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 • हवनयमसूल्य हवतिरणयसयठठी उपलब्ध. 

 • आपलयाे वयचसून झयल्ययवर आपण हियाे फफरवडर करू शकतिय. 

 • हियाे पसुस्तिक वयाेबसययटवर ठयाेवण्ययपसुवर्वी हकक वय वयचनय व्यहतिररक्त कशोणतियहिठी वयपर
करण्ययपपवर्वी सयहहित्य प्रहतिषयनचठी लयाेखठी परवयनगठी घयाेणयाे आवश्यक आहियाे. 



अनसुवयदकयचयाे  दशोन  शब्द -

हहिकदसू धमयरच्यय अभ्ययसयति हनतिठीशयस,  अध्ययत्म हवदय आहण कमरकयकड असयाे तिठीन हवषय
हशकयवयाे लयगतियति. त्ययतिठील अध्ययत्म हवदयाेति यययाेग वयससष महित्वयचय अयहियाे. हय हठकयणठी मठी
यययाेग वयससषयच्यय ससुक्ष्म भयष्ययचयाे रुपयकतिर मरयठठीमध्ययाे हदलयाे आहियाे.  तियाे सयध्यय भयषयाेति
असल्ययमसुळयाे  सयमयन्य बसुदठी असलयाेल्ययलय ससुदय सहिज समजसू शकयाे ल असयाे आहियाे. 
ई-सयहहित्य त्ययचयाे हवनयमसुल्य हवतिरण करणयर आहियाेति म्हिणसून त्ययकनय शतिशश धन्यवयद. 

अशशोक कशोठयरयाे
 

 

मयझय ई-मयाेल –
ashokkothare@gmail.com
ashokkothare@yahoo.co.in 

हय वरून आपण मयझ्ययशठी सकपकर  करू शकतिय.
हय पसुस्तिकयचयाे मसुद्रण करण्ययसयठठी अनसुवयदकयचठी आधठी परवयनगठी घयाेणयाे आवश्यक आहियाे. न
घयाेतिल्ययस तिशो गसुन्हिय ठरयाेल व त्ययवर यशोग्य कयरवयई हिशोईल. 

हय ई-पसुस्तिकयचयाे हवनयमसुल्य हवतिरण ई-सयहहित्य करणयर आहियाेति परकतिसु,  हियाे ई-पसुपु्स्तिक
कशोणठीहिठी कशोणयलयहिठी हवनयमसुल्य भयाेट दयाेऊ शकतिशो.   
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- ससुक्ष्म यययाेग वयससष -   

बबृहिदययाेगवयससष हियाे वयलल्मककीनठी रचलयाे आहियाे.  त्ययति एकक दर ३२००० कवन आहियाेति.  तियाे प्रभसू
रयमचकद्र आहण त्ययकचयाे गसुरू वससष हयकच्ययतिठील सकवयदयच्यय स्वरुपयति आहियाे.  त्ययति अदद्वैति
हवचयर सयकहगतिलय आहियाे.  त्ययप्रमयणयाे हहि सबृषठी एकयतिसून उत्पन झयलठी आहियाे,  असयाे एक जयाे
स्वयकभसू आहियाे.  त्यय आधठी कयकहिहींहिठी नव्हितियाे.  स्वयकभसू हिय अध्ययलत्मक शहक्तचय एकमयाेव सययाेति
आहियाे. अशठी अध्ययलत्मक उजयर हकक , जठी हवचयर करू शकतियाे. म्हिणसून हतिलय चद्वैतिन्य असयाेससुदय
म्हिणतियति.  मसूळचयाे बबृहिदययाेगवयससष रुपक कथयकच्यय स्वरुपयति आहियाे.  पसुढयाे कयलश्मरठी पकहडति
अहभनकद हयनयाे त्ययचयाे लघसू यययाेगवयससष कयाे लयाे.  त्ययति ६००० कवन आहियाेति.  त्ययचयाे
स्वरुपससुदय कथयकचयाेच आहियाे.  तियाेससुदय वयचण्ययचय त्रयस वयटसू  लयगलय म्हिणसून त्ययनकतिर ससुक्ष्म
यययाेग वयससष तिययर झयलयाे तियाे मठी ययाेथयाे दयाेति आहियाे. तियाे मयत्र कयाे वळ तित्त्वजयनयच्यय स्वरुपयति आहियाे.
आत्मयनकदयनयाे तियाे भयष्य कयाे लयाे आहियाे. 
त्ययचठी अनसुक्रहणकय अशठी आहियाे 
१.   वयसनय नयश
२.   सबृषठी एक भ्रम आहियाे
३.   मसुक्त मयणसयचठी लक्षिणक
४.   मनयचठी वयसनयकतिसून मसुक्तकी
५.   गसुप वयसनयकचय नयश कसय करयवययचय
६.   स्वतियवर ध्ययन कसयाे करयवययचयाे
७.   स्वशसुहद कशठी करयवययचठी
८.   स्वतियचठी तिपस्यय कशठी करयवययचठी
९.   स्वतियलय आयाेळखणयाे 
१०. हनवयरण 

११.  जयनठी अयहण ससद हयतिठील फरक
१२.  पयप व पसुण्य हयकचयाे व्यवस्थयपनय बयबतिचठी मयहहितिठी -



१.   वयसनय नयश 

मठी त्यय अनकति,  हनत्य,  तियाेजस्वठी चद्वैतिन्ययस प्रणयम करतिययाे जयाे कयळ आहण आकयश हयकच्यय
मययरदयकच्यय पसलकडयाे आहियाे. जयाे कयाे वळ अनसुभवयनयाे समजतिय ययाेतियाे. जयाे अनसुभव दसुसययरलय सयकगतिय
ययाेति नयहिठीति.  ज्ययलय वयसनयकच्यय बकधनयतिसून मसुक्त हिययाेण्ययचठी प्रयमयहणक इच्छय आहियाे त्ययलयच
हय पसुस्तिकयतिठील मयहहितिठीचय उपयययाेग हिययाेईल. 

जयाेव्हियक हवधयत्ययलय समजतियाे हक,  तिसू खरययाेखरच वयसनयकच्यय बकधनयकतिसून बयहियाेर ययाेऊ इलच्छति
आहियाेस तियाेव्हियक त्ययच्यय प्रयाेरणयाेनयाे तिसुलय खरय गसुरू सयपडतिययाे.  तिययाे गसुरू तिसुलय हय सकसयरयच्यय
सयगरयतिसून कसयाे बयहियाेर पडयवययचयाे तियाे दयखवठील. म्हिणसून हियाे लक्षियति घयाे हक, हवधयतिय तिसुझ्ययकडयाे
सदद्वैव पहियति असतिययाे. तिसुझ्यय सगळ्यय हियलचयलठी तिययाे पहियति असतिययाे. त्ययच्यय दृषठीतिसून कयकहिहीं
ससुटति नयहिठी. कयरण, तिययाे तिसुझ्ययति असतिययाे, तिययाे तिसुलय आतिसून व बयहियाेरून पहियति असतिययाे.  तिसूलय
वयटतियाे कक,  तिययाे तिसुझय गसुरू मनसुष्य रुपयति असयाेल तिर तिययाे तिसुझय गद्वैरसमज असयाेल कयरण तिययाे
तिसुझ्यय कसु लदद्वैवतियच्यय रुपयति ससुदय अससू शकतिययाे.  तिययाे अनयाेक रुपयकनयाे तिसुझ्ययवर लक्षि दयाेति
असयाेल. 

तिसुलय पहहिलय प्रश्न पडलय पयहहिजयाे ककी, मठी कययाेण आहियाे व मठी ययाेथयाे कयय करति आहियाे? हहि सबृषठी
कय आहियाे?  तिठीचय धनठी कययाेण आहियाे?  त्यय शययाेधयसयठठी तिसू चयकगल्यय ऋषहींनय भयाेटहशल व
त्ययकच्ययशठी बययाेलहशल जरठी तियाे तिसुझ्ययशठी बययाेललयाे नयहिठी तिरठी. तियाे जर बययाेललयाे तिर तियाे तिसू नठीटपणयाे
ऐकहशल. कयरण त्ययति शहियणपण असयाेल. खरय गसुरू तिसुझठी पररक्षिय घयाेईल, त्ययलय तिसू सयमययाेरठी
जयशठील. त्ययचयाे समयधयन करहशल.  खरय गसुरू तिसुझ्यय शरठीरयलय त्रयस न दयाेतिय तिसुझ्यय बसुदठीचठी
परठीक्षिय घयाेऊन पयहहिल.  जर त्ययति तिसू त्ययलय यययाेग्य वयटलयस तिर तिययाे तिसुलय हशकवण्ययस
तिययर हिययाेईल.    

त्ययलय खयत्रठी झयलठी कक,  तिसू खरययाेखरच सजजयससू आहियाेस तिर तिययाे तिसुलय सगळयाे  सयकगसू लयगयाेल.

खरय सजजयससू सकयमठी,  शयकति,  नम,  चयद्वैकस असयाेल.  त्ययलय तिसुझ्यय बद्दल आपसुलककी वयटयाेल
असयाे तिसुझयाे वयगणयाे असलयाे पयहहिजयाे. 
असयाे आहियाे कयरण जयन अयययाेग्य मयणसयस जयऊ नययाे अशठी परकपरय आहियाे. असयाे असलयाे तिरठी
तिययाे तिसुलय फक्त त्ययबद्दल मयहहितिठी दयाेति असतिययाे. खरयाे जयन तिसुलय स्वयनसुभवयनयाेच हमळवयवययचयाे



असतियाे.  त्ययसयठठी तिसुलय तिपस्यय करयवठी लयगतियाे.  तिपस्ययाेचठी सवय करयवठी लयगतियाे.  परकतिसु,
एकदय तिसुलय त्ययचठी आवड लयगलठी कक, सगळयाे  सययाेपयाे हिययाेतियाे. कययाेणठीहिठी जन्मति: तिययर नसतिययाे.
त्ययसयठठी तिययरठी करयवठी लयगतियाे. तियाे सययाेपयाे नसतियाे. शरठीरयच्यय वयसनयकति शरठीरयच्यय गरजयाे पसुरतियाे
रमयवययचयाे असतियाे जयस्ति नयहिठी हियाे तिसुलय समजलयाे पयहहिजयाे.  त्ययकपयससून तिसुझ्यय आत्म्ययलय दसूर
ठयाेवणयाे तिसुलय जमलयाे पयहहिजयाे. तियाे तिसुलय सवयठीनयाे शक्य हिययाेईल.  तियाे लययाेक खरययाेखरच मययाेठयाे दसुदरवठी
जयाे त्ययकच्यय वयसनयति अडकसू न घयाेण्ययति अयनकद मयनतियति. शरठीरयच्यय गरजयाेपयाेक्षिय जयस्ति त्ययति
रमणयाे मसूखरपणयचयाे असतियाे. जसयाे वठीष खयण्ययति रमणयाे असयाे तियाे हिययाेतियाे. वठीष गययाेड लयगलयाे म्हिणसून तियाे
खयवयाे असयाे तियाे हिययाेतियाे.  आपल्यय वयसनय मययरदयाेति ठयाेवणयाे तिसुलय जमलयाे पयहहिजयाे.  वयसनय तिसुलय
हनयकहत्रति करतिय आल्ययच पयहहिजयाेति. शरठीरयच्यय गरजयाेपयाेक्षिय जयस्ति त्यय हिययाेणयर नयहिठीति असयाे तिसू
लक्षि हदलयाे पयहहिजयाेस.  तिसुझ्यय सयठठी म्हिणजयाे आत्म्ययसयठठी तियाे तिसू करहशल.  जसयाे स्वप्नयति
आपण कयकहिहीं सयाेकक दयति शकभर वषयरचय अनसुभव घयाेतिययाे तिसस हियाे असतियाे.  तिययाे त्यय मयययाेचय प्रभयव
असतिययाे.  ज्ययनयाे त्ययच्यय वयसनय कयबसूति ठयाेवल्यय तिययाे खरय ससुखठी मनसुष्य असतिययाे.  कशयचठीच
गरज नयहिठी तिययाे खरय ससुखठी असतिययाे. अशय अवस्थयाेति असलयाेलय ज्ययनयाे शरठीरयच्यय गरजयकच्यय
मययरदय जयणल्यय त्ययलय खरठी शयकतितिय हमळति असतियाे. अशयसयठठी मययाेक्षियचय मयगर ससुरू हिययाेतिययाे.  
शरठीर टयकल्ययनकतिर तिययाे जठीव ससुदय सकपतिययाे. पण तिसू म्हिणजयाे आत्मय शयबसूति असतिययाे. लययाेक तिययाे
जठीव (शरठीरयचठी कययरकयरठी व्यवस्थय)  मयाेलय म्हिणसून रडतियति.  त्ययनय मयहिठीति नसतियाे कक,  तिसू
अजसून तिसयच शयबसूति आहियाेस. आत्मय म्हिणजयाे अध्ययलत्मक शहक्त कधठीच नष हिययाेति नयहिठी तियाे
लययाेकयकनय समजति नयहिठी. ब्रहयचय हिय खयाेळ अजयनठी लययाेक समजसू शकति नयहिठीति. आत्मय त्यय
अवकयशयपयाेक्षिय जयस्ति व्ययपक असतिययाे.  तिययाे चद्वैतिन्य आहियाे,  हनरकतिन आहियाे.  तिययाे कधठी जन्मति
नयहिठी व मरतिससुदय नयहिठी.  त्ययलय ससुरूवयति नसतियाे व अकतिससुदय नसतिययाे.  तियाे तिसुलय चयकगलयाे
समजलयाे तिर तिसू खययर अथयरनयाे ससुखठी झयलय असयाे म्हिणतिय ययाेईल. अरयाे रयमय, त्ययलय कधठी रययाेग
हिययाेति नयहिठी.  त्ययलय हवषबयधय हिययाेति नयहिठी.  तियाे सगळयाे  शरठीरयचयाे दययाेष असतियति.  आत्म्ययलय तियाे
बयधति नयहिठीति.  अजयनठी समजतियति कक,  तियाे अयत्म्ययचयाे आहियाेति व नयहिक दसु:ख करति
असतियति.   



