दिव्य आनिं ाचा झरा
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा २ वमवनट
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई
सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे

ई

पुस्िक

र्ेबसाईटर्र

ठे र्ण्यापुर्ी

ककं र्ा

र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ई साहित्यप्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यकआिे.

अल्प पररचय : प ांडुरांग न गू मोरे

अण्णा म्िणजे आर्चे र्डील जाऊन िीन
र्र्षे झाली या जुलै र्हिन्याि. त्यांना िसे िीघव
आयुष्य हर्ळाले. शेर्टची कािी र्र्षे सोडली िर िे
आपल्या कायावि र्ग्न िोिे. खरे िर त्यांना
पिाघािाचा झटका आला िेव्िािी िे आपल्या
आर्डत्या

हर्र्षयार्रच

म्िणजे

स्र्ार्ी

हर्र्ेकानंिांच्या हर्चारांर्र व्याख्यान िेि िोिे.
त्यानंिर प्रकृ िीने साथ सोडली आहण त्यांचा िा
ध्यास सुटला. त्याआधी हनर्ृत्तीनंिर त्यांनी या
हर्र्षयार्र रठकरठकाणी व्याख्याने दिली. िरूण हपढीस या िेजस्र्ी हर्चारांचा र्ारसा
हर्ळार्ा या िळर्ळीिून िे आपली व्याख्याने शाळा कॉलेजांिून अहधकिर ठे र्ि
असि.
हर्र्ेकानंि आहण त्यांचे जीर्न कायव आहण ित्र्ज्ञान िा त्यांच्या आर्डीचा
हर्र्षय िोिा. अगिी नोकरीि असल्याच्या र्ेळेपासून िे आध्याहत्र्क पुस्िकांचे र्ाचन
हनयहर्ि करीि असि. त्यािूनच त्यांची आध्याहत्र्क आहण र्ैचाररक बैठक पक्की िोि
गेली असार्ी. नुसिे त्यार्र थांबिा आपल्या सुंिर अिराि त्याच्या नोट्स काढू न
ठे र्ि. आम्िी र्ुले लिान िोिो िेव्िा िे शहनर्ार ककं र्ा रहर्र्ारी बैठक र्ारून पानेच्या
पाने भरुन नोट्स काढि बसायचे िे हचत्र अजूनिी डोळयांसर्ोर येिे. अशा नोट्सच्या
दकत्येक र्ह्या घरी जर्ल्या िोत्या.

दकत्येकिा असे र्ाटिे की अध्यात्र् असो की ईश्वरभक्ती.. र्ाणूस बोलिो
एक आहण प्रत्यि आयुष्याि त्यािील कशाचे पालन करायची त्याची ियारी नसिे.
ककं बहुना िसे करण्याचे नैहिक बंधनिी त्याच्यार्र नसार्े अशी अपेिा िो करीि
असिो. पण अण्णा आपल्या ित्र्हनष्ठेपासून ढळायचे नािीि. र्ैचाररक पाया पक्का
असल्याचेच िे लिण असार्े. आपल्या बीएआरसी च्या नोकरीि िी िे िसेच िाठ
र्ानेने हन िाठ कण्याने राहिले. सरकारी नोकरी, िीिी अकाउं ट्स हर्भागािील.
त्यािील आहर्र्षे हन राजकारणास िोंड िेि त्याच िाठ र्ानेने िे हनर्ृत्त झाले. हनर्ृत्त
िोिाना िािाि फार कािी पुंजी िोिी असे नािी. र्ालेगार् कॅ म्प सारख्या छोट्या
गार्ाि त्यांचा जन्र्. बालपणी िलाखी पाहून पुढे स्र्कष्टाने अगिी एर्. कॉर् झालेले
अण्णा हनर्ृत्त झाले िे या पुढे 'उरलो उपकारापुरिा' असा हर्चार करि. आपला
हनर्ृत्तीनंिरचा काळ हर्र्ेकानंिांच्या साहित्याचा अहधकाहधक अभ्यास आहण र्नन,
चचंिन आहण त्यार्रील लेखनाि िे घालर्ू लागले. त्यािून त्यांनी हर्र्ेकानंि
हर्चारांर्रची स्र्हलहखि पुस्िके प्रकाहशि के ली. पाठोपाठ व्याख्यानांची कल्पना
त्यांना सुचली. साधारणि: पंधरा र्र्षे त्यांनी िा उपक्रर् चालर्ला असेल.
रठकरठकाणी िे अशी व्याख्याने िेि दफरि असायचे. एरव्िी अकाऊंट्स ठे र्ि
हिशेबाला पक्के असले िरी या कार्ासाठी कधी जाण्यायेण्याचा खचविी घ्यायचे
नािीि.
हनर्ृत्तीनंिर असे सारे करायचा हर्चार किाहचि आधीपासूनच असार्ा.
कारण आपल्या नोट्स िे व्यर्हस्थि लार्ून ठे र्ि असि. त्यािच त्यांनी
ज्योहिर्षशास्त्राच्या र्गावस जाणे सुरू के ले. हनर्ृत्तीनंिर र्ोफि ज्योहिर्षहर्र्षयक सल्ला
िेणेिी त्यांनी सुरू के ले. व्याख्याने आर्थवक िृष्टीने कािी उपलब्धी िेणारी नसिीलिी
पण ज्योहिर्षसल्ल्यार्र आपल्याकडे पैसे कर्ार्णे सोपे आिे. िरीिी कािी एका
हर्चाराने िे कािी पैसे न घेिा सल्ला िेि. 'पैसे घेिले की सर्ोरील ग्रािकास आर्डेल

िे आहण त्या पद्धिीने सांगणे आले.' आहण 'िुका म्िणे आिा उरलो उपकारापुरिा' िे
त्यांचे यार्रचे स्पष्टीकरण िोिे!

व्यहक्तगि आयुष्याि िे अत्यंि साधे िोिे. आजच्या शो ऑफच्या जगाि
किाहचि हर्सदफट म्िणार्ेि इिके . परं िु त्यांच्या हर्चारांची झेप र्ोठी िोिी. जेव्िा
आर्च्या इिर कु टुंहबयांि र्ुलींना लर्कर लग्न करून जबाबिारी पार पाडार्ी ..
त्यांना हशिण म्िणजे सापाला िूध पाजणे असा िृष्टीकोन िोिा.. िेव्िा त्यांनी आपल्या
हिन्िी र्ुलींना उत्तर् हशिण दिले. त्यासाठी िेव्िा बाकी कु टुंबािील हर्रोधाची पर्ाव
के ली नािी. त्यार्ुळेच आज आर्च्यापैकी एक डॉक्टर िर िुसरी डॉक्टरे ट आिे.
जीर्नाची हशस्ि िा त्यांचा आणखी एक हर्शेर्ष गुण िोिा. बहुधा त्यािूनच िे
सुरूर्ािीच्या दिर्सांिून र्र आले असार्ेि. पक्के हर्चार आहण त्याला धरून र्ागणे,
ित्र्ांशी िडजोड न करिा आपल्या आिील आर्ाजाशी प्रार्ाहणक रािणे ह्यािूनच
त्यांचे व्यहक्तर्त्त्र् घडले असार्े.

आपल्या सर्ोर दकत्येक र्िान व्यक्ती असिाि. सर्वच व्यक्ती कािी अशा
उं चीच्या नसिाि. र्िापुरुर्ष अपर्ािात्र्कच असिाि. अण्णा एखािे र्िापुरुर्ष िोिे
असे नािी. पण एक सार्ान्य व्यक्ती आपल्या र्ेिनिीच्या जोरार्र, जीर्नाच्या एक
प्रकारच्या हशस्िबद्धिेने आहण ित्र्हनष्ठेस धरून सर्ाजासाठी आपला खारीचा र्ाटा
कसा उचलू शकिे याचे िे र्ूर्िवर्ंि उिािरण िोिे.
*****

'दिव्य आनंिाचा झरा' िे आध्याहत्र्क हर्चारांचे पुस्िक कािी र्र्षाांपूर्ी
प्रकाहशि झाले िोिे. त्यानंिर िे पुस्िक सर्ाांना उपलब्ध व्िार्े म्िणून इ साहित्यच्या
व्यासपीठार्र टाकि आिोि.
या खेरीज 'द्रष्टा संन्यासी हर्र्ेकानंि' 'परर्िंसांचा िोर्ा पिी हर्र्ेकानंि'
'Swami Vivekanand and his mission' िी हर्र्ेकानंि हर्चारांची पुस्िके आहण
'नव्या र्ानर्िेकडे' िे र्ेिरे बाबांर्रील पुस्िक प्रकाहशि झालेली आिेि. कालांिराने
िी पुस्िके िी इ साहित्यर्र प्रकाहशि करण्याचा र्ानस आिे.

संपकव
c/o डॉ. हनिीन र्ोरे
१०१ न्यू िॅपी टेरेस, पंचर्टी
अंबाडी रोड, र्सई पहिर्
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दिव्य आनंिाचा झरा

पांडुरंग र्ोरे

"काय करणार आिाि िुम्िी इिक्या डायरयांचे? र्ुले धरिील आहण टाकिील हर्कू न
कु णा रद्दीर्ाल्याला."
पत्नी र्ला नेिर्ी म्िणायची.
"अगं, िी आपली संपत्ती आिे. या हलखाणािून सुखी जीर्नासाठी पाथेय जरुर हर्ळू
शके ल. िोईल, िोईल जरुर कधीिरी या डायरयािील हलखाणाचा उपयोग!" र्ी
म्िणायचो.
आहण िस्सेच झाले! या डायरयांचे पुनर्ावचन र्ी सुरु के ले र् हर्र्षयर्ार रटपणे काढली.
या अथक प्रयत्नांिून आढळले की खरोखरी िी िर हिरे र्ाणकांची खाणच जणु र्ला
गर्सली.
त्यािून साकार झालेले िे दिव्य आनंिाचे झरे !
-आहण म्िणूनच
के र्ळ सर्पवणाच्या भूहर्के िून हजने जीर्नभर र्ाझी सर्थवपणे साथ करुन र्ाझ्या
आयुष्याि आनंिाचा अिय्य झरा हनर्ावण के ला र् िैर्ी जीर्न जगण्याची साित्याने
प्रेरणा दिली, त्या र्ाझ्या हप्रयिर् पत्नीस- सौ. शहशकलेस हर्नम्र र् कृ िज्ञ भार्नेने
र्नोभार्े अपवण. हिला जाऊन र्र्षव उलटले िरी हिची अिृश्य साथ अद्याप र्ला उर्ेि
िेिेच आिे.
पांडुरंग र्ोरे .
१० ऑगस्ट २००३.

कसेिी जीर्न जगण्याचे अर्यावि स्र्ात्यंत्र िेर्ाने िुम्िाला दिले
आिे. र्ात्र असे जगिाना िुम्िी साित्याने दिव्य जीर्नाचा
आनंिाचा झरा शोधीि रिा. न पेिा जीर्नाच्या अखेरीस एखािे
प्रर्ािपिीि जीर्न र्ाट्याला आल्याचा पिािाप िुम्िांस िोईल र्
िोर्र िुर्चे जीर्न संपििी आले असेल र् दिव्य जीर्न जगण्याची
िुर्ची संधी कायर्ची हुकलेली असेल. असे न व्िार्े म्िणून िे
पुस्िक.

ईश्वर र्ानर्ी जीर्नाि िीपस्िंभाचे ककं र्ा िोकायंत्राचे कार् करिो.
र्नाचा कौल हर्ळिो, पण त्यासाठीच र्न प्रगल्भ र् सुसंस्काररि
िर्े र् दिव्य आनंिाच्या डोिाि डु ंबायला िर्े!

प्रास्िाहर्क

दिव्य आनंिाचा झरा ह्याचे प्रास्िाहर्क करिाना र्न:हस्थिी िोलायर्ान
झाली. खरोखरच िे प्रास्िाहर्क हलहिण्यास र्ी पात्र आिे का? परं िु श्री. र्ोरे यांच्या
हर्चार संकलनाचे यथायोग्य स्र्ागि करणे िरी र्ला शक्य आिे र् के र्ळ याच
भार्नेिून र्ी िे चार शब्ि हलहिि आिे.
खरया अथावने श्री. र्ोरें चे िे हर्चार र्ंथन िे त्यांच्या स्र्ानुभर्ािून उत्पन्न
झालेले आिे. त्यांचे सर्व जीर्न िे दिव्य आनंिाच्या झरयांच्या शोधाि गेले आिे र् िे
र्ागवक्रर्ण करिांना आलेली अनुभूिी त्यांनी सुस्पष्ट शब्िांि र्ांडली आिे. प्रत्येकाला
आपल्या पद्धिीने जीर्न जगण्याचा िक्क आिे पण असे जीर्न जगिाना प्रत्येकाने दिव्य
जीर्न जगण्याचा प्रयत्न के ला पाहिजे. िे दिव्य जीर्न म्िणजे काय र् िे कसे जगार्े
ह्याचा उिापोि श्री. र्ोरे यांनी आपल्या संकलनाि के ला आिे. ह्या हर्चार र्ंथनािूच
दिव्य आनंिाच्या अर्ृिाचे आपण अनुग्रिण के ले पाहिजे.
अशा दिव्य आनंिाची अनुभूिी येण्यासाठी आत्र्ीभूि आत्र्स्र्रुपाची
जाणीर् करुन घ्यार्ी लागेल र् एकिा िी जाणीर् झाली की हर्श्वाि पसरलेल्या
परित्त्र्ाची प्रचीिी येऊ लागिे. आपले र्न हर्शाल िोिे र् आपले व्यहक्तर्त्त्र्
आर्ुलाग्र बिलून टाकिे. आपल्या व्याहक्तर्त्त्र्ाचा प्रत्येक अणुरेणु परब्रह्माच्या रुपाशी
िािात्म्य पार्िो र् आपण अलौदकक सार्र्थयावचे धनी िोऊ शकिो. आपल्या र्ृत्तीि र्
हर्चारसरणीि आर्ुलाग्र फरक पडिो.

आपले जीर्नकायव हनयिी ठरहर्िे र् आपण त्याकडे सािीभार्ाने पिार्े .
आपण के र्ळ र्िवर्ान कालािच रिाण्याचा प्रयत्न के ला पाहिजे र् आपली रिाणी
अत्यंि साधी असार्ी. ईश्वरार्र पूणव हर्श्वास असार्ा. सुखी जीर्नाची िी र्ागविशवक
ित्त्र्े आिेि. िी ित्त्र्े अंहगकारण्यासाठी आपणाला कठोर पररश्रर्ाची आर्श्यकिा
आिे. के र्ळ िैर्ाला िोर्ष न िेिा शुद्ध र् उपयुक्त र्ािार्रणाि रिाण्याचा प्रयत्न के ला
पाहिजे. र्ानहसक उन्निी साधार्ी. शरीर र् र्न शुद्ध ठे र्ण्याचा कसोशीने प्रयत्न के ला
पाहिजे. शुद्ध र् उपयुक्त आिार र् आरोग्याच्या हनयर्ांना अनुसरुन रिाणी, खेि र्
खंि यांना आर्रणे यानेच आपणांस आंिररक सार्र्थयव प्राप्त िोऊ शकिे.
आपले र्न िे एक अर्ृि िडाग आिे िसेच िे घाणेरणे नरककूं ड पण आिे.
याची जाणीर् ठे र्ून र्नािील सर्व घाण काढू न टाकू न िे एक पहर्त्र र्ंदिर करार्े.
र्नाची प्रर्ृत्ती अधोगिीची स्र्भार्ि:च असिे र् िे अहि चंचलिी असिे. त्यासाठी
त्यार्रील स्पंिने उपयुक्त कशी ठरिील िे कटािाने पिार्े. अंगी कािी र्ूलभूि उत्तर्
गुण बाणहर्ण्याचा कसोशीने प्रयत्न के ला पाहिजे. हनभवयिा, त्याग, पाहर्त्र्य,
हनस्पृििा, हन:स्र्ाथी र्ृत्ती, परोपकार र् त्याचप्रर्ाणे पूर्वजांचा जो कािी चांगला
घेण्यालायक भाग असेल िो आपल्या जीर्नाचा भाग करुन टाकणे. व्यक्तीपेिा त्याने
दिलेल्या हर्चारांर्र, संस्कारांर्र श्रद्धा ठे र्ार्ी र् िे सहिचार आपल्या आयुष्याि
आणणे म्िणजेच श्रद्धेची जपणूक. िीच श्रद्धा र्नुष्याला सार्र्थयव िेिे, जीर्न घडहर्िे,
प्रेरणा िेिे. ज्या गोष्टी टाळिा येण्याजोग्या नािीि त्या अहप्रय र् िु:खि जरी असल्या
िरी त्या धीराने सिन करण्याची शक्ती प्राप्त करुन घेिली पाहिजे. एकर्ेकांना
सर्जार्ून घेण्याची आर्श्यकिा आिे. र्ाणसाच्या र्नाची झेप दक्रयाशील हर्चाराि

झाली र् त्याि भगर्ंिाचे अहधष्ठान लाभले िर आपण आिशव र्नुष्यधर्व हनर्ावण करु
शकिो. आपल्याला परर्ेश्वराने का जन्र्ाला घािले आिे याचा आपल्या र्नाशी
अंिर्ुवख िोऊन शोध घ्यार्ा र् जे आपले हर्हिि कायव आिे िे प्रार्ाहणकपणे,
हन:स्र्ाथीपणे िनर्नधनपूर्वक र् परर्ेश्वरापवण बुद्धीने करणे िी गोष्ट ज्यांना साधली
त्याला िैर्ी जीर्न लाभले असे म्िणिा येईल.
प्रेर् करायला आपण आपल्यापासूनच सुरुर्ाि करार्ी. सर्ाांशी अत्यंि
प्रेर्ाने, हनष्कपटपणे र्ागार्े. आपल्या कृ िीर्ध्ये र् र्ाचेर्ध्ये प्रेर् प्रगट व्िार्े म्िणजेच
आपणाला सर्वत्र प्रेर्र्य र् आनंिाचे र्ािार्रण हनर्ावण करिा येईल र् त्याि आपण
पूणवपणे सर्रस िोऊ शकू . र्नाला संिोर्ष, इं दद्रयांर्र संयर्, र्ागण्याि हर्र्ेक, र्ाणीि
गोडर्ा र् परर्ेश्वराचे हनत्य नैहर्हत्तक स्र्रणच आपल्या आत्म्याचे अनुसंधान धारण
करण्यास र्न सर्थव बनर्िे. सारया जगाचा व्यर्िार परर्ात्म्याच्या प्रेरणेनेच िोि
असिो. त्याच्या चैिन्यानेच जगार्ध्ये सर्व िालचाली िोिाि. सर्व प्राण्यांच्या हृियाि
अंियावर्ी रुपाने रिाणारे िे शुद्ध चैिन्य सर्ाांर्ध्ये ओिप्रोि भरलेले असूनिी अहलप्त
असिे िेच त्याचे र्ैहशष्ट्य असिे. आपले अहलप्तपणाचे स्र्रुप न सोडिा अनंि
हर्श्वाची रचना त्याच्याकडू न िोि असिे िी र्ोठी नर्लाईची गोष्ट आिे. अंियावर्ी
असलेला िा ईश्वर सुखिािा र् शास्िा आिे. कालाचा हनयंिा आिे. ईश्वर म्िणजेच
पाहर्त्र्याची र्ूळ खूण आिे.
िैर्ी जीर्न जगिा यार्े यासाठी आत्म्याहशर्ाय जीर्नाि िुसरे कािीिी
र्ित्त्र्ाचे नािी अशी ठार् सर्जूि असली पाहिजे. ईश्वराचे िशवन झाल्याहशर्ाय
आपल्या जीर्नाला पूणवत्त्र् येणार नािी िी भार्ना िृढ असली पाहिजे.

आपल्या अंिरं गाि जो िेर् आिे त्याची अनन्यभार्े प्राथवना के ली की आपली
िृष्टी अंिर्ुवख िोिे. आपल्या अंगाि दिव्यशक्ती हनर्ावण िोिे. चचंिार्ुक्त िोऊन सर्वत्र
आनंि दिसू लागिो. त्याकररिा अंिर्ुवख िोऊन दिव्य शक्तीचा स्पशव अनुभर्णे
यासारखी भाग्याची गोष्ट िुसरी नािी. र्ात्र अंि:करणाि िेर् आिेच िा हन:संिि
े भार्
र्नी असू द्यार्ा. त्यासाठी दिव्य आनंिाचे अनेक झरे ह्या पुस्िकाि आपल्यासाठी दिले
आिेि. त्याचा सर्ांकर्ष हर्चार आपण करार्ा र् दिव्य जीर्नाचा आनंि हर्ळहर्ण्याचा
प्रयत्न करार्ा.

सर्ेहप सुहखन: सन्िु
सर्े सन्िु हनरार्य:
सर्े भद्राहण पश्यन्िु
र्ा कहिि िु:खर्ाप्नुयाि।

पुरुर्षोत्तर् श्री. कु लकणी

र्नोगि
र्ास्िहर्क िैर्ी जीर्न यासारख्या हर्र्षयार्र हलहिण्याची र्ाझी पात्रिा
नािी. िरी पण पोटहिहडक का कािी म्िणिाि ना, त्यानुसार र्ला िे सांहगिलेच
पाहिजे. बुडिी िे जन, न िेखर्े डोळां या भूहर्के िून र्ला हलिार्यास प्रेरणा हर्ळाली.
त्याप्रर्ाणे र्ला जे जीर्न लाभले र् र्ी कसा िरी या जीर्नाच्या अखेरच्या अंकापयांि
येऊन पोिोचलो त्याच्या अनुर्षंगाने, िसेच थोर लोकांच्या हलखाणािून, त्यांच्या
ग्रंथािून र्ला जे भोर्ले त्या अनुभर्हसद्ध गोष्टींर्रुन र्ी िे पुस्िक हलहिण्यास प्रर्ृत्त
झालो. र्ाचकांनी त्याच्यािल्या योग्य र्ाटिील त्याप्रर्ाणे र्ागण्याचा हनिय करार्ा
र् त्या गोष्टींची रोजच्या िैनंदिन कायवक्रर्ाि त्याची अंर्लबजार्णी करार्ी र् आपले
जीर्न सोन्याचे करुन घ्यार्े. र्ाझ्या जीर्नाचे सोने झाले, र्ला र्ागव हर्ळाला, इिपि
स्र्ि:ची शेर्टी खात्री पटली की या हलखाणाचे चीज झाले असे र्ी सर्जेन.

स्र्ार्ी हर्र्ेकानंिांनी सारा भारि पायी दफरुन पाहिला. श्री ज्ञानेश्वर
र्ाऊलींनी पण सर्व िेत्री यात्रा के ली. स्र्ार्ी रार्िासांनीिी भारिभर दफरुन सर्व
पररहस्थिी पाहिली. या प्रत्येकाच्या लिाि आले की सर्ाजाला आपण जागृि के ले
पाहिजे. स्र्ार्ी हर्र्ेकानंिांच्या काळाि भारि पारिंत्र्याि िोिा. सर्व सर्ाजाचे
अर्लोकन के ल्यानंिर त्यांच्या ध्यानाि आले की, कािी र्ूठभर लोक चंगळर्ािी
जीर्न जगिािेि िर बहुिेक सर्व पािात्य िेशांचे भ्रष्ट अनुकरण करण्याि धन्यिा
र्ानिािेि. सर्वसार्ान्य जनिेि घोर अज्ञानाचे साम्राज्य पसरलेले िोिे र् त्यांची

फसर्णूक िोि िोिी. त्यांना कन्याकु र्ारीच्या खडकार्र ध्यानस्थ अर्स्थेि, या
सर्ाजाची जागृिी के लीच पाहिजे की जेणे करुन भारिीय संस्कृ िीचे श्रेष्ठत्त्र् त्यांना
आकलन िोईल, याची प्रकर्षावने जाणीर् झाली. त्याप्रर्ाणे त्यांनी हशकागो येथे
सर्वधर्वपररर्षिेि जाऊन जगाला भारिाची र्ान िाठ कशी िोईल िे पाहिले र् र्ोलाचे
कायव के ले. श्री. ज्ञानेश्वर र्िाराजांनी र्ूठभर र्ेिहर्द्यासंपन्न िथाकहथि पुरोहििांना
श्रीज्ञानेश्वरी िा ग्रंथ हलहून चदकि के ले र् सर्व सर्ाजाला गीिेिले ित्त्र्ज्ञान अर्गि
करुन दिले. हशर्ाजी र्िाराजांच्या काळाि र्ुसलर्ानी सत्तेचे अत्याचार पाहून
हशर्ाजी र्िाराजांनी चिंित्ु र्शािी स्थापन के ली र् र्राठा हििुका र्ेळर्ार्ा िे
ब्रीिर्ाक्य सर्ाजाच्या र्नी रुजहर्ले र् त्याि सर्थव रार्िासांनी फार र्ोठी र्िि
के ली. िासबोधासारख्या ग्रंथािून जीर्नाि कोणत्या गोष्टी आर्श्यक असिाि िे
सांहगिले र् सर्ाजाची जागृिी के ली. पण आपल्या भारिीय सर्ाजाचे र्ैहशष्ट्य िेच
र्ला भासिे की, या सर्ाजाला र्ेळोर्ेळी जागृि करार्े लागिे र् त्याची पुन:पुन्िा
येणारी र्रगळ घालर्ार्ी लागिे. िसे पाहिले िर भारिीय संस्कृ िी अहिशय व्यापक
आिे र् जीर्न सर्ृद्ध र् संपन्न करणारी अनेक ित्त्र्े त्याि आिेि. पण श्री. ज्ञानेश्वर
र्िाराजांनी सांहगिलेले आसुरी संपत्तीचे लोण आपल्या भारिीय संस्कृ िीि
स्र्ाथावपोटी र्ारं र्ार पसरिे र् संभर्ाहर् युगे युगे अशी परर्ेश्वरालािी घोर्षणा करार्ी
लागिे.

सांप्रिची भारिािील पररहस्थिी पाििा र्रीलप्रर्ाणे पररहस्थिी याहून
फारशी र्ेगळी आिे असे दिसि नािी. स्र्ािंत्र्य हर्ळू न पन्नास र्र्षे झाली र् लोकशािी
शासनपद्धिी भारिाि आिे िे र्रकरणी चांगले र्ाटले िरी लोकशािी राज्यपद्धिी

राबर्णारे जे करं टे र् स्र्ाथी राजकारणी भारिाला लाभले आिेि, त्यांच्या
कायविर्िेहर्र्षयी फार भूर्षणार्ि र्ाटार्े असे दिसि नािी. गुन्िेगारिी राजकारणी
झाले आिेि. भारिाि भ्रष्टाचार िा खोलर्र पसरलेला रोग असून भारिािील अंिगवि
पररहस्थिीच ऐनर्ेळी िगा िेईल अशी हस्थिी दिसिे र् िीच जास्ि धोक्याची र्ाटिे.
पुष्कळ लोक परकीय संस्कृ िीच्या चंगळर्ािी संस्कृ िीचे पाईक बनले आिेि. र्ाहििी
र् िंत्रज्ञान यांचा भरघोस प्रसार झाला खरा पण चंगळर्ािी व्यापारी लोकांनी
आपल्या स्र्ाथावसाठी टी.व्िी. चा जाहिरािीिारे अहिशय िुरुपयोग चालहर्ला आिे.
स्र्ाथव सर्वत्र बोकाळला असून िुसरयाच्या हखशािले द्रव्य आपल्याकडे कसे येईल िेच
पिाणे उरले आिे. जर खरोखर पादकस्िानशी युद्ध झालेच (िेर् करो िे न िोर्ो) िर
आपल्या भारिािील िेशद्रोिी लोकांकडू नच जास्िीि जास्ि उपद्रर् कें द्र सरकारला
िोईल अशी गंभीर पररहस्थिी हनर्ावण झाली आिे. अशा पररहस्थिीि ‘र्ेरा भारि
र्िान’ या घोर्षणा पोकळ ठरणार नािीि िरच आियव! बेकारीचा रािस दिर्सेंदिर्स
उग्रस्र्रुप धारण करिो आिे. सर्वसार्ान्य जनिा अजूनिी िाररद्र्याि दिर्स कं ठिे
आिे. घोर अज्ञान पसरले आिे. म्िणून जीर्नािला जो र्ित्त्र्ाचा घटक म्िणजे र्ाणूस
िाच कें द्रचबंि ू र्ानून त्याचे जीर्न िैर्ी कसे िोईल, त्याची र्ाटचाल भारिीय
संस्कृ िीच्या उच्च ित्त्र्ाप्रर्ाणे कशी िोईल िे पिाणे अत्यंि जरुरीचे र्ाटले म्िणून या
पुस्िकाचा प्रपंच परर्ाथावसाठी के ला आिे!

