
मानो या ना मानो.... " "शाबर म�ंाचंी श�� आ�ण वा�तव

मी �शवगोर�योग �लखाणाला स�ुवात के�यापासनू मला सवा�त जा�त काही �वचारल गेले अेसले

तर त शेाबर म�ंाबं�लच, /�शवगोर�योग साधक अस�यान अे�या��मक धा�म�क ��ेातील जी

अनके मडंळ� सहवासात आली �या�ंयाही त�डनू शाबर म�ं - .त�ं याब�लच सतत ऐक�यात आले

कुणास आवडो न आवडो, मी �शवगोर�योग अ�यासक �हणनू शाबर म�ंाब�ल माझ �ेवचार माडंत

आह.े ,�यानंा कुणाला शाबर म�ंा�ंया व�ैा�नक आधाराबाबत जाणनू �यावयाच आेह �ेयानंी ह लेखे

आवजू�न वाचाव.ं " "या�ठकाणी शाबर म�ंात श�� असत येाच सेखोल �व�षेण मी माडंणार आहे

�यामळु अेगद� कुणीही ना��तक, , ,अ�ह�� व�ैा�नक ��ूी �च�क�सक अशा सवा�च◌ �ेच�क�सके�रता

सहष� �वागत असले.

" "शाबर म�ंश�� आ�ण वा�तव

शाबर म�ंश��बाबत जाणनू घ�ेयापवु� �थम आप�याला " ,स�ृीतील नादश�� �प�डी त �े�हाडंी

�स�ातं, चतै�यत�व आ�ण या सवा�ना जोडणारी �यानश�� �हणजचे सकं�पश�� जी

मानसशा��ात इ�छाश��/ ".�ढ बळ या नावान ओेळखली जात येाबाबत जाणनू �याव लेागले

कारण जोपय�त ' , 'स�ृी शरीर व मन सकं�पना �प� होत नाहीत तोवर म�ंश�� मागील व�ैा�नक

आधार समजण केठ�ण वा अश�यच आह.े , /आता हचे पहा अलीकड �ेव�ान��ेात �वर �व�न

�व�◌ानावर बरचे सशंोधन होत आह आे�ण याचाच सदंभ� घते अनके म�ंाबंाबत �प�ीकरण द�ेयात

यते.े पण भ� जरी यावर अधंानकूरण करत असतील तरी ब�ताशं �च�क�सक मा� या

�प�ीकरणावर तस◌ नेाखषूच �दसतात ना?

आ�ण याउलट नाथ साधक मा� अजपा म�ंास मह�व दतेो. अजपा �हणज ईेथ मेाळ ओढायची

नसत,े .तसचे म�ंातील श�दाचंा मो�ान उं�चार दखेील करायचा नसतो �ासो��वासात ई�र�यान



हाच नाथ�स�ाचंा अजपा जप, .यास काही �ठकाणी सोहम स्ाधना दखेील �हणतात स�ृीतील

नादश��शी या अजपा साधनने संपंक� कसा होऊ शकतो? शाबर म�ं �हणताना नमेकं श�दा�या

अथा�म�य चेम�कार आह के� भावनमे�य?े अथ� न समजता शाबर म�ं �हणता अनभुतूी �मळ शूकेल

का? , ?कि◌वंा अथ� समजला परतं शुाबर म�ं यो�य उ�चारान येो�य �व�नत �हणता न आल तेर काय

शाबर म�ंाचंा नमेका लौक�क आ�ण पारलौक�क प�रणाम कसा होतो? आ�ण सवा�त मह�वाचे

�हणज,े " ? . ,याची आज गरज आह केा ह वे अस अेनके �� पडण सेाह�जकच आह हेोय याची

उ�र दंखेील दतेा यवे शूकतात.

...................................................

भारतीय �ाचीन अ�या�म�ानास अधं�व�ास �हणनू अवहलेना कर�याचा �कतीही �घात जरी

असला तरी, , , "मी �हणले आज एक गो� चागंली घडत आहचे ती �हणजेआज ��यके गो� ही

�च�क�सा- ,�माण कसोट�वर तासनू पहायची मागणी होत आेहेआताची त�ण �पढ� ही

श�द�ामा�यावर वि◌�ास न ठेवता अनके शकंा-�� उप��थत करत �याची व�ैा�नक ���कोनातनू

तक� श�ु उ�र मंागत आहते" , , "थोड�यात याचा अथ� हा स�ुा �नघतोच �क नसुतचं व�ैा�नकता

�हणत �ाचीन �ान लाथाडण बंदं होऊ शकत,ं पण याकरीता अ�या��मक ���ची सवंाद

साध�याची व अशा �च�क�सलेा उ�र दं�ेयाची तयारी असली पा�हज,े अशी �च�क�सा करताना जर

�स�ातं- ,�मये कसोट�वर आपलीच काही ��हतके चकु�ची ठरत असतील तर ती मा�य क�न

अ�धक सखोल अभ◌य्ास क�न �यात ����या करायची आपली तयारी असली पा�हज"े, जर खरे

अथा�न आेपण अ�या�मास समाज�हतषैी मानतो तर मग त एेकागंी, �रा�ही प�तीन केा �हणनू

माडंायच?े - -ल�ात घतेल पेा�हज के� आज जर धम� अ�या�म कम�काडं बदनाम झाल आेह तेर ते

याच स�ा�पपास,ू , , .पदलोभी अध�वट �ानी हकेेखोर धम� मात�डामंळुे

�हणनूच या�ठकाणी " "शाबर म�ंात श�� असत हेा एक �वषय घऊेन सखोल �व�षेण माडंताना

मी अगद� कुणीही ना��तक, , ,अ�ह�� व�ैा�नक ��ूी �च�क�सक अशा सवा�च �ेच�क�सके�रता सहष�



�वागत करतोय. कुणास आवडो अगर न आवडो पण मी मा�या कुवतीनसुार शाबर म�ंा�ंया

व�ैा�नक आधाराबाबत �शवगोर�योग अ�यासक �हणनू माझ �ेवचार माडंत आह.े मला सपंणू�

खा�ी आह �ेक ह वेाचणारा�या �ज�ासा मी बरचे अशी पणु� करील,

पढु वंाच,ू " "काय आहते शाबर म�ं आ�ण काय आह �ेयाच मंह�व वत�मान ��थतीत

..................................................................................

काय आह नेादश��?

साधारणपण मेन�ुयाला आप�या सभोवताली ज �ेदसत तेचे जग आह अेस वेाटत.े थोडासा अ�धक

अ�यास करता, " , , , , , "पाणी जमीन वन�पती पशपु�ी क�टक माणसू ह सेव� �मळनू बनत तेी स�ृी

अस �ेयाला वाटत.े ,"�या�नही पढु सेशंोधन करता न �दसणारी परतं वुातावरणात असणारी हवा

�व�न प◌र्काश �हतार इे�याद� बाबतीत शोध घतेला" तर न�ान�ा पवू� कधीही न पा�हल�ेया

गो�ी कळ लूागतात, कळत के� �नसगा�म�य येा सगळयाचं �ेमाण व �याचंी रचना अशा �व�श�

�कार केेललेी असत के�, .प�ृवीवर एक सतं�ूलत जीवन चालत राहाव मेानवान येा �व�रह�याचंा

सततपण शेोध घतेलाय आ�ण पढुहेी घते राहीलच. अशाच रह�यापंकै� एक �हणज से�ृीतील

नादश��. ,ऋषीमनु�नी स�ृी�या उगम सचंालन आ�ण अतंास या नाद��ास कारणीभतू ठरवले

आह.े .अ�या�म सशंोधनात या नादश��बाबतच अ�धका�धक अ�यास आहे

नादाच देोन �कार, , ,प�हला आहत �हणज मेन�ुया�ार उे�प� सरू लय ताल �ा�ंयासह असले तर

आ�ण �सरा अनाहत �हणज से�ृी�न�म�त नाद जो �यानाव�थतेच जाणवतो. हठयोग �द��पका या

योग �थंातं �ाणायामा�ार नेादानसुधंान कर�यासबंधंीच �ेनद�श आहते. �णवाचय्ा उ�चाराने

�ाणश�� नाभीपासनू �ादशातंापय�त ( )म�तका�या वरील अवकाश उ��ातं होत जात सम�ुाची

गाज, , .मघेाचंी गज�ना नगा�याची पडघम अस �ेथलू श�द यो�याला सषु�ुना नाडीत◌नू ऐकू यतेात

पढु पेढु हे नेाद अ�धका�धक स�ूम होत जातात आ�ण शवेट� एकच उरतो तो नाद��ह. थोड�यात



काय तर जागतृ मन ह आेहत नादास तर जाणत पेरतं अुतंम�नान अेनाहतास जाणल के� मगच

व�ै�क मनाशी सपंक� साधता यतेो.

�हणनूच शाबर म�ंश��बाबत जाणनू �यावयाच अेसले तर व�ै�क मनाशी सपंक� कसा साधावा हे

समजलचे पा�हज आे�ण याक�रता अनाहाताची जाणीव क�न दणेारी �यानाव�था साधली पा�हज.े

ही �यानाव�था साध�याकरता माणसाला स�ृीतील चतै�यत�वाबाबत दखेील मा�हती असावी जी

आपण पढु पेा�न.

..........................................................................................