२ सबृषठी एक भ्रम आहियाे 
तिसुझयाे मन शयकति झयलयाे कक, हय सकसयरयचठी मययय तिसुलय हवचसलति करू शकणयर नयहिठी. मनयच्यय
अलस्थरतियाेमसुळयाे  तिसुझ्ययति वयसनय उत्पन हिययाेतियति. तिसुझ्यय मनयति तियाे सगळयाे  असतियाे जयाे तिसुलय हदससू
लयगतियाे. त्ययतिसून तिसुझ्यय वयसनय जयगबृति हिययाेतियति. जर तिसू  त्ययकचय हवचयर करण्ययचयाे सययाेडसू न हदलयाे
तिर त्यय नयहिठीशय हिययाेतियति.  आपण तियाे जगतिययाे जयाे आपण मनयति खयाेळवति असतिययाे.  जसयाे
हचत्रयतिलय सयप आपलठी करमणसूक करतिययाे पण खरययाेखर सयप आलय तिर आपलठी घयबरगसुकडठी
उडतियाे तिसयाे तियाे असतियाे. सगळय मनयचय खयाेळ आहियाे. प्रत्यक्षि जग आहण आपल्यय मनयतिठील जग
वयाेगळयाे  असतियति.  आपलयाे आनकद व दसु:ख आपल्यय कल्पनयकचय खयाेळ असतिययाे.  प्रत्यक्षियति तियाे
तिसयाे नसतियति. खरयाे तिर कययाेठयाेहिठी आनकद वय दसु:ख असयाे कयकहिहींहिठी नसतियाे.  सगळय भ्रम अयहियाे हियाे तिसू
लक्षियति घयाे.  हिठी मययय मययाेठठी मजयाेशठीर आहियाे. म्हिकटल तिर आहियाे म्हिकटल तिर नयहिठी. हय मयययाेमसुळयाे
अयपण जयाे खरयाे तियाे पहियण्ययचयाे हवसरतिययाे.  जयाे पहियतिययाे तियाे खरयाे नसतियाे.  सगळयाे  मबृगजळयसयरखयाे
असतियाे. मनसुष्य त्यय दृषठीभ्रमयति फसलयाेलय आहियाे. जयाे आपल्ययलय (चमरचक्षिसूकनय) हदसति नयहिठी, तियाे
आपल्ययति असतियाे. पण तियाे हदसति नयहिठी म्हिणसून तियाे नयहिठी असयाे आपण आपल्यय अजयनय मसुळयाे
मयनति असतिययाे.  तियाे जयाे खरययाेखर असतियाे त्ययलय सत्य म्हिणतियति.  तियाे नश्वर असतियाे.  हियाे असयाे
असतियाे जसयाे पयण्ययति पडलयाेलयाे प्रहतिहबकब.  आपल्यय मनयति तियाे असतियति तियाे हदसतियति.  परकतिसु,
जयाेव्हियक खरयाे जयन हिययाेतियाे तियाेव्हियक खरयाे कयय तियाे समजतियाे.  त्ययलय भ्रम हनरयस असयाे म्हिणतियति.

आपल्यय मनयच्यय भ्रमयमसुळयाे  नसलयाेल्यय गययाेषठी आपण आहियाेति असयाे समजसून तिसयाे वयगतिययाे.
त्ययतिसून आपल्यय इच्छय उत्पन हिययाेतियति. त्ययतिसून आपलयाे आनकद व दसु:ख उत्पन हिययाेतियति. तियाे
सगळयाे  तिसुझ्यय कल्पनयाेचय खयाेळ असतिययाे.  जर तिसुझयाे मन त्यय कल्पनय करण्ययचयाे थयकबतियाे तिर
त्ययकतिसून तिसू सहिज बयहियाेर ययाेऊ शकतिययाेस.  जशय समसुद्रयति लयटय उठतियति तिशय हय इच्छय
असतियति. जर तियाे हनयकहत्रति कयाे लयाे तिर त्यय आपससूकपणयाे नयहिठीशय हिययाेऊ शकतियति. जरठी हियाे जग
एक भ्रम असलयाे तिरठी तियाे आहियाे व त्ययलय हनयकहत्रति करणयाे हयलयच सयधनय म्हिणतियति. अजयनठी
मनसुष्य हवहवध गययाेषठी वयाेगवयाेगळ्यय समजतियति जसयाे,  घर,  डयसगर,  सयप वगद्वैरयाे.  परकतिसु,  त्यय
सगळ्यय एकयच स्वयकभसू मधसून हनघयल्यय आहियाेति.  त्यय एकयच स्वयकभसू मधसून आल्यय आहियाेति
म्हिणसून हय सबृषठीमध्ययाे अदद्वैति आहियाे. जयाेव्हियक तियाे तिसू समजहशल तियाेव्हिय तिसुझयाे दसु:ख नयहिठीसयाे हिययाेतियाे.



मठी व तियाे एकच आहियाेति हयचठी जयणठीव हिययाेणयाे अकहतिम सयद्वैख्ययसयठठी आवश्यक असतियाे. त्यय तिशय
वयाेगळ्यय हनमयरण कयाे ल्यय आहियाेति मयययाेनयाे त्ययमयगठील उद्दयाेश समजणयाे आवश्यक असतियाे.  जसयाे
कयपड पयहहिलयाे तियाे अनयाेक धयग्ययचयाे बनवलयाेलयाे असतियाे म्हिणजयाे कयपड म्हिणजयाे धयगयाे आहियाेति.

म्हिणसून कयपड आहण धयगयाे एकच आहियाेति. त्ययतिसून अदद्वैति तित्त्व समजतियाे. मठी व परमयाेश्वर एकच
आहिययाेति.  त्ययतिसून स्वध्ययन करण्ययचठी कल्पनय आलठी.  मयययाेच्यय कबृ पयाेनयाे एकयच मयध्यमयतिसून
अनयाेक गययाेषठी तिययर हिययाेति हिययाेत्यय. अध्ययलत्मक शक्तकी त्ययतिसून व्यक्त हिययाेति असतियाे. कयरण मययय
त्ययतिसून उत्पन झयलठी आहियाे.  म्हिणसून मययय व स्वयकभसू एकच आहियाेति.  जसयाे झयड व त्ययचठी
पयनक, फसु लक, खययाेडक हियाे सगळयाे  मसुलति: एकच आहियाेति. जसयाे मयतिठीचठी भयकडठी व ज्यय मयतिठीतिसून बनतियाे
तियाे एकच अयहियाे. अशठी अनयाेक उदयहिरणक अदद्वैतिचठी दयाेतिय ययाेतिठील. सयप दययाेरखकडय सयरखय हदसतिययाे
हिय मयययाेचय प्रभयव असतिययाे.  जयाेव्हियक आत्मय हवचयरयति घयाेतिलय जयतिययाे तियाेव्हियक हियाे फरक नयहिठीसयाे
हिययाेतियति. हहि सगळठी उदयहिरणक अदद्वैतिचठी आहियाेति. तिससच हहि भ्रमयचठी उदयहिरण आहियाेति. अयरशयति
आपण पहियतिययाे आपल्ययलय पण आपण तियाेथयाे नसतिययाे असयाे भ्रम हिठी मयययाेचठी उदयहिरणक अयहियाेति.



३. मसुक्त मयणसयचठी लक्षिणक 
 

आत्म्ययचयाे खरयाे जयन एकयदय अगठी प्रमयणयाे अजयन सकपवण्ययचयाे कयम करति असतियाे. हय सबृषठीचयाे
खरयाे स्वरुप चद्वैतिन्यमय आहियाे.  त्ययलयच ब्रह म्हिणसून आयाेळखलयाे जयतियाे.  जययाे त्यय यययाेग्यतियाेलय
पययाेहिययाेचलय अयहियाे तिययाे लस्थतिप्रज समजलय जयतिययाे. असय मनसुसुष्य कययाेणत्ययहिठी कयरणयनयाे उतयाेसजति
हिययाेति नयहिठी. त्ययलय सकसयरयपयससून न लगयव असतिययाे न हतिरस्कयर असतिययाे. अशय जयनठीसयठठी
कशयचयहिठी लययाेभ नसतिययाे.  हिय त्यय सवर पररलस्थतिठीति शयकति असतिययाे.  त्ययसयठठी फययदय तिययाेटय
हयति फरक नसतिययाे.  कयहिठी वयाेळय असयाे जयनठी स्वतियचठी परठीक्षिय घयाेण्ययसयठठी दसुसययरलय
हचडवतियति हियाे पहियण्ययसयठठी ककी, त्ययचयवर त्ययकच्यय रयगयचय कयय पररणयम  हिययाेतिययाे. परकतिसु, तिठी
फक्त एक चयचपणठी असतियाे.  जसयाे सयपयलय पयहहिल्ययवर हभतिठी वयटतियाे व सयप गयाेल्ययवर तिठी
हभतिठी थययाेडयवयाेळ असतियाे तिसस जयनठी झयल्ययवर ससुदय मयययाेचय प्रभयव कयकहिहींकयळ असतिययाे.
आरशयवर पडणयययर प्रकयशयनयाे त्ययलय डयग पडति नयहिठी तिसस जयनठी मयणसयवर त्ययच्यय
वयगण्ययचय पररणयम हिययाेति नयहिठी. जयनठी जरठी कयहिठी कयमयति शरठीरयनयाे गसुकतिलय असलय तिरठी तिययाे
त्ययति अयत्म्ययनयाे गसुकतिलयाेलय नसतिययाे.  त्ययचय अदद्वैतियति पसूणर हवश्वयस असतिययाे. यययाेगठी जगयति असयाे
वयवरतियति ककी,  तियाे स्वप्नयति वयवरति अयहियाेति.  जयनठी मबृत्यसूलय घयबरति नयहिठी.  तिययाे कययाेठयाे अयहियाे,
ब्रयहणयकडयाे कयक शसुद्रयकडयाे त्ययचय त्ययलय कयकहिहीं फरक नसतिययाे. तिययाे कयय खयतिययाे, शयकयहियर कयक
मयकसयहियर त्ययलय त्ययति कयकहिहीं फरक नसतिययाे.  इच्छय नसलयाेलय जयनठी जयाे हमळयाेल त्ययति
समयधयनठी असतिययाे. 
ररकयमयाे भयकडयाे आतिसून अवकयशयनयाे भरलयाेलयाे असतियाे आहण पयण्ययति बसुडवडलयाेलयाे पयण्ययनयाे
भरलयाेलयाे असतियाे.  अजयनठी ररकयमयाे भयकडयाे समज आहण पयण्ययनयाे भरलयाेलयाे भयकडयाे म्हिणजयाे जयनठी
मनसुष्य समज. दययाेघयाे कशयनयाे तिरठी भरलयाेलयाे असतियति. एक अजयनयनयाे व दसुसरय जयनयनयाे असयाे तियाे
भरलयाेलयाे असतियति. शरठीरयलय एकयदठी गययाेष आवडणयाे हिठी त्यय शरठीरयचठी गरज असतियाे त्ययति त्यय
अयत्म्ययनयाे लक्षि घयलयवययचयाे नसतियाे.  तिसुझ्यय आत्म्ययलय शरठीरयच्यय आवडठी नयवडठीशठी कयकहिहीं
सकबकध असणयर नयहिठी.  ज्ययलय असयाे करणयाे जमतियाे तिययाे त्ययच्यय अयत्म्ययलय समजसू लयगलय
असयाे समजयवययचयाे असतियाे.  लहियन मसुलयलय खयाेळवणयरठी मयतिय त्यय मसुलयच्यय खयाेळयति रमति