सर्वसाधारण र्ाणूस िा जरी स्खलनशील असला िरी त्याला स्पष्ट
र्ागविशवनाच्या अभार्ी जीर्नािल्या प्रसंगांना िोंड कसे द्यार्े, हनस्पृिपणे र्ागूनिी
आपण आपले र् आपल्या कु टुंबाचे हिि पाहू शकिो र् त्याचर्ेळी भारिीय

संस्कृ िीिील उच्च ित्त्र्े योग्यप्रकारे पाळू न आपले जीर्न चांगले जगू शकिो यासाठी
सुस्पष्ट असे र्ागविशवन सर्वसार्ान्यांना िर्े आिे. जर्ळच्या र्ागावने जाऊन खडकाि
सुखी हशखर गाठिा येईल. एकिा व्यक्ती सुधारली की कु टुंब सुधारिे, गार् सुधारिे,
प्रांि सुधारिो, िेश सुधारिो, अशी िी र्ाढिी परं परा आिे.

िेव्िा,

उहत्तष्ठि, जाग्रि, प्राप्य र्राहन्नबोधि (कठोपहनर्षि १/३/१४)
(म्िणजे उठा, जागे व्िा, र् ध्येय प्राप्त के ल्याहर्ना थांबू नका.)
या स्र्ार्ी हर्र्ेकानंिांच्या िाके प्रर्ाणे आपणिी जागृि िोऊन सिासुखी र्
िैर्ी जीर्नाकडे र्ाटचाल करुया.

आपण आपले र्ौल्यर्ान जीर्न कसे जगार्े याहर्र्षयी योग्य हर्हशष्ट
िृष्टीकोन यार्ा लागिो. न पेिा प्रर्ाि पहिि आयुष्य घालर्ार्े लागून उत्तर
आयुष्याििी दिव्य आनंिाच्या झरयाचे िशवन िोि नािी. दिव्य जीर्न जगून शाश्वि
आनंिाकडे, सौख्याकडे आपली र्ाटचाल व्िार्ी या िेिूने या पुस्िकाची रचना के ली
आिे. आपल्या भारिीय संस्कृ िीि थोरा र्ोठ्या संिांनी र् िैर्ी पुरुर्षांनी सुखी जीर्न
जगिा यार्े, काळजीर्ुक्त आयुष्य र्ाट्याला यार्े, यासाठी हर्हर्ध ग्रंथांिून ठायी

ठायी र्ागविशवन के लेले आिे. या ग्रंथांचे र्ाचन र्ात्र फारच थोडे लोक र्ेळेअभार्ी करु
शकिाि. र्ग आचरण िर राहिले बाजूला. अशाच ग्रंथांिून संकहलि के लेले हनर्डक
हर्चार या पुस्िकाि िुम्िांस सापडिील र् आनंिाचा झरा जीर्नाि हनर्ावण करुन
दिव्य जीर्नाकडे र्ाटचाल करण्याची िर्िा िुर्च्या अंगी येईल. असा र्ला हर्श्वास
र्ाटिो.

ह्या पुस्िकाच्या प्रकाशनासाठी ज्या ज्या सहृिांनी आत्र्ीयिेने र्िि के ली
र् त्यार्ुळे सुंिर स्र्रुपाि िे पुस्िक प्रकाहशि झाले याबद्दल सर्व संबंहधिांचा र्ी
आभारी आिे.

पांडुरंग ना. र्ोरे .

आनंिाचे घर

आनंिाच्या घरी, ईश्वराचा र्ास।
सुखाचा प्रकाश पडे िेथे ॥
आनंिाच्या घरा, ज्ञानाची कर्ाडे।
संसाराचे कोडे सुटिे पै॥
आनंिाच्या घरा, सौख्य िो साकार।
अर्ृिाची धार र्र्षविसे॥
ककं बहुना सोये, जीर् आत्र्याची लािे।
िेथ जे िोए, िया नार् सुख॥

आनंिाचे घर िुम्िास िर्े? िर र्ग आपल्या ठायी असणारया
आत्र्स्र्रुपाची ओळख करुन घ्याच. त्याची एकिा जाणीर् झाली की, सारया हर्श्वाि
हर्स्िारलेल्या परित्त्र्ाची आपोआप प्रचीिी येिे. िुम्िी त्याच्याशी एकरुपिा अनुभर्ू
शकिा. िुर्चे र्न हर्शाल िोिे र् िे िुर्चे व्यहक्तर्त्त्र् आर्ूलाग्र बिलून टाकिे.
िुर्च्या व्यक्तीर्त्त्र्ाचा प्रत्येक अणूरेणू परब्रह्माच्या हर्श्वािील रुपाशी िािात्म्य
पार्िो र् िुम्िी अलौदकक सार्र्थयावचे धनी िोऊ शकिा. असे झाल्यार्र िुर्ची र्ृत्ती,
िुर्ची प्रत्येक कृ िी पारिशवक िोिे. िुम्िी हनष्कलंक, शालीन र् लीन बनिा.

जीर्नाि सुखाचे र्ागव सांहगिले आिेि िे असे –

१. हनयिी घटना घडहर्िे, त्याकडे साहिभार्ाने पािणे.
२. आपण के र्ळ र्िवर्ान काळािच रिाण्याचा प्रयत्न करार्ा.
३. साधी रिाणी ठे र्ार्ी.

ईश्वरार्र पूणव हर्श्वास असार्ा.

आपले जीर्न आपल्या संकल्पाने चालि नसून िे ईश्वराधीन आिे िी
हनर्र्वर्ाि गोष्ट आिे (र् िी आपण खरया सुखासाठी स्र्ीकारली पाहिजे) कारण िसे
नसिे िर जगाि िु:ख कोणासच झाले नसिे. ज्या घटना आपल्या जीर्नाि घडिील
त्याि सर्ाधान र्ानून रािणे िी ईश्वराधीन जीर्न जगण्याची गुरुदकल्ली आिे.
यासाठी रोज थोडे परीश्रर् करुन संधी हर्ळे ल िसे हर्धायक उद्योग करार्ेि. िैर्ाला
िोर्ष न िेिा शुद्ध र् उपयुक्त र्ािार्रणाि रािण्याचा प्रयत्न करार्ा. र्ानहसक उन्निी
साधार्ी. शरीर र् र्न कटािाने अत्यंि पहर्त्र ठे र्ार्े. म्िणजे सार्र्थयव आपोआप येिे.
शुद्ध र् उपयुक्त आिार, आरोग्याच्या हनयर्ांना अनुसरुन रािणी, खेि र् खंिीचा

अभार् अशी जीर्नािली भूहर्का ियार करार्ी. आपले र्न िे एक अर्ृि िडाग आिे
िसेच िे अत्यंि घाणेरडे नरककुं ड पण आिे. याची जाणीर् ठे र्ून र्नािील सर्व घाण
काढू न टाकू न िे एक पहर्त्र र्ंदिर करार्े. र्नाची प्रर्ृत्ती अधोगिीची स्र्भार्ि:च
असिे र् िे अहि चंचल असिे. यासाठी त्यार्रील स्पंिने उपयुक्त कशी ठरिील िे
कटािाने पिार्े.

To do one’s duty with perserverance and enthusiasm, to
offer a helping hand and to do something good for others without
harming any one is the highest degree of devotion and sacrifice.
Each person should learn to live an honest life and concentrate on
making his fellow beings happy instead of causing sorrow to
mankind.

अर्गुण सांहडिा जािी। उत्तर् गुण अभ्याहसिा येहि॥

असे सर्थव रार्िास स्र्ार्ींनी िासबोधाि सांहगिले आिेच. म्िणून अंगी
कािी र्ूलभूि उत्तर् गुण बाणर्ण्याचा कसोशीने प्रयत्न करणे हििाचे ठरिे. जसे,
हनलोभी र्ृत्ती, दिलेला शब्ि पाळणे, हनरिंिारी र्ृत्ती, िुसरयास कधी त्रास न िेण्याची

र्ृत्ती, हनभवयिा, त्याग, पाहर्त्र्य, हनस्पृििा, हनस्र्ाथी रिाणे, िुसरयांची किर करणे,
पूर्वजांचा जो कािी चांगला घेण्यालायक भाग असेल िो आपल्या जीर्नाचा भाग
करुन टाकणे. व्यक्तीपेिा त्याने दिलेल्या हर्चारांर्र, संस्कारांर्र श्रद्धा ठे र्ार्ी र् िे
सहर्चार आपल्या आयुष्याि आणणे म्िणजेच श्रद्धेची जपणूक. िीच श्रद्धा र्नुष्याला
सार्र्थयव िेिे, जीर्न घडहर्िे, प्रेरणा िेिे.

ज्या गोष्टी टाळिा येण्याजोग्या नाहिि त्या अहप्रय र् िु:खि जरी असल्या
िरी त्या धीराने सिन करण्याची शक्ती प्राप्त करुन घेिली पाहिजे. संसाराि
एकर्ेकांशी र्ाि घालण्यापेिा एकर्ेकांना सर्जार्ून घेण्याची आर्श्यकिा फार आिे.
र्ाणसाच्या र्नाची झेप दक्रयाशील हर्चारांि झाली र् त्यांना भगर्ंिाचे अहधष्ठान
लाभले िर र्ानर् कु ल Common Wealth of Man हनर्ावण िोऊ शके ल. कसािी
हर्चार के ला िरी र्ाटिे की र्ाणसाच्या भोर्िालच्या र्ािार्रणाि अशा कािी सृष्ट
शक्ती असाव्याि, त्या आपल्याला दिसि नािीि र्ा जाणर्ििी नािीि. पण
आपल्याकडू न अचूक पार्ले टाकीि असिाि, आपला सांभाळ करीि असिाि.

आपली भारिीय संस्कृ िी उच्चरर्ाने आपल्याला सांगि असिे –

१.

सत्याचरण रुप नार्ेनेच िुम्िी िरुन जाल.

२.

हनरपराध लोकांची / प्राण्यांची चिंसा करणे, त्यांना जीर्ंि जाळणे

/ ठार र्ारणे िे प्रकार र्िाभयंकर आिेि, िे टाळायलाच िर्ेि.

३.

सर्ाांचे सिोदिि हििचचंिनच करीि राहिले पाहिजे.

४.

उत्तर् संकल्पाने र्ाझ्या िािून सत्कर्ेच घडार्ीि अशी इच्छा

बाळगार्ी.

५.

िािृत्त्र्बुद्धी असणारयांचे ऐश्वयव कर्ी िोि नािी.

६.

शुद्ध पहर्त्र आचरणाने परोपकारर्य जीर्न जगार्े.

७. राष्ट्र र् हर्श्व यांचे संर्धवन ब्रह्मचयव िपाने करार्े.

८. िपाचरणानेच, साधनेनेच ईश्वराच्या स्र्रुपाचे आकलन िोिे.

९. पहर्त्र शास्त्रांचे अध्ययन करार्े र् पहर्त्र व्िार्े.

१०. िेर्ा िूच एक आर्चा आिेस र् आम्िी िुझेच आिोि, िी जीर्न हनष्ठा
जोपासार्ी.

११. र्ी हनराळा, भगर्ान हनराळा र् लोक हनराळे अशी भेिबुद्धी र्नाि
न ठे र्िा, र्ी र् भगर्ान एकच आिे िी भार्ना जो सर्वभूिांि ठे र्िो र् सर्व भुिे
भगर्ंिाि र् आपल्याििी आिेि असे सर्जिो िो खरा भगर्भक्त िोय.

१२. सार्र्थयव िा शरीराचा धर्व नसून िो र्नाचा धर्व आिे असा
योगशास्त्राचा हसद्धांि आिे.

िी ित्त्र्े लिांि घेऊन आपला जीर्नक्रर् ठे र्ार्ा र् िसे र्ागण्याचा प्रयत्न
करार्ा.

आपल्याला परर्ेश्वराने का जन्र्ास घािले आिे याचा आपल्या र्नाशी

अंिर्ुवख िोऊन शोध घ्यार्ा र् जे कायव आपले जीर्नकायव आिे, असा अंि:करणापासून
संिश
े हर्ळे ल िे कायव प्रार्ाहणकपणे, हन:स्र्ाथीपणे, िन-र्न-धन पूर्वक र्
परर्ेश्वरापवण बुद्धीने करणे िी गोष्ट ज्याला साधली त्याला िैर्ी जीर्न लाभले असे
म्िणिा येईल. र्ाणसाने आपण हनहर्त्तर्ात्र आिोि अशी र्नाची धारणा ठे र्ार्ी.
म्िणजे जीर्नाचा खरा िेिू र्ाणसाच्या लिाि येऊन उगर्त्या दिर्साचे प्राप्त किवव्य
हनलेप राहून करिा येिे र् जीर्नर्ुक्त अर्स्थेकडे र्ाटचाल अहधक सुकर िोिे.

जीर्नाचे रिस्य

या आपल्या जीर्नाचे रिस्य काय आिे? जीर्नाचे अर्घे रिस्य आिे
हनभवय, हनभवर िोणे. िुम्िी या जगाि एक िणभरिी एकाकी नसून कु ठली िरी अिृश्य
र् अगम्य शक्ती िुर्च्या भोर्िी िुर्च्या जीर्नाि नेिर्ी कायवरि असिे. या शक्तीची
जाणीर् सिैर् र्नाि असू द्या. र्ग िुम्िी सुख िु:ख, यश अपयश यांसारख्या िंिांकडे
िटस्थ भूहर्के िून पाहू शकाल. म्िणूनच हनभवय व्िा, हनभवर व्िा! आपले काय िोईल,
कसे िोईल याची िुम्िी अहजबाि चचंिा करु नका. िुम्िाला कोणार्रिी अर्लंबून
रािण्याची गरज नािी. ज्यार्ेळी िुम्िी िुसरयाच्या सिाय्याची आशा र् त्यार्रील
भरर्सा पूणवपणे सोडू न िेिा, के र्ळ त्या िणी िुम्िी र्ुक्त िोिा र् खरे जीर्न जगू
लागिा.

नसत्याच्या पाठी धार्ि जाऊन ऊर फोडू न घेऊ नये. प्रत्येकाने आपले
आयुष्य आपणच जगायचे असिे िे लिाि ठे र्ा. स्र्ि:चे आयुष्य, सोसाव्या लागणारया
िु:खाने कष्टी न िोिा, खुशीने जगायचे असिे. िेर्ाच्या कृ पेर्ुळे िे हर्ळाले, याचाच
आनंि र्ानार्ा. र्ी करिो िी भार्ना टाकू न िेर्ून, सर्व कािी िो करिो र् त्याची
इच्छा असेल िोपयांि आपल्याकडू न िो करर्ून घेि रािील अशी हनष्ठा जोपासून
संसाराि आनंिाने र्ार्रार्े.

Do not think of Him as if He were far away from you. Think
of Him as your’s nearest. Then He will reveal Himself to you. The
only two essentials are faith and self-surrender. God cannot be won
by a system of rituals but only by love and sincerity. A man must
keep his body, senses and spirit honest and pure, unspotted,
unworn as young as Adam.

You cannot escape work because Prakriti drives you to do
it. That being so, let all work be done as it should be done, without
attachment.

“Without attachment” does not imply without conscience or
zero or love of good work but only without the hope of reward. Not
a single good will emerge from corrupt souls. Our motto is –

आत्र्िो र्ोिाथव जगिहििाय च।

We have to choose in between -

बुभुिा – Desire for Enjoyment.
र्ुर्ुिा – Desire for Liberation.
Of course, we choose the later one.

नर ऐसी करणी करे नरका नारायण बन जाये।

March ahead with unceasing prayer of God to give you
strength to fulfil His will. That is all.

गोकु ळासारखे घर असले िर असू द्या. पण गोकु ळाला शोभा आणणारा
परर्ात्र्ा त्याि िर्ाच. गरीबी दकिीिी असली िरी िे घर सुखरुप दिसेल खास.
जीर्नाला उं ची आहण व्यापकिा आणून प्रत्येकाने िौसेने जीर्न जगि राहिले पाहिजे.
अिो, आपले आयुष्य आपण र्र्षाांनी र्ोजायचे नसिे िर िे सत्कृ त्यांनी र्ोजायचे
असिे, िे पक्के ध्यानाि बाळगार्े!
िसे पाहिले िर र्ाणसाच्या र्ूलभूि गरजा असिाि िरी दकिी?

१. उपजीहर्का - अन्न, आरोग्य, हनर्ारा.

२. संरिण - काळजी र्ािणे, कार्, एकजूट, िेखभाल.

३. प्रेर् - स्र्प्रहिष्ठा, प्रेर्, र्ात्सल्य.

४. सर्ज - अभ्यास, हर्श्लेर्षण.

५. सिभाग - जबाबिारी, िक्क, किवव्य.े

६. हर्श्रांि - खेळ, कु िुिल, हर्नोि.

७. सजवनशीलिा - प्रहिभा हर्लास, भार्ना, काल्पहनकिा, काव्य.

८. स्र्-अहस्र्िा - सर्ाजाच्या चौकटीचे भान आत्र्भान, ऋण.

९. स्र्ािंत्र्य - स्र्ायत्तिा, सर्िा, हनणवय घेण्याची संधी र् कु र्ि.

या र्ूलभूि गरजा प्रत्येकाने काळजीपूर्वक भागर्ाव्याि. या गोष्टी सुखी
जीर्न जगण्यासाठी जरुरीच्या असिाि.

प्रेर् करायला आपण आपल्या घरापासून सुरुर्ाि करार्ी. सर्ाांशी अत्यंि
प्रेर्ाने, हनष्कपट प्रेर्ाने र्ागार्े. आपले बोलणे अगिी गोड असार्े. आपल्या
बोलण्यार्ध्ये, नव्िे आपल्या पिाण्यार्ध्येसुद्धा प्रेर् असार्े. प्रेर् करायला गरीबी आड
येि नािी ककं र्ा श्रीर्ंिी असेल िर फार द्यार्े लागि नािी.
आपण आपल्या आयुष्याचे गहणि चुकू िेऊ नये. स्र्ि:ला िेि सर्जून रािणे
िी पहिली चूक- म्िणजे िेि र्ाझाच सर्जून त्याच्यार्र प्रेर् के ले. या िेिाचे हर्चार
आपल्याला हचकटल्यार्र त्यांचीच जोपासना करीि रिाणे िी िुसरी चूक. एकिा िे
हर्कार हचकटल्यार्र, त्यांची र्ाढ न थांबर्िा, िे नेिील हिकडे त्यांच्या र्ागे जाणे
र् त्यासाठी र्ेळोर्ेळी आपली बुद्धीिी गिाण टाकणे िी हिसरी चूक. अशाप्रकारे
आयुष्याचे गहणि साफ चुकिे.

याचर्ुळे जगार्ध्ये अत्यंि श्रीर्ंि, अत्यंि धाडसी, अत्यंि बुहद्धर्ान आहण
अत्यंि हचकाटीची र्ाणसे पुष्कळ आढळली िरी शुद्ध अंि:करणाची र् हनष्ठार्ंि अशी

र्ाणसे र्ात्र क्वहचिच सापडिाि. जे लोक कार् क्रोधादि हर्कारांना िाब्याि ठे र्ि
नािीि िे र्ेळप्रसंगी हर्कारांना के व्िा बळी पडिाि याचा नेर् रािि नािी. या कररिा
जाणून घेिले पाहिजे की आपल्या अनुभर्ास येणारे जे िृश्य हर्श्व आिे िे इं दद्रयांना
जड भासले िरी र्ूळ स्र्रुपाि: परर्ेश्वर रुपच आिे. ककं बहुना, हर्श्वाला पािणारा
र्ी, िा िेखील र्स्िुि: परर्ात्र्ाच आिे. परर्ात्र्रुपच आिे. म्िणून िेिबुद्धीचा
हनरास करुन आधी स्र्ि:र्धील भगर्ंिाचे रुप ओळखार्े आहण त्यार्ागून हर्श्वार्ध्ये
भरलेले त्याचे रुप अनुभर्ार्े. र्नाला संिोर्ष, इं दद्रयांना संयर्, र्ागण्याि हर्र्ेक,
र्ाणीि गोडर्ा र् परर्ेश्वराचे स्र्रण असार्े की ज्यार्ुळे आत्म्याचे अनुसंधान धारण
करण्यास र्न सर्थव बनेल.

ईश्वरासंबंधी आपली सर्ज र् र्न प्रगल्भ बनहर्ले पाहिजे. जगिजड आिे
पण त्याचे र्ूळ परर्ात्म्यार्ध्येच आिे. िे आपण पाहिले. त्याच्या चैिन्यानेच जग
िालचाल करिे. त्या चैिन्याहशर्ाय हर्श्वािील पानिी िलि नािी. सर्व प्राण्यांच्या
हृियाि अंियावर्ी रुपाने रािणारे िे शुद्ध चैिन्य सर्ाांर्ध्ये ओिप्रोि भरलेले असूनिी
अहलप्त असिे िे त्याचे र्ैहशष्ट्य असिे. आपले अहलप्तपणाचे स्र्रुप न सोडिा अनंि
हर्श्वाची रचना त्याचेकडू न िोि असिे िी र्ोठी नर्लाची गोष्ट आिे.

अंियावर्ी असलेला िा ईश्वर सुखिािा र् शास्िा आिे. काळाचा हनयंिा
आिे. असा िा ईश्वर म्िणजे पाहर्त्र्याची खूण आिे.

प्राण आहण र्ृत्यू त्यांचे सािचयव.

प्राण म्िणजे के र्ळ भौहिक र् याहन्त्रक श्वसनदक्रया नव्िे! िी चपंडांिगवि
काहयक, र्ाहचक, र्ानहसक र् बौहद्धक अशा सर्व जीर्नव्यापारापासून िे सर्ग्र
ब्रह्मांडाच्या अनेकहर्ध व्यापारांपयांि र्स्िूर्ात्राचे आिून संचालन करणारी
र्ैहश्वकशक्ती आिे. म्िणून प्राण म्िणजे ब्रह्मशक्ती, जीर्नािील प्राण हनघून जािाच
त्याचा सप्राण िेि हनष्प्राण िोऊन जािो र् कलेर्र िेर्ढे उरिे. िरीपण हर्श्वात्र्क
असे जे प्राणस्पंिन िे कधीच संपुष्टाि येि नािी.

प्राण सर्व भूिांचा, इं दद्रयांचा आत्र्ा आिे. िे प्राणर्य आत्र्त्त्र् म्िणजे
अर्ृित्त्र्. प्राणाचे सर्ांकर्ष र्ित्त्र् ज्याला आकळे ल, िो कोणत्यािी प्राण्याला कधीिी
िुखार्णार नािी. अनािर करणार नािी. आपल्या अंियावर्ाि हनत्य स्पंिि रािणारया
प्राणाचे अनुसंधान कधीिी हर्चहलि िोऊ न िेिा िो जीर्न जगि राहिल र् िीच
त्याची जीर्नहनष्ठा बनेल.

िो म्िणेल,
"असिो र्ा सिगर्य। िर्सो र्ा ज्योहिगवर्य। र्ृत्योर्ाव अर्ृिंगर्य॥"
िा प्रर्ास म्िणजेच जणु जीर्नयात्रा.

ज्याला प्राण म्िणजे काय िे कळले िो र्ृत्यूच्या पार हनघून जािो. त्याची
र्ुळे हर्श्वात्र्क संर्ेिनशीलिेने रसरसू लागिाि. र्ानर्ी जीर्नाला असिाकडू न
सिाकडे, िर्ाकडू न ज्योिीकडे, र्ृत्यूकडू न अर्ृिाकडे सिैर् नेि रिािाि. म्िणून सि,
ज्योहि र् अर्ृि अशा हत्रर्ेणी संगर्ाि अर्गािन करणे र् कृ िकृ त्य िोणे िाच र्ानर्ी
जीर्नाचा परर् पुरुर्षाथव ठरिो आहण प्राणाचे स्पंिन िे आपल्या इच्छे -अहनच्छेर्र
अर्लंबून नसून िे स्र्यंभू र् स्र्यंसजवनशील आिे याची प्रहचिी येिे. सृष्टी सजवनाला
कारणीभूि िोणारे प्राणस्पंिन िेच आंिररक प्राणरुपाने आपल्यार्ध्ये श्वसन करीि
आिे. असा सािात्कार घडिो र् त्यािूनच आंिररक आत्र्स्र्रुप प्राण आहण हर्श्वात्र्क
ब्रह्मस्र्रुप प्राण यांचे सार्रस्य घडू न येिे. या सार्रस्याचा प्रर्ाि म्िणजेच सिज्योहि-अर्ृिरुप हत्रर्ेणी संगर्ाचा प्रर्ाि र् प्रर्ािाि िोणारे अर्गािन म्िणजेच
सहच्चनानंिर्य जीर्न.

जे जे या जगाि आिे, िे सर्व ईशार्ास्य आिे आपणिी ईशार्ास्यच आिोि.
म्िणजे आपण, आपले र्ीपण र् आत्र्त्त्र् िे सर्व ईशार्ास्यच आिे. ईशाित्त, ब्रह्मित्त,
प्रकृ िीित्त असेच र्ानर्ाच्या र्ानर्िेचे रुप आिे. या र्स्िूहस्थिीचे अर्धान राखून
जीर्न जगणे एर्ढेच आपल्या िािी आिे. जीर्नाला कै र्ल्य प्रागधारा, हर्र्ेक-हर्र्षयहनम्ना, कल्याणकर स्र्रुप प्राप्त िोि रिािे र् अशा हचिानंिर्य जीर्नाचे ज्यांना
सािाि िशवन िोिे िे उद्गार काढिाि,

ओर् पूणवहर्ि: पूणवहर्िं पूणावत्पूणवर्ुिच्चिे।
पूणवस्य पूणवर्ािाय पूर्वर्ेर्ार्हशष्यिे॥
ओर् शांहि: शांहि: शांहि:॥

र्ृत्यू िाच हर्कासशील सृष्टीचा एकर्ात्र प्रजापहि आिे. जन्र् प्रदक्रया िी
र्ृत्यूर्ुळेच उियास आली आिे. र्ृत्यूला सोबि घेऊनच प्राणी जन्र्ाला येिो. जीर्न
हर्कास िा र्ृत्यू र् प्राण यांच्या अखंड सािचयावर्ुळेच घडू न येिो. म्िणून र्ृत्यू िी
आपत्ती न र्ानिा एक र्रिान सर्जले पाहिजे. म्िणून र्रणाची भीिी आपण सोडली
पाहिजे. ‘The soul of progress is the progress of our soul’, असे डॉ.
सर्वपल्ली राधाकृ ष्णन यांनी सांहगिलेच आिे. र्ृत्यू आहण आत्र्ा यांचे सािचयव इिके
हनकटचे आिे!

कािी र्ेळा र्रण यार्े र्ाटिे. िे येि नािी र् र्रणर्य यािना सोसि जीर्न
जगार्े लागिे. अशा र्ेळी र्ाणसाची सुटका र्रणानेच िोिे र् सुटला हबचारा असे
जर्ळचे नािेर्ाईक उगारिाि. िे र्रण र्रिानच नव्िे काय? सोफोप्लीसने म्िणूनच
म्िटले आिे, र्ृत्यू िे िुभावग्य नव्िे, या पेिा र्ोठे िुभावग्य िे की, र्ाणून र्रण र्ागिो
आिे पण र्रण येि नािी!

र्रणाकडे पािण्याची िृष्टी अशी असर्ी - "I died as mineral and
become a plant" (जलालुदद्दन रुर्ी)

र्ी र्रणार िर खरे च पण रुपांिररि िोऊन अहधक िर्िेने र्ी पुन्ि:
जन्र्णार आिेच असा हर्श्वास र्नाि ठे र्ार्ा. र्रण म्िणजे के र्ळ एक रुपांिरच
असिे.

