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•

नविामूल्य नवतरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले वाचूि झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू शकता.

•

हे ई पुस्तक वेिंसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचिाव्यनतररक्त कोणताही वापर

करण्यापुवी ई-सानहत्य प्रनतष्ठािची परवािगी घेणे आवश्यक आहे.
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अमृतबिंदू अर्ावत
संत तुकाराम महाराजांच्या निवडक अभंगांचे संकलि

संकलिा नवषयी लेखकाचे निवेदि व अपवण पनत्रका

जय िंदलाला.

सवव प्रर्म परमपूज्य सद्गुरू श्री. आक्कांच्या चरणी माझा साष्ांग िमस्कार करतो.
सुमारे ३ १/२ वषाांपूवी िंंगलोर येर्ील श्री.िंदलाला सेवा सनमतीतफे आयोनजत संताि
गोपालकृ ष्ण यज्ञाच्या संिंंनधत सभेला आम्ही सवव कायवकते

जमलो होतो. त्यावेळी

सनमतीमधील एक सद्सस्य श्री. जयराम ह्ांिी मला म्हटले की त्यांिा संत तुकाराम
महाराजांच्या अभंगाचा अर्व समजूि घ्यावा व मी त्यासाठी त्यांिा मदत करावी. संत तुकाराम
महाराजांिी जवळ जवळ ४००० अभंग नलनहले आहेत.त्यातील कोणतेही अभंग Randomly
घ्यावे व त्यांचा अर्व सांगावा असे ठरले.
पण वेळ व अंतर ह्ाचा नवचार करता रोज ह्ा साठी एकत्र येणे शक्य िाही म्हणूि ईंटरिेट चे
माध्यम पण वापरता येईल; ह्ा कल्पिे मधूि अभंगांचा अर्व नलनहण्याचे काम ब्लौगवर नलहावे
असे ठरले. नलखाण सुरवातीस ईंग्रजीत के ले होते पण कांही जणांिी मराठीत नलहावे म्हणूि
सुचवले. त्यामुळे मराठी व ईंग्रजी दोन्ही भाषांमधे नलखाण झालेल आहे. हे सवव अभंग
http://tukaramasteachings.blogspot.com ह्ा ब्लौगवर वाचायला उपलब्ध आहेत.
त्यातील मराठी भाग येर्े वेगळा नवषयवार संकनलत के ला आहे
अभंगाचा अर्व स्पष्ीकरणासाठी खानलल प्रमाणे रचिा वापरावी असे पण ठरले.
१) मूळ अभंग

२) शानब्दक अर्व.
३) अभंगाचा अर्व समजावा म्हणूि लागणारी मानहती वा अभंगाची पार्श्वभूनमका.
४) अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण.
५) अभंगापासूि नमळणारी नशकवण.
सुमारे दीड वषवभरापूवी महाराष्ट्रामधील ई-सानहत्यचे श्री.रा.रा.सुिीलजी सामंत ह्ांिी हे
अभंग ई-पुस्तकरूपे प्रनसद्ध करावे असे सुचवले पि त्यावेळी तुकाराम महाराजांिी जे सांनगतले
आहे त्यावर पूणवपणे लेखि झालेले िव्हते.. आता ९० च्या जवळ अभंगांचे अर्व स्पष्ीकरण
ब्लौगवर नलनहले आहे व तुकाराम महाराजांच्या उपदेशाचे सार ह्ा निवडलेल्या अभंगांमधे
आले आहे अशी मिास खात्री वाटते म्हणूि आता हे अभंगांचे संकलि के ले आहे. मी श्री,
सुिीलजी सामंत यांचा अत्यंत आभारी आहे.त्यांच्या सूचेिेमुळेच पुस्तक करावे ह्ा नवचाराला
चालिा नमळाली.
संत तुकाराम महाराज हे महाराष्ट्रातले गृहस्र्ाश्रमी संत होते. संत ज्ञािदेव महाराजांिा वारकरी
पंर्ाचा पाया तर तुकाराम महाराजा हे पंर्ाचा कळस होत, असे सववमान्य मत आहे. तुकाराम
महाराजांचा काल स.१६०२ ते १६४३ असा आहे.
तुकाराम महाराजांच्या अभंगांमधे आपल्याला नवनवध भाविांचे आनवष्करण आढळते , जसे
पांडुरंगािंद्दल उत्कट प्रेम, वैराग्य,भक्ती, महाराजांचे नवनवध अिुभव ईत्यादी. तसेच अभगांमधे
अध्यात्माचे नवनवध पैलू उदाहरणार्व नवनवध भक्तीमागव, भगवंताच्या भेरटसाठी आवश्यक
असणारे प्रेम, वैराग्य, श्रद्धा ईत्यादी भाव; मुख्यत: िामस्मरण हे आपल्याला पहायला नमळतात
. महाराजांचे सुमारे ४००० अभंग गार्ेरूपािे आधीच प्रनसद्ध झालेले आहेत.
तुकाराम महाराज हे ब्रह्मज्ञािी पुरुष होते त्यामुळे महाराजांिा सववसामान्याच्या दु:खांचा
निरास व्हावा ही तळमळ पण होती. अभंगाची वाणी ही परमेर्श्री वाणीच आहे.अर्ावत हा
आपल्या सवाांच्या उद्धारासाठी त्यांिी के लेला उपदेशच आहे हे स्पष्च आहे.

पुस्तकामधे खाली ददलेल्या तक्त्या प्रमाणे अभंगांचे नवषयाप्रमाणे वगीकरण के लेले आहे.
अभंगाचा नवषय
सद्गरू
ु स्तवि , सद्गरु
ु कृ पा
सुखदु:ख संतवचिाचे महत्व , भक्तीमागव
संत ,त्यांचे कायव व अिुभव
खरा देव ,सगूण , निगूण
व
अज्ञािी लोकांची भक्ती व वणवि
अज्ञान्यािे जागे व्हावे ह्ासाठी के लेला
उपदेश
मुमि
ु ू माणसाची मि:नस्र्ती वणवि
मुमि
ु ल
ू ा के लेला उपदेश
भाव, प्रेम व सत्संगतीचे महत्व
िामस्मरण भक्ती
प्रार्विापर अभंग

अर्ावत हे सवव अभंग ही परमेर्श्री वाणी आहे व आपल्यासाठी ती तुकाराम महाराजंच्या द्वारे
प्रगट झालेली आहे हे मी जाणतो. म्हणुिच मी लावलेला अभंगांचा अर्व िंरोिंरच आहे असे मी
म्हणत िाही. म्हणूि वाचकांिा पण माझी हीच प्रार्विा आहे की जे नलनहले आहे त्यांत जर कांही
चुका असतील तर मोठ्या मिािे िमा करावी.
ज्यांच्या कृ पेमुळे हे कायव घडले त्या सद्गुरू श्री.आक्कांच्या श्रीचरणी हे पुष्प त्याच्या
आशीवावदासाठी प्रार्विाकरूि अपवण करतो आहे.
जय िंदलाला.
रवींद्र गोपाळ फडके .
दद.१२ िोव्हेंिंर २०१६, िंंगलोर.
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भाग १ ला
सद्गरू
ु स्तवि व सद्गरु
ु कृ पा

भगवाि श्रीकृ ष्ण

संत ज्ञािेर्श्र महाराज

ह्ा भागामधे सद्गरु
ु स्तवि व सद्गरु
ु कृ पेवरचे अभंग आहेत,
मािव जन्माचे मुख्य ध्येय काय ह्ाचे नववरण पण आहे.

प्रर्म नवघ्नहत्याव गणेशाला म्हणजेच सद्गुरुंचे वंदि करूिच कायव सुरु करायचे आहे.
हा अभंग सद्गुरु स्तविाचाच आहे.
सदगुरु वंदिाचा अभंग :ज्ञानियांचा राजा गुरू महाराव । म्हणती ज्ञािदेव तुम्हा ऐसें ॥१॥
मज पामरा हें काय र्ोरपण । पायींची वहाण पायीं िंरी ॥२॥
ब्रहमाददक जेर्ें तुम्हां वोळं गणें । इतर तुळणे काय पुरे ॥३॥
तुका म्हणे िेणें युनक्तची ते खोली । म्हणोनि ठे नवली पायीं डोई ॥४॥
अभंगाचा शब्दार्व :तुम्ही सवव ज्ञािी लोकांमधे सववश्रेष्ठ महाराज आहात. म्हणुिच तुम्हाला ज्ञािदेव असे लोक
ओळखतात,॥१॥
( लोकहो) माझ्या सारख्या पामराला तुम्ही र्ोरपण देऊ िका. पायतली वाहाण पायातच
असलेली िंरी॥२॥
ब्रह्माददक देव तुम्हाला शरण येतात अशा तुमचे वणवि करण्यास कोणतीही उपमा अपूरीच आहे॥
३॥ तुका म्हणतो की मी कांही युनक्त कलाकु सरीचा खोलपणा जाणत िाही; म्हणूि मी तुमच्या
पायी मस्तक ठे वूि तुम्हाला शरण आलो आहे.॥ ४ ॥
अभंगाच्या अर्वस्पष्ीकरणासाठी असलेली भूनमका:तुकाराम महाराजांिी वारकरी पंर्ाच्या देवळाचा ( संप्रदायाचा) कळस म्हणतात ह्ाचे कारण
म्हणजे त्यांची नवठ्ठलावरची प्रीती. प्रीतीचे िाते हे िेहमीच आपोआपच निमावण होत
असते. उदाहरणार्व ज्या िणी मूल जन्माला येते त्या िणी आई व मुलामधे असे नवलिण िाते
निमावण होते. भक्त व भगवंतामधल्या प्रीतीला ही उपमा सुद्धा खरे तर अपूरीच आहे. कारण
जेंव्हा भक्ताकडु ि भगवंताचे स्मरण अत्यंत प्रीतीिे होते तेंव्हा भगवंत व भक्ताचे ऐक्य

घडते. दोघे वेगळे असे रहातच िाही . हे ऐक्य झाले की भक्तामधे व भगवंतामधे फरक उरत
िाही
अशा भक्ताचे जगणे सववकांही भगवंतच, तोच कताव व करनवता आहे ह्ा जाणीवेमधे
असते. ह्ालाच अखंड ध्याि म्हणता येत.े
भक्तीचे महत्व तुकाराम महाराजांिी स्वत:च्या वागणुकीिे व अभंगांद्वारे लोकमािसामधे प्रगट
के ले आहे.
श्री.ज्ञािेर्श्र महाराजांिा आपल्याकडे भगवाि् श्रीकॄ ष्णांचाच अवतार माितात. श्रीकृ ष्णांिा
जगद्गुरू पण म्हणतात. गीताध्यािामधे असलेल्या खालील श्लोकामधे म्हटले आहे की
वसुदव
े सुतं देवं कं सचाणूर मदविम् । देवकी परमािंदं कृ ष्णं वंदे जगद्गुरुम् ॥
अर्ावत कं स चाणूरादद दुष्ांचे मदवि करणारा , देवकीमातेला परम आिंद देणारा , जगाचा
गुरू ; असा जो वसुदव
े ाचा पुत्र परमात्मा श्रीकृ ष्ण; त्याला मी वंदि करतो.
ह्ा अभंगाचे वैनशष्ठय म्हणजे तुकाराम महाराज स्वत: ब्रह्मज्ञािी असूिही ह्ा अभंगामधे त्यांिी
स्वत:कडे कमीपणा घेऊि येर्े श्री. ज्ञािेर्श्रमहाराजांिा ( सदगुरुं म्हणूि ) वंदि के लेले आहे.
ह्ा भूनमके वरूिच ह्ा अभंगाचे महत्व आपल्याला लिांत येत.े
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :जसे श्रीकृ ष्ण हे जगद्गुरू आहेत तसेच ज्ञािेर्श्र महाराज पण आहेत. म्हणूि तुकाराम महाराज
त्यांिा " गुरूमहाराव" असे पनहल्याच चरणामधे संिंोधत आहेत. म्हणुिच तुम्हाला ज्ञािदेव असे
लोक म्हणतात असेही पुढे लगेच तुकाराम महाराज अभंगात म्हणत आहेत.
सद्गुरूं ज्ञािेर्श्र महाराजांची स्तुती करतािा िंतर अभंगात तुकाराम महाराज म्हणताहेत की
जेर्े ब्रह्मादीक देव सुद्धा तुमची सेवा करतात त्या हे सदगुरू तुम्हाला कशाचीच उपमा देऊि
तुमचे वणवि करता येत िाही.

तसेच लोकांिी जेंव्हा तुकाराम महाराजािा मोठे पणािे आदरािे पानहले आहे व हे महाराजांच्या
लिांत आले आहे म्हणुि स्वत:कडे कमीपण घेऊि अभंगामधे तुकाराम महाराज म्हणतात की
मला उगाच मोठे पण देऊ िका. मी पायांमधे घालायच्या वाहाणे सारखाच अशा सदगुरुंपुढे
तुच्छ आहे.
सदगुरुंच्यापायांवर मी डोके ठे वले , त्यांिा शरण गेलो ह्ामुळेच मला सवव कांही नमळाले
आहे ( स्वस्वरूपाचे ज्ञाि झाले)
मोि नमळणे म्हणजेच आत्मज्ञाि होणे होय. आत्मज्ञािालाच दुसरे िांव स्वस्वरूपाचे ज्ञाि आहे.
सवव तत्वज्ञ,शास्त्रे, संतांचे हेच सांगणे आहे की मिुष्यजन्माचे मुख्य ध्येय आत्मज्ञाि करूि घेणे
हेच आहे..

ह्ामागचे तत्व हेच आहे की माणसाच्यामधला " मी पणा " जोवर असतो तोवर त्याला
आत्मज्ञाि होत िाही" ह्ासाठी सद्गरु
ु कॄ पाच हवी . सदगुरु आपल्यावर शक्तीपात करूि
आपल्यामधील मीपणाच िष् करतात व मग मि उन्मि होते व स्वस्वरूपाचे ज्ञाि होते.
असा हा सदगुरू स्तविाचा अभंग संत तुकारामांिी नलनहलेला आहे.
ॐ
***************
अशा सद्गुरुंची आपल्यावर कृ पा कशी झाली ते वणवि खालील दोि अभंगांमधे तुकाराम
महाराजांिी के ले आहे
अभंग १ ला :सद्गुरू रायें कृ पा मज के ली । परर िाही घडली सेवा कांही ॥१॥
सांपडनवलें वाटे जातां गंगास्नािा । मस्तकी तो जाणा ठे नवला कर ॥२॥
भोजिा मागती तूप पावशेर । पडला नवसर स्वप्नामाजीं ॥३॥
काय कळें उपजला अंतराय । म्हणोनियां काय त्वरा जाली ॥४॥
राघव चैतन्य के शव चैतन्य । सांनगतली खूण मानळके ची ॥५॥
िंािंाजी आपुलें सांनगतलें िाम । मंत्र ददला रामकृ ष्णहरर ॥६॥
माघ शुद्ध दशमी पाहूनि गुरुवार । के ला अंनगकार तुका म्हणें ॥७॥

अभंग २ रा :मानझये मिींचा जाणोनिया भाव । करी तो उपाय गुरूराजा ॥१॥
आवडीचा मंत्र सांनगतला सोपा । जेणें िव्हे गुंफा कांही कोठें ॥२॥
जाती पुढे एक उतरले पार । हाभवसागर साधुसंत ॥३॥
जाणत्या िेणत्या ज्या जैंसी आवडी । उतार सांगडी तापे पेटी ॥४॥
तुका म्हणे मज दानवयेला तारू । कॄ पेचा सागरु पांडुरंग ॥५॥
अभंगांचा शब्दार्व :अभंग १ ला:सद्गुरुरायांिी माझ्यावर कृ पा के ली पि त्यांची कांहीच सेवा माझ्याकडू ि घडली िाही ॥१॥
मी गंगास्नािाला जात होतो त्या वाटेवर ते मला भेटले व माझ्या मस्तकावर त्यांिी आपला हात
ठे वला॥२॥ हे स्वप्नच होते व ह्ा स्वप्नामधे त्यांिी माझ्याकडे जेवणासाठी पावशेर तूप मानगतले,
परं तु त्याचा मला स्वप्नामधेच नवसर पडला ॥३॥कळत िाही की त्यांच्या मिांत काय होते व
त्यांि कसली घाई होती ॥ ४॥ त्यांिी आपली परं परा राघव चैतन्य, के शव चैतन्य अशी
सांनगतली व आपले िांव िंािंाजी असे सांगूि मला रामकृ ष्णहरी हा मंत्र ददला ॥ ५.६॥,तुका
म्हणतो की माघ मनहन्यातल्या, गुरुवारी माघ शुद्ध दशमीला सद्गुरावयांिी नशष्य म्हणूि माझा
नस्वकार के ला ॥७॥
अभंग २ रा :माझ्या मिातला भाव सद्गुरुंिी जाणूि योग्य तो उपाय के ला ॥१॥
त्यांिी मला माझ्याच आवडीचा मंत्र मला सांनगतला व त्यामुळे माझा संशयामुळे होणारा
गोंधळ वाचला ॥ २॥ ह्ा जगामधे कांही जण भवसागर पार करूि जातात व कांही गटांगळ्या
खात रहातात।३। जाणता वा िेणता असो ज्याला जशी आवड असते त्याप्रमाणे त्याला सांगड
पेटी नमळू ि तो उतार पावतो.॥४॥ तुका म्हणतो की मला कृ पासागर पांडुरंग हेच तारू आहे हे
मला ( सदगुरुंिी) दाखवले ॥५॥
अभंगामागचे अर्वस्पष्ीकरणासाठी असलेली पार्श्वभनू मका :-

भक्तीमागव असो व ज्ञािमागव असो कोणत्याही मागाविे के लेल्या परमार्व साधिेमधे साधक अिेक
टप्पे पार के ल्यािंतरच त्याच्या ध्येयाकडे म्हणजे मोिापयांत पोहोचतो. तो जसाजसा प्रगती
करतो तसेतसे त्याला कांही अबतदद्रय अिुभव येत असतात. व हे सवव एखाद्यामागाववर
असणाऱ्या मागवदशवक पाट्यांप्रमाणे असते. खरा साधक हे संकेत ओळखतो व त्याच्या साधिेला
ह्ामुळे अनधकानधक जोर येतो.
साधिेमुळे मुख्यत: साधकामधील "मीपणा" म्हणजेच अहंभावाचे जवळजवळ संपूणव निमूवलि
होते व मिाची शुद्धी होते. पण तरीही एका तह्रेिे साधिा अपूरीच असते. कारण मिामधे
अत्यंत र्ोडा कां होईिा अहंभाव " की “मी साधिा करतो आहे ही जाणीव " उरलेली असते. ती
सुद्धा जेंव्हा संपण
ू व संपते तेव्हाच त्याला स्वस्वरूपाचे ज्ञाि होते मोि नमळतो. देवदशवि होते. हे
घडण्यासाठी सद्गुरुकृ पाच आवश्यक असते. म्हणुिच अध्यात्मामधे सद्गुरुंचे महत्व
अिन्यसाधारण आहे.
सद्गुरु आपल्या नशष्याला अिुग्रह देऊि ( सद्गुरू आपल्या नशष्याला उपदेश करतात व त्याला
मोिाची वाट दाखवतात.) साधिेच्या ह्ा शेवटच्या टप्प्यावर िेतात. म्हणुिचज़ अशी सद्
गुरूभेट होणे ही साधकासाठी अत्यंत महत्वाची घटिा असते. अशी भेट झाली की होणारा
आिंद प्रत्येक संतािी शब्दिंद्ध के लेला आढळतो.
उदाहरणार्व संत मीरािंाईचे पद " म्हािे चाकर राखोजी ", परमहंस योगािंदांचे पुस्तक “ एका
योग्याची आत्मकर्ा “ मधे हे असे वणवि आढळते..
हा अभंग स्पनष्करणा साठी घेतला तेंव्हा िुकतीच गुरुपोर्णणमा होऊि गेली होती. गुरुपोर्णणमा
आषाढ मनहन्याच्या शुक्लपिात येत.े गुरुपोर्णणमेला आपल्याकडे गुरुपूजि करतात. येर्े मुख्यत:
सद्गुरूंचे पूजि करणे महत्वाचे मािले जाते. सद्गरू
ु आपल्यामधील "अहंभावाचे " निमूल
व ि
करूि आपल्याला भवसागर पार िेतात. म्हणुिच -त्यांच्या ह्ा कृ पेिंद्दल गुरुपोर्णणमेला त्याचे
पूजि करूि आपंण आपली कृ तज्ञता व्यक्त करत असतो.
तुकाराम महाराजाचे वरील दोि अभंग असा झालेला आिंद व कृ तज्ञता व्यक्त करणारे आहेत.
तुकाराम महाराजांिी त्यांच्यावर गुरुकृ पा कशी झाली ते पनहल्या अभंगात सांनगतले आहे व
दुसरा अभंग त्याचेच सनवस्तर वणवि करणारा आहे.

अभंगांच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :अभंग १ ला :तुकाराम महाराज आपल्याला सद्गुरुंिी अिुग्रह कसा ददला ते सांगतािा म्हणतात की " माघ
मनहन्यातल्या शुद्ध दशमी ह्ा नतर्ीला, गुरुवारी माझ्या सद्गुरुंिी माझ्यावर कृ पा के ली व
स्वप्नामधे येऊि मला अिुग्रह ददला. स्वप्नामधे मी गंगास्नािासाठी जात होतो तेंव्हा ते मला
भेटले , माझ्या मस्तकावर आपला हात ठे वूि मला त्यांिी आपले िांव िंािंाजी असे सांनगतले.
तसेच आपली गुरुपरं परा राघवचैतन्य के शवचैतन्य अशी आहे हे पण सांनगतले. मला त्यांिी
"रामकृ ष्णहरर" हा मंत्रोपदेश त्यांिी के ला. व माझा अंगीकार के ला. ”
अभंगामधे तुकाराम महाराज आिंदािेच म्हणतात की माझ्या मिी पांडुरंगाची भेट व्हावी
अशीच ईच्छा होती. माझ्या अंतरं गातील भाव पाहूि माझ्या सद्गुरुंिा मला उपदेश करण्याची
घाई झाली होती असेच मला वाटते. तसेच मला ह्ाची खंत वाटते की सद्गुरुरायांिी
माझ्याकडु ि फक्त पावशेर तूप मानगतले पण मला त्यांची ही मागणी पूणव करता आली िाही.

तुपाची मागणी पुणव ि होणे व तेर्च
े तुकाराम महाराजांचे स्वप्न भंग झाले ह्ाचा अर्व माझ्या
मते “ सद्गरु
ु ं च्या मिामधे तुकाराम महाराजांिी जागृत अवस्र्ेमधे असतािा आपले वागणे
सानत्वक ठे वावे”, असा असावा.
स्वप्नावस्र्ेत कालाची पररमाणे व जागृतीतली काळाची पररमाणे वेगळी असतात. स्वप्नामधला
मोठा काळ जागृतीतला फारतर तासाभराचा असतो हा आपल्या सवाांचाच अिुभव आहे.
तुकाराम महाराज ब्रह्मावस्र्ेत असल्यािे त्यांच्या दृष्ीिे स्वप्न व जागृतीमधे फरक िाही. ते
स्वत:तर कालातीत होते. पण संतांचे अिुकरण िंाकीचॆ करतात. त्यासाठीच आम्ही ह्ा

जगामधे आलेलो आहोत असे एका अभंगात स्वत: तुकाराम महाराजांिी सांनगतलेच आहे.
आपण जर महाराजांचे चररत्र पाहीले तर असे आढळते की महाराज हे शांतीची व
सानत्वकतेची सगुण मूतीच होते. त्यांचा सवव योगिेम भगवंतािे वानहला व त्यांिा

कॊणत्याही पररनस्र्तीत कसलाही कमीपणा येऊ ददला िाही. . त्यांचे अभंग भगवंतािे नभजू
ददले िाहीत. नशवाजी महाराज त्यांचे कीतवि ऐकत असतािा मोगलांिा सगळे श्रोतेगण
नशवाजीमहाराजांसारखे ददसल्यािे कांहीच करता आले िाही. तसे घडले िसते तर काय
इनतहास झाला असता याची कल्पिाच करवत िाही. असो.
अभंग २ रा :आनधच्या अभंगात म्हटल्याप्रमाणे सद्गुरुंिा तुकाराम महाराजांच्या मिातला भाव कळला
होता हे ह्ा अभंगात स्पष् होते. तसेच तुकाराम महाराज हा अिुग्रह होण्यापूवी ज्या मंत्राचा
जप करीत असत तोच मंत्र सद्गुरुंिी त्यांिा अिुग्रह देतािा सांनगतला असे महाराज येर्े
म्हणताहेत. ह्ामुळे त्यांच्या मिामधे कसलाही गोंधळ उरलेला िाही असेही त्यांिी स्पष्पणे
म्हटले आहे. खरे च आहे ! सद्गरू
ु आपल्या नशष्य़ाला कधीच संशयात टाकत िाही उलट
संशयाचे निवारणच करतात. हे सद्गुरुंचे वैनशष्ठ्य येर्े स्पष् झाले आहे. सद्गरू
ु हे खरे तर
कल्पवृिा सारखेच असतात. ज्याला जसे आवडते व ज्याच्यामुळे भलेच होईल तेच सद्गुरु
आपल्या नशष्याला देतात. त्यांचा मुख्य भर नशष्यािे ह्ा भवसागरातूि तरूि जावे ह्ावरच
असतो.
सद्गुरु तसेच परब्रह्म पांडुरंग हे वेगळे िाहीत. हे पण येर्े स्पष् झाले. तुकाराम महाराज
परब्रह्मासच पांडुरंग म्हणतात, मीरािंाई श्रीकृ ष्ण तर समर्व रामदास श्रीराम असे संिंोधतात.
अभंगात म्हटल्याप्रमाणे िामस्मरण करूिच अिेकांचा उद्धार झाला हे पुि:एकदा तुकाराम
महाराजांिी ह्ा अभंगात सांनगतले आहे.
अभंगाची नशकवण :माणसािे भगवंतावर अिन्यभावे श्रद्धा ठे वूि त्याचे अखंड िामस्मरण करावे ,निदाि तसे प्रयत्न
करावे . योग्य वेळी सद्गुरूकृ पा होईलच ह्ाची ग्वाही ह्ा दोि अभंगाद्वारे आपल्याला येर्े
नमळाली आहे. अर्ावत आता यापुढे तसे आचरण करणे हे आपल्याच हाती आहे..
ॐ
*************

भाग २ रा

भगवंताची भेट ही भक्तीमुळेच घडते .
सुखदु:ख मीमांसा, ज्ञािमागव व भक्ती मागव कोणते ,
संतवचिांवर नवर्श्ास कां ठे वावा
हे सांगणारे अभंग येर्े घेतलेले आहेत.

अभंग जोडी :- सुख दु:ख मीमांसा, दु:ख:निवृत्तीचा कायम स्वरूपी उपाय,
अभंग १)
सुख पाहातां जवापाडे । दु:ख पववतायेवढे ।
धरी धरी आठवण। मािी संतांचे वचि ॥ १ ॥
िेले रात्रीिे तें अधे । िंाळपण जरा व्याध ।
तुका म्हणे पुढा । घाणा जुंजी जसा मूढा ॥ २ ॥
अभंग २ रा
२) मैत्र के ला महािंळी । कामा ि ये अंतकाळी ।। १ ॥
आधी घे रे रामिाम । सामा भरी हा उत्तम ॥ २ ॥
िाहीतरी येम । दाढा खातो कराकरा ॥ ३ ||
धि नमळनवले कोडी । काळ घेतल्या ि सोडी ॥ ४॥
कामा ि ये परीवार। सैन्य लोक िंहू फार ।। ५ ॥
तंववरी तुमचे िंळ। जंव आला िाही काळ ॥ ६ ॥
तुका म्हणे िंापा। चुकवी चौौ़ऱ्याशींचा खेपा ॥ ७ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :अभंग १ ला :सुखाचे िण जीविामधे फारच कमी कालावधीचे असतात. त्या मािािे दु:खाचा कालावधी
िेहमीच मोठा असतो. त्यामुळे सुख जवाच्या दाण्याएवढे लहाि आहे म्हटले तर दु:ख
पववताएवढे आहे असे अिुभवास येत.े .॥१॥
( शार्श्त सुख लाभावे म्हणूि अहो लोकहो) . संत काय सांगतात ते ऐका व त्यांचा वचिांवर
नवर्श्ास ठे वि
ू ( त्यांिी सांनगतल्या प्रमाणे) भगवंताची आठवण सतत ठे वा॥२॥
तुमच्या

आयुष्यातला

अधाव

काळ

रात्रीिे

िेला

,उरलेला

िंाकीचा

काळ

म्हणजे

िंालपण,तारुण्यावस्र्ेचा काळ व शेवटी वृद्धवस्र्ेचा काळ सवव जरा व्याधी मधे गेला.॥ ३॥
हे मूढा, जसा घाण्याला जुप
ं लेला िंैल सतत गोलगोल दफरत जातो तसेच तुझे झाले आहे ॥ ४॥

अभंग २ रा :अत्यंत िंलवाि माणूस जरी नमत्र असला तरी मृत्यूच्या वेळी तो सुद्धा तुला वाचवू शकत
िाही.॥१॥
तू रामिामाचा जप कर हीच यमा पासूि वाचण्याची युक्ती आहे, ॥ २॥
असे के ले िाहीस तर यमराज ककव रा दाढा खाऊि तुला मारे ल॥ ३॥
एखाद्यािे दकतीनह संपत्ती नमळवली असली तरी अशाला सुद्धा काळ सोडत िाही॥ ४॥
जरी जवळ मोठे सैन्य असले‘, ककवा अिेक जीवाला जीव देणारी िातेवाईक मंडळी असली ,तरी
तुमचे सवव िंळ मृत्यू येईपयांतच चालते ॥ ५॥
तुका म्हणतो की आता ( वर संनगतल्या प्रमाणे प्रयत्न करूि ) चौयावऐंशी योिींमधे दफरणे
र्ांिंवा॥६॥
अभंगाचा भावार्व समजण्यासाठी लागणारी मानहती:
१) सुख दु:खाचे स्वरूप.
आपण जर सुख म्हणजे काय हे शोधण्याचा २ प्रयत्न के ला तर असे म्हणता येते की आपण
पंचेंदद्रयांद्वारे जेंव्हा एखाद्या वस्तूचा भोग घेतो तेंव्हा जो आिंद नमळतो त्याला सुख म्हणता
येते. वस्तू स्र्ूल दृश्यातली असू शकते ककवा सुश्राव्य गाण्या सारखी अव्यक्त असू शकते.
कांही मिाप्रमाणे घडले तर पण आिंद होतो . सुखाचा समाधािाचा अिुभव येतो. पण
सुखाचा हा काळ अल्प असतो व कांही काळािे पुि: तेच सुख नमळवावेसे वाटते. अर्ावत
समाधाि पण तात्पुरतेच नमळते.
हे सवव सुख जरी नमळत असले तरी माणसाला सतत मृत्यूचे भय असतेच, तसेच आपले वय
वाढत आहे व आपण वृद्धत्वाकडे वाटचाल करत आहोत ही खंत / जाणीव पण मिाची सार्
कधीच सोडत िाही.
र्ोडक्यांत म्हणायचे झाले तर असे सुख सतत रटकणारे म्हणजे शार्श्त िसते.
तसेच ह्ा सवव दक्रयेमधे वासिा िंीजे निमावि होतात व त्यांचा पूतीसाठी जीव िवे िवे जन्म घेत
रहातो. जन्म आल की पुि: मृत्यू असे हे चक्र सतत चालू रहाते.

२) मोि म्हणजे काय ?
मोि नमळणे म्हणजेच जन्ममृत्यूचक्रामधूि सुटणे होय. आपण जाणतोच की फक्त
मिूष्यजन्मामधेच मोि नमळवण्याचे प्रयत्न करता येतात.
३) संत कोणाला म्हणतात.
माणसाचेच िव्हे तर प्रत्येक प्राण्याचे सवव आयुष्य मृत्यूभयापासूि मुक्ती नमळावी ह्ासाठीच
खचव होते.परं तू फार कमी लोकांिा शार्श्त सुख व समाधाि नमळते. ज्यांिा असे शार्श्त सुख
समाधाि नमळालेले असते व जे जन्ममृत्यू चक्रामधूि सुटले आहेत अशांिा संत म्हणतात.
फक्त संतांकडू िच मोि नमळवण्यासाठी मागवदशवि नमळू शकते संत हे पावसाप्रंमािे हे
मागवदशवि
कांहीही भेदभाव ि ठे वता सवाांिा , कसलीही अपेिा ि ठे वता देतात.
४) संत वचिाला कां मािायचे?
आपण जेव्हा शाळे ला गेलो व पुढे महानवद्यालयात नशिणा साठी जातो तेव्हा िेहमीच
आपल्याला असेच नशिक मागवदशविासाठी लागता ज्यांची ज्ञािाची पातळी आपल्या पेिा वरची
असावी लागते..जो नवषय असतो त्याच नवषयामधलेच तज्ञ नशिक मागवदशवक असावे
लागतात. हे झाले व्यावहाररक नवषयांच्या नशिकाच्या अहतेिंद्दलचे नववरण.
अध्यात्मातले मुख्य नवषय म्हणजे "भगवंत व मी मधील सिंंध जाणूि घेणे””.मी कोण? माझे
खरे स्वरूप काय आहे? मला जन्म मृत्यु चक्रामधूि कशी सुटका नमळे ल? ह्ा सारख्या प्रश्ांची
उत्तरे शोधणे.
हे नवषय जरी गहि असले तरी ब्रह्मज्ञािी संत हेच ह्ा नवषयांतले मागवदशवक असतात. त्यांच्या
मागवदशविाखाली माणसाला सहजपणे आत्मज्ञाि होते आणी वर उल्लेनखलेल्या सवव प्रश्ांची
उत्तरे नमळतात. आत्मज्ञाि झाले म्हणजे अिय सुख, शांती व समाधािाचा अिुभव
नमळतो. सवाांत मोठे भय म्हणजे मृत्युभय , त्यातूि सुटका होते.
संताचे परब्रह्माशी ऐक्य झालेले असते. परब्रह्म अर्ावत परमेर्श्र म्हणजेच खरा देव. “ कांरे
िाठनवसी कृ पाळू देवासी ह्ा अभंगाच्या नववरणामधे आपंण खरा देव कोण ह्ावर र्ोनडशी

चचाव के ली आहे. परमेर्श्राला सववज्ञ हे नवषेशण आहे. अर्ावत त्याला सवव कांनह ज्ञाि आहे. संत व
परब्रह्म ह्ांचे ऐक्य असल्यामुळॆ संत पण म्हणूिच सववज्ञािी असतात.
संताचे एक वैनशष्ठ्य म्हणजे त्यांिा सववसामान्य माणसाला असे आत्मज्ञाि व्हावे ही त्यांची
तळमळ. लागलेली

आढळते. ह्ासाठीच

त्यांिी

नवनवध

ग्रंर्रचिा

के लेली

आहे. उदा. तुकारामांची गार्ा, दासिंोध, नववेकबसधु , किंीरवाणी , इत्यादी अिेक ग्रंर् आता
सहजपणे उपलब्ध आहेत. ह्ा ग्रंर्ांमधे जे जे नलनहलीले ती सवव संतवचिेच होत अर्ावत ती
परमेर्श्री वाणीच आहे.
संतवचिाचे असे महत्व आहे व म्हणूिच ज्याला शार्श्त सुख, समाधाि हवे आहे त्यािे
संतवचिाला प्रमाण मािायला हवे.
ह्ा मानहतीच्या संदभावति
ू आपल्याला दोिही अभंगांचा अर्व समजायाला उपयोग होतो.तोच
पुढे नलनहला आहे.

अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :
संत तुकाराम महाराज पनहल्या अभंगात म्हणताहेत की माणसाला नमळणारे सुख हे अल्प
असते व दु:ख मात्र फ़ार मोठे असते.
रोजच्या व्यवहारामधे आपल्याला पंचेंदद्रयां द्वारे निरनिराळ्या नवइषयांचा भोग नमळतो. भोग
त्यामुळे आपल्याला सुख नमळते. व भोग संपला की ते सुख समाधाि िष् होतेव
संपते. उदा. आंिंा खाल्ला की आिंद नमळतो. चवीमुळे खाण्याचे समाधाि नमळते. पण हे
समाधाि अशार्श्त असल्यामुळे ते सतत नमळत रहावे ह्ा साठीच आंिंा परत परत खावास
वाटतो. र्ोड्यािंहूत फरकािे सववच नवषयांच्या िंािंतीत हाच अिुभव येतो.
येर्े समाधाि संपल्याच्या जाणीवेला दु:ख म्हणता येईल. ह्ा व्यनतररक्त अिेक कारणांमुळे
आपल्याला कांहीतरी बचता, असमाधाि वाटतच असते उदा. नमळालेली िोकरी रटके ल

कां? कांही असाध्य रोग तर होणार िाही िा? कॊणी कळत अर्वा िकळत के लेला
अपमाि , फसवणूक ह्ामुळे मिाचा िोभ होतो, स्पधेमुळे मागे फे कले जाणे घडते ,अशा
दकतीतरी कारणांमुळे आपण जीविांत जास्तवेळ दु:खी असतो. नशवाय मृत्युचे सतत भय
असतेच. म्हणुिच सुखानच तुलिा एखाद्या जर धान्याच्या दाण्याशी के ली तर दु:ख एखाद्या
मोठ्या पववताएवढे वाटते.
महाराज पुढे म्हणतात की अरे मूढ माणसा, तुला नमळालेल्या आयुष्यतल्या काळाची वाटणी
पानहलीस तर ददसेल की कांही काळ िंालपणाचा गेला, कांही म्हात्तारपण व निरनिराळ्या
व्याधींिंरोिंर झुंजण्यात गेला, व िंाकीच झोपेतच गेला व जातो आहे.
(येर्े झोप म्हणजे अज्ञािामुळे हे आपले शरीरच सववकांही समजूि सवव काळ ह्ा देहाचे चोजले
पुरनवण्यात घालवणे होय .)
ह्ामुळे काय पररणाम होईल तर तू एखादा घाण्याला झुंपलेला िंैल जसा गोल गोल ररगणात
दफरत राहतो त्या िंैलाप्रमाणे तू पण अिंतकाल जन्म-मृत्युच्या फे ऱ्यामधे दफरत
राहशील. शार्श्त सुख, समाधािाला पारखा होशील.तरी आता जागा हो व संतवचंविांवर
नवर्श्ास ठे वि
ू आचरण सुधार..
तुकाराम महाराजांिी हाच मुद्दा पुढच्या अभंगामधे र्ोड्या वेगळ्या पद्धतीिे मरणाची आठवण
देवूि मांडला आहे व उपाय पण सांनगतला आहे.ते म्हणतांत :
जरी माणसाचा एखाद नमत्र महािंलवाि असेल, माणसािे अलोट संपत्ती नमळवली
असेल, अिेक सुहृद नमत्रमंडळी व िातेवाईकांचा पररवार जवळ के ला असेल, तरी मृत्युच्या
वेळी ह्ांतले कोणीच माणसाला वाचवू शकत िाहीत धि, नमत्र, इत्याकदचा उपयोग जोपयांत
मृत्युघटीका येत िाही तो पयांतच होतो. सगेसोयरे हे जणू िंाजारिंुणग्यांची मोठी फौजच.
;लढाईसाठी कु चकामाची.. खरे तर यमराज हे झडप घ्यायला तयारच असतात . मृत्यु कें व्हा
झडप घालेल सांगता येत िाही.
अभंगाची नशकवण :

जर माणसािे रामिामस्मरणाचे साधि के ले तर मात्र ही साधिा माणसाला जन्म-मृत्युच्या
चक्रांतुि सोडवते. रामिामस्मरणािे जीवाचा ८४ लि योबिमधे जन्म घेत दफरत राहण्याचा
धोका टळतो. म्हणूि िामस्मरण करणे हेच उत्तम.

टीप: हाच मुद्दा श्री.समर्व रामदास, ज्ञािेर्श्र महाराज, गोंदवलेकर महाराज, गुरूदेव रािडे,
िाम्देव महाराज एकिार् महाराज, नशरडीचे साईिंािंा ईत्यादी अिेक संतांिी पण सांनगतला
आहे.

ॐ
***************

ह्ा अभंगाची निवड करतािा मी धाररष्यय़च दाखवले आहे. ह्ाचे कारण म्हणजे ह्ा अभंगातले
नवचार अत्यंत उच्च कोटीचे आहेत., व माझासारख्य़ा अिपढ माणसाला त्यांचा अर्व स्पष् करूि
सांगणे म्हणजे पाचवी सहावीमधे नशकत असलेल्या मुलािे उच्च नशिणांतले प्रमेय
सोडनवण्यासारखे आहे..
म्हणूि वाचकांिा माझी िम्र नविंती आहे की जर कांही चुका झाल्या असतील तर त्यांिंद्दल
वाचकांिी मला उदार अंत:करणािे िमा करावी. पण माझी काय चूक झाली आहे ते मात्र जरूर
सांगावे.
ि करी रे संग राहे रे नििंळ । लागो िेदी मळ ममतेचा ॥ १ ॥
या िांव अद्वैत खरे ब्रह्मज्ञाि । अिुभवा वाचूि िंडिंड ॥ २ ॥
इं दद्रयांचा जय वासिेचा िय । संकल्पानह ि ये वरी मि ॥ ३ ॥
तुका म्हणे ि ये जाणीव अंतरा । अंतरी या र्ारा आिंदाचा ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :
हे सज्जि हो मि नस्र्र ठे वा व कसल्याही गोष्ीचा स्वत:ला संग लावू िका ॥ १॥
ह्ा असे राहण्यालाच अद्वैतात असणे म्हणतात. अद्वैत हेच खरे ब्रह्मज्ञाि आहे. िंाकी जे कांही
िंोलले जाते ती अिुभवावाचूिची अर्वहीि िंडिंड आहे॥३॥
इं दद्रयांवर जय नमळवणे म्हणजे वासिा िीण करणे होय. असे जमले की मि संकल्प करण्याचे
सोडू ि देते॥ ४॥
|तुका म्हणतो की असे घडले की "मी" पण अंतरांत रहात िाही. मग अंतरात उरतो तो फक्त
निमवळ आिंद ॥ ५॥

अभंगाच्या मागची अर्व स्पनष्करणासाठी असलेली भूनमका :हा अभंग जीवन्मुक्ताच्या मिाची नस्र्ती तर दशववणारा आहेच , नशवाय ह्ा अभंगाद्वारे ह्ाच
जन्मी आपण जीवन्मुक्त होण्या साठी कोणते प्रयत्न करायला पानहजेत ते पण सांनगतले आहे.
" संपण
ू व शरणागती" “ हरीिामस्मरण " आणी भगवंताला िेहमीच आठवूि सवव कांमे करणे ही
साधिेची महत्वाची अंगे आहेत. असे प्रयत्न करूिच आपल्याला आपले सवोच्च असे मोिाचे
साध्य गांठता येईल.
ह्ा प्रयत्नांमधे येणारा मुख्य अडर्ळा म्हणजे आपले अनस्र्र मिच आहे. मि सतत कांहीतरी
करण्यासाठी प्रयत्नशील असते. सतत कोणतेतरी नवचार मिामधे येतच असतात. जर त्या
नवचारं िुसार आपण कायव के ले तर त्यांचे फळ नमळते. हे फळ कधी आिंद देते तर कधी दु:ख
देते. दोबन्हचा पररणाम शेवटी एकच असतो तो म्हणजे िंंधिांत आपले अडकणे.
भगवाि पतंजली त्यांच्या योगसूत्रांमधे म्हणतात ,” मि एव मिुष्याणां कारण िंंध मोियो : “
अर्ावत मिच िंंधिाचे कारण आहे व मिच मोिाचेही कारण आहे " आपले मि सतत
आिंदासाठी धडपडत असते ह्ाचे कारण म्हणजे " आिंद हेच आपले खरे स्वरूप आहे ".
आपल्याला अिुभवास येतो तो आिंद प्रगट होण्यास मि व कांनहतरी िंाह् उपलब्ध असलेली
वस्तू असते. ही वस्तु कधी जड स्वरूप असते तर कधीकधी अव्यक्त असते.( उदाहरणार्व ; सुंदर
निसगावअला पाहूि आिंद होतो. येर्े निसगव ह जड स्वरूप , आपल्या डोळ्य़ांिी ददसतो. पण
एकादे गोड गाणे आपल्याला ददसत िाही , ते अव्यक्तरुपात असते. ) मुख्य मुद्दा हा की मि त्या
वस्तुशी संलग्न होते व आपल्याला आिंदाच अिुभव देते. ह्ा नशवाय आठवणीच्या द्वारे मि ह्ा
वस्तूश
ं ी िंतर पण जोडलेले राहते. सुख वा दु:खाच्या आठवणी मिामधे अिंतकाळापयांत
राहतात.

मिामधल्या आठवणी कधीही परत डोके वर काढू शकतात. तसे करण्याचे मिास सामर्थयव देवािे
ददलेले आहे. अशी आठवण झाली की मि कधी कधी परत आिंदी होते , कधी कधी िॊनभत पण
होते ककवा इतर कांही भाविा मिात जाग्या होतात.
मिाचे हे व्यापार कसे चालतात हे आपण पाहीले व आता यांच्या मागोव्यािे आपल्याला
तुकाराम महाराज आपण काय करायचे जे सांगतात तेही स्पष् होईल. ह्ा भूनमके वरूि
अभंगाचा अर्व स्पष् होतो.
खरे तर सवव सृष्ीचे सववच व्यवहार मिाच्या असे वस्तू व आठवणींशी जोडले जाण्यामुळे (संग
होण्यामुळे) घडत असतात. ह्ालाच अध्यात्मात "मायाशक्तीचे कायव " असे म्हणतात . ह्ामुळेच
जग चालू राह्ते

व सवव प्राणी कायवरत राहातात .ह्ां पैकी माणूस हा (व्यक्तीगत

स्वरूपांत ) मोि नमळावा म्हणूि प्रयत्न करत असतो.
अभंगाचे अर्व स्पष्ीकरण :
अभंगाच्या पनहल्याच ओळींत तुकाराम महाराजांिी " संग " हा श्ब्द वापरला आहे. संग म्हणजे
आपली दृश्यांतल्या वस्तू, प्राणीमात्र, घरदार संपत्ती, िंायकॊमुले , पती, आईवडील भाऊ
इत्यादी सरवांनवषयी असणारी आसक्ती , ममता, माया, मोह हा आहे. ही आसक्ती जडवस्तूंचीच
िव्हे तर अव्यक्ताची पण असते.
१) जडा िंद्दलची आसक्ती : आपले घरदार, संपत्ती, देह म्हणजे शरीर (स्वत:चे व आपल्या
िातेवाईकाअंचे, िंायको मुलांचे शरीर हे जडामधेच येते) . ह्ा आसक्तीला ममता हे िांव
आहे . ह्ा नशवाय निरनिराळ्य़ा खाद्यपदार्ाांची आवड म्हंणजे पण जडाचीच आसक्ती होय. जड
पदार्व िाशवंत असतात हे आपण िेहमी अिुभवत असतोच.
उदाहरण १) खाद्यपदार्ाांची आसक्ती सुद्धा आपल्याला िंंधिात टाकते. एखाद्या मधुमेही
माणसाचे उदाहरण घेऊया. मधुमेही व्यक्तीिे जर साखरचे गोड खाल्ले तर रोग िंळावतो. हे
ठाऊक असूिही गोड खाता येत िाही म्हणुि दु:ख उद्वेग करणारी अिेक माणसे आपण रोज

पहात असतो. ही भाविा िक्कीच आिंददायी िाही हे सहज समजते.खाद्यपदार्व निरनिराळ्या
रं गाचे, चवीचे व सुगंध असलेले असतात. ह्ांपैकी कोणत्याही एकाची आठवणसुद्धा खाण्याच्या
वासिेला वर आणायला पुरेशी असते.
मग ही वासिापुती झाली िाही की ती मिामधे आठवणीच्या रुपािे िंीजरूप होते. नचत्तामधे ही
आठवण साठते. जेंव्हा मृत्युहोतो तेंव्हा आपले सूक्ष्म शरीर ह्ा सवव पूणव ि झालेल्या
वासिांिा, तसेच िंीजरुपािे साठवलेल्या वासिांिा िंरोिंर घेऊि स्र्ूल शरीरािंाहेर पडते. मग
ह्ा वासिा कोठे शमवल्या जातील असा देह शोधूि पुि: िवा जन्म घेत.े िव्या जन्मामधे िवी
वासिा निर्णमती होते व हे चक्र सुरू राहते.
म्हणजे जरी सुरवातीला जड पदार्व होता तरी िंीज हे सुक्ष्मरुपातच आठवणी म्हणुि साठवले
गेल.े त्या आठवणीचेच ओझे आपण खांद्यावर घेतले व पुढच्या जन्माची तयारी के ली असे
म्हणता येईल.
२) अव्यक्त रुपांतील वस्तूंचे उदाहरण :
१ ले उदाहरण :वस्तू अव्यक्त असेल पण पररणाम जडाप्रमाणेच असतात. साधारणत: उगाचच
कांही आठवणी मिांत उसळी मारुि िंाहेर येतात. आपल्यापैकी सवाांिाच जुिे माि अपमाि
आठवतात. कांहीजण त्यांच्यावर नवचार पण करतात. ह्ाचा पररणाम म्हणजे ज्यािे अपमाि
के ला त्याचा िंदला घ्यावा , त्याचे वाईट व्हावे इत्यादी भाविा जन्म घेतात. र्ोडक्यांत
म्हणायचे झाले तर आपल्या आठवणीच इतरही वस्तुंप्रमाणे आपल्याला सुखदु:खाचे अिुभव
देतात . अर्ावत त्यांिा मि नचकटू ि राहते. िंतर जर आलेल्या आठवणीप्रमाणे वासिा पूती
झाली िाही तर परत एकदा जन्ममृत्युच्या चक्रामधे आपण अडकतो.
२रे उदाहरण : समजा एखादी घटिा वाईट दु:ख/ िोभदायक मागे कधीतरी घडली
असेल ( अपमािास्पद प्रसंग, कॊणाचे टोचूि िंोललेले आठवणे वगैरे), तर अशा घटिांची
कधीकधी

कांही

कारणास्तव

ककवा

उगाचच

जर

आठवण

झाली

तर

आपल्या

क्रोध, िैराश्य, भीती, द्वेष अशा भाविांचा उद्रेक होऊ शकतो. ह्ा भविांच्या अंमलाखाली
गेल्यािे आपण वतवमािात िकॊ तसे वागतो. पररणाम घातक होतात. व कधी पिंाताप
होतो. पण असे वागल्यािे आपण पुि: जन्म-मृत्युचक्रामधे स्वत:ला गुंतवत असतो.

३रे उदाहरण : कधीकधी िंाह्ा कारणामुळे आठवण जागृत होते.जसे एखादे गोड गाणे ऐकले
तर होते तसे. त्यामुळे त्यावळी भोगलेल्या आिंदमय ददवसांची आठवण तसेच ददवस पुि: यावे
असा नवचार मिामधे आणते. िंालपणीच्या आठवणी असे नवचार िेहमीच मिामधे निमावण
करतात. ह्ा मुळे िकळत िवी वासिा निमावण होत असते. वासिापूर्णत तर शक्य िसते. मग
पररणाम काय हे सहज लिांत येऊ शकते.
४र्े उदाहरण : िंरे च वेळा कोणी िंोललेले आठवते व मिाला अत्यंत वाईट वाटते. आठवणीच
िव्हे तर एखाद्या पुस्तकामधले / वतवमािपत्रातले वणवि ऐकू िही मि िुब्ध होते. काहीतरी
करावेसे वाटते.
५वे उदाहरण : ध्यािी मिी िसतािा एखादा अपघात होतो व आपले भयंकर िुकसाि
होते. असे घडले की लोक शोकािे म्हणतात की " माझी काय चूक होती म्हणूि मला हे भोगावे
लागत

आहे ? कां? कां? असे

घडले? अशा

प्रश्ाचे

उत्तर

एकच

आहे

ते

म्हणजे

आपले "प्रारब्ध".तरीही आपण िकळत अशा दु:खात व्यस्त होतो व कांनहतरर असे काम करतो
की पुि: जन्ममृत्यु चक्रामधे अडकतो..
वर पानहलेली सववच उदाहरणे , आपण " संगामधे " म्हणजेच िाशवंताच्या आसक्तीमधे कसे
गुंततो
असतो.

ते

स्पष्

करतात. आपल्या

पंचदें द्रयांच्या

माध्यमाद्वारे

आपण

असे

करत

आपल्यामधला " अहंकार " “मीपणा " अपल्याला आसक्ती ममते मधे िंांधत

असतो.. हेच खरे कारण आहे.
आपल्या शास्त्रांप्रमाणे हा सगळा मायेचा खेळ आहे. मायेमधे आपल्याला जन्म-मृत्यु चरामधे
िंांधण्याची खूप मोठी ताकद आहे. पण हे नवसरूि चालणार िाही की मायाच आपल्याला
सारासार नववेक िंुद्धी पण देते. तुकाराम महाराज आपल्याला ह्ा अभंगामधे ही नववेकिंुद्धीची
देणगी िीटपणे वापरायला सांगत आहेत.
टीप: वर पानहलेल्या उदाहरणांमधे कांही िंद्दल अपवाद पण असतात. नवषेशत: आिंदाच्या
अिुभवांचे. जेंव्हा आपल्याला भगवंताच्या कांही लीला इत्याददचे वणवि ऐकू ि आिंद होतो तो
सानत्वक असतो. असा आिंद झाला की भगवंिंद्दल प्रेमाची तीव्र भाविा उत्पन्न होते. अशी

भाविा आपल्याला भगवंताकडेच िेणारी असते व आपल्यामिामधे भगवंतभेट व्हावी अशी
आसक्ती निमावण करते. अशी आसक्ती जन्म-मृत्यू िंंधिात िंांधत िाही उलट मोिाकडेच
िेते. असे भविांचे असणे म्हणझे आपण योग्य मागाववर वाटचाल कर आहोत हे दशववणारे मैलाचे
दगडच असे म्हणता येते. असा संग चांगला असतो.
तुकाराम महाराज म्हणुिच सांगत आहेत की " संगत्याग" करा. संग म्हणजे जणू शुभ्र
कापडावरचा काळ्य़ा रं गाचा डाग. अशा डागाच दृष्ांत अभंगात आहे. येर्े कापड म्हणजे आपले
मि व डाग म्हणजे ममता आसक्तीचा मिाला लागलेला मळ. असा मळ मिास लागू िये म्हणूि
सावध राहणे हेच " राही रे नििंळ " ही ओळ सांगते. ह्ा ओळीद्वारे महाराज आपल्याला
नववेकिंुद्धी जागी ठे वूि मिाला असा मळ लागू देऊ िका असेच सांगत आहेत.
हे प्रत्यि जीविात कसे करायचे त्याचेवर खाली ददलेले मुद्दे आहेत, ते आपल्या आचरणांत
आणायचे आहेत.
१) िेहमी हे लिांत ठे वावे की भगवंत हाच कताव आहे व मी त्याचे कायव करणारे यंत्र आहे.
२) सववकांही भगवंताच्या ईच्छेप्रमाणेच घडत आहे . ( तोच काम करायची प्रेरणा देतो, म्हणुि
प्रत्येक काम िीट होईल असा प्रयत्न मी के ला पाहीजे.
३) भगवंताची आठवण सतत त्याच्याच िांवाचे स्मरण करुि ठे वावी.
तुकाराम महाराज िामस्मरणावर कां भर देतात ह्ाचे कारण कदानचत हेच असावे. आपण
भगवंताचे कॊणतेही िांव घेऊि त्याचे स्मरण करू शकतो.
श्री.रामकृ ष्ण परांमहंसांिी मि स्वस्र कसे ठे वावे यासाठी एक उदाहरण " लोहाराच्या
ऐरणी " ददले आहे. ऐरणीवर लोहार सतत हातोडीिे लोखंडाच्या वस्तुंिा ठोकत असतो. पण
ऐरणीवर ह्ाचा कांनहही पररणाम होत िसतो. ऐरण जागच्याजागी नस्र्रच असते.
असेच आपले भगवंतावर प्रेम व भक्तीभाव हवेत. आपले मि िेहमी ह्ा भावांत असले की मग
जगामधे घडणारे सवव कठीण प्रसंगी माणूस नस्र्रिंुनद्धिे जे होईल ते सहि करू शकतो. त्याला
सृनष्तल्या सुद
ं र वस्तूच
ं ी भूल पडत िाही. तसेच कठोर िंोलही तो सहि करू शकतो. मिा मधे
िंदल्याची भाविा सुद्धा असे िंोल ऐकले तरी येणार िाहीजर नस्र्र िंुनद्ध असेल तर. फक्त

िंगवंताचेच िंद्दल नवचार अशा माणसाच्या मिामधे येतील. समजा वर नलनहलेल्यापैकी एखादा
प्रसंग जर आला तर नववेकािे माणूस योग्य तेच कमव करे ल.
भगवंतावर असे मि लागणे ही मोठी भाग्याची नस्र्ती आहे . ज्याला मोि हवा अहे त्याला
अशी नस्र्ती हवीहवीशीच वाटते. कारण जर फक्त भगवंताच मिात असेल तर मग मिामधे
दुसरे कांहीही िसेल.
अशा मिाच्या अवस्र्ेला "उन्मिी " अवस्र्ा असे िांव आहे.
ह्ा अवस्र्ेमधे भक्त व भगवंत वेगळे उरत िाहीत. ह्य़ालाच अद्वैतामधे जाणे म्हणतात. ह्ा
अव्स्र्ेमधे राहतो तो ब्रह्मािंद . फक्त ब्रह्मज्ञािी पुरुषाचीच अशी अवस्र्ा होते.
हेच तुकाराम महारजांिी अभंगाच्या शेवटच्या २,३,४ ह्ा कडव्यांमधे सांनगतले आहे.
महाराज पुढे म्हणतात की अशी अवस्र्ा जोवर येत िाही तोवर शब्द एखाद्या ररकाम्य़ा
कवच्याप्रमाणे फोलपटाप्रमाणे आहेत. प्रत्यि अिुभवच महत्वाचा आहे. असा अिुभव येतो
त्याला ब्रह्मािंद नमळतो.
अभंगाची नशकवण : अभंगाची नशकवण पण आहे ती खालील प्रमाणे असावी.
अभंगामधे ज्ञाियोगातील प्रयत्नांचे वणवि आहे . मिास ऐरणीप्रमाणे करणे हे ज्ञाि योगामधले
प्रयत्न आहेत. तसेच वासिा जय व पंचदे द्रयांवर तािंा हे ज्ञाि योगातले प्रयत्न आहेत. तसेच
भगवंताकडेच सतत मि लावणे हे भक्तीयोगातले प्रयत्न आहेत. ह्ा प्रयत्नांमळ
ु ेच

आप्ण

सुखद:खाच्या चक्रामधूि िेहमीकरता सुटू शकतो.

िामस्मरणावर तुकाराम महाराजांिी भर कां ददला आहे ते पण येर्े स्पष् झाले. िाम
स्मरणासाठी कसलीच आडकाठी ( जाग, वेळ , तब्िंेत इत्यादी ) येत िाहीत. म्हणुि आपण
भक्तीयोगाचे मागाववर जाणे सोईस्कर आहे हे महाराज सांगत आहेत.
ॐ
*******************************************************

अभंग :- सगूण भगवंताची भक्ती करणॆ सोपे म्हणूि सगूणापासूि भक्ती सुरू करावी.
लिुनिया योगी पाहाती आभास । तेनच ददसे आम्हास दृष्ीपुढे ॥ १॥
कर दोिी कटी राहातसे उभा। सांव हे प्रभा अंगकांती ॥ २॥
व्यापुनि वेगळे रानहलेसे दुरी । सकळां अंतरी निर्णवकार ॥ ३॥
रूप िाही रे खा िामही जयासी । आपुल्या मािसी नशव ध्याय ॥ ४॥
अंत िाही पार वणा िाही र्ार । कु ळ यानत नशर हस्त पाद ॥ ५॥
अचेत चेतले भनक्तनचया सुखे । आपुल्या कौतुके तुका म्हणें ॥ ६॥
अभंगाचा शब्दार्व :जे ध्याि योगीजि लि लावूि पाहातात तेच आम्हाला दॄष्ीस ददसते आहे ॥ १॥
तो दोन्ही हात कटीवर ठे वूि उभा आहे व त्याची सांवळी अंगकांती शोभूि ददसते आहे ॥ २॥
सवाांच्या अंतरी असूिही तो निर्णवकारपणे वेगळा आहे ॥३॥
त्याला रूपरं ग िाही िामही िाही व अशा त्याचे ध्याि नशवजी सतत मिािे करत असतात.॥४॥
तो एवढा नवराट आहे की त्याचा अंत लागत िाही, त्याल अर्ावतच कु ळ, जात,डोके , हात पाय
िाहीत ॥ ५॥
भक्तीच्या प्रेमापोटी नमळणायाव सुखामुळे मी तुका चैतन्यमय झालो असे तुका कौतुकािे म्हणतो
}॥ ६॥
अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी लागणारी मानहती :वेद व श्रुतींिी भगवंताचे वणवि “ िेनत िेनत अर्ावत असा िाही असा िही “ ह्ा व्यनतरे क
पद्धतीिे के ले आहे. ह्ा भूनमके वरूिच आपल्याला अभंगाचा अर्व काय आहे ते पाहात येते.

अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :अभंगाच्या पनहल्याच चरणामधे तुकाराम महाराज म्हणतात की योगी व संतांिा हे दृश्य जगत
स्वप्नवत भासत असते ( हा त्यांचा अिुभव पण आहे) पण महाराजांच्यामते त्यांिा हे जगत खरे
वाटते.
योग्यांिा जगत भासमय वाटते व िंादकच्यांिा मात्र ते खरे वाटते ह्ाचे कारण काय असावे
ह्ाव वर आपल्या शास्त्रांिी खोलवर नवचार के ला आहे. आपण कायव-कारण भावािे नवचार
करतो. ह्ामुळे खालील प्रश् उद्भवतात.
जर हे जग देवािे निमावण के ले आहे तर देवाला कोणी निमावण के ले ? ज्यािे देवाला निमावण के ले
त्यला कोणी निमावण के ले? अशी ि संपणारी प्रश्शृंखला तयार होते. उत्तर सापडणे दूरच
राहाते. मग ह्ावर काय उपाय आहे?
उत्तर देण्यासाठी एक दृष्ांत अधववट अंधार असलेल्या खोलीतल्या दोराचे देतात.जेंव्हा
कोणीतरी एक मिुष्य अशा खोलीत गेला तेंव्हा त्याला साप ददसला व तो खूप घािंरला.
त्यािंतर एक दुसरा माणुस खोनलत गेला व त्यािे ददवा लावला. ददवालावल्यावर असे आढळले
की तेर्े एक दोरी पडली होती. साप मुळी िव्हताच! साप असल्याचा भास अधववट उजेड
असल्यामुळॆ झाला. प्रत्यिात तो दोरीचा तुकडाच होता. हे स्पष् झाल्यािंरोिंर सापाचे भय
उअरले िाही.
सापाचा भास दोरीच्या असण्यामुळे ( अनधष्ठािावर) झाला होता.
आपल्याल जग असेच खरे वाटते. खरा देव म्हणजे परब्रह्म होय. फक्त परब्रह्मच खरे आहे िंाकी
सगळा भासच आहे.आपण जेंव्हा झोपी जातो तेंव्हा आपल्या स्वत:पुरते तरी दॄश्य जगत
अनस्र्त्वातच िसते. हा अिुभव आपण रोजच घेत असतो.

असे हे भासमय जगत खरे वाटणे म्हणजेच अज्ञाि होय. जरी जग भासमय आहे तरीही तेच खरे
असा समज असल्यामुळे आपण सवव सुखदु:खे भोगत असतो.जगातल्या वस्तुंपासूि नमळालेले
भोग परत परत भोगाची ईच्छा िकळत आपण िंाळगतो व त्यामुळे जन्म मृत्यूच्या चक्रात सुख दु:खे भोगत रहातो.
आपले खरे स्वरूप हे आिंदमयच आहे.आपण म्हणजे खरे तर आपल्यामधील चैतन्य -अंतरात्मा
जो अमरच आहे हेच आहे.पण आपण ते नवसरलेलो असल्यामुळे आपल्याला शरीराला
सोडण्याची नभती वाटते.ह्ालाच मॄत्यूभय म्हणतात.
ह्ा सगळ्या नववरणातूि मुख्यत: हाच मुद्द समोर येतो की आपण मिािे ह्ा सवव िाशवंताची
आसक्ती सोडावी.ईंदद्रयेच आपल्याल फसवतात व िाशवंत वस्तूंचा भोग घ्यावा ही लालसा
निमावण करतात. ह्ा लालसेचेच ि दुसरे िांव वासिा हे आहे. ज्या वासिा ह्ा जन्मात पूणव होत
िाही त्यांचा भोग नमळाव म्हणूि जीव पुि: जन्म घेत रहातो.प्रत्येक वेनळ िव्या वासिा निमावण
होतात. व जन्म-मृत्यूचे घातचक्र सतत चालूच रहाते.
माझ्यामते अभंगाचा पनहला चरणच अभंगाचे सववकांही तत्वज्ञाि सामावणारा आहे.अभंगाचा
दुसरा चरण :- ह्ा चरणामधे तुकाराम महाराजांिी पांडूरंगाचेच वणवि के ले आहे.तो ददन्ही हात
करटवर ठे वूि उभा आहे. त्याची कांती कृ ष्णरूप अर्ावत आकाशाप्रमाणेच आहे. तुकाराम
महाराजांिा निगूवण भगवंताचेच कल्पिेच्या सामर्थयावमुळे सगूण दशवि झाले आहे .
कृ ष्ण म्हणजे काळा िव्हे तर ज्याच कांहीच र्ांग लागत िाही ते आकाश तत्व होय.
उपाधीरनहत आकाश म्हणजेच परब्रह्म हे सवव शास्त्रांिी पण स्पष्पणे सांनगतलेच आहे.
अभंगाचा नतसरा, चौर्ा,पाचवाहे एकत्र पणे पहायला हवेत. कारण येर्े आपल्याला तुकाराम
महाराज परब्रह्माचेच पांडुरंग म्हणूि वणवि हे स्पष् होते. आता अभंगाचा शेवटचा चरण पाहता
येतो.

ह्ा सहाव्या चरणामधे तुकाराम महाराजांिी हेच स्पष् के ले आहे की निगूवण , निर्णवकारी,
अनविाशी ईत्यादी शब्दांिी ज्याचे वणवि करण्याचा प्रयत्न शब्द करतात; असे परब्रह्मच
भक्तांच्यासाठी सगूिात आले ले आहे. म्हणुिच कोणत्याही रूपात आपण त्याला आपापल्या
आवडीप्रमाणे पाहू शकतो. आपल्या स्वप्नामधे सवव वस्तू आपल्यामधूिच निमावण आपणच
के लेल्या असतात. ह्ा आपल्या स्वप्नातल्या त्या वस्तू , प्राणी, माणसे आपणच आहोत. तद्वतच
सवव सॄष्ी हे भगवंताचे स्वप्नच आहे . म्हिूि सवव सगूण म्हणजे तोच आहे.
हा नवचार आपल्याला उपनिषदांमधे ऐकायला , वाचायला नमळतो. सगूण रुपाची भनक्त करणे
तसे सोपे असते.हे सुद्ध येर्े स्पष् झाले.
अभंगाची नशकवण :नशकवण हीच आहे की जोपयांत आपण द्वैतभावामधे आहोत, जोवर आपण देवाला वेगळे समजत
आहोत ; तोवर सगूण रूपाचीच भक्ती करावी. अंती हीच भक्ती जेंव्हा अिन्य भावे होऊ लागते
तेंव्हा आपोआपच निगूवणाची भक्ती घडते.
ॐ
****************

भाग ३ रा

संतांचे वणवि व त्यांचे कायव .
अ) ह्ा भागामधे संतांचे वणवि व ते भूतलावर कोणते कायव करतात
ह्ाचे वणवि करणारे अभंग घेतलेले आहेत.
िं)

ब्रह्मज्ञाि झाल्यािंतर तुकाराम महाराजांिा जग कसे ददसते , काय
अिुभव आले ते सांगणारे अभंग पण येर्े घेतलेले आहेत.

अभंग १ला:- संत मािवजन्म कां घेतात ह्ाचे कारण सांगणारा
आम्ही वैकुंठवासी । आलो यानच कारणासी। िंोनलले जे ऋषी । साच भावें वतावया ॥१॥
झाडू ं संतांचे मारग । आडरािे भरले जग । उनच्छष्ाचा भाग । शेष उरला तो सेवूं ॥२॥
अर्व लोपलीं पुराणें । िाश के ला शब्दज्ञािें ।नवषयलोभीजि । साधि हे िंुडनवलें॥३॥
नपटू भक्तीचा डांगोरा । कळीकाळासी दरारा।तुका म्हणें करा । जयजयकार आिंद ॥४॥
अभंगाचा शब्दार्व :जे ऋषीमुबििी सांनगतले आहे ते खयाव अर्ाविे सांगण्यासाठीच आम्ही वैकुंठवासी संत येर्े आलो
आहोत॥१॥ हे करण्यासाठी संतांचा मागव आम्ही झाडु ि स्वच्छ करू कारण जग आडरािामधे
(अर्व ि समजल्यािे ) भटकत आहे. ॥२॥ नवषयी व लोभी लोकांिी पुराणांचा वेगळाच अर्व
लावूि अशा शब्दज्ञािािे साधिेचा िाश के ला आहे.॥ ३॥ (म्हणूि ) तुका म्हणतो की मी
भक्तीचा दांगोरा नपटेि. लोकहो भगवंताच्या िामाचा जयजयकार करण्याचा आिंद लुटा
.त्यामुळे कनळकाळालाही तुम्हाला स्पशव करण्याची बहमत होणार िानह ॥४॥
अभंगामागची भूमीका :आपली पुराणे, उपनिषदे इत्यादी ग्रंर्ांमधे ज्ञािाचा जणू खनजिाच भरलेला आहे. हे ज्ञाि
व्यवहारात आपल्याला जगावे कसे ते नशकवाणारे आहेच तसेच आपल्या मािवी जन्माचे सार्वक
कसे करूि घ्यावे हे पण सांगणारे आहे. पुराणांमधे अिेक रूपकात्मक कर्ा आहेत व त्यांच्याद्वारे
कठीण वाटणारे वेदांतातलेच नसद्धांत समजायला सुलभ होते.
परं तू िंरे च वेळा असे होते की फक्त वरवरचा अर्व पानहला जातो. कांही स्वार्ी मंडळी स्वत:च्या
नवषय भोगपूतीसाठी पुरांणांतल्या कर्ांचा भलताच अर्व लावतात.त्यांच्या लौकीक नवद्वत्तेच्या
प्रभावामुळे हे लोक जे सांगतात तेच योग्य असे पण भोळीभािंडी मंडळी समजतात. ह्ा
दांनभकांमुळे मूळ ज्ञािाचा लोपच होतो व लोकांचे खरे तर िुकसािच होते.

तुकाराम महाराजांिा अशा दांनभकतेिंद्दल चीडच आहे. अशा लोकांवर नवर्श्ास ठे वू िका व
आत्मज्ञािी संताच्या उपदेशा प्रमाणे वागा असे संत ह्ासाठीच अवतरले आहेत असे ह्ा अभंगात
सांगतात.
वेळोवेळी असे संत आपल्या भारतभूमीमधे अवतरले आहेत हे आपण इनतहासाकडे दृष्ी टाकली
तर सहज लिांत येत.े अगदी अनलकडच्या काळामधे श्री रामकृ ष्णपरमहंस, स्वामी
नववेकािंद , नशरडीचे साईिंािंा, शेगांवचे गजािि महाराज, अक्कलकोटचे स्वामीसमर्व होऊि
गेल.े हे सववजण तुकाराम महाराजांप्रमाणेच आपल्याला मागवदशवि करण्यासाठीच आले होते हे
त्यांच्या चरीत्रावरूि समजते.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण:_
ह्ा अभंगामधे तुकाराम महाराज सुरवातीलाच स्पष् करताहेत की ते स्वत:सुद्धा ह्ाच
कामासाठी आलेले आहेत. पुढे महाराज म्हणतात की आपल्या ॠषींिी सानगतले आहे ते खरे च
आहे. हे ज्ञाि त्याच्या मुखातूि िंाहेत पडेले आहे व हे ज्ञाि म्हणजेच जणू अन्न आहे.
अर्ावत हे उच्छीष् अन्न म्हणजे ज्ञाि आपण सेवि करायला काहीच आडकाठी येत िाही.
हे ज्ञाि म्हणजे परमार्ावचा मागव आहे. महाराज म्हणतात की ह्ामागावव िंरीच झाडी व जंगले
वाढली आहे व महाराज स्वत: ही झाडी साफ करूि मागव स्पष् ददसावा ह्ासाठी प्रयत्न करणार
आहेत.
येर्े झाडी हे एक रूपक आहे. दांनभक लोकांिी पुराणाचा जो भलताच अर्व लावूि ददशाभूल
के ली आहे ती म्हणजेच झाडी व जंगले होय.
उदाहरणार्व भागवतामधली भक्त प्रहलादाचीच कर्ा घेता येते.
नहरण्यकश्यपूिे प्रह्लाद सतत िारायणाचे िामस्मरण करतो म्हणुि त्याला ठार मारण्याचे
अिेक प्रयत्न के ले पण उपयोग झाला िाही. शेवटी त्यािे अत्यंत रागािे नवचारले की तुझा
िारायण कोठे आहे? प्रह्लादािे सांनगतले की तो तर सववत्र आहे , तो सववव्यापी आहे. तो िाही
अशी कोणतीच जागा िाही.

मग नहरण्यकश्यपूिे खांिंावर लार् मारली व भगवंत िॄबसहरूपे प्रगट झाले व त्यांिी
नहरण्यकश्यपूच वध के ला.
ह्ा कर्ेमधूि आपल्याला हेच समजावले आहे की भगवंत सववत्र आहे. त्याला प्रेमािे आळवले की
तो भक्तासाठी अव्यक्तामधूि व्यक्तरूपात येतो.व भक्ताचे संरिण करतो.

पण आजकाल अशा कर्ांिा भाकड कर्ा म्हणूि समजले जाते. दोष कर्ाकाराचा िाही तर
कर्ेकडे पाहणारी जी व्यक्ती आहे नतचा आहे.
तुकाराम महाराज आपल्याला असा दोषपूणव दॄष्ीकोि ठे वू िका व कर्ेमागचे तत्वज्ञाि समजूि
घ्या असेच ह्ा अभंगात आपल्याला सांगूि अभंगाच्या शेवटी सांगताहेत की म्हणूिच म्हणतो
की भक्ती करा, भगवंताचा जयजयकार करूि जीवि आिंदी करा.असे के ल्यािे तुम्ही कालातीत
व्हाल हे पण येर्े सांनगतले आहे.
तसेच दांनभकांपासूि दोि पाऊले दूरच रहाहे पण महाराजांिी सांनगतले आहे.
अभंगाची नशकवण :_
संतांच्या सांगण्यावर नवर्श्ास ठे वावा व त्यांिी दाखवलेल्या मागाववर चालत रहावे.

ॐ
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अभंग २ रा :- संतांचे कायव काय ते सांगणारा
सेनवतों हा रस वांरटतो आनणकां । घ्यारे होऊं िका रािभरी ॥१॥
नवटेवरी ज्याची पाऊले समाि । तोनच येक दाता दािशूर ॥२॥
मिाचें संकल्प पाववील नसद्धी । जरी राहें िंुद्धी याचें पाय़ी ॥ ३॥
तुका म्हणें मज धानडलें निरोपा । मारग हा सोपा सुखरूप ॥ ४॥

अभंगाचा शब्दार्व :ज्याची समचरणें नवटेवर आहेत असा नवठ्ठल अत्यंत दािशूर आहे. ॥२॥
त्याच्या पाय़ी जर मि ठे वले तर तो तुमचे सवव संकल्प पूणव करे ल ॥३॥
त्यािे ददलेला हा (अंमृताचा ) रस मी चाखतो आहेच व सवाांिा वाटतॊ पण आहे ॥१॥
तुका म्हणतो की (त्या नवठ्ठलािेच) मला हा संदश
े सवाांिा सांगण्यासाठी ह्ा जगामधे धाडले
आहे . त्याच्या पाय़ी मि ठे वणे हाच सोपा व सुखकर मागव आहे ॥ ४॥
अभंगामागची भूनमका ;गेल्या २९ माचव २०१३ तारखेलाच तुकाराम िंीज झाली , महाराज देहू येर्े ह्ाच ददवशी
सदेह वैकुंठास गेले . िंीजेच्या ददवशी देहूला मोठा सोहळा साजरा के ला जातो.
ह्ा अभंगाचे वैनशष्यय़ म्हणजे येर्े महाराजांिी आपण कां जन्म घेतला ते
सांनगतलेआहे. म्हणुिच ह्ा अभंगाचे वेगळे च महत्व आहे.
महाराजांचे दैवत नवठ्ठल हेच आहे. पंढरपूरास नवठोिंाची मूती एका नवटेवर दोन्ही चरण जोडू ि
उभी अशी आहे.भक्त पुंडनलकािे पुंडनलकािे आपल्या आईवडीलांमधे भगवंतास पानहले व जेंव्हा
भगवंत त्याला दशवि देण्यास आले तेंव्हा .आईवडीलांच्या सेवेत मग्न असल्यािे त्यािे फे कलेल्या
नवटेवर भगवंत उभे रानहले. अशी ह्ा मागची आख्यानयका आहे. पुंडनलकाची समाधी म्हणजेच
नवठ्ठलमंददराची पनहली पायरी आहे. पुंडनलकािे आपल्या आईवडीलांमधे भगवंतास
पानहले .भगवंत हा असा भक्तांचा भुकेला आहे.

अभंगाचे अर्व स्पष्ीकरण :तुकाराम महाराज म्हणतात की त्यांचे दैवत श्री.नवठ्ठल हा फार उदार व दािशूर
आहे. सगळ्यांत उत्तम दाि कोणते ह्ा प्रश्ाचे उत्तर म्हणजे ज्यामुळे सवव नवर्श्ावर सत्ता नमळते
ते अर्ावत मोिलक्ष्मीचे दाि होय. हे दाि भगवंत त्याच्या अिन्य भक्तालाच देतो.
तुकाराम महाराज ह्ा अभंगाच्या नतसऱ्या चरणांत म्हणतात की लोकहॊ अश्या ह्ा नवठोिंाच्या
पाय़ी तुमचे मि नस्र्र ठे वा . असे जर के लेत तर मी खात्रीपूववक सांगतो आहे की तुमचे सवव
मिोरर् ईच्छाआकांिा तो पूणव करे ल.
पुढे स्वत:चेच उदाहरण देऊि , तुकाराम महाराज म्हणतात की हा अमृताचा रस मी तर
चाखतोच आहे व तुम्हा सवाांिा पण वाटतो आहे. हा रस घ्या ह्ाला िाही म्हणू िका.स्वता:च्या
कल्याणाचा हाच एक अत्यंत सोपा व सुखकर मागव आहे. ह्ा मागाववर चालायला
तुम्हाला कांहीही कष् पडणार िाहीत.मला ह्ाच कामा करीता पांडुरंगािे ह्ा जगामधे
पाठवलेले आहे.
अभंगाची नशकवण :सतत भगवंताची आठवण ठे वणे हेच मोिप्राप्तीसाठी सोपे साधि
आहे. त्यासाठीचिामस्मरण , भगवंतच कताव करनवता हे ध्यािी ठे वायला हवे.
ॐ
*************************************************
अभंग ३ रा :- संत पुरुषाचे वणवि करणारा
सकळ बचतामणी शरीर । जरी जाय अहंकार समूळ आशा ।
बिदा बहसा िाही कपट देहिंुनद्ध। निमवळ स्फरटक जैसा ॥ १ ॥
मोिाचे नतर्व ि लगे वाराणसी । येती तयापासीं अवघें जि ।
तीर्ावसी तीर्व जाला तोनच एक । मोि तेणें दशविे ॥ २॥
मि शुद्ध तया काय करीसी माळा । मंनडत सकळा भूषणांसी ।

हररच्या गुणें गजवताती सदा । आिंद तया मािसीं ॥ ३ ॥
ति मि धि ददले पुरुषोत्तमा । आशां िाहीं कवणाची ।
तुका म्हणे तो पररसाहूनि आगळा । काय मनहमा वणूां त्त्याची ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व:जेंव्हा अहंकाराचाव आशांचा िाश होतो तेंव्हा सवव शरीर शुद्ध होते.बचतामणी
सारखे रत्न रूप होते.॥ १॥ .
जेंव्हा बिदा, बहसा , कपरटपणा व हे देणारी देहिंुद्धी, हे सवव िसतात तेंव्हा मि
स्फरटकाप्रमाणे निमवळ होते ॥ २॥
असा जो माणुस असतो तेहच
े सवव तीर्े वास करत असतात. मग ज्याला
पापिालि करायचे असेल त्याला वाराणशीला जाण्याची जरुरी िानह. अशा
माणसाकडे सवव लोक त्यचे द्दशवि घ्यायला येतात.॥ ३॥
तो स्वत:च तीर्वरूप असल्यािे त्याच्या दशविािेच मोि नमळतो.॥ ४॥
ज्याचे मि असे शुद्ध असते त्याला िंाह् अलंकार माळा वगैरेंची आवश्यकता
िसते. नत स्वत:च जणू अलंकार असतो.॥ ५॥
असे संतपुरुष िेहमी हरीिामाच गजर करत असतात व हरीिाम म्हणण्याचा
आिंद लुटत असतात.॥६ ॥
त्यांचे ति , मि सवव पुरुषोत्तमास अपवण के लेले असते.त्यांिा कसलीच आश
वासिा मिांत िसते.।॥७॥
तुका म्हणतो की असा पुरुष परुइसापेिाही श्रेष्ठ असतो . त्याची र्ोरवी दकती
म्हणूि वणाववी॥ ८॥
अभंगाचा अर्व स्पष्ीकरणासाठी लागणारी मानहती, अभंगाची भूमीका
आपण आतापयांत हे पानहलेच आहे की ब्रह्मज्ञािी संत कसे असतात. हा अभंग अशा
संताची कांही वैनशष्ठ्य प्रगट करतो.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :

भगवंतासाठी फक्त प्रेमािे भरलेले असे संताचे अंत:करण हे अत्यंत निमवळ
असते. त्यांच्यामधे अहंकाराची िाम निशाणीही उरलेली िसते. त्यामुळे त्यांच्या
मिामधे काम, क्रोध,आसक्ती, लोभ, मद व मत्सर हे षडररपू कधीच िसतात. व खरे तर
त्यांचे मि उन्मिी अवस्र्ेमधे असते. अर्ावतच फक्त शुद्ध ब्रह्मािंद अशा संताच्या ठायी
असतो.
असे जेंव्हा मि असते तेच खरे शुद्ध असते असे म्हणता येईल.
आपल्या देशामधे असे समजतात की अशा संताची भेट झाली व त्यांचा उपदेश
ऐकायला नमळाला तर जो असा लाभ घेतो त्याची सवव पापे िष् होतात. ( जणू त्यािे
गंगेसारखा पापिालक िदीमधे स्नािच के ले आहे तसे.)
आप्ल्याकडे असाही समज आहे की जे वाराणशीला देहत्याग करतो त्याला अिायसे
मुक्ती नमळते, असे वारणशी( सध्याचे िाव काशी) ह्ा तीर्विेत्राचे माहात्म्य
आहे. अशी अिेक तीर्विेत्रे आपल्या देशामधे आहेत. तुकाराम महाराज म्हणतात की
सत्पुरुषाचे दशवि घेणे असे तीर्विेत्रास जाऊि येण्यासारखेच असते. अशा पुरुषाकडे
जाऊि त्यांचे आशीवावद घेतले तर मग इतर कोठल्याही रठकाणी जाण्याची आवश्यकता
िाही. संताचे दशवि सुद्धा मोिदायीच असते.
आपले रोजचे वागणे पानहले तर आपण चांगला पोषाख करतो, त्याव कधीकधी
अलंकार पण घालतो. हे सवव आपण लोकांिा हुशार, व आकषवक ददसावे म्हणुि करतो.
पण मिाचे सौन्दयव हेच खरे सौंदयव असते. ब्रह्मज्ञािी पुरुषाचे मि सवाांपेिा अत्यंत सुंदर
असते. त्याची तुलिा कोठल्याच सौन्दयववंत वस्तूशी करणे ही अशक्यातली गोष्
आहे. तरीही जर एखाद्या अशा सववज्ञािी व्यनक्तिे जर कांही अलंकार धारण के ले तर
असे म्हणावे लागेल की "अलंकारािाच त्या व्यक्तीमुळे शोभा आली आहे.”
अशी ब्रह्मज्ञािी व्यक्ती तिामिािे िेहमीच भगवंतमय झालेली असते व भगवंता
नवषयीच िंोलतािा आढळे ल. जिसामान्याला अशा व्यक्तीचे महात्म्य ठावूक असल्यािे
ते अशा व्यबक्तचे दशवि घेण्यास , त्यांचे िंोलणे ऐकण्यास लोक गदी करतात. अशा

व्यक्तीला िंाह् संपत्ती, देखावा, भोग इत्यादी कशाचीही ईच्छा वा वासिा
िसते. भगवंतास संपूणव शरणागत झाल्यािे व ब्रह्मरूपता आल्यामुळे त्यांिा सववत्र
भगवंतच भरूि आहे हाच अिुभव सतत येत

असतो. सवाांभूती भगवंत पानहल्यािे तो

सवाांचे भले व्हावे ह्ाचीच बचता करतो.
संत तुकाराम म्हणतात की असा पुरुष हा कोठल्याही परीसापेिा जास्त श्रेष्ठ असतो.
परीस फक्त लोखंडाचे सोन्यामधे रुपांतर करतो. पण अशा पुरुषाचे
सांनिध्य, सहवास, हे अत्यंत िंद्धालाही ब्रह्मपदावर िेणारे असते. अर्ावत परीसाची
उपमा अशा प्रुरुषाला कं मीच पडते.
म्हणुिच महाराज अभंगाच्या शेवटी म्हणतात की अशा पुरुषाच्या र्ोरवीचे वणवि
करण्यास
शब्द अपुरेच पडतात.
टीप: ह्ा अभंगामधे सत्पुरुषांच्या गुणांचे वणवि आहे. आपण आहोत ह्ा शतकांत पण
असे सत्पुरुष होऊि गेले आहेत. अर्ावत असे सत्पुरुष ओळखण्यास भाग्यच
हवे. ज्यांिा अशा व्यबक्तचा प्रत्यि सहवास लाभत असतो ती मंडळी
खरोखरच भाग्यवाि म्हटली पानहजेत. असो..
आता अशा व्यक्तींची चररत्रे पुस्तक रूपात वाचायला नमळतात. ही चररत्रे वाचल्यािे
सुद्धा संत काय सांगतात ते समजायला मदत होते.
महाराष्ट्रामधे

गोंदवलेकर

महाराज , गजािि

महाराज, नशरनडचे

साईिंािंा , िंंगालचे श्री. रामकृ ष्ण परमहंस हे संत ह्ा शतकात होऊि गेले. श्री. म.
नलनखत Gospel of Shri. Ramakrishna “ ह्ा पुस्तकामधे तर त्यांच्या एका
भक्तािे ते कसे िंोलले इत्यादीची रोजनिशी नलनहली आहे. दिीण भारतातले श्री.रमण
महषी , शृंगेरी मठाचे स्वामीचंद्रशेखर सरस्वती शंकराचायव , योगी अरवींद हे प्रनसद्ध
संत होऊि गेले आहेत.
ॐ
*******************

संतांचे कायव व संतसंगतीचे महत्व काय ? हे सांगणारे २ अभंग
अभंग १ ला :रवी दीप नहरा दानवती देखणें । अदृश्य दशविें संतांचेनि ॥१॥
त्यांचा मनहमा काय वणूां मी पामर । ि कळें तो साचार ब्रह्माददकां ॥२॥
तापली चंदि निवनवतो कु डी । नत्रगुण तो काढी संतसंग ॥३॥
मायिंापें बपड पानळयला माया। जन्ममरण जाया संत संग ॥४॥
संतांचे वचि वारी जन्मदु:ख । नमष्ान्न तें भूक निवारण ॥५॥
तुका म्हणें जवळीं ि पाचाररता जावें । संतचरणी भावें ररघावया ॥६॥
अभंगाचा शब्दार्व :- सूयव ,ददवा, चमकणारा नहयावचा प्रकाशामधे दृश्य ददसते.
पण संतांच्या दशविािे जे अदृश्य आहे ते सुद्धा ददसते.॥ त्यांचा मनहमा
ब्रह्माददकांिा कळला िानह व मग मी पामर तो कसा वणवि करू शके ि ॥
चंदिाचा लेप के ला तर ताप उतरतो , पण संतसंग नत्रगुणातीत करतो. ॥
आईवडील मायेिे शरीराचे पोषण करतात. संत संगािे जन्ममरणातीत होणे
घडते.॥ गोड जेवण भूक भागवते, पण संतवचिािे जन्मदू:खतूि सुटका होते. ॥
तुका म्हणतो की संतांिी जरी जवळ िंोलावले िसेल तरी पण संतचरणी भावािे
शरण जावे ॥
अभंग २ रा :पाप ताप दैन्य जाय उठाउठी । जाहनलया भेटी हररदासाची ॥१॥
ऐसें िंळ िाही आनणकांचे अंगी । तप तीर्व जगीं दाि व्रत ॥२॥
चरणींचे रज रज वंदे शूळपाणी । िाचती कीतविीं त्याचे मार्ां ॥३॥
भव तरावया उत्तम हें िाव । नभजों िेदी पाव हात कांही ॥४॥
तुका म्हणें मि झालें समाधाि । देनखल्यां चरण वैष्णवांचे ॥५॥
अभंगाचा शब्दार्व :- जर हरीदासाची भेट झाली तर सवव पाप ताप व दैन्याचे
हरण होते. अशी शक्ती जगातल्या ईतर कोणत्याही साधिामधे जसे तप करणे,
तीर्वयात्रा करणे, दाि करणे ककवा व्रताचरण करणे ईत्याकदमधे िाही. ॥ स्वत:

श्री शंकर सुद्धा हररदासाच्या चरणधूनळला वंदिीय माितात व कीतवि करतािा
मार्थयावर घेतात. आपले हात पाय ि नभजू देता भवसागर पार करणारी
हररदास नहच जणु एक िाव आहे. ॥तुका म्हणतो की अशा वैष्णवांचा चरणांचे
दशवि झाले व मिाला समाधाि नमळाले ॥ २ ॥
अभंगाच्या अर्वस्पनष्करणा साठी असलेली पार्श्वभम
ू ी :तुकाराम महाराजांच्या अभंगांचे एक वैनशष्ठ्य हे आहे की अभंगातल्या कांही
चरणाचा अर्व सरळ सोपा असतो. तर कांही चरण असे असतात की त्यांचा
गूढार्व आपल्याला भगवद्सभेरटस जाण्याचा मागव सोपा करूि देतो. ह्ा अभंगांची
रचिा पण अशीच आहे.