अससूनहिठी खययर अथयरनयाे रमति नसतियाे तिसयाे शरठीर (जठीव)  अयहण अयत्मय हयकचयाे नयतियाे असलयाे
पयहहिजयाे. ज्ययलय तियाे जमलयाे तिययाे खरय सयधक समजयवय. असय सयधक शरठीरयच्यय (जठीवयच्यय)
गरजयककडयाे असय पहियतिययाे जसयाे आई हतिच्यय बयळयच्यय गरजयककडयाे पहियतियाे. त्ययति तिठी पसुरवतियाे पण
त्ययति स्वतियलय गसुकतिवसून ठयाेवति नयहिठी.  शरठीरयच्यय आवश्यक गरजय तियाे शरठीर जठीवकति
रहियण्ययसयठठी पसुरवणयाे जरूरठीचयाे असतियाे हियाे आयाेळखसून तियाेवढयाेच त्ययति गसुकतिणयाे ज्यय अयत्म्ययलय
जमलयाे तिययाे जयनठी हिययाेऊ शकतिययाे.  तियाे मयझ्यय शरठीरयसयठठी आहियाे मलय त्ययचठी गरज नयहिठी
अशयप्रकयरयाे जययाे समजसून तियाे करतिययाे तिययाे जयनठी हिययाेऊ शकतिययाे. ज्ययनयाे अहिककयर सययाेडलय आहियाे व
ज्ययलय ध्ययनसयधनय ससुदय करण्ययचठी गरज उरलठी नयहिठी तिययाे खययर अथयरनयाे मसुक्त असतिययाे जरठी
तिययाे दयाेहिधयरठी असलय. अयकधळय जसय सयप आहण दययाेरखकडयति फरक समजति नयहिठी तिसय जयनठी
ससुरहक्षिति आहण अससुरहक्षिति हयति फरक करति नयहिठी कयरण त्ययच्ययसयठठी सगळयाे  सयरखयाेच
असतियाे.  त्ययच्ययसयठठी ससुख आहण दसु:ख सयरखयाेच असतियाे.  त्ययलय सठी सकग रययाेगयसयरखय
असतिययाे. त्ययच्ययसयठठी हमत्र अहण शत्रसू समयन असतियति. असय जयनठी सदद्वैव हचरकतिन ससुखयति
असतिययाे.  तिययाे जठीवकति अससून मयाेल्ययसयरखय असतिययाे.  तिययाे जयाे कयम करतिययाे तियाे करूनहिठी करति
नसतिययाे. खयऊन हिठी खयति नसतिययाे, हपऊनहिठी पठीति नसतिययाे. भययाेग घयाेऊनहिठी भययाेग घयाेति नसतिययाे.
पयहिहन हिठी पहियति नसतिययाे.  असय कधठी पयप करति नयहिठी.  असय तिययाे वयसनयबकधयतिसून मसुक्त
झयलयाेलय जयनठी समजलय जयतिययाे.   
ज्ययलय कयहिठी हमळवयवययचयाे नसतियाे पण तिययाे आळशठी नसतिययाे, कयमक करूनहिठी त्ययति अडकलय
नयहिठी तिययाे मसुक्त समजलय जयतिययाे.  अरयाे रयघवय,  आळशठी मयणसयति व अशय जयनठी मयणसयति
वरकरणठी बरयाेच सयम्य असतियाे त्ययमसुळयाे  तिसू फससू नकययाेस. असय जयनठी ध्ययन करययाे अगर न करययाे
त्ययच्ययसयठठी कयकहिहीं फरक नसतिययाे. तिययाे सदद्वैव जयगबृति समयधठीति असतिययाे. 
त्ययच्ययति "मठी",  नसतिययाे.  त्ययच्ययसयठठी तिसू व मठी एकच असतियति.  असय मनसुष्य सदद्वैव
अदद्वैतियति असतिययाे. 
त्ययलय मयहिठीति असतियाे कक, तिययाे जयाे पहियति आहियाे तियाे सत्ययति नयहिठी पण भ्रमयति मयत्र अयहियाे. असय
जयनठी असतिययाे.  
शरठीरयच्यय इच्छय त्ययच्यय पसुरत्यय ठयाेवतिययाे व त्ययपयससून त्ययचय अयत्मय दसूर असतिययाे तिययाे खरय



जयनठी असतिययाे.   
सवर इच्छयकचय आत्म्ययनयाे त्ययग करण्ययलय मसुक्तकी म्हिणतियति. तिरठी त्ययचयाे शरठीर हवहवध कयमयकति 

व्यस्ति असतियाे. 
अरयाे रयमय, खरययाेखरच हय जगयति बसुदठी नयहिठी, मन नयहिठी, कयकहिहीं शयस नयहिठी, कयाे वळ ब्रह अयहियाे
असयाे जययाे समजलय तिययाे जयनठी समजयवय.
ज्ययलय समजलयाे ककी,  प्रत्यक्षियति कयकहिहीं नयहिठी फक्त अदद्वैतियति एक ब्रह अयहियाे तिययाे जयनठी
समजयवय. 
अरयाे रयमय, तिसुझयाे मन कयक कल्पनयकति स्वतियलय अडकवसून घयाेति अयहियाे त्ययलय मसुक्त कर. म्हिणजयाे 
तिसू जयनठी हिययाेहशल.



४.   मनयचठी वयसनयकतिसून मसुक्तकी 
तिसुझ्यय मनयचठी जयगबृतिठी सगळ्यय वयसनयकनय कयक थयरय दयाेतियाे तियाे सयकग. तियाे असयाे चकचल कयक आहियाे?  

तियाे शयश्वति आहण सवरशहक्तमयन ब्रह त्ययच्ययच हवचयरसयगरयति त्ययकच्ययच लहिरठी कयक उठवति
असतियाे? त्यय जशय उठतियति तिशयच हनवळतियति हियाे कयक हिययाेतियाे? त्यय कययाेणयच्यय कल्पनयकचय खयाेळ
असतिययाे? त्ययतिसून मन उत्पन झयलयाे. तिससच चकचल. त्यय हवचयर लहिरठी जशय उठतियति तिशयच
नष हिययाेतियति हिय मनयचय स्वभयव अयहियाे.  जसयाे समसुद्रयतिठील लयटयकचयाे हिययाेतियाे.  तिसुझ्यय इच्छयकचयाे तिसू
हनरठीक्षिण करण्ययचठी सवय कर म्हिणजयाे त्ययकच्यय उगमयचय तिसुलय पतय लयगयाेल. त्ययनकतिर त्यय
कशय नष करयवययच्यय तियाे तिसू स्वति: समजहशल.   

सगळयाे  स्वप्नवति असतियाे.  तियाे सगळयाे  खरयाे न समजल्ययमसुळयाे  हिययाेति असतियाे.  ज्ययच्ययति तिययाे नयहिठी
त्ययच्ययति तिययाे असल्ययचयाे तिययाे समजतिययाे हियाे अजयनयमसुळयाे  हकक वय गद्वैरसमजयमसुळयाे  हिययाेति असतियाे.
त्ययमसुळयाे  जयाे नयहिठी तियाे असल्ययच्यय समजयमसुळयाे  मन त्ययति अडकतियाे.  तियाे तिययाे आहियाे,  मठी असय
आहियाे, तियाे मयझयाे आहियाे, अशय हवचयरयकनठी मन बहिकति असतियाे. परकतिसु जयाेव्हियक आत्मय त्ययवर हवचयर
करतिययाे त्ययचठी बसुदठी वयपरून त्ययलय वयाेगळयाे  हदसतियाे. असय गयसधळ हिययाेतिययाे कयरण शरठीर मयययाेचय
भयग अयहियाे त्ययच्यय प्रभयवयमसुळयाे  मयययाे बयहियाेरचय अयत्मय शरठीरयच्यय बकधनयकनय खरयाे समजसू
लयगतिययाे.  तियाे अदद्वैतियतिठील दद्वैति अयहियाे जयाे अयत्म्ययलय झसुलकयवति असतियाे.  अशय बकधनयति
अडकलयाेलयाे मन कयकहिहीं गययाेषठी स्वठीकयरतियाे व कयकहिहीं नयकयरति असतियाे.  एकय बयजसूलय सत्ययतिठील
अदद्वैति व दसुसययर बयजसूलय वयस्तिहवकयतिठील दद्वैति असतियाे.  अशय पररलस्थतिठीति मन त्ययचयाे जग
हनमयरण करू लयगतियाे.  जसक तियाे समजतियाे तिसयाे तियाे कयल्पहनक जग असतियाे व त्ययति आत्मय
अडकति जयतिययाे. त्ययतिसून मयणसयचयाे कयल्पहनक जग बनसू लयगतियाे. मनयलय जयाे बरययाेबर वयटयाेल तियाे
खरयाे ठरू लयगतियाे. तियाे मन शरठीरयचयाे असतियाे. म्हिणसून शरठीरयच्यय गरजयाेनसुसयर सगळयाे  हवचयर वयढसू
लयगतियति.  त्ययति अयत्मय गसुरफटलय जयति असतिययाे.  म्हिणजयाे शरठीरयच्यय गरजयक पसूणर
करण्ययसयठठी आत्मय अडकति असतिययाे.  मन जयाे मयनयाेल तियाे खरयाे ठरतियाे.  अशठी पररलस्थतिठी
ससुधयरयवठी लयगयाेल जर अयत्मय शसुदठीवर अयणयवययचय असयाेल तिर. 