भोर्रे १अ

त्यार्ेळी र्ाझे र्य असेल १५-१६ र्र्षाांचे. र्ॅरिक िोण्यासाथी १-२ र्र्षाांचा
अर्धी असेल. राष्ट्र सेर्ािलाि र्ी जाि असे. त्यािूनच ओळखीने र्ला एका
सगृिस्थाकडू न कािी हलखाणाचे कार् हर्ळाले. र्ाझे अिर सुरेख म्िणून िे र्ला
कािी र्ोबिला पण िेणार िोिे. र्ी िे कार् इिक्या चांगल्याप्रकारे के ले की िे एकिर्
खूर्ष झाले र् त्यांनी स्र्ेच्छेने र्ाझी र्ॅिीकच्या र्गावची र्ाहसक फी र्ला िेऊ के ली.
र्र्षवभर िे र्ला १० रु. र्ाहसक याप्रर्ाणे िेि. िे र्ला आपला हर्त्र म्िणून इिरांना
ओळख करुन िेि. िा त्यांचा र्ोठे पणा.

र्ी पण कसोशीने अभ्यास करुन परीिेि चांगले यश हर्ळहर्ले.

त्यानंिर प्रश्न आला कॉलेजचा. आर्ची आर्थवक पररहस्थिी यथािथाच
िोिी. र्ी र्ोठ्या भार्ाकडे रािि िोिो. त्याला र्ॅरिक नंिर नोकरीच करणे भाग
पडले िोिे. परीिेनंिर िोन र्हिने सुटीचा काल िोिा. त्याि र्ला एका ऑदफसर्ध्ये
Leave Vacancy र्ध्ये Clerk म्िणून नोकरी हर्ळाली. िी र्ग Clear Vacancy
झाली. िेव्िा र्ग र्ी िािांना म्िटले, "र्ी आिा या नोकरीिच राििो. कॉलेज हशिण
नकोच!"

िे र्ला ठार्पणे म्िणाले, "अरे र्ेडा आिेस का िू? र्ला एक कॉलेज घेिा
आले नािी. िुलािी त्यापासून र्ंहचि ठे र्ायचे? छे! िू नोकरीचा राजीनार्ा िे.
पररहस्थिी काय, आज उद्या पालटेल. पण िुला उच्च हशिण हर्ळालेच पाहिजे!"

आहण र्ी Commerce College join के ले!

आिा सांगा, िािांचे ऋण र्ी र्ानायला पाहिजे की नािी? त्यार्ेळीच र्ी
करीि असलेली नोकरी चालू ठे र्, म्िणून त्यांनी सांहगिले असिे िर?

िा एक र्ाझ्या आयुष्यािील र्ित्त्र्ाचा Turning Point च ठरला!

भोर्रे १ब

र्ी कोयना डॅर् हडहव्िजनला अकाऊंटंट असिाना घडलेला असाच एक
प्रसंग र्ाझ्या जीर्नािला एक र्ोठा Turning Point ठरला त्याची िी किणी.

झाले काय, आर्च्या सर्ोरच असलेले Chief Accounts Office ने एक
Circular काढले. िे र्ाझ्या नजरे स पडिाच र्ी त्यार्र लाल पेहन्सलीने हलहिले, ‘िे
चुकीचे आिे.’ र्ाझ्या ऑदफसरांनी र्ला बोलार्ून हर्चारले. िेव्िा र्ी हनयर्ांचे
पुस्िक घेऊनच त्यांच्या खोलीि प्रर्ेश के ला र् साधारण २ िास सर्व अंगांनी चचाव
करुन CAO ने पाठहर्लेले िे सक्युवलर चुकीचे कसे आिे िे र्ी त्यांना पटर्ून दिले.
त्यांनी त्यार्र आपण परि CAO हलिार्े असे सांहगिले.

CAO म्िणजे आर्चे सासू ऑदफसच म्िणाना. त्यांना हर्रोध करायला
कु णीच धजार्ि नसे. पण र्ी र्ाझ्या र्ररष्ठांच्या सिीने िे सक्युवलर कसे चुकीचे आिे
र् बरोबर काय असायला िर्े िे हनयर् क्रर्ांक र्गैरे टाकू न CAO कडे पाठर्ून दिले.

झाले! जणू बॉम्बच पडार्ा असे र्ािार्रण बनले. CAO च्या एका
ऑदफसरने र्ला बोलार्ून िटार्ले, आम्िी सांहगिल्याप्रर्ाणे कायवर्ािी करण्याऐर्जी

िा नसिा उपद्व्याप िुम्िाला कु णी सांहगिला? िुम्िाला िे र्िागाि पडेल!
र्ी म्िटले, िे सरकारी ऑदफस आिे र् इथले सर्व कर्वचारी हनयर्ाला
बांधील आिेि. िुर्चे सक्युवलर कसे चुकीचे आिे िे हनयर्ांच्या आिारे र्ी र्ाझ्या
र्ररष्ठांच्या सिीने पाठहर्लेल्या पत्राि नर्ूि के लेलेच आिे. िेव्िा िुम्िाला फे रहर्चार
करार्ाच लागेल.

आजपयांि कु णीिी असे सासू ऑदफससाठी के ले नसल्याने िेथील इिर
सिकारी अकाऊंटंट र्ंडळीिी कशाला िा उपद्व्याप के लास िू असे उलट र्लाच म्िणू
लागले. र्ी त्यांना सांहगिले की हनयर् िी आपली िाकि आिे र् हनयर्ानुसार
कायवर्ािी िोणे िे सरकारी ऑदफसाि उहचि ठरिे. हनयर्ांचे योग्य interpretation
व्िायलाच िर्े.

िुसरे च दिर्शी CAO कडू न र्ला बोलार्णे आले. र्ी गेलो. िे I.A. & A.S.
ऑदफसर िोिे. त्यांनी र्ला हर्चारले, "Why are you rotting in this Office?
You are M.Com. If I send you elsewhere on good Deputation, are
you ready to go?"

"Yes Sir, Even with a short notice, I am prepared to go on

any deputation."

आठच दिर्साि त्यांनी र्ला BARC, Trombay, Mumbai ला
deputation र्र पाठहर्ले. िशी Order िािाि पडली. त्यार्ेळी BARC ला
Deputation साठी र्ोठा र्हशला लागि असे. र्ला असे र्रीलप्रर्ाणे भांडून
हर्नार्हशला deputation हर्ळाले र् िा एक र्ोठाच Turning Point र्ाझ्या
आयुष्याि ठरला! भोर्रा खरा, पण त्यािून सुटून र्ी प्रगिीकडेच र्ाटचाल के ली. र्ी
PWD Department ला कायर्चा रार्रार् ठोकू शकलो.

जािा जािा एर्ढेच सांगिो की र्ी उपहस्थि के लेला र्ुद्दाच अखेर योग्य
ठरुन CAO कडू न पत्र आलेThe Circular issued under ref. No. _________ Dated
_________ may be treated as cancelled. आहण िो
र्ाझा र्ोठाच हर्जय ठरला.

िैर्ी जीर्न

िैर्ी जीर्न जगिा यार्े यासाठी -

१. आत्म्याहशर्ाय जीर्नाि िुसरे कािी र्ित्त्र्ाचे नािी अशी ठार् सर्जूि
असली पाहिजे.

२. ईश्वराचे-आत्म्याचे िशवन झाल्याहशर्ाय आपल्या जीर्नाला पूणविा
येणार नािी, िी भार्ना िृढ असार्ी.

३. दिनक्रर्ाि िी जाणीर् साित्याने ठे र्ून त्याच्या अनुसंधानाि रािणे,
यार्ुळे िुर्चे हचत्त कोर्ल बनिे.

भगर्ंिाशी अशाप्रकारे सख्य ठे र्ले िर स्र्ानंिाने िृप्त िोऊन िेिार्ध्ये
हर्िेिीपणाने राििा येिे िा अनुभर् घ्यार्ा र् िैर्ी जीर्नाची रोकडी प्रचीिी घ्यार्ी.
र्ात्र यासाठी खरया िळर्ळीची आर्श्यकिा असिे.

आपल्या अंिरं गाि जो िेर् आिे त्याची अनन्यभार्े प्राथवना के ली र् आपली
िृष्टी अंिर्ुवख के ली म्िणजे आपल्या अंगाि दिव्य शक्ती हनर्ावण िोिे र् चचंिार्ुक्त
िोऊन सर्वत्र आनंि दिसू लागिो. याकररिा अंिर्ुवख िोऊन दिव्यशक्तीचा स्पशव
अनुभर्णे यासारखी भाग्याची िुसरी गोष्ट नािी. र्ात्र अंि:करणाि िेर् आिेच िा
हन:संिि
े भार् र्नी असु द्यार्ा.

िैर्ी जीर्न िर्े िर र्नाची एकाग्रिा साधार्ीच लागेल. स्र्ि:च्या र्नाच्या
सर्व शक्तींची एकाग्रिा िेच आपल्याला ईश्वरिशवनाथव सािाय्य करणारे एकर्ेर् साधन
आिे. एकाग्र र्न म्िणजे जणू एक प्रिीप आिे. त्याच्या र्ििीने आपल्या आत्म्याचा
अगिी कानाकोपरािेखील बघिा येिो. आत्म्याचे स्र्रूप नीट िंिोिंि बघिा येिे. िा
िैर्ी अनुभर् प्रत्येकाने घ्यार्ाच. प्रयत्नपूर्वक घ्यार्ा.

र्नाच्या र्ाध्यर्ािून बहघिलेला आत्र्ा म्िणजेच ईश्वर िोय. ईश्वर म्िणजे
र्नाने के लेली आत्म्याची धारणा, ज्याचे सर्वश्रेष्ठ नांर् आिे ओर्. म्िणून ध्यानधारणा
ओर् र्र करिाि आहण त्याच्या अभूि स्र्रुपाचे र् अपूर्व अथावचे चचंिन करिाि.
सिा सर्वकाळ ओर्काराचे अनुसंधान ठे र्णे िी खरी उपासना बनिे. अिो, ओर् िा
कािी साधा शब्ि नािी. िो स्र्यं ईश्वररुप आिे!

आपण जोपयांि आपल्या र्नार्रचे डाग िूर करि नािी, िोपयांि

आपल्याला सत्याचे यथाथव िशवन घडणे शक्यच नसिे. िुम्िाला िुर्चे स्र्ि:चे िे
िुर्च्या आंि िोर्ष दिसिाि (यासाठी कठोर आत्र्पररिण िर्े) िे सारे िूर करा. िुम्िी
एकिाच हनिोर्ष िोऊन गेलाि की िुम्िाला िुर्ची नैहिक पािळी हजिकी उं चार्ेल
हििकी उत्कृ ष्ट अनुभूिी िुम्िाला येऊ शके ल आहण हििकीच िुर्ची इच्छा शक्ती
बलर्ान झालेली असेल. अिो, जीर्नर्ुक्त पुरुर्षाचा िेि आपोआपच शुभ र्ा उहचि
कर्व करीि असिो. िो संपूणव पहर्त्र िोऊन गेल्यार्ुळे िो के र्ळ चांगले कायवच करु
शकिो. ज्या जुन्या संस्कराच्या र्ेगार्ुळे त्याचे शरीर जगि असिे िे सारे संस्कार
शुभच असिाि. अशुभ संस्कार िग्ध िोऊन नािीसे झालेले असिाि.

आपण आपल्या र्ासनांचे गाठोडे बोचके बांधून िे िाराबािेर पटकू नच
टाकार्यास िर्े. ज्याला ह्या ज्योहिर्वय िैर्ी जीर्नाची इच्छा आिे त्याने या
ज्योहिर्वय राज्याच्या प्रर्ेशिारािून आंि येण्याआधी िुकानिारी र्ृत्तीधर्ावचे गाठोडे
बांधून िे बािेरच फे कू न दिले पाहिजे. िरच त्याला खरया अथावने आि प्रर्ेश हर्ळू
शके ल. याकररिा आर्श्यक गोष्ट म्िणजे र्ासनांना हिलांजली िेणे. र्ग परर्ेश्वरर्रील
प्रेर् िे संपूणवपणे शुद्ध र् हन:स्र्ाथव असेल र् याि स्र्ि:साठी इिलोकीच्या र्ा
परलोकीच्या आकांिा हर्सळलेल्या रािणार नािीि.

िैर्ी जीर्नासाठी कोणिािी गुरु आपल्याला सािाय्य करण्यापेिा कािी
करु शकि नािी िे आपण नीट लिाि ठे र्ले पाहिजे. म्िणून गुरुचे के र्ळ अनुकरण
करु नका. हर्चार स्र्ाधीनपणेच करा र् स्र्ि:चे जीर्न िैर्ी बनर्ा. ईश्वरासंबंधी फक्त

एकच कल्पना असू द्या की, िो आपला हनत्य सिाय्यक आिे र् पाठीशी आिे.
स्र्ाधीनिा असली की, कोणिेिी बंधन येि नािी. र्ात्र खात्री असू द्या की आपण
भगर्ंिाला कािीच िेऊ शकि नािी. उलट िोच आपल्याला सारे कािी िेि असिो.
िो सर्स्ि गुरुंचा गुरु आिे. िो आपल्या आत्म्याचा आत्र्ा आिे. िोच आपले खरे
स्र्रुप आिे. िो आपल्या आत्म्याचा अंिरात्र्ा आिे. र्ग आपण त्याच्यार्र सर्ोच्च
प्रेर् करार्े याि खरोखर आियव कसले? त्याच्याखेरीज आपण कु णार्र र् कशार्र बरे
प्रेर् करु शकू ?

आपला उद्धार आपणच करुन घेण्याच्या उद्योगाला लागार्े र् आपले जीर्न
िु:खर्ुक्त करुन आनंिर्य जीर्न जगार्े. शांिी िेव्िाच हर्ळे ल जर जीर्नािील सर्व
किवव्ये आपण उत्तर्प्रकारे पार पाडली असिील. त्यासाठी अहर्श्रांि श्रर् करण्याची
ियारी ठे र्ार्ी. शांिी आहण आनंि आपल्या र्नाची बैठक र् जीर्नाकडे पािण्याचा
आपला िृष्टीकोन यार्र अर्लंबून आिेि. र्ाणूस जर िैर्ी गुणसंपत्तीचा आश्रय घेऊन
जगेल िरच िो खरया सुखशांिीचा लाभ घेऊ शके ल. पूणव साहत्र्क र्ृत्ती, हनभवयिा,
कर्वयोगाहर्र्षयी ित्परिा, इं दद्रय हनग्रि, सरळपणा, सत्य, अचिंसा, अक्रोध, िया,
हनलोभिा, नम्रिा यासारख्या गुणांना गीिेिील सोळाव्या अध्यायाि िैर्ी संपत्ती
म्िटले आिे. आनंिर्य िैर्ी जीर्नासाठी या गुणांची जीर्नाि हनिांि जरुरी आिे.

जीर्नाचा आनंि अनुभर्ण्यासाठी चोख आरोग्य सांभाळणे अत्यंि

र्ित्त्र्ाचे ठरिे. यासाठी पचेल िेर्ढाच आिार, झेपिील िेर्ढेच श्रर्, जरुर िेर्ढीच
हर्श्रांिी आहण जीर्न यथायोग्यपणे जगल्यार्ुळे र्नाला सिज र्ाटणारा प्रसन्नपणा
िे आरोग्यर्य जीर्नाचे चार प्रर्ुख आधारस्िंभ आिेि. अशोच, हर्कार, स्र्ाथव,
कु हर्चार, कु संस्कार यांचा र्ळ जेव्िा धुिला जाईल िेव्िाच आत्र्शक्ती, आिला
आत्र्ानंि खरया रुपाने प्रकट िोईल. त्यासाठीच िर लाभले िे जीर्न. अिो, जीर्नाचा
िेिूच र्ुळी िा आिे!

अंि:करणािील र्ासना, हर्कार, अज्ञान जेव्िा सर्ूळ नष्ट िोिाि िेव्िाच
आिील ईश्वराचे िशवन र्नुष्याला सिजच घडिे. िो जणु अनंि आनंिाला कायर्चा
जाऊन हर्ळिो. शुद्ध झालेल्या अंि:करणाि आपणांस आपल्या खरया स्र्रुपाचे िैर्ी
िशवन घडिे र् परर् शांिी प्राप्त िोिे. यापेिा उच्चहस्थिी नािी.

शांिीपरिे नािी सुख। येर अर्घेहच िु:ख।
म्िणूनी शांिी धरा। उिराल पैल िीरा॥

जीर्नािील प्रकाश - प्रसन्निा

ज्या र्नार्र हर्र्षयांचा हबलकू ल पररणार् झालेला नािी, असे कुं र्ार र्न
(Virgin Mind) भगर्ंि स्र्ीकारिो. ज्याचे स्र्स्थ हचत्त र्न हर्र्षयापासून िूर राहू
शकि असेल त्याचे र्न भगर्ंि स्र्ीकारिो. या करिा स्र्स्थ र्नाचा (Virgin Mind)
हर्र्षयापासूनचा संपकव िोडला पाहिजे. या कररिा चांगलेच हर्चार र्नाि असले
पाहिजेि. चांगलेच संकल्प बुद्धीने के ले पाहिजेि. असे के ले की प्रसन्निा लाभिे. आिून
कारं जे उडू लागिे, िी प्रसन्निा. साहत्र्क िर्षव उभा राहिला पाहिजे. याप्रर्ाणे
जीर्नाि प्रकाश आणला पाहिजे. िेर्ाने जे जीर्न दिले आिे िे प्रेर्ाने जगले पाहिजे.
जीर्न जगून भगर्ंिाला िसरा चेिरा िाखहर्िा आला पाहिजे. भगर्ंिार्र
आत्र्ीयिा जडल्यार्र जीर्नाि थकर्ा जाणर्ि नािी. या कररिा र्ाझा हर्कास र्
हर्श्वास र्ाढू िे एर्ढेच िेर्ाजर्ळ र्ागायचे. आपले जीर्न चैिन्यर्य कसे राहिल
याची साित्याने िििा घ्यार्ी. थकर्ा र्ा व्यथा जीर्नािून िद्दपार कराव्याि.

आपल्या जीर्नाि यासाठी र्न स्र्स्थ िर्ेच िसेच िे हर्र्षयांपासून,
हर्कारांपासून अहलप्त िर्े. र्ाझी कर्े प्रभू सांभाळील. अशा श्रद्धेने जेव्िा र्ाणूस कर्व
करु लागेल िेव्िा िो भगर्ंिाला आर्डू लागेल. प्रभूर्रील श्रद्धेने के लेल्या कर्ावलाच
हनष्कार् कर्वयोग म्िणायचे. जे हर्ळाले िे र्ाझे नािी िर प्रभूने िे पाठर्लेले आिे
अशी जाणीर् ठे र्ार्ी. िे सर्व िेर्ाचेच आिे असे सर्जण्याची र्नाला सर्य लार्ार्ी.

हप्रय हर्ळाले िर फार िरखून जाऊ नये. अहप्रय हर्ळाले िर उिासीन बनू नये.
सुखिु:खे सर्ेकृत्त्र्ा लाभा लाभौ जयाजयौ॥ र्नाि चांगलेच हर्चार असार्ेि. बुद्धीि
चांगलेच संकल्प असार्ेि. हचत्ताची एकाग्रिा साित्याने र्ाढहर्ण्याचा प्रयत्न चालू
ठे र्ार्ा.

जीर्नाि जगण्यासारखे कािीिरी आिे असे र्ाटले पाहिजे. एर्ढेच नव्िे
िर र्रणिी सुंिर र्ाटले पाहिजे. यासाठी हर्धायक िृष्टी ियार करार्ी. नेिर्ी िसिा
खेळिा रिायला हशकार्े. सर्व सृष्टी सुंिर दिसार्ी. जीर्ाला हशर् व्िायचे आिे िे पक्के
ध्यानी ठे र्ार्े र् िशी र्ृत्ती ठे र्ार्ी.

यथायोग्य िथा कु रु। एर्ढेच भगर्ंिाला हर्नर्ायचे आिे. र्ाझा हर्कास र्
हर्श्वास िृढिर िोि जाओ एर्ढेच र्ागणे र्ागायचे. अिो, आपल्या जीर्नािून भीिी
घालहर्ल्याहशर्ाय जीर्न आनंिी िोणे शक्य नािी. यासाठी भगर्ंिार्र १००%
हर्श्वास िर्ा. त्याचप्रर्ाणे जीर्नाि प्रकाश आणला पाहिजे. जीर्नाचे ध्येय हनहिि
झाले पाहिजे.

स्र्ाथव, हर्कार, िु:ख, िीनिा, िीनिा, लाचारी िा सर्स्ि बुद्धीिला कचरा.
िो कचरा काढू न टाकू न बुद्धी सुंिर बनर्ा की, लालसा हनघून जाईल. बुद्धीला सुंिरिा

प्राप्त िोईल. त्यार्ेळी र्ाणूस भगर्ंिाचा आर्डिा िोिो.

कु टुंबाि परस्परांना उबेची जरुरी असिे. त्यासाठी भार्जीर्न संपन्न के ले
पाहिजे. रस हनर्ावण के ला पाहिजे. एकर्ेकांहर्र्षयी र्ानहसक ओढ असली पाहिजे.
र्ाणसाजर्ळ हर्चारांची पररपक्विा असलीच पाहिजे. आपला श्वासोश्वासिी पहर्त्र
िर्ा!

जगांि राहून स्र्ि:चा स्र्िंत्र िाल राखार्ा. र्ाटेल त्याच्या िालार्र नाचू
नये. यासाठी जीर्नाि कािी हनहिि संकल्प असलेच पाहिजेि. थकर्ा र् व्यथा
जीर्नाि अप्रसन्निा आणिाि. म्िणून प्रयत्नपूर्वक जीर्न चैिन्यर्य के ले पाहिजे.

जीर्नाि र्नाच्या र्शागिीला अनन्यसाधारण र्ित्त्र् आिे. आपल्या
र्नाला ओळखणे, सांभाळणे आहण र्नाची शक्ती र्ाढर्णे िी िििा आिे. स्र्ाध्याय,
सत्संग यांच्या र्ागे कािी हनहिि हर्चारधारे ची शक्ती असली पाहिजे. आपण
आपल्या कायावसाठी िििा र् फलासाठी उिासीन रािार्े. लिाि असू द्या की आपल्या
शररराि भोगचक्र की जे िेर्प्रधान आिे र् कर्वचक्र की जे पुरुर्षाथवप्रधान आिे अशी
िोन चक्रे आिेि. आपण अहभलार्षा र् कार्ना ठे र्ूनच कर्व करिो. िी िोन्िी बाजूला
काढली िरच आपण संकल्प करायचे भगर्ंिार्र सोपर्ू शकू . म्िणून प्रथर् कर्व

भगर्ंिाला अपवण करायचे र् फलाची अपेिाच करायची नािी.

आध्याहत्र्किृष्ट्या पररपक्व िोण्यासाठी र्न र् बुद्धी पद्धिशीर हशिण
िेऊन पुष्ट के लेली असली पाहिजे. हचत्त एकाग्र करुन र्न र् बुद्धीला िरबेज करिा
येिे. त्यालाच आध्यात्र् म्िणायचे. हनरपेि प्रेर्, िुिम्व य श्रद्धा र् अिैिी अलौदकक
आत्र्ीयिा या हिन्िी गोष्टी आपल्यार्ध्ये आल्या पाहिजेि. आपली र्िी हस्थर िर्ी.
जीर्नाि कािी जगण्यासारखे आिे असे आपल्यापैकी प्रत्येकाला र्ाटले पाहिजे.
एर्ढेच नव्िे िर र्रणिी सुंिर र्ाटले पाहिजे. यासाठी हर्धायकिृष्टी कर्र्ायला
िर्ीच.

हनष्कार् कर्व

कृ ष्ण सांगिो,

संसार नािी सोडणेचा, संग सोडणेचा।
कर्व नािी सोडणेचे, कार्ना सोडणेची॥

र्ाझी कर्े प्रभु सांभाळील अशा श्रद्धेने जेव्िा र्ाणूस कर्व करु लागेल
िेव्िाच िो भगर्ंिाला आर्डू लागेल. प्रभूर्रील श्रद्धेने के लेल्या कर्ावलाच हनष्कार्
कर्वयोग म्िणिाि.

कर्व जे करार्याचे िे सकार् असिा कार्ा नये. कर्व हनष्कार् असले पाहिजे.
प्रपंच सोडू न परर्ाथव नािी करार्याचा िर प्रपंच असा करायचा की, प्रपंचच परर्ाथव
झाला पाहिजे. र्ुलीचे कायविेत्र सासरी असिे. पण हिचा ओढा र्ािेरी असिो. र्ानर्ी
जीर्नाचे सूत्र म्िणजे प्रर्ृत्ती िे सासर र् हनर्ृत्ती िे र्ािेर झाले पाहिजे. भगर्ंिाकडे
नेणारे हर्चार, आचार यांचा पुरस्कार के ला पाहिजे. भगर्ंिापासून िूर नेणारे हर्चार,
आचार यांची उपेिा के ली पाहिजे. भगर्ंिाला हर्सरू नका. असे उच्च, प्रौढ, अहभजाि,
उिात्त र् रसर्य आनंिी जीर्न जगिा आले िर आणखी काय िर्े? उं ची + व्यापकिा

िी जीर्नाि आणार्ी. र्ृत्तीचे सर्ाधान असणे िी भगर्ंिाच्या कृ पेची खूण सर्जार्ी.
िौसेने शेर्टपयांि जीर्न जगिा यायला िर्े. िेच िैर्ी जीर्न.

िािी नािी येणे, िािी नािी जाणे।
िसि जगार्े, िसि र्रार्े, िेच आपले गाणे॥

र्ी िेिरुपी नसून अहर्नाशी सहच्चिानंि स्र्रुपी आिे असे िृढ आत्र्ज्ञान
झाले म्िणजे कसले र्रणाचे भय?

थोडक्यांि, आपल्याला पूणावर्स्थेिील पुरुर्ष म्िणून जीर्न जगायचे आिे.
यासाठी िर्ाशीलिा, सरळपणा, र्ानीपणा नसणे, हस्थर र्ृत्ती, िेि-इं दद्रये-र्न यांचा
हनग्रि, र्ृिू बोलणे, र्रच्या कोटीचा आध्याहत्र्क अनुभर्, र्ानहसक हर्कास पूणव
झालेला, अजािशत्रु यासारख्या गुणांची जोपासना करिा आली पाहिजे. सन्र्ान,
सत्कार, कीिी, प्रहसद्धी यासारख्या गोष्टींपासून चार िाि िूरच राििा यायला िर्े.

र्याचे िडपण आपल्यार्र नसार्े. आरोग्यपूणव र् दक्रयाशील जीर्न उत्तर
आयुष्याि अत्यंि र्ित्त्र्ाचे ठरिे. जीर्नाबद्दल कु िुिल र् जगण्याचा उत्साि जसाच्या

िसा कायर् रटकर्ायला िर्ा. प्रौढत्र्ी हनज शैशर्ास जपार्े. र्य झाले िे िडपण
झुगारिा आले पाहिजे. आपले कार् र्ोठ्या हनष्ठेने पार पाडि राहिले पाहिजे!
म्िािारा कु णास म्िणार्े? स्र्भार् कायर्चाच ठरुन जाणे िी म्िािारपणाची सुरुर्ाि
िोय! र्िवनाि बिल करण्याची, आपण हनर्ावण के लेले जुने संकेि र्ोडू न नर्े संकेि
स्र्ीकारण्याची िर्िा संपली की म्िणार्े र्ाणूस म्िािारा झाला!

यासाठी िैर्ी जीर्न जगार्े कसे याचा ध्यास प्रत्येकाने घेिला पाहिजे.
आपल्या स्र्भार्ार्र, र्ाणीर्र, चाररत्र्यार्र आपले स्र्ाहर्त्त्र् िर्ेच. सािस, प्रेर्,
शाहलनिा या गोष्टी अभ्यासाने आत्र्साि कराव्याि. आपल्यापेिा श्रेष्ठ असलेल्यांची
र्नापासून प्रशंसा करिा आली पाहिजे. आपले स्र्ास्र्थय चांगले रिार्े, संिोर्षीर्ृत्ती
रिार्ी, हजर्लग हर्त्र असार्ेि यासाठी प्रयत्न के ले पाहिजेि. हर्िव्ययिा,
उद्योगशीलिा र् ित्परिा यांची कास धरुन, अिंकार, क्रूरिा, कृ िघ्निा यांची घृणा
र्ाटली पाहिजे.

