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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आह े

 

उत्तरे साधकाांच्या प्रश्ाांची           

रचययता : यिककता राजेश पाटील 
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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

उत्तर ेसाधकाांच्या प्रश्ाांची  

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव दवद द्या 

ई सवशहत्य लव आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त 

करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत 

ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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उत्तरे साधकाांच्या प्रश्ाांची 

यिककता राजेश पाटील 

पत्ता : १०९, वाांगणी हाईटस,् बदलापूर िेरळ हायव,े पूिम 

हॉटेलजवळ, वास्तुकार िगर, वाांगणी (पवूव), यज. ठाण.े 421503 

फो. न. : ८६८९९५४८०६ 

e-mail shaktileelanikita@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखकेकडे सुरखित 

असून पुस्तकाचे खकिं र्ा त्यातील अिंशाचे पुनरु्वद्रण र्ा नाट्य, 

खचत्रपट खकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी लेखखकेची लेखी 

परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यास कायदेशीर 

कारर्ाई (दिंड र् तुरुिं गर्ास) होऊ शकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 

read with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. 

Copyright protection in India is available for any 

literary, dramatic, musical, sound recording and 

artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s 

copyright in a work is recognised even without 

registration. Infringement of copyright entitles the 

owner to remedies of injunction, damages and 

accounts  
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प्रकविक  :ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  

www. esahity.com 

esahity@gmail.com 

eternity, G1102,  

eleventh floor,  

eastern express highway,  

Thane. 400604 

 

प्रकविन : ३० ऑगस्ट २०२१ (कृष्णजन्माष्टमी १९४३) 

 

©esahity Pratishthan®2021 

 
 
 

o शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

o आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्र्ा करू िकतव.  

O ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त 

कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची लेखी 

परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े   
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उत्तरे साधकाांच्या प्रश्ाांची 

 

 

-शनशकतव रवजेि पवटील  
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पररचय 

नाव:-वनवकता राजेश पाटील.  

वाांगणीत वास्तव्य. 

“कुमारी शविलीला” या 

नावान े कववता लेख कथाांचे 

लेखन. 

कथालेखन काव्यवाचन अशा 

स्पर्ाांत सविय सहभाग. 

वाङमयीन पररचय:-१) सांस्कृत चांविका अशा मावसकात 

श्लोक लेखन. 

२)ववद्याववकास सांस्थेच्या वावषिकात( साांवत्सररकात) 

रौप्य महोत्सवावनवमत्त “िौपदीचे आत्मकथन” हा लवलत 

लेख व “मनाचे प्रदषूण” ही कववता व “बायको नावाचां 

अजब रसायन” ही ववनोदी कथा प्रकावशत. 
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३) वटळकनगर साांस्कृवतक महोत्सवावनवमत्त “िौपदीचे 

स्वगत” ह्या एकपात्ी प्रयोगाचे वेशभषूा-प्रयोगलेखन- 

फासिलेखन व सादरीकरणाचा एकवत्त मेळ. 

४) बदलापरूच्या कववसांमेलनात कववरुपात काव्यवाचन. 

५) अवस्मता या हस्तवलवखत साांवत्सररकात “नाट्याचायि 

कृष्णाजी प्रभाकर खाविलकर” या लेखाचे लेखन. 

६)मानवववद्या ववभागात “वाचनसांस्कृती : विवजटल आवण 

इलेक्ट्रॉवनक ग्रांथालयाचे महत्त्व” या ववषयावर सांशोर्न. 

७) वनबांर् स्पर्ाांमध्ये प्रथम िमाांक. 

वाचन:- मी आजपयांत ववववर् प्रकारची पसु्तके वाचली 

आहते.त्यातील सगळ्यात जास्त महाभारताची पसु्तकां  

आहते. 

वशक्षण:- एसवाय बीए. 

फोन नांबर:- ८६८९९५४८०६ 👸 👰 👸  
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अपवणपखत्रका 

माझ्या गरुू आवण माता असणाऱ्या व मला वारांवार 

मागिदशिन करणाऱ्या, माझ्या प्रत्येक प्रश्ाांची उत्तरे 

दणेाऱ्या, माझ्यावर  वनताांत प्रेम करणाऱ्या माझ्या 

आईला व गरुूला –  

सौ. जननीमाई   

याांच्या चरणी सौहादािने अपिण! 

तझुी वशष्या व पतु्ी,                                 

कुमारी शक्तिलीला.🌻 🌹🌷🌺🌼  
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मनोदय 

मे २०२० पासनू मला ववववर् प्रकारच ेप्रश् पिू लागले, 

तेव्हा जननीमाई ांच्या प्रेरणेने मला उत्तरे स्फुरु लागली. 

जननीमाई ांनी मला ती प्रश्ोत्तरे वलहून ठेवायला 

साांवगतले. त्या म्हणाल्या, “ शविलीला, त ूही प्रश्ोत्तरे 

वलहून ठेव, ही प्रश्ोत्तरे नवोवदत सार्काांना उपयिु 

ठरतील.” 

त्याांच्या आज्ञेच ेपालन करत मी प्रश्ोत्तरे वलहून ठेवली. 

मला खात्ी आह ेकी, ही प्रश्ोत्तरे नवोवदत व वजज्ञास ू

सार्काांना, तसेच ज्ञानवपपास ूवाचकाांना त्याांच्या प्रश्ाांची 

उत्तरे दईेल. 

शविची इच्छा असल्यास दसुरा भागही वनमािण होईल . 

स्ववस्तरस्त!ु!!🌻🦋🏵️🍁  
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- साधकाांच्या अनुत्तररत 

प्रश्ाांची   उत्तरे        

- कुमारी शक्तिलीला 
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 साधकाांच्या अनुत्तररत प्रश्ाांची   उत्तरे        

१. शक्तिची गरज कशासाठी लागते?                         

उ. क्रोधवसवठी, प्रलांयकवरतेकररतव र् सांयिवकररतव िक्तीची 

गरज लवगते. 

 

२. शक्तिपात म्हणजे काय ? 

उ. गरुु शिष्यविध्ये ्र्तःची िशक्त पररर्शतात करतो. त्यवलवच 

िशक्तपवत म्हितवत. त्यविळेु गरुुची िशक्त क्षीि होत नवही. 

उलट शिष्यवत िशक्तचां सांक्रिि होऊन त्यवलव रे्गरे्गळ्यव 

शक्रयव होतवत. त्यव िवनशसक र् िवरीररक ् र्रुपवच्यव असतवत. 
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३. नवीन शक्तिपातकारकाांना असे पूववग्रह झालेले 

असतात की,आपल्यातील शक्ति क्षीण तर होणार शिी 

प्रदान करताना ? तसेच शक्ति प्राप्त केलेल्या दीक्षा 

क्तशष्याची असाक्तववक वा तामक्तसक शक्ति आपल्याकडे 

सांक्रक्तमत होणार तर नाही ना ? याचे भय वाटण्याची 

शक्यता असते. 

उ. जेव्हव नर्ीन िशक्तपवतकवरकवांचव गरुू त्यवांनव कुिवलव 

िशक्तपवत करण्यवची आज्ञव दतेवत, तेव्हव नतून 

िशक्तपवतकवरकवांनव असे प्रश्न पर्तवत की भवर्ी दीक्षव शिष्य 

शकती योग्यतेचव असेल, गरुुां नी त्यवलवच कव दीक्षव द्यवयलव 

सवांशगतले. असे प्रश्न पर्िे सवहशजकच आह.े कवरि नतून 

िशक्तपवतकवरक ह े नकुतेच सवधक अर््थेतनू गरुुच्यव 

अर््थेकरे् प्रर्वस करत असतवत. त्यविळेु त्यव कवळवत 

अशधकवांि सवधक अर््थेतच असतवत. त्यवांनव पिूापिे गरुुत्र् 

लवभलेले नसते. ते सवधक अर््थव र् गरुु अर््थव यवांच्यव 

िधल्यव अर््थेत असतवत. म्हिनू  त्यवांनव शजज्ञवसव असते. 
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त्यविळेु ते त्यवांच्यव गरुुकरू्न यव प्रश्नवांची उत्तरे शिळर् ूपवहतवत. 

िवत् कधीकधी गरुु उत्तर दते नसतो कवरि नतून गरुुने म्हिजेच 

त्यवच्यव शिष्यवने गरुुत्र् र् सवधक अर््थेतील िधलव टप्पव 

(शजज्ञवसपूिव) हव ्र्तःच पवर पवर्वयचव असतो. तेव्हवच 

गरुुत्र् लवभेल अिी गरुूची अपेक्षव र् इच्छव असते म्हिनू गरुु 

यव प्रश्नवांची उत्तरे सवांगत नवहीत, तेव्हव नतून गरुुां नी आपल्यव 

गरुुने जे सवांशगतले त े योग्य असेलच अिव श्रध्दनेे गरुु 

आदिेवनसुवर किा करवरे्. 

 

४ .सांघर्ावक्तशवाय जीवन असू शकत नाही का? 

उ. सांघर्वाशिर्वय जीर्न म्हिजे िसवल्यवांच्यव 

खिांगपिवशिर्वय असलेली शिसळ असे म्हटल्यवस 

अशतियोक्ती ठरिवर नवही. जीर्नवत सांघर्ा आर्श्यकच 

असतो. कधी कधी हृदयवतील सांघर्ा तर कधी व्यक्ती िधील 

जीर्नवत सांघर्ा कव आर्श्यक असतो यवचां उत्तर 

शिळर्ण्यवसवठी सांघर्वाची व्यवख्यव लक्षवत घ्यवयलव हर्ी. 
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सांघर्ा म्हिजे दोन भवर्नव, दोन प्रेरिव,दोन पक्ष  शकां र्व दोन 

व्यक्तीत्र्वांिधील ितभेद र् त्यवतनू शनिवाि होिवरी श्थती 

होय. सांघर्वाचे दोन घटक असतवत. प्रगिन र् र्जान. प्रगिन 

(Apporch) म्हिजे ल क्ष्यवकरे् र्वटचवल करिे. र्जान 

(Avidonce)म्हिज ेप्रत्यर्वय लक्ष्यवकरे् र्वटचवल करतवनव 

जर अर्थळव आलव तर, त्यवतनू सांघर्ा उत्पन्सन होतो. त्यवतनू 

आपल्यवलव बरेच शिकवयलव शिळते. सांयि, धैया, शनग्रह, 

शचकवटी र् शजद्द यव गिुवांचव शर्कवस होतो. लक्ष्यवप्रशत 

असलेली शनष्ठव र्वढते. 

अन ्जीर्नवतील प्रत्येक सांघर्ा आपल्यवलव कवहीतरी शिकर्नू 

जवतो. यवशिर्वय प्रत्येक जीर्वलव आपलां अश्तत्र्, िवन-

सन्सिवन, प्रशतष्ठव, सत्त्र्,ऐश्वया र् सबुत्तव शटकर्नू ठेर्ण्यवसवठी 

सांघर्ा करवर्वच लवगतो. म्हिनू जीर्नवत सांघर्ा आर्श्यक 

असतो. 
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५. साधनेसाठी साधनाांची आवश्यकता असते का? 

उ. सवधनव,सवधन र् सवध्य यव त्यीच्यव िेळवतनूच यि प्रवप्त 

होत,े असे परू्वापवरपवसनू म्हटले जवते. सवधनव म्हिजे एखवद्यव 

िांत्वचव, नविवचव, स्त्रोतवांचव र् ईश्वर्ततुीचव जप असो र्व यज्ञ 

असो अथर्व अनषु्ठवन र् पोथी पवरवयि असो,ध्यवन असो. 

सवधनेचे सवध्य एकच असते. ’एकसत’ ची प्रवप्ती करिे. यवत 

सवधन कोितेही अस ू िकते. जपिवळ, पोथी, अशजन, 

सशिधव, अशग्नकुां र् अस ूद े ! शकां बहुनव ‘जपिवळे’ चव त्यवग 

करून आपि िखुवने नवि्िरि करतो म्हिनू त्यवलव 

‘सवधनवचव त्यवग’ म्हित नवही. 

सवधन तर आपले ओठ, नेत्, हवत अथर्व सांपिूा िरीर र् 

त्यवतील आत्िवही असतो. जपिवळ, पोथी,अशजन र् सशिधव 

यव सवधनवांचव त्यवग केलव, तरी ‘िरीर’ नविक सवधनवची 

आर्श्यकतव असते, कुठलांही सवध्य पिूा करण्यवसवठी. 
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६. मानवाांच्या स्वभाव प्रकृतीत साधनेने ही बदल का 

घडत नाही ? 

उ. अजुानवने पवांर्र्गीतेत सवांशगतल्यवप्रिविे आपल्यव 

्र्भवर्प्रकृतीत बदल घर्र्नू र्र्ररपुांचव नवि करण्यवसवठी 

दृढशनश्चयवची आर्श्यकतव असते. िवत् त्यवलव दृढशनश्चयवची 

जोर्बरोबर दृढसांकल्पवचवही जोर् असवर्ी. तेव्हवच 

्र्भवर्वतील बदल घर्िे िक्य होते. 

 

७. अांतरांगात मन रमताना कोणत्या गोष्टी आड येतात ? 

उ. कुशर्चवर, सांसवरवची आसक्ती, अक्िवत घर्लेली घटनव, 

र्र्ररप,ु क्लेिशर्क्षोभ, दोन भवर्नव र् प्रेरिव एकवच रे्ळी 

शनिवाि होऊन सांघर्वाची श्थती शनिवाि होते, 

बशहिुाखतव,िनवचव सांकुशचतपिव,अांतरांगवत रितवनव र्वटिवरी 

भीती इत्यवदी गोष्टी अांतरांगवत रितवनव आर् येतवत. 
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८. बाहय शतू्ांवर क्तवजय प्राप्त करणे आवश्यक आहे की 

अांतरांगातील शतू्ांवर क्तवजय प्राप्त करणे आवश्यक 

आहे ? 

उ. बवहरेील ित् ू म्हिजे िनषु्य, प्रविी, र््त,ू पररश्थती, 

अक्िवत आपदव इत्यवदी ित्ूांर्र शर्जय शिळर्िे अत्यांत 

गरजेचे र् प्रवथशिक असते. कवरि यव ित्ूांर्र शर्जय 

शिळर्ण्यवसवठी धैया, सांयि, सहनिीलतव, प्रेरिव, शनग्रह, प्रेि, 

शर्श्ववस, ऋजतुव अिव गिुवांची आर्श्यकतव असते. बवहय 

ित्ूांर्र शर्जय शिळर्ण्यवकररतव ह्यव गिुवांनव आत्िसवत करवर्े. 

