथषववर्यक बोधवचने , क्र. ५३) तेव्हा हा 

'मी ' प्रपांचात कसा वागतो, कसा वावरतो हे मी लक्षपूवषक पाहायला सुरुवात केली तरी जगण्यातला 

बराच गोंधळ, बरीच अव्यवस्था दूर करता येईल. श्रीवनसगषदत्त महाराज साांगत, आज आपण 

अनवधानानां जगत आहोत तेच अवधानानां जगू तर वकतीतरी समस्याांतून मुक्त होऊ! आज आपण 

अनवधानानां जगत आहोत आवण तयामुळेच श्रीरामदासाांच्या शब्दाांत साांगायचां तर प्रपांची 'अप्रमाण' 

आहोत. ती प्रमाणबद्धता अवधानानांच येईल. तेव्हा गमवायचां आहे ते अनवधान! श्रीमहाराज 

साांगतात, ''ज्याने व्यवहार तपासून केला तयाला परमाथष साधलाच! '' (परमाथषववर्यक बोधवचने, 

क्र. ७२) 
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७५. नटकनविे 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, April 17, 2013 

ज्याने व्यवहार तपासून केला तयाला परमाथष साधलाच! व्यवहार म्हणजे प्रपांच. व्यवहार तपासून 

करणे म्हणजे प्रपांच अवधानाने करणे. प्रपांच लक्ष्यपूवषक करणे. अवधान कशाचां? तर मानवी 

जन्माच्या मूळ हेतूचां. मला जो माणसाचा जन्म लाभला आहे तयाचां खरां  लक्ष्य काय आहे, याची 

जाणीव प्रतयेक कृतीपूवी असणे म्हणजे प्रपांच लक्ष्यपूवषक करणे! प्रपांचातलां अनवधान गमावणे हीच 

परमाथाषची खरी सुरुवात आहे. तेव्हा परमाथाषत गमवायचां आहे ते अनवधान, गमवायची आहे ती 

देहबुद्धी. परमाथाषत प्रथम वमळवायचां आहे ते अवधान. प्रथम वमळवायची आहे ती सदु्बद्धी. 

श्रीमहाराजही एके वठकाणी म्हणतात तयाप्रमाणे परमाथाषत वमळवणां एकवेळ सोपां आहे पण 

वमळवलेलां वटकवणां खूप कठीण आहे. अगदी तयाचप्रमाणे आपल्यालाही अवधान साधतां पण मोह 

आवण भ्रम कधी उसळतील आवण ते अवधान कसां क्षणाधाषत ओसरेल, याची शाश्वती नसते. 

आपल्याही अांतरांगात सद्बुद्धी जागी होते. पण ती व्यापक होत आतमबुद्धी बनण्याआधीच मोह आवण 

भ्रमामुळे ती सदु्बद्धीही क्षणाधाषत ओसरून मन कुबुद्धीने कधी व्यापून जाईल, याचाही भरवसा नसतो. 

अगदी यावर मात करूनदेखील जो सदोवदत भगवांताच्या अनुसांधानात मग्न होतो तयाच्या मागाषतला 

धोका काही सांपत नाही. श्रीमहाराजच साांगतात, ''अनुसांधान वटकवणे व आपण वटकणे साांभाळले 

तर मग शेवटी सतपुरुर् होतो. वैभव व सतकार खाली ओढतात. जो मोह पावत नाही तो खरा ठरतो. 

ज्याने जगाचे ववकार लावून घेतले नाहीत तो खरा सांत. (बोधवचने, क्र. ८८०). आता आपण खरे 

साधक जरी होऊ शकलो तरी जन्माचां साथषक झालां. तयामुळे सतपुरुर् झाल्यावर कोणता धोका आहे, 

याचा ववचार करायचां खरां  तर काही कारण नाही. पण थोडी साधना वस्थर होऊ लागताच आपल्याला 

'वसद्ध ' होऊ लागल्याचाही भ्रम होतो म्हणून या वाक्याचा ववचार करू. अनुसांधान वटकवणे व आपण 

वटकणे, या दोन गोष्टी आहेत. एक आतून वटकणां आहे आवण दुसरां  बाहेरून वटकणां आहे. साधकाची 

अांतयाषत्रा वकती का खोल जात असेना, तयाला बाहेरच्या जगातही वावरावांच लागतां. ज्याच्या तयाच्या 

प्रारब्धानुसार ज्याची तयाची कौटुां वबक, सामावजक, आवथषक चौकटही असते. तयातील 

अडीअडचणी, सोयी-गैरसोयी या अटळच असतात. तया चौकटीत वावरत असतानाच आतून 

अनुसांधान वटकलां तर वनम्मा पल्ला सर झाला. पण बाहेरच्या आघाताांनी हे अनुसांधान कधी ढासळेल 

याचाही नेम नसतो. तयामुळे बाहेरच्या जगात वावरत असताना आतील धारणेचा वटकावही 

आव्हानातमक असतो. बाहेरच्या जगात वावरण्यासाठीचां व्यावहाररक ज्ञान आवण क्षमता आपल्याला 

लाभल्या आहेत. तयायोगे वावरत , कतषव्यां पार पाडत असतानाही कमाषमध्ये आसक्त न होता, सवाषशी 

पे्रमानां वागतानादेखील पे्रम केवळ तया एका परमातम्यावर करणां ज्याला साधलां तो स्वत:ही वटकला. 

ज्याला आतून आवण बाहेरून असां स्वत:ला जागृत ठेवता येतां तो सतपुरुर्च होतो. असा सतपुरुर् 

साकारतो वतथेच तयाची अांतयाषत्रा पूणषतवास जाते असां नाही. 
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७६. व्यर्थ भार 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, April 18, 2013 

अांतरांगातून ज्याचां अवधान वटकलां आवण बाह्य़ व्यवहारही तया अनुसांधानानुरूप झाला, तया 

अवधानानुरूप झाला तर तो 'सतपुरुर् 'च होतो. सद्गुणाांनी तयाच्यातील सतप्रवृत्ती वाढू लागतात. अशा 

सतपुरुर्ाच्या मागाषतला मोठा अडसर मग येतो तो 'वैभव ' आवण 'सतकार '. या वैभवाने ववत्तेर्णा 

आवण सतकाराने लोकेर्णा वाढू लागते. आता जो साधनपथावर अग्रेसर आहे तयाच्याकडे वैभव 

येणार ते कुठले? तयाच्याकडे 'ववत्त ' असणार ते कुठले? हे ववत्त म्हणजे साधनेनां प्रकट होणाऱ्या 

काही वसद्धी, काही ववशेर् गुण, प्रवतभाशक्ती, वाक् शक्ती अशा काही शक्ती. आता या ववशेर् गुणाांचा 

हेतू काय असतो? भगवदश्क्तीची जाणीव माझ्या अांतरांगात वबांबावी आवण तयानां भगवांतावर पे्रम 

करण्याची शक्ती व वाव लाभावा, हा तो हेतू असतो. भगवांताला, तयाच्या कृपेला, भगवदह्ेतूला 

जाणण्यासाठी आवण तयानुरूप आचरण करण्यासाठी काहीबाही शक्ती येऊही शकतात. तया 

आवश्यक असतातच, असे मात्र नाही. उलट जो काही नसतानाही केवळ प्रेम करू शकतो असा 

सुदामाच, अशी शबरीच भगवांताचे खरे वनस्सीम भक्त ठरतात. असो. तर भगवांत शक्ती देतो तयाांचा 

हेतू तयायोगे तयाच्याशी मला अवधक समरस होता यावां, हाच असतो. ज्ञानेश्वरीत म्हटल्याप्रमाणे 

वशधा बापच आणतो , स्वयांपाकही तोच राांधतो. ताटही तोच वाढतो आवण मुलाला तो भरवू लागतो. 

तयावेळी ते मूल तयाच ताटातलां बापानांच वशजवलेलां अन्न तयाला भरवू लागतां तेव्हा बापाला कोण 

आनांद होतो! तेव्हा ज्या शक्ती भगवांत मला देतो तयायोगे तयाचीच सेवा करता यावी, तयाच्याशीच 

समरस होता यावां, पे्रमरसाचा आनांद अनुभवता यावा, हा तयाचा हेतू असतो. वीर सावरकर याांनी 

'सागराांस' कववतेत म्हटलां आहे- ' 'गुणसुमने मी वेवचयली या भावे। की  वतने सुगांधा घ्यावे। जरर 

उद्धरणीं व्यय न वतच्या हो साचा। हा व्यथष भार ववद्येचा। ' ' मी जे जे ज्ञान कमावलां, गुण अांगी बाणवले 

तयाचा हेतू हा होता की माझ्या या गुणफुलाांचा, ज्ञानफुलाांचा सुगांध माझ्या मायभूमीला घेता यावा. 

पण माझ्या ववद्येने वतची सेवा साधत नसेल तर   ते ज्ञान म्हणजे नुसतां ओझांच आहे. अगदी 

तयाचप्रमाणे भगवांतानां जे गुण, जे ज्ञान, ज्या शक्ती-क्षमता मला वदल्या तया जर पुन्हा तयाच्याकडे 

वळवून तयाची भक्ती वाढली नाही आवण तया जगाकडे वळल्या तर तया 'वैभवा 'चा काय उपयोग? 

तया ज्ञान, ववद्या, क्षमताांनी अहांकाराचां व्यथष ओझां मात्र वाढणार! 'वै' म्हणजे नाश करणे , वनरास 

करणे. आसक्ती म्हणजे 'रागा'चा वनरास करतां ते 'वैराग्य '. कुां वठत बुद्धी वजथे नष्ट होते ते 'वैकुां ठ'. 

तयाचप्रमाणे 'भव' वजथे सांपते ते खरां  'वैभव '! पण हेच वैभव जर जगाकडे वळलां आवण जगाच्या 

मोहानां मला ग्रासू लागलां तर भवाचा पसारा अवधकच व्यापक होतो. मग 'सतकार ' अथाषत 

लोकस्तुतीची गोचीड वचकटते.(बुधवारच्या अांकातील सदरातील दुसरे वाक्य 'व्यवहार तपासून 

करणे म्हणजे प्रपांच अवधानाने करणे,' असे वाचावे. अवधानाने या शब्दाच्या जागी अनवधानाने 

हा शब्द चुकून आला आहे.) 
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७७. गाठ 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, April 19, 2013 

'वैभवा 'ने ववत्तेर्णा आवण 'सतकारा 'ने लोकेर्णा वाढत जाते. मग असा वनम्मा पल्ला पार केलेला 

सतपुरुर् या दोन्ही इर्णाांमध्ये अथाषत लालसाांमध्ये फसतो. नाथाांनी वचरांजीवपदात या घसरणीचां वणषन 

केलां आहे. सुरवांटाचां फुलपाखरू होतां तसाच मातीच्या माणसातून सतपुरुर् आकारतो. फरक 

इतकाच असतो की फुलपाखराचा पुन्हा सुरवांट होत नाही पण तथाकवथत सतपुरुर्ाचे पववत्र पाय 

मातीचे व्हायला वेळ लागत नाही! पण जो या वैभव आवण सतकाराला अथाषत ववत्तेर्णा आवण 

लोकेर्णेला मोह पावत नाही तो , श्रीमहाराज म्हणतात तयाप्रमाणे खरा ठरतो! इथे खरा म्हणजे 

सतपुरुर् नव्हे, तर तो खरा साधक ठरतो! तयापुढे जाऊन जेव्हा जगाचे ववकार वचकटणार नाहीत, 

अशा शुद्ध आतमवस्थतीत  तो पोहोचतो तेव्हा सांत होतो. पण खऱ्या साधकाच्या वस्थतीपयंत जो 

पोहोचतो तयाला जगाचे ववकार अधेमधे प्रभाववत करतात. पण तया वस्थतीत तयाची साधना , 

श्रीसद्गुरूकृपाच तयाला साांभाळत असते. काम, क्रोध, मोह, मद, मतसर आदी ववकार क्षीण झाले 

असले तरी नष्ट झाले नसतात. भववष्याची वचांता कमी झाली असते पण सांपली असतेच असे नाही. 

अचानक ती उतपन्न होऊन मनाला व्यापू शकते. भले गररबी असली तरी मनाने समाधानी असलेला 

साधक एखादां लहानमोठां  सांकट आलां की मनानां डगमगू शकतो. यात अस्वाभाववक असां काहीही 

नाही. पण या वस्थतीपायी अांतरांगात उतपन्न होणाऱ्या भयावर, अवस्थरतेवर तयाची साधना , 

भगवांतावरील पे्रम अथाषत सद्गुरूां वरील पे्रम आवण तयाांच्या कृपेचा ववश्वास हेच इलाज करतात. आता 

आपण कुणी सतपुरुर् होणार नाही की सांत होणार नाही. मग हे वाक्य आपण का वाचलां आवण 

तयावर एवढा ववचार का केला? तर परमाथष सोपा आहे, पण तो इतकाही सोपा नाही, हे लक्षात 

राहावां. तयातली धोक्याची वळणां माहीत असावीत. तर आता मूळ मुद्दय़ाकडे वळू. प्रपांच कठीण 

कारण तयात अनेकाांचा आधार वमळवायचा आहे. परमाथष सोपा कारण तयात एकाचाच आधार 

वमळवायचा आहे. अनेकजण अशाश्वत आहेत. तयाांचे माझ्याबरोबर आज जसे सांबांध आहेत तसेच 

ते अखेपयंत राहतील, याची शाश्वती नाही. काळाच्या पकडीत जगणारे जीव कोणतया क्षणी गतप्राण 

होतील, याची काही शाश्वती नाही. तेव्हा जे अशाश्वत आहेत , ते मला शाश्वत आधार कसा देणार? 

मग अनेक अशाश्वताांना पकडून शाश्वत आधार वमळवायची धडपड ज्यात सुरू आहे तो प्रपांच सोपा 

कसा असेल? भगवांत शाश्वत आहे. पूणष आहे. तयाचा आधार हाच खरा शाश्वत आधार आहे. मग 

तयाच्या प्राप्तीसाठीची धडपड कमी त्रासाची नाही का? म्हणून परमाथष सोपा आहे. तयात गमवायचां 

आहे. अनेकाांच्या आधाराची आस गमवायची आहे. यासाठी अवधान पावहजे. ते प्रपांचात पावहजेच 

तसांच परमाथाषतही पावहजे. श्रीमहाराज साांगतात, ''परमाथष अगदी सोपा , पण तो योग्य मागाषने केला 

पावहजे. एखादी गाठ सोडववण्यासाठी कोणती दोरी ओढायची हे मावहती पावहजे, नाहीतर जास्तच 

गुांतागुांत होते; तसेच परमाथाषचे आहे. '' (चररत्रातील परमाथषववर्यक बोधवचने , क्र. ४८). 
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७८. वेषांतर 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, April 22, 2013 

अपूणष वासनेच्या पूतीच्या लालसेमुळे वजवाला जन्म-मृतयूच्या चक्राची गाठ पडली आहे. ती गाठ 

सोडववण्याची प्रवक्रया म्हणजे परमाथष आहे. ही गाठ फार पक्की आहे. श्रीब्रह्मानांद महाराजाांच्या 

शब्दाांत साांगायचां तर, 'बहु बळकट वचज्जडग्रांथी ' अशी ही गाठ आहे. ती सोडववण्यासाठी कोणती 

दोरी ओढायची हे माहीत पावहजे. नाहीतर चुकीच्या पद्धतीने दोरा ओढला जातो व गाठ अवधकच 

पक्की होते. जास्तच गुांतागुांत होते. म्हणजेच परमाथाषची प्रवक्रया जर योग्य वदशेनां झाली नाही तर 

गुांता वाढतो. परमाथष हा 'मी 'चा वनरास करण्यासाठी आहे, हे भान सुटलां तर परमाथाषची वदशा चुकते. 

मग 'मी 'ची गाठ सुटण्याऐवजी पारमावथषक 'मी 'ची गाठ अवधकच पक्की होते. तयासाठी 

प्रपांचाप्रमाणेच परमाथाषतही अवधान पावहजे. परमाथष कशासाठी करायचा आहे, याबाबतचा ववचार 

स्पष्ट पावहजे. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात तयाप्रमाणे, 'परमाथष हा वेर्ाांतरात नसून वृत्त्यांतरात 

आहे' (बोधवचने, क्र. ९०१). आपल्याला कृती करण्याची सवय आहे, वृत्ती बनवायची नाही, 

असांही श्रीमहाराज साांगतात. (बोधवचने, क्र. ३३६). तयामुळे बाहेरून पारमावथषक कृती, बाहेरून 

पारमावथषक वेर्भूर्ा, बाहेरून पारमावथषक वावर आपल्याला पटकन जमतो पण वृत्ती तशी नसते! 

तोंडी उच्च ज्ञान आहे पण कृती ववपरीत, यामुळे तया परमाथाषबद्दलच लोकाांना शांका येते. हे सवष 

खरां  आहे का, याला काही अथष आहे का , असांही वाटतां. पारमावथषक मुखवटा घातलेल्या मला 

अहांकाराबद्दल वतटकारा असतो, पण तो दुसऱ्याच्या! मलाही आसक्ती आवडत नाही, पण ती 

दुसऱ्याला असलेली. तेव्हा मी अहांकारी, आसक्त असताना सवष जग राममय आहे, असां नुसतां 

बोलत असेन तर काय उपयोग? वृत्त्यांतराऐवजी नुसते वेर्ाांतर झाल्याने परमाथाषच्या सतयतवाबद्दलच 

प्रश्नवचन्ह कसे लागले आहे, हे साांगताना श्रीमहाराज स्पष्टपणे नमूद करतात की, ''हा प्रश्न उतपन्न 

होण्याचे कारणच असे की परमाथष करणारे जे लोक वदसतात वकां वा परमाथाषच्या नावाखाली जे 

व्यवहार होत असतात तयाांच्याकडे पावहले असता खऱ्या परमाथाषच्या अवस्ततवाची जाणीव होत 

नाही. कोणी म्हणतो आमच्या देवळात श्रावण मवहना चालू आहे. काही वठकाणी चातुमाषसाचा 

कायषक्रम चालू असतो. परांतु जेथे बाराही मवहने कायषक्रम चालू आहे तेथेसुद्धा श्रोते आवण वक्ता 

याांच्यामध्ये काहीच फरक वदसत नाही. दोघेही होते तेथेच सापडतात. श्रोते, वके्त व (परमाथाषचे) 

काही न करणारे लोक एकाच पातळीवरचे वदसतात. हररदास , पुरावणक, प्रवचनकार याांचा 

आजच्याही काळात सुळसुळाट झाला आहे. पण परमाथाषचे रहस्य कोणाच्यातच वदसत नाही. कारण 

परमाथष फक्त भार्ेतच वशल्लक रावहला आहे. तो आचरणात आणण्याचे कोणालाच भान नाही '' 

(बोधवचने, क्र. ९२४). परमाथाषचे रहस्य! काय आहे हे रहस्य? श्रीमहाराजच ते उघड करताना 

म्हणतात की, ''भगवांत कायम बरोबर असणे हे सतपुरुर्ाचे रहस्य आहे'' (बोधवचने, क्र. २८९). हे 

रहस्य अथाषत भगवांताचा अखांड सांग असल्याचे लक्षण कोणाच्याच वावरण्यातून जाणवत नाही. 
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७९. भगवंताचा सगं 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, April 23, 2013 

भगवांत कायम बरोबर असणे, म्हणजे भगवांताच्या आधारावर मनानां पूणष ववसांबून जीवन जगणे. 

आता ज्या अथी इथे जीवन जगणे म्हांटलां आहे तयाअथी तया जगण्यात जीवनाचा गुण असलाच 

पावहजे तो आहे वजवांतपणा, चैतन्य! भगवांतावर ववसांबणे म्हणजे आळशासारखा काळ कां ठणे नव्हे. 

श्रीगोंदवलेकर महाराजही साांगत की, 'भगवांत आळसाला मदत करीत नाही, प्रयतनाांना करतो. ' तेव्हा 

जगण्यात ताजेपणा, उमेद आवण प्रयतन असलेच पावहजेत. आसक्ती आवण अज्ञान असते वतथेच 

मोह आवण भ्रम असतो. यासह जीवन जगणे म्हणजे पदोपदी अवनवश्चतता, अवस्थरता याांचीच सोबत 

आहे. ज्याच्याबरोबर कायम भगवांत आहे तयाच्याच अांतरांगात खरी वनवश्चांती, खरी वनभषयता, खरां  

शुद्ध ज्ञान, खरी शुद्ध कळकळ असेल. भगवांत आज सदोवदत आपल्याबरोबर नाही म्हणूनच वचांता, 

भय, अज्ञान आवण मळमळ यानां आपलां अांतरांग सदोवदत व्यापून आहे. परमाथाषप्रमाणेच प्रपांचातही 

भगवांत साक्षी आहे, या भावनेनां प्रतयेक कृती करणां म्हणजे भगवांताचा सांग सदोवदत लाभणां. भगवांत 

कसा आहे? तो वत्रगुणातीत, वनगुषण, वनराकार, सवषव्यापी आवण सवषसाक्षी आहे. जीव म्हणजे आपण 

कसे आहोत? आपण सगुण आहोत, सत-रज-तम या तीन गुणाांनी बद्ध आहोत. आपली प्रतयेक 

कृती ही यापैकी एका गुणाने पे्रररत असतेच असते. आपण साकार आहोत म्हणजे देहाकारात 

आहोत. हा देह अनेक क्षमताांचा जसा आहे तसाच अनेक मयाषदाांमध्येही बद्ध आहे. आपण 

सवषव्यापी व सवषसाक्षीही नाही. आपण काळ , पररवस्थती, पररसर यात बद्ध आहोत. तयातही वास्तव 

असे की, आपण वतषमानात जगत असलो तरी वतषमानाचां भान आपल्याला कमीच असतां. होऊन 

गेलेल्या गोष्टी अथाषत भूतकाळ आवण होऊ घातलेल्या गोष्टी अथाषत भववष्यकाळ याववर्यीच्याच 

ववचार, कल्पना, भीती, आनांदववभ्रम याांनी आपलां मन व्याप्त असतां. वतषमानाकडे आपलां सजग 

लक्ष नसतां. वतषमानाचा क्षण भूतकाळात जमा होतो तेव्हा आपलां तयाकडे खरां  लक्ष जातां. मग असां 

व्हायला नको होतां, असां आपण वागायला नको होतां, असां अमक्यानां बोलायला नको होतां, याऐवजी 

असां करायला हवां होतां.. आदी ववचार आपल्या मनात घोंगावू लागतात. आपण सवषसाक्षी सोडाच, 

आपलां जगणांही साक्षीभावानां पाहायला आपल्याला साधत नाही. आपल्या मनातील ववचाराांकडे, 

आपल्या कृतीकडे, दुसऱ्याकडून आपल्याशी होत असलेल्या व्यवहाराकडे आपण साक्षीभावानां 

अथाषत तटस्थपणे पाहू शकत नाही. तेव्हा असे अनेकानेक मयाषदाांनी बद्ध असलेला, वत्रगुणबद्ध, 

साकार, देहाकारात बद्ध, एकदेशी आवण असाक्षी असा मी वत्रगुणातीत, वनगुषण, वनराकार, सवषव्यापी, 

सवषसाक्षी भगवांताचा सांग साधणार तरी कसा? तो सांग मला लाभावा यासाठी तया परमातम्यानांच 

सोय केली आहे. जे वत्रगुणाने व्याप्त अशा जगात वावरत आहेत, जे स्वत: देहधारी अथाषत साकार 

आहेत आवण जे सदोवदत भगवद्भावानां, भगविसानां व्याप्त आहेत, असे श्रीसद्गुरू तयाकररताच 

अवतीणष झाले आहेत. तयाांचा सांग हा भगवांताचा सांगच आहे. 
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८०. आंतरनवरोध 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, April 24, 2013 

भगवद्भावानां सदोवदत व्याप्त असे जे श्रीसद्गुरू आहेत तयाांचा सांग म्हणजे भगवांताचा सांग आहे. पण 

याचा अथषसुद्धा नेमका समजला पावहजे. शरीरानां तयाांच्या सहवासात असणां, हा सामान्य अथष झाला 

पण तयाांच्या बोधानुरूप जीवन जगणां, हा खरा शुद्ध सांग आहे. जसा तयाांचा ववचार तसा माझा ववचार 

होणां, जे तयाांना आवडतां ते मला आवडू लागणां, जशी तयाांची इच्छा तशी माझी इच्छा होणां, हा खरा 

सांग आहे. तो सांगही सोपा नसतोच कारण तो माझ्या मनाच्या आजवरच्या ओढीच्या अगदी ववरुद्ध 

असतो. तो सतसांग साधला तर आसक्ती आवण मोहाच्या जखडणीतून मी वनस्सांग होतो. 

शांकराचायाषनीही तयालाच 'सतसङ्गतवे वन:सांगतवां ' म्हांटलां आहे. श्रीसद्गुरूां चा ववचार शाश्वताचा 

असतो, तयाांना एकरसात वनमग्न राहणां आवडतां, तयाांची इच्छा शाश्वताशी जोडली असते. माझ्या 

जगण्यातली अशाश्वताची ओढ सांपून मला जेव्हा शाश्वताची गोडी लागेल तेव्हाच तो सांग खऱ्या 

अथाषनां घडेल. ती वस्थती यावी, यासाठीच तर ते मला बोध करीत असतात. तयाांचा समस्त बोध, 

तयाांची सवष वशकवण ही अशाश्वतात अडकलेल्या मला शाश्वताकडे नेण्याचीच तर असते. तेव्हा 

प्रपांचात असताना मी जेव्हा तयाांचा सांग साधण्यासाठी प्रयतन करू लागेन तेव्हा प्रपांच नेमकेपणाने 

होईल आवण तयातूनच परमाथाषचा मागषही मोकळा होत होत व्यापक होत जाईल. तयासाठी माझा 

प्रपांच आवण माझा परमाथष या दोन्हींचे ते धुरीण आहेत, हे मला मनापासून वाटलां पावहजे. जीवन 

भगवांतमय कसे असते, भगवांताच्या पे्रमाचां महत्त्व काय आहे, हे श्रीगोंदवलेकर महाराज याांनी अनेक 

बोधवचनाांतून साांवगतले आहे. पण आपली वस्थती अशी असते की आपल्याला दृश्य जग हे अदृश्य 

परमातम्यापेक्षा खरे वाटते! तयामुळे भगवांताला आपण मानत असलो तरी भगवांत आहेच, अशी 

ठाम अनुभववसद्ध खात्री नसल्याने भगवांताववर्यीचा सारा बोध हा मनोहारी देखाव्याच्या 

वचत्रासारखा सुखद वाटतो पण तयाची वास्तववक अनुभूती नसल्याने तो हृदयापयंत पोहोचत नाही. 

भगवांताच्या अवस्ततवाची जाणीव वनमाषण होणां, तयाच्या कृपेचां आकलन होणां आवण तयाच्या 

भक्तीसाठी जीवन समवपषत होणां साधावां यासाठी आधी श्रीमहाराजाांच्या बोधानुरूप जगायचा प्रयतन 

करणां, हाच उपाय आहे. हा प्रयतन जेव्हा आपण सुरू करतो तेव्हा आपलां आत्ताचां जगणां आवण 

आपलां ध्येयकवल्पत जीवन यातला आांतरववरोध आपल्याला जाणवू लागतो. आत्ताचां जगणां सोडता 

येत नाही (ते शक्य नाही आवण तयाची जरुरीही नाही) आवण ध्येयकवल्पत जीवन जगण्याचे प्रयतनही 

साधत नाहीत. या सांघर्ांत नेमकां  काय करावां, तेही सुचत नाही. तेव्हा आत्ताचां जे जगणां आहे 

वतथूनच म्हणजे प्रपांचापासूनच आपल्याला सुरुवात केली पावहजे. आपण गेले काही भाग प्रपांच या 

ववर्याच्याच उांबरठय़ावर घुटमळत आहोत. आता तो उांबरठा ओलाांडून तया ववर्याच्या वचांतनात 

खोल प्रवेश करू. पाच ज्ञानेंवियां आवण पाच कमेवियां याद्वारे जगाकडे असलेली ओढ म्हणजे प्रपांच, 

हा प्रपांच शब्दाचा व्यापक अथष सोडून घरादाराच्या चौकटीतल्या प्रपांचाचा प्रथम ववचार करू. 
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८१. पैका 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, April 25, 2013 

प्रपांच हा व्यक्ती आवण वस्तूांनी भरलेला आहे. या प्रपांचात माणसाांचा आधार आवण वस्तूांचा आधार, 

याचां मोल आपल्याला फार असतां. याहीपेक्षा आणखी एक अतयांत महत्त्वाची गोष्ट या प्रपांचाचा 

आधार असते ती म्हणजे पैसा! आज प्रपांचच कशाला, परमाथाषचां क्षेत्रही या पैशानांच व्यापून टाकलां 

आहे. पैशाचा आधार आज सगळयाांनाच आहे आवण पैशाची ओढ सगळीकडेच आहे. पैसा नसला 

की सगळयाांनाच वनराधार झाल्यासारखां वाटतां. गांमत अशी की पैसा ही माणसाचीच वनवमषती आहे. 

व्यवहाराला वनयमबद्ध आवण प्रमाणबद्ध रूप देण्यासाठी माणसानां पैशाला जन्म वदला आवण आज 

हाच पैसा माणसापेक्षा मोठा झाला आहे! याच पैशासाठी सांबांध जोडले जात आहेत, सांबांध तोडले 

जात आहेत. याच पैशासाठी नाती वटकवली जात आहेत वकां वा नाती मोडली जात आहेत. याच 

पैशासाठी दुसऱ्याचा जीवही घ्यायला कुणी सरसावत आहेत. पैशामुळे माणसाच्या जीवनात 

सांपन्नता, समृद्धी जशी आल्याचे वदसते वततकीच कुरूपताही याच पैशामुळे आली आहे. पैसा इतका 

मोठा झाला आहे की कशाचीही भरपाई पैशाने होऊ शकते , असे माणूस मानू लागला आहे. 

माणसाच्या भौवतक जीवनात वस्तूांमुळे सुखसोयी येतात. या वस्तू पैशावशवाय वमळत नाहीत आवण 

म्हणूनच पैसा असेल तर वस्तू आवण तयायोगे सुखसोयी वमळतात, असा माणसाचा अनुभव आहे. 

पैसा बक्कळ असेल तर आप्तस्वकीयच कशाला दूरचे नातेवाईकही जववळकीने वागतात आवण पैसा 

नसेल तर कुणी कुणाचा नसतो, असाही माणसाचा अनुभव आहे. पैसा असेल तर मदतीसाठी 

दुसऱ्याचे श्रमही ववकत घेता येतात. तयामुळे कोणतयाही गोष्टीची गरज पैशानेच भागते, असे 

माणसाला वाटते. तेव्हा पैशाचा माणसाच्या जगण्यावर व्यापक प्रभाव आहे. तयामुळेच सांत जेव्हा 

पैशाला हीन लेखतात तेव्हा आपल्या मनाला चरे पडतात! आता काही आध्यावतमक लेखक हे 

सांताांनीही खरां  तर पैशाचांच महत्त्व कसां साांवगतलां होतां, असा वदव्याथष माांडण्यासाठी धडपडत आहेत 

तयामुळे थोडां हायसां वाटतां. अनेक मठ, आश्रमाांमध्ये धनवांताांना मान आवण कां गालाला लाथेचा 

प्रसाद वमळताना वदसतो तेव्हाही पूवीचे सांत काही म्हणोत, पैशाचां स्थान अढळ आहे, हे पाहून 

पैशाच्या मोठेपणाला पुष्टी वमळाल्यानां आपल्याला हायसां वाटतां. आपल्या या हायसां वाटण्याला 

जोरदार हादरा बसतो जेव्हा श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''पैसा वमळवणे हे हलक्या माणसाचे 

काम आहे. आपले खरे काम भगवांत वमळवणे हे आहे' '(बोधवचने क्र. ४०८). श्रीमहाराजाांच्या या 

वाक्याचा खरा रोख जर लक्षात आला नाही तर या वाक्यानां अांतमषनाला बसणारा धक्का मोठाच 

असणार. स्वतला हलकां  मानायला कुणाला आवडेल? पण या वाक्याचा नेमका रोख कुणाकडे 

आहे, हे जाणणां महत्त्वाचां आहे. श्रीमहाराजच साांगतात, ''पैशावशवाय चालत नाही. पण पैशाइतकी 

वाईट वस्तू नाही.. '' (बोधवचने, क्र. ३६०). तेव्हा भले वाईट का असेना पण पैशावशवाय चालत 

नाही, हे श्रीमहाराजही मान्य करतात मग पैसा वमळववण्यासाठी धडपडणाऱ्याला हलकां  का मानतात? 
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८२. रोख  

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, April 26, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या बोधाच्या अनुर्ांगाने आपण एकूणच पैसा या ववर्याचा मागोवा घेणार 

आहोत. परमाथष आवण पैसा, साधकाच्या जीवनातलां पैशाचां स्थान, पैसा वमळववण्यासाठी धडपडावां 

की नाही, साधकानां गररबीतच आनांद मानावा का, असे अनेक मुद्दे आपल्या मनात येतात. तया 

सवाषचाच मागोवा घ्यायचा आपण प्रयतन करू. पैसाववर्यक या वचांतनाची सुरुवातच आहे ती 

श्रीमहाराजाांच्या वाक्यानां.. ' 'पैसा वमळवणे हे हलक्या माणसाचे काम आहे. आपले खरे काम भगवांत 

वमळवणे हे आहे! ' ' पैशावशवाय काही चालत नाही पण पैशाइतकी वाईट वस्तू नाही, असांही 

श्रीमहाराज साांगतात. या दोन वाक्याांच्या अनुर्ांगाने आपण पैशाचा मागोवा आता घेऊ. पैशाचा 

आज जगण्यावर मोठाच प्रभाव आहे. पैशाची भार्ा हीच खरी ववश्वभार्ा बनली आहे. श्रीगुरुदेवाांचां 

एक भजनच आहे. तयातली दोन कडवी पाहा.   

भयो जग परधान एवहां कलयुग में पैसा।। 

पैसा गुरू बाकी सब चेला। सारे जगत में पैसे का खेला।। 

भयो बडम बलवान।। एवहां कलयुग में पैसा।। 

या कवलयुगात जगामध्ये प्रधान काय असेल, मुख्य काय असेल तर तो पैसा आहे! अहो पैसा हाच 

आज जगद्गुरू झाला आहे आवण बाकी सारेच तयाचे भक्त आहेत. जगात पैशाचाच खेळ आहे. 

पैसाच सवाषत बलवान झाला आहे.ई पैसा सब नाच नचावै। साधू सन्तहूूँ पाछे घुमावै।। 

भयो आज भगवान।। एवहां कलयुग में पैसा।। 

हा पैसाच सगळयाांना नाचवतो आहे. आज साधुसांत म्हणून ज्याांचा लौवकक आहे तेदेखील या 

पैशामागे फरपटत आहेत. आज या जगात पैसा हाच भगवान झाला आहे!  

तेव्हा पैशाच्या या व्यापक आवण सावषवत्रक प्रभावातून कुणीही सुटलेलां नाही. अध्यातमाच्या मागाषवर 

वाटचाल करणाऱ्याांनाही पैसा मोहववतो आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराज साांगतात, ''पैसा वमळवणे 

हे हलक्या माणसाचे काम आहे. आपले खरे काम भगवांत वमळवणे हे आहे! ' ' आता या वाक्याचा 

खरा रोख काय, हे वाक्य कुणाला उद्देशून आहे, हे जाणणां महत्त्वाचां आहे. ज्याांना पैशावशवाय दुसरा 

कोणताही ववचार सुचत नाही, तयाांना हे वाक्य लागू नाही. तयाांना डोळयासमोर ठेवून श्रीमहाराज हे 

वाक्य बोलत नाहीत. जे भौवतकातील काहीतरी प्राप्त व्हावे म्हणून देवाचां काहीबाही करीत आहेत, 

तयाांनाही उद्देशून हे वाक्य नाही. मग हे वाक्य कुणासाठी आहे? या वाक्यातच ते स्पष्ट नमूद आहे. हे 

वाक्य आपल्या माणसाला उद्देशून आहे! श्रीमहाराज जेव्हा आपले काम   म्हणतात तेव्हा हे वाक्य 

ते ज्याांना आपलां मानतात वकां वा जो तयाांना आपलां मानतो असां म्हणतो, तयाला उद्देशून आहे. 

श्रीसद्गुरू कोणाला आपलां मानतात? जो शुद्ध आध्यावतमक लाभासाठी प्रयतन करतो वकां वा करू 

इवच्छतो, तयालाच सद्गुरू आपलां मानतात. ज्याला ते आपला मानतात तयाचे परम आतमकल्याण 

हाच तयाांचा एकमात्र सांकल्प असतो! 
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 ८३. अग्रक्रम 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, April 29, 2013 

श्रीसद्गुरू ज्याला आपलां मानतात तयाचां शुद्ध आतमकल्याण व्हावां, हाच तयाांचा एकमात्र हेतू असतो. 

बाकी सगळयाच बाबतीत ते उदासीनच असतात. बरेचदा काय होतां, शब्द वापरून वापरून इतके 

गुळगुळीत झाले असतात की तयाांचा जो खरा अथष आहे तो तयातून प्रकावशत होत नाही. उदास 

म्हणजे उद्+आस. उद् म्हणजे वर असणे. उदास म्हणजे आस, ओढीपेक्षा वर असणे. 'आसीन' 

म्हणजे एखाद्या गोष्टीत वलप्त असणे. 'उद्' म्हणजे वर. श्रीसद्गुरू प्रतयेक गोष्टीबाबत उदासीन असतात 

याचा अथष असा की धारणेच्या दृष्टीने  ते इतक्या उच्च स्थानी असतात की कोणतीच गोष्ट तयाांना 

अडकवू शकत नाही, वलप्त करू शकत नाही. एकदा एका साधकानां श्रीवनसगषदत्त महाराजाांना 

ववचारलां की, सगळेच सतपुरुर् इतके उदासीन असतात. तुम्हाला कोणतयाच गोष्टीचा आनांद कधी 

होत नाही का? श्रीवनसगषदत्त महाराज उत्तरले , कुणी सवोच्च आध्यावतमक ध्येय साध्य केलां तरच 

सतपुरुर्ाला खरा आनांद होतो! तेव्हा आपल्या माणसानां आध्यावतमक ध्येय साध्य केलां तरच 

श्रीमहाराजाांना खरा आनांद होतो. ते ध्येय तयानां साध्य करावां यासाठीच तर ते अहोरात्र कायषरत 

असतात. जो एक पाऊल टाकेल तयाच्यासाठी दहा पावलां ते टाकत असतात. लहान मूल कसांबसां 

उठून धडपडत पवहलां पाऊल टाकतां तेव्हा आईला वकती आनांद होतो! मुलानां एक पाऊल टाकलां 

तर मीसुद्धा एक पाऊलच तयाच्याकडे जाईन, असा वहशेब ती करीत नाही. ती धावत तयाच्याकडे 

जाते आवण तयाचे दोन्ही हात हातात घेऊन तयाला चालायला वशकवू लागते. आपण एकही पाऊल 

न टाकता आध्यावतमक वशखर गाठायची स्वप्नां रांगवतो! तर हे पवहलां पाऊल टाकण्याच्या आड जे 

काही येतां तयापासून श्रीमहाराज मला सावध करताना साांगतात की, पैशासाठी उभां राहू नका, 

पैशासाठी पावलां टाकू नका, भगवांतासाठी उभां राहा. भगवांतासाठी पावलां टाका. पैसा वमळववणे 

नव्हे भगवांत वमळववणे, आपले खरे काम आहे, असां श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात तेव्हा तयाांना 

खरे तर माझ्या माणसानां पैसा नव्हे तर भगवांत हेच जीवनाचां ध्येय मानलां पावहजे, हेच ठसवायचे 

आहे. जगण्याचा मुख्य हेतू भगवांत असला पावहजे, हे तयाांना साांगायचे आहे. पुरुर्ाथष साधताना 

अग्रक्रम कशाला द्या, हे ते यातून साांगत आहेत. श्रीतुकाराम महाराज याांचाही एक अभांग आहे:  

एक मन तुझ्या अवघ्या भाांडवला। वाांवटताां तें तुला येईल कैसें।। १।।  

म्हणउवन दृढ धरीं पाांडुरांग। देहा लावीं सांग प्रारब्धाचा।। २।। 

देह आवण मन याांनी वमळून माणूस बनला आहे. तयातही स्थूल देहाला मयाषदा आहेत पण सूक्ष्म मन 

अमयाषद आहे. हे मन हेच खरां  भाांडवल आहे. भाांडवल कशासाठी लागतां? उद्योगासाठी लागतां. 

माणसाला जन्माला येऊन कोणता उद्योग करायचा आहे? परमातमप्राप्ती हा तो उद्योग आहे. जन्माला 

आल्यावर मायेच्या प्रभावाने माणसाला भौवतकातील प्रगतीचा उद्योगही मोहवू लागतो. मग तयाला 

वाटतां, भौवतकही साधून घेईन आवण भगवांताची प्राप्तीही करून घेईन. तुकाराम महाराज तयाला 

म्हणतात, बाबारे, भाांडवल एकच आहे ते तुला वाटता कसां येईल? 
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८४. भांडवल 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, April 30, 2013 

मन हे मुख्य भाांडवल आहे. ते परमातमप्राप्ती या एकाच उद्योगात लावलां पावहजे. पैसा नव्हे, भगवांत 

वमळववणे आपलां काम आहे, हे श्रीमहाराजही जेव्हा साांगतात तेव्हा तयाांचाही रोख हाच आहे. 

'पैशावशवाय चालत नाही पण पैशाइतकी वाईट वस्तू नाही,' या वाक्यातून पैशाचां महत्त्व ते नाकारत 

नाहीत पण तयाचबरोबर पैशाला जरुरीपेक्षा जास्त वकां मतही ते देत नाहीत. पैशाला जरुरीपेक्षा जास्त 

महत्त्व वदलां तर तयाचे काय ववपरीत पररणाम होतात , हेच ते 'पैशाइतकी वाईट वस्तू नाही,' या 

उक्तीतून सूवचत करतात. श्रीतुकाराम महाराजही आपल्या अभांगातून साांगतात, 

'' एक मन तुझ्या अवघ्या भाांडवला। वाांवटताां तें तुला येईल कैसें।। १।। 

म्हणउवन दृढ धरीं पाांडुरांग। देहा लावीं सांग प्रारब्धाचा।। २।। ' '  

आता माणसाच्या मनाला दुवनयेची ओढ आहे. ही दुवनया पैसा असेल तर आपलेपणानां वागते, पैसा 

असेल तर या दुवनयेला झुकवता येतां, पैसा असेल तर या दुवनयेत आपल्या मजीनुसार राहाता येतां, 

या भावनेतून पैशाची ओढ माणसाला असते. मनाची ओढ भगवांताकडे लागल्याखेरीज 

आतमकल्याण होऊ शकत नाही. मनाने भगवांताचीही ओढ आहे आवण दुवनयेची अथाषत पैशाचीही 

ओढ आहे, हे शक्य नाही. मनाची ओढ भगवांताकडे कें वित झाल्यावशवाय भ्रमापासून सुटका नाही. 

आता याचा अथष माणसानां पैसा वमळवूच नये का? भौवतक सुबत्तेसाठी प्रयतन करूच नयेत का? 

श्रीमहाराजाांचा तया गोष्टीला ववरोध नाही. प्रपांच गररबीचा असला तरी चालेल पण तयात दैन्यपणा 

नसावा, असे तयाांनी स्पष्ट बजावलां आहे. याचाच अथष पैशापायी येणारा माज जसा वनर्ेधाहष आहे 

तशीच पैशाअभावी येणारी लाचारीही वनर्ेधाहष आहे. आणखी एके वठकाणी ते साांगतात, '..नको 

म्हणणे हे वैराग्याला कमीपणा आहे' (बोधवचने, क्र. ३११) आवण 'वाटेल तसे राहण्याची तयारी 

असेल तर वाटेल ते येऊ दे म्हणावे. राजाचे वैभव वमळाले तर भोगावेच पण झोळी घेण्याची पाळी 

आली तर डोळयाांत पाणी येऊ देऊ नये '(बोधवचने, क्र. १६९). याचाच अथष प्रारब्धाच्या पकडीत 

जगत असताना स्वप्रयतन आवण स्वकष्टानां जर श्रीमांती आली तर ती नाकारणे हेदेखील वैराग्य नाही! 

उलट 'जैशी वस्थती आहे तैशापरी राहे ' याप्रमाणे श्रीमांती आली तर तीही भोगावी, वटकवावी, 

वाढवावी पण गररबी आली तर डोळयाांत पाणी येऊ देऊ नये, लाचार होऊ नये , स्वावभमान न 

सोडता ववपरीत पररवस्थती दूर करण्यासाठी प्रयतन करणे थाांबवू नये! पण या साऱ्या गोष्टी करीत 

असताना तयात मनाने गुांतू नये. देहाला तया कामी जरूर जुांपावे पण मन भगवांताकडेच वळवीत 

राहावे. तो मुख्य उद्योग आहे. तुकाराम महाराजही साांगतात की, मन हे एकमात्र भाांडवल पाांडुरांगाला 

दृढ धरण्याच्या उद्योगासाठी वापरा आवण देहाला या दुवनयेत प्रारब्धानुरूप प्रयतनरत राहू द्या. अथाषत 

प्रारब्धाच्या चढउताराांचा पररणाम मनावर होऊ देऊ नका. मन भगवांताकडेच ठेवा. आता आपल्या 

मनात येईल, मनच जर भौवतक सुबत्तेबाबत वनवष्क्रय झाले तर वनव्वळ देहप्रयतनाांनी ती सुबत्ता कशी 

लाभेल? मुख्य म्हणजे मनाच्या सहभागावशवाय देहाकडून प्रयतन होणे शक्य तरी आहे का? 
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८५. मुख्य धंदा आनि जोडधंदा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, May 1, 2013 

देहानां प्रयतन करताना मन भगवांताकडे ठेवलां तरी हरकत नाही, देहानां नोकरीधांदा करावा, भौवतक 

सावरण्याचा प्रयतन करावा पण मन मात्र भगवांताकडे ठेवावां, असां श्रीतुकाराम महाराज 'एक मन 

तुझ्या अवघ्या भाांडवला। वाांवटताां तें तुला येईल कैसें।। १।। म्हणउवन दृढ धरीं पाांडुरांग। देहा लावीं 

सांग प्रारब्धाचा।। २।। ' या ओव्याांतून साांगतात. श्रीगोंदवलेकर महाराज याांचेही एक वाक्य आहे, 

''शरीराने धांदा कुठेही करावा. मन कुठे ठेवायचे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे' '(बोधवचने, क्र. २१६). 

समजा एके वठकाणी खड्डा खणायचा आहे आवण तेथे गुप्तधनही आहे. खड्डा खणत असताना तया 

वक्रयेत मनाच्या गुांतण्याची काय गरज? मन तया क्षणी भगवांताकडे लागले आहे, मनात तयाचे स्मरण 

सुरू आहे आवण एकीकडे देहप्रयतनाांनी खड्डा खणलाही जात आहे. खड्डा खणण्याचे काम 

थाांबलेले नाही. तर मग एक वेळ अशी येईलच की गुप्तधनाचा हांडाही हाती लागेल. म्हणजेच 

देहाच्या आधारे भौवतकात प्रयतन करीत असताना तयात मनाच्या गुांतण्याची काही गरज नाही. तया 

प्रयतनाांतूनदेखील भौवतक साांभाळले जाईलच पण तयाचवेळी मनाने मात्र भगवांताचे स्मरण साांभाळले 

पावहजे. मनाचे भाांडवल तयाच उद्योगात गुांतवले पावहजे. श्रीतुकाराम महाराज साांगतात, ''आवणक 

सांकल्पा नको गोऊां  मन। तरीच कारण साध्य होय।। ३।। तुका म्हणे ऐसें जाणावें उवचत। तरी 

सहजवस्थत येईल कळों।। ४।। ' ' भौवतकातील प्रगतीसाठी देहाला प्रयतनाांमध्ये जुांपून टाका पण मन 

मात्र केवळ भगवांताच्या सांकल्पात गोवून टाका. भगवांताच्या स्मरणाच्या एकमात्र सांकल्पात मन जर 

गोवलां गेलां तरच ज्या कारणासाठी म्हणजे आतमकल्याणासाठी ते मन कें वित झालां आहे ते कारण, 

ते आतमकल्याण सहजसाध्य होईल. जर हे साधलां तर सहजवस्थती लख्खपणे उमगेल. तया 

सहजवस्थतीत मन सदोवदत राहून परमातमप्राप्ती करू शकेल. याचसाठी श्रीमहाराज साांगतात की 

भगवांत वमळवणे, हे आपलां मुख्य काम आहे. तेव्हा भगवांताच्या प्राप्तीसाठीचे प्रयतन हा आपला 

मुख्य उद्योग हवा आवण प्रपांच हा जोडधांदा! श्रीमहाराजाांनीच ही रूपकां  वापरली आहेत. एखादा 

उद्योगपती मुख्य धांद्याबरोबरच जोडधांदाही करतो. पण हा जोडधांदा तयाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा 

नसतो.  मुख्य धांद्यातील लाभ-हानीबाबत तो अतयांत जागरूक असतो पण जोडधांद्यातील फायद्याने 

तो फार शेफारून जात नाही की तयातील तोटय़ाने तो उन्मळून पडत नाही. उलट जर जोडधांदा 

अवधक वेळ खाऊ लागला आवण फारच तोटय़ात असला तर तो जोडधांद्यातलां आपलां लक्ष काढून 

घेतो. प्रसांगी जोडधांदाही मोडीत काढतो. 'पैसा वमळववणे हे हलक्या माणसाचे काम आहे , आपले 

खरे काम भगवांत वमळववणे आहे,' असां श्रीमहाराज जेव्हा साांगतात तेव्हा तयाांना प्रपांच आवण 

परमाथाषची आमची आजची जी माांडणी आहे, वतला धक्का द्यायचा आहे. आज आम्ही प्रपांचाला 

मुख्य धांदा मानतो आहोत आवण परमाथष हा जोडधांदा झाला आहे. हे वचत्र बदलावे आवण परमाथष 

हा मुख्य उद्योग व्हावा, यासाठी आपलां खरां  काम काय आहे, याबद्दल महाराज जागां करीत आहेत. 
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८६.  .फारकत  

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, May 2, 2013 

पैशाबाबत श्रीगोंदवलेकर महाराजाांसह सवषच सांतसतपुरुर् आपल्याला सावध करतात याचां कारण 

पैशाचा आपल्या वृत्तीवर फार खोलवर प्रभाव पडत असतो. आपल्या वृत्तीला पैशामुळे आवण 

पैशानुसार वळण लागत असतां. पैशाची म्हणून एक सत्ता असते आवण सत्ता मग ती कोणतीही असो 

वतच्यातून अहांकार वाढल्यावाचून राहात नाही. तो अहांकार थोपववणेसुद्धा मोठय़ा बलवानाचे काम 

आहे, मग तो नष्ट होण्याची गोष्टच दूर. म्हणूनच श्रीमहाराज पैशाच्या या प्रभावापासून दूर राहायला 

साांगत आहेत. पैशापासून नव्हे. एके वठकाणी तर श्रीमहाराजाांनी असांही म्हटलां होतां की, ज्याची 

परीक्षा पाहायची तयाला भगवांत जास्तच पैसा देतो! तेव्हा पैशाचा असा वृत्तीवर पररणाम होतो आवण 

वृत्ती घडववणे हाच तर परमाथष आहे! एकदा एकानां श्रीमहाराजाांना ववचारलां, महाराज मोटरगाडी 

घेऊ का? हे जे प्रश्न आहेत ना, ते कसे आहेत माहीत आहे? श्रीमहाराजच म्हणतात, ''प्रतयेकजण 

थोडय़ा मयाषदेपयंत ऐकतो. तेसुद्धा बारीकसारीक गोष्टींत. कपडे कोणते करावे, भाजी कोणती 

आणावी, वगैरे गोष्टी ववचारतो. पण नोकरी सोडून ये म्हणून साांवगतले तर मात्र तयार होत नाही. 

खाण्यावपण्याच्या वगैरे सोयी आहेत तोपयंतच परमाथाषची मजल आहे. खरे म्हणजे सवष सोडून 

परमाथष करण्याची गुरूची आज्ञा आहे' '(बोधवचने, क्र. ९१३). आता या वाक्याचा नांतर कालौघात 

आपण स्वतांत्र ववचार करूच. तोवर 'खरे म्हणजे सवष सोडून परमाथष करण्याची गुरूची आज्ञा आहे,' 

यानां वबचकू नका! तेव्हा यानां ववचारलां, गाडी घेऊ का? महाराज म्हणाले, 'घ्या पण पायी 

चालणाऱ्यापेक्षा स्वतला श्रेष्ठ समजू नका! ' पैसा मात्र श्रेष्ठतवाचा गांड फुलवतो. पैसा आला की 

श्रीमांती आली आवण श्रीमांती आली की समाधान आलांच, असां आपलां साधांसोपां समीकरण असतां. 

पण श्रीमहाराज तर पैसा आवण समाधान याांचीच फारकत करतात! ते म्हणतात, ''समाधान ही खरी 

श्रीमांती. पैसा ही श्रीमांती नाही.. ' ' आता पैशानांच श्रीमांती येते आवण श्रीमांतीनेच समाधान येते, या 

आपल्या समीकरणाला हा तडाच आहे. श्रीमहाराज साांगतात, ''समाधान ही खरी श्रीमांती. पैसा ही 

श्रीमांती नाही. ज्याला हाव अवधक तो गरीब व ज्याला आहे तयात समाधान असते तो श्रीमांत 

होय ' '(बोधवचने, क्र. ११२). आपल्याला असांही वाटतां की, पैसा आला की देहसुखाची साधनांही 

सहज उपलब्ध होतात. एकदा देहाला सुख वनवेधपणे वमळण्याची सोय झाली की मनही कायमचे 

सुखी, समाधानी होईल. आपल्या मनातल्या या ववचारालाही तडा देत श्रीमहाराज साांगतात, ''देहाला 

सुख देऊन मनाला सुख येणार नाही. समाधान मनाचा धमष आहे. मन भगवांताशी वचकटले तर 

समाधान येईल '' (बोधवचने, क्र. ११९). ही वाक्ये वाचून आपल्याला वाटेल, पैशावशवाय समाधान 

कधी तरी शक्य आहे का? पैशावशवाय प्रपांच साधणां शक्य आहे का? पैसा असला तर वकती धीर 

येतो! आपल्या या मान्यतेलाही तडा देत , पैसा आवण धीर याांचीही फारकत करीत श्रीमहाराज 

साांगतात, ''प्रपांचात पैशाच्या इतकीच धीराची गरज आहे'' (बोधवचने, क्र. ४०१). 
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८७. आहे त्यात समाधान  

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, May 3, 2013 

ज्याला हाव अवधक तो गरीब आवण ज्याला आहे तयात समाधान तो श्रीमांत! हे शुद्ध तत्त्वज्ञान आहे. 

गररबी आवण श्रीमांतीची आपली व्याख्या ही पैसा नसण्यावर आवण असण्यावर अवलांबून असते. 

श्रीमहाराजाांसह सवषच सांताांची व्याख्या ही हाव असण्यावर अथवा नसण्यावर अवलांबून आहे. 

ज्याच्याकडे पैसा नाही तयाला आपण गरीब मानतो तर श्रीमहाराज हाव असलेल्याला गरीब 

मानतात. पैसा असलेल्याला आपण श्रीमांत मानतो तर श्रीमहाराज, ज्याला आहे तयात समाधान 

वाटते तयाला श्रीमांत मानतात. 'आहे तयात समाधान ' मानण्याच्या वृत्तीपायीच भारताच्या माथी 

पूवाषपार आवथषक करां टेपण आवण वनवष्क्रयता आल्याचा आरोपवजा तकष  काहीजण माांडतात. जणू 

वपढय़ावन्पढय़ा आपले लाखो लोक 'आहे तयात समाधान ' मानण्याचा सल्ला तांतोतांत पाळतच 

आहेत! वस्तुवस्थती काय आहे? वस्तुवस्थती अशी आहे की आपला जन्मच वासनेत, अथाषत 

हवेपणात आहे. आपल्या जन्माबरोबरच हवेपणाही आपल्या अांतरांगात जन्मला आहे आवण जसजसे 

वदवस जात आहेत तसतसा आपला हा हवेपणा , आपली हाव कमी न होता वाढतच आहे. 

आपल्याला जे हवां आहे ते पैशानांच वमळतां, ही जाणीव जसजशी पक्की झाली तसतसे पैशाचां पे्रम 

आपल्यात रुजत गेलां आहे. तयामुळे पैसा वमळवण्याचा प्रयतन करणे कसे योग्य आहे, हे कोणी 

कोणाला साांगावे वा वशकवावे लागत नाही. पैशाची ओढ कुणात प्रयतनपूवषक वनमाषण करावी लागत 

नाही. ती उपजतच आहे. तेव्हा आहे तयात समाधान मानायची वशकवण या देशातच जन्मली असली 

तरी आणखी हवेच, या वृत्तीचा सावषवत्रक उपशम झालेला नाही. मग पैशावर श्रीमहाराज वकां वा 

कोणीही सतपुरुर् कठोर टीका करतात तयाचा हेतू काय? ज्याची झोप सावध असते तो नुसतया 

हाकेनांही जागा होऊ शकतो, पण जो अगदी गाढ झोपला आहे तयाला जागां करण्यासाठी नुसतया 

हाका पुरेशा होत नाहीत. तयाला गदगदा हलवावां लागतां, प्रसांगी तोंडावर पाण्याचा वशडकावासुद्धा 

मारावा लागतो. तेव्हा ज्यात आमची सवाषवधक आसक्ती आहे तयापलीकडेही जीवनाचा काही हेतू 

आहे, याची जाग आम्हाला आणण्यासाठी श्रीमहाराजाांनी तया आसक्तीचां जे मूळ आहे तया पैशावरच 

वार करावा लागतो. तया वाराांनी आम्ही लगेच गाठीचा पैसा सोडून देत नाही पण वनदान पैशाच्या 

हव्यासाबद्दल थोडा ववचार तरी करू लागतो! मुख्य म्हणजे 'आहे तयात समाधान ' मानण्याचा सल्ला 

हा वनवष्क्रयतेची वशकवण देत नाही की वनवष्क्रयतेचे उदात्तीकरणही वबांबवू इवच्छत नाही. उलट तो 

माझी मानवसक क्षमता वाढववण्याची प्रवक्रया सुरू करतो. मला वकतीही वमळत रावहलां पण माझी 

वृत्ती जे वमळालां तयात समाधान मानण्याची नसेल तर तया अतृप्तीचा कधीही अांत होणे शक्य नाही. 

'आहे तयात समाधान ' म्हणजे वमळववण्याच्या प्रवक्रयेला वकां वा प्रयतनाांना पूणषववराम नव्हे. आणखी 

वमळवण्याचे प्रयतन होतच राहतील , पण तया 'आणखी 'मागे अतृप्तीचा वखवख वकां वा जोर नसेल. 

उलट आतमतृप्तीमुळे  होत असलेले प्रयतनही अवधक वनवश्चांत मनाने, वस्थर वृत्तीने म्हणूनच अचूक 

व ववचारपूवषक होत राहातील. 

  

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/chaitanya-chintan-self-satisfaction-107557/
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८८. गुलाम  

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, May 6, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज श्रीमांतीची व्याख्या समाधानावर आधाररत करतात आवण पुढे साांगतात की, 

''देहाला सुख देऊन मनाला सुख येणार नाही. समाधान मनाचा धमष आहे. मन भगवांताशी वचकटले 

तर समाधान येईल. ' ' आपण पैसा वमळवतो आवण तयातून देहकष्ट कमी करणारी आवण देहाला सुख 

देणारी साधनां ववकत घेतो. आपण असां मानतो की माझा देह सुखी झाला, माझ्या देहाला सुख 

वमळालां की मन सुखी होईल. आपण मागेच पावहलां होतां की, प्रतयक्षात मनच सुखासाठी धडपडत 

असतां आवण तया सुखाच्या भोके्तपणाचा आरोप देहावर लादला जातो. आपण नेत्रसुख म्हणतो पण 

पाहाण्याचां सुख डोळयाांना नसतां, ते मनालाच होत असतां. आपली कुणी स्तुती केली तरी ती 'कानाांना 

गोड लागते ' असां आपण मानतो. प्रतयक्षात कानाांना काहीच वाटत नसतां, श्रवणाचां ते सुख मनालाच 

होत असतां. तेव्हा देहाला सुखी ठेवण्याची धडपड ही प्रतयक्षात मनाचीच धडपड आहे. मनालाचां 

वाटतां की अमक्या अमक्या प्रकारे देहाला सुख वमळालां की मी सुखी होईन. श्रीमहाराज मात्र 

साांगतात, समाधान काय वकां वा असमाधान काय, हे मनाचेच धमष आहेत. मनच सुखी होतां मनच 

दुखी होतां, मनच मोहरतां मनच कोमेजतां, मनच खचून जातां मनच उभारी घेतां, मनच समाधानी होतां 

मनच असमाधानी राहातां. तेव्हा मनाला समाधान हवां असेल तर ते पैशाला वचकटून साधणार नाही. 

वकां बहुना कोणतयाही अवस्थर गोष्टीवर अवलांबून मन वस्थर होऊ शकणार नाही. कोणतयाही अशाश्वत 

गोष्टीला वचकटून मन शाश्वत सुख भोगू शकणार नाही. कोणतयाही चांचल गोष्टीशी जोडून घेऊन मन 

स्थैयष अनुभवू शकणार नाही. खांवडत गोष्टींना वचकटून अखांड सुख भोगू शकणार नाही. मनाला जर 

शाश्वत समाधान हवां असेल तर शाश्वताशीच वचकटून ते वमळू शकेल. केवळ भगवांतच शाश्वत आहे. 

तयालाच मन वचकटलां तरच ते खरां  शाश्वत, अखांड समाधान अनुभवू शकेल. नव्हे, तया समाधानानां 

अखांड व्याप्त होईल. पण पैशानांच हे समाधान लाभेल, असा भ्रम माझ्यात असतो आवण तो 

तोडण्यासाठीच मग श्रीमहाराजाांना पैशावर हल्ला चढवावा लागतो, तयाचे वास्तववक स्वरूप आवण 

तयाची कुरूप बाजूही दाखवावी लागते. म्हणूनच श्रीमहाराज साांगतात, ''पैशावशवाय चालत नाही 

पण पैशाइतकी वाईट वस्तू नाही. पैशाची आसक्ती नसावी. पैशाने मी सुखी होईन ही कल्पना नसावी. 

पैशाने मला मोठेपण आवण कीवतष वमळाली असे वाटू नये. ' ' पैशाइतकी वाईट वस्तू नाही! का? 

एकदा प्रमाणाबाहेर पैशाचा ओघ येऊ लागला तर तुमच्याशी होणारा लोकाांचा व्यवहार हा 

पैसाकें वित होतो. लोकाांचे तुमच्याशी असलेले वागणे हे तया पैशाच्या प्रभावापायी अनावश्यक 

अदबीचे, अनावश्यक सलगीचे, अनावश्यक कृवत्रमतेचे होऊ लागते. जगण्यातील वास्तवाशी 

असलेला सांबांध तुटतो आवण तुम्ही म्हणता तयालाच वजन येऊ लागते. मग आपण जे बोलू, जे 

करू, जे म्हणू तेच खरे, असा भ्रमही मनात उपजू लागतो. मग पैशानां आपण अलगद जेरबांद कधी 

आवण कसे होऊन जातो , ते कळतही नाही. 
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८९. पैशाचा आधार  

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, May 7, 2013 

जगण्यातलां जे सतय आहे, वास्तव आहे तयाच्यापासून पैसा आपली फारकत करतो. पैशाचा जोर 

हा सतयाला दडपू शकतो आवण असतयाला प्रवतष्ठा देऊ शकतो. पैशाच्या जोरावर सतयाला ववकृत 

केलां जाऊ शकतां आवण असतयाचरणाला सुकृत मानलां जाऊ शकतां. पैशाच्या छनछनाटाच्या नादात 

अांतरांगातील सदसवद्ववेकबुद्धीचा स्वर आतयांवतक क्षीण होतो. पैशाचा जोर, आपण जसे नाही तसे 

असल्याचा भ्रम उतपन्न करतो. पैसा अहांगांड फुलवतो. दुसऱ्याबाबत तुच्छताभाव उतपन्न करू 

शकतो. साध्या साध्या गोष्टीतला आनांदही पैशापायी वहरावला जाऊ शकतो वकां वा साध्या साध्या 

गोष्टींतही वकती आनांद असू शकतो, याची जाणीव पैशापायी वहरावली जाऊ शकते. पैसा आपल्या 

वृत्तीचा इतका खोलवर घात करतो. पण 'पैशावशवाय चालत नाही ,' हे उघड सतयच. प्रपांचात 

पदोपदी पैशाची गरज भासतेच. साधकाचाही तयाला अपवाद कसा असेल? साधकालाही पैशाची 

गरज आहेच. या दुवनयेत राहून साधनसमवपषत आयुष्य घालवायचां असेल तर अशा साधकानां 

पैशाच्या मुद्दय़ाकडे कसां पाहावां? या गोष्टीचा साधकाच्या पातळीनुसार दोन पातळयाांवर ववचार 

करावा लागेल. एक पातळी अशा साधकाची आहे जो केवळ भगवांतावर पूणष ववसांबून आहे. आपला 

सारा योगक्षेम भगवांतच चालवतो, या भावनेनां तो वनशांक वृत्तीने जगत आहे. अशा 'मामेकां  शरणां ' 

साधकाचा सवष भार 'योगक्षेमां वहाम्यहम्' असे अवभवचन देत भगवांत स्वीकारतोच. पण 

व्यवहाराचाही प्रभाव असलेल्या आवण साधनेच्या मागाषवर पवहली काही पावले टाकत असलेल्या 

साधकाला इतकां  पूणष समवपषत जगता येत नाही. साक्षात भगवांतानां गीतेत हे अवभवचन वदल्याने ते 

अवास्तवही तयाला वाटत नाही पण वास्तवात तयाचा अनुभव घेण्याइतपत धाडसही तयाच्यात असत 

नाही. आपली बहुतेकाांची वस्थती अशीच आहे. मग अशा वेळी दुसऱ्या पातळीकडे लक्ष जाते. या 

पातळीवरचा साधक आयुष्य वनवेध साधनसमवपषत जगता यावां, यासाठीच पैसा साठवतो. तो 

व्यवहारदक्षही असतो पण हा व्यवहार भगवांताला डोळयासमोर ठेवूनच तो करीत असतो. हा प्रपांच 

भगवांताचा आहे, हे मानून तो वावरत असतो. तो पैसा साठवत असला तरी तयाचा जीव पैशात 

गुांतलेला नसतो. ही दुसरी पातळी गाठणां, हे आपलां ध्येय आहे. आपण भगवांतावर ना धड पूणष 

समवपषत आहोत ना भौवतकाबाबत वनश्व््ांचत आहोत. साधनेसाठी आयुष्य व्यतीत व्हावां, असांही 

आपल्याला प्रामावणकपणे वाटतां. तया वाटण्यातली तीव्रता मात्र अधेमधे ओसरत असते. तरीही 

भगवांतावर आपली श्रद्धा असते पण पैशाचाही आधार वाटत असतो. आपल्याला या दुसऱ्या 

पातळीवर वस्थर करून नांतर पवहल्या पातळीकडे लक्ष वेधण्यासाठी श्रीमहाराज प्रपांचही सुखानां करा 

आवण सदोवदत नाम घ्या, असा मांत्र साांगतात. पैसा असूनही तयात न अडकता वजवानां साधनात 

अडकावां, यासाठीच ते साांगतात, 'प्रपांचात पैशाच्या इतकीच धीराची गरज आहे. ' याचाच अथष 

पैशानांच धीर येतो असां नाही. हा 'धीर ' म्हणजे काय? 
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९०. धीर  

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, May 8, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज जेव्हा साांगतात की, 'प्रपांचात पैशाइतकीच धीराची गरज आहे ', तेव्हा पैसा 

आवण धीर या दोन स्वतांत्र गोष्टी आहेत,  पैशानां धीर येतो, असां आपण मानत असलो तरी या दोन्ही 

गोष्टींचा असा काही आांतरसांबांध नाही, हे स्पष्टच होतां. आपल्याला वाटतां की पैसा असेल तर धीर 

येतोच. पण पैशाबरोबरच अधीरताही येऊ शकते , हे आपल्या लक्षात येत नाही! आता श्रीमहाराज 

जेव्हा साांगतात की, प्रपांचात पैशाइतकीच धीराचीही गरज आहे, तयामागचे कारण काय असावे? 

आज आपण प्रपांच सुखाचा व्हावा यासाठी सवषप्रथम तरतूद करतो ती पैशाचीच! भववष्यकाळ 

अडचणीरवहत असावा याकररता अनेकानेक प्रकारच्या योजनाांत आपण गुांतवणूक आवण तरतूद 

करतो. या सवष गुांतवणुकीचा आवण तरतुदीचा एकमात्र आधार पैसा हाच असतो. आता पैशाची 

तरतूद होऊनही आपण वनशांक काही होत नाही. मनातली काळजी सुटत नाहीच. श्रीमहाराजाांच्या 

शब्दाांत साांगायचां तर, ''एक वस्थती कायम राहात नाही म्हणून आपल्याला भीती वाटते, आवण 

वतच्यातून काळजी उतपन्न होते ' '(चररत्रातील काळजीववर्यक बोधवचने , क्र. २९). आपलां जगणां 

काळाच्या आधीन आहे. जी गोष्ट काळाच्या पकडीत आहे ती एकसमान कधीच राहू शकत नाही. 

घट, बदल आवण नाश या गोष्टी काळाच्या प्रभावापायी अटळच असतात. काळाचा प्रवाह सतत 

वाहाता आहे. तयानुसार आपल्या जीवनातही अनुकूल आवण प्रवतकूल घटना घडत जातात. पण 

आपल्याबाबतीत सदोवदत अनुकूलच घडावां, अशी आपली दृढ इच्छा असते. काळाच्या पकडीत 

जगताना ती अशक्य असते. तयामुळे काळानुरूप जे बदल आयुष्यात घडत जातील तयाववर्यी 

कल्पनेनांच आपण फार मोठी भीती आवण काळजी उतपन्न करतो. काळाचा प्रवाह जसा सतत 

वाहाता, बदलता आहे तसाच पैसाही चांचल आहे. कोणतया प्रसांगात वकती पैसा क्षणाधाषत जाईल, 

हेदेखील साांगता येत नाही. तयामुळे वकतीही पैसा गाठीशी असला तरी क्षणाधाषत धनहीन होण्याची 

भीतीही आपल्याला लागू शकते. या कल्पनेतून उतपन्न झालेल्या भीतीचां फार मोठां  ओझां मनावर 

येऊ शकतां. तयामुळेच महाराज साांगतात, पैशाइतकीच धीराची गरज आहे. हा धीर कशानां येईल? 

ज्या ज्या गोष्टींचा आज आपल्याला आधार वाटतो तयाांचां खरां  स्वरूप उमगलां तर हा धीर येईल. 

पैशासकट भौवतकातील ज्या गोष्टींचा कायमचा आधार आपण गृवहत धरला आहे तया गोष्टी 

काळाच्या पकडीत असल्याने कशा अशाश्वत आहेत , हे मनात ठसलां तर हा धीर येईल. मग खरा 

जो शाश्वत आधार आहे तो वमळाला तरच मनाची अधीरता कायमची सांपू शकते, मन वस्थर, वनशांक, 

शाांत आवण समाधानी राहू शकतां, हे जाणवू शकतां. श्रीमहाराजही म्हणूनच साांगतात, ' 'समाधान 

मनाचा धमष आहे. मन भगवांताशी वचकटले तर समाधान येईल '' (बोधवचने, क्र. ११९). पैशाला 

वचकटलेलां मन भगवांताला वचकटणां, ही गोष्ट वाटते वततकी सोपी नाही. कारण आपली 

जन्मोजन्मीची स्वाभाववक ओढ पैशाकडेच आहे , भगवांताकडे नव्हे! 
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९१. सतू्रधार  

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, May 9, 2013 

पैशाला वचकटलेलां मन जर भगवांताला वचकटलां तरच ते खऱ्या अथाषनां धीरोदात्त होऊ शकेल. पण 

ही गोष्ट सोपी नाही. कारण आपल्या हाडीमासी पैशाचां पे्रम आहे. श्रीमहाराजच म्हणाले, ''समजा 

आपले वय बत्तीस वर्ांचे आहे. एका ज्योवतर्ाने आपली कुां डली पाहून साांवगतले की, पवस्तसाव्या 

वर्ी तुम्हाला मोठा धनलाभ होणार आहे आवण नांतर दोन वर्ांनी एका सतपुरुर्ाची भेट होणार आहे, 

तर यापैकी कोणते भववष्य आपल्या लक्षात राहील?''(चररत्रातील पैसाववर्यक बोधवचने , क्र. ४). 

आपल्यालाच हा प्रश्न जणू महाराज ववचारत आहेत, असां मानून ववचार करा आवण स्वतचां उत्तर 

मनातच जोखून पाहा. भौवतकातील गोष्टींचा, पैशाचा आधार आपल्याला अवधक वाटतो आवण 

तयामुळे तयाांच्या अवस्ततवाचा आपल्याला मनोमन आनांद असतो. सतपुरुर्ाच्या सहवासाचां मोल 

खऱ्या अथाषनां उमगतां का? श्रीमहाराजाांना मानणारे आवण गोंदवल्यातच राहात असलेले एक गृहस्थ 

होते. एकदा सांध्याकाळी श्रीमहाराज तयाांच्याशी बोलत होते. श्रीमहाराजाांनी एकदम तयाांना ववचारलां, 

तुमच्या घरी कोण कोण असतां? आता गेली अनेक वर्े श्रीमहाराजाांसमोरच आपला सांसार होत 

आहे, इतकां च नव्हे तर श्रीमहाराज सवषज्ञ आहेत, असा भावही आहे. मग तयाांनी हा प्रश्न का 

ववचारावा, तयामागे काय गूढ अथष असेल, असा ववचार तया गृहस्थाांच्या मनात आला नाही. तयाांनी 

भाबडेपणाने घरातल्या सवाषची नावे साांवगतली. श्रीमहाराजाांनी पुन्हा ववचारलां, आणखी कोण 

असतां? तयाांनी डोकां  खाजवून साांवगतलां, अमका एक नातेवाईकही अधेमधे आमच्याकडेच राहातो. 

श्रीमहाराजाांनी ववचारलां, आणखी कोण असतां? तयाांनी साांवगतलां, एक कुत्रा असतो. श्रीमहाराज 

म्हणाले, म्हणजे मला तुमच्या घरात काही जागा वदसत नाही! तेव्हा तयाांना एकदम जाणवलां, आपण 

महाराजाांच्या घरात राहातो, असां मानून आपल्या घरात राहातो पण प्रतयक्षात तयाांचां स्थान प्रथम 

असतां का? तेव्हा सतपुरुर्ाच्या भेटीचे भववष्य लक्षात ठेवून आपण तयाांची आतुरतेनां वाट पाहाणार 

नाही. धनलाभाचा काळ मात्र पक्का लक्षात ठेवून ते भववष्य खरां  ठरतां का, हे आसुसून पाहात राहू. 

जर मनाची ही दशा आहे तर भौवतकाला वचकटलेलां, प्रपांचाला वचकटलेलां, पैशाला वचकटलेलां मन 

भगवांताला अथाषत श्रीमहाराजाांना वचकटणां कसां सोपां असेल? श्रीमहाराज साांगतात, ''भगवांत माझ्या 

घरातला धुरीण आहे, तो सवष कल्याणाचे करतो, तयाच्या इच्छेने सवष होते , ही भावना आहे तो भक्त 

खरा. हाच परमाथष चोवीस तासाांचा आहे'' (बोधवचने, क्र. १७०). याचाच अथष परमातम्याला 

धुरीणतव वदलां जाईल तेव्हाच खरा परमाथष साधेल. माझ्या जीवनाचा सूत्रधार परमातमा आहे, हे 

जाणवेल तेव्हाच परमाथष साधेल आवण ही  जाणीव चोवीस तास वटकेल तरच परमाथष वटकेल! आज 

मी पैशाला सूत्रधार मानत आहे. पैशाच्या जोरावर सुखी होण्याचा प्रयतन करीत आहे. पैशाच्या 

प्रभावाने माझां मन, वचत्त, बुद्धी भारून गेली आहे. तया मन, वचत्त, बुद्धीला परमातम्याकडे 

वळववण्यासाठी पैशाच्या आसक्तीवर आघात अटळ आहे. 
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९२. पैशाचं स्वरूप   

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, May 10, 2013 

पैशावर आघात करण्यासाठी पैशाचां खरां  स्वरूप श्रीमहाराजाांसह सवषच सांताांनी वेळोवेळी समजावून 

साांवगतलां आहे. एक लक्षात घ्या, जगताना पैशाची असलेली गरज तयाांनी नाकारलेली नाही वकां वा 

स्वकष्टानां पैसा कमवायला आवण वाचवायला ववरोध केलेला नाही. तया पैशाचा गवष बाळगायला, 

तया पैशालाच सवषस्व मानायला , तया पैशालाच आधार मानून मनानां तयाचां गुलाम व्हायला तयाांचा 

ववरोध आहे. श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनी स्पष्ट बजावलां आहे, ''पैसा हा काही आयुष्याचे सवषस्व 

नव्हे, वकां वा सवषश्रेष्ठ ध्येय नव्हे की म्हणून तो वाटेल तया मागाषने वमळवावा! तो नीवतधमाषनेच 

वमळवावा ' ' (चररत्रातील पैसाववर्यक बोधवचने , क्र. १). तेव्हा पैसा वमळवायला तयाांचा ववरोध 

नाही; तो वमळवण्याचा मागष मात्र नीवतधमाषला अनुसरून असला पावहजे, असा तयाांचा कटाक्ष आहे. 

महाराजही साांगतातच की, ''अगदी सांन्यासी झाला तरी तयाला पैसा हा हवाच ''(चररत्रातील वचने- 

पैसा. क्र. ३०). तेव्हा पैशाचां व्यवहारातलां स्थान तयाांनाही माहीत आहे. आपल्याप्रमाणेच 

सांन्याशालाही पैशाची गरज असते. मात्र दोघाांचा पैशाकडे पाहाण्याचा दृवष्टकोन वेगवेगळा असतो. 

पैशाचां खरां  स्वरूप लक्षात घेऊनच सांन्याशी व्यवहारापुरता पैसा बाळगतो. आपण मात्र पैशाचां खरां  

स्वरूप न जाणता, तया पैशालाच सवषस्व मानून तो वमळवत राहाण्यासाठी अहोरात्र धडपडत असतो. 

पैशाचां स्वरूप-पैशाचां स्वरूप, असां बरेचदा आपण ऐकलां. काय आहे हो हे स्वरूप? श्रीमहाराजाांसह 

सवषच सांताांचां उत्तर आहे, पैसा दुखरूप आहे! हे उत्तर आपल्याला रुचणारां  नाही, पटणारां  नाही हे ते 

जाणतातच. ते उत्तर नाकारलां नाही वकां वा पटलां तरी पैसा वमळवणांही आपण थाांबवणार नाही, हेसुद्धा 

ते जाणतात. मग हा पैसा दुखरूप कसा? श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''पैसा असेल तर दुख 

देतो आवण तो नसेल तरी दुख देतो म्हणून तो मुळातच दुखरूप असला पावहजे ' '(चररत्रातील वचने- 

पैसा. क्र. २७). पैसा नसेल तर वकती तळमळ होते , ते आपल्याला चाांगलांच माहीत आहे. तयामुळे 

तो नसेल तर दुख देतो, हे पटेल. पण तो असेल तर दुख देतो, हे पटणार नाही. काहीजण तर 

प्राथषनाही करतील की , महाराज पैसा असेल तर दुख देतो, हा अनुभव घेता यावा यासाठी आधी 

भरपूर पैसा द्या हो! जरा नीट पावहलां तरी जाणवेल की, असलेला पैसा कसा दुख देतो, याची वजवांत 

उदाहरणां आजूबाजूला घडत असतात. कोटय़वधीच्या मालमत्तेसाठी खून पडतात. नातीगोतीही 

तयाला अपवाद ठरत नाहीत. माणसापेक्षा जेव्हा तो राहातो तया जागेची वकां मत मोठी होत जाते तेव्हा 

तया माणसाला वतथून हुसकवायला आवण प्रसांगी मागाषतून येनकेनप्रकारेण दूर करायलाही मागेपुढे 

पावहले जात नाही. पैशासाठी लहानग्याांचे अपहरण करायला आवण तयाांची हतया करायला मागेपुढे 

पावहले जात नाही. तेव्हा पैसा नसून दुख देतोच पण असूनही दुख देतो तेव्हा तो दुखरूपच आहे. 

आता दुखरूप असला तरी तयाचां व्यवहारातलां स्थान काही कमी होत नाही. मग साधकानां पैसा 

कमवताना आवण साठवताना काय दृवष्टकोन ठेवावा? 
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९३. सकू्ष्मावर प्रभाव 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, May 13, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराजाांसह सवषच सांताांनी पैशाच्या मोहावर टीका केली आहे. व्यवहारात पैशावाचून 

काही चालत नाही, तयामुळे ज्याला व्यवहारातही राहायचे आहे तयाला पैशाची गरज लागतेच. 

सांताांनीही म्हणूनच पैशावर टीका केलेली नाही तर पैशाच्या आसक्तीवर टीका केली आहे. आता 

अशा पाश्र्वभूमीवर साधकाने पैशाकडे कोणतया दृष्टीने पाहावे , याचा ववचार करू. तयाआधी 

पैशावरील टीकेचे आणखी एक कारणही लक्षात घेऊ. हे जग स्थूल आवण सूक्ष्म अशा दोन गोष्टींनी 

घडलेलां आहे. स्थूल अथाषत दृश्य- भौवतक- लौवकक जगताला आपण प्रपांच म्हणतो. या 

भौवतकातील समस्त व्यवहाराचा एकमेव आधार आहे , पैसा! सूक्ष्म अथाषत अदृश्य- अलौवकक 

जगताला आपण परमाथष म्हणतो. या परमाथाषचा एकमेव आधार आहे परमातमा. माणूस हा स्थूल 

आवण सूक्ष्म या दोहोंतून साकारला आहे. माणसाचा देह स्थूल आहे, साकार आहे, दृश्यरूप आहे. 

तयाचे अांतरांग मात्र सूक्ष्म आहे. सूक्ष्म हे अवधक शवक्तमान असते. तयामुळेच सूक्ष्माचा प्रभाव फार 

मोठा असतो. मन, वचत्त, बुद्धी, अहांकार या सूक्ष्म अांतरांगात माणूस जे काही मनन करतो, वचांतन 

करतो, बोध करतो, ववचार करतो तयातूनच दृश्यातील तयाचां जगणां, तयाची कृती साकारत असते. 

दृश्यातील तयाचां वतषन जर चुकीचे असेल आवण ते सुधारायचे असेल तर मुळात सूक्ष्मातला वबघाड 

दूर करावा लागतो. तयाचां दृश्यातील आचरण सुधारायचां असेल तर मन, वचत्त, बुद्धीत सुधारणा 

अवनवायष असते. आता दृश्य-भौवतक जगातील व्यवहाराचा आधार आहे पैसा आवण पारमावथषक 

जगातील अनुसरणाचा आधार आहे परमातमा. तयामुळे भौवतकातील वावर आवण व्यवहार पैशाच्या 

आधारे करीत असतानाच परमाथाषत भगवांताचा आधार दृढ करून अांतरांगात पालट साधता आला 

तर हळुहळू सूक्ष्माचा प्रभाव व्यापक होत माझां भौवतक जगणांही पारमावथषकच होऊन जाईल. इथेच 

एक समस्या उद्भवते ती अशी की भौवतकातील व्यवहार पैशाच्या आधारे करता करता सूक्ष्मातही 

भगवांताऐवजी पैशाचीच ओढ उतपन्न होते! पैशाचाच आधार मोठा वाटतो. पैशाचा आधार 

भगवांतापेक्षा अवधक खरा आवण अवधक आश्वासक वाटतो! पैसा हा इतका खोलवर वबघाड करतो, 

घात करतो. प्रतयक्षात पैशापेक्षा पैशाचा लोभ फार घातक असतो. पैशाचा लोभ एकदा जडला की 

परमाथाषची नासाडी झालीच समजा. अहांकारामुळे माणूस खुजा बनतो आवण तयाच्या अहांकाराला 

सवाषवधक खतपाणी पैसाच घालतो. श्रीगोंदवलेकर महाराज याांचां एक चकवा असलेलां वाक्य आहे. 

ते म्हणतात, ''लहानपणी, बालपणी वृत्ती नाहीशी व्हायला दोन मोठी कारणे आहेत. एक पैसा आवण 

दुसरे ववद्या. दोन्हीपासून 'मी कोणीतरी आहे' ही वृत्ती उतपन्न होते आवण ती घातक 

असते ' '(चररत्रातील पैसाववर्यक बोधवचने , क्र. २). आता या वाक्यात चकवा काय? चकवा 

म्हणजे तया वाक्यातून जे समजल्याचां आपल्याला वाटतां तेवढाच तयाचा आशय नसतो. 'आपल्याला 

समजलां ', हे गृहीत धरणां ही फसगतच असते म्हणून हे वाक्य पुन्हा नीट वाचा. 
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९४. वृत्तीनाश  

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, May 14, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज म्हणतात,  ''लहानपणी, बालपणी वृत्ती नाहीशी व्हायला दोन मोठी कारणे 

आहेत. एक पैसा आवण दुसरे ववद्या. दोन्हीपासून 'मी कोणीतरी आहे' ही वृत्ती उतपन्न होते आवण 

ती घातक असते ' '(चररत्रातील पैसाववर्यक बोधवचने , क्र. २). आपल्याला वाटतां समजला की 

अथष! थोडां नीट वाचून ववचार करा. लहान मुलाला असून असून वकतीशी ववद्या असते आवण तयाचा 

असा काय पैसा असतो तयाच्याकडे? वृत्ती नाहीशी होण्याइतपत ववद्या आवण पैसा लहान मुलाकडे 

असतो का? 'मी कुणीतरी आहे', अशी समज तरी लहान मुलाला कुठे असते? अवलशान गाडीतलां 

काचेआडचां लहान मूल रस्तयावरच्या वभकाऱ्याच्या पोराशीही सांवाद साधतां आवण तया 'असमांजस' 

मुलाच्या सांवादानां गाडीतले 'समांजस ' आईबाबाच अस्वस्थ होतात. तेव्हा 'मी कोणीतरी आहे' ही 

जाण तर लहान मुलात नसतेच. कडेवरचां लहान मूल कुणाकडेही बघून वनव्र्याज आपुलकीनां हसतां. 

ते स्वाभाववक वनरागसपणे जगाचां असतां आवण जगाला आपलां मानत असतां. मग कोणतया 

लहानपणी ववद्या आवण पैसा आड येतात? आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या. श्रीमहाराज कधीच 

कोणतीच गोष्ट अनाठायी खचषत नाहीत. मग 'लहानपणी ' हा शब्द एकदा वापरल्यावर पुन्हा 

'बालपणी ' हा शब्द ते का वापरतात? थोडा ववचार केला की जाणवेल इथे 'लहानपणा ' हा लहान 

मुलाचा नाही, 'बालपण ' हे बालकाचां नाही. साधकाच्याच या अवस्था आहेत. पातळया आहेत. 

साधनमागाषवर नुकती कुठे सुरुवात होते ते 'बालपण ' आहे आवण साधना वकतयेक वर्ष करूनही 

ज्याचां अांतकरण ववशाल होत नाही, अथाषत साधनेत असूनही ज्याची खरी जीवनसाधना सुरूच 

झालेली नाही ते 'लहानपण ' आहे! समथष रामदासाांनीही या साधनावस्थेच्या बालपणाचा सांकेत वदला 

आहे. 'प्रभाते मनीं राम वचांतीत जावा। पुढे वैखरी राम आधी वदावा। सदाचार हा थोर साांडू नये तो। 

जनी तोची तो मानवीं धन्य होतो।। ' साधना सुरू केली तो प्रभातकाळ आहे. तया साधनेच्या प्रारांभी 

परमातम्याचां वचांतन करावां. डोळयाांपुढे जे दृश्य म्हणजे वैखरी जग वदसतां तयाचा आधी म्हणजे पाया 

हा परमातमाच आहे, ही जाणीव वबांबवावी. ही जाणीव मनात वबांबवणां आवण तयानुरूप जगणां हाच 

सवाषत श्रेष्ठ असा सदाचार आहे. जो तो आचरील तो जनीं म्हणजे भगवांताच्या वनजजनाांमध्ये, 

भक्ताांमध्ये आवण मानवीं म्हणजे सवषसामान्याांमध्ये धन्य ठरेल! श्रीमहाराज जसे लहानपणी आवण 

बालपणी हे दोन शब्द अहेतुक वापरत नाहीत तसेच रामदास महाराजही जनी आवण मानवी हे दोन 

शब्द जाणीवपूवषक योजतात. तेव्हा साधनावस्थेच्या बालपणी जर हा सदाचार वबांबला नाही आवण 

आपली ववद्या आवण आपली आवथषक वस्थती याांचा मोठेपणाच मनात वबांबला तर वृत्तीचा नाश 

होतो. अनेक वर्े साधनेत आहे पण मन खुजांच आहे, तर साधनावस्थेच्या तया लहानपणीही माझां 

तथाकवथत ज्ञान आवण माझा भौवतक आधार याांचाच मोह मनात खोलवर रुजत असतो. माझ्या 

वृत्तीवर तयाचा पररणाम होऊन वृत्ती नाहीशी व्हायला मग वेळ लागत नाही. 
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९५. बालपि-लहानपि    

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, May 15, 2013 

साधना मोडकीतोडकी का होईना , नुकतीच कुठे सुरू झाली आहे, अशी अवस्था म्हणजे 

बाल्यावस्थाच. या अवस्थेत साधनेचा हुरूपही असतो. नवां काही वशकण्याची उमेद असते. जे 

वशकत आहोत तयाचा अभ्यास करण्याची वृत्ती असते. साधना नेमकी का करायची आवण आपण 

ती का करीत आहोत , याचां नेमकां  आकलन नसतां. या अवस्थेत भौवतक सुटण्याची कल्पना 

स्वप्नातही अशक्य असते. उलट तया भौवतकाचा प्रभाव आवण आधारही कायम असतो. भौवतकात 

जर अनुकूलता असेल म्हणजे आवथषक सुबत्ता असेल तर तया सुबत्तेचाही प्रभाव मनात असतो. 

तोवर माझां लौवककात काही वशक्षण झालां असेल आवण तयातही मी 'हुशार' ठरलो असेन तर माझ्या 

तया ज्ञानाचा मला गवष असू शकतो. अनेकानेक ग्रांथ वाचून जे आध्यावतमक ज्ञान कमावलां जातां तया 

शावब्दक ज्ञानाचाही प्रभाव मनात असतो. या सवाषतून 'मी कोणीतरी आहे' ही भावना बळावत 

असते. मग प्रतयक्ष साधनेपेक्षा साधनेबद्दल तासन्तास चचाष करायला आवडतां, कुठल्या पुस्तकात 

साधनेबद्दल काय म्हटलां आहे याबद्दल बोलायला आवण आपलां मत माांडायला आवडतां, ववरुद्ध 

मताचा प्रवतवाद करायला तर अवधकच आवडतां. या शावब्दक कुस्तीतून आपलां वचषस्व स्थावपत 

करायला आवडतां आवण 'मी कुणीतरी आहे' या भावनेपायी अहांकार अवधकच बळावत असतो. 

माझां शावब्दक ज्ञान आवण भौवतक कमाई याांचा प्रभाव जर वाढत गेला आवण तयायोगे अहांकार 

बळावत गेला तर माझी वृत्ती तशीच होत जाते. आपण आधीच पावहलां की, श्रीमहाराजाांच्या 

साांगण्यानुसार वृत्ती घडववणे हाच परमाथष आहे. मग माझी वृत्तीच जर 'मी कुणीतरी आहे' या भावनेनां 

वाया जात असली तर परमाथष तरी कसा साधणार? 'बालपण 'ची ही गत. मग साधना वकतयेक वर्े 

का होत राहीना, माझी वृत्ती खुजीच रावहली, अांतकरण ववशाल झालां नाही तर हे 'लहानपण ' कधीच 

सरणार नाही. एक लक्षात घ्या , 'मी कुणीतरी आहे' या सांकुवचत भावनेतून आक्रसलेली ही 

'लहानपणा 'ची जशी ओ ांगळ अवस्था आहे तशीच साधनेचां उत्तुांग वशखर गाठूनही ज्याला आपण 

कुणीच नाही, या वृत्तीची ओढ असते ते 'लहानपण ' फार लोभस आहे! तयाचां वणषन तुकाराम 

महाराज याांनी केलां आहे. 'लहानपण देगा देवा। मुांगी साखरेचा रवा।। ' हे देवा माझी सवष समज नष्ट 

कर आवण मला लहानपण दे. साखरेच्या कणाची गोडी मुांगीच जाणते. चराचराच्या प्रतयेक 

कणाकणाांत तुझे दशषन घेण्याची गोडी 'जाणता' होऊन गमावण्याची पाळी माझ्यावर येऊ देऊ नकोस. 

'ऐरावत रतन थोर। तयासी अांकुशाचा मार।। ' समुिमांथनातून जी रतने वनघाली तयात ऐरावत हा इांिाचा 

हत्तीही होता. पण म्हणून तयाला अांकुशाचा मार चुकला नाही. 'जाणते'पणाचा अहांकार आहे तयाला 

अांकुशाचा मार चुकणार नाही. 'ज्याचे अांगी मोठेपण। तया यातना कठीण।। ' ज्याच्या रोमारोमाांत 

अहांकार भरला आहे तयाच्या नवशबी यातनाच आहेत. 'तुका म्हणे जाण। व्हावे लहानाहूवन लहान।। ' 

तुकोबा म्हणतात, ज्याला लहानाहून लहान व्हावां, हे उमगतां तयाला खरी जाण आली 
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९६. धनवास्तव  

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, May 16, 2013 

गेले काही वदवस आपण जे वचांतन केलां तयानुसार साधनावस्थेच्या सुरुवातीला म्हणजे बालपणी 

'मीपणा 'पायी होणारा घात आवण वकतयेक वर्े साधना करूनही अांत:करण खुजे रावहलेल्या 

लहानपणात 'मीपणा'पायी होणारा घात, याबाबत श्रीमहाराजाांनी सावध केलां आहे, हे आपण 

जाणलां. तयाला जोडून लहानाहून लहान होण्याचा तुकाराम महाराज याांचा बोधही पावहला. हे 

'लहानाहुवन लहान ' होण्याच्या आड येतो तो पैसाच. माझ्या वृत्तीवर थेट आघात करतो तो पैसाच. 

हा पैसाच माझ्यातला अहांकार वाढवत असतो. मग या पैशाचां करावां तरी काय? एक गोष्ट खरी की 

भरल्यापोटी मी हे वलहीत आहे आवण पोट भरलां आहे म्हणून वाचण्याची तुम्हालाही शक्ती आहे. 

तेव्हा आपण दोघे पैशापासून मुक्त नाही आवण होणारही नाही. तेव्हा उगाच पैसावबसा झूठ आहे, हे 

वरकरणी साांगणांही खोटां  आहे. मग झूठ काय? तया पैशाचा प्रभाव खोटा आहे. तया पैशाचा मोह 

व्यथष आहे. तया पैशाची आसक्ती घातक आहे. पैशाची ओढ माझ्यात श्रीमांतीची ओढ वनमाषण करते. 

श्रीमांत होण्यात काहीच गैर नाही की पाप तर तयाहून नाही. पण आपल्या मनातली 'श्रीमांती' ही 

जगाचा मान वमळवण्याच्या आसक्तीतून वनमाषण झालेली कल्पना असते. थोडा पैसा साठू द्या, आपलां 

मन तया मानानां दररिी बनत जातां, अशी गत आहे. तेव्हा तया श्रीमांतीची ओढही परमाथाषची नासाडी 

करते. श्रीमहाराजाांचां एक सुांदर वाक्य आहे, ''आपल्या प्रपांचाला जेवढा जरूर आहे तेवढा पैसा 

आपल्याला वमळाला की बस झाले. आपल्याला अडचण नाही पडली की आपली श्रीमांतीच आहे. 

श्रीमांतीला पुष्कळ पैसा लागतो असे थोडेच आहे?'' (चररत्रातील पैसाववर्यक बोधवचने , क्र. ३०). 

आपल्या आजच्या प्रपांचाची रीत पावहली तर मात्र वजतका पैसा वमळत जातो वततक्या आपल्या 

गरजा वाढतच जातात, मग जरुरीपुरता पैसा वमळत असल्याची तृप्ती आपल्या कधीच अनुभवाला 

येत नाही. वकतीही पैसा वमळाला तरी आपली नड आवण अडचण काही सांपत नाही. तेव्हा 

प्रपांचासाठी पैसा वमळवताना आवण साठवतानाही हा प्रपांच परमाथाषसाठी आहे, हे भान वटकवण्याचा 

अभ्यास केला पावहजे. आपल्या गरजाांवर मयाषदा आणून पैसा वाचवला पावहजे. आपल्यातला 

हवेपणा कमी करण्याचा अभ्यास केला पावहजे. पैशाची गरज आहे. एखादा रोग उद्भवला तर 

वैद्यकीय खचाषसाठी वकती अमाप खचष होतो. तेव्हा पैसा असला पावहजे आवण तो वाढवलाही 

पावहजे पण तयानां वृत्ती दररिी बनत जाता कामा नये. आता इथेच एक धोक्याचां वळणही आहे. 

प्रारब्धानुरूप जन्मजात आवथषक सुबत्ता असेल वकां वा प्रयतनपूवषक आवथषक सुवस्थती वाटय़ाला आली 

असेल तर अशा धनवांत साधकानां कोणती सावधवगरी बाळगली पावहजे? मागेच आपण पावहलां 

की, 'नाही म्हणणां हेही वैराग्य नव्हे', असां श्रीमहाराजच साांगतात. म्हणजेच प्रारब्धानुसार वकां वा 

प्रारब्धाच्या चौकटीतील प्रयतन व पररश्रमाांनुसार जर साधकाच्या वाटय़ाला धनयोग आला तर तयाला 

नाकारणांही वैराग्य नाही. अशा 'श्रीमांत ' साधकाला एक धोक्याचां वळण मात्र लक्षात ठेवावां लागतां. 
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९७. धनजतन 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, May 17, 2013 

प्रारब्धानुरूप जन्मजात आवथषक सुबत्ता असेल वकां वा प्रयतनपूवषक आवथषक सुवस्थती वाटय़ाला आली 

असेल तर अशा धनवांत साधकानां कोणती सावधवगरी बाळगली पावहजे? साधना जसजशी वाढत 

जाते तसतसा सत्त्वगुण वाढू लागतो. हा सत्त्वगुणसुद्धा वततकाच बाधक आवण घातक ठरू शकतो! 

'तुम्ही साधू मग तुम्हाला इतकी जमीन कशाला हवी,' असा प्रश्न करत साक्षात श्रीमहाराजाांचे 

नातेवाईकही ती जमीन वमळवायची धडपड करायचे वतथे आपल्यासारख्या साधकाांचा काय पाड? 

तेव्हा तुमच्या सत्त्वगुणाचा फायदा उठवण्याचा प्रयतन करून आपला स्वाथष साधायचा प्रयतन दुवनया 

हमखास करू शकते. श्रीमहाराजाांना एकानां ववचारलां, महाराज व्यवहारात लबाडी करावी लागते. 

ती करावी की करू नये? श्रीमहाराजाांनी साांवगतलां, दुसऱ्याची लबाडी ओळखण्याइतकी लबाडी 

आपल्यात असावी! तेव्हा आपल्या सत्त्वगुणाचा गैरफायदा कुणी घेत असेल तर आपल्यालाही ती 

लबाडी ओळखण्याइतपत व्यवहारी राहावां लागेल. हा कां जूर् वकां वा किू होण्याचा सल्ला नाही. 

पैशाचा ओघ मग तो क्षीण असो की मोठा , तो सुरू असेल तर तो पैसा तयात न गुांतता आवण 

अनाठायी खचष न करता वाचवला पावहजे. तया पैशावर डोळा ठेवून कुणी जर तुमच्या सावत्त्वकतेचा 

फायदा उचलू पाहात असेल तर असा गैरफायदाही कुणाला घेऊ देता कामा नये. अथाषत या गोष्टी 

वाचून कमी कळतात अनुभवानांतर अवधक कळतात. पण अनुभवानेही आपल्याला समज न 

येण्याचा धोका उरतोच! या बाबतीतही श्रीमहाराजाांनी अतयांत व्यावहाररक बोध केला आहे. 