अ�या�म सागंत के�," .अण�ुया गभा�पासनू आकाशगगंपेय�त सव�� चतै�याचचे अ��त�व आहे

आप�या दहेातही चतै�यत�व आह,े एकदा त �ेनघनू गले के� आपला दहे पचंमहाभतूातं �वलीन

होतो. , - - :थोड�यात आपण चतै�यत�वा�याच मदतीन �ेव�ातील �ान �हण करीत सघंष� आनदं � ख

भोगतो. , , , , ,आप�या जीवनप�तीत काम �ोध लोभ मोह मद म�सर ह षेडी�रपुंसतत आदळत

असतात. "�या ��ंाचंा नाश क�न जो योगसाधक सतं�ुलत ���म�वाचा धनी होतो तोच

स�्थत��", :�याचा सखुा�तरकेान अेहकंार वाढत नाही आ�ण � ख�तरकेान केोलमडनू �यास

आ�मह�याही करावीशी वाटत नाही. .तो खबंीरपण �ेा�त प�र��थतीशी लढा दतेो परतं हु सेवा�चय्ाच

बाबतीत सारखपेणान घेडत केा? ?नसले तर याच केारण काय

ह मेाझचं उदाहरण पहा, ,माझा अपघात झाला होता मण�यास �खापत अस�यान डेा�ा हातातील

ताकद / . / , ?श�� गलेी ताकद गलेी �हणज केाय तर हात चतै�यहीन पाढंरा पडला कशामळु बेर मंतृ

शरीर पा�न या चतै�याच मंह�व जरी सवा�ना कळत असल तेरी अजनू एक गो� ल�ात यते.े ती

मह्णज आेपणा सा�यासंच हात, , , , , , ,पाय नाक कान डोळ �ेवचा �ज�हा जनन���य वे ब�ु� वगरैे

आहते परतं �ुयाचंा वापर कर�यात ��यकेा�या �मतते फरक आह.े तो कशामळु तेर या

चतै�यत�वामळुचे.



अकारण उदास वाटण,े - - , -�नराशा सतंाप �षे जाणव लूागण एेखा�ा बाबतीत अ�त�र� मोह

लोभ- .वासना ही ल�ण शेरीरमनातंग�त �बघाडाचंी पवु�सचूना दतेात काही �बघाड ता�का�लक

असतात, ,काही उपायानंी तर काही आपोआपच बरहेी होतात तर काही �दघ�काळ �टकणार ने बरे

होणार.े ?ह �ेबघाड �न�वळ शरीराचा केमीकल लोचा �हणायच के� चतै�यत�वाची �कमया

शारी�रक जडणघडणीत या चतै�यत�वाच �ेकती मह�व? -शरीर मना�या ��यके इ�ं�य अवयवास

चतै�याचा नसै�ग�क परुवठा कुठून होतो आ�ण तो कृ��म�र�या वाढ�वता यऊे शकतो का याच उे�र

�व�ान दईेल का? ( , ,कदा�चत भ�व�यात दऊे शकेलही �यरुालेाजँी हाम��स मानसशा�� �याच

�दशने �ेय�नरत �दसतये) ?परतं आुज याच सेपंणू� उ�र आह केा पहा एक�कड �ेव�ान राबत आहे

�व�वध आजार सम�याचं �ेनराकारण क�न म�ृयवूर �वजय �मळ�व�यासाठ� /म�ृय लूाबंव�यासाठ�

आ�ण �सरीकड अे�या�म दखेील ज�म- .म�ृय बूाबत सखोल �व�षेण क� पाहत थेोड�यात

एक�कड अे�या�म साधना करणार आे�ण �सरीकड वे�ैा�नक ���कोनातनू तक� श�ु उ�र मंागणार,े

या दोह��याही ���ीन सेव��च मह�वाचा �वषय �हणज चेतै�यत�वच नाही का?

शाबर म�ंश�� याच चतै�यत�वा�या �भावातनू काम करत.े "�प�डी त �े�ाडंी �स�ातंानसुार सपंणू�

स�ृीत ज चेतै�यत�व सामावलले आंह �ेयाचाच अशं आप�या शरीरात आह"े -आ�ण �हणनूच �व

शरीर- ,मनावर होणा�या चागं�या �न वाईट प�रणामाचंी जाणीव �याची कारण �ेह पचंमहाभतू

अ�यासातनू कळ शूकतात आ�ण म�ंश�� �भावातनू चतै�यत�व सतं�ुलत करता यऊे शकत,े हा

यामागील व�ैा�नक ���कोन. , - ,म�ं �हणज नेमेकं काय �यात श�द �व�नस मह�व �क भावनसे ते

पढु पेा�.

................................................ .



मन, - -सव� म�ं त�ं �ाथ�ना शा��ाचा आधार

�शवगोर�ाचं वे�ैश�� �हणज �ेयानंी कधीही फाजील बा�अवडबंरास मह�व �दल नेाही. �याचं एेक

��स� वचन पहा,

य� मन सकती य� मन �सव, य� मन पाचं त� का जीव

य� मन ल जे उैनमन रह,ै त �ैतनी लोक� क� बाता कंहै

मन हचे �शव आ�ण मन हचे श�� आह.े .हचे मन �हणज पेचंत�वापासनू �न�म�त जीव होय या

मनास उ�मनी अव�था �ा�त होता साधक जाणतो क� मळुात मन�ुयाच से�य �व�प ह शेरीर नसनू

शरीराम�य अेसललेी आतं�रक उजा� ( , ) .आ�मा चतै�यत�व हचे आह �ेह उजा� अ�यतं स�ूम आहे

एवढ� क� �यावळे� ती शरीराम�य �ेवशे करत �ेयावळे� ती कोणालाही �दसत नाही आ�ण �यावळे�

ती शरीरामधनू बाहरे पडत �ेयावळे�स�ुा ती कुणाला �दसत नाही. "�या�ंया अडसठ �तरथ घट

�भतर" -चा अथ� समजनू घतेा ल�ात यते के� आपण �या ई�राचा शोध बा�जगात �हणज मे�ंदर

तीथ���े-े ,�ाथ�ना�थळ येा �ठकाणी घते असतो तो तर आप�याच �दयात ��थत आह आे�ण हा अथ�

समजनू घ�ेयासाठ� जी पा�ता हवी ती �हणज "े -आप�या वत�नात न�ैतकता पारदश�कता आ�ण

चा�र��शलता ह गेणु".

माणसा�या अगंी ह गेणु बान�वता यऊे शकतात त षेडी�रपुं�या सयंमान आे�ण ह सेाध शूकते

हठयोग साधनने �ेयाक�रता अनके यम- - . -�नयम ��याहाराच मेह�व आह येाकरीता जी इ�छाश��

सकं�पश�� गरजचेी �याच रंह�य आह ते मेना�या अमन�कतते, .हाच �शवगोर�ाचंा योग होय

जोवर इ�छाश��चा �भाव �ाणावर- -दहेावर इ�ं�यावंर �थयै� �थापन क�न �च�ाचा �नरोध क�

शकत नाही तोपय�त म�ंश��चा �भाव जाणण �ेरचं.

म�ं �हणज �ेया�या मनन - - :�च�तनान मेन�ुय या जीवनातील सखु � खा�या भवसागरातनू त�न

�नघतो जातो अस अेनभुवाच शेा��. - - -या साधनते श�द वा भाषपे�ेा �ाकुळता समता सकं�प



�याग या गो��ची ज�री असत.े - .अशी एका�ता सहज साधत नाही �हणनू जोडीला श�द �वनी मग

तो �व�न मदृगं- - , , , ,शखं घटंा नाद ��ुघ�ंटकाचंी �कण�कण झाजंाचंा आवाज वीणचेा आवाज

बासरीचा आवाज आ�ण �मराचा गुंजारव काहीही असले. या �वन�पकै� स�ूम स�ूमतर �वन�वर

ल� क���त केल अेसता यो�याला एका��च�भावनवेर करता यऊे शकत.े

जो साधक मनाची एका�/ ( ) /अमन�क अव�था सहज साध शूकतो �यानसाधना �या�या श�दाचा

वाणीचा, .���म�वाचा �भाव सभोवताल�या वातावरणावर �न��तच पडतो यातनूच

सकं�पपतु�स आव�यक पचंमहाभतू सहकाय� लाभत.े , ,मग या �ठकाणी �वर श�द भाषा आ�दचे

बधंन रहात नाही. चमतक्ार �तथ नेम�कार या उ���माण �ेशवगोर�ानंी ह मेहा�ान समाजापढुे

अ�यतं �भावी प�तीन ठेेवल.े - - -सामा�य �ह�थ सासंारीक जीवनात साधकास कडक यम �नयम

��याहाराच वंावड �ंहणनू �शवगोर�ानंी सोपा माग� " " . -अजपा �यान �दला का�यक वा�चक आ�ण

मान�सक अधंार न� क�न लोकक�याणासाठ� योगसाधनचेा �चार-�सार करणा�या या योगी

व�ैा�नकास माझ शेतश: .नमन

मग �व�वध शाबरम�ं- - - - ? ....त�ं �ाथ�ना �तो� कवच याच कंाय त पेढु वेाचू

...................................................................................