िग बवह्य ित्ूांर्र शर्जय शिळर्ल्यवनांतर अथर्व सांघर्वाची 

श्थती शनघनू गेल्यवनांतर आपि आांतररक ित्ूांकरे् र्ळवरे्. 

आांतररक ित् ूम्हिजे िन र् त्यवचे र्र्ररप.ु त्यवर्र शर्रे्क र् 

बवह्य ित्ूांनव अांशकत करण्यवकररतव आत्िसवत केलेले गिु 

यवांच्यव सवहवय्यवने अांकुि लवर्वर्व. 
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९. भयग्रस्त मनुष्य पररक्तस्िती पासून क्तवन्मुख होतो 

त्याला उक्तचत क्तकां वा अनुक्तचत म्हणावे का ? 

उ. जेथे अपिवन होण्यवची सांभवर्नव असते तेथे सविर्चनवांचव 

प्रयोग करून झटकन ते  ्थवन त्यवगिे उशचत िवनले जवते. 

जेथे  ित् ूआव्हवन दते असतो र् आपलां बळ किी असेल र्व 

आपि एकटे अस,ू तेही ्थवन त्यवगिे उशचत िवनले जवते. 

ज्यव श्थतीसियी िनषु्यवचे शचत्त शर्चशलत र्व दोलवयिवन 

असते, त्यव श्थतीपवसनू कवही क्षि शर्न्सिखु शर्चवर करि े

उशचतच नव्ह,े आर्श्यकही असते. 

.िवत् प्रत्येक रे्ळेलव पररश्थतीपवसनू, व्यक्तीपवसनू, 

प्रविीपवसनू, र््तपुवसनू र्व भवर्नवांपवसनू शर्न्सिखु होिे उशचत 

र्व अनशुचत असते असे नव्ह.े व्यक्तीने र्ेळ, कवळ, पररश्थती, 

व्यक्ती र् भवर्नवांचे परीक्षि करून सियोशचत कृती करवर्ी. 
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१०. जीवनाच्या अांतसमयापयंत मनुष्याचा 

प्रकृती/स्वभावधमव जास्त पक्का होत जातो का ? 

उ. यवकररतव दोन उदवहरिे दिेे आर्श्यक आहे. तोही दोन 

सख्ख्यव भवर्वांचे. यशुधष्ठीरवचव ्र्भवर् होतव, हट्टी,अहांकवरी 

तत्र्शनयिवांबद्दल दरुवग्रहीपिव,भवर्वांच्यव दौबाल्यवचव फवयदव 

उठर्िे. तो ्र्भवर् त्यवच्यव अांतवसियवपयंत तसवच रवशहलव. 

ितृ्यसूियी तर अशधक झवलव. 

िवत् अजुानवचवही ्र्भवर् होतव हट्टी,अहांकवरी , आपल्यव 

तत्र्शनयिवांबद्दल दरुवग्रही , ऐनर्ेळी कच खविे, अर्वजर्ी 

प्रशतज्ञव करिे इत्यवदी परांत ुतो ििुकु्ष ुहोतव, त्यवलव ्र्तःलव 

बदलण्यवची इच्छव होती. त्यवलव ्र्तःच्यव चकुव लक्षवत 

येतवत. त्यवकवरिे  त्यवची प्रर्तृ्ती अांतसियवपयंत कवही अांितः 

बदलली होती. त्यवकवरिे पररर्तानवची इच्छव, भयवचव त्यवग, 

धैया, चकुवांचव ् र्ीकवर प्रकृतीत बदल घर्र्तो. अन्सयथव प्रकृती 

पक्र् होण्यवची सांभवर्नव र्वढते. 
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११. मनुष्याचा स्वभाव/प्रकृती जन्मतःच असते का? 

क्तकां वा प्रसांग आक्तण आजुबाजुच्या वातावरणामुळे घडत 

असते ? 

उ.  दोन्सही सांभवव्यतव योग्य आहते. जी शदव्य व्यक्ती असतवत, 

त्यव आपल्यव ्र्भवर्वसह जन्सि घेतवत. िवत् त्यवांच्यव 

्र्भवर्वर्रही प्रसांग र् परररे्िवचव पररिवि थोर्वफवर कव 

होईनव,पर्तोच.अन्सय सविवन्सय व्यक्ती असतवत,त्यवचव 

िैिर्वर््थेत ् र्भवर् शनिाळ असतो िवत् नांतर त्यवांचव ् र्भवर् 

सत्र् र् रज तथव ति यव शत्गिुवांच्यव आधीन होतो. सत्र् रज 

र् ति यव शत्गिुवांचव प्रभवर् कवयि प्रकृतीर्र असतोच असे 

नवही,शर्कवरही ्र्भवर्वस प्रभवशर्त करत असतवत. 
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१२. ईश्वरामुळे सगळे जर घडत असेल आक्तण मनुष्य जर 

फि साधन असेल तर मग तो भि असो वा सामान्य 

व्यिी,त्याला कमव करण्याची आवश्यकता असते का ? 

क्तकां वा त्याला कमव करण्याचे स्वातांत्र्य असते का ? 

उ. लोळिे,झोपिे, गप्पव िवरिे, टीव्ही पवहिे, जोरवजोरवने 

हसिे, शर्लवप करिे, चशकत रवहिे, ि्करी करिे ही सर्ा 

शनशष्क्रयतेची लक्षिे र्वटत असली तरी, यवही एक प्रकवरच्यव 

त्यवही एक प्रकवरच्यव शक्रयव होत, एकव प्रकवरची किेच होत. 

म्हिजे प्रत्येकवलव किा करण्यवची आर्श्यकतव र् ्र्वतांत्र्य 

दोन्सहीही आहते. उदव. कृष्िवने गीतव सवांशगतली होती तरी, 

अजुानवलव ्र्वतांत्र्य होते, की त्यवने यदु्ध करवरे् अथर्व नवही. 

िवत् त्यवने यदु्ध करवरे् ही कवलवची आर्श्यकतव होती. 
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१३. कुां डक्तलनी शिी जागृत झाल्यावरही काही साधना 

करण्याची गरज असते का ? 

उ. कुां र्शलनी िक्ती  जवगतृ झवली की झोपत नवही. शतचव 

उलटव-सलुटव प्रर्वस चवलचू असतो, तो थवांबत नवही. िवत् 

सवधनव करण्यवची आर्श्यकतव आह.े ‘सवध्य’ करण्यवसवठी 

सवधनेची आर्श्यकतव असतेच. 

 

१४. साधनेत कधी कधी खूप कालावधीला खांड 

पडतो ,का नामस्मरणाची (साधने क्तशवाय) आठवण येत 

नाही ? 

उ. दरे्ीची तझु्यव दहेवर्र,इशन्सियवांर्र, िनवर्र र् आत्म्यवर्र 

सत्तव चवलते (ह ेअस ूिकत नवही)असां तझुां म्हििां आह ेकव? 

तझु्यव हवतनू कुठलवही प्रिवद होिवरच नवही, होतच नवही र् 

झवलव नव्हतव. अन ्बवब रवशहली दहेवर्रील सत्तेची. जर दरे्ी 

तझु्यव दहेवर्र सत्तव चवलर्त असेल तर तलुव कवळजी 
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करण्यवचव प्रश्नच येत नवही. ईश्वर करतो ते आपल्यव 

भल्यवसवठी ! ह ेत ुलक्षवत ठेर्. 

अन ् बवब रवशहली तझु्यव ्र्तःच्यव सत्तेची. जर त ु तझु्यव 

दहेवची ्र्वशिनी आहसे तर त ुआपल्यव शहतवकररतव एखवदां 

किा घर्र्नू आििील. 

 

१५. आत्मा मनुष्याच्या कमावने बाांधला जाऊ शकतो 

का ?  

उ. जवऊ िकतो.परांत ु तो सकू्ष्िदहेवकवरिे ! (कवरि दहे)  

आत्िव प्रत्यक्ष नव्ह.े सकू्ष्िदहे िनषु्यवच्यव  किवाकवरि े

बवांधलेलव असतो. त्यवांर्र परू्ीचे किा र् सांशचत आतवची किे 

प्रवरब्ध यवांचे प्रभवर् असतवत. िवत् कवरिदहे र् िहवकवरिदहे 

सकु्ष्िदहेविी जोर्लेले असतवत. त्यविळेु सकु्ष्िदहेवच्यव 

सां्कवरवांनी आत्म्यवलव अप्रत्यक्षरीतीने अशलप्त रवहून पररबध्द 

व्हवर्े लवगते. 
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१६. मी देह नाही,आत्मा आहे याची जाणीव कुणामुळे 

आक्तण कशात होते ? 

उ.िनवतील बोधवर््थेचे (जविीर्ेची) तीन भवग होतवत. 

इदि ् ,अहि ् र् परिअहि.् इदि ् सखुतत्त्र्वर्र कवया करतो. 

त्यवलव सविवशजक र् नैशतक िलू्यवांिी ितलब नसतो. अहि ्

हव र्व्तर्तत्र्वर्र कवया करतो. तो सविवशजक र् नैशतक 

िलू्यवांचव शर्चवर करतो. तो ्र्तःच्यव अश्तत्र्वचव िोध 

घेण्यवचव प्रयवस करतो. यव प्रगवढ शचांतनवचव िवगा दवखशर्तो.’ 

इदि ् िळेुच ‘्र्’ची शकां र्व आत्िवची जविीर् 

होत.े ’परिअहि’् हव ज्ञवन र् प्रशतभेचव प्रवांत असतो. 
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१७. मनाजोग्या सवव गोष्टी घडल्या क्तकां वा प्रसन्नमय 

घटना घडल्या तरी, केवळ एक गोष्ट मनासारखी घडली 

नाही क्तकां वा क्तवरुद्ध घडली तर मन क्तवचक्तलत का होते 

क्तकां वा त्याची क्तचडक्तचड वा रागाराग का होते ? 

उ.उत्तर दिेे अर्घर् आह.े िनवजोग्यव गोष्टी नव्यवन्सनर् गोष्टी 

घर्ल्यव तरी, केर्ळ एक गोष्ट घर्ली नवही तरी, िन शर्चशलत 

होत,े शचर्शचर् होते शकां र्व, दःुखी होते. 

कवरि आपल्यवलव र्वटत असते की एर्ढ्यव गोष्टी िनवजोग्यव 

घर्ल्यव तर, एक इतकीच गोष्ट िनवजोगती घर्ण्यवत हरकत 

कवय आह े? अन ती िनवप्रिविे गोष्ट  घर्र् ून दणे्यवत एखवदी 

व्यक्ती, दरे्, पररश्थती र्व सियकवळ कवरिीभतू ठरतो. 

त्यविळेु आपि कु्रद्ध होिे ्र्वभवशर्क आह.े 

तोच रवग दरै् र्व पररश्थती, कवळवर्र कवढिे िक्य 

नसल्यवकवरिे आपली शचर्शचर् होते र् आपि आपल्यवच 

व्यक्तींनवच दखुवर्ल्यवकवरिे आपिही दःुखी होतो. 



27 

         टप्पे 

       नऊ िनवप्रिविे गोष्टी घर्िे. 

        िवत् एखवदी गोष्ट शनसटून जविे. 

         क्रोध येिे. 

         शचर्शचर् होिे. 

          खेशदत होिे. 

 

१८. मनुष्याला सांतोर् का प्राप्त होत नाही ? 

उ. ‘सांतोर्’ हव हदयवतनू जन्सि घेतो. िनषु्यवस  एखवदी 

व्यक्ती,दरै्, पररश्थती, कवळ र्व शनयती सांतषु्ट करु िकत 

नवही. िनषु्यवलव ्र्तःच्यव हदयवतनूच शनिवाि करवर्व 

लवगतो. कवरि सांतोर्/सिवधवन ही हदयवची श्थती आह.े 
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१९  सामान्य मनुष्याला आक्तण साधकाला सांतोर् प्राप्त 

होणे शक्य आहे का? असेल तर कसा? 

उ. कवरि जीर्नवत अलभ्य,अप्रवप्य असे कवही नवही. 

सर्ासविवन्सय िनषु्यवने सिवजसेर्व, सिवजकवया र्व ते िक्य 

नसल्यवस दसुऱ्यवलव अिी तरी िदत करवर्ी की ज्यवकवरिे 

आयषु्यभरवचे सिवधवन प्रवप्त होईल. परांत ु सवधकवलव 

कुां र्शलनी जवगतृ झवल्यवनांतर र्व आत्िव-परत्िवम्यवची जविीर् 

झवल्यवनांतर आपली सवधनव सफुशलत होण्यवचव सांतोर् प्रवप्त 

होतो. 

 

२०.क्तस्ितप्रज्ञता आक्तण सांतोर् यात फरक काय आहे ? 

       श्थतप्रज्ञतव:- 

उ. १. श्थतप्रज्ञतव म्हिजे सखु-दखु, हव्य-अश्र,ू शर्नोद,यि-

अपयि, धशनकतव-दवररिय इत्यवदी द्वांद्ववबद्दल र्वटिवरी श्थर 

बशुध्द होय. 
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२. सवधनेिळेु श्थतप्रज्ञतव प्रवप्त होते.   ३.श्थरप्रज्ञतेचे लक्षि 

शर्र्ेक असते. 

सांतोर्:- 

१. सांतोर् म्हिजे आयषु्य सवथाक झवल्यवचे, तप्यव र् श्रि 

फशलत झवल्यवचे एक प्रकवरचे सिवधवन. 

२.श्थतप्रज्ञतव र्वढल्यवनांतर िष्टव होण्यवचे सिवधवन प्रवप्त होते. 

३. सांतोर्वचे लक्षि परोपकवर र्व तप्येत असते. 

 

२१  गैरसमजाांच मूळ कारण काय ? त्याचे पररणाम 

क्तकती वाईट असू शकतात.  

उ.गैरसिजवांची कवरिे हजवर असतवत. उदवहरिवथा शर्धवन न 

ऐकिे (व्यर्श्थतपिे) 

एखवद्यी व्यक्ती असे आपल्यवबद्दलचे शर्धवन करत आह ेअसे 

र्वटिे, एखवदीलव व्यक्ती बोलली नसतवनवही त्यवची शर्धवने 
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िेंदतु उिटिे. एखवदी व्यक्ती ्र्भवर्वने अिीच असिवर ही 

धवरिव असिे इत्यवदी. 

अन ्गैरसिजवांचे पररिवि िध्यि ् र्रूपवचे असतवत. गैरसिज 

र्वढर्ले र्व ‘जसेच तसे’तर पररिवि र्वईट होतवत. चचवा 

करून गैरसिज सलुझले तरच चवांगले पररिवि होतील. 