मन शरठीरयच्यय हनजठी गरजय पसूणर करण्ययसयठठी  असतियाे. त्ययसयठठी शरठीरयच्यय वयसनयचठी पसूतिर्वी
करयवययचठी असतियाे. जर गययाेषठी तियाेवढयवर थयकबल्यय तिर तियाे यययाेग्य असतियाे. परकतिसु, दसुदरवयनयाे त्यय



वयसनयकति अजयनठी अयत्मय अडकलय तिर मयत्र पररलस्थतिठी हबघडतियाे. जसयाे लहियन मसुलगय नकययाे
त्यय गययाेषहींनय तियसडयति घयलतिययाे.  त्यय लहियन मसुलयलय तिसयाे करण्ययपयससून रययाेकयवययचयाे असतियाे.
आत्म्ययचठी बसुदठी जर तियाे करयाेल तिर चयकगलयाे असतियाे.  पसूवर जन्मयचयाे भयग्य असयाेल तिर तियाे हिययाेति
असतियाे. 
शरररयच्यय गरजयकपयाेक्षिय जयस्ति वयसनयकति अडकयवययचयाे नयहिठी असयाे पक्कयाे  ठरवलयाे हक,

आत्म्ययचय उदयर करणयाे सययाेपयाे हिययाेतियाे.  तिसयाे करण्ययचठी सवय करयवठी लयगतियाे.  जयगबृतियवस्थयाेति
मन खयदयड असतियाे.  स्वनयति तियाे मध्यम असतियाे.  गयढ झययाेपलयाेलय असलय तिर तियाे अससून
नसल्ययसयरखयाे असतियाे.  गयढ झययाेप हिठी एक समयधठी अवस्थय असतियाे.  त्ययकयळयति मन
अयत्म्ययति हवलठीन झयल्यय सयरखयाे असतियाे.  मन हियाे सकसयरयचयाे एक रुप अयहियाे.  त्ययहशवयय तिठी
एक हवचयरयकचठी अवस्थय असतियाे.  त्ययच प्रमयणयाे तियाे एक प्रकयरचयाे बकधन ससुदय अयहियाे.  तियाे
अयत्म्ययच्यय उदयरयति एक अडचण ससुदय अयहियाे त्ययच्यय चकचलतियाे मसुळयाे . मनयति ययाेणयरयाे हवचयर
दसुलरक्षि करून टयळतिय ययाेतियति.  शरठीरयच्यय गरजयाेपयाेक्षिय जयस्तिचयाे हवचयर ज्ययकनय "हबनकयमयचयाे
हवचयर", म्हिणतियति, तियाे वयढवण्ययति मनयलय उतयाेजन दयवययचयाे नसतियाे. सवयठीनयाे तियाे जमतियाे. मन
सवयप्रधयन असतियाे.  त्ययलय जसयाे वळण लयवयल तिसयाे तियाे कयम (हवचयर करण्ययचयाे)  करति
असतियाे.  तियाे जमलयाे म्हिणजयाे मययाेक्षियचठी अधर्वी लढयई सजककलठी असयाे समजयवयाे.  त्ययसयठठी मनयति
हबनकयमयचयाे हवचयरयकसयठठी अयद्वैदयससन्य हनमयरण करणयाे जमलयाे पयहहिजयाे.  सवर आद्वैदयससन्ययनठी
मययाेक्षिमयगर सययाेपय हिययाेतिययाे.  अशयप्रकयरयाे मनयलय हनयकहत्रति करणयययर बसुदठीलय हशपयई बसुदठी असयाे
समजलयाे जयतियाे.  कयरण हशपयययप्रमयणयाे तिठी मनयलय वळण लयवति असतियाे.  खरययाेखरच जयाे
मययाेक्षिमयगर्वी आहियाेति त्ययकच्यय सहिवयसयति रहियण्ययनयाे तियाे शक्य हिययाेतियाे.  सतिति प्रयत्न करणयाे
त्ययकरतियक आवश्यक असतियाे.  मनयति ससुखभययाेगयकपयाेक्षिय ब्रहयचयाेच हवचयर ययाेति असलयाे पयहहिजयाे.
मययाेक्षियचय ध्ययस लयगलय पयहहिजयाे. मनयच्यय अशय कल्पकतियाेतिसून सवयठीनयाे मययाेक्षिमयगर ससुरू हिययाेति
असतिययाे.  त्ययच वयाेळठी शरठीरयच्यय आवश्यक गरजयककडयाे तिसुच्छतियाेनयाे न पहियतिय सतिति ब्रहयचयच
हवचयर मनयति असलय पयहहिजयाे. शरठीरयलय त्ययचयाे कयम करू दयवयाे व अयत्म्ययनयाे त्ययककडयाे दसुलरक्षि
करयवययचयाे असयाे धययाेरण असलयाे पयहहिजयाे अशय प्रकयरयाे मययाेक्षि मयगयरति रमलयाेलय शसुद जयनयच्यय
वयटयाेनयाे जयऊ लयगतिययाे. तिययाे मबृत्यसू सजककतिययाे.  



५.   गसुप वयसनयकचय नयश कसय करयवययचय
अरयाे रयमय, मठी कययाेण आहियाे असयाे हवचयरण्ययनयाे मनयतिठील पयप शक्तकी सकपतियति. मठी दयाेहि आहियाे कयक
आत्मय हिय प्रश्न आहियाे.  जसयाे हचत्रयतिठील वयाेलयचठी पयनक वयययरनयाे हिलति नयहिठीति तिसस,  ज्ययचय
हनधयरर पक्कय आहियाे त्ययच्यय मनयलय कययाेणठी फसवसू शकति नयहिठी.  खरयाे जयणणयरयाे आयाेळखतियति
ककी, मठी दयाेहि नयहिठी. करण मठी बययाेलतिययाे कक, हियाे मयझयाे शरठीर आहियाे म्हिणजयाे मठी शरठीरयपयाेक्षिय वयाेगळय
आहियाे. अशय प्रश्नय नकतिर इतिर प्रश्न हवचयरलयाे जयतियति. हियाे जग कसयाे झयलयाे? असयाे अनयाेक प्रश्न
उपलस्थति हिययाेतियति.  जयाेव्हियक मठी आयाेळखतिययाे ककी,  मठी दयाेहिठी (आत्मय)  आहियाे,  व शरठीर मठी धयरण
कयाे लयाे आहियाे, तियाेव्हियक समजतियाे ककी, हियाे जगससुदय एक भ्रम अयहियाे. जसयाे कययाेणयचयाे स्वप्न आहियाे व मठी
त्ययति गसुकतिलययाे आहियाे. हियाे असयाे असतियाे ककी, ज्ययलय मयहहिति आहियाे ककी, मबृगजळ अयहियाे तिर त्ययति
कययाेणठी पयणठी असयाेल अशठी अपयाेक्षिय करति नयहिठी.  सगळयाे  ब्रह अयहियाे व त्ययच्यय स्वप्नयतिठील
भ्रमयनयाे गयसलयाे आहियाे तियाेव्हियक गययाेषठी स्पष हिययाेतियति.  अशयररतिठीनयाे गद्वैरसमजयतिसून बयहियाेर अयलयाेलय
प्रयणयययम करून मनयलय शयकति करति असतिययाे. 
अशयररतिठीनयाे सयवध झयलयाेलय सयलत्त्वक लययाेकयकच्यय सहिवयसयनयाे मययाेक्षिमयगयरनयाे जयऊ लयगतिययाे. तिरठी
त्ययलय बरयच कयलयवधठी लयगति असतिययाे.  तिरठी तिययाे समजतिययाे ककी,  शरठीर जरठी भ्रमयचय भयग
असलयाे तिरठी त्ययच्यय हशवयय मययाेक्षि सयधतिय ययाेणयर नयहिठी कयरण शरठीर हियाे आत्म्ययचयाे मययाेक्षि
सयधनयाेसयठठीचयाे एक सयधन अयहियाे तियाे सयकभयळलयाेच पयहहिजयाे.  जरठी अदद्वैति खरयाे असलयाे तिरठी
ज्ययअथर्वी आपण हय मयययाेति रयहिहन कयम करति आहिययाेति तियाे दद्वैति ससुदय अयपल्ययलय स्वठीकयरयवयाे
लयगतियाे.  म्हिणसून रयमय,  दद्वैतियति रयहिहन आत्म्ययचयाे अदद्वैतिठी जयन करून घ्ययवययचयाे आहियाे.  ध्ययन
करतियकनय हवसरयवययचयाे असतियाे ककी, मठी शरठीर ससुदय आहियाे. त्ययमसुळयाे  तिसुझय अहिककयर मरयाेल. मठी
सवरत्र आहियाे अशठी भयवनय बयळगलठी तिर दयाेष भयव,  अहिककयर नयहिठीसयाे हिययाेतिठील.  तिरठी जययाेवर
त्ययचय अनसुभव नयहिठी तिययाेवर तिसयाे समजणयाे हिय एक हमथ्ययचयर ठरयाेल. प्रपकचयति रयहिहन तिसुलय तियाे
करयवययचयाे आहियाे म्हिणसून तियाे सययाेपयाे नयहिठी.  तिसुझ्यय मनयलय वळण लयवणयाे असस ककी,  तियाे
"हबनकयमयचयाे हवचयर"  करण्ययचयाे बकद करयाेल.  तिययाे कयळ तिसू ध्ययनयति घयलवशठील.  असयाे कयाे लयाे
ककी,  तिसुझ्यय मनयतिठील गसुप वयसनय त्ययकनय उतयाेजन न हमळयल्ययनयाे सकपसुषयति ययाेतिठील.  तिसयाे
हिययाेण्ययस बरयच कयळ तिसुलय प्रयत्न करयवयाे लयगतिठील. त्ययति आद्वैदयससन्यचयाे धययाेरण उपयययाेगयचयाे



असयाेल.  अरयाे रयमय,  तिसू हनजतियकनय ध्ययन करति रहिय म्हिणजयाे तिसुझ्यय मनयति "हबनकयमयचयाे
हवचयर" आहण त्ययच्यय हचकतिय ययाेणयाे बकद हिययाेईल. 

 



६.   स्वतियवर ध्ययन कसयाे करयवययचयाे 
अशठी मनयचठी धयरणय असलठी पयहहिजयाे ककी, मठी शसुद चद्वैतिन्य अससून मयययाेच्यय बकधनयतिसून बयहियाेर
पडण्ययचय प्रयत्न करणयर आहियाे. मयझ्यय शरठीरयच्यय हनव्वळ गरजयककडयाे त्रयस्थयच्यय नजरयाेनयाे
हयपसुढयाे पहियणयर आहियाे. शरठीर खयति असतियकनय मठी (आत्मय) त्ययति गसुकतिणयर नयहिठी. भययाेग घयाेतियनय
त्ययति गसुकतिणयर नयहिठी. कययाेठलयाेहिठी इतिर कयम शरठीर करति असतियकनय त्ययति मठी गसुकतिणयर नयहिठी.
मठी मयझ्यय शरठीरयच्यय कययाेणत्ययहिठी कयमयति गसुकतिणयर नयहिठी. शरठीर व त्ययचय जठीव त्ययकचयाे कययर
त्ययकच्यय प्रयाेरणयाेनयाे मयझ्यय हशवयय करति असतिठील. 

शरठीरयच्यय ससुख व दसु:खयति मठी भयग घयाेणयर नयहिठी.  तिरठी मठी त्ययकबद्दल सहहिष्णसू रयहिठीन.  मलय
मयहिठीति अयहियाे कक,  हियाे शरठीर मयझ्यय अध्ययलत्मक उजरनयाे प्रयाेररति हिययाेति अयहियाे तिरठी त्ययकच्यय
कययाेणत्ययहिठी कयमयति मठी भयग घयाेणयर नयहिठी.  अशय ररतिठीनयाे शरठीरयति रयहिहन त्ययपयससून असलप
रहियण्ययचय मठी प्रयत्न करठीन. त्ययलयच तिपस्यय म्हिणतियति. 

मयझ्ययतिठील स्वयकभसूलय मठी सतिति स्मरति रयहिठीन.  त्ययचयाे सतिति ध्ययन करति रयहिठीन.  मयझ्यय
भययाेवतिठीच्यय हिययाेणयययर गययाेषहींनठी मठी प्रभयहवति हिययाेणयर नयहिठी.  मयझ्यय उजरच्यय मदतिठीनयाे अनयाेक
जठीव वयढतियति व नकतिर नष हिययाेतियति. तिरठी मठी त्ययकच्यय कयमयति लक्षि घयलणयर नयहिठी. मठी फक्त
स्वयकभसूचय हवचयर करति असयाेन. कयरण तियाे मयझयाे खरयाे रुप आहियाे. 