�ाथ�ना शा��

फ� " " ?माझी ई�छा पणु� होव दूेअस �े�णनु चालले का दवेान तंमुची ई�छा कशासाठ� �हणनू पणु�

करावी बर?ं ? ,केवळ �ाथ�नतेनू त�ुही दवेाची �ततुी करता �हणनू दवेाला रहायला छान म�ंदर छान

सजावट करतो �हणनू तो खशु होवनू तमुची ई�छा पणु� करतो काय ? ,मी अमकु दतेो बद�यात मला

ह दे अेसा एकमकेातं �वहार तर माणस कंरतात ना? मग दवेा मी तझूी �ततुी करतो त मूाझा

�वाथ� भागव असला �वहार कसा श�य आह?े पण पहा आजकाल ब�तकेाचंी प�र��थती अशीच



आह ,े , ?ई�र कळतचं नाही आ�ण नसुती धावाधाव स�ु आहेई�राला काय समजनू टाकलयं

खरचं �ाथ�ना फ़ळाला यते केा? " " ?जर अ�या�मात �याच उं�र होय असले तर ती करावी कशी

मला वाटत,ं आपण �ाथ�ना करतो �हणज ने�क� काय ह आेप�याला मा�हती असले तरचं ती

साथ�क� ल◌ागले. ?अ�या�म ह जेर �व�ान असले तर �ाथ�नचे शेा�� काय अस �े� पडण आे�ण

या�या उ�राचंा �यास मनी लागण �ेह अ�या�म �व�ानाची स�ुवात आह .े

कोणताही जात- - - , - - - , - -धम� स�ंदाय पथं असो कोणतीही भाषा वण� �ातं दशे असो ��ी प�ुष अबालव�ृद

असो, .�ाथ�ना हा आप�या जीवनाचा अ�वभा�य भाग झाललेा �दसतो अगद� कदा�चत ना��तक

नसतीलही करत परतं �ु: - .ख सकंट आवगेात ना��तकानंाही �ाथ�ना करताना पा�हल जंातचं

�नसग�घटक जस �ेह, , , ,तार अे�नी वाय जूल याब�ल मानवा�या मनात उ�प� झाललेा नसै�ग�क

पजुाभाव अथा�त सपंणू� ��हाडंात �ापललेी चतै�यश�� �हणजचे " ".ई�री श�� �मह्ाडं उ�प�ी

आ�ण अतं �ह याच ई�री श��ची माया. "काही धमा�त याला श�ूयत�व �हटल आेह तेर कुणी �यास

�नराकार मानतात. " " .भारतीय अ�या�म स�ंकृतीच मेळु याच चतै�यत�व वि◌चारात आहे

�ाचीन काळ� ऋषी - .मनु�ना तपसाम�या�मळू येा अनाद� ई�री श��चा अनभुव घतेा आला या

अनभुवातनूच वदेस�ुं, , - -उप�नषद सेा�ंय आगम �ंनगमाचंा आ�व�कार मानवजातीसमोर ठेव�यात

आला. " " - .ह सेव� कर�यात मानवजातीचा �वकास हाच एकमवे श�ु सा��वक हते हूोता

पचंमहाभतूा◌सं समजनू �यायला आव�यक योग- .अ�या�म कृती �यानंी सा�ंगत�या स�ुवातीला हे

त�व�ान म�ं- . -नाद �व�पात सा�ंगतल गेले ते सेोप के�न सागंण आेव�यक होत �ेहणनू य�

कम�क◌ाडंा�ंार सेमजाव�याचा �य�न केला गलेा. मळुात आ�मा हाच या ई�र त�वाचा अशं आहे

आ�ण जोवर दहे-मन श�ु� होणार नाही तोवर या परमा�मा त�वाची ��चती यवे शूकणार नाही हे

ऋषी- .मनु��या ल�ात आल मेग अशी शरीर व मन श�ु� साध�यासाठ� स�ंकार �हावते �हणनू

महाका�-े . -महा�थंाचंी �न�म�ती कर�यात आली समाजात स�गणु अवगणुा�ंया सघंषा�च आे�ण



�या�ंया फल�न�प��ची वण�न यंा �थंातं केली होती. " "सव� �थंात नायक�व पया�यान से�गणु��े�व

�ा�त करणा�याकडचे जायच.े " " / .अशा स�गणु��े�वालाच दवे सबंोधन �दल गेले �ेा�त झाले

स�गणुा�ंया �भावाला सामा�याचंा आदरय�ु ��तसाद ' ' .उपासना प�तीत �पातं�रत झाला अशा

स�गणुा�ंया �ा�तीची मागणी कुठे करावी, .तर या दवेाकंडचे करावी ही व�ृी पसरली

�नगु�ण उपासना तशी समजायलाही अवघड आ�ण आचरण कर�यासही अवघड �हणनू समाज

समजायला सो�या अशा सगणु भ��कड वेळला. सगणु उपासना करता करता मन�ुय मळु

�च�श�ु�स �वसरला. अश�ु �च� सगणु उपासना फलदायी करनेा आ�ण �नगु�ण उपासनते �य�न

कमी पड�यान तेथे देखेील परमा�मा ��चती यईेना. या ग�धळात मन�ुय ई�र�ा�ती�या स�य

मागा�पासनू �र होव लूागला, .ना��तक बन लूागला ज नेा��तक न बनता अजनूही ई�र �ा�तीसाठ�

आस ध�नआहते त �ेदशाहीनतमेळु फे� अधं�� भ� बननू रा�हल आेहते.

परमा��याच आेराधन करण,े .�या�माण बेन वूाटण �ेहच �याची उपासना ज केुणी अशा

सदगणू��े�वाजवळ पाचेतील व इतरानंाही तसा माग� दाख�वणार ठेरतील त मेहाप�ुष- -�वभतूी

��ेषत - , ,ई�री माग�दश�क आ�ण ह सेाध�यासाठ� आव�यक आह ते फे� आ�ण फ� स�याधारीत

आदश�, . .चा�र�यवान वत�न अनकेे�रवाद हा एके�रवादापासनू �भ� नाहीच अनकेे�रवादात ई�र

अनके नाहीत तर परमा�मा चराचरात सामावल�ेया त�व�व�पात आहेआ�ण ताे

सदगणूश◌र्�े�वा�पान आेळेखावा एवढ सेाध हे ते�व�ान आह.े

�ह सपंणु� ई�री सकं�पना �कती साधी �न सरळ आह.े ती आप�याला फ� मानवी जीव �हणनू

कस रेहायच ते सेागंत,े ,�नसग�श��शी तादा��य �शकवत षेड़ी�रपुंवर सयंमान आेदश� न�ैतक

आचरण �शकवत आे�ण यागे जीवनशलैीन से�ुढ श�ररमनाचा पया�यान पेरमा�मत�व-आ�मत�वाचा

पर्�यवाय क�न दते.े मानवीजीवाचा स�ृीत अखडं �वास स�ु ठेव�यासाठ� �ह ई�री सकं�पना

�या कुणी माडंली �यानंी �तला ��ा - -अधं��ा�या घाळेात अडकवललेी नाही तर �म◌ये



�स�ातंानंी �प�च समारे ठेवललेी आह.े ,या�ेय जीवनशलैीन आेदश� आचरणातनू आप�याला हे

�स� करणहेी श�य आह.े मानवी मनान नंसै�ग�क श��शी तादा��य पावनू आदश� जीवनप�ती

साध�यासाठ� केलले �ेय�न �हणज "े - - ",ई�र म�ंदर �ाथ�ना ह ओेळखनू जर �ाथ�ना करता यईेल

तर �न��तच ती पणू� साथ�क होईल .

आता पाप प�ुयाकड वेळ.ू .�शवश��चा अशं कुंडलीनी �पान शेरीराला साभंाळत आहे

�नर�नरा�या च� �पान शे�ररमना�या �व�वध �वहारकाया�वर �याचा अमंल चालता.े परमा�मा

जाण�यासाठ� आ�मा श�ु हवा �हणजचे काम- - - - -�ाधे मद माहे लाभे म�सर या षड़ी�रपुंवर सयंम

राखता य◌ावा ( - ). , "यासाठ�च यागे अ�या��मक प�ती आहते �वचार केला तर ल�ात यईेल �क

मनाच �ेवकार आ�ण श�रर याचा सबंधं आह"े. ,आपण श�ररपाषेणासाठ� जा आेहार घतेा �ेयाचे

सा��वक - - .राजस तामस अस वेग�करण याच त�वावंर तर हातेेथाडे�यात या भरणपाषेणावरच

षडी�रपुं�या लीला अनभुवायला यतेात. , ,याचाच उलटप�ी �वचार केला तर आपली श�� सयंम

मया�दा, ,कर◌त्�ृव �वभाव ह सेव� आप�या षड़ी�रपुंशी पया�यान शे�ररपाषेणाशीच तर �नगडीत नाही

का?

आध�ुनक �व�ान स�ूा आता " -हामा��स चतेास�ंथा चा अ�यास क�न मना�ेवकाराचंा �या�याशी

सबंधं असता �ेन �याच शेारी�रक �ाधी�पान �े�यवायही यतेात" .इथपय�त पाचेलचे आह फे� न

�दसणारी कुंडलीनी च�ं, ,आ�मत�व परमा�मत�व ह शे�द या �व�ानवादात बसवण जेड जात आहे

आ�ण याच मे�ुय कारण �हणज हे शे�द �याभावेती�या परुाणकथा, ,का�प�नक �स�ातंानंी

अधं��ानंी �� झालले आेहते आ�ण �याचं मेळु �व�ान�प अ�प� झाल आेह.े जर ह �ेच� आपण

�प�पण पेा� शकलात तर आप�याला मानवी जीवनातील ��यके सम�यवेर, - : ,सखु � खावर

आय�ुयातील ��यके गा�े�वर कशाच �ेनय�ंण आह ते सेमजले आ�ण आपाआेप त�ुही �या ��ीनचे

वत�न क�न आदश� जीवन �ा�त क� शकाल. एकाच परमा��याच आेपण अशं �हटल �ंक

समानतचेा, . , , . , ".बधंतूचेा गणू आपाआेपच परमा�मा �व�छ श�ु स�य आह तेा केृपाळ दूयाळ आूहे



जगातील भाषा- -�लपी उ�चाराचं �ेव�वध �कार पा�हल तेर सहज ल�ात यइेल �क �ाथ�नकेरीता

�व�श� भाषचेी आव�यकता नाही. , ,पाया पड�याच पेजुा कर�याचहेी अनतं �कार सागंतात �क

�ाथ�नचेी �व�श� कम�काडं- . , -शा�र�रक रीतही नाही �ाथ�ना कोणीही क� शकतो �याकरीता वय