संतांची लिणे कोणती ते वणवि करणारे कांही अभंग आपण मागे पानहले
पानहली आहेतच.
संत म्हणजे ब्रह्मज्ञािी पुरुष होत हे आपण जाणतोच. अशी संतमंडळी फक्त
भवसागरातल्या तापांमुळे होरपळत असलेल्या लोकांचे कल्याण व्हावे म्हणूिच
कायवरत असतात.
ब्रह्मज्ञाि अर्ावत आत्मज्ञाि हे एकमेव असे ज्ञाि आहे की जे नमळाले की िवे व
आणखी कांही नमळवायचेच नशल्लक रहात िाही. अशा व्यक्तीला खरे तर सवव
नवर्श्ाचे स्वानमत्व नमळालेले असते.

आत्मज्ञाि होणॆ ह्ालाच्र मोि नमळणे

असेही म्हणतात.
फक्त मिुष्य जन्मामधेच हे ज्ञाि नमळणे शक्य असते व म्हणूिच अिेक लोक
ह्ासाठीच प्रयत्न करत असतात. ह्ा प्रयत्नांचे स्वरूप जप ,तप, पूजा , कीतवि,
अचवि, तीर्वयात्रा, व्रते , दाि ईत्यादद कमे करणे असे असते.

अर्ावतच असे

प्रयत्न खूप काळ व निष्काम भाविेिे करणे जमले तरच फळ नमळण्याची शक्यता

असते. र्ोडक्यात म्हणायचे झाले तर हे असे वागणे सववसाधारण माणसासा
कठीणच असते.

पण मोिाची वाट दाखवणारा एक आणखी सोपा उपाय संतांिी सांनगतला
आहे. तो म्हणजे सत्संगतीत राहणे.
अशा सत्संगतीत जर आपण रानहलो तर काय फायदे होतात ते तुकाराम
महाराजांिी ज्या दोि अभंगांमधे आपल्याला सांनगतले आहेत तेच आता आपण
येर्े पाहणार आहोत.
अभंगांच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :अभंग १ ला ( रवी दीप नहरा दानवती देखणें) चरण असलेला ) :अभंगाच्या पनहल्याच चरणामधे तुकाराम महाराजांिी दृश्य व अव्यक्त भगवंत
ह्ांच्या मधला फरक स्पष् के ला आहे .
दृश्यातल्या वस्तूचे दशवि ( वस्तू ददसणे ही दक्रया ) सहज घडते. त्यासाठी
आपल्याला सूयवप्रकाश, ददवा ककवा ददव्याचा प्रकाश पडू ि चमचमणारा पुरेसे
आहेत.
भगवंत म्हणजेच ह्ा सवव नवर्श्ाचा स्वामी (जो

सववज्ञ , सववशक्तीमाि,

सववव्यापी आहे व अव्यक्त राहूि सवव नवर्श्ाचा कारभार तो चालवत असतो)
त्याचे दशवि होण्यासाठी संतसंगतीचा प्रकाशच

म्हणजेच संतसंगत

हीच

आवश्यक असते (कारण संतांिाच भगवंत कळलेला असतो, ) हा प्रकाश
म्हणजेच ज्ञािदृष्ीचा लाभ होणे होय. जो संताच्या उपदेशािुसार आपले वागणे
ठे वतो त्याला योग्यवेळी हॊ ज्ञािदृष्ी संतकृ पेमळ
ु े ( सद्सगुरुकॄ पा ) नमळते.
ह्ासाठीच संतसंगतीत रहायला हवे.
संताची प्रत्यि भेट होणे तसे दुमीळच पण संतांचे ग्रंर् हे त्यांचेच रूप होय व
आपण िक्कीच अशा ग्रंर्ाची संगत ठे वू शकतो. असो.

संत संगतीचे महत्व खालील तीि उदाहरणे दृष्ांत देऊि महाराजांिी स्पष् के ले
आहे.
दृष्ांत १) आईवडील आपल्याला ह्ा जगामधे पोसतात , वाढवतात
सांभाळतात. दु:खांपासूि संरिण करतात . पण ते आपल्या मुलािंाळाचे सवव
प्रकारच्या दु:खापासूि िेहमीच रिण करू शकत िाहीत. आईवडीलाची माया
खरे तर जन्मदु:खातच अडकवणारी असते कारण आपल्या मुलांिी भरपूर संपत्ती
नमळवावी, लग्न करूि सुखाचा संसार करावा ह्ासाठीच ते िेहमी प्रयिशील
असतात. सवव नशिणपण ह्ाच उद्देशािे घेतले जाते. व्यवहार दृष्ट्या ह्ात
कांनहच चूक िाही. पण मग अर्ावतच मिुष्य जन्माची अिमोल संधी व्यर्व जाते
व जीव जन्ममृत्यूचक्रामधे भटकत राहतो. अशा जीवाला खरे शार्श्त समाधाि
कधीच नमळत िाही.
ह्ाउलट पररणाम संताच्या िंािंतीत होते.

संतमाऊली रूपािे ( आईच्या सारखेच) भगवंतच आपल्यामधे आलेले असतात /
येतात म्हणुिच व त्यांची संगत सहवास माणसाला जन्ममृत्यूचक्रामधूि
िेहमीसाठी सोडवते व खरे समाधाि नमळवूि देते.

दृष्ांत २) चंदिाचा लेप आपल्याला ज्वरातूि आपल्याला िंरे करतो. पण
संतसंग आपल्याला नत्रगुणातीत करतो व भवतापाच्या ज्वरातूि िंाहेर काढतो.
आधीच्या अभंगाच्यावरच्या नववरणामधे हा मुद्दा येऊि गेला आहे की वासिा हे
जन्ममृत्यूचक्रात अडकण्याचे व त्यामुळे सतत दु:खभोगांचे मुख्य कारण आहे.
प्रत्येक माणुस व प्राणीमात्र हे नत्रगुणांच्या आनधपत्याखाली वावरत असतात.
तमोगुणामुळे ईतरांिा दु:ख देणारी कमे घडतात. रजॊगुणामुळे नवषयभोगांच्या
वासिा तृप्तीसाठी कमव के ले जाते . वासिा तृप्ती झाली तरी त्यांचा अंश
िंीजरूपािे उरतो व हा अंश पुढच्या जन्माची तयारी करतो. सत्वगुण िक्कीच
भगवद्सभेटीस उपयोगी आहे. पण त्यामुळे सुद्धा मिामधे

सानत्वक कमावचा

अहंकार उत्पन्न होऊि अधोगती होऊ शकते. भगवंताची भेट होण्यासाठी
अहंकार

संपूणव

लयाला

जायला

हवा

ते

होत

िाही

.

म्हणुिच

श्रीमद्भगवद्गीतेमधे पण भगवतािे " अजूविा तू नत्रगुणातीत हो " अस उपदेश
के ला आहे.
नत्रगुणातीत होण्यासाठी सवव संतांिी र्ोडक्यात खालील उपदेश के लेला आहे.
अ) भगवंत सवाांभूती आहे. म्हणूि सवव प्राणीमात्रांशी प्रेमािेच व्यवहार करावा.
त्यांिा सुख होईल ह्ासाठीच प्रयत्नशील असावे. अशी माणसे आजही
आपल्याला आढळतात.
उदाहरण द्यायचे झाले तर १) ज्यािे पोनलयॊची लस शोधली तो महाि
शास्त्रज्ञ जोिास साल्क. त्यािे ह्ा लशीचे पेटंत घेतले िाही तर सवाांसाठी
आपला शोध खुला के ला
२) डा. िंािंा आमटे ज्यांिी आददवासी जिांच्या साठी आपले जीवि वाहूि
घेतले आहे.
३) श्री.रामकृ ष्ण नमशिचे अिेक संन्यासी.
िं) जे आहे त्याचा अनधपती , स्वामी भगवंत आहे हे समजूि घ्यावे व िाशवंत
वस्तूंची आसक्ती सोडावी.
क) कताव करनवता पण भगवंतच आहे. तोच आपल्याला कायव करण्याची िंुद्धी
देतो. म्हणुि जे काम आपल्याला नमळते ते त्याची पूजा म्हणूिच करावे. त्याचे जे
कांनह फळ नमळे ल ते आिंदािे नस्वकारावे व समाधािी रहावे.
ड) सतत त्याचे स्मरण ठे वावे.( ह्ासाठी िामस्मरणाचे सोपे साधि संतांिी
आपल्याला ददले आहे.
ह्ा रीनतिे जर आपण व्यवहारात वागलो तर आपोआपच नत्रगुणातीत होऊ
शकतो हा मुद्दा येर्े स्पष् के लेला आहे.

दृष्ांत ३) उत्तम सुग्रास गोड जेवणािे भूक भागूि माणूस तृप्त होतो. पण
कांनहवेळािे परत भूक लागते व झालेले समाधाि िष् होते. ह्ाउलट
संतवचिाप्रमाणे वागले की असे समाधाि नमळते की माणूस कायमचा
समाधािी तृप्त होतो.
अभंगाच्या शेवटी म्हणूिच तुकाराम महाराज सांगतात की मी हे जे वर
सांनगतले आहे ते समजूि घ्यावे व संतांिी जरी जवळ िंोलावले िसले तरीपण
त्यांिा शरण जावे व िरदेहाचे सार्व करूि घ्यावे.
अभंग २ चे स्पष्ीकरण (पाप ताप दैन्य जाय उठाउठी) चरणापासूि सुरू
झालेला :संतािा शरण गेल्यावर होणारे फायदे पुढच्या अभंगात जरा वेगळ्या पद्सध्तीिे
तुकाराम महाराजांिी सांनगतले आहे.
अभंगाच्या पनहल्याच चरणामधे महाराज म्हणतात की जर हरीदासाची भेट
झाली तर सवव पाप ताप व दैन्याचे हरण होते. येर्े हररदास हा शब्द संत ह्ा
शब्दाला पयावयी म्हणुि तुकाराम महाराजांिी योजलेला आहे. पापाची व्याख्या
" भगवंताचे अर्ावत स्वस्वरूपाचे नवस्मरण होऊि के लेले वागणे “ अशी समर्व
रामदासांिी " के ली आहे. असे नवस्मरण झाल्यामुळेच माणूस नवषयभोगांच्या
मागे धावत असतो. भोग नमळाल्यािे तात्पुरते समाधाि नमळते पण तेच परत
परत घ्यावेसे वाटते व शेवटी शरीराला रोग दु:खच नमळते. ह्ानशवाय
वासिािंीजांच्या निर्णमतीमुळे पुढच्या जन्माची तयारी होते. म्हणूि नवस्मरण हे
पाप आहे. पण जेंव्हा संताची भेट होते ककवा संत सानहत्याचे वाचि,मिि घडते
तेंव्हा मोिाचा मागव स्पष् होतो व सवव दु:खांचे निवारण होते.
पुढच्या चरणामधे महाराज म्हणताहेत की ही दु:खनिवारण करण्याची शक्ती
जगातल्या ईतर कोणत्याही साधिामधे जसे तप करणे, तीर्वयात्रा करणे, दाि
करणे ककवा व्रताचरण करणे ईत्याकदमधे िाही. कारण स्पष्च आहे . ह्ा

कायावमुळे पुण्यपदरी पडेलही, अंगी सानत्वकता

पण येईल. पण ह्ामुळे

मोिाची शक्यता फार कमी असते.
श्रीमद् शंकराचायव भजगोबवदम स्तोत्राच्या शेवरट हेच सांगतात की

“ कु रुते गंगासागर गमिं, व्रतपररपालि अर्वा दािं ,
ज्ञाि नवहीिं कमव अिेि ,मुनक्तिवभवती जन्मशतेि " .
हाच मुद्दा अभंगात तुकाराम महाराजांिी सांनगतलेला आहे.
संतसंगत दकती महत्वाची आहे हे सांगण्यासाठी दुसरा दॄष्ांत प्रत्यि भगवाि
शंकरांचा महाराजांिी अभंगात नलनहलेला आहे. भगवाि शंकर हे सतत
"रामिाम स्मरण "करीत असतात. येर्े राम म्हणजे परब्रह्म व शंकर भगवािांचे
रामिामस्मरण म्हणजेच स्वस्वरूपाचे स्मरण असणे होय.
म्हणुिच मला असे वाटते की शंकर सुद्धा हररदासाच्या ( म्हणजेच परब्रह्मरूप
संताच्या ) चरण धूलीला मस्तकावर घेतात, अशा हररदासांचे कीतवि करतात हेच
तुकाराम महाराजांिी अभंगात म्हटले आहे.
व अभंगाचे शेवटचे चरण हेच म्हणतात की अशा हरीदासांची संगत तसेच त्यांचे
चरण दशवि ( त्यांच्या पायी के लेली संपूणव शरणागती ) हीच जणू एक िाव
आहे. ह्ा िावेमुळे आपले हातपाय ि नभजता ( संसारचे कष् सुसह् होतात)
भवसागर पार होतो. जन्मदु::खाचे निवारण होते ; अर्ावत शार्श्त समाधािाचा
धिी होणे घडते.
अभंगाची नशकवण :नशकवण हीच आहे की संत पुरुषांिा शोधावे अर्वा त्यांचा उपदेश समजूि
घ्यावा व त्याप्रमाणे वागणूक ठे वूि आपल्याला नमळालेल्या मािव जन्माचे
सार्वक करूि घ्यावे.
ॐ
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साधू- संतांची लिणे सांगणारे तीि अभंग :अभंग १ ला :जे कां रं जले गांजले । त्यांसी म्हणें जो आपुले ॥१॥
तोची साधू ऒळखावां । देव तेर्ेंची जाणांवा ॥२॥
मृदू सिंाह् िविीत । तैसें सज्जिाचे नचत्त ॥३॥
ज्यानस आपंनगता िाही । त्यानस धरी जो हृदयी ॥४॥
दया करणें जे पुत्रासी । तेनच दासा आनण दासी ॥५॥
तुका म्हणें सांगू दकती । तोनच भगवंताची मूती ॥ ६॥
अभंग २ रा :पुण्यपापा ठाव िाहीं सुखदु:खा । हानि लाभ शंका िासनलया ॥१॥
नजतां मरण आलें आपपर गेलें । मूळ छेददलें संसाराचें ॥२॥
अनधकार जात वणवधमव जात । ठाव िाही सत्य असत्याशीं ॥३॥
जि वि नभन्न अचेत चळण । िांही दुजेपण ठावे यांसी ॥४॥
तुका म्हणें देह वानहला नवठ्ठलीं । तेंव्हाच घडली सवव पूजा ॥ ५ ॥
अभंग ३ रा :संतांचा मनहमा तो िंहु दुगवम । शानब्दकांचे काम िाही तेर्ें ॥ १॥
िंहु दुधड जरी झाली म्हैस गाय । तरर होईल काय कामधेिू ॥२॥
तुका म्हणें अंगें व्हावें तें आपण । तरीच मनहमाि येईंल कळॊं ॥३॥

अभंगांच्या अर्ावचे नववरण :संत कोणाला म्हणावे यािंद्दल तुकाराम महाराजांचे जे अिेक अभंग आहेता
त्यातील हे तीि अभंग आहेत. आपण जर श्री भगवद्सगीतेतला १२ वा अध्याय
वाचला तर तसेच दासिंोधातील संतस्तवि समासात आपल्याला संतांचे वणवि
वाचायला नमळते. तुकाराम महाराजांचे हे अभंग असेच वणवि करतात.
अभंग १ ला:-

खरा साधू म्हणजेच संत जो असतो त्याच्या अंत:करणात रं जल्या गांजल्या लोकांिंद्दल
असीम करूणा असते . तुकाराम महाराजांिी अशा मृदू अंत:करणाचे वणवि करण्यासाठी
लोंण्य़ाची उपमा

वापरलेली आहे. लोणी जसे अंतिंावह् मऊच असते तसेच संतांचे

अंत:करण असते.

म्हणूिच ज्यांचा कोणीही रिण करणारा िसतो त्यांचे रिण

करण्यासाठी असा संतपुरुष िेहमीच तत्पर असतो. सववसाधारण माणसे फक्त स्वत:च्या
मुलांवरच माया करतात. पण संत पुरूष आपल्या मुलािंाळांवर जेवढे प्रेम करतो तेवढेच
आपल्या िोकर मंडळींवर सुद्धा करतो. तो दयेचा सागरच असतो.
एकिार् महाराजांच्या चररत्रामधे असे प्रसंग आहेत. पूवी तीर्व यात्रा करण्यासाठी लोक
उत्तरे त काशीला जात व परत येताि गंगेचे पाणी आणत. हे पाणी दिीणेकडील
रामेर्श्रास जाऊि समुद्रात अपवण करण्याची प्रर्ा होती व अजूिही आहे. एकिार्
महाराज काशीयात्रेहूि येतांिा गंगेचे पाणी घेऊि आले होते व अर्ावतच रामेर्श्रास
जाणार होते. पण गावात आल्यावर गोदावरी िदीच्या काठावर वाळवंटामधे एक गाढव
तहािेिे तळमळत असल्याचे पानहल्यावर त्यांिी स्वत:जवळचे गंगेचे जल त्या तहािेल्या
गाढवाचच्या तोंडी घातले व अर्ावतच मग ते रामेर्श्रास गेले िाहीत. असेच प्रसंग
आपल्याला स्वामी नववेकािंदांच्या चररत्रात आढळतात. महारोग्यांची सेवा करणायाव
संत तेरेसा आपल्या सवाांिाच माहीत आहेत.
र्ोडक्यात सांगायचे तर जे संत असतात ते दु:खािे व्याकू ळ झालेल्या जिसामान्यांिा
आपलेच समजतात व अशा लोकांच्या कल्याणसाठी आपले जीवि खचव करतात. तुकाराम
महाराज म्हणतात की असा संतपुरुष म्हणजेच भगवंताची सगूण मूतीच होय.
अभंग २ च्या अर्ावचे नववरण:असे हे संतपण कसे अंगी येते? तसेच संतांमधे आणखी कोणती लिणे आढळतात? हे
सांगण्यासाठी तुकाराम महाराजांिी स्वत:चेच उदाहरण ददले आहे.

जेंव्हा माणसाला ब्रह्मज्ञाि होते तेंव्हा असे असा पुरुष संत म्हटला जातो. अशी
व्यक्ती सववत्र आपणच आहोत ह्ा भावातच सतत असते. त्यामुळे आपपरभाव
उरलेलाच िसतो.
अशा पुरुषाला पापपुण्याची िंाधा िसते. कारण अशा माणसाचे प्रत्येक कमव हे
निष्काम भावातच घडलेले असते. अर्ावतच असे के ले तर मला फायदा होईल व
असे के ले तर माझे िुकसाि हॊईल ही भीती अशा पुरुषाच्या अंत:करणला स्पशव
करत िाही. तसेच

आपणच सववत्र आहोत हा सतत असणारा अिुभवभाव

असल्यािे अशा पुरुषामधे आपपरभाव समूळ िष् झालेला असल्यामुळे वणव , जात,
धमव ह्ा सवावचा पनलकडे असा पुरुष गेलेला असतो. फार काय त्याच्यासाठी
जिामधे म्हणजे समाजामधे राहणे ककवा विामधे राहण्यात पण कांही फरक
उरत िाही . तो िेहमीच एकांतातच असतो ( येर्े एकांत म्हणजे ब्रह्मभाव अशा
अर्ाविे हे म्हटले आहे. ) ब्रह्मभावात असल्यामुळे हा देह म्हणजे मी िाही ही
वृत्तीच उरलेली िसते.
आपण सवव देहभावामधे असल्यािे आपल्यामधे जन्म मृत्यू ची भीती असते. पण
देहिंुद्धीच िसल्यामुळे असा संत जन्ममृत्यातीत अर्ावत अमरत्व पावलेला असतो.
ह्ालाच महाराजांिी नजवंत असूिही मेल्याप्रमाणे असणे म्हटले आहे.
वै. जोगमहाराजांिी अशा जीविाला कुं भाराच्या चाकाची उपमा ददलेली आहे.
मातीचे भांडे करण्यासाठॊ कुं भार चाकाला गती देतो व भांडे तयार के ले की
चाकापासूि वेगळे ठे वतो. पण चाक दफरतच असते. ते हळू हळू र्ांिंते. तद्वतच ब्र
ब्रह्मज्ञािी पुरुषाचा देह शरीर सोडू ि जाईपयांत प्रारब्धािुसार जी नवनहत कमे
कामे येतात ती करतच राहतो. पण त्या कमवफळांची त्याला िंाधा होत िाही.
हे कसे घडले ते वणवि करतांिा तुकाराम महाराज म्हणतात की मी माझा
देहभाव नवठ्ठलाच्या चरणी अपवण के ला , त्यावेळी मी त्याची पूजा के ली. िंतर
द्वैतच संपले.शरीर म्हणजे चल पदार्व व िंाकीचे अचल पदार्व सवव कांही मीच आहे
हे अिुभवले. ह्ालाच सायोज्यमुक्ती म्हणतात. ईतर मुक्ती ह्ा तात्पुरत्या पण
सायोज्यामुक्ती ही अनविाशी असते. मोि म्हणतात तो हाच.

अभंग ३ च्या अर्ावचे नववरण:संत हे ब्रह्मज्ञािी असल्यािे आपल्याला त्यांचे वणवि शब्दांद्वारे करणे अशक्याच
असते.

साधी साखरे ची गोडी तरी कोठे सांगता येते? शेवटी कांही गोष्ी

अिुभवािेच कळतात. असो. म्हणुिच तुकाराम महाराज संतामनहम्याचे वणवि
कसे करावे ह्ािंद्दल िंोलतािा म्हणतात की खरे तर संतमनहम्याचे शब्दांद्वारे
वणवि करताच येत िाही.
हे कायव अत्यंत दुगवम आहे असे समजावे म्हणूि एक दृष्ांत येर्े महाराजांच्या
अभंगात येतो. महाराज म्हणतात की दकतीही दूध ददले तरी एखाद्या गाय वा
म्हशीला कामधेिू म्हणता येत िाही. कामधेिू सवव ईच्छा पूणव करते. भरपूर दुध
देणारी गाय सवव ईच्छा पूणव करू शकत िाही.
अर्ावत ही शेवटी एक उपमाच / हा एक दृष्ांतच आहे व म्हणुिच अपूराच
आहे. पण समजावे म्हणूि संत असे व्यवहारातील दृष्ांत देतात. असो. म्हणूिच
अभंगाच्या शेवटी महाराज स्पष्च सांगताहेत की जर तुम्हाला संतमनहमा काय
आहे हे समजूि घ्यायचे असेल तर तुम्हालाही संत म्हणजे ब्रह्मज्ञािी व्हावे लागेल.
ॐ
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अभंग :- भगवंत म्हणजेच अव्यक्त परब्रह्म होय हा संतांचा भाव असतो
अवघे ब्रह्मरूप ररता िाही ठाव । प्रनतमा तो देव कै सा आहे ॥ १॥
िाही भाव तया सांगावे तें दकती । आपुल्याला मती पाषांनडया ॥ २॥
जया भावे संत िंोनलले वचि । िाही अिुभव शानब्दकांसी ॥ ३॥
तुका म्हणें संती भाव के ला िंळी । िकळता खळी दूनषला देव ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व
सववकांही ब्रह्मच आहे व ब्रह्म िाही अशी कोणतीच जागा िाही.प्रनतमेचा देव कसा आहे॥ १।\

जर भाव िसेल तर अशा पाखंडी मतीच्या माणसाला काय सांगायचे॥२॥
संतांिी ज्या भावािे सवव उपदेश के ला आहे तो शब्दछल करणायाांिा अिुभव िसल्यािे कळत
िाही॥३॥
तुका म्हणतो की संतांिी भाव दृढ के ला व ज्यांिा कळत िाही त्यांिी देवाला दूषणे ददली॥४॥
अभंगामागची भूनमका :ह्ा अभंगामधे तुकाराम महाराजांिी अद्वैत वेदांताचे मुख्य सांगणे जे आहे तेच खरे आहे हेच
ठासूि स्वािुभवािे सांनगतले आहे. हाच अभंगाचा मुख्य नवषय आहे.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :महाराज प्रर्म हे स्पष् करताहेत की ब्रह्म सववव्यापी आहे. शास्त्रांमधे हया नवचारावर िंराच
उहापोह के लेला आहे. जसे भागवतामधे भक्त प्रह्लादाला नहरण्यकश्यपू नवचारतो की तुझा देव
कोठे आहे?. प्रह्लाद काय उतार देतो ह्ाचीच भगवंत वाट पहात होते. पण प्रहलादािे उत्तर
ददले की तो सववव्यापी आहे. त्यामुळे कोठे प्रगट व्हायचे हा प्रश् भगवंतापुढे उभा रानहला. शेवटी
नहरण्यकश्यपूलाच प्रेरणा ददली व मग त्यािे नवचारले की तुझा देव ह्ा खांिंांत आहे
कां? प्रहलादािे होय असे उत्तर ददले. ह्ािंतर भगवंतािे िृबसहरूपािे खांिंातूि प्रगट होऊि
नहरण्यकश्यपूचा वध के ला.
सृष्ीची उत्पत्ती ज्या एकमेवानद्वतीय देवापासूि झाली तोच खरा देव म्हणजे परब्रह्म अर्वा ब्रह्म
म्हणजे भगवंत हा होय. तोच सववव्यापी आहे हे तकाविे सहजपणे समजू शकते.
उदाहरणार्व आपल्या प्रत्येकाच्या स्वप्नामधील सवव सृष्ीचे निमावते आपण स्वत:च
असतो. त्यातली माणसे, प्राणी , रस्ते, इमारती गाड्या घोडे सवव कांही आपणच स्वत:मधूि
निमावण करतो. स्वप्नामधली प्रत्येक अणुरेणू आपल्यामधूिच तयार होते. म्हणजेच सवव कांही
आपणच तेर्े असतो.

भगवंताचे स्वप्न म्हणजेच ही सवव सृष्ी आहे. म्हणूि सववकांही तोच म्हणजे ब्रह्म आहे; अर्ावत सवव
सृष्ी ब्रह्मरूपच आहे हेच ह्ा तकाविे नसद्ध होते.
सर जगदीश चंद्र िंोस ह्ांिी हेच तत्व एका यंत्राद्वारे दाखवले असे परमहंस योगिंदांच्या "
Autobiography of a Yogi” ह्ा पुस्तकांत िॊंद आहे. असो.
पण आपल्याला असा अिुभव िाही व संतांचा असा प्रत्यि अिुभव असतो. ते ब्रह्मरूपच
असतात.
आपल्याला तो अिुभव िाही म्हणूि संतांचे िंोलणे ,” ब्रह्म सववव्यापी आहे" हे म्हणणे खोटे आहे
असे िव्हे. आपण ह्ाच निगूवण निराकाराची उपासिा प्रनतमा करुि करत असतो. ब्रह्म हेच
आपल्या पूज्य प्रनतमेमागचे अनधष्ठाि आहे. तुकाराम महाराज व ईतर सवव संतांचा हाच अिुभव
आहे.
संस्कृ त श्लोक :आकाशात् पनततं तोयं यर्ा गच्छनत सागरम् । सवव देव िमस्काराि के शवं प्रनत गच्छनत ।"
वरचा संस्कृ त श्लोक हेच सांगतो की जसे आकाशातूि पडलेले सवव पाणी जसे शेवटी सागरालाच
जाऊि नमळते तसेच कोणत्याही देवतेला के लेली पूजा शेवटी भगवंतालाच पोहोचते.
ह्ा भगवंताचा प्रत्यि अिुभव जेंव्हा एखाद्याला होतो तेंव्हा तो ब्रह्मरूपच होतो. पण संतांिी
िंल:पूववक म्हणजेच प्रयत्नपूववक द्वैतामधे येऊि आपल्यावर उपकारच के ले आहेत. अिुभवाचा
भाग हा द्वैतातला आहे. आपल्याला जर असा अिुभव आला की " मी तोच आहे " “अहं
ब्रह्मानस्म " तर त्यािणी आपण िेहमीकरता जन्म-मृत्यु चक्रामधूि मुक्त होऊ. ह्ा
सायुज्यमुक्तीसाठीच परमार्वसाधिा ,भक्ती प्रत्येकािे करावी
असे अिुभव शब्दिंद्ध करण्यामागे संतांची हीच कळकळ आहे. हा अभंग िंहुतेक ह्ाच
करणामुळे तुकाराम महाराजांिी सांनगतला आहे.
िंरे च जणांिा भगवंतािे अत्यंत तलख िंुद्धी ददलेली असते. पण अिंत जन्मांची पुण्याई िसल्यािे
अशी मंडळी देवच िाही हे नसद्ध करण्यातच धन्यता मािणारी असतात. देव आहे तर मग त्यािे

एवढी दु:खे कां निमावण के ली ? तो निरनिरालळ्या आपत्ती जसे त्सुिामी, अतीवृष्ी, अशी संकटे
कां आणतॊ? वाईट वतवि करणारी माणसे संपत्तीवाि ददसतात तर सात्वीक िंुद्धीच्या माणसांिा
मत्र जगण्यासार्ी खूप मेहित करावी लागते म्हणजे भगवंत अन्यायच करीत िाही कां? ईत्यादी
प्रश् उपनस्र्त करूि देव िाहीच असे ही मंडळी म्हणतात व सामन्यांचा िंुद्धीभेद
करतात. तुकाराम महाराज अशा लोकांिा पाषांडी म्हणजेच पाखंडी असे अभंगाच्या
दुसयाव चरणांत म्हणताहेत.
आपण अगदी र्ोडासा नवचार के ला तरी भगवंताचे कतृवत्व ध्यािात येते. पण जर एखाद्यािे
झोपेचे सोंग घेतले असेल त्रर त्याला जागे कसे करायचे? अशा भावहीि लोकांिा कांहीही
उपदेश करणे व्यर्वच असते. हेच अभंगाच्या दुसयाव चरणात सांनगतले आहे. नतसयाव चरणामधे
लगेच तुकाराम महाराज म्हणतात की संतांचा उपदेश अशा पाखंडी लोकांसाठी िाही . हा
उपदेश ज्यांची देवािंद्दल "तो आहेच" अशी भाविा आहे त्यांच्यासाठीच आहे.
ह्ा पद्धतीिे आपल्याला हेच स्पष् होते की जर भगवंतािंद्दल " तो आहेच , तोच योग्य अयोग्य
वगैरे सगळे कांही जाणणारा आहे, तो सववत्र सववव्यापी आहे व माझी आई, वडील सखा
आहे" अशी भाविा असेल तर भगवंताची व आपली िक्कीच भेट होईल.
असा भाव कांही एकदम मिामधे प्रगट होत िाही. त्यासाठी कानयक, वानचक व मािनसक तप
करूि मिाला शुद्ध करावे लागते.सतत सारासार नवचार करूि
असाराची ( िाशवंताची ) आसक्ती िष् व्हावी लागते. शुद्ध मिाच्या आरशामधेच प्रेमामुळे
भगवंत प्रगट होतो. मग अशा भक्ताला तत्िणीच ब्रह्मरूपता येते.
सवव संतांिी असेच वतवि ठे वले . तुम्हीही करा व उगाच भगवंताला जगामधल्या व तुमच्या
आयुष्यातल्या दु:खासाठी दोष देऊ िका ; असेच अभंगाचा शेवटचा चरण आपल्याला सांगतो.
अभंगाची नशकवण :-

तुकाराम महाराज सांगतात त्याप्रमाणे आपण आपला स्वत:चाच भगवंतािंद्दल तो आहेच हा
भाव आहे कां ? हे पाहावे व असा भाव िसला तरीही संतांच्या सांगण्याप्रमािे वागूि मग काय
ते ठरवावे.
जर आपला भाव भगवंतािंद्दल " तो आहेच " असा असेल तर उत्तमच. दोन्ही रठकाणी
भगवंताची उपासिा करूि मुनक्त साधण्याचे प्रयत्नांिा लागावे हीच नशकवण हा अभंग देतो
आहे.
ॐ
**********

अभंग :- सवाांभत
ू ी भगवंत ह्ा संतांचा अिुभवावरचा
वृिवल्ली आम्हां सोयरे विचरें । पिीही सुस्वरें आळनवती ॥ १ ॥
येणें सुखें रुचे एकांताचा वास । िाहीं गुण दोष अंगा येत ॥ २॥
आकाश मंडप पृनर्वी आसि । रमे तेर्ें मि क्रीडा करू ॥ ३ ॥
कं र्ाकमंडलॊ देहौउपचारा । जाणनवतो वारा अवसरू ॥ ४॥
हररकर्ा भोजि परवडी नवस्तार । करोनि प्रकार सेवूं रुची ॥ ५ ॥
तुका म्हणे होय मिासी संवाद । आपुलानच वाद आपणांसी ॥ ६॥
अभंगाचा शब्दार्व :ह्ा विामधले वृिवेली विचर व सुस्वरामधे गाणारे (भगवंताची स्तुतीच जणू करणारे ) पिीच
आमचे सोयरे संिंंधी आहेत. त्यासुखामुळे आम्हाला हा एकांताचा वास आवडता झाला
आहे ; येर्े कोणताच गुणदोष आंगी लागत िाही॥ १+२॥
येर्े आकाश हाच मंडप आहे व पृर्थवी हेच िंसण्याचे साधि पण आहे. नशवाय येर्े
देहरिणासाठी गोधडी, कमंडलू आमच्याजवळ आहे. तसेच वेळ दकती झाला हे समजावणारा
वारा सुद्धा आहे.म्हणूि आमचे मि रमेल तेर्े आम्ही क्रीडा करू .॥ ३+४ ॥

तुका म्हणतो की येर्े आम्ही हररकर्ेच्या जेवणाची रुची निरनिराळ्या प्रकारांिी घेऊ. एकांतात
स्वत:च्या मिाशीच संवाद (मिि करूि) साधू ॥ ५+ ६ ॥
अभंगाची पार्श्वभम
ू ीका :संत तुकाराम महाराज हे एक जीवन्मुक्त पुरुष होते. असा पुरुष दृश्य जगतामधे जरी वावरत
असला तरी त्याची ब्रह्मावस्र्ा ढळलेली िसते. पण असे पुरुष प्रयत्नपूववक स्वत:ला र्ोडे
खालच्या पातळीवर आणत असतात. हीच तुयाववस्र्ा होय (शरीराच्या ह्ा अवस्र्ेत दृश्याचे
भाि जागृत असते तसेच आपणच सववत्र आहोत ही ब्रह्मावस्र्ेची नस्र्ती पण असते)
. उं िंरठ्यावर ठे वलेल्या ददव्याचा दृष्ांत ह्ा नस्र्तीचे वणवि करतािा देतात. उं िंरठ्यावरच्या
ददव्याचा प्रकाश घराच्या आत तसाच िंाहेर पण पडलेला असतो. व त्यामुळे घरातील तसेच
िंाहेरील दृश्य आपण पाहू शकतो.
अशा जीवन्मुक्ताचे िंोल म्हणजे परमेर्श्री वाणीच होय. म्हणूिच ह्ा अभंगाचे महत्व
अिन्यसाधारण आहे. कारण ह्ा अभंगामधे आपण जगाकडे कशा दृष्ीिे पहावे हे आपल्याला
समजते.
श्रीमद् भगवद गीते मधील नवर्श्रूप दशविाचा प्रसंग हेच सांगतो की भगवंत सववकांही झालेला
आहे.तोच सववव्यापी आहे व हाच मुद्दा ह्ा अभंगात आलेला आहे.
आधी पानहलेल्या तुकाराम महाराजांच्या " जे कां रं जले गांजले " ह्ा चरणािे सुरू होणायाव
अभंगामधे

आपल्या आजूिंाजूच्या सवव जिताजिार्द्ावमधील

माणसांसाठी ; नवशेषत: जे

पररनस्र्तीिे गांजले आहेत ( दाररद्र्यामुळे हतिंल झाले आहेत ) त्यांचे भले करण्यासाठी झटावे
हा उपदेश आहे.
प्रस्तूत अभंग आपल्याला फक्त माणसांचाच िव्हे तर संपूणव सृष्ीचा पण नवचार करावा हे तर
सांगतोच पण त्यािंरोिंरच एकांतात कां जावे हे पण सांगतो. एकांताचे महत्व जाणणे हे प्रत्येक

साधकालाच िव्हे तर ज्याला ज्याला प्रपंचात यश हवे आहे त्या त्या प्रत्येकासाठी आवश्यकच
आहे.ह्ा पार्श्वभूनमके वरूि ह्ा अभंगाचा अर्व पाहणे योग्य ठरते.
अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :सुरवातीस म्हटल्याप्रमाणे स्वत:च ब्रह्मज्ञािी असल्यामुळे तुकाराम महाराजांिा सवव नवर्श्ाला
पांडुरंग व्यापूि आहे हा स्वािुभव होता व म्हणुिच सवव प्राणीमात्रच िव्हे तर ज्यांिा
त्यांच्याकाली सजीव समजत िसत असे वृिवेली ही सुद्धा आपलेच आहेत ही जाणीव होती.
सर जगदीशचंद्र िंोस ह्ांिी आता १९ व्या शतकाच्या सुरवातीला नवनवध उपकरणे वापरूि
वृि वेली यांिा सुद्धा जीव आहे , भाविा आहेत हे नसद्ध के ले आहे. असो.
म्हणुिच अभंगाच्या पनहल्याच चरणामधे महाराज म्हणताहेत की आजूिंाजूचॆ सवव
वृिवेली, पशू पिी ही आमचेच सगे सोयरे आहेत. पिांची दकलिंील सुद्धा आम्हाला
संगीताप्रमाणेच आिंद देते आहे. आपल्या भोवतीच्या पयाववरणाकडे पाह्ण्याची आपली दृष्ी
कशी असावी हेच येर्े स्पष् के ले आहे. असे पयाववरण िसेल तर काय होते ह्ाचा अिुभव पण
आता आपल्या जगामधे येतोच आहे.

अभंगाचे पुढचा भाग ह्ा पार्श्वभनू मके वर सहज समजण्यासारखा आहे.
सववत्र माझेच सहचर आहेत असे एकदा का समजले की मग माणसाला कोठे ही आपण एकटे
आहोत असे वाटत िाही. मग अर्ावतच अशा सहचरांिंरोिंर राहणे आिंदाचेच होते.पण जर
आजूिंाजूची माणसे नभन्न नवचारांची असली तर मात्र अशा लोकांचा सहवास िकोसा होतो हा
पण आपल्या प्रत्येकाचाच अिुभव आहे. म्हणुिच " समािशीले व्यसिेशु सख्यम् " नह म्हण
प्रनसद्ध आहे. तसेच आता हे पण नसद्ध झाले आहे की आपली मि:नस्र्ती नह आपल्या जवळपास
वावरत असणायाव माणसांच्या मिनस्र्तीमुळे िंदलू शकते. जर कोणी उनद्वग्न दु:खी उदास असेल
तर आपण पण त्याच भाविाच्या आहारी ाागदी ि कळत जातो. सानत्वक मिोवृत्तीच्या

माणसांच्या िंािंतीत हे जास्त प्रकषाविे होते. विामधे एकांतात आिंदी वातावरणामधे म्हणूिच
मि आिंदी होते.असो.
सांगायचा मुद्दा हाच आहे की ज्याला भगवंताचे स्मरण असते व त्याच्याच भेरटची आस लागली
असेल ; त्याला निसगावच्या सहवासात असणेच आवडते. कोणतेही निसगवरम्यस्र्ाि हे िेहमीच
ध्याि, तप करण्यास चांगले असते. आपल्याकडे ह्ासाठीच लोक नहमालयात जातात. असा
एकांत वास तुकाराम महाराजांिा पण आवडतो. तुकाराम महाराज भंडारा डोंगरावर
तपसाधिेसाठी जात असत . त्यासंदभावतच अभंगाच्या ३ व ४ चरणात उल्लेख येतो की येर्े
आकाश हाच मंडप आहे व पृर्थवी हेच िंसण्याचे साधि पण आहे. नशवाय येर्े देहरिणासाठी
गोधडी, कमंडलू आमच्याजवळ आहे .तसेच वेळ दकती झाला हे समजावणारा वारा सुद्धा
आहे.म्हणूि आमचे मि रमेल तेर्े आम्ही क्रीडा करू . येर्े क्रीडा मह्णजे भगवंताच्या भजिाचा
आिंद लुटणे असा घेता येईल.
ह्ापुढचे चरण एकांताचे महत्व सांगणारे आहेत.
एकांतात प्रत्येकािे जावे असे श्री.रामकृ ष्ण परमहंस पण सांगत . समर्ाांचे पण हेच म्हणणे आहे.
सववसाधारणत: साधू पुरुषाकडे लोक आपल्या भौनतक अडचणी , समस्याच घेऊि जातात. साधू
त्यांचे निरसि पण करतात , पण भगवंताच्या भेरटसाठी येणारे लोक फारच र्ोडे
असतात. जगावर प्रेम करणारा पुरुष म्हणुिच एकांतात जाण्यास उत्सुक असतो. तुकाराम
महाराजांिा असे एकांतात जाणे आवडले आहे व हाच नवचार अभंगात आलेला आहे.
एकांतात जाण्याचे व्यावहाररक तसेच पारमार्णर्क दोन्हीकडे फायदेच होतात.
एकांताचे प्रापंनचक महत्व व फायदे:ज्याला आपले कायव यशस्वी व्हावे असे वाटत असते त्याला अशा एकांतात िीट पणे योजिा
आखता येते. योजिेप्रमाणे सवव कायव होते आहे की िाही हे पण पाहता येते. कांही गुप्त योजिा
एकांतातच आखता येतात.

१) नशवाजी महाराजांिा अफजलखािाच्या भेटीच्या वेळी काय करावॆ हे त्यांिी एकांतातच
ठरनवले हे प्रनसद्धच आहे.
२) वैददक गनणतातातली सूत्रे पण शंकराचायाांिा अशा एकांतातल्या मििामुळेच लिांत आली
समर्ाांच्या खालील ओवव्यांचे चरण ह्ादृष्ीिे येर्े पाहता येतात. ओव्यांचा अर्व सोपा आहे
म्हणूि नलनहलेला िाही. फक्त ओव्यांचे चरणच नलनहले आहेत.
अखंड एकांत सेवावा। ग्रंर्मात्र धांडोळावा।प्रचीत येईल तो घ्यावा। अर्व मिी ॥
नववेक एकांती करावा। जगदीश धारणेिे धरावा।
येकांती नववेक ठांई पडे । येकांती येत्न सापडे। येकांती तकव वावडे।
येकांती स्मरण करावें।चुकले निधाि पडे ठावें।
जयास येकांत साधला । अवघ्या आधी कळे त्याला । त्यावेगळॆ वनडलपणाला । ठावची िाही ॥ .
एकांताचे पारमार्णर्क महत्व व फायदे :ध्यािाची प्रदक्रया ही िीट व्हावी ह्ासाठी एकांतच लागतो. ह्ावर िंरे च नलखाण आपल्याला
वाचायला नमळते.तसेच एकांतात भगवंताची उपासिा जप ईत्यादी करणे सोपे होते. एकांतातच
कॊॊ॓हं हानवचार आपण करू शकतो. ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजांिी एकांतात जाणे म्हणजे
भगवंताचे स्मरणात राहणे असाच अर्व सांनगतलेला आहे . निरनिराळ्या आध्यानत्मक ग्रंर्ातील
सखोल अर्व एकांतामधे मिि के ल्यािंतरच अंत:करणामधे प्रगट होतो व हाच अर्व तुकाराम
महाराजांिा अभंगाच्या शेवटचा चरणांमधे अनभप्रेत आहे
अभंगाची नशकवण :अभंगाची हीच नशकवण आहे की ज्याला आपली प्रगती करूि घ्यायची आहे मग ती प्रपंचातली
असो ककवा परमार्ावतली असो, त्यािॆ जरूर एकांतासेवि करावे व स्वत:चे ध्येय साध्य करूि
घ्यावे.
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अभंग :- ब्रह्मनस्र्ती झाल्यावर आलेल्या अिुभवाचे वणवि-१.
१) अणुरेणुया र्ोकडा । तुका आकाशाएवढा ॥१॥
नगळू िी सांनडलें कनळवर । भवभयाचा आहार ॥२॥
सांनडली नत्रपुटी । दीप उजळला घटी ॥३॥
तुका म्हणें आता । उरलो उपकारा पुरता ॥४॥
अभंगाचा शब्दार्व :तुकाराम आता अणू रे णप
ूं ेिाही सूक्ष्म व आकाशापेिाही नवशाल झाला आहे ॥ १॥
आता तुकारामािे भवभयाचाच आहार के ला आहे व सववकांही नगळू ि स्र्ूल शरीर टाकले
आहे॥२॥
तसेच नत्रपुटीपण ( तुकारामािे) टाकली आहे व ज्ञािदीप ह्ा शरीरामधे प्रकानशत झाला
आहे.॥३॥
आता हा तुकाराम फक्त उपकारांपुरताच नशल्लक आहे ॥४॥
अभंगाच्या मागची भूनमका :(स्व. भीमसेि जोशी यांिी हा अभंग गायलेला आहे.)
ह्ा अभंगात तुकाराम महाराजांिी स्वत:च्याच ब्रह्मज्ञािावस्र्ेचे वणवि के लेले आहे.
ब्रह्मज्ञाि होणे हेच माणसाच्या मािव जन्म नमळाल्याचे सार्वक होय असे आपली शास्त्रे
(धमव ,अर्व, काम व शेवटी मोि हे चार पुरुषार्व शास्त्रांिी सांनगतले आहेत.) तसेच सवव
संत पण हेच सांगतात. ब्रह्मज्ञाि,आत्मज्ञाि , मी खरा कोण आहे व माझे खरे स्वरूप काय

आहे हे ज्ञाि , जन्ममृत्यूचक्रामधूि सुटका, ,मोि ही सवव एकच नस्र्तीची निरनिराळी
िांवे आहेत.ही नस्र्ती खरे तर शब्दातीत , वणविातीत असते ही अिुभवायची असते..
(जशी साखरे ची गोडी शब्दांत सांगता येत िाही तसेच कांनहसे म्हणता येईल )
पण तरीही संत सोप्या शब्दांत ह्ा नस्र्तीचे वणवि आपल्या सारख्या िंद्धांकररता
ह्ासाठी करतात की आपणपण िरजन्माचे असे सार्वक करूि घ्यावे अशी उमी यावी व
आपण प्रयत्नांिा लागावे हीच संतांची अपेिा असते.
ह्ा दृष्ीिेच ह्ा अभंगाचा अर्व लावणे योग्य ठरते. व तसा प्रयत्न मी येर्े के लेला आहे.
अभंगाच्या भावार्ावचे स्पष्ीकरण :-

भगवंत अर्ावत परब्रह्म कसा आहे तर तो सुक्ष्माहूि सूक्ष्म आहे.तो सववव्यापी आहे. त्याची
ओळख होणे भेट होणे म्हणजेच ब्रह्मज्ञाि होणे; त्याच्याशी एकरूपत्व येण.े
भगवंताचे वणवि तीि शब्दांत करायचे झाले तर भगवंत सववज्ञ , सववशक्तीमाि व
सववव्यापी असा आहे असे ते वणवि होते. हे वणवि " कारें िाठनवनस कृ पाळू देवासी " ह्ा
अभंगाचा अर्व पाहतािा ) नलनहलेले आहे.

जर आपण आपल्या भोवतीचे नवर्श् रात्री पाहीले तर आकाशामधे अिंत ग्रहतारे
ददसतात. सध्या उपलब्ध असलेल्या खगोल शास्त्राची कांस आपण घेतली तर समजते की
आपण पाहातो ते ब्रह्मांड अत्यंत नवराट आहे. असे म्हणतात की प्रकाशाला ब्रह्मांडाच्या
एका टोकापासूि दुस़îrÉÉ टोकापयांत जायला कोट्यावधी प्रकाश वषे ( प्रकाशाची गती
१ सेकंदामधे ३३००००Km / १८००००मैल आहे. म्हणजे एका वषावमधे प्रकाश
३३३०००*६०*६०*२४*३६० खkm जातो) आहे. खरे तर अजूिही हा खगोलतज्ञांचा
एक अंदाजच आहे!) पण ह्ा साध्यागनणतािे ब्रह्मांडाच्या नवराटत्वाची कल्पिा येऊ
शकते. ईर्श्रािे हे सवव ब्रह्मांड व्यापले आहे म्हणजे तो त्याहूि नवराट आहे. हे ब्रह्मांड
अवकाशामधे (Space) आहे. अवकाशालाच "तुकाराममहाराजांिी "आकाश " संिंोधले
आहे.तसेच जर आपण पदार्ाांची मूळ रचिा पानहली तरे असे ददसते की प्रत्येक पदार्व
अणू व रे णूंचा िंिला आहे. अणूच्या आंत गेले तर असे आढळते की एका proton भोवती
electron दफरत असतात. ब्रह्म हे त्यापेिापण सूक्ष्म आहे.

ब्रह्म म्हणजेच भगवंत हे आपण जाणतोच . ब्रह्मज्ञाि म्हणजे त्याच्याशी एकरूपता.
ही एकरूपता तुकाराम महाराजांिी साधल्यामुळे अभंगाच्या पनहल्याच चरणामधे
ते म्हणताहेत की " मी असा आकाशापेिाही नवराट आहे व अणुरेणप
ूं ि
े ाही सुक्ष्म
आहे.
अभंगाच्या दुसऱ्या चरणामधे महाराज म्हणाताहेत की " मी हा भवभ्रमाचा पसारा
नगळू ि टाकला आहे व ह्ाचा अर्व वरच्या संदभावत स्पष्चा आहे. “ तुकाराम महाराज
नवदेही अवस्र्ेमधे आहेत. आत त्यांिा ह्ा मत्यव शरीराची िंंधिे उरलेली िानहत. .
आपल्या शात्रांप्रमाणे आपण हे जे दॄश्य अिुभवत आहोत ते एक प्रकारचा भ्रम आहे.
तुकाराम महाराजांचा व ईतर संतांचापण हाच अिुभव आहे. " यतो दृष् ं ततो िष्म् "

अर्ावत जे जे ददसते ते सवव िाशवंतच असते " हा निसगवनियम पण आहे. जसा
बशपल्यामधे रुप्याचा भास होतो तसेच आपल्याला हे जग भासते पण अज्ञािामुळे तच
खरे वाटते. पण ब्रह्मज्ञािी पुरुषासाठी हे सवव भ्रमच असते. मला हे कळले आहे हाच " मी
भवभ्रम नगळू ि टाकला आहे "ह्ा चरणाचा अर्व येर्े स्पष् होतो.
अभंगाच्या नतसऱ्या चरणामधे ही ब्रह्मरूपता कशी घडते ते वणवि आहे. महाराज
म्हणतात की "मी नत्रपुटी सांडली कारण माझा मिामधे ज्ञािदीप ( ब्रह्मज्ञाि) उजळला
आहे. नत्रपुटी म्हणजे परस्पर संिंनधत अश्या तीिांचा समुदाय. अध्यात्मामधे ज्ञाता-ज्ञािज्ञेय (ब्रम्हज्ञाि अिुभवणारा- ब्रह्मज्ञाि- ब्रह्म) ही नत्रपुटी प्रनसद्ध आहे. ही नत्रपुटी आपले
द्वैतामधले कोणतेही ज्ञाि होण्याची प्रदक्रया स्पष् करण्यासाठीच वापरतात. येर्े ज्ञाता व
ज्ञेय वेगळे असतात. पण ब्रह्मज्ञािाच्या िंािंतीत हे वेगळे पण संपते. ह्ावेळी ज्ञाता-ज्ञेयज्ञाि सवव एकच होतात. तुकाराम महाराजांिा ब्रह्मज्ञाि झाल्यामुळे त्यांच्यापुरती तरी
नत्रपुटी संपली आहे व महाराज हेच आपल्याला ह्ा अभंगाच्या नतसयाव चरणामधे
सांगताहेत.
पण महाराजांचे शरीर हे (अिुभवाचे िंोल नलनहणारे ) अजूि पंचभूतांमधे नवनलि झालेले
िाही. ज्ञािािंतर ज्ञािी पुरुषाचे असेच होते. ज्यांिा ज्ञाि झालेले िाही अशा िंादकच्यां
लोकांिा पण असे ज्ञाि होऊि त्यांची पण सववद:ु खांतूि सुटका व्हावी ह्ाच एकमेव
कारणाकररता ज्ञािी जगामधे रहातो. हे ज्ञाि कसे नमळे ल हेच सांगण्याकरता ज्ञािी पुरुष
उरलेले आयुष्य व्यतीत करतो. ह्ालाच उपकार करणे म्हणतात. ह्ा उपकारामधे
परतफे नडची अपेिा िाही. तुकाराम महाराज अभंगाच्या शेवटच्या ४र्थया चरणामधे हेच
स्पष् करत आहेत.
अभंगाची नशकवण :- ह्ा अभंगावरूि आपल्याला हीच नशकवण नमळते की संतांच्या
वचिांवर श्रद्धा व नवर्श्ास ठे वि
ू त्यांिी सांनगतलेला मगव चोखाळावा व जीविाचे
सार्वक करूि घ्यावे.
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अभंग :- ब्रह्मनस्र्ती झाल्यावर आलेल्या अिुभवाचे वणवि -२
आिंदाचे डोहीं आिंद तरं ग । आिंदनच अंग आिंदाचे ॥१॥
काय सांगो झालें कांनहनचया िंाही। पुढे चाली िाही आवजूवि ॥२॥
गभावचे आवडी मातेचा डोहाळा । तेनर्चां नजव्हाळा तेर्े बिंिंे ॥३॥
तुका म्हणे तैसा ओतलासे ठसा । अिुभव सररसा मुखा जाला ॥४॥
अभंगाचा शब्दार्व :
मी पूणवपणे आिंदािे भलो आहे. जणू आिंदाच डोहच झालो आहे. ह्ा माझा
आिंदािे भरलेल्या अंत:करणामधे उयणारे तरं ग आिंदाचेच आहेत.. माझी नस्र्ती काय
आहे हे सांगणे अशक्य आहे. आता कॊणतीच ईच्छा अंत:करणांत उरलेली िाही. गभीणी
मातेला तेच खावेसे वाटते जे पोटातल्य़ा गभावला हवे असते. कारण आई आणी मूल
दोन्ही एकरूप झालेली असतात. तुका म्हणतो की मी माझ्या आिंदाचे वणवि करतो
आहे. शब्द पुरेसे िाहीत म्हणूि दॄष्ांत देतो आहे ..
अभंगाचा अर्व लागण्यासाठी आवश्यक कांही माहीती:
तुकाराम महाराजांिी जीवन्मुनक्त नमळाल्यावर त्या नस्र्तीत हा अभंग िंहुतेक नलहीला
असावा. जीवन्मुक्त साधू हे तुयाववस्र्ेमधे िेहमी असतात. तुयम
े धे परब्र्हमाची जाणीव
असतेच व नशवाय दृश्याचीही जाणीव जागी असते असे तुयाववस्र्ेचे वणवि आहे. ह्ा
अवस्र्ेतले साधू जे कांही िंोलतांत ती सािांत परमेर्श्री वाणी असते. ही वाणी
आपल्यासारख्या िंद्ध जीवांचा उद्धार व्हावा जन्ममृत्यूचक्रामधूि िंद्धांची सुटका व्हावी
म्हणूिच प्रकट झालेली असते.
तुकाराम माहाराजांिी ह्ा शुद्ध आिंदमयी अिुभवाचे वणवि ह्ासाठी के ले आहे
की आपल्यासारख्यांिा योग्य प्रयत्न करूि असा अिुभव घ्यायची ईच्छा व्हावी व मोि
नमळावा.
ह्ा आिंदाचे स्वरूप काय व कसे आहे ? ह्ा प्रश्ाचे उत्तर शोधायला लागल्यावर जे
र्ोडेसे समजले तेच मी येर्े पुढे नलनहत आहे

आपण दृश्यामधे वावरतो आहोत. येर्े आपल्याला ह्ा दृश्याचे आपल्या पांच
इं दद्रयांद्वारे ज्ञाि होते .ह्ा अवस्र्ेला जागृतावस्र्ा म्हणतात.
ह्ा अवस्र्ेत पंचेंदद्रयांमुळे आपल्याला पांच वेगवेगळे आिंद नमळतात. खरतर
िंाह्ा सृनष्तली माहीती पंचेंदद्रयांद्वारे आंत जाते . मि , अंत:करणाच्या कायावमुळे
आपल्याला नवषयांचा आिंद अिुभवायला नमळतो.
डोळ्यांमुळे सौंदयावचे ज्ञाि व त्यामुळे आिंद नमळतो. िाकाद्वारे सुगंधाचे ज्ञाि व
आिंद नमळतो. त्वचेद्वारे स्पशावचा आिंद नमळतो. जीभेद्वारे ( रसिा ) निरनिराळ्या
रसांचा आिंद नमळतो. कािांद्वारे श्रवणीय संगीत भाषणे इत्यादीचा आिंद नमळतो.
कांही वस्तु अशा असतात की ज्या आपल्या एकापेिा जास्त इं दद्रयांिा आिंद
देतात.उदाहरणार्व : उत्तम नपवळे धमक सुगंधी श्रीखंड डोळे , िाक व रसिेला आिंद
देते.अशा अिेक स्र्ूल वस्तुंपासूि आपणाला आिंद नमळतो.
कांही वस्तु ह्ा दृश्य म्हणजे स्र्ूल िसतात. त्या पण इं दद्रयांिा आिंद
देतात. उदा:श्रवणीय गाणे, ककवा भजि सुद्धा कािांिा आिंदच देते.
पण एकच वस्तू सवव पाचही इं दद्रयांिा आिंद देते ती म्हणजे ब्रह्मािंद. िंाकी
कोणत्याही कडु ि पाचही इं दद्रयांिा आिंद नमळू शकत िाही. हे ब्रह्मािंदाचे वैनशष्ठ्य
आहे. असो.
हा आिंद कोणाला नमळतो ? कोण भोगतो?
ह्ा प्रश्ाचे उत्तर म्हणजे आपल्या अंतगवत असलेला अंतरात्माच हा आिंद भोगणारा
आहे. तो सत् नचत् व आिंद स्वरूप आहे.
आपला िेहमीचा अिुभव आहे की एखाद्या वस्तुपासूि एकाला आिंदाच लाभ होतो
तर त्याच वस्तुपासूि दुसरा आिंद घेऊ शकत िाही .कारण आिंद हा खरे तर आंतच
असतो व वस्तुच्या निनमत्तािे तो िंाहेर प्रगट होतो एवढेच

म्हणूिच आलापकारी बहदुस्र्ािी संगीत एखाद्याला खूप आिंद देते पण ज्याला
संगीतात रस िाही त्याला तेच संगीत आवडत िाही. आिंद प्रगटला तर आवडते
अन्यर्ा िाही. असेच इतर भाविांिंद्दल म्हणता येते. प्रेम, आिंद, वात्सल्याची भाविा
ईत्यादी सवव आत्म्याच्या आिंदाचीच अिेक रूपे आहेत.
अभंगाची नशकवण :
तुकाराम महाराज हे ब्रह्मज्ञािी होते व अभंगात वणवि के लेला आिंद हा
ब्रह्मािंदच आहे यात काहीच संशय िाही. ब्रह्मज्ञािी हा जीवि-मुक्त असतो. मृत्युभय
त्याला ठावूक िसते. तो जन्ममृत्यूच्या चक्रातूि सुटलेला असतो. त्याला सववत्र भगवंतच
आहे हा अिुभव सातत्यािे येत असतो. ह्ामुळे तो सवव नवर्श्ावर प्रेमच करतो. हे प्रेम
निष्काम असते.
ह्ा प्रेमापोटीच तुकाराम महाराजांिी ह्ा निखळ आिंदाचे वणवि करुि तुम्ही
पण प्रयत्न करा , ब्रह्मज्ञािी व्हा व असा आिंद अिुभवा हे सुचनवण्यासाठी हा अभंग
के ला आहे
ॐ
*******************
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आतां कोठे धावे मि । तुझे चरण देखेनलया ॥ १॥
भाग गेला शीण गेला । अवघा झाला आिंद ।। २॥
प्रेमरसें िंैसली नमठी । आवडी लाठी मुखासी ॥ ३॥
तुका म्हणे आम्हां जोगे घोगें खरें माप ॥ ४॥

अभंगाचा शब्दार्व :हे भगवंता, मी तुझ्या चरणाचे दशवि घेतले आहेत; तर मग आतां माझे मिे कोठल्यारठकाणी
धांव घेईल? अर्ावत माझ्या मिास आत ईतर कांहीच सुचत िाही आहे. ॥ १॥
ह्ामुळे माझा सवव शीण िष् झाला आहे व मी आिंदाचाच अिुभव घेतो आहे. ॥ २॥
तुझ्यानवषयी प्रेमातच मिािे िंुडी मारली आहे, व िाम घेण्याची माझ्या नजभेला गॊडी लागली
आहे ॥३॥
तुका म्हणतो की सवव सुखाची मोजनण करायची तर नवठ्ठल हेच सवाांत मोठे माप आहे व तेच
आमच्यासाठी योग्य, खरे आहे ॥ ४॥
अभंगा मागची भूनमका:मागच्या अभंगात जसा तुकाराम महाराजांच्या ब्रह्मरुपतेच्या िंतरचा अिुभव शब्दांदकत होता
तसाच ह्ा अभंगात महाराजांचा स्वािुभव वेगळ्या शब्दांमधे महाराजांच्या प्रासाददक
वाणीतूि पुि: प्रगट झालेला आहे.
महाराज जरी ब्रह्मरूप झाले आहेत तरी ते आपल्यासारख्यांसाठी पुि: द्वैतामधे आलेले आहेत. (
ह्ा अवस्र्ेलाच तुयाववस्र्ा असे िांव आहे. ह्ा अवस्र्ेमधे िंाह् सृष्ीचे ज्ञाि असते तसेच
परब्रह्माशी एकरूपत्व पण असते. आपण जेंव्हा ॐ चा उच्चार करतो तेंव्हा अत्यंत र्ोडाकाळ ह्ा
अवस्र्े मधे जातो. ध्याि करण्यच्या दक्रयेमधे हा काळ अभ्यासािे लांिंत जातो. मांडुक्य
उपनिषदामधे ह्ावर सनवस्तर चचाव आहे.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :तुकाराम महाराज जरी द्वैताकडे आलेले आहेत तरी त्यांचे मि मात्र त्या आिंदातच रं गलेले व
म्हणूि महाराज पनहल्या चरणामधे म्हणतात की हे देवा पांडुरंगा तुच्या चरणांचे दशवि
झाल्यावर आता माझे मि सतत त्यारठकाणीच रमलेले आहे. माझ्या मिाची इकडे नतकडे
दफरण्याची सवय पूणवपणे सुटली आहे. आता मला फक्त तुमचेच चरण ददसत आहेत.

ह्ा आिंदाची कल्पिा करायची, आिंदाचे स्वरूप कसे असते ते समजायचे तर आपला गाढ
झोपेचा अिुभव आहे त्याचा उपयोग दृष्ांत ( हा दृष्ांतपण खरे तर अपूराच आहे ) म्हणूि करता
येतो. आपण गाढ झोपेतूि जागे झालॊ की र्ोडावेळ आपली अशीच नस्र्ती असते. कारण
झोपेमधे आपण सुषुनप्त अवस्र्ेत जातो व त्यावेळी आपण आिंदाचाच अिुभव घेतो. त्याची
आठवण जागे झालो तेंव्हा येते.पण जागे झाल्यावर मि परत व्यवहार करू लागते व नवचनलत
होते. असो. संतांचे तसे िसते. ते ब्रह्मािंदातच असतात. तुकाराम महाराजांचे मि फक्त एका
नवठ्ठलाच्या चरणाचेच स्मरण करते आहे.
अभंगाच्या दुसयाव चरणामधे अशा नस्र्नतच्यामुळे काय घडले/घडते त्याचे वणवि आहे.
पूवी जेंव्हा मि नौ़वचनलत असते. टोकाचे नवचार काळजी के ली की मिाला र्कवा येत असे
ज्याला शीण येणे असे म्हणतात. मिाच्या ह्ा शीण आलेल्या नस्र्नतमुळे अिेक आजार होतात हे
आता नसद्ध झालेले आहे. माणसाच्या मिाला शीणभाग म्हणजे र्कावा असा येतो. कांही झोप
येणारी औषधे देऊि मािसोपचार तज्ञ ह्ा नवचनलत नस्र्तीवर उपचार करतात.
पण भगवंताच्या चरणाठायी मि एकदा गुत
ं ले की मग असा ककनचतही र्कवा येत िाही
उलट असला तर तो दूर होतो. तुकाराम महाराजांिी हेच अभंगाच्या २ याव चरणामधे म्हटले
आहे.
अभंगाचा नतसरा चरण आपल्या रसिेची नस्र्ती वणवि करणारा आहे.
भगवंताचे निनस्सम प्रेम मिामधे उत्पन्न झाले आहे. त्यामुळे नजभेला त्याचेच िाम घेण्याचा
चाळा लागला आहे. दुसरे कांहीच नतला गॊड लागत िाहीये.
येर्े पण एक व्यवहारातला म्हणुिच अपूरा दॄष्ांत घेता येतो. जर आपण फार गॊड वस्तू खाल्ली
तर त्या गोडीचा अिुभव मिा मधे अत्यंत घट्ट जागा धरूि िंसतो. ह्ा संस्कारामुळे मिास तीच
वस्तू सतत खावी असेच वाटत राहते.

(पण एक वेळ अशी येते की त्या वस्तूची आंस संपते. मग तीच वस्तु निदाि तात्पुरती िकोशी
वाटते.
ह्ालाच Law of Diminishging return असे िांव आहे.)
तुकाराम महाराज म्हणतात की माझा नजभेला नवठ्ठलिामच्या गोडीचा अिुभव आला आहे.
आता माझ्या रसिेला िामानशवाय दुसरे कांही िको आहे. ( येर्े पारमार्णर्क अिुभव िेहमीपेिा

वेगळा कसा हे पण स्पष् झाले! नवठ्ठलिामस्मरणाला ककवा कोणत्याही िामास्मरणाला
Law of diminishing Return लागू होत िाही )

अभंगाच्या शेवटच्या चरणामधे हा मुद्दाच स्पष् होतो. महाराज म्हणताहेत की नवठ्ठल िामाचे
स्मरण के ल्यािे जे सुख मोजायचे तर त्यासाठी दुसरे कोणतेही माप उपयोगी िाही. स्वस्वरूपाचे
ज्ञाि झाले व ब्रह्मािंदाचा अिुभव आला. परब्रह्माशी एकरूपता आली. हा आिंद अनखल
ब्रहमांडाला व्यापणारा आहे. त्यासाठी नवठ्ठल म्हणजे परब्रह्माएवढेच मोठे माप आहे. र्ोडक्यांत
म्हणायचे तर हा आिंद अवणविीय आहे. त्याची मोजनण करणे अशक्यातली गोष् आहे. ही
मोजनण करायची तर अशा भक्तालापण ब्रह्मरूपच व्हावे लागेल.
अभंगाची नशकवण:- नशकवण हीच की िामस्मरण करूि आपणही अशा आिंदाचा अिुभव
घेण्य़ास प्रयत्नशील व्हावे.
ॐ
अभंग : ब्रह्मनस्र्ती प्राप्त झाल्यावर आलेला अिुभव -४
माझ्या नवठोिंाचा कै सा प्रेमभाव। आपणनच देव होय गुरू ॥ १॥
पनडये देहभाव पुरवी वासिा । अंतीं तें आपणापाशीं न्यावें ॥ २॥
मागे पुढें उभा राहे सांभानळत । आनलया आघात निवरावे ॥ ३॥
योगिेम त्याचें जाणे जडभारी । वाट दावी करी धरूनियां ॥ ४॥
तुका म्हणे िाही नवर्श्ास ज्या मिीं । पाहावें पुराणी नवचारूिी ॥ ५॥
अभंगाचा शब्दार्व:माझ्या नवययलाचे माझ्यावर एवढे प्रेम आहे की तो स्वत:च माझे सद्गुरु झाला. मी शेवटी
त्याच्यापाशी यावे म्हणूि माझ्या सवव वासिांची पूती त्यािे के ली. तो सतत माझ्या मगेपुढे उभा
असतो व माझ्यावर आलेल्या संकटांचे निवारण करतो,मला सांभाळतो.माझा योगिेम
चालवतो.माझे िंोट धरूि मला योग्य मागाववर चालवतो.

तुका म्हणतो की ज्यांचा ह्ावर नवर्श्ास िाही त्यांिी पुराणांत काय सांनगतले ते पहावे व
स्वत:ची खात्री करूि घ्यावी.
अभंगामागची भूनमका :श्रीमद् भगवद्सगीतेमधे खालील प्रनसद्ध श्लोक आपल्याला माहीत आहे.
अिन्याबिंतयंतो मां ये जिा: पयुप
व ासते । तेषां नित्यानभयुक्तािां योगिेमं वहाम्यहम् ॥
ह्ा श्लोकामधे भगवंतांिी हेच सांनगतले आहे की त्यांिा शरणागत अिन्य भक्तांचा योगिेम तेच
पाहातात कारण अशा भक्ताला फक्त भगवंतानशवाय ददसरे कांही ददसत िाही, दुसरे कांहीच
सुचत िाही. म्हणूि अशा भक्ताच योगिेम भगवंत स्वत:च भक्तावरच्या अतीव प्रेमामुळे
चालवतो.
तुकाराम महाराज असेच पांडुरंगाचे अिन्य भक्त आहेत. ह्ा अभंगामधे त्यांिी स्वत:चाच
अिुभव वणवि के लेला आहे.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :तुकाराम महाराज पनहल्याच चरणामधे म्हणतात की माझा नवठोिंा माझ्यावर दकती प्रेम करतो
हे सांगताच येणार िाही. मी सदगुरू शोधीत होतो तर स्वत:च माझा सदगुरू झाला.
अध्यात्मामधे सदगुरुंचे महत्व अिन्यसाधारण आहे. समर्व रामदास स्वामी पण म्हणतात
ि जाणतां कोटीवरी । साधिे के ली परोपरीं । तरी मोिासी अनधकारी । होणार िाही ॥
असो जयानस मोि व्हावा । तेणें सदगुरू करावा । सदगुरुनवण मोि पावावा। हे कल्पांती ि घडें
॥
म्हणजेच दकतीही प्रयत्न के ले, दकतीही साधिा जसे उपासतापास, व्रते, तीर्वयात्रा, पूजा इत्यादी
के ली तरी ब्रह्मज्ञाि होत िाही. खरे ज्ञाि व्हावे ह्ासाठी सदगुरू भेटणे अत्यंत आवश्यकच असते.

संत िामदेव महाराजांचे चरीत्र पानहले की हा भाग कळतो. िामदेव नवठोिंाशी िंोलायचे. देव
त्यांच्या हातचे जेवण जेवायचा पण शेवटी िामदेवांिासुद्धा नवसोिंाखेचरांकडे ब्रह्मज्ञािासाठी
जावे लागले.
सदगुरु शनक्तपात करूि आपल्या नशष्याला ब्रह्मज्ञाि करूि देतात. असे ज्ञाि झाले की भक्त व
भगवंताचचे ऐक्य होते. जन्ममृत्यूचक्र संपते. शार्श्त आिंद व समाधाि नमळते. ह्ालाच
सायोज्यमुनक्त म्हणतात. तुकाराम महाराजांच्यासाठी " त्यांच्यावरील प्रेमामुळे स्वत: भगवंतच
त्यांचे सदगुरू झाले र्ेत व म्हणूि ते जीवन्मुक्त झाले" हे येर्े महाराज सांगताहेत.
पुढच्या सवव चरणामधे महाराज भगवंत त्याचा योगिेम कसा चालवतो आहे ते वणवि करताहेत.
महाराज म्हणतात की माझ्या सवव ईच्छा भगवंत ह्ासाठी पुरवतो. की माझी कोणतीही वासिा
मृत्यूसमयी नशल्लक राहू िये. (वासिािय झाल्यािे परत जन्म िाही हा पण अध्यात्मातला एक
मुख्य नसद्धांत आहे.) महाराज पुढे हे पण म्हणतात की भगवंत त्यांिा सांभाळतो, त्यांच्यावर
येणारी संकटे दूर करतो व एवढेच िाही तर योग्य मागव दशवि पण करतो आहे.
प्रभूशरणागत प्रत्येकालाच असा अिुभव येत असतो. हा भाग नवर्श्ासाचा आहे. महाराज
म्हणतात की लोकहो तुमचा नवर्श्ास िंसत िसेल तर पुराणांतली उदाहरणे पाहा. म्हणजे मी
सांगतो त्यावर तुमचा नवर्श्ास िंसेल.
अभंगाची नशकवण :ह्ा अभंगातूि हेच स्पष् होते की खरे ज्ञाि होण्यासाठी ( मी कोण आहे ? ) आपण आपले सवव
प्रयत्न निष्ठापूववक के ले पानहजेत. योग्य वेळी सदगुरुंची भेट होईलच. तो पयांत साईिंािंा
सांगतात त्याप्रमाणे श्रद्धा व सिंूरीिे प्रयत्न करत रहायचे.
ॐ
**********

अभंग : ब्रह्मनस्र्ती प्राप्त झाल्यावर आलेल्या अिुभवाचे वणवि-५ ( दोि अभंग)
अभंग १ ला:
कृ ष्ण माझी माता कृ ष्ण माझा नपता । िंनहणी िंंधु चुलता कृ ष्ण माझा ॥ १॥
कृ ष्ण माझा गुरू कृ ष्ण माझा तारूं । उतरी पैल पारू भविदीचा ॥ २॥
कृ ष्ण माझें मि कृ ष्ण माझें जि । सोईरा सज्जि कृ ष्ण माझा ॥ ३॥
तुका म्हणें माझा श्रीकृ ष्ण नवसांवा । वाटे ि करावा परता जीवा ॥ ४॥
अभंग २ रा:आम्हांसाठी अवतार । मत्स्य कु मावदी सूकर ।\ !॥
मोहें धांव घाली पान्हा । िांव घेता पंढरीराणा ॥ २२॥
कोठे ि ददसे पांहतां । उदी घाली अवनचता ॥ २॥
सुख ठे वी आम्हासाठी । दु:ख आपणची घोटी ॥ ४॥
आम्हां घाली पाठीकडे । आपण कनळकाळाशी नभडे ॥ ५॥
तुका म्हणे कृ पानिधी । आम्हा उतरी िावेंमधी ॥ ६॥

अभंगाचा शब्दार्व :अभंग १ ला:श्रीकृ ष्णच माझी आई, िंाप, िंहीणी, भाऊ, चुलता ,गुरू, सववकांही आहे. तोच मला
भवसागरामधूि पार िेणारे जहाज आहे.तोच माझे मि,तोच सवव लोक, सोयरे . सज्जि, नमत्र
आहे.मला त्याच्याच चरणी खरी नवश्रांती नमळतेआहे.त्यामुळे आता मला जीवपण पुि:
नमळणार िाही..
अभंग २ रा:भगवंतािे आमच्या सारख्या िंद्धजिांसाठी मत्स्य ,कू मावसारखे िीच योिीतले अवतार
घेतले.त्याचे प्रेमािे िांव घेतल्यािंरोिंर तो आमच्या मोहामुळे गाय जशी वासरासाठी
पान्हासोडण्यास धावत येते तसा येतो.तो आमच्या दु:खांचा िाश करतो व आमच्यासाठी सुख
ठे वतो.आम्हाला मृत्युपासूि वाचनवण्यासाठी यमराजािंरोिंर युद्ध करतो.तुका म्हणतो की असा
हा कृ पानिधी िंगवंत आम्हाला िावेमधूि भवसागराच्य पनलकडे िेतो.

अभंगामागची भूनमका :ह्ातल्या पनहल्या अभंगांमधे आपल्याला तुकाराम महाराजांिी स्वत:चे अर्ावत अिन्य भक्ताचे
अंतरं ग कसे असते हे स्वािुभवावरूि सांनगतले आहे. महाराजांचे दैवत पांडुरंग म्हणजेच
भगवाि श्रीकृ ष्ण हेच आहे. जन्माष्मीच्या निनमतािे ही अभंगांची जोडी घेतली आहे.
अशा अिन्यशरण भक्तासाठी भगवंत कायकाय करत्तात ह्ाचे वणवि दुसयाव अभंगात आहे,
महाराजांचे हे स्वािुभवाचे िंोल आहेत. म्हणूि त्याचे महत्व अिन्यसाधारण तसेच मुमि
ु ु
भक्तांसाठी मागवदशवकच आहे.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :अभंग ४६ वा :ह्ा पनहल्या अभंगामधे माणसाचे जे आत्मीय असे िातेवाईक असतात त्यांची िावे घेऊि ( जसे
आई, वडील , भाऊ , िंहीण इत्यादी ) तुकाराम महाराज म्हणताहेत की माझ्यासाठी श्रीकृ ष्ण
हाच माझा खरा िातेवाईक आहे.
आपले अिेक जन्म पूवी होऊि गेले आहेत व प्रत्येक जन्मात वेगवेगळे सगे-संिंम्धी होते.िदीमधे
जशी लाकडे वहात असतात तसे सवाांचेच जीवि आहे. कांही लाकडे र्ोडावेळ एकत्र येतात. मग
पुि: वेगवेगळी होतात व वाहूि जातात. ऋणािुिंंधाप्रमाणे प्रत्येक जन्मात आपल्याला वेगवेगळे
आई, वडील व ईतर िातेवाईक व नमत्र यांचा सहवास लाभत असतो.
पण प्रत्यिांत फक्त भगवंतच हाच आपला जन्मोजन्मीचा खरा िातेवाईक आहे. तो आपल्या
िंाहेरच्या सवव नवर्श्ास व्यापूि आहेच व तोच आपल्या अंतयावमी आत्मा म्हणुि पण उपनस्र्त
आहे . त्यािेच निरनिराळ्या जन्मांमधे वेगवेगली शरीरे धारण के ली. तुकाराम महाराज त्याला
ह्ा अभंगात श्रीकृ ष्ण ह्ा िावािे संिंोधत आहेत. महाराजांच्या दृष्ीिे श्रीकृ ष्णच त्यांचे सववस्व
आहे.
भगवंतच सृष्ीचे पालि पोषण आई वनडलांप्रमाणे करत आहे. फार काय तो आपली सवव कांही
काळजी घेतच असतो हे तर स्पष्च आहे. मागे एका अभंगात हा भाग येऊि गेला आहे

असा आपल्यातील अंतरात्मा म्हणजेच तोच आहे व आपल्याला िेहमीच तो योग्य तो सल्ला
मागवदशवि

खरे तर

देत

असतो. आजकाल

त्यालाच "आंतील

आवाज Inner
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“ म्हणतात. अभंगाच्या दुसयाव
चरणांत तुकाराम महाराजांिी त्याला "गुरु "म्हणजे सद्सगुरू म्हटले आहे. सद्सगुरूच त्यांच्यापाशी
अिन्यभावे शरण आलेल्या नशष्याला योग्य मागवदशवि करूि स्वस्वरूपाचे ज्ञाि करूि
देतात. मोिप्राप्तीसाठी सदगुरुकृ पेचे अिन्य महत्व आहे.
पण िंरे च वेळा आपण आपल्या अहंकाराच्या प्रभावाखाली येऊि त्याचे सांगणे ऐकत िाही. मग
करवे तसे भरावे , म्हणजेच कमव तसे फळ ह्ा त्याच्या ह्ा सृष्ीतल्या न्यायाप्रमाणे आपल्याला
के लेल्या कमाांची िंरी वाईट फळे भोगावी लागतात. मिुष्यजन्मातच आपण भगवंताची भेट घेऊ
शकतो. ह्ालाच सािात्कार होणे म्हणतात. असा आत्मसािात्कार झाला की जीवाची जन्ममृत्यू चक्रामधूि कायमची सुटका होते.
ह्ाप्रमाणे सदगुरुकृ पेमुळे महाराजांिा आत्मसािात्कार झाला व कृ तज्ञतेपोटी तुकाराम महाराज
अभंगाच्या शेवटी म्हणतात की असे सद्सगुरु भगवाि श्रीकृ ष्ण हेच माझे नवश्रांतीचे स्र्ाि
आहे.येर्े नवश्रांती म्हणजे मोि अर्ावत भगवंताशी ऐक्य हाच अर्व आहे कारण ह्ािंतर परत
जन्म िाही व त्यामुळे सुखदु:खेही िाहीत.
अभंगाच्या सुरवातीच्या चरणांमधे अिन्य शरण भक्ताचा हाच भाव भगवंतानवषयी असतो हे
ददसूि येत.े त्यामुळे भगवंताचे पण अशा भक्तावर अपार प्रेम असते. मग अशा भक्तांचा योगिेम
भगवंत कसा वाहातो ते वणवि पुढच्या अभंगात येते.
अभंग २ रा :भागवत पुराणामधे वणवि आहे त्याप्रमाणे भगवंतािे मत्स्य, कू मव, वराह ईत्यादद अवतार घेऊि
अिेकवेळा भक्तांचे संरिण के ले आहे . हे सवव त्यािे भक्तांच्या प्रेमा पोटी के ले आहे.
असा हा भगवंत जडदृष्ीिे ददसत िाही; पण त्याला शरणगेलल्े या भक्ताचे साठी तो अगदी
अचािक पणे धाव घेतो व भक्ताला संकटांतुि सोडवतो . श्री रामकृ ष्ण परमहंस म्हणतात की

मांजरीच्या िवजात नपल्लाला आईनशवाय दुसरे कांही मानहत िसते. ते फक्त नतचा धावा
म्यांवम्यांव करूि करते. मग त्याची आई मांजरी त्याच्या साठी सवव कांही करते. वेळ पडल्यास
ईतर भिक प्राण्यांिंरोिंर लढाई करते . सवव अर्ाविे आई ह्ा नपल्लांची पाठराखण करत असते .
अशाच ररतीिे भगवंत आपल्या अिन्यशरण भक्तांची पाठराखण करत असतात. ही अिन्यताच
शेवरट महत्वाची असते.
तुकाराम महाराज शेवटी म्हणतात की माझ्या कृ पाळू भगवंतािे तर प्रत्यि म्रूत्यूवर मला नवजय
नमळवूि ददला आहे. ह्ा भवसागरातूि त्यािेच मला पनलकडच्या मोिाच्या दकिायाववर मला
आणले आहे.
अभंगाची नशकवण :नशकवण हीच आहे की आपल्याला जन्मोजन्मी संभाळणारा खरा िातेवाईक फक्त भगवंतच आहे
हे समजूि त्याला अिन्यभावे शरण जावे. त्याची भक्ती साधूि िरजन्माचे सार्व करूि घ्यावे.