७.   स्वशसुहद कशठी करयवययचठी मनचठी 
अरयाे रयघवय, शरठीरयच्यय इच्छयकति मठी रमणयर नयहिठी. शरठीरयलय भसूक लयगलठी तिर त्ययति मठी भयग
घयाेणयर नयहिठी. त्ययमसुळयाे  मयझयाे शरठीर हमतियहियरठी, हमतिभयषठी असयाेल. इतिरयकनय वयटयाेल ककी मठी खयति
आहियाे, भययाेग घयाेति आहियाे पण वस्तिसुति: तिसयाे नसयाेल. वस्तिसुति: मयझयाे शरठीर तियाे भययाेग घयाेति असतियाे. मठी
व मयझयाे शरठीर हयकचयाे व्यवहियर हभन आहियाेति हियाे समजणयाे त्ययसयठठी जरुरठीचयाे असतियाे. शरठीरयच्यय
सगळ्यय व्यवहियरयककडयाे मठी त्रयस्थयच्यय नजरयाेनयाे पयहिह शकलययाे पयहहिजयाे.  
मठी शरठीरयच्यय इच्छयकति जयस्ति मयगणयर नयहिठी. जरठी मठी शरठीरयच्यय कयमयति भयग घयाेतिलय नयहिठी
तिरठी त्ययलय सवरतिययाेपरठी मदति करणयर आहियाे कयरण शरठीर ससुखरुप असणयाे मयझ्यय मययाेक्षि
सयधनयाेसयठठी आवश्यक अयहियाे. मठी मयझ्यय शरठीरयपयससून मसुक्त अयहियाे असयाे कययाेणयलय जयणवणयर
नयहिठी असयाे मयझयाे वयगणयाे असयाेल.  जगयकडयाे मठी त्रयस्थयच्यय दृषठीनयाे पहियति असयाेन.  तिरठी तियाे
कययाेणयच्यय लक्षियति ययाेणयर नयहिठी. मठी मयझ्यय शरठीरयबरययाेबर आहियाे अससच हदसति असयाेल. त्ययमसुळयाे
मयझठी सयधनय कययाेणयलय समजणयर नयहिठी.  सयधनयाेच्यय नयकवयखयलठी मठी मयझ्यय शरठीरयलय
छळणयर नयहिठी.  इतिर लययाेकयकशठी वयगतियनय मठी चयकगसुलपणय,  मयणसूसककी आहण भसूतिदयय अशय
प्रकयरयाे वयगठीन. त्ययमसुळयाे  मयझठी नद्वैहतिकतिय रयखलठी जयईल. शरठीरयच्यय गरजयकति मठी भयग घयाेणयर
नयहिठी. मठी ब्रहचयर पयळठीन त्ययसयठठी, मठी ससययककडयाे पहियतियनय त्ययति मयतिय, भहगनठी व कन्यय
पयहिठीन. 

मयझ्यय अशय कयकहिहीं गरजय नसतिठील. त्ययमसुळयाे  मठी समयधयनठी असयाेन कयरण मलय कयकहिहीं नकययाे
असयाेल.  मठी मयझ्ययतिच गसुकतिलयाेलय रयहिठीन.  स्वयनकदयति मठी सदद्वैव असयाेन.  मठी एक चद्वैतिन्यमय
अलस्तित्व म्हिणसून असयाेन जयाे जगयकडयाे हनररच्छपणयाे पहियति असयाेन. 

जयगबृतिठी अथवय स्वप्न अशय कययाेणत्ययहिठी अवस्थयाेति मठी नसतिययाे. कयरण मठी कधठी झययाेपति नयहिठी.
मलय कययाेणठी नयतियाेवयईक नसणयर हकक वय शत्रसू नसणयर.  जयाे आहियाेति तियाे शरठीरयचयाे आहियाेति असयाे
त्ययकच्यय बद्दल मठी समजयाेन. मठी जठीवकति अससून मयाेल्ययसयरखय असयाेन. 

मलय कययाेणठी समजसू शकणयर नयहिठी हकक वय तिसयाे कयकहिहीं हिययाेणयर नयहिठी. 
मलय समजण्ययच्यय अनयाेक तिहियर तियाे शययाेधतिठील पण मलय कययाेणठी आयाेळखणयर नयहिठी.  मयझ्यय
बसुदठीचय उपयययाेग करून मयझयाे मन चकचल हिययाेण्ययपयससून थयकबवठीन. 



अरयाे रयघवय, तिसुझ्यय शरठीरयति तिसू कय जयस्ति लक्षि घयलति असतिययाेस? तियाे व्यवस्थठीति आहियाे एवढयाे
पसुरयाेसयाे असतियाे त्ययपयाेक्षिय जयस्ति कयहिठी नकययाे. त्ययचयाे लयड कयक करतिययाेस? त्ययति तिसुझय समय कयक
तिसू वययय घयलवति असतिययाेस? तियाे मयतिठीचयाे बनलयाे आहियाे तिसू तिसय नयहिठीस हियाे तिसुझ्यय लक्षियति ययाेति
नयहिठी कयक?  तिसू शसुद चद्वैतिन्य आहियाेस तियाे तिसू हवसरू नकययाेस.  अरयाे रयघवय,  हियाे तिसुझयाे शरठीर
लयकडयच्यय तिसुकडयसयरखयाे आहियाे.  त्ययतिसून तिसू हनघसून जय, पहिय कयय हिययाेतियाे तियाे.  आत्म्ययच्यय
अध्ययलत्मक उजरच्यय प्रभयवयखयलठी तियाे जठीवकति झयल्ययसयरखयाे हदसति अयहियाे नयहिठीतिर तिययाे एक
हियडयमयकसयचय गययाेळय आहियाे. मनसुष्य खरयाे सत्य (ब्रह) बयजसूलय ठयाेवसून खययाेटय अहवदयाेति मयययाेच्यय
प्रभयवयमसुळयाे  फसति असतिययाे. तियाे त्ययलय जयस्ति खरयाे वयटसू  लयगतियाे. त्ययच्यय नयदयति तिययाे रमतिययाे. 
तियाे मयझयाे आहियाे असयाे वयटतियाे कयाे वळ अजयनयच्यय प्रभयवयखयलठी,  त्ययति तियाे रमतियति.  त्ययचय तियाे
आगहि धरतियति.  कययाेणयचयाे ऐकति नयहिठीति.  हय जगयति तिसू कयम करतियकनय त्यय कयमयति असय
गसुकतिणयर नयहिठीस कक,  त्ययति कययमचय अडकहशल.  तिसुलय तिसुझ्यय जगण्ययसयठठी हय जगयति
कयम करयवयाे लयगतियाे तियाे करति असतियकनय अदद्वैति हवसरू नकययाेस. तिसयाे कयाे लयाेस तिर तिसू पसुण्ण्ययचयाे
कयम करहशल. त्ययसयठठी चयकगसुलपणय, मयणसूसककी आहण भसूतिदयय आचरण्ययति ठयाेवहशल.  



८.   स्वतियचठी तिपस्यय कशठी करयवययचठी
तिसू ध्ययन समयधठी करतियकनय तिसुझ्यय शरठीरयलय हवसरून एकहचतयनयाे ब्रहयचयाे ध्ययन करहशल.

जयाेव्हियक तिसुझयाे शरठीर त्ययचयाे कयम करति असयाेल.  त्ययसयठठी तिसू हवचयरशसून्य अवस्थयाेति तिसुझयाे मन
ठयाेवहशल. हवशयाेष म्हिणजयाे त्ययचवयाेळठी तिसुझठी बसुदठी कयमयति व्यस्ति असयाेल. हियाे असयाे असयाेल जसयाे
गयडठी चयलवणयरय एकयच वयाेळठी ससुकयणसूचयाे चयक सयकभयळति असतियकनय क्लच सयकभयळति असतिययाे
व त्ययच वयाेळठी गयडठीचय वयाेगससुदय हनयकहत्रति करति असतिययाे.  त्ययचवयाेळठी अयजसू बयजसूलय पहियति
गयडठी ससुरहक्षितिपणयाे नयाेति असतिययाे.  तिसुलय त्ययचठी हचकतिय नसयाेल.  हय जगयचय फययाेलपणय तिसुलय
समजयाेल.  तियाेव्हियक तिसुलय खरय मयगर हमळयाेल.  ज्ययमसुळयाे  तिसुलय हवहवध जयणठीवय हिययाेतियति त्ययतिसून
तिसुलय हय सबृषठीचयाे जयन हिययाेतियाे. तियाे सगळयाे  ब्रहयच्यय कबृ पयाेमसुळयाे  हिययाेति असतियाे. ज्ययमसुळयाे  गययाेषठी घडतियति
त्ययमयगयाे ब्रह असतियाे हियाे तिसुलय समजयाेल.  परकतिसु त्ययसयठठी तिसुलय सतिति ध्ययन सयधनय करयवठी
लयगयाेल. तियाे सययाेपयाे नयहिठी.  स्वयनसुभवयनकतिर अहवदयाेचय त्ययग कयाे ल्ययनकतिर जयाे अनसुभवयलय ययाेतियाे तियाे
सत्य अयहियाे हियाे तिसू समजहशल. तिसच अकहतिम चद्वैतिन्य अयहियाे. त्ययसयठठी तिसुलय मयझठी मदति लयगयाेल.

कयरण त्ययहठकयणठी पययाेहिययाेचण्ययसयठठी जयणकयर गसुरूचठी आवश्यकतिय असतियाे.  त्ययच्यय
मदतिठीनयाे तिसू तिसुझय पसुढचय प्रवयस करू शकहशल. जसयाे उकच चढण्ययसयठठी हशडठी लयगतियाे तिसयाे तियाे
असतियाे.  तिसुझ्यय अयधठी ब्रहयनयाे,  हवष्णसूनयाे,  शठीवयनयाे,  इकद्रयनयाे तिसच कयाे लयाे आहियाे.  तिससच तिसूससुदय
करहशल आहण मययाेक्षियलय जयहशल.  

हियाे सगळयाे  जग मयझ्ययतिसून आलयाे आहियाे. मठी हनत्य हचरकतिन चद्वैतिन्य अयहियाे. मलय आहद अकति नयहिठी.
अशय ररतिठीनयाे स्वति:लय समजति रहिय.
हियाे सगळयाे  ब्रहमय आहियाे, शसूद चद्वैतिन्य जयाे सगळ्यय सबृषठीचयाे कयरण आहियाे हियाे सत्य हनत्य लक्षियति
घयाेऊन ध्ययन करति रहिय. अशय ब्रहयवर तिसुझयाे ध्ययन एकहचतयनयाे करति रहिय. 
पहियणयरय आहण हदसणयरयाे हियाे एकच आहियाेति असयाे अनसुभवणयाे ज्ययलय जमतियाे तिययाे खरय वद्वैरयगठी
समज. त्ययति अदद्वैति अयहियाे, रघसू नकदनय. 



९.   स्वतियलय आयाे ळखणयाे 
जयाेव्हियक शरठीरयचयाे अवयव त्ययकचठी कयम करतियति जठीवयच्यय मदतिठीनयाे तियाेव्हियक त्ययकति अहिककयर प्रवयाेश
करतिययाे. तिययाे जठीवयचय असतिययाे. तिययाे जठीवयच्यय अजयनयचय हहिस्सय असतिययाे. परकतिसु जसयाे अदद्वैतियचयाे
जयन हिययाेतियाे तिसय जठीवयचय अहिककयर सकपसुषयति ययाेतिययाे. 
भ्रष ब्रयहणयसयरखय शरठीरयचय जठीव शसुद्रयप्रमयणयाे शरठीरयचठी कयळजठी वहियति असतिययाे. 
एकयदयाे बयळ त्ययच्यय कल्पनय जगयति खयाेळति असतियाे,  तिसय जठीव मयययाेच्यय जकजयळयति
अडकलयाेलय शरठीरयचय गयडय हियकति असतिययाे.
जसयाे बयळ मयतिठीचय हितठी बनवसून त्ययच्ययशठी खयाेळतियाे तिसय जठीव मयययाेच्यय अजयनमय जगयति
शरठीरयलय घयाेऊन खयाेळति असतिययाे. 
मलय हियाे पयहहिजयाे, तियाे पयहहिजयाे असयाे करण्ययनयाे जठीव त्ययति अडकति असतिययाे. जरठी तियाे सगळयाे  भ्रम
असलयाे तिरठी तिययाे त्ययति रमति असतिययाे.  जठीवयनयाे  तिसस  त्ययति रमणयाे  शरठीरयसयठठी  आवश्यक
असतियाे.  त्ययति अयत्मय म्हिणजयाे तिसू गसुकतिसून जयऊ नकययाेस.  मयययाेच्यय जकजयळयति अडकलयाेलयाे
हियरयलय सयप समजसून घयबरतिययाे तिसयाे जठीव त्ययच्यय कल्पनय जगयति वयवरति असतिययाे. 
दयहगनयाे अनयाेक असतियति पण तियाे असतियति एकय सययाेन्ययचयाेच. तियाे एक अससून अनयाेक भयसतियति.

