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• क्षर्नारू्ल्य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव करू शकता.   

• हे ई पसु्तक रे्बसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी क्षकिं र्ा र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही र्ापर 

करण्यापरु्ी ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे.   

 

प्रकाशन : २० जानेर्ारी २०१६ 

  



प्रकािकाच ेदोन िब्द 

 

२०१६ ि ेवर्ष ई िालित्यािाठी फ़ारच उत्िािाने िुरू िोि आि.े या वर्ाषची 

िुरुवािच मुळी ललओ टॉलस्टॉय, पॉल ब्रसटन, आलि मनुस्मृिीने िोि आि.े धमाषकड े

पिाण्याचे िीन लवलवध दषृ्टीकोन याांि आििे. २०१५ मध्य ेई िालित्य मधून िांि ज्ञानेश्वर, 

िांि िुकाराम, िांि नामदवे, िांि बलििावाई, िांि कासिोपात्रा, िांि चोखामेळा, गीिारिस्य, 

भगवदग्ीिा, अिा अनेक मौल्यवान ग्रांथाांची ई लनर्ममिी करण्याचा योग आला. २०१६ ची 

िुरुवाि बायबल, मनुस्मृिी पािून झाली आलि त्याि कुराि, बौद्धमि, जैनधमष, ज्यू, 

पारिी, वेद, उपलनर्द ेअिा लवलवध धमषिास्त्ाांची भर पडावी अिा योग ददििो आि.े योग 

ददििो अि ेयािाठी म्िििो की िी पुस्िके गेल्यावर्ीिी आम्िी कुठे मुद्दाम िोधायला गेलो 

नव्ििो. श्री लवजय पाांढरे, डॉ. श्री अिोक धाांड,े श्री अलवनाि नगरकर, श्री अरुि फ़डके, श्री 

रत्नाकर मिाजन, श्री फ़्रालसिि आल्मेडा, श्री मधकुर िोनाविे, श्री अिोक कोठारे, श्री अरुि 

काकिकर या व इिर अनेक लवद्वानाांनी ि े िालित्य मोठ्या लवश्वािाने आमच्या िािी 

िोपवलां. आलि आम्िी फ़क्त पोस्टमनलगरी केली. आमच्या िुदवैाने प्रचांड मोठ्या 

वाचकवगाषने या िालित्याचा आस्वाद घेिला. या मिानुभावाांच्या श्रमाचे कािी प्रमािाि 

चीज झाले.  

ई िालित्य प्रलिष्ठान लनमाषि झाले नवीन िालिलत्यकाांिाठी एक व्यािपीठ 

म्ििून. िे ििेच आि.े आलि ििेच रािील. िाधारि ८० टके्क पुस्िकां  िी नविालिलत्यकाांचीच 

अििील. पि िुमारे वीि टके्क पुस्िकां  नावाजलेली, वाचकलप्रयिी अिावीि. म्ििजे 

वाचकाांचा ओघ वाढिा आलि वाििा रिािो. 

मराठीिल्या मिान प्रकािकाांच्या िुलनेि ई िालित्य अगदीच नगण्य आि.े 

आलि त्याांच्यािी िुलना वा स्पधाष करण्याचा मानििी नािी. परांिू दजाषच्या बाबिीि मात्र 



आम्िी िोडीि िोड राहू. ि ेवर्ष अत्यांि दजेदार कथा, कादांबर्या आलि काव्य-लवनोद-िास्त् 

पुस्िकाांचे अिेल याची आम्िी ग्वािी दिेो. 

आपि या िालित्य यज्ञाि यथािक्ती इांधन पुरवाव े िी लवनांिी. आपल्या 

ओळखीच्या दिा ककवा अलधक मराठी िाक्षराांचे ई मेल पत्त े आमच्याकड े पाठवा. आम्िी 

िुम्िाला आमचे VIP िभािद करू. यालिवाय या कामाि इिर अनेक िर्िाांनी आपि 

ििभागी िोऊ िकिा. वेबिाईटला भेट िर दिेच रिा. खांबीरपिे पाठीिी उभ ेरिा. मग 

बघाच काय काय चमत्कार घडिील िे. 

 

आपल ेलवश्वािू 

टीम ई िालित्य 

 

  



अनुक्रम 

 

टॉलस्टॉयची प्रस्िावना  

लवर्य प्रवेि  

दवेाचा पुत्र  

दवेाची िेवा  

जीवनाचे उगमस्थान  

दवेाचे राज्य  

ित्य जीवन  

अित्य जीवन  

मी आलि लपिा एकच आिोि  

जीवन क्षलिक नािी  

मोि  

मोिािी लढा  

लनरोपाचे प्रवचन  

आत्म्याचा जडत्वावर लवजय  

िवष प्रकरिाांचा िाराांि  

  

  

  



 टॉलस्टॉयची प्रस्िावना  

 

 िुभविषमानाचे ि े िांलक्षप्त स्पष्टीकरि रलियाि प्रलिद्ध करिा न आलेल्या मोठ्या 

प्रमािाि केलले्या, िस्िलललखि स्वरुपाि अलस्ित्वाि अिलले्या ललखािाचा िाराांि आि.े 

रलियन भारे्िील िे ललखाि चार भागाि लवभागलेल ेआि.े  

१) माझ्या स्विःच्या जीवनाचा आलि लवचाराांचा खुलािा ज्याांच्यामुळे मी लिस्िी 

लिकविीि ित्य अिल्याच्या खात्रीलायक मिापयंि पोिोचलो.  

२) लिस्िी लिकविीची िपाििी: प्रथम पारांपाररक रुिो-ग्रीक चचषने केलेल े

स्पष्टीकरि, नांिर चचषने प्रेलर्ि, िल्लगार मांडळे, चचषचे िथाकलथि फादिष याांनी केलले े

स्पष्टीकरि आलि त्या स्पष्टीकरिािील खोटेपिा उघड करिे.  

३) लिस्िी लिकविीची या स्पष्टीकरिाच्या आधारे नव्ि ेिर केवळ िभुविषमानाांिून 

त्याची म्ििून आपल्या पयंि आलेल्या लिकविीची िपाििी.  

४) लिस्िाच्या लिकविीचा खरा अथष आलि लिचा लवपयाषि केला जाण्याची कारि े

आलि त्याचे पुढे िोिारे दषु्पररिाम.  

वरील पैकी लििर् या भागािून िद्याचे ि े ललखाि िांकललि केले आिे. लिस्िाच्या 

लिकविीच्या अथाषच्या आधारे चार िभुविषमानाांची िुिांगि माांडिी केली आि.े िि े

करिाना मला िुभविषमानाि अिलले्या माांडिीमध्ये क्वलचिच बदल करावा लागललेा आि,े 

त्यामुळे मला मािीि अिललेा ककवा(Grechulevich’s) गे्रकुलेलवचची चार िुभविषमानाची 

माांडिी, िब्दक्रम ककवा काव्याथष बदलण्याचा प्रिांग फारच कमी वळेा आललेा आि.े 

जॉनच्या िुभविषमानाचा वापर करिाना मला कोििािी बदल करण्याची गरज भािली 

नािी िर िवषकािी मुळाबरहुकूम क्रमानुिार आि.े  

िुभविषमानाची बारा (ककवा ििा जर प्रत्येक दोन प्रकरि ेएकत्र केल्याि) प्रकरिाि 

लवभागिी लिस्िाच्या लिकविीच्या अथाषनुिार आपोआप झालेली आि.े त्या प्रकरिाांचा अथष 

पुढील प्रमाि ेआि.े  



१) मानव िा अनांि उद्गमाचा पुत्र आि.े िो त्या लपत्याचा पुत्र िरीराने नव्ि ेिर 

आत्म्याने आि.े  

२) म्ििूनच मानवाने त्या उद्गामाची िेवा आत्म्याने केली पालिजे.  

३) िवष मानवाच्या जीवनाचा उद्गम दवैी आि.े िोच फक्त पलवत्र आि.े  

४) म्ििून माििाांनी िवष मानवाांच्या जीवनाि त्या उद्गमाची िेवा केली पालिजे. 

अिीच त्या लपत्याची इच्छा आि.े  

५) जीवनाच्या त्या लपत्याच्या इच्छेची िेवा आपल्याला जीवन दिेे.  

६) म्ििून आपल्या स्विःच्या इच्छेचे िमाधान जीवनािाठी आवश्यक नािी.  

७) ऐलिक जीवन ि ेखर् या जीवनाचे खाद्य आि.े  

८) म्ििून खरे जीवन काळावर अवलांबून नािी. िे विषमान काळाि(आिाच) आि.े  

९) काळ िा जीवनािील भ्रम आि.े भूिकाळ व भलवष्यकाळािील जीवन 

मानवापािून विषमानािील खरे जीवन लपवून ठेविे.  

१०) म्ििून माििाने भूि आलि भलवष्याच्या ऐलिक जीवनाचा भ्रम नष्ट 

करण्यािाठी झटले पालिजे.  

११) िवांना िामाईक अििारे खरे जीवन विषमानकाळाि अिून िे प्रमेाने व्यक्त 

िोिे.  

१२) म्ििून जो िवष मानवाच्या िामाईक जीवनाि प्रेमाने विषमानकाळाि जगिो, 

िो जीवनाचा उगम व मळू पाया अिलले्या लपत्यािी जोडला जािो.  

अिाप्रकारे प्रत्येक दोन प्रकरिाि कारि आलि (कायष) पररिाम िांबांध आि.े  

या बारा प्रकरिाबरोबर जॉनच्या िभुविषमानािील पलिल्या प्रकरिाची प्रस्िावना 

जोडली आि.े त्यामध्ये िभुविषमानाचा लखेक स्विःच्या नावाने लिस्िाच्या िवष 

लिकविीच्या अथाषवर आलि अगोदरचे त्याच लेखकाच्या पत्राांिून(कदालचि िुभविषमाना 

पूवी लललिलेली) िवष िामासय लनष्कर्ष किे काढले यावर भाष्य करिो.  



लिस्िाच्या लिकविीचे ि े दोन अत्यावश्यक भाग नािीि, परांिु िे दोसिी 

लिकविीचा अथष न बदलिा वगळिा येऊ िकिील(िे येिूच्या नव्ि े िर जॉनच्या नावाने 

आलेल ेआििे) मी िे ििचे ठेवले आििे कारि लखस्िाची लिकवि िरळ िमजून घेण्यािाठी 

परस्पराांना आलि िवष लिकविीला आधारभूि ठरिारे व चचषने ददलेलले्या लवलचत्र अथाषच्या 

लवरोधाि लिकविीच्या िोप्या अथाषकड ेलनदिे करिारे आििे.  

 प्रत्येक प्रकरिाच्या िरुुवािीि, लवर्याच्या िांलक्षप्त लनदिेना बरोबरच त्या 

प्रकरिािी िांबांलधि लिस्िाने त्याच्या लिष्याांना लिकवलेल्या प्राथषनेिील िब्द मी घेिल े

आििे.  

 माझ्यािाठी आश्चयष व आनांदाची गोष्ट म्ििजे, जेव्िा मी माझे काम पूिष केले िेव्िा 

मला अि ेआढळून आल ेकी प्रभूची प्राथषना िी दिुरे कािी निून त्याच्या िांपूिष लिकविीची 

िांलक्षप्त अलभव्यक्ती अिून िी मी केलले्या प्रकरिाांच्या माांडिीच्या अगदी क्रमा प्रमािेच आिे. 

ििेच त्या प्राथषनेिील प्रत्येक वाकयाांि प्रकरिाांच्या अथाषिी व क्रमािी लमळिा जुळिा आि.े  

 १) आमच्या बापा---मािूि दवेाचा पुत्र आि.े  

 २) िू स्वगी आििे----दवे िा जीवनाचा अनांि आलत्मक उद्गम आि.े  

 ३) िुझे नाव पलवत्र िोवो---जीवनाचा उद्गम पलवत्र मानला जावो.  

 ४) िुझे राज्य येवो-----त्याचे िामर्थयष िवष मानवाि अविीिष िोवो.  

 ५) िुझ्या इच्छे प्रमािे िोवो, जिे स्वगाषि----या अनांि उगमाची इच्छा  

 स्विःमध्ये त्याच्या प्रमािेच पूिष िोवो.  

 ६) ििी पृर्थवीवर----ििीच िारीररक जीवनाि िदु्धा पूिष िोवो.  

 ७) दररोजची भाकर -----ऐलिक जीवन ि ेखर् या जीवनाचे अन्न आि.े  

 ८) आज आम्िाला द-े-----खरे जीवन विषमान काळाि आि.े  

 ९) आमच्या अपराधाांची क्षमा कर जिी आम्िी आमच्या अपराध्याांना क्षमा  

 करिो. . . भूिकाळािील चुका आलि त्रटुीनी खर् या जीवनाला झाकून टाकू नये.  



 १०) आलि आम्िाला मोिाि पडू दऊे नको—त्याांनी आम्िाला भ्रमाि नेऊ नये.  

 ११) परांिु वाईटापािून आम्िाला िोडव------आलि वाईट कािी अि ूनये.  

 १२) कारि राज्य िामर्थयष आलि वभैव िुझचे आि-े---आलि िामर्थयष ित्ता व 

ििािपि िवषत्र प्रस्थालपि व्िावे.  

 लििर् या भागाच्या पिूष स्पष्टीकरिाि िुभविषमानािील िवष गोष्टी कािीिी न 

वगळिा माांडलेल्या आििे. परांिु िध्याच्या प्रस्िुिीकरिाि पुढील गोष्टी वगळलेल्या आििे. 

जॉन द बॅलप्टस्टची गभषधारिा आलि जसम, त्याची कैद आलि मृत्य,ू येिूचा जसम, त्याची 

वांिावळ, त्याच्या आईचे त्याच्यािि इलजप्तला पलायन; त्याचे काना व(Caperaum) 

केपरूम यथेील चमत्कार, भुिे काढि,े िमुद्रावर चालिे, अांलजराच्या झाडाला जाळून टाकि,े 

आजार् याांना बरे करि,े मेलेल्याांना उठवि,े लिस्िाचे स्विःचे पुनरुज्जीवन, आलि त्याच्या 

जीवनाने पूिष झालेल्या भलवष्यवािीचे िांदभष.  

 या लघू स्पष्टीकरिािून जो भाग वगळलेला आि,े त्याि लिस्िाच्या लिकविीिील 

कािी निून ज्या काळाि त्याने उपदिे केला त्या काळापूवी, त्याकाळाि आलि त्या नांिरच्या 

काळाि घडून आलले्या घटना अिून त्याांच्यामुळे स्पष्टीकरिािील गुांिागुांि वाढिे. त्या 

विषनाि लिकविीच्या लवरोधाि ककवा िमथषनाथष अिे कािी नािी. त्याांचे लिस्िी धमाषिाठी 

मित्व एवढेच की लवश्वाि न ठेविाऱयाांना येिूचे दवेत्व दाखवून द्यावे. परांिु ज्याांना िमजिे 

की चमत्काराांची कथा िी न पटिारी आि ेआलि ज्याांना येिूचे दवेत्व त्याच्या लिकविीि 

िुद्धा ठिवले िोिे या लवर्यी िांका अिले. त्याना िो वगळलेला भाग अनावश्यकच 

वाटिार.  

 माझ्या मोठ्या कामाि नेिमीच्या िभुविषमानापेक्षा वेगळा बदल, ििेच नोंदी 

आलि प्रत्येक वगळलेल्या भागाचे स्पष्टीकरि व िमथषन वेवेगळ्या िभुविषमानाच्या िुलनेने, 

िांदभष िपािून आलि भार्ािास्त्ीय व इिर पद्धिीने केललेा आिे. या िांलक्षप्त आवृिीि 

चचषच्या चुकीच्या िमजुिीचे िवष पुरावे व खांडि ििेच िपिीलवार िांदभष वगळलेल ेआििे. 

िे दकिीिी अचूक व प्रत्येक पररच्छेदाची िखोल चचाष करिारे अिल े िरी येिूची खरी 

लिकवि अलधक लवश्विनीय करू िकि नािीि. येिूच्या लिकविीच्या िमजुिीची प्रमाििा 



िी लवलिष्ट पररच्छेदाांवरच्या चचेने नव्ि ेिर लिच्यािील एकात्मिा, स्पष्टिा, िुबोधिा आलि 

पररपूिषिा, आलि िवष ित्यिोधकाांच्या आांिररक भावनािी िुिांगिीने अलधक लिद्ध िोिे. 

वाचकाांनी ि े लविरून चालिार नािी की चार िुभविषमाने त्यािील िवष काव्य आलि 

अक्षरािि पलवत्र ग्रांथ आििे अि े िमजिे िा एक मोठा दोर् आि.े त्यामुळे माझ्या या 

आवृत्तीि चचषच्या अलधकृि िांलििे पािून फरक दाखलवण्याच्या दलृष्टने प्रयत्न केला आि.े  

 वाचकाांनी ि ेलक्षाि ठेवले पालिजे की येिूने स्विः कोििेिी पुस्िक लललिले नािी. 

जिी प्लेटो, दफलो, ककवा माकष ि, ओरेलीअि याांनी लललिली. त्याने िॉके्रटीिाप्रमािे लवद्वान 

लोकाांि त्याची लिकवि प्रिृि केली नािी. परांिु िो पषु्कळ अलिलक्षि लोकाांिी बोलला 

आलि त्याच्या मृत्य ूनांिर दीघष काळाने लोक त्याच्यालवर्यी ऐकलेल्या गोष्टी ललहून ठेवायला 

लागल.े  

 वाचकाांनी ििेी लक्षाि ठेवल े पालिजे की उपलब्ध अिलेल्या मालििीपैकी चचषने 

पलिली िीन िुभविषमाने लनवडली आलि नांिर आिखी एक लनवडले. आलि िी िवोत्कृष्ट 

िुभविषमाने लिस्िा लवर्यीच्या प्रचांड मोठ्या ललखािािून लनवडिाना त्याििी कािी दोर् 

िोिेच आलि अलधकृि िुभविषमानाििी नाकारलले्या ललखािा इिकेच लनकृष्ट कािी 

पररच्छेद आििे.  

 आिखी एक गोष्ट लक्षाि ठेवली पालिजे िी म्ििजे लिस्िाची लिकवि पलवत्र 

अिेल पि वेगवेगळ्या रठकािाहून घेिलले े प्रत्येक काव्य व अक्षर लोक म्िििाि म्ििून 

पलवत्र िोि नािी.  

 यािी पुढ ेजाऊन वाचकाांना ि ेमािीि अिल ेपालिजे की िी लनवडक िुभविषमाने 

वेगवेगळया िजारो लोकाांच्या बुद्धीने आलि िािाने लनवडली आििे. चवर्थया ििकापािून 

त्याि भर घालि,े नोंदी करिे आलि कोित्यािी लवरामलचसिाांलिवाय लललिण्याचे ि े काम 

िलग िुरु िोिे. आलि चवर्थया व पाचव्या ििकानांिर िुद्धा िे वेगवेगळ्या पद्धिीने वाचल े

गेले त्यामुळे त्याच्या वेगवेगळया आवृत्या नक्कीच पन्नाि िजारापेक्षा कमी भरिार नािीि.  

 वाचकाांना ि े लक्षाि ठेवल े पालिजे की िुभविषमानाची िद्याची रचना आपल्या 

पयंि िरळ पलवत्र आत्म्यापािून आललेी आि ेया परांपरागि मिाने त्याांची ददिाभूल िोऊ 

नय.े  



 िुभविषमानािून लनरुपयोगी पररच्छेद काढून टाकिे आलि कािी पररच्छेदाांचे 

स्पष्टीकरि दिुर् याांच्या मदिीने करिे ि े दोर्ास्पद नािी िर कािी कावे्य व अक्षर िांख्या 

पलवत्र आि ेअि ेमानून ििे न करि ेिा अलववेक ठरेल.  

 दिुर् या बाजूला मी वाचकाांना लवनांिी करीन की त्याांनी ि ेलक्षाि घ्यावे की पलवत्र 

आत्म्या पािून आपल्या पयंि आललेे िुभविषमान मी पलवत्र ग्रांथ मानीि नािी. त्यािीपेक्षा 

धार्ममक िालित्यािील ऐलििालिक िांस्मरिीय कृिी दखेील मानीि नािी. मला 

िुभविषमानाचा ईििास्त्ीय(theological) ििेच ऐलििालिक दषृ्टीकोन िमजिो. परांिु मी 

िो वेगळ्या दषृ्टीने घेिो. म्ििून मी वाचकाांना लवनांिी करिो की त्याांनी माझ्या ककवा लवद्वान 

लोकाांच्या ििेच चचषच्या परांपरागि मिाने गोंधळून जाऊ नये.  

 मी लिस्िी धमष म्ििजे िवषिमावेिक दवैी प्रकटीकरि िमजि नािी ककवा 

ऐलििालिक अपूवष गोष्टिी िमजि नािी िर फक्त आपल्या जीवनाला अथष दिेारी लिकवि 

िमजिो. मी लिस्िी धमाषकड ेईश्वर िास्त् ककवा ऐलििालिक लचदकत्िेमुळे ओढला गेलो नािी 

िर पन्नाि वरे् वय झाल्यावर मी स्विःला आलि आजूबाजूच्या लवद्वान लोकाांना लवचारू 

लागलो की मी कोि आि ेआलि माझ्या जीवनाचा अथष काय आि,े िेव्िा मला उत्तर लमळाल े

की मी दवैयोगाने जुळून आलेल्या अिूांची एक रचना अिून जीवनाला ििा कािी अथष निून 

िे स्विःच नश्वर आि.े मी लनराि िोऊन माझ्या जीवनाचा िेवट करण्याचे ठरवले. परांिु 

िेव्िा मला बालपिी जेव्िा मी जीवनाला अथष आि ेआलि माझ्या जवळ राििारे अिांख्य 

लोक जे लवश्वाि ठेवि िोिे आलि श्रीमांिीने भ्रष्ट झाल े नव्ििे त्याांचा जीवनाला अथष आि े

यावर लवश्वाि िोिा त्याची आठवि झाली. मग मला माझ्या लवदवान लमत्राांनी ददलेल्या 

उत्तराच्या खरेपिाची िांका यायला लागली आलि लिस्िी धमाषने प्रत्यक्ष जीवन जगिार् याना 

ददलेल े उत्तर िमजून घ्यायचा मी प्रयत्न केला. आलि अिा लोकाांना मागषदिषन करिारा 

लिस्िी धमष लिस्िाच्या लिकविीि िोधण्याचा मी प्रयत्न केला. जीवनाि प्रत्यक्ष वापरलेल्या 

लिस्िी धमाषचा अभ्याि करायला मी िुरुवाि केली आलि वापरािल्या लिस्िी धमाषची 

त्याच्या मूळ उगमािी िलुना केली.  

 लिस्िी लिकविीचा उगम आििे िभुविषमाने, आलि त्याांच्याि मला जे खरे जीवन 

जगिाि त्याांना मागषदिषन करिार् या आत्म्याचे स्पष्टीकरि िापडल.े परांिु मला िापडलेल्या 

जीवनाच्या िुद्ध पाण्याच्या उगमा बरोबरच, त्याची िुद्धिा चुकीच्या पद्धिीने लचखल 



मािीने माखून माझ्यापािून लपून रालिली िोिी. त्याबरोबरच उिुांग लिस्िी लिकविी 

बरोबरच लिच्यािी लविांगि एक लिबू्र आलि एक चचषची लिकवि मला आढळली. माझी 

लस्थिी अिा माििा िारखी झाली िोिी की ज्याला दगंुधी घािीने भरललेी एक लपिवी 

लमळाली आि ेआलि खपू घाम गाळून प्रयत्न केल्यानांिर त्या घािीमध्य ेअमलू्य अि ेमोिी 

त्याच्या िािाला लागिाि. आलि त्याला ि ेिमजिे की ज्याांनी या दगंुधी घािीि ि ेमोिी 

जमवून ठेवले त्याांना त्या घािीिाठी दोर् दणे्या ऐवजी िे प्रेम व आदराि पात्र आििे.  

 मला प्रकाि मािीि नव्ििा आलि जीवनाि ित्याचा प्रकाि ददििारच नािी अि े

मला वाटि िोिे, परांिु मला स्विःला पटवून द्यावे लागले की मािि ेज्या प्रकािाि जगिाि 

त्याचा उगम िोधण्याचा मी प्रयत्न केला िेव्िा चचषच्या चुकीच्या असवयाथाषवर माि करून 

मला िो िभुविषमानाि िापडला. आलि त्या प्रकािाच्या उगामािी पोिोचल्यावर मी ददपून 

गेलो. आलि माझ्या आलि इिराांच्या जीवनाच्या अथाषलवर्यी िवष प्रश्नाची पूिष उत्तरे मला 

िापडली जी इिर राष्ट्ाांच्या मला मािीि अिलले्या उत्तरािी जुळिारीच नव्ि ेिर त्यापेक्षा 

उच्च दजाषची िोिी.  

 मी ईििास्त्ीय ककवा ऐलििालिक नव्ि ेिर जीवनाच्या प्रश्नाचे उत्तर िोधि िोिो. 

आलि म्ििून मला मखु्य प्रश्न िा नव्ििा की येिू दवे िोिा की नािी ककवा कोिापािून 

पलवत्र आत्मा अविरला वगैरे. आलि प्रत्येक िभुविषमान कोिी लललिल ेआलि त्यािील अमुक 

िमुक बोधकथा येिचु्याच आििे की नािीि ि ेमला लििकेच मित्व िूसय व अनावश्यकिी 

िोिे. माझ्या दषृ्टीने मित्वाचा िा प्रकाि िोिा ज्याने अठरा ििके मानविा अज्ञान 

अांधकारािून बािरे काढली आि.े आलि ज्याने मला अज्ञानािून बािरे काढले िोिे आलि 

अजूनिी काढीि आि.े परांिु या प्रकािाच्या उगमाला काय नाव द्याव े ककवा िो कोित्या 

पदाथाषिून आला ककवा कोिी िो प्रज्वललि केला याच्यािी मला कािी किषव्य नािी.  

 या बरोबरच िी प्रस्िावना िांपविाांना ि े नमूद करिो की आिाच्या काळाि 

िापडललेी िभुविषमानाची पुस्िके आलि अठरा ििकाच्या िदोर् स्पष्टीकरिामुळे 

लिस्िाच्या लिकविीवर फारिा वाईट पररिाम झालेला नािी. परांिु आिा येिूची लिकवि 

िमजण्यािाठी या िदोर् स्पष्टीकरिािाठी वापरलले्या मुख्य पद्धिी स्पष्टपिे िमजून घेि े

आवश्यक आि.े आलि िदोर् स्पष्टीकरिाची एक परांपरागि पद्धि जी आपल्या अांगवळिी 

पडलेली आि े लिच्यामध्ये लिस्िाने जे लिकवले नािी त्याचा लिस्िी धमाषच्या नावाखाली 

उपदिे केला जािो, परांिु चचषच्या लिकविीि लिस्िाच्या लिकविीिी थोडािा िांबांध 



अिलले्या ललखािािील लविांगि गोष्टींचा भरिा आि.े आलि िी लिकविीचा लवपयाषि व 

दफरवादफरव करून त्या दिुर् या ललखािािी जुळवली आि.े या िदोर् स्पष्टीकरिानुिार 

जागाच्या िुरुवािीपािून आजिागायि ईश्वराने प्रकट केलेल्या ज्ञानाच्या िाखळीिील दवुा 

लिस्िाची लिकवि आि.े ि ेिदोर् स्पष्टीकरि दिेारे लिस्िाला दवे मानिाि. परांिु येिूला 

दवे म्ििून ओळखण्यामुळे त्याांनी त्याचे िब्द व लिकवि याांना पेसटटुच, स्िोत्रे, प्रेलर्िाांची 

कृत्ये, पत्र,े (Apocalypse) जगाच्या िेवटाचे भाकीि ककवा िल्लगार मांडळाचे लनिषय 

आलि चचषच्या फादराांचे ललखाि या पेक्षा िदु्धा जास्ि मित्व ददले नािी.  

 ि ेचुकीचा अथष लाविारे लिस्िाची लिकवि जी पूवीच्या ककवा त्यानांिर येिाऱया 

प्रकटीकरिािी जुळिारी नािी ि े िमजल्याचे मासय करीि नािीि. त्यामुळे त्याांचा उद्दिे 

लिस्िाची लिकवि स्पष्ट करण्याचा निून िकय अिले िेवढे पेसटाटुच(बायबलचे प्रथम 

पांचखांड) , स्िोत्र,े िुभविषमाने, पत्रे आलि कृत्ये अिे िवष पलवत्र िास्त् म्ििून िमजले जािारे 

आत्यांलिक लविांगि ललखाि ििुांगि करण्याचा आि.े  

 अिा स्पष्टीकरिाचा उद्देि ित्य िाांगण्याचा नििो िर नव्या व जुसया कराराच्या 

ललखािािील लविांगि गोष्टी ज्या स्वाभालवकपिे अिांख्य अिि ेिकय आि ेआलि खरोखरच 

आििे, त्या ििुांगि पि ेमाांडण्याचा अििो. त्याांच्याि पॉलची पत्र ेआलि िल्लागार मांडळाचे 

लनिषय(जे: ’आमच्या व पलवत्र आत्म्याच्या कृपेने’ या मायसयाने िुरु िोिाि) , आलि अि े

कायद ेकरिारे व पलवत्र आत्मा आपल्या मुखाने बोलिो अिी खात्री दिेारे पोप, धमषिभा, 

ददखाऊ लिस्ि, आलि िवष चुकीचे अथष लाविारे आििे. िे िवष जि त्याांच्या स्पष्टीकरिाच्या 

ित्यिेची खात्री दणे्यािाठी एकच ढोबळ पद्धि वापरिाि िी म्ििजे त्याांची स्पष्टीकरिे 

मानवी मुखािून आललेी निून पलवत्र आत्म्याने प्रकट केललेी आििे अि ेिे ठािून िाांगिाि.  

 स्विःला ित्य मानिार् या या प्रत्येक श्रद्धचे्या िपाििीि न लिरिा एखाद्याच्या 

ििज लक्षाि येईल की त्याांच्या नव्या व जुसया करारािील प्रचांड ललखािाला िारखेच पलवत्र 

मानण्याच्या िवांच्या िमान पद्धिी मुळे िे स्विःवर लिस्िाची लिकवि िमजून घेण्यािील 

एक अभेद्य अडथळा उभा करिाि. आलि या चुकीमधून त्या लिकविीचे अनेकलवध अथष 

लावल ेजाण्याची िकयिा आलि अपररिायषिा लनमाषि िोिे. अनेक प्रकटीकरिाची जोडिी 



अनेकलवध प्रकारे केली गेली. परांिु एका व्यक्तीच्या(दवे मानल्या गेलेल्या) लिकविीमध्य े

एवढे मिभेद िोऊ नयेि.  

 जर लोकाांना आपली लिकवि लिकवण्याच्या एकमेव उद्देिाने दवे पृर्थवीवर 

उिरला अिले िर त्याच्या लिकविीचे एकापेक्षा जास्ि अथष लावल ेजािे िकय नािी. जर 

दवे पृर्थवीवर माििाांना ित्य प्रकट करण्यािाठी अविरला अिले िर त्याने िे दकमान 

िवांना िमजेल अि े प्रकट केल े अििार. जर त्याने ििे केल े निेल िर िो दवे नििार; 

आलि जर दवैी ित्ये अिी अििील की जी खुद्द दवेािाठी माििाला िमजिील अिी नीट 

स्पष्ट करिा आली नििील िर िी माििाांना नक्कीच स्पष्ट करिा येिार नािीि.  

 जर येि ू दवे निून एक मिापुरुर् अििा िर मग आिापयंि त्याच्या लिकविी 

िांबांधी कमी मिभेद झाले अििे. मिापुरुर्ाची लिकवि मिान अिि ेकारि िी दिुर् याांनी 

दबुोध व अलनलश्चि पद्धिीने िाांलगिललेी गोष्ट िोप्या व िुबोध पद्धिीने व्यक्त करिे. 

मिापुरुर्ाांच्या लिकविीि जे दबुोध अिि े िे मिान नििे, आलि त्यामुळे मिापुरुर्ाांची 

लिकवि त्याच्या पांथाला धोकादायक नििे. पलवत्र आत्म्याने प्रकट केलेल ेस्पष्टीकरिच फक्त 

ित्य आलि बाकीची स्पष्टीकरिे अित्य अिे ठामपिे माांडल्याि वेगवेगळ्या स्पष्टीकरिािून 

आलेल्या चचष मध्य े मिभेद व ित्रुत्व जसम घेिे. अि े अिल े िरीिी वेगवेगळी चचष खात्री 

दिेाि की िी दिुर् या िमाजाांना वाईट िमजि नािीि त्याांचा द्वरे् करीि नािीि िर एकत्र 

येण्यािाठी प्राथषना करिाि, ि ेअित्य आि.े एरीअिच्या काळापािून लवरुद्ध पांथाची श्रद्धा 

किी खोटी आि े ि े िागण्यापेक्षा वेगळी कोििीच गोष्ट आपली श्रद्धा ित्य आि े ि े

ठिवण्यािाठी वापरली गेली नािी. एखादा पांथ पलवत्र आत्म्याच्या दवैी प्रकटीकरिािून 

ियार झाला आि ेअि ेलनिांिय म्िििे म्ििजे आत्यांलिक दरुालभमान आलि दिुर् याना कमी 

लेखने िोय. माझ्या मुखािून दवे बोलिो अिा अत्युच्य िमज अििे यापके्षा मोठा उद्धटपिा 

(मगु्ररी) अिू िकि नािी. आलि एखाद्याने आपल्याकड ेलनिांदिे ित्य आि ेअिे घोलर्ि करि े

म्ििजे जे त्याचािी ििमि नािीि िे िवष खोटे आििे अिे खात्रीने िाांगिे, िी िवाषि मोठी 

दषृ्टप्रवृिी आि.े िचे िवष चचष िाांगि आििे आलि त्यािूनच धमाषच्या नावाने घडलले्या व 

घडि अिलले्या वाईट गोष्टी वाहून आलेल्या आििे व आिा वािि आििे.  

 चचष आलि पांथ याांनी काढलेल े अथष जे िात्पुरिे अनथष घडवून आििाि त्याच्या 

पलीकड े त्याांि एक अांिगषि दोर् अििो त्यामुळे त्याांच्या ठाम प्रलिपादनाला आांधळेपिा, 



अलनलश्चििा आलि ढोंगीपिा प्राप्त िोिो. या दोर्ाि पलवत्र आत्मा जो प्रेलर्िाांवर उिरला 

त्याच्याकडून झालले्या िाज्या प्रकटीकरिाचा िवाला चचष दिेाि. जे त्याच्याकडून िरळ, 

लनलश्चिपिे आलि िेवटपयंि ििि येि िोिे व येि आि ेअिा प्रकटीकरिावर आधारलेली 

अिून लिला लिस्िी श्रद्धा म्िििाि. िवष चचषचे लोक जे अि ेमानिाि की प्रकटीकरि पलवत्र 

आत्म्याकडून येिे िे(मह्मददया प्रमािे) मोजेिचे, येिूचे आलि पलवत्र आत्म्याचे अिी िीन 

प्रकटीकरि ेमानिाि. परांिु मिमदीय धमाषि मोजेि आलि येि ूनांिर िवेटचा प्रेलर्ि मिमद 

अिून त्याने मोजेि आलि येिूच्या प्रकटीकरिाचे स्पष्टीकरि ददलेले आि ेआलि ि ेमिमदाचे 

प्रकटीकरि िच्च्या लवश्वािू िमोर आि ेअिा त्याांचा लवश्वाि आि.े  

 चचषच्या श्रद्धचेे िि े नािी. मह्माददया प्रमािे िे मोजेि, येिू आलि पलवत्र 

आत्म्याचा िवाला दिेाि परांिु िे स्विःला त्याांच्या िेवटच्या प्रकटीकरि करिार् यावरून 

पलवत्र आलत्मक मानीि नािीि िर त्याांच्या श्रद्धचेा पाया लिस्िाची लिकवि आि े अि े

मानिाि. अिा िऱिनेे आपला स्विःचा उपदिेाचा अलधकार लिस्िाच्या माथी मारिाि. 

चचषच्या लोकाांनी त्याांचा िेवटचा प्रकटीकरि करिारा, जो कोिी, िो मग िांि पौल, ककवा 

चचष िल्लागार मांडळी, ककवा पोप, ककवा वृध्द धमष पांलडि अिेल त्याला मासयिा दऊेन 

त्याच्या नावाने त्याांचा धमष ओळखला जावा. िेवटचे प्रकटीकरि ि े अगोदरच्या िवष 

प्रकटीकरिाचे स्पष्टीकरि दिे अिल्याने िे िवाषि जास्ि मित्वाचे अििे म्ििून मग िे 

धमषगुरू अिोि की पूवेकडच्या जुसया जाित्या लोकाांचा दरबार, की पोपचे पररपत्रक ककवा 

लुथर वा दफलारेिचे अभ्यािक्रम ककवा प्रश्नोत्तरी त्याच्या नावाने त्याांचा धमष ओळखला गेला 

पालिजे. परांिु िे िि े न करिा लिस्िाच्या लिकविी पके्षा पूिषपिे वेगळी ित्वप्रिाली 

लिस्िाची म्ििून उपदिे करिाि. त्याांच्या उपदिेानुिार येिूने अि े जािीर केल े की 

आदामाच्या पापामुळे लवनाि पावलेल्या मानव वांिाचे िारि त्याने आपल्या रक्ताने केल े

आि.े आलि दवेामध्ये िीन जि आििे. प्रेलर्िाां वर उिरलेला पलवत्र आत्मा वारिािक्काने 

धमषगुरू पयंि आललेा आि.े पापमुक्ती िाठी िाि िाक्रामेंिाची गरज आि ेआलि कम्युलनअन 

दोसिी िािाांनी स्वीकारल ेपालिजे इत्यादी इत्यादी. िे आपल्याला िी िवष लिस्िाची लिकवि 

आि े अिा लवश्वाि ठेवायला िाांगिाि. परांिु वास्िवाि त्याच्या लिकविीि यािील एक 

िब्दिी नािी. िे ढोंगी गुरु त्याांच्या लिकविीला व धमाषला पलवत्र आत्म्याची लिकवि व धमष 

म्ििू िकिाि लिस्िाचा नािी. कारि फक्त िुभविषमानािून आपल्या पयंि पोिोचलेल े

िेवटचे प्रकटीकरि मानि अिललेी श्रद्धा िीच लिस्िी म्िििा येईल. अिे वाटेल की गोष्टी 



िरळ आििे आलि त्याांची चचाष करायची गरज नािी. पि िाांगायला लवलचत्र वाटिे की एका 

बाजूला जुसया करारािी असयाय व कृलत्रम िांयोग िर दिुर् या बाजूला पलवत्र आत्म्याच्या 

नावाने केलेली भारुडभरिी व लवपयाषि यापािून लिस्िाची लिकवि आिा पयंि वेगळी 

करण्याि आली नािी.  

 आजिागायि कािी लोक येिूला त्रकयािील दिुरी व्यक्ती मानिाि. लििर् या 

व्यक्तीचे(पलवत्र आत्मा) खोटे प्रकटीकरि जे जुसया कराराि, पत्राि, िल्लगार मांडळाचे 

हुकूमनामे, आलि धमष गुरुां चे लनिषय याांच्या जोडीने त्याच्या लिकविीचा लवचार िे करिाि 

ििेच लिस्िाचा धमष म्ििून अलििय लवलचत्र श्रद्धाांचा उपदिे करिाि. दिुरे लोक जे येिूला 

दवे मानीि नािीि िे देखील त्याच प्रमािे लिस्िाची लिकवि जिी त्याने लिकवली अिि े

िकय आि े त्यापेक्षा पौल िारख्या त्यावर भाष्य करिाऱयाजिी िमजली आि े ििी 

लवचाराि घेिाि. येिूला दवे न मानिा मानव मानिारे ि े भाष्यकार त्याला एका सयाय 

िक्कापािून वांलचि ठेविाि. िो िक्क म्ििजे त्याला त्याच्या स्विःच्या िब्दाचेच उत्तरदालयत्व 

अिावे त्याांच्या खोट्या स्पष्टीकरिाचे नव्ि.े त्याच्या लिकविीचे स्पष्टीकरि दिेाांना ि ेलवद्वान 

भाष्यकार येिलूा बोलावे अि ेकधीच वाटले निेल अिा गोष्टी त्याच्या नावावर खपविाि. 

या स्पष्टीकरि कत्यांच्या पांथाचे प्रलिलनधी अत्यांि लोकलप्रय अिलले्याांपािनू िुरुवाि केल्याि 

त्याची लिकवि त्याांनी लिस्िाने स्विः काय लिकवले ि े त्याच्या भाष्यकाराांनी घािलेली 

भारुडभरिी वेगळी काढण्याचा त्राि न घेिा आलि खोलाि जाऊन त्याची लिकवि िमजून 

न घेिा त्याच्या अविरण्याचा अथष िमजून घेण्याचा प्रयत्न करिाि आलि त्याच्या 

जीवनािील घटना आलि त्याच्या काळािील पररलस्थिी त्याच्या लिकविीच्या प्रिारा िाठी 

वापरिाि.  

 त्याांच्यापुढे उभी ठाकललेी िमस्या िी आि ेकी अठरािे वर्ाषपूवी एक भिांग मािूि 

अविरला आलि कािी गोष्टी िाांगून गेला. त्याला चाबकाने झोडपल े व ििुावर लखळले. 

आलि त्यावेळेपािून (जरी अनेक सयायी मािि े त्याांच्या लवश्वािािाठी मरि पावली) 

कोट्यवधी लोक, ििािे आलि मुखष, ज्ञानी आलि अज्ञानी, या लवश्वािाला लचकटून आििे की 

मानवामध्ये िा एकच मािूि दवे िोिा. िी आश्चयषकारक वस्िुलस्थिी किी स्पष्ट करिार? 

चचषचे लोक िाांगिाि की ििे घडले कारि येि ू दवे िोिा. ििे अिले िर िवष िमजण्या 

िारख ेआि.े परांिु िो दवे निेल िर िवषजि या िामासय माििालाच दवे का िमजि िोिे 



याचे स्पष्टीकरि आपि कि े दिेार? आलि या लवचाराच्या लवद्वान लोकाांनी येिूच्या 

जीवनाचे िवष िपिील पररश्रम पूवषक बारकाईने िपािल े आििे(वास्िवाि त्याांना कािीच 

िापडललेे नािी) जरी त्याांना येिूचे जीवन बारीकिारीक िपिीलािि िाकारिा आल े

िरीिी त्याचा आलि फक्त त्याचाच लोकाांवर एवढा प्रभाव का पडला िोिा िा प्रश्न अजूनिी 

अनुत्तरीिच आि.े या प्रश्नाचे उत्तर येि ू ज्या िमाजाि जसमाला आला त्याच्या ज्ञानाने 

लमळिार नािी, ककवा िो किा लिकला, इत्याददमुळे. त्यािी पेक्षा कमी, त्यावेळी रोम मध्य े

काय केले जाि िोिे याच्या ज्ञानािून ककवा त्या वेळचे लोक अांधश्रद्धकेड ेजास्ि झुकलेले िोिे 

या वास्िवा पेक्षा या माििाने अिा काय उपदिे केला की ज्यामुळे त्याकाळापािून आज 

पयंिच्या लोकाांना िो इिर िवांपेक्षा वेगळा आलि दवे म्ििून मासय करावािा वाटला. अि े

ददििे की प्रथम जी गोष्ट केली पालिजे िी म्ििजे त्या माििाची लिकवि िमजून घेिली 

पालिजे. आलि स्वाभालवकपिे त्याची स्विःची लिकवि, त्या लिकविीचे दढिाळ स्पष्टीकरि 

जे त्याच्या काळापिून पिरलेल े आि े िे नव्ि.े परांिु ि े केले गेले नािी. लिस्िी धमाषच्या 

इलििािाचे ि ेअभ्यािक येि ूदवे नव्ििा ि ेिमजूनच खुि झाल ेआलि त्याची लिकवि दवैी 

नािी आलि म्ििून बांधनकारक नािी ि े लिद्ध करण्यािाठी इिके अस्वस्थ िोिे की त्याांनी 

येिूला लजिके िामासय मािूि ठरवून त्याची लिकवि दवैी नािी ि ेलिद्ध करण्याचा त्याांच्या 

िवष िक्तीलनिी प्रयत्न केला लििके िे त्याांच्यापुढील िमस्या िोडवण्यापािून दरू जाि आििे 

ि ेिे लविरून गेल.े िा आश्चयषकारक दोर् िमजून घेण्यािाठी रेनानचा अनुयायी िवेेटचा एक 

लेख आठविो त्याि िो म्िििो की येि ूलिस्ि िा खूप गावांढळ व मुखष माििू िोिा.  

 येिू दवे नव्ििा आलि त्यामुळे त्याची लिकवि दवैी नव्ििी ि ेलिद्ध करिे ककवा िो 

कॅथोललक िोिा ि े लिद्ध करि े िी अत्यावश्यक गोष्ट नािी, िर अि े काय मानावािाठी 

अत्युच्य आलि मौललक त्याच्या अलििुद्ध स्वरुपाि त्याने िाांलगिले की त्याच्या उपदिेकाला 

दवे म्ििून मासयिा ददली गेली व आिािी ददली जाि आि.े  

 जर वाचक बहुिांख्य लिस्िी लवश्वािाि वाढलेल्या पि िामासयज्ञान व िद्िलद्ववेक 

याांच्या आधारे त्यािील लविांगिी िोडून दिेार् या िुलिलक्षि लोकाांपैकी अििील आलि 

लिस्िी लिकविीच्या िुध्द रुपाबद्दल प्रेम व आदर बाळगून अििील. (अिे म्िििाि की, 

ढेकिाच्या त्रािाने कां टाळून कोिी आपला लोकरी कोट चुलीि टाकीि नािी) ककवा िवष 

लिस्िी धमष उपद्रवी अांधश्रद्धा िमजि अििील. मी त्याांना िाांगू इलच्छिो की लक्षाि ठेवा 



त्याना जी अांधश्रद्धा लिरस्कार करायला लाविे िी लिस्िाची लिकवि निून; ज्या कुरूप 

प्रथा त्याच्या लिकविी िि गुांफल्या आििे व लिस्िी धमष म्ििून िादर केलले्या आििे 

त्यािाठी लिस्िाला जबाबदार धरिा येिार नािी. लिस्िी धमाषची पूवषकल्पना येण्यािाठी 

आपल्यापयंि आलेल्या लिस्िाच्या लिकविीचा ज्याि उद्बोधक अथष अिलेल ेलिस्िाचे िब्द 

व कृिी आि ेत्याांचा अभ्याि करि ेआवश्यक आि.े अिाप्रकारे लिस्िाच्या लिकविीचा त्या 

पद्धिीने अभ्याि करून वाचक आपली स्विः ची िमजूि करून घेऊ िकिाि की लिस्िी धमष 

उच्च व लनचिेचे लमश्रि ककवा एक अांधश्रद्धा याच्या पलीकड ेअचूक, िुध्द आलि पूिष िालत्वक 

आलि नैलिक अिी ित्वप्रिाली आि.े जी मानवी िकष िक्तीच्या पलीकडील आि ेआलि लजच्या 

कक्षेि (वस्िुलस्थिी न ओळखिा) माििाचे राजकीय, लवद्वत्तापूिष, काव्य लवर्यक, आलि 

ित्वज्ञान लवर्यक उद्योग दफरि आििे. जर वाचक चचषचा धमष बाह्य गोष्टींिाठी नव्ि ेिर 

आांिररक िाांिीिाठी मानिार् या थोड्या अल्पिांख्य िुलिलक्षि लोकाांपैकी अिले िर या 

पुस्िकाि माांडलेली लिस्िाची लिकवि िी िो मानीि अिलले्या लिकविी पेक्षा पूिषपिे 

वेगळी आि े आलि येथ े ददलेली लिकवि त्याच्या श्रद्धाांिी जुळिारी आि े की नािी िा 

त्याच्यािाठी प्रश्न निून फक्त त्याची िकष िक्ती व िदिलद्ववेकबुद्धी याांना उत्तम ररत्या 

पटिारी एकट्या लिस्िाची लिकवि की अनेक ग्रांथाांची जुळवाजुळव करून चचषने ियार 

केललेी लिकवि? त्याला िी नवी लिकवि स्वीकारायची आि े की आपली स्विःची श्रद्धा 

जोपािायची आि ेिाच केवळ प्रश्न आि.े  

 परांिु वाचक जर चचषची मलू्य ेव पांथाचा त्याांच्यावर िी ित्य आििे अिा लवश्वाि 

आि े म्ििून नव्ि े िर बािरेून िी मानून त्याांचा उपदिे करिे आपल्याला फायद्याचे आि े

म्ििून िमथषक अिले, िर त्याने लक्षाि ठेवले पालिजे की त्याचे दकिीिी िमथषक अिोि, िे 

दकिीिी िामर्थयषवान अिोि, कोित्यािी अलधकारावर िे अिोि, आलि कोित्यािी मिान 

नावाने स्विःला िांबोधीि अिो िो दफयाषदी निनू आरोपी आि.े अिा वाचकाांनी ि ेलक्षाि 

ठेवले पालिजे की त्याांना अिे कािीिी लिद्ध करायचे नािी की त्याांनी फार पूवी त्याना 

िाांगायचे िोिे िे म्िटल ेिोिे आलि िे त्याांना िवे अिलेल े लिद्ध करू िकले िरी िे िेकडो 

परस्पर लवरुध्द चचषनी जे लिद्ध केल ेआि ेिेच िे स्विः िाठी लिद्ध करू िकिील. आलि िे 

त्याांच्या स्विःच्या प्रात्यलक्षकािाठी नव्ि ेिर स्विःला दवे ननदचे्या लिस्ि-दवेाची लिकवि 

एझारे, िल्लागार मांडळी आलि लथओदफलेकट्ि याांच्यािी जुळवून घेिे आलि दवेाची वचने 



माििाांच्या िब्दाांिी जोडून घेण्यािाठी त्याांचे अथष बदलून घिेे यािाठी त्याांना स्विःला 

क्षमा करावी लागेल. त्याांनी स्विःच्या हृदयािील धमांधिा दवे-येिूवर थोपून िी त्याची 

लिकवि आि ेम्ििून िाांगून दवेाची जी बदनामी केली आि ेत्याबद्दल त्याांनी स्विःला क्षमा 

करायला िवी. या जगावर कृपेचा वर्ाषव करण्यािाठी आलले्या दवेाची लिकवि लपवून 

त्याऐवजी त्याांची स्विःची दवेननदक पांथाांची लिकवि दऊेन अब्जावधी लोकाांना 

त्याांच्यािाठी लिस्िाने आिलेल्या आिीवाषद, िाांिी आलि प्रेम याांच्या ऐवजी लवलवध पांथ, 

मानिानी, ित्त्या आलि िवष प्रकारचे गुसि े लादण्याच्या फिवेलगरी बद्दल त्याांनी स्विःला 

क्षमा करायला पालिजे.  

 अिा वाचकाांपुढे बािरे पडण्याचे दोनच मागष आििे: एक नम्रपिे आपल्या पापाांची 

कबुली दऊेन स्विःच्या खोटेपिाचा त्याग करि े ककवा त्याांना उघड े पाडिार् याांचा त्याांनी 

केलेल्या व अजूनिी करीि अिलेल्या गोष्टींबद्दल छळ करिे.  

 त्याांचा खोटारडपेिा त्याांना नाकारायचा निेल, िर त्याांच्यािाठी एकच गोष्ट उरिे 

िी म्ििजे माझ्यािील दोर्ाांच्या भीिीने माझ्या आनांदािाठी मी पूिष केलले्या माझ्या 

ललखािाबद्दल त्याांनी माझा छळ करावा.  

ललओ टॉलस्टॉय,  

यास्नाया पोल्याांना, १८८३.  

  



द गॉस्पल इन ब्रीफ 

अथाषि 

िांलक्षप्त िुभविषमान 

दवेपुत्र येिू लिस्िाची कल्यािाची घोर्िा. 

 

प्रस्िावना,  

 

जीवनाचे आकलन  

 येिू लिस्िाच्या घोर्िेने बाह्य दवेावरील लवश्वािाची जागा जीवनाच्या 

आकलनाने घेिली. दवेपुत्र येि ूलिस्िाने केललेी कल्यािाची घोर्िा.  

 या कल्यािाच्या घोर्िेप्रमािे जी िवष माििे आपि दवेाचे पुत्र आिोि यावर 

लवश्वाि ठेविाि त्याांना खर् या जीवनाचा लाभ िोिो. जीवनाचे आकलन िा िवाषचा आधार 

आलि िुरुवाि आि.े जीवनाचे आकलन म्ििजेच दवे आि.े आलि येिचू्या घोर्िेने िे िवष 

गोष्टींचा आधार व आरांभ झाललेी आि.े  

 िवष गोष्टींना आकलनाने जीवन लाभले ेआि,े आलि त्यालिवाय कािीिी लजवांि राहू 

िकि नािी. आकलन खरे जीवन दिेे. आकलन िा ित्याचा प्रकाि आि,े आलि प्रकाि 

अांधाराि उजळिो आलि अांधार त्याला लवझवू िकि नािी.  

 ित्याचा प्रकाि नेिमी जगाि अलस्ित्वाि आि ेआलि या जगाि जसमाला आलले्या 

प्रत्येक माििाला िो िज्ञानी करिो. िो या जगाि िोिा आलि िो आकलनाचा प्रकाि िोिा 

म्ििून जग लजवांि आि.े  



 परांिु जगाने त्याला धरून ठेवल ेनािी. िो स्विः अविरला आलि त्याने स्विःला 

धरून ठेवले नािी. ज्याांना ह्या प्रकािाचे आकलन झाले िे त्याच्या प्रमािे झाले कारि त्याांनी 

त्याच्या ित्यिे मध्य ेलवश्वाि ठेवला. ज्याांचा अिा लवश्वाि बिला की जीवन आकलनाि आि े

िे दिेाचे पुत्र रालिल ेनािीि िर आकलनाचे पतु्र झाले.  

 आलि जीवनाचे आकलन लिस्िाच्या व्यलक्तत्वाि दिेरुपाने व्यक्त झाले आलि 

आकलनाचा पुत्र जो लपत्याप्रमानेच जीवनाचा उगम आि े आलि दिेरुपािील मानव 

जीवनाचा उगम अिलले्या लपत्यािी एकरूप आि ेि ेआपल्याला िमजले.  

 लिस्िाची लिकवि िी पूिष व ित्य श्रद्धा आि ेकारि येिूची लिकवि अनुिरून 

आपि जुसया ऐवजी एक नवी श्रद्धा िमजून घिेो. मोजेिने आपल्याला एक कायदा ददला 

परांिु खरी श्रद्धा आपल्याला येि ूलिस्िाकडून लमळाली.  

 दवेाला कोिीिी पालिले नािी ककवा कधी पाििार नािी, फक्त त्याचा पुत्र जो 

लपत्यामध्ये आि ेत्याने आपल्याला जीवनाचा मागष दाखवला आि.े  

 दवेाचा पुत्र  

मानव, दवेाचा पुत्र, दिेाने दबुळा परांिु आत्म्याने मुक्त आि.े  

 आमच्या लपत्या  

 येिू लिस्िाचा जसम अिा झाला. त्याच्या मािा मेरीचे जोिफेािी लग्न ठरले िोिे. 

परांिु िे पिी-पत्नी म्ििून रािायला िुरुवाि करण्यापूवी अिे ददिले की मेरीला ददवि गेल े

आििे. जोिफे एक भला मािूि िोिा त्याला मेरीला अपमालनि करायचे नव्ििे. त्याने 

लिला आपली पत्नी म्ििनू स्वीकारल ेआलि लिला लिचा पलिला मलुगा िोऊन त्याला यिे ू

नाव दईेपयंि त्याने लिच्यािी िांबांध ठेवला नािी.  

 आलि िो मलुगा वाढला, प्रौढ झाला आलि त्याच्या काळापलीकड े प्रज्ञावान 

लनघाला.  

 जेव्िा येिू बारा वर्ांचा िोिा िेव्िा मेरी जोिेफिि यिेूला घेऊन जेरुिलेमाि 

िुट्टीिाठी गेली िोिी. जेव्िा िुट्टी िांपली िेव्िा िे घरी यायला लनघाले िेव्िा मुला लवर्यी 

लविरून गेले. नांिर त्याांना आठवले परांिु िो इिर मलुाांबरोबर अिले अिे वाटून रस्त्याि 



त्याांनी चौकिी केली पि िो त्याांना कोठेच िापडला नािी, म्ििून िे त्याच्यािाठी 

जेरुिलेमला परि गेले. आलि िीन ददविा नांिर िो चचष मध्ये िापडला. िेथ े िो धमषगुरु 

बरोबर बिून प्रश्न लवचारीि िोिा. आलि िगळेजि त्याच्या बुलद्धमत्तेने आश्चयषचदकि झाल े

िोिे. त्याच्या आईने त्याला पालिले आलि म्ििाली: ‘िू आमचे काय िाल केलिे? िुझे वडील 

आलि मी िुझा िोध घेि िोिो आलि दःुखी झालो िोिो. ’आलि िो त्याांना म्ििाला: ‘िुम्िी 

माझा िोध कोठे केलाि? खात्रीने िुम्िाला ि ेमािीि अििार की मलुगा त्याच्या लपत्याच्या 

घरािच िापडिार. ’आलि त्याांना त्याचे म्ििि ेिमजल ेनािी, िो लपिा कोिाला म्िििो 

ििेी िमजल ेनािी.  

 आलि त्यानांिर येि ू त्याच्या आईिि रालिला आलि िवष प्रकारे लिच्या आज्ञा 

पाळल्या. आलि िो नैलिक उांचीने व बुलद्धमत्तेन ेवाढला. आलि िगळ्याांना येिू िा जोिेफचा 

मुलगा आि ेअिे वाटले. आलि िो िीि वर्ांचा िोईपयंि अिा जगला.  

 त्यावेळी जॉन या प्रेलर्िाने ज्युडयेामध्ये स्विःला जािीर केले. िो जॉडषन जवळच्या 

जुडयेा या उघड्या प्रदिेाि रिाि िोिा. त्याचा पोिाख उांटाच्या केिाांचा चामडी पट्ट्याने 

बाांधलेला अिा िोिा. आलि िो झाडाांची िाल व वनस्पिी खाऊन जगि अिे.  

 जॉन म्ििि अिे: स्विः लवचार करा, कारि स्वगाषचे राज्य जवळ आि.े िो 

लोकाांना त्याांच्या कमकुविपिावर माि करून त्याांची जीवने बदलायला बोलावीि अिे, 

आलि त्याबदलाची खूि म्ििून त्याांना जॉडषन नदीि अांघोळ घालीि अिे. िो म्िि:े एक 

आवाज िुम्िाला बोलावीि आि.े ओिाड प्रदिेािून दवेाचा मागष मोकळा करा, त्याच्यािाठी 

रस्िा िपाट करा, अिा प्रकारे करा की िवष िमान िोिील, कोठे खाच खळगे नििील, उच्च 

नीचिा निेल. मग दवे िुमच्याि अिले आलि िवांना मोक्ष प्राप्ती िोईल. आलि लोक त्याला 

लवचारीि: आम्िी काय करावे? िो उत्तर दईे: ज्याच्याकड ेदोन कपड्याांचे जोड आििे त्याांनी 

एक ज्याांच्याकड े कािीच नािी त्याला द्यावा, आलि ज्याच्याकड े अन्न अिले त्याने िे 

ज्याच्याकड े नािी त्याला द्यावे, आलि कर गोळा करिारे त्याच्याकड े येऊन त्याला 

लवचारिाि: आम्िी काय करावे? िो त्याांना म्िििो: योग्य अिले त्या पेक्षा जास्ि 



कोिाकडून घेऊ नका. आलि िैलनकाांनी त्याला लवचारल:े आम्िी कि े रिावे? िो म्िििो: 

कोिाला इजा करू नका, ककवा कोिा माििाला लुबाडू नका, िुम्िाला जे लमळिे त्याि 

िमाधानी रिा. आलि जेरुिलेमचे रलिवािी आलि जॉडषनच्या जवळपािच्या जुडयेाच्या 

िेजारचे ज्यू त्याच्याकड े आल.े आलि त्याांनी त्याच्याकड े आपल े गुसि े कबुल केले. आलि 

जीवनािील बदलाचे लचसि म्ििून त्याने त्याांना जॉडषन मध्ये अांघोळ घािली.  

 आलि बरेच िनािनी आलि रुढीलप्रय धमषवेत्ते गुपचूप जॉन कड ेआले. त्याने त्याांना 

ओळखले आलि िो म्ििाला: िुम्िी घािकी लोकाांची जमाि आिाि वा िुम्िाला कळलेल े

िुद्धा आि े की दवेाच्या इच्छेपािून िुम्िी िुटू िकि नािी? मग स्विः लक्षाि घ्या आलि 

िुमची श्रद्धा बदला! आलि िुमची श्रद्धा बदलायची इच्छा अिेल िर िुम्िी िुमच्यािी लक्षाि 

घेिल्याचे त्याच्या फळावरून ददिू द.े झाडावर कुऱिाड अगोदरच पडली आि.े जर झाडाला 

वाईट फळे येि अििील िर िे झाड कापून भट्टीि टाकल ेजािे. जीवनाच्या बदलाचे लचसि 

म्ििून मी िुम्िाला पाण्यामध्ये धुिो पि त्या अांघोळी प्रमािे िुम्िाला आत्म्यानेिी अांघोळ 

घालिो. धासय मळण्याच्या खळ्यामध्ये िाफ करून मालक ज्याप्रमािे गहू गोळा करिो व 

भुिकट जाळून टाकिो ििा आत्मा िुम्िाला स्वच्छ करिो.  

 जॉन कडून अांघोळ करवून घेण्यािाठी येि ू िदु्धा गॅलीली वरून जॉडषनला आला, 

आलि अांघोळ घािल्यावर जॉनचा उपदिे त्याने ऐकला.  

 आलि जॉडषनवरून िो अज्ञाि जागी गेला िेथे त्याला आत्म्याची िक्ती जािवली.  

 येि ूचाळीि ददवि व चाळीि रात्री वाळवांटाि अन्न पाण्यालिवाय रालिला. आलि 

दिेाचा आवाज त्याला म्ििाला: जर िू िवषिमथष दवेाचा पुत्र अििील िर िू दगडाची 

भाकरी करू िकला अििा परांिु िि ेकरू िकला नािीि याचा अथष िू दवेाचा पुत्र नािीि.  

 परांिु येि ू स्विःला म्ििाला. जर मी दगडािून भाकरी बनवू िकि निेन िर 

त्याचा अथष मी दिेाने नव्ि ेिर आत्म्याने दवेाचा पुत्र आिे. मी भाकरीने नव्ि ेिर आत्म्याने 

लजवांि आि.े आलि माझा आत्मा दिेाकड ेदलुषक्ष करायला िमथष आि.े  

 परांिु िरीिी भुकेने त्याला छळले, आलि दिेाचा आवाज पुसिा त्याला म्ििाला: जर 

िू फक्त आत्म्याने जगिोि आलि दिेाकड ेदलुषक्ष करू िकिोि िर दिे फेकून द ेआलि िुझा 

आत्मा लजवांि रािील.  



 आलि त्याला वाटल ेकी िो मांददराच्या छिावर उभा आि ेआलि दिेाचा आवाज 

त्याला म्िििो आि:े िू जर आत्म्याने दवेाचा पतु्र आििे िर स्विःला मांददरावरून फेकून द े

िुला कोििीिी दखुापि िोिार नािी परांिु अदशृ्य िक्ती िुला धरून आधार दईेल व िवष 

दखुापिी पािून वाचवील. परांिु येि ूस्विःिी म्ििाला: मी दिेाकड ेदलुषक्ष करू िकेन परांिु 

त्याला फेकून दिेार नािी, कारि मी आत्म्याने दिेाि जसम घेिला आि.े िी माझ्या 

आत्म्याच्या लपत्याची इच्छा िोिी आलि मी त्याला लवरोध करू िकि नािी.  