ॐ
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भाग ४ र्ा

ह्ा भागामधे खरा देव कोण? , तो सगूण आहे व निगूवण पण आहे
स्पष् करणारे अभंग घेतले आहेत.
तसेच भगवंताचे कांही मुख्य गुण कोणते ( जसे तो सवाांची माऊली
आहे इत्यादद) हे वणवि करणारे अभंग पण आहेत.

हे

भगवंताचे वणवि करता येत िाही कारण तो सगूण आहे तसाच निगूवण पण आहे

अभंग १ला:तुज वणी ऐसा तुजनवण िाही। दुजा कोणी तीही नत्रभुवबि॥ १॥
सहस्रमुखे शेष नसणला िंापुडा । नचरनलया धडा नजव्हा त्याच्या॥ २॥
अव्यक्ता अल्िा अपारा आिंदा । निगुवणा सनच्चदािंदा िारायणा ॥ ३॥
रूप िाम घेसी आपुल्या स्वईच्छा । होसी भाव तैसा त्याकारणें॥४॥
तुका म्हणें जरी दानवसी आपणा। तरीच िारायणा कळॊं येसी ॥ ५ ॥
अभंगाचा शब्दार्व:हे अव्यक्त, अलि अपार आिंदमय निगुवण सनच्चदािंदस्वरूप िारायणा, तुझे अचूक वणवि करणे
तुझ्यानशवाय दुसयाव कोणालाही शक्य िाही .एवढा हजार मुखे असलेला शेषिाग , तोही तुझे
वणवि करू शकत िाही. त्यािे प्रयत्न के ला तेव्हा त्याच्या सवव नजव्हा दुभंगल्या. तूच तुझ्या
ईच्छेिुसार िामरूपे धारण करतोस व त्या प्रमाणे स्वभाव दाखवतोस. तुका म्हणतो की हे
िारायण तुझा मिांत असले तरच तू कसा आहेस ते तुझ्या भक्ताला कळते .
अभंगा मागची भूनमका :भगवंताचे दशवि झाले तर तो कसा ददसेल असा जो प्रश् मिांत येतो त्या प्रश्ाचे उत्तर
ह्ा अभंगात

येते

व

भगवंताचे

कांही

नवषेश

गुण

आपल्याला

त्यासारठ

येर्ील भगवंताच्या वणविात तुकाराम महाराजांिी नलनहले आहेत. तसेच भगवंत कें व्हा व
कोणाला दशवि देतो त्यावर पण येर्े प्रकाश टाकलेला आहे.
हेच ह्ा अभंगाचे वैनशष्ठ्य आहे.
अभंगाचे अर्व स्पष्ीकरण:“कांरे

िाठनवसी

कृ पाळू

सववव्यापी, सववशक्तीमाि, सववज्ञ

देवासी...”
ह्ा

शब्दांद्वारे

ह्ा अभंगात
करता

भगवंताचे
येते

हे

वणवि
वाचलेच

आहे. सृष्ीचे नवराट स्वरूप कसे ते पण आपण पानहले आहे. असा हा भगवंत आपल्याला आहे

हे कळते पण तो ददसत िाही . त्याला पहायला ज्ञाि चिुच हवेत. तरचे त्याचे दशवि होते. ( जसे
अजुविाला झाले तसे). म्हणुि भगवंत हा अव्यक्त म्हटले आहे. ध्यािािे त्याचे दशवि होत
िाही म्हणुि अलक्ष्य म्हटले आहे. त्यािे सवव सृष्ी व्यापली आहे. सृष्ीचाच र्ांग लागत िाही तर
त्याचा कसा लागणार, म्हणूि त्याला अपार हे नवशेषण ददले आहे.
अश्या भगवंताचे गुणवणवि त्याच्या अिंत िामरूपांप्रमाणे आहे म्हणूि तो निगूवण आहे.ककवा तो
नत्रगुणांचा निमावता म्हणूि गूणातीत अर्ावत निगूवण आहे असे म्हणतात.आपली शास्त्रे भगवंताचे
वणवि करायचे झाल्यास तो सनच्चदािंदस्वरूप आहे असेच सांगतात.तोच फक्त खरा शार्श्त आहे
म्हणूि सतम्हणजे आहेच ह्ा अर्ाविे, नचत म्हणजे शार्श्त खरे व आिंद नह अवस्र्ा असणारा
असा सनच्चदािंद भगवंत आहे. अर्ावत वर जे जे कांही नलनहले ते म्हणजे शब्दच होत. वेद सुद्धा
शब्दमयच आहेत. अिेक शास्त्रे, भजिे, स्तोत्रे पण भगवंताचे वणवि करतात. पण दकतीही शब्द
योजूि नलनहलेले आपण वाचले तरी त्याचे खरे स्वरूप कळत िाही. तुकाराम महाराजांिी ह्ा
भगवंतालाच िारायण म्हणूि अभंगात संिंोनधले आहे.
आपल्या

शास्त्रांमधे

भगवंताची

म्हणजेच

परब्रह्माची

१४

िांवे

ददलेली

आहेत. श्रीमद्दासिंोधामधे ह्ािंद्दल एक समासच समर्ाांिी नलहूि हेच सांनगतले आहे की
ब्रह्माचे वणवि करण्यास

शब्द

अपुरेच

असतात. तुकाराम

महाराजांिी

१००

फण्यांच्या शेषिागाचे उदाहरण ददले आहे. ते म्हणतात की १०० फण्या असलेला शेषिाग
जो सतत भगवंताच्या सहवासांत असतो , तो सुद्धा भगवंताचे वणवि करू शकत िाही.
आणखी एक उदाहरण द्यायचे झाले तर साखरे ची गोडी कशी हे आपल्याला सांगता येत
िाही असे देता येत.े साखरे ची गोडी अिुभवािेच कळते. वणविास शब्द येर्ेही अपुरेच
पडतात. असो.
पण हाच िारायण जेंव्हा योग्य वेळ येते तेंव्हा स्वत:हूि भक्ताला दशवि देतो. अजूविास त्यािे
कु रुिेत्रावर स्वता:चे दशवि अजुविावरच्या प्रेमामुळे ददले. म्हणुि महाराज अभंगाच्या शेवटच्या
चरणांत म्हणतात की हे िारायणा तुझ्या मिांत असेल तेंव्हाच तू तुझा भक्ताला दशवि देतोस.
अभंगाची नशकवण:-

तुकाराम महाराज हेच येर्े सांगत आहेत की सिंूरी िंाळगा व भगवंताची अिन्यभावे भक्ती
करा. योग्य वेळी तो तुम्हाला दशवि देईल अशी खात्री िंाळगा
ॐ
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अभंग २ रा:- देव सगूण कसा झाला.

नवर्श्ाचा जनिता । म्हणे यशोदेसी माता ॥ १ ॥
ऐसा भक्ताचा अंदकत । लागे तैसी लावी प्रीत ॥ २॥
निष्काम निराळा । गोपी लानवयेल्या चाळा ॥ ३॥
तुका म्हणॆ आलें । रूप अव्यक्त चांगलें ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :भगवंत हा ह्ा नवर्श्ाचा निमावता आहे, पण तो यशोदेला आई म्हणतो ॥ १ ॥
भक्तािे लावलेल्या प्रेमामुळे तो भक्ताचा अंदकत होतो ॥ २॥
गोपींिा त्याच्या प्रेमामुळे वेड लागले. पण तो स्वत: निष्काम व अनलप्तच आहे.॥ ३॥
तुका म्हणतो की त्या अव्यक्त भगवंतािेच सवाांिा आवडणारे रूप धारण के ले आहे ॥ ४॥
अभंगाच्या मागची भूनमका :तुकारामांचे दैवत म्हणजे पांडुरंग हे आहे. पांडुरंग व श्रीकृ ष्ण हे वेगळे िाहीत. कृ ष्ण हा एक
असा अवतार आहे ज्याला तो स्वत: कोण आहे हे जन्मापासूिच माहीत आहे. सवव सृष्ीचा
निमावता म्हणजे भगवंत हा खरे तर अव्यक्तच आहे हे आपण पानहलेच आहे.
गीता ध्यािस्तोत्रामधला एक श्लोक कृ ष्णाचे समपवक वणवि करतो. तो खालील प्रमाणे आहे.
वसुदव
े सुतं देवं कं स चाणूर मदविम् । देवकी परमािंदम् कॄ ष्णं वंदे जगद्गुरुम् ॥

अर्व:- वसुदव
े ांचा पुत्र, ज्यािे कं स , चाणूराचा वध के ला, ज्याच्या मुळे देवकीला परमािंदाची
प्राप्ती झाली ; अशा जगद्गुरु श्रीकॄ ष्णांिा मी वंदि करतो,.
वेद हे आपले सवावत पुराति धमवग्रंर् आहेत. त्यांचे सार वेदांतात येते. श्रीभगवद्सगीतेमधे सवव
उपनिषदांचे सार येत.े अर्ावत मािवी जन्माचे सार्वक कसे करूि घ्यावे हे गीता आपल्याला
नशकवते. म्हणुि म्हणूिच श्रीकॄ ष्णांिा जगद्सगुरू म्हणतात. अजुविाद्वारे आपल्याला गीता
सांगणारे भगवंत हे स्व ईच्छेिे मािवी रूपामधे आले आहेत .त्यांचे चरीत्र अद्सभूत आहे. भगवाि
श्रीकृ ष्ण हे पूणाववतार आहेत.

अशा भगवंताची स्तुती करणारा हा अभंग आहे.

अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :तुकाराम महाराज हे ज्ञािी भक्त होते. आपण ह्ा जगामधे कां आलो आहोत ते सांगणारा त्यांचा
एक अभंग मागे येऊि गेला. ज्ञािी भक्ताला हे माहीत असते की अव्यक्त परब्रह्मच खरा देव आहे.
तो कसा आहे हे मोयमोठ्यांिाही कळत िाही. वेदांिीही " िेनत िेनत म्हणजे असा िाही असा
िाही " असे म्हणुिच भगवंताचे वणवि के ले आहे.
ह्ा अशा भगवंताचे एक वैनशष्ठ्य म्हणजे तो भक्तांच्या प्रेमाचा भुकेला असतो. भगवतािी
यशोदेला आई म्हटले आहे. ह्ाचे कारण म्हणजे नतची तशीच भक्ती होतो. यशोदा भगवंताला
आपले मूल म्हणूिच पहात होती. आईची र्ोरवी आपण सवव जाणतोच. खरे तर भगवंताच्य़ा सवव
निर्णमतीत यशोदेचे मािवी शरीर पण येते. ते त्याला ठाऊक पण आहे. तरीही भगवंत यशोदेला
आई म्हणतो ह्ातच त्याचे भगवंतपण ददसूि येते.
गोपींिा हाच भगवंत सखा वाटत होता. त्याच्या रुपाचे दशवि व्हावे म्हणूि त्या तळमळत
होत्या. उद्धवाला भगवंतावर प्रेम कसे करावे ते गोपीकडू ि नशकावे लागले. उद्धव हे ज्ञािी होते.
पण त्यांिा ही प्रेमभक्तीचे स्वरूप गोपींच्या भक्तीमुळे कळले. भगवंत निष्काम व अनलप्त

असल्यािे गोकु ळ सोडल्यािंतर तेर्े परत गेले िाहीत. परीनिताला जीवि देतािा भगवंतािे जी
प्रनतज्ञा के ली आहे त्यावरूिच त्याचे अनद्वनतयत्व सहज कळते. असो. भगवद्सगीते मधे १२वा
अध्याय भक्तीचे महत्व सांगतो.
भक्तीचे महत्व हेच आहे की असा हा निष्काम, अनलप्त देव ; त्याच्या अिन्य भक्तासाठी कांहीही
करायला िेहमी आतुरलेला असतो.
तुकाराम महाराज म्हणतात की त्यािे हे कृ ष्णाचे रूप भक्तांच्या प्रेमापोटीच धारण के ले आहे.
अभंगाची नशकवण :भक्तीचे महत्व असाधारण आहे माणसािे त्यासाठी भगवंताचे चरीत्र प्रर्म, समजूि घ्यावे.
चरीत्र समजले की भक्ती आपोआपच निमावण होते. सगुण भगवंताची भक्ती पण शेवटी
आपल्याला निगूवण भगवंताचा सािात्कार करूि देते.
ॐ
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अभंग :- भगवंताचे रूप कसे आहे ते सांगणारे तीि अभंग
अभंग १ ला
जयापासोि सकळे । मनहमंडळ हे जाले ॥१-१ ॥
तो एक पंढरीचा राणा । ि ये अिुमािा अंतरी ॥१-२॥
नववादती जयासाठीं । जगजेठी तो नवठ्ठल ॥ १-३॥
तुका म्हणें तो आकळ । आहे सकळ व्यापक ॥ १-४॥
अभंग २ रा
िाहीं रूप िाहीं िांव। िाहीं ठाव धराया ॥२-१॥
जेर्ें जावे तेर्ें आहे । नवठ्ठल मायिंहीण ॥२-२॥
िाहीं आकार नवकार । चराचर भरलेंसे ॥ २-३ ॥
िव्हे निगूवण सगुण । जाणें कोण तयासी ॥ २-४॥

तुका म्हणें भावानवण । त्याचें मि वोळे िा ॥२-५॥
अभंग ३ रा
आहें सकळां वेगळा । खेळें कळा चोरोनि ॥ ३-१॥
खांिं सूत्रानचये परी । देव दोरी हालनवतो ॥ ३-२॥
आपण राहोिी निराळा । कै सी कळा िाचवी ॥३-३॥
जेंव्हा आसुडतो दोरी । भूनमवरी पडे तेंव्हा ॥ ४-४ ॥
तुका म्हणें तो जाणावा । सखा करावा आपुला ॥३-५॥
तीिही अभंगाच्या अर्ावचे एकनत्रत स्पष्ीकरण :ईर्श्र म्हणजेच भगवंत कसा आहे? त्याचे कायव कसे चालते? ह्ा सवव प्रश्ांची उत्तरे असणारे हे
तीि अभंग ह्ावेळी एकत्र घेतले आहेत. त्यांचा अर्वच येर्े स्पष् करण्याचा प्रय्त्त्न आहे.
पनहल्या अभंगामधे महाराज म्हणतात की :" ज्याच्यापासूि हे सवव पृर्थवीमडळ म्हणजेच ब्रह्मांड निमावण झाले आहे तोच पंढरीचा राजा आहे
. तो कसा आहे ह्ाची कल्पिा व अिुमाि श्रुतींिा वेदांिा सुद्धा करतां येत िाही. त्या
परमात्म्याला रूपही िाही व िांवही िाही. असा हा नवठ्ठल सवव सृष्ीला व्यापणारा व्यापक
आहे".
आपल्याला ददसणारी ही सृष्ी अत्यंत नवराट आहे ती म्हणजेच अिेक ग्रह तारे आकाशगंगा
असणारे संपूणव ब्रह्मांड आहे दृष्याचे नियम जर आपण पानहले तर प्रत्येक वस्तूचा कोनणतरी
निमावता असतो. जसे मातीचा घडा कुं भार निमावण करतो. हा घडा आकारािे तसा लहािच
म्हणुि ह्ा निमावत्याला आपण डोळ्यांिी पाहू शकतो. पण सॄष्ी अत्यंत नवराट आहे. नतचा
निमावता हा अर्ावतच तीहूि मोठा नवराट हे तकाविेच समजू शकते.
साधे प्रकाशाचे उदाहरण घेतले तर प्रकाश म्हणजे कणांचा िंिलेला आहे असे कोणी म्हणतात
पण प्रकाश म्हणजे एक शक्ती आहे व ती लाटांच्या प्रमाणे आहे असे पण म्हणतात. सध्याच्या

भौनतक शास्त्रामधे दोन्ही कल्पिा िंरोिंरच आहेत असे धरले जाते. अर्ावत प्रकाशाचे खरे स्वरूप
कसे आहे ते खात्रीिे कोणालाचे सांगता आलेले िाही. असो.
अशा ह्ा परमात्म्यािंद्दल अिेक मतमतांतरे आहेत. प्रत्येकाला आपलेच मत योग्य वाटल्यामुळे
अिेक वादनववादपण चालूच आहेत. एकू णच पहायचे झाले तर भगवंत कसा आहे ह्ािंद्दल
कल्पिाच करणे शक्य िाही हेच स्पष् होते. तसेच भगवंत सववव्यापी आहे असे पण पनहल्या
अभंगात शेवटी म्हटले आहे.
दुसऱ्या अभंगामधे त्याच्या रूपानवषयी वणवि आहे.
भगवंत हा आहेच पण भगवंतला आकाराही िाही म्हणुि रूप िाही, िांव िाही व नवकार पण
िाहीत.तो सववव्यापी आहे म्हणुिच तो िाही अशी कोठे जागाच िाही कोणतीनह सगूण वस्तू
लांिंी, रुं दी व खोली ह्ा नत्रनमतीच्या मध्ये सींनमत असते. सगूण कांही काळच रटकते व िंतर
िष् होते. भगवंत असा नत्रनमती व काळािे मयावददत िाही म्हणुि भगवंत सगूण िाही असे
म्हणता येत.े
भगवंत ईंदद्रयांिा तो गोचर िाही कारण तो अव्यक्त आहे म्हणुिच तो निगूण
व आहे असे म्हटले
आहे.
तसेच भगवंतािेच आपल्याला निमावण के ले आहे व आपल्या सवाांचे लालि पालि त्याच्या
सत्तेखाली होतच आहे अर्ावत तोच आपली आई आहे. असे पण महाराज म्हणताहेत. .
पुढच्या ३ऱ्या अभंगात अशा भगवंताला कसे ओळखायचे ते तुकाराम महाराज

सांगताहेत.
ह्ा भगवंताचे स्वरूप कसे आहे हे कोणालाच कळत िाही मग ह्ा भगवंताला ओळखायचे कसे?
ह्ा प्रश्ाचे उत्तर म्हणजे त्याच्या नवषयी जर योग्य असा भाव असेल तरच तो ओळखता येईल
असे तुकाराम महाराजांिी अभंगाच्या ददले आहे.

अनलकडल्या काळांत झालेले संत तुकडोजी महाराजांचे एक भजि ( मिी िाही भाव , म्हणे
देवा मला पाव ; देव अशािे भेटायचा िाहीरे , देव िंाजारचा भाजीपाला िाहीरे ) नवदभाांत
अत्यंत लोकमान्य व आवडते आहे. ह्ा भजिामधे पण हेच मत व्यक्त होते. सवव संतांचे सांगणे
एकच आहे हेच खरे !
असा हा नवठ्ठल सगळ्या नवर्श्ामधे सवाांत िंलाढ्य आहे. तो सवाांिा ि कळणारा आहे. सवव
उपाधींपासूि तो वेगळा राहतो आहे व कोणलाही कळू ि देता सवव सृष्ीचे कायव चालनवत आहे.
सवव प्राण्यांिा कळसूत्री िंाहुल्याप्रमाणे हा देव प्रारब्धाची दोरी करूि िाचनवत असतो व जेंव्हा
ही दोरी तो ओढतो त्यािणी देहिंाहुली गतप्राण होते. हे पण येर्े स्पष् के ले आहे
श्रीमद् भगवद्गीतेमधे भगवाि म्हणतात की "

ईर्श्र: सवव भूतािां हॄद्देशे अजुि
व निष्ठनत। भ्रामयिसववभत
ू ानि यंत्रारूढानि मायया । १८-६१.
अर्व:- हे अजुि
व ा , ईर्श्र सवव प्रानणमात्रांच्या हृदयांत राहूि यंत्रात घातल्याप्रमाणे सवव
प्राण्यांिा आपल्या मायेिे दफरनवत असतो.
"तुका म्हणतो की अशा ह्ा देवाला त्याचेनवषयी मिामधे दृढभाव असल्याखेरीज जाणता येत
िाही.” ही दुसऱ्या अभंगाची शेवटची ओळ आहे.
हा दृढभाव म्हणजे त्यालाच सववभावे शरण जाणे अजुविाप्रमाणे भगवंताशी सख्य जोडणे .

" तमेव शरणं गच्छ सववभावेि भारत " गीत अ १८-श्लोक ६२वा.”
भगवंताचे कतृवत्व वर आलेल्या अभंगांप्रमाणे जाणावे. त्याच्याशी सख्यत्व करावे म्हणजेच
कांनहतरी िाते जोडावे व अजूविाप्रमाणे त्यालाच शरण जावे.
आपल्यावाट्याला आलेले प्रत्येक कमव त्याचीच पूजा म्हणुि करावे. तो जे देईल ते फळ आिंदािे
नस्वकारावे हेच भगवंतास शरण जाणे होय.
अभंगाची नशकवण :-

हे तीि अभंग महाराजांिी आपल्यासारख्यांिा भगवंताचे स्वरूप समजावे. खरादेव कसा अहे
ह्ाची समज यावी म्हणूि स्वािुभवावरूि नलनहले असावेत. नतसयाव अभंगात उपदेशाचा भाग
येतो. भगवंतास अिन्य भावे शरण जावे हाच उपदेश तुकाराम महाराजांिी के लेला आहे.
ॐ
**************

अभंग :- सगूण भगवंताची पूजा पण त्या खऱ्या निगूण
व भगवंतालाच पोहोचते.
के ला मातीचा पशुपती। परर मातीसी काय महती ।नशवपूजा नशवासी पावे । माती मातीमाजी जाये॥ १॥
तैसे पूनजती आम्हां संत। पूजा घेतो भगवंत। आम्ही कककर संतांचे दास। संत पदवी िको आम्हास ॥२॥
के ला पाषाणाचा नवष्णू। परी पाषाण िव्हे। नवष्णू नवष्णूपज
ू ा नवष्णूनस अपे।पाषाण राहे पाषाण रूपे ॥ ३॥
के लीं कांशाची जगदंिंा । परर कांसे िव्हे अंिंा । पूजा अंिंच
े ी अंिंल
े ा घेणे । कांसें राहे कांसप
े णॆं ॥ ४॥
ब्रह्मािंद पूणावमाजी। तुका म्हणे के ली कांजी । ज्याची पूजा तणेंनच घेण।ें आम्हा पाषाणरूप राहणें ॥ ५॥

अभंगाचा शब्दार्व :मातीचे नशवबलगकरूि त्याची पूजा जेंव्हा करतात तेंव्हा पुजा नशवाला पावते व माती मातीच
रहाते. ॥१ ॥
तसेच आमची पूजा संत करतात ती भगवंतालाच पोचते. आम्ही खरें तर संतांचे दास आहोत
आम्हाला संतपदवी मुनळच िको आहे ॥ २॥
दगडाची नवष्णुमुती के ली तरी नवष्णू म्हणजे दगड िव्हे. दगडाच्या नवष्णूमूतीनच के लेली पूजा
नवष्णुलाच पोहोचते. दगड हा दगडच राहतो. ॥ ३॥
कांश्याची जगदंिंेची मुती के ली व नतची पूज के नल तरर पूजा अंिंल
े ाच पोहोचते. कासे कांसेच
रहाते.॥ ४॥
आिंदमय परब्रह्म सववत्र पूणव भरलेले आहे. तुका म्हणतो की जशी कांजीमधे चव असते
तशी. ज्याची

पूजा

त्यालाच

पावते

आम्ही (जडच) पाषाणच राहतो.॥ ५ ॥

व

आम्ही

जे

पाषाणरूप(जड) आहोत

ते

अभंगाच अर्व समजण्यासाठी लागणारी मानहती , अभंगामागची भूनमका;आधीच्या अिेक अभंगात आपण पानहलेच आहे की भगवंतािेच हे संपूणव नवर्श् निमावण के ले आहे.
.
ह्ािंद्दल आपल्याकडे एक अत्यंत प्राचीि सूक्त आहे. त्याचे िांव िासदीय सूक्त. त्याच्या कत्याविे
सृष्ी कशी व कें व्हा निमावण झाली ह्ावर आत्यंत खोलवर नवचार के ला आहे. सुक्तकार म्हणतो
की सृष्ी निमावण होण्यापूवी कांहीच िव्हते. सत् िव्हते व असत् पण िव्हते. होते ते फक्त निगूवण
निर्णवकार परब्रह्म.
आपली शास्त्रे पण हाच धागा पुढे िेतात व अद्वैत मताप्रमाणे ह्ा अनद्वतीय एकट्या परब्रह्मास
स्फु रण झाले तोच आददसंकल्प " एकोॊ॓हं िंहुस्याम". मग ईर्श्रच सृष्ीनिर्णमती साठी लागणारी
सामग्री झाला व त्यािे स्वत:निर्णमत पंचभूतांचे सामाि घेऊि सृष्ी निमावण के ली . त्यातल्या
प्राण्यांच्या

शरीरांमधे स्वत:चाच

अंश

घातला

व

अशापद्धतीिे

जड ( अचेति ) व

चल (चेति) सृष्ी निमावण के ली.
ह्ा साठी कोळ्याच्या जाळ्याचा दृष्ांत देतात. जसा कोळी स्वत:च स्वत:पासूि निमावण
के लेल्या तंतूंचे जाळे नवणतो तसेच परमेर्श्रािे आपल्यापासूिच हें नवर्श् निमावण के ले. तोच या
जगाचे मूलद्रव्य व तोच कतावही आहे. अर्ावत संपण
ू वजग परमेर्श्रािेच व्यापलेले आहे. तोच सवव
जगाचे अनधष्ाि आहे.
ह्ा भूनमके वर आता आपल्याला अभंगाचा अर्व पाहता येतो.
अभंगाचे अर्व स्पष्ीकरण :वर पानहल्याप्रमाणे भगवंत हेच सवव जगाचे अनधष्ाि आहे हे स्पष् झाले की आपल्याला
तुकाराम महाराज आपण करतो त्या सगूणपूजे मागचे शास्त्रीय कारण म्हणजेच रहस्यच ह्ा
अभंगाद्वारे सांगताहेत हे स्पष् होते.

आपल्या जड इं दद्रयांिा परमेर्श्र हा अगोचरच आहे. म्हणूि त्याची उपासिा करणे
सववसामन्यांिा कठीणच होते. म्हणुि साकार, सगूण परमेर्श्राची आराधिा करणेच योग्य
ठरते. हाच नवचार श्री. भगवदगीतेमधे १२व्या अध्यायांत भगवंतांिी सांनगतला आहे.
भगवंत म्हणतात की
क्लेशोऽनधकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता नह गनतदु:व खं देहमद्नभरवप्यते॥अ१२श्लो५वा॥
भगवंताच्या अिेक वस्तूच्या मूती आपल्याकडे आढळतात. पाषाण, रत्ने, नपतळ, कांस,े स्फरटक
ह्ाच्या मूतीआपल्याकडे सववसाधारणत: पूजेमधे असतात हे पाहतोच. या नशवाय गणेश पूजा
मातीच्या गणेश मूतीची पण करतो. कधीकधी मातीचे नशवबलग पण पूजेस घेतात तुकाराम
महाराजांिी अभंगामधे मातीचे नशवबलग, कांशाची देवीची प्रनतमा, पाषाणाची नवष्णूमूती
ह्ाची उदाहरणे ददली आहेत. ह्ानशवाय त्यांिी कांजीचे पण उदाहरण ददले आहे. कांजी म्हणजे
तांदळ
ु ांच्या नपठाचे पेय. चवीसाठी त्यांत र्ोडेसे मीठ घालतात. आपल्याकडे आजारी माणसाला
लवकर ताकद यावी म्हणूि पण कांजी वापरतात. अर्ावत कांजीमधे ताकद वाढवणारे कांहीतरी
अव्यक्त तत्व असते. ते कोठे आहे हे पाहता येणार िाही.
तसेच परब्रह्म परमेर्श्र हा आहेच. तो सववत्र आहेच पण आपल्याला अिुभव आलेला
िाही. देवतांमधेही तोच आहे. व म्हणुिच कोणत्याही मूतीची पुजा जरी के ली तरी शेवटी ती
त्यालाच पोहोचते. हे महाराज ह्ा अभंगाच्या द्वारे सांगताहेत. अर्ाांत जे जे सगूण साकार आहे
ते कधीिाकधी िष्च होते. पण त्यामागचे तत्व म्हणजेच भगवंत हा शार्श्तच आहे हे समजावे
म्हणुि महाराज म्हणतात की " माती मातीच राहते, कांसे कासेच राह्ते व पाशाण पाशणच
राहतो. “आपण जीवन्मुक्त आहोत हे तुकाराम महाराज स्वत: जाणताहेत व म्हणुिच अभंगाच्या
दुसऱ्या चरणांत महाराजांिी भगवंताला भजा आम्हाला िको असे म्हटले आहे. असो.
अभंगाची नशकवण:-

सगूण भगवंताच्या मूतीची पूजा करणेच आपल्यासारख्या सववसाधारण माणसांिा योग्य
आहे. कारण प्रत्येक मूती मागे भगवंताचेच अनधष्ाि आहे. हे लिांत घेऊिच प्रेमािे भगवंताची
पूजा करावी. जेंव्हा आरसा मलीि असतो तेंव्हा त्यांत प्रनतबिंिं स्पष् ददसत िाही. पण तोच
आरसा स्वच्छ के ला की मग प्रनतबिंिं स्पष् ददसते. तसेच प्रेमभाविेिे भगवंताच्या अनधष्ठािाची
जाणीव ठे वूिच पूजा नचत्त शुद्ध करते. मग तेर्े भगवंताचे प्रगट होण्यास वेळ लागत िाही.
ॐ
***********
अभंग :- भगवंताचे कतॄवत्व सांगणारा – १
चाले हे शरीर कोणानचया सत्ते । कोण िंोलनवता हररनवण ॥ १॥
देखवी ऐकवी एक िारायण । तयाचे भजि चुको ियें ॥ २॥
माणसाची देव चालवी अहंता । मीनच येक कताव म्हणूनिया ॥ ३॥
वृिाचेही पाि हाले त्याची सत्ता । रानहली अहंता मग कोठे ॥ ४॥
तुका म्हणे नवठो भरला सिंाह् । उणें काय आहे चराचरीं ॥ ५॥
शब्दार्व ;ह्ा शरीराचे सवव व्यवहार कोण चालनवतो?.कोणाच्या सत्तेमुळे आपण िंोलतो?पहातो?एक
िारायिच हे सवव करत असतो. त्याचे भजि करणे चुकवू िये.तो देवच माणसामधे अहंता
निमावण करूि “मीच कताव “हा भाव निमावण करतो.खरे तर कोणत्याही वृिाचे पाि सुद्ध त्याच्य
ईच्छेनविा हालत िाही. मग अहंतेला कोणते स्र्ाि आहे? तुका म्हणतो की नवठ्ठल सववत्र
अंतरिंाह् भरलेला आहे. तो िाही अशी कोणती जागा आहे?
अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी लागणारी मानहती :-

सववप्रर्म येर्े हे सांगावेसे वाटते की ह्ा अभंगामधे जो नवषय आहे तोच हजारो वषाांपव
ू ी
के िोपनिषदामधे ऋषींिी चर्णचलेला आहे. ह्ावरूि हेच आपण खात्रीपूवक
व म्हणू शकतो की

तुकाराम महाराज सुद्धा असेच एक अवावचीि ऋषीच आहेत. त्यांच्या एका अभंगामधे त्यांिी हे
स्पष्पणे सांनगतले पण आहे असो.
ह्ा आनधच्या कांही अभंगामधे अध्यात्मशास्त्रामधला एक महत्वाचा मुद्दा येऊि गेला अहे. हा
मुद्दा म्हणजे आपण आपल्या नवचारांवर तािंा ठे वणे आवश्यक आहे. आपले सवव नवचार मिामधे
येतात ते आपल्या अहंभावामुळेच येतात. आपल्यातला अहंभाव अर्वा "मीपणा" आपल्याकडू ि
अिेक काये करवूि घेतो. नशवाय आपल्याला अशी पण जाणीव देतो की आपल्यामुळेच सवव काये
घडत असतात. तसेच आपण के लेल्या कमावचे फळ आपल्याला नमळावे म्हणूिच आपण िंहुधा
सवव कमे करत असतो. र्ोडक्यांत म्हणायचे झाले तर प्रत्येक के लेल्या कमावचे कतॄवत्व व तसेच
भोक्तृ त्व ह्ा "मीपणा"च्या जाणीवेमळ
ु े च आपण स्वत:कडे घेतो.
मिाप्रमाणे फळ आले तर आपण म्हणतो "मी के ले" “माझ्यामुळे सवव कायव िीट पार पडले "” मी
के ले िसते तर हे काम झाले िसते. पण जेंव्हा फळ मिाप्रमाणे नमळत िाही तेंव्हामात्र आपण
देवािे फळ ददले िाही म्हणुि भगवंताला दोष देंण्यास मागेपुढे पहात िाही. असो.
प्रत्येक के लेल्या कमावचे कतॄवत्व व तसेच भोक्तृ त्व आपण स्वत:कडे घेतो व ह्ामुळेच जी फळे कमव
के ल्यािंतर त्तािंडतोिं नमळत िाहीत ती भोगण्यासाठी पुि:पुि: जन्म पण जीवाला घ्यावे
लागतात. जन्म हेच दु:खाचे मूळ आहे हे समर्व रामदासांिी अिेक वेळा दासिंोधामधे स्पष् के ले
आहे. तुकाराम महाराजांिी पण अिेक अभंगामधे हेच सांनगतले आहे.
तुकाराम महाराज तसेच सवव संतांिी म्हणूिच हे सांनगतले आहे की जोपयांत हा "मीपणा" जागा
आहे तोपयांत मुक्ती कधीच नमळणार िाही.
ह्ा मानहतीवरूि अभंगाचा भावार्व नलनहण्य़ाचा प्रयत्न मी येर्े के लेला आहे.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :-

अभंगाच्या पनहल्या दोि चरणांमधे तुकाराम महाराजांिी एक प्रश् नवचारलेला आहे. महाराज
म्हणतात की कोणामुळे आपले हे शरीराचे सवव व्यवहार िीट सुरळीतरीत्या चालले
आहेत? कोणाच्या कृ पेमळ
ु े आपल्याला सॄष्ीचे ज्ञाि ( पाहणे) होते? आपल्याला िंोलनवणारा
कोण आहे? ह्ाव रापण नवचार करावा हीच महाजाांची येर्े अपेिा आहे. प्रश्ाचे उत्तर अर्ावत
आपल्याला माहीत आहे ते म्हणजे "आपल्यातला अंतरात्माच ह्ा ऐकणे , िंोलणे पाहणे
र्ोडक्यांत म्हणजे पंचेंदद्रयांद्वारे सॄष्ीचे ज्ञाि घेण्याच्या दक्रयांचे मूळ आहे.”
के िोपनिषदामधे नवचारलेला प्रश् खालीलप्रमाणे आहे.
" के िेनषतां वाचनममां वदनन्त, चिु:श्रोत्रं क देवौ उिनक्त ?”
गोळािंेरीज अर्व :- कोणामुळे माणूस िंोलतो? कोणामुळे दोळ्यांिा पाहण्याची शक्ती
येते? कोणामुळे कािांिा ऐकण्याची शक्ती येते? हा कोण?
तुकाराम

महाराजांिी

अभंगातच

उत्तर

ददले

आहे . ह्ा

सवव

शक्ती ,िमता

(capabilities) देणारा एकु लता एक म्हणजेच एकमेव िारायण हाच आहे. ( महाराजांिी
त्यालाच नवठ्ठल, देव भगवंत ईत्यादी िावांिी पण संिंोनधले आहे )
अभंगाच्या नतसऱ्या चरणामधे महाराजांिी हे पण स्पष् के ले आहे की िारायणच प्रत्येकाच्या
“मी” द्वारे सवव कांही करवूि घेत असतो. पण त्याच्याच मायेच्या प्रभावामुळे माणसाला वाटते
की तोच कताव , भोक्ता आहे.
ह्ासवव नववेचिावरूि हे तर िक्की स्पष् होतेच की "मी कताव / भोक्ता " अशी नवचारसरनणच
अयोग्य आहे. हा मुद्दाच स्पष् करण्यासाठी तुकाराम महाराज चौर्थया चरणामधे म्हणतात
की " साधे वृिाचे पाि सुद्धा भगवंताच्या ईच्छेनविा हालत िाही.; मग ( नवचार करा
की ) तुमच्यामधील " मी

पणास

कोठे

र्ारा

आहे.” अर्ावतच

ह्ा "मीपणाला

अहंभावाला " कधीच कताव वा भोक्ता म्हणता येते िाही . तेंव्हा मी पणा सोडावा.”
अभंगाच्या १ल्या चरणात म्हणूिच महाराजांिी सांनगतले की तुमचा अंतरात्म्याच्या
ईच्छेिुसारच तुम्हाला ऐकणे, िंोलणे ईत्यादी िमता नमळाली आहे. तोच भगवंत सववव्यापी

आहे. जसा तो तुमच्या अंतरी आहे तसाच तो सवव नवर्श्ामधेपण आहे. तो िाही अशी कोणतीही
जागाच अनस्तत्वात िाही.

भगवंताचे कतृवत्व असे सांगूि मग महाराजांिी आपल्याला पुढीलप्रमाणे उपदेश के ला आहे. हा
उपदेश अभंगाच्या " तयाचे भजि चुको ियें" ह्ा चरणामधे आहे.समर्व रामदासस्वामींिी
दासिंोधामधे "आत्मनिवेदि भक्ती म्हणजे काय ह्ावर अिेक रठकाणी नलनहले आहे. तुकाराम
महाराज म्हणतात ते भगवंताचे भजि करणे म्हणजेच " आत्मनिवेदि भक्ती होय.
अभंगाची नशकवण:नशकवण हीच आहे की
१) भगवंत सवाांभूती आहे हे समजूिच सृष्ीतील सवाांशी व्यवहार आदरािे करावे.
२) भगवंत "चल व अचल " दोन्ही मधे आहे. म्हणूि अचल पदार्ावचा सुद्धा आदर
करावा. ह्ामधे आपल्या भोवतीचे सवव पयाववरण पण येत.े
३) जे जे घडते त्याचा कताव भोक्ता भगवंतच आहे हे लिांत ठे वावे म्हणजे मी पणाला जागाच
रहात िाही.
र्ोडक्यांत म्हणजे भगवंताचे स्मरण सदा सववदा असावे.
ॐ
************
अभंग जोडी :- भगवंताची कृ पा झाली की काय घडते.
अभंग१) देव सखा जरी । जग अवघें कृ पा करी ॥ १॥
ऐसा असोिी अिुभव । कासानवस होती जीव ॥ २।\
देवाची जति । तया िंाधूं ि शके अग्न ॥ ३॥
तुका म्हणें हरी । प्रल्हादासी यत्न करीं ॥ ४॥

अभंग २) प्रेम सूत्र दोरी । िेतो नतकडे जातो हरी ॥ १ ॥
मिेंसनहत वाचा काया । अवघें ददले पंढरीराया ॥ २॥
सत्ता सकळ तया हातीं । माझी कींव काकु ळती ॥ ३॥
तुका म्हणें ठे वी तैसें । आम्ही राहॊं त्याचे ईच्छे ॥ ४॥
संपूणव शरणागती म्हणजे काय ते स्पष् करणारे २ अभंग मी ह्ावेळी निवडले आहेत.
अभंगाचा शब्दार्व :अभंग १ ला:- अभंग २ रा:जेंव्हा देवच तुमचा सखा आहे हे जगाला कळते तेंव्हा जग तुमच्यावर कृ पा करते ॥१॥
जरी हा अिुभव लोकांिा अहे तरीही लोक काळजी करत असतात ॥ २॥
जेंव्हा देवच रिण करणारा असतो , तेव्हा अग्नीसुद्धा (अशा भक्ताला) जाळू शकत िाही ॥ ३॥
प्रल्हादाच्या जीविचररत्रावरूि हे स्पष् झाले आहे ॥ ४॥
अभंग २ :मला हरीिे प्रेमसूत्ररूपी दोरीिे िंांधले आहे व तो जेर्े मला ओढतो तेर्े मी जातो. ॥ १॥
मी माझे मि, वाचा व सवव शरीर पंढरीिार्ाला (हरीला) अपवण के ले आहे.॥ २॥
त्याच्या हातीच सवव सत्ता आहे व काकु ळतीला आलेल्या माझी त्याला कींव आली आहे. ॥ ३॥
तुका म्हणतो की तो जसे ठे वतो त्याची जशी ईच्छा असेल तसेच जीवि मी जगतो आहे. ॥ ४॥
अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी लागणारी भूनमका :ह्ा आधीच्या अिेक अभंगांमधे तुकाराम महाराजांचा व ईतर संतांचा उपदेश आपण वाचला
आहे. भगवद्गीतेमधे श्रीकृ ष्णांिी सांनगतलेला कमवयोग म्हणजे काय व तसेच िामस्मरण
भक्तीमधे आपल्याकडू ि कमवयोगाचे व ज्ञाियोगाचे आचरण कसे घडते ते पण आपण पानहले
आहे.
ह्ा दोिही रठकाणी आवश्यक असते ती " संपूणव शरणागती ". ह्ा दोि अभंगांमधे अशी संपूणव
शरणागती कशी पत्करायची याचेच मागवदशवि आहे.

अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :पनहल्या अभंगात भक्त प्रह्लादाचा उल्लेख आहे. ही भागवत पुराणामधली कर्ा
आहे. नहरण्यकश्यपु हा दैत्य राज होता. त्यािे कठीण तप करूि असा वर नमळवला की त्याला
ददवसा, रात्री, घराच्या आंत वा िंाहेर, देव, दािव, मािव तसेच कोणत्याही पशु पिी
यांच्याकडू ि , कोणत्याही शस्त्रािे मृत्यू येणार िाही.
तसे पाहीले तर हे अमरत्त्वाचेच वरदाि त्यािे नमळवले. मग उन्मत्त झाला व कोणत्याही देवाची
अर्ावत भगवंताची पूजाच काय पण िांव सुद्धा घेण्याची त्यािे िंंदी घातली. पण त्याचा पुत्र
प्रल्हाद ह्ाच्या अगदी नवरुद्ध वागत होता. प्रल्हादाला ठार मारण्यासाठी अिेक प्रयत्न के ले
गेल.े पण प्रल्हाद सतत िामस्मरणातच दंग होता. होनलका ही प्रल्हादाची आत्या. नतला अग्नी
जाळू शकणार िाही हा वर नमळाला होता. प्रल्हादाला ठार मारण्यासाठी. होळीमधे प्रल्हाद व
होनलका िंसवले गेल.े पण होनलका जळाली व प्रल्हाद वाचला. शेवटी भगवंतािे िृबसहाचा
अवतार घेऊि नहरण्यकश्यपुचा वध के ला.प्रल्हादाची अिन्य भक्ती व त्यामुळे भगवंताची
त्याच्यावरची प्रीती ह्ामुळे प्रल्हादाचे कल्याण झाले.
म्हणूिच तुकाराम महाराज म्हणतात की "जर भगवंत तुमचा नमत्र असेल व सववस्व असेल तर
सवव जग तुमच्यासाठी झटते. मग तुम्हाला कशापासूिच कसलेच भय उरत िाही. पुढच्याच
चरणांमधे तुकाराम महाराज ( जणू आिंयावि)े म्हणतात की हे सवव माहीत असूिही लोक सारखे
कसली िा कसली काळजी करत असतात.
ह्ा पार्श्वभूमीके वरुि पुढच्या अभंगात महाराजांिी स्वत:चेच उदाहरण देऊि हे कसे शक्य आहे
ते स्पष् के ले आहे..
महाराज पांडुरंगाचे भक्त आहेत.पांडुरंगावर त्यांचे अिन्य प्रेम व भक्ती आहे. अर्ावत पांडुरंग पण
त्यांच्यावर प्रेम करतात. भगवदगीतेमधला खालील श्लोक हेच सांगतो.
अिन्या बिंतयंतोमाम् ये जिा: पयुप
व ासते । तेषां नित्यानभयुक्तािाम योगिेमं वहाम्यहम् ।
अभंगात महाराज पुढे म्हणतात की पांडुरंगाच सवव नवर्श्ाचा मालक , राजा आहे. तुकाराम
महाराजांिी आपले सववस्व त्याला अपवण के ले आहे.त्यांचे मि, शरीर, वाचा सववकांही पांडुरंगाचे

आहे. त्यामुळे पांडुरंगािे त्यािा प्रेमरज्जूिे िंांधले आहे. पांडुरंग िेईल नतकडे ते जातात. तो ठे वेल
त्यात ते समाधािािे राहातात.
येर्े असा प्रश् पडतो की असे जगणे शक्य आहे कां? उत्तर अर्वतच "होय"शक्य आहे " हेच आहे.
कसे ते आता पुढे आपण पाहूया.
सववप्रर्म हे ध्यािात घ्यायला हवे की सवाांचा निमावता म्हणजे आई िंाप तोच आहे. मग आई
जशी आपल्या लेकरांची काळजी घेते तसे तो करणार िाही कां? जेंव्हा आपण त्याला
अिन्यभावे शरण जातो तेंव्हा तो खरच आपली सवव काळजी घेत असतो. स्वत:च्या
आयुष्यातल्या घटिांकडे पानहले तर हे सहज लिांत येते. असो.
म्हणुि त्यािे ठे वले तसे राहाणे, त्यांत समाधाि मािणे हे करता येणे िक्कीच शक्य आहे.आपण
प्रयत्न करूि मग आपल्या प्रयत्नांचे फळ त्याच्यावर सोडावे एवढेच. हे मिािेच करायचे
आहे.आपण सवाांचे आयुष्य साधारणत: ७०-८०- जानस्ततजास्त १०० वषाांचे आहे. जेंव्हा
आपण जन्माला आलो तेंव्हा हातात कांनहही िव्हते. मृत्युिंतरपण आपण येर्ील कांहीच िंरोिंर
िेत िसतो. हे जग ज्यािे निमावण के ले त्याचीच येर्ील सवव संपत्ती , मालमत्ता आहे. हेच ध्यािांत
ठे वायचे व ह्ा सवव िर्श्राची आसक्ती ठे वायची िाही. रनशयि क्रांतीमधे अिेकांची संपनत्त एका
ददवसांत

हातची

गेली. डॉक्टर
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या

नचत्रपटामधे

हे

सुंदररीत्या

दाखवले

आहे. असो. र्ोडक्यांत म्हणजे जे जे आहे ते त्याचे आहे हे लिांत ठे वले की झाले.
ह्ावर र्ोडेसे मिि के ले की आपल्याला तुकाराम महाराज मी देवाशी प्रेमरज्जुिे िंांधला गेलो
आहे व तो िेईल नतकडे जातो असे कां म्हणतात हे समजते.
ह्ात हे स्पष् झाले की जसे लहाि मूल आपल्या आईलाच फक्त हांक मारते तशीच आपण पण
भगवंतमाऊलीला हांक मारायची. सवव कतावकरनवता भगवंतच आहे हे सतत ध्यािांत ठे वायचे
आहे.त्यासाठी सतत िामस्मरण करणे सोपे आहे हे ओघाओघािे आलेच
अभंगाची नशकवण :नशकवण हीच आहे की भगवंताला अिन्य भावे शरण जावे. तोच सवव कतावकरनवता आहे हे
लिांत ठे वावे.जे जे आहे ते त्याचेच आहे म्हणुि समाधाििे जीवि िामस्मरण करत जगावे.

आजवर आपण असे जगत आलेलो िाही पण आतातरी सुरुवात करायला हरकत िाही. मला
वाटते की हे अभंग हीच नशकवण देतात..
ॐ
***************
भगवंताचे कतृवत्व वणवि करणारा अभंग. भगवंतास कां स्मरावे हे पण सांगतो :का रे िाठनवसी कृ पाळू देवासी । पोनसतो जगासी एकला तो ॥ १॥
िंाळा दुध कॊण कररते उत्पत्ती । वाढवी श्रीपती सवे दोन्ही ॥ २॥
फु टती तरूवर ऊष्णमासकाळी । जीवि तयांसी कोण घाली ॥ ३॥
तेणें काय के ली िाही तुझी बचता । राहे त्या अिंता आठवूिी ॥ ४॥
तुका म्हणे ज्याचें िांव नवर्श्ंभर । त्याचें निरं तर ध्याि करी ॥ ५॥
अभंगाचा शब्दार्व :अरे सज्जि माणसा तू कृ पाळू देवाला कांआठनवत िाहीस? तोच सवव जगाला पोसतो आहे॥ १॥
मला सांगा की िवजात िंाळासाठी आईकडे दुधाची उत्पत्ती कोणिंरे करते? श्रीष्रीपतीच आई व
िंाळ दोघांिाही वानववत आसतो॥ २॥
प्रखर उन्हाळा असतािा तरुवरांिा पालवी फु टते. त्यांिा पाणी कोण िंरे घालते? ॥ ३॥
त्याला ( भगवंताला ) काय तुझी बचतावाटत िाही? त्या अिंताला आयवूि जीवि जगावे॥ ४॥
तुका म्हणतो की त्यचे िांव नवर्श्ंभर आहे . त्याचे िेहमी ध्याि करावे ॥ ५॥
अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी लागणारी कांही मानहती :अ) हा अभंग कोणासाठी नलनहला आहे?
जर आपण लोकांची जीवि जगण्याची पद्धती पानहली तर असे आढळते की िंहुतेक सववच जण
जेवण ( भोजि) झोप (निद्रा) भीती (भय) व प्रजोत्पत्तीचे साधि नवषय व त्याचा आिंद
घेणे ; ह्ातच आपले सवव जीवि व्यतीत करत असतात. ह्ा सवाांचा मुख्य वासिा असतात. या
नशवाय संपनत्त नमळावी, जगातली सवव सुखे भोगण्यास नमळावी हीच सवाविा असणारी वासिा

असते. सववच जण स्वत:चे कु टुंिं , शरीराला भोग देणे , ह्ा सवावसार्ी पैसा नमळवणे ह्ातच गुंग
असतो. म्हणजेच मुख्य गरजा ह्ा भौनतक संपत्तीसाठी अर्ाक प्रयत्न करणे , शरीराला ज्याद्वारे
आिंद नमळे ल ते करणे, फक्त स्वत:वर व स्वत:च्या कु टुंिंावर प्रेम असणे ह्ा असतात व त्यामुळे
इतर कसल्याचिंािंींचे महत्व िसते( इतर िंािंींवर फारसा नवचारच के ला जात िाही ).
ह्ाचा परीणाम म्हणजे जन्मभर माणसे ह्ा सवाांचीच बचता करत जगतात. सतत निमावण होत
असलेल्या वासिापूतीसाठीच जन्म वाया घालवतात,.
अशा लोकांपैकी कांहींिा देवाची कल्पिा असते. साधारण पणे देव हा आपल्या सवव ईच्छा पुणव
करणारा, आपल्याला संकटसमय़ी मदत करणारा , आपली सवव दु:खे दूर करू शकणारा असा
आहे हीच कल्पिा देवािंद्दल असते. ह्ासाठीच देवाची पूजाअचाव , होमहवि ईत्यादद अिेक कमे
लोक करतािा ददसतात..
अशा वासिापुतीसाठीच जगणारे जे असतात त्यांिा आपल्या शास्त्रांमधे "िंद्ध" असे म्हटलेले
आहे. िंद्ध म्हणजे िंंधिात असलेला. हे िंंधि जन्म-मृत्यु-जन्म -मृत्यु ह्ा चक्रामधे अडकल्याले
आलेले असते. ज्या वासिा व ईच्छा ह्ा जन्मामधे पूणव होत िाहीत त्या पूणव व्हाव्या म्हणूि
जीवाला पुि:पुि: जन्म घ्यावे लागतात. िव्या जन्मामधे िव्या वासिा निमावि होतात व चक्र
सुरू राहते.
तुकाराम महाराजांचा हा अभंग अशा िंद्धांसाठीच नलनहलेला आहे.
िं) देव म्हणजे कोण? देव ह्ा कल्पिेचा अर्व काय आहे?
वरील प्रश्ाचे उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला आपल्या आजूिंाजूला ददसणायाव , अिुभवास येत
आहे त्या जगाचाच नवचार करता येतो. तसा आता करूया.
प्रर्म आपण रोज वेळ मोजण्यासाठी वापरतो त्या घड्याळाचेच उदाहरण येर्े घेऊया.
हे घड्याळ कोनणतरी निमावण के ले आहे. त्या घड्याळाच्या निमावत्याला हे ठाऊक असते की
१) घड्याळ कसे चालेल? २) घड्याळ दकती काळापयांत रटके ल? ३) घड्याळ निर्णमनतसाठी
कोणती सामग्री, यंत्रे वापरावी लागतील? ४) घड्याळ तयार झाले की कसे ददसेल? ईत्यादी
घड्याळाच्या िंद्दलची पूणव व सवव माहीती घड्याळाच्या निमावत्याला असते.

र्ोडक्यांत म्हणायचे झाले तर असा घड्याळाचा निमावता हा घड्याळािंद्दल " सववज्ञ" असतो.
ह्ाच दृष्ांताचा उपयोग करूि आपण हेच प्रश् ह्ा जगािंद्दल पण करू शकतो.
आपण ह्ा जगाचा अिुभव आपली पंचेंद्रीये व मेंद,ू िंुद्धी, मि यांच्याद्वारे सतत घेत असतो. जर
आकाशाकडे िजर टाकली तर आपल्याला हे आढळते की आकाशांत अिेक ग्रह, तारे
आहेत. आता आपल्याला नवज्ञािामुळे हे पण कळले आहे की आपला सूयव हा असाच एक अगदी
छॊटासा तारा आहे. खगोल शात्रज्ञांिी "हिंल " दुिंीणीद्वारे आकाशाचा वेध घेतला तेंव्हा हे पण
समजले की आपली पृर्थवी ही ह्ा पसाऱ्यात एखाद्या मोहरीएवढी लहाि आहे. शास्त्रज्ञािा हे
पण कळले आहे की आपल्याला नवर्श्ाच्या आकारािंद्दल कल्पिाच करता येणार िाही.
हे नवर्श् ज्यािे निमावण के ले आहे त्यालाच आपण " देव" असे संिंोधत असतो. देव हा ह्ा
नवर्श्ापेिा आणखी मोठा आहे हे ओघाओघािे आलेच. त्याच्या ह्ा दृश्य
स्वरूपालाच " नवराट " ही संज्ञा शास्त्रे वापरतात असे ढोिंळपणे म्हणता येते.
तसेच हे पण लिांत घ्यायला हवे की नवर्श्ाचे सववच व्यवहार कांही नियमांप्रमाणेच चालत
असतात. सुयव नियनमतपणे एकाच वेळी उगवतो. ग्रहतारे त्यांच्या आखलेल्या कख्शांतच दफरत
असतात व एकमेकांवर आदळत िाहीत.
हे नियम देवािेच के ले आहेत व त्याला म्हणुिच " सववज्ञ " म्हणतात.
आपल्याला त्सुिामी , वादळे यांच्या मुळे होणारे िुकसाि के वढे मोठे असते ते िेहमीच पहायला
नमळते. निसगाच्या ह्ा शक्तीचा ठावच लागत िाही . त्यांच्या निमावत्या देवास
म्हणुिच " सववशनक्तमाि " असे पण नवशेषण आहे.
असा हा देव , भगवंत सववत्र आहे. तो खरे तर अव्यक्तस्वरूपात आहे व आपल्याला आपल्या
पाचही इं दद्रयांद्वारे त्याला पाहाता / जा्णता येत िाही. आपण साधे अतीिील ( Ultraviolet
Rays) दकरण डोळ्यांिी पाहू शकत िाही. ह्ा वैनशष्ठ्यामुळे आपण त्याला निराकार पण
संिंोधत असतो.

भगवंत अव्यक्त आहे म्हणजेच आकार,नवकार रनहत आहे.म्हणूि त्याला “ निगूवण” म्हणतात व
हेच नवशेषण तुकाराम महाराजांिी त्यांच्या अिेक अभंगात वापरले आहे.
सध्यापुरते एवढेच म्हणणे पुरेसे आहे की खरा देव हा अव्यक्तच आहे. त्याचे वणवि मुख्यत: तीि
नवशेषणांद्वारे ( सववज्ञ, स४वशनक्तमाि, सववव्यापी ) करता येते. त्याला आपण आपल्या सोयी
साठी सगुण रूपामधे पाहातो.त्याची सगुणरुपातली अिंत िावे आहेत. भगवंताचे कोणतेही
िांव आपल्याला त्याच्याशी जोडते.

ह्ा अिेक िांवांमधलेच एक िांव " नवर्श्ंभर " हे आहे. हे िांव भगवंतच सववत्र आहे हे दशववणारे
आहे .त्याचे सववव्यानपत्व पण हेच िांव दाखवते.. तुकाराम महाराजांिी म्हणुिच अभंगामधे
त्याला नवर्श्ंभर व अिंत ह्ा िामांिी संिंोधले आहे.
ह्ा नववरणावरूि आपल्याला आता आपल्याला अभंगाचा गूढार्व अर्व सहज लिांत येतो. तसेच
नशकवण पाहाता येत.े
अभंगाची नशकवण :तुकाराम महाराज आपल्याला हेच सांगत आहेत की आपि भगवंताला कधीही नवसरू
िये. त्याचेच नवर्श्ंभर हे रुप धरूि त्याचे ध्याि व स्मरण नित्य करावे.

हे करण्याची सोपी पद्धत खालील प्रमाणे आहे असे म्हणता येते.
१) त्याचे कोणतेही िांव घेऊि त्यचे स्मरण करावे. जसे "ॐ िम: नशवाय" , श्रीराम जय राम
जय जय राम " ककवा आपल्याला आवडते ते कोणतेही िाम चालेल.
२) सवाांभूनत तोच िटला आहे हे समजूि सवाांशीच प्रेमािे वागावे.आजूिंाजूच्या पयाववरणाला
िष् करू िये.

३) भगवंतच आपल्याला कोणतेही कायव करण्याची प्रेरणा व शक्ती देत असतो. आपल्या
अंतमविाद्वारे तो िेहमीच आपल्याला योग्य ती ददशा दाखवत असतो. म्हणुि अंतमिाचा आवाज
ऐकावा.
४) प्रत्येक काम हे त्याची पूजाच आहे ह्ा भाविेिे करावे. तो सववज्ञ आहे त्याला तुमची अशी
पूजा आवडते. आपले भले कशांत आहे हे तोच जाणतो म्हणुि जे नमळे ल ते फळ आिंदािे
नस्वकारावे.
अभंगावर आलेले मतप्रदशवि :
१) नतिही अभंगामधे तुकारामािे reciting म्हणजे "ॐ िम: नशवाय" , श्रीराम जय राम
जय राम ककवा Sharavana( श्रवण) Manan( मिि ) Nididhyaasa ( निददध्यास)
perform the worship in the form of namasmarana (िामस्मरण ) सांनगतले
आहे. कु ठे ही पूजापाठ करण्याचा उल्लेख िाही (ज्याच्यात िंराच वेळ जातो ). पूजापाठ
करणे आवश्य आहे कां?
२) आपल्याकडे मोिा चे फार महत्व आहे जणु िंाकी सवव दक्रया करणे चूकच आहे असा
समज असल्यासारखे एका गुरुजींिी मला सांनगतले दाखवूि ददले की बहदु धमावच्या
तत्वज्ञािा प्रमाणे धमव , अर्व, काम हे पुरुषार्व के ल्यािंतर चौर्थया पुरुषार्ावची म्हणजे
मोिाची पाळी येत.े पनहले तीि जीविाचा पाया भक्कम करतात. त्यातील पनहला क्रमांक
धमावचा. धमव िीती न्यायािे जगणे नशकवतो. धमव हाच स्वस्र् समाजाचा मुख्य आधार
होय. ह्ािंतर अर्ावच क्रमांक लागतो. जीवि समृध्द होण्यासाठी अर्ावचा पाया भक्कम
हवा. शरीर पण तंदरु
ु स्त हवे त्यासाठी पण अर्व सार् देतो. काम भाविा ही सहज
भाविा आहे. कामापासूि पाठ दफरवणे कठीण कायव असते. जसे एखादा म्हणेल की मी
दारू पीत िाही पण मिामधे मात्र नपण्याची इच्छा असते तसेच कामाचे आहे. स्वामी
नववेकािंद म्हणतात की र्ोडेसे ह्ांच्या आहारी गेले तर हरकत िाही पण त्यांच्यावर
तािंा असायलाच हवा. असे करणे जमले तरच माणसाला मोिाचा नवचार करूि

त्यासाठी प्रयत्न करता येतात. मोिाच्यामागे लागूि िंाकीच्याकडे दुलि
व करणे अयोग्यच
आहे.
मतप्रदशवि करणाऱ्यािे हे स्पष् के ले आहे की तो संत-महात्म्यांच्या वचिांवर रटका करीत
िानहये. त्या सवाांचे जीविचरीत्र आपल्याला हेच नशकवते की माणसािे खरे जागे
व्हावे, पनहल्या तीि पुरुषार्ाांकडे पाठ दफरवू िये तसेच मोिालाही नवसरू िये.
वर नलनहलेल्या मतांवरचा खुलासा खाली देतो आहे :१) मलापण असे वाटत होते की आपि पूजा पाठामधे उगाचच व्यर्व वेळ वाया घालवतो. पण
कोणतीही साधिा ही नियनमतपणेच करायला हवी हे पण खरे महत्वाचे आहे. त्यासाठी नवनशष्ठ
वेळ रोजच द्यायला हवा. सकाळची वेळ ही साधिे साठी सवोत्तम असते. तसेच आपण कोणाची
पूजा करतो आहोत हे समजणेपण नततके च महत्वाचे असते. आपण पुजा करतो ती
एखाद्यामूतीची, एखाद्या नचन्हाची करतो. ( जसे ॐ) . पुजेमधे काय ककवा ध्यािात काय आपले
मि भगवंतावर नस्र्र झाले पाहीजे. स्मरणभक्तीत असे सातत्यािे भगवंतावर मि ठे वणे सोपे
जाते. पण मिास इकडे नतकडे धावण्याची खोड असते. त्यावर तािंा नमळवणे तसे कठीणच
असते. ह्ासाठीच पुजा पाठ करा असे आपले पूवज
व व शास्त्रे सांगतात.
खरे तर येर्े मला समर्व रामदास स्वामींिी सांनगतले आहे की सतत िामस्मरण करावे.कारण हे
करण्यात आपले कोणतेही कायवक्रम , नियि ईत्यादी आडवे येत िाहीत.िामस्मरणामुळे
अभंगातल्या नशकवणीचे पालि सहज होईल असे म्हणता येते.
३) हे म्हणणे पण पटते की "जागे व्हा" ही हांक, ज्यांिी धमव , अर्व, काम ह्ांिा जीविांत योग्य
स्र्ाि ददले आहे त्यांच्यासाठीच आहे. भगवाि श्रीकृ ष्ण गीतेत म्हणुिच अजूविाला सांगतात की
युद्ध कर . तेच तुझे कतवव्य आहे.
पण ही भुनमका िंरच जण नवसरतात. कदानचत् त्याची जीविशैली हे त्याचे कारण असेल.
आपल्या देशावर मोगलांिी मोठ्या क्रौयाविे राज्य के ले. शंकराचायव, ज्ञािेर्श्र महाराज होऊि
गेल्यावर मोगल आले. जवळजवळ १६०० सालापयांत ५ शाह्ा ( मोगल, निंदरनच

शाही, कु तुिंशाही, अददलशाही, निजामशाही ) देशावरती राज्य करीत होत्या. लोकांिा
धमवपालि करणे कठीण होऊि गेले होते. त्यामुळेच कदानचत मोिाच्या कल्पिेला महत्व आले
असावे. िंतर तीच मिोवृत्ती झाली. मोि नमळाला तरच ह्ा जुलमी राज्यातूि सुटका होईल
अशी कल्पिा असेल. अजूिही म्हणुिच सवाांिा मोिाचेच आकषवण वाटते.
वैददक धमावप्रमाणे पनहले तीि पुरुषार्व के ल्यािंतरच माणसाला वािप्रस्र्ाश्रमात जायची
परवािगी आहे हे नवसरता येत िाही.
सध्याच्या ददवसांत विांत जाण्याची आवश्यकता िाही. म्हातारपण आले की स्वत:ला अनलप्त
ठे वले की झाले. नववेकािंदांप्रमाणेच महाराष्ट्रात समर्व रामदास होऊि गेले. ते म्हणतात की
माणसािे प्रर्म स्वत:च्या प्रपंचातली सवव कतवव्ये िीटपणे करावी ( ह्ांत कु टुंिं व देशासाठीनच
कतवव्ये येतात) तसेच simulteneously परमावर्ावकडे पण माणसािे लि द्यावे. तरच जन्माचे
सार्वक होईल.
हे कसे करायचे ते आपण अभंगाच्य़ा नशकवणीत पानहलेच आहे.
ॐ
**************

भाग ५ वा

अज्ञािी , दांनभक माणसे कशी असतात, त्यांची भक्ती कशी असते , दांनभक माणसाला कसे
ओळखाय़चे ते सांगणारे अभंग ह्ा भागामधे येर्े घेतले आहेत.

अभंग : स्वत:ला दांनभक म्हणवणायाव गुरु िंद्दल.

मुखें िंोले ब्रह्मज्ञाि । मिीं धि आनण माि ॥ १ ॥
ऐनशयाची कररतां सेवा । काय सुख होये जीवा ॥
पोटासाठी संत । झाले कलींत िंहुत ॥ ३ ॥
नवरळा ऐसा कोणी । तुका त्यानस लोटांगणी ॥ ४॥

अभंगाचा शब्दार्व :( स्वत:ला गुरू म्हणवणारा) दांनभक गुरु तोंडािे ब्रह्मज्ञािाच्या गोष्ी करतो पण मिामधे धि व
मािाची ईच्छा धरूि असतो.॥१॥
अशा गुरूंची सेवा करूि कोणाला काय नमळएल? सेवा करणायावच्या जीवालाकाय सुख
नमळे ल? ॥२॥
अध्यात्माचा धंदा पोटासाठी करणारे असे लोक ह्ा कलीयुगात िंरे च झाले आहेत ॥ ३॥
खरा ब्रह्मज्ञािी साधू नवरळच असतो. अशा साधूला मी लोटांगण घालेि असे तुका म्हणतो॥ ४॥

अभंगाचा अर्व :ह्ा अभंगामधे तुकाराम महाराजांिी दांनभक गुरु कसे असतात ते सांनगतले आहे व आपल्याला
गुरुंची निवड करतािा काळजी घ्यावी हेच सुचनवले आहे.
पनहल्याच ओळींत महाराज म्हणताहेत की ब्रह्मज्ञािाच्या गप्प करणारी अिेक मंडळी
आपल्याला आढळतात. अशा लोकांची नस्र्ती म्हणजे " लोकांसांगे ब्रह्मज्ञाि व आपण कोरडा
पाषाण " अशीच असते. अशी दांनभक माणसे पैसा, संपत्ती व कीती नमळावी म्हणूि हा खटाटॊप
करत असतात. सध्याच्या कलीयुगामधे असे िंरे च लोक झाले आहेत.असल्या दांनभक गुरुकडु ि
तुम्हाला कांहीही नमळत िाही हे लिांत घ्यावे.

अभंगाच्या शेवटी महाराज म्हणतात की जर असा खरा ब्रह्मज्ञािी कॊणी असेल तर महारज
त्याच्या पायी लोटांगण घालतील.

अभंगाची नशकवण :
तुकाराम महाराजांच्या कालांत जसे दांनभक लोक होते तसेच आजच्या काळांतही
आहेत. पररनस्र्नत कांही फार वेगळी िाही. आपला गुरु निवडतािा तो खरे च ब्रह्मज्ञािी आहे की
िाही याची खात्री करूि घ्यावी व िंतरच अशा सद्सगुरुंिा शरण जावे.ही नशकवण येर्े आहे.

असा गुरू ओळखणे पण कठीणच असते.पण ब्रह्मज्ञािी संताचे वाङ्मय म्हणजेच संतांचे रूप
होय. असे वांङ्मय वाचणे, मिि करूि त्या मधील उपदेशाचाचा खरा गूढार्व उकलूि काढणे व
त्या उपदेशाप्रमाणे आचरण ठे वणे हे करणे मात्र आपल्याला सोपे व साधण्यासारखे आहे. असे
आचरण होऊ लागले की योग्य वेळी सद्सगुरूची भेट सहजपणे घडते.
टीप:- “ एका योग्याची आत्मकर्ा ( Autobiography of a Yogi) ह्ा स्वामी परमहंस
योगािंद ह्ांच्या पुस्तकामधे अशा प्रसंगाचे वणवि आहे.”
*************

अभंग२ :- दांनभकाचे वणवि
िंळें िंाह्ात्कारें संपाददलें सोंग। िाहीं जाला त्याग अंतरींचा॥ १ ॥
ऐसें येतें नित्य माझ्या अिुभवा । मिासी हा ठावा समाचार ॥ २ ॥
जागृतीचा िाहीं अिुभव स्वप्नीं । जातो नवसरूनि सकळही ॥ ३॥
प्रपंचािंाहेरी िाहीं आलें नचत्त । के ले करी नित्य वेवसाव ॥ ४ ॥
तुका म्हणे मज िंहुरुप्यानच परी । जालें सोंग वरी आंत तैसे ॥ ५ ॥

अभंगाचा शब्दार्व :मला हा रोजच अिुभव येतो आहे की अिेक जण िंाह्त: वैराग्याचा आव
िंळजिंरीिे आणतात. पण खरे तर त्यांिी मिािे कसलाच त्याग के लेला िसतो. ॥
१॥
हा अिुभव येत आहे हे मला सतत जाणवत असते . मला माझे मि कसे आहे तेही
ठाऊक आहे ॥ २॥
जेंव्हा मी झोपी जातो व स्वप्नावस्र्ेत जातो तेंव्हा जागृत अवस्र्ेमधे जाणवलेल्या
सृष्ीचा मागमूसही उरत िाही. सवव कांही नवसरले जाते. ॥ ३॥
माझे नचत्त अजूिही प्रपंचामधूि निवृत्त होत िाही आहे व मी त्यामुळे नित्य
व्यवहार करतोआहे ॥ ४॥
तुका म्हणतो की माझे वागणे िंहुरुप्याप्रमाणे आहे. जसा मी ददसतो तसाच
अंतयावमी पण आहे ॥ ५॥

अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :
ह्ा अभंगामधे तुकाराम महाराजांिी ढोंगी साधूचे वणवि के लेले आहे.( असे लोक
स्वत:च्या फायद्याकरीता िंाह्त: आपण मोठे निलोभी असल्याचे दाखवतात व
त्यामुळे लोकांची फसगत होते.)
अभंगाच्या दुसऱ्या व शेवटच्या चरणांमधे महाराजांिी स्वता:ची खरी नस्र्ती काय
आहे तेही
निभीडपणे माडले आहे.

अभंगाच्या पनहल्याच कडव्यामधे महाराज म्हणतात की कांही लोक असे असतात
जे जगाला आपण अगदी नि:स्प्रूह, निलोभी असल्याचे सोग करतात. पण प्रत्यिांत
त्यांच्या मिामधील वासिा, ईच्छा मुळीच कं मी झालेल्या िसतात.

अभंगाच्या दुसऱ्या कडव्यांत महाराज म्हणतात माझे मात्र असे िाही. माझ्या
नचतामधे काय चालले आहे ते मी जाणुि आहे.
माणसांमधे तीि प्रकारच्या वासिा ( ईषणा) साधारणत: असतात. १) उदो उदो
व्हावा, िांव

व्हावे , कीती

म्हणतात. २) नवत्तेषणा

नमळावी

म्हणजे भरपूर

अशी

ईषणा . नहलाच

पैसा, संपत्ती

नमळावी

लोके षणा
ही

ईषणा

३) दारे षणा म्हणजे स्त्रीिंद्दल आसक्ती.
महाराज आपल्याला ह्ा तीि ईषणां असणायाव ढोंगी साधूप
ं ासूि दुरच रहा हेच ह्ा
अभंगामधे सुचवीत आहेत.
तसेच तुम्ही पण ह्ा ईषणांपासूि दूर रहा हे पण सांगत आहेत.

पण प्रश् असा पडतो की हे कसे करायचे ? अभंगाच्या नतसऱ्या कडव्यांत ह्ावर
र्ॊडासा उलगडा के लेला आहे.
नतसऱ्या कडव्यांत ते म्हणताहेत की त्यांिा स्वत:च्या मि:नस्र्तीची पूणव कल्पिा
आहे. म्हणजेच आपल्या मिाला आपण कोठे आहोत ते कळते.म्हणूि ज्याला
भगवंताचा सािात्कार हवा असेल त्यािे प्रर्म स्वत:च्या मिाची पूणव तपासणी
करावी व पहावे की आपल्याला अजूिही िंाह् सृष्ीतल्या िाशवंत वस्तूिं
ं द्दल
आसक्ती, प्रेम आहे कां ?जर उत्तर हो असे असेल तर आपल्याला स्वता:चे मि शुद्ध
करूि घेणे जरूरीचे आहे.

अभंगच्या ह्ा भागांत वेदांताचा ह्ा दृश्यािंद्दलचा (मांडुक्य
उपनिषदातला) नवचार प्रगट होतो.
ह्ा नवचारावर मिि के ले तर माणसाच्या मिांमधे वैराग्य उत्पन्न होऊ
शकते. वैराग्याचा अर्व हाच की दृश्यांतल्या सववच वस्तुमात्रांचे िाशवंतच खरे आहे
हे लिांत आल्यािे त्याची आसक्ती सुटणे हा घेता येतो. वैराग्यामुळे वासिा िीण
होतात.

तुकाराम महाराज म्हणतात की आपण झोपी गेलो की जागृत अवस्र्ेमधे
अिुभवास येते त्या सवावचाच पूणव नवसर पडतो. शरीर स्वप्नावस्र्ेत गेलल
े े असते
त्यामुळे हे घडते. ह्ा नवचाराचे र्ोडक्यांत नववरण पुढे के लेले आहे.

आपल्या स्वप्नावस्र्ेत आपणच स्वत:ची एक वेगळी सृष्ी निमावण करतो. ह्ा
स्वप्नातल्या जगामधे माणसे असतात, पशू, पिी, घरे , ईमारती , झाडे वगैरे सवव
कांही असते व आपल्याला ते त्या वेळी खरे आहे असेच वाटत असते. जागृतावस्र्ेव
मधे जे जे व्यवहार आपंण करतो तेच ह्ा स्वप्नामधेपण घडतात. ह्ा नशवाय
आपल्या जागृतीत मिामधे आलेल्या कांही ईच्छा सुद्धा पूणव होतात. उदाहरणार्व
आपल्य़ाल लोटरी लागूि पैसे पण नमळतात व आपण खूप आिंदी होतो.
पण िंतर आपण जागे होतो. आपल्याला कळते की अरे हे तर एक स्वप्न होते. पण
म्हणूि आपण कांही पैसे गेले ह्ाचे दु:ख करत िंसत िाही. स्वप्नामधले पैसे
गेल्याचा आपण शोक करत िाही.
कारण काय तर ते फक्त एक स्वप्नच होते म्हणूि. !

वेदांत म्हणतो की ह्ा स्वप्नाप्रमाणेच हे जागृतीत अिुभवास येते ते सवव जग पण
स्वप्नच आहे. जशी आपण स्वप्नामधे सृष्ी निमावण के ली तशीच परमेर्श्रािॆ आपण

आहोत ती सृष्ी निमावण के ली. म्हणजे आपण सववजण परमेर्श्राच्य़ा स्वप्नामधे
वावरत आहोत. वस्तुत: आपण व परमेर्श्र एकच आहोत. म्हणुि ह्ा स्वप्नामधील
सववकांही िाशवंतच आहे. अर्ावत म्हणूिच ह्ा स्वप्नामधल्या वस्तूंची आसक्ती धरूि
राहाण्यात कांहीही अर्व िाही. पैसा, अडका हा सुद्धा त्यातच येतो. पैशाचीच िव्हे
तर स्वत:च्या देहाची सुद्धा आसक्ती ठे वणे अयोग्यच आहे. आसक्ती ठे वली की
जन्ममृत्युचे िंंधि आलेच .
हे नवर्श् स्वप्नवत आहे ह्ाचा अर्व हा पण आहे की येर्ील सवव कांही होते ते
परमेर्श्राच्या मिाप्रमाणे होते. आपला देह , पैसा हे त्याचे कायव करण्यासाठीच
आपल्याला नमळालेला आहे. ( भगवंत कताव -मी िाही !.मी त्याच्या इच्छेप्रमाणे
चालणारे एक यंत्र आहे)

जागृत व स्वप्नावस्र्मधे जे अिुभवले जाते ते अिुभवणारा मात्र एकच आहे. तो
म्हणजे आपल्यातील अंतरात्मा. तेच आपले खरे स्वरूप आहे.

अभंगाच्या ४ र्थया चरणांत म्हटल्याप्रमाणे , वर नलनहलेल्या मुख्य तत्वास आपण
िजरे आड करत असतो. ह्ाचा पररणाम म्हणजे आपले शरीर व जगच खरे आणी
शार्श्त आहे असा आपला समज होतो. मग आपण पंचेंदद्रयांच्या द्वारे
नमळणायाव तात्पुरत्या भोगािंदामागे धावत राहातो. मृत्युचे नवस्मरण होते .
परं तु जर आपण वर वेदांतात जे ददले आहे ते सांगणे समजूि घेतले व स्वत:च्या
जीविातल्या घटिांकडे पाहीले तर आपल्या अंगी वैराग्य सहजपणे िंाणू
शके ल. मग कोणत्याही घटन्र िंद्दल सुख दु:ख फारसे होणार िाही. मि उनद्वग्न
हॊणार िाही.

अभंगाचा शेवटचा चरण तुकाराम महाराजांची नस्र्नत कशी ते सांगतो. त्यांची ही
नस्र्नत अंतिंावह् एकसारखीच आहे. ( वैराग्याची नस्र्ती) . हीच खरा संत
ओळखण्याची खूण आहे.

अभंगाची नशकवण :
नवचार करूि अशार्श्तची आसक्ती सोडावी, हीच नशकवण येर्े आहे.दांनभक
मािसांपासूि दूर रहावे.
ॐ
********************
अभंग :- अज्ञािी लोकांची भक्ती कशी असते ते सांगणारा

अज्ञािाची भनक्त इनच्छती संपत्ती । तयानचयें नचबत्त िंोध कै चा ॥ १॥
अज्ञािाची पूजा कानमक भाविा । तयानचयें ध्यािां देव कैं चा ॥ २ ॥
अज्ञािाचें कमव फळीं ठे वी ध्याि । निष्काम साधि तया कैं चें ॥ ३ ॥
अज्ञािाचें ज्ञाि नवषयांवरी ठे वी ध्याि । ब्रह्म सिति तया कैं चें ॥ ४ ॥
तुका म्हणे जळो ऐनशयाचें तोंड । अज्ञािाचें िंंड वाढनवती ॥ ५॥

शब्दार्व :अज्ञािी माणसांची भक्ती संपत्ती साठी असते मग त्यांिा भगवंत कसा भेटेल?॥ १॥
अज्ञािी जिांची पूजा सकाम असते मग त्यांिा देवाचे ध्याि कसे करता येईल?॥ २॥
अज्ञािी माणसािे के लेले कमव फळाची आशा टेवूि के लेले असते, अशांिा नि:ष्काम
साधिाचे महत्व कसे कळे ल?॥ ३॥
अज्ञािी जिांचे ज्ञािाची व्याख्या नवषयांचे ज्ञाि अशी असते मग सिाति ब्रह्माचे ज्ञाि

त्यांिा कसे कळणार?॥ ४॥
तुका म्हणतो की जे लोक अशा नवषयांवर आधाररत ज्ञािाचे िंंड वाढवतात,अशांचे तोंड
जळॊ! ॥ ५॥

अभंगाचा गर्णभत अर्व समजण्यासाठी लागणारी भूनमका :-

िुकतीच गणेश चतुर्ी सवव देशभर साजरी के ली गेली. श्री.गणेशाचे रूप दोि प्रकारचे
आहे. पनहले खरे अव्यक्त रूप अर्ावत अध्यानत्मक रूप व दुसरे आपल्याला माहीत असलेले
सगूण रूप. आपण ह्ा सगुणाचीच पूजा करत असतो..
पण खरे तर गणेश म्हणजेच परब्रह्म .ॐ कार हे त्याचे प्रतीक आहे. ॐ चे पाच भाग
आहेत.
१) अ अिर जागृत अवस्र्ा( शरीराची ) दशवनवते. २) उ अिर स्वप्नावर्ा दशवनवते ३) म
अिर सुषुनप्तचे दशवक आहे, ४) अधवमात्रा तुयच
े े दशवक आहे व बिंदू उन्मिी अवर्ा
दशवनवतो. गणेश हा ह्ा सवावपलीकडचा आहे . तोच सवव ब्रह्मांडाचा जिक होय. म्हणजे
तोच सॄष्ीमधल्या प्रत्येक प्रानणमात्रांचा , आपला खरा आईिंाप दोन्ही आहे. म्हणूि
त्याला "गणिायक" असे पण संिंोधतात.
आपण म्हणूिच कोठलेही कायव सुरू करण्याआधी त्याचे स्मरण करूि कायवनसद्धीसाठी
त्याची प्रार्विा करतो.
आपण जे सगूण रुप िेहमी पहातो ; ते ॐ कारावर आधररत आहे व त्याचा उगम
गणपतीअर्ववशीषाव मधे आहे. ह्ा सगूण रुपाचा अर्व आपल्याला ज्ञािेर्श्री मधे तसेच
अिंतराम रामदासी ह्ांच्या दासिंोध प्रवेश ह्ा पुस्तकांमधे वाचावयास नमळतो. ॐकार
सगूण व अव्यक्ताला जोडणारा तसेच भगवंताचे िाम पण आपल्याला अव्यक्ताशी

जोडते. भगवंताचे अव्यक्त रूप हेच सगुणामगचे अनधष्ठाि आहे हे लिांत घेणे महत्वाचे
आहे.

अशा ह्ा भगवंताचे दशवि घ्यायचे झाले तर आपल्याला अध्यात्माकडेच वळावे लागते हे
देवदशवि झाले की माणसाच्या सवव दु:खाचे िेहमीकरता निरसि होते. .हाच मोि
होय. कसे ते आता र्ोडक्यांत पाहूया.

सववसाधारणत: ईर्श्राच्याकडे माणसे कां वळतात हे जर पहायचे झाले तर असे आढळते
की दु:खनिवृत्ती हवी म्हणुि ईर्श्राची आराधिा के ली जाते.
आपल्याला अिेक प्रकारची दु:खे , ताप भोगायला लागतात. उदाहरणार्व :१) कठीण लवकर िंरे ि होणारे आजार . त्यातूि लवकर िंरे व्हावे म्हणुि लोक भनक्त कडे
वळतात.
२) जेंव्हा एखादी घटिा मिाप्रमाणे होत िाही तेंव्हा.
३) जवळची व्यक्ती मृत्यू पावते तेंव्हा .
४) कोणी आपला अपमाि के ला, रागावले तर.
५) ईतरांिा होणारा ताप पानहल्यावर होणारी बचता की आपल्यावर तर अशी वेळ येणार
िाही िां?
६) जुिे गेलेले चांगले ददवस व त्यावेळच्या आठवणी आल्या की दु:ख होते.

जर यादीच करायचे ठरवले तर ही यादी कधीही ि संपणारी होईल. ह्ातली कांही दु:खे
शरीराला व कांही मिास होतात. मिामुळे शरीराला होणाऱ्या दुखा:ची जाणीव होते.

ह्ा व असल्या सवव दुखा:तूि आपल्यातल्या प्रत्येकाला मुक्ती म्हणजे निवृत्ती हवी

असते. कांहीपासूि आपल्याला तात्पुरती दुख:निवृत्ती नमळते. उदाहरणार्व :- जर योग्य
औषध घेतले तर आजार िंरे होतात. पेिदकलर घेतले तर शरीरास होणारे दुख: जाणवत
िाही. मूळ कारण जोपयांत िष् होत िाही तोवर ही असली दुख:निवॄत्ती तात्पुरती
असते. पुढे कधीतरी पुि: आजार होतातच. हा आपला सवाांचाच अिुभव आहे.

कारणाचा समूळ िाश करणे शक्य आहे कां ? ह्ा प्रश्ावरचे उत्तर होय असेच आहे. ते
म्हणजे " अज्ञािाचा िाश होणे " हे आहे. जेंव्हा अज्ञािाचा िाश होतो तेंव्हा ज्ञािोदय
होतो. ह्ालाच आत्मज्ञाि अशी संज्ञा अध्यात्मात आहे. असे आत्मज्ञाि झाले की उरतो तो
फक्त निखळ आिंद . ह्ा नस्र्तीलाच मोि हे पण िांव आहे. ह्ा नस्र्तीपयांत जाणे हाच
सवव अध्यात्माचे ध्येय आहे.