श्रीमहाराज साांगतात, ''आपल्याला कोणी पैसे मावगतले तर लगेच देऊ नयेत आवण तो मागेल इतके 

देऊ नयेत. ' '(चररत्रातील पैसाववर्यक बोधवचने , क्र. २६). कोणी पैसे मावगतले आवण भारावून 

आपण लगेच वदले तर काय होतां? कधीही मागा हा पैसा देतोच , असा समजही वनमाषण होतो. दुसरी 

गोष्ट, मावगतल्याइतके पैसे देऊ नयेत. याचांही कारण तेच. मागू तेवढे पैसे वमळतात, असाही भ्रम 

होतो. तयातही एक गोष्ट अशी की वदलेले पैसे बुडाले तर, बरां  झालां मावगतले तेवढे तरी वदले नाहीत, 

हे तयातल्या तयात एक समाधान वमळतां! दुसरी गोष्ट म्हणजे या वनणषयाची वाच्यता वकां वा जावहरात 

करू नये. कारण मग मागणारा हवे होते तयापेक्षा जास्तच पैसे मागेल मग आपल्यालाही कमी 

वदल्याचां आवण तयालाही जेवढे हवे होते तेवढे वमळाल्याचे समाधान वमळेल! गमतीचा भाग सोडा. 

असां आहे, जगातले सवष व्यवहार पैशाच्याच आधारे चालतात आवण व्यवहारात राहूनच परमाथष 

साधायचा असेल तर व्यावहाररक गरजा पूणष व्हाव्यात इतपत पैसा गाठीला बाांधला पावहजे. कारण 

ही दुवनया अडचणीत धावून येईलच, याची काही शाश्वती नाही. जोवर परमातम्याचा आधार मनानां 

पूणष पकडलेला नाही तोवर पैशाचा आधार तोडता येत नाही. पण खरा शाश्वत आधार कोणता , 

याबाबत गफलत मात्र असता कामा नये. आता एवढां वाचूनही काहीजणाांच्या मनात एक प्रश्न 

येईलच. कुणाला मदत करण्यात काही गैर आहे काय? 
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९८. परोपकार  

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, May 20, 2013 

कुणाला मदत करण्यात काही गैर आहे काय, असा प्रश्न आपल्या मनात येऊ शकतो. एक गोष्ट खरी 

आहे की असा ववचार मनात येणांही आजच्या काळात कठीण आहे. कारण आज आपलां जगणां 

इतकां  स्वकें वित झालां आहे की आपल्यापलीकडे दुसऱ्या कुणाच्या दुखाचा ववचारही आपल्या 

मनाला वशवत नाही. तेव्हा हा ववचार मनात येणां चाांगलांच आहे पण या ववचारामागे आपल्याच 

अज्ञात मनात काही सुप्त हेतू दडलेले असतात की तयाांची आपल्याला जाणीवही नसते. तयामुळे 

आपल्या या भावनेचा सच्चेपणाही तपासला पावहजे. श्रीगोंदवलेकर महाराज याांचां एक वाक्य आहे. 

तयात ते सवाल करतात , ''ज्याला कोणी नाही तयाचे करणे ही देवाची सेवाच नाही का?''(बोधवचने, 

क्र. ४७०). या वाक्याचा खरा व्यापक अथषभेद आपण नांतर पाहाणारच आहोत, पण वरकरणी तरी 

हे वाक्य वाचून हेच जाणवतां की ज्याचां कुणी नाही अशा व्यक्तीच्या वहतासाठी काही करणां, अशा 

व्यक्तीला आधार देणां हीसुद्धा देवाचीच सेवा आहे. यालाच सामान्यत: परोपकार म्हटलां जातां. पण 

परोपकार इतका सोपा असतो का? खरा परोपकार कोण करतो? श्रीमहाराज शेताची उपमा देऊन 

साांगतात की एका शेतात पाणी भरपूर साचून राहात असेल, पुरून उरत असेल तर ते बाहेर, इतर 

शेतात टाकता येते. गरजेपेक्षा पाणी साचून रावहलां तर वपकाचीही हानी होते. तयामुळे असे पाणी 

दुसऱ्या शेतात टाकणे हे ते या शेताच्याही वहताचेच होते. पण मुळात या शेतालाच जर पुरेसां पाणी 

वमळत नसेल तर काय उपयोग? हे रूपक नमूद करीत श्रीमहाराज २७ मेच्या प्रवचनात स्पष्ट 

साांगतात, ''ज्या महातम्याांनी स्वतचा उद्धार करून घेऊन, जगाच्या कल्याणाकररताच जन्म घेतला 

तयाांनाच परोपकाराचा खरा अवधकार! ' ' अथाषत ज्यानां स्वतचां आतमकल्याण साधून घेतलां आहे तोच 

दुसऱ्याचां कल्याण करू शकतो. आता इथे एक भावुक प्रश्नही आपल्या मनात येतो. भले माझां पोट 

भरलां नसेल आवण माझ्याकडे एकच भाकर असेल आवण एखादा उपाशी माणूस समोर उभा ठाकला 

तर माझ्यातली अधी भाकर तयाला देण्यात चूक काय? अगदी याचप्रमाणे भले मी आतमकल्याण 

साधून घेतलां नसेल पण दुसऱ्याचां कल्याण साधून देण्यासाठी प्रयतन करण्यात गैर काय? 

श्रीमहाराजाांनाही या प्रश्नाची जाणीव आहे. म्हणूनच तया प्रवचनात ते साांगतात, ''ज्या महातम्याांनी 

स्वतचा उद्धार करून घेऊन, जगाच्या कल्याणाकररताच जन्म घेतला तयाांनाच परोपकाराचा खरा 

अवधकार. मग प्रश्न असा येतो की , इतराांनी परोपकाराची बुद्धी ठेवूच नये आवण तसा प्रयतनही करू 

नये की काय? तर तसे नाही. परोपकाराची बुद्धी आवण प्रयतन असणेच जरुर आहे. पण परोपकार 

म्हणजे काय आवण तयाचा दुष्पररणाम होऊ न देता तो कसा करता येईल, हे पाहणे आवश्यक आहे. 

भगवांताची सेवा या भावनेने दुसऱ्याकररता केलेली मेहनत याला परोपकार म्हणता येईल, आवण 

तयापासून नुकसान होण्याची भीती नाही. पण हे वाटते वततके सोपे नाही.. ' ' हा परोपकार का सोपा 

नाही? ते आता पाहू. 
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९९. घात  

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, May 20, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात,''भगवांताची सेवा या भावनेने दुसऱ्याकररता केलेली मेहनत याला 

परोपकार म्हणता येईल , आवण तयापासून नुकसान होण्याची भीती नाही. पण हे वाटते वततके सोपे 

नाही; कारण मनुष्याची सहज प्रवृत्ती अशी की, थोडेसे काही आपल्या हातून घडले की, 'ते मी केले, 

मी असा चाांगला आहे', अशा तऱ्हेचे ववचार येऊन तो अवभमानाला बळी पडतो. ' ' तेव्हा परोपकार 

या शब्दाांतच उपकार आहे आवण उपकाराच्या भावनेने उपकार करणाऱ्याच्या मनाला अहांकार फार 

लवकर वशवतो. 'मी होतो म्हणून ते झालां ', असां माणूस वकतयेक वर्ांनांतरही वहरररीने साांगतो. खरा 

परोपकार वकती ववशाल असतो? चालताना पडून पाय दुखावला तर हातानां तो चेपल्यावर बरां  

वाटतां. पण हा काय हाताचा पायावर परोपकार झाला का? वजथे पर काही नाहीच स्वतच आहे वतथे 

परोपकार कोणता? या भावनेनां आपलेपणानां जी मदत केली जाते तयात परोपकाराचा भावच असू 

शकत नाही. इतका व्यापक आवण शुद्ध भाव आपला असत नाही. मग वनदान भावना काय असली 

पावहजे? श्रीमहाराज साांगतात, ''ज्या ज्या वेळी दुसऱ्याकररता काही करण्याची सांधी वमळेल, तया 

तया वेळी वतचा फायदा घेऊन मनाला अशी वशकवण द्यावी की , 'देवा तुझ्या सेवेचा लाभ मला 

वदलास ही माझ्यावर कृपा झाली. अशीच कृपा करून आणखी सेवा करून घे. ' ही ववचारसरणी 

जागृत रावहली नाही तर आपला कसा घात होईल याचा पत्ताच लागणार नाही. म्हणून अतयांत जपून 

वागणे जरूर आहे. परोपकार याचा सरळ अथष पर-उपकार; म्हणजे दुसऱ्यावर केलेला उपकार. 

यावरून असे लक्षात येईल की , परोपकाराला दोन व्यक्तींची गरज लागते. एक उपकार करणारा 

आवण दुसरा उपकार करून घेणारा. जगातल्या सवषसाधारण व्यक्ती पावहल्या तर आपल्या स्वतवरून 

असे वदसते की, मी एक वनराळा आवण प्रतयेक व्यक्ती आवण वस्तुमात्रागवणक सवष जग वनराळे. 

मनाच्या या ठेवणीमुळेच, जर आपल्या हातून दुसऱ्याचे कधीकाळी एखादे काम होण्याचा योग 

आला तर 'मी दुसऱ्याचे काम केले ' ही जाणीव होऊन अहांकार झपाटय़ाने वाढू लागतो. म्हणून 

परोपकाराच्या बाबतीत अतयांत सावध राहण्याची सूचना सवषच सांताांनी वदली आहे. '' (प्रवचने, २७ 

मे) या प्रवचनाचां शीर्षकच आहे 'वनरवभमानी परोपकार ही भगवांताची सेवाच ' आवण या प्रवचनाच्या 

तळाशी बोधटीप आहे की , 'जगात परोपकारी म्हणून नावाजलेले पण भगवांताचे अवधष्ठान नसलेले 

मोठमोठे लोकसुद्धा मानावबनात कोठेतरी अडकल्यावाचून राहणार नाहीत. ' तेव्हा परोपकार हा 

अवभमानयुक्त असेल, अहांकार पोसणारा असेल तर तो भगवांताची सेवा होत नाही. तो फसव्या 

सापळयासारखा मला अडकवतो. मोठमोठी लाकडां पोखरणारा भुांगा जसा कमळाच्या पाकळया 

वचरून बाहेर पडत नाही , तसे परोपकाराला भगवांताचां अवधष्ठान नसलेले मोठय़ा ताकदीचे लोकही 

तया उपकाराच्या बदल्यात मान वमळावा , या ओढीत अडकून क्षुि वृत्तीचे होत जातात. आवण वृत्तीचा 

घात हा तर परमाथाषचाच घात आहे! 
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१००. ज्याचं कुिी नाही असा कोि?  

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, May 22, 2013 

परोपकार वकां वा सेवा हीसुद्धा ईश्वराचीच पूजा होते, सेवा होते. पण आपण जगाला मदत करायला 

जातो तयाचा हेतू काय असतो? तर जग सुखी व्हावे, जग सुधारावे, जगात दुख उरू नये. जग दुखमुक्त 

व्हावां म्हणून, ते सुधारावां म्हणून माणूस आपल्यापरीने काम करीत राहतो तसेच काहीजण मोठमोठी 

सामावजक कामेही उभारतात. अनेक चळवळी उभारा पण तयाांना भगवांताचां अवधष्ठान मात्र पावहजे, 

असां समथाषनीही बजावलां होतां. प्रतयक्षात अहांकाराचांच अवधष्ठान आपल्या सेवेला, कामाला, 

सुधारणाांना लाभतां. ईश्वराची कमषफुलाांनी पूजा म्हणून होणारी ही सेवा जर वनरवभमानी नसेल तर 

तयातून अहांकार वाढतो आवण वृत्तीचाच नाश होतो. वृत्तीचा नाश हा तर परमाथाषचाच घात आहे. 

मग ' 'ज्याला कोणी नाही तयाचे करणे ही देवाची सेवाच नाही का?''(बोधवचने, क्र. ४७०) या 

श्रीमहाराजाांच्या वाक्याचा व्यापक आवण गूढ अथष काय असावा? तो उकलण्यासाठी श्रीवनसगषदत्त 

महाराज याांच्या सांवादाकडे वळू. जगातला अनाचार, दुराचार, अतयाचार याबाबत एक पाश्चात्त्य 

साधक तावातावाने बोलत होता. श्रीवनसगषदत्त महाराज म्हणाले , ''चेहरा बदलल्यावशवाय तुम्ही 

प्रवतवबांब बदलू शकत नाही. अगोदर हे पक्के जाणा की तुमचे जग तुमचे स्वतचेच प्रवतवबांब आहे. 

उगाच प्रवतवबांबाला दोर् देऊ नका. स्वतकडे लक्ष पुरवा. मानवसक आवण भाववनक दृष्टीने स्वतला 

नीट सुधारा. मग भौवतक जग आपोआप सुधारेल. तुम्ही आवथषक, सामावजक, राजकीय 

सुधारणाांबद्दल एवढे बोलत असता. सुधारणा राहू द्या. अगोदर सुधारणा करणाऱ्याांकडे लक्ष पुरवा. 

मूखष, अधाशी, वनषु्ठर असणारा माणूस कशा प्रकारचे जग वनमाषण करू शकेल?' तयावर साधक 

स्पष्टपणे साांगतो, 'हृदयपररवतषनाची वाट पाहावी लागणार असेल तर आम्हाला अवनवश्चत 

काळापयंत वाट पाहावी लागेल. आपला सल्ला पररपूणषतेचा आहे आवण वनराशाजनकही आहे. 

सारे लोक पूणष होतील तेव्हा जगही पूणष होईल, हे सवषपररवचत सतय वकती वनरुपयोगी आहे! ' तयावर 

श्रीवनसगषदत्त महाराज ताडकन् उत्तरतात, ''पण मी ते उच्चारलेले नाही. मी एवढेच म्हटले की , 

स्वतला बदलल्याखेरीज तुम्ही जग बदलू शकत नाही. 'प्रतयेकाला बदलल्याखेरीज ' असे मी 

म्हटलेले नाही. दुसऱ्यात बदल घडववण्याची जरुरी नाही, तसे करणे शक्यही नाही. पण तुम्ही स्वतला 

बदलू शकता. मग तुम्हाला असे आढळेल की दुसऱ्या कोणतयाच बदलाची जरुरी नाही. ' ' तेव्हा खरे 

पररवतषन आांतररक आहे. ते होत नाही तोवर बाह्य़ पररवतषनाची शक्तीही लाभणार नाही. श्रीवनसगषदत्त 

महाराजाांचांच वाक्य आहे, 'दुसऱ्याांना मदत करण्यासाठी अगोदर स्वतला मदतीची गरज असता 

कामा नये. ' तेव्हा 'ज्याचां कुणी नाही तयाचां करणे ही देवाचीच सेवा ' हे खरे पण ज्याचां कुणी नाही, 

असा खरा कोण आहे? या जगात कुणी कुणाचा नाही, आपलां कुणीही नसतां, येताना माणूस एकटाच 

आवण जातानाही एकटाच असतो , असां तत्त्वज्ञान आपल्याला तोंडपाठ आहे. तयामुळे ज्याचां कुणी 

नाही, असे आपण स्वतच आहोत! आपल्यालाच मदतीची आवण सुधारणेची गरज आहे! 
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१०१. उंबरठा  

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, May 23, 2013 

या जगात ज्याचां कुणी नाही, असे आपणच आहोत आवण आपल्यालाच मदतीची गरज आहे. जेव्हा 

ती गरज पूणष होईल तेव्हाच आपण जगाला खऱ्या अथाषने मदत करू शकू. आता कोणतया मदतीची 

आपल्याला गरज आहे आवण ती नेमकी कशी लाभेल , याचा ववचार आपण तपवशलात करूच. 

पण तो सुरू करण्याआधीच्या उांबरठय़ावर थोडां ववर्याांतर करू. कालचा भाग वाचून काही जणाांच्या 

मनात थोडा ववकल्प आला असू शकतो. हे 'चैतन्य वचांतन ' असताना तयात श्रीवनसगषदत्त 

महाराजाांच्या ववचाराांची जोड कशाला, असां कुणाला वाटेल आवण श्रीमहाराजाांनाही हेच साांगायचां 

असेल कशावरून, असांही काहींच्या मनात येईल. खरां  तर सतय एकच असतां आवण वेगवेगळया 

सतपुरुर्ाांनी ते साांवगतलां तरी ते एकच असतां! श्रीवनसगषदत्त महाराजाांच्या साांगण्याचां सार असां की, 

'चेहरा बदलल्याखेरीज प्रवतवबांब बदलू शकत नाही. चेहऱ्यातच दोर् आहे म्हणून तो प्रवतवबांबातही 

आहे. जग हे तुमचेच प्रवतवबांब आहे. ते प्रवतवबांब म्हणजे जग सुधारायचे तर आधी स्वतला सुधारा 

मग भौवतक जग आपोआप सुधारेल. ' आता श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनीही हेच साांवगतलां. 

पुराव्यासाठी १४ ऑक्टोबरचां प्रवचन पाहा. तयात श्रीमहाराज वनक्षून साांगतात की, ''परमातम्याने 

आपल्याला लोककल्याणाथष सवष काही शक्ती द्याव्यात , असे काही माणसाांना वाटते. पण अमुक 

एका देहामाफष तच लोककल्याण व्हावे , अशी इच्छा का असावी? देहबुद्धी सुटली नाही असाच याचा 

अथष नव्हे का? शक्ती वापरण्याचे सामथ्र्य आपल्याला आले तर परमातमा कदावचत ती देईलही. 

लहानाच्या हातात तलवार देऊन काय उपयोग? लोकाांनी आपले ऐकावे असे तुम्हाला वाटते; पण 

अजून क्रोध अनावर आहे, मन ताब्यात नाही, असेही म्हणता! तर आधी आपल्या ववकाराांवर, 

मनावर छाप बसवा आवण मग लोकाांबद्दल ववचार करा. तुम्हाला जनवप्रयतव पावहजे ना? मग जनाांचा 

राजा परमातमा, तयाचे वप्रयतव सांपादन करा, म्हणजे जनवप्रयतव आपोआपच येईल. तुम्हाला लोक 

वाईट वदसतात , पण तयाांना सुधारायला जाऊ नका. तुमच्याच मनात वाईट आहे म्हणून लोक 

तुम्हाला तसे वदसतात. स्वतला आधी सुधारा म्हणजे कुणीही वाईट वदसणार नाही. ' ' याच प्रवचनात 

श्रीमहाराज पुढे म्हणतात, ''आपण सावत्त्वक कृतये करतो, पण तयाांचा अवभमान बाळगतो. सावत्त्वक 

कृतये चाांगली खरी, पण तयात अवभमान ठेवला तर फार वाईट. एक वेळ वाईट कृतये परवडली; 

केव्हा तरी तयाांचा पश्चात्ताप होऊन मुक्तता तरी होईल. पण सावत्त्वक कृतयातला अवभमान कसा 

वनघणार? मी आप्तइष्टाांना मदत केली आवण ते म्हणू लागले की, 'यात याने काय केले? परमातम्याने 

तयाला वदले म्हणून तयाने मदत केली ', हे ऐकून मला वाईट वाटते! वास्तववक तयाांना परमातमा 

आठवला आवण मी मात्र 'मी वदले ' असा अवभमान धरून वाईट वाटून घेतो! परमातम्याने तयाांना 

माझ्या हाताने वदले , हीच सतय वस्थती असताना मला वाईट वाटण्याचे कारण काय?'' आता या 

वाक्याांवरूनही आपल्या मनात ववचारकल्लोळ सुरू झाला असेल. तो वनस्तरू. 
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१०२. जननप्रयत्व   

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, May 24, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज याांचे जे ववचार आपण गेल्या भागात वाचले तयातून अनेक तरांग आपल्या 

मनात उमटले असतीलच. तयाांचा मागोवा घेत बोधाचा अथष जाणून घेण्याचा प्रयतन करू. 

श्रीमहाराजाांच्या साांगण्यात एक शब्द आला आहे तो म्हणजे 'जनवप्रयतव '. आपण दुसऱ्याांसाठी जे 

काही करीत असतो तयामागे आपले अनेक सुप्त हेतू असतात तयातला एक असतो जनवप्रयतव. 

लोकाांना आपण आवडावां, हा तो हेतू असतो. श्रीमहाराज तयासाठी साांगतात की जनाांचा जो राजा 

परमातमा तयाचां वप्रयतव सांपादन करा की जनवप्रयतव लाभेल. आता परमातम्याचां वप्रयतव सांपादन 

करायचां म्हणजे काय आवण तयाचा मागष काय, हे श्रीमहाराज इथे ववशद करीत नाहीत पण अन्य 

एके वठकाणी तयाचा तपशील श्रीमहाराजाांनी वदला आहे. श्रीमहाराज जनवप्रयतवाला कमी लेखत 

नाहीत. उलट खरां  जनवप्रयतव आपल्या माणसाला लाभावां, असां तयाांना वाटतां. आपल्या मनातल्या 

जनवप्रयतवाबद्दलच्या कल्पना आवण ते वमळववण्याचे आपले मागष , याबाबतीत मात्र मोठीच गफलत 

आहे. खरां  जनवप्रयतव म्हणजे काय आवण ते लाभण्याचा खरा शुद्ध मागष कोणता, हे स्पष्ट करताना 

श्रीमहाराज म्हणतात , ''मला जनवप्रयतव फार आवडते. कारण जो लोकाांना आवडतो, तोच 

भगवांताला आवडतो. जो वनस्वाथी असेल तयालाच जनवप्रयतव येईल. आपण आपल्यासाठी जे 

करतो ते सगळयाांसाठी करणे, हे भगवांताला आवडते. आपण आपल्यापुरते न पाहता सवष वठकाणी 

भगवांत आहे, असे पाहावे. प्रतयेकाला आपण हवेहवेसे वाटले पावहजे. असे वाटण्यासाठी लोकाांच्या 

मनासारखेच वागले पावहजे वकां वा तयाांना आवडेल तेच बोलले पावहजे असे नाही. प्रेम करायला 

कशाचीही जरुरी लागत नाही; पैसा तर वबलकूल लागत नाही, हे मी माझ्या अनुभवावरून साांगतो. 

जगात कुणी भोगली नसेल एवढी गररबी मी भोगली आहे. अशा गररबीमध्ये राहूनही माझे अनुसांधान 

वटकले, मग तुम्हाला ते वटकवायला काय हरकत आहे? मी जर काही केले असेल तर मी कधी 

कुणाचे अांतकरण दुखवले नाही, तेवढे तुम्ही साांभाळा ' '(प्रवचने, २५ फेब्रुवारी). श्रीमहाराजाांच्या 

एकेका पररच्छेदावरून खरां  तर पुस्तकां च्या पुस्तकां  वलवहली जाऊ शकतात तरी साांगणां अपूणषच 

राहील! आपण आपल्या स्थलमयाषदेत ववचार करू. लोकाांना आपण आवडावां यासाठीचे आपले 

मागष काय असतात? आपण लोकाांना आवडेल असांच वागू पाहतो, लोकाांना आवडेल असांच बोलू 

पाहतो, लोकाांना आवडतां म्हणून तयाांच्यासाठी पैसाही खचष करू पाहतो. श्रीमहाराज तर या वतन्ही 

गोष्टी मोडीत काढतात. पाहा बरां ! लोकाांना आवडेल असांच बोलायची गरज नाही, हे ठामपणे 

साांगतानाच लोकाांचां अांतकरण कधी दुखवू नका, असांही श्रीमहाराज साांगतात! लोकाांच्या मनासारखां 

वागायची गरज नाही, हे साांगतानाच तयाांचां अांतकरण दुखवू नका, असांही बजावतात. आपल्या 

मनासारखां कोणी वागलां नाही वकां वा बोललां नाही तर आपलां अांतकरण दुखावतांच ना? मग 

परस्परववसांगत भासणाऱ्या या वाक्याांतील आांतरसांगती काय असावी? 
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१०३. दोन अटी  

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, May 27, 2013 

आपल्या मनासारखां कोणी वागलां नाही वकां वा आपल्या मनासारखां कोणी बोललां नाही तर आपलां 

मन वकती पटकन दुखावतां. मग लोकाांचां अांतकरणही दुखवायचां नाही पण तयाांच्या मनासारखांच 

बोललां पावहजे वकां वा वागलां पावहजे, असां नाही, असां श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात तेव्हा तया 

साांगण्यातली आांतरसांगती काय असावी? ती शोधताना ज्या दोन अटी श्रीमहाराजाांनी घातल्या आहेत 

तया आधी नीट जाणून घ्याव्या लागतील. तयातली पवहली अट आहे वनस्वाथीपणा (जो वनस्वाथी 

असेल तयालाच जनवप्रयतव येईल) आवण दुसरी अट म्हणजे अखांड अनुसांधान (प्रतयेकाला आपण 

हवेहवेसे वाटले पावहजे. असे वाटण्यासाठी लोकाांच्या मनासारखेच वागले पावहजे वकां वा तयाांना 

आवडेल तेच बोलले पावहजे असे नाही. प्रेम करायला कशाचीही जरुरी लागत नाही ; पैसा तर 

वबलकूल लागत नाही, हे मी माझ्या अनुभवावरून साांगतो. जगात कुणी भोगली नसेल एवढी गररबी 

मी भोगली आहे. अशा गररबीमध्ये राहूनही माझे अनुसांधान वटकले, मग तुम्हाला ते वटकवायला 

काय हरकत आहे?) या दोन गोष्टी साधतील तेव्हाच कुणाचेही अांतकरण दुखावले जाणार नाही! 

आपल्याकडून दुसऱ्याचां अांतकरण सहज दुखावतां कारण आपलां वागणां, बोलणां स्वाथषपे्रररत असतां. 

आपल्या कृतीला, वागण्या-बोलण्याला भगवांताच्या स्मरणाचां अवधष्ठान नसतां. अथाषत आपण जे 

वागत आहोत वा बोलत आहोत ते भगवांताला  अथाषत आपल्या सद्गुरूां ना आवडेल का, याचा 

ववचार नसतो. तयामुळे स्वाथषपे्रररत आवण अववचारी अशा आपल्या वागण्या-बोलण्याने दुसरी माणसां 

सहज दुखावली जातात. बरां  दुसऱ्याकडूनही आपलां अांतकरण सहज का दुखावलां जातां? आता 

पटकन वाटेल की ती लोकां ही स्वाथाषने आवण अववचाराने वागत असतील म्हणून. पण नाही! इथेही 

याच दोन्ही अटी आपल्याकडूनच पूणष होत नाहीत हेच एकमेव कारण आहे! दुसरा आपल्याशी जे 

बोलत वा वागत आहे ते आपण स्वाथाषच्याच प्रभावाखाली राहून ऐकत व अनुभवत असतो 

तयामुळेच आपलां मन दुखावतां. अगदी तयाचप्रमाणे दुसऱ्याची आपल्याशी जी वागणूक सुरू आहे 

ती अनुभवताना भगवांताचां अनुसांधान आपल्याकडूनच सुटलां असतां म्हणूनच आपलां अांतकरण 

दुखावतां. तेव्हा या अटींची पूतषता दोन्ही बाजूांनी आपल्यालाच करायची आहे. जर माझ्या वागण्या-

बोलण्यात स्वाथष नसेल आवण भगवांताच्या अनुसांधानात राहूनच माझ्याकडून प्रतयेक कृती होत 

असेल तर मग ती कृती वा साांगणां हे भगवद्इच्छेनेच होणार. मग तयासाठी दुसऱ्याांना ते आवडेल 

की नाही, याचा ववचार करणारा 'मी ' तरी कुठे असणार? मग जे सतय आहे तेच कळकळीनां साांवगतलां 

जाईल. जे सतय आहे तयासाठीच कळकळीनां कृती केली जाईल. थोडक्यात वनस्वाथष आवण 

अनुसांधानरत अशा साधकाचां वागणां आवण बोलणां यात सतयच प्रकावशत होईल. तया सतयाचा 

व्यापक प्रभाव असतो. मुलाच्या वहतासाठी वनस्वाथष कळकळीने आई कठोर बोलते तेव्हा ती 

कळकळ कठोर शब्दाांपेक्षा अवधक प्रभावी ठरतेच ना? 
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१०४. सानत्वक अहंकार  

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, May 28, 2013 

साांगणारा केवळ आपल्या वहतासाठीच कळकळीनां साांगत आहे. तयात तयाचा काही स्वाथष नाही, हे 

जाणवलां तरी ते कठोर साांगणां लोक सहन करतात. तयात जर कठोरपणे साांगणाऱ्याचां 

भगवद्अनुसांधानही जाणवलां तर? मग अांतकरण दुखावणार नाहीच. बरेचदा काय होतां? साधनेनां 

एक कठोरपणा येतो. तयातून दुसऱ्याला कठोरपणे साांगणां साधू लागतां पण तयाला भगवांताच्या 

अनुसांधानाचा पाया नसेल तर तया साांगण्यात वनस्वाथषता असतेच, असे नाही. 'दुसऱ्यानां माझां साांगणां 

ऐकलांच पावहजे, माझ्या साांगण्यानुसार वागलांच पावहजे,' हा हट्टाग्रहही तयात येऊ लागतो. अगदी 

लहान मुलां जेव्हा रडत असतात आवण हट्ट करत असतात तेव्हा तयाांच्याशी गुरुदेव ज्या अपार प्रेमानां 

वागत असतात, ते पाहूनही खूप काही वशकता येतां. एक साधक होते. तयाांनी एकदा आपल्या लहान 

पुतणीचा हट्ट मोडून काढताना वतला मारलां. ती रडू लागली आवण म्हणाली , 'एवढां महाराज महाराज 

करतो आवण मला मारलां. ' तया साधकाला एकदम वाईट वाटलां. तयाांनी हजारो वकलोमीटर अांतरावर 

असलेल्या महाराजाांना दूरध्वनी केला आवण काय घडलां वगैरे  न साांगता एवढांच बोलले की, महाराज 

माझी चूक झाली. वतकडून गुरूजी म्हणाले, ''ती लहान पोर वतला कशाला मारायचां? आवण माझां 

ऐकत नाही म्हणून अहांकारानां मारणां तर फार वाईट! ' '  तेव्हा आपण दुसऱ्याशी कठोरपणे वागतो, 

बोलतो आवण तयातून तयाच्या वहतासाठीच आपण हे करीत आहोत, असां अगदी प्रामावणकपणे 

मानतोही. पण प्रतयक्षात तया कृतीतून आवण बोलण्यातून आपला अहांकार ज्वालामुखीसारखा 

खदखदत ओसांडत असतो. जेव्हा मी वनस्वाथी होईन आवण भगवांताचां अनुसांधानही मला साधेल 

तेव्हाच सतय तेच बोलूनही, सतय तीच कृती करूनही दुसऱ्याचां अांतकरण दुखावलां जाणार नाही! 

अहांकार हा वाईटच. राजस आवण तामस अहांकार उघडपणे जाणवतात पण सावत्त्वक अहांकार फार 

खोलवर रुतून असतो. श्रीमहाराजही म्हणूनच साांगतात की, ''सावत्त्वक कृतये चाांगली खरी, पण तयात 

अवभमान ठेवला तर फार वाईट. एक वेळ वाईट कृतये परवडली; केव्हा तरी तयाांचा पश्चात्ताप होऊन 

मुक्तता तरी होईल. पण सावत्त्वक कृतयातला अवभमान कसा वनघणार?'' साधनेने राजस आवण तामस 

अहांकार एकवेळ कमी होत जातो पण सावत्त्वक अहांकार वाढण्याचा मोठाच धोका असतो. आपण 

श्रीमहाराजाांचे आहोत म्हणजे कुणी वेगळे आहोत, आपण उपासना करतो म्हणजे उपासना न 

करणाऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहोत , असा भाव अलगदपणे मनात वशरकाव करतो. मग या श्रेष्ठतेच्या 

भावनेतूनच आपण लोकाांना साांगायला लागतो, ऐकवायला लागतो, काय करा हे समजावू लागतो. 

तयातूनच मग मनात येऊ लागतां की परमातम्याच्याच भक्तीत मी जीवन व्यतीत करीत आहे तर 

परमातम्यानां मला तयाची शक्तीही द्यावी. मग लोककल्याणाचे काम मी अवधक ताकदीने करू लागेन; 

नव्हे हे काम म्हणजेही तर तयाचीच भक्ती आहे! परमातम्याचेच काम करायला तयाच्याकडून शक्तीची 

अपेक्षा करण्यात गैर काय? 
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 १०५. शक्तीची हांव 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, May 29, 2013 

आपण जर आपल्या भगवांताचेच कायष करू पाहात आहोत तर भगवांताने आपल्याला शक्ती द्यावी, 

असे  गैर काय, असां साधकाला हळुहळू वाटू लागतां. एवढांच नव्हे! आपल्यात काही शक्ती आल्याही 

आहेत, असा भ्रमदेखील तयाला होतो. आपण बोलतो ते खरां  होतां, या भ्रमातून मग आपल्या 

बोलण्याकडे लोकाांनी गाांभीयाषनां लक्ष वदलां पावहजे, असां तयाला वाटू लागतां. या वाटण्याचां रूपाांतर 

हट्टाग्रहात होऊ लागतां. श्रीमहाराज साांगतात की, ''परमातम्याने आपल्याला लोककल्याणाथष सवष 

काही शक्ती द्याव्यात, असे काही माणसाांना वाटते. पण अमुक एका देहामाफष तच लोककल्याण 

व्हावे, अशी इच्छा का असावी? देहबुद्धी सुटली नाही असाच याचा अथष नव्हे का? शक्ती वापरण्याचे 

सामथ्र्य आपल्याला आले तर परमातमा कदावचत ती देईलही. लहानाच्या  हातात तलवार देऊन 

काय उपयोग?'' एका प्रसांगाचा आशय आठवतो. यातील श्रीमहाराजाांच्या तोंडचे शब्द तसेच होते, 

असे नाही. पण तयाांचा रोख आवण आशय तोच होता, हे लक्षात घेऊन हा प्रसांग पाहू. एकदा 

श्रीगोंदवलेकर महाराजाांकडे एका दृवष्टहीनासह काहीजण आले. ते सवषजण गुलाबमहाराज याांना 

मानणारे होते व 'ज्ञानेश्वरी 'चे उपासक होते. तया दृवष्टहीन साधकाचे सवाषनीच कौतुक केले आवण 

श्रीमहाराजाांना प्राथषना केली की, याांना 'ज्ञानेश्वरी ' स्वत: वाचावी, असे फार वाटते. याांना तयापुरती 

तरी दृष्टी यावी, अशी आपण कृपा करावी. श्रीमहाराज हसले आवण बोलले, 'अहो असे चमतकार 

मला साधत नाहीत. पण तुम्ही ज्याांना मानता ते गुलाबराव महाराजही दृवष्टहीनच तर होते. तरीही 

तयाांच्याइतकी ज्ञानेश्वरी कुणी वाचली नसेल! आवण दुसरी गोष्ट अशी की 'ज्ञानेश्वरी ' वाचण्यापुरती 

दृष्टी कदावचत भगवांताच्या कृपेने लाभेलही. पण तयानांतर दुसरां  काही बघण्याची ओढ मनात उतपन्न 

होणार नाही कशावरून?' तेव्हा भगवांताने आपल्याला लोककल्याणाथष शक्ती द्यावी, अशी इच्छा 

वरकरणी वकतीही चाांगली भासत असली तरी तया शक्तीच्या गैरवापराचा मोह होणार नाही 

कशावरून? मग अशी शक्ती देणां म्हणजे लहानाच्या हाती तलवार देणांच आहे. लोककल्याण ज्याला 

साधायचां आहे तयानां आतमकल्याण आधी साधून घेतलां आहे का, हे महत्त्वाचां आहे. ते साधल्याच्या 

दोन खुणा आहेत. पवहली म्हणजे वनस्वाथीपणा आवण दुसरी म्हणजे पररवस्थती कशीही असली तरी 

वटकणारां  भगवांताचां अनुसांधान. या दोन्हीचा प्रतयय कसा यावा? तर जग कसांही असलां आवण कोणी 

कसांही वागलां तरी मनाला दुखां न होणां! महाराज साांगतात, ''तुम्हाला लोक वाईट वदसतात, पण 

तयाांना सुधारायला जाऊ नका. तुमच्याच मनात वाईट आहे म्हणून लोक तुम्हाला तसे वदसतात. 

स्वतला आधी सुधारा म्हणजे कुणीही वाईट वदसणार नाही. ' ' आता बाहेर काय पररवस्थती आहे? 

राजकारण काय, समाजकारण काय आवण आता मनाला वनकोप करणाऱ्या खेळातसुद्धा वकती 

अनाचार, दुराचार माजला आहे. मग आपल्याच मनात वाईट आहे म्हणून या गोष्टी वाईट वदसतात 

का? मी सुधारलो तर भ्रष्टाचारी लगेच सुधारेल, असां घडेल का? 
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१०६. जग आनि मी 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, May 30, 2013 

मी वाईट आहे म्हणून जग मला वाईट वदसत आहे, हे आपल्याला पटत नाहीच. जग वाईट आहे 

म्हणून ते तसां वदसतां, असां आपल्याला ठामपणे वाटतां. मी सुधारलो तर जगही सुधारेल, हेसुद्धा 

मला भ्रामक वाटतां. उलट मी सुधारलो पण जग वाईटच रावहलां तर? अशी भीती मला वाटते. बरां , 

थोडां आणखी खोलवर जाऊ. जगात वाईट गोष्टी आहेत तशाच चाांगल्या गोष्टीही आहेत. माणूस 

जसा ववध्वांसक आहे तसाच तो सजषकही आहे. अश्मयुगापासून तयानां जशी शस्त्रां वनमाषण केली तसांच 

तयानां भावनाांच्या अवभव्यक्तीसाठी आवण पोर्णासाठी वकतयेक भार्ाही ववकवसत केल्या. प्रथम 

हावभाव, मग वचत्रबद्ध वलपी, मग बोलीभार्ा आवण अखेरीस वलपीबद्ध भार्ा; असा प्रवास करीत 

करीत तयानां अनांत वपढय़ाांचां भाववनक, मानवसक, वैचाररक पोर्ण करणारी ग्रांथरचनादेखील केली. 

तयानां चौसष्ट कलाांना जन्म वदला. वकती तरी वाद्यां तयानां वनमाषण केली. स्वराांचे ववश्व साकारले. उत्तुांग 

वशल्पां घडववली. भौवतक आवण मानवसक जगणां समृद्ध व्हावां यासाठी सौंदयषपूणष सांस्कृतीही 

घडववली. पण जगाचां हे चाांगुलपण तयाच्या वाईटपणापुढे हतबल ठरतां, वनष्प्रभ ठरतां. नैसवगषक 

आपत्तीमुळे वकतीही दुखभोग वाटय़ाला आले तरी माणूस तयाांना स्वीकारून वजद्दीने उभा राहातो. 

पूर, दुष्काळ, भूकां प याांचा स्वीकार तो अटळ मानतो. पण युद्ध, घातपात, स्फोट या मानववनवमषत 

आपत्तींचा स्वीकार तो करू शकत नाही. जगात दुख आहे आवण जग वाईट आहे, असां तो म्हणतो 

तेव्हा ही मानववनवमषत दुखे आवण वाईटपणाच तयाला अवभपे्रत असतो. मग जग सुधारावां, जगातला 

वाईटपणा सांपावा, जगात आनांद असावा, सलोखा असावा; असां मला वाटतां तयाचा अगदी खरा 

हेतू काय असतो? तो हेतू शुद्ध स्वाथषकें वितच असतो. माझी वस्थती चाांगली राहून जगाची वस्थती 

वाईट झाली, तरी मला काही वाटणार नाही. पण मी माझ्या जगापासून अवभन्न असतो. तयामुळे 

जगातला वबघाड, जगातलां दुखां, जगातलां वैर, जगातला वाईटपणा, जगातला तणाव माझ्या 

जगण्यावर आघात करत असतो. तयातही लाखो वकलोमीटर दूर अांतरावर भीर्ण आपत्ती कोसळली 

वकां वा घातपातासारखी मानववनवमषत आपत्ती कोसळली आवण तयात शेकडो माणसां दगावली तरी 

मी शावब्दक हळहळीपलीकडे काही करीत नाही. माझ्या शेजारच्या गावात स्फोट झाले त र मात्र मी 

खडबडून जागा होतो. अस्वस्थ होतो. जगातला दहशतवाद सांपला पावहजे, असां तावातावानां बोलू 

लागतो. कारण तया स्फोटाची पुनरावृत्ती माझ्या आसपास होऊन माझ्या उांबरठय़ाआतल्या जगात 

उलथापालथ होऊ शकते , ही भीती मला भेडसावत असते. जगात दुख नसावां, असां मला वाटतां 

कारण ते दुख आपल्या वाटय़ालाही येईल, अशी धास्ती मला असते. माझ्या आनांदासाठी मला 

जगात आनांद हवा आहे, माझ्या सुरवक्षततेसाठी मला जग सुरवक्षत हवां आहे, माझां जगणां तणावमुक्त 

असावां म्हणून मला जगातला तणाव सांपावा, असां वाटत आहे. माझां जीवन वकतीही दुखानां भरलां 

तरी चालेल पण तयाबदल्यात जग आनांदी असू द्या, असां कल्पनेतसुद्धा मी म्हणू शकणार नाही! 
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१०७. बदल  

चैतन्य पे्रम 

Published: Friday, May 31, 2013 

माझ्या जीवनात हवां तर सांकटां  येऊ द्या, पण जग सांकटमुक्त झालां पावहजे, असां मला वाटूच शकत 

नाही. याचाच अथष माझां जग आवण जगाकडे पाहाण्याची माझी दृष्टी ही स्वकें वित आहे. या ववराट 

जगाचा कें िवबांदू 'मी 'च आहे. ज्या जगात मी नाही आवण जे जग माझां नाही, तया जगातल्या 

सुखदुखाांशी माझां काहीच देणांघेणां नाही. माझ्यावशवायच्या जगाची मी कल्पनादेखील करू शकत 

नाही वकां वा करू इवच्छत नाही. मग या अव्यववस्थत, बेजबाबदार, वाईट अशा जगाचा जो कें िवबांदू 

'मी ' आहे तया 'मी 'च्या अव्यववस्थत, बेजबाबदार आवण वाईटपणाकडे दुलषक्ष करून कसां चालेल? 

जग वकतीही व्यववस्थत असलां पण माझां जगणांच अव्यववस्थत असलां, तर काय उपयोग? जग 

वकतीही सुांदर असू द्या, माझां जगणां कुरूप असलां तर काय उपयोग? जग वकतीही आनांदी असू द्या, 

पण माझां जगणां दुखानां भरलां असलां तर काय उपयोग? आजारी माणसाला सगळां  जगच वनस्तेज, 

उमेद गमावलेलां वाटतां. आजारपणामुळे माझ्या वजभेची रूचीग्राहकशक्ती ओसरल्याने प्रतयेक पदाथष 

मला बेचव वकां वा वववचत्र चवीचा भासतो. अगदी तयाचप्रमाणे हे जग मला वाईट वदसतां कारण 

माझ्या अांतरांगातूनही वाईटपणा ओसांडून वाहात आहे. आता भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणां, 

फसवेवगरी-लबाडीची प्रकरणां ही घडत आहेतच. ती मी वाईट आहे म्हणून तशी भासत आहेत, 

असे नव्हे. ती तशीच आहेत. पण जगाला बदलणां, जगाला सुधारणां, जगाला दुखमुक्त करणां, जगाला 

तणामुक्त करणां माझ्या आवाक्यातली गोष्ट नाही. पण मला स्वतला बदलण्याचा, मला सुधारण्याचा, 

मला दुखमुक्त करण्याचा, मला तणावमुक्त करण्याचा प्रयतन प्रामावणकपणे सुरू करणां हे माझ्या 

हातात नक्कीच आहे. श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनीही एके वठकाणी म्हटलां आहे की, गावात थांडी 

पसरली तर तयावर पवहला उपाय म्हणजे मी स्वत: गरम कपडे घालणां! कुडकुडत असतानाच स्वत: 

स्वेटर घालण्याऐवजी मी गावाला थांडीमुक्त करण्यासाठी धडपडणार नाही. तेव्हा मी स्वतला सुधारलां 

पावहजे, मी आधी दुखमुक्त झालां पावहजे, मी आधी तणावमुक्त झालां पावहजे. असां असूनही मी 

तयासाठी राजी नसतो. मी एकटा चाांगला झाल्याने जग चाांगलां होईल कशावरून, असा प्रश्न मी 

ववचारतो कारण मला स्वतला चाांगलां होण्याचे प्रयतन करण्याची इच्छा नाही. स्वत:ला सुधारण्याचे 

प्रयतन करण्याची इच्छा नाही. ते केल्यावशवाय तयाचा लाभ कसा उमगणार? श्रीमहाराजाांच्या 

वाणीरूप अवतारातली गोष्ट आहे. स्वातांत्र्य आांदोलन जोरात होते. श्रीमहाराज एका गावी गेले होते 

वतथे श्रीमहाराजाांनी साधकाने स्वत:ला प्रथम स्वतांत्र करावे, याबाबतचे ववचार माांडले आवण मौनाचे 

महत्त्वही साांवगतले. एका तरुणाने काहीशा गुश्शातच ववचारले की मौन पाळून स्वातांत्र्य वमळते 

थोडीच? श्रीमहाराजाांनी तयाांना साांवगतले, वनदान वर्षभर आपण आपल्यापुरता मौनाचा वनयम का 

पळत नाही? तयानांही तसा शब्द वदला. वर्षभरानां श्रीमहाराज तया गावी गेले तेव्हा तयानां आतुर भावानां 

श्रीमहाराजाांचां दशषन घेतलां आवण म्हणाला, मी अनेक गोष्टींपासून स्वतांत्र झालो  आहे! 
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१०८. पालट 

चतैन्य प्रेम  
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स्वातांत्र्याची ज्याला इच्छा आहे तो स्वत: आधी मनाने स्वतांत्र आहे का? मानवसक गुलामवगरीत 

जखडलेला माणूस देहानां खऱ्या अथाषनां स्वातांत्र्य उपभोगू शकेल का? तयामुळे साधकाने खऱ्या 

स्वातांत्र्यासाठी प्रयतन केले पावहजेत, अशा आशयाचा श्रीमहाराजाांचा बोध स्वातांत्र्य चळवळीत 

सक्रीय असलेल्या तया तरुण साधकाच्या पचनी पडणां शक्यच नव्हतां. तयाला महाराजाांनी वनदान 

वर्षभर मौनाचा अभ्यास करून पाहायला साांवगतलां आवण तया एका अभ्यासानां वकतीतरी गोष्टींपासून 

आपण स्वतांत्र झालो आहोत, असां तयाला जाणवलां. जग वाईट आहे की नाही, जग चाांगलां होईल 

की नाही, जगातलां दुखां सांपवता येईल की नाही, या प्रश्नाांपेक्षा मी वाईट आहे, माझां जगणां अनांत 

दुखाांनी भरलेलां आहे हे वास्तव जाणून तयात बदल करण्याची सुरुवात मी केली पावहजे. माझ्यात 

खरा पालट झाला की मग जग पालटण्याची वकां वा जग जसां आहे तसा तयाचा स्वीकार करून आपली 

आतमवस्थती सतेज राखत जगात वावरण्याची शक्ती मला लाभेल. या पालटासाठी मागे पावहल्या 

तयाच दोन अटी आहेत. पवहली म्हणजे वनस्वाथीपणा आवण दुसरी अखांड अनुसांधान. आता 

वरकरणी असे वाटते की वनस्वाथी व्यवहार ही बाह्य़ कृती आहे आवण अखांड अनुसांधान ही 

आांतररक कृती आहे. प्रतयक्षात या दोन्ही गोष्टींचा सांबांध अांतरांगाशीच आहे. वनस्वाथीपणा म्हणजे 

स्वाथष सुटणे. आपला समस्त व्यवहार हा स्वाथषकें वितच असतो. दुसऱ्याशी वागताना आपला स्वाथष 

तयात डोकावतोच. जो वनस्वाथी आहे तयाचा स्वाथष पूणष सुटला असला पावहजे म्हणजेच तयाची कृती 

ही पूणषपणे स्वाथषरवहत असली पावहजे, असे आपल्याला वाटते. ते चूक की बरोबर हे नांतर पाहू. 

पण स्वाथष हा कुठे असतो? तो मनातच असतो. तयामुळे तो मनातून गेला पावहजे. अखांड अनुसांधान 

ही सुद्धा मानवसक प्रवक्रया वा मानवसक वस्थती आहे. अनुसांधान हे मनातच चालते तयामुळे तयाचाही 

सांबांध मनाशीच आहे. अथाषत आपल्यात पालट घडवायचा म्हणजे आपल्या मनातच पालट 

घडवायचा आहे. हा पालट म्हणजे आपलां मरणच आहे, असां मनाला ठामपणे वाटतां. पालट म्हणजे 

आज माझी जी जगण्याची रीत आहे, ववचाराची जी रीत आहे, कृतीची जी रीत आहे ती बदलायची 

आहे. आजची माझ्या जगण्याची रीत ही माझ्या ओढीनुरूप आहे, कलानुरूप आहे, आवडीनुरूप 

आहे. तयामुळे तयात पालट घडवायचा याचाच अथष मनाची ओढ तोडायची , मनाचा कल 

नाकारायचा, मनाची आवड धुडकवायची असाच आहे; या धास्तीमुळे मनालाच हा पालट नको 

असतो. आपल्याच मनाच्या जोरावर हा पालट घडवू पाहातो. मनात पालट घडववण्याचे काम 

मनाकडेच सोपववणे म्हणजे चोरालाच पोवलसाचे काम देण्यासारखे आहे, असे रमण महर्ष म्हणत 

(सांदभष- 'डे बाय डे ' : रमण महवर्षच्या सहवासातील रोजवनशी). तेव्हा मनाच्या ओढी आवण मनाच्या 

वनकराच्या ववरोधाचा सामना करीत स्वाथी आवण अनुसांधानहीन मनात पालट घडवायचा आहे. हे 

आव्हान माझ्या ताकदीवर नव्हे तर दृढ अशा परम आधारानेच पेलता येईल. 

  

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/chaitanya-chintan-day-by-day-123547/
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१०९. सोडविूक      

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, June 4, 2013 

स्वाथष म्हणजे काय? वजथे 'स्व ' म्हणजे 'मी 'लाच अथष आहे तो स्वाथष. 'मी '  आवण 'माझे' याांची 

चौकट जपण्याची अखांड धडपड म्हणजे स्वाथीपणा आहे. माझा प्रपांच या स्वाथीपणानेच भरला 

आहे. 'मी ' आवण 'माझे 'चां पोर्ण व्हावां, जपणूक व्हावी, तयाांना कधीही धोका उतपन्न होऊ नये, 

यासाठी क्षणोक्षणी माझी धडपड आहे. 'मी ' आवण 'माझे 'च्या जपणुकीची इच्छा मला वकतीही 

असली तरी बाह्य़ पररवस्थती आवण इतर माणसाांची तयाला साथ लाभेलच, याची काही खात्री नाही. 

तयामुळे तया इच्छेववरुद्ध गोष्टी घडण्याचीही शक्यता पदोपदी आहे. तयामुळे माझी इच्छापूती न 

साधण्याची भीती मनात वावरते. थोडक्यात वजथे स्वाथष आहे वतथे  भीती आहेच. वजथे वनस्वाथीपणा 

आहे वतथे वनभषयता आहेच. मी जसजसा वनस्वाथी होत जाईन तसतशी वनभषयताही मला लाभेल. 

आता अनांत जन्म स्वाथषपूतीचीच सवय माझ्यात रूजली असताना वनस्वाथी होणां माझ्या ताकदीवर 

मला साधणार नाही. जन्मापासून मरणभयापासून अनांत प्रकारचे भय मनात वावरत असताना माझ्या 

ताकदीवर वनभषय होणां मला साधणार नाही. कोणताही कमकुवत आधार मला वनस्वाथी आवण वनभषय 

करू शकणार नाही. तयासाठी परम आधाराचीच गरज आहे. श्रीसद्गुरूां चा बोध आवण तयानुरूप 

आचरणाचा प्रयतन हाच तो परमाधार आहे. नुसता बोध हा परमाधार नाही. तया बोधानुरूप 

आचरणाचा प्रयतन हाच परमाधार आहे. पहा बरां , इथे बोधानुरूप आचरण असां म्हटलेलां नाही. 

कारण जसा तयाांचा बोध आहे अगदी तयानुरूप अचूक आचरणही मला साधू शकत नाही. पण मी 

तयासाठी प्रयतन करू शकतो. अभ्यास करू शकतो. कधी चुकणे कधी बरोबर येणे हाच अभ्यास 

आहे, असे श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनीही साांवगतलां आहे. तेव्हा तया बोधाला धरून जगण्याचा प्रयतन 

मी केला पावहजे. तसा प्रामावणक प्रयतन मी केला तर हळुहळू वनस्वाथीपणा म्हणजे काय हे उमगू 

लागेल आवण स्वाथषरवहत व्यवहारही साधेल. तयाचबरोबर बोधाचां सदोवदत वचांतन मनात सुरू रावहलां 

की ज्यानां तो बोध केला आहे तयाचां अनुसांधान आपोआपच साधू लागेल. अखांड अनुसांधान आवण 

वनस्वाथीपणा म्हणजेच 'मी ' आवण 'माझे 'च्या जागी 'तू' आवण 'तुझे 'ची वस्थती येईल. श्रीगुरूदेव 

म्हणाले, आज तुम्ही घरदार, माणसां याांना धरून माझे माझे करीत जगत आहात. एक क्षण असा 

येईल की सवषकाही इथेच टाकून वनघावेच लागेल. माझां एवढां काम बाकी आहे ते करू दे, मुलाचां 

लग्न बाकी आहे ते होऊ दे, दुसरां  घर नोंदवलां आहेच वतथे काही वदवस राहू दे, अशी कोणतीही 

कारणां 'मृतयू' ऐकूनही घेणार नाही. सारां  काही सोडावांच लागेल. जर असां सोडावां लागत नसतां तर 

मग मी तुमचां 'माझां माझां '  करणां वावगां मानलां नसतां. पण जे कोणतयाही क्षणी सोडावांच लागणार 

आहे ते आत्ताच मनानां का सोडत नाही? देहानां सोडू नका. सवष कतषव्यां करा. पे्रमानां राहा. आनांदात 

राहा. पण मनातून साऱ्याचा तयाग करा. जर मनानां तयाचा आज तयाग करू शकलात तर प्रतयक्षात 

सोडावां लागेल तेव्हा मनाला दुख होणार नाही! 
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आपल्या मूळ ववर्याकडे वळण्याआधी स्वाथष-वनस्वाथषपणाबाबत एक मुद्दा स्पष्ट करू. जो वनस्वाथी 

आहे तयाचा स्वाथष पूणष सुटला असला पावहजे म्हणजेच तयाची कृती ही पूणषपणे स्वाथषरवहत असली 

पावहजे, असे आपल्याला वाटते. ते चूक की बरोबर, हा तो मुद्दा आहे. मागेच आपण पावहलां की 

एकानां श्रीमहाराजाांना ववचारलां होतां की, महाराज व्यवहारात लबाडी करावी लागते तर ती करावी 

की नाही? तयावर श्रीमहाराजाांनी उत्तर वदलां होतां की दुसऱ्याची लबाडी ओळखता येईल एवढी 

लबाडी आपल्यात असावी! तयालाच समाांतर असा हा मुद्दा आहे. वनस्वाथीपणा म्हणजे स्वाथाषचा 

सांपूणष तयाग का? स्वाथाषची जाणीवच नसावी का? तर याचां उत्तर असां की, दुसऱ्याला तयाचा स्वाथष 

जोपासायला वाव वमळेल इतके आपले वतषन वनस्वाथष नसावे. कारण वनस्वाथीपणा म्हणजे 

व्यवहाराच्या ववरुद्ध जाणे नव्हे. ज्याला व्यवहारच सुटला आहे तयाचा प्रश्नच वेगळा पण जो 

व्यवहारात राहून परमाथष करीत आहे तयाला हे व्यवधान पाळावेच लागेल. यासाठी वनस्वाथीपणा 

नेमका का हवा, हे लक्षात घेतले पावहजे. वनस्वाथीपणा म्हणजे 'मी ' आवण 'माझे 'च्या जखडणीतून 

सुटणे. प्रपांचातली आसक्ती सुटणे. कोणतीही कृती करताना तयात 'मी ' आवण 'माझे 'च्या जपणुकीची 

धडपड न उरणे. याचा अथष स्वतचा पूणष तोटा करून घेणे नव्हे, दुसऱ्याकडून फसववले जाणे नव्हे, 

दुसऱ्याला गैरफायदा घेऊ देणे नव्हे! प्रसांगी दुसऱ्याच्या स्वाथाषलाही भेदावे लागेल. जेव्हा व्यवहारात 

राहून परमाथष करता करता मन भगवांताला सांपूणष समवपषत होईल तेव्हाची गोष्ट वेगळीच असेल. तर 

गेल्या भागात आपण काय पावहलां? सारां  काही इथेच सोडून जायचां आहे. इथलां काहीही बरोबर 

येणार नाही. जे खरांखुरां  'माझां ' आहे ते माझ्याबरोबर यायलाच पावहजे. पण इथली एकही वस्तू, 

इथला नावलौवकक माझ्याबरोबर येणार नाही. मग तो खऱ्या अथाषनां माझा नाहीच. मी ज्याांच्यासाठी 

तळमळतो वकां वा जी माझ्यासाठी तळमळतात अशी 'माझी' माणसांही माझ्याबरोबर येणार नाहीत 

वकां वा मीसुद्धा तयाांच्याबरोबर जाणार नाही. तेव्हा या जगात ना कोणतीही वस्तू माझी आहे, ना 

कोणीही व्यक्ती माझी आहे. आपल्या प्रदीघष ववर्याांतरानांतर आपण पुन्हा तयाच मुद्दय़ाकडे वळत 

आहोत. या जगात ज्याचां कुणीच नाही, असे आपणच आहोत! श्रीमहाराजाांचां वाक्य होतां- ' 'ज्याला 

कोणी नाही तयाचे करणे ही देवाची सेवाच नाही का?'' तेव्हा या जगात ज्याचां कुणी नाही, असे 

आपणच आहोत. आपल्यालाच मदतीची गरज आहे. ही मदत कोणती? एका व्यक्तीने आपल्या 

एका अडचणीबद्दल श्रीमहाराजाांना साांवगतलां. महाराजाांनी तयावर उपाय साांवगतला. तरी तो म्हणाला, 

महाराज मी ते करीनही पण आपण तेवढी कृपा करा. महाराजाांनी पुन्हा तोच उपाय साांवगतला. 

तयानांही तेच उत्तर वदलां. शेवटी महाराज म्हणाले, माझी कृपा आहेच पण आधी तुम्हीही माझ्यावर 

एवढी कृपा करा आवण मी साांगतो ते करा! तेव्हा श्रीमहाराजाांकडून मदत येतेच आहे पण मीसुद्धा 

स्वतला मदत केली पावहजे ना? 
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१११. पसारा  

चतैन्य प्रेम  
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श्रीमहाराज अनांत परके मला मदत करीत आहतेच. नामाच्या रूपान,े बोधाच्या रूपान,े प्रतयक्ष कृतीतनूही! 

पण मीसदु्धा स्वत:ला मदत करण्याची गरज आह.े ही मदत म्हणजे तयाांच्या मदतीच्या आड न येणे! तयाांच्या 

बोधानरुूप आचरणाचा प्रामावणक प्रयतन करणे. जर मी ही मदत स्वत:ला केली तर ती दवेाचीच सवेा होईल. 

आता दवेाची सवेा म्हणजे काय? एखाद्याचा भर हलका करणे, एखाद्याच ेपररश्रम कमी करणे, एखाद्याला 

सहाय्यभतू होणे याला आपण सवेा म्हणतो. परमातमा अथाषत श्रीसद्गरुू काय करीत आहते? ते या जगाचा 

पसारा आवरत आहते. जगाचा पसारा म्हणजे काय? जगात दृश्याचा वकती तरी पसारा आपण पाहतो आहोत, 

अनभुवतो आहोत. माणसाचा जसजसा बौवद्धक, मानवसक, शारीररक ववकास होत गेला तसतसां तयाचां जगां 

अांतमुषख होण्याऐवजी अवधकावधक बवहमुषख होत गेलां. तयातनू वकती तरी साधनां वनमाषण झाली. एकेकाळी 

केवळ घोड्यावरून प्रवास करणा-या माणसानां नांतर घोडागाडी, बैलगाडी, मोटारगाडी, बस, आगगाडी, 

ववमान, नौका अशी प्रवासाची वकतयेक साधनां वनमाषण केली. वाहतकुीच्या क्षेत्राप्रमाणेच आहार, ववहार, 

वस्त्रप्रावरणां, मनोरांजन, सांपकष  अशा प्रतयेक क्षेत्रात माणसानां  आपल्या बवुद्धमत्तचे्या जोरावर वकती तरी पालट 

घडवला आह.े तेव्हा आवदम काळातील माणसाच्या जगण्यापके्षा आजच्या जगातील माणसाच्या दृश्याचा 

पसारा मोठा आहचे, यात शांका नाही. आता दृश्यात जेवढा पसारा आह ेतयापके्षा वकती तरी मोठा पसारा 

अदृश्यात असतो. प्रतयेक शोध हा आधी मनात जन्म घेतो आवण नांतर तो प्रतयक्षात उतरतो. पनु्हा मनातला 

पसारा हा जे प्रतयक्षात येईल तयाच्यापरुताच नसतो. जो प्रतयक्षात येऊ शकत नाही तयाचीही ओढ मनात 

असते आवण तयाबाबतच्या कल्पनाांचा, ववचाराांचा, भावनाांचा पसाराही मनात असतोच. दृष्यातला पसारा 

वदसतो आवण जाणवतो म्हणनू तो मोठा वाटतो. अदृष्यातला पसारा वदसत नाही आवण जाणवतोच असहेी 

नाही. म्हणनू तो लक्षातही येत नाही. प्रतयक्षात दृश्यापके्षा अदृष्यातला पसारा फार मोठा असतो. तो आवरता 

आवरत नाही. तोच पसारा माणसाला वारांवार जन्ममतृयचु्या खेळात खेचनू आणतो!  दृष्यातल्या पसायाषत 

मन गुांतले नसले तर तो वकां वचतही बाधत नाही. अदृष्यातला पसारा हा मनाच्याच ओढीनां वाढत असल्यान े

तो बाधक आवण घातक असतोच.  श्री सदगरुू हा अदृश्य पसारा आवरायलाच अग्रक्रम दतेात आवण यायोग े

जगाचा पसारा आवरू लागतात. कसा आवरला जातो हा पसारा? ‘हा प्रपांच आजवर तमु्ही स्वत:चा माननू 

करीत होतात. तो आता रामाचा म्हणनू करा’, अस े सदगरुू साांगतात. तवे्हा हा मनातला पसारा कमी 

करण्याचीच सरुुवात असते. लगेच काही कुणी आपला प्रपांच रामाचा मान ूलागत नाही. सखुाच ेप्रसांग येतात 

तेव्हा हर्षवायगूत  वेडावलेल्या जीवाला रामाची आठवण सदु्धा येत नाही. सांकट आलां की, राम तझुाच हा 

प्रपांच आह ेना? मग का धाव घेत नाहीस, अशी आतष आळवणी सरुु होते. कुठून आवण कसा का होईना, 

प्रपांच रामाचा असल्याचा उच्चार तर होतो! 
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११२. धीराचा मागथ 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, June 7, 2013 

बाहेर जो पसारा वदसतो तयाचा उगम माझ्या मनात असतो आवण बाहेर वदसणाऱ्या पसाऱ्यापेक्षा 

वकती तरी मोठा पसारा आतमध्ये असतो. तो पसारा आवरण्याचां काम श्रीसद्गुरू करीत आहेत. 

बाहेरच्या पसाऱ्याला हात न लावता म्हणजेच प्रपांचाला ववरोध न करता ते आतला पसारा आवरत 

आहेत, म्हणजेच प्रपांचातील आसक्तीतून मला सोडववण्याचा प्रयतन करीत आहेत. वन:स्वाथी 

होण्याचा अभ्यास आवण भगवांताचां अखांड अनुसांधान राखण्याचा अभ्यास हा तो पसारा 

आवरण्यासाठी साह्य़कारीच आहे. तयामुळे मी ते करणां म्हणजे एक प्रकारे परमातम्याचाच भार कमी 

करणां आहे. ही तयाचीच सेवा आहे. ही चचाष सुरू झाली ती पैशाच्या मुद्दय़ापासून. पैसा अथाषत 

भौवतक सांपदा ही दृश्यात वजतकी मी कमावली आहे तयापेक्षा वकतयेक पटीने ती कमवण्याच्या 

इच्छेचा पसारा माझ्या अांतरांगात आहे. तया पैशाचा आधार कायमचा वटकावा म्हणून मी पैशासाठी 

अधीर असतो. मग तो पैसा मला कायमचा धीर कसा देणार? श्रीमहाराजाांचां वाक्य आहे, प्रपांचात 

पैशाइतकीच धीराची गरज आहे! तेव्हा पैसा गरजेचा आहे , आवश्यक आहे. साधकानां स्वबळावर 

आवण कुणाचांही वमांधे न होता साधनारत आयुष्य घालवता यावां यासाठी स्वत:ला आवश्यक इतका 

पैसा कष्टानां कमावलाच पावहजे आवण वाचवलाही पावहजे. तया पैशात अडकू मात्र नये. तया पैशानेच 

धीर येईल, असे मानू मात्र नये. हा धीर श्रीमहाराजाांच्या बोधाच्याच आधाराने येईल. तयाांचांच होऊन 

जगण्यानां येईल. श्रीमहाराजाांच्या बोधाच्या आधारे आता आपण हा धीर कमावण्याचा प्रयतन करणार 

आहोत. माणसाचा धीर कशा-कशामुळे खचतो? तो भीतीमुळे खचतो, काळजीमुळे खचतो, 

दु:खामुळे खचतो, प्रारब्धभोगाांमुळे खचतो. माझ्याच वाटय़ाला इतकां  दु:ख का? प्रारब्धाचे तडाखे 

माझ्याच वाटय़ाला इतके का? असे प्रश्नही आपल्या मनात उद्भवतात. या प्रश्नाांचां वनराकरण आवण 

भीती, काळजी, दु:ख, सांकट याबाबत श्रीमहाराजाांच्या बोधातून होणारा मानसोपचार आपण आता 

जाणून घेणार आहोत. श्रीमहाराजाांचा सारा बोध म्हणजे मानसशास्त्रच आहे हो! भौवतक सांकटां , 

प्रवतकूलता यामुळे आपण भाांबावून जातो. वकतयेकदा सांकट लहान असलां तरी कल्पनेनां भरकटत 

आपण इतकी भीती उतपन्न करतो की ते सांकट वकतयेकपटीनां मोठां  आवण भयप्रद भासू लागतां. 

नकारातमक आवण वनराशाजनकच ववचार उसळू लागतात आवण मनावर ताबा वमळवतात. अशा 

मनाला श्रीमहाराज धीर देतात आवण साांगतात, ''आधी शक्ती येते मग भोग येतो. म्हणूनच सहन 

होते. असह्य़ होते तेव्हा ते साांगायला माणूस वशल्लक राहातच नाही! '' (बोधवचने, क्र. ८३१). 

जीवनात काहीजण खरोखर सांकटाांची मावलकाच झेलत असतात. कुणी अगदी जवळची माणसां 

गमावल्याचां दु:खां भोगत असतात, कुणी पररवस्थती वदवसागवणक प्रवतकूल होत असल्याचां सांकट 

भोगत असतात. पण हे सांकट माझ्याच कमषयोगानां माझ्या वाटय़ाला जसां येत असतां तसांच तयाला 

तोंड देण्याची शक्तीही भगवांताकडून येत असते. ती शक्ती असते म्हणून तर भोग भोगता येतो, असां 

श्रीमहाराज साांगतात. 
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चतैन्य प्रेम  
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आधी शक्ती मग भोग येतो म्हणूनच सहन होते. असह्य़ होते तेव्हा ते साांगायला माणूस वशल्लक 

राहतच नाही! श्रीमहाराज हे आपल्याला साांगत आहेत कारण सांकट आलां की, आपण स्वत:ला 

असाहाय्य मानून खचून जातो. तया सांकटाला तोंड देण्याची आपली शक्ती नाही, असां आपण मानतो. 

आपणही आपल्या आयुष्यात आलेले सांकटाांचे प्रसांग आठवून पाहा. तया वेळी, तया प्रसांगाला तोंड 

देत असताना आपण वकती गाांगरून गेलो होतो, वकती घाबरलो होतो हे आज आठवताना हसूसुद्धा 

येईल. पण प्रतयक्ष प्रसांगाला तोंड देताना मनाची उभारी वटकत नाही. तयामुळेच महाराज साांगतात, 

आधी शक्ती येते मग भोग येतो. आता इथे जो भोग आहे तो दु:खभोग आहे. आपल्या वाटय़ाला 

दु:ख येतां पण ते सोसण्याची शक्तीही आधीपासूनच वमळाली असते. वतची जाणीव आपल्याला 

नसते एवढांच. पण बरेचदा होतां असां की दु:खभोग लहान असला तरी आपल्या भीतीने आपण 

तयाला अजस्र रूप देतो. आता हे जे दु:ख-दु:ख म्हणतात ते आहे तरी कसे? श्रीगोंदवलेकर 

महाराजाांच्या साांगण्यानुसार दु:ख तीन प्रकारचे आहे. श्रीमहाराज साांगतात, ''दु:ख तीन प्रकारचे 

असते. एक जन्मजात. ते इतके त्रासदायक नसते. दोन पररवस्थतीचे दु:ख. पररवस्थतीची दु:खे 

पररवस्थतीने दूर होतात. तीन कल्पनेचे दु:ख. काळजीचे दु:ख म्हणजे कल्पनेचे दु:ख. काळजी फार 

भयांकर आहे व ती भगवांताच्या ववस्मरणात म्हणजे नसणेपणातच आहे. मायेचा पडदा इतका जोरदार 

आहे की, भगवांत आहे असे वाटत असून काळजी लागते हे खरे. कल्पनेचे दु:ख कल्पनेने नाहीसे 

करता येत नाही. जग भगवांताने दु:खमय केले नाही. ते आम्ही केले. भगवांत आनांदमय आहे. तयाला 

सोडल्यावर दु:खच आहे. भगवांताची वनष्ठा दाखवणारे काळजी हे थमाषमीटर आहे. काळजी जायला 

'भगवांतावशवाय दुसरे माझे कोणी नाही ' हे वाटले पावहजे. तळमळ लागली पावहजे. कल्पनाच 

करायची तर 'तो पाठीराखा आहे' अशी का करू नये?'' (बोधवचने, क्र. ५९९). या बोधातील 

प्रतयेक वाक्याचा आपण आता ववचार करू. श्रीमहाराजाांनी तीन प्रकारची दु:खे साांवगतली. पवहलां 

दु:ख आहे ते जन्मजात. दुसरां  दु:ख आहे ते पररवस्थतीजन्य आवण वतसरां  दु:ख आहे ते कल्पनाजन्य. 

आता जन्मजात दु:ख जे असतां ते इतकां  त्रासदायक नसतां, असां श्रीमहाराज साांगून टाकतात आवण 

लगेच दुसऱ्या दु:खाकडे वळतात. जन्मजात दु:ख म्हणजे नेमकां  कोणतां दु:ख हो? जन्मत:च एखादां 

शारीररक व्यांग्य असणां, जन्मत:च अगदी जवळचा आधार गमावला असणां, अतयांत प्रवतकूल 

पररवस्थतीत जन्म होणां अशी काही जन्मजात दु:खां साांगता येतील. आता ती इतकी त्रासदायक 

नसतात, असां श्रीमहाराज साांगतात याचा अथष ते तया दु:खाांचां समथषन करीत नाहीत तर जन्मापासूनच 

तया दु:खाची सवय झाली असल्याकारणे तया दु:खाकडे पाहण्याची वृत्ती बदलली असते, असां ते 

सुचववतात. तया दु:खाची तीव्रता आवण व्याप्ती दुसऱ्या व्यक्तीला कमालीची जाणवत असली तरी 

ज्याच्या वाटय़ाला ते दु:ख आहे तयाची वस्थती वेगळी असते. कशी? 
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श्रीगोंदवलेकर महाराज दु:खाचे तीन प्रकार साांगतात. तयातला पवहला प्रकार आहे तो जन्मजात 

दु:ख. ते इतकां  त्रासदायक नसतां, असांही ते साांगतात. याचा अथष ते तया दु:खाचां समथषन करीत 

नाहीत की गुणगान करीत नाहीत. फक्त एवढांच साांगतात की जे सवयीचां दु:ख असतां तयाच्या त्रासाची 

तीव्रता कमी असू शकते. त्रास कधी होतो? सवयीववरुद्ध काही घडतां तेव्हा. मला पाहण्याची सवय 

आहे आवण माझी दृष्टी गेली तर मला तयाचा वजतका त्रास होईल वततका जो जन्मजात दृष्टीहीन आहे 

तयाला नसेल. पुन्हा लक्षात घ्या, याचा अथष जन्मजात दृष्टीहीन आहे तयाला अडचणच नसेल , असां 

इथे अवभपे्रत नाही. जन्मतच एखादां मूल आईला वकां वा बापाला गमावतां. पालकापैकी कुणीही 

गमावण्याचां दु:ख मोठच असतां, पण जन्मापासून तया दु:खाचीच सोबत असल्याने तयाची तीव्रता 

लवकर जाणवत नाही. आता दुसरां  दु:ख आहे ते पररवस्थतीजन्य. पररवस्थतीची दु:खे पररवस्थतीने दूर 

होतात, असां श्रीमहाराज साांगतात. समजा माझी आवथषक वस्थती खालावली आवण गररबीचे दु:ख 

वाटय़ाला आलां तर ते दु:ख कशानां दूर होईल? अथाषत गररबीची पररवस्थती प्रयतनपूवषक पालटून मी 

आवथषकदृष्टय़ा श्रीमांत झालो तर गररबीचां दु:ख दूर होईल. पररवस्थतीचे दु:ख पररवस्थतीने दूर होईल, 

याचां आणखी एक उदाहरण पाहू. समजा अगदी जवळच्या आप्ताांना गमावल्यानां एकाकीपणाची 

पररवस्थती उद्भवली. कालाांतराने तया पररवस्थतीची सवय होते. जसजसे वदवस जातात तसतशी 

येणारी नवी पररवस्थती काळानुरूप तया दु:खाची तीव्रता कमी करते. तेव्हा जन्मजात आवण 

पररवस्थतीजन्य हे दु:खाचे दोन प्रकार आपण पावहले. दु:खाचा वतसरा प्रकार आहे तो मात्र फार उग्र 

आहे. हे वतसरां  दु:ख म्हणजे कल्पनेचां दु:ख! कल्पनेचां दु:ख म्हणजे काय? महाराजाांच्या 

साांगण्यानुसार काळजीचां दु:ख म्हणजे कल्पनेचां दु:ख. आता पररवस्थतीचां दु:ख पररवस्थतीनां दूर होतां 

तसां कल्पनेचां दु:ख मात्र कल्पनेनां दूर होत नाही! उलट कल्पनेचां दु:ख वजतकी कल्पना करावी 

वततकां  वाढतच जातां! याचां कारण आपल्या सवष कल्पना या आपल्या काळजी वाढवणाऱ्याच 

असतात. या दोन्ही एकमेकींना पूरक आहेत. एकमेकींचा प्राणवायूच आहेत. आपण कल्पनेनां 

काळजी वाढवत राहातो आवण काळजीनां कल्पना वाढवत राहातो. आता कल्पना ही एक शक्तीच 

आहे. कल्पनेच्या बीजाचां प्रवतभाशक्तीनां पोर्ण झाल्यामुळेच वकतयेक सखोल आवण अथषगभष 

सावहतयानां मानवी सांस्कृतीच्या जडणघडणीत भर घातली आहे. वकतयेक शोध, सावहवतयक व 

साांगीवतक प्रयोग, वकतयेक उपक्रम याांचां मूळ कल्पनाशक्तीतच आहे. आता शक्ती ही मूलत: शुद्धच 

असते. वकां बहुना शक्ती ही मूलत: वाईट वकां वा चाांगली नसते. वतचा सदुपयोग होतो तेव्हा ती शक्ती 

आपल्याला चाांगली वाटते आवण वतचा दुरुपयोग होतो तेव्हा ती शक्ती आपल्याला वाईट भासते. 

आगीच्या शक्तीने उत्तम स्वयांपाक राांधता येतो तसाच तयाच शक्तीने शहरेच्या शहरे भस्मसातही 

करता येतात. तसाच कल्पनाशक्तीचा सदुपयोग आपण वर पावहला आता वतचा दुरुपयोग म्हणजे 

काय? 
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११५. वाळवी 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, June 12, 2013 

कल्पनाशक्तीचा दुरुपयोग म्हणजे काय, हे पाहाण्यासाठी आधी मुळात कल्पना कशाच्या आधारावर 

चालते, वतचा उगम कुठे असतो, हे पावहले पावहजे. आपण कल्पना करतो तयाांना आधार कशाचा 

असतो? तयाांना आधार असतो तो ववचाराचा. आपण ववचाराच्या आधारावशवाय कल्पना करू 

शकत नाही. हा ववचार कशाच्या आधारावर चालतो? तो बुद्धीच्या आधारावर चालतो. थोडक्यात 

बुद्धी जो बोध करते तयानुसार आपण ववचार करतो. आता उत्तम सावहतय, उत्तुांग कलाववष्कार, 

क्राांवतकारक शोध याांच्या मुळाशी जी कल्पना असते ती सूक्ष्म सद्बुद्धीतूनच उगम पावली असते. 

आपली बुद्धी कशी आहे? आपली बुद्धी केवळ 'मी ' आवण 'माझे 'पणाच्या चौकटीत वचणलेली 

आहे. ती देहबुद्धी आहे. सांकुवचत आहे. वकतयेकदा ती कुबुद्धीच भासते. ववपरीत बुद्धीच भासते. 

अशा सांकुवचत देहबुद्धीद्वारे ववचाराऐवजी अववचार आवण कुववचारच प्रसवतात. अववचारातून ज्या 

कल्पना उतपन्न होतात तया काळजीच वाढवतात. या कल्पना काळजी , अवस्थरता, अवनवश्चतताच 

वनमाषण करतात. हा कल्पनाशक्तीचा दुरुपयोग आहे! आता कसा का असेना आपल्या कल्पनेचा 

उगम बुद्धीतच आहे. आता या काळजीचा उगम कुठे आहे? श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, 

''काळजी ही आपल्या काळजापयंत म्हणजे हृदयापयंत असते ; नव्हे ती आपल्या काळजापाशीच 

असते! ' '(चररत्रातील काळजीववर्यक बोधवचने , क्र. १६). तेव्हा बुद्धीतून कल्पना आवण हृदयातून 

काळजीचे पोर्ण होते. हृदय आवण बुद्धीचा हा असा सांगम सुखावह नसतो. तो जीवनात आांतररक 

अशाांती आवण आांतररक अवस्थरताच आणतो. काळजी ही काळजात खोलवर सुरू असताना ती 

आपला वकती आांतररक घात करते, ते जाणवतही नाही. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''काळजी 

ही वाळवीसारखी आहे. काही खाताना तर ती वदसत नाही , पण कपडा वकां वा पुस्तक खाल्ल्यावर 

मात्र ती वदसते. तयाचप्रमाणे आपली वनष्ठा कमी करीत असताना काळजी वदसत नाही. परांतु नांतर 

मात्र ती वदसते '' (चररत्रातील काळजीववर्यक बोधवचने , क्र. २०). वाळवी फार सूक्ष्म असते. 

तशीच काळजी फार सूक्ष्म असते. वाळवी जसे अख्खे पुस्तक नष्ट करून टाकते तशी ही काळजी 

आपली वनष्ठा नष्ट करते. वाळवी जशी पुस्तक खाताना वदसत नाही तशीच काळजी ही वनष्ठा कमी 

करताना जाणवत नाही. एकदा वनष्ठा पूणष नष्ट झाली की ती काळजी वदसते. आता काळजीनेच वनष्ठा 

नष्ट होते आवण नांतर काळजी वदसते म्हणजे काय? सांकट ओढवलां असलां तरी वनष्ठा वटकून असेल 

तर माणूस धीराने तया सांकटाला तोंड देतो. पण सांकट ओढवलां असताना जर काळजी लागली तर 

ती हळुहळू वनष्ठाच नष्ट करू लागते. 'आम्ही श्रीमहाराजाांसाठी एवढां करतो मग हा प्रसांग आमच्यावर 

का? तयाांना आमची काहीच काळजी कशी नाही?' हे या वाळवीचां वनष्ठा खाणां आहे! एकदा या 

काळजीनां वनष्ठा नष्ट केली की मग? वनष्ठा होती तोवर वनदान सांकटाला तोंड देता येत होतां आता 

तीच नष्ट झाली की अवधकच उग्ररूपाने काळजीच दशषन देते!  
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११६. क्षिाचे हे सवथ खरे आहे 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, June 13, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''आपला जेवढा वेळ काळजीत गेला तेवढा वाया गेला '' 

(चररत्रातील काळजीववर्यक बोधवचने, क्र. ३२). माणूस सूक्ष्म सदु्बद्धीच्या पे्ररणेने ववचार करतो 

तेव्हा कल्पनाशक्तीच्या जोरावर तो अचूक वनणषयही घेऊ शकतो. तया वनणषयाच्या आधारावर तो 

योग्य कृतीही करतो. तयामुळे योग्य कृतीला वाव देणारा जो ववचार आहे, ज्या कल्पना आहेत 

तयाांच्यासाठी गेलेला वेळ अनाठायी नसतो. आपण स्थूल देहबुद्धीच्या ओढीनुसार ववचार करतो 

तेव्हा अनेकदा ववचाराांच्या जागी अववचार, कुववचार प्रकटतात. तयाांना कल्पनाशक्तीची जोड 

वमळाली की योग्य वनणषयाऐवजी सारा ओघ काळजीकडेच वाहू लागतो. तया काळजीनां नको नको 

तया कल्पना थैमान घालू लागतात आवण तया कल्पनाांमुळे मग काळजीही अवधकच वाढू लागते. 

काळजी आवण कल्पनाांच्या झांझावातात भाांबावलेला माणूस कोणतयाही ठोस वनणषयापयंत पोहोचूच 

शकत नाही. वनणषयच होत नाही तेव्हा ठोस कृतीही होऊ शकत नाही. कल्पना आवण काळजीत 

भरपूर वेळ जाऊनही जर योग्य आवण आवश्यक कृती योग्य वनणषयाअभावी घडत नसेल तर तो वेळ 

वायाच गेला. श्रीनामदेव महाराजाांचा अभांग आहे- ' 'जळीं बुडबुडे देखताां देखताां। क्षण न लागता 

वदसेनाती।। तैसा हा सांसार पाहताां पाहताां। अांत:काळी हाता काय नाही।। गारुडय़ाचा खेळ वदसे 

क्षणभर। तैसा हा सांसार वदसे खरा।। नामा म्हणे येथे काही नसे बरे। क्षणाचे हे सवष खरे आहे।। ' ' 

आपला जीवनप्रवाह कसा आहे? प्रतयेक क्षण उतपन्न होतो आवण काळाच्या प्रवाहात क्षणाधाषत लुप्त 

होतो. तरी तो प्रतयेक क्षण मला कृतीची सांधी देतो. वकां बहुना, मी कृती करो, वा न करो, प्रतयेक 

क्षणात माझ्या देह, मन, वचत्त, बुद्धीद्वारेसुद्धा कृती घडतच असते. आपण श्वासोच्छवास करतो, 

तीसुद्धा कृतीच आहे. आपण ववचार करतो तीसुद्धा कृतीच आहे. आपण मनन करतो , तीसुद्धा 

कृतीच आहे. आपण वचांतन करतो, तीसुद्धा कृतीच आहे. एवढांच कशाला? काहीही न करता शाांत 

बसणे, हीसुद्धा कृतीच आहे! तेव्हा जाणता असो वा अजाणता, प्रतयेक क्षणात माझ्याकडून कृती 

होतच असते. बरां , कोणतीही कृती वनष्फळ नसते. तया कृतीचे पररणाम होतातच. कधी ते लगेच 

होतील, कधी नांतर होतील. उदाहरणाथष, मला तहान लागली आवण मी पाणी वपण्याची कृती केली, 

तर तयाचां फळ म्हणजे तहान भागणां हे लगेच वदसून येईल. कधी मी परीक्षा वदली, पण तयामुळे 

वमळणारे गुण, हा तया कृतीचा पररणाम ठरावीक कालावधीनांतर वदसून येईल. काही कृती अशा 

असतात की ज्याांचे फळ वमळण्यायोग्य पररवस्थती वनमाषण व्हायलाही प्रदीघष कालावधी लागतो आवण 

तयामुळेच तयाांचे फळ वमळायलाही प्रदीघष अवधी लागतो. हा अवधी काही जन्माांचाही असू शकतो. 

तयामुळेच कमी प्रयतनाांत जेव्हा मोठे यश वमळते वकां वा जन्मत:च अनेक सुखसोयी वमळतात, तया 

आपल्या कोणतया जन्माांतील कोणतया कृतीचे फळ आहेत, हे साांगता येत नाही. स्थूल कृतींना जसा 

हा फलयोग लागू आहे, तसाच सूक्ष्म कृतींनाही तो आहेच! 
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११७. क्षिवास्तव  

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, June 14, 2013 

प्रतयेक क्षणात माझ्या देहाकडून जशी स्थूल कृती घडते तशाच माझ्या मन, वचत्त, बुद्धीने युक्त अशा 

अांत:करणातूनही काही कृती घडतात. स्थूल कृतीचे जसे फळ असते आवण तयायोगे पररणाम अटळ 

असतात अगदी तयाचप्रमाणे सूक्ष्म कृतीचेही फळ आवण पररणाम अटळ असतो. उलट स्थूल आवण 

सूक्ष्म अशा दोन्हींचा ठसा उमटतोच. तो कुठे उमटतो? तो माझ्या सूक्ष्म वासनातमक देहावर उमटतो. 

आता ही सूक्ष्म वासनातमक देह, ही काय भानगड आहे? तर माझा जो देह मला वदसतो , तो स्थूल 

इांविययुक्त देह आहे. तो हालचाल करतो, व्यवहार करतो, स्थूल कृती करतो. पण या तयाच्या 

हालचालीमागे, स्थूल कृतीमागे, व्यवहारामागे प्रेरणा असते ती तयाच्या 'मी 'ची. हा 'मी ' म्हणजे 

वासनाांचा पुांजकाच आहे जणू. मृतयूने माझा स्थूल देह नष्ट होतो, पण वासनातमक देह कायम राहातो. 

माझ्या मृतयूनांतर माझां हे वासनाांचां गाठोडांच माझ्यासोबत येतां आवण तया गाठोडय़ानुरूपच मला 

पुढचा जन्मही लाभतो. आता हे वासनाांचां गाठोडां बनतां तरी कसां? माझ्या मन, वचत्त, बुद्धीद्वारे जी 

सूक्ष्म कृती होत असते तयानुरूप तया गाठोडय़ात भर पडते वकां वा घट होते. आता या सूक्ष्म कृती 

म्हणजे काय? मनाची कृती आहे मनन, वचत्ताची कृती आहे वचांतन, बुद्धीची कृती आहे बोधाची 

धारणा, वनवड, वनवश्चतीकरण आदी. माझां मन ज्या दजाषचां मनन करतां तयानुसारचा ठसा माझ्या 

वासनातमक देहावर पडत असतो. माझां वचत्त ज्या दजाषचां वचांतन करतां, तयानुरूप ठसा माझ्या 

वासनातमक देहावर पडत असतो. माझी बुद्धी ज्या प्रकारचा बोध करते तयानुरूप ठसा माझ्या 

वासनातमक देहावर पडत  असतो. तेव्हा प्रतयेक क्षणात माझ्याकडून स्थूल वकां वा सूक्ष्म वकां वा स्थूल 

व सूक्ष्म कृती घडतच असते आवण तया प्रतयेक कृतीचा माझ्या वासनातमक सूक्ष्म देहावर अटळ 

पररणाम सांस्काररूपाने जमा होत असतो. म्हणजेच कोणताही क्षण वाया जात नसतो. कोणते ना 

कोणते फळ तो आपल्या पदरात टाकतच असतो. मग 'क्षणाचे हे सवष खरे आहे ' असां 

नामदेवमहाराज का म्हणतात? याचा अथष हे जग क्षणभांगूर आहे, क्षणापुरतांच ते खरां  आहे, नांतर 

यातलां काहीही उरणार नाही, असाच आवण एवढाच आहे का? नाही. तयापेक्षाही खोलवर जावां 

लागेल. आपल्या आयुष्याकडे पावहलां तरी लक्षात येईल की आपलां जगणां काळाच्या पकडीत आहे. 

ठरावीक काळापुरतांच आपण जगणार आहोत, हेही आपल्याला माहीत आहे. या काळाचा सवाषत 

लघुत्तम घटक म्हणजे क्षण! तेव्हा क्षणा-क्षणाच्या प्रवाहानुसार माझा जीवनप्रवाह सुरू आहे. माझां 

जगणां अनांत क्षणाांनी बाांधलेलां आहे आवण ते कोणतया क्षणी सांपेल, याचा काही भरवसा नाही. अशा 

क्षवणक आयुष्यातला 'मी ' जसा क्षवणक आहे, तसाच तो ज्या ज्या गोष्टींना 'माझां' मानून कवटाळतो 

तया गोष्टीही क्षवणक आहेत. या क्षणात जे आवण जसां आहे ते पुढच्याही क्षणी तेच आवण तसांच 

असेल, याची काही शाश्वती नाही. तयामुळे या क्षणापुरतांच ते खरां  आहे! पाण्याचा बुडबुडा क्षणभर 

वदसतो, तयामुळे तो 'आहे'पणानां खरा मानावा तर पुढच्याच क्षणी तो लुप्त होतो! 
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११८. अनवधान 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, June 17, 2013 

माझ्या जीवनात प्रतयेक गोष्ट क्षणभांगुर आहे. म्हणजेच कोणतया क्षणी कोणती गोष्ट नष्ट होईल, हे 

साांगता येत नाही. इतकां च कशाला, या माझ्या जीवनाचा जो कें िवबांदू 'मी ' आहे, तयाचां हे जीवनही 

कोणतया क्षणी नष्ट होईल , याचाही काही भरवसा नाही. मग जीवनातला प्रतयेक क्षण असा अनमोल 

असताना मी तयाचां महत्त्व जाणतो का? नाही! उलट माझा प्रतयेक चालू क्षण हा बहुतेक वेळा 

अनवधानानेच सरत असतो. माझ्या आांतररक आवेगाांना अनुसरून प्रतयेक क्षणात माझ्याकडून 

प्रवतवक्रया उमटते वा कृती घडत असते. तयात अवधान नसतां. ववचाराची जोड नसते. आवथषक-

सामावजक-बौवद्धकदृष्टय़ा (दुसऱ्याचां मोठेपण जोखायचा आपला क्रम असाच आहे!) आपल्यापेक्षा 

जो कोणी 'मोठा' असेल तर तयाच्याशी वागताना मात्र आपलां अवधान जागृत असतां. अथाषत स्वत:चां 

नुकसान होऊ नये आवण आपल्याववर्यी तयाची प्रवतवक्रया चाांगली असावी, एवढय़ाच प्रेरणेतून 

आपण तया वेळी सावधान (स+अवधान) असतो. अन्य वेळेस आपण आपल्याकडून होणाऱ्या 

कृतीबाबत, प्रवतवक्रयेबाबत जागरूक नसतो. प्रतयेक क्षणात आपल्याकडून होणाऱ्या कृतीबाबत जसे 

आपण जागरूक नसतो तयाचप्रमाणे तया क्षणाच्या माहातम्याबाबतही आपण जागरूक नसतो. आपण 

जाणतोच की, गेलेला कोणताही क्षण परत वमळवता येत नाही , तरी तो क्षण जात असताना आपण 

गाफील असतो. 'तया वेळी असां वागायला हवां होतां,' असां नांतर वकतीही वाटलां तरी तो गेलेला क्षण 

पुन्हा वमळवून झालेली चूक सुधारता येत नाही. उलट पूवीच्या क्षणाांच्या अशा रुखरुखीमध्ये येणारा 

क्षणही वनसटून जात असतो. वनसटून गेलेल्या क्षणाांमध्ये जे घडून गेलां ते बदलता येत नाही , याची 

काळजी आवण उद्याच्या क्षणाांमध्ये काय घडेल, याची काळजी करताना या क्षणी जे घडत आहे, 

तयाकडे माझां लक्षच नसतां. आत्ताचा क्षण जेव्हा वनसटून जाईल, भूतकाळात जमा होईल तेव्हा माझां 

तयाकडे लक्ष जाईल! अगदी याचप्रमाणे कोणतेही कमष करताना प्रथम भववष्यकाळाची वचांता असते 

म्हणजेच जे कमष करीत आहोत , तयाचां चाांगलां फळ वमळेल ना, ही काळजी असते आवण कमष 

झाल्यावर फळ वमळालां की हेच का फळ वमळालां, म्हणूनही मन खांतावतां आवण काळजी लागते. 

श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''आपले कसे होते ते नीट पहावे. कमाषच्या सुरुवातीला काळजी 

लागते. कमष करीत असताना 'काय होतेय कुणास ठाऊक,' म्हणूनही काळजी लागते आवण कमष 

झाल्यावर शेवटी, 'अरे, हेच का फळ वमळाले! ' म्हणून काळजी लागते. याप्रमाणे मनुष्याला 

सुखसमाधान केव्हाच वमळत नाही ' '(चररत्रातील काळजीववर्यक बोधवचने, क्र. २२). तेव्हा 

कालच्या आवण उद्याच्या काळजीत माझा आत्ताचा प्रतयेक क्षण सरत असल्यामुळे माझ्या सूक्ष्म 

वासनातमक देहावर तया काळजीचाच ठसा पक्का होत जातो. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, 

''उद्याच्या काळजीने आजची भाकरी आपल्याला गोड लागत नाही ' '(चररत्रातील काळजीववर्यक 

बोधवचने, क्र. १९). 
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११९. सकंल्पांचं जाळं 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, June 18, 2013 

उद्याच्या काळजीने आजची भाकरी गोड लागत नाही! येणारा प्रतयेक वदवस हा जणू अज्ञाताच्या 

प्राांतातून उलगडत असतो. तया वदवसात माझ्या जीवनात काय घडणार आहे, याची मला वकां वचतही 

पूवषकल्पना नसते. अमुक घडेल, असां मी मानतो, पण ते तसांच घडतांच असां नाही, असा माझा 

अनुभव असतो. तेव्हा माझ्या मानण्या- न मानण्यानुसार गोष्टी घडत नाहीत. जे व्हावां, असां मला 

वाटतां ते होईलच, याचा काही भरवसा नाही. जे टळावां, असां मला वाटतां, ते टळेलच याचाही काही 

भरवसा नाही. तेव्हा या 'उद्या 'ची मला नेहमीच वचांता असते. या 'उद्या 'च्या स्वप्नात रमत 

असतानाही, ती स्वप्नां पूणष होतील की नाही, याचीही मला वचांता असतेच. कारण जे जे काही या 

घडीला अज्ञात आहे, तयाची मला सुप्त भीती वाटत असते. तया उद्याच्या वचांतेत गुांतल्यामुळे आज 

मला जी काही मीठभाकर लाभली आहे तयाची गोडीसुद्धा मला चाखता येत नाही. म्हणजेच, दररोज 

पांचपक्वान्न खाण्याइतपत श्रीमांती मी पुढे वमळवीन, या स्वप्नात गुांतल्यामुळेही आज माझ्याकडे जे 

काही आहे तयातली 'श्रीमांती ' मला अनुभवता येत नाही. तसेच मी श्रीमांत नाही झालो तरी चालेल, 

पण वनदान आज जशी माझी वस्थती आहे तशीच नांतरही वटकेल ना, या वचांतेनेही मला आज जी 

वस्थती लाभली आहे वतचा वनश्व््ांचत मनानां आनांद घेता येत नाही. तेव्हा प्रतयेक क्षणात 

माझ्याकडून अनवधानाने जी कृती होते, ज्या प्रवतवक्रया उमटतात तयाांचा ठसा माझ्या वासनातमक 

देहावर उमटत असतो. आणखी एका बाजूबाबत आपण पूणष अनवधानी असतो कारण ती बाजूच 

आपल्याला अनवभज्ञ असते. प्रतयेक क्षणी आपली सांकल्पशक्तीही आपण अनवधानाने वापरत 

असतो, ही ती बाजू आहे! माणसाला सांकल्प ही मोठीच ववलक्षण शक्ती लाभली आहे. माणूस हा 

परमातम्याचाच अांश आहे आवण परमातमा हा सतयसांकल्पी आहे. म्हणजेच परमातमा जो जो सांकल्प 

करतो तो सतय होतो. मग तया परमातम्याचाच अांश असलेला माणूस जो सांकल्प करील, तो पूणष 

होईलच. फक्त एक फरक आहे. तो असा की , परमातम्याचा सांकल्प हा मुळातच सतयाला धरून 

असल्याने तो वेगाने पूणष होतो. माणसाचा सांकल्प तयाच्या वासनातमक आवेगाांनुरूप असल्याने 

तयाांच्या पूतीसाठी योग्य काळ, योग्य पररवस्थती, योग्य पाश्र्वभूमी याांची गरज असते. एक गोष्ट 

वन:सांशय, तो सांकल्प पूणष होईपयंत जीव अनांत योनींमध्ये जन्म घेतच राहातो! आता हा सांकल्प 

म्हणजे काय? 'अमुक व्हावां,' ही मनात उमटणारी इच्छा म्हणजे सांकल्प आहे. आपल्या मनात 

उमटणारी प्रतयेक इच्छा ही सांकल्परूपच आहे, वतची पूती झाल्यावशवाय राहाणार नाही आवण ती 

पूणष होत नाही तोवर पुन: पुन्हा आपण या खेळात येतच राहाणार , याची जाणीवही आपल्याला 

नसते. श्रीरामकृष्ण परमहांस याांच्या लीलासहचर श्रीमाताजी साांगत की, 'साधा वमठाईचा तुकडा 

खायची इच्छा शेर् रावहली तरी पुन्हा जन्मावां लागतां! ' आपल्या मनात प्रतयेक क्षणात अशा वकती 

अनांत इच्छा जाणता-अजाणता उमटत असतात , तयाांची तर गणतीच नाही. 
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१२०. सकंल्पचक्र 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, June 19, 2013 

प्रतयेक क्षणात आपल्या मनात अनांत इच्छा उमटत असतात. तयाांचा ठसा आपल्या वासनातमक 

देहावर उमटतोच आवण तयानुसारचा जन्मही लाभतो. म्हणजेच जन्म-मृतयूचा हा खेळ अववरत सुरू 

राहतो. 'राधास्वामी सतसांगा 'चे हुजूर बाबा सावनवसांहजी महाराज (१८५८ ते १९४८) याांच्या 

साधकाांशी झालेल्या काही सांवादाांचे सांकलन दयाषईलाल कपूर याांनी केले आहे. तयात 

श्रीसावनवसांहजी महाराज साांगतात, ''या सांसारातील आमच्या इच्छा-आकाांक्षाच आमच्या जन्म 

आवण पुनजषन्मास कारणीभूत होतात. वनसगाषचा वनयम असा आहे की, 'जे मागाल ते वमळेल. ' 

आमचे जीवन आमच्या इच्छा आवण आकाांक्षा यानुसार घडले जाते. ज्या ज्या इच्छा आपण करतो, 

वनसगष तया पूणष करण्याची व्यवस्था करीत असतो. आपला जन्म, जन्मस्थान, पररवार आवण ज्या 

वातावरणात आम्हाला जन्म घ्यावा लागतो ते वातावरण इतयादी सवष सतत या वनयमानुसारच घडत 

आलेले आहेत. 'जेथे आस तेथे वास '. आमच्या इच्छा जेथे असतात तया वठकाणी आम्ही खेचले 

जातो. साांसाररक वस्तूांच्या प्रती असलेली आमची आसक्ती आवण पे्रम हेच आम्हास पुन:पुन्हा या 

सांसारात खेचून आणतात. आमचा मोह आवण पे्रम वजतके तीव्र वततक्याच तीव्रतेने आम्ही इवच्छत 

वस्तू प्राप्त करतो. आमच्या इच्छा अवश्य पूणष होतील. पण तया या जन्मातच पूणष होतील असे नाही. 