 नांिर दिेाचा आवाज त्याला म्ििाला: जर दिेाकड े दलुषक्ष करून मांददरावरून 

स्विःला फेकून िू िुझ्या लपत्याला लवरोध करू िकि नािीि िर िुला जेवायचे अििे िेव्िा 

उपािी राहून िुझ्या लपत्याला लवरोध करू िकि नािीि. दिेाच्या इच्छा िू िलकया िमजूच 

िकि नािीि. त्या िुझ्याि विवलले्या आििे, आलि िू त्याांची िेवा केली पालिजे. नांिर 

येिूला परृ्थवीवरील िवष राज्ये आलि लोक ददििाि अिे वाटले, जिे िे फायद्याच्या अपेक्षेन े

दिेािाठी जगि व खपि िोिे. आलि दिेाचा आवाज त्याला म्ििाला: िेथ े पिा िे लोक 

माझ्यािाठी काम करिाि आलि मी त्याांना काय पालिजे िे दिेो. जर िू माझ्यािाठी काम 

करिील िर िुलािी ििेच लमळेल. परांिु येि ू स्विःिी म्ििाला: माझा लपिा दिे निून 

आत्मा आि.े मी त्याच्यामुळे लजवांि आि.े मला माझ्यामधील त्याच्या अिण्याची जािीव 

आि.े फक्त त्याचाच मी आदर करीन आलि एकट्या त्याच्याकडून बलक्षिाची अपेक्षा करीि 

त्याच्यािाठीच फक्त काम करीन.  

 नांिर मोि थाांबले आलि येिूला आत्म्याचे िामर्थयष कळले. आलि जेव्िा त्याला 

आत्म्याच्या िक्तीचा अनुभव आला, िेव्िा येिू अज्ञाि प्रदिेािून बािरे आला व पुसिा जॉन 

कड ेआला आलि त्याच्या िोबि रालिला.  

 आलि जेव्िा येि ूजॉनला िोडून लनघाला, िेव्िा जॉन त्याच्या बद्दल म्ििाला: िो 

मानवाचा रक्षिकिाष आि.े िे जॉनचे िब्द ऐकून त्याच्या लिष्याांपैकी दोघे आपल्या पूवीच्या 

गुरूला िोडून येिूच्या मागे गेल.े िो, त्याांना आपल्या मागे येिाांना पाहून, थाांबला आलि 

म्ििाला: िुम्िाला काय पालिजे? िे उत्तरल:े गुरुजी, आम्िाला िुमच्या बरोबर राहून िुमची 

लिकवि जािून घ्यायची आि.े िो म्ििाला: माझ्या बरोबर या आलि मी िुम्िाला िारे 



िाांगेन. िे त्याच्यािि गेले आलि रात्रीच्या दिा वाजे पयंि त्याचे ऐकि त्याच्या िोबि 

रालिले.  

 त्याांच्यापैकी एक लिष्याला एांड्रयू म्ििि त्याला एक भाऊ िोिा लिमोन. येिूचे 

ऐकून एांड्रयू त्याचा भाऊ लिमोन कड े गेला आलि त्याला म्ििाला: आम्िी त्याला ओळखल े

आि ेज्याच्या लवर्यी प्रेलर्िाांनी ललहून ठेवले आि ेत्या रक्षि कत्याषने आम्िाला आमच्या मुक्ती 

लवर्यी िाांलगिले आि.े एांड्रयूने लिमोनलािी येि ूजवळ आिले. येिूने एांड्रयूच्या या भावाचे 

नाव खडक या अथाषचे पीटर ठेवले. आलि ि े दोघ े भाऊ येिूचे लिष्य झाले. त्यानांिर 

गॅलीलीि प्रवेि करण्या पूवी येिूला दफलीप भटेला आलि त्याला त्याने आपल्यािि यायला 

िाांलगिले. दफलीप बेद्िदैा येथला म्ििजे पीटर आलि एांड्रयू याांच्या गावािलाच. जेव्िा 

दफललपला येि ूलवर्यी कळल ेिेव्िा िो त्याचा भाऊ नाथानेलकड ेजाऊन म्ििाला: मोजेि 

आलि प्रेलर्िाांनी ज्याच्यालवर्यी ललहून ठेवले आि ेिो दवेाचा लनवडलेला आम्िाला िापडला 

आि.े िाच िो येि,ू नाझरेथच्या जोिफेचा पतु्र. नाथानेल आश्चयषचदकि झाला कारि 

प्रेलर्िाांनी ज्याच्यालवर्यी ललहून ठेवल ेआि ेिो आपल्या िेजारच्या गावािला िोिा आलि 

िो म्ििाला: दवेाचा िांदषे्टा नाझरेथ मधला अिले अिी िकयिा नव्ििी. दफलीप म्ििाला: 

माझ्या िोबि ये, िू स्विः बघ आलि ऐक. नाथालनयेल त्याच्यािी ििमि िोि भावाबरोबर 

जाऊन येिूला भेटला, आलि त्याचे ऐकले िेव्िा िो येिूला म्ििाला: िोय, आिा मला कळल े

की िू दवेाचा एक पुत्र व इस्त्ाएलचा राजा आििे ि े ित्य आि.े यिेू त्याला म्ििाला: 

त्याच्यापेक्षा कािी मित्वाचे लिक: यापुढे स्वगष खलुा झाला आि े आलि मानव स्वगीय 

िक्तींच्या िांपकाषि आला आि.े यापुढ ेदवे मानवापािून जास्ि वेळ वेगळा अििार नािी.  

 आलि येि ू नाझरेथला त्याच्या घरी िटु्टीवर आला आलि नेिमीप्रमािे िभेला 

जायला लागला आलि िेथे वाचन िुरु केले. त्याांनी त्याला इिाइिा या प्रेलर्िाचे पुस्िक 

ददले; आलि त्याने िे उघडून वाचले. त्या पुस्िकाि लललिल ेिोिे: प्रभूचा आत्मा माझ्यामध्ये 

आि.े त्याने मला ददुवैी व लनराि लोकािाठी िखु जािीर करण्याि लनवडले आि,े बांधनाि 

आििे त्याांच्यािाठी मुक्ती, अांधाांिाठी प्रकाि, आलि गाांजलले्याना िांरक्षि व लवश्राांिी, िवष 

मानवाला दवेाची द्या जािीर करण्याि मला लनवडले आि.े  



 त्याने पुस्िक बांद केल,े िे िेवकाकड ेपरि केल,े आलि खाली बिला. आलि िवष िो 

काय िाांगिो िे ऐकायला थाांबल ेिोिे. आलि िो त्याांना म्ििाला: ि ेलखेन आिा िुमच्या 

डोळ्यािमोर पूिष िोईल.  

दवेाची िेवा  

 म्ििून माििाने दिेािाठी काम करू नये िर आत्म्यािाठी काम करावे.  

“जो स्वगाषि आि”े  

 एका िलनवारी येि ूआपल्या लिष्याांिि एका ििेािून जाि िोिा िेव्िा अिे झाले. 

लिष्याांना भूक लागली िोिी, आलि रस्त्याि त्याांनी धासयाची कििे खुडून िािाि मळली 

आलि दािे खाल्ल.े परांिु िनािसयाांच्या लिकविी प्रमािे दवेाने मोजेिला जो कायदा ददला 

आि े त्याप्रमािे प्रत्येकाने िलनवार पलवत्र पाळला पालिजे आलि त्याददविी कािीिी करू 

नय.े िनािसयाांच्या लिकविी प्रमािे कोिीिी जो िलनवारी काम करील त्याच्यावर दगड 

मारावेि अिी दवेाची आज्ञा िोिी.  

 िनािसयाांनी लिष्याांना िलनवारी धासय मळिाांना पालिले आलि त्याला म्ििाल:े 

िलनवारी अिे करिे चूक आि.े िलनवारी एखाद्याने काम करूच नय ेआलि िुम्िी धासयाची 

किि ेमळीि आिाि. दवेाने िलनवार पलवत्र बनलवला आि,े आलि आज्ञा केली आि ेकी िी 

मोडिार् याांना मृत्युची लिक्षा द्यावी.  

 येिूने िे ऐकल,े आलि म्ििाला: दवेाच्या िब्दाचा खरा अथष िुम्िाला िमजला 

अिेल: ‘मला प्रेम िव े त्याग नको’िर िुम्िी जे लनरुपद्रवी आि े त्याचा लनर्ेध केला नििा. 

िलनवार पेक्षा मािूि अलधक मित्वाचा आि.े दिुर् या वेळी एका िलनवारी अिे घडले की 

जेव्िा येिू िभेि लिकवीि िोिा िेव्िा एक आजारी बाई त्याच्याकड ेआली आलि मदिीची 

याचना करू लागली. आलि येिूने लिला बरे करायला िुरुवाि केली.  

 िनािनी चचष-गुरु त्याच्यावर रागावल,े आलि लोकाांना म्ििाल:े ‘आठवड्याि ििा 

ददवि काम करण्यािाठी अििाि. मग येिूने त्या िनािनी कायद े पांलडिाांना लवचारले: 



िलनवारी एखाद्या माििाला मदि करि े चूक आि े अि े िुम्िाला वाटिे का? आलि काय 

उत्तर द्यावे िे त्याांना कळले नािी.  

 नांिर येि ू म्ििाला: खोटारड्यानो िलनवारी िुम्िी िुमचा बैल गोठ्यािून िोडून 

पािी पाजायला नेि नािी का? आलि िुमची मेंढी जर लवलिरीि पडली िर िलनवारीिी 

कोिीिी लिला बािरे काढिार नािी का? मािूि मेंढी पेक्षा दकिीिरी अलधक चाांगला आि:े 

िरी िुम्िी म्िििा की माििाला मदि करि े चूक आि.े मग िुम्िाला काय वाटिे आपि 

िलनवारी चाांगले की वाईट काम केल ेपालिजे? जीव वाचवला पालिजे की त्याचा नाि केला 

पालिजे. चाांगले काम नेिमीच केल ेपलिजे, िलनवारी िदु्धा.  

 येिूने एक ददवि जकािदाराला कर जमा करिाांना पालिले. त्या जकािदाराचे नाव 

मॅर्थयू िोिे. येिू त्याच्यािी बोलला आलि मॅर्थयूला िे िमजले, त्याची लिकवि त्याला 

आवडली आलि त्याने त्याला घरी बोलावले व त्याचा आदर ित्कार केला.  

 जेव्िा येि ूमॅर्थयचू्या घरी आला िेव्िा त्याचे कािी जकािदार व नालस्िक लमत्रिी 

िेथे जमल ेिोिे. येिूने त्याांचा लिरस्कार केला नािी िर िो आलि त्याचे लिष्य त्याांच्यािोबि 

बिल.े आलि िनािसयाांनी त्याला पालिल,े िे त्याच्या लिष्याांना म्ििाले: िुमचा गुरु 

जकािदार आलि नालस्िकाांबरोबर जेविो ि े किे काय? कारि िनािसयाांच्या लिकविी 

प्रमािे दवे नालस्िकाांिी कोििेिी िांबांध ठेवायला मना करिो. येिूने िे ऐकल,े आलि 

म्ििाला: जो चाांगल्या आरोग्याची बढाई मारिो त्याला वैद्याची गरज नििे िर िी आजारी 

माििाला अििे. दवेाच्या िब्दाचा अथष िमजून घ्या: मला प्रेम िव े आि े बळी नको. जे 

स्विःला िनािनी िमजिाि त्याांची श्रद्धा बदलण्यािाठी मी लिकवीि नािी, परांिु जे 

स्विःला नालस्िक िमजिाि त्याांच्यािाठी लिकविो.  

 जेरुिलेमावरून कािी िनािनी कायदपेांलडि येिूकड ेआले. आलि त्याांनी पालिले की 

त्याचे लिष्य, आलि येिू स्विः याांनी िाि न धिुाच भाकरी खाल्ल्या, आलि ि े िनािनी 

त्यािाठी त्याला दोर् दऊे लागल.े कारि िे स्विः िाट कि े धुवायचे आलि िे िि े

धुिल्यालिवाय जेवायचे नािी िी चचषची परांपरा काटेकोरपि ेपाळीि िोिे. आलि िे आपल े

िाि धुिल्यालिवाय बाजाराांिून कािीिी खाि निि.  



 आलि िनािनी कायद्याचे प्रचारक त्याला लवचारिाि: िू चचषची परांपरा का 

पाळीि नािीि भाकरी न धुिलले्या िािाि घेऊन खािोि? आलि त्याने त्याांना उत्तर ददले: 

िुम्िी िुमच्या चचषच्या परांपरा पाळिारे दवेाच्या आज्ञा मोडिा ि ेकि ेकाय? दवे िुम्िाला 

म्ििाला: ‘िुमच्या मािा लपत्याांचा आदर करा. परांिु िुम्िी अिी माांडिी केली की कोिीिी 

म्ििाव:े ‘मी माझ्या पालकाांना द्यायला पालिजे िे दवेाला दिेो’, आलि मग त्याला आपल्या 

मािा-लपत्याला पोिण्याचे बांधन रिाि नािी. म्ििजे िुम्िी चचषच्या परांपरा पाळून दवेाचा 

कायदा मोडिा. खोटारड्यानो! िुमच्या बद्दल इिाईिा या प्रेलर्िाने बरोबर िाांगू ठेवल ेआि:े 

कारि ि ेलोक माझ्यापुढे फक्त िब्दाने निमस्िक िोिाि, आलि त्याांच्या वािीने फक्त माझा 

आदर करिाि, त्यावेळी त्याांचे हृदय माझ्यापािून फार दरू अिि;े आलि कारि त्याांची 

माझ्या बद्दलची भीिी िी त्याांनी घोकलले्या मानवी कायद्याची आि.े मी त्याांच्याि 

आश्चयषकारक व अिामासय गोष्टी घडवून आिीन; त्याांच्या ििाण्या लोकाांचे ििािपि 

नािीिे िोईल, आलि त्याांच्या लवचारवांिाांची िमज कमी िोईल. श्रेष्ठाांपािून आपल्या इच्छा 

लपवून आपली काम ेअांधाराि करिार् याांचा लधक्कार अिो. ’  

 िर आिा िे िुमच्या बरोबर आि:े िुम्िी कायदा-दवेाच्या आज्ञा मध्ये जे मित्वाचे 

आि े त्याकड े दलुषक्ष करिा परांिु पेला धुण्यािारख्या िुमच्या परांपरा पाळिा. आलि येिूने 

लोकाांना आपल्या जवळ बोलावले आलि म्ििाला: िुमच्या पैकी िगळ्याांनी ऐका आलि 

िमजून घ्या: जे माििाच्या आि गेल्याने त्याला मलीन करील अि ेजगाि कािीच नािी; 

परांिु जे त्याच्यािून बािरे पडिे िे त्याला मलीन करू िकिे. प्रेम व दया िुमच्या हृदयाि 

अिू द्या, म्ििजे िवष स्वच्छ िोईल. ि ेिमजून घणे्याचा प्रयत्न करा.  

 आलि जेव्िा िो घरी परि गेला िेव्िा त्याच्या लिष्याांनी त्याला लवचारले की 

त्याच्या त्या िब्दाांचा अथष काय आि.े आलि िो म्ििाला: िुम्िालािी िमजल े नािी का? 

िुम्िाला ि ेिमजल ेनािी का की जे बाह्य, िारीररक, आि ेिे माििाला मलीन करू िकि 

नािी? कारि िे त्याच्या आत्म्याि नव्ि ेिर पोटाि जािे आलि िेथून पुसिा बािरे पडिे. फक्त 

जे त्याच्या आत्म्यािून बािरे पडिे िे माििाला मलीन करू िकिे. दषृ्टावा, व्यलभचार, 

बीभत्ििा, खुनीपिा, चौयष, लोभ, राग, फिविकू, ददवाळखोरी, अिूया, ननदा, गवष आलि 



प्रत्येक प्रकारचा मखुषपिा आलि िा द्रषु्टपिा मानवाच्या आत्म्यािून बािरे येिो आलि िोच 

फक्त त्याला मलीन करू िकिो.  

 त्यानांिर पािोव्िर िि आला, आलि येि ूजेरुिलेमला गेला व त्याने मांददराि प्रवेि 

केला. मांददराच्या अांगिाि गाई, बैल, आलि मेंढया िारखी गुरे आलि कबुिराांची खुराडी 

िोिी; आलि पैिे बदलिारे त्याांच्या गल्ल्या मागे बिले िोिे. ि े िवष दवेाला अपषि 

करण्यािाठी पालिजे िोिे. प्रािी मारून मांददराि अपषि केले जाि िोिे. अिा प्रकारे ज्यू 

लोकाांची प्राथषना िनािनी कायद्याच्या प्रचारकाांनी लिकवल्या प्रमािे चाले. येि ू मांददराि 

गेला, एक चाबूक लविला, िवष गुरे मांददरा िमोरच्या मांडपािून बािरे काढली, िवष कबुिरे 

उडवून लावली, आलि िवष पैि े उधळून टाकल,े आलि त्याांना अिा वस्िू मांददराि न 

आिण्याची िाकीद ददली.  

 िो म्ििाला: प्रेलर्ि इिाइिाने िुम्िाला िाांलगिले आि:े ‘दवेाचे घर ि े जेरुिलेम 

मधल े मांददर नािी, िर दवेाच्या लोकाांचे िपिूष जग ि े दवेाचे मांददर आि.े ’आलि प्रेलर्ि 

जरेलमयाने िुद्धा िुम्िाला िाांलगिले आि:े दवेाचे मांददर येथे आि ेया खोटेपिावर लवश्वाि ठेव ू

नका; यावर लवश्वाि ठेवू नका िर िुमच्या जीवनाि पररविषन करा: खोट्या ररिीने पारख 

करू नका, अनोळखी लोकाांची, लवधवाांची, ककवा अनाथाांची लपळविूक करु नका, लनरापराध 

रक्त िाांडू नका, आलि दवेाच्या मांददराि येऊन अिे म्ििू नका: आिा आम्िी िाांिपिे वाईट 

कामे करू िकिो. माझे घर चोराांचा अड्डा बनव ूनका.  

 आलि ज्यूांनी त्याला िरकि घेिली आलि म्ििाले: िू म्िििो की आमचा दवेाची 

िेवा करायचा मागष चुकीचा आि.े िू िे कि े लिद्ध करिार? आलि येि ू त्याांच्याकड ेवळून 

म्ििाला: ि ेमांददर पाडा आलि िीन ददविाि एक नवे लजवांि मांददर मी उभ ेकरीन. आलि 

ज्यू म्ििाल:े िू अचानक नवीन मांददर किे बाांधिार, जेथे ि ेमांददर बाांधायला चाळीि वरे् 

लागली? आलि येिू त्याांना म्ििाला: मी िुमच्यािी मांददरापेक्षा जे जास्ि मित्वाचे आि ेत्या 

लवर्यी बोलिो. जर प्रेलर्िाांच्या िब्दाांचा अथष िुम्िाला िमजला अििा िर िुम्िी आिा 

बोलिा िि ेबोलला नििा: ‘मी, दवे िुमच्या बललदानाने नव्ि,े िर िुमच्या एकमकेाांिील 



प्रेमाने आनांददि िोिो. ’जेव्िा लोक एकमेकाांवर प्रेम करिाि िे िांपूिष जग म्ििजे लजवांि 

मांददर अिि.े ’  

 आलि त्याने जे िाांलगिले त्यावर जेरुिलेमािील पुष्कळ लोकाांनी लवश्वाि ठेवला. 

परांिु बािरेच्या कोित्याच गोष्टींवर त्याचा स्विःचा लवश्वाि नव्ििा कारि त्याला मालिि 

िोिे की िवष कािी माििाच्या आिमध्य े आि.े एखाद्याने माििाची िाक्ष द्यावी याची 

त्याला गरज नव्ििी, कारि त्याला मािीि िोिे की माििाि आत्मा आि.े आलि येिूला 

एकदा िमारीयािून जायचे िोिे. जाकोबने त्याचा मुलगा जोिेफ याला ददलले्या जागेजवळ 

अिलले्या िामारीिनाच्या लिचर गावाजवळ िो आला. िेथे जाकोबची लविीर िोिी, आलि 

येिू प्रवािाि थकला अिल्याने िेथ ेबिला िेव्िा त्याचे लिष्य भाकरी आिण्यािाठी ििराि 

गेले.  

 आलि एक बाई पािी काढण्यािाठी लिचर मधून आली, आलि येिूने लिच्याकड े

लपण्यािाठी पािी मागीिले. िी त्याला म्ििाली: िू माझ्याकड े पािी किा मागिोि? 

कारि िुम्िी ज्यू आम्िा िमारीिनािी कािी िांबांध ठेवीि नािी. परांिु िो लिला म्ििाला: 

जर िू मला ओळखि अििीि आलि मी काय लिकविो िे िुला मािीि अििे िर िू अि े

बोलली नििीि, परांिु मला लपण्यािाठी पािी द ेआलि मी िुला जीवनाचे पािी दईेन. जो 

या लवलिरीिील पािी लपिो त्याला पुसिा ििान लागिे, परांिु जो जीवनाचे पािी प्रािन 

करील िो कायमचा िृप्त िोईल, आलि िे त्याला िावषकाललक जीवनाकड ेनेईल.  

 त्या बाईला िमजले की िो दवैी गोष्टींलवर्यी बोलि आि,े आलि त्याला म्ििाली: 

मला ददििे की िू प्रेलर्ि आििे आलि मला लिकवू इलच्छिोि. परांिु िू एक ज्यू आििे व मी 

एक िामारीिन आि,े िू मला दवैी गोष्टी किा लिकवू िकिोि? आमचे लोक या 

पवषिावरील दवेाची प्राथषना करिाि. िर िुम्िी ज्यू म्िििा की दवेाचे घर फक्त 

जेरुिलेमािच आि.े िू मला दवैी गोष्टी लिकव ूिकि नािीि, कारि िुमचा एक धमष आि े

आलि आमचा दिुरा. िेव्िा येिू लिला म्ििाला: बाई माझ्यावर लवश्वाि ठेव, अिी वेळ 

आली आि,े जेव्िा लपत्याची प्राथषना करण्यािाठी लोक या पवषिाजवळ ककवा जेरुिलेमला 

येिार नािीि. िी वेळ आलेली आि ेजेव्िा खरे दवेाची उपािना करिारे, स्वगीय लपत्याचा 



आदर आत्म्याने आलि त्याांच्या कृत्याने करिील. लपत्याला अिा उपािकाांची गरज आि.े दवे 

आत्मा आि ेया त्याच्या म्ििण्याचा अथष त्या बाईला िमजला नािी, आलि िी म्ििाली: मी 

ऐकले आि ेकी दवेाचा िांदषे्टा येिार आि,े ज्याला िे अलभलर्क्त (anointed) म्िििाि. िो 

आम्िाला िवषकािी िाांगेल.  

 येि ू लिला म्ििाला: मी िा आि े जो िुझ्यािी बोलि आि.े यापके्षा जास्ि कािी 

अपेक्षा करू नकोि. त्यानांिर येि ूज्यूांच्या दिेाि आला आलि त्याच्या लिष्याांबरोबर रालिला 

व त्याांना त्याने लिकलवल.े त्यावेळी जॉन िालीिष जवळ उपदिे करीि िोिा, आलि लोकाांना 

एनोन नदीि स्नान िांस्कार दिे िोिा, कारि अजून त्याला बांददवािाि टाकल ेनव्ििे. आलि 

जॉनच्या व येिूच्या लिष्याि जॉनच्या स्नान िांस्काराने स्वच्छ करिे ककवा येिचू्या 

लिकविीि अलधक चाांगले कोि यावर वाद उफाळून आला. आलि िे जॉनकड ेआले आलि 

त्याला म्ििाल:े िू पाण्याने स्वच्छ करिोि, परांिु येि ू फक्त लिकविो, आलि िवषजि 

त्याच्याकड ेजािाि िू त्याच्यालवर्यी काय म्िििील?  

 जॉन म्ििाला: दवेाने लिकवल्या लिवाय माििू स्विः कािी लिकवू िकि नािी. 

जो पृर्थवी लवर्यी बोलिो िो पृर्थवीचा अििो, परांिु जो दवेा लवर्यी बोलिो िो दवेाकडून 

आलेला अििो. बोललले े िब्द दवेाकडून आलले े आििे की नािीि ि े लिद्ध करिा येिार 

नािी. दवे आत्मा आि;े िो मोजिा येिार नािी आलि लिद्ध करिा यिेार नािी. ज्याला 

आत्म्याचे िब्द िमजिाि िो आत्म्यापािून आि े ि े लिद्ध िोिे. पतु्रावर प्रेम करिार् या 

लपत्याने त्याच्यावर िवष कािी िोपवल ेआि.े जो पुत्रावर लवश्वाि ठेविो त्याला जीवन प्राप्त 

िोिे, परांिु जो पतु्रावर लवश्वाि ठेवीि नािी त्याला जीवन नििे. दवे िा माििािील आत्मा 

आि.े त्यानांिर िनािसयाांपैकी एक येिूकड ेआला आलि त्याला त्याने जेविािाठी बोलावले. 

येिू आि गेला आलि टेबलाजवळ बिला. त्या िनािनी माििाच्या लक्षाि आले की येिूने 

जेविापूवी िाि धुिल े नािीि िेव्िा त्याला आश्चयष वाटले. येि ू त्याला म्ििाला: िुम्िी 

िनािनी बािरेून िवष धऊुन ठेविा, पि िुमच्या आिून िवष स्वच्छ आि ेका? िवष मानवावर 

दया करा आलि िवष स्वच्छ िोईल.  

 आलि िो िनािनी माििाच्या घराि अििाांनाच त्या ििरािील एक वाईट काम 

करिारी बाई िेथ ेआली. लिला कळले िोिे की यिेू त्या घराि िोिा. आलि िेथ ेआली आलि 



लिने अत्तराची एक बाटली आिली. आलि िी त्याच्या पायािी गुडघे टेकून रडली, आलि 

आपल्या आिवाांनी त्याचे पाय ओल ेकरीि आपल्या केिाांनी िे पुिल ेआलि त्याांच्यावर अत्तर 

ओिले.  

 त्या िनािनी माििाने िे पालिले आलि स्विःिी म्ििाला: जवळजवळ िो प्रेलर्ि 

अिण्याची िकयिा नािी. िो जर खरेच प्रेलर्ि अििा िर त्याचे पाय धिुारी बाई कोित्या 

प्रकारची आि ेिे त्याला कळले अििे: त्याला कळले अििे की िी बाई वाईट काम करिारी 

आि ेआलि लिला त्याने आपल्याला स्पिष करू ददला नििा.  

 येि,ू त्याच्या लवचाराचा अांदाज घेऊन त्याच्या कड ेवळला आलि म्ििाला: मला 

काय वाटिे िे मी िाांगू का? िोय िाांगा, त्याचा यजमान उत्तरला: मग येिू म्ििाला: एक 

धसयाचे दोन दिेेकरी िोिे, एक पैिाच्या पाचि ेनाण्यािाठी िर दिुरा पाच नाण्यािाठी. 

आलि दोघाांकडिेी परि करायला कािीच नव्ििे. आलि धनकोने दोघाांनािी माफ केल.े त्या 

दोघापैकी कोि धनकोवर जास्ि प्रमे करील व त्याची काळजी घेईल अि े िुला वाटिे? 

यजमान उत्तरला: अथाषिच ज्याच्याकड ेजास्ि पैिे द्यायचे िोिे िो. मग येिूने त्या बाईकड े

बोट दाखवल ेआलि म्िटले: या स्त्ीचे आलि िुझ ेििेच आि.े िू स्विःला िनािनी िमजिोि. 

आलि त्यामुळे लिान कजषदार आििे; आलि िी स्विःला वाईट काम करिारी म्ििून मोठी 

कजषदार िमजिे. मी िुझ्या घराि आलो आलि िू मला पाय धुण्यािाठी पािी ददले नािीि; 

लिने िे लिच्या अश्रुांनी धिुले व केिाांनी पिुल.े िू मला चुांबन घेिल ेनािीि, परांिु िी माझ्या 

पायाांची चुांबने घेि आि.े िू मला माझ्या केिाला लावण्यािाठी िेल ददल ेनािीि परांिु लिने 

माझ्या पायावर मौल्यवान अत्तराने अलभर्ेक anointsकेला. जो स्विःला िनािनी िमजिो 

िो प्रेमाची कामे करू िकि नािी; फक्त जो स्विःला वाईट कामे करिारा िमजिो िोच िी 

करू िकिो. आलि प्रेमाच्या कामामुळे िवष गोष्टींची क्षमा लमळू िकिे. आलि िो लिला 

म्ििाला: िुझा दषृ्ट्पिा िुला माफ करण्याि आला आि.े आलि येि ू म्ििाला: माििू 

स्विःला काय आि े अिे िमजिो यावर िवषकािी अवलांबून अििे. जो स्विःला चाांगला 

िमजिो िो चाांगला नििो, परांिु जो स्विःला वाईट िमजिो िो चाांगला अििो.  



 आलि त्याने आिखी म्िटल:े दोन मािि ेदवेळाि प्राथषनेिाठी आली. एक िनािनी 

िोिा, आलि दिुरा tax farmer जकािदार.  

 िनािनी माििाने प्राथषना केली: ि ेदवेा मी िुझे आभार मानिो, कारि मी इिर 

माििािारखा नािी, कां जूर् नािी, ककवा स्वैराचारी नािी, ककवा फिविारा नािी, ककवा 

त्या जकािदारा िारखा लबाड नािी. मी आठवड्यािून दोनदा उपवाि करिो. आलि माझ्या 

िांपत्तीिील दिावा लिस्िा दान करिो. परांिु िो जकािदार लाांब उभा िोिा, त्याने स्वगाषकडे 

वर पिायचे धाडि केले नािी पि आपली छािी बडवीि म्ििि िोिा, दवेा माझ्या िारख्या 

पाप्याकड ेपिा.  

 िी िनािनी माििाच्या प्राथषने पके्षा अलधक चाांगली प्राथषना िोिी. कारि जो 

स्विःला उच्च िमजिो िो स्विःला क्षुद्र करिो. आलि जो स्विःला नम्र करिो िो स्विःला 

मोठे बनविो. मग जॉनचे कािी लिष्य यिेूकड ेआले आलि म्ििाल:े आम्िी आलि िनािनी 

पुष्कळ उपवाि करिो िर िुझे लिष्य उपवाि का करीि नािीि? दवेाचा कायदा उपवाि 

करायची आज्ञा करिो. आलि येि ूत्याांना म्ििाला: लग्नाि नवरदवे अििाना कािाला वाईट 

वाटि नािी. फक्त नवरदवे लनघून गेल्यावर िवष दःुखी िोिाि.  

 लजवांि अििाांना एखाद्याने दःुख करू नये. दवेाची बाह्य िेवा प्रेमाच्या कृत्याांिी 

जोडिा येिार नािी. दवेाच्या बाह्य िेवेची जुनी लिकवि आपल्या िेजार् यावर कृिीने प्रेम 

करण्याच्या माझ्या नव्या लिकविीिी जोडिा यिेार नािी. माझी लिकवि जुसयािी जोडि े

म्ििजे नव्या कपड्यािील िुकडा फाडून जुसया कपड्याला लिवण्यािारख ेआि.े नवीन फाटून 

जाईल आलि जुना (रफू) दरुुस्ि िोिार नािी. एकिर माझी िवष लिकवि स्वीकारावीच 

लागेल ककवा िवष जुनी, आलि माझी लिकवि स्वीकारल्यावर जुनी िुध्दीकरिाची, 

उपवािाची, आलि िलनवार पाळण्याची लिकवि पाळिा येि े अिकय आि-ेजिी नवी 

वाईन जुसया वाईनच्या चामडी पात्राि ओििा येिार नािी, ककवा जुने चामड ेफाटेल आलि 

वाईन िाांडून जाईल. नवी वाईन नव्या चामडी पात्राि ठेवल्याि दोसिी रटकिील.  

  

  



३  

 

जीवनाचे उगमस्थान  

 

मानवाचे जीवन लपत्याच्या आत्म्यापािून उत्पन्न िोिे.  

 

‘िुझे नाव पलवत्र िोवो’  

 

 नांिर जॉनचे कािी लिष्य यिेूला लवचारायला आल े की जॉन ज्याच्यालवर्यी 

बोलला िो िूच आििे का: जो दवेाचे राज्य उघड करील आलि आत्म्याने मानवाचे 

नूिनीकरि करील. येि ूउत्तर दिे म्ििाला: िुम्िी स्विःच पिा आलि लिकवि ऐका आलि 

जॉनला िाांगा दवेाचे राज्य िुरु झाल ेआि ेकी नािी आलि लोक आत्म्याने नवचैिसय प्राप्त 

करिाि की नािी. मी कोित्या दवेाच्या राज्याचा उपदिे करिो िे त्याला िाांगा. प्रेलर्िाांनी 

िाांगीिले आि,े जेव्िा दवेाचे राज्य येईल िेव्िा िवष लोक िखुी िोिील. त्याला िाांगा की 

माझे दवेाचे राज्य अि ेअिेल की, गरीब आलि ििेच ज्याला लिकवि िमजेल िो प्रत्येकजि 

िुखी िोईल.  

आलि जॉनच्या लिष्याांना जाऊ ददल्यानांिर, जॉनने जािीर केलेल्या दवेाच्या राज्या 

लवर्यी येिू लोकाांिी बोलू लागला. िो म्ििाला: जेव्िा िुम्िी जॉनकड ेबाप्तीज्मा घेण्यािाठी 

ओिाड प्रदिेाि गेलाि िेव्िा िेथ े काय पिायला गेलाि? िनािनी कायद्याचे गुरु दखेील 

जॉनला पिायला गेल े िोिे, परांिु िो किालवर्यी बोलिो िे त्याांना कळले नािी, आलि 

त्याला त्याांनी कािीच मित्व ददल ेनािी. िे िनािनी कायद्याचे गुरु त्याांनी िोधून काढललेे, 

आलि एकमेकाांकडून ऐकलेल,े ककवा त्याांनी ियार केलले ेकायद ेफक्त मानिाि; परांिु जॉन 



काय म्िििो ककवा मी काय म्िििो, िे िे ऐकि नािीि आलि त्याांना िमजि नािी. जॉन जे 

म्िििो त्यापेक्षा िो अज्ञाि प्रदिेाि िो उपवाि करिो एवढेच त्याांना िमजले आि ेआलि िे 

म्िििाि: ‘त्याच्याि िैिान आि.े मी जे म्िििो त्यापेक्षा त्याांना एवढेच िमजले आि ेकी मी 

उपवाि करीि नािी. आलि िे म्िििाि: ‘िो जकािदार आलि पापी लोकाांबरोबर जेविो 

खािो-िो त्याांचा लमत्र आि.े ’िे रस्त्यावरच्या मुलाांिारख ेआििे जे एकमेकािी बडबडिाि 

आलि कोिी त्याांचे ऐकि नािी याचे त्याांना आश्चयष वाटिे. आलि िुम्िी त्याांचे ििािपि िे 

काय करिाि यावरून ठरवाल. जर िुम्िी जॉनकड े भारी कपड्यािील एखादा मािूि 

पिायला गेलाि-का? अिी मािि े यथेे मिालाि राििाि. मग अज्ञािाि काय पिायला 

िुम्िी गेला िोिाि? जॉन इिर प्रेलर्िािारखा आि ेम्ििून िुम्िी गेलाि काय? ििा लवचार 

करू नका. जॉन िा प्रेलर्ि इिरा िारखा नािी. िो िवष प्रेलर्िाांपेक्षा अलधक आि.े इिराांनी 

पुढे काय घडले त्याचे भलवष्य केले. िो काय आि ेिे जािीर करिो की: जि,े दवेाचे राज्य येथे 

पृर्थवीवर िोिे, आलि आि.े मी िुम्िाला खरोखर िाांगिो: जॉन पके्षा मोठा कोिी आज पयंि 

जसमाला आला नािी. त्याने दवेाचे राज्य पृर्थवीवर जािीर केल ेआलि म्ििनू िो िवांच्या वर 

आि.े कायदा आलि प्रेलर्ि याांची जॉन येईपयंि गरज िोिी, परांिु आिा त्याने जािीर केल े

आि ेकी दवेाचे राज्य पृर्थवीवर आि ेआलि जो प्रयत्न करील िो त्याि प्रवेि करू िकेल.  

 आलि कािी िनािनी त्याच्याकड े आले आलि त्याला लवचारले: किे आलि कधी 

दवेाचे राज्य येिार आि?े आलि त्याने त्याांना उत्तर ददल:े ज्या दवेाच्या राज्याचा मी उपदिे 

करिो िे पूवीच्या प्रेलर्िाांनी िाांलगिलेल ेनािी. त्याांनी िाांलगिल ेिोिी की दवे वेगवेगळी दशृ्य 

लचसि ेघेऊन येईल, परांिु मी दवेाच्या राज्याच्या येण्याचे बोलिो िे डोळ्याने पाििा येिारे 

नािी. आलि जर िुम्िाला कोिी िाांलगिले: पिा िे आले आि,े ककवा येि आि;े ककवा, पिा, िे 

येथे आि,े ककवा िेथे; त्याांच्यावर लवश्वाि ठेवू नका. दवेाचे राज्य एखाद्या ठरालवक वेळी 

ककवा स्थळी नािी. िे लवजेच्या प्रकािा िारख-ेयेथ,े िेथे आलि िवष रठकािी आि.े आलि 

त्याला काळ ककवा वेळ नािी, कारि दवेाचे राज्य जे मी िाांगिो िे िुमच्यामध्ये आि.े  



 त्यानांिर, िनािसयापैकी एक लनकोदमेि नावाचा ज्यू ित्ताधारी, रात्री येिूकड े

आला आलि म्ििाला: िू लोकाना िलनवार पलवत्र पाळायला, ककवा स्वच्छिा पाळायला, 

ककवा बळी अपषि करायला, ककवा उपवाि करायला मना करिोि, आलि िू मांददर नष्ट 

करायला लनघाला आििे, आलि िू म्िििोि की दवे आत्मा आि ेआलि दवेाचे राज्य आपल्या 

मध्ये आि.े  

 दवेाचे राज्य म्ििजे काय आि?े  

 आलि येिूने त्याला उत्तर ददले: ि ेजािून घ्या की जर मािूि स्वगाषपािून जसमाला 

आला आि ेत्याच्यामध्य ेस्वगीय अि ेकािीिरी अिलेच पालिजे. िुम्िी पुसिा जसमाला आलेच 

पालिजे.  

 लनकोदमेिला ि ेिमजले नािी, आलि म्ििाला: िरीर घेऊन जसमाला आलेला व 

मोठा झालेला मािूि, परि आपल्या आईच्या गभाषियाि जाऊन किा नव्याने जसम घेऊ 

िकेल? आलि येिूने त्याला उत्तर ददल:े मी काय म्िििो िे िमजून घ:े मी म्िििो मािूि 

फक्त िरीरापािून जसमाला आललेा नािी परांिु आत्म्यापािून िुद्धा जसमाला आललेा आि,े 

म्ििून प्रत्येक मािूि िरीर आलि आत्म्यापािून जसमला आि,े आलि म्ििून दवेाचे राज्य 

त्याच्यामध्ये आि.े िरीराने िो िरीर आि,े िरीरािून आत्म्याचा जसम िोऊ िकि नािी; 

आत्मा िा आत्म्यापािूनच येऊ िकिो. आत्मा िी िुमच्यािील लजवांि गोष्ट आि ेजी स्वािांत्र्य 

आलि लववेक या मध्ये जगिे; िी अिी गोष्ट आि े लिला आदी ककवा अांि नािी ि े िुम्िाला 

मािीि आि े आलि िी आपल्यामध्ये आि े ि े प्रत्येक माििाला जािविे. मग आपि 

स्वगाषपािून जसमलोच आिोि अि ेमी म्िििो िेव्िा िुम्िाला आश्चयष का वाटिे?  

 लनकोदमेि म्ििाला: अजूनिी मला अिे कािी अिेल अिे वाटि नािी. िेव्िा येि ू

त्याला म्ििाला: जर िुला ि ेिमजि निले िर िू कोित्या प्रकारचा गुरु आििे? िमजून घ े

की मी कोित्यािी गुढ गोष्टीलवर्यी बोलि नािी; आपि िवष जि जे जाििो त्यालवर्यी मी 

बोलिो, आलि आपि िवषजि पाििो त्याची खात्री दिेो. जे परृ्थवीवर आलि िुमच्यामध्य े



आि ेत्यावर िुमचा लवश्वाि निले िर जे स्वगाषि आि ेत्यावर किा लवश्वाि ठेविार? अजून 

कोिीिी स्वगाषि गेलेला नािी आलि आपल्याकड ेफक्त माििू आि ेजो स्वगाषिून आला आि े

आलि िो स्विः स्वगाषचा आि.े िा स्वगीय मानवाचा पुत्र उांचावला पालिजे, की िवष 

त्याच्यावर लवश्वाि ठेविील आलि नष्ट िोिार नािीि िर स्वगीय जीवन प्राप्त करिील. 

मानवाच्या लवनािािाठी नव्ि े िर त्याच्या भल्यािाठी दवेाने त्याचा पुत्र स्विःप्रमाि े

मानवाि नबबलवला आि.े त्याने त्याला ददले आि ेकी प्रत्येकाने त्याच्यावर लवश्वाि ठेवावा 

आलि नाि पावू नय े िर िावषकाललक जीवन प्राप्त करावे. त्याने त्याचा िा पुत्र(ि े आिले 

जीवन) मानवाच्या जगाि त्याचा नाि करण्यािाठी आिला नािी, परांिु त्याचा पुत्र (ि े

आिले जीवन) अिािाठी पुढे आिल ेकी मानवी जगाने त्याच्या िारख ेजगावे.  

 जो आपले जीवन ह्या मानवाच्या पुत्राला वाहून घेिो िो मृत्यू पावि नािी, परांिु 

खरे जीवन काय आि ेयावर लवश्वाि न ठेवल्याने जो आपल ेजीवन त्याला वाहून घेि नािी, 

िो स्विःचा नाि करिो. मृत्य ूयाच्याि आि ेकी, जीवन या जगाि आल ेआि,े पि मािि े

त्या जीवनापािून दरू जाि आििे.  

 मानवाचे जीवन म्ििजे प्रकाि आि;े प्रकाि जगाि आला, पि मानव 

प्रकािाऐवजी अांधारालाच पिांि करिो, आलि प्रकािाकड ेजाि नािी. जो वाईट काम ेकरिो 

िो आपली कृत्ये ददिू नयेि म्ििून प्रकाि टाळिो, आलि अिाप्रकारे स्विःला जीवनापािून 

वांलचि ठेविो. परांिु जो ित्याि जगिो िो आपली कृत्ये ददिावी म्ििून प्रकािाकड ेजािो, 

आलि िो जीवन प्राप्त करिो आलि दवेािी एकरूप िोिो.  

 जिी िुम्िी कल्पना करिा-की दवेाचे राज्य ठरालवक वेळी आलि ठरालवक रठकािी 

िवष माििाांिाठी येिार आि े ििे स्वगाषचे राज्य आि े अि े िमजूच नका-िर अि:े िवष 

जागाि नेिमीच कािी लोक अििाि िे मानवाच्या स्वगीय पुत्रावर अवलांबून राििाि, 

आलि िेच या राज्याचे पतु्र िोिाि; जे इिर त्यावर अवलांबून रिाि नािीि िे नाि पाविाि. 

मानवािील आत्म्याचा लपिा िा आपल्याला त्याचे पुत्र मानिार् याांनाच लपिा अििो. आलि 

म्ििून िेच फक्त त्याच्या दषृ्टीने अलस्ित्वाि आििे ज्याांनी आपल्यामध्ये त्याने जे ददले आि ेिे 

रटकवल ेआि.े  



 त्यानांिर येिूने दवेाचे राज्य म्ििजे काय आि ेि ेलोकाांना स्पष्ट करायला िुरुवाि 

केली, आलि त्याने िे त्याांना बोधकथा द्वारे लिकलवले.  

 िो म्ििाला: िेिकरी ज्या प्रमािे आपल्या िेिाि धासय पेरिो त्याप्रमािे लपिा-जो 

आत्मा आि े िो आकलन िक्तीची पेरिी करिो. िो िांपूिष िेिाि कोििे बीज कोठे पडले 

याचा लवचार न करिा पेरिी करिो. आलि कािी बी रस्त्यावर पडिे आलि पक्षी येिाि व िे 

खाऊन टाकिाि. दिुरे बी दगडामध्ये पडिे आलि िे रुजले िरी त्याच्या मुळाांना जागा 

निल्याने मरून जािे. दिुरे पुसिा कडू दवण्यावर पडिे आलि कडू दविा त्याला दाबून 

टाकिो त्यामुळे त्याला किि े आली िरी िी भरि नािीि. परांिु दिुरे बीज चाांगल्या 

जलमनीवर पडिे आलि वाढिे आलि फुकट गेलेल्या बीजाची भरपाई करिे, त्याला किि े

येिाि जी भरिाि, आलि जी िीिपट, ककवा िाठपट ककवा िांभरपट उत्पन्न दिेाि. म्ििून 

दवेानेिी आत्म्याच्या प्रिारिाची पेरिी मानवाि केली आि:े कािीमध्ये िी िरवून जािे 

परांिु इिराांमध्ये िांभरपट उत्पन्न दिेे. या िेवटच्यािून दवेाचे राज्य िाकार िोिे.  

 म्ििून दवेाचे राज्य म्ििजे िुम्िी कल्पना करिा ििे-की दवे िुमच्यावर राज्य 

करण्यािाठी येईल अि े नािी. दवेाने आत्म्याची पेरिी केललेी आि,े आलि जे त्याला 

रटकविील त्याांच्यामध्य ेदवेाचे राज्य अिले.  

 दवे माििाांवर जबरदस्िी करीि नािी, परांिु परेिी करिार् या प्रमािे, जलमनीवर 

बी पेरिो आलि त्याचा अलधक लवचार करीि नािी. बी स्विःच लभजून फुगिे, अांकुरि,े 

पल्लवीि िोिे, दठे काढिे आलि किि े धासयाने भरून जािाि. जेव्िा लपकून ियार िोिे 

िेव्िा िेिकरी कापिार् याांना लपक गोळा करण्यािाठी पाठविो. त्याच प्रमािे दवेाने त्याचा 

पुत्र–आत्मा-जगाला ददला; आलि िो जगािच वाढि आि,े आलि त्या आत्म्याचे पुत्र दवेाचे 

राज्य घडवीि आििे.  

 एखादी बाई कलिक मळण्याच्या भाांड्याि पीठामध्ये इस्ट टाकून लमिळून ठेविे. 

नांिर िी अलधक लमिळीि नािी िर त्या इस्ट आलि पावाला वर येऊ दिेे. जो पयंि मािि े

लजवांि अििाि िो पयिं दवे त्याांच्या जीवनाि ढवळाढवळ करीि नािी. त्याने जगाला 

आत्मा ददला आलि आत्मा माििाि वििो, आलि जे त्या आत्म्याने जगिाि िे दवेाचे राज्य 



स्थापन करिाि. कारि आत्म्यािाठी पाप ककवा मृत्यू नािी. मृत्य ूआलि पाप ि ेिरीराकरिा 

अलस्ित्वाि आििे आत्म्यािाठी नव्ि.े  

 दवेाच्या राज्याची िुलना पुढील गोष्टीिी करिा येईल: एका िेिकर् याने चाांगल े

लबयािे आपल्या िेिाि पेरल.े िो िेिकरी म्ििजे आत्मा, लपिा; िेि म्ििजे जग; चाांगले 

लबयािे म्ििजे दवेाच्या राज्याचे पुत्र. नांिर िो िेिकरी झोपायला आडवा झाला आलि ित्र ू

येऊन त्याने गवि पेरल.े िो ित्रू म्ििजे मोि आलि गवि ि े त्याला बळी पडिार् याचे 

प्रलिलनधी िोय. मग कामकरी िेिकर् याकड ेआल ेआलि म्ििाल:े िुम्िी वाईट लबयािे पेरलेि 

काय? िुमच्या िेिाि गवि वाढलेले आि.े आम्िाला िे ननदन काढण्याि पाठवा. आलि िो 

िेिकरी म्ििाला: नको, ििे करू नका, िे गवि ननदि अििाना गहू पायाखाली िुडवाल. 

त्याांना एकत्र वाढू द,े जेव्िा पीक ियार िोईल िेव्िा कापिार् याांना मी गवि वेगळे जमा 

करून जाळायला िाांगेन, परांिु गहू मी कोठाराि िाठवीन. पीक कापिी म्ििजे मानवी 

जीवनाचा अांि, पीक काढिारे म्ििजे स्वगाषिील िक्ती. त्या गवि जाळून टाकिील पि गहू 

चाळून एकत्र केला जाईल. िर जीवनाच्या िेवटी जे िात्पुरिे भाि आििे िे नष्ट िोिील, 

आलि आत्म्याचे ित्य जीवन फक्त बाकी रािील. पाप आत्म्यािाठी-लपत्यािाठी अलस्ित्वाि 

नािी. आत्मा त्याला ज्याची गरज आि े िेच ठेविो आलि जे त्याचे नािी िे त्याच्यािाठी 

आलस्ित्वाि नििे.  

 दवेाचे राज्य कोळ्याच्या जाळ्यािारखे अिि.े िे िमुद्राि पिरल्यावर िगळ्या 

प्रकारचे मािे पकडिे, आलि जेव्िा िे बािरे काढले जािे िेव्िा, ककमििूसय मािे वेगळे 

काढून परि िमुद्राि फेकल ेजािाि. ििेच युगाच्या िेवटी घडले: स्वगीय िक्ती चाांगल े िे 

घेिील आलि वाईट लाांब टाकण्याि येईल. आलि जेव्िा त्याने बोलून िांपवल,े िेव्िा त्याच्या 

लिष्याांनी त्याला त्या बोधकथेचा अथष काय अि े लवचारले. आलि िो त्याांना म्ििाला: या 

बोधकथा दोन प्रकारे िमजूनच घ्यायच्या आििे. मी या कथा िाांगिो कारि कािी 

िुमच्यािारखे माझे लिष्य आििे, जे जाििाि दवेाचे राज्य किाचे बनले आि,े आलि 

जाििाि की िे प्रत्येक माििाि आि,े आलि त्याि प्रवेि किा करावा; परांिु इिर ि ेिमजि 

नािीि. िे बघिाि पि त्याांना ददिि नािी, िे ऐकिाि पि त्याांना िमजि नािी, कारि 



त्याांची हृदये मठ्ठ(gross) झाली आििे. म्ििनू या बोधकथा मी अिा दोन अथाषने, या 

लोकाांिाठी आलि त्या लोकाांिाठी िाांगिो. दिुर् याांिाठी मी दवेालवर्यी बोलिो, त्याचे राज्य 

त्याच्यािाठी काय आि,े आलि त्याांना िे िमजेल. परांिु िुमच्यािाठी मी दवेाचे राज्य 

िुमच्यािाठी काय आि-ेजे राज्य िुमच्यामध्ये आि ेत्या िांबांधी बोलिो.  

 आलि पिा िुम्िाला परेिार् याची बोधकथा बरोबर िमजली. िुमच्यािाठी त्या 

बोधकथेचा अथष अिा आि:े िगळ्याांिाठी ज्याांना दवेाच्या राज्याचा अथष िमजललेा आि,े 

परांिु िो हृदया पािून स्वीकारललेा नािी, वाईट प्रवृत्ती येऊन जे पेरललेे आि े िे 

त्याच्याकडून लुटून नेिाि; ि े रस्त्यावर पडलेल े बीज. जे खडकाि पेरले जािे, िो पटकन 

आलि आनांदाने लिकवि स्वीकारिो पि लिला मुळे नििाि आलि थोड्या वेळािाठी 

स्वीकारिो, आलि दबाव आला आलि दवेराज्याच्या अथाषवरून लिक्षा िोऊ लागल्याि, िो 

िाबोडिोब नाकारिो. जे कडू धासयाि पेरलेल े बीज आि े िे म्ििजे जो राज्याचा अथष 

िमजिो, परिू जगािील काळज्या आलि श्रीमांिीचा िव्याि त्याच्यािील अथाषला गुदमरवून 

टाकिाि आलि िो फळ धरि नािी. आलि जे चाांगल्या जलमनीवर पेरललेे बीज म्ििजे जो 

राज्याचा अथष िमजिो आलि आपल्या हृदयाि जपिो; त्याला फळ येिे िांभरपट, िाठपट, 

ककवा िीिपट. त्याच्यािाठी जो आत्म्याला ठेवून घेिो त्याला जास्ि ददले जािे; परांिु जो 

त्याला ठेवीि नािी त्याचाकडून िवषकािी काढून घेिले जािे. िर बघा िुम्िी या बोधकथा 

किा िमजून घेिा. फिविूक, वाईट-कृत्ये, आलि नचिा याांना िरि न जािा त्या अिा 

प्रकारे िमजून घ्या की िीिपट, िाठपट, ककवा िांभरपट उत्पन्न द्याल.  

 स्वगाषचे राज्य आपल्या आत्म्याि िूसयािून लनमाषि िोिे पि िवषकािी दिेे. िे बचष 

वृक्षाच्या बी िारखे अििे, जे फारच लिान अििे, परांिु जेव्िा वाढिे िेव्िा त्याचा फार 

मोठा वृक्ष िोिो व त्यावर आकािािील पक्षी आपली घरटी बाांधिाि.  

  



४  

दवेाचे राज्य  

म्ििून जीवन आलि आम्िी िवष मानव िी लपत्याची इच्छा आि.े  

“िुझे राज्य येवो”  

 येिू ििराि व गावाि दफरून लपत्याच्या इच्छेप्रमािे वागण्याचे िखु लोकाांना 

लिकालवि िोिा. आलि त्याला दःुख िोि िोिे की लोक खरे जीवन काय अिि ेि ेमािीि 

निल्याने त्राि ििन करीि िोिे. मेंढपाळ निलले्या इिस्ििः पाांगलेल्या मेंढराप्रमािे लोक, 

कारि मािीि अिल्या लिवाय, दःुख िोिि िोिे व स्विःला छळीि िोिे. एकदा येिकूड े

पुष्कळ लोक त्याची लिकवि ऐकण्यािाठी आले आलि एका पवषिावर गेल े आलि बिले. 

त्याचे लिष्य त्याच्या िभोविी िोिे. आलि त्याने लपत्याची इच्छा काय आि े िे लोकाांना 

लिकवायला िुरुवाि केली. िो म्ििाला: गरीब आलि बेघर लोक भाग्यवान आििे, कारि िे 

दवेाच्या इच्छेप्रमाि े जगिाि. जर त्याांना भूक लागली िर िे िृप्त केल े जािील, आलि िे 

दःुखी आलि रडि अििील िर त्याांचे िाांत्वन केले जाईल. लोक त्याांचा लिरस्कार करीि 

अििील, बाजूला ढकलीि अििील, आलि िाकून लावि अििील, त्याचा त्याांना आनांद वाटू 

द,े कारि दवेाचे लोक नेिमी अिेच वागवल ेगेले आििे आलि त्याांना स्वगीय पाररिोलर्क 

लमळेल. परांिु श्रीमांिानी दःुख करावे कारि त्याांना िवे िे अगोदरच लमळाले आिे. आलि 

आिखी कािी लमळिार नािी. आिा िे िृप्त आििे पि त्याांना िदु्धा भकू लागेल. आिा िे 

आनांदाि आििे, पि िे िुद्धा दःुखी िोिील. ज्याांची िवषजि स्िुिी करिाि त्याांनीिी दःुख 

करावे कारि फक्त फिविूक करिार् याांची िवषजन स्िुिी करिाि.  

 गरीब आलि बघेर लोक भाग्यवान आििे; परांिु फक्त बािरेून गरीब नव्ि े िर 

आत्म्याने गरीब अििील िर िे भाग्यवान आििे जिे मीठ खारट अिले िरच चाांगल ेअििे 

नुििे ददिायला लमठािारखे अिून उपयोग नािी.  

 म्ििून िुम्िी गरीब आलि बेघर जगाचे लिक्षक आिाि; जर िुम्िाला ि े मािीि 

अिेल की गरीब आलि बेघर अिण्याि खरे िखु आि े िर िुम्िी भाग्यवान आिाि. परांिु 



िुम्िी फक्त बािरेुन गरीब अिाल, िर चव निलेल्या लमठाप्रमािे िुमचा कािीच उपयोग 

नािी. िुम्िी जगाचा प्रकाि आिाि, म्ििून िुमचा प्रकाि लपवू नका िर लोकाांना िो पाहू 

द.े जेव्िा एखादा माििू मेिबत्ती पटेविो िेव्िा िी बाकाखाली ठेवि नािी िर खोलीिील 

िवांना उजेड लमळावा म्ििून टेबलावर ठेविो. म्ििून िुम्िी िुध्दा िुमचा प्रकाि झाकून ठेव ू

नका िर िुमच्या कृिीने दाखवून द्या, लोकाांना ददिेल की िुमच्याजवळ ित्य आि,े आलि िे 

िुमची चाांगली कामे पाहून िुमच्या स्वगीय लपत्याला जाििील.  

 आलि अि ेिमजू नका की मी िुम्िाला कायद्यािून मुक्त केले आि.े मी कायद्यािून 

िुटके िाठी नव्ि े िर िावषकाललक कायदा पिूष करण्यािाठी लिकवीि आिे. जो पयंि 

आकािा खाली मािि े अििील िो पयंि िावषकाललक कायदा रािील. मािि े जो पयिं 

िावषकाललक कायदा पूिषपिे स्विःहून पूिष करीि नािीि िो पयंि त्या कायाद्याांिून िुटका 

नािी. आलि आिा मी िुम्िाला त्या िावषकाललक कायद्याच्या आज्ञा दिेो. जर कोिी स्विःची 

या छोट्या आज्ञामधून िुटका करून घेिो आलि दिुर् याांनािी ििे करायला लिकविो, िो 

स्वगाषच्या राज्याि जाण्याची िकयिा िवाषि कमी आि.े परांिु जो त्या पूिष करिो व त्यावरून 

दिुर् याला िि ेकरायला लिकलविो िो स्वगाषच्या राज्याि थोर अिले. कारि जर िुमचा गुि 

िनािनी कायद ेपांलडिापेक्षा जास्ि चाांगला निले िर िुम्िी स्वगाषच्या राज्यापयंि पोिोचू 

िकि नािी.  

 या त्या आज्ञा आििे:  

 पूवीच्या कायद्यामध्य ेअि ेम्िटल ेिोिे: ित्त्या करु नका, आलि जर कोिी दिुर् याची 

ित्त्या करीि अिेल िर त्याचा सयाय केलाच जाईल.  

 परांिु मी िुम्िाला िाांगिो की प्रत्येकजि जो आपल्या भावावर-माििावर 

रागाविो िो सयायाि पात्र आि,े आलि जो आपल्या भावाला-माििाला वाईट बोलिो िो 

दोर्ाि अलधक पात्र आि.े म्ििून िुम्िाला दवेाची प्राथषना करायची अिले िर, प्रथम लवचार 

करा की िुमच्या लवरुद्ध कोिाकड ेकािी आि ेका. जर िुम्िाला आठवि अिेल, की एक िरी 

मािूि लवचार करीि अिेल की िुम्िी त्याचे मन दखुावललेे आि,े िर िुमची प्राथषना िोडा 

आलि प्रथम िुमच्या भावाकड-े माििाकड े जाऊन िाांििा करा आलि नांिर वाटल्याि 



प्राथषना करा. िमजून घ्या की दवेाला बललदान ककवा प्राथषना नको, परांिु फक्त िाांििा, 

िुिांवाद, आलि माििािील एकमेकाांिील प्रमे िव े आि;े आलि जर एखाद्या दखेील 

माििाबद्दल िुम्िाला प्रमे वाटि निेल िर िुम्िी प्रथषना करू िकि नािी ककवा दवेाचा 

लवचार करू िकि नािी.  

 म्ििून पलिली आज्ञा िी आि:े रागावू नका, भाांडू नका; आलि िुम्िी कोिाला कठोर 

िब्दाने बोलला अिाल िर त्याच्यािी िमटे करा आलि िो अिा प्रकारे करा की कोिालािी 

िुमच्या लवरुद्ध आकि अििार नािी.  

 पूवीच्या कायद्याि अि े म्िटल े िोिे: व्यलभचार करू नका, आलि जर िुम्िाला 

िुमच्या पत्नीला िोडून द्यायचे अिेल, िर लिला घटस्फोटाचे एक पत्र द्या. परांिु मी िुम्िाला 

िाांगिो िुम्िी एखाद्या स्त्ीच्या िौंदयाषकड ेकामचे्छेने पालिल ेिर िुम्िी अगोदरच व्यलभचार 

केला आि.े िवष लवर्यलोलुपिा आत्म्याचा नाि करि,े आलि म्ििूनच जीवनाचा नाि 

करण्यापेक्षा िरीराची िवष िखुे नाकारि ेिुमच्यािाठी अलधक चाांगले आि.े  

 आलि िुम्िी िुमच्या पत्नीला िोडून ददलेि, िर िुम्िी स्विः दषु्ट बनिाच पि 

लिलािी स्वैराचारी बनण्याि भाग पाडिा, ििेच ज्याच्यािी िी िांधान बाांधिे त्यालािी. 

म्ििून दिुरी आज्ञा: स्त्ीचे प्रेम चाांगल ेआि ेअि ेिमजू नका, लस्त्याांची इच्छा धरू नका, िर 

ज्या स्त्ीिी िुम्िी जोडल ेगेलाि लिच्या िोबि रिा आलि लिला िोडू नका.  

 पूवीच्या कायद्याि अि े म्िटल े िोिे: प्रभ ू दवेाचे नाव व्यथष घेऊ नका, खोटे 

बोलिाना दवेाला मध्ये आिू नका, आलि िुमच्या दवेाच्या नावाचा अनादर करू नका. 

कोित्यािी अित्य गोष्टीची िपथ घेऊ नका आलि िुमच्या दवेाला भ्रष्ट करू नका.  

 परांिु मी िुम्िाला िाांगिो की प्रत्येक िपथ दवेाला अपलवत्र करिे. म्ििून िपथ 

अलजबाि घेऊ नका. मािूि कोििेिी वचन दऊे िकि नािी, कारि िो पूिषपि ेलपत्याच्या 

आधीन(ित्तेखाली) आि.े िो एखादा पाांढरा केि काळा करू िकि नािी. मग िो ि ेककवा िे 

मी करीन अि ेअगोदरच आलि दवेाच्या िपथेवर कि ेिाांगू िकिो? प्रत्येक िपथ िी दवेाला 



भ्रष्ट करिारी अिि,े कारि जर माििाला िपथेच्या िक्तीखाली दवेाच्या इच्छेलवरुद्ध कािी 

करावे लागले िर त्याने दवेाच्या इच्छेलवरुद्ध वागण्याचे वचन दलेे आि ेअिे िोईल, आलि 

म्ििून प्रत्येक िपथ वाईट आि.े परांिु माििे िुम्िाला एखाद्या गोष्टीलवर्यी लवचारिील, 

िोय अिले िर िोय म्ििा, ककवा नािी अिेल िर नािी म्ििा; त्याि कािी वाढविे वाईट 

आि.े  

 म्ििून लििरी आज्ञा आि:े कोिािाठी कोििीिी िपथ कधीिी घेऊ नका. िोय 

अिेल िर िोय म्ििा, नािी अिले िर नािी म्ििा आलि िमजून घ्या की प्रत्येक िपथ 

वाईट आि.े पूवीच्या कायद्याि म्िटल ेिोिे की जर एखादा माििू दिुर् याची ित्त्या करिो 

िर त्याने जीवािाठी जीव ददला पालिजे, डोळ्यािाठी डोळा, दािािाठी दाि, िािािाठी 

िाि, बैलािाठी बलै, गुलामािाठी गुलाम आलि इिर पषु्कळ. परांिु मी िुम्िाला िाांगिो: 

दषु्टािी दषु्ट्पिाने लढू नका, आलि बलैािाठी बलै, गुलामािाठी गुलाम, जीवािाठी जीव िा 

कायदा पाळूच नका, दषु्ट्पिाला अलजबाि लवरोध करू नका. जर एखादा िुमच्याकडून एक 

बैल घेऊ इलच्छि अिेल िर त्याला दिुरा बैल द्या; जर त्याला िुमचा कोट कायद्याने िवा 

अिेल, त्याला िुम्िी िुमचे िटष दखेील द्या. जर एखाद्याने िुमचा एक बाजूचा एक दाि 

पाडला िर, दिुरी बाजू त्याच्या िमोर धरा. जर त्याने िुम्िाला त्याच्यािाठी एक काम 

करायला लावले िर, दोन करा. जर लोकाांना िुमची िांपत्ती पालिजे अिेल िर त्याांना िी घेऊ 

द.े जर त्याांनी िुमचे पिै े द्यायचे अििील आलि िे परि दिे नििील िर, िे मागू नका. 