�ल�ग असा कुठलाही भदे नाही. - .याच �कार �ेथळ काळाचहेी बधंन नाही मग जगातील अशा �व�वध

�ाथ�ना �कारातं सा�य तरी काय आह हे शेोधल अेसता अस आेढळल �ेक ,“श�ु सा��वक मन

आ�ण या मनात पणु� उचबंळनू आललेी आत� भावना” .�हच �ाथ�नसेाठ� एकमवे आव�यकता होय

�ाथ�नचे शंा�� जाणनू घ�ेयाक�रता आधी मानवीशरीर-मन आ�ण �याचा �नसग�शी सबंधं जाणावा

लागले . .�प�डी त �े�हाडंी त�वान तंसचे कुंड�ल�न �व�ानान तंो कळतो सपंणु� ��हाडंी �ा�त

चतै�यत�व आ�ण शरीरातला आ�मा याचा सबंधं तसचे शरीर �जवतं अस�याच �े◌ाथ�मक ल�ण

ज �ेास �यातनू �ाथ�नतेील �व�ान समज शुकत.े �ाथ�ना �हणज आेप�या आरा�यदवैताशी

सभंाषण. - -सदगणु��े�व�ा�तीसाठ� आ�मपरी�ण क�न आप�या पाप प�ुय कृ�याचंा माडंलले◌ा

�हशबे. केल�ेया चागं�या गो��वर समाधान व चकूावंर प�ा�ाप �� क�न मन हलकं झाल कं�

न�ान पेढू मेाग��मण करायला स�ज होण.ं अशी �ाथ�ना �जथ केरता यते आे�ण ती के�यावर पढुे

यो�य मागा�वर चाल�यासाठ� �रेणा- .श�� �ा�त होत तेचे खर मं�ंदर आपण �या�यापाशी पणु�

�ामा�णकतने आंपली �न�ा अप�ण क� शकतो तचे खर आंपल दंवैत.

चतै�याची अनभुतूी घ�ेयासाठ� आ�ण सदगणू��े�व �मळ�व�यासाठ�ची ई�छा आ�ण �व�ास या

दोन गो�ी बरोबर घऊेन �ाथ�ना करावी. ' '.या �ाथ�नचे सेवा�त मह�वाच सेाधन आह मेन या मनाशी

सवंाद साध�याची शा��श�ु प�त आप�याला मा�हतीच नाही, �या�या अमया�द श��चा आ�हाला

उपयोग करता यते नाही. .परतं युा चतै�यश��ला मनाचीच भाषा कळत �ेतला सव� मानवी

समहूा�या मग तो कोण�याही जात- - - ,धम� �ातं वण� असो या सवा�मधनू �कट होणा�या भावना

कळतात. .कारण �तला कळणारी भाषा ही भावना व �पदंनाची बनललेी आह जेगातील कुठ�याही



भाषते �ाथ�ना केली तरी ई�र ��तसाद दतेो, कारण तमुची �ाथ�ना ज�ेहा अतंम�नातनू असत ते�ेहा

�तच �ेपातंर भावना व �पदंनात होत वे ती �पदंन सेा�या �व�ात पसरतात व यो�य तो ��तसाद

�मळवनू दतेात.

सकाळ� झोपनू उठलो, .डोळ उेघडल के� प�ह�यादंा आनदंान सेभोवताली पहा दो�ही हाताचंी तळवे

एकमकेानंा घासनू उ�णता उ�प� होईल ती सवा�गावर �फरवा. मग दो�ही होत जोडनू तमुचे

अ��त�व �यामळु आेह �ेया शरीराच,े , ,त�ुहाला उजडे दणेा�या सयूा�च �ेाणवाय दूणेा�या हवचे तेहान

भाग�वणा�या पा�याच,े .अ� व आधार दणेा�या प�ृवीच आेभार माना कृत�ता �� क�न

�दवसाची स�ुवात करा.

�हच कृती एरवीही केली तरी चालले. .ज�ेहा �ाथ�ना करावी वाटले त�ेहा फ� शातं बसा त�ुहाला

जस बेसण आेरामदायक वाटले तस बेसा. . ,डोळ �ेमटा मनाला शातं हो�याची सचूना �ा आपणास

ज केाही चागंल �ेमळाल आेह �ेयाच �ेमरण करा व �याब�ल ई�री श��च आेभार माना. नतंर

चागंल आेरो�य, , ,चागंल मेनः�वा��य �चडं उ�साह आ�थ�क उ�प�ाच �े�ोत अस केाय हव तेे

सकारा�मक भाषते मागा. -ल�ात ठेवा ��यके �ाथ�ना �ह एक स सुकं�प असावा �यात आपण

आप�याला हवी असल�ेया ई�छा �ह �ामा�णक असावी आ�ण ती पणू� कर�यासाठ� �◌ामा�णक

�य�न कर�याची �ज� ठेवावी.

आप�या शभु �वचाराचं शेभु व अशभु �वचाराचं अेशभु प�रणाम आप�याला �मळत असतात.

आपल आेजच आेय�ुय ह आेप�या पवू��या �वचाराचंी �न�म�ती आह वे आपल पेढुच आेय�ुय हे

आप�या आज�या �वचाराचं सेाकार �व�प असणार आह.े

�या�माण �ेाथ�ना यो�य प�तीन झेाली आह येाची पोहोचपावती �हणज तेमु�या मनाची त�काळ

�नमा�ण होणारी ताण�वरहीत, , .आ�म�व�ासपणू� उ�साही अव�था ही होय �या�दवशी �या�णाला

त�ुही सगळ �ेनयम पाळनू �न:शकं मनान सेकारा�मक भावनने ओेत�ोत होऊन �ाथ�ना कराल

�या�णाला त�ुहाला वर सा�ंगतललेी अव�था त�ुही अनभुव�या�शवाय रहाणार नाही.



श�यता आह के� प�ह�याच �ाथ�नपेासनू त�ुही हा अनभुव �याल व तो पढु हेी कायम �टकेल परतंु

��यकेा�या बाबतीत असचे घडले अस सेमजण चेकु�च हेोईल. श�यता ही पण आह के� प�ह�या

�ाथ�नते त�ुहाला थोडा अनभुव यईेल. �स�या वळे� थोडा जा�त अनभुव यईेल व हळहूळ पूण

�न��त त�ुही �ाथ�ना कर�यात �ा�व�य �मळवाल.

�ाथ�नते त�ुही परम�ेराकड केेल�ेया मागणीत जर काही गरैवाजवी नसले तर व इतरावंर व �वत:

वरही अ�याय करणार नेसले तर ती मागणी, .ती इ�छा परुवली जाणार आह येाची खा�ी बाळगावी

कधीही करा, .कुठेही करा पण �ाथ�ना करा ज�ेहा अशा सकारा�मक भावना पणू� श��ेनशी

उचबंळनू यतेात अशी �ाथ�ना कोण�याही धमा��या, , ,जाती�या भाष�ेया दशेा�या ���न जेगात

कोठेही केली तरी �याला �याच पे�रणाम खा�ीन �ेमळतील. , , , ,म�ंदरात म�शद�त ग�ु�ारात चच�

बौ��तपू �क�वा कोठ�याही धा�म�क ��ा�थानातली �ाथ�ना असो हचे त सेामाईक त�व आह.े

...............................................................................

कदा�चत मी ई�री अवतारवाद सकं�पना - -�स�� �ा�तीचा दावा करणार तेा�ं�क मा�ं�क

नाकार�यान मेी शाबरम�ं दखेील नाकारतोय असा �ह होऊ शकतो. .पण ह खेर नेाही मी फ�

अ�या�मसाधनमे�य घेसुल�ेया अन�ैतक कम�काडं तसचे आ�थ�क - सामा�जक �वाथा�तनू �नमा�ण

ग�धळावर �च�क�सा- - ,�माण कसोट� प�तीन �ेकाश टाकू ई�छ�त आह जेणेके�न साधकानंा

व�ैा�नक ���कोनातनू तक� श�ु उ�र �ंमळतील आ�ण यो�य प�तीन सेाधना घडनू, �याच अेप�े�त

प�रणाम �दस�यान अे�या�मा�वषयी समज वाढले आपणास मा�हती आह केा, "ह�� �वभावा�या

���त �लीहा - , - -यकृत �बघडण केाळजी कर�या�या �वभावामळु �ेदय फु�फुस तसचे �च�ता

आळसामळु अेपचन - - '' .मलावरोध दमा अस पे�रणाम �दसतात थोड�यात काय तर शरीराला

होणा�या अस�ंय आजार आ�ण इतर सामा�जक सम�याचं मेळू दडल आेह ते आेपल मेन

( ) . , ,षडी�रप �ुनय�ंण न जम�यामळुेहोय पचंमहाभतू अ�यासान �ेयानयोग साधनने षेडी�रपुंवर



�नय�ंण श�य आह.े -�द��य सकं�पश�� ई�छाश��च पे�रणाम अनकेदा समाजापढु ठेेवल गेलेलेे

आहते.आज दनै�ंदन जीवनशलैीम�य येा साधनचेा अभाव �ह खरी मोठ� सम�या आह �ेक�ब�ना सव�

सम�याचं हे मेळु आह.े

अ�या�म ह शेा�� आह,े . /महायोग ह �ेव�ान आह हेजारो नाथ�स�ानंी साधना �योग क�न ते

�स� केल आेह.े / .परतं कुाळा�या ओघात त �ेवसरल �ेबघडवल गेलेेशाबर म�ंश��चा वापर

ई�रदश�न- -�स���ा�ती अथवा जा�टोणा चम�कार �हणनू न�ह तेर मनोशारी�रक ताकद वाढवनू

सयंमी- .��थत��ता अगंी बाण�वण येाक�रता आह �ेयातनू मन�ुय षडी�रपुंवर �नय�ंण �मळवनू

दनै�ंदन जीवनशलैीत यणेा�या सम�या - .�ःखावंर �नय�ंण �मळ शूकतो

अनकेदा आपण �थं - - - - - ,पोथी परुाणात म�ं त�ं �तो� कवच याबाबत वाचताना पहातो �क �तथे

" , "शकंा घऊे नय अे�व�ास दाखव नूय अेस �ेल�हलले अेसत आे�ण �याही पढु ईे�री श�� नाराज

हो�याचा धोका स�ुा सा�ंगतललेा असतो. -परतं मुाझी ई�री सकं�पनाच मळुात न�ैतकता

चा�र�यवान हते आू�ण �च�क�सा- -�माण पारदश�कतवेर आधा�रत अस�यान मेी हा तथाक�थत

धम�मात�डानंी सा�ंगतल�ेया नाराजीचा धोका प�करतो. मला खा�ी आह येातनू ज केाही �न�प�

होईल त �ेन��तच समाज�हताच ठेरले.