 

२२. कोणतेही सिंकट आपण टाळू शकत नाही असिं 

असता त्यािंची अगोदर जाणीर् असणे खकिं र्ा र्ाखहती 

पडणे यािंचा उपयोग काय ? 

उ. कोितेही सांकट आपि टवळू िकत नवही. िवत् 

आपल्यवलव िवशहत असल्यवर्र आपि सांकटवच्यव 

पररिविवांची तीव्रतव किी करू िकतो. यवकररतव उपवययोजनव 

करू िकतो. 

उदव. परू्ीय चक्रीर्वदळवची परू्ासचूनव शिळवल्यव नांतर 

िहवरवष्रवतील िशच्छिवर सििु,नदी शकनवऱ्यव र्रील लोकवांनव, 
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कोरोनव रुग्िवांनव सरुशक्षत शठकविे हलशर्ण्यवत आले. 

सििुशकनवऱ्यवर्र सरुक्षव टव्क फोसाच्यव टीम्स सज्ज 

करण्यवत आल्यव. ज्यवप्रिविे आपि परू्ीच चक्रीर्वदळ टवळू 

िकत नवही त्यवप्रिविे आपि सांकट (अन्सय) टवळू िकत 

नवही. िवत् उपवययोजनव करू िकतो. 

 

२३. मन अक्तस्िर कोणत्या कारणामुळे होते व ते क्तस्िर 

करण्याचे उपाय कोणते ? 

उ. शचत्त म्हिजे िनवची बोधवर््थेचव र् अबोधवर््थेचव 

भवग,जविीर्-नेशिरे्चव एक प्रवांत. िन अनेक कवरिवांिळेु 

अश्थर होते. त्यवचे िखु्य कवरि आह ेशर्र्ेकवचव, ्थैयवाचव 

अभवर्. अन ् िनवलव श्थर बनर्ण्यवचे उपवय ्थैया, धैया, 

सांयि, शनग्रह, उशचज्ञतव र् शर्र्ेकतव. 
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२४. एखाद्या गोष्टींचा नुसता पश्चात्ताप अपराधाचे क्तकां वा 

चुकीचे पररमावजन करायला पुरेसा असतो का ? क्तक 

त्याला दांड देणे आवश्यक असतो ? 

 उ. असां प्रत्येक अपरवधवलव कर्क दांर् दिेे ही शनघुाितव र् 

सरसकट र् सतत कोित्यवही अपरवधवलव क्षिव करिे, ही 

दबुालतव असते. आपल्यव उपकवरकत्यवाने लहवनगव अपरवध 

केल्यव नांतर, एखवद्यवने िखुापिवनां,अज्ञवनीपिवने चकू केल्यवस 

र् पशहल्यवांदवच अपरवध करण्यवऱ्यवस क्षिव करवर्ी. र्वांरर्वांर र् 

त्वस दऊेन अर्िवशनत करिवऱ्यव व्यक्तीस दांशर्त केले पवशहजे.  

जविनूबजुनू अपरवध केलव तर त्यवांची गय करतव कविव नये. 

एखवदयवनां सवांशगतलां की अजवितव चकू घर्ली तर त्यवलव 

पश्चवत्तवपवचव अर्सर द्यवर्व. 

कवळ-र्ेळ–व्यक्ती-पररश्थती-घटनव-भवर्नव-आिय इत्यवदी 

शर्चवर करून यव गोष्टीचव शनिाय घ्यवर्व असे प्रल्हवदवचे म्हििे 

आह.े 
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२५. माणूस माणसाला का कां टाळतो, ते योग्य आहे की 

अयोग्य ? त्याची कारणे कोणती व उपाय कोणता ? 

उ. िविसू िविसवच्यव प्रर्तृ्तीलव, ्र्भवर्वलव आचरिवलव 

कां टवळतो. शकां त ुत्यवचव गैरसिज होतो की, िविसू िविसवलव 

कां टवळतो. कवही कवळवनांतर त्यवची सहनिीलतव सपांते, 

त्यवलव र्वटतां की ‘िलव’ यव िनषु्यवची प्रर्तृ्ती, ्र्भवर् र् 

आचरि सहन करतव येत नवही. व्यक्तीचव म्हिनू िलव कां टवळव 

येतो त्यव व्यक्तीचव ! 

हचे कवरि आह े यव कां टवळयवचव. हव कां टवळव येिे अयोग्य 

आह.े कवरि ही सषृ्टी र् सषृ्टीतले घटक पर्परव्र्लांबी र् 

परूक असतवत. त्यविळेु िविसू िविसवलव कां टवळिे ही बवब 

द:ुखद आह.े 

िविसवने िविसवलव कां टवळून त्यवलव सोर्ण्यवऐर्जी चचवा 

करून त्यवच्यव हते,ू आियवची िवशहती घेिे आर्श्यक आह,े 

त्यवच्यव दोर्वांपेक्षव गिुवांकरे् कल असिे गरजेचे आह.े  
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एकिेकवांनव गिु-दोर् दवखर्वर्ेत, कवही शठकविी दलुाक्ष करवरे् 

शकां र्व गिुदोर्वसकट श्र्कवरवरे्. 

 

२६. मनुष्याला सांसार कधी कधी दुःखदायी तर कधी 

कां टाळवाणा वाटतो तरीही तो सांसाराला का भुलतो 

अिवा सांसारात तरीही का रमतो ? 

उ. सांसवर म्हिजे गहृ्थवश्रि,अथर्व कवही लोकवांनी केलेलव 

एकशत्त व्यर्सवय, शिक्षि र् यवत्व र्व ब्रम्हचयवाश्रि होय.  

सवध-ुसांत र् परिेश्वर यवांच्यव कररतव शर्श्व, सषृ्टी, ब्रम्हवांर् र् 

पथृ्र्ी एकव प्रकवरचव सांसवरच असतो. सविवन्सय िनषु्यवकररतव 

सांसवर पवण्र्र्वांच्यव ियसभेसवरखव असतो. िवयेचव 

भलुभलुय्यव असतो.  

 पवण्र्र्वांच्यव ियसभेत जसे सुांदर रत्नजशर्त र्कृ्ष, पषु्प 

र्वशटकव र् नौकव होत्यव, त्यवचप्रिविे िवयवर्ी आग,जलियी 
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जिीन,जिीनियी पविी, दरर्वज्यवजवगी शभांत, शभांतीजवगी 

दरर्वजव इत्यवदी चकर्े होत.े 

त्यवप्रिविे सांसवरवत सखुदःुख आह.े फसण्यवच्यव जवगवही 

आहते. त्यविळेु िनषु्य भ्रशित होण्यवची िक्यतव अशधक 

असते. त्यवलव र्वटते सांसवरवत सखुच  आह ेअथर्व दःुखच 

आह.े िवत् सत्य हचे आह े की सांसवर सखुद:ुखवचे अजब 

शिश्रि आह.े  

 

२७. आजचा माणूस खरच भावनाशून्य झाला आहे 

का ? 

उ. कशलयगुवत िनषु्य भवर्नविनू्सय झवलेलव नवही, फक्त 

त्यवच्यव भवर्नव सपु्त झवलेल्यव आहते. तो अजनूही सपु्तवर््थेत 

आह.े त्यवलव र् त्यवच्यव भवर्नवांनव जवगतृ करिे,आर्श्यक 

आह.े कवरि झोपल्यवलव जवगां करिां सोपां असते. परांत ुझोपेचे 
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सोंग करिवऱ्यवलव जवगां होण्यवची इच्छवच नसेल तर िवत् कवि 

कठीि आह.े 

दसुरां उत्तर ह े की, प्रेि फक्त बॉयफ्रें र् र् गलाफ्रें र् ियवाशदत 

असतां, ही व्यवख्यव आतवच्यव िविसवने केलेली आह.े ते 

प्रेिही पररपिूा नसतांच, त्यव प्रेिवलवही ्र्वथीपिवची शकनवर 

असते.तेही नवतां पशर्त् नसतां. 

अन ्करुिव, ती आजकवल जरव किीच होत चवलली आह.े 

 

२८. कोरोनामुळे माणूस एकमेकाांपासून दुरावला आहे 

का? का ही प्रवृत्ती मुळातली आहे ती बाहेर पडली का ? 

उ. कवही िविसे आपल्यव जर्ळची नसतवत शकां बहुनव आपि 

त्यवांनव आपली र्व ते आपल्यवलव ‘आपलां’ िवनत नवहीत 

शकां र्व त्यवांच्यविी आपलव र्वद-शर्र्वद होत असतो शकां र्व 

ज्यवांच्यविी आपलां पटत नवही त्यवांच्यवपवसनू आपि दरू 

रवहतो. िवत् कोरोनवने आपल्यवलव आपल्यव जर्ळच्यव 
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व्यक्तीपवसनू अांतर ठेर्वयल्यव प्रर्तृ्त केले आह.े ‘जो दरुवर्व 

र्रील प्रकवरच्यव व्यक्तींपवसनू ठेर्लव जवतो', तो दरुवर्व 

आपल्यवलव नवतेर्वइकवांपवसनू ठेर्वर्व लवगतोय. 

 

२९.  माया म्हणजे काय ? जग हे सत्य नाही (क्तमथ्या) 

भ्रम आहे असे कुठे तरी वाचलां आहे त्याचा अिव काय ? 

उ. िवयव म्हिजे सांभ्रि,िांकव,आिांकव र् शर्भ्रि उत्पन्सन 

करिवरी शर्द्यव शकां र्व श्थती. 

जग ह ेसत्यही आह ेर् शिथ्यवही. शिथ्यव यवकररतव कवरि जग 

ह ेिवयवयकु्त आह.े जगवत जो जन्सितो तो िरतोच. 

सत्य यवकररतव कवरि यव जगवत परिवत्िव र्वस करतो, येथे जो 

िरतो तो पनु्सहव जन्सि घेतो. अन ्जग म्हिजे भ्रि नव्ह,ेतर शर्श्व 

हचे ्र्यां शर्श्ववकरे् पवहिवऱ्यव िनवत सांभ्रि र्व भ्रि उत्पन्सन 

करिवरां असते. कवरि शर्श्ववत जशटल र् आश्चयाकवरक 

गुांतवगुांतीची रह्ये असतवत. शर्श्ववत शदसतां ते खरां असतांच र्व 

तसांच असतां असां नव्ह.े 
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३०  बुक्तद्धमान व क्तवद्वान मनुष्याची व फरक कोणता ? 

उ. बशुद्धिवन म्हिजे बशुध्द असलेलव, ज्ञवनसांपवदन करण्यवची 

िक्ती असलेलव िनषु्य. तो िनषु्य शर्द्ववनही होऊ िकतो. 

शर्द्ववन म्हिजे सर्ा प्रकवरच्यव शर्द्वतव र् ज्ञवन प्रवप्त केलेलव 

िनषु्य. जो िनषु्य बशुद्धिवनही अस ूिकतो. 

 

३१. शतू्र म्हणजे काय ? खकिं र्ा ही सिंकल्पना काय 

आहे ? आपल्या अिंत:करणातील शतू्र आखण बाहेरील 

र्नुष्य शतू्र यातील जास्त धोकादायक  शतू्र कोणता ? 

उ. ित् ू म्हिजे जविनूबजुनू आपल्यवलव नर्िवरव, कवहीही 

अपरवध केलव नसतवांही आपल्यव र्वईटवचे – अशहतवचे शचांतन 

करिवरव, आपल्यव र्वईटवर्र टपलेलव र् शर्नवकवरि 

शभर्िवरव. (प्रत्येकवलव र्वटतां,आपलव पक्ष धिासांित आह ेर् 

तसे र्वटिे ् र्वभवशर्कच आह.े) अिी सर्ासवधवरि सांकल्पनव 

असते. िवत् आपि एखवदयवलव ित् ू िवनलां र् त्यवच्यविी 
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ित्तू्र् पत्करलां तर, जीर्नवच्यव अखेरपयंत आपि 

सरू्चक्रवत अर्कून रवहतो. आपलव जो कोिी अपरवधी 

असतो, त्यवलव प्रल्हवदवच्यव शर्धवनवांर्र परखनू अपरवध्यवलव 

सरू्बदु्धी न बवळगतव न्सयवयशनषु्ठरतेने दांशर्त केले पवशहजे. अन 

ज्यवलव न्सयवयशप्रयतव इशर्त असते, त्यवने सर्ाप्रथि आतल्यव 

ित्ूांर्र र् नांतर बवहरेील ित्ूांर्र शर्जय शिळर्लव पवशहजे. 

त्यवच्यवसवरख्यव न्सयवयशप्रयवचे सर्ाप्रथि अरर र्र्ररपचु 

असतवत. त्यवलव सरू्बधु्दीची आर्श्यकतव असते,त्यवलव 

आांतररक ित् ूआर्श्यक असतवत. ज्यवलव सरू्बधु्दीचव कवही 

अांितः नवि करवर्यवचव असतो र् न्सयवयशप्रयतवही इशर्त 

असते, त्यवच्यवकररतव र्र्ररप ु आर्श्यक असतवत, त्यवसह 

त्यव आरे्गवर्र शनयांत्ि ठेर्िवरव शर्रे्कवचव प्रतोदही . 
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३२. पररवतवन सदैव पीडादायक असते का?त्याचा अांत 

सुखद वा दुःखद असतो का ? 

उ. पररर्तान पीर्वदवयक असतांही र् सखुदवयी असतेही. उदव. 

कोरोनव शर्र्वि ू हहेी िोठां  पररर्तान आह,े ते आपल्यवलव 

पीर्वदवयी ठरत आह ेतसेच जवगशतक िवांततव प्र्थवशपत होिां 

हहेी िोठां पररर्तान होतां. ते सर्वंनव सखुदवयी ठरलां होतां तसेच 

एखवद्यव पररर्तानवची जविीर् सखुदवयी र् पीर्वदवयी र्वटते. 

उदव.औद्यौशगक क्रवांती ह े१९ व्यव ितकवतील िोठां पररर्तान 

होतां. तेव्हव ते पररर्तान सखुदवयी र् पीर्वदवयक ठरलां होतां. 

सखुदवयी यवकररतव िवनर्वलव श्रि करण्यवची आर्श्यकतव 

पर्िवर नवही अिी नर्ी तांते् शनिवाि झवली होती. पीर्वदवयक 

यवकररतवच की त्यविळेुच बेरोजगवरी र्वढली. 

पररर्तानवचव पररिवि सखुद र्व दःुखद र् िध्यिही अस ू

िकतो. िवत् ते पररर्तान श्र्कवरुन त्यव पररर्तानवस तोंर् 

दिेवऱ्यव िवनर्वांच्यव प्रशतशक्रयवांर्र तो पररिवि अर्लांबनू 

असतो. 
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३३. पररवतवन कधी आवश्यक असते ? आवश्यक 

असूनही ते का घडत नाही ? 