असेही होऊ शकते की , काही ववशेर् इच्छा या जन्मात पूणष होण्याच्या दृष्टीने पररवस्थती अनुकूल 

नसते. अशा वेळी तया इच्छा आमच्या अांत:करणावर उमटतात आवण वनसगष तया पूणष करण्याची 

व्यवस्था करू लागतो. परां तु तया पूणष करण्याकररता वेळ पावहजे. आमची कामना कशा प्रकारची 

आवण वकती तीव्र वकां वा साधारण आहे यावरही वतची पूतषता होणे अवलांबून असते. आमचे सध्याचे 

शरीर ती इच्छा पूणष करण्यास योग्य नसेल तर आम्हास आमच्या अपूणष इच्छा पूणष होतील, असा 

दुसरा देह वदला जातो. समजा एखाद्या वववावहत तरुणीचा अपतयाववना मृतयू झाला. आयुष्यभर ती 

सांतानप्राप्तीसाठी प्राथषना करीत होती आवण तयामुळे वतच्या या तीव्र इच्छेचा ठसा मरताना वतच्या 

अांत:करणावर उमटून रावहला. आता वनसगष वतला असा देह प्रदान करील की तया देहात ती दर सहा 

मवहन्याांत एकावेळी सहा-सहा वपल्लाांना जन्म देत राहील. वनसगष मोठा वनदषयी आवण कठोर आहे. 

तयाच्या दृष्टीने शरीर आवण रूप याांना काहीच महत्त्व नाही. तो केवळ इतकेच पाहतो की 

अांत:करणावर कोणतया प्रकारच्या इच्छा उमटल्या आहेत आवण तया कोणतया देहाद्वारे पूणष होतील. 

आमच्या अांत:करणावर उमटलेल्या या इच्छा प्रतयेक जन्मात आमच्या बरोबर जातात.. ध्यानात 

ठेवा, वजवाला आपल्या अपूणष लालसा योग्य रीतीने पूणष करता येतील असाच देह वनसगष तयास देत 

असतो. मनुष्य जन्मात वजवाच्या इच्छा आवण लालसा पशुसमान असल्या तर तयाला अधोगत 

होऊन पुढील जन्म पशुयोनीत वमळेल. '' (सांत-समागम, पृ. १५९ ते १६१). तेव्हा प्रतयेक क्षण कृती 

वकां वा सांकल्पात सरत असतो आवण तयाच्या सरण्याचां आवण पररणामाांचांही भान आपल्याला नसतां. 
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१२१. एक शंका 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, June 20, 2013 

आपली चचाष पुढे सुरू करण्याआधी एका साधकाच्या मनात आलेल्या शांकेचां वनराकरण करू. 

सावनवसांह महाराज याांचे ववचार वाचून ही शांका आली आहे आवण वतचां वनराकरण करताना 

आपल्या या सदराच्या प्रारांभवबांदूचेच पुन्हा स्मरण करून देता येणार आहे. मनुष्यजन्मात काही 

सांकल्प शेर् उरले तर तयाांच्या पूतीसाठी अनुरूप असा पशुपक्ष्याचा देहसुद्धा पुढील जन्मी वमळतो 

वकां वा मनुष्य जन्मात जीवाच्या इच्छा आवण लालसा पशुसमान असल्या तर तयाला अधोगत होऊन 

पुढील जन्म पशुयोनीत वमळेल, हे ववचार वाचून या साधकाला वाटले की माणसाचा जन्म हाच 

शेवटचा असून तयानांतर मोक्ष वमळत नाही का आवण एकदा माणसाचा जन्म लाभला की नांतर 

पशुयोनीत जन्म कसा काय शक्य आहे? या शांकेचा ववचार करू. एक गोष्ट अशी की ज्याांचा 

पुनजषन्माच्या सांकल्पनेवरच ववश्वास नाही तयाांना ही सारीच चचाष म्हणजे थोताांड वाटेल. पण 

चराचरातील समस्त जीवसृष्टीत एक जीव माणूस म्हणूनच का जन्मला आवण एक जीव क्षुि 

प्राण्याच्या देहातच का जन्मला, याचां उत्तर मात्र तयाांनाही देता येणार नाही. तेव्हा पुनजषन्माच्या 

सांकल्पनेचा स्वीकार अवभपे्रत धरूनच आपण हा ववचार करीत आहोत. पवहली गोष्ट म्हणजे 

माणसाचा जन्म शेवटचा असेलच , असे काही नाही. मुळात माणसाचा जन्म मला लाभतो तो माझ्या 

कतृषतवाने नव्हे. उलट मला माझ्या प्रारब्धानुसार पशुपक्ष्याचाच जन्म लाभणार होता. पण 

परमातम्याच्या ववशेर् कृपेने मला माणसाचा जन्म लाभला. ववशेर् कृपा अशासाठी की केवळ 

माणसाच्या जन्मातच मोक्षासाठी प्रयतन शक्य आहे. आता ववशेर् कृपेने माणसाचा देहही लाभला 

आवण मोक्षप्राप्तीसाठी नेमके काय प्रयतन करायचे, हे श्रीमहाराजाांच्या माध्यमातून जाणताही आले 

तरीही अांतरांगात पालट झाला नाही आवण सवष इच्छा-वासना पशुवतच रावहल्या तरी पुढचा जन्म 

पशूचा वमळेल वकां वा महाराजाांच्या बोधानांतरही अांतरांगातील इच्छाांचा जोर कमी झाला नाही तरी 

तया इच्छाांना अनुरूप असा जन्म लाभू शकेल. म्हणूनच श्रीमहाराज म्हणतात, 'मनुष्य म्हणून जन्माला 

आलेला माणूस हा माणूस म्हणून मेला तर खरा. ' हे वाक्यच आपल्या या वचांतनाचा पाया आहे. 

कारण जो माणसाच्या देहात जन्मला आहे तो खरे तर पशू म्हणूनच जन्मणार होता, हे श्रीमहाराज 

जाणतात. तयामुळे अांतरांगातील पशुवत वासनाांपुढे जीव हतबल आहे, हेसुद्धा ते जाणतात. म्हणूनच 

तया दोर्ाांना, तया वासनाांना पाहून ते तया वजवाला नाकारत नाहीत. उलट जवळ घेऊन तयाला माणूस 

बनण्याची वशकवण देतात. तयाांच्या बोधानुरूप जगायचा प्रयतन केला तरच माणूस म्हणून जन्मलेला 

मनुष्य हा खऱ्या अथाषने माणूसच होईल आवण हा देह सोडतानाही तो माणूस म्हणूनच जाईल. वनदान 

या जन्मात येऊन एवढां साधलां तरी खूप! आपण साधक तरी खऱ्या अथाषनां आहोत की नाही, हे 

देवच जाणे. तयामुळे वसद्ध वगैरे होण्याची गोष्ट तर दूरच, पण वनदान आपण माणूस बनू शकलो तरी 

खूप झालां. तयाउपर जर महाराजाांचा माणूस बनू शकलो तर? सवाषथाषने तयाांचे झालो तर तयापुढे 

मोक्षपदही वफकेच आहे!  
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१२२. काळजीचं मूळ 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, June 21, 2013 

आपण सवाषथाषने श्रीमहाराजाांचे नाही तर देहबुद्धीचेच आहोत. तयामुळे आपला प्रतयेक क्षण 

देहबुद्धीनुरूप कृती करण्यात, देहबुद्धीनुरूप कल्पना करण्यात वकां वा देहबुद्धीनुरूप इच्छारूपी सांकल्प 

करण्यात व्यतीत होतो. ही देहबुद्धी सांकुवचत असल्यामुळे आपली कृती, कल्पना आवण सांकल्पसुद्धा 

सांकुवचतच असतात. मोहग्रस्त असतात. तयामुळे ते काळजीच वाढवतात. आपला प्रतयेक क्षण 

असा अांत:करणात सूक्ष्म रूपाने काळजीचां बीजारोपणच करीत असतो. तयामुळे आपला प्रतयेक 

क्षण साथषकी न लागता व्यथषच जात असतो. श्रीमहाराज म्हणूनच साांगतात की, 'आपला जेवढा वेळ 

काळजीत गेला तेवढा वाया गेला! ' आता कृती, कल्पना थाांबववणे आवण कोणतीही इच्छा मनात 

उमटू न देणे अथाषत सांकल्पमुक्त होणे आपल्याला शक्य नाही. मग यावर उपाय काय आवण कोणता, 

ते आता पाहू. श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनी साांवगतलेल्या दु:खाच्या तीन प्रकाराांच्या अनुरोधाने आपण 

गेले दहा वदवस 'काळजी'चा ववचार करीत आहोत. या तीन दु:खात पवहलां आहे जन्मजात दु:ख, 

दुसरां  आहे पररवस्थतीजन्य दु:ख आवण वतसरां  आहे कल्पनेचां दु:ख. कल्पनेचां दु:ख कल्पनेनां दूर होत 

नाही, उलट वजतकी कल्पना करावी वततकां  ते वाढतच जातां. कल्पनेचां दु:ख म्हणजेच काळजीचां 

दु:ख. या अनुर्ांगाने आपण काळजीचा ववचार केला. आता ही काळजी तरी का लागते आवण 

कशाच्या आधारावर वटकते? आपण ज्या पररच्छेदावरून ही चचाष ११३ व्या भागापासून सुरू केली 

आहे तयात श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, 'काळजी फार भयांकर आहे व ती भगवांताच्या 

ववस्मरणात म्हणजे नसणेपणातच आहे. मायेचा पडदा इतका जोरदार आहे की , भगवांत आहे असे 

वाटत असूनही काळजी लागते हे खरे '. आता गांमत अशी की जे भगवांताला मानत नाहीत तयाांना 

काळजी असतेच पण जे आपण भगवांताला मानतो, असां मानतात तयाांनाही काळजी लागते. मग 

काळजी आवण भगवांताचा काय सांबांध असावा? याचा ववचार करताना एक मावमषक प्रसांग आठवतो. 

हा प्रसांग ल. ग. मराठे याांनी सांकवलत केलेल्या 'हृद्य आठवणी ' पुस्तकामध्ये आहे. प्रपांच करीत 

असतानाच भगवांताची भक्ती करावी, असे श्रीमहाराज नेहमी साांगत. म्हणून एकाने तयाांना प्रश्न केला 

की, 'भगवांताची भक्ती करणे अगदी जरूरच आहे का? ती नाही केली तर नाही का चालणार?' यावर 

श्रीमहाराज म्हणाले, 'मलासुद्धा अलीकडे प्रपांचात ईश्वरभक्तीची लुडबुड असू नये असे फार वाटते. 

प्रपांचात मन सवषस्वी मुरल्यावर प्रापांवचक सुखे भोगण्यास माझी पूणष परवानगी आहे. पण माझी एक 

अट आहे ती अशी की प्रपांच करीत असता तुम्ही जी काळजी करता ती कदावप करायची नाही. 

कोठल्याही पररवस्थतीत काळजी न करता प्रपांच केला तर ईश्वरभक्ती न करण्यास माझी पूणष सांमती 

आहे. ' प्रश्नकताष म्हणाला, 'प्रपांचात पररवस्थती नेहमीच अनुकूल राहते असे नाही. प्रवतकूल पररवस्थती 

आली म्हणजे काही म्हटले तरी काळजी उतपन्न होतेच. ' आता यावर श्रीमहाराज काय उत्तर देतात , 

ते पाहू. 
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१२३. काळजीचा प्रपंच 

चतैन्य प्रेम 

Published: Monday, June 24, 2013 

श्रीमहाराजाांनी आपल्यावर कृपा केली. ते सदोवदत पाठीराखे आहेतच. मग आता सुखानां नुसता 

प्रपांचच करायला काय हरकत आहे? अडीअडचणीला ते धावून यायला आहेतच! मग प्रपांचात 

भक्तीवबक्तीचां ओझां कशाला, असा लबाड प्रश्न साधकाच्या म्हणजे आपल्याच मनात आलेला आहे 

आवण तयावर महाराजही मोठय़ा खुबीने साांगतात की, ''मलासुद्धा अलीकडे प्रपांचात ईश्वरभक्तीची 

लुडबुड असू नये असे फार वाटते! ' ' आता हे ऐकताच प्रपांचाच्या मागाषतला साधनेचा 'अडसर ' 

सांपलाच, असां वाटून आपण कान टवकारतो. मग महाराज साांगतात की, ''माझी एकच अट आहे, 

तुम्ही नुसता प्रपांच करायचा काळजी करायची नाही! ' ' आता आपण गडबडतो. श्रीमहाराजाांना साांगू 

लागतो, 'महाराज, प्रपांचात चढउतार येणारच आवण पररवस्थती प्रवतकूल झाली की काळजी 

लागणारच! ' यावर श्रीमहाराज साांगतात, ' 'याचा अथष असा की , तुम्ही सवषस्वी पररवस्थतीचे दास 

आहात. प्रवतकूल पररवस्थती येणारच नाही हे तुमच्या हातात नाही. अतयांत तीव्र प्रवतकूल पररवस्थती 

म्हणजे मरण होय. मरणाची भीती तुम्हाला सतत भेडसावीत असते. 'काळा'पुढे तुम्ही सतत 'जी, 

जी ' करीत असता, तयामुळे 'काळजी' लागते. भगवांताच्या भक्तीला लागून मनापासून नाम घेत 

गेल्याने राम कृपा करतो. मग काळ आपल्यापुढे 'जी, जी ' करू लागतो. हे ऐश्वयष वनराळेच आहे. ते 

प्रतयेकास प्राप्त व्हावे म्हणून मी हा सारा बाजार माांडलेला आहे. ' ' या चराचरातील प्रतयेक गोष्ट 

काळाच्या अधीन आहे. या काळाने जन्मापासून आमच्या देहाला खायला सुरुवातही केली आहे. 

लहान-मोठे आजारपण , वयपरतवे शक्ती क्षीण होत जाणे या मागाषने काळ आमचा ग्रास घेतच आहे. 

समथष म्हणतात, 'घडीने घडी काळ आयुष्य नेतो! ' आमची नामोवनशाणी पुसून टाकणारा मृतयू ही 

तर तया काळाची अखेरची मेजवानी आहे. मरणाचां वास्तव आपल्याला माहीत असलां तरी मरणाचां 

भय वकां वचतही कमी होत नाही. माणूसच कशाला, सृष्टीतील यच्चयावत प्राणी क्षणोक्षणी 

देहरक्षणाचाच प्रयतन करीत असतात. समथष साांगतात, 'देहे रक्षणाकारणें यतन केला। परी शेवटी 

काळमुखे वनमाला।। ' हा देह साांभाळण्याची, अथाषत आपलां अवस्ततव वटकववण्याची वकतीही धडपड 

करा. काळ तुमचा घास घेतल्यावशवाय राहणार नाही. आता आपण काळाच्या तसेच 

पररवस्थतीच्याही अधीन आहोत. ही पररवस्थतीही काळाच्या अधीन आहे. तयामुळे वतच्यात घट 

आवण बदल अटळ असतो. ती प्रवतकूल झाली की आपण भाांबावतो. पुढे काय होईल, या भीतीने 

अवधकच काळजी करू लागतो. 'पररवस्थती सदोवदत चाांगलीच राहावी,' अथाषत पररवस्थतीवर 

काळाने पररणाम होऊ नये यासाठी आपण काळापुढे सतत 'जी, जी ' करतो म्हणून आपल्याला 

काळजी लागते. मग तयापेक्षा भगवांताचां होऊन गेलां तर? मग काळच आपला दास बनेल. काळाला 

गुलाम करण्याचां ऐश्वयष काही वनराळांच आहे आवण ते प्रतयेकास वमळावां म्हणून माझा खटाटोप आहे, 

असां महाराज साांगतात. पण काळ आपला दास होईल, यावर आपला ववश्वास आहे? 
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१२४. क्षिक्षि ननदाथळी 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, June 25, 2013 

आपण भगवांताचे होऊन गेलो तर काळ आपल्यापुढे 'जी जी ' करील, अथाषत आपला दास होईल , 

असा श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या साांगण्याचा आशय आहे. काळावर आपली सत्ता गाजवता 

येईल, यावर आपला मात्र या घडीला ववश्वास बसत नाही. मुळात काळ दास होईल, म्हणजे काय, 

हेदेखील आपल्याला नीटसे उमजत नाही. आता वजथे दास आहे , वतथे मालकही आला. सध्या 

काळ हा मालक आहे आवण आपण तयाचे दास आहोत. म्हणजेच काळाची आपल्यावर सत्ता आहे. 

काळाच्या पकडीत आपण जगत आहोत. जर आपण भगवांताचे झालो तर हे वचत्र पालटेल. 

नारदमुनींच्या रूपाने 'एकनाथी भागवता 'त हीच गोष्ट वबांबवली आहे. नारदाांनी दक्षाच्या सवष पुत्राांना 

परमाथाषकडे वळववले. ऐवहकाबाबत उदासीन झालेले आपले पुत्र पाहून दक्ष खवळला. आपले पुत्र 

आपल्या साांगण्यानुसार भौवतक वाढववण्यासाठी धडपडण्याऐवजी नारदाांच्या साांगण्यानुसार 

भगवांताच्या भक्तीत गढले आहेत, हे पाहून दक्षाच्या मनात नारदाांबद्दल सांताप खदखदत होता. तया 

भरात दक्ष नारदाांना म्हणाला, 'भगवांताची भक्ती मीदेखील करतो. परमाथष मीदेखील करतो. पण 

ज्याांनी सांसाराचा अनुभवही घेतलेला नाही अशा माझ्या पुत्राांना तू सांसार करण्याआधीच परमाथाषकडे 

वळवत आहेस. माझ्यात आवण माझ्या मुलाांमध्ये तू फूट पाडत आहेस. साधूच्या वेशातला तू 

राक्षसच आहेस. ' (प्रपांचात 'दक्ष ' असलेल्याांची आजही हीच भावना आहे की परमाथष ही 

म्हातारपणाची गोष्ट आहे वकां वा परमाथष सुरू केला की प्रपांच सांपलाच!) तयानांतर दक्षाने नारदाांना 

शाप वदला की, 'तुम्ही त्रलोकात सांचार कराल, पण एका ठायी मुहूतषभरदेखील तुम्हाला थाांबता 

येणार नाही. थाांबलात तर काळाचा घाला पडलाच समजा. ' नारदाांनी या शापाला 'तथास्तु' असा 

वर वदला! तेव्हापासून नारद मुहूतषभरदेखील एके वठकाणी थाांबत नाहीत. पण तयाला अपवाद आहे 

तो द्वारकेचा. उलट ते वारां वार द्वारकेत येतात. याचां कारण उलगडताना 'एकनाथी भागवता 'त म्हांटलां 

आहे की, ''हो काां जे द्वारकेआांत। न ररघे भय काळकृत। जेथ स्वयें श्रीकृष्णनाथ। असे नाांदत 

वनजसामथ्र्ये।। दक्षशापु नारदासी पाहीं। मुहूतष राहों नये एके ठायीं। तो शापु हररकीतषनीं नाहीं। यालागीं 

तो पाहीं कीतषनवनषु्ठ।। ज्याची गाइजे कीतषनीं कीती। तो द्वारकेसी वसे स्वयें श्रीपती। तेथें शापबाधेची 

न चले प्राप्ती। यालागीं वनतयवस्ती नारदावस तेथें।। (अध्याय २/ ओव्या- २५, २६,२७) ऐकें  बापा 

नृपवयाष। येऊवन उत्तमा देहा या। जो न भजे श्रीकृष्णराया। तो वगवळला माया अवतदु:खें।। ३०।। तयजूवन 

परमातमा पूणष। नाना साधनें वशणती जन। तयासी सवषथा दृढबांधन। न चुके जाण अवनवार।।३३।। 

साांडूवन श्रीकृष्णचरण। इांिावद देवाांचें कररताां भजन। ते देव मृतयुग्रस्त पूणष। मा भजतयाचें मरण कोण 

वारी।।३४।। असोवन इांवियपाटव पूणष। जो न भजे श्रीकृष्णचरण। तयासी सवषत्र बाधी मरण। क्षणक्षण 

वनदाषळी।।३५।। '' (अध्याय २). या ओव्याांमध्ये मोठा गूढाथषही भरला आहे. तयाचबरोबर भगवांताच्या 

आधाराने महाभयातूनही कशी सुटका होते, ते साांवगतले आहे. 
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१२५. कीतथनननषु्ठ 

चतैन्यप्रेम  

Published: Wednesday, June 26, 2013 

नारदमुनी 'कीतषनवनषु्ठ ' आहेत, असां 'भागवता'त म्हटलां आहे. नारदमुनींच्या भवक्तसूत्रातलां एक सूत्र 

आहे- 'स कीतयषमान: शीघ्रमेवाववभषववत अनुभावयवतच भक्तान्।। ८०।। ' म्हणजे तो परमातमा तयाचां 

कीतषन करताच तातकाळ आववभूषत होतो आवण भक्ताांच्या वनतय अनुभवाचा ववर्य होतो! या सूत्राच्या 

वववरणात धुांडामहाराज देगलूरकर याांनी तुकाराम महाराजाांचा अभांग नमूद केला आहे. तो असा - 

'कीतषनाच्या सुखें सुखी होय देव। वैकुां ठीचा राव सवें असे।। त्रलोक्यभ्रमण करीत नारद। तयासवें 

गोववांद वफरतसे।। नारदमांजुळ सुस्वरे गीत गाय। मागी चालताहे सांगे हरी।। तुका म्हणे तयाला गोडी 

वकतषनाची। नाही आवणकाांची प्रीती ऐसी।। ' या अभांगाचां वववरण धुांडामहाराजाांनी केलेलां नाही कारण 

अभांगाचा अथष सरळसोपा आहे. पण तया 'सरळ सोप्या 'तही वहरांमाणकां  लपली असतात! कीतषनाच्या 

सुखें सुखी होय देव। परमातमा प्रतयेकाच्या आतमरूपात ववलसत आहे. सूक्ष्म रूपाने माझ्या आत 

ववलसत आहे. तो कीतषनाच्या सुखानां सुखी होतो. आता हे 'कीतषन' म्हणजे काय? हे मांवदरातलां 

कीतषन नव्हे. कीतषनाची व्याख्या अशी आहे- 'नामलीला गुणादीनाम् उच्चैभाषर्ातु कीतषनम्।। ' 

भगवांताचां नाम, तयाच्या लीला, तयाचे गुण याांचां उच्च भार्ेतलां प्रकटन, उच्चार, आवतषन ते कीतषन 

आहे. आता ही 'उच्च भार्ा' म्हणजे अांतमषनाची भार्ा, भावनेची भार्ा. माझ्या अांतमषनात 

भगवांताच्या नामाचां, तयाच्या लीलाांचां, तयाच्या गुणाांचां सतत सांकीतषन हे खरां  कीतषन आहे. आज 

माझ्या अांतमषनात माझ्याच नामाचां, माझ्याच मोठेपणाचां, माझ्याच गुणाांचां आवण माझ्याच तथाकवथत 

कतृषतवाचां सतत कीतषन चालतां. तयानां अांतरातला देव कसा सुखी होईल? जो शाश्वत आहे तयाला 

अशाश्वताच्या कीतषनाची काय गोडी? ईश्वराला नश्वराच्या कीतषनात काय रस? तयामुळे हृदयस्थ 

श्रीहरी हा अतृप्त असतो. 'जळत हृदय माझे जन्म कोटय़ानुकोवट। ' वकतयेक जन्मां माझ्या 'मी 'पणाच्या 

वणव्यात माझा अांतरातमा होरपळत असतो. जेव्हा 'मी 'च्या जागी तया परमातम्याचे नामकीतषन , 

गुणकीतषन आवण लीलाकीतषन सुरू होते तेव्हाच तो अांतरातमा तृप्तीचां सुख अनुभवू लागतो. मग हे 

कीतषन अखांड चालावां, तयात बाधा येऊ नये म्हणून 'वैकुां ठीचा राव ' सतत भक्ताबरोबर राहू लागतो. 

'वै' म्हणजे नाश आवण 'कुां ठ ' म्हणजे कुां वठतपणा, बाधा, अडथळा, आपत्ती. वैकुां ठ म्हणजे 

अडथळयाांचा नाश. परमातमारूपी सद्गुरूच क्षुि जीवाच्या हृदयात भक्ती उतपन्न करतात. वनवमषती हा 

ब्रह्मदेवाचा गुण आहे म्हणून 'गुरुब्रर्ह्मा '! तया बीजाचां पालनपोर्णही सद्गुरूच करतात. पालन हा 

ववष्णूचा गुण आहे, म्हणून 'गुरुववषष्णू:'! मग साधकाच्या साधनेआड इच्छा , वासना, ववकाराांचे जे 

जे अडथळे येतात तयाांचा सांहार सद्गुरू करतो. सांहार हा वशवाचा गुण आहे, म्हणून 'गुरुदेवो महेश्वर: '! 

तर असा हा परमातमा 'वैकुां ठीचा राव ' बनून भक्ताच्या आड येणाऱ्या गोष्टींचा सांहार करीत राहतो. 
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१२६. त्रलोक्यभ्रमि 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, June 27, 2013 

अशाश्वत अशा 'मी 'पणाचां कीतषन सोडून, शाश्वत अशा परमातम्याचां वचांतन, मनन, स्मरण, कीतषन 

जेव्हा सुरू होतां तेव्हा तया वचांतन, मनन, स्मरण, वकतषनानां साधकाला जे सुख लाभतां, जी तृप्ती लाभते 

वतनां परमातमारूपी सद्गुरू सुखावतो. अशाश्वत अशा, नश्वर अशा गोष्टींनी मात्र मी जेव्हा 'सुखी ' होतो 

आवण तया गोष्टींत आसक्त होतो तेव्हा तो परमातमारूपी सद्गुरू उदास होतो. ते 'मी 'पणाचां कीतषन 

ओसरलां आवण खरां  सांकीतषन सुरू झालां की सद्गुरू आनांदी होतात. मग 'वैकुां ठीचा राव' अथाषत 

साधनेआड येणाऱ्या ववघ्नाांचा सांहार करीत ते साधकासोबत सदोवदत चालू लागतात. मग? 

त्रलोक्यभ्रमण करीत नारद। तयासवें गोववांद वफरतसे।। साधक तीन लोकाांत भ्रमण करू लागतो तेव्हा 

'गोववांद 'ही तयाच्याबरोबर असतोच. आता हे त्रलोक अथाषत तीन लोक म्हणजे काय? हररपाठाचा 

वेध घेणाऱ्या 'अनावद अनांत ' या सदरात आपण या तीन लोक शब्दाचा गूढाथषभेद पावहला होता. 

हररपाठाच्या १०व्या अभांगात माऊली म्हणतात- 'पुराणप्रवसद्ध बोवलले वाल्मीक। नामें वतन्ही लोक 

उद्धरती।। ' इथेही नारदमुनींचा सांबांध आलाच! जांगलात वाटसरूां ना अडवून, प्रसांगी तयाांचा प्राण 

घेऊन वाल्या तयाांना लुटत असे. या वाल्याला आपल्या मागाषवर आणण्यासाठी नारदमुनी 

जाणीवपूवषक एकदा तयाच्या मागाषत आले! नारदमुनींच्या बोधाने वाल्यात पालटाची सुरुवात झाली. 

तोवर जगण्याची जी रीत होती , तयाबद्दल तो प्रथमच जागा झाला. नारदाांनी तयाला एक नाम वदलां. 

तया नामानां वाल्याचां वाल्मीकीत रुपाांतर झालां. नामानां माझ्यासारखा अतयांत पापी माणूस उद्धरू 

शकतो तर कुणी का नाही उद्धरणार, असे वावल्मकींनी साांवगतले. पुराणाांतरी प्रवसद्ध असलेल्या या 

कथाांमध्ये वावल्मकी ऋर्ीच साांगतात की नामाने वतन्ही लोकाांचा उद्धार होतो. हे तीन लोक म्हणजे 

सत्त्वगुणी, तमोगुणी आवण रजोगुणी! मग, 'त्रलोक्यभ्रमण करीत नारद। ' म्हणजे काय? हररकीतषनात 

साधक आतमतृप्तीचां सुख अनुभवू लागला तरी तयाचा बाह्य़ जगातला वावर सुटत नाही. प्रापांवचक 

जबाबदाऱ्या आवण देहधारणासाठी आवश्यक व्यवहारात तयाला वावरावांच लागतां. हे जग 

वत्रगुणवमवश्रत आहे. प्रतयेक जीवमात्रात सत्, रज आवण तम हे तीन गुण आहेतच, पण प्रतयेकात 

यातला एक गुण प्रबळ असतो आवण तयानुसार तो माणूस सत्त्वगुणी, रजोगुणी वकां वा तमोगुणी म्हणून 

ओळखला जातो. व्यवहारात वावरताना साधकाचा या तीन गुणाांच्या माणसाांशी सांबांध अटळ 

असतो. सत्त्वगुणी माणसाबरोबरच्या व्यवहारात तयाला आनांद वाटतो पण तमोगुणी आवण रजोगुणी 

माणसाबरोबरच्या व्यवहारात एक धोका असतो. तो असा की साधकाच्या वृत्तीवरही तया गुणाांचा 

प्रभाव पडू शकतो. तयामुळे जगात वावरताना, जगातले व्यवहार पार पाडताना साधकाची वृत्ती कुठे 

गुांतू नये, यासाठी तो 'गोववांद ' म्हणजे गुांता सोडवून आपल्यातच गोवून घेणारा परमातमा सदोवदत 

साधकाच्या बरोबर असतो. मग तुकोबा म्हणतात- नारदमांजुळ सुस्वरे गीत गाय। मागी चालताहे 

सांगे हरी।। तुका म्हणे तयाला गोडी वकतषनाची। नाही आवणकाांची प्रीती ऐसी।। ' 
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नारद मांजुळ सुस्वरे गीत गाय। मागी चालताहे सांगे हरी।। तुका म्हणे तयाला गोडी वकतषनाची। नाही 

आवणकाांची प्रीती ऐसी।। असा साधक मग सुस्वरात अथाषत एकरसयुक्त अशा एकसुरात, 

अांतरातम्याशी एक लय साधणाऱ्या स्वरात तया परमातम्याचांच गुणगान करीत, नामगान करीत, 

लीलागान करीत जगू लागतो आवण तयाला सतसांग असतो तो केवळ तया हरीचा. हरी म्हणजे हरण 

करणारा. 'मी 'पणाचां आवण तयासकट समस्त दु:खाचां हरण करणारा हरी म्हणजे सद्गुरूच. तया हरीचा 

बोध, तया हरीचा पाठ तो हरीपाठ. तयानुसार जगण्यात साधकाला आनांद वाटू लागला की मग 

तयाला केवळ तयाचीच गोडी उरते. आसक्तभावानां जगात असलेली गोडी पुरती ओसरते. इतर 

कशाची प्रीती उरत नाही. आता जो असा हररमय जीवन जगत आहे , तयाला कसली भीती उरेल? 

मग नुसतया वचांतनाची ही कथा तर तो हरीच वजथे स्वये वनजसामथ्र्ये नाांदत आहे वतथे म्हणजे तया 

पातळीवर भक्तही राहू लागला तर? मग सवाषत मूळभीती अशी काळाची भीतीही उरणार नाही. ' 'हो 

काां जे द्वारकेआांत। न ररघे भय काळकृत। जेथ स्वयें श्रीकृष्णनाथ। असे नाांदत वनजसामथ्र्ये।। दक्षशापु 

नारदासी पाहीं। मुहूतष राहों नये एके ठायीं। तो शापु हररकीतषनीं नाहीं। यालागीं तो पाहीं कीतषनवनषु्ठ।। 

ज्याची गाइजे कीतषनीं कीती। तो द्वारकेसी वसे स्वयें श्रीपती। तेथें शापबाधेची न चले प्राप्ती। यालागीं 

वनतयवस्ती नारदावस तेथें।। ' ' मग ही वस्थती प्रतयेकाला प्राप्त व्हावी , या हेतूने एकनाथी भागवतात 

म्हांटलां आहे की, शाश्वत सुखाची प्राप्ती करण्यासाठी माध्यम म्हणून उत्तम असा मनुष्यजन्म वमळाला. 

असे असूनही जो शाश्वताऐवजी अशाश्वताचांच भजन करण्यात दांग आहे तयाला माया वगळणार यात 

शांका नाही. (ऐकें  बापा नृपवयाष। येऊवन उत्तमा देहा या। जो न भजे श्रीकृष्णराया। तो वगवळला माया 

अवतदु:खें।।) परमसुखासाठी परमातमा हाच एकमात्र साधन असताना लोक इतर अनेक गोष्टींना 

सुखाची साधनां मानून वशणतात. श्रीगोंदवलेकर महाराज म्हणतात तयाप्रमाणे, 'कारणाचा आनांद हा 

कारणापुरता वटकतो'. ज्या कारणामुळे मला सुख वमळतां असां मी मानतो ते कारण दुरावलां की माझा 

आनांदही दुरावतो. तयातून आनांदाचां कारण भासणाऱ्या वस्तू, व्यक्ती आवण पररवस्थती वमळववण्याच्या 

आवण वटकवण्याच्या इच्छेच्या दृढबांधनातच मी अडकतो. मग जो एकदा वमळाला की कधीच 

दुरावत नाही आवण जो आनांदाचां वनधान आहे, अशा परमातम्याच्या प्राप्तीसाठीच मी का प्रयतन करू 

नये? (तयजूवन परमातमा पूणष। नाना साधनें वशणती जन। तयासी सवषथा दृढबांधन। न चुके जाण 

अवनवार।।) माणसाचा धडधाकट देह वमळाला असतानाही जो सद्गुरूां च्या चरणाशी राहात नाही, 

म्हणजे तयाांनी दाखवलेल्या मागाषनां चालत नाही तयाचां वनदाषलन क्षणोक्षणी काळ करीतच असतो. 

(असोवन इांवियपाटव पूणष। जो न भजे श्रीकृष्णचरण। तयासी सवषत्र बाधी मरण। क्षणक्षण वनदाषळी।।) 

यातली एक गूढ ओवी आहे ती म्हणजे- साांडूवन श्रीकृष्णचरण। इांिावद देवाांचें कररताां भजन। ते देव 

मृतयुग्रस्त पूणष। मा भजतयाचें मरण कोण वारी।। वतचा अथष पाहू. 
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एकनाथी भागवतात दुसऱ्या अध्यायात, मनुष्यजन्माला येऊन भगवांताचां भजन करून माणूस 

काळावरही कशी मात करू शकतो , हे साांगण्याच्या ओघात एक फार महत्त्वाची ओवी आली आहे 

ती म्हणजे, ''साांडूवन श्रीकृष्णचरण। इांिावद देवाांचें कररताां भजन। ते देव मृतयुग्रस्त पूणष। मा भजतयाचें 

मरण कोण वारी।। ' ' या ओवीचा अथष जाणून घेताना आधी 'श्रीकृष्ण' म्हणजे कोण, हे लक्षात घेतलां 

पावहजे. श्रीकृष्ण म्हणजे सद्गुरू. तया सद्गुरूचे चरण म्हणजे तयाचा मागष, तया मागाषनां होणारी वाटचाल. 

तयाांच्या चरणानुसार, तयाांच्या पावलामागे पाऊल टाकत मी जगू लागतो ते होतां सद् आचरण. तयाांच्या 

चरणानुसार वाटचाल चालू झाली की तोवरची भ्रमांती थाांबते. तोवरची भ्रमांती मनाची होती. मन हे 

अकरावां इांविय आहे. थोडक्यात माझ्या इांवियाांच्या ओढीनुसार मी या जगात वावरत होतो. देव 

म्हणजे देणारा. इांवियां मला सुख देतात, शरीरश्रम वाचववणाऱ्या वस्तू मला सुख देतात, अनुकूल 

व्यक्ती मला सुख देतात, अनुकूल पररवस्थती मला सुख देते या भावनेनां सुख देणाऱ्या या इांवियरूपी, 

वस्तुरूपी, व्यक्तीरूपी, पररवस्थतीरूपी देवाांच्या भजनात मी दांग होतो. पण ही इांवियां नांतर वशथील 

होणार आहेत. तयाांची शक्ती क्षीण होणार आहे. ज्या शरीराची ही इांवियां आहेत ते शरीर तर नष्टच 

होणार आहे. वस्तू, व्यक्ती, पररवस्थतीलाही हा बदलाचा आवण नाशाचा वनयम लागू आहे. मग जे 

स्वत: मरणाच्या तोंडचा घास आहेत ते माझां मरण कसां दूर करणार? या ओवीला आणखी एक 

आधार आहे तो कृष्णचररत्रातलाच. गोकुळातले गोप इांिाची वावर्षक पूजा करीत असत. श्रीकृष्ण 

तयाांना म्हणाले, तयापेक्षा हा गोवधषन पवषत आमच्या गायीगुराांना चारा देतो , तो ढग अडवतो म्हणून 

पाऊसही पडतो. मग इांिाऐवजी याच गोवधषनाची पूजा का करू नये? मग गोकुळवासी तया 

गोवधषनाची पूजा करू लागतात. इांि खवळतो आवण वादळी वृष्टी सुरू करतो. गोवधषनाच्या पूजेसाठी 

जमलेले बालगोपाळ आवण म्हातारेकोतारेही घाबरून जातात. कृष्ण तयाांना धीर देतो आवण साांगतो, 

हा गोवधषनच आपलां रक्षण करील. मग एका करांगळीवर हा गोवधषन तो तोलून धरतो आवण तया 

खाली सवाषना गोळा करतो. गोवधषन एका करांगळीवर कसा काय तोलला जाईल, या ववचाराने जो 

तो आपल्या हातातल्या लाठय़ाकाठय़ाांनी टेकू द्यायचा प्रयतन करतो. श्रीकृष्ण समजावतात, तुम्ही 

काही न करता आधी स्वस्थ बसा. तरी तयाांचा टेकू द्यायचा उद्योग थाांबत नाही. गोवधषन तोलला 

जात नाहीच पण तयाांचे हात मात्र दुखू लागतात. मग काहीजण ववचार करतात, थोडा हात खाली 

तर घेऊन पाहू. हळुहळू सारेचजण हात खाली घेऊन शाांत बसतात. एका हाताच्या करांगळीनां 

गोवधषन तोलला आहे आवण दुसऱ्या हातात बासरी घेऊन कृष्ण ती वाजवू लागतात. तया नादानां 

मुग्ध होऊन सारे गोपगोपी, मुलां, म्हातारीकोतारी, प्रौढ माणसां इतकां च काय, गायीगुरां ही कृष्णाभोवती 

गोळा होऊन वचत्रवत बसतात. बाहेरच्या वादळाची जाणीवही उरत नाही , मग भीतीचा तर प्रश्नच 

नाही! या कथेचा गूढाथष आपण 'पूणष-अपूणष ' या सदरातही पावहला होताच. तो पुन्हा पाहू. 
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'गो ' म्हणजे गाय. तयाचा दुसरा अथष आहे इच्छा. जो डोळे वमटून सवष भार भगवांतावर टाकतो, 

तयाच्या इच्छा भगवांतच पूणष करतो म्हणून 'आांधळयाच्या गायीं देव राखतो ' म्हणतात ना? गो+वधषन 

म्हणजे इच्छाांचां वधषन, वाढ. प्रपांच कसा आहे? क्षणोक्षणी इच्छा आवण तयाांच्या पूतीसाठी कृती, 

याांनी तो भरला आहे. तयात सदोवदत इच्छाांची भर पडत तयाांचा पवषतच झाला आहे जणू. सद्गुरू 

जीवनात येईपयंत जीव इांवियजन्य सुखाांच्याच धडपडीत, इांवियपूजेतच रत होता. सद्गुरूां नी तया 

इांवियाांची पूजा थाांबवली आवण प्रपांचात परमाथाषचां बीज रोवलां. नुसता प्रपांच नको, परमाथषयुक्त 

प्रपांचातच राहा, असां साांवगतलां. प्रपांच म्हणजे इच्छाांच्या डोंगरात 'परमाथाष 'ची एक इच्छा तयाांनी 

वमसळून वदली. ती इच्छा अशी असते जी हळुहळू इतर इच्छा शोर्ून घेऊ लागते. तयामुळे आपली 

आराधना थाांबणार, हे लक्षात येताच इांवियां खवळली. प्रारब्धाची वादळवृष्टी सुरू झाली. जीव 

गाांगरून गेला. सद्गुरू म्हणाले, काही वचांता करू नकोस. तुझ्या प्रपांचाचा भार मी तोलतो, तू स्वस्थ 

हो. स्वस्थ राहा म्हणजे स्वस्वरूपाच्या जावणवेत (स्व) वस्थर हो (स्थ). स्वरूपाचां, मी खरा कोण 

आहे याचां भान बाळगून जगायला तयाांनी वशकवलां. मी खरा कोण आहे? सवष तत्त्वज्ञान बाजूला 

ठेवा, पण आपण 'माणूस' आहोत इतपत तरी साांगता येईलच ना? मग 'माणूस ' असून मी 

माणसासारखा वागतो का? तेव्हा मी माणूस आहे, याची जाणीव ठेवून वागणां हेसुद्धा स्वस्थ 

होण्याचीच सुरुवात आहे. प्रपांचाचा भार म्हणजे काय? खरां  पाहाता प्रपांच हा होतच असतो. तो 

'करावा ' लागत नाही. तयात ज्या गोष्टी कराव्या लागतात तयात प्रतयक्ष कृतीचा भाग फार थोडा 

असतो पण तया कृतीच्या ववचाराचा, कल्पनेचा, वचांतेचा, काळजीचा, स्वप्नाचा भाग फार मोठा 

असतो. तोच खरा 'भार' असतो. कालची आवण उद्याची वचांता सद्गुरूां वर सोपवून आज आवश्यक 

तो व्यवहार करीत असताना तयाांच्या बोधानुरूप जगणां म्हणजे खरां  'स्वस्थ ' होणां आहे. आता हे 

एकदा साांगून भागत नाही. तयाांनी सवष भार घेतला आहे, यावर आपला ववश्वास नसतोच. तयामुळे 

आपणही कल्पनेच्या, काळजीच्या, वचांतेच्या काठय़ा लावून प्रपांचाचा 'गोवधषन ' साांभाळू पाहातो. 

अखेर तयानां आपलेच 'हात दुखू लागतात ' म्हणजे कतृषतवशक्ती म्हणजे क्षीण होऊ लागते. तया 

दमछाकीमुळे हळुहळू तो 'भार' आपण तयाांच्यावर सोपवू लागतो. एवढय़ानांही भागत नाही. असा 

'स्वस्थ ' साधक कधी 'अस्वस्थ ' होईल आवण तयाच्या मनाचे खेळ सुरू होतील, याचा भरवसा 

नसतो. म्हणून तयाला सतसांगात ठेवावां लागतां. आपल्या बोधाची बासरी सद्गुरू वाजवू लागतात 

आवण तया लयीत साधक तल्लीन होतो. बाहेरच्या वादळवाऱ्याचां भानही उरत नाही. अखेर इांि 

म्हणजे इांवियां हार मानतात. वादळवृष्टी थाांबते. तेव्हा जो सद्गुरूां च्या बोधानुरूप जगू लागेल तयाला 

भय कशाचां उरणार? शाश्वताच्या स्मरणात आवण शाश्वताच्या सांगात जो बुडाला आहे तयाला 

अशाश्वताचां भय काय वभववणार? 
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१३०. देव आनि परमात्मा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, July 3, 2013 

आपली ही सवष चचाष कोणतया मुद्दय़ावरून सुरू झाली? ती 'काळजी ' या ववर्यावरून सुरू झाली. 

श्रीगोंदवलेकर महाराज याांची तीन वाक्ये या चचेचा आधार आहेत. 'आपला जेवढा वेळ काळजीत 

गेला तेवढा वाया गेला ', 'काळजी फार भयांकर आहे व ती भगवांताच्या नसणेपणातच आहे. मायेचा 

पडदा इतका जोरदार आहे की , भगवांत आहे असे वाटत असूनही काळजी लागते हे खरे ' आवण 

'भगवांताच्या भक्तीत लागून मनापासून नाम घेत गेल्याने राम कृपा करतो व काळ आपल्यापुढे जी 

जी करू लागतो. ' या वाक्याांवरून असे जाणवते की, भगवांताच्या नसणेपणाने काळजी लागत असेल 

तर तयाच्या अवस्ततवभावनेतून ती नष्टही झाली पावहजे. तयाची अवस्ततवभावना वचरांतन राखणाऱ्या 

नारदमुनींच्या वनवमत्ताने आपण 'एकनाथी भागवता 'चा आधार घेत एका गूढ ओवीशी येऊन 

थबकलो आहोत. ती ओवी म्हणजे- ' 'साांडूवन श्रीकृष्णचरण। इांिावद देवाांचें कररताां भजन। ते देव 

मृतयुग्रस्त पूणष। मा भजतयाचें मरण कोण वारी।। ' ' यातल्या 'देव 'चा एक अथष आपण पावहला तो 

म्हणजे 'दाता'. आपल्याला कवथत सुख देणारी इांविये तसेच अनुकूल वस्तू, व्यक्ती आवण पररवस्थती 

याांना आपण 'दाता' मानत आहोत आवण या सवष गोष्टी काळाच्या अधीन असल्याने मृतयुग्रस्त 

आहेत, असा एक अथष आपण पावहला. आता आणखी खोलवर ववचार केला की जाणवतां, 

'मृतयुग्रस्त ' हे ववशेर्ण देवाांना लावलां आहे, श्रीकृष्णाला अथाषत परमातम्याला नव्हे! मग हे देव 

'मृतयुग्रस्त ' कसे? याचा उलगडा गीतेच्या नवव्या अध्यायात होतो. या अध्यायात दोन महत्त्वाचे 

श्लोक आहेत. ते असे- त्रववद्या माां सोमपा: पूतपापा यजै्ञररष््टवा स्वगषवतां प्राथषयन्ते। ते पुण्यमासाद्य 

सुरेन्िलोकमश्नवन्त वदव्यावन्दवव देवभोगान्।। २०।। याचा भावाथष असा की, वेदवनवहत अशी सतकमे 

करणारे व सोमरस वपणारे तसेच पापापासून पववत्र झालेले पुरुर् माझे यज्ञाद्वारा पूजन करून स्वगाषच्या 

प्राप्तीची इच्छा करतात व तयाांना पुण्याचे फळ म्हणून इांिलोक प्राप्त होतो व तेथे स्वगाषत ते वदव्य 

देवाांचे भोग उपभोगतात. तयानांतर काय होतां? पुढचा श्लोक असा- ते तां भुक्तवा स्वगषलोकां  ववशालां 

क्षीणे पुण्ये मतयषलोकां  ववशवन्त। एवां त्रयीधमषमनुप्रपन्ना गतागतां कामकामा लभन्ते।। २१।। म्हणजे, 

तया ववशाल अशा स्वगषलोकातील सुखे भोगून पुण्य क्षीण झाल्यावर ते मृतयुलोकाला प्राप्त होतात. 

याप्रमाणे स्वगषप्राप्तीचे साधनरूप अशा सतकमाषना शरण गेलेले व स्वगषभोगाांची इच्छा करणारे पुरुर् 

वारांवार येणे व जाणेदेखील प्राप्त करून घेतात. अथाषत पुण्याच्या प्रभावाने ते स्वगाषत जातात व पुण्य 

क्षीण होताच मृतयुलोकी परत येतात. याचाच अथष 'देव ' ही इांिलोकातली एक पदवीही आहे आवण 

ती जशी प्राप्त होते तशीच पुण्य क्षीण होताच वहरावलीही जाते आवण हे 'देव ' पुन्हा मृतयुलोकीही 

जातात, याचाच अथष ते मृतयुग्रस्त आहेत! आता देवाांना मृतयुग्रस्त म्हटल्याने आपल्या मनाला एक 

हादराही बसतो. तया अनुर्ांगाने थोडा ववचार करू. 
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१३१. ज्ञात-अज्ञात 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, July 4, 2013 

देवाांना मृतयुग्रस्त म्हटल्याने आपल्या मनाला थोडा हादरा बसतो कारण इथे अवभपे्रत असलेला 'देव ' 

आवण 'परमातमा ' याबाबतची आपल्या मनात असलेली सरवमसळ. मुळात आपण देव म्हणजेच 

परमातमा मानतो वकां वा ब्रह्मा, ववष्णू, वशव, गणपती, लक्ष्मी, सरस्वती, दत्त आदी परमातम्याची जी 

जी रूपे वा अवतार आहेत तयाांना आपण देवच म्हणतो. तयामुळे 'मृतयुग्रस्त देव' या शब्दयोजनेनां 

थोडा गोंधळ होऊ शकतो. तेव्हा इथे देव म्हणून परमातम्याची रूपे अवभपे्रत नाहीत, हे लक्षात घ्या. 

तयाचबरोबर हेही खरे की इांिलोकातील देवीदेवता मृतयुग्रस्त आहेतच. गीतेतही आपण हेच पावहलां 

की, स्वगषप्राप्तीकारक अशी पुण्यकमे करूनही जीव 'देव 'पदवीला जाईल, पण जन्ममृतयूच्या चक्रातून 

सुटणार नाही. मग जो स्वत: मृतयूच्या तावडीत आहे तो दुसऱ्याचां मरणभय कसां कमी करणार? 

म्हणूनच 'एकनाथी भागवता 'त नारदमुनींच्या मुखी ओवी आहे की, 'ते देव मृतयुग्रस्त पूणष। मा 

भजतयाचें मरण कोण वारी।। ' मग जो केवळ तया परमातम्याचेच स्मरण करतो आवण तया 

परमातम्याचाच होऊन जातो तोच सवष तऱ्हेच्या भवभयातून मुक्त होतो. गीतेतील दोन श्लोकाांमध्ये 

श्रीकृष्णही तेच साांगतात. 'अनन्यावष्टद्धr(२२४)चन्तयन्तो माां ये जना: पयुषपासते। तेर्ाां 

वनतयावभयुक्तानाां योगक्षेमां वहाम्यहम्।। २२।। ' आवण 'मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माां नमस्कुरू। 

मामेवैष्यवस युक्तवैवमातमानां मतपरायण:।। ३४।। ' जो अनन्यभावाने माझां वचांतन करतो तयाचा 

योगक्षेमाचा भार मी घेतो. ही झाली भौवतकालाही स्पवशषणारी पवहली  पायरी. मग? ज्याचां मन मलाच 

व्यापून असतां आवण माझ्याच भक्तीनां भारलां असतां, जो कोणतयाही आकाराला न भुलता माझ्याच 

नमस्कारात बुडाला असतो असा जो मतपरायण भक्त आहे तो माझ्यातच ववलीन होतो, तो आवण 

मी एकच होतो! तेव्हा काळजीचा नाश करायचा तर परमातम्याचांच स्मरण पावहजे. आता नारदमुनींना 

अवभप्रेत जो 'परमातमा ' आहे तयामागेही मोठे रहस्य आहे. ते कोणते आवण खरा परमातमा तरी 

कोणता, याचा आपण काही वदवसाांतच अगदी तपवशलात ववचार करणार आहोत. तयाआधी 

आपल्या ज्ञाताच्या प्राांतानुसार अज्ञात अशा परमातम्याचा आवण तयाच्या भक्तीचा थोडा ववचार करू. 

आज आपल्याला काळजीची जाणीव आहे पण भगवांताची जाणीव नाही. याचां कारण अगदी सोपां 

आहे ते म्हणजे ज्या कारणाांमुळे काळजी लागते ती कारणे माझ्या जगण्याचा भाग आहेत. तयाांचा 

मला अनुभव आहे. म्हणून ती मला सतय वाटतात. भगवांताचा मात्र मला अनुभव नाही. तयामुळे तो 

कल्पनेच्या पातळीवर राहतो. तो सतय वाटत नाही. सांकट ओढवलां आहे, ते डोळयाांसमोर वदसत 

आहे, असे असताना तयाची काळजी सुटावी म्हणून जो मला वदसत नाही, जो माझ्या अनुभवाचा 

ववर्य नाही, जो मला खरा वाटत नाही , तयाचां भजन-स्मरण करण्याचा उपाय माझ्या मनाला रुचत 

नाही. नव्हे तो उपाय अतक्र्य आवण अशक्यही वाटतो. आपली ही वस्थती आहे!  
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१३२. देवशोधन 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, July 5, 2013 

भगवांताच्या अवस्ततवाची जाणीव नाही आवण तयामुळे तयाचे आवण तयाच्या भक्तीचे मोलही उमगत 

नाही. भगवांत म्हणजे नेमके काय, हे 'देव आहे', असां मानणाऱ्या आपल्यालाही ठामपणे साांगता 

येत नाही. एवढां मोठां  जग आहे तर ते चालवणारा कुणीतरी असलाच पावहजे, कोणती तरी शक्ती 

असलीच पावहजे, तोच परमातमा, अशी काहीशी कल्पना असते. कुणी एखाद्या इष्ट देवतेचे रूप 

डोळयाांसमोर ठेवतात आवण तयाच परमातम्याची भक्ती करतात. या सवष कल्पना आवण ववचाराांत गैर 

काहीच नाही. जो तो आपापल्या परीने परमेश्वराच्याच स्मरणाचा प्रयतन करीत अ सतो आवण 

कोणताही प्रयतन हा क्षुि वकां वा हीन नसतो. साक्षात भगवांतानेदेखील प्रतयेकासाठी ही पूणष मोकळीक 

वदली आहे. गीतेत श्रीकृष्ण साांगतात, 'येऽप्यन्य देवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयावन्वता:। तेऽवप मामेव 

कौन्तेय यजन्तयवववधपूवषकम्।। ' (अध्याय ९ श्लोक २३). जे कोणी अन्य देवताांचीही श्रद्धापूवषक भक्ती 

करतात, हे अजुषना तयाांची भक्ती मलाच प्राप्त होते! कोणतयाही धमाषचा, कोणतयाही ववचाराांचा, 

परमातम्याला सगुणरूपात कवल्पणारा अथवा वनगुषणरूपात कवल्पणारा; असा कुणीही जी भक्ती करतो 

ती एकाच ईश्वरापयंत पोहोचते. तेव्हा परमातमा आवण तयाची भक्ती याबाबत ठोस आकलन नसले 

तरीही आपण जी काही तोडकीमोडकी भक्ती करतो , तीदेखील तया परमातम्याचीच होते. आता 

आपण वनव्वळ प्रपांच करीत असताना जी भक्ती करतो ती सकाम असते. काहीतरी हेतूने आपण 

भक्ती करीत असतो. जीवनातील कोणतया तरी अडचणीवर उपाय म्हणून आपण ठरावीक व्रत 

करतो, ठरावीक स्तोत्रे वाचतो , ठरावीक उपासतापास करतो , ठरावीक वारी ठरावीक देवाच्या 

दशषनाला जातो. अगदी काहीच कारण नसले तरी मनाला बरे वाटते म्हणूनही आपण जी भक्ती 

करतो, वतचा सुप्त हेतू भगवांताची कृपा आपल्यावर राहावी, हाच असतो. प्रपांचात अडीअडचणी न 

येणे वकां वा आल्या तर तया दूर होणे, ही आपल्या कृपेची मोजपट्टी असते. परमातमा नेमका आहे 

कसा, हा ववचार मनात येतोच असां नाही. तयाचा शोध घ्यावा, तयाचा साक्षातकार करून घ्यावा, 

असां वाटतांच असांही नाही. आपण मानतो तोच देव आवण आपण करतो तीच भक्ती, असा आपला 

समज असतो. समथष रामदास साांगतात, 'जया मानला देव तो पूवजताहे। परी देव शोधूवन कोण्ही न 

पाहे। जगीं पाहताां देव कोटय़ानुकोटी। जया मानली भवक्त जे तेवच मोठी।। ' (मनाचे श्लोक/ क्र. १७८). 

रामकृष्ण साांगायचे ना? आांब्याच्या बागेत आला तर बागेत वकती झाडे आहेत, कोणतया झाडाला 

वकती वकती फळे आहेत , हे मोजण्यातच वेळ गेला तर काय उपयोग? तयापेक्षा बागेच्या मालकाची 

ओळख झाली असती तर वकती लाभ झाला असता! अगदी तसांच जन्माला येऊन जगाचा ववस्तार 

वकती आहे, हे नुसतां शोधत राहाण्यापेक्षा हे जग ज्याचां आहे तया परमातम्याचा साक्षातकार करून 

घेतला तर वकती लाभ होईल! हा ववचार मनात येत नाही म्हणून 'परी देव शोधूवन कोण्ही न पाहे! ' 
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१३३. शब्दानुभव 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, July 8, 2013 

प्रपांचात राहून जेव्हा परमाथाषचा ववचार सुरू झाला तेव्हा कुठे परमातम्याच्या साक्षातकाराची जाणीव 

झाली. भगवांताच्या स्मरणात सवष दु:ख, काळजी सांपते आवण मन परमानांदानां भरून जातां, हे ऐकीव 

ज्ञानही समजलां. तया वस्थतीचां वणषन सांताांनी केलां आहे. तुकाराम महाराज जेव्हा म्हणतात, 'आनांदाचे 

डोहीं आनांद तरांग ' तेव्हा जाणवतां आपल्या मनाचा डोह दु:खानां भरला आहे म्हणून तयात वनराशेचेच 

तरांग उमटतात. परमानांदानां मनाचा डोह भरेल तेव्हा तरांग आनांदाचेच असतील. वाचताना मनाला 

उभारी येते पण तो आनांदाचा अनुभव काही येत नाही! इांवियाांच्या ओढीनां मन फरपटत असतां आवण 

तयामुळे साधकाला वाटू लागतां की, इांवियवनग्रह काही आपल्याला साधणारा नाही आवण तयामुळे 

परमाथषसुद्धा आपल्या आवाक्यात येऊच शकत नाही. मग एकनाथी भागवताच्या वनवमत्ताने नाथ 

साांगतात, 'इांविये कोंवडताां न कोंडती। ववर्य साांवडताां न साांडती। पुढतपुढती बाधूां येती। यालागीं 

हररभक्ती द्योवतली वेदें।। इांवियें कोंडावीं न लागती। सहजें राहे ववर्यासक्ती। एवढें सामथ्र्य हररभक्तीं। 

जाण वनवश्चतीं नृपवयाष।। ' इांविये कोंडून काही इांवियाांची ओढ नष्ट होत नाही. ववर्य सोडले, असां 

नुसतां म्हणून ववर्यासक्ती सुटत नाही. उलट वजतके ते सोडावेत वततके ते पुढे उसळून वर येतात. 

म्हणूनच वेदाांनीही भगवांताची भक्ती साांवगतली आहे. भगवांताच्या भक्तीत एवढे सामथ्र्य आहे की 

तयामुळे इांवियवृत्तींचां दमन करावां लागत नाही आवण ववर्यासक्ती आपोआप ओसरत जाते. हे 

वाचूनही मनाला उभारी येते पण प्रतयक्षात हररभक्तीच साधत नाही. तयामुळे तया भक्तीच्या जोरावर 

इांवियवृत्ती आपोआप आवरतील, हे मनाला खात्रीने पटत नाही. भगवांताचा सांग हाच जीवनातील 

दु:खाांच्या प्रभावापासून सुटण्याचा उपाय आहे, हे पोथ्या-पुराणां, अभांगावदांतून समजतां. समथष 

रामदास साांगतात, 'मना सांग हा सवष सांगास तोडी। मना सांग हा मोक्ष ततकाळ जोडी। मना सांग हा 

साधका शीघ्र सोडी। मना सांग हा द्वैत वन:शेर् मोडी।। ' (मनाचे श्लोक, क्र. २०४). भगवांताचा जो 

सांग आहे तो सवष कुसांग तोडतो, मोक्ष तातकाळ जोडून देतो, भ्रम आवण मोहाच्या पाशातून साधकाला 

वेगाने सोडवतो आवण सवष प्रकारच्या द्वैताचा समूळ नाश करतो. आद्य शांकराचायष याांनीही साांगून 

ठेवलां आहे- 'सतसङ्गतवे वन:सांगङ्गतवां। वन:सांगङ्गतवे वनमोहतवां। वनमोहतवे वनश्चलवचत्तां। वनश्चलवचत्ते 

जीवन्मुक्ती:।।' सतयस्वरूप परमातम्याच्या सांगाने वनसांगतव प्राप्त होते. तया वनसांगतवामुळे मनातला 

मोह नष्ट होतो. या वनमोहीपणामुळे वचत्त वनश्चल अथाषत शुद्ध होतां आवण वनश्चलवचत्त हीच जीवन्मुक्ती 

आहे. तेव्हा भगवांताचा सांग हाच मोलाचा आहे, माणसाच्या जन्माला येऊन तोच साधला पावहजे , 

हे शब्दाांनी समजतां पण हा सांग म्हणजे नेमका काय, तो कसा लाभावा, कसा साधावा हे कळत 

नसतां. आपण पोथ्या वाचतो, अध्यातमववर्यक वाचनही करतो , तयातून शब्दाांचाच सांग होतो. 

भगवांतच खरा आहे आवण आपलां जगणां वमथ्या आहे, या अनुभवाचा सांग मात्र नसतो. 
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१३४. एकाधार  

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, July 9, 2013 

भगवांताची प्राप्ती झाली तर समस्त भवभय नष्ट होते, हे शब्दाांनी कळते पण तरीही एक मुद्दा मनात 

येतोच की भगवांत का हवा? भगवांतावशवाय माणूस जगू शकत नाही का? जगताना भगवांताची गरज 

काय? श्रीमहाराज साांगतात, ''माणसाच्या सवष दु:खाांवर एकच खात्रीचा तोडगा आहे. माणसाला 

खरोखरीच मुळात पावहजे असलेली वस्तू एकच. ती म्हणजे परमाथष होय. ही गोष्ट तयाचा अनुभव 

घेऊन सांताांना नक्की कळली. ' ' तेव्हा जीवनातील समस्त दु:ख दूर व्हावे, यासाठी माणसाला 

भगवांताच्या आधाराची गरज आहे. आता आपल्याला वाटेल, दु:ख दूर करण्याचे उपाय 

भौवतकातदेखील असतातच की. स्वत:च्या कतृषतवाच्या जोरावर दु:ख दूर करण्याचा प्रयतन करणेच 

योग्य नव्हे काय? स्वत: पुरुर्ाथष करण्यापेक्षा अज्ञात अशा भगवांताची आळवणी करीत राहाणे हा 

भेकड आवण वनवष्क्रय माणसाचा मागष नाही का? खरे तर महाराजही साांगतातच की, ''परमेश्वर 

प्रयतनाला मदत देतो , आळशीपणाला नाही '' (बोधवचने, क्र. ४२५). तेव्हा प्रयतन हवेतच. आपण 

आधीही पावहलां की स्वत:च्या भौवतक प्रगतीसाठी धडपडण्याची बुद्धी माणसात उपजतच असते. 

स्वत:चे वहत साधण्यासाठीची धडपड तो जन्मापासूनच करीत आला आहे. फक्त खरे वहत कशात 

आहे, याबाबत मात्र तयाला ज्ञान नाही. तेव्हा इथे महाराजाांना अवभपे्रत असलेला प्रयतन हा खऱ्या 

वहतासाठीचा आहे. तया प्रयतनाांची वदशा तयाांच्या एका वचनातून वदसते. ते म्हणतात, ''भगवांताचे 

होण्यात, वृत्ती आवरण्यात खरे शूरतव आहे. तयात गबाळेपणा नाही ' '(बोधवचने, क्र. ४२४). तेव्हा 

भगवांताचां होण्याचा प्रयतन हा जीवनातला श्रेष्ठ प्रयतन आहे. भगवांताचां होणां कधी साधेल? तर, वृत्ती 

आवरल्यावर! आता वृत्ती आवरणां सोपां नाही. तयामुळेच महाराज तयाला शौयष मानतात. आपणही 

पाहातो की भौवतकातील प्रयतन करून दु:ख दूर करण्याची धडपड अववरत असतानाही दु:ख दूर 

होत नाही. दु:खाचां एक कारण दूर होताच दुसरां  दु:ख ठाकून येतां. ज्या ज्या गोष्टींमुळे आवण 

व्यक्तींमुळे आपल्याला सुख लाभेल, अशी अपेक्षा असते तया तया गोष्टी आवण व्यक्तींचा सांग 

वमळवण्यासाठी आवण वटकववण्यासाठी आपण धडपडत असतो तरी तयातून वमळणारां  सुख हे 

तातपुरतां वटकतां. आजच्या सुखावर उद्याच्या अवनवश्चततेचां सावट असतांच. श्रीमहाराज साांगतात, 

''इतर गोष्टी तातपुरते सुख देतात पण समाधान देत नाहीत '' (बोधवचने, क्र. ९५). जोवर खरां  

समाधान लाभत नाही तोवर सुखाच्या वस्तूही सुखकारक भासत नाहीत! अतयांत वाईट प्रसांग 

ओढवल्याने एखाद्याचां मन वनराशेच्या खाईत असेल तर तयाला कोणतयाच गोष्टी सुखाच्या वाटत 

नाहीत. तसां माणसाच्या जगण्याला असमाधानाची एक वकनार कायम आहे. ती जाणवते तेव्हा 

अवतशय तीव्रतेनां जाणवते. समस्त दु:ख दूर झालां तरच शाश्वत समाधान लाभतां आवण ती वकनार 

दूर होते. शाश्वत समाधान भगवांताच्या आधारावशवाय मात्र लाभूच शकत नाही, तयामुळे 

भगवांतप्राप्तीचा मागष असलेला परमाथष हवाच , असां सांत साांगतात. 
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१३५. ज्ञान-अज्ञान 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, July 10, 2013 

शाश्वत समाधान लाभावे यासाठी भगवांताचा आधार आवश्यक आहे. भगवांताची प्राप्ती हवी असेल 

तर तयासाठी परमाथष मागष आवश्यक आहे! आता प्रश्न असा की , भगवांताची प्राप्ती करून देणारा 

परमाथाषचा मागष नेमका आहे तरी कसा , हे मला कसां समजावां? माझ्या ज्ञानाच्या जोरावर ही गोष्ट 

मला समजेल का? काय केलां म्हणजे भगवांताची ओळख होईल? श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, 

''सतयाची जाणीव झाल्यावशवाय भगवांताची ओळखण होत नाही '' (चररत्रातील भगवांतववर्यक 

बोधवचने, क्र. ३७). आता आली का पांचाईत! आतापयंत जो अज्ञात होता तया भगवांतापुरतेच 

चाचपडत होतो आता तयाच्या जोडीला 'सतय ' या वततक्याच अवाढव्य सांकल्पनेची भर पडली! हे 

सतय म्हणजे काय हो? सतय गोष्ट अशी असते वजच्यात कधीच घट , बदल होत नाही. जी सदोवदत 

असते, कधीच नष्ट होत नाही. सतय हे सवोच्च असते. शास्त्रे साांगतात की, परमातमा हाच शाश्वत 

आहे, सवोच्च आहे. अथाषतच परमातमा हाच सतयस्वरूप आहे. आता  'सतयाची जाणीव 

झाल्यावशवाय भगवांताची ओळखण होत नाही ', या वाक्याचा असाही अथष आहे की ज्याला 

जगण्यातलां सतयदेखील उमगत नाही तयाला पूणषसतय असा भगवांत कसा उमगणार? आपलां जगणां, 

आपला प्रपांच कसा आहे? सांत साांगतात की, तो वमथ्या आहे! आता आजच्या आपल्या स्वाभाववक 

जडणघडणीला ते पटत नाही. श्रीमहाराज साांगतात, ' 'स्वभाव मनुष्य बरोबर घेऊन आलेला असतो. 

तयात प्रतयेक जन्मातील पररवस्थतीने व वक्रया कमाषनी सांस्कार होतात. परांतु याने आपल्याला पावहजे 

असलेले शाश्वत सुख वमळत नाही. तो स्वभाव शाश्वत सुखाचे ज्ञान करून देऊ शकत नाही. 

तयाववर्यी (शाश्वत सुखाववर्यी) तयाला अज्ञान आहे. ते ज्ञान तयाच अज्ञानाच्या भूवमकेवरून करून 

घेणार म्हणजे होणारे ज्ञान अज्ञानातच जमा होते. ज्या ज्ञानाची आपल्याला जरूर आहे ते ज्ञान 

आपला स्वभाव आपल्याला होऊ देत नाही. बुद्धीही ते ज्ञान देऊ शकत नाही. कारण बुद्धीला पुन्हा 

स्वभावाची अडचण आहेच. म्हणून तया अज्ञानाची वनवृत्ती करण्यासाठी ज्ञान व अज्ञान या दोहोंपेक्षा 

वतसऱ्या कोणतया तरी वस्तूची गरज लागते.. '' (बोधवचन क्र. ९२८चा पूवाषधष). आता ही 'वतसरी 

वस्तू' कोणती, हे आपण पाहाणारच आहोत. तेव्हा अनेक जन्माांतल्या भल्याबुऱ्या सांस्काराांनी 

घडलेला आपला जो स्वभाव आहे तो शाश्वत सुख कसे वमळवता येईल, याचे ज्ञान करून देऊ 

शकत नाही. अथाषतच तो शाश्वत सुख देऊ शकत नाही. आपली बुद्धी आवण स्वभाव अज्ञानानेच 

पूणष माखला असल्याने तया अज्ञानाच्याच जोरावर आपण जे काही 'ज्ञान ' म्हणून वमळवतो ते 

अज्ञानच असते! या अज्ञानामुळेच आपल्याला भगवांताचा ववसर पडला आहे आवण या अज्ञानातूनच 

आपला 'मी 'पणा घट्ट होत आहे. या 'मी ' आवण 'माझे 'पणाने आपला प्रपांच बरबटला आहे. या 

अशा प्रपांचात स्वबळावर भगवांताचां ज्ञान होणां अशक्यच आहे. 
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१३६. नतसरी वस्तू 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, July 11, 2013 

शाश्वत सुख हवे असेल तर भगवांताचा आधार आवश्यक आहे. भगवांताचा आधार प्राप्त करून 

घेण्यासाठी खरा परमाथष साधला पावहजे. आपल्या आजच्या स्वभावबद्ध मनोरचनेनुसार खरा परमाथष 

कोणता, हे ज्ञान आपल्याला होणे शक्य नाही. तयाबाबत शावब्दक ज्ञान झाले तरी ते आचरणात कसे 

आणावे, हे उकलणार नाही. जोवर ज्ञान आचरणात येत नाही तोवर ते वनथषकच आहे . आपण जे जे 

काही 'ज्ञान ' म्हणून कमावतो, ते आपल्या भ्रम व मोहयुक्त अशा देहबुद्धीद्वारेच असल्याने ते अज्ञानच 

असते! तयामुळेच श्रीमहाराज जेव्हा साांगतात की, ''..तया अज्ञानाची वनवृत्ती करण्याकररता ज्ञान व 

अज्ञान या दोहोंपेक्षा वतसऱ्या कोणतया तरी वस्तूची गरज आहे.. ' ' तेव्हा ते हाच सांकेत करतात की 

देहबुद्धीद्वारे मी जे वमळवतो ते 'ज्ञान' आवण माझ्या ठायी ओसांडून वाहात असलेले अज्ञान या दोहोंचा 

वनरास करणारी 'वतसरी वस्तू'च पावहजे. 'ज्ञानेश्वरी 'त एक ओवी आहे की माणूस गाढ झोपेत असतो 

तेव्हा जागेपणाचां ज्ञान तयाला नसतां, हे झालां अज्ञान. तो जागा होतो तेव्हा 'आपण जागे झालो ', ही 

जाणीव तयाला होते, हे झालां जाग आल्याचां ज्ञान. पण नांतर ते ज्ञान आवण अज्ञान दोन्ही मावळतां. 

तयामुळे वदवसभर जागे असतानाही 'मी जागा आहे' ही जाणीव तयाला होत नाही! अगदी तयाचप्रमाणे 

देहबुद्धीचां अज्ञान जाऊन आतमज्ञान झालां की नांतर ज्ञान 'झाल्या'ची जाणीवही ओसरते आवण तो 

सदाजागृत अथाषत अखांड जावणवेनुसार वावरू लागतो. तयासाठी तयाला आधी जागां करणारां  जे 

साधन आहे ते ज्ञान आवण अज्ञान या दोहोंपेक्षा अवलप्त असलां पावहजे. जो जागाच आहे, तोच 

झोपलेल्याला जागां करू शकतो. ती ही 'वतसरी वस्तू' आहे! ही वतसरी वस्तू कोणती? श्रीमहाराज 

साांगतात, ''..तया अज्ञानाची वनवृत्ती करण्यासाठी ज्ञान व अज्ञान या दोहोंपेक्षा वतसऱ्या कोणतया तरी 

वस्तूची गरज लागते. तयालाच मागषदशषक सद्गुरू म्हणतात!'' (बोधवचने, क्र. १२८). तेव्हा जागां 

होण्यासाठी मागषदशषक सद्गुरुची गरज आहे. सद्गुरू मला जागां करून परमाथाषच्या मागाषवर चालण्याची 

पे्ररणा देतात. तया मागाषवर जेव्हा मी पवहलां पाऊल टाकण्याचा प्रयतन सुरू करतो तेव्हा श्रीसद्गुरू तया 

मागाषवरून मला चालायला वशकवतात , चालायला लावतात, चालवतात आवण प्रसांगी कडेवर 

घेऊन तया मागाषवर मला अडू न देता, पडू न देता मुक्कामापयंत नेतात. तयाची सुरुवात आहे ती 

एखाद्या मागषदशषकाच्या रूपातली. श्रीमहाराजाांच्या साांगण्यानुसार, माणसाच्या सवष दु:खाांवर परमाथष 

हाच खात्रीचा तोडगा आहे, ही गोष्ट तया परमाथाषचा अनुभव घेऊन सांताांना पक्की कळली. तो 

अनुभव तयाांच्या आत इतका मावेनासा झाला की तो अनुभव दुसऱ्याांना वाटून टाकण्यासाठी तयाांनी 

तो जगासमोर ठेवला. सांताांनी आपला अनुभव जगाला साांवगतला तो तयाांच्या ग्रांथाांच्या माध्यमातून. 

हा परमाथाषचा शाश्वत , वनतयानांदाचा, अनुभववसद्ध मागष आपल्या ग्रांथाांतून सांताांनी आपल्यासाठी 

प्रकट केला. अध्यातममागाषवरील आपल्या वाटचालीची सुरुवात हे ग्रांथच तर असतात! 
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१३७. असत्य-दशथन 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, July 12, 2013 

काळजी कायमची सुटायची तर भगवांताचां स्मरण पावहजे. ज्या गोष्टीची प्राप्ती होते वा जी गोष्ट 

अनुभवाचा ववर्य होते, वतचांच स्मरण राहू शकते. तयामुळे भगवांताचां स्मरण हवां तर तयाची प्राप्ती, 

तयाचा अनुभव पावहजे. तो अनुभव पावहजे तर अज्ञानी वजवाला परमाथाषच्या मागाषचां ज्ञान करून 

देणारा मागषदशषक सद्गुरू पावहजे. इथवर आपण आलो आहोत. आता या टप्प्यावर एक प्रश्न असा 

उतपन्न होतो की, सद्गुरूची काय गरज आहे? सद्गुरूवशवाय भगवांताची प्राप्ती होऊ शकत नाही का? 

'पूणष-अपूणष ' या गुरूगीतेवर आधाररत सदरात आपण या ववर्याचा उहापोह केला आहेच पण इथे 

तयाचा अगदी सांक्षेपात ववचार करू. पवहली गोष्ट अशी की, आज जगभर बोकाळलेल्या बुवाबाजीला 

ववटूनदेखील लोकाांना 'गुरू ' आवण या मागाषबद्दल वतटकारा उतपन्न होणे स्वाभाववकच आहे. पण 

एक लक्षात घ्या, सवष तऱ्हेचे ज्ञान देणारी पुस्तकां  उपलब्ध असतानाही आपण मुलाला शाळेत 

घालतोच. वशक्षकाची गरजच काय? पुस्तकां  वाचून वशकेल मुलगा, होईल डॉक्टर वा अवभयांता; 

असां आपण मानत नाही. साध्या ववद्या वशकायला जर गुरुची गरज लागते तर आतमववद्येसारखी श्रेष्ठ 

व सवोच्च ववद्या अवगत करण्यासाठी गुरु नको? आता वशक्षण क्षेत्रातही भ्रष्टाचार आहे म्हणून 

कोणी वशक्षणच बांद करा, असां म्हणत नाही. तयाचप्रमाणे ढोंगी बुवाबाजीमुळे शुद्ध परमाथाषची जी 

वाट आहे, ती बांद करता येणार नाही. तर 'मागषदशषक ' हवाच. तयासाठीच आपणही श्रीमहाराजाांचे 

बोधस्वरूपातले दशषन घेत आहोत. मग भगवांताची प्राप्ती कशी होईल, याबद्दल श्रीमहाराज काय 

साांगतात? श्रीमहाराज साांगतात, ''सतयाची जाणीव झाल्यावशवाय भगवांताची ओळखण होत नाही! '' 

तुम्हाला भगवांताची ओळख करून घ्यायची आहे ना? मग आधी सतयाची ओळख करून घ्या! 

याच अनुर्ांगाने श्रीमहाराजाांचे आणखी एक मामीक वाक्य आहे- ' 'भगवांत प्राप्त करून घ्यायला काही 

नवीन वमळवायचे असे नाही, फक्त आहे ते घालवायचे आहे! '' (चररत्रातील भगवांतववर्यक 

बोधवचने, क्र. २२). आता असां पाहा, सतय हे कायमच असतां, असां आपण म्हणतो याचाच अथष 

जगण्यातलां असतय दूर झालां तर सतय तया जागी आहेच की! असतय सांपवायचां आवण मग सतय 

वमळवायचां, असां काही नाही. ते वेगळां  प्राप्त करून घ्यायचां नाहीच. ते आहेच. मग घालवायचां 

काय? तर जगण्यातलां असतय. तेव्हा 'सतया'ची ओळख करून घेण्याचा मागष हा असतय 

ओळखण्याचाच आहे. असतय ओळखलां की सतयाची ओळख, सतयाचां दशषन आहेच. मग माझ्या 

जगण्यात 'असतय ' काय आहे? साधुसांत साांगतात, आपला प्रपांचच वमथ्या आहे. प्रपांच खोटा आहे? 

आपल्याला ते पटत नाही. पण हा प्रपांच कोणतया अथाषने खोटा आहे? श्रीमहाराज साांगतात की, 

''द्वैताचा प्रपांच खोटा म्हटला तर आपल्याला समजतच नाही. पण तो वनदान आहे तसा तरी मानावा. 

तो जसा प्रतयक्ष आहे तसे तयाचे स्वरूप ओळखावे.. ' ' प्रपांच वमथ्या वाटत नाही ना? न वाटू दे पण 

तो नेमका आहे तरी कसा , हे तरी जाणून घ्या, असां श्रीमहाराज सुचवत आहेत. 
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१३८. नमथ्याप्रपंच 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, July 15, 2013 

जगण्यातली आसक्ती काढून टाकणां, हे काही सोपां नाही. ते श्रीमहाराजच करवून घेतील. 

तयासाठीच्या प्रयतनाांना मी सुरुवात मात्र केली पावहजे. ही सुरुवात म्हणजे माझ्या प्रपांचाचां जे वमथ्या 

रूप आहे, ते जाणून घेत सद्गुरू जी साधना साांगतील ती मी सुरू केली पावहजे. प्रपांचाचां खरां  रूप 

कसां आहे? श्रीमहाराज साांगतात, ''द्वैताचा प्रपांच खोटा म्हटला तर आपल्याला समजतच नाही. पण 

तो वनदान आहे तसा तरी मानावा. तो जसा प्रतयक्ष आहे तसे तयाचे स्वरूप ओळखावे. प्रपांचाचे 

स्वरूप म्हणजे आज आहे ते उद्या वदसत नाही. आज जसे वदसते तसे उद्या वदसेलच असे नाही. 

कोणतीही गोष्ट कायम वटकत नाही. सवष वस्तु अवनतय आहेत. म्हणूनच तयाांना सतयतव नाही. कारण 

सतय वस्तु शाश्वत असते. मग एवढे तरी कबूल केले पावहजे की प्रपांच वदसतो तया रूपाने तरी सतय 

नाही, लटका आहे. तयाचप्रमाणे देहासकट बाह्य़वस्तूांमध्ये मी ठेवलेले माझेपण हेही खरे नाही. माझे 

म्हणावे तर ताबा चालवता आला पावहजे. पण खुद्द देहावरही सत्ता चालवता येत नाही. तया 

देहाकरता ज्या गोष्टी हव्या अगर नको वाटतात ते वाटणेही खरे नाही. कारण हवे ते वमळतेच असे 

नाही व नको ते टळतेच असे नाही. म्हणून जे वदसते वकां वा भासते ते सवष अवनतय म्हणूनच असतय 

आहे हे प्रामावणक ववचाराला पटते. आपण ज्यात रमतो तो प्रपांच सतयस्वरूपाने असा आहे. पण 

इतका अनुभव प्रतयेकाला क्षणोक्षणी येत असूनदेखील तयाला ती वस्तू सतय वाटते हीच खरी 

भगवांताची माया आहे.. जे नसून भासते ती माया. याला मूळ कारण असेल तर देहबुद्धी वकां वा 

मीपणा. '' (बोधवचने क्र. ९६९). प्रपांचातल्या वस्तू आवण व्यक्तींचे स्वरूप आहे तसे राहात नाही , 

हा आपला वनतयानुभव आहे. मी ज्याांना माझे मानतो तयाांच्यावर तर माझी सत्ता नाहीच पण ज्या 

शरीराला मी माझे मानतो तया शरीरावरही माझा ताबा नाही. ताबा असता तर मला न ववचारता केस 

पाांढरे झाले नसते, दात पडले नसते, शक्ती क्षीण झाली नसती! तेव्हा जे वदसते ते या अथाषने अशाश्वत 

व असतय म्हणजे आत्ताच्या रूपात न वटकणारे , असे असूनही ते सतयतवाने भासते आवण तयात 

आपण गुांततो. हीच माया आहे. तेव्हा परमाथाषची सुरुवात ही या मायेचा वनरास आवण भगवांताची 

आस करून देणारी असली पावहजे. तयासाठीचे साधन मायेतीलच पण मायेपलीकडे नेणारे हवे! 

श्रीमहाराज साांगतात, ''मीपणा घालवण्याकरता काहीतरी मायेतीलच साधन पावहजे. कारण आपण 

मायेच्या पररसरातीलच आहोत. पण ते साधन असे पावहजे की ज्याची सुरुवात मायेत असेल पण 

शेवट मायेच्या बाहेर असेल. म्हणजे मायातमक प्रपांच आवण मायातीत परमातमा याांना जोडणारे 

साधन पावहजे. ते साधन म्हणजे नाम हेच होय. एखाद्याला गावाबाहेर जायचे असेल तर रस्ता 

गावातूनच असणार. पण तो गावाबाहेर पोचवणारा असला पावहजे. नाम हे सगुण व वनगुषण याांना 

जोडणारे साधन आहे'' (बोधवचने, क्र. ९७०). इथे श्रीमहाराज सगुण आवण वनगुषण अशा दोन 

गोष्टींकडेही सांकेत करतात. 
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१३९. सगुि-ननगुथि 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, July 16, 2013 

सगुण आवण वनगुषण! या सांकल्पना परमातम्याशी जोडल्या आहेत. परमातमा हा सगुण आहे म्हणजे 

वत्रगुणातही अवताररूपाने साकारला आहे तयाचवेळी प्रतयक्षात तो वनगुषण म्हणजे गुणातीत आहे, 

वनराकार आहे. इथे सगुण म्हणजे साकार आवण वनगुषण म्हणजे वनराकार असा अथष घेतला तर या 

दोन्ही गोष्टी आपल्यातही आहेतच. आपल्या जीवनातही साकार आवण वनराकार याांचा मेळ आहे. 

साकार म्हणजेच दृश्य , स्थूल जे असतां ते काळाच्या अधीन असल्याने मयाषदेत असतां. वनराकार 

म्हणजेच अदृश्य, सूक्ष्म जे असतां ते अमयाषद असतां. आपलां शरीर, आपली भौवतक सांपदा हे सवष 

साकार आहे, स्थूल आहे, दृश्य आहे. आपलां अांत:करण म्हणजेच मन, बुद्धी आवण वचत्त यात 

स्फुरणारे ववचार, कल्पना, प्रेरणा, भावना, वासना आदी सवष गोष्टी या वनराकार आहेत. जे वनराकार 

असतां तयाचा प्रभाव मोठा असतो. आपलां जगणां, आपलां भौवतक जीवन हे दृश्यरूपात असलां तरी 

ते आपल्या अांत:करणातील ववचार, कल्पना, प्रेरणा, भावना, वासना याांनी वनयांवत्रत असतां. आपलां 

हे साकार-वनराकार जगणां मायेच्या पकडीतच असतां. सतयस्वरूप परमातम्याकडे नेणारां  परमाथाषचां 

साधन हे मायेचा वनरास करणारां  हवां. तयामुळेच ते सगुण आवण वनगुषण अशा दोन्ही बाजूांना स्पवशषणारां  

हवां. नाम हे असां साधन आहे. हे नाम अांत:करणात खोलवर पोहोचतां. माझ्या ववचार, कल्पना, 

प्रेरणा, भावना, वासना आदींबाबत मला हळूहळू सजग करू लागतां. माझ्या जगण्यातील 

असतयाबाबत मला जागां करू लागतां. माझ्या जगण्यातील असतय जे आहे, अशाश्वत जे आहे ते  

सुटावां, अशी ओढ उतपन्न करू लागतां. श्रीमहाराजही साांगतात, भगवांत प्राप्त करून घ्यायला काही 

नवीन वमळवायचे नाही , फक्त आहे ते घालवायचे आहे. आता आपल्यात आहे काय? वनव्वळ 

अहांकार! मीपणा!! तो घालवता आला तरी परमातमा आत आहेच. श्रीमहाराजही साांगतात, ''मीपणा 

गेला म्हणजे परमातमा उभाच आहे '' (बोधवचने, क्र. ९५२). माणूस सवष गोष्टींचा एकवेळ तयाग 

करील पण मीपणाचा तयाग करू शकणार नाही. 'तयागा 'तही तो अहांकारासाठी आधार शोधतोच. 

एकजण मी देवासाठी काय काय सोडलां, हे साांगू लागला तेव्हा श्रीवनसगषदत्त महाराज ताडकन 

म्हणाले, 'तुम्ही काय सोडलांत याला महत्त्व नाही. तुम्ही काय सोडलां नाहीत, हे पाहा आवण ते 

सोडायचा प्रयतन करा! ' तेव्हा हा मीपणा खऱ्या अथाषने ज्या गतीने जाईल तया गतीने आत सुधारणा 

होत जाईल. आत ज्या गतीने सुधारणा होईल तया गतीने बाहेरही सुधारणा साधेल. श्रीमहाराज 

साांगतात, ''भगवांताचे दशषन बाहेरून यायचे असे नाही. ते आपल्यातच आहे. पण आपल्याला देहाचे 

व वासनेचे पे्रम अवधक आहे. ते काढून टाकायचे ही वक्रया म्हणजे साधना. साधनाने आसक्तीचे 

वेष्टण गेल्यावर आपले खर स्वरूप वदसते '' (बोधवचने, क्र. २२). तेव्हा अांतरांगातली आसक्ती 

जाण्यासाठी सद्गुरू साांगतात तयाच मागाषने वाटचाल केली पावहजे. साधनेचा हा मागष आहे वत्रगुणात 

बद्ध असलेल्या मला वत्रगुणातीत अशा परमातम्याशी जोडणारा. 
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१४०. जग आनि ननयंता   

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, July 17, 2013 

मायाबद्ध प्रपांचात राहूनच साधनेच्या मागाषवर पवहलां पाऊल टाकायचां आहे. आता या साधनेने ज्या 

भगवांताची आस लागायला हवी, तया भगवांताबद्दल आवण आपल्याबद्दलही काही प्रश्न मनात 

उमटतात. कारण वकती झाले तरी बुद्धीचा उांदीर कुरतडायचे थाांबवत नाही! ज्या भगवांताचां नाम मी 

घेत आहे तयाचां मला खरांच दशषन होईल का , माझ्या क्षुि जीवनातल्या सुख-दु:खाशी तयाला काही 

देणांघेणां आहे का, असे प्रश्न या पवहल्या पावलासोबतच येतात.  मग भगवांत नेमका आहे कुठे आवण 

कसा, या प्रश्नावर साधुसांत साांगतात की, तो चराचरात भरून आहे. हे सवष जग तयाचीच लीला 

आहे. मग, जो सवषत्र आहे तो वदसत का नाही? एवढां अवाढव्य जग सूक्ष्म अशा एका भगवांतानांच 

कसां वनमाषण केलां आवण तया एकाच सूक्ष्माच्या आधारावर ते कसां तग धरून आहे; असे प्रश्नही 

मनात उमटतात. श्रीगोंदवलेकर महाराज फार खुबीनां साांगतात, 'सतय वस्तूला उपावध फार असते 

पण मुख्य सतय अगदी थोडे आवण हलके असते.. ' भगवांत हा सतय आहे आवण हे जग ही तयाची 

वनवमषती आहे. तयाची उपाधी आहे. उपाधी म्हणजे काय? उपाधीचा एक अथष आहे मानाचां पद. 

उपाधी म्हणजे व्यक्तीला वचकटलेले गौरवपूणष ववशेर्ण वा मानाचे पद. तया उपाधीतून तया व्यक्तीचा 

लौवकक वदसतो. तयाचप्रमाणे अलौवकक भगवांताचां लौवकक रूप म्हणजे हे जग आहे. महाराज 

म्हणूनच साांगतात, 'सतय वस्तूला उपावध फार असते पण मुख्य सतय अगदी थोडे आवण हलके 

असते. आपले शरीर एवढे मोठे असते , पण आपला जीव वकती लहान असतो! तयाचप्रमाणे भगवांत 

अगदी लहान आहे. हे एवढे मोठे जग ही तयाची उपावध आहे. ' (चररत्रातील भगवांतववर्यक 

बोधवचने, क्र. ४३). आपलां शरीर मोठां  असतां पण जीव लहान असतो! जो आहे म्हणूनच केवळ 

आपण आहोत तो 'जीव ' वदसत नाही, नेमका शरीराच्या कोणतया भागाांत आहे, हे साांगता येत नाही, 

पण हे शरीर वदसतां. तयाचे अवयव वदसतात. रांगरूप वदसतां. अगदी तयाचप्रमाणे भगवांत आहे म्हणून 

जग आहे. हा सूक्ष्म भगवांत वदसत मात्र नाही. तयाच्या आधारावर असलेलां हे ववराट दृश्य जग मात्र 

वदसतां. तया न वदसणाऱ्या भगवांतालाही काहीजण मानत असतात. पण तो आहेच, या भावनेनां वागत 

मात्र नसतात! महाराजही साांगतात की, 'देव आहे' असे खऱ्या अथाषने समजून वागणारे जगामध्ये 

फार थोडे! (चररत्रातील भगवांतववर्यक बोधवचने, क्र. ९). याचाच अथष देव आहे म्हणजे काय , हे 

समजून घ्यावे आवण तयानुसार जगावे, हीच श्रीमहाराजाांची इच्छा आहे. ववश्वास असो अथवा नसो, 

भगवांताच्याच भक्तीला लागा, असां महाराज साांगत नाहीत. तर ववश्वास वनमाषण कसा होईल, याचाही 

मागष दाखवतात. भगवांताचा साक्षातकार हा याच जन्मी झाला पावहजे, असा महाराजाांचा आग्रह 

आहे. म्हणूनच ते म्हणतात, 'आपण वजवांतपणी भगवांताचा अनुभव घेतला तर तो खरा! ' 
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१४१. क्ष 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, July 18, 2013 

भगवांताच्या अवस्ततवाबाबत वन:शांकता आली पावहजे, ही श्रीगोंदवलेकर महाराजाांची इच्छा आहे. 

ते म्हणतात, 'आपण स्वत: आहोत याची आपल्याला आज वजतकी खात्री आहे वततकी खात्री 

भगवांत आहे अशी झाली पावहजे ' (चररत्रातील भगवांतववर्यक बोधवचने, क्र. ७५). मग याच 

जन्मात भगवांताचा साक्षातकार व्हावा कसा? श्रीमहाराज साांगतात की, प्रथम भगवांत आहे, हे गृहीत 

धरले पावहजे. आता आपणही ववचार करा , आपण जगताना वकती तरी गोष्टी गृहीत धरतोच ना? 

अमक्यासाठी अमकां  केलां तर तोही माझ्यासाठी अमकां  करील इथपासून ते मुलगा मोठेपणी 

आपल्याला साांभाळेल, आपली मानलेली माणसां आपलीच राहातील, दरमहा एवढी बचत करत 

आहोत तर ती पुढे उपयोगी पडेल, नैसवगषक आपत्तीपासून आपण सुरवक्षत राहू.. अशा वकतयेक 

गोष्टी आपण गृहीत धरत असतो. पण एवढां मोठां  जग ज्यानां वनमाषण केलां तो भगवांत मलाही 

साांभाळील, हे मात्र आपण गृहीत धरू शकत नाही. खरां  मोल उमगल्यावशवाय भगवांताला जीवनात 

सवोच्च स्थान द्यायलाही आपण राजी नसतो. तयासाठी आधी भगवांताच्या अवस्ततवाचा पुरावा हवा 

आवण मग तयानांच हे जग वनमाषण केलां आवण तोच हे जग चालवतो कसां, याचा पुरावा हवा! तया 

भगवांताला आपण का गृहीत धरावां, हे लक्षात आणून देताना श्रीमहाराज साांगतात, 'बीजगवणतामध्ये 

उदाहरण सोडववताना एक अज्ञात 'क्ष ' घ्यावा लागतो. उदाहरणाचे उत्तर येईपयंत तया 'क्ष 'ची खरी 

वकां मत काय आहे, हे आपल्याला कळत नाही. पण घेतल्यावशवाय चालत नाही. तयाचप्रमाणे 

जीवनाचे कोडे सोडववण्यासाठी आज अज्ञात असा भगवांत आपल्याला गृहीत धरलाच पावहजे. तया 

भगवांताचे कोडे सुटेल तयाच वेळी तयाची खरी वकां मत आपल्याला कळेल. ' (चररत्रातील 

भगवांतववर्यक बोधवचने, क्र. ९९). जीवनाचां गवणत सोडववण्यासाठी आज अज्ञात असलेला 

भगवांत 'क्ष ' म्हणून गृहीत धरायचा आहे. आता 'क्ष ' धरून आपण गवणत सोडून देत नाही तर 

सोडवतो. तयाचप्रमाणे भगवांताला गृहीत धरलां याचा अथष जीवनाचां गवणत सोडून द्यायचां नाही तर 

सोडवायचां आहे. तया भगवांताचा अनुभव आपल्याला जगतानाच घेतला पावहजे. तयासाठी जीवनाचां 

गवणत तयाांच्या बोधानुरूप सोडवलां पावहजे. ते सोडवता सोडवता या घडीला 'क्ष ' म्हणून गृहीत 

धरलेला भगवांतच खरा कसा अक्षय आहे आवण आपला प्रपांच कसा क्षयग्रस्त आहे, तयाची उकल 

होत जाईल. आता इथे 'क्ष 'चा आणखी एक अथष म्हणजे अज्ञात! श्रीमहाराज या 'क्ष 'च्या जागी 

रामाला स्थावपत करतात. श्रीरामचांिाांचां जीवन आपल्याला ज्ञात आहे. तयामुळे तया लीलाचररत्राचां 

स्मरण, सांकीतषन साधणारां  आहे. असां असलां तरी श्रीमहाराज ज्या अांत:करणपूवषक रामरायाला 

आळवतात तो पूणष समवपषत भाव, पे्रमाभवक्तचां ते पूणषतव आपल्यात नाही. श्रीरामराया आज आपल्या 

अनुभवाच्या नव्हे तर कल्पनेच्या पातळीवर आहे. म्हणून या घडीला आपल्यापुरतां तयाचां खरां  स्वरूप 

अज्ञातच आहे. 
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१४२. दृश्यप्रभाव 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, July 19, 2013 

भगवांत आज आपल्यादृष्टीने अनुभवाच्या नव्हे तर कल्पनेच्या पातळीवर आहे. श्रीमहाराजही 

साांगतात की, ''कल्पना करायचीच तर भगवांताववर्यी करू या. भगवांत हा दाता आहे, त्राता आहे, 

सुख देणारा आहे, अशी कल्पना करू या. तयात खरे वहत आहे आवण यानेच सांसार सुखाचा होईल '' 

(चररत्रातील कल्पनाववर्यक बोधवचने , क्र. ६). कल्पना ही शक्ती आहे आवण ती चाांगलांही घडवू 

शकते आवण वाईटही घडवू शकते, हे आपण मागेच पावहलां. तया कल्पनाशक्तीच्या जोरावर महाराज 

आपल्याला भगवांताशी एकाग्र व्हायला वशकवत आहेत. श्रीमहाराज साांगतात, ''कल्पनेच्या 

पलीकडे असणारा परमातमा  आपण कल्पनेत आणून सगुण करावा. आपण आपली कल्पना 

शेवटपयंत नेऊ. ते आपलेच काम आहे. पुढचे काम आपोआप होते '' (चररत्रातील कल्पनाववर्यक 

बोधवचने, क्र. १३). आता भगवांताची कल्पना करायची कारण आज कल्पनेच्या पातळीवर का 

होईना, आपण भगवांताचा ववचार सुरू करू शकतो, तयाचां स्मरण सुरू करू शकतो. मनाचा एक 

गुणधमष तयासाठी फार उपयुक्त आहे. श्रीमहाराज साांगतात, ' 'मन चांचल आहे, वस्थर नाही. पण ते 

कोठेतरी वचकटते आवण एकीकडून काढून ते दुसरीकडे वचकटवता येते. मग तयाला पवहल्याची 

वकां मत राहात नाही. तयाचे सुख दु:ख राहात नाही. देहाकडून मन काढून थोडे थोडे भगवांताकडे 

लावण्याचा माणसाने प्रयतन करावा. तयाचा अभ्यास केला पावहजे.. '' (बोधवचने, क्र. ८५१ व 

८५२). जग दृश्य आहे म्हणून तयाला मन सहजपणे वचकटलां आहे. भगवांत अदृश्य आहे म्हणून 

तयाला मन वचकटू शकत नाही. तयासाठी श्रीमहाराज एक उपाय साांगतात. ते म्हणतात, ''आपल्याला 

दृश्य वस्तू भगवांतापेक्षा खरी वाटते. मनात येणे आपल्या हातात नाही पण दृश्याच्या मागे न जाणे हे 

आपल्या हातात आहे. '' (बोधवचने, क्र. ८१५) इथे श्रीमहाराज भगवांतामागे जायला साांगत नाहीत 

तर वनदान दृश्यामागे जाऊ नका , असे सुचववतात. दृश्यामागे गेलां नाही तरी खूप होईल! तयाच्या 

दूरगामी प्रभावापासून वाचता येईल आवण या घडीला अदृश्य असलेल्या भगवांताचा मागष वदसत 

जाईल! पण या दृश्य जगात आपलां मन नुसतां वचकटलेलांच नाही तर माझेपणानां गुांतलांही आहे. ते 

या जगापासून ववलग होईल, असां आपल्याला वाटूही शकत नाही की पटूही शकत नाही. पण 

श्रीमहाराज साांगतात, ''आपले मन आपल्याला वेगळे काढता येण्यासारखे आहे. पररवस्थतीचा 

मनाशी सांबांध आपण लावून घेतला आहे. माझेपणात मनाचा सांबांध आहे. माझेपणा वाढवावा 

वततका वाढतो. तसाच तो कमी होऊ शकतो. तेवढे माणसाच्या स्वाधीन आहे'' (बोधवचने, क्र. 

८५०). आज आपलां मन पररवस्थतीच्या प्रवाहानुसार वाहात आहे. तया पररवस्थतीचा प्रभाव मनावर 

आहे. माझेपणानां मी जगात गुांतलो आहे आवण हा माझेपणा वनव्वळ माझ्या मनातूनच उतपन्न झाला 

आहे आवण मनातच ववस्तारत आहे. जगापासून मनानां अवलप्त व्हायला श्रीमहाराज साांगत आहेत, 

देहानां नव्हे! 
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१४३. अदृष्टाचा प्रभाव 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, July 22, 2013 

देहानां जगात राहूनही मनानां तयापासून ववलग होत भगवांताशी कें वित होण्यासाठी साधन आहे ते 

'नाम'. श्रीसद्गुरूां नी साांवगतलेली साधना, केलेला बोध. आज तया नामाशी मन तादातम्य पावत नाही 

म्हणून ते हट्टानां करायला पावहजे. हा 'हठयोग' साधत नाही तोवर नामाचा सहवास वाढणार नाही. 