या हर्श्वाि जीर्सृष्टी हनर्ावण िोणे िी खूपच िुर्र्वळ घटना आिे. हर्श्वाि
घडणारया एर्ढ्या िुर्र्वळ घटनेने त्या जीर् सृष्टीची सर्ोत्तर् हनर्र्विी म्िणजे आपण
बुहद्धर्ान सजीर् र्ानर् िोि. म्िणून या जीर्सृष्टीचे नाशापासून रिण करणे, िसेच
या हर्श्वाि अन्यत्र कु ठे िी न घडलेल्या या जीर्सृष्टीची हनर्र्विीची र्ंशर्ेल चालू ठे र्णे,
िहणक रागाच्या भराि िी नष्ट न िोऊ िेिा िी र्ानर्ी सर्ाजाच्या कल्याणाच्या

सूत्राि गुंफणे िी आपणा सर्ाांची हर्शेर्ष जबाबिारी आिे, किवव्य आिे!

’सर्े सन्िु सुहखन:’ िा संिश
े म्िणूनच फार उपयोगी ठरार्ा. शिर िेच
असिे. र्ाणसे िीच असिाि. र्ाईट असिे िी र्ेळ. अिो, हनयिीची िी खेळी असिे.
म्िटलेच आिे,

ईश्वर जािहलया पाठर्ोरा, नसिी हर्घ्नें येिीं घरा।
हर्शेर्ष बाढे क्रोध कार्, िरी िेर् िोभला जाहणजे॥
सर्ावभूिी जहन्नर्ास। यास्िर् न कीजे कर्णाचा िेर्ष।
र्र्वस्पशावचे शब्ि सिोर्ष। सिसा कोणा न बोलार्े॥

इं दद्रयांच्या हर्र्षयांच्या आकर्षवणािून र्न र्र उचललेलं असण्याि एक
र्ेगळाच आनंि असिो. म्िणून संसारी र्ाणसाला जे िर्ेिर्ेसे र्ाटिे त्याकडे हस्थिप्रज्ञ
र्ाणूस ढु ंकूनिी पािि नािी. िो आहत्र्क आनंिाि रर्लेला असिो.

आपल्याला सारे कािी कळले िी सर्जूि जीर्नाि व्यथव ठरिे. कारण
आपल्या बुद्धीचे सार्र्थयव फार िोकडे आिे. म्िणून भगर्ंिाठायी शरणभार्, सर्पवण

र्ृत्ती जरुरीची ठरिे.

आपण जर भगर्ंिाचे आर्डिे झालो िर आपल्या िेिपािाचा िण सुखाचा
व्िार्ा याची सारी चचंिा भगर्ंि र्ाििाि. र्ृत्यूसर्यीची व्याकु ळिा भक्ताच्या
हचत्ताि उत्पन्न िोऊ नये यासाठी भगर्ंि त्या भक्तीची आत्र्ज्ञान हर्र्षयक जाणीर्
जागी ठे र्िाि र् कोणिेिी आयास पडू न िेिा आपल्याकडे भक्ताला नेिाि. त्या
भक्तांच्या र्ृत्यूच्या िणी भगर्ंिाने र्ुद्दार् यार्े र् त्यांना घेऊन जार्े असे घडि नािी.
कारण िे भक्त आपल्या शरीराचा त्याग करण्याआधीच भगर्ंिाशी एकरुप िोऊन
गेलेले असिाि. भगर्ंि दकिी ियाळू आिे पिा!

भोर्रे २

कॉलेज हशिण घेिा घेिा र्ी त्यार्ेळचे ’ किवव्य’ सायंिैहनक र् नंिर
’साधना’ साप्ताहिकाि Part Time नोकरी के ली. कार् म्िणजे पडेल िे. अगिी
Police News घेण्यापासून िे पत्रांर्र पत्ते हलहिण्याचे र् गठ्ठे बांधण्याचे, पत्र
व्यर्िार पािण्याचे इ.इ. िेथल्या र्ररष्ठांनी र्ला अगिी प्रेर्ाची र्ागणूक दिली. िेथे
र्ला िरर्िा ५५ रु. हर्ळि. र्ात्र घरी र्ी िािांना ३५ रु. हर्ळिाि असेच सांहगिले
र् राहिलेले २० रु. र्नी ऑडवरने र्हडलांना गार्ी पाठर्ून िेि असे. िे अशा बेिाने की
िािांनी अगोिर पाठर्लेले अपुरे पैसे २० िारखेच्या सुर्ारास संपून जाि, त्याचर्ेळी
र्ी पाठहर्लेले िे २० रुपये त्यांच्या िािी पडि र् त्यांना त्या पैशाचा र्ोठा आधार
िोई. िे पैसे कािीच हर्ळर्ि नसि र् उत्पन्न कािीच नसल्याने िे नेिर्ी म्िणि, ’जळो
हजणे लाहजरर्ाणे.’ त्यांच्या म्िािारपणाच्या काळाि त्यांना आधार िेणे जरुरीचे िोिे
र् र्ी जर घरी सांहगिले असिे िर ओढगस्िीच्या संसारािून जी रक्कर् िे र्हडलांना
पाठर्ीि त्याि कपाि िोण्याची भीिी िोिी. र्ी म्िणूनच िा र्ागव अर्लंहबला र्
र्हडलांचा र्ोठाच िुर्ा हर्ळहर्ला. कॉलेज हशिण पूणव िोईिो िी व्यर्स्था चालू
राहिली. पुढे नोकरी लागल्यार्र र्ीच र्हडलांना जास्ि पैसे पाठहर्ण्याची जबाबिारी
स्र्ेच्छेने स्र्ीकारली.

अखंड साधना - अखंड प्रर्ास

हर्हिि स्र्कर्ावचे आचरण िीच त्या सर्ावत्र्क परर्ेश्वराची सेर्ा आिे. त्या
कर्ावच्या आचरणािच आपलं खरं सर्ाधान शोधार्ं. िोच आपल्या र्नाचा एकर्ात्र
हर्सार्ा व्िार्ा. जे कािी कर्व घडले आहण जसे घडेल िे अखेर परब्रह्माि म्िणजे
हर्श्वचालक शक्तीला अपवण करार्ं. प्रत्येक कर्व करिाना ’ओर् िि सि’ असे म्िटले
की िे कर्व आपोआप प्रब्रह्माला उद्देशून के ले जािे.

िैर्ी जीर्न म्िणजे एक अखंड साधना आिे. या साधनेची सुरुर्ाि इं दद्रयांना
र्ळण लार्ण्यापासून िोिे. ज्ञान प्राप्त झालेला साधक इं दद्रयांना हर्र्षयांपासून र्ागे
दफरर्िो आहण आपले र्न इं दद्रयांच्या र्ागे जाऊ न िेिा िे आत्र्स्र्रुपाच्या
चचंिनाकडे र्ळहर्िो.

आपल्या आयुष्याि सुख जसे प्राप्त िोिे िसे कािी िु:खिी र्ाट्याला येि
रिािे. पण अशा प्रसंगी अहर्चल राहून आलेल्या प्रसंगाला िोंड िेऊन त्याचा स्र्ीकार
करणेच योग्य ठरिे. र्ाईट भाग र्ाट्याला आला िरी त्याचा अव्िेर कसा करिा येईल
बरे ?

िो ईश्वर आपल्या अंि:करणाि र्ास करीि आिे. त्याच्या ठायी सारा
अिंकार हर्सर्जवि करार्ा. आपली र्ाणी, आपले हचत्त, आपले अर्घे शरीर म्िणजे
त्याच्या िारे िोणारे कर्व िे सारे कािी भगर्ंिाच्या चरणी र्ाहून टाकायचे, त्याला
शरण जायचे. िे शरण कसे जायचे? िर गंगेचे पाणी सर्व सर्र्पवि र्ृत्तीने र्िासागरांि
प्रर्ेश करिे त्याप्रर्ाणे.

आपल्या प्रत्येकाच्या जीर्नाि पायाभूि ित्त्र् म्िणजे गीिाज्ञान. म्िणून
गीिेि काय ज्ञान सांहगिले िे आपण थोडक्यांि पिाणे उहचि ठरे ल.

१. ज्ञान, योग, कर्व र् भक्ती या साधन र्ागावचे स्पष्टीकरण.

२. परर्ेश्वराचे शाश्वि आत्र्स्र्रुप जाणून घेणे, िेच र्ानर्ी जीर्नाचे
एकर्ेर् साध्य आिे.

३. जोर्र शरीर आिे िोर्र या जगांि कर्व सुटि नािी.

४. ईश्वरसर्र्पवि र्ृत्तीची जोपासना जाणीर्पूर्वक िर्ी.

५. सारी कर्े परर्ेश्वराला अपवण करार्ीि आहण त्यांच्या बरयार्ाईट
फलांपासून र्न पूणवपणे अहलप्त ठे र्ार्े.

६. कोणिीिी अपेिा ठे र्ली नािी की र्नाला जी प्रसन्निा लाभिे िी
सािाि भगर्ंिाच्या ठायी असिे.

७. भगर्ंि सांगिाि - र्ी िुला आिापयांि नाना प्रकारांनी ज्ञानाचा उपिेश
के ला आिे. िे ज्ञान आत्र्साि करुन त्याच्या बळार्र सारे अज्ञान टाकू न िे. एकिा का
उन्नि पािळीर्र पोचले की त्याला िोणारी सिज प्रेरणा िी एक हर्हशद्ध असे रुप
धारण करिे र् आध्यात्र्ज्ञाची बैठक त्याला प्राप्त िोिे.

भोर्िालची बिलणारी पररहस्थिी, सार्वजहनक जीर्नािली अहस्थरिा,
व्यक्तींच्या जीर्नािील बिलिी र्ूल्यें, ढासळणारी नैहिकिा या सर्ाांर्ुळे ‘दकर्
किवव्यर्’ अशी दिगर्ूढ अर्स्था सांप्रि प्राप्त झाली आिे र् सार्ान्य र्ाणूस त्याि
सापडला आिे. त्याच्या प्रर्ािप्रिीि जीर्नापासून परार्ृत्त करुन त्याला योग्य
र्ागविशवन िर्े आिे. त्याला आधार िर्ा आिे. आपल्या र्ाट्याला आलेले कार्
नेटके पणाने, हस्थर र्नाने र् अनासक्त र्ृत्तीने पार पडण्याचे सार्र्थयव, र्ानहसक बळ

र् र्न:शांिी त्याला िर्ी आिे. त्यासाठी त्याने स्र्ि:च्या जीर्नाचे थोडे िरी हनरीिण
करार्े र् या संसारसागरािील आपले र्ेगळे स्थान र् भूहर्का ओळखार्ी. आपल्याच
कोर्षांि न रिािा सर्ाजाला सन्र्ुख िोऊन इिर बांधर्ांचे सुखिु:खिी आपले र्ानार्े.
िी भार्ना उियास यार्ी.

िे करा र् आनंिाि रिा -

एकांिाि स्र्स्थ बसार्े. रार्ाला आठर्ार्े.

त्याच्या पायार्र र्स्िक ठे र्ून म्िणार्े, रार्ा, र्ाझे र्न शुद्ध कर. िेिबुद्धी
येऊ िेऊ नकोस. िुझे चरण , िुझे िास्य र्ला सिैर् पाहू िे. िू र्ाझ्या र्स्िकार्र र्रि
िस्ि ठे र्.

रार्ाला प्रेर्ाने ओळखून रार् परानंि आिे िे जाणून, त्याच्याशी अनन्य
िोऊन रिार्े. र्ी कु णीच नािी, सर्व कािी रार् आिे र् र्ी रार्ाचा आिे या गोड
भार्नेि आनंिाि असार्े.

जीर्न सुंिर आिे. फार सुंिर आिे. पण िे सोपे र्ात्र नािी. जीर्न एका
फटक्यांि आपल्याला जर्ीनिोस्ि करिे. आपण उठिो आहण जीर्न आणखी एक
फटका र्ारिे. जीर्न जेव्िा फटका र्ारुन खाली पाडिे, िेव्िा एकच करायचे, आपल्या
र्ाट्याला भोग येईल िो स्र्ीकारायचा आहण पुढे चालू लागायचे. िसा प्रत्येक र्ाणूस
एकाकीच असिो.

आपण भगर्ंिाची प्राप्ती करुन घेणे म्िणजे दिव्य जीर्नाकडे र्ाटचाल
करणे. यासाठी आर्श्यक गोष्टी अशा -

१. शुद्ध आचरण - प्रार्ाहणकपणा, धार्र्वक आचार, नीिीचे र्िवन.

२. शुद्ध अंि:करण - अहभर्ान नसणे, िेर्ष र्त्सर नसणे, सर्व सुखी असार्ेि
िी भगर्ंिाची प्राथवना करणे.

३. भगर्ंिाचे नार्स्र्रण - भगर्ंिाचा के व्िािी हर्सर न व्िार्ा.
भगर्ंिार्र हनस्सीर् प्रेर् असार्े. या प्रेर्ाची साधने म्िणजे आर्डीने भगर्ंिाचे
नार्स्र्रण, सत्संग, कथाकीिवन, सगुरुची कृ पा िी िोि.

सर्ावत्र्क परर्ेश्वराची पूजा कशी करार्ी िे पिा आपले कार् चोखपणे करार्े. आपण जो व्यर्साय पत्करला िो इर्ानी
एिबाराने करणे िी पांडुरंगाची खरी पूजा आिे. सिि उद्योगाि रिार्े. आपल्या
हर्ळकिीिील थोडा र्ाटा सर्ाजासाठी जरुर ठे र्ार्ा.
िैर्ी जीर्नासाठी परर्ाथव साधणे आर्श्यक आिे. िा परर्ाथव िरी काय िे
पाहू या -

१. सज्जनसंगिी र् िरीगुणश्रर्ण.

२. र्ासनािय र् सद्भार्ना जोपासणे.

३. सत्सर्ागर् र् हनष्कार्बुद्धीने कर्व करणे.

४. र्ैराग्य अंगी बाणहर्णे.

५. गुरुभेट र् गुरुकृ पा संपािणे.

६. आत्र्हसद्धी र् र्नाची अंिर्ुवखिा.

७. आत्म्याचे िशवन िोणे.

८. ब्रह्मैकिा र् स्र्ानंिाची प्राप्ती िोणे.

९. खरी भक्ती साधार्ी. भक्तीि जीर् अपवण करायचा र् हन:सीर् भार्ाने
िेर्ाला भजायचे. भक्तीि भार् र्ौहलक आिे.

ज्ञानेश्वर र्िाराज सांगिाि िरी झडझडोहन र्हिला हनघ। इये भक्तीहचये र्ाटे लाग।
जेणे पार्सी अव्यंग। हनजधार् र्ाझे॥

१०.

आत्म्याची

प्रसन्निा

म्िणजेच

आत्र्सािात्कार.

यासाठी

भोगहर्लासािून हचत्त पूणवि: बािेर पडार्यास िर्े. आत्र्सािात्कारी पुरुर्षाची दक्रया

सिज पालटिे. त्याच्या र्नाचे गुण पूणव बिलिाि. िो सुखिु:खािीि िोिो. िो सिैर्
आत्र्ानंिाि असिो. त्याचे र्न, त्याची र्ृत्ती हस्थर बनिे. शांि िोिे.

११. र्नुष्ययोनी िी कर्वभूर्ी एकर्ेर्. बाकीच्या सर्व भोगभूर्ी आिेि.
म्िणून र्नुष्याला कर्व करण्याचे स्र्ािंत्र्य आिे. के र्ळ याच जीर्नाि दिव्य जीर्न
जगिा येईल.

१२. आपले स्र्रुप स्र्ि: ओळखार्े, जाणर्ार्े. स्र्ि:ला अंिर्ुवखिेने
न्यािाळार्े र् िी आध्यात्र् हर्द्या अंगी र्ुरर्ार्ी.
शांि र्ाणूस बनणे, दिव्य जीर्नासाठी जरुरीचे. शांि र्ाणूस आपल्या
र्नािील हर्कारांर्र अहधराज्य गाजहर्णारा स्र्ार्ी असिो. संयर्ाने इं दद्रयांचा
सिुपयोग करायचा र् त्यासाठी शुद्ध, पहर्त्र हर्चारच अंगी बाणर्ार्े. यासाठीच
आध्यात्र्साधना पक्की िर्ी. त्यािूनच आपण अहधकाहधक स्र्ाभाहर्कपणे शांि िोि
जािो. िी स्र्ाभाहर्किा डोळसपणे जोपासली की त्याचे रुपांिर खरया हर्श्वधर्ावि
िोऊ लागिे. र्ी आहण र्ाझ्या पररसराचा स्र्ाभाहर्क भाग व्यापक करीि करीि र्ी
हर्शाल अथावने शांिी जगाला िेऊ शकिो. िी शांिी कोणिािी प्रसंग आला िरी
प्रहिकार सार्र्थयव आपणार्ध्ये आणिे. धैयावने कृ िी करुन र्ाणूस शांि रिािो.

जीर्नाची सफलिा

लिाि घ्या की, सर्व जन्र् र् सर्व र्ृत्यू म्िणजे हनद्रा र् जागृि िोणे िोय.
हनद्रा र् र्ृत्यू र्ध्ये फरक िा की हनद्रेनंिर िुम्िी उठिा िेव्िा त्याच शरीराि आिाि
िे आठर्िे. र्ृत्यूनंिर िुम्िी जागे िोिा िे िुसरयाच्या शरीराि. िुर्चा र्ृत्यू कधीच
िोि नािी. िुम्िी एकिाच जन्र्िा र् िुर्चा एकिाच र्ृत्यू िोिो. र्धल्या अर्स्थेि
चेिना उत्क्रांि िोि जािे. खरा जन्र् पररहिि चेिना स्र्ीकारिो र् खरा र्ृत्यू सर्व
बंधनांपासून हर्र्ोचन करिो. र्ुक्त िोिो. शरीराचा त्याग के ल्यार्र आत्र्ा
ज्योहिजवगिाच्या शरीराि ज्योहिजवगिाचे The World of Astral अनुभर्िो. िे
जगि स्थूल र् सूक्ष्र् कोर्षांचा िुर्ा असिे. नर्ीन शरीर लाभेपयांि ज्योहिजवगि असिे.

अंिरात्म्याचे ध्यान कसे करार्े? प्रथर् आपले कर्व यथासांग करार्े. िेर्
अंियावर्ी हर्र्ेकाने ओळखार्ा. आपण ज्या िेर्-प्रहिर्ेची पूजा करिो िो कसा आिे िे
आधी ओळखार्े. र्ग र्ंिन करार्े. अंिरात्र्ाच प्रहिकरुपाने आपली पूजा स्र्ीकारि
असिो. जो हर्ष्णु सत्र्गुणाने सर्ाांचे पालन करिो, िोच आपल्या अंिरं गाि जाणीर्
रुपाने आिे. िोच श्रर्ण करिो, िोच िशवन करिो. हजव्िाळा म्िणून सर्ाांभूिी िोच
असिो. िो त्रैलोक्याला चालना िेिो. िेिपुरीि त्याची सत्ता आिे. म्िणून स्र्ि:च्या
िेिार्ध्ये त्याला पिायला हशकार्े. नंिर जगिाि पिायला हशकार्े. नंिर िो
िोन्िीकडे एकच आिे िे ओळखार्े. र्ग िोच एक सत्य, हनिल, हनर्वळ, हर्र्ल आिे

र् बाकी सारे चंचल िे जाणार्े. नंिर हर्चार करुन िे सर्व पिाणारािी िोच र् आपण
त्यार्ेगळे उरिच नािी याचा अनुभर् घ्यार्ा र् धन्य व्िार्े. िा अनुभर् िाच िैर्ी
अनुभर्.

बाकी सारे िेच असून नशीब िेर्ढे र्ेगळे असेल िर के र्ढा फरक पडिो
पिा. एका चबंिि
ु ून िोन रस्िे िोन दिशांना फु टार्े िशी र्ाणसांची आयुष्येच बिलून
जािाि आहण यालाच म्िणायचे एके काचे नशीब.

हर्र्ेक आहण र्ैराग्य िे िोन्िी िैर्ी जीर्नाचे पायाभूि स्िंभ -

हर्र्ेकी पुरुर्षाने र्ौज म्िणून िेखील इं दद्रयांचे लाड करु नयेि. इं दद्रये प्रथर्
चजंकली पाहिजेि. कार्ाला इं दद्रयािून िाकलून दिले पाहिजे. र्ग र्नाची धार् थांबेल
आहण बुद्धी कार्ािून र्ुक्त िोईल. र्ग पुढचा र्ागव आत्र्सुखाचाच राहिल.

ईश्वरप्राप्तीची साखळी अशी आिे -

प्रथर् सगुरुंच्या र् ईश्वराच्या गुणार्रील प्रेर्, त्यािून ईश्वराच्या प्राप्तीची

उत्कं ठा र् ध्यास - त्यासाठी िीघवकाल हर्र्ेक हर्चारांचे ईश्वर गुणाहधहष्ठि प्रेर्ाने
चचंिनरुप साधन - या अशा र्ागावनेच ईश्वरप्राप्तीसाठी चढिी र्ाटचाल िोिे. र्ाढिे
आत्र्सुख िाच र्नाला िीघवकाल हस्थर र्ृत्ती िेणारा र्ुख्य उपाय आिे. या सगळया
अभ्यासाची पररहणिी आत्र्सुखाि व्िार्ी.

असे के ले म्िणजे सर्ाांभूिी ब्रह्मभार् िी र्ृत्ती जोपासिा येिे.

जे जे भेटे भूि। िे िे र्ाहनजे भगर्ंि।
उं च नीच भार् सांडार्े। एक र्ीहच ऐसे र्ानार्े। र्स्िुजाि॥

प्रगिीचा र्ागव

र्न-िेि-र्ाचा यांच्याकडू न जे कर्व घडेल िे र्ी करिो असे र्ानू नये. करणे
र्ा न करणे िे फक्त ईश्वरच जाणिो. अशी नम्र र्ृत्ती ठे र्ार्ी. र्ाळी नेईल हिकडे पाणी
जािे. िसे, ईश्वर घडर्ील िी कर्े िोऊ िेि. आपण हचत्ताि ईश्वराचे अखंड स्र्रण
असू द्यार्े र् आनंिाि रिार्े. साधन सोपानाच्या या पायरया आिेि.

र्ानर्ी जीर्नाचे साथवक कशाि आिे?

र्ानर्ी जीर्नाचे साथवक लोकांना िया िाखहर्ण्याि नािी िर िे
लोकांर्धल्या परर्ेश्वरार्र प्रेर् करण्याि आिे. त्यांच्या सेर्ेि साथवक आिे.
त्यांच्यािल्या ईश्वराचा शोध घेणे, िे खरे कायव आिे. म्िणून हर्श्वाच्या कल्याणाच्या
उद्योगाि स्र्ि:ला गुरफटू न घेिले पाहिजे.

र्नुष्याला त्याच्या दिव्यत्त्र्ाची जाणीर् करुन िेणे आहण िा िैर्ी गुण
त्याच्या प्रत्यि जीर्नािून कसा प्रकट िोईल िे त्याला सर्जार्ून सांगणे जरुरीचे आिे.
जगाच्या कल्याणासाठी हचरं िन प्रेर् र् िया याचे पाझर ज्यांच्या हृियाि आिेि असे
शेकडो बुद्ध आज आम्िांला िर्े आिेि. आपल्याला र्ानर्िा जागृि करार्याचे कायव
करार्याचे आिे. िेजस्र्ी पौरुर्षत्र् हनर्ावण करायचे आिे.

सुखी जीर्नाइिके च गुणर्त्तेचे चांगले जीर्न असणेिी म्ित्त्र्ाचे. जो र्नुष्य
सर्ाांचे कल्याण इहच्छिो, परधनाची इच्छा धरि नािी, शांि हचत्त, हर्चारी, िि र्
सार्धान असिो, सन्र्ागावने अथावजवन र् उहचि गृिस्थाश्रर् याहर्र्षयी ज्याला जाण
आिे, नेिर्ी िानशील, शांहिपरायण असून जो इिलोक र् परलोक या िोन्िींर्र लि
ठे र्ून र्ागिो, त्याचे आयुष्य हििकर सर्जार्े.

आपले आयुर्ावन िे र्ेळोर्ेळी िििा, संयर् र् साित्याने आरोग्यहर्र्षयक
हनयर् यथायोग्य आचरणाि आणले िर शंभर र्र्षे आरोग्य सिजच लाभिे. िशी
र्ानहसक ियारी र्ात्र िर्ी. आिार, व्यायार्, आल्िाििायक उपभोग या गोष्टींहर्र्षयी
हनयहर्ििा, उिार र्ृत्ती, हस्थर र् न्याय बुद्धीने र्ागणारा, सत्यानेच चालणारा,
िर्ाशील र् सर्व पररर्ार आप्तांशी उत्तर् संबंध र् व्यर्िार ठे र्णारा असा र्नुष्य
नेिर्ी आरोग्य संपन्न राििो. असा र्ाणूस शंभरी सिज गाठू न आरोग्य संपन्न जीर्न
उपभोगिो.

स्र्ास्र्थयासाठी िे करा -

िंिधार्न, हजव्िा हनलेपन, र्ुखप्रिालन, स्नेिन, स्नान, स्र्च्छ र्स्त्रांचा

र्ापर, र्ेळच्यार्ेळी के स कापणे, िाढी, नखे यांची काळजी घेणे, पािप्रिालन,
शरीराची र्लर्ूत्रादि िारे स्र्च्छिा या सर्व गोष्टी स्र्ास्र्थयासाठी र्ित्त्र्ाच्या. र्ाईट
सर्यी कटािाने टाळाव्याि. हििकर आिार घ्यार्ा. र्लर्ूत्र हर्सजवनाच्या
स्र्ाभाहर्क प्रेरणा िाबू नयेि.

भोर्रे ३ अ

अधूनर्धून आईर्हडल िािांकडे येि. एकिा िे आले असिा र्हडल खूप
आजारी झाले. त्यार्ेळी र्ी BARC ि िोिो र् CHSS योजना िोिी. त्याि
Parents included िोिे. म्िणून त्यांना BARC authorised J.J.Hospital र्ध्ये
िाखल करु शकलो. िे खूपच आजारी झाले म्िणून त्यादिर्शी त्यांना oxygen र्र
ठे र्ले िोिे. नाकाि नळया िोत्या. डॉक्टरांनी र्ला सांहगिले, आजची रात्र कठीण
दिसिे. िुम्िी िुर्च्या जर्ळच्या नािेर्ाईकांना बोलार्ून घ्या. कसे कोणास ठाऊक,
िे र्हडलांच्या कानार्र गेले असणार. कारण डॉक्टर गेल्यार्र त्यांनी र्ला जर्ळ
बोलार्ून कसेबसे म्िटले, ’अरे , िू त्यांचे कािी ऐकू नकोस. र्ी कािी िॉहस्पटलर्ध्ये
र्रणारा नािी. र्ी िेर्ाकडू न र्हिन्याची र्ुिि र्ागून घेिली आिे. िू कु णाला
बोलार्ण्याच्या भानगडीि पडू नकोस!’

र्ी चदकि झालो. र्ात्र र्ी त्यांचे ऐकले. त्या रात्री र्ी त्यांच्याजर्ळच
राहिलो. आियव म्िणजे त्या रात्रीिूनच त्यांना बरे र्ाटले. २-३ दिर्सांिच िे घरी
आले.

आठििा दिर्स गेले र् एक दिर्स िे म्िणाले,

’आम्िी िोघे आिा गार्ी जािो. साधारण र्हिनाभराि र्ाझे िुम्िांस पत्र
येईल. त्यार्ेळी र्ात्र िे िार सर्जून िुम्िी सर्ाांनी हर्ळे ल िी गाडी पकडू न गार्ी
यायचे. त्याि उशीर करु नका.’
त्यांची प्रकृ िी सुधारली िोिी. म्िणून आम्िी त्यांचे बोलणे हर्शेर्ष र्नार्र
घेिले नािी.