उ. पररर्तान नेहिीच आर्श्यक असते. परांत ु रवष्टशहतैर्ींनव 

पररर्तान घर्ण्यवची अत्यवर्श्यकतव र्वटत असते तेव्हव 

पररर्तान घर्ण्यवची शचन्सह ेशदसत नसतवत तेंव्हव रवष्र शहतैर्ीने 

रवष्रर्वशसयवांनव आर्वहन केले पवशहजे. तेव्हव त्यव हवकेलव 

प्रशतसवद शिळतो म्हिजेच पररर्तानवची सरुुर्वत कुिीतरी 

करिे आर्श्यक असते. यवशिर्वय पररर्तान घर्त नवही. 

 

३४.  मनुष्याचे/राष्राचे पररवतवन घडण्यासाठी कोणत्या 

गोष्टी आड येतात ? 

उ. अांहकवर, पररर्तानवची भीती, दरुवग्रह, धैया र् ्थैयवाचव 

अभवर्, शर्रे्कहीनतव, चकुीच्यव प्रथव-परांपरव- सिजवांचव 

्र्ीकवर करिे, कुशर्चवर, ्र्वथा, आसक्ती, सांघर्वाचे भय, 

सवरवसवर शर्चवरिक्तीचव नवि तसेच, िनवचव सांकुशचतपिव 

इत्यवदी गोष्टी पररर्तानवसियी आर् येतवत.रवष्टवचे असो र्व 

िवनर्वचे. 
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३५. शतू्च्या अांताक्तशवाय वा समूळ नाशाक्तशवाय शतू्त्व 

सांपत नाही का ? 

उ. सत्य आह े ह े ित्चू्यव सिळू नविवखेरीज ित्तू्र् सांपत 

नवही. कवरि नवि झवलव नवही तर ते ित्तू्र् सांपिवर नवही, ते 

ित्तू्र् शपढ्यवनशपढ्यव सांक्रशित होत रवशहल, सरू्चक्र चवल ू

रवशहल, परांत ु नेहिीच हव उपवय उपयोगी ठरिवर नवही. 

िविसवने र्ेळ,कवळ, पररश्थती र् ित्चूे सविथ्या पवहून 

ित्िूदानवचव उपवय िोधवर्व. 

 

३६. पररवतवन हा सषृ्टीचा क्तनयम असतो का ? असल्यास 

त्याचे कारण काय ? 

उ. हव एक िवनसिवस्त्रीय प्रश्न आह.े यवचे उत्तर ‘हो’ आह.े 

पररर्तान हव सषृ्टीचव शनयि आह.े जेथे र्तान असते, तेथे 

पररर्तान असते. 

 



43 

३७. र्डररपुतला सवावत नुकसानकारक ररपु कोणता ? 

उ. िद,ित्सर, क्रोध,लोभ,िोह,र् द्वेर् ह े र्र्ररप ु आहते. यव 

र्र्ररपिूधे द्वरे् हव धोकवदवयक असतो. कवरि द्वरे्विळेुच 

ित्तु्र्वची बीजे रुजतवत. 

 

३८. आयुष्यात मनुष्य क्तकतीतरी प्रकारच्या चुका करतो 

तरीही तो सुधारत का नाही ? त्याच त्याच चुका तो पुन्हा 

पुन्हा का करतो ? 

उ. पररर्तानवची इच्छव नसिे, चकुवांचव ्र्ीकवर न करिे, 

चकुीच्यव प्रथव-परांपरवांचव ्र्ीकवर करिे   र् त्यवर्र अरू्न 

रवहिे, शर्रे्कहीनतव र् जवशिर्वत्िक पलवयन यव कवरिवांिळेु 

िनषु्य सधुवरत नवही र् त्यवच त्यवच चकुव पनु: करतो. 
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३९. धमव म्हणजे काय ? खरा धमव कोणता ? 

उ. धिा सनवतन र् शनत्य असतो.त्यवत अकिा र्व असत्य नवांदत 

नसते. धिा कधीही पररर्शतात नसतो. त्यवची सांशहतव र् तत्त्रे् 

तीच आहते.धिा प्रसांगपरत्रे्, र् व्यक्तीपरत्रे् बदलत नसतो. 

िवत् त्यवची शदिव बदल ूिकते. धिासांशहतव प्रत्येकवस सिवन 

लवग ू होते. धिवाची िलू्ये शर्चवरवांनी शनशिालेली नसनू 

अपौरुर्ेय. धिा म्हिजे ‘एक सत'असते. धिा म्हिजे प्रत्येक 

घटकवचव पवयव असतो. धिा म्हिजे ईश्वरशनयिवांस र् सषु्टीस 

सवहवय्य करिवरे ऋत असते. धिा िवश्वत असतो. धिा म्हिजे 

िनषु्यहृदयवतील ्फूशताकें िी असलेली शनष्ठव असते, धिवाची 

िळेु करुिव र् शर्रे्क असनू त्यवचे आधवर न्सयवय, शर्श्ववस, 

प्रेि,धैया र् सांयि ह ेआहते. हवच धिवाचव अथा हवच खरव धिा 

असतो. 
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४०. क्तनयतीला आमांत्ण द्यायला लागत नाही, यात तथ्य 

आहे का ? 

उ. हयवत अथापिूा तथ्य आह.े शनयतीलव आिांत्ि दयवयलव 

लवगत नवही, िवत् शनयतीतील जे कवही शनशहत आह,े ते घर्र्नू 

आिण्यवसवठी आपली र् आपल्यव सांबांशधतवांची किा र् 

किेफल ेकवरिीभतू ठरतवत. 

 

४१. सांसार व परमािव एकत् नाांदूच शकत नाही  

का ?याचा मेळ साधला जाऊ शकतो का ? 

उ. सांसवर र् परिवथा एकत् नवांद ूिकतवत. यवांचव िेळ सवधतव 

येतो. 

भगर्दगीतते कृष्िवने सवांशगतले आह,े गहृ्थीत किळ र्व 

पत्वप्रिविे अशलप्त रवहून परिवथा सवधतव योतो. यवशिर्वय 

सांतवनी अजनू एक िवगा सवांशगतलव आह,े”ससवांरवतच परिवथा 

करवर्व म्हिजे परिवथाही सवध्य होतो.” 
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४२. स्वप्नात कोणताही प्रसांग, घटना,वा दृष्य असो 

मनुष्य त्यात एकरुप होतो. पण जागृत असताना 

कोणत्याही प्रसांगी एवढा एकरुप होते का नाही? 

उ. ्र्प्नवत कुठलीही घटनव प्रसांग र्व दृष्य असो िनषु्य 

त्यवच्यविी एकरुप होतो. िवत् प्रत्यक्षवत शततके रििवि होत 

नवही कवरि ्र्प्नवतील दृश्ये घटनव र्व प्रसांग सखुवर्ह 

असतवत, ती आपल्यव कल्पनेतनू शनिवाि होत असतवत 

म्हिनू. 

 िवत् र्व्तर् आपल्यव कल्पनेशर्रुद्ध घर्त असते, म्हिनू 

िनषु्यवचे िन त्यवत रििवि होत नवही. ्र्प्न ह े अबोध 

प्रेरिव,भवर्नव र् कल्पनव यवांचे द्योतक आह.े 
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४३. दृष्टाांत व स्वप्नातला फरक काय ? दृष्टाांत सदैव सत्य 

ठरतात का ? वास्तवात उतरतात का ? व ते कोणाला 

क्तमळतात? 

उ. ्र्प्न म्हिजे कल्पनवियी दृष्ट र्व दृश्य र्व दृष्टवांतवचव अथा, 

दृष्ट म्हिजे कल्पनेचे दृश्य र् दृष्टवांत म्हिजे कल्पनेचव अांत र्व 

कल्पनवतीत र्व्तर्र्वदी ‘भशर्ष्यवचे दृश्य’असव होतो. 

 दृष्टवांत हव शनयती, सांत,गरुु र्व इष्टदरे्तव दतेवत. आपल्यवलव 

भशर्ष्यवबद्दल सवर्ध करण्यवकररतव र्व आनांदवची नवांदी 

सवांगण्यवकररतव दृष्टवांत शदले जवतवत. दृष्टवांत आपल्यवलव तेव्हव 

शदलव जवतो,जेव्हव आपली कल्पनव िक्ती थांर्वर्लेली असते 

र् आपि अधार्ट शनिवर््थेत र् अधार्ट जवगतृवर््थेत 

असतो.(कवरि शनिवर््थेत कल्पनव -िक्ती प्रबळ झवली 

असते, तर जवगतृवर््थेत दहेवची जविीर् ) दृष्टवांत कोिवलवही 

शदलव जवतो,असेल जर दरे्वच्यव िनव !– िवत् कुिवच्यव 

्िरिवत रवशहलां की नवही, कुिवलव सिजेल की नवही ह े

त्यवचांच भवग्य ठरर्तां. 
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दृष्टवांत म्हिजे भवर्ी नवट्यवसवठी करर्नू घेतलेली ्र्प्नरूपी 

तवलीि असते. ती तवलीि किी कवय व्यथा जवऊ िकते?. 

 

४४. क्तनदे्रत असताना आपली अवस्िा अचेतन असते 

मग क्तनद्रा पूणव झाल्यावर त्याची (देहाची)जाणीव कशी 

काय  होते ? व ती कशामुळे होते? 

उ. कवरि आपलव शनिवर््थेत इदि ्जरी प्रबळ असलव तरी 

त्यवांर्र आशधपत्य गवजर्त असतो. म्हिनू शनिव पिूा झवल्यवर्र 

आपल्यवलव र्व्तर्वची जविीर् होते .म्हिजेच आपल्यव 

दहेवची जविीर् होते. 
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४५. वास्तवापेक्षा कल्पेनेच्या जाणीवेने 

(उदा.अपघात,मोठा आजार,कुणाचा तरी मुत्यु व सतत 

काही तरी गमावण्याची भीती वाटणे) इत्यादीला मनुष्य 

का घाबरतो ? 

उ. अचवनक आलेलव शर्चवर, आकश्िक शर्चवर, कवरि 

िनषु्यव ्र्प्न ह े अबोध प्रेरिव र् कल्पनव यवांची द्योतके 

असतवत. तसां पवहतव, कवही अबोध भवर्नव र् कल्पनव 

आपल्यवच असतवत, असां नव्ह ेदसुऱ्यवच्यवही अस ूिकतवत. 

कवरि िेंद ूदसुऱ्यवांचे ही आरे्गही श्र्कवरतो. 

िनषु्य घवबरतो, कवरि त्यवलव र्वटतां असे शर्चवर र् कल्पनव 

आपल्यव िनवत आल्यवच किव? असे ्र्प्न पर्लेच कसे? ह े

अिभु शर्चवर यव सखुवच्यव घर्ीच्यवर्ेळी आलेच कसे? 

त्यविळेु िनषु्य अ्र््थ होतो. यवलव पिूापिे घवबरिे म्हितव 

येत नवही. 
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 पररश्थती, कवल,व्यक्ती ,कल्पनव, शर्चवर यवांच्यव ्र्रूपवर्र  

िनषु्यवची भीती, त्यवची अ्र््थतव (यवबवबतीची ) तीव्रतव 

यवांर्रही अर्लांबनू असते. 

पररश्थती सखुियी असेल तर अिी अिभु कल्पनव 

यवरे्ळीच कव यवर्ी? असव प्रश्न िनषु्यवलव अ्र््थ करतो. 

 पररश्थती सांकटवांतनू बवहरे आल्यवनांतरची असेल तर अगोदर 

जे ते कवही किी होते कव? असव रवग र् सांकटवशर्र्यी भीती 

ही र्वटतै. 

 कवळ आपवदकवल असलव तर, आतव सांकटे सांकटवर्र 

येतवत .तर आपल्यव िनवत आलेलव शर्चवर भवर्ी सांकटवचव 

शनदिे करत तर नवही नव? अिव प्रकवरचव िनषु्यवचव िांशकत 

भवर् असतो. 

 कवळ र्ैभर्वचव असलव तर आपल्यवलव कवय होिवर आह े? 

िवत् यव गशुिातही भीती असते. कल्पनेतील ती व्यक्ती आपि 
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र्व आपली शप्रय असेल तर शतच्यव शर्योगवच्यव भीतीने जीर् 

उरू्न जवतो र्व दहेवची आसक्ती प्रबळ होते. 

कल्पनेतील व्यक्तीने परू्ी आपल्यवकरू्न कजा घेतले असेल, 

र्व ती धन दणे्यवची िक्यतव अशधक सांभवर्नव असेल, 

शतच्यविळेु आपल्यवलव फवयदव होिवर असेल, तर आपि 

्र्वथी होतो र् अ्र््थ होऊन असव शर्चवर करतो,”त्यव 

व्यक्तीलव कवय झवलां, तर ती आपलां कजा कसे फेरे्ल र्व ती 

आपल्यवलव पैसे किी दईेल?” 

कल्पनेतील व्यक्ती आपल्यवसांबधीत र्व आपल्यवलव फवयदव 

दिेवरी नसेल, तर आपल्यवलव र्वटिवऱ्यव अ्र््थतेची 

तीव्रतव अत्यल्प असते. 

कल्पनेतील शर्चवर आपलव असेल तर आपल्यवलव 

र्वटिवच्यव भीतीचे किी (फवरच) असते. आपि त्यवच्यविी 

जळुर्नू घेतो. 
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कल्पनेतील शर्चवर दसुऱ्यवने आरे्शगत केलेलव असतो तर 

आपल्यवलव तो शर्चवर अनोळखी र्वटतो पररगविी आपल्यव 

भीती र् अ्र््थतेत भर पर्ते. 

 

४६ .सांत क्तकां वा साधु महात्माांना सवव सामान्याांच्या 

मनातील क्तवचार कसे काय ओळखता येतात ? 

उ. सांत र्व सवधजुनवांनव शर्शर्ध शसद्धी प्रवप्त असतवत. ‘सर्ाज्ञ’ 

यव शसद्धवांतविवफा त ते कुिवच्यवही िनवतील शर्चवर ओळख ू

िकतवत. 

यवशिर्वय सांत िहवत्िवांस दसुऱ्यवांचव अांतरांगवत शिरण्यवचे 

सविथ्या असते, (र्क्त्यवलवही ह े सविथ्या असते), ह े दसुरां 

कवरि. 