................................................

काय आहते शाबर म�ं? -समज गरैसमज

शाबर म�ंाचं �ेमखु पाच �कार,

1. – .�बल शाबर म�ं यात याचक �पान देवेतकेड �ेया�या ई�छा पतु�ची मागणी करतो

2. – , ,बभ�र शाबर म�ं यात याचनऐेवजी कठोर आ�हान �ाही अशा �कार तेी� श�दाचा वापर

असतो, .बद�यात मी अमकु करील अस आं�ासनही याचक करतो



3. – , ,बराट� शाबर म�ं यात याचना आ�हान न�ह तेर सरळ आदशे असतो बलपवु�क मागणी

असत.े

4. – ,अढयैा शाबर म�ं यात याचना आ�हान न�ह तेर सरळ आदशेच असतो पण बलपवु�क मागणी

नसत,े .श�दाचा कठोर वापर नसतो

5. – .डार शाबर म�ं यात एकाचवळे� अनके दवेतासं आ�हान केलले अेसते

आता या सवा��या जोडीला �नयम, ....समज काय असतात पहा

1. , 108 , 03म�ं �स� कर�याची आव�यकता पासनू त केाही म�ंासंाठ� लाखापय�त जप �दवस ते

41 .�दवस तर काही म�ं �वय�ंस� असतात

2. , , ,म�ं ग�ुत ठेवावा कोणाला सागं नूय चेारचौघात उ�चारलले पे�ुतकातनू वाचलले मे�ं �भाव

दाख�वत नाहीत.

3. , ,�व�श� �स�� साठ� �वशषे �तथी सयू� अथवा च�ं�हणा�या वळे� कोण�याही नद�त ऊभ रेा�न

म�ंदरात म�ंजप करावा, .गगंते केललेा म�ंजप लवकर शी� लाभदायक होतो

4. , ,जपाच देशाशं माज�न दशाशं तप�ण दशाशं हवन केल पेा�हज वे �ा�णाला व गरीबाना भोजन

घालाव.े

5. , .कर�यास अगं�यास वगरै शे�ु� व प�व�ता �नयमाच पेालन करणे

6. , , , , .म�ं �स�द के�यावर भतू �पशा�च ये� य��णी अकं�त होतात बाधा �नवारण होत तेो म�ं

फ� तीन वळेा �हट�यास सबं�ंधत दवेी दवेता मदतीसाठ� उप��थत होतात.

..... / / ......शाबर म�ंाबाबत सहज कुतहुल शकंा ��

1. ?नमेके कुणी �ल�हले�क�यके हजारो म�ं आहते त �ेशवगोर�ाचंीच �न�म�ती आह के�



�यानतंर�या हजारो नाथ �स�ाचंी? ?भसेळ न�क� कशीओळखावी

2. , ?लोकवाणीत बभ�री असलले मे�ं खर के� स�ंकृत वा अ�य भाषतेील

3. ,अनके �कार�या म�ंात अनके �कार�या दवेतानंा आवाहन आह अेगद�च काय म�ु�लम म�ं

स�ुा आहते. ?नमेक� कोण�या दवेाची साधना करावी

4. - , ?म�ं �स��त ग�ू ग�ू कडनू �द�ा श��पात याच मंह�व �कती �यातही यो�य ग�ू कसा

ओळखावा? ( )स�या सवा�त जा�त �वचारल जेाणारा हा ��

5. ,सव� भौ�तक बाब�ची �ा�ती या म�ंानंी होत तेर पारलौक�क बाब�च �ेान समाजाला कस �ेहावे

तो तर भौ�तक सखुापाशीच अडकून पडले.

.... .या व अशा अनके �वषयावंर मतभदे आहते ��यके म�ुा खोडनू काढायचा तर �चडं �ल�हले

पाहीज.े .परतं सुमाज स�ु कर�यासाठ� काही सोप ठेोकताळ देतेा यवे शूकतात पढु�ल भागात ते

�दलले आेहते, . ,�याव�न वरीलपकै� बरचे शकंा�नरसण श�य आह ने�क�च वाचल पंा�हजे

................................................................................................

" ,�य�नपवू�कही न सटुणारी आपली वयै��क वा �नकटवत�याची सम�या खपू �वचार क�नही

�यावर उपाय न सचुण तंसचे अचानक भाबंावनू टाकणारी सकंट"े अशा ��थतीत माणसं

�यो�तषाकड जेातात, , - -कुणी अ�या��मक ग�ुकड जेातो तसचे कुणी �व�वध नवस सायास

कम�काडंा�ंया �ार चेम�कारा�ंया अप�ेा ठेवतो. , ? ,खरचं लाग पूडतात का ह �ेय�न ई�री श�� म�ं

श��, ?त�ं उपाय अस कंाही असत कंा

शाबर म�ंाब�ल लोकासं ईतके आकष�ण अस�याच �ंमखु कारण �हणज �ेयामागील �स��. नाथ

योगी �हणज चेम�कार करणार,े नसुता एक म�ं टाकला क� अश�य त शे�य क�न दाखवीणारे

�स�� �ा�त योगी. ?खरचं ह शे�य आह केा आज�या �व�ान��ेातील �गतीमळु अेशा �व�वध



चम�काराचंा दावा करणा�या भ�� बाबास उघड पेाडता यणे शे�य अस�यान सेाधना - �स��वरचा

�व�ास उडाला नाही तर नवलच. -जर �ह साधना �स�� सव� थोताडं तर मग एवढ� वष�जावनूही

�यावरचा �व�ास न उड�याच कंारण काय?

होय, .याच उं�र आह जेस सेाधना न करता साधकाचा वषे धारण केललेी ढ�गी मडंळ� समाजाला

फस�व�यात म�न आहते तस अे�या�माचा यो�य माग� सागंणार दखेील आहतेच. मळुात फसायचं

क� नाही त आेप�या स�ुपणावर, अ�यासावर आ�ण �याक�रता आव�यक समाजात होणा�या

�बोधनावर अवलबंनू असत.े -अस �ेबोधन करणार सेतं �वचारवतं सात�यान यंा समाजात घडले

�हणनू समाज अ�ाप �टकून आह.े .भ��ही आहतेच परतं �ुयाचंा डाव जा�त काळ �टकत नाही

नमेकं �स�� �हणज केाय? ? - - -�याची �ा�ती खरचं होऊ शकत केाय म�ं त�ं �ाथ�ना नवस सायास हे

�याचं मेाग� अस शूकतात का? ?शाबर म�ंाचंा वापर अस चेम�कार दाखव शूकतो का अशा सव�

शकंा- . ,कुशकंावर �ल�हतोय ज�र वाचाल

...................................................

शाबर म�ंाब�लच वंा�तव मा�हती क�न �यावयाच तेर �या ई�री श��कड येा म�ंा�ार आेळवणी

करायची ती ई�र सकं�पना दखेील �प� असली पा�हज.े ,तर �ह ई�री सकं�पना अशी आह सेपंणू�

��हाडंात �ापललेी चतै�यश�� �हणज "े " .�शवश�� होय ��हाडं उ�प�ी आ�ण अतं याच

�शवश��ची माया. " .कुणी याला श�ूयत�व �हटल आेह तेर कुणी �यास �नराकार त�व मानलं

भारतीय अ�या�म स�ंकृतीच मेळु याच" " . -चतै�यत�व �ंवचारात आहे�ाचीन काळ� ऋषी मनु�ना

तपसाम�य�अ�यासामळु येा अनाद� ई�री श��चा अनभुव घतेा आला. ,या अनभुवातनूच वदेस�ुं

उप�नषद,े , - . "सा�ंय आगम �ंनगमाचंा आ�व�कार मानवजातीसमोर ठेव�यात आला ह सेव� कर�यात

मानवजातीचा �वकास " - .हाच एकमवे श�ु सा��वक हते हूोता पचंमहाभतूासं समजनू �यायला

आव�यक योग- . -अ�या�म कृती �यानंी सा�ंगत�या स�ुवातीला ह ते�व�ान म�ं नाद �व�पात

सा�ंगतल गेले.े -त सेोप के�न सागंण आेव�यक होत �ेहणनू य� कम�काडंा�ंार सेमजाव�याचा



�य�न केला गलेा. .