सहवास वाढला की तादातम्य येईल. असां पाहा, पाळण्यात असताना आई मुलाच्या कानी तयाचां 

नाव साांगते. तया नावाची वनवड काही तया मुलानां केली नसते. तरी तया नावाच्या सहवासानां कशी 

अवभन्नता येते! आपलां नाव आवण आपण याांच्यात वकती समरसता असते. तेव्हा भगवांताच्या 

नामाच्या सहवासानां तयाच्याशी एकलय साधेल, असा सांताांचा साांगावा आहे. या नामवचांतनानां 

हळूहळू पूणष वचांतन साधेल. आपण एखाद्याचां नाव उच्चारतो तेव्हा तयाच्याववर्यीच्या भावना, 

कल्पना, धारणा आपल्या मनात ततक्षणी प्रकटतात. तयाच्या आठवणीही मनात चमकतात. सामान्य 

माणसाची ही कथा तर भगवांताच्या नामाबरोबर भगवांताची धारणा, भावना, कल्पना, लीलाप्रसांगाचां 

स्मरण का साधणार नाही? या वचांतनानां काय होईल? समथष रामदास साांगतात- ' 'नभासाररखें रूप या 

राघवाचे। मनीं वचांवतताां मूळ तूटे भवाचें। तया पाहताां देहबुद्धी उरेना। सदासवषदा आतष पोटी उरेना।। ' ' 

(मनाचे श्लोक, ओवी १९७). आकाश कसां असतां? ते व्यापक असतां. वनराकार असतां. तयात कधी 

मेघाांची दाटी होते. कधी चाांदण्याांचा सडा पडतो. कधी ढग झांझावाती वेगानां वाहताना भयकारी 

भासतात. कधी आकाशात एखादी चाांदणीदेखील नसते. या प्रतयेक वस्थतीत आकाश मात्र वस्थर 

असतां, अववचल असतां, अवलप्त असतां. परमातम्याचां खरां  रूप असांच आहे. तयाचां वचांतन करणारां  

मनही हळूहळू व्यापक होत जाईल. सांकुवचत 'मी 'पणामुळे भवाचां झाड बहरलां आहे. तयाच्या 

मुळावर घाव न घालता तयाच्या फाांद्या वकतीही छाटल्या तरी तया झाडाचां बहरणां थाांबणार नाही. 

राघवाच्या वचांतनानां मात्र तया भववृक्षाची मुळां  तटतटा तुटू लागतील. नुसतया वचांतनानां ही प्रवक्रया 

सुरू होईल. मग तयाला प्रतयक्ष पाहू लागलो, तयाचां वनतयदशषन साधू लागलां, तयाचा वनतय सहवास 

लाभत गेला तर देहबुद्धी उरणार नाही आवण भगवांताववर्यी आतष उतपन्न होईल. तयाच्याववर्यी 

आतष उतपन्न झालां तर? मग जगाववर्यीच्या आताषनां, जगाच्या तळमळीनां अतृप्तच राहात असलेला 

जीव भगवांताववर्यी आतष उतपन्न झालां, तळमळ वनमाषण झाली तर पूणषतृप्त होईल! भगवांताववर्यी 

आतष उतपन्न करून तयाची भेट घडवून देणारा हा परमाथाषचा मागष आहे. हा परमाथष म्हणजे काय? 

श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''अांतयाषमी वस्थर होणे, स्वस्थता येणे, सावधानता ठेवणे, दगदग 

सोडणे हाच परमाथष आहे '' (प्रवचने- ३ जून : परमाथष कसा साधेल?). आता या वाक्याचा क्रम 

उलट केला तर तो परमाथाषच्या पवहल्या टप्प्याचा पूणष प्रवास साांगतो. 'अांतयाषमी वस्थर होणे ' हे या 

टप्प्याचे वशखर आहे तर या वाटचालीची सुरुवात 'दगदग सोडणे ' ही आहे. 
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१४४. दगदग   

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday,  July 23, 2013 

दगदग सटुली की, सावधानता येईल. ती आली की स्वस्थता येईल. ती साधली की अांतयाषमी वस्थरता येईल. 

‘ अांतयाषमी वस्थर होण’े ह ेपरमाथाषच्या पवहल्या टप्प्यातल वशखर आह.े आता ही दगदग कसली आह?े ती 

मनाचीच आह.े आपल्याला वाटत, दगदग शरीराला होते. प्रतयक्षात शरीराची जी दगदग असते असते ती 

मनाच्या दगदगीतनूच आली असते. मन वफरवते वतथे शरीर वफरते. समाधान वमळाव म्हणनू मनाची ही वणवण 

सरुु असते. समथष रामदास म्हणतात, “बहु वहांडता सौख्य होणार नाही | वशणावे परी नातडेु हीत काही |” 

(मनाच ेश्लोक / ओवी ४१). खपू दगदग केली, वणवण केली म्हणनू काही सौख्य लाभणार नाही. वहत  तर 

काही साधणार नाही नसुता शीण मात्र वाट्याला येईल. आता ही दगदग प्रपांचात असते तशीच परमाथाषतही 

असते! श्रीमहाराज स्पष्ट साांगतात, “परमाथष हा समजतुीचा आह,े उगीच कष्ट करण्याचा वकां वा पारायणाचा 

नाही. बिीनारायणाची यात्रा करूनही तो साधणार नाही. तयापके्षा भगवांताच्या अनसुांधानात राहण्यान ेजास्त 

फायदा होईल.” (चररत्रातील परमाथषववर्यक बोधवचन,े क्र. ४). परमाथष म्हणजे काय, ह े नमेकां  समजलां 

पावहजे. भारांभार परायणां केली, भारांभार तीथषयात्रा केल्या म्हणजे परमाथष साधले, असां नाहीच. श्रीमहाराजाांनी 

एके वठकाणी साांवगतलां आह ेकी, ‘परमाथष हा वतृयांतरात आह,े वेशान्तारात नाही!’ वतृ्ती बदलली नसताना 

उगाच तासनतास पोथी वाचत बसलां वकां वा तीथषयात्राांचा सपाटा लावला तर काय उपयोग? बाहरे वणवण 

करीत बसण्यापके्षा अांतरांगाचा प्रवास का करीत नाही? पण श्रीमहाराजाच म्हणतात तयाप्रमाणे, “आपल्याला 

कृती करायची सवय आह,े वतृ्ती बनवायची नाही.” (बोधवचन,े क्र. ३१९ मधनू) पण वतथे कृती अभीपे्रत 

आह ेती वतृ्ती घडववण्याची. पण आपल्याला मीपणा जोपासणा-या वदखाऊ परमाथाषसाठी आपण वणवण 

करतो पण अांतरांग सधुारू इवच्छत नाही. श्रीमहाराज साांगतात, ‘काही न करणे, अथाषत मनान,े हा खरा परमाथष 

होय” (चररत्रातील परमाथषववर्यक बोधवचन,े क्र. २६). आपण परमाथष म्हणनूही जे काही दखेावा करीत 

असतो तो मनाचाच एक खळे  होतो. ह ेमनच ‘मी’ चा वकील असल्यान ेया ‘मी’ ची वशकार करणा-या शदु्ध 

परमाथाषच्या आड ते येताच राहणार. तयामळेु परमाथष म्हणनू मनाच्या कलानसुार मी जे काही करीन तो अखेर 

प्रपांचच होणार. ‘मी’पणा  नष्ट करणा-या परमाथाषच्या मागाषला लागलो आवण आता भगवांताच काम म्हणनू 

वेगवेगळया सांस्था काढल्या, तयातनू आपलाच मोठेपणा आवण वैभव वनमाषण केलां आवण मग ते वटकावां 

आवण आपला नावलौवकक अबावधत रहावा यासाठी धडपड सरुु झाले तर तो प्रपांचच झाला की! तेव्हा 

मनाच्या होकायांत्रानसुार वाटचाल न करता परमाथाषच्या शदु्ध वाटेनचे जायला हवे. 
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१४५. पारमानर्थक कष्ट 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, July 24, 2013 

परमाथष हा समजुतीचा आहे, उगीच कष्ट करण्याचा नाही, असां महाराज साांगतात. तयाचबरोबर 

'भगवांतासाठी कष्ट करायला नकोत, तयात कष्टाचां पे्रम अवधक आहे', असांही साांगतात. असां असलां 

तरी एक कष्ट मात्र परमाथाषत अवनवायष आहे! कोणतां आहे ते कष्टां? श्रीमहाराज साांगतात, 

''परमाथाषमध्ये मनाचे कष्ट आहेत , कारण आपल्याला मनाच्या आजपयंतच्या सवयींच्या उलट 

जायचे आहे'' (चररत्रातील परमाथषववर्यक बोधवचने , क्र. ४२). मनाववरुद्ध जाऊन परमाथाषत 

उच्चवशखर गाठणाऱ्या एका नाथाांची कथा प्रवसद्धच आहे. गोरक्षनाथ एकदा भर दुपारी उन्हात वफरत 

गोदावरीच्या तटावरील भामानगरात एका जांगलवाटेशी आले. पोटात भूक लागली होती. तोच तयाांचां 

लक्ष एका शेतात गेलां. वतथे मावणक नावाचा एक पोरसवदा शेतकरी जेवणासाठी बसतच होता. 

गोरक्षाांनी 'आदेश ' असा उच्चार करताच तो हात जोडून म्हणाला, आपली काय सेवा करू? गोरक्षाांनी 

भूक लागल्याचे साांगताच तयानां आपली वशदोरी तयाांच्यापुढे ठेवली. गोरक्षनाथ क्षुधाशाांतीने तृप्त 

झाले. तयाांनी मावणकला साांवगतलां की मी आनांदलो आहे तुला हवां ते माग. मावणक म्हणाला, 

एकवेळचां जेवणही तुम्हाला वभक्षेत वमळवावां लागतां मग मला कुठून काय द्याल? तयापेक्षा तुम्हालाच 

आणखी काही हवां असेल तर मागून घ्या आवण आपल्या वाटेला लागा! गोरक्षनाथ हसले आवण 

म्हणाले, बघ हां! देशील ना मी मागेन ते? मावणक जोरात उत्तरला, हो नक्की देईन. मग गोरक्षनाथ 

म्हणाले, 'जें जें आवडेल तुझे वचत्तीं। तें तू न करीं महाराजा।। ' मग म्हणाले, 'काांही एक इच्छील तुझें 

मन। तें तूां  न करणें हेंवच मागणें।। ' तुझ्या वचत्ताला जे जे आवडतां ते करणार नाही आवण तुझ्या मनात 

जी जी इच्छा येईल वतच्यानुसार धडपडणार नाही, असां वचन मला दे! मावणकनां वचन वदलां. 

गोरक्षनाथ वनघून गेले. मावणकही 'घरी जावां ' म्हणून वनघाला अन् तयाला अचानक जाणवलां, 'घरी 

जावां ' हीसुद्धा इच्छाच की! मग तो वतथांच थाांबला आवण सुरू झाली एक न सांपणारी उग्र तपश्चयाष.. 

भूक लागली. खायची इच्छा झाली. खाणां सोडलां. उभां राहून पाय दुखू लागले. बसायची इच्छा 

झाली. बसणां बांद! सवष आराम, खाणां-वपणां, व्यवहार सोडून तया एकाच जागी मावणक वनश्चल झाला. 

काही मवहन्याांनी गोरक्षनाथ तयाच भागाांतून जात होते तेव्हा तयाांना तयाची आठवण झाली. ते शेतात 

आले तेव्हा हाडाांचा सापळा झाल्यागत मावणक वतथेच उभा होता. मुखाने केवळ नाम सुरू होतां. 

गोरक्षाांचा हा वशष्य अडबांगीनाथ म्हणून प्रवसद्ध झाला. आपल्यासारख्या साधकाांनादेखील ही कथा 

बरांच काही वशकवते. एक गोष्ट खरी की आपल्याला काही नाथ बनायचां नाही की तपस्वीही बनायचां 

नाही. आपल्याला साधक बनायचां आहे पण तयाआधी माणूस बनायचां आहे! तयामुळे मनात येणारी 

प्रतयेक इच्छा आपल्याला सोडता येणार नाही. हट्टानां तसां काही करायला गेलो तर इच्छा अवधकच 

उग्र बनून आपला ताबा घेतील. मग काय करावां? 

 

  

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/hard-work-for-god-156691/


146 
 

१४६. कष्ट मोठे!  

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, July 25, 2013 

जन्माला आलेल्या प्रतयेक जीवाला भगवांताच्या प्राप्तीचा अवधकार असला तरी प्रतयेकजण काही 

परमाथाषच्या मागाषवर वाटचाल सुरू करतोच, असां नाही. काहीजण चाांगला माणूस होण्याचां ध्येय 

बाळगून तसां जगण्याचा प्रयतन करतात आवण तयातही गैर काहीच नाही. 'माणुसकीला साजेसां वतषन 

आपल्याकडून व्हावां, बाकी भगवांत वगैरे मी मानत नाही की जाणत नाही ', असा प्रामावणक भाव 

असलेलेही काहीजण असतात. ढोंगी पारमावथषकापेक्षा अशा स्पष्ट प्रापांवचकाांमुळे समाजात काही 

चाांगल्या गोष्टीही घडतात. अथाषत 'चाांगला माणूस ' बनणांदेखील सोपां नसतां. ज्याचां आपल्या मनावर 

पूणष वनयांत्रण आहे तोच खऱ्या अथाषनां स्वतांत्र असतो आवण तोच चाांगला माणूस बनू शकतो. तेव्हा 

साधक वगैरे सोडून द्या, ज्याला चाांगला माणूस बनायचां आहे तयालाही मनावर ताबा असेल तरच 

आपल्याकडून चाांगलां वतषन होऊ शकतां, हे जाणवल्यावशवाय राहात नाही. मनाच्या ओढीमुळे 

वाहावत आपण माणसाच्या शरीरात राहूनही पशुवत कृतये करतो. मनाच्या ओढीमुळेच दगदग 

ओढवून घेतो आवण आपली शक्ती, क्षमता, पैसा तसेच वेळ वाया घालवतो. तेव्हा मन ताब्यात 

असण्याची गरज प्रतयेकालाच आयुष्यात कधी ना कधी जाणवतेच, पण ते ताब्यात आणता मात्र 

येत नाही. मन ताब्यात आणायचां म्हणजे तरी नेमकां  काय हो? मन ताब्यात आणण्याची गरज 

आपल्याला का वाटते? समाजात वावरताना आपण मन ताब्यात आणण्याचे प्रयतन करतोही आवण 

अनेकदा ते साधतातही , असाही प्रतयेकाचाच अनुभव असेल. घरात पती-पतनीचां भाांडण सुरू 

असतानाच कुणी पाहुणे आले तर दोघेही आपल्या मनाला आवर घालून म्हणजेच मनात 

जोडीदाराववर्यी उसळलेल्या ववरोधी ऊमीना आवर घालून पाहुण्याचे हसतमुखानां स्वागतही 

करतात. तयाच्याशी गप्पा मारताना आपल्यातला तणाव जाणवू नये, अशी काळजीही घेतात. 

कायाषलयात असताना दूरध्वनीवरून कुणाशी तुमचा वाद झाला आवण तेवढय़ात साहेबानां बोलावलां 

तर तयाच्यासमोर जाताना आपण हसतमुखाने जायचाच प्रयतन करतो. तेव्हा मनाला आपणही आवर 

घालतो. तयात हेतू हा आपली बाजू पडू नये, हाच असतो. आपल्या काही सवयी या लाडाच्याही 

झाल्या असतात. म्हणजे, सकाळी जाग आल्यावर चहा प्यायलावशवाय मी काही काम सुरू करूच 

शकत नाही, जेवणात गोडाचा पदाथष नसेल तर मला जेवण जातच नाही , चहात अमुक चमचे साखर 

मला लागतेच अशा लहानसहान सवयींपासून राहणीमान, सामावजक स्तर, आवथषक स्तर, कौटुां वबक 

वारसा प्रवतवबांवबत होणाऱ्या सवयीही मनाला जडल्या असतात. परमाथाषचा मागष हा तर 'मी ' आवण 

'माझे 'पणावरच घाव घालणारा आहे. तयामुळे या मागाषत सवषच तऱ्हेच्या सवयींना मुरड घालावीच 

लागते. तयासाठी मनाच्या सवयींच्या उलट जाण्याचे 'कष्ट ' टाळता येणार नाहीत. असे असले तरी 

मनाची सवय मोडणे आपल्याला फार कठीण जाते. मनाच्या सवयीववरुद्ध जाणे म्हणजे मनाववरुद्ध 

घडू देणे, यासारखी मोठी कष्टाची गोष्ट दुसरी नाही. समथषही म्हणतात, 'न होता मनासाररखे कष्ट 

मोठे!' 
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१४७. सवयींचा नपंजरा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, July 26, 2013 

एखाद्या गोष्टीची मनाला सवय का होते? तर तया गोष्टीमुळे सुख वमळेल, या भावनेने आपण वतला 

वचकटतो आवण मग वतची सवयच लागते. अथाषत एखाद्या गोष्टीतून सुख वमळते, असा अनुभवही 

येतो आवण मग तया गोष्टीच्या सवयीत आपण अडकतो. आपल्या सवयींची जडणघडण ही आपल्या 

इच्छाप्रकृतीनुसार झाली असते. आपल्या सवयींचे बीज आपल्या इच्छेतच असते आवण इच्छापूती 

हाच सवष सवयींचा अांवतम हेतू असतो. आपल्याला वाटते की इच्छा तर अनांत आहेत. प्रतयक्षात 

सवष इच्छा या एकाच इच्छेची प्रवतवबांबे आहेत. कायमचे सुखी व्हावे, हीच ती एकमेव इच्छा आहे! 

श्रीवनसगषदत्त महाराज म्हणताते , ''तुम्हाला सुखी असणेच हवे आहे. तुमच्या सवष इच्छा, मग तया 

कोणतयाही असोत, तुमच्या सुखाच्या इच्छेचेच प्रकटीकरण आहेत. मूलत: तुम्हाला आपले भले 

हवे आहे. ' ' आता हे भले कशाने होईल , याचा वनणषय आपल्याला करता येत नाही. ज्या सुखाच्या 

आशेने आपण सवयींत अडकलो आहोत ते सुख खरां , शाश्वत आवण वहतकारक आहे का, हा ववचार 

आपण करीत नसतो. एखाद्याला गोड खायची सवय जडते आवण तया सवयीचा गुलाम बनून तो 

इतकां  गोड खात राहातो की ते आपल्या प्रकृतीसाठी वहताचां आहे की नाही, याचा ववचारही तयाच्या 

मनाला वशवत नसतो. तेव्हा एखाद्या गोष्टीची आपल्याला सवय होते आवण आपण मग वतचे 

गुलामच होऊन जातो. ती सवय मोडणे मग कठीण होऊन जाते. श्रीवनसगषदत्त महाराज म्हणतात 

की, ''जर तुम्हाला एखादी सवय चटकन मोडता येत नसेल तर पररवचत ववचारपद्धतीचे वनरीक्षण 

करा आवण वतच्यातील खोटेपणा पाहा. सवयीचे असेल तयाबद्दल शांका घेणे, हे मनाचे कतषव्यच 

आहे. जे मनोवनवमषत असेल तयाचा नाश मनाने केला पावहजे. ' ' सवय आपण चटकन मोडू शकत 

नाही कारण वतला आपणच तावत्त्वक पाठबळ वदलां असतां. सवयीच्या अमक्या गोष्टीवशवाय मी 

राहूच शकणार नाही, असा ग्रह मनाने केला असतो आवण मनच तो पक्का करीत असते. तयामुळे 

आपला ववचार, धारणा, कल्पना याांची उलटतपासणी आपण कधीच करीत नाही. ती केली तरी 

एखाद्या गोष्टीचे, सवयीचे आपण जे समथषन करीत असतो तयामागील आपल्या स्वाथी सुप्त हेतांची 

जाणीव होईल. ही सवय सुटली तर खरा लाभ होऊ शकतो, हेदेखील उमगेल. सवयींच्या ज्या 

वपांजऱ्यात आपण अडकलो आहोत तो आपल्या मनानेच तयार केला आहे आवण तो वपांजरा 

आपणच मोडू शकतो, याची जाणीव होईल तेव्हाच सवय कायमची मोडण्याचे प्रयतन सुरू होतील. 

आपण मागेच पावहलां की मनाला आवर घालणां आपल्यालाही साधतां पण तो प्रयतन तातपुरता 

असतो. भाांडण सुरू असताना पाहुणे आले आवण पती-पतनी मनाला आवर घालून एकोप्याने 

वावरतात पण पाहुणे जाताच पुन्हा भाांडू लागतात. तेव्हा मनाला आपण काही काळापुरती मुरड 

घालतो. परमाथाषच्या मागाषवर सवषच सवयींना कायमची मुरड घालायची असतेच पण चाांगला माणूस 

बनण्यासाठीही काही सवयींना कायमची मुरड घालावीच लागते. 
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१४८. तपश्चयाथ 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, July 29, 2013 

आपल्या सवयींचा उगम आपल्या मनातच आहे आवण आपल्या मनोधारणेनुसारच तया पक्क्य़ा होत 

असतात. तेव्हा सवषच सवयी सोडण्याची साधकाला असलेली वनकड तातपुरती बाजूला ठेवून, 

चुकीच्या सवयी मोडण्याबाबत ववचार केला तरी एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे, सवयी जर 

मनातूनच उतपन्न झाल्या असतील तर चुकीच्या सवयींची दुरुस्ती करण्यासाठी मनातच उतरावां 

लागेल. मन सुधारल्यावशवाय शरीराच्या चुका टाळता येणार नाहीत. हे अध्यातमच आहे आवण 

अनुभवानां साांगतो, अध्यातमशास्त्रासारखां श्रेष्ठ मानसशास्त्र दुसरां  नाही! या 'मानसशास्त्रा 'च्या दीघष 

प्रवासाला आपण वनघणार आहोतच पण तयाआधी स्थूल बाजूने थोडा ववचार करू. अध्यातमाच्या 

वाटेवर पवहली पावलां टाकणाऱ्याचा स्वत:च्या मनाशी सांघर्ष सुरू असतोच, तसांच कधीकधी तयाला 

वाटतां की, मनाला असलेल्या सवयी आहेत तशा रावहल्या तरी काय वबघडलां? तया सवयी असूनही 

मला आतमज्ञान वमळवता येईल की! थोडक्यात , मनाववरुद्ध जाण्याची तयाची इच्छा नसते. 

'महाराजाांनी माझ्या मनासारखां करावां ', ही मूक प्राथषना तयाचांच लक्षण आहे. तेव्हा मनाच्या 

सवयींनुसार जगूनच आतमज्ञानसुद्धा प्राप्त करून घेऊ, असा आपला भ्रम असतो. प्रतयक्षात हे मन 

श्रेयस जे आहे, वहताचां जे आहे तयापासून मला परावृत्त करीत पे्रयस जे आहे, आवडीचां जे आहे, 

सवयीचां जे आहे वतथां नेऊ पाहात असतां. श्रीतुकाराम महाराज म्हणतात, ''मन गुांतलें लुलयाां। जाय 

धाांवोवन तया ठायाां।।१।। मागें परतवी तो बळी। शूर एक भूमांडळीं।।२।। येऊवनयाां घाली घाला। नेणों 

काय होईल तुला।।३।। तुका म्हणे येणें। बहु नावडले शाहाणे।।४।। ' ' मन ववर्याांना लाचावलां आहे 

आवण वतकडांच ते वारांवार खेचलां जातां. जो मनाला तयाच्या सवयीपासून मागे परतवतो तोच या 

जगात खरा शूर आहे. या मनाला चुचकारून, मनाच्या कलाने घेत साधना करायची ठरवलीत तर 

ते कधी घाला घालील, याचा नेम नाही. अनेक भल्या भल्या ज्ञानी , तपस्वी, योग्याांना या मनानां पुरतां 

नाडलां आहे! मनामागे फरपटत जाण्यामुळेच जे खरां  कल्याणाचां आहे, तयापासून आपण दुरावत 

रावहलो. तया मनाच्या सवयींच्या सापळयातून आपल्याला सुटायचां आहे. ही तपश्चयाष आहे. इथे एक 

गोष्ट लक्षात ठेवा. भूक, मैथुन, वनिा या माणसाच्या उपजत नैसवगषक प्रेरणा आहेत. शरीराच्या तया 

मूलभूत गरजा आहेत आवण तया वनयांवत्रत करणां हे सोपां नाही. प्रारां वभक पातळीवर तर आवश्यकही 

नाही आवण नैसवगषकही नाही. तेव्हा मनाला सवयींतून सोडवण्याचा शुभारांभ या उपजत पे्ररणा मारून 

टाकण्याच्या प्रयतनाांनी होऊ नये. तयाचबरोबर हेही खरां  की या गोष्टीच नव्हे तर देह-मनाच्या 

कोणतयाच सवयींच्या ताब्यातही आपल्याला राहायचां नाही. उलट आपल्या देह-मनाच्या सवषच 

गोष्टी आपल्या ताब्यात आल्या पावहजेत. ही गोष्ट साधीसोपी  नाहीच आवण वतचा अभ्यास अवतरेकी 

पद्धतीनेही होता कामा नये. हे ज्याला साधेल तयालाच तुकोबाांनीही 'शूर एक भूमांडळी ' म्हटलां आहे. 

हा अभ्यास स्वबळावर मात्र अशक्यच आहे.  
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१४९. प्रवाह-नवरोध 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, July 30, 2013 

मनाच्या सवयींना आवर घालण्याचा अभ्यास केवळ श्रीसद्गुरूां च्याच आधारावर होऊ शकतो. तुम्ही 

सद्गुरूां ची वकतीही चररत्रे पाहा. वशष्याांना तयाांनी केलेला बोध असो की प्रतयक्ष प्रसांग असोत, तया 

सवाषचा अांवतम हेतू वशष्याला घडववणे हाच असतो. वशष्याला असलेल्या सवयींची घडण बदलूनच 

ही जडणघडण साधली जाते. ही वशकवण असते ना , ती उघड मात्र नसते. सद्गुरूां नी साांवगतलेल्या 

मागाषने वाटचाल करताना आपल्यातल्या कोणतया सवयी आड येतात , हे वशष्याला उमगतच असते. 

तया सवयी सोडणां मात्र तयाला साधत नसतां. तया सोडण्याचे उपाय सद्गुरू अनेक प्रसांगाांतून, बोधातून, 

सहज म्हणून सुरू झालेल्या गप्पाांतून प्रकट करीत असतात. ते ज्याचे तयाला समजतात. श्रीमहाराज 

गोंदवल्यास होते तेव्हा वतथे अनांत प्रकारच्या वृत्ती-प्रवृत्तीचे तसेच वववभन्न आवथषक, बौवद्धक, 

सामावजक थराांतले लोक एकत्र नाांदत असत. तयाांच्याशी श्रीमहाराजाांचा सहजवावर कसा असे याचां 

फार मामीक वणषन पू. बाबा बेलसरे याांनी चररत्रात केलां आहे. पू. बाबा वलवहतात, ''श्रीमहाराजाांच्या 

वागण्यामध्ये फार खुबी होती. अगदी ब्रह्मानांदाांपासून तो थेट व्यसनी माणसापयंत तयाांची वागणूक 

समान असे. माझ्यावर श्रीमहाराजाांचे पे्रम आहे, असे प्रतयेकास वाटे. तयाांचे बोलणे सारखेच गोड, 

कळकळीचे, प्रपांच व परमाथष याांची जोड घालणारे आवण अतयांत वन:स्वाथीपणाचे असे. वशवाय 

तयाांच्या आवाजामध्ये मोठे आजषव आवण अवत नम्रता होती, म्हणून तयाांच्या बोलण्याने कोणीही 

मनुष्य अगदी मोहून जात असे. ज्याची तयाची शक्ती पाहून श्रीमहाराज तयाला उपासना साांगत, या 

कारणाने एकाला जे साांवगतले तसेच दुसऱ्याला साांगतील असा वनयम नव्हता. जी गोष्ट माणसाच्या 

परमाथाषच्या आड येत असेल तेवढीच नेमकी तयाला साांगत. प्रतयेकाचा दोर् ते समजावून देत, पण 

तयामध्ये तयाचा कधीही अपमान होत नसे व पुष्कळ वेळा ववनोदच असे. बहुधा श्रीमहाराज अशा 

खुबीने भार्ण करीत की ते कोणाला उद्देशून आहे हे ज्याचे तयाला सहज कळे. ' ' सवयींना मुरड 

घालण्याच्या तपश्चयेची सुरुवात महाराज कशी करीत हे साांगताना पू. बाबा वलवहतात, ''परमाथाषच्या 

बाबतीत मात्र ते अगदी स्पष्टपणे साांगत. जो वाचाळ असेल तयाला मौन पाळण्यास साांगत, जो 

माणूसघाणा असेल तयाला लोकाांत वमसळण्यास साांगत, जो प्रपांचात वचकटलेला असेल तयाला 

तयातून बाजूला सरण्यास साांगत, पण जो वाह्य़ात असेल तयाला प्रपांच नीट करायला साांगत. जो 

मानासाठी हपापलेला असेल तयाला अपमान होईल अशा वठकाणी मुद्दाम जाण्यास साांगत. जो उद्धट 

आहे तयाला अतयांत लीन बनण्यास साांगत. जो फार लोभी आहे तयाला दान करण्यास साांगत. जो 

फार उधळया आहे तयाला सांग्रह करण्यास साांगत. जो आळशी आहे तयाला देहकष्ट करण्यास साांगत. 

जो हठयोगी आहे तयाला मनाकडे जास्त लक्ष देण्यास साांगत. ज्याला अध्यातमग्रांथ नुसते 

वाचण्याचाच नाद असे तयाला वाचन थाांबवून मनन करण्यास साांगत. जो नुसतया गप्पा ठोकण्यात 

वेळ घालवी तयाला पोथी वाचायला साांगत.' ' 
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१५०. स्वप्न आनि वास्तव 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, July 31, 2013 

आपल्या माणसाला जडलेल्या सवयी मोडण्याची प्रवक्रया महाराज कशी सुरू करीत, हे आपण गेल्या 

भागात पावहलां. वकतयेकदा होतां काय की आपण स्वप्नां मोठीमोठी पाहातो, पण तया स्वप्नाांच्या 

पूतीसाठी कोणते प्रयतन केले पावहजेत, याचा ववचार करीत नाही की प्रतयक्षात तसे प्रयतन वचकाटीने 

सुरूही करीत नाही. आपल्याला आतमज्ञान व्हावां, हे स्वप्न तर सवाषत मोठां ! पण ते व्हावां यासाठी 

आपल्या बाजूने आपण काय काय स्वीकारू इवच्छतो आवण काय काय नाकारू इवच्छतो? आपल्यात 

काय काय बाणवू इवच्छतो आवण आपल्यातलां काय काय तयागू इवच्छतो? प्रतयक्षात आपण जे 

सवयीच्या ववरुद्ध आहे, देहसुखाच्या ववरुद्ध आहे ते काहीच स्वीकारू इवच्छत नाही की बाणवू 

इवच्छत नाही. जे आपल्या सवयीचां आहे, देहसुखाचां आहे ते काहीच नाकारू इवच्छत नाही की 

तयागू इवच्छत नाही. मग आहे तसांच राहून भव्य असां आांतररक पररवतषन कसां साधेल? आपण 

आपल्या क्षुल्लक सवयीसुद्धा जर सोडू शकत नाही तर आतमज्ञानासाठीची दीघष वाटचाल कशी 

करणार, हा ववचारही आपण करीत नाही. महाराज मात्र अगदी तळापासून बदल घडवू इवच्छतात. 

ल. ग. मराठे याांनी सांकवलत केलेल्या 'हृद्य आठवणी 'मध्ये एक प्रसांग आहे. रेल्वेतला एक बडे 

अवधकारी श्रीमहाराजाांकडे येत असत. तयाांची शरीरप्रकृती चाांगली होती आवण वफरायची खूप आवड 

होती. तयामुळे तयाांची देशातली बहुतेक सवष तीथषक्षेत्रां पाहून झाली होती. श्रीमहाराज दोनदा 

नैवमष्यारण्यात जाऊन आले होते. तयामुळे तयाांनाही वाटलां की आपणही नैवमष्यारण्यात जावां. ते 

महाराजाांना भेटले आवण नैवमष्यारण्यात कसां जावां, याबद्दल मागषदशषन करा , असां साांगू लागले. 

श्रीमहाराज तयाांना म्हणाले की, 'तुमची कल्पना चाांगली आहे, पण नैवमष्यारण्यात अजून वततकीशी 

लोकवस्ती व सोय नाही. आपणास पहाटे अांथरुणात जाग येताच चहा लागतो, तो न वमळाला तर 

आपल्याला फार राग येतो. तो सोडायचा प्रयतन आपण आधी करू. तो यशस्वी झाला म्हणजे 

नैवमष्यारण्यात जाण्याचा बेत ठरवू. कारण नैवमष्यारण्यात चहाच काय, पण जेवणसुद्धा वमळेल की 

नाही, याची पांचाईत पडते. ' श्रीमहाराजाांचे शब्द ऐकताच ते गृहस्थ वरमले. जाग येताच चहा 

वमळाला नाही तर ते पतनीवर वचडत असत आवण वतला टाकून बोलतही असत. तयामुळे 

महाराजाांच्या शब्दाांनी तयाांना एकदम आपल्या सवयीची आठवण झाली आवण ती सवय आपल्या 

नैवमष्यारण्य यात्रेच्या आड कशी उभी ठाकेल , हे जाणवलां. आपल्यालाही अशा वकतयेक सवयी 

जडल्या असतात. जाणवूही नये इतक्या तया फार क्षुल्लकदेखील असतात, पण तयातली कुठली 

सवय कधी उग्र रूप धारण करून आपला घात करील , हे काही साांगता येत नाही. तेव्हा श्रीमहाराज 

ब्रह्मज्ञान, आतमज्ञान, आतमसाक्षातकार वगैरे उदात्त गोष्टी न साांगता आधी आपल्या माणसाला 

हाताशी धरतात, तयाच्या सवयी मोडायची प्रवक्रया आरांभतात, तयाला स्वच्छ करू लागतात.  
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चतैन्य प्रेम 

Published: Thursday, August 1, 2013 

पू. तातयासाहेब केतकर याांच्या माध्यमातून लोक श्रीमहाराजाांचा वाणीरूप सतसांग अनुभवत होते, 

तया काळची गोष्ट आहे. एका उच्चपदस्थ सरकारी अवधकाऱ्याने श्रीमहाराजाांचा अनुग्रह घेतला 

आवण तो नाम घेऊ लागला. एक वदवस आतमज्ञान-ब्रह्मज्ञान जाणण्याची तयाला तीव्र इच्छा झाली. 

जे. कृष्णमूती याांची व्याख्याने तेव्हा होत असतां. तयानां तयातील काही ऐकली आवण तयाच्या मनात 

नामस्मरणाबद्दल शांकाांचे काहूर उठले. तो श्रीमहाराजाांच्या दशषनास आला आवण तयानां झाला प्रकार 

नमूद केला. श्रीमहाराज म्हणाले, ''एक मुलगा नुकताच मॅविकची परीक्षा उत्तीणष झाला आवण तयाला 

वाटले शेवटी आपल्याला एम.ए. करायचे आहे तयासाठी आवश्यक ज्ञान कसे असते हे एकदा पाहू 

तरी. या ववचारातून तो एकदम एम.ए.च्या वगाषत जाऊन बसला व प्राध्यापक काय वशकवतात, ते 

ऐकू लागला. तेथील तत्त्वज्ञानाचे व्याख्यान ऐकून तो भाांबावून गेला आवण तयाला वाटले की 

महाववद्यालयात वशकणे काही आपल्या आवाक्यातले नाही! तयाच्या मनाची ही जशी वस्थती झाली 

तशीच तुमची झाली आहे. कृष्णमूती जो साांगतात तो आहे ज्ञानमागष. तो पचनी पडण्यास मोठी 

योग्यता लागते. तरी जे ऐकले ते सवष ववसरून नाम घेत जावे. तया नामाने तुमच्या मनास शाश्वत 

समाधान खास लाभेल, याची हमी मी घेतो. तयाांनी जे ज्ञान साांवगतले ते मलाही साांगता आले असते. 

पण जो धडा पचनी पडणार नाही , तो देण्यात काय अथष आहे? म्हणून तो आत्ता वदलेला नाही. ' ' हा 

अवधकारी प्रामावणक होता, म्हणून तया ज्ञानाला आपण पात्र नाही, हे तयाला जाणवलां होतां. आपण 

करतो ते साधनही तयासाठी पुरेसां आहे का, असा ववकल्प तयाच्या मनात उठला होता आवण थेट 

सद्गुरुां कडूनच तयाचां वनरसन करून घेण्याइतपत तयाचां मन सरळ होतां. बरेचदा ऐकीव ज्ञान 'समजलां ' 

असा ग्रह झाला की जणू ते आपल्यात उतरलांच आहे, असा भ्रमही उतपन्न होतो. मग तया शावब्दक 

ज्ञानाची झूल पाांघरून सांधी वमळताच ते ज्ञानामृत दुसऱ्याला पाजण्यातच आपल्याला आनांद वाटू 

लागतो. श्रीमहाराज म्हणतात , ''वाचनाने सवष ज्ञान येत नाही आवण अधषवट ज्ञानाने समाधान 

वबघडते '' (बोधवचने, क्र. १३३). एक फार मोठे शास्त्रोक्त गायक गाताना हातवारे करीत. 

तयाांच्यासारखां गाणां आपल्यालाही साधावां म्हणून एकानां प्रथम सराव सुरू केला तो हातवाऱ्याांचा! 

जो पूणष स्वरशरण आहे तयाच्या मैफलीतल्या हालचाली तयाच्या नसतातच. तो स्वर खेचील वतकडे 

तो खेचला जातो. हे स्वरसमपषण साधलां नाही तर नुसतया हातवाऱ्याांनी मैफल रांगेल काय? अगदी 

तयाचप्रमाणे शावब्दक ज्ञान आवण पेहराव योग्यासारखा असला म्हणून कुणी महायोगी ठरत नाही. 

जो आतून पूणषपणे भगवांताला समवपषत होतो तयाचा सहज वावर आवण सहज बोलणां यातून 

सहजज्ञान आपोआप प्रकटतां. आज सवयींनाच पूणष शरणागत असताना नुसतया वेर्ाांतरानां आवण 

शब्दज्ञानानां भगवांताला समवपषत झाल्याचा अनुभव आपल्याला येईल काय? 
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१५२. गृहयुद्ध 

चतैन्य प्रेम 

Published: Friday, August 2, 2013 

वेर्ाांतर आवण शब्दज्ञान एवढय़ानां काहीच साधणार नाही. वृत्त्याांतर आवण ज्ञानानुभव यानांच साधेल 

आवण तयासाठी आजची आपली मनोरचना बदलावीच लागेल. आपल्या सवयींना मुरड घालावी 

लागेल. श्रीमहाराज साांगतात, ''परमाथष वेर्ाांतरात नसून वृत्त्यांतरात आहे. अगदी ठरावीक पद्धतीने 

वेर् केला परांतु वृत्ती सुधारली नाही तर परमाथष नाही. तसेच पुस्तकी ज्ञानाांतही तो नाही. तयाला 

कृतीवशवाय, आचरणावशवाय मागष नाही.  जे अनुभवावशवाय समजणार नाही ते शब्दाने कसे पटवून 

देता येईल?'' (बोधवचने, क्र. ९०१). परमाथाषचा जो अनुभव आहे तो व्यापक आहे. जो सांकुवचत 

आहे तयाला तो कसा साधेल? तयासाठी उपाय एकच जो सांकुवचत आहे तयानां व्यापक व्हायची 

साधना केली पावहजे. मी भयाच्या पकडीत असताना वनभषयतेचा अनुभव कसा घेईन? मी द्वैताच्या 

पकडीत असताना अद्वैताचा अनुभव कसा घेईन? दुखाच्या कचाटय़ात असताना परमानांदाचा 

अवधकारी कसा होईन? ते होणां, हे ध्येय मात्र आहेच. मग तयासाठी सुरुवात माझ्या सवयींना नख 

लावण्यापासून झाली पावहजे. आपल्याला अनांत सवयी आहेत. तयातल्या काही स्थूल रूपानां 

वदसतात, काही अवतशय सूक्ष्म असतात. सवयी मोडायच्या, आांतररक पररवतषन साधायचे तर 

आतमध्येच उतरावे लागते. मनाकडेच वळावे लागते. तयामुळे अध्यातमशास्त्र हे मानसशास्त्रच आहे! 

या 'मानसशास्त्रा 'चा ववचार आता आपण सवयींपासून सुरू करणार आहोत. आपल्याला अनेकानेक 

सवयी जडल्या आहेत आवण तया सवषच स्वाथषमूलक आहेत. तया सवयींच्या पूतीचे वठकाण आहे 

घर! श्रीमहाराज साांगतात, ''माणूस प्रपांचात जसा तयार होईल तसा जांगलात जाऊन तयार होणार 

नाही. प्रपांच वशक्षणाकररता आहे'' (बोधवचने, क्र. ८६४). ' 'आपला प्रपांच ववश्वातील एक भाग 

आहे. तो अभ्यासाकरताच आहे. ज्याने प्रपांच वजांकला तयाने जग वजांकले. ज्याने आपल्याला वजांकले 

तयाने प्रपांच वजांकला. मी देवाचा दास झालो तर मीवजांकला जाईल '' (बोधवचने, क्र. ८६२). 

' 'घरातल्याइतके बाहेर स्वाथी सांबांध नाहीत. म्हणून घरामध्ये वन:स्वाथष होणे कठीण असते. घर 

वजांकणे हा पवहला मागष आहे'' (बोधवचने, क्र. ८६३). या वचनाांमध्ये अतयांत सखोल अथष भरून 

आहे. आपला प्रपांच, आपलां घर हे आपल्या सवयीचां हक्काचां वठकाण आहे. हा प्रपांच म्हणजे 'मी ' 

आवण 'माझे 'चा पाया आहे. तयात राहूनच सवयींना मुरड घालायचे अथाषत 'मी 'पणा सोडण्याचे 

प्रयतन सुरू करता येतील. आपला 'मी 'पणा कधीच नष्ट होत नाही पण जगात वावरताना आपण तो 

चलाखीने लपवतो. बाहेरच्या जगातली प्रतयेक कृती ही या 'मी 'पणाच्याच ओढीतून होत असली 

तरी आपण स्वाथष लपवू पाहातो आवण आपल्या कृतीला तावत्त्वक आधार असल्याचे भासवतो. 

घरात मात्र आपला 'मी 'पणा उघडाच पडतो. घरात वन:स्वाथष होण्याची सवयच आपल्याला नसते. 

तयामुळे घर वजांकायला महाराज साांगतात. आता हे वजांकणे आहे कसे? 
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श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''ज्याने प्रपांच वजांकला तयाने जग वजांकले. ज्याने आपल्याला 

वजांकले तयाने प्रपांच वजांकला. मी देवाचा दास झालो तर मीवजांकला जाईल. ' ' जग वजांकायचां असेल 

तर आधी तया जगाचा एक भाग असलेला प्रपांच वजांकला पावहजे. प्रपांच वजांकायचा असेल तर आधी 

स्वत:ला वजांकावे लागेल. भगवांताचा दास बनलो तरच स्वत:ला वजांकता येईल, असा हा क्रम आहे. 

तेव्हा जग वजांकायचां असेल तर आधी स्वत:ला वजांकता आलां पावहजे. आता स्वत:ला वजांकायचां 

म्हणजे तरी नेमकां  कोणाला वजांकायचां? आपण आपल्यालाच वजांकायचां, म्हणजे काय? याची उकल 

करण्यासाठी आधी 'मी ' कोण आहे, हेच तपासावां लागेल. मी खरा कोण आहे, हा तत्त्वज्ञानातला 

गहनगांभीर प्रश्न या घडीला सोडून देऊ, पण आज मी स्वत:ला जे काही मानतो , जे काही ओळखतो 

ती ओळख तरी खरी आहे काय? माझ्या अांतरांगात वकती सुप्त वासना आवण ववकार आहेत आवण 

तयाांच्या पे्ररणेनुसार मी कसा जगत असतो, हे अवलप्तपणे आपण कधी जाणतो काय? या ववकार-

वासनाांनी भारलेला जो 'मी ' आहे तो भ्रम, अज्ञान, मोह याांच्या पायावरच उभा आहे. या 'मी 'लाच 

मी खरा मानतो. तयाच्या ववकार-वासनाशरण जगण्यालाच मी खरां  जगणां मानतो. या 'मी 'च्या समस्त 

इच्छा या भ्रामक व अज्ञानमूलकच असतात. तया इच्छाांच्या पूतीलाच मी जीवनाचां सवोच्च ध्येय 

मानत असतो. तेव्हा या भ्रामक 'मी 'ला वजांकणां, हेच स्वत:ला वजांकणां आहे. हा भ्रामक 'मी ' जर 

पराभूत झाला, वजांकला गेला तर तयाचा जो 'माझे 'पणाचा पसारा आहे, तो प्रपांचही आपोआप 

वजांकला जाईल. तो वजांकला गेला तर या 'माझे 'पणाचा अथाषत प्रपांचाचा ववस्तार असलेलां माझां 

'जग 'ही आपोआप वजांकलां जाईल. तेव्हा 'मी 'ला वजांकणां, ही सुरुवात आहे आवण या 

'मी 'लावजांकायचां असेल तर मला भगवांताचां दास्य पतकरायला हवां. आता हे दास्य पतकरणां म्हणजे 

तरी काय? आपल्याला वाटतां की माणसानां स्वतांत्र वृत्तीचां असलां पावहजे. भगवांताचां दास्य वगैरे तर 

वेडेपणा आहे. भ्रामक कल्पना आहे. प्रतयक्षात आपण स्वतांत्र असतो का? आपण जगाचे, प्रपांचाचे 

आवण आपल्या वासना-ववकाराांचेही गुलामच असतो. तयाांच्या पकडीत, तयाांच्या कलानां जगताना 

आपण सुखी होण्याचा आवण सुखी राहाण्याचा अववरत प्रयतन करीत असतो. तेव्हा जगाची, बाह्य़ 

प्रभावाची गुलामी सोडून अांतरातम्याशी स्वत:ला जोडून घेणां म्हणजे भगवांताचां दास्य पतकरणां आहे. 

वासनेतून जन्मलेल्या आवण वासनेच्या आधारावर पोसल्या जात असलेल्या भ्रामक 'मी 'ला वनवाषसन 

करणां आवण तयाच्या वा जगाच्या कलानां नव्हे तर भगवांताच्या इच्छेनुसार जगणां म्हणजे भगवांताच्या 

आधारावर जीवन जगणां आहे. ते जगणां अवधक व्यापक असेल, आनांदानां ओतप्रोत भरलेलां असेल. 

श्रीमहाराज साांगतात, ''वासनेत जन्माला येऊन देवाला दत्तक गेल्यावर आपले मरण आपल्या 

डोळयाांना वदसेल '' (बोधवचने, क्र. ६०१). 
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वासनेत जन्माला येऊन देवाला दत्तक गेल्यावर आपले मरण आपल्या डोळयाांना वदसेल, असां 

श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात. पूवीच्या काळी दत्तकप्रथा होती. मूलबाळ नसलेलां श्रीमांत जोडपां 

आपल्याच नातयातील एखाद्या मुलाला दत्तक घ्यायचे, अशीही प्रथा होती. ज्या मुलाला दत्तक घेतलां 

जायचां, तयाची घरची पररवस्थती  अनेकदा बेताची असायची. हे मूल दत्तक जायचां तेव्हा नव्या 

घरातल्या रीतीभाती, श्रीमांतीचे सांस्कार काही काळातच तयाच्यात वभनायचे. आधीच्या जगण्याचे 

सांस्कार जणू पुसले जायचे आवण नवे सांस्कार आतमसात केले जायचे. या दत्तकप्रथेच्या रूपकाचा 

वापर करून श्रीगोंदवलेकर महाराज बोध करतात की , आपला जन्म वासनेत झाला आहे आवण 

आपण देवाला दत्तक जावां! असे आपण दत्तक गेलो की आपलां मरण आपल्या डोळयाांना वदसेल, 

हे जरा ऐकायलाही कसांतरीच वाटतां. पण हे 'मरण ' कोणतां, ते नांतर पाहू. प्रथम वासनेत जन्माला 

येऊन देवाला दत्तक जाणां, म्हणजे काय, याचा ववचार करू. देवाला दत्तक जाणां म्हणजे वासनेचां 

घर सोडून देवाचां होणां! देवाला दत्तक जायचां आहे याचाच अथष जन्मत:च आपण देवाचे म्हणून 

जन्मलो नाही, हे उघडच आहे. आपला जन्म वासनेतच आहे , आपलां जगणां वासनाांच्या 

आधारावरच आहे आवण आपल्या अखेरच्या क्षणीही ज्या वासना मनात उसळतात तयानुसार पुढचा 

जन्म आपल्याला लाभतो. थोडक्यात आपल्या जगण्यावर आवण पुन्हा पुन्हा जन्म घेत राहण्यावरही 

वासनेचाच पूणष अांमल आहे. देह नष्ट होईल पण वासनादेह कधीच नष्ट होणार नाही. वासनेचा 

पुांजका आपल्याला जन्म-मृतयूच्या चक्रात वफरवत राहातो. देहबुद्धीच्या रूपानां वासनेची सत्ता 

आपल्या जगण्याला व्यापून असते. वासनेचां घर सोडणां म्हणजे देहबुद्धीच सोडणां. हे सोपां का आहे? 

श्रीमहाराजही साांगतात, ' 'देहबुद्धीचा बुांधा उखडणें फारच कठीण, म्हणजे मरणाइतके कठीण 

आहे.. ' '(बोधवचने, क्र. ८४७). श्रीमहाराजाांचे शब्दही पाहा! देहबुद्धीचा बुांधा म्हटलां आहे. झाड 

एक वेळ तोडणां सोपां आहे पण अवाढव्य झाडाचा बुांधा जवमनीतून उखडणां सोपां नाही. जवमनीत 

खोलवर मुळां  पसरली असतात आवण घट्टपणे जवमनीत हा बुांधा मुरून जवमनीला धरून असतो. 

अगदी तयाचप्रमाणे माणूस काही काही गोष्टींचा तयाग करीलही पण देहबुद्धीचा समूळ तयाग साधणां 

अवतशय कठीण. बुांधा जसा जवमनीला सोडत नाही तसा माणूस आपल्या 'मी ' आवण 'माझे 'ची जी 

जमीन आहे, म्हणजेच जो आधार आहे तो सोडू इवच्छत नाही. देहबुद्धीचा हा बुांधा उखडणे म्हणजे 

मरणाचाच स्वीकार करणे! वासनेत जन्माला येऊन देवाला दत्तक जाणे म्हणजे स्वत:चे मरण 

स्वत:च्या डोळयाांनी पाहणेच. आता हे मरण आहे काय? श्रीतुकाराम महाराजाांनी एका अभांगात 

तयाचां फार मावमषक वणषन केलां आहे. तो अभांग आहे- ' 'आपुलें मरण पावहलें म्याां डोळाां। तो झाला 

सोहळा अनुपम्य! ' ' 
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श्रीतुकाराम महाराज म्हणतात- ' 'आपुलें मरण पावहलें म्याां डोळाां। तो झाला सोहळा अनुपम्य।। १।। 

आनांदें दाटलीं वतन्ही वत्रभुवनें। सवाषतमकपणें भोग झाला।। २।। एकदेशीं होतों अहांकारें  आवथला। 

तयाचा तयाग झाला सुकाळ हा।। ३।। वफटलें सुतक जन्ममरणाचें। मी माझ्या सांकोचें दुरी झालों।। ४।। 

नारायणें वदला वसतीस ठाव। ठेवूवनयाां भाव ठेलों पायीं।। ५।। तुका म्हणे वदलें उमटूवन जगीं। घेतले 

ते अांगीं लावूवनयाां।। ६।। ' ' आनांदें दाटलीं वतन्ही वत्रभुवनें। सवाषतमकपणें भोग झाला, ही या अभांगाची 

फलश्रुती आहे. वतचा अथष तयामुळे शेवटी पाहू. तुकाराममहाराज म्हणतात, आपुले मरण पावहले 

म्या डोळा. माझ्या डोळयाांनी मी माझां मरण पावहलां. आपल्या डोळयाांनी आपलां मरण कधी वदसेल? 

श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या साांगण्यानुसार, ''वासनेत जन्माला येऊन देवाला दत्तक गेल्यावर 

आपले मरण आपल्या डोळयाांना वदसेल. ' ' तेव्हा तुकाराममहाराजही देवाला दत्तक गेले, देवाचे 

झाले, परमातममयच झाले आवण म्हणून आपलां मरण आपल्या डोळयाांनी तयाांनी पावहलां. आता हे 

मरण दु:खदायक नाही, क्लेशकारक नाही, भीतीदायक नाही. हे मरण म्हणजे सोहळा आहे , अनुपम 

असा सोहळा आहे, तया सोहळयाला कोणतीही उपमा देता येत नाही , असा तो उतसव आहे. तेव्हा 

माझ्या मरणाचा अनुपम असा सोहळा मी माझ्या डोळयाांनी पावहला, असां तुकाराममहाराज साांगतात. 

माणूस हा देहाचा असतो. देहासाठीच तो जगत असतो. देहसुखालाच तो सवषस्व मानत असतो. 

देहबुद्धीला पटेल तेच तयाला ग्राह्य़ वाटत असतां. तेव्हा देहाचा असलेला माणूस जेव्हा देवाचा होतो 

तेव्हाच देहबुद्धी ही देवबुद्धी होते. 'मी ' आवण 'माझे 'ला क्षणोक्षणी जपत जगणां हे खरां  तर एखादां 

मोठां  ओझां घेऊन जगण्यासारखांच आहे, हे आपल्याला जाणवतही नाही. तया ओझ्यातला वकां वचत 

भारदेखील कमी झाला तरी आपण अस्वस्थ होतो. इतकां  आपण तया ओझ्याला सवषस्व मानून, तया 

ओझ्यावर ववसांबून आवण अवलांबून जगत असतो. ती देहबुद्धी जेव्हा नष्ट होते तेव्हाच 'मी 'चां मरण 

होतां. 'मी 'च नष्ट झाला की 'माझे 'चा पसाराही क्षणाधाषत सांपतो. आधी 'मी 'पणानां जगणारा मी हा 

एकदेशी होता. अहांकाराच्या एकमात्र वस्थतीने जगणां व्यापलां होतां. या 'मी 'पणाच्याच वभांगातून मी 

जगाला बघत होतो. या 'मी 'पणाच्याच ओढीनां मी जगत होतो. माझा समस्त व्यवहार, वावर, वक्रया 

आवण प्रवतवक्रया या केवळ 'मी 'पणावरच आधाररत अथाषत एकदेशीच होतया. जेव्हा या वस्थतीचा 

तयाग झाला ती खरी शुभघवटका होती. तो खरा सुकाळ होता. 'मी ' आवण 'माझे ' या 

सांकुवचतपणापासून मी दूर झालो तयामुळे माझे जन्ममरणाचे सुतकही वफटले, नाहीसे झाले. सुतक 

कधी लागतां? आपल्या आप्तजनाांच्या गोतावळयात कुणाचा जन्म होतो तेव्हा सोयर लागतां, कुणाचा 

मृतयू झाला तर सुतक लागतां. जेव्हा 'मी ' आवण 'माझे ' काही उरलांच नाही, सवष काही एकाच 

परमातमसत्तेनां व्यापून आहे, अभेद आहे तर मग कोणाला कोणाचां सुतक लागणारां? 
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सवष काही परमातमसत्तेनां व्यापून आहे, अभेद आहे; ही वस्थती कशानां येईल? ती वस्थती 

येण्याआधीचे चार टप्पे श्रीतुकाराममहाराज साांगतात. हे टप्पे असे आहेत- (१) नारायणें वदला 

वसतीस ठाव, (२)ठेवूवनयाां भाव ठेलों पायीं, (३) तुका म्हणे वदलें उमटूवन जगीं (४) घेतले ते अांगीं 

लावूवनयाां! पवहला टप्पा म्हणजे, नारायणे वदला वसतीस ठाव. नारायणाने वसतीस ठाव वदला. हा 

'नारायण ' कोण? नर+आयन ही नारायण शब्दाची फोड आहे. 'आयन ' म्हणजे घर. नरदेहरूपी घरात  

प्रकटलेला परमातमा अथाषत श्रीसद्गुरू हा नारायण आहे. तो मनुष्याच्या रूपातच आहे म्हणून तयाला 

ओळखता येत नाही. नरदेहाच्या आवरणाआड लपून तो या जगात वावरत आहे. तया श्रीसद्गुरूचा 

शोध मी घेऊ शकत नाही. खऱ्या सद्गुरूला मी ओळखू शकत नाही. गीतेत भगवांतानां स्पष्टच म्हटलां 

आहे, अवजानवन्त माां मूढा मानुर्ीं तनुमावश्रतम्. माणसाच्या शरीराचा आधार घेऊन या जगात 

वावरणाऱ्या मला मूढ लोक ओळखू शकत नाहीत. समथष रामदासही साांगतात, ''जगीं थोरला देव 

तो चोरलासे। गुरुवीण तो सवषथा ही न दीसे।। ' ' म्हणजे या जगामध्ये थोरला देव चोरून राहत आहे. 

चोरून म्हणजे स्वत:चां वास्तववक वदव्य स्वरूप लपवून तो सामान्य माणसासारखा या जगात वावरत 

आहे. हा थोरला देव म्हणजेच श्रीसद्गुरू, हेदेखील समथष पुढच्याच वाक्यात साांगतात. गुरुवशवाय हा 

देव दुसरा कोणी नाही. गुरुवशवाय तयाला अन्यत्र पाहता येणार नाही. तो सद्गुरू कसा असतो? समथष 

साांगतात, ''लपावें अती आदरें  रामरूपीं। भयातीत वनवश्चत ये स्वस्वरूपी। कदा तो जनीं पाहताां ही 

वदसेना। सदा ऐक्य तो वभन्नभावें वसेना।। ' ' हा सद्गुरू परमातम्याच्या रूपामध्येच रममाण असतो. 

लपला असतो. स्वस्वरूपी सदोवदत रममाण असल्यानेच तयाचा या जगातला वावर भयातीत आवण 

वनवश्चत अथाषत ठाम असतो. पण जगाच्या बाजारात तयाला शोधता येणार नाही. तयाची खूण एकच, 

तयाचां परमातम्याशी अखांड ऐक्य असतां. परमातमभावापेक्षा वभन्न भावानां तो कधीच वावरत नाही. 

तेव्हा असा जो सवषसमथष खरा श्रीसद्गुरू तोच नारायण आहे. तयाचा शोध माझ्या बुद्धीने लागेल का? 

कधीच नाही. नरेंिनाथाांच्या तीक्ष्ण आवण अवजांक्य बुद्धीला गांगेच्या काठावर वेडय़ागत वावरणाऱ्या 

आवण मातीच्या मूतीला 'आई आई ' करीत आळवणाऱ्या रामकृष्ण परमहांसाांची थोरवी स्वत:च्या 

बुद्धीच्या जोरावर कधीच उमगू शकत नव्हती. रामकृष्णाांनीच स्वत:चां अलौवककतव जाणवून वदलां 

तेव्हाच कुठे नरेंिनाथाांना ते उमगलां. आपल्याबद्दल शेकडो ववकल्प मनात आणवून नरेंिनाथाांना दूर 

ठेवणां रामकृष्णाांना अशक्य का होतां? पण तयाांना नरेंिाला जवळ करायचां होतां म्हणूनच तयाांनी 

स्वत:ला ओळखू वदलां. श्रीसद्गुरूां नी ठरवलां तरच ते मला जवळ करू शकतात. मी ठरवून तयाांना 

आपलांसां करू शकत नाही. तयाांनी ठरवलां तरच मी तयाांना आपलासा होतो. तुकाराममहाराजही 

साांगतात, नारायणे वदला वसतीस ठाव. तयाांनी ठाव वदला म्हणून मी तयाांच्यापाशी रावहलो! 
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चतैन्य प्रेम 

Published: Friday, August 9, 2013 

नारायणे वदला वसतीस ठाव! तेव्हा सद्गुरूां नी मला जवळ केलां, हा झाला पवहला टप्पा. सद्गुरूच्या 

जवळ जाणां, तयाांच्यासोबत राहणां, तयाांचा सहवास वमळणां हे एक वेळ साधेल पण तया सहवासाचा 

खरा हेतू, खरां  मोल उमगेलच असां नाही. तयाांचां बाह्य़रूप पावहलां पण तयाांची आांतररक कळकळ 

ओळखली नाही, तर काय उपयोग? तयाांच्या देहाची सेवा केली पण तयाांच्या उवद्दष्टाशी एकरूप झालो 

नाही, तर काय उपयोग? तयामुळे नुसतया वरवरच्या सहवासानां काही साधणार नाही. तयाांनी वसतीस 

ठाव देऊनही, जवळ करूनही काही साधणार नाही. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, '' गुरुच्या 

देहाची सेवा करणे हीच गुरूची सेवा, असे तुम्हाला वाटते का? तयाच्या देहाची सेवा करणे ही गुरूची 

खरी सेवाच नव्हे; गुरू साांगेल तसे वागणे, हीच तयाची खरी सेवा होय. माझ्याजवळ जे येतात , ते 

कुणी मुलगा मागतो, कुणी सांपत्ती मागतो, कुणी रोग बरा करा म्हणून मागतो. तेव्हा माझी सेवा 

करायला तुम्ही येता की मीच तुमची सेवा करावी, म्हणून येता? माझ्याजवळ येऊन मनुष्यदेहाचे खरे 

साथषक होईल, असे करा '' (प्रवचने, २ जुलै). आपण देहबुद्धीनुसार वावरत असतो तयामुळे 

आपल्याला देहसुखाची गोडी असते. आपल्या देहाला सुखकारक सोयीसुववधा कुणी वदल्या तर 

तयाचा आपल्याला आनांद होतो. तयामुळे देहाची सेवा हीच आपल्या दृष्टीने खरी सेवा होते. 

सद्गुरूां मध्ये देहबुद्धी नसतेच. देहभावनेच्या आधारावर ते जगतच नसतात. तयामुळे तयाांच्या देहाची 

सेवा ही तयाांना सेवाच वाटत नाही. उलट तयाांनी कळकळीने जे साांवगतले ते आचरणात आणण्याचा 

प्रयतन करणे, हीच तयाांना खरी सेवा वाटते. तयातही सेवेसाठी म्हणून गोतावळा जमतो आवण तो 

आपल्यालाच काय काय कमी आहे, तयाचां रडगाणां सुरू करतो. भौवतकातलां जे कमी आहे ते 

स्वप्रयतनानांच वमळवायचा प्रयतन माणसानां केला पावहजे. तयासाठीची सवष क्षमता, बुद्धी माणसात 

उपजत आहे. ते प्रयतन न करता वकां वा करीत असतानाही जे आपल्या मनात आहे तेच व्हावां, 

यासाठी सद्गुरूां कडे प्राथषना करणां हा तयाांच्या प्राप्तीचा, भेटीचा गैरवापर आहे. म्हणूनच श्रीमहाराज 

साांगतात, ''पुष्कळाांना सांताांची गाठ पडते, परांतु सतसांगतीचे महत्त्व न कळल्यामुळे बहुतेकाांना 

तयापासून जो व्हायला पावहजे तो फायदा होत नाही '' (प्रवचने, ३ जुलै). सांताांचा सहवास हा 

भौवतकातील प्रगतीसाठी, भरभराटीसाठी नाही. तयातील अडचणींच्या वनवारणासाठी नाही. तया 

सहवासातून आपोआप भौवतकाची प्रगती होईलही पण तो तयाांचा हेतू नाही, अग्रक्रम तर मुळीच 

नाही. तयाांच्या सहवासातून खरा लाभ आहे तो म्हणजे भगवांताचां पे्रम! श्रीमहाराज म्हणायचे की, 

माझ्याजवळ येऊन तुम्हाला जे वमळेल ते व्यावहाररक जगात कुठेही वमळणार नाही. ते म्हणजे 

भगवांताच्या नामाचां पे्रम. तेव्हा ज्या ऐक्यभावानां ते भगवांताशी तिूप आहेत तया ऐक्यभावाची प्राप्ती 

हा नारायणाने वसतीस ठाव वदल्याचा खरा लाभ आहे. तया ऐक्यभावानांच समस्त भयाचा अांत होऊन 

खरी वन:शांक आवण वनवश्चांत वस्थती लाभणार आहे. तया सहवासाचां खरां  मोल मात्र तयासाठी कळलां 

पावहजे. 

  

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/chaitanya-chintan-157-authentic-advantage-169510/


158 
 

१५८. महात्यागी 

चतैन्य प्रेम 

Published: Monday, August 12, 2013 

सद्गुरूां कडे जाऊन खरां  वशकायचां ते भगवांताचां पे्रम. ते सोडून आपण आपल्या भौवतकाचां पे्रमच 

वाढवायला तया सहवासाचा कसा उपयोग करून घेता येईल , याचा ववचार करतो. एवढय़ावरच 

आपण थाांबत नाही तर भौवतकाच्या तया पे्रमात तयाांनाही ओढू पाहतो! एकदा रामकृष्ण परमहांस 

याांच्याकडे एक धवनक गेला आवण तयानां रामकृष्णाांना दहा हजार रुपये वदले. लक्षात घ्या, शांभरेक 

वर्ांपूवी दहा हजार म्हणजे लाखो रुपयाांच्या मोलाचे होते. माणसाला सवय असते की एखाद्याला 

भरभरून पैसा वदला की तया माणसाला अांवकत करता येतां. मग तयाला आपल्या तालावर नाचवता 

येतां. एकदा बुवाांनी लाखो रुपये घेतले की मग आपल्या लाखाचे कोटी कसे होतील, याचा भारही 

तयाच्यावरच टाकता येतो! तर या धवनकानां इतकी मोठी रक्कम वदली. रामकृष्ण हसले आवण पैसे 

परत करीत म्हणाले, एवढा पैसा घेऊन काय करायचां आहे? मला तयाची गरज नाही आवण इकडे 

तो सुरवक्षतही राहाणार नाही. तयापेक्षा तुम्हीच तो घ्या. धवनकाला हा अनुभव नवाच होता. तयानां 

अनेकवार गळ घालून पावहली पण रामकृष्ण बधले नाहीत. धवनक भारावून म्हणाला, ' 'परमहांसजी 

तुम्ही तयागी आहात. ' ' परमहांस ताडकन म्हणाले, ''मी तयागी आहे पण तुम्ही तर महातयागी आहात 

हो! ' ' स्तुतीनां कोणता प्रापांवचक सुखावणार नाही? तो धवनक अवधकच भारावून म्हणाला, ''मी 

महातयागी कसा काय?'' परमहांस म्हणाले, ''काचेचे मणी आवण खरे वहरे यातून काचेच्या मण्याांचा 

तयाग कुणीही करील हो. पण जो वहऱ्याांचा तयाग करून काचेचे मणी जवळ ठेवतो, तो महातयागीच 

नव्हे का? मी भगवांतासमोर क्षुि भौवतकाचा तयाग करतो तो महातयाग नव्हेच. तुम्ही क्षुि भौवतकाला 

जवळ करता आवण भगवांताचा तयाग करता, हा खरा तयाग झाला! ' ' तेव्हा सद्गुरूां जवळ जाऊन 

वशकायचा आहे तो भौवतकाच्या आसक्तीचा तयाग. हा तयाग मानवसक आहे. मनानांच करायचा 

आहे. प्रारब्धानुसार जे भौवतक वाटय़ाला आलां आहे आवण तयात जी कतषव्यां आहेत ती पार 

पाडायचीच आहेत. मी समजा गरीब पररवस्थतीत जन्मलो असेन तर ती पररवस्थती स्वप्रयतनाने आवण 

स्वक्षमतेच्या जोरावर बदलण्याचा प्रयतन मी करण्यात काहीच गैर नाही. मी जर श्रीमांत म्हणूनच 

जन्मलो असेन तर तया श्रीमांतीत भर घालण्याचा प्रयतनही स्वत:च्या जोरावर करण्यात काहीच गैर 

नाही. पण मी कोणतयाही पररवस्थतीत जन्मलो असलो तरी आवण माझ्या जीवनात ती पररवस्थती मी 

वकतीही पालटली तरी जीवन सांपताच ती पररवस्थतीही सांपणार आहे. माझा पुढचा जन्म नव्या 

पररवस्थतीत होणार आहे, हे मी लक्षात घेतलां तर खरी प्राप्ती तया पररवस्थतीपलीकडची असली 

पावहजे, हे लक्षात येईल. भौवतकाचा, पररवस्थतीचा आसक्तीपायी माझ्या मनावर जो पगडा आहे तया 

आसक्तीचा तयाग साधणे हीच ती खरी प्राप्ती आहे. तया आसक्तीचा तयाग झाला की तो पगडाही 

उरणार नाही. तेव्हा सद्गुरूां कडून वमळवायची ती या आसक्तीच्या तयागाची कला. ती अशीतशी 

वशकता येणार नाही. तयासाठी 'नारायणे वदला वसतीस ठाव 'नांतरचा पुढचा टप्पा आहे तो म्हणजे, 

ठेवूवनयाां भाव ठेलों पायीं! 
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श्रीसद्गुरूां नी मला तयाांच्याजवळ ठाव वदला, तयाांच्याजवळ राहू वदलां, तयाांचा सहवास वदला. मग मी 

काय केलां पावहजे? तुकाराम महाराजाांनी जे केलां ते साांवगतलां. ते म्हणतात, ठेवूवनयाां भाव ठेलों 

पायीं! मी पूणष भावावनशी तयाांच्या चरणाांवर स्वत:ला लोटून वदलां! आपण सतपुरुर्ाच्या वकां वा 

भगवांताच्या सगुण मूतीच्या समोर दण्डवत घालतो. दण्डवत शब्दाचा अथष दण्डाप्रमाणे अथाषत 

काठीप्रमाणे पडणे. काठी एकदा खाली पडली की ती अधीमुधी पडत नाही. ती पूणष पडते. तसां 

श्रीसद्गुरूां च्या चरणाांवर पूणष पडणां, हा झाला दण्डवत. जणू तयाांनी काहीही करो, मला तयाची वफकीर 

नाही, या वृत्तीनां तया चरणाांवर स्वत:ला लोटून देणां, हा झाला दण्डवत. थोडक्यात इथे 'मी 'भावाचां 

पूणष समपषण आहे. नमाज अदा करतानाही खुदासमोर मस्तक टेकवतात. 'मी 'पणाने व्यापलेली बुद्धी, 

अहांकार तयाच्यासमोर सोडणां, हा तयामागचा भाव आहे. येशूच्या समोर चार वदशाांचा सांकेत म्हणून 

कपाळ, छाती आवण दोन्ही हाताांचे खाांदे याांना स्पशष करत मस्तक झुकवलां जातां. अथाषत बुद्धी, 

भावना आवण कतृषतवशक्ती ही तया प्रभूसमोर समवपषत आहे, हाच भाव असतो. आज आपण या 

प्रतयेक कृतीमागचा हा भाव तरी जाणतो का? तया भावनेनां भगवांत, खुदा वकां वा येशूसमोर नतमस्तक 

होतो का? तो भाव आपल्यात रुजवतो का? आपण बाहेरून ती कृती करतो पण आतून तो भाव 

नसतो. देवळात आलो , गाभाऱ्यातही आलो, नमस्कारही केला पण तयात तो भावच नसेल तर काय 

लाभ? जो देवळातही येऊ शकत नाही आवण दुरूनच कळसाला पाहून ज्याचे डोळे भरून येतात 

आवण मनानांच जो कळवळून भगवांताला हात जोडतो, तयाचा नमस्कार तया गाभाऱ्यातल्या 

नमस्कारापेक्षा भगवांताच्या चरणी कायमचा रुजू होतो. तेव्हा सहवास आवण अांत:करणातला भाव 

या दोन्ही गोष्टी अतयावश्यक आहेत. एकवेळ सहवास कायमचा लाभेलच असांही नाही तरी सहवास 

नसला, सांयोग नसला पण अांत:करणातला भाव असला तरी ती ववयोगी भक्तीही श्रेष्ठच होईल. साधां 

सांसारातलां उदाहरण घ्या. पती-पतनीचा सहवास आहे पण परस्पराांववर्यी पे्रमभाव नाही तर तया 

सहवासाला काय अथष? तेच पररवस्थतीपायी दोघाांना परगावी राहावां लागत आहे, बाह्य़दुरावा आहे 

पण क्षणोक्षणी एकमेकाांची आठवण आहे, आांतररक ओढ आहे तर तयाला दुरावा तरी कसां म्हणावां? 

तेव्हा श्रीसद्गुरूां नी मला जवळ केलां तर मीसुद्धा तयाांच्या उवद्दष्टाला वचकटलां पावहजे. मला जवळ 

करण्यामागे तयाांचा जो हेतू आहे, तयाांचां जे उवद्दष्ट आहे, तयाांना माझ्याकडून अवभपे्रत जे ध्येय आहे, 

तयाांना माझ्याकडून जी अपेक्षा आहे, तयाांची जी इच्छा आहे तयाांच्याशी मला एकरूपता साधली 

पावहजे. माझी इच्छा आवण तयाांची इच्छा, माझा हेतू आवण तयाांचा हेतू, माझां ध्येय आवण तयाांचां 

ध्येय, माझी अपेक्षा आवण तयाांची अपेक्षा यामध्ये जेव्हा भेद उरणार नाही तेव्हाच तयाांच्या चरणाांवर 

मी खऱ्या अथाषनां समवपषत होईन. 
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१६०. ननजज्ञान 

चतैन्य प्रेम 

Published: Wednesday, August 14, 2013 

श्रीतुकाराम महाराज म्हणतात, नारायणें वदला वसतीस ठाव। ठेवूवनयाां भाव ठेलों पायीं।। श्रीसद्गुरुां नी 

वसतीस ठाव वदला, जवळ केलां पण तयाांच्या चरणी भावपूवषक समवपषत झालो नाही तर काही उपयोग 

नाही, या मुद्दय़ापयंत आपण आलो आहोत. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''साधनाांनी जे साधत 

नाही ते सांताांच्या सहवासात रावहल्याने साधते '' (प्रवचने, ११ एवप्रल). इथे आद्य शांकराचायष याांच्या 

चररत्रातील एक लीलाप्रसांग आठवतो. शांकराचायाषचा एक वशष्य होता वगरी. तयाच्यात बुद्धीची 

चमक नव्हती पण शांकराचायाषववर्यी अपरांपार पे्रम आवण श्रद्धा मात्र होती. शांकराचायाषच्या सेवेत 

तो तहानभूक ववसरून वदवसरात्र मग्न असे. बाकीचे वशष्य शांकराचायाषकडून वेदान्तासह शास्त्रातील 

गहन सूत्रे वशकत असताना वगरर सेवेतच दांग असे. ज्ञानाजषनाने अन्य वशष्याांमध्ये अहांकारही वशरला 

होता. हे सवष पाहून शांकराचायाषनी वगरीचे मोठेपण प्रकावशत करण्याचे ठरवले. नेहमीप्रमाणे बोध 

ऐकण्यासाठी सकाळी आचायाषसमोर सवष वशष्य जमले पण आचायष शाांत होते. वशष्याांमध्ये चुळबूळ 

सुरू झाली. अखेर पद्मपादाांनी धाडस केले आवण ते म्हणाले, ''आचायष साांगायला सुरुवात करता 

आहात ना?'' आचायष म्हणाले, ''थाांबा, जरा वगरीलाही येऊ दे. ' ' हे ऐकताच सवषच वशष्याांच्या मनात 

छद्मी हास्य उमटले. पद्मपाद समोरच्या वशलाखांडाकडे बोट दाखवत म्हणाले, या दगडाला वजतका 

तुमचा बोध कळेल तेवढाच वगरीला कळेल! तोच लाांबून नदीवर धुतलेली वस्त्रे घेऊन येत असलेला 

वगरी वदसला. शांकराचायाषनी तयाला ववचारले, तू कोण आहेस आवण मी कोण आहे? वगरीने आपलां 

क्षुितव आवण आचायाषचां असीम व्यापकतव माांडणारां  अजरामर असां 'तोटकाष्टकम्' हे स्तोत्रच रचलां 

आवण गायलां. भावनेनां ओथांबलेल्या शब्दाांत वगरीम्हणाला, समस्त शास्त्राांचा समुि आवण 

उपवनर्दाांचा अथषवनधी हृदयात धारण करणारे तुम्ही आहात. तुमच्या ववमल चरणाांपाशी मला 

आश्रय द्या. हे भाववनधे , भवसागरात गटाांगळया खात असलेल्या मला तुमच्या शरणागतीचां ववशुद्ध 

ज्ञान द्या. समस्त लोकाांना तुम्हीच परमानांद देऊ शकता, तुमच्याच कृपेनां बुद्धी शुद्ध होते आवण 

वनजबोधात ववचरण करू शकते, परमातमा आवण आतमा याांचां ज्ञान मला द्या. तुम्ही आवण केवळ 

तुम्हीच सवष काही आहात हे जाणून माझां मन तुमच्याववर्यीच्या पे्रमानां भरून जातां पण महामोहाच्या 

महासागरात बुडण्याचा धोका काही सांपत नाही. तुम्हीच मला तयातून बाहेर काढा. सवषत्र तुम्हीच 

आहात, हे जाणलां तरच माझां जगातलां आचरण शुद्ध होईल पण या अवतदीनाला ते कसां साधावां? 

तुम्हीच माझां रक्षण करा. जगासाठी तुम्ही अनांत आकार घेतलेत पण या आकाराशी मला एकरूप 

करा. हे तत्त्ववनधे, तुमच्यासारखा ज्ञानी कुणीही नाही. तरीही शरणागत अज्ञानी वजवाांनासुद्धा तुम्ही 

आपलांसां करता. मी तर ज्ञानाची एक शाखादेखील जाणत नाही आवण कणमात्र भौवतकदेखील 

माझ्या मालकीचां नाही, अशा मला हे शांकरा, वेगानां आपलांसां करा! 
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१६१. खरा समागम 

चतैन्य प्रेम 

Published: Thursday, August 15, 2013 

ज्याला कोणतांही ज्ञान नव्हतां अशा वगरीला शांकराचायाषनी सवषज्ञ केलां. या चराचरात सवषत्र जे तत्त्व 

भरून आहे तयाचां ज्ञान ज्याला झालां तोच सवषज्ञ झाला. याच वगरीचां रूपाांतर मग तोटकाचायाषमध्ये 

झालां आवण उत्तरेतील ज्योवतमषठ पीठाचे ते पवहले जगद्गुरू झाले. ' 'साधनाांनी जे साधत नाही ते 

सांताांच्या सहवासात रावहल्याने साधते ' ' या श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या बोधवचनाच्या अनुर्ांगाने 

आपण ही कथा पावहली. आता याचा अथष साधनेचां महत्त्व कमी लेखून नुसतया सहवासालाच 

अवधक महत्त्व आहे का? इथे सहवासाचा खरा अथष जर जाणला नाही तर गोंधळ होऊ शकतो. या 

सहवासाचा अथष आपण गेल्या काही भागाांत चवचषला आहेच. तयाचा श्रीमहाराजाांच्या आधाराने 

अवधक ववचार करू. सहवास वकां वा समागम म्हणजे नुसतां जवळ राहाणां नव्हे. एक कथा आपण 

अन्य एका सदरामध्ये मागेही पावहली होती. भगवान बुद्धाांचा एक ज्येष्ठ वशष्य होता. तो स्वत:ला 

भगवानाांचा सवोत्तम वशष्य मानत असे. काही काळाने वभक्खूांच्या सांघात एक तरुण वशष्य दाखल 

झाला. तयाची पे्रमळ वागणूक आवण भगवान बुद्धाांचा बोध आचरणात आणण्याची धडपड 

सवाषच्याच मनाला प्रेररत करीत होती. भगवानाांनी तयाला एका उपक्रमासाठी प्रमुख म्हणून नेमले. 

या ज्येष्ठ वशष्याला हा आपला अपमानच वाटला. सांतापाच्या भरात थेट भगवान बुद्धाांनाच जाब 

ववचारायला तो गेला. तेव्हा भगवान बुद्धाांसमोर वखरीचां एक पात्र होतां. ते खीर खाणार तोच हा वशष्य 

तावातावानां आपलां म्हणणां माांडू लागला. भगवान हसले आवण तयाला म्हणाले, ''जरा या वखरीची 

चव घेऊन साांगा ती ठीक झाली आहे का?'' तयानां वखरीचा चमचा तोंडात टाकला आवण म्हणाला, 

''हो खीर चाांगली झाली आहे, पण ते महत्त्वाचां नाही, आधी माझां ऐका.. ' ' भगवान म्हणाले, ''तुम्ही 

येण्याआधीपासून हा चमचा या पात्रात होता पण तयाला वखरीची चव साांगता आली नाही, तुम्ही 

क्षणाधाषत ती साांवगतलीत!' ' तेव्हा सहवास म्हणजे नुसतां जवळ असणां नव्हे. आपण कुणाच्या जवळ 

आहोत आवण या जवळ असण्याचा हेतू काय, लाभ काय, याचां ज्ञान असणां हा खरा सहवास आहे. 

हा खरा समागम आहे. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''सम रीतीने जाता आले तर खरा समागम 

घडतो. पण आमचा मागष ववर्य आहे; म्हणून सांत भेटूनही तयाचा समागम होत नाही '' (प्रवचन, १२ 

एवप्रल). वरील वाक्यात श्रीमहाराज ववर्म शब्दाऐवजी ववर्य शब्द वापरतात. याचां कारण ववर्य 

हाच ववर्म आहे. ववर्याांनी पे्रररत होऊन माणूस जी कृती करतो ती वन:स्वाथष असूच शकत नाही. 

वजथे स्वाथष आहे वतथे समता नाही. तेव्हा ववर्म वस्थती प्रसवणाऱ्या ववर्याांच्या मागाषनां आम्ही 

सद्गुरूकडे जातो आवण राहतो मग समतव येणार कुठून? मग खरा समागम, खरा सहवास घडणार 

कसा? खरा समागम नसताना, आांतररक एकरूपता नसताना साधनाांची वकतीही आटाआटी केली 

तरी काही साधणार नाही. खऱ्या सहवासानांच साधेल, असाच श्रीमहाराजाांचा साांगावा आहे. 
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१६२. साधनांचा राजा 

चतैन्य प्रेम 

Published: Monday, August 19, 2013 

श्रीसद्गुरूां चा खरा सहवास, खरा समागम साधला तरच परमाथष साधेल. श्रीगोंदवलेकर महाराज तर 

सतसमागमाला सवष साधनाांचा राजाच मानतात. श्रीमहाराज म्हणतात, ''मनुष्यजन्माला येणे, सांताांची 

भेट होणे आवण तयाांना ओळखून तयाांचा सहवास होणे या वतन्ही गोष्टी फार दुघषट आहेत. म्हणूनच 

सांतसमागमासारखा लाभ नाही असे म्हणतात. सतसमागम हा सवष साधनाांचा राजा होय '' (प्रवचन, 

२२ एवप्रल). माणसाचा जन्म वमळाला आवण खऱ्या सद्््गुरूां चीही भेट झाली पण तयाांना ओळखता 

आलां नाही तरी काही उपयोग नाही. इथे ओळख ही बाह्य़ नाही, देहाची नाही. ती आांतररक आहे. 

बरां , ओळख झाली पण तयाांच्या ववचाराांचा सहवास अथाषत तयाांच्या बोधानुरूप आचरण साधले 

नाही, तरी काही उपयोग नाही. माणसाच्या जन्माला येऊन खऱ्या सद्गुरूची भेट झाली आवण तयाांच्या 

बोधानुरूप आचरणही सुरू झालां तर आणखी काही साधन करायला नको, हेच सवोच्च साधन 

आहे. आता हे सवोच्च साधन का आहे? तयाचां कारण श्रीमहाराज साांगतात ते म्हणजे- ' 'काही 

मागण्याची इच्छाच सांत नष्ट करतात, मग वमळवायचे कुठे राहते?'' (प्रवचन, २२ एवप्रल). 

सतसमागमानां काय साधतां? तर मागण्याची इच्छाच नष्ट होते! खरां  पाहाता वशडीत जेव्हा साईबाबा 

होते, शेगावी जेव्हा गजाननमहाराज होते , गोंदवल्यास महाराज होते तेव्हा ते कसे राहात होते? 

शेकडो लोकाांना ते आधार देत होते, पण बाहेरून पाहता तयाांची राहणी अगदी साधी होती. अशा 

साध्यासुध्या सतपुरुर्ाकडे भौवतकात भर घालण्याची मागणी करण्यासाठी आपण प्रथम जात असतो. 

प्रतयक्षात भौवतकाच्या ववकासाचा आपला अनुभव दाांडगाच असतो. श्रीमहाराजही साांगतात, 

''देहाच्या आधाराने भोगण्याची या जगामधली जी सुखे आहेत, तयाांचे मागष सतपुरुर्ापेक्षा आपण 

प्रापांवचक लोक जास्त जाणतो.' ' देहसुखाचे मागष आपल्याला अवधक माहीत असताना आपण 

सतपुरुर्ाांकडे देहसुखाच्या साधनाांमध्ये भर घालण्यासाठीच जात असतो. हळुहळू असां होतां की 

आपल्या सवषच मागण्याांची पूती ते करीत नाहीत, हे कळून चुकतां! मागणी करून करून आपण 

थकतो आवण मग ते काय साांगतात, इकडे थोडां  लक्ष देऊ लागतो. तयाांच्या बोलण्याचा, वावरण्याचा 

प्रभाव मनात खोलवर उमटू लागतो. भौवतकाचां आपलां रडगाणां कमी झालां असलां तरी सांपलां मात्र 

नसतां. सतपुरुर् कशासाठी आपल्याला जवळ घेतात? तयाांचा हेतू काय असतो? तयाांची इच्छा काय 

असते? श्रीमहाराज साांगतात, ' 'देहाच्या आधाराने भोगण्याची या जगामधली जी सुखे आहेत, तयाांचे 

मागष सतपुरुर्ापेक्षा आपण प्रापांवचक लोक जास्त जाणतो. परांतु देहाच्या पलीकडे असणारे आवण 

कायमचे वटकणारे, देहाला ववसरून आवण देवाला स्मरून जे वमळवायचे , असे भगवांताचे सुख आहे. 

ते प्राप्त होण्याचा मागष समजावून देण्यासाठी आपण सतपुरुर्ाकडे गेले पावहजे. ववर्यतृप्तीसाठी जावे 

आवण वनववषर्य होऊन यावे, हा सांतसांगतीचा पररणाम आहे ' '(प्रवचन, २२ एवप्रल). तेव्हा जो मला 

वनववषर्य करतो तो खरा सतसांग आहे. तो खरा समागम आहे. 
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१६३. नननवथषय 

चतैन्य प्रेम 

Published: Tuesday, August 20, 2013 

आपलां जगणां सहवास ववर्याांनी भारलेलां असतां आवण ववर्याांच्या पूतीसाठीच जीवन आहे, या 

एकाच ववचारानां पे्रररत होऊन आपण जगत असतो. सद्गुरूकडे आपण याच ववर्याांच्या पूतीसाठी 

म्हणून जातो. पण कोणतयाही का हेतूने जाईना, खरा सद्गुरू हा आपल्याला वनववषर्य केल्यावशवाय 

राहात नाही. जो भोंदू आहे, स्वत:च ववर्यपूतीच्या उद्योगाला लागला आहे तो मात्र मला वनववषर्य 

करू शकणार नाही. श्रीमहाराज साांगतात, ''जे तुमची एकसारखी ववर्यातली नडच भागवतील ते 

सांत नव्हेत. खरे सांत ववर्याची आसक्ती कमी करतात '' (प्रवचन, २१ एवप्रल). खरा सद्गुरू जो आहे 

तो माझ्या वहताच्या आड येणार नाही , अशाच माझ्या मागण्या पूणष करील. तयाांच्या पूतीसाठीचे 

व्यवहारातले प्रयतनही मला करायला लावेल. हे करीत असतानाच माझ्या मनातील ववर्याांची 

आसक्ती कमी करण्याकडेच तयाचे लक्ष असेल. आपल्या वकतयेक मागण्याांमधील फोलपणाही ते 

आतून पटवून देतील. तयासाठी आपण आधी तयाांच्या पायी पडलां पावहजे आवण तयाांच्या चरणाांना 

घट्ट पकडून रावहलां पावहजे. इथे पायी पडणां आवण चरण घट्ट पकडणां, म्हणजे तयाांच्या बोधानुरूप, 

तयाांनी दाखवलेल्या वाटेनां जात राहणां. तयाांनी साांवगतल्याप्रमाणे आचरण करणां. आपलां जगणां म्हणजे 

भ्रम आवण मोहाच्या झांझावातातलां जगणां असतां. तयाांच्या चरणाांचा अथाषत तयाांच्या मागाषचा पूणष 

स्वीकार करून जे होतां ते खरां  सदाचरण असतां. सद् म्हणजे चाांगले, आ म्हणजे सांपूणष आवण चरण 

म्हणजे सद्गुरूां ची पायवाट! मनात कोणतयाही हेतूने का होईना, आपण या मागाषला लागलो की 

मुक्कामाला पोहोचल्यावशवाय राहणार नाही. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''आगगाडीत 

बसणारी सवष माणसे, मग ती कोणतयाही वगाषत बसणारी असोत , इतकेच नव्हे तर ववनावतवकटाची 

माणसेदेखील, गाडीबरोबर सरळ म्हणजे शेवटच्या स्टेशनापयंत जाऊन पोहोचतात ; तयाचप्रमाणे 

सांताांची सांगत करणारी सवष माणसे भगवांतापयंत पोहोचतात. तयाांच्यामधली ववनावतवकटाची म्हणजे 

दुष्ट, पापी, दुराचारी, तयाज्य आवण अयोग्य माणसेसुद्धा तरून जातात. कोणीही गाडी तेवढी सोडता 

कामा नये. हाच सतसांगतीचा मवहमा. परमाथष साधण्यासाठी सतसांगती फार उपयोगी पडते '' (प्रवचन, 

२२ एवप्रल). तेव्हा कसाही का असेना , कशाही रीतीने का असेना , कोणतयाही कारणातून का असेना; 

सद्गुरूां चा सांग झाला तर ते माझ्या अांतरांगात आपोआप पालट करण्याची प्रदीघष प्रवक्रया सुरू करतात 

आवण अखांड तयाच उद्योगाला लागतात. मी पापी आहे, दुराचारी आहे, अयोग्य आहे म्हणून मला 

नाकारत तर कधीच नाहीत. दवाखान्यात जशी रुग्णाांचीच गदी असायची तशी भवरोग 

जडलेल्याांचीच गदी सद्गुरूां कडे असायची! शाश्वत अशा परमातम्याला ववसरून अशाश्वत असलेल्या 

'मी 'च्या जोपासनेसाठी अहोरात्र प्रयतन करीत राहणां याच्यापेक्षा कोणतांही पाप मोठां  नाही. यापेक्षा 

दुसरा कोणताही मोठा दुराचार नाही. याइतकी अयोग्य गोष्ट दुसरी नाही. तेव्हा अशा दुराचारी, पापी 

आवण अयोग्य-अपात्र मला सद्गुरू जवळ करतात आवण पालट घडवू लागतात. 
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१६४. सवथभावेन! 

चतैन्य प्रेम 

Published: Wednesday, August 21, 2013 

खरा सहवास घडला तर तयाच्यासारखां दुसरां  भाग्य नाही! श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''सांताांचा 

सहवास। याहून भाग्य नाही दुसरे खास।। सांतचरणी ववश्वास। तयाने भगवांत जोडला खास।। '' (प्रवचन, 

२० एवप्रल). सद्गुरूचा खरा सहवास, सद्गुरूच्या चरणी दृढ ववश्वास कसा असतो हे तुकाराम महाराज 

एका ओळीत साांगतात, 'ठेवूवनयाां भाव ठेलों पायीं'! अांत:करणातला सांपूणष भाव तयाांच्या चरणी 

ठेवून मी स्वत:लादेखील तयाांच्या चरणी सांपूणष समवपषत केलां. या सांपूणष समपषणालाच शरणागती 

म्हणतात आवण गीतेत अठराव्या अध्यायात भगवांतानां तया शरणागतीचां महत्त्व साांवगतलां आहे. 

'तमेव शरणां गच्छ सवषभावेन भारत। ' (श्लोक ६२) आवण 'सवषधमाषन् पररतयज्य मामेकां  शरणां व्रज। ' 

(श्लोक ६६). हे अजुषना सवषभावावनशी मला शरण ये आवण सवष धमष सोडून देऊन फक्त मला शरण 

ये! या शरणागतीचां फळ काय आहे? 'तमेव शरणां गच्छ सवषभावेन भारत। तत् प्रसादात् पराां  शाांवतम् 

स्थानां प्राप्स्यवस शाश्वतम्।। ' हे अजुषना सवष भावावनशी मला शरण ये. मग तुला अपार शाांतीचां स्थान 

कायमचां प्राप्त होईल. 'सवषधमाषन् पररतयज्य मामेकां  शरणां व्रज। अहां तवा सवषपापेभ्यो मोक्षवयष्यावम 

मा शुच:।। ' सवष धमष सोडून देऊन मला शरण ये. मग समस्त पापापासून मी तुला मुक्त करीन, तू 

काळजी करू नकोस! भगवान सवष भावावनशी शरण यायला साांगतात. आपली वस्थती कशी असते? 

आपला भाव दुवनयेकडे असतो आवण आपल्या भौवतक जीवनातला अभाव सांपावा, एवढाच 

आपला भाव असतो! मन दुवनयेकडे आवण शरीर महाराजाांच्या सेवेत कसांबसां वावरत आहे, अशी 

वस्थती. वखरीच्या पात्रातल्या चमच्याला वखरीची चव कळत नाही तसेच साक्षात ज्ञानस्वरूपाच्या 

जवळ असूनही आपलां अज्ञान सुटत नाही. तेव्हा दुवनयेकडची ओढ, दुवनयेकडचा भाव सुटला 

आवण सवष भाव तयाांच्या चरणी एकवटला तर अशा शरणागताला शाश्वत शाांतीचां स्थान लाभतां. 

आता हे 'स्थान ' म्हणजे काय? आपण एखादां घर शोधत असतो. ते घर तयाच पररसरात असतां पण 

ते सापडत नसतां. जसां आपल्याला सापडत नाही म्हणून घर तया पररसरात नाहीच, असां काही 

म्हणता येत नाही. जेव्हा घर सापडतां तेव्हा आपल्याला आनांद वाटतो. तसांच शाश्वत शाांतीचां स्थान 

काही या जगाबाहेर नाही! ते या जगातच आहे पण ते आपल्याला सापडत नाही. आपलां जगणां 

वचांता, भय आवण अशाांतीनां व्यापून आहे. सतपुरुर्ाांचां जगणां हे वनवश्चांती, वनभषयता आवण अखांड 

शाांतीनां व्यापून आहे. दोघेही एकाच जगात आहेत पण दोघाांची आांतररक वस्थती वेगवेगळी आहे. 

एक अशाांत आहे. शाांतीचां स्थान तयाला सापडलेलां नाही. दुसरा अखांड शाांतीचा सागरच जणू. तेव्हा 

सवष भावावनशी मला जर सद्गुरूां च्या चरणी समवपषत होता आलां तर माझी आांतररक वस्थतीच ते 

पालटतील आवण मग जग आहे तसांच राहूनही याच जगात मला अखांड शाांती, अखांड वनभषयता, 

अखांड वनवश्चांतीचा लाभ होईल! 
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१६५. सवथधमाथन!् 

चतैन्य प्रेम 

Published: Thursday, August 22, 2013 

सवष भावावनशी सद्गुरूां ना शरण जाणां आवण सवष धमष सोडून सद्गुरूां ना शरण जाणां, हे एकच आहे. 

एकदा गुरुदेवाांना ववचारलां, भगवांत 'सवष धमष सोडून मला शरण ये ', असां साांगतात तेव्हा इतर धमष 

तया वेळीही होते का? गुरुदेवाांनी साांवगतलां, 'सवष धमष म्हणजे मनोधमष! ' देहसुखासाठीच धडपडणे, 

हाच मनाचा धमष असतो. आपलां पाहणां, बोलणां, ऐकणां, वावरणां सारां  काही स्वसुखासाठीच असतां. 

तया मनोधमाषचा तयाग करून मला शरण ये म्हणजे मी तुझां पाप नष्ट करीन, असां भगवांत साांगतात. 

आता हे पाप म्हणजे काय? आपण मागेच पावहलां तयानुसार भगवांताचां, शाश्वताचां ववस्मरण आवण 

अशाश्वताचां सतत स्मरण, हेच सवाषत मोठां  पाप आहे. सवष भाववनशी, सवष मनोधमाषचा तयाग करून 

सद्गुरूां ना शरण गेलां तर ते या पापातून मला सोडवतात. म्हणजे शरणागतीची माझी ती वस्थती अखांड 

राखतात. गीतेचे जे दोन श्लोक आपण पावहले ते 'तमेव शरणां गच्छ सवषभावेन भारत। तत् प्रसादात् 

पराां शाांवतम् स्थानां प्राप्स्यवस शाश्वतम्।। ' (श्लोक ६२) आवण 'सवषधमाषन् पररतयज्य मामेकां  शरणां व्रज। 

अहां तवा सवषपापेभ्यो मोक्षवयष्यवम मा शुच:।। ' (श्लोक ६६) असे आहेत. या ६२ आवण ६६ 

श्लोकाांच्या मध्ये बरांच काही घडलां आहे! भगवांत साांगतात की, सवष भाववनशी मला शरण ये , मग 

तुला शाश्वत शाांतीचां स्थान लाभेल. तयानांतर ६३ व्या श्लोकात भगवांत साांगतात, हे अजुषना, अतयांत 

गुह्य़ असां ज्ञान मी तुला साांवगतलां. आता तू तुला जे योग्य वाटतां ते कर! 'यथा इच्छवस तथा कुरू '! 

एकदा सवष भाववनशी शरण यायला साांवगतल्यावर इच्छा कुठून उरणार? ज्ञानेश्वरी माऊली या 

श्लोकावर भाष्य करताना साांगतात, 'तैसे सवषजे्ञही वमयाूँ। सवषही वनधाषरूवनयाां। वनकै होय ते धनांजया। 

साांवगतले तुज।। आता तू ययावरी। वनकै हे वनधाषरी। वनधाषरूवन करीं। आवडे तैसें।। ' हे अजुषना, जे 

सतय आहे ते मी तुला वनधाषरपूवषक साांवगतले. आता तू वनधाषरपूवषक तुला आवडेल ते कर! हे ऐकताच 

अजुषन स्तब्ध झाला. सतय काय ते साांवगतले. आता तू आवडेल ते कर म्हणजे पुन्हा घसरणीचा 

मोठाच धोका आहे. इथे सद्गुरूां चा स्पष्ट उल्लेख करीत माऊली भगवांताच्या माध्यमातून साांगतात 

की, हे अजुषना, समोर ताट भरलां असूनही जो जेवत नाही आवण वर मी उपाशी रावहलो, असां साांगतो 

तर तयाला काय अथष? सवष दोर् तयाचाच आहे. तयाचप्रमाणे, 'तैसा सवषज्ञु श्रीगुरू। भेटवलया 

आतमवनधाषरू। न पुवसजे जैं आभारू। धरूवनयाां।। तै आपणपेंवच वांचे। आवण पापही वांचनाचें। 

आपणयावच साचें। चुकववलें तेणें।। ' सवषज्ञ सद्गुरूची भेट होऊनही जो परमकल्याणाचा मागष ववचारीत 

नाही तो स्वत:हून तया मागाषपासून वांवचतच होतो आवण वांचनेचे पापही तयाचेच होते. मग सवष 

मनोधमष सोडून मला शरण ये या श्लोकाआधीच्या ६५ व्या श्लोकात भगवांत साांगतात, 'मन्मना भव 

मद्भक्तो मद्याजी माां नमस्कुरू। मामेवैष्यवस सतयां ते प्रवतजाने वप्रयोवस मे।। ' माझे आवण तुझे मन एक 

कर, माझा भक्त हो, मलाच समवपषत हो , दण्डवत हो. मग तुझ्या माझ्यात भेदच राहणार नाही! 
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भगवांत अजुषनाला साांगतात, माझे आवण तुझे मन एक कर. माझा भक्त हो. मलाच समवपषत हो. मग 

तुझ्या माझ्यात भेद राहणार नाही! हे साधण्याचा उपाय म्हणजे सवषधमाषन् पररतयज्य मामेकां  शरणां 

व्रज! सद् गुरूां चा खरा समागम तेव्हाच साधतो जेव्हा तयाांचां आवण माझां मन एक होतां, जेव्हा आपण 

भक्त होतो, तयाांनाच समवपषत होतो. आता मन एक होणां म्हणजे काय? आपल्या आवण तयाांच्या मनात 

नेमका काय फरक असतो? पू. बाबा बेलसरे साांगतात, ''वासना हे मानवी मनाचे मूलिव्य आहे. 