सांत-िहवत्िव दसुऱ्यवांच्यव भवर्नवांचे प्रशतशबांब त्यवांच्यव 

चेहऱ्यवांर्र पवहून ते ओळखण्यवत प्रर्ीिही असतवत, ह ेशतसरां 

कवरि. 
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सांत िहवत्िवांच्यव हृदयविी अनेकवांचे सकु्ष्िदहेवचे भवर्बांध 

जळुलेले असतवत,ह ेचौथे कवरि. 

सांत िहवत्िव सांपिूा शर्श्ववलव “आपलव सांसवर “च िवनतवत, 

त्यविळेु ते त्यव शर्श्ववतील प्रत्येक व्यक्तींिी एकरुप असतवत, 

ह ेपवचर्े कवरि. 

अन ् सर्वात िेर्टचां कवरि, हचे की सांतवांनव आपल्यव 

सवधनेकवरिेही दसुऱ्यवांचे शर्चवर ज्ञवत होतवत. 

 

४७. मनुष्याला आपल्या देहातील रहस्ये जाणणे शक्य 

व गरजेचे आहे का ? 

उ. होय, ती रह्ये जवििे िक्य र् गरजेचे आह ेिनषु्यवलव. 

कवरि िनषु्यवलव ्र्तःच्यव दहेवतील रह्ये जविल्यवशिर्वय 

िनषु्यवलव आपल्यव दहेवतील अर्यर्वांचव र्व इांशियवांचव योग्य 

उपयोग करतव येिवर नवही. 
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४८. क्तवश्वातील व मानवातील दडलेली रहस्ये 

कोणती?ती जाणणे मनुष्याला शक्य आहे का ? 

उ. शर्श्व तथव िनषु्य दहेवतील रह्ये फवरच गहन,गुांतवगुांतीची 

र् जटील आहते.सर्ाच रह्ये जविनू घेिे सविवन्सय िनषु्यवलव 

िक्य नवही.िवत् शतचव एखवद्यव र्व कवही अांि तो ग्रहि करु 

िकतो र्व जविनू घेऊ िकतो. 

 

४९. मनुष्य कधी कधी टोकाची पावले का उचलतो?. 

उ. िविसवलव जेव्हव र्वटतां, सर्ा िवगा बांद झवले, तेव्हव तो 

टोकवची भशूिकव ्र्ीकवरतो. एकव ठरवशर्क रे्ळी िविसवच े

्थैया, िोया र् उशचतज्ञेची ियवादव सांपते र् त्यवच्यव िनवर्रील  

तवि र्वढतो. त्यवच्यव हदयवत सांघर्वाची श्थती शनिवाि होते. 

तेव्हव िनषु्यवलव घरवतनू पळून  जवरे्से र्वटते र्व आत्िहत्यव 

करवर्ीिी र्वटते र्व र्वििवगवाचव  ्र्ीकवर करण्यवची प्रर्तृ्ती 

बळवर्ते, त्यविळेुच िनषु्य टोकवची पवर्ले उचलतो. 
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५०. मनुष्य आपल्या माणसाांत असतानाही एकटा 

पडतो ? ते का ? 

उ. िविसू आपल्यव िविसवांत असतवनव एकटव कधीही परू् 

िकतो, सखुवच्यव कवळवतही , द:ुखकवळवतही, आपदकवल 

असो र्व रै्भर्कवळवतही. त्यवतही त्यवची िखु्य कवरिे 

आहते, सांकोच, सिोरचव दःुखी र्व दखुवर्लव जवईल यवची 

भीती, एकलकोंरे्पिव ,लवजरेबजुरेपिव, घरवतील व्यक्तींिी 

फवरसव सांर्वद नसिे, शर्रांगळुण्यवची सवधने नसिे, कुिविीही 

सख्य नसिे, कुठल्यवही प्रकवरचव छांद नसिे, अांतिुाखतेची 

तीव्रति पवतळी, नकवरवत्िकतव ,भवर्नवहीनतव ही कवरिे 

असतवत. 
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५१. र्ाणूस एकटा का पडतो ? 

उ. सांकुशचत प्रर्तृ्ती, एकलकोंरे्पिव, सांकोच , न्सयनूगांर्, 

अहांगांर्, लवजरे बजुरेपिव, शर्रांगळुयवची सवधने उपलब्ध 

नसिे, कुठल्यवही प्रकवरचव छांद नसिे, चेतवपदशितव, 

अांतिुाखतेची अशधकति पवतळी, शनरसलतव, नकवरवत्िकतव 

र् भवर्नवहीनतव यवकवरिे िविसू एकटव पर्तो. 

 

५२. र्नुष्याला एकािंत आर्श्यक असतो का ? 

उ. िनषु्यवलव एकवांत आर्श्यक असतो, एरव्ही त्यवलव 

आांतररक ‘्र्’चे, बोधवर््थेचे, भवर्नवांचे प्रेरिवांचे, शर्चवरवांचे, 

कृतींचे,भतूकवळवचे पररक्षि र् शनरीक्षि करण्यवसवठी  एकवांत 

आर्श्यक असतो. द:ुखवच्यव प्रसांगी ्र्तः करू्न ्र्तः लव 

उभवरी दणे्यवसवठी एकवांत आर्श्यक असतो. 

 सांकटवच्यव रे्ळी प्रवप्त पररश्थतीलव कसे सविोरां जवर्ां, त्यवतनू 

िवगा कसव कवढवर्व यव बवबवत शर्चवर करण्यवसवठी हव एकवांत 
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आर्श्यक असतो. परीक्षेच्यव घर्ीलव ्र्तःलव सज्ज 

करण्यवसवठी एकवांत आर्श्यकतव असतो.िवांतीच्यव कवळवत 

िविसवने आपल्यव अांतरांगवत र्ोकवर्नू पवहण्यवसवठी एकवांत 

आर्श्यक असतो. िवरीरीक र् िवनशसक ्र्व्थ शबघर्ले 

असतव आपि ्र्तःलव खांबीर बनर्ण्यवसवठी एकवांत 

आर्श्यक असतो. सांघर्वाच्यव रे्ळी दोन भवर्नवांच्यव , 

प्रेरिेच्यव त्यवकररतव एकवांत आर्श्यक असतो. 

सांतोर्वच्यव रे्ळी परिवथवाचे र्हन कसे करवरे् यवकररतव 

आर्श्यक असतो एकवांत. 

 

५३. र्नुष्याचे आिंतररक स्र्ास््य खबघडण्याची रु्ख्य 

कारणे कोणती ?. 

उ. िवनशसक दबवर्, तवि-तिवर्, घरवतील व्यक्तींिी तटुक 

सांर्वद, चेतवपदशितव, धैया, शर्रे्कवचव अभवर्,भवर्नव, 

गैरसिज, सतत येिवरी सांकटे,भवर्नव, र्वसनव,प्रेरिवांर्र 

शनयांत्ि नसिे शर्कवरवांर्र शनयांत्ि नसिे. िन भरकटिे 
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(अयोग्य र्ळिवर्र), आरे्गवांर्र र् आरे्िवर्र कां रोल 

घवलर्ण्यवसवठी सतत हसिे र्व रर्िे शर्चवर करिे सोरू्न 

दिेे,अती खविे र् अशत झोपिे,व्यसनी होिे,कविशक्ररे्त 

्र्तःलव सतत गुांतर्ि,ेघरवतल्यव र््तुांर्र रवग कवढिे र्व 

तोर्फोर् करिे यव तवि व्यर््थवपनवच्यव चकुीच्यव 

पध्दतीिळेु िविसवचे िवनशसक ्र्व्थ शबघर्ते. 

 

५४. परर्ार्ावचे र्हन कसे करारे्.? 

उ.  परिवथा म्हिजे परि अथा. नरजीर्नवचव परि र् गहन अथा 

जविनू त्यवनरुूप कवया करिे म्हिजे परिवथवाचे र्हन करिे 

होय. ईश्वरीय कवयवात ्र्तःलव झोकून दिेे, किाफलवबद्दल 

अनवसक्त असिे, दवनधिा करिे,पणु्यसांचय करिे सज्जनतेची 

कवये करिे इत्यवदी तहनेे परिवथवाचे र्हन करवर्े. 

 सांतोर् म्हिजे सिवधवनवरे्ळी परिवथवाचे र्हन सहज, िक्य र् 

सकुर आह.े 
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५५.  केवळ एका प्रांसगाने मनुष्याच्या मनामध्ये पररवतवन 

होऊ शकते  का ? 

उ.  केर्ळ एकवच प्रसांगवने िनषु्यवच्यव आयषु्यवलव कलवटिी 

र्व िनविध्ये पररर्तान होऊ िकते अन ् हीच पररर्तानवची 

सरुुर्वत असते. 

यवकररतव उदवहरिे द्यवयची झवली तर सपु्रशसद्ध बवबव आिटे. 

बवबव आिटेंनी एकव कुष्ठरोग्यवलव पवशहले. त्यवच्यवकरे् पवहुन 

घिृव, शतर्कवर र्वटलव होतव. िवत् त्यवबरोबरच रोग्यवलव 

सवांत्र्न दणे्यवची शनकर्ही जविर्ली, िवत् चयन त्यवांच्यवर्र 

अर्लांबनू होते, कुष्ठरोग्यवचव पररत्यवग र् सर्ा्र्वचव पररत्यवग. 

 

५६ .क्तचत्त कशामुळे क्तनमवळ होऊ शकते ? 

उ. शचत्त िळुवतच शनिाळ असवर्ां लवगतां. सर्वंच असतांही. िवत् 

र्यवत आल्यवर्र शर्कवर प्रबळ होतवत. म्हिनू आपल्यव 

सवधनव र् इच्छविक्तीच्यव जोरवर्र िन शनिाळ करु िकतो. 

तसेच आपल्यव गरुुचव आशिर्वाद असल्यवर्र शचत्त अर्श्य 

शनिाळ होते. 
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५७. सांतमहात्माांच्या साक्तनध्यात राहूनही काही मनुष्यात 

पररवतवन का होत नाही ? 

उ. कवरि बदलण्यवची इच्छव नसते, अहांगांर्, दरुवग्रह, 

चकुीच्यवच धवरिवांनव ग्रहि करिे, ्र्वथा,सवरवसवर शर्चवर 

िक्ती नसिे र् सांकुशचत प्रर्तृ्ती,‘अांह’लव शचटकून रवहिे यव 

कवरिवांिळेुच सांतिहवत्िवांच्यव सवशनध्यवतील व्यक्तीच्यव 

पररर्तानवची सांभवव्यतव घटते. 

 

५८. शिीला जागृत होण्यासाठी क्रोधाची आवश्यकता 

असते का ? 

उ.िक्ती जवगतृ होण्यवसवठी क्रोधवची आर्श्यकतव असते. 

दौपदीलव कौरर्नविवसवठी,कृतवांतवरे्ळी कौशिकीलव, दगुवा र् 

कवलीलव असरु नविवसवठी र् त्यवकररतव आपली िक्ती जवगतृ 

करण्यवसवठी क्रोधवचव आधवर घ्यवर्व लवगलव. िवत् यशद 
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सांहवरवकररतव िक्तीच सजृन झवलां असेल तर शतलव जवगतृ 

करण्यवकररतव क्रोधवची आर्श्यकतव असते. 

सजृनवकररतव िक्ती जन्सिली असेल तर सांयिवची, 

धिासां्थवपनेकररतव िक्तीचां सजृन झवलां असेल तर 

सहनिीलतव र् धिापरवयिसवठी, धिा रक्षिवसवठी िक्ती 

जन्सिली असतवां िक्ती जवगतृ होण्यवसवठी प्रेि र् भक्तीची 

आर्श्यकतव असते. म्हिजेच िक्ती जवगतृ होण्यवसवठी 

क्रोधवची आर्श्यकतव नेहिीच असते, असे नवही. 

 

५९. कोणीही मनुष्य शिीला आपल्या वशमध्ये करु 

शकते का ? 

उ. हो, िक्य आह.े िनषु्य िक्तीलव र्व दरे्तवांनव प्रेि, भक्ती, 

धिा, पजून-र्ांदनव, यज्ञयवग, किाकवांर्,जप्त तांत्शर्द्यव, तांत्-िांत्, 

िवबरी शर्द्यव, सिपान यव िवध्यिवांनी आपल्यव ्र्वधीन करुन 

घेऊ िकतो. 
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६०. ईश्वरीय अवतारात मनुष्यत्व असू शकते का ? 

उ.िनषु्यत्र् किी र् ईश्वरत्र् अशधक ह े योनी सांभवव्यवर्र 

अर्लांबनू नसते. पवांर्र् अयोशनज होते, कृष्ि योशनज. िवत् 

पवांर्र्वत िनषु्यत्र् अशधक र् ईश्वरत्र् अल्प होते. परांत ुपवर्ाती 

दरे्ी योशनसांभर् असली तरीही कवही रे्ळव शतच्यव ईश्वरवच्यव 

र्र िवनव्य भवरी पर्ते. आशि एक गोष्ट िहत्त्र्वची की 

ईश्वरवतही िवनव्य असलेच पवशहजे यवशिर्वय ईश्वरवने 

िवनर्र्वतवर धवरि केलवच पवशहजे. 

कवरि िनषु्यच हव प थ्र्ीर्रील सर्ािक्तीिवली र् बदु्धीिवन 

जीर् आह.े म्हिनू त्यवचे गिुधिा ईश्वरी अर्तवरवत लवगले तरी 

ते कधी ही अशहतकवरक नसतवत. फक्त िवनर्वने ज्यवप्रिविे 

बदु्धीित्तवने आपल्यव क्षितवांचव उपयोग करून उत्क्रवांती केली, 

त्यवप्रिविे अर्तवरवने आपल्यव दरै्ी र् िवनर्ीय सविथ्यवाचव 

उपयोग करून आपली प्रगती सवधली पवशहजे. 
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६१. क्तदव्याला व प्रकाशाला वाईट शिी घाबरते का ? 

उ. शदव्यवलव नव्ह,े तर िभु िांगल, िदु्ध र् आध्यवशत्िक 

्पांदनवच्यव आशधक्यवलव र्वईट िक्ती घवबरते. िवत् शदर्व जर 

िभुांकर भवर्नेने प्रज्ज्र्शलत केलव तर र्वईट िक्तीचे नश्यन 

सकुर होऊन जवते. 

 

६२. भिाला ज्ञान असणे आवश्यक असते का ?  क्तकां वा 

भि ज्ञानी असतो का ? 

उ. भक्तवलव परू्ा ज्ञवनवची आर्श्यकतव असते.  सवधनव, 

आसनपध्दती इ.भक्त सवधनव करण्यवपरू्ी परू्ा ज्ञवनी 

असवयलवच हर्व. शकां त ुसवधने नांतर ईश्वर भक्तवलव ज्ञवन दतेो. 