मळुात आ�मा हाच या ई�र त�वाचा अशं आह आे�ण जोवर दहे-मन श�ु� होणार नाही तोवर या

परमा�मा त�वाची ��चती यवे शूकणार नाही ह ऋेषी- .मनु��या ल�ात आल मेग अशी शरीर व मन

श�ु� साध�यासाठ� स�ंकार �हावते �हणनू " - -गीताद� महाका�े रामायण महाभारताद�

महा�थंाचंी �न�म�ती कर�यात आली. -समाजात स�गणु अवगणुा�ंया सघंषा�च आे�ण �या�ंया

फल�न�प��ची वण�न यंा �थंातं केली होती. " "सव� �थंात नायक�व पया�यान से�गणु ��े�व �ा�त

करणा�याकडचे जायच.े " " .अशा स�गणु ��े�वालाच दवे सबंोधन �ाप◌त् झाल से�गणुा�ंया

�भावाला सामा�याचंा आदरय�ु ��तसाद ' ' .उपासना प�तीत �पातं�रत झाला अशा स�गणुा�ंया

�ा�तीची मागणी कुठे करावी, .तर या दवेाकंडचे करावी ही व�ृी पसरली �नगु�ण उपासना तशी

समजायलाही अवघड आ�ण आचरण कर�यासही अवघड �हणनू समाज समजायला सो�या अशा

सगणु भ��कड वेळला. ' ' .सगणु उपासना करता करता मन�ुय मळु �च�श�ु�स �वसरला अश�ु

�च�ामळु सेगणु उपासना फलदायी ठरनेा आ�ण �नगु�ण उपासनते �य�न कमी पड�यान तेथे देखेील

परमा�मा ��चती यईेना. ,या ग�धळात मन�ुय ई�र�ा�ती�या स�य मागा�पासनू �र होव लूागला

ना��तक बन लूागला. ज नेा��तक न बनता अजनूही ई�र �ा�तीसाठ� आस ध�न आहते ते

�दशाहीनतमेळु◌ फे� अधं�� भ� बननू रा�हल.े

अशाच ग�धळ - .गदारोळा�या ��थतीला सावर�याच कंाम नाथानंी केल नेाथ �हणज �ेयानंी साधननेे

शरीरमनातंग�त पचंमहाभतूश�� आ�ण �नसग�श��चा सबंधं जाणला होता. �याचंी ई�री सकं�पना

स�ुप� होती, - - . -ती ��ा अनभूतूी�या नावाखाली तक� �च�क�सलेा फाटा दणेारी न�हतीच नाथ योग

अ�या�मा�ार सेदगणू��े�वाला कस �ेा�त क�न घतेा यते हे सेमाजाला सा�या - ,सो�या प�तीने

लोकभाषाचंा वापर करत समजावनू सागंत. " "मळुात नाथ धम� असा काही वगेळा �वचार �हणनू

नाही माडंला तर स�ृी �नमा�ण आ�ण अतंाच पेरमस�य समाजाला पटवनू �दल.े �प�डी त �े�हाडंी

�स�ातं योग-अ�या�मा�ारेजाणनू घ�ेयाची आ�ण �वक�याण क�न घ�ेयासाठ�ची



" " , .�शवगोर�योग प�ती सवा�सम� ठेवली चम�कार वाटणा�या उदाहरणासंह पटवनूही �दली याच

�वचाराचं अेनकुरण करत, -लोक सघंटनचेी आव�यकता �हणनू �व�वध �कार�या पथं स�ंदायाची

�थापना झाली.

अथा�त एकच ठाम सागंण �ेक, 33 , -�या भारतीय स�ंकृतीस कोट� दवेता�ंया नाव अेनकेे�रवाद�

अधं�� �हणनू �हणव�याचा �य�न केला जातो, .��य�ात �ह स�ंकृती एके�रवाद�च ई�री श��

�हणज से�ृीतील चतै�य आ�ण दवे �हणज सेदगणू��े�व एवढ जंरी समजल कं� मग

पोथीपरुाणकथा, , .जा�चम�कार अवतारसा�ा�कार या सग�याला आपोआप �वराम �मळतोच

ईथपय�त वाचनू ह �ेलखाण ना��तकतकेड वेळणार तेर नाही अशी शकंा यणे सेाह�जकच. कारण

आता परुाणकथातंील दवे �हणज मेाणसचं अस �ंप�च क�न, अवतारकथाही नाकार�या तर पढुे

काय. , ? ?जर दवेही नाही अवतारही नाही तर मग म�ं कशासाठ� साधना कुणाची

�शवगोर�ाचं वेण�न करताना त अे��स��, चौदा �व�ा �न चौस� कला �ा�त सव�गणूसपं� योगी

होत.े समाजा�या ���कोनातनू एवढा योगश��सपं� प�ुष आ�द�शवा�वना �सरा कुणी असचू

शकत नाही, .�हणनू �यानंा �शवावतार �ह उपाधी योग अ�या��मक साधनतेनू ह सेदगणू��े�व �ा�त

करता यईेल हा �व�ास नऊ नाथानंी समाजमनातं �नमा�ण केला होता. �कमान तसा �य�न तरी

करायला हवा यासाठ�च मंाग�दश�न नाथ योगी सात�यान कंरत आ�ण ह केरत असताना उदाहरण

�हणनू अशा �स��च आे�व�कार समाजापढु �ेहायच.े

ह �ेस�� �दश�न चम�कार �हणनू भ� स�ंदाय वाढ�व�यासाठ� न�हत,े ना त वेयै��क अहकंार

सखुासाठ� होत.े सामा�य माणसाला आदश� जीवनप�ती कशी असावी ह सेागं�यासाठ�ची ती

शा��ीय आधारावरची ���या होती. , ,लोकाचंी सकंट �ेर करनेआजारावंर उपाय वयै��क

मह�वाका�ंा �ा�तीसाठ�च मेाग� ई�याद� सगळ नंाथ �ललया क�न दाखवीत असत. सामा�य

माणसाला ज�ेहा ह �ेया�या ब�ू��या आवा�याबाहरे वाट ते�ेहा तो सरळ नाथानंा दडंवत घालनू दवे

मानणार नाही का? परतं �ुद�वान पेढु सेमाजाला स�ु कर�याचा हा माग� समाजाला लटु�याचा धदंा



बनला. - .ई�री सकं�पना स�ुप� होती ती ��ा अनभतूी�या नावाखाली झाकून टाकली गलेी समाज

अ�धका�धक अडाणीच कसा राहील त पेा�हल गंले.ं �यानंी पढु चेालनू समाजापढु वेा�तव

ठेव�याचा �य�न केला �यानंा कट- .कार�थानान सेपंवल वेा पोथीपरुाणात बाधंल गेलेे

असो, /आज वत�मानात त�वम�ुया�ंया अधोगतीमळु जेो समाज मन�ूयजात न� हो�या�या

उबंर�ावर आह �ेयास वाच�व�याक�रता �प�डी त �े�हाडंी �स�दातंानसुार पचंमहाभतू-

चतै�यत�वाधारीत ई�री सकं�पना पटवनू द�ेयाच �ेय�न करावचे लागतील. पढु वंाचयूात योग

साम�या�न �ंा�त होणा�या �स��बाबत,

...................................................

�शवगोर�ाचं वेण�न करताना �या अ��स��, चौदा �व�ा �न चौस� कलाबंाबत सा�ंगतल गेले तेे

थोड�यात,

* *अ��स��

: - , - , -अ�णमा शरीराकार स�ूमतम करणेम�हमा शरीराकार �वशाल करण गे�रमा शरीरभार

वाढवण,े - , - , - ,ल�घमा शरीरभार कमी करण �ेा�ती अदभतू वगेान �ंमण परा��य समजनू सागंणे

पटवनू दणेचे सेाम�य�, - , - .ईसी�व सव�गणूसपं��व वसी�व �भाव

* *चौदा �व�ा

: + + , ,चार वदे सहा वदेागंे �याय मीमासंा परुाण वे धम�शा�� अ�या एकूण चौदा शा��ावंर

अ�यासपणू� �भ�ूव.