प्रतयेक माणसाचे मन म्हणजे अनेक वासनाांचा सांच होय. तृप्त होण्यासाठी धडपड करणे हा वासनेचा 

मूळ स्वभाव आहे. धडपड करण्यास शक्ती लागते. प्रतयेक वासनेच्या अांगी ती शक्ती सहजपणे 

असते. शक्ती गवतमान असल्यामुळे ती प्रतयेक वासनेला तृप्त होण्यास प्रवृत्त करते. म्हणून वासना 

माणसाला चैन पडू देत नाही. 'मला हे हवे, ते हवे ' आवण 'मला हे नको , ते नको ' या पे्ररणाांच्या 

रूपाने वासना माणसाला सतत अतृप्त, अशाांत व अस्वस्थ ठेवतात. वासना वकतीही तृप्त केल्या तरी 

काही अतृप्त वासना वशल्लक उरतात. तया अतृप्त वासनापुांजाांतून वनमाषण होणाऱ्या पे्ररणा माणसाच्या 

मनाचे समाधान वबघडवतात. समाधान वबघडले की मनाचे समतव भांग पावते. ' ' तेव्हा 

आपल्यासारख्या सामान्य माणसाचां मन हे असां असमाधानी आवण समतव भांग पावलेलां असतां. 

सतपुरुर्ाच्या मनाची वस्थती कशी असते? पू. बाबा साांगतात, ''ज्या समाजरचनेत सामान्य माणसे 

अशाांत, अतृप्त व असुरवक्षत जीवन जगतात तयाच समाजरचनेत सांत शाांत, तृप्त व वनभषय जीवन 

जगतात. सामान्य माणसाांना ज्या समस्या असतात तया समस्या सांताांनादेखील असतात. पण सवष 

समस्याांच्या गदारोळामध्ये तयाांचे मन ताणमुक्त राहते. ' ' सामान्य माणूस आवण सांत याांची जीवनपद्धती 

बाह्य़ाांगाने समान असते. तरी सांताांच्या मनाची साम्यावस्था का वटकते याची उकल करताना पू. 

बाबा साांगतात, ''एकच जीवनशक्ती सवष प्राण्याांना जन्मास घालते आवण मरेपयंत तयाांची जीवनयात्रा 

चालवते. जीवनशक्तीचा हा महासागर ववश्वात अफाट पसरला आहे. प्रतयेक प्राण्याच्या अांतरी या 

जीवनशक्तीचा एक अांश प्रभावीपणे वास करतो व जीवन चालवतो. ' ' या जीवनशक्तीचा अांश 

प्रतयेकात आहे. अांश हा पूणाषपासून दुरावला तर तो अशाांत होतो. तयामुळेच अांशाची पूणषतवापयंत 

पोहोचण्याची अखांड धडपड जीवनभर चालते. वासनातृप्तीतून पूणषतव लाभेल, या अज्ञानाने माणूस 

तयासाठी धडपडतो पण पूणषतव पावत नाही. पू. बाबा साांगतात, ''जन्मभर वासनाांना तृप्त करीत गेले 

तरी माणसाचा जीव समाधान पावत नाही. जो माणूस पूणषतेच्या हाकेला प्रवतसाद देतो आवण 

जीवनशक्तीच्या महासागरात ववलीन होतो तो एकदम पूणष तृप्त व परम शाांत होतो. पूणषतेच्या 

समग्रपणामुळे वासना शून्य होते. वासनाशून्य मनाला अभांग साम्यावस्था प्राप्त होते. मनाच्या 

साम्यावस्थेत वस्थर झालेल्या माणसाला सांत म्हणतात. वन:शेर् वासनारवहत होणे ही सांताची खूण 

आहे' ' (शरणागती, पृ. ११ ते १६ मधील ववचाराांचा सांक्षेप). 
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सामान्य माणूस आवण साक्षातकारी सतपुरुर् याांच्या मनामध्ये नेमका काय भेद असतो, हे आपण पू. 

बाबा बेलसरे याांच्या ग्रांथातून पावहलां. हा भेद वकां वा फरक स्पष्ट झाल्यावशवाय 'माझां आवण तुझां मन 

एक कर ' हे जे भगवांत साांगतात तयाचाही अथष समजणार नाही. तुझां-माझां मन एक कर, याचाच अथष 

तुझां मन माझ्या मनासारखां कर! आपण पू. बाबाांच्या साांगण्यातून जाणलां की, आपलां मन अखांड 

अशाांत आवण अतृप्त असतां. तयाचां कारण ज्याांची कधीच पूती होऊ शकत नाही, तृप्ती होऊ शकत 

नाही अशा वासनाांच्या पूतीसाठी हे मन धडपडत असतां. अशा अतृप्त व अशाांत मनाची साम्यावस्था 

भांग पावते. साम्यावस्था भांगल्यानां मनाचां समाधान लोपतां. सतपुरुर्ही याच जगात राहतात, देहातच 

वावरतात मात्र तयाांच्या मनावर जगाचा आवण देहगत पे्ररणाांचा प्रभाव कधीच नसतो. जग आवण देह 

हे दोन्ही अशाश्वत आहे. तयातही देह आहे तोवरच 'मी ' आहे आवण 'मी ' आहे तोवरच 'माझां ' जगही 

आहे. 'मी ' मावळताच 'माझां ' जगही मावळतां. हा देह तरी कुठवर आहे? जोवर याच्यात चैतन्यशक्ती 

आहे तोवरच देह आहे. पू. बाबाांनी साांवगतलेली ववराट जीवनशक्ती ही या चैतन्याचांच एक अांग 

आहे. या चैतन्याचा अांश जोवर माझ्यात आहे तोवरच हा देह वजवांत आहे. तो अांश लोपताच देहाचा 

खेळही आटोपतो. तेव्हा हा देह ज्या चैतन्यावर आधाररत आहे ते शाश्वत आहे. देह आवण जग 

दोन्ही अशाश्वत आहेत. सतपुरुर्ाांच्या मनावर तया अशाश्वताचा लेशमात्रही ठसा नसतो. तयाांचां सवष 

अवधान तया चैतन्यानां व्यापून असतां. चैतन्य व्यापक आहे. व्यापक आवण शाश्वताच्या अखांड 

अवधानानां सतपुरुर्ाांचां मनही व्यापक आवण शाश्वत सतयानां भरून जातां. शाश्वत सतयाचा अखांड 

प्रवाहच जणू तयाांच्या रूपानां जगात वाहत असतो. तयामुळे तयाांचां वागणां, बोलणां सारां  काही तया 

सतयाचांच प्रकटन असतां. अशा मनाला भय, काळजी, वचांता याांचा स्पशषही होत नाही. असा सतपुरुर् 

ज्याला जवळ करतो , तयाला आपल्यासारखां शाश्वत आवण अखांड असां परमसुख कसां लाभेल, या 

एकमात्र कळकळीनां कायषरत होतो. ते अखांड सुख लाभण्यासाठी वशष्याचां मन आवण आपलां मन 

एकच व्हावां, ही एकच आस तयाांना उरते. जो सद्गुरूां च्या मनात आपलां मन वमसळून टाकतो अथाषत 

समस्त अहांकार ववसवजषत करतो तो अध्यातमातलां जणू मोठां  वशखर गाठतो! श्रीवनसगषदत्त महाराज 

याांना एका वशष्यानां ववचारलां की, सद्गुरू जगात असूनही या जगाचा तयाांच्यावर काहीच प्रभाव नसतो. 

अशा वमथ्या जगातल्या कोणतया गोष्टीनां तयाांना आनांद होतो? महाराज उद्गारले, कुणी अध्यातमातलां 

सवोच्च वशखर गाठलां तरच तयाांना आनांद होतो! अजुषनाला आतमकल्याणाची ओढ वनमाषण झाल्याचे 

पाहून भगवांताचेच अष्टसावत्त्वक भाव जागे झाले, असां हृदयांगम वणषन माऊलीही करतात. म्हणजे 

आजवर जगाच्या मोहात भरकटत असलेल्या वशष्याला आतमकल्याणाकडे पाऊल टाकावांसां वाटलां, 

एवढय़ानांही सद्गुरूां चां मन आनांदानां भरून जातां. मग वशष्याचां मन आपल्यासारखां करण्याची प्रवक्रया 

ते वेगानां सुरू करतात. 
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मन्मना भव! तुझां मन आवण माझां मन एक कर, असां भगवांत अजुषनाला साांगतात. नांतर, भव मद्भक्तो! 

म्हणजे माझा भक्त हो. श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या व्याख्येनुसार जो भगवांतपासून ववभक्त नाही 

तो भक्त. हे ववभक्तपण मनाचांच आहे. देहानां सतत जवळ राहणां शक्य नाही पण मनानां सतत जवळ 

राहणां शक्य आहे. असा भक्त व्यवहारही नीट करील पण तयाचां मन व्यवहारात गुांतणार नाही. 

गोंदवल्याच्या कृष्णाच्या आई ांनी एकदा साांवगतलां की, पूवीच्या काळी मोठमोठे वाडे असत. लग्न 

झालेले पती-पतनी वरच्या मजल्यावर आहेत आवण घरात पाहुणे आले की तयाांना नमस्कारासाठी 

खाली बोलावलां जाई. ते दोघां नमस्काराला येत आवण हसऱ्या चेहऱ्यानां समोर उभेही राहात. पण 

कधी एकदा 'जा आता ' असे शब्द कानावर पडतात , असां तयाांना होई. तसां भगवांताच्या वचांतनातून 

व्यवहारात उतरल्यावर झालां पावहजे! तेव्हा जो असा मनानां कायम भगवांताला जोडलेला असेल तो 

व्यवहारात चुकणारही नाही आवण गुांतणारही नाही. मग अशा भक्ताला भगवांत साांगतात, मद्याजी 

माां नमस्कुरू. तुझा आकारही माझ्यात वमसळून जाईल. सवष गोष्टींचा कताष भगवांतच आहे, हे 

जाणवेल आवण आपण काही केलां, हा कतेपणाचा भावही तुझ्यात राहणार नाही. मग असा भक्त 

भगवांतालाच वमळणार. तयाच्याच भक्तीत रममाण होणार. 'नारायणे वदला वसतीस ठाव। ठेवूवनया 

भाव ठेलो पायी।। ' या चरणाचा व्यापक मागोवा आपण घेतला. अशी वस्थती लाभूनही धोक्याचां 

शेवटचां वळण बाकीच असतां. तयाचा सांकेत तुकाराममहाराज पुढच्याच चरणात देतात. ' 'तुका म्हणे 

वदले उमटूवन जगी। घेतले ते अांगी लावूवनया।। ' ' ज्याला सद्गुरू आपल्या चरणाांशी आश्रय देतात 

तयाचां तया चरणाांवरून लक्ष ढळण्याचा धोका काही सांपला नसतो. तया चरणाांवरून वकां वचत जरी 

लक्ष दुवनयेकडे वळलां की घसरण सुरू झालीच. आता दुवनयेकडे लक्ष वळणां म्हणजे काय? तर 

सद्गुरूां च्या कृपेनां जे ज्ञान प्राप्त झालां ते तयाांच्या आजे्ञवशवाय जगात पसरवायची उबळ वनमाषण होते. 

तया ज्ञानानां जग प्रभाववत होतां आवण ज्ञान ज्याच्या मुखातून आलां तयालाच ज्ञानी मानू लागतां. अशा 

वेळी राखेतल्या वनखाऱ्यासारखा अहांभाव पुन्हा फुलून धगधगत पेटू लागतो. मग ते समस्त ज्ञान 

जगात उमटून द्यायला सरसावलेल्या भक्ताचां अध:पतन सुरू होतां. जो सद्गुरू चरणाांशी तल्लीन आहे 

तयाच्या वागण्याबोलण्यातून भावववभोर वस्थतीत ज्ञानच प्रवतवबांवबत होतां आवण लोकाांच्या मनावरही 

तयाचा ठसा उमटतो. पण तयात तयाचा अवभवनवेश नसतो. गुलाबाचां फूल फुलतां आवण तयाचा सुवास 

स्वाभाववकपणे दरवळतो. तयाचां रचनासौंदयष आवण रांग उपजतच आकर्षक असतात. तयाचां तया 

फुलाला भानही नसतां. भावमग्न भक्त तसा असतो. तुकाराममहाराज म्हणतात, सद्गुरूां नी तयाांच्या 

चरणाांशी ठाव वदला आवण मीही तयाांच्या चरणाांवर मला पूणष लोटून वदलां. तयानांतर तयाांच्याकडे जे 

गवसलां ते सहजच उमटलां पण ते ज्ञान बोलण्यापुरतां उरलां नाही. जे दुसऱ्याला साांगावां, ते माझ्यात 

पक्कां  मुरल्यावशवाय आवण ते आचरणात आल्यावशवाय चैन पडेना, अशी वस्थती आली! 
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 सद्गुरूने जवळ केल्यावर आवण तयाांच्याकडून सतयाचां ज्ञान झाल्यावर ते आपल्यात पक्कां  

मुरल्यावशवाय आवण आचरणात आल्यावशवाय दुसऱ्याला साांगण्याची ऊमी घातक आहे, हाच 

तुकाराममहाराजाांचा साांगावा आहे. जेव्हा ते ज्ञान आचरणात येईल तेव्हा ते आपल्या कृतीतूनच 

प्रकटेल, ते साांगण्याची इच्छा उरणार नाही. श्रीगोंदवलेकर महाराज याांनीही ही गोष्ट स्पष्टपणे 

साांवगतली आहे. श्रीमहाराज म्हणतात , ''सांताांजवळ राहणाऱ्या लोकाांना तीन तोटे आवण तीन फायदे 

असतात. तयापैकी तोटे असे की- एक वेदान्त बोलायला तेवढा उत्तम येतो, दोन सांताांजवळ 

रावहल्याने उगीच मान वमळतो , तीन म्हणजे 'ते सवष पाहून घेतील ', या खोटय़ा भावनेने हा वाटेल 

तसा वागतो. ' ' आता फायदे कोणते, हे नांतर पाहू. तेव्हा सद्गुरूां जवळ राहणाऱ्याचा सवाषत पवहला 

तोटा म्हणजे वेदान्त बोलायला  उत्तम येतो आवण बोलण्यापुरताच राहतो. दुसरा तोटा म्हणजे मान 

फुकटचा आवण सहज वमळतो. वतसरी गोष्ट म्हणजे सद्गुरूच्या शक्तीची प्रचीती आल्याने साधक 

बेवफकीर होतो आवण करू नये तया गोष्टीही करतो. अथाषत जे ज्ञान प्रवचतीचे नाही ते बोलल्याने 

वमळणाऱ्या मानाने शेफारून तो स्वत:लाच सवषज्ञानी मानू लागतो. आता फायदे बघू. श्रीमहाराज 

साांगतात, ''पवहला फायदा म्हणजे तो जर खऱ्या भावनेने सांताांजवळ राहील तर तेवढय़ानेच काही 

साधन न करतासुद्धा तयाला परमाथष साधेल. दुसरी गोष्ट, तयाला मान वमळेल, पण तो स्वत: मानाच्या 

अपेक्षेच्या पलीकडे राहील आवण वतसरा फायदा म्हणजे वेदान्त तयाला  बोलायला आला नाही तरी 

तयाच्या आचरणात येईल. म्हणून सांताांजवळ राहणाऱ्याने ते साांगतील तसे वागावे. मानाची अपेक्षा 

करू नये आवण फारसा वेदान्त बोलू नये. तोंडापयंत आले तरी दाबून टाकावे. '' (प्रवचन, १६ 

एवप्रल). सद्गुरूां च्या चरणी आश्रय वमळाला तरीही तयाांच्या चरणी भाव दृढ होण्यासाठीचा हा मागषच 

जणू महाराज साांगत आहेत. खऱ्या भावानां जो तयाांच्या बोधात राहील तयाला अन्य काही साधन 

नाही, तयाला मान वमळेलही, पण तयाला तयाची जाणीवही नसेल तर अपेक्षेचाही  प्रश्नच नाही आवण 

ज्ञानाची चचाष तयाला करता येणार नाही पण तयाच्या कृतीतून ज्ञानच प्रकटेल. तेव्हा हे भावबळ 

आवश्यक आहे. एकनाथी भागवतातही भवक्तभावाचां मोल साांगताना म्हटलां आहे की, ''येथें धररताां 

पुरे भावो। तै बुडणेंवच होय वावो। मग ठाकावा जो ठाव। तो स्वयमेव आपण होय।। येथें पोहणेयावीण 

तरणें। प्रयासेंवीण प्राप्ती  घेणें। सुखोपायें ब्रह्म पावणें। यालागी नारायणे प्रकावशली भक्ती।। ' ' सद्गुरूां नी 

भक्तीचा मागष प्रकावशत केला आहे. तया मागाषने पूणष भावावनशी गेल्यावर भवसागरात बुडण्याची 

भीती उरतच नाही उलट भावसागरात भक्त पूणष बुडून जातो. मग जे वमळवायचां ते परमसुख 

आपल्याच अांतरांगात गवसतां. न पोहता तरून जाता येतां, आटावपटा न करता  परमप्राप्ती होते आवण 

सहज उपायाांनी परमरसात मग्न होता येतां. म्हणूनच तुकाराममहाराजही साांगतात, नारायणें वदला 

वसतीस ठाव। ठेवूवनयाां भाव ठेलों पायीं।। 
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नारायणे वदला वसतीस ठाव। ठेवूवनया भाव ठेलो पायी।। सद्गुरूां नी चरणाांपाशी आश्रय वदला आवण 

मी सवष भावावनशी तया चरणाांशी, म्हणजेच सद्गुरूां नी दाखववलेल्या बोधरूपी वाटेशी एकरूप झालो. 

केवळ भावबळानांच हे साधता येतां, असां तुकाराममहाराज साांगतात. 'भाव तोवच भगवांत ' असां सूत्रच 

तुकाराममहाराजाांनी एका अभांगात साांगून टाकलां आहे. म्हणजेच भाव शुद्ध असेल तर भगवांताची 

प्राप्ती होते. एका अभांगात ते साांगतात, ''भाव तैसें फळ। न चले देवापाशीं बळ।। ' ' जसा भाव असेल 

तसेच फळ प्राप्त होईल. भगवांतापाशी शुद्ध भावावशवाय इतर सवषच गोष्टी वनष्प्रभ ठरतात. आपण 

साधना का करतो? नेहमीच्या जगण्याच्या धावपळीत मनाला थोडी ववश्राांती वमळते, मन थोडा वेळ 

शाांत होते म्हणून सुरुवातीला आपण काहीबाही साधना करू लागतो. नांतर मनाला कायमची 

ववश्राांती, कायमची शाांती, कायमचे स्थैयष, कायमची वनवश्चांती व वनभषयता वमळावी, ही आस वनमाषण 

होते. आपल्या जीवनातील अपूणषतेचां नेमकां  स्वरूप उकलत नसलां तरी तया अपूणषतेची जाणीव 

अस्वस्थ करू लागते. परमपूणष असा भगवांतच आहे, आपलां आतमस्वरूप तयाचाच अांश आहे, 

असां सांत साांगतात. तया भगवांताची प्राप्ती झाली तर जीवनातील सवष अपूणषता दूर होईल, ती दूर 

झाली की जीवन सांकटरवहत, अडचणीरवहत, सतत आनांदी होईल, या भावनेनां आपण मग साधना 

करू लागतो. भगवांत म्हणजे नेमका काय, आतमस्वरूप म्हणजे नेमकां  काय, याचां पूणष आकलन 

नसतानाही आपण तयाच्या प्राप्तीच्या ध्येयाने प्रेररत होऊन साधना करू लागतो. ही साधना जसजशी 

प्रामावणकपणे आवण साततयाने होत जाते तसतशी जगण्याची दृष्टीच बदलू लागते. साधनेनां 

जगण्याची चौकट बदलत नाही पण जगण्याची दृष्टी बदलते. जगणां सांकटरवहत, अडचणीरवहत, 

दु:खमुक्त होऊच शकत नाही, या वास्तवाची जाणीव होते. तया सांकटाांनी, अडचणींनी, दु:खाांनी 

पूवीसारखां उन्मळून पडायला होत नाही. धैयष आवण सहनशीलता वाढत असते. 'तो' साांभाळतोच 

आहे, ही भावना वाढीस लागते. श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनी साधनेचां हे ममष प्रकावशत करताना 

म्हटलां आहे की, ''भगवांताच्या नामाची गरज दोन तऱ्हेने आहे; एक, प्रपांचाचे स्वरूप कळण्यासाठी, 

आवण दुसरी भगवांताच्या प्राप्तीसाठी'' (प्रवचने, १२ जानेवारी). याचाच अथष, साधनेनां प्रपांचाचां खरां  

स्वरूप समजू लागतां. खरां  स्वरूप एकदा जाणवू लागलां की भ्रामक आसक्तीपायी तयातलां आपलां 

गुांतणां आवण आपली फरपट कळू लागते. ती फरपट सांपत नाही पण वनवश्चतच कमी होऊ लागते. 

प्रपांचाचां वास्तववक अथाषत सांकुवचत स्वरूप उकलू लागतां आवण अज्ञात पण व्यापक भगवांताच्या 

प्राप्तीची ओढ वाढू लागते. भाव शुद्ध होत जातो तसतशी ही प्रवक्रया घडत जाते. हा भाव शुद्ध कसा 

व्हावा? श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''सांताांच्या घरी नुसते पडून रावहल्यानेही शुद्ध भाव येईल ' ' 

(प्रवचने, ६ जुलै). भाव शुद्ध होण्याचा हा अतयांत सोपा आवण वततकाच अतयांत कठीण असा उपाय 

आहे! 
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१७१. सोपा पि कठीि! 

चतैन्य प्रेम 

Published: Friday, August 30, 2013 

भाव शुद्ध होण्यासाठी श्रीगोंदवलेकर महाराज याांनी साांवगतलेला सवाषत सोपा पण सवाषत कठीण 

उपाय म्हणजे, 'सांताांच्या घरी नुसतां पडून राहणां '! आता यात सोपां काय? तर नुसतां पडून राहायचां 

की झालां, ववनासायास भाव शुद्ध झालाच. मग कठीण काय? तर 'नुसतां ' पडून राहणां आपल्याला 

साधतच नाही. आपण नुसतां पडून राहू शकतो का? मनाच्या, देहाच्या, वचत्ताच्या, बुद्धीच्या सवष 

ओढी, सवयी, वृत्ती सोडून स्वस्थ होणां म्हणजे हे 'नुसतां ' पडून राहणां आहे. श्रीगोंदवलेकर महाराज 

म्हणतात, ''एक वशष्य मला भेटला तेव्हा तो आनांदानां नाचू लागला. मी तयाला ववचारलां, 'तुला 

एवढा आनांद कसला झाला आहे?' तयावर तो म्हणाला, 'मला आज गुरू भेटले! ' जो असा झाला, 

तयालाच खरी गुरूची भेट झाली' '(प्रवचने, १५ जुलै). तयाांच्या घरी पोहोचल्यावर आपली ही वस्थती 

झाली का? सद्गुरू भेटले म्हणजे स्वत:च्या ओढीने भौवतकात काही करायची गरज उरलेली नाही, 

अशी भावना होऊन वृत्ती वस्थर झाली का? ती झालेली नाही आवण होत नाही म्हणूनच आपण 

'नुसतां ' पडून राहू शकत नाही. आता एक लक्षात घ्या, सद्गुरू भेटले म्हणजे भौवतकात वनवष्क्रय 

व्हायचां, असा रोख नाही. सद्गुरू भेटल्यानांतरही प्रारब्ध लगेच नष्ट होत नाही. भौवतक लगेच सुटत 

नाही. ते मनातून सुटणां आवण कतषव्यकमष करणां, हेच महत्त्वाचां असतां. ज्या क्षणी भ्रामक आसक्तीतून 

भौवतकामागे होणारी धावपळ थाांबेल तेव्हाच सद्गुरूां ची खरी भेट झाली, असां होईल. आजही आपली 

ती भावना झालेली नाही. वृत्ती वस्थर, भौवतकाच्या दृष्टीने वनरपेक्ष झालेली नाही. आज आपली 

वस्थती कशी आहे? आपण श्रीमहाराजाांकडे आलो आहोत पण आपली भावना शुद्ध आहे का? 

श्रीमहाराज म्हणतात, ''शुद्ध भावना म्हणजे मोबदला न घेण्याची वकां वा फलाशा सोडण्याची 

इच्छा ' '(प्रवचने, १२ जुलै). आपण तयाांच्या पायी पडतो, तयाांचे म्हणवतो पण मनाची, बुद्धीची, 

वचत्ताची चळवळ काही थाांबत नाही. तयाांच्याकडून वकतीतरी गोष्टी आपल्याला हव्या असतात. 'मी 

रोज एवढा जप करतो मग तुम्हीही माझी इच्छा पूणष करा ', ही ओढ म्हणजेच मोबदल्याची वकां वा 

जपाने भौवतकातलां फळ वमळावां, ही इच्छाच आहे. भाव शुद्ध होत नाही तोवर ही इच्छा मावळणार 

नाही. यावर उपाय एकच तयाांनी जे साधन साांवगतलां ते आवडो वा न आवडो, ते करताना आनांद 

वाटो वा त्रास वाटो, मन एकाग्र होवो वा न होवो , ते साधन साांभाळायचा प्रयतन केला पावहजे. 'पडून 

राहण्या 'वरून आठवलां. श्रीमहाराजाांनी म्हटलां आहे, जो सतत नाम घेईल तयाच्या दारी मी 

कुत्र्यासारखा पडून राहीन! पू. घरतभाऊां ना मी म्हणालो, महाराजाांनी वकती हीनपणा घेतला आहे 

स्वत:कडे! तयावर भाऊ म्हणाले , दत्ताभोवतीचे चार कुत्रे म्हणजे चार वेद आहेत. जो नाम घेतो 

तयाच्या दारी वेदाचां ज्ञान पडून राहील, असां महाराजाांना म्हणायचां आहे. तेव्हा सतत नाम घेत राहणां 

आवण कतषव्यकमष करीत फळाचा भार तयाांच्यावर सोपवणां, हेच तयाांच्या घरी पडून राहणां आहे. 

तयानांच भाव शुद्ध होईल. हाच एकमेव अभ्यास आहे. 
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१७२. देहबुद्धी ते आत्मबुद्धी 

चतैन्य प्रेम 

Published: Monday, September 2, 2013 

श्रीसद्गुरूां नी जवळ आश्रय वदला, तयाांच्या चरणाांवर पूणष भावावनशी मी समवपषत झालो, तया सहवासानां 

जे ज्ञान झालां ते जगात उमटण्याआधी माझ्या पूणष आचरणात आलां; इथवरची प्रवक्रया तुकाराम 

महाराज याांनी साांवगतली. इथे तयाांनी एक शब्द वापरला आहे, घेतले ते अांगी लावूवनया! जे ज्ञान 

जगात उमटलां ते मी अांगाला लावून घेतलां. काही पहेलवान आखाडय़ात उतरताच अांगाला माती 

लावून घेतात, कारण याच मातीत ते प्रवतस्पध्र्याला चीत करतात वकां वा याच मातीत चीत होतात. 

माती हीच तयाांचा आधार असते. बैरागी अांगाला राख लावून घेतात. जगाची, भौवतकाची आसक्ती 

जाळून टाकली आहे आवण तया आसक्तीची राख अांगी फासली आहे, ही भावना तयामागे असते. 

ही राखच जणू तयाांच्या जीवनध्येयाची स्मरणी असते. तसां जे ज्ञान दुसऱ्याला साांगावां, ते आधी मी 

अांगी लावलां. अांगोपाांगी मुरलां, हाडीमाांसी रुजलां, रोमारोमाांत वभनलां, असां तुकोबाांना म्हणायचां आहे. 

इथवर साधलां की नांतर येते ती या अभांगाची फलश्रुती! ही फलश्रुती अभांगाच्या दुसऱ्याच चरणात 

नमूद आहे. आपण पाहात आहोत तो अभांग आहे- ' 'आपुलें मरण पावहलें म्याां डोळाां। तो झाला 

सोहळा अनुपम्य।।२।। आनांदें दाटली वतन्ही वत्रभुवनें। सवाषतमकपणें भोग झाला।।२।। ' ' मी माझ्या 

डोळयाांनी माझ्या मरणाचा अनुपम्य असा सोहळा पावहला! हे देहबुद्धीचां मरण कशानां साधलां तर 

' 'नारायणें वदला वसतीस ठाव। ठेवूवनयाां भाव ठेलों पायीं।। ५।। तुका म्हणे वदलें उमटूवन जगीं। घेतले 

ते अांगी लावूवनयाां।। ६।। ' ' ही प्रवक्रया साधल्यानां देहबुद्धीचां मरण साधलां. देहबुद्धीची आतमबुद्धी 

झाली. मग हे मरण साधल्याची फलश्रुती काय? तर 'आनांदें दाटली वतन्ही वत्रभुवनें। सवाषतमकपणें 

भोग झाला!' या चरणाचा ववशेर् अथष काय असावा , हे आपण थोडय़ा ववस्तारानां पाहू, पण तयाआधी 

काही साधक एका शांकेनां अवतशय अस्वस्थ झाले आहेत वतचां वनराकरण करू. सद्गुरूां च्या 

आजे्ञवशवाय वेदान्त बोलू नये, दुसऱ्याला ज्ञान साांगायला जाऊ नये, असा उल्लेख झाला. आता हा 

सल्ला कुणाला आहे? जो सद्गुरूच्या वनतय सहवासात आहे, सवष भावावनशी तयाांना समवपषत आहे, 

तयाांच्याकडून ज्याला शुद्ध ज्ञान थेट प्राप्त झालां आहे, अशाला हा सल्ला लागू आहे. जो तयाांच्यात 

पूणष वमसळून गेला आहे तयाला तर सल्ल्याची गरजच नाही. पूणष वमसळून जाण्याच्या आधीच्या 

पायरीवर जो उभा आहे, तो या पायरीवरून घसरू नये , यासाठी तयाला हा सावधवगरीचा सल्ला 

आहे. आता आपण काही तया पायरीवर गेलेलो नाही आवण आपल्याला महाराजाांवशवाय काही 

बोलल्यावशवाय चैन पडत नाही, अशी वस्थती असेल तर बोलावां. ते बोलण्यात अवभवनवेश नसावा, 

दुसऱ्यावर सक्ती नसावी, वादाचा रांग आणू नये, साांगण्यात आवण ऐकण्यात जोवर गोडी वटकून आहे 

तोवरच बोलावे, स्वत:ला ज्ञानी मानून बोलू नये, तर बोलण्याच्या वनवमत्तानां तयाांच्या बोधाची 

उजळणी होत आहे, हा भाव असावा. सवाषत महत्त्वाचां म्हणजे आपण वनवमत्त आहोत, हा भाव 

असावा. आपण माध्यम आहोत , हा गैरसमज कदावप वशवू देऊ नये. मग बोलायला हरकत नाही! 
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१७३. नतन्ही नत्रभुवने! 

चतैन्य प्रेम 

Published: Tuesday, September 3, 2013 

आनांदें दाटली वतन्ही वत्रभुवनें। सवाषतमकपणें भोग झाला! 'आपुले मरण पावहले म्या डोळा ' या 

अभांगाची ही फलश्रुती आहे. या अभांगात ववणषलेली जी वस्थती आहे ती प्राप्त झाली आवण वटकली 

तर कोणतां फळ वमळतां, या अथाषनां ही फलश्रुती आहे. गद्यात या चरणाचा अथष साांगायचा तर, वतन्ही 

वत्रभुवनां आनांदानां भरून गेली आवण सवाषतमकपणे तया आनांदाचा भोग घेता आला. आता इथे नुसतां 

'वत्रभुवने ' म्हटलेलां नाही. 'वतन्ही वत्रभुवने ' म्हटलां आहे. या शब्दयोजनेमागील गूढाथाषचा नांतर ववचार 

करू. साधकाच्या दृष्टीने या फलश्रुतीचा अथष प्रथम जाणून घेऊ. आपण या जगात जन्माला येतो 

आवण या जगात ठरावीक काळापयंतच आपण जगतो. आपल्याप्रमाणेच अनांत प्रकारचे पशु-पक्षी, 

जीव-जांतू या सृष्टीत जगत असतात. आपल्यालाच माणसाचा देह का वमळाला, याचा ववचार मात्र 

आपण करीत नाही. वरकरणी पाहात सृष्टी आवण मी वेगवेगळे भासत असलो तरी प्रतयक्षात मी या 

ववराट सृष्टीचाच एक अतयांत क्षुि घटक असतो. अथाषत या सृष्टीपासून मी अवभन्न असतो. जशी 

सृष्टी असते तशीच माझीही जडणघडण असते. ही सृष्टी कशी आहे? ती प्रकृतीच्या अधीन आहे. 

ही प्रकृती सत्, रज आवण तम या तीन गुणाांनी बनलेली आहे. या तीन गुणाांवशवाय प्रकृती नाहीच. 

या तीन गुणाांचे तीन अवधपती आहेत. ब्रह्मा, ववष्णू आवण महेश. या वतघाांद्वारे या सृष्टीत उतपवत्त, 

वस्थती आवण लय अथाषत वनवमषती , पालन आवण नाश असे कायष चालते. आपलां सांपूणष जगणांही 

सत्, रज आवण तम या तीन गुणाांच्याच चौकटीत आहे. आपल्या जगण्यालाही उतपवत्त, वस्थती आवण 

लय हा वनयम लागू आहे. आता थोडां आणखी खोलात जाऊ. जग कसां आहे? आपण सहज म्हणू 

की जग हे जसां स्थूल आहे तसांच सूक्ष्मही आहे. दृश्य आहे, वततकां च अदृश्यही आहे. पण ते नुसतांच 

स्थूल आवण सूक्ष्न नाही. ते नुसतांच दृश्य आवण अदृश्य नाही. ते जसां स्थूल आहे, दृश्य आहे, सूक्ष्म 

आहे, अदृश्य आहे तसांच ते वदव्यही आहे! या जगात जन्मलेला आवण जीवन जगणारा जो 'मी ' 

आहे तोही स्थूल आवण सूक्ष्म आहे. स्थूल आहे तो देह आवण सूक्ष्म आहे ते अांत:करण. आता मी 

केवळ देह आवण मन आहे का? नाही. जग जसां स्थूल, सूक्ष्म आवण वदव्यही आहे तसाच मीदेखील 

देह आवण मनापलीकडे असलेलां आतमस्वरूप आहे. आज मला देह आवण मनाची जाणीव आहे 

पण आतमस्वरूपाची नाही.   

आज आपलां जगणां बहुताांश स्थूल पातळीवरच आहे. मनाच्या ओढींनुसार देहाला राबववण्यात, 

सजववण्यात, पोसण्यात, जपण्यातच आपण दांग आहोत. अशा वस्थतीतल्या आपल्यासारख्या 

साधकाला वतन्ही वत्रभुवने आनांदाने दाटून सवाषतमकपणे तयाचा भोग घेण्याचा मागष तुकाराम महाराज 

साांगतात, आपल्या देहबुद्धीच्या मरणाचा अनुपम सोहळा आपल्या डोळयाांनी पहा! श्रीगोंदवलेकर 

महाराज हाच मागष वेगळया शब्दाांत साांगतात.. 'जो आपला हात माझ्या हातात देतो तयाचा हात 

रामाच्या हाती वदल्यावशवाय मी राहात नाही! ' ऐकायला छान वाटतां पण हात हाती देऊ लागताच 

वत्रभुवनाला हादरे बसू लागतात! 
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१७४. मूलाधार 

चतैन्य प्रेम 

Published: Wednesday, September 4, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, 'जो आपला हात माझ्या हातात देतो तयाचा हात रामाच्या हाती 

वदल्यावशवाय मी राहात नाही! ' आता हे हात हातात देणां म्हणजे देहबुद्धीच्या मरणासाठी राजी होणांच 

आहे. आता याहीपुढे जाऊन महाराज साांगतात, मुलानां आईचा हात धरला तर तो कधीही सोडून 

पळू शकतो, पण आईनां जर मुलाचा हात हातात घेतला तर तयानां वकतीही उडय़ा मारो, ती तयाला 

सोडत नाही. तसा तुमचा हात मी हातात घेतला आहे, तो रामाच्या हाती वदल्यावशवाय मी राहणार 

नाही! हे सारां  ऐकायला, वाचायला फार छान वाटतां. प्रतयक्षात तयाांनी जर हात हातात धरला तर 

आपला हात सोडवून घेण्यासाठी तळमळ सुरू होते! तयाांनी आपला हात हाती घेणां म्हणजे आपल्या 

जगण्याला बोधाची, आजे्ञची चौकट घालून देणां. आपण कसे असतो? आपण देवातही ववर्यच 

पाहातो. अथाषत आपला परमाथषही प्रपांचाची गोडी जपतच सुरू असतो. तयाांची आज्ञा तया गोडीच्या 

आड येणारीच असते. ते प्रपांच सोडायला साांगत नाहीत पण तयातली गोडी सोडायला साांगतात. 

आपली गत अशी असते की प्रपांचही एकवेळ सोडू पण तयाची गोडी मनातून सोडणार नाही. पण 

देहस्वरूपातच अडकलेल्या मला परमातमस्वरूपात ववलीन करण्याचा तयाांचा वनश्चय असतो. मला 

ज्या परमातमस्वरूपात ववलीन करायचे आहे तया परमातमस्वरूपात ते आधीच ववलीन असतात. 

मला ती परमप्राप्ती व्हावी यासाठी माझ्या देहबुद्धीची आतमबुद्धी व्हावी लागते. ती प्रवक्रया तेच सुरू 

करतात आवण अनांत अडथळे पार करत ती शेवटालाही तेच नेतात. या प्रवक्रयेची सुरुवात असते 

ती अनुग्रहाने. वववधवत् अनुग्रहाची वा दीक्षेची जी प्रवक्रया आहे वतच्या अखेरीस वशष्य सद्गुरूां ना 

साष्टाांग दण्डवत घालतो. तयाचबरोबर सद्गुरुां समोर एक वाक्यही उच्चारतो की, आजपासून माझे तन, 

मन, धन सारे तुम्हालाच समवपषत आहे! आपण भारावून तसां म्हणतोही पण प्रतयक्षात हात हातात 

घेण्याची, अथाषत माझी देहबुद्धी खरवडण्याची प्रवक्रया सुरू होते तेव्हा तन, मन आवण धन या 

वत्रभुवनाांना पवहला हादरा बसतो! ज्याांच्या हाती मी हात देत आहे आवण ज्या परमातमस्वरुपाची 

प्राप्ती ते करून देणार आहेत , ते सद्गुरू आवण तो परमातमा आहे कसा? तयाांचे वणषन शब्दाांनी शक्य 

नाही. तरीही गणपती अथवषशीर्ांतील काही श्लोकाांवरून साांगायचां तर- ' 'सषव जगवददां तवत्तो जायते। 

सषव जगवददां तवत्तवस्तष्ठवत। सषव जगवददां तववय लयमेष्यवत। सषव जगवददां तववय प्रतयेवत।। ' ' हे सवष जग 

तुझ्यातूनच उतपन्न होते, हे सवष जग तुझ्याच आधारावर वटकते आवण हे सवष जग तुझ्यातच ववलीन 

पावते. हे सवष जग तुझ्यामुळेच प्रतययास येते. ' 'तवां गुणत्रयातीत:। तवमवस्थात्रयातीत:। तवां 

देहत्रयातीत:। तवां कालत्रयातीत:। तवां मूलाधारवस्थतोवस वनतयम्। तवां शवक्तत्रयातमक:।। ' ' तो वतन्ही 

गुणाांच्या, वतन्ही अवस्थाांच्या, वतन्ही देहाांच्या, वतन्ही कालाांच्या, वतन्ही शवक्तां च्या पलीकडे आहे. तो 

मूलाधार आहे. तुकोबा ज्या वतन्ही वत्रभुवनाांचा उल्लेख करतात तयाचा आवण या श्लोकाांचा सांबांध 

आहे. तसांच तन-मन-धनाच्या समपषणाशीही तयाचा सांबांध आहे! 
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१७५. तन-भुवन 

चतैन्य प्रेम 

Published: Thursday, September 5, 2013 

देहबुद्धीचां मरण म्हणजे अहांकाराचा लय साधायचा तर माझा हात, अथाषत माझी कतेपणाची भावना, 

कतेपणाचा ताठा, कतेपणाचा गवष हा सद्गुरूां च्या हाती सोपवला पावहजे. ज्या परमातम्यात सद्गुरू 

सदोवदत रममाण आहेत तो परमातमा आवण अथाषत ते सद्गुरूही कसे आहेत? तयाांच्या तया वस्थतीची 

झलक आपण अथवषशीर्ांच्या काही श्लोकाांतून पाहात आहोत. हा सद्गुरू वतन्ही गुणाांच्या, वतन्ही 

अवस्थाांच्या, वतन्ही देहाांच्या, वतन्ही कालाांच्या, वतन्ही शक्तींच्या पलीकडे आहे. तो मूलाधार आहे. 

या सद्गुरूां ना मी तन, मन, धन सवषस्वानां अपषण करणां म्हणजेच माझा हात तयाांच्या हाती देणां आहे. 

तुकोबा ज्या वत्रभुवनाांचा उल्लेख करतात तयाांचा माग या तन, मन, धनातूनच घेता येतो. ज्या सद्गुरूां ना 

सारी कतृषतवशक्ती समवपषत करायची आहे, तयाांच्यात आवण माझ्यात फरक काय आहे? सद्गुरू 

गुणातीत आहेत. आपण सत्, रज आवण तम या तीन गुणाांच्या प्रभावाखाली आहोत. सद्गुरू देहातीत 

आहेत. आपण स्थूल देह, सूक्ष्म देह आवण कारण देह या देहात बद्ध आहोत. सद्गुरू अवस्थातीत 

आहेत. आपण जागृती, स्वप्न आवण सुर्ुप्ती या तीन अवस्थाांमध्ये बद्ध आहोत. सद्गुरू कालातीत 

आहेत. आपण भूतकाळ, भववष्यकाळ आवण वतषमानकाळ या तीन कालाांमध्ये बद्ध आहोत. सद्गुरू 

वतन्ही शक्तींच्या पलीकडे आहेत. आपल्या वतन्ही शक्तींना मयाषदा आहेत. शारीररक , मानवसक आवण 

आवतमक या तया तीन शक्ती. आता तुकोबा जो 'वतन्ही वत्रभुवने ' असा उल्लेख करतात, तयाचा सांबांध 

तन, मन आवण धनाशीच असला पावहजे. आपलां समस्त जीवन या त्रयीमध्येच आहे. या वतघाांच्याही 

तीन अवस्था आहेत आवण म्हणूनच वतन्ही वत्रभुवने, म्हटलां असावां. तन म्हणजे देह. देहाच्या तीन 

अवस्था- स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह. मनाच्याही तीन अवस्था- जागृती, स्वप्न आवण सुर्ुप्ती. 

धन म्हणजे नेमकां  काय आवण तयाचे तीन प्रकार कोणते, हे आपण नांतर पाहू. आता प्रथम देहाचा 

ववचार करू. स्थूल देहाची आपल्याला जाणीव आहे. इतकेच नाही जन्मापासून आपले आपल्या 

देहाशी क्षणोक्षणीचे सख्य आहे, मैत्र आहे. क्षणोक्षणी आपल्याला आपल्या या देहाची जाणीव 

आहे. तेव्हा हा स्थूल देह, आपला आकार हेच आपण आहोत , आपलां खरां  स्वरूप आहे, असां 

आपण पक्केपणाने मानतो. काही तत्त्वज्ञ स्थूल, सूक्ष्म आवण कारण देहाांचा क्रम उलटा साांगतात. 

म्हणजे वववशष्ट देहाच्या आकारात जीव जन्माला येतो तयामागे जे कारण असतां, तयाला कारण देह 

म्हणतात. तयानांतर स्थूल देहात जीव प्रकटतो. पण तयाच्या वासनापुांजाचा म्हणून एक देह तयार होत 

असतो तोच सूक्ष्म देह. माणसाच्या इच्छा , वासना जशा असतील तयानुसार या सूक्ष्म देहाची 

जडणघडण होत असते. तया वासनाांनुरूप सांस्कार या सूक्ष्म देहावर होत असतात. मृतयूनांतर 

माणसाचा स्थूल देह सुटतो, तयाला अांतरतो. तयानांतर पुढील जन्म होईपयंत सूक्ष्म देहात तो वावरतो, 

असां तत्त्वज्ञान मानतां. हाच सूक्ष्मदेह स्वगषसुख वकां वा नरकयातना भोगतो. तर आपला देह असा 

देहाच्या या तीन अवस्थाांत बद्ध आहे. 
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१७६. मन-भुवन  

चतैन्य प्रेम 

Published: Friday, September 6, 2013 

दशेाच्या जशा तीन अवस्था असतात तशाच मनाच्याही जागतृी, स्वप्न आवण  सरु्पु्ती या तीन अवस्था 

असतात. आपण जागे असतो ती जागतृ अवस्था. आपण झोपतो तवे्हा ही स्वप्नाांच्या माध्यमातनू स्वतःची 

जाणीव असते. पण जवे्हा ती जाणीवही लोपते आवण आपण गाढ झोपलो असतो तवे्हा ती सरु्पु्ती अवस्था 

असते. तया गाढ झोपते स्वतःची न जगाची जाणीव झोपलेलीच असते. रमण महर्ी याांच्या सहवासातील 

क्षण ‘डे बाय द’े या ग्रांथात आहते. तयात रमण महर्ी एकदा म्हणतात,  

“ There  is an ‘I’ which comes and goes ; and another ‘I’ which always exist and abides. 

So long as the first I exists‚ the body consciousness and the sense of diversity or भेदबवुद्ध 

will persist. Only when that I dies‚ the reality will reveal itself. For instance‚ in sleep‚ 

the first I does not exist. You are not then conscious of a body or the world. Only when 

that I again comes up‚ as soon as you get out of sleep‚ you alone exist. . . That I which 

persist always and does not come and go is the reality. The other I which disappears in 

sleep is not real.”  

( आपल्यात एक ‘मी’ असतो जो येतो आवण जातो, दसुरा ‘मी’ मात्र सदोवदत असतो. जोवर पवहला ‘मी’ 

असतो तोवर दहेाची जाणीव आवण द्वतैाची जाणीव अथाषत भेदबदु्धी असते. जेव्हा तो ‘ मी’ मावळतो 

तेव्हा वास्तववक स्वरूप प्रकटते. उदाहरणाथष, झोपते पवहला ‘मी’ उरत नाही. तमु्हाला जेव्हा तमुच्या शरीराची 

वकां वा जगाची जाणीव नसते. तमु्हाला जाग येताच तो ‘मी’ दखेील तातकाळ जागा होतो, तोवर तमु्ही एकटेच, 

तमुच्या मळू स्वरुपात असता. हा ‘मी’ जो कायमच असतो, तो जात नाही की येत नाही, तोच वास्तववक 

आह.े झोपते जो मावळतो तो ‘मी’ खरा नाही.) रामनाांच ेह ेवचांतन मनात ठेवनू आपण या तीन अवस्थाांचा 

ववचार करू. आपली जागतृ अवस्था असते ती खरी जागतृी असते का ? जगाच्या ववचाराांनी ती अवस्था 

व्यापलेली असते. ववकार वासनाांनी भरलेल्या अहांयकु्त ‘मी’ ची जाणीव तवे्हा सदोवदत वजवांत असते. 

भवभ्रमाचां स्मरण आवण वास्तववक स्वरूपाच ववस्मरण यातच आपली जागतृ अवस्था लोटत असते. म्हणनूच 

जग झाला की योगी झोपतो आवण जग झोपत तेव्हा योगी जागा होतो,म्हणतात ना? ज्या अहांयकु्त गोष्टींनी 

जगाला जग यतेे तयाची जग योग्याला नसते. तेव्हा आपली ही जागतृ अवस्था अज्ञानान भरलेली असते. मग 

‘मनी वस ेते स्वप्नी वदस’े या उक्तीप्रमाणे जागतृ अवस्थेत मनात उठणारे जे वासानातरांग असतात, तयाांच ेज े

अवमट सांस्कार मनावर झाले असतात तयानसुार स्वप्नावस्थाही सरते. अथाषत अधषवट वनिावस्थेत अहांयकु्त 

‘मी’ पणूष मावळलेला नसतो. स्वप्नातही तयाची जाणीव नसते. तयामळेुच स्वप्नातल्या सांकटाांनीही माणसू तया 

क्षणी भयाचा अनभुव करत असतो. पण जेव्हा ही अवस्था ही सरते आवण गाढ झोप लागते तवे्हा जो तरीही 

प्रगाढ शाांती भोगत असतो तो असतोच; ती अवस्था सरु्पु्तीची. 
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१७७. धन 

चतैन्य प्रेम 

Published: Monday, September 9, 2013 

आपला दहे आवण आपलां मन ह े दोन्ही आज भौवतक जगात जखडलां आह.े तयामळेुच दहेाच्या आवण 

मनाच्या सवष अवस्थाांत भौवतक जगाचाच प्रभाव आह.े भौवतक जग ह ेअशाश्वत आह.े तयामळेु दहे आवण 

मनावर तसचे दहे आवण मनाच्या अवस्थाांवर अशाश्वताचाच प्रभाव आह.े आता धनाचा ववचार करू. धन 

म्हणजे आपल्याला पसैा वाटतो. प्रतयक्षात धन म्हणजे माझ्याकडे जे जे आह ेते. या धनाच ेतीन प्रकार साांगता 

येतील. तयातील दोन प्रकार म्हणजे स्थलू आवण सकू्ष्म. माझ्याकडे स्थलू अस ेभौवतकही आह ेतयाचप्रमाण े

सकू्ष्म अशा क्षमताही आहते. दहेापासनू ते भौवतक पसाऱ्यापयतंच े सारे काही स्थलू आह.े शारीररक, 

मानवसक, बौवद्धक अशा समस्त क्षमता या सकू्ष्म आहते. ह ेसमस्त जगत स्थलू आवण सकू्ष्मान ेभरले आह.े 

तयाबरोबरच तयाची जी वतसरी अज्ञात वमती आह ेती वदव्य आह!े या चराचरात परमातमा भरला आह.े तो 

जाणवेल तेव्हा स्थलू आवण सकू्ष्म भौवतकातील वदव्यतवही जाणव ूलागेल. आता साधकापरुता थोडा ववचार 

करू. दहे आवण दहेाच्या तीन अवस्था, मन आवण मनाच्या तीन अवस्था याांचा ववचार केला की जाणवेल 

स्थलूापासनू सकू्ष्मापयंत आवण तयानांतर अवतसकू्ष्माकडे असा तयाांचा क्रम आह.े कारण दहे आवण सरु्पु्ती 

अवस्था या अवतसकू्ष्माचा सांकेत करतात. भौवतकातील स्थलू आवण सकू्ष्मानांतर वदव्याची पातळी ही 

अवतसकू्ष्म आह.े तन, मन आवण धनाचां जसजसां समपषण होत जाईल तसतसां या वतन्हींच्या अवतसकू्ष्म 

अवस्थेपयंत साधक पोहोचले तयानांतर तयाचां जीवन वदव्य होईल. आज आपण सद्गरुूां ना आपण तन, मन, धन 

समवपषत केल्याचां नसुतां म्हणतो. प्रतयक्षात तया समपषणाचा खरा अथषही आपल्याला माहीत नसतो. तन, मन 

आवण धनाचां समपषण म्हणजे काय? दहेाचां समपषण म्हणजे दहेाच्या सवयींचा, दहेबदु्धीचा, दहेाच्या 

सखुासीनतेचा तयाग. मनाचां समपषण म्हणजे मनाच्या सवयींचा, मनाच्या ववकारवशतेचा, मनाच्या 

वासनालोलपुतचेा तयाग. धनाचां समपषण म्हणजे धनासक्तीचा, भौवतकाच्या आसक्तीचा, भौवतकालाच सवषस्व 

मानण्याच्या वतृ्तीचा, भौवतकावर ववसांबण्याच्या सवयीचा तयाग. आता तन, मन आवण धन या क्रमवारीतील 

धनाचा खरा अथष पाहू. ह ेधन म्हणजे आतमा! आतमस्वरूप हाच वजवाचा खरा आधार आह.े परमातम्याचा 

हाच वदव्याांश आह.े तया आतमस्वरूपाची जाणीव होईल तेव्हाच खऱ्या अथाषनां माणसाचां जीवन वदव्यतवानां 

भरून जाईल. माणसू म्हणज ेनसुतां शरीर वकां वा मन नव्ह.े शरीर, मन आवण आतमा याांची तो त्रयी आह.े प.ू 

बाबा बेलसरे याांच्या शब्दाांत साांगायचां तर, 'शरीर आवण मन याांना सवषस्व माननू आतम्याला ववसरणे म्हणज े

आतमहतयाच आह!े' तेव्हा शरीर आवण मनात ज्या आसक्तीनां मन अडकलां आह े तया आसक्तीचा तयाग 

म्हणजे तन आवण मनाचां समपषण आह.े तयानांतर आतमधनाची जाणीव होईल. ते आतमधनही तयाांच्याच चरणीं 

समवपषत करणां म्हणज ेतन, मन आवण धनाचां पणूष समपषण. मग सवष काही ज्याला ह ेसाधले तोच 'आपलुें मरण 

पावहले म्याां डोळाां। तो झाला सोहळा अनपुम्य।।'' म्हण ूशकेल. 
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१७८. सघंषथ 

चतैन्य प्रेम 

Published: Wednesday, September 11, 2013 

जो आपल्या डोळयाांनी आपल्या देहबुद्धीचां मरण पाहील तयाला तो सोहळा अनुपम्य वाटेल. 

तयालाच, ' 'आनांदें दाटलीं वतन्ही वत्रभुवनें। सवाषतमकपणे भोग झाला।। ' ' हा अनुभव येईल. तन, मन 

आवण धनाची वत्रभुवने आनांदानां दाटतील. सवष काही परमातमसत्तेनांच व्यापून आहे. माझां 

आतमस्वरूपही तयाचाच अांश आहे. तयामुळे कताष, भोक्ता सारां  काही मीच आहे, या जावणवेनां जीवन 

सवाषतमक होईल. कुणी म्हणेल, अहो गणपती अथवषशीर्ष काय , तुकाराम महाराज याांचा अभांग 

काय, हे चैतन्य वचांतन कसां म्हणावां? तर श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्याच एका वाक्यातून हा 

ववचारप्रवाह आला ते वाक्य म्हणजे , 'वासनेत जन्माला येऊन देवाला दत्तक गेल्यावर आपले मरण 

आपल्या डोळयाांना वदसेल! ' माणसाचा जन्म वासनेच्या पोटी झाला आहे. आता देहाला दत्तक 

जायचां की देवाला दत्तक जायचां, हे आपल्याला ठरवायचां आहे. आपण श्रीमहाराजाांपाशी आलो 

आहोत, स्वत:ला श्रीमहाराजाांचे मानतो आहोत, तयामुळे आपण देवाला दत्तक जायचा वनणषय घेतला 

आहे. आता ही दत्तकववधानाची प्रवक्रया म्हणजेच देहबुद्धीची देवबुद्धी करण्याची प्रवक्रया आहे. 

देवाला दत्तक जाणां म्हणजेच देहाची गुलामी सोडून देवाचे दास होणां. देहाच्या गुलामीमुळेच मी माझां 

खरां  स्वरूप ववसरून भ्रामक 'मी 'च्या गुलामीत अडकलो आहे, असां सांत साांगतात. मी देवाचा दास 

झालो तर माझा भ्रामक 'मी ' वजांकला जाईल. तो वजांकला गेला की तया भ्रामक 'मी 'च्या आधारावर 

वनमाषण झालेलां 'माझां' भ्रामक जगही वजांकलां जाईल. ' 'ज्याने प्रपांच वजांकला तयाने जग वजांकले, ज्याने 

आपल्याला वजांकले तयाने प्रपांच वजांकला. मी देवाचा दास झालो तर मी वजांकला जाईन '' (बोधवचने, 

क्र. ८६२), या श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या बोधवचनाच्या वनवमत्ताने गेले २४ भाग आपण ही 

प्रदीघष चचाष केली. देवाचा दास होणां म्हणजे देवाला दत्तक जाणां, देवाला दत्तक जाणां म्हणजे आपल्या 

देहबुद्धीचां मरण स्वतच्या डोळयाांनी पाहाणां, हे आपल्या या चचेचां सार होतां. या भ्रामक 'मी 'ला 

वजांकण्याची लढाई, हाच आपल्या वचांतनाचा अखेरचा टप्पा आता सुरू होत आहे. आता प्रश्न असा 

की, या लढाईची गरज काय? याचां प्राथवमक पातळीवरचां उत्तर असां की तयामुळे जगणां अवधक 

स्वतांत्र, मुक्त आवण आनांददायी होईल. तसांही आपलां जीवन म्हणजे एक लढाईच आहे, असां 

प्रतयेकाला वाटतां. आपल्या मनात काही अपूतष इच्छा असतात, आपली काही स्वप्नां असतात. 

तयाांच्या पूतीसाठी आपल्याला वजतकां  बाह्य़ पररवस्थतीशी व प्रसांगी व्यक्तींशीही झगडावां लागतां, 

वततकां च आपल्या आांतररक क्षमताांमधील उवणवाांशीही लढावां लागतां. तेव्हा हा जीवनसांघर्ष, 

जगण्याची ही लढाई कुणालाच सुटलेली नाही. फरक इतकाच की भ्रामक 'मी 'च्या जोरावर आवण 

तयाच्याच अपेक्षापूतीसाठी या लढाईसाठी आपण आपली शक्ती पणाला लावतो, तयाऐवजी 

आपल्या वास्तववक स्वरूपाच्या प्राप्तीसाठी या भ्रामक 'मी 'ववरुद्धच ही लढाई लढण्याकडे 

आपल्याला शक्ती वळवायची आहे. लढणार आपणच आहोत आवण लढाई आपल्याववरुद्धच आहे!  
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आपल्या भ्रामक 'मी 'शी लढाई करायची , म्हणजेच ज्या भ्रामक कल्पनाांचा आपल्या मनावर, 

बुद्धीवर, वचत्तावर प्रभाव आहे, ज्या भ्रामक अपेक्षाांच्या ओझ्यानां आपलां मन, वचत्त, बुद्धी झाकोळली 

आहे तया भ्रामक कल्पना , भ्रामक अपेक्षाांववरुद्ध आपल्याला लढायचां आहे. आपल्या मनात 'प्रपांच 

हाच सुख देईल ' ही भ्रामक कल्पना आहे. तया कल्पनेनुसारच बुद्धी मला मागष दाखवते आवण 

वचत्तातही तीच आस आहे. 'केवळ प्रपांचातच सुख आहे', अशा या भ्रामक कल्पनेबरोबरच , 'प्रपांच 

माझ्या मनाजोगता होईल ', ही भ्रामक अपेक्षाही माझ्या मनात खोलवर रुजली आहे. माझ्या बुद्धीवर, 

वचत्तावर वतचा ठसा आहे. आता तत्त्वज्ञान सगळां  बाजूला ठेवून आपलाच प्रपांच डोळयासमोर आणून 

साांगा, प्रपांच वनव्वळ सुखाचाच असतो का? तो कधी मनाजोगता होतो का? एका क्षणी तो सुखाचा 

वाटतो तर क्षणाधाषत तो दु:खाचा वाटू लागतो. तो माझ्या मनाजोगता करायचा म्हणजे काय? 

श्रीमहाराज म्हणतात , 'प्रपांच हा पाचाांचा असतो, तयात मला एकटय़ालाच सुख कसे वमळेल?' आता 

याचे दोन अथष आहेत. सांसारापासून फारकत घेतलेला साधक वदसायला एकटा वदसला तरी तयाचाही 

प्रपांच असतोच. तोही पाचाांचा असतो. हे पाच म्हणजे पाच ज्ञानेंवियां आवण पाच कमेवियां. या 

इांवियाांची जगाकडे स्वभावत:च ओढ असते आवण वतला भगवांताकडे वळवण्याचां आव्हान या 

साधकाच्या प्रपांचात असतां. अगदी तयाचप्रमाणे गृहस्थाश्रमी साधकाचा प्रपांचही पाचाांचा असतो. 

म्हणजेच पाच ज्ञानेंवियां व पाच कमेवियाांनी या प्रपांचाची सूक्ष्म बाजू व्यापलेली असते तर पतनी, 

मुले, भावांडे, आई व वडील असे 'माझे' पाचजणही तया प्रपांचात 'मी 'पाठोपाठ असतातच. जगातला 

प्रतयेकजणच स्वाथषपे्रररत असल्यानां प्रपांचात तया स्वाथाषचां प्रवतवबांब पडणां अटळ असतां. अथाषत, 

प्रपांचातल्या प्रतयेकाला तया स्वाथाषपायी सवष सुख आपल्यालाच वमळावां, असां वाटतां. प्रपांचातल्या 

इतराांनी आपल्या मनासारखां वागावां, ही इच्छा तयातूनच येते. प्रपांच आपल्या मनाजोगता व्हावा, ही 

अपेक्षा मग मन, वचत्त, बुद्धीवर पकड घेते आवण सारां  जगणां याच अपेक्षेभोवती वभरवभरत राहातां. 

तेव्हा प्रपांच करीत असतानाच तो वनरपेक्ष आवण भ्रामक कल्पनाांपासून मुक्त करायचा तर तयासाठी 

मोठेच धैयष लागते. श्रीमहाराजाांचां एक वाक्य आपण आधीच पावहलां आहे, ''प्रपांचात पैशाइतकीच 

धीराची गरज आहे' '(बोधवचने, क्र. ४०१). धैयष असेल तर जग आहे तसेच राहूनही तयात 

आपल्याला आनांदानां राहाता येईल, असा सांताांचा साांगावा आहे. तया आनांदाच्या प्राप्तीची पायवाट 

आता आपण जाणून घेऊ. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''आनांदाचा शोध सांताांनी केला. राम 

कताष मानून स्मरणात राहणे हाच आनांदाचा खरा मागष होय. आपली आनांदाकडे स्वाभाववक ओढ 

आहे. आपण आनांदाला कारणे वनमाषण करतो. तयामुळे मध्ये आडकाठी आपणच आणतो. कारणाचा 

आनांद कारणापुरता वटकतो. ज्या भगवांताजवळ आनांद राहतो तयाचे होऊन रावहले तरच अखांड 

आनांदी होता येईल '' (बोधवचने, क्र. २९५). 
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१८०. आनंदाची पायवाट 

चतैन्य प्रेम 

Published: Friday, September 13, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनी आनांदाच्या प्राप्तीसाठी जो उपाय साांवगतला आहे ती म्हणजे आनांदाकडे 

नेणारी पायवाटच आहे! श्रीमहाराजाांचे जे बोधवचन आपण पाहात आहोत, तया सांदभाषत पायवाट 

या शब्दाला फार अथषगभष छटा आहेत. मुक्कामाला लवकर पोहोचववणाऱ्या जवळच्या मागाषला 

आपण पायवाट म्हणतो. नेहमीच्या रस्तयासारखी ती  सुखदायी नसते. ती दगडमातीची, प्रसांगी 

डोंगरदऱ्यातूनही जाणारी असू शकते. पण तीच सवाषत जवळचा मागष असते. पायवाटचा दुसरा अथष 

असा की ती केवळ पायाांनीच कापता येते. म्हणजेच आचरण करूनच हा मागष क्रमावा लागतो , 

तरच आपण मुक्कामाला पोहोचतो. मग श्रीमहाराजाांनी साांवगतलेली आनांदाची ही पायवाट कोणती 

आहे? श्रीमहाराजाांच्या शब्दाांत साांगायचां तर, ' 'राम कताष मानून स्मरणात राहणे हाच आनांदाचा खरा 

मागष होय. ज्या भगवांताजवळ आनांद राहतो तयाचे होऊन रावहले तरच अखांड आनांदी होता येईल! ' ' 

म्हणजेच कतेपण भगवांताकडे देणे, तयाच्याच स्मरणात राहणे आवण तयाच्याच जवळ राहणे , हीच 

आनांदाकडे नेणारी पायवाट आहे. आता आपणही जन्मापासून मरेपयंत आनांद वमळावा, याच हेतूने 

धडपडत असतो. आनांद वमळावा म्हणून आपले वकतयेक जन्म खची  पडले पण अतृप्त मनानेच 

आपण जग सोडत आलो आहोत. या आनांदाचा खरा शोध सांताांनीच केला, असां श्रीमहाराज 

साांगतात. आता सवषच सांताांची चररत्रां डोळयासमोर आणून पाहा. घरची माणसां दुष्काळानां 

अन्नाअभावी दगावणां, ऐश्वयष नष्ट होऊन गररबी येणां, लोकाांनी सतत अपमान करीत राहणां, ही सांकटां  

काय कमी आहेत? तुकाराममहाराजाांनी आयुष्यभर ती भोगली. (आता तुकोबाांच्या दु:खात कोणी 

पतनीची साथ नसणां, हे दु:खांही जोडतील. पण तुकाराममहाराज जसे ववठ्ठलाला सवषस्व मानून अखांड 

ध्यानमग्न असत तशी आवलाई ऊफष  वजजाबाई ही तुकाराम महाराजाांना सवषस्व मानून वदवसरात्र 

तयाांच्याच स्मरणात असे. 'काळतोंडय़ा ' म्हणून का होईना, ववठ्ठलाचां वतला सतत स्मरण असे आवण 

दोन-तीन डोंगर पालथे घालून पतीला खाऊ घातल्यावशवाय ती अन्नाचा घास घेत नसे. या भक्तीची 

अलौवककता आपल्याला कशी समजणार?) सांत सखूला टोकाचा सासुरवास होता, चोखामेळा 

महाराजाांना जातयांधाांचा जाच होता, ज्ञानेश्वर व सवषच भावांडाांना समाजाने वाळीत टाकले होते.. 

प्रतयेक सांताांचां लौवकक चररत्र असां अपमान, अतयाचार, उपेक्षा याांनी भरलेलां आहे. तयाांच्या तुलनेत 

आपलां जीवन वरकरणी वकतीतरी सुखाचां आहे तरी आनांदाचा शोध सांताांनाच लागला आवण आम्ही 

अतृप्तच का? तयातही ववशेर् गोष्ट अशी की सांताांना तयाांच्या जीवनकायाषच्या अखेरी अखेरीस 

लोकाांकडून मान वमळू लागला. म्हणजेच तयाांचां बहुताांश जीवन वरकरणी पाहता दु:खाांनीच भरलां 

होतां. तरीही तयाच जीवनात तयाांना आनांदाचा शोध लागला आवण चाांगले वदवस आले तरी आम्ही 

आनांद गवसल्याचा दावा करू शकत नाही. असे का? कारण, आनांदाची पायवाट केवळ सांताांनीच 

तुडवली. आम्ही पवहल्या पावलावरच अडखळतो! 
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१८१. मूळ आनि पानं 

चतैन्य प्रेम 

Published: Monday, September 16, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ' 'आनांदाचा शोध सांताांनी केला. राम कताष मानून स्मरणात राहणे 

हाच आनांदाचा खरा मागष होय. आपली आनांदाकडे स्वाभाववक ओढ आहे. आपण आनांदाला 

कारणे वनमाषण करतो. तयामुळे मध्ये आडकाठी आपणच आणतो. कारणाचा आनांद कारणापुरता 

वटकतो. ज्या भगवांताजवळ आनांद राहतो तयाचे होऊन रावहले तरच अखांड आनांदी होता येईल. '' 

आपणही जन्मापासून अखेपयंत आनांद वमळावा म्हणूनच धडपडतो. सांत मात्र तो आनांद अखांड 

वमळवतात आवण दुसऱ्याला देऊही शकतात. याचां कारण आनांद वमळवण्याचा आपला मागष आवण 

तयाांचा मागष वभन्न असतो. ज्या अथी आपल्याला अखांड आनांद वमळत नाही आवण तयाांना वमळतो, 

तया अथी आपला मागष चुकीचा असला पावहजे आवण तयाांचाच बरोबर असला पावहजे. एखाद्या 

झाडाची जोपासना करायची असेल तर तयाच्या प्रतयेक पानाला पाणी घालण्याची धडपड जशी 

वबनकामाची असते, तसा आपला आनांदाचा शोध असतो. झाडाच्या मुळाशीच पाणी घातलां तर ते 

सांपूणष झाडाला आपोआप पोहोचतां, तयाप्रमाणे या ववश्वाचां जो मूळ आहे तया परमातम्याचीच प्राप्ती 

सांत करून घेतात आवण तयामुळे अखांड आनांदाचां झाडांही तयाांच्या जीवनाच्या अांगणात बहरत 

असतां. झाडाच्या प्रतयेक पानाला पाणी घालण्याची धडपड करावी तयाप्रमाणे प्रपांचातल्या आवण 

आपल्या गोतावळयातल्या प्रतयेक माणसाला आपलासा करण्याची आपली धडपड असते! 

'आपलासा ' म्हणजे आपल्या मनासारखा. आता जोवर आपल्या स्वाथाषला बाधा येत नाही तोवरच 

आपणही वजथे दुसऱ्याचे राहातो, वतथे प्रतयेकजण कायमचा आपल्या मनानुसार व्यवहार करणारा 

होणे कसे शक्य आहे? तेव्हा परस्पराांच्या स्वाथाषत बाधा येत नाही तोवरच या जगातले सांबांध 

वटकतात आवण चाांगलेही भासतात. स्वाथाषला थोडां  नख लागलां की तया सांबांधाांत बेबनाव वनमाषण 

होतो. या सवष धडपडीत आपल्या व्यवहारात , आपल्या ववचारात, आपल्या भावनेतदेखील 

एकवाक्यता राहात नाही. तयाचा पररणाम आपल्याही मनाच्या वस्थरतेवर होतो. आपण दूरच्या 

प्रवासाला वनघालो आहोत आवण गाडीतल्या काही सहप्रवाशाांचा स्वभाव आपल्याला आवडला 

नाही तरी आपण तयाकडे दुलषक्ष करतो. मुक्कामाला पोहोचण्याकडेच आपलां सवष लक्ष असतां. तया 

सहप्रवाशाला 'सुधारायच्या ' वकां वा तयाचे 'ववचार बदलायच्या ' प्रयतनाांत आपण मुक्कामाकडे दुलषक्ष 

होईल, इतपत गुांतून पडत नाही. प्रपांचात मात्र दुसऱ्याला सुधारण्यात, म्हणजेच तयाला आपल्या 

मनासारखां घडववण्यात, वळववण्यात आपण नको वततकी शक्ती आवण वेळ खचष करीत असतो. 

भ्रमात अडकलेल्या एकाने दुसऱ्याचा भ्रम दूर करण्याचाच हा आटावपटा असतो. आधी मी सुधारलो 

आहे का, माझ्या जीवनाची वदशा योग्य आहे का , याचा ववचारही आपण करीत नाही. सांतदेखील 

दुसऱ्याला योग्य काय, ते साांगतात. पण तयात आांतररक कळकळ असते, आटावपटा नसतो. तयाांचां 

सांपूणष जीवन एकाशीच कें वित असल्यानां ते अखांड आनांदाची एकलय अनुभवत असतात. 
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१८२. काला 

चतैन्य प्रेम 

Published: Tuesday, September 17, 2013 

एका घरातल्या माणसाांचेही स्वभाव वभन्न वभन्न असतात. प्रतयेकाच्या मनाची आवण स्वभावाची 

घडण वेगळी असते , मनावरचे सांस्कार वेगळे असतात, स्वप्नां वेगळी असतात, अपेक्षा वेगळया 

असतात, क्षमता वेगळी असते, शारीररक आवण मानवसक शक्तीत अवधक-उणेपणा असतो. अशी 

वभन्न स्वभावप्रकृतीची माणसां प्रारब्धयोगानां रक्ताच्या नातयानां एकाच छताखाली आली असतात. 

तेव्हा इतक्या वभन्न वृत्तीच्या लोकाांमध्ये एकलय असणां कठीणच असतां. आता कुणी म्हणेल, एकाच 

घरात एकाच पद्धतीचे सांस्कार होतात मग मनावरचे सांस्कार वेगवेगळे असतात, हे कसां बरोबर 

आहे? तयाचां थोडां स्पष्टीकरण केलां पावहजे. सांस्कार हे बाहेरून होत नसतात. अवतीभवतीच्या 

माणसाांच्या व्यवहारातून, बोलण्यातून मन जे सांस्कार सूक्ष्मपणे ग्रहण करीत असतां तेच अवधक 

व्यापक आवण खोलवर उमटणारे असतात. स्वभावाच्या जडणघडणीवर याच सांस्काराांचा ठसा मोठा 

असतो. तयामुळे एकाच घरातल्या दोन्ही भावांडाांना एकाच वशस्तीत वाढवले, ठरावीक स्तोत्रे, श्लोक, 

बाराखडी, परवचे वगैरे करून घेतले , एकाच शाळेत घातले, एकत्रच अभ्यास घेतला म्हणजे दोघाांची 

मने एकाच पद्धतीचे सांस्कार ग्रहण करीत असतात, असा नव्हे. तेव्हा आपला प्रपांच असा एक 

कालाच असतो. तो सुखाचा कसा होईल? श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात- ' ' अनेक वस्तू एकत्र 

आणणे म्हणजे काला करणे. वनरवनराळया स्वभावाची , गुणदोर्ाांची आवण आवडी-वनवडीची अनेक 

माणसे एकत्र येणे म्हणजे तयाचा काला होणे ; पण ज्या काल्यात गोपाळ आला तो खरा गोड झाला. 

काल्यात गोपाळ आणणे जरूर आहे. आपला प्रपांच सबांध सृष्टीतला एक अांश आहे. सृष्टीमध्ये जे 

आहे ते आपल्या प्रपांचात आहे. अथाषत जे आपल्या प्रपांचात आहे ते सृष्टीमध्ये वदसू शकेल. मग 

प्रपांचातल्या काल्यात ज्याने गोपाळ आणला तयाला सृष्टीतला गोपाळ वदसायला वेळ लागणार नाही. 

गोपाळकाला करताना नाना तऱ्हेचे खेळ खेळतात , वधांगामस्ती करतात. पण हे सगळे करताना 

गोपाळाला मात्र ववसरत नाहीत. तसे प्रपांचात सगळया गोष्टी करताना 'या गोपाळाच्यामुळे आहेत ' 

ही जाणीव ठेवून वागणे हे गोपाळकाल्याचे खरे बीज आहे. हा गोपाळकाला प्रतयेकाने आपआपल्या 

घरी करावा. तयाला कशाचीही गरज नाही. तेथे कसलाही भेद नाही. तेथे एकच वटकवून एकाला 

भजावे लागते. अनेकात एकतव पाहणे हे गोपाळकाल्याचे शेवटचे ध्येय आहे. सवाषभूती भगवांत 

पाहण्याचा अनुभव ज्याला पावहजे असेल तयाने आधी आपल्या घरात प्रतयेकात तो आहे, ही जाणीव 

ठेवून वागावे. प्रतयेक कायाषत गोपाळाचा हात आहे ही जाणीव ठेवून वागा, म्हणजे तो काला 

अवतशय गोड होतो. पण जेथे काला आहे आवण गोपाळ नाही तेथे मात्र भाांडण असते. तो गोड होत 

नाही. ज्याला आपला काला म्हणजेच प्रपांच गोड व्हावासा वाटतो तयाने आपल्या घरात भगवांताला 

आणावा. आपल्या प्रपांचात गोपाळाचे स्मरण ठेवून राहा, मग तो प्रपांच गोड झाल्यावशवाय राहणार 

नाही. '' (चररत्रातील प्रवचने, पृ. ६१४). 
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१८३. प्रपंचसखु 

चतैन्य प्रेम 

Published: Wednesday, September 18, 2013 

आपला ववर्य सुरू करण्याआधी एका शांकेचां वनराकरण केलां पावहजे. एका साधकाच्या मनात शांका 

आली की सांसारात शाश्वत सुख नसलां तरी सुख नसतां, असां कसां म्हणावां? तयासाठी आपल्याच 

वचांतनातली वाक्यां नीट वाचा, तयात कुठेही प्रपांचात सुख नसतांच, असां म्हटलेलां नाही. तर 'केवळ 

प्रपांचातच सुख आहे' या कल्पनेला भ्रामक म्हटलेलां आहे. म्हणजे प्रपांचात केवळ सुखच आहे, ही 

कल्पना भ्रामक आहे तयाचप्रमाणे केवळ प्रपांचातच सुख आहे, ही कल्पनाही भ्रामक आहे. 

प्रपांचातल्या ज्या गोष्टी आपल्याला सुखाच्या वाटतात तयापलीकडेही फार मोठां  सुख असू शकतां. 

तयासाठी प्रपांचात राहूनच प्रपांचाच्या आसक्तीपलीकडे जावां लागतां. अध्यातम वगैरेही सोडून द्या. 

साध्या माणसालाही प्रपांचातल्या आसक्तीपलीकडे जाण्याची गरज कोठल्या ना कोठल्या वळणावर 

वाटतेच. जो या आसक्तीपलीकडे जाऊ शकत नाही , तयाला प्रपांचातलां सुखही वनभेळपणे भोगता 

येत नाही. या आसक्तीपलीकडे जाता आलां नाही, तर काय होतां? प्रपांचातल्या ज्या गोष्टी वा व्यक्ती 

आपल्याला सुखाचां कारण वाटतात तयात आपण गुांतून जातो, तयाांच्याकडून आपण अपेक्षा बाळगू 

लागतो आवण वाढवू लागतो आवण तया नेहमीच सुखकारकच असतील, असेही मानू लागतो. 

तयातून मग अपेक्षाभांगाचां दु:खांच वाटय़ाला येतां. प्रपांचात सुखाभासाचेही क्षण अनेक असतात. ते 

कायमचे वटकवण्याची धडपड मात्र दु:खदायक असते. जे मला सुखाचां वाटतां तेच घडावां, तेच 

वटकावां, ही धडपड म्हणजेच 'प्रपांच माझ्या मनाजोगता व्हावा', ही इच्छा. तीसुद्धा भ्रामकच असते. 

आपण पत्त्याचा खेळ खेळतो , तयात आनांद नसतो का? असतो. प्रतयक्षात खेळातल्या पत्त्याांतले फार 

थोडे पत्ते आपल्या हातात येतात. जे हातात येतात तयाच पत्त्याांनी खेळावां लागतां. आपली प्रतयेक 

खेळी ही वजांकण्यासाठीच असते. तरीही तया खेळातली हार-जीत दोन्ही आपण सहजतेनां स्वीकारतो 

आवण प्रतयेक डाव आपल्याला आनांदाचा वाटतो. प्रपांचात मात्र आपण हार-जीत अगदी वजव्हारी 

लावून घेतो. प्रपांचात आपल्याला जीतच हवी असते. हातातले बरे-वाईट पत्ते, हा खेळाचाच एक 

अपररहायष भाग असतो, हे आपण मानतो. प्रपांचात मात्र सवष काही आपल्याचकडे असावे, आपलेच 

असावे, आपल्याच मनासारखे असावे, हा आपला आग्रह असतो. बरां , असां वाटण्यातही काही गैर 

नाही. पण तयासाठीचे प्रयतन करतानाच आपण तया प्रयतनाांच्या मयाषदाही लक्षात ठेवायला हव्यात. 

प्रपांचाचां खरां  स्वरूपही लक्षात ठेवायला हवां. प्रपांच हा वनतय अपूणष आहे. वकतीही केला तरी तो 

पुरा होत नाही. आयुष्याच्या कोणतयाही टप्प्यावर प्रापांवचकाला आपला प्रपांच आता पूणष झाला, 

असां वाटत नाही. तयात अपूणषता स्वाभाववकपणे उरतेच. तेव्हा प्रपांचातले सुखाचे क्षणही जरूर 

भोगावेत पण तयात मनानां अडकू नये. ही गरज आयुष्याच्या कुठल्या ना कुठल्या टप्प्यावर 

प्रतयेकालाच जाणवते. तयावरचा उपाय मात्र समजत नाही. तो उपायच श्री गोंदवलेकर महाराज 

साांगतात, ''ज्या भगवांताजवळ आनांद राहतो तयाचे होऊन रावहले तरच अखांड आनांदी होता येईल. ' ' 
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१८४. प्रपंचप्रभाव 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, September 20, 2013 

प्रपांचातल्या ज्या गोष्टी आपल्याला सुखाच्या वाटतात तयापलीकडेही फार मोठां  सुख असू शकतां. 

तयासाठी प्रपांचात राहूनच प्रपांचाच्या आसक्तीपलीकडे जावां लागतां, हे वाक्य गेल्यावेळी आलां. हे 

सूत्र जे प्रपांचात आहेत आवण प्रपांचात राहूनच परमाथष साधू इवच्छतात, अशा आपल्यासारख्या 

साधकाांसाठी आहे. श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनीही प्रापांवचकाला जवळ केले आवण तयाच्या 

अांतरांगातली प्रपांचासक्ती काढून तयाला भगवांताच्या पे्रमात बुडवले. खरां  पाहता, प्रपांच सोडून वनव्वळ 

परमाथष करणाऱ्या साधकापेक्षा प्रपांचात राहून परमाथष साधण्यासाठी प्रयतन करणे अवधक वबकट 

असते. अशा प्रापांवचक साधकावरच कसोटीचे प्रसांग वारांवार येतात. प्रपांचाचां खरां  अपूणष स्वरूप 

शब्दाांनी आपल्यालाही कळतां आवण प्रपांचाची अपूणषता साांगणारा महाराजाांचा बोध अगदी आपल्या 

मनापयंत वभडतोही. प्रतयक्षात प्रसांग आला की मात्र तया बोधाचा क्षणाधाषत ववसर पडतो आवण 

आपण तया प्रपांचाच्या प्रभावाने वाहवत जातो. श्रीगोंदवलेकर महाराजही म्हणतात, ''सावधानता 

बाकी वेळेस असते. प्रसांगाचे वेळी मात्र वतचा ववसर पडतो '' (बोधवचने, क्र. ३३९). श्रीमहाराज 

साांगत, मीठ खारटच असणार. ते वकतीही धुतलां तरी तयाचा खारटपणा जसा जाणार नाही. 

तयाचप्रमाणे प्रपांच हा अपूणषच असणार. वकतीही भर घातली तरी प्रपांचातली अपूणषता सांपणार नाही. 

हे ज्ञान आपल्याला ऐकायला आवडतां आवण मनाला वभडतांही पण आपल्या कतेपणानां आपण 

आपला प्रपांच पूणषतवास नेऊ, अशी आपल्या मनाची सुप्त धारणा असते. आपले सवष प्रयतनही 

प्रपांचाच्या तया पूणषतवासाठीच असतात आवण अनेकदा महाराजाांनाही आपण तयासाठीच साकडांही 

घालतो. प्रपांचातली आसक्ती हीच काळजीचां मूळ असते आवण श्रीमहाराज तर म्हणतात, ' 'आज 

काळजीचां कारण नाहीसां झालां तरी काळजी जाणार नाही! ' '(बोधवचने, क्र. ९४४). एका कारणामुळे 

काळजी लागली. ते कारण प्रयतनाांचा बराच आटावपटा करून दूर झालां तरी मनातली काळजी सांपत 

नाही. काळजीचां एक कारण दूर होतां न होतां तोच कालाांतरानां काळजीचां दुसरांच कारण उतपन्नही 

होतां आवण काळजी अखांड राहते. या प्रापांवचक काळजीनांही आपण श्रीमहाराजाांना वारांवार ववनवतो 

आवण तया क्षणी तेही आपल्याला धीर देतात. तयाांचां खरां  लक्ष मात्र आपल्याला प्रपांचासक्तीपलीकडे 

जाण्यातला आनांद कसा वमळेल, याकडेच असतां. तयासाठी आपल्याला धीर देताना, प्रयतनाांसाठी 

प्रोतसाहन देताना आवण प्रयतनाांची नेमकी वदशा सुचववतानाही ते प्रपांचाची अपूणषताच माझ्या मनावर 

वबांबवण्याचा प्रयतन सोडत नाहीत. माझ्या मनातली प्रपांचाची आसक्ती काढण्याचाच प्रयतन करणां 

सोडत नाहीत. तयासाठी म्हणूनच ते साांगतात की, ''भगवांताच्या स्मरणाने माणूस प्रपांचाच्या 

बांधनापासून अवलप्त राहील '' (बोधवचने, क्र. ९३५). प्रपांचाच्या स्मरणात काळजीच अवधक पक्की 

होते तर भगवांताच्या स्मरणाने माणूस प्रपांचाच्या मानवसक बांधनापासून अवलप्त होऊ लागतो, असांच 

श्रीमहाराजाांना साांगायचां आहे. 
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१८५. सत्यसगं 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, September 23, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज जेव्हा साांगतात की, ''भगवांताच्या स्मरणाने माणूस प्रपांचाच्या बांधनापासून 

अवलप्त राहील '' तेव्हा ते प्रपांचाच्या बांधनापासून मनानां अवलप्त व्हायला साांगतात, देहानां प्रपांचापासून 

नव्हे. हे बांधन मानवसक आहे. प्रपांचाच्या प्रभावाचां हे बांधन आहे. तया बांधनाच्या तावडीतून अवलप्त 

होण्याचा उपाय भगवांताचां स्मरण आहे. तया स्मरणानां अपूणष प्रपांचही पूणष होईल, सुखमय आवण 

दु:खमय असा द्वैतयुक्त प्रपांचही पूणष आनांदाचा होईल. म्हणूनच श्रीमहाराज साांगतात, ''ज्या 

भगवांताजवळ आनांद राहतो तयाचे होऊन रावहले तरच अखांड आनांदी होता येईल ' ' आवण ' 'ज्याला 

आपला काला म्हणजेच प्रपांच गोड व्हावासा वाटतो तयाने आपल्या घरात भगवांताला आणावा. 

आपल्या प्रपांचात गोपाळाचे स्मरण ठेवून राहा, मग तो प्रपांच गोड झाल्यावशवाय राहणार नाही. '' 

आता भगवांताला आपल्या घरात आणायचां म्हणजे काय? तर आपल्या प्रपांचातील घडामोड ही 

तयाच्याच इच्छेनां चालत््े्ा, ही जाणीव बाळगायचा प्रयतन करायचा. चाांगलां घडो वकां वा वाईट 

घडो, अांवतमत: ते माझ्या वहताचांच आहे, हा भाव बाळगूनच प्रयतन करायचा. बरेचदा ज्या गोष्टीला 

मी वाईट मानतो ती माझ्या वहताचीच असते. मोहामुळे माझ्या मनाववरुद्ध झालेली गोष्ट मला वाईट 

भासते. प्रतयक्षात तया गोष्टीमुळे मी सचेत होतो, प्रयतनाांसाठी आवण पररश्रमाांसाठी अवधक उभारीने 

उभा राहू शकतो. माझ्या क्षमताांचा नव्याने वापर करू लागतो. जी गोष्ट मी चाांगली मानतो ती वस्तुत: 

चाांगली असतेच असांही नाही. वतचां खरां  स्वरूप हळुहळू उघड होऊ लागतां. तेव्हा पररवस्थती कशीही 

येवो, ती परमातम्याच्या अथाषत सद्गुरूां च्या इच्छेनां आली, माझ्या प्रारब्धयोगानां आली, हे जाणून 

आवण पररवस्थती वाईट असेल तर स्वप्रयतनाांनी पण तयाांचां स्मरण राखतच ती बदलण्याचा प्रयतन मी 

केला तर पररवस्थतीच्या चढउतारानुसार सुखी आवण दु:खी होणारां  माझां मन हळूहळू भगवांताच्या 

स्मरणात रांगू लागेल. मनावर होणाऱ्या पररवस्थतीच्या आघाती पररणामाांची तीव्रता कमी होत जाईल. 

कबीरदास जेव्हा म्हणतात , 'दुख मे सुमीरन सब करै सुख मे करे न कोय, जो सुख मे सुमीरन करे, 

तो दुख काहे को होय। ' तयाचा हाच बोधाथष आहे. दु:ख झालां तर भगवांताची आळवणी कोणीही 

करील. पण सुखात असतानाही जो भगवांताला ववसरणार नाही तयाला सुख आवण दु:ख याांचां खरां  

स्वरूप उमगत जाईल , तयाांची खरी व्याप्ती कळेल, तयाांना वकती महत्त्व द्यावां, तेही उमगेल. प्रतयक्षात 

दु:ख लहान असू शकतां, आपण कल्पनेची भर घालून काळजी आवण भीतीनां तया दु:खाचां बुजगावणां 

कमालीचां मोठां  बनवतो आवण ते दु:ख मग अवधकच उग्र वाटू लागतां. पण मन जर सदोवदत 

भगवांताजवळ असेल, भगवांताच्या स्मरणात असेल तर सुखानां मी हुरळून जाणार नाही की दु:खानां 

खचून जाणार नाही. प्रतयेक पररवस्थतीत माझ्या मनाचां सांतुलन कायम राहील. तेव्हा भगवांताला 

घरात आणायचां, भगवांताच्या जवळ राहायचां म्हणजे देहबुद्धीच्या जागी देवबुद्धीची जाणीव वनमाषण 

करायची आवण वाढवायची. ते साधण्याचा मागष कोणता? 
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१८६. एक घाव 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, September 24, 2013 

आपला प्रपांच म्हणजे आपल्या आसक्तीचाच गुांता असतो. या प्रपांचापासून अवलप्त व्हायचे म्हणजे 

आसक्ती सोडण्याचा प्रयतन करायचा. आसक्ती सोडायचे दोन मागष आहेत. तयातला पवहला मागष 

म्हणजे एक घाव दोन तुकडे! हा आपला मागष नव्हेच. हे साांगणारी एक कथा श्रीगोंदवलेकर 

महाराजाांनी साांवगतली आहे. ते म्हणतात : एक मनुष्य लहानपणापासून साधनामध्ये असे. 

भगवांताच्या कृपेने एक सतपुरुर् तयाच्या घरी आले आवण कृताथष करून गेले. आपले तर काम झाले , 

पण एकदा तीथषक्षेत्रे वहांडून अनेक सांत पहावेत म्हणून तो बारा वर्े भरतखांड वहांडला. घरी येऊन 

रावहल्यावर तयाचे लग्नवबग्न झाले. तयाला दोन-तीन मुले झाली. पुढे गावात प्लेगची साथ आली. 

तयात तयाची बायको, वतन्ही मुले, वडील व दोन भाऊ मृतयु पावले. आई आवण हा एवढी दोनच 

माणसे घरात वशल्लक रावहली. वर्ष सहा मवहने गेल्यावर आई एकदा म्हणाली , ''बाळ जन्मास 

आल्यासारखे काशीला जाऊन एकदा गांगास्नान करावे आवण ववश्वेश्वराचे दशषन घ्यावे, असे माझ्या 

मनात आहे. तू मला काशीला घेऊन चल. ' ' साधू म्हणाला, ''आई उद्या वनघायचे का?'' आई 

म्हणाली, ''नाही रे, या वर्ी तुझी बवहण बाळांतपणाला येणार आहे. वतचे कोण करील?'' हे ऐकून 

साधू गप्प बसला. दुसऱ्या वर्ी साधूने ववचारले, ''आई, आता काशीला जायचे का?'' ती म्हणाली, 

''नाही रे! या वर्ी नाही. नुकतीच मी लोणची घातली आहेत, तयाांच्याकडे बघायला पावहजे. नाहीतर 

ती नासून जातील. ' ' हे ऐकून साधू गप्प बसला. वतसऱ्या वर्ी साधूने ववचारले, ''आई, आता 

वनघायचे का काशीसाठी?'' आई म्हणाली, ''काय करावे रे! माझ्या मनात वनघायचे फार आहे! पण 

आपण घर सोडून गेलो तर गावचे लोक घराचा वासाही वशल्लक राहू देणार नाहीत! ' ' तयावेळी साधू 

गप्प बसला. तयाच वदवशी रात्री अकरा वाजता सगळे लोक स्वस्थ वनजले असता तयाने स्वत:च 

घराला आग लावली. आग चाांगली भडकल्यावर आरडाओरड केली. गावचे लोक जमले आवण 

घरातील सामान बाहेर काढण्याचा प्रयतन करू लागले , पण आग लागून पुष्कळ वेळ झाला 

असल्यामुळे बहुतेक सवष सामान जळून गेले होते. फक्त एक गाठोडे सुरवक्षतपणे बाहेर वनघाले. आग 

शाांत झाल्यावर ते सोडून पावहले तर तयात सांतश्रेष्ठ श्रीतुकारामबुवाांची गाथा आढळली! घराची राख 

आपल्या व आईच्या कपाळाला लावीत साधू म्हणाला, ''आई आता आपल्या घराचा वासा जायची 

भीती उरली नाही. आता काशीला चलायचे ना?'' आई म्हणाली, ''चल बाबा! आता इथे आपले 

काय वशल्लक उरले?'' तयाच वदवशी दोघेजण काशीला वनघून गेले. या कथेचे तातपयष महाराज 

साांगतात की, प्रपांचाचा लोभ भगवांताच्या आड येतो. मग तयाच्यातून मोकळे होण्यास आपल्या 

हाताने तयाचा नाश करणे, हा एक मागष आहे. ज्याची जशी तयारी असेल तयाने प्रपांचाचे पाश बसल्या 

बैठकीत तटातट तोडून टाकावेत आवण भगवांताच्या मागाषला जावे. तयाने पुन्हा मागे पाहू नये. हा 

एक मागष आहे. हा मागष आपला नाहीच तरी या तातपयाषच्या अनुर्ांगाने तयाचा थोडा ववचार करू. 
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१८७. मागथ सखुाचा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, September 25, 2013 

प्रपांचाचा पाश मनाने तोडायचा पवहला मागष महाराज साांगतात तो म्हणजे स्वत:च्या हातानेच ते पाश 

तातकाळ तोडून टाकायचे. हा आपला मागष नव्हे, हेही श्रीमहाराज साांगतात. तरी हा मागष साांगणारी 

जी कथा तयाांनी साांवगतली आहे आवण वतचे जे तातपयष साांवगतले आहे तयाचा ववचार करीत आपण 

आपल्यासारख्या प्रापांवचकाांना प्रपांचप्रभावापासून अवलप्त होण्याचा कोणता मागष आहे, याकडे वळू. 

गेल्या भागातल्या कथेप्रमाणे, जन्मानांतर कळू लागले की भगवांताची आवड मनात वनमाषण झाली 

तर अधे काम झाले. लहान मुलाांमध्ये भगवांताची आवड असतेच, ती जसजशी कमी होते आवण 

जगाची आवड तयाांच्या मनात रुजू लागते तसतशी तयाांना समज आली, असां मानलां जातां! तर अशी 

आवड असली तर अधे काम झाले. मग सतपुरुर् स्वत:हून अशा साधकाकडे येतात आवण तयाला 

कृताथष करतात. इथे पूणष काम झाले. तरीही एवढय़ाने वजवाचां प्रारब्धही स्वस्थ बसलेलां नसतां. ते 

तयाला भटकवू पाहतां. मग तया एका भगवांताचां पे्रम ज्या एकाकडून वमळू शकत होतां, तया जोडीला 

अनेकाांच्या दशषनासाठी हे मन वफरवतां. तयानांतर जनरीतीप्रमाणे सांसारातही हा साधक पडतो. ज्या 

प्रारब्धानुसार हा सांसार वचकटला तयाच प्रारब्धानुसार तो दुरावतो. जवळची माणसां दुरावतात, जगही 

दुरावतां. आता तसां पाहता सवष पाश सांपलेले असतात. तरी जन्माला कारणीभूत झालेली जी वासना 

असते वतला वटकून राहायचां असतां. मग ती परमाथाषच्या परमपदी जाण्याची इच्छा प्रसवून पाहते. 

हा साधक तयासाठी मनाने तयार झाला तर मग ती वेगवेगळी कारणां पुढे करून तया मागाषच्याच आड 

येते. सवष बांधनाांपासून मुक्त असूनही लहानशी वासना या मागाषपासून रोखत असते. वतचा समूळ 

नाश केल्यावशवाय ती नमते घेत नाही. आता हा 'एक घाव दोन तुकडे ' असा मागष जो साधक 

स्वीकारू शकतो तो तयाच तयारीचा असला पावहजे. आपला तो मागष नव्हे आवण भ्रामक कल्पनेतून 

कोणी तया मागाषचा ववचारही करू नये. आपण आधीही पावहलां की माणूस देहानां एखाद्या गोष्टीचा 

तयाग पटकन करीलही, पण मनानां जर तो तयाग झाला नसेल तर तया बाह्य़ तयागानां काहीही साधणार 

नाही. तेव्हा आपला मागष हा आपल्याला झेपणारा आवण पचणाराच असला पावहजे. तया मागाषच्या 

वाटचालीनांच आपल्या या सदराचा समारोप होणार आहे. तो मागष आता पाहू. हा मागष कशासाठी 

आहे? तो प्रपांचाच्या बांधनातून मनाला सोडवण्यासाठी आहे. 'मनाला सोडवणारा ' याचा अथष 

प्रपांचात मनाचा अभाव असणे नव्हे! प्रपांचातील पे्रमाचे, सुखाचे क्षण मन भोगीलही पण तयासाठी 

लाचार राहाणार नाही. मनाने प्रपांचाच्या गुांतयातून सुटत असतानाच देहाने मात्र प्रपांचातली सवष 

कतषव्यां पार पाडावीच लागतील. तया कतषव्याांसाठी आवश्यक तेवढा मनाचा सहभागही तयात 

राहीलच. जसजशी आपली ही वाटचाल खोलवर होत जाईल तसतसा प्रपांचाचा मनावरचा प्रभाव 

पूणष ओसरेल. तयासाठीचा उपाय म्हणजे प्रपांचात भगवांताचां स्मरण, हाच आहे. प्रपांचाच्या काल्यात 

गोपाळाला आणून तया काल्याचा गोड असा गोपाळकाला करणे , हाच तो मागष आहे 
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१८८. कृनत्रम प्रािवाय ू

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, September 26, 2013 

प्रपांचात राहून प्रपांचाच्या बाधक प्रभावापासून मनानां मुक्त होण्यासाठी भगवांतालाच आपल्या प्रपांचात 

आणलां पावहजे. आता भगवांताला प्रपांचात का आणायचां? तर तयाच्या भेटीसाठी आपण प्रपांच 

सोडून जाऊ शकत नाही म्हणून! जर आपण एखाद्याला भेटायला जाऊ शकत नसलो तर तयालाच 

आपल्या घरी बोलावतो ना? तसांच. आता तयाला प्रपांचात आणण्याची गरज तरी काय? सांत 

साांगतात, प्रपांच म्हणजेच आपलां जगणां जर आनांदी व्हायला हवां असेल तर तयात भगवांताचा आधार 

आवश्यक आहे. आज आपल्या जगण्यात अखांड आनांद, अखांड समाधान, अखांड वस्थरता आहे 

का? तर नाही. आपल्या प्रपांचातही आनांद आहे, पण तो कसा? श्रीगोंदवलेकर महाराज एका मावमषक 

रूपकाद्वारे साांगतात की, ''सध्याचा आपला आनांद हा नुसतया आशेचा आनांद आहे. एखादा 

मरणोन्मुख रोगी जसा (कृवत्रम यांत्रणेद्वारे) प्राणवायूवर थोडा जास्त वेळ जगतो, पण ते जगणां काही 

खरां  जगणां नव्हे, तया प्रमाणे उद्या सुख वमळेल, या आशेवर आपण जगतो! '' (चररत्रातील 

आनांदववर्यक वचने, क्र. १९). म्हणजेच माझां आयुष्य काळाच्या पकडीत आहे, काळ कधी घाला 

घालील याचा नेम जन्मापासून नाही. असां माझां जगणां मरणोन्मुख असतानाच मला भवरोगही जडला 

आहे. तरी मी जगत आहे ते 'उद्या आनांद वमळेल ' या आशेच्या कृवत्रम प्राणवायूवर! आपल्याला 

जीवन दु:खरवहत, काळजीमुक्त, भयमुक्त हवां आहे. मात्र आपलां सुख, आपली वनभषयता , आपली 

वनवश्चांती ही पररवस्थतीवर अवलांबून आहे. म्हणून खरां  सुख, खरी वनभषयता, खरी वनश्व््ांचती 

आपल्याला लाभत नाही. श्रीमहाराजही साांगतात, ''आपली वृत्ती पररवस्थतीत अडकली असल्यामुळे 

ती वस्थर राहात नाही, म्हणून आपल्याला समाधान नाही '' (चररत्रातील समाधानववर्यक वचने , क्र. 

५). माझी समाधानी वृत्ती ही पररवस्थतीवर अवलांबून असते आवण पररवस्थती कधीच एकसारखी 

राहात नाही. तयामुळे पररवस्थतीत अडकलेलां मन पररवस्थती पालटताच अवस्थर व्हायला वेळ लागत 

नाही. जोवर मी माझ्या प्रपांचात भगवांताला आणत नाही तोवर खरी वस्थरता, खरी शाांती मला 

लाभणार नाही. श्रीमहाराज साांगतात, ''शाांती पररवस्थतीवर अवलांबून नाही. शाांती एकपणात आहे. 

द्वैतात नाही. एकामध्ये ज्याचे मन गुांतले, ज्याने आपले मन एका भगवांताकडे ठेवले तयालाच 

शाांतीचा लाभ होतो, मग तयाची पररवस्थती कशीही असो '' (चररत्रातील भगवांतववर्यक वचने, क्र. 