तुकाराम महाराजांच्या ह्ा अभंगामधे आपल्याला अज्ञािाची म्हणजेच दुख: होण्याची ची
मूळ मुख्य लिणे ( कारणे ) महाराजांिी सांनगतली आहेत. त्यावरूि आपण काय करायचे
ते सहजच समजते. व जो असे समजल्यावर योग्य ते आचरि करतो त्याचे मि शुद्ध होते
व तो आत्मज्ञािासाठी पात्र होतो.
येर्े हे पण लिांत घ्यायचे आहे की जोपयांत आपल्याला जन्म आहे तोवर दु:ख हे सोसावे
लागणारच. म्हणुि जन्ममृत्यू चक्रामधूि सुटका होणे महत्वाचे ठरते. जन्म घ्यावे लागतात
ह्चे कारण अज्ञाि हेच आहे. व म्हणूिच महाराजांचा हा अभंग मह्त्वाचे मागवदशवि
करणारा आहे.
जन्म येंण्याचे कारण म्हणजे आपल्या मिाची िंाह् सृष्ीतल्या वस्तूच
ं ी आसक्ती हेच
आहे. आसक्तीचेच दुसरे िांव वासिा. वासिा अंत:करणात िंीजरूपािे साठनवल्या जातत

व त्यांची पूती व्हावी म्हणूि जीवाला शरीरधारणा करावी लागते. अर्ावत जन्म
झाल्यािणीच आपण अज्ञािाच्या वेढ्यात अडकतो.
ह्ातूि सुटण्याचे दोि मह्त्वाचे मागव आहेत. १) ज्ञािमागव २) भनक्तमागव.

खालील प्रनसद्ध श्लोकामधे एक महत्वाचा मुद्द सांनगतलेला आहे.
"आकाशात् पनततं तोयं , यर्ा गच्छनत सागरं ; सववदव
े िमस्काराि् के शवं प्रनत गच्छनत ””
श्लोकाच अर्व हाच आहे की जसे आकाशातूि पडलेले पाणी शेवटी सागरालाच जाऊि
नमळते तसेच कोणत्याही देवाला के लेला िमस्कार शेवटी के शवालाच पोहोचतो.म्हणजेच
कोणत्याही मागाविे गेले तरी शेवटी भगवंताची भेट म्हणजे आत्मज्ञाि होते.
भगवद्गीतेमधे भगवाि श्रीकृ ष्ण हेच सांगतात की आत्मज्ञाि झाल्यानविा मुक्ती िाही.
श्रीमद् शंकराचायव प्रनसद्ध "भजगोबवदम् स्तोत्राच्या शेवटच्या श्लोकाि म्हणतात

कु रुते गंगा सागरगमिम् । व्रतपररपालि अर्वा दािम् ।
ज्ञािनवनहिं कमवमिेि । मुनक्तिवभवनत जन्म शतेि ॥

अर्व:- माणसािे गंगेमधे स्नाि के ले , ककवा समुद्रस्नाि के ले, अर्वा अिेक वेगवेगळी व्रते
के ली, दािधमव के ला तरी जर ज्ञाि झाले िाही तर हे सवव व्यर्व आहे. शंभर ककवा जास्त
जन्मभर जरी हे सवव के ले तरी आत्मज्ञािनविा मुक्ती नमळणार िाही.आत्मज्ञाि अर्ावत
ज्ञाि होणे म्हणजे अज्ञािाचा समूळ िाश हॊणे होय.
म्हणुिच असे म्हणतात येते की ज्ञािमागव असो वा भक्तीमागव , मुख्यत: अज्ञािाचा िाश
होणे महत्वाचे आहे.

अज्ञाि म्हणजे काय ह्ा प्रश्ाचे उत्तर समजणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अज्ञािाची लिणे

समजणे हेच उत्तम. तसेच अज्ञािचा उगम कशामधे आहे तेही समजणे मह्त्वाचे ठरते. सवव
शास्त्रे, स्विुभवी संत, वेदांत हेच सांगतो की " मीपणा , अहंकारामधे अज्ञािाचे मूळ
आहे. मीपण जन्म होतिणीच प्रगट होतो व जीव स्वत:लाच कताव, भोक्ता समजू
लागतो. तसेच त्याला हे दॄश्य जगत व ह्ा जगामधले सववकांही आपल्याला खरे सुख
देणारे आहे असे वाटू लागते व त्यामुळे दृश्यावर जीवात्मा आसक्त होतो. असो.

तुकाराम महाराजांचा हा अभंग ह्ाच अज्ञािाच्या निरनिराळ्या रूपांचे स्पष्ीकरण
करणारा आहे. एकदा कां आपल्याला हे समजले की मग पुढची कारवाई करणे सोपे जाते.
ह्ा पार्श्वभूमीवरूि आता अभंगाचा अर्व काय आहे ते पाहता येते व तोच भाग पुढे
ददलेला आहे.

अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :अभंगाच्या पनहल्या पंक्तीमधे महाराज म्हणतात की
अज्ञािाची भनक्त इनच्छती संपत्ती । तयानचयें नचबत्त िंोध कै चा ॥ १॥

अज्ञािी माणसाला असे वाटते की पैसा, संपत्ती जवळ असेल तर सवव सुखे नमळतील. परं तू
खरे तर प्रत्येकाचा अिुभव ह्ाच्या उलट असतो. भरपूर संपनत्त असल्यास माणूस आळशी
होतो. मग स्वत:ला जी साधी कामे करता येतात ती सुद्धा िोकरचाकरांकडू ि करूि
घेतली जातात. ह्ामुळे सरतेशेवटी रोगांिा आमंत्रण नमळते , दु:खच पदरात पडते.तसेच
पैसा वापरूि पंचेंद्रीयांच्या आिंद भोगाकडे प्रवृत्ती वाढतेव. पण प्रत्येकाचा हाच अिुभव
आहे की कोणत्याही िंाह् वस्तूकडू ि शरीराला नमळालेले सुख िणीकच असते. असे सुख
भोगल्यावर त्याची आठवण नचत्तमधे साठनवली जाते. िंतर कांही तरी निनमत्तिे ती
उसळते व तेच सुख परत परत नमळावे असे वाटते. पण जसेजसे वय वाढते तशीतशी

शरीराची सुख भोगण्याची िमता कमीच होते. पण वासिा उरतेच व अशा नस्र्तीत मृत्यू
आला तर पुि: ती वासिापूती व्हावी म्हणूि जन्म घ्यावा लागतो. असे हे चक्र सतत
चालूच रहाते. म्हणूि महाराज म्हणताहेत की जर असे नवचार असतील त्याला ज्ञाि कसे
नमळे ल ? अर्ावतच नमळणार िाही
एकं दरीत असे म्हणता येते की जन्म होंणे हेच दु:खमय आहे. पुि:जन्म टाळं ण्यासाठीच
प्रयत्न करायला हवेत.
अभंगाच्या दुसऱ्या व नतसऱ्या पंक्तीमधे महाराज म्हणतात की
अज्ञािाची पूजा कानमक भाविा । तयानचयें ध्यािां देव कैं चा ॥ २ ॥
अज्ञािाचें कमव फळीं ठे वी ध्याि । निष्काम साधि तया कैं चें ॥ ३ ॥
येर्े िंरे च लोक पूजा पाठ कां करतात ह्ावर महाराजांची रटप्पनण आहे.अिेक अज्ञािी
लोक आपल्याला पूजा पाठ होम हवि करतािा आढळतात. कशासाठी? तर मला देवािे
आयुष्य, आरोग्य, धिसंपत्ती ईत्यादी सवव द्यावे म्हणुि. पूजेचा संकल्प हाच
असतो. ह्ालाच कानमक भाविेिे के लेली पूजा म्हटले आहे. तसेच अशी अज्ञािी मंडळी जे
कांही कमव करत असतात ते कमव पण के लेल्या कमावचे मिाप्रमाणे फळ नमळावे ह्ाच
उद्देशािे के ले जाते. जर तसे फळ नमळाले तर आिंद होतो िाही नमळाले तर दु:ख होते.
खरे तर पूजा ही भगवंतावरील प्रेमािे व्हायला हवी पण असा भाव असणारा एकादाच असतो.
सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे भगवंत सुद्धा पूजापाठाचे हवे ते फळ देतोच. पण असे फळ ईनच्छणे
म्हणजे कल्पवृिाकडे कवड्या मागण्यासारखेच आहे. मग अशा माणसाला मुक्ती कशी
नमळे ल !अर्ावतच नमळणार िाही.
पााँडच
े रीच्या माताजींचे एक वचि आहे . माताजी म्हणतात की " प्रत्येक कमव हे भगवंताची पूजा
करतो आहे ह्ा भाविेिे करावे . मग साधे झाडण्याचे काम सुद्धा भगवंताची पूजाच होते व ते
कमव भगवंताजवळच िेणारे होते.”
हाच मुख्य मुद्दा वरच्या पंबक्तमधे तुकाराम महाराजांिी सांनगतला आहे.

अभंगाच्या ४ र्थया पंक्तींमधे महाराज म्हणताहेत की
अज्ञािाचें ज्ञाि नवषयांवरी ठे वी ध्याि । ब्रह्म सिति तया कैं चें ॥ ४ ॥
अज्ञािी जि जगामधे कसे जगतात ते ह्ा पंबक्तमधे तुकाराम महाराजांिी सांनगतले
आहे. अज्ञािी माणसाचे मि िेहमीच िंाह् सृनष्मधूि नमळणायाव ( पंचेंदद्रयांच्या नवषयांकडू ि
नमळणायाव ) सुखाकडे लागलेले असते. डोळे दृनष्सुख ( सुंदर ददसणारी वस्तू पानहली की
नमळणारे ) मागतात, काि गॊड गाणी व िंोलणे मागतात, िाकाला सुगंध हव असतो, त्वचेला
स्पशवसुख हवे असते, रसिेला चवीचे खाणे नपणे हवे असते. ह्ा सवाांपासुि आिंद घेते ते
मि. मि हे आपल्या " मीपणा" चाच एक भाग आहे पूवी नमळालेल्या आिंदाची आठवण
आपल्या नचत्तामधे असते ती कांही कारणािे उफाळू ि वर आली की मिाला तोच आिंद परत
हवासा वाटतो.
सवव हवे-िकोपण मिाचेच असते. हवीशी घटिा घडली िाही, हवीशी वस्तू , भोग नमळाला
िाही, मिासारखे झाले िाही की मग दु:ख होते. फार काय जुन्या आठवनणमुळे सुद्धा मि
दु:खी, िुब्ध होते.
मृत्यूची भीती, असाध्य आजारांची भीती मिामुळेच आपण जाणतो. असो. नलहावे तेवढे कमीच
असेल.
जर आपण जिावरे कशी जगतात हे पानहले तर असे आढळते की त्यांिा पण अन्न, झोप, भय व
मैर्ूि हेच व एवढेच समजते.
म्हणुिच एका सुभानषतकारािे म्हटले आहे की जर माणुस पण फक्त आहार, निद्रा, भय व मैर्ुि
ह्ाच्यासाठीच जगत असेल तर तो बशगे िसलेला पशूच होय.
र्ोडक्यांत असे म्हणता येईल की अज्ञािी व पशू यांच्यामधे फारसा फरक िसतो.

म्हणुिच तुकाराम महाराज हेच सांगताहेत की अशारीतीिे जगणायाव माणसाला कधीच मोि

नमळणार िाही. ह्ाचाच अर्व हा की तो जन्म-मृत्यूच्या चक्रामधेच भटकत राहील.

अभंगाचा शेवटचाचरण खालील प्रमाणे आहे.
तुका म्हणे जळो ऐनशयाचें तोंड । अज्ञािाचें िंंड वाढनवती ॥ ५॥

पण िंरीच मंडळी हे सवव र्ोतांड आहे वगैरे सांगूि लोकांचा िंुद्धीभेद करतात. अशा रीतीिेव
अज्ञािाचे महत्व वाढवणायाव अशा लोकांचे तोंड जळॊ असे उद्गार अभंगाच्या शेवटी महाराजांिी
काढले आहेत. ह्ाचे कारि हेच आहे की संतांिा असेच वाटते की प्रत्येकािे आपल्या िरजन्माचे
सार्वक मोिासाठी योग्य ते प्रयत्न करूि घ्यावे. मोिािेच सवव दु:खातूि सुटका आहे.

अभंगाची नशकवण:आतापयांतच्या नववरणावरूि हे स्पष्च आहे की िंाह्सॄनष्मधील कोणतीही वस्तू आपल्याला ि
संपणारा आिंद देऊ शकत िाही. प्रत्येक वस्तू िाशवंतच आह म्हणुि अशा वस्तूपासूि नमळिारा
आिंद पण िणीक म्हणजे िाशवंतच असतो.
तसेच मिाच्या हवे-िकोपणा च्या स्वभावामुळे आपण अज्ञािाच्या अंमलाखाली येतो व हे
अत्यंत ि-कळत घडत असते. अर्ावत आपण मिाच्या आनधपत्याखाली असल्यािे हे सवव
घडते. म्हणूि ह्ातूि िंाहेर यायचा उपायच करणे आवश्यक आहे.

सवव संतांिी एक उपाय सांनगतला आहे तो खालील प्रमाणे.
उपाय म्हणजे भगवंताची भक्ती करणे . त्यासाठी खाली नलनहल्याप्रमाणे आचरण ठे वावे लागेल.
१) हे

समजूि

घ्यायचे

की

सवव( धि, संपत्ती, िंयको,मुलेिंाळे , नमत्र

फक्त

भगवंतच

घरदार

शार्श्त

ईत्यादी ) अशार्श्त

खरा

आहे. िंाकी

आहे. म्हणुि

ह्ा

अशार्श्ताची आसक्ती ठे वायची िाही.
आसक्ती मधे अपेिा असतात. प्रेमामधे अपेिा िसतात. म्हणूि सवाांवर निरपेि प्रेम

असावे, आसक्ती िसावी.
२) करीत असलेली प्रत्येक दक्रया ही भगवंताची पूजा आहे ह्ा भाविेिे करावी.
३) िेहमी लिांत ठे वावे की कताव व करनवता, तसेच भोक्ता पण मी िव्हेतर भगवंतच आहे.
हे सवव एकदम जमणारे िाही पण प्रयत्न करणे आपल्याच हाती िक्कीच आहे.
मला वाटते की हीच ह्ा अभंगाची नशकवण आहे.
ॐ
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भाग ६-१ ला
उपदेशपर अभंग

अज्ञािी माणसाला ( अशा माणसाला िरजन्माचे महत्व व उद्देश माहीत
िसते.) त्यािे जागे व्हाव (उपदेश ऐकल्यािे माणसाचे मुमि
ु त्ू व जागे व्हावे)
म्हणुि के लेले उपदेशपर अभंग ह्ा भागामधे घेतलेले आहेत.

अभंग १ ला :- अिुतापाचा अभंग
आयुष्य गेले वायांनवण । र्ोर झाली िागवण ॥ १॥
आंता धावाधाव करी । काय पाहातोसी हरी ॥ २॥
माझे तुझीं यानच गती । ददवस गेले तोंड माती ॥ ३॥
मि वाव घेऊं िेदी । िंुडवुं पाह्व भविदी ॥ ४ ॥
पनडला नवषयाचा घाला । तेणें िागनवले मला ॥ ५॥
शरण आलॊं आतांधावें । तुका म्हणें मज पावें ॥ ६॥

अभंगाच शब्दार्व :( तुझे) आतापयांतचे सवव आयुष्य वाया गेले व त्यामुळे फार मोठे िुकसाि झाले ॥१।
आता धावाधाव कण्यावचा व हरीला पाहण्याची ईच्छा होऊि काय उपयोग आहे?॥२॥
तुझ-े माझे करण्यात असे सवव ददवस गेले. तोंडात मातीच आली॥३॥
मिाला नवचारच करता आला िाही कारण भविदी ( तुला) िंुडवण्याचा प्रयत्न करते आहे}}४॥

अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी लागणारी मानहती वा भूनमका :-

ह्ा अभंगाचा अर्व समजण्या साठी इतर कांहीच मानहती ईत्यादी आवश्यक िाही.
अभंगाचा अर्व :-

मुख्यत: तीि प्रकारचे ताप झाले की मिुष्य निराश होतो घािंरूि जातो. अशावेळी ह्ा
अभंगामधे मांडलेले नवचार अशा माणसाच्या मिामधे सतत येतात. तसेच पिंातापाची भाविा
पुववपुण्याई असेल तर मिामधे उदय पावते.
१) जेंव्हा जीविामधे कठीण प्रसंग जसे असाध्य वा भयािक आजारपण येणे, कु त्रा
चावणे ,

२) कोणाकडू ि फसवणूक होणे इत्यादी येतात तेंव्हा माणुस निराश होतो.घािंरतो.
३) जेंव्हा म्हातारपण येते व आता फार वेळ उरलेला िाही ही जाणीव होते. इं दद्रये
नवकल
होत आहेत हे लिांत येते तेंव्हा.
४) जेंव्हा हे लिांत येते की भगवंतच आपल्याला वाचवू शकतो ईतर कोणाचाही उपयोग
िाही.
ह्ा साठी हा अभंग काय सांगतो ते पाहूया.
अभंगामधे म्हटल्याप्रमाणे :१ला चरण हा नवचार सांगतो की :- आपण आपण आपले सवव आयुष्य व्यर्व घालवलेले आहे.

३रे चरणामधे अशा माणसाला समजलेला नवचार येतो. :- हा नवचार म्हणजे " आपले सवव
आयुष्य मी-माझे तुझे ह्ात, फक्त पंचेंदद्रयांच्या मागण्या पूणव करण्यांत ( असे समजूि की
त्यातूिच आिंद नमळतो आहे) घालवले. पण हा आिंद तात्पुरताच होता. आपण स्वत:च्या
स्वार्ावपुढे दुसयावला होणायाव दु:खानवषयी िंेपवावच होतो. म्हणुिच आता जेंव्हा मदतीची गरज
आहे तेंव्हा कोणीही मदतीला धावत िाहीये.”

४र्थया व ५ व्या चरणामधे मिात आलेल्या पिंातापाचे वणवि आहे :- आपण सवव आयुष्य
इं दद्रयांच्या द्वारे नमळणायाव िणभंगरू सुखासाठीच वेचले. आपल्या सध्याच्या वाईट नस्र्नतला
आपण स्वत:च कारणी भूत आहोत. ईतर कोणालाच ह्ासाठी दोषी धरता येत िाही . ही
भविदी मला िंुडवते आहे.

२ रा व ६व्या चरणांधे तुकाराम महाराजांिी अशा पिंातापािे होरपळलेल्या जीवाची भूनमला
घेतली आहे व भगवंताची प्रार्विा के लेली आहे.

महाराज म्हणतात की हे भगवंता आता मी तुला शरण आलेलो आहे. फक्त तूच मला
जन्ममरणाच्या दुष्चक्रामधूि वाचवी शकतोस. कृ पा कर व मला तार.

अभंगाची नशकवण :नशकवण अगदी सरळ व सोपी आहे ती म्हणजे हा अभंग आपण स्वत:च्या जीविशैलीची
तपासणी करण्यास उद्युक्त करणारा आहे.

सवव संतांिी सांनगतल्याप्रमाणे आपल्या िरजन्माचे मुख्य ध्येय म्हणजे भगवंताची भेट घेणे
अर्ावत मोि हेच आहे. हे आपण नवसरलॊ कां ? हे तपासूि मग योग्य ती उपाय योजिा
करा . हीच ह्ा अभंगाची नशकवण आहे.

ॐ
*************

अभंग १ ला :-जागे व्हा व िरजन्माची संधी व्यर्व घालवू िका
िंहुतां जन्मां अंती जन्मलासी िरा । देव तूं सोयरा करीं आतां ॥ १ ॥
करीं आतां िंापा स्वनहताचा स्वार्व । अिर्ावचा अर्व सांडीं आतां ॥ २॥
सांडीं आतां कु डी कल्पिेनच वाट । मागव आहे िीट पंढरीचा ॥ ३॥
पंढरीस जावें सवव सुख घ्यावें । रूप तें पहावें नवटेवरी ॥ ४॥
नवटेवरी िीट आिंदाचा कं द । तुका िाचें छंदे िामघोषे ॥ ५ ॥

अभंग २ रा :- अजूि मृत्यू आला िाही तरी वेळ वाया घालवू िये
िंरे झाले आनजवरी । िाही पडलो मृत्यूचे आहारी ।

वांचोि आलो एर्वरी । उरले ते हरी तुम्हां समपवण ॥ १ ॥
ददला या काळे अवकाश । िाही पावलॊ आयुष्यिाश ।
कायावकारण उरले शेष । गेलें भूस जावो परतें ॥ २॥
िंुडणे कोठे पावता र्डी । स्वप्नामाजी ओढाओढी ।
िासली जागॄनतची घडी । साच जोडी शेवटी गोड घास ॥ ३ ॥
तुम्हासी पावनवली हांक । तेणे निरसला धाक ।
तुमचे भाते हे कवतुक । जे शरणागत लोक रिावे ॥ ४ ॥
रवीच्या िांवे निशीचा िाश । उदय होतांची प्रकाश ।
आतां कै चा आम्हा दोष । तू जगदीश कै वारी ।\ ५ ॥
आतां जळो देह सुख दंभ माि । ि करी तयाचें साधि ।
तूं जगदीश िारायण । आलो शरण तुका म्हणें ॥ ६ ॥
अभंगांचा शब्दार्व :अभंग १ ला:अिेक जन्मांित
ं र आता तुला माणसाचा जन्म नमळाला आहे.आता देवाशीच िाते जोड॥१॥
िंािंारे आता स्वत:च्या खरा स्वार्व साधव जो अिर्व घडनवलास त्यातूि िंाहेर ये ॥२॥
सवव वाईट कल्पिा करणे सोडा व पंढरीचा माग िीट धरा ॥ ३॥
पंढरीला माणसािे जावे व नवटेवर उभे असलेले पांडुरंगाचे रूप पाहण्याचे सुख घ्यावे॥४॥
नवटेवर आिंदाचा साठा उभा आहे , त्याचे िामस्मरण करत तुका आिंदािे िाचतो आहे ॥५॥
अभंग २ रा:हे हरी., हे िंरे झालेकी आज््ि पयांत मी मृत्यूच्या हाती सापडलेलो िाही. आता उरलेले आयुष्य़
तुम्हाला समपवण. काळािे मला वेळ ददल्यामुळे आजपयांतचे आयुष्य व्यर्व गेले ते जावॊ. पि आत
उरलेले जे आहे ते िीट वापरूि मी माझे ध्येय साधूि घेईि.कोणी एखादा पाण्यात पडल्यावर
सुखरूप तीरास लागला की त्याचे िंुडणे खोते ठरते. तसेच स्वप्नामधे अिेक प्रकारचे झालेले दु:ख
जागे झाले की िष् हूते. ककवा जेवणाच्या शेवरट गोड घास खायला नमळाला की आिंद होतो.
तसा आत मला तुझ्या भेरटचा आिंद होतो आहे. मी तुला हांक मारली व तू धावूि माझे रिण

के ले वत्यामुळे माझी नभती िानहशी झाली.असे कौतुक करण्यासारखे तुमचे कायव
आहे.सूयोदयािंरोिंर अंधाराचा िाश होतो तसे तुजर आम्हाला साह्कताव झालास तर आमचे
सवव दोष िष् होतात.तुका म्हणतो की हे िारायणा तूच ह्ा जगाचा स्वामी आहेस, मी तुला
शरण आलेलो आहे.आता देहाशी जोडलेल्या माि दंभ ईत्यादद उपचारांमुळे जे सुख नमळते
त्याला आग लागो. मी ते नमळनवळ्याचा मुळीच प्रयत्न करणार िाही.

अभंगाच्या मागची पार्श्वभम
ू ी :हे दोन्ही अभंग तुकाराम गार्ेच्या अगदी शेवटी शेवटी वाचायला नमळतात. हे वाचले की
लिांत येते की महाराजांिी आपल्यासारख्यांच्या उद्धारासाठीच तळमळीिे हा उपदेश
सांनगतला आहे. पण महाराज स्वत:कडे मी कोणी मोठा ज्ञािी आहे अशी भूमीका ि घेता
स्वता:लाच हे सांगत आहेत. पण आपण जाणतोच की महाराज ब्रह्मज्ञािीच होते . असे संत
जन्ममृत्त्यातीत असतात. पण जगामधल्यांचा दुख:पररहार व्हावा हीच त्यांची ईच्छा
असते. त्यांच्या ब्रह्मज्ञािािंतर आलेल्या अिुभवाचे वणवि करणायाव " अणूरेणीया हा चरण
असलेल्या अभंगामधे महाराजांिी स्पष्च उल्लेख के ला आहे की ते स्वत: जरी जन्ममृत्यातीत
झाले आहेत तरीही जगावर म्हणजेच आपल्या सारख्यांचा उद्धार व्हावा म्हणूि ते फक्त
" उपकारापुरतेच आता उरले आहेत".

पनहला अभंग आपल्याला आठवण करूि देतो आहे की आपल्याला अत्यंत दुलवभ असा हा िरदेह
नमळालेला आहे. िरदेहाचे वैनशष्ठ्य हेच आहे की फक्त िरदेहामधेच जीवाला नवचार करूि
योग्य

अयोग्य

काय

ते

ठरनवण्याचे

स्वातंत्र्य

आहे.तसे

पानहले

प्राणी " आहार , निद्रा, मॄत्यूभय, व मैर्ूि " ह्ामधे सवव जीवि काळ घालवतात.
येर्े श्री समर्ाांची एक ओवी आठवते ती म्हणजे

तर

सववच

देह परमार्ी लानवलें । तरीच याचें सार्व जालें । िाही तरी हें व्यर्वनच गेल।ें िािा आघातें
मृत्यपंर्े ॥
पण फक्त मिुष्यच " सुखदु:खाचे कारणे कोणती ? आपण शार्श्त रटकणारे सुख नमळवू शकतो
काय ? आपला निमावता कोण आहे? त्याचा व माझा काय संिंंध आहे ? मला अमरत्व नमळवता
येईल काय ? कसे? ईत्यादी प्रश्ांवर नवचार करू शकतो. असे नवचार करणे म्हणजेच अध्यात्मनवचार करणेअर्ावत देह परमार्ी लावणे होय.
ह्ा प्रश्ांची उत्तरे भगवंतािे गीते द्वारा ददलीच आहेत. उपनिषदांचे( वेदांताचे) अत्यंत जुिे
वाङ्मय पण ह्ा प्रश्ांचीच उत्तरे सांगतात. व ह्ानशवाय आपल्या संतांिीही ह्ावरचे
मागवदशवि " गार्ा, दासिंोध, ज्ञािेर्श्री, भागवत ईत्यादी ग्रंर्ांद्वारे के लेले आहे.

म्हणूिच अशा ग्रंर्ांचे वाचि करूि , त्यात जे सांनगतले आहे तसे वागूि आपण आपला उद्धार
करू शकतो. आता आपल्या पैकी िंरे च जण सत्तरीला आलेलो आहोत. मग उशीर झाला की
काय असे वाटण्याची पण शक्यता आहे. आहे. दुसऱ्या अभंगामधे तुकाराम महाराज आपल्याला
ददलासा देताहेत की कांही हरकत िाही. अजूिही वेळ हाती आहे व त्याचा सदूपयोग करता
येईल.
आता आपल्याला ह्ा दोि अभंगाचा नवचार करूि अर्व पाहता येतो.
दोन्ही अभंगांच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण

:-

१) पनहल्या अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण
प्रस्ताविेमधे आपण पानहलेच की िरजन्म दकती महत्वाचा आहे. महाराज म्हणताहेत की
अरे िंािंा, तुला हा िरदेह अिेक योबिमधे दफरूि आल्यावर नमळालेला आहे. आता एकच काम

कर व ते म्हणजे भगवंताशी िाते जोड. त्याला आपलेसे कर. ( ह्ासाठीच शास्त्रांमधे मवनवधा
भक्ती सांनगतल्या आहेत. ) हे िाते जोडायचे तर तुला एकच गोष् करावी लागेल. ती म्हणजे
कांही अशा कल्पिा तू धरूि िंसला आहेस त्यांचा त्याग कर.
मुख्यत: ह्ा कल्पिा म्हणजे १) नवत्तेषणा ( धि-पैसा असला की सवव सुखे नमळतील असे वाटणे
व म्हणूि पैसे कमनवण्यासाठीच सवव आयुष्य खचव करणे ). २) दारे षणा पुरुषाला वाटणारे
स्त्रीसुखाचे आकषवण व स्त्रीला वाटणारे पुरुषसुखाचे आकषवण ) ह्ामुळेच वंशवृद्धी होते व तेही
आवश्यकच आहे. पण कांही वयािंतर ही ईषणा असणे अयोग्य असेच आपली शास्त्रे सांगतात.
३) लोके षणा :- प्रनसद्धीची हांव. ही ईषणा प्रत्येक नशकलेल्या व्यक्तीला असू शकते.

ह्ा सारख्या ईषणा माणसाच्या वासिा वाववतात व जर मरे तेवेळी एखादी वासिा नशल्लक
असेल तर त्या वासिेप्रमाणे जन्म येतो. उदाहरणार्व दारे षणेमुळे कु त्र्याचा जन्म येण्याची
शक्यताच जास्त असेल.
भागवतामधे हरीणाच्या वासिेत गुंतल्यामुळे जडभरताला हरीणाचा जन्म ह्ावा लागला ही
कर्ा आहे.

परं तू जर मला फक्त भगवंताच्या भेटीचीच वासिा असेल तर काय होईल? उत्तर सोपे
आहे. भगवंत हा जन्ममृत्यातीत आहे. म्हणजेच अशी त्याच्या भेटीची वासिा मला मोिच
देणारी असाणारीच आहे.
अभंगात तुकाराम महाराज हेच सांगताहेत की अशी वासिा आता मिामधे यायला हवी व
म्हणुि आता पंढरीची वाट धरा अर्ावत सगूण भगवंताच्या स्मरणाची स्वत:ला सवय
लावा. त्याचे स्मरण हेच आिंदाचा मुख्य स्त्रोत आहे. महाराज स्वता:चेच उदाहरण देऊि
सांगताहेत की मला जसा पांडुरंगाच्याच िामस्मरणाचा छंद लागला आहे तसा तुम्ही स्वत:ला
िामस्मरणाचा छंद लावूि घ्या.

ह्ा पुढचा दुसरा अभंग आपणा सवाांिाच असा ददलासा देतो आहे की जरी आतापयांत आपण
कांनहनह साधिा जसे िामस्मरण के ले िसले तरीपण हरकत िसावी. जन्म व्यर्व गेला की काय
अशी बचता करू िये. घािंरूि जाऊ िये.

अभंग २ चे अर्वस्पष्ीकरण :अभंगाच्या १ व २ ह्ा कडव्यांमधे महाराज म्हणताहेत की : हे हरी हे िंरे झाले की मला अजूि
मृत्यू आलेला िाही. येर्पयांत म्रुत्यू पासूि वाचलो हे फार िंरे झाले. आता जे कांही आयुष्य उरले
आहे ते मी तुम्हाला समपवण करतो आहे.

( ही काळाचीच कृ पा आहे की ) आजपयांत काळािे मला अवसर ददला आहे. त्यामुळे माझ्या
आयुष्याचा िाश झालेला िाही. आत जे पूवी मी घालवले ते आयुष्य़ जरी फोलपटाप्रमाणे व्यर्व
गेले तर जाऊ दे. निदाि आता तरी मी िंाकी उरलेले आयुष्य आहे त्त्याचा योग्य उपयोग
करे ि. व मला जे काय साधायचे आहे ते साधूि घेईि.

जो योग्य प्रयत्न करूि ह्ाच देहामधे मुक्ती नमळवतो त्याला पुढचा जन्म कसा येईल ह्ाची
काळजी करण्याची खरे तर आवश्यकतच रहाणार िाही. भागवतामधे वणवि आहे की
परीनितराजाला ७ ददवस भागवताऐकू िच मुक्ती नमळाली. आपल्या जवळ िक्कीच सात
ददवसांपेिा जास्त वेळ आहे. तो व्यर्व घालवायचा िाही एवढे समजले की पुरे होते.

मागच्या अिेक अभंगांच्या नववरणातूि एक मुद्द स्पष् होतो की जो माणूस फक्त देहसुखाच्याच
मागे धावत असतो त्याला अिेक जन्म घ्यावे लागतात. कारण एका वासिे-पूती िंतर
नमळालेल्या भोगांची आठवण रहाते. ह्ा आठवणीलाच वासिेचे िंीज-रूप होणे म्हणताता

येते. कधी कधी असे िंीज ह्ाच जन्मी फळाला येते. कधीकधी तसेच रहाते व त्यामुळे व पुढच्या
जन्माची तयारी िकळत होते. ह्ा वासिा अिेक प्रकारच्या असता, उदाहरणार्व :शरीरसुखािंद्दलच्या, उत्तमोत्तम खायला नमळावे, घरदारा असावे, माि कीती नमळावी , सूड
घ्यावा , िंदला घ्यावा अशा वासिा, संपत्ती नमळावी, सवव जग पहावे अशा
वासिा, ; इत्यादी. यादी जेवढी करावी तेवधी लांिंतच जाईल.

पण जर माणूस ह्ा अज्ञािनिद्रेतूि जागा झाला व त्याला कळले की फक्त भगवंताची भेट
होण्यातच खरे जीवि सार्वक आहे तसेच त्याला हे पण कळते की सवव मािपाि वगैरे तात्पुरतेच
असतात. कांहीकाळािंतर ते सवव नवसरले जातात. त्यांच्यापासूि नमळणारा आिंद वा दु:ख ही
पण तात्पुरती अर्ावत िाशवंतच असतात.
म्हणुिच खरा भक्त ह्ा सवाांची तमा िंाळगत िाही. हाच मुद्दा अभंगाच्या शेवटच्या
कडव्यामधील " आता देहासंिंध
ं ीचे जे माि-दंभ ईत्यादी अपचार आहेत व त्यांच्यामुळे
नमळणारे सुख आहे त्याला आग लागॊ ! मी ते नमळावे म्हणूि प्रयत्न करणार िाही "ह्ा
चरणांमधे आलेला आहे.
ह्ा जागे होण्यािंद्दल उद्सगार अभंगाच्या ३ कडव्यामधे दॄष्ांत देऊि सांनगतले आहेत. .
येर्े तुकाराम महाराज म्हणतात की
१) जसा कोणी एखादा पाण्यात पडू ि िंुडला पण िंतर तो दकिाîrÉÉ ला लागला की त्याचे
िंुडणे खॊटे ठरते, ककवा
२) स्वप्नामधे जर दु:ख झाले , ते दु:ख जागे झाल्यावर नशल्लक रहात िाही,
३) जेवतािा शेवटचा घास जर गॊड असेल तर मग आधी खाल्लेल्या अन्नाची चव उरत िाही;

तसेच एकदा कां भगवंताच्याभेटीचे सुख नमळाले की िंाकीची सवव सुखे नमळनमळीत
होतात. त्यांची आसक्ती रहात िाही. म्हणूि भगवंत भेटीची तळमळ लागणे हेच खरे जागे होणे
होय.

असा जागा झालेला माणुस सतत भगवंताच्याच स्मरणात असतो. त्याचे भगवंताशी प्रेमाचे िाते
जुळते. ह्ा िात्याचे स्वरूप कधी मैत्रीचे ( अजूवि व कृ ष्णाचे ) , दासाचे ( समर्व
रामदास ) , पती-पत्नी चे ( मीरािंाईंचे ) , घरमालक व चाकराचे ( एकिार्हाराज व
श्रीखंड्याचे ) असे असते.
असे िाते जडले की भगवंत अशा भक्ताचा योगिेम वहातो. शरणागत भक्तांचे रिण करणे असे
भगवंताचे कौतुक आहे
महाराज तर म्हणताहेत की जरी भक्तामधे कांही दोष असले तरी पण सुयावचा उदय झाल्यावर
जसा अंधाराचा िाश होतो ; तसेच एकदा कां भगवंताशी िाते जुळले की सवव दोषांचे निरसि
होते.

ह्ा स्वािुभवाच्या जोरावरच महाराज अभंगात सांगतात की हे भगवंता ,मी हांक ददल्यािंरोिंर
तुम्ही धावूि आलात व माझे संकटामधे तुम्ही रिण के ले आहे. मी तुम्हाला शरण आलो आहे.

अभंगाची नशकवण :र्ोडक्यात अशी शरणागती साधणे व िामस्मरण करणे हे दोि उपाय ह्ा अभंगांद्वारे आपल्या
सवाांिाच ह्ा मिुष्य जीविाचे सार्वक करण्यासाठी तुकाराम महाराजांिी सांनगतले आहेत.

ह्ासाठी समर्व म्हणतात तसे “संसार त्याग ि कररतां ।प्रपंच उपाधी ि सांनडतां । जिामधे
सार्वकता । नवचारे ची होये ॥
येर्े नवचार म्हणजे नववेकािे खालील प्रमाणे आचरण करणे होय.भगवंता नवषयी अिन्य भाव
ठे वूि जगामधे वावरणे. त्यासाठी

१) जमेल तेवढे वाचेिे सतत भगवंताचे िाम जसे " श्रीराम, ॐ िम: नशवाय ईत्यादद घेणे.
२) भगवंतच सवव कताव-करनवता आहे हे ध्याि मधे ठे वूि आपल्याकडे जे काम येते ते त्याचीच
पूजा करतो आहे ह्ा भाविेिे िीटपणे करणे.
३) तसेच ह्ा जगामधे जे जे कांही आहे उदाहरणार्व आपल्याजवळ असलेली संपनत्त, आपली
मुलेिंाळे , घरदार ईत्यादी सववकांही , त्याचा खरा स्वामी भगवंतच आहे हे समजूि
रहाणे, समाधािी वृत्ती ठे वणे.
४) भगवंत सववभूती आहे हे समजूि प्रत्येकािंरोिंर प्रेमािे ,िीती न्यायाचा व्यवहार करणे.,
असा अर्व आपण घेऊि जर स्वत:ची वागणूक ठे वावी ,तर मग आपोआपच जन्मसार्वक होईल
हीच नशकवण येर्े आहे असे मला वाटते.
ॐ
**************
अभंग :- काळ कोणासाठी र्ांिंत िाही तरी त्वरा करूि जन्मसार्वक करावे.
आयुष्य मोजावया िंैसला मापारी। तूं कां रे वेव्हारी संसाराच्या ॥ १॥
िेईल ऒढॊिी ठाऊकें िसतां । ि राहे दुनिंत्ता हररनवण ॥ २ ॥
कठीण हें दु:ख यम जाचतील । कॊण सोडनवल तये ठायीं ॥ ३॥
राहतील दुरी सज्जि सोयरर । आठवीं श्रीहरी लवलाही ॥ ४॥
तुका म्हणें दकती करशील लंडाई । होईल भंडाई पुढें र्ोर ॥ ५॥

अभंगाचा शब्दार्व :अरे , तुझें आयुष्य मोजण्याकरता काळ स्वत:च मापाड्या म्हणजे मोजणारा होऊि िंसला
आहे, असें असूिही तू ह्ा संसाराच्या व्यवहाराच्या मागे काय लागला आहेस ! ॥ १॥
तुला ि कळताच तो तुला घेऊि जाईल, म्हणुि तू आता हररबचतिावांचूि दुनिंत्त राहू िकोस ॥
२॥

तुझ्याकडु ि झालेल्या पापकमाविंद्दल यम तुला मोठी नशिा करे ल, ते दु:ख फार मोठे कठीण
असते. त्या दु:खापासूि तुला कोण सोडवेल ? ॥ ३॥
तुझे सगेसोयरे नमत्र िातेवाईक त्यावेळेला सवव दूर होतील. याकरता त्वरा कर व हरीबचति कर
॥ ४॥
तुका म्हणतो की आता दकती दांडगाई करशील?; असे वागशील तर शेवटी तुझेच िुकसाि
होईल.॥५

अभंगाच्या मागची भूनमका :-

गीतेच्या ८ व्या अध्यायामधे भगवंतािे मृत्यूिंद्दल खोल नवचार मांडलेले आहेत. िनचके तािे पण
छांदोग्य उपनिषदामधे मृत्यूनवषयी यमराजाला प्रश् नवचारलेला आहे.
सवव संतांचे सांगणे हेच आहे की जीव व्यक्त दशेला येतो तो जन्म व अव्यक्तात परत जातो तो
मृत्यू. हे त्याचे जाणेयेणे जीवाला जोवर मुक्ती नमळत िाही तोपयांत चालू असते. ह्ा व
निरनिराळ्या जन्मांमधे दु:खच जास्त भोगावे लागते.आिंदाचा काळ फार र्ोड्या वेळाचा
असतो.फक्त मािव जन्मातच

ह्ा दुष्चक्रामधूि सुटण्याकरता प्रयत्न करता येतात.

परं तू माणसाला दैिदं दि जीविांत अनवद्येच्या प्रभावामुळे मृत्यूचे स्मरण राहात िाही.अटळ
मृत्यू , कधी येईल हे कोणालाच कळत िाही. म्हणूि वेळ वाया ि घालनवता योग्य प्रयत्न
करणेच महत्वाचे आहे. हेच समजावणारा हा तुकाराम महाराजांचा उपदेशपर अभंग आहे .

अभंगाच्या अर्ावचे र्ोडक्यांत स्पष्ीकरण:-

तुकाराम महाराज अभंगाच्या पनहल्या व दुसîrÉÉ चरणामधे एक प्रश् नवचारूि आपल्याला

जागे करीत आहेत. महाराज म्हणताहेत की अरे िंािंा, काळ तुझे आयुष्य मोजतोच आहे हे तुला
माहीत आहेिा?, मग तरीही आपले स्वनहत साधण्याचे सोडु ि तू संसाराच्या व्यर्व व्यवहारामधे
कां गुंतला आहेस? यम तुला कें व्हाही घेऊि जाईल. म्हणुिच ईर्श्राला नवसरण्याचा दुनिंत्तपणा
करू िकोस.
येर्े एखादा म्हणेल की जर मी संसाराकडे लि ददले िाही तर मला अिेक दु:खांिा तोंड द्यावे
लागेल. मग मी ईर्श्राला कें व्हा आठवू? वेळच खरे तर पुरत िाही आहे. आपल्यापैकी सवाांिाच
हा प्रश् नवचारावासा वाटतो व असे वाटते की संत सांगतात ते चूक तर िसेल? आपल्याला
सध्यातरी तसे वागणे कठीणच आहे असेच िंहुतेक सवाांिा वाटते.

ह्ा समस्येवर तोडगा कोणता ह्ाचे उत्तर तुकाराम महाराजांिी " ईर्श्राला नवसरण्याचा
दुनिंत्तपणा करू िकोस " असेच ददलेले आहे व ते अभंगाच्या पनहल्या चरणामधेच आलेले आहे.

हे दुनिंत्तपण टाळणे कसे शक्य आहे त्याचे सोपे मागवदशवि दासिंोधामधे आढळते. (तुकाराम
महाराजांचे पण असे अभंग आहेत.) येर्े आधी इतर कांही संत काय सांगतात ते पाहणे योग्य
ठरे ल.
उदाहरणार्व कांही संताची वचिे पाहूया.

१) शंकराचायव :- "भजगोबवदम् "हे स्तोत्रच ह्ासाठी श्रीमद् शंकराचायाांिी सांनगतले
आहे. नचन्मय नमशिचे ह्ा स्तोत्रावर नववरणपर पुस्तकच आहे. स्तोत्रातला एकच श्लोक
वािगीदाखल खाली देतो आहे.
.िंालस्र्ावत् क्रीडसक्त: तरूणस्र्ावत् तरूणी रक्त: वृद्धस्र्ावत् बचतामग्न: परे ब्रह्मणी कोनप ि
लग्न:||

२) किंीरांचा ह्ाच अर्ावचा दोहा आहे
िंचपि िंीता खेलखेलमें भरर जवािी सोया ! । देख िंुढापा सोचे अिं तू क्या पाया क्या
खोया?||
देर िही है अिं भी िंंदे ; ले ले उसका िाम रे । िंोलो राम िंोलो राम िंोलो राम राम राम ॥

३)समर्व रामदासांिी दासिंोधामधे " स्वगुणपरीिा निरूपण " िांवाचे चार सलग समास
सांनगतले आहेत. त्यामधे सववसामान्य माणूस आपले जीवि कसे व्यर्व घालवतो ह्ाचे वणवि
आहे.
ककवा रामदासांचे खालील दोि श्लोक पाहता येतील..
मिा पाहतां सत्य हे मृत्यूभूमी । नजतां िंोलती सववही जीव मी मी ॥
नचरं जीव हे सववही मानिताती। अकस्मात सांडूनिया सवव जाती ॥ श्लोक १५ वा॥
मिा सांग पां रावणा काय जालें । अकस्मात तें राज्य सवे िंुडालें॥
म्हणोिी कु डी वासिा सांनड वेगी । िंळें लागला काळ हा पारठलागी ॥ श्लोक १४ वा॥

सवाांचे सांगणे हेच की दुनिंत्त पणे आयुष्य व्यर्व दवडू िका (दुनिंत्त पणे वागणे म्हणजे ईर्श्राचे
स्मरण ि ठे वता जीवि जगणे.)
. हे कसे साधायचे त्यावर दासिंोधामधे िामस्मरण समासामधे समर्व रामदास स्वामीचे
मागवदशवि करतािा म्हणतात की
“कांहीच ि करूनि प्राणी । रामिाम जपे वाणी । तेणें संतष्
ु चक्रपाणी । भक्तांलागी सांभाळी ॥"

कांहीच ि करणें म्हणजे " मी कताव , मी भोक्ता ह्य़ा भाविेला रजा देणे होय”. गीतेमधे अशा
वागण्याला निष्काम कमवयोग असे म्हणले आहे. आपण जर स्वत:च्याच आयुष्यातल्या

घटिांकडे खरा कताव कोण होता ह्ा दृष्ीिे पाहीले तर भगवंतच खरा कताव करनवता आहे हे
सहज लिांत येऊ शकते. हेच सतत लिांत राहाण्यासाठीच भगवंताचे स्मरण करत रहायचे ही
सोपी युक्ती संतांिी सांनगतली आहे.
अभंगाच्या नतसऱ्या चरणामधे महाराज सांगताहेत की जर तू असे के ले िाहीस तर तेच सवाांत
मोठे पाप करणे आहे. या पापाची नशिा तुला यम देईलच ह्ात संशयच िाही. ही नशिा म्हणजे
पुि: जन्म पुि: दु:खे भोगणे . ह्ा नशिेचा काळ जन्मोजन्म चालत राहणारा असल्यािे हीच
सवाांत भयंकर नशिा आहे असेच म्हणता येते.

अभंगाचा ४ र्ा चरण हेच सांगतो की जेंव्हा मृत्यु येतो तेंव्हा त्यावेळी िंायको, मुले वा ईतर
कोणीही िातेवाईक, नमत्र, सगे सोयरे मदत करू शकत िाहीत. जशी वासिा असेल तसाच
पुढचा जन्म ती वासिा भोगण्यासाठी येतो. जर फक्त ईर्श्राच्या भेटीची वासिा असेल तर मात्र
मग अशा व्यक्तीिे शेवटचा िण गोड के ला असेच म्हणता येते, ह्ा ईर्श्रभेरटच्या वासिे मुळेच
मुक्ती नमळू शकते हे सहज समजण्यासारखे आहे.

ह्ािंतर अभंगाच्या ५व्या ( शेवटच्या ) चरणामधे तुकाराम महाराजांिी दांडगाईिे वागणे
म्हणजे भगवंतास नवसरूि वागणे सोडा असे सांनगतले आहे व हाच ईशारा ददला आहे की असे
वागणे स्व:त:चाच घात करणारे आहे.
अभंगाची नशकवण :प्रत्येकािे आपण सध्या कसे जगतो आहोत हे िेहमी तपासूि स्वत:मधे योग्य ती सुधारणा करावी
व िरजन्माचे सार्वक करूि घ्यावे हीच ह्ा अभंगाची नशकवण आहे.
ॐ
**************

अभंग :- म्हातारपण जवळ येत आहे .सावध व्हा.

जरा कणवमूळीं सांगो आली गोष्ी । मृत्यानचये भेरट जवळी आली ॥ 1 ।।
आतां माझ्या मिा होईं सावधाि । औम पुण्याची जाण कायवनसनद्ध ॥ 2 ।।
शेवरटल घडी िंुडतां िलगे वेळ । साधावा तो काळ जवळी आला ॥ 3 ।।
तुका म्हणे बचती कु लींची देवता । वारावा भोंवता शब्द नमर्थया ॥ 4 ।।
अभंगाचा शब्दार्व :
माझे म्हातारपण आता जवळ आले आहे व मृत्युची भेट होण्याची वेळजवळ आली आहे
हे मला सांगत आहे. तरी हे माझ्या मिा आता सावध हो व ॐ च जप हे पुण्यकमव
करायला लाग. आयुष्याची शेवटची घडी येईल तेंव्हा वेळ नमळणार िाही म्हणूि आता
वेळ योग्य रीतीिे वापर. तुका म्हणतो की कु लदेवतेचे बचति कर ; िंाकीचे सारे िंोलणे
व्यर्व आहे.
अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी लागणारी कांही मानहती:
हा अभंग आपले लि मिुष्यजन्माचे अग्रीम ध्येय मोिप्रानप्त आहे त्याकडे वेधण्यासाठी
महाराजांिी नलनहला आहे
तुकाराम महाराजांिी आधी सांनगतलेल्या अभंगाप्रमाणे माणसािे त्याचा प्रत्येक िण
मोिप्राप्तीचे ध्येय गाठण्यासाठी उपयोगांत आणायला हवा. पण आपण तसे वागत
िाही. िंाल्यावस्र्ेमधे

खेळण्यात, तारूण्यावस्र्ेत

संसारासाठी

प्रयत्नांमधे

व

नवषयसुखाच्यामागे धावण्यांत घालवतो.अिेकांची ही समजूत असते की म्हातारपणी
वेळ जात िाही व इतर कांही व्यवधािे िसतात ह्मणूि मोिप्राप्तीसाठीचे प्रयत्न फक्त
म्हातारपणी करावे.
परं तू संतांिी मात्र असे करू िये हेच िेहमी सांनगतले आहे.
शंकराचायव त्यांच्या प्रनसद्ध भजगोबवदम् स्तोत्रामधे म्हणतात की
िंालस्र्ावत दक्रडासक्त: । तरुणस्र्ावत तरूणीरक्त: |
वृध्धस्र्ावत बचता मग्न:| परे ब्रम्हणी कोsनप ि लग्न:।

तसेच संत किंीर म्हणतात की
िंचपि िंीता खेल खेल में भरी जवािी सोया ।
देख िंुढापा सोचे अिं तू क्या पाया क्या खोया ।।
देर िही है अिं भी िंंदे ले ले उसका िाम रे ।।
िंोलो राम िंोलो राम िंोलो राम राम राम
म्हणूि उपाय हाच की " रामिाम" घ्यावे, गोबवदाचे स्मरण करावे.
दोन्ही श्लोकांच अर्व एकच आहे.िंाल्यावस्र्ा खेळण्यात गेली, तारुण्यावस्र्ेत
संसारामागे धावण्यात वय गेले व आता म्हातारपण आल्यावर आजारपणे व
काळजीमधे काळ जातो आहेअसेच सवाांचे होत आहे. कॊणालाच मोिासाठी वेळ द्यावा
हे कळत िाही .

आधीच्या अभंगामधे आपण पानहलेच आहे की हीच िंद्धांची जीविपद्धती असते.ह्ाच
पररणाम म्हणजे जन्ममृत्यु चक्रामधे माणूस दफरत राहातो.

दोन्ही श्लोकांद्वारे हाच संदश
े आहे की
आता जागे व्हा . अजूि उशीर झालेला िाही. भगवंताचे िामस्मरण करा ( शंकराचायव
गोबवदाचे स्मरण करा म्हणतात, किंीरजी रामिामाचे )
अभंगाची नशकवण :
अभंगाच्या शेवटच्या दोि कडव्यांमधे तुकाराम महाराज म्हणतात की " आता तरी
जागे व्हा. कु लदेवतेचे स्मरण बचति करा.
तुकाराम महाराज कु लदेवतेचे स्मरण ह्ा साठी करायला सांगताहेत कारण खालील
प्रमाणे आहे.
आपल्या देशामधे प्रत्येक कु टुंिंाची एक कु लदेवता असते. असा नवर्श्ास आहे की
कु लदेवता कु ळाचे रिण तर करतेच नशवाय पुण्यकमाांसाठी मदत पण करते.

शेवटी सगळ्या देवता ह्ा त्या परमेर्श्राचीच वेगवेगळी रूपे आहेत व म्हणूि
कु लदेववतेचे स्मरण बचति पण परमेर्श्रालाच पोहोचते, आनण मोिाकडेच
िेते.ह्ािंद्दल खालील श्लोक प्रनसद्ध आहे..
आकाशात पनततं तोयं यर्ा गछ्छनत सागरम् ।
सवव देव िमस्काराि् के शवं प्रनत गछ्छनत ॥
श्लोकाचा अर्व हा अहे की जसे आकाशामधूि पडणरे सवव जल शेवटी सागरालाच
नमळते , तसेच सवव उपासिा अंती परमेर्श्रालाच पोहोचतात.खरे तर भगवंत सववत्र
आहे . आपल्या हृदयामधेपण तोच आहे. त्याला आपण आत्मा -अंतरात्मा ह्ा िावांिी
संिंोधतो. आपल्याला आतल्या आवाजाद्वारे तोच मागवदशवि करीत असतो पण आपण
त्याकडे लि देत िसतो. आपल्याला आवडणाîrÉÉ देवतेचा जप करतािा आपण
त्यालाच स्मरत असतो.म्हणुिच तुकाराम महारज आपल्याला कु लदेवतेचे स्मरण
करायला सांगत आहेत. ह्ालाच भगवन्नामस्मरण करणे म्हणतात.आपण जसे आणखी
कांही अभंग पाहू तसे तसे " सववच संत िामस्मरणावर कां भर देतात हे स्पष् होईल.
ॐ
**************
अभंग :_ जागे व्हा.सागणारा.
आंता उघडी डोळें । जरी अद्यापी ि कळे । तरी मातेनचया खोळे । दगड आला पोटासी ॥ १ ॥
मिुष्य्त्देह ऐसा निध । साधील तें साधे नसद्ध । करूनि प्रिंोध । संत पार उतरले ॥ २ ॥
िाव चंद्रभागे नतरीं । उभी पुंडनलकाचे द्वारीं । कट धरुिीयं करीं। उभाउभीं पालवी ॥ ३॥
तुका म्हणे फु कासाठीं । पाबय घातनलया नमठी । होतो उठौठी \ लवकरीच उतार ॥ ४ ॥
’

अभंगाचा शब्दार्व:-

जर अद्यापीही तुला कळले िसेल,तर आईच्या पोटी तू दगड म्हणुि जन्मलास असे म्हणावे
लागेल. आता तरी डोळे उघड.॥१॥
मिुष्यदेह अत्यंत अिमोल आहे .ज्यांिी त्याचे सार्व के ले तेच खरे शहाणे.संतांिी हे के ले व
परलोक साधला॥ २॥
भगवंत चंद्रभागातीरी कटीवर हात ठे ऊअ उभा आहे.त्याचा चरणांिा नमठी मार म्हणजे
सववकांही साध्य होईल॥ ३+४॥हे
अभंगाचा भावार्व समजण्यासाठी लागणारी मानहती :
हा अभंग कोणाला उद्देशि
ू म्हटला आहे?
जर आपण आपल्या आयुष्याकडे पानहले तर असे आवळते की आपल्या जीविामधे अशा अिेक
घटिा , प्रसंग येतात ( उदा. जवळच्याव्यनक्तचा मृत्यु ) ज्यांमुळे आपण आपल्या जीविाच
नवचार करु लागतो. आपला जन्म कशासाठी झाला ह्ावर नवचार करू लागतो. मग खरे तर
लिांत येते की मृत्यू हा अटळच आहे व त्यापासूि सुटका होईल कां असे पण मिांत नवचार
येतात हे नवचार र्ोडवेळ तरी मिांत राहतातच. अध्यात्म ह्ावर उपाय सांगते असे पण मिास
पटते. मि:शांती प्रत्येकालाच हवी असते.
परं तू नह मिाची अवस्र्ा फारवेळ रटकत िाही. कांही ददवसांिंतर लोक परत आपापल्या नित्य
व्यवहारं मधे पुन्हा गुंतुि जातात. कारण आलेले वैराग्य िणैकच असते. अशा वैराग्याला
स्मशािवैराग्य असे म्हणतात. आपण पुन्हा िंद्ध नस्र्नतमधे येतो.
कनधकधी मात्र नत्रनवधतापाच्या अिुभवामुळे माणसे ह्ातुि सुटका होण्याचा कांही मागव
आहे कां ते शोधू लागतात व अध्यात्माकडे वळतात. मिाच्या ह्ा नस्र्नतला मुमुित्व
येणे म्हणतात. जरी अंगी मुमुित्व आले तरर ते पुरेसे िसते.ह्य्त्यचे कारण म्हणजे
आपल्या पारठमागे अिेक उपाधी असतात. संसार असतो. संसार चलवण्यासाठी पैसे नमळवणे
भाग असते, निरनिराळे उपभोग घ्यायचे असतात, घर िीट चालवायचे
असते.म्हातारपणाची सोय करायची असते.ईत्यादद अिेक उपानध असतात. पैसा पुरेसा असेल
तर हे सवव करणे शक्य होईलसे वाटत असते.

.
संत तुकाराम महाराज म्हणतात की अशी माणसे खरे तर झोपलेलीच असतात कारण त्यांिा
मिुष्यजन्माच्या मुख्य ध्येयाची जाणीवच िसते.
हा अभंग महाराजांिी अशा मंडळींसाठीच सांनगतला आहे.

अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :महाराज म्हणतातहेत की िंािंारे फार उशीर झालेला िाही. निदाि आतातरी डोळे उघड व
मोिाच्या साठी योग्य मागाववर वाटचाल करायला सुरवात कर. जर तू हे करायला
तयार िसशील तर तू व्यर्वच तुझ्या आईला ( नजिे तुझा जन्म िीट व्हावा म्हणूि अिेक
यातिा व त्रास सोसले ) जन्म देण्यासठी त्रास ददलास. तुला दगडाचीच उपमा देणे योग्य
होईल.हा िरजन्म नमळणॆ ही अत्यंत दुमीळ संधी तुला नमळालेली आहे ती व्यर्व घालवू िकोस.
खानलल मुद्सद्यावर नवचार के ला तर ही संधी दुमीळ कशी ते समजते.
सध्याच्या

नवज्ञािाप्रमाणे

व

आपल्या

शास्त्रांप्रमाणे

जीवांच्या

८४

लि

योनि

आहेत. फक्त माणूसच िंुद्धी असल्यामुळे मी कोण?, कोठू ि आलो? माझे खरे स्वरूप काय ? देव
म्हणजे कोण? त्याचा व माझा सम्िंंध काय? जन्म-मृत्यु चक्रामधूि माझी सुटका होऊ शकते
कां? कशी? अश्या प्रश्ांवर नवचर करू शकतो. जगामधे असलेल्या अिंत माणसांपैकी फारच
र्ोडेजण हा नवचार करतात . िंादकची माणसे

आहार, निद्रा, मैर्ुि हेच जीवि जगणे

समजतात. म्हणुिच महाराज म्हणतात की नह िरजन्माची संधी दुमीळ आहे.
तुकाराम महाराज पुढे म्हणतात की कांही जणांिा हे समजले व त्यांिी मोिप्राप्ती
करूि घेतली. तुम्हीपण

त्यांच्याप्रमािे

भक्ती /ज्ञाि

अशा

मागाववरुि

जाऊि मोिप्राप्ती

करूि घेऊ शकता.
आता हे कसे करायचे तेच महाराज भक्त पुंडनलकाचे उदाहरण देऊि स्पष् करीत आहेत.
भक्त पुंडनलक हे त्यांच्या आई-वनडलांिाच भगवंत मािूि त्यांची सेवा करीत होते. रटच त्यांची
साधिा होती. ह्ा भनक्तमुळे पांडुरंग त्यांिा भेटायला आले. तेंव्हा पुड
ं नलकािे पुढे ठे वलेल्या
नवटेवरच पांडुरंग नतष्ठत उभे रानहले. भगवंत आपल्या भक्तांवर असे प्रेम करतो.सववच संतांिी ही

ग्वाही ददलेली आहे की भगवंत आपल्या भक्तांवर नि:सीम प्रेम करतो. . भक्ताचेही भगवंतावर
असेच प्रेम असते. दासिंोधामधे समर्व रामदास म्हणतात की " देव म्हनणजे आपुला प्राण ।
प्राणासी ि करावे निवावण । परम नप्रतीचे लिण । तें हें ऐसें॥ ऐसें परम सख्य धररतां\ । देवास
लागे भक्ताची बचता।
भगवतामधे

असे

म्हटले

आहे

की

सत्ययुगांत

ध्यािािे , द्वापारयुगांत

षोडशोपचार

पूजेिे , त्रेतायुगांत होम व यज्ञ के ल्यािे मुक्ती नमळते. पण ह्ा कलीयुगात प्रेमिे के लेली भक्तीच
मुक्ती नमळण्यास पुरेशी आहे.
िामस्मरण भक्ती ही िेहमी कामें करतांिा सुद्धा करता येते. असो.भक्ताचेही भगवंतावर असेच
प्रेम असायला हवे हा मुख्य मुद्दा येर्े आहे.म्हणुिच अभंगाच्या शेवटच्या चरणांमधे तुकाराम
महाराज म्हणतात की उठा व त्या पांडुरंगाच्या चरणांिा घट्ट नमठी मारा . म्हणजेच त्याला
िणभरही नवसरू िका ( िामस्मरण सतत करा ) . असे के ले तर तुम्ही हा भवसागर सहज पार
करूि जाल.
अभंगाची नशकवण :- प्रपंच करीत असतािाच िामस्मरण करावे व जन्म सार्वक करावे.
ॐ
**************

अभंग :- तू काळाचा घास होणार आहेस हे ध्यािात घे.
अवघानच आकार ग्रानसयेला काळें । एकनच निराळें हरीचे िाम ॥ १॥
धरूनि रानहलो अनविाश कं ठी । जीवि हे पोटीं सांठनवले ॥ २॥
शरीर संपत्ती मृगजळासमाि । जाईल िासोि खरे िोहें ॥ ३॥
तुका म्हणे आतां उपाधीच्या िांवें। आनणयेला देवें वीट मज ॥ ४॥
अभंगाचा शब्दार्व:
जे जे ददसते ते सववकांही कालांतरािे िष् होते फक्त हरीिाम ह्ाला अपवाद आहे.हे िाम कं ठी
धरावे. शरररसंपत्ती ही सवव मृगजळाप्रमाणे खोरट आहेत.िष् होतात. ह्ासवव उपाधींच मला वीट
आला आहे.
अभंगामागची भूनमका :मोिप्राप्तीसाठी अिेक मागव आहेत . त्यातलाच ज्ञाि मागव पण एक आहे. ह्ामधे आपण
अिेक प्रश्ांची उत्तरे शोधत असतो. जसे मी कोण आहे? माझे व ह्ा सॄष्ीचे िाते काय
आहे? खरा देव कोणता? खरे ज्ञाि कोणते? मला जन्म कां नमळाला आहे ? ही नवराट सृष्ी
कशी निमावण झाली? ईत्यादी.
जेंव्हा

एखाद्याला

खरे

ज्ञाि ( आत्मज्ञाि ) प्राप्त

होते

तेंव्हा

सववच

प्रश्ांची

उत्तरे

नमळतात. आशा व्यक्तीला आपण संत पुरुष म्हणतो. कांही आत्मज्ञािी पुरुष जिसंपकावपासूि दुर
जातात तर कांही जिांमधेच राहूि आपले अिुभव शब्दांकीत करतात. ह्ा वाङमयामुळे
इतरांिा पण जन्ममृत्यूच्या चक्रामधूि सुटण्यासाठी मागवदशवि होते.
प्रस्तुत अभंग असेच मागवदशवि करणारा आहे. येर्ेव आपल्याला ह्ा सृष्ीच्या िाशवंत
रूपाची जाणीव होते व अशी जाणीव झाली दक आपल्या वस्तू , नजवलगांचा नवयोग झाल्यामुळे
जे दु:ख होते त्याची धार िंोर्ट होते.

अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण:पनहल्याच ओनळमधे तुकाराम महाराज म्हणतात की सवव सृष्ी ही कालाचे खाद्य
आहे. कधीिाकधी िष् होणारी आहे.आपण हे िेहमीच अिुभवत असतो. हाच वेदांतातल एक
मुख्य नसद्धांत आहे की जे जे आपल्याला अिुभवास येते ते ते सवव िष् होणारे म्हणजेच िाशवंत
आहे.फक्त भगवंत हाच शार्श्त आहे. कारण तोच सवव नवर्श्ाचा तोच काळाचा निमावता
आहे. त्याला आपण पाहू शकत िाही पण त्याच्या िामाद्वारे आपण त्याच्याकडे पोचू
शकतो. त्याचे िामपण कालातीत आहे.
अभंगाच्या ३ ऱ्या चरणामधे तुकाराम महाराज म्हणतात की आपले शरीर व संपत्ती
सववच एखाद्या मृगजळा प्रमाणे आहेत. आपल्याला वाटत असते की ही आपली आहेत पण र्ोडा
खोल नवचार के ला तर हे म्हणणे पटू शकते. जेंव्हा माणूस मृत्यु पावतो तेंव्हा तो िंरोिंर
ह्ातले कांहीएक घेऊि जाऊ शकत िाही. जगज्जेता अलेक्झांडरची कहाणी अिेकांिा माहीत
असेल. तो मृत्यूसमयी िंरोिंर कांही िेता येत िाही म्हणूि रडला. असो. म्हणुिच ह्ाला
मृगजळाची उपमा ददली आहे. मृगजळाच्या पाण्यािे तहाि भागत िसते. पण अिेक जन्मांच्या
सवनय़मुळे आपल्याला ह्ा सवावची आसक्ती वाटत असते.
वेदांताच्या भाषेत ह्ालाच उपाधी म्हणतात. उपाधी म्हणजे जे िाही ते जोडले जाणे. जर
एखादे लाल फू ल एखाद्या नितळ काचेजवळ ठे वले तर काच लाल ददसते. तद्वतच आत्म्यािे
स्वत:ला ही शरीर व मिाची उपाधी मागे लावूि घेतली आहे. सवव नवर्श् हे परब्रह्मास
िंळजिंरीिे लावलेली उपाधी आहे असे वेदांत सांगतो.
शेवटच्या ओळींमधे तुकाराम महाराज म्हणतात की त्यांिा ह्ा उपाधीची िावड वीट आला
आहे. तसेच अभंगाच्या दुसऱ्या चरणामधे त्यांिी हा वीट येण्याचे कारण पण सांनगतले आहे. ते
म्हणतात की मी देवाचे िांम धरूि ठे वले आहे. हे अमृत नमळाल्यामुळे आता त्यांिा
िंाकी सवावचा वीट आला आहे. अर्ावत हे उघडच आहे की ते जन्म मृत्यू पनलकडे पोहोचले
आहेत. जीवन्मुक्त झाले आहेत. ह्ामुळेच जगातले सववकांही त्यांिा िकोसे झाले आहे.

अभंगाची नशकवण:जेंव्हा कोणाला कांही ईच्छाच उरलेली िसेल तर मग त्याला त्या ईच्छेची पूती करूि
घेण्यासाठी जन्माची आवश्यकताच राहाणार िाही. ज्याला मोिाची वाटचाल करायची आहे
त्याच्यासाठी अभंगाद्वारे तुकाराम महाराजांिी साधिेमधे उन्नती करूि घेण्यासाठी आवश्यक
दकल्लीच ह्ा अभंगाद्वारे प्रगट के ली आहे. ह्ा अभंगाची हीच नशकवण आहे.
ॐ
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अभंग :_ आशाच माणसाला फसवूि जन्म दु:खात टाकते.
आवासानचये आशा गळ नगळी मासा । फु टोनिया घसा मरण पावें ॥ १ ॥
मरणाचे वेळी करी तळमळ । आठवी कृ पाळ तये वेळी ॥ २॥
अंतकाळीं ज्याच्या िाम आलें मुखां । तुका म्हणें सुखा पार िाही ॥ ३॥
अभंगाचा शब्दार्व :गळाला लावलेले आनमष मासा पहातो व ते खाण्याच्या आशेिे त्याचा गळा त्या गळाला
अडकतो . गळा फाटू ि असा मासा मरतो. ॥ १॥
मरणाची वेळी त्याला यातिांमुळे भगवंताची आठवण होते ॥ २॥
तुका म्हणतो की ज्याच्या मुखी अंतकाळी िाम येते त्याच्या सुखाला मयावदाच िाही॥ ३॥
अभंगामागची भूनमका :आपण आतापयांत पानहलेच आहे की जो पयांत माणसाला कसली तरी भोगेच्छा असते तोपयांत
माणुस त्या ईच्छेच्या पूती साठी प्रयत्न करत राहतो. या नशवाय दरवेळी िव्यािव्या वासिा
तयारच होत राहतात. ह्ा वासिा पुणव झाल्या िाहीत तरमग जीव पुि: पुि: िवी शरीरे धारण
करत राहतो. एकू ण जन्मम्रूत्युच्या चक्रामधे अडकू ि सतत सुख दु:खे भोगणे हे वासिांच्या मुळे
घडते.

ह्ा दुष् चक्रामधूि कॊणाची सुटका होते ते हा अभंग सांगतो . अर्ावत आपण मग काय करायला
हवे ते आपसूकच समोर येते.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :गळाला लावलेल्या आनमषाची आशा धरल्यािे मासा स्वत:चे मरण िंोलवूि घेतो असा दृष्ांत
प्रर्मच तुकाराम महाराज देत आहेत.. अिेक प्राण्यांच्या जाती आहेत. त्यांपैकी मासा
येतो. प्रत्येक प्राण्याला स्वत:चा जीव अत्यंत आवडता असतो. त्यासाठी अन्न हे हवेच. पण
माणसा नशवाय िंाकीचे सववच प्राणी आहार, निद्रा व मैर्ुि ह्ा मागेच जीवि घालवतात. ह्ा
पनलकडे आपल्याला कांही नमळवायला पाहीजे याची त्यांिा जाणीवच िसते. म्हणुिच आपि
पहातो की मासा अन्नाचे आनमष पाहूि फसतो. उं ददर बपजयावत अडकतो तेही अशाच आशेमुळे.
तुकाराम महाराज म्हणतात की प्रत्येक जीवाला मरणाचे वेळी देव आठवतो. इतरवेळी िाही.
पण माणसाला सदसद् नववेक िंुद्धीची देणगी देवािे ददलेली आहे. त्या िंुद्धीमुळेच देव ही एक
अशी शक्ती आहे की जी आपल्याला संकटांतूि ककवा दु:खांतूि सोडवू शकते असा त्याला नवर्श्ास
पण वाटतो.
तरीही माणूस पांच इं द्रीयांद्वारे नमळणारे जे जे नमळते ते ग्रहण करतो . त्यामधे त्याला आिंद
नमळतो पण तो र्ोडावेळ पुरणारा. हा आिंद परत परत नमळावा म्हणुि माणुस प्रयत्न करत
राह्तो. ह्ालाच कमव करणे असे अध्यात्मात म्हटले आहे.
कमवफलाचे दोि भाग असतात. एकामुळे फळ नमळते. दुसरा भाग वासिांच्या रूपािे नचत्तामधे
जातो. ह्ा वासिाच पुढे परत कांही कारणािे अंकुररत होतात. जर झाल्यािाहीत तर जीवात्मा
शरीर त्यागचे वेळी ह्ावासिा िंरोिंर घेऊि जातो. िंतर त्यापृण व्हाव्या म्हणूि परत जन्म
घेतो.

ह्ा चक्रामधूि सुटका व्हावी असेपण कांही जणांिा वाटते. अशांच्या साठी अभंगात महाराज
म्हणतात की भगवंताचे िांव जर मुखांत मृत्युचावेळी आले तर तो अत्यंत सुखी होतो.
अभंगाची नशकवण:पण जर अशी भगवंताची आठवण यायला हवी तर त्याची पण सवय असायला हवी.
आपल्या मिाचे एक वैनशष्ठ्य हे आहे की ज्याची त्याला आवड लागते तीच गोष् ते आपणहूि
करत राहते. . म्हणुि भगवंताचे िाव आठवण्य़ाची सवय लागायला हवी जर भगवंताच्या
भेरटचीच वासिा मिामधे असेल तर मग इतर कसलीही वासिा उरतच िाही . त्यामुळे
माणसाला मुक्ती मोि नमळतो. मोिाचे सुख हे सववसख
ु ापेिा उत्तम आहे हे आपल्याला माहीतच
आहे. म्हणुिच िामस्मरण आता[ पासूिच करा असे महाराज आपल्याला ह्ा अभंगाद्वारे सांगत
आहेत.
ॐ
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भाग ६.२ वा

ह्ा भागामधे मुमि
ु च्ू या मि:नस्र्तीचे वणवि आहे.

संतांचा उपदेश ऐकल्यामुळे वा ईतर कांही कारणांमळ
ु े िंद्ध माणसाला अिुताप होतो व
मुमि
ु त्ू व उदयास येत.े अशा मुमि
ु च्ू या मिनस्र्तीचे वणवि करणारे पुढील अभंग आहेत.

अभंग :_ मी पंचभूतात्मक ह्ा देहाच्या आधीि झालो आहे.
पंचभूतांनचयें सापडलो संदी । घातलोसें िंंदी अहंकारें ॥ १ ॥
आपुला आपण िंांधनवला गळा । िेंणेनच निराळा असतांही ॥ २ ॥
कासया सत्य मानिला हा संसार ।कां हे के ले चार माझें तुझें ॥३ ॥
कां िाहीं गेलो शरण िारायणा । कां िाहीं वासिा आंवररली ॥ ४ ॥
ककनचत सुखाचा धररला अनभलाष । तेणें के ला िाश िंहु पुढे ॥ ५ ॥
तुका म्हणें आतां देह देऊं िंळी । करूनि सांडूं होळी संनचताची ॥ ६ ॥
शब्दार्व :पंचभूतांिी निमावण के लेल्या तुरुंगात स्वत:च्या अहंकारामुळे मी िंंदी झालो
आहे.॥१॥
ह्ा शरीरापेिा निराळे असूिही मी स्वत:च स्वत:च्या गळ्यास फांस लावला आहे ॥ २॥
ह्ा संसाराला खरा मािूि मी माझी नस्र्ती अशी कां के ली ? ॥ ३॥
वासिांिा कां आवरले िाही? िारायणाला कां शरण गेलो िाही ? ॥ ४॥
ककनचत सुखाची अनभलाषा धरल्यामुळे माझे फार मोठे िुकसाि मी करूि घेतले॥५॥
तुका म्हणतो की आता ह्ा देहाचा िंळी देऊि मी संनचताची होळी करे ि॥ ६॥
अभंगाची पार्श्वभम
ू ी :आपणा सवाांिाच हे माहीत आहे की भगवंतािे आपल्याला म्हणजे फक्त माणसालाच
नवचार करण्याची शक्ती व िंुद्धीची अत्यंत दुमीळ देणगी ददलेली आहे. ही देणगी
चौरयांशी लि प्राणी योनितल्या फक्त माणसाकडेच आहे
.
प्रत्येक प्राणी आपले सवव आयुष्य आहार, निद्रा, मैर्ूि व मृत्यूभयातच सववसाधारणत:
घालवतो. स्वत:च्या शरीर रिणासाठीच कायवरत असतो. माणसांिी के लेले
आयुर्णवज्ञाि व ईतर शास्त्रांचे प्रयत्न ह्ा अमरत्वाच्या ध्येयािेच प्रेररत होत
असतात.परं तू हे सवव प्रयत्न अपूरेच असतात हे पण आपण जाणतो.
आपल्या ऋषीमुिींिी फार पूवी ह्ावर नवचार के ला आहे व स्वािुभवावरूि हे स्पष्
सांनगतले आहे की माणसाला हे अमरत्वाचे ध्येय साधणे मिुष्यजन्मातच शक्य आहे .
ट्यासाठी साम्हणूिच आपल्या शास्त्रांिी प्रयत्नपूववक हे शोधूि काढले की माणसाला
अमरत्व नमळण्यासाठी काय करायला हवे

ह्ामुळे हे स्पष् झाले आहे की , खऱ्या देवाची भगवंताची भेट हॊणे आवश्यक आहे.
ज्याला ही भेट होते तो भगवंताचा अंश होतो व अमर होतो. ( कारण भगवंत हा
जन्ममृत्यातीत आहे)
ज्याला अशी ईच्छा होते की आपण भगवंताची भेट घ्यावी व मोि साधावा त्याला
शास्त्रांमधे " मुमि
ु ू " असे म्हणतात. अशी ईच्छा मिामधे येणे ह्ालाच " मुमुिूत्वाचा
उदय होणे " म्हणतात.
अशा मुमि
ु ूच्या मिामधे कोणते नवचार येतात ते हा अभंग सांगतो.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :मिामधे मुमि
ु त्ु वाचा उदय झाला की येणारा नवचार अभंगाच्या पनहल्याच चार
ओळींमधे तुकाराम महाराजांिी मांडला आहे. मुमि
ु त्ु वाचे एक मुख्य कारण म्हणजे
संतांचे िंोल उपदेश ऐकायला नमळणे,
हे आहेच ह्ा नशवाय पूवस
व ुकृत हवेच. अिेकदा नत्रनवधतापांमळ
ु े त्रस्त झाल्यामुळे पण
माणुस मुमि
ु ू होतो.
एक मुख्य मुद्दा हा पण आहे की जरी जीवात्मा हा खरे तर िेहई
ं च मुक्त होता व सतत
ब्रह्मािंद भोगत होता , पण ह्ा दृश्याच्या आसक्तीत गुंतल्यामुळे त्यािे शरीर धारणा
के ली व स्वत:ला मऱ्याददत शक्ती असणारा समजू लागला. ह्ाप्रमाणे नजवात्म्यािे
स्वत:च स्वत:ला िंंदी करूि घेतले आहे. द्रूश्याची आसक्ती असल्यामुळे नजवात्म्याला
पंचेंदद्रयाच्या द्वारे नमळणारे भोग हवेहवेसे वाटतात. भोगांची आठवण नचत्तामधे
राह्हते. ह्ा आठवणींिा वासिािंीजे म्हणतात. जर सध्याच्या जन्मामधे वासिापूती
झाली िाही की िवे शरीरम्हणजे िवा जन्म घेणे होते व हे चक्र सतत चालू राहते.
जो मुमि
ु ू झालेला असतो त्या हे कळलेले असते पण आपण ह्ातूि कसे सुटायचे हे
मात्र समजत िसते. पण आपण आतापयांत वेळ व्यर्व घालवला ह्ाची खंत मुमि
ु ल
ू ा
वाटतेच.आपण स्वत:ला िंंधिात िंंदी के ले आहे व आता वृद्धत्वाकडे वाटचाल होत
आहे ; मग मोि नमळे ल कां ही काळजी पण वाटते.
अभंगाच्या पनहल्या दोि ओळींमधे तुकाराम महाराज हाच प्रश् स्वत:लाच
( मुमि
ु ूच्या भूनमके त जाऊि ) नवचारत आहेत की " खरे तर मी स्वतंत्रच व आिंदातच

होतो.मग मी स्व:ला असे ह्ा शरीर िंंधिात कां िंांधूि घेतले आहे. ?
असे वाटणे हीच स्वता:ला मुक्त करण्याच्या प्रवासातली पनहली नस्र्ती होय.
अभंगाच्या पुढच्या ओळींमधे मुमि
ु ल
ू ा पडलेले दोि प्रश् तुकाराम महाराजांिी
नलनहले आहे . ते प्रश् म्हणजे
१) जरी मला अिुभव येतो आहे की हे सवव दृश्यजगत िाशवंत आहे ; तरीपण मला
असे कां वाटते की जगच अनविाशी आहे?
जग ह्ा शब्दाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. त्यामधे मुख्यत: स्वत:चे शरीर,
िंायको/िवरा मुलेिंाळे , जवळचे िातेवाईक, नमत्र , घर , संपत्ती , स्वत:च्या
आवडीनिवडी हवेिकोपण, पंचेदद्रयांद्वारे नमळणारे भोग /आिंद ईत्यादी सवव कांही
येते. ह्ा सवाांची आसक्ती हीच नजवाला अिेक जन्म व अर्ावतच मृत्यू ह्ामधे दफरवत
असते.
२) असे असूिही मला ही आसक्ती कां वाटते ?
तुकाराम महाराजांिी लगेच पुढचा प्रश् पण नलनहला आहे. हा प्रश् म्हणजे :-िारायण
मला ह्ातूि मोकळे करे ल हे तर मला माहीत आहे. तरीही हे सवव समजूि उमजूि
सुद्धा मी िारायणाला कां शरण गेलो िाही? येर्े आपण िारायणाला शरण जावे हा
भाव / नवचार मिामधे उत्पन्न झाला आहे असे ददसते.
म्हणुिच पुढच्या चरणांमधे तुकाराम महाराज म्हणतात की जगातल्या वस्तूंिंद्दल
आसक्त होऊि मी आयुष्यातला काळ व्यर्वच घालवला आहे. ह्ामुळे माझी फार
मोठी हािी झालेली आहे. ( येर्े हािी म्हणजे जन्ममृत्यू चक्रामधे अडकणे असा अर्व
घेणे योग्य ठरते कारण जन्म हेच दु:खाचे मूळ आहे), येर्े सुखाचा काळ र्ोडा असतो.
िंाह् नवषयांकडू ि नमळिारे सुख िणीक असते.
ह्ािंतर अभंगाच्या शेवटच्या चरणामधे वर नलनहलेले नवचारमंर्ि झाल्यामूळे आता
काय कारवाई करायची हा भाग तुकाराम महाराजांिी स्पष् के ला आहे. ही कारवाई
म्हणजे भगवंताला सवव संसाराची आसक्ती सोडू ि देऊि शरं ण जाणे ही होय.

म्हणुिच महाराज म्हणताहेत की आता एकच काम करायचे मी ठरनवले आहे ते
म्हणजे भगवंतास शरण जाणे व संनचताची होळी करायची.( होळी करणे म्हणजेच
संनचताचे पररणाम पूणप
व णे संपनवणॆ )अशा रीतीिे उरते ती फक्त भगवद्सभेटीची
आसक्ती. ही वासिा अर्ावतच जन्मिंंधिातूि सोडवते.
अभंगाची नशकवण :येर्े हेच नशकायला नमळते की आपण आत्मपरीिण करूि पहायचे की आपल्याल
खरे च भगवद् भेटीची आंस लागली आहे कां? जर उत्तर होय असे असले तर मग
आपण भगवंतास शरण जाऊि जीवि जगायला सुरवात करायला हवी.

शरण जाणे म्हणजे कसे जगणे हे सांगणारे अभंग आहेत ते यािंतर पाहूया..
ॐ
******************************

अभंग :- मुमि
ु ल
ु ा लागलेली तळमळ
कन्या सासुऱ्ौ़ यासी जाये । मागे परतोिी पाहे ॥ १ ॥
तैसें जाले माझ्या जीवा । कें व्हा भेटशी के शवा ॥ २ ॥
चुकलीया माय । िंाळा हुरुहुरु पाहे ॥ ३ ॥
जीविावेगळी मासोळी । तैसा तुका तळमळी ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :
ज्यावेळी िवी िवरी आपल्या पतीिंरोिंर सासरी जाण्यासाठी निघते ; त्यावेळी ती आपल्या
माहेरच्या मंडळींकडे पुि:पुि: वळू ि पाहाते ॥ १॥
माझीही नस्र्ती अशीच झाली आहे. हे के शवा तू मला कें व्हा भेटशील रे ! ॥ २॥
आई ि ददसल्यािे जसे मूल अस्वस्र् होते,॥ ३॥ पाण्यामधूि िंाहेर काढलेली मासोळी जशी
तडफडते ॥ ४ ॥ तशी माझी नस्र्ती झाली आहे.