आलि म्ििून: कोिाचा सयाय करू नका ककवा कोटाषि जाऊ नका, लिक्षा करू नका, आलि 

िुमचा सयाय केला जािार नािी ककवा िुम्िाला लिक्षा केली जािार नािी. िगळ्याांना क्षमा 

करा आलि िुम्िाला क्षमा केली जाईल; परांिु िुम्िी दिुर् याांचा सयाय केलाि िर िे दखेील 

िुमचा सयाय करिील.  

 िुम्िी सयाय करू िकि नािी, कारि िवष मािि ेआांधळी आििे आलि त्याांना ित्य 

ददिि नािी. िुमच्या स्विःच्या डोळ्याि धूळ अिले िर िुम्िाला िुमच्या भावाच्या 

डोळ्यािील डाग किा ददििार? िुम्िी िुमचा स्विःचा डोळा प्रथम स्वच्छ केला पालिजे-



परांिु कोिाचे डोळे पूिषपिे स्वच्छ आििे? आांधळा मािूि आांधळ्याला वाट दाखवू िकिो 

का? िे दोघे खड्ड्ड्याि पडिील. आलि जे सयाय करिाि व लिक्षा करिाि िे आांधळ्याला 

आांधळ्याने रस्िा दाखवण्यािारखे करिाि.  

 जे सयाय करिाि, आलि नििक वागवण्याची लिक्षा दिुर् याांना िुनाविाि, जखमा, 

अवयव िोडिे, ककवा फािी दऊेन त्याांना िुधारू पाििाि, पि त्याांच्या लिकविीिून त्याांचे 

लिष्य त्याांच्यािारखेच िोण्यापलीकड ेकाय िोऊ िकिे? जेव्िा िे िा धडा लिकिील िेव्िा िे 

काय करिील? जे त्याांच्या गुरूने केल े िेच: नििा आलि खून. आलि सयायालयाि सयाय 

लमळण्याची अपेक्षा करू नका. माििाचे सयायालवर्यी प्रेम माििाांच्या सयायालयावर 

िोपलविे म्ििजे डुकरापुढे मौल्यवान मोिी फेकण्या िारखे आिे: िे त्याांना पायाखाली 

िुडविील आलि िुमच्या नचध्या करिील. आलि म्ििून चवथी आज्ञा आि:े लोक िुम्िाला 

किािी त्राि दवेोि, दषु्टपिा परि करू नका, सयाय करू नका ककवा सयायालयाि जाऊ नका, 

केि करू नका, आलि लिक्षा करू नका.  

पूवीच्या कायद्याि म्िटले िोिे: िुमच्या स्विःच्या दिेािील लोकाांचे भले करा 

आलि परकीयाांचे नुकिान करा.  

 परांिु मी िुम्िाला िाांगिो: िुमच्या दिे बाांधवावरच फक्त नव्ि े िर दिुर् या 

दिेािील लोकाांवरिी प्रमे करा. दिुर् याांना िुमचा लिरस्कार करू द,े िुमच्यावर िल्ला करू 

द,े आलि िुमच्यावर असयाय करू द,े परांिु िुम्िी त्याांच्यालवर्यी चाांगले बोला आलि त्याांचे 

भल े करा. जर िुम्िी िुमच्याच दिेबाांधवाांिी फक्त प्रेम कराल िर, लक्षाि ठेवा की िवष 

माििे त्याांच्या दिे बाांधवाांवर प्रेम करिाि, आलि युद्ध े त्यामुळेच िोिाि. परांिु िवष 

दिेािील लोकाांबरोबर िारखेच चाांगल ेवागा, आलि िुम्िी लपत्याचे पुत्र व्िाल. िवष मािि े

त्याचे पुत्र आििे, म्ििजे िे िवष िुमचे भाऊ आििे.  

 आलि म्ििून िी पाचवी आज्ञा आि:े िुम्िाला मी एकमेकाांिी जि े वागायला 

िाांलगिले आि ेििेच परदिेीयाांिी वागा. िवष लोकाांच्या लपत्यािाठी वेगवेगळे दिे नािीि 



ककवा वेगवेगळी राज्ये नािीि: िवष बाांधव आििे, िवष एकाच लपत्याचे पुत्र आििे. जिा 

दिेाांमध्ये आलि राज्याांमध्ये ििाच लोकाांमध्य ेभदेभाव करू नका.  

 आलि म्ििून:  

 १. रागावू नका, िर िवष लोकाांिी िलोखा ठेवा.  

 २. स्वैर लैंलगक आांनदाि स्विःला झोकून दऊे नका.  

 ३. कोिालािी कोित्यािी गोष्टीचे िपथेवर वचन दऊे नका.  

 ४. वाईटाचा प्रलिकार करू नका, सयाय करू नका आलि सयायालयाि जाऊ नका.  

 ५. राष्ट्ीयत्वा वरून फरक करू नका, पि परदिेीयाांवर आपल्या स्विःच्या 

लोकाांप्रमािे प्रेम करा.  

 या िवष आज्ञा एकाच आज्ञेि िामावलले्या आििे:  

 जे िवष लोकाांनी िुमच्यािाठी करावे अिे िुम्िाला वाटिे, िे िुम्िी त्याांच्यािाठी 

करा.  

 लोकाांनी स्िुिी करावी म्ििून या आज्ञा पाळू नका. जर माििाांिाठी िे कराल िर 

माििाांकडून िुम्िाला त्याचे बक्षीि लमळेल. पि िुम्िी माििाांिाठी िे केल े नािीि िर, 

िुमचे बक्षीि िुम्िाला िुमच्या स्वगीय लपत्याकडून लमळेल. म्ििून िुम्िी दिुर् यािाठी चाांगल े

केले अिले िर त्याची बढाई लोकाांपुढे मारू नका. लोकाांचे कौिुक लमळवण्यािाठी ढोंगी 

लोक िि े करिाि. आलि त्याांना पालिजे िे त्याांना लमळिे. पि िुम्िी जर माििाचे भल े

केलेि, िर अि ेकरा की कोिी िे पाििार नािी, आलि िुमचा उजवा िाि काय करिो िे 

डाव्या िािाला कळू दऊे नका. आलि िुमचा लपिा िे पािील आलि िुम्िाला ज्याची गरज 

आि ेिे दईेल.  

 आलि जर िुम्िाला प्राथषना करायची इच्छा अिेल िर, ढोंग्याप्रमािे करू नका. 

त्याांना चचष मध्ये आलि लोकाांिमोर प्रथषना करायला आवडिे. िे िी लोकाांच्या स्िुिी िाठी 

करिाि. आलि माििाांकडून त्याांना पालिजे िे लमळिे.  



 पि िुम्िाला प्राथषना करायची इच्छा झाली िर, िुम्िाला कोिी पाििार नािी 

अिा रठकािी जा, आलि िुमच्या आत्म्याच्या लपत्याची प्राथषना करा, आलि िो िुमच्या 

आत्म्याि काय आि ेिे पािील आलि िुमच्या आत्म्याला काय िवे आि ेिे दईेल. जेव्िा िुम्िी 

प्राथषना कराल िेव्िा ढोंग्यािारखी लजभेची वटवट करु नका. िुम्िाला काय पालिजे िे 

िुमच्या लपत्याला िुम्िी िोंड उघडण्या पूवी मािीि अििे.  

 फक्त अिी प्रथषना करा:  

 स्वगाषप्रमािे आदी व अांि निलले्या आमच्या लपत्या! िुझे अिि ेिचे फक्त पलवत्र 

अिो. िामर्थयष िुझेच अिो, अि ेकी आदी व अांिा लिवाय िुझ्या इच्छेप्रमािे या पृर्थवीवर 

िोवो.  

 जीवनाचे अन्न ह्या आजच्या ददविी मला दे.  

 जिी मी माझ्या भावाने केलले्या चुकाांची त्याला क्षमा करिो व त्या पुिून टाकिो 

ििी, माझ्या पूवीच्या चुकाांची क्षमा कर आलि त्या पुिून टाक; की मी मोिाि पडू नये, पि 

वाईटापािून िुरलक्षि अिावे.  

 कारि ित्ता व िामर्थयष िुझेच आि,े आलि लनिषय िुझा आि.े  

 जर िुम्िी प्राथषना कराल िर, कोिा लवरुद्ध िुम्िाला द्वरे् अिले त्यािून िवाषि प्रथम 

स्विःला मुक्त करा. कारि िुम्िी दिुर् याांना त्याांच्या चुकाांची क्षमा केली नािी िर, िुमचा 

लपिा िुम्िाला िुमच्या चकुाांची क्षमा करिार नािी.  

 जर िुम्िी उपवाि करिार अिाल िर त्याचे दिुर् याांपुढे प्रदिषन केल्यालिवाय करा. 

लोकाांनी बघावे व स्िुिी करावी म्ििून ढोंगी उपवाि करिाि आलि लोक त्याांची स्िुिी 

करिाि, म्ििजे त्याांना जे पालिजे अिि े िे त्याांना लमळिे. परांिु िुम्िी ििे करू नका; जर 

िुम्िी गररबी भोगि अिाल िर, िी लोकाांना ददिू नये म्ििून आनांदी चेिर् याने वावरा, मग 

िुमचा लपिा पालिल आलि िुमची काय गरज आि ेिे िुम्िाला दईेल.  



 पृर्थवीवर िुमच्यािाठी िाठवून ठेव ूनका. पृर्थवीवर किर िांपविे, गांज खािो, आलि 

चोर चोरिाि: परांिु िुमच्यािाठी स्वगीय िांपत्ती जमा करा. स्वगीय िांपत्तीला किर लागि 

नािी, गांज खाि नािी, चोर लुटून नेि नािी. जेथ ेिुमची िांपत्ती अिेल िेथे िुमचे हृद्य िदु्धा 

अिि.े  

 िरीराचा प्रकाि डोळा आि,े आलि आत्म्याचा प्रकाि हृद्य आि.े जर िुमचे डोळे 

अधू झाल े िर िुमचे पिूष िरीर अांधाराि जािे. आलि िुमच्या हृदयाचा प्रकाि अांधुक 

झाल्याि िुमचा पूिष आत्मा अांधाराि पडिो. िुम्िी दोन धसयाांची िेवा एकाच वेळी करू 

िकि नािी. जर िुम्िी एकाला खिु केले िर दिुर् याला दखुवाल. िुम्िी दवे व िरीर दोघाांची 

िेवा करू िकि नािी. एकिर िुम्िी पृर्थवीवरील जीवनािाठी काम करू िकिा ककवा 

दवेािाठी. म्ििून काय खावे ककवा प्यावे यालवर्यी ककवा किे कपड ेकरावेि याची नचिा 

करू नका. कारि जीवन ि ेअन्न आलि कपड ेयापके्षा जास्ि आश्चयषकारक आि ेआलि दवेाने ि े

िुम्िाला ददल ेआि.े  

 दवेाच्या लनर्ममिीकड े पिा, पक्षी. िे परेिी ककवा कापिी ककवा मळिी करीि 

नािीि िरी दवे त्याांचे पोर्ि करिो. दवेाच्या दषृ्टीने मािूि पक्षापेक्षा कमी नािी. जर दवेाने 

माििाला जीवन ददले आि ेिर िो त्याला पोिण्यािाठी िुध्दा िमथष अिेल. आलि िुम्िाला 

मािीि आि ेकी िुम्िी दकिीिी प्रयत्न केला िरी िुम्िी स्विः कािीिी करू िकि नािी. िुम्िी 

िुमचे आयुष्य एका िािाने वाढवू िकि नािी. आलि कपड्याांची काळजी का करिा? 

िेिािील फुल ेकाम करीि नािीि आलि िुि कािीि नािीि, िरी िी िालोमन आपल्या िवष 

वैभवाि कधीच िजला निेल इिकी िजवली जािाि.  

 आलि जर आज वाढिार् या व उद्या कापल्या जािार् या गविाला दवे इिके िजविो 

िर, िो िुम्िाला कपड ेदिेार नािी का?  

 घाबरू नका आलि नचिा करू नका; अिे म्िि ूनका की काय खायचे आलि कि े

कपड ेकरायचे याचा िुम्िाला लवचार केलाच पालिजे. िवष माििाना या गोष्टींची गरज आि े

आलि िुम्िालािी त्याांची गरज आि ेि ेदवेाला मािीि आि.े म्ििून भलवष्याची नचिा करू 

नका. आजचा ददवि जगा. लपत्याच्या इच्छेप्रमाि ेरािण्याची काळजी घ्या. िीच इच्छा फक्त 



मित्वाची आि,े बाकी गोष्टी स्विःहून येिील. लपत्याच्या इच्छेि रिायचा प्रयत्न करा, आलि 

भलवष्यालवर्यी काळजी करू नका, कारि िो जेव्िा येईल िेव्िा त्याचे दःुख िदु्धा येईल, 

आिािाठी विषमानकाळािले दःुख पुरेिे आि.े  

 मागा आलि िे िुम्िाला ददले जाईल; िोधा आलि िुम्िाला िापडले; ठोका म्ििजे 

िुमच्यािाठी उघडल े जाईल. अिा कोठे लपिा अिले का की त्याच्या मलुाने भाकरी 

मालगिल्यावर भाकरी ऐवजी दगड दईेल, ककवा मािा मालगिल्यावर िाप दईेल? मग िुम्िी 

अिा लवचार का करिा जर आपि पापी माििे आपल्या मलुाांना त्याना िवे िे दिेो िर 

िुमचा स्वगाषिील लपिा जर िुम्िी त्याच्याकड ेमालगिले िर िुम्िाला पालिजे िे दिेार नािी 

का? मागा, आलि िो स्वगीय लपिा जे त्याच्याकड ेमागिील त्याांना जीवनाचा आत्मा दईेल.  

 जीवनाकड े जाण्याचा मागष अरुांद आि,े परांिु त्या अरुांद वाटेने प्रवेि करा. 

जीवनािाठी एकच प्रवेि द्वार आि-ेअडचिीचे आलि अरुांद. मोठा आलि रुांद प्रदिे 

िभोविाली आि,े पि िो लवनािाकड े नेिारा आि.े अरुांद मागषच फक्त जीवनाकड े नेिो, 

आलि फारच थोड्याांना िो िापडिो. परांिु घाबरू नका, छोट्या लोकाांनो! लपत्याने 

िुमच्यािाठी राज्य ियार केल ेआि.े फक्त, खोट्या प्रेलर्िाांपािून आलि गुरुांपािून िावध रिा; 

िे िुमच्याकड ेमेंढ्ाांच्या कपडयाि येिील, परांिु आिून िे भुकेलेल ेलाांडगे अििील. त्याांच्या 

फळाांवरून-जे त्याांच्यािून येईल त्याच्यावरून-िुम्िी त्याांना ओळखाल. (burdock) काटेरी 

वेलावरून द्राक्ष े गोळा करिा येिार नािीि की (aspen) नपपळाच्या झाडाला िफरचांद े

लागिार नािीि. चाांगले झाड चाांगले आलि वाईट झाड वाईट फळ दिेे. म्ििून िुम्िी िी 

माििे त्याांच्या लिविीच्या फाळावरून ओळखा.  

 चाांगल्या माििाचे चाांगल ेहृदय िवष ज्या चाांगल्या गोष्टी आििे त्या पुढे आििे. 

परांिु वाईट माििाच्या वाईट हृदयािून िवष ज्या वाईट गोष्टी आििे त्या पुढे येिाि. कारि 

हृदय भरून येिे िेव्िा ओठ बोलिाि आलि म्ििून जर गुरु िुम्िाला स्विःिाठी जे वाईट 

आि े िे दिुर् याांिी करायला िाांगि अििील, जर िे लििाचार, छळ, आलि युध्द लिकवीि 

अििील-िर िुम्िाला कळेल की िे खोटे गुरु आििे.  



 म्ििून ‘प्रभो, प्रभो! ’ जे म्िििाि िे स्वगाषच्या राज्याि जािार नािीि, परांिु जे 

स्वगीय लपत्याची इच्छा पूिष करिील िे स्वगाषच्या राज्याि प्रवेि करिील. िे खोटे गुरु 

िाांगिील: ‘प्रभो प्रभो ! आम्िी िुझी श्रद्धा लिकवली, आलि िुझ्या लिकविीने वाईट गोष्टी 

बािरे काढल्या. परांिु मी त्याांना नाकारीन आलि म्ििेन: ‘नािी, मी िुम्िाला कधीच ओळखि 

नव्ििो आलि आिा ओळखि नािी, माझ्या पािनू दरू जा; िुम्िी जे बेकायदिेीर आि ेिेच 

करिा. ’  

 जो माझ े ि े िब्द ऐकिो आलि त्याप्रमाि े कृिी करिो िो खडकावर आपल े घर 

बाांधिार् या िमांजि माििािारखा आि.े आलि त्याचे घर िगळ्या वादळा लवरुध्द रटकून 

रािील. परांिु जो मािूि माझे ि ेिब्द ऐकिो आलि त्याप्रमािे कृिी करीि नािी िो आपल े

घर वाळूवर बाांधिार् या मुखष माििा िारखा आि.े जेव्िा एखाद ेवादळ येईल िेव्िा त्याचे 

घर कोिळेल आलि त्याि अिलले्या िवांचा नाि िोईल.  

 आलि त्याच्या या लिकविीने लोक आश्चयषचदकि झाले, कारि येिूची लिकवि 

िनािनी कायद्याच्या उपदिेकाांपेक्षा अगदी वेगळी िोिी. िे लिकवीि अिललेा कायदा 

पाळलाच पालिजे अिा िोिा, परांिु येिू लिकवीि िोिा की िवष मािि ेमुक्त आििे. आलि 

येिू लिस्िामध्ये इिाईआची िवष भादकिे पूिष िोि िोिी: की जे लोक अांधाराि आलि 

मृत्युच्या छायेि जगि िोिे त्याांना जीवनाचा प्रकाि ददिला. ज्याने िा ित्याचा प्रकाि 

आिला त्याने माििाांना नििा ककवा इजा केली नािी, िर िो नम्र व िौम्य िोिा. या जगाि 

ित्य आिण्यािाठी त्याने वाद केला नािी की आरडाओरड केली नािी, त्याचा आवाज 

चढला नािी, आलि त्याने गविाची एक काडी मोडली नािी की लिानिा ददवािी लवझवला 

नािी, आलि मानवाची िवष आिा त्याच्या लिकविीि आि.े  

 

  



५  

 

ित्य जीवन  

 

 वैयलक्तक इच्छाांचे िमाधान मृत्यूकड ेनेिे; लपत्याच्या इच्छेचे िमाधान ित्य जीवन 

दिेे.  

“िुझ्या इच्छेप्रमािे िोवो”  

 

 आलि येि ूआत्म्याच्या िक्तीने उल्िालिि िोऊन म्ििाला:  

 ििाण्या व लवद्वान माििाांपािून लपून रालिलेल,े स्वगष आलि पृर्थवीवरील िवष 

गोष्टींचा उगम अिलले्या लपत्याच्या आत्म्याने िामासयाांिाठी उलगडल ेि ेमी कबलू करिो, 

कारि त्याांनी त्याांना स्विःला लपत्याचे पुत्र म्ििनू मासय केले.  

 िवष जे िरीराच्या िखुाची काळजी करिाि त्याांनी त्याांच्यािाठी निलेल े जोखांड 

आपल्यावर घेिले आि,े आलि आपि ओढू िकि निललेे ओझ े ओढण्याि स्विःला जुांपून 

घेिले आि.े माझी लिकवि िमजून घ्या आलि िी अनुिरा आलि िुमच्या जीवनाि िाांिी 

आलि आनांद येईल. मी िुम्िाला आध्यालत्मक जीवनाचे दिुरे जू आलि दिुरे ओझे दिेो. ि ेजू 

स्विःवर घ्या आलि माझ्याकडून िाांिी आलि िखु लिका.  

 लस्थरलचत्त व नम्र-हृदयी व्िा आलि िुमच्या जीवनाि परमिौख्य लमळवा. कारि 

माझी लिकवि ि े िुमच्यािाठी बनवलेले जू आि,े आलि माझी लिकवि अनुिरि े म्ििजे 

िुम्िाला योग्य अिा जूच्या ििाय्याने िलके ओझ ेवाििे िोय.  

 एकदा त्याला जेवायची इच्छा आि ेका लवचारण्याि आल,े िो उत्तरला: माझ्याकड े

जे अन्न आि ेत्याची िुम्िाला मालििी नािी त्याांना वाटल ेकोिीिरी त्याच्यािाठी अन्न आिल े



िोिे, परांिु िो म्ििाला: माझ ेअन्न म्ििजे ज्याने मला जीवन ददल ेत्याची इच्छा पूिष करि े

आलि त्याने माझ्यावर िोपवललेे काम िडीि नेिे. अिे म्ििू नका: अजून वेळ आि,े जिा 

िेिकरी कापिीच्या िांगामाची वाट बघिाांना म्िििो. जो लपत्याची इच्छा पूिष करिो िो 

नेिमीच िृप्त अिले आलि त्याला ििान दकवा भूक ठाऊक निेल. दवेाच्या इच्छा पूिष करि े

नेिमी िमाधान दिेे आलि नेिमीच िे स्विःच एक बक्षीि अििे. िुम्िी अिे म्ििूच नका: 

‘मी दवेाची इच्छा नांिर पूिष करीन. ’जोपयंि िुमच्याकड े जीवन आि े िो पयंि िुम्िी 

लपत्याची इच्छा नेिमीच पूिष करू िकाल आलि केलीच पालिजे. आपले जीवन ि े दवेाने 

पेरिी केलेल ेिेि आि,े आलि आपल ेकाम आि ेत्याची फळे जमा करिे. जर आपि त्याची 

फळे जमा केली िर आपल्याला कालािीि जीवनाचे बक्षीि लमळेल. आपि स्विःला जीवन 

दिे नािी, कोिीिरी दिुरा आपल्याला िे दिेो. आलि आपि जीवनाि गोळा करण्याचे कष्ट 

घेिल,े िर लपक कापिार् या प्रमािे आपल्याला एक बक्षीि लमळेल. लपत्याने िुम्िाला 

ददलेल्या या जीवनाि मी िुम्िाला जमा करायला लिकविो.  

 एकदा येि ू जेरुिलेमला गेला. त्या काळी िेथे ििराि एक स्नानगृि िोिे, 

त्यालवर्यी लोक अिे िाांगि की िेथे दवेदिू येिो, त्याि उिरिो, आलि त्याच्या येण्याने 

पािी ढवळल े जािे आलि जो कोिी पलिला त्याच्या नांिर त्याि बुडी मारिो, िो त्याला 

अिलले्या कोित्यािी आजारािून बरा िोिो. त्या िलावाच्या िभोविी लनवार् याची िोय 

केललेी िोिी, आलि त्या लनवार् याि आजारी मािि े पाण्याि बुडी मारण्याि त्या 

िलावािील पाण्याि बुडबुड ेकधी येिाि याची वाट बघि पडललेी अिि.  

 आलि िेथ ेएक माििू िोिा, जो िेथे अडिीि वर्े िोिा, आलि अिक्त िोिा. येिूने 

त्याला िो दःुखी का आि ेिे लवचारले. आलि त्या माििन ेत्याला िाांलगिले की िो अडिीि 

वर्ांपािून आजारी आि े आलि बरा िोण्यािाठी पाण्याि बुडबुड े आल्यावर प्रथम बुडी 

मारण्याची वाट बघिो, परांिु या िवष अडिीि वर्ाषि िो प्रथम जाऊ िकला नािी कारि 

कोिीिरी त्याच्या अगोदरच त्या िलावाि लिरलेल ेअि.े आलि येिूने पालिले की िो मािूि 

म्िािारा आि,े आलि त्याला म्ििाला: िुला बरे व्िायचे आि ेका? िो मािूि म्ििाला: िोय, 



माझी इच्छा आि,े परांिु िलावाि वेळेवर पोिोचायला मला मदि करायला कोिी नािी. 

कोिीिरी माझ्या अगोदरच िेथ ेपोिोचिो.  

 आलि येिू त्याला म्ििाला: िू स्विः उभा रिा, िुझा लबछाांना उचल आलि जा. 

आलि त्या आजारी माििाने आपला लबछाांना उचलला आलि िो लनघून गेला. आलि ि े

िलनवारी घडल.े आलि िनािनी म्ििाले: िू िुझा लबछाना घेऊन जाऊ िकि नािीि कारि 

आज िलनवार आि.े  

 िो म्ििाला: ज्याने मला उठवले आि े त्याने मला माझा लबछाना उचलायला 

िाांलगिले आि.े  

 आलि िो अिक्त मािूि िनािसयाकड ेगेला आलि त्याांना िाांलगिले की यिेनेू त्याला 

बरे केल ेआि.े आलि त्याांना राग आला, आलि येिूवर आरोप केला कारि त्याने अिा गोष्टी 

िलनवारी केल्या िोत्या.  

 आलि येिू म्ििाला: जे लपिा नेिमी करिो, िे मी िुद्धा करिो. मी िुम्िाला 

खरोखर िाांगिो: पतु्र स्विःहून कािीिी करू िकि नािी; जे त्याला लपत्याकडून िमजल ेआि े

िेच िो करिो. जे लपिा करिो, िो दखेील िेच करिो. लपिा पुत्रावर प्रमे करिो, आलि त्याने 

पुत्राला मािीि अिण्याची गरज अिलले्या िवष गोष्टी लिकवल्या आििे.  

 जिा लपिा मृिाला जीवन दिेो ििा पुत्र ज्याची इच्छा अिले त्याला जीवन दिेो, 

कारि जि ेलपत्याचे काम जीवन आि ेिि ेपुत्राचे कामिी जीवनच आि.े लपत्याने मानवाला 

मृत्युची लिक्षा ददली नािी, िर आपल्या इच्छे प्रमािे मरि े ककवा जगण्याची िक्ती ददली 

आि.े आलि िे जर लपत्याप्रमािे पुत्राचा आदर करिील िर िे लजवांि राििील.  

 मी िुम्िाला खरोखर िाांगिो की ज्याला माझी लिकवि िमजली आि ेआलि जो 

िवष मानवाच्या िामाईक लपत्यावर लवश्वाि ठेविो, त्याला जीवन अगोदरच प्राप्त झाले आि े

आलि त्याांची मृत्युपािून िटुका झाली आि.े ज्याांना मानवी जीवनाचा अथष िमजला आि ेिे 

अगोदरच मृत्युपािून बचावलेले आििे आलि नेिमीच लजवांि राििील. कारि लपत्यामध्य े



जिे स्विःचे जीवन आि ेििे पुत्रा मध्येिी स्विःमध्ये जीवन अिावे अि ेत्याला ददले आि,े 

आलि त्याला स्वािांत्र्य ददले आि.े अिा प्रकारे िो मानवाचा पुत्र आि.े  

 यापुढे मत्यष माििे दोन प्रकाराि लवभागली जािील: जी चाांगले काम करिील 

आलि जीवन प्राप्त करिील, आलि जी वाईट काम करिील आलि त्यामुळे नाि पाविील. 

आलि िा माझा लनिषय नािी, िर ि ेजे कािी मला लपत्याकडून िमजले आि ेिे आि.े माझा 

लनिषय योग्य आि,े कारि मी माझी इच्छा अिेल िे ठरवीि नािी, िर िवष मानवाच्या 

लपत्याच्या इच्छेप्रमािे िवांनी करावे म्ििून ठरविो.  

 जर मी िुम्िाला माझ्या लिकविीच्या ित्यिेची खात्री ददली िर, माझी लिकवि 

खरी अिल्याचे पके्क िोि नािी; मी िुम्िाला वागण्याची जी पद्धि लिकविो लिच्यामुळे िी 

कायम िोिे. त्याच्यावरून ददििे की मी माझ्या जवळचे लिकवीि नािी िर िवष मानवाच्या 

लपत्याकडून आलेले लिकविो. आलि माझा लपिा िो ज्याने मला लिकवले, माझ्या आज्ञाांची 

ित्यिा िवांच्या आत्म्याि कायम करिो.  

 परांिु िुम्िाला त्याचा आवाज िमजून घेण्याची ककवा जािण्याची इच्छा निेल. 

आलि त्या आवाजाने जािीर केलेला अथष िुम्िी स्वीकारिार निाल. िुमच्या स्विः मध्य े

स्वगाषिून अविरलेल्या आत्म्याच्या आवाजावर लवश्वाि ठेवण्याची िुमची इच्छा निले.  

 िुमच्या (स्क्रीप्चर) बायबलचा अथष बघा. माझ्या लिकविीि आि े िेच िुम्िाला 

िेथे लमळेल: केवळ िुमच्या स्विःिाठीच जगण्यािाठी नव्ि ेिर मनावाचे भल ेकरण्याच्या 

आज्ञा िेथे आििे. मग िवष मानवाला जीवन दिेार् या माझ्या आज्ञावर लवश्वाि ठेवण्याची 

िुमची इच्छा का नािी? मी िुम्िाला िवष मानवाच्या िामाईक लपत्याच्या नावाने लिकविो, 

आलि िुम्िी माझी लिकवि स्वीकारीि नािी, पि जर एखादा िुम्िाला स्विःच्या नावाने 

लिकवीि अिेल िर िुम्िी त्याच्यावर लवश्वाि ठेविा.  

 लोक एकमेकाांिी जे बोलिाि त्यावर िुम्िी लवश्वाि ठेवू नये, िर प्रत्येक माििाि 

लपत्यािारखाच पुत्र आि ेयावरच फक्त लवश्वाि ठेवावा.  



 आलि माििाांनी अिा लवचार करू नये की स्वगाषचे राज्य कािी दशृ्य गोष्ट आि-े

परांिु ि े िमजून घ्यावे की िे लपत्याच्या इच्छेच्या पूिषिेि आि े आलि िी पूिषिा प्रत्येक 

माििाच्या प्रयत्नाांवर अवलांबून आि े आलि लोकाांनी ि े िमजून घ्यावे की जीवन ि े

एखाद्याला स्विः करिा व्यलक्तगि ददलेल ेनािी परांिु लपत्याच्या इच्छेच्या पूिषिेिाठी अिून, 

जी फक्त आपल्याला मृत्यू पािून वाचविे आलि जीवन दिेे, येिूने एक बोधकथा िाांलगिली, 

आलि म्ििाला:  

 एक श्रीमांि माििू िोिा त्याला घर िोडून जायचे िोिे. बािरे जायला लनघण्या 

पूवी त्याने आपल्या गुलामाांना बोलावले आलि त्याांना प्रत्येकाला एक अिे दिा पौंड ददले, 

आलि म्ििाला: मी बािरे अििाांना िुम्िी प्रत्येकाने मी िुम्िाला ददलेल ेकाम करावे. आलि 

अि ेघडल ेजेव्िा िो लनघून गेला, त्या ििरािील कािी लोक म्ििाले: आम्िी त्याची आिखी 

कािी िेवा करु इलच्छि नािी. जेव्िा िो श्रीमांि मािूि परि आला, िेव्िा त्याने ज्या 

गुलामाांना पैिे ददले िोिे त्याांना बोलावले, आलि त्याांनी त्या पैिाचे काय केले िे लवचारले.  

 पलिला एक जि आला आलि म्ििाला: पिा, मालक िुमच्या एका पौंडाने मी दिा 

कमावले आििे. आलि मालक त्याला म्ििाला: िाब्बाि, चाांगल्या गुलामा, िू एका लिान 

गोष्टीि लवश्वािू रालिलाि आलि मी िुला मोठी जबाबदारी दिेो: माझ्या िवष इस्टेटीि 

माझ्या बरोबर रिा. दिुरा गुलाम आला आलि म्ििाला: पिा मालक, िुमच्या पौंडाने मी 

पाच कमावले आििे. आलि मालक त्याला म्ििाला: िाब्बाि, चाांगल्या गुलामा, माझ्या िवष 

इस्टेटीि माझ्या िोबि रिा. लििरा आला आलि म्ििाला: पिा, िा िुमचा पौंड. मी िो 

कापडाि गुांडाळून गाडून ठेवला िोिा कारि मला िुमची भीिी वाटि िोिी. िुम्िी कठोर 

मािूि आिाि, िुम्िी िाठवलेले निेल िेथून काढून घेिा आलि जेथे पेरले निेल िेथून गोळा 

करिा.  

 आलि मालक त्याला म्ििाला: मखुष गुलामा! मी िुला िुझ्या स्विःच्या िब्दावरून 

ओळखल.े िू म्िििो की िू माझ्या भीिीने िो पौंड त्याचा उपयोग न करिा लपवून ठेवलाि. 

िुला ठावूक िोिे की मी कठोर आि ेआलि जेथ ेददलेल ेनािी िेथून मी काढून घेिो, िर मी 



आज्ञा केल्या प्रमािे िू का वागला नािीि? िू माझा पौंड वापरला अििाि िर िांपत्तीि 

वाढ झाली अििी आलि मी ददलेली आज्ञा िू पिूष केली अििीि. परांिु िुला ज्याच्यािाठी 

पौंड ददला िोिा िे आिा िू केले नािीि, म्ििून िो पौंडिी िुला लमळिार नािी.  

 आलि ज्याने आपल्या पौंडाचा कािीच उपयोग केला नािी त्याचा पौंड धसयाने 

काढून घेिला व ज्याने िवाषि जास्ि उपयोग केला िोिा त्याला ददला. इिर िवष गुलामाांनी 

त्या बद्दल लनर्ेध केला व त्याला म्ििाले: मालक, त्याच्या जवळ अगोदरच पुष्कळ आि.े 

परांिु मालक म्ििाला: जो जास्ि काम करील त्याला दणे्याि येईल, कारि जो आपल्या 

जवळ आि ेत्याची काळजी घेिो त्याला अलधक ददले जाईल. माझ्या ित्तिे ज्याांना रािायचे 

नािी त्याांना िाकून द्या, कोिालािी ठेवू नका. मालक म्ििजे जीवनाचा उगम, आत्मा, लपिा 

आलि गुलाम म्ििजे माििे.  

 िे पौंड म्ििजे आत्म्याचे जीवन. जिा मालक आपल्या िेिाि काम करीि नािी िर 

गुलामाांना प्रत्येकाला स्विः काम करायला िाांगिो, ििच माििािील जीवनाच्या आत्म्याने 

त्याांना िवष मानवािाठी काम करायला िाांलगिले आि,े आलि मग त्याांना एकटे िोडल ेआि.े 

जे अिे म्िििाि की िे मालकाची ित्ता कबूल करीि नािीि िे जीवनाच्या आत्म्याला मासय 

करीि नािीि. धसयाचे परि येि ेम्ििजे आलि लििोब मागिे म्ििजे िारीररक जीवनाचा 

नाि आलि त्याांनी त्याांना ददलेल्या जीवनाि वाढ केली की नािी यालवर्यी लोकाांच्या 

भलविव्याचा लनिषय िोय. कािी, ज्या गुलामाांनी मालकाची इच्छा पूिष केली, त्याांना ददलले े

वापरल,े आलि मोठ्या प्रमािाि त्याि वाढ केली. िे म्ििजे ज्याांना जीवन लमळाल,े जीवन 

म्ििजे लपत्याची इच्छा आि ेआलि िे त्याांना दिुर् याच्या जीवनाची िेवा करण्यािाठी ददल े

आि ेि ेिमजल.े ज्या मुखष आलि लवकृि गुलामाने आपला पौंड लपवून ठेवला आलि वापरला 

नािी, िे लपत्याच्या इच्छेप्रमािे नव्ि ेिर स्विःच्या इच्छेप्रमािे वागिार् याांचे प्रलिलनलधत्व 

करिाि, आलि दिुर् याांच्या जीवनाची िेवा करीि नािीि. जे गुलाम मालकाची इच्छा पिूष 

करिाि आलि मालमत्तिे वाढ करिाि िे मालकाच्या िवष मालमत्तेचे भागीदार िोिाि, 

परांिु जे गुलाम मालकाची इच्छा पूिष करीि नािीि आलि त्याच्यािाठी काम करीि नािीि 

त्याांच्या कडून त्याांना ददलेल े काढून घेिल े जािे. जी मािि े लपत्याची इच्छा पूिष करिील 



आलि जीवानाची िेवा करिील िी लपत्याच्या जीवनाि भागीदार िोिील आलि िरीराचा 

नाि झाला िरी अलधक जीवन प्राप्त करिील. जे इच्छा पूिष करिार नािीि आलि जीवनाची 

िेवा करिार नािीि त्याांच्या जवळ अिलेल ेजीवन काढून घेिले जािे आलि त्याांचा नाि 

केला जािो. ज्याांना मालकाांचा अलधकार मानण्याची इच्छा नािी िे त्याच्यािाठी 

अलस्ित्वािच नािीि: िो त्याांना िाकून दिेो. जे स्विःमध्ये जीवनाचा आत्मा-मानवाच्या 

पुत्राचे जीवन-मानीि नािीि िे लपत्यािाठी अलस्ित्वाि नािीि.  

 त्यानांिर येिू एकाांि स्थळी गेला आलि पषु्कळ लोक त्याच्या मागे गेल.े िो एका 

टेकडीवर गेला आलि त्याच्या लिष्याांिि िेथे बिला. आलि त्याने पुष्कळ लोक येिाना 

पालिले आलि म्ििाला: या िवष लोकाांिाठी आपि भाकर् या कोठून आििार? दफलीप 

म्ििाला: त्याांच्यापैकी प्रत्येकाला थोड ेकािी दणे्यािाठी दोनिे पेनीखचष िदु्धा पुरिार नािी. 

आपल्याकड े थोड्या भाकरी आलि मािे आििे. आलि दिुरा लिष्य म्ििाला: त्याांच्यापैकी 

कािी जिाांकड े भाकरी अििील: िेथ े एक मलुगा आि े त्याच्याकड े पाच भाकरी व दोन 

लिान माि ेआििे. आलि येिू म्ििाला: िवांना खाली गविावर बिायला िाांगा.  

 आलि येिूने त्याच्या जवळ अिललेी भाकरी घिेली आलि त्याच्या लिष्याांना ददली 

आलि िी दिुर् या लोकाांना द्यायची आज्ञा ददली. आलि त्या िवांनी आपल्या जवळ अिलेल े

एकमेकाांना द्यायला िरुवाि केली, आलि त्या िवांना जेवायला पुरेि ेिोऊन पुष्कळ उरले.  

 दिुर् या ददविी लोक पुसिा येिूकड ेआल,े आलि िो त्याांना म्ििाला: िुम्िी चमत्कार 

पालिले म्ििून माझ्याकड ेआलले ेनािी, परांिु िुम्िी भाकरी खाल्ली आलि िृप्त झालाि. नाि 

पाविाऱया अन्नािाठी कष्ट करू नका, िर फक्त लपत्याने मासय केलेल्या अिा, मानव पुत्राच्या 

आत्म्याने िुम्िाला ददलेल ेअन्न जे लचरकाल रटकिारे आि ेत्यािाठी कष्ट करा.  

 ज्यू म्ििाले: दवेाची इच्छा पूिष करण्यािाठी आम्िी काय करावे?  

 आलि येिू म्ििाला: दवेाच्या कामाि त्याने िुम्िाला ददलले्या जीवनावर लवश्वाि 

ठेवण्याचा िमावेि िोिो.  



 िे म्ििाल:े आम्िाला पुरावा द े म्ििजे आम्िी लवश्वाि ठेवू. िू काय करिोि? 

आमच्या पूवषजाांनी त्याांच्या अज्ञािवािाि दवेाचा (mannaमेना) प्रिाद खाल्ला. दवेाने 

त्याांना खायला अन्न ददल,े अिे लललिलेल ेआि.े  

 येिूने त्याना उत्तर ददल:े खरी स्वगीय भाकरी म्ििजे मानवाच्या पुत्राचा आत्मा, 

जो लपिा दिेो. कारि मानवाचे अन्न ि े स्वगाषिून उिरललेा आत्मा िोय. िो जो आि े जो 

जगाला जीवन दिेो.  

 माझी लिकवि खरे पोर्ि दिेे. जो मला अनुिरेल त्याला भूक लागिार नािी, 

आलि जो माझ्या लिकविीवर लवश्वाि ठेवील त्याला ििान कधीच जािविार नािी. परांिु 

मी िुम्िाला अगोदरच िाांलगिले आि ेकी िुम्िी ि ेपालिल ेआि ेआलि िरीिी लवश्वाि ठेवीि 

नािी.  

 िवष जीवन जे लपत्याने पुत्राला ददलले ेआि ेिे माझ्या लिकविीमुळे िाकार िोईल, 

आलि प्रत्येकजि जो त्यावर लवश्वाि ठेवील िो त्या जीवनाचा भागीदार िोईल. कारि 

माझी नािी िर मला जीवन दिेाऱया लपत्याची इच्छा पूिष करण्यािाठी मी स्वगाषिून खाली 

आलो आि.े आलि ज्याने मला पाठवल ेत्या लपत्याची इच्छा आि ेकी त्याने ददलले ेिवष जीवन 

मी िाांभाळावे आलि त्यािील कािीिी घालव ूनये. म्ििून मला पाठविाऱया लपत्याची अिी 

इच्छा आि,े की प्रत्येक जि जो पुत्राला पाििो व त्याच्यावर लवश्वाि ठेविो त्याला 

लचरकालचे जीवन लमळेल. आलि माझी लिकवि (िरीराच्या) िेवटच्या ददविी जीवन दिेे.  

 त्याची लिकवि स्वगाषिून आली आि ेअिे त्याने म्िटल्याने ज्यू लोक अस्वस्थ झाले. 

िे म्ििाल:े काय, िा िर येिू जोिफेाचा मलुागा: आम्िाला त्याची आई आलि वडील मािीि 

आििे. िो किे म्ििू िकिो की त्याची लिकवि स्वगाषिून खाली अविरली आि?े  

 आलि येिू म्ििाला: मी कोि आि ेआलि मी कोठून आलो याची चचाष करू नका. 

दवे माझ्यािी लिनाई पवषिावर बोलला आि े अिे मोजेि प्रमािे मी जािीर करीि आि े

म्ििून नव्ि,े िर िुमच्यामध्ये िुद्धा िी अलस्ित्वाि आि ेम्ििून माझी लिकवि ित्य आि.े 

प्रत्येकजि जो माझ्या आज्ञाांवर लवश्वाि ठेविो िो मी बोलिो म्ििून ििे करीि नािी, िर 



कारि आपला िामाईक लपिा त्याला स्विःकड े ओढिो; आलि माझी लिकवि त्याला 

िेवटच्या ददविी जीवन दईेल. प्रेलर्िाांनी लललिले आि े की िवष मानवाला दवे लिकवील. 

प्रत्येकजि जो लपत्याला जाििो, आलि त्याची इच्छा जािण्यािाठी लिकिो, िो स्विः 

माझ्या लिकविीला िरि जािो.  

 कोिीिी लपत्याला अजून पालिले नािी, परांिु िो जो दवेाचा आि े त्याने त्याला 

पालिले आि ेआलि पिाि आि.े जो कोिी माझ्यावर(माझ्या लिकविीवर) लवश्वाि ठेवील 

त्याला लचरकालीन जीवन प्राप्त िोईल. माझी लिकवि ि े जीवनाचे अन्न आि.े िुमच्या 

पूवषजाांनी दवेाचे अन्न (manna) खाल्ल,े स्वगाषिून पाठवलेले अन्न, आलि िरीिी मरि 

पावले. परांिु खरे अन्न जे स्वगाषिून अविरलेल े अिि े िे अिे अििे की जो िे खािो िो 

मरिार नािी. आलि माझी लिकवि िी स्वगाषिून अविरलले ेि ेअन्न आि.े जो त्याच्यावर 

पोर्ि करिो िो लचरकाल लजवांि राििो. आलि ि ेअन्न जे मी लिकविो िे माझे िरीर जे मी 

मानविेच्या जीवना िाठी दिेो.  

 िो काय म्ििाला िे ज्यू लोकाांना अलजबाि िमजले नािी, आलि एखाद्याचे िरीर 

मानवाांच्या जीवनािाठी कि,े आलि का दिेा येईल यावर त्याांनी वाद-लववाद िुरु केला.  

 आलि येि ू त्याांना म्ििाला: जर िुम्िी िुमच्या आत्म्याच्या जीवना िाठी िुमचे 

िरीर ददले नािी िर िुमच्याि जीवनच अििार नािी. जो कोिी आपल्या आत्म्याच्या 

जीवनािाठी आपले िरीर दिे नािी त्याला खरे जीवन नििे. फक्त जो माझ्यामध्य े

आत्म्यािाठी िरीर िोडून दिेो त्याला खरे जीवन लमळिे. आलि म्ििून आपली िरीरे िी 

खरोखर खऱया जीवनाचे अन्न आििे. फक्त माझ्यामध्ये जो आि,े जो माझ्या िरीराचे भक्षि 

करिो, जो खर् या जीवनािाठी िारीररक जीवनाचा त्याग करिो िोच खरा मी आि-ेिो 

माझ्याि आि,े मी त्याच्याि आि.े आलि जिा मी लपत्याच्या इच्छेने िरीराि राििो, ििा 

जो माझ्याि राििो िो माझ्या इच्छेने राििो.  

 आलि त्याच्या लिष्याांपैकी कािींनी जेव्िा ि ेऐकले, िेव्िा िे म्ििाले: ि ेकठीि िब्द 

आििे, आलि िे िमजायला अवघड आििे.  



 आलि येिू त्याांना म्ििाला: िुमची मने इिकी गोंधळलेली आििे, की मािूि काय 

िोिा, आि,े आलि नेिमीच अिले, ह्या लवर्यी माझे बोलि ेिुम्िाला अवघड वाटिे. मािूि 

म्ििजे िरीरािील आत्मा आि,े आलि आत्माच एकटा जीवन दऊे िकिो- िरीर जीवन दिे 

नािी. जे िब्द िुम्िाला एवढे अवघड वाटिाि त्याि मी आत्मा िचे जीवन आि े यापेक्षा 

जास्ि कािी म्िटलले ेनािी. त्यानांिर येिूने त्याच्या जवळ अिलले्या लोकाांिून ित्तर लोक 

लनवडले, आलि त्याला स्विःला जेथे जायचे िोिे िेथे त्याांना पाठवले. िो त्याांना म्ििाला: 

पुष्कळ लोकाांना खर् या जीवनाचे परमिौख्य कळलेल ेनािी. मला त्या िवांिाठी दःुख वाटिे, 

आलि त्याांना लिकवण्याची इच्छा आि.े परांिु जिा िेिकरी आपले िवष लपक स्विः काप ू

िकि नािी, ििा, मी िदु्धा आवश्यक अिलेले िवष करू िकि नािी. वेगवेगळ्या नगराि जा 

आलि प्रत्येक रठकािी लपत्याच्या इच्छेच्या पूिषिेची घोर्िा करा.  

 अि ेम्ििा: लपत्याची इच्छा अिी आि:े राग करू नका, लालिा धरू नका, िपथ 

घेऊ नका, वाईटाचा प्रलिकार करू नका, आलि लोकाांमध्य े कोििािी भेदभाव करू नका. 

आलि त्याच प्रमािे स्विः िुम्िी िधु्दा ि ेलनयम िवष गोष्टींमध्ये पाळा.  

 मी िुम्िाला लाांडग्याांमध्ये मेंढी प्रमाि े पाठवीि आि.े िापािारखे ििािे आलि 

कबुिरा िारखे िधु्द रिा. आलि िवाषि मित्वाचे फक्त अांगावरील कपड े व पायािील 

पादत्रािा लिवाय िुमच्या जवळ पाकीट, भाकरी, पैि ेयापैकी िुमचे अि ेकािीिी ठेव ूनका. 

लोकाांमध्य ेभेदभाव करू नका; ज्याांच्याबरोबर रिायचे त्या लोकाांची लनवड करू नका. परांिु 

िुम्िाला पलिल ेलागेल त्या कोित्यािी घराि रिा. जेव्िा िुम्िी घराि प्रवेि कराल, िेव्िा 

मालकाला नमस्कार करा. जर त्याने िुम्िाला आि घेिल,े िर िेथ ेथाांबा; जर घेिल ेनािी, 

िर दिुर् या घरी जा.  

 िुम्िी जे िाांगाल त्यािाठी िे िुमचा द्वरे् करिील आलि िुमच्यावर िुटून पडिील 

आलि िुम्िाला िाकून दिेील. परांिु जेव्िा िुम्िाला िाकून लावले जाईल िेव्िा दिुर् या 

खेड्याि जा आलि जर िुम्िाला िेथून िाकलले, िर आिखी दिुर् याि जा. जि े लाांडगे 

मेंढ्ाांचा पाठलाग करिाि ििा िुमचा पाठलाग केला जाईल, परांिु घाबरू नका, िेवटच्या 

घटके पयंि रटकून रिा. िे िुम्िाला कोटाषि खेचिील िुमच्यावर दफयाषद चालविील, आलि 



चाबकाने झोडपिील आलि िुम्िाला अलधकार् याांिमोर िुमचे स्विःचे िमथषन करण्यािाठी 

नेिील. परांिु कोटाषि नेले जाि अििाांना घाबरू नका, काय बोलायचे त्याची ियारी करू 

नका: िुमच्या मध्ये अिलेला लपत्याचा आत्मा काय बोलायचे िे िुम्िाला िाांगेल. िुम्िी िवष 

नगरािून लनघून जाण्यापूवी कािी लोक िुमची लिकवि िमजिील आलि लिच्याकड े

वळिील.  

  म्ििून लभऊ नका. माििाच्या आत्म्याि जे लपलेल ेआि ेिे बािरे येईल. जे िुम्िी 

दोघा ककवा लिघाांना िाांगाल िे ह्जारोंमध्य ेपिरेल. िवाषच्या वर, िुमच्या िरीराची ित्त्या 

करिार् याांना घाबरू नका. िे िुमच्या आत्म्याचे कािीिी करू िकिार नािीि, म्ििून त्याांना 

लभऊ नका. लपत्याची इच्छा पूिष न करण्याने आपल्या िरीर व आत्म्याचा नाि जे करू िकेल 

त्याची अवश्य भीिी बाळगा. एका पैिाला(फार्ददग) पाच लचमण्या लवकल्या जािाि, परांिु 

लपत्याच्या इच्छेलिवाय त्यािुद्धा मरि नािीि. आलि एखादा केििी लपत्याच्या इच्छे लिवाय 

डोकयावरून गळि नािी. म्ििून िुम्िाला काय भीिी जर िुम्िी त्याच्या इच्छे प्रमाि े

रालिलाि िर?  

 प्रत्येकजि माझ्या लिकविीवर लवश्वाि ठेविार नािी. आलि जे लवश्वाि ठेविार 

नािीि िे लिचा द्वरे् करिील कारि िी त्याांना आवडिार् या गोष्टीपािून त्याांना वांलचि 

ठेवील. म्ििून माझ्या लिकविी वरून कलि लनमाषि िोिील. िी जगाला अग्नीप्रमाि े

पेटवील, आलि लिच्यािून िांघर्ष वर येईलच. प्रत्येक घराि कलि िोईल, पुत्रा लवरुद्ध लपिा, 

मुली लवरुद्ध आई. माझी लिकवि कुटुांबािील ज्या लोकाांना कळेल त्याांचा त्याांचे कुटुांब द्वरे् 

करील, आलि त्याांची ित्त्यािी करिील. कारि ज्याला माझी लिकवि िमजेल त्याला लपिा, 

मािा ककवा बायको ककवा मुल,े ककवा मालमत्ता याांमध्ये कािी अथष अििार नािी.  

 त्यानांिर िे लवद्वान िनािनी जेरुिलेमाि एकत्र जमले आलि येिूकड े गेले जो 

जवळच्या एका खडे्याि िोिा. लोकाांच्या एका जमावाने िो अिलेल्या घराि गदी केली 

आलि घरा भोविी उभ ेरालिले.  

 िनािसयाांनी लोकाांिी बोलायला िरुवाि केली, िे िाांगि िोिे की येिूची लिकवि 

ऐकू नका. िे म्ििाले की िो िैिानाने िाब्याि घेिला आि,े आलि जर मािि े त्याच्या 



आज्ञाांप्रमािे वागली िर आिा आििे त्यापेक्षा जास्ि वाईट गोष्टी घडिील. िे म्ििाल ेकी िो 

वाईट िाधनाने वाईट बािरे काढिो.  

 येिूने त्याांना त्याच्या जवळ बोलावले आलि म्ििाला: िुम्िी म्िििा की मी 

वाईटाने वाईट बािरे काढिो. परांिु कोििीिी िक्ती स्विःचा नाि करीि नािी जर लिने 

स्विःचा नाि केला िर लिचे अलस्ित्व नष्ट िोईल. िुम्िी धमकया, दिेदांड, आलि खून करून 

वाईट बािरे काढायचा प्रयत्न करिा, परांिु वाईट िरीिी अलस्ित्वाि आि ेकारि िे अचूकपि े

स्विःिी लढू िकि नािी. िुम्िी जिा प्रयत्न करिा ििे मी वाईट वाईटाने बािरे काढीि 

नािी.  

 िवष मानवाला जीवन दिेार् या लपत्याच्या आत्म्याची इच्छा पूिष करण्यािाठी 

लोकाांना बोलावून मी वाईटाला बािरे काढिो. पाच आज्ञा त्या आत्म्याची इच्छा व्यक्त 

करिाि, जो िुख आलि जीवन दिेो. आलि म्ििून त्या वाईटाांचा नाि करिाि िाच त्या 

ित्य अिल्याचा एक पुरावा आि.े  

 जर मािि ेएका आत्म्याचे पुत्र नििे िर, जिे दाांडग्या माििाच्या घराि घुििे 

आलि िे लटुिे िकय नििे, ििे वाईटावर लवजय लमळलविे िकय झाले नििे. दाांडग्या 

माििाचे घर लुटण्यािाठी त्याला प्रथम बाांधावे लागेल. आलि मानव त्याांच्या जीवनाच्या 

आत्म्यािील एकात्मिेने बाांधला गलेेला आि.े  

 आलि म्ििून मी िुम्िाला अिे िाांगिो की माििाच्या िवष चुका आलि चुकीची मिे 

लिक्षेिून वाचिील, पि िवांना जीवन दिेार् या पलवत्र आत्म्याचा चुकीचा अथष लावललेा 

क्षमा केला जािार नािी.  

 जर एखादा एका माििालवर्यी वाईट बोलि अिेल िर िे त्याच्या लवरुद्ध मोजल े

जािार नािी, पि जर एखादा माििािील पलवत्र आत्म्या लवरुद्ध बोलले िर, त्याला त्याचा 

त्राि झाल्यालिवाय राििार नािी. माझी िवी िेवढी ननदा करा, परांिु मी िुम्िाला उघड 

केलेल्या जीवनाच्या आज्ञा कमी लखेू नका. एखादा मािूि चाांगल्याला वाईट म्ििून िखुरूप 

पुढे जाऊ िकि नािी.  



 मािूि जीवनाच्या आत्म्यािी एकरूप अिलाच पालिजे. जो त्याच्यािी एकरूप 

नािी िो त्याच्या लवरुद्ध आि.े माििाने फक्त एकट्या स्विः मधील नव्ि े िर जीवनाच्या 

आत्म्याची आलि िवष माििािील भलपेिाची िवेा केलीच पालिजे.  

 एकिर िुम्िी जीवन आलि िखु िवष जगािाठी चाांगले आि ेयावर लवश्वाि ठेविा, 

आलि िवष माििाांिाठी जीवन आलि िखुावर िुम्िी प्रेम करिा, ककवा िुमचा लवश्वाि आि े

की जीवन आलि िुख ि े वाईट अिून, त्यावर स्विःिाठी दखेील िुम्िी प्रेम करीि नािी. 

एकिर िुम्िी एखाद ेझाड चाांगले मानिा आलि त्याचे फळ चाांगले अििे, ककवा लिवाय झाड 

वाईट आलि त्याचे फळ वाईट मानिा. कारि झाडाची ककमि त्याच्या फळावरून ठरिे.  

 

  



६  

 

“अित्य जीवन”  

 

 ित्य जीवन लमळवण्यािाठी, पृर्थवीवरच िरीराचे खोटे जीवन माििाने िोडून 

ददले पालिजे आलि आत्म्याने जगले पालिजे.  

“जिे स्वगाषि ििेच परृ्थवीवर”  

 

 एकदा त्याची आई आलि भाऊ येिूकड ेआले, आलि त्याच्या भोविी पषु्कळ लोक 

अिल्याने त्याच्या जवळ जाऊ िकल े नािीि. एका माििाने त्याांना पाहून येिूकड े गेला 

आलि म्ििाला: िुझे कुटुांब, िुझी आई आलि भाऊ, िुला भेटण्यािाठी बािरे उभ ेआििे. परांिु 

येिू म्ििाला: माझी आई आलि माझे भाऊ, जे लपत्याची इच्छा जाििील आलि त्याप्रमाि े

वागिील, िे आििे.  

 आलि एक बाई उद्गारली: ज्याने िुला जसम ददला िे उदर आलि िू जे िोरू्न 

प्यालेि िे स्िन धसय आििे! आलि येिू उत्तरला: फक्त िेच धसय आििे ज्याांनी लपत्याचा 

आत्मा िमजून घेिला आि ेआलि आपल्या जवळ ठेवला आि.े  

 आलि एक मािूि येिलूा म्ििाला: िू जेथे जािील िेथे मी िुझ्या मागे यईेन.  

 येिूने त्याला उत्तर ददल:े माझ्या मागे येण्यािाठी िुला कोठेिी जायची गरज नािी: 

मला घर नािी ककवा रािण्यािाठी कोििीिी जागा नािी. पिुांना त्याांच्या गुिा आलि 

लपण्याच्या जागा आििे, परांिु आत्म्याने जगि अिेल िर मािूि िवषत्र घराांिच अििो  



 एकदा अि े घडल े की येिू त्याच्या लिष्याांिि बोटीने प्रवाि करीि िोिा. िो 

म्ििाला: आपि पलैलिराि जाऊ या. त्या िरोवराि एक वादळ उठल ेआलि बोटीि इिके 

पािी लिरु लागल ेकी बोट जवळजवळ बुडाली. पि येि ूिाांिपि ेपडून िोिा आलि झोपला 

िोिा. त्याांनी त्याला उठवलां आलि म्ििाले: प्रभ ूआम्िी जर बुडालो िर िुला त्याचे कािीच 

नािी? आलि जेव्िा वादळ िाांि झाल े िेव्िा िो म्ििाला: िुम्िी इिके लभत्र े का आिाि? 

िुमचा आत्म्याच्या जीवनाि लवश्वाि नािी.  

 एका माििाला येि ूम्ििाला: माझ्या मागे ये.  

 परांिु िो मािूि उत्तरला: माझा लपिा आि ेिो वृद्ध आि;े मला त्याला मेल्यावर 

प्रथम पुरू द ेआलि मग मी िुझ्या मागे येईन.  

 आलि येिू त्याला म्ििाला: मरिारे आििे त्याांना मेलेल्याांना पुरू द,े परांिु जर िुला 

खरोखर जगायची इच्छा अिले िर लपत्याची इच्छा पूिष कर आलि िी जािीर कर.  

 दिुरा माििू म्ििाला: मला िुझा लिष्य व्िायची आलि िुझ्या आज्ञे प्रमाि े

लपत्याची इच्छा पूिष करावी अि े वाटिे, परांिु प्रथम मला माझ्या कुटुांबािील कामाांची 

व्यवस्था द.े  

 आलि येिू त्याला म्ििाला: जर नाांगरिी करिारा मागे पिाि अिले िर िो 

नाांगरिी करू िकि नािी. जो पयंि िू मागे पिािोि िो पयंि िू नाांगरिी करू िकि 

नािीि. िुम्िी ज्या चरािून नाांगरीि आिाि त्या व्यलिररक्त िवष गोष्टी लविरून गेल्या 

पालिजेि आलि मग िरच फक्त िुम्िी नाांगरिी करू िकिा. जर िुमच्या िारीररक जीवनाि 

घडून येिार् या गोष्टींचा िुम्िी लवचार करीि अिाल िर िुम्िी जगू िकिार नािी, कारि खरे 

जीवन िुम्िाला िमजललेे नािी. त्यानांिर अि े घडले की येिू त्याच्या लिष्याांिि एका 

खेड्याि गेला, आलि एका माथाष नावाच्या बाईने त्याला लिच्या घराि बोलावले. लिला एक 

बिीि िोिी, मेरी, जी येिूच्या पायािी बिली आलि त्याची लिकवि ऐकू लागली, िेव्िा 

माथाष त्याांच्यािाठी चाांगले जेवि ियार करण्याि गुांिली िोिी.  

 आलि माथाष येिकूड े गेली आलि म्ििाली: माझ्या बलििीने िवष काम माझ्यावर 

टाकल ेआि ेि ेिुम्िाला ददिि नािी काय? लिला त्याि मला मदि करायला िाांगा.  



 येिूने लिला उत्तर दिे म्िटले: माथाष, माथाष! िूां स्विःला व्यस्ि ठेवले आििे आलि 

अनेक गोष्टींची काळजी करिेि, परांिु एकच गोष्ट आवश्यक आि;े मेरीने िी एक आवश्यक 

गोष्ट लनवडली आि ेजी लिच्यापािून कोिी लिरावून घेऊ िकिार नािी. आत्म्याचे अन्न िी 

एक गोष्ट जीवनािाठी आवश्यक आि.े  

 आलि येि ूत्याांना िवांना म्ििाला:  

 जो माझ्या मागे येऊ इलच्छि अिेल, त्याने त्याची स्विःची इच्छा बाजूि ठेवली 

पलिजे आलि आयुष्यभर िरीराच्या िवष प्रकारच्या अडचिी आलि दःुख ििन करण्याची 

ियारी ठेवली पालिजे; फक्त िेव्िा िो मला अनुिरू िकेल. जो आपल्या िारीररक जीवनाची 

काळजी घेइल िो त्याच्या खर् या जीवनाचा नाि करील, परांिु जो लपत्याची आज्ञा पाळील, 

िो आपले िारीररक जीवन नष्ट करील िरीिी, आपले खरे जीवन वाचवील. आलि आपल े

खरे जीवन गमावल े ककवा त्याची िानी केली व िवष जग लमळवल े िर माििाला त्याचा 

काय फायदा?  

 आलि िो म्ििाला: श्रीमांिी पािून िावध रिा, कारि दिुर् याांपके्षा जास्ि िांपत्ती 

अिण्यावर िुमचे जीवन अवलांबून नािी.  

 एक श्रीमांि मािूि िोिा त्याचे खूप मोठे पीकपािी िोिे. आलि त्याने स्विःिी 

लवचार केला, मी माझी कोठारे नव्याने आलि मोठी बाांधीन आलि माझे िवष धासय त्याि 

ठेवीन, आलि माझ्या आत्म्याला म्ििेन: माझ्या आत्म्या िुझी इच्छा िोिी िे िवष िुझ्याकड े

आि,े लवश्राांिी घे, खा, पी आलि िुझ्या िुखािाठी जग. परांिु दवे त्याला म्ििाला: मखुष 

माििा, आज रात्री िुझा आत्मा काढून घेिला जाईल आलि जे िवष िू िाठवले आि े िे 

दिुर् याांकड े जाईल. म्ििनू अिे िवांिाठी िोईल जे आपल्या िारीररक जीवनाला पुरवठा 

करिील पि दवेामध्य ेराििार नािीि.  

 आलि येि ूत्याांना म्ििाला: िुम्िी मला िाांगा की लपलािाने गॅलीलीकराांना मारल.े 

िे गॅलीलीकर त्याांच्यािाठी अिे व्िावे इिके इिराांपेक्षा वाईट िोिे का? मुळीच नािी. आपि 

िवष ििेच आिोि आलि मृत्युपािून मकु्ती लमळाल्यालिवाय आपि िवष नाि पाविार 



आिोि. ककवा जी अठरा मािि े कोिळिार् या मनोर् याखाली लचरडली गेली िी, 

जेरुिलेमािील इिर लोकाांपेक्षा अलधक वाईट िोिी का? मुळीच नािी. जर आपि स्विःला 

मृत्युपािून वाचवले नािी िर, आज ककवा उद्या आपि िधु्दा नाि पाविार आिोि.  