 

६३. अज्ञानी मनुष्य गुरु असू शकतो का ?  

उ.अज्ञवन-ज्ञवन ही िवनसिवस्त्रीय, अितूा र् अिवनर्ीय 

सांकल्पनव आह.े ज्ञवन र्व अज्ञवन 
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शदसत नवही र् दसुऱ्यवांनवही जविर्त नवही. त्यविळेु ज्ञवन-

अज्ञवन र्व अहतवा अनहतवार्रुन गरुुत्र् ठरर्िे फवर कठीि 

आह.े (कवरि श्रध्दचेव प्रश्न ) तसेच ज्ञवन शकती असिे ह े

गरजेचे नवही.  (भक्त र्व गरुु ) तर ज्ञवन असिे ह ेअशधक गरजेचे 

असते. गरुु हव गिुवांिळेु आदिा ठरत असतो. 

 

६४. माणसाची बुद्धी भ्रष्ट का होते ? 

उ. नीतीतत्र्वची पवयिल्ली होत असल्यव कवरिे र् 

शर्कवरवांच्यव र्वढल्यवने, ्र्भवर्वकवरिे िविसवची बदु्धी भ्रष्ट 

होत.े तसे पवहतव हव प्रश्न गुांतवगुांतीचव र् जशटल आह.े 

 

६५. कधी कधी कुठल्या घटना वा प्रांसगाचा बोध होत 

नाही की ते आपल्या बाबतीत घडतात ? 

उ.आपि त्यवर्र यकु्तीने िवत करवर्ी म्हिनू कव ?  िवझव तर 

हव अनभुर् आह.े 



65 

६६. कलीयुगात माणूस (माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून) 

अधोस्तरावर आला आहे का ? 

उ.अथवातच, फक्त किी टक्के िविसुकी पवळिवरी लोक 

आहते. 

 

६७. आपुलकी, खजव्हाळा,दया, करुणा,िर्ा इत्यादी 

भार्ना या आधुखनक युगात नष्ट झाल्या आहेत का ? 

उ. नवही, परांत ुबदलत्यव पररश्थतीनसुवर िनषु्य यव भवर्नवांनव 

प्रवधवन्सय दतेो की नवही ह ेिहत्त्र्वचे आह.े 

 

६७. कलीयुगातील मानवाची प्रवृत्ती युगामुळे बदलली 

की मुळातच होती ? 

उ. नवही, परू्ीचेच िवनर्वचे दगुुाि अशधक गर्द झवले 

आहते.एर्ढांच. 
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६८. साधकालाही मृत्यूचे भय वाटू शकते का ? 

उ. सवधकवलव ितृ्यचूे भय र्वटते आशि नवहीही. कवरि कधी 

कधी त्यवांचां कवरि दहेवप्रती आसक्ती तर कधी कधी सवधनव, 

आत्िवशर्ष्कवर र् कवया हतेपूतूीकररतव दहे यव सवधनवांची 

आर्श्यकतव असते. म्हिनू सवधकवलव ितृ्यचूे भय र्वटू 

िकते. यवशिर्वय शनयतीच्यव अशनशश्चततव घटनवांकवरिे, 

परु्वानभुर् ्ितृी कवरिे ितृ्यचूे भय र्वटू िकते. 

 

६९. देहातीत अवस्िा म्हणजे काय ? त्या अवस्िेत 

देहाची जाणीव पुणवपणे गेलेली असते का ? 

उ. दहेवतीत अर््थव म्हिजे दहेवपलीकर्ची अर््थव होय. ही 

अर््थव आत्िव, परिअहि ्परिवत्िव, ईश्वरवचव शनकट नेिवरी 

अर््थव आह.े यव अर््थेत पिूा पिुे िनवच्यव, आत्म्यवच्यव 

खोल तळवत उतरल्यवसवरखव अनभुर् होतो, शचांतनही होते. 

सिवधीव्यशतररक्त इतर रे्ळीही यव अर््थेची अनभुतूी होते. 
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ही अर््थव प्रवरांशभक ्तरवर्र असेल तर दहेबदु्धी ची जविीर् 

असते. ही अर््थव अांशति ्तरवर्र असल्यवस ती जविीर् 

अत्यल्प असते. 

 

७०. साधक कसा असावा ? क्तकां वा कसा असला 

पाक्तहजे ?. 

उ.सवधक कसव असवर्व शकां र्व कसव असलव पवशहजे यवकररतव 

लवग ू होिवरे नीशतशनयि शकां र्व आदिा िलू्यतत्रे् अनेक 

सांतवांनी, तत्र्रे्त्तवांनी, शर्द्ववनवांनी, ऋर्ींनी परू्वापवरपवसनू 

सवांशगतलेले आहते. यवबवबत नरे् सवांगवरे् असे कवहीच नवही. 

िवत् सांक्षेपवने सवांगण्यवसवरखे इतकेच आह,े की सवधकवत 

शर्र्ेक, धैया,सांयि, शजज्ञवसव र् सिपािवची भवर्नव ह े सद्गिु 

असलेच पवशहजेत. त्यवने पररश्थतीच्यव सर्ा बवज ू पवहून-

पर्तवळून योग्य ते उशचत शनिाय घ्यवरे्. त्यवने ऐशहक गोष्टी 

पवसनू अशलप्त असले पवशहजे, िवत् त्यवने आपली कताव्ये पवर 

पवर्िे आर्श्यक आह े आशि सर्वात िहत्त्र्वचे म्हिजे 



68 

त्यवने,’आपल्यव िरीरवर्र ईश्वरवची सत्तव चवलते' असे िवनले 

पवशहजे र् अकिाण्यतेचव भवर् अथवात ईश्वर िवझ्यवकरू्न र्तान 

घर्र्नू आितो, असव भवर् धवरि केलव पवशहजे. 

 

७१.  क्तवश्वात शिी नसली तर काय होईल ?. 

उ. िक्ती नसेल तर कवय होईल यव प्रश्नवचे उत्तर प्रकृती-परुुर्वचे 

अश्तत्र्वतनूच शिळेल, शिर्िक्ती तत्र्वांच्यव, पर्पर 

परूकतेतनूही. 

यव प्रकृतीत िक्ती, उजवा जर नसेल तर सषृ्टी ्तब्ध रवहील. 

कोिीच कवयवाशन्सर्त होिवर नवही. अथवातच सर्ा ितृर्त 

होतील. 

ज्यवप्रिविे शिर्वतनू िक्तीतत्र् शनघवल्यवकवरिे तो ‘िर्’ 

होतो, त्यवच्यव र्र प्रलय र् कवलवची अशधष्ठवत्ी असलेली 

िहवकवली आरुढ होते, त्यवचप्रिविे यव प्रकृशतत िक्तीच 
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नसेल तर ती सर्ा सषृ्टी शनशष्क्रय होईल आशि यव सषृ्टी र्र कवल 

र् प्रलयवचे सवम्रवज्य र्वढेल. 

 

७२. साधकाची साधना योग्य क्तदशेने चालली आहे, हे 

कसे ओळखायचे ? 

उ. सवधकवांची सवधनव शर्शभन्सन योगवांद्ववरे शनयांशत्त असते. 

उदव.योग, ध्यवन योग, ज्ञवन योग, भक्तीयोग किा योग. प्रत्येक 

सवधकवलव शर्िीष्ट रे्गरे्गळे शकां र्व अनवकलनीय अनभुर् 

येतवत. प्रत्येक सवधकवची सवधनेची प्रगती र्ेगर्ेगळी असते. 

कवरि त्यवांची श्रद्धव,भक्ती, सकुिाितव यवशिर्वय त्यवांची 

योग्यतव,भक्ती, सवधनेप्रतीची आ्थव यव सर्वंर्र सवधकवांची 

प्रगती अर्लांबनू असते. सवधकवांची प्रगती योग्य शदिेने 

चवलली आह ेकी नवही, ह ेसवधकवांचे अनभुर् ( बवह्य अनभुर्) 

र्तान, प्रशतभव,ज्ञवन,सजु्ञतव,पररपक्र्तव, सद्गिु ह े बवह्य शकां र्व 

आांतररक घटक ठरर् ू िकत नवही.यवउलट सवधकवांचे 

आत्िवनभुर्, श्थतप्रज्ञतव, ्र् चे ज्ञवन शकां र्व ्र्तःच्यव 
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अश्तत्र्वचे ज्ञवन यवशिर्वय आत्िव-परिवत्म्यविी एकरुप 

होिां, शर्भीन्सन शसध्दी प्रवप्त होिां आशि परिेश्वरवची शर्िेर् कृपव 

र्वरांर्वर लवभिे अिव अनेक अदभतू बवबींिळेु आपल्यवलव 

कळते की सवधकवांची प्रगती योग्य शदिेने सरुू आह े शकां र्व 

चवलली आह.े 

 

७३. मनुष्य ‘मी देह आहे' या जाणीवेत सतत का राहतो 

व तो त्यातून बाहेर का पडत नाही ? 

उ.िनषु्य ‘िी दहे आह'े ह्यव जविीरे्त सतत रवहतो, यवचे कवरि 

एकच असते ते म्हिजे यव दहेविळेु आपि कृती, हवलचवली 

करु िकतो, आपल्यव इच्छव, आकवांक्षव,ध्येये, िहत्र्वकवांक्षव 

यव दहेविळेुच पिूा करु िकतो. यव दहेविळेुच आपल्यवलव धन, 

िवनिरवतब, सविवशजक प्रशतष्ठव, नवतेसांबांध प्रवप्त होतवत. 

त्यविळेु दहेवशर्र्यी आसक्ती, िोह, शचांतव असते ्र्वभवशर्क 

आह.ेिवत् िी म्हिजे ‘दहे आह’ेही जविीर् असिे चकुीचे 

आह.े पि िविसू यव जविीरे्तनू बवहरे पर्त नवही यवचे कवरि 
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हचे आह ेकी, ही जविीर् सखुवर्ह असते,हहेी ्र्वभवशर्क 

आह.े कवरि प्रत्येक नवते, आपली प्रत्येक 

ओळख,क्षितव,आपली प्रशतष्ठव, आपली ्ततुी-

शनांदव,आपल्यवलव शिळिवरव आदर-अनवदर, उपवधी सर्ा 

कवही दहेविळेु प्रवप्त होत असनू दहेविीच जळुलेले असतवत. 

यवशिर्वय जर आपली शनांदव होत असेल, तर आपि आपली 

प्रशतष्ठव शनिवाि करण्यवचव प्रयत्न करतो,आपली ्ततुी होत 

असल्यवस, आपि आपली तीच प्रशतष्ठव र्वढर्ण्यवचव प्रयत्न 

करतो. आपली ओळख, प्रशतष्ठव, ्ततुी-शनांदव यव बवबतीत 

आपि दक्ष असल्यविळेु आपल्यवलव त्यवच जविीर्ेत रवहवर्े 

लवगते. जर ्ततुी होत असेल तर ती जविीर् सखुवर्ते. जर 

शनांदव होत असेल तर ती जविीर् प्रबळ होते म्हिनू िनषु्य 

आपल्यव दहेबदु्धीच्यव जविीरे्तनू बवहरे पर्त नवही. 
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७४. प्रत्येक मनुष्याचे जीवनाचे कायव काय सारखे असते 

का? अिवा तो क्तवक्तशष्ट कायावसाठी जन्मला असतो 

का? 

उ. प्रत्येक िनषु्य आपल्यव जीर्नवचे ध्येय ठरशर्त असतो,असां 

बधु्दीर्वदयवांच ित असतां आशि दरे् प्रत्येक व्यक्तीलव कवही 

नव कवही कवरिकररतव जन्सिवलव घवलतो, र् असविवन्सय 

व्यक्तीचे तो शर्शिष्ट ध्येय ठरर्तो,असां सद्वर््तिूीिवांसकवांचां 

ित आह.े 

िवत् ही दोन्सही ही िते तवशका क र् िवस्त्रसवांगतां आहते. 

जर दरे्वर्र शकां बहुनव एखवद्यव िक्तीर्र श्रध्दव र् शर्श्ववस असेल 

तर आपि ध्येयचयनवत दरे्वचव ह्तक्षेप िवन ूिकतो. 

िवत् गीतेत म्हटल्यवप्रिविे दरे् िनषु्यवलव किवाचे ्र्वतांत्र्य 

दतेो,तर तो िवनर्वलव ध्येय चयनवचे ्र्वतांत्र्य सधु्दव दतेो. 
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पि, ज्यव व्यक्ती शर्शिष्ट, असविवन्सय असतवत, त्यवांनव कवया, 

ध्येय, आकवांक्षवच्यव ियवादव असतवत. अथवातच त्यवांचे रे्गळे, 

शर्शिष्ट ध्येय शनशश्चत असते. 

 

७५. मनुष्य सवावत बुक्तद्धमान प्राणी असून तो स्वतःचा 

उध्दार का करत नाही ? 

उ.पशहले कवरि म्हिजे िविसू बदु्धीिवन प्रविी असलव तरी तो 

सर्वात आपल्यव बदु्धीच्यव उपयोग करत नवही. 

दसुरे कवरि म्हिजे बदु्धीची सांकल्पनव तकवातीत आह.े त्यविळेु 

बशुद्धिध्ये अनेक घटक,क्षितव सिवशर्ष्ट आहते. तर त्यवतील 

कुठलव घटक,कुठली क्षितव शर्कशसत अथर्व जन्सिजवत 

आह,े ह े िनषु्यवलव कळले पवशहजे. त्यवकररतव त्यवच्यवकरे् 

कवरि िीिवांसव करण्यवची तवशका क क्षितव,.              व्यवपक 

दृशष्टकोन असलव पवशहजे.असलव तरी त्यवचव शर्कवस झवलव 

पवशहजे. सहसव प्रत्येक िनषु्य यवबवबतीत शर्चवर करत नवही. 
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शतसरे कवरि म्हिजे शनत्यक्रि (the routine) 

पररपवठ,सिवजवांचव शकां र्व कुटुांबवचव पररपवठ. सिवजवच्यव 

शकां र्व कुटुबवच्यव पररपवठवनसुवर िनषु्य चवलतो. िविसवचे 

व्यशक्तित्त्र् सिवज र् कुटुांबवच्यव पररपवठवकवरिेही घर्त 

असते. जर त्यवांच्यवर्र तो शनत्यक्रि लवदलव गेलव शकां र्व त्यवांचे 

शर्चवर, दृष्टीकोि,र्तान सिवजवच्यव, कुटुांबवच्यव 

पररपवठवप्रिविे झवलव तर तो त्यव सिवजवच्यव र्व कुटुांबवच्यव 

पररपवठवशर्रुध्द र्वग ूिकत नवही. 