* *चौस� कला

१. - .पानक रस तथा रागासव योजना म�दरा व पये तयार करणे

२. - .धातवुद क�ची धात पू�क� व �म�धात वूगेळ� करणे



३. - .�वा�च योग कठ�ण श�दाचंा अथ� लावणे

४. - .आकर �ान खाण��वषयी अतंग�त सखोल �ान असणे

५. - , , , .व�ृायवु�द योग उपवन कुंज वा�टका उ�ान बन�वणे

६. - , , .प��का व�ेवाणक�प नवार सुंभ वते इ�याद�नी खाट �वणणे

७. - .वनैा�यक� �व�ा�ान �श�ाचार व �वनय याचं �ेान असणे

८. - .�ाया�मक� �व�ा�ान �ायामाच शेा��ो� �ान असणे

९. - .वजैा�पक� �व�ा�ान �स�यावर �वजय �मळ�वणे

१०. - .शकुसा�रका �लापन प�याचंी बोली जाणणे

११. - .अ�भधान कोष छदंो�ान श�द व छदं याचं �ेान असणे

१२. - , , , .वा�त�ुव�ा महाल भवन राजवाड सेदन बाधंणे

१३. - .बाल��डाकम� लहान मलुाचं मेनोरजंन करणे

१४. - , .�च�श�दापपूभ��वपाक ��या पाक��या �वयपंाक करणे

१५. - .प�ुतकवाचन का�ग�ाद� प�ुतके व �थं वाचणे

१६. - .आकष�ण ��डा �स�याला आक�ष�त करणे

१७. - .कौचमुार योग कु�प ���ला लाव�यसपं� बन�वणे

१८. - .ह�तलाघव ह�तकौश�य तथा हातानंी कलचेी काम केरणे

१९. - , .�ह�ेलका कोट� उखाण वेा का�ातनू �� �वचारणे



२०. - .��तमाला अ�ंया�राची यो�यता ठेवणे

२१. - .का�सम�यापतू� अध�का� पणू� करणे

२२. - - .भाषा�ान दशेी �वदशेी बोल�च �ेान असणे

२३. - .�च�योग �च� केाढनू रगं�वणे

२४. - .कायाक�प व�ृ ���ला त�ण करणे

२५. - .मा�य�थं �वक�प व���ावरणाचंी यो�य �नवड करणे

२६. - .गधंय�ु� सवुा�सक गधं वा लपे याचंी �न�म�ती करणे

२७. - .य�ंमातकृा �व�वध य�ंाचंी �न�म�ती करणे

२८. - .अ�र �वक�प फुलापंासनू अक� वा अ�र बन�वणे

२९. - .सपंाठय़ �स�याच बेोलण ऐेकून जस�ेया तस �ेहणणे

३०. - .धारण मातकृा �मरणश�� व�ृ��गत करणे

३१. - .छलीक योग चलाखी क�न हातोहात फस�वणे

३२. - .व��गोपन फाटक� व�� �ेशवणे

३३. - .म�णभ�ूमका भमूीवर म�याचंी रचना करणे

३४. - .�तू��डा जगुार खळेणे

३५. - .प�ुपशक�टका �न�म� �ान �ाकृ�तक ल�णा�ार भे�व�य सागंणे

३६. - , , , .मा�य�थन व�ेया प�ुपमाला हार गजर बेन�वणे



३७. - .म�णराग�ान रगंाव�न र�नाचंी पारख करण वेा ओळखणे

३८. - - , . .मषेकु�कुटलावक य�ु�वधी बोकड क�बडा इ �या झुंजी लावणे

३९. - .�वशषेक�छदे �ान कपाळावर लावाय�या �तलकाचं सेाच केरणे

४०. - .��या �वक�प व�त�ूया ��यचेा �भाव उलट�वणे

४१. - .मानसी का���या शी� क�व�व करणे

४२. - - .आभषूण भोजन सो�या चादं� वा र�नामो�यानंी काया सजवणे

४३. - .केशशखेर पीड �ान मकुुट बन�वण वे केसात फुल मेाळणे

४४. - .न�ृय�ान नाचा�वषयीच शेा��ो� सखोल �ान असणे

४५. - .गीत�ान गायनाच शेा��ीय सखोल �ान असणे

४६. - .तडंलु कुसमुावली �वकार ता�ंळ व फुलाचंी रागंोळ� काढणे

४७. - .केशमाज�न कौश�य म�तकाला तलेान मेालीश करणे

४८. - .उ�सादन ��या अगंाला तलेान मेद�न करणे

४९. - .कण�प� भगं पानाफुलापंासनू कण�फुल बेन�वणे

५०. - .नपे�य योग ऋतकुालानसुार व��ालकंाराची �नवड करणे

५१. - . .उदकघात जल�वहार करण रेगंीत पा�या�या �पचकारी करणे

५२. - .उदकवा� जलतरगं वाज�वणे

५३. - , .शयनरचना मचंक श�या व म�ंदर सज�वणे



५४. - .�च�कला न�ी वलेव�ु� व �च� केाढणे

५५. - .प�ुपा�तरण फुलाचंी कला�मक श�या करणे

५६. - .नाटय़अ�या�यका दश�न नाटकातं अ�भनय करणे

५७. - , , .दशनवसनागंरात दात व�� केाया रगं�वण वेा सज�वणे

५८. - .तकु� कम� चरखा व टकळ�न सेतू काढणे

५९. - .इ�ंजाल गा�ड�व�ा व जा�टोणा याचं �ेान असणे

६०. - .त�णकम� लाकडावर कोरीव काम करणे

६१. - .अ�र म�ु�का कथन करप�लवी�ार सेभंाषण करणे

६२. - .स�ू तथा सचूीकम� व��ाला रफू करणे

६३. - .�ल�छ�तकला �वक�प परक�य भाषा ठाऊक असणे

६४. - .र�नरौ�य परी�ा अम�ूय धात वू र�न येाचंी पारख करणे

अशा �कार �ेस�� �हणज जेा� चम�कार नसनू �स��चा अथ� आह फे� " ".गणू सदगणू��े�व

�हणज सेमाज�हता�या गणूान पे�रपणू�ता. , / /वरील याद�पकै� एकही गणू �स�� �व�ा �क�वा कला

साधायला �कती साधना हवी याचा �वचार क�नच डोकं च�ावले आ�ण जर कुणी यापकै� काही

�माणात जरी यशा�या ट��यावर गलेा तर �याला लगचेच दवेावतार माननू �रकाम हंो�यासाठ�ची

घाई. .तरीही नाथ योगी यास अश�य मानत नाहीत उलटप�ी या सव� सदगणू��े�वा�या

�ा�तीसाठ�चा सोपा माग� �यानंी �दला. .तो माग� फ� �नम�ळ शरीरमन असणारासंच सा�य �हणनूच

आदश� योगजीवनशलैीत सा�ंगतल गेलेले येम�नयम �यानसाधनचेी त�व.ं यापकै� काहीही न करता

जर कुणी �स���ा�तीची ई�छा वा �ा�तीचा दावा करीत असले तर त �ेप�पण ढे�गी-लबाडच



�हणाव लेागतील. ?या �स���ा�तीसाठ� कठोर साधना हवी �क साध सेोप मे�ं त�ं जरी ह शे�य

मानल तंरी ह सेगळ नंमेकं कशासाठ� करायच?ं ?या सवा�त शाबर म�ंाचंी श�� कुठे आली याबाबत

पढु वेाच,ू

�या अ��स��, ,चौदा �व�ा �न चौस� कलाबंाबत सा�ंगतल �ेया सव� फ� घरात बसनू डोळ बेदं

क�न, , ?तासनतास �यान क�न काही म�ं उ�चारण क�न सा�य होतील याच उं�र �मळ�यासाठ�

ती याद� परत एकदा पहा. / ?काय �स�� कला आहते �या �सर �ंतसर कंाही नसनू हे

समाजजीवनात वावरताना आढळणार,े ,आव�यक वाटणार गेणू कला आहते ज एेखा�ा�या अगंात

अस�यावर �याच सेमाजातील उ�चनीच �थान, - :पत��त�ा आ�ण �या अनषुगंान येणेार सेखु � ख

वगरै अेवलबंनू असत.े मन�ुयज�म �मळा�यास तो आदश� ��तत हो�यासाठ� वरील सव� गणुव�ा

आव�यक. .ती �या�याकड �ेया �माणात उपल�ध �या�माण �ेया�या जीवनाच येशापयश या सव�

�स��/ , , "कलागणूासं जर मला काही वगे�या श�दात वण�न करावयाच तेर त अेस अेसले जस के�

�नरोगी बाधंसेदू शरीर, , - , - - -तजेपूंज ���म�व त�लख �मरणश�� ब�ू� उ�साह चपळता परा�म

बळ, - - , - - ,उ�म व�ृ�व कवी�व लखेनशलैी अ�यास क� महेनतीत �चकाट� मन�मळावू

सा��वकता, - ".�मे �नहे आ�णआव�यक �तथ केठोरता

या सव� गणुाचंी �ा�ती हो�यासाठ� अगद� कमी श�दात सागंायच तंर आव�यक आह ,े "�नरोगी

शरीरमनान �ंा�त ��थत�� व�ृी आ�ण अथक प�र�माची तयारी" "आ�ण �याक�रताचा माग� आहे

योग ", - .जो भारतीय स�ंकृतीत शकेडो हजार वषा�पासनू अख�ंडतपण सेा�ंगतला जातोय अ�ागं

मागा�न यंा सव� �स��पय�त/ .सदगणू��े�वापय�त पोचता यतेेआजही आप�या दनै�ंदन

जीवनशलैीम�य येा ना �या �कार सेव�जण �ा कलागणूा�ंया �ा�तीसाठ�च तर धडपडताहते, फ�

नामकरण वगेळ.ं .योगालाच �कती अस�ंय नाव नंामकरण करणा�यान जंात धम� �ातं काळानसुार

�वतःच कंाहीतरी वगेळपेण दश��वल आे�ण �दल वेगेळ नेाव. .परतं हुते एूकच तो �हणज मेानवी �हत



या सव� �स��ची आव�यकता �न �या�या �ा�तीसाठ� शाबर म�ं कुठे �न कस आेल ते पेढु�ल

भागातं,

...................................................