 जर आिा पयंि त्याांच्या प्रमािे आपि मेलो नािी, आपि आपल्या लस्थिीचा अिा 

लवचार केला पालिजे:  

 एका माििाचे एक िफरचांदाचे झाड त्याच्या बागेि आि ेआलि िो झाड बघायला 

आला आलि त्याला झाडावर एकिी फळ ददिले नािी. आलि िो माळ्याला म्ििाला: मी 

येथे येण्याचे ि ेलििरे वर्ष आलि ि ेिफरचांदाचे झाड नेिमीच फळालिवाय ददििे. िे कापनू 

टाकल े पालिजे, कारि त्याने लनरुपयोगीपिे जागा अडवून ठेवली आि.े परांिु िो माळी 

म्ििाला: मालक थोडा काळ थाांबूया. मी त्याच्या भोविी खोदिो, खि घालिो, आलि 

आपि पुढच्या उसिाळ्याि बघू. कदालचि त्याला फळ येईल, जर आल ेनािी िर , कापून 

टाका.  

 म्ििून आम्िी िुद्धा ििेच जोपयंि िरीराने लजवांि आिोि, पि आत्म्याच्या 

जीवनाचे फळ धारि करीि नािी िोपयंि, आपि फळ न धरिारी िफरचांदाची झाड े

आिोि. फक्त कोिाच्यािरी कृपेने आपल्याला एक वर्ष िुटका लमळाललेी आिे. पि जर 

आम्िी फळ धारि केल े नािी िर, कोठारे बाांधिार् या मालका प्रमाि,े गॅलेलीकराांप्रमािे, 

कोिळिार् या मनोर् याखाली लचरडलले्या अठरा माििाांप्रमािे मरून जाऊ आलि कायमचे 

मृि राहू.  

 ि े िमजण्यािाठी ििािपिाची गरज नािी, प्रत्येकजि स्विःच िे पाहू िकिो. 

फक्त घरगुिी कामािच नव्ि े िर जगाि घडिार् या आलि पुढे येिील अिे िकाषने अनुमान 

काढिा येिार् या िवष गोष्टी मध्ये पाहू िकिो. जर पलश्चमेकडून वारा अिले िर पाऊि येिार 

अिे आपि म्िििो आलि िि ेघडिे. परांिु दलक्षिेकडून वारा अिले िर चाांगले वािावरि 

अिि,े आलि ििेच घडिे. आपि िवामाना िांबांधी जे िाांगू िकिो पि आपि मरून नाि 



पाविार आिोि आलि फक्त आत्म्याच्या जीवनाि त्याच्या इच्छेच्या पूिषिेि आपली मुक्ती 

आि ेि ेकि ेपाहू िकि नािी?  

 आलि पुष्कळ लोक येिचू्या मागे गेल,े आलि िो पुसिा त्या िवांना म्ििाला:  

 माझा अनुयायी कोि अिेल, जो आपल ेआई, वडील, पत्नी, मुल,े भाऊ, बलििी, 

आलि आपली िवष िांपत्ती, आपल्या मनािून काढून टाकील आलि िो िदवै कोित्यािी 

गोष्टीिाठी ियार अिेल. िोच फक्त मी करिो िे करील आलि माझी लिकवि अनुिरून 

त्याला स्विःला मृत्यूपािनू वाचवू िकेल.  

 कारि प्रत्येक मनुष्य कोििीिी गोष्ट करण्यापूवी िा लवचार करिो की आपि 

करिार आिोि िे फायदिेीर आि ेकी नािी; जर फायदिेीर वाटि अिले िर िो िे करिो, 

परांिु जर फायद्याचे वाटि निेल िर िे िोडून दिेो. प्रत्येक मािूि जो घर बाांधिो िो प्रथम 

बििो आलि आपल्या जवळ दकिी आििे, दकिी खचष िोईल याचा लििोब करिो आलि िो 

िे पूिष करू िकेल की नािी ि ेपाििो; अिे िोिा कामा नय ेकी घर बाांधायला िुरुवाि केल्या 

नांिर पूिष करिा आल ेनािी, म्ििून आपि िास्यास्पद ठरु.  

 म्ििूनच जो कोिी िारीररक जीवन जगू इलच्छिो त्याने प्रथम लवचार करावा की 

त्याने ठरवलेली कामे किी पूिष िोिार आििे.  

 

 प्रत्येक राजा जो युध्दावर जायची इच्छा करिो िो प्रथम लवचार करिो की िो वीि 

िजार लोकाांलवरुद्ध फक्त दिा िजार लोकाांनीिी जाऊ िकेल की नािी. जर त्याला ददिल ेकी 

त्याला िकय नािी, िर िो िि करण्यािाठी एक वकील पाठवील, आलि यदु्धावर जािार 

नािी.  

 म्ििून प्रत्येक माििाने, िारीररक जीवनाला स्विःला वाहून घेण्यापूवी, लक्षाि 

घ्यावे की िो मृत्यूचा प्रलिकार करू िकिो की त्याच्यापेक्षा मृत्यू जास्ि मजबूि आि,े आलि 

िो अलधक चाांगला निेल िर त्याने िाबोडिोब िमेट करावा.  



 िुमच्यापैकी प्रत्येकाने प्रथम जे िुम्िाला आपल े स्विःचे वाटिे त्याचा िवांचा 

लििोब करावा: कुटुांब, पैि,े आलि मालमत्ता. जेव्िा यािवष गोष्टींचा आपल्याला काय उपयोग 

आि,े आलि ि ेजाििो की त्याांचा कािीच उपयोग नािी, िेव्िा फक्त मग िो माझा अनुयायी 

िोऊ िकिो.  

 आलि ि ेऐकून, एक मािूि म्ििाला: आत्म्याचे जीवन अिेल िर चाांगले आि.े परांिु 

आम्िी िवष िोडून ददल ेआलि ििे कािी जीवन निेल िर?  

 त्यावर येिूने उत्तर ददले: ििे नािी. प्रत्येक जिाला आत्म्याच्या जीवनालवर्यी 

मािीि आि.े िुम्िाला िवांना िे मािीि आि.े िुम्िाला जे मािीि आि ेिे िुम्िी आचरिाि 

आिीि नािी, िुम्िाला िांका आि ेम्ििून नव्ि,े िर िुम्िाला स्विःला िुमच्या खोट्या नचिा 

आलि िबबीने खर् या जीवनापािून दरू नेल ेआि.े िुम्िी जे कािी करिा िे अि ेआि:े एका 

श्रीमांि माििाने जेवि ियार केले आलि पाहुण्याांना बोलाविी पाठवली, परांिु त्यानी नकार 

द्यायला िुरुवाि केली. एक म्ििाला; मी कािी जमीन खरेदी केली आि े आलि मला िी 

पािायला जावेच लागेल. दिुरा म्ििाला: मी कािी बलै खरेदी केल ेआििे आलि िे वापरून 

पिायचे आििे. एक लििरा म्ििाला: मी लग्न केले आि े आलि मला लग्नाची मेजवानी 

ददलीच पालिजे. आलि नोकर परि आल े आलि मालकाला िाांलगिले की कोिीिी येिार 

नािी. नांिर मालकाने त्याच्या नोकराांना गरीब लोकाना बोलवायला पाठवले, आलि िे 

नकार न दिेा आल.े आलि िे आल्यावर आिखी कािी जागा ररकामी रालिली, म्ििून 

मालकाने दिुर् याांना बोलवायला पाठवल,े म्ििाला: जा आलि िुम्िाला भेटेल त्याचे 

माझ्याकड ेजेविाला येण्यािाठी मन वळवा, म्ििजे आिखी कािी पाहुिे लमळिील. परांिु 

ज्याांनी कामाि अिल्याचे िाांगून नकार ददला त्याांचे जेवि हुकल.े  

 िगळ्या लोकाांना मािीि आि ेकी लपत्याच्या इच्छेची पुिषिा जीवन दिेे, परांिु िे 

त्याचे आमांत्रि स्वीकारीि नािीि कारि श्रीमांिीला फिून िे दरू लोटले जािाि. जो 

क्षिभांगुर खोटी श्रीमांिी लपत्याच्या इच्छेला अनुिरून खर् या जीवनािाठी िोडून दिेो, िो 

हुिार कारभार् यािारखी कृिी करिो.  



 एका श्रीमांि मालकाचा एक कारभारी िोिा. त्या कारभार् याच्या लक्षाि आले की 

त्याचा मालक त्याला लवकरच कामावरून काढून टाकिार आि े आलि त्याला अन्न व 

लनवार् या वाचून रिाव ेलागिार आि.े आलि त्याने स्विःिी लवचार केला. मी अि ेकरीन. मी 

गुप्तपिे माझ्या मालकाचा कािी माल गरीब िेिकर् याांना दईेन आलि त्याांची कजे कमी 

करीन, आलि मग माझा मालक मला काढून टाकील िेव्िा गरीब लोक माझा दयाळूपिा 

लक्षाि ठेविील आलि मला मदि करिील. आलि त्याने िि ेकेले. त्याने ज्या गरीब लोकाांची 

त्याच्या मालकाकड ेकजे िोिी त्याांना बोलावले, आलि त्याांची िुटपत्रे पुसिा लललिली. ज्याने 

त्याचे िांभर द्यायचे िोिे त्याचे पन्नाि केले; िाठाच्या ऐवजी वीि केल,े आलि इिराांिाठी 

ििेच केल.े जेव्िा मालकाने ि ेऐकले िेव्िा िो स्विःिी म्ििाला: माझा कारभारी हुिारीने 

वागला आि,े कारि त्याला मािीि आि ेकी त्याच्याकड ेकािीच राििार नािी. त्याने माझा 

िोटा केला आि,े परांिु िो स्विःिाठी हुिारीने वागला आि.े कारि िारीररक जीवनाि काय 

फायदिेीर आि ेिे आपल्याला कळिे, पि आत्म्याच्या जीवनाि आपल्याला िमजून घ्यायची 

इच्छा नििे. आपि या जीवनािील क्षिभांगुर व खोटी श्रीमांिी आत्म्याचे जीवन 

लमळवण्यािाठी िोडून ददली पालिजे. जर आपि आत्म्याच्या जीवनािाठी श्रीमांिी िारख्या 

क्षुल्लक गोष्टी िोडण्याि नकार ददला, िर आपल्याला िे लमळिार नािी. जर आम्िी खोटे 

जीवन िोडून ददले नािी िर आपल ेखरे जीवन आम्िाला ददल ेजािार नािी.  

 एकाच वेळी दोन धसयाांची िेवा करिे िांभवनीय नािी-दवे आलि श्रीमांिी; 

लपत्याची इच्छा आलि िुमची स्विःची इच्छा. िुम्िी दोघाांपैकी एकाचीच, पलिल्याची ककवा 

दिुर् याची िेवा कराल.  

 िनािसयाांनी िे ऐकल,े आलि त्याांना िांपत्तीचे प्रेम अिल्याने त्याांनी त्याची चेष्टा 

केली.  

 परांिु िो त्याांना म्ििाला: िुमच्या िांपत्तीमुळे लोक िुमचा आदर करिाि म्ििून 

िुम्िी खरोखर आदरिीय आिाि अिे िुम्िाला वाटिे. िे िि े नािी. दवे बाह्य गोष्टीकड े

नािी, िर हृदयाि पाििो. जे लोकाांच्या दषृ्टीने आदरिीय अिि े िे दवेाच्या नजरेि 

लिरस्करिीय अिि.े आिा िदु्धा दवेाचे राज्य या पृर्थवीवर प्राप्त करि ेिकय आि,े आलि जे 



त्याि प्रवेि करिाि िे थोर आििे. आलि त्या राज्याि प्रवेि करिारे श्रीमांि नव्ि,े िर 

ज्याांच्याकड ेकािीच नािी अिे आििे. िुमच्या आलि मोजेिच्या आलि प्रेलर्िाांच्या कायद्या 

प्रमािे ि े नेिमी अिेच िोिे. ऐका, गरीब आलि श्रीमांि, िुमच्या श्रद्ध े प्रमािे िदु्धा कि े

ठरिाि िे पिा.  

 एक श्रीमांि माििू िोिा, जो चाांगल्या कपड्याि िजे आलि स्विःचे मनोरांजन 

करायला जाई आलि दररोज आनांदाि रिाि अिे. आलि िेथे एक लाझारि नावाचा 

जखमाांनी भरललेा लभकारी रिाि िोिा, जो श्रीमांि माििाच्या परिाि त्याच्या 

मेजावानीिून कािी उरलेल ेलमळेल म्ििून आला िोिा; परांिु लाझारिला िेिी लमळाले नािी 

कारि श्रीमांि माििाच्या कुत्र्याांनी िे खाऊन टाकले व त्याच्या जखमािी चाटल्या. आलि 

लाझारि आलि िो श्रीमांि मािूि दोघिेी मरि पावले. आलि नरकाि त्या श्रीमांि माििाने 

पालिले की दरूवर अब्रािम बरोबर लभकारी लाझारि बिलेला आि.े आलि िो श्रीमांि मािूि 

ओरडला: लपत्या आब्रािमा, लभकारी लाझारि िुझ्या बरोबर बिला आि,े जो माझ्या 

कुां पिाच्या पलीकड े पडलेला अिायचा. मी िुम्िाला त्राि द्यायची निमि करिार नािी; 

परांिु लभकारी लाझारिला माझ्याकड ेपाठवा: िो त्याची बोटे पाण्याि बुडवून माझी जीभ 

थांड करील, कारि मी आगीि जळि आि.े परांिु अब्रािम म्ििाला: मी लाझारिला आगीि 

िुझ्याकड ेका पाठवू? पृर्थवीवर िुझ्या इच्छेप्रमािे िुला लमळालेल ेआि,े परांिु लाझारिला 

फक्त दःुख लमळालेले आि,े आिा त्याला िुख लमळालेच पालिजे. आलि जरी मला िि े

कारावेिे वाटल,े िरी मी त्याला िुझ्याकड ेपाठवू िकि नािी, कारि आमच्या आलि िुझ्या 

मध्ये मोठी दरी आि ेिी ओलाांडिे अिकय आि.े आम्िी लजवांि आिोि आलि िू मृि आििे. 

िेव्िा िो श्रीमांि मािूि म्ििाला: ठीक, लपत्या आब्रािमा, लाझारिला दकमान माझ्या घरी 

पाठवा. मला पाच भाऊ आििे आलि मला त्याांच्यािाठी वाईट वाटिे. त्याला त्याांना िवष 

िाांगू द,े आलि श्रीमांिी दकिी त्राि दायक अििे ि ेत्याांना दाखवू दे, ककवा िे िुद्धा या छळाि 

पडिील. पि अब्रािम म्ििाला: त्याांना िे अगोदरच मािीि आि े की िे त्रािदायक आि.े 

मोजेि आलि िवष प्रेलर्िाांनी त्याना ििे िाांलगिले आि.े परांिु िो श्रीमांि मािूि म्ििाला: 

िरीिी, एखादा मेलेल्याांिून उठून त्याांच्याकड े जाईल िर बरे िोईल, िे त्यानांिर लक्षाि 



घेिील. परांिु अब्रािम म्ििाला: जर िे मोजेि आलि प्रेलर्िाांचे ऐकि नििील, िर िे 

मेलेल्यािून उठलेल्याचेिी ऐकिार नािीि.  

 माििाने आपल्या भावािी वाटून घेिलेच पालिजे आलि िवष माििाचे भल ेकरि े

ि े प्रत्येकाला मािीि अििे. मोजेि आलि प्रेलर्िाांचा िवष कायदा िेच फक्त िाांगिो. 

िुम्िालािी िे मािीि आि,े परांिु िुम्िी िो पाळि नािी कारि िुम्िी श्रीमांिीवर प्रेम करिा.  

 आलि एक श्रीमांि िनािनी अलधकारी यिेूकड ेआला आलि त्याला म्ििाला: िुम्िी 

चाांगले गुरु आिाि. लचरकालीन जीवन लमळवण्यािाठी मी काय करावे? येिू त्याला 

म्ििाला: िू मला चाांगला का म्िििोि? फक्त लपिाच चाांगला आि.े जर िुला जीवन िव े

अिेल िर, आज्ञा पूिष कर.  

 िो अलधकारी म्ििाला: आज्ञा पुष्कळ आििे मी कोित्या पूिष कराव्याि?  

 आलि येि ूम्ििाला: ित्त्या करू नको, लालिा बाळगू नको, खोटे बोल ूनको, चोरी 

करू नको, आपल्या लपत्याचा आदर कर आलि त्याची इच्छा िदु्धा पूिष कर, आलि 

स्विःप्रमािे आपल्या िजेार् यावर प्रेम कर. आलि िो िनािनी अलधकारी म्ििाला: मी 

लिान अिल्यापािून त्या िवष आज्ञा पाळल्या आििे: परांिु मी िुमच्या लिकविी प्रमाि े

आिखी काय करायला पालिजे? येिूने त्याच्याकड ेआलि त्याच्या कपड्याांकड ेपालिले, लस्मि 

केले आलि म्ििाला: एक लिानिी गोष्ट िू अजून केली नािीि. िू म्िििोि ििा िवष गोष्टी 

िू पूिष केल्या नािीि. जर िुला आज्ञा पूिष करायच्या अििील: ित्त्या करू नको, मोि धरू 

नको, चोरी करू नको, खोटे बोल ूनको, आलि मुख्य आज्ञा, स्विःप्रमािे िुझ्या िेजार् यावर 

प्रेम कर- मग िुझी िवष मालमत्ता िाबडिोब लवक आलि गररबाांना दऊेन टाक. िरच िू 

लपत्याची इच्छा पूिष करिील.  

 ि े ऐकून, िो अलधकारी रागावला आलि लनघनू गेला, कारि आपली मालमत्ता 

िोडून द्यायची ह्याचा िो लिरस्कार करीि िोिा. आलि येिू त्याच्या लिष्याांना म्ििाला: जि े

िुम्िी पिाि आिाि, श्रीमांि अिून लपत्याची इच्छा पूिष करिे अगदीच अिांभवनीय आि.े  



 त्या िब्दाांनी लिष्य भयभीि झाल,े परांिु येिूने त्याचा पुनरुचार केला, आलि 

म्ििाला: िोय, मुलाांनो, ज्याच्याकड े श्रीमांिी आि े त्याला लपत्याच्या इच्छेि रािि े

अिांभवनीय आि.े श्रीमांिीि लवश्वाि ठेविारा लपत्याची इच्छा पूिष करण्यापेक्षा एखादा उांट 

िुईच्या नेठ्यािून लवकर आरपार जाईल. आलि िे अजून अलधकच भयभीि झाल े आलि 

म्ििाले: मग एखादा िांपत्ती लिवाय आपले जीवन कि ेजोपािू िकेल?  

 परांिु िो म्ििाला: माििाला वाटिे की िो िांपत्ती लिवाय आपल्या जीवनाला 

आधार दऊे िकि नािी, परांिु दवे िांपत्ती लिवाय माििाचे जीवन रटकवून ठेविो.  

 एकदा येि ूजेरीकोच्या ििरािून जाि िोिा. आलि झाकाएि नावाचा एक श्रीमांि 

मोठा कर अलधकारी िेथे रािि िोिा, ज्याने येिूच्या लिकविी बद्दल ऐकल े िोिे, आलि 

त्याचा लिच्यावर लवश्वाि िोिा, आलि जेव्िा त्याला कळल ेकी येिू जेरीकोमध्ये आला आि े

त्याला येिूला भटेायची इच्छा झाली. परांिु येिभूोविी एवढा जमाव िोिा की त्यािून येि ू

पयंि पोिोचिे अिांभव िोिे. झाकाएि िा बुटका मािूि िोिा, म्ििन िो धावि पुढे गेला 

आलि येिूला जािाांना पाििा यावे म्ििून एका झाडावर चढला. जेव्िा त्या झाडाखालून 

जािाांना येिूने त्याला पलिल,े आलि त्याचा आपल्या लिकविीवर लवश्वाि आि े ि े जािून 

म्ििाला: झाडावरून खाली य ेआलि घरी जा. मी िुझ्याकड ेयेईन. झाकाएि खाली उिरला, 

घरी धावला, येिूचे स्वागि करायला ियार झाला, आलि त्याचे आनांदाने स्वागि केले.  

 लोकाांना िे आवडले नािी आलि िे येिू लवर्यी म्ििाले: का, िो जकािदार, 

बदमािाच्या घरी गेला!  

 त्याचवेळी झाकाएि येिूला िाांगि िोिा: पिा, प्रभ,ू मी काय करिार आि:े मी 

माझी अधी िांपत्ती गररबाांना दईेन, आलि उरलले्या मधून मी ज्याांचे नुकिान केले आि ेत्या 

िवांची चारपट भरपाई करीन.  

 आलि येिू म्ििाला: िू स्विःला वाचवले आििे. िू मलेा िोिाि पि लजवांि झाला 

आििे; िू िरवला िोिाि पि, स्विःला िापडला आििे, कारि स्विःच्या मलुाचा बळी 



दणे्याएवढा लवश्वाि दाखविार् या अब्रािमा प्रमािे िू वागला आििे. कारि आपाल्या 

आत्म्यािील जे नाि पावेल िे िोधून वाचविे यािच माििाचे िारे जीवन आिे. एखाद े

बललदान त्याच्या आकारावरून मोजिा येिे िकय नािी.  

 एकदा अिे घडल ेकी येिू त्याच्या लिष्याांिि दानपेटी जवळ बिला िोिा. लोक 

दवेाच्या िेविेाठी पेटीि वगषिी टाकीि िोिे. श्रीमांि मािि ेपेटी पयंि गेली आलि खूप दान 

टाकल,े आलि एक गरीब लवधवा आली आलि लिने दोन पैिे(फार्ददग) टाकले.  

 आलि येि ू लिच्याकड े दाखवीि म्ििाला: पिा, िी गरीब लवधवा, एक लभकारी 

बाई, लिने दोन पैिे टाकले आििे, आलि लिने इिर िवांपके्षा जास्ि ददले आि.े कारि त्याांनी 

ददले त्याची त्याांना आवश्यकिा नव्ििी, परांिु लिने आपल्या जवळ अिलेल ेिवष ददल ेआि;े 

लिने आपली िवष लमळकि त्याि टाकली आि.े  

 अि ेघडल ेकी येि ूलिमोन नावाच्या कुष्ठरोग्याच्या घरी गेला.  

 आलि एक बाई त्याच्या घरी आली आलि लिच्याकड े िीि पौंड दकमिीची 

मौल्यवान िेलाची एक बरिी िोिी. येिू आपल्या लिष्याांना िाांगि िोिा की त्याचा मृत्यू 

जवळ आला आि,े आलि त्या बाईने िे ऐकल ेआलि लिला त्याच्यािाठी दःुख वाटले, आलि 

त्याच्यावरील आपल ेप्रेम दाखवण्यािाठी लिने त्याच्या डोकयावर िेल ओिले. आलि िी िवष 

लविरून गेली, आलि लिची बरिी फुटली, आलि िवष िेल ओिून त्याचे डोके आलि पाय या 

दोिोंवर लिने अलभर्ेक केला.  

 आलि लिष्याांनी त्यावर चचाष िुरु केली. आलि म्ििाल े की िी चुकीचे वागली. 

आलि ज्युदाि, नांिर ज्याने नांिर येिूचा लवश्वािघाि केला, म्ििाला: पिा लिने दकिी 

अपव्यय केला आि.े िे िेल िीि पौंडाांना लवकले गेले अििे, ज्याच्या मुळे अनेक गरीब 

लोकाांना कपड े दिे े िकय झाल े अििे. आलि लिष्याांनी त्या बाईला दोर् द्यायला िुरुवाि 

केली, जी गोंधळून गेली आलि आपि चाांगल ेकेल ेकी वाईट ि ेलिला कळले नािी.  

 िेव्िा येिू म्ििाला: िुम्िी त्या स्त्ीला त्राि दऊेन चूक करीि आिाि; लिने 

खरोखरच एक चाांगल ेकाम केल ेआि,े आलि िुम्िी गररबाांलवर्यी बोलून चूक करीि आिाि. 



जर िुम्िाला त्याांचे कािी भले करायचे अिले िर, करा-िे नेिमी येथे आििे. परांिु 

त्याांच्यालवर्यी आिा का बोलिा आिाि? जर िुम्िाला गररबाांची दया येि अिले िर, 

िुमच्या दयेने जाऊन त्याांचे भले करा. परांिु या बाईने माझ्यावर दया केली आि,े आलि 

खरोखरच चाांगल ेकेल ेआि,े कारि लिच्याजवळ अिलले ेिवष लिने ददले आि.े किाची गरज 

आि ेआलि किाची नािी ि ेिुमच्यापैकी कोि िाांगिार? माझा िेलाने अलभर्ेक करण्याची 

गरज नव्ििी ि े िुम्िाला कि े ठाऊक? माझे िरीर परुायला ियार करण्यािाठी लिने िे 

माझ्यावर ओिल,े आलि म्ििून िे पालिजे िोिे. लिने स्विःला लविरून आलि दिुर् यावर दया 

करून खरोखर लपत्याची इच्छा पूिष केली आि.े िी लिचे प्रापांलचक काम लविरली आलि 

लिच्याजवळ अिलले ेिवष दऊेन बिली.  

 आलि येिू म्ििाला: माझी लिकवि िी लपत्याच्या इच्छेप्रमािे करण्याची आि,े 

आलि त्याची इच्छा फक्त कृिीनेच पूिष करिे िकय आि,े आलि फक्त िब्दाांनी नव्ि.े जर 

एखाद्या माििाचा मुलगा आपल्या बापाच्या मागण्याला िाांगि अिले, ’मी करीन, मी 

करीन’, आलि बाप िाांगि अिललेे करीि निेल, िर िो त्याच्या लपत्याची इच्छा पूिष करीि 

नािी. परांिु दिुरा मलुगा िाांगि अिेल: ‘मला आज्ञा पाळायची इच्छा नािी’, परांिु नांिर 

जाऊन आपल्या लपत्याची आज्ञा पाळीि अिेल-िर िो खरोखरच लपत्याची इच्छा पूिष 

करिो. ििेच माििाांचे आि:े जो फक्त म्िििो मी लपत्याच्या इच्छे प्रमािे वागिो िो नव्ि े

िर जो लपत्याची इच्छा पूिष करण्याची कृिी करिो िो लपत्याच्या इच्छेप्रमािे वागिो.  

मी आलि लपिा एकच आिोि  

 लपत्याची इच्छा पूिष करिे ि ेलचरकालीन जीवनाचे खरे अन्न आि.े  

“दररोजची भाकर आम्िाला द”े  

 त्यानांिर येिलूा मृत्युदांडाची लिक्षा द्यावी अि ेज्यू लोकाांना वाटले, आलि िो दरू 

गॅलीलीि गेला आलि त्याच्या नािेवाईकाांिि रालिला.  



 ज्यू लोकाांचा (टेबरनेकल) मांडपाचा िि जवळ आला, आलि येिचू्या भावाांनी 

ििाला जायची ियारी केली, आलि त्याला आपल्या िोबि येण्यािाठी बोलावले. त्याांचा 

त्याच्या लिकविीवर लवश्वाि नव्ििा आलि िे त्याला म्ििि: िू म्िििो ज्यूांची दवेाची िेवा 

करण्याची पद्धि चुकीची आि ेआलि िुला दवेाची िेवा कृिीने करायचा खरा मागष मािीि 

आि.े जर िुला खरेच वाटि अिले की इिर कोिाला नािी िर िुलाच दवेाची िेवा किी 

करायची िे मािीि अिले िर आमच्या बरोबर ििाला ये. िेथ ेपुष्कळ लोक अििील आलि 

त्या िवांिमोर िू मोजेिची लिकवि चुकीची आि े अि े जािीर करू िकिोि. जर त्या 

िवांनी िुझ्यावर लवश्वाि ठेवला िर, िुझ्या लिष्याांना कळेल की िू बरोबर आििे. स्विःला 

लपवून का ठेविोि? िू म्िििो आमची िेवा चुकीची आि,े आलि िुला दवेाची खरी िेवा 

मािीि आि:े ठीक मग, िी प्रत्येक जिाला दाखव.  

 आलि येिू म्ििाला: िुमच्यािाठी दवेाची िेवा करायची लविेर् वेळ आलि स्थळ 

आि,े परांिु माझ्यािाठी ििे कािी नािी. मी दवेािाठी िवष रठकािी आलि नेिमी काम 

करिो. िेच मी जे मी लोकाांना दाखविो. मी त्याांना दाखविो की त्याांची दवेाची िेवा 

चुकीची आि ेआलि म्ििनूच िे माझा द्वरे् करिाि. िुम्िी ििाला जा, आलि मी ियार िोईन 

िेव्िा मी जाईन. आलि त्याचे भाऊ गेल,े परांिु िो मागे रालिला, आलि फक्त ििाच्या 

मध्यावर िेथ ेगेला.  

 िो यायला उिीर करून त्याांच्या ििाचा आदर करीि नािी म्ििून ज्यूांना धक्का 

बिला, आलि त्याांनी त्याच्या लिकविीलवर्यी वादलववाद केला. कािी म्ििाल े की िो 

बरोबर िोिा, िर दिुरे म्ििाले की िो फक्त लोकाांना भडकाविो.  

 ििाच्या मध्यावर येिू दवेळाि गेला आलि त्याने त्याांची दवेाची िेवा चुकीची आि े

अि े लिकवायला िुरुवाि केली, आलि दवेाची िेवा दवेळाि आलि बळी दऊेन नव्ि े , िर 

आत्म्याने आलि कृिीने करायची आि.े  

 त्या िवाषनी त्याचे ऐकले आलि त्याांना आश्चयष वाटले की त्या, एका अनपढ 

माििाला एवढे ििािपि आि.े आलि येि,ू त्याच्या ििािपिाने िवांना आश्चयष वाटले ि े



जािून, त्याांना म्ििाला: माझी लिकवि िी माझे स्विःची नािी, िर ज्याने मला पाठवल े

त्याची आि.े जर एखाद्या माििाला आपल्याला जीवनाि पाठविार् या आत्म्याची इच्छा 

पूिष करायची अिले िर, त्याला कळेल की मी िी लिकवि िोधून काढली निून िी दवेाची 

आि.े कारि जो मािूि स्विःमधून िोधून काढिो िो स्विःच्या कल्पनािक्तीनुिार वागिो, 

परांिु जो त्याला ज्याने पाठवले आि े त्याचे मन जािण्यािाठी िोध घिेो िो खरा अििो 

आलि त्याच्याि खोटेपिा नििो.  

 िुमचा माजेिचा कायदा िा लपत्याचा कायदा नािी, आलि म्ििून जे त्याला 

अनुिरिाि िे लपत्याचा कायदा पाळीि नािीि, िर वाईट करिाि आलि खोटेपिा 

िाांगिाि. मी िुम्िाला फक्त लपत्याच्या इच्छेची पूिषिा लिकविो. माझ्या लिकविीि 

लवरोधाभाि अिू िकि नािीि, परांिु िुमचा मोजेिचा लललखि कायदा लवरोधाभािाने 

भरलेला आि.े बाह्य दखेाव्यावरून नव्ि ेिर आत्म्यावरून पारख करा. आलि कािी म्ििाल:े 

िे म्ििाले िो बनावट प्रलेर्ि िोिा, परांिु िो कायद्याचा लनर्ेध करिो आलि कोिीिी त्याला 

कािीिी बोलि नािी. कदालचि िो खरोखर खरा प्रेलर्ि अिले आलि राजकत्यांनी त्याला 

मासयिा ददली अिावी. परांिु त्याच्यावर लवश्वाि न ठेवण्यािाठी एक कारि िोिे: अि े

लललखि िोिे की जेव्िा दवेाचा िांदषे्टा येईल िेव्िा िो कोठून आला ि े कोिाला कळिार 

नािी, परांिु िा माििू कोठे जसमाला िे आलि त्याचे िवष कुटुांब आम्िाला ठाऊक आिे.  

 लोकाांना अजूनिी त्याची लिकवि िमजली नािी, आलि अजून िे पुराव्याांचा िोध 

घेि िोिे.  

 िेव्िा येिू त्याांना म्ििाला: िुम्िी मला ओळखिा, आलि िरीराने मी कोठून आलो 

िे िुम्िाला मािीि आि,े परांिु आत्म्याने मी कोठून आलो िे िुम्िाला ठाऊक नािी, आलि िी 

एक गोष्ट मािीि अिि े आवश्यक आि.े जर मी म्िटले अिि:े ‘मी लिस्ि आि’े िर िुम्िी 

माझ्यावर मािूि म्ििनू, लवश्वाि ठेवला अििा, पि िुम्िी माझ्याि आलि िुमच्यामध्य े

अिलले्या लपत्यावर लवश्वाि ठेवला नििा. िुम्िी फक्त लपत्यावर लवश्वाि ठेवावा.  



 म्ििून माझ्या छोट्यािा जीवन काळाि मी ज्या जीवनाच्या उगमािून आलो आि े

त्याचा मागष िुम्िाला दाखविो. पि िुम्िी माझ्याकड ेपुरावा मागिा, आलि माझा लनर्ेध 

करण्याची इच्छा धरिा. जर िुम्िाला िो मागष मािीि निेल िर, जेव्िा मी येथ ेनिेन िेव्िा 

िो िुम्िाला िापडिार नािी. िुम्िी माझी पारख करूां  नका िर माझ ेअनुिरि करा. िो जो 

कोिी मी िाांलगिल्या प्रमाने करील त्याला कळेल की मी जे िाांगिो िे ित्य आि ेकी नािी. 

ज्याच्यािाठी िरीराचे जीवन ि ेकेवळ आत्म्याचे खाद्य बनलेल ेनािी, जो ििानलेला मािूि 

पािी िोधिो ििा ित्याचा िोध घेि निले, िो मला िमजू िकिार नािी. ज्याला ित्याची 

ििान आि,े त्याला माझ्याकड ेयेऊ द ेआलि लपऊ दे. आलि जो माझ्या लिकविीवर लवश्वाि 

ठेविो िो ित्य जीवन प्राप्त करील. त्याला आत्म्याचे जीवन लमळेल.  

 आलि पुष्कळ लोकाांनी त्याच्या लिकविीवर लवश्वाि ठेवला आलि म्ििाले: िो जे 

कािी िाांगिो िे ित्य आि,े आलि दवेाचे आि.े इिराांना िो िमजला नािी, आलि िे त्याच्या 

दवेाकडून पाठवले जाण्याचा पुरावा भलवष्यवािीमध्ये िोधि रालिले. आलि पुष्कळाांनी 

त्याच्यािी वाद घािला पि कोिीिी त्याला लवरोध करू िकले नािी. िनािनी गुरुांनी 

त्याांच्या मदिनीिाांना त्याच्यािी भाांडायला पाठवले, पि ि ेमदिनीि त्याांच्याकड ेपरि गेल े

आलि म्ििाल:े आम्िी त्याच्यािी कािीिी करू िकि नािी.  

 आलि मुख्य धमषगरुू म्ििाला: िुम्िी त्याला दोर्ी ठरवल ेनािी ि ेकि?े िे म्ििाले: 

िो बोलिो ििे आजवर कोिीिी बोलला नािी.  

 मग िे िनािनी म्ििाले: याला कािी मित्व नािी की िुम्िी त्याचे खांडन करू 

िकल ेनािीि आलि लोक त्याच्या लिकविीवर लवश्वाि ठेविाि. आम्िी लिच्यावर लवश्वाि 

ठेवीि नािी आलि कोिीिी ित्ताधारी लिच्यावर लवश्वाि ठेविार नािी. लोक ि े िालपि 

अििाि, िे नेिमीच मुखष आलि अज्ञानी अििाि, आलि कोिावरिी लवश्वाि ठेविाि.  

 पि लनकोदमेि, ज्याला येिूने आपली लिकवि िमजावून ददली िोिी, िो मुख्य 

धमषगुरुांना म्ििाला: एखाद्या माििाचे ऐकून घेिल्यालिवाय आलि िो काय लिकविो िे 

िमजून घेिल्यालिवाय त्याचा लनर्ेध करिा येिार नािी.  



 परांिु िे त्याला म्ििाले: त्याि ऐकण्यािारख े ककवा िमजून घेण्यािारखे कािी 

नािी. आम्िाला मािीि आि ेकी गॅलीलीिून कोिी प्रेलर्ि िोऊ िकि नािी.  

 दिुर् या वेळी येि ू िनािसयािी बोलला आलि म्ििाला: माझ्या लिकविीच्या 

ित्यिेचा पुरावा अिू िकि नािी, जि ेिुम्िी प्रकािाला प्रकालिि करू िकि नािी. माझी 

लिकवि िा खरा प्रकाि आि,े ज्याच्यामुळे लोक चाांगल े काय आलि वाईट काय िे पाहू 

िकिाि, आलि म्ििून माझी लिकवि लिद्ध करिे अिांभव आि;े इिर िवष गोष्टी लिच्यामुळे 

लिद्ध करिा येिाि. जो मला अनुिरेल िो अांधाराि राििार नािी िर जीवन लमळवील. 

जीवन आलि (Enlightenment) लववेकजागृिी एक आलि िमान आििे.  

 परांिु िनािनी म्ििाल:े िूच फक्त ि े म्िििोि. आलि त्याने उत्तर ददल:े जरी मी 

एकटा म्िििो, िरी मी बरोबर आि,े कारि मी कोठून आलो व कोठे जािार ि ेमला मािीि 

आि.े माझ्या लिकविीि जीवनाला अथष आि,े पि िुमच्या लिकविी प्रमािे ििे कािीच 

नािी. त्यालिवाय, मी एकटाच ि े लिकवीि नािी, िर माझा लपिा, आत्मा, दखेील िे 

लिकविो.  

 िे म्ििाले: िुझा लपिा कोठे आि?े  

 त्याने उत्तर ददल:े िुम्िाला माझी लिकवि िमजि नािी ककवा माझा लपिा कळि 

नािी. िुम्िाला िुम्िी कोठून आलाि ककवा कोठे जािार ि ेमािीि नािी. मी िुम्िाला मागष 

दाखविो, परांिु माझ्या मागे येण्या ऐवजी िुम्िी मी कोि आि े त्याची चचाष करिा; आलि 

म्ििून त्या िारि आलि जीवन ज्या पयंि मी िुम्िाला घेऊन जाऊ इलच्छिो िेथे िुम्िी 

पोिोचू िकि नािी. आलि िुम्िी या गैरिमजाि रालिलाि आलि मला अनुिरल ेनािी िर 

नाि पावाल.  

 ज्यूांनी त्याला लवचारल:े िू कोि आििे?  

 िो म्ििाला: मी प्रथम लिकवायला िुरुवाि केली िेव्िा िुम्िाला िाांलगिले आि:े 

मी मानवाचा पुत्र आि,े आत्म्याला माझा लपिा मानून, त्याच्याकडून काय कळले िे मी 

जगाला िाांगि आि.े आलि जेव्िा िुम्िी िुमच्या स्विःमधील मानवाच्या पुत्राला मोठ्या 



पदावर पोिोचवाल िेव्िा िुम्िाला मी कोि आि े िे कळेल, कारि मी माझ्या िफे माििू 

म्ििून नव्ि ेिर, लपत्याने मला लिकलवले त्याप्रमािे मी करिो आलि बोलिो. ज्याने मला 

पाठलवले िो िदवै माझ्यामध्ये अििो, आलि मला िोडून जािार नािी, कारि मी त्याच्या 

इच्छे प्रमािे करिो. जो माझी जीवनाची िमज लक्षाि घेिो आलि लपत्याची इच्छा पूिष 

करिो िोच खर् या अथाषने माझ्याकडून लिकिो. ित्य जािण्यािाठी िुम्िी माििाांचे कल्याि 

केल ेपालिजे. जो माििाांना दखुाविो िो अांधारावर प्रमे करिो आलि त्याच्या ददिेने जािो; 

जो लोकाांचे कल्याि करिो िो प्रकािाकड े जािो. म्ििून माझी लिकवि िमजण्यािाठी 

िुम्िी लोकाांचे कल्याि केल े पालिजे. जो कल्याि करील िो ित्य जािील, आलि िो 

वाईटापािून आलि मृत्यू पािून मकु्त िोईल. कारि प्रत्येकजि जो चुकिो िो त्याच्या 

चुकाांचा गुलाम िोिो.  

 आलि गुलाम आपल्या धसयाच्या घराि नेिमी रिाि नािी िर धसयाचा पतु्र राििो, 

ििे एखादा मािूि त्याच्या जीवनाि चुकिो आलि त्याच्या चुकाांचा गुलाम बनिो िो नेिमी 

लजवांि रािि नािी िर मृत्यू पाविो. फक्त जो ित्याि अििो िो नेिमी लजवांि राििो. ित्य 

जािण्यािाठी गुलाम नव्ि ेिर पतु्र झाल ेपालिजे. जर िुम्िी चुकाल, िर िुम्िी गुलाम व्िाल 

आलि आलि मराल: परांिु िुम्िी ित्याि अिाल िर िुम्िी मुक्त पुत्र व्िाल आलि लजवांि 

रािाल. िुम्िी स्विःला अब्रािामाचे पुत्र आलि िुम्िाला ित्य ठाऊक आि ेअिे म्ििलविा. 

िरीिी िुम्िी मला ठार मारू इलच्छिा कारि िुम्िाला माझी लिकवि िमजि नािी. आलि 

ि े यथेवर आल े की, मी बोलिो जे माझ्या लपत्याकडून मी जािल े आि ेिर िुम्िी िुमच्या 

लपत्याकडून जे जािले आि ेिे करू इलच्छिा.  

 िे म्ििाले: आमचा लपिा आब्रािाम आि.े  

 येि ूत्याांना म्ििाला: िुम्िी आब्रािामाचे पतु्र अििाि िर िुम्िी त्याची कृत्ये केली 

अििी. परांिु िुम्िी मला ठार मारू इलच्छिा कारि मी िुम्िाला मी दवेाकडून जे लिकलो िे 

िाांगिो. अब्रािम त्याप्रमािे वागला नािी. िुम्िी दवेाची नव्ि ेिर दिुर् याच लपत्याची िेवा 

करिा. िे त्याला म्ििाले: आम्िी अनौरि पतु्र नािी, आम्िी िारे एकाच लपत्याचे पुत्र 

आिोि, आम्िी िवष दवेाची मुल ेआिोि.  



 आलि येि ूत्याांना म्ििाला: जर िुमचा लपिा माझा लपिा एकच अििा िर िुम्िी 

माझ्यावर प्रेम केले अििे, कारि मी लपत्यापािनू आलो आि;े मी स्विः जसम घेिला नािी. 

िुम्िी माझ्यािि एका लपत्याची मुल ेनािी, म्ििून िुम्िाला माझ ेिब्द िमजि नािीि आलि 

माझ्या जीवना लवर्यीच्या जािीवेिाठी िुमच्याजवळ जागा नािी. जर मी लपत्याचा आि े

आलि िुम्िीिी त्याच लपत्याचे अििा, िर िुम्िी मला ठार मारण्याची इच्छा बाळगली 

नििी, जर िुम्िी मला ठार मारण्याची इच्छा धरिा िर आपि िमान लपत्याचे नािी.  

 मी भलेपिाचा लपिा दवे त्याच्या पािून आलो आि:े पि िुम्िी वाईटाचा लपिा, 

िैिान त्या पािून आिाि. िुम्िाला िुमच्या लपत्याची जो खुनी आलि खोटारडा आलि 

ज्याच्याि ित्य नािी त्याची लालिा भागवायची इच्छा आि.े जर िे, िैिान, कािी िाांगिे, 

िर िे िवाषना िामालयक अिललेे कािी नििे, पि त्याचे स्विःचे अिि,े आलि िो 

खोटेपिाचा लपिा आि.े म्ििून िुम्िी िैिानाचे िवेक आलि त्याची मुल ेआिाि.  

 िुम्िी पाििा दकिी ििज िुम्िी चुकाांचे दोर्ी ठरिा. जर मी चुकि अिने, िर मला 

दोर्ी ठरवा; पि जर माझ्याि दोर् निेल िर माझ्यावर का लवश्वाि ठेवीि नािी.  

 आलि ज्यूांनी त्याला लिवीगाळ करायला िुरुवाि केली आलि म्ििू लागले की िो 

पछाडला िोिा. िो म्ििाला: मी पछाडलेला नािी. मी माझ्या लपत्याचा आदर करिो, आलि 

िुम्िी मला ठार मारण्याची इच्छा धरिा, ज्यावरून ददििे की िुम्िी माझे भाऊ नािी पि 

दिुर् या लपत्याचे पुत्र आिाि. िी मी खात्री दिे नािी की मी बरोबर आि,े िर ित्य 

माझ्यािाठी बोलिे. आलि म्ििून मी िुम्िाला पसुिा िाांगिो: जो माझी लिकवि आत्मिाि 

करिो आलि त्याप्रमािे वागिो िो मृत्यूला पाििार नािी.  

 आलि ज्यू म्ििाले: आिा, आम्िी िुला िोमरोनी आलि िैिान अिलले ेम्िििो िे 

बरोबर नािी का? िू स्विःला दोर्ी ठरविोि!  



 प्रेलर्ि मरि पावल,े त्याच प्रमािे आब्रािामिी, िरी िू म्िििोि की िुझी लिकवि 

पूिष करिील िे मृत्यू पाििार नािीि. आब्रािाम मरि पावला, आलि िू मरिार नािीि 

काय? ककवा िू आब्रािामा पेक्षा मोठा आििे का?  

 ज्यू चचाष करायला लागल ेकी िो-गॅलीलीचा यिेू-मित्वाचा आि ेककवा मित्विीन 

प्रेलर्ि आि,े आलि ि े लविरले की त्याने त्याांना िाांलगिल े िोिे की िो स्विः बद्दल मािूि 

म्ििून कािी िाांगि नािी िर त्याच्याि अिलले्या आत्म्यालवर्यी बोलिो.  

 आलि येि ूम्ििाला: मी माझ्यािफे कािीच करीि नािी. जर मी स्विःच कल्पना 

करिो त्याच्यािून बोललो अििो, िर मी जे िवष कािी िाांगिो त्याला कािीच मित्व नििे. 

परांिु िवष गोष्टींचा उगम अिललेा ज्याला िुम्िी दवे म्िििा िो आि.े मी त्याच्या िांबांधाने 

बोलिो. खरा दवे िुम्िाला मािीि नव्ििा, आलि मािीि नािी. मला िो मािीि आि ेआलि 

जर मी म्िटल ेकी मला िो मािीि नािी िर मी िुमच्यािारखा खोटारडा ठरेन. मी त्याला 

जाििो आलि त्याची इच्छा पूिष करिो. मी जे जािले िे िुमचा लपिा आब्रािामने पलिल े

आलि त्याने िो आनांददि झाला.  

 ज्यू म्ििाले: िू अजून लििीचािी नािी: आब्रािामाच्या ददविाि िू किा काय 

लजवांि अििील? त्याने उत्तर ददले: मी िुम्िाला िाांगिो त्या चाांगल्या गोष्टीची मालििी 

आब्रािामाच्या अस्िीत्वा पूवी िोिी.  

 मग ज्यूांनी त्याच्यावर फेकण्यािाठी दगड उचलले, परांिु िो िेथून लनिटला. आलि 

रस्त्यावर, येिूने एक मािूि पालिला ज्याला त्याच्या जसमा पािून आकलन क्षमिा नव्ििी.  

 आलि त्याच्या लिष्याांनी त्याला लवचारले: या माििाला त्याच्या जसमापािून 

आकलन क्षमिा नािी िा कोिाचा दोर् आि?े िो, ककवा त्याचे पालक ज्याांनी त्याला 

लिकवले नािी त्याांचा?  



 आलि येि ूम्ििाला: त्याचे पालक ककवा खोटेपिा यापैकी कोिाचािी दोर् नािी. 

िी दवेाची करिी आि,े की जेथ ेअांधार िोिा िेथे प्रकाि व्िावा. जर माझ्याकड े लिकवि 

आि,े िर िी जगाचा प्रकाि आि.े  

 आलि येिूने त्या अज्ञानी माििाला िमजावून ददले की िो आत्म्याने दवेाचा पुत्र 

िोिा, आलि िी लिकवि लमळाल्यावर त्या अज्ञानी माििाला प्रकािाची जािीव झाली. जे 

त्याला पूवी ओळखि िोिे त्याांनी त्याला ओळखल ेनािी. जरी िो िोिा ििाच ददिि अिला 

िरी आिा िो दिुरा मािूि झाला िोिा. पि िो म्ििाला: मी िो िोिो, आलि येिूने मला 

दाखवले की मी दवेाचा एक पुत्र आि,े आलि प्रकाि माझ्यापयंि पोिोचला, त्यामुळे पूवी जे 

मला ददिि नव्ििे आिा िे मला ददििे.  

 या माििाला िनािनी गुरुांकड े नेण्याि आले; आलि िो िलनवार िोिा. 

िनािसयाांनी त्याला लवचारले की पूवी िू पाहू िकि नव्ििाि िे िुला आिा किे कळायला 

लागल.े  

 िो म्ििाला: किे िे मला मािीि नािी; मला फक्त एवढेच कळिे की मला आिा 

िवष िमजिे. िे म्ििाल:े िुला दवेाच्या मागाषने िमजि नािी, कारि येिूने ि े िलनवारी 

केललेे आि,े आलि त्यालिवाय िामासय मनुष्य लोकाांना ज्ञानी बनवू िकि नािी, आलि 

त्याांनी वाद करायला िुरुवाि केली, आलि त्या लववेक जागृि झालेल्या माििाला लवचारले: 

िुला येिूलवर्यी काय वाटिे? 

 िो म्ििाला: मला वाटिे िो प्रेलर्ि आि.े  

 परांिु िो अज्ञानी िोिा आलि आिा ज्ञानी झालाय याच्यावर ज्यूांनी लवश्वाि ठेवला 

नािी, म्ििून त्याांनी त्याच्या पालकाांना बोलावल ेआलि त्याांना लवचारले: िा िुमचा मलुगा 

आि े का जो जसमापािून अज्ञानी िोिा? िो ज्ञानी किा झाला? त्याचे पालक म्ििाले: 

आम्िाला मािीि आि ेकी िो आमचा मलुगा आि े आलि िो त्याच्या जसमापािून अज्ञानी 



िोिा, परांिु िो ज्ञानी किा झाला िे आम्िाला मािीि नािी. िो वयाि आलेला आि,े त्याला 

िुम्िी लवचारा.  

 िनािसयाांनी त्या माििाला दिुर् यावेळी बोलावल,े आलि म्ििाल:े आपल्या 

दवेाची, खर् या दवेाची प्राथषना कर. ज्या माििाने िुझे अज्ञान दरू केले िो एक िामासय 

मािूि आि,े आलि दवेाने पाठवलेला नािी. आम्िाला त्याची खात्री आि.े  

 आलि जो माििू ज्ञानी झाला िोिा िो म्ििाला: िो दवेापािून आि ेककवा नािी िे 

मला मािीि नािी. पि माला ठाऊक आि ेकी मी प्रकाि पाहू िकि नव्ििो आलि आिा मी 

पाहू िकिो. िनािसयाांनी त्याला पुसिा लवचारले: त्याने िुझे अज्ञान दरू केले िेव्िा िुला काय 

केल?े िो म्ििाला: मी िुम्िाला अगोदर िाांलगिल ेआि,े पि िुम्िी लवश्वाि ठेवीि नािी. जर 

िुम्िी त्याचे लिष्य िोऊ इलच्छि अिाल िर मी िुम्िाला पुसिा िाांगेन.  

 त्याांनी त्याची लनदा नालस्िी करायला िुरुवाि केली आलि म्ििाले: िुम्िी त्याचे 

लिष्य आिाि, परांिु आम्िी मोजेिचे लिष्य आिोि. दवे स्विः मोजेििी बोलला, पि 

आम्िाला िा मािूि कुठचा आि ेआि ेििेी मािीि नािी. आलि िो माििू उत्तरला: त्याने 

माझे अज्ञान दरू केले आि ेआलि िरीिी िुम्िी त्याला िो कुठचा आि ेि ेओळखि नािी ि े

लवलचत्र आि.े दवे पाप्याांचे ऐकि नािी िर जे त्याचा आदर करिाि आलि त्याच्या 

इच्छेप्रमािे वागिाि त्याांचे ऐकिो. एखादा जो दवेापािून नािी िो एखाद्या अज्ञानी 

माििाला ज्ञानी करू िकेल अिे कधीच अिू िकि नािी. जर िो दवेा पािून नििा िर िो 

कािीच करू िकला नििा. 

 त्यावर िनािनी रागावल,े आलि म्ििाल:े िू पिूषपिे भ्रमाि बुडाललेा आििे आलि 

िरीिी िू आम्िाला लिकवू इलच्छिो. आलि त्यानी त्याला दरू िाकून ददले. आलि येि ू

म्ििाला: माझी लिकवि जीवनाि जागृिी आििारी आि.े जो माझ्या लिकविीवर लवश्वाि 

ठेवील, िो जरी िरीराने मरि पावला, िरी लजवांि रािील, आलि प्रत्येकजन जो माझ्याि 

जगिो आलि लवश्वाि ठेविो िो मरिार नािी.  

 आलि लििर् यावेळी येिूने लोकाांना लिकलवले. िो म्ििाला: माििे माझी लिकवि 

मी स्विः लिद्ध करिो या कारिाने स्वीकारीि नािीि. ित्य लिद्ध करिे अिांभवनीय अििे. 



ित्य स्विःच इिर िवष लिद्ध करिे. परांिु मािि ेमाझी लिकवि स्वीकारिाि कारि त्याांच्या 

जवळ राििारा आलि जीवनाचे वचन दिेो अिा दिुरा कोिीिी नािी.  

 मेंढराांना मेंढपाळाच्या ओळखीच्या आवाजा िारखी माझी लिकवि लोकाांना 

वाटि,े जेव्िा िो दरवाजािून त्याांच्याकड े येिो आलि त्याांना कुरिाि नेण्यािाठी एकत्र 

करिो. िुमच्या लिकविीवर कोिीिी लवश्वाि ठेवीि नािी, कारि िी त्याांना परकी आि,े 

आलि लिच्यामध्य ेत्याांना िुमची स्विःची लालिा ददििे. कोिी दरवाजािून प्रवेि करिारा 

नव्ि े िर कुां पिावरून आलेल्याला पाहून जिे मेंढराांना वाटिे ििे लोकाांना िुम्िी वाटिा: 

मेंढरे त्याला ओळखि नािीि, आलि िो लुटारू आि े अि े त्याांना वाटिे. जिे मेंढराांिाठी 

एकच दार अििे ििी माझी लिकवि िी एक ित्य लिकवि आि,े मेंढराांना जिे चोर आलि 

लुटारू िि े मोजेिच्या कायद्याच्या िुमच्या िवष लिकविी खोट्या आििे. जो माझ्या 

लिकविीला िरि जािो िो खरे जीवन प्राप्त करील-ज्या प्रमािे मेंढ्ा जर मेंढपाळाच्या 

मागे जािील िर त्याांना अन्न लमळिे. एक चोर फक्त चोरी करि,े लुटि,े आलि नाि 

करण्यािाठी येिो परांिु मेंढपाळ जीवन दणे्यािाठी येिो. आलि माझी लिकवि फक्त खरे 

जीवन दणे्याचे वचन दिेे.  

 अि ेमेंढपाळ आििे की ज्याांच्यािाठी त्याांच्या मेंढ्ा त्याांचे जीवन आि ेआलि जे 

त्याांच्या मेंढ्ाांिाठी आपला जीव द्यायला ियार आििे. िेच खरे मेंढपाळ. परांिु भाडोत्री 

मजूर मेंढराांची कािीिी काळजी घेि नािीि, कारि िे भाडोत्री अििाि आलि मेंढ्ाां 

त्याांच्या नििाि. जर लाांडगा आला िर िे मेंढ्ाांना िोडून पळ काढिाि, आलि लाांडगा 

त्याांना अधािीपिे खाऊन टाकिो. िे खोटे मेंढपाळ िोि. त्याच प्रमाि ेखोटे गुरु अििाि जे 

लोकाांच्या जीवनाची कािीिी काळजी करीि नािीि, परांिु खरे गुरु लोकाांच्या जीवािाठी 

आपला जीव दिेाि.  

 मी अिाच एक गुरु आि.े माझी लिकवि िी आि े की-माििाांच्या जीवनािाठी 

एखाद्याचे जीवन िोडून द्यावे. माझ्यािाठी माझे जीवन कोिीिी माझ्यापािून घेिार नािी, 

परांिु माििाांना खरे जीवन प्राप्त व्िावे म्ििून मी स्विः िे मुक्तपिे दिे आिे. िी आज्ञा मला 

माझ्या लपत्याकडून लमळाली आि.े जिा माझा लपिा मला ओळखिो ििा मी त्याला 



ओळखिो, आलि म्ििून मी माझे जीवन माििाांिाठी दिे आि.े आलि माझा लपिा माझ्यावर 

प्रेम करिो कारि मी त्याची आज्ञा पाळिो.  

 आलि िवष मािि,े फक्त आिा येथे अिललेीच नव्ि,े िर िवष मािि,े माझा लववेक 

जाििील; आलि िी िवष माझ्याि एकत्र येिील आलि िवष मानव एक िोिील आलि त्याांची 

लिकवि एक अिले.  

 आलि ज्यू त्याच्याभोविी जमले आलि म्ििाले: िू जे िाांगिोि िे िमजायला 

कठीि आि ेआलि आमच्या धमष ग्रांथािी जुळि नािी. आम्िाला ििावू नकोि, पि आम्िाला 

िाध्या आलि िोप्या पद्धिीने िाांग िू िारिारा आििे का जो आमच्या धमष ग्रांथाप्रमाि े

जगाि येिार आि.े  

 येिूने त्याांना उत्तर ददल:े मी िुम्िाला अगोदरच िाांलगिले आि ेमी कोि आि,े पि 

िुम्िी लवश्वाि ठेवीि नािी. जर िुम्िी माझ्या िब्दाांवर लवश्वाि ठेवीि निाल िर माझ्या 

कृत्याांवर लवश्वाि ठेवा; त्याांच्यावरून िुम्िाला िमजेल मी कोि आि ेआलि किािाठी आलो 

आि.े  

 िुम्िी लवश्वाि ठेवीि नािी कारि िुम्िी मला अनुिरि नािी. िो जो मला 

अनुिरिो आलि मी जे िाांगिो िे करिो िो माझे िमजिो. आलि ज्याांना माझी लिकवि 

िमजिे आलि िी पाळिाि, त्याांना खरे जीवन प्राप्त िोिे. माझ्या लपत्याने त्याांना माझ्यािी 

एकरूप केल ेआि,े आलि कोिीिी आम्िाला वेगळे करू िकिार नािी. मी आलि लपिा एकच 

आिोि.  

 आलि त्यावर ज्यू दखुावले आलि त्याला ठार मारण्यािाठी दगड उचलले. परांिु िो 

त्याांना म्ििाला: मी िुम्िाला अनेक चाांगली कामे दाखवली आििे आलि माझ्या लपत्याची 

लिकवि जािीर केली आि.े त्या चाांगल्या कामाांिाठी िुम्िी मला दगडाने मारू इलच्छिा 

का? िे म्ििाले: िुझ्या चाांगल्या कामािाठी नािी, िर एक मािूि, िू स्विःला दवे 

म्ििविोि म्ििून आम्िी िुला दगडाने मारू इलच्छिो.  

 आलि येिू त्याांना उत्तर दिेो: िुमच्या धमष ग्रांथाि िचे ललहून ठेवले आि ेजेथे अि े

म्िटल ेआि ेकी दवे स्विः लवकृि िािकाांना म्ििाला: ‘िुम्िी दवे आिाि’. जर त्याने लवकृि 



माििाांना दखेील दवे म्िटल े अिले, िर दवेाने आपल्या प्रेमाने या जगाि पाठवलेल्याांना 

‘दवेाचा पुत्र’ अिे म्िििे िुम्िी दवेननदा का मानिा प्रत्येक मािूि आत्म्याने दवेाचा पुत्र 

आि.े जर मी दवेाच्या मागाषने जगि निेन िर मी दवेाचा एक पतु्र आि ेअिा लवश्वाि ठेऊ 

नका. पि जर मी दवेाच्या मागाषने जाि अिेन िर माझ्या जीवनावरून मी लपत्याबरोबर 

आि ेअिा लवश्वाि ठेवा आलि जािून घ्या की लपिा माझ्याि आि ेआलि मी त्याच्यामध्य े

आि.े  

 आलि ज्यू वाद करु लागले. कािी म्ििाल े की िो पछाडलेला िोिा आलि दिुरे 

म्ििाले: एखादा माििू जो पछाडलेला आि ेिो माििाांना ज्ञानी बनवू िकि नािी.  

 आलि त्याना त्याच्यािी कि ेवागावे ि ेकळले नािी आलि त्याचा लनर्ेध करू िकल े

नािीि. आलि िो पुसिा जॉडषनच्या पलीकड े गेला आलि िेथ े रालिला. आलि अनेकाांनी 

त्याच्या लिकविीवर लवश्वाि ठेवला आलि म्ििाले की िी जॉनच्या लिकविी प्रमािेच ित्य 

आि.े म्ििून पुष्कळाांनी लिच्यावर लवश्वाि ठेवला.  

 आलि यिेूने एकदा त्याच्या लिष्याांना लवचारले: मला िाांगा, दवेाचा पतु्र आलि 

माििाचा पुत्र यालवर्यी माझी लिकवि लोकाांना किी िमजिे?  

 िे म्ििाल:े कािी िी जॉनच्या लिकविी प्रमािे िमजिाि: दिुरे इिायाच्या 

भाकीिाांप्रमािे: दिुरे कािी पुसिा म्िििाि िी जरेलमयाच्या लिकविी प्रमािे आि.े त्याांचा 

िमज आि ेकी िुम्िी एक प्रेलर्ि आिाि.  

 आलि त्याने त्याांना लवचारले: परांिु िुम्िी माझी लिकवि किी िमजिा? आलि 

लिमोन पीटर त्याला म्ििाला: मला वाटिे िुमची लिकवि अिी आि ेकी िुम्िी जीवनाच्या 

दवेाचे लनवडलेले पतु्र आिाि. िुम्िी लिकविा की दवे िा माििािील जीवन आि.े  

 आलि येि ूत्याला म्ििाला: िू िखुी आििे, लिमोन, कारि िुला ि ेिमजले आि.े 

कोिीिी मािूि िुला ि ेउघड करू िकिार नािी: िुला िे िमजले कारि िुझ्यािील दवैी 

आत्म्याने िुला िे उघड केले आि.े मानवी िमजिक्तीने आलि मी माझ्या िब्दाांनी िे िुला 

उघड केल ेनािी, िर दवे, माझा लपिा, त्याने प्रत्यक्ष िुला उघड केल ेआि.े आलि यावरच 

ज्याांना मृत्यू निेल अिा माििाांचा िमाज उभा रािील.  

  



८  

 

 

जीवन क्षलिक नािी  

 म्ििून खरे जीवन विषमानािच जगले पालिजे.  

 

“प्रत्येक ददवि”  

 

 येि ूम्ििाला: जो िारीररक दःुख आलि िानी ििन करायला ियार निेल त्याला 

माझी लिकवि िमजललेी नािी. जो आपल्या िारीररक जीवनािाठी िवोत्कृष्ट अि े प्राप्त 

करिो िो त्याच्या खर् या जीवनाचा नाि करिो. परांिु जो माझी लिकवि पूिष करण्यािाठी 

आपल्या िारीररक जीवनाचा त्याग करिो त्याला खरे जीवन प्राप्त िोईल.  

 आलि त्या िब्दाांवर, पीटर त्याला म्ििाला: पिा, आम्िी िुमची आज्ञा पाळली, 

िगळे िांबांध व िांपत्ती फेकून ददली, आलि िुमच्या मागे आलो. यािाठी आम्िाला काय 

बक्षीि लमळेल?  