चौथे कवरि म्हिजे पांरपरव,रुढी,प्रथव इत्यवदी िनषु्य 

सिवज,कुल,जवत-धिवासांबधीत असलेल्यव प्रथव, पांरपरवचे 

पवलन करण्यवसवठी जन्सिवपवसनू बवध्य असतो. त्यवकवळचे नर्े 

कवहीतरी करण्यवचे धवर्स होत नवही र् रुढी, परांपरव 

तोर्ल्यवकवरिे शिळिवरी लोकशनांदव, एकटेपिव 

्र्ीकवरण्यवची तयवरी नसते. 

पवचरे् कवरि म्हिजे असव क्षि जीर्नवत न येिे की त्यविळेु 

जीर्नवलव कलवटिी शिळेल शकां र्व क्षिवांचे िहत्त्र् न पटिे. 
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सहवर्े कवरि म्हिजे अशनच्छव र् चैनशर्लवसी सखुवांनी 

भरलेल्यव जीर्नवची इच्छव धरिे.आपल्यवलव ्र्तःलव 

बदलण्यवची शकां र्व कवहीतरी नरे् रे्गळे करण्यवची इच्छव 

नसते. यवचे अजनू कवरि असे की असते की जीर्न सरुळीत 

सरुू असतवनव शकां र्व सखुसशुर्धव शिळत असतवनव 

आपल्यवलव शर्िेर् कवही करण्यवची इच्छव शनिवाि होत नवही. 

यव सहवही कवरिवांिळेु िनषु्य आपलव उध्दवर करत नवही शकां र्व 

आपले आयषु्य सवथाकी लवर् ूिकत नवही. 

 

७६. जाणीव व नेणीव यामधील फरक कोणता? 

उ.’जविीर्’ हव िब्द ‘जवि’ यव िब्दवपवसनू तयवर झवलव 

आह.े ‘ जवि’ यव िब्दवचव अथाच जवििे असव होतो. 

शकां बहुनव ज्यवचे आपल्यवलव बोधन होते,बोध होतो. सांपिूा 

अथा, हते,ू उद्दिे, घटनव सर्ा कवही कळते, ज्यवचे आपल्यवलव 

पशहल्यवपवसनू ज्ञवन असते, शकां बहुनव अन्सय कुिीतरी ज्यवचे 
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आपल्यवलव ज्ञवन शदलेले असते,ते सर्ा कवही आपल्यव 

जविीरे्त असते, दहेबदु्धी, उपवधी, सविवशजक प्रशतष्ठव, ्र्-

क्षितवांचे- अशभरुचींचे, दबुाल्थवनवचे ज्ञवन, सविवशजक इ, 

लोककथने आपल्यव जविीर्ेत असते. नेिीरे्चव प्रवांत सरु्पु्ती 

र् तयुवा अर््थेत असतो. 

‘नेिीर्’ यव िब्दवचव अथा येथे ‘तो,ती,ते,िी त’ू नवही असव 

प्रवांत होय’ असव होतो. 

नेिीरे्िध्ये दहेबदु्धी, उपवधी किवची सधु्दव जविीर् नसते. 

शकां बहुनव जविीर्च नसते. 

 

७७ .शिीचे स्वरुप कोणते? व शिीचे सजृन कशासाठी 

होते ? 

उ. िक्तीची अथवात ऊजेची शर्शभन्सन ्र्रूपे असतवत. 

पांचिहवभतूे, सर्ा दरे्तव, रवक्षस, गांधर्ा, िनषु्य, अर्कवि,ऋत, 
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सत्य ही तत्रे् सधु्दव, जविीर्-नेिीर्, जे जे यव प्रकृतीत आह,े 

ती सर्ा िक्तीची ्र्रूपे आह.े 

िक्ती म्हिजे सवक्षवत जीर्न असते. ती असते म्हिनू 

जीर्नवचव प्रर्वह सरुळीत चवल ूअसतो. िक्ती म्हिजे ऊजवा, 

ही शजर्ीततेचे लक्षि असते. 

त्यवकररतव शतचे सजृन आशि सांर्हन आर्श्यक असते. कवया 

करण्यवसवठी आर्श्यक ्फूती, ऊजवा,िक्ती, सविथ्या, 

िनोबल, उत्सवह,  उत्तेजनव,उन्सिेर्िव,आर्ेग,सांरे्ग ह े  सर्ा 

िक्ती कवरिें प्रवप्त होते. जीर्न र् जीर्नवलव शिळिवरी गशत 

िक्तीकवरिेच प्रवप्त होत असते. सांघर्वात आर्श्यक असिवरे 

ध्येय शर्र्ेक,कृतीचवपल्य, शनिायक्षितव आशि दृढतवही 

िक्तीकवरिें प्रवप्त होते. 

यवशिर्वय िक्ती यव प्रकृशतचे सांचवलन करते,िक्ती दरे्तवांनव 

िक्ती प्रदवन करत असते. 

म्हिनू िशक्तां चे सजृन र् सांर्हन आर्श्यक असते. 



78 

७८.जो आत्मरुपासी एकरुप झाला आहे त्याची इांक्तद्रय 

स्वतः ची काये करतात आक्तण त्याचवेळी तो आत्मलीन 

पण आहे असे होऊ शकते का ?. 

उ. होऊ िकतां.सांत,सवधक जेव्हव आत्िसखुविी एकरुप 

असनूही त्यवांची सर्ा इांशिये कवयारत असतवत, यवलवच 

सहजवर््थव म्हितवत. 

सहजवर््थव हव ध्यवनवचव शतसरव टप्पव होय. ितूा ध्यवन, अितूा 

ध्यवन र् सहजवर््थव.  

सहजवर््थेत तीन टप्पे असतवत,प्रथिवर््थव, शद्वतीयर््थव, 

सहजवर््थव. 

सहजवर््थव म्हिजे ज्यव अर््थेत िनषु्य कवया तथव र्तान 

करतो, त्यवचे शर्चवर,िेंदचूे कवया, िरीरवचे कवया सतत चवल ू

असते िवत् िवनशसक र् आशत्िक ् तरवर्र त्यवांच्यवर्र दहेवतीत 

सत्तव कवया रत असते,ती अर््थव होय. ज्यव अर््थेत शर्शर्ध 

कल्पनव ्फुरतवत, शर्चवर र्व प्रशतभवांचव आशर्ष्कवर होतो. 
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अबोध भवर्नव, प्रेरिव र् ्ितृींचे ज्ञवन होते. शर्श्ववतील अनांत 

रह्यवची जविीर् होते. रे्दनेशिांये जवगतृ असतवत. 

र्रच्यव ्तरवर्र दहेबदु्धी ची जविीर् , िध्यि ्तरवर्र शर्चवर 

‘खोल ्तरवर्र’ तांिी असते. 

 

७९. दुःखाची कारणे कोणती? 

उ. द:ुखवची कवरिे अनेक आहते. 

अर्वजर्ी सखुवची अपेक्षव. 

नवत्यवत सहकवया न करण्यवची र्तृ्ती र् अपेक्षव. 

व्यवधी. 

शनष्कवरि झवलेलव अपिवन. 

िोर्ि. 

नैसशगाक आपत्ती. 
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िवनशसक शर्कृती. 

अपयि. 

अपशकती. 

गनु्सहगेवर प्रर्तृ्तीत र्वढ. 

आिेचे दवस होिे. 

भवर्नवांचव अशतरेक. 

शर्कवरवांचे िकु्त शर्चरि. 

दहेबदु्धी. 

कतेपिवची भवर्नव. 

िन िवरुन जगिे. 

व्यसनवधीनतव. 

शचांतव. 

अिी अनेक कवरिे आहते. 
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८०. सार्ान्य र्ाणसाला र्हात्म्यार्ध्येही दोष का 

खदसतात? 

क्तकां वा सामान्य माणसां महात्म्यामधील दोर् काढण्याचा 

का प्रयत्न करताना क्तदसतात? 

उ.सविवन्सय िविसां ‘शितवर्रून भवतवची परख' र् ‘र्ोळ्यवांनी 

पवशहलेलेच सत्य असते,’यव उक्तीनसुवर सवधवरितः र्तान 

करतवनव शदसतवत. यवशिर्वय बव्हांिी व्यक्तींनव अिी र्वईट 

खोर् असते की उत्तिवतील अशतउत्तिही त्यवांच्यवसिोर ठेर्ले 

तरी ती व्यक्ती त्यव गोष्टीतही खोट शकां र्व दोर् कवढण्यवचव 

प्रयत्न करते.उदव.एखवदयव व्यक्तीलव जर प्रविवशिक उद्योगपती 

भेटलव तर ती व्यक्ती म्हिेल हव प्रविवशिकपिे एक सोंग आह,े 

यवने नक्कीच भ्रष्टवचवर केलव असेल म्हिनूच तो 

सवळसदूपिवचव आर् आित असेल,अिी अशभर्तृ्ती 

असिवऱ्यव व्यक्ती सिोरच्यवच्यव चवांगल्यवआर् कवय र्वईट 

दर्लेली आह ेशकां र्व त्यवच्यव गिुवांआर् कोिते दोर् आहते ह े
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िोधण्यवचव कवयि प्रयत्न करत असतवत. यवशिर्वय सविवन्सय 

व्यक्तीची एक प्रर्तृ्ती असते, चौकटी पलीकरे् शर्चवर न 

करण्यवची.त्यविळेु त्यवांनव शे्रष्ठ जनवत,शर्द्वज्जनवत सांतविध्ये , 

दरे्तवांिध्ये, ्र्यां परिेश्वरवने ही दोर् शदस ूलवगतवत शकां र्व ते 

्र्तः िोधतवत.  

 

 

८१.  क्तवक्तशष्ट वा अपररक्तचत व्यिींनाच शक्तिपात 

करण्याची आज्ञा का केली जाते? 

उ.  शर्शिष्ट र्व अपररशचत व्यक्तीची योग्यतव कवय, त्यवांचव 

िशक्तपवत बद्दलचव दृष्टीकोि कवय, त्यवांनवच कव िशक्तपवत 

आपल्यवकरू्न करुन घेतलव जवतो,असे अनेक प्रश्न नतून 

िशक्तपवतकवरकवांनव पर्तवत. 

यवच उत्तर असां आह ेकी, त्यव शर्शिष्ट र्व अपररशचत व्यक्तीर्र 

आपल्यव सद्गरुुची कृपव होण्यवचे त्यवच्यव भवग्यवत शलशहलेले 
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असते र् शनयतीचे शर्धवन कोि टवळू िकत नवही. तेव्हव नतून 

िशक्तपवतकवरकवांनी असे सिजवरे् की, त्यव व्यक्तीची योग्यतव 

सद्गरुुच्यव दृष्टीत योग्य असवर्ी,तसेच शतचे परू्ासांशचत, 

िध्यप्रवरब्ध यवांचव तसेच परू्ाजवांच्यव पणु्यवईिळेु त्यव व्यक्तीचे 

भवग्य उजळलेले असते आशि दसुरी गोष्ट म्हिजे सद ्गरुु जो 

असतो तो भेदभवर् न करतव सगळ्यवांर्र कृपवदृष्टी ठेर्तो 

म्हिनू तो शर्शिष्ट र्व अपररशचत व्यक्तीनवांच िशक्तपवत 

करण्यवची आज्ञव दतेो. 

 

८२. अहांकार मनुष्याला कमीपणा घेऊन देत नाही हे 

क्तकतपत सत्य आहे ? 

उ. अहांकवर हव र्र्ररपुांिधलव कवरिशर्कवर आह.े 

अहांकवरविळेु िद, ित्सर, क्रोध, िोह, कवि ह ेशर्कवर शनिवाि 

होतवत.अहांकवरविळेु िनषु्य ित्त होतो. (त्यवलव िद चढतो) 

त्यवच्यव  अहांकवरवच कवरि असिवरे त्यवचे ्थवन, सत्तव इतर 

कुिी प्रवप्त केल्यवस र् त्यवांचे िहत्त्र् किी झवल्यवस शकां र्व 
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घटल्यवस ित्सर शनिवाि होतो.त्यवच्यव अहांकवरवर्र आघवत 

झवल्यवस क्रोध शनिवाि होतो. अहांकवरविळेु िनषु्यवलव आपि 

आपल्यव धन, सविथ्या, प्रशतष्ठव आशि सत्तेच्यव जोरवर्र आपि 

हरे् शिळू िकतो, असे र्वटते.यवतनूच कविवचव जन्सि होतो. जे 

आपल्यव अहांकवरवचव कवरि असतां,ते नष्ट होण्यवची 

िनषु्यवलव भीती र्वटते.यव भीतीचे रुपवांतर िोहवत होतां म्हिनू 

अहांकवरवलव कवरि शर्कवर म्हटले आह.े अहांकवर िनषु्यवलव 

किीपिव घेऊन दते नवही ह े सत्य आह े परांत ु पिूातः नव्ह,े 

आपि भीती, प्रेि, आदर शकां र्व शर्शिष्ट कवरि, प्रसांग शकां र्व 

पश्चवत्तवपविळेु आपि कोित्यव न कोित्यव व्यक्तीस सिोर 

किीपिव घेतो. त्यव किीपिवत आपली व्यवर्हवररक, 

्र्वभवशर्क, नैसशगाक र् भवर्शनक शर्शर्ितव  शनशहत असते. 

यवशिर्वय ्र्वभीिवन तत्र्े, शनयिही आपल्यवलव पीछेहवट 

करु दते नवही. आपल्यव म्हिण्यवर्र ठवि रवहण्यवची प्रेरिव 

दतेवत.  
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परांत ुनेहिीच िवघवर घेिां, किीपिव घेिां, आपल्यव िनवतील 

्र्तःबद्दलचव अशर्श्ववस, ् र्तःच्यव कृती बद्दल, शनिायवबद्दल 

अशनशश्चततव असिां, हदयवतील चलशबचल, ्र्तःशर्र्यी 

खवत्ी नसिे आशि हदयवतील सांभ्रिवची श्थती व्यक्त 

करतवत. म्हिनू अहांकवर िनषु्यवलव किीपिव घेऊन दते नवही 

ह ेअधासत्य आह.े 

 

८३. क्तदवा नाही लावल्यामुळे वाईट शिी घरात प्रवेश 

करु शकते का? 

उ. शदव्यवतील प्रकवि म्हिजे िभु, िवांगल्य, ज्ञवन र् सविवच 

प्रतीक होय. शदर्व प्रकवशित करिे म्हिजे िभु, िवांगल्यवस 

प्रोत्सवशहत करिे होय. िवत् शदव्यवलव प्रज्र्शलत न करण्यवचव 

अथा असव नव्ह,े की र्वईट िक्तीस प्रोत्सवशहत करिे. 