र्ात्र काय आियव! र्हिन्याभरािच त्यांचे पत्र आले,
’पत्र पिािाच हनघून या.’

म्िणून आम्िी िोघे भाऊ लगेच गार्ी आलो. बघिो िर काय? र्हडलांची
प्रकृ त्ती एकिर् रठकठाक र्रुन िरी दिसली. िे चिंडिे दफरिे पण दिसले. र्ाझी
बहिणपण पुण्याहून आली िोिी. िी र्हडलांना म्िणाली, "िे िो काय नाना? दकिी
घाबरर्ून सोडले िुम्िी आम्िाला? आहण एर्ढे िािडीने बोलार्ले?"

’अगं बाई, िशीच िािडीची र्ेळ आली आिे. र्ी र्ाहगिलेली र्ेळ भरि
आली आिे. िुला र्ी जास्ि दिर्स नािी िाटकळि ठे र्णार! िशीच घाई आिे म्िणून
िर िुम्िास बोलार्ले.’

आम्िाला कािी कळे नाच!
पण खरे च! िुसरे दिर्शी बहघिले िर र्हडलांनी अंथरुण धरलेले! त्या
दिर्शी एकािशी िोिी. त्यांचा उपर्ास िोिा. िुपारी ४ र्ाजेच्या सुर्ारास त्यांनी
र्ला सांहगिले, "र्ला जरा िक्क्याला टेकर्ून बसर्." त्याप्रर्ाणे र्ी के ले. नंिर िे
म्िणाले, "जा, अर्ुक अर्ुक र्ंडळींना र्ी बोलाहर्ले असे सांग. र्ला त्यांचा हनरोप
घ्यायचा आिे!"
आम्िी चकारार्ून गेलो. िरी त्यांच्या सांगण्यार्रुन त्यांनी ज्या ज्या
र्ंडळींना बोलार्ण्यास सांहगिले, त्यांना त्यांना बोलाहर्ले. एक एक जण येि िोिा
र् र्हडल त्यांचा हनरोप घेि िोिे.

’बरं य र्ंडळी, र्ी िुर्चा हनरोप घेिोय! कािी चुकले र्ाकले असेल िर र्ाफ
करा!’

िा हनरोप सर्ारं भ सिि िोन िास सुरु िोिा. त्या िोन िासांि र्हडल बसून
िोिे र् खणखणीि आर्ाजाि एके काचा हनरोप घेि िोिे. हनरोप घेणारे सुद्धा
भयचदकि झालेले दिसले.

भोर्रे ३ ब

एकिशीचा दिर्स संपला. रहर्र्ार िोिा िो. िुसरे दिर्शी सोर्प्रिोर्ष
िोिा. पिाटे ४ र्ाजिा र्हडलांनी र्ला िाक र्ारुन बोलार्ले र् ’चिा कर, िूच कर
र् र्ला पाज’ म्िणाले. र्ाझ्या िािचा चिा त्यांना िर्ा िोिा. र्ी त्याप्रर्ाणे चिा
करुन त्यांना पाजला. ’आिा बास! र्ला आिा कािी नको.’ असे म्िणाले र् त्यानंिर
त्यांनी संपूणव र्ौन स्र्ीकारले. खायला कािीसुद्धा र्ाहगिले नािी. लर्कर जेर्णे
उरकू न घ्या असे खुणेनेच सुचहर्ले.
त्यानंिर िे स्र्स्थहचत्त पडू नच राहिले. आम्िी सारे उश्या पायर्थयाशी बसून
िोिो. िे डोळे हर्टू नच ध्यानस्थ भासि िोिे. सकाळी ११-११.३० ला जेर्णे
आटोपली. त्यांनी, त्यांना कािी नको म्िणून िािाने खुणार्ले.
िुपारी ३ र्ाजण्याची र्ेळ. त्यांच्याकडू न कािीच प्रहिसाि हर्ळणे बंि
झाले. आईच्या िे लिाि येिाच िीने र्ला खुणार्ले. र्ी लगेच हशर्लीलार्ृि
पोथीिला ११र्ा अध्याय (रुद्राध्याय) काढला र् र्ोठ्याने र्ाचू लागलो. र्हडलांचे
अंग गरर् व्िायला लागले. इिके गरर् की चटके बसिािेि असे र्ाटले. नंिर आईने
र्ला रार्रिा म्िणण्यास सांहगिली. र्ी िीपण र्ोठ्याने म्िटली. हभर्रुपी र्िारुद्रा
म्िटले. एव्िाना त्यांच्या अर्िी भर्िी ५०-६० आप्तांची गिी जर्ली िोिी. सर्वजण
रार्ाचा घोर्ष ’श्रीरार् जयरार् जय जय रार्’ करीि िोिे र् एक सोिळाच जणू साजरा
िोिो आिे असे भासि िोिे. आईने र्ग गंगा काढू न नानांना पाजली. इिरांनीिी एक

एक चर्चा पाणी पाजले. सर्ाांचे घोट घोट पाणी त्यांनी हपऊन टाकले. जरािी बािेर
पडले नािी. िेर्ढ्याि नानांचे एक जीर्लग हर्त्र बािेरगार्ाहून िािडीने
बोलार्ल्यासारखे आले. िे येिाच र् त्यांचा आर्ाज ऐकिाच नानांनी डोळे उघडले.
िोघांनी एकर्ेकांचे िाि िािाि घेिले र् खूणेनेच ’येिो र्ी’ नानांनी सांहगिले. आहण
त्यािणी घरघर सुरु झाली.

आर्चा नार्घोर्ष सुरुच िोिा. िप्त झालेले नानांचे अंग िळू िळू थंड िोि
गेले र् प्रिोर्षकाळी िे कधी गेले िे कळलेच नािी. नािी आचके , नािी जीर्ाची
उलाघाल. नािी ओढग्रस्ि हस्थिी. शांि शांि, सर्व शांिपणे संपले. र्ी उगारलो,
झाले! शेर्टी नानांनी सांहगिले िस्सेच झाले!

या र्रणाला िुम्िी र्रणाचा सोिळा म्िणण्याहशर्ाय िुसरे काय म्िणणार?
िशािी हस्थिीि त्यांनी र्रणाची भीिी र् असुरहिििा घालहर्ली असली पाहिजे.

’कां झाकहलये घटीचा दिर्ा। नेहणजे काय जािला के व्िा।’ या रीिीने त्यांनी
िेि ठे र्ला!

शरीराची स्र्यंप्रज्ञा

बाह्य पररहस्थिीशी जर्र्ून घेऊन शरीर व्यापाराचा िोल राखण्याचे
स्र्यंभू शिाणपण आपल्या शरीर यंत्रणेि असिे. अंिगवि सुसंगिी र् साित्य िी
जीर्नाच्या अहस्ित्त्र्ाची खूण सर्जार्ी. र्ानर्ी शरीराि रोग र्ुक्तिेकडे नेणारी
हनसगवशक्ती कायवरि असिे. र्ात्र पररहस्थिी जेव्िा हनसगवहनयर्ांच्या र्याविप
े हलकडे
गेलेली असिे िेव्िा जीहर्ि रिणाचे उपाय म्िणून जे कािी करार्े लागिे िे
आर्श्यकच ठरिे.

िसेच आरोग्य र्नाचे. र्नािले हर्चार कशािरिेने योग्य की अयोग्य यांचे
हर्श्लेर्षण करि हर्र्ेकहनष्ठ र्नाकडे, हर्चारांकडे जाणे म्िणजे हनरोगी, अहर्र्ेकी
र्नाकडे जाणे. र्नार्र आलेला िाण नाहिसा िोण्यास फक्त योग्य हर्चारांची जरुरी
असिे.

आरोग्यसंपन्न व्यक्ती - नेिर्ी हििकर आिार र् चांगले र्िवन असणारी,
हर्चारपूर्वक कृ िी करणारी, हर्र्षयोपभोगांर्र हनयंत्रण ठे र्णारी, उिार र्ृत्तीची,
न्यायहप्रय, सत्यहप्रय, िर्ाशील र्ृत्तीची, आपल्या पररर्ाराि सेर्ाभार्ाने र्ागणारी
व्यक्ती िी खरी आरोग्यसंपन्न म्िणिा येईल.

सर्व शक्तींचा आहर्ष्कार - नेिर्ी खरे बोलणारा, राग न येणारा, र्द्यपान
र् चिंसा न करणारा, कार् हपपासू नसलेला, अहिश्रर् न करणारा, शांिर्ृत्तीचा,
र्धुरर्ाणी असलेला, शुद्ध आचरण असलेला, र्डील र्ाणसे, गुरु, आचायव यांची सेर्ा
करणारा, कधी कोणाचा घािपाि न करणारा, नेिर्ी लोकांहर्र्षयी करुणा असणारा,
सर्विा जागरण र् हनद्रािी प्रर्ाणाि र् योग्य र्ेळी घेणारा, िेशकाल प्रर्ाण जाणणारा,
युहक्तज्ञ, अहभर्ानरहिि, सिाचारी, अंिबावह्य एकाकार र्ृत्तीचा, ज्याची सर्व इं दद्रये
ईश्वर परायण झाली आिेि, असा पुरुर्ष र्ूिीर्ंि रसायन सर्जा. िोच सर्व शक्तींचा
आहर्ष्कार सर्जार्ा.

जीर्न आहण र्ृत्यू - जीर्न िी एक अज्ञान यात्रा आिे. के व्िािी, कािीिी
घडू शकिे. परर्ेश्वराने प्रत्येकाला कायावकरीिा एक हर्हशष्ट कालखंड र् कायविेत्र
दिलेले असिे. िे संपले की, परर्ेश्वर र्ृत्यूरुपाने येऊन सांगिो, िुझे अहस्ित्र् आिा
संपले आिे. र्ृत्यू म्िणजे जीर्न नाटकािील भूहर्के ची सर्ाप्ती. र्ृत्यू िे के र्ळ
नर्जीर्नाचे िार आिे. त्याच्याकडे हनभवयिेनेच पािार्े. अस्र्स्थ िोणे अहजबाि
नको.

गौणी भक्ती - र्ाणसाचे र्न िे पारं पाररक र् हपढ्यानहपढ्या चालि आलेला

साधा र् सोपा र्ागव चोखाळि असिे. त्याला एखाद्या गोष्टीच्या र्ुळाशी जाऊन िी
िपासून पािण्याची सर्य नसिे. म्िणून त्याला पूजा-अचाव, िीथव-प्रसाि, स्िोत्रपठण,
उपास-िापास, व्रिे-र्ैकल्ये, िा ढोबळ पररहचि र्ागव आपल्या र्ासनापूिीसाठी सोपा
र् बरा र्ाटिो. म्िणून सकार् भक्ती िी खरया अथावने भक्ती म्िणिाच येणार नािी.
यासाठी िी गौणी भक्ती म्िटली जािे.

खरी भक्ती - हनष्कार् भक्ती करार्ी. खरया िेर्ाला खरोखर खरे पणाने
ओळखून त्याची खरीखुरी भक्ती करार्ी. ईश्वराशी परर् प्रेर्ाचा संबंध जोडार्ा.
त्याच्याशी एकरुप िोण्याचा प्रत्यय घ्यार्ा. िीच हनष्कार् भक्ती. िी प्रदक्रया प्रयत्नांनी
साध्य िोऊ शकिे. त्यालाच उपासना, साधना म्िणायचे. यासाठी जरुरी असिे आपला भार् र् आपली अंि:करणािील शुद्धिा. िी साधना करिांना ईश्वराकडू न
कसलीच अपेिा ठे र्ायची नसिे िे र्ित्त्र्ाचे. िाच हनष्कार् भक्तीयोग सर्जार्ा.

िेर्ाने दिलेली िेणगी िेच स्र्ि:चे किृवत्त्र् र्ाटणे िा अिंकार. िा अिंकार
जीर्नाची र्ािी करिो. र्ाणसाचे अहस्ित्त्र् ईश्वराच्या सिपासून हनर्ावण झाले आिे.
त्याच्या बुद्धीिील शक्ती, ज्ञान हर्ळहर्ण्याची िळर्ळ िी ईश्वराच्या हचिपासून
हनर्ावण झाली आिे. िसेच जीर्ाचे स्र्ि:र्र असणारे प्रेर् िे ईश्वराच्या सुखिू:ख
हर्रहिि अशा आनंिापासून हनर्ावण झाले आिे. म्िणूनच ईश्वराला सहच्चिानंि म्िटले
आिे र् र्ाणसाने पण त्याच स्र्रुपांि रिार्े िी त्याची इच्छा आिे. पण िोिे काय?

याच गोष्टीचे नेर्के हर्स्र्रण झाल्यार्ुळे जीर्ाला िे आपले स्र्यंभू गुणधर्व आिेि असे
र्ाटू न अिंकार हनर्ावण िोिो.

लिाि घ्या की, आपल्या पूर्वजन्र्ीच्या अपुरया र्ासना, आपण आिापयांि
जर्ा के लेले पाप-पुण्य, आपली सध्याची पररहस्थिी र् आपल्याला लागलेली
परर्ेश्वराची ओढ या सर्व गोष्टींर्र आपली जीर्नािील आध्याहत्र्क प्रगिी अर्लंबून
असिे.

िेर् र् र्ी

िेिाच्या पािळीर्र - िेर् स्र्ार्ी, र्ी िास
जीर्ाच्या बाजूने - िेर् पररपूण,व र्ी अंश
आत्म्याच्या िृष्टीने - िेर् र् र्ी एकच आिोि.

प्रेर् - एक अर्ोल र्स्िू

भगर्ंिार्र प्रेर् असे करार्े ईश्वराची सेर्ा र् चचंिन के ल्याने र्नोर्ृत्ती कोर्ल झाली पाहिजे. िी एक
यांहत्रक दक्रया िोिा कार्ा नये. अशी हनष्ठा उत्पन्न झाली की, हिच्या पुढची पायरी
भक्तीची. याच भक्तीचा पररपक्व भार् ईश्वरचरणी अपवण करिा येिो र् िाच भार्
घनीभूि झाल्याने र्िाभार् बनिो. सगळयाि शेर्टी या सगळयाचे रुपांिर
ईश्वरार्रील प्रेर्ाि िोिे. प्रेर् म्िणजे अशी रुची की हिच्यापुढे जगाचा हर्सर िर
पडिोच पण स्र्ि:ला सुद्धा हर्सरायला िोिे. अशा प्रेर्ार्ुळे भगर्ंि आपल्याशी
बांधला जािो. सेर्ा, चचंिन, हनष्ठा, भक्ती, भार्, प्रेर् अशा या परर्ेश्वराला प्राप्त करुन
घेण्याच्या र्ाढत्या भाजणीच्या पायरया आिेि. आपण एक एक पायरी चढि जार्े,
र्रपयांि. कणाकणांि भगर्ंिाचा अनुभर् घ्यार्ा.

र्ाझ्या एकांिािल्या र्ंदिराि िू
फु लाचा सुगंध बनून यार्े
िीपाची ज्योि बनून यार्े
आहण
र्धुर घंटारर् बनून यार्े

र्ाझ्या र्ौनाच्या घुर्टाखाली
र्ी िुला के र्ळ
प्रेर्र्ूिी स्र्रुपाि पाहू इहच्छिो
परर्ात्म्यापयांि पोिोचण्याची रीि आिे.
प्रेर् करायचे, खूप प्रेर् करायचे
आहण जीर्न संपर्ायचे
व्यक्ती संपिे, हर्भूिी बनून जािे.

साधना साहत्र्क भार्ाने करार्ी. त्याचे फक्त नांर् घ्यायचे पण त्याचे बोल
प्रेर्ाि ओिप्रोि भरलेले िर्ेि. िे फार कठीण कार् आिे. पण िे सुद्धा भगर्ंिाशी हचत्त
लागण्यासाठीच. र्ाणूस सरळ झाल्याखेरीज सरळरुपी भगर्ंिाला ओळखू शकणार
नािी. ईश्वरहनष्ठांचे श्रेष्ठीसुद्धा सांि र् साहिर् भार् िशवहर्िाि. सच्ची नम्रिा,
हन:स्पृििा, सत्त्र्शीलिा, र्नाची िरलिा या सर्व गोष्टी कालच्या काल संपल्या. ज्याने
कालची सर्ाधी साधली त्याची आिा आज नव्याने सुरुर्ाि िोि आिे र् म्िणूनच
त्याचे रािणे सत्त्र्शील बनिे. जगण्यासाठी - िैर्ी जीर्न - जगण्यासाठी िीच योग्य
भूहर्का.

र्ाझा हनसगावशी काय संबंध आिे? िे पिी, िे आकाश, िे र्ृि, िी पुष्पे -

िो खळाळिा प्रर्ाि! िे िर र्ाझेच जीर्न आिे. के र्ळ पुरुर्ष र् स्त्री यांचा संबंध म्िणजे
जीर्न नव्िे. िर िी सगळी सृष्टी र्ाझ्या जीर्नाचा अहर्भाज्य भाग आिे. र्ी प्रत्येक
र्स्िुर्ात्राशी -चराचराशी - संबंहधि राहिले पाहिजे. िेच जगत्प्रेर्. त्याला र्ुकू नका.
त्याला िुम्िी र्ुकलाि िर सर्व श्रेय गर्र्ाल.

पररपूणव जीर्नासाठी आर्श्यक आिे -

संर्ेिनिर्िा, जीर्नाची सर्जूि, अदक्रय सार्धानिा, हर्कार रहजििा
याच गोष्टींनी जीर्न पररपूणव िोि असिे. जो कु णी खरोखरीच हन:स्र्ाथी असेल
त्यालाच जीर्नाचे िे शिाणपण लाभू शकिे. ऋजुिा, नम्रिा या िैर्ी गुणांनी जीर्न
बिरिे. डोळस र्नच स्र्च्छ पाहू शकिे. असे र्न भ्रर्र्ुक्त, हनिेिुक र् हसद्धांि रहिि
असिे. िेथे र्ीपणा, अिंकार उरि नािी. र्ीपणाचा अंि झाला की, शांििेचा
जाणीर्पूर्वक भार् उपजिो. यच्चयार्ि चराचराबद्दल कर्ालीची अनुकंपा, आत्यंहिक
हजव्िाळा र् करुणा यांचा सर्वत्र प्रर्ाि फु टू न हनघिो. र्ीपणाने आणखी कािी
हर्ळर्ायचे रािि नािी. कोणत्यािी िरिेने र्नाची चलहबचल िोि नािी. अशार्ेळी
आपल्या अंगी आगळया र्ेगळया शक्तीचा आहर्भावर् िोिो, उद्रेक िोिो. यालाच
सर्ोच्च हस्थिी र्ा ईश्वरापयांि पोिोचलेली हस्थिी सर्जायचे.

जीर्नाच्या प्रर्ािाि हर्हर्ध उर्ी असिाि. कधी प्रेर्भार्नेची, हृियाची
उर्ी असेल िर कधी र्ैचाररक, बौहद्धक र् र्ानहसक उर्ी असेल. िरीपण सर्वत्र िल्ली
दिसणारी चिंसक, र्ाणसाला जीर्ंि जाळणारी, क्रूर, हनघृवण इ. हिहडस गोष्टी करणारी
उर्ी जी दिसिे िी म्िणजे जीर्नाचा प्रर्ाि कुं रठि करणारी उर्ी र्ाटिे . र्ात्र
सर्वसाधारणि: या सर्ाांचा सर्न्र्य साधणारी उर्ी असार्ी की जी कृ िीिले सौंियव
पाहू शके ल. कर्व काय करार्े, कृ त्ये कोणिी करार्ी, िुर्च्या अंिरं गाि काय घडिे आिे
िे अनुभर्ले पाहिजे. हनिेिुक कर्व करार्े. सृजनच कृ िीशील व्िार्े.
परर्ात्र्ा, ईश्वरीय सिा िी व्यक्तीपरत्त्र्े र्ेगर्ेगळी अनुभर्ली जािाि.
र्ात्र िा अनुभर् प्रगट करिा येि नसिो. कारण िो आत्र्ाहर्ष्कार असिो. संिांची
र्चने र्ैलाच्या िगडाप्रर्ाणे दिशासूचक असिाि. आत्र्ज्ञानाच्या र्ाटेर्र त्याचा
डोळसपणे उपभोग करार्ा लागिो. र्ग र्ात्र आपण स्र्ि:च स्र्ि:चा र्ागव हनर्ावण
करुन प्रर्ास करिो, र्ाटचाल करिो.
सर्व कािी हनसगवहनयर्ानुसार घडि असिे. भहर्ष्यकाळाची चचंिा करीि
रिाणे िा र्ेळेचा पूणव अपव्यय आिे. सर्ावि उत्तर् म्िणजे र्िवर्ानाचा जास्िीि जास्ि
उपयोग करणे. िुम्िाला खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आिे. त्यासाठी आत्र्हर्श्वासाने
पुढे चला, िुर्चे प्रश्न िुम्िी िािाळायचे आिेि र् उत्तरे िुम्िालाच शोधायची आिेि.
हजर्ंि र्िवर्ानाि जगायला हशका.

रोजची कार्े िीच साधना

िुम्िी जर लिपूर्वक पाहिलेि िर िुर्ची रोजची कार्े िी साधना बनून
जािे. िुम्िी जे कािी कराल िे सार्धपणे पिा, आपल्याच हर्चारांचा र्ागोर्ा घ्या.
प्रहिदक्रयांचा आर्ाज ऐका. त्याि गुंिून पडू नका. िुम्िाला जाणर्ेल की िे रोजचे र्न
हर्लिण स्र्च्छ, सार्ध, जीर्ंि, स्िब्ध, हन:शब्ि, हनर्र्वकार बनलेले आिे. पूणव
सार्धानिा, िटस्थ जागरुकिा या गोष्टी िणािणाला साित्याने साधणे िीच िुर्ची
सर्ोत्तर् साधना बनेल. यासाठी र्ूलि: िुम्िी कोण आिाि? ह्या सत्याच्या शोधासाठी
हनभवयिा, धाडस, सािस, संकल्प, अिूट श्रद्धा, िीघवप्रिीिा, असे साधकाचे गुण अंगी
आणले पाहिजेि.

परर्ात्म्याचा बोध िोणे िी इच्छा असेल िर िुर्चे र्न हनरागस, शुद्ध, र्ुक्त
िोणे प्रथर् अगत्याचे आिे.
नंिर त्या पररपूणव ररक्त, अहलप्त एकाकी अर्स्थेिून के र्ळ एकर्ेर् अिैि
अर्स्था येिे त्यार्ुळे िुर्चे र्न अत्यंि िाजेिर्ाने बनिे र् हचरं िन आनंिाि िुम्िी
डु ंबि राििा.

उच्च धार्र्वक जीर्न -

उच्च प्रिीचे धार्र्वक जीर्न कसे असिे? अशा जीर्नाि हर्रोध, संघर्षव ककं र्ा
िु:ख, शोक यांना िूर सारुन जे आध्याहत्र्क जीर्न जगिो िे जीर्न. सर्व
प्राणीर्ात्रांर्र सारखे प्रेर् करणारे िे असिे. त्याला रुढी, परं परा यांची बंधने र्ान्य
नसिाि. िेश धर्व यांच्या संकल्पनाि पण िो अडकू न रािि नािी. प्रचहलि अथावने िो
संस्कृ िी र्ानीि नसिो. िे र्न हर्श्वात्र्क पािळीर्र जगिे. एखाद्या िेशाचे
राष्ट्रीयत्त्र्, हर्हशष्ट धर्ावचे अनुयाहयत्र्, पंथ, यांच्या बािेर या र्नाची धांर् असिे. िे
सारे ित्त्र्ज्ञान व्यापक अथावने रोजच्या जीर्नाि उिरले पाहिजे.

जीर्नांि काय हर्ळर्ायचे?

जीर्नार्ध्ये र्ूलि: संघर्षावहशर्ाय रािणे िे र्ित्त्र्ाचे. संघर्षव, हर्रोध, िैि,
िु:ख, र्ेिना, र्नाची ओढािाण याहशर्ाय रािणे फार आर्श्यक आिे. िोच
परर्ाथावचा पररणार् र् अध्यात्र्ाचा उद्देश आिे. अिैि हस्थिीचा आहर्ष्कार व्िार्ा,
चांगुलपणा, शिाणपणा हर्कहसि व्िार्ा, र्नाचे स्थैयव, शांिी हस्थर रिार्ी, र्ृत्ती,
प्रर्ृत्ती चांगली रिार्ी िेच हर्ळर्ायचे असिे. अिो, आत्र्ज्ञान िोणे म्िणजे िरी
काय? स्र्ि:चे पूणव ज्ञान. िी जशी पहिली पायरी िशीच शेर्टची पायरी. प्रत्येकाचे
र्ूळ स्र्रुप, अहर्नाशी आनंि स्र्रुप, चैिन्यर्य सहच्चिानंि, हचरं जीर्, हचरं िन ित्त्र्

आिे, याची पूणव खात्री िोणे म्िणजेच आत्र्ज्ञान िोणे िोय.

आध्याहत्र्क जीर्नाचा पायाच र्ुळी जे कािी सोसायला लागेल िे सोसणे
िा आिे. जीर्नािील बाररक साररक अडचणी र् र्ोठे र्ोठे प्रसंग र् संकटे कु रकु र न
करिा हबनिक्रार सोसणे िाच आध्याहत्र्क जीर्नाचा पाया आिे.
िुम्िी िटस्थ बना र् सािी बना. स्र्ि:ला कु ठे िी अडकर्ून न ठे र्िा ध्यानाि
राहून प्रकाशाकडे र्ाटचाल करा. र्न हनभवर र् र्ोकळे करीि रािा. िीच िुर्ची
साधना बनेल. फक्त पािणे, र्ोकळया र् ररकाम्या र्नाने अर्लोकन करणे, अहभप्राय
नको िर सार्ध हनरीिण िेर्ढे असार्े. सुखाचा शोध जर िुम्िी र्नाच्या खरयाखुरया
टोचणीने करायला सुरुर्ाि कराल िर र्न:शांिी हर्ळर्ाल र् र्नाच्या अंिगवि
बाबींचा शोध घेि घेि सुखसर्ाधानाच्या आड येणारी कारणे िुम्िाला सिज दिसून
येिील. एकिा कारणे अर्गि झाली की उपाय सापडेल. ईहप्सि गर्सेल. र्ग िुम्िाला
एखाद्या हनराळया साधन र्ागावची पण गरज उरणार नािी.

प्रत्येकाची जीर्नाची घडण र्ेगळी -

प्रत्येकाच्या जीर्नाची घडण र्ेगर्ेगळी असिे. कारण व्यक्ती व्यक्तीला
जीर्नाि हनरहनराळी भूहर्का पार पाडायची असिे. र्ाणसाच्या आयुष्याची घडी

बसहर्ण्याि ज्याला प्रारब्ध ककं र्ा कर्वगिी म्िणून म्िणिाि हिचािी िाि असिोच.
हर्जेचे प्रकाशित्त्र् प्रगट िोिे िो बल्ब र्ुख्य र्स्िू नसिे. िाच न्याय सृष्टी
हनर्र्विीला लागू के ला िर सारे हर्श्व हनरहनराळया सजीर् आहण हनजीर् र्स्िूंनी
बनलेले असिे, त्यांच्याि चैिन्य हचिशक्ती उत्पन्न िोिे र् िे चैिन्य िेच र्ूलित्त्र् िोय.
संपूणव हनकोप आहण पहर्त्र असणं म्िणजे शिाणपणा. Sanity means to
be wholly healthy & holy. संघर्षवर्ुक्त कृ िीशील जीर्न जगणे शिाणपणाचे.
सकाळी उठिांना डोक्याि एकिी हर्चार र्ा सर्स्या नसार्ी, िे फार
चांगले. र्नाला हर्श्रांिी हर्ळाल्याची िी पार्िीच. हनद्रार्स्थेि र्न स्र्ि:ला
ठाकठीक करुन घेि असिे. िुम्िीच स्र्यंिीप व्िा! आपल्या स्र्ि:साठी आपणच प्रकाश
व्िायला पाहिजे. िुसरयाची ित्त्र्प्रणाली, हर्चारसरणी ककं र्ा इिर कोणत्यािी
र्िप्रार्ाण्याच्या छायेखाली जर िुम्िी असाल िर िुम्िी स्र्यंप्रकाहशि िोऊ शकणार
नािी. To be a light to oneself स्र्यंिीप व्िा!