 येि ू त्याला म्ििाला: प्रत्येकजि ज्याने घर, बलििी , भाऊ, वडील, आई, पत्नी, 

मुल,े ककवा िेिे माझ्या लिकविी िाठी िोडून ददली अििील, िो बलििी , भाऊ, आलि 

िेिे, आलि या जीवनाि आवश्यक िवष याच्या पेक्षा िांभरपट जास्ि आलि त्यापलीकड े

काळाच्या पलीकडचे जीवन िुद्धा प्राप्त करील. स्वगाषच्या राज्याि बक्षीिे नािीि, स्वगाषचे 

राज्य िचे त्याचे स्विःचे प्रयोजन आलि बक्षीि आि.े स्वगाषच्या राज्याि िगळे िारखे आििे, 

िेथे कोिी पलिला नािी की िेवटचा. कारि स्वगाषचे राज्य पुढील प्रमािे आि:े घराचा 



मालक िकाळी आपल्या बागेिाठी कामगार मजुरीवर आिायला गेला. त्याने ददविाला एक 

पेनी या दराने त्याांची मजुरी ठरवली, आलि त्याांना कामाला लावल.े मध्यासिी िो पुसिा गेला 

आलि आिखी कामगार मजुरीवर ठेवल ेआलि त्याांना बागेि कामािाठी पाठवले; िांध्याकाळ 

िोि अििाांना त्याने आिखी कािी कामगार मजुरीवर ठेवल े आलि त्याना काम करायला 

पाठवले.  

 आलि त्याने त्या िवाषिी एक पेनीचा ठराव केला िोिा. जेव्िा मजुरी दणे्याची वेळ 

आली, िेव्िा मालकाने िवांना ज्याांना िेवटी मजुरीवर ठेवल े त्याांना प्रथम, आलि ज्याांना 

प्रथम मजुरीवर ठेवल े त्याांना त्यानांिर िारखीच मजुरी ददली: जेव्िा प्रथम मजुरीवर 

ठेवलेल्याांनी पालिल ेकी िेवटी ठेवलेल्याांना प्रत्यकेी एक पेनी लमळाली, त्याांनी लवचार केला 

की, त्याांना जास्ि लमळिील, परांिु त्याांनािी एक पेनी ददली गेली. त्याांनी िी घेिली आलि 

म्ििाले: ज्याांनी एक पाळी काम केले त्याना आलि आम्िी चार पाळी काम केले त्याांना 

िारखेच लमळाले ि े कि े काय? ि े सयाय नािी. परांिु मालक आला आलि म्ििाला: िुम्िी 

अिमाधानी का आिाि? मी िुमच्यािी चुकीचे वागलो का? मी िुम्िाला ठरल्या प्रमाि े

ददले आि.े आपला ठराव एका पेनीचा िोिा. िुमची मजुरी घ्या आलि जा. जर मी ह्या िेवटी 

आलेल्याांना िुमच्या इिकेच ददल,े िर माझ ेस्विःचे आि ेिे माझ्या इच्छे प्रमािे करण्याचा 

मला अलधकार नािी का? ककवा मी चाांगला आि ेअि े ददिल्यामुळे िुम्िी मत्िरी झालाि 

का?  

 स्वगाषच्या राज्याि कोिी पलिल े आलि िेवटचे नािीि-िे िवांिाठी िारख े आि.े 

त्यानांिर, त्याचे दोन लिष्य, जेम्ि आलि जॉन, येिूकड ेआल ेआलि म्ििाले: गुरुजी, आम्िाला 

वचन द्या की आम्िी जे मागू िे िुम्िी आम्िाला द्याल.  

 िो म्ििाला: िुम्िाला काय पालिजे?  

 िे म्ििाले: आम्िाला पालिजे की आम्िी िुझ्यािारखे व्िावे.  

 येिू त्याांना म्ििाला: िुम्िाला ठाऊक नािी िुम्िी काय मागि आिाि. िुम्िी 

माझ्यािारखे जगू िकाल आलि िारीररक जीवनापािून स्विःला माझ्यािारख ेस्वच्छ करू 



िकाल, परांिु माझ्यािारख ेबनवि ेमाझ्या िामर्थयाषि नािी. लपत्याला िरि जाऊन आलि 

त्याची इच्छा पूिष करून प्रत्येक माििू स्विःच्या प्रयत्नाने लपत्याच्या राज्याि प्रवेि करू 

िकिो.  

 ि ेऐकून आपल्या गुरुची बरोबरी करायची, आलि लिष्याि प्रमुख बनण्याची इच्छा 

केल्याबद्दल इिर लिष्य त्या दोघा भावावर रागावले.  

 परांिु येिूने त्याना बोलावले, आलि म्ििाला: जर िुम्िी भाऊ, जॉन आलि जेम्ि, 

मला िुम्िी माझ्यािारख ेबनवण्यािाठी लवचारले िे माझ्या लिष्याांमध्ये प्रमुख िोण्यािाठी 

अिेल, िर िुम्िी चूक केली आि;े आलि िुम्िी, माझ्या इिर लिष्याांनो, त्याांच्या िुमच्यावर 

वरचढ िोण्याच्या इच्छेने िुम्िी त्याांच्यावर रागावला अिाल, मग िुम्िीिी चूक केली आि.े 

या जगाि, राजे आलि राजपाल लोकाांवर राज्य कारण्याि त्याांच्या ज्येष््िेने नेमले जािाि; 

परांिु िुमच्यामध्य ेकोिी ज्येष्ठ ककवा कोिी कलनष्ठ नािी.  

 िुम्िा िवाषि, दिुर् यापेक्षा मोठे अिण्यािाठी िुम्िीच िुमच्यापैकी िवांचे िेवक 

अिल ेपालिजे. िुम्िा िवाषि, ज्याला पलिले व्िायचे अिले त्याने स्विःला िेवटचे िमजल े

पालिजे. कारि लपत्याची इच्छा अिी आि े की मानवाच्या पुत्राने िेवा करून घेण्यािाठी 

नव्ि े िर िवांची िेवा करण्यािाठी जगावे आलि त्याचे िारीररक जीवन आत्म्याच्या 

जीवनािाठी खांडनी म्ििून द्यावे.  

 येि ू लोकाांना म्ििाला: जे नाि पावि आि े त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न लपिा 

करिो, िरवलेल े मेंढरू िापडल्यावर मेंढपाळाला जिा आनांद िोिो ििा त्याला त्यामुळे 

आनांद िोिो. जर एक मेंढरू िरवल े िर मेंढपाळ नव्या नऊ िोडून एका िरवलले्याला 

वाचवायला जािो. आलि एखादी स्त्ी एक पेनी िरविे, िेव्िा िवष झोपडी झाडून काढिे 

आलि िी िापडपेयंि िोधिे. लपिा पतु्रावर प्रेम करिो आलि त्याला स्विःकड ेबोलाविो.  

 आलि त्याने त्याांना दवेाच्या इच्छेप्रमािे राििार् याने आपल्या स्विःला मोठे िमजू 

नये ि े दाखविारी दिुरी बोधकथा िाांलगिली. िो म्ििाला: जर िुम्िाला एखाद्या 

मेजवानीला बोलावले अिेल, िुम्िी स्विः पुढच्या जागेवर बि ू नका, ककवा कोिीिरी 



िुमच्या पेक्षा जास्ि मित्वाचा येईल आलि यजमान िुम्िाला म्ििले: ‘िुमची जागा खाली 

करा आलि िुमच्या पेक्षा मोठ्या माििाला िेथे बिू द’े, आलि िुम्िाला िरम िोईल. िवाषि 

मागची जागा घ्या: यजमान िुम्िाला पालिल िेव्िा पुढच्या जागेवर बोलावील, आलि िुमचा 

िसमान िोईल.  

ििेच स्वगाषच्या राज्याि दखेील गवाषला जागा नािी. जो स्विःला मोठा िमजिो 

िो, ििे करून स्विःला खाली आििो; पि जो स्विः लीन िोिो आलि स्विःला अपात्र 

िमजिो, िो दवेाच्या राज्याि स्विःला उांचाविो.  

एका माििाला दोन मलुे िोिी. लिान मुलगा वलडलाना म्ििाला: बाबा, मला 

माझ्या वाट्याची मालमत्ता द्या.  

आलि बापाने त्याला त्याच्या वाटिीची िांपत्ती ददली. लिान मलुाने िी घेिली, 

दरुच्या दिेाि गेला, िवष िांपत्ती उधळली, आलि दररद्री झाला. त्या दरुच्या दिेाि डुकरे 

पाळायला लागला, आलि इिका भुकेला झाला की डुकराचे खाद्य अिलेली ओकची फळे 

खायला लागला. आलि त्याने त्याच्या स्विःिी आपल्या जीवनाचा लवचार केला, आलि 

म्ििाला; मी माझा वाटा घेऊन माझ्या बापाला का िोडले? त्याचाकड े िवषकािी भरपरू 

आि,े त्याचे कामगारिी पोटभर जेविाि. पि मी येथे डुकरे खािाि िे खाद्य खाि आिे. मी 

माझ्या बापाकड े जाईन, त्याांच्या पायावर पडने, आलि म्ििेन: बाबा, मी चुकीचे वागलो 

आि,े आलि िुमचा मलुगा अिण्याि मी अपात्र आि.े मला एक कामगार म्ििून घ्या. अिा 

लवचार करून िो त्याच्या लपत्याकड ेगेला. आलि जिा िो जवळ पोिोचला, त्याच्या बापाने 

त्याला दरूवरून ओळखल,े आलि त्याला भेटायला धावि गेला आलि त्याला लमठी मारून 

त्याची चुांबने घेऊ लागला. आलि मलुगा म्ििाला: बाबा मी िुमच्या पढुे दोर्ी आि,े आलि 

िुमचा मुलगा अिण्याि अपात्र आि.े परांिु बापाने िे ऐकलेिी नािी, आलि िेवकाांना 

म्ििाला: लवकर, िवाषि चाांगले कपड ेआलि बटु घेऊन या, आलि त्याच्या अांगावर घाला. 

आलि जा आलि िवाषि मोठे वािरू पकडा आलि मारा, आलि आपि मौज-मजा करू या 



कारि माझा मलुगा मलेा िोिा िो आिा लजवांि झाला आि,े िरवला िोिा िो आिा 

िापडला आि.े  

 नांिर मोठा मलुगा िेिावरून आला, आलि िो जिा जवळ आला त्याने घराि 

िांगीिाचा आवाज ऐकला आलि एका मलुाला बोलावल ेआलि म्ििाला: िे मजा का करीि 

आििे? आलि िो मुलगा म्ििाला: िुझा भाऊ परि आललेा आि ेिे िू ऐकले नािीि का?  

 िुमचा बाप आनांदी झाला आि,े आलि आपला मुलगा परि आला आि ेम्ििून त्या 

आनांदाि मोठे वािरू कापले आि.े पि मोठा मलुगा िांिापला आलि घराि गेला नािी . 

त्याचा बाप बािरे आला आलि त्याला बोलावल,े पि िो त्याच्या बापाला म्ििाला: बाबा 

मी िुमच्यािाठी अनेक वरे् काम केले, आलि िुमच्या आज्ञा कधी मोडल्या नािीि, पि िुम्िी 

कधीिी माझ्यािाठी मोठे वािरू मारल े नािी. माझा लिान भाऊ घर िोडून गेला आलि 

त्याची िवष िांपत्ती दारुड्याांबरोबर उधळून टाकली, आलि त्याच्यािाठी िुम्िी एक वािरू 

कापले. आलि त्याचा बाप म्ििाला: िू नेिमीच माझ्यािोबि आििे आलि माझ ेजे आि ेिे 

िवष िुझेच आि;े िू िांिापू नकोि िर आनांदी िो कारि िुझा भाऊ जो मेला िोिा िो पुसिा 

लजवांि झाला आि-ेिरवला िोिा िो िापडला आि.े  

 एका मालकाने एक बाग लावली, िी जोपािली, आलि जास्िीि जास्ि फळे 

यावीि म्ििून िवषकािी केल.े आलि त्याने बागेि काम करण्यािाठी कामगार पाठवले, 

त्याना ठरवल्या प्रमािे पगार ददला, आलि फळे गोळा केली. (मालक म्ििजे लपिा; बाग 

म्ििजे जग; कामगार माििे. लपत्याने त्याच्या पुत्राला-मानवाच्या पुत्रालार् या जगाि 

अिािाठी पाठवले की त्याने माििाि विवललेी जीवनाची िमज परि यावी. ) वेळ 

आल्यावर मालकाने एका िेवकाला पैि ेघेण्यािाठी पाठवले. (लपत्याने माििाांना नेिमीच 

िाांलगिले आि ेकी त्याांनी लपत्याची इच्छा पूिष करावी. ) कामगाराांनी मालकाच्या िेवकाला 

ररकाम्या िािाने िाकून ददल े आलि िी बाग आपली स्विःचीच आि ेअिी कल्पना करीि 

बागेि थाांबून रालिल,े आलि त्याांच्या स्विःच्या इच्छेने त्याांनी िेथ े वस्िी केली. (मािि े

दवेाच्या इच्छेची आठवि नाकारिाि, आलि िरीराची िेवा करि े िाच जीवनाचा उद्देि 



आि ेअिी कल्पना करून स्विःिाठी जगि राििाि. ) मग मालकाने त्याचे लनवडलेल,े एका 

मागे एक पाठवले आलि िेवटी आपला पतु्र, कामगाराांना त्याांच्या ऋिाची आठवि करून 

दणे्यािाठी पाठवला. परांिु त्याांनी त्याांची िकष िक्ती गमावली िोिी आलि त्याांनी कल्पना 

केली की जर आपि मालकाच्या पतु्राला जो त्याांना बाग त्याांची नािी याची आठवि दिे 

िोिा त्याला फक्त ठार मारले िर त्याांना िवष लमळेल. म्ििून त्यानी त्याला ठार मारल.े  

 (लोकाांना त्याांच्याि अििार् या आत्म्याची आलि जो त्याांना दाखविो की िो िाश्वि 

आि ेआलि िे ििे नािीि त्याची आठवि दखेील आवडि नािी; आलि जेवढे त्याांना िकय 

अिेल िेवढी आत्म्याची जािीव त्याांनी मारून टाकली आि:े त्याांनी बुलद्धमत्ता कापडाि 

गुांडाळून गाडून टाकली आि.े ) मग िो मालक काय करील? िरळ त्या कामगाराांना िाकून 

लावील आलि दिुरे कामगार पाठवील.  

 लपत्याने काय करावे? फळे येईपयंि पेरि रिावे. आलि िो िेच करीि आि.े 

माििाला त्याांच्याि अिलले्या आत्म्याची जािीव िमजललेी नव्ििी आलि िमजि नािी, 

आलि लजला िे झाकून ठेविाि कारि िी त्याना त्राि दिेे, त्याांच्याि जीवन आििे. 

ज्याच्यावर िवष लविावलेल ेआि ेत्या पायाच्या दगडालाच िे नाकारिाि. आलि जे आत्म्याचे 

जीवन त्याांचा पाया मानीि नािीि िे स्वगाषच्या राज्याि प्रवेि करिार नािीि आलि त्याांना 

जीवन लमळिार नािी. लवश्वाि ठेवण्यािाठी आलि जीवन प्राप्त करण्यािाठी बलक्षिाची 

अपेक्षा न करि ेआलि िुमची लस्थिी िमजून घेि ेआवश्यक आि.े  

 मग लिष्य येिूला म्ििाले: आमचा आमच्यावरील लवश्वाि वाढवा; आत्म्याच्या 

जीवनाि अलधक दढृपिे लवश्वाि ठेवायला लावील अिे काय आि े िे आम्िाला िाांगा, 

ज्यामुळे आम्िी िारीररक जीवनाचे वाईट वाटून घेिार नािी. पिा आत्म्याच्या जीवनािाठी 

दकिी त्याग करायचा आि,े आलि ििि त्याग करीि रािायचे आि.े िरीिी िुम्िी स्विः 

िाांगिा की त्यािाठी बक्षीि लमळिार नािी.  

 यावर येिूने उत्तर ददले: इवल्यािा बी मधून मिान वृक्ष वाढिो यावर िुम्िी 

ििजगत्या लवश्वाि ठेविा-जर िुमच्यामध्य ेअिलले्या आत्म्याच्या बीजावर आलि जेथून खरे 



जीवन उगम पाविे त्यावर िेवढा िुमचा लवश्वाि अिले, िर िुम्िी मला िुमचा लवश्वाि 

वाढवायला िाांगिार नािी. लवश्वािामध्य ेएखादी आश्चयषकारक गोष्ट खरी मानि ेयेि नािी, 

िर िुमची लस्थिी आलि िारि किाि आि े ि े िमजि े येिे. जर िुम्िाला िुमची लस्थिी 

िमजली िर िुम्िी बलक्षिाची अपके्षा करिार नािी. पि िुमच्यावर िोपवलले्या गोष्टी 

खर् या मानाल.  

 जेव्िा मालक िेिावरून आपल्या कामगारािि परि येिो, िो त्याांना जेवायला 

बिवीि नािी िर गुराकड ेलक्ष द्यायला िाांगिो, आलि जेवि ियार करून घेिो, आलि फक्त 

त्यानांिर त्याांना म्िििो: बिा आलि खा आलि प्या. मालक कामगाराने करायलाच पालिजे िे 

काम केल्याबद्दल आभार मानीि नािी. आलि कामगाराांना आपि कामगार आिोि ि े

िमजल ेअिेल, िर त्याला त्याचे वाईट वाटि नािी िर आपल ेआि ेिे आपल्याला लमळेल ि े

खरे मानून िो आपल ेकाम करिो.  

 म्ििून िुम्िीिी लपत्याची इच्छा पूिष करा आलि लक्षाि ठेवा की आपि जे 

करायलाच पालिजे िे करिारे, आलि बलक्षिाची अपेक्षा न करिा आपल्याला लमळिार आि े

िे लमळिारच याचे िमाधान मानून काम करिारे, फायद्याची अपेक्षा नििारे, िेवक 

आिोि. बक्षीि आलि जीवन अिेल याची याची नचिा करू नका, त्यापेक्षा वेगळे कािी 

अििार नािी, पि ह्या जीवनाचा नाि िोिार नािी याची काळजी घ्या आलि लविरू नका 

की िे आपल्याला त्याची फळे लमळवण्यािाठी आलि लपत्याची इच्छा पूिष करण्यािाठी 

ददलेल ेआि.े  

 म्ििून मालक आल्याबरोबर िाबडिोब त्याला उत्तर दणे्यािाठी मालकाची वाट 

पाििार् या िेवकाांप्रमािे ििि ियार रिा. िेवकाांना ि ेमािीि नििे की िो लवकर येईल की 

उलिरा, पि त्यानी नेिमी ियार रालिले पालिजे. आलि जर त्याांना त्याांचा मालक भेटला िर 

त्याांनी त्याची इच्छा पूिष करावी आलि िे त्याांच्यािाठी चाांगले आि.े  

 म्ििून ि े या जीवनाि. नेिमी विषमान काळाच्या प्रत्येक लमलनटाला, भूिकाळ 

ककवा भलवष्यकाळाचा लवचार न करिा आलि मग ककवा नांिर मी ि ेककवा िे करीन अि ेन 

म्िििा, िुम्िी आत्म्याचे जीवन जगले पालिजे.  



 जर मालकाला मािीि अिेल की चोर कधी यिेार आि,े िर िो झोपिार नािी, 

ििेच िुम्िी िदु्धा कधीच झोपू नये; कारि मानवाच्या पुत्राच्या जीवनािाठी वेळ िा कािीच 

नािी; िो विषमानाि जगिो आलि त्याचे जीवन कधी िुरु झाले ककवा िांपिार आि ेि ेत्याला 

मािीि नििे. आपल ेजीवन त्या गुलामाच्या जीवनािारखे आि ेज्याला त्याच्या मालकाने 

त्याचे घर िाांभाळण्यािाठी ठेवले िोिे. आपल्या मालकाच्या इच्छेप्रमािे नेिमी वागिे त्या 

गुलामािाठी चाांगलेच िोिे. परांिु जर िो म्ििले: मालक कािी अजून िाबडिोब येि नािी, 

आलि त्याच्या कामाकड े दलुषक्ष करिो, त्याचा मालक अचानक येईल आलि त्याला िाकून 

दईेल.  

 लखन्न िोऊ नका, पि नेिमी विषमानकाळाि, आत्म्याने जगा. कारि आत्म्याच्या 

जीवनािाठी काळ नािी. याच्याकड ेलक्ष द्या की नचिेने िुम्िी खालावून जािार नािी, आलि 

दारूच्या निेि ककवा खादाडपिाने गोंधळून जािार नािी, आलि िारिाचा वेळ लनघून 

जाऊ दिेार नािी. िारिाची वेळ-िवांवर टाकलेल्या जाळ्यािारखी-िी येथ ेनेिमीच आि.े 

म्ििून नेिमी मानवाच्या पुत्राचे जीवन जगा. आपि स्वगाषच्या राज्याची िुलना याच्यािी 

करू िकिो: दिा कुमाररका ददवे घेऊन वराला भटेायला गेल्या. त्यापैकी पाच ििाण्या 

िोत्या आलि पाच मखुष. मुखष िोत्या त्याांनी जादा िेल घेिल्या लिवाय ददवे घेिले, पि 

ििाण्या िोत्या त्याांनी ददवे घेिल ेआलि िोबि िेलाचा िाठा घेिला. त्या वरािाठी थाांबल्या 

अििाांना त्याना झोप लागली. जेव्िा वर येि िोिा िेव्िा मुखष कुमाररकाांना ददिले की 

त्याांच्या जवळ थोडचे िेल उरल ेआि ेआलि त्या थोड ेिेल लवकि आिायला गेल्या, पि त्या 

गेलेल्या अििाांना वर आला. आलि ििाण्या कुमाररका ज्याांच्याकड े िेल िोिे त्या त्याच्या 

िोबि आि गेल्या आलि दरवाजे बांद झाले. त्याांचे काम फक्त एवढेच िोिे: वराला ददव्यािि 

भेटि.े पि मखुष िोत्या िे ि ेलविरल्या की ि ेमित्वाचे िोिे की ददवे पेटललेे पालिजेि एवढेच 

नव्ि,े िर िे योग्यवेळी पेटि रालिल ेपालिजेि. आलि वर येिार िेव्िा पटेि रािण्यािाठी, ि े

आवश्यक िोिे की िे िवषवेळ पेटि रालिल ेपालिजेि. जीवन एवढ्ािाठीच आि:े मानवाच्या 

पुत्राला मोठे करण्यािाठी, आलि मानवाचा पुत्र नेिमीच येथ ेअिले, िो कोित्यािी लवलिष्ट 

काळाचा भाग नािी, आलि म्ििून त्याची िवेा करण्यािाठी आपि कालािीि जगल े

पालिजे-फक्त विषमान काळाि.  



 म्ििून आिा आत्म्याच्या जीवनाि प्रवेि करण्यािाठी पराकाष्ठा करा. जर िुम्िी 

प्रयत्न केला नािी िर िुमचा िेथे प्रवेि िोिार नािी. िुम्िी म्ििाल: आम्िी अि े अि े

म्ििालो. पि दाखवायला चाांगल ेकाम निेल, आलि जीवनिी निले. मानवाच्या पुत्रािाठी-

जीवनाचा एक खरा आत्मा-प्रत्येक माििामध्ये त्याच्या कृत्याांप्रमाने िाकार िोईल.  

 मािूि ज्या पद्धिीने मानवाच्या पुत्राची िवेा करिो त्यानुिार मानव जाि 

लवभागलेली आि.े आलि जिा कळपाि िेळ्या पािून मेंढ्ा वेगळ्या ठेविाि त्याप्रमािे 

माििे त्याांच्या कामाांवरून, दोन गटाि लवभागली जािील. एक गट लजवांि रािील दिुरा 

नाि पावेल.  

 जे मानवाच्या पुत्राची िेवा करिील िे जगाच्या िुरुवािी पािून त्याांचे जे कािी 

आि-ेजे जीवन त्याांनी रटकवून ठेवल े आि े िे लमळविील. मानवाच्या पुत्राची िेवा करून 

त्याांनी जीवन रटकवून ठेवले आि.े त्याांनी भुकेल्याांना जेवू घािले, वस्त्लिनाांना वस्त् ददल,े 

अनोळखी लोकाांचे स्वागि केल,े िुरुांगाि अिलले्याांना भेटले. िे मानवाच्या पुत्राि जगल,े िो 

िवष माििाि िारखाच आि े ि े जािले, आलि म्ििून त्याांच्या िेजार् याांवर प्रेम केल.े जे 

मानवाच्या पुत्रामध्ये जगले नािीि, त्याांची िेवा केली नािी, िवष माििाि िो एकच आि ेि े

जािले नािी, आलि म्ििून त्याच्यािी एकरूप झाले नािीि, िे त्याांच्याि अिलले ेजीवन 

गमावून बििील आलि नाि पाविील.  



९ मोि  

 

 ऐलिक जीवनाचा भ्रम माििापािून विषमान काळािील खरे जीवन लपवून ठेविो.  

 

“आलि आम्िी जिी आमच्या अपराध्याांना क्षमा करिो ििी िू आमच्या अपराधाांची 

क्षमा कर”  

 

 कािी मलु ेयेिूकड ेआिण्याि आली आलि त्याने पालिले की त्याचे लिष्य त्याांना दरू 

पाठवीि आििे. त्याला त्याचे दःुख झाल.े आलि िो म्ििाला: मलुाांना दरू पाठवि ेचूक आि.े 

िी कोिािी पके्षा चाांगली आििे, कारि िी लपत्याच्या इच्छे प्रमाि ेजगिाि: िी खरोखर 

स्वगाषच्या राज्याि अििाि. त्याांना दरू पाठवण्या ऐवजी त्याांच्यापािून िुम्िी लिकावे, 

कारि लपत्याच्या इच्छेप्रमािे जगण्यािाठी िुम्िी मुले जगिाि िि ेजगल ेपालिजे.  

 िी कोिाची नालस्िी करीि नािीि, वाईट इच्छा धरीि नािीि, किली लालिा 

ठेवीि नािीि, िपथ घऊेन स्विःला बाांधून घेि नािीि, वाईटाचा प्रलिकार करीि नािीि, 

कोिालवरुद्ध सयायालयाि जाि नािीि, आपल्या आलि परकया दिेाि फरक मानीि नािीि; 

आलि म्ििून िी मोठ्या माििाांपेक्षा चाांगली आििे आलि स्वगाषच्या राज्याि आििे. जर 

िुम्िी बालाकाांप्रमाने झाला नािीि आलि िरीराचे िवष पाि टाळले नािीि िर िुम्िी 

स्वगाषच्या राज्याि जािार नािी.  

 फक्त ज्याला माझी लिकवि िमजिे िो ओळखिो की मलु ेआपल्यापके्षा चाांगली 

आििे, कारि िी लपत्याच्या इछेचे उल्लघन करीि नािीि.  



 फक्त ज्याला माझी लिकवि िमजिे त्यालाच लपत्याची इच्छा कळिे. आपि 

मुलाांचा लिरस्कार करू नये. िी आमच्यापेक्षा चाांगली आििे, आलि त्याांची हृदये नेिमीच 

लपत्यािि अििाि आलि त्याच्या दषृ्टीने लनमषळ आििे.  

 एकिी मलू लपत्याच्या इच्छेने नाि पावि नािी. माििे त्याांना मोिाि पाडिाि 

आलि ित्यापािून दरू नेिाि म्ििून िी नाि पाविाि. म्ििून एखाद्या मुलाला लपत्यापािून 

आलि खर् या जीवना पािून दरू न नेण्याची काळजी घ्या; कारि जो मुलाला लनमषळिे पािून 

दरू नेिो िो वाईट काम करिो. मलुाला भलेपिा पािून दरू नेि,े मोिाि पाडिे, ि ेत्याच्या 

गळ्याि जात्याचा दगड बाांधून त्याला पाण्याि टाकण्या इिके वाईट आिे; त्याला त्यािून 

बािरे पडि ेकठीि अििे, आलि िो बुडून जाण्याची जास्ि िकयिा अििे. मोठ्या माििाने 

त्याला पाडलले्या मोिािून लनिटिे त्या मुलाला लििकेच कठीि अििे.  

 फक्त मोिाांमुळे माििाांचे जग दःुखी आि.े जगाि िवषत्र मोि आििे; िे नेिमीच िोिे 

आलि अििार, आलि माििाचा नाि त्याांच्यामळेुच िोिो.  

 मोिाि पडण्याचे टाळण्यािाठी म्ििून िगळे िोडून द्या, िगळ्याचा त्याग करा. 

जर एखादा कोल्िा िापळ्याि िापडला िर िो लनिटण्यािाठी आपला पांजा लपळवटून 

टाकिो, आलि िो पांजा बरा िोिो आलि कोल्िा जीवांि राििो. मोिाि पडू नये म्ििून िुम्िी 

िुध्दा िवष गोष्टी िोडून द्यायला ियार रालिले पालिजे.  

 पलिली आज्ञा मोडण्याच्या मोिापािून िावध रिा: लोक िुम्िाला जेव्िा इजा 

करिील आलि िुम्िाला िूड घ्यावािा वाटेल िेव्िा रागावू नका.  

 जर एखाद्या माििाने िुम्िाला जखमी केल े िर ि े लविरू नका की िो त्याच 

लपत्याचा पुत्र अिून िुमचा भाऊ आि.े जर त्याने िुमचा अपराध केला अिेल िर त्याच्याकड े

जा आलि त्याच्या िद्िलद्ववेकबुद्धीला िामोरािमोर आवािन करा. जर त्याने िुमचे ऐकले, 

िर िुम्िी नजकललेे आि ेआलि िुम्िाला एक नवा भाऊ लमळाला आि.े जर िो िुमचे ऐकि 

निेल, िर इिर दोघा ककवा लिघाांना एकत्र घऊेन त्याचे मन वळवा, आलि जर त्याला 

पश्चात्ताप झाला िर त्याला क्षमा करा. त्याने िुमचा िाि वेळा अपराध केला आलि िाि 



वेळा क्षमा मालगिली िरी िदु्धा, नेिमीच त्याला क्षमा करा. जर िो िुमचे ऐकिार निले िर 

माझ्या लिकविीवर लवश्वाि ठेविार् या मांडळीला ि ेिाांगा, आलि त्याने त्याांचे ऐकले नािी, 

िरीिी त्याला क्षमा करा, आलि त्याच्याबरोबर आिखी कािीिी जास्ि करू नका.  

 कारि दवेाच्या राज्याची याच्यािी िुलना करिा येईल: एका राजाला त्याच्या 

कुळाांना लनकालाि काढायचे िोिे. ज्याने त्याचे दिलक्ष द्यायचे िोिे आलि त्याच्याकड े

द्यायला कािीच नव्ििे अिा माििाला त्याच्याकड े आिले गेले. आलि राज्याला त्या 

कुळाची जमीन, बायको, मुले आलि िो माििू स्विः लवकावा लागला अििा. परांिु 

त्याकुळाने राजाकड ेदयेची याचना केली, आलि राजाने त्याच्यावर दया केली आलि त्याला 

त्याचे िवष कजष माफ केले. आिा िा िोच मािूि घरी गेला आलि ज्याच्याकड ेत्याचे पन्नाि 

पेनीचे कजष िोिे िो एक गरीब िेिकरी त्याला भेटला. आलि त्याने त्या गरीब िेिकर् याला 

पकडल ेआलि त्याचा गळा दाबायला िुरुवाि केली, आलि म्ििाला: माझे काय दिे ेआि ेिे 

दऊेन टाक. आलि िो ििेकरी त्याच्या पायािी पडून म्ििाला: मला थोडा वेळ द्या आलि मी 

िुमचे िवष पिैे दईेन. पि त्याने त्याला दया दाखवली नािी आलि त्याने त्याला िवष परिफेड 

करी पयंि िुरुांगाि डाांबून टाकले. इिर िेिकर् याांनी िे पालिले आलि िे राजाकड ेगेले आलि 

त्या कुळाने काय केल ेिे िाांलगिले. नांिर राजाने त्या कुळाला बोलावून घेिल ेआलि त्याला 

िांलगिले: लवकृि माििा, िू याचना केली म्ििून िुला मी िुझे िवष कजष माफ केल,े आलि मी 

जिे िुला माफ केले ििे िू िुझ्या कजषदाराला माफ करायला पालिजे िोिे. आलि राजा 

िांिापला आलि त्याकुळाला त्याने त्याचे िवष कजष दफटे पयंि छळण्याची लिक्षा ददली.  

 आलि जर िुमच्या दषृ्टीने दोर्ी अििार् याांना िुम्िी िुमच्या पूिष मनापािून क्षमा 

केली नािी िर लपिा िुमच्यािी ििाच पद्धिीने वागेल.  

 िुम्िाला मािीि आि ेकी िुमचे एका माििािी भाांडि आि,े कोटाषि न जािा िे 

लमटविे चाांगल े आि.े िुम्िाला िे मािीि आि े आलि त्याप्रमाि े िुम्िी वागिा, कारि 

िुम्िाला मािीि आि ेकी कोटाषि गेल्याि िुमचा जास्ि िोटा िोईल. म्ििनू िवष िांिापािाठी 

ििेच आि.े जर िुम्िाला मािीि अिले की राग िी वाईट आलि लपत्यापािून वेगळे करिारी 

गोष्ट आि,े मग िकय िेवढ्ा लवकर रागाला िांपवून टाका आलि िमेट करा.  



 िुम्िाला मािीि आि े की जि े िुम्िी जगाि बाांधलेल े रािाल िि े लपत्यािमोर 

बाांधलेल ेरािाल. आलि जिे जगाि स्विःला मकु्त कराल िि ेलपत्यािमोर मुक्त अिाल.  

 िमजा की दोघ े ककवा लिघे जर माझ्या लिकविीने जगाि एकत्र जमल ेअििील, 

िर त्याांची इच्छा अिले िे िवषकािी अगोदरच माझ्या लपत्यापािून त्याांना प्राप्त झाल ेअिले. 

कारि जेथ े दोघ े ककवा लिघ े माििािील आत्म्याच्या नावाने एकत्र जमल े अििील, िो 

माििाचा आत्मा अगोदरच त्याांच्याि विि अििो.  

 दिुर् या आज्ञेि येिाऱया मोिापािूनिी िावध रिा: आपल्या बायका बदलिार् या 

माििालवर्यी.  

 कािी िनािनी गुरु एकदा येिूकड ेआल,े आलि त्याला ििावण्यािाठी, म्ििाल:े 

एखाद्या माििाने आपली पत्नी दरू करावी काय?  

 िो उत्तरला: िुरवािीपािून मानव िा पुरुर् आलि स्त्ी अिा बनवला आि:े िीच 

लपत्याची इच्छा आि.े  

 म्ििून माििू त्याच्या मािा लपत्याला िोडून त्याच्या बायकोला लचकटिो आलि 

पिी आलि पत्नी एक िरीर िोिाि. म्ििून पिीिाठी त्याची पत्नी त्याच्या स्विःच्या 

िरीरािारखीच अिि.े म्ििून दवेाचा िामासय लनयम माििाने मोडू नय ेआलि जे जोडलले े

आि े िे िोडू नये. िुमच्या मोजेिच्या कायद्याि म्िटल ेआि ेकी िुम्िी आपल्या पत्नीला दरू 

करावे आलि दिुरीला घ्यावे, पि िे चूक आि.े लपत्याच्या इच्छे प्रमािे िे ििे नािी. आलि 

मी िुम्िाला िाांगिो की जो आपल्या पत्नीला िोडिो िो लिला आलि ज्याने लिला जोडले त्या 

दोघाांना दरुाचरिाि ढकलिो. आलि आपल्या पत्नीला टाकून दऊेन एखादा मािूि िवषत्र 

दरुाचार पिरविो.  

 आलि त्याचे लिष्य येिलूा म्ििाल:े एकाच पत्नीला बाांधून रािि े फारच कठीि 

आि.े जर ििेच अिायला पालिजे अिले िर, अलजबाि लग्न न केलेलचे बरे. िो त्याांना 

म्ििाला: िुम्िी स्विःला लग्नापािून परावृत्त कराल पि त्याचा अथष काय िोिो ि ेिुम्िाला 

िमजलेच पालिजे. जर एखादा मािूि पत्नी लिवाय राहू इलच्छि अिले, िर त्याने पूिष िदु्ध 



रिावे आलि लस्त्याांजवळ जाऊ नये: परांिु जो लस्त्याांवर प्रेम करिो त्याने एकीिी जोडून 

घ्यावे आलि लिला टाकू नये ककवा दिुर् या लस्त्याांकड ेपाहू नय.े  

 लििर् या आज्ञलेवरुद्ध मोिापािूनिी िावध रिा: िपथ घेिल्याचा पररिाम म्ििनू 

बांधने पाळण्याच्या िक्ती लवर्यी. कर जमा करिारा एकदा पीटर कड ेआला आलि त्याला 

म्ििाला: िुझ्या गुरुचे काय-िो कर भरिो का? पीटर म्ििला: नािी, िो भरीि नािी. आलि 

पीटर गेला आलि येिलूा िाांलगिले की कर जमा करिार् याने त्याला थाांबवले आि े आलि 

म्ििाला की प्रत्येकाने कर भरि ेबांधनकारक आि.े  

 िेव्िा येि ूत्याला म्ििाला: एखादा राजा त्याच्या मलुाांकडून कर घेि नािी. ककवा 

त्याला आिखी दिुर् या कोिाला पैि े द्यावे लागि नािीि. ि े ििेच नािी का? म्ििून 

आपल्यािाठीिी ििेच आि.े जर आपि दवेाचे पुत्र आिोि िर आपि दवेालिवाय कोिािी 

बाांधलेल े नािी, आलि िवष बांधनापािून मकु्त आिोि. पि जर िे िुमच्याकडून कर मागि 

अििील, िर द्या: िुमच्यावर ििे करण्याचे बांधन आि े म्ििून नव्ि े िर िुम्िी वाईटाचा 

प्रलिकारच करू नये म्ििून द्या. नािीिर वाईटाच्या प्रलिकारामुळे अलधक वाईट लनमाषि 

िोईल.  

 दिुर् यावेळी िनािनी िीझरच्या अलधकार् यािि येिलूा त्याच्या िब्दाि 

पकडण्यािाठी त्याच्याकड े गेले. िे त्याला म्ििाले: ित्याला धरून िू िवांना लिकविोि. 

मग, आम्िाला िाांग, आम्िाला िीझरला कर दिेे बांधनकारक आि े की नािी? येिूच्या 

लक्षाि आल ेकी िीझरप्रिी अिलले ेकिषव्य पार न पाडण्याच्या अपराधाखाली त्याांना त्याला 

अडकवायचे िोिे. आलि िो त्याांना म्ििाला: िीझरचा कर किाने भरिा िे मला दाखवा. 

त्यानी त्याच्याकड ेएक नािे ददले. त्याने िे पालिले आलि म्ििाला: याच्यावर ि ेकाय आि?े 

कोिाचे लचत्र आलि िब्द कोरले आििे? िे म्ििाले : िीझरचे. आलि िो म्ििाला: मग 

िीझरचे आि ेिे िीझरला परि द्या, पि जे दवेाचे आि-ेिुमचा आत्मा-दवेालिवाय कोिाला 

दऊे नका. पैि,े मालमत्ता, िुमचे श्रम जो िुमच्याकड ेमागेल त्याला द्या. पि िुमचा आत्मा 

दवेा लिवाय कोिाला दऊे नका.  



 िुमचे िनािनी गुरु िवषत्र जाऊन लोकाांना िपथा आलि प्रलिज्ञा घ्यायला लाविाि 

की िे कायद्याचे पालन करिील. पि त्यामुळे िे लोकाांना फक्त लवकृि आलि पूवी पके्षा 

अलधक वाईट बनविाि. िरीराने आत्म्याला बांधनाि ठेविे अिांभवनीय आि.े िुमच्या 

आत्म्याि दवे आि;े आलि िुम्िी दवेाच्या विीने दिुर् या माििाांना वचने दऊे िकि नािी. 

लोकाांचा सयाय करि े आलि लिक्षा करि े ििेच दिुर् याांना अिे सयाय आलि लिक्षा 

करण्यािाठी बोलाविे ह्या चवथी आज्ञा मोडण्याच्या मोिापािून िावध रिा.  

 एकदा येिूचे लिष्य एका खेड्याि गेले आलि रात्रीच्या मुक्कामा िाठी लवनांिी केली 

पि त्याांना प्रवेि नाकारला गेला. मग िे यिेूकड ेिक्रार करायला गेल,े आलि म्ििाल:े या 

लोकाांवर वीज पडून त्याांचा नाि करो!  

 येिूने उत्तर ददल:े अजूनिी आत्म्याने िुम्िी काय आिाि िे िुम्िी िमजला नािीि. 

मी लोकाांचा नाि करायला नािीिर त्याांना वाचवायला लिकविो.  

 एकदा एक मािूि येिू जवळ आला आलि म्ििाला: माझा वारिा मला दणे्यािाठी 

माझ्या भावाला आज्ञा करा. यिेू त्याला म्ििाला: मला कोिी िुझ्यावर सयायाधीि नेमल े

नािी, आलि मी कोिाचा सयाय करिार नािी. िू दखेील कोिाला लिक्षा करू नयेि.  

 एकदा िनािसयाांनी एका बाईला येिूजवळ आिले आलि म्ििाले: पिा, या बाईने 

व्यलभचार केला आि.े आिा कायद्या प्रमाि ेलिला दगडाांनी मृत्य ूपयंि मारल ेपालिजे, परांिु 

िुला यालवर्यी काय म्ििायचे आि?े  

 येिूने कािी उत्तर ददल ेनािी, आलि त्याांनी स्विः लवचार करावा म्ििून त्याने वाट 

पालिली. पि त्याांनी त्याच्यावर दबाव आिला, आलि लवचारले िो या स्त्ीच्या बाबिीि 

काय लनिषय दईेल? नांिर िो म्ििाला: िुमच्यापैकी ज्याने कोििािी अपराध केललेा नािी 

त्याने लिच्यावर पलिला दगड मारावा. आलि िो जास्ि कािीिी बोलला नािी.  

 मग त्या िनािसयाांनी आपल्या स्विःमध्ये पालिल े आलि त्याांच्या िद्िदलववेकाने 

त्याांना पराभूि केल,े आलि जे पुढ ेिोिे िे इिराांच्या मागे गेल ेआलि िे िवष लनघून गेले. येि ू



एकटाच त्या स्त्ी िोबि रालिला. त्याने िभोविी पालिल,े िेथे इिर कोिीच ददिल ेनािी, 

आलि लिला म्ििाला: कोिीिी िुला दोर्ी ठरवल ेनािी?  

 िी म्ििाली: कोिीिी नािी! िेव्िा िो म्ििाला: मी दखेील िुला दोर्ी ठरवीि 

नािी. जा आलि भलवष्याि पाप करू नको.  

 माििाांनी फक्त आपल्या दिेाांिील लोकाांचे भल े करावे आलि इिर दिेाांना ित्र ू

िमजावे ि ेकिषव्य मानण्याच्या पाचव्या आजे्ञलवरुद्धच्या मोिा पािून िावध रिा.  

 एक कायद्याचा गुरु येिूची परीक्षा पाहू इलच्छि िोिा आलि त्याला म्ििाला: 

जीवन लमळवण्यािाठी मी काय केलेच पालिजे?  

 येिूने उत्तर ददल:े िुम्िाला स्विःला काय करावे िे मािीि आि:े िुमचा लपिा, दवे, 

आलि िुमचे भाऊ, त्याचे पुत्र, िे िुमच्या दिेािील अिोि ककवा निोि. त्याांच्यावर प्रेमकरा.  

 आलि कायद्याचा गुरु म्ििाला: वेगवेगळे दिे नििे िर चाांगले झाल ेअििे, पि 

माझ्या स्विःच्या लोकाांच्या ित्रूांवर मी कि ेप्रेम करू?  

 आलि येिू म्ििाला: एक ज्यू िोिा िो िांकटाि िापडला. त्याला मारझोड करून 

लुटले व रस्त्यावर टाकून ददले. एक ज्यू धमषगुरू बाजूने लनघून जािाांना, त्या जखमी 

माििाकड े पालिले आलि पुढे गेला. नांिर एक ज्यू लेवी(धमषगरुू ििाय्यक) बाजूने लनघून 

गेला. जखमी माििाकड ेपालिले आलि पुढे गेला. नांिर एक माििू आला, ित्र ूराष्ट्ाचा, एक 

िामारीिन. ह्या िामारीिनाने त्या ज्युला पालिले आलि, ज्यूांचा िमारीिाना लवर्यी 

लिरस्कार लवचाराि न घेिा त्याला त्याची द्या आली. त्याने त्याच्या जखमा धुिल्या आलि 

बाांधल्या, आलि आपल्या स्विःच्या गाढवावर बिवून एका खानावळीि नेले, खानावळ 

मालकाला त्याच्यािाठी पैिे ददले आलि वचन ददले की आिखी पैि ेदणे्यािाठी पुसिा येईल.  

 पिा िुम्िी िदु्धा जे िुमचा लििस्कार करिाि आलि िुमचा लवध्वांि करिाि त्या 

परदिेी लोकाांिी अिेच वागले पालिजे. िर िुम्िाला खरे जीवन प्राप्त िोईल.  



 येि ू म्ििाला: जग त्याच्या स्विःच्या लोकाांवर प्रेम करिे पि दवेाच्या लोकाांचा 

द्वरे् करि.े म्ििून धमषगरुू, प्रवचनकार, अलधकारी या जागाांवरची माििे लपत्याची इच्छा 

पूिष करिार् याांना त्राि दिेील. मी जेरुिलेमाि जाि आि ेआलि िे मला छळिील आलि ठार 

मारिील, पि माझा आत्मा मारू िकिार नािीि आलि िो लजवांि रािील.  

 जेरुिलेमाि येिूचा छळ िोिार आलि ठार मारले जािार ि ेऐकून, पीटर दःुखी 

झाला आलि त्याने येिूचे िाि िािाि घेिले आलि त्याला म्ििाला: िे ििे अिेल िर िुम्िी 

जेरुिलेमाि न जािे चाांगले.  

 िेव्िा येि ूपीटरला म्ििाला: अि ेम्िि ूनको. िू बोलिो िो मोि आि.े जर िुला 

माझ्या छळ आलि मरिाची भीिी वाटि अिले िर त्याचा अथष िू जे दवेाचे-आत्म्याचे आि े

त्याचा लवचार करीि नािीि िर जे मानवी आि ेत्याचा लवचार करिोि.  

 आलि लोकाांना आलि आपल्या लिष्याांना आपल्या जवळ बोलावून यिेू म्ििाला: 

ज्याला माझ्या लिकविी प्रमािे जगायची इच्छा अिले त्याने आपल्या िारीररक जीवनाचा 

त्याग केला पालिजे आलि िवष प्रकारच्या िारीररक व्यथाांिाठी ियार रालिले पालिजे: जो 

आपल्या िारीररक जीवनािाठी भीि अिेल िो खरे जीवन उध्वस्ि करील, परांिु िो जो 

आपल्या िारीररक जीवनाकड ेदलुषक्ष करिो िो आपले खरे जीवन वाचवील.  

 परांिु त्याांना ि ेिमजल ेनािी, आलि मग कािी जडवादी त्याच्याकड ेआले, आलि 

खरे जीवन आलि मृत्युपािून जागे िोि े याचा अथष काय िे त्याने िवांना स्पष्ट केले. ह्या 

जडवाद्याांचा लवश्वाि िोिा की िरीराच्या मृत्युनांिर दिुरे जीवन नािी. िे म्ििाल:े एखादा 

मेलेल्याांिून किा उठू िकेल? जर प्रत्येकजि उठला, िर िे एकत्र राहू िकिार नािीि. 

िमजा, आमच्याि िाि भाऊ आििे. पलिल्याचे लग्न झाल े व िो मरि पावला. त्याच्या 

बायकोने दिुर् या भावािी लग्न केल,े आलि िो मरि पावला; आलि लिने लििर् यािी लग्न 

केल,े िो िदु्धा मरि पावला, अिाप्रकारे िािव्या पयंि लिने लग्न े केली. आिा िे िवष 

मरिािून उठल ेिर िाििी भाऊ एका बायको बरोबर किे राहू िकिील?  

 येिूने त्याांना उत्तर ददल:े एकिर िुम्िी मदु्दाम गोंधळ करीि आिाि ककवा िुम्िाला 

जीवनािाठी जागे िोिे म्ििजे काय िे िमजललेे नािी. या जीवनाि लोक लग्न करिाि. 



परांिु ज्याांना लचरकालीन जीवन प्राप्त िोिे आलि मरिािून जागृि िोिाि िे लग्न करीि 

नािीि आलि मरि नािीि, कारि िे लपत्यािी एकरूप झाललेे अििाि. िुमच्या धमषग्रांथाि 

लललिल ेआि ेकी दवे म्ििाला: मी अब्रािम आलि जाकोबाचा दवे आि.े आलि ि ेिाांलगिल े

िेव्िा अब्रािम आलि जाकोब माििािून मरि पावले िोिे. म्ििून जे माििािून मेलले े

आििे िे दवेाला लजवांि आििे. जर दवे आि,े आलि दवेाला मृत्य ू नािी, मग जे दवेािि 

आििे िे नेिमीच लजवांि रािािील. मृत्यूमधून जागे िोिे म्ििजे लपत्याच्या इच्छेि जगि े

िोय. कारि लपत्यािाठी काळ नािी, आलि म्ििून लपत्याची इच्छा पूिष करून आलि 

त्याच्यािी एकरूप िोऊन मािूि काळ आलि मृत्यू यापािून दरू जािो.  

 िनािसयाांनी जेव्िा ि ेऐकल ेिेव्िा येिलूा गप्प करण्यािाठी काय यकु्ती करावी ि े

त्याांना कळले नािी, आलि त्याांनी िवांनी लमळून त्याला प्रश्न लवचारायला िुरुवाि केली. 

आलि त्याांच्या पैकी एक म्ििाला: गुरुजी, िुमच्या मिाने िवष कायद्याि मुख्य आज्ञा 

कोििी?  

 त्याांना वाटले की येि ूकायद्यालवर्यी उत्तर दिेाांना गोंधळून जाईल.  

 परांिु येि ूम्ििाला: मुख्य आज्ञा िी आि ेकी िुम्िी िुमच्या पूिष आत्म्याने ज्याच्या 

िामर्थयाषि िुम्िी आिाि त्या प्रभू िुमच्या दवेावर प्रेम करावे. आलि दिुरी आज्ञा जी 

लिच्यािून येिे िी म्ििजे िुमच्या िेजार् यावर प्रेम करावे, कारि िोच प्रभू दवे 

त्याांच्यामध्येिी आि.े ह्यामध्ये िुमच्या धमषग्रांथाि लललिलले्या िवाषचे िार आि.े  

 आलि पुढ े म्ििाला: िुमच्या मिाने लिस्ि कोि आि?े िो कोिाचािरी पुत्र आि े

का?  

 िे म्ििाले: आमच्यामिे लिस्ि दालवदाचा पुत्र आि.े  

 त्याने उत्तर ददल:े मग दालवद लिस्िाला आपला प्रभ ू कि े म्िििो? लिस्ि िा 

दालवदाचा पुत्र नािी की िरीराने कोिा एकाचा पुत्र नािी, िर लिस्ि िो प्रभ ूआि,े आपला 

िािक, ज्याला आपि आमच्या स्विःमधील जीवन म्ििून ओळखिो. लिस्ि म्ििजे िी 

जािीव जी आपल्यामध्य ेआि.े  



आलि येिू म्ििाला: िनािनी गुरुांच्या लबघडलवण्या पािून िावध रिा. जडवादी 

आलि िािक याांच्या लबघडलवण्या पािून िावध रिा. पि िवाषि जास्ि, स्वयांलनयुक्त 

िनािसयाांपािून िावध रिा, कारि त्याांच्यामध्य ेमुख्य अडथळा आि.े आलि जेव्िा िो किा 

लवर्यी िाांगि िोिा िे लोक िमजल,े िेव्िा त्याने पुसिा िाांलगिले: िवाषि जास्ि, स्वयांलनयुक्त 

िनािनी, लवद्वान गुरुांच्या लिकविी पािून िावध रिा. त्याांच्यापािून िावध रिा, कारि 

दवेाची इच्छा लोकाांना जािीर करिार् या प्रेलर्िाांची जागा िे घेिाि. त्याांनी स्विःच दवेाची 

इच्छा लोकाांना उपदिे करण्याचा अलधकार घेिलेला आिे. िे िब्दाने उपदिे करिाि पि 

कृिी कािीच करीि नािीि. िे फक्त म्िििाि: ि ेकरा आलि िे करा. परांिु करण्यािारख े

कािीच नििे, कारि िे कािीच चाांगल ेकरीि नािीि, फक्त बोलिाि. जे करिा येि ेिकय 

नािी िे लोकाांना करायला िाांगिाि, आलि स्विः कािी करीि नािीि. िे लिकवि फक्त 

आपल्या स्विःच्या िािाि ठेवण्याचा प्रयत्न करिाि, त्यािाठी िे उदात्त ददिण्याची 

पराकाष्ठा करिाि; िे स्विः खाि पोिाख घालिाि आलि स्विःचा मोठेपिा दाखविाि. 

म्ििून िमजून घ्या की कोिीिी स्विःला नेिा आलि गुरु म्ििू नय.े  

 आत्मलनयुक्त िनािनी स्विःला गुरु म्ििलविाि, आलि अि े करून िुम्िाला 

स्वगाषच्या राज्याि प्रवेि करण्यापािून थोपविाि, आलि स्विःिी प्रवेि करीि नािीि. या 

िनािसयाांना वाटिे की लोकाांना बािरेच्या िमारांभ आलि िपथाांनी दवेाकड े आिि े िकय 

िोईल. आांधळ्या माििा प्रमािे त्याांना ि े कळि नािी की बाह्य दखेावा मित्वाचा नािी 

आलि िवष गोष्टी आत्म्यावर अवलांबून आििे. िे स्विः जे िोपे आलि बािरेचे आि ेिे करिाि, 

पि जे आवश्यक व कठीि आि े –प्रेम, दया, आलि ित्य- याकड े दलुषक्ष करिाि. आपि 

कायद्या प्रमाि े चालिो अि े ददिण्याची आलि इिराांना बाह्यरूपाि कायद्या पयिं 

आिण्याची त्याांची इच्छा अििे. म्ििून िे रांगवलेल्या थडग्याप्रमाने आििे, बािरेून स्वछ 

परांिु आिून गललच्छ. िे बािरेून पलवत्र हुिात्म्याांचा आदर करिाि, पि वास्िवाि िेच 

नेमके लोक अििाि जे िांिाांचा छळ करून त्याांची ित्त्या करिाि. िे िवष चाांगल्या गोष्टींचे 

ित्र ूिोिे आलि आििे. जगाि िवष वाईट गोष्टी त्याांच्यामधून येिाि, कारि िे चाांगल्या गोष्टी 

लपविाि आलि त्या जागी वाईट गोष्टी पुढ ेकरिाि. म्ििून या आत्मलनयुक्त गुरुांची िवाषि 



जास्ि भीिी बाळगावी. िुम्िाला स्विःला ठाऊक आि ेकी दिुरी कोििीिी चूक िधुारिा 

येईल, पि जर लोकाांची चाांगले काय आि े यालवर्यी चूक झाली िर िी िुधारिा यिेार 

नािी, आलि या आत्मलनयुक्त नेत्याांची बाब अिीच आि.े  

 आलि येिू म्ििाला: माझी इच्छा आि ेकी यथेे जेरुिलेमाि खर् या िखुाच्या एका 

आकलनाने िवष माििाांनी एकत्र यावे, पि येथले लोक चाांगले लिकविार् या गुरुांची ित्त्या 

करण्यािाठीच फक्त िमथष आििे. म्ििून िे िोिे िेिेच दवेालिवाय राििील, आलि त्याचे 

आकलन प्रेमाने स्वीकारीपयंि त्याांना खरा दवे कळिार नािी.  

 आलि यिे ूदवेळापािून दरू गेला.  

 िेव्िा त्याचे लिष्य त्याला म्ििाल:े पि दवेाच्या दवेळाचे, लोकाांनी दवेाला 

दणे्यािाठी आिलेल्या िवष िोभचे्या वस्िूांिि काय िोईल?  

 आलि यिे ू म्ििाला: मी िुम्िाला खरोखर िाांगिो की ि े िवष दऊेळ त्याचा िवष 

िोभेच्या वस्िूांिि नाि पावेल, आलि त्याचे कािीच उरिार नािी. दवेाचे खरे दऊेळ एकच 

आि-ेमाििाांची हृदये-जेव्िा िी एकमेकाांिी प्रेम करिील.  

 आलि त्याांनी त्याला लवचारले: िे दऊेळ कधी िोईल?  

 आलि येिू त्याांना म्ििाला: िे अजून िरी नािी. लोक पुष्कळ काळ माझ्या 

लिकविीच्या नावाने फिवल े जािील, आलि त्यामुळे युद्ध े आलि बांडाळया िोिील. खूप 

दषु्कृत्ये आलि थोडिेे प्रमे अिले. परांिु जेव्िा खरी लिकवि िवषत्र िवष लोकाांमध्ये पिरेल, 

िेव्िा वाईट गोष्टी आलि मोिाांचा अांि िोईल.  

  



१०  

 

मोिािी िांघर्ष  

 

 म्ििून, मोिाि पडू नये यािाठी, आम्िी प्रत्येक क्षिालाच आपले जीवन लपत्यािी 

एक ठेवल ेपालिजे.  

“आलि आम्िाला मोिाि पडू दऊे नकोि”  

 त्यानांिर, येिूला जाळ्याि पकडण्यािाठी िनािनी मुख्य धमषगुरुांनी त्याांना िकय 

िोिे िे करण्याचा प्रयत्न केला, जेिेकरून या ककवा त्या मागाषने त्याचा नाि करिा येईल. िे 

िल्लागार मांडळाि जमले आलि लवचार करायला लागल.े  

 िे म्ििाल:े या माििाला किेिी करून िांपवल ेपालिजे. िो त्याची लिकवि अिी 

लिद्ध करिो की त्याला आपि अिेच िोडले िर, िगळे आपल्या श्रद्धा िोडिील आलि 

त्याच्यावर लवश्वाि ठेविील. आिा अगोदरच अधे लोक त्याच्यावर लवश्वाि ठेविाि. परांिु 

जर ज्यू लोक त्याच्या लिकविीवर लवश्वाि ठेवायला लागल ेकी िवष माििे एकाच लपत्याची 

लेकरे आििे आलि भाऊ आििे, आलि आपले लिब्रू लोक इिराांहून वेगळे नािीि, िर मग 

रोमन पूिषपिे आपल्यापके्षा वरचढ िोिील आलि आपल ेलिबू्र राज्य कधीच िोिार नािी.  

 आलि िनािनी मुख्य धमषगुरू आलि लवद्वानाांनी एकत्र पुष्कळवेळ िल्लामिलि 

केली आलि त्याचे काय करावे ि े िे ठरव ू िकले नािीि, कारि त्याला ठार मारण्याि िे 

मनाचा लनधाषर करू िकले नािीि.  

  

 मग त्याांच्यापैकी एक, कैफाि, जो त्या वर्ी उच्च धमषगुरू िोिा, त्याांना म्ििाला: 

िगळ्या लोकाांचा नाि िोण्यापेक्षा एका माििाला ठार मारि ेयोग्य िोईल, जर आपि या 



माििाला एकटे िोडल ेिर लोकाांचा नाि िोईल. मी िुम्िाला धोकयाची िूचना दिेो की, 

म्ििून येिलूा ठार मारिे अलधक चाांगल ेआि.े अगदी जरी लोक नाि पावले नािीि िरी 

िुद्धा, या माििाला ठार मारले नािी िर िे लवखुरिील आलि एका श्रध्द ेपािून भटकिील. 

म्ििून त्याला ठार करि ेअलधक चाांगल.े  

 आलि जेव्िा कैफाि ि ेम्ििाला िेव्िा िे िवष यिेूला लनलश्चि ठार करि ेआवश्यक 

िोिे यावर ठाम रािाण्याि ििमि झाले.  

 त्याांनी त्याला एकदम िाब्याि घेिले अििे आलि ठार मारले अििे, पि िो 

त्याांच्या पािून लनजषन जागी लनघून गेला. पि त्यानांिर लगेच पािोव्िरचा िि आला, िेव्िा 

पुष्कळ लोक जेरुिलेमाि िटु्टीिाठी जमले; आलि िनािनी मुख्य धमषगरुू यिे ूलोकाांबरोबर 

ििाला येण्याची वाट बघू लागल.े म्ििून त्याांनी लोकाना कळवून ठेवले की जर कोिी 

येिूला पालिले िर त्याने त्याला त्याांच्याकड ेघेऊन याव.े  

 आलि अि े घडल े की पािोव्िरच्या ििा ददवि अगोदर येि ू आपल्या लिष्याांना 

म्ििाला: आपि जेरुिलमेाला जाऊ या.  

 परांिु लिष्य त्याला म्ििाले: जाऊ नका. िुम्िाला दगडाांनी ठार मारण्याचे मुख्य 

धमषगुरुांनी ठरवले आि.े जर िुम्िी िेथ ेगेलाि िर िे िुम्िाला ठार मारिील.  

 येिू त्याांना म्ििाला: मी किालािी लभऊ िकि नािी कारि मी 

(Understanding) अांिदृषष्टीच्या प्रकािाि जगिो. आलि प्रत्येक माििू अडखळू नये म्ििून, 

ददविा चालिो आलि रात्री नािी, म्ििून माििाने, त्याला िांका ककवा भीिी वाटू नय े

म्ििून, या अांिदृषष्टीने जगले पालिजे. जो िरीराने जगिो िो मािूिच फक्त िांका आलि भीिी 

बाळगिो. जो अांिदृषष्टीने जगिो त्याला किाचीिी िांका ककवा भय नििे.  

 आलि येि ू जेरुिलेम जवळच्या बेथनीच्या खडे्याि, माथाष आलि मरेीच्या घरी 

आला, आलि जेव्िा िो जेविािाठी बिला िेव्िा माथाष त्याच्यािाठी थाांबली. पि मेरीने एक 

पौंड िाजे िुगांधी िले घऊेन, त्याच्या पायाांवर ओिले आलि िे आपल्या केिाांनी पुिले.  



 जेव्िा िेलाच्या वािाने िगळी खोली भरून गेली, िेव्िा ज्युदाि इस्कारीअि 

म्ििाला: मेरीने ि ेमिागड ेिेल वाया घालवून चूक केली आि;े िे िीनिे पेसिला लवकल ेगेल े

अििे आलि िे पैि ेगररबाांना ददले अिि ेिर बरे झाले अििे.  

 पि यिेू म्ििाला: िुमच्यािाठी गरीब िुमच्यािि नेिमीच अििील, पि मी 

लवकरच दरू लनघून जािार आि.े लिने चाांगले केले! लिने माझे िरीर त्याचे दफन 

करण्यािाठी ियार केल ेआि.े िकाळी येिू जेरुिलेमाि गेला जेथे ििािाठी पुष्कळ लोक 

आल ेिोिे, आलि जेव्िा त्याांनी येिूला ओळखल ेिेव्िा िे त्याच्या भोविी जमले, झाडाांच्या 

फाांद्या मोडून घेिल्या, आलि आपले कपड ेकाढून त्याच्या पुढे पायाखाली रस्त्यावर टाकल,े 

आलि िवष ओरडल:े िो आमचा खरा राजा आि,े त्याने आम्िाला खरा दवे ओळखायला 

लिकवले.  

 येिू एका गाढवाच्या लपल्लाच्या पाठीवर बिून चालला िोिा, आलि लोक त्याच्या 

पुढे धावि िोिे आलि ओरडि िोिे. ििाच त्याने जेरुिलेमाि प्रवेि केला. आलि जेव्िा अिा 

िऱिनेे नगराि आला िेव्िा िवष लोक उत्तेलजि झाले आलि लवचारायला लागले: िो कोि 

आि?े आलि जे त्याला ओळखि िोिे त्याांनी उत्तर ददल:े येि,ू गॅलीलीमधील नाझरेथचा 

प्रेलर्ि.  

 आलि येि ूमांददराि गेला आलि पुसिा त्याने िेथ ेखरेदी आलि लवक्री करिारे िाकून 

लावल.े  

 जेव्िा िनािनी मुख्य धमषगुरुांनी ि ेिवष पलिले िेव्िा िे एकमेकाांना म्ििाले: पिा िा 

मािूि काय करीि आि?े िवष लोक त्याच्या मागे जाि आििे. आलि िरळ लोकाांमधून 

त्याला घेऊन जाण्याची त्याांना निमि झाली नािी, कारि त्याांना ददिि िोिे की लोक 

त्याच्या बाजूने िोिे. आलि त्याला कपटाने किे पकडावे याचा त्याांनी लवचार केला.  