मयययाेचयाे रचनय तित्त्व एकय लयकडयच्यय हकतिठीतिरठी गययाेषठी करति असतियति.  तियाे अनयाेक वयटतियति.

पण त्यय एकच असतियति. 

आरशयच्यय अनयाेक पद्वैलसूकमध्ययाे तिसुझ्यय अनयाेक प्रहतिमय हदसतियति जरठी तिसू एकच असतिययाेस.

त्ययप्रमयणयाे मनयलय तिसू अनयाेक वयटसू  लयगतिययाेस जरठी तिसू एकच असतिययाेस.  जसयाे आकयश नठीळयाे
असलयाे तिरठी त्ययति असलयाेल्यय ढगयकमसुळयाे  त्ययति डयग पडलयाे अयहियाेति असयाे भयसतियाे तिसयाे आत्म्ययचयाे
हिययाेति असतियाे. आपण दयाेहियच्यय चमरचक्षिसूकनठी सभययाेवयर पहियति असतिययाे. 
जसयाे तिसू ध्ययन सयधनय करति रहियतिययाेस यथयवकयश तिसुझ्यय इकद्रठीययकनय तिसुझठी जयणठीव हिययाेऊ
लयगतियाे.  असयाे झयलयाे ककी,  तिसुझ्यय शरठीरयचयाे मनससुदय तिसुलय आयाेळखसू लयगतियाे.  तिसुझठी
त्ययकच्ययबद्दलचठी त्रयस्थतियससुदय त्ययकनय जयणवसू लयगतियाे.  असयाे हिययाेति असतियकनय त्ययकनय तिसुझठी
आयाेळख हिययाेऊ लयगतियाे.  त्ययनकतिर तिठी तिसुझठी इकहद्रय तिसुझ्यय म्हिणजयाे आत्म्ययच्यय कलयनयाे कयमक
करू लयगतियति. त्ययनकतिर तिठी इकहद्रय ससुदय त्ययकच्यय वयसनयकति रमणयाे कमठी हिययाेऊ लयगतियाे. तिसुझयाे



शरठीर तिसुलय सयथ दयाेऊ लयगतियाे. असयाे बरठीच वषर हिययाेति असतियाे. सयवकयशपणयाे तिसुझयाे शरठीर इकहद्रय
सकयमनयनयाे जगसू लयगतियाे. तिसुझठी सयधनय सययाेपठी हिययाेति जयतियाे. असयाे झयलयाे कक, शरठीरयचठी जयनसहद्रययाे
आत्म्ययलय सयथ दयाेऊ लयगतियति. अशयवयाेळठी तिसुझ्यय अयत्म्ययच्यय व शरठीरयच्यय गरजय समयन
हिययाेतियति. त्ययकच्ययति तियरतिम्य ययाेतियाे. अध्ययत्म सयधनय आणखठीन सययाेपठी हिययाेतियाे. तिसुझयाे शरठीरससुदय
तिसुझ्ययसयरखयाे हनररच्छ हिययाेतियाे.  आजसू बयजसूच्यय गययाेषठी शरठीरयलय (जठीवयलय)  गरजयाेपयाेक्षिय जयस्ति
आकहषरति करू शकति नयहिठीति.  शरठीर स्वति:  चद्वैतिन्यमय झयलयाे आहियाे असयाे हिययाेतियाे.  त्ययसयठठी
मनयचठी प्रयमयहणक प्रयाेरणय मयत्र असयवठी लयगतियाे सयतित्ययनठी.    
तिसयाे झयलयाे हकक ,  अयत्मजयन प्रयप हिययाेतियाे.  म्हिणजयाे अयत्मजयन हिययाेण्ययसयठठी शरठीर (जठीव)  व
अयत्मय हयकति तियदयत्म्य ययवयाे लयगतियाे.
शरठीरयलय म्हिणजयाेच जठीवयलय आत्मजयनयचय अनसुभव ययाेणयाे शक्य हिययाेतियाे.  त्ययनकतिर अदृष्य
सबृषठीतिठील हदव्य शक्तकी तिसू जयणसू शकतिययाेस. त्यय तिसुलय सकपकर  करू शकतियति आहण तिसू त्ययकनय
करू शकतिययाेस. असयाे अनसुभव तिसू तिशय अवस्थयाेति घयाेतिययाेस जयाे एरव्हिठी शक्य नसतियति. परय वयणठी
तिसू ऐकसू  शकतिययाेस. तिसुझ्यय प्रभय इतिरयकनय जयणवसू लयगतियति. तिसू इतिरयकचयाे हवचयर समजसू शकतिययाेस
व तिसुझठी जयणण्ययचठी क्षिमतिय तिसुझ्यय इकहद्रययकच्यय पयाेक्षिय जयस्ति शहक्तमयन झयलयाेलठी तिसुलय जयणवसू
लयगतियाे. हय मयययनयाे भरलयाेलयाे जगयचयाे जयन तिसुलय ससूज करतियाे. 
त्यय अनयदठी अनकति ब्रहयचयाे तिसुलय जयन हिययाेतियाे.  जयाे शरठीरयच्यय इकहद्रययकनय शक्य नसतियाे.  त्ययचयाे
हवलक्षिण सयमथ्यर तिसू समजसू लयगतिययाेस.  त्ययच्यय तियाेजयचय तिसुलय अनसुभव ययाेतिययाे.  तियाे अकहतिम
चद्वैतिन्य तिसुझ्यय जयनयति भर घयलतियाे जयाे इकहद्रययनठी शक्य नव्हितियाे.      
मयययाेचयाे स्वरुप, मययरदय, अकति असयाे सगळयाे  तिसुलय समजसू लयगतियाे. 
जसयाे हिवय सगळयाे  व्ययपतियाे तिसयाे तिसुझयाे जयन सगळयाे  व्ययपति असल्ययचयाे तिसुलय समजतियाे.   
तियाे चद्वैतिन्य सगळ्यय अणसू रयाेणसूति असल्ययचयाे तिसू समजतिययाेस.  सगळयाे  ब्रहयनयाे व्ययपलयाेलयाे तिसू
जयणतिययाेस. 

ब्रहयचठी जयणठीव हिहींच एकमयाेव गययाेष जयणयवययचठी असतियाे हियाे तिसू समजतिययाेस.  सगळयाे  ब्रहमय
असल्ययचयाे तिसू समजतिययाेस.  चद्वैतिन्ययचठी जयणठीव आहण त्ययचयाे बकधन मयणसयलय जगयच्यय
बकधनयतिसून मसुक्त करति असतियाे. तिसच मसुख्य जयन आहियाे, रयघवय. 



हियाे जग म्हिणजयाे कयाे वळ चद्वैतिन्य अयहियाे हियाे तिसू समजलयस कक, तिसुझयाे जयन पसूणर झयलयाे असयाे समज. 

जयणणयरय व जयणलयाेलयाे हियाे एकच अयहियाेति हियाे तिसुझ्यय लक्षियति ययाेईल तियाेव्हियक तिसू सगळयाे  समजलयस
असयाे हिययाेईल. त्ययलय अदद्वैति म्हिणसून आपण आयाेळखतिययाे. 



१०. हनवयरण 

शरठीरयच्यय मयध्यकमयतिसून हचरयनकदयचय अनसुभव हमळति नसतिययाे.  तिययाे अध्ययलत्मक आहियाे.
त्ययसयठठी मयणसयलय मनयतिठील शककयकचयाे हनरसन करयवययचयाे असतियाे. मन खसूप शककयखययाेर अयहियाे.
त्ययचयाे समयधयन करयवयाे लयगतियाे.  जठी ससुख इकहद्रययकच्यय मयध्यमयतिसून हमळतियति तिठी मययरदठीति
असतियति.  वस्तिसुति:  ससुखयचठी अहभलयषय बयळगणयाे हिसच दसु:खयचयाे कयरण आहियाे हियाे जयाेव्हियक तिसुझ्यय
लक्षियति ययाेतियाे तियाेव्हियक मनयति खरठी शयकतितिय प्रयप हिययाेति असतियाे.  ससुखयचठी अहभलयषय न बयळगणयाे
हियकच ससुखयचय मकत्र असतिययाे. ज्ययलय कयकहिहीं नकययाे त्ययलय कयकहिहीं न हमळयलयाे म्हिणसून दसु:ख हिययाेति
नयहिठी.  तिसय आत्मय हचरकतिन ससुखयति रहियतिययाे.  तिययाे असण्ययच्यय व नसण्ययच्यय पसलकडयाे
गयाेलयाेलय असतिययाे.  शरठीरयच्यय सकवयाेदनय हनयकहत्रति करून अकतिययरमठी जठी शयकतितिय हमळतियाे त्ययतिसून
हचरकतिन ससुखयचय मयगर ससुरू हिययाेति असतिययाे.  जयणणयरय व जयणलयाेलयाे हयतिठील बकध अजयनयचयाे
कयरण असतियाे. जयाे आहण जयाेवढयाे समजलयाे त्ययचयाे बकधन तियाेथयाे असतियाे. परकतिसु जसयाे जयन पसूणर हिययाेतियाे
तियाे बकध सकपसुषयति ययाेतियति. कयकहिठी जयणण्ययचठी इच्छय नयहिठीशठी झयल्ययनकतिर त्ययबद्दल तिययाे सयधक
फक्त स्वतियवर ध्ययन करू लयगतिययाे. जगयबद्दल जयणण्ययचठी इच्छय हियाेससुदय एक बकधन असतियाे.
तियाे नष झयलयाे कक,  खययर अथयरनयाे तिययाे शयकति हिययाेतिययाे.  अशय वयाेळठी अलस्तित्व आहण नयलस्तित्व
हयमधठील फरक रहियति नयहिठी.  स्वतियच्यय चद्वैतिन्ययवर तिययाे ध्ययन करू लयगतिययाे.  त्ययच्यय
मनयच्यय कल्पनयहवश्वयति तिययाे हनव्वळ अलस्तित्वयचयाे दशरन घयाेण्ययचय प्रयत्न करति रहियतिययाे. तियाेथयाे
त्ययलय त्ययचयाे दशरन हिययाेऊ शकतियाे. 
त्ययपसुढयाे जयण्ययसयठठी त्ययलय सद्गसुरूचठी मदति घ्ययवठी लयगतियाे.  त्ययच्यय मदतिठीनयाे तिययाे आत्मय
उरलयाेलय अकधक्कयर कयढसू  शकतिययाे.  जर तिययाे जयगबृतियवस्थय आहण हनद्रय हय मधठील अवस्थयाेवर
ध्ययन करू लयगयाेल तिर त्ययलय त्वररति हचरयनकद हमळतिययाे. तियाे कसयाे करयवययचयाे तियाे गसुरू त्ययलय
दयखवसू शकतिययाे. त्यय अवस्थयाेति मनयति कययाेणतियाेहिठी हवचयर नसतियति. मन हिलकयाे  झयलयाेलयाे असतियाे.
त्यय अवस्थयाेति तिययाे बरयच कयळ रयहिहन हचरयनकद प्रयप करति असतिययाे.
अशय अवस्थयाेति मनयच्यय हवचयर लहिरठी त्ययतिसून हनघसून सबृषठीचयाे वयाेगळयाे  जयन त्ययतिसून तिसुलय प्रयप
हिययाेईल. अशयवयाेळठी जठीव अयत्म्ययति हवलठीन झयलयाेलयाे असतिययाे. 
त्ययवयाेळठी तिसुलय हवचयरसयगरयचय अनसुभव ययाेईल जयाे खरयाे अलस्तित्वयचयाे स्वरुप असतियाे. असकख्य