भगर्ंि जे जे करे ल िे सर्ाांच्या हििाचेच करे ल. उद्याचा दिर्स त्याच्या
इच्छेने यायचा आिे. असे र्नाशी ठरर्ून हनचिंि असार्े. र्ी जगाि फक्त रार्ाचा
आिे र् र्ाझे प्रेर् के र्ळ रार्ाच्या स्र्रणाि आिे िे जाणून र्न भगर्ंिाकडे लार्ार्े.
जे िोिे िे रार् इच्छेने घडिे र् घडेल िा हर्श्वास बाळगार्ा.

भोर्रे ४

र्डील १९७३ र्ध्ये गेले. आई एकटी पडली. िी आलटू न पालटू न र्ुंबईस
र्ाटुंग्यास िािांकडे र् गोरे गार्ी र्ाझ्याकडे रािी. पण हिला स्र्ार्लंबी करार्े,
आर्च्या गार्च्या घराचे भाडे हिला पुरेसे उत्पन्न िेि असे म्िणून र्ी हिला आर्थवक
स्र्ार्लंबी िो र् र्ानाने जग असे सुचहर्ले. हिलािी िे सुरुर्ािीस योग्य र्ाटले. िी
गार्ी राहू लागली. पण हिला डायबेटीस सिार्ीि असे र् त्यासाठी Insuline
Injection िी रोज घेि असे. गेली १० र्र्षे िरी िी व्याधी हिला जडली िोिी र्
Insuline Injection र्ी हिला BARC िून पुरर्ि असे. हिला र्ी सिी करणे, बॅंकेचे
व्यर्िार पिाणे ई.ची र्ाहििी करुन दिली िोिी. िी जरी हनरिर िोिी, िरी र्राठीि
र् इं ग्रजीि छान सिी करी. हिचे कर्ी र्न असल्याने हिची अनेक गाणी, अभंग, ओव्या
पाठ िोत्या. िसेच हिचा हशर्लीलार्ृिाचा ११ र्ा रुद्राध्याय, ४२ ओव्या, हशर्स्िुिी,
र्ारुिी स्िोत्र पाठ िोिे. िी भीर्रुपी र्िारुद्रा म्िणि Insuline Injection र्ांडीला
टोचि असे.

र्डील गेल्यार्र िी जेर् िेर् ६ र्र्षे राहिली. पण डायबेटीस र् रोजच्या
Injection ला िी कं टाळली. पर्थयपाणी पण िोिे. त्यालािी िी कं टाळली. हर्शेर्ष
म्िणजे एकटी रािणे याचाच हिला र्ैिाग र्ाटला असार्ा. िसे इिर नािेर्ाईक िोिे,
पण हिच्या र्नाि र्ुंबईला यार्े र् रिार्े असे असार्े. र्ी र्ात्र आईची चांगली आर्थवक

सोय र् और्षधाची सोय करुन दिली या भ्रर्ाि िोिो.

शेर्टी िी आजारी असल्याचे पत्र आले. र्ी जाऊन हिला घेऊन आलो.
BARC Hospital र्ध्ये ठे र्ले. िी त्यािूनिी सार्रली र् हिला घरी आणले. पण
कािी दिर्सांनीच हिच्या आजाराने उचल खाल्ली. पुन्िा हिला BARC Hospital
र्ध्ये ठे र्ले. पण त्याच दिर्शी संध्याकाळी ५ चे सुर्ारास िी गेल्याचा र्ला र्ाझ्या
ऑदफसर्ध्ये फोन आला. र्रणसर्यी हिच्याजर्ळ कु णीिी नव्ििे. िा कसा पिा
िैर्योग! ज्याचे त्याचे र्रण हर्हधहलहखि असिे िेच खरे !

र्ला र्ात्र आर्थवक स्र्ािंत्र्याच्या नार्ाखाली हिला गार्ी ठे र्ले, पण िे
हिच्या र्नाहर्रुद्ध असार्े असे राहून राहून र्ाटले र् िी सिि रुखरुख र्नास लागून
राहिली. एक अपराधीपण र्नाला र्ेळोर्ेळी जाणर्ि राहिले र् याची कािीिरी
हशिा र्ला भोगार्ी लागेल असे उगाच र्ाटू न गेले.

शांिी र् हस्थर र्ृत्ती

शांिी ढळायला बािेरची पररहस्थिी कारण नसून अंि:हस्थिी िीच कारण
आिे. ज्याचे र्न शांि र् चचंिारहिि, िो शांिच रािणार. म्िणून भगर्ंिार्र हर्श्वास
ठे र्ून स्र्स्थ बसार्े. जगच्चालक रार् आिे, िी भार्ना िृढ झाली िर शांिी येईल.

किृवत्र्ाहभर्ान शांिीच्या आड येिो. हर्द्या, र्ैभर्, कला, संपत्ती, संििी
यांनी शांिी हर्ळिेच असे नािी. हनरपेििा िे शांिीचे र्ूळ आिे. र्नाहर्रुद्ध गोष्ट
घडल्यानंिर लगेच भगर्ंिाची आठर्ण करार्ी म्िणजे शांिी येईल. अशाने प्रर्ाि
घडि नािी.

जगणे िे आनंििायक आिे. र्ात्र आपण कशाकररिां काय करिो िेच
हर्सरिो. र्ग र्नुष्य आनंिासाठी न जगिा र्स्िुंसाठी जगिो. र्स्िुंपासून हर्ळणारे
सुख अशाश्वि असिे. र् त्या आनंिासाठी र्ाणूस िु:खिायक प्रपंचाची कांस धरिो.
याकररिा कोणिेिी कारण नसलेला आनंि भोगण्याची संर्य आपण लार्ून घ्यार्ी.
हनरीच्छ, हनष्कार् र्ृत्तीने रिायला हशकार्े. िे असे रािणे, िी फार उच्च अर्स्था आिे.
भगर्ंिाशी अनन्य िोणे िी िी अर्स्था िोय.

र्ाटे सकळिी त्यजार्े । कािी साथवक करार्े ।
िरी र्ग िेर्ाहधिेर्े । र्ागी लाहर्जे ॥

आपल्या िेिार्र आपली सत्ता नािी, आपल्या पैश्यार्र आपली सत्ता नािी,
आपल्या र्ाणसांर्र आपली सत्ता नािी, म्िणून आपले किवव्य िेर्ढे करार्े. िे करिाना
आपले र्न िुचिंि िोऊ िेऊ नये.

र्नुष्य िेिाि िैर्ी जीर्न जगिा येण्याची िर्िा आिे. र्ात्र त्यासाठी
खालील गोष्टींची आर्श्यकिा असिे:

१. जीर्ाला बंधनािून र्ुक्तिा िर्ी र्ाटणे. जीर्ाचे सोने व्िार्े िी
र्नापासून इच्छा असार्ी.

२. आपण ऐहिक प्रहिष्ठा, लाभ यांना जास्ि र्ित्त्र् न िेणे.

३. बािेरच्या गोष्टींपेिा आपल्या अंिर्वनाि पिायला हशकणे.

४. अिंकार, िुष्ट र्ासना या आपल्याि नसाव्याि.

५. आपले आचरण शुद्ध िर्े. लोभ, ईर्षाव नको. हनष्कार् कर्व करार्े.

६. सांसररक र्ोिापासून शक्य िो अहलप्त. त्याि गुंिून पडू नये. त्याि
हनत्याहनत्य हर्र्ेक शाधार्ा.

७. आपल्या र्नार्र र् प्रत्येक कृ िीर्र िाबा िर्ाच. यासाठी हर्चारपूर्वक
र्ागार्े.

८. हर्र्षय र्ासना िंभ आपल्यांि नसार्े.

९. याप्रर्ाणे आचरण ठे र्ले िर योग्य गुरुचे योग्य र्ेळी सिाय्य िोिे.

१०. िसेच परर्ेश्वर त्याच्या कृ पेच्यािारे आपणांस सिाय्य करिो.

११. आि बािेर साहत्र्क बनार्यास िर्े.

सर्व प्राणीर्ात्राि अहर्नाशी एकच परर्ात्र्ा भरलेला आिे. अशा
सर्भार्ाने सर्ाांकडे बघा. शास्त्राला धरुन के लेल्या कर्ावला फळाची इच्छा नसिे. जे
करिाना त्याहर्र्षयी र्र्त्र् ककं र्ा िेर्ष िोन्िी नसिे, असे कर्व करा. िे कर्व
आसक्तीरहिि अिंकार सोडू न के लेले असार्े. िसेच बुद्धीने काय कार् के ले पाहिजे िे
ठरर्ार्े. कारण बरोबर असेल िेच कार् करार्यास िर्े. यासाठी धैयावने र् हनष्कार्
बुद्धीने र्ागार्े. ज्या कार्ाच्या शेर्टी अर्ृििुल्य सौख्य लाभिे असेच कार् करार्े. िे
पररणार्स्र्रुप गोडच असिे र् आनंि िेि असिे.

खालील गोष्टी आचरणाि आणाव्याि आपले आचरण अगिी शुद्ध ठे र्ा. आपला सांभाळ करणारा कु णीिरी आिे
म्िणजे सगुरु / परर्ेश्वर आिे र् िो जर्ळच सत्तारुपाने आिे िी जाणीर् सिि जागृि
ठे र्ा. भगर्ंिाच्या नार्ानेच भगर्ंिाची प्राप्ती िोणार अशी खात्री अंगी बाणर्ा र्
िशी हनष्ठा ठे र्ा. यालाच हनष्ठेचे नार् म्िणिाि. भगर्ंिाची कृ पा या र्ागावने िोईल.

गुरुचरणी अत्यंि हर्श्वास
आहण साधनाचा अखंड सिर्ास

येथे प्रपंचाचा सुटला फास
िाच परर्ाथावचा र्ागव आिे खास!

भगर्ंि नार्भक्ती िेण्यांि कृ पण आिे. म्िणून िुझ्या नार्ाचे प्रेर् िे िेच
र्ागार्े!

बाररक साररक बाबींकडे कानाडोळा करार्ा. सर्ाांना प्रेर्ाची अशी एक
जागा शोधार्ी. व्यहक्तहर्र्षयक न बोलिा, गोड सुचना करार्ी.

आपल्या स्र्ाथावला िूर सारार्े.

घरािले र्ािार्रण शुद्ध र् पहर्त्र ठे र्ा. िुसरयाचे र्न िुखर्ू नये. सारासार
हर्चार करा. एकर्ेकांशी सलोखा, प्रेर् ठे र्ा. आनंिी र्ािार्रण हनर्ावण िोईल.

काळजी घ्या पण काळजी करु नये.

िेिाचे भोग यायचेच. त्याला कं टाळू नका. हनभवय बना. हजर्ंिपणीच आपले
र्रण पिा! आिां जगणे रार्ासाठी िा हनिय र्ाना. िुम्िी भगर्ंिाच्या प्रेर्ाने अगिी
भरुन जा. आपापसांि प्रेर् र्ाढर्ा. अंि:करणाि भार् िेर्ाचा ठे र्ा. िेथे भगर्ंि प्रगट
िोिो.

आपल्या आयुष्यांि घडणारया सर्व घटना परर्ेश्वराच्या सत्तेने घडू न येिाि
अशी जाणीर् ठे र्ा. सर्व जगिाचा जो पालनकिाव िो आपले पालन करीलच याची
खात्री बाळगा.

जसे घडेल िसे घडू द्यार्े. िेि असा प्रारब्धार्र टाकार्ा. बंधनाला खरे
कारण पररहस्थिी नसून आपल्याच र्नाची ठे र्ण िे आिे. आिे त्या पररहस्थिीि पूणव
सर्ाधानाने रािणे िीच िेर्ाची कृ पा िोय. आपल्याला सांभाळणारी शक्ती आपल्या
पाठीशी आिे असा हर्श्वास बाळगा. शांि र्ृत्ती राखार्ी. र्ृत्ती हस्थर असार्ीच.

परर्ाथव

परर्ाथव िा आपल्याशीच करार्याचा अभ्यास, िो र्ृत्ती सुधारण्याचा
अभ्यास आिे. परर्ाथावि हनयर् थोडा करार्ा पण िो शाश्वि असार्ा. कोणाच्या
नकळि िो करार्ा. अनुभर्ाच्या प्रचीिीची अपेिा ठे र्ू नये! एकीकडू न र्नाचे संयर्न
र् िुसरीकडू न भक्तीचा जोर असला की परर्ाथव लर्कर साधिो.

साधना करण्यापूर्ी अशी ियारी करा -

१. अहनत्य जो हर्र्षय त्याबाबि उिासीन रिा. हनत्य जो भगर्ंि
त्याच्याकडे लि कें दद्रि करा.

२. भोगाची र्ासना नािीशी करा. बाह्य हर्र्षयाकडील लि खेचून आणा र्
िे भगर्ंिाकडे लार्ा. कार्र्ासना पूणव घालर्ा.

३. िर्षव, हर्र्षाि न र्ानिा संिोर्षाने रिा. र्ोि टाळा.

४. भगर्ंि भेटार्ा अशी आंिररक िळर्ळ जागी करा.

जीर्नाि असे र्ागार्े -

* अंियावर्ी हस्िर र्ृत्ती ठे र्ून स्र्स्थ रिा.

* िगिग सोडू न सार्धानिा ठे र्ा.

* साित्याने आनंिाि र् संिोर्षाने रािण्याचा प्रयत्न करा.

* भगर्ंि काय म्िणेल िे ध्यानाि ठे र्ून र्ागा.

* ज्यांि र्ाझे र्न र्ला खाि नािी असेच कार् करा.

शुद्ध असार्े आचरण।
िसेच असार्े अंि:करण।

त्यांि भगर्ंिाचे स्र्रण।
िेची प्रपंची सुखी असण्याचे साधन॥

म्िािारपणी र्न र् शरीर िोन्िी नाजूक बनिाि. शरीर ठीक रिायला
आनंि िे फार र्ोठे और्षध आिे. िंसार्े, खेळार्े, लिान र्ुलांि हर्सळार्े, थट्टा हर्नोि
करार्ा. अशा रीिीने आनंिाि रािण्याचा प्रयत्न करार्ा. ज्याचा आनंि शेर्टपयांि
रटकला त्याच्याच जन्र्ाचे साथवक झाले म्िणायचे.

भगर्ंि भक्ताची संकटे नािीशी करिो याचा अथव त्याची प्रापंहचक संकटे
िूर करिो असे नािी. िी संकटे काय येिाि र् जािाि, पण भक्ताला सर्ाधानाि ठे र्ून
संकटे सिन करण्याची शक्ती भगर्ंि िेि असिो.

भगर्ंि िा सिज साध्य आिे. सिज साध्य म्िणजे हनसगव हनयर्ानुसार
आपल्याकडे येिे िे सिज, म्िणून सिजसाध्य म्िणजे फळाची अपेिा, किवव्याचा
अहभर्ान न धरिा के लेली कृ िी. भगर्ंि म्िणूनच सुलभ साध्य नािी.
अशांिी का? आपल्याला िर्े िे न हर्ळाले म्िणून ककं र्ा आपल्याला नको
िे हर्ळाले म्िणून.
या िोन कारणांनी शांिी हबघडिे. र्नस्र्ास्र्थय नािीसे िोिे. जीर्नाच्या

व्यर्िाराि नेिर्ी प्रयत्न आहण परर्ेश्वर यांची सांगड घालार्ी. सर्व कािी रार्ाच्या
इच्छेने िोिे आिे अशी िृढ भार्ना असार्ी. र्रणाची भीिी बाळगू नये, जगण्याची
काळजी करु नये. नेिर्ी नार्स्र्रणाि रािण्याचा प्रयत्न करार्ा. र्ाझी काळजी
घेणारा र्ाझे रिण करणारा र्ाझा त्रािा र्ाझे पालन करणारा िो भगर्ंि आिे असे
र्ानून र्ागणे िी भगर्ंिाबद्दलची खरी आहस्िक्य बुद्धी िोय.

शेजार असिा रार्ाचा।
िु:खाची, काळजीची काय र्ािाव?॥

आपण ज्याला आपले म्िणिो िे खरे आपले नसिाि. म्िणून आपण एका
परर्ात्म्यालाच आपले र्ानार्े. र्ी त्याचा आिे अशी सिासर्वकाळ आठर्ण ठे र्ार्ी.
जे जे घडिे आिे िे िे त्याच्या इच्छेनुसार िोि असिे िीच भार्ना ठे र्ार्ी. अशी
भार्ना िोण्यासाठी आपण त्याची उपासना करायला िर्ी. म्िणून त्याच्या
नार्स्र्रणांि रािणे जरुरीचे. िो पण र्ग सिासर्वकाळ आपल्या जर्ळ राििो.

सर्व िु:खांचे र्ूळ िेिबुद्धी. आपले चुकिे िे असे -

१. आपण स्र्ि:ला िेि सर्जून राििो. िेि र्ाझा सर्जून त्याच्यार्र प्रेर्
करीि असिो.

२. जे हर्कार िेिाला हचकटिाि त्याचीच र्ाढ आयुष्यभर करीि रािािो.

३. िे हर्कार भरकटिील हिकडे आपण जािो. त्याची र्ाढ थांबहर्ि नािी.

िरी पण िेिभोग येिील िे येऊ िेि. अशी भूहर्का घ्यार्ी. िेर्ाच्या र्नांि
ज्या हस्थिीि ठे र्ायचे असेल त्या हस्थिीि राहू िे पण र्ला त्या हस्थिीि सर्ाधान िे.
असेच त्याच्यापाशी र्ागार्े. कािी र्ागार्े अशी इच्छा िोऊ नये िेच िेणे र्ला िे असे
अनन्य शरण जाऊन र्ागार्े. त्यािच र्ाणसाचे कल्याण आिे.

संसार, जग, र्ािा, हपिा, पुत्र, घरिार िे सर्व र्ाझे नसून रार्ाचे आिे असा
भार् ठे र्ार्ा.

जीर्नाचे ध्येय

िैर्ी जीर्नासाठी आर्श्यक -

१. र्नोजय

२. र्ृत्तीजय

३. र्ासनािय

४. आपले जीर्नाि कोणिे ध्येय आिे िे नक्की ठरहर्णे.

५. व्यर्िार िििा र् नेिर्ी सार्धानिा. प्रत्येक कृ िी ध्येयाशी सुसंगि
असार्ी.

६. न िेखे परधन, न िेखे परजाया.

७. रािे सिा स्र्ानंि स्र्रणांि, र्ेळोर्ेळी आत्र्पररिण व्िार्े.

८. परर्ेश्वर र् आपण यािील अभेि ित्त्र्. परर्ेश्वर अव्यक्त आिे, अहलप्त
आिे. र्ायािीि आिे, हनगुवण आिे, हनरं जन आिे, हनष्कलंक आिे, िसेच स्र्रुप र्ाझे
पण आिे. िेि म्िणजे र्ी नव्िे. र्ला स्र्ि:ची ओळख जीर्नाि पटर्ायची आिे र्
परर्ेश्वराशी एकरुप व्िायचे आिे िी र्नाची धारणा करार्ी.

९. जैसी ईश्वराची र्ांडणी। िैसे परी िोिसे। िैसे घडे श्रुहिर्चन। िु:ख कोणी
करु नये॥ जैसे पेररले असे शेि। िेहर् उगर्े पररयेसा॥

१०. हर्र्ेकाने र् अभ्यासाने आपली साधना ठरर्ार्ी. हचत्तशुद्धी िा पाया.
त्यानंिर गुरुकृ पेने प्रगिी िोिे. त्यासाठी शरणागि भार्ना िर्ी.

११. परर्ात्र्ा सािी आिे, िो र्ाझ्या प्रत्येक कृ िीकडे पाििो आिे असा
भार् धारण करिा आला िर िळू िळू सगळीकडे परर्ात्र्ाच ओिप्रोि भरलेला दिसू
लागेल. आपण स्र्ि:चे किेपण घालर्ार्े. भगर्ंि सर्वत्र आिे िा भार् हनर्ावण िोण्यास
त्याच्या कृ पेर्ुळे र्ाझे जीर्न चालले आिे आहण त्याच्या कृ पेहशर्ाय र्ी जगणे शक्य

नािी अशी खात्री झाली पाहिजे.

१२. नार्र्ंत्राला नाि आिे. त्याचा साधकाभोर्िी र्लय ियार
करण्यासाठी उपयोग िोि असिो.

१३. र्ृत्यूनंिर येणारे गाठोडे सर्ासनांचे असार्े एर्ढी िरी खबरिारी
घ्यार्ी.

कायवकारण भार् -

या हर्श्वाचा जन्र् आपोआप झालेला नािी. या हर्श्वाि कोणिीिी गोष्ट
आपोआप घडि नािी. या जगािील प्रत्येक गोष्ट िी कायवकारण भार्ाने बांधली गेली
आिे. या सृष्टीच्या जन्र्ाचे कारण म्िणजे ईश्वरी संकल्प. आपल्या संकल्प इच्छेने त्याने
एर्ढी प्रचंड सृष्टी हनर्ावण के ली आिे. म्िणजे अव्यक्त ित्त्र्ाने आपल्या शक्तीने सर्व
व्यक्तरुपे धारण के ली र् त्यांचे गुणधर्विी त्यानेच हनहिि के ले.

आपण सर्व ईश्वराच्या शक्तीचा अंश आिोि. येथे र्ीपणाला स्थानच नािी.

आपण सर्व ईश्वराची हर्हर्ध रुपे असून आपल्या र्ाध्यर्ािून त्याने हर्हर्ध
गुणधर्व धारण के ले आिेि र् आपल्या जीर्नाच्या र्ाध्यर्ािून त्याचा पूर्व हनयोहजि
ईश्वरी संकल्प प्रगट िोि असिो. िा ईश्वरी संकल्प प्रगट िोण्यापलीकडे आपल्या
जीर्नांि इिर कािी घडिच नािी. िा ईश्वरी संकल्प सार्ान्य जीर्ाला कळि नािी
म्िणून आपण करिो त्या गोष्टीचे स्र्ािंत्र्य आपण घेि असिो. पण खरे िर रार्च किाव
असिो.

म्िणून िणोिणी घडणारया घटनांहर्र्षयी िटस्थपणाची, साहित्र्ाची
अशी सुसंर्ािी भार्ना आहत्र्यिेने ठे र्ार्ी. यासाठी अंिर्ुवख व्िार्े र् स्र्ि:
ईश्वरानुभूिी घेि रिार्े.

ककं बहुना चराचर। आपणहच जािला॥

सूक्ष्र्ाच्या पायरया –

बुद्धी र्नाहून सूक्ष्र्
आत्र्ित्त्र् बुद्धीहून सूक्ष्र्.

र्ृत्ती या सूक्ष्र् असिाि. शरीराचे धारण पोर्षण अपरा प्रकृ िी करिे.
हिच्यार्ागे पराप्रकृ िी असिे. पराच्या र्ागे ईश्वरी संकल्प असिो र् त्यानुसारच सारे
कािी घडि असिे.
यासाठीच रार् किाव िा भार् ठे र्ार्ा.

िुका म्िणे ठे र्ी िैसे। आम्िी रािो त्याच्या इच्छे॥

भगर्ंि िा के र्ळ आिे. GOD is Being. िे के र्ळ अहस्ित्त्र् आिे. पण िे
जड नािी. हचि म्िणजे ज्ञानरुप आिे. या चेिनार्य असण्यांि एकसारखे जे स्फु रण
िोिे िे स्फु रण म्िणजे आनंि. म्िणूनच भगर्ंिाचे स्र्रुप सहच्चिानंि आिे.

जीर्न या चढत्या पायरयांनी जगा Resolution - हनग्रि
Conviction - िृढहर्श्वास
Determination – हनिय

प्रत्येकास उपजणे, असणे, र्ाटणे, िीण िोणे, नाश पार्णे, िे टप्प्याटप्प्याचे
हर्कार चुकलेले नािीि. िे हनसगवहनयर्ानुसारच आिेि.

यासाठी र्ी का जगिो याचा आत्र्ानात्र् हर्र्ेक करार्ा.

र्ृत्यूची जागा, र्ेळ, जर्ळ कोण असणार, त्रास दकिी िोणार, िे सर्व
प्रारब्धाने ठरलेले आिे. म्िणून र्ृत्यूची काळजी करु नये. म्िािारपण त्रास िेणारच िे
हर्चाराने पटर्ून घ्यार्े. जे जन्र्िे िे नाश पार्णारच िे लिाि ठे र्ार्े.

सरिा संहचिाचे शेर्ष। नािी िणाचा अर्काश।
भरिा न भरिा हनहर्ष्य। जाणे लागे॥

या कररिा भीिीची भार्ना र् असुरहिििा घालहर्िा आली पाहिजे.

आपले ध्येय असार्े कां झांकहलये घटीचा दिर्ा।
नेहणजे काय जािला के व्िा।

या रीिी पांडर्ा जो। िेि ठे र्ी॥

भक्ताला परर्ेश्वराची आठर्ण ठे र्िा येिे अशी अर्स्था येिेच.
एकाकीपणाच्या ४ अर्स्था –

* Sense of Loneliness - एकटेपणाची भार्ना
* Sense of Abandonment - टाकू न दिल्याची भार्ना
* Sense of Isolation - र्ेगळे पडल्याची भार्ना
* Sense of Helplessness - असिाय्यिेची भार्ना

यासाठी You can have protection of the Devine Name, All the
time, if you Totally Surrender to God. म्िािारपणी अगिी उत्तर् अशी प्रकृ िी
रािणार नािी िरी जरुर िेव्िा शक्य र् योग्य िे और्षधपाणी करार्े. प्रकृ िीर्ुळे
हनराशा, हनरुत्साि, चचंिा हनर्ावण िोणार नािी असे पिार्े.

भोर्रे ५

नुकिेच र्ी र्ळचणीचे पाणी िे बाळ गाडगीळांचे आत्र्चररत्र र्ाचले.
त्यांनी आपल्या आईबद्दल िी कशी किृवत्त्र्र्ान िोिी र् हिच्यार्ुळेच हिच्या
र्ुलार्ुलींना पुढे उच्चहशिणाचा लाभ हर्ळू न त्या सर्ाांची प्रगिी झाल्याचे त्यांनी त्याि
हलहिले. िसेच त्यांनी आईस त्यांचेकडे बरे च दिर्स ठे र्ले िोिे. पण नंिर िी गार्ीं
गेली. पुन्िा ज्यार्ेळी िी परिली िेव्िा त्यांनी त्यांच्या सासुबाई त्यांच्याकडेच िोत्या
म्िणून आईची सोय हिथेच पण एका स्र्िंत्र खोलीि करुन दिली. आईकडे त्यांचे लि
िोिेच. पण हिला िे एकटेपण जाणर्ि असेल. हिची कधी कािी िक्रार नव्ििीच.
पण कािी दिर्सांिच िी एकाएकी गेली र् गाडगीळांना रुखरुख लागली की र्ी
आईला स्र्िंत्र खोलीि ठे र्ायला नको िोिे. आई जरी कािी म्िणाली नािी िरी र्ाझे
िे चुकलेच. अशी रुखरुख गाडगीळांना लागली. म्िािारपणी र्न र्ोठे िळर्े िोिे पण
इिरांना त्याची कल्पना येि नािी. पण असे कािी अचानक घडिे की र्ग अपराधी
र्ाटायला लागिे. र्ाझी पण हस्थिी अशीच झाली िोिी. र्ाझ्या आईच्या बाबिीि.
म्िणून गाडगीळांच्या आईची िकीगि र्ी सांहगिली.
आम्िां िरुणांनी म्िािारया र्ाणसांच्या र्नाची हस्थिी हर्शेर्ष करुन लिाि
घेणे कसे आर्श्यक असिे िे या िोन िकीगिींर्रुन स्पष्ट िोिे.
िसेच Maxim Gorky ने म्िटले आिे,
“How little do we think of our mothers” िे िी हििके च खरे ! असे
र्ाटू न जािे.