 मधल्या काळाि येिू मांददराि िोिा आलि लोकाांना लिकवीि िोिा, त्यामध्य े

ज्यूांच्या लिवाय अधार्ममक अिललेे ग्रीक लोक िोिे. ग्रीकाांनी येिूच्या लिकविी लवर्यी ऐकल े

िोिे आलि त्याांना िमजल े िोिे की िो फक्त ज्यूांनाच नव्ि े िर िगळ्या माििाांना ित्य 



लिकवीि िोिा; म्ििून त्याांनी िदु्धा त्याचे लिष्य िोण्याची इच्छा व्यक्त केली आलि 

त्यालवर्यी दफलीपिी बोलल.े आलि दफललपने िे एांड्रयूला िाांलगिले.  

 त्या दोघाांना येिू आलि ग्रीकाांना एकत्र आिण्याची भीिी वाटली. त्याांना भीिी 

वाटली की लिबू्र आलि इिर दिेािील लोक याांच्याि फरक न केल्यामुळे लोक येिूवर 

रागाविील, आलि त्याांनी त्याला िाांगायला बराच काळ घुटमळले, त्यानांिर त्याांनी दोघाांनी 

एकत्र त्याला िाांलगिल,े आलि ि ेऐकून की ग्रीकाांना त्याचे लिष्य व्िायचे आि ेयेिू अस्वस्थ 

झाला. त्याला मािीि िोिे की लिबू्र आलि अधार्ममक याि फरक न केल्याि लोक त्याचा द्वरे् 

करिील, आलि िरीिी त्याने अधार्ममकाांिि एक िोण्याचे मासय केले.  

 िो म्ििाला: मी ‘मानवाचा पुत्र’ म्ििजे काय िमजिो िे स्पष्ट करण्याची वेळ 

आली आि.े आलि जरी ि ेस्पष्ट करिाांना मला मरि येिार कारि मी ज्यू आलि अधार्ममक 

लोकाांमधील फरक नष्ट करीि आि,े िरीिी मी ित्य बोलिार आि.े एक गव्िाचा दािा जेव्िा 

िो स्विः नष्ट िोिो िेव्िा फक्त फलधारि करिो. जो आपल्या िारीररक जीवनावर प्रेम 

करिो िो त्याचे खरे जीवन घालवून बििो, परांिु जो िारीररक जीवनाकड ेदलुषक्ष करिो िो 

लचरकालीन जीवन रटकवून ठेविो. जो माझ्या लिकविी प्रमािे चालू इलच्छिो त्याला मी जे 

करिो िे करू द.े आलि जो मी करिो िे करील त्याला माझ्या लपत्याकडून पाररिोलर्क 

लमळेल. माझा आत्मा आिा क्षुब्ध आि:े आिा या घटकेला मी मझ्या क्षलिक जीवनाच्या 

लवचाराला िरि जावे ककवा लपत्याची इच्छा पूिष करावी? िे आिा िकय आि ेका, जेव्िा िी 

घटका लजच्याि मी जगिो िी आलेली आि,े मी म्ििेन: बापा, मला जे केलेच पालिजे त्यािून 

मला मकु्त करिा येईल का? मी अिे म्ििू िकिार नािी, कारि मी आिा लजवांि आि.े  

 म्ििून मी म्ििेन: बापा, माझ्यामध्ये िू स्विःला दाखव.  

 आलि यिेू म्ििाला: यथेून पुढ ेिध्याच्या माििाांच्या िमाजाच्या नलिबाि लवनाि 

आि.े या वेळेपािून जे जगावर राज्य करील िे नाि पावेल. आलि जेव्िा मानवाचा पुत्र 

पार्मथव जीवनाच्या वर उांचावला जाईल िेव्िा िो िवांना एकत्र आिील.  



 मग िे ज्यू त्याला म्ििाले: आम्िाला धमषग्रांथािून मािीि आि े की एक िाश्वि 

लिस्ि आि.े मग िू अि ेकि ेम्िििोि की मानवाचा पुत्र उांचावला जाईल? मानवाचा पुत्र 

उांचाविे याचा अथष काय?  

 याला येिूने उत्तर ददल:े मानवाचा पुत्र उांचाविे म्ििजे िुमच्यामध्य े अिलले्या 

अांिदृषष्टीच्या प्रकािाि जगिे. पार्मथव जीवनाच्या वर मानवाचा पतु्र उांचावि े म्ििजे 

अांिदृषष्टीचा पुत्र िोण्यािाठी, प्रकािाि अििाांना प्रकािावर लवश्वाि ठेवि.े  

 जो माझ्या लिकविीवर लवश्वाि ठेविो िो माझ्यावर लवश्वाि ठेवीि नािी िर 

जगाला जीवन दिेार् या आत्म्यावर लवश्वाि ठेविो. आलि जो माझी लिकवि िमजिो िो 

जगाला जीवन दिेार् या आत्म्याला िमजिो. जर एखादा माझे िब्द ऐकिो पि िे पाळीि 

नािी, िर मी त्याला दोर् दिेार नािी, कारि मी दोर् द्यायला नािी िर िारि करायला 

आलो आि.े जो माझी लिकवि स्वीकारीि नािी, त्याला माझी लिकवि दोर् दिे नािी िर, 

त्याच्या स्विःमध्ये अिलेली अांिदृषष्टी त्याला दोर् दिेे. िीच आि ेकी जी त्याला दोर् दिेे. मी 

स्विः माझ्यािफे बोलि नािी, िर माझा लपिा-माझ्यामधील लजवांि आत्मा-मला िुचविो िे 

मी बोलिो. की जे मी म्िििो िे मला अांिदृषष्टीच्या आत्म्याने िाांलगिलेले आिे, आलि जे मी 

लिकविो िे खरे जीवन आि.े अिे बोलल्या नांिर , येिू दरू गेला आलि मुख्य धमषगुरुांच्या 

पुसिा दलृष्टआड झाला.  

 आलि ि ेयेिूचे िब्द ज्याांनी ऐकले त्यापैकी अनेक िक्तीिाली आलि श्रीमांि लोक 

िोिे ज्याांचा त्याच्या लिकविीवर लवश्वाि िोिा पि िे मुख्य धमषगुरूां कड े कबलू करायला 

घाबरि िोिे. मुख्य धमषगुरुांपैकी एकिी मासय करायला ियार नव्ििा की िो लिकविीवर 

लवश्वाि ठेविो, कारि त्याांना दवेाच्या नािी िर माििाच्या मापानी पारखण्याची िवय 

िोिी.  

 येिूने स्विःला दलृष्टआड केल्यावर, मुख्य धमषगुरू आलि प्रौढ पुसिा कैफािाच्या 

राजवाड्याि एकत्र जमले. आलि येिलूा लोकाांच्या नकळि कि ेपकडावे याचा लवचार करू 

लागल,े कारि त्याला उघडपिे पकडण्याची त्याांना भीिी वाटि िोिी.  



 आलि येिचू्या पलिल्या बारा लिष्याांपैकी एक, जुदाि इस्कारीएि, त्याांच्या 

िल्लागार मांडळाि आला आलि म्ििाला: जर िुम्िाला यिेूला गुप्तपि ेअि ेपकडायचे अिले 

की लोकाांना ददि ू नय,े िर मी अिी वेळ िोधीन की जेव्िा त्याच्यािोबि थोडिे े लोक 

अििील, आलि मी िुम्िाला िो कोठे आि ेिे दाखवीन आलि मग िुम्िी त्याला पकडा. पि 

त्यािाठी िुम्िी मला काय द्याल? त्याांनी त्याला चाांदीची िीि नािी द्यायचे वचन ददले. 

त्याने िे मासय केल;े आलि त्यावेळेपािून येिलूा पकडण्यािाठी मुख्य धमष गुरुांना नेण्याची िो 

िांधी िोध ूलागला.  

 मधल्या काळाि येि ूलोकाांपािून दरू गेला आलि फक्त त्याचे लिष्य त्याच्या िोबि 

िोिे. जेव्िा न आांबवलले्या पावाचा(भाकरीचा) िि जवळ आला िोिा लिष्य येिलूा 

म्ििाले: आम्िी व्ह्लाांडनाचा िि कोठे पाळावा? आलि येि ूम्ििाला: खेड्याि जा, एखाद्या 

घराि प्रवेि करा, ििाची ियारी करायला िुम्िाला वेळ नव्ििा अिे िाांगा, आलि 

व्ह्लाांडनाचा िि िाजरा करायला आम्िाला घ्या अिी िेथ े राििार् या लोकाांना लवनांिी 

करा.  

 लिष्याांनी ििे केल:े त्याांनी खेड्यािील एका माििाला लवचारले आलि त्याने त्याांना 

आि बोलावले. म्ििून िे आले आलि येिू आलि बारा लिष्य, जेवायला बिल,े ज्युदाि 

त्याांच्याि िोिा. येिूला मािीि िोिे की जुदाि इस्कारीएिने त्याला ठार मारण्यािाठी 

लवश्वािघाि करण्याचे वचन ददले िोिे: पि त्याने त्याला दोर् ददला नािी आलि त्याने स्विः 

बदला घेिला नािी, पि जि े िवष जीवन भर त्याने त्याच्या लिष्याांना प्रेम करायला 

लिकवल,े ििे त्याने जुदािची प्रेमाने कानउघाडनी केली. जेव्िा िे िवष बाराजि टेबलाजवळ 

बिल,े त्याने त्याांच्याकडे पालिल ेआलि म्ििाला: िुमच्यामध्ये माझा लवश्वािघाि करिारा 

बिललेा आि.े िोय, जो माझ्या बरोबर खािो आलि लपिो िो माझा नाि करील. आलि िो 

जास्ि कािीच बोलला नािी, त्यामुळे त्याांना िो कोिालवर्यी बोलिो िे कळले नािी, आलि 

त्याांनी जवेायला िुरुवाि केली.  



 जेव्िा त्याांनी जेवायला िुरुवाि केली, िेव्िा येिूने एक भाकरी घेिली, िी बारा 

िुकड्याि मोडली, प्रत्येक लिष्याला एक िुकडा ददला, आलि म्ििाला: ि ेघ्या आलि खा--ि े

माझे िरीर आि.े आलि त्याने एक पेला वाइनने भरला, िो लिष्याांच्या िािाि ददला आलि 

म्िटल:े या पले्यािून िुम्िी िवष प्या. आलि जेव्िा त्या िवांनी लपऊन घेिल े िेव्िा िो 

म्ििाला: ि ेमाझ ेरक्त आि.े मी िे अिािाठी िाांडिार आि ेकी लोकाांना िी माझी इच्छा 

कळावी की त्याांनी एकमेकाांना त्याांच्या अपराधाांची क्षमा करावी. कारि मी लवकरच 

मरिार आि ेआलि यापढुे या जगाि िुमच्यािि अििार नािी, पि फक्त स्वगाषच्या राज्याि 

िुम्िाला भेटेन. त्यानांिर येि ू टेबलावरून उठला, स्विः भोविी एक टॉवले गुांडाळला, 

पाण्याचे एक भाांड ेघेिले, आलि िवष लिष्याांचे पाय धुवायला िुरुवाि केली. जेव्िा िो पीटर 

जवळ गेला िेव्िा, पीटरने त्याला लवरोध केला आलि म्ििाला: िुम्िी माझे पाय का धुिा? 

येिू त्याला म्ििाला: मी िुझे पाय धुिे िुला लवलचत्र ददििे, पि मी ि ेका करिो ि े िुला 

लवकरच िमजेल. जरी िू स्वच्छ अिलाि िरी, िुमच्यापैकी िवष िि ेनािीि: िुमच्यामध्य े

माझा लवश्वाि घाि करिारा आि,े ज्याला मी माझ्या स्विःच्या िािाने भाकरी व वाईन 

ददली आलि ज्याचे पाय धुण्याची माझी इच्छा आि ेआलि जेव्िा येिूने आपल्या िवष लिष्याांचे 

पाय धुिल,े िो पुसिा बिला आलि म्ििाला: मी िी का केल ेि ेिुम्िाला िमजल ेका? मी ि े

अिािाठी केल ेकी िुम्िी एकमेकािी अिेच वागावे. मी, िुमचा गुरु, ि ेअिािाठी करिो की 

िुम्िाला कळावे की िुम्िाला इजा करिार् यािी िुम्िी कि ेवागावे. जर िुम्िाला ि ेिमजल े

अिेल आलि िि ेकराल, िर िुम्िी िखुी व्िाल. जेव्िा म्ििालो की िुमच्यापैकी एक माझा 

लवश्वाि घाि करिार आि ेमी िुम्िा िवांबद्दल बोलि नािी, िुमच्यापैकी फक्त एक, ज्याचे 

पाय मी धुिले आलि ज्याने माझ्या बरोबर भाकरी खाल्ली, िो माझा नाि करील.  

 आलि ि ेम्िटल्यावर यिेू आत्म्याने क्षुब्ध झाला आलि पुसिा म्ििाला: िोय, िोय, 

िुमच्या पैकी एक माझा लवश्वािघाि करील.  

 आलि पुसिा त्याचे लिष्य िो कोिा लवर्यी बोलिो ि े न कळून, एकमेकाांकड े

पिायला लागले. त्या पकैी एक लिमोन जो येिूच्या िेजारी बिला िोिा. त्याला पीटरने 



खूि करून िाांलगिले की िो लवश्वाि घािकी कोि िे त्याने येिूला लवचारावे. आलि त्याने 

ििे केले.  

 येि ू म्ििाला: मी भाकरीचा एक िुकडा लभजवीन आलि त्याला दईेन आलि िो 

ज्याला मी िो दईेन िो माझा लवश्वाि घाि करिारा अिेल. आलि त्याने िी भाकरी जुदाि 

इस्कारीएिला ददली आलि त्याला म्ििाला: िुला जे करायचे आि,े िे लवकर कर.  

 आलि जुदाि िमजला की त्याला िेथून दरू गेल ेपालिजे, आलि त्याने िी लभजललेी 

भाकरी घेिल्या बरोबर बािरे पडला. आलि त्याचा पाठलाग करिा आला नािी कारि 

त्यावेळी रात्र िोिी.  

 जेव्िा जुदाि लनघून गेला िेव्िा, येिू म्ििाला: आिा िुम्िाला स्पष्ट झाले अिले 

मानवाचा पुत्र काय आि ेकी त्याला स्विः दवेाएवढे आिीवाषददि करण्यािाठी त्याच्याि दवे 

आि.े  

 मुलाांनो! मी िुमच्यािि फार वेळ नािी. माझ्या लिकविीवर वादलववाद करु नका, 

जिे मी िनािसयाांना िाांलगिले आि,े पि मी करिो िे करा. मी िुम्िाला नवी आज्ञा दिेो: मी 

जिे नेिमी आलि अांिापयंि िुमच्यावर प्रेम केले; िि े िुम्िी नेिमी आलि अांिापयंि 

एकमेकाांवर प्रेम करा. त्यामुळेच फक्त िुम्िी प्रलिद्ध व्िाल. इिर लोकाांपािून वैलिष्ट्यपूिष 

िोण्यािाठी एकमेकाांवर प्रेम करा.  

 आलि त्यानांिर िे ऑलीव्िच्या पवषिावर गेले.  

 िेथ े रस्त्याि येि ू त्याांना म्ििाला: आिा िी वळे येि आि े जेव्िा धमष ग्रांथाि जे 

म्िटल े आि े िे घडले: मेंढपाळ ठार मारला जाईल आलि मेंढरे िवष लवखुरिील. िे आज 

रात्रीच घडले. मला पकडिील आलि िुम्िी िवष मला िोडून जाल आलि लवखरून जाल.  

 आलि पीटर त्याला म्ििाला: जरी दिुरे िवष घाबरल ेआलि लवखरुले, िरी मी िुला 

नाकारिार नािी. मी िुझ्याबरोबर कैदिे जायला आलि मरायला ियार आि.े  

 आलि यिे ूत्याला म्ििाला: मी िुला िाांगिो की आज रात्री, मला पकडल्या नांिर, 

कोंबडा आरवण्यापूवी, िू मला एकदा नव्ि ेिर िीनदा नाकारिील.  



 पीटरने उत्तर ददल ेकी िो त्याला कधीच नाकारिार नािी; आलि दिुरे िवष लिष्य 

ििेच म्ििाले. िेव्िा यिेू त्याांना म्ििाला: पूवी िुम्िाला ककवा मला किाचीिी कमिरिा 

नव्ििी. मी आज्ञा केल्याप्रमािे िुम्िी पाकीटालिवाय आलि बुटे न बदलिा गेलाि. पि आिा 

मला बेकायदा ठरवल्या नांिर आपि यापुढ ेअि ेकरू िकिार नािी, िर रिद खरेदी केली 

पालिजे आलि िुरे लमळवले पालिजेि कारि आपि लवनाकारि नाि पाव ूनये.  

 लिष्य म्ििाले: पिा, आमच्याकड ेदोन िुरे आििे आलि येिूने उत्तर ददले: ि ेठीक 

आि.े  

 ि े म्िटल्या नांिर, येिू लिष्याांिि जेलस्थमनीच्या बागेि गेला. आलि बागेि 

पोिोचल्यावर िो म्ििाला: िुम्िी येथ ेथाांबा मला प्राथषना करायची इच्छा आि.े  

 आलि िो दःुखी आलि यािनेि पीटर आलि झुबेददच्या दोन मुलाांजवळ आला आलि 

त्याांना म्ििाला: ि े मला खूप कठीि िोि आि-ेमाझ्या मरिा पूवी मी दःुखाि आि.े येथ े

थाांबा, आलि माझ्या िारखेच दःुखी िोऊ नका.  

 आलि िो थोडा पुढ े गेला, जलमनीवर उपडा (डोके खाली करून) झोपला, आलि 

अिे म्ििि प्राथषना करू लागला: माझ्या लपत्या, आत्म्या! माझी इच्छा जी अिी आि ेकी मी 

मरू नय,े त्या प्रमािे नव्ि ेिर िुझ्या इच्छे प्रमािे िोवो. मला मृत्य ूयेऊ द.े परांिु एक आत्मा 

म्ििून िुझ्यािाठी िवष िकय आि-ेमी मृत्यलूा लभऊ नय ेआलि िरीराच्या मोिाि पडू नय े

म्ििून मला िािाय्य कर.  

 मग िो उठला, लिष्याांकड े गेला, आलि त्याला ददिल े की िे दःुखी झाले आििे. 

आलि िो त्याांना म्ििाला: िुम्िी एक िािभर माझ्या िारखे आत्म्याि जगू िकला नािीि ि े

कि?े िुमच्या आत्म्याला उांच उठवा, अिे की िुम्िी िरीराच्या मोिाला बळी पडिार नािी. 

आत्मा िामर्थयषवान आि,े पि िरीर दबुळे आि.े  

 आलि पुसिा येि ू त्याांच्यापािून दरू गेला, आलि पुसिा अिे म्ििि प्राथषना करू 

लागला: लपत्या! जर मला दःुख ििन करूनच आलि मेल ेपालिजे, िर मला मरू द,े आलि 



िुझ्या इच्छे प्रमािे िोऊ दे! ि े म्िटल्यानांिर, िो पुसिा लिष्याांजवळ आला, आलि त्याला 

ददिले की िे अजून अलधक ििाि झाले आििे आलि रडण्याच्या ियारीि आििे.  

 आलि िो पुसिा त्याांच्यापािून दरू गेला आलि लििर् या वेळी म्ििाला: लपत्या, 

िुझ्या प्रमािे िोवो.  

 मग िो त्याच्या लिष्याांकड ेआला आलि त्याांना म्ििाला: आिा स्विःला िाांि करा 

आलि लवश्राांिी घ्या, कारि आिा ि ेठरल ेआि ेकी मी मला स्विःला िाांिाररक(पृर्थवीवरील) 

लोकाांच्या स्वाधीन करावे.  



११  

 

लनरोपाचे प्रवचन  

 

 वैयलक्तक जीवन िा िरीराचा एक भ्रम आि,े एक वाईट गोष्ट. खरे जीवन ि ेिवष 

मानवाचे िामाईक जीवन आि.े  

पि वाईटापािून आम्िाला िोडव  

 आलि पीटर येिलूा म्ििाला: िुम्िी कोठे जाि आिाि? येिूने उत्तर ददले: मी जेथ े

जाि आि ेिेथे आिा िू यऊे िकि नािीि, पि नांिर िू िदु्धा िथेे जािील.  

 आलि पीटर म्ििाला: िू जेथे जाि आििे िेथ ेआिा जाण्याची िक्ती माझ्याि नािी 

अिे िुला का वाटिे? मी िुझ्यािाठी माझे जीवन दईेन.  

 येि ू म्ििाला: िू म्िििोि िुझ ेजीवन माझ्यािाठी दिेील: अिे पिा की कोंबडा 

आरवण्या पूवी मला िीन वेळा नाकारिार नािीि.  

 आलि िो लिष्याांकड ेवळला आलि म्ििाला: क्षबु्ध िोऊ नका ककवा घाबरू नका, 

पि जीवनाच्या खर् या दवेावर आलि माझ्या लिकविीवर लवश्वाि ठेवा.  

 लपत्याचे जीवन ि ेफक्त येथील पृर्थवीवरील जीवन नािी, दिुरेिी जीवन आि.े जर 

लपत्याचे जीवन ि े फक्त ह्या जीवना िारख े अििे, िर मी िुम्िाला वचन ददले अििे की 

जेव्िा मी मरेि िेव्िा मी आब्रािामाच्या हृदया जवळ अिेन आलि िेथे िुमच्यािाठी जागा 

ियार करीन आलि मी येईन आलि िुम्िाला घऊेन जाईन आलि आपि एकत्र आब्रािामाच्या 

हृदयाजवळ िुखाि अिू. परांिु मी िुम्िाला दिुर् या जीवनाचा मागष दाखविो.  

 थॉमि म्ििाला: पि िू कोठे चाललाि िे आम्िाला ठाऊक नािी आलि त्यामुळे 

आम्िाला मागष कळू िकिार नािी. मृत्युनांिर काय आि ेिे आम्िाला कळले पालिजे.  



 येिू म्ििाला: मी िेथे काय अिले िे दाखवू िकि नािी; माझी लिकवि िी मागष 

आलि ित्य आलि जीवन आि.े माझ्या लिकविी लिवाय जीवनाच्या लपत्यािी जोडून घेि े

अिांभव आि.े जर िुम्िी माझी लिकवि पाळली िर िुम्िी लपत्याला जािाल. दफलीप 

म्ििाला: पि लपिा कोि आि?े  

 येिूने उत्तर ददल:े लपिा िो आि ेजो जीवन दिेो. मी लपत्याची इच्छा पूिष केली आि े

आलि त्यामुळे माझ्या जीवना वरून िुम्िी लपत्याची इच्छा ओळख ूिकाल. मी लपत्यामध्य े

राििो आलि लपिा माझ्यामध्ये. जे िवष मी बोलिो आलि करिो, िे लपत्याच्या इच्छेने करिो. 

माझी लिकवि िी आि े की मी लपत्यामध्ये आि े आलि लपिा माझ्यामध्ये. जरी िुम्िाला 

माझी लिकवि िमजि निेल, िरी अजून िुम्िी मला आलि मी काय करिो िे पाििा: आलि 

त्याच्यावरून िुम्िाला कळेल लपिा काय आि.े िुम्िाला ठाऊक आि ेकी जो माझी लिकवि 

अनुिरेल िो मी करिो िेच करील, आलि जास्ि िदु्धा, कारि मी मरिार आि,े जेव्िा िो 

अजूनिी लजवांि अिेल. जो माझ्या लिकविी प्रमािे जगेल त्याची इच्छा अिेल िे िवष त्याला 

लमळेल, कारि पुत्र लपत्यािी एकरूप अिले. माझ्या लिकविीला धरून िुमची कोििीिी 

इच्छा अिले िी पूिष केली जाईल. पि त्यािाठी िुम्िी माझ्या लिकविीवर प्रेम केल ेपालिजे. 

माझी लिकवि माझ्या जागी िुमची मध्यस्थी करील आलि आराम दईेल. िी आराम दिेारी 

ित्याची जािीव िाांिाररक माििाांना िमजिार नािी, पि िी िुमच्या स्विःमध्ये िुम्िाला 

कळेल. िुम्िी एकटे अििार नािी, कारि माझ्या लिकविीचा आत्मा िुमच्यामध्य ेअिले. 

मी मरेि आलि िाांिाररक मािि ेमला पाििार नािीि, पि िुम्िी मला पिाल कारि माझी 

लिकवि लजवांि अिेल आलि िुम्िी लिच्याप्रमािे जगाल. आलि मग जर माझी लिकवि 

िुमच्यामध्ये अिेल िर, िुम्िाला िमजेल की मी लपत्यामध्ये आि ेआलि लपिा माझ्यामध्ये. 

जो माझी लिकवि पूिष करील िो लपत्याला आपल्याि जािील आलि माझा आत्मा त्याच्याि 

अिेल.  

 मग ज्युदाि(इस्कारीएि नव्ि)े त्याला म्ििाला: पि िवष मािि े ित्याच्या 

आत्म्याने का जगू िकि नािीि?  



 आलि येिूने उत्तर ददल:े माझी लिकवि जो पिूष करिो फक्त त्याच्यावर लपिा प्रेम 

करिो आलि फक्त त्याच्यािच माझा आत्मा वस्िी करि ेिकय आि.े माझी लिकवि पूिष न 

करिार् यावर माझा लपिा प्रेम करु िकिार नािी, कारि िी लिकवि माझी निून लपत्याची 

आि.े ि े इिकेच आिा िुम्िाला िाांगू िकिो. परांिु माझा आत्मा, ित्याचा आत्मा जो मी 

गेल्यानांिर िुमच्या मध्ये वस्िी करील, िुम्िाला िवष गोष्टी प्रकट करील, आलि िुम्िाला 

आठवेल आलि मी िाांलगिले आि े त्यािील बरेचिे िुम्िाला िमजेल. त्यामुळे िुमच्याकड े

नेिमीच एक िाांििा लप्रय आत्मा अिले, या जागािील लोक िोधिाि िी िाांििा नव्ि,े िर 

अिी मनाची िाांिाि की िुम्िाला कोिाची भीिी वाटिार नािी. जर िुम्िी माझी लिकवि 

पूिष केलीि िर िुम्िाला माझ्या मृत्यूचे दःुख करण्याची गरज लागिार नािी.  

 मी, ित्याचा आत्मा म्ििून, िुमच्याकड े येईन आलि िुमच्या हृदयाि लपत्याच्या 

ज्ञानािि वस्िी करीन. जर माझी लिकवि िुम्िी पूिष केलीि िर आनांदी व्िा, कारि मी 

िरीराने िुमच्यािोबि अिण्या ऐवजी, िुमच्या हृदयाि लपिा िुमच्यािोबि अिेल, आलि िे 

िुमच्यािाठी जास्ि चाांगले अिले.  

 माझी लिकवि ि े जीवनाचे झाड आि.े लपिा त्या झाडाची काळजी घेिो. िो 

छाटिी करिो आलि ज्या फाांद्याांना फळे आििे त्याांची काळजी घेिो, की त्याांनी अलधक 

उत्पन्न द्याव.े माझ्या जीवनाच्या लिकविीला धरून ठेवा आलि िुम्िाला अलधक जीवन 

लमळेल. जिा कोंब िो स्विः लजवांि रिाि नािी िर िो झाडाचा भाग म्ििून अििो, ििेच 

िुम्िी माझ्या लिकविीवर लजवांि रिाव.े माझी लिकवि झाड अिून िुम्िी कोंब आिाि. जो 

माझ्या जीवनाच्या लिकविी प्रमािे जगिो त्याला पुष्कळ फळ येईल, कारि माझ्या 

लिकविी लिवाय जीवन नािी. जो माझ्या लिकविी प्रमािे जगि नािी िो मेलले्या फाांद्या 

कापून जाळिाि ििा लनस्िेज िोिो आलि नष्ट िोिो.  

 जर िुम्िी माझ्या लिकविी प्रमाि ेजगलाि आलि िी पूिष केलीि िर िुम्िाला िव े

अिललेे िवष िुम्िाला लमळेल. कारि िी लपत्याची इच्छा आि ेकी िुम्िी खरे जीवन जागावे 

आलि िुम्िाला िुम्िी इच्छा कराल िे लमळावे. जिे माझ्या लपत्याने मला जे चाांगले आि ेिे 

ददले आि,े ििे िेच मी िुम्िाला दिेो. ि ेचाांगले आि ेिे धरून ठेवा. मला जीवन लमळाले आि े



कारि लपिा माझ्यावर प्रेम करिो आलि मी लपत्यावर प्रेम करिो. िुम्िी िुद्धा त्याच प्रेमाने 

जगले पालिजे, िुम्िी त्याच्याने जगलाि िर िुम्िी परमिखुी व्िाल. माझी आज्ञा आि ेकी मी 

जिे िुमच्यावर प्रेम केल ेिि ेिुम्िी एकमेकाांवर प्रेम करावे. जिा मी केला ििा दिुर् यािाठी 

आपल्या जीवनाचा त्याग करि ेयापेक्षा जास्ि प्रेम अि ूिकि नािी.  

 जर मी िुम्िाला लिकवल े त्याप्रमािे वागलाि िर िुम्िी माझ्यािारखचे आिाि. 

मी िुम्िाला ज्याांना हुकुम कारावा अि े गुलाम िमजि नािी, िर िमान िमजिो, म्ििून 

लपत्यापािून मला जे िमजल े आि े िे मी िुम्िाला स्पष्ट करून िाांलगिले. िुम्िी माझी 

लिकवि िुमच्या स्विःच्या इच्छेने लनवडली नािी, िुम्िी िी लनवडली आि े कारि 

ज्याच्यामुळे जगू िकाल अिे ित्य मी िुम्िाला दाखवले आि,े आलि ज्याच्यापािून िुम्िाला 

िुमची इच्छा अिले िे लमळिार आि.े  

 िवष लिकवि िी आि-ेएकमेकाांवर प्रेम करा.  

 जर जग िुमचा द्वरे् करीि अिेल, िर आश्चयषचदकि िोऊ नका: िे माझ्या 

लिकविीचा द्वरे् करि.े जर िुम्िी जगाबरोबर एक अिाल िर िे िुमच्यावर प्रेम करील. 

परांिु मी िुम्िाला या जगाांिून बािरे काढल ेआि,े आलि त्यािाठी िे िुमचा द्वरे् करील.  

 जर त्याांनी माझा छळ केला, िर िे िुमचािी छळ करिील, आलि िे ि ेिवष करिील 

कारि िे खर् या दवेाला ओळखि नािीि. मी त्याांना िमजावून िाांलगिल,े पि त्याांना माझ े

ऐकण्याची इच्छा नव्ििी. त्याांना माझी लिकवि िमजली नािी कारि त्याांना लपिा 

िमजला नािी. त्याांनी माझे जीवन पालिल े आलि माझ्या जीवनाने त्याांना त्याांच्या चुका 

दाखवल्या, आलि त्यामुळे त्याांनी माझा अलधकच द्वरे् केला.  

 ित्याचा आत्मा जो िुमच्यामध्ये येईल िो ह्याची िुम्िाला खात्री करून दईेल. पि 

िुम्िी स्विः खात्री करून घ्या. मी िुम्िाला ि े अगोदरच िाांगिो, कारि िे िुमचा छळ 

करिील िेव्िा िुम्िी फि ूनये. िे िुम्िाला वाळीि टाकिील; िुम्िाला ठार मारून दवे प्रिन्न 

िोईल अि ेत्याांना वाटेल. आलि िे ि ेिवष करिील कारि त्याना माझी लिकवि ककवा खरा 



दवे िमजललेा निले. मी िुम्िाला ि ेअगोदरच िाांगिो कारि िे घडून येईल िेव्िा िुम्िाला 

आश्चयष वाटू नये.  

 िर आिा मी ज्याने मला पाठवले त्या आत्म्याकड ेजाि आि,े आलि आिा िुम्िाला 

िमजलले ेआि,े मी कोठे जािो आि े िे िुम्िी लवचारण्याची गरज नािी. मी कोठे जािो ि े

िाांलगिले नव्ििे म्ििून यापूवी िुम्िी दःुखी िोिाि.  

 पि मी िुम्िाला खरे िाांगिो की मी जािो ि े िुमच्यािाठी चाांगले आिे. जर मी 

मेलो नििो िर ित्याचा आत्मा िुमच्या कड ेआला नििा, पि मी मलेो िर िो िुमच्यामध्य े

वस्िी करील. िो आत्मा िुमच्याि रािील आलि िुम्िाला काय ित्य, काय अित्य, आलि 

लनिषय किा घ्यावा िे स्पष्ट िोईल. खोटेपिा िा आि े की, लोक आत्म्याच्या जीवनाि 

लवश्वाि ठेवीि नािीि: ित्य ि ेआि ेकी, मी लपत्यािी एकरूप आि:े आलि लनिषय िा आि,े 

िारीररक जीवनाचे िामर्थयष नष्ट व्िावे. मी िुम्िाला पषु्कळ िाांगू िकेन, पि िे िुम्िाला 

िमजायला कठीि जाईल. पि जेव्िा ित्याचा आत्मा िुमच्याि रािील िेव्िा िो िुम्िाला 

िवष ित्य दाखवील कारि िो िुम्िाला त्याची स्विःची नवीन गोष्ट नािी िर दवेाकडून जे 

आि े िे िाांगेल; आलि जीवनाच्या िवष पररलस्थिीि िो िुम्िाला मागष दाखवील. जिा मी 

लपत्याकडून आलेलो आि,े ििा िो िुद्धा लपत्याकडून आलेला अिेल आलि म्ििून मी िाांगिो 

िेच िो िुम्िाला िाांगेल.  

 परांिु जेव्िा मी, ित्याचा आत्मा म्ििून, िुमच्याि अिेन, मी िेथ ेआि ेि ेिुम्िाला 

नेिमीच कळिार नािी. कािी वेळा िुम्िी माझे ऐकाल, कािी वेळा ऐकिार नािी.  

 आलि लिष्य एकमेकाांना म्ििाल:े याचा अथष काय? िे म्िििाि: कािीवेळा िुम्िी 

माझे ऐकाल आलि कािीवेळा नािी. कािीवेळा िुम्िी ऐकाल कािीवेळा नािी याचा अथष 

काय?  

 येि ूत्याना म्ििाला: िुम्िी कािी वेळा ऐकाल, आलि कािी वेळा नािी याचा अथष 

काय ि े िुम्िाला िमजले नािी? िुम्िाला ठाऊक आि े जगाि कि े अििे: कािी दःुखी 



अििाि आलि िोक करिाि त्याच वेळी दिुरे आांनदोत्िव करिाि. िुम्िी िधु्दा दःुखाि 

अिाल, पि िुमचे दःुख आनांदाि बदलेल. एखादी स्त्ी प्रिुिीि वेदना ििन करिे, पि जेव्िा 

िे घडून जािे िेव्िा लिला िे दःुख आठवि नािी, कारि लिने बाळाला जागाि आिलेल े

अििे त्याचा आनांद झालेला अििो. म्ििून िुम्िी दःुखी व्िाल आलि मग अचानक माझी 

उपलस्थिी जािवेल: ित्याचा आत्मा िुमच्याि प्रवेि करील आलि िुमचे दःुख आनांदाि 

बदलेल. मग िुम्िी मला कािी लवचारिार नािी, कारि िुम्िी इच्छा केलेल िवष िुम्िाला 

लमळालेल े अिले. मग िुमच्यापैकी कोिीएक आत्म्यामध्ये जी इच्छा करील िी त्याच्या 

लपत्याकडून पूिष िोईल.  

 िुम्िी पूवी आत्म्याकडून कािी मालगिले निेल, पि मग िुमची इच्छा अिले िे 

मागाल आलि िे िवष िुमचे िोईल जेिे करून िुमचा आनांद पूिष िोईल. आिा, एक मािूि 

म्ििून, मी ि े िुम्िाला स्पष्ट िब्दाि िाांगू िकि नािी, परांिु मग जेव्िा ित्याचा आत्मा 

म्ििून िुमच्या मध्य ेवस्िी करीन िेव्िा-मी लपत्यालवर्यी स्पष्टपिे घोर्िा करीन. मग जे 

िवष िुम्िी लपत्याकड े आत्म्याच्या नावाने मागाल िे िुम्िाला माझ्याकडून नव्ि े िर 

लपत्याकडून ददले जाईल, कारि माझी लिकवि स्वीकारली आलि िमजून घेिल ेकी आत्मा 

जागाि लपत्याकडून येिो आलि जगािून परि लपत्याकड े जािो म्ििून िो िुमच्यावर प्रेम 

करिो.  

 मग लिष्य येिलूा म्ििाले: आिा आम्िाला िवष िमजल ेआि ेआलि आिखी कािी 

लवचारायचे नािी. आमचा लवश्वाि आि ेकी िुम्िी दवेाकडून आललेे आिाि.  

 आलि येि ूम्ििाला: मी जे िवष िुम्िाला िाांलगिल ेआि ेिे िुम्िाला िाांिी लमळावी 

आलि माझ्या लिकविीि आत्मलवश्वाि वाटावा म्ििून. या जगाि जे कािी वाईट िुमच्या 

बाबि घडून येईल, त्याला किाला लभऊ नका: माझी लिकवि जगावर लवजय लमळवील.  

 त्यानांिर येिूने आपल ेडोळे आकािाकड ेलावल ेआलि म्ििाला: माझ्या लपत्या! िू 

िुझ्या पुत्राला ित्य जीवन प्राप्त करण्याच्या ििूेने जीवनाचे स्वािांत्र्य ददले आििे. जीवन 

म्ििजे आकलन िक्तीच्या खर् या दवेाचे मी प्रकट केलेल े ज्ञान िोय. मी िुला पृर्थवीवरील 

माििाांिाठी प्रकट केल े आि.े िू आज्ञा केली िे मी केले आि.े मी पृर्थवीवरील माििाांना 



दाखवून ददल ेआि ेकी िू अलस्ित्वाि आििे. िे पवूी िुझे िोिे, पि िुझ्या इच्छेने मी िे ित्य 

त्याांना प्रकट केले आि े आलि त्याांनी िुला ओळखले आिे. त्याांना िमजले आि े की िवष 

त्याांच्याकड ेआि,े खुद्द त्याांचे जीवन, ि ेफक्त िुझ्याकडून आि ेआलि मी त्याांना माझ्या स्विः 

लवर्यी नािी, िर मी त्याांच्याप्रमािेच िुझ्या कडून आलेलो आि ेि ेलिकवले. जे िुला मासय 

करिाि त्याांच्यािाठी मी िुझ्याकड े प्राथषना करिो. त्याांना िमजले आि े की जे माझ्याकड े

आि े िे िुझे आि े आलि जे िुझे िे माझे आि.े मी याांमध्ये या जगाचा नािी, कारि मी 

िुझ्याकड ेपरि येि आि;े परांिु िे या जगाि आििे, आलि म्ििून, लपत्या, मी िुला प्राथषना 

करिो, त्याांच्या मध्य ेिुझी आकलनक्षमिा रटकवून ठेव. या जगािून त्याांना घेऊन जा अि ेमी 

मागिार नािी, पि त्याांना जगािील वाईट गोष्टींपािून वाचव आलि िुझ्या ित्याि त्याांना 

दढृ कर. िुझे आकलन िचे ित्य आि.े माझ्या लपत्या! माझी इच्छा आि ेकी िे माझ्या प्रमािे 

व्िावेि, माझ्या प्रमािे िमजावेि की खरे जीवन जगाच्या आरांभा पूवी िुरु झाले आिे: अि े

की िे िवष एक व्िाव,े जिा िू, लपत्या, माझ्यामध्ये आलि मी िुझ्यामध्ये, आलि िे 

आपल्यामध्य-ेमी त्याांच्यामध्ये आलि िू माझ्यामध्ये एक व्िावे, अिे की िवष एक व्िावे: आलि 

मानवाला िमजावे की त्याांनी स्विःला उत्पन्न केलेल ेनािी, िर त्याांना िू प्रेमाने या जगाि 

पाठवले आि,े जिे िू मला पाठवल ेआििे. ित्याच्या लपत्या! जगाला िू मािीि नव्ििाि, 

पि मला िू मािीि िोिाि आलि माििाांना िू माझ्या मधून कळलाि. िू काय आििे िे मी 

त्याांना िरळ स्पष्ट केल ेआि.े िू माझ्यामध्ये अिा आििे की ज्या प्रेमाने िू माझ्यावर प्रेम 

केलेि िो िू त्याांच्यामध्ये दखेील अिावाि. िू त्याांना जीवन ददले आििे, जो याचा पुरावा 

आि े की िू त्याांच्यावर प्रेम करिोि. मी त्याना ि े िमजून घ्यायला आलि िुझ्यावर प्रेम 

करायला लिकवल ेआि,े जेिेकरून िुझे प्रेम त्याांच्याकडून िुला परि लमळेल.  

  



१२  

 

आत्म्याचा भौलिकावर लवजय  

  

आलि जो माििू वैयलक्तक जीवन नव्ि े िर लपत्याच्या इच्छेने िामुलिक जीवन 

जगिो, िेथे मृत्य ूनािी. ऐलिक मृत्यू म्ििजे लपत्यािी एक िोि.े  

“कारि राज्य, ित्ता आलि वैभव िुझेच आि”े  

 

 त्यानांिर येिू म्ििाला: आिा चला, आपि लनघूया: माझा लवश्वािघाि करिारा 

जवळ आला आि.े  

 ि ेबोलल्या बरोबर ज्युदाि, बारा लिष्याांपैकी एक, ददिला, आलि त्याच्यािोबि 

एक मोठा जमाव काठ्या व िरवारी घेऊन िोिा. ज्युदाि त्याांना म्ििाला: िो त्याच्या 

लिष्यािोबि कोठे आि ेिे मी िुम्िाला दाखवीन, आलि त्या िवांमध्य ेिो िुम्िाला कळेल की, 

ज्याला मी प्रथम चुांबन घईेन िोच िो आि.े आलि िो एकदम येिूकड ेगेला आलि म्ििाला:  

 नमस्कार, गुरुजी! आलि त्याचे चुांबन घेिल.े  

 आलि येि ूत्याला म्ििाला: लमत्रा, िू येथे का आििे?  

 मग पिारेकर् याांनी त्याला वेढल ेआलि त्याला घेऊन जाण्याच्या बेिाि िोिे.  

 आलि उच्च धमषगुरुच्या एका िेवका कडून पीटरने िलवार खेचली आलि त्या 

माििाचा कान छाटला.  



 परांिु येिूने त्याला दोर् ददला आलि म्ििाला: िुम्िी वाईटाचा प्रलिकार करूच नय.े 

अि ेवागू नका. िी िलवार ज्याच्याकडून घेिलीि त्याला परि द,े कारि जो िलवार घेिो 

िो िलवारीने नाि पाविो.  

 नांिर िो जमावाकड े वळला. आलि म्ििाला: मी लुटारू अिल्यािारखे िुम्िी 

माझ्या लवरुद्ध िस्त्े घेऊन का आला आिाि? मी दररोज िुमच्यामध्य े दवेळाि लिकवीि 

िोिो आलि िुम्िी मला पकडल ेनािी. पि आिा िुमची वेळ आलि अांधाराची िक्ती आि.े 

आलि त्याला पकडलेल ेबघून लिष्य पळून गेल.े  

 िेव्िा अलधकार् याने लिपायाांना येिूला पकडून बाांधायला िाांलगिले. त्यानी 

त्याप्रमािे केल ेआलि त्याला प्रथम अनाि कड ेनेले. िा कैफािाचा िािरा, जो त्यावर्ी उच्च 

धमषगुरु िोिा आलि अनािाबरोबर त्याच मिालाि रिाि िोिा. िो िोच कैफाि िोिा ज्याने 

येिूचा किा नाि करावा याची योजना बनवली िोिी, त्याचे अिे म्िििे िोिे की येिूला 

ठार मारिे लोकाांिाठी चाांगले आि.े आलि िि े केल े नािी िर िे िवष लोकाांिाठी िवाषि 

जास्ि वाईट िोिे. म्ििून येिूला जेथ ेिा उच्च धमषगुरु रािाि िोिा त्या मिालाि नेले.  

 जेव्िा येिू िेथे आला िेव्िा त्याच्या लिष्याांपैकी एक, पीटर, त्याला कोठे नेि आििे 

िे पािण्यािाठी त्याच्या पािून दरू अांिरावरून त्याच्या मागे गेला, आलि जेव्िा येिलूा उच्च 

धमषगुरूच्या सयायालयािमोर नेल,े िेव्िा पीटर दखेील त्या प्रकरिाचा िेवट काय िोिो ि े

पािण्या िाठी आि गेला. आलि एका मलुीने पीटरला आवाराि पालिले आलि त्याला 

म्ििाली: गॅलीलीच्या यिेुिोबि िू िुद्धा िोिाि! परांिु पीटर दोर्ी ठरवला जाईल म्ििून 

घाबरला, आलि िगळ्या लोकाांिमोर मोठ्याने म्ििाला: िू किाबद्दल बोलिेि ि े मला 

मािीि नािी! त्यानांिर जेव्िा येिूला घराि घेिल ेगेले, पीटर लोकाांिि त्या रस्त्यावर गेला. 

एक स्त्ी िकेोटी जवळ स्विःला उबदार ठेवीि िोिी, आलि पीटर िेथे गेला. लिने पीटरकड े

पालिले आलि दिुर् याांना म्ििाली: पिा, नाझरेथच्या येि ू बरोबर जो एक मािूि िोिा 

त्याच्या िारखा िा माििू आि.े पीटर अजून अलधकच घाबरला, आलि िपथ घेिली की िो 

येिूबरोबर कधीच नव्ििा आलि त्याला अलजबाि ओळखि नािी. थोड्या वेळाने लोक 

पीटरकड ेगेले आलि म्ििाले: ि ेििज ददििे की िू दखेील या गोंधळ घालिार् याांपैकी एक 



िोिाि. िुझ्या बोलण्यावरून आम्िी िाांगू िकिो की िू गॅलीलीमधला आििे. नांिर पीटर 

जािीर करु लागला आलि िपथ घेिली की िो येिूला कधीच ओळखि नव्ििा ककवा त्याला 

त्याने पालिलेिी नािी.  

  आलि जेमेिेम त्याने ि ेम्िटल ेअिेल त्यापूवी कोंबड्याने बाांग ददली. आलि येिूने 

िाांलगिलेले िब्द त्याला आठवले, जेव्िा येिूला त्याने खात्री ददली िोिी की िवष िोडून गेल े

िरीिी िो त्याला नाकारिार नािी: ‘आजच्या रात्री कोंबड्याच्या आरवण्या पूवी िू मला 

िीनदा नाकारिील. ’आलि पीटर बािरे आवाराि गेला आलि अलिदःुखाने रडला. िो रडला 

कारि िो मोिाला बळी पडला िोिा: िो स्वाथाषच्या, एका मोिाला बळी पडला िोिा, 

जेव्िा त्याने येिूचे रक्षि करण्याचा प्रयत्न केला, आलि मृत्युच्या भीिीच्या, दिुर् या मोिाला 

बळी पडला, जेव्िा त्याने येिूला नाकारल.े  

 आलि िनािनी प्रमुख धमषगुरु, लनयमिास्त्ी, आलि अलधकारी, उच्च धमष गुरुकड े

एकत्र जमा झाल े आलि िे िवष जमल े अििाांना, त्याांनी येिूला आि आिल,े आलि उच्च 

धमषगुरुने त्याला लवचारल,े त्याची लिकवि काय िोिी आलि त्याचे लिष्य कोि िोिे. आलि 

येिूने उत्तर ददल:े मी लोकाांिमोर नेिमी उघड बोललो आि े आलि कािीिी आज्ञा केली 

नािी, आलि कोिापािून कािीिी लपवल ेनािी. िुम्िी मला का लवचारिा? ज्याांनी माझी 

लिकवि ऐकली आि ेआलि ज्याांना िी िमजली आि ेत्याांना लवचारा. िे िुम्िाला िाांगिील.  

 जेव्िा येिू अि ेम्ििाला िेव्िा, उच्च धमष गुरुच्या एका िेवकाने त्याच्या थोबाडीि 

मारली आलि म्ििाला: िू कोिािी बोलिो आििे? उच्च धमषगुरूां ला उत्तर दणे्याची िी पद्धि 

आि ेका? येिू म्ििाला: जर मी वाईट बोललो अिेन िर मी चुकीचे काय बोललो िे िाांगा. 

पि मी कािीिी वाईट बोललो निेन िर मला का मारिा?  

 िनािनी प्रमुख धमषगुरुांनी येिूला दोर्ी ठरवण्याचा प्रयत्न केला, पि ज्या मुळे 

त्याला लिक्षा करिा येईल अिा कािीच परुावा प्रथम त्याांना िापडला नािी. नांिर त्याांना 

दोन िाक्षीदार लमळाल ेजे त्याच्या लवर्यी म्ििाले: आम्िी स्विः या माििाला म्िििाांना 



ऐकले आि:े ‘मी ि े िुमचे िािाने बाांधलेल ेमांददर नष्ट करीन आलि िीन ददविाि िािाने न 

बाांधलेल ेदवेाचे मांददर बाांधीन’. परांिु िा पुरावा िुद्धा त्याला दोर्ी ठरवण्याि पुरेिा नव्ििा. 

आलि म्ििून उच्च धमष गुरूने येिूला वर बोलावले आलि म्ििाला: िू त्याांच्या पुराव्याला 

उत्तर का दिे नािीि?  

 येिू िाांि रालिला.  

 मग उच्च धमषगुरु त्याला म्ििाला: मला िाांग, िू लिस्ि, दवेाचा एक पुत्र आििे 

का? येिूने त्याला उत्तर ददले आलि म्ििाला: िोय, मी लिस्ि आि,े दवेाचा एक पुत्र. आलि 

िुम्िी आिा पिाल की मानवाचा पुत्र दवेािमान आि.े  

 मग िो उच्च धमषगुरु ककचाळला: िू धमष ननदका! आिा आम्िाला आिखी कािी 

पुराव्याची गरज नािी. आम्िी िवांनी ऐकले आि े की िू धमष ननदक आििे! आलि उच्च 

धमषगुरू धमष िभकेड ेवळला आलि म्ििाला: िुम्िी स्विः ऐकले आि ेकी िो दवेाची ननदा 

करिो. िुम्िी त्याला त्यािाठी काय लिक्षा कराल?  

 आलि त्याांनी उत्तर ददल:े आम्िी त्याला मृत्यूची लिक्षा िुनाविो.  

 नांिर िवष लोक आलि पिारेकरी येिूवर िुटून पडल ेआलि त्याच्या िोंडावर थुांकल े

आलि त्याला मारल ेआलि त्याला धक्का-बुक्की केली. त्याांनी त्याचे डोळे बाांधल,े आलि त्याच्या 

गालावर मारले आलि लवचारले: आिा, प्रेलर्िा, िुला मारल े िो कोि िोिा? येिू िाांि 

रालिला.  

 त्याची ननदा नालस्िी केल्यावर, त्याांनी त्याला बाांधून पोलसिअि लपलािाकड ेनेले, 

आलि त्याला सयायदानाच्या दालनाि नेल.े  

 राजपाल लपलाि त्याांच्याकड े बािरे आला आलि त्याने लवचारले: िुम्िी या 

माििाला किािाठी दोर्ी ठरवल ेआि?े  

 िे म्ििाले: िो वाईट कामे करिारा आि,े म्ििून त्याला िुमच्याकड ेआिले आि.े  



 लपलाि त्याांना म्ििाला: परांिु जर िो िुम्िाला दखुापि करिो, िर िुमच्या कायद्या 

प्रमािे त्याचा सयाय करा.  

 पि त्याांनी उत्तर ददल:े आम्िी त्याला िुमच्या जवळ आिले आि ेकारि की िुम्िी 

त्याला लिक्षा करावी, कारि कायदा आम्िाला कोिाला ठार माऱण्याची परवानगी दिे 

नािी.  

 आलि म्ििून येि ूज्याची अपेक्षा करीि िोिा िे घडून आले. त्याने म्िटल ेिोिे की 

नैिर्मगक मृत्यू येिे ककवा ज्यूांच्या िािून नाि पावण्या ऐवजी रोमनाांच्या िािून कु्रिावरच 

मारायला त्याने ियार रालिले पालिजे.  

 आलि जेव्िा लपलािाने लवचाराल े की िे त्याला कोित्या कारिािाठी दोर्ी 

ठरविाि, िे म्ििाल ेलोकाांि अिाांििा लनमाषि करिे, िीझरला खांडिी दणे्याि मना करि,े 

आलि स्विःला लिस्ि आलि एक राजा म्ििविे यािाठी िो दोर्ी आि.े  

 त्याांना काय म्ििायचे िोिे िे लपलािाने ऐकून घेिले, आलि येिूला त्याच्यापढु े

सयायािना िमोर आिण्याची आज्ञा केली. जेव्िा िो आि आला, लपलाि म्ििाला: िर िू 

ज्यूांचा राजा आििे का?  

 येिूने उत्तर ददल,े िुम्िाला खरोखर वाटिे का मी एक राजा आि,े की िुम्िाला 

िाांलगिले गेल ेआि ेिे िुम्िी पुसिा बोलि आिाि?  

 लपलाि म्ििाला: मी एक ज्यू नािी म्ििून िू माझा राजा अिू िकि नािी, परांिु 

िुझ्या स्विःच्या लोकाांनी िुला माझ्याकड ेआिल ेआि.े िू कोित्या प्रकारचा मािूि आििे?  

 येिूने उत्तर ददले: मी एक राजा आि,े पि माझे राज्य ि ेपृर्थवीचे नािी. जर मी 

पृर्थवीवरचा राजा अििो िर माझी प्रजा माझ्यािाठी लढली अििी आलि मला प्रमखु 

धमषगुरुांच्या िाब्याि ददल े नििे. परांिु, जिे िुम्िी पिाि आिाि, माझे राज्य पृर्थवीवरचे 

नािी.  



 लपलािाने उत्तर ददले: िरीिी िू िुला स्विःला राजा िमजिोि काय? यिे ू

म्ििाला: मीच फक्त नािी िर, िुम्िी िदु्धा, मला राजा मानि ेिकय नािी. िवष लोकाांना 

स्वगाषच्या राज्याचे ित्य उघड करण्यािाठी मी फक्त लिकवीि अििो. आलि जो ित्यानुिार 

जगिो िो एक राजा अििो.  

 लपलाि म्ििाला: िू ित्या लवर्यी बोलिोि पि ित्य काय आि?े आलि ि े

म्िटल्यानांिर िो दरू वळला आलि मुख्य धमषगरुुांकड े गेला आलि त्याांना म्ििाला: मला या 

माििाने कािी चुकीचे केल्याचे आढळल ेनािी.  

 परांिु मुख्य धमषगुरुांनी आग्रि धरला, आलि म्ििाले की त्याने खूप वाईट केल ेआि े

आलि लोकाांना अिाांि केले आि ेआलि अगदी गॅलीलीपािून, िवष ज्युडयेाि उठाव केला आि.े  

 मग लपलािाने पुसिा मखु्य धमषगुरुांच्या पुढे येिलूा प्रश्न लवचारायला िरुुवाि केली, 

पि येिूने उत्तर ददल ेनािी. लपलाि िेव्िा त्याला म्ििाला: िे िुझ्यावर कि ेआरोप करिाि 

िे िुला ऐकू येि नािी का? िू स्विःचा बचाव का करीि नािीि?  

 परांिु येि ू िरीिी िाांि िोिा आलि दिुरा िब्दिी बोलला नािी, त्यामुळे 

लपलािाला त्याचे आश्चयष वाटल.े  

 त्यानांिर लपलािाला आठवल े की गॅललेी िरेोद राज्याच्या अलधकार क्षते्राि येिे, 

आलि त्याने लवचारले: िो गॅलीली मधला नािी का?  

 त्याांनी त्याला िाांलगिले: िोय.  

 िेव्िा िो म्ििाला: जर िो गॅलीलीमधला अिले िर िो िरेोदाच्या अलधकाराि 

येिो. आलि मी त्याला त्याच्याकड ेपाठविो.  

 िरेोद त्यावेळी जेरुिलमेाि िोिा, आलि लपलािाने स्विःची येिूच्या खटल्यापािून 

िुटका व्िावी म्ििून, त्याला िरेोदाकड ेपाठवले.  



 जेव्िा येिलूा िरेोदाकड े आिल े िेव्िा िरेोदाला खूप आनांद झाला. त्याने 

त्याच्यालवर्यी खूप ऐकले िोिे आलि िो कोित्या प्रकारचा माििू िोिा ि ेजािून घ्यायची 

त्याची इच्छा िोिी. म्ििून त्याने त्याला त्याच्या िमोर बोलावले आलि त्याला जे जािून 

घ्यायची इच्छा िोिी त्यालवर्यी प्रश्न लवचारायला िुरुवाि केली. परांिु येिूने त्याला उत्तर 

ददले नािी. आलि मुख्य धमषगुरू आलि लनयम िास्त्र्याांनी, जिे त्याांनी पूवी लपलािा िमोर 

केल ेिोिे िि ेत्याच्यावर जोरजोराि आरोप केले, आलि म्ििाले की िो दांगेखोर आि.े आलि 

िरेोदाला येिू एक लनरथषक मािूि वाटला, आलि त्याची चेष्टा करण्यािाठी त्याने त्याला एक 

दकरलमझी झगा घालायला लावला, आलि त्याला परि लपलािाकड े पाठवले. िरेोदाला 

आनांद झाला की यिेूला त्याचा सयाय करण्यािाठी त्याच्याकड े पाठवून लपलािाने त्याला 

आदराने वागवले, आलि म्ििून पूवीचे लविुष्ट अिनूिी त्याांच्याि िमेट झाला.  

 आिा, जेव्िा परि येिलूा लपलािाकड ेआिले, िेव्िा लपलािाने मुख्य धमषगुरु आलि 

ज्यूांच्या राजकत्यांना बोलावल ेआलि त्याांना म्ििाला. लोकाांमध्य ेगोंधळ माजविो म्ििून, 

िुम्िी या माििाला माझ्याकड े आिले आि,े आलि मी िुमच्या िमोर त्याची िपाििी 

केललेी आि ेआलि िो मला दांगेखोर आढळला नािी. मी त्याला िुमच्या बरोबर िरेोदाकड े

पाठवले, आलि िुम्िी पालिले की पुसिा िो कािी वाईट कृत्य केल्याचा दोर्ी ठरवला गेला 

नािी. त्याला मृत्युची लिक्षा द्यावी अि ेकािी कारि मला ददिि नािी: त्याला कडक लिक्षा 

करून िोडून दिे ेयोग्य िोिार नािी का? परांिु जेव्िा मुख्य धमषगुरुांनी ि ेऐकले िेव्िा, िे िवष 

मोठूयाने ओरडले: नािी, त्याला रोमन पद्धिीने लिक्षा करा! त्याला कु्रिावर चढवा!  

 लपलािाने प्रमुख धमषगुरूां चे ऐकून घेिले आलि त्याांना म्ििाला: ठीक आि!े पि एका 

कैद्याला क्षमा करण्याची िुमची व्ह्लाांडनाच्या ििाची एक परांपरा आि.े बरे, माझ्याकडे 

कैदिे बाराब्बाि एक खुनी आलि लुटारू आि.े या दोघाांपैकी कोिाला िोडावे: येिलूा की 

बाराब्बािला?  

 लपलािाला अिाप्रकारे येिूला वाचवायची इच्छा िोिी, पि मुख्य धमषगुरुांनी 

लोकाांना इिके प्रभालवि केल े िोिे की िे िवष मोठ्याने ओरडले: बाराब्बाि! बाराब्बाि! 



आलि लपलाि म्ििाला: पि येिूचे काय करावे? िे पुसिा ओरडल:े त्याला रोमन पद्धिीने 

कु्रिावर चढवा, त्याला कु्रिावर चढवा!  

 लपलािाने त्याांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला, आलि म्ििाला: िुम्िी त्याच्या 

बाबिीि एवढे कठोर का आिाि? मृत्यू दणे्यायोग्य त्याने कािी केलेले नािी आलि िुम्िाला 

त्याने कोििीिी इजा केललेी नािी. मी त्याला िोडून दिेार, कारि मला त्याच्याि 

कोििािी दोर् आढळला नािी.  

 मुख्य धमषगुरू आलि त्याांचे नोकर ओरडले: त्याला कु्रिावर चढवा! कु्रिावर चढवा! 

आलि लपलाि त्याना म्ििाला: मग िुम्िी त्याला घेऊन जा आलि िुम्िी स्विः त्याला कु्रिावर 

चढवा, कारि मला त्याच्याि कािी दोर् ददिि नािी.  

 मुख्य धमषगुरुांनी उत्तर ददले: फक्त आमचा कायदा जी आज्ञा करिो िेच आम्िी 

मागिो. आमच्या कायद्याप्रमािे स्विःला दवेाचा पुत्र बनवल्यामुळे त्याला मेलेच पालिजे.  

 जेव्िा लपलािाने ि े िब्द ऐकले िेव्िा िो क्षुब्ध झाला, कारि दवेाचा पुत्र या 

िब्दाांचा अथष काय िोिो िे त्याला मािीि नव्ििे. आलि सयायदानाच्या दालनाि येऊन त्याने 

पुसिा येिूला बोलावले आलि त्याला लवचारल:े िू कोि आििे आलि कोठून आलाि?  

 परांिु येिूने त्याला उत्तर ददले नािी.  

 िेव्िा लपलाि त्याला म्ििाला: िू मला उत्तर का दिे नािीि? िुला ि ेददिि नािी 

का की िू माझ्या अलधकाराि आििे आलि मी िुला कु्रिावर चढवू िकिो ककवा मोकळा 

िोडू िकिो?  

 येिूने त्याला उत्तर ददल:े िुमच्याकड ेकोििाच अलधकार नािी. िवष अलधकार वर 

आििे.  

 िरीिी लपलािाला येिलूा िोडून द्यायची इच्छा िोिी, आलि िो ज्यूांना म्ििाला: 

िुम्िी िुमच्या राजाला किे कु्रिावर चढवू िकिा?  



 परांिु िे त्याला म्ििाल:े जर िुम्िी येिलूा िोडल ेिर िुम्िी स्विः िीझरचे बेईमान 

िेवक आिाि अिे लिद्ध िोईल, कारि जो स्विःला राजा म्ििून स्थालपि करिो िो 

िीझरचा ित्र ूआि.े आमचा राजा िीझर आि;े पि या माििाला कु्रिावर चढलवले जावे!  

 जेव्िा लपलािाने ि ेिब्द ऐकले िेव्िा त्याला कळले की येिलूा लिक्षा दणे्याचे िो 

नाकारू िकि नािी. आलि िो ज्युकड ेबािरे गेला, थोड ेपािी घेिल,े आपले िाि धुिल,े 

आलि म्ििाला: मी या प्रामालिक माििाच्या रक्ताचा दोर्ी नािी.  

 आलि िवष लोक ओरडले: त्याचे रक्त आमच्यावर आलि आमच्या मुलाबाळाांवर 

येवो! अिा प्रकारे मुख्य धमषगुरूां चा लवजय झाला. आलि लपलाि त्याच्या सयायािनावर 

बिला आलि त्याने येिलूा प्रथम चाबकाने फटके दणे्याची आज्ञा ददली.  

 चाबकाचे फटके दणे्याची लिक्षा ददल्यावर त्याांनी त्याच्या डोकयावर एक काटेरी 

मुकुट घािला आलि एक दण्ड त्याच्या िािाि ददला आलि त्याच्यावर एक लाल झगा 

टाकला आलि त्याची चेष्टा करायला िुरुवाि केली, चेष्टनेे त्याच्यापुढे वाकून आलि म्िििाि: 

नमस्कार, ज्यूांच्या राजे! आलि त्याांनी त्याच्या गालावर आलि डोकयावर मारले, आलि 

त्याच्या चेिर् यावर थुांकल.े  

 परांिु मखु्य धमषगरुू ओरडल:े त्याला कु्रिावर लखळा! आमचा राजा िीझर आि!े 

त्याला कु्रिावर लखळा! म्ििून लपलािाने त्याला कु्रिावर लखळावे अिा आज्ञा ददल्या.  

 त्याांनी येिूचा लाल झागा फाडला आलि त्याचे स्विःचे कपड ेत्याला घािले, आलि 

त्याला गोलगोथा नावाच्या जागेपयंि कू्रि वाहून नेण्याची आज्ञा ददली, िेथे कु्रिावर लखळल े

जािार िोिे. आलि त्याने त्याचा कू्रि वालिला आलि गोलगोथा येथ ेपोिोचला. आलि िेथ े

त्याांनी त्याला इिर दोन माििाांमध्य ेकु्रिावर चढवले.  