शकां त ु शदर्व लवर्िे आर्श्यक आह.े कवरि ती भवरतीय 

सां्कृतीची सर्वात प्रख्यवत पांरपरव आह.े जर दीपदवन, 
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दीपोत्सर्, दीपवर्ली, सिई उजळिे, होत् करिे िक्य नसले 

र्व अर्सर प्रवप्त झवलव नवही तरी शदर्व दरे्वपढेु लवर्वयचव 

असतो. 

 

८४. सामान्य मनुष्याला वाईट शिीचा त्ास होऊ 

शकतो का? 

उ. सविवन्सय िनषु्यवलव र्वईट िक्तींचव त्वस होण्यवचव सांभर् 

असतो. कवरि कविवर्र येिे-जविे, शर्शर्ध िविसविी 

सांपकवात येिे, इतरवांचे शर्चवर तरांग ग्रहि करिे अिव प्रकवरे 

र्वईट िक्तींचव सांबांध अप्रत्यक्षरीत्यव र्व प्रत्यक्षररत्यव येऊ 

िकतो. 
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🦋🦋 पररक्तशष्ट 🌼🌼 

 

१) िशक्तपवत :- (येथे अथा) िक्ती प्रदवन करिे. 

२) पररर्शतात :- बदललेले शकां र्व बदलते. 

३) सांक्रिि :- (येथे अथा) पवठर्ली जवते शकां र्व प्र्थवशपत 

केली जविे. 

४) तविशसक :- तविस प्रर्तृ्तीचे. 

५) प्रगिन :- पढेु जविे (येथे अथा) धनवतिक र्ैशिष््टये 

असलेली प्रेरिव, गरज शकां र्व इच्छव. 

६) अपगि :- र्जान (येथे अथा) ऋिवत्िक र्ैशिष््टये 

असलेली प्रेरिव, गरज शकां र्व इच्छव. 

७) प्रत्यर्वय :- कळिे शकां र्व सिजिे(येथे अथा) अर्थळव. 

८) एकसत :- र्ेदवांिध्ये उल्लेशखलेले आद्य तत्र् ज्यवचां 

सर्ा दरे्तवांनव शनयांत्ि असतां, जे सर्ा सषृ्टी चां सांचवलन 

करतां, ऋतवचां शनयिन करतां. 

९) अशजन :- आसन, िगृचिा शकां र्व यज्ञशर्धीच्यव 

बसण्यवच्यव र्ेळी धवरि केले जविवरे र्स्त्र. 

१०)  र्र्ररप ु:- सहव प्रकवरचे शर्कवर. 

११) क्लेिशर्क्षोभ :- दःुख, क्रोध. 
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१२) ऋजतुव :-  प्रविवशिकपिव, सौम्यव. 

१३) शर्न्सिखु :- ररकवम्यव हवतवने (येथे अथा) नजर अांदवज 

करिे. 

१४) सविर्चन :- सविोपचवरवने बोलिे. 

१५) िैिर्वर््थव :- शिि ुअसतवनवची अर््थव. 

१६) पररबध्द :- बवध्य. 

१७) बोधवर््थव :- जवशिर्ेच्यव ्तर. 

१८) परिअहि ्:- नैशतकतेचव घटक, प्रशतभेचव घटक. 

१९) अहि ्:- ्र्त्र्वचव घटक. 

२०) इदि ्:- कविवांचव घटक. 

२१) श्थतप्रज्ञतव :- सांकट, सि्यव,सखु- दःुख, प्रशतष्ठव- 

अप्रशतष्ठव, यव र् अिव पररश्थतीत घटनव, प्रसांगवतही 

जी प्रज्ञव श्थर,सांयत र् शर्र्ेकी असते, त्यव प्रज्ञेलव 

श्थतप्रज्ञतव म्हितवत. 

२२) शनग्रह :- सांयिवचव उच्च ्तर. 

२३) शनघुाितव :-  

२४) ियसभव :- िहवभवरतवतील सभवपर्वात र्शिालेल्यव 

प्रिविे खवांर्र्दवहसियी अजुानवने ियवसरुवलव 

जीर्नदवन शदले. म्हिनू त्यवने पवांर्र् आशि 
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िौपदीकररतव शर्शिष्ट भर्न शकां र्व प्रसवद बवांधनू शदलव 

त्यव प्रसवदवलव ियसभव म्हिनू ओळखले जवऊ लवगले. 

२५) शर्भ्रि :- भ्रिवचव उच्च ्तर. 

२६) दरुवग्रह :- अशत आग्रह शकां र्व चकुीचव आग्रह. 

२७) ित्िुदान :- ित्चूव नवि. 

२८) परिवथा :- परब्रम्हवचव, आत्िज्ञवनवचव परि अथा. 

२९) दृष्टवांत :- भवर्ी घटनेचव, पररश्थतीचव ईश्वरवने शकां र्व 

गरुुने शदलेलव सांकेत. 

३०) उशचज्ञतव :- सदसशद्वर्ेकबदु्धी. 

३१) चेतवपदशितव :- नकवरवत्िक भवर्नव. 

३२) शनरसलतव :- शनभायतव. 

३३) र्हन :- र्वहून नेिे (येथे अथा) पवलन करिे. 

३४) चयन :- शनर्र् 

३५) कृतवांत :- कवळवचव अांत. 

३६) सजृन :- शनिवाि करिे. 

३७) अयोशनज :- जो योनीतनू जन्सिवलव नवही. 

३८) ्पांदन :- चेतनेची कां पने. 

३९) िभुांकर :- िभु करिवरे. 

४०) नश्यन :- नवि, नष्ट पवर्िे 

४१) अधो्तर :- खवलचव ्तर. 
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४२) अहातव :- योग्यतव. 

४३) आसक्ती :- िोहबांधन,र्वसनव. 

४४) दहेवतीत अर््थव :- दहेबदु्धी पलीकर्ची अर््थव. 

४५) नेिीर् :- जवशिर्ेपलीकर्चव प्रवांत. 

४६) आत्िलीन :- आत्िलीन म्हिजे आपल्यव 

आत्ि्र्रुपविी एकरुप होते. 

४७) उन्सिेर्िव :- उजवा, उत्तेजनव, सजानिीलतव, शनिवाि 

िक्ती. 

४८) सांर्ेग :- कृतींचव र्ेग. 

४९) सांर्हन :- प्रर्वहीत रवहिे, कवयारत रवहिे. 

५०) सद्वर््तिूीिवांसव :- अध्यवत्ि िवस्त्र, सत्तव िवस्त्र. 

५१) सजृन :- शनिवाि, शनशिाती. 

५२) अशभरुची :- आर्र्-शनर्र्. 

५३) सरु्पु्ती :- शतसरी अर््थव. 

५४) तयुवा :- आत्म्यवची अर््थव. 

५५) प्रवांत :- ्तर. 

५६) सांचवलन :- सवु्यर््थव शनिवाि करिे. 

५७) उपवधी :- दहेबदु्धी ची जविीर्. 

५८) पररपवठ :- शनत्यक्रि. 

५९) सहजवर््थव :- सवधनेची शतसरी अर््थव. 
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६०) आत्िवशर्ष्कवर :- आत्ि्र्रुपवचे ज्ञवन. 

६१) अर्कवि :- अांतररक्ष र्ेळ शकां र्व र्ेळेिधील अांतर. 

६२) सनवतन :-  जो सत, सत्य असतो तो. 

६३) सांशहतव :- शनयि. 

६४) अपौरुर्ेय :-  जे कोित्यवही व्यक्तीने शनिवाि केले नवही 

शकां र्व ज्यवचे कोित्यवही व्यक्तीने शनयिन केले नवही, 

ज्यवर्र कोितीही व्यक्ती शनयांत्ि शिळर् ूिकत नवही. 

६५) सकुिाितव :- उत्ति कि.े 

६६)  सविवचे  :- िवांततेचे, पशर्त्तेचे. 

६७)  कवरिशर्कवर : जो शर्कवर अन्सय शर्कवरवांच्यव शनशिातीस 

कवरिीभतू ठरतो. तो शर्कवर म्हिजे कवरि शर्कवर 

होय. 
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निनिता पाटील याांची ई सानित्यवर प्रिानित पुस्तिे 

  

पसु्तक 

वाचण्यासाठी 

कव्हरवर 

वक्ट्लक करा 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/suspicious_women_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ratnanchya_jk_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shaktivachane_nikita_patil.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shaktikavane_nikita_patil.pdf
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ई सानित्य प्रनतष्ठािला तेरा वरं्ष पूर्ण झाली.  

निनिता पाटील याांचां ई सानित्यचां िे पाचवां पुस्ति.  

 

वनवकता राजेश पाटील ही मळूची िोंवबवलीची असनू सद्यकालात वतच े

वास्तव्य काही वषाांपासनू वाांगणीत आह.े कुटुांबवत लेखनवचव र्व सवशहत्यवचव 

र्वरसव असव नवही. पि अगदी िवलेय र्यवतच शतलव लेखनवची ऊिी िवांत 

बस ूदईेनव. र्यवच्यव तेरवव्यव र्र्वापयंत शतने पिूा पु् तक होईल इतके शलशहले. 

नांतर िरवठी सवशहत्यवचव ररतसर अभ्यवस करून आतव ती सवशहत्यवच्यव 

र्ेगर्गेळ्यव रसवांच्यव शनशिातीचव अनभुर् घेत आह.े वतने वलवहलेल्या पवहल्या  

पसु्तकाांच ेकौतकु वाचकाांनी केले आह.े  

असे अनेक तरूि लेखक खपू छवन शलहीत आहते. पि त्यवांची पु् तकां  

प्रकवशित करवयलव प्रकविक धजवर्त नवहीत. कवरि त्यवांच े नवर् प्रशसद्ध 

नसल्यविळेु त्यवांच्यव पु् तकशर्क्रीबद्दल प्रकविक सविांक असतवत. जर यव 

लेखकवांची पु् तके र्वचकवांसिोर आली नवही तर त्यवांच ेनवांर् प्रवसद्ध होिवर 

कसे? यव दषु्टचक्रवत सवपरू्न अनेक तरूि लेखकवांच्यव शपढ्यव बरबवद 

झवल्यव. पि आतव इांटरनेटवर नवलेखकवांनव र्वचकवांपयंत नेण्यवचे कवि अनेक 

सां्थव करत आहते.  

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन त्यवतील एक. ६ लाख र्वचकवांपयंत यव नर्ीन 

लेखकवांनव नेण्यवचे कवि ही सां्थव करते. पिूा शर्नविलू्य. लेखकवांनवही 

कोितवही खचा नवही. भववष्य काळात लेखकवांनव भरघोस िवनधन दणे्यवसवठी 
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ई सवशहत्यच ेप्रयत्न चवल ूआहते. नर्नर्ीन तवकदर्वन लखेक ई सवशहत्यवकरे् 

र्ळत आहते. त्यवांनव प्रशतसवदही शिळतो. कुिवलव भरघोस स्ततुी तर 

कवहींच्यव र्वट्यवलव टीकवही येते. यव टीकेलव positively घॆऊन ह ेलेखक 

आपलव कस र्वढर्त नेतवत. सरुूची नवईक, प्रफ़ुल िेजर्, भवग्यश्री पवटील, 

कोिल िवनकर, सरुज गवतवरे्, अनपू सवळगवर्कर, बवळवसवहबे शिांपी, चांदन 

शर्चवरे, सौरभ र्वगळे, यिरवज पवरखी, चांििॆखर सवर्ांत, सांयि बवगवयतकर, 

ओांकवर झवांज,े पांकज घवरे, शर्नवयक पोतदवर, चांिकवांत शिांद,े शनरांजन 

कुलकिी, चवरुलतव शर्सपतु,े कवशताक हजवरे, गिेि सवनप, िनोज चवपके, 

िहिे जवधर्, िनोज शगरस,े िदृलुव पवटील, शनलेि दसेवई, सनहव पठवि, 

सांजय बनसोरे्, सांजय येरिे, िांतन ू पवठक, श्रेशिक सररे्, िभुि रोकरे्, 

सधुवकर तळर्रे्कर, शदप्ती कवबवरे्, भपूेि कुां भवर, सोनवली सविांत, केतकी 

िहव, शर्शनतव दिेपवांरे्, सौरभ कोरगवांर्कर, शिशलांद कुलकिी, िभुि पवटील, 

आशिर् कल,े सरुेंि पवथरकर, प्रीती सवर्ांत दळर्ी, शनशिर् सोनवर, उिव कोल्ह,े 

गिेि ढोल,े सशचन तोर्कर, िहिे पवठवरे्, अशभजीत पैठिपगवरे, कवशताक 

हजवरे, शकरि दििखेु, जगशदि खवांदरे्वल,े िवधरुी नवईक, शर्िवल दळर्ी, 

गौरी कुलकणी, वजतेश उबाळे, वप्रतम साळुांखे, कुमार सोनावण,े प्रवतक 

उकल,े सजुाता वसद्धा, गायत्ी रोिे, मनोज कळमकर, काजल दळवी, सवचन 

बोरसे, कावतिकी भट, िॉ. वप्रतम दरविे, अमोल गवळी, वनवकता पाटील, 

सांजीवनी दशेपाांिे, अांवकता वशांद,े काजल दळवी असे अनके तरूि लेखक 

सवतत्यपिूा लखेन करत आहते.  
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इांटरनेटवर हौिी मराठी लेखकवांची किी कधीच नव्हती. आतव हौसेच्यव 

र्रच्यव पवयरीर्रचे, लेखनवकरे् गांभीरपिे पहविवरे आशि आपल्यव लेखनवलव 

पैल ूपवर्ण्यवकरे् लक्ष दिेवरे तरूि लेखक येत आहते. ही नर्ीन लेखकवांची 

फ़ौज िरवठी भवरे्लव नर्ीन प्रकवििवन जगवत ्थवन शिळर्नू दतेील. त्यवांच्यव 

सवशहत्यवच्यव प्रकविवलव उजवळव शिळो. र्वचकवांनव आनांद शिळो. िरवठीची 

भरभरवट होर्ो. जगवतील सर्ोत्कृष्ट सवशहशत्यक प्रसर्िवरी भवर्व म्हिनू 

िरवठीची ओळख जगवलव होर्ो.  

यव सर्वात ई सवशहत्यवचवही खवरीचव र्वटव असेल हव आनांद.  

यव यिवत ई लखेकवांचव शसांहवचव र्वटव असेल यवचव अशभिवन.  

ब्स. अजनू कवय पवशहज?े  

 