अंियावर्ी काय िे जाणा

अंियावर्ीची जाणीर्

परर्ेश्वर र्ाझ्या अंियावर्ी आिे. र्ाझ्या सर्व कृ िी, र्ाझे सर्व हर्चार, सर्व
कािी त्याला सर्जिाि. त्याच्यापासून र्ी कािीिी लपर्ू शकि नािी. अशी जाणीर्
झाली की र्ाणूस र्ेडार्ाकडा र्ागणारच नािी. नार्ाला हर्रोधी अशा आपल्या
र्िवनाचे र्ूळ र्ासनेि आिे. हनर्ावसन झाल्याखेरीज अंियावर्ीची जाणीर् व्िार्याची
नािी. जोपयांि पैसा, नािेर्ाईक, हर्त्र ई. चा आधार र्ाटिो िोपयांि शरणागिी शक्य
नािी.

जाणोहन नेणिे करी र्ाझे र्न। िुझी प्रेर्खूण िाऊहनया॥
र्ग र्ी संसारी असेन र्िवि। जेचर्ं का जळांि पद्मपत्र॥

आपले ५ कोश -

१. अन्नर्य - िेिाचा कोश - यापुढील कोश सूक्ष्र् शरीराचे

२. प्राणर्य - िालचाल, चेिना, हर्कार

३. र्नोर्य - र्न, हर्चार, र्न नार्ाि गुंिहर्ले की १ र् २ िाब्याि येिाि

४. ध्यान - हर्ज्ञानर्य

५. सर्ाधी - आनंिर्य

िि त्र्र् अहस -

एक लिान र्ुलगा आपली सार्ली पकडू न पिाि िोिा. िी त्याला सापडि
नव्ििी. शेर्टी बापाने सांहगिले की, स्र्ि:च्या डोक्यार्र िाि ठे र् म्िणजे िी
सापडेल. गुरुसुद्धा असेच करिो. हशष्याला िि त्र्र् अहस म्िणिो र् कार् िोिे.
परर्ात्र्ा आंिच जर आिे िर िो बािेर शोधून सापडणार आिे?

परर्ेश्वराशी शरणागिीच्या िीन पायरया -

१. र्ाझ्या जीर्नाि र् जगाि जे कािी घडिे आिे िे सगळे बरोबरच आिे.
र्ला अहप्रय र्ाटणारी गोष्ट घडली िरी िी बरोबरच आिे. िे करिाि िे र्ाझ्या
हििाचेच करिाि असे र्ाटले पाहिजे.

२. र्ाझे किृवत्र् खरे नािी. िे लंगडे आिे याची खात्री पटार्ी. र्ी अर्ुक
करणार असे म्िणिो, िे घडिेच असे नािी.

३. म्िणून त्याचे किृवत्र् खरे अशा हर्श्वासार्र आरुढ िोणे. िे साधले की,
शरणागिी पूणव िोईल.

साधन कसे करार्े?

१. To exist only for the Devine - के र्ळ परर्ात्र्ा भेटार्ा म्िणून
जगार्े.

२. To exist by the Devine - परर्ात्म्यार्ुळे जगि आिोि.
३. To exist only to Serve the Devine - परर्ात्म्याची सेर्ा
करण्यासाठी जगणे.
४. To exist only by becoming Devine - परर्ात्र्स्र्रुप िोऊन
रािण्यासाठी जगणे.

र्रील पैकी आपल्या आयुष्याि कािी िरी साधार्े.
साधन के ल्याने िुबोधिा, र्नाची अपहर्त्रिा, हर्पररि भार्, भीिीपर
गोष्टी, इ. नािीशा िोऊन पहर्त्र िैर्ी सुख र् आनंि लाभिो. भक्तीर्ध्ये आत्र्सर्पवण
असिे. ध्यान, िपस्या, प्राथवना, र्ंत्र या सर्ाांर्ध्ये र्ाढ पुरेशी झाली की, िैर्ी कृ पा
अर्िरिे र् िी आत्र्सािात्कार घडहर्िे.

When there is need, Guru will help you. When Guru
cannot, God will help you. When he cannot, His name will help you.

म्िणून नार्ाच्या संगिीि रािण्याचा प्रयत्न करार्ा.

आणखी एक र्ाढदिर्स
याचा अथव र्ृत्यूच्या आणखी जर्ळ गेलो.

म्िणून साधनाची हनकड लागली पाहिजे. यासाठी सत्संग िर्ा. नार्स्र्रण
र्ाढार्े. अिो, िाक आली परर्ेश्वराची, की जािा आले पाहिजे.
र्ाटसरु र्ाटे आले। पिाट िोिाच हनघून गेले।
शरण असिां एका जनािवना। ऐसे असिां भय कर्णा?॥

िा आिशव डोळयासर्ोर िर्ा.

िृश्य हर्श्व र्ूळ घर नव्िे! -

या िृश्य हर्श्वार्ध्ये आपण येिो र् जन्र्र्रणाच्या चक्राि अडकिो. िे कािी
आपले खरे हनर्ासस्थान नव्िे. स्र्ि:च्या र्ूळ घराकडे गेल्याहशर्ाय जीर्ाला चैन
पडि नािी. सगुरु आत्र्स्र्ृिी िेिाि र् स्र्ानंिरुप स्र्गृिी पोिोचर्िाि.

आपला जीर् म्िणजे कालप्रर्ािार्ध्ये र्ािणारे ईश्वराचे सांि रुप िोय.
ईश्वर अत्यंि सूक्ष्र् र् पहर्त्र आिे. आपले अंि:करण त्याच्यापयांि पोचण्यास िसेच
सूक्ष्र् र् पहर्त्र झाले पाहिजे. हर्र्ेकाने नको त्या गोष्टी बाजूला के ल्या की, आत्र्र्स्िूचे
चचंिन करणे शक्य िोिे र् िशी पात्रिा येिे. जीर् हशर्ाकडे जाऊ शकिो. जीर्
अल्पशक्ती असला िरी हचिशक्तीच्या सिाय्याने िो ईश्वर िशवनापयांि जािो. हृियांि
जीर् र् हशर् यांचे ऐक्य िोण्यासाठी सगुरु कृ पा व्िार्ी लागिे.

आत्र्सािात्कार िोण्यासाठी अंि:करण अहिशय शुद्ध र् हनर्वल व्िार्े
लागिे. कोणत्यािी िृश्य र् अहनत्य र्स्िूकडू न यचत्कं हचििी र्ासना नसणे जरुर आिे.
त्यार्ध्ये थोडी जरी र्ासना हशल्लक राहिली िरी िे आत्म्यापयांि पोिचू शकि नािी.

िृश्याचे प्रेर् सुटून एकिा का आपण अंिर्ुवख झालो की, हृिय ईश्वर (ककं र्ा
आिला आर्ाज) आपल्याला हनहििच स्पष्ट र्ागविशवन करिो.

ज्ञानप्राप्तीची साधने

ज्ञानेंदद्रये र् बुद्धी िी ज्ञानप्राप्तीची िोनच साधने आिेि. िी सर्जूि पुरेशी
नािी. अंि:स्फू िी र् प्रचीिी िी आणखी िोन साधने र्ानणे भाग आिे. इं दद्रयािीि
र्स्िूंची ओळख या िोन साधनांर्ुळे िोऊ शकिे.
ज्ञानेंदद्रयांचे हनयंत्रण र्नाकडे आिे र् र्नाला र्नन, हर्चार िसेच कल्पना
करण्याचे सार्र्थयव आदिशक्तीकडू न हर्ळिे र् त्या आदिशक्तीलाच ईश्वर र्ानले जािे.

ईश्वरी र्ानर्ी जीर्न िीपस्िंभाचे ककं र्ा िोकायंत्राचे कार् करिो. र्नाचा
कौल हर्ळिो र् त्यासाठीच सुसंस्काररि र्न िर्े.

To know God, you have to become God. God happens
when “I” in you is no more.

िेर् शोधायासी गेलो । िेर्ची िोऊनी ठे लो॥

प्राथवना -

प्राथवनेच्या करुणाघन शब्िांनी हििीजे निर्स्िक िोिाि. िेव्िा
जगण्यािला सुंिरिेचा, िेर्त्र्ाचा सािात्कार िोिो. िेर् म्िणजे आत्र्प्रकाशाची
यथाथव जाणीर्, जे जे भव्य, उिात्त आिे िे िे ईश्वरीय आिे. सुंिर जगणे म्िणजे िेर्त्र्.

िु:खभोग, र्ेिना, र्ृत्यू अटळ आिेि असे हिस्ि हशकर्िो. स्र्ि:च्या
जीर्नाला गव्िाच्या िाण्याची उपर्ा प्रभू िेिो. रुजण्यासाठी िाणा र्ािीि पडार्ा
लागिो. िो संपूणव र्ािीि रुजल्यार्रच कोंब फु टिो. नव्या जन्र्ासाठी र्ेिनेची ककं र्ि
िेणे त्यालािी आर्श्यक िोिे. सकारात्र्क िृष्टीकोनािून जीर्नाला सार्ोरे जायचे
ठरर्ले की, किवव्याचा क्रूस र्ािण्यासाठी आहत्र्क बळ लाभि असिे. ईश्वर जसा
आपल्या अहस्ित्त्र्ाची भूर्ी आिे िसा िो आपल्या डोक्यार्रील छत्र पण आिे.

जीर्नाची र्ाटचाल करण्यासाठी िेर्ाची संकल्पना म्िणजे आपल्या
जीर्नार्रील आिशावला प्रेररि करणारा, सर्ाांकडे सर् भार्नेने पिायला हशकहर्णारा
िो िेर् र् अशा िेर्ाची उपासना जरुर करार्ी. त्यासाठी कोणत्यािी कर्वकांडाची,
पूजा, व्रिर्ैकल्याची र्ुळीच आर्श्यकिा नािी.
िेर् कु ठे िेर् कु ठे , िुझ्या बबुया र्झार ।
िेर् कु ठे िेर् कु ठे , आभायाच्या आरपार ॥
(बहिणाबाई)

हर्श्वात्र्क िेर् -

िेर् हर्श्वात्र्क आिे. सर्व आकारांना, नार्रुपांना व्यापून त्याच्या अिीि
असणारा, अहस्ित्र्ाचा र्ूल स्त्रोि म्िणजे ईश्वर.
र्ैहश्वक र्ास्िर्ाच्या अथांग व्याप्तीिून कोणिेिी अहस्ित्र् आहर्ष्काररि
असिे. िे हर्श्वरुपाने आहर्ष्काररिे त्याहून आपण हभन्न नािी. स्र्रुपाने आपण िेच
आिोि. िि त्र्र् अहस।

आपले अहस्ित्र् पूणविेचा आहर्ष्कार आिे. िरल र्नाला त्याचा प्रत्यय येऊ
शकिो. पूणाविूनच पूणव प्रगटि असिे. या आहर्ष्काराि र्ूळचे पूणवत्र् अबाहधि रिािे.

हर्र्ुक्त र्नाला सभोर्िालच्या सृष्टीच्या स्पंिनाशी आपली स्पंिने हनगहडि
असल्याचे जाणर्ू शकिे. या सृष्टीचे आपणिी एक घटक आिोि िे जुळत्या स्पंिनाि
जाणर्ू लागिे.

र्स्िुि: या हर्श्वाि नर्ीन कािी हनर्ावण िोि नािी र् नाशिी पार्ि नािी.

के र्ळ रुपांिरण िोि असिे. एकच अनेक रुपाि हर्लसिे र् िे अनेकत्र् अखेर एकत्र्ाि
हर्लीन िोिे. िी हर्श्वव्यापी एकात्र्िेची र्ास्िर्िा जाणून हर्कहसि करणे िे
हनरहिशय सुख आिे. हर्हर्हििाच्या र्याविेिून र्ुक्त िोऊन व्यापकाशी सर्रसण्याि
सुख आिे. आपल्यापैकी प्रत्येक जण सार्र्थयावचे, यशदकिीचे, आनंिाचे हनधान आिे.
िुबळे पणा सोडू न, र्ी प्रकाशसूयव आिे, र्ी अनंिाचा अंगभूि भाग आिे, र्ी अर्ध्य
आिे, र्ी नर्रचना करु शकिो. असा संपन्न आत्र्हर्श्वास िुम्िी अंगी बाळगा.
र्रणाला बाजूला ढकलून िेज:पूणव िीघव आयुष्य उपभोगा. धष्टपुष्ट व्िा. सर्ृद्ध व्िा.
सत्कर्ाांनी शुद्ध र् सुंिर जगा.

ज्ञानेश्वरांनी म्िटले आिे,
आिा कोिंड घेऊनी िािी । आरुढ पां इये रथी ।
िेई आचलंगन र्ीरर्ृत्ती । सर्ाधाने ॥

असे िुम्िी यशकीिीचे, आनंिाचे हनधान आिाि.

र्ी िूच आिे

िस्यैर्ािर् = र्ी त्याचा आिे.
ित्र्ैर्ािर् = र्ी िुझा आिे.
त्त्र्र्ेर्ािर् = र्ी िूच आिे.

शब्िज्ञान पुष्कळ झाले आहण अनुभर् थोडािी नािी आला िर जन्र् र्ाया
गेला असे सर्जार्े. त्या हनर्र्वकल्प हनराकार हनरं जन िेर्ाची ओळख झाली िरच
जन्र्र्रणाच्या फे रयािून सुटका व्िार्याची. खरे म्िणजे आपण आपल्यालाच
जाणार्याचे आिे. िे शाश्वि ब्रह्म आपणच िर आिोि. आपले कार् इिके च.
सिासर्विा, प्राि:काळी, र्ाध्यानकाळी, सायंकाळी, सर्व काळी हृियाि रार् साठर्ून
अखंड नार्स्र्रण करायचे.

ज्या व्यक्तीचा, सर्ाजाचा, राष्ट्राचा अंिरात्र्ा सिा जागृि (म्िणजे ज्या
प्रर्ाणाि ईश्वराच्या जर्ळ गेलेले), चेिर्लेला, िी व्यक्ती, िो सर्ाज, िे राष्ट्र
भाग्यर्ान! जागृि अंिरात्र्ा, त्याची उपासना, ज्ञान जाणीर्, हर्र्ेक, व्याप, प्रयत्नांची
पराकाष्ठा िी त्यांच्या भाग्याची कारणे िोि.

जीर्नाि आपल्या र्ागण्याने कु णािी जीर्ाला आपण संिोर्ष िेऊ शकलो
िर िी भगर्ंिाचीच पूजा िोि असिे. प्राणीर्ात्राची, र्ाणसांची सेर्ा के ली िर िी

परर्ेश्वराची पूजा िोिे.

नारायण असे हर्श्वी । त्याची पूजा करीि जार्ी ।
या कारणे िोर्षर्ार्ी । कोणी िरी काया ।
पूज्य पूजेसी अहधकार । उगेहच िोर्षर्ार्े इिर ।
िुखर्ू नये कोणाचे अंिर । म्िहनजे बरे ॥

हनस्पृि धर्व

िाच िो हनस्पृि धर्व

१. आळके पणाने द्रव्य, िारा यांचेकडे पाहू नये.

२. भोगी र्न असू नये.

३. कष्ट करण्याचा खेि र्ानू नये.

४. आपले ध्येय धोरण ठार् असार्े.

५. जो आपले र्ानीि नािी, त्याला सांगि बसू नये.

६. साधे रिार्े. कािी र्ान इच्छू नये.

७. कार् िलक्या प्रिीचे असले िरी िे करार्े.

८. प्रसंगाहशर्ाय बोलू नये. अहर्चारीपणा नको.

९. स्र्ाथवबुद्धी नसार्ी.

१०. उपासनेि अंिर पडू िेऊ नये.

११. हन:स्पृिर्ृत्ती ठे र्ार्ी. कु णाचे ओशाळे िोऊ नये.

१२. प्रयत्निीघव असार्ा. अर्घड कार्े प्रयत्नाने साधार्ी.

१३. हर्चार - उच्चार - आचार यांचा र्ेळ असार्ा.

१४. िुचिंि किाहप नसार्े.

१५. शांिी ढळू िेऊ नये.

खालील ििा गुण आचरणांि आणार्ेि – १. साधी र्ृत्ती २. लीनिा ३.
सिनशीलिा ४. हनरलसिा ५. संिोर्ष ६. आजवर् ७. जनहप्रयत्र् ८. र्नापासून कार्
करार्े ९. र्ागचे हर्सरार्े, पुढचा हर्चार करार्ा १०. परर्ाथव साधार्याचा.

हर्र्षयाहचया बरडी । अखंड घासिी िोंडी ।
िे इं दद्रये गोडी । न घेपिी िे ।

बरड (नाहपक) जहर्नीर्र गुरे गर्ि खाि असिा, त्यांचे पोट न भरिां,
त्यांची िोंडे घासून घासून रक्ताळिाि. त्याप्रर्ाणे हर्र्षयरुपी बरड जहर्नीर्र इं दद्रये
सुख इच्छेने िोंड घासिाि पण सुख न पार्िा िु:खीच िोिाि. अशी इं दद्रये सुख इच्छेने
िोंड घासिाि पण सुख न पार्िा िु:खीच िोिाि. इं दद्रये िा शब्ि, स्पशव, रुप, रस,
गंध या पाच हर्र्षयांस प्रत्यि जाणिाि. या इदद्रयांना आत्म्याचे प्रत्यि ज्ञान संभर्ि
नािी. कारण आत्र्ा िा शब्ि स्पशव रुप गंधरहिि आिे. म्िणून इं दद्रयांना त्याचे प्रत्यि
ज्ञान िोणे शक्य नािी. इं दद्रये िी बािेर आिेि र् आत्र्ा िा आंि आिे. त्यार्ुळे
इं दद्रयांना आत्म्याची ओळख िोि नािी.

सर्व जगत्भासाि एक हचन्र्त्र रिस्यार्ाचून िुसरे कािी नािी. िे
हचन्र्ात्रित्त्र् जगभासाच्या पूर्ीिी िोिे र् जगभासाच्या अंिीिी राहिल.
जगिाच्या आदि आहण अंिी एका हचत्प्रकाशापरिे िुसरे ित्त्र् नािी.

सहच्चिानंि आत्र्ित्र् िे र्ाझे स्र्कीय रुप आिे. िेिादिक प्रपंच कहल्पि,
असि आिे. ज्या जीर्ाने िे िृढपणे जाणले िो र्ुक्त सर्जार्ा. अनेक फु ले असिाि पण
त्यािून हनघणारा पररर्ल एकच असिो. िसे, िे हर्श्व जरी अनेक नार्रुपात्र्क आिे,
िरी या हर्श्वािून सत्तारुपाने एकच ईश्वरित्त्र् आिे.

ह्या अहि आनंिरुपी स्र्ात्र्प्रत्ययाि सर्व प्राहणर्ात्रांि सारखेच सुख
सार्ार्लेले आिे. जसे र्ुंगीपासून ब्रह्मिेर्ापयांि सर्ाांना सारखाच आनंि हर्ळिो.
अनुभर्ार्ृि म्िणजे सहच्चिानंिरुप हनत्यर्ुक्त आत्र्भार्. या आत्र्भार्ाची व्याप्ती
हशर्ापासून िृणापयांि एकसारखीच आिे!

नव्या हनर्र्विीसाठी पृर्थर्ी आपल्या उराि नांगरांचे िीक्ष्ण फाळ खुपसून
घेिे, िेव्िाच हिला र्ािीिून धान्याचे पीक काढण्याचे सार्र्थयव येिे. िसे रं जल्या
गांजल्यांसाठी स्र्ि:चे काळीज फाडू न द्यायला ियार असार्े लागिे िरच सार्ाहजक

र् सांस्कृ हिक पररर्िवने घडू न येण्याची शक्यिा हनर्ावण िोिे.

र्हळये जे उिे नेले। िे उिे हनर्ांिहच गेले ।
िया पाहणया ऐसे के ले । िो आर्े गा ॥

र्न-िेि-र्ाचा यांच्याकडू न जे कर्व घडेल िे र्ी करिो असे र्ानू नये. करणे
न करणे िे ईश्वर जाणिो. र्ाझा त्याच्याशी कािी संबंध नािी, अशी हनरिंकाराची
र्ृत्ती धरार्ी. र्ाळी नेईल हिकडे पाणी जािे िसे ईश्वर घडर्ील िी कर्े िोऊ िेि .
हचत्ताि ईश्वराचे अखंड स्र्रण असू द्यार्े र् आनंिाि रिार्े. साधन सोपानाच्या या
चढत्या पायरया आिेि.

भोर्रे ६

२००१ िे साल आम्िां कु टुंहबयांना र्ाईट गेले. िसे पाहिले िर एहप्रलर्ध्ये
र्ी इगिपुरीला हर्पश्यनेचा कोसव के ला. परर्ेश्वराने िो कोसव र्ाझी सिनशक्ती
र्ाढार्ी म्िणून करर्ून घेिला असला पाहिजे. कारण त्यानंिरच र्ाईट कालाची
सुरुर्ाि झाली. सौ. चे डोळयाचे र्ोिीचबंिच
ू े operation चांगले पार पडले. हिने
नंिर ब्रह्मचैिन्य गोंिर्लेकर र्िाराजांचे चररत्रपण र्ाचले. जून र्हिन्यापासून र्ात्र
त्रासास सुरुर्ाि झाली.

हिला कार्ीळीची लिणे दिसली. कािी खाल्लेले नीट पचेना. उलट्या सुरु
झाल्या. भूक लागेना. सोनोग्राफी के ली. त्याि यकृ िाचा एक भाग कर्ी झालेला
दिसला. म्िणून यकृ िाचे िज्ञ डॉक्टरांकडे िपासले. िेव्िा त्यांनी आजार गंभीर असून
बरे च दिर्स और्षधोपचार घ्यार्ा लागेल असेिी सांहगिले. र्ात्र आजार
और्षधोपचाराने आटोक्याि येईल असेिी सांहगिले. त्याप्रर्ाणे र्ग उपचार सुरु झाले.

एखािा आठर्डा बरे र्ाटायचे. आठर्डा संपि आला, हर्शेर्षि: िर
शुक्रर्ारी हिची प्रकृ िी हबघडायची र् आजाराचा जोर र्ाढायचा. िोणारया
उलट्यांचा त्रास िीच सिन करु जाणे. नंिर पोटाि पाणी व्िायला लागले. िज्ञ

डॉक्टरांचे म्िणणे की यार्र कािी उपाय नािी. आिेि िीच और्षधे चालू ठे र्ा. बरे च
र्ेळा पोटािले पाणी काढायला लागायचे. र्ाझा र्ुलगाच एर्.डी. असल्याने िोच िे
सर्व करायचा.

अशी सर्विोपरी काळजी घेि असिाना आजाराचे गंभीर स्र्रुप लिाि घेि
हिला जसलोक िॉहस्पटलर्ध्ये १ नोव्िेंबर रोजी िाखल के ले. हिथे िज्ञ डॉक्टरांनी
उपचारांची शथव के ली. थोडी सुधारणा दिसू लागली. र्ात्र हिथल्यािी डॉक्टरांनी िा
रोग असाध्य आिे असे सांहगिले. हर्हर्ध टेस्ट घेिल्या िेव्िा स्पष्ट झाले की यकृ िाचा
फार थोडा भाग हशल्लक राहिला आिे. हिचे आयुष्य कािी कालापुरिेच उरले आिे.
िी थोडी खोलीि चालू लागली. आम्िांला उगाच र्ाटले की आिां यापुढे सुधारणा
िोईल. पण कसचे काय, येणारया शुक्रर्ारी हिची िब्येि अचानक रात्री हबघडली र्
िी असंबद्ध बडबडू लागली. र्ाझी र्ुलगी हिच्या जर्ळ िोिी. िी धीराची म्िणून
डॉक्टरांना बोलार्ून उपचार के ले. िुसरे दिर्शी सायंकाळपयांि हिची बडबड थांबली.
२४ िारखेपयांि िी िॉहस्पटलर्ध्ये िोिी. येणारा शेर्ट शांििेि घरीच व्िार्ा म्िणून
हिला त्या दिर्शी हडस्चाजव घेऊन घरी आणले.

घरी एक आठर्डा परि व्यर्हस्थि गेला. थोडी सुधारणा र्ाटली. उपचार
सुरुच िोिे. र्ुलगा अिोरात्र खपि िोिा. र्ी िर हिला Replica of God सर्जून
हिची र्नोभार्े सेर्ा सर्विोपरी करीि िोिोच. हशर्ाय हिन्िी र्ुलीपण त्यांच्या परीने

र्िि करीि िोत्या. आप्तेष्ट भेटून जाि िोिे. येणारया शुक्रर्ारी हिची िब्येि परि
हबघडली. असे आलटू न पालटू न िोि गेले. शेर्टी एका बुधर्ारी िी कोर्ाि गेली.
खाणे हपणे बंि झाले. नाकािून नळीिारे अन्न भरहर्णे सुरु झाले. कोर्ाि जाण्याआधी
हिला कळू न चुकले िोिे की, हिचा शेर्ट जर्ळ आला आिे. हिने एका रात्री रात्रभर
कलार्िी र्ािेची भजने र्ोठ्याने म्िटली. हिचा आर्डिा अभंग –

बोल िरी बोल िरी । िरी िरी बोल।
के शर् र्ाधर् गोचर्ंि बोल ॥

सिि म्िणि राहिली. र्ुलगी जर्ळच िोिी. हिला सांहगिले की, ‘चार
र्ाजिा जाणार. आिा र्ला कािी नको. र्ी पूणव सर्ाधानी आिे.’ िुसरे दिर्सापासून
िी कोर्ाि गेली. हिने सारयािून जणू लि काढू न घेिले.

त्या दिर्शी गुरुर्ार िोिा. र्ी आप्तांना फोन के ला. हिची र्ार्ेबहिण त्याच
दिर्शी आली. िी रडायला लागली िर कोर्ाि असून सौ.पण रडू लागली. िसा
आर्ाज आिून िेर्ढा हनघाला. र्ात्र त्यानंिर हिची िालचाल पूणव थांबली.

गुरुर्ारी र् शुक्रर्ारी िोन दिर्स नसव िोिी. हिचेिी म्िणणे पडले की
के व्िािी कािी िोऊ शकिे. सर्व आप्तेष्टांना बोलार्ून घेिले िोिे. अर्िी भर्िी ४०५० लोक िरी असार्ेि. दि. २१ हडसेंबर, शुक्रर्ारी िुपारी दिड र्ाजेपासून हिची
प्रकृ िी अहधक चचंिाजनक बनली. आिा शेर्ट शांििेिच िोऊ द्यार्ा असे सर्ावनुर्िे
ठरले. त्यादिर्शी चंपार्षष्टी िोिी. र्ी रार्रिा, र्ारुिी स्त्रोत्र, गायत्री र्ंत्र यांचे पठण
सुरु के ले. अर्िार र्ेिरे बाबांची प्राथवनािी म्िटली गेली. सर्व लोकांनी गंगा िुळशीपत्र
हिला दिले. सर्ाांनी दिलेले पाणी र्ात्र हिने ग्रिण के ले. ४ र्ाजेच्या सुर्ारास हिच्या
नाकाि नळी िोिी त्यािून रक्त बािेर आले. हिचा शेर्टचा श्वासोश्वास सुरु झाला र्
हिला श्वास घेण्यास प्रयत्न करार्ा लागिो आिे िे दिसले. शेर्टचा श्वास ४॥ र्ाजिा
हिने घेिला र् सर्व आटोपले. र्ुलाने "आईऽ" म्िणून िंबरडा फोडला. िुसरी र्ुलगी
ओक्साबोक्शी रडायला लागली. सर्ाांच्या डोळयांि पाणी आले. र्ाझी जीर्ाभार्ाची
सखी र्ला सोडू न गेली. र्ी एकटा एकटा पडलो. शेर्टी व्िायचे िेच झाले.

म्िािारपणी खरे िर पिी पत्नी यांची एकर्ेकांना सोबिीची फार जरुरी
असिे. पण काय करिा? कालाय िस्र्ै नर्:। त्या परर्ेश्वरी इच्छेपुढे आपले कु ठे काय
चालिे?