हवचयर तिसुझ्यय भययाेवतिठी भ्रमण करति असल्ययसयरखयाे तिसुलय वयटयाेल.  तिसच खरयाे हवश्वदशरन
असयाेल.  ब्रह व अयकयश एकच असल्ययचय तिसुलय अनसुभव ययाेईल.  त्यय अनसुभवयचयाे वणरन
करतिय ययाेणयर नयहिठी. 
सगळयाे  आकयश शयकति असयाेल, हनस्तिब्धतिय तिसुलय जयणवयाेल. त्यय अवस्थयाेति तिसू समजशठील ककी,
ब्रह हिसच सवरस्व अयहियाे, त्ययच्यय हशवयय दसुसरयाे कयकहिहीं नयहिठी. तिसू ब्रहमय हिययाेहशल. हय अवस्थयाेति
तिसू जयनठी हिययाेहशल. जर त्ययअवस्थयाेचय तिसू अनसुभव घयाेऊ शकलयस तिर. असकख्य शहक्त तिसुझ्यय
भययाेवतिठी हफरति असतिठील परकतिसु, त्ययसयठठी तिसुलय तिसयाे ध्ययन करतियक आलयाे पयहहिजयाे. 
तिशय अवस्थयाेति तिसू स्वतियमध्ययाे वयससुदयाेव पहियहशल जर तियाे नयहिठी जमलयाे तिर तिसू अजयनठी रहियहशल
व तिसुलय पसुन्हिय पहहिल्ययपयससून तिसुझठी सयधनय ससुरू करयवठी लयगयाेल.  सगळ्यय गययाेषठी नयकयरति
नयकयरति तिसू अखयाेरठीस तियाे स्वठीकयरशठील जयाे ब्रह असयाेल. तियाेव्हियक तिसुलय हचरयनकदयचय खरय अनसुभव
ययाेईल.  आत्मयच ब्रह आहियाे हियाे तिसू समजशठील. तिसू व ब्रह एकच आहियाेति हियाे तिसू समजशठील. जयाे
सत्ययति अभकग आहियाे त्ययपयससून असयाे भकगणयरयाे हवश्व कसयाे तिययर झयलयाे तियाे लक्षियति ययाेऊ लयगतियाे.
त्ययचय शययाेध घयाेण्ययच्यय हवचयरयति तिसू ध्ययन करू लयगहशल. तिशय सतितिच्यय ध्ययनयतिसून तिसुलय
त्यय प्रश्नयचठी उतरक हमळसू लयगतिठील.  असयाे सतिति करति रयहहिल्ययमसुळयाे  तिसुझ्यय जयनयति सतिति
भर पडति असयाेल. तिशय समयधठीलय सकप्रजय समयधठी म्हिणतियति एकयदय हवदयथर्वी जसय सतिति
अभ्ययस करति असतिययाे तिसय तिसू सयधनय करति रहियहशल.  जसयाे कयकहिहीं तिसुलय त्ययचयाे व्यसन
लयगलयाे आहियाे.  
मनयचय नयश झयलयाेलय असल्ययमसुळयाे  जगयति कशयहिठी प्रकयरचय गयसधळ झयलय तिरठी तिसू शयकति
असहशल.  मनयचय नयश म्हिणजयाे तिसुझ्ययति फक्त बसुदठी कयम करति असणयर,  बसुदठी कल्पनय
रकगवति नयहिठी. तिठी कयाे वळ तिकर शसुद हवचयर मयकडति असतियाे. त्ययमसुळयाे  गयसधळ उरति नयहिठी. सगळयाे
स्वच्छ हदससू लयगतियाे.  हवचयरयकति स्थद्वैयर हनमयरण हिययाेतियाे.  शककयकसु शककय रहियति नयहिठीति.  त्ययमसुळयाे
हदसणयययर चरयचर गययाेषहींति जयाे दद्वैति मनयलय जयणवतियाे तियाे बसुदठीलय जयणवति नयहिठी.  तिसू त्ययमसुळयाे
अदद्वैतियति सगळयाे  पयहिह शकतिययाेस. तिसुझठी पहियण्ययचठी व समजण्ययचठी पदति गयसधळ हवरहिठीति हिययाेतियाे.
शसुद चद्वैतिन्ययचय तिसुलय अनसुभव ययाेऊ लयगतिययाे.  त्ययति कयकहिहीं बदल हिययाेति नसतिययाे.  तियाे हनत्य
स्वरुपयति तिसुलय समजसू लयगतियाे.  तिसुझ्यय स्थठीर झयलयाेल्यय बसुदठीनयाे तिसू त्ययचयाे आकलन करू



लयगतिययाेस.

जसयाे सयपयचठी कयति त्ययच्यय अकगयचयच भयग असतिययाे परकतिसु, तिठी टयकल्ययनकतिर तिठी वयाेगळठी हदससू
लयगतियाे तिसयाे कयकहिहींसयाे तियाे हिययाेतियाे.   
त्यय अवस्थयाेति असलयाेलय पयप व पसुण्य हयतिठील भयाेद जयणति नसतिययाे.  तिययाे वयस्तिहवक जठीवन
जगति असतियकनय त्ययति अडकलयाेलय असतिययाे तिसय आतिय अडकलयाेलय नसतिययाे.  त्ययचठी
अध्ययलत्मकतिय अशय अवस्थयाेति असतियाे ककी,  तिययाे लहियन मसुलयसयरखय हनष्पयप झयलयाेलय
असतिययाे. त्ययलय कशयचयाे कयकहिहीं दयाेणयाे घयाेणयाे उरलयाेलयाे नसतियाे. 
जसय एक पसुतिळय दगडयच्यय खयकबयति लपलयाेलय असतिययाे पण जययाेवर कययाेरलय नयहिठी तिययाेवर तिययाे
हदसति नयहिठी. तिसस तियाे असतियाे. ब्रह खयकबय सयरखयाे असतियाे. जणसू मययय तिययाे ब्रहरुपठी खयकब कययाेरून
त्ययतिसून हियाे दद्वैतियनयाे भरलयाेलयाे जग हनमयरण करति असतियाे. 
स्थठीर पयण्ययति तिरकग नसतियति पण त्ययति तिरकग कयाे व्हियकहिठी उत्पन हिययाेऊ शकतियति जर हिवय
हिललठी. तियाे स्थठीर पयणठी म्हिणजयाे ब्रह व हिवय म्हिणजयाे मययय असयाे समजलयाे ककी अदद्वैतियतिसून दद्वैति
कसयाे उत्पन हिययाेतियाे तियाे समजतियाे.    



११  जयनठी अयहण ससद हयतिठील फरक 

तिसू जयनठी झयलय अयहियाेस परकतिसु, तिरठी तिसू दयाेवतियकनय प्रसन नयहिठी कयाे लयाेस तिर तिसू मययय खयाेळवसू शकति
नयहिठीस हयचयाे कयरण कयय तियाे सयकगतिययाे.  ज्यय हवदयाेनयाे तियाे सयध्य हिययाेतियाे त्यय शयसयलय अयगम
शयस असस बययाेलतियति.  आगम म्हिणजयाे सनयतिन अथवय ज्ययचठी उत्पतठी कधठी झयलठी तियाे
मयहिठीति नयहिठी असयाे शयस.  त्ययचय रचहयतिय भद्वैरवनयथ अयहियाे ज्ययलय शककर असयाे ससुदय
म्हिणतियति.  ब्रहयनयाे जगयचयाे कययर चयलवण्ययसयठठी अनयाेक दयाेवतिय उत्पन कयाे ल्यय.  त्ययकच्यय
मदतिठीनयाे मनसुष्य त्ययचयाे जठीवन ससुधयरू शकतिययाे. त्यय दयाेवतियकनय जयगबृति करण्ययसयठठी कयकहिहीं मकत्र
ब्रहयनयाे हदलयाे जयाे सगळयाे  वयाेदयकति अयहियाेति.  प्रयचठीन ॠषठी त्ययकचय उपयययाेग करति असति.  पसुढयाे
कबृ तियसुगयच्यय ससुमयरयस त्ययकचय हवसर पडलय.  त्ययकनय पसुन्हिय जयगबृति करण्ययचयाे कययर भवयनयाे
कयाे लयाे.  त्ययवयाेळठी त्ययनठी आगम शयस हदलयाे.  आगम शयसयतिसून हहिकदसूकचयाे कमरकयकड ससुरू झयलयाे.
आपलयाे भयग्य ससुधयरण्ययसयठठी मनसुष्य कमरकयकड,  यज इत्ययदठी हवधठी करू लयगलय.  त्यय
कयमयति त्ययलय तियाे वयाेदयतिठील मकत्र वयपरयवयाे लयगतियति.  त्ययकचय कसय उपयययाेग करयवययचय तियाे
सयकगणयरयाे शयस आहियाे त्ययलय आगम शयस असयाे म्हिणतियति. त्यय कमरकयकडयतिसून पसुढयाे हहिकदसूकच्यय
हवहवध सकस्कबृ तिठी तिययर झयल्यय. 
आपलयाे भयग्य आपणच रचति असतिययाे.  जयाे कमर करतिययाे अथवय जयाे हवचयर करतिययाे त्ययमसुळयाे  जयाे
पयप अथवय पसुण्य मनसुष्य त्ययच्ययसयठठी वयढवति असतिययाे त्ययतिसून त्ययचयाे पसुढठील जन्मयचयाे भयग्य
ठरति असतियाे. त्ययलय मयणसयचयाे प्रयक्तन असयाे समजलयाे जयतियाे असयाे वयाेदयकति सयकहगतिलयाे आहियाे. हय
व्यवस्थयाेनसुसयर जयाे भययाेग तिसुमच्यय नशठीबठी ययाेतियति तियाे तिसुम्हियलय भययाेगयवयाेच लयगतियति.  परकतिसु जर
मनसुष्ययलय त्यय त्ययच्यय प्रयक्तनयति बदल करयवययचयाे असतिठील तिर तियाे करण्ययकरतियक
मनसुष्ययलय प्रयक्तन हनयकहत्रति करणयययर दयाेवतियकनय तिशठी हवनकतिठी करयवठी लयगतियाे.  जर तिठी दयाेवतिय
तिसुम्हिठी कयाे लयाेल्यय हवधहींनठी प्रसन झयलठी तिर तिसुमचयाे भयग्य तिठी बदलति असतियाे असयाे आगम शयस
सयकगतियाे.  त्यय हवधठी कशय करयवययच्यय तियाे आगम शयसयति हदलयाेलयाे अयहियाे.  सगळठी कमरकयकड
अशय वहशलयाेबयजठीच्यय कयमयसयठठी हदलठी गयाेलठी अयहियाेति.  त्यय दयाेवतियक अनयाेक अयहियाेति.  त्यय
दयाेवतियकचठी कययर पदतिठी समजण्ययसयठठी अयपल्ययलय हिलठीचठी सकगणक प्रणयलठी कशठी कयम