अभंगच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :
ह्ा अभंगामधे तुकाराम महाराजांिी स्वत:च्या मिाची होत असलेली तळमळ व मि:नस्र्ती
व्यक्त के लेली आहे. महाराजांिी ह्ासाठी पतीिंरोिंर सासरी निघालेल्या िववधूच्या
मिनस्र्तीचे उदाहरण ददलेले आहे. नववाहापयांतचे नतचे आपले सवव िंालपण , आयुष्य ज्या घरी
घालवले ते सोडायची वेळ आलेली आहे. मायेच्या माणसांची भेट परत कधी होईल ही हुरहूर
तर मिांत आहेच व नशवाय िवे वैवानहक जीवि सुरू करण्याची उत्सुकता पण आहे. म्हणुिच
अशी िववधू घरातूि निघतािा पुि: पुि: मागे वळू ि पाहाते.
अभंगातले दुसरे उदाहरण आई ददसत िसल्यामुळे होणारी िंालकाची नस्र्ती जशी असते त्याचे
ददले आहे. . आईहेच िंाळाचे सवव कांही जग असते. आईचा नवरह ताटातूट लहाि िंाळाला
िणभरही सहि होत िाही
अभंगाच्या शेवटी पाण्यामधूि िंाहेर काढलेल्या मासोळीचे आहे. मासोळी पाण्यानविा नजवंतच
राहू शकत िाही. त्यामुळे नतची पाण्यामधूि िंाहेर काढल्याव अत्यंत तडफड होते हे आपण
सवाविी पानहलेच आहे.
भगवंताची भेट होण्यासाठी तुकाराम महाराजांची मि:नस्र्ती ही शीच झालेली आहे. त्यांि
फक्त एकच गोष् हवी आहे ती म्हणजे त्यांच्या पांडूरंगाची भेट. अभंगात महाराजांिी
पांडुरंगालाच के शवा अशी हांक मारलेली आहे.
ह्ा अभंगाची नशकवण :
जेंव्हा माणसाला फक्त भगवंतच हवा असतो व िंाकी कसलीही ईच्छा आसक्ती रहात
िाही , तेंव्हाच तो अशा भक्ताला दशवि देतो. श्री. रामकृ ष्ण परमहंसािी ह्ासाठी खालील
नलनहलेला दृष्ांत ददलेला आहे.
श्री. रामकॄ ष्ण परमहंस ह्ांच्या िंद्दलच्या प्रनसद्ध ग्रंर्ांत ( कर्ा चररतमृत ) The gospel of
Sri Ramakrishana ( English version page 85) म्हणतात की " जेंव्हा लोभी माणसाचे
संपत्तीवरचे प्रेम, लहाि िंाळाचे आईवरचे प्रेम व पुरुषाचे पनतव्रता पत्नीवरचे प्रेम ह्ा तीिही

प्रेमभाविा

भगवंतानवषयी

एकाच

वेळी एकत्रपणे , एकाद्यामधे एकाचवे ळी

प्रगट

होतात ; तेंव्हाच भगवंत अशा व्यक्तीकडे आकर्णषत होतो आणी म्हणूि त्याला दशवि देतो "
भगवंतासाठी मिामधे अशी व्याकु ळता असायला हवी हेच हा अभंग आपल्याला नशकवतो.
ॐ
******************
अभंग : प्रयत्नांचे महत्व समजावणारा
झाली होती काया । िंहुत मळीण देवराया ।
तुझ्या उजळली िांमें । नचत्त प्रिानळले प्रेमें ॥ १ ॥
अिुतापें झाला झाडा । प्रारब्धाचा नितोडा । नितोडा == संिंंध तुटणे
तुका म्हणें देह पायीं । ठे वुनि झालो उतराई ॥ २॥
अभंगाचा शब्दार्व :हे भगवंता माझी काय व नचत्त फार मळली होती. तुझ्या िामामुळे ती स्वच्छझाली व नचत्तामधे
प्रेम भाव प्र्गटला. अिुतापामुळे प्रारब्धाचा जोर संपला व असा मी तुझ्यापायी हादेह अपवण
करूि तुझा उतराई झालो आहे.
अभंगाचा अर्व समजण्यासाठीची पार्श्वभम
ू ी :संत कसे असतात तर पावसासारखे! सवाांचे कल्याण व्हावे म्हणुि संतांचा उपदेश
असतो. पाऊस सगळीकडे पडतो पण जेर्े सुपीक जमीि असते तेर्े िंी पेरलेले असले तर उत्तम
पीक नमळते. तसेच मि जर शुद्ध असेल तर संतांच्या उपदेशाचा परीणाम तािंडतोिं
होतो. पररणाम म्हणजे सद्गुरूकृ पा हाच होय. ज्याच्यावर सद्सगुरूकृ पा होते तोच मुक्त
होतो. िरजन्माची सार्वकता म्हणजे सायोज्य मुनक्तच जी ह्ाच जन्मात नमळते तीच
आहे . स्वत: भगवाि श्रीकृ ष्णांिी व सववच संतांिी सांनगतले आहे. फक्त िरदेहधारी जीवालाच
ही संधी नमळालेली आहे.

अशी नह नस्र्ती असणारा पुरुष कसा असतो ते ह्ा अभंगावरूि आपल्याला र्ोडेसे कळते.
साखर खाल्य़ानशवाय नतची गोडी कळत िसते. तसेच अशी आत्मज्ञािी नस्र्ती म्हणजे काय हा
अिुभवाचा भाग आहे.
एवढे मात्र खरे की ही नस्र्ती संपण
ू व , सतत ि भंगणारे समाधाि देणारी आहे. नशवाय अशी
नस्र्ती आली की जन्ममृत्य़ू च्या चक्रामधूि जीवाची सुटका झालेली असते. म्हणुिच असे
समाधाि आपल्याला नमळावे असे प्रत्येकालाच खरे तर वाटत असते.
अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :सुरवातीस पनहल्याचरणामधे महाराज म्हणतात की त्यांची काया म्हणजे शरीर मळलेले होते.
येर्े आपण समजू शकतो की िंाह् शरीर स्नाि के ल्यािे स्वच्छ होते. पण मिाचे काय?जर मि
खाणे, नपणे, वैषनयक

सुखे

भोगणे

व

त्याच्याच

आठवणीत

रमलेले

असेल

तर

मि " मळलेलच
े " म्हणावे लागेल. असे वासिांिी भरलेले मि असेल तर शरीर मळलेले
अस्वच्छच म्हणावे लागेल. वासिांच्यामुळेच आपण सववजण जन्ममृत्यूचक्रा व त्यामुळेधे दफरत
आहोत व सुखदु:खाच्या प्रवाहात वाहात आहोत हे आपणा सवाांिाच आता माहीत आहे.
िामस्मरणाची साधिा तुकाराम महाराजांिी के ली व त्यांचे मि ह्ा साधिेमुळे शुद्ध झाले आहे
असे महाराज अभंगाच्या पुढच्या चरणात आपल्याला सांगताहेत.
ह्ा चरणातच महाराज म्हणतात की " प्रेमे नचत्त प्रिानळले " ., अर्ावत महाराजांिी िामस्मरण
प्रेमािे के लेले आहे. र्ोडक्यांत अर्व हाच की आपले िामस्मरण ही एक दक्रया Mechanical
action म्हणुि िसावी तर त्यांत भगवंताचे प्रेम भरलेले असावे.
हे प्रेम कसे ह्ािंद्दल आपण पूवीच्या अभंगात श्री रामकृ ष्ण परमहंसांच्या एका वचिामधे
पानहले आहे. आईचे आपल्या िंाळवर, पत्नीचे आपल्या नप्रय पतीवर, कवडीचुंिंकाचे पैशावर
जसे असते त्यापेिा अिेक पटीिे भगवंतावरचे प्रेम असावे. असा हा दॄष्ांत आहे. जर आपण
समजूि उमजूि नियनमतपणे भगवंतास आठवले तर असे प्रेम निमावण होते असे श्री. गोंदवलेकर
महाराज सांगतात.

अभंगाच्या

पुढच्या ( चरण

३) मधे

हे "समजणे -उमजणे " अर्ावत आपल्या

पूवीच्या

वागणूकीचा ( सवव काळ नवषयांच्यामागेच धावत असणे व भगवंताला त्यािे कांहीतरी द्यावे ह्ा
भाविेिे पूजणे ) पिंाताप पावणे होय. असा पिंाताप होऊि जर भगवंताला शरण गेलॊ तर तो
आपली माऊलीच असल्यािे आपल्याला िक्कीच जवळ घेत असतो.
आपल्याला फक्त एक पाऊल पुढे टाकायचे असते हाच अर्व येते समोर येतो.
अभंगाच्या शेवटच्या चरणामधे महाराज म्हणतात की मला असा पिंाताप झाला होता ( व
त्यामुळे पांडूरंगच माझा त्राता आहे ह्ा भाविेिे अत्यंत अिन्यभावािे मी त्याचे स्मरण
के ले ). ह्ा मुळे माझे प्रारब्धाचे भोग संपले. मी त्याचाच चरणी हा देह अपवण के ला आहे आणी
त्याचा उतराई झालो आहे.
आपण ह्ा जन्मामधे जी कांही सुखे वा दु:खे भोगत असतो ती म्हणजे पूववजन्मी के लेल्या पुण्यपापांचेच फळ असते. ह्ा नशवाय आपण आताच्या जन्मामधे पण ह्ात भर टाकलेलीच आहे.
पण भगवंताचे अिन्यभावे स्मरण के ल्यामुळे हे सवव भोग आता संपले आहेत. मी हा देह
भगवंताला अपवण के ला आहे. ( ह्ाचा अर्व हाच की महाराजांचे " मीपण " = " अहंकार " पूणव
लयास गेलल
े ा आहे. ) .
जर आपण तुकाराम महाराजांचे चरीत्र पानहले तरच त्यांचा मी पूणव पणे कसा लयास गेला होत
ते कळते. ते जीवन्मुक्तच होते.
श्री. दासिंोधामधे द.९स३ "नि:संदह
े निरूपण" मधे असा जीवन्मुक्त कसा असतो त्याचे वणवि
येते. समर्ावचंचे

िंोलणे

पण

तुकाराम

महाराजांच्या

प्रमाणेच

अिुभवाचे ( प्रचीतीचेच) आहे. असा पुरुष अकताव,अभोक्ता,अनलप्त पणे संसारात वावरत
असतो. त्याला अंतऱ्यामी स्वत:च्या नस्र्तीची पूण जाणीव असते. व त्याचे वागणे "उरलो
उपकाराकररता" असेच असते. प्रारब्धाप्रमाणे जे जे भोग यायचे त्यांिी तो स्वत:च्या
आत्मनस्र्तीपासूि नवचनलत होत िाही. स्वामी नववेकािंद, श्री रामकृ श्ण परमहंस, शेगावचे
श्री. गजािि महाराज, लोकमान्य रटळक अशी िंरीच िांवे आपल्याला मानहत आहेत.असो.

येर्े असे म्हणावेसे वाटते की आपल्याला सध्याच्या अज्ञािावस्र्ेति
ू ज्ञािवस्र्े कडे जायचे आहे
कारण असे के ले तरच शार्श्त समाधाि म्हणजेच मोि नमळे ल.अन्यर्ा िाही.
शंकराचायव भजगोबवदम् स्तोत्रमधे सांगतात तसे
कु रुते गंगा सागर गमिम् । व्रत प्रतीपालि अर्वा दािम् ।
ज्ञािनवनहिं कमवमिेि । मुनक्तिवभवती जन्म शतेि ॥
श्लोकाचा अर्व:- जरी गंगास्नाि, सागरस्नाि, अिेक व्रतवैकल्ये ककवा दािधमव के ला, तरी जोपयांत
ज्ञाि होत िाही तोपयांत शंभर जन्म जरी घेतले तरी मोि नमळणार िाही.

येर्े असा प्रश् उपनस्र्त होईल की आपल्याला हे कसे जमणार? व त्याचे उत्तर एकच आहे की
आपल्या हाती प्रयत्न करणे , िीती नियमांप्रमाणे वागणे िक्कीच आहे.
झोपण्यासाठी आपण अंर्रूणावर पडणे हा प्रयत्न आप्ण रोज करतच असतो. झोप अमूक एक
वेळािेच लागली असे िक्की कोणीच सांगू शकत िाही पण आपण रोज झोपी जातोच.तद्वतच
प्रयत्न म्हणजे भगवंताचे िामस्मरण ककवा आपल्याला जी साधिा करायची ती नियनमतपणे
करणे व िंाकीचे त्याच्या मजीवर सोडु ि देणे एवढे आपल्याच हाती आहे.
अभंगाची नशकवण :- मला वाटते की असे प्रयत्न आपण करावे हीच ह्ा अभंगाची नशकवण
आहे.
ह्ा प्रयत्नांचे स्वरूप काय ते सांगणारे अभंग पुढे येतीलच.
ॐ
**************
अभंग :- मुमि
ु च्ू या मिातली तळमळ कशी आहे ते सांगतो.
तुजलागीं माझा जीव जाला नपसा । अवलोककतो ददशा पांडुरंगा ॥ १ ॥
सांनडला व्यवहार माया लोकाचार । छंद निरं तर हानच मिीं ॥ २॥
आइदकलें कांिी तें रुप लोचि । देखावया सीण कररताती ॥ ३॥
प्राण हानवकळ होय कासानवस । जीविानवण मत्स्य तयापरी ॥ ४॥
तुका म्हणें आता कोण तो उपाव । करूं तुझे पाव आतुडे तो ॥ ५॥

शब्दार्व :हे देवा पांडुरंगा , माझा जीव तुझ्याकरता वेडा झाल्यािे मी दाहीददशांस तुला शोधतो आहे ॥
१॥
आता माझ्या मिांत फक्त तुझे दशवि व्हावे हाच एकच छंद उरला आहे, लोकव्यवहाराचा मी
त्याग के ला आहे ॥ २॥
तुझ्या स्वरूपाचे जे वणवि मी ऐकलें आहे तेच रूप ददसावे ह्ाच्यासाठी माझे डोळे लागले आहेत
व ( तू ि ददसल्यामुळे ते र्कले आहेत). ॥ ३॥
पाण्यावाचूि मासा जसा तळमळतो तसेच माझा प्राण तुझ्या दशविाकरतां तळमळत आहे ॥ ४
॥
तुका म्हणतो की ज्या योगे तुझे दशवि होईल असा कोणता उपाय मी आता करू? ॥ ५॥
अभंगामागची भूनमका :भगवंताची भेट कशी होईल असे प्रत्येक भक्ताला वाटते. ह्ाचे कारण म्हणजे मिामधे भगवंत
आहेच व तोच मला सवव दु:खातूि सोडवेल ही मिाची खात्री म्हणजे भाव भक्ताच्या मिामधे
असतो. भाव याचा संस्कृ तमधला अर्व हाच आहे की " असण्याची खात्री असणे ". गीतमधे
म्हटल्याप्रमाणे फक्त भगवंतच खरा आहे व िंाकी सवव एक भासच आहे ( गीत अ.२ श्लोक १६ )
.असा भाव भक्ताच्या मिामधे असतोच व नशवाय त्याच्या मिामधे भगवंतािंद्दल पराकोटीचे
प्रेम पण असते.
असा भक्त भगवंताच्या भेटीसाठी व्याकू ळ होतो .ही नस्र्नत येणे म्हणजे भगवंताच्या

सािात्काराची वेळ जवळ येणे होय. तुकाराम महाराजांची अशी नस्र्नत असतािा त्यांिी हा
अभंग रचला आहे. महाराजांचे चरीत्र पानहले की ते अशा नस्र्तीत होते असे आढळते.
अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :तुकाराम महाराज पांडुरंगाला आतवभावािे नवचारताहेत की हे देवा, तुझ्यासाठी माझा जीव
अगदी वेडानपसा झाला आहे. तू कोठे तरी ददसशील म्हणुि िजर सवव ददशांिा नभरनभरत पाहाते
आहे. तुझी भेट व्हावी म्हणूि मी सवव कांही लोकव्यवहार सोडू ि ददले आहेत. आता मिाला

एकच छंद लागला आहे तो म्हणजे तुझे दशवि व्हावे. तू कसा आहेस हे मला माहीत िाही. पण
मी तुझ्या रूपाचे वणवि ऐकले आहे.
( आपण

सवव

जाणतोच

की

असे

भगवंताच्या

रूपाचे

वणवि

निरनिराळ्या

स्तोत्रांत, भगवद्सगीतेमधे, भगवतामधे आले आहे.)
पण ते रुप कांही मला ददसत िाही आहे व आता माझे डोळे तुझ वाट पाहूि र्कले आहेत . जर
माश्याला पाण्यािंाहेर काढले तर तो जसा तळमळतो तशीच तळमळ मला तुझ्या दशविाची
लागली आहे. महाराज शेवटी देवांिा नविनवतात की "हे देवा तूच ह्ावर उपाय सांग जेणक
े रूि
मला तुझे दशवि होईल.”
अभंगाची नशकवण :ह्ा अभंगाचा उद्देश आत्मपरीिणा करताच आपल्याला करता येतो. आपण स्वत:चे अंत:करण
तपासुि समजू शकतो की आपल्याला खरे च अशी भगवंताच्या भेटीची तळमळ लागली आहे
कां?
परमार्ावमधे असे आत्मपरीिण करणे महत्वाचे आहे.
ॐ
*************************
तीि अभंग :- अिेक जन्म साधिा के ल्यामुळे हा िरज्न्म नमळाला , आता तो सार्वकी लावेि.
भगवंतास शरणजाणे कसे करायचे ते वणवि.
अभंग १ :िंहु जन्म के ला लाग। तो हा भाग लाधलों ।| १ ॥
जीव देईि िंळी । करीि होळी संसाराची ॥ २ ॥
गेलें मग िये हातां । पुढची बचता वाटतसे ॥ ३॥
तुका म्हणें तांतड करू । पाय धरूं िंळकट ॥ ४॥
अभंग २:दुिंुवद्धी ते मिा । कदा िुपजॊ िारायणा ॥ १॥
आतां मज ऐसें करी । तुझे पाय नचत्ती धरी ॥ २॥
उपजला भावों । तुझ्या कॄ पें नसद्धी जावो ॥ ३ ॥
तुका म्हणें आतां । लाभ िाही परता ॥ ३॥

अभंग ३:देवावरी भार । वृनत्त अयानचत सार ॥ १ ॥
देह देवाचें सांभाळी । सार योजे यर्ाकाळी ॥ २॥
नवष्वासी निधावर । नवस्तराररल नवर्श्ंभर ॥ ३॥
तुका म्हणें व्हावें । िं:ळ एकनच जाणांवें ॥ ४॥
अभंगांचा शब्दार्व :अिेंक जन्मी परमार्ावचा पाठलाग के ल्यािे अशा प्रकारचा भाग प्राप्त झाला.
आतां मी परमार्ावकडे जीव िंळी देऊि सवव संसाराची होळी करूि टाकीि.
एकदां कां हा िरदेह गेला म्हणजे तो पुि: नमळ्णर िाही ; या नवषयीची मोठी काळजी लागली
आहे.
तुका म्हणतो की त्वरा करूि नवठोिंाचे पाय हृदयांत िंळकट धरूि ठे वू .
हे िारायणा , माझ्या मिात कधी वाईट िंुद्धी उत्पन्न होऊं देऊं िकोस.
माझ्या नचत्तािे तुझे पाय धरूि रहावे , असे तू मला कर .
असा जो भाव तुझ्या कृ पेिे उत्पन्न झाला आहे, तो तुझ्या कृ पेिेच नसद्धीस जावो .
तुका म्हणतो की ह्ा परता आता मला दुसरा लाभ िाही .
सववस्वाचा भार देवावर घालूि अयानचत वृनत्तिे राहणे हे सार आहे .
देह देवाच्या स्वाधीि करूि योग्य काली त्याची योग्य कमावकडे योजिा करणे हे सार मािावे.
नवर्श्ामधे नवर्श्पोषक आहे असा नििंय के ला म्हणजे तो सवव व्यवस्र्ा लावतो.
तुका म्हणतो की अशा प्रकारची नस्र्ती असणे हेच एक िंळ आहे असें समजावे.
अभंगामागची पार्श्वभनू मका :िरजन्माचे महत्व काय ह्ा िंद्दल ह्ा अभंगामधे चचाव आहे, तसेच जन्माचे सार्वक कसे करूि
घ्यायचे हे सांगणारे दोि अभंग येर्े देणे उनचत ठरे ल असे वाटले म्हणूि हे तीि अभंग एकत्र
घेतले आहेत. तुकाराम महाराजांच्या ह्ा उपदेशातलातला कांही भाग ईतर कांही अभंगांमधे

आधी येऊि गेला आहे . समर्व रामदास स्वामी पण सांगतात की " नववरलेची नववरावे " अर्ावत
जे महत्वाचे आहे ते परत परत सांगावे. तुकाराम महाराज पण पुि: एकदा आपल्याला हाच
नवषय ह्ा अभंगांद्वारे सांगत आहेत.
जीवन्मुक्त संतांमधे तुकाराम महाराज येतात हे आपण जाणतोच. अशी संतमडळी िेहमीच
सहज समाधी अवस्र्ेमधे असतात. असे असले तरी पण लोक कल्याणार्व मुद्दाम संत िंरे च वेळा
आपण सांगतो ते पटावे म्हणूि स्वत:चेच उदाहरण देतात. तुकाराम महाराजांच्या अभंगांमधे
िंहुतेकवेळा असे स्वत:चेच उदाहरण त्यांिी ददलेले आढळते. तसेच ह्ा अभंगांमधे पण
आहे. असो.
महाराज एक जीवन्मुक्त संतपुरुष होते म्हणुि त्यांच्या शब्दांिा स्वािूभवाचे िंळ आहे.

अभंगांच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :अभंग १ ला :श्रीभगवद्गीते मध्ये अजूविािे असा एक प्रश् भगवंतास नवचारला आहे की जर एखाद्या
साधकाला मोि नमळाला िाही तर त्याला पुढचा जन्म कोणता येतो ? व भगवंतांिी हेच उत्तर
ददले आहे की असा साधक पुढचा जन्म अशा कु ळामधे घेतो जेर्े त्याची साधिा त्याला पुढे िेता
येते.
आपण तुकाराम महाराजांच्या पूववजांची मानहती पाहीली की आढळते की त्यांच्या सहा सात
नपढ्यांमधे परं परे िे नवययलाची भक्ती के ली जात आहे.
म्हणुिच ह्ा अभंगात ( चरण १ ला व चरण ३ रा ) ते सांगताहेत त्यांिी अिेक पूववजन्मामधे
त्यांिी जी परमार्व साधिा के ली त्यामुळे त्यांिा आता तीव्रतेिे भगवद्भक्ती करावीशी वाटत
आहे . ते भगवद्भजि करताहेत. कारण त्यांिा भगवंताच्या दशविाची तीव्र आंस लागली आहे.

मिुष्य जन्मा मधे प्राणी कधीिाकधी वासिाधीि होतोच व काम्य कमे पण करतो. मग त्या
कमाांचे फळ भोगंण्यासाठी पुि: जन्म पण घ्यावा लागतो. जो मुमुिू झालेला असतो त्याला हे
कळलेले असते. त्यामुळे अशा मुमि
ु ूला पुढचा जन्म कोणता येईल ही काळजी वाटत असते.
तुकाराम महाराज अशा मुमुिच्ू या भूनमके त जाऊि येर्े असे म्हणताहेत की " अशी काळजी
वाटते आहे की जर ह्ाजन्मी ही भेट झाली िाही तर पुि: असा िरजन्म नमळे ल की िाही.”
अभंगाच्या दुसऱ्या चरणामधे ते स्वत:लाच सांगत आहेत की ही िरजन्माची संधी व्यर्व जाऊं
िये .म्हणूि त्यांिी आता असे ठरनवले आहे की आपला जीव िंळी देऊि , संसाराची होळी करूि
टाकायची.
ही संसाराची हॊळी करायची म्हणजे काय ते अभंगाच्या शेवटच्या चरणामधे स्पष् के ले
आहे. महाराज म्हणतात की आता ह्ा िणापासुि मी नवठ्ठलाचे पाय हृदयांत िंळकटपणे धरूि
ठे व्णार आहे.

आपणच स्वत:ला िंद्ध समजत असतो. पण खरे तर आपण नवषयांिा धरलेले असते. असे
नवषयांिा ( घरदार, पती -पत्नी, मु्ले िंाळे ऐनहक गोष्ी, कलांचे ज्ञाि, संपत्ती, उत्तम चनवष्
खाण्याचे पदार्व, प्रनसद्धी, ईत्यादीिा ) व म्हणूिच संसारामधे गुंतलेलो असतो.
उपनिषदांमधे एका पिाचे उदाहरण आहे. हा पिी स्वत:च बपजऱ्यातल्या िळीला धरूि
असतो. जर िळी सोडली तर आपण पडू अशी भीती त्याला वाटत असते. म्हणूि जरी
बपजऱ्याचे दार उघडले तरी तो बपजऱ्यातच अडकू ि रहातो म्हणजेच स्वत:च स्वत:ला त्यािे
बपजऱ्यामधे ठे वलेले असते.
आपली पण नस्र्ती अशीच असते. जर नववेक नवचार के ला तर आपण पण मुक्त होऊ शकतो.

म्हणूिच समर्व रामदास स्वामी सांगतात की परमार्वसाधण्यासाठी कांहीही सोडावे लागत
िाही. जो योग्य नववेक नवचार करतो तो च सुटतो. असा नववेक नवचार करूि संसाराचे
िाशवंतपण कळते. मग आपोआपच संसाराची आसक्ती कमी होते.
हेच संसाराची होळी करणे .ही मि:नस्र्ती जेंव्हा आपण भगवंताचे पाय घट्ट
धरतो अर्ावत सतत त्याचे स्मरण ठे वले की येत.े
पुढचे अभंग हे कसे आचरणामधे आणायचे तेच सांगत आहेत.
तात्पयव हेच की संसाराची होळी करणे अर्ावत नवठ्ठलाचे पाय हृदयात घट्टपणे धरणे हे प्रत्यिात
आचरणामधे कसे आणायचे त्याचेच स्पष्ीकरण पुढच्या अभंग २ व अभंग ३ मधे महाराजांिी
के ले आहे.
अभंग २ रा :जॊ मुमुिु झालेला असतो त्याला हे समजलेले असते की आपल्या वासिाच सववप्रर्म शुद्ध
व्हायला हव्या. कारण वासिा हेच जन्म मृत्यू चक्रामधे अडकण्याचे कारण असते.पण वासिांची
शुद्धी करणे हे तेवढे सोपे िसते.
अशा व्यक्तीला ह्ा अभंगामधे हाच उपदेश आहे की त्यािे सरळ भगवंतालाच शरण जावे व
लहाि मूल जसे आईला सवव कांही सांगते तसेच भगवंताकडेच आपले नवचार व्यक्त करावेत.असे
आपण जेंव्हां जेंव्हा प्रार्विा करतो तेंव्हा आपण करतच असतो.
प्रार्विच
े े वैनशठ्य हेच असते की प्रार्विा करणाऱ्याला भगवंत आपली प्रार्विा िक्की ऐकणारच ही
खात्री असते.
अभंगाच्या पनहल्या चरणातच महाराजांिी " हे भगवंता मिामधे कु िंुद्धी ( वासिांच्या मागे
धावणारी िंुद्धी) निमावणच होऊ देऊ िकोस " ही प्रार्विा के ली आहे
जर आपण भगवंताला िाशवंत वस्तूंची मागणी करणारी प्रार्विा के ली तर भगवंत ते देईलही
पण त्यामुळे आपणच स्वत:हूि स्वत:ला जन्मम्रूत्यू चक्रामधे िंांधत असतो. अशी प्रार्िा करणे
हा कु िंुद्धीचाच एक आनवष्कार असतो हे लिांत घ्यायचे आहे.

पण जर आपण शार्श्त भगवंताच्या भेटीची वासिा ठे वली तर मग आपण आपोआपच
जन्ममृत्यूचक्रातूि सुटू शकतो. कारण भगवंताची भेट म्हणजे त्याच्याशी ऐक्य साधणे होय.प्रभू
रामकॄ ष्ण परमहंस दृष्ांत देतािा म्हणतात की " नमठाची िंाहुली समुद्राची खोली मोजायला
गेली व समुद्रच झाली. तसेच भगवद भेट होणे असते.
ही अशी भगवदभेटीची वासिा सतत जागॄत असणे अर्ावतच आवश्यक आहे. व म्हणूिच
अभंगाच्या पुढच्याच चरणामधे अशी प्रार्विा के ली आहे की "हे भगवंता माझ्यामिामधे सतत
तुझेच स्मरण असेल असे , माझ्या नचत्तािे तुझे पाय धरूि रहावे, असे भाव माझ्यामिामधे तू
उत्पन्न कर; आणी असा जो भाव तुझ्या कृ पेिे उत्पन्न झाला आहे, तो तुझ्या कृ पेिेच नसद्धीस
जावो" .
हे समजले आहे म्हणूिच अभंगाच्या शेवटच्या चरणामधे तुकाराम महाराज म्हणताहेत
की " असे घडण्यापरता दुसर कोणताही लाभ आता मला िको आहे. “
अभंग ३ रा :असा भाव अंत:करणात उत्पन्न होण्यासाठी आपल्याला भगवंताच्या कतृत्व वाची पूणव जाण
असायला हवी. जर आपण स्वत:च्या आयुष्यातल्या घटिांकडे पाहीले व अफाट सृष्ीकडे रात्री
जर िजर टाकली तर हे सहजच कळू शकते की " सववकताव,सववज्ञ, सववव्यापी असा तो भगवंतच
आहे.”
गीतेमधे भगवंत म्हणतात की
" ईर्श्र: सववभत
ू ािां हॄद्देशेॊ॓ जूि
व नतष्ठती।भ्रामयि् सववभत
ू ानि यंत्रारूढानि मायया॥१८-६१॥
अर्व: हे अजूि
व ा, ईर्श्र स्रवव प्राणीमात्रांच्या हृदयात राहूि यंत्रावर घातल्याप्रमाणे सवव प्राण्यांिा
आपल्या मायेिे दफरवत असतो."
ह्ा अभंगाच्या सुरवातीलाच म्हणूिच तुकाराम महाराज म्हणताहेत की माणसािे अयानचत
वॄत्तीिे जगामधे वावरावे. पुढच्या दोि चरणांमधे महाराज आपल्याला हे सांगताहेत की

भगवंतावर नवर्श्ास ठे वावा की तोच सववकाही आहे. आपला देह सुद्धा त्याच्याच मालकीचा
आहे. तोच खरा कताव आहे आपण िव्हे.
असे झाले की माणूस अयानचत वृत्तीिे वागू लागतो.
अयानचत म्हणजे कांहीही ि मागता जे नमळे ल त्यांत समाधाि मािणे, जे घडते ते माझ्या
भल्यासाठीच घडत आहे हे मिामधे दॄढ ठे वणे होय. मग जेजे काम आपल्याकडे येते ते त्याचीच
ईच्छा आहे हे समजूि आपण ते काम त्याची पूजाच आहे ह्ा भाविेिे करू शकतो. ह्ामुळे
आपले हवे -िकोपण संपायला लागते.
अर्ावत ह्ासाठी स्वत:ला ह्ाची सारखी आठवण करूि द्यावीच लागते. प्रार्विा रोज के ली की
हळू हळू ही आठवण मिामधे ताजी राहाते मिाचा नििंय होतो की भगवंत माझी सवव काळजी
घेतोच आहे.
अशा भक्ताचा योगिेम स्वत: भगवंत वाहतो. हे गीतेमधी ददलेले आर्श्ासि प्रनसद्धच आहे.
अभंगाच्या शेवटच्या चरणांत तुकाराम महाराज म्हणताहेत की अशा प्रकारची मिाची नस्र्ती
असणे हेच एक िंळ ( शक्ती) आहे असें समजावे. िंळ ह्ासाठी म्हटले आहे की हे िंळच भक्ताला
मोिनस्र्ती देत.े
अभंगाची नशकवण :नशकवण हीच आहे की ज्याला आपल्या जन्माचे खरे सार्व करूि घ्यायचे आहे त्यािे
अिन्यभावािे सरळ भगवंतास शरण जावे . ह्ासाठी त्यालाच वेळॊवेळी प्रार्विा करावी की
त्यािेच मागव दाखवावा.

टीप :- समर्व रामदासांचे खालील करूणाष््क हे अशी प्रार्विा करण्यास उपयोगी आहे. ह्ा
प्रार्विम
े धे सवव कांही मुद्दे येतात.
अशी प्रार्विा आपण रोज करू शकतो व ह्ासाठी फारतर ५ ते ७ नमनिटांचा अवधी पुरेसा आहे.

समर्ाांचे करूणाष्क " रघूिायका मागणें हें नच आंता "
उदासीि हे वॄत्ती जीवी धरावी । अती आदरे सवव सेवा घडावी ।
सदा प्रीती लागो तुझे गूण गाता । रघूिायका मागणे हेंनच आंता ॥ १॥
तुझे रूपडे लोचिी म्यां पहावे । तुझे गूण गाता मिानस रहावे ।
उठॊ आवडी भनक्तपंर्ने च जाता । रघूिायका मागणे हेंनच आंता ॥२॥
मिीं वासिा भनक्त तुझी करावी । कृ पाळू पणें राघवे पूरवावी ।
वसावें मज अंतरी िाम घेतां । रघूिायका मागणे हेंनच आंता ॥३॥
सदा सववदा योग तूझा घडावा । तुझे कारणी देह माझा पडावा ।
उपेिू िको गूणवंता अिंता । रघूिायका मागणे हेंनच आंता ॥ ४॥
िको द्रव्यदारा िको येरझारा । िको मािसी ज्ञािगवे फु गारा ।
सगूणीं मज लानव रें भनक्तपंर्ा । रघूिायका मागणे हेंनच आंता ॥ ५॥
भवें व्यापलो नप्रतीछाया करावी ।कृ पासागरें सवव बचता हरावी ।
मज संकटी सोडवावे समर्ाव । रघूिायका मागणे हेंनच आंता ॥ ६॥
मिीं कामिा कल्पिा तें िसावी । कु िंुद्धी कु डी वासिा निरसावी ।
िकॊ संशयो तोडी संसारवेर्ा । रघूिायका मागणे हेंनच आंता ॥ ७ ॥
समर्ाव पुढे काय मागो कळे िा । दुराशा मिीं िंैसली हे ढळे िा ।
तुटो संशयो िीरसी सवव बचता । रघूिायका मागणे हेंनच आंता ॥८ ॥
नब्रदाकारणे दीि हांती धरावे । म्हणे दास भक्तानस रे उद्धरावे ।
सुटो ब्रीद आम्हांनस सांडूि जाता ।रघूिायका मागणे हेंनच आंता ॥९ ॥
ॐ
**************

भाग ६.३

ह्ा भागामधे जागे झालेल्या मुमि
ु ल
ू ा उपदेशपर अभंग आहेत.

ऐसा हा लौदकक कदा रखावेिा । पनततपाविा देवराया ॥ १ ॥
संसार कररतां म्हणती हा दोषी । टादकतं आळसी पोटपोसा ॥ २॥
आचार कररतां म्हणती हा पसारा । ि कररतां िरा बिददताती ॥ ३॥
संतसंग कररतां म्हणती हा उपदेशी । येरा अभाग्यासी ज्ञाि िाबह ॥ ४ ॥
धि िाही त्यासी ठायींचा करं टा । समर्ावसी ताठा कररताती ॥ ५ ॥
िंहु िंोलोंजाता म्हणती वाचाळ । ि िंोलतां सकळ म्हणती गवीं ॥ ६ ॥
भेरटनस ि जातां म्हणती हा निष्ठू र । येता जातां घर िंुडनवलें ॥ ७ ॥
लग्न करूं जातां म्हणती हा मातला । ि कररतां जाला िपुंसक ॥ ८ ॥
निपुनत्रका म्हणनत पहा हो चांडाळ । पातकाचे मूळ पोरवडा ॥ ९ ॥
लोक जैसा ओक धररता धरवेिां । अभक्ता नजरे िा संतसंग ॥ १० ॥
तुका म्हणे आतां आइका हे वचि । त्यजुनियां जि भनक्त करा ॥ ११ ॥

अभंगाचा शब्दार्व:हे पनततपावि देवराया, मला लौकीक पद्धतीिे जीवि जगता येत िाहीये ( कारण लोक दोन्ही
िंाजूिे िंोलतात ). संसार करीि म्हटले तर म्हणतात की हा दोषी आहे कारण पोटाला
पोसण्यासाठीच जगतो आहे. आचार के ला की म्हणतात की हा पसारा मांडूण िंसला आहे. ि
करावा तर बिदा करतात. म्हणतात संतसंग करू म्हटले तर म्हणतात की हा उपदेश करतो
आहे.ि करावे तर माझ्यासारख्या अज्ञान्याला ज्ञाि नमळणार िाही.सवव समर्व लोक माझ्यापाशी
धि असल्यामुळे करं टा म्हणतात. फार िंोलणे के ले तर वाचाळ म्हणतात ि के ले तर गवव आहे
म्हणतात. जर कोणाला भे्ण्यास िकार ददला तर म्हणतात की हा निष्ठू र आहे व ह्ािे घर
िंुडवले.लग्न करू म्हटले तर म्हणतात की हा मातला आहे व िाही के ले तर म्हणतात की हा
िपूंसक आहे, निपुनत्रकाला चांडाल म्हणतात व अिेक मुले असतील तर म्हणतात की ह्ािे
पोरवडा वाढवला आहे. लोकांच्या म्हणन्याकडे जशी ओकारी हाती धरवत िाही तसच
अभक्ताला संतसंग आवडत िाही. तुका म्हणतो की माझ्र वच ऐका . सवव लाज सोडू ि हे जिहो
तुम्ही भक्ती करा.

अभंगाचा अर्व समजण्यासाठीची माहीती :
आपण प्रत्येकजणाला सभोवतालच्या समाजातच रहायचे आहे. कोठे ही गेलो तरी हेच आढळते
की सवव माणसांचा स्वभाव कांही िंािंतीत सारखाच असतो, मग तो भारतीय असो वा
पानिंमात्य असो ककवा पृर्थवीवर च्या कोठल्याही परदेशातला असो.
ह्ा सवव समाजांच्या जीवि जगण्यािंािंत कांही नवनशष्ठ पद्धती असतात. पण कांही जणांिा
अध्यात्मािंद्दल आपुलकी असते.
वैददक धमाव मधे माणसािे चार आश्रमांप्रमाणे जीवि जगावे असे अपेनित आहे. पनहले म्हणजे
त्यािे आपली कतवव्ये सववप्रर्म योग्य रीत्या करावी., आपल्या कु टुंिंाला जगण्या करता
लागणारा पैसा अडका िीती न्याय्त्य मागाविे नमळवावा , गृहर्ािे वंशवृध्दीसाठी कामाला पण
जीविांत योग्य स्र्ाि द्यावे व नशवाय मोिप्राप्तीसाठी सुद्धा जरूर यत्नशील असावे.
ज्याला मोिाची कामिा आहे अशा अशा प्रत्येकासाठी हा अभंग आहे.
अभंगाची नशकवण :
िंरे च वेळा असे ददसते की जर एखाद्यािे परमार्वसाधिा सुरु के ली तर समाजाला वा त्याच्या
कु टुंिंातल्या माणसांिा ते आवडत िाही.
ह्ाचे कारण म्हणजे त्यांिा वाटते की हा आता आपल्या कतवव्याला नवसरे ल व घरातल्या
मंडळींचे हाल होतील. अिेक कारणे असू शकतात.
ह्ा संदभाविुसार अभंगाच्या सुरवानतच्या चरणांचा अर्व अगदी स्पष् आहे. सोपा आहे म्हणूि
येर्े त्या भागाचे स्पष्ीकरण ददलेले िाही.फक्त तो भाग सध्याच्या मराठीमधे नलनहला आहे.
ऐसा हा लौदकक कदा रखावेिा । पनततपाविा देवराया ॥ १ ॥

हे देवा मला तुझी भनक्त करायची आहे व त्यामुळे लौकीक पध्दतीिे मला जगता येत िानह
आहे. मला माहीत आहे की तूच माझ्यासारख्या पनतताला पावि करणारा आहेस.
संसार कररतां म्हणती हा दोषी । टादकतं आळसी पोटपोसा ॥ २॥
जर मी स्वत:ची कतवव्ये के ली िाहीत व तुझे भजि करत रानहलो तर लोक मला आळशी
फु कटखाऊ म्हणतील.
आचार कररतां म्हणती हा पसारा । ि कररतांिरा बिददताती ॥ ३॥
जर संसाराकडेच लि ददले तर बिदा करूि म्हणतील की हा स्वार्ी आहे व स्वत:च्या भल्या
साठी ह्ािे हा सवव पसारा व्याप वाढनवलेला आहे.
संतसंग कररतां म्हणती हा उपदेशी । येरा अभाग्यासी ज्ञाि िाबह ॥ ४ ॥
जर संतसंग धरला तर ांहणतील की हा लोकांिा उपदेश करतो जणू कांही िंादकच्यांिा कळतच
िाही असे ह्ाला वाटते.
धि िाही त्यासी ठायींचा करं टा । समर्ावसी ताठा कररताती ॥ ५ ॥
जर जवळ धि संपत्ती िसेल तर मग करं टा म्हणतील व असेल तर म्हणतील
की ह्ाला पैशाचा मद चढलेला आहे.
िंहु िंोलोंजाता म्हणती वाचाळ । ि िंोलतां सकळ म्हणती गवीं ॥ ६ ॥
जर लोकांमधे िंोलत िंसेल तर म्हणतील की हा वाचाळ आहे, व ि िंोलल्यास गर्णवष्ठ म्हणतील.
भेरटनस ि जातां म्हणती हा निष्ठू र । येता जातां घर िंुडनवलें ॥ ७ ॥
जर कोणाशी फार जवळीक ठे वली िाही तर म्हणतील की हा निष्ठू र काळजाचा आहे व
जिसंपकव वाढवला तर म्हणतील की लोकांचे करूि ह्ािे घर िंुडनवले.
लग्न करूं जातां म्हणती हा मातला । ि कररतां जाला िपुंसक ॥ ८ ॥
लग्न करु म्हटले तर म्हणतात की हा मातला आहे व गुवघ्याला िंाबशग लावूि िंसला आहे. व ि
के ले तर म्हणतात की हा िपुंसक आहे.

निपुनत्रका म्हणनत पहा हो चांडाळ । पातकाचे मूळ पोरवडा ॥ ९ ॥
ज्याला मुलेिंाळे िाहीत त्याला चांडाळ म्हणतात व ज्याला आहेत त्याला म्हणतात की ह्ािे
पोरवडा वाढवला कारण अिेक मुले असल्यािेच माणूस पातकी होतो.( त्यांचे पालि पोषण
करण्याकरीता पातके करतो)
लोक जैसा ओक धररता धरवेिां । अभक्ता नजरे िा संतसंग ॥ १० ॥
ज्याप्रमाणे ओकारी हातांमधे धरता येत िाही त्याच प्रमाणे ज्याला संतसंग हवा असतो त्याला
संसारांत मग्न झालेल्याची संगत धरवत िाही.
फक्त शेवटच्या दोि चरणांमधे तुकाराम महाराजांिी महत्वाचे जे कांही सांनगतले आहे तेवढा
भागच येते स्पष्ीकरणासाठी घेतलेला आहे.
महाराज म्हणतात जर तुम्हाला मोिाची वाटचाल करायची ईच्छा झाली
असेल तर मग ईतर मंडळी काय म्हणतील त्या कडे लि देऊ िका. व
प्रयत्न सुरू करा. ( कारण येर्े व्यनक्तगत भाव व साधािाच महत्वाची आहे. )
अभंगाची नशकवण:जोवर तुमच्या माअमधे भगवंतानवषयी प्रेम व श्रद्धा आहे, जोवर तुम्ही स्वत:ची
कतवव्ये ि नवसरता निंिचुकपणे करता ( त्यांच्या कडे दुलि
व करत िाहॊ आहात;
तर मग भगवंताची मिापासूि भक्ती करा. कोण काय म्हणतो ह्ाकडे दुलि
व
करा )
ॐ
*****************************

अभंग :- जन्म कां येतो? जन्म येण्याचे कारण,
जन्मा येणे घडे पातकाचे मूळ । संनचताचे फळ आपुनलया ।। १ ॥
मग वांयानवण दु:ख वाटो िये । रुसोनिया काय देवावरी ॥ २ ॥
ठाउकची आहे संसार दु:खाचा । नचत्ती नसण याचा वाटू िये ॥ ३ ॥
तुका म्हणे त्याचे िाम आठवावे । तेणें नवसरावे जन्म दु:ख ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :
आपण आपल्याच संनचताची फळे भोगण्यासाठी जन्म घेतो.॥ १॥
म्हणुि जर कांही दु:ख वात्याला अले तर देवावर रागावण्यात काय अर्व आहे ?॥ २॥
तेंव्हा हा संसार दु:खमय आहे याचा नवचार मिात आणूि उगाच कष्ी होऊ िये ॥ ३॥
तुका म्हणतो की ज्याला जन्म दु:ख नवसरायचे असेल त्याि िामस्मरण करावे ॥ ४॥

अभंगामागची भूनमका :
अभंगाच्या सुरवातीलाच तुकाराम महाराजांिी "संनचत " हा शब्द उपयोगांत आणला आहे. ह्ा
नशवाय अिेक रठकाणी कमव हा शब्द सुखदु:खावर नववरणांमधे येतो. कमव म्हणजे व्यक्तीिे के लेल
सवव कायव होय. आपल्या कडच्या तत्वज्ञािाप्रमाणे प्रत्येक कमावचे फळ हे अवश्य नमळते.
जे फळ त्या त्या जन्मी फळ नमळाले िाही तर ते संनचतात जमा होते.
अिेक जन्मांमधे एकत्र साठलेली अशी कमवफळे म्हणजे संनचत असे म्हणता येते. ह्ांपैकी प्रारब्ध
म्हणजे जे फळ आपल्या ह्ा जन्मांत नमळते ते आणी आगामी म्हणजे जे कमव के ल्यावर फळ
भनवष्य़ात नमळ्ते ते कमव.
आपल्या सवव संतांिी सांनगतले आहे की जेंव्हा माणसाला आत्मज्ञाि होते तेंव्हा त्याच्या संनचत
व आगामी कमवफळभोगांचा िाश होतो. अर्ावत आत्मज्ञाि झाले की संनचताची व आगामीची
फल देण्याची शनक्त संपते.

ह्ासाठी भाजलेल्या िंी चा दृष्ांत आहे. भाजली गेलेली िंी कधीही िवे रोप जन्मास घालू शकत
िाही तसेच आत्मज्ञाि झाल्यावर संनचव आगामी दोन्ही फळे देवू शकत िाहीत.यांचे होते. उरते
ते ते प्रारब्धाचे फळ. ते मात्र मृत्यूपुवी भोगूि संपते. मग कांहीच उरले िसल्यािे जन्माचे
कारणच रहात िाही . ह्ालाच मोि म्हणतात.
प्रनसद्ध भजगोबवदम् स्तोत्रमधे आचायव शंकराचायव म्हणतात
कु रुते गंगा सागर गमिम् । व्रत परीपालि अर्वा दािम् ॥
ज्ञािनवहीिं कमव अिेि । मुनक्तिवभवती जन्म शतेि ॥
अर्ावत जोवर आत्मज्ञाि होत िाही तोवर मुनक्तची शक्यताच िाही. हेच सत्य श्रीमद्
भगवद्गीतेमधे पण सांनगतले आहे. संत तुकारामांचे पण हेच मत आहे.
ईतर अभंगाचे नववरण पाहीले तर हा मुद्दा तेर्े पण येतो. आपण सतत सुख व दु:खाच्या
चक्रामधे दफरत असतो. आपली शास्त्रे ह्ाचे कारण काय सांगतात तो भाग खालील प्रमाणे आहे.
आपल्या सवव कृ ती ह्ा स्वत:च्या " मी" म्हणजे मी कताव ह्ा नवचारांत घडत असतात. असेच
आपण पुवीच्या अिेक जन्मांमधे करत आलो आहोत. के लेल्या कमवफळाच्या ईच्छेिुसार संनचत
निमावण झाले. त्याची िंरीच फळे आपण ह्ा जन्मात दु:ख रुपािे भोगत आहोत.
कमावचा हा नसध्दांतच आहे की प्रत्येकाला त्याच्या कमावचे फळ भोगावेच लागेल. सवव कांही ह्ा
नियमािुसार आपल्या ह्ा दृश्य जगामधे चाललेले आहे आपण कांही फळे ह्ा जन्मी भोगतो तर
कांही फळे पुढे कें व्हातरी िक्कीच भोगावी लागणार आहेत. त्यासाठी कोणतातरी जन्मपण घ्यावा
लागणारच हे उघड आहे.
शास्त्रे म्हणतात की जशा वासिा म्रूत्युसमयी उरलेल्या असतात त्यावासिापुतीसाठी जे शरीर
तसे शरीर जीव धारण करतो व मग कमवफळे भोगतो. मृत्यूसमयीच्या वृत्तीिुसार जीवात्मा
माणसाचे, रािसाचे अर्वा कोयल्यातरी दकडे वा प्राण्याचे शरीर अशा कारणांमुळे धारण करतो

अभंगची नशकवण :
तुकाराम महाराज म्हणूिच पनहल्याच चरणामधे म्हणतात की जन्म घेतला की सुख दु:ख हे
भोगावेच लागणार आहे.
तसेच सववच संतपुरुष म्हणतात की आपल्याला "मी कॊण आहे ? “ ह्ाचे म्हणजे स्वस्वरूपाचे
नवस्मरण झाले आहे व हीच सवाांत मोठी चूक आपल्याकडू ि घडली आहे.
त्यामुळे आपण स्वत:पेिा भगवंत हा वेगळाच समजत आहोत. हरकत िानह पण भगवंताला
नवसरणे हे मुख्य पाप आपण करत आहोत. स्वत:ला वेगळे समजण्यामुळेच आपण जन्म-मृत्यु
चक्रामधे अडकलेलो आहोत.
पातंजल सूत्र “ मि एव मिुष्याणां कारणम िंंधमोियो:” मधे म्हटल्याप्रमाणे आपले मिच
आपल्याला मदत करणारे असते. सववसाधारणत: प्रत्येक घटिे मागे कांहीतरी कारण िक्कीच
असते अशी आपली समजूत असते . पण िंरे च वेळा कारण काय असावे हे आपल्याला प्रयत्न
करूिही कळत िाही. खरे तर अशी कारणे शोधणे व्यर्व असते. आपल्या पूवी के लेल्या कांही
कमावमुळे सुद्धा घटिा घडलेली असू शकते. एवढे िक्कीच म्हणता येईल की भगवंत कांही मुद्दाम
आपल्याला दु:ख देत िसतो. तो तर सवव नवर्श्ाचा निमावता आहे. सवव नवर्श्ाचा कारभार त्याच्या
नियमांप्रमाणे चालत असतो व आपण सारी त्याचीच मुले आहोत म्हणूि तो कोणा एकावरच
रागावला हे शक्यच िाही.
तुकाराम महाराज ह्ाच मुद्सद्यावर प्रर्म भर देत आहेत. ते पुढच्या चरणामधे म्हणतात की
माणसािे हे समजूि घ्यावे व दु:खामुळे व्यनर्त होऊ िये. ह्ा जगाच्या नियमािुसार
आपल्यालापैकी प्रत्येकस हे सवव दु:खभोग भोगावे लागतात.
येर्े एक प्रश् मिामधे येतो तो हा की : - जर संनचता प्रंमाणेच सवव कांही दु:खे येत असली तर
मग त्यामधूि मुक्त होण्यासाठी प्रयत्नांचे मह्त्वच राहात िाही!. मग कांही उपायच उपलब्ध
िाही कां? कमीतकं मी दु:खाची तीव्रता कं मी होईल असातरी उपाय आहे कां? र्ोडक्यात
म्हणायचे झाले तर प्रयत्न करायचेच िाहीत का? प्रयत्न के ले तर त्यांचा कांही उपयोग होतो
कां?

संत तुकाराम महाराजांिी ह्ा सवव प्रश्ांचे उत्तर अभंगाच्या शेवटच्या चरणामधे ददले आहे.
ते म्हणतात की उपाय आहे तो म्हणजे िामस्मरण करणे
श्री.रामकॄ ष्ण संघाच्या श्री.शारदामातेिे पण हाच " िामस्मरणाचाच" उपाय सांनगतला आहे
माताजी म्हणतात की " िामस्मरण के ले तर होणाऱ्या दु:खाची तीव्रता कमी होते. जर मोठ्या
शस्त्राचा धाव होणार असेल , त्या ऐवजी सुई टोचेल व तुमचा भोग संपल
े .
इतर अिेक अभंगांमधे तुकाराम महाराज सांगतात दक प्रयत्नपूववक मिावर तािंा ठे वा . सवावत
उत्तम िामस्मरण करणे होय. संत रामदास स्वामी तर म्हणतात की योग्य प्रयत्न करणे मह्त्वाचे
मग ते ऐहीक सुखासाठी असोत वा पारमार्णर्क कारणासाठी असोत. काय करायचे व कशासाठी
हे निवडण्याची प्रत्येकाला मुभा आहे.
माझ्या मते हे प्रयत्न साधारणत: खालीलप्रमाणे असायला हवेत :आपण अिेक वेळा िकळत भारी वजि उचलतो व पाठीस दुखणे स्वता:वर ओढवूि घेतो, कधी
िको ते िंोलतो व त्यामुळे दु:ख भोगतो, ककवा गरज िसतािा कांही करण्यचे आर्श्ासि देतो व
िंतर याचा पिंाताप होतो कारण ददलेला शब्द पाळता येत िाही. मग अर्ावतच लोकांचे
नशव्याशाप ऐकावे लागतात.कोणी रागवले ते ऐकू ि घ्यावे लागते. अिेक उदाहरणे देता येतात
असे घडले की आपण स्वता:लाच सांगतो की असे व्हायला िको होते. पण धिुष्यामधूि सुटलेला
िंाण परत घेता येत िाही हेच खरे .
दशरर् राजािे असेच तीि वर कै के यीला नवचार ि करता ददले व पुढचे रामायण
घडले. रामप्रभूंिा १४ वषे विवासात जावे लागले.
अभंगाची नशकवण:पण जर आपण पुढे काय होईल ह्ावर नवचार करूि काम के ले तर असे िंरे चसे प्रसंग टळता
येतात.

ही नवचार करण्याची सवयच लावूि घ्यावी लागते. भगवंतािे म्हणुिच माणसाला नववेक िंुद्धी
ददलेली आहे. पण आपण त्याकडे पुरेसे लिच ददले िव्हते. ही नवचार करण्याची सवय
लावण्यास पण िंरे च प्रयत्न करावे लागतात. जन्मभर हे प्रयत्न सातत्यािे सुरू ठे वावे लागतात.
अर्ावत तरीनह दु:खे ही येतातच व म्हणूिच िामस्मरण करणे आवश्यक आहे. त्याचे जे फळ
नमळायचे ते भगवंत देईलच ही श्रद्धा धरूिच िामस्मरं ण करावे असे हा अभंग नशकवतो अशी
माझी धारणा आहे.
ॐ
अभंग :- सवव कामातूि मोकळे झाल्यावर मग परमार्व करू असे म्हणू िका.
म्हणशीं होऊनि निबिंता । हरुनियां अवघी बचता ॥ मग जाऊं एकांता । भजि करूं ॥ १॥
संसारसंभ्रमें आशा लागे पाठी । तेणें जीवा साटी होईल तुझ्या ॥ २॥
सेकीं िाडसील िाडसील । नवषय्त्संगे अवघा िाडसील । मागुता पडसील। भवडोहीं ॥ ३॥
शरीर सकळ मायेचा िंांधा । यासीिाही कदा आराणूक । ॥ ४ ॥
कररती ताडातोडी अंतर िंाह्ात्कारीं । ऐंसें जाती चारी ददवस वेगां ॥ ५ ॥
मोलाची घडी जाते वायानवण । ि नमळे मोल धि देतां कोडी ॥ ६ ॥
जागा होईं करीं नहताचा उपाय । तुका म्हणें हाय कररसी मग ॥ ७ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :जर तू म्हणशील की मी निबिंत होऊि मग एकांतात भजि करे ि तर संसारातल्या भ्रमामुळे
आशा पाठीशी लागेल व तुझी कु चंिंणाच होईल ॥ १ +२॥
शेवटी नवषयसंगामुळे तू िाडला जाशीला व भवडोहामधे िंुडशील ॥ ३॥
हे शरीर शेवटी मायेमुळेच घडले आहे , याला कधीच नवश्रांती िसते ॥ ४ ॥
धावपनळमुळे तुझ्या आयुष्याचे ददवस भराभर जातील ॥ ५ ॥
ह्ा आयुष्यातला प्रत्येक िण मोलाचा आहे, कवनड देऊि अिमोल धि नमळत िाही ॥ ६ ॥
तुका म्हणतो की जागा हो , स्वत:च्या नहताचा उपाय कर अन्यर्ा हायहाय करत मरशील ॥ ७॥

अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी लागणारी मानहती :ह्ा अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी त्यामागची भूनमका वगैरेची खरे तर मुनळच आवश्यकता िाही
अभंगाचा अनधकारी कोण आहे ? अभंग कोणासाठी आहे ?एवढे मात्र पाहाणे योग्य आहे.
िंरे च वेळा आपल्याला हे पटलेले असते की भगवद्भक्ती के लीच पानहजे. पण अिेक
कामे , उपाधी आपल्या मागे लागलेल्या असतात. कांही आप्ण लाऊि घेतलेल्या तर कांही
जगण्यासाठी आवश्यक असतात.
ह्ा सवावमधे आपण भगवद्सभक्तीला दुय्त्यम स्र्ाि देतो. अशा आपल्या सारख्या जीवांसाठी
के लेला हा तुकाराम महाराजांचा कळकळीचा उपदेश आहे.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :तुकाराम महाराज म्हणताहेत की जर तुम्ही म्हणाल की सवव कामे आटोपली की मी निबिंतपणे
एकांतात जाऊि भगवंताचे भजि भक्ती करे ि , तर असे करणे अत्यंत कठीणे आहे. कारण ह्ा
शरीरामागे लागलेल्या निरनिराळ्या उपाधींमुळे तुम्हाला एकांतात जायला वेळच नमळणार
िाही .
त्यामुळे जरी मिाला फार पटले असेल की भगवद्सभजि भक्ती करावी तरीही हे तुमच्याकडू ि
होणार िाही.कारि मि नवषयांमगेच लागलेले आहे. ह्ामुळे एवढे मात्र िक्की की तुम्ही सतत
ह्ा भवसागरांत िंुडूि जाल. शेवटी ह्ा कु चंिंणेतच सवव आयुष्य संपल
े . तुम्ही हे लिांतघ्या की
आय्त्ष्यातला प्रत्येक िण मोलाचा आहे. तसेच फक्त माणसालाच भक्तीकरूि मोिाची प्राप्ती
करूि घेण्याची िमता देवािे ददलेली आहे . म्हणुि हा िरदेह अत्यंत मोलाच खरे तर अिमोल
आहे. त्यामािािे नवषयांपासुि नमळणारी सवव सुखे ही कवनडमोल ठरतात. म्हणुि जागे
व्हा. िरदेहाची अशी ही अिमोल संधी व्यर्व घालवू िका. अन्यर्ा हाय हाय करण्यानविा दुसरे
कांहीही हाती लागणार िाही.

अभंगाची नशकवण :आतापयांत जरी आयुष्य भगवद्भक्तीनविा घालवले असले तरीही आता तरी शाहाण्या माणसािे
पुढे असे ि वागणेच श्रेयस्कर आहे.
ॐ
*************
अभंग :- परमार्ावसाठी संसार सोडाव लागत िाही.
युक्ताहार ि लगे आनणक साधि । अल्प िारायणे दाखनवले || १ ||
कनलयुगामाजी करावें कीतवि । तेणें िारायण देईल भेरट ॥ २ ॥
ि लगे लौदकक सांडावा वेव्हार । घ्यावें विांतर भस्म दंड । ३ ॥
तुका म्हणे मज आनणक उपाव । ददसती ते वाव िामेंनवण ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :
िारायणािे मला हे दाखनवले आहे की फक्त युक्ताहार म्हणजे आहार अगदी कमी िको वा फार
जस्त िकॊ िसावा॥१॥
कनलयुगा मधे िारायणाचे दकतवि के ले तरी तो भेट देतो ॥ २ ॥
त्याच्या भेतीसाठी आपला लौदकक व्यवहार सोडावा लागत िाही ककवा जंगलात जाऊि भस्म
दंड म्हणजे सम्न्यास घ्यावा लागत िाही ॥३॥
तुकाराम महारज म्हणतात की मला िामस्मरिा नशवाय दुसरा उपाय ( िारायणाच्या
भेटीसाठी) आढळत िाही ॥ ४॥
अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी लागणारी कांही मानहती :
आपल्या शास्त्रांमधे ईर्श्रप्राप्ती साठी निरनिराळ्या पद्धती मागव सांनगतले आहेत.
( उदाहरणार्व : िवनवधा भनक्त मागव , ज्ञाि मागव ज्यामधे आपण "मी कोण आहे ? माझे खरे
स्वरूप काय आहे? माझे आणी ईर्श्राचे काय िाते आहे? अश्या प्रश्ांची उत्तरे

शोधतो ), योगमागव म्हिजे हठयोगाचामागव, संन्यास घेण,े निर्णिराळ्यातीर्वयात्रा
करणे, निर्णिराळ्या पूजा व यज्ञ करणे इत्यादी ). हे सवव मागव एकाच ध्येयाच्यापूती साठी म्हणजे
मोिप्राप्तीसाठी सांनगतले आहेत.
ह्ा सवव मागाांमधे मािसाला शनक्त, वेल व पैसा खचव करावा लागतो. संसारातली कामे पार्ीशी
असल्यामुळे माणूस निराश होऊि आपला अभ्यासच सोडण्याचा येर्े संभव आहे. र्ोडक्यांत
असेच म्हणता येईल की परमार्वसाधिा कणे संसार करतांिा कठीण होते.
आधी पानहलेल्या अभंगाचा अर्व लावतांिा आपण हे पानहले होते की निरनिराळ्या युगांमधे
निरनिराळी साधिा के ली जात असे. सध्या आपण कनलयुगामधे आहोत. साधारणत: ४०००
वषाांपूवी महाभारत युद्ध संपल्याच्या वेळेपासूि कनलयुग सुरु झाले. कनलयुगामधे सववसाधारण
मिुष्य हा स्वत:च्या संसारामधे गुंतलेला असतोव आहे. त्याला परमार्वसाधिासाठी वर वणवि
के ली मागव चोखाळणे कठीण होऊि िंसले आहे. ह्ामुळेच तो जन्म-मृत्यु चक्रांमधे अडकलेला
असतो.
ददलासा देताहेत.
.
येर्े तुकाराम महाराजांचे समकालीि समर्व रामदास स्वामींचे ह्ा नवषयावरचे नववेचि
खुलासा करणारे आहे.
समर्व म्हणतात :
आधी प्रपंच करावा िेटका। मग घ्यावे परमार्ाव नववेका। येर्े आळस करू िका नववेकी हो ॥ 1
|| प्रपंच सांडूि परमार्व कराल। तेणे तुम्ही कष्ी व्हाल। फ्रपंच परमार्व कराल |तरी तुम्ही
नववेकी॥२॥ प्रपंच साडू ि परमार्व के ला। तरी नमळे िा अन्न खायाला। मग तया
करं ट्याला।परमार्व कै सा|| ३॥ परमार्व सांडुि प्रपंच कररसी । तरी तू येमयातिा भोनगसी । अंती
परम कष्ी होसी | येमयातिा भोनगता ॥४ ॥
ह्ा ओव्यांचा सलग अर्व:
नवचारवंत मािसािे प्रपंच व परमार्व नववेकािे िीनत न्यायिे वागूि
सुव्यवनस्र्तपणे करावा. ह्ािंािंतीत मुनळच आळस करू िये. जर तुम्ही फक्त परमार्ावकडेच
लि ददले व प्रपंचाकडे दुलवि के ले तर तुम्हाला िीट जेवायला सुद्ध नमळणार िाही. तसेच

जर फक्त प्रपंचच कराल तर तुम्हाला यमयातिा भोगाव्या लागतील. ( जन्ममरणाच्या चक्रामधे
अडक्ल्यािे माणसाला अिेक जन्म ह्ा अश्या यातिा भोगाव्या लागता हे आपण पुवी पानहलेच
आहे!) िेटका प्रपंच म्हणजे जरूरीपुरता प्रपंच करणे.
य़ेर्े आपल्याला हाच संदश
े आहे की तुम्ही व्यवहार व परमार्व दोन्हीकडे सारखेच लि द्यायला
हवे. यामुळे व्यवहारात यश नमळे ल आनण परमावर्ावमधे आपले मोिाचे ध्येय पण साध्य होईल.
अिेक संतमंडलींिी उदा. तुकारम महाराज, एकिार् , िामदेव व असे अिेक संत गृहस्र्ाश्रमी
होते पण त्यांिा आत्मज्ञाि प्राप्त झाले. म्हणुिच संसार सोडणे आवश्यक िाही; संसाराची
आसक्ती सुटणे महत्वाचे आहे हेच स्पष् होते.
संसारात राहूिही भगवंताची भक्ती करता येते व म्हणुिच तुकाराम महाराजांिी आपल्याला
ह्ा अभंगामधे " िामस्मरण भक्तीच मला योग्य वाटते" हे अभंगाच्या शेवटच्या चरणा मधे
सांनगतले आहे.
जेंव्हा मिुष्य िामस्मरण सुरु करतो तेंव्हा ते प्रर्म वैखरी वाणी मधे करणे सोपे
असते. वैखरीतले िामस्मरण दुसऱ्याला ऐकू येते. पण असे स्मरण करणे जर चालू ठे वले तर
हळू हळू स्मरण मध्यमेमधे म्हणजे पुटपुटल्य़ाप्रमाणे होते. जसा जसा देवानवष्यी प्रेम, भनक्तभाव
वाढू लागतो तसेतसे स्मरण पिंंती म्हणजे मिात सुरु होते.
ह्ा नस्र्नतमधे आपण स्वत:ची व्यवहारामधली कामे करू शकतो व स्मरणदक्रया पण चालू
राहते.
अभंगाची नशकवण :
तुकाराममहाराजांिा असेच स्मरण असावे असे िंहुधा म्हणायचे असावे. ही स्मरणाची नस्र्नत
सतत प्रयत्नांिीच येऊ शकते . ह्ासाठीच सरावाचे महत्व महाराजांिी ह्ा अभंगामधे सांनगतले
आहे.
निदाि मला तरी ह्ा अभंगाचा असाच अर्व आहे असे वाटते.
ॐ
**************

अभंग :- मिाला लगाम घालावा
होउं िको कांही मिा या आधीि । िाईकें वचि याचेंकांही ॥ १॥
हरटयाची गोष्ी मोडू ि काढावी । सोई ही धरावी नवठोिंाची ॥ २॥
आपुले आधीि करूनियां ठे वा । िाहीं तरी जीवा घातक हें॥ ३॥
तुका म्हणें झाले जे मिा आधीि । तयांसी िंंधि यम करी ॥ ४॥
अभंगाचा शब्दार्व :
मिाच्या आधीि होऊ िकोस. मिाचे ऐकू िकोस ॥१॥
हट्टीपणािे मि माहते त्याकडे दुलि
व करावे व नवठोिंाची सोय धरावी.॥२॥
मिाला स्वत:चे गुला म कॠि ठे वा अन्यर्ा जीवाचा घात होईल॥३॥
तुका म्हणतो की जे मिाचे गुलाम झाले त्यांिा यम िंांधूि िेतो॥४॥
अभंगामागची भूनमका :आपला िेहमीचाच अिुभव हाच आहे की आपल्याला सुख ककवा दुख: कांही वेळापयांतच भोगावे
लागतात. सुखभोगािे आिंद तर दुख:भोगािे दुख: अिुभवास येत.े ह्ानशवाय आणखी एक
पररणाम आपल्या ि कळत होतो तो म्हणजे ह्ा भोगांची आठवण आपल्या नचत्तामधे िंीजरुपािे
साठनवली जाते. ही आठवण जेंव्हा पुि: उफाळू ि वर येते तेंव्हा आपल्याला तोच भोग परत
घ्यावासा वाटतो. ह्ालाच वासिा जागृत होणे पण म्हणतात.
उदाहरणार्व जर आिंदाचा भोग घेतला गेला तर त्याचे िंीज तोच आिंद परत नमळावा ह्ा
रूपाच्या नवचारािे पुढे कधीतरी प्रगट होते. दुख:भोगाचे िंीज कधी सूड व प्रनतशोधाचे रुप घेते
तर कधी असा भोग पुि: िकॊ असे रूप घेत.े ह्ा िंीजकोशाचेच एक िांव संनचत असे आहे.
अशी वासिेची िंीजेच आपल्याला पुि:पुि: जन्म घ्यायला लावतात.
हे सवव घडते ते आपला मिावर तािंा िसल्यामुळे घडते . आपण मि सांगते तसे वागतो.
हा अभंग ह्ा संदभावतलाच आहे .
टीप :- हा अभंग मिावर तािंा ठे वायला सांगतो. ह्ासाठी मिाचे कायव कसे चालते हे
समजणेआवश्यक आहे. पण हा नवषय वेगळा व िंराच मोठा आहे. तसेच मिावर तािंा ( आपले

ध्येय भगवद्भेरटचे आहे) करण्यास काय करता येते त्यािंद्दल पण जे समजले त्या मुख्य
तत्वाचेच फक्त वणवि येर्े के ले आहे.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण:- :अभंगाच्या पहील्याच चरणामधे असे सांनगतले आहे की आपण मिाचे गुलाम होऊ िये.
मिाच्या अिेक गुणांपैकी आठवण राहणे हा मिाच एक महत्वाचा गुण आहे. आपल्या पाच
इं दद्रयांच्यापैकी कोणत्यातरी इं दद्रयािे आिंद वा दुखांची आपल्याला आठवण राहते. आपले सवव
जीविच आठवनणवर चालत असते. जन्म झाल्यािंरोिंर ही आठवण राहण्याची दक्रया सुरू होते.
साधे उदाहरण पाहूया.
समजा एखाद्यािे आंिंा कधीही पानहला िव्हता. तो त्यािे पानहला व चाखला. असे
के ल्यािंरोिंर त्याच्या आठवणीच्या कोशामधे आंिंा नपवळा असतोव त्याची चव मधूर असते
ह्ा अिुभवाचीच आठवण तयार होते. खातािा झालेला आिंद तात्पुरताच पण आठवण मात्र
िेहमीकरता नचतामधे उरते.ह्ालाच वासिािंीज असेही म्हणतात.िंतर उन्हाळा आला व िुसती
आंब्याचे नचत्र असलेली जानहरात पानहली, तर पुि: आंिंा खाण्याची वासिा वर ऊफाळू ि
येते. अर्ावत आठवण हीच मिामधे वासिािंीज रुपे मिामधे रानहलेली असते म्हणूिच असे
घडते.
पण जर मधल्या काळामधे अशा माणसाला मधुमेह झाल्याचे निदाि झाले असेल तर अशी
वासिापूती त्यािे के ल्यास ते आिंदाऐवजी दुखा:चे कारण होते. अशा माणसािे निग्रहपूवव आंिंा

खाल्ला िाही तरी वासिेचे िंीज मिामधे उरलेलच
े असते. अशी िंीजेच पुिजवन्माचे कारण
िंितात पुढच्या जन्मामधे िवी िंीजे तयार होतात.

ह्ा िंीजांचे वगीकरण करायचे झाले तर लोके षणा, दारे षणा( पुत्रेषणा) , नवत्तेषणा , सूडाची
ईच्छा इत्यादी करता येते. कोणतीही ईषणा ०( वासिा ) जर अपूणव असेल तर ती पुढच्या
जन्माला कारणीभूत होते, हे आपण वर पानहलेच आहे.
ह्ा सवव वासिा , ईच्छा सतत मिामधे येत राहतात म्हणूिच तुकाराम महाराज पहील्याच
चरणात सांगताहेत की वासिांचे गुलाम होऊ िका. ह्ासाठीच मिाचे ऐकू िका असे ते
म्हणतात.
अध्यात्मातला एक नसद्धांत हाच आहे की वासिापूती ि झाल्यामुळेच प्राण्याला पुि:पुि: जन्म
मृत्यूचक्रामधे अडकावे लागते. माणसाच्या जन्माचे मुख्य उद्देश्य भगवंताची प्राप्ती हेच आहे व
वासिापूतीमागे लागल्यामुळे ते दूरच राहते. भगवंताचे दशवि/प्रानप्त झाली की मगच
जन्ममृत्यूचक्रामधूि जीवाची कायमची सुटका होते.
तुकाराम महाराजांचा आजचा अभंग मिावर तािंा कसा नमळवावा हेच सांगतो.
येर्े प्रश् असा येतो की हे कसे साधायचे.? ह्ाच प्रश्ाचे उत्तर पुढच्याच चरणात येते.
उत्तर हेच आहे की चांगल्या वासिेिे अशुभ वासिेला िंाजूला करा. ह्ासाठीच प्रयत्नाचे महत्व
आहे. चांगल्या वासिा म्हणजे ज्यांच्यामुळे पुढचा जन्म घ्यायची पाळी येणार िाही त्या वासिा.
भगवंता िंद्दल प्रेमभाविा असल्यािे त्याचीच भेट व्हावी ही सवाांत शुभ वासिा होय. भगवंत
आपल्याला ददसत िाही पण तो आहेच हे सत्य आहे. तोच खरे तर आपली आई आहे व त्याला
आपल्या मिातले सवव कांही कळत असते. म्हणूि आपण जर त्याचे स्मरण कोणतेही िांव घेऊि
उदा. नवठ्ठल नवठ्ठल ककवा श्रीराम जयराम जयजय राम , ॐ िम:नशवाय इत्याददपैकी
कोणत्याही िामािे करू शकतो. हे स्मरण हट्टािे जिंरदस्त प्रयत्न करूि करावे असे पण महाराज
सांगतात.

अभंगाच्या पुढच्या चरणामधे ( ३ रा) महाराज परत असे सांगतात की असे प्रयत्न जर तुम्ही
के ले िाही तर परत जन्म-मृत्यू चक्रामधे अडकावे लागेल. र्ोडक्यात म्हणजे असे स्मरण ि
करण्यािे तुमचीच हािी होणार आहे.
अभंगाच्या

शेवटच्या

चरणामधे ( ४

र्ा) महाराज

हाच

मुद्दा

वेगळ्या

पद्धतीिे

पुि: सांगताहेत. महाराज म्हणतात की जर तुम्ही अशा वागणुकीिे मिावर तािंा ठे वला िाही
तर मग यमदेवता मृत्युदव
े ता तुम्हाला पुि: ह्ा शरीररूपी तुरुंगात टाके ल . तेंव्हा सावध व्हावे.
अभंगाची नशकवण :
जरी आपल्या वासिा समूळ िष् करता येत िाहीत तरी पण आपण कमीतकमी हा प्रयत्न करू
शकतो की आपल्या वासिा शुभ असाव्या. कारण शुभ वासिाच आपल्याला जन्ममृत्युचक्रामधूि
शेवटी सोडनवतात.
ॐ
*************
अभंग :- परस्त्रीला मातेसमाि मािावे.( दारे षणेवर तािंा ठे वण्याचा उपाय)
परानवया िारी माउली समाि । मानिनलया धि काय वेचे ॥ १ ॥
ि करीतां परबिदा परद्रव्य अनभळस । काय तुमचें यास वेचें सांगा॥ २ ॥
िंैसनलये ठायीं म्हणतां रामराम । काय होय श्रम ऐंसे सांगा ॥ ३ ॥
संतांचे वचिीं मानितां नवर्श्ास । काय तुमचें यास वेचे सांगा ॥ 4 ॥
खरें िंोलतां कोण लागती सायास । काय वेचें यास ऐंसे सांगा ॥ 5 ॥
तुका म्हणे देव जोडे याचसाअठीं । आनणक ते आटी ि लगे कांहीं ॥ 6 ॥
अभंगाचा शब्दार्व :जर परिारीला आईसमाि मािले तर त्यांत तुमचे काय जाते? ॥ १॥
मला सांगा की परबिदा, परद्रव्याची अनभलाशा ि धरण्यात तुमचे काय िुकसाि होते?॥ २॥

एके रठकाणी िंसूि राम राम म्हणण्यास तुम्हाला काय श्रम होतात? ॥ ३॥
संतांच्या वचिांवर नवर्श्ास ठे वण्यांत तुमचे काय धि खचव होते?॥ ४॥
खरे िंोलण्यास तुम्हाला काय प्रयत्न करावे लागता. खरे िंोलण्यांत तुमचे काय जाते? ॥ ५॥
तुका म्हणतॊ की ( जसे ह्ा सवावसाठी कांहीही खरच करावा लागत िाही तसेच ) भगवंताशी
िाते जोडण्यास पण कांही श्रम लागत िाहीत॥ ६॥
ह्ा अभंगात तुकाराम महाराज हेच सांगताहेत की भगवद्भेटीसाठी फारसे श्रम करावे लागत
िाहीत. हे कसे ते पुढे नलनहलेल्या नववरणात येते.
अर्व समजण्यासाठी लागणारी अभंगमागची भूनमका व मानहती :अभंगाच अर्व समजण्यासाठी खरे तर कांनहही मानहती आवश्यक िाही. पण जर संतांची चररत्रे
वाचिांत असतील तर ते जरूर उपयोगी पडेल. संतांचे आचरण "जसे िंोलणे तसे वागणे" असे
असते एवढे जरूर लिांत घेणे योग्य राहील.
अभंगाचे अर्व स्पष्ीकरण :अभंगाच्या १, २ व ५ ह्ा चरणांचा अर्व सोपा आहे .
१ ला चरण :- तुकाराम महाराज येर्े उपदेश देताहेत की प्रत्येक परक्या स्त्रीला ती आई आहे
ह्ा भाविेिेच पहावे. अशी दृष्ी असली की स्त्रीला पाहूि मिामधे ईतर वाईट नवचारच येत
िाहीत. श्री. रामकृ ष्ण परमहंस हे सुद्धा म्हणत की जेंव्हा एखादी स्त्री दृष्ीस पडेल तेंव्हा तुम्ही
आईला ( जगन्मातेला) आठवा , मग नतच्या पाऊलांकडे प्रर्म िंघा. असे के ले की तुमच्या
मिांमधे स्त्रीिंद्दल वाईट नवचारच येणार िाहीत. ( संदभव: The gospel of sri.
Ramakrishna page 701) . ते पुढे म्हणतात दक आददशक्तीिेच सवव स्त्रीरूपे धारण के लेली
आहेत. म्हणुिच मी सवव स्त्रीयांिा आई जगदंिंा म्हणूि पाहतो. आई हे स्त्रीरुप सवाांत शुद्ध
स्वरूप आहे . ह्ा रठकाणी कोठे ही र्ोडेही पंचेदद्रयांिा आकषवण वाटावे असे अंश िाहीत.
अभंगाच्या २ ऱ्या कडव्यांत महाराज म्हणतात की माणसािे मत्सर ह्ा भाविेच्या प्रगट
होण्याकडे नवषेश लि कें दद्रत करावे. जेंव्हा कोणाचे संपत्तीचे प्रदशवि आपण पाहातो तेंव्हा

परोत्कषव द्वेष, मत्सर, हेवा ह्ा भाविा जन्म घेतात. आपल्याला पण असे वैभव नमळायला हवे
हे िंीज तयार करतात व वैभव नमळावे म्हणुि पु:ि जन्म घेण्याची तजवीज िकळत तयार
होते. म्हणूि या िंािंतीत अत्यंत जागरूक रहा असे महाराज म्हणतात.
कॊणाचीही बिदा करूिका असे पण महाराजांिी पुढे सांनगतले आहे. जेंव्हा कॊणी बिदात्मक
िंोलतो तेंव्हा स्वत:च्याच अंत:करणामधे तो द्वेषाच्या भाविेला र्ारा देत असतो. ह्ा िंीजाचा
वृि होण्यास फार वेळ लागत िाही व मग माणुस िको ते करतो. त्याचे फळ कधीतरी भोगावेच
लागते. म्हणुि बिदा ि करण्यामधे हे सवव होणे टाळले जाते.
नतसऱ्या कडव्यांत तुकाराम महाराजांिी हेच आपल्या लिांत आणुि ददले आहे की " िामस्मरण
करण्यासाठी ( रामिाम ककवा कोणतेही दुसरे िाम ) कांहीही कठीण प्रयत्न करावे लागत
िाहीत. फक्त िामजप मिांत करायचा, ककवा कॊणत्याही पद्धतीिे िाम सतत घ्यायचे एवढे
पुरे. ह्ामुळे िामस्मरण करण्याची आपल्याला सवय होते. मग कोठे ही , जसे गाणी
ऐकतािा, टेनलनव्हजि पाहातािा भगवंताचे िामस्मरण करणे सहज होते.
अभंगाचा चौर्ा चरणाकडे मात्र अधीक लि देणे आवश्यक आहे कारण येर्े मह्त्वाची नशकवण
आहे.
येर्े महाराज म्हणतात की संत जे सांगतात त्यावर नवर्श्ास ठे वावा.
नशवाजी

महाराजांचे

गुरू

स्वामी

समर्व

रामदास

यांच्या

दासिंोधग्रंर्ाच्या " संतस्तवि " समासामधे संतांचे यर्ार्व वणवि आहे.त्यातली खालील
ओवीचरण संतांचे वणवि करणारी आहे .
जे वस्तु परम दुल्लभ। जयेचा अलभ्य लाभ। तेंनच होये सुल्लभ। संतसंगेकरुिी॥
माहाराजे चक्रवती। जाले आहेत पुढे होती । परं तु कोणी सायोज्यमुनक्त। देणार िाही ॥
जे त्रैंलोकी िाही दाि। तें कररती संतसज्जि। तयां संतांचे मनहमाि। काय म्हणोिी वणाववे॥
ह्ांचा शब्दार्व जरी पानहला तरी संतांचा मनहमा कळतो.
ह्ा ओव्यांचा एकू ण अर्व खालील प्रमाणे आहे.

परमात्मवस्तू ( परब्रह्मप्राप्ती) अनतशय दुलवभ आहे. ती नमळणे हाच अलभ्य लाभ आहे. ती दुलवभ
वस्तू संताच्या संगतीिे सुलभरीतीिें लाभते. आजपयांत जगामधें दकत्येक महाराजे, चक्रवती राजे
झाले, सध्याही आहेत. पुढेही होतील. पण यांपैकी कोणीही सायुज्यमुनक्त देऊं शकणार
िाही. संत नवलिण दािशूर असतात व आपले सामर्थयव उदारपणे दुसऱ्याला सहाय्त्य
करण्यासाठी वापरतातत. त्रैलोक्यांत शोधलें तरी सापडणार िाही असे अलौदकक दाि संत
देतात. त्या संतांचा र्ोरपणा कोणत्या शब्दांत वणवि करायचा? वणवि करताच येत िाही.
हे संतांिा कां शक्य होते ह्ाचे कारण म्हणजे संत जीवन्मुक्त असतात. त्यांिा आपण ब्रह्मज्ञािी
म्हणुि ओळखतो.
असे हे ब्रह्मज्ञाि फक्त संतच देऊ शकतात. संत स्वत: ब्रह्मज्ञािी असतात. जन्म-मृत्युवर नवजय
नमळवलेले असतात. र्ोडक्यांत सांगायचे झाले तर संत हे मिुष्यरूप घेतलेले प्रत्यि परब्रह्मच
असतात. अव्यक्त परब्रह्मच संतरूपािे अवतररत झालेले असते.
एक गोष् स्पष् होते ती म्हणजे अशा संतांनच वाणी म्हणजेच परमेर्श्री वाणी होय.
आपण सगळे चजण द्वैता मधे आहोत. आपल्याला कळे ल असे शब्दाअंचे साधिच भवपार करू
शकते. त्यासाठीच संत अवतररत होतात व आपल्याला समजेल अशा भाषेंत उपदेश करूि मोि
अर्ावत ब्रह्मज्ञाि नमळवण्याचा मागव दाखवतात.
म्हणूिच

अभंगाच्या

४र्थया

चरणामधे

तुकाराम

महाराज

म्हणतात

की " रामराम

म्हणा, िामस्मरण करा. त्यासाठी फक्त तुमची संतवचिांवर श्रद्धा हवी".
अभंगाच्या ५ व्या चरणात महाराज आपल्याला िेहमी खर िंोला असे सांगताहेत. तएच
६व्याचरणांत शेवटी तुकाराम महाराजंिी खात्री ददली आहे की इतर कांनह प्रयत्न करण्याची
तुम्हाला गरजच िाही. फक्त ह्ाअभंगाप्रमाणे आचरण के ले तरी पुरे आहे. .
धमवराज युनधष्ठीराला अधवसत्य िंोलल्यामुळे िरकाचेच दशवि घडले. जर आपण िेहमी खोटे
िंोललो तर आपल्याला पण िरक पाहावा लागेल. त्या पेिा खरे िंोललेलच
े िंरे .

हाच उपदेश इतर अिेक संतांिी के लेला आहे. भनक्तमागावमधे िामस्मरणाला महत्व आहे कारण
िामस्मरण हा एक सोपा मागव आहे.
अभंगाचा अर्व व नशकवण : ही वरील प्रमाणे असावी असे मला वाटते.
ॐ
**********
अभंग :- देव फक्त भावाचा भुकेला असतो.
ि ये तुज जरी मधुर उत्तर । ददधला सुस्वर िाहीं देवें ॥ १ ॥
िाबह तयानवण भुकेला नवठ्ठल । येईल तैसा िंोल रामकृ ष्ण ॥ २॥
देवापाशी मागे आवनडची भक्ती । नवर्श्ासेंशी प्रीती भाविंळें ॥ ३ ॥
तुका म्हणें मिा सांगतो नवचार । धरावा निधावर ददसेददस ॥ ४॥.
अभंगाचा शब्दार्व :जरी तुला देवािे गोडगळा ददलेला िाही तरी तुला जसे जमेल तसे रामकृ ष्ण म्हणत रहा ,
नवठ्ठल हा भावाचा भुकेला आहे.॥ १ + २ ॥
देवाकडे ( त्याला ) जी आवडते ती भनक्त, प्रेम व त्याच्यावर दृढ नवर्श्ास माग. ॥ ३॥
तुका म्हणतो हे मिा तुला सांगतो तो नवचार ऐक. भक्ती करण्याचाच निधावर रोज करावा ॥ ४॥
अभंगाचा अर्व समजण्यासाठीची भूनमका :आपले संत, तसेच शास्त्रे सतत हेच सांगतात की माणसाचा जन्मच भगवंताला भेटण्यासाठी
म्हणजेच मोिपदाची प्राप्ती करूि घेण्यासाठी झालेला आहे. ह्ा सार्ीचे प्रयत्न, शोध हा
कांनहिा कांही कारणांमळ
ु े सुरू होतो. भौनतकाशास्त्रज्ञ हे शोधायचा प्रयत्न करतात की आपल्या

ह्ा ब्रह्मांडाचा उगम कसा झाला व त्यामधे आपले स्र्ाि कोणते? पण सववसामान्य माणसाला
कांहीतरी दु:खे भोगावी लागतात व त्यांमधूि पूणवत: सुटण्याचा मागव आहे कां ते हवे असते.
एवढे मात्र िक्की खरे की ह्ासवव ब्रह्मांडाचा कारभार चालवणारी कोणतीतरी शक्ती
आहे. नतलाच आपण देव म्हणतो. असा देव आहे हे पटलेले असते व त्यािे माझी दु:खे दूर करावी
ह्ा उद्देशािे माणसे देवाची भक्ती करण्यास प्रवृत्त होतात.
आपल्या संतािी भक्ती कशी करावी ह्ा साठी सोप्या भाषेंत मागवदशवि के लेले आहे.
येर्े एक प्रश् पडू शकतात की १) भक्ती करायची म्हणजे िक्की काय करायचे? २) हा अभंग
कोणासाठी असावा?३) भनक्त करण्यास काय पात्रता लागते?
ह्ा तीिही प्रश्ांचे उतार हेच आहे की ज्याला स्वत:ची कतवव्ये करायची आहेत व नशवाय
मोिाची ईच्छा धरूि आहे त्याच्यासाठीच हा अभंग तुकाराम महाराजांिी सांनगतला आहे.
तुकाराम महाराज अभंगाच्या पनहल्या दोि चरणांमधे म्हणतात की भगवंताची भनक्त
करण्यासाठी लागतो तो मुख्य भाव.
हा भाव प्रेमाचा हवा. येर्े रामकृ ष्ण परमहंसांचे एक वचि आठवते. ते म्हणतात की िवजात
िंाळावरचे आईचेप्रेम, कृ पणाचे पैशानवषनयचे प्रेम व पनतव्रतेचे पतीवरचे प्रेम ह्ा सवाांस एकत्र
घेतले तर जी प्रेमभाविा असेल तसे देवावर प्रेम असावे. असे प्रेम म्हणजेच देवावरची भक्ती.”
असे प्रेम निमावण झाले की भक्ताला देवानशवाय दुसरे कांही िकॊ असे वाटते. देवाच्याच
ईच्छेिुसार जे घडते त्यांत तो आिंद माितो. मग तो फक्त भगवंताचेच स्मरण करत असतो.
तुकाराम महाराज आपल्याला हेच येर्े सांगताहेत की " अशा भनक्तभावािे त्याचे िांव
जसे " रामकृ ष्ण " तुम्ही घ्या , ध्यािात ठे वा, त्यासाठी गोड गळ्याची आवश्यकता िाही. नवठ्ठल
म्हणजे भगवंत अशाच भावाचा भुकेला आहे.
अभंगाच्या ३ व ४ र्थया चरणांमधे महाराज सांगताहेत की तुमचा मिाला मी एक नवचार
सांगतो आहे. तो म्हणजे देवाजवळ मागायचे तर अशी भक्ती दे हेच मागावे. मी अशी भक्ती
करे ि असा रोज ददवसेददवस निधावर करा.