३५ व ३६). तेव्हा प्रपांच खऱ्या अथाषनां आनांदाचा करायचा तर तयात भगवांताला आणलां पावहजे. 

आता प्रपांचात भगवांताला आणायचां म्हणजे काय? जसा एखादा अवतथी आपल्याकडे राहायला 

आला तर आपण काय करतो? नेहमीच्या वदनक्रमात तयाच्यासाठीही वेळ काढतो. आपल्या 

वेळापत्रकात बदलही करतो. तयाच्या अवस्ततवाची जाणीव ठेवून तयाच्या आवडीच्या गोष्टीही 

आवजूषन करतो. तसा आपल्या प्रपांचरहाटीत भगवांताच्या अवस्ततवाची जाणीव ठेवून वागण्याचा 

अभ्यास केला पावहजे. कारण परमातमा हा अवतथीच आहे. तो कसा? 
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१८९. अनतर्ी देवो भव! 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, September 27, 2013 

जो वतथीवार साांगून येत नाही, तयाला अ-वतथी म्हणतात. तसा आपल्या जीवनात परमातमा हा 

अवतथी बनून आला आहे, तो कसा? आपण आपल्याशीच ववचार करा. हे सदर तुम्ही वाचत 

आहात, तयामागे महत्त्वाचां कारण म्हणजे अध्यातमाकडे तुमचा ओढा आहे. मनात भगवांताववर्यी 

काहीतरी पे्रम आहे. हे पे्रम तुमच्या मनात नेमकां  कधी उतपन्न झालां, याची वतथीवार साांगता येते? 

नाही! भक्तीकडे आपण कसे वळलो , हे फार तर साांगता येईल पण तया भक्तीचां बीज मनात कधी 

पेरलां गेलां होतां आवण तयाला पवहला कोंब कधी फुटला, हे साांगता येणार नाही. तर परमातमा असा 

आपल्या जीवनात कधीचाच आला आहे. तो वतथीवार न साांगता जसा आला आहे तसाच 

कोणतयाही वतथीला तो जाणाराही नाही. तयामुळेच तो अवतथीच आहे. मग असा जो माझ्या जीवनात 

कधीचाच आला आहे, तयाला मी माझ्या प्रपांचात आणखी वेगळां  ते काय आणायचां, असा प्रश्न 

कुणाच्या मनात येईल. तयाला मी प्रपांचात आणायचां याचां कारण की, तो माझ्या जीवनात आहेच , 

माझ्या जीवनाचा प्रवाह तयाच्याच सत्तेनां वाहात आहे, याचां मला ववस्मरण झालां आहे. आपण 

रामाचा जन्म करतो, कृष्णाचा जन्म करतो. तया जन्माच्या दुसऱ्या वदवसापासून परमातम्याचा जन्म 

आपल्या घरी झाला आहे, हे मानतो का? नाही. आपलां जगणां पूवषवत देहबुद्धीच्याच तालावर सुरू 

राहातां. भगवांताच्या जन्माचां ववस्मरण होतां म्हणून तर तयाचां स्मरण राखण्यासाठी दरवर्ी जन्म करावा 

लागतो! तसा परमातमा माझ्या जीवनात आहेच पण तयाचां ववस्मरण झाल्यामुळे तयाला तया प्रपांचात 

आणल्याचा भाव रुजवावा लागतो. आता पुन्हा एकवार तोच प्रश्न येईल की जगताना परमातम्याची 

गरज काय? काहीजण तयाहीपुढे जाऊन साांगतील की, परमातम्याच्या आधाराची गरज वाटणे ही 

मानवसक दुबषलताच आहे. माणसानां स्वत:च्या जोरावर काय ते करावां. जे असां मानत असतील 

आवण खरोखर तयाप्रमाणे जगत असतील तयाांना मन:पूवषक नमस्कार! पण स्वकतृषतवाच्या घमेंडीतून 

जो अहांभाव वाढतो तो आपल्या क्षमताांववर्यीही गैरसमज रुजवतो आवण हा अहांभाव 

आपल्याइतकाच दुसऱ्याांसाठीही त्रासदायकच ठरतो. काहीजण दुसऱ्या माणसाांचा आधार खरा 

मानतात आवण परमातम्यापेक्षा माणसानांच माणसासाठी उभां रावहलां पावहजे, असां मानतात. पण 

यापैकी कुणीच परमातम्याच्या आधाराचा जो आग्रह सांताांनी धरला, तयामागचां रहस्य जाणून घेत 

नाहीत. परमातम्याचा आधार म्हणजे काय हो? जो खऱ्या अथाषनां परमातम्यावर ववसांबून जगतो तो 

कतषव्यात कुचराई करीत नाही पण कतषव्यफळाच्या आसक्तीतून सुटतो. तो अनाग्रही, अनासक्त होत 

जातो. तयाच्यातला दुराग्रह, हट्टाग्रह कमी होऊ लागतो. दाता एक भगवांतच आहे, या जावणवेतून 

तयाच्यातली पररवस्थतीशरणता आवण लाचारी कमी होऊ लागते. जो या घडीला अज्ञात आहे , तयाचा 

आधार धरून कतषव्य बजावत जगणां हा कमकुवतपणा नाही. तयासाठी मनाची फार मोठी ताकद 

लागते. श्रद्धा म्हणजे दुबळेपणा नव्हे, ती फार मोठी शक्ती आहे. या परम आधाराचां रहस्य तयासाठी 

अवधक जाणून घेऊ. 
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१९०. आधाराची गरज 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, September 30, 2013 

आधारावशवाय या जगात कोणीच जगत नाही. माणसाला आधार तरी का लागतो? तर आपल्यात 

जी अपूणषता आहे ती भरून काढण्यासाठी आपण आधार शोधत असतो. तो आधार आपण इतर 

माणसाांमध्ये शोधतो, म्हणून आपल्या उपयोगाची अशी माणसां जोडत राहतो. तयाांच्याशी नातां 

वटकावां आवण तयायोगे तयाांचा आधार वटकावा, अशी धडपड करतो. हा आधार आपण पैशातही 

शोधतो. पैसा आहे तर जगात मान आहे , पैसा आहे तर भौवतक सुववधा आहेत, या भावनेतून शक्य 

तया सवष मागाषनी आपल्याकडे पैसा यावा आवण तो साठावा , असा प्रयतन आपण करतो. हा आधार 

आपण पररवस्थतीतही शोधतो. आपल्या भोवतालची तसेच आपली स्वत:ची पररवस्थती चाांगली 

रावहली तर आपलां जीवन सुखाचां होईल, या भावनेतून पररवस्थती सतत आपल्याला अनुकूल 

राहावी, अशी धडपड आपण करतो. तेव्हा व्यक्ती , पैसा आवण पररवस्थती यात आपण आपला 

आधार सतत शोधत असतो. या आधारानां आपण वनश्व््ांचत होऊ, वनभषय होऊ, अशी आपली 

कल्पना असते. पण जसे आपण अपूणष असतो तेच अपूणषतव पैसा, व्यक्ती व पररवस्थतीतही आहे. 

पैसा, व्यक्ती, पररवस्थतीलाही मयाषदा आहेत. पररवस्थती , व्यक्ती आवण पैसा कधीच वस्थर नसतो ; 

तयामुळे आपले हे आधार कधीच कायमचे राहू शकत नाहीत. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, 

''प्रतयेक माणसाला आधार लागतो. पण आपण अपूणाषचा आधार धरल्यामुळे आपल्याला वनभषयता 

येत नाही. यासाठी भगवांताचा आधार हवा ' '(चररत्रातील भक्तीववर्यक वचने, क्र. २६). वजथे 

अपूणषता आहे वतथे अवस्थरता आहे, भय, अशाांती, असमाधान आहे. तया अपूणषतेवर मात 

करण्यासाठी आपण आधार शोधतो आवण असा आधार वमळाला की जीवनातील उवणवेवर, त्रुटीवर 

मात केल्याच्या भावनेतून समाधानीही होतो. पैसा गाठीशी बराच साठला की मनाची वृत्ती समाधानी 

होते. हाच पैसा आटला की ते समाधान ओसरते. समाजात नावलौवकक असलेल्या व्यक्तीचा आधार 

लाभला तर वृत्ती समाधानी होते, हाच आधार तुटला की ती लगेच असमाधानी होते. तयामुळेच 

श्रीमहाराज साांगतात- ' 'आपली वृत्ती पररवस्थतीत अडकली असल्यामुळे ती वस्थर राहात नाही, 

म्हणून आपल्याला समाधान नाही '', ''वृत्ती वस्थर झाली की तयाच्या मागोमाग समाधान येतेच ' ' 

आवण ' 'समाधान ही वस्तू फक्त भगवांताजवळच वमळते, आवण ती वमळववण्याच्या आड काहीही 

येऊ शकत नाही '' (चररत्रातील समाधानववर्यक वचने , क्र. ५, ६, ९). तेव्हा जगण्यात खरी 

वनवश्चांती, वनभषयता, समाधान, शाांती ही केवळ भगवांताच्याच आधारानां वमळेल, अशी सवषच 

सतपुरुर्ाांची ग्वाही आहे. हा परम आधार वमळावा म्हणून प्रयतन करणां, अभ्यास करणां, भक्ती करणां 

हा दुबळेपणा नाही. उलट तो व्यक्तीच्या आवतमक ववकासाचा मोठा मागष आहे. कोणतयाही वयातला, 

कोणतयाही वस्थतीतला, कोणतयाही वृत्तीचा माणूस या मागाषनां गेला तर मुक्कामाला 

पोहोचल्यावशवाय राहाणार नाही. तयासाठी या परम आधाराचा आग्रह सांताांनी का धरला, हे 

सूक्ष्मपणानां जाणून घेऊ. 
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१९१. खरे शौयथ 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, October 1, 2013 

माणसाने जगताना जगाचा नव्हे तर भगवांताचाच आधार धरावा. तयाच आधाराने पूणष समाधान 

तयाला प्राप्त होईल, असा श्रीगोंदवलेकर महाराजाांसह सवषच सतपुरुर्ाांचा आग्रह आहे. सूक्ष्मपणानां 

या गोष्टीचा ववचार करू. आज आपल्याला जग खरां  भासतां आवण भगवांत हा कल्पनेच्या पातळीवर 

वाटतो. तयामुळे जगातली पररवस्थती, जगातली आपली माणसां, पैसा, भौवतक सांपदा याांचा आधार 

आपल्याला खरा वाटतो. भगवांत हा कल्पनेच्या पातळीवर असल्यामुळे तयाचा आधार धरायचा 

म्हणजे काय, हेच मुळात समजत नाही. आता भगवांताचा आधार धरायचा आवण जगाचा आधार 

सोडायचा, याचा नेमका अथष काय? तर हे आधार घेणां आवण तयागणां, हे दोन्ही पवहल्या पावलावर 

मानवसक पातळीवरच आहे. भगवांताचा आधार घ्यायचा आहे तो मनानांच आवण जगाचा आधार 

सोडायचा आहे तो मनानांच. म्हणजेच जग हाच माझा एकमेव आधार आहे, हा समज मनातून 

तयागणां म्हणजे जगाचा आधार तयागणां आहे. भगवांत हाच माझा एकमात्र आधार आहे, हा भाव 

मनात रुजवून कतषव्यकमे करीत राहाणां, हाच भगवांताचा आधार घेणां आहे. म्हणजेच, आजारी 

पडलो तर डॉक्टरकडेच जावां लागेल, और्धांच घ्यावी लागतील पण तयावेळीही ईश्वरी इच्छेवरच 

सारां  काही सोपवून वनवश्चांत राहाण्याचा अभ्यास मनाला साधेल. एखादी व्यावहाररक अडचण आली 

तर आपल्या पररचयातील माहीतगाराचीच मदत घ्यावी लागेल , पण तयावेळीही या अडचणीतून 

बाहेर पडण्याचा योग असेल तर तो परमातम्याच्याच इच्छेवर अवलांबून आहे, मी अडचणीच्या 

वनराकरणासाठी व्यवहारातले सवष ते प्रयतन करून मनाचां स्थैयष घालवता कामा नये, ही जाणीव 

वटकून राहील. तेव्हा भगवांताचा आधार घेत असताना, तया आधाराचां भान आवण जाण वटकवत 

असताना जगाच्या आधारावरची वभस्त कमी होत जाईल. आता या जगात खरांच कोण कुणाला 

कुठवर आधार देऊ शकतो? आवथषक वस्थती, मानवसक वस्थती, शारीररक वस्थती असां सारां  काही 

जुळून आलां तरच एकमेकाांना आधार देता येतो. हे सवष काही जुळून येईल की नाही, हे साांगता येत 

नाही. तया अज्ञाताचीच भीती मनाला अवधक अवस्थर करते. मग जे होईल की नाही , हे अज्ञात आहे 

तयाचा भार अज्ञात अशा भगवांतावरच सोपवून आपलां कतषव्यकमष अवधकावधक अचूकतेनां 

करण्याची पे्ररणा हा दुबळेपणा कसा असेल? उलट तो मनाची वस्थरता वटकवणारा , मनाची उमेद 

राखणारा आवण पररवस्थती कशीही आली तरी वतला वनधाषराने आवण शाांतपणे तोंड देण्यासाठी 

मनोधैयष वाढवणाराच उपाय आहे. भगवांताचा आधार पकडला म्हणजे मी कतषव्याांना सोडवचठ्ठी 

द्यायची, असाही अथष नाही. भगवांतावशवाय जेव्हा कोणतीच जाणीव मनाला उरणार नाही तेव्हा 

सगळीच कष म सुटतील, पण आपली ती वस्थती नाही. तेव्हा आपल्याला कतषव्यकष म अचूकतेनां 

करण्याचा प्रयतन केलाच पावहजे. श्रीगोंदवलेकर महाराजही साांगतात की, ''भगवांताचे होण्यात, वृत्ती 

आवरण्यात खरे शूरतव आहे. तयात गबाळेपणा नाही ' '(बोधवचने, क्र. ४२४). 
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१९२. सोबत 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, October 2, 2013 

भगवांताचा आधार पकडायचा म्हणजे कतषव्यकष म सोडून बेवफकीर बनायचे नाही, हे आपण जाणलां. 

आधारासाठी जगावर, भौवतकावर मनाची जी वभस्त आहे ती सुटून भगवांताचाच आपल्याला आधार 

आहे, याकडे वळवायची. कारण जग कधीच प्रतयेक क्षणी आधारवत राहू शकत नाही. जगाचा 

आधार असल्याच्या कल्पनेनां जगावर अवलांबून राहण्याची आवण तयायोगे आपण तया 

आधारावशवाय राहूच शकत नाही, हे मानण्याची जी सवय जडते ती भगवांताचा आधार जसजसा 

पक्का होत जाईल तसतशी सुटत जाते. भगवांताचा आधार जरी घेतला तरी देहानां सवष प्रयतन आवण 

कमे अचूकतेनां करायचीच आहेत. फक्त आपल्या प्रयतनाांचां फळ जे आहे ते भगवांताच्या इच्छेवर 

अवलांबून आहे, ही जाणीव मनात रुजवण्याचा अभ्यास करायचा आहे. तयातून पुढे काय होईल, 

या वचांतेनां मनाचां सतत सुरू असलेलां खच्चीकरण रोखलां जाईल. मनाची आवण तयायोगे शरीराची 

शक्तीही वाढेल आवण सकारातमक वृत्ती वनमाषण होईल. कतषव्ये करीत असताना तयाचे फळ 

भगवांतावर सोपवण्याचा अभ्यास वजतका साधेल वततकी भगवांताच्या अवस्ततवाची जाणीव वाढेल. 

ही जाणीव जसजशी पक्की होत जाईल , तसतशी वनभषयताही मनात वाढेल. श्रीगोंदवलेकर महाराज 

साांगतात, ''ज्याला भगवांताचे सावन्नध्य लाभले तयाला वनभषयता आवण वनवाषसनता येईल '' 

(चररत्रातील भक्तीववर्यक बोधवचने , क्र. २५), ''आपण अपूणाषचा आधार घेतल्यामुळे आपल्याला 

वनभषयता येत नाही. तयासाठी भगवांताचा आधार हवा '' (चररत्रातील भक्तीववर्यक बोधवचने, क्र. 

२६) आवण ''..भगवांतावर सोपवावे. तयामुळे वनभषयता येईल ' '(बोधवचने, क्र. २०४). आता 

भगवांताचां सावन्नध्य ही तर फार पुढची अवस्था आहे, पण तयाच्या अवस्ततवभावनेनांही वनभषयता येऊ 

लागेल. ती कशी? समजा आपण अपरात्री एखाद्या रस्तयाने जात आहोत आवण रस्तयावर रहदारीही 

नाही, तयाचवेळी एखादा गणवेशातला पोलीसही आपल्याबरोबर चालताना वदसतो आवण मनाला 

हायसां वाटतां. प्रतयक्षात तया पोवलसाला आपण ओळखतही नसतो, पण तयाच्या नुसतया 

अवस्ततवामुळेही आपल्यावर वाईट प्रसांग ओढवणार नाही, आवण ओढवलाच तर तो आपलां रक्षण 

करील, ही आपल्या मनातली भावनाच भय कमी करते आवण आपण वचांतामुक्त मनानां वाटचाल 

करू लागतो. तयाचप्रमाणे जीवनाच्या वाटचालीतही भगवांत आपल्या सोबत आहे, अशी जाणीव 

मनात जागी रावहली तर तो आपलां रक्षण करील, या नुसतया भावनेनांही मनावरचां काळजीचां ओझां 

कमी होईल. आता भगवांताचा हा आधार घेण्यासाठीचा उपाय कोणता? प्रपांचात भगवांताचा आधार 

हवा तर भक्तीचाच आश्रय हवा आवण ते साधण्यासाठी पवहला आवण सोपा उपाय म्हणजे 

सगुणोपासना! सगुणोपासना या नुसतया शब्दाांनही अनेकाांच्या मनात अनेक ववकल्प वनमाषण होतील. 

पण महाराजाांच्या शब्दाांत साांगायचां तर ' 'सवष लोक या ना तया रूपाने सगुणाचीच उपासना करणारे 

असतात!' ' या वाक्याच्या गूढगांभीर अथाषच्या वाटेनां या सगुणोपासनेकडे वळू. 
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१९३. सगुिोपासना  

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, October 3, 2013 

प्रपांचात भगवांताचा आधार हवा असले तर तयासाठी सगणुोपासना हाच सोपा आवण पवहला उपाय आह.े 

आता ‘सगणुोपासना’ या नसुतया शब्दानांही अनकेाांच्या मनात अनके ववकल्प वनमाषण होऊ शकतात. या 

शब्दात्तनू मतूीपजूचेा भाव प्रकट होत असल्यान े अनकेाांच्या मनात उलटसलुट प्रवतवक्रया उमटतीलही. 

मतूीपजूेपाठोपाठ सवष कमषकाांडेच अटळपणे येतील, तयातनू अवडांबरच वाढेल, असांही अनकेाांना वाटतां. 

काहीजण वनगुषण-वनराकार परमशे्वरालाच मानणारे असतात.  सगणुाची भक्ती ही अनकेाांना भाबडी कल्पनाही 

वाटते. तयासाठी ‘सागणुोपासन’ेचा व्यापक ववचार करायला हवा. या ववचाराला चालना दणेारी 

श्रीगोंदवलेकर महाराजाांची दने वाक्ये अतयांत महतवाची आहते. तयातील पवहलां वाक्य असां आह े– “सवष 

लोक या ना तया रूपान ेसगुणाचीच उपासना करणारे असतात!” (चररत्रातील भक्तीववर्यक बोधवचन,े क्र. 

१५). अवतशय अथषगभष असां ह े वाक्य आह.े आपण वनगुषण-वनराकार परमातम्यालाच मानतो. तया 

परमातम्याच्या ववववध अवताराांपकैी एका अवताराची उपासना करणे, तया अवताराच्या मतूीची पजूा करणे, 

यान ेअध्यातमाच ेवशखर गाठता येणार नाही, अशीही अनकेाांची कल्पना असते. या सवष ववकल्पाांना छेद दणेारां 

अवतशय मावमषक भाष्य करीत श्रीमहाराज साांगतात की, या जगात प्रतयेक जण या ना तया रुपात सगणुाचीच 

उपासना करीत आह.े ‘उपासना’ हा शब्द वनव्वळ भक्तीमागाषपरुता नाही. आपलां समग्र जीवन ह ेसगणुानांच 

भरलेलां आह.े ‘सगणु’ शब्दाच ेदोन अथष आहते. सगणु म्हणजे दृश्य, हा एक अथष आह ेआवण सगणु म्हणजे 

सत, रज, तम या गणुाांसहीत, हा दसुरा अथष आह.े जन्मापासनू आपल्याभोवतीचा जो गोतावळा आह ेतो या 

अथाषनां ‘सगणु’च आह.े आपल्या आवडतया माणसाांचा ववचार करताना आपल्या डोळयाांसमोर तयाांचां रूपही 

येतांच. या आवडतया माणसाांना पावहलां की आपल्याला आनांद होतो. या आवडतया माणसाांशी बोलायला 

आवण तयाांचां बोलणां ऐकायला आपल्याला आवडतां. आईचां पे्रम ह ेसारखांच आवण एकसमान असलां तरी 

‘आई’ म्हटलां की आपल्या डोळयासमोर आपलीच आई येते. ज्याप्रमाणे आपली आवडीच्या माणसाचां 

रूपच मनात प्रथम येतां  आवण मग तयाांच्याववर्यीचा ववचार येतो, तयाचप्रमाणे नावडतया माणसाांचांही होतां. 

बरां, ह ेसमस्त जग वतन्ही गणुाांनी व्याप्त आह.े या गणुाांच्या प्रभावापासनू आपल्यासकट या जगातली एकाही 

व्यक्ती मकु्त नाही. आपल्या समस्त वक्रया-प्रवतवक्रयाांवर या गणुाांचाच प्रभाव असतो. तयामळेु एका अथाषनां 

आपण सागणुाचांच अनसुरण करीत जगत असतो. मग आयषु्यभर सगणुाचा आधार सोडता येत नसताना 

भाके्तच्या वाटेवर पवहली  पावलां टाकत असताना सगणुाचा आधार नाकारण्यात काय हशील? अशाश्वत 

स्थलू सगणु जगापलीकडे जायचां असले तर शाश्वताच्या सगणु रूपाचा आधार अटळ आह.े या घडीला 

शाश्वताचां सगणु रूप भलेही काल्पवनक का वाटेना! 
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१९४. जन्मजात भक्त 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, October 4, 2013 

सवष जग वत्रगुणात अडकलेलां आवण दृश्याच्या अथाषत सगुणाच्याच प्रभावानां पे्रररत होणारां  आहे. 

'सगुण ' हाच या जगातल्या सवष व्यवहाराचा आधार आहे. या जगाचा माझ्या अांतरांगावर, माझ्या 

व्यवक्तमत्त्वावर अगदी खोलवर ठसा आहे. तयामुळेच या सगुण भासणाऱ्या पण अशाश्वत अशा 

जगाच्या पलीकडे जायचां असेल, तर शाश्वताच्या सगुण रूपाचाच आधार मला धरायला हवा. मग 

भले वाटचालीच्या पवहल्या टप्प्यात ते रूप काल्पवनक का भासेना! श्रीगोंदवलेकर महाराज याांचां 

दुसरां  महत्त्वाचां वाक्यही या जोडीने पाहू. श्रीमहाराज म्हणतात, ''भक्ती अतयांत स्वाभाववक आहे. ती 

प्रतयेकाला हवीच असते. कारण आवडीवशवाय मनुष्यच सापडणार नाही ' '(चररत्रातील भक्तीववर्यक 

वचने, क्र. ५७). आधीच्या वाक्यात 'सगुणा 'चा जसा अगदी व्यापक अथष आपण जाणला 

तयाचप्रमाणे या वाक्यातही 'भक्ती 'चा अथष अध्यातमाच्या पलीकडचाही आहे. 'भक्ती अतयांत 

स्वाभाववक आहे' म्हणजे भक्ती हा माणसाचा स्वभावच आहे. फरक इतकाच की तो जन्मापासून 

जगाची भक्ती करीत आहे, जन्मापासून जगाच्या प्रभावापासून तो कधीच ववभक्त नाही! 

श्रीमहाराजाांचीच व्याख्या आहे, 'ववभक्त नाही तो भक्त! ' तेव्हा जगाची भक्ती म्हणजे जगाची आवड. 

ही आवड प्रतयेकालाच असते. जे नावडीचां आहे ते जसां नकोसां असतां तयाचप्रमाणे आवडीचां जे 

आहे ते प्रतयेकालाच हवां-हवांस असतां. कोणतया ना कोणतया आवडीवशवाय मनुष्य राहूच शकत 

नाही. आवडीची माणसां, आवडीच्या वस्तू आवण या सवाषपलीकडे आवडीचा 'मी ' या वशवाय, 

म्हणजेच याांची भक्ती केल्यावशवाय जगणारा मनुष्यच या जगात सापडणार नाही. तेव्हा माणूस हा 

दृश्य स्थूल अशा जगाचा, भौवतकाचा जन्मजात भक्त आहे. जन्मभर तो जगाच्याच प्रभावाखाली , 

भौवतकाच्याच प्रभावाखाली जगतो आवण मरतानाही याच भौवतकातील अपूतष इच्छाांची तळमळ 

मनात ठेवूनच या जगातून जातो. तयामुळे तो तया अपूतष इच्छाांच्या पूतीसाठी पुन्हा पुन्हा याच जगात 

येतो. तेव्हा 'सवषजण या ना तया रूपात सगुणाचीच उपासना करतात ' आवण 'भक्ती अतयांत स्वाभाववक 

आहे. ती प्रतयेकाला हवीच असते. कारण आवडीवशवाय मनुष्यच सापडणार नाही ', या दोन्ही 

वाक्याांचा अथष एकच आहे, तो म्हणजे- सगुण अशा, दृश्य अशा, स्थूल अशा भौवतक जगाची भक्ती 

माणूस करीत आला आहे, तया भौवतकापासून तो कधीच ववभक्त होऊ शकत नाही, या भौवतकाच्या 

आधारावशवाय कुणीच राहू शकत नाही. महत्त्वाची गोष्ट इतकीच की, हे भौवतक ववश्व अशाश्वत 

असते. तयात शाश्वत सुखाच्या ओढीनां गुांतलेला माणूस कधीच शाश्वत समाधान प्राप्त करू शकत 

नाही. शाश्वत समाधान हे शाश्वताच्याच आधारानां लाभेल. तो आधार पकडण्यासाठी अशाश्वत सगुण 

जगाची भक्ती सोडून या जगापलीकडे जाता आलां पावहजे. तयासाठी अशाश्वत जगाच्या भक्तीऐवजी 

शाश्वत भगवांताचीच भक्ती हवी, अशाश्वत सगुण जगाच्या उपासनेऐवजी शाश्वत भगवांताचीच 

सगुणोपासना हवी. 
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१९५. क्रम 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, October 7, 2013 

सगुण व अशाश्वत जगाच्या प्रभावापासून मुक्त होण्यासाठी शाश्वताच्या सगुण रूपाचा आधार प्रथम 

आवश्यक आहे. श्रीगोंदवलेकर महाराजही साांगतात, ''आपले ज्याच्याशी साम्य आहे तयाच्याशी 

आपली मैत्री जमते. आपण देही असल्यामुळे आज आपला देवही आपल्यासारखाच, पण 

तयाच्यापलीकडे असणारा असा पावहजे. अशा प्रकारचा देव म्हणजे सगुणमूती होय. लहान मुलगा 

एखाद्या वस्तूसाठी हट्ट करू लागला की, आपण तयाच्यापुढे तया वस्तूसारख्या इतर, पण बाधक 

नसणाऱ्या वस्तू टाकतो. तयाचप्रमाणे, सगुणोपासनेचा पररणाम होतो. दृश्य वस्तूांवर आपले प्रेम आहे; 

जे वदसते तेच सुखाचे आहे असे आपल्याला आज वाटते; म्हणून आपणच आपल्या कल्पनेने 

भगवांताला सगुण बनववला आवण तयाची उपासना केली. आपली बुद्धी वनश्चयातमक होण्यात या 

उपासनेचा शेवट होईल ' '(प्रवचने, २ ऑक्टोबर- सगुणभक्ती). यातले, 'आपली बुद्धी वनश्चयातमक 

होण्यात या उपासनेचा शेवट होईल ', हे जे शेवटचे वाक्य आहे ते फार सूचक आहे आवण तयाचा 

खरा अथष सगुणोपासनेववर्यीच्या आपल्या वचांतनाच्या अखेरीस उकलेल. आता श्रीक्षेत्र गोंदावले 

इथेही श्रीरामरायाची मांवदरे आहेत. 'माझ्या रामाला एकदा डोळे भरून पाहा ', असां श्रीमहाराजाांनीही 

साांवगतलां आहे. 'जो आपला हात माझ्या हाती देतो तो हात मी रामाच्या हाती वदल्यावशवाय मी 

राहात नाही ', असांही श्रीमहाराजाांनी आश्वावसलां आहे. तयामुळे श्रीरामाची सगुणोपासना 

गोंदवल्याच्या वाटेवरचे सवषचजण करतात. या सगुणभक्तीने सुरू होणारी जी उपासनेची वाटचाल 

आहे वतचा क्रमही श्रीमहाराज साांगतात तो असा- ' 'सगुणभक्ती करावी, भक्तीने नाम घ्यावे, नामात 

भगवांत आहे असे जाणावे, आवण भगवांताचे होऊन राहावे, हाच परमाथाषचा सुलभ मागष आहे. 

साधुसांताांनी अवतशय पररश्रम घेऊन आवण स्वत: अनुभव घेऊन हा मागष आपल्याला दाखवून वदला 

आहे' ' (प्रवचने, २ ऑक्टोबरमधून). आता श्रीमहाराजाांनी सगुणोपासनेचा हा जो क्रम साांवगतला 

आहे तयाचे दोन ठळक भाग आहेत. 'सगुणभक्ती करावी, भक्तीने नाम घ्यावे ' हा पूवाषधष आहे तर 

'नामात भगवांत आहे असे जाणावे, आवण भगवांताचे होऊन राहावे ', हा फलस्वरूप उत्तराधष आहे. 

पूवाषधाषचा पाया वजतक्या वेगानां पक्का होत जाईल तया वेगानां उत्तराधष सहज साधेल. या 

उत्तराधाषतूनच 'आपली बुद्धी वनश्चयातमक होण्यात या उपासनेचा शेवट होईल ' हे जे सूत्र आहे 

तयापयंत पोहोचता येईल. वतथे पोहोचणारे भाग्यवांत फार थोडे. आपलां ध्येय मात्र वतथे 

पोहोचण्याचांच हवां. तया सूत्राचा अथष आधीच साांवगतल्याप्रमाणे सगुणोपासनाववर्यक वचांतनाच्या 

अखेरीस आपण पाहूच. असो. या क्रमाकडे पावहलां आवण सांताांची चररत्रां डोळयापुढे आणली की 

वदसतां बहुतेकाांनी आधी परमातम्याच्या सगुण रूपाची भक्तीच अांत:करणपूवषक केली. ज्याच्यावर 

आपलां पे्रम जडतां तयाचां नाम आपल्या अांत:करणात खोलवर असतां. ती आवडीची व्यक्ती दूर 

असली तरी वतचां नाम आवण वतच्या रूपाचां ध्यान आपल्याला असतां. सांताांनी ववठ्ठलाचां नामध्यान 

असांच केलां. 
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१९६. प्रनतमा-भंजन  

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, October 8, 2013 

सगुणभक्ती करावी आवण भक्तीने नाम घ्यावे! श्रीगोंदवलेकर महाराज उपासनेचा जो क्रम साांगतात 

तयाचा हा पूवाषधष आहे. 'सगुणभक्ती ' करावी, म्हणजे काय करावां? या सगुणभक्तीमागचा तत्त्वववचार 

काय आहे? सगुणभक्ती म्हणजे इष्टदेवतेच्या प्रवतमेचां ध्यान. पूजन आवण अचषन. आता या जगात 

प्रवतमेवशवाय दुसरां  काय आहे? आपणच आपल्याशी ववचार करा , आपण स्वत:ला जे मानतो म्हणजे 

'मी ' असा असा आहे, ही स्वत:बद्दलची प्रवतमाच नाही का? या जगात ज्याांच्या ज्याांच्याशी आपला 

सांबांध येतो, तयाांच्याववर्यी आपल्या मनात अनेकानेक प्रवतमाच असतात आवण तया तया 

प्रवतमेनुरूपच आपण तयाांच्याशी व्यवहार करीत असतो. आपल्या मनातील प्रवतमेला अनुरूप असा 

व्यवहार समोरच्या व्यक्तीने केला नाही , तर आपल्याला धक्का बसतो. आपल्या अांतरांगातील तया 

व्यक्तीच्या प्रवतमेला तडा जातो आवण तयाचा दोर्ारोप आपण तया व्यक्तीवरच करतो. खरां  तर तुमच्या 

मनात तुम्ही दुसऱ्याववर्यी काय प्रवतमा तयार केली आहेत, याची तयाला कल्पनाही नसते. तेव्हा 

सवष जग प्रवतमाांनीच भरलां आहे. तया प्रवतमाभांजनासाठीच खरां  तर भगवांताची प्रवतमा आहे! 

देवळातली मूती दगडाचीच असते, पण ववराट ववश्वशक्तीचां प्रतीक म्हणूनच आपण वतच्याकडे 

पाहातो. तया मूतीला हात जोडतो तेव्हा खरां  तर तया ववराट शक्तीसमोरच नतमस्तक झाल्याचा भाव 

मनात असतो. श्रीमहाराज साांगतात, ''सगुणाच्या उपासनेला आज आपण कल्पनेने प्रारांभ करू, 

मागून वनश्चयातमकता आपोआप येईल '' (प्रवचने, २४ ऑक्टोबरमधून). खरां  तर देवासमोर हात 

जोडायची सवय आपल्याला लहानपणापासूनच असते. मनात तेव्हा सगुणोपासना-वनगुषणोपासना, 

आवस्तकता-नावस्तकता या ववर्यी काही कल्पनादेखील नसते. जसजसां वय वाढू लागतां तसतसां मग 

वाटू लागतां की, या मूतीत देव थोडाच आहे? तो तर चराचरात आहे. मग तया ववराटाची पूजा दगडी 

मूतीच्या योगानां थोडीच होणार? तयावर श्रीमहाराज साांगतात, ''चैतन्य सवष वठकाणी भरलेले आहे; 

ते कुठेही प्रकट होऊ शकेल. तयाला प्रकट करणे हे आपल्या भावनेवर अवलांबून आहे. ज्याची 

भावना खरी शुद्ध, म्हणजे वन:सांशय असते, तयाला दगडाची मूतीदेखील देव बनते '' (प्रवचने, २४ 

ऑक्टोबरमधून). जर चैतन्यशक्ती सवषत्र आहे-चराचरात आहे, तर मग ती तया दगडी मूतीत नाही 

का? आहेच. आज सवषत्र व्याप्त भगवांताला जाणण्याचा माझा आवाका नाही म्हणून प्रथम तयाला 

एका मूतीत पाहावां लागतां. दगडी मूतीची पूजाअचाष करीत असताना, परमातम्याच्या ववराट रूपाची 

आपल्या आवाक्यातील, आपल्याला साधू शकेल अशी ही उपासना आहे, हा भाव आपण ठेवला 

तर हळूहळू तया पूजेतही वजवांतपणा येईल. अकृवत्रमता येईल. तया मूतीच्या वनवमत्तानां देवाला स्नान 

घालण्याचा, सजववण्याचा, फुलाांनी तयाला पूवजण्याचा, नैवेद्यानां तयाला अवपषण्याचा आनांद वमळवता 

येईल. श्रीमहाराज साांगतात, ''जसजशी आपण सगुणाची उपाधी वाढवतो तसतशी आपली इतर 

उपाधी कमी कमी होत जाते '' (प्रवचने, २४ ऑक्टोबरमधून). 

  

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/idol-devotions-216232/


197 
 

१९७. आप – पर  

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, October 9, 2013 

उपाधी म्हणजे ओळख. ‘मी’ चा ववस्तार. ‘मी’ ला वचकटलेल्या पदव्या. ‘मी’ ची प्रवतमा. उदाहरणाथष मी 

श्रीमांत आह,े मी गरीब आह,े मी वनरोगी आह,े मी रोगी आह,े मी भोगी आह,े मी शाांत आह,े मी क्रोधी आह,े 

मी तपस्वी आह,े मी ववलासी आह,े वगैरे वगैरे. तेव्हा मी उपाधीच्या ओझ्यापासनू कधीच मकु्त नाही. परमातमा 

तर वनरुपावधक आह.े आपण मात्र ‘मी’ आवण ‘माझ’े च्या उपाधीत अडकलेलो आहोत. उपाधीत 

अडकलेल्या मला वनरुपावधक व्हायचां असले, उपाधीच्या ओझ्यातनू मकु्त व्हायचां असले तर वनरुपावधक 

परमातम्यालाच उपाधीत आणावां लागेल ! जो वत्रगणुातीत आह,े सवाषतमक आह,े सवांचा आह,े तयाला 

माझ्यापरुतां एका नातयाच्या उपाधीताही आणावां लागेल. श्री गोंदवलेकर महाराजही साांगतात, “मनातनू 

आपले भगवांताशी नाते असावे” (चररत्रातील भाग्वावन्तवर्यक वाचणे, क्र.४६) आपल्या वप्रय व्यक्तीच े

छायावचत्र आपण न्याहाळतो तेव्हा छायावचत्र ह ेवनवमत्तमात्र असतां. ते पाहून आपल्या मनात पे्रम दाटत नाही, 

तर तया छायावचत्राच्या व्यक्तीशी आपलां जे नातां आह े तया नातयातील पे्रमाच्या जावणवेतनूच आपलां मन 

भरून जातां. अगदी तयाचप्रमाणे मतूीसाठी नव्ह ेतर मतूीमध्ये जो आह ेतयाच्याववर्यीचां पे्रम, मतूी पाहून दाटून 

येऊ शकतां. या पे्रमाचा परमोच्च वबांद ूतया मतुीतलां चतैन्यादखेील साक्षात जाणवते, इथपयंत असतो. तशा 

भक्ताांची उदाहरणां फार थोडी आहते. श्रीरामकृष्ण परमहांस याांच्या परमवशष्या अघोरमवणदवेी उफष  गोपालेर 

माूँ, ववमलताई ठाकर याांच्या सावन्नध्यात रावहलेल्या कृष्णामाई... एका कृष्णाच्या आई ांना पाहण्याचां भाग्य 

तर मलाही लाभलां आह.े जेवा तयाांच्याकडे प्रथम गेलो तेवा पाळण्यातल्या कृष्ण्मतुीवर तया ज्या वातसल्याचा 

वर्ाषव करीत होतया, ते पाहून वाटलां, या वेड्या तर नाहीत? पण जेवा तया बोल ूलागल्या तेवा तयाांच्या 

सरळसोप्या बोलण्यातल्या ज्ञानानां थक्क व्हायला झालां. मनात आलां, याांना जसा तो कृष्ण वदसतो आह ेतसा 

आपल्याला कधी वदसले का? एकदम म्हणाल्या, ‘आपल्या नातयागोतयाच्या माणसाांना आपण वकती आपलां 

मानतो! खरां कुणी आपलां आह ेका या जगात? जो तो स्वत:चा आह.े मग आपणच मानावां ज्ञानशे्वर, सोपान, 

मकु्ताबाई, वनवतृ्तीनाथ, तकुाराम, एकनाथ, जनाबाई ही सारी आपली भावांडां आहते. आपण तयाांच ेआहोत, 

असां वाटलां पावहजे की मग तयाांना साजेलसां वागताही येईल.’ हाडामाांसाची, आपल्याला वदसणारी, 

आपल्याशी बोलणारी, आपल्या सहवासातली माणसां ‘आपली’ नसनू आज न वदसणारी, आपण ज्याांच्याशी 

बोल ूशकत नाही अशी, दवेमाणसां ‘आपली’ माननू जगायचां, ह ेऐकायला प्रथम वववचत्र वाटेलही. पण शवेटी 

आयषु्यात ज्याांच्याशी आपला जसा आवण जेवढा सांबांध आह,े तो तर सटुत नाही. तयाांच्यासाठी जे आवण 

जेवढां करायला हवां ते तर टाळता येत नाहीच. पण वनदान ‘आपल’ेपणाचां आरोपण करून तयाांच्याकडून 

अपके्षा ठेवण्याची सवय तरी सटेुल. हाडामाांसाच्या जगाऐवजी दगडी मतूीची उपासना तेच तर वशकवते.   
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१९८. मुळाक्षरं 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, October 10, 2013 

जगात अपेक्षाांच्या ओढीतून ववखुरलेलां मन एका वठकाणी गोळा करण्यासाठी सगुणभक्ती आहे. 

वजवांत माणसाांमध्ये ववववध नातयाांच्या वनवमत्तानां अडकणारां , गोवलां जाणारां , गुांतणारां  मन या घडीला 

'वनजीव ' अशा सगुणरूपाकडे वळवायचां आहे. आता काहींच्या मनात असा प्रश्न येईल की मानवी 

सांबांध आवण नातयाांकडे पाहाण्याचा हा नकारातमक दृवष्टकोन नाही काय? तया प्रश्नाचां वनराकरण करू. 

प्रथम हे स्पष्ट केलां आहेच की, आयुष्यात ज्याांच्याशी आपला जसा आवण जेवढा सांबांध आहे, तो 

तर सुटत नाही. तयाांच्यासाठी जे आवण जेवढां करायला हवां ते तर टाळता येत नाहीच. ते करायलाच 

हवां, जीवनसुद्धा नीरस आवण रूक्षपणे जगायचां नाही. दुसऱ्याांसाठी जे काही करू ते मनापासून आवण 

पे्रमानांच करायचां आहे. फक्त आपलां काय होतां की आपण कधीच कोणासाठी कोणतीही गोष्ट 

वनरपेक्षपणे करू शकत नाही. नाती जपताना आवण नातयागोतयातल्या माणसाांसाठी काहीही करताना 

आपण कतषव्याची सीमारेर्ा ओलाांडून मोहाने गरजेपेक्षा अवधक गोष्टीही करतो. बरां  तया करून 

मनातून सोडून देत नाही. अमक्यासाठी मी अमुक अमुक केलां, हे मरेपयंत आपण ववसरत नाही. ते 

लक्षात असतां म्हणूनच मग आपल्यासाठी तो जे काही करतो ते आपण तराजूत तोलू लागतो आवण 

मग मी अमक्यासाठी एवढां केलां मग तयानांही माझ्यासाठी तेवढां केलांच पावहजे, अशी अपेक्षा बाळगू 

लागतो. आपल्याला स्वभावाच्या या कचाटय़ातून सोडववण्यासाठीच या घडीला 'वनजीव ' 

भासणाऱ्या मूतीला समोर आणावां लागलां आहे. एखादा माणूस मोठा ववद्वान असतो, एखादा 

अवभयांता असतो, एखादा डॉक्टर असतो, एखादा वकील असतो. थोडक्यात अनेक क्षेत्राांत मोठी 

मजल मारणारी जी जी माणसां असतात तयाांची ज्ञानाजषनाची सुरुवात एकसारखीच म्हणजे अ, आ, 

इ, ई अशी अक्षरां  वगरवण्यापासूनच झाली असते! जन्मत:च कोणी वैद्यकीचां ज्ञान वशकू लागत नाही 

की ववकलीचां ज्ञान घेत नाही. थोडक्यात मुळाक्षरां  वशकूनच जसा लौवकक ज्ञानाचा प्रवास सुरू होतो 

तया मुळाक्षराांसारखीच सगुणोपासना भक्तीची मुळाक्षरां  वशकवते. एखाद्या वनष्णात डॉक्टरची 

लहानपणातल्या वशक्षणाची सुरुवात जरी मुळाक्षराांपासून झाली असली तरी आता काही तो रोज 

वैद्यकाच्या पुस्तकाांच्या जोडीने बाराखडीचां पुस्तक वाचत नाही! पण एकेकाळी तेच वगरवल्यानां 

तयाला आज हे ज्ञान लाभलां आहे, यातही शांका नाही. तेव्हा भगवांताकडे वळण्याचा जो मागष आहे 

तो सगुणोपासनेवशवाय सुरू होऊच शकत नाही. कतषव्यात जराही खांड न पाडता जेव्हा 

वजतयाजागतया माणसाांच्या गुांतयातून मन सुटतां आवण या घडीला अज्ञात अशा भगवांताकडे वळू 

लागतां तसतसां सगुणाचां ते प्रतीकच साधकाच्या अांतरांगात क्षीण का होईना, पण भक्तीभाव उतपन्न 

करू लागते. क्षीण का होईना , पण भगवांताच्या दशषनाची इच्छा उतपन्न करू लागते. या 

सगुणोपासनेला श्रीमहाराज जोड देतात ती नामाची. श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनी साांवगतलेला 

उपासनेचा पूवाषधष आहे- ' 'सगुणभक्ती करावी आवण भक्तीने नाम घ्यावे! ' ' 
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१९९. समरस 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, October 11, 2013 

सगुणभक्ती करावी आवण भक्तीने नाम घ्यावे! उपासनेच्या क्रमाचा हा पूवाषधष आहे. सगुण म्हणजे 

सरूप. आपल्या वनतयाच्या जीवनातही नाम आवण रूप हे अवभन्नच असतां. एखाद्याचां नाव घेताच 

तयाचां रूपही आपल्या मनात येतां आवण एखाद्या पररचयाच्या व्यक्तीचां रूप डोळयासमोर येताच 

तयाचां नावही मनात येतांच. उलट सगुण रूप सदोवदत वटकेल असां नाही, तया व्यक्तीचां नाव मनात 

कायमचां राहू शकतां. तयामुळे मूतीच्या वनवमत्तानां, प्रतीकाच्या वनवमत्तानां ज्याची भक्ती केली जात 

आहे तयाचां नामही घ्यायला श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात. श्रीसमथष रामदास म्हणतात, 'प्रभाते 

मनी राम वचांतीत जावा। पुढे वैखरी राम आधी वदावा। ' प्रभात म्हणजे साधनेची पहाट. 

साधकावस्थेच्या प्रारांभी मनात रामाच्या रूपाचां वचांतन करावां, रामाच्या नामाचां वचांतन करावां. मग 

डोळयापुढे जे 'वैखरी ' म्हणजे व्यक्त जग आहे तयाचा 'आधी ' म्हणजे पाया हा परमातमाच आहे, हे 

जाणून तयानुसार आचरण करावां. तेव्हा सगुणाची भक्ती आवण तयाचां नाम जे घ्यायचां आहे तया 

उपासनेची पूती आपलां समस्त जीवन आवण आपल्या जीवनातील घडामोडींचा 'आधी ' म्हणजे 

आधार भगवांतच आहे, हे जाणण्यातच आहे. थोडक्यात माझी उपासना , माझी भक्ती आवण माझां 

जगणां यात एकरूपता आली पावहजे. ती एकरूपता जोवर येत नाही तोवर समरसता येणार नाही. 

ती एकरूपता येत नाही तोवर आचार , ववचार आवण उच्चार यात एकवाक्यता येणार नाही. ती 

एकरूपता येत नाही तोवर 'मी ' या एकाचा अांत होणार नाही. तो होत नाही तोवर खरा एकाांत कधीच 

लाभणार नाही. जगणां आवण भक्ती यात एकरूपता नसेल तर 'जगाकडून मला काहीही अपेक्षा 

नाहीत, दाता एक रामच आहे', हे ज्ञान वनव्वळ शावब्दक ठरेल. खरी वनभषयता , खरी वनश्व््ांचती, 

खरी वन:शांकता जगण्यात येणार नाही. तेव्हा सगुणाची भक्ती आवण तयाचां नाम जे घ्यायचां आहे 

तयाचा हेतू 'मी ' आवण 'माझे 'च्या अशाश्वत सगुण-गुांतयातून सुटणां आवण नश्वर अशा 'मी 'च्या 

नावलौवककाच्या ओढीत अडकण्यापेक्षा शाश्वत परमातम्याच्या नामात रमणां, हाच आहे. उपासनेच्या 

या ववकासासाठी प्रतयेक धमाषने , पांथाने सगुणाची प्रतीकां  वनमाषण केली आहेत. मग ती प्रतीकां  मूती 

असो, समाधी असो, वदव्यनामाचां वचन्ह वा अक्षररूप असो वकां वा एखादा वशलाखांड असो. प्रतीक 

काहीही असलां तरी वदव्यतवापयंत पोहोचण्यासाठीच ते उतपन्न झालां आहे. तया प्रतीकाच्या दशषनानां 

तया परमातम्याचां स्मरण व्हावां, तयाचां नाम मनात यावां, हाच हेतू आहे. जेव्हा मन एका सगुण रूपाशी 

कें वित होईल तेव्हा श्रीमहाराज उपासनेच्या क्रमाचा जो उत्तराधष साांगतात वतकडे वाटचाल सुरू 

होईल. हा उत्तराधष म्हणजे- 'नामात भगवांत आहे असे जाणावे, आवण भगवांताचे होऊन राहावे. '  

नामात भगवांत आहे, हे जाणता कधी येईल? जेव्हा नाम नुसतां घेतलां जाणार नाही, तर ते भक्तीनां 

घेतलां जाईल. भक्ती म्हणजे समस्त ववभक्तीचा अभाव. तेव्हा ऐक्य भावानां, एकरूपतेनां भगवांताचां 

नाम जेव्हा घेतलां जाईल तेव्हाच नामात तो आहे, याचा अनुभव येऊ लागेल. आता हा अनुभव 

म्हणजे काय? 
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चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, October 14, 2013 

नामात भगवांत आहे, हे जाणून घेण्यास श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगत आहेत. थोडक्यात नामातलां 

सतयतव जाणलां पावहजे. नाम 'खरां ' कधी वाटेल? समजा रस्तयानां जात असताना लाांबवर एक व्यक्ती 

तुम्हाला वदसली. वतचां नेमकां  नाव तुम्हाला आठवत नाही, पण तयाचां अमुक एक नाव आहे, असां 

वाटून तया नावानां तुम्ही तयाला हाक मारलीत. ते नाव ऐकूनही तयानां जर लक्ष वदलां नाही, तर ते नाव 

तयाचां नाहीच! जर तयानां लगेच लक्ष वदलां तर तेच तयाचां खरां  नाव आहे, हे उघड होईल. तेव्हा 

नामात भगवांत आहे, हे कधी जाणता येईल? जेव्हा तया हाकेला तो 'ओ' देईल! तया हाकेकडे लक्ष 

देईल. आता आपण रस्तयानां जाताना कुणी आपल्या नावानां समजा हाक मारली तर, 'हे नाव काय 

शेकडो माणसाांचां आहे,' असां मानून आपण तया हाकेकडे दुलषक्ष करीत नाही. उलट आपल्यालाच 

हाक मारली आहे, असां वाटून लगेच वळून पाहातो. मग नामापासून जो अवभन्नच आहे, तो ते नाम 

उच्चारताच लक्ष देणार नाही का? एकमेव अट मात्र आहे! ते नाम 'भक्ती 'नां घ्यायला हवां, तळमळीनां 

घ्यायला हवां, आतषपणे घ्यायला हवां. समजा आपण खोल पाण्यात पडलो आहोत आवण आपल्याला 

पोहता येत नाही तर 'वाचवा वाचवा ' हे आपण वकती आतषपणे ओरडू! वदवसातून वकती वेळा तसां 

ओरडलां की पुरेल, पुटपुटल्यासारखां ओरडावां का, माळेवर ओरडावां का, आधी शुवचभूषत होऊन 

ओरडावां का; वगैरे वनयम काही आपण पाहाणार नाही. आपण वाचवले जाईपयंत वकां वा आपल्याला 

वाचवायला कुणी येईपयंत आपण न थकता, न थाांबता ओरडू; तया साततयानां, तया कळकळीनां, तया 

तळमळीनां नाम घ्यायला पावहजे. (आता याचा अथष स्नान न करताच, शुवचभूषत न होताच, माळ न 

घेताच नाम घ्यावां, असा नाही, पण ते झालां नाही तरी नाम घेणां मात्र सोडू नये, हा आहे.) मग जेव्हा 

कुणी वाचवायला येईल तेव्हा तया 'वाचवा वाचवा 'चा उपयोग झाला, हे लक्षात येईल. तया 

ओरडण्याचां साथषक वाटेल. ज्याचां नाम घेतलां तो मदतीला आला, हे जाणून 'नामात भगवांत आहे' 

याची प्रचीती येईल! आता ती प्रचीती कशी येते , हे नांतर पाहूच. पण ती येण्यासाठी नाम सोडता 

कामा नये. ते अखांड घेण्याचा प्रयतन सोडता कामा नये. श्रीमहाराज साांगतात, ''कोणतीही वृत्ती 

मनात उठू न देता जर नामस्मरण केले तर देव काही लाांब नाही. देव आवण नाम ही दोन्ही वभन्न 

नाहीतच. नाम म्हणजेच देव आवण देव म्हणजेच नाम. नाम एकदा मुखात आले म्हणजे देव हातात 

आलाच. मुले पतांग उडववतात; तयावेळी एखादा पतांग आकाशात इतका उांच जातो की तो वदसेनासा 

होतो. तरी तो पतांग उडववणारा म्हणतो, 'माझ्या हातात पतांग आहेच '. कारण पतांगाचा दोरा तयाच्या 

हातात असतो. जोपयंत अखांड नामस्मरणाची दोरी आपल्या हातात आहे, तोपयंत परमेश्वर आपल्या 

हातात आहे. ती दोरी सुटली की परमेश्वर सुटला! ' '(१३ जुलैच्या प्रवचनातून). तेव्हा नाम अखांड 

हवां आवण ते मनात कोणतीही वृत्ती उठू न देता हवां, मग देव लाांब नाहीच. वकां बहुना वृत्ती उठत 

असते तयामुळेच हातातून नामाची दोरी सुटत असते! 
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२०१. वृत्ती-ननवृत्ती 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, October 15, 2013 

कोणतीही वृत्ती मनात उठू न देता साततयानां नाम घेतलां की भगवांत दूर नाहीच, असां श्रीगोंदवलेकर 

महाराज साांगतात. पण वजथे वृत्ती आवरणांदेखील आपल्याला साधत नाही, वतथे मनात वृत्ती उठूच 

न देणां तर वकती कठीण आहे! आपल्याला ते शक्य वाटत नाही. कोणतीही वृत्ती उठू न देणां आपल्या 

हातात नसलां तरी नाम सतत घेण्याचा प्रयतन करणां तर आपल्या हातात आहे! जर ती नामाची दोरी 

सुटू न देण्याचा प्रयतन केला की मन अांतमुषख होत जाईल. मग आपल्या वृत्तींकडे ते तटस्थपणे पाहू 

शकेल. आपल्या वृत्तींचा उगम कुठे आहे आवण तया वृत्तींमुळे आपल्या जीवनाचा प्रवाह कोणतया 

वदशेनां वाहात आहे, याची तपासणी साधेल. आपला जन्मच वासनेत आहे. तयामुळे आपल्या वृत्तींचा 

उगमही वासनेतच आहे. श्रीमहाराज साांगतात, ''वासनेतून वृत्ती, वृत्तीतून ऊमी आवण ऊमीतून कृती, 

असा क्रम आहे'' (चररत्रातील वृत्तीववर्यक वचने, क्र. १२). आज आपल्या समस्त वासना या 'मी ' 

आवण 'माझे 'शी जखडल्या आहेत. या 'मी 'ची वाढ भौवतकाच्याच आधारानां होत असल्याने माझ्या 

वासनाांचा ओढा भौवतकाकडेच आहे. तयामुळे या वासनेला अनुरूप अशीच वृत्ती माझ्यात उतपन्न 

होते. माझी वृत्ती ही मला भौवतकाकडेच प्रवृत्त करीत असते. तया वृत्तीतून, भौवतकात अखांड सुख 

वमळावां, ही ऊमी मनात उतपन्न होते. ऊमी मला स्वस्थ बसू देत नाही. वासनेच्या पूतीसाठी कृती 

करायला ती भाग पाडते. तर वासनेत उगम पावलेली आवण तया वासनेच्या पूतीसाठीच मला कृतीत 

जुांपणारी वृत्ती मनात उठू न देता नाम घ्यायचां, हे कठीण आहे. तयामुळे वनदान नामस्मरण तरी अखांड 

चालवण्याचा प्रयतन करू. या प्रयतनानां नामातलां सतयतव जाणवण्याआधीच दोन गोष्टीही घडतील. 

पवहली गोष्ट ही की, नाम हे आतषपणे, मनापासून होत नसल्याने ते कोरडय़ा कृतीसारखां सुरू होईल. 

मग भौवतकाच्या ओढीनां, तयाच्या पूतीसाठी मनापासून होणारी कृती आवण नामस्मरणाची 'कृती ' 

याांच्यात आपोआप, नकळत सांघर्ष सुरू होईल. नाम घेत बसलां तरी भौवतक ओढत राहील. एकदा 

एवढा जप 'करून टाकला ' की मग ते महत्त्वाचां काम करू, अशी मनाची वस्थती राहील. 

भौवतकातल्या महत्त्वाच्या कामाांची यादी रोज वनतयनवी आवण लाांबणारीच असेल. तया कामाांमध्ये 

नामाची 'कृती ' आड येऊ लागेल. थोडक्यात नाम घेत असतानाही भौवतकाचांच स्मरण कायम 

असेल. तयावर, या घडीला बेचव वाटणारां , कृवत्रम वाटणारां  नामच मात करील. श्रीमहाराज साांगतात, 

''वृत्ती वस्थर करण्यासाठी वतला वस्थर वस्तूवर वचकटवून ठेवली पावहजे. भगवांत ही अशी एकच 

वस्थर वस्तू आहे'' (चररत्रातील वृत्तीववर्यक वचने, क्र. १). तेव्हा अवस्थर वृत्तीनांही नाम अखांड 

चालवण्याचा प्रयतन केला तर हळूहळू वस्थर अशा भगवांताचांच स्मरण होऊ लागेल. ते वजतकां  

वाढेल वततकी वृत्ती वस्थर होत जाईल. अवस्थर भौवतकाशी जखडलेली वृत्ती अवस्थरच असणार. ती 

वस्थर भगवांतापाशी जसजशी गोळा होत जाईल तसतशी वस्थर होईल. मग नामातही वजवांतपणा 

येईल. नामातलां सतयतव, नामातला भगवांत जाणवू लागेल, नव्हे तो धावतच येईल!  
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२०२. गुप्त पोलीस  

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, October 16, 2013 

जगाला वचकटलेलां मन जगाचां आवण आपल्या सध्याच्या दशेचां खरां  दशषन घेऊ शकत नाही. 

कोणतयाही गोष्टीपासून अवलप्त झाल्यावशवाय वतचां खरां  रूप पाहताच येत नाही. नाम घेताना मन 

जसजसां अांतमुषख होत जाईल, तसतसां जगाला वचकटलेलां मन तयापासून वकां वचत सुटू लागेल. 

आपल्या वचत्ताच्या पात्रात अनांत जन्माांचां जगाच्या मोहाचां खरकटां साचलां आहे. नामानांच हळूहळू 

ते खरवडलां जाईल! जगाचां खरां  रूप, आपल्या मनातलां तयाचां भ्रामक रूप आवण तया भ्रमापायी 

मोहग्रस्त होऊन आपण जगावर मानवसकदृष्टय़ा कसे अवलांबून आहोत, हे उमगू लागेल. जग सोडून 

तर कुणालाच राहता येणार नाही, पण या जगात कसां राहायचां, हे ठरवता येईल. जगाची गोडी 

वकां वचत कमी होईल आवण भगवांताची ओढ वकां वचत वाढू लागेल. उपासनेची गोडी वाटो न वाटो, 

उपासना साततयानां, वचकाटीनां, अभ्यासपूवषक, हट्टपूवषक, दृढवनश्चयानां केली की 'नामात भगवांत 

आहे' हे जाणता येईल आवण 'तयाचांच होऊन राहण्याची ' सांधीही वमळेल! तो परमातमा सद्गुरूच्याच 

रूपात माझ्या जीवनात प्रवेश करील. 'वाचवा वाचवा ' या हाकेला तोच धावून येईल. सांत-

सतपुरुर्ाांच्या रूपानां आलेला खरा सद्गुरू ओळखणां अथाषतच सोपां नाही. ती ओळख आतून 

पटल्यावशवाय मात्र राहणार नाही. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ' 'सांत हे चालते-बोलते देव 

आहेत '' (चररत्रातील सांतववर्यक वचने, क्र. ६२). आता देवाला आपण पाहू शकत नाही, पण 

ज्याचां वचत्त भगवतपे्रमानां अखांड व्याप्त आहे, अशा सांताला पाहू शकतो. तयाच्याशी बोलू शकतो. 

तयाच्या साांगण्यानुसार चालू शकतो. इथे काही जणाांच्या मनात मोठा ववकल्प येईल. बाहेरच्या जगात 

आज काय चाललां आहे! सांत म्हणून कुणावर ववश्वास ठेवण्याची वस्थती नाही, असांही वाटेल. यात 

आपलीही थोडी चूक आहे. बाह्य़ वेशावरून सांताची ओळख आपण स्वीकारतो, तयाचां अांतरांग 

पाहत नाही. श्रीमहाराजाांनी स्पष्ट बजावलां आहे की, सांततव हे मनाचां लक्षण आहे. मनानां सांत न 

होता बाह्य़वेशानां सांत होणां, हे पाप आहे. पण बाह्य़वेशावरून एखाद्याला सांतपदापयंत 

पोहोचववण्यात आपलाही हातभार असतो. श्रीमहाराजाांनी स्पष्ट साांवगतलां आहे की, 'सांत हा गुप्त 

पोवलसासारखा असतो. तो आपल्यामध्ये आपल्यासारखाच राहतो , पण आपल्याला तो ओळखता 

येत नाही! ' पोवलसाचा गणवेश न घालता जसा गुप्त पोलीस वावरतो , तसे खरे सांत अवडांबरावशवाय 

वावरतात. पण गुप्त पोवलसाला ओळखण्याचा एकच गुण म्हणजे तयाची वनभषयता! खरा सांत तसा 

वनभषय, वन:शांक असतो. माणूस कसाही असो, तयाची वृत्ती भौवतकाकडे आहे की भगवांताकडे आहे, 

हे जाणवल्यावशवाय राहत नाही. ज्याची ओढ भौवतकाकडे आहे तयाच्या वागण्यात भौवतक गमावलां 

जाण्याचां भय कधी ना कधी जाणवल्यावशवाय राहणार नाही. भगवांतावशवाय ज्याला कशातच गोडी 

नाही, तयाला कसलां भय असणार! तेव्हा ज्याची वृत्ती अखांड परमातममय आहे, असा सद्गुरूच 

'चालते बोलते देव ' या व्याख्येत अवभप्रेत आहे, हे लक्षात घ्या. तोच माझ्यासाठी आपणहून धावत 

येतो. 
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२०३. पनतव्रता 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, October 17, 2013 

आपण मनापासून नाम घेत गेलां की खरा सद्गुरू आपल्या जीवनात प्रवेश करील. आता इथे 'नाम ' 

हा शब्द उपासना या अथाषनां घ्या. भौवतकाच्या प्रभावापासून मनाला ववलग करणारी आवण 

आतमसन्मुख करणारी नेमकी कोणती उपासना मी केली पावहजे, हे श्रीसद्गुरूच केवळ साांगू शकतो. 

पण तयाची भेट होईपयंत प्रतयेकजण आपल्या मानवसक , भाववनक, वैचाररक पातळीनुरूप काहीबाही 

उपासना करतो. मग कुणी रोज वनतय वनयमानां एखादां स्तोत्र वाचत असेल, कुणी वनतयवनयमानां 

कोणतया तरी सदग््रांथाचां पारायण करीत असेल, कुणी इष्टदेवतेची पूजाअचाष आवण तयाच्या तीथषस्थान 

वा मांवदराचां दशषन घेत असेल, कुणी वनववषचार होण्याच्या ववचारानां ध्यानाभ्यास करीत असेल, कुणी 

तत्त्वाच्या अांगानां परमातम्याला जाणून घेण्यासाठी सांताांच्या ग्रांथाांचा अभ्यास करीत असेल, तर कुणी 

नाम घेत असेल! 'वाचवा वाचवा ' ओरडण्याचे मागष वभन्न असू शकतात पण आतषता एकच असली 

तर तो धावत येईलच! नामाचा उल्लेख अशासाठी कारण ते सावषवत्रक , सवषपररवचत, सवषगम्य आवण 

सवाषत सोपां भासणारां  असां आहे. आपण काहीबाही उपासना साततयानां करू लागतो तेव्हा 'सद्गुरू 'ची 

प्राप्ती व्हावी, असांही आपल्याला वाटू लागतां. अथाषत परमातम्याचां दशषन तयाच्यावशवाय अशक्य 

आहे, असां अनेक सांताांनीही साांवगतल्यामुळे प्राथवमक पातळीवर आपल्याला सद्गुरू हवा, असां 

आपल्याला वाटतां. थोडक्यात एखाद्या मध्यस्थासारखां आपण तयाच्याकडे पाहात असतो. या 

सद्गुरूचा शोध मग आपण घेऊ लागतो. श्रीगोंदवलेकर महाराज मात्र स्पष्ट साांगतात की, सद्गुरूच्या 

शोधाच्या फां दात पडू नका. का? कारण आपला शोध हा आपल्या बुद्धीप्रमाणे, आपल्या 

आवडीप्रमाणे, आपल्या कुवतीप्रमाणेच होणार. मग बाह्य़ वेशावरून एखाद्याला भुलण्याचा 

धोकाही मोठा. मग खरा सांत-सद्गुरू कोणता आवण वरकरणी व स्वयांघोवर्त गुरू कोणता, हे कळणार 

नाही. काही फार सतशील वृत्तीचे श्रेष्ठ साधकही गुरुवत भासतील, पण ते मला या जांजाळातून सोडवू 

शकणार नाहीत. काही तर साक्षातकारी सांतच भासतील, तयाांचां रूप-तेज आवण हजारो अनुयायी; 

याांचाही प्रभाव पडेल. पण जे स्वत:च भौवतकात अडकले आहेत ते माझी भौवतकातली आसक्ती 

सोडवू शकणार नाहीत. श्रीगोंदवलेकर महाराज स्पष्ट साांगतात, ''सांत पुष्कळ सापडतील पण 

पवतव्रता सापडणे कठीण असते ' '(चररत्रातील सांतववर्यक वचने, क्र. ७३). म्हणजे वरकरणी , 

बाह्य़वेशधारी सांत बाजारात भरपूर सापडतील. असे स्वयांघोवर्त आवण स्वकवल्पत सांत बरेच 

असतात पण पवतव्रता ही जशी पतीवशवाय काहीच जाणत नाही , अशा पवतव्रतेप्रमाणे केवळ एका 

परमातम्याच्याच एकरसात वनमग्न होऊन तयाच्याशी एकरूप झालेले सांत सापडणे फार कठीण! पण 

हेच खरे सद्गुरू माझ्या सततच्या, वचकाटीच्या आतष उपासनेनां स्वत:हून माझ्याकडे येतात. माझ्या 

जीवनात प्रवेश करतात. तयासाठी आधी आपण जी काही उपासना करीत असू ती भावयुक्त 

अांत:करणानां व्हावी, यासाठी तयाांचीच प्राथषना करीत दृढतेनां अभ्यास केला पावहजे. 
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२०४. शे्रष्ठ उपकार 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, October 18, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''सांत शोधण्याच्या फां दात पडू नये, आपली इच्छा बलवत्तर असेल 

तर सांतच आपला शोध करीत आपल्याकडे चालत येतील ' '(चररत्रातील सांतववर्यक वचने, क्र. 

९९). इथे जी इच्छा बलवत्तर हवी आहे, ती कोणती? तर अथाषतच जीवनातलां सतय शोधण्याची, 

परमातमप्राप्तीची इच्छाच इथे अवभपे्रत आहे. तया हेतूनांच तर आपण आपली उपासना सुरू केली 

असते. ती उपासना जसजशी साततयानां, वचकाटीनां आवण आतषतेनां वाढत जाईल तसतशी आपली 

ही इच्छा बलवत्तर होईल. श्रीमहाराज साांगतात, ''ज्याप्रमाणे खडीसाखर ठेवली म्हणजे मुांगळयाांना 

आमांत्रण देण्याची जरूर नाही, ते आपोआपच वतचा शोध काढीत येतात , कारण ती तयाांना फार 

आवडते; तयाचप्रमाणे तुम्ही खडीसाखर बना, म्हणजे सांत तुमच्या भेटीला धावतच येतील आवण 

तुमचे काम करून देतील. 'खडीसाखर बना ' म्हणजे सांताांना आवडेल असे वतषन करा. सांताांना काय 

आवडते? भगवांताचे अनुसांधान आवण अखांड नामस्मरण यावशवाय तयाांना कोणतीही गोष्ट वप्रय 

नाही. म्हणून आपल्या हृदयामध्ये अखांड नामाची ज्योत तेवत ठेवा ' '(चररत्रातील सांतववर्यक वचने, 

क्र. १००). आता एखाद्याच्या मनात येईल की जो पवतव्रतेप्रमाणे परमातम्याशी एकरूप आवण 

तयामुळेच अवभन्न झाला आहे, तो माझ्यासारख्या क्षुि वजवाकडे कशाला धावत येईल? पवतपुढे 

तयाला 'खडीसाखरे 'ची काय गोडी असणार? श्रीमहाराज तयाचां उत्तर देताना साांगतात, ''सांत 

आतमानांदाच्या मानसरोवरातच न राहता प्रपांचाच्या डबक्यात आवण तयातल्या वचखलात आले, तया 

घाण पाण्याची सांताांनी भगवांताच्या पे्रमाची गांगा बनववली, हीच तयाांची खरी करामत होय. तया 

डबक्यातले पाणी अथाषत मुळामध्ये शुद्ध उगमातूनच आलेले आहे'' (चररत्रातील सांतववर्यक वचने, 

क्र. ९८). तेव्हा सांत प्रपांचाच्या डबक्यात आले कारण तयातलां घाण झालेलां पाणी हे मुळात शुद्ध 

उगमातून आलेलां आहे. शुद्ध उगम म्हणजे परमातमा! तर प्रतयेक जीव परमातम्याचाच अांश आहे. 

तयाला पुन्हा परमातममय करण्यासाठीच सद्गुरू या जांजाळात स्वत: उतरले. तयाांनी माझ्या बाह्य़रूपात 

बदल केला नाही, माझा प्रपांच, माझां घरदार तसांच ठेवलां पण तयाच घाण पाण्यात भगवांताच्या 

पे्रमाचां और्ध टाकून तयाांनी तयाच पाण्याची गांगा बनवून दाखववली. प्रपांच वरकरणी तसाच ठेवला 

पण तयातला सांकुवचतपणा काढून टाकला. माझां बाह्य़रूप तेच ठेवलां पण अांतरांग पूणष बदलून 

टाकलां. हे सगळां  घडावां यासाठी मी याच डबक्यात राहून तया एकाच नामाचा घोर् मात्र करीत 

रावहलां पावहजे. तया नामाच्या हाकेला सद्गुरू धावत येतात आवण ते नाम काम करतां, हेच वसद्ध 

करतात! माझ्यासारख्या सामान्य वजवाचां, तयाच्या कुवतीनुसार होणारां  नामसुद्धा परमातम्यापयंत 

पोहोचतां आवण म्हणूनच सद्गुरू तया हाकेला 'ओ' देतात हे माझ्या जीवनातील तयाांच्या प्रवेशानांच 

वसद्ध होतां. श्रीमहाराज साांगतात, ''भगवांताचे नाम वसद्ध करून देणे हाच सांताांचा जगावर सवाषत थोर 

उपकार आहे! '' (चररत्रातील सांतववर्यक वचने, क्र. ६८). 
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२०५. त्यांचं होिं 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, October 21, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज याांच्या बोधाच्या आधारे 'सगुणभक्ती करावी आवण भक्तीने नाम घ्यावे ' हा 

उपासनेचा पूवाषधष आपण पावहला आवण 'नामात भगवांत आहे असे जाणावे आवण भगवांताचे होऊन 

राहावे ', या उत्तराधाषतला 'नामात भगवांत आहे असे जाणावे', इथपयंतचा भाग आपण पावहला. या 

चचेत आपण काय जाणलां? तर, आपण 'सगुण ' आहोत, 'साकार' आहोत, तयामुळे अध्यातमाची 

वाटचाल आकाराच्या आधारावशवाय आपल्याला साधू शकत नाही. परमातम्याचां सगुण, साकार 

रूप कवल्पलां तरी तयाची भक्ती 'वजवांतपणा 'च्या अस्सल जावणवेसारखी होत नाही. तया सगुण 

परमातम्यावर पररपूणष पे्रम करणारी दुसरी व्यक्ती पावहली, वतचा सहवास लाभला, वतच्याकडून पे्ररणा 

वमळाली, मागषदशषन वमळालां तरच उपास्यदेवतेतला अवस्ततवभाव दृढ होऊ शकतो. साधना गवतमान 

होऊ शकते. परमातम्यावर पररपूणष पे्रम करणां केवळ सद्गुरूलाच साधतां. तयामुळे तयाांची भेट व्हावी, 

म्हणून मी तळमळीने, मनापासून तयाांनाच हाक मारली पावहजे. तो धावा अखांड होण्याचा सवाषत 

सोपा उपाय भगवांताचां नामस्मरण हाच आहे. माझ्या जीवनात प्रतयक्ष प्रवेश करून माझ्या 

अांतरांगातील नामाला, अथाषत हाकेला सद्गुरू जेव्हा 'ओ ' देतील तेव्हाच नामात भगवांत आहे, ही 

गोष्ट माझ्या अनुभवाचा भाग बनेल. जावणवेत पक्की होईल. मग सगुण-साकार परमातम्याची 

स्वबळावर भक्ती करण्यापेक्षा सगुण-साकार श्रीसद्गुरूची भक्ती, तयाचा सहवास, तयाचा बोध ऐकणां, 

मनातल्या शांकाांचां तयाच्याकडून वनरसन करून घेणां, तयाांच्या साांगण्यानुसार चालण्याचा प्रयतन करणां; 

हे सोपां आहे, असां वाटेल. साकार सद्गुरू हा आपल्या आवाक्यातला, आपल्याला जाणण्यासारखा, 

आपल्या आकलनाच्या कक्षेत येण्यासारखा वाटेल. बोध , सहवास, सतसांग या मागाषनां तयाचां होऊन 

राहण्याची सांधी मला लाभेल. तयाांचां होऊन राहता आलां तर नांतर तयाांच्यावशवाय जगण्याचां दुसरां  

ध्येय, दुसरा मागष, दुसरा हेतूही उरणार नाही. ही उपासनेची परमपूतषता आहे. उपासनेचा हा क्रम 

श्रीमहाराजाांनी अवघ्या दोन वाक्याांत साांवगतला आहे, तरी उत्तराधाषतील 'तयाांचां होऊन राहावां ', हे 

तीन शब्द म्हणजे एक अतयांत दीघष आवण अतयांत कठीण अशी तपस्यामय प्रवक्रया आहे. आपल्या 

या सदराच्या अखेरच्या टप्प्यात, पुढील दोन मवहन्याांत आपण 'तयाांचां होऊन राहायचां' म्हणजे नेमकां  

काय असावां, याचाच मागोवा घेण्याचा प्रयतन करणार आहोत. आपण गोंदवल्याला जात असू, 

आपण श्रीमहाराजाांना सद्गुरूस्थानी मानत असू तर तयाांचां होऊन राहावां, हे आपलां ध्येय असलांच 

पावहजे. आपण जर तयाांचे असू तर जे तयाांना आवडतां ते आपल्यालाही आवडलां पावहजे, जे तयाांना 

रुचत नाही ते आपल्यालाही रुचता कामा नये. जीवनात ज्या गोष्टीला तयाांनी महत्त्व वदलां तया गोष्टींना 

माझ्याही जगण्यात महत्त्व असलांच पावहजे. आपल्या माणसानां जगात कसां जगावां, याबाबत तयाांचा 

जो काही बोध आहे तो माझ्या जीवनात उतरण्याचा प्रयतन मी वनष्ठेने आवण नेटाने केला पावहजे. 

तयाांचे असू तर ते ज्याचे आहेत, तयाचे आपणही झाले पावहजे.  
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२०६. ध्येय आनि शक्ती 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, October 22, 2013 

भगवांताचां होऊन राहायचां, हा उपासनेचा चरमवबांदू जो आहे तयाकडे आपण पाहात आहोत. जे 

अखांड परमातममय आहेत, अशा सद्गुरूां चे होऊन राहाणां, हाच तयासाठीचा एकमेव उपाय आहे. 

सद्गुरूां चां होणां म्हणजे तयाांचे आवण माझे ववचार, तयाांचां आवण माझां ध्येय, तयाांची आवण माझी इच्छा, 

तयाांचा आवण माझा हेतू, तयाांची आवण माझी जीवनदृष्टी, तयाांची आवण माझी आवड-वनवड एक 

होणां! ते होणां साधण्यासाठी तयाांच्याच बोधानुरूप वाटचाल करण्यावाचून गतयांतर नाही. 

श्रीमहाराजाांचा ववचार, ध्येय, इच्छा, हेतू, जीवनदृष्टी, आवड केवळ एक परमातमाच आहे. तयाांना 

केवळ शाश्वताचांच महत्त्व वाटतां. आपल्याला अशाश्वताची ओढ आहे. तयामुळे अशाश्वताच्या 

प्रभावाच्या पकडीतून सुटून शाश्वतात वस्थर होण्याचा एकमेव उपाय म्हणजे श्रीसद्गुरूां च्या बोधानुरूप 

आचरण, हाच आहे. तयाांचां होऊन जगणां हाच आहे. श्रीमहाराज साांगतात, 'जो माझा म्हणवतो 

तयाला नामाचे प्रेम असलेच पावहजे '(२ जुलैच्या प्रवचनातून). मग आम्हाला नामाचां पे्रम का येत 

नाही? नाम तर आपणही घेतो, पण तया पे्रमानां ते का होत नाही? श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, 

''नामाबद्दलची तळमळ कमी व्हायला बाहेरच्या वकतीतरी गोष्टी कारण आहेत ; रोजचा प्रपांच आहे, 

व्यवहार आहे, मागच्या आठवणी आहेत , पुढची काळजी आहे'' (२ माचषच्या प्रवचनातून). आता 

वस्तुवस्थती अशी की आपल्याला नामाची तळमळ मुळात नाहीच, तरी आपण साधुसांत साांगतात, 

श्रीमहाराजही साांगतात म्हणून नाम घेत आहोत. तळमळ पुढची गोष्ट झाली, मुळात ते नामच 

साततयानां, वनयवमतपणानां का चालत नाही, ही आपली अडचण आहे. वतचां उत्तरही श्रीमहाराजाांच्या 

या बोधातून आलांच आहे. प्रपांच, व्यवहार, आठवणी आवण वचांता! आता प्रपांच कुणालाच सुटलेला 

नाही आवण श्रीमहाराजही तो सोडायला साांगत नाहीत, व्यवहार कुणालाच सुटलेला नाही आवण 

साधकानां व्यवहार अवधक अचूकपणे केला पावहजे, असांही श्रीमहाराज बजावतात. मग नामाच्या 

आड येणारा प्रपांच आवण व्यवहार नेमका कोणता असावा? तर आकुां वचत प्रपांच आवण कतषव्यपूतीचे 

भान न बाळगता मोहासक्तीतून होणारा व्यवहार हाच नामाच्या आड येणारा प्रपांच-व्यवहार आहे. 

तयासाठी साधकानां प्रपांच नेमका कसा करावा, व्यवहार नेमका कसा करावा , मागच्या आठवणी का 

व कशा ववसराव्यात आवण उद्याची वचांता का व कशी करू नये; याबाबत श्रीमहाराजाांच्या बोधाचाच 

आधार घट्ट धरून आपण आपल्याच प्रपांचात, आपल्याच व्यवहारात आवण आपल्याच वृत्तीत 

सुधारणा करण्याचे ध्येय बाळगून आपण तयासाठी प्रयतन केला पावहजे. आता आपल्याला वाटेल, 

प्रपांचाची एक घडी ठरून गेली आहे, व्यवहाराचीही एक रीत ठरून गेली आहे. ती बदलणे आपल्या 

ताकदीबाहेरचे काम आहे. वचांता, काळजी, कल्पना सोडणेही आपल्या आवाक्यातले नाही. 

श्रीमहाराज साांगतात, ''ज्याचे ध्येय ठरले तोच खरा ववद्वान. ध्येय ठरलेच नाही तर शक्ती येत नाही. 

जेवढे कायष तेवढेच अवसान असते '' (बोधवचने, क्र. ६९९). 
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मानवी जन्माचां एकमात्र ध्येय परमातमप्राप्ती हे आहे, असां समस्त साधू-सांत साांगतात. आता 

'परमातमप्राप्ती ' हा शब्द वजतका थेट आहे वततकाच तो धूसर आहे! परमातमप्राप्ती म्हणजे नेमकां  

काय? रामकृष्ण परमहांस म्हणत, 'तयाला कोण पाहू शकणार? जो तयाला पाहायला गेला तो तोच 

होऊन गेला. वमठाची बाहुली समुिाचा तळ शोधायला गेली आवण तयातच ववरघळून गेली. ' 

थोडक्यात प्राचीन काळापासून सवषच साधू-सांत हेदेखील साांगतात की ज्याला परमातमप्राप्ती होते तो 

वेगळा उरतच नाही. तयाच्यातच ववलीन होतो. हे ववलीन होणां ही या सृष्टीतली सवाषत व्यापक, 

सवाषत दीघष आवण सवाषत कठीण प्रवक्रया आहे. म्हणूनच 'परमातमप्राप्ती ' या प्रवक्रयेचा अथष सोप्या 

शब्दाांत साांगायचा तर परमातम्याशी अवभन्न असलेल्या सद्गुरूां ची प्राप्ती, तयाांच्यात ववलीन होणां. 

मानवी जन्माचां हेच खरां  परमध्येय आहे. आता तयाांच्यात ववलीन होणां म्हणजे तरी नेमकां  काय? 

म्हणजे तयाांच्या इच्छेत माझी इच्छा ववलीन होणां, तयाांच्या ववचारात आवण माझ्या ववचारात 

एकरूपता येणां, तयाांचा आवण माझा हेतू एक होणां. हे होण्यासाठी माझा प्रपांच, माझा व्यवहार आवण 

माझ्या मनाच्या सवयी याांचा कें िवबांदू 'मी ' न राहता श्रीमहाराज हेच झाले पावहजेत. बदल हा इतकाच 

आहे, पण तोच सवाषत कठीण बदल आहे. पण आपलां ध्येय तेच असलां पावहजे. सद्गुरुप्राप्ती, 

सद्गुरूां शी ऐक्यता, सद्गुरूां च्याच ववचारानुरूप जीवन जगणां हेच आपलां ध्येय असेल तर मग तया 

ध्येयपूतीच्या प्रयतनाांसाठी जी शक्ती लागते ती तया ध्येयवनश्चयातूनच येईल! इच्छाशक्तीबद्दल 

श्रीवनसगषदत्त महाराजाांचा बोध इथे आठवतो. तयाांच्या साांगण्याचा आशय असा होता की, इच्छा हीच 

शक्ती आहे! तुमची इच्छा इतकी व्यापक करा, इतकी बळकट करा की वतच्या पूतीसाठी 

अांत:करणपूवषक प्रयतन सुरू झाले की तीच तुम्हाला व्यापक करील! अध्यातमाच्या मागाषत 

येण्याआधीचां आपलां जीवन आवण या मागाषत आल्यावर आवण स्पष्ट व शुद्ध वाटचाल करू 

लागल्यावरचां आपलां जीवन; याांच्यातील फरक जरी पावहला तरी पूवीपेक्षा आपला सांकुवचतपणा 

कमी झाला, हे जाणवल्यावशवाय राहणार नाही. आता श्रीमहाराजाांची इच्छा आवण माझी इच्छा, 

तयाांचा जीवनहेतू आवण माझा जीवनहेतू एक कधी होईल? जेव्हा तयाांच्या बोधानुरूप माझां जीवन 

घडववण्याचा मी सदोवदत प्रयतन करीन. या प्रयतनाांचा प्रवास मात्र दुहेरी आहे. एक प्रवास आहे तो 

बाहेरचा, दुसरा आहे तो आतला. बाहेरचा प्रवास म्हणजे प्रपांच-व्यवहारातली कतषव्यकमे देहानां 

करणां. आतला प्रवास म्हणजे प्रपांच-व्यवहारात ववखुरलेलां मन परमातम्यापाशी गोळा करणां. या 

दोन्ही पातळीवर, म्हणजेच बाहेर व्यवहार करताना आवण आत मनाला वळण लावत असताना 

एकच साधना सहज चालू शकते ती म्हणजे नामस्मरण. श्रीमहाराजाांच्याच साांगण्याप्रमाणे, 

उांबरठय़ावर वदवा ठेवला की आत आवण बाहेरही प्रकाश पडतो. तयाप्रमाणे अांत:करणाच्या 

उांबरठय़ावर नामाचा वदवा ठेवला की आतला आवण बाहेरचा अज्ञानाचा अांध:कार तो दूर करू 

लागतो. 
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अांत:करणाच्या उांबरठय़ावर नामाचा वदवा ठेवायचा म्हणजे बाहेरचे सवष व्यवहार करीत असताना 

मनात नाम घ्यायचा प्रयतन करायचा. मनानां सतत नामाची सांगत ठेवायचा प्रयतन करायचा. जशी 

सांगत असेल तसा पररणाम आपल्यावर आपोआप होतो. श्रीमहाराजच म्हणतात, ''एखाद्या 

बैराग्याची सांगत केली तर स्वाभाववकच कपडय़ाचे पे्रम कमी होईल, पण एखाद्या शेटजीच्या सांगतीत 

रावहलो तर छानछोकी करण्याकडे प्रवृत्ती होईल '' (४ फेब्रुवारीच्या प्रवचनातून). माणसाची जशी 

सांगत असते आवण तयानुरूप जसा आपल्यावर प्रभाव पडत असतो तशीच सूक्ष्माचीही सांगत असते 

आवण तयाचाही प्रभाव आपल्यावर पडत असतो. आपला ववचार , आपल्या कल्पना, आपलां वचांतन, 

आपलां मनन हे सवष सूक्ष्म आहे. आज ते सवष भौवतकानांच झाकोळलां आहे. भौवतक हे सतत 

बदलणारां , वाढणारां  अन् घटणारां , उतपन्न होणारां  अन् नाश पावणारां  आहे. तयामुळे अशा भौवतकाच्या 

सततच्या ववचारानां, कल्पनेनां, वचांतनानां, मननानां म्हणजेच भौवतकाच्या आांतररक सांगतीनां आपण 

अस्वस्थ, अशाांत, अवस्थर झालो आहोत. या आांतररक सांगतीच्या प्रभावातूनच बाहेरच्या जगात 

आपला व्यवहार पार पडत असतो. आपल्या मनाच्या घडणीनुसार आपण बाहेरच्या जगात माणसां 

जोडतो वकां वा तोडतो. माणसाांसमोर लाचार होतो वकां वा तयाांच्यावर सत्ता गाजवतो. तयामुळे 

अांत:करणाच्या उांबरठय़ावर जर नामाचा वदवा ठेवला तर आतला आवण बाहेरचा गोंधळ, ववसांगती 

जाणवू लागेल. सूक्ष्मातल्या सध्याच्या सांगतीची वदशा बदलायची तर नामाचीच सांगत हवी. आपण 

कसे आहोत? आपण वासनेच्या पकडीत आहोत. श्रीमहाराज साांगतात- वासना म्हणजे , 'आहे ते 

असू द्याच, आवण आणखीही वमळू द्या '  असे वाटणे (४ फेब्रुवारीच्या प्रवचनातून). थोडक्यात हाव 

आवण आणखी हाव , अशी सध्याची वस्थती आहे. ती हाव आहे म्हणून बाहेर सतत धाव आहे. तया 

हावेच्या पूतीच्या इच्छेपायी जगात फरपट आहे. जग मात्र आपली हाव सतत पुरवत नाही. मनाला 

अनेकवार घावही सोसावा लागतो. भौवतकशरणतेतून सुरू असलेली ती धाव नामानांच मांदावेल. 

अकारण धाव मांदावेल आवण वजतकी गरज आहे वततके प्रयतन अचूकतेनां होतील. तयासाठी नामाची 

ज्योत अांत:करणात तेवत ठेवली पावहजे. ती ज्योत तेवू लागली की तया प्रकाशात अांतरांगातला 

कचरा प्रथम वदसू लागेल! श्रीवनसगषदत्त महाराज म्हणत, 'अांधाऱ्या खोलीतला पसारा तुम्ही 

अांधारातच आवरत नाही. प्रथम वखडकी उघडता. प्रकाश आत येऊ देता. मग पसारा आवरणां सोपां 

होतां. ' तसांच आहे हे! नामाचा, उपासनेचा, बोधाचा शुद्ध प्रकाश नसेल तर अांतरांगातला कचरा 

काढता येत नाही, नव्हे, तो वदसतच नाही! श्रीमहाराज म्हणाले, ''एक साधक मला म्हणाला की , 

अलीकडे मला फार राग येऊ लागला आहे. वास्तववक तो राग आताच येऊ लागला असे नसून 

पूवीपासूनच तयाच्याजवळ होता, परांतु साधन करू लागल्यापासून तयाला जाणीव होऊ लागली, 

वकां वा क्रोध वाईट आहे हे तयाला आता कळू लागले आहे, इतकेच! ' '(३ फेब्रुवारीच्या प्रवचनातून). 

  

http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/chaitanya-chintan-innermost-waste-231764/


209 
 

२०९. आरसा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, October 25, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात- जगातली अनेक साधने जरी पावहली तरी तया सवष  साधनाांची 

पवहली पायरी ही की, मनुष्याला तयाचे अवगुण वदसू लागणे. जसजसे साधन वाढत जाईल तसतसे 

आपल्यातले अवगुण प्रखररूपाने वदसू लागतात, आवण तया अवगुणाांचा पुढे डोंगरच वाटू लागतो, 

''हे परमेश्वरा! इतक्या अवगुणाांनी मी भरलेला असताना, तुझे दशषन व्हावे अशी मी कशी अपेक्षा 

करू? एवढय़ा पवषतप्राय अवगुणाांच्या राशीतून मला तुझे दशषन होईल हे कालत्रयी तरी शक्य आहे 

का?'' असे वाटू लागते. (३ फेब्रुवारीच्या प्रवचनातून). म्हणजे परमातमप्राप्तीचां ध्येय बाळगून या 

वाटेवर आलो खरे आवण साधन करता करता आपणच साधनाच्या आड कसे येतो , हे जाणवू 

लागले. आपले अवगुणच साधनेच्या आड येतात, हे जाणवू लागले. श्रीरामकृष्ण परमहांस म्हणत 

ना? तयाप्रमाणे, वगधाडे उांच भराऱ्या मारतात पण तयाांचां लक्ष असतां जवमनीवर पडलेल्या सडक्या 

पे्रताकडे! तसां साधनेच्या वनवमत्तानां, वचांतनाच्या वनवमत्तानां ववचार करताना मन उांचच उांच भराऱ्या 

मारतां पण अखेर सडक्या देहबुद्धीवरच येऊन आदळतां! साधन मनापासून सुरू झालां की हे 

जाणवल्यावशवाय राहवत नाही पण तयावर उपायही काही सुचत नाही. मग मी असा क्षुि असताना, 

तुच्छ असताना ववराट परमातम्याची प्राप्ती मला शक्य तरी आहे का, असां वाटू लागतां. श्रीतुकाराम 

महाराजाांचा एक अभांग आहे. तयात ते म्हणतात, ''माझे मज कळों येती अवगुण। काय करूां  मन 

अनावर।।१।। आताां आड उभा राहें नारायणा्ा। दयावसांधुपणा साच करीं।।२।। वाचा वदे परी करणें 

कठीण। इांवियाां आधीन झालों देवा।।३।। तुका म्हणे तुझा जैसा तैसा दास। न धरीं उदास 

मायबापा।।४।। ' ' हे भगवांता, साधनेमुळे माझे अवगुण काय आहेत, हे मला कळू लागले आहे. पण 

काय करू? मन अनावर आहे, तयामुळे तया अवगुणाांचा तयागही होत नाही. प्रसांग उद्भवला की 

मनोवेग उसळतात आवण करू नये ते मी करून बसतो , बोलू नये ते बोलून बसतो. हे होऊ नये 

म्हणून हे भगवांता, मनोवेग उसळताच तू तया प्रसांगात माझ्यासमोर उभा ठाक. तू दयेचा सागर 

आहेस, तेव्हा एवढी दया माझ्यावर कर. आपणही महाराजाांना म्हणतोच ना? की, महाराज माझ्या 

वहताचां असेल तेच करा. हे बोलणां सोपां आहे. प्रतयक्षात ते जे वहताचां आहे तेच करू लागतात तेव्हा 

इांवियाांच्या ओढीमुळे जे खरां  तर अवहताचां आहे, तयाचीच ओढ मला वाटू लागते! इांवियाांचा गुलाम 

असल्याने ते मला माझ्या मनाववरुद्ध वाटणारी गोष्ट घडू देतात तेव्हा मला अतीव दु:ख होतां. मी जे 

मला हवां तेच घडावां, यासाठी तयाांची आळवणी करू लागतो. हे भगवांता, हे रामा, मी स्वत:ला 

तुझा दास म्हणवतो पण प्रतयक्षात या इांवियअधीनतेमुळे मी कामनाांचाच दास आहे. कसा का असेना, 

तुझा दास तर आहे. मग माझ्याबद्दल तू उदास होऊ नकोस. तू उदास झालास तर मला कुठेही थारा 

नाही! जे अशाश्वताबद्दल उदास आहेत तयाांनाच हाताशी धरायचां आवण आम्हासारख्याांना सोडायचां, 

हे मायबापा तुझ्याकडून होणार नाहीच! 
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२१०. नामौषधी 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, October 28, 2013 

माझ्या वहताचां तेच होऊ द्या, अशी प्राथषना आपण श्रीमहाराजाांना करतो, पण प्रतयक्षात आपल्या 

वहताववरुद्ध जे आहे तयाचीच आपल्याला ओढ असते. तयामुळे वहताचां होऊ द्या, अशी प्राथषना 

करतानाच, माझ्या मनासारखां होऊ द्या, असाही छुपा सूर आपण लावत असतो. ववकाराांच्या 

पकडीतून सुटण्यासाठी आपण साधना करत असतो, पण प्रतयक्षात ववकाराांची, इच्छाांची पूती व्हावी 

या हेतूनां साधनेचा सौदाही करू लागतो! 'महाराज, मी इतकां  नाम घेतो, मग माझी इच्छा पूणष करा ', 

ही सौदेबाजी झाली. श्रीगोंदवलेकर महाराजाांच्या बोधात एकही कठोर शब्द सापडायचा नाही. 

कुणाचांही अांत:करण दुखवायचां नाही, हे एक व्रत तयाांनी देह ठेवेपयंत साांभाळलां. तयामुळे तयाांच्या 

बोधातला शब्दन् शब्द पे्रमानां, मायेनां ओथांबलेला आहे. पण आमच्या नामाच्या सौदेबाजीच्या 

वृत्तीवर टीका करताना श्रीमहाराजाांना कठोर झाल्यावशवाय राहावत नाही. कारण नामाइतकां  तयाांचां 

कशाहीवर पे्रम नव्हतां. तयामुळे आमच्या या वृत्तीवर टीका करताना श्रीमहाराज म्हणतात , ''आपण 

नामस्मरण 'करतो ', पण ते कसे? एका माणसाने रखेलीचे पे्रम आपल्यावर राहावे म्हणून गुरुचररत्राचा 

सप्ताह केला, दुसऱ्या एकाने पुष्य नक्षत्रावर सोने ववकत घेऊन आपल्या ठेवलेल्या बाईला वदले; तसे 

आपण नाम घेतो , पण तयाचा उपयोग दास्यतव वाढववण्यासाठीच आपण करतो ' '(चररत्रातील 

नामववर्यक वचने, क्र. १). या बोधवचनाचा रोख असा की , भौवतकातल्या वस्तूांमधली आसक्ती 

जपत तया आसक्तीच्या आड काही येऊ नये , म्हणून आपण नाम घेतो, साधना करतो. तया साधनेच्या 

जोरावर मग तया आसक्तीच्या पूतीकडे डोळे लावून बसतो. मग यावर उपाय काय? उपाय एकच, 

नाम घेणे! आपण कोणतयाही हेतूने का होईना, नाम घेत असलो तर नामच आपल्यात पालट 

घडवील. श्रीमहाराज साांगतात, ''ववर्याचे ववर् मन पीत असल्यामुळे तयासाठी आतून वनमाषण 

होणारेच और्ध पावहजे. असे और्ध म्हणजे नाम. मनाने भगवांताचे नाम घेतले तर आतून दुरुस्ती 

होईल ' ' (चररत्रातील नामववर्यक वचने , क्र. ३७). हे नाम घेत गेलां की पवहल्या पातळीवर 

आपल्यातले अवगुण कळू लागतील, पण ते दूर करता येणार नाहीत. आपले ववकार नष्ट करणां 

आपल्या ताकदीबाहेरचां काम आहे, आपल्यातील वाईट गोष्टी , वाईट सवयी दूर करणां आपल्या 

आवाक्यात नाही, हे जाणवू लागेल. पण हे जाणवून वनराश होऊन साधनच सुटू नये, यासाठीही 

सावध रावहलां पावहजे. श्रीमहाराजाांना म्हणावां, 'महाराज, मी आहे हा असा आहे. स्वत:ला बदलणां 

माझ्या आवाक्यात नाही. ते तुम्हीच पहा. तुम्ही वदलेलां नाम मात्र वनदान तोंडानां घेत राहाणां माझ्या 

आवाक्यात आहे. तेवढां नेटानां करायचा मी प्रयतन करणार. ' एकदा हा वनश्चय झाला की मग प्रसांग 

कसाही येवो, आपल्याकडून नाम सुटू नये, यासाठी सावध राहण्याचा अभ्यास केलाच पावहजे. 

श्रीमहाराज साांगतात, ''सावधानता ठेवून नाम घ्यावे. नामाची सतत धार धरावी म्हणजे ते वृत्तीपयंत 

पोहोचते ' ' (चररत्रातील नामववर्यक वचने , क्र. ३६). 
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२११. सतंतधार 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, October 29, 2013 

नामाची सतत धार धरली की ते नाम वृत्तीपयंत पोहोचते, असां श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात. 

एखाद्या पार्ाणावरही सतत पाण्याची धार पडत असेल तर तया पार्ाणाचा आकारही कालाांतराने 

बदलतो. तसां पार्ाणहृदयी अशा माझ्यावर नामाची सांततधार पररणाम करीलच! श्रीमहाराज 

साांगतात, ''आपली वृत्ती आवण नाम याांना जोडणारी साखळी म्हणजे भगवांताचे नाम होय. म्हणून 

आपली वृत्ती नामामध्ये गुांतवून ठेवावी '' (चररत्रातील नामववर्यक वचने , क्र. २९). आज आपली 

वृत्ती ही आपल्याला भौवतकाकडे, अशाश्वताकडे प्रवृत्त करणारी आहे. ती भगवांताकडे एकदम प्रवृत्त 

होणे शक्य नाही. तयासाठी माझी आताची वृत्ती कशीही असली तरी भगवांताचां नाम मी घेऊ शकतो. 

