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“नात्यातील बंध”, एक अध्यात्मिक विचार 

 

 

Marriage or relations or bond is not the adjustment, "लग्न म्हिजे तडजोड", हा घासलेला, णकंवा घासून पुसून 

स्वच्छ करुन वापरायचा शब्द नाही - तर एकमेकांनी एकमेकांच्या णवचार प्रवाहाला समजले पाणहजे, मानणसकता 

समजली पाणहजे. ती देखील सांगून, समजाउन नाही, नैसणगिकररत्या, साहणजकतेने. 

 

अहंकाराला सोडून दोन नात्यातला बंध खुलवायचा असतो, ओढून तािून त्यासाठी प्रयत्न नको, णतथेही नैसणगिकता, 

साहणजकताच महत्वाची. 

 

साहणजकता हा गुि णनसगाित असतो म्हिून णनसगािवर आतं्यणतक णन नैसणगिक अपेक्षारणहत पे्रम हवे. 

 

साथसोबत म्हिजे आणथिक, शारीररक संगत नाही, ती मानणसक सोबत जास्त असते, ती न मागता समजिारी भाषा 

असते. 

 

सारं काही कसं मनस्वी हवं, औपचाररकता नको, देखावा नको - पैशाचा देखावा तर मुळीच नको, हव्यास नको, कुिाची 

बरोबरी देखील मुळीच नको. 

 

आज णनसगािचा पयािवरिाचा ऱ्हास होत चालला आहे, त्याची नुसती जािीव असून उपयोग नाही, contribution हवय, 

यासाठीच्या अभ्यासांती कृती हवी. 

 

Instead of contribution on social media, one should be eager to work for, should accelerate the 

action forces. 

 

Once we understand, once we are part of sustainable living, we minimize the consumption in all 

aspects, in day today life. 

 

याचा अथि संन्यास घेउन जंगलात राहिे नाही, तर सारे उपभोग घ्यायचे. इच्छा अपूिि ठेविे हे घातकच. पि पयािवरि 

असंतुलन, सामाणजक भान, आजची सामाणजक पररस्थथती, या सवि गोष्ीचंी योग्य जािीव ठेउन, समतोल साधत, योग्य-

अयोग्य पररक्षि बुस्ि जागृत ठेउन. सारासार णववेक हवा. फक्त स्वतःचा णवचार नको, स्वकें णित आचरि नको.  

 

डोळे झाकून सगळे जे करताहेत ते नाही करायचं. आपले िेगळेपण वसद्ध नाही केले तर मानि-जन्म व्यर्थ 

(आपण पशु नाही) - आचार, विचार, आहार, विहार वन कृतीमधून वसद्ध केले पावहजे, आवण हे सारे अगदी 

सहज, साहवजकतेने व्हािे. 

  

लग्न हा एक णवचार आहे कृती नाही. आपि कृती समजतो णन जन्मभर कृतीमधेच अडकतो, त्याच्यापुढे जातच नाही. पंच 

कमेंणिये, आिी फार फार तर पंच ज्ञानेंणिये, इथवरच पोचतो, पि त्या पलीकडे मन असते, ते णवचार करत असते. 

आपल्या नात्यात बहुतेक कृती मनाचे न ऐकता होतात. आपि आपल्याच मनाची फसविूक करतो. अगदी जन्मभर हेच 

चालू असते. अगदी आपल्या जोडीदाराशी देखील. त्यामुळे केवळ व्यवहाररक संबध उरतात. जीवन कंटाळवािे होते, 

तोच तो पिा येतो. 

 

तुका म्हणे होय मनासी संिाद | अपुलाची िाद आपणासी || 
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संतशे्रष्ठ तुकाराम महाराजांचे सरळसोट णलखाि म्हिजे त्या ओजंळीतल्या पाण्यासारखंच, णनमिळ आणि शुध्द रहायला 

सांगिारं. जो काही वाद – संवाद आहे तो आपला आपिाशीच, आणि आपलं मनंच आपला आरसा आहे, हेच पुन्हा पुन्हा 

सांगिारं. स्वतःचा स्वतःशी चालू असिारा हा संवाद तसा णवरळाच. त्यातून आत्मपरीक्षि घडते. स्वतःच्या आत्मणवश्वासाची 

णदशा शोधण्याचा तो प्रयत्न असतो. तुकोबांना ते जमले. आपि णनदान तसा प्रयत्न करायला हवा. संवाद साधायला हवा 

आणि तुटलेला संवादही साधायला हवा. 

 

खरे तर आपण मनाशी संिाद करणेच विसरलो आहोत. त्यामुळे हा णवचार देखील जड होतो, समजतच नाही. 

कमेंणिय आि ज्ञानेणिय देखील बाह्य आहेत मन सूक्ष्मेंणिय आहे, णतथे आंतररक संवाद होतात. पि एवढा णवचार कोि 

करतय, कुिाला आहे एवढा वेळ? आणि म्हिून आपल्याला कशातूनही सुख, आनंद णमळत नाही. कारि आनंद आंत 

असतो, तो आपि बाहेर शोधतो, बाह्य वसंू्तमधे शोधतो, णन शेवटी थकून जातो. भौणतक गोष्ीचंी भूक, हाव ही कधीच न 

संपिारी असते. 

 

नाते म्हिजे काय ते णनसगािकडून णशकावे, नात्यामधली णनरागसता णनसगािपेक्षा जास्त कुिी समजाऊ शकत नाही. झाड 

सावली देताना भेदभाव करत नाही, फूल तोडल्यावर देखील त्याचा गंध कमी होत नाही, णनसगाितील प्रते्यक गोष्ीचा 

अगदी शेवटपयंत उपयोग होतो. नदी सागराला णमळाल्यावर स्वतःचे अस्स्तत्व णवसरते, तसे दोन नात्यांचे झाल्यावर ना 

भेद, ना णभती, ना वेगळा णवचार. 

 

यातल्या प्रते्यक गोष्ी प्रते्यकाला पटायलाच हव्यात असे नाही. पि जर जास्तीत जास्त गोष्ी पटत नसतील तर तुम्ही 

भौणतक जगतात गुरफटलेले आहात. आणि पटत असतील तर तुम्हाला अध्यास्त्मकतेची म्हिजेच णनसगािची ओढ आहे. 

दोन्हीचंा योग्य तो समतोल साधिे खरे तर महत्वाचे आहे. 

 

आणि शेवटी एक आवश्य सांगावेसे वाटते णक, प्रते्यक गोष्ीसाठीची ती वेळ आली की ती गोष् णमळायला वेळ लागत 

नाही. आपल्याला त्या आधीच घाई झाली असते. फक्त कृती महत्वाची, अपेक्षा नको. त्याची काळजी करिारा सविशे्रष्ठ 

आहे, मग त्याला प्राि समजा, णनसगि समजा, चेतना-शक्ती समजा अथवा भगवंत. बघा पटते का. 

 

 

श्री गुरुदेि दत्त 
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Weblink:  

(1) http://bit.ly/2xQI6GJ 

(2) http://bit.ly/2wv7m3E 
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