म�ंाच अेनके �कार, .म�ं कधी एका�री असतात तर कधी लाबंलचक कमी लाबंी�या म�ंाचा काही

अथ� �नघलेच अस नंाही परतं जुा�त लाबंीच मे�ं �हणज बे�धा �या - ,�या दवेताचं गेणू �याचंी �ततुी

असत आे�ण सोबत याचकाची �वनतंी. थोड�यात कमी लाबंीच मे�ंात �वनी तर जा�त लाबंी�या

म�ंात भावनलेाही मह�व अस �ेथमदश�नी वाटत.े म�ंाच जे देोन म�ुय �कार ता�ं�क आ�ण व�ैदक

/ . / ,पौरा�णक यात हाच फरक आहेव�ैदक पौरा�णक म�ंात अथ� आह देवेतचेी �ततूी आह आे�ण

याउलट ता�ं�क म�ंाचंा अथ� सहसा समजत नाही, .�यात �वनीवर भर आहे

म�ंाच �ेनयम काय असतात पहा,

१. , .काही म�ंाच मेो�ान �ेप� उ�चारण करावे

२. .काही म�ं कुणाला ऐकू जात नाही �ह काळजी �यावी

३. , , .म�ंश�� वर दवेतवेर �ढ �व�ास ��ा असावी

४. .म�ं मनानचे न घतेा ग�ुला शरण जावनूच �यावा

५. , , .म�ंजपाची स�ंया जागा वळे �न��तच असावी

६. .�सगंी साधकाला म�ं हा ई�रकृपने �ेव�ातही �मळतो

७. , - .म�ंावर शकंा घऊे नय �ेयाची �ट�गल टवाळ� क� नये

८. , .म�ंजपकाळात साधनास�ुचता पाळावी जस �े�हचय�

९. / - .म�ंजपाचा जपक�या�चा हते शू�ु सा��वकच असावा



१०. .म�ं जपमाळते जपनू �याची लाखो आवत�न �ेहावीत

या व अशा �नयमातं म�ं बाधंलले अेसताना �यामागील त�व कोणत तेर म�ं श��चा ��यवाय

य�ेयामाग ईे�र / .दवेतसे आवाहन केल अेसता ती ��तसाद दते हेी भावना असत खेरचं

परुाणकथातं व�ण�ल�ेया दवेताचं आेवाहन यश दते?े - -�या पोथी कथातं व�ण��या �माण �ेया �या

दवेत�ेया �प गणू परा�माची �ततुी - ?गणूगान क�न �तला �स� क�न घतेा यतेेम�ं ह से�ंकृत

भाषतेच असावते का? ?जर स�ंकृत यते नसले तर आ�ण म�ंातील श�दाचंा अथ� न कळता म�ं

उ�चारण केल तेर? ? ( ),स�ंकृत ��त�र� बोली भाषते�या म�ंाचं कंाय जस के� शाबर म�ं �हणजे

थोड�यात म�ंात मह�वाच केाय भाषा, ?�वनी क� म�ं �हणणाराची भावना दवेतचेी �ततुी के�याने

दवेता खशू होत?े

ह सेव� ल�ात घवेनूच नाथानंी शाबरी म�ं �व�चेा �चार- .�सार केला शाबरी म�ंासाठ� काय �नयम

आहते, / , ?�यातील �व�ान त�व�ान कोणत ते फेल��प होण शे�य आह केा

अनके शाबरी म�ं ह �ेह�द� स��य बोली �म�भाषते आहते. �यात �क�यके स�ंकृत श�द जस येतेात

तसचे �ह�द�, , . ,उ�� मराठ� श�द स�ुा यतेात या म�ंाचा सरू श�यतो दवेतलेा �वनतंी आवाहन �क�वा

बरचेदा धमक� असा असतो. ब�अशंी या म�ंात एक गो� �दसत तेी �हणज मे�ंजपक�या��या

वाणीवर �व�ास, .�तला ई�री वाचा �हटलले आंह बेरचे म�ंात दवेत�ेया नावालाही फाटा आहे

�क�वा उलट अनके दवेताचंा उ�लखेही आह (े ,शाबरी कवच पहा यात जवळपास सव�च दवेता

आहते) .

थोड�यात शाबरी प�तीत भाषलेा फाटा आह,े ,अमकुच दवेता असहेी नाही �वनतंी आळवणीच

करावी असहेी नाही. ?मग ह मे�ं फलदायी होणार तरी कस हे जेाणनू �यावयाच तेर यामागील

त�व�ान मा�हती हव.े .नाथ �प�डी त �े�हाडंी �स�ातं मानतात मन�ुयदहे हाच सव� दवेताचंे

�नवास�थान मानतात. , -�च�ातं दाख�वल�ेया परुाणकथातं व�ण�ल�ेया दवेताचंा �तथ��थळाचंा ईथं

सबंधंच नाही. .ईथ फं� स�ृीतील चतै�यत�वाशी तादा��य पाव�यासाठ�ची ���या आहे



अस तेादा��य घडत ते शेरीरातील कुंड�लनी श��स जाणनू. षडच�े व �या�ंयाशी सबं�ंधत गणुधम�

याचा अ�यास क�न शरीरमनातंग�त पचंमहाभतूश��स आवाहन करत �नसग�श��ची मदत

�मळवण �ेह म�ंश��ची �मखु आव�यकता. .यात मना�या एका��च�भावनलेा सव��च मह�व

�ह एका�ता कुणाला �प� मो�ान उे�चार करत साधले तर कुणाला शातं�च� वातावरणात.

मनाची चचंलता कमी क�न ��थरता �ा�त होण एेवढचं मह�वाच.े स�ृीतील नादश��त मना�या

एका��च�भावनतेनू लय साधता आला, , "चतै�यत�वाशी एक�प होता आल के� वाणी �ह ई�री

वाचा होत,े , " "मग या वाणीतनू उ�चारण केललेा ��यके श�द म�ं ��यके वा�य उ�शेपतु�चा आदशे

बनत.े

म�ं या श�दाचा खरा अथ�,"साम�य�वान मानवी मन ज �ेच�तन कर�यास आ�ण पचंमहाभतूश��स

आवाहन कर�यास स�म आह "े, या मनातनू �या �पदंनलहरी उ�प� होतात �यात व�ै�क श��ला

आक�ष�त क�न इ��छत फल�ा�ती क�न घ�ेयाची ताकद असत.े , , ,म�ंास �वनी भाषा �थळ

काळाच बेधंन नसनू फ� �प�दना�ंया ��ीन ते �ेभावी ठरतात.

ई�दवेत�ेया नाम, , ,�प गणू अथ� उ�चारणाचा अ�ंतम उ�शेही चतै�यत�वाची जागतृी हाच होय �ह

बाब ल�ात यतेा शाबर म�ं ह नेमेके खर के� खोट?े ?म�ंाचंी भाषा नमेक� कोणती म�ं फल��प

हो�यासाठ� �नयम कोणत?े .अस शेाबरम�ं श�� बाबतच �ेम न�क�च �र होतील �यानंा कुणाला

शाबर म�ंाबंाबत आकष�ण आह �ेयानंी प�ुतकात वाचनू, कुणी सा�ंगतल �ेहणनू अथवा मनानचे

यावर �योग क� नय.े �याप�ेा नाथ त�वासं जाणनू �याव आे�ण �याक�रता साधनचेा माग�

अवलबंवावा. - , -रोज�या दनै�ंदनीत �ायाम खळे �यान �ाणायाम आ�ण आदर◌श् न�ैतक �वहार

जीवन �हच ती साधना. .नाथानंी चा�र�यास सव��च गणू मानल आेहेया कसोट�वर जो कुणी

उतरले �याची वाणी ई�री वाचा न�क�च ठ� शकेल यात शकंाच नाही. "�हणनूच याच अथा�न जेय

जय राम कृ�ण हरी" " "हा दखेील एक म�ंच ठरतो आ�ण �ानदवेानंी �दललेेपसायदान ह से�ुा



आदश� म�ं उ�चारणच ठरत.े

सव� धम� त�व�ानाच मेळु �ाचीन भारतीय अ�या��मक �स� स�ंकृती आह हे मेी मानतो. �यामळुे

नाथ काय, ... .ब�ू काय �क�वा अ�य �तथ�कर वा ��ेषत काय सा�य�थळ �ेह आढळणारच अशी

सा�य�थळ आेढळतात त�ेहा अ�यासकास/साधकास आनदं वाटला पा�हज केारण यामळु आेपण

एक �व�धम� सकं�पनजेवळ पोचतो... परतं दुा�ंभकानंा मा� आनदं हो�याऐवजी माझीच लाल

पडलले अेसत.े .मळुात ह घेडत ते �ेया�ंया धम�नामाखंाली असल�ेया क�रततेनू धम��न��ेया

नावाखाली त आेप�या धमा�चा �चार �सार कर�या�या नादात ईतर धमा�चा �तर�कार कधी स�ु

करतात त �ेयानंाही कळत नाही.

खरा अ�या��मक ���कोनातनू जागतृ ��� मग तो �ह�� असो वा म�ु�लम, ,बौ� �क�वा अ�य कुणी

तो जर फ� मानवी म�ुयाशंी �न�ा राखणारा असले तर �याची वाणी �ह �न��तपण लेोक क�याण

साधणारी ई�री वाचा ठरले यात शकंा नाही. याच त�वास अनसु�न नाथ जगल आे�ण �यामळुचे ते

जातपातधम��ातंभाषा �वरहीत अखडं समाजात ��वकाराह� ठरल.े आजची धम� आ�ण अ�या�म

��ेातील अनाग�द� पाहता भ�व�यात मानवजाती�या र�णासाठ� त�णासंाठ� नाथ त�व�ान हाच

आशादायी माग� आह हेचे मी सागं शूकतो.

" "शाबर म�ं श�� आ�ण वा�तव या लखेमालमेळु आेप�याला काही जा�ई म�ं सापडतील अशी

अप�ेा ठेवणार,े मा�या �लखाणात परुाणकथातंील दवेीदवेता�ंया जा�ई अ��त�वास नाकार�यामळुे

काही वाचक �न��तच �नराश वा नाराज होऊ शकतात. परतं लुखेमालचेा उ�शेच वा�तव सागंण हेा

होता आ�ण वा�तव ह के�पना- , .ई�छ�ेमाण अेसतचे अस नेाही ब�तके वळेा त उेलट असते

या लखेमालमेळु जेर वाचकाचंा म�ं-त�ंाऐवजी श�ु सा��वकतकेड ओेढा लागला तर मी ह मेा�या

�लखाणाच चेीज झाल अेस मंानले.

ध�यवाद, .................................................................. .. ..... उप��दादा