ते नामच हळुहळू माझ्या अांतरांगात भगवांताची जाणीव वनमाषण करील आवण वाढवील. भगवांत कसा 

आहे, आपल्याला माहीत नाही. तयाचां रूप आवण खरां  स्वरूपही आपण जाणत नाही. जो आपल्या 

पररचयाचा आहे, तयाचां नावही म्हणूनच आपल्या लेखी सजीव असतां. पण ज्या भगवांताला आपण 

जाणत नाही, ज्याचां कधी दशषन झालेलां नाही, तयाचां नाम आपण कोरडेपणानां घेत असतो. तरीही 

काही हरकत नाही. कारण ते नाम भगवांताचां आहे, एवढी तरी जाणीव सूक्ष्मपणे असते आवण तीच 

हळूहळू भगवांताची जाणीवही वनमाषण करते. या प्रवक्रयेचा उलगडा करताना श्रीमहाराज म्हणतात, 

''एखाद्या माणसाची आपली ओळख असेल तर पवहल्याने तयाचे रूप पुढे येते आवण नांतर नाम येते; 

पण आपली तयाची ओळख नसेल , आवण आपण तयाला बवघतलेला नसेल , तर तयाचे नाव आधी 

येते आवण नांतर रूप येते. आज आपल्याला भगवांताची ओळख नाही म्हणून तयाचे रूप मावहती 

नाही. परांतु आपल्याला तयाचे नाम घेता येईल. आजसुद्धा तयाचे नाम घेताना तयाचीच आठवण 

होते, हा आपला अनुभव आहेच. समजा, राम या नावाचा आपला एक वमत्र आहे आवण राम या 

नावाचा आपला एक गडीही आहे. पण आपण 'श्रीराम श्रीराम ' असा जप करीत असताना 

आपल्याला आपल्या वमत्राची वकां वा गडय़ाची आठवण होत नाही. आपल्याला भगवांताची आठवण 

होते ' ' (चररत्रातील नामववर्यक वचने , क्र. ५२). तेव्हा भौवतकात वृत्ती रूतली असली तरी 

भगवांताचां नाम घेत असताना अगदी सूक्ष्मपणे भगवांताचां स्मरण अांतरांगात वशरकाव करतां. या नामानां 

आपले अवगुण कळू लागतात, हाच नामाचा पवहला अनुभव असतो. नाम घ्यायला लागलां की 

मनात ववचाराांचा झांझावात सुरू होतो, अनेक गोष्टींची काळजी मनात वनमाषण होते , असां आपण 

म्हणतो. प्रतयक्षात हा देखील नामाचाच पररणाम असतो. एखादां घाण पाणी, गाळ आवण कचऱ्यानां 

साचलेलां गटार आहे आवण तयाच्यावर जोरात पाणी पडू लागलां तर काय होईल? घाण पाणी वेगानां 

भसभसा बाहेर उडेल. तसांच नामाच्या माऱ्यानां आपल्याच मनातला ववचाराांचा कोलाहल, गोंधळ, 

अस्वस्थता, अवस्थरता, ववसांगती, ववकार, वासना वगै रे उसळून बाहेर पडू लागतील. अवगुण आवण 

ववकाराांच्या उग्र दशषनानां मन भाांबावून जाईल. 
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२१२. पालट 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, October 30, 2013 

अवगुणाांच्या दशषनानां मन भाांबावलां तरी नाम सोडू नये. नाम हेच और्ध आहे. नामच माझी वृत्ती 

सुधारू शकतां. श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''नाम हे अतयांत सूक्ष्म आहे आवण वृत्तीसुद्धा सूक्ष्म 

आहे. दुसऱ्या कशासाठी नाम न घेता ते वृत्ती सुधारण्यासाठी घ्यावे. ' ' भौवतकाकडे मला प्रवृत्त 

करणारी वृत्ती सुधारणां माझ्या आवाक्यात नाही. ती वृत्ती अतयांत सूक्ष्म आहे. तयामुळे वतच्यात 

सुधारणा घडवून आणणारां  सूक्ष्म असां नामच हवां. पू. बाबा बेलसरे याांनी म्हांटलां होतां की, सुरुवातीला 

ते नामस्मरण करीत असत. पण ज्या नामानां भगवांताचां दशषन घडतां, ते नाम वेगळांच असलां पावहजे, 

असां तयाांना वाटत असे. पुढे तयाांना जाणवलां की नाम तेच राहातां. नाम बदलत नाही, पालट घडतो 

तो नाम घेणाऱ्यात! नामच अांत:करणात पालट घडवतां. जे मन आधी नामाला ववन्मुख होतां, 

इांवियआधीनतेमुळे जे मन अनावर होतां तयाच मनात असा काही पालट घडतो की ते मन नामाला 

सन्मुख होतां, नाम अनावर होतां! जे मन इांविय आधीन होऊन अनावर होतां तेच मन नामाच्या आधीन 

होतां! ज्या श्रीतुकाराममहाराजाांनी साांवगतलां की, ''माझे मज कळों येती अवगुण। काय करूां  मन 

अनावर।। ' ' तयाच तुकाराममहाराजाांनी नामानां जो पालट घडवला तयाचांही वणषन केलां आहे. तयाांचा 

तो प्रवसद्ध अभांग असा- ' 'ववर्यीं ववसर पवडला वन:शेर्। अांगीं ब्रह्मरस ठसावला।।१।। माझी मज 

झाली अनावर वाचा। छां द या नामाचा घेतलासे।।२।। लाभावचयाां सोसें पुढें चाले मन। धनाचा कृपण 

लोभी जैसा।।३।। तुका म्हणे गांगा सागरसांगमीं। अवघ्या झाल्या उवमष एकमय।।४।। ' ' माझे अवगुण 

मला उमगतात, पण काय करू, मन अनावर आहे, अशी ज्या साधकाची वस्थती होती तयाच्यात 

नामानां काय पालट घडला, हे तुकाराममहाराजाांनी आपलां वनवमत्त करून साांवगतलां आहे. जे मन 

इांवियाधीन होऊन ववकाराांसाठी अनावर होतां तेच मन नामाधीन होऊन नामासाठी अनावर झालां! हे 

कशामुळे झालां? तर ववर्याांचा पूणष ववसर पडला! म्हणजे ववर्याांचा नाश झाला नाही, ववसर पडला! 

ववर्याांच्या नुसतया स्मरणातदेखील इतकी ताकद आहे की ते खेचूनच नेतात. तया ववर्याांचा 

सहजववसर पडला. तयामुळे ब्रह्मरस म्हणजे सद्गुरूमयतेनां अांत:करण ओतप्रोत भरून गेलां. एखादा 

लोभी जसा पै-पै जोडतो आवण अगदी प्राणाइतकी साांभाळतो तसा तया सद्गुरूां चा पूणष लाभ व्हावा, 

यासाठी हे मन प्रतयेक क्षण नामासाठी जोडतो आवण प्रतयेक क्षणात ते नाम साांभाळतो. समुिात 

ववलीन होईपयंत गांगा वेगळी वदसते. एकदा सागरसांगम झाला की गांगा तयाच्यात एकरूप होते. 

तयाचप्रमाणे तया सद्गुरूां मध्ये ववलीन झाल्यावर माझ्या अांत:करणातल्या समस्त ऊमी या तया एकाच 

सद्गुरूां मध्ये सामावल्या. तर वनष्ठेने , साततयाने, दृढपणे उपासना करणाऱ्यात होणारा हा पालट आहे. 

मग याची सुरुवात कुठे करावी? आपली प्रपांचाची आजची घडी मोडून काही उपासना करायला 

श्रीमहाराज साांगत नाहीत. आपल्या साधनेवर आपल्या व्यवहाराचा फार मोठा प्रभाव असतो आवण 

तो पुसणां हे आपल्या आवाक्यात नसतां म्हणून श्रीमहाराज सोपा मागष साांगतात. 
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२१३. ररकामा वेळ 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, October 31, 2013 

प्रपांच, व्यवहार याांच्या पकडीत जगत असलेल्या आपल्यासारख्या साधकाांच्या आांतररक वस्थतीची 

आवण आपल्या आवाक्याची श्रीगोंदवलेकर महाराज याांना पूणष कल्पना आहे. तयामुळेच ते साांगतात, 

''आपल्यासारख्या व्यवहारी प्रापांवचक माणसाांना वचांतन करण्यात एकच अडचण येते. ती म्हणजे, 

व्यवहार आवण साधन याांची जोड घालणे. आपली अशी कल्पना असते की , भगवांताचे वचांतन 

करणारा माणूस व्यवहार बरोबर करू शकत नाही. तुकारामबुवाांसारख्या परमातमवचांतनात बेभान 

झालेल्या पुरुर्ाांची गोष्ट वनराळी. आपल्यासारख्या माणसाांना आपला व्यवहार अतयांत बरोबर 

केल्यानांतर जो वेळ उरेल वततका भगवांताकडे लावला तरी आपण फारच प्रगती केली असे म्हणता 

येईल. खरे पावहले असता सध्या जेवढा ररकामा वेळ आपल्याला वमळतो वततका सगळा आपण 

भगवांताकडे लावत नाही. म्हणून वदवसातून काही वेळ तरी अतयांत वनयमाने भगवांताच्या 

नामस्मरणात घालवायचा आपण वनश्चय करावा. नामाच्या आड सवषच गोष्टी येतात , आपण 

स्वत:देखील तयाच्या आड येतो , तेवढे साांभाळावे आवण जगाच्या नादी फारसे न लागता आपले 

नाम चालू ठेवावे. वशवाय, देवासांबांधी सांताांनी वलवहलेली पुस्तके रोज थोडी वाचावी, तयावर मनन 

करावे, आवण ते आपल्या आचरणात कसे येईल , याचा सूक्ष्म ववचार करावा. अशा मागाषने जो 

जाईल तयाची हाां हाां म्हणता प्रगती होईल आवण तयाला समाधान वमळेल '' (७ फेब्रुवारीच्या 

प्रवचनातून). श्रीमहाराजाांच्या मठात काहीजण रोज दोन तास जपासाठी जात असत. एकदा मठाकडे 

जात असताना तयाांच्यात चचाष झाली की, मठाकडे येण्या-जाण्यात वेळ जातो. तयापेक्षा या वेळात 

घरीच बसून जप केला की माळासुद्धा जास्त होतील आवण श्रीमहाराजाांनाही ते आवडेल. आपण 

स्वत:सुद्धा नामाच्या आड कसे येतो, याचा हा दाखलाच आहे! आपलां मन फार चतुर असतां. नाम 

वकां वा उपासना टाळण्यासाठी ते तत्त्वाचा बेमालूम मुखवटा घेतां. तर ही मांडळी मठात आली आवण 

श्रीमहाराजाांचां मत ववचारावां, असां तयाांनी ठरवलां. म्हणजे आतून सुप्त इच्छा अशीही होती की 

महाराजही लगेच रूकार देतील आवण घरीच बसून जप करीत जा, म्हणतील. श्रीमहाराज हसले 

आवण म्हणाले, इथे येण्या-जाण्यात आवण जपात दोन तास जातात. खरे तर या दोन तासाांचा हा प्रश्न 

नाही तर उरलेल्या बावीस तासाांत आपण काय करतो, हा खरा प्रश्न आहे! आपणही आपल्याशी 

ववचार करा, जपाचा ठरलेला वेळ सोडला तर उरलेला वेळ आपण काय करतो? आपल्या असां 

लक्षात येईल की बराचसा आपला वेळ फुकट जात असतो. तया वेळात प्रपांचाचां कोणतां कामही 

आपण करीत नसतोच. 'वशांक, जाांभई, खोकला वततुका वेळ वाया गेला ', ही समथष रामदासाांची 

पातळी आपण गाठू शकत नाही. तयातही जाणारा वेळ तयाांना वाया गेल्याचां वाटे! ते सोडा, पण 

अकारण वकती वेळ आपला असाच नामावशवाय जातो , याचां आतमपरीक्षण आपणच केलां पावहजे. 

तया स्वतपासणीची काहीतरी प्रवक्रया आपणच आपल्यापुरती तयार केली पावहजे. 
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२१४. पारायि 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, November 1, 2013 

वदवसभरात जेवढा ररकामा वेळ वमळतो तो आपण नामाकडे लावत नाही. तयामुळे वनदान 

वदवसातला ठरावीक वेळ नामाकडे लावण्याचा प्रथम अभ्यास केला पावहजे. श्रीगोंदवलेकर 

महाराजच साांगतात की, सुरुवातीला वनयम फार करू नये. नाहीतर तो तोडण्यासाठी बुद्धी नाना 

उपाय शोधील. तयामुळे नेम थोडा असावा पण तो प्राणाइतका साांभाळावा. एकदा ठरलेला नेम 

वनयमाने, साततयाने पार पडू लागला की मग वदवसभरातला वाया जाणारा आपला वेळही शोधावा 

आवण तयाचाही उपयोग करावा. श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनी एक फार सुांदर रूपक वापरलां आहे. 

घरात भाज्या, अन्नधान्य फार थोडां असलां तरी एखादी सुगरण स्त्री जसां आहे तयात उत्तम स्वयांपाक 

करते तसा आपल्या वेळेचा अतयांत काटकसरीनां वापर करून उरलेला वेळ साधनेकडे वळवावा , 

असां श्रीमहाराज साांगतात. ते साधण्याचा एक उपाय आहे तो म्हणजे जगाच्या नादी फारसे न 

लागण्याचा! खरां  तर जग आपल्यातच मश्गुल असतां, पण आपणच जगानां आपलां व्हावां आवण 

आपण जगाचां व्हावां, यासाठी वकतीतरी आटावपटा करत असतो. तयातून मग आतमस्तुती, परवनांदा, 

परदोर्वचांतन या सवष गोष्टी आपोआप सुरू होतात. तयामुळे जगाच्या मागे अकारण धावण्यात वेळ 

घालवण्यापेक्षा तो नामात कसा जाईल , याचा प्रयतन आपण केला पावहजे. या जोडीला श्रीमहाराज 

सुचवतात की, देवासांबांधी सांताांनी वलवहलेली पुस्तके रोज थोडी वाचावी, तयावर मनन करावे, आवण 

ते आपल्या आचरणात कसे येईल , याचा सूक्ष्म ववचार करावा. आता काहीजण देवाचां म्हणून रोज 

काही ग्रांथ वाचतात. काहीजण एकत्र येऊनही वाचतात. तयावर चचाष करतात. पोथीतला ववर्य 

आवण आजचां जगणां, याची तुलना जरूर व्हावी. पण तयाचा हेतू आपल्या जगण्याला वळण 

लावण्यासाठी असावा. आपल्या चुका टाळण्यासाठी असावा. आपलां कसां होतां? काहीजण एकनाथी 

भागवत वाचत होते. तयात वासुदेवाांकडे नारदमुवन येतात, तो भाग आला. वासुदेव नारदाांना साांगतात 

की, मला ज्ञान द्या. मुवनश्वर म्हणतात, प्रतयक्ष परमातमा तुमचा पुत्र असताना मी काय ज्ञान देणार? 

वासुदेव म्हणतात, पूवीच्या जन्मी मी घोर तपश्चयाष केली आवण परमातमा प्रसन्न झाला. वर माग 

म्हणाला. मी पुत्रमोहानां ग्रासलो आवण म्हणालो, तू माझ्या घरी पुत्र म्हणून जन्म घ्यावास. आता तो 

पुत्र झाला आहे पण मला ज्ञान देत नाही. मी काही ववचारलां तर नम्रपणे म्हणतो, आपण वडील, मी 

आपल्याला काय साांगणार? तो माझां ऐकत नाही.. झालां. मग चचाष सुरू होते, परमातम्याचां सोडा 

हो, पण अलीकडे खरांच मुलां आईववडलाांचां काही ऐकत नाहीत. मग लग्न झाल्यावर मुलां कशी 

बदलतात, अमकीचां वबचारीचां काय झालां, तमकीनां कसा सुनेला धडा वशकवला.. अशी चचाष 

घरांगळत जाते. ते वबचारे वासुदेव आवण नारदमुनी ताटकळत थाांबून असतात. मग कुणाला तरी 

आठवण होते आवण भागवत पुन्हा सुरू होतां. तर असां पोथीवाचन होऊ नये. भौवतक परायणता 

सुटावी म्हणून पोथीचां पारायण करायचां आहे, हे लक्षात असू द्यावां. 
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भौवतकपरायणता सुटावी म्हणून पोथीचां पारायण आहे. पारायणच नव्हे तर कोणतयाही उपासनेचा 

हेतू एकच आहे, तो म्हणजे जगाला वचकटलेलां मन परमातम वचांतनात वचकटावां. जगात ववखुरलेलां 

मन परमातम्याकडे कें वित व्हावां. जगाच्या अधीन असलेलां मन परमातम तत्त्वात ववलीन होण्याच्या 

इच्छेसाठी सन्मुख व्हावां. हे मन जगाला सुखाशेनां वचकटून आहे आवण तयामुळेच अपेक्षाभांगाच्या 

दु:खाच्याही कचाटय़ात आहे. तया 'सुखा 'च्या शोधासाठी वणवण भटकत हे मन जगात इतस्तत: 

ववखुरलां आहे आवण म्हणूनच अशाांत आहे. हे मन जगाच्या अधीन आहे, अथाषत 'सुखा'साठी 

जगावर अवलांबून आहे. घट, बदल, नाश हा जगाचा वनयम आहे. तयामुळे जग सतत बदलणारां , 

सतत अवस्थर होणारां  आहे. अशा जगाच्या अधीन असलेलां मनही तयामुळेच अवस्थर आहे. तया 

मनाला अशाश्वत जगापासून हळूहळू ववलग करीत शाश्वताकडे वळववण्यासाठी उपासना आहे. आता 

जगानां वकतीही थपडा मारल्या तरी जगाचा मोह सुटता सुटत नाही आवण परमातम्याचा कृपास्पशष 

लाभूनही तयाची जाणीवच नसल्याने तयाची ओढ वाटत नाही, अशी आपली वस्थती आहे. आता 

कुणी म्हणेल, जीवनात एवढां दु:खां आहे, मग तयात कृपास्पशष कुठला? श्रीगोंदवलेकर महाराजाांचांच 

एक वाक्य आपण पावहलां होतां, 'आधी शक्ती येते , मग भोग येतो. शक्ती नसेल तर साांगायला 

माणूसच वशल्लक राहाणार नाही. ' आज आपल्या जीवनात दु:ख आहे. प्रतयेकाच्या जीवनात कमी-

अवधक प्रमाणात दु:ख आहे. काहींचां जीवनच जणू दु:खाच्या मावलकेनां भरलां आहे. तरीही काही 

शक्ती आहे म्हणून प्रतयेक जण तया दु:खातही तगून आहे. तया दु:खावर मात करण्यासाठी आपल्या 

परीने प्रयतन करीत आहे. ही आांतररक शक्ती क्षीण स्वरूपात वाहात आहे. वतचा प्रवाह खुला 

करण्यासाठी, रुां द करण्यासाठी आवण अखेरीस अांतरां ग शक्तीनेच भरून जावां, यासाठीच तर उपासना 

आहे. हा प्रवाह खुला कशानां होईल? तर वनव्वळ तळमळीनांच तो खुला होईल. आांतररक शक्तीच्या 

तया प्रवाहाच्या मागाषत भ्रम, मोहजवनत इच्छाांची दगडमाती मीच टाकत गेलो, तयामुळे तो प्रवाह 

आकुां वचत झाला आहे. ती दगडमाती दूर करीत तो प्रवाह रुां दावण्यासाठीच तर उपासना आहे. 

जगाची ओढ कायम ठेवून म्हणजेच तया आांतररक प्रवाहावर अवधकावधक दगड-माती टाकत जाऊन 

तो प्रवाह मी रुां द करू शकणार नाही. तयामुळे मला जसजशी तळमळ लागेल तसतसा हा प्रवाह 

ववस्तारत जाईल आवण तो पूणष वेगानां वाहू लागला की मला परमसुखाच्या मूळ उगमाकडेच नेईल! 

कारण हा प्रवाह जगाच्या दृष्टीने उलटा आहे. उगमापासून दूर वाहात जाणे, हा जगाच्या प्रवाहाचा 

क्रम आहे, तर बाहेरून उगमाकडे वाहात जाणे , हा आांतररक प्रवाहाचा क्रम आहे! तयासाठीच 

उपासना आहे. जप आहे. नामाने जसजशी तळमळ वाढत जाईल तसतसा हा प्रवाह खुला होत 

जाईल. ती तळमळच उपासनेचा प्राण आहे. आता प्रश्न असा की , नामातच वजथे तळमळ नाही , 

वतथे नामाने तळमळ वाढणे अशक्यच नाही का? 
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नामातच आम्हाला तळमळ वाटत नाही , मग कोरडेपणानां होणाऱ्या तया नामानां भगवांताची तळमळ 

तरी कशी वनमाषण होणार, असा प्रश्न आपल्याला पडतो. तयावर उपाय एकच नाम घेत राहाणां! 

तयातूनच तळमळीची प्रवक्रया नकळत सुरू होईल. आता हे कसां शक्य आहे? यासाठी आपण अगदी 

मुळापयंत जाऊन ववचार केला पावहजे. हा मूळ मुद्दा म्हणजे, आपण या मागाषकडे का आलो? आपण 

उपासना का करतो? आपण नाम का घेतो? आपण या मगाषकडे का आलो , यामागचा आपला 

अतयांत सूक्ष्म व सुप्त हेतू आपण कधीच तपासत नाही. अध्यातमाच्या या मागाषकडे येण्यामागचां कारण 

म्हणून आपण 'परमातम्याचां दशषन व्हावां ', 'आतमकल्याण व्हावां', 'आतमसाक्षातकार व्हावा ' यापैकी 

एखादां कारण वरकरणी पटकन् साांगतो. परमातमा म्हणजे काय, आतमकल्याण म्हणजे काय , 

आतमसाक्षातकार म्हणजे काय, याचां आपल्याला यथायोग्य आकलन असतांच असां नाही. तरी अगदी 

अवधक नेमकेपणानां साांगायचां तर या मागाषकडे येण्यामागचा आपला हेतू एकच असतो तो म्हणजे 

परमातम्याची कृपा व्हावी, श्रीमहाराजाांची कृपा व्हावी. आमच्या मनातली ती कृपा तरी नेमकी कशा 

प्रकारची आहे? तर भौवतक साांभाळलां जाऊन परमातम्याचां दशषन घडववणारी कृपा आम्हाला 

अवभपे्रत आहे. आपण बोलून दाखववणार नाही, पण भौवतकाचां वाटोळां  करून परमातम्याचां दशषन 

होण्यात आपल्याला खरा रस नाही. तयाची आपल्याला धास्तीच वाटेल. बरां , मग ती कृपा जशी 

भौवतक साांभाळलां जाऊन साधायची आहे तसांच तयाच कृपेनां तयानांतरही अखांड भौवतक साांभाळलां 

जावां, अशीही आमची इच्छा आहे. भौवतक साांभाळलां जाण्याची आम्हाला एवढी वचांता तरी का 

आहे? कारण आज जगताना दु:खाचे अनेक प्रसांग आम्ही झेलत आहोत. इथे 'दु:ख ' म्हणजेसुद्धा 

काय? तर, सुखोपभोगामध्ये येणारी अडचण हेच आमच्यामते खरे दु:ख आहे. तर व्यक्ती आवण 

पररवस्थती मनाजोगती रावहली नाही की आमच्या वाटय़ाला दु:ख येतां आवण ते दु:खां टळावां यासाठी 

आम्हाला परमातम्याला आपलासा करून घ्यायचा आहे. थोडक्यात परमातमा आपलासा झाला  तर 

व्यक्ती आवण पररवस्थती आपल्याच मनासारखी होईल , असाही आपला समज आहे. पू. बाबा 

बेलसरे याांनी या अवस्थेववर्यी म्हटलां होतां की, 'राम भेटावा, अशी ओढ होती. राम भेटला म्हणजे 

एकदाची कटकट वमटेल , असां वाटत होतां. आता राम भेटणां म्हणजे काय आवण कटकट वमटणां 

म्हणजे काय, हे माहीत नव्हतां! ' तेव्हा आम्ही परमाथष करतो , साधना करतो, नाम घेतो, उपासना 

करतो ते सारां  काही भौवतकाच्याच ओढीतून असतां. तळमळ भौवतकाचीच असते. उपासना ही तया 

भौवतकाच्या पूतीसाठीच्या उपायासारखी असते. आपण तसां बोलत मात्र नाही. इांदूरला भय्यासाहेब 

मोडक म्हणून एक धनवांत होते. श्रीगोंदवलेकर महाराजाांना ते फार मानत. महाराजाांनी तयाांना 

ववचारलां, ''भय्यासाहेब तुम्हाला प्रपांच पावहजे की परमाथष?'' आपल्याशीच ववचार करा. महाराज 

जणू हा प्रश्न आपल्याला करीत आहेत. आपलां उत्तर काय असेल? 
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श्रीगोंदवलेकर महाराज याांनी भय्यासाहेब मोडक याांना ववचारलां, तुम्हाला प्रपांच पावहजे की परमाथष? 

हे भय्यासाहेब मोडक गडगांज श्रीमांत होते. वब्रवटश सरकारलाही ते कजष देत, अशी तयाांची ख्याती 

होती. तयाांचे महाराजाांवर वनस्सीम पे्रम होते. फुलातून सुगांध जसा सहज यावा तशा खऱ्या स्वाभाववक 

सहजतेने ते अांत:करणपूवषक उद्गारले, महाराज मला परमाथष पावहजे! श्रीमहाराज हसले आवण 

म्हणाले, 'पाहा, नीट ववचार करा; परमाथष पावहजे असेल तर प्रसांग आल्यास हाती चौपदरी घ्यावी 

लागेल. आहे का तयारी?' यावर भय्यासाहेब म्हणाले, 'होय महाराज, आहे माझी तयारी! ' तयावर, 

'बरे तर, राम तसेच करील,' असे बोलून श्रीमहाराज स्वस्थ रावहले. पुढे कालाांतराने या 

भय्यासाहेबाांची आवथषक वस्थती अवतशय खालावत गेली. इतकी की अखेरच्या काळात दुसऱ्याच्या 

औदायाषवर पोट भरण्याची वेळ तयाांच्यावर आली. तरी ते अतयांत समाधानी असत. 'महाराजाांनी 

मला काय आनांदात ठेवलां आहे', असांही ते अगदी सहजभावात म्हणत. आता प्रतयेकाची काही 

'भय्यासाहेब मोडक ' होण्याची पात्रता नाही आवण एक उदाहरण म्हणूनच महाराजाांनी तयाांना समोर 

आणलां आहे, तरी या प्रसांगातून आवण या प्रश्नोत्तरातून आपल्याला खूप काही वशकण्यासारखां आहे. 

पवहली गोष्ट म्हणजे 'परमाथाष 'ची वनवड भय्यासाहेबाांनी केली म्हणून तयाांचा 'प्रपांच ' वबघडत गेला, 

असां कुणाला वाटलां तर तो वेडेपणा आहे. सद्गुरू हा वत्रकालज्ञ असतो. भय्यासाहेबाांचा खडतर 

भववष्यकाळ श्रीमहाराज जाणत होते. प्रारब्धाने काही गोष्टी घडतात आवण तया टाळण्यापेक्षा तया 

ज्याला भोगाव्या लागणार आहेत तयाला कल्पनातीत धैयष आवण मानवसक शक्ती देणां हीसुद्धा 

सद्गुरूचीच फार मोठी कृपा असते! जसां भय्यासाहेबाांचां महाराजाांवर पे्रम होतां तसांच महाराजाांचांही 

होतां. म्हणूनच तयाांनी ववचारलां प्रपांच हवा का? सहज आवण तातकाळ उत्तरातून तयाांची परमाथाषची 

ओढ प्रकटली तेव्हा ते खडतर प्रारब्ध समूळ नष्ट करणारी आांतररक शक्ती महाराजाांनी तयाांना देऊ 

केली. बाह्य़ पररवस्थती लोकाांना खडतर वाटली तरी कोटय़धीशालासुद्धा जे अखांड समाधान दुष्प्राप्य 

आहे, ते श्रीमहाराजाांनी तयाांना अववरत वदलां. समजा मला महाराजाांनी ववचारलां की, तुम्हाला प्रपांच 

पावहजे की परमाथष? मी उत्तर काय देईन? ऐकायला महाराजाांना आवडावां म्हणून, ज्ञानाच्या अांगानां 

योग्य वदसेल म्हणून मी 'परमाथष ' हे उत्तर देईन! माझां खरां  उत्तर मात्र नुसतां 'प्रपांच ' नसेल हो! कारण 

सततच्या अडचणींचा प्रपांच वाटय़ाला आला तरी तयात काय आनांद? म्हणून माझां उत्तर, 'कधीही 

अडचणीचा नसलेला आवण सतत माझ्या मनाजोगता राहाणारा प्रपांच ' हेच असेल! तरी मी वरकरणी 

क्षीण आवाजात 'परमाथष ' म्हणीन, तयावर भय्यासाहेबाांना जसां महाराजाांनी सावध केलां की, 'पाहा, 

नीट ववचार करा; परमाथष पावहजे असेल तर प्रसांग आल्यास हाती चौपदरी घ्यावी लागेल. आहे का 

तयारी?' तर मी भाांबावूनच जाईन. तरीही उसनां अवसान आणून 'परमाथष ' असां पुटपुटेन आवण मग 

प्रपांचातल्या प्रतयेक अडचणीच्या प्रसांगी महाराजाांना साकडां घालत राहीन. 
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चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, November 8, 2013 

कोणतीही गोष्ट हवी असेल तर ती प्राप्त करून घेण्यासाठी वतची वकां मत द्यावी लागते. वतच्या 

प्राप्तीसाठी प्रयतन करावा लागतो. व्यवहारात या गोष्टीचा आपल्याला अनुभव आहेच. एखादी वस्तू 

हवी असली तर बाजारात जाऊन वतची वकां मत चुकती करूनच ती आणता येते. उच्च पदवी हवी 

तर तयासाठी मन ओतून वकतयेक तास अभ्यासासाठी द्यावे लागतात. मग परमाथष साधायचा असेल 

तर प्रयतन नकोत? तयासाठीची वकां मत चुकती करायला नको? ही वकां मत म्हणजे प्रपांचातली आसक्ती 

देऊन टाकायची आवण आसक्ती देऊन टाकण्याची प्रवक्रया सहजतेने व्हावी आवण परमातम्याच्या 

आधाराची जाणीव दृढ व्हावी यासाठीची साधना म्हणजेच प्रयतन! या प्रपांचाच्या आसक्तीचा उगम 

मनात आहे, तसाच परमातम्याचा अथाषत सद्गुरूां चा आधारही मनालाच घ्यायचा आहे. प्रपांच तर 

सुटणार नाहीच पण तयातली आसक्ती सुटली पावहजे. ती सुटायची तर मनाला प्रपांचाचा जो आधार 

वाटतो तया जागी परमातम्याच्या आधाराची जाणीव रुजली पावहजे. तया आधाराची जाणीव आधी 

कल्पनेनां पक्की व्हावी आवण नांतर अनुभवाने कायमची दृढ व्हावी, यासाठीच साधना आहे. तया 

साधनेचा प्रारांभ आवण पररपूणषता नामात आहे. आज मन प्रपांचात पूणष रूतून आहे, तयामुळे 'प्रपांच ' 

की 'परमाथष ' हा प्रश्नच या मनाला नकोसा वाटतो. काहीजण म्हणतील , 'आम्हाला परमाथषच हवा 

आहे हो, पण प्रपांचातली जबाबदारी तर टाळता येत नाही ना?' काहीजण श्रीमहाराजाांनीही प्रपांच 

आवण परमाथष हे दोन्ही साधायचीच कशी वशकवण वदली होती , याचेही दाखले देतील. पण 

श्रीमहाराजाांना जो आवण जसा प्रपांच अवभपे्रत आहे, तयाकडे सवषचजण दुलषक्ष करतील. एकानां 

श्रीमहाराजाांना प्रश्न ववचारला की, महाराज कोणता प्रपांच चाांगला मानावा? हा प्रश्न करतानाच , 

'खाऊन-वपऊन सुखी राहाता येईल ', असाच प्रपांच प्रश्नकतयांला उत्तरात अवभपे्रत असतो. श्रीमहाराज 

तातकाळ म्हणाले, 'कोणतया रांगाची ववष्ठा चाांगली आहे, असां ववचारण्यासारखां आहे हे! ' म्हणजे 

ववष्ठा ती ववष्ठाच तसा प्रपांच तो प्रपांचच. मग तो श्रीमांताचा असो की गररबाचा. ववद्वानाचा असो की 

अडाण्याचा. प्रपांच म्हटला की स्वाथष आलाच. स्वाथष आला वतथे आसक्ती आलीच. मग कमी-

अवधक प्रमाणात सवाषचाच प्रपांच आसक्तीच्या पातळीवर एकसारखाच असतो. ज्याचा तयाचा प्रपांच 

ज्याला तयाला नेहमीच गुांतवणाराच असतो. कुणाचाच प्रपांच कधीच पूणष होत नाही. तयातला 

अपुरेपणा कधीच सरत नाही. थोडक्यात माणूस कोणतयाही वस्थतीतला, कोणतयाही पातळीवरचा 

असो; तयाचा प्रपांच हा आसक्तीयुक्तच आहे. तो जर परमाथषयुक्त करायचा तर तयासाठी मनातली 

प्रपांचाची आसक्ती सुटून वतथे परमातम्याची ओढ रुजली पावहजे. तया परमातम्याचां खरां  स्वरूप जरी 

आम्हाला माहीत नसलां तरी जो प्रपांच आम्ही जन्मापासून करीत आहोत, तया प्रपांचाचां खरां  स्वरूप 

तरी आपल्याला कुठे माहीत आहे? ते माहीत नाही, कारण आम्ही डोळे वमटून प्रपांच करतो आवण 

साधना डोळे उघडे ठेवून करतो! 
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२१९. उघड-मीट 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, November 11, 2013 

जो प्रपांच आपण जन्मापासून करीत आहोत तयाचां खरां  स्वरूप जाणायचां असेल तर डोळे वमटून नाम 

घेता घेता डोळे उघडे ठेवून प्रपांच केला पावहजे! आज आपण डोळे वमटून प्रपांच करतो आवण डोळे 

उघडे ठेवून नाम घेतो, तयातच सगळा गोंधळ आहे. तयामुळेच खरा परमाथष साधत नाही. म्हणजे 

काय? डोळे वमटून प्रपांच करणां म्हणजे मोह आवण भ्रमानां वलप्त होऊन, प्रपांचाचां खरां  रूप न जाणताच 

तो करीत राहाणां. प्रपांचाच्या प्रवाहानुरूप वाहत आवण वाहवत जाऊन आपण जगत असतो. आपण 

काय करीत आहोत, कशात वेळ घालवत आहोत , कसे वागत आहोत, कसे वावरत आहोत , कसा 

ववचार करीत आहोत , कसल्या कल्पना करीत आहोत; याचा क्षणभरही अांतमुषख होऊन आपण 

ववचार करीत नाही. आांतररक ऊमीच्या आवेगाच्या प्रवाहात वाहत जाऊन आपण डोळे झाकून 

जगत आहोत. हा झाला डोळे वमटून सुरू असलेला प्रपांच. आता डोळे उघडे ठेवून नाम घेत आहोत, 

म्हणजे काय? तर नाम घेत असतानाही , उपासना करीत असतानाही क्षणमात्रदेखील प्रपांचावरची 

आपली नजर हटलेली नसते , सुटलेली नसते! डोळे उघडे ठेवून प्रपांच केला तरी प्रपांचाचां खरां  उग्र 

रूप जाणवल्यावशवाय राहाणार नाही. डोळे उघडे ठेवून प्रपांच केला तर तया प्रपांचाचां, तयातील 

पररवस्थतीचां, तयातील माणसाांचां, तयातील वस्तुमात्राचां अपुरेपण जाणवल्यावशवाय राहाणार नाही. 

प्रपांचाचा, तयातील वस्तुमात्राांचा, माणसाांचा अशाश्वतपणा तीव्रपणे जाणवला तर मग आसक्तीचा 

गुांता कमी व्हायला बरीच मदत होईल. याचा अथष माणूस रूक्षपणे जगू लागेल, असा मात्र नाही. 

उलट दुसऱ्यात न अडकता दुसऱ्याबद्दल तो अवधक सहृदयही होईल. आसक्तीचां मूळ स्वाथाषत 

आहे. स्वाथष कमी होऊ लागेल तसतसा तयाचा दुसऱ्यासोबतचा वावर अवधक सहज होऊ लागेल. 

जीवन क्षणभांगूर असलां तरी तया जीवनातल्या लहान-मोठय़ा गोष्टींचा आनांद तयात न अडकता तो 

घेऊ शकेल. जीवनातल्या प्रतयेक प्रसांगात, प्रतयेक घडामोडीत श्रीमहाराजाांचा सहवासही तयाला 

जाणवू लागेल. अथाषत या झाल्या अगदी पुढच्या गोष्टी! सध्यापुरते पाहायचे तर जो प्रपांच डोळे 

वमटून सुरू आहे तोच आपण डोळे उघडे ठेवून करू. तयाचबरोबर जे नाम डोळे उघडे ठेवून सुरू 

आहे, ते डोळे वमटून करायला पावहजे. पण ते आपल्या आवाक्यात नाही. तरी काही हरकत नाही. 

डोळे उघडे ठेवूनही नाम घेतले तरी ते काम करतेच. आता डोळे उघडे ठेवून नाम घेणे, म्हणजे काय 

याचा थोडा ववचार करू. व्यावहाररक जगात प्रयतन करीत असतानाच तयातून अमुक एक फळ 

वमळेल, असे आपण गृहीत धरतो. वकां बहुना आपला कोणताही प्रयतन वनहेतुक नसतोच. तयामुळे 

नाम घेतानाही, तया नामानां परमातम्याची कृपा होईल आवण तयायोगे प्रपांचातली कटकट वमटेल, 

अशी आपली सुप्त भावना असते. मग 'डोळे उघडे ठेवून' नाम घेताना आपली नजर प्रपांचातल्या 

अडचणी कमी होत आहेत की नाहीत, याकडेच असते. 'इतकां  नाम घेत असूनही जीवनात अडचणी 

का?' हा प्रश्न तयातूनच येतो आवण तया प्रश्नामुळेच तळमळीची प्रवक्रयाही सुरू होते. 
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२२०. नामाचा हेतू 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, November 12, 2013 

नामानां भगवांताची तळमळ वाढीस लागेल, असां सवष साधुसांत साांगतात. आपल्याला मात्र नामस्मरण 

साततयानां करू लागल्यानांतर सुरुवातीला प्रपांचाचीच तळमळ लागते. इतकां  नाम घेऊनही 

प्रपांचातल्या अडचणी कमी का होत नाहीत, इतर माणसां माझ्या मनासारखां का वागत नाहीत, मला 

हवां तयाप्रमाणे गोष्टी घडत का नाहीत? यासारखे मनातच सुप्तपणे उमटणारे प्रश्न हे तयाच प्रापांवचक 

तळमळीचे द्योतक असतात. तया अस्वस्थपणातूनच नाम सुरू राहते. नाम घेताना मन शाांत होते, 

असा कुणाकुणाचा अनुभव आपण वाचतो, ऐकतो. प्रतयक्षात नाम घेताना आपलां मन मात्र अवतशय 

अवस्थर होत असतां. आता हे नामानां होत नाही, तर आपलां मन मुळातच अवस्थर असतां पण 

प्रपांचाच्या वेगवान धावपळीत ते आपल्याला जाणवत नाही. नामासाठी मन जेव्हा वस्थर व्हायला 

लागतां तेव्हाच ते वकती अवस्थर आहे, याचा अनुभव येतो. आता हे मन अवस्थर का आहे? एखाद्या 

जलाशयात सतत खडे मारत रावहलो तर तयावर सतत तरांग उमटत राहतात. ते पाणी कधीच वस्थर 

होत नाही. तयाप्रमाणे आपल्या अांतमषनात अनांत वृत्ती उसळत असल्याने तयाांच्या आवेगानां हे मन 

सतत अवस्थर होत असतां. नाम घेताना याच वृत्ती ववचाररूपानां, कल्पनारूपानां मनात उसळतात 

आवण मन अवधकच अवस्थर झाल्याचां भासवतात. तयावर उपाय एकच, नाम घेणां! श्रीगोंदवलेकर 

महाराज साांगतात, ''आपली वृत्ती वस्थर करण्याकररता आवण उपाधी न लागण्याकररता आपण नाम 

घ्यावे.. ' '(चररत्रातील नामववर्यक वचने , क्र. ८२ चा पूवाषधष). इथे महाराज नामसाधनेचे दोन गुणधमष 

साांगत आहेत. या नामाला कोणतयाही उपाधी नाहीत. म्हणजे अन्य साधनप्रकाराांत काहीतरी 

पूवषतयारी लागते, काही साधनापद्धतींना शारीररक क्षमताांची व शारीररक स्वास्थ्याची गरज लागते, 

काही साधनापद्धतींना भौवतकातील वस्तूांचीही गरज लागते. नामाचां तसां नाही. नाम कुणीही, कुठेही, 

कोणतयाही वस्थतीत घेऊ शकतो. तयामुळे दुसऱ्याला कळूही न देता नामसाधना सहज होऊ शकते. 

या नामानां हळूहळू वृत्ती वस्थर होत जाते. ती वस्थर होण्यासाठी याच वाक्यात पुढे श्रीमहाराज काय 

साांगतात, हे लक्षात ठेवलां पावहजे. श्रीमहाराजाांचां ते वचन असां- ' 'आपली वृत्ती वस्थर करण्याकररता 

आवण उपाधी न लागण्याकररता आपण नाम घ्यावे. नाम नुसते घेतल्यानेसुद्धा काम होईल, पण 

आपण ते समजून घेतल्याने काम लवकर होईल.. ' ' म्हणजे नाम जर समजून घेतलां तर काम लवकर 

होईल. इथे श्रीमहाराजाांना अवभपे्रत असलेले काम म्हणजे वृत्ती वस्थर होऊन मन परमातमलयतेसाठी 

तयार होत जाणे. आता आपण नुसतां नाम घेत आहोत, समजून घेणां काही आपल्याला साधलेलां 

नाही. मग आपलां नाम कसां चालतां? श्रीमहाराज साांगतात, ''आपण और्ध घेत आहोत पण ते 

पोटात जाऊ देत नाही. भजन, पूजन, नामस्मरण आपण करतो , पण ते आपल्या मनापयंत पोचत 

नाही. चुकून जेवढे और्ध आपल्या पोटात जाईल तेवढाच काय तो पररणाम होतो '' (चररत्रातील 

नामववर्यक वचने, क्र. ९७). 
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२२१. नामननष्ठा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, November 13, 2013 

आपण और्ध घेत आहोत पण ते पोटात जाऊ देत नाही. भजन , पूजन, नामस्मरण आपण करतो , 

पण ते आपल्या मनापयंत पोचत नाही , असां श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात. आता नामासाठी 

मुळातच आपलां मन सन्मुख नसतां. श्रीमहाराजही साांगतात, ''लोक आधी नामाबद्दल ऐकूनच घेत 

नाहीत. जर कोणी ऐकले तर ते वबांबवून घेत नाहीत, तयाचे मनन करीत नाहीत; आवण मनन करून 

ज्याांना पटले, ते पटले असूनही करीत नाहीत! '' (चररत्रातील नामववर्यक वचने , क्र. १३८). आता 

मनन करून पटलेल्याांच्या पायरीपासूनही आपण आज वकतयेक योजने दूर आहोत. तेव्हा इतके 

आपण नामाला ववन्मुख असताना ते नाम समजून घेण्याचा म्हणजे नाम मनापयंत पोहोचेल, असां 

घेण्याचा ववचारही आपण करीत नाही. नाम मनापासून घेतलां पावहजे, असां आपण ऐकतो. पण तया 

नामात आपलां मन लागतच नाही, तर ते मनापासून कुठून होणार? तयामुळे मन दुवनयेच्या ववचारात 

भरकटत असताना जे नाम बाहेरून कसांबसां सुरू असतां ते मनापयंत पोहोचलां पावहजे, हेच 

नामसाधनेच्या पवहल्या टप्प्यातलां उवद्दष्ट असलां पावहजे. आपण एखादां व्याख्यान ऐकत आहोत पण 

ते ऐकताना दुसऱ्याच गोष्टीबद्दल मनात ववचाराांची आवतषनां सुरू असतील तर तया व्याख्यानातले 

ववचार मनापयंत पोहोचत नाहीत. मग अचानक लोकाांचा हशा वकां वा टाळया कानावर पडतात 

आवण आपण भानावर येतो. तसां नाम नुसतां बाहेरून सुरू आहे. बाहेरून म्हणजे पाचही ज्ञानेंवियाांच्या 

पररघाबाहेरून सुरू आहे. कोणतयाही वाटेनां ते आत वशरत नाही. तोंडानांही तयाचा नुसता उच्चार 

सुरू आहे. असां नाम घेणां म्हणजे और्ध घेताक्षणी ते बाहेर ओकून टाकणांच! और्ध पोटात गेलां 

नाही तर रोग कसा दूर होईल? तेव्हा जे नाम घेत आहोत ते मनापयंत पोहोचावां, तयाला आत वशरू 

द्यावां, यासाठी प्रथम प्रयतन करायला पावहजे. आता ते नाम मनापयंत पोहोचण्याचा जो मागष 

श्रीमहाराजाांना अपेवक्षत आहे तो आहे प्रेमाचा , श्रद्धेचा, वनष्ठेचा. श्रीमहाराज साांगतात, ''नामाने 

भगवांताची प्राप्ती होणार ही खात्री असावी. अशा नामालाच 'वनष्ठेचे नाम ' असे म्हणतात. तेच नाम 

मांगलात मांगल आवण अतयांत पववत्र आहे'' (चररत्रातील नामववर्यक वचने , क्र. ७८). तर 

भगवांताची प्राप्ती नामानेच होईल , या खात्रीने होणारे नाम हेच मनापयंत पोहोचले पावहजे वकां वा तेच 

नाम पोहोचेल, असे श्रीमहाराजाांना अवभपे्रत असावे. आज आपल्या मनापयंतही नाम पोहोचते पण 

ते वेगळयाच रूपात! इतकां  नाम घेतो पण अजून प्रपांच मनासारखा सुखाचा का होत नाही, या 

कुरतडणाऱ्या प्रश्नाच्या वाटेनां नामाची जाणीव मनाला होत असते! प्रपांचातल्या सवष अडचणी 

वमटववणारी भगवांताची कृपा कधी एकदाची प्राप्त होते, या ओढीने मग नामाला प्रापांवचक वचांतेची 

झालर असलेल्या तळमळीचा वकां वचत स्पशष होतो. अशा अवस्थेतही जर नाम वचकाटीनां घेतलां तरी 

ते काम करू लागतां! हेच नाम आपल्यात पूणष पालट घडवतां, हेच नाम खऱ्या एकाांताचा, खऱ्या 

मौनाचा अनुभव देतां, हेच नाम सवष तऱ्हेच्या अशाश्वतापासून सोडवतां. तया ववश्वासानां आपण समजून 

नाम घेतो का? 
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२२२. नामच का? 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, November 14, 2013 

और्ध पोटात गेलां तर तयाचा उपयोग होतो, तसां नाम समजून घेतलां म्हणजेच ते अांतरांगात पोहोचेल, 

असां घेतलां तरच ते भवरोग दूर करू लागतां. या मुद्दय़ापासून आता आपल्या या वचांतनातला अखेरचा 

टप्पा आपण सुरू करीत आहोत. हा टप्पा म्हणजे नामरहस्याचा शोध! श्रीगुरूदेवाांचां प्रथम दशषन 

झालां तेव्हा तयाांच्या प्रशाांतगांभीर रूपानां मी वदङू्मढ झालो होतो. अचानक तयाांनी ववचारलां, 'काय 

करता?' मी गडबडून म्हणालो, 'रामनाम घेतो '. तयाांनी अवधक थेट ववचारलां, 'रामनामच का?' मी 

गडबडून गेलो. आपण नामच का घेतो, असा ववचारही आपण कधी करीत नाही. तयामुळे मग जे 

कुणालाही सुचेल, असां उत्तर देऊन टाकलां, 'महाराज साांगतात म्हणून! ' तयाांच्या चेहऱ्यावर हास्य 

ववलसलां आवण तयाांनी श्रीरामरक्षेतला श्लोक उच्चारला, ''य: कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था: 

सवषवसद्धय:! ' ' जो हा (राम)मांत्र कां ठात धारण करतो तयाच्या हाती समस्त वसद्धी येतात! आपण 

लहानपणापासून 'रामरक्षा ' म्हणतो, पण वतच्या अथाषनुसार राममांत्राकडे पाहतो का? तया ववश्वासाने 

नामस्मरण करतो का? आता क्षुि वसद्धीसाठी कोणतीही उपासना करूच नये, पण वनदान परमाथाषत 

जे काही वसद्ध होण्यासारखां आहे ते नामानांच होईल, असां आपण वनश्चयानां मानतो का? आपण नाम 

घेतो पण नामच का घेतो, याचा ववचार कधी करतो का? 'महाराज साांगतात म्हणून ' हे सोपां उत्तर 

आपण साांगतो पण श्रीमहाराजाांच्या अपेक्षेनुसार आपण 'समजून ' नाम घेतो का? नामानां काय काय 

साधतां, याचां वणषन श्रीमहाराजाांच्या बोधात जागोजागी आहे. तसां साधेल इतकां  नाम आपण 

ववश्वासानां घेतो का? नामाची थोरवी आपल्याला शब्दानां माहीत आहे पण अनुभवानां ती अांतरांगात 

दृढ आहे का? 'नाम हा माझा प्राण आहे ', असां महाराज साांगतात. ते नाम आपण प्राणाइतकां  जपतो 

का? या प्रश्नाांच्या प्रकाशातच आपला हा अखेरचा टप्पा सुरू होत आहे. आपल्या या वचांतनाचे 

आता तीसेक भाग रावहले आहेत , तया भागाांत आपण श्रीमहाराजाांनी साांवगतलेला जो 'नामयोग ' 

आहे तयाच्या अनुर्ांगाने नामाच्या रहस्याचाच मागोवा घेणार आहोत. हा शोध सुरू करण्याआधी 

दोन-तीन गोष्टी स्पष्ट केल्या पावहजेत. नामाचां माहातम्य साांगण्याचा माझा अवधकार, पात्रता वकां वा 

वकूब नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे, नामाचां माहातम्य शोधताना अन्य साधनापद्धतींना कमी लेखण्याचा 

जराही उद्देश नाही. जगात वभन्न भावप्रकृतीचे, ववचारप्रकृतीचे लोक आहेत. परमाथाषसाठी ज्याच्या-

तयाच्या भावप्रकृतीनुसारचा साधनामागष आवश्यक आहे. तयामुळे प्रतयेक साधनामागष आपापल्या 

जागी योग्य, अवनवायष आवण उपयुक्त आहे. पण हे वचांतन श्रीमहाराजाांना वावहलेलां असल्यानां तयाचा 

समारोप नामातच होणां स्वाभाववक आहे. वतसरी आवण अतयांत महत्त्वाची गोष्ट नामधारकाांनी लक्षात 

ठेवावी. नामरहस्याचा हा शोध वाचून नांतर ववसरून जा आवण नामातच बुडा. कारण महाराजही 

साांगतात, ''अतयांत कठीण प्रमेये असलेले जगातले ग्रांथ वाचावेत, पण शेवटी अतयांत सोप्यातले 

सोपे असे नामच घ्यावे! ' '(चररत्रातील नामववर्यक वचने , क्र. ५५). 
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२२३. नामपद 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, November 15, 2013 

खरांच ववचार करा, नामच घेण्याचा आग्रह श्रीमहाराजाांनी का केला? तयाचां उत्तर दोन बोधवचनाांतून 

वमळतां. नामानां दोन गोष्टी घडतात. पवहली गोष्ट म्हणजे, 'नामानां प्रपांचाचां खरां  स्वरूप कळेल ' आवण 

दुसरी गोष्ट म्हणजे, 'नामानां जे साधेल ते कायमचां असेल, कारण नामाने मुळापासून सुधारणा होईल. ' 

मुळातच वबघाड आहे म्हणून प्रपांचाचां खरां  स्वरूप आपण जाणत नाही. मूळ म्हणजे परमातमा आवण 

मूळ म्हणजे तया परमातम्यापाठोपाठ सावलीसारखी आलेली मायादेखील! आपण मायेला सन्मुख 

आवण परमातम्याला ववन्मुख आहोत म्हणून मायेच्या प्रपांचातच आपल्याला गोडी वाटते. तया 

प्रपांचाची अशाश्वतता आपल्याला उमगत नाही. स्वाथाषच्या पायावर उभारलेल्या प्रपांचात आपण 

स्वाथष सोडत नाही पण दुसऱ्याकडून वन:स्वाथष पे्रमाची कशी अपेक्षा करतो, हे जाणवत नाही. मोह , 

भ्रमाच्या प्रभावानां तयात आपण कसे रुततो, ते जाणत नाही. जो आज आहे तसा उद्या नसतो , अशा 

प्रपांचात आपलां मन अडकलां आहे. जो कधी ना कधी सोडायचाच आहे, तो मनातून सोडणां 

आपल्याला जड जात आहे. ही प्रवक्रया नामानांच घडेल. कारण नामानां प्रपांचाचां खरां  स्वरूप उकलू 

लागेल आवण तयातील आपल्या वावराकडे अवलप्तपणे पाहणांही साधल्यानां आपल्यातही सुधारणा 

होत जाईल. प्रपांचाचां खरां  अशाश्वत रूप जाणवेल आवण मन अांतमुषख, सूक्ष्म होत जाईल. मग 

अशाश्वत असा जो प्रपांच मी 'माझे'पणानां करीत होतो तो श्रीमहाराजाांच्या इच्छेवर सोपवून 

कतषव्यापुरता मी तयात राहीन. तया प्रपांचातली वचांता, काळजी, अस्वस्थता सारां  काही महाराजाांच्या 

चरणीं वाहून मी माझ्या वाटय़ाला आलेली भूवमका पार पाडू लागेन. 'आतमारामा 'त समथष साांगतात, 

''वजतुकें  काांहीं नासोन जाईल। जें अशाश्वत असेल। तुज समागमे न येईल। वततुकें च द्यावे 

मज।।३२।। ' ' जे नष्ट होणार आहे, अशाश्वत आहे, प्राण सोडताना तुझ्यासोबत येणारे नाही ते सारां  

काही मला देऊन टाक, असां सद्गुरू साांगतात. आता हे देणां आहे ते मनानांच आहे. तयातली आसक्तीच 

देऊन टाकायची आहे. ती आसक्ती सोडल्यानां काय होईल? तर, ''नावशवांत वततुकें वच देसी। तरी पद 

प्राप्त वनश्चयेंसी। तयामध्यें लालुच कररसी। तरी स्ववहत न घडे।।३५।। ' ' जे नाशवांत आहे तयाची ओढ 

मनात कायम रावहली, तया अशाश्वताच्या ओढीचा तयाग झाला नाही तर मग खरे स्ववहत घडणार 

नाही. जर ती ओढ देऊन टाकली तर जीव मूळ पदावर येईल, म्हणजेच परमातम्याच्या स्वरूपाशी 

ऐक्य पावेल आवण परमसुख प्राप्त करील! जीवनात अशाश्वत काय आहे, याची ओळख नामात 

साधक जसजसा मुरत जाईल तसतशी होत जाईल. जे अशाश्वत आहे, तयातील आसक्ती कशी 

अडकवते, याची जाणीव नामानांच तीव्र होईल. तया आसक्तीचा तयाग मनातून करण्याची तळमळही 

नामानांच वाढीस लागेल. तयासाठीच नामाकडे मनाला वळवलां पावहजे. नामाचा सदोवदत योग, 

सदोवदत सांग घडावा, असा प्रयतन ठेवला पावहजे. तया नामाचां गूढ जाणून घेण्यासाठी आता 

श्रीगोंदवलेकर महाराज याांनी साांवगतलेल्या 'नामयोगा'कडे वळू. 
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२२४. आनंदाचा मागथ 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, November 18, 2013 

ज्या कृतीसाठी वववशष्ट क्षमतेची जरुरी लागते तया कृतीला माणूस नकळत मोठेपण देतो. जी कृती 

कुणालाही करता येण्यासारखी आहे, वजच्यासाठी मोठय़ा क्षमतेची गरज नाही , असां माणसाला 

वाटतां, तया कृतीलाही मग तो सामान्य मानतो. नामस्मरण हे कोणतयाही वयातला, कोणतयाही 

वस्थतीतला, कोणतयाही वकुबाचा माणूस सहज करू शकतो आवण तयामुळेच नामस्मरण हे वरकरणी 

सोपां साधन वाटतां. जे सोपां आहे ते सवषसामान्याांसाठीच आवण म्हणून सामान्य साधन आहे, अशी 

गैरसमजूत तयातनांच होते. प्रतयक्षात श्रीगोंदवलेकर महाराज साांगतात, ''नामाचे महत्त्व 

आपल्यासारख्याला कळणे फार कठीण आहे. आपण देहबुद्धीच्या उपाधीत राहणारे लोक आहोत 

आवण नाम तर वनरुपावधक आहे. म्हणून सांताांनाच नामाचे खरे महत्त्व कळले '' (चररत्रातील 

नामववर्यक वचने, क्र. १). आपण देहबुद्धीच्या उपाधीत अडकलो असल्यामुळे आपल्याला नामाचां 

महत्त्व कळत नाही. सांताांच्या ठायी देहबुद्धीचा लवलेशही नसल्यामुळे तयाांनाच नामाचां खरां  महत्त्व 

कळतां. देहबुद्धीला रुची, स्वाद, गांध, नाद, प्रकाश या गोष्टींचां अप्रूप आहे. या गोष्टींचां वमश्रण 

नसलेला अनुभव हा देहबुद्धीला बेचव, नीरस वाटतो. तयामुळे या गोष्टींची शक्यता ज्या 

साधनाप्रकाराांत आहे, तयाचां देहबुद्धीला आकर्षण वाटतां. नामात या अनुभवाांवर भर नसल्याने 

मनाला नामाबद्दल उपजतच गोडी नाही. तरीही नामच साततयानां करीत गेलां तर देहबुद्धी हळूहळू 

क्षीण होऊ लागते. ज्याच्यात देहबुद्धी नाहीच, अशा सांताांना मात्र नामावशवाय दुसरां  काही सुचत 

नाही, समजत नाही, करवत नाही, आठवत नाही की आवडतही नाही. देहबुद्धी असूनही जर नामाची 

सांगत सोडली नाही, तर नामच नामधारकामध्ये पालट घडववल्यावशवाय राहणार नाही. जशी सांगत, 

तशी वृत्ती बनते. धनवांताच्या सांगतीच्या प्रभावानां सामान्य पररवस्थतीतील तयाच्या वमत्राची वृत्तीही 

ऐर्ोरामासाठी अवधक उतसुक अशी बनते. मग वनरुपावधक नामाच्या सांगतीनां नाम घेणाराही 

उपाधींपासून हळूहळू मोकळा होत जातो, यात काय आश्चयष? तयासाठी श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनी 

साांवगतलेला 'नामयोग' दृढ ववश्वासानां आचरणात आणत हळूहळू नामातच झोकून वदलां पावहजे. 

श्रीमहाराजाांनी एका वाक्यात हा 'नामयोग ' साांवगतला आहे. ते म्हणतात, ''आपण नाम घ्यावे, ते 

आपणच आपल्या कानाांनी ऐकावे; आवण ते घेता घेता शेवटी तयात स्वत:ला ववसरून जावे , हाच 

आनांदाचा मागष आहे'' (चररत्रातील नामववर्यक वचने , क्र. १४२). हे वाक्य वाचताना फार सोपां 

आहे, असां वाटतां, पण याच वाक्यात फार मोठी यौवगक वक्रया दडली आहे. ती कोणती हे आपण 

पाहणारच आहोत , पण जेव्हा महाराज साांगतात की, 'योगानां जे साधतां तेच नामानांही साधतां ', तेव्हा 

नामामागचां योगरहस्य आपल्या लक्षात येत नाही. तया योगरहस्याचाही वेध सांक्षेपात आपण घेणार 

आहोत. या मागोव्याला आधार आहे पातांजल योगसूत्रे, स्वामी वववेकानांदाांचे तयावरील भाष्य, 

श्रीगुरुगोरक्षनाथ याांचा 'वसद्ध वसद्धान्त पद्धती ' आवण 'धेरण्ड सांवहता '! 
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२२५. योगनवचार 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, November 19, 2013 

श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनी जो 'नामयोग 'अथाषत शाश्वत आनांदप्राप्तीचा मागष एका वाक्यात साांवगतला 

तयात मोठी यौवगक वक्रया दडली आहे. योगानां जे साधतां तेच नामानांही साधतां, असांही श्रीमहाराज 

साांगतात. तेव्हा सवषप्रथम अगदी त्रोटक स्वरूपात 'योग ' समजावून घेऊ. योगववर्यक या वचांतनाला 

प्रामुख्याने आधार आहे तो राजयोग (स्वामी वववेकानांद/ प्रकाशक - रामकृष्ण मठ) आवण 'भारतीय 

मानसशास्त्र अथाषत पातञ्जल योगदशषन ' (कृष्णाजी केशव कोल्हटकर / प्रकाशक- केशव वभकाजी 

ढवळे) या ग्रांथाांचा. आता मुळात 'योगा'चां प्रयोजन काय? स्वामी वववेकानांद साांगतात, ''भारतातील 

सवषच आवस्तक तत्त्वज्ञानाांचे अथवा वेदाांना प्रमाण मानणाऱ्या तत्त्वज्ञानाांचे एकमेव ध्येय आहे - 

पूणषतव प्राप्त करून घेऊन आतम्याची मुक्ती साधणे. तयाचा उपाय आहे- योग '' (राजयोगाची भूवमका, 

पृ. ३). तत्त्वज्ञान साांगतां की, आतमा हा परमातम्याचाच अांश आहे. तो मायेच्या आवरणात आबद्ध 

होऊन जीवरूपानां जन्म-मृतयूच्या चक्रात आला आहे. परमातमा पूणष आहे तसाच तयाचा अांश 

असलेला आतमाही पूणषच आहे. परमातमा शुद्ध, मुक्त आहे तसाच आतमाही शुद्ध, मुक्त आहे. पण 

देहबुद्धीच्या पकडीने बद्ध होऊन तो अपूणषतवानां वावरत आहे. आतम्याला परमातम्यात ववलीन करणां, 

देहबुद्धीची आतमबुद्धी करणां, अपूणषतवाला पूणषतवात ववलीन करणां यासाठीचा उपाय, यासाठीची 

साधना म्हणजेच योग. माणूस अपूणाषत का अडकून आहे? मायेत का बद्ध आहे? कारण तयाचां वचत्त 

मवलन झालां आहे. वचत्तशुद्धीवशवाय तयाच मन, बुद्धीयुक्त अांत:करण शुद्ध होणार नाही. एकाग्र 

अथाषत पूणषतवाच्या ध्येयासाठी ततपर होणार नाही. म्हणूनच पतांजली मुनींनी योग म्हणजे वचत्तशुद्धी, 

हाच अथष साांवगतला आहे. 'योगवश्चत्तवृवत्तवनरोध:।। ' वचत्ताला वनरवनराळया वृत्तींमागे वाहू न देणे, हा 

योग आहे! आता मन, वचत्त, बुद्धी, अहांकार या चार गोष्टींनी वमळून अांत:करण बनतां. प्रतयक्षात 

सारां  काही एकच आहे. वचत्तातली 'मी आहे' ही जाणीव हा अहां, वचत्त जेव्हा वचांतन करतां तेव्हा ते 

वचत्त बनतां, मनन करतां तेव्हा मन बनतां, बोध करतां तेव्हा बुद्धी बनतां. स्वामी वववेकानांद म्हणतात 

की, ''हे वचत्त आपल्या शुद्ध स्वरूपाप्रत जाण्याचा प्रयतन करीत असतां पण इांवियां तयाला बाहेर खेचत 

असतात. वचत्ताचा सांयम करणां, तयाच्या बवहमुषख प्रवृत्तीला आळा घालणां आवण तयाला वचद्घन 

पुरुर्ाकडे (पूणषतवाकडे) परत वफरावयास लावणां हीच योगाची पवहली पायरी आहे. ' ' स्वामीजी 

असांही साांगतात की, ''सवष प्रावणमात्राांत वचत्त असलां तरी फक्त माणसातच ते बुद्धीच्या रूपात 

ववकवसत आहे. जोपयंत वचत्त बुद्धीचां रूप धारण करीत नाही तोवर या सवष (अज्ञानाच्या) अवस्थाांतून 

पार पडून तयाला आतम्याचा बांध नाहीसा करता येत नाही. ' ' तेव्हा वचत्तशुद्धीवशवाय मन आवण 

बुद्धीची शुद्धी होणार नाही. अहांकारयुक्त 'मी 'च्या जागी स्वरूपाची जाणीव होणार नाही. तेव्हा 

वचत्तशुद्धीने स्वरूपप्राप्ती हाच योग आहे. वचत्तशुद्धीनेच मन आवण बुद्धी शुद्ध आवण सूक्ष्म बनून 

मानवी जन्माचां जे सवोच्च ध्येय पूणषता ते प्राप्त करू शकेल. 
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२२६. मुक्त-योग 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, November 20, 2013 

वचत्तशुद्धीनेच योग साधतो. तया वचत्ताच्या चार अवस्था स्वामी वववेकानांद साांगतात आवण तयानुसार 

मनाच्याही चार अवस्था वनमाषण होतात , असां स्पष्ट करतात. या चार अवस्था म्हणजे वक्षप्त 

(ववखुरलेले), मूढ (तमाच्या अांध:काराने झाकोळलेले), वववक्षप्त (एका जागी साचलेले) आवण 

एकाग्र (लक्ष्यासाठी कें वित झालेले). याचां स्वामीजींनी वववरण केलेलां नाही, आपण ते पाहू. वक्षप्त 

अवस्थेत मन हे द्वैतभावानां सवषत्र ववखुरलां असतां. नेमकां  काय करावां, याचा वनणषय ते घेऊ शकत 

नसतां. मूढ अवस्थेत मन तमोगुणी बनते. स्वाथष साधण्याचा तयाचा हेतू पक्का असतो आवण तयापायी 

दुसऱ्याचां अवनष्ट करायलाही ते मागेपुढे पाहत नाही. वववक्षप्त अवस्थेत मन हे एका जागी जमा होते, 

कें िाकडे अथाषत सतयाकडे, ज्ञानाच्या उगमवबांदूकडे जाण्याचाही प्रयतन करते, पण या अवस्थेत 

वास्तववक ज्ञान असतेच असे नाही. तया मनाला जे 'सतय' वाटतां तयासाठीच ते हट्टाग्रही बनते. 

तयामुळेच आपल्या ध्येयासाठी अचानक आपलां आचरण, जीवनशैली बदलणारा माणूस दुसऱ्याला 

वववक्षप्तच वाटतो! पण जेव्हा हे वववक्षप्त मन योग्य अशा , वास्तववक ज्ञानाने प्रेररत अशा ध्येयासाठी 

एकत्र होते तयालाच एकाग्र अवस्था म्हणता येईल. मानवी जन्माचां सवोच्च ध्येय पूणषतवप्राप्ती हेच 

आहे. तयामुळे पूणषतवासाठी वचत्त एकाग्र करणे, हाच योगाचा खरा हेतू आहे. 'योग' या शब्दाचा 

दुसरा अथष आहे 'युक्त होण्याची कला ' अथाषत 'युक्ती '. प्रतयेक धमष, प्रतयेक साधनापांथ वजवाला 

परमशक्तीला शरण जाण्याचीच युक्ती अथाषत योग साांगत असतो. आता 'योगानां जे साधतां तेच नामानां 

साधतां ', असां श्रीगोंदवलेकर महाराज म्हणतात वतथे मात्र योगशास्त्रानुसार जो योग आहे, तोच तयाांना 

अवभपे्रत आहे. या योगाची आठ अांगे आहेत. यम, वनयम, आसन, प्राणायाम, प्रतयाहार, धारणा, 

ध्यान आवण समाधी. या अष्टाांग योगातील यम, वनयम, आसन, प्राणायाम आवण प्रतयाहार ही बवहरांग 

साधनां आहेत. म्हणजेच या पाच योगाांगाांच्या आचरणात बाह्य़, स्थूल देहाचा सहभागही प्रधान 

असतो. तयानांतर धारणा, ध्यान आवण समाधी ही अांतरांग साधनां आहेत. यात साधक अांतरांगात 

उतरतो. आांतररक सूक्ष्म शक्तीच्या योगे तो पूणषतवापयंतचा प्रवास करतो. वजथे स्थूल देहाचा सांबांध 

आला वतथे देहबुद्धी मोठा अडसर उतपन्न करील, हे ओघानांच आलां. तयामुळे यम, वनयम, आसन, 

प्राणायाम आवण प्रतयाहार या पाच बवहरांग साधनाांत देहबुद्धी अनेकदा खोडा घालण्याचा प्रयतन 

करते. तरीही साधक वचकाटीनां, साततयानां, दृढपणानां साधना करीतच रावहला तर तयाची देहबुद्धी 

आपोआप क्षीण होऊ लागते. देहबुद्धीचा जसजसा वनरास होतो तसतशी स्थूल बुद्धीची जागा सूक्ष्म 

प्रवतभाशक्ती, प्रज्ञाशक्ती घेऊ लागते. साधक अतयांत अांतमुषख होत जातो. तयातूनच धारणा साधते. 

तयातूनच ध्यान ही सहजवक्रया घडते आवण तयामुळेच ज्ञानातीत अशी समाधी अवस्था लाभून योगी 

अखांड समाधानानां जगात वावरू लागतो. तयाचा देह तोच असतो , पण देहधारी खऱ्या अथाषनां मुक्त, 

वनभषय, स्वतांत्र झाला असतो. 
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२२७. यम 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, November 21, 2013 

अष्टाांगयोगातील यम, वनयम, आसन, प्राणायाम आवण प्रतयाहार ही पाच बवहरांग साधने आहेत. 

योगशास्त्रानुसार तयाांचा प्रथम सवषसाधारण ववचार करू. तयातील गूढाथष नामयोगाच्या वचांतनाच्या 

वेळी पाहू. यम आवण वनयमाांचे प्रतयेकी पाच प्रकार आहेत. यात यमाचां अनुष्ठान अवनवायष आहे तर 

वनयमाांचां शक्य वततकां  झालां पावहजे, असां कृष्णाजी केशव कोल्हटकर याांचां मत आहे. अवहांसा, 

सतय, अस्तेय, ब्रह्मचयष आवण अपररग्रह हे पाच यम आहेत. अवहांसा तीन प्रकारची आहे. कावयक, 

वावचक आवण मानवसक. या तीन क्रमाांनुसारच वतचां आचरण अवधकावधक आव्हानातमक बनत 

जातां. कावयक अवहांसा म्हणजे शरीरानां दुसऱ्याशी वहांसक वतषन न करणां. वावचक अवहांसा म्हणजे 

दुसऱ्याचां मन दुखावेल, असां न बोलणां. मानवसक अवहांसा म्हणजे दुसऱ्याववर्यी मनात क्रोध, वाईट 

ववचार, असूया वा मतसर न येऊ देणां. आता शरीरानां दुसऱ्याशी वहांसक न वागणां हे एकवेळ साधेल, 

पण दुसऱ्याला शब्दाांनी न दुखावणां फार अवघड. आपण जशी वृत्ती उसळते तया आवेगात ताडकन 

दुसऱ्याला अपशब्द बोलून जातो. बरां  एकवेळ दुसऱ्याला शब्दानां न दुखववण्याची वावचक 

अवहांसासुद्धा साधेल, पण दुसऱ्याववर्यी मनात क्रोध, वाईट ववचार न येऊ देणां, हे साधणां म्हणजे 

अतयांत अवघड. दुसऱ्याववरुद्धची खदखद ही आपली श्वासोच््वासासारखी सहजवक्रया झाली आहे. 

बघा, अष्टाांगयोगातल्या पवहल्या अांगाच्या पवहल्या पायरीवरच आपला वनभाव लागणां हे वशवधनुष्य 

पेलण्यासारखांच आहे! यमाचा दुसरा प्रकार आहे 'सतय '. सतय म्हणजे जे खरां  आहे, तयाचा पूणष 

स्वीकार. अथाषत उच्चार, आचार, ववचार हे सतयाच्याच आधारे झालां पावहजे. आता 'अस्तेय'चा 

अथष पाहू. आवश्यकतेपेक्षा अवधक ववर्याांचा उपभोग घेणे म्हणजे 'स्तेय ' होय. तेव्हा देहावदकाांच्या 

खऱ्या आवश्यकतेकररता आवण खऱ्या आवश्यकतेपुरतेच ववर्य सेवन करणे हेच अस्तेय. 

देहावदकाांचे रक्षण, पोर्ण आवण वधषन इतयादी सृष्टीवनयोवजत काये यथावत घडावीत म्हणून 

आवश्यक असलेल्या भोगाांव्यवतररक्त अवधक भोग न भोगणे हे अस्तेय व्रत आहे, अशी व्याख्या 

कृष्णाजी केशव कोल्हटकर याांनी केली आहे. कामरवहत जीवन जगणां, हा ब्रह्मचयष शब्दाचा अथष 

आपण जाणतोच. कोल्हटकर याांनी जरुरीपुरता काम भोगण्यालाही ब्रह्मचयष मानलां आहे. कठोर 

ब्रह्मचयाषकडे जाणारी ती पायरीच आहे. पण या सवाषपलीकडचां खरां  'ब्रह्मचयष ' कोणतां, तयाची उकल 

नामयोगाच्या वचांतनात पाहू. तयानांतर येतो तो 'अपररग्रह '. दृश्य, स्थूल ववर्याांतूनच 'सुख ' वमळतां, 

या भावनेतून वस्तूांचा तसेच व्यक्तींचा सांग्रह करण्याची आसक्तीयुक्त ओढ माणसात असते. ही 

आसक्तीयुक्त सांग्रहाची वृत्ती सोडणां म्हणजे अपररग्रह. स्वामी वववेकानांद याांनी दुसऱ्याकडून काहीही 

न घेणां, याला अपररग्रह म्हटलां आहे. दुसरा जे काही देतो तयाच्यासोबत तयाची वासना, अपेक्षा, 

हेतू वचकटले असतात. दुसऱ्याकडून काही स्वीकारलां तर याांचाही स्वीकार होतो आवण साधनेत 

मवलनता येते. 
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२२८. ननयम 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, November 22, 2013 

पाच यमाांनांतर येतात शौच, सांतोर्, तप, स्वाध्याय आवण ईश्वरप्रवणधान हे पाच वनयम. 'शौच ' म्हणजे 

शरीर आवण मनाचां पाववत्र्य राखणां. थोडक्यात बाह्य़ आवण आांतररक शुद्धी. स्वामी वववेकानांद 

याांच्या साांगण्यानुसार आतमसुखाशी मैत्री, दु:वखताांबाबत दयाभाव, पुण्यकमाषववर्यी आनांद आवण 

पापकमाषववर्यी उपेक्षाभाव असला तरी आांतररक शुद्धी आपोआप साधत जाते. या आांतररक 

शुद्धीमुळे देहतादातम्य नष्ट होतां. पातांजली मुनी साांगतात, की ' 'शौचातस्वाङ्गजुगुप्सा परैरसांसगष:।। ' ' 

म्हणजे आांतररक व बाह्य़ शुद्धी मुरत जाईल तसतशी स्वदेहाची आसक्ती, प्रेम कमी होत जाईल. 

इतकां च नव्हे तर देहाची घृणाही वाटू लागेल. मग दुसऱ्याच्या शरीराचाही मोह सुटेल. माणसाचां 

सगळां  जगणां हे देहभावानांच आहे. आपण दुसऱ्याला देहभावानांच ओळखतो. शरीराला पाहूनच 

शरीराला आनांद होतो, शरीराला पाहूनच शरीराला दु:ख होतां, शरीरच शरीरासाठी झुरतां आवण 

शरीरच शरीराला टाळतां. 'मी म्हणजे देह ' या भावनेनांच आपण जगत असतो आवण दुसऱ्याचीही 

ओळख देहभावनेतूनच पक्की करीत असतो. 'शौच ' व्रतानां ही देहासक्ती आवण हा देहभाव सुटेल. 

'सांतोर्' म्हणजे प्राप्त पररवस्थतीत मनाचां समाधान राखणां. वचत्तातली अतृप्ती नष्ट करणां, हाच या 

सांतोर् व्रताचा हेतू आहे. भगवांताच्या इच्छेनां जे वमळालां आहे तयात समाधान मानून आवण 

वमळालेल्या साधनाांचा अवधकात अवधक उपयोग करीत जगणां, म्हणजे सांतोर् आहे. यापुढील तप, 

स्वाध्याय आवण ईश्वरप्रवणधान या वतघाांना वक्रयायोग म्हणूनही ओळखतात. तपाचां वववरण 

भगवांताांनी गीतेतही केलां आहेच. थोडक्यात साांगायचां तर वचत्तशुद्धी व्हावी, या एकाच हेतूनां काया, 

वाचा आवण मनावर ठेवलेलां वनयांत्रण हे तप आहे. 'तप ' म्हणजे वाटय़ाला आलेली द्वांद्वगती, जसां 

की मान-अपमान, यश-अपयश, लाभ-हानी आदी, ही सहन करून इांवियां आपल्या स्वाधीन ठेवणां. 

वचत्तशुद्धीसाठी शास्त्रादी ग्रांथाांचा अभ्यास, मनन, वचांतन आवण मांत्रजप हा स्वाध्याय आहे. 

'ईश्वरप्रवणधान ' म्हणजे सवष कमे ईश्वरापषण बुद्धीनां करणां. यातून हळूहळू मोहजवनत कमे सुटून केवळ 

कतषव्यकमेच होऊ लागतात. तयानांतर ईश्वराशी ऐक्य होऊन 'कताष मी नाहीच ' ही जाणीव होते. 

ईश्वरप्रवणधानाचे हे पूणष स्वरूप आहे. ववशेर् म्हणजे ईश्वराशी जे ऐक्य आहे ते मांत्रजपानां साधतां, 

असा पतांजली मुनींचाही वनवाषळा आहे. ( 'तस्य वाचक प्रणव: ' -तया ईश्वराचा वाचक प्रणव म्हणजेच 

ओमकार आहे. अथाषत ईश्वर आवण तयाचां नाम अवभन्न आहे. 'तज्जप: तदथषभावनम्' तयाचा जप 

करावा व तया मांत्राचा जो अथष ईश्वर तोच माझ्या अांतयाषमी वास करीत आहे, तो व मी वभन्न नाही , 

ही भावना दृढ करावी. - समाधीपाद). यम आवण वनयम यानांतर अष्टाांगयोगाचां वतसरां  अांग आहे 

'आसन '. पातांजली मुनी तयाचां लक्षण साांगतात, 'वस्थरसुखमासनम्।। ' शरीर आवण मनाला सारखीच 

सुखावह वा सहज भासणारी बैठक. अस्वस्थतेतून सतत काही तरी करीत राहणारां , दहा वदशाांना 

धावणारां  मन जेव्हा एका जागी वस्थर होतां, तीच आसनवसद्धी!  
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२२९. आसन  

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, November 25, 2013 

 यम आवण वनयमाांच्या काटेकोर पालनामळेु साधकाची वतृ्ती आवण कृती सधुारते. तयानांतर साधनसेाठी तयाचां 

मन आवण शरीरही ततपर होऊ लागतां. तेव्हाच साधनते खरां ‘आसन’ साध ूलागतां. आता योग साधकासाठी 

‘आसना’चां जे महत्त्व स्वामी वववेकानांद याांनी माांडलां आह ेते खरां तर कुणाच्याही उपयोगाचां आह.े स्वामीजी 

म्हणतात, “योगसाधनकाली आपल्या शरीरात नाना वक्रया होत असतात. मज्जातांतयूकु्त शक्तीप्रवाहाांची गती 

बदलवनू तयाांना नव्या मागाषन ेप्रवावहत करावे लागते. ( अथाषत ही प्रवक्रया आपोआप, आतल्या आत सरुु 

झाली असते. आपण अन्न खातो, ते पचवण्यासाठी आपण काय करतो? आपण काहीच ‘करीत’ नाही. 

आतच सवष प्रवक्रया घडते. हातातला घास आपण फ़क़्त तोंडात टाकतो. पढुचा तयाचा प्रवास शरीरातील 

आतील यांत्रणाच पार पाडते. तयाचप्रमाणे साधना दृढ होऊ लागली की ही अांतगषत प्रवक्रया सरुु होते, असां 

स्वामीजींना अवभपे्रत असावां ). शरीरामध्ये नवीन स्पांदन ेसरुु होतात. अवघे शरीर जण ूनव्यान ेघडववले जाते. 

याांतील अवधकाांश वक्रया-प्रवक्रया मरेुदांडात अथवा पाठीच्या कण्यातच घडत   असतात. म्हणनू ‘ आसना’त 

आपला आपला मरेुदांड अगदी स्वाभाववक अवस्थेत रावहला पावहजे. तयासाठी सरळ,   ताठ बसावयास हवे. 

छाती, मान  आवण डोळे एका रेर्ते असावयास हवेत. शरीराचा सगळा भार बरगड्याांवर  पडू द्या. अस े

बसलास म्हणजे तमुचा पाठीचा कणा सरळ  राहील. ह े अगदी सोप,े सरळ, स्वाभाववक आसन आह.े  छाती 

आत  ओढून , पोक काढून बसल्यास खपू उच्च ववचार करणे शक्य होत नाही”  (राजयोग-पवूषतयारी ). 

साधना जसजशी दृधावते तसतसां  साधकाच मन अवतशय सकू्ष्म होत जात. सकू्ष्म मनाची प्रवतभा व प्रज्ञा शक्ती 

जागी होते. तयामळेु अतयांत गहु्य आवण उच्च ववचाराांच ेतरांग अांतरांगात उमटू लागतात. ‘आसन ‘ख–या अथाषन े

साधलेला साधकच ते ववचार ख–या अथाषन,े ख-या स्वरुपात ग्रहण करू शकतो, असां स्वामीजी या शवेटच्या 

वाक्यातनू सवूचत करतात. आता ह े ‘आसन’ साधल की ‘प्राणायाम’ साधतो. श्वास-प्रश्वासाच्या गतीवर 

वनयांत्रण म्हणजे ‘प्राणायाम’. स्वामी वववेकानांदाांनी प्राणायाम हा भारताचा जण ूधमषच आह,े असां साांवगतलां 

आह!े या प्राणायामाचा हते ूसाांगताना स्वामीजी योग्मातानसुार शरीराच्या आत डोकावतात. त े म्हणतात, 

“शरीरात मखु्य नाड्या तीन आह.े या वतन्ही मरेुदांडात आहते. डावीकडे इडा आवण उजवीकडे वपांगला या 

ज्ञानतांतमुय असनू मध्यवती सशुमु्ना वह पोकळ आह.ेती बांद असनू सवष सामान्य माणसाला वतचा काही 

उपयोग नाही, कारण तयाच े सवष कायष इडा व वपांगलेद्वारेच चालते. या दोन नाड्याांतनू सांवेदनाांची 

(मेंदकूडे)सारखी य-ेजा चाल ू असते व (तयानसुार)सवष शरीरभर पसरलेल्या ज्ञानतांतदु्वारे वनरवनराळया 

इांवियाांकडे (मेंदकूडे)आदशे पोहचववले जातात.या इडा व वपांगला याांच ेवनयमन करून तयाांची गती वनयवमत 

करणे, हा प्राणामायाचाफार फार मोठा हते ूआह”े (आतमसाक्षातकार :साधना व वसद्धी,प.ृ३०).  
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२३०. प्रािजय 

चतैन्य प्रेम 

Published: Tuesday, November 26, 2013 

इडा व वपांगला या नाडय़ाांची गती वनयवमत करणे, हा प्राणायामाचा मुख्य हेतू आहे. पण तसां म्हटलां 

तर तो काहीच नव्हे, असां नमूद करीत स्वामी वववेकानांद साांगतात, ''काही वववशष्ट प्रमाणात हवा 

आत घेणे, एवढाच तयाचा अथष आहे. रक्त शुद्ध करण्याव्यवतररक्त तयाचा अवधक काहीच उपयोग 

नाही. प्राणायामाबरोबर आपण जी हवा आत घेतो आवण जी रक्तशुद्धीसाठी वापरली जाते, तया 

हवेमध्ये 'गूढ ' असे काहीच नाही. ही केवळ एक शारीररक प्रवक्रया आहे ' ' स्वामीजी 'राजयोगा 'तही 

साांगतात की, ''लोक साधारणपणे समजतात की , 'प्राणायाम' म्हणजे श्वासोच््वासासांबांधी काहीतरी 

- श्वासोच््वासाची काही वववशष्ट वक्रया. पण वस्तुवस्थती तशी नाही. श्वासोच््वासाशी प्राणायामाचा 

सांबांध असला तरी तो खरोखर अगदीच थोडा आहे. खराखरा प्राणायाम साधण्यासाठी ज्या अनेक 

वक्रया कराव्या लागतात तयापैकी श्वासोच््वासाचे वनयमन ही केवळ एक वक्रया आहे  इतकेच. 

प्राणायाम म्हणजे प्राणाचा सांयम ' ' आता प्राणायामाद्वारे काही वववशष्ट प्रमाणात हवा शरीरात घेतली 

जाते, इथवर श्वासोच््वासाचा सांबांध आला. पण तयातून आणखी कोणकोणतया वक्रया आतमध्ये 

घडत असतात? स्वामीजी साांगतात, ''प्राणायामाने जेव्हा इडा व वपांगला याांची गती वनयवमत होऊन 

अतयांत सूक्ष्म होते तेव्हा आपण 'प्राण ' नामक मूलभूत शक्तीपयंत पोहोचतो. ववश्वात सवष वठकाणी 

वदसून येणाऱ्या सवष प्रकारच्या वक्रया ह्य़ा प्राणाचीच वनरवनराळी रूपे आहेत. हा प्राणच ववद्युतशक्ती 

आहे, हा प्राणच चुांबकशक्ती आहे. ववचाराांच्या रूपाने आपल्या मेंदूतील प्राणच बाहेर पडतो. 

ववश्वातील सवष वस्तू प्राणमय आहेत. सवष वस्तू प्राणशक्तीच्या स्पांदनाचीच काये आहेत. या प्राणाच्या 

स्पांदनाचे सवोच्च कायष म्हणजे 'ववचार '. इडा व वपांगला या नाडय़ा प्राणाच्या द्वारे कायष करीत 

असतात. ववववध शक्तींचे रूप घेऊन हाच प्राण शरीराच्या ववववध भागाांची हालचाल करीत असतो.. 

काम करीत असताना आपण थकतो , याचां कारण असां की आपली बरीचशी प्राणशक्ती खचष झालेली 

असते. प्राणायामामुळे श्वासोच््वासाचे वनयमन होते व प्राणाची गती वनयवमत होते. जोपयंत प्राणाची 

गती वनयवमत असते तोपयंत सवष काही ठीक चालते '' ('आतमसाक्षातकार' ग्रांथातील साधनेसांबांधी 

काही सूचना). थोडक्यात, प्राणाची गती वनयवमत करीत प्राणशक्तीवर ताबा वमळववणे , प्राण वजांकणे, 

हा प्राणायामाचा खरा हेतू आहे. पूवीच्या काळी राजे दुसरां  राज्य वजांकायला वनघत तेव्हा प्रथम 

आपल्या राज्याजवळचा प्राांत वजांकून घेत. तयाप्रमाणेच आपण प्राण का वजांकला पावहजे, हे साांगताना 

स्वामीजी म्हणतात, ''ज्या गोष्टी अगदी जवळ आहेत तयाांना वजांकण्यापासून सुरुवात करणे अगदी 

उवचत. जगातील सवष गोष्टींमध्ये आपल्याला सवाषत जवळची गोष्ट म्हणजे देह आवण मन. जो प्राण 

सवष ववश्वात खेळत आहे तयाचा जो अांश आपलां हे शरीर आवण मन चालवत आहे तो प्राणाांश 

आपल्याला सगळयात जवळचा आहे. हा लहानसा प्राणतरांग वजांकला तर प्राणसमुि वजांकण्याची 

आशा बाळगता येईल. ' ' 
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२३१. बाहेरून आत 

चतैन्य प्रेम 

Published: Wednesday, November 27, 2013 

अष्टाांगयोगाची आपण थोडक्यात ओळख करून घेत आहोत. तयामुळे प्राणायामाचा हेतू आवण 

तयाची व्याप्ती व तयानां काय साधतां, एवढांच आपण पावहलां. प्राणायाम कसा करायचा, हे मात्र 

तज्ज्ञाकडूनच वशकलां पावहजे. तयामुळे तो भाग इथे देत नाही. आता या 'प्राणायामा'नांतर येतो तो 

'प्रतयाहार '. शब्द, स्पशष, रूप, रस, गांध या पाच ववर्याांत न गुांतता इांवियां आतमसन्मुख होणां, हा 

प्रतयाहार आहे. आपण मागेच पावहलां होतां की, शब्द, स्पशष, रूप आदींना इांवियाांचे ववर्य मानलां 

जातां आवण तया-तया ववर्याच्या गोडीनां इांवियां तयात गुांततात, असां आपण मानतो. प्रतयक्षात इांवियां 

ही वनव्वळ साधनां आहेत. डोळयाांनी पावहलां जातां, पण पाहण्याची ओढ प्रतयक्षात डोळयाांना नसते. 

ही ओढ मनाला असते. आपण 'वजभेचे चोचले ' म्हणून आरोप करीत वेगवेगळे पदाथष खाण्याच्या 

ओढीचा दोर् वजभेच्या माथी मारतो. प्रतयक्षात हे चोचले मनाचेच असतात. तयामुळे या इांवियाांच्या 

साह्य़ानां भौवतक जगात ववखुरलेलां मन आपल्या इच्छेनुसार आतमसन्मुख करता येणां अथवा भौवतक 

जगात वावरत असतानाच तयाचा प्रभाव न पडू देता मनानां ध्येयानुरूप राहणां ज्या साधकाला साधलां 

तयालाच 'प्रतयाहार ' साधला, असां म्हणता येईल. स्वामी वववेकानांद साांगतात, ''आपले मन आपल्या 

इच्छेनुसार कें िाशी सांयुक्त करणे वकां वा आपल्या इच्छेनुसार कें िावरून काढून घेणे ज्याला जमले 

आहे तयालाच प्रतयाहार साधला आहे, असे म्हणता येईल. 'प्रतयाहार ' म्हणजे एकीकडे गोळा करणे , 

आपल्याकडे ओढून घेणे- मनाची बवहगाषमी गती रुद्ध करून , इांवियाांच्या गुलामीतून तयाला सोडवून 

आत खेचून घेणे. ' ' हा प्रतयाहार एका वदवसात साधणार नाही तर कठोर साधना करीत , धीर धरून 

सतत वकतयेक वषर् अववरत प्रयतन केल्यासच यश लाभणां शक्य आहे, असांही स्वामीजी स्पष्ट 

साांगतात. योगाची यम, वनयम, आसन, प्राणायाम आवण प्रतयाहार ही पाच बवहरांग साधनां आपण 

सांक्षेपात जाणून घेतली. ही बवहरांग साधनां साधायलाही वकतयेक वषर् खची घालावी लागतील, हे 

स्वामीजींसारख्या योग्याचां मतांही आपण पावहलां. इथून पुढे धारणा, ध्यान व समाधी ही अांतरांग 

साधनां सुरू होतात. अथाषत साधक थेट अांतरांगात उतरतो. तया अांतरांग साधनाांबाबत जाणून घेऊ. 

पतांजली मुनी साांगतात, 'देशबन्धवश्चत्तस्य धारणा।। ' वचत्ताला कोणतया तरी एका देशावर म्हणजे 

स्थानावर, कें िावर जणू बाांधून ठेवल्यासारखे वस्थर करणे ही 'धारणा'. 'तत्र प्रतययैकतानता ध्यानम्।। ' 

तया धारणेच्या प्रतययाची एकतानता म्हणजेच 'ध्यान ' आवण मी ध्यान करीत आहे, असां स्फुरणही न 

होता स्वरूपाशी वचत्ताची पूणष तादातम्यता हीच 'समाधी '! धारणा, ध्यान आवण समाधी या वतन्हीचे 

फळ एकच- पूणषतवप्राप्ती. योगशास्त्रानुसार पूणषतवाच्या या प्रवक्रयेत कुां डवलनी शक्तीचां कायष फार मोठां  

आहे. आता यातला कुठलाही 'योग' न आचरता आपण केवळ नाम घेत असतो आवण योगानां जे 

साधतां तेच नामानांही साधतां, अशी ग्वाही श्रीगोंदवलेकर महाराजही देतात! श्रीमहाराजाांच्या 

'नामयोगा 'चा ववचार करताना आपण कुां डवलनी शक्ती आवण 'र्ट्चक्राां 'नाही स्पशष करणार आहोत.  
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२३२. पायादुरुस्ती 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, November 28, 2013 

देहबुद्धीचा प्रभाव फार मोठा असतो. नाम घेणाराही या देहबुद्धीच्याच प्रभावाखाली प्रथम असल्याने 

तयाला नामाची अनन्य रुची नसते. उलट योगाचां, तयाद्वारे वमळणाऱ्या वसद्धींचां मनात सुप्त आकर्षण 

असतां. तयातही गांमत अशी की, योगसाधनेसाठी जी कठोर तपश्चयाष आहे ती करायची कुणाची 

तयारी नसते पण वतचे सवष लाभ हवे असतात! 'योगानां जे साधतां तेच नामानांही साधतां ', या 

श्रीमहाराजाांच्या वाक्याचा दीघष मागोवा घेताना आपण योगसाधनेची त्रोटक मावहती घेतली. आता 

या मागोव्याच्या उत्तराधाषत तयाांनीच साांवगतलेल्या नामयोगाच्या अनुर्ांगाने आपण पुन्हा 

योगववचाराचाही आधार घेणार आहोतच. खरां  तर श्रीगोंदवलेकर महाराज स्पष्ट बजावतात की, 

''इतर साधनाांनी लवकर साधल्यासारखे वाटेल, पण ते तातपुरते असते. नामाने थोडा उशीर लागेल, 

पण जे साधेल ते कायमचे असेल , कारण नामाने मुळापासून सुधारणा होते '' (चररत्रातील 

नामववर्यक वचने, क्र. ८). आता श्रीमहाराज हे देहबुद्धीच्या पकडीत असलेल्यालाच हे साांगत 

आहेत. 'इतर साधनाांना साधल्यासारखे वाटेल (पाहा बरां , 'वाटेल ', 'साधेल ' नव्हे!) पण ते तातपुरते 

असेल ', असां श्रीमहाराज का साांगतात? कारण देहबुद्धी हाडीमाांसी रुजली असताना इतर कोणतीही 

साधना केली तरी ती कायमस्वरूपी राहणार नाही. वबघाड मुळातच आहे, तो दुरुस्त झाल्यावशवाय 

काही साधणार नाही. इमारतीचा पायाच खचला असताना वभांती रांगवून इमारत वकतीही सुवस्थतीत 

असल्याचां भासवलां तरी ती वटकणार नाही. ढासळल्यावशवाय राहणार नाही. तेव्हा वरकरणी इमारत 

आहे तशीच ठेवून वतच्या पायात सुधारणा करण्याचां अवघड काम नाम करतां! पायादुरुस्तीचां हे 

अवतशय व्यापक आवण नाजुक काम सुरू असताना मला मात्र वभांतींना अजून रां ग का नाही लागला, 

याची वचांता सतावत असते! माझ्या मनात या नाद, रांग, प्रकाश, वगैरेबाबत असलेल्या आकर्षणाला 

अनुलक्षून श्रीमहाराज साांगतात, ''नामाचे साधन हे जलद गाडीसारखे आहे. रांग वदसणे, प्रकाश 

वदसणे, आवाज ऐकू येणे, ही मधली स्टेशने सोडून नाम एकदम भगवांताकडे घेऊन जाईल ' ' 

(चररत्रातील नामववर्यक वचने , क्र. ५). तेव्हा अांवतम लक्ष्याकडे थेट घेऊन जाणारां  नाम मी घेतलां 

पावहजे, हा श्रीमहाराजाांचा आग्रह आहे. योगानां जे साधतां तेच नामानांही साधतां, अशी तयाांची ग्वाही 

आहे. तयासाठी तयाांनी एका वाक्यात साांवगतलेल्या 'नामयोगा 'चा ववचार आपण आता करणार 

आहोत. हे वाक्य असां- ' 'आपण नाम घ्यावे, ते आपणच आपल्या कानाांनी ऐकावे आवण ते घेता 

घेता शेवटी तयात स्वत:ला ववसरून जावे , हाच आनांदाचा मागष आहे! ' ' आता तुम्ही म्हणाल, यात 

काय मोठी यौवगक वक्रया आहे? साधांसां तर वाक्य आहे. आता मग कृतीच करू! आजचा हा भाग 

वाचून झाल्यावर डोळे वमटा, नाममांत्राचा उच्चार शाांतपणे करा आवण तो आपल्याच कानाांनी ऐका. 

आपणच उच्चारत असलेलां ते नाम आपल्याच दोन कानाांनी ऐकत असताना आपली आतली दृष्टी 

कुठे कें वित होते, याकडे जरा अवधानपूवषक लक्ष द्या. 
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२३३. नामयोग 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, November 29, 2013 

आजचा भाग वाचण्यास सुरुवात करण्याआधी पुन्हा कालचीच कृती परत करू. डोळे वमटा, नामाचा 

उच्चार करा, तो मांत्र स्वत:च्याच कानाांनी ऐका, आपली आतली दृष्टी कुठे कें वित झाली, याचा 

शोध घ्या. घेतलात? ही दृष्टी भ्रूमध्यावर वस्थर होते. दोन भुवयाांच्या मध्ये वस्थर होते. हवां तर पुन्हा 

एकवार ही कृती करून खात्री करून घ्या. मध्यभागी असलेल्या मुखातून जो उच्चार होतो तो दोन 

बाजूांच्या दोन कानाांनी एकवत्रतपणे ऐकला जातो. आपण दोन डोळयाांनी एकच गोष्ट पाहतो, दोन 

कानाांनी एकच गोष्ट ऐकतो. पण स्वत:च्याच मुखातून होणारा उच्चार दोन कानाांनी एकाग्रतेनां ऐकतो 

तेव्हा आत अशी आश्चयषकारक वक्रया घडते की वमटलेल्या डोळयातली दृष्टी भ्रूमध्यावर वस्थर होते! 

आता डोळे उघडे ठेवूनही या कृतीने आतली दृष्टी भ्रूमध्यावरच कें वित होईल, पण डोळे वमटले 

असल्याने ते पटकन समजेल. आता भ्रूमध्यावर असां ववशेर् काय आहे? भ्रूमध्यावर दृष्टी कें वित 

झाल्यानां असां काय ववशेर् घडतां, याचा मागोवा आपण घेऊच. एखादा नामधारक म्हणेल की , मी 

काही असां नाम घेत नाही. मी नुसतां नाम घेतो. ते ऐकतोच असांही नाही. तरीही तयातूनही कोणती 

वदव्य गोष्ट साधते, याचाही आपण मागोवा घेऊ. तयाआधी एक साांगतो, आपणच नाममांत्राचा 

आपला उच्चार आपल्याच कानाांनी ऐकला तर दृष्टी भ्रूमध्यावर वस्थर होते, हे काही माझां ज्ञान नाही! 

ते करून वदलां नाथसांप्रदाय आवण दत्तसांप्रदायातल्या एका साक्षातकारी सतपुरुर्ाने. लहान मुलाला 

साांभाळावां, चालायला वशकवावां तसा तयाांनी या वाटेवर प्रथम साांभाळ केला. श्रीमहाराजाांचा बोध 

रक्तात वभनला पावहजे , याकडे तयाांचा कटाक्ष होता. 'बोधवचना 'चां पुस्तक वाचायला घेतलां. 

दुसऱ्याच वदवशी तयाांना म्हणालो, रात्रीत बरचांसां वाचून झालांय. थोडसांच उरलांय. गांभीर स्वरात ते 

म्हणाले, ''अहो, कसांतरी घाईघाईत खाऊ नये. नीट चावून चावून खावां. पचवावां. ' ' मग जाणवलां, 

जे श्वासोच््वासी नाम घेतात , ते श्रीमहाराज एकही शब्द वनथषक वापरणार नाहीत. तेव्हा शब्दा-

शब्दाचा ववचार करून बोधवचनाांचा रवांथ करण्याची सवय जडली. प्रतयेक वाक्य कृतीत आणता 

येतां का, हे तपासण्याची सवय लागली. मग चररत्रातलां हे वाक्य आलां - ' 'आपण नाम घ्यावे, ते 

आपणच आपल्या कानाांनी ऐकावे आवण ते घेता घेता शेवटी तयात स्वत:ला ववसरून जावे, हाच 

आनांदाचा मागष आहे! ' ' तयाांना म्हणालो, ''नाम घ्यावां, स्वत:च्या कानाांनी ऐकावां आवण स्वत:ला 

ववसरावां, ही कृती काय साधते थोडीच? असां स्वत:हून स्वत:ला ववसरणां शक्य आहे का?'' हसून 

ते म्हणाले, ''कृती फक्त 'नाम घ्यावां आवण स्वत:च्या कानाांनी ऐकावां ' एवढीच आहे. तयानां स्वत:ला 

ववसरलां जातां, हा पररणाम साांवगतला आहे! हा श्रेष्ठ असा ध्यानयोग आहे. ' ' ववश्वास बसेना तेव्हा 

समोर बसवून ही कृती करून घेऊन आतली दृष्टी कुठे कें वित होत आहे, ते जाणवून वदलां. शेवटी 

म्हणाले, या भानगडी कशाला? नुसतां नाम घ्या. सवष ज्ञान तयातनांच येईल. नामापुढे तया ज्ञानाचीही 

मातब्बरी वाटणार नाही , हा भाग वेगळा!  
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२३४. चक्र 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, December 2, 2013 

आपणच आपल्या मुखाांनी केलेला नामोच्चार आपल्याच कानाांनी ऐकला की दृष्टी भ्रूमध्यावर 

म्हणजेच भुवयाांच्या मध्यभागी वस्थर होते. आता या कृतीनां काय साधतां, यात कोणती मोठी यौवगक 

वक्रया आहे, वतचा लाभ काय, वतचां वैवशष्टय़ काय, याचा ववचार करू. ही समस्त सृष्टी ईश्वरानां 

वनमाषण केली आवण तयाच्याच शक्तीच्या योगानां ती कायषरत आहे. व्यक्ती आवण तयाची शक्ती जशी 

अवभन्न असते तयाचप्रमाणे ईश्वर आवण तयाची शक्ती अवभन्नच आहे. वदसायला वशव आवण शक्ती 

दोन आहेत, प्रतयक्षात एकरूपच आहेत. ज्ञानेश्वर माऊलींनी 'अमृतानुभावा 'त याचां फार मनोज्ञ वणषन 

केलां आहे. बरां , हे जग ईश्वरापासूनच वनमाषण झालां. ईश्वर या जगाला व्यापून आहे. चराचरात आहे. 