ह्ाचा अर्व असा की सुरवातीला अशी भनक्त निमावण होणे सहज िाही. त्यासाठी नििंयपूववक
कांही प्रयत्न पण ददसेददस म्हणजे रोजच करावे लागतील.
हे प्रयत्न म्हणजे
१)मिािे मी त्याचे नवस्मरण होऊ देणार िाही असा प्रयत्न कराव लागेल. जर आपण मिाला
सतत भगवंताचेच स्मरण करण्याची मिाला सवय लावली तर हे शक्य आहे.
2) जे करावे लागेल ती त्याचीच पूजा म्हणुि ते काम िीटपणे करणे ३) तसेच जर होणारी
प्रत्येक घटिा होण्यामागे त्याचीच प्रेरणा आहे ( ह्ामधे आपण स्वत:जे करतो ते पण
आले ) कतावकरनवता तोच आहे हे स्वत:ला समजावणे पण येत.े
नवर्श्ासािे असे प्रयत्न के ले तर भगवंत दूर िाही हेच महाराजांिी आपल्याला ह्ा अभंगाद्वारे
सांनगतले आहे.
अभंगाची नशकवण :
निधावरपूववक भगवंताचे स्मरण नित्य व नियनमतपणे करावे हीच ह्ा अभंगाची नशकवण आहे.
ॐ
****************
अभंग :- देवाच्या भेटीची आंस कशी असावी ह्ाचे वणवि
दुडीवरी दुडी । चाले मोकळी गुजरी ॥ १ ॥
ध्याि लागो ऐसें हरी । तुज चरणीं तैशापरी ॥ २ ॥
आवंतण्याची आस । जैसी लागे दुिंवळास ॥ ३ ॥
लोभ्या कळांतराची आस । िंोटें मोजी ददवस मास ॥ ४ ॥
तुका म्हणे पंढरीिार्ा । मजला आनणक िको व्यर्ा ॥ ५ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :

गुजरार्ी स्त्रीया डोक्यावर एकावर एक रचलेल्या अिेक घागरी पाणी वाहूि िेतात . त्यांचे
दोिही हात मोकळे असतात पण लि मात्र घागरींवरच असते. ॥ १ ॥
हे हरी तुझ्या चरणांठायीं असेच ध्याि लागो ॥ २॥
जशी गांवजेवणासाठी दुिंळा मिुष्य आंस लागलेली असते ॥ ३ ॥
ककवा जसा लोभी सावकार येणाऱ्या व्याजाची आतुरतेिे वाट पहात असतो व त्यासाठी िंोटांवर
ददवस, मनहिे मोजत असतो ॥४।।
तसेच हे भगवंता तुझ्या भेटीची मला आंस लागली आहे, मला आणखी कांनहही उपाधी िको
आहेत.॥ ५॥
Note: शेवटच्या चरणांवरूि हे स्पष्च आहे की तुकाराम महाराजांिी पांडुरंगाला ही प्रार्विा
के ली आहे. तसेच भगवद् भेटीची आंस कशी असावी ते पण स्पष् के ले आहे.
अभंगाचा अर्व स्पष् होण्यासाठी लागणारी मानहती व भूनमका :
जो मुमुिु झालेला आहे म्हणजेच ज्याला भगवंताच्या भेटीची तळमळ लागली आहे त्याला
कायकाय प्रयत्न करावे लागणार आहेत त्याच्या मिाची कशी अवस्र्ा असायला हवी त्याचेच
ह्ा प्रार्विे द्वारे मागवदशवि येर्े वाचायला नमळते. मुख्यत: सववप्रर्म नचत्तशुद्धी महत्वाची
असते. शुद्ध नचतामधे िेहमीच भगवंताचे िंद्दल नवचार मिामधे येतात.
भगवाि पतंजली म्हणतात की माणसाचे मिच त्याला िंंधिात अडकनवते व मिच िंंधिांमधूि
सोडनवते.
मिाचा एक उत्तम गुण हा आहे की ते एकावेळी एकाच गोष्ीचा नवचार करू
शकते. मि " एकदेशी " आहे असे म्हणुिच म्हटले जाते. उदाहरणार्व: जर चवदार खाद्य
पदार्ावची आठवण झाली तर तोच नमळावा असे दुसरा कांही नवचार मिांत येईतोपयांत मिास
वाटते.

मिाचा दुसरा पैलू म्हणजे आपली आठवण ठे वण्याची शक्ती हा आहे. नवचार के ला तर हे
आढळते की ह्ा आठवणीमुळेच आपले सवव व्यवहार ह्ा जगांत चालले आहेत. आर्वणीमुळेच
कधी आपण योग्य वतवि करतो तर कधी अयोग्य वतवि पण आठवणीमुळेच घडते.
आपल्यापैकी िंरच जण तर जुन्या आठवणींवरच जणू जगत असतात. कांही जण भूतकाळांत
घडलेल्या घटिा आठवतात व वतवमािकाळांत दु:खी होतात. कधी आपल्याला पूवीचा भोगलेला
आिंद आठवतो व तोच आिंद परत नमळावा म्हणूि आपण तेच प्रयत्न पुन्हा पुन्हा करतो. कधी
आपल्याला दुसऱ्या कडू ि नमळालेल्या प्रेममय वागणुकीची आठवण होते व त्या व्यक्ती िंद्दल
कृ तज्ञता वाटते. जर अशांची यादी करायचे म्हटले तर नह यादी कधी ि संपणारी होईल.
हा सवव आपल्यामधील आठवण शक्तीचा खेळ आहे. आपल्या निरनिराळ्य़ा के लेल्या कायावचे मूळ
आठवणच असते.
जोपयांत असे कोणतेही कायव ( कमव) आपल्यांतला " मी" ककवा "अहंकार " हे धरूि के ले असेल
तर ह्ा दृश्य सृष्ीच्या नियमा प्रमाणे के लेल्या कमावचे फळ भोगावेच लागते. कधी ते मात्र
सांगता येणार िाही.
नमळणारे फळ कधी शरीर व मिाला आिंद देणारे , कधी दु:ख देणारे असते. ते कधी कधी
तािंडतोिं नमळते तर कधी भनवष्यांत. कांही फळे भोगण्यासाठी पुधे एखादा जन्म पण घ्यावा
लागतो.
र्ोडक्यांत म्हणजे आपणच आपल्या जीविाचे भनवष्य घडवत असतो
येर्े आपण खालील मुद्याची िोंद घेणे जरूरीचे आहे :
आपल्या संतसज्जि मंडळींिी पापाची व्याख्या अशी के ली आहे की " आपण भगवंत हाच खरा
कताव आहे हे नवसरूि के लेली सवव कमे पापकमे असतात. कारण ह्ा कमाांआगे "मी के ले" हा
अहंकार जागा असतो. मग अर्ावतच के लेल्या कमाांनच फळे भोगणे हे पण आलेच. त्यासाठी जन्ममृत्यू चक्रामधे आपले अडकणे पण आले. ताप भोगणे आले.

शास्त्रांमधे तीि तापांचे वणवि आहे.
देहदें द्रयप्राणेि सुखं दु:खं च प्राप्यते । इम्माध्यानत्मकं तापं जायते दु:खं देनहिाम ।
सववभूतेि संयोगात सुखं दु:खं च जायते । नद्वनतय तापसंताप: सत्यं चैवानधभौनतकं ॥
शुभाशुभेि कमवणा देहांते यमयातिा । स्वगविरकादद भोक्त्व्यनमदं चैवानधदैनवकम ॥
1. आध्यानत्मक ताप: िंाह् वस्तूंशी संपकव ि येता वाट्याला आलेले दु:ख. उदा अंग
दुखणे, निरनिराळे रोग होणे.
2. आनधभौनतक ताप : िंाह् वस्तूंशी संपकव झाल्यािे शरीराला होणारे दु:ख.
जसे सांपाचे चावणे, नवजेचा झटका .
3. आनधदैनवक ताप : म्रुत्युिंतर भोगाव्या लागणाऱ्या यमयातिा

समर्व रामदास स्वामी म्हणतात की
(संसारें दु:खवला । नत्रनवधतापें पोळला । तोनच येक अनधकारी जाला । परमार्ावसी ॥)
जो अशा नत्रनवध तापांिी पोळला जातो तोच परमार्व करण्यासाठी अनधकारी होतो.
तसेच आपण हे पण लिांत घ्यायला हवे की आपण सध्या द्वैतामधे जगतो आहोत. देव व आपण
वेगळे आहोत असे आपल्याला वाटत आहे म्हणूि हे द्वैतात जगणे आहे. ह्ामुळे आपल्याला
भगवंत हा सवव तापांतूि मुक्त करणारा त्राता आहे असे वाटते. असे वाटण्याचे कारण म्हणजे
तोच सववशनक्तमाि आहे ही मिाची समजूत असणे होय.
असे ज्याला जाणवते तोच भगवंताच्या भेटीसाठी आतूर होईल. ह्ा रठकाणी माणुस परमर्ावकडे
वाटचाल करायला लागतो.
अभंगाची नशकवण::
ही भगवद्सभेटीची तळमळ आतुरता कशी असावी /असते तेच ह्ा अभंगाद्वारे आपल्याला नशकता
येते.

तुकाराम महाराज ह्ा अभंगामधले गुजरार्ी स्त्रीयांचे, लोभी मणसाच्या मि:नस्र्तीचे दृष्ांत
देऊि हेच सांगत आहेत की माणसाला संसारातली कामे करणे व भगवंताचे स्मरण राखणे नह
दोन्ही एकच वेळी मिाच्य़ा साह्ािे करता येतात. मुख्यत: मि भगवंताठायी ठे वणे महत्वाचे
आहे.
मुद्दा हा अहे की मिामधे भगवंताच्या भेरटची आत्यंतीक आंस , तळमळ असायला हवी. अशी
टोकाची आत्यंनतक तळमळ असणे म्हणजेच भगवंताचा ध्यास लागणे होय. इं ग्रजी
भाषेत त्यालाच Passion ह शब्द त्यातल्यात्यात जवळचा आहे.
भक्तीमधे हा ध्यासच सवव कांही करतो. ह्ा ध्यासाची
ज्योत सतत प्रयत्नपूववक पेटलेली ठे वावी लागते. त्यासाठी िामस्मरणाद्वारे मि भगवंताकडे
लावावे लागते. ह्ानशवाय हे सवव हातूि होण्यासाठी ईर्श्राची कृ पा पण हवीच. अशी कृ पाच
शेवटी मोिाचे फळ देणारी होते.
तळमळ कशी असावी ह्ािंद्दल श्री. रामकृ ष्ण परमहंस ( स्वामी नववेकािंदांचे
सद्गुरू) म्हणतात की अशी खरी तळमळ म्हणजे प्रेमाचे तीि रं ग (भाव) एकाच रठकाणी एकाच
वेळी असणे.
१) िंाळाचे आईवर असणारे प्रेम.
२) लोभी माणसाचे पैश्यावरचे प्रेम.
३) पतीचचे पत्नीवर व पत्नीचे पनतवरचे प्रेम.
असा प्रेमभाव माझ्या मिामधे राहॊ अशी तुकाराम महाराज भगवंताकडे ह्ा अभंगात प्रार्विा
करताहेत.. .
माझ्या मते ह्ा अभंगामुळे खरी तळमळ कशी वा ध्यास कसा असावी ह्ावर प्रकाश टाकणारा
आहे.
आपण प्रत्येकािे स्वत:लाच हा प्रश् नवचारायला हवा:
प्रश्: मला खरच कां अशी भगवंतभेटीची तळमळ लागली आहे?
आपल्याला नमळणारे उत्तर धकादायकच असेल. पण तरीही निराश होण्याचे कारण
िाही. कारण देव भावाचाच भुकेला असतो .

तुकाराम महाराजांचे अभंग आपल्याला मागवदशवि करतीलच.
एक कनवता येर्े चपखल िंसते तीच पुधे नलनहली आहे.
जेंव्हा तुम्ही निराशा होता तेंव्हा तुम्ही भूतकाळांत जगत असता.
जेंव्हा तुम्ही बचताग्रस्त असता तेंव्हा तुम्ही भवोष्यानवषयी बचताकरत असता.
जेंव्हा तुम्ही आिंदी असता तेंव्हा तुम्ही वतवमािात जगत असता.

When you are depressed, you think of the past.
When you are anxious you worry about the future.
When you are happy, you are living in the present.
म्हणुि वतवमािात स्वता:ला अशा तळमळीिे भगवंताला हांक मारावी हेच येर्े आपल्याला
नशकायला नमळते.
ॐ
**************
अभंग :- सवय लावूि घेण्याचे महत्व
साधू िंचिाग खाती तोळातोळा । आनणकांते डोळां ि पाहवें ॥ १ ॥
साधू भुजग
ं धररतील हातीं । आनणकें कांपती देखोनियां ॥ २ ॥
असाध्य तें साध्य कररतां सायास । कारण अभ्यास तुका म्हणे ॥ ३ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :
कांही साधू िंचिागासारखे नवष तोळा तोळा खातात. पण त्यांचे हे खाणे सुद्धा कोणाकोणाला
पाहावत िाही.कांहीजण िागाला हातांत धरतात तर कांहीची िागाला पाहूिच िंोिंडी
वळते.ह्ा लोकांिा असाध्य तेच साध्य होते कारण म्हणजे त्यांचा सतत अभ्यास हेच आहे असे
तुकाराम महाराज म्हणतात.

अभंग समजण्यासाठी लागणारी आवश्यक अशी कांही माहीती :
ह्ा अभंगामधे संत तुकाराम महाराज आपल्याला अभ्यास करातांिा सराव म्हणजेच तीच गोष्
पुि:पुि: करावी लागते त्याचे महत्व सांगत आहेत. सरावाचे महत्व व्यवहारामधे तर आहेच पण
परमार्ावमधेही सराव मह्त्वाचा आहे.
अर्ाांत १) सराव प्रपंचात करावा लागतो तसेच २) परमार्ावमधेपण पण सराव महत्वाचा आहे.
सराव करायचा म्हणजे खालील िंािंींचा नवचार करावा लागतो.
१) योजिा तयार करणे: जे काम करायचे ते कसे? ह्ाची योजिा करायला पानहजे. ह्ा
साठी आपल्या जवळ काय काय सामग्री आहे, कोणती सामग्री कें व्हा लागेल, कोठू ि
नमळे ल, दकती वेळ लागेल, दकतीवेळा सराव करावा लागेल ईत्यादी सवव िंािंींचा
नवचार; योजिा तयार करतांिा करावा लागतो.
२) सिंूरी : कांही कामे अिेक वेळा करावी तेव्हाच िीट करण्य़ाची सवय
होते. त्यासाठीच सिंूरी महत्वाची असते.
३) योजिे प्रमाणे ठरलेली कांमें त्याच वेळेला करणे मह्त्वाचे असते.
४) चाळणा करणे: योजिेत ठरनवल्याप्रमाणे कायव होते आहे की िाही हे सुद्धा वेळोवेळी
तपासणे मह्त्वाचे असते. त्यामुळे जर कांही अडचणी आल्या तर त्यांवर उपाय वेळेवरच
करता येतो.
ह्ा अशा पद्धतीिे योजिा करण्यालाच समर्व रामदासांिी " दीघवसच
ू िा " हा शब्द वापरला
आहे.
तुकाराम महाराजांिा पण हेच अनभप्रेत आहे.

ह्ा वरूि एक गोष् लिांत येते की तुकाराम महाराजांचा उपदेश पण व्यवहारामधे तसेच
परमार्ावमधे यशस्वी कसे होता येईल त्यािंद्दल मागवदशवक आहे.
अ) व्यवहारामधे यशस्वी होण्यासाठीचा उपदेशाचा भाग खालील प्रमाणे आहे.
िुकतेच एक पुस्तक एका नब्ररटश लेखकािे नलनहलेले प्रनसद्ध झाले आहे. पुस्तकाच्या लेखकाचे
िांव आहे "ग्लॅडवेल". लेखक म्हणतो की जर एखाद्यािे १० हजार तास सराव के ला तर अशा
माणसाला ज्या नवषयाचा सराव के ला त्या नवषयांत प्रानवण्य नमळते. लोकांमधे त्या नवषयाचा
तज्ञ म्हणूि मािमान्यता नमळते यानशवाय जर िशीिंाची सार् असेल तर मग नवषेश प्रनसद्धी
पण नमळते. पुस्तकामधे "निंल गेट" यांच्या सारख्यांची उदाहरणे ददलेली आहेत व १०हजार
तासांच्या लेखकाच्या नसद्धांताला पुरावा म्हणूि ही उदाहरणे आहेत.
व्यावहारीक जगामधे यश नमळावे ह्ासाठी मागवदशवि करणारी अिेक पुस्तके आहेत.
ज्याल यश हवे त्यािे ि र्कता सतत सराव करावा व जो असे करे ल त्याला अशक्य असे कांही
िाही हाच संदश
े येर्े नमळतो.
िं) परमार्ावमधे यशस्वी होण्यासाठीचा उपदेशाचा भाग खालील प्रमाणे आहे.
आपल्या सववच संतजिांिी “ श्रवण दक्रया “ सतत करावी हाच मुद्दा अिेक रठकाणी मांडला
आहे. ह्ात

श्रवण, मिि

व

निददध्यास

ह्ासवाांचा

समावेश

आहे.श्रवणामधे

भगवद्सगीता, उपनिषदे, ईत्यादी सद्सग्रंर्ांचे वाचि येते. तसेच मान्यवरांची प्रवचिे कीतविे ऐकणे
हे पण येते. पण फक्त ऐकणे पुरेसे िसते तर ऐकलेल्यावर स्वत: नवचार करणे ,सखोल दडलेला
अर्व शोधूि काढणे हे पण महत्वाचे असते.
ह्ािंतर जे समजले ते वतविांत आणणे हवे. तरच श्रवणाचा उपयोग होईल.
भगवंताची माया शक्ती ही एवढी शनक्तमाि आहे की ती आपले मि सहजपणे इतर रठकाणी िेते
व आपल्याला पर्भ्रष् करते. पण हीच माया जर आपली श्रद्धा अढळ असली व आपल्या मधे
सिंूरी असेल तर आपल्याला भगवंताकडे पण िेते.

एक गणीतांतले उदाहरण येर्े घेता येत.े आपल्याला माहीत आहे की २ चे वगवमूळ १.४४
आहे.जो गणीताचा अभ्यासक आहे त्याला हे माहीत असते की नह संख्या १ .४४..... अशी
अहे. नजतके पुढे पुढे जाल तेवढी वगवमूळाची ककमत जास्त खरी व िंरोिंर होत जाते. दकती पुढे
जायचे ह्ाला मयावदा िाही.
ह्ाच प्रमाणे " परमार्ावत "मी कोण आहे? माझे खरे स्वरूप काय आहे? मला ह्ा जन्ममृत्यु
चक्रामधूि कशी व कें व्हा सुटका नमळे ल? “ ह्ा प्रश्ांची उत्तरे शोधण्यासाठी सतत प्रयत्न
करावे लागतात. भगवंतावर श्रद्धा असावी लागते व कधीिाकधी माझी त्याची भेट घडणारच
आहे व मी वाट पाहायला तयार आहे ही सिंूरी पण लागते.
अभंगाची नशकवण :हीच नशकवण ददलेली आहे की जेवढे प्रयत्न व्यवहारामधे यशस्वी होण्यासाठी लागतात त्यांपि
े ा
कोटीपट प्रयत्न परमार्ावमधे यशस्वी होण्यासाठी लागतात. असे प्रयत्न म्हणजे िामस्मरण करणे
ईत्यादी. ते सतत करायची सवय स्वत:ला लावावी लागते.
ॐ
*************
अभंग :- िरदेहाचे सार्वक करावे हे सांगणारा
आता कांही सोस ि करीं आनणक। धरीि तें एक हेंची दृढ ॥ १॥
जेणें भवबसधु उतररजे पार । तुटे हा दुश्तर गभववास ॥ २ ॥
जोनडि ते आतां देवाचे चरण । अनविाश धि परमार्व ॥ ३॥
तुका म्हणें िंरा जोडला हा देह । मिुष्यपण इहलोकां आले ॥ ४॥
अभंगाचा शब्दार्व:आता ईतर गोष्ींचा सोस ि धरावा, फक्त एकच गोष् मिात दृढ धरावी.॥१॥
ह्ा गोष्ीला धरल्यामुळे भवबसधूतूि तू पार पडशील, तुझा गभववासाचा फे रा सुटेल.॥२॥
आता ते देवाचे चरि ( मी ) धरे ि व परमार्ावचे अनविाशी धि मला नमळे ल ॥ ३॥
तुका म्हणतो की िंरे झाले व हा मिुष्याचा देह धारण करूि ईहलोकामधे मी आलो ॥ ४॥

अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी लागणारी मानहती:आपली वेद व इतर शास्त्रे , तसेच सवव संतांिी आपल्याला नमळालेल्या ह्ा िरजन्माचे महत्व ऒळखले
आहे. फक्त ह्ा िरदेहातच आपण जन्मदु:खाच्या काव रणांचा शोध घेऊ शकतो व कारणे ओळखूि योग्य ती
उपाय योजिा करूि जन्ममॄत्यूच्या चक्रांतूि स्वता:स सोडवू शकतो. समर्व रामदास िरदेहस्तविाच्या
समासामधे म्हणतात की
" देह परमार्ी लानवलें । तरीच ह्ाचे सार्वक जाले । िांही तरी व्यर्वची गेले । िा आघातें मृत्यपंर्े॥
“ या िरदेहाचेिीं आधारें । िािा साधिांचेनि द्वारें । मुख्य सारासारनवचारें । िंहुत सुटले ॥ "
समर्व रामदासांिी म्हणूिच िरदेहाला रत्नपेटीची उपमा पण ददलेली आहे.
सवाांत श्रेष्ठ संपत्ती कोणती तर " मोि संपनत्त म्हणजेच जन्म मृत्यू चक्रामधूि मुनक्त " हीच आहे. ही संपत्ती
नमळनवणे फक्त िरदेहातच शक्य आहे. जो शार्श्त काय आहे व अशार्श्त काय आहे हे समजूि सवव अशार्श्त
वस्तूंची आसनक्त सोडतो त्यािेच ह्ा मिुष्यजन्माच्या संधीच योग्य उपयोग के ला असे म्हणता येते.
ह्ा अभंगामधे तुकाराम महाराजांिी स्वत:चेच उदाहरण देऊि जन्माचे सार्वक करण्याचा मागव दाखनवला आहे.
महाराज अभंगाच्या पनहल्याच चरणामधे म्हणतात की मिुष्य जन्म नमळाला ह्ाचा त्यांिा फार आिंद झाला
आहे.कसे ते आता अभंगाच्या १,२ व ३ चरणांचा अर्व पाहूि स्पष् होईल.हाच मुद्दा सववच संत वेगवेगळ्या
शब्दांत मांडतात.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी प्रर्म ४र्ा, िंतर १, २, व ३ असा क्रम घ्यावा लागतो.
तुकाराम महाराज अभंगाच्या ४र्थया चरणामधे म्हणतात की हा िरदेह प्राप्त झाल्याचा त्यांिा आिंद वाटतो
आहे. ह्ाचे कारण स्पष्च आहे ते हेच की ह्ा िरदेहातच माणूस आपली िंुद्धी नववेकािे वापरू
शकतो. िंाकीच्या योिींमधे ( पशू, पिी ईत्यादी ) फक्त अन्न, निद्रा, व प्रजोत्पादि एवढेच प्राणी समजू
शकतो. म्रूत्यूचे भय मात्र सवाांिाच असते. फक्त मिुष्यािेच जन्ममॄत्यूच्या, सुख दु:खाच्या कारणांचा शोध
घेतलेला ददसतो. अिेक शास्त्रे जसे औषधी वैद्यकीचे शास्त्र, संगणक शास्त्र, नवज्ञाि , ईलेक्रॉनिक्स वगैरे
शास्त्रांची वाढ ह्ाच एका कारणा मुळे झालेली आहे .
महाराजांचे समकालीि समर्व रामदासांिी तर िरदेहस्तविाचा एक वेगळा समासच नलनहला आहे. समर्व एका
रठकाणी म्हणतात

“ या िरदेहाचेिीं आधारें । िािा साधिांचेनि द्वारें । मुख्य सारासारनवचारें । िंहुत सुटले ॥ " सारासार नवचार
म्हणजे शार्श्त काय व अशार्श्त काय हे ओळखूि शार्श्ताची कांस धरणे. शार्श्त फक्त भगवंतच आहे
िंाकी ( ह्ात आपण स्वत: म्हणजे आपले शरीर, ितेवाईक नमत्रमडली, संपत्ती घर दार ईत्यादी सवव येत)े सवव
कधीिाकधी िाश पावणारे च आहे. म्हणुिच हे पण अर्ावतच स्पष् आहे की फक्त िरजन्मातच आपण मोिासाठी
योग्य त्या कारवाया करू शकतो. ही िरदेहाची भगवंतािे ददलेली भेट वा संधी व्यर्व घालवणे अगदी चूकच
आहे.
ह्ािंतर १, २ व ३ चरणामधे महाराजांिी काय सांनगतले आहे ते आता पाहूया.
प्रर्म महाराज म्हणतात की आता त्यांिा कसलीच आवड उरलेली िाही. कसल्याच वस्तूंची आसक्ती रानहलेली
िाही. आनण आता फक्त भगवंताचे चरण मात्र ते धरूि ठवणार आहेत. आपण मगे पानहलेच आहे की जर
माणसाल कसलीही आसक्ती असेल तर ती ईछ्चा पूणव व्हावी म्हणूि जन्म घ्यावा लागतो. एकमेव भगवंताची
आसच ह्ाला अपवाद आहे. महाराजा चे सववस्व फक्त भगवंत आहे . हेच आपल्यालापण आचरणामधे आणायचे
आहे.
२व ३ चरणांमधे महाराज म्हणतात की ते आता देवाचे चरण घट्ट धरूि रहाणार आहेत. जेंव्हा माणूस
भगवंतालाच सववस्व मािू लागतो तेंव्हाच अशी उत्कट मिनस्र्ती होते. असे भगवंताचे उत्कट प्रेमच त्याला ह्ा
भवसागरामधूि तरूि िेत.े िाहीतर हा संसार तरूि जाणे दुष्करच आहे असे सवव संतांिी स्वािुभवावरूि
स्पष्च सांनगतले आहे.
आपली सवव शास्त्रे ह्ा संसारलाच भव सागर म्हणतात. ह्ातुण पनलकडच्या मोिाच्या दकिाऱ्याला िेणारे
जहाज म्हणजेच भगवंतािंद्दल उत्पन्न झालेली उत्कट भनक्त (प्रेम) . असे प्रेम भक्ताच्या अंत:करणांत निमावण
झाले की मोि सहज होतो. अशी ह्ा भक्तीची महती आहे.
अभंगाची नशकवण ;नशकवण तशी सोपीच आहे ती हीच आहे की भगवंतच आपला त्राता अहे हे समजूि त्याची भक्ती करा. सतत
त्याचे स्मरण ठे वावे. अगदी िणभरसुद्धा त्याचा नवसर पडायला िकॊ . हेच आचरणांत येणे महत्वाचे आहे.

ॐ
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अभंग :- भगवंतच सववकताव व सवाांचा मालक आहे हे ध्यािी घेऊि वागा.
आता तळमळ । के ली पानहजे सीतळ ॥ १ ॥
करील तें पाहें देव । पायीं ठे वुनिया भाव ॥ २ ॥
तोनच अन्नदाता । िाहीं आनणकांनच बचता ॥ ३ ॥
तुका म्हणेव दासा । िुपेिील हा भरं वसा ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :
अहो सज्जिहो, आता आपले मि तळमळ रनहत म्हणजे शांत के ले पानहजे.॥ १॥
( त्याकरता) भगवंतच सववकताव आहे हा भाव भगवंताच्या ठायी ( चरणांपायी ) ठे वा॥ २॥
तोच सवाांचा अन्नदाता आहे म्हणूि इतर कसलीही बचता करू िका ॥ ३ ॥
तुका म्हणतो की जो असा दासभाव ठे वतो त्याची उपेिा तो करणार िाही ही खात्री िंाळगा
॥४॥
अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी लागणारी कांही मानहनत ( अभंगामागची भूनमका)
जसे लोकांिा सांगतो (िंोलतो) तसेच िंोलल्यासारखे वागणे ही आपल्या सववच संतांची पद्धत
होती व असते. तुकाराम महाराजच एका दुसरया अभंगामधे म्हणतात " िंोले तैसा चाले त्याची
वंदावी पाऊले.” अर्ावत असे वागणाऱ्यला िहमीच वंदि करावे असे ते सांगत आहेत.
माझ्या मते हा अभंग िंहुतेक तुकाराममहारांजांिा आत्मसािात्कार झाल्यािंतर नलनहला
असावा. िारदभक्तीसुत्रम
ं धे िवनवधाभक्तींची िांवे येतात. म्हणजेच भनक्त करण्यचे िऊ मागव
िारदांिी

सांनगतले

आहेत. भक्त

तोच

असतो

जो

भगवंताठायी

अिन्य

भावािे ( तुझ्यानशवाय माझा दुसरा कोणीही िाही, हा भाव ) भगवंतास पूणवपणे शरण गेलल
े ा
असतो.
ह्ा सवव भक्तींतील सवोच्य भक्ती म्हणजे आत्मनिवेदि भक्ती. िंाकी सवव भक्तींचा
शेवटआत्मनिवेदिामधे होतो. ह्ािंद्दल नश्रमद् भगवद्गीतेमधील खालील श्लोक प्रनसद्ध आहे.
अिन्या बिंतयंतो माम ये जिा: पयुप
व ासते। तेषां नित्यानभ युक्तािां योगिेमं वहाम्यहम ॥

ह्ा श्लोकामधे भगवंतािी संपूणव शरणागतीवरच भर ददलेला आहे. संपूणव शरणागत होणे
म्हणजे स्वत:चे सववस्व भगवंतास अपवण होण्याची प्रदक्रया आहे. जेंव्हा भक्ताकडू ि आत्मनिवेदि
घडते तेंव्हा ही दक्रया आपोआपच होते. ही मिाची अत्यंत सुंदर नस्र्नत असते. आत्मनिवेदि ह्ा
शब्दाचा अर्वच स्वत:ला भगवंतापवण करणे हा आहे.
आत्मनिवेदिाचे वरवर पाहाता तीि प्रकार आहेत जे भक्ताच्या जीविामधे प्रगट होतात.
१) जड आत्मनिवेदि
ह्ा जगामधे मी जे जे माझे आहे असे म्हणतो त्या सवावचा खरा मालक
भगवंतच फक्त आहे हा भाव मिामधे असणे . तसेच भगवंतच खरा कताव आहे व
तो माझ्याकडू ि सवव कायव करवूि घेतो आहे ही भाविा असणे. श्री. रामकृ ष्ण
परमहंस यांच्या शब्दांत " मी एक यंत्र आहे व ह्ा यंत्राचा चालक भगवंत
आहे "हीच भाविा स्पष्पणे प्रगट होते.
२) चंचळ आत्मनिवेदि:
सववत्र भगवंतच भरलेला आहे मग वस्तू चल (प्रत्येक प्राणीमात्र ज्यांमधे चैतन्य
आहे ते सवव) असो ककवा अचल ( ज्यांमधे चैतन्य िाही असे भासते ) असो.
एका योग्याची आत्मकर्ा ( Autobiography of a Yogi ) ह्ा स्वामी परमहंस
योगािंदांच्या पुस्तकांत खालील प्रसंग येतो. स्वामीजी जेंव्हा सर जगदीशचंद्र िंसू
ह्ांिा भेटले होते. त्यावेळी िंसूंिी स्वानमजींिा त्यांचे यंत्र दाखवले. िंसूंिीच
प्रर्म हे नसद्ध के ले की
" विस्पतींमधे सुद्धा चैतन्य आहे " . िंसुंिी ह्ा यंत्राद्वारे लोखंडाच्या पत्र्यामधे
पण चैतन्य आहे हे स्वामीजींिा प्रात्यनिक करूि दाखनवले होते.
३ नििंळ आत्मनिवेदिt
फक्त भगवंतच ( परब्रह्मच ) काय ते शार्श्त आहे व िंाकी कोणतीही वस्तु
अशार्श्त आहे . हे शार्श्तच माझे खरे स्वरूप आहे हा भाव असणे .सनच्चदांिन्द
स्वरुपो अहम .

ब्रह्मज्ञािी व्यनक्तच्या िंािंतीत ह्ा तीिही जाणीवा सतत जागृत असतात. आपण
िंाकीच्या सवाांिा यामधील कांही जड व चंचल निवेदिाच्या जाणीवा कधीकधी अिुभवास
येतात पण फारच अल्पकाळच अशी जाणीव रटकते . खरे तर याचे स्मरण प्रयत्नपूववक श्रद्धा ठे वूि
करावे लागते. नशवाय योग्यवेळी मला हा अिुभव येईल ह्ा श्रद्धेिे आपले प्रयत्न सतत चालू
ठे वावे लागतात. सिंूरीिे रहावे लागते.
अभंगाची नशकवण :
जर आपल्याला ही खात्री असेल की भगवंत आपली सवव काळजी घेतो आहे व आपल्याआवश्यक
त्या सवव गरजा पण पुरवतो आहे ; तर मग मिाप्रमाणे कांही झाले िाही तरी दु:ख वाटणार
िाही. तसेच जर सवव कांही मिाप्रमाणे झाले तरी गवाविे मि फु लूि जाणार िाही. आिंद
अर्ावतच होईल पण त्याच वेळी भगवंतािंद्दल कृ तज्ञतेिे मि भरूि जाईल.
ह्ा मुद्सद्यांवर आपण खरे तर मिि, बचति के ले पाहीजे. ह्ासाठी जीविांतील प्रत्येक घटिेकडे
ह्ादृष्ीिे जर आपण पाहीले तर आत्मनिवेदिा िंद्दल जे कांही मुद्दे वर येर्े नलनहले ते योग्य आहे
हे पण मिास पटेल. असा नवचार के ला तर मि ( जर कांही कारणािे उद्वीग्न झाले असेल
तर) शांत होते. तुकाराम महाराजांच्या चरीत्रामधे अिेक घटिा आहेत ज्या वाचल्या की स्पष्
होते की महाराज के वढे मोठे सत्पुरुष होते व ह्ा अभंगात सांनगतल्या प्रमाणेच वागत होते.
भगवंत प्रत्येक प्राणीमात्रांची काळजी घेत असतो, प्रत्येकाचा योगक्शेम तोच वाहतोआहे हे
सहज समजू

शकते. आपल्याला ( फक्त

मिुष्याला) त्यािे

सारासारनववेक

िंुद्धी ,नवचार

करण्याची शक्ती ददलेली आहे. अर्ावत म्हणूिच माणसावर जिंािंदारी पण आहे. ती म्हणजे
गरजूंिा ( ज्यांिा स्वत:कष्

करूिही

पुरेसे

नमळत

िाही ) अशांिा

दाि

नवशेषत: अन्नदािाला मोठे पुण्यकमव मािले जाते.
आपण जन्माला येतो तेंव्हा िंरोिंर फक्त संस्कार घेऊि येतो व मृत्युिंतर संस्कारच घेऊि
जातो. ईतर कांही िंरोिंर येते िाही. निरनिराळी रत्ने, संपत्ती, सोिे िाणॆं, हे सवव कांही
भगवंतािेच निमावण के लेले आहे. म्हणजेच तोच खरा ह्ा सवावच स्वामी मालक आहे. तोच

करणे

ठरवत असतो की कोणाजवळ असलेली संपत्ती त्याच्यापाशी दकती वेळ रहावी. ह्ाचे उदाहरण
म्हणजे कम्युनिस्ट क्रांतीच्या वेळी अिे्क लोकांची संपत्ती जणू िणभरांतच िष्
झाली. डॉ. नझवागो ह्ा कादंिंरीत ह्ा सारख्या प्रसंगांचे वणवि आहे.
र्ोडक्यांत भगवंतच सवव संपत्तीचा एकमेव स्वामी आहे, हे स्पष्च आहे.
तसेच आपल्याला असा अिुभव अिेक वेळा येतो की जरी योग्य योजिा के ली व कांही कायव
के ले तरी त्याचे पररणाम कांही योजल्याप्रमाणे नमळत िाहीत. अिेक वेळा आपण जे व्हायचे ते
होऊ देतो. जर आपण नवचार के ला तर हे लिांत येये की सवव कांही भगवंताच्या ईच्छेिुसारच
घडले तर मग मिास दुख: होणार िाही ; पण प्रयत्न मात्र योग्य ते के लेच पाहीजेत हे
नवसरायला िको.
गीते मधे भगवंतािी हे कसे जमावे ह्ासाठी निश्च्काम कमवयोग करा असे सांनगतले आहे.
म्हणुिच तुकाराम महाराज ह्ा अभंगाद्वारे उपदेश देताहेत की भगवंतास अिन्यभावे शरण
जावे. भगवंत अशा भक्तांची उपेिा कधीही करत िाही.
हा नवषयच एवढा सुंदर आहे की नजतका नवचार करावा नततका स्पष्च िव्हे तर मिास
आिंद व शांती देणार आहे असे आढळते.
ॐ
****************
अभंग :- भगवद्सिाम स्मरावे
रात्री ददवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग । अंतिंावह् जग आनण मि ॥१ ॥
जीवाही अगोज पडती अघात । येऊनिया नित्य नित्य वारू ॥ २ ॥
तुका म्हणे तुझ्या िामानचये िंळें । अवनघयांचे काळें के लें तोंड ॥ ३ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :आम्हाला रात्रंददवस मि व िंाह् पररनस्र्तीशी युद्ध करण्याची वेळ प्रसंग आहे.॥ १॥

नजवावर अकस्मात आघात होत असतात व त्यांचे सतत निवारण करावे लागते.॥ २ ॥
तुका म्हणतो की ह्ा सवाांचे तोंड मी हे देवा, तुझ्या िामाच्या साह्ािे के ले आहे.॥३॥
अर्वस्पष्ीकरणासाठी घेतलेला िामदेवमहाराजांचा अभंग .
अमृताहुिी गोड िाम तुझे देवा । मि माझे के शवा कां िंा ि घे ॥ १ ॥
सांग पंढरीराया काय करू यांसी ।कां रूप ध्यािानस ि ये तुझे ॥ २॥
कीतविीं िंैसतां निद्रे िागनवले । मि माझे गुंतले नवषयसुखा ॥ ३ ॥
हरीदास गजवती हरीिामा्च्या कीती । िये माझा नचत्ती िाम म्हणें ॥४।\
अभंगाच्या मागची पार्श्वभनू मका :जेंव्हा एखाद्या माणसाला संतांचा उपदेश "आपल्या िरजन्माचे सार्वक भगवद्सभक्ती करूि
मोिप्राप्ती घेण्यात आहे" हे मिापासूि पटते तेंव्हा तो मिापासूि ह्ा धेयाच्यासाठी प्रयत्न करू
लागतो.

हे प्रयत्न म्हणजे
१) िवनवधाभक्तीपैकी एखाद्या भक्तीद्वारे भगवंताची आराधिा करणे
२) उपनिषदांिी सांनगतलेल्या ज्ञािमागाविे स्वत:च्या मूळ स्वरूपाचे करूि घेणे
अशा स्वरूपाचे असतात.
परं तू त्यापूवी एवढी वषे मिाला लागलेल्या सवयी एकदम सुटत िाहीत. त्यामुळे अशा भक्ताचा
स्वत:शीच संघषव सुरु होतो. अशा नस्र्तीमधूि तुकाराम महाराज पण गेले होते. महाराजांिी
ह्ा संघषावत कसा नवजय नमळवला व नवठ्ठलाला आपलेसे के ले अर्ावत जीविसार्वक करूि घेतले
ते सांगणारा हा अभंग आहे. अर्ावतच येर्प
े ण आपल्याला मागवदशविच नमळते हे स्पष्च आहे.

ह्ा संघषावचे स्वरूप फार सोप्या व सुदं र ररत्या िामदेव महाराजांचा एक प्रनसद्ध अभंग सांगतो
म्हणुि तो अभंग घेऊिच तुकाराम महाराजांच्या अभंगाचा अर्व स्पष् होतो. हाच प्रयत्न येर्े
के लेला आहे.
अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :असे हे प्रयत्न सुरू के ले की आपल्या साधिेमधे अिेक नवघ्ने येतात असा अिेकांिा अिुभव
येतो. सवव नवघ्नांच्या िंद्दल कांही नलनहणे अशक्यच आहे. ह्ातल्या कांहींकडे प्रर्म
िामदेवमहाराजांच्या अभंगाप्रमाणे पाहणे सोपे होते.

१) आपण रोज एका ठरानवक वेनळ ध्याि करायचे ठरवतो. पण झोपेमुळे हे करणे जमतच
िाही. फार काय ध्यािाला िंसलो तरी मांनड घातल्यावर पाय मांड्या दुखू लागतात. मग ध्याि
िंाजूला राहते. कधी िको त्या आठवणी येतात व मि प्रिौनभत होते व ध्याि िंाजुलाच पडते.
२) आपणस जी कांही पद्धत ठरवलेली असते उदाहरणार्व एखादा श्री साईिंािंांची वा श्री
गजािि महाराजांच्या पोर्ीतला एखाद अध्याय वाचण्याचे ठरवेल. दुसरा कोणी रोज ३-४
माळांचा संकल्प करे ल.
ह्ा

ठरवलेल्या

संकल्पात

कोनण

आजारी

पडल्यामुळे, कधी

घरी

अचािक

पाहुणे

आल्यािे , ईत्यादी कारणामुळे ठरनवलेले करू शकत िाही.
३) जप ककवा ठरवलेले साधि करण्याच्या ऐवजी एखादा नसिेमा पहाण्याची ईच्छा होते व मग
सवव िंतर करू असे आपण ठरवतो. पण ती िंतरची वेळ दरवेळी पुढे ढकलली जाते. आळस झोप
ही म्हणुिच परमार्ावतलॆ मोठे अढर्ळे समजले जातात.
आजकाल कीतवि िसते पण िामदेव महाराजांच्या कानळ कीतवि रोज सायंकानळ असे व लोक
त्यासाठी देवळामधे जात. तेर्ेही झोपणारे तेंव्हाही होते. िंरे च वेळा सेनमिारमधे पेपर प्रेझेंटेशि
होतािा लोक झोपतात हे आजही ददसते.
४) निवृत्तीिंतर अिेकांिा आपले पेंन्शि वा संनचत ठे वीवरचे व्याज पुरेल की िाही ही काळजी
करतात व जरी सुनस्र्तीत रहाण्याची सोय असली तरी परमार्ावकडे दुलवि होते.
५) ह्ा प्रकारचे अिेक नवचार मिामधे येतात , आपण त्यांच्यावर कांही कायव करतो आपल्या
पंचेंदद्रयािा अिेक गोष्ींची कांनहिा कांनह कारणािे आठवण होते व आपण मग त्यामागे
लागतो. उदाहरणार्व जुिी गाणी ऐकावीशी वाटतात. कधी खाण्याची ईच्छा होते. ईत्यादद. ह्ा
सवाांिा नवषयसुख असे िामदेव महाराजांिी म्हटले आहे.
ह्ाप्रमाणे नवषयसुखाच्या मागे लागले की परमार्वसाधि अर्ावतच मागे पडते हे कळत असते
पण वळत िसते. .ही लढाई आपल्या स्वत:च्या भगवंताकडे िेलल्े या वृत्ती व मिाला येणारे हे
नवषयांचे आकषवण ह्ामधे सतत चालु असते. आपल्याला त्यांवर तोडगा काढावाच लागतो. पण
ह्ा धावपळीत परमार्व साधि अगदी सोपे देवाचे िांमस्मरण करणे सुद्धा जमत िाही, असे
िामदेवमहाराज त्यांच्या अभंगात म्हणतात.
ह्ालाच तुकाराम महाराजांिी सतत युद्धाचा प्रसंगाला सामोरे जाणे म्हटले आहे.

येर्े कोणी हा प्रश् उपनस्र्त करे ल की मग आपल्या कतवव्याला नतलांजली द्यायची कां? हा तर
पळपुटेपणाच होईल.
हे म्हणणे अगदी िंरोिंरच आहे असे म्हणावे तर मग परमार्व साधि सोडणेच य़ॊग्य म्हणता
येईल. ह्ा मुद्सद्यावर असे म्हणतायेते की तुकाराम महाराजांिी ह्ासाठी िामाच्या साह्ािे ह्ा
सवाववर नवजय नमळवला हे सांनगतले आहे. आपण ही तोच उपाय करावा हेच महाराजांिी
सुचनवलेले आहे.
म्हणुिच पुिरावृत्तीचा दोष असूिही हे िामस्मरण कसे करायचे तो भाग नलनहत आहे.
(ज्यांिा नवस्तारािे पहायचे असेल त्यांिी श्री.समर्व रामदास स्वामींच्या
दासिंोधातील "िामस्मरणभक्तीचा समास पहावा. आणखी मानहतीसाठी श्री. कामत
यांचे "िामस्मरणाचे महत्व " प्रकाशक के श्अव नभकाजी ढवळे हे पुस्तक ( रु.५०/-) जरूर
वाचावे.)
१) सततपणे ( जेंव्हा वेळ मोकळा असेल तेंव्हा) श्रीराम , ॐ िम:नशवाय ईत्यादी आवडीच्या
िामाचे स्मरण करावे.
२) "आहे नततुके देवाचे" हे समजूि घ्यावे. जर एखाद्या व्यवहारमधे कांही िुकसाि झाले, तर
ह्ा नवचारािे आपला उद्वेग िष् होऊ शकतो.
३) जे कांही आपल्या आयुष्यात घडते ते देवािे आपल्या भल्यासाठीच के ले आहे ह्ावर श्रद्धा
नवर्श्ास ठे वावा व शांत रहावे.कोणी वाईट वागले , दुष्पणे व्यवहार के ला ; तर ह्ा नवचारािे
आपला उद्वेग िष् होऊ शकतो.
४) आपला मी पणा टाकावा व त्यासाठी भगवंतच कताव करनवता आहे हे स्वत:ला िेहमी सांगत
रहावे. ह्ामुळे आपल्याला वाटणारा वृर्ा अहंकार कमी होतो.
५) रोजच आपला ददवस आपण कसा घालनवला ह्ाचा ि चुकता आढावा घ्यावा.

ह्ा आढाव्यामधे भगवंताची आठवण दकती वेळा रानहली िाही हे पण पहावे. व मग पुढच्या
ददवशी अशी चूक करणार िाही ह्ािंद्दल स्वत:लाच सांगूि पुढच्यावेळी तसे वागण्याचा प्रयत्न
करायचा.
६) मुख्य म्हणजे ह्ा नशवाय भगवंतास मिापासूि शरण जावे. त्याची प्रार्विा करावी की मला
योग्य ती िंुद्धी दे . ज्यांिी आपल्याला दुखावले त्यांिा पण िमा करावी,चांगली िंुद्धी दे"अशी
पण प्रार्विा असावी.
समर्ाांचे रघूिायका मागणे हेची आता " ह्ा िावाचे करूणाष्क "ही एक अत्यंत प्रभावी प्रार्विा
आहे. स्तोत्रेपण आहेत.
अभंगाची नशकवण :- तुकाराम महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे िामाची कांस धरल्यास
आपल्याला अभंगात उल्लेनखलेली लढाई िक्कीच बजकता येईल.
ॐ
**************
अभंग :- एकांतवासाचे महत्व
काळ सारावा बचतिे। एकांतवासी गंगास्नािें। देवाचे पूजिे।प्रदनिणा तुळसीच्या ॥१
युक्त आहार नवहार। िेम ईंदद्रयांसी सार । िसावी वासर । निद्रा िंहू भाषण ॥ २॥
परमार्व महाधि । जोडी देवाचे चरण । व्हावया जति । हे उपाय लाभाचे ॥ ३॥
देह अर्णपजे देवा।भार कांहींच ि घ्यावा । होईल आघवा । तुका म्हणे आिंद ॥ ४॥
अभंगाचा शब्दार्व :ज्याला भगवद्सभॆट हवी असेल त्यािे आपल्या ईंदद्रयांिा युक्त आहार द्यावा फार झोपू िये, फार
िंोलू िये. भगवंताचे पूजि , तुळशी प्रदनिणा घालाव्या. गांगे स्नाि करावे. बचतिात काळ

घालवावा. असे के ल्यािे परमार्ावचे सवोत्तम धि जोडले जाते. हे धि जपाण्यासाठी देवचे चरण
धरूि ठे वावे. देहा भगवंताला अपवण करावा. स्वत:वर कांहीच भार घेऊ िये. असे वागले की
सवव जीवि आिंदमय होते.
अभंगा मागची भूनमका :तुकाराम महाराजांचे अभंग ऐकल्यािे व त्यांवर मिि के ल्यािे अर्वा इतर कोणत्याही संताचे
वाङ्मय वाचल्यािे ककवा इतर कांही कारणािे आपल्याला हे िक्कीच लिात येते की भगवंत
आहेच व त्याची भेट झाली तर आपल्या सवव दु:खांचा िाश होऊि शार्श्त सुख नमळे ल. ह्ालाच
मोि नमळणे असेही म्हणतात. ह्ासाठी माणूस जेजे प्रयत्न करतो त्यालाच परमार्व साधि
म्हणतात.
धमव, अर्व, काम ह्ा पुरुषार्ाांिंतरच शास्त्रे मोिासाठी संसार सोडावा ह्ाची परवािगी
देतात.आपल्या संतांिी स्वािुभवावर हेच अत्यंत ठामपणे सांनगतले आहे की सववसामन्यांिी
भगवंतासाठी प्रपंच सोडायची मुळीच आवश्यकता िाही .
समर्व रामदास स्वामी दासिंोधामधे एके रठकाणी म्हणतात की
"संसारत्याग ि कररता । प्रपंच उपाधी ि सांनडता ।परमार्ात सार्वकता ।नवचारे ची होये।"”
तुकाराम महाराजांचा हा अभंग हेच कसे साधायचे त्याच्यावरच मागवदशवि देणारा आहे.
एकू ण मुख्य मुदा हाच आहे की आपण प्रपंचामधे राहूि पण माणुस परमार्वसाधि करू शकतो.
अभंगाचे सनवस्तर अर्वस्पष्ीकरण :स्पनष्करण करणे सोपे जावे म्हणूि अभंगाच्या चरणाचे वाचि खाली ददलेल्या क्रमािे करता
येते.
गंगास्नािें । देवाचे पूजिे । प्रदिीणा तुळसीच्या ।
युक्त आहार नवहार। िेम ईंदद्रयांसी सार । िसावी वासर । निद्रा िंहू भाषण ।
देह अर्णपजे देवा । भार कांहींच ि घ्यावा । एकांतवासी काळ सारावा बचतिे ।
परमार्व महाधि । जोडी देवाचे चरण । व्हावया जति । हे उपाय लाभाचे । तुका म्हणे आघवा
होईल आिंद ॥

येर्े पायरी पायरीिे आपल्याला मागवदशवि आहे.
अगदी सुरवातीची पायरी म्हणजे तीर्वयात्रा कराव्या. देवाची पूजाअचाव तुळशीला प्रदनिणा
घालाव्या. हे ज्याला शक्य आहे व ज्याची ह्ावर श्रद्धा असेल त्यािे हे सवव जरूर करावे.पण
श्रद्धेनविा हे सवव करणे फक्त मिोरं जिच होईल.
िंतरची पायरी म्हणजे आपला आहार व नवहार योग्य असावा.
ज्ञािेर्श्र महाराज म्हणतात की : जो रसिेंदद्रयाचा अंदकला। कां निद्रेसी जीवें नवकला । तो
िाहींच एर् म्हनणयेला । अनधकाररया ॥ म्हणजेच युक्ताहार महत्वाचा आहे.
योग्य आहार असेल तर शरीरास रोग होण्याची शक्यता कमी असते. नवहार म्हणजे जगामधे
वावर. जगांत वावरतांिा आपल्या दृष्ीद्वारे च मुख्यत: निरनिराळे नवषय मिामधे प्रवेश करूि
मिामधे

भोगांची

वासिा

निमावण

करतात. मग

वासिापूतीच्या

मागे

जाणे

घडते. वासिापूतीमुळे आिंद पण नमळतो पण तात्पुरताच वासिेचे िंीज मात्र तयार होते व
ह्ामुळे पुढच्या जन्माची तयारी िकळत होते.
म्हणूि शक्यतो ज्यामुळे वासिांचे उदद्दपि होणार िाही हेच प्रयत्न असावे असा उपदेशच सवव
संत तसेच शास्त्रांमधे के लेला आहे.
प्रत्यिांत असे सवव कांही मिाप्रमाणे क्वनचतच जमते. त्यामुळे मिात असले तरी परमार्व साधि
होत िाही . प्रपंचामधे वर नलनहलेली जीविपद्धत ठे वणे सोपे िाही हेच खरे आहे.
तसेच जर आकं ठ भोजि के ले तर झोप लागते. अशी निद्रा टाळावी असे अभंगात म्हटले
आहे. येर्े निद्रा म्हणजे िंाह् जगाला भुलणे. आपला देह फक्त नवषयभोगांसाठीच आहे असे
वाटल्यामुळे त्याच्या सुखासाठीच सवव प्रयत्न करणे. करावे तसे भरावे लगेल हे नवसरूि जे
करायला िको ते करणे म्हणजेच आकं ठ जेवणे.
तसेच काही दांनभक मंडळी आपल्या ज्ञािाचा अनभमाि िंाळगूि उपदेश करत असतात. ह्ांिा
भगवंताचा प्रत्यि अिुभव शून्यच असतो. असे िंहू भाषण टाळा असे अभंगात म्हटले आहे.

म्हणूिच अभंगात पुढची महत्वाची पायरी सांनगतली आहे .
ह्ापुढची पायरी म्हणजे जड व चंचळ आत्मनिवेदिाची. " .देह अपीजे देवा" असे अभंगात येत.े
आपल्याला जे जे ददसते , ज्याचा ज्याचा अिुभव येतो ते सवव कांही देवाचे आहे तसेच सवव कांही
भगवंताचीच रुपे आहेत हे भाि ठे वणे नशकायला हवे. तसेच "जे जे ददसते ते कधीतरी िष्
होते " हा ह्ा दृश्याचा गुणच आहे" हा स्रूष्ीनियम पण भगवंतािेच के ला आहे.
हे सवव ध्यािात ठे ऊि व समजूि वागणे. ह्ालाच जड आत्मनिवेदि म्हणतात.
व्यवहारामधे ह्ानवचारसरणीचा अभ्यास करूि ती आचरणामधे आली तर सवव प्रयत्न करूि
नमळवलेली
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गेली, नमत्र
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िातेवाईक

सोडू ि
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तेंव्हा

मिाला

होणाऱ्या दु::खाची तीव्रता कमी होते. परमार्ावमधे ह्ाचा फायदा म्हणजे जन्माचे कारण
असणारी आसक्ती सुटते.
त्याच प्रमाणे जो सवाांभत
ू ी भगवंत पाहील तो दुसऱ्याला कटू िंोलूि वा वाईट वागूि दुखावणार
िाही. " "वृिवल्ली आम्हा सोयरे विचरे " ही भाविा असल्यािे पयाववरणाचे िुकसाि करणार
िाही. तुळशी प्रदनिणा ह्ा साठीच सांनगतल्या असाव्यात.
आत्मनिवेदिाचा दुसरा भाग म्हणजे "सववकताव भगवंत" ह्ाभाविेिुसार वागणे. ह्ालाच चंचल
आत्मनिवेदि असे िांव आहे.
एकदा कां हे कळले की कताव करनवता भगवंतच आहे. तोच आपल्याला योग्य ती ऊमी देतो व
आपल्याकडू ि

कांही

कायव

करवूि

घेतो; की

रोजच्या

व्यवहारात

जेंव्हा

कायावचे

फळ ( results) अपेिेप्रमाणे नमळत िाहीत तरी त्याची खंत वाटणे कमी होते..परमार्ाांत
फलेच्छा िसल्यािे पुढच्या जन्माची कारणेच उरत िाहीत. ाासा दोन्हीकडू ि फायदाच
आहे. ह्ालाच देह अपवण करणे व भार ि घेणे असे अभंगात म्हणलेले आहे.. ह्ाच्यासाठी मिािे
त्याचे स्मरण करत कायव करणे , त्याच्या िंरोिंर राहणे हाच अभंगातला एकांतवास होय
ह्ा पायरीवर येणे म्हणजेच परमार्व साधि होय. भगवंताशी जोडले जाण्यासाठी हाच एक
उपाय आहे असे तुकाराम महाराजांिी म्हटले आहे.
असे वागणे घडले की काय नमळते तर शार्श्त समाधाि व ि नमटणारा आिंद अर्ावत मुनक्त.हेच
महाराजांिी शेवटी सांनगतले आहे.

अभंगाची नशकवण :असे आपण वागतो आहोत कां हे प्रत्येकािे तपासूि पाहावे व योग्य ती सुधारणा
वागणुकीत करावी हेच आपण येर्े नशकतो.
ॐ
**************
अभंग := भगवंतास कशी के लेली भक्ती आवडते
हेनच र्ोर भनक्त आवडते देवा । संकल्पाची माया संसाराची ॥ १ ॥
ठे नवले अिंते तैसेनच राहावे । नचनत्त असो द्यावें समाधाि ॥ २ ॥
वानहल्या उद्वेग दु:खची के वळ । भोगणें तें फळ संनचताचे ॥ ३ ॥
तुका म्हणे घालू तयावरी भार । वाहूं हा संसार देवा पायी ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :संसार हा मायेचा खेळ आहे व भगवंताच्या संकल्पाची निर्णमती आहे . हे समजूि ( संसारची
आसक्ती सोडू ि) जो भगवंतची भक्ती करतो तीच खरी भक्ती, तीच भक्ती त्याला आवडते. ॥१
॥॥
भगवंत जसे ठे वील तसे माणसािे ह्ा संसारात मिामधे समजूि समाधािािे रहावे ॥ २ ॥
आपल्याला जी दु:खे उद्वेग बचता लागतात ते सवव आपलेच संनचताचे फळ भोग आहेत हे लिांत
घ्यावे ॥ ३ ॥
तुका म्हणतो की भगवंताला शरण जाऊि त्यािे सवव संसाराची बचता भार भगवंतावर ठे वला
आहे ॥ ४ ॥
अभंगामागची भूनमका :
मागच्या एका अभंगामधे आपण हे पानहलेच आहे की आपल्या सवव दु:खांचे मूळ आपण स्वत:च
आहोत. करावे तसे भरावे हा ह् जगाच नियमच आहे. म्हणूिच जोपयांत अंगी वैराग्य िंाणत
िाही तोपयांत आपण जन्म-मॄत्युच्या िंंधिातच अडकलेले असणार आहोत.

जर ह्ा सॄष्ीचे सत्य स्वरूप आपल्याला समजले तर निदाि वैराग्य आंगी िंाणेल. वैराग्य ही
मिाची अवस्र्ा आहे ही आली की माणसाच्या सवव भोगेच्छा िष् होतात.
मिात िव्या वासिा निमावण होत िाहीत.
संत तुकाराम महाराजांचे असे मत आहे की आपण हे जे जग अिुभवतो आहोत ते म्हणजे एक
भास आहे.( जग भासरूप आहे) भास म्हणजे काय ते समजण्यासाठी अध्यात्मात सपव-रज्जूचे
उदाहरण ददले जाते. ते खालील प्रमाणे आहे.
समजा एक अपूरा प्रकाश असलेली खोली आहेव त्या खोलींत कोनणतरी कांही कारणास्तव
गेला . तेर्े त्याला एक साप ददसला व तो खूप घािंरा झाला. िंतर खोनलमधे आणखी कोणी
आले व त्यािे ददवा लावला. ददवा लागल्यािंरोिंर स्पष् ददसले की खो्लीमधे साप िव्हे तर एक
दोरीच तुकडा पडलेला होता. त्या दोरीच्या मुळे सापाचा भास झाला होता हे पण कळले.
पण खरे ज्ञाि की ती "दोरीच आहे साप िाही" होईपयांत जी भीती वाटली ती नत साप
असल्याच्या कल्पिेमुळे वाटली होती. कल्पिा खोटी आहे हे समजल्यािंरोिंर भीतीची भाविा
िष् झाली.प्रकाशाच्या अनस्तत्वामुळे खरे ज्ञाि झाले व भीती िष् झाली. साप ददसला तो भास
होता.
जर तेर्े ती दोरी िसती व प्रकाश पुरेसा असता तर मग सापाचा भास झाला िसता. या
उदाहरणांत दोरी हे सपावच भास होण्यासाठी लागणारे अनधष्ठाि आहे.
जी मंडळी जीविमुक्त झाली आहेत त्या सवाांचा हाच अिुभव आहे की हे जग ज्याचा आपण
अिुभव घेतो आहोत ते म्हणजे एक भासच आहे. हा भास होण्यासाठी जे अनधष्ठाि आहे तेव
म्हणजेच परब्रह्म होय. अज्ञािा मुळे परब्रह्माच्या अनधष्ठिावर दृश्य जगाचा भास होत असतो.
म्हणूि आपंण असे तात्पयव काढू शकतो की सवव दृश्य हा भासच असल्यािे आपल्याला आलेली
अिुभव , आपल्याला वाटणारे भय, जन्म-म्रूत्यु चक्रांत आपले दफरत राहाणे, निरनिराळ्या
िाशवंताची जसे ऐहीक संपत्ती, भाऊिंंद िातेवाईक , आपले जवळचे व ज्यांच्यािंद्दल प्रेम असते

असे आपले आईवडील, पत्नी वा पती, मुलेिंाळें इत्यादी सवाांची आपली आसक्ती इत्यादी . जेंव्हा
खर ज्ञाि होते तेंव्हा हे सर्ववच असूि िसल्यासारखे होतात. ह्ा सवाांच्या संपकाांत आल्यामुळे
होणारी सुखदु:खे ही पण भासच हे समजल्यामुळे त्यांपासूि आपण मोकळे होतो, मुक्त
होतो. हेच सववच संतांचे स्वािुभवानधनष्ठत मत आहे.
पण असे जे ज्ञाि ज्याला आत्मज्ञाि म्हणतात म्हणजे "मी कोण? माझे खरे स्वरूप काय
आहे ? तें होणे तसे सोपे िाही; कारण आपल्यामधला अहंभाव "मीच कताव-भोक्ता आहे असे
वाटणॆ " हा िष् झालेला िसतो. एकच मागव ह्ा अहंभावाला संपनवण्याचा आहे तो म्हणजे
भगवंतास संपूणव शरण जाणे .
हा नवचार पानहल्यावर आता अभंगाचा अर्व कळणे सोपे होते.
अभंगाचा अर्व व नशकवण :
आपण हे पानहलेच की जेंव्हा " हे दृश्य जग हा भास आहे " ही जाणीव अंत::करणामधे नस्र्र
होते तेंव्हा आपण सुख दु:खाच्या भीती, उद्वेगा ह्ांच्या पनलकडे जातो. मग त्यांचा आपल्यावर
िंंधिकारक पररणाम होत िाही.
तुकाराम महाराज म्हणतात की सगळ्यांत सोपी पध्धत म्हणजे भगवंतास अिन्यभावे शरण
जाणे. त्याला शरण जावे व जे जेहोते ते त्याच्याच मजीिुसार होत आहे हे समजूिि घ्यावे. असे
के ले की तोच आपल्या शरणागत भक्ताचा योगिेम पाहातो.
महाभारतामधे द्रौपदी वस्त्रहरणाच्या प्रसंगािंतर द्रौपदीि कृ ष्णास नवचारले की तू यायला
एवढा उशीर कां के लास? भगवाि कृ ष्ण म्हणाले " पांचाली तुला जो पयांत वाटत होते की
आजूिंाजूची पांडव, वगैरे मंडळी मदतीस येतील. तू जेंव्हा मला अिन्यभावािे मला िंोलानवलेस
त्याच िणी मी आलो"
तुकाराम महाराजांचा हा अभंग हेच आपल्याला सांगतो की " भगवंताला अिन्यभावािे शरण
जाऊया . तोच
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आहे.श्री. रामकृ ष्णपरमहंसाच्या शब्दांत ( संदभव The gospel of Sri.Ramakrishna कर्ाचरीतामृत ") सांगायचे झाले तर " भगवंत कसा अहे हे कॊण जाणू शके ल? मी त्याला माझी
आई म्हणूिच हांक मारतो. माझ्या आईलाच ठरवू दे की माझ्या आयुष्यात काय घडावे. माझी
भुनमका मांजरीच्या नपला सारखी आहे. नपल्लू फक्त आईला म्याव म्याव म्हणूि हाक
मारते. िंाकी सवव त्याची आईच करते. कधी ती त्याला स्वयंपाक घरामधे ठे वते , तर कधी
आणखी कोठे तरी घरमालकाच्या खाटेवर गादीवर ठे वते.
नपलाला फक्त त्याची आई हवी असते. त्याला माहीत असते " मला आई आहे , मग मी इतर
कसली काळजी कशाला करायची !
अभंगाची नशकवण
अभंगाच्या शेवटच्या ओळीमधे तुकाराम म्हणतात की अशी भगवंतावर

भक्ती

करण्याची मिास नशकवण द्या . मग तो तुमची सवव काळजी घेईल.
ॐ
*************
अभंग :- मािसपूजा करावी.
करावी तें पूजा मिेनच उत्तम । लौदककाचे काम काय असें ॥ १ ॥
कळावें तयासी कळे अंतररचे । कारण ते साचे साच अंगीं ॥ २॥
अनतशयाअंतीं लाभ ककवा घात । फळ देते नचत्त िंीजाऐसे ॥ ३ ॥
तुका म्हणे जेणे राहे समाधाि । ऐंसे ते भजि पार पावी ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :
माणसािे उत्तम पद्धतीिे मािसपूजा करावी. त्या साठी कसलीही सामग्री वगैरे लागत िाही ॥
१॥

भगवंताला तुमच्या मिात काय आहे ते सवव कळते. तो अंतयावमी आहे. तुम्ही पुजा कां करता
आहोत त्याचे खरे कारण पण तो जाणतो. ॥ २॥
जसे नचत्तामधे असेल त्या निंजरूपाप्रमाणे कमावचे फळ नमळते. अनतशय लोभाचा अंत शेवटी
घातच करतो॥ ३॥
तुका म्हणतो की असे भजि करा की जेणक
े रूि तुमच्या मिामधे समाधाि राहील. असे भजिच
तुम्हाला भवसागरातूि पार िेईल. ॥ ४ ॥
अभंगामागची भूनमका व अर्व स्पष्ीकरणासाठी लागणारी मानहती :
जेंव्हा माणसाला भगवंताच्या कांही मुख्य गुणांचा म्हणजे सववज्ञ, सववशक्तीमाि, व सववव्यापी
ह्ा गुणांचा अर्व कळतो तेंव्हाच त्याला हे पटते की भगवंताच्या िंरोिंर आपण कांही िाते
जोडू ि

त्याची

भक्ती

करावी. मग

माणूस

त्याच्या

स्वभावािुसार

भगवंताशी

व्डील, आई, सखा, नप्रयकर असे कोणतेतरी िाते ठरवतो व भगवंताला त्याभावािे पाहातो व
हळू हळू हे िाते दृढ होत जाते. भगवंत हा खरे तर निगूवणच आहे. पण तो सगूणही आहे. सगूि
रुपाशीच आपण प्रर्म िाते जोडू शकतो.( श्रीराम, श्रीकृ ष्ण, लक्ष्मीदेवी,स्वनस्तकनचन्ह, ॐकार
ईत्यादी सवव भगवंताची सगूण रुपे आहेत.) श्री. रामकृ ष्ण परमहंस म्हणतात की जसे शरीर व
सावली ही एकाचीच रूपे आहेत तसेच.
सगूणाची भनक्त करण्याचे िऊ प्रकारा आहेत. त्यांिाच िवनवधा भनक्त म्हणतात. ह्ा
िवनवधाभबक्तपैकी एकीचे िांव आहे अचविभक्ती. ह्ा प्रकारामधे भक्त देवाची पूजा
करतो. पूजेमधे देवाला ते ते सववकांही अपवण के ले जाते जे आपल्याकडे एखादी अत्यंत महत्वाची
व्यनक्त पाहूणा म्हणूि येते तेंव्हा अशा पाहूण्याला अपवण के ले जाते. येर्े आपण भगवंताला
त्याच्या मूतीमधे पाहतो.
अचविभक्ती हा मूतीपूजेचा सवाांत लोकमान्य व सवाांिा आवडणारा असा प्रकार आहे.
कांही रठकाणी भगवंताच्या मूती ऐवजी ॐकाराचे नचत्र, शानलग्राम, नशवाची शाळुं का
नशवबलग, अशी नचन्हरूपेपण देव म्हणुि पूजल
े ा घेतात.

आपल्या देशांत िंरच जण रोजच देवपूजा करतात. पूजा के लीजाते तेंव्हा कमीतकमी
त्यावेळेपुरते काम होईिा भगवंताची आठवण , स्मरण घडते.
आपल्या शास्त्रांिी पुजेच दोि प्रकार पद्धती सांनगतल्या अहेत. १) षोडशोपचार पूजा . ह्ा
पुजेमधे भगवंताला १६ उपचारािी (आवाहि आसि, आचमि , स्नाि, अनभषेक धूप, दीप
िैवैद्य, नवडा देणे इत्यादद ) पूनजले जाते. २) पंचोपचार पूजा. ह्ा पुजच्े या दुसऱ्या पद्धतीत फक्त
५ उपचार के ले जातात.
पण

दोिही

पुजा
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सामग्री

जसे

गंध, फु ले, दीप, उदिंत्ती, नवड्याचे पाि व सुपारी, कपडे, इत्यादी व नशवाय िैवेद्यासाठई
फळे , व भोजिसामग्री हे सवव लागते. अर्ावत पैसा पण खचव करावा हा लागतो.
ह्ा िंाह् उपचारांच्या पुजेच मुख्य फायदा हा आहे की मि भगवंताकडे एकाग्र होते. म्हणूिच
जेंव्हा मिाची एकाग्रता ह्ा सवव िंाह् उपचारांनविा होऊ लागते तेंव्हा साहनजकच िंाह्
उपचारांिी पूजा करणे िंंद होते.
ह्ा िंतर आपण मिािेच सवव उपचार करूि पूजा करू शकतो. अशा अंतयावमी के लेल्या
पूजल
े ा " मािसपूजा " असे िांव आहे. ध्याि करणे ही पण एक वेगळ्या पद्धतीची मािसपूजाच
असते असे म्हणता येईल.
अभंगामधे संत तुकाराम महाराज ह्ा मािसपूजच
े ेच कौतुक करीत आहेत.
अभंगाचा स्पनष्करण करुि अर्व :
अभंगाच्या सुरवातीलाच तुकाराम महाराज म्हणतात की मािसपूजा करणेच खरतर उत्तम पूजा
करणॆ होय. ह्ा पूजस
े ाठी कांनहही िंाह् सामग्री लागत िाही .लागते ते भगवंताचे ध्याि .
पुढे महाराज म्हणतात की भगवंतास तुमच्या मिामधे काय नवचार चालले आहेत ते
कळते. तुम्हाला काय पानहजे आहे ते पण कळते. तो िक्कीच तुम्हाला जे काय आवश्यक असेल ते
ते सवव देईलच ह्ाची खात्री िंाळगावी. (पण हे ही लिांत घेणे आवश्यक आहे की त्याला

अिन्यभावे शरण जायला हवे. अशी शरणागती पत्करली असेल तरच तुम्हाला हे पण पटेल की
तो जे जे कांही करतो ते तुमच्या भल्यासाठीच करत आहे.) ह्ा नशवाय अशी पूजा तुम्हाला
मोिा कडे पण िेते हा मोठा फायदा आहेच.
अभंगाचा नतसरा व चौर्ा चरण दोन्ही अत्यंत मह्त्वाचे आहेत. येर्े तुकाराम महाराज
म्हणतात की जेंव्हा कोणी भगवंताची अत्यंत तीव्रभावािे प्रार्विा करत्तो , तेंव्हा त्याला
कांनहतरी फायदा हा िक्कीच अिुभवास येतो पि कधीकधी कांहीच फायदा ि होता उलट
िुकसाि झाल्यासारखे भासते.फायदा काय वा िुकसाि काय दोिही अशार्श्तच, फार काळ ि
रटकणारे असतात.
त्यापेिा वरच्या दजावची पूजा म्हणजे भगवंतास कांहीच ि मागंणे , त्याच्याकडू ि कसलीच
अपेिा ि धरता करणे व फक्त त्याच्यावरील प्रेमामुळे, त्याच्या सवव निर्णमतीचे कौतुक म्हणूि
करणे ही होय. भगवद्गीतेमधे ह्ालाच निष्काम भाव म्हटलेले आहे.
जर पूजा कांही फळाशा धरूि के ली तर त्या लोभाचे फळ हे नमळे लच पण हा फलाशेचा भावच
आपल्याला जन्म-मृत्युच्या फे ऱ्या मधे अडकवतो व जन्मोजन्मी दु:खे भोगायला लावतो हे नवसरू
िये हे अभंगाच नतसरा चरण सांगतो.
असा भाव भक्ताला शाशवत समाधािचा अिुभव देतो. असा भक्त त्याच्यावरआलेल्या
कोणत्याही संकटांमुळे, नवचलीत होत िाही. ट्याचे भगवंतावरचे प्रेम सवव नस्र्तींमधे कायमच
राहते, कमी होते िाही.
श्रीमद्सभगवद्सगीते मधे भगवंतांिी ही खात्री ददली आहे की भगवंत अशा भक्ताचा योगिेम
स्वत: चालवतात. ह्ा कारणास्तव तुकाराम माहाराज अभंगाच्या शेवटच्या कडव्यांमधे अशा
आंतररक मािसपूजेचाच सवोत्तम पूजा म्हणुि नस्वकार करताहेत.
अभंगाची नशकवण :अशी मािसपूजा करावी कारण हा एक पमावर्व साधिेचा महत्वाचा भाग आहे.
ॐ
**************

अभंग :- ज्यांचा नवर्श्ास िसतो अशा लोकांिा परमार्व करण्यास सांगू िये.
अभंग :सोनियाचे ताट िीरीिे भरले । भिावया ददले र्श्ािालागी ॥१ ॥
मुक्ताफळाहार खरासी घातला । क्स्तुरी सुकराला चोजनवली ॥ २॥
वेदपरायण िंनधरा सांगे ज्ञाि । तयाची तें खूण काय जाणे ॥ ३ ॥
तुका म्हणें ज्याचें तोनच एक जाणे । भक्तीचें मनहमाि साधू जाणें ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व
जर स्वाददष् खीरीिे सोन्याचे ताट कु त्र्यासमोर खायला ठे वले , ककवा जर गाढवाला उत्तमोत्तम
फळांचा आहार खायला ठे वला, अर्वा डु क्कराला कस्तुरीिे माखले ; तर हे सवव व्यर्व आहे. तसेच
जर एखाद्या वेदपरायण व्यक्तीिे िंनहरे असलेल्या माणसापुढे ज्ञािपूणव प्रवचि के ले तरी हया सवव
दक्रया म्हणजे पालर्थया घड्यावर पाणी ओतण्याप्रमाणे व्यर्वच होतात. ह्ाच दृष्ांताप्रमाणे जो
साधू सज्जि असतो तोच भक्तीचा महीमा समजू शकतो.
अभंगाचे अर्व स्पष्ीकरण :- तुकाराम महाराजांिी ह्ा अभंगाद्वारे हेच सांनगतले आहे की
आपल्याला जरी मिापासूि पटले असेल की भगवंताची भनक्त करावी तरर ते इतर लोक ज्यांिा
त्यामधे रस िसेल अशांिा सांगण्याच्या भािगडीत पडू िये. जो साधू सज्ज्जि असतो त्याला
भगवद्भक्ती म्हणजे काय व भनक्तचा महीमा काय आहे हे सहज समजते त्याला वगळे सांगावेच
लागत िाही..
तुकाराम महाराजांिी एका अभंगामधे म्हटलेच आहे की " िंहुत सुकृतांची जोडी म्हणूि
नवठ्ठली

आवडी " अर्ावत

जर

अिेक

जन्मांचे

पुण्य

पदरी

असेल

तरच

नवठ्ठालानवषयी (भगवंतानवषयी ) प्रेम भक्ती निमावण होते व्ववहारामधे हीच नशकवण
जवळजवळ सगळीकडे लागू होते.
अभंगाची नशकवण:- ज्याला भगवंत अमधे रस नवइर्श्ास िसेल अशा व्यक्तीला परमार्व
सांगायच्या भािगडीत पडू िये.
ॐ
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भाग ६.४

सत्संग, भाव व श्रद्धा यांचे महत्व सांगणारे अभंग ह्ा भागात आहेत.

अभंग :- भगवंत आहेच ह्ा भावािे नवचार करा.
शुकसिकाददकीं उभाररला िंाहो । पररनिती लाहो ददसां सातां॥ १॥
उठाउठी करी स्मरणाचा धांवा । धरवत देवा िाहीं धीर ॥ २ ॥
त्वरा जाली गरुडा टादकयलें मागें । द्रौपदीच्या लागें िारायणा ॥ ३॥
तुका म्हणें करी िंहुत तांतडी ।प्रेमाची आवडी लोभा पूर ॥ ४॥
अभंगाच शब्दार्व :पररनितािे सात ददवसांत जेंव्हा शुकसिकाददकांिी सांनगतलेले भागवत पुराण ऐकले तेंव्हा
त्याला सातव्या ददवशीच मोिलाभ झाला ॥ १॥
जेंव्हा

भक्ताकडु ि

सतत

भगवंताला

आळनवले

जाते

तेंव्हा

त्याला (अशा

भक्तावर

कृ पाकरण्यासाठी) धीर धरवत िाही ॥ २॥
घाई झाल्यािे तो गरुडालाही मागे सोडु ि अशा भक्ताकडे धावत येतो, तो द्रौपदीच्या
रिणासाठी असाच धावला होता ॥ ३॥
तुका म्हणतो की भगवंत िेहमीच तांतनडिे भक्तावरच्या प्रेमापोटी धावूि येतो ॥ ४॥
अभंगामागची भूनमका :मोि कें व्हा नमळतो हे ह्ा अभंगात स्पष् के ले आहे. येर्े वेळ ह्ा दॄनष्िे वेळेचा अर्व घ्यायचा
िाही तर मिामधे काय भाव असावा लागतो ते येर्े महत्वाचे आहे. हा भाव कसा असावा ते ह्ा
अभंगावरूि समजते.
आपण सवाांिाच मोिाची आंस आहे. पण त्यासाठी आपल्याला घाई झालेली िाही. आपले सवव
व्यवहार झाल्यािंतर कधीतरी आपल्याला वाटते की आता मोिासाठी कांनहतरी
करावे. र्ोडक्यांत म्हणजे आपल्यामधे मुमि
ु त्व आहे पण ते तीव्र िाही.
पण जर मुमुित्व तीव्र स्वरूपाचे असेल तर अशा माणसाला दुसरे कांहीही सुचत िाही. त्याचे
सवव प्रयत्न फक्त व फक्त मोिासाठीच असतात. ह्ा अभंगामधे तुकाराम महाराजंिी
भागवतामधील उदाहरणे देऊि हा मुद्दा स्पष् के ला आहे..
अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :-

.राजा परीिीताजवळ फक्त सात ददवसांचे आयुष्य नशल्लक आहे हे कळल्यामुळे ;आता मला
मोि कसा नमळे ल ह्ाचीच काळजी वाटत होती. सुदव
ै ािे शुकाचायव तेर्े ईतर मुनिजिांसह
आले. त्यांिी सात ददवसांत पररनिताला भागवत पुराण ऐकवले. तीव्र मुमुित्वाचा उदय
झाल्यामुळे राजाच्या मिामधे फक्त भगवंताचेच स्मरण रानहले व ईतर कोणत्याही वासिा
मिामधे रानहल्या िाहीत. ह्ामुळे तो मुक्त झाला.
.
जेंव्हा एखादा भक्त अत्यंत तळमळीिे भगवंताला स्मरतो , तेंव्हा भगवंताला अश्या भक्ताची
काळजी लागते. मग तो िणाचाही नवलंिं ि लावता अशा भक्तासाठी धाव घेतो. द्रौपदीिे
असाच धावा वस्त्रहरणाच्यावेळी के ला तेंव्हा तो असाच नतला सोडनवण्यासाठी धावूि गेला
होता.
अभंगात तुकाराम महाराज हेच सांगताहेत की जर तुम्ही अशा प्रेमािे व अिन्यभावािे
भगवंताचा धावा कराल तर तो तुमच्यासाठीपण असाच धावूि येईल.
अभंगाची नशकवण :ह्ा अभंगामुळे आपल्या आपली स्वत:ची खरी काय मिनस्र्ती आहे , आपल्याला खरे च कां मोि
ह्ाच जन्मी हवा आहे कां? हे तपासता येत.े ही तपासणी के ली की काय करायचे तेही आपण
ठरवू शकतो. हीच ह्ा अभंगाची नशकवण आहे.
.
ॐ
*******************
अभंग :- प्रेम व भाव हाच भक्तीचा पाया होय.
नचत्ती िाही ते जवळी असोनि काय । वत्स सोडी माय तेणे न्याये ॥ १ ॥
प्रीतीचा वायू गोड लागे मात । जरी जाय नचत्त नमळोनिया ॥ २ ॥
तुका म्हणे अवघे दफके भावानवण । मीठ िाही अन्न तेणे न्याये ॥ ३ ॥

शब्दार्व : जेंव्हा नपल्ले मोठी होतात तेंव्हा ती आपल्या आईला सोडू ि जातात. ( हे आपण पिी
व इतर प्राण्यांच्या िंािंनतत घडतांिा िेहमी पाहातो.) खरे च आहे, जर मिांमधे नजव्हाळाच
उरला िसेल तर एकत्र राहण्याच उपयोगच काय? ॥ १ ॥
तसेच जर मिे नमळाली असतील तर मग त्या व्यक्तींच्या मधे जणू प्रेमाचे वारे च वाहत
असते. मग आपल्या नप्रय व्यक्तीचे कोणतेही िंोल गोडच वाटतात. ॥ २ ॥
जर जेवणात पुरेसे मीठ घातले िसेल तर जेवण अळणी लगते. ( जेवण जेवले जात
िाही ); तसेच जर मिामधे प्रेमभाव िसेल तर सवव कांही दफके च वाटते ॥ ३ ॥
हा अभंग समजण्यासाठी लागणारी पार्श्वभम
ू ी:
तुकाराम महारजांिी मोिाचे ध्येय प्राप्त करण्यासाठी िेहमीच देवाची भनक्त प्रनतपाददत के ली
आहे. भनक्त करण्यामधे देवािंद्दल प्रेमभाव हाच सवावत महत्वाचा असतो , हेच दृष्ांतांच्या द्वारे
ह्ा अभंगामधे सांनगतले आहे.र्ोडक्यांत हा अभंग भक्ती करण्याच्या िव्हे घडण्याच्या दक्रयेतला
एक मुख्य पदर उलगडु ि दाखवतो.
हा अभंग आत्मपरीिणासाठी िक्कीच खूप उपयोगी आहे.