हिचा शेर्ट घरीच झाला र् िी एकं िरीि त्यािल्या त्याि शांििेि गेली
िीच सर्ाधानाची गोष्ट! रार्नार्ाच्या गजराि, गायत्री र्ंत्राच्या उघोर्षाि

प्राथवनेच्या र्ािार्रणाि र् सभोर्िी सर्व आप्तर्ंडळींच्या िेखि हिने शेर्टचा श्वास
घेिला यािच सारे कािी आले! सारा सोिळाच जणू! हिच्या इच्छेप्रर्ाणे हिचे नेत्रिान
के ले.

सरिा संहचिाचे शेर्ष।
नािी िणाचा अर्काश।
भरिा न भरिा हनहर्र्ष।
जाणे लागे॥

र्ी आिा एकटा पडलो खरा! पण िसा र्ाणूस िा एकटा कधीच नसिो िे
आध्यात्र्ाने र्ला हशकहर्ले आिे. म्िणून एकटे रािाण्याची भीिी र्ात्र र्ुळीच र्ाटि
नािी. हशर्ाय एक र्र्षव उलटू न गेले िरी हिची साथ (अिृश्य रुपाने) र्ला लाभिेच
आिे. असा आजर्रचा अनुभर् आिे. हनणवय घेिाना प्रेरणा हर्ळिे. र्ेळोर्ेळी सुचना
हर्ळिे िेिी नसे थोडके !
आईच्या एकटे रािण्यास र्ी जबाबिार असेन िर र्ाझी एकटे रािण्याची
हशिा र्ला भोगलीच पाहिजे. नािी का? करार्े िसे भरार्े!

िा शेर्टचा भोर्रा िर खराच र्ला गटांगळया घ्यायला लार्णारा! बघू

यािून र्ी दकिी दिर्स िग धरिो िे!

र्ाहळयाने जेउिे नेले। िेउिे हनर्ांिची गेले ॥
िया पाहणया ऐसे के ले। िोआर्े गा ॥

र्ाळी नेईल हिकडे पाणी जािे, िसे ईश्वर घडर्ील िसे िोऊ िेि.

सगुरु र्ाचूनी सांपडेना सोय!

ठरहर्लेल्या हसद्धांिाप्रर्ाणेच जीर्न रुळार्रुन चालेल असे िोि नािी.
पररहस्थिी बिलि असिे. प्रत्यिाि अपेिा पूणव िोिीलच र् सर्ाधान लाभेल याची
शक्यिा कर्ीच असिे. जीर्न िे सर्ुद्राकडे धार्णारया निीप्रर्ाणे आिे. काय, के व्िा,
कु ठे र्ाट्यास येईल कु णी सांगार्े? र्नासारखे नेिर्ी घडेल अशी खात्री नसिे.
म्िणूनच िर आपल्या जीर्नाि अस्र्स्थिा, काळजी, भीिी, असुरहिििा या गोष्टी
अनुभर्ास येिाि.

या सर्ाांिून कािी र्ागव आिे काय? हर्श्वाला चालहर्णारया प्रचंड शक्तीला
शरण जाणे ककं र्ा सगुरुला शरण जाणे िाच िो र्ागव िोय.

हर्श्व चालहर्णारया अज्ञाि शक्तीला हनयिी र्ा प्रारब्ध म्िणिाि. िी
आपल्या जीर्नाि कोणत्या र्ेळी काय उलटापालट करे ल याचा अंिाज कोणालाच
करिा येि नसिो. म्िणूनच ज्या व्यक्तीर्ध्ये हर्श्वशक्ती साकार िोिे अशा सगुरुला
र्नाने घट्ट धरणे िाच रार्बाण उपाय जीर्नािील काळजी, भीिी, अस्र्स्थिा र्
असुरहिििा िूर करण्याचा आिे, िे अनुभर्ाने हसद्ध झालेले आिे.

संिाला, गुरुला, घट्ट धरणे म्िणजे त्याला आपल्या जीर्नाि सर्ावि
र्ित्र्ाचे स्थान िेणे िोय. नार्स्र्रण करणे म्िणूनच र्ित्त्र्ाचे. र्ग आपले सर्ाधान
भंगि नािी. नार् िी भगर्ंिाला र्ारलेली िाक आिे.
जीर्नािल्या प्रत्येक घटनेि त्याची इच्छा पाििा आली पाहिजे. What
thou willest. िुझी इच्छा िी र्ाझ्या हििाची असे र्ाटले पाहिजे.

नार्स्र्रणाचा Dynamic Aspect म्िणजे नार्ासाठी नार् घेणे. त्यािून
अर्ुक व्िार्े, सर्ाधान हर्ळार्े, ज्ञान हर्ळार्े असे र्ाटू िेऊ नये. साधन करार्े र्
त्यांि भार्नेचा ओलार्ा ठे र्ार्ा. नार्च सर्वस्र् करार्े. एका जन्र्ाि िोणारी िी गोष्ट
नािी!

जे जे घडिे िे िे त्याच्या इच्छेने घडिे र् िे बरोबर आिे अशी आपली या
भक्तीर्ागावि भार्ना िोिे. आपल्या र्ाट्याला जे कर्व आले आिे िे भगर्ंिाशी
िािात्म्य ठे ऊन करायचे. यासाठी सर्व जीर्न सिजपणे जगा आहण त्याच्याकडे
सािीभार्ाने पिा. सगुरु र्ला सिैर् पाििाि असा भार् र्नी बाळगार्ा. जे कािी
साधन आपल्याकडू न िोिे िी गुरुकृ पा सर्जार्ी. प्रत्येक घटनेि त्याचा िाि पिार्ा.
सत्पुरुर्ष िेिािच असिाि असे नािी. िे कोणत्यािी रुपाने येऊन संगि िेिाि. आपले
रिण करणारे असिाि. Guardian Angel बनिाि. म्िणूनच Surrender your
body, heart & soul to the Devine. नार् सर्वश्रेष्ठ आिे िे र्नाने घट्ट धरार्े.

नार् घेिांना र्ी नार् घेिले आिे, िी जाणीर् अर्श्य ठे र्ार्ी. हर्कार िाब्याि राहून
सािीत्र् येईल, सत्यत्त्र् येईल. नार् िेच सर्वस्र् िोईल. गुरुर्चन, सत्संग, सिग्रंथ असा
अभ्यास िोईल. नार्ािले गुरुर्िाराजांचे अहस्ित्त्र् सत्तारुपाचे आिे.

िुकारार् र्िाराज म्िणिाि,
जाणार्े िे काय, नेणार्े िे काय ।
ध्यार्े िुझे पय, िेहच सार ॥

येथे िे स्पष्ट के ले पाहिजे की, आपण गुरुर्िाराज म्िणिो िेव्िा एखाद्या
हर्हशष्ट व्यक्तीची आठर्ण नसिे. िे एक ित्त्र् असिे. रार् िा िाशरथी रार् खराच
पण त्याच्यािी पहलकडे जे रार्ित्त्र् आिे र् िी हर्श्वजाणीर् आिे. खूण म्िणून िी
ओळखा. रार्नार् हलहिलेले पार्षाण, सेिू बांधिाना पाण्यार्र िरं गले. पण
प्रभूरार्चंद्रांनी स्र्ि: टाकलेले पण रार्नार् न हलहिलेले पार्षाण र्ात्र पाण्याि बुडाले
िी गोष्ट सर्ाांनाच ठऊक आिे. व्यक्तीपेिा प्रहिपािलेले ित्त्र् र्ित्त्र्ाचे र् त्याचेच
अनुकरण सार्ान्यांनी करायचे असिे.
आपले र्न इिके श्रद्धासंपन्न व्िार्े, की जीर्नािला कु ठलािी प्रसंग
अहििाचा र्ाटिा कार्ा नये. त्यार्ध्ये िटस्थिा ठे र्ार्ी. किवव्याची भार्ना र्
िटस्थिा असा संगर् िर्ा.

पररहस्थिी कशीिी असो िी सगुरुची कृ पा आिे असे र्नोर्न र्ाटणे
यासाठी प्रथर् िर्े नको पण जायला िर्े.
आज र्ाझी जी पररहस्थिी आिे त्याि प्रत्येक गोष्ट िुझ्या इच्छेने घडिे आिे
अशी स्र्ि:ला जाणीर् करुन द्यायची. सर्व कािी रार् इच्छा! By the will of Rama,
everything happens.
जे जे घडिे िे िे र्ाझ्या कल्याणाचेच असिे. ज्याचा िेिाशी संबंध नािी
असे कािी िरी िेिाि आिे र् िे िेिाि असून िेिाच्या पहलकडे आिे. िे अहिशय फ्रेश
म्िणजे िाजेिर्ाने आिे. हचन्र्य आिे. िा अनुभर् िुम्िी घ्यार्ा. याचा अभ्यास
करार्ा. या अभ्यासाला प्राथवनेची जोड द्या. िळर्ळू न प्राथवना करा. आयुष्याि एर्ढे
साधले िरी पुरे!
कबीराचा िोिा आिे. त्यांनी गुरुला कुं भार आहण हशष्याला िो घडर्ीि
असलेला कुं भ म्िटले आिे.

गुरु कु म्िार हशष्य कुं भ िै, घहडघहड काढै खोट ।
अंिर िाथ सिार िैं, बािर र्ारै चोट ॥

हशष्याचे िोर्ष नािीसे करण्यासाठी बािेरुन थप्पड र्ारलेली दिसली िरी
त्यािून त्याच्याच िािाचा आधार असिो.

पूणत्त्व र्ाकडे

के र्ळ ईंदद्रयांच्या सुखाि लोळण्यासाठी िे जीर्न असिे िर पशूंर्ध्ये र्
र्ाणसाि फारच थोडा फरक राहिला असिा. आपल्या भार्ना, हर्चार, आकांिा,
आपल्या जीर्नाचे अंग िोि. एका र्िान आिशावसाठी, पूणवत्त्र्ासाठी, के लेली धडपड
िा िेखील जीर्नाचा अत्यंि र्ित्त्र्ाचा घटक असिो र् या आिशावर्ुळेच जीर्नाला
कािी अथव प्राप्त िोि असिो. पूणवत्त्र्ाकडे जाणे िेच म्िणून खरोखर जीर्नाचे सार
आिे.

हजचा ‘िुद्र र्ी’ र्रुन गेला आिे, असा र्ाणूस सारे जग िालर्ून टाकि
असिो र् सारया जगाला आपल्या इशारयानुसार चालर्ू शकिो.

अखेर खरा धर्व कशाि साठहर्लेला आिे? रोजच्या संसारािील सारया
सुखिु:खांच्या पहलकडे पोचून आहण हनत्याच्या ऐहिक जीर्नािील सारे प्रश्न र्ागे
टाकू न र्ानर्ाच्या पूणवत्त्र्ाचा शोध घेणे, शाश्वि आहण हचरं िन अशा ित्त्र्ांचा
सािात्कार प्राप्त करुन घेणे यासाठी धर्व आिे. बुद्धीने आहण र्नाने, हर्चाराने आहण
भार्नेने र्ाणसाला दकिी व्यापक िोिा येईल िे पािण्याचा धर्ावचा प्रयत्न आिे.
शेर्टी आचरणाि जेर्ढा उिरला िेर्ढाच िो धर्व सर्जला असे म्िणार्े लागिे.

खरया अथावने धर्वशील व्िायचे िर के र्ळ धर्ावचा र्रर्रचा िपशील र्ाहिि
िोणे ककं र्ा नुसिी ित्त्र्े जाणणे पुरेसे नािी. त्यासाठी आत्र्ा जाणून घेण्याचे सार्र्थयव
असार्े लागिे. सर्व संशयांचा, शंकांचा हनरास िोिो. िसे झाल्यार्र आपली आहण
ईश्वराची सर्ोरासर्ोर भेट िोिे.

शुद्ध िाहत्र्क िृष्टीने पाहिल्यास परर्ाथावि पूणवत्त्र् असे नसिेच. कारण जे
परर्ात्र् ित्त्र् अनंि आिे, त्याचा अंि आपण पाहिला असे कोणीिी म्िणू शकणार
नािी. िोन सर्ांिर रे र्षा जशा कोठे िी हर्ळि नािीि त्याप्रर्ाणे परर्ाथाविील
पूणवत्त्र्ाची हस्थिी आिे. म्िणूनच पौर्णवर्ेचा चंद्र र् चिुिश
व ीचा चंद्र याप्रर्ाणे ब्रह्म र्
ब्रह्म िोणारा यांि फरक राििोच.

परर्ाथावच्या पायरया अशा आिेि -

१. Incentive to Spiritual Life - परर्ाथावसाठी प्रेरक कारणे.

२. Necessity of moral Preparation - हर्शुद्ध नैहिक जीर्नाची

आर्श्यकिा.

३. Relation of God with Saints - िेर् आहण भक्त यांचे संबंध.

४. Beginning of the pilgrimage - साधना र्ागावचा आरं भ.

५. The Highest ascent - सािात्कार.

गुरुिेर् रानडे यांनी स्र्ि:चा अनुभर् श्रेष्ठ म्िणजे प्रर्ाण र्ानला. परर्ाथावि
भार् सर्वश्रेष्ठ असून िेहि भाहर्कच िोिे. परं िु भार् या शब्िाचा त्यांचा अथव रुढ
अथावहून हनराळा िोिा. त्यांच्या िृष्टीने भार् म्िणजे िेर्ाहर्र्षयी र्ाटणारे प्रेर्,
कळर्ळा, श्रद्धा नव्िे. भार् िा प्रत्यि अनुभर् आल्यार्ाचून उत्पन्न िोि नसिो. म्िणून
प्रचीिीला काय येिे िे पिा र् िेर्ढेच खरे र्ाना असे रार्िासाप्रर्ाणे त्यांचे र्ि िोिे.
नार्स्र्रण िे भार् हनर्ावण करणारे साधन आिे. िेर्ाचा अनुभर् येर्ो ककं र्ा न यर्ो,
िेर्ाचे नार् सिि स्र्रणे िा खरा भक्तीचा र्ागव.
‘लपलाहस िरी नार् कोठे नेशी
आम्िी अिर्नवशी नार् गाऊ’

िा नार्िेर्ांचा अभंग म्िणूनच र्ित्त्र्ाचा. िा भार् हनर्ावण व्िार्ा र् िो
र्ाढि रािार्ा; हर्र्ेक, नार्स्र्रण, परर्ाथवश्रर्ण, सत्संग िी साधने भार्
रटकहर्ण्यास उपयोगी पडिाि. साधनाचा जोर र्ाढि राहिला िर िेर्ाची कृ पा
आपोआप िोईल. ज्यािणी साधकाचा भार् िीव्रिर् िोईल, त्यािणी अनुभर् येईल.
ईश्वराचा

सािात्कार

िा

िीघवकाल

साधन

करण्यार्र

अर्लंबून

नािी.

सािात्कारासाठी अंि:करणाचे र्ािवर् र् िेर्ाहर्र्षयी कळर्ळा असार्ा लागिो. िो
असल्यार्र िेर् िूर नािी. िेर्ा! अशी खरी आिव िाक आिून आली पाहिजे. यासाठीच
िर साधन र् भक्ती यांची Quality लागिे िे खरे च!

िुर्ाांची जुडी

हर्घ्नित्यावला २१ िुर्ाांची जुडी र्ाििाि. र्ाझ्या ह्या लेखांिील िा शेर्टचा
२१ र्ा लेख म्िणजेच त्या ियाघन परर्ात्म्याला र्ाहिलेली २१ िुर्ाांची जुडीच जणू!
पूणविेचं सर्ाधान आिे. िे लेख हलहिण्याि के र्ळ स्र्गीय आनंि लाभला. दिव्य
जीर्नाचा झरा पिोपिी िृष्टीस पडला. त्याचा लाभ र्ाचकांनी घ्यार्ा िीच र्ाफक
अपेिा.
थोडेसे चसंिार्लोकन के ले िर िे अनाठायी ठरणार नािी. अर्िार
र्ेिरे बाबांच्या शब्िाि सांगायचे िर :

‘र्ंहझल हर्ली, र्ुराि हर्ली, र्ुिआ
ु हर्ला
सब कु छ र्ुझे हर्ला, जो िेरा निे पा हर्ला.’

म्िणजे,

र्ी र्ाझ्या इष्ट स्थळी पोिोचलो. र्ाझ्या हृियीच्या आशा आकांिा पूणव
िोऊन र्ी हर्जयी झालो. र्ाझ्या इच्छा पूर्िवचा उद्देश सफल झाला. खरे च, िुझ्या

पाऊलखुणा सांपडिाच, र्ला िर्े िे सर्व र्ी हर्ळहर्ले.

आत्र्ा िा चेिनेच्या िारा र्नाला अनुभर्िो. आहण र्नाच्या िारे शरीर र्
हर्श्वसृष्टी जाणिो. जोर्र र्न र् शरीर अहस्ित्त्र्ाि आिे िोर्र आत्र्ा अनुभर् घेि
रिािो र् जेव्िा र्न र् शरीर अहस्ित्त्र्ाि रािि नािीि िेव्िा आत्र्ा अहलप्त राििो.
िरीिी िो प्रत्येकाि असिोच.

ईश्वर िा - या प्रत्येकाि आिे.

१. आत्र्ा जो सर्ाांपासून अहलप्त आिे. हत्रभुर्नांपासून अहलप्त.

२. चेिना सर्वत्र भरुन आिे. All pervading.

३. र्न (जे प्रत्येकाि असिे).

४. शररर (जे अहिर्यावदिि / स्र्रुपाि)

कबीर म्िणिो -

एक रार् िशरथाच्या घरी पाळण्याि झोके घेि पडला आिे - शरीर
(र्यावदिि)

एक रार् प्रत्येक र्नाच्या िारे बोलिो आिे - र्न (प्रत्येकांि)

एक रार् सर्ग्र हर्श्वसृष्टीचा पसारा आिे - चेिना (All pervading)

एक रार् हत्रभुर्नापासून अहलप्त आिे - आत्र्ा (अर्यावि)

कायवरि र्न शरीर र् हर्श्वसृष्टी पिािे.

या र्नाला स्र्ि:च्या एकाग्रिेच्या प्रदक्रयेिून जाणे भाग आिे.

क्रर्ाक्रर्ाने स्र्ि:ची एकाग्रिा र्ाढर्ीि र्यावदिि र्न आपली र्याविा
झुगारुन िेऊ शकिे र् त्याचा पायरी पायरीने उच्च - उच्चिर - उच्चिर् अनुभर् येि
जािो. जसजशी र्नाची एकाग्रिा र्ाढि जािे िसिशी त्याची ज्ञानभूहर्कांर्ध्ये
अहधकाहधक प्रगिी िोि जािे. र् जेव्िा िी प्रगिी कळसाला पोिोचिे िेव्िा र्नाचा
कायवलोप िोऊन िे पूणव बंि पडिे. त्यािणी िे ईश्वराचा अनुभर् घेऊ शकिे. िाच
आत्र्ानुभर्. िीच हनर्र्वकल्प सर्ाधी. र्नाचे

सार्र्थयव िे असे अफाट आिे.

पायरीपायरीने प्रत्येकजण या अर्स्थेचा आत्र्ानुभर् घेऊ शकिो. िी परर् आनंिाची
अनुभूिी. िाच दिव्य आनंिाचा खरा स्त्रोि.

आपण पाहिले की, उत्तर् संकल्पाने जी उत्तरोत्तर र्ाणसाच्या िािून
सत्कर्ेच घडि जािाि, त्यार्ुळे र्नाचे सार्र्थयव र्ाढि जाि असिे. The only two
essentials are faith and self surrender to God.

यासाठी ‘असिो र्ा सगर्य
िर्सो र्ा ज्योहिगवर्य
र्ृत्योर्ाव अर्ृिंगर्य’

िा प्रर्ास म्िणजेच जणू जीर्न यात्राच. िीच जीर्नहनष्ठा व्िार्ी.

यासाठी प्रत्येकाने आपले र्न कुं र्ार (Virgin) ठे र्ार्े. म्िणजे आपले
स्र्स्थहचत्त र्न हर्र्षयांपासून िूर ठे र्ार्े. या कररिा चांगले संकल्पच बुद्धीने करायला
िर्ेि. अहभलार्षा र् कार्ना िूर ठे र्ून के लेली कर्े भगर्ंिाला अपवण करार्याची र्
फलाची अपेिा करायची नािी. यासाठी र्न र् बुद्धी पद्धिशीर हशिण घेऊन पुष्ट
के लेली असली पाहिजे. के र्ळ हनभवय बनार्े. र्ी िेिरुपी नसून अहर्नाशी सहच्चिानंि
स्र्रुपी आिे िे िृढ ज्ञान ठसार्े. िैर्ी जीर्न म्िणजे एक अखंड साधना आिे र् या
साधनेची सुरुर्ाि आपल्या इं दद्रयाला र्ळण लार्ण्यापासून िोिे, िे प्रथर् ध्यानी
घ्यार्े. हर्र्ेकी पुरुर्षांनी र्ौज म्िणून िेखील इं दद्रयांचे लाड करु नयेि. इं दद्रये प्रथर्
चजंकली पाहिजेि. कार्ाला इं दद्रयािून िाकलून दिले पाहिजे. र्ग र्नाची धार् थांबेल
र् पुढचा र्ागव आत्र्सुखाचाच राहिल.

सुखी जीर्ना इिके च गुणर्त्तेचे चांगले जीर्न असणे र्ित्त्र्ाचे. ईश्वराची
सेर्ा र् चचंिन के ल्याने र्नोर्ृत्ती कोर्ल बनिे. हनष्ठा उत्पन्न झाली की भक्तीचा
पररपक्व भार् ईश्वरचरणी अपवण करिा येिो. ईश्वरार्रील प्रेर् यािूनच हनर्ावण िोिे.
सेर्ा, चचंिन, हनष्ठा, भक्ती, भार्, प्रेर् अशा परर्ेश्वर प्राप्तीच्या चढत्या पायरया आिेि.
आपण एके क पायरी, पायरी चढि जार्े, र्रपयांि. अशाप्रकारे कणाकणाि भगर्ंिाचा
अनुभर् घ्यार्ा र् धन्य व्िार्े!

िुम्िीच स्र्यंिीप व्िा! आपल्या स्र्ि:सिी आपणच प्रकाश व्िा! To be a
light of oneself िा संिश
े लिाि ठे र्ा!
परर्ेश्वर आपल्या जर्ळच सत्तारुपाि आिे िी जाणीर् सिि जागृि ठे र्ार्ी.
भगर्ंिाच्या नार्ानेच भगर्ंिाची प्राप्ती िोणार असिे र् यासाठी हनष्ठेचे नार्
उपयोगी पडिे.

गुरु चरणी अत्यंि हर्श्वास
आहण साधनाचा अखंड सिर्ास
येथे प्रपंचाचा सुटला फास
िा परर्ाथावचा र्ागव आिे खास!

आपण का जगिो याचा आत्र्ानात्र् हर्र्ेक प्रत्येकाने के ला पाहिजे. चांगले
जीर्न जगण्यासाठी हनग्रि (resolution), िृढ हर्श्वास (conviction) र् हनिय
(determination) या पायरया प्रगिीसाठी आिेि. िसेच जे जन्र्िे िे नाश पार्णार
िे ध्यानी ठे र्ार्े. याकररिा भीिीची र् असुरहिििेची भार्ना घालहर्ली पाहिजे.

You can have protection
of the Devine Name,
all the time,
if you totally surrender to God.

जे जे भव्य, उिात्त आिे,
िे िे ईश्वरीय आिे.
यासाठी सुंिर जगिा यार्े.
सुंिर जगणे म्िणजे िेर्त्त्र्.
ईत्यलर्!
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ई साहित्य प्रहिष्ठान
ई साहित्य प्रहिष्ठान ििा र्र्षाांपुर्ी सुरू झालं. जगभराि ई पुस्िकांची
संकल्पना रुजू लागि असिानाच र्राठीििी ई पुस्िकं सुरू झाली. र्राठीि अर्ॅझॉन
सारखे प्रचंड इन्व्िेस्ट्र्ेंट करणारे हखलाडी उिरले. त्यांच्यासर्ोर ई साहित्य म्िणजे
अगिीच चलंबुटटंबू. पण गेली ििा र्र्षां आहण आजिी गुगलर्र “र्राठी पुस्िक” ककं र्ा
“Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नांर्ांर्ध्ये पहिले िुसरे नार् येिे िे
ई साहित्यचेच. िी करार्ि आिे आर्च्या लेखकांची. र्ाचकांना साित्याने िजेिार
र्नोरं जक उच्च प्रिीची पुस्िके “हर्नार्ूल्य” िेणारे आर्चे लेखक िेच या स्पधेचे हर्जेिे
आिेि.
र्राठीि “साहित्यरत्नांच्या खाणी” हनपजोि या ज्ञानोबांनी र्ाहगिलेल्या
पसायिानाला ईश्वराने िेर्ढ्याच उिारिेने खाणींचा र्र्षावर् करून प्रहिसाि दिला.
र्राठीचे िुिर्
ै िे की या खाणींिली रत्ने बािेर आणणे आहण त्यांचे पैलू पडल्यार्र
त्यांना शोके स करणे आहण जागहिक र्ाचकांसर्ोर िे पेश करणे याि आपण कर्ी
पडलो. इथे उत्तर् साहित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आहण उत्तर् र्ाचकांच्या प्रहििेिले
साहिहत्यक यांच्याि हब्रज बनणे आर्श्यक आिे. हर्शेर्षिः डॉ. हनिीन र्ोरे यांसारखे
साहिहत्यक ज्यांना हलहिण्याि आनंि आिे पण त्यापुढील जटील प्रदक्रयेि पडण्याि
रस नािी अशांसाठी. हर्िेशांि र्ोठे लेखक एजंट नेर्िाि आहण िे बाकी सर्व व्यर्िार
पिािाि. र्राठीि िी सोय नािी.
ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अनुभर्ी प्रोफ़े शनल प्रकाशन संस्था नव्िे. पण
गेल्या ििा र्र्षाांि आर्च्या िे लिाि आले की र्राठीि रत्नांच्या खाणी आिेि आहण
त्यांि उिरून िाि काळे करून र्ािी गाळ उपसि राहून जर हचर्टपणे कार् करि
राहिले िर एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आिेि. एखाद्या र्ोठ्या धहनकाने,

पंहडिांच्या सिाय्याने, िरबारी आश्रयासि जर िे कार् िािी घेिले िर र्राठी
भार्षेिले साहित्य जागहिक पटलार्र आपला ठसा नक्की उर्टर्ेल.
डॉ. हनिीन र्ोरे यांची अकरा अप्रकाहशि पुस्िके प्रकाशाि आणण्याचा र्ान
ई साहित्यला हर्ळाला. शंभू गणपुले यांची नऊ, डॉ. र्संि बागुल यांची बारा, शुभांगी
पासेबंि यांची साि, अहर्नाश नगरकर यांची पाच, रत्नाकर र्िाजन यांची सिा अशा
अनेकांच्या पुस्िकांना र्ाचकांपयांि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे अनेक
“स्र्ांिःसुखाय” हलिीणारे उत्तर्ोत्तर् लेखक कर्ी या र्राठीच्या “साहित्यरत्नांहचया
खाणीं” र्ध्ये आिेि. अशोक कोठारे यांनी र्िाभारिाच्या र्ूळ संहििेचे र्राठी
भार्षांिर सुरू के ले आिे. सौरभ र्ागळे , ओंकार झाजे, पंकज घारे , हर्नायक पोििार,
दिप्ती काबाडे, भूपेश कुं भार, सोनाली सार्ंि, के िकी शिा असे अनेक नर्ीन लेखक
साित्यपूणव लेखन करि आिेि. ई साहित्य कडे िौशी लेखकांची कर्ी कधीच नव्ििी.
पण आिा िौसेच्या र्रच्या पायरीर्रचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पिाणारे आहण
आपल्या लेखनाि प्रगिी कशी िोईल याकडे लि िेणारे लेखक येि आिेि. त्यांच्या
साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा हर्ळो. र्ाचकांना आनंि हर्ळो. र्राठीची भरभराट
िोर्ो. जगािील सर्ोत्कृ ष्ट साहिहत्यक प्रसर्णारी भार्षा म्िणून र्राठीची ओळख
जगाला िोर्ो.
आर्ेन
सुनील सार्ंि
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