 जेव्िा िे त्याला कु्रिावर लखळे ठोकीि िोिे िेव्िा येि ू म्ििाला: लपत्या, त्याांना 

क्षमा कर: िे काय करिाि िे त्याांना मािीि नािी.  

 आलि जेव्िा येि ूकु्रिावर टाांगलेला िोिा लोक त्याच्या भोविी जमल ेआलि त्याांनी 

त्याची चेष्टा केली. िे वर चढल,े त्याांनी त्याांची डोकी चेष्टनेे डोलवली आलि म्ििाले: म्ििजे 



िू जेरुिलेमाचे मांददर नष्ट करिार िोिाि आलि िीन ददविाि बाांधिार िोिाि! ठीक आिा, 

स्विःला वाचव आलि कु्रिावरून खाली य!े आलि मुख्य धमषगुरू आलि नेिे िुध्दा िेथ ेउभ े

रालिले आलि त्याची अिे म्ििि चेष्टा केली: त्याने इिराांना वाचवले, पि स्विःला वाचवू 

िकि नािी. आिा आम्िाला दाखव की िू लिस्ि आििे. कू्रिावरून खाली ये आलि आम्िी 

िुझ्यावर लवश्वाि ठेवू. िो म्ििाला िोिा की िो दवेाचा पुत्र आि ेआलि दवे त्याचा त्याग 

करिार नािी! दवेाने त्याचा त्याग केला नािी का? आलि लोक आलि मखु्य धमषगुरू आलि 

िैलनक याांनी त्याची चेष्टा केली, आलि त्याच्या िोबि कु्रिावर लखळलले्या चोराांपैकी एकाने 

िुध्दा त्याची चेष्टा केली. ह्या चोराने, त्याची चेष्टा केली आलि म्ििाला: जर िू लिस्ि 

अििील, िर स्विःला आलि आम्िाला वाचव! परांिु दिुर् या चोराने िे ऐकल े आलि 

म्ििाला: िुला दवेाची भीिी वाटि नािी का? िू स्विः कु्रिावर आििे आलि िरीिी एका 

लनष्पाप माििाची चेष्टा करिोि. िुला आलि मला आपल्या लायकीनुिार लिक्षा झाली 

आि,े परांिु या माििाने कोििीिी िानी केली नािी.  

 आलि येिूकड ेवळून िो म्ििाला: प्रभ,ू िुमच्या राज्याि माझी आठवि ठेवा!  

 आलि येि ूत्याला म्ििाला: आिा िधु्दा िू माझ्यािि धसय झाला आििे!  

 आलि नवव्या िािाला, येि,ू थकलेला, मोठ्याने ओरडला: एली, एली, लामा 

िाबाकलीथानी! ज्याचा अथष: माझ्या दवेा, माझ्या दवेा! िू माझा त्याग का केलाि?  

 आलि जेव्िा लोकाांनी िे ऐकले, त्यानी उपिाि करायला िुरुवाि केली आलि 

म्ििाले: िो प्रेलर्ि एलीयाि याि बोलावीि आि!े आपि पाहुया इललयाि येिो का िे!  

 नांिर येि ू म्ििाला: मला ििान लागली आि!े आलि एक माििू िेथे उभा िोिा 

त्याने स्पांज घेिला, लवनेगर मध्य ेबुडवला, आलि येिूला एका वेळूवर ददला.  

 आलि जेव्िा येिूने िो स्पांज िोरू्न घेिला िो मोठ्या आवाजाि ओरडला: िे िांपल े

आि!े लपत्या, िुझ्या िािाि माझा आत्मा िोपविो! आलि मान टाकून त्याने आत्मा िोडला.  



िवष प्रकरिाांचा िाराांि  

 

 येिू त्याच्या बालपिाि दवेाला त्याचा लपिा म्ििि अिे, ज्युडेयामध्ये एक जॉन नावाचा प्रेलर्ि त्या काळाि िोिा, 

जो दवेाच्या पृर्थवीवर येण्यालवर्यी प्रवचन दिे अिे. िो म्िािायचा की लोकाांनी त्याांच्या जगण्याचा मागष बदलला, िवष माििाांना 

िमान लेखले, आलि अपाय करण्या ऐवजी, एकमेकाांना मदि केली, िर दवे अविरेल आलि त्याचे राज्य पृर्थवीवर स्थापन िोईल.  

 ि ेप्रवचन ऐकून, मानवाच्या जीवनाचा आलि िवांचा उगम अिलेल्या अनांिािी, ज्याला देव म्िििाि त्याच्यािी 

त्याचे नािे यावर लवचार करण्यािाठी येिू अज्ञाि स्थळी गेला. येिून ेओळखले की त्याचा लपिा अलस्ित्वाचा अनांि उगम ज्याला 

जॉन दवे म्िििो िो आि.े  

 अज्ञाि स्थळी कािी ददवि अन्नालिवाय रालिल्या नांिर, येिूने भुकेचा अनुभव घेिला आलि स्विःिी लवचार केला.  

 िवष िमथष दवेाचा पुत्र म्ििून िो आि ेििाच मी िवष िमथष अिलो पालिजे, पि आिा मला खावेि ेवाटिे आलि 

माझी भूक भागवण्यािाठी भाकरी ियार करू िकि नािी, मला ददििे की मी िवष िमथष नािी. पि या मननावर त्यान ेउत्तर 

ियार केले: मी दगडाांिून भाकरी ियार करू िकि नािी, पि मी खाण्यापािनू परावृत्त िोऊ िकिो, आलि म्ििून, जरी मी 

िरीराने िवष िमथष निलो िरी आत्म्याने िवष िमथष आि ेआलि िरीराला दाबू िकिो. म्ििून मी िरीराने नव्िे िर आत्म्याने 

दवेाचा पुत्र आि.े  

 नांिर िो स्विःिी म्ििाला: मी एक आत्म्याचा पुत्र आिे. म्ििून मला िरीराला नाकारून िे नािीिे करू दे. परांिु 

त्यावर त्याने उत्तर ददले: मी िरीराि विलेल्या आत्म्याने जसम घेिला आिे. ििी माझ्या लपत्याची इच्छा आि ेआलि मी त्याच्या 

इच्छेला लवरोध करूच नये. पि िो लवचार करीि गेला-जर मी माझ्या िरीराच्या गरजा पूिष करू िकि नािी ककवा मला 

स्विःला त्यापािून मुक्तिी करू िकि नािी, िर मी स्विःला िरीराला वाहून घेिलेच पालिजे आलि त्याकडून लमळू िकिारी िवष 

िुखे उपभोगली पालिजेि. परांिु त्यावर त्याने उत्तर ददले: मी माझ्या िरीराच्या गरजाांचे िमाधान करू िकि नािी, आलि 

त्याच्या पािून स्विःची िुटकािी करून घेऊ िकि नािी; पि माझे जीवन त्यामध्ये माझ्या लपत्याचा आत्मा अिल्यान ेिवष िमथष 

आि.े म्ििून माझ्या िरीराि मी माझ्या आत्म्याची, माझ्या लपत्याची िेवा केली पालिजे, आलि फक्त त्याच्यािाठीच काम केले 

पालिजे.  

 आलि माििाचे खरे जीवन लपत्याच्या आत्म्यामध्ये अिल्याची त्याची खात्री झाल्यावर, येिूने एकाांिस्थळ िोडले 

आलि लोकाांना िी लिकवि जािीर कण्याि िुरुवाि केली. िो म्ििाला की त्याच्यामध्ये आत्मा राििो, यापुढे स्वगष खुले झाले 

आििे आलि स्वगाषच्या िक्ती माििाकडे आिल्या आििे, आलि एक मुक्त आलि अमयाषद जीवन माििािाठी िुरु झाले आिे, 

आलि िरीराने दकिीिी ददुवैी अिलेली, िवष माििे, िुखी िोिील.  

२.  

 ज्यू जे स्विःला िनािनी िमजि िोिे एका बािरेच्या दवेाची पूजा करीि िोिे, ज्याला िे लवश्वाचा लनमाषिा आलि 

िास्िा िमजि िोिे. त्याांच्या लिकविी प्रमािे ह्या बािरेच्या दवेाने त्याांच्यािी एक करार केला आिे. ज्यानुिार त्याांनी त्याची 

पूजा केली िर त्याांना मदि करण्याचे त्याने वचन ददले आिे. िलनवार, िाब्बाथ पाळिे िी या कराराची मुख्य अट िोिी.  



 पि येिू म्ििाला: िाब्बाथ िी मानवी प्रथा आिे. मािूि आत्म्याने जगला िर िे िवष बाह्य लवधीपेक्षा जास्ि आिे. 

धमाषच्या िवष बाह्य प्रकारा प्रमािचे िाब्बाथ पाळिे ह्याि एक भ्रम आिे. िुम्िाला िाब्बथच्या ददविी कािीिी करायला मनाई 

केली आिे, परांिु चाांगली कामे नेिमीच करायला पालिजेि आलि िाब्बथ पाळण्याने चाांगल्या कामाि अडथळा येि अिेल िर 

िाब्बाथ पाळिे िी एक चूक आि.े  

 िनािननी ज्यूांच्यामिे दवेा बरोबरच्या या कराराची दिुरी अट म्ििजे अलवश्वािू लोकाांिी परस्पर िांबांध टाळिे. या 

लवर्यी येिू म्ििाला की दवे त्याच्या स्विः िाठी बळीची नव्ि ेिर, माििाांनी एकमेकाांिी प्रेम करावे अिी इच्छा करिो.  

 कराराच्या आिखी दिुर् या अटी धुलाई आलि िुलध्दकरिा िांबांधी आििे, त्याांच्यािाठी येिू म्ििाला की देवाला 

बािरेची स्वच्छिा नव्िे, िर माििावरील दया आलि प्रेम पालिजे आिे. िो आिखी म्ििाला की बाह्य लनयम ि े िालनकारक 

आििे, आलि चचषची परांपरा िी स्विःच वाईट आिे. त्याांची चचष परांपरा स्विःच्या आई आलि वलडलावरील प्रेमािारख्या िवाषि 

मित्वाच्या गोष्टींना बाजूला ठेविे आलि परांपराांच्या कुां पिाि त्याचे िमथषन करिे.  

 जुसया कायद्याच्या िवष बाह्य लनयमाने ठरवून ददलेल्या बाबी ज्यामुळे मािूि स्विः अपलवत्र िोिो अिे िो िमजि 

िोिा, येिू म्ििाला: िुम्िी िगळे जािून घ्या की, मािूि बािरेच्या कोित्यािी गोष्टीने नािी, िर फक्त िो काय लवचार करिो 

आलि काय करिो िे त्याला अपलवत्र करू िकिे.  

 त्यानांिर येिू जेरुिलेमाि गेला, जे ििर पलवत्र िमजले जाि अिे, आलि त्याने मांददराि प्रवेि केला जेथे 

िनािसयाांच्या मिे दवे स्विः राििो, िेथे िो म्ििाला की दवेाला बळी दिेे ि े लनरुपयोगी आिे, एखाद्या दवेळाांपेक्षा मािूि 

अलधक मित्वाचा आिे, आलि आपले फक्त किषव्य आपल्या िेजार् याांवर प्रेम करिे आलि त्याला मदि करिे आिे. पुढे जाऊन येिून े

अिे लिकलवले की दवेाची पूजा एखाद्या लवलिष्ट रठकािी करण्याची गरज नािी, िर लपत्याची िवेा आत्म्याने आलि कृिीन े

करावी. आत्मा ददिि नािी ककवा दाखविा येि नािी. आत्मा म्ििजे अनांि आत्म्याचे पुत्रत्व अिल्याची माििाची जािीव िोय. 

मांददराची गरज नािी. खरे मांददर म्ििजे प्रेमाने एकत्र राििार् या माििाांचा िमाज िोय. िो म्ििाला दवेाची िवष बाह्य पूजा 

फक्त खोटी आलि अपायकारक नािी िर िी वाईट कृत्ये करण्याि प्रवृत्त करिे-जिी ज्यूांच्या पूजेमध्ये लिक्षा म्ििून ित्त्या 

िाांलगिली आि-ेआलि पालकाांकडे दलुषक्ष करण्याची परवानगी-पि िदु्धा कारि एखादा मािूि बािरेचे लवधी पूिष करून स्विःला 

िदाचरिी िमजिो आलि प्रेमाने करायच्या ज्या गोष्टी आििे त्याांच्या गरजे पािून मुक्त िमजिो. िो म्ििाला की जो आपले 

स्विःचे दोर् जाििो, िो फक्त जे चाांगले आि ेत्याचा िोध घेिो आलि चाांगली कृत्ये करिो. चाांगली कामे करण्यािाठी माििाला 

आपल्या स्विः च्या दोर्ाांची जािीव अिली पालिजे, पि बाह्य पूजा खोटे स्वयांिमाधान दिेे. िवष बाह्य पूजा अनावश्यक आिे, 

आलि बाजूला फेकून ददली जालिजे.  

 प्रेमाची कामे िी िोिळ्याच्या िमारांभािी लविांवादी आििे, आलि चाांगले त्या मागाषने करिा येि े िकय नािी. 

मािूि िा दवेाचा आलत्मक पुत्र आि ेआलि म्ििून लपत्याची िेवा आत्म्यानेच केली पालिजे.  

३  

 जॉनच्या लिष्याांनी येिूला लवचारले की त्याच्या स्वगाषच्या राज्याचा िो काय अथष करिो आलि त्याने त्याांना उत्तर 

ददले: मी ज्या स्वगाषचे प्रवचन दिेो िे आलि जॉन िाांगिो िे एकच आिे-अिे की िवष मािि,े दकिीिी गरीब अिली, िरीिी िुखी 

िोिील.  



 आलि येिू लोकाांना म्ििाला: जॉन िा पलिला प्रेलर्ि आि े ज्याने ि े प्रलिपादन केले की स्वगाषचे राज्य बािरेच्या 

जगाचे नािी, िर माििाच्या आत्म्याि आिे. िनािनी जॉनचे ऐकायला गेले, पि त्याांना कािी िमजले नािी कारि त्यानी स्विः 

िोधलेले बाह्य देवािांबांधीच फक्त त्याांना मािीि िोिे; िे त्याांचा िोध लिकवीि आलि त्याांना आश्चयष वाटि िोिे की त्याांच्यावर 

कोिीिी लक्ष दिे नव्ििे. परांिु जॉनने आपल्यामधील दवेाच्या राज्याच्या ित्याचा उपदिे केला, आलि म्ििून त्याने त्याच्या 

पूवीच्या कोिािी पेक्षा जास्ि काम केले आिे. त्याच्या लिकविीने कायद ेआलि प्रेलर्ि, आलि िवष बाह्य पूजाअचाष, याांची जागा 

घेिली आि.े त्याने लिकवल्या पािून, ि ेस्पष्ट झाले आि ेकी स्वगाषचे राज्य माििाच्या आत्म्याि आिे.  

 िवष गोष्टींचा आरांभ व अांि माििाचा आत्मा आिे. जरी प्रत्येक माििाला वाटिे की त्याला त्याच्या िारीररक 

लपत्याने त्याच्या आईच्या उदराि जसम ददला आिे, िरी त्याला जािीव िुद्धा अििे की एक स्विांत्र, बुलद्धमान, आलि िरीरावर 

अवलांबून निलेला आत्मा त्याच्यामध्ये आिे.  

 

 िो अनांिाकडून येिारा िाश्वि आत्मा, आलि ज्याला आम्िी दवे म्िििो िो िवांचा उगम आिे. आम्िाला िो मालिि 

आि ेजिा आम्िी त्याला फक्त आमच्यामध्ये अिलेला ओळखिो. िो आत्मा आपल्या जीवनाचा उगम आिे; त्याला आपि िवष 

गोष्टींच्या वर दजाष ददला पालिजे आलि आम्िी त्याच्यािच जगले पालिजे. त्याला आपल्या जीवनाचा पाया करून आम्िी खरे 

आलि िाश्वि जीवन प्राप्त करिो. लपिा-आत्मा ज्याने माििाला िो आत्मा ददलेला आि ेिो माििाला-ज्याला िाश्वि जीवनाची 

जािीव त्याांच्या स्विः मध्ये अििाांना िी िो घालवून टाकून फिवण्यािाठी पाठवला अििे िकय नािी. िा माििािील अनांि 

आत्मा माििाला अिािाठीच ददलेला अिला पालिजे की त्याच्या मधून माििाला अनांि काळचे जीवन प्राप्त व्िावे. म्ििून जो 

मािूि आपला आत्मा िाच आपले जीवन मानिो िो िावषकाललक जीवन जगिो, िर जो ििा लवचार करीि नािी त्याला खरे 

जीवन नििे. माििे जीवन ककवा मृत्यू िे स्विः लनवडू िकिाि: आत्म्यामध्ये जीवन, ककवा िरीराि मृत्यू. आत्म्यािील जीवन 

म्ििजे भलेपिा आलि प्रकाि: िरीरािील जीवन म्ििजे बुरेपिा आलि अांधार. आत्म्याि लवश्वाि ठेविे म्ििजे चाांगली कामे 

करिे; अलवश्वाि ठेविे म्ििजे वाईट कामे करिे. भलेपिा म्ििजे जीवन, बुरेपिा म्ििजे मृत्यू. दवे-एक बाह्य लनमाषिा, िवांच्या 

िुरुवािीची िुरुवाि-आम्िाला मािीि नािी. आमची त्याच्यालवर्यी कल्पना फक्त अिी िकय आिे: की त्याने माििाि आत्मा 

पेरलेला आि ेजिा एखादा पेरिी करिारा िवषत्र, िेिाच्या कोित्यािी भागाि भेदभाव न करिा बी पेरिो; आलि जे बी चाांगल्या 

जलमनीवर पडिे िे वाढिे, पि जे वाईट जलमनीवर पडिे िे नष्ट िोिे. आत्माच फक्त माििाला जीवन दऊे िकिो, आलि ि े

रटकवायचे की घालवायचे िे त्याांच्यावर अवलांबून आिे. आत्म्यािाठी वाईट आलस्ित्वाि नििे. वाईट िा जीवनाचा भ्रम आिे. 

येथे फक्त जे लजवांि राििारे आलि जे लजवांि न राििारे अििाि.  

 अिाप्रकारे जग स्विःला िवष माििाांपुढे िादर करिे, आलि प्रत्येक माििाला त्याच्या आत्म्याि स्वगाषच्या राज्याची 

जािीव अििे. प्रत्येकजि आपल्या स्विःच्या स्विांत्र इच्छेने त्या राज्याि प्रवेि करावा दकवा नािी ि ेठरवू िकिो. िेथे प्रवेि 

करण्यािाठी त्याने आत्म्याच्या जीवनावर लवश्वाि ठेवला पालिजे, कारि जो त्या जीवनावर लवश्वाि ठेविो त्यालाच िाश्वि 

जीवन लमळिे.  

४  

 येिूला लोकाांिाठी दःुख वाटि िोिे कारि त्याांना खरे िुख मािीि नव्ििे, म्ििून िो त्याांना लिकलवि िोिा. िो 

म्ििाला: ज्याांच्याकडे िांपत्ती ककवा कीिी नािी आलि त्याांची त्याांना काळजीिी नािी िे िुखी िोि, आलि जे कीिी आलि िांपत्ती 



लमळलविाि िे दःुखी; कारि अनाथ आलि लपळविूक झालेले लपत्याच्या इच्छेि अििाि, पि श्रीमांि आलि प्रलिद्ध या क्षिभांगुर 

जीवनाि फक्त माििाांकडून बलक्षिे लमळवीि अििाि.  

 लपत्याची इच्छा पूिष करण्यािाठी गरीब आलि लिरस्कृि व्िायला घाबरू नका, पि आनांदी व्िा कारि िुम्िी 

लोकाांना दाखवू िकिा खरे िुख काय आिे.  

 लपत्याची इच्छा जी िवष मानवाला जीवन आलि स्वास्र्थय दिेे िी अमलाि आिण्या िाठी, पाच आज्ञा पाळल्याच 

पालिजेि:  

 पलिली आज्ञा आि ेकोिाचे कािी वाईट करु नका ज्यामुळे राग येईल, कारि वाईटाने वाईट लनमाषि िोिे.  

 दिुरी आज्ञा आि े बायकाांच्या मागे लागू नका आलि लजच्यािी एकदा लग्न केले अिेल लिला िोडू नका; कारि 

बायकाांना िोडून दिेे आलि बायका बदलिे यािून जागािील िवष दरुाचार आलेला आि.े  

 लििरी आज्ञा आि ेकोित्यािी प्रकारची िपथ घेऊ नका. एखादा मािूि कोििेिी वचन दऊे िकि नािी कारि िो 

पूिषपिे लपत्याच्या अलधकाराि अििो; आलि िपथा वाईट उद्देिाने घेिल्या जािाि.  

 चवथी आज्ञा आि ेवाईटाचा लवरोध करू नका, लनरे्ध करू नका, आलि कोटाषि जाऊ नका; परांिु असयाय ििन करा 

आलि लोक मागिाि त्यापेक्षा जास्ि करा, कारि प्रत्येक मािूि दोर्ाांनी भरलेला आि े आलि दिुर् याला मागषदिषन कारायला 

अिमथष आि.े िूड घेऊन आम्िी दिुर् याांना ििेच करायला लिकविो.  

 पाचवी आज्ञा आिे आपले दिेावािी बाांधव आलि परदिेी यामध्ये भेदभाव करू नका, कारि िवष एकाच लपत्याची 

मुले आिोि.  

 या पाच आज्ञा लोकाांनी स्िुिी करावी म्ििून नािी िर, िुमच्या स्विःच्या भल्यािाठी पाळाव्याि; म्ििून 

लोकािमक्ष प्राथषना, ककवा उपवाि करू नका.  

 लोकाांना काय पालिजे िे लपत्याला मािीि आिे, आलि किािाठीिी प्राथषना करण्याची गरज नािी; जे िवष लमळवि े

गरजेचे आिे िे लपत्याच्या इच्छेने िोिे. आलि त्याची इच्छा आिे की आम्िी कोिािी ित्रुत्व भाव ठेवू नये. उपवाि करिे 

अनावश्यक आि,े कारि माििे लोकाांकडून केवळ स्िुिी लमळवण्यािाठी उपवाि करिाि आलि त्याांची स्िुिी टाळली पालिजे. 

फक्त लपत्याच्या इच्छेि जगण्याची काळजी घेिे आवश्यक आिे, आलि बाकीचे िवष स्विःहून घडून येईल. एखादा मािूि 

िारीररक गोष्टींची नचिा करीि अिेल िर िो स्वगाषच्या राज्याि लक्ष घालू िकिार नािी. एखाद्या माििाने अन्न आलि वस्त् 

याांची दखेील काळजी केली नािी, िरी िो लजवांि राहू िकेल: लपिा जीवन दईेल. याक्षिाला जे आवश्यक िे िवष लपत्याच्या 

इच्छेि आिे, कारि लपिा त्याच्या मुलाांना किाची गरज आि ेिे दिेो. जे लपिा दिेो त्या आत्म्याच्या िामर्थयाषची इच्छा करा. पाच 

आज्ञा स्वगाषच्या राज्याचा मागष दाखविाि, आलि िी अरुांद वाटच फक्त िाश्वि जीविाकडे नेिे. मेंढ्ा अिल्याचे दाखवून खोटे 

लिक्षक-लाांडगे नेिमीच लोकाांना या मागाष पािून भलिीकडे नेिाि. त्याांच्यापािून िावध रिा! चाांगल्याच्या नावाखाली वाईट 

लिकवण्यावरून खोटे लिक्षक नेिमीच ओळखले जािाि. जर िे नििा आलि जुलूम लिकवीि अििील िर िे खोटे लिक्षक आििे. 

िे जे लिकविाि त्यावरून िे ओळखले जािाि. जो दवेाचे नाव घेिो िो नािी िर, जो चाांगले िे करिो िो दवेाची इच्छा पूिष 

करिो. जो या पाच आज्ञा पूिष करिो त्याला िुरलक्षि आलि खरे जीवन प्राप्त िोिे, त्याांच्यापैकी कािीिी त्याच्याकडून लिरावून 



घेिले जािार नािी: पि जो त्या पूिष करीि नािी त्याला एक अिुरलक्षि जीवन लमळिे जे त्याच्यािाठी कािीिी न िोडिा 

त्याच्याकडून घेिले जािे.  

 िवष मानवाला मुक्तिेला मासयिा दिेार् या येिूच्या लिकविीच्या वस्िुलस्थिीने लोक आश्चयषचदकि आलि आकर्मर्ि 

िोिाि. िी इिाऐिाच्या भलवष्यवािीची पिूषिा िोिी की, दवेाचे लनवडलेले मानवािाठी प्रकाि आििील, जुलुमाने नव्ि,े िर 

िभ्यिा, नम्रिा, आलि दयाळूपिाने वाईटावर लवजय लमळविील आलि ित्याची पुनस्थाषपना करिील.  

५  

 लपत्याच्या आत्म्याचे अपत्य म्ििजे जीवन आि ेि ेओळखण्याि ििािपिा आिे. लोक आपल्या स्विःपुढे िारीररक 

जीवनाची ध्येये ठेविाि, आलि िी ध्येये िाध्य करण्यािाठी स्विःचा आलि दिुर् याांचा छळ करिाि. पि त्याांच्या जीवनाि जर 

त्याांनी आलत्मक जीवनाची लिकवि स्वीकारली आलि िरीर िाब्याि आलि लनयांत्रिाि ठेवले िर त्याांच्यािाठी अिलेल्या 

जीवनाि त्याांना पूिष िमाधान लमळेल.  

 एकदा अिे घडले की येिुने दिुर् या धमाषच्या एका स्त्ीकडे लपण्यािाठी थोडे पािी मालगिले. आपि वेगळ्या धमाषच े

आिोि या िबाबीने त्या लवनांिीला लिने नकार ददला. िेव्िा येिू लिला म्ििाला: जर िुला िमजले अििे की जो िुझ्याकडे 

लपण्यािाठी पािी मागि आि ेिो लजवांि मािूि अिून ज्याच्यामध्ये लपत्याचा आत्मा लजवांि आिे, िर िू त्याला नाकारले नििेि, 

पि दयाळूपिा करून िू स्विः लपत्यािी आत्म्याने एकरूप िोण्याचा प्रयत्न केला अििाि, आलि त्या आत्म्याने िुला या 

पाण्यािारखे नव्िे-जे प्याल्यावर माििाला पुसिा ििान लागिे-पि जे पािी िाश्वि जीवन दिेे अिे पािी ददले अििे. एखाद्याने 

लविेर् जागी, दवेाची प्राथषना करायची गरज नािी, पि ज्याांच्या मध्ये त्याचा आत्मा वाि करिो त्याांची प्रेमाच्या कृत्याांनी िवेा 

करून, त्याची िेवा करावी.  

 आलि येिू त्याच्या लिष्याांना म्ििाला: माििाचे खरे अन्न ि ेलपिाआत्म्याची इच्छा पूिष करिे आिे, आलि ि ेपिूष 

करिे नेिमीच िांभवनीय आिे. आमचे िवष आयुष्य म्ििजे लपत्याने आमच्यामध्ये पेरलेल्या आत्म्याला आलेली फळे जमा करिे 

िोय. िी फळे म्ििजे आम्िी माििा िाठी केलेले चाांगले काम िोय. आम्िी माििाांचे अलवरि आलि बलक्षिाची अपेक्षा न करिा 

चाांगले केले पालिजे.  

 त्यानांिर येिू जेरुिालेमाि अििाांना िो स्नानगृिाच्या जागी आला ज्याच्या बाजूला एक आजारी मािूि त्याला बरे 

करिार् या चमत्काराची वाट पिाि पडला िोिा. येिू त्याला अिे म्ििाला: चमत्काराने बरे िोण्याची अपेक्षा करू नको, परांि ु

िुझ्या िक्तीने लजवांि रिा आलि जीवनाचा चुकीचा अथष घेऊ नको. त्या लवकलाांगाने येिूची आज्ञा पाळली, िो उठला, आलि दरू 

लनघून गेला. ि ेपाहून, त्याने िाब्बाथच्या ददविी लवकलाांगाला बरे केले म्ििून, िनािनी येिूची लनभषत्िषना करायला लागले. येिू 

त्याांना म्ििाला: मी कािीिी नवीन केलेले नािी. आपला िामाईक लपिाआत्मा जे करिो िेच मी केलेले आि.े िो जगिो आलि 

माििाला जीवन दिेो, मी ििेच केले आिे. िे अिे करिे प्रत्येक माििाचे काम आिे. प्रत्येकाला जीवन लनवडण्याचे ककवा 

नाकारण्याचे स्वािांत्र्य आिे. जीवन लनवडिे म्ििजे दिुर् याांचे भले करून लपत्याची इच्छा पूिष करिे; िे नाकारिे म्ििजे दिुर् याचे 

भले नकरिा एखाद्याने आपल्या स्विःच्या इच्छे प्रमाने करिे िोय. ि े कारावे की िे: जीवन लमळवायचे की नष्ट करायचे िा 

प्रत्येकाचा अलधकार आि.े  

 माििाच्या खर् या जीवनाची िुलना अिी करिे िकय आिे: एका मालकाने आपल्या गुलामाांकडे मौल्यवान िांपत्तीचा 

भाग ददला आलि जे त्याला ददलेले आि ेत्यावर कमाई करायला िाांलगिले. कािींनी कमाई केली, दिुर् याांनी त्याना ददलेले ििेच 



ठेवून ददले. मालकाने जेव्िा त्याांनी काय केले आि ेत्याचा लििोब मालगिला, आलि ज्याांनी कमाई केली िोिी त्याांना अजून अलधक 

आपल्या िांपत्तीिून ददले, िर ज्याांनी कािीच केले नािी त्याांच्याकडून त्याांच्याजवळ अिलेले काढून घेिले.  

 मालकाच्या मौल्यवान िांपत्तीचा भाग म्ििजे माििाि अिलेल्या जीवनाचा आत्मा, जो लपिा आत्म्याचा पुत्र आिे. 

जो ह्या जीवनाि आत्म्याच्या जीवनािाठी काम करिो िो अनांि जीवन प्राप्त करिो, जो त्यािाठी काम करीि नािी त्याला जे 

ददलेले आि ेिेिी घालविो.  

 फक्त खरे जीवन ि ेिवांचे िामाईक जीवन आिे, आलि वैयलक्तक जीवन नािी. प्रत्येकान ेदिुर् याच्या जीवनािाठी 

काम केले पालिजे.  

 त्यानांिर येिू अज्ञाि स्थळी गेला आलि पुष्कळ लोक त्याच्या मागे गेले. िांध्याकाळच्या िुमाराि त्याचे लिष्य आले 

आलि म्ििाले: आम्िी एवढ्ा िवष लोकाांना जेवायला किे दऊे?  

 जमावािील कािी जिाांकडे अन्न नव्ििे, आलि कािी जिाांकडे भाकरी आलि मािे िोिे. येि ू त्याच्या लिष्याांना 

म्ििाला: िुमच्याकडे अिलेली जी अिेल िी भाकरी मला द्या. आलि त्याने भाकरीचे िुकडे घेिले आलि त्याने िे भाकरिुकडे 

आपल्या लिष्याांना ददले, आलि त्याांनी िे दिुर् याांना ददले, ज्याांनी ििचे करायला िुरुवाि केली. अिाप्रकारे जे वाटले गेले त्यान े

प्रत्येकाने खाल्ले, आलि िेथे अिलेले िवष अन्न खाऊन न िांपिा त्याना पुरेिे झाले. आलि येिू म्िािाला: अिा प्रकारे िुम्िी नेिामी 

वागा. प्रत्येकाने स्विःिाठी अन्न लमळलविे आवश्यक नािी परांिु माििािील आत्म्याला पालिजे िे करिे गरजेचे आिे, म्ििजे जे 

कािी अिेल िे दिुर् या बरोबर वाटिे.  

 माििाचे खरे अन्न लपत्याचा आत्मा आिे. मािूि फक्त आत्म्याने जगिो. आम्िी ज्याच्याि जीवन आि ेत्या िवांची 

िेवा केली पालिजे, कारि जीवन एखाद्याची स्विःची इच्छा पूिष करण्याि निून जीवनाच्या लपत्याची इच्छा पूिष करण्याि आिे. 

आलि िी इच्छा जी आत्म्याचे जीवन आिे, जे प्रत्येकाकडे आिे, िे त्याच्याकडे रालिले पालिजे आलि मृत्युच्या घटके पयंि 

जीवनाच्या आत्म्याची प्रेमान ेकाळजी घेिली पालिजे. लपिा, िवष जीवनाचा उगम, आत्मा आि.े जीवन ि ेलपत्याच्या इच्छा पूिीि 

िामावले आिे, आलि िी आत्म्याची इच्छापूिी करण्यािाठी िरीराचा त्याग केला पालिजे. िरीर िे आत्म्याच्या जीवनाकरिा 

अन्न आि.े फक्त िरीराचा त्याग करूनच आत्मा लजवांि राििो.  

 त्याांिर येिूने कािी लिष्य लनवडले आलि त्याांना आत्म्याच्या जीवनाची लिकवि दणे्यािाठी पाठवले. त्याांना 

पाठविाांना िो म्ििाला: िुम्िी आत्म्याच्या जीवनाचा उपदिे करायला जाि आिाि, म्ििून िवष िारीररक इच्छाांचा त्याग करा 

आलि िमुचे स्विःचे अिे कािी ठेवू नका. छळ, उपािमार आलि दःुख ििन करण्याची ियारी ठेवा. जे िरीराच्या जीवनावर प्रेम 

करिाि िे िुमचा द्वरे् करिील, िुम्िाला छळिील, आलि िुम्िाला ठार मारिील; पि घाबरू नका. जर िुम्िी लपत्याची इच्छा पूिष 

केलीि िर िुमच्या जवळ आत्म्याचे जीवन अिेल, जे कोिीिी िुमच्या कडून लिरावून घेऊ िकि नािी.  

 लिष्य बािरे पडले आलि जेव्िा िे परि आले िेव्िा त्याांनी जािीर केले की त्याांनी िवषत्र वाईटाच्या लिकविीवर 

लवजय लमळवला आि.े  

 िेव्िा िनािनी येिूला म्ििाले की त्याची लिकवि, जरी िी वाईटावर लवजय लमळलविे, िरी िी स्विः एक वाईट 

गोष्ट आिे, कारि ज्याांना िी अमलाि आिावी लागिे त्याांना दःुख भोगावेच लागिे. त्यावर येिू म्ििाला: वाईट वाईटावर लवजय 

लमळवू िकि नािी. वाईटावर भलेपिाने फक्त प्रभुत्व लमळविा येिे, आलि िो भलेपिा िी िवाषनाां िामाईक अिलेली लपिा 



आत्म्याची इच्छा आि.े प्रत्येक माििाला स्विःिाठी चाांगले काय आि ेिे कळिे, आलि िे त्याने दिुर् यािाठी केले-जर त्याने िे 

केले जी लपत्याची इच्छा आिे-िर िो चाांगले करिो. आलि म्ििून जरी िुद्धा त्याच्या बरोबर िी इच्छा पाळिार् यावर दःुख भोगिे 

आलि मृत्यू येिो िरी लपिा आत्म्याची इच्छा पाळिे ि ेचाांगले आिे.  

६  

 येिू म्ििाला की, फक्त जे त्याचे कधीच नव्ििे पि ज्याांनी त्याांच्या िामाईक लपत्याची इच्छा पूिष केली आि े

त्याांच्यापेक्षा, त्याची आई आलि भाऊ याांचा त्याच्यावर अिा कािी पलिला अलधकार नािी. एखाद्या माििाचे जीवन आलि 

िौख्य त्याच्या कौटुांलबक नात्याांवर नव्िे, िर आत्म्याच्या जीवनावर अवलांबून अििे. येिू म्ििाला: जे लपत्याचे आकलन रटकवून 

ठेविाि िे धसय िोि. आत्म्याि राििार् या माििाचे घर निि-ेआत्म्याच्या मालकीचे घर अिू िकि नािी. िो म्ििाला की त्याच े

स्विःचे अिे लनलश्चि लनवास्थान नािी. लपत्याची इच्छा पूिष करण्यािाठी लविेर् जागेची गरज नििे, कारि िे नेिमी आलि 

प्रत्येक रठकािी िकय आि.े लपत्याच्या इच्छेला िरि गेलेल्या माििाला िरीराचा मृत्यूची भीिी नििे, कारि आत्म्याचे जीवन 

िरीरावर अवलांबून निि.े येिू म्िििो की जो आत्म्याच्या जीवनावर लवश्वाि ठेविो िो किालािी लभऊ िकि नािी.  

 कोििीिी खबरदारी घेिली नािी िर माििाला आत्म्यामध्ये जीवन जगिे अिांभव आि.े एकजि जो म्ििाला की 

िो प्रथम त्याच्या वलडलाांना मुठमािी दऊेनच, नांिर येिूची लिकवि पाळील, त्याला येिूने उत्तर ददले: फक्त मरिारे आििे िे 

मेलेल्याांना गाडण्याची नचिा करिाि, लजवांि नेिमीच लपत्याची इच्छा पूिष करीि जगिाि. कुटुांब आलि घरगुिी नचिामुळे 

आत्म्याचे जीवन अडवलेच जाऊ नये. लपत्याची इच्छा पूिष केल्याने आपल्या िारीररक जीवनावर काय पररिाम िोईल याची 

नचिा जो करिो िो, एका नाांगरिी करिार् या माििा प्रमािे अििो जो नाांगर चालविाांना त्याच्या पुढे बघण्या ऐवजी मागे 

बघिो.  

 िारीररक जीवनाच्या िुखाच्या नचिा, ज्या माििाांना खूप मित्वाच्या वाटिाि, त्या भ्रम आििे. फक्त खरे जीवनाच े

काम ि ेलपत्याची इच्छा जािीर करिे, लिच्याकडे लक्ष दिेे, आलि िी पूिष करिे ि ेआि.े जेव्िा माथाषन ेिक्रार केली की रात्रीच्या 

जेविाची ियारी करण्यािाठी लिला एकटीला काम करावे लागि आिे, त्यावेळी लिची बिीि मेरी लिला मदि करण्या ऐवजी 

त्याची लिकवि ऐकि आिे, येिूने उत्तर ददले: िू लिला असयायाने दोर् दिे आििे. िुला िुझ्या कामाि फळ पालिजे अिेल िर ि ू

स्विः त्याि व्यस्ि रिा, पि ज्याांना िारीररक िुखाची गरज निेल त्याांना जीवनािाठी एका अत्यावश्यक अिलेल्या गोष्टीकडे लक्ष 

दऊे दे.  

 येिू म्ििाला: जो लपत्याच्या इच्छा पूिीचे खरे जीवन लमळवायची इच्छा करिो, त्याने िवाषि प्रथम त्याच्या 

स्विःच्या वैयलक्तक इच्छा िोडूनच ददल्या पालिजेि. त्याने त्याच्या जीवनाच्या योजना त्याच्या स्विःच्या इच्छेनुिार ठरवू नयेि, 

िर त्याने कोित्यािी क्षिी उपािमार आलि दःुख ििन करण्याची ियारी ठेवली पालिजे.  

 जो आपल्या िारीररक जीवनाची व्यवस्था आपल्या स्विःच्या इच्छानुिार करिो िो लपत्याच्या इच्छापूिीच्या खर् या 

जीवनाचा नाि करिो. आलि जर आलत्मक जीवनाचा नाि करिारे िारीररक जीवनािाठी लमळवले िर त्याि फायदा नािी.  

 आत्म्याच्या वाईटािाठी िवांि अलधक लवनािकारी, श्रीमांि िोण्यािाठी लमळवण्याची लालिा आिे. मािि े

लविरिाि की दकिीिी िांपत्ती ककवा मालमत्ता त्याांनी लमळवली िरी िे कोित्यािी क्षिी मरिार आििे, आलि िी िांपदा 

जीवनािाठी आवश्यक नािी. मतृ्यू आपल्या प्रत्येकावर टाांगिा आिे. आजार, खून ककवा अपघाि कोित्यािी क्षिी आपल्या 

जीवनाचा अांि करील. आमच्या जीवनाच्या प्रत्येक िेकां दाला िारीररक मृत्यू िी अटळ लस्थिी आिे. एखाद्या माििाने लजवांि 



अििाांना िमजले पालिजे की आपल्या जीवनाचा प्रत्येक िाि म्ििज ेकोिाच्या िरी दयेच्या दानाने आपल्या मृत्युला लमळालेली 

ििकुबी अििे. आम्िी ि े लक्षाि ठेवले पालिजे, आलि आम्िाला िे मािीि नव्ििे अिे म्ििू नये. आम्िाला पृर्थवीवर आलि 

आकािाि जे घडिे िे ठाऊक अििे आलि आगाऊ कळिे, पि मृत्यलूा लविरिो, जो आपल्यािाठी कोित्यािी क्षिी थाांबलेला 

अििो. जर आम्िी मतृ्युला लविरलो नािी िर आमच्या स्विःच्या िारीररक जीवनाला बळी पडिार नािी; कारि आम्िी 

त्याच्यावर अवलांबून राहू िकि नािी. लिस्िाची लिकवि अनुिरण्यािाठी आम्िी आमच्या िारीररक जीवनाच्या िेवेचे आलि 

आमच्या स्विःच्या इच्छेच्या अनुिरिाचे फायद,े आलि लपत्याच्या इच्छा पूिीचे फायद े याांचा लििोब केला पालिजे. ज्यान े

स्पष्टपिे याचा लििोब केलेला आि ेिोच फक्त लिस्िाचा लिष्य अिू िकिो. परांिु ज्याने ि ेगलिि केले आि ेत्याला चाांगले आलि 

खरे जीवन लमळवण्यािाठी खोटे िखु आलि खोटे जीवन िोडून ददल्याचा पश्चािाप वाटिार नािी. खरे जीवन माििाांना दणे्याि 

आले आि े आलि िे त्याांना ठावूक आि े आलि त्याची िाक ऐकू येिे, पि क्षिाच्या नचिेने ििि लवचललि िोऊन िे स्विःला 

त्यापािून वांलचि ठेविाि. खरे जीवन ि ेएका श्रीमांि माििाने ठेवलेल्या मेजवानी िारखे आिे, आलि ज्याांना त्याने पाहुिे म्ििून 

आमांत्रि केले िोिे. त्याने त्याांना बोलावले–जिा लपिा-आत्म्याचा आवाज िवष माििाांना त्याच्याकडे बोलावीि अििो. परांिु 

आमांत्रि ददलेल्याांपैकी कािी व्यापाराि, दिुरे त्याांच्या िेिीि, दिुरे पुसिा त्याांच्या कौटुांलबक कामाि व्यस्ि िोिे. आलि ि े

मेजवानीला गेले नािीि. फक्त गरीब ज्याांना िांिाररक नचिा नव्ित्या िे मेजवानीला गेले आलि त्याांना िुख लमळाले. म्ििून 

िारीररक जीवनाच्या नचिेमुळे लवचललि झालेली माििे स्विःला खऱया जीवनापािून वांलचि ठेविाि. जो िारीररक जीवनाच्या 

नचिा आलि लमळकि पूिषपिे नाकारि नािी िो लपत्याची इच्छा पूिष करू िकि नािी, कारि कोिीिी माििू थोडी स्विःची 

आलि थोडी लपत्याची िेवा करू िकि नािी: त्याने िा लवचार केला पालिजे की आपल्या िरीराची िेवा करिे चाांगले आि ेका 

आलि स्विःच्या इच्छे प्रमाने आपल्या जीवनाची व्यवस्था लाविे िांभव आि ेका. एखाद्या माििाला घर बाांधायची इच्छा अिेल, 

ककवा युद्धाची ियारी करायची अिेल िो जे करील ििेच त्यान ेकेले पालिजे. िो मािूि प्रथम लवचार करिो की घर पूिष करिे, 

ककवा ित्रूला नजकण्या इिकी िाधने त्याच्याकडे आििे का. आलि त्याला अिे ददिले की त्याच्याकडे नािीि, िर िो त्याचे श्रम 

ककवा िैसय लवनाकारि वाया घालविार आलि आपल्या िेजाऱयाांपुढे स्विःला िास्यास्पद ठरविार नािी. जर एखादा मािूि 

त्याच्या िारीररक जीवनाची व्यवस्था त्याच्या स्विःच्या इच्छे प्रमािे करू िकि अिेल, िर िारीररक जीवनाची िेवा करिे ठीक 

आि,े पि िे अिांभव आि,े िारीररक गोष्टींचा त्याग करिे आलि आत्म्याची िेवा करिे अलधक चाांगले आिे. नािी िर िुम्िाला िी 

गोष्ट लमळिार नािी आलि िीिी लमळिार नािी. िुम्िी िारीररक जीवनाची व्यवस्था िामाधानकारकपिे करिार नािी, आलि 

आत्म्याचे जीवन घालवून बिाल. म्ििून लपत्याची इच्छा पूिष करण्या िाठी िारीररक जीवनाचा त्याग करण्याची गरज आि.े  

 िारीररक जीवन िी आपल्यावर दिुर् याने िोपवलेली िांपत्ती आिे, जी आम्िी आपले खरे धन लमळवण्यािाठी 

वापरली पालिजे.  

 जर एका श्रीमांि माििाकडे एक कारभारी आिे ज्याला ठाऊक आिे की त्याने त्याच्या मालकाची दकिीिी चाांगली 

िेवा केली, िरी िो मालक त्याला त्याच्यािाठी कािीिी न ठेविा कामावरून काढून टाकील, जर िो कारभारी ििािा अिेल िर 

आपल्या मालकाचे काम करीि अििाांना िो इिर लोकाांचा फायदा करून दईेल. मग जेव्िा मालक त्याला काढून टाकील िेव्िा, 

ज्याांना त्याने मदि केली िोिी िे त्याचे स्वागि करिील आलि त्याला आधार दिेील. अिा प्रकारे माििाने त्याच्या िारीररक 

जीवनाि वागले पालिजे. िारीररक जीवन िी अिी िांपत्ती आि,े िी आपली स्विःची नािी, जी आपल्याकडे कािी काळापुरिा 

िोपवलेली आिे. जर आम्िी त्या िांपत्तीचा चाांगला उपयोग केला जी िांपत्ती आपली स्विःची नािी, िर मग आम्िाला खरी 

िांपत्ती लमळेल जी आमची स्विःची अिेल.  



 जर आम्िी आपली स्विःची निलेली िांपत्ती िोडून ददली नािी, िर आम्िाला आमची खरी िांपत्ती लमळिार नािी. 

आम्िी िारीराचे भ्रामक जीवन आलि आत्म्याचे जीवन दोघाांची िेवा करू िकि नािी; आम्िी दोघाांपैकी कोित्यािरी एकाचीच 

िेवा केली पालिजे. मािूि मालमत्ता आलि दवे याांची िेवा करू िकि नािी. जे मानवामध्ये आदरिीय अििे िे दवेािमोर ननद्य 

अििे. दवेाच्या दषृ्टीने िांपत्ती वाईट आिे. श्रीमांि मािूि िा अिा िाठी अपराधी आि ेकी िो भरपूर आलि लवलािाि खािो, 

जेव्िा त्याच्या दरवाजाि गरीब भुकेलेले अििाि. आलि प्रत्येकाला मािीि आि ेकी जी मालमत्ता दिुर् या बरोबर वाटली जाि 

नािी िी लपत्याची इच्छा पूिष न केल्याने राखून ठेवली जािे.  

 एक श्रीमांि, िनािनी िािक एकादा येिूकडे आला आलि बढाया मारू लागला की त्याने कायद्यािील िवष आज्ञा 

पाळल्या आििे. येिूने त्याला आठवि करून ददली, अिी एक आज्ञा आि ेकी िुम्िी दिुर् यावर स्विः प्रमािे प्रेम करावे आलि िी 

लपत्याची इच्छा आि.े िािक म्ििाला िो िी आज्ञािी पाळिो. िेव्िा येिू त्याला म्ििाला: िे खरे नािी; जर िुला खरोखर 

लपत्याची इच्छा पूिष करायची इच्छा अििी िर िुझ्याकडे मालमत्ता नििी. जर िुमची स्विःची िांपत्ती िुम्िी दिुर् याांना ददली 

नािी िर िुम्िी लपत्याची इच्छा पूिष करू िकि नािी. आलि येिू आपल्या लिष्याांना म्ििाला: माििाांना िांपत्ती लिवाय जगिे 

अिकय वाटिे, पि मी िुम्िाला िाांगिो आपल्या जवळ अिलेले दिुर् याांना दणे्याि खरे जीवन आिे.  

 झाकाएि नावाच्या एका माििाने येिूची लिकवि ऐकली आलि लिच्यावर लवश्वाि ठेवला, आलि यिेूला त्याच्या 

घरी आमांत्रि देऊन िो म्ििाला: मी माझी लनम्मे िांपत्ती गररबाांना दिे आिे आलि ज्याांचे नुकिान केलेले आिे त्याांना चारपट 

भरपाई देईन. आलि येिू म्ििाला: िाच एक मािूि आि ेजो लपत्याची इच्छा पूिष करिो, कारि माििाचे िारे जीवनच िी 

इच्छा पूिष करण्याि गेले पालिजे, आलि त्यािाठी दिुरी कोििीिी पररलस्थिी नािी लजच्याि िो म्ििू िकेल: ‘मी लपत्याची इच्छा 

पूिष केली आि.े ’  

 चाांगले काम मोजिा येि नािी; कोिी जास्ि ककवा कमी केले ि े िाांगिे अिांभव आिे. एक लवधवा जी आपल्या 

जवळचा िेवटचा पैिा दिेे िी िजारो दिेाऱया एका श्रीमांि माििापेक्षा जास्ि दिेे. चाांगलेपिा त्याच्या उपयोगीिे वरूनिी 

मोजिा येिार नािी.  

 त्या स्त्ीची बाब लजला येिूची द्या आली लिने येऊन दकत्येक पौंड दकमिीचे िेल बेपवाषईने त्याच्या पायावर ओिले िे 

एक उदािरि आि.े ज्युदाि म्ििाला िी मूखषपिाने वागली कारि त्या िेलाच्या दकमिीि अनेक लोकाांना जेवि दिेा आले अििे. 

पि ज्युदाि िा एक चोर आलि खोटारडा िोिा, आलि जेव्िा िो भौलिक फायद्या लवर्यी बोलला िेव्िा िो गररबाांचा लवचार 

करीि नव्ििा. अत्यावश्यक गोष्ट एखाद्या कृिीच्या उपयोगाि ककवा दिेगीच्या मोठेपिाि अिि नािी, िर आवश्यक ि ेआिे की 

नेिमी, प्रत्येक क्षिाला, दिुर् याांवर प्रेम करिे आलि आपल्या जवळ अिलेले त्याांना दिेे.  

७  

 त्याच्या लिकविीच्या ित्यिेच्या पुराव्याांच्या ज्यूांच्या मागिीला उत्तर दिेाना येिू म्ििाला: माझ्या लिकविीची 

ित्यिा या वस्िुलस्थि आि ेकी माझ्या स्विःचे कािी नािी, िर जे आपल्या िवांच्या िामाईक लपत्याकडून येिे िे मी लिकविो. ज े

िवांच्या लपत्यािाठी चाांगले आि ेआलि म्ििून िवष मानवाांिाठी चाांगले आि ेिे मी लिकविो.  

 मी िाांगिो िे करा, पाच आज्ञा पाळा, आलि िुम्िाला ददिेल की मी जे िाांगिो िे ित्य आिे. या पाच आज्ञाचे पालन 

जगािून िवष वाईट दरू घालवून दईेल, आलि म्ििून त्या लनलश्चिपिे ित्य आििे. ि े स्पष्ट आि ेकी जो त्याला ज्याने पाठवले 

त्याची इच्छा लिकविो, आलि त्याची स्विःची इच्छा नव्िे, िो ित्य लिकविो. मोजेिचा कायदा मानवी इच्छाांची पूिषिा 



लिकविो आलि म्ििून िो लवरोधाभािाने भरलेला आिे; माझी लिकवि लपत्याच्या इच्छेच्या पूिषिेची आि ेआलि म्ििून िी 

िुिांगि आि.े  

 ज्यूांना त्याची लिकवि िमजली नािी आलि भाकीिाांमधून उल्लेख केलेला लिस्ि िो िोच आि ेका याच ेबाह्य पुरावे 

िे िोधू लागले. यावर िो त्याांना म्ििाला: मी कोि आि ेआलि माझ्यालवर्यीच िुमची भादकिे िाांगिाि का म्ििून प्रश्न लवचारू 

नका, पि माझ्या लिकविीकडे आलि मी आपल्या िामाईक लपत्यालवर्यी काय िाांगिो त्यावर लक्ष द्या. िुम्िी मािूि म्ििून 

माझ्यावर लवश्वाि ठेवण्याची गरज नािी, पि मी िुम्िाला आपल्या िवांच्या िामाईक लपत्याच्या नावाने जे िाांगिो त्यावर िुम्िी 

लवश्वाि ठेवावा. मी कोठून आलो या बाह्य गोष्टींलवर्यी चौकिी करिे आवश्यक नािी, िर माझी लिकवि अनुिरिे आवश्यक 

आि.े जो िी अनुिरेल त्याला खरे जीवन प्राप्त िोईल. माझ्या लिकविीच्या ित्यिेचे पुरावे अिू िकि नािीि. िी स्विः प्रकाि 

आि,े आलि जिा प्रकाि प्रकालिि करिा येऊ िकि नािी, ििेच ित्याची ित्यिा लिद्ध करिा येऊ िकि नािी. माझी लिकवि 

िा प्रकाि आिे. जो िी पाििो त्याला प्रकाि आलि जीवन प्राप्त िोिे आलि पुराव्याची गरज लागि नािी, परांिु जो अांधाराि आिे 

त्याने प्रकािाि आलेच पालिजे.  

 परांिु ज्यूांनी त्याला पुसिा िो त्याच्या िारीररक व्यलक्तमत्त्वाि कोि आि ेम्ििून लवचारले. िो त्याांना म्ििाला: जि े

मी िुम्िाला पलिल्या पािून िाांगिो, मी एक मािूि, जीवनाच्या लपत्याचा पुत्र आिे. फक्त जो स्विःला ििे मानिो (िचे ित्य मी 

लिकविो) िो िामाईक लपत्याची इच्छा पूिष करील; फक्त िो गुलाम अििे िांपवील आलि मुक्त मानव िोईल. आम्िी चुकीने 

िरीराचे जीवन खरे मानल्यामुळे गुलाम बनले आिोि. जो ित्य िमजून घेिो-की लपत्याच्या इच्छेच्या पूिषिेिच फक्त जीवन आिे-

िो मुक्त आलि अमर िोिो. जिा गुलाम त्याच्या मालकाच्या घराि नेिमी रािाि नािी, परांिु मुलगा राििो; म्ििून ििेच 

एखादा माििू जो िरीराचा गुलाम िोऊन राििो िो कायमचा लजवांि राहू िकि नािी, िर जो आपला आत्मा लपत्याच्या इच्छेने 

भरून घेिो त्याला िाश्वि जीवन प्राप्त िोईल. मला िमजून घेण्यािाठी िुम्िाला ि ेिमजले पालिजे की माझा लपिा आलि िमुचा 

लपिा ज्याला िुम्िी दवे म्िििा िो एकच नािी. िुमचा लपिा िा िरीराचा दवे आिे, पि माझा लपिा िा जीवनाचा आत्मा आिे. 

िुमचा लपिा, िुमाचा दवे, िा मत्िरी दवे आिे, मानवी ित्त्या करिारा, जो माििाांना लिक्षा करिो. माझा लपिा जीवन दिेो, 

आलि म्ििून आम्िी वेगळ्या लपत्याांची मुले आिोि. मी ित्याचा िोध घेिो, आलि िुम्िी मला त्यािाठी, िुमच्यादवेाला प्रिन्न 

करण्यािाठी ठार मारू इलच्छिा. िुमचा दवे िैिान आिे, वाईटाांचा उगम, आलि त्याची िेवा करिाांना िुम्िी िैिानाची िेवा 

करिा. माझी लिकवि िी आिे की आम्िी जीवनाच्या लपत्याचे पुत्र आिोि, आलि जो माझ्या लिकविीवर लवश्वाि ठेविो िो मृत्य ू

पिाि नािी. ज्यूांनी लवचारले: ि ेकिे िकय आि ेकी मािूि मरिार नािी, ज्या िवांनी दवेाला िवाषलधक प्रिन्न केले–अब्रािम 

िुद्धा-िे मरि पावले? मग िू अिे किे म्ििू िकिो की, िू आलि िुझ्या लिकविीवर लवश्वाि ठेविारे, मरिार नािीि?  

 त्यावर येिूने उत्तर ददले: मी माझ्या स्विःच्या अलधकाराने बोलि नािी. मी माििाि राििार् या जीवनाच्या एकाच 

उगामालवर्यी ज्याला िुम्िी दवे म्िििा त्याच्यालवर्यी बोलिो. िो उगम मला ठाऊक आिे आलि त्याला जािून घेिे टाळू िकि 

नािी, आलि मी त्याची इच्छा जाििो आलि िी पिूष करिो, आलि िो जीवनाचा उगम ज्याच्यालवर्यी मी बोलिो िो िोिा, आि े

आलि अिेल आलि त्याला मृत्यू नािी. माझ्या लिकविीच्या ित्यिेचे पुरावे मागिे म्ििजे जिू कािी एखाद्या जसमाांधाला, दषृ्टी 

लमळाल्यावर लवचारण्यािारखे आि ेकी िो का आलि किे पाहू िकिो त्याचे पुरावे द्यावेि.  

 



 आांधळा मािूि ज्याची दषृ्टी परि लमळालेली आिे, िो िोच माििू अिला िरी, फक्त एवढेच म्ििू िकिो की िो 

आांधळा िोिा पि आिा पाििो. आलि ज्याला पूवी जीवनाचा अथष कळि नव्ििा पि आिा त्याला िो िमजिो, िो फक्त ििेच 

म्ििू िकेल, आलि दिुरे कािी नािी.  

 अिा मािूि फक्त एवढेच म्ििू िकेल की पूवी त्याला जीवनािील खरे चाांगले मािीि नव्ििे पि आिा त्याला ि े

मािीि आि.े एखादा आांधळा मािूि ज्याला दषृ्टी परि लमळाली आिे, जर त्याला िाांलगिले की त्याला योग्य रीिीने बरे केलेले 

नािी आलि िो ज्याने त्याची दषृ्टी परि ददली िो एक दषु्कृत्ये करिारा आिे, आलि त्याला वेगळ्या प्रकारे बरे करायला पालिजे 

िोिे, िर फक्त उत्तर दऊे िकेल: मला माझ्या बरे िोण्याच्या अचूकिे बद्दल ककवा ज्याने मला बरे केले आि े त्याच्या 

पापीपिाबद्दल, ककवा बरे करण्याच्या अलधक चाांगल्या पद्धिीबद्दल कािीच मािीि नािी; मी फक्त जाििो की जेथे मी आांधळा 

िोिो, आिा पाििो. आलि अिाच पद्धिीने एखादा ज्याला खर् या कल्यािाची आलि लपत्याच्या इच्छेच्या पूिषिेची लिकवि 

िमजली आिे, िो त्या लिकविीच्या लनयलमिपिा लवर्यी ककवा ज्याने िी उघड केली िो पापी िोिा, ककवा अलधक मोठ्या 

िुखाची िांभाव्यिा िोिी, परांिु िो फक्त एवढेच म्ििेल: पूवी मला जीवनाचा अथष ददिि नव्ििा, पि आिा िो ददििो आलि 

एवढेच िवष मला मािीि आि.े  

 आलि येिू म्ििाला: माझी लिकवि आिापायंि झोपेि अििार् याांना जीवनाला जागे करण्याची आि:े जो माझ्या 

लिकविीवर लवश्वाि ठेविो िो िाश्वि जीवनािाठी जागा िोिो आलि मतृ्युनांिर लजवांि राििो. माझी लिकवि कोित्यािी 

पद्धिीने लिद्ध करिा येिार नािी: माििे लिला िरि जािाि कारि त्या एकीिच िवष माििाांिाठी जीवनाचे वचन आिे.  

 ज्या प्रमािे मेंढ्ा मेंढपाळाच्या मागे जािाि जो त्याांना अन्न दिेो आलि त्याांच्या जीवाचे रक्षि करिो, त्याप्रमाि े

माििे माझी लिकवि स्वीकारिाि कारि िी िवानंा जीवन दिेे. आलि ज्या प्रमाि े मेंढ्ा चोराच्या मागे जाि नािीि जो 

मेंढवाड्याि बािरेून चढून येिो, पि त्याच्या पािून बुजून दरू जािाि, म्ििून नििा आलि दिेदांड लिकविार् या ित्वप्रिालीवर 

माििे लवश्वाि ठेवू िकि नािीि. माझी लिकवि िी मेंढ्ािाठी अिलेल्या एका दरवाजा िारखी आिे, आलि जे माझ्या मागे 

येिील त्याांना खरे जीवन िापडेल. जिे फक्त िे मेंढपाळ चाांगले अििाि जे मेंढ्ाांचे मालक अििाि आलि त्याांच्यावर प्रेम करिाि 

आलि आपले जीवन त्याांच्यािाठी दिेाि, िर भाडोत्री जे मेंढ्ाांवर प्रेम करीि नािीि िे वाईट मेंढपाळ अििाि, म्ििूनच फक्त िो 

लिक्षक िुद्धा खरा अििो जो स्विःला वाचवीि नािी, आलि जो फक्त स्विःचीच काळजी घेिो िो नालायक अििो. माझी 

लिकवि िी आि ेकी एखाद्या माििाने स्विःला वाचवू नये, िर आत्म्याच्या जीवनािाठी िरीराच्या जीवनाचा त्याग करावा. ि े

मी लिकविो आलि पूिष करिो.  

 िरीिी ज्यूांना िमजले नािी आलि अजूनिी येिू िा लिस्ि(अलभलर्क्त) आि ेकी नािी, आलि म्ििून त्याांनी त्याच्यावर 

लवश्वाि ठेवावा की नािी याचा त्याांना पुरावा पालिजे िोिा. िे म्ििाले: आम्िाला ििावू नको, पि आम्िाला िोप्या पद्धिीन े

िाांग, िू लिस्ि आििे की नािीि? आलि त्यावर येिूने उत्तर ददले: लवश्वाि िब्दाांवर नािी िर कृिींवर ठेवावाच लागिो. मी जे 

आदिष घालून ददले आििे, त्यावरून िुम्िाला कळेल की मी ित्य लिकविो की नािी. मी जे करिो िे करा, आलि िब्दाांची चचाष 

करू नका. लपत्याची इच्छा पूिष करा, आलि मग िुम्िी िवष माझ्यािि आलि लपत्यािि जोडले जाल; कारि मी, मानवाचा पुत्र, 

लपत्यािी एक आि े आलि िुम्िी ज्याला दवे म्िििा आलि मी ज्याला लपिा म्िििो त्याच्यािी एक आिे. िुमच्या स्विःच्या 

धमषग्रांथाि दखेील म्िटले आि ेकी दवे माििाांना म्ििाला: ‘िुम्िी दवे आिाि’. प्रत्येक मािूि त्याच्या आत्म्याने ह्या लपत्याचा पुत्र 

आि.े आलि जर एखादा मािूि लपत्याची इच्छा पूिष करीि जगला िर िो लपत्यािी एक िोिो. जर मी त्याची इच्छा पूिष करीन 

िर, लपिा माझ्याि अिेल आलि मी लपत्याि अिेन.  



 त्यानांिर येिूने त्याच्या लिष्याांना लवचारले माििाच्या पुत्रा लवर्यी त्याची लिकवि त्याांना किी िमजली आिे. 

िायमन लपटरने त्याला उत्तर ददले: िुझी लिकवि अिी आि ेकी िू जीवनाच्या दवेाचा पुत्र आििे, आलि दवे म्ििजे माििाि 

अिलेला आत्म्याचे जीवन आिे. आलि येिू त्याला म्ििाला: िायमन, िे िमजल्याने, िू िुखी आििे. मािूि ि ेिुला उघड करू 

िकला नििा, पि िुला िे िमजले आिे कारि िुझ्यामधील दवेाने िुला िे प्रकट केले आिे. या िमजण्यावर मानवाचे खरे जीवन 

आधारलेले आि.े त्या जीवना करिा मृत्यू नािी.  