अभंगाचे अर्व स्पष्ीकरण :आपण जर माणसाव्यनतररक्त इतर पिी व प्राण्यांचे जीवि जगण्याची पद्धत पानहली तर असे
आढळते की मोठे झाल्यािंतर सवव प्राण्यांची नपल्ले आपल्या आईपासूि दूर जातात.
ह्ाचे कारण म्हणजे त्यांच्यामधे आईिंद्दलचे प्रेम आटू ि गेलल
े े असते. पण जेंव्हा प्रेम व नजव्हाळा
दोघांमधे असतो तेंव्हानच नस्र्ती काय असते ह्ाचा आपण सवाांिाच अिुभव कधीिा-कधी
आलेला असतो. प्रेम असले की दुसरी व्यक्ती कशीही वागली , कांहीनह िंोलली ( अगदी कटू शब्द
जरी िंोलली ) तरी ते शब्द प्रेमांत पडलेल्या माणसाला गोडच वाटतात. प्रेमाचा आनवष्कार हा
असा आिंददायी

असतो.उदाहरणार्व

आई

व

मुलाचे

प्रेम, ककवा

पनतपत्नींचे

प्रेम . ह्ा प्रेमभाविेमुळेच

सवव

कांही

गोडच

वाटते. मग

भांडणे

वादनववाद

हे

चहाच्या कपामधील वादळाप्रमाणे तत्पुरते होतात.
पण जेंव्हा मिे दुरावतात तेव्हा सवव कांही उलटे असते. असे झाले की व्यक्ती एकमेकांपासूि दुर
होतात. .
येर्े श्री.रामकृ ष्ण परमहंसाचे एक वचि आठवते. ते म्हणतात : “ व्याकु ळता आली की अरुणोदय
झाला म्हणूि समजा. त्यािंतर लवकरच सूयव उगवेल.
तीि प्रकारच्या ओढींची शक्ती एकत्र झाल्यास ईर्श्र दशवि देतो- १) नवषयी माणसाची
नवषयासंिंंधीची ओढ २) आईची िंाळािंद्दल असणारी माया ३) सतीची पतीसाठी असणारी
प्रीती. ह्ा नतन्ही जर एखाद्यांत एकाचवेळी उद्भवतील तर त्या जोरावर ईर्श्र दशवि करूि घेणे
शक्य आहे.
( संदभव : कर्ाचरीतामृत पाि ११-१२ अध्याय २ )
वल्लभाचायावचे " मधुराष्क िावाचे स्तोत्र आहे. त्यामधे िंालमुकुद श्री.कृ ष्णाचे वणवि आहे.
रामकृ ष्ण

म्हणतात

तसे

हे

असे

प्रेम

उतन्न

झाले

की

भक्ताच्या

मिामधे ( जो भगवंताला (िंालगोपालकृ ष्ण (लहाि मूल)) म्हणूि पाहतो व त्याची भक्ती
करतो) भगवंताच्या प्रत्येक लीलेला , दक्रयेला तो कसे पाहातो त्याचे समपवक वणवि आहे
असे प्रेम जर भगवंतासाठी मिात उत्पन्न झाले िसेल तर अर्ावतच भनक्तचा पानहजे तेवढा
उपयोग होणार िाही. कदानचत आणखी एक जन्म घ्यावा लागेल.

अभंगाची नशकवण :
प्रेम सहवासािे वाटू लागते. अगदी साधे घर असेल ,त्यात दकतीही गैरसोयी असल्या तरी असे
घर िंदलतािा मिास खूप दु:ख होते हा अिुभव नवचारत घेता येईल. मग सतत िामाच्या
सहवासांत रानहल्यािे िामचे प्रेम कां िंरे येणार िाही? येर्े नशकवण हीच आहे की असे

पराकोरटचे प्रेम भगवंतावर करा. त्याच्या भेरटसाठी व्याकू ळ व्हा . असे व्हा. असे प्रेम मिात
निमावण झाले की भगवंत भेटणारच असे हा अभंग आपल्याला सांगतो आहे.
ॐ
*************
अभंग :- भक्तीमागवच सोपा आहे.
अवघ्या वाटा जाल्या िीण । कळीं ि घडे साधि ॥ १ ॥
उनचत नवनधनवधाि । ि कळें ि घडे सववर्ा ॥ २ ॥
भनक्तपंर् िंहु सोपा । पुण्य िागवे वा पापा ॥ ३॥
येणें जाणें खेपा । येणेंनच खंडती ॥ ४॥
उभारोनि िंाहे । नवठो पालनवत आहे ॥ ५॥
दांसा मीच साहे । मुखे िंोले आपुल्या ॥ ६॥
भानवक नवस्वासी । पार उतररलें त्यासीं ॥ ७॥
तुका म्हणें िासी । कु तक्यावचें कपाळीं ॥ ८ ॥

अभंगाचा शब्दार्व :ह्ा कलीयुगामधे कोणालाच योग्य ते नवनधनवधाि माहीत िाही. त्यामुळे साधिा होत
िाही.जणू कांही सवव वाटा हरवल्य़ा आहेत. भक्तीमागव सोपा आहे व त्यामुळे पाप खंडते, पुण्य
पदरी पडते, जन्ममृत्युच्या खेपा संपतात.नवठ्ठल सवाांिा हात वर करूण िंोलावतो आहे व
सांगतो आहे की मीच तुमचा तारणारा आहे. पि ह्ाव फक्त भानवक लोक नवर्श्ास ठे वतात , जे
कु तकव करणारे असतात त्यांच्या कपानळ मोि कधीच िसतो.
अभंगामागची भूनमका :अध्यात्म शास्त्रामधे ईर्श्र प्राप्तीसाठी अिेक मागव सांनगतले आहेत. त्यातले मुख म्हणजे
योगमागव, ज्ञाि मागव, व भक्ती मागव हे होत. जर ह्ा मागाांची मानहती आपण पानहली तर असे

आढळते की योगमागावमधे यम, नियम आसि इत्यादद सवव येतात. हे सवव माहीत असलेला
गुरुपण त्यासाठी लागतो. जर कांही चुका झाल्यातर िुकसािच होते. तसेच ज्ञाि मागावचे पण
आहे. आंगी प्रखर वैराग्य, सवव आसक्तीचा त्यागघडावा लागतो. मुख्य म्हणजे अहंकाराच समूळ
िष्व्हावा लागतो. प्रपंच करणे कठीण जाते त्याचा त्यागच करावा लागतो.शरीरािे िसला तरी
मिािे तरी हा त्याग व्हावाच लागतो. ऎकू ण योगमागव काय वा ज्ञाि मागव काय दोन्ही चालणे
सववसामान्य माणसाला कठीणच असते.
ह्ाच कारणास्तव सवव संतांप्रमाणे तुकाराम महाराजांिी पण भक्तीमागवच चांगला आहे; तोच
चोखाळावा असे ह्ा अभंगात सांनगतले आहे..
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :-अभंगाच्या १ ल्या व २ ऱ्याच चरणांमधे तुकाराम महाराज म्हणताहेत की सध्याच्या ह्ा
कलीयुगामधे माणसाला भगवंताची प्राप्ती होण्यासाठी साधा करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे
जरी ईतर अिेक मागव आहेत तरी त्या मागाांचे आचरण करण्याची िमताच माणसात उरलेली
िाही य़ोग्य ते नवनधनवधाि करणे जवळजवळ अशक्यच झाले आहे.
आपल्यापैकी अिेकांचा हा अिुभव आहे की साधी सत्यिारायणाची पूजासुद्धा साग्रसंगीत कशी
करायची याचे आपल्याजवळ ज्ञाि िानह. नवधीनवधािच मानहत िसण्याचा ह्ावरूि अर्व
काढता येईल. असो.
तरीही निराश होण्याचे कारण िाही.
महाराज नतसऱ्या व ४ र्थया चरणात हे स्पष् करताहेत की भनक्तमागव सोपाच आहे.
आपण सवव हे जाणतोच आहोत की पापामुळे फळे भोगण्यासाठी जन्ममृत्यूचक्रामधे जीव गुंततो
व अिेक जन्मासाठी यातिा भोगत राहतो. पुण्यजरी के ले तरी स्वगावमधे सुखे भोगण्यासाठी
जातो. पुण्यिय झाला की पुि: जन्म घेतो व जन्म मृत्यूचक्रामधे अडकतो. दोन्ही हािीकारकच
आहेत. पण भक्तीमुळे माणसाचे पाप जसे िष् होत तसेच पुण्याचाही िय होतो व म्हणुिच
माणसाल मोि नमळतो.

अर्ावत ४र्थया चरणात म्हटल्याप्रमाणे भनक्तिेच हे साध्य होते.
अभंगाच्या ५ व्या चरणामधे तुकाराम महाराज म्हणताहेत की भगवंता निरनिराळ्या खुणांद्वारे
भक्तािे आपल्याकडे लि द्यावे हेच सुचनवत असतो. पण आपण त्याच्याकडे लिच देत िाही.
हा मुद्दा समजण्यासाठी र्ोदेसे नववरण आवश्यक आहे. ते खाली देत आहे.
आपल्याला ह्ा जगामधे अिेक ताप होत असतात. कांही स्वत:च्याच मुळे होतात तर कांही
दुसऱ्या वस्तू वा जीवांकडू ि होतात. ह्ा सवावतूि भगवंतानशवाय कोणीही सुटका करू शकणार
िाही असे जेंव्हा लिांत येते तेंव्हाच माणूस ईर्श्रभक्ती करू लागतो.
पण शाहाणा नववेकी मात्र एवढे होण्याची वाट पाहात िाही . असो.

अभंगाच्या ५ , ६ व ७ व्या चरणामधे तुकाराम महाराजांिी आपल्याला भगवंताच्या वचिाची
आठवण करूि ददलेली आहे. हे भगवद्सगीतेमधील प्रनसद्ध वचि खालील प्रमाणे आहे.
अिन्याबिंतयंतो माम् ये जिा: पयुप
व ासते । तेषां नित्यानभयुक्तािाम् योगिेमं वहाम्यहम् ।
जो मला अिन्यभावे शरणागत आहे त्याचा योगिेम मीच वाहातो . त्याची सवव काळजी मी
घेतो असा ह्ा वचिाचा शानब्दक अर्व आहे.
येर्े भगवंताला संपण
ू प
व णे शरण जाणे एवढेच अपेनित आहे.
अभंगाच्या शेवटच्या चरणामधे महाराजांिी एक सुचिा ददलेली आहे. महाराज येर्े म्हणतात
की ज्यांिी ह्ा भगवद्सवचिावर नवर्श्ास ठे वूि आचरण के ले आहे तेच भवसागर तरले आहेत. जो
कु तकव करत राहील त्याच्या कपाळीचे दुख:भोग कधीच संपणार िाहीत. अध्यात्मात ह्ा श्रद्धेचे
फार मोठे महत्व आहे. ज्याची अशी श्रद्धा असते त्यालाच ह्ातुकाराम महाराजांच्या वचिाचा
अिुभव येईल.
अभंगाची नशकवण :-

नशकवण हीच आहे की व्यर्व० वेळ ि घालवता भगवद्भक्तीला लागावे..
०
ॐ
**************

अभंग :- भाव असला की माणूस िक्कीचमुक्त होतो.
अन्नाच्या परीमळे जरी जाय भूक । तरी कांहे पाक घरोघरी ॥ १ ॥
अपुलाले हीत तुम्ही करारें स्वनहत। वाचे स्मरा नित्य रामराम ॥ २॥
देखोनि जीवि जरी जाय तहाि। तरर कां साठवण घरोघरर ॥ ३॥
देखोनिया छाया सुख ि पनवजे । जंव ि िंैनसजे तया तळीं ॥ ४॥
नहत तरी होय गाता आइकतां । जरी राहे नचत्ता दढ भाव ॥ ५ ॥
तुका म्हणे होसी भावेनच तू मुक्त । काय कररसी युक्त जानणवेची ॥ ६॥
अभंगाचा शब्दार्व :जर जेवणाच्या सुवासािे भूक भागली असती तर घरोघरी पाकाची काय गरज ?॥ १॥
नित्य रामराम स्मरण करूि तुम्ही आपापले नहत साधूि घ्या ॥ २॥
जर पाणी पाहूि तहाि भागती तर मग त्याची साठवण करण्याची गरजच िाही.॥ ३॥
जोपयांत झाडाच्या छायेखाली मिुष्य िंसला िाही तोपयांत त्याला सावलीचे सुख कळणार
िाही ॥ ४॥
जर नचतामधे दृढ भाव असेल तर (भगवंताचे गुण) गाऊिव ऐकू ि नहत होते ॥ ५॥
तुका म्हणतो की फक्त भाव पुरेसा आहे. दृढ भावािेच तू मुक्त होशील ॥ ६॥
अभंगाच्या मागची भूनमका :आत्मज्ञाि व्हावे म्हणजेच देवाची भेट व्हावी म्हणुि लोक अिेक प्रकारची उपासिा करत
असतात. कोणी अिेक पूजा अचाव करतात. कोणी तीर्वयात्रा करतात. होमहवि करतात. कोणी
सवव सोडू ि संन्यास घेतात व विामधे जाऊि तपिंयाव करतात. उपास करतात. निरनिराळ्या
देवळांत जाऊि देवाचे दशवि घेतात. य़ोगसाधिा करतात. ध्याि करतात. पोर्थयांची पारायणे
करतात. िामसप्ताह , भागवत सप्ताह ईत्यादी अिेक प्रयत्न करतात.

पण तरीही हातीं कांहीच पडले िाही असाच अिेकांिा अिुभव असतो. ह्ाचा अर्व हाच की
साधिेमधे कांनहतरी कमतरता राहीली असते. ही कोणती त्रुटी असते तेच ह्ा अभंगात तुकाराम
महाराज आपल्याला सांगत आहेत.
तुकाराम महाराजांिी पनहल्या, नतसऱ्या व चौर्थया चरं णांत तीि दृष्ांत ह्ा अभंगात
देऊि ; माणसािे काय प्रयत्न करावे ते दुसऱ्या चरणात सांनगतले आहे. हे सांगि
ू मग काय कं मी
पडते त्याचाही उलगडा ५ व ६ व्या चरणांत के लेला आहे
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :महाराज म्हणतात की जर उत्तम सुवानसक जेवणाच्या वास घेण्यािेच जर भूक शमली असती
तर मग स्वयंपाकाची आवश्यकताच पडली िसती. ककवा जर पाणी पाहूि तहाि भागली असती
तर कोणीच पाण्याचा साठा के ला िसता. प्रखर उन्हामधे चालल्यावर झाडाची छाया ददसल्यािे
उपयोगाचे िाही. आपण जर सावलीचे खाली िंसलो तरच र्ंड सावलीचे सुख नमळे ल.
र्ोडक्यांत म्हणजे योग्य तो प्रयत्न हा हवाच. तो के ला म्हणजेच अन्न खाले, वा पाणी साठा
करूि मग वापरले, सावली पाहूि ती खाली जाऊि िंसले ; तरच ह्ा सवव के लेल्या प्रयत्नांचे
योग्य ते फळ नमळते.
तद्वतच ईर्श्राचे दशवि अर्ावत भगवताची भेट ( म्हणजेच आत्मज्ञाि ) होण्यासाटी
माणसािे जरूर प्रयत्न करात रहावे. हे प्रयत्न कोणते ते महाराज अभंगाच्या दुसऱ्या चरणांत
सांगताहेत.
ते प्रयत्न म्हणजे:सतत ( नित्य ) रामिामाचे स्मरण करावे. असे स्मरण करूि तुम्ही स्वत:चे नहत करूि घ्या.
येर्े हे स्पष् करावेसे वाटते की रामिामस्मरण म्हणजे राम राम म्हणणॆ िव्हे. स्मरण
कोणत्याही िामािे करता येते. स्मरण करणे म्हणजे भगवंताचे कतृवत्व लिांत घेणे. तोच खरा
कताव आहे हे समजणे. काम िीट व्हावे म्हणुि योग्य ते सवव प्रयत्न करणे. तो आपल्या प्रयत्नांचे जे
फळ देईल ते आिंदािे नस्वकारणे. कोणतेही काम करतािा सतत ह्ा मुद्सद्यांचे

स्मरण ठे वणे. सवाांमधे तोच नवराजमाि आहे हे ध्यािांत ठे वूि सवाांशी प्रेमािेच वागणे. असे
वागणे तुकाराम महाराजच िव्हे तर सववच संतांिा अपेनित आहे.
पण जर खरा अिन्य भक्तीभाव देवाच्या ठायी िसेल तर सवव व्यर्व होते. हा भावच
अत्यंतमहत्वाची कामनगरी िंजावतो. हा भाव येण्यासाठी आपल्याला भगवंत िेहमीच आईच्या
मायेिे सांभाळतो आहे ही जाणीव जागी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अगदी सोपी पद्धत
म्हणजे आपल्या आयुष्यांत होऊि गेलल्े या घटिा आठवता येतात. ककवा एका डायरीमधे अश्या
छोट्या मोट्या घटिांची िोंद ठे वता येते. ह्ा सवव घटिांचे बसहावलोकिच भगवंत आपल्यावर
कशी माया व प्रेम करतोआहे त्याची जानणव करूि देते. अशी जाणीव झाल्यावर
आपोआपच भगवंताठायी प्रेमभावाचा उदय होतो. तोच सववकताव हे मिापासूि पटते. असो.
जर भगवंताठायी खरा अिन्य भाव असेल तर तुझ्या प्रयत्नांचे फळ िक्की तुला
नमळे ल अशीग्वाहीच महाराजांिी अभंगाच्या शेवटच्या चरणांत ददलेली आहे..
अभंगाची नशकवण:आपण असे अिन्य भावािे आपली साधिा व प्रयत्न करतो आहोत कां? हा प्रश्
आपण स्वत:च स्वता:ला नवचारायचा आहे. जे उत्तर नमळे ल त्यावरूि आपण स्वता:चे भले
होण्यासाठी काय करायचे ते ठरवूि तसे वागावे हीच माझ्यामते अभंगाची नशकवण आहे.
ॐ
**************
अभंग :_ साधिेचे ममव
सरते माझं तुझें। तरर हें उतरते ओझें ॥ १॥
िलगे सांडावे मांडावे । आहे शुद्धनच स्वभावें॥२॥
घातला तो आशा। मोहोजाळें गळां फांसा ॥ ३॥
सुखाचा तो माि । दु:खाचा तो शीण ॥ ४ ॥
कररतां िारायण । एवढें वेनचतां वचि ॥ ५ ॥
तैसा माि अपमाि । लाभा हानि हे समाि ॥ ६॥
तुका म्हणें याचे िांव सोवळें साचें ॥ ७ ॥

अभंगाचा शब्दार्व :जर तुझे माझे हा द्वैतभाव िानहसा झाला असता तर जीवात्म्यावरचे सवव ओझे उतरले असते ॥
१ ॥ यावाचूि कोणतीही गोष् करायला ककवा सोडावयाला िको . स्वस्वरूप स्वभावत: शुद्धच
आहे ॥ २ ॥ प्रपंचाच्या मोहामुळे सवव जीवांच्या गळ्यात आशेिे एक पाश घातला आहे ॥ ३ ॥
स्वरूपामधे सुखाचा माि आहे व दु:खाचे श्रम िाहीत ॥ ४ ॥
सवव कांही िारायणच आहे ,एवढे शब्द िंोलावेत. ॥ ५ ॥
लाभ व हािी , माि व अपमाि हे तो समाि लेखतो ॥ ६ ॥ तुका म्हणतो की ह्ालाच खरे
सोवळे म्हणतात ॥ ७ ॥
अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी मागची भूनमका :
हा अभंग साधकािे जी साधिा करायची असते त्या साधिेची ममव सांगणारा आहे .
अभंगामधे चार मुद्दे येतात.
१) साधिेचे ममव २ ) आत्मस्वरूप कसे आहे त्याचे वणवि ३) आत्मस्वरूपाचे ज्ञाि म्हणजे आत्म
ज्ञाि झाल्यावर मिाची काय नस्र्ती होते त्याचे वणवि ४) ह्ा साठी कोणते प्रयत्न करायला
लागतात त्यांची ददशा सारांश रुपे काय आहे ? .
साधिा करण्याचे मुख्य उद्देश्य कोणते? हे पाहायचे झाले तर खालील प्रमाणे म्हणता येते.
जो ज्ञािमागी साधक आहे त्याच्यासाठी आत्मज्ञाि अर्ाांत माझे खरे स्वरूप काय आहे? मी
कोण? हे जाणणे होय. तसेच जो भक्तीमागी साधक आहे त्याच्यासाठी भगवंताची भेट होणे ही
साधिेचे उद्देश्य आहे.
दोन्ही रठकाणी ( पनहल्या अभंगात पानहले होते त्याप्रमाणे ) खरा देव म्हणजे परब्रह्म. हेच आहे
दोन्ही मागाांमधे त्याला आपलेसे करूि घेण्यासाठी प्रयत्न करायचे असतात.
ह्ा भूनमके च्या पायावरच ह्ा अभंगाचा अर्व खालील प्रमाणे लागतो.
अभंगाचा अर्व :
वर नलनहलेल्या चार मुद्सद्यांसाठी स्पष्ीकरण म्हणजेच अभंगाचा अर्व आहे व तोच ह्ापुढच्या
नववरणांत नलनहला आहे.

१) आत्मस्वरूप कसे आहे ? ह्ाचे वणवि अभंगाच्या शेवटच्या व दुसऱ्या चरणांमधे येत.े परब्रह्म
म्हणजेच भगवंताचे स्वरूप ककवा आत्मस्वरूप . हे कसे आहे ते महाराजांिी सांगण्यासाठी
अभंगाच्या शेवटचा पदामधे ( तुकाराम महाराज) "सोवळे " हा शब्द वापरला आहे सोवळे
म्हणजे शुद्ध. ज्याला कसलाही डाग , नवकार िाही असे. अर्ावत हा शब्द परब्रह्मालाच उद्देशूि
आहे हे स्पष्च आहे. आत्मस्वरूप हे शुद्ध आहे. त्याच्यारठकाणी कसलाही नवकार िाही असा
ह्ाचा अर्व घ्यायचा आहे.
शास्त्रांमधे परब्रह्माची १४ िांवे आहेत. जसे ॐ इत्यािर ब्रह्म , खंब्रह्म इत्यादद. पण शेवटी शब्द
हे जडांतले. त्यांिा मयावदा आहेत. ब्रह्माला िाहीत. वेदांिी िेनत-िेनत म्हणजे कळत िाही असे
म्हणले आहे. साखरे ची गोडी जशी शब्दांिी वणवि करूि सांगता येत िाही तसेच. " परब्रह्माचे
वणवि

करता

येत

िाही

हेच

त्याचे

खरे

वणवि

आहे.”

म्हणूिच

तुकाराम

महाराजांिी "सोवळे = शुद्ध" हा शब्द अभंगात म्हटलेला आहे.
२)ह्ा आत्मस्वरूपाचे ज्ञाि झाले की अशा व्यक्तीच्या मिाची काय नस्र्ती असते? नतचे वणवि
अभंगाच्या ४ , ६ व ७ ह्ा चरणांमधे येत.े
ह्ा परब्रह्माशी एकरूपता झाली की द्वैत संपते. द्वैत म्हणजे आपण व भगवंत ( परब्रह्म) यांच्या
मधे वेगळे पण. जो ब्रह्मािुभव घेतो तो िेहमीकरता द्वैत भावातूि सुटतो. सवव नवर्श्च मग त्याला
आपणच आहोत हे स्पष्पणे सतत जाणवत राह्ते. असे झाले की कोणी कोणाचा माि
ठे वायचा ? ज्याचा माि ठे वायचा व ज्याचा अपमाि होतो ते दोन्ही एकच . तसेच कॊणी
कोणाकडू ि काय घ्यायचे? ज्याचा फायदा होतो तो व ज्याचे िुकसाि होते तो दोघेही एकच
ज्याला सुख होते तो व ज्याला दु:ख होते तो तेही वेगळे िाहीत. म्हणुिच आत्मस्वरूपाचे ज्ञाि
झाले की ह्ा सवाांिा अर्वच उरत िाही. म्हणूिच आत्मज्ञाि झाले की जन्माचे साफल्य झाले असे
म्हणतात जन्म-म्रूत्यु चक्रांतूि सुटका होणे हे आत्मज्ञाि झाल्यािेच घडते. हाच शरीरांत चैतन्य
असतािाच म्हणजे ह्ाच जन्मामधे नमळालेला मोि होय.
३) साधिेचे ममव कोणते काय आहे ? ४) ह्ा साठी काय प्रयत्नांची काय ददशा आहे?

अभंगाच्या पनहल्याच चरं णांमधे महाराज म्हणाताहेत की जर तुझे माझे पण संपले तर
जीवाच्यावरचे सवव ओझे उतरले असे म्हणता येते. हे ओझे कोणते पहायचे झाले तर जन्ममृत्युच्या चक्रामधे अडकल्यािे जी सुखे व दु:खे भोगावी लागतात ती सवव म्हणजेच हे ओझे
आहे. महाराज पुढे म्हणतात की आत्मस्वरूप शुद्धच आहे. ते प्रगट व्हायला कांहीही व्यवहार
सोडावे लागत िाही.
हा ज्ञािमागावतला भाग आहे. ह्ा मागावमधे " अहं ब्रह्मानस्म " म्हणजे मीच ब्रह्मस्वरूप आहे ही
धारणा सतत जागृत रहायाला हवी. मग तुम्ही संसारतली कामे करूि जीवि व्यतीत करा ककवा
संन्यास घेऊि विांमधे जाऊि ध्याि करा . कांही फरक पडत िाही. सतत ही जाणीव मात्र
जागी हवी की मी ब्रह्मस्वरूपच आहे.
अशी जाणीव सतत जागी असणे हे; व ही मिाची नस्र्ती साधता येणे हे ज्ञािमागावच्या साधिेचे
ममव आहे.
भक्ती मागावमधे सुरवातीला भगवंत व भक्त हे वेगवेगळे असतात. . म्हणूिच भक्त भगवंताशी
कांही िाते जोडू शकतो. सखा, नप्रयकर, , स्वामी , आई , िंंधू असे कोणतेही हे िाते आपापल्या
वृत्तीिुसार हे िाते तयार होते. ह्ा िात्यामधे भगवंतच आपला सवव कांही आहे व दुसरा
कोणीही िाही हा अिन्य भाव पण असावा लागतो. . असा भाव साधणे , अशी मिाची नस्र्ती
होणे हे भनक्तमागावतल्या साधिेचे ममव आहे.
दोन्ही मागावमधे दृश्याचे प्रेम आसक्ती सुटायला हवी . हेच अभंगाच्या " आशेिे गळ्यांत
मोहाचा फासा घातला " ह्ा नतसऱ्या चरणांत तुकाराम महाराजांिी सांनगतले आहे.
ज्ञािमागी साधक ह्ा साठी " सार-असार " “ शार्श्त – अशार्श्त " हा नवचार करुि आसक्ती
सोडण्याच प्रयत्न करत असतो.
जो भनक्तमागी असतो तो " सवव करणारा िारायण " हे समजूि जगामधे वावरत असतो.
अभंगाचा ५वा चरण हेच सांगतो आहे.
ह्ा स्पष्ीकरणामधे अभंगाचा अर्व पुढे आलेला आहे असे मला वाटते.

अभंगाची नशकवण : आत्मज्ञाि व्हावे यासाठी प्रयत्न काय करायचे ह्ाची फक्त ददशा येर्े
आढळते. महाराजांच्या इतर अभंगात नवस्तारािे ह्ा प्रयत्नांचे वणवि करणारे अभंग
आहेत. आपण ते िंतर पाहणारच आहोत.
ॐ
*******************
अभंग :- संगतीचा पररणाम
ढेकणाचे संगें नहरा जो भंगला । कु संगे वाढला साधू जैसा ॥ १ ॥
ओढाळाच्या संगे सानत्वक िासती । िण एक िाडली समागमे \\ २ ॥
डांकाचे संगती सोिे हीि झाले । मोल ते तुटले लि कोटी ॥ ३ ॥
नवषािें पक्वान्नें गोड कडू झाली । कु संगािे के ली तैसी परी ॥ ४ ॥
तुका हा सत्संग हा िंरा । कु संग हा फे रा चौयाांशीचा ॥ ५ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :
नहरा हा अत्यंत कठीण पदार्व आहे पण जर त्याला ढेकणच्या रक्ताचा स्पशव झाला तर मात्र तो
फु टनत.. तसेच जर साधूला कु संगती लागली तर तो परमार्वमागाववरूि घसरतो.
िंैलाच्या मागे लागल्यािे सानत्वक गाय िासते नतला ओढाळ म्हणतात.. शुद्ध सोन्यचे मोल
ककमत खूप असते पण तेच सोिे त्यामधे हलक्या दजावचे धातू नमसळले की त्याची ककमत खूप
कमी होते. उत्तमोत्तम पक्वान्नामधे नवष नमसळले की ते कॊणीही खाऊ शकत िाही जणु ते कडू
होते.हा सगळा वाईट संगतीचा परीणाम होय.
म्हणुि तुकाराम महारावज म्हणतात की चौऱ्याएंशी लि योबिमधे जन्म मरणाचा फ़े रा
चुकवायचा असेल तर सत्संग धरावा
अभंगाच अर्व समजण्यासाठी आवश्यक माहीती :
आपल्या व्यवहारीक तसेच पामावर्ीक जीविामधे मिाची शुद्धता फार महत्वाची असते. जर मि
शुद्ध व शांत असेल तर आपण हाती घेतलेले कायव िीट पणे पुणव होते कारण आपण योग्य रीत्या
नवचार करुि ते कायव करतो. कोठे ही कोणचेही कायव करतांिा सावधािता राखणे आपल्याला

मदतच करते. सतकव माणुसच िीट योजिा आखू शकतो. यानशवाय अखंड चाळणा म्हणजे काम
योग्य ददशेिे होते आहे की िाही हे वेळोवेनळ तपासणे हा सुद्धा सावधाितेचाच एक भाग आहे.
ह्ा अभंगामधे आपण आपल्या आयुष्यात निवडलेल्या संगतीचे परीणाम वणवि करूि
आपल्याला परमार्ावमधे कशी संगत धरावी ह्ा मुद्सद्यावर तुकाराम महाराजांच उपदेश आहे.
संग म्हणजे आपले िातेवाईक व आजूिंाजूची मंडळींचा सहवास एवढाच अर्व घ्यायचा
िाही. आपले निरनिराळे नवचार हे सुद्धा आपल्या संगाचाच अनवभाज्य भाग आह्वे हे पण
लिांत घ्यायचे आहे.
एकदा गौतम िंुद्ध त्यांच्या एका नशष्यािंरोिंर प्रवास करत होते. रस्त्यात एक िदी पार करूि
पुढे जायचे होते. दोघे तेर्े आले तेंव्हा तेर्े एक सुंदर तरुणी काठावर उभी होती. नतलापण
िदीच्या पलीकडच्या काठवरच जायचे होते पण पाण्यामधे प्रवेश करण्यास ती घािंरत
होती.पाणीपण तसे खोलच होते. िंुद्धांिी नतला नवचारले की ते नतला (जर ती त्यांच्या
खांद्यावर िंसयला तयार असेल तर ) पलीकडे िेऊ शकतील. तरुणी तयार झाली व िंुद्धांिी
नतला िदीपलीकडे िेले. त्यांिा धन्यवाद देऊि तरुणी निघूि गेली. रस्त्यामधे पुढे जातािा
नशष्यािे नवचारले की तुम्ही संन्यासी असूिही त्या स्त्रीला असे कसे िेले? संन्याश्याला स्त्रीस्पशव
वज्यव असतो. िंुद्ध म्हणाले की संन्यास्यािे स्त्रीिंद्सद्सल मिामधे नवचार करणे पण वज्यव आहे. ती
तरूणी िददपनलकडे उतरल्यावर मी नतला नवसरलो पण तू अजूिही नतचाच नवचार करतो
आहेस. तू अजूिही नतच्याच संगतीत आहेस. सोड ही संगत.
संगत ही अशी वैचाररक पण असू शकते िव्हे असते. कारण आपली स्मरणशक्ती. आपल्या अिेक
कायाांचे मूळ कारण हे मि आहे व त्यामधील स्मरण. मिामधे नवचार आल्यािंतरच आपण
कोणतेही काम करतो. चांगले नवचार असतील तर उत्तमच पण िंरे च असे नवचार असतात
ज्यांमुळे आपण िको ते करूि िंसतो व िंतर पिंातापाची वेळ येते. म्हणुि आपण आपल्या
नवचारांच्या संगािंद्दल; आपण सावध असायला हवे.

अभंगाचे अर्व स्पष्ीकरण :संगतीचे महत्व पटावे म्हणूि तुकाराम महाराजांिी अिेक (रोजच्या जीविामधले) दृष्ांत ददले
आहेत.
१) ढेकणाच्या रक्ताच्या संगामुळे अत्यंत कठीण नह सुद्धा फु टतो.
२) कु संगामुळे सानत्वक साधू रसातळाला जातो.
नवर्श्ानमत्र ऋषींचे उदाहरण प्रनसद्धच आहे. गायत्री मंत्राचा हा द्रष्ा ऋषी मेिका ह्ा अप्सरे च्या
प्रेमामधे पडला व त्यांची तपस्या भंग झाली.
३) शुद्ध सोन्यामधे नहणकस धातू नमसळले की त्याची ककमत कं मी होते.
४) एखादी चांगली गाय िंैल व चारा यांच्या ओढीमुळे निंघडते.
५) पक्वांिांमधे नवष नमसळले की ते खाण्यालायक रहात िाही.
ही व अशी अिेक उदाहरणे हेच स्पष् करतात की चांगली संगत असणे िेहमीच महत्वाचे आहे.
आपल्या काळतलेव उदाहरण श्री. रामकृ् ष्ण परमहंसांच्या चररत्रात वाचायला नमळते.
एकदा ते एका व्यापारी गृहस्र्ाकडे गेले होते. तेर्े जेवण झाल्यािंतर त्यांिा तेर्ील चांदीची
भांडी िंरोिंर न्यावी ही ईच्छा झाली. त्यािणी त्यांिा कळले की तो व्यापारी गैरमागाविे संपत्ती
नमळवत होता म्हणूि असे नवचार मिा मधे आले आहेत,.
चंदिाची पावडर असलेली र्ैली जर आपण आपल्या वस्त्रांत ठे वली तर वस्त्रांिा चंदिाचा सुगंध
लागतो .
असे संगतीचे महत्व आहे. असो.
सत्संग म्हणजे काय ?
एक अर्व हा आहे की : चांगल्या नशकलेल्या सुसंस्कृ त माणसांच्या साधूच्ं या सहवासात राहणे ही
सवोत्तम संगत होय.

दुसरा अर्व असा आहे की : आपल्याला िेहमीच वर म्हटल्याप्रमाणे संगतीचा लाभ होणे तसे
कठीणच असते. पण आपण चांगली पुस्तके , सद्ग्रंर्ांचे वाचि करणे, प्रवचिे , कीतविे ऐकणे, जे
ऐकले त्यावर नवचार मिि करणे व आचरणामधे आणणे ही पणउत्तम संगत होय.
आणखी एक अर्व हा आहे की : िामस्मरण करणे . भगवंताचे कोणतेही िांम स्मरण के ले की
मिामधे त्या त्या देवतेची प्रनतमा तयार होते. ह्ामुळे आपण भगवंताच्या संगतीत
राहतो. आपण आधीच्या अभंगामधे पानहलेच आहे की मिामधे स्मरण करत आपण
व्यवहारामधे राहू शकतो व्यवहारातली कामे करू शकतो.
अभंगाची नशकवण :
असे हे सत्संगतीचे महत्व आहे व ज्याला मोि हवा आहे त्यािे वेळ ि घालनवता सत्संगत धरावी
हेच येर्े सांनगतले आहे.
ॐ
**************
अभंग :- कोणाची संगत धरावी.
अखंड जयां तुझी प्रीती । मज दे िंा तयांची संगनत ।
मग मी कमळापनत तुज िंा िाणीं कं टाळा ॥ १ ॥
पडू ि राहेि तये ठायीं । उगीच संतांनचये पायीं ।
ि मागे ि करी कांहीं । तुझी आण गा निंठोिंा॥ २॥
तुम्ही आम्ही पीडॊं जेणें । दोन्ही वारतीं एकािे ।
िंैसलों धरणें । हाका देत दाराशीं ॥ ३ ॥
तुका म्हणें या िंोला । नचत्त द्यावें िंा नवठ्ठला ।
ि पानहजे के ला । अवघा माझा आव्हेर ॥ ४॥
शब्दार्व :- हे कमळापती ( लक्ष्मीपनत) भगवंता , तुझ्यानवषयी ज्यांच्या मिामधे प्रीती
आहे , अशांची संगत मला द्यावी , मग मी आणखी कांही मागूि तुम्हाला माझा कं टाळा येईल
असे वागणार िाही ॥ १ ॥
मी अशा संतांच्या पायाजवळ पडू ि राहेि , दुसरे कांही मागणार िाही, हे तुमची शपर् घेऊि
सांगतो. ॥ २॥

हे नवठठला मी तुझ्याजवळ िेहमी मागत राहतो व तुला असे वागूि पीडा देतो . असे करण्यािे
मला पण पीडाहोते व तुला पण पीडा ( त्रास) होतो. माझे वर म्हटल्याप्रमाणे जे एकच मागणे
आहे ते जर तू ददलेस तर दोघांिा होणारा त्रास संपेल. म्हणूिच ते नमळावे ह्ासाठी मी तुझा
दाराशी धरणे देत तुला हांका मारीत आहे ॥ ३॥
तुका म्हणतो ,हे नवठ्ठला माझ्या ह्ा िंोलण्याकडे तू लि दे व माझा त्याग करू िकोस॥ ४॥
अभंगाच्या अर्वस्पष्ीकरणासाठी असणारी पार्श्वभम
ू ी :अध्यात्मामधे सत्संगतीला अत्यंत महत्व ददलेले आहे. ह्ाचे कारण कदानचत हे असेल की
अध्यात्माचे ध्येय (म्हणजे परब्रह्माशी एकरूपता साधणे, आत्मज्ञाि अर्ावत मोि ) साधायचे
असेल तर ज्याला ते साधले आहे त्याचेच मागवदशवि घेणे सवाांत उत्तम होय हा नवचार
आपण व्यवहारात सुद्धा अशाच कारणामुळे योग्य त्या गुरुंकडू ि मागवदशवि घेत
असतो. जसे Phd साठी त्याच योग्यतेची व्यक्ती मागवदशवक म्हणुि लागते.
अध्यात्म शास्त्र तर अव्यक्त परब्रह्माचा शोध घेण्याचे शास्त्र आहे . त्यासाठीपण ज्याला असा
शोध करणे जमले आहे तोच योग्य असणार हे सहज समजू शकते. असे आत्मज्ञाि झालेल्या
व्यक्तीलाच संत म्हणतात. आत्मज्ञाि होणे हे करोडो मधे एकालाच झालेले असते व अशी व्यक्ती
शोधणे महाकठीण काम असते.
परं तु संतािी त्यांची वाङ्मयमूती ते जरी ब्रह्मरूप होऊि गेले असले तरी आपल्यासाठी मागे
ठे वली आहे. ह्ािंद्दल समर्व रामदासांच्या चरीत्रामधला प्रसंग पुष्ी देणारा आहे.
समर्ाांिी समाधी घेण्याच्या आधी नशष्यांिा सांनगतले की
माझी काया गेली खरे । परर मी आहे जगदाकारे ॥ ऐका स्वनहत उत्तरे सांगि
े ती ॥
िका करू खटपट । पहा माझा ग्रंर् िीट । तेणे सायुज्याची वाट ठायी पडे ॥
आत्माराम दासिंोध । माझे स्वरूप प्रनसद्ध । असता ि कराव खेद । भक्तजिी ॥.

हेच िंाकीच्या संतांच्या साठी पण खरे च आहे.
असे ग्रंर् वाचणे व त्यात नलनहलेले समजूि त्याप्रमाणे आचरण करणे ही सत्संगतच होय.
सत्संग, सत्कमव व स्वधमवपालि ही िंनहरं ग म्हणजे देहाचे आचरं ण ; ह्ािंरोिंरच साधिा
करणे, सद्सवासिा व सदुपासिा ह्ा अंतरं ग साधिा करण्यािे अर्ावत अशा जीविपद्धतीिे
राहूिच आत्मज्ञाि होण्यास माणूस पात्र होतो.

ह्ा पार्श्वभम
ू ीवरूि अभंगाचा अर्व स्पष् होतो तो पुढे नलनहत आहे.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :तुकाराम महाराजांिा पण हे माहीत आहे की सत्संगत लाभणे कठीणच व म्हणूिच ते पनहल्याच
कडव्यामधे; भगवंताकडे हेच मागणे करताहेत की मला सत्संगत घडो. म्हणजे मग माझ्या कडू ि
नि:ष्काम भक्ती घडेल.
येर्े महाराजांिी भगवंताला कमलापती म्हणजे नवष्णू संिंोधले आहे. सवव सॄष्ीचे लालि पालि
करणारे नवष्णुभगवािच आहेत. म्हणजेच ते अनखल नवर्श्ाचे राजे आहेत. त्यांच्या मिाप्रमाणे च
सवव होत असते. म्हणूि महाराजांिी भगवंताच्या ह्ा रूपाला उद्देशूि अभंगाच पनहला चरण
सांनगतला आहे.
साधारणत: माणसे भगवंताकडेव सुख , संपत्ती, दीघावयुष्य, आरोग्य , व सवव मला हवे तसेच
होऊ दे हीच मागणी करत असतात. त्यासाठीच व्रतेवैकल्ये, पूजा ईत्यादी करत असतात. हे
मागणे म्हणजे कल्पवृिाकडे कवड्या मागण्यासारखे आहे.
तसेच जर कोणी आपल्याकडे सतत कांनहतरी मागत असेल तर आपण सुद्धा अशा माणसाचा
कं टाळा करतो व त्याला टाळतो. खरा भक्त हे समजूि असतो की भगवंताकडे असे मागंणे

अयोग्य आहे. म्हणुिच महाराज पुढे म्हणतात की मी असे मागूि तुला माझा कं टाळा येईल असे
करणार िाही.

अभंगाच्या दुसऱ्या कडव्यामधे महाराज देवाकडे मागतात की मला अशा संताची भेट घडू दे मग
मी त्यांच्या पायाशी आिंदािे राहीि. सत्संगतच दकती महत्वाची हे येर्े पुि: एकदा स्पष् झाले.
अशी संगत नमळाली की मी ईतर कांहीही मागण्या करणार िाही नह शपर् पण महाराजांिी
घेतली आहे.
नतसऱ्या कडव्यांत व्यवहारातल्या दृष्ांताचा आहे. महाराजांची हा अभंग नलनहतािाची अवस्र्ा
तीव्र मुमुिूची आहे. अ्सा मुमि
ु ू फक्त भगवंताचीच कामिा करत असतो. पण कामिा अजूि पूणव
झालेली िसते. त्यामुळे ह्ा भाविेिेच सभवव भक्ती होत असते.
व्यवहारात आपण पहातच असतो की जर एखादी व्यक्ती सारखे कांही मागत असेल , नपच्छा
सोडत िसेल तर अशामुळे ज्याच्याकडे मागणे के ले जाते तो माणुस त्रासतो. मागणारा व देऊ
शकणारा दोघांिा त्रास पीडा होत असते. ही पीडा तेंव्हाच संपते जेंव्हा मागणी पूणव होते.
महाराजांिा हे माहीत आहे व आपण भगवंतला सतत मागण्या करूि त्रासच देतो आहे असे
त्यांिा मिापासूि वाटल्यािे त्वायाचे वाईट पण वाटते आहे. म्हणूि ते येर्े भगवंताला
म्हणताहेत की देवा एकदाची माझी सत्संगतीची मागणी पुरी करा. मग आपला दोघांिा
होणारा त्रास संपेल.
अभंगाच्या चौर्थया कडव्यामधे भगवंताची प्रार्विावजा जणू िमायाचिाच आहे. येर्े महाराज
म्हणतात की देवा माझे वर नलनहले ते म्हणणे ऐकावे व मला दूर लोटू िये.
अभंगाची नशकवण : नशकवण हीच आहे की माणसािे सत्संगत धरावी व स्वत:चे भले करूि घ्यावे.
ॐ
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भाग ६.५
िामस्मरण भक्ती संिंनं धत अभंग

अभंग जोडी :- पांडुरंगाचे स्मरण ठे वा.
अभंग १ :ज्याचें जया ध्याि । तेंबच होय त्याचें मि ॥१॥ म्हणूिी अवघे सारां । पांडुरंग दॄढ धरा ॥ २ ॥
सम खूण ज्याचें पाय । उभा व्यापक नवटे ठाय ॥३॥ म्हणें िभा । परता अणूचानह गाभा ॥ ४ ॥

अभंग २ रा:गोबवद गोबवद । मिा लागनलया छंद॥१॥ मग गोबवद ते काया । भेद िाहीं देवा तया ॥ २॥
आिंदले मि । प्रेमें पाझरती लोचि॥ २॥ तुका म्हणें आळी । जेंवी िुरेंनच वेगळी ॥ ४

अभंगांचा शब्दार्व :अभंग १ ला :- ज्याला ज्या वस्तूचे ध्याि लागते , तसे त्याचे मि होते. म्ह्णूि ( हे प्रापंनचक
जिहो तुम्ही ) मिािे पांडुरंगाचे स्मरण दृढभावािे करा. तो सववव्यापी असूिही समचरण
जोडू ि ( तुमच्यासाठी ) नवटेवर उभा आहे व ही त्याची खूण लिांत असू द्या. तुका म्हणतो की
तो भगवंत आकाशापेिाही र्ोर असूि नशवाय अणुरेणूंच्याही मधे आहे
अभंग

२

रा :- गोबवदाच्या

िावाचा

छंद

मिाला

लागला

की

मग

अशा

माणसाठीसाचा ( भक्ताचा ) देह पण गोबवद स्वरूपच होतो. त्याच्यामधे व भगवंतात कांनहच
फरक राहात िाही. त्याचें मि आिंददत होते व भगवंतावरच्या प्रेमामुळे त्याच्या ियिांतूि अश्रू
वाहायला लागतात. जसे कुं भार माशीचा ध्यास घेतलेली आळी कुं भार माशीच होते. ( तसेच
असा भक्त देवापेिावेगळा रहात िाही.)
अभंगाची पार्श्वभम
ू ी :संत ज्ञािेर्श्रमहाराजांिी एका ब्राह्मणास तुकाराम महाराजांकडे पाठवले होते. त्याला तुकाराम
महाराजांिी जो उपदेश के ला त्यातले हे दोि अभंग आहेत. संत हे कालातीत असल्यािे असे होणे
अशक्य िाही . परमहंस योगािंदांच्या “ओटोिंायोग्राफी ओफ अ योगी " ह्ा पुस्तकात
म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येकाचा गुरू कोण हे पण ठरलेले असते. म्हणजेच त्या ब्राह्मणाला ज्ञािेर्श्र
महाराजांचा दृष्ांत झाला असेल व तो तुकाराम महाराजांिा भेटायला आला असेल.. असो. पण
ह्ा घटिेमुळे आपला फायदाच झाला आहे. कारण आपल्याला हे मागवदशविपर अभंग
नमळाले. तसेच खरा देव कोणता व मोि म्हणजे काय हे समजूि जर भक्ती घडेल तर भक्त

नवहंगम मागाविे जाऊ शकतो. कारण देवािंद्दलच्या प्रेमा िंरोिंरच सवव दृश्याचे िाशवंतत्व
कळल्यािे त्याची दृश्यामधूि आिंद ( नवषयभोगांच्या मुळे नमळणार तात्पुरता िणीक
आिंद ) नमळे ल ही गैरसमजूत पण दूर होईल. परमार्ावत असे आसक्तीरहीत होणे महत्वाचे
आहे. नवषयसक्तीच

जीवाला

जन्म-मृत्यूच्या

िंंधिात

गुंतवते

हे

आपण

सववजि

जाणतोच. तुकाराम महाराजांचे दोिही अभंग ह्ा भूमीके वरच त्यांिी नलनहले आहेत.
अभंगाच्या अर्वस्पष्ीकरणासाठी लागणारी कांही मानहती :१) सववसाधारणत: आपण सववचजण, देव म्हणजे मंददरातली अर्वा देवघरामधली मूती असे
समजत असतो. अशी मूती हे देवाचे सगूण पण अत्यंत मयावददत रूप आहे. िंाह् दृश्याकडे
पानहले की असे आढळते की सवव ग्रहतारे हे पण सगूणच आहे . ईशोपनिषद म्हणते त्याप्रमाणे हे
सुद्धा भगवंताचे नवराट रूप आहे. पण भगवंत ह्ा दृश्यापेिा वेगळाच आहे.
हे भगवंताचे वेगळे पण स्वप्नाच्या दृष्ांतािे समजू शकते. आपल्या स्वप्नसृष्ीतलॆ सवव नवर्श्
आपल्यामधूिच निमावण झालेले असते व आपण त्यापेिा वेगळे च असतो . म्हणुि तर सुषुप्तीत
म्हणजे गाढ झोपी गेल्यावर स्वप्नातील नवर्श् िष् होते. पण आपल्यावर त्याचा परीणाम होत
िाही.
तसे खरा भगवंत पण आपण पाह्तो त्या नवराट स्वरूपाच्या पेिा वेगळाच आहे. तोच
नवर्श्निमावता

आहे. भगवंताचे

वणवि

तीि

शब्दांमधे

करायचे

झाले

तर " तो

सववज्ञ , सववशक्तीमाि, व सववव्यापी आहे.” असे करता येते.
भगवंतासच आपण ईर्श्र असे पण संिंोधत असतो. सूयावचे प्रनतबिंिं जसे सवव पाण्याच्या सवव
तुषारांमधे असते तसाच तो पण सवव चेति व अचेति पदार्ाांिा व्यापूि आहे व आपल्या
पंचेंदद्रयांच्या पलीकडचा असल्यािे आपल्याला तो ददसत िाही ,अिुभवास येत िाही.
म्हणूि भगवंताच्या अिेक मूतींमधे आपण त्याला पाहतो. अिेक रूपे असल्यािे त्याची अिेक
िांवे पण आहेत. र्ोडक्यांत सवव सगूणाचे अनधष्ठाि म्हणजेच ईर्श्र,,भगवंत, परब्रह्म हाच आहे.
२) सवव संत व उपनिषदे हेच सांगतात की आपला मिुष्यजन्म भगवंताची भेट घेण्यासाठीच
खरे तर

आहे

व

अशी

भेट

होणे

म्हणजेच

मोि

होय. मोिाचे

दुसरे

िांव

सायोज्यमुक्ती . ह्ामुक्तीमधे आपण भगवंताशी ऐक्य पावतो व भगवंतासारखेच जन्ममृत्यातीत
होतो. कोणत्यातरी भक्तीद्वारे हे साधते.
३) ह्ा नशवाय नतसरा मुद्दा पुढीलप्रमाणे आहे.
वेदांतातली ज्ञािाची प्रदक्रया असे सांगते की " जेंव्हा माणुस एकादी वस्तू पाहतो तेंव्हा प्रर्म तो
त्यावस्तूशी एकरूप होतो. मग परत येतो व ह्ादक्रयेमुळेच माणसाला वस्तूचे ज्ञाि होते.
ह्ा पार्श्वभूमीवरूिच आपल्याला अभंगाच्या अर्व समजतो व असा समजलेला अर्वच आता पुढे
नलनहत आहे.
अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :अभंग १ चे स्पष्ीकरण:१ ल्या अभंगाच्या सुरवातीलाच "ज्याचें जया ध्याि । तेंबच होय त्याचें मि।" ह्ा
चरणामधे तुकाराम महाराजांिी वर नलनहलेल्या मानहतीतल्या वेदांताप्रनणत ज्ञाि होण्याच्या
दक्रयेचेच वणवि के ले आहे. महाराज येर्े म्हणताहेत की जर तुम्ही भगवंताचे ध्याि कराल तर
तुम्ही त्याच्याशी त्यावेळी ऐक्य पावाल ध्याि करण्यासाठी भगवंताचे सगुण रूपाचे आलंिंि
आवश्यक असते. आपण जेंव्हा ह्ासगूण रूपाचे ध्याि करतो तेंव्हा आपले मि आपोआपच
भगवंताशी ऐक्य पावते. पण ही अवस्र्ा िणकालच रटकणारी आहे. त्यामुळे आपण
पुि: दृश्याच्या भािावर येतो व एकदा कां दृश्याकडे आलो की दुसयाव नवषयाकडे मि लगेच धाव
घेत.े मग भगवंताशी घडलेले ऐक्य भंगते.
ह्ावरचा उपाय एकच जो सवव शास्त्रे व संत सांगतात . तो असा की प्रयत्नपूववक आपण
ह्ा दृश्याच्या पसायावमधूि मिाला परत भगवंताकडे वळावायचे. हे मिाला वळवणे फक्त
अभ्यासािेच करता येईल.
ह्ा अभ्यासातला एक सोपा भाग म्हणजे सतत िामस्मरण करत रहाणे. म्हणुिच
अभंगाच्या पुढच्या चरणामधे " म्हणूिी अवघे सारां । पांडुरंग दॄढ धरा॥२॥ " तुकाराम महाराज
आपल्याला पांडुरंगाला दृढ धरा अर्ावत सतत भगवंताचे स्मरण करा असे सांगत आहेत.

हे स्मरण सतत कसे करायचे? जसे भक्त धुवािे के ले तसे कां ? पण मग त्यासाठी आपल्याला
संसार सोडू ि विातच जावे लागेल ! पण तरीही असे सतत स्मरणे कठीणच! खरे तर संतांिी
आपल्याला आपली कतवव्यकमव करणे सोडा असे कधीही सांनगतलेले िाही. गीतेमधे पण भगवंत
अजूविास युद्ध कर हेच सांगतात.
असे नवचार व प्रश् अर्ावतच मिाला पडतात. त्यांचे उत्तर पहाण्यापूवी अभंगाच्या खालील
चरणांचा अर्व पाहणे उनचत ठरते.

“ सम खूण ज्याचें पाय । उभा व्यापक नवटे ठाय ॥३॥ म्हणें िभा।परता अणूचानह
गाभा॥४॥ परमार्ावच्या आचरणामधे सतत भगवंताचे स्मरण आपल्यामधील अहंभाव जाऊि
तेर्े भगवंतानवषयी अत्यंत िम्रभाव अिन्यता यायला हवी.

जेंव्हा आपण भगवंताचे नवराट रूप ध्यािी घेऊ तेंव्हाच असा भाव आपोआपचे उपजतो.
येर्े पांडुरंगाचे अर्ावत भगवंताचे वणवि करतािा तुकाराम महाराज आपल्याला मयावददत
देवघरातल्या सगूण रूपाकडू ि, भगवंताच्या नवराट सगूणाकडे व तेर्ूि अव्यक्ताकडे िेत आहेत.
आपण वावरतो ती सवव सृष्ी अवकाश (Space) म्हणजे िभामधे उभी आहे. भगवंत नतच्याहूि
नवराट आहे. तसेच भगवंत अणू रे णप
ूं ेिाही सूक्ष्म आहे. म्हणुि अभंगात " िभा परता व अणूचा

गाभा " ह्ा शब्दांिी तुकाराम महाराजांिी भगवंताचे वणवि के ले आहे.
असा हा खरा भगवंतच सवव नवराटाचे तसेच सूक्ष्म सगूणाचे म्हणजेच सवव सृष्ीौ़चे मुख्य व
एकमेव अनधष्ठाि होय. भगवद् गीतेमधे भगवाि म्हणुिच सांगतात की परब्रह्माच्या एका
अंशावर हे नवर्श् उभे आहे. तोच खरा कताव करनवता आहे.
आता आपल्याला अशा भगवंताचे स्मरण सतत कसे ठे वता येईल ते पाहता येते. ह्ासाठी
तीिच मुख्य मुद्दे आहेत.
१) भगवंत सववव्यापी आहे म्हणूि सवाांशीच प्रेमािे वागावे. शक्यतो समाजातल्या सवावचे भले
कसे करता येईल त्यासाठी आपला हातभार असावा.

२) आपण जे कांही काम करतो ते त्याची पूजा आहे ह्ाभावािे िीटपणे करावे. काम करतािा
हा भाव असला की त्याचे स्मरण आपोआपच घडते. तसेच ह्ा पूजेचे फळ काय नमळे ल ही बचता
करावी लागत िाही. योग्य ते फळ भगवंत देतोच.
३) तसेच योजिापूववक भगवंताच्या कोणत्याही िामाचा जप करावा. ह्ामुळे आपल्याला त्याची
आठवण सतत राहते.
असे वागणे हेच वानचक व शाररररक तप होय.
असे वागणे जमण्यासाठीच रोज नियनमतपणे प्रयत्न करावे, वेळोवेळी आपण योग्य ददशेिे जातो
आहोत की िाही ह्ाच आढावा पण घेणे महत्वाचे आहे. कॊणतीही गोष् सवयीिे जमू
शकते. सवयलागायला साधारणत: ६ ते ८ आठवडे लागतात. त्यािंतर मग सोपे जाते.
सवय़ीचा पररणाम कसा असतो ते मागे एका अभंगाच्या स्पष्ीकरणामधे येऊि गेले आहे म्हणूि
पुिरावॄत्ती येर्े के लेली िाही. वारं वार एखादी गोष् के ली की शरीराला त्याची सवय
लागते. िामास्मरणाची पण सवय स्वत:ला लावता येते. असो.
अभंग २ चे अर्व स्पष्ीकरण:
हा अभंग वरील अभंगाप्रमाणे आचरण के ले अर्ावत भगवंताचे िामस्मरण के ले व, त्याच्या
भेटीचा ध्यास लागला की काय पररणाम होतात हे सांगणारा आहे. मुख्य होणारा म्हणजे
भगवतानवषय़ी प्रेमभाव निमावण होतो. असा प्रेमभाव निमावण होणे ही फार मोठी व उच्च्दजावची
नस्र्ती होय. अशी नस्र्ती झाली की फक्त भगवंताचेच रूप सववत्र अिुभवास येऊ लागते. अशा
भक्ताच प्रपंच भगवंतच चालवतो. (योगिेमं वहाम्यहम् असे भगवाि श्रीकृ ष्ण गीतेत सांगतात)
)

ह्ा अभंगात तुकाराम महाराजांिी " गोबवद गोबवद " ह्ा िामाचे स्मरण करायला सांनगत्रले
आहे. जसे पांडुरंग, श्रीराम हे भगवंताचे िाम आहे तसे गोबवद आहे असे वरकरणी वाटते. पण

गोबवद ह्ािावाचा अर्व " जो इं दद्रयांचे नियमि ठे वतो/ करतो तो " असा पण अर्व आहे व हाच
भाव मिामधे धरूि जर भगवद्सस्मरण के ले तर भगवंतच आपली िंाह् नवषयांकडे धावणारी
वृत्ती आवरे ल व मग दृश्याची आसक्ती आपोआपच कमी होईल. असा ह्ा व आधीच्या अभंगाचा
संिंंध पण स्पष् होतो. भगवंताचा ध्यास कसा असावा हे समजावे म्हणुि " कुं भार माशीिे
आपल्या घरट्यात िेऊि ठे वलेल्या आनळचे " उदाहरण तुकाराम महाराजांिी ददले आहे. अशा
आनळला कुं भारमाशीनविा ईतर कांही ददसत िाही. शेवटी अशी ही आनळ पण कु म्भार माशीच
होते.

तसेच भक्ताचे िंािंतीत होते व भक्त आणी भगवंत एकरूप होतात. भक्ताला

सायोज्यमुक्ती नमळते.
अभंगांची नशकवण :भक्ती कशी असावी व करावी ह्ासाठी ह्ा अभंगांमधूि आपल्याला तुकाराम महाराजांचे
मागवदशवि नमळालेले आहे. त्यािुसार आपण आपले आचरण करायला हवे, स्वत:ला िमस्मरण
करण्याची आग्रहािे सवय लावूि घ्यावी; हीच अभंगाची नशकवण आहे.
ॐ
***************
अभंग :- सावधािता महत्वाची
स्मरणाचे वेळें ।व्हावें सावधाि कळें ।| 1 || पनडलो नवषयांचे ओढी । कोणी ि ददसेसे काढी ॥ 2॥
भांडवल माझें । वेच झालेंभम
ू ी ओझे || 3 || तुका म्हणें कळें । तू नच धावे ऐसें कळें ॥4 ॥

शब्दार्व :भगवंताचे स्मरण करतािा माझी वृत्ती सावध ठे वावी हे मला कळत िाही. ॥ १॥
मी नवषयांच्या तावनडत सापडलेलो आहे, व मला यातूि कोणी सोडवेल असे वाटत िाही ॥ २॥

माझे जे भांडवल होते ते सवव खचव झाले आहे आणी ह्ा देहाचे भूमीला ओझें झाले आहे ॥ ३॥
तुका म्हणतो की हे देवा आता तूंच धावूि यावे असे मला वाटते ॥ ४॥
अभंगाचा अर्व समजण्यासाठी लागणारी मानहती :ह्ा अभंगामधे तुकाराम महाराजांिी देवाच्या भेटीची आस लागलेल्या मुमि
ु ू भक्ताच्या
मिनस्र्तीचेच जणू वणवि के लेले आहे. अशा भक्ताला हे कळलेले आसते की भगवंताच्या भेटी
साठीच आपल्याला हा िरदेह नमळालेला आहे व त्यासाठी प्रयत्न पण त्यािे सुरु के लेले
असतात. परं तू जरी मुमुित्वाचा मिमधे उदय झालेला असला तरी ती अगदी सुरवातीची
अवस्र्ा म्हणजे जवळजवळ िंद्धावस्र्ाच असते. त्यामुळे मिात असूिही मि िंाह् भोगांकडे व
नवषयांकडे धावत असते. आपले प्रयत्न अपुरे पडत आहे हे कळत असते . र्ोडक्यात कळते पण
वळत िसते. अशावेळी भक्ताला आपल्याला परमार्वसाधिा जमत िाही याची खंत वाटत असते.
आपण सववचजण साधारणत: सध्या मिाच्या ह्ा अशा नस्र्तीत आहोत म्हणुिच आपल्यासाठी
हा अभंग महत्वाचा आहे.
अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :अभंगाच्या पनहल्याच चरणामधे तुकाराम महाराजांिी "सावधाि व्हावे "असे शब्द नलनहले
आहेत. सावधाि व्हायचे ते भगवंताच्या भेटीच्या प्रयत्नांमधे यश नमळावे म्हणूि. पण आपण
असे खरे च सावधाि आहोत कां ? हा प्रश् प्रत्येकािे स्वत:स नवचारायला हवा .असो. ”

अर्ावत जर आपल्याला आपल्या िंेसावध असण्याचे मूळ कारण कोणते आहे हे कळले तर मग
योग्य तो उपाय करणे शक्य आहे.
तुकाराम महाराजांच्या खालील अभंगात आपल्याला महाराजांिी हे मूळ कारण सांनगतले आहे.
पनडली हें रूढी जगा पररचार । चालनवती वेव्हार सत्य म्हणुनि ॥ १॥
मरणाची कां रे िाही आठवण । संनचताचें धि लाभ ठे वा ॥ २॥
देहाचें भय तें काळांचे भातुकें । ग्रासुिी तें एकें ठे नवलेसें ॥ ३ ॥
तुका म्हणें कांही उघडां रें डोळें । जागोबि अंधळे होऊं िका ॥ ४ ॥

ह्ा अभंगात " मृत्यू आपल्यावर कें व्हाही झडप घालेल ( िरजन्माची अमोल संधी व्यर्व
जाईल) ह्ा सत्याचा नवसर पडणें " हेच मूळ कारण सांनगतले आहे.
हे जगतच व ह्ातील पदार्व नवषय तसेच त्यांच्या भोगािे नमळणारा आिंद हेच खरे आहेत असे
समजूि जवळजवळ सववच लोक जगाच्या व्यवहारात गुंतूि राहतात. स्वत:वर मृत्यूची झडप
कधीही पडू शकते हे नवसरूिच सवव व्यवहार करत असतात.अभंगात तुकाराम महाराज ह्ा कटू
सत्याची आपल्याला आठवण करूि नवचारताहेत की हे कसे नवसरलात? तुम्ही जे सत्कमव के ले
त्यामुळे ह्ा जन्मात तुम्हाला सुखे नमळाली. पण हा ठे वा संपल्यावर मग परत जन्म घ्यावा
लागेल. पुि: दु:खे भोगावी लागतील. िणोिणी देह मृत्यूकडे धावतो आहे. आता तरी डोळे
उघडा. कळत असूिही आंधळे होऊ िका.
हाच मुद्दा समर्व रामदासस्वामी खालील ओव्यांमधे सांगतातहेत.
संसार म्हणजे सवेनच स्वार । िाही मरणास उधार। मापी लागले शरीर । घनडिे घडी ॥
सरता संनचताचे शेष । िाही िणाचा अवकाश । भरता ि भरता निमेष । जाणे लागे ॥
देह परमार्ी लावले। तरीच याचें सार्वक जाले।िाही तरी तें वेर्च
व ी गेल।े िािा आघाते म्रूत्यपंर्े ॥

म्हणुि आपण आपला प्रत्येक िण भगवंताच्या प्राप्ती करता खचव करतो आहोत ह्ा िंािंत
सावधािता ठे वली पानहजे. िामस्मरणद्वारे भगवंताची आठवण सतत ठे वता येते.
तसेच जर शरीराला रोगांिी ग्रासले तर आपले सवव लि शरीराकडेच राहते व भगवंताचा मग
नवसर पडतो. म्हणूि शरीराला तंदरु
ु स्त ठे वण्यानवषय़ी पण आपण सतत सावध रहायला

पानहजे.
त्यासाठी योग्यते व्यायाम, जीभेवर तािंा हा हवाच.
शेवटचा मुद्दा :- आपल्या शरीर व मिाला जर एखादी सवय लावायची असली तर ती गोष्

वारं वार करावी लागते. म्हणूि स्वत:ला सतत सावधाि रहण्याची सवय लावूि घ्यावी लागेल.
अभंगाच्या दुसऱ्या चरणामधे महाराज म्हणतात की आढळते हेच की फक्त नवषयभोगांकरताच
सववसाधारणत: लोक सावध असतात. तसेच सावध करायला दुसरे कोणीही मदत करत िाही.
अभंगाच्या नतसऱ्या चरणामधे तुकाराम महाराज स्वत:ला अशा लोकांसारखे कल्पूि म्हणताहेत
की असे वागूि मी माझे सवव भांडवल ( येर्े भांडवल म्हणजे देह, मि व नवचार करणारी िंुद्धी व

वेळ ) आता खचव झाले आहे व आता मी भूमीला भारभूत झालो आहे.र्ोडक्यांत म्हणजे सवविाश
झाला आहे.एक भगवंतच तो आपल्याला सध्याच्या वणवि के लेल्या नस्र्तीतूि िंाहेर काढू शकतो
हे

समजल्यामुळे , अभंगाच्या

शेवटच्या

चरणामधे

महाराज

भगवंतालाच

हांक

मारताहेत. ह्ालाच शरणागत भाव म्हणता येईल.
असा ह्ा अभंगाचा अर्व मला समजला आहे व तोच येर्े नलनहला आहे.
अभंगाची नशकवण :ज्याला भगवद्सभेटीची तळमळ लागली असेल त्यािे आपला प्रत्येक िणी वर नलनहल्याप्रमाणे
सतत सावध राहण्याचा प्रयत्न के ला पानहजे. अशा व्यक्तीला समर्व "सदेव " म्हणतात.
समर्ाांची एक ओवी येर्े आठवली ती नलनहत आहे.
ऐक सदेवपणाचे लिण । ररकामा जाऊ िेदी एक िण । प्रपंच वेवसायाचे ज्ञाि। िंरें पाहें॥.
सदेवपणाचे लिण हेच की सदेव व्य्त्क्ती स्वत:चा एकही िण वाया ि घालनवता प्रपंच व परमार्व
दोन्ही िीटपणे करते. असे ही ओवी सांगते.
असे सदेव होण्याच आपण प्रयत्न आपण करायला हवा हेच महत्वाचे.
ॐ
**************
अभंग :- मिुष्य भक्ती कां करतो
कु मुददनि काय जाणे तो पररमळ । भ्रमर सकळ भोनगतसे ॥ १॥
तैसे तुज ठावें िाहीं तुझे िाम । आम्हीच तें प्रेमसुख जाणॊं ॥ २॥
माते तृण िंाळा दुधाची ते गोडी । ज्याची िचे जोडी त्यासी कामा ॥३॥
तुका म्हणें मुक्ताफळ बशपीपोटी । िाहीं त्याची भेटी भोग नतये ॥ ४॥
अभंगाचा शब्दार्व :कु मुददिीला स्वत:च्या सुगंधाची जाणीव िसते , पणे भुंगा त्याचा आस्वाद घेतो ॥ १॥ त्याच
प्रमाणे भगवंता तुझे िाम आहे. िामघेण्याचे प्रेमसुख आम्हालाच मानहत आहे ॥ २॥
गाय िंेचव गवतखाते व गोड दुध देते. आईला( गाईला) आपल्या दुधाची गोडी काय आहे ते
अिुभवता येत िाही. ते दूध अमृतासारखे गोड आहे हे िंाळालाच कळते. ॥ ३॥
तुका म्हणतो की मोत्याचा जन्म ज्या बशपल्यात होतो त्याला त्याचे मोल कळत िाही ॥ ४॥

अभंगाच्या मागची भूनमका :तुकाराम महाराज हे स्वत: पांडूरंगाचे अिन्य भक्त आहेत. ह्ा भगवंताला जाणणारे आहेत. ते
आपल्याला स्वािुभवाव रूि िामाचे महत्व ह्ा अभंगाद्वारे स्पष् करताहेत.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :भगवंत कसा आहे ते आपल्याला माहीत िाही . त्याचे िामच त्याच्याशी आपल्याला जोडणारा
दुवा आहे. िामस्मरण करणारा भक्तच भगवंताच्या िामाची गोडी अिुभवत असतो.
हाच मुद्दा स्पष् करण्यासाठी तुकाराम महाराजांिी तीि दृष्ांत ह्ा अभंगात ददले आहेत.
पनहल्याच चरणामधे महाराजांिी कु मुददनि म्हणजे कमळाच्या फु लाचे व भुंग्याचे उदाहरण ददले
आहे.
साधारणता: हा दृष्ांत नवषय व त्यांच्यामागे धावणारे मि ह्ांसाठी ददलेला आढळतो. कु मुददिी
म्हणजे चंद्राच्या दशविामुळे उमललेले शुभ्र रं गाचे कमळ अर्ावत दृष्य नवर्श्. व त्यामधे असणारे
नवषय असा अर्व घेणॆ येर्े सोईचे होते.. आपल्या पंचेदद्रयांिा आकर्णषत नवषयांकडे आपले मि
धाव घेत असते. मिाला भुंग्याची उपमा आहे. मि एकानवषयाकडू ि दुसऱ्याकडे सतत जात
असते.
पण हाच दृष्तांत येर्े वेगळ्या अर्ाविे घेतलेला आहे. येर्े कु मुददिी म्हणजे सगूण भगवंत व भुग
ं ां
म्हणजे ज्याला उपरती झाली आहे असा साधक. भक्त . भगवंताचे िाम हाच
परीमळ , कमळाचा सुगध
ं ह्ा अर्ाविे हा दृष्ांत महाराजांिी येर्े ददलेला आहे
कमळामधे सुगंध व मकरं द दोन्ही आहेत. खरे तर कमळाचा सुगध
ं त्याच्यापासूि वेगळा
िाही. भगवंत व त्याचे िाम पण तसेच एकच आहेत. कमळाला स्वत:च्या सुगंधाच्या ताकदीची
मात्र यबत्कनचतही जाणीव िसते. पण भुंग्याला हाच सुगंध दूर अंतरावर कळतो व तो
कमळाकडे येऊि मकरं दाचा आस्वाद घेतो.
अगदी असेच भगवंताचे िाम आहे. जेर्े िामसंकीतवि सुरू असेल तेर्े भक्त धाव घेतात व त्या
िामसंकीतविाचा आस्वाद घेतात आणी ब्रह्मािंद भोगतात.

अभंगाच्या नतसऱ्या चरणामधे दुसरा दृष्ांत येतो.
येर्े आई म्हणजे गाय. गाय गवत खाते व त्या िंेचव गवताचेच गोड दुध तयार होते. अर्ावत
गाईला
( तुकाराम महाराज म्हणतात तसे) त्या दुधाची गॊडी नतला कळत िाही. पण नतच्या िंाळाला
म्हणजे वासराला मात्र ह्ा गॊडीची जाण असते. तद्वतच िामाला स्वत:ची गोडी भक्तांच्या
भगवंतावरच्या अिन्य प्रेमभावामुळे येते.
अभंगाच्या चौर्थया चरणांत नतसरा दृष्ांत आहे. या रठकाणी महाराजांिी बशपल्यात तयार
होणाऱ्या मोत्याचे उदाहरण ददले आहे. स्वाती िित्रावर पाऊस पडला व अशा पावसाचा र्ेंिं
जर बशपल्यात पडला तरच त्याचा मोती तयार होतो. सापाच्या मुखांत तोच र्ेंिं पडला तर
त्याचे नवष होते. असा हा मोती तयार होण्याचा योग तसा दुमीळच असतो. पण बशपल्याला
आपल्या जवळच्या मोत्याची ककमत कळत िाही . नजला दानगिे घालण्याची हौस आहे , त्या
रनसक स्त्रीलाच मोत्याची खरी ककमत कळते.
ह्ा नतिही दृष्तांतांमधे एक धागा आहे. तो म्हणजे " ज्याची िये जोडी त्यासी
कामा ". वैनशष्ठ्य हेच की ज्याला ज्याची जोडी आहे त्याला स्वत:ला त्याचा कांहीच उपयोग
िाही. स्वता:मधल्या वैनशष्ठयाचे महत्व , गोडी कळत िाही.
भुंगा जसा सुगंधासाठी दुरूि धावूि येतो तसाच भगवंत आपल्या भक्तांसाठी अवतार
घेतो , अव्यक्तामधूि सगुणात येतो. असे त्याचे भक्तांवर प्रेम आहे.
तुकाराम महाराज हे संत आहेत. ते भगवंताशी ते संवाद साधू शकतात. म्हणूि वरील
दृष्ांताद्वारे ते संतांचे महत्व पण सांगताहेत. ते म्हणतात की हे पांडूरंगा असाच तुझ्या िामाचा
महीमा आहे. तू कदानचत जाणत िसशील पण आम्ही संत िामचा मनहमा जाणतो. तसेच जर
आम्ही संत िसलो तर हे भगवंता तुझ्या िामाचे महत्व , महीमा कोणाला कळले िसते.

अभंगाची नशकवण :हा अभंग िामाचे तसेच संतांचे महत्व सांगणारा आहे. जसे अभंगातल्या सवव उदाहरणा मधे
ददलेले सुगंध, गोडी, मोल हे त्या त्या वस्तूमधील ( कमळाचे, दुधाचे, मोत्याचे ) वैनशष्ठ्य
आहे. त्याचे आकषवण भुग
ं ा, वासरू व जाणत्या स्त्री ह्ांिा आहे भगवंताचे िाम हे असेच
आहे. त्याच्या िामाचे प्रेम भक्तालाच असते. अर्ावत नशकवण हीच की िामस्मरण करावे व
संतांच्या सारखा िामस्मरणाची गोडी अिुभवावी .
ॐ
*************
अभंग जोडी :- िामस्मरण कसे करावे.
अभंग १ ला :काये करूनि करी धंदा । नचत्त गोबवदा तुझे पायी ॥ १ ॥
ऐसा संकल्पाचे संधी । माझे िंुद्धी धीर द्यावा ॥ २ ॥
कु टुंिंाचा तुम्हा भार । मज व्यवहार निनमत्त ॥ ३ ॥
तुका म्हणे कररता काम । हृदयी िाम धरीि मीं ॥ ४ ॥
अभंग २ रा :एक धररला नचत्तीं । आम्ही रखुमाईचा पती ॥ १॥
तेणें झाले अवघें काम । निवारला भवश्रम ॥ २ ॥
परद्रव्य परिारी । झाली नवषानचया परी ॥ ३ ॥
तुका म्हणें फार । िाही लागत व्यवहार ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :अभंग १ ला :- मी माझ्या शरीरािे जगातले सवव व्यवहार करे ि. ( पण) माझे नचत्त हे गोबवदा
तुझ्या पायाशी ठे वेि.असा हा संकल्प के ला आहे ह्ा संकल्पासाठी मला दोन्ही

पातबळवर ( शारररक व मािनसक ) एकाच वेळी रहायचे आहे. ते करता येणे मला कठीण वाटते
व तूच िंुद्धी दे. असा व्यवहार करणे हे फक्त एक निनमत्त आहे.
तुका म्हणतो की ( मी तुझ्या चरणी सवव अपवण के ले आहे म्हणूि माझ्या कु टुंिंाचा भार ( योगिेम
चालवणे) तुझ्यावरच आहे. मी काम करतािा तुझे िाम अंत:करणात धरूिच सवव कामे करे ि.
अभंग २ रा:मी रखुमाईचा पती ( नवठ्ठल ) ह्ाचाच ध्यास मिामधे धरलेला आहे.त्यामुळे माझे सवव काम
झाले व ह्ा भवसागरांत जगतािा जे श्रम होतात त्यांचे निवारण झाले. माझ्यासाठी परद्रव्य व
परिारी दोन्ही नवषासमाि आहेत. तुका म्हणतो की असे वागायला व्यवहार आडवा येत िाही.
अभंगच्या अर्ावसाठी असलेली पार्श्वभम
ू ी :ह्ा आनधच्या अभंगात , तुकाराम महाराजांिी स्वत: सतत भगवंताचे अिुसंधाि कसे ठे वले
होते तो अभंग आपण पानहला. ह्ा दोिनह अभंगात तोच नवषय पुढे िेलल
े ा आहे.

ह्ातला पनहला अभंग भगवंताला संपण
ू व शरणागत भक्ताचे वणवि करणारा
तर
दुसरा त्यामुळे घडलेले पररणाम सांगणारा असे आहेत.
िामस्मरण करणारी भक्ती पुढे पुढे सख्यभक्तीमधे रूपांतररत होते.हे पण ह्ा अभंगामुळे स्पष्
होते. ज्याचा सखा प्रत्यि भगवंतच आहे त्याला ह्ा संसारात काय नमळवायचे रानहले? उत्तर
हेच की कांही िाही. त्याला भगवंताचे सख्य नमळाले की सवव कांही नमळते.
महाभारतात अजूविाला , गोपींिा, उद्धवाला हे भाग्य लाभले होते. मीरािंाईंचे उदाहरण पण
आहे.
भगवंतािे गीतेच्या नवर्श्रूप दशवि अध्यायाच्या शेवटी शरणागत भक्ताचे ह्ा लोकात कसे वतवि
असते ते खालील श्लोकामधे सानघतले आहे.

मत्कमवकृन्मत्परमो मद्भक्त: सङ्गवर्णजत: ।
निवैर: सववभूतेषू य: स मामेनत पाण्डव ॥ ११-५५॥
जो पुरुष सवव कमे माझी म्हणजे परमेर्श्राची होत ह्ा िंुद्धीिे कमव करतो,मत्परायि होऊि
राहतो, माझी भनक्त करतो, आसक्तीरनहत असतो व कोणत्याच भूताचे ठायी वैर करीत
िाही; तो मलाच येऊि नमळतो.
ह्ा अभंगांचा अर्व पानहला की हेच समोर येते की तुकाराम महाराजांिी वरील प्रमाणे जगामधे
कसे जगायचे ते सोप्या शब्दांद्वारे आपल्याला सांनगतले आहे.
अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :पनहल्याच ओनळत हे स्पष् होते की आपण आपले सवव व्यवहार सोडायचे िाही आहेत , पण त्यां
मागची आपली मािनसकता िंदलायची आहे.
जोवर आपण म्हणतो की मी करणारा आहे , मी हे के ले ते, करीि तेंव्हा आपण सवव कतृवत्व कळत
व िकळत स्वत:कडे घेत असतो. नशवाय मी जे करतो आहे त्याचा पररणाम अस-असा व्हावा ही
अपेिा पण आपल्या मिामधे असते.जर मिाप्रमाणे झाले तर सुख होते व मिानवरुद्ध झाले तर
दु:ख होते. अर्ावतच के लेल्या कमावची फळे आपल्यालाच भोगावी लागतात.
ह्ानशवाय जर के लेल्या कमावचे फळ ह्ा जन्मामधे भोघणे झाले िाही तर ते भोगण्यासाठी
पुि: जन्म घ्यावा लागतोच.
ह्ावरचा उपाय म्हणजे भगवंतालाच शरण जाणे व त्याच्याकडे प्रार्विा करणे जी सवव कांही
तुझ्यामिाप्राणे माझ्याकडू ि करवूि घ्यावे. असा जो वागेल त्याला भगवंत धीर देतो. फार काय
स्वत: ददलेल्या वचिाप्रमाणे ( भगवद्सगीतेत हे वचि आहे)भगवंत स्वत: अशा भक्ताचा योगिेम
चालवतो.

शरणगेल्यावरती जर आपण भगवंतालाच स्मरूि आपली कामे के ली तरच असे घडते हे
तुकाराम महाराज समजूि आहेत व म्हणूिच अभंगाच्या शेवरट ते म्हणताहेत की भगवंताचे
स्मरणकरूिच ते सवव व्यवहार करतील.
पुढचा अभंग वरील प्रमाणे भगवंताचे स्मरण करत सवव काये के ल्यािे काय पररणाम झाले ते
सांगतािा पुढच्या अभंगात महाराज म्हणतातहेत की त्यांिा आता पांदरु ं गाचाच ध्यास लागला
आहे. त्यामुळे त्यांची वतवणुक वागणे सववकांही पनहल्या अभंगात नलनहल्याप्रमाणे होते आहे.
सववकताव सववभोक्ता पांडुरंगच झालेला अहे त्यामुळे मिात होणारी सुखदु:खांची आंदोलिे अर्ावत
हवेिकोपणािे होणारी सुखाची वा दु:खाची जानणव आता होत िाही आहे. मिास शांती
नमळाली आहे मि निवले आहे
अभंगातल्या पुढच्या चरणांमधे परद्रव्य व परिारी हे शब्द तुकाराम महाराजांिी वापरले
आहेत. त्यांचा अर्व प्रर्म लिात घेणे आवश्यक आहे.
परद्रव्य ह्ा शब्दाचा अर्व पैशाची वासिा व परिारी म्हणजे मिाकडे येणारे जे पांच प्रकारचे
नवषय ( १)सौंदयव डोळ्याचा नवषय, २)जीभेचा नवषय चव, ३)त्वचेचा स्पशव, ४)िाकाचा नवषय
सुवास ,५) कािांचा नवषय गोड आवाजात होणारे स्संभाषण, गाणे )त्यांचाकडे पाहण्याची द्रूष्ी
असा घेणे योग्य ठरते. सववसाधारणत: पैसा असला की माणूस व्यसिांकडे म्हणजे
नवषयोपभोगांच्या आधीि होण्यानच शक्यता जास्त वाढते.
तुकाराम महाराज अभंगामधे पुढे असे म्हणताहेत की (भगवताचा ध्यास लागल्यामुळे सववत्र
तोच आहे हे कळले आहे व म्हणुिच ) आता मिाला परद्रव्य व परिारी हे सवव नवषासमाि
म्हणजेच आपला घात करणारे आहेत असे वाटायला लागले आहे. अर्ावत त्यांची आसक्ती आता
उरलेली िाही.
हे पररणाम वणविकरूि झाल्यावर महाराज शेवटी स्वत:चा अिुभव हाच सांगताहेत की "असे
वागायला जगातला व्यवहार आड येत िाही" अर्ावत भगवद्सभक्तीच्या आड व्यवहार येत िाही.

अभंगाची नशकवण :
संत जो कांही उपदेश करतात तो प्रर्म स्वत: अिुभव घेऊि मग िंतरच करतात.महाराजांचा
अभंग तर हे स्पष्च करतो की त्यांिी ह्ा अभंगामधे जे सांनगतले आहे त्याप्रमाणे त्यांचा
स्वत:चाही अिुभव आहे. स्वत:चे अिुभवाचे िंोल सांगूि महाराजांिी आपल्यावर उपकारच
के ले आहेत.
अभंगाची नशकवण :ह्ा उपकाराचे उतराई होण्यासाठी आपण त्यांच्या उपदेशाप्रंमाणे वागूि भग्वंताची भेट
होण्यास म्हणजेच मोिाचे अनधकारी व्हावे हीच येर्े नशकवण आहे.
ॐ
***************************************
अभंग :- हिुमंताची स्तुती ( हिुमंत हा एक सववश्रष्ठ
े िामस्मरण करणारा भक्त आहे)
१) हिुमािाची स्तुतीपर अभंग :शरण शरण जी हिुमंता । तुज आलो रामदूता ॥ १॥
काय भक्ताच्या त्या वाटा । मज दावाव्या सुभटा ॥ २॥
शूर आनण धीर । स्वानमकाजीं तू सादर ॥ ३॥
तुका म्हणें रुद्रा । अंजिीनचया कु मारा ॥ ४॥
शब्दार्व :- हे हिुमंता ,रामदूता, अकराव्या रुद्रा, अंजिीकु मारा ; मी तुला शरण आलो
आहे. भक्ती कशी करावी ते मला सुलभ करूि सांग. तू शूर ,धैयववंत व तुझा स्वामीच्या
काजासाठी सतत तत्पर असतोस.
रामिामावर असलेला अभंग :राम म्हणें वाट चालीं। यज्ञ पाऊली पाऊली ॥ १॥
धन्य धन्य तेंशरीर । नतर्वव्रतांचे माहेर ॥ २॥

राम म्हणे कररता धंदा । सुखसमाधी त्या सदा ॥ ३॥
राम म्हणें ग्रासोग्रासी । तोनच जेनवला उपवासी ॥ ४॥
राम म्हणें भोगीं त्यागीं । कमव ि बलपे त्या अंगी ॥ ५॥
ऐसा राम जपे नित्य । तुका म्हणें तोनच जीवन्मुक्त ॥ ६ ॥
शब्दार्व :- जो वाटचाल करतािा, रामिाम जपतो, तो प्रत्ये पाऊलावर यज्ञ करत
असतो. असे भक्ताचे शरीर धन्य आहे.तेच सवव तीर्ाांचे माहेर म्हणता येत.े जो रामिाम धंदा
करताि म्हणतो तो सहजसमाधीतच असतो. रामिाम म्हणत के लेले जेवण सुद्धा भगवंताचे
जेवण असेल. जो राम िामाच जप सवव भोग घेताि क्रतो त्याची कमे निष्कामच होतात. असा
नित्य रामिाम जपणार जीव्न्मुक्तच असतो.
अभंगाच्या अर्व समजण्यासाठी अवश्य ती पार्श्वभनू मका :तुकाराम महाराजांचे कांही अभंग श्रीराम व हिुमािाचे स्तुतीपर आहेत त्यातलेच हे दोि
अभंग रामिवमी निनमत्त येर्े घेतले आहेत ह्ा अभंगांचे वैनशष्ठ्य हेच आहे की येर्े िामस्मरण
कसे करावे ते तुकाराम महाराजांिी सांनगतले आहे. तसेच दास्यभक्ती कशी करावी ह्ावर पण
प्रकाश देणारे आहेत.
अगदी असेच सांगणे समर्ाांचे पण आहे. समर्व रामदास स्वामींच्या िामस्मरण
निरुपण समासामधे अगदी हीच पद्धत िामस्मरणासाठी सांनगतलेली आढळते.
श्री अरोबिंदो आश्रमाच्या माताजी सांगतात " जेंव्हा आपण ध्याि करतो तेंव्हा मिाला
शांतीचा अिुभव नमळतो. पण ध्याि संपले की मि परत पूवीच्या अस्वर् अवस्र्ेत येते. असे
अिेक साधकांच्या िंािंतीत घडते. मि व शरीराला पूणव शांतीचा सतत अिुभव तेंव्हाच येतो
जेंव्हा तुमचे सववकांही भगवंतास अपवण होते. अर्ावत जेंव्हा तुम्ही स्वत:चे असे कांनहनह आहे असे
म्हणू शकत िाही ( ह्ात सवव भौनतक संपत्ती तर येतेच नशवाय अगदी तुमचे शरीरसुद्धा, तसेच
तुमचे नवचार, भाविा, ईत्यादी सवव कांही ), तेंव्हा सवव योगिेमाची जिंािंदारी भगवंत
स्वत:वर घेतो. मग तुम्ही काळजी करावी असे कांही रहातच िाही.( संदभव :- Sayings of
Mother page 27)
सवव संत एकच उपदेश करतात तो कसा हे पण येर्े स्पष् होते.

अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :सववप्रर्म हिुमािाचा अभंग ह्ासाठी घेतला आहे की अत्यंत शनक्तमाि , शूर व ज्ञािी
असूिही

हिुमंत

स्वता:ला

श्रीरामरायांचे

सेवक

दास

म्हणवूि

घेण्यातच

धन्यता

माितात. दास्यभक्ती कशी करावी हे आपल्याला हिुमत
ं ाच्या चररत्रावरूि कळते. हिुमािािे
िंुद्धी व चातुयाविे सीतेला शोधले.
रामरावण युद्धामधे रािसांिी राम-ल्क्ष्मणांिा मायेिे पाताळं त िेले होते तेर्ूि सोडवीि
आणले. लंकादहिाच के ले. भर दरिंारांत स्वत:ची छाती फाडू ि तेर्े रामच असल्याचे सवाांिा
श्रीरामरायांच्या पट्टानभषेकाच्या प्रसंगी दाखवूि ददले. हिुमाि म्हणजे रुद्राचाच एक अवतार
होय. त्यांचेच आणखी एक िांव म्हणजे " अंजिीसुत" अर्ावत अंजिीचा मुलगा हे आहे. असे हे
हिुमाि श्रीरामरायांचे पुढे िेहमी आदरािे हात जोडु ि उभे असतात.
अभंगामधे अश्या हिुमंताच्या कडे तुकाराम महाराज हेच मागणें मागताताहे की " हे हिुमंता मी
तुला शरण आलो आहे. कृ पया मला देवाची भक्ती कशी करावी हे समजाऊि सांगा "
िामस्मरण कसे करावे हे पुढचा अभंग सांगतो.
अभंगाच्या १ ल्या चरणाचा अर्व :व्यवहारामधे जातायेता िाम जपावे असे पनहल्याच ओनळत सांगूि महाराज हे पण म्हणतात की
असे करणे म्हणजे पाऊलोपावली यज्ञ करण्यासारखे आहे. यज्ञामधे आपण आहुती देतो व
म्हणतो की "अमुक देवताय स्वाहा इदं ि मम " म्हणजेच ही आहुती अमुक देवतेला समर्णपत
असो. ज्याची आहुती ददलेली आहे ती माझी िाही " र्ोडक्यांत आपले प्रत्येक कमव हे देवास
के लेला यज्ञ समजूि करा असेच ह्ा पनहल्या ओळीत सांनगतले आहे.
अभंगाच्या नतसऱ्या चरणाचा अर्व :- आपल्याला रोजीरोटीसाठी कांनहतरी कामधंदा करणे
आवश्यकच आहे. हे करतांिा रामाचे स्मरण ठे वले तर ती सुखाची समाधीच होय असे अभंगाचा
नतसरा चरण सांगतो. अर्ावत प्रत्येक कायव भगवंताचे आहे असे समजूि करावे हाच ह्ाचा अर्व
घेता येईल.
अभंगाच्या ४र्थया चरणाचा अर्व :- जर जेवतांिा प्रत्येक घास घेतािा मी जे जेवतो आहे ते
भगवंताला अपवण करूि मग त्याचा प्रसाद आहे हे समजूि घ्यावे असे महाराज अभंगाच्या ४र्थया

चरणामधे सांगत आहेत. खरे तर आपल्या पाचही इं दद्रयांकडू ि जे देहाला नमळते ते सवव आपले
भोजिच असते. जे जे नमळते तो देवाच प्रसादच आहे हे समजूि घ्यावे असेच येर्े सांनगतले आहे.
अभंगाच्या ५व्या चरणाचा अर्व:- अशापद्धतीिे जो सवव भोग भोगतांिा रामाचे स्मरण
करतो , सवव कमे रामापवण िंुनद्धिे जो करतो; त्याला त्याके लेल्या कमाांचे फळ िंाधक होत िाही
असे येर्े सांनगतले आहे.
एकू णच कमवयोग जगण्याचे रहस्यच ह्ा अभंगात जणू तुकाराम महाराजांिी सांनगतले
आहे. तसेच कमवयोग व िामस्मरण भनक्तची सांगड ( संिंंध) पण येर्े स्पष् झाला आहे.
अभंगाचे २,व ६वे चरण हेच स्पष् करतात की जो असे जीवि जगतो त्याचे मािवी शरीरात
जन्म घेण्याचे सार्वक होते व तो जीवन्मुक्तच होतो.
अभंगाची नशकवण :- येर्े नशकवण स्पष्च आहे की अभंगाप्रमाणे वतवि ठे वा अर्ावत
हिुमंताप्रंमाणे भक्ती करूि आपल्या िरजन्माचे सार्वक करूि घ्या.
ॐ
***************
अभंग : - िामस्मरण करूि आत्मनिवेदि कसे साधावे ते सांगणारा अभंग
राम म्हणें वाटचालीं । यज्ञ पाउलापाउली। धन्य धन्य ते शरीर । नतर्वव्रतांचे माहेर ॥ १ ॥
राम म्हणें धंदा कररतां।सुखसमानध त्या सदा। राम म्हणें ग्रासोग्रासी।तोनच जेनवला उपवासी॥२॥
राम म्हणें भोगी त्यागी। कमव ि बलपे त्या आंगी। ऐसा राम जपे नित्य । तुका म्हणे तोनच जीवमुक्त ॥ ३ ॥

अभंगाचा शब्दार्व :राम राम म्हणत मी माझे सवव कमव करतो आहे त्यामुळे पाऊलोपाऊली माझ्या हातूि यज्ञ घडतो
आहे. ह्ा दक्रयेमुळे शरीरच तीर्वरूप झाले आहेव धन्य झाले आहे॥ १॥
सवव कामे करतािा मी रामिाम म्हणतो म्हणुिच ह्ादक्रयेमुळे मी सतत समाधीसुख भोगतो
आहे. प्रत्येक घासाला तुझे िांव घेतल्यामुळे जेवण करूिही उपवास घडतो आहे. ॥ २॥

सतत भोग भोगतािा, त्याग करतािा ;रामाला स्मरल्यामुळे कमविंंधि उरत िाही. तुका म्हणतो
की असे रामिाम जपणारा जीवन्मुक्तच असतो. ॥ ३॥

अभंगाच्या मागची पार्श्वभम
ू ी :ह्ा आधीच्या अभंग "झाली होती काया िंहूत मळीण " च्या शेवटी असे म्हटले होते की
पुढच्यावेळी तुकाराम महाराजांची साधिा कशी झाली त्याचे वणवि करणारा अभंग पाहू व
म्हणुऩच असे वणवि करणारा अभंग येर्े घेतलेला आहे.
सवव परमार्वसाधिाचे वमव स्वत:मधील " अहंभाव – मी पण " लयास जाण्यात आहे. अहंभाव
संपला की मि उन्मि होते व जीव मुक्त होतो असेच सवव संत तसेच शास्त्रे सांगतात. हे
आत्मनिवेदि भक्तीमुळे घडते. " आत्मनिवेदि भक्ती म्हणजे काय ही मानहती प्रर्म खाली
र्ोडक्यांत ददली आहे..
ज्याला मुक्ती हवी आहे त्याच्याकडू ि िवनवधा भक्तींपैकी कोणतीनह भक्ती झाली की असा
साधक

शेवटी

भक्तीच्या

शेवटच्या

पायरीवर

पोहोचतो. ही

शेवटची

पायरी

म्हणजे " आत्मनिवेदि भक्तीची पायरी " होय.निवेदि करणे म्हणजे समपवण करणे, शरणागत
होणे.
ही भक्ती तीि स्तरांवरूि घडते/ के ली जाते. जड आत्मनिवेदि, चंचळ आत्मनिवेदि व नििंळ
आत्मनिवेदि.
जड आत्मनिवेदि:- साधारणत: आपण वस्तू व व्यक्ती यांच्यावर आपला मालकी हक्क
समजतो. जसे माझे घर, माझा मुलगा ईत्यादी.त्यामुळे आपल्याला ह्ा गोष्ींिंद्दल आसक्ती
निमावण होते. अशी आसक्तीच िंंधिाला कारण असते हे आपण आधीच्या अिेक अभंगांवरील
नववरणात पानहले आहे. ह्ा आसक्तीमधूि िंाहेर येण्याचा सोपा उपाय म्हणजे नवरुद्ध नवचार
करणे होय अर्ावत आपण ह्ा सवावचे नवर्श्स्त आहोत हे समजूि वागणे. नवर्श्स्ताला वस्तूंची सवव

काळजी घ्यावी लागते. तसे संसारामधे वागणे असणे; म्हणजेच " आहे नततुके देवाचे " अर्ावत जे
जे आहे त्याचा मालक भगवंतच आहे हे समजूि जगामधे वागणे, म्हणजे जड आत्मनिवेदि.
तकव वापरूि आपल्याला एवढे िदक्कच समजते की सवाांभनू त भगवंताचा वास , अनस्तत्व
आहे. अिुभव िसतो पण संतवाक्यांवर नवर्श्ास ठे वल्यािे सवाांभनू त भगवंत आहे हे पटलेले
असते. अशा व्यक्तीला आहे त्याचा मालक भगवंत हे पण समजलेले असते.
चंचळ आत्म निवेदि:- आपण जर हे समजूि घेतले की " जे जे घडते ते खरे तर भगवंताच्या
ईच्छेप्रमाणेच होत असते.” तर आपल्या मिाप्रमाणे जर कांही घडले िाही तर मि दु:खी होणार
िाही .
उदाहरणार्व : आपल्याला कधीच आजारी पडावेसे वाटत िाही तरीही प्रत्येकजण कधीिा कधी
आजारी पडतोच. ह्ाचे कारण म्हणजे भगवंताची इच्छा सवाांच्या अंतयावमी राहूि तोच सवव
कायव करवूि घेत असतो.
नवषय तसा मोठा आहे. म्हणुि एवढॆच येर्े सांगता येते की " कताव करनवता भगवंत" हे समजूि
जगात वावरणे म्हणजे चंचळ आत्मनिवेदि.

वर वणवि के लेल्याप्रमाणे वागणे घडू लागले की अहंकार कमी व्हायला लागतो. श्री.रामकृ ष्ण
परमहंस म्हणतात तसा सवाांचाच अहंकार िष् होत िाही पण ठाकु रजी म्हणुिच म्हणतात की
त्यापेिा स्वत:ला " मी भगवंताचा दास आहे असे समजायला काय हरकत आहे.” अशी दासवृत्ती
असणे म्हणजेच जड व चंचळ आत्मनिवेदि भक्ती करणे होय.
नििंळ आत्मनिवेदि ही भक्ताची होणारी मािनसक नस्र्तीआहे व ही नस्र्ती सद्सगुरूकृ पेचा
वषावव झाल्यािंरोिंर होते. ह्ा नस्र्तीलाच मोि म्हणता येते. ही नस्र्ती येई पयांत भक्त जड व
चंचल आत्मनिवेदि स्वत:च्या जीविात करू शकतो. ह्ा अशा वागण्यालाच साधिा करणे असे
म्हणता येईल.
ह्ा पार्श्वभनू मके वरूि आपल्याला अभंगचा अर्व समजणे सोपे जाते.
अभंगाच्या अर्ावचे नववरण:-

अभंगाचे चरण जर वेगळ्या क्रमांकािे घेतले तर आपल्याला कांही महत्वाचे मुद्दे हाती
लागतात.
राम म्हणें वाटचालीं । यज्ञ पाउलापाउली ।
राम म्हणें धंदा करररतां। सुखसमानध त्या सदा ।
राम म्हणें ग्रासोग्रासी । तोनच जेनवला उपवासी ।
धन्य धन्य ते शरीर । नतर्वव्रतांचे माहेर ॥ १ व २ ॥
अभंगाच्या ह्ा चरणांमधे महाराज म्हणतात की ते सतत रामिाम जपत असतात व संसाराची
वाटचाल करत असतात. तसेच त्यांच्या हातूि यज्ञ घडतो आहे. ह्ाचा अर्व हाच की त्यांच्या
मिमधे ही जानणव सतत आहे की त्यांच्याकडू ि रामच सवव कमे ( धंदा ) करवूि घेत
आहे. र्ोडक्यांत त्यांचे सवव कमव निष्काम भावािे होते आहे. असे कमव करणे म्हणजेच यज्ञ करणे
होय.
ह्ाचा मुख्य फायदा हाच आहे की आपल्याला कमव फळाची आशा िसल्यािे फळ चांगले नमळाले
तरी चालते व मिाप्रमाणे झाले िाही तर वाईट वाटत िाही. एकू ण सतत शांतीच्या भाविेमधे
आपले मि राहील व ह्ालाच महाराजांिी " सुखसमाधी" ह्ा नवशेषणािे संिंोधले आहे.
अभंगातल्या "जेवण" ह्ा शब्दाचा अर्व "पंचेंदद्रयांद्वारे शरीराला नमळणारे भोग असा घ्यायचा
आहे. जसे कािांिा गोड गाणे आवडते. जीभेला सुग्रास जेवण आवडते. दोळ्यांिा सौन्दयव तर
िाकाला सुगंध, त्वचेला स्पशवसुख आवडते.
ज्याचे मिी सतत " रामच सवव देणारा " ही भाविा असेल त्याला गॊडाचा जसा आिंद
नमळे ल तसाच कडू खावे लागले तरीपण होईल. त्याचे समाधाि कधीही भंग होणार
िाही. ह्ालाच तुकाराम महाराजांिी जेवि
ू ि जेवणे म्हटले आहे.
कमव करतािा जर "कताव करनवता राम" हे जर सतत ध्यािी ठे वूि के ले तर हा पण एक यज्ञ
होईल. ह्ा यज्ञाचे फळ भगवद्सभेट हेच आहे. असे वागणारा सवव तीर्ाांप्रमाणेच पनवत्र असतो हे
येर्े सांनगतले आहे. अशा सद्सगुणी व्यक्तीचा सहवास आिंद देणाराच असतो सवाांिाच अशी
व्यक्ती हवीहवीशी वाटते.
अभंगाचे शेवटचे चरण वरील मुद्देच वेगळ्या शब्दांत र्ोडक्यात सांगणारे आहेत.
राम म्हणें भोगी त्यागी । कमव ि बलपे त्या आंगी ।

ऐसा राम जपे नित्य । तुका म्हणे तोनच जीवमुक्त ॥ ३॥
"जो कोणी सवव कताव, करनवता व तसेच भोक्ता भगवंत आहे मी िाही हे समजूि ह्ा जगामधे
वागेल; तोच ह्ाची देही ह्ाची डोळा मुक्त होईल " ; अशी ग्वाहीच अभंगाच्या ह्ा चरणांमधे
तुकाराम महाराजांिी येर्े ददलेली आहे.
अभंगाची नशकवण : संत कोणतेही असोत,जसे तुकाराम महाराज, समर्व रामदास, किंीर, मीरािंाई ईत्यादी. सवव
संतवचिाचे वैनशष्ठ्य हेच असते की प्रर्म त्यांिी स्वत: अिुभव घेतला व िंतरच आपला
अिुभव शब्दांदकत के ला आहे.
संतांच्या वचिांवर नवर्श्ास ठे वूि वागल्यािे जीवाचे कल्याणच होते हे आपण सववच समजू
शकतो. म्हणुिच आपण सुद्धा महाराजांच्या वरील उपदेशाप्रमाणे वागूि आपल्या जीविाचे
सार्वक करूि घ्यावे. हीच नशकवण येर्े नमळते.
ॐ
***************
अभंग :- िामस्मरणाचे कांही मुख्य फायदे.
िंोलावा नवठ्ठल पहावा नवठ्ठल । करावा नवठ्ठल जीवभाव ॥ १॥
येणें सोस मि झालें हांवभरी । परत माघारी येते िाही ॥ २॥
िंंधिा पासूिी उकलली गांठी । देत आलो नमठी सावकाश ॥ ३॥
तुका म्हणें देह भरला नवठ्ठलें । कामक्रोध के लें घर ररतें ॥ ४॥
अभंगाचा शब्दार्व :माझी मिनस्र्ती अशी झाली आहे की फक्त नवठ्ठलाचेच िांव घ्यावेसे वाटते. नवठ्ठल हाच माझा
जीवभाव आहे, ॥ १॥
हीच माझ्या मिाला लागलेली हाअ आहे. व ह्ा ईच्छेमुळे मिाला दुसरे कांनहनह िको आहे ॥
२॥
नवठ्ठलाला घातलेल्या नमठीमुळे माझी सवव िंंधिांतूि सुटका झाली आहे ॥३॥
सवव देह नवठ्ठलमय झाला आहे व त्यामुळे काम व क्रोध ह्ा नवकारांिी हे शरीर सोडले आहे ॥
४॥

अभंगाचा अर्व समजण्यासाठीनच पार्श्वभम
ू ी :- ह्ा अभंगाचा अर्व दोि प्रकारांिी लावता येतो.
१) तुकाराम महाराजांची सािात्कारािंतर( ब्रह्मज्ञाि झाल्यावर) झालेली नस्र्ती ह्ा
अभंगामधूि प्रगट होते.
२) ब्रह्मज्ञाि झाल्यावरच सवव दु:खामधूि सुटका होते हे आपण जाणतोच.म्हणुि आपल्याला ही
नस्र्ती येण्यासाठी काय करावे लागेल त्याचे मागवदशवि ह्ाच अभंगाद्वारे नमळते.म्हणूि येर्े हे
मागवदशवि काय असावे ह्ावरच जेवढे समजले ते नलनहत आहे.
येर्े श्री िामदेव महाराजांचे दोि अभंग पाहणे उनचत ठरे ल. तुकाराम महाराजांचा अभंग ह्ाच
स्वरूपाचा आहे व मागे आपण पानहला आहे.( संदभव : - अभंग "कां रे िाठनवनस कृ पाळू
देवासी" म्हणुि येर्े िामदेव महाराज यांचे अभंग घेतले आहेत.
तुनझया सत्तेिे वेदांसी िंोलणे। सुयावसी चालणे तुनझया िंळे ॥
ऐसा तू समर्व ब्रह्मांडाचा धिी । वमव हें जाणुनि शरण आलो ॥
मेघांिी वषाववें पववती िंैसावें । वायूिे नवचरावे सत्ते तुझे ॥
िामा म्हणें कांही ि हाले साचार । प्रभू तू निधावर पांडूरंगा ॥ १ ॥
अच्युता अिंता श्रीधरा माधवा । देवा आदद देवा पांडुरंगा ॥
कृ ष्णा नवष्णु गोबवदा वामिा । तूनच िारायणा िामधारी ॥
मुकुंदा मुरारी प्रद्युम्ना के शवा । िाम सदानशवा शांतरूपा ॥
रूपानतत हरी दाखवीं सगूण । निरं तर ध्याि करी िामा ॥ २ ॥
अभंगाची भाषा व अर्व सरळच आहे. पनहल्या अभंगात िामदेव महाराज हेच सांगताहेत की
सवव सृष्ीचे व्यवहार भगवंताच्याच सत्तेखाली होत असतात. अगदी झाडाचे पाि सुद्धा त्याच्या
ईच्छेनविा हालत िाही.
पुढच्या दुसऱ्या अभंगामधे ह्ादेवाचे स्वरूप कसे आहे ते सांनगतले आहे.
पण असा हा खरा देव ( आदददेव) खरे तर तो अव्यक्तच आहे पण आपल्यासाठी सगूण रूपांमधे
आलेला

आहे.

( समर्ावचा

प्रभू

श्रीराम, तुकाराम, िामदेव , ज्ञािेर्श्रादद

संतांचा

पांडुरंग, मीरािंाईचा

श्रीकृ ष्ण )

. अभंगामधे

िामदेवमहाराजांिी

त्याची

ईतर

िांवे

जशी अच्युत, अिंत, श्रीधर, माधव वािगीदाखल सांनगतली आहेत.
ह्ा देवाचेच निरं तर ध्याि िामदेव महाराज करताहेत असे ते अभंगाच्या शेवटी म्हणत आहेत.

अभंगच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :हेच निरं तर म्हणजे सतत अखंड ध्याि कसे करायचे ते तुकाराम महाराजांचा अभंग सांगतो.
अभंगाचे चरण :- िंोलावा नवठ्ठल , पहावा नवठ्ठल …..:ह्ात आपल्याला हेच सांनगतले आहे की
आपण जे जे कांही पहात असतो ते सवव कांही भगवंतच आहे. हे समजण्यासाठी खालील नवचार
उपयोगी आहे.
मातीचा घडा करण्यास करणारा कुं भार, माती , पाणी तसेच शक्ती पण लागते. व ह्ाच
संदभावत सॄष्ीनिर्णमतीचा नवचार र्ोडक्यांत खालील प्रमाणे आहे.
अत्यंत प्राचीि अशा िासददय सुक्तामध्ये सूक्तकताव म्हणतो तसे सुरवातीला भगवंतानशवाय ईतर
कांहीच िव्हते. सॄष्ी निर्णमती कशी झाली हे सांगतािा आपली शास्त्रे पुढे म्हणतात की " एकोॊ॓हं
िंहुस्याम " असा आददसंकल्प निमावण झाला व त्यातूि नत्रगूण सत्व, रज, तम) व पंचभूते
निमावण झाली. भगवंतािे आपला अंश त्यात घातला व अिेक प्रानणमात्र निमावण झाले.
एकू ण काय तर भगवंतच सृष्ीनिर्णमतीसाठी लागणारे सामाि, शक्ती ,ज्ञाि सववकांही
झाला. ह्ाचा अर्व हाच की तो सगूण रूपािे प्रगट झाला. सवाांभूती तोच वसतो आहे.

हे समजूि सवाांशी गॊड िंोला , सवाांमधे भगवंत आहेच व म्हणूिच सतत त्याचेच आपल्याला
दशवि होतेच आहे, हे लिांत घ्यावे. त्यासाठी आपल्या मिामधे भगवंताच्या भेटीचीच आंस
असायला हवी. तोच आपल्याला सवव दु:खांमधूि कायमचा सोडवणारा आहे हे जर ध्यािी घेतले
तर अशी आंस आपोआपच मिामधे निमावण होते. ह्ालाच भक्तीचा उदय म्हणता येते.अभंगात
तुकाराम महाराजांिी हेच म्हटले आहे की अशी हांव ( आस) त्यांच्या मिामधे आहे.
मि असे भगवंतमय झाले, सवाांभूती तोच आहे हे मिापासूि पटले की मग मुख्यत: मिामधले
कामाचे नवचार प्रर्म िष् होतात. काम म्हणजे कामिा करणे-हवे-िको हे सवव उरत िाहीत.
ह्ाचे कारण हेच की मिाची संपूणव खात्री झालेली असते की जे कांही नमळते ते त्याच्याच
ईच्छेप्रमाणे व तोच माझी सवव काळजी करतो आहे. ह्ामुळे जर कांही मिाप्रमाणे झाले िाही
तरी वाईट वाटत िाही. कोणी कसेही िंोलले तरी आपली वाचा कठोर होत िाही. तरीही
क्रोधाचा आनवष्कार जर झाला तरी तो ताब्यात ठे वता येतो.
अर्ावत हे एका ददवसांत होत िसते. त्यासाठी सतत प्रयत्नच हवे. हे प्रयत्न म्हणजेच भगवंताचे
स्मरण ठे वणे. ह्ासाठी सवाांत सोपे साधि म्हणजे िामस्मरण करणे. त्याची आठवण सतत
जागी ठे वणे. ह्ासाठी आपल्याला कोठे ही विामधे जायची गरज िाही.मिाची ही नस्र्ती यावी
म्हणूि ि कं टाळता ; वर म्हटले तशी वागणूक आहे कां हे सतत स्वत:चीच परीिा करूि पहाचे
आहे व िंतर स्वत:ला सुधारायचे .

अभंगाची नशकवण :अभंगात म्हटल्याप्रमाणे असे प्रयत्न आपण करावे हीच ह्ा अभंगाची नशकवण आहे.
ॐ
***************

िामस्मरणाचे कसे करावे , स्मरणाचे महत्व सांगणारा अभंग :िाम संकीतवि साध पै सोपे। जळनतल पापे जन्मांतररची ॥ १॥
िलगे सायास जावे विांतरा । सुखे येतो घरा िारायण ॥ २॥
ठायीच िंैसोिी करा एकनचत्त । आवडी अिंत आळवावा॥ ३॥
रामकृ ष्ण हरी नवठ्ठला के शवा। मंत्र हा जपावा सवव काळ ॥ ४ ॥
यानवण आनणक िाही पै साधि । वाहतसे आण नवठोिंाची ॥ ५॥
तुका म्हणे सोपे आहे सवावहूनि । शाहाणा तो धणी घेतो येर्े ॥ ६॥
अभंगाचा शब्दार्व :िामसंकीतवि करणे हेच सवाांत सोपे साधि आहे, हे के ले की जन्मजन्मांतरीची पापे जळतात. हे
साधि करण्यासाठी माणसाला विविांतरास जावे लागत िाही. सायास करावे लागत िाहीत
व ,भगवंत सहज हृदयांत येतो. िामसंकीतावि करण्यासाठी मि एकनचत्त करावे व अिंताला
आळवावे. त्यासाठी रामकृ ष्ण, हरी, नवठ्ठल, के शवा, अशा कोणत्याही िामांचा मंत्र जप सवव
काळ करावा. तुका म्हणतो की हे असे एकमेव साधि त्याला भेटण्यासाठी आहे, व हेच खरे आहे
हे सांगंण्यासाठी नम प्रत्यि नवठ्ठलाचीच स्पर् गेऊि हे सांगतो आहे.
अभंगा मागची भूनमका :िामस्मरणािंद्दल मागच्या अिेक अभंगांमधे उल्लेख आला होता. ह्ा अभंगामधे िामस्मरणाची
पद्धत व महत्व स्पष् के लेले आहे
हरीपाठाच्या शेवटी हा अभंग म्हणण्याची वारकरी संप्रदायामधे पद्धत आहे.
ज्याला प्रपंचात राहूि परमार्व साधिा करायची आहे त्या प्रत्येकासाठी हा अभंग मागवदशवक
आहे.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :-

ह्ा साठी आपल्याला अभंगाच्या प्रत्येक चरणाचा अर्व पाहाणे आवश्यक आहे. म्हणूि
चरणा प्रमाणे अर्ावचे स्पष्ीकरण के लेले आहे.
१ ला चरण :-

िाम संकीतवि साध पै सोपे। जळनतल पापे जन्मांतररची ॥ १॥
िामस्मरण करणे , भगवंताच्या निरनिराळ्या गुणांचे वणवि करणे हा भगवद्प्राप्तीचा अत्यंत
सोपा मागव आहे. खरे पापकमव कोणते तर मी कताव असे समजूि कायव करणे हेच होय.. असे झाले
की भगवंताचा नवसर पडतो. मी पणािे कतृवत्व स्वत:कडे घेण्यािेच माणसाला के लेल्या कमाांची
िंरी वाईट फळे भोगण्याकररता पुि:पुि: जन्म घ्यायला लागतो. म्हणूि भगवंताला नवसरणे हेच
अत्यंत मोठे पापकमव होय. आपण गेले अिेक जन्म हेच के ले व त्यामुळे अिेक जन्मांमधील पापे
भोगण्या साठी पुि:पुि: जन्म घेतले.
पण आता चांगली वेळ आली आहे. भगवंताचे स्मरण ठे वि
ू तोच कताव व करनवता आहे हे
ध्यािांत ठे ऊिच सवव कांही करावे म्हणजे ही जन्मजन्मांतरीचे पापे िष् होतील असे हा चरण
सांगतो.
ह्ा साठी कसे वागायचे तो भाग आता पुढच्या चरणांमधे येतो आहे.

२ रा व ३ रा चरण:िलगे सायास जावे विांतरा । सुखे येतो घरा िारायण ॥ २॥
ठायीच िंैसोिी करा एकनचत्त । आवडी अिंत आळवावा॥ ३॥
िामस्मरण करण्यासाठी कांहीही सायास म्हणजे पराकोटीचे प्रयत्न करावे लागत िाहीत. आपले
व्यवहार संसाराची कामे सोडू ि जंगलामधे संन्यासी होऊि रहावे लागत िाही. एकच गोष्
करावी लागते ती म्हणजे हरीचे स्मरण अत्यंत प्रेमािे करावे लागते. सुरवतीला जरी
हरीिामस्मरण प्रेमिे झाले िाही तरी पण कडू औषधे जरी िावनडिे घेतली तरर रोग िंरा
करतात तसेच होते. पूवी के लेली पापे िष्च होतात व िवी निमावण होत िाहीत.
येर्े कोणी असे नवचारे ल की िामस्मरण कें व्हा , कसे व दकती वेळ करायचे. ह्ा प्रश्ाचे उत्तर
समर्व रामदास स्वामींिी दासिंोधामधे िामस्मरण भक्ती ह्ा समासांत ददले आहे. त्याचा
सारांश खालील प्रमाणे आहे.

िामस्मरण सवव काळी करावे म्हणजे सतत करावे. सुखाचे भोग अर्वा दु:खाचे ताप सहि करत
असताि , कोणतेहॊ काम करतािा , िामस्मरण स्मरावे. जीविामधे कशीही पररनस्र्ती आली
असली तरीही िामस्मरणाची कांस सोडू िय. र्ोडक्यांत म्हणजे भगवंताला ि नवसरता सवव
कांही करावे.

िामस्मरण दकती करावे ? ह्ा प्रश्ाचे उत्तर पण नमळते.ते खालील प्रमाणे आहे.
समर्ाांच्या अंत:काळच्या रचलेल्या अभंगामधे तसच २१ समासी जुन्या दासिंोधामधे समर्ाांिी
१३ कोटी ही संख्या सांनगतली आहे. सकाळी जागे झाल्यापासूि ते रात्री झोपी जाईपयांत जर
सतत िामस्मरण जो कोणी करत असेल त्याच्या कडू ि १३ कोटी संख्येचा जप साधारणत: १२
वषाांत होतो असे अिुमाि आहे. असो. एवढी मोठी संख्या ह्ाच साठी सांनगतली आहे की
िणभर सुद्धा भगवंताचा नवसर पडायला िको.
४र्ा चरण:-

रामकृ ष्ण हरी नवठ्ठला के शवा। मंत्र हा जपावा सवव काळ ॥ ४ ॥
स्मरणासाठी भगवंताचे कोणतेही िाम घेता येत.े हेच हा अभंगाचा चरण सांगतो. ज्या देवावर
भक्ताची श्रद्धा आहे ते िाम घेतले चालते. आकाशातूि पडलेले सवव पाणी जसे शेवटी सागरलाच
नमळते तसेच िाम कोणतेही घेतले तरी भगवंतालाच पोहोचते. असा ह्ाच अर्व घेता येतो.
५वा चरण :यानवण आनणक िाही पै साधि । वाहतसे आण नवठोिंाची ॥ ५॥
वरच्या चरणामधे तुकाराम महाराज हेच म्हणतात की : मी माझ्या नप्रय नवठ्ठलाची शपर् घेऊि
सांगतो की वर सांनगतल्याप्रमाणे जर तुम्ही परमार्व साधिा के ली तर पुरे आहे. दुसरी कोणतीही
साधिा करावी लागणार िाही " आपण ४९ व्या अभंगात पानहलेच होते की परमार्ावमधे
संतवचिांवर नवर्श्ास ठे वणे अत्यंत महत्वाचे आहे. " येर्े तर महाराजांिी आपल्याला ही
ग्वाहीच ददलेली आहे की माझ्यावचिांवर नवर्श्ास ठे वा व िामस्मरणाला लागा..
शेवटचा चरण:-

तुका म्हणे सोपे आहे सवावहूनि । शाहाणा तो धणी घेतो येर्े ॥ ६॥

म्हणुिच शेवटी पुन्हा महाराज म्हणताहेत की असे हे िामस्मरणाचे साध हे सवाांत सोपे साधि
आहे. जो शाहाणा आहे तोच माझे िंोल समजूि स्वत:चा फायदा करूि घेईल.
अभंगाची नशकवण :अशा पद्धतीिे िामस्मरण करूि तुम्हाला नमळालेल्या ह्ा अिमोल मिुष्यजन्माचे सार्वक करूि
घ्यावे हीच ह्ा अभंगाची नशकवण आहे.
ॐ
***************

भाग ७
नवनवध प्रार्विापर अभंग

प्रार्विापर अभंग १ल:
पूवी आपल्याकडे सकाली भूपाळ्या म्हणण्याची प्रर्ा होती. ट्या प्रर्ेत िंसणारा हा अभंग आहे.
उठा सकळ जि उठले िारायण । आिंदले मुनिजि नतन्ही लोक ॥ १॥
करा जयजयकार वाद्यांचा गजर । मृदग
ं नवणे अपार टाळ घोळ ॥ २ ॥
जोडोनिया कर मुख पहा सादर । पायांवरर नशर ठे वूनिया ॥ ३॥
तुका म्हणे काय पदढयेतें मागा । आपुलालें सांगा दु:ख सकळ ॥ ४॥
अभंगाचा शब्दार्व :िारायण उठले आहेत आता जागे व्हा . (िारायणाचे दशवि झाल्यािे ) नतन्ही लोकांमधील
मुनिजिांिा आिंद झाला आहे. ॥ १॥
भगवंताचा जयजयकार करा व मृदग
ंु , वीणा , टाळ इत्यादद वाद्यांचा गजर करा .॥ २॥
भगवंताचे श्रीमुख दोन्ही हातांिी िमस्कार करूि आदरािे पाहा. त्याच्या पायी डोके ठे वा ॥ ३॥
तुका म्हणतो की तुम्हाला जे दु:ख होते आहे ते त्याला सांगा व काय हवे ते त्याच्याकडे मागा।
४॥
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :तसे वरवर पानहले तर अभंगाचा अर्व अगदी सोपा वाटतो व आहे पण .अभंगाच्या पनहल्याच
चरणामधे महाराज म्हणतात की भगवंत आत जागा झाला आहे. तेंव्हा आता तुम्ही झोपू
िका . त्याचे दशवि झाल्यािे सवव मुनिजि आिंददत झाले आहेत.
पण खरे च भगवंत झोपला होता कां ? मुळीच िाही पण भक्ताला त्याच्यावरच्या प्रेमामुळे वाटते
की त्याला पण आपल्यासारखीच झोपेची गरज असणार व तो पण रात्री
झोपतो. ह्ानवचारामुळेच आपल्याकडे सकाळी कांकड आरनत, तसेच रात्री शेजारती म्हणतात.
ज्यावेळेला माणसाला कळते की आतापयांत त्यािे सवव वेळ काळ उगाचच ऐनहका वस्तूंच्या मागे
धावण्यात व्यर्व घालनवला आहे ती वेळ म्हणजे खरी जागे झाल्याची वेळ आहे. ह्ावेनळच

भगवंताचे दशवि व्हावे ही ईच्छा मिामधे जागॄत होऊि माणूस भगवंताची भक्ती करू लागतो.
मग त्याला देवाच्या िावािे जयजयकार करावासा वाटतो. त्यचे भजि टाळ मृदग
ं इत्यादी वाद्ये
वाजवूि करावेसे वाटते.
जे असे आधीच जागे झाले आहेत व ज्यांिी िवनवधाभनक्त, योग ककवा कोणत्याही मागाविे
जाऊि भगवंताची भेट घेतली आहे असे संतजि म्हणुिच िेहमी भगवंताच्या दशविाची अिुभूनत
घेत आिंदामधे मग्न असतात.
ह्ाच नस्र्तीचे वणवि अभंगाच्या पनहल्या व दुसऱ्या चरणामधे महाराजािी के लेले आहे.
अभंगाच्या ३ व ४ चरणामधे तुकाराम महाराज म्हणतात की भगवंताचे दशवि घ्या , त्याच्या
पायांवर डोके ठे वा व असे शरण जाऊि जे काय मागायचे ते मागा.
खरे तर भगवंत सववत्रच आहे.म्हणजेच आपल्या हृदयांतील अंतरात्मा पण तोच आहे. मायेच्या
अंमलाखाली आपण असल्यािे आपल्याला ह्ाचा अिुभव िाही. म्हणुिच अिुभव येईपयांत
द्वैतामधे राहूिच भगवंताची भक्ती करावी त्याला अिन्य शरण जावे हाच सवव संतांचा उपदेश
आहे. असो. तसेच भगवंत हा सगूण आहे तसाच निगूवण अव्यक्त पण आहे. सववसामन्यांसाठी
सगूण रूपी भगवंताचे भजि करणेच सोपे व योग्य असते.
आपण आपले डोके ज्याच्या पायांशी आपण ठे वतो त्याला आपण पूणव शरण गेलेलो असतो. असे
शरण जाणे ह्ामधे "आपले सववस्व तोच आहे, त्याला सवव कांही ठाऊक आहे ,आपल्यासाठी
योग्य काय व अयोग्य काय आहे ते त्याला माहीत आहे व म्हणुिच तो आपले सवव संकटांमधूि
रिण करे लच " ही खात्रीची भाविा असणे महत्वाचे असते.
म्हणूिच तुकाराम महाराज म्हणतात की अशा तुमच्या नप्रय भगवंताच्य़ा प्रनतमेचे दशवि
घ्या. त्याच्या पायांशी डोके ठे वूि त्याला शरण जा. दोन्ही हात जोडू ि त्याला प्रणाम िमस्कार
करा तुकाराम महाराज पुढे हे पण म्हणताहेत की त्याच्याकडे जे काय मागायचे ते मागा.
भगवंताकडे काय मागावे ? ह्ा प्रश्ाचे उत्तर प्रत्येकासाठी वेगवेगळे आहे.

समर्ाांचा एक श्लोक येर्े प्रस्तुत करता के ला आहे.
घरी कामधेिू पुढे ताक मागे । हरीिंोध सांडूिी वेवाद मागें।
करीं सार बचतामणी काच खंड।े तया मागतां देत आहे उदंडे ॥
ज्याचे मि ऐनहकाकडे गुंतले आहे तो ऐनहक सुखाचीच मागणी करे ल. तसे करणे म्हणजे
बचतामणी कडे काचेचे तुकडे मागण्यासारखे असते ककवा कामधेिक
ू डे ताकाची मागणी
करण्यासारखे हे आहे..

भगवंत द्यायला तयारच असतो पण काय मागावे हे म्हणुिच नववेकािे ठरनवणे
उत्तम .मागायचेच आहे तर मग सवव दु:खांपासूि िेहमी करता मुक्ती कां ि मागावी ?तुकाराम
महाराजांचाच एक प्रनसद्ध अभंग आहे. त्याचा पनहला चरण " सदा माझे डोळे जडो तुझे मूती ।
रखुमाईच्या पती सोयररया " असा आहे.". ह्ा अभंगात त्यांिी भगवंताकडे फक्त त्याची भक्ती
घडावी एवढेच मानगतले आहे. तो अभंग पुढे आपण पाहूच. समर्व रामदासांचे " रघूिायका
मागणे हेची आता " हा शेवटचा चरण असलेले करूणाष्क म्हणजे आपण काय मागावे ह्ाचे
उत्तम उदाहरण आहे. असो.

अभंगाची नशकवण :वर नलनहल्या प्रमाणे भाव ठे वि
ू भगवंतास शरण जा. स्वत:ची सवव दु;खे त्याला सांगा व जे
काय हवे ते मागा . तुम्ही खरे च जर असे संपण
ू व शरगागत भावािे देवा कडे जाल तर तो तुमच्या
सवव ईच्छा पूणव करे ल हे हा अभंग सांगतो. .आपल्याला अशी जणू ग्वाहीच येर्े नमळते आहे. व
ह्ा दॄष्ीिे हा एक महत्वाचा अभंग आपण येर्े पानहला आहे.
ॐ
*******************
अभंग :- शरणागत भावािे के लेली प्रार्विा

सदा माझे डोळा जडो तुझी मूती । रखुमाईच्या पती सोयरीया ॥ १ ॥
गोड तुझे रूप गोड तुझे िाम । देई मज प्रेम सवव काळ ॥ २ ॥
नवठोिंा माउनलये हानच वर देई । संचरोनि राही हृदयामाजी ॥ ३ ।
तुका म्हणे कांही ि मागो आणीक । तुझे पायी सुख सवव आहे ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व :
हे रखुमाईच्या पती पांडुरंगा माझ्या डोळ्यांिी मी तुझेच रूप पाहॊ ॥ १॥
तुझे रूप व िांव दोन्हीही गोड वाटतात. माझ्यावर तुझी कृ पा तुझे प्रेम सतत राहॊ ॥ २॥
हे माझे नवठु माई मला हाच वर दे की तूं माझ्या हृदयामधे िेहमी राहशील ॥ ३॥
तुका म्हणतो की मला आणखी कांनहही िको आहे कारण तुझ्या चरणांपाशीच सवे सुखे
आहेत। ४॥
अभंगामागची भूनमका कोणती त्याचे माहीती :
ह्ा अभंगामधे तुकाराम महाराज त्यांच्या आवडत्या दैवताशी नवययला िंरोिंर िंोलत आहेत व
प्रार्विा करीत आहेत की मी जे वर मागणार आहे ते नवठोिंा माऊलीिे द्यावे.
संत तुकाराम महाराजांची भक्त म्हणूि जी नस्र्नत आहे ती अत्यंत तीव्र कोटीची आहे. अशा
भक्तीला " परा भक्ती " असे िांव आहे. भनक्त करतांिा आपण भगवंतास सगुण रूपा मधे
पाहतो. भक्ती ह मिाचा भाव आहे व ह्ाभावात भक्ताला भगवंतानवषयी पराकोटीचे प्रेम
वाटते, इतर कोठल्याही ऐनहक वस्तु आवडत िाहीत. ह्ामुळे ईर्श्र भेट होते. असे भक्तपहायला
नमळणे अत्यंत दुलभ
व योग असतो.
भगवदभक्तांचे तीि प्रकार आहेत. श्रीमद्भगवद्गीतेमधे ह्ा तीि प्रकारच्या भक्तांचे वणवि येत.े
असे म्हणता येईल की भक्तीच्या ह्ा निरनिराळ्या पातळ्या आहेत.
१) अर्ावर्ी भक्त: असे भक्त ऐहीक सुखे व ऐहीक जगामधे भोगावी लागणारी दु:खे
यांच्या पासूि मुक्त व्हावे , जगामधे आपले िांव व्हावे, प्रनसनद्ध नमळावी , भरपूर पैसा
संपत्ती

नमळावी

भक्ती "म्हणतात.

म्हणूि

भगवंताची

भक्ती

करतात. अश्या

भक्तीला " सकाम

२) नजज्ञासू भक्त: ह्ांिा सत्य काय आहे हे जाणूि घ्यायचे असते. म्हणूि ते भगवंताची
भक्ती करतात.
३) ज्ञािी भक्त : ह्ा भक्तांिा भगवंत आकळलेला असतो. तरीही ते भगवंताची द्वैतामधे
द्वैतमय दॄश्य जगात राहत असल्यामुळे भगवंताची भनक्त करतात. असे भक्त आपण
कॊणीएक भावामधे भगवंताशी िाते जोडू ि असलेले पाहतो. जसा अजुविाचा सख्यभाव
होता, यशोदमातेचा वात्सल्याचा भाव होता, मीरािंाईंचा मधुर भाव होता. कांही भक्त
भगवताचे सेवक दास ह्ा भावांत होते. जसे पुरंदरदास, रामदास स्वामी इत्यादी
तुकाराम महाराजांचा भाव लहाि िंाळासारखा आहे. ते आपल्या नवठ्ठलाला आई ह्ा
भावांत पहात असत. अभंगामधे ते भगवंताला "नवठोिंा माऊली "म्हणत आहेत.
ह्ा सर्ववच भक्तांची भगवंतावर निष्काम भक्ती नप्रती होती. भगवंताकडू ि कसनलही अपेिा ि
असणारी अशी ही भनक्तची सवोच्च पायरी आहे.
आपण सववच जण खरतर अर्ावर्ी भक्त आहोत. आपल्याला देवाची भक्ती ह्ासाठी करण्याची
िंुद्धी झाली आहे कारण आपल्याला त्याच्याकडू ि कांहीतरी हवे आहे व तो ते देईल असा र्ोडसा
नवर्श्ास वाटतो आहे. कोणतीही पूजा जरतािा तर आपण संकल्पच करतो व िंतरच पूजा
करतो. पूजेचा

संकल्प

पण

हाच

असतो

की

भगवंतािे

सवाांिा

िेम, स्र्ैयव , आयुष्य , आरोग्य , संपत्ती इत्यादी सवव द्यावे. इतरनह मागण्या म्हणजे चांगली पनत्न
ककव पती, चांगली मुले , यादी ि संपणारी होईल!
साधारणत: पूजा,यज्ञ, होम वगैरे करणारी मंडळी सकाम भक्तच करतात. प्रत्येकाची कांनहतरी
ईच्छा असते ती पूणव व्हावी म्हणूि हे सवव सकाम भक्त करतात.

येर्े हे लिांत घेणे आवश्यक आहे की अपूणव रानहलेल्या ईच्छा, वासिा यांच्या पूती साठीच
जीवाला अिेक जन्म घ्यावे लागतात. ह्ामुळे वासिा पूती होते पण दुख:ही भोगावे लागणे
चालू राहते. जन्म-मृत्युचक्रांत अडकण्याचे हे कारण आहे .\
फक्त खरी निष्काम भक्तीच ह्ा कारणास्तव घडायला हवी.

अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :
संत तुकाराम महाराज ह्ा अभंगात पांडुरंगा कडे ही प्रार्विा करीत आहेत की त्यािे अशी
निष्काम भक्ती करण्याची िंुद्धी द्यावी.
अभंगाच्या पनहल्याचरणांत ते मागतात की त्यांिा पांडुरंगाच्या सुंदर रूपाचा व गोड िांवाच
कधीही नवसर होऊ िये. अभंगाची भाषाच तुकाराम महाराजांची परा भक्तीची नस्र्ती स्पष्
करते.
श्री. गोंदवलेकर महाराज ( महाराष्ांतले एक अनलकडचे संत ) म्हणतात जेंव्हा भगवंतािंद्दल
असीम प्रेम वाटू लागते तेंव्हा त्याचे िाम गॊड होते. अभग नलनहतांिा त्यांिा असा अिुभव
प्रत्यि येत होता हे पण स्पष्च आहे. त्या नशवाय पांडुरंगाच्या मूतीचे खरे सौंदयव व िामाची
खरी गोडी चाखणेच शक्य िाही. त्यािा भगवंताकडू ि फक्त प्रेम हवे आहे िंाकी कांहीही िको
आहे.
अभंगाची नशकवण :
हा अभंग हेच दशवनवतो की आपली देवावरची भनक्त निष्कामच असावी. व अशी भक्ती घडावी
म्हणुि आपण भगवंताची प्रार्विा करूया कारण मग मोिाची वेळ दुर असणार िाही.
ॐ
**********************
प्रार्विापर अभंग : शरणागत भाव दशवनवणारा
आता के शी राजा हेनच नविवनण । मस्तक चरणी ठे नवतसे ॥ १ ॥
देह असो माझा भलनतयें ठायी । नचत्त तुइया पायीं असों द्यावें ॥ २ \\
काळाचें खंडण घडावें बचति । तिमिधि नवन्मुखता ॥ ३ ॥
कफ वात नपत्त देह अवसािीं । ठे वावी वारूबि दुरुतें बह ॥ ४ ॥
सावध तों माझीं इं दद्रयें सकळ । ददली एक वेळ हाक आधीं ॥ ५ ॥
तुका म्हणी तूं या सकळाचा जनिता । येर्ें ऐक्यता सकळांसी ॥ ६ ॥

अभंगाचा शब्दार्व :हे के शवा तुझ्या चरणांवर डोके ठे वूि आता माझी हीच नविवनण आहे की माझा देह कोठे ही
असूद,े पण माझे नचत्त तुझ्या चरणांपाशीच असूद.े माझे बचति हा देह, मि, द्रव्य ह्ांपासूि
नवन्मुख होऊि होवो व ह्ा बचतिाच माझा सवव काळ जावो. ह्ा देहाच्या रठकाणी कफ ,वात
,नपत्त हे दोष आहेत त्यांचे तूच निवारण कर.आतापयांत माझी ईंदद्रये सावध आहेअ व म्हणुि मी
ही हदकगत तुला कळवतो आहे. तूच सवाांचा निमावता आहेअस व तुका म्हणतो की म्हणुिच
तुझ्याच पाय़ी सवाांचा मेळ िंसेल.
अभंगाचा सखोल अर्व :आपण जाणतोच की तुकाराम महाराज हे स्वत: ब्रह्मज्ञािी होते पण सववच संतांिाइतर
िंद्धजिांचाही उद्धार व्हावा हीच ईच्छा असते तशी त्यांिा पण आहे. हा अभंग त्याच
कळवळ्य़ािे नलनहलेला आहे.
आपण द्वैतामधे आहोत म्हणजेच भगवंत व आपण वेगळे आहोत असे आपल्याला वाटते. ह्ाच
द्वैताच्या भूनमके मधूि ह्ा अभंगामधे भगवंताला महाराज एक नविवणी करताहेत. ती नविवणी
नववेक नवचार घडावा ह्ासाठीच आहे. ह्ा नववेका साठीच येर्े मागवदशवि के लेले आहे. कसे ते
अभंगाचा अर्व पानहला की कळते.
अभंगाच्या पनहल्याच दोि चरणांत महाराज म्हणतात की हे के शीराजा ( कृ ष्णा पांडुरंगा) तुझ्या
चरणी मस्तक ठे वूि माझी हीच नविवणी आहे की माझा हा देह कश्याही पररनस्र्ती मधे राहू
दे; पण माझे नचत्त मात्र तुझ्या पायां ठायीच राहू द्यावे..
येर्े मिा ऐवजी नचत्त हा शब्द वापरला आहे. ह्ाचे कारण हेच असावे की आपल्या नचतामधेच
प्रर्म वासिेचा िंुडिंुडा वर येतो. त्यालाच स्फु रण असे िांव आहे. ह्ा स्फु रणावर पुढचे सवव
कायव घडते. (िंुनद्ध काय करायचे ह्ाचा निणवय देते. मगच कायव प्रत्यिात घडते.)

नचत्तामधेच

सवव

वासिा; फक्त

ह्ा

जन्मा

मधल्याच

िव्हेत

तर

पूवीच्या

अिेक

जन्मांिधल्या; िंीजरुपािे साठवलेल्या असतात. आपण कळत वा िकळत सकाम कमव करूि
त्यांमधे भरच घालत असतो.
आपण कोणतेही कमव के ले की त्याचे दोि अंकूर तयार होतात. त्यातल एक वासिेचा व दुसरा
भोगाचा असतो.
उदा. जर आपण पेढा खाल्ला तर भोग नमळतो तो गोनडचा व मिामधे पेवय़ाच्या चनवच्या
आठवण रुपािे वासिा नचत्तामधे िंीजरूपािे साठवली जाते. ती कधीतरी वर येते व तोच भोग
पुि: भोगावासा वाटतो.
समर्व रामदास म्हणतात " जन्म घेणे वासिेच्या संगतीिे" व ह्ाच कारणासाठी "नचत्त " हा
शब्द येर्े आलेला आहे.
जर जन्ममरणाच्या फे ऱ्या मधूि सुटका हवी असेल तर नचतामधे अशी कांही साठवण व्हायला
हवी जेणेकरूि िव्या वासिा तेर्े साठवल्याच जाऊ ियेत. अर्ावत हरीिाम , भगवंताचे
रूप, हेच जर नचतामधे सतत असेल तरच हे घडू शकते. म्हणूि महाराज म्हणतात की " हे
कृ ष्णा माझे नचत्त हे तुझे पायी असो दे" .एवढे पुरे.मग माझा देह कोणत्याही पररनस्र्तीत कां
असेिा त्याला माझी हरकत िाही. आपला देहा कॊणत्या नस्र्तीत आहे हे आपल्या हाती
िसते. िंालपण, तरूणपण, वाधवक्य ह्ा देहाच्या निरनिराळ्या अवस्र्ा, तसेच शरीराच्या
जागृत , स्वप्न , सुषुनप्त ह्ा अवस्र्ा.ह्ा सवावमधे माझे नचत्त तुझ्या पायी असावे ही प्रार्विा ह्ा
रठकाणी आहे.
आपल्या मिाचे वैनशष्ठ्य हे जरी आहे की त्याला एखाद्या गोष्ीचा जर ध्यास लागला तर मग
ईतर काही सुचत िाही तरी ही नस्र्नत फार वेळापयांत रटकत िाही . माया ह्ा भगवंताच्या
शक्तीच्या जोरामुळे माणूस शरीराचे सुख, मिाचे सुख, पैसा ह्ामधेच गुत
ं तो. हे अगदी िकळत
व सहजपणे होत असते. . जर ति, मि व धिाच्या िंािंतीत नवन्मुखता म्हणजे नवरनक्त आली व
भगवंताच्या भेरटची आस लागली तर मग मात्र नचत्त्तामधे फक्त भगवंतच उरतो ककवा
उरे ल. "जन्ममरणापासूि सुटका होणे म्हणजेच " काळाचे खंडि अर्वा िाश -मृत्यूवर नवजय
होय.” ह्ासाठीच " तुझे बचति माझ्याकडू ि होवो " हे मागणे अभंगाच्या नतसऱ्या चरणामधे
आहे.

चौर्थया चरणाचा अर्व समजण्यासाठी हे पण लिांत घ्यायचे की मि पण स्वस्र् निरोगीच
रहायला हवे. मिाच्ह्ा नवकारामुळेच खरे तर शरीरास रोग होतात हे आपण जाणतोच. ह्ा
नशवाय पूवव कमाविुसार शरीर धारणा झाली की त्याला रोग आजार हे कनधतरी
होणारच. आपला िेहमीचाच अिुभव आहे की र्ोडे जरी डोके दुखले ककवा सदीिे पछाडले तर
कें व्हा एकदा िंरा होईि एवढाच नवचार मिामधे घोळत रहातो.. आयुवेदाप्रमाणे जेव्हा
कफ, वात, नपत्त ह्ांचे संतुलि निंघडते तेंव्हा माणूस आजारी पडतो. आजार झाला की मग
भगवंताचे स्मरण करणे कठीण होते
श्री. रामकृ ष्ण परमहंसांचे गुरु तोतापुरी एकदा नडसेंरी िे आजारी झाले व एवढे त्रासले की
गंगेमधे देहनवसजविासाठी गेल.े पण त्यांिा आढळले की पाण्यात ते िंुडूच शकत िव्हते. मग
त्यांिा कळले की अगदी ब्रह्मज्ञािी असला तरी त्याचे जगामधले य्त्ववहार हे भगवंताच्या ईच्छे
प्रमाणेच घडत असतात. हे अर्ावतच तुकाराम महाराजांिा माहीत आहे व म्हणूिच महाराजांिी
अभंगाच्या ४ र्थया चरणांत प्रार्विा के ली आहे की हे देवा मला देहाच्या आजारपणांपासूि दुर
ठे व.
हठयोगामधे म्हणूिच सववप्रर्म शरीरस्वास्र्थयाकडे लि के नन्द्रत करतात.
" शरीर आद्यं ि खलु सवव धमव साधिात् " हे संस्कृ त वचि सुप्रनसद्ध आहे.
येर्े आणखी एक गोष् लिांत घ्यायची आहे ती म्हणजे खरा भक्त हा भगवंताला अिन्य भावे
शरणागत असतो. जे जे कांही घडते ते भगवंताच्या ईच्छेप्रमाणे घडत आहे ही अश्या भक्ताची
धारणा असते. महाराजांची हीच धारणा आहे म्हणूि त्यांिी भगवंताला वरीलप्रमाणे नविवणी
के ली आहे म्हणजे भगवंताठायी अिन्य भाव पण
असायला हवा
मग आपले प्रयत्न काय असावे? प्रयत्नांची खरच गरज आहे कां? हे प्रश् पुढे येऊ शकतांत. असे
प्रश् महाराजांिाही पूवी पडले असणारच. त्याचे उत्तर पण त्यांिा नमळाले होते तेच ह्ा पुढच्या
५व्या व ६व्या चरणांमधे येत.े

महाराज म्हणतात " मला माहीत आहे की माझे मि इं दद्रयांच्या मागे ि जाऊ देणे म्हणजेच
वासिांिा मी िंळी पडायचे िाही हा प्रयत्न मी करायला हवा. देवा तू ह्ािंद्दल पुवी मला हांक
देऊि हे सांनगतले आहेस व ते मी नवसरलेलो िाही. मी ह्ािंािंत सावधच आहे.”
श्रेय ( जे प्राप्त करायचे आहे ते अम्ररत्व ककवा ईर्श्राची भेट ) हे भक्ताचे मुख्य फार मोठे ध्येय
आहे म्हणूि प्रयत्न पण तसेच पराकाष्ेचे लागत्तात. हे प्रयत्न करण्याची िंुद्धीदेणाराही
भगवंतचच आहे.
हेच समजण्यासाठी आपल्या जीविात अिेक कठीण प्रसंग येतात. हीच भगवंताची हांक
होय. पण ही भगवंताची हाक फार र्ोडेजण ऐकतात. . आपली वासिा काय आहे हे पाहाण्याचे
सावधपण ठे वणे हाच खरा प्रयत्न होय. हा प्रयत्न करणे आपल्या हाती आहे.
म्हणुिच तुकाराम महाराज शेवटी म्हणतात की हे पांडुरंगा तुच सवावचा निमावता
आहेस. ह्ािंद्दल सवाांचे एकमतच आहे.
हे सवव ध्यािी धरूिच महाराजांिी हा नविवणीचा अभंग नलनहला आहे.
अभंगाची नशकवण :
या अभंगावरूि आपण हेच नशकतो की " आहे नततुके देवाचे " , " कतावकरनवता तो भगवंतच
आहे" हे समजूि रहावे. त्याचे स्मरण सतत ठे वण्याचा प्रयत्न करत रहावे. प्रयत्नांिा तोच यश
देईल नह खात्री ठे वावी" मगच मिुष्य जन्माचे सार्वक होईल.ह्ा नशवाय आपले प्रयत्न शरीर व
मि दोन्ही निरोगी रहावे ह्ासाठी तर हवेतच. म्हणजेच रोज पुरेसा व्यायाम , ध्याि, योग्य
ग्रंर्ांचे वाचि सत्संग इत्यादी हे पण करायला हवेत.
तसेच मुख्य प्रयत्न हे मिावर तािंा नमळवण्यासाठी करायला हवेत त्यासाठीच " जे जी घडते
त्याचा कताव मी िाही तर भगवंतािेच मला आलेले प्रत्येक काम ददले आहे व मी ते िीटच
करे ि " ही धारणा सतत जागी ठे वायची आहे.
ॐ
*************

प्रार्विापर अभंग : गोड िंोलणे असावे
घेईं घेईं माझे वाचे । गोड िाम नवठोिंाचें ॥१ ॥
तुम्ही घ्यारे डोळॆ सुख । पहा नवठोिंाचे मुख ॥ २॥
तुम्ही आईकारे काि । माझ्या नवठोिंाचे गुण ॥ ३ ॥
मिा तेर्ें धांव घेई । राहें नवठोिंाचे पायीं ॥ ४॥
तुका म्हणे जीवा । िको सोडू ं या के शवा ॥ ५॥
अभंगाचा शब्दार्व :हे माझ्या वाचे, तू नवठोिंाचे गोड िांव घे. हे डोळे हो तुम्ही सदा नवठ्ठलाचे मुख दशवि घ्या, हे
श्रवणॆंदद्रयांिो तुम्ही नवठठलाचे गुणवणवि ऐका. हे मिा नवठोिंाच्या पायांपाशी धाव घे. तुका
म्हणतो हे माझ्या जीवा तू नवठ्ठलाला नवसंिंू िको.
अभंगामागची भूनमका :आपण आनधच्या अभंगाचा अर्व समजूि घेतला तेंव्हा पानहलेच आहे की सववच संतांिी
िामस्मरणावर भर ददलेला आहे. संत रामदासस्वामी , वासुदव
े ािंद सरस्वती ( गरुडेर्श्र
येर्ील) यांिी तर हे ही सांनगतले आहे की " जर एखाद्यािे साडॆतीि कोटी जप के ला तर त्याला
स्विामधे व जेंव्हा १३ कोटी पूणव होईल तेंव्हा प्रत्यि जागृतावस्र्ेतच भगवंताचा सािात्कार
होईल.
ह्ा दोिही संख्या खूप मोठ्या वाटतात. आपल्यापैकी िंरच जण वयाच्या ५०-५५ िंतर
अध्यात्माचा शोध घ्यायला लागलो आहोत. जर रोज ५ तास जप के ला तर १ कोटी जपसंख्या
पूणव होण्यास ६ वषे व १३ कोटीस ६६ ते ७० वषे लागतील. म्हणजे ह्ाजन्मी मोि अशक्यच
आहे असे वाटेल. ह्ाचे कारण म्हणजे आपल्याला संसाराची कामे सोडू ि फक्त जप करत िंसावे
लागेल. पण असे वागणे िक्कीच घातकच असते ह्ात संशय िाही
पण आता आपल्यापाशी फार र्ोडा वेळ उरलेला हे असे वाटणे पण चूकच आहे.

मागे पानहलेल्या प्रमाणे हा अभंगसुद्धा आपल्याला काय उपाय करायचा तेच मागवदशवि करतो
आहे. तो उपाय अभंगात सनवस्तर रीत्या ददलेला आहे. सारांश खालॊ देत आहे. मिाची एक
नवनशष् तयारी फक्त असायला हवी आपल्या सवव ज्ञािेंदद्रयांिा व मिाला ताब्यात ठे वणे जर के ले
तर आपली प्रपंचातली सवव कामे करूिसुद्धा परमार्व साधता येईल.
अभंगाच्या अर्ावचे स्पनष्करण :१ला चरण:- सववप्रर्म महाराज म्हणतात की त्यांच्या वाचेिे भगवंताचे गोड िांव घ्यावे. ह्ाला
िंराच सखोल अर्व आहे. आपण वैखरीत ( ईतरांिा िंोलणे ऐकू येईल असे म्हणजे संवाद करत
असताि ) िेहमी िंोलतो. तसेच मिातल्या मिात पण िंोलतो. जर सवाांभूती भगवंत आहे हे
मिास पटले तरच आपले इतरांिंरोिंरचे िंोलणे गोड होईल. असे िंोलणे म्हणजेच " नवठोिंाचे
गोड िाव घेणे होय" कधीही कोणालाच राग आला असला तररपण ककव श, मिाला जखम
करणारे , उद्वेग वाटेल, दु:ख होईल असे िंोलू िये हेच येर्े सांनगतले आहे. त्यामागची
भूनमका : सवाांभूती भगवंत पाहाणे हीच असायला हवी.
२रा चरण;:- ह्ारठकाणी महाराज म्हणतात की त्यािा सतत सववत्र नस्मतहास्यकरणारे
नवठोिंाचे मुख ददसावे. नवठोिंा म्हणजेच पांडुरंग .हे भगवाि श्रीकॄ ष्णांचेच एक िांव आहे. हे
सवव जगत् भगवंतािेच व्यापले आहे असे ईशोपनिषद सांगते. सवव संतांच पण हाच स्वािुभव
आहे. अशी दॄष्ी ठे वली की सवव जगत आिंदमय आहे हेच अिुभवास येते. अशी जगाकडे
पाहण्याची दॄष्ी असावी हेच येर्े सांनगतले आहे.
३रा चरण :- ह्ा चरणामधे तुकाराम महाराज म्हणतात की त्यांच्या कािांिी भगवंताचे
गुंणवणवि

ऐकू

येवो. असे

गुणवणवि

जेर्े

चालू

असेते

तेर्े

कोणनतही

भांडणे , वादनववाद , आरडओरडा िसतो. र्ोडक्यांत म्हणजे जेर्े वाचेिे गोड शब्द आहेत ते
भगवंताचे कीतविच जणू असते.
जरा नवचार के ला तर असे म्हणता येते की गोड िंोलण्यािे दुसऱ्या च्या अंतरात्म्यास आिंदच
होतो म्हणजेच असे गोड िंोलणे हे भगवंताचे कीतवि कां म्हणता येते ते पटू शकते.
तुकाराम महाराजांिा हेच येर्े िंहुतेक सांगायचे आहे. निदाि मला तरी असेच वाटते.

४र्ा व ५ वा चरण :- येर्े तुकाराम महाराज सांगतात की त्यांचे मि सतत भगवंताच्या
पाय़ांशी राहो. व " ह्ा के शवाला कधीही सोडू िका " असा उपदेश पण त्यांिी के लेला आहे.

येर्े त्यांिी " हा के शव " हे शब्द वापरूि आपल्याला हेच सांनगतले आहे की ते भगवंतास प्रत्यि
सतत िंघत आहेत. तो आहेच हेच सत्य आहे हे येर्े ठासूि सांनगतले आहे. ह्ाचाच अर्व हा पण
आहे की हा संपण
ू व अभंग ज्यांिा भगवंताच्या भेटीची आंस लागली आहे त्यांिा
मागवदशविासाठीच जणू नलनहलेला आहे.
जवळपास ह्ाच अर्ावचा एक श्लोक नशवमािसपूजेमधे आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे.
आत्मा त्वं नगररजा मनत: सहचरा प्राणा: शरीरं गह
ृ म् ।
पूजा ते नवनवधोपभोगरचिा निद्रा समानध:नस्र्नत:।
संचार: पदयो: प्रदनिणनवनध: : स्तोत्रानण सवाव नगरो ।
यद्यत्कमव करोनम तत्त्दनखलं शम्भो तवाराधिम् ॥
श्लोकाचा अर्व :- हे नशवा ! तूच शरीरस्र् आत्मा आहेस . िंुद्धी हीच पाववती आहे व शइर हेच
त्यांचे राहण्याचे रठकाण आहे. देहािे पंचइं दद्रयांद्वारे घेतलेले भोगच तुझी पूजा आहे. निद्रा हीच
समाधीची नस्र्ती आहे. पायानम्न के लेला संचर हीच जणू तुला घातलेली प्रदिीणा आहे. जे जे
िंोलणे घडले तीच तुझी स्तुती आहे. हे नशवा मी जे जे कमव करतो आहे ती तुझी आराधिाच
आहे.
तुकाराम महाराजांिी स्वािुभवावर आधररत अभंगामधे हेच वेगळ्या शब्दांमधे नलनहले आहे

जीवन्मुक्त व्यक्ती जगामधे कशी राहते त्याचेच हे वणवि आहे असेही म्हणता येईल. असो.
अभंगाची नशकवण :- खालीलप्रमाणे आहे.
१) जगाशी कसे वतवि असावे .
२) सवाांभत
ू ी भगवंतास पाहावे व तसे वागावे. हाच मुख्य मुदा आहे.
३) सवाांशीच आदरािे , प्रेमािे िंोलावे.
४) सवव सृष्ी भगवंतच आहे म्हणूि वस्तूचे िुकसाि करू िये.

५) प्रत्येक कायव भगवंताची पूजा असे समजूिच िीट करावे.
ॐ
**************

प्रार्विापर अभंग : मिाला आवर घालता यावा ह्ा साठीचा.
मि माझे चपळ । ि राहे नििंळ । घनड घनड पळ पळ नस्र्र िाही ॥ १ ॥
आता तू उदास िव्हे िारायणा । धावे मज दीिा गांनजयले ॥ २ ॥
धाव घाली पुढे इं दद्रयांचे ओढी । के ले तडातोडी नचत्त माझे ॥ ३ ॥
तुका म्हणे माझा ि चले सायास । रानहलो हे आस धरोनि तुझी ॥ ४ ॥
अभंगाचा शब्दार्व:माझे मि अत्यंतचपळ आहे व कोठे ही िणभसुद्धा नस्र्र रहात िाही. सारखे एकडेनतकडे पळत
असते ॥ १॥
हे िारायणा तू माझ्यािंािंतीत उदास होऊ िकोस . मला ह्ापररनस्र्तीतूि वाचवायला
धाव. मी अगदी दीिवाणा झालो आहे व ह्ा पररनस्र्तीमुळे गांजूि गेलो आहे ॥ २ ॥
माझे नचत्त इं दद्रयांच्या नवषयां मागे धावते व समाधाि ि नमळाल्यामूळे जणू नचत्तचे तुकडे झाले
आहेत. ॥ ३॥
तुका म्हणतो की माझे सवव प्रयत्न अपूरे पडत आहेत. आता मला कळू ि चुकले आहे
व म्हणूि मला हीच आशा आहे की ( हे िारायणा) तूच ह्ातूि सोडवशील ॥ ४॥
अभंगाचा अर्व समजण्यासाटी आवश्यक मानहती :आपण आधीच्या अिेक अभंगाच्या नववरणामधे पानहलेच आहे की माणसाचे मि हे सतत
पंचेंदद्रयांच्या कोठल्यातरी एका नवषयांमागे धावत असते. त्यामुळेच मिामधे वासिा निमावण

होतात. ही दक्रया आपल्या जन्मापासूि जागेपणी तसेच आपण झोपी गेलो तरी चालूच
असते. ह्ामुळे मि अनस्र्र असते. असो.
मिाचे चपळपण हे भल्याभल्यांिा आवरता येत िाही. अगदी उच्च कोरटच्या साधकं िा सुद्धा ते
आवरणे कठीणच जाते. आपल्या संतांच्या साधकावस्र्ेमधे म्हणुिच ह्ावर ओव्या व अभंग
आहेत.
उदाहरणार्व : एका करूणाष्कामधे समर्व रामदास स्वामींिी म्हटले आहे की
"चपळपण मिाचे िावरे िावरीता. तुजनवण नशण होतो , धाव रे धाव आता.”
संत तुकारामांचा हा अभंग अशाच काव्यामधला एक आहे.
मिाची एक वाईट सवय म्हणजे संशय वाटणे. ही सवय साधकालाच िव्हे तर इतरांिा पण
व्यवहारामधे सुद्धा साधारणत: घातक ठरते. आपण पहातोच की अगदी हुषार मुले मला सवव
येते असे समजूि अभ्यासाकडे दुलि
व करतात. हा सुध्दा संशयाचाच एक प्रकार आहे.
पण दृश्य सृष्ीचे व्यवहार करतांिा " प्रर्म संशय घेण,े त्यािंतर तकाविे व अिुभवािे संशयाचे
निराकरण होणे ,व मग नवर्श्ास िंसणे हे घडते. ह्ािंतर पुढे खात्री झाल्यावर एखाद्या व्यक्तीला
काम देणे " ह्ा पद्धतीिे चालतात/के ले जातात.
अर्ावत व्यवहारामधे हा नववेक नवचार उपयोगी पडतो हे स्पष्च आहे. असा नवचार करणारी
व्यनक्त्त व्यवहारात संशयावर मात करूि यशस्वी होते.
पण परमार्ावमधे याच्या उलट जावे लागते.. प्रर्म श्रद्धा असावी लागते. अशी श्रद्धाच
परमार्ावमधे यश देंणारी असते. िंरीच मंडळी संशयािे आपली साधिा सोडतात व जीवि व्यर्व
घालवतात. ठाम श्रद्धा असल्यािंतर माणसाला योग्य प्रयत्नांमळ
ु े भगवंत आहेच व तो माझ्या
भल्यासाठीच सवव कांही करतो आहे हा अिुभव येतो. तो आहेच नह खात्री झाली की आपले
त्याच्याशी िाते जोडले जाते. मग आपण जसे एखादे मूल आपल्या आईकडे आपली त्राती म्हणुि
पाहते व नतच्यावर सारा भार टाकू ि निबिंत होते तसे आपण होऊ शकतो. भगवंत अशा

भक्ताचा िेहमीच कै वारी असतो. भगवंतािे तसे गीतेमधे सांनगतलेच आहे.म्हणुि हे समजूि
घ्यावे व आपली दृष्ी परमार्ाांत संशयरनहत ठे वावी असे पण म्हणता येते. असो.
पण दकतीही प्रयत्न के ले तरी मि अनस्र्र राहते हाच आपला अिुभव आहे /असतो.
ह्ा पररनस्र्तीतूमधूि कसे िंाहेर पडायचे ह्ाचे मागवदशवि ह्ा अभंगात आहे.
अभंगाच्या अर्ावचे स्पष्ीकरण :तुकाराम महाराज येर्े म्हणतात की हे िारायणा मी सवव प्रयत्न करूि आता र्कलो आहे. मि
सतत अनस्र्रच आहे. सारखे तुझा स्मरणापासूि दुर जाते आहे. पण तूच सवव जाणतोच. तूच
माझा त्राता आहेस. म्हणुि तुलाच माझी प्रार्विा आहे की आता मला ह्ानस्र्तीतूि िंाहेर
काढ. हीच आशा लावूि मी िंसलो आहे.
अभंगाची नशकवण:महाराज म्हणतात तशीच आपण प्रार्विा करू शकतो. प्रार्विा व नविंती मधे फरक
असतो. ज्याला नविंती के ली आहे तो नतच्याकडे दुलि
व करू शकतो. पण प्रार्विा िक्कीच ऐकली
जाईल अशी खात्री प्रार्विा भक्ताला असते.
तुकाराम महाराजांचे असे अभंग आहेत. तसेच समर्व रामदासस्वामींचे " रघूिायका मागणे
हेची आता" असा शेवटचा चरण असलेले करूणाष्क साधाकांसाठी प्रार्विेला घेता येते.
आपल्याकडे प्रात:स्मरणामधे प्रार्विा म्हणण्याची पद्धत आहे. अशी कोणतीतरी प्रार्विा रोज
म्हणावी हीच ह्ा अभंगाची नशकवण आहे.
ॐ
*************
प्रार्विापर अभंग : देवाकडे काय मागावे
अभंग १ ला
हेंनच दाि दे गा देवा । तुझा नवसर ि व्हावा ॥
गुण गाईि आवडी । हेनच माझी सवव जोडी ॥
िलगे मुनक्त धि संपदा । संतसंग देई सदा ॥
तुका म्हणें गभववासी । सुखें घालावें आम्हासी ॥ ३ ॥

अभंग २ रा :कु मुददनि काय जाणें तो पररमळ । भ्रमर सकळ भोनगतसे ॥ १॥
तैसें तुज िाही ठावें िाहीं तुझें िाम। आम्हीच तें प्रेमसुख जाणों ॥ २॥
माते तृण िंाळा दुधाची तें गोडी । ज्याची ि ये जोडी त्यासी कामा ॥ ३॥
तुका म्हणें मुक्ताफळ बशपीपोटी ।िाही त्याची भेटी भोग तेर्ें ॥ ४॥
अभंग १ चा शब्दार्व :हे देवा , हेच दाि दे की तुझा नवसर मला पडणार िाही.॥१॥
मी तुझे गुण प्रेमािे गाईि कारण हीच माझी खरी संपत्ती आहे ॥ २॥
मला मुक्ती , धि संपदा कांहीही िको, फक्त िेहमी संतसंग ( हेच दाि) दे ॥ ३।।
ह्ासाठी जरी मला तू पुि: गभववास ददलास तरी चालेल. मी हा गभववास आिंदािे भोगेि ॥ ४॥
अभंग २ चा शब्दार्व :कु मुददिीला स्वत:तील पररमळाची जािीव िसते पण भुंगा मात्र त्याचा आिंद भोगत असतो
॥१॥ त्याच प्रमाणे ( हे देवा पांडुरंगा ) तुला तुझे िाव ठावूक िाही. आम्हालाच ते घेण्याचे
प्रेमसुख माहीत आहे ॥ २॥ गाय गवत खाते पण नतच्या वासराला दूधाचीच गॊडी माहीत
असते, त्यानच काशािंरोिंरही तुलिा होत िाही ॥ ३॥ तुका म्हणतो की मोती ज्या बशपल्यात
तयार होतो , त्या मोत्याचा भोग घेणे ( दानगिे घालूि आिंद घेणे ) हे मात्र बशपलीला ठावूक
िसते.
अभंगाची पार्श्वभनू मका :समजा भगवंत आपल्यासमोर प्रगट झाले व आपल्याला वर माग म्हणाले तर आपण काय
मागू ? ह्ा वर नवचार करायचा झाला तर प्रर्म आपल्याला प्रार्विा व नविंती ह्ामधील फरक
पण ध्यािी घेणे आवश्यक आहे.
आपण प्रार्विा िेहमी अशा भावािे करत असतो की आपण जे मागू ते आपल्याला िक्कीच ददले
जाईल. आपल्याला ह्ा नवषयी कांहीएक शंका मिात िसते. नशवाय प्रार्विा करतांिा मिामधे
पुणव श्रद्धा असते की प्रार्विा ऐकली जाईलच.ह्ा उलट जेंव्हा कोणाकडे आपण नविंती करतो

तेंव्हा ही नविंती एखादवेळी ऐकली जाणार िाही हे आपल्याला माहीत असते. आपली नविंती
ऐकली जाई ही सुद्धा खात्री देता येत िाही.
भक्तासाठी भगवंत हीच माऊली असते . आई िेहमीच आपल्या मुलांच्या भल्यािंािंतच नवचार
करते. आपल्या िंाळासाठी काय योग्य व काय अयोग्य ते नतला पूणप
व णे माहीत असते. हे
भक्ताला पण ठाऊक असते व तो हे सवव माहीत असते तरीही िंरे च वेळा भगवंताची प्रार्विा
करतो.
म्हणुिच

वारकरी

संप्रदायामधे

हे

अभंग ( अभंग

१

ला

हेनच

दाि

देगा

देवा

चरणाचा )प्रवचि,,कीतविाच्या शेवटी म्हणण्याची प्रर्ा आहे.
ह्ा पार्श्वभम
ू ीवर अभंगाचा अर्व पाहणे उनचत ठरते. " हेनच दाि …. “ हा अभंग ही प्रार्विा आहे
व दुसरा अभंग ( कु मुददिी काय जाणे…….) हा अभंग िामस्मरणाची गोडी वणवि करणारा
आहे.
अभंगाचे अर्वस्पष्ीकरण :अभंगाच्या पनहल्याच चरणामधे तुकाराम महाराजांिी भगवंताकडे प्रार्विा के लेली
आहे. महाराज हेच म्हणताहेत की हे देवा मला तुझा नवसर ि पडॊ . अभंगाच्या ( ३
रा) चरणात महाराज पुढे ही पण मागणी करताहेत की मला सत्संग घडावा.
मला धि ,संपती फार काय मोि सुद्धा िकॊ हे ते भगवंताला प्रार्विा करतािा स्पष् के ले आहे.
आपण महाराजांचे कांही अभंग मागे पानहलेच आहेत. त्यांवरूि हा मुद्दापण स्पष् झाला आहे की
जेंव्हा एखाद्याच्या हातूि भगवंताचे िामस्मरण करणे घ्डते व संत ग्रंर्ांमधे सांनगतल्यािुसार
आच्ररण ठे वले तर असा भक्त सहजत: सतत भगवंताच्या संगामधेच असतो.

हेच महत्वाचे असल्यामुळे तुकाराम महाराजांिी अभंगात म्हटले आहे की त्यांिा भगवंताचे गुण
गाण्याची , त्याचे िामस्मरण करण्याची , ( व अर्ावत सवाांचे कल्याण करण्यासाठी ) आवड प्रेम
लागॊ.
ह्ारठकाणी आता अभंग दुसऱ्याचा शब्दार्व पानहला तरी पुरेसे आहे.ह्ा अभंगात तुकाराम
महाराजांिी भगवद्स्मरण करण्यात , भगवंताचे गुण गाणारी भजिे गाण्यात जो आिंदाचा
अिुभव नमळतो त्याची गोडी कशी असते ते समजावे म्हणूि कमळ-भुग
ं ा, गाय-वासरू, मोतीबशपला ही उदाहरणे ( दॄष्ांत ) ददले आहेत.

ह्ा अभंगात तुकाराम महाराज म्हणताहेत की :अ) कं मळपुष्पाला स्वत:मधील सुगध
ं ाची जाणीव िसते , पण भुग्ं याला असते व म्हणुि भुग
ं ा तो
आिंदाचा भोग भोगत असतो.
िं) गाय गवत खाते व दूध देते . नतला स्वत:च्या दुधाची गोडी कशी असते ते कोठे ठावूक
असते !. ती गोडी दूध नपणारे वासरूच जाणते. त्याच्या ड्रूष्ीिे ह्ा दुधाची सर कशालाच िसते,
क) ज्या बशपल्यामधे मोती तयार होतो त्या बशपल्याला मोत्याचे मोल व मोत्याचे दानगिे
घालण्याच्या मुळे नमळतो त्या आिंदाची कल्पिाच िसते.
त्याप्रमाणेच हे भगवंता , तुला तुझे िाम घेण्याची काय गोडी आहे ते तुम्हाला ठावूक िाही. तो
आिंद काय ह्ाचा अिुभव आम्ही भक्तच भोगू शकतो. असे तुकाराम महाराजांिी म्हटले आहे.
िंरोिंरच आहे. भगवंत सववत्र , सववव्यापी असल्यािे कोण कोणाचा भोग घेणार! भोग
गेण्यासाठी द्वैत लागते. देव व भक्त वेगळे असावे लागतात व िंतरच भक्ताला देवाचे िाम
घेण्याचे सुख काय आहे तो अिुभव येऊ शकतो.आपण द्वैतामधेच आहोत व म्हणूिच आपल्याला
पण हा आिंदाचा अिुभव नमळू शकतो.असो.

अभंगाचा चौर्थया चरणात तुकाराम महाराज म्हणताहेत की हे भगवंता तुझ्या िामसंकीतविाची
गोडी एवढी अनद्वतीय आहे की ती पुि:पुन्हा अिुभवता यावी त्यासाठी तुम्ही मला
पुि: माणसाचा जन्म द्यावा.
अभंगाची नशकवण :अभंगाची नशकवण हीच आहे की आपल्याला भगवंताकडे काय मागावे हे लिांत यावे.
स्पष्च आहे की भगवंत आपल्याला धि, संपत्ती, माि स्नमाि ईत्यादी सवव कांही देऊ
शकतो. पण हे सवव मागणे म्हणजे समर्व रामदास म्हणतात तसे " कामधेिू कडे ताक
मागण्य़ासारखे आहे"ह्ा िरजन्माचे सार्वक व्हावे असे ज्याला मिापासूि पटले असेल तो
भगवंताकडे फक्त तुझे प्रेम,भक्ती व ज्याि दे हेच मागेल.
आपली मिोभूनमका अशी आहे कां? हे तपासूि पाहण्याची संधीच ह्ा निनमत्तािे आपल्याला
नमळाली आहे.
ॐ
ज्यांच्या कृ पेिे हे सवव नववरण झाले त्या सद्सगुरुंच्या चरणी हे नववरण अपवण असो.

ई सानहत्य प्रनतष्ठाि
ई सानहत्य प्रनतष्ठाि मराठी सािरांमध्ये वाचिाची आवड निमावण व्हावी आनण
लेखक व कवींिा एक सशक्त व्यासपीठ नमळावे या दुहरे ी हेतूिे स्र्ापि झाले. मराठीत एक
जिंरदस्त वाचि संस्कृ ती निमावण व्हावी, तरुणांिी भरपूर वाचि करावे, ग्रामीण भागातील
तरुणांिा मोिंाईलवर पुस्तके उपलब्ध व्हावीत, परदेशस्र् मराठी वाचकांिा सहजासहजी
इं टरिेटवर पुस्तके नमळावीत हे आमचे स्वप्न. जगातील चाळीस देशांतील सुमारे साडॆतीि लाख
वाचक या चळवळीचे सभासद आहेत.

महाराष्ट्राच्या जवळपास प्रत्येक तालुक्यातील

खेड्यापाड्यांत ई सानहत्य चे वाचक आहेत. यानशवाय सुमारे तीस ते चाळीस लाख वाचक ई
सानहत्यच्या वेब्साईटला भेट देऊि पुस्तके डाऊि लोड करतात. पण यािे आमचे समाधाि
िाही. जोवर महाराष्ट्रातील प्रत्येक सािर हा वाचक होत िाही तोवर ही चळवळ चालेल.
आमचे लक्ष्य सहा कोटींचे आहे. आमच्या पाठीशी माऊलींचा आनशवावद आहे. “ ईये मराठीनचये
िगरी, ब्रह्मनवद्येचा सुकाळू करी” ही त्यांची प्रार्विा आपणा सवाांकरवी सुफ़ळ संपण
ू व व्हावी.
आमच्या वाचकांिा एकच नविंती. आपल्या ओळखीच्या दकमाि दहा सािरांचे ई
मेल पत्ते आम्हाला पाठवा. अशा ररतीिे आपण तीिाचे तीस आनण नतसाचे नतिशे होऊ. या
मराठीनचये िगरी ब्रह्मनवद्येचा सुकाळू व्हायला वेळ िाही लागणार. सवाांची सार् असेल तर.
एवढी नविंती मान्य कराच.
ई मेल पत्ते esahity@gmail. com या पत्त्यावर पाठवा िंरं !