अथाषत तयाची शक्तीही चराचरात आहे. आतमा हा तया परमातम्याचाच अांश आहे. तेव्हा जी शक्ती 

चराचरात आहे ती प्रतयेक वजवातही असलीच पावहजे. अनांत ब्रह्माण्डाांनी व्याप्त अशा ववश्वात जी 

महाशक्ती आहे तीच वजवात कुां डवलनीशक्तीच्या रूपात ववद्यमान आहे. योगशास्त्रानुसार माणसाच्या 

देहात कमलपुष्पाच्या आकारासारखी सहा चके्र आहेत. ही चके्र जसजशी उघडत जातात तसतसा 

आवतमक लाभ योग्याला वमळत जातो. आता ही चके्र उघडतात म्हणजे काय? तयाची थोडी मावहती 

स्वामी वववेकानांदाांच्या 'राजयोगा 'च्या आधारे घेऊ. तयाांच्या साांगण्याचा सांक्षेप असा : ' 'आपल्या 

मेरुदांडात अथाषत पाठीच्या कण्यात इडा व वपांगलानामक दोन ज्ञानतांतूांचे प्रवाह असून मेरुदांडातील 

मज्जेच्या मध्यातून जाणारा सुर्ुम्ना नावाचा पोकळ मागष आहे. या पोकळ मागाषच्या खालच्या 

टोकाशी, योगी ज्याला कुां डवलनीचे कमल म्हणतात ते कुां डवलनी शक्तीचे वनवासस्थान आहे. हे स्थान 

वत्रकोणाकृती आहे. तेथे ही कुां डवलनी शक्ती वेटोळे घालून बसली आहे. ज्या वेळी ही कुां डवलनी 

जागृत होते तया वेळी ती या पोकळ मागाषने, सुर्ुम्नामागाषने वर जाण्याचा प्रयतन करते. ती जसजशी 

पायरीपायरीने वर जाते तसतसे मनाचे जणू स्तरामागून स्तर उमलायला लागतात. ही कुां डवलनी 

जेव्हा मेंदूत जाऊन पोहोचते तेव्हा योगी शरीर आवण मन यापासून सांपूणषपणे अलग होऊन जातो. 

स्वत:च्या मुक्त आतमस्वरूपाचा तयाला साक्षातकार होतो. '' (प्राणाचे आध्यावतमक रूप/ राजयोग). 

तर योगशास्त्रानुसार जी सहा चके्र आहेत तयातली पवहली पाच ही पाठीच्या कण्यात आहेत. ही पाच 

चके्र अशी- मूलाधारचक्र (वशश्न व गुद याांच्या वशवणीजवळ पाठीच्या कण्यात), स्वावधष्ठानचक्र 

(वलांगाच्या मागे पाठीच्या कण्यात), मवणपूरचक्र (नाभीमागे पाठीच्या कण्यात), अनाहतचक्र 

(हृदयाच्या मागे पाठीच्या कण्यात) आवण ववशुद्धचक्र (कां ठाच्या मागे पाठीच्या कण्यात). 

शरीरशास्त्राच्या दृष्टीनेही पाठीच्या कण्याला महत्त्व आहे. स्वकतृषतववान माणसाला आपणही ताठ 

कण्याचा माणूस म्हणून ओळखतो. कुां डवलनी शक्ती ही मूलाधारचक्रात असते. ती जागी होऊन 

ऊध्र्वगामी झाली तर प्रतयेक पातळीवर साधकाला अवधक आतमसन्मुख करीत स्वावधष्ठान, मवणपूर, 

अनाहत आवण ववशुद्ध चक्रापयंत सरळ जाते, पण अधोगामी झाली तर? 
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२३५. घाटरस्ता 

चतैन्य प्रेम 

Published: Tuesday, December 3, 2013 

मूलाधारचक्रात असलेली कुां डवलनी शक्ती जागी होऊन ऊध्र्वगामी झाली तर ववशुद्धचक्रापयंत सरळ 

जाते, पण अधोगामी झाली तर? जर ही कुां डवलनी शक्ती अधोगामी झाली तर वजवाला वासनागतेत 

खोल बुडवते. कां ठाच्या मागे असलेल्या ववशुद्धचक्रापयंतचा प्रवास तुलनेत सोपा असतो, पण 

'ववशुद्ध 'नांतर 'आज्ञाचक्रा 'कडे येण्यासाठी पाठीच्या कण्याचा मागष सोडून भ्रूमध्यावर यावे लागते! हा 

वळसा वरकरणी फार छोटा असला तरी मोठा धोक्याचा असतो. घाटच तो! घाटातच अपघाताची 

भीती मोठी असते. या घाटात जो कोसळेल तो उलट क्रमाने मूलाधारचक्रापयंत फेकला जाईल. 

कां ठामागील ववशुद्धचक्रात तो घसरला तर तयाच्या वाणीनां लोक मोवहत होतील पण ती वाणी 

अध्यातम तत्त्ववचांतनाचा मुखवटा घेऊन प्रतयक्षात तयाचा अहांकार जपण्यासाठी आवण पोसण्यासाठी 

राबत असेल. मग हृदयाशी जोडलेल्या अनाहतचक्रात तो कोसळला तर तयाचां अांतरांग क्षुि वासनाांनी 

भरून जाईल. तेथून नावभस्थानामागे पाठीच्या कण्यात असलेल्या मवणपूरचक्रात कोसळताना तो 

आपल्या कवथत पारमावथषक मोठेपणाचा वापर आपल्या वासनापूतीसाठी करू लागेल. वतथून खाली 

तर वासनेच्या गतेतच बुडणां आहे. या 'घाटरस्तया 'ची आवण तया प्रवासातील धोक्याची मावहती 

तयाच नाथसांप्रदायी सतपुरुर्ानां करून वदली होती. तेव्हा मूलाधार चक्रापासून सुरुवात करून 

ववशुद्धचक्रातला घाटरस्ता ओलाांडून साधक भ्रूमध्यावरील आज्ञाचक्रात आला, तर तयाचां मनच 

तयाच्या ताब्यात येतां! योगशास्त्रानुसार जी सहा चके्र आहेत ती अतयांत त्रोटक स्वरूपात आपण 

पावहली. आता नाथपांथातील सद्गुरू श्रीगोरक्षनाथ याांच्या आधारे 'आज्ञाचक्रा 'च्या अनुर्ांगाने थोडा 

ववचार करू. श्रीगोरक्षनाथाांचा 'वसद्ध-वसद्धाांत-पद्धती ' हा एक अवतशय महत्त्वाचा ग्रांथ आहे. 

(मराठीतील अनुवादकायाषचे स्वामी स्वरूपानांद कृपाांवकत सांपादक - म. दा. भट, स. र. आघारकर 

/ प्रकाशक- अनमोल). या ग्रांथाच्या वद्वतीयोपदेशात, अथाषत दुसऱ्या प्रकरणात 'वपण्डववचार ' माांडला 

आहे. तयात वपण्डात सहा नव्हे तर नऊ चके्र साांवगतली आहेत. (वपण्डे नवचक्रावण।). यात प्रतयेक 

चक्राचां स्थान कुठे आहे आवण वतथे ध्यान केलां तर काय लाभ होतो, याचां वववेचन आहे. हा सगळा 

तपशील काही आपल्यासाठी गरजेचा नाही. सांक्षेपात ही चके्र आवण तेथील ध्यानाचा लाभ 

पुढीलप्रमाणे : १-मूलाधारातील ब्रह्मचक्र (कामनापूती), २- स्वावधष्ठान (जगाचे आकर्षण. अथाषत 

जग हे परमातम्याचीच लीला आहे, या जावणवेने लीलाभावानेच हे आकर्षण असावां), ३- नावभचक्र 

(सवषवसद्धीकर), ४- हृदयाधारचक्र (इांवियाांवर ताबा), ५- कां ठचक्र वा ववशुद्धचक्र (यथाथषज्ञानप्राप्ती), 

६- तालुचक्र (वचत्ताचा लय), ७- भूचक्र वा आज्ञाचक्र (याचां वववरण आपण ओघानां पाहू), ८- 

ब्रह्मरांध्र वनवाषणचक्र (मोक्ष), ९- आकाशचक्र (सवष इच्छापूती व पूणषतवप्राप्ती). तर आपणच केलेला 

नामोच्चार आपल्याच कानाांनी ऐकल्यावर ज्या आज्ञाचक्रावर अांतदृषष्टी सहज कें वित होते, तयाकडे 

वळू. 
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२३६. आज्ञाचक्र 

चतैन्य प्रेम 

Published: Wednesday, December 4, 2013 

आपणच केलेला नामोच्चार आपल्याच कानाांनी ऐकला की नामधारकाची अांतदृषष्टी वजथे सहज 

कें वित झाली असते तया 'आज्ञाचक्रा 'ची 'वसद्ध-वसद्धान्त-पद्धती ' या ग्रांथातली मावहती आधी नुसती 

वाचू. या ग्रांथातील मावहतीनुसार- भूचक्र अथवा आज्ञाचक्र हे अांगठय़ाच्या मधल्या भागाएवढे आहे. 

यात दीपवशखाकार ज्ञानचक्षूचे ध्यान करावे. याने वाक् वसद्धी प्राप्त होते. योगशास्त्रानुसार आज्ञाचक्र 

दोन भुवयाांमध्ये, तयामागे आहे. या चक्राची देवता सद्गुरू आहे. मनस् हे या चक्राचे तत्त्व आहे. या 

चक्रात जावयास मनाचा सांपूणष लय व्हावा लागतो. (पृ. ४०). श्री. भट आवण श्री. आघारकर याांनी 

श्रीबाबामहाराज आवीकर याांच्या 'वदव्यामृतधारा 'तील तपशीलही वदला असून तयानुसार, 

आज्ञाचक्रामुळे वहत व अवहत, कल्याण व अकल्याण जाणण्यास जीव समथष होतो. अनांत वजवाांना 

या चक्रामुळे जीवन मागषदशषन व आपल्या मूळ स्वरूपाची वदव्यस्मृती कायम ठेवता येते. (पृ. ४२). 

तर आज्ञाचक्राचां स्थान, तयाची व्याप्ती, तयावर ध्यान वसद्ध केल्यास होणारे लाभ ; हा तपशील आपण 

पावहला. आता या आज्ञाचक्राचा स्थानववशेर् आवण तयावरील ध्यानाचां श्रेष्ठतव जाणून घेऊ. एखाद्या 

धनवांताचां घर प्रासादतुल्य असतां, तेव्हा तया घरात प्रतयेक गोष्टीसाठी स्वतांत्र खोली असते. 

उपासनेसाठी देवघर , राांधण्यासाठी स्वयांपाकघर, भोजनासाठी भोजनगृह, आगतस्वागतासाठी 

वदवाणखाना, शयनासाठी शयनगृह तयाचप्रमाणे वचांतन व खासगी बैठकीसाठी एकाांतखोलीसुद्धा 

असते. तयाप्रमाणेच आपल्या देहातही जणू ववचार व वचांतनासाठी एक जागा आहे! ववद्वान असो की 

अडाणी, माणूस हा तयाच्या ववचारानुसार वागत असतो. हा जो ववचार करून वनणषय घेण्याची प्रवक्रया 

तयाच्यात घडते ते स्थान भ्रूमध्य अथाषत आज्ञाचक्र! खोल वचांतनात बुडालेल्या माणसाचां मन 

आपोआप भ्रूमध्यावरच कें वित होऊन वनणषयप्रवक्रयेत रत असतां. आता आपण या जगात वावरतो, 

तया वावराचां एकमेव माध्यम देह आहे. हा देह इांवियाांनी, अवयवाांनी पररपूणष आहे. प्रतयेक इांवियाचां 

वैवशष्टय़ आहे, ववशेर् कायष आहे. चालणां, बोलणां, पाहणां, ऐकणां, खाणां, पचवणां, वास घेणां, इतकां च 

काय, मल-मूत्र तयागणां, काम भोगणां आदी सवष वक्रया या इांवियाांच्या माफष तच केल्या जातात. या 

इांवियाांचे स्थूल आवण सूक्ष्म असे दोन स्तर असतात. स्थूल इांवियां ही स्थूल-जड साधनमात्र असतात. 

तयाांची आांतरइांवियां ज्ञानतांतूांद्वारे मेंदूतील कें िाशी जोडली गेली असतात. मन, वचत्त, बुद्धी याद्वारे 

इांवियाांच्या कृतीला साथषकता येते. उदाहणाथष डोळे पाहण्याचां जड साधनमात्र आहेत. डोळयाांद्वारे 

माणूस पाहतो, डोळे पाहत नाहीत! कानाांद्वारे ऐकलां जातां, कान ऐकत नाहीत. याप्रमाणे प्रतयेक 

इांवियाद्वारे वववशष्ट कायष करवून घेतलां जातां, मात्र ते करवून घेण्याची प्रवक्रया क्षणोक्षणी 'आत ' चालू 

असते! इांवियाांद्वारे काय करवून घ्यायचां, याचा सगळा वनणषय आांतरइांविये व ज्ञानतांतूांनी ग्रहण 

केलेल्या व पाठववलेल्या सांवेदनाांनुसार मेंदूत सुरू असतो. ही इांविये आवण मेंदू याांच्या मध्यस्थानी 

आज्ञाचक्र ववराजमान आहे!  
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२३७. सूक्ष्मध्यान 

चतैन्य प्रेम 

Published: Thursday, December 5, 2013 

'आज्ञाचक्रा 'चा स्थानववशेर् असा की , देहाची सगळी इांवियां या आज्ञाचक्रापयंतच सांपतात आवण 

तयानांतर थेट ललाट आवण मेंदूचा प्राांत सुरू होतो. मेंदूला जोडलेले शरीरभरातील ज्ञानतांतू मेंदूकडे 

क्षणोक्षणी सांवेदना सांक्रवमत करीत असतात. सांवेदनाांची ही जी ये-जा आहे वतचा मुख्य मागष या 

'आज्ञाचक्रा 'तून जातो. पूवीच्या काळी म्हणून या मागाषवर अथाषत दोन भुवयाांच्या मध्यापासून 

मस्तकाच्या प्रारांभापयंत लाल वतलक लावला जाई. सूयाषच्या अनांत शक्तींपैकी 'प्रभा ' ही अतयांत 

सूक्ष्म शक्ती हा वतलक खेचून घेत असे आवण तयाद्वारे सूक्ष्म प्रज्ञाशक्तीचा लाभ होत असे. तर हा 

माणसाच्या जडणघडणीत तयाच्या 'मेंदू'चा सहभाग मोठा असतो. 'माणसाची बुवद्धमत्ता, तयाचा 

स्वभाव, तयाची सजषनशीलता, तयाचां पे्रम, इतकां च काय, तयाची सहनशक्ती, दुसऱ्याबद्दलची 

अनुकां पा, माणुसकी, करुणा सगळां  तयाच्या मेंदूतील पेशींच्या वववशष्ट जुळणीवर अवलांबून असतां ', 

असां डॉ. आनांद जोशी आवण सुबोध जावडेकर याांनी 'मेंदूतला माणूस ' (प्रकाशक- राजहांस) या 

पुस्तकात नमूद केलां आहे. आपण जसां अन्न खातो तसां शरीर घडतां म्हणतात. तयाच धतीवर 

साांगायचां तर डोळे, कान, नाक आदी ज्ञानेंवियाांनी भौवतकात जो 'आहार ' आपण ग्रहण करीत असतो 

व मन, वचत्त, बुद्धीद्वारे तया 'आहारा 'चां जे पचन सुरू असतां तयानुसार आपल्या मेंदूची अथाषत आपली 

जडणघडण बनत असते. तेव्हा सांवेदनाांच्या प्रवाहाचां वनयमन साधणारां , भौवतकाची ओढ मांदावणारां  

'आज्ञाचक्रा 'वरील ध्यान हे आपलां व्यवक्तमत्त्वच घडववणारां  असतां. ध्यानाचे स्थूल, ज्योवतमषय आवण 

सूक्ष्म असे तीन प्रकार श्रीगोरक्षनाथाांनी 'धेरण्ड सांवहते 'त साांवगतले आहेत. स्थूल ध्यान सवषपररवचत 

आहे. श्रीमहाराजाांची जी मानसपूजा आपण करतो ती सुरुवातीला स्थूल ध्यानासारखीच असते. 

स्थूल ध्यान म्हणजे इष्ट देवता वा सद्गुरूच्या रूपाचां ध्यान असतां. दीपज्योती वा तेजाचां ध्यान हे 

ज्योवतध्र्यान आहे. तांत्रमागी ते करतात. वतसरां  सूक्ष्म ध्यान जे आहे, ते सवोच्च मानलां जातां. शाम्भवी 

मुिेद्वारे कुां डवलनी शक्तीचां ध्यान हे सूक्ष्म ध्यान आहे, अशीही व्याख्या आहे. आता ही शाम्भवी मुिा 

कशी आहे? 'धेरण्ड सांवहते 'त श्रीगोरक्षनाथ साांगतात, 'नेत्राञ्जन समालोक्य आतमारामां वनरीक्षयत्। 

सामवेच्छाम्भवी मुिा सवषतन्त्रर्ुगोवपता।। वेदशास्त्रपुराणावन सामान्य गवणका इव। इयन्तु शाम्भवीमुिा 

गुप्ताकुलवधूररव।। ' (मुिा प्रकरण, श्लोक ६४, ६५). म्हणजे दृष्टी दोन्ही भुवयाांच्या मधोमध लावून 

एकाग्र वचांतन करीत आतमारामाचे ध्यान ही शाम्भवी मुिा आहे! वेदशास्त्रपुराणात वतचां वणषन लपून 

आहे. ही मुिा एखाद्या कुलवधूप्रमाणे, कुणाच्या दृष्टीस न पडता वावरते, असा या श्लोकाचा अथष 

आहे. तेव्हा दोन भुवयाांच्या मध्ये जे एकाग्र ध्यान होतां ते सवोच्च सूक्ष्म ध्यान, 'आपण नाम घ्यावे 

आवण आपल्याच कानाांनी ऐकावे ' या वरकरणी साध्याशा वाटणाऱ्या बोधाच्या आचरणातून सहज 

साधतां. गेले बारा भाग आपण योगववचार आवण तया अनुर्ांगानां कुां डवलनीचा ववचार केला. आता 

नामातही जो योगलाभ सहजसाध्य आहे, तयाकडे परत वळू. 
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२३८. उपासना आनि सधुारिा 

चतैन्य प्रेम 

Published: Friday, December 6, 2013 

गेले बारा भाग आपण योगसाधना आवण कुां डवलनीचा काही ववचार केला. आपली नामयोगाची 

चचाष अद्याप सांपलेली नाही आवण तया ओघात पुन्हा पातांजल सूत्राांचा आधारही आपण घेऊ. काही 

जणाांना ही चचाष नीरस वाटली असेल, काहींना ती श्रीमहाराजाांच्या वचांतनाच्या ओघात अप्रस्तुतही 

वाटली असेल. मग तरी ही चचाष आपण का केली? तर योगानां जे साधतां ते नामानांही साधतांच, या 

श्रीमहाराजाांच्या वचनाच्या सांदभाषत योगाची आवण तयाद्वारे होणाऱ्या प्राप्तीची आवण तयासाठी 

आवश्यक असलेल्या कठोर साधनेची थोडी ओळख व्हावी , हा या चचेचा हेतू होता. 'आपणच घेत 

असलेलां नाम आपल्या कानाांनी ऐकावां ', या बोधाच्या आचरणानां आपलां आपोआप आज्ञाचक्रावर 

ध्यान लागतां, इथवर आपण पावहलां. बरां  ही प्रवक्रया सहज होते, ती मुद्दाम करावी लागत नाही. ती 

घडली असल्याची जाणीवदेखील आपल्याला होत नाही आवण तरीही वतचा जो काही लाभ आहे , 

तो होतोच. हा लाभ कोणता? तर वहत व अवहत , कल्याण व अकल्याण जाणण्यास जीव समथष 

होतो. आपल्या मूळ स्वरूपाची वदव्यस्मृती कायम ठेवता येते! तयातही आणखी ववशेर् भाग असा 

की, योगशास्त्रानुसार या चक्राची देवता सद्गुरू आहे! तेव्हा यम-वनयमापासूनचा आटावपटा न करता 

'श्रीमहाराज साांगतात म्हणून सतत नाम घेणां ' एवढाच एक योग आचरणात आणला तर आपली 

बुद्धी हळूहळू सुधारू लागते! आधी सुधारणा आवण नांतर उपासना, याऐवजी आधी उपासना आवण 

तयायोगे नांतर सहज सुधारणा, ही प्रवक्रया यातून घडते. श्रीगुरुदेवाांना एकदा म्हणालो, ''मी इतका 

वाईट आहे. ववकार-वासना नष्ट झाल्यावशवाय नुसतां नाम घेऊन काय लाभ?'' श्रीगुरुदेव तातकाळ 

म्हणाले, ''ववकार-वासना नष्ट करण्याच्या पाठी लागाल तर आयुष्य सांपेल, पण ववकार -वासना 

कायम राहतील. तयापेक्षा नाम घेत रहा. तया ववकार-वासनाांकडे मी पाहीन! ' ' श्रीमहाराजही 

साांगतातच ना की, काय सोडायचे यापेक्षा काय घ्यायचे ते सुरू करा! म्हणजे काहीही सोडणां हे 

आपल्या आवाक्यात नाही. आपण एक गोष्ट सोडू आवण दुसऱ्याच क्षणी दहा गोष्टी जोडू, अशी 

वस्थती आहे. तेव्हा सोडण्याच्या आटावपटय़ापेक्षा नाम घेण्याचा आटावपटा अवधक सोपा आहे. 

योगसाधना अगदी पायापासून सुरू होते तर आपली नामसाधना थेट बवहरांग आवण अांतरांग 

साधनाांच्या मधोमध सुरू होते! नाम घेता घेताच साधक अांतरांगातही उतरतो आवण तयाचां बवहरांगही 

सुधारत जातां. तयासाठी नाम समजून मात्र घेतलां पावहजे. हे नाम 'समजून ' घेणां म्हणजे 'राम कताष 

आहे, मी वनवमत्तमात्र आहे, कतषव्यापुरता आहे, हे जाणणां '! आपण स्वत:ला कताष मानतो , अहांबुद्धीनां 

जगू लागतो, तयातून मग बाह्य़ जगाचा प्रभाव पडून तयामागे फरपटू लागतो. तयापेक्षा खरा कताष 

परमातमाच आहे. ज्या पररवस्थतीत तयानां मला ठेवलां आहे तया पररवस्थतीत माझी कतषव्यां करीत 

जगत असतानाच मी नाम घेत राहीन , एवढा वनश्चय करणां आपल्या हातात आहे. मग जो योग-वबग 

जाणत नाही आवण असां नुसतां नाम घेतो, तो अांतरांगात कसा उतरत जातो? 
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आपण नाम घेतो म्हणजे काय करतो? तर इष्टदेवतेच्या नाममांत्राचा जप करतो आवण तया नामात 

वस्थर होण्याचा प्रयतन करतो. थोडां  आणखी खोलात जाऊ. 'नामातच मी आहे', असां श्रीगोंदवलेकर 

महाराजही साांगतात. आधी तयाचा अथष कळत नसे. मग जाणवलां, स्थूलाथाषनांही आवण सूक्ष्माथाषनांही 

ते नामात आहेतच. स्थूलाथाषनां कसे आहेत? तर आपणच आपल्या नामजपाच्या वेळी काय होतां, 

आठवून पहा. मांत्र रामाचा सुरू असतो, पण मनात आठवण श्रीमहाराजाांचीच येत असते! आपण 

जणू गोंदवल्यातच आहोत, महाराजाांच्या खोलीत तयाांच्यासमोर बसून जप करीत आहोत, अशीही 

भावना होत असते. सूक्ष्माथाषनां श्रीमहाराज तयात कसे आहेत, हा ज्यानांतयानां घ्यायचा एक आनांदानां 

भरलेला शोध आहे. शास्त्रानुसार साांगायचां तर तो श्रेष्ठ सतसांग आहे. सतसांग चार प्रकारचा असतो. 

श्रीमहाराजाांचा थेट सहवास, हा पवहला सतसांग झाला. श्रीमहाराज देहात असताना जे तयाांच्याजवळ 

नुसते पडून होते, तयाांना हा सतसांग वमळत होता. असा सतसांग वकती अनमोल आहे, याची जाणीव 

मात्र फार थोडय़ाांना असते. तरी तयाचा पररणाम होतोच होतो. समजा एखाद्याला स्वच्छतेची अतयांत 

आवड आहे. तयाच्या दृष्टीस एखादां जळमट जरी पडलां तरी ते काढून टाकल्यावशवाय तो राहात 

नाही. सद्गुरू तसे असतात. जो नजरेस पडला तयाच्यावर कृपा केल्यावशवाय ते रहात नाहीत. ही 

कृपा दृश्यातली नसतेच. ते तयाचां अांतरांग सुधारायची प्रवक्रया सुरू करून देतात. महाराज जेव्हा 

कनाषटकात गेले तेव्हा वदवसा रस्तयावरून ते जात असताना ब्रह्मानांदमहाराज मशाली जाळून तयाांच्या 

पुढून जाऊ लागले. का? तर वदवसाढवळया मशाली कोण जाळतांय, हे पाहण्यासाठी तरी लोक 

रस्तयावर येतील आवण महाराजाांची वदव्यदृष्टी तयाांच्यावर पडून तयाांचां जन्माचां कल्याण होईल! तर 

प्रतयक्ष सहवास, मग तो असा क्षणमात्र असो की अनेक वदवसाांचा असो, तो पवहला सतसांग आहे. 

बरां , हा सतसांग वजतका सोपा वततकाच कठीण आहे. तयाांच्याजवळ मला राहवतां थोडांच? आग 

आवण लोणी, असा सांग आहे तो. मला प्रपांचाची आवड तर तयाांना रामाची आवड. तेव्हा हा सतसांग 

माझ्या बाजूनांच अखांड साधत नाही. दुसरा सतसांग आहे, तयाांच्या ग्रांथाचां वाचन. सदग््रांथाच्या 

वाचनानांही मन तयाच ववर्याच्या वचांतनात रहातां आवण म्हणून हा सतसांगही मोलाचा आहे. अथाषत 

तयालाही मयाषदा आहे. कारण माणूस वकती वाचणार आवण तयातलां वकती लक्षात ठेवणार? तरी 

वाचन, मनन, वचांतन सुरू आहे तोवर हा सतसांग वटकतोच. महाराजाांच्या आठवणीत रहाणां, हा 

सतसांगाचा वतसरा प्रकार आहे. थोडक्यात महाराजाांवर पे्रम करणाऱ्या माणसाांशी भेट होणां आवण 

तयातून तयाांचाच ववर्य, तयाांच्याच आठवणी वनघणां. या सतसांगालाही काळ-वेळ, पररवस्थतीच्या 

मयाषदा आहेत. चौथा जो सतसांग आहे तो अगदी प्रतयक्ष सहवासाइतकाच लाभ देणारा आहे, तो 

सतसांग आहे नामाचा! गोंदवल्याला जाऊन श्रीमहाराजाांजवळ राहून जो लाभ वमळतो, तोच तयाांचां 

नाम घेतानाही वमळतो. नाम म्हणजे तयाांचा प्रतयक्ष सहवासच आहे.  
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सतत नाम घेणारा समजा ते नाम 'समजून ' म्हणजे 'राम कताष ' या भावनेनां घेत नसला तरीही हळूहळू 

तया नामानांही तयाच्या मनात वकां वचत का होईना, पालट घडू लागतो. नामस्मरण आवण तया जोडीला 

श्रीमहाराजाांचा जो बोध आहे तयाचां मनन, वचांतन सुरू केलां तरी तयाची धारणाशक्ती वाढू लागते. 

जगाकडे पाहण्याची तयाची दृष्टी बदलू लागते. योगाच्या भार्ेतही या प्रवक्रयेची उकल करता येते. 

पातांजल योगसूत्राांतील ववभूतीपादातील पवहले तीन श्लोकच पाहा. हा ववभूतीपाद अांतरांग साधनेचां 

वववरण करणारा आहे. तयात पवहलाच श्लोक आहे- देशबन्धवश्चत्तस्य धारणा।। म्हणजे वचत्ताला 

कोणतया तरी देशावर म्हणजे स्थानावर जणू बाांधून ठेवल्यासारखां वस्थर करणां ही धारणा आहे. आता 

आपण नाम घेतो म्हणजे तरी सुरुवातीला काय करतो? तर नाम घेत असताना आपले सवष ववचार , 

सवष भावना, सवष कल्पना या श्रीमहाराजाांपाशी कें वित करण्याचा प्रयतन करतो! भौवतकाच्या 

ववचाराांचा झांझावात न उठता केवळ श्रीमहाराजाांचाच ववचार आवण नामस्मरण साधलां की आपणही 

म्हणतो, आज नाम फार चाांगलां झालां! जेव्हा नाम घेताक्षणीच मन आपोआप भौवतकाच्या 

ववचाराांच्या प्रभावातून सुटून महाराजाांपाशी सहजपणे कें वित होऊ लागेल तेव्हा 'धारणा 'च साधेल. 

मग जेव्हा ही धारणा सतत वटकेल तेव्हा? 'तत्र प्रतययैकतानता ध्यानम्।।२।। ' नाम घेताना मनात जी 

उच्च भावना वनमाषण होते ती नांतरही वटकून राहाणां, अथाषत नाम घेताना महाराजाांच्या सहवासाचा 

जो प्रतयय आला तो खांवडत न होता, एकतानतेनां तयाचा अनुभव येत राहाणां हेच 'ध्यान ' आहे! नाम 

घेताना आपलां मन, आपल्या वचत्तवृत्ती अनेकदा उचांबळून येतात. महाराजाांच्या पे्रमानां अांत:करण 

भरून जातां. नामस्मरण सांपलां आवण भौवतक व्यवहार सुरू झाले की मन पूवषवत इतकां  वहशेबी, 

स्वाथी, मतलबी होतां की हेच मन मगाशी इतकां  भावनाशील झालां होतां का, असा प्रश्न पडावा! 

तेव्हा नामस्मरणाच्या वेळी मनाची जी भाववनक उांची होती तीच वटकून राहाणां, मन 

परमातमववचारापासून दूर न होणां, हे ध्यान आहे आवण ते जगव्यवहारातही वटकू शकतां, असा सांताांचा 

वनवाषळा आहे. आपल्या मनात येईल , की मनाची वस्थती अशी झाली तर व्यवहार कसा जमेल? 

जणू काही, मनाची अशी वस्थती आपल्याला सहजसाध्य आहेच! इथे रामकृष्ण परमहांसाांचा दृष्टाांत 

समपषक आहे. ताकात लोणी असतांच. ताक घुसळलां की ते वनघतां. मग तो लोण्याचा गोळा पाण्यात 

ठेवला तरी तरांगतो. तयात वमसळून जात नाही. तसां अांत:करण म्हणजे भगवांताच्या पे्रमरूपी 

लोण्यासारखां बनलां तर भवसागरात ते वमसळून जाणार नाही. उलट तरांगेल. म्हणजेच व्यवहारही 

साांभाळला जाण्याची वचांता ज्याचां नाम आवण ध्यान सुरू आहे तयालाच लागेल. व्यवहार काही 

परमातमा करणार नाही. व्यवहार साधकाकडूनच पार पाडला जाईल. अगदी अचूक पार पाडला 

जाईल. पण तयाचां वचत्त तयात वलप्त होणार नाही, याची काळजी ते नामच घेईल. जेव्हा असां 'ध्यान' 

आपोआप जगताना होऊ लागेल तेव्हा 'समाधी 'ची वस्थतीही उमलेल.  
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नामात आवण श्रीमहाराजाांच्या ववचारात वचत्त वस्थर झालां की 'धारणा ' साधली. धारणेची ती वस्थती 

अखांड झाली की 'ध्यान' साधलां आवण मग, 'तदेवरथमात्रवनभाषसां स्वरूपशून्यवमव समावध:।।३।। ' 

म्हणजे ज्याचा जप सुरू आहे तयाच्याच ववचारानां अांत:करण इतकां  भरून जातां की केवळ ज्याचा 

जप सुरू आहे तोच सवषत्र वदसू लागतो. वचत्त तयाांच्याशी इतकां  तन्मय होतां की मी तयाांचां स्मरण 

करीत आहे, अशी जाणीवदेखील होत नाही. स्वरूपाशी तादातम्य पावून वचत्तातील दोर्वृत्तींचा 

लयच होतो, वृत्तीशून्यतेनां स्वरूपाशी तादातम्य होतां, ही समाधी! थोडक्यात, प्रतयक्ष जगत 

असतानाही नामध्यान अखांड वटकतां तेव्हा महाराजाांचां अवस्ततव प्रतयेक घडामोडीत जाणवू लागतां. 

क्षणोक्षणी तयाांची आठवण येऊ लागते. मन तयाांच्या स्मरणात इतकां  बुडून जातां की आपण 

महाराजाांचां स्मरण करीत आहोत, ही जाणीवदेखील होत नाही. श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनीही 

'समाधी 'बद्दल काही साांवगतलां आहे. ते म्हणतात- 'भगवांताकडेच वृत्ती सारखी राहाणे याचे नाव 

समाधी ' (चररत्रातील व्याख्याववर्यक वचने, क्र. ६०), 'प्रपांचामध्ये व्यवहार होत असताना 

भगवांतापासून जेव्हा वृत्ती हलत नाही तेव्हा वतला सहज-समाधी असे म्हणतात (चररत्रातील 

व्याख्याववर्यक वचने, क्र. ६१), 'सहजपणाने जगणे म्हणजे सहजपणातून वेगळे न राहाणे, ही 

समाधी ' (चररत्रातील व्याख्याववर्यक वचने, क्र. १४४). आता आपलां जगणां सहज आहे का? 

नाही. जे घडून गेलां तयाची वचांता आवण जे घडणार आहे तयाची वचांता, यानां आपलां मन कधी 

वहांदकळू लागेल, याचा भरवसा नाही. आपण दुसऱ्याशी व्यवहार करतानाही सहजपणे तो करीत 

नाही. इथे आवथषक व्यवहार अवभपे्रत नाही. दुसऱ्याशी आपलां जे वागणां-बोलणां आहे ते मन:पूवषक 

नसतां. तयात अनेक आडाखे असतात, अनेक तकष -ववतकष  असतात, स्वाथाषनुसार बाांधलेल्या 

अांदाजाांची पाश्र्वभूमी असते. तेव्हा आपलां जगणां, आपलां वावरणां हे सहज नव्हे तर अवघडच 

असतां! श्रीमहाराजाांसारख्या सांताांचां जगणां हेच खरां  सहज जगणां आहे. जीवनाचा जसा प्रवाह आहे 

तयाला सहजतेनां सामोरां  कसां जावां, वतषमानात कसां जगावां, प्रतयेक क्षणी जे आवश्यक आहे ते कतषव्यां 

पार पाडून तयातून मोकळां  कसां व्हावां, हे श्रीमहाराजाांसारख्या सांताांच्या चररत्रातूनच जाणता येतां. नाम 

म्हणजे तयाांचाच सहवास आहे. मग नाम घेताना आपल्यालाही सहज जगण्याची कला ते वशकवू 

लागतील. तयाांचां भान न सोडता जगणां हेच खऱ्या अथाषनां सहजपणातून वेगळां  न होता जगणां आहे. 

ही समाधीच आहे. कारण जगण्यातला प्रतयेक क्षण हा तयाांनाच वावहलेला आहे. आता पातांजल 

योगसूत्रानुसार धारणा, ध्यान आवण समाधी या सांकल्पनाांच्या व्याख्या आवण तयाांची नाममागाषतली 

जोडणी आपण श्रीमहाराजाांच्या बोधाच्या अनुर्ांगानां पावहली. तेव्हा अष्टाांगयोगातली सवोच्च जी 

समाधी अवस्था आहे ती नामानांही साधते, हे आपण श्रीमहाराजाांच्या बोधातूनही जाणलां. अशी 

'अखांड समाधी अवस्था ' लाभलेले वकतीतरी नामयोगी महाराजाांच्या चररत्रात लपले आहेत! 
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इसवी सन १८४५मध्ये श्रीमहाराज गोंदवल्यास देहावतारात आले आवण २२ वडसेंबर १९१३ रोजी 

तयाांनी महासमाधी घेतली. तयानांतर १२ वर्ांनी म्हणजे १९२५ ते १९६७पयंत पू. तातयासाहेब 

केतकर याांच्या माध्यमातून वाणीरूपात तयाांचा पुन्हा सांग लाभला. असा ११० वर्ांतला तयाांच्या 

जीवनकायाषचा मागोवा, एवढांच तयाांचां खरां  चररत्र नव्हे! श्रीसद्गुरूां चां चररत्र हे अतयांत व्यापक असतां. 

तयाांच्या प्रतयेक भक्ताचां जीवनदेखील तयाांच्या चररत्राचाच अवभन्न भाग असतो. तया अथाषनां 

श्रीमहाराजाांचां चररत्र आजदेखील अनेकाांच्या जीवनातून आकारत आहेच. श्रीमहाराजाांच्या अशा 

व्यापक चररत्रात अनेक सहजयोगी लपले आहेत. आपल्या जीवनाचा सवष भार सद्गुरूां वर टाकून जो 

कतषव्यकष म करीत तयाांच्या स्मरणात जगतो आहे, तो भक्तदेखील याच चररत्राचा भाग आहे. गीतेत 

भगवांत साांगतात, ''यो माां  पश्यवत सवषत्र सषवच मवय पश्यवत। तस्याहां न प्रणश्यावम स च मे न 

प्रणश्यवत।। '' (ध्यानयोग). म्हणजे, जो मला सवषत्र पाहतो आवण सवष काही माझ्यातच सामावलेलां 

आहे, हे पाहतो तयाला मी कधी दुरावत नाही की तोदेखील मला कधीच दुरावत नाही. ज्याांचां जीवन 

असां महाराजमय झालां आहे तयाांना सहजयोग साधलाच आहे. पू. भाऊसाहेब केतकर, ब्रह्मानांद 

महाराज, श्रीआनांदसागर महाराज, नीळकां ठबुवा, पू. तातयासाहेब केतकर अशाांच्या जीवनातून 

श्रीमहाराजाांना वगळलां तर जन्म आवण मृतयूच्या नोंदीवशवाय काही उरणारच नाही! तया भक्ताांच्या 

जीवनातील अनेक प्रसांग आजही आपल्याला प्रेरणा देतात. श्रीमहाराजाांवरील तयाांच्या वनष्ठेचां आवण 

पे्रमाचां दशषन घडववतात. आनांदसागर हे एकदा एकादशीस महाराजाांच्या दशषनास गेले होते. महाराज 

तयाांना म्हणाले, 'मी जरा जाऊन येतो , तुम्ही भजन करीत बसा. मी आल्यावर आरती करू. ' महाराज 

जे गेले ते दुसऱ्या वदवशी आले. तोवर आनांदसागर स्वस्थपणे भजन करीत बसले होते! 

श्रीब्रह्मानांदबुवा याांनी वयाच्या ववशीच्या आतच सवष शास्त्रग्रांथाांचा अभ्यास केला होता. तयाांच्या 

हाताच्या बोटावर ऐन ववशीत कोडाचे पाांढरे डाग वदसू लागले. ते अतयांत ववर्ण्ण झाले. शास्त्रज्ञानानां 

कोड जात नाही की कोडाचां दु:खही जात नाही, हे तयाांना कळून चुकलां. केवळ सद्गुरूच यातून 

वाचवतील, या भावनेनां ते सद्गुरूशोधाथष वफरत होते. पुढे महाराजमयच झाले. एकदा महाराज 

म्हणाले, बुवा ते कोड काढूया का? ब्रह्मानांदमहाराज म्हणाले, नको महाराज, ते काही नामाच्या आड 

येत नाही! भाऊसाहेबाांनी वयाची नव्वदी पार केली होती. वदसणां कमी झालां होतां. शरीर पूणष थकलां 

होतां. महाराजाांना एकदा ते म्हणाले, ''मला अजून का ठेवलां आहे? देहाचा कां टाळा आला आहे 

असे नाही, पण माझा काही उपयोग नाही. ' ' महाराज म्हणाले, '' जगातील कोणतयाही गोष्टीचा लोभ 

नसताना व तयाचा उपभोग घेता येत नसतानाही कसे समाधान वटकवता येते हे दाखववण्याकररता 

तुम्हाला ठेवले आहे! ' ' तयावर ते समाधानी स्वरात , 'जशी तुमची इच्छा! ' एवढांच उद्गारले. नुसतया 

नामानां आवण महाराजाांवरील पे्रमानां हे सारे योगाच्या उच्च भूवमकेवर अढळपणे आरूढ झाले होते. 
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आपलां श्रीमहाराजाांवर पे्रम नाही का? तर, आहेच. पे्रमाच्या व्यापक व्याख्येनुसार ते पे्रम नसेलही, 

देहबुद्धीची खपली जपतच आपण ते प्रेम करीत असूही, तरीही श्रीमहाराजाांवर आपलां पे्रम आहे. 

आपण नाम घेत नाही का? तर घेतोच. आपल्याला ते मनापासून आवडत असेलही वकां वा नसेलही, 

तरी आपण नाम घेतो आवण नामावर ववश्वास दृढ व्हावा , अशी आपली प्रामावणक इच्छाही असते. 

तरीही आपण 'सहजयोगी ' होण्याची कल्पनादेखील करू शकत नाही! का? खरां  तर श्रीगोंदवलेकर 

महाराजाांनीच याचां उत्तर वदलां आहे. ते म्हणाले, 'जे नाम मी ब्रह्मानांदबुवाांना वदलां तेच तुम्हालाही 

वदलां. तयाांनी ते सवषस्व मानलां तुम्ही तसां मानत नाही?' तेव्हा जी उपासना महाराजाांनी 

ब्रह्मानांदमहाराजाांना वदली तीच आपल्यालाही वदली. जो बोध तयाांना केला तोच आपल्यालाही केला. 

जे पे्रम तयाांना वदलां तेच आपल्यालाही वदलां. तरीही तया सहजयोग्याांनी नामाला, महाराजाांच्या पे्रमाला 

आवण बोधाला जसां सवषस्व मानलां तसां आपण मानत नाही! ब्रह्मानांदबुवा प्रथम कोडाच्या दु:खातून 

महाराजाांकडे आले खरे, पण नांतर महाराजमय होऊन गेल्यावर देह बाह्य़ाांगानां नव्हे आतूनच शुद्ध 

असला पावहजे आवण तो उपासनेच्या आड येत नसेल तर मग बाह्य़ाांगानां कसाही का असेना, ही 

तयाांची दृष्टी झाली. इथे माझ्याच जीवनातला एक प्रसांग आठवतो. का कोण जाणे, माझ्या मनात 

एकदा आलां की कानडी वशकावां. मी मनोमन ब्रह्मानांदमहाराजाांना प्राथषना केली की, 'महाराजाांची 

भार्ा म्हणून तुम्ही मराठी वशकलात, मला तुमची कानडी वशकायची आहे. माझ्यावर कृपा करा. ' 

पवहल्याच वदवशी मला एका कानडी माणसानां क, ख, ग, घ एवढांच वलहायला वशकवलां. रात्री 

काही चैन पडेना. पुस्तक पाहून हळूहळू मी सवष बळळी म्हणजे चौदाखडी वशकलो आवण दुसऱ्या 

वदवशी ती तया कानडी माणसाला वलहून दाखवली. तयाला फार आश्चयष वाटलां. मला आनांद झाला. 

तयानांतर दोन वदवसाांनी माझ्या हातावर लहानसा पण ठसठशीत पाांढरा डाग उमटला. मी घाबरून 

गेलो. मला मागषदशषन करणाऱ्या नाथसांप्रदायी सतपुरुर्ाला मी तो डाग दाखवला. ते गांभीरपणे 

म्हणाले, 'तुम्ही कुणा वसद्धपुरुर्ाकडे काही मावगतलांत का?' मला काही आठवेना. मग म्हणालो , 

'हो ब्रह्मानांदमहाराजाांकडे कानडीचां ज्ञान मावगतलां. ' ते हसले म्हणाले, 'ते सवाषथाषनां दुसऱ्याला 

तयाांच्यासारखां बनवू शकतात मग ही एवढी क्षुल्लक गोष्ट काय मागायची? सारांच घ्या ना! ' मी 

आणखीनच घाबरलो. म्हणालो, 'ते कानडी नाही आलां चालेल, पण हे सांकट नको. ' तया वदवसाांची 

आठवण झाली की , नामाचां पे्रम वमळण्याची वकती मोठी सांधी गमावली, या जावणवेनां मन खांतावतां 

आवण माझ्या क्षुि मनोवृत्तीची घृणाच वाटते. पुढे 'वनतळ ' हा वनताांतसुांदर वचत्रपट पावहला आवण 

स्वत:ची अवधकच लाज वाटली. हा प्रसांग का साांवगतला? तर देहालाच आपण सवषस्व मानत 

असताना, देहाच्याच वदसण्यावरून दुसऱ्याबद्दल मत बनवत असताना आवण स्वत:च्या देहावरच 

पूणष ववसांबून असताना महाराजाांना आवण तयाांनी वदलेल्या नामाला सवषस्व कसां मानता येणार? 
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२४४. देहाधार 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, December 16, 2013 

आपण देहाला सवषस्व मानत असतो , देहावरच ववसांबून जगत असतो, आपल्या शारीररक क्षमता 

जणू कधीच नष्ट होणार नाहीत, या भावनेनां वावरत असतो. वयपरतवे देह थकू लागला की ते 

आपल्याला स्वीकारता येत नाही , सहन होत नाही. नव्वदी पार केलेले भाऊसाहेब , 'देहाचा कां टाळा 

आला म्हणून नव्हे तर माझा काही उपयोग नाही म्हणून ववचारतो की मला अजून का ठेवलां आहे,' 

असां ववचारतात तयातली खोली आज आपल्याला उमगणार नाही. तयाचबरोबर , ''जगातील 

कोणतयाही गोष्टीचा लोभ नसताना व तयाचा उपभोग घेता येत नसतानाही कसे समाधान वटकवता 

येते हे दाखववण्याकररता तुम्हाला ठेवले आहे! ' ' या श्रीमहाराजाांच्या उत्तरातील खोलीही जाणवणार 

नाही. आपल्या देहाला वयपरतवे काही कमीजास्त होऊ लागले की भाऊसाहेबाांची जीवनदृष्टी आवण 

तपश्चयाष आपल्याला जाणवू शकेल. श्रीमहाराजाांचे एक श्रेष्ठ वशष्य पुण्यात असत. शेवटच्या दोन-

तीन वर्ांत तयाांचे गुडघ्याचे साांधे धरले जाऊन तयाांना उभेही राहता येत नसे. पावलाांनी खुरडत 

खुरडत जावे लागे. श्रीमहाराज पुण्यात आले म्हणजे रोज तयाांना भेटत. एकदा ते चालता येत 

नसल्याबद्दल काहीतरी म्हणाले असावेत. श्रीमहाराज तयाांना म्हणाले, ''आजवर वकती वर्े चालून 

झाले? शेवटपयंत चालत रावहलेच पावहजे का? वकां बहुना, या वयात चालता न येणे हेच जास्त 

स्वाभाववक नाही का? मूल जन्माला आले म्हणजे ठरावीक वेळी ठरावीक गोष्टी- उपडे पडणे, राांगू 

लागणे, बसू लागून हळूहळू चालू लागणे, बोलू लागणे इतयादी व्हाव्यात अशी अपेक्षा असते. तया 

तशा झाल्या नाहीत तर काहीतरी वनसगाषववरुद्ध झाले असे वाटून काळजी वाटते. तयाचप्रमाणे वय 

झाले म्हणजे शरीराची शक्ती कमी होत जाऊन तयाचे व्यवहार कमी कमी होत जाणे हे स्वाभाववक 

नाही का? वकां बहुना, ते व्यवहार पूवषवत् होत रावहले तरच आपल्या मनात हे असे कसे, का होते, 

असा ववचार आला पावहजे. कारण तसे होणे हे वनसगषवनयमाला सोडून आहे. परांतु तयाचे उलट या 

वयातही हे सवष व्यवहार पूवीप्रमाणेच चालू राहाणे हे आपण गृहीत धरतो. याचे कारण आपला 

आनांद थोडा थोडा बाहेरच्या गोष्टींवर वाटला गेला आहे. तयामुळे आज आपण खऱ्या आनांदाला 

पारखे झालो आहोत. देहाची कशीही अवस्था असली तरी आपल्याला आनांदात राहता आले 

पावहजे व तसे राहता येते आवण हीच गोष्ट मी भाऊसाहेबाांनाही साांवगतली होती. आपला आनांद 

इतक्या गोष्टींवर का अवलांबून राहावा? तो आपल्या स्वाधीन असला पावहजे. तो आनांद 

परमातम्याजवळ आहे आवण तो वमळववण्याकररता तयाचे अखांड अनुसांधान पावहजे व तयाकररता 

नामस्मरणाची गरज आहे. '' (सांदभष- डॉ. वा. रा. अांतरकर याांचा लेख 'श्रीमहाराजाांचे तकष शास्त्र/ 

चैतन्यस्मरण ववशेर्ाांक १९९८). आता वय झालां तरी शक्ती वटकून असण्यात काय गैर आहे, असां 

काहींना वाटेल. काहींना यात नकारातमक सूर वाटेल. पण हा बोध नकारातमक वा वनराशाजनक 

नाहीच. तयासाठी श्रीमहाराजाांच्या बोधाचा खरा रोख आवण तयामागचा हेतू जाणून घेऊ. 
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२४५. अदै्वत 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, December 17, 2013 

देहाची शक्ती शेवटपयंत वटकावी, ही धडपड अयोग्य आहे; असा श्रीगोंदवलेकर महाराजाांच्या 

बोधाचा नकारातमक हेतू वनवश्चतच नाही. वनदान स्वत:ची कामे स्वत: करता येण्याइतपत शक्ती 

वटकली तरी माणसाला आनांद वाटतो. तसां आपल्यालाही साधावां, ही इच्छा असणांही स्वाभाववकच 

आहे. तयासाठी शरीराची काळजी घेणां, वनगा राखणां, ते सुदृढ ठेवणां या गोष्टीही केल्या पावहजेत. 

देहात अडकू नये तयाचप्रमाणे देहाबाबत बेवफवकरीही बाळगू नये. मग तरीही श्रीमहाराज, 'वयपरतवे 

शरीराची शक्ती घटणां स्वाभाववक आहे, तसां झालां नाही तर ते वनसगषवनयमाच्या ववरुद्ध वाटलां 

पावहजे,' असां जे साांगतात, तयामागचा रोख काय आहे? या बोधाचा खरा रोख , खरा हेतू हा 

आनांदासाठी देहावर अवलांबून असण्याची आपली वस्थती पालटावी, हाच आहे. आपली इच्छा 

काहीही असो, पण कालपरतवे देह थकतो , हे सतय आहे. श्रीमहाराज साांगतात की, 'ठरावीक 

वयानांतर मनाला त्रासही सहन होत नाही. ' म्हणजे वयपरतवे देहाची क्षमता खालावते तयाचप्रमाणे 

मनाची सहनशक्तीही कमी होते. इथे श्रीमहाराजाांच्या बोधाचा खरा उलगडा होतो! जन्मापासून देह 

आवण मनाचां अद्वैत माझ्यात असतां. देहाची मला जन्मजात सवय आवण आवड असते. माझां वतषन, 

माझा व्यवहार, माझ्या सवयी, छांद हे सवष मनाच्या आवडी-वनवडीतून होत असतात. मनाच्या या 

आवडींना देहाची साथ असते आवण ती सदोवदत अखांड राहील, हे मी वन:शांकपणे गृहीत धरलां 

असतां; वकां बहुना माझ्या लेखी देह आवण मन वेगळांच नसल्यानां या गोष्टी सहज वेगानां घडत 

असतात. मग वयपरतवे देह जसा थकू लागतो तयाचा पवहला धक्का मनालाच बसतो! तुम्हाला न 

ववचारताच केस पाांढरे होतात, सुरकुतयाांचां जाळां  ववस्तारू लागतां, दात पडू पडतात, गुडघे दुखू 

लागतात. जो देह मी 'माझा ' मानत असतो तो मला न ववचारता आवण माझी पवाषही न करता असा 

बदलू लागतो आवण तयाचां दु:ख मनाला फार होतां. खरां  तर देहाची शक्ती कमी होते, पण मनाची 

वटकून राहू शकते. आपल्या बाबतीत ते होतांच, फक्त तयाचां स्वरूप ववपरीत असतां. म्हणजे देह 

थकतो, पण बाह्य़ पररवस्थतीतून आनांद वमळवण्याची मनाची आशा थकत नाही! श्रीमहाराजाांनीही 

कुठेतरी म्हटलां आहे की, 'माणूस म्हातारा होत जातो, पण तयाची वासना (इच्छा) सदातरुण असते '! 

तेव्हा श्रीमहाराजाांनी तया वशष्याला जे साांवगतलां आवण भाऊसाहेबाांचा जो दाखला वदला तयाचा हेतू 

आम्ही जागां व्हावां, हाच आहे! देहाची वस्थती काय म्हातारपणीच खालावते थोडी? नव्हे, व्याधी, 

आजार वकां वा अपघातानां माझां शरीर मला कधी साथ देईनासां होईल, हे साांगता येत नाही. तेव्हा 

देहाची वस्थती बेभरवशी आहे पण मनाची वस्थती चाांगली राखणां माझ्या हातात आहे, तयाकडे मी 

ववचारपूवषक लक्ष द्यावां, हाच या बोधाचा हेतू आहे. प्रतयक्षात लहानसहान आरोग्याच्या तक्रारींनी 

गाांजून आपण महाराजाांकडे करुणा भाकतो, तयामुळेच खुरडत चालावां लागणाऱ्या वशष्याला 

'शेवटपयंत चालत रावहलांच पावहजे का ', हा जो प्रश्न महाराज करतात तयाचा आपल्याला धक्का 

बसतो! 
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२४६. एकांतवास 

चतैन्य प्रेम  

Published: Wednesday, December 18, 2013 

आपला आनांद हा कारणावशवायचा नाही आवण कारणाचा आनांद हा कारणापुरताच वटकतो. तयामुळे 

बाह्य़ पररवस्थतीतून आनांद वमळववण्याची आवण तयासाठी देह हेच माध्यम असण्याची आपली सवय 

ही वय वाढत जातां तसतशी घातक ठरते. आपण देहाच्या जोरावर वहरररीने वकतयेक कामां करतो. 

दहा लोकाांना भेटतो. दहा वठकाणी वफरतो. आपलां वैयवक्तक आवण सामावजक आयुष्य सततच्या 

धावपळीनां पूणष भरलां असतां. या धावपळीतूनच आपल्याला आनांद वमळत असल्याचा भ्रम आपण 

जोपासत असतो. जसजसा देह थकू लागतो आवण या धावपळीला साथ देईनासा होतो तेव्हा सक्तीचा 

एकाकीपणा वाटय़ास येतो. तयातही सामावजक , आवथषक पातळीवर आपल्या अवस्ततवाला दुवनयेच्या 

लेखी काही महत्त्व नसेल तर दुवनयेला तुमच्याशी काही कतषव्यही नसतां! आपण दहा वठकाणी जाऊ 

शकत नाही, दहा लोकाांना भेटू शकत नाही म्हणून तुमच्याकडे धावत यायला कुणालाही फुरसत 

नसते. घरातही वस्थती काही फारशी वेगळी नसते. घरात माणसां एकत्र राहत असतात पण ऐक्यतेनां 

राहत असतातच, असां नव्हे. तेव्हा बाह्य़ातून आनांद वमळववण्याच्या आपल्या वृत्तीला हादरे बसू 

लागतात. मग जगातल्या कोणतयाही गोष्टीचा लोभ नसताना आवण वतचा उपभोगही घेता येत 

नसताना आवण शरीर पूणष थकलां असतानाही पूणष समाधान वटकववणाऱ्या भाऊसाहेबाांची थोरवी 

जाणवू लागते. देहाची कशीही अवस्था असली तरी आनांदात राहता येते, हे दाखववण्यासाठी 

श्रीमहाराजाांनी तयाांचा आदशष लोकाांपुढे ठेवला होता! मग भाऊसाहेबाांनी असां काय केलां की हे 

समाधान तयाांना लाभलां? तयाांनी जीवनातली सवष वचांता महाराजाांच्या पायी वावहली आवण तयाांना 

आवडतां म्हणून नाम घेतलां! आयुष्यात वयपरतवे, कालपरतवे, पररवस्थतीपरतवे एकाकीपणा 

माणसाच्या वाटय़ाला येतोच. शरीरानां धावपळ सोसते तोवर हा एकाकीपणा आपल्या बाजूने टाळता 

येतो. तो अटळ होतो तेव्हा मात्र असह्य़ होतो. जगण्यातली उमेदच सांपल्यासारखां वाटून माणूस 

रूक्षपणानां जगू लागतो. मग जोवर शरीराची पूणष साथ आहे तोवरच 'एकाांता'ची सवय आवण गोडी 

मनाला लागली तर सक्तीच्या एकाकीपणाची जागा समाधानानां भरलेला एकाांत घेऊ शकेल! 

श्रीमहाराजाांच्या बोधाचाच आधार घ्यायचा तर, 'मी ' आहे तोवर 'मी 'पणा आहे. 'मी 'पणा आहे तोवर 

हवां-नकोपण आहे. हवां-नकोपण आहे तोवर हवां ते वमळववण्याची आवण नको ते टाळण्याची इच्छा 

आहे. इच्छा आहे तोवर कृतीसाठी धडपड आहे. माणसाला कमाषचां पूणष स्वातांत्र्य असलां तरी तया 

कमाषचा पररणाम वा कमाषचां फळ हे अनेक गोष्टींवर अवलांबून असतां. अथाषत कमषफळाबाबत 

अवनवश्चतता आहे. माणसाला मात्र नुसतया कतषव्यात गोडी नाही, तया कतषव्याच्या फळात तयाला 

अवधक गोडी आहे. अनेकदा तया फळाकडेच लक्ष लागल्यानां कमषही वबनचूक होत नाही. थोडक्यात 

माणसाची ही सारी धडपड 'मी ' या एकाच पायावर उभी आहे. तया एका 'मी 'चा अांत हाच खरा 

एकाांत आहे! तो 'एकाांत ' साधत नाही तोवर खरां  समाधान नाही. 
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२४७. खरं अदै्वत 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, December 19, 2013 

आज 'मी ' प्रपांचात पूणष आसक्त आहे. प्रपांच हा 'मी 'चा प्राणवायू आहे. जन्मापासून प्रपांच आपला 

सोबती आहे. ज्याची सोबत आहे तयाची सवय जडते. प्रपांचाची सवय आपल्याला जडते आवण 

नडतेदेखील. तयामुळे प्रपांचात राहतानाही परमाथाषची सोबत पावहजे. श्रीगोंदवलेकर महाराज 

साांगतात, ' 'पाच जणाांपासून सुख वमळववण्याचा मागष म्हणजे प्रपांच आवण एकापासून सुख 

वमळववण्याचा मागष म्हणजे परमाथष होय '' (चररत्रातील व्याख्याववर्यक वचने , क्र. २२१). 'पाच 

जणाांपासून' म्हणजे पाच ज्ञानेंवियां आवण पाच कमेवियां याांच्यापासून. या पाचाांच्या आधारे बाह्य़ 

जगातून सुख वमळववण्याची अव्याहत धडपड हाच प्रपांच आहे. आपण मागेच पावहल्याप्रमाणे पाच 

ज्ञानेंवियां आवण पाच कमेवियां ही साधनमात्र आहेत. तयाांच्या आधारावर बाह्य़ातून सुख 

वमळववण्याची खरी आस केवळ 'मी 'लाच आहे आवण गेल्या भागात पावहल्याप्रमाणे या धडपडीची 

अखेर असमाधानातच आहे. 'बांगला बाांधावा ' या इच्छेनां माणूस बांगला बाांधेलही, पण तेवढय़ानां 

तो पूणष समाधानी होईल, याची हमी देता येत नाही. आज 'मी ' जे आनांदाचां मानीन, कदावचत उद्या 

तेच दु:खाचांही मानू शकतो. आज मला जे हवांसां वाटतां तेच उद्या नकोसांही वाटू शकतां. आज मला 

जे वमळालां की पुरेसां होईल, असां वाटतां तेच उद्या अपुरां ही वाटू शकतां. तेव्हा या 'मी 'च्या खोडय़ात 

अडकून पाचाांपासून बाह्य़ातून सुख वमळववण्याची धडपड करण्यापेक्षा, ती धडपड सुरू असतानाच 

तया एका परमातम्याचा आधार वमळववण्याचा आवण वटकववण्याचा प्रयतन मी सुरू केला पावहजे, 

असां सांताांचां साांगणां आहे. 'मी ', 'माझी' माणसां, 'माझे ' भौवतकातले आधार याांच्यातला भ्रामकपणा, 

कच्चेपणा मला वकतयेकदा अनुभवाला येत असतानाही मला 'माझां ' हे बाह्य़ भौवतक जग सच्चां 

वाटतां, खरां  वाटतां, अस्सल वाटतां. परमातम्याच्या अवस्ततवाबाबत तो सच्चेपणा नसतो. 'भगवांत 

आहे', अशी पारां पररक श्रद्धा असते, पण 'भगवांत आहेच ' हा पक्का अनुभव नसतो. तो 

होण्यासाठीचा प्रयतन हाच अभ्यास, हीच साधना, हीच तपश्चयाष. 'मी ' आवण भगवांत एकच आहोत, 

ही भावना म्हणजे अद्वैत नव्हे. मी नव्हे तूच आहेस, ही दृढ भावना हेच खरां  अद्वैत आहे. ती भावना 

'मी ' या एकाच्या अांतावशवाय अथाषत खऱ्या एकाांतावशवाय साधणार नाही. हा एकाांत साधायचा तर 

एका परमातम्याशीच ऐक्य साधून तयातच वमसळून जावां लागेल. तयासाठी अनुसांधान आवण 

नामस्मरण हाच उपाय आहे. जगात वावरताना क्षणोक्षणी देहाच्या जपणुकीची सुप्त जाणीव मनाला 

व्यापून असते. हे देहाचां अनुसांधान आहे. जगात वावरताना आवण उपासना करतानादेखील 

स्वसुखाबद्दलचीच वचांता आवण वचांतन अव्याहत मनात सुरू असतां, हे प्रपांचाचांच अनुसांधान आहे. 

तयाप्रमाणे जगात वावरताना व प्रपांचातली सवष कतषव्यां पार पाडत असतानाही सद्गुरूां चां अथाषत 

परमातम्याचां सततच स्मरण हे परमातम्याचां अनुसांधान आहे. आज परमातम्याचां पूणष ववस्मरण झालां 

आहे. तयाचां स्मरण व्हावां, वाढावां आवण तीच सहजवृत्ती व्हावी, यासाठी नामस्मरण हाच एकमेव 

आधार आहे. 
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२४८. नामकृपा 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, December 20, 2013 

एखाद्या गोष्टीची आपल्याला आठवण नसते , पण वतचां नाव वनघताच आठवण होते. आज 

आपल्याला प्रपांचाचां अहोरात्र स्मरण आवण भगवांताचां ववस्मरण आहे. भगवांताला पूणष ववसरल्यानां 

तयाचां नाव घेण्याची गरज आहे. ववस्मरण ही आपली वृत्ती बनल्याने स्मरणाची कृती अपररहायष 

झाली आहे. स्मरण हीच वृत्ती झाली की मग आणखी काय हवां? ती वस्थती साधण्यासाठी नाम हाच 

एकमेव आधार आहे. नाम वजतकां  खोल जातां वततकां  ते वृत्तीत पालट घडवतां. तयामुळे वृत्तीत पालट 

घडववण्याच्या धडपडीऐवजी नामच वचकाटीनां घ्या, ते नाम पे्रमानां व साततयानां होत गेलां म्हणजे मग 

वृत्तीत आपोआप पालट होईल, असां अनेक प्रसांगाांतून श्रीगोंदवलेकर महाराजाांनी दाखवलां. ल. ग. 

मराठे याांच्या 'हृद्य आठवणी 'मध्ये एक प्रसांग आहे. उकसान गावच्या एका माणसाला महाव्याधी 

झाली. योगायोगानां श्रीमहाराजाांशी तयाची गाठ पडली. श्रीमहाराजाांनी तयाला साडेतीन कोटी जपाचा 

सांकल्प सोडायला साांवगतला व गोंदवल्यास येऊन राहायला साांवगतलां. गोंदवल्यास सहा वर्ांत तयानां 

जप पूणष केला. जसजशी तयाची जपसांख्या पूणष होऊ लागली तसतशी तया माणसाची व्याधी 

झपाटय़ानां कमी होऊ लागली. आपण लवकरच रोगमुक्त होणार, असां तयाला वाटू लागलां. एके 

वदवशी तो महाराजाांना म्हणाला, ''महाराज, आपल्या कृपेनां मी लवकरच बरा होणार, असां मला 

वाटू लागलां आहे, पण मी जो साडेतीन कोटी जप केला तयाची पुण्याई खची घालून माझा रोग मला 

बरा व्हायला नको आहे. माझा देहभोग मी भोगून सांपवायला तयार आहे. ' ' हे ऐकून महाराज फार 

प्रसन्न झाले व म्हणाले , ''नामस्मरणानां माणसाच्या वृत्तीत आमूलाग्र बदल होतो व तयाला वैराग्य 

प्राप्त होतां, याचां हे धडधडीत उदाहरण आहे. ' ' मग तयाला म्हणाले, ''उत्तम चाकरी केली म्हणजे 

वदवाळीत पगारवाढ होतेच, पण मालक बक्षीसही देतो. रामरायाने प्रसन्न होऊन तुम्हाला वदलेलां 

बक्षीस आनांदानां स्वीकारा. नामानां तुम्ही कमावलेली पुण्याई अबावधतच आहे. '' (आठवण १२८). 

ही आठवण साांगण्याचा मुख्य हेतू आपल्या वृत्तीची तपासणी आपल्याला करता यावी, हा आहे. 

व्याधीनां ग्रासलेल्या तया माणसाला व्याधीमुक्तीचांच दु:ख झालां! आज ना उद्या वचतेवर राख होणाऱ्या 

देहाच्या व्याधीकडे हे नाम खची होणां तयाला मांजूर नव्हतां! आपली तशी वृत्ती झाली आहे? 

देहव्याधीचां सोडा, कारण ती सहज स्वीकारता येणां, ही योग्याचीच वस्थती आहे, पण नाम घेऊ 

लागल्यानांतर पररवस्थती थोडी वबघडू लागली तरी आपल्याला फार त्रास होतो. 'इतकां  नाम घेत 

असूनही श्रीमहाराज असां कसां घडू देतात?' हा प्रश्न आपली मोडकीतोडकी श्रद्धा लगेच पोखरू 

लागतो. तेव्हा नामाचा हेतू भौवतक नव्हे आांतररक सुधारणा हाच आहे, हे जाणून नाम घेतलां पावहजे. 

भौवतक सुधारण्यासाठी सवषशक्तीवनशी प्रयतन करावेत पण आतमोन्नतीसाठी सवषशक्तीवनशी नामच 

घ्यावां. ते नामच पालट घडवील, श्रद्धा ववकवसत करील. ते नामच अखांड सतसांगात ठेवील, अशी 

श्रीमहाराजाांची ग्वाही आहे. आपला मुख्य ववर्य इथेच सांपला. आता वनरोपाचे सात भाग.. 
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२४९. मागथशीषथ कृष्ि षष्ठी / १९१३! 

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, December 23, 2013 

बरोबर शांभर वर्ांपूवी याच वदवशी म्हणजे मागषशीर्ष कृष्ण र्ष्ठी (१८ वडसेंबर १९१३) या वतथीला 

श्रीमहाराजाांनी आता आपल्या आयुष्याची अखेर जवळ आल्याचां प्रथमच स्पष्ट साांवगतलां आवण या 

वदवसानांतर पाचव्याच वदवशी श्रीमहाराजाांनी आपलां अवतारकायष सांपवलां. आयुष्याचा प्रतयेक क्षण 

महाराजाांनी नामासाठीच खचष घातला होता आवण पे्रमानां प्रतयेकाला सतयाच्या मागाषकडे 

वळवायचाच अहोरात्र प्रयतन केला होता. या अखेरच्या पाच वदवसाांतही तयाांनी नाम आवण पे्रम 

याांचांच दशषन सतत घडवलां. या सुमारास श्रीमहाराजाांचा देह फार थकत चालला होता. दमा 

बळावल्यानां आधीच बेताचा असलेला आहारही कमी झाल्यानां देहाची शक्ती घटू लागली होती. 

दम्यानां रात्र-रात्र झोपही नसल्यानां आवण अनेक रात्री उभां राहून काढल्यानां पाय सुजले होते. या 

वदवसाची सकाळ उजाडली तेव्हा श्रीमहाराज राममांवदरात आले. पायाची सूज वाढली होती आवण 

चालायलाही त्रास होत होता. अशा वस्थतीत रामाला पे्रमभरानां नमस्कार करून ते गाभाऱ्यासमोर 

आसनावर बसले तेव्हा स्त्री-पुरुर्ाांनी मांवदर भरून गेलां. गेली वकतयेक वषर् या मांवदरानां हाच क्रम 

अनुभवला होता. महाराज दशषन घेऊन आसनावर बसत आवण भोवती सवष जण गोळा होत. मग 

'आज रामाला नैवेद्य काय करायचा?' या प्रश्नापासून ते 'हे जग का व कसां उतपन्न झालां?' या 

प्रश्नापयंत बोलणां चाले! तया वेळी श्रीमहाराजाांबरोबर दररोज शांभरेक माणसां पांक्तीला असत. तयामुळे 

'रामाला नैवेद्य काय करायचा ' या प्रश्नाचा अथष 'दुपारच्या जेवणात काय असेल ', हाच असल्यानां 

देहबुद्धीला ही चचाष आवडत असेच, मग 'हे जग का उतपन्न झालां, तयात माणूस का जन्माला आला, 

मानवी जन्माचां खरां  ध्येय काय ' अशी आतमबुद्धीला जागां करणारी चचाष सुरू करून श्रीमहाराज 

आपल्या माणसाांना अवधक अांतमुषख व्हायला वशकवत. आजचा वदवस मात्र वेगळाच होता. 

महाराजाांची मुिा गांभीर होती. या आठवडय़ात आपल्या माणसाांवर काय प्रसांग येणार आहे, याची 

केवळ तयाांनाच कल्पना होती. समोरच्या माणसाांना ती नसल्यानां वजथे महाराज वतथे आनांद, या 

आजवरच्या अनुभवाच्या जोरावर सवाषची मनां आनांदानां भारली होती. श्रीमहाराजाांनी अगदी 

पे्रमभरानां सवाषकडे पावहलां. गरीब असो की श्रीमांत, ववद्वान असो की अडाणी; प्रतयेकाला तयाांनी 

रामरूपातच पावहलां होतां. प्रतयेकावर एकसमान पे्रम केलां होतां. 'माझ्यातलां पे्रम काढा, मग मी उरतच 

नाही', असां तयाांनीच साांवगतलां होतां. तया पे्रमस्वरूप महाराजाांना न्याहाळताना प्रतयेकाचा आांतररक 

भाव उचांबळून येत होता. महाराज सहजपणे बोलल्यागत उद्गारले, ''बघा रे बुवा! आमची जागा 

फार वदवस ररकामी पडली आहे. म्हणून आता रामाची वचठ्ठी आली आहे. मला जाणे जरूर आहे. 

तुम्ही आनांदानां वनरोप द्या. भगवांताच्या नामाला ववसरू नका हेच माझां शेवटचां साांगणां आहे. ' ' 

तयानांतर दीड तास महाराज फक्त नामाबद्दल भरभरून बोलले. दृश्य हे नाशवांत असतां. देह दृश्य 

आहे तया देहाला चालवणारा जो अदृश्य भगवांत आहे तयाचां अनुसांधान साधण्यासाठी नाम घ्या, 

असां तयाांनी परोपरीनां साांवगतलां. 
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२५०. मागथशीषथ कृष्ि सप्तमी / १९१३! 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, December 24, 2013 

बरोबर शांभर वर्ांपूवी याच वदवशी म्हणजे मागषशीर्ष कृष्ण सप्तमी (शुक्रवार, १९ वडसेंबर १९१३) 

या वतथीला श्रीमहाराज आवण ज्याांचा अवघा प्रपांचच महाराजमय झाला होता, असे भाऊसाहेब 

केतकर हे सकाळीच एके वठकाणी गेले होते. शाळावनरीक्षक म्हणून अधेमधे गोंदवल्यास येणारे 

काळे याांनी अतयांत आग्रहानां महाराजाांना आपल्या मुक्कामाच्या वठकाणी भोजनासाठी बोलावलां 

होतां. आदल्याच वदवशी सांध्याकाळी श्रीमहाराज भाऊसाहेबाांच्या वबऱ्हाडी गेले होते. महाराजाांची 

खालावत असलेली प्रकृती पाहून भाऊसाहेबाांनी तयाांना थोडी ववश्राांती घ्या, म्हणजे बरे वाटेल , असां 

साांगून पावहलां होतां. तयावर श्रीमहाराज म्हणाले होते, ''भाऊसाहेब, या लोकाांसाठी (आपल्यासारख्या 

सवषसामान्याांसाठी) खटपट करायला कोणी तयार होत नाही. हे सगळे वहांगवजऱ्याचे वगऱ्हाईक आहेत, 

केशरकस्तुरी मागणारा कोणी भेटत नाही. प्रतयेकाला प्रपांचासाठी देव पावहजे. देवासाठी देव पावहजे , 

असां म्हणणारा हा खरा कस्तुरीचा चाहता. असा मनुष्य भेटणां कठीण जातां. म्हणून सामान्य 

माणसाांनाच आपण तयार करीत रावहलां पावहजे. या कायाषत मला रामानां पुष्कळ यश वदलां आहे. देह 

हा कष्टासाठीच असल्यामुळे तयाचां सुख वा दु:खां सारखांच मानावां! ' ' कालचे महाराजाांचे हे उद्गार 

काळे याांच्या घरी गेल्यावरही भाऊसाहेबाांच्या मनात घोळत होतेच. काही तरी आणण्यासाठी म्हणून 

काळे आत गेले तेव्हा महाराज म्हणाले, ''भाऊसाहेब, मला आता जाणे जरूर आहे. मी सोमवारी 

जाणार!' ' भाऊसाहेबाांना या शब्दाांनी धक्काच बसला. ते म्हणाले, ''आपल्या माांडीवर मरण येणे हा 

उतसव आहे. आपल्या चरणापाशी अांतकाळ यावा, या इच्छेनां मी इथां येऊन रावहलो आहे. ' ' तयावर 

श्रीमहाराज उद्गारले, ''तसा योग वदसत नाही. ' ' तयावर भाऊसाहेबाांनी ववचारलां, ''मी पुढे काय करू?'' 

श्रीमहाराज म्हणाले, ''तुम्ही बारा वर्े इथेच राहा. ' ' तोच काळे बाहेर आले आवण ववर्य वतथेच 

थाांबला. तया वदवशी रात्री पायाला सूज असतानाही दुसऱ्याच्या खाांद्यावर हात ठेवून उभां राहत 

श्रीमहाराजाांनी रात्री एकपयंत भजन व वनरूपण केलां. या वदवशीही कालच्याचप्रमाणे महाराजाांनी 

नामाचां माहातम्य साांवगतलां. कालही महाराज म्हणाले होते की, ''आपलां वचत्त नामामध्ये गुांतलां म्हणजे 

देहाला प्रारब्धाच्या स्वाधीन करता येतां. ही युक्ती ज्याला साधली तयाला सुखदु:खाची बाधा उरली 

नाही. आपण प्रपांची लोक आहोत म्हणून प्रपांचात उवचत प्रयतन केल्यावाचून राहू नये, पण 

प्रपांचालाच सवषस्व मानून भगवांताला ववसरू नये. ' ' श्रीमहाराजाांना शब्द वदल्याप्रमाणे भाऊसाहेब 

नांतर बारा वषर् गोंदवल्यास रावहले. राम नसलेल्या अयोध्येत  भरतानां श्रीरामाच्या पादुका वसांहासनावर 

ठेवून ज्या ववरक्त वृत्तीनां आवण रामस्मरणात राज्यकतषव्यां पार पाडलां तयाच वृत्तीनां भाऊसाहेब 

गोंदवल्यास रावहले. महाराजाांवशवायच्या गोंदवल्याची रयाच जणू गेली होती आवण भक्ताांचा ओघ 

आटला होता. या  वस्थतीत या बारा वर्ांत भरताप्रमाणेच भाऊसाहेबाांसह काही मोजक्या भक्ताांनी 

ववयोगभक्तीचा कळस साधला.  
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२५१. मागथशीषथ कृष्ि अष्टमी / १९१३! 

चतैन्य प्रेम 

Published: Wednesday, December 25, 2013 

बरोबर शांभर वर्ांपूवी याच वदवशी म्हणजे मागषशीर्ष कृष्ण अष्टमी (शवनवार, २० वडसेंबर १९१३) 

या वतथीला श्रीमहाराजाांनी आपले सासरे बापूसाहेब देशपाांडे याांना सूचकपणे आपल्या मृतयूचा सांकेत 

वदला, पण तयाांना तो समजलाही नाही! महाराज म्हणाले, ''बापू, आकाशातून कुऱ्हाड सुटली आहे! ' ' 

आपल्या मुलीच्या मृतयूचा हा सांकेत असल्याचे वाटून घाबरून सासरे बोलून गेले, ''महाराज! माझी 

मुलगी लहान आहे! ' ' महाराज चटकन म्हणाले, ''बरे तर, राम तुमच्या मनाप्रमाणे करील. ' ' आपल्या 

मुलीचा मृतयुयोग टळला, या भावनेनां सासरेबुवा वनवश्चांत झाले असावेत. खरां  तर श्रीमहाराजाांचा 

असामान्यपणा  गेल्या चाळीस वर्ांपूवीच्या पवहल्या भेटीपासूनच सासरेबुवाांना उमगला होता. 

श्रीमहाराजाांच्या प्रथम पतनी सरस्वती याांचा १८७९च्या आसपास मृतयू झाला. पुढे वडील रावजी 

याांचा मृतयू झाला. तयानांतर आई गीताबाई याांनी महाराजाांना दुसरा वववाह करण्याचा आग्रह केला. 

महाराज तेव्हा वतशी पार केलेले होते. ते म्हणाले , ' 'लग्नाबाबत मी तुझां ऐकेन पण एका अटीवर. 

मुलगी मी पसांत करीन! ' ' आईनांही आनांदानां कबुली वदली. नांतर महाराज गोंदवल्यापासून बऱ्याच 

कोसाांवर असलेल्या आटपाडी गावी, बापूसाहेबाांच्या घरी आले. बापूसाहेबाांचां घर तसां सुखवस्तू 

होतां, पण तयाांना पाच-सहा मुलीच होतया. महाराज तयाांच्याकडे गेले व लग्नाच्या मुली दाखवा, असां 

म्हणाले. महाराजाांच्या घरी शेतीभाती भरपूर होती, कुळकणी म्हणूनही ते काम करीत होते. गोंदवले 

पररसरात अनेक जण तयाांचा सल्ला घेत. तयामुळे महाराजाांच्या पररचयाचां कुणीतरी लग्नाचां असावां, 

असां वाटून देशपाांडे याांनी आनांदानां आपल्या मुलींना बाहेर बोलावलां. महाराज म्हणाले, ''बापूसाहेब, 

तुमची अजून एक मुलगी आहे.. ' ' देशपाांडे आश्चयाषनां म्हणाले, ''हो पण ती जन्मापासून आांधळी 

आहे. वतच्याशी कोण लग्न करणार?'' महाराज म्हणाले, ''मी करणार आहे! फक्त मी पडलो गोसावी. 

तुम्ही ववचार करून वनणषय घ्या.' ' देशपाांडे याांनी आनांदानां होकार वदला. महाराजही घरी परतले 

आवण आईला लग्न ठरल्याचां साांवगतलां. पुढे मुहूताषच्या वदवशी एकटेच आटपाडीला जाऊन 

यमुनाबाई ांशी वववाह करून घरी आले. आई मोठय़ा उतसाहानां समोर आली तेव्हा महाराज म्हणाले, 

''आई, अशा मुलीशी मी लग्न केलां आहे की ही तुझी सून कधी डोळा वर करून तुझ्याकडे पाहणार 

नाही! ' ' या यमुनाबाई ांना आईसाहेब म्हणून ओळखतात. अखांड नामानां अध्यातमातही तयाांनी फार 

मोठी प्रगती केली होती. तयाांच्या सावत्त्वक मुखावर आगळां  तेज असे. तर अशा आपल्या या 

जगावेगळया जावयाच्या साांगण्याचा खरा रोख बापूसाहेबाांना कळला नाही. रात्री महाराज मांवदरात 

वनरूपणास उभे रावहले. पायाांना रग लागली म्हणजे एक पाय उचलून धरावा आवण एकाच पायावर 

उभे राहावे. तया पायाला कळ लागली म्हणजे तो उचलून दुसऱ्या पायावर उभे राहावे, याप्रमाणे रात्री 

दीड वाजेपयंत तयाांनी   दहेाचा अशाश्वतपणा, भगवांताची वनष्ठा, सगणु भक्ती, सांताांच्या सांगतीचां महत्त्व 

याबद्दल वनरुपण केलां. 
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२५२. भजनाचा शेवट आला.. 

चतैन्य प्रेम  

Published: Thursday, December 26, 2013 

बरोबर शांभर वर्ांपूवी याच वदवशी म्हणजे मागषशीर्ष कृष्ण नवमी (रवववार, २१ वडसेंबर १९१३) 

श्रीमहाराजाांनी अगदी सूचकपणे वनरवावनरव केली. सकाळी दहा वाजता श्रीमहाराज खोलीत जरा 

पडले तोच बाहेर अांताजीपांत आवण काका फडके याांच्यात कडाक्याचां भाांडण झालां. तेव्हा दोघाांना 

खोलीत बोलावून महाराजाांनी समजावलां. काका म्हणाले, ''महाराज, पहा आपण नसलात म्हणजे 

असां होतां. ' ' महाराज गमतीनां बोलल्यागत हसून म्हणाले, ''काका, पण उद्या सकाळी मी इथां कुठां  

आहे? आपण रामाच्या घरी आहोत हे न ववसरता जे असेल ते गोड करून घ्यावां. भाांडणतांटा करू 

नये. ' ' सांध्याकाळी श्रीमहाराज गायीच्या गोठय़ाकडे गेले. गोठय़ात तेव्हा पाऊणशे गायीगुरां  होती. 

अभ्यांकर म्हणून एक भक्त तयाांची देखभाल करीत असत. गायींकडे ममतेनां पाहून महाराज वतथेच 

काही वेळ ववसावले. वनघताना तयाांनी आपल्या खडावा अभ्यांकराांकडे वदल्या आवण म्हणाले, ''ही 

जागा फार छान आहे. मी इथेच राहीन. मी येईपयंत या खडावा साांभाळून ठेवा. '' (याच जागी आज 

समाधीमांवदर उभां आहे..) अांधार पडला तसे महाराज मांवदरात परतले. तयाांच्या प्रकृतीस आराम पडत 

नाही तोवर उपास करायचा सांकल्प आप्पा जरांडीकर याांनी सोडला होता. तयाांना महाराज म्हणाले, 

''आप्पा, उद्या मला बरां  वाटेल! ' ' तयाांनी आग्रह करून आप्पाला जेवायला बसवलां. रात्री नऊ 

वाजता सवष मांवदर स्त्री-पुरुर्ाांनी भरून गेलां. सुरुवातीला महाराज पायाची सूज साांभाळत एकेका 

पायावर उभां राहात पे्रमसांवाद साधत होते. रात्री दहानांतर एका जागी उभां राहून तयाांनी आपल्या 

आयुष्यातलां अखेरचां भजन व वनरूपण सुरू केलां. उभां राहण्याचे ववलक्षण कष्ट होत असतानाही 

महाराज कळकळीनां गात होते आवण बोलत होते. श्रीमहाराजाांनी एक-एक करीत वनवाषणीचे पाच 

अभांग म्हटले आवण तयातून अखेरचा बोध साांवगतला. पवहल्या अभांगात, आता मला वनरोप दे, 

अशी आळवणी रामरायाकडे केली. दुसऱ्या अभांगात आपल्या माणसाांना तयाांनी नामाचां महत्त्व 

साांवगतलां. नामसाधना हीन मानू नका, असार अशा दृश्य सांसारात अडकू नका, आयुष्याचा नेम 

नाही तेव्हा नामाचा नेम सोडू नका, असां तयाांनी कळवळून साांवगतलां. वतसऱ्या अभांगात आता आयुष्य 

सांपत असून पुन्हा येणां नाही, असां साांगून रामरायाची अनुमती मावगतली. चौथ्या अभांगातून सवष 

लहानथोराांना नमस्कार करीत तयाांच्याकडे जाण्याची अनुमती मावगतली. प्रतयेक अभांगागवणक 

प्रतयेकाचां अांत:करण वपळवटून वनघत होतां. रात्रीचा दीड वाजला आवण श्रीमहाराजाांनी सवाषना 

पे्रमभरानां नमस्कार केला. सवाषकडे वातसल्यानां पाहत धीरगांभीर स्वरात महाराज गाऊ लागले.. 

भजनाचा शेवट आला। एकवेळ राम बोला।।१।। आवजां पुण्य पवषकाळ। पुन: नाहीं ऐसी वेळ।।२।। 

रामनाम वाचें बोला। आतमसुखामाजीं डोला।।३।। दीनदास साांगें वनका। रामनाम स्वामी वशक्का।।४।। 

जो-तो महाराजाांना डोळयाांत साठवू पाहत होता. डोळयाांना साक्षात वदसणारा हा अखेरचा साक्षातकार 

आहे, हे कुणाला माहीत होतां? 
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२५३. अमृतघनटका 

चतैन्य प्रेम  

Published: Friday, December 27, 2013 

आपल्या आयुष्यातलां अखेरचां वनरूपण सांपवून महाराज आसनावर बसले तेव्हा रात्रीचा दीड वाजून 

गेला होता. लोकाांनी तयाांच्या पायी माथा टेकवून तयाांचां दशषन घेतलां. नांतर सवाषना वनजावयास साांगून 

ते खोलीत गेले. तीन-चार भक्तमांडळी तयाांच्याबरोबर होती. पहाटे चार वाजता श्रीमहाराज डाव्या 

कुशीवर वळले तेव्हा 'श्रीराम श्रीराम ' असा माधुयाषनां भरलेला नामोच्चार तयाांच्या मुखातून झाला. 

पाच वमवनटाांनी ते उठून बसले. खोलीतली चार-पाच मांडळी जागतच बसली होती. तयाांच्याकडे 

एकदा पाहून वसद्धासनात तयाांनी डोळे वमटले. सव्वापाचच्या सुमारास तयाांची समाधी उतरली. मग 

मांवदरात तयाांनी रामरायाला साष्टाांग दण्डवत घातला आवण 'माझ्या माणसाांना साांभाळ', अशी प्राथषना 

केली. खोलीत परतून ते बसले तेव्हा का कोण जाणे, पण वामनराव ज्ञानेश्वरी याांनी तयाांच्या पायावर 

डोके ठेवले. श्रीमहाराजाांनी तयाांच्या डोक्यावर उजवा हात ठेवून तयाांच्याकडे पे्रमानां पावहलां आवण 

म्हणाले, ''जेथे नाम तेथे माझा प्राण। ही साांभाळावी खूण।। ' ' श्रीमहाराजाांच्या मुखातून झालेला हा 

अखेरचा बोध! बाकीच्या भक्ताांनीही वामनरावाांचां अनुकरण केलां. प्रतयेकाच्या डोक्यावर हात ठेवून 

महाराजाांनी तयाांना पे्रमभरानां पावहलां. मग डोळे झाकून घेतले. तयावेळी 'अमृत ' नावाची उत्तम घवटका 

सुरू झाली आवण श्रीमहाराजाांनी आपलां अवतारकायष सांपवलां. 'महाराज गेले ' हे शब्द अांत:करण 

कापत वातावरणात घुमू लागले. आनांदाचा आधारच वहरावला गेल्याचां जहरी वास्तव हे शब्द साांगत 

होते.. ते ऐकणांदेखील असह्य़ होतां. तया वदवशी ब्रह्मानांदबुवा कनाषटकात गदग येथे होते. बेलधडीला 

जायला म्हणून ते घरातून जाताच गोंदवल्याची तार आली. तयाांचे पुतणे भीमराव ती घेऊन स्फुां दत 

रडत तसेच रस्तयानां धावू लागले. दोन-तीन मैल पळत गेल्यावर लाांबवर तयाांनी बुवाांना गाठलां. धापा 

टाकत तयाांनी ती तार हाती ठेवली. ती वाचताच ब्रह्मानांदबुवा जवमनीवर कोसळले आवण लहान 

मुलागत आक्रां दत म्हणाले, ''श्रीमहाराज चालतेबोलते ब्रह्म होते रे! दोन रुपयाांचां वतवकट काढलां की 

डोळयाांनी पाहायला वमळत होते.. ' ' आज या घटनेला शांभर वषर् लोटली. मागषशीर्ष कृष्ण दशमी 

(२२ वडसेंबर १९१३) या वदवशी श्रीमहाराजाांनी देहावतार सांपववला. श्रीमहाराज गेले.. पण जे 

सदोवदत आहेतच तयाांना कुठलां जाणां-येणां? फक्त तयाांच्या अवस्ततवाची जाणीव वटकायची तर ती 

नामानांच वटकेल. श्रीमहाराज साांगतात, ''तुम्हाला स्वत:ला कळत नाही इतकां  तुमच्या मनातलां मला 

कळतां. ते ओळखूनही तुम्ही नाम घेता म्हणून मी तुमच्या मागां-पुढां चालतो. नामाची ज्योत जळती 

ठेवा. मी तुमच्या स्वाधीन होऊन राहीन, नव्हे मी तुमचा ऋणी होईन. तुम्हाला नामाची अतयांत 

आवड लागली की माझा आनांद उचांबळून येतो. मग तुमच्यासाठी काय करू अन् काय नको, असां 

मला होऊन जातां. कारण नामावर प्रेम करणां म्हणजेच माझ्यावर पे्रम करणां! नामात मन ठेवा. हे 

माझां खरां  दशषन आहे. मी साांवगतलेलां स्मरणात ठेवा. माझ्या साांगण्यात मी आहे. मला दुसरां  कुठेही 

पाहू नका. ' ' आता अखेरच्या दोन भागाांत काही आवजूषन साांगायचां आहे. 
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२५४. साक्षात ्

चतैन्य प्रेम  

Published: Monday, December 30, 2013 

जीवनात श्रीमहाराजाांनी प्रवेश केला. गढूळ पाण्यात तुरटी वफरली की पाण्याचा एकही अांश तुरटीच्या 

प्रभावातून सुटत नाही. तसां गढूळ जगण्यात श्रीमहाराज आले आवण जगणां हळूहळू तयाांच्याच 

ववचारानां व्यापू लागलां. श्रीमहाराजाांच्या चररत्र आवण बोधाचा सांग इतका अतूट झाला की 

जगण्यातल्या प्रतयेक प्रसांगाला सामोरां  जाताना तयाांच्या चररत्रातला प्रसांग अथवा बोधवचन आठवे 

आवण काय करावां, काय करू नये , याचां मागषदशषन होई. ते वागण्यात दरवेळी येईच , असां नव्हे. 

माझ्यासारख्या जडमूढ वजवाच्या जीवनात या प्रवक्रयेला वेग आला तो श्रीगुरुदेवाांच्या साक्षात् 

सहवासानां. तयाांच्या घरात प्रथम पाऊल टाकलां तेव्हा आपण जणू गोंदवल्यातच पाऊल टाकलां 

आहे, असां आतून अगदी  स्पष्ट जाणवलां. तरी एकदा काहीशा धाडसानां श्रीगुरुदेवाांना म्हणालो, 

''शांभर वर्ांपूवी तुम्ही इतके कठोर नव्हता! ' ' श्रीगुरुदेव तातकाळ म्हणाले, ''शांभर वर्ांपूवीइतके 

तुम्ही तरी सवष जण कुठे सरळ मनाचे आहात?'' मग म्हणाले, ''आणखी शांभर वर्ांनी आणखी 

कठोर व्हावां लागेल! ' ' वकती खरां  आहे पहा. या सृष्टीत अनांत रूपाांद्वारे सद्गुरू अनांत वेळा अवतरले, 

पण भौवतकासाठीचां आमचां रडगाणां काही सांपलां नाही आवण पुढेही कधी सांपणार नाही. एक प्रसांग 

आठवतो. भौवतकासाठीच्या या रडारडीला ववटून एकदा श्रीगुरुदेवाांनी सवाषना बजावलां, ''मला 

कुणीही तोंड दाखवू नका ''. खरांतर प्रतयेकाची वकतीतरी कामाांची यादी बाकी होती! कुणाचां टेंडर 

अडलां होतां, कुणाला बांगल्यावर दुसरा मजला चढवायचा रावहला होता, कुणाच्या मुलीचां लग्न ठरत 

नव्हतां. तेव्हा गुरुदेवाांनी नाराज राहाणां, परवडणारां  नव्हतां. श्रीगुरुदेव तेव्हा परगावी वनघाले होते 

आवण गाडी इलाहाबाद  स्थानकात पोहोचली तेव्हा मोठय़ा धाडसानां अनेक वशष्य डब्यात वशरले. 

या वेळी तर वकतयेकाांनी हजार-हजार रुपयेही गुरुदेवाांच्या चरणी ठेवले. ते पाहून तर ते अवधकच 

सांतापले आवण प्रतयेकाला फैलावर घेऊ लागले. खडसावून म्हणाले, ''आता माझा सौदा पक्का 

आहे. 'राम की काम '? काम हवा तर बाजारात चालते व्हा , राम हवा तरच माझ्याकडे या. ' ' मग 

क्षणभर शाांत झाले. डब्यातही स्मशानशाांतता होती. तोच वखडकीतून स्वर आला, ''एक रुवपया दे 

दे बाबू ''.. गुरुदेवाांनी मान वळवून पावहलां. एक जख्ख म्हातारी वभकारीण उभी होती. तयाांनी लगेच 

पायाशी पडलेल्या नोटाांकडे पावहलां आवण क्षणाधाषत सगळया नोटा उचलून वतच्या कटोरीत 

टाकल्या. तया पाहताच वतच्या हातून कटोरी गळून पडली आवण हात जोडून थरथरत रडत ती 

जोरजोरात म्हणाली, ''मुझे भीक नहीं, मुझे मुक्ती दे दो महाराज.. मुझे मुक्ती दे दो! ' ' मला भीक नको, 

मला मुक्ती द्या! आजही तो प्रसांग डोळयासमोर आला की अांगावर काटा येतो. वजला भीक 

मागण्याचा पूणष अवधकार पररवस्थतीनां वदला होता, वतला महाराजाांकडे काय मागायला पावहजे हे 

कळलां होतां आवण आमची पररवस्थती खाऊन-वपऊन सुखाची असूनही आमचां भौवतकासाठीचां भीक 

मागणां सुटलां नव्हतां. श्रीमहाराजाांकडे खरां  काय मावगतलां पावहजे हे वतनांच वशकवलां. 
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२५५. मागिं 

चतैन्य प्रेम  

Published: Tuesday, December 31, 2013 

शेवटचा भाग सुरू करीत असताना कालच्या भागाबद्दल एक गोष्ट स्पष्ट केली पावहजे. भावप्रवाहात 

जे वलवहलां, तयातून श्रीमहाराज पुन्हा दुसऱ्या रूपात अवतरले आहेत, असा समज कुणी करून घेऊ 

नये. श्रीमहाराजाांना तयाांच्या ववचारातच पाहण्याचा प्रयतन करावा आवण तयाांनी वदलेलां नाम 

अांत:करणात गोंदवून घ्यावां! तेच तयाांचां खरां  दशषन आहे. असो. आता मुख्य ववर्याकडे वळू. 

भौवतकाचां आमचां रडगाणां इतकां  तीव्र आहे की तया कलकलाटात, श्रीमहाराजही आमच्याकडे 

काहीतरी मागत आहेत , हे ऐकूही येत नाही. ते काय मागतात? श्रीब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज 

एकदा म्हणाले, ''मांवदराबाहेर वभकारी असतो ना, तो येणाऱ्या-जाणाऱ्याकडे आशाळभूतपणे पाहत 

असतो. वनदान हा तरी मला भीक देईल, असां तयाला प्रतयेकाकडे पाहून वाटत असतां. अगदी 

तयाचप्रमाणे माझ्याकडे येणाऱ्या प्रतयेक  माणसाकडे आशाळभूतपणे पाहून मलाही वाटतां की, हा 

तरी माझां ऐकेल, हा तरी नाम घेईल! ' ' श्रीमहाराजाांची ही कळकळ आपल्यापयंत पोहोचते का? ती 

पोहोचून तयाांच्या इच्छेनुसार जगण्याचा प्रयतन आपण सुरू करतो का? तो प्रयतन केला तर तयात 

लाभ तयाांचा आहे की आपला? काय होईल तसां वागल्यानां? तर वनदान आपण माणसासारखां तरी 

जगू लागू! वसद्ध जाऊ दे, साधकही जाऊ दे, वनदान चाांगला माणूस होण्यासाठी तरी श्रीमहाराजाांच्या 

बोधानुरूप जगण्याचा अभ्यास सुरू केला पावहजे. आपण माणूस म्हणून जन्मलो आहोत तर 

माणसासारखांच जगलांही पावहजे. आपलां हे वचांतन श्रीमहाराजाांच्या ज्या वाक्यापासून सुरू झालां वतथे 

आपण परतलो आहोत. ते वाक्य असां होतां, ''मनुष्य म्हणून जन्मलेला माणूस, माणूस म्हणून मेला 

तर खरा. ' ' तेव्हा माणूस होण्यासाठी तरी तयाांच्या मागाषनां चालू. वनदान प्रयतन करायला काय हरकत 

आहे? कधी साधेल, कधी चुकेल; पण यालाच तर अभ्यास म्हणतात  ना? तेव्हा हा अभ्यास आपण 

अखेपयंत करीत राहू. आपलां हे वचांतन आता सांपलां. श्रीमहाराजाांच्या स्मृतीशताब्दी वर्ांत तयाांचां 

स्मरण साधलां, याचा आनांद अपार आहे. खरांच श्रीमहाराजाांचा बोध वाचू शकलो, तयावर वलहू 

शकलो, माझ्या शब्दज्ञानाचां साथषक झालां. पण हेदेखील कसां म्हणावां? माऊलींनी रेडय़ाच्या तोंडून 

वेद वदववले, यात तया रेडय़ाचां सामथ्र्य ते काय? पण जर लोक भुलून कल्पना करू लागले की, 

''हा रेडा फार ज्ञानी असला पावहजे , वेदाचां ज्ञान तयाच्याकडून घेतलां पावहजे,'' तर काय होईल? 

तयावर कडी म्हणजे तया रेडय़ालाही भ्रम झाला आवण तो 'आपलां ' ज्ञान पाजळायला पुढे सरसावला, 

तर काय होईल? आपणच कल्पना करू शकता. तेव्हा खरां  लक्ष रेडय़ाकडे नव्हे तर ज्यानां वदवून 

घेतलां तया माऊलीकडेच पावहजे. आपलां सदर इथेच पूणष झालां. वचांतनाच्या ओघात कुणाचां मन 

दुखावलां असेल तर तयाांनी क्षमा करावी. श्रीमहाराजाांच्या अथाांग चररत्र व बोधसागरातून भरलेली 

माझी ओ ांजळ ररती झाली आहे आवण हात कृतज्ञतेनां जोडले गेले आहेत. मी आपणा सवाषचा अतयांत 

ऋणी आहे. नमस्कार.   

 

|| जानकी जीवन स्मरि जय जय राम ||  
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