८  

 त्याच्या लिष्याांनी व्यक्त केलेल्या िारीररक जीवनाचा त्याग करण्यामुळे लमळिाऱया बलक्षिाच्या िांकाांना उत्तर 

दिेाना, येिू म्ििाला: ज्याला माझ्या लिकविीचा अथष िमजिो त्याच्यािाठी बलक्षिाचा प्रश्न नििो, कारि प्रथम एखादा मािूि 

जो लिच्यािाठी आपले कुटुांब, लमत्र, आलि मालमत्ता िोडून दिेो िो िांभरपट जास्ि लमत्र आलि जास्ि मालमत्ता लमळविो, आलि 

दिुरे, कारि एखादा मािूि जो बक्षीि लमळवण्याचा प्रयत्न करिो त्याला दिुर् याांकडे आि ेत्यापेक्षा जास्ि पालिजे अििे, आलि ि े

लपत्याच्या इच्छेच्या पूिषिेच्या बरोबर लवरुद्ध आि.े स्वगाषच्या राज्याि कोिी मोठा ककवा लिान नािी, िगळे िारखे आििे. जे 

भलेपिािाठी बलक्षिाची अपेक्षा करिाि िे त्या मजुराांप्रमाने आििे, कारि त्याांच्या मिाने िे इिराांपेक्षा जास्ि योग्यिेचे िोिे, 

त्याांच्या काम दिेार् याांकडून त्याांनी ठरलेल्यापेक्षा जास्ि पागाराची मागिी केली. येिूच्या लिकविी प्रमािे कोिीिी दिुर् याांपेक्षा 

जास्ि उच्च ककवा जास्ि मित्वाचा नािी.  

 िवषजि लपत्याची इच्छा पूिष करू िकिाि, परांिु िे करिाांना कोिीिी दिुऱयापेक्षा अलधक उच्च ककवा अलधक 

मित्वाचा ककवा अलधक चाांगला िोि नािी. फक्त राजे आलि त्याांची जे िेवा करिाि िे त्या पद्धिीने मानले जािाि. माझ्या 

लिकविी प्रमाि,े येिू म्ििाला, उच्च दजाष अिू िकि नािी. ज्याला अलधक चाांगले व्िायचे आि ेत्याने िवांचे िेवक झाले पालिजे. 

माझी लिकवि िी आि ेकी, दिुर् याांनी त्याची िेवा करावी म्ििून नव्ि ेिर त्याने आपले िवष जीवन दिुऱयाांची िेवा करावी म्ििून 

माििाला जीवन दणे्याि आले आिे. अिे करण्याऐवजी जो स्विःला उांचाविो, िो िोिा त्या पेक्षा खालच्या पािळीवर जाईल.  

 माििाने स्विःला मोठे करण्याच्या लवचाराना िोडून दिेे िकय व्िावे म्ििून जीवनाचा अथष आलि उद्देि िमजून 

घेिलाच पालिजे. जीवनाचा अथष लपत्याची इच्छा पूिष करण्याि आि,े आलि त्याची इच्छा िी आि ेकी त्याने जे आपल्याला ददले 

आि ेिे त्याला परि द्यावे. जिा मेंढपाळ आपला िवष कळप िोडून िरवलेली मेंढी िोधायला जािो, आलि एखादी स्त्ी लिची 

िरवलेली पेनी(पैिा) लमळवण्यािाठी िगळीकडे िोधिे, म्ििून लपत्याचे िाित्यपूिष कायष आपल्याला खरोखर यावरून कळिे की 

िो त्याच्यािी िांबांलधि गोष्टी त्याच्यास्विःकडे ओढून घेिो.  

 आम्िी ि ेिमजून घेिली पालिजे की खरे जीवन किाि आिे. िरवलेल्याांना त्याांच्या योग्य जागी परि आिण्याि खरे 

जीवन आि,े आलि जे झोपलेले आििे त्याांना जागे करण्याि आिे. ज्या लोकाांकडे खरे जीवन आि े आलि त्याांच्या अिण्याच्या 

उगमािी परि आलेले आििे, िे िाांिाररक माििाांप्रमाि े दिुर् याना चाांगले ककवा वाईट िमजिार नािीि, िर लपत्याच्या 

जीवनाि भागीदार िोिील आलि लपत्यापािनू िरवलेले परि आले म्ििून आनांदी िोिील. जर एखादा बिकलेला मुलगा त्याला 

पश्चािाप िोिो आलि ज्या लपत्याला त्याने िोडले िोिे त्याचाकडे परि येिो, िर त्याच लपत्याच्या इिर पुत्राांना लपत्याचा 

आनांदाचा मत्िर किा वाटेल, ककवा त्याांच्या भावाच्या परिण्याने आनांदी िोिार नािीि का?  

 लिकविीवर लवश्वाि ठेवण्यािाठी आलि आमच्या जीवनाचा मागष बदलण्यािाठी आलि लिकवि पूिष करण्यािाठी, 

ज्याची गरज आिे िे बाह्य पुरावे ककवा बलक्षिाांची वचने नािी िर, खरे जीवन काय आि ेयाची स्पष्ट िमज िोय. जर आपि 



आपल्या जीवनाचे पूिषपिे मालक आिोि आलि िारीररक आनांदािाठी त्याांना जीवन लमळालेले आिे, अिा लवचार मािि े

स्विःिी करिील िर मग स्पष्टपिे त्याांनी दिुर् यािाठी केलेल्या प्रत्येक त्यागाचे कृत्य त्याना बक्षीि पात्र वाटेल, आलि अिा 

बलक्षिालिवाय िे कािीिी दिेार नािीि. जर कुळ ि े लविरले की बाग त्याांच्याकडे या अटीवर ददलेली आि े की त्याांनी फळे 

मालकाला परि करावीि, आलि त्याांच्याकडून पुसिा पुसिा िारा मालगिला जाईल, िे विुली करिार् याला ठार मारिील. म्ििून 

जे त्याांच्या स्विःच्या जीवनाचे मालक िमजिाि आलि ि ेिमजि नािीि की जीवन त्याांना एका करारानुिार दणे्याि आले आि े

ज्यामध्ये त्याच्या इच्छा पूिीची मागिी आिे. लवश्वाि ठेवण्यािाठी आलि कृिी करण्यािाठी, ि ेिमजिे आवश्यक आिे की मािूि 

स्विः कािी करू िकि नािी, आलि जर िो आपले िारीररक जीवन चाांगल्याच्या िेवेिाठी दिेो िर िो त्यािाठी आभार ककवा 

बलक्षिाि पात्र नििो. आम्िी िे िमजले पालिजे की चाांगले करण्याि मािूि आपले किषव्य करिो आलि जे त्याने करि े

आवश्यकच अििे. फक्त जेव्िा िो जीवन अिा प्रकारे िमजून घेईल िेव्िा त्याच्यामध्ये चाांगली कामे करण्यािाठी िक्षम करिारा 

लवश्वाि अिेल.  

 जीवनाच्या त्या िमजून घेण्यािच स्वगाषचे राज्य िामावलेले आिे. िे दशृ्य राज्य नािी की जे ह्या ककवा त्या जागी 

दाखविा येऊ िकेल. स्वगाषचे राज्य माििाच्या आकलन िक्ती मध्ये आिे. िवष जग जुसया पद्धिीने जगि आिे: माििे खािाि 

आलि लपिाि, लग्न करिाि, व्यापार करिाि आलि मरिाि, आलि या बरोबरच माििाांच्या आत्म्याि वििारे स्वगाषचे राज्य-

जीवनाचे आकलन एखाद्या वृक्षाप्रमािे वाढिे जो विांिाि स्विःमधून पालवी बािेर काढिो.  

 खरे जीवन िे लपत्याची इच्छा पूिी आिे, िे भूिकाळाि नािी ककवा भलवष्यकाळाि नािी, िर आिा आि;े जे या 

विषमान क्षिाला आपल्या पैकी प्रत्येक जिाने करायलाच पालिजे. आलि म्ििून खरे जीवन जगण्यािाठी आम्िी कधीच आराम 

करिा कामा नये. माििे जीवनाचे रक्षि करण्यािाठी आिेि, भूिकाळाि ककवा भलवष्यकाळाि नािी, िर आिा जगि अिलेले 

जीवन, आलि त्यामध्ये िवष माििाांच्या लपत्याची इच्छा पूिष करिे िोय. जर त्याांनी ि े जीवन लपत्याची इच्छा पूिष नकरिा 

त्याांच्याकडून लनिटू ददले िर, त्याांना िे पुसिा परि लमळिार नािी. एखादा पिारेकरी िवष रात्रभर पिारा करायला नेमला अिेल 

त्याने जर क्षिभर झोप घेिली िरीिी त्याने त्याचे किषव्य पार पाडले नािी, कारि चोर त्या क्षिालाच येईल. म्ििून माििान े

आपली िारी िक्ती चालू घटकेला लावली पालिजे, कारि फक्त िरच िो लपत्याची इच्छा पूिष करू िकिो; आलि िी इच्छा िीच 

िवष माििाांचे जीवन आलि िुख आिे. जे चाांगले करिाि िेच फक्त जगिाि. आिा चालू काळाि माििाचे चाांगले करिे, िचे 

जीवन जे आपल्याला िामालयक लपत्यािी जोडिे.  

९  

 मािूि खर् या जीवनाचे ज्ञान घेऊन जसमाला येिो जे लपत्याची इच्छा पूिष करण्याचे आि.े मुले त्या ज्ञानाने जगिाि: 

त्याांच्यामध्ये लपत्याची इच्छा ददििे. येिूची लिकवि िमजण्यािाठी एखाद्याने मुलाांचे जीवन िमजूनच घेिले पालिजे आलि 

त्याांच्याप्रमािे झाले पालिजे.  

 मुले पाच आज्ञाांचा भांग न करिा, लपत्याच्या इच्छेि जगिाि, आलि त्याांना मोठ्या माििाांनी चुकीचा मागष दाखवला 

नािी िर िी कधीच त्याांचा भांग करिार नािीि. ह्या आज्ञा मोडायला लावून माििे मुलाांना लबघडविाि. आलि ि े करीि 

अििाांना िे अिी कृिी करिाि की जिू कािी एखाद्या माििाच्या गळ्याि जात्याचा दगड बाांधून त्याला नदीि फेकावे. जग 

दःुखी आिे कारि फक्त लोक मोिाला बळी पडिाि, पि त्याच्या लिवाय जग िुखी अििे. त्याांच्या क्षिभांगुर जीवनाि काल्पलनक 

फायद्यािाठी वाईट वागण्यािाठी लोकाांना मोि आकर्मर्ि करिो. मोिाला बळी पडल्याने माििाांचा नाि िोिो, आलि म्ििून 

मोिाि पडण्या पेक्षा िवषकािी िोडून दिेे अलधक चाांगले. िे स्विः दिुर् यािाठी बरोबर, आलि दिुरे त्याांच्यािाठी चुकीचे आििे 

अिे मानण्यािून पलिली आज्ञा मोडण्याचा मोि माििाांना िोिो. त्या मोिाि पडिे टाळण्यािाठी आपि लक्षाि ठेवले पालिजे की 



माििे नेिमीच लपत्याच्या अनांि ऋिाि अििाि आलि त्याांच्या मानव भावाला क्षमा करून त्या ऋिािून िे स्विःला मुक्त करु 

िकिाि.  

 म्ििून माििाांनी जखमाांची क्षमाच केली पालिजे, आलि गुसिगेाराने त्याांना पुसिा पुसिा जखमी केले िरी नाउमेद 

िोऊ नये. किेिी दकिीिी वेळा एखाद्या मििाने चूक केली िरी चुका लक्षाि न घेिा त्याला क्षमाच केली पालिजे, कारि फक्त 

क्षमेनेच स्वगाषचे राज्य लमळविे िकय आिे. जर आम्िी दिुर् याांना क्षमा केली नािी, िर आम्िी त्या ठरालवक ऋिको िारखे 

वागिो, जेव्िा िो माठ्या कजाषि अििो, िेव्िा त्याच्या धनको कडे जािो आलि दया करण्यािाठी लवनलविो. त्याचा धनको 

त्याला िवष गोष्टींची क्षमा करिो, परांिु िो ऋिको दरू जािो आलि ज्या माििाने त्याच्या कडून थोडी रक्कम घेिलेली अििे िो 

भेटल्यावर, त्याचा गळा दाबायला िुरुवाि करिो. जीवन लमळवण्यािाठी आपि लपत्याची इच्छा पूिष केली पालिजे. आम्िी 

त्याची इच्छा पूिष करण्याि अयिस्वी िोिो म्ििून त्याच्या कडे क्षमा मागिो, आलि क्षमा लमळण्याची आिा करिो. मग जर 

आम्िी स्विः दिुर् याांना क्षमा करीि नािी िेव्िा आम्िी काय करिो? ज्याची आम्िाला स्विःला भीिी आि े िेच आम्िी 

त्याांच्यािाठी करिो.  

 लपत्याची इच्छा म्ििजे कल्याि; आलि वाईट आपल्याला लपत्यापािून वेगळे करिे. मग िकय िेवढ्ा लवकर 

वाईटचा, जे आमच्या जीवनाचा नाि करिे आलि लुटिे त्याचा नाि करिे आम्िाला किे िांभवनीय िोि नािी? वाईट आम्िाला 

िारीररक नािाच्या जाळ्याि अडकविे. आम्िी जेवढे त्या जाळ्यािून लनिटू िेवढे आम्िाला जीवन प्राप्त िोईल आलि आम्िी 

इच्छा करू िे आम्िाला लमळेल. आम्िी वाईटामुळे एकमेकाांपािून वेगळे नािी िर प्रेमामुळे एक आिोि.  

 स्त्ी िी िारीररक िुखािाठी लनमाषि केली आि ेअिा लवचार केल्यान ेमाििाांना दिुर् या आज्ञेचा भांग करण्याचा मोि 

िोिो, आलि एक पत्नी िोडली आलि दिुरी घेिली िर त्याांना जास्ि िुख लमळेल अिा त्याांचा िमज अििो. या मोिाि पडायच े

टाळण्यािाठी आम्िी लक्षाि ठेवले पालिजे की लपत्याची इच्छा अिी आि ेकी, माििाने स्त्ीच्या िौदयाषने स्विः आनांदी िोऊ नये, 

िर प्रत्येक माििाने एक स्त्ी लनवडली आि े लिच्यािी एक व्िावे. लपत्याची इच्छा आि ेकी प्रत्येक माििाला एक पत्नी आलि 

प्रत्येक पत्नीला एक पिी अिावा. जर प्रत्येक मािूि एक पत्नीिि राििो, िर प्रत्येकाला एक पत्नी आलि प्रत्येक स्त्ीला एक पिी 

अिेल. जो आपली पत्नी बदलिो लिला लिच्या पिी पािून वांलचि करिो आलि दिुर् या माििाला आपली पत्नी िोडिे आलि या 

िोडून ददलेलीला घेण्याची िांधी दिेो. माििाला लववाि करण्याची अलजबाि गरजच नािी, पि एकापेक्षा जास्ि बायका अिूच 

नयेि, कारि जर िो ििे करिो िर िे लपत्याच्या इच्छे लवरुद्ध करिो जी अिी आि ेकी एका पुरुर्ाने एका स्त्ी बरोबर एक व्िावे.  

 माििाांना त्याांच्या ऐलिक जीवनाच्या फायद्यािाठी लनमाषि कलेल्या, अलधकाराांची स्थापना, आलि त्या अलधकाराची 

मागिी पूिष करण्यािाठी त्याांच्या िपथा घेऊन एकमेकािी बाांधून घेिाि त्यािून लििरी आज्ञा मोडण्याचा मोि िोिो. ह्या 

मोिाला बळी पडिे टाळण्यािाठी माििाांनी लक्षाि ठेवले पालिजे की त्याांच्या जीवनािाठी कोित्यािी िते्तचे नािी िर िे दवेाचे 

ऋिी आििे. अलधकार् याांची मागिी म्ििजे नििा िमजली पालिजे पि, वाईटाचा प्रलिकार न करण्याच्या आज्ञे अनुिार, िते्तन े

मालगिलेली मालमत्ता आलि श्रम माििानी घेऊ द्यावे. पि त्याांनी त्याांच्या वागण्या लवर्यी प्रलिज्ञा करून िपथ घेऊ नये, कारि 

लादलेली िपथ वाईटाकडे नेिे. जो आपले जीवन लपत्याच्या इच्छेिच अिण्याि आि ेि ेओळखिो िो आपले वागिे प्रलिज्ञामध्य े

बाांधून टाकिे िकय नािी, कारि अिा मािूि आपले जीवन िवाषि जास्ि पलवत्र मानिो.  

 माििाांना चवथी आज्ञा मोडण्याचा मोि िोिो अिा लवचार करून की िे स्विः राग आलि िूड उगवून दिुर् याांना 

िुधारू िकिील. जर एखादा मािूि दिुर् याचा अपराध करिो, िर लोकाांना वाटिे की त्याला लिक्षा केली पालिजे आलि मानवी 

सयाय लनःपक्षपािी अििो.  



 या मोिाि पडण्याचे टाळण्यािाठी आम्िी लक्षाि ठेवले पालिजे की माििाांना एकमेकाांचा सयाय करण्यािाठी नव्ि े

िर एकमेकाांना वाचवण्यािाठी लनमाषि केले आिे, आलि िे एकमेकाांच्या अपराधाांचा सयाय करू िकि नािीि कारि िे स्विः 

दषु्टपिाने भरलेले आििे. िे एक गोष्ट करू िकिाि िी म्ििजे आपल्या िुद्धिा, क्षमािीलिा, आलि प्रेमाच्या उदािरिान े

दिुर् याांना लिकवू िकिाि.  

 माििाांना पाचवी आज्ञा मोडण्याचा मोि अिा लवचार करून िोिो की आपले स्विःचे दिेवािी आलि दिुर् या 

दिेाचे लोक यामध्ये फरक आिे, आलि म्ििून ि ेआवश्यक आि ेकी त्याांनी स्विःचे दिुर् या राष्ट्ा लवरुद्ध िांरक्षि केले पालिजे आलि 

त्याांची िानी केली पालिजे. या मोिाि पडण्यापािून वाचण्यािाठी ि ेकळिे आवश्यक आि ेकी िवष आज्ञाांचा िाराांि अिा आिे: 

कोििािी भेदभाव न करिा िवष माििाचे भले करिे, आलि अिा प्रकारे ज्याने जीवन आलि िवांना िखु ददले आि ेत्या लपत्याची 

इच्छा पूिष करिे. जरी दिुरे िुद्धा अिा भेदभाव करीि अििील, आलि जरी राष्ट्,े एकमेकाांना परकीय िमजून, युद्धावर जाि 

अििील, िरीिी लपत्याची इच्छा पूिष करण्या िाठी, प्रत्येक माििाने िवांचे आपल्या दिेािी युध्द करीि अिलेल्या दिेािील 

लोकाांचे दखेील भले केले पालिजे.  

 मानवी भ्रमाि िापडू नये म्ििून आम्िी भौलिक नव्िे िर आलत्मक जीवनाचा लवचार केला पालिजे. जर माििाला 

िमजले की जीवन फक्त आिा लपत्याच्या इच्छेिच अिण्याि आिे, िर उपािमार, ककवा दःुख िोिि,े ककवा मरि, त्याला 

भीिीदायक वाटिे िकय नािी. फक्त िो मािूिच खरे जीवन प्राप्त करिो जो प्रत्येक क्षिाला लपत्याची इच्छा पूिष करण्यािाठी 

आपले भौलिक जीवन िोडून द्यायला ियार अििो. आलि प्रत्येकाला ि ेिमजून येईल की खरे जीवन अिे आि ेकी त्याि मतृ्य ू

नािी, येिू म्ििाला: िाश्वि जीवन आिाच्या जीवना प्रमािे आि ेअिे िमजू नये. कारि लपत्याच्या इच्छेमधील खर् या जीवनाला 

स्थळ नािी ककवा काळ नािी.  

 जे लपत्याच्या इच्छे मधील जगण्याच्या खर् या जीवनािाठी जागे झालेले आििे त्याांच्यािाठी स्थळ नािी ककवा काळ 

नािी. िे लपत्यािि राििाि. जर आपल्यािाठी िे मेले अििील, िर लपत्यािाठी लजवांि आििे. म्ििून एक आज्ञा लिच्यामध्ये िवष 

िामाविे: ज्या प्रत्येकामध्ये जीवनाचा उगम आि ेत्या िवष माििाांवर प्रेम करा.  

 आलि येिू म्ििाला: ज्याची िुम्िी वाट बघिा आिाि िो जीवनाचा उगम लिस्ि आि.े त्या जीवनाच्या उगमाचे 

आकलन, ज्याच्यािाठी माििाि फरक नािी आलि काळ नािी ककवा स्थळ नािी, िो मानवाचा पुत्र आि ेज्याला मी लिकविो. 

जो माििाांपािनू त्या जीवनाच्या उगामाला िवष झाकून टाकिो िो मोि आिे. िो मोि-लेख लललििार् याांचा, पुस्िकी माििाांचा, 

आलि भौलिकिावाद्याचा-त्याला बळी पडू नका. िते्तचा मोि अििो, त्याला बळी पडू नका, आलि िवाषि जास्ि भयानक मोि, 

स्विःला िनािनी म्ििलविार् या धार्ममक गुरुांचा अििो. या िेवटच्या मोिापािून इिर िवाषपेक्षा जास्ि िावध रिा. कारि िे 

स्वअलभलर्क्त गुरु, िेच फक्त, खोट्या दवेाची पूजा रचून िुम्िाला खर् या दवेािून आलमर् दाखवून जाळ्याि ओढिाि. जीवनाच्या 

लपत्याची कृिीन ेिेवा करण्या ऐवजी, िे िब्दाांचा वापर करिाि, आलि आपि स्विः कािीिी न करिा िब्द लिकविाि. िुम्िी 

त्याांच्याकडून फक्त िब्दाांलिवाय कािी लिकू िकि नािी, आलि लपत्याला कृिी पालिजे अििे. िे कािीिी लिकवू िकि नािीि 

कारि त्याांना स्विःलाच कािी मािीि नािी, आलि फक्त स्विःच्या फायद्या िाठी स्विःला गुरु म्ििून स्थापण्याची इच्छा 

ठेविाि. परांिु िुम्िाला ठाऊक आिे की कोिीिी मािूि दिुर् याचा गुरु अिू िकि नािी. िवष मानवाचा एकच गुरु आिे-जीवनाचा 

प्रभू िी आकलनिक्ती. परांिु ि ेस्वयांिैलीचे गुरु, दिुर् याांना लिकविाि अिे िमजून, स्विःला खर् या जीवनापािून वांलचि ठेविाि 

आलि दिु=याांना िे िमजून घेण्यापािून अडविाि. ि ेलोकाांना लिकविाि की त्याांचा दवे बाह्य लवधींनी प्रिन्न िोईल, आलि 

त्याांना वाटिे की िे लोकाांना व्रि-वैकल्याने दवेाकडे आिू िकिील. त्याांना बाह्य गोष्टींची नचिा आिे. धमाषचा बाह्य अांगीकार 

त्याना िमाधान दिेो, पि लोकाांच्या हृदयाि काय चालले आि ेयाचा िे लवचार करीि नािीि. आलि म्ििून िे बािरेून िुांदर पि 



आिून दकळिवाण्या, िुिोलभि थडग्याांिारखे आििे. िब्दाि िे िांिाांचा आलि हुिात्म्याांचा आदर करिाि, पि अगदी िेच लोक 

आििे ज्याांनी िांिाांना पूवी छळले आलि ठार मारले आलि आिािी िांिाांना छळिाि आलि ठार करिाि. त्याांच्याकडूनच जगाचे 

िवष मोि येिाि कारि चाांगल्याच्या लमर्ाने िे वाईट लिकविाि.  

 त्याांनी लनमाषि केलेले वाईट ि ेदिुर् या िवांचे मूळ आिे, कारि िे जगािील िवाषि पलवत्र गोष्टीचे लवडांबन करिाि. ि े

त्याांची लबाडी करीि राििील आलि जगािील वाईट वाढविील, आलि िे बदलण्यािाठी पुष्कळ काळ जावा लागेल. परांिु अिी 

वेळ येईल की जेव्िा िवष चचेि आलि दवेाची बाह्य पूजा नष्ट िोईल, आलि जीवनाच्या एकाच दवेाची िेवा करण्यािाठी आलि 

त्याची इच्छा पूिष करण्यािाठी माििे जाििील, आलि प्रेमाने एक िोिील.  

१०  

 ज्यूांनी पालिले की येिूची लिकवि त्याांचा राष्ट्ीय धमष आलि त्याांचे राष्ट्ीयत्व नष्ट करील, आलि त्याच वेळी ददिले की 

िे लिचे खांडन करू िकि नव्ििे, म्ििून त्याांनी त्याला ठार मारायचे ठरवले. त्याचा लनष्पापपिा आलि प्रामािीकपिा त्याांना 

आडवा येि िोिा पि येिू कोित्यािी प्रकारे दोर्ी नििाांना त्याला ठार मारण्यािाठी उच्च याजक कैफािाने एक दखेावा ियार 

केला. कैफाि म्ििाला: िा मािूि लनष्पाप ककवा दोर्ी आि ेकी नािी याची चचाष करण्याची आम्िाला गरज नािी; आम्िी आपले 

लोक वेगळे ज्यू राष्ट् म्ििून रािावे की िुटून जावे आलि लवखरून जावे अिी आमची इच्छा आि ेयाचा लवचार करायला पालिजे. 

जर आम्िी या माििाला एकटे िोडले आलि त्याला ठार मारले नािी िर राष्ट् नाि पावेल आलि लोकाांची पाांगापाांग िोईल. या 

युलक्तवादाने लनिषय ठरला, आलि येिूला ठार मारावेच यािाठी िनािनी ििमि झाले; आलि िो जेरुिालेमाि ददििाच त्याला 

पकडण्याचा हुकूम त्याांनी लोकाांना ददला.  

 जरी त्याला ि ेमािीि िोिे िरी िुद्धा, येिू पािोव्िरच्या ििािाठी जेरुिालेमाि गेला. त्याच्या लिष्याांनी त्याला न 

जाण्यािाठी लवनलवले, पि िो म्ििाला: िनािसयाांना माझे जे करायची इच्छा आिे, आलि कोिीिी मािूि जे िवषकािी करील, 

त्यामुळे माझ्यािाठी ित्य बदलू िकिार नािी. जर मला प्रकाि ददििो िर मी कोठे आि ेव कोठे चाललो ि ेमला मािीि आिे. 

फक्त ज्याला ित्य कळलेले नििे त्याला किाची िरी भीिी ककवा किाचीिरी िांका वाटू िकिे. फक्त ज्याला ददिि नािी, िो 

अडखळिो. आलि िो जेरुिालेमाि गेला, रस्त्याि बेथानीला थाांबला. िेथे मेरीने मौल्यवान िेलाचा बुसदला त्याच्यावर ररकामी 

केला, आलि जेव्िा एवढे मौल्यवान िेल वाया घालवल्या बद्दल, लिष्य लिला दोर् देऊ लागले, िेव्िा येिू, त्याचा िारीररक मृत्य ू

जवळ आलेला आि ेि ेजािून, म्ििाला की लिने जे केलेले आि ेिी त्याच्या दफनाची ियारी आिे. जेव्िा त्याने बेथानी िोडले 

आलि जेरुिलेमला गेला िेव्िा जमाव त्याला भेटला आलि त्याच्या िोबि लनघाला, आलि ह्यामुळे त्याला ठार मारण्याच्या 

गरजेची िनािनी लोकाांची अजून अलधकच खात्री पटली. त्याांना त्याला पकडण्याची एक िांधी फक्त पालिजे िोिी. त्याला मालििी 

िोिे की, आिा कायद्या लवरुद्ध, त्याच्याकडून आलेला दकमान अलवचारी िब्द त्याच्या देिदांडािाठी वापरला जािार िोिा; परांि ु

अिे अिूनिी िो दवेळाि गेला आलि पुसिा त्याने ज्यूांची बळी दणे्याची आलि मद्याचा नैवेद्य दाखवण्याची दवेपूजा खोटी आि ेअि े

जािीर केले, आलि त्याने पुसिा त्याच्या लिकविीची घोर्िा केली. परांिु त्याची लिकवि, प्रेलर्िाांच्यावर आधारीि, अिी िोिी 

की िनािनी त्याला मृत्युदांड दणे्यािाठी, लविेर् म्ििजे पुष्कळ िामासय लोक त्याच्या बाजूला अििाांना उघड त्याने कायदा 

मोडल्याचा िोध घेऊ िकले नािीि. परांिु ििाला िेथे कािी परधमी लोक आले िोिे ज्याांनी येिूच्या लिकविी लवर्यी ऐकले 

िोिे, त्याच्या बरोबर त्यावर चचाष करायची त्याांची इच्छा िोिी. ि ेऐकून लिष्य भयभीि झाले. त्याांना भीिी वाटली की यिे ू

परधर्ममयाांिी बोलून स्विःचा घाि करील आलि लोकाांना भडकावील. प्रथम त्याांना परधर्ममयाांना येिचू्या िांपकाषि येऊ द्यायचे 

नव्ििे, पि नांिर त्याांनी ठरवले की ि ेत्याला िाांगावे या माििाांना त्याच्यािी बोलायचे आिे. िे ऐकल्यावर, येिू अस्वस्थ झाला. 



त्याला िमजले की त्याचे परधमीयाांिी बोलिे त्याने िांपूिष ज्यू कायदा नकाराल्याचे स्पष्ट करील, जे जमावाला त्याच्यापािून दरू 

नेईल, आलि लिरस्करिीय परधमीयाांिी िांबांध ठेवल्याने िो िनािसयाांना त्याला दोर् दणे्याची िांधी दईेल; आलि ि ेजािून िो 

क्षुब्ध झाला. परांिु त्याला ििेी मािीि िोिे की त्याचे जीलवि कायष माििाांना एकाच लपत्याचे पुत्र, त्याांची श्रद्धचे्या फरकाांलिवाय 

एकी ि ेस्पष्ट करण्यािाठी िोिे. त्याला मालिि िोिे की अिे करण्याची दकमांि म्ििून त्याला त्याचे िारीररक जीवन द्यावे लागेल 

परांिु िो िोटा माििाांना जीवनाची खरी िमज दईेल, आलि म्ििनू िो म्ििाला: जिा गव्िाचा दािा फळ येण्यािाठी नाि 

पाविो ििा मी, आलत्मक फळ लमळवण्यािाठी माझे िारीररक जीवन ददलेच पालिजे. जो आपले िारीररक जीवन घट्ट धरून 

ठेविो िो त्याचे खरे जीवन गमाविो, परांिु जो आपले िारीररक जीवन दणे्याि नाखुि अिि नािी िो खरे जीवन प्राप्त करिो. 

माझ्यापुढे जे वाट बघिे आिे त्यामुळे मी क्षुब्ध झालो आिे, पि आिा पयंि या घटकेची ियारी करण्याकरिा मी लजवांि रालिलो, 

मग जे करायलाच पालिजे िे मी करण्याचे किे टाळू? म्ििून आिा लपत्याची इच्छा माझ्यामधून व्यक्त िोऊ दे.  

 आलि परधमीय आलि ज्यू, लोकाांकडे वळून, येिूने उघडपिे जािीर केले जे त्याने खाजगीमध्ये फक्त लनकोदमेिला 

िाांलगिले िोिे. िो म्ििाला: माििाची जीवने त्याांचे वेगवेगळे पांथ आलि िरकारे याांच्यािि िवष बदललीच पालिजेि. िवष 

मानवी ित्ताधारी नािीिेच झाले पालिजेि. जीवनाच्या लपत्याचा पतु्र म्ििून माििाचा (गुिधमष) स्वभाव िमजने फक्त गरजेचे 

आि,े आलि िी िमज माििाांची िवष लवभागिी आलि ित्ताधारी नष्ट करिे आलि िवष माििाांना एक करिे. ज्यू म्ििाले: िू 

आमचा िांपूिष पांथ नष्ट करीि आिेि. आमचा कायदा एका लिस्िालवर्यी िाांगिो, पि िू फक्त माििाच्या पुत्रालवर्यी बोलिोि 

आलि म्िििोि की त्याला उांचावले जाईल. त्याचा अथष काय? त्यान ेउत्तर ददले: माििाच्या पुत्राला उांचाविे म्ििजे जे माििाि 

अलस्ित्वाि अििे त्या आकलनाच्या प्रकािाने जगिे, आलि जोपयंि प्रकाि आिे, त्या प्रकािाि जगिे. मी नवीन श्रद्धा लिकवीि 

नािी िर फक्त जे प्रत्येक माििाि त्याच्या स्विः मध्ये आिे िे त्याला मािीि अििे. प्रत्येक मािूि त्याच्या स्विः मधील जीवन 

जािून अििो, आलि प्रत्येक माििाला मािीि अििे की जीवनाच्या लपत्याने त्याला आलि िवष माििाांना जीवन ददले आिे. 

माझी लिकवि फक्त एवढीच आि ेलपिा आम्िाला िवांना दिे अिलेल्या जीवनावर माििाने प्रमे करावे. पुष्कळ अनलधकृि लोक 

येिूवर लवश्वाि ठेवीि िोिे; पि प्रलिद्ध आलि अलधकृि वगाषिील लोक त्याच्यावर लवश्वाि ठेवीि नव्ििे, कारि त्याांना जे त्याने 

िाांलगिले त्याचा वैलश्वक आिय मानायची इच्छा नव्ििी, आलि त्याची िात्पुरिी विषिूक काय आि ेयाचा लवचार िे करीि िोिे. 

त्याांना ददिले की त्याने लोकाांना त्याांच्यापािून वळवले आलि त्याला ठार मारायची त्याांची इच्छा िोिी; परांिु त्याला उघडपिे 

पकडायची त्याांना भीिी वाटि िोिी, आलि िे त्याांना गुप्तपिे करायचे िोिे-पि जेरुिलेमाि आलि ददविा नािी. आलि त्याच्या 

बारा लिष्याांपैकी एक, जुदाि इस्कारीअि, त्याांच्याकडे आला, आलि जेव्िा िो लोकाांपािून लाांब अिेल िेव्िा त्याांच्या गुप्तिरेाांना 

येिूकडे नेण्यािाठी त्याांनी त्याला लाच ददली. जुदािाने िे करण्याचे वचन ददले, आलि परि येिूकडे गेला, त्याचा लवश्वािघाि 

करण्याच्या योग्य िांधीची वाट बघि रालिला. ििाच्या पलिल्या ददविी येिूने त्याच्या लिष्याांिि पािोव्िर पाळला, आलि अिा 

लवचार करीि की येिूला त्याच्या दागाबाजीची जािीव नािी, त्याचा लवश्वािघाि करण्याच्या िांधीची वाट पिाि ज्युदाि 

त्याांच्या िोबि रालिला. परांिु येिूला मािीि िोिे की ज्युदािाने त्याला लवकले िोिे, आलि जिे िे िवष मेजावर बिले त्याने 

भाकर घेिली, िी बारा िुकड्याि मोडली, आलि प्रत्येक लिष्याला एक िुकडा ददला, इिराांप्रमािे ज्युदािालािी ददला, आलि 

कोिाचे नाव न घेिा, म्ििाला: घ्या, खा माझे िरीर. नांिर त्याने वाईनने भरलेला पेला घेिला, ज्युदािािि, िो त्यान,े 

लपण्यािाठी िवानंा ददला. आलि म्ििाला: िुमच्या पैकी एकजि माझे रक्त िाांडील. माझे रक्त प्रािन करा. नांिर िो उठला आलि 

िवष लिष्याांचे पाय धुिले, आलि जेव्िा त्याने ि े केले िेव्िा िो म्ििाला: मला ठाऊक आि े की िुमच्यापैकी एकजि ठार 

मारण्यािाठी माझा लवश्वािघाि करिार आिे आलि माझे रक्त िाांडिार आिे, िरी मी त्याला खाऊ घािले आलि त्याला प्यायला 



ददले आलि त्याचे पाय धुिले. जे िुम्िाला इजा करिाि त्याांच्यािी किे वागावे िे दाखवण्यािाठी मी ि े केले. जर िुम्िी अिे 

वागलाि िर िुम्िी िुखी व्िाल. आलि त्याांच्या पैकी लवश्वाि घािकी कोि आिे िे िवष लिष्य लवचारायला लागले. पि येिूने 

त्याचे नाव िाांलगिले नािी, यािाठी की िे त्याच्या लवरुद्ध जाऊ नयेि. िथालप जेव्िा अांधार वाढला, येिूने ज्युदािकडे लनदिे 

केला आलि त्याचवेळी त्याला दरू जायाला िाांलगिले, आलि ज्युदाि मेजावरून उठला आलि दरू गेला आलि कोिीिी त्याला 

थाांबवले नािी. नांिर येिू म्ििाला: मी मानवाच्या पुत्राला उांचाविे अिे म्िििो त्याचा िाच अथष आिे. माििाच्या पुत्राला 

उांचाविे म्ििजे त्याच्यावर लपत्यािारखी द्या करिे जे आपल्यावर प्रेम करिाि त्याांच्यावरच नािी िर िवष माििाांवर, ज े

आपल्याला इजा करिाि त्याांच्यावर िुद्धा. म्ििून माझ्या लिकविीवर वाद करू नका, िनािनी करिाि ििे त्यािील िुकडे 

उचलू नका, िर मी करिो ििे करा आलि आिा मी िुमच्या डोळ्यािमोर केले ििे करा. िी एक आज्ञा मी िुम्िाला दिेो: 

माििाांवर प्रेम करा. माझी िवष लिकवि िी आि ेकी माििाांवर नेिमी प्रेम करा आलि िेवट पयंि करा. त्यानांिर, येिूला भीिी 

वाटली, आलि िो त्याच्या लिष्याांिि अांधाराि अिलेल्या बागेि आडरस्त्याला गेला. आलि रस्त्याि िो त्याांना म्ििाला: िुम्िी िवष 

चांचल आलि लभत्रे आिाि; जर िे मला पकडण्यािाठी आले िर िुम्िी िवष दरू पळून जाल. त्यावर पीटरने उत्तर ददले: नािी, मी 

िुम्िाला कधीच िोडिार नािी आलि मृत्यूपयंि िुद्धा िुमचे रक्षि करीन. आलि दिुरे लिष्यिी िवष ििेच म्ििाले.  

 िेव्िा येिू म्ििाला: जर ििे आि,े िर मग रक्षिाची ियारी करा, िुमचे स्विःचे रक्षि करायला िस्त् घ्या आलि 

अन्न पुरवठा जमा करा, कारि आम्िाला भूलमगि व्िायचे आिे. लिष्याांनी उत्तर ददले की त्याांच्याजवळ दोन िुरे आििे. जेव्िा 

येिूने िुर् याांचा उल्लेख ऐकला, िेव्िा त्याला अलििय दखुः झाले. आलि एकाांि जागी जाऊन त्याने प्राथषना करायला िुरुवाि केली 

आलि लिष्याांनी ििेच करावे अिी िीव्र इच्छा व्यक्त केली, परांिु त्याांना त्याचे िमजले नािी. येिू म्ििाला: माझ्या लपत्या-

आत्म्या! माझ्यामधील िा मोिाबरोबरचा झगडा िांपव. िुझी इछा पूिष करण्यािाठी मला दढृ कर. माझ्या िारीररक जीवनाच े

रक्षि करण्याच्या माझ्या स्विःच्या इच्छेवर माि, आलि वाईटाचा लवरोध न करण्याच्या-िुझ्या इच्छे प्रमाि मला केले पालिजे. 

लिष्याांना िरीिी िमजले नािी. आलि िो त्याांना म्ििाला: िरीराचा लवचार करू नका, िर िुमच्यामधील आत्म्याला उांचावा; 

आत्म्यामध्ये िक्ती आि,े पि िरीर दबुषल आिे. आलि पुसिा िो म्ििाला: माझ्या लपत्या! जर दखुः ििन करायचेच आिे, िर िे 

येऊ द:े पि दखुः ििन करण्याि मला एकच गोष्ट फक्त पालिजे, िी म्ििजे माझ्या मध्ये माझी नव्िे, िर िुझी इच्छा पूिष व्िावी. 

लिष्याांना िमजले नािी. आलि पुसिा िो मोिािी झगडला आलि िेवटी त्याच्यावर माि केली; आलि त्याच्या लिष्याांजवळ येि िो 

म्ििाला: आिा ि ेठरले आिे, िुम्िी लवश्राांिी घेऊ िकिा. मी लढिार नािी, िर या जगािील लोकाांच्या िवाली मला स्विःला 

करिार आिे.  

११  

 आलि येि,ू स्विः मृत्यूिाठी ियार आिोि अिे वाटल्यावर, स्विःचा त्याग करण्याि लनघाला, परांिु पीटरने त्याला 

थाांबवले आलि िो कोठे जाि आि ेम्ििून लवचारले. येिूने उत्तर ददले: मी जेथे जाि आि ेिेथे िू जाऊ िकि नािीि. मी मृत्यूिाठी 

ियार झालो आि,े परांिु िू त्यािाठी अजून ियार नािीि. पीटर म्ििाला: मी िुमच्या िाठी आिा माझा जीव द्यायला ियार 

आि.े येिूने उत्तर ददले: एखादा मािूि कोििीिी प्रलिज्ञा करू िकि नािी. आलि िो त्याच्या िवष लिष्याांना म्ििाला: मला 

मािीि आि ेकी मृत्यू माझी वाट बघि आिे, परांिु मी लपत्याच्या जीवानाि लवश्वाि ठेविो आलि त्यामुळे त्याची मला भीिी 

वाटि नािी. माझ्या मृत्यूने लवचललि िोऊ नका, पि खर् या दवेावर आलि जीवनाच्या लपत्यावर लवश्वाि ठेवा, आलि मग माझा 

मृत्यू िुम्िाला भीिीदायक वाटिार नािी. जर मी जीवनाच्या लपत्यािी एकरूप अिेन, िर मग मला जीवनापािून वांलचि केले 

जाऊ िकिार नािी. ि ेखरे आि ेकी मृत्यू नांिर माझे जीवन कोठे आलि काय अिेल िे िुम्िाला मी िाांगिार नािी, परांिु मी 



िुम्िाला खर् या जीवनाचा मागष दाखविो. माझी लिकवि िे जीवन काय अिेल िे िुम्िाला िाांगिार नािी, पि िी त्या जीवनाची 

फक्त खरी वाट उघड करिे, जी लपत्यािी एकरूपिे मध्ये आिे. लपिा िा जीवनाचा उगम आिे. माझी लिकवि िी आि े की 

माििाने लपत्याच्या इच्छेि जगावे आलि िवष लोकाांच्या भल्यािाठी आलि जीवनािाठी त्याची इच्छा पूिष करावी. जेव्िा मी 

लनघून जाईन िेव्िा िुमचे ित्याचे ज्ञान िाच िुमचा गुरु अिेल. माझी लिकवि आचरिाि आििाांना िुम्िी लपत्यामध्ये आलि 

िुम्िी ित्यामध्ये आिाि अिे नेिमी वाटेल. जो लपिा िमुच्यामध्ये आिे. आलि जीवनाचा लपिा िमुच्या स्विःमध्ये आि े िे 

कळल्यावर, िुमच्यापािून कािीिी लिरावून घेऊ िकिार नािी अिा िाांिीचा िुम्िाला अनुभव येईल. आलि म्ििून िुम्िाला जर 

ित्य मािीि अिेल आलि त्याप्रमािे जगि अिाल, िर माझा मृत्यू ककवा िुमचा स्विःचा मृत्यू िुम्िाला भीिीदायक वाटिार 

नािी.  

 माििे त्याांना स्विःला वेगवेगळे मानव, प्रत्येक जि त्याची स्विःची जगण्याची वेगळी इच्छा अिलेले िमजिाि, 

पि िो फक्त एक भ्रम आिे. फक्त खरे जीवन िे आि ेकी जे लपत्याची इच्छा िा जीवनाचा उगम आिे िे जाििे. माझी लिकवि िी 

जीवनाची एकरूपिा उघड करिे, आलि जीवन वेगवेगळे वाढलेले नव्ि े िर एकच झाड ज्याच्यावर िवष फाांद्या वाढिाि अि े

जीवन िादर करिे. जो लपत्याच्या इच्छेप्रमािे मुख्य झाडाच्या फाांदी प्रमािे जगिो िो फक्त लजवांि राििो; जो स्विःच्या इच्छे 

प्रमािे जगण्याची इच्छा धरिो िो झाडापािून िुटलेल्या फाांदी प्रमािे मरून जाईल. लपत्याने मला चाांगले करण्यािाठी जीवन 

ददले आिे, आलि मी िुम्िाला चाांगले करण्यािाठी जगायला लिकवले आिे. जर िुम्िी माझ्या आज्ञा पाळाल िर िुम्िी िुखी व्िाल, 

आलि माझ्या िवष लिकविीचे िार जी िाांगिे िी िाधी आज्ञा म्ििजे िवष माििानी एकमेकाांवर प्रेम करावे. आलि प्रेम म्ििज े

िारीररक जीवनाचा दिुर् यािाठी त्याग करिे: दिुरी वेगळी व्याख्या नािी. आलि माझा प्रेमाचा कायदा पाळिाांना िो िुम्िी 

कािी न िमजिा मालकाच्या आज्ञा पाळिार् या गुलामा िारखा पाळिार नािी; िर िुम्िी माझ्या िारखी स्विांत्र माििे म्ििनू 

जगाल, कारि जीवनाच्या लपत्याच्या ज्ञानािून विाि येिारा जीवनाचा उद्देि मी िुम्िाला स्पष्ट केला आिे. अपघािाने लनवडली 

म्ििून नािी, िर माझी लिकवि िेच फक्त ित्य आिे ज्याच्यामुळे माििे मुक्त केली जािील म्ििून िुम्िी िी स्वीकारली.  

 जगाची लिकवि आि ेकी माििाांनी एकमेकाांिी वाईट वागावे. पि माझी लिकवि आि ेकी त्याांनी एकमेकाांवर प्रेम 

कराव.े म्ििून जग जिा माझा केला ििा िुमचा द्वरे् करील. जगाला माझी लिकवि िमजि नािी आलि म्ििून िुमचा छळ 

िोईल आलि दवेाची िेवा करिो अिे िमजून िुम्िाला इजा केली जाईल. त्याचे आश्चयष वाटून घेऊ नका, पि िे ििेच अििार 

आि ेि ेिमजून घ्या. जग खरा दवे न िमजल्यान,े िुमचा छळच करील, परांिु िुम्िी ित्यच जािीर केले पालिजे. त्यानी मला ठार 

मारल्यावर िुम्िी दःुखी व्िाल, परांिु त्याांनी मला ित्य जािीर केले म्ििून ठार मारलेले अिेल, आलि माझा मृत्यू ित्याच्या 

बळकटी िाठी आवश्यक आिे. जेथे मी ित्यापािून मागे िटिार नािी, िो माझा मृत्यू िुम्िाला बळ देईल, आलि िुम्िाला ित्य 

काय आलि अित्य काय आलि अित्याच्या आलि ित्याच्या ज्ञानाचा पररिाम िमजेल. िुम्िाला िे िमजेल की आत्म्याच्या 

जीवनाि न ठेविा आलि िारीररक जीवनाि माििाांनी लवश्वाि ठेविे िा खोटेपिा आिे, आलि िे ित्य लपत्यािी एकरूप 

िोण्याचा भाग आि ेज्याचा पररिाम म्ििून आत्म्याचा िरीरावर लवजय िोिो. जेव्िा मी िारीररक जीवनाि िुमच्यािि यापुढे 

निेन िेव्िा, माझा आत्मा िमुच्यािि अिेल; परांिु िवष माििाांिारखे िुमच्यामध्ये आत्म्याचे बळ िुम्िाला नेिमीच जािविार 

नािी. कािीवेळा िुम्िी अिक्त व्िाल आलि आत्म्याचे बळ घालवून बिाल आलि मोिाि पडाल, आलि कािीवेळा िुम्िी खर् या 

जीवनािाठी जागृि व्िाल. अनेक िािाांची िरीराची गुलामलगरी िुमच्यावर येईल, परांिु कािी काळापुरिा; ज्याप्रमािे बाळाच्या 

जसमाच्यावेळी एखादी स्त्ी दःुख ििन करिे आलि एका माििाला या जगाि आिल्याचा लिला आनांद िोिो त्याच प्रमािे िुम्िी 

दःुख ििन कराल आलि पुसिा आत्म्यामध्ये पुनस्थाषलपि व्िाल. िाच अनुभव िुम्िाला येईल जेव्िा िरीराने गुलाम बनवले अििा 

िुम्िी आत्म्याने पुसिा उठाल, आलि अिा आनांदाचा अनुभव घ्याल की िुम्िाला त्याच्यापेक्षा जास्ि किाचीिी इच्छा िोिार 



नािी. ि ेअगोदरच जािून घ्या: छळ, आिला िांघर्ष, आलि आत्म्याच ेनैराश्य अिूनिी, आत्मा िुमच्यामध्ये लजवांि अििो आलि 

एक खरा देव म्ििजे मी उघड केलेले लपत्याच्या इच्छेचे ज्ञान िोय.  

 आलि लपिा, आत्मा याला िांबोधून येिू म्ििाला: िू मला आज्ञा ददली िोिी िे मी केलेले आिे, आलि लोकाांना उघड 

केले आि े की िू िवष गोष्टींचा उगम आििे, आलि त्याांना माझे िमजले आिे. मी त्याांना लिकवले आि ेकी िे िवष एका अनांि 

जीवनाच्या उगमाांिून आलेले आिेि आलि म्ििून िे िवष एक आििे, आलि जिा लपिा माझ्यामध्ये आलि मी लपत्यामध्ये आिे, 

ििेच िे िुद्धा माझ्यािी आलि लपत्यािी एक आििे. मी त्याांना ििेी उघड केले आिे की िू जिे प्रेमाने त्याांना या जगाि पाठवले 

आििे, ििी त्याांनी िुद्धा या जगाची प्रेमाने िेवा करावी.  

१२  

 जेव्िा येिूने त्याच्या लिष्याांिी बोलिे िांपवले, िेव्िा िो उठला आलि, पळून जािे ककवा स्विःचा बचाव करण्या 

ऐवजी, ज्युदािाला भेटायला गेला जो त्याला पकडण्यािाठी िैलनकाांना घेऊन येि िोिा. येिू त्याच्या जवळ गेला आलि िो का 

आलेला आि ेम्ििून लवचारले. परांिु ज्युदािाने उत्तर ददले नािी आलि िैलनकाांचा एक जमाव त्याचा भोविी जमला. पीटर त्याचे 

रक्षि करायला धावला आलि, एक िुरा काढून, लढू लागला. पि येिूने त्याला थाांबवले आलि जो िुर् याने लढिो िो िुर् यानेच 

नाि पाविो अिे म्ििि त्याला िुरा टाकून द्यायला िाांलगिले. मग िो जे त्याला पकडण्यािाठी आले िोिे त्याांना म्ििाला: मी 

आिा पयंि िुमच्यामध्ये एकटा लनभषयपिे वावरलो आिे, आलि आिा मला भीिी वाटि नािी, िुम्िाला जे बरे वाटेल िे करण्या 

िाठी मी मला स्विःला िुमच्या िवाली करीि आिे. आलि त्याचे िवष लिष्य पळून आलि त्याला िोडून गेले. नांिर िैलनकाांच्या 

अलधकार् याने येिूला बाांधण्याचा आलि पूवीचा उच्च धमषगुरू अिलेल्या अनाि कडे नेण्याचा हुकूम िोडला, जो त्यावर्ी उच्च 

धमषगुरू िोिा आलि ज्याने येिूला ठार मारण्यािाठी खोटी िबब रचली िोिी त्या कैफािाच्याच घराि अनाि रिाि िोिा: िी 

िबब अिी की, जर त्याला ठार मारले नािी िर िांपूिष राष्ट् नाि पावेल. येिू, स्विः लपत्याच्या इच्छेि अिल्याचे जािवून, 

मृत्यूिाठी ियार िोिा आलि त्यानी त्याला पकडले िेव्िा त्याने लवरोध केला नािी, आलि िे त्याला दरू नेि अििाांना भ्याला 

नािी; परांिु जो िोच पीटर ज्याने आिाच येिूला खात्री ददली िोिी की िो त्याला नाकारण्या ऐवजी मरेल, िोच पीटर ज्यान े

येिूचे रक्षि करण्याचा प्रयत्न केला िोिा, आिा जेव्िा त्याने पालिले की येिूला लिक्षा करण्यािाठी नेि आििे िेव्िा आपल्यालािी 

लिक्षा करायला नेिील म्ििून घाबरला, आलि िो येिू बरोबर नव्ििा का अिे द्वार पालाने जेव्िा लवचारले, िेव्िा त्याला 

नाकारले आलि त्याला िोडून गेला. फक्त नांिर, जेव्िा कोंबडा आरवला, िेव्िा येिूने त्याला िाांलगिलेले िवष त्याला िमजले. 

त्याला िमजले की िरीराचे दोन मोि आििे-भीिी आलि स्वाथष-आलि जेव्िा बागेि प्राथषना केली आलि लिष्याांना प्राथषना 

करायला िाांलगिली िेव्िा त्याांना येिूने लवरोध केला िोिा. आलि आिा िो, पीटर, येिूने ज्या लवरुद्ध त्याला धोकयाचा इिारा 

ददला िोिा त्या दोन मोिाला बळी पडला: त्याने वाईटाचा प्रलिकार करण्याचा प्रयत्न केला आलि ित्याचे रक्षि करण्यािाठी 

लढायला आलि िो स्विः वाईट करायला ियार झाला िोिा; आलि आिा िारीररक दःुख ििनाच्या भीिीने त्याच्या प्रभूला त्यान े

नाकारले िोिे. जेव्िा लिष्याांनी त्याच्या रक्षिािाठी दोन िुरे ियार ठेवले िोिे िेव्िा प्रथम जेरुिालेमाि लोकाांपुढे जेव्िा 

परधमीय त्याच्यािी बोलू इलच्छि िोिे, आलि आिा िैलनकाांपुढे जेव्िा त्याांनी त्याला बाांधले आलि दफयाषद चालवण्यािाठी नेले 

िेव्िा येिू लढण्याच्या मोिाला ककवा भीिीच्या मोिाला बळी पडला नािी. येिूला कायफाि िमोर आिण्याि आले, ज्यान े

त्याला त्याच्या लिकविी लवर्यी प्रश्न लवचारायला िुरुवाि केली. परांिु कायफािाला येिूच्या लिकविी लवर्यी कािी िोध 

घ्यायचा निून त्याला गुसिगेार ठरवायचे आि ेि ेजािून, येिूने त्याला उत्तर ददले नािी, पि म्ििाला: मी कािी लपवलेले नािी 

आलि आिा कािीिी लपविार नािी: जर िुला माझी लिकवि काय आि े िी जािून घ्यायची इच्छा अिेल, िर ज्याांनी िी 



ऐकलेली आि ेआलि िमजून घेिली आि ेत्याांना लवचार. या उत्तरावर उच्च धमषगुरुच्या िेवकाने त्याच्या थोबाडाि मारली. येिून े

त्याला लवचारले त्याने त्याला का मारले, पि त्या माििाने त्याला उत्तर ददले नािी आलि त्या उच्च धमषगुरुने िुनाविी चालू 

ठेवली. येिू ज्यूांची श्रद्धा नष्ट करण्याची बढाई मारीि िोिा अिे पुरावे दिेारे िाक्षीदार आिण्याि आले. आलि उच्च धमषगुरुने 

येिूला प्रश्न लवचारले, पि िे कािी लिकण्यािाठी लवचारीि नािीि, पि फक्त िे दाखवण्यािाठी की िी सयाय िुनाविी आि ेिे 

पाहून, त्याने कािीच उत्तर ददले नािी. मग त्या उच्च धमषगुरुने त्याला लवचारले: मला िाांग, िू दवेाचा पुत्र, लिस्ि आििे का? येिू 

म्ििाला: िोय मी लिस्ि आिे, एक देवाचा पुत्र; आलि माझा छळ करिाांना आिा िुम्िी पािाल मानवाचा पुत्र किा देवािारखा 

आि.े  

 उच्च धमषगुरुला िे िब्द ऐकिाांना आनांद झाला आलि िो दिुर् या सयायमूिींना म्ििाला: त्याला दोर्ी ठरवण्याि ि े

िब्द पुरेिे नािीि काय? आलि ि े सयायमूिी म्ििाले: िे पुरेिे आििे: आम्िी त्याला मृत्युदांड दिे आिोि. आलि जेव्िा िे अिे 

म्ििाले िेव्िा, लोक येिूवर िुटून पडले आलि त्याला मारायला, त्याच्या िोंडावर थुांकायला, आलि त्याचा अपमान करायला 

त्याांनी िुरुवाि केली. िो िाांि रालिला.  

 त्यावेळी कोिालािी ठार मारण्याचा ज्यूांना अलधकार नव्ििा: त्यािाठी त्याांना रोमन राजपालाकडून परवानगी 

घेण्याची गरज िोिी. म्ििून येिूला त्याांच्या सयायालयाि दोर्ी ठरवून आलि त्याची बदनामी करून, त्याांनी त्याला रोमन 

राजपाल लपलािाकडे अिािाठी नेले की त्याने त्याला मृत्युदांडाची लिक्षा करण्याची आज्ञा द्यावी. लपलािाने लवचारले की िे 

येिूला का ठार मारू इलच्छिाि, आलि त्याांनी उत्तर ददले की िो एक गुसिेगार आिे. लपलाि म्ििाला जर अिे अिेल िर, त्याांनी 

त्याांच्या स्विःच्या कायद्या प्रमािे त्याचा सयाय करावा. िे म्ििाले: आम्िाला अिे पालिजे की िुम्िी त्याला मृत्युची लिक्षा द्यावी, 

कारि िो रोमन िीझर पुढे दोर्ी आि:े िो दिेद्रोिी आिे, िो लोकाांना भडकाविो, त्याांना लिझरचे कर द्यायला मना करिो, 

आलि स्विःला ज्यूांचा राजा िांबोधिो. लपलािाने येिूला त्याच्या िमोर बोलावले, आलि म्ििाला: याचा अथष काय-िू ज्यूांचा राजा 

आििे काय? येिू म्ििाला: िुम्िाला माझे राज्य काय आिे िे खरोखर जािून घ्यायची इच्छा आिे, की िुम्िी फक्त उपचार म्ििून 

लवचारिा? लपलािाने उत्तर ददले: मी ज्यू नािी, आलि िू स्विःला ज्यूांचा राजा म्ििविोि की नािी ह्या मुळे मला कािी फरक 

पडि नािी, परांिु मी िुला लवचारिो िू कोि आििे आलि िे िुला राजा का म्िििाि? येिूने उत्तर ददले: िे खरे िाांगिाि की मी 

स्विःला राजा िांबोधिो. मी खरोखरच एक राजा आिे, पि माझे राज्य पृर्थवीवरचे नािी, िे स्वगीय आि.े पृर्थवीवरच्या 

राज्याांकडे िैसय अििे आलि िे युध्दावर जािाि आलि लढिाि, परांिु िुम्िी पाििा आिाि त्याांनी मला बाांधले आि ेआलि मारले 

आि ेआलि मी लवरोध केला नािी. मी एक स्वगीय राजा आि ेआलि माझे िामर्थयष आत्म्याि आिे.  

 लपलाि म्ििाला: म्ििजे ि ेखरे आि ेकी िू स्विःला राजा िमजिोि? येिूने उत्तर ददले: िुम्िाला स्विःला िे मािीि 

आि.े प्रत्येकजि जो आत्म्याने जगिो िो स्विांत्र अििो. मी त्यानेच फक्त जगिो, आलि जर आत्म्याने जगले िर िे स्विांत्र आििे 

फक्त ि ेित्य दाखवण्यािाठी मी लोकाांना लिकविो. लपलाि म्ििाला: िू ित्य लिकविोि, पि ित्य काय आिे िे कोिालािी 

मािीि नािी. प्रत्येकाचे त्याचे स्विःचे ित्य अििे. आलि ि े म्िटल्या नांिर िो येिुपािून दरू वळला आलि पुसिा परि ज्युांकडे 

गेला, आलि म्िािाला: मला या माििाि कािीिी गुसिेगारी िापडली नािी. मी त्याला मृत्युदांड द्यावा अिी िुमची इच्छा का 

आि?े प्रमुख धमषगुरू म्ििाले: त्याला लिक्षा झाली पालिजे कारि िो लोकाांि अिाांििा लनमाषि करिो. मग लपलािाने प्रमखु 

धमषगुरू िमोर त्याची चौकिी िुरु केली, पि ि ेिवष उपचारा िाठी आि ेि ेपाहून, येिूने कािीिी उत्तर ददले नािी. मग लपलाि 

म्ििाला: मी एकटा त्याला दोर्ी ठरवू िकि नािी. त्याला िरेोदाकडे सया.  



 िरेोदािमोरच्या िुनाविीि, येिूने पुसिा प्रमुख धमषगुरुां च्या आरोपाांना उत्तर ददले नािी, आलि िरेोदाने येिू एक 

लनरथषक मािूि ठरवून उपिािाने त्याला लाल झगा घालायचा हुकूम िोडला आलि परि लपलािाकडे पाठवले. लपलािाला येिूची 

द्या आली आलि त्याला फक्त ििालनलमत्त क्षमा करण्यािाठी िो मुख्य धमषगुरूां चे मन वळवू लागला. पि िे त्याांच्या मागिीवर 

ठाम रालिले, आलि िे िवष, आलि त्याांच्या बरोबर अिलेले लोक, येिूला िुिावर लखळण्यािाठी ओरडले. लपलािाने पुसिा येिूला 

िोडून दणे्यािाठी त्याांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला, पि धमषगुरू आलि लोक ओरडले की त्याला लिक्षा झालीच पालिजे. िे 

म्ििाले: िो स्विःला दवेाचा पुत्र म्ििवण्याचा अपराधी आि.े लपलािाने येिूला पुसिा त्याच्याकडे बोलावले, आलि लवचारले: ि ू

स्विःला दवेाचा पुत्र म्ििविोि त्याचा अथष काय? िू कोि आििे? येिूने कािीच उत्तर ददले नािी. िेव्िा लपलाि म्ििाला: िुला 

लिक्षा करण्याचा ककवा िोडून दणे्याचा अलधकार मला अििाांना ि ू मला उत्तर देि नािीि ि े किे काय? येिूने उत्तर ददले: 

िुम्िाला माझ्यावर कोििाच अलधकार नािी. िवष अलधकार वरून आि.े आलि लपलािाने लििर् याांदा येिलूा मोकळे िोडण्यािाठी 

ज्यूांचे मन वळलवण्याचा प्रयत्न केला, पि िे त्याला म्ििाले: जर ज्याला आम्िी िीझर लवरुद्ध बांडखोर म्ििून दोर्ी ठरवले आिे, 

या माििाला िुम्िी लिक्षा केली नािी िर िुम्िी लिझरचे लमत्र निनू ित्रू आिाि. आलि ि ेिब्द ऐकल्यावर लपलािाने माघार 

घेिली आलि येिूला लिक्षा करण्याची आज्ञा ददली. परांिु त्याांनी प्रथम त्याचे कपडे फाडले आलि त्याला झोडपले, आलि नांिर 

पुसिा त्याला लाल झगा घािला. आलि त्याांनी त्याला मारले आलि त्याचा अपमान केला आलि त्याचा उपिाि केला. नांिर त्याांनी 

त्याला त्याच्या लिक्षेच्या जागे पयंि एक कू्रि वाहून नेण्यािाठी ददला, आलि िेथे त्याांनी त्याला िुिावर लखळले, आलि िो 

िुिावर टाांगलेला अििाांना त्याांनी त्याचा उपिाि केला. आलि या उपिािाला येिूने उत्तर ददले: लपत्या, त्याांना यािाठी लिक्षा 

करू नकोि, िे काय करिाि ि ेत्याांना िमजि नािी. आलि नांिर, जेव्िा िो अगोदरच मृत्युच्या जवळ िोिा, िो म्ििाला: माझ्या 

लपत्या! माझा आत्मा मी िुझ्या जबाबदारीवर िोपविो. आलि त्याने आपले िीर झुकवून िेवटचा श्वाि िोडला.  
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