करतियाे तियाे पहियवयाे लयगयाेल कयरण त्ययकच्यय कययरपदतिठीति व दयाेवतियकच्यय कययरपदतिठीति बरयाेच सयम्य
अयहियाे.  सकगणक तिकत्रयति हियडरवयाेअर आहण  सयससा़ँफ्टवयाेअर असयाे दययाेन भयग असतियति. त्यय तिसुलनयाेति
हिठी सबृषठी म्हिणजयाे हियडरवयाेअर अथवय कयययरवलठी आहण दयाेवतिय म्हिणजयाे सयसा़ँफ्टवयाेअर अथवय
मरयठठीमध्ययाे आजयवलठी असयाे समजतिय ययाेईल. त्ययप्रमयणयाे दयाेवतिय एक प्रकयरच्यय अध्ययलत्मक
उजरचयाे सययाेति असतियति.  असयाे समजसू कक,  ब्रहयनयाे तिययर कयाे लयाेल्यय सबृषठी चयलवण्ययसयठठीच्यय
त्यय चद्वैतिन्यमय आजयवल्यय असतियति ज्ययनय दयाेवतिय म्हिणसून आपण आयाेळखतिययाे. त्यय त्ययकच्यय
क्षिमतियाे नसुसयर ठरलयाेलयाे कयम करतियति जसयाे आजयवलठी सकगणकयति करति असतियाे.  दयाेवतिय
अध्ययलत्मक उजयर असल्ययमसुळयाे  चद्वैतिन्यमय असतियति व त्यय स्वतिय हनणरय घयाेण्ययचठी क्षिमतिय
रयखसून असतियति. हिय महित्वयचय फरक सकगणकयति व आपल्यय सबृषठीमध्ययाे असतिययाे. आगमयच्यय
ससुचनयाेप्रमयणयाे कययाेणठी कमरकयकड करतिययाे त्ययलय अपयाेहक्षिति फळ हमळतियाे. तियाे करणयरय पसुरययाेहहिति त्यय
यययाेग्यतियाेचय मयत्र असलय पयहहिजयाे. ससदठी सयठठी ससुदय तिशयच प्रकयरच्यय हवहशष सयधनय आगम
शयसयति सयकहगतिल्यय आहियाेति. जययाे तिठी करतिययाे त्ययलय त्यय प्रकयरचठी ससदठी प्रयप हिययाेति असतियाे.
असय यययाेगठी ससद झयलय असयाे समजतियति.  जर जयनठी मनसुष्य तिशठी अयगम शयसयप्रमयणयाे
सयधनय करणयर नयहिठी तिर त्ययलय जरठी ब्रहयचयाे जयन झयलयाेलयाे असलयाे तिरठी कययाेणतिठीहिठी ससदठी
प्रयप करू शकणयर नयहिठी हिय जयनठी व ससद हयकच्ययतिठील फरक असतिययाे. 
जयनठी जरठी ससद झयलय नसलय तिरठी त्यय दयाेवतिय त्यय जयनठीलय स्वयभयहवकपणयाे अनसुकसू ल हिययाेति
असतियति.  कयरण तिसयाे ब्रहयनयाे ठरवलयाेलयाे अयहियाे.  हयचय अथर जयनठी ससहद सयधनय न
करतियससुदय कयकहिहीं चमत्कयर क्वहचति प्रसकगठी करति असतिययाे. 



१२  पयप व पसुण्य हयकचयाे व्यवस्थयपनय बयबतिचठी मयहहितिठी -
तियाे समजण्ययसयठठी अध्ययलत्मक उजरचठी मयहहितिठी झयलठी पयहहिजयाे.  ससुरूवयतिठीलय फक्त हिठी
अध्ययलत्मक उजयर हिययाेतिठी.  त्ययचयाे गहणतिठी मययाेजमयप करणयाे शक्य नसतियाे.  जसयाे समसुद्रयतिठील
पयण्ययचयाे मययाेजमयप करतिय ययाेति नयहिठी कयरण तियाे अथयकग हचरकतिन असतियाे.  अध्ययलत्मक उजयर
चद्वैतिन्यमय असल्ययनयाे तिठी हवचयर करू शकतियाे.  त्ययमसुळयाे  हतिच्ययमध्ययाे कधठी कयळठी इच्छय
उत्पन झयलठी स्वतियलय अजमयवण्ययचठी.  त्यय प्रयथहमक इच्छयाेतिसून हियाे सबृषठीचयाे चक्र
अव्ययहितिपणयाे जयाे ससुरू झयलयाे तियाे हचरकतिन चयलसू आहियाे.  असयाे ब्रह सयकगतियाे कक,  त्यय इच्छयाेतिसून
सवरप्रथम पहहिलयाे पररमयण हनमयरण कयाे लयाे गयाेलयाे ज्ययलय "रचनय"  असयाे म्हिणतियति.  जसयाे
अध्ययलत्मक उजरलय गहणतिठी बकधन नसतियाे तिसयाे हय रचनय पररमयणयलय ससुदय गहणतिठी
मययाेजमयप नव्हितियाे.  त्यय रचनय पररमयणयमसुळयाे  अदद्वैति अध्ययलत्मक उजरतिसून दद्वैति रुपठी असकख्य
गययाेषठी हनमयरण हिययाेऊ लयगल्यय. म्हिणजयाे रचनय पररमयण हियाे दद्वैतियचयाे मसूळ आहियाे. जसयाे लयकसू ड एक
आहियाे परकतिसु, त्ययपयससून असकख्य हवहवधतिय असलयाेल्यय गययाेषठी बनसू शकतियति. जर रचनय कयढसून
टयकलठी तिर त्यय हवहवध गययाेषठी हिययाेणयर नयहिठीति व लयकडयतिसून दद्वैति हनमयरण हिययाेणयर नयहिठी.
म्हिणसून रचनय पररमयण हियाे मयययाेचयाे ससुदय मसूळ अयहियाे.  सयधय धयगय कयाे वळ रचनय पररमयणयमसुळयाे
कयपड बनतिययाे. अशठी असकख्य उदयहिरणक अयपण पयहिह शकतिययाे. पसुढयाे जयण्ययआधठी अध्ययलत्मक
उजरचयाे इतिर स्वभयव कययाेणतियाे तियाे पहियवयाे लयगतिठील. 

अध्ययलत्मक उजयर सतिति स्पकदन पयवति असतियाे. कयरण उजयर कधठी स्थठीर अससू शकति नयहिठी.
तियाे स्पकदनक म्हिणजयाेच प्रणव असतिययाे. म्हिणसून ॐ कयर हिय अध्ययलत्मक उजरचय ध्वनठी असतिययाे.
तिययाे त्ययचय पहहिलय आवयज असतिययाे.  त्ययनकतिर त्यय स्पकदनयकतिसून अनयाेक हवचयर लहिरठी हनघति
असतियति.  त्यय हवचयरयकचय जणसू सयगर तिययर हिययाेतिययाे.  हियाे असकख्य हवचयर जगयचठी रचनय
करण्ययति गसुकतिलयाेलयाे असतियति.  म्हिणसून तियाे हवचयर हियाेससुदय एक पररमयण आहियाे.  ज्ययचयाेससुदय
गहणतिठी मसुल्य नयहिठी.  अशयररतिठीनयाे रचनय आहण हवचयर हिठी दययाेन मसूलभसूति पररमयणक सबृषठीच्यय
हनहमरतिठीति महित्वयचयाे यययाेगदयन करति असतियति.  त्यय स्पकदनयतिसून जयाे असकख्य हवचयर उत्पन
हिययाेतियति त्ययकच्यय जणसू लयटय त्यय हवचयर सयगरयति उठति असतियति.  तियाे त्यय अध्ययलत्मक
उजरच्यय म्हिणजयाे स्वयकभसूच्यय भययाेवतिठी भ्रमण करति असतियति.  स्पकधन हिययाेण्ययसयठठी कयळयचठी



हनहमरतिठी झयलठी म्हिणसून कयळ हियाे पररमयण स्वयकभसूच्ययच इतिकयाे  प्रयचठीन आहियाे. जयाे स्वयकभसू बरययाेबर
हनत्य असतियाे.  हकक बहिहनय कयळ हिय स्वयकभसूचय एक गसुण अयहियाे.  अथयरति हिय कयळ व मयययाेचय
भ्रयमक सयपयाेक्षि कयळ हभन असतियति. तिययाे मयययाेचय सयपयाेक्षि कयळ इतिर गहणतिठी मसुल्य असलयाेल्यय
भयर, अकतिर, हदशय हय पररमयणयकबरययाेबर उत्पन झयलय. स्वयकभसूचय कयळ हिय एक गसुण आहियाे. 
स्वयकभसू म्हिणजयाे अध्ययलत्मक उजयरचयाे सकपसूणर रुप अयहियाे. त्ययचय मसुख्य गसुणधमर आहियाे अलस्तित्व,

दसुसरय गसुण आहियाे अध्ययलत्मक उजयर,  हतिसरय गसुण आहियाे तियाे हनत्य हचरकतिन आहियाे,  चयद्वैथय गसुण
आहियाे त्ययति स्पकदन हिययाेति असतियति, पयकचवय गसुण आहियाे त्ययच्ययतिसून वयाेळययाेवयाेळठी स्फसु सलकगयप्रमयणयाे
लहियन मययाेठयाे गययाेळयाे  हनघति असतियति. असयाे हनघयलयाेलयाे स्फसु सलकग पसुन्हिय त्ययति हमसळतियति जशय
समसुद्रयच्यय लयटय उकच उठसू न पसुन्हिय त्ययच सयगरयति पडतियति.  अध्ययलत्मक उजयर चद्वैतिन्यमय
असतियाे म्हिणजयाे तियाे हवचयर करू शकति असतियाे.  मयययाेति ज्यय इतिर उजयर असतियति त्यय जड
उजयर समजल्यय जयतियति.  कयरण त्यय हवचयर करू शकति नयहिठीति,  त्ययति उष्णतिय,  ध्वनठी,
प्रकयश,  गतिठी आहण हवदसुति आहियाेति.  जशय समसुद्रयच्यय लयटयकमधसून तिसुषयर हनघतियति व उकच
उडसून पसुन्हिय सयगरयच्यय लयटयति हमळतियति तिसयाेच तियाे स्फसु सलकग अवकयशयति हफरून परति
स्वयकभसूति हवलठीन हिययाेति असतियति.  तियाे स्फसु सलकग म्हिणजयाेच हवहवध क्षिमतियाेचयाे आत्मयाे असतियति.

सगळयाे  अवकयश त्ययकनठी भरलयाेलयाे असतियाे.  तियाे असयाे हदसतियाे जसयाे ज्वयलयमसुखठीच्यय तियसडयतिसून
लयव्हिय रसयचयाे डयसब उठति असतियति.  त्ययतिसून अयगठीचयाे गययाेळयाे  फयाे कलयाे जयति असतियति.  त्यय
आत्म्ययति असलयाेलठी अध्ययलत्मक उजयर कमठी जयस्ति तिठीव्रतियाेचठी अससू शकतियाे.  त्ययप्रमयणयाे तियाे
आत्मयाे हनरहनरयळ्यय प्रजयतिठीच्यय जठीवयकचयाे आधयर असतियति.  प्रत्ययाेक जठीवयच्यय अयत्म्ययचठी
एक हवहशष अध्ययलत्मक क्षिमतिय असतियाे.  जसयाे मयणसयच्यय अयत्म्ययचठी समजय एक क्षिमतिय
आहियाे व तिययाे मनसुष्य पयप करति रयहहिलय तिर त्ययचठी क्षिमतिय कमठी हिययाेति जयतियाे.  तिठी हवहशष
मययरदयाेपयाेक्षिय कमठी झयलठी तिर त्यय मयणसयलय पसुढचय जन्म खयलच्यय यययाेनठीतिठील हमळतिययाे. परकतिसु,
जर तिययाे पसुण्यकमयरति आपलयाे आयसुष्य घयलवतिययाे तिर त्ययचठी अध्ययलत्मक क्षिमतिय वयढल्ययमसुळयाे
त्ययलय पसुढठील जन्म उच्च कसु ळयति अथवय उच्च यययाेनठीति (गकधवर, यक्षि, अप्सरय, दयाेवतिय, ॠषठी
इत्ययहद) हमळसून तिययाे वरच्यय दजयरति जयतिययाे तियाेव्हियक म्हिणतियति ककी, तिययाे स्वगयरति गयाेलय. अशयसयठठी
मयणसयकनयाे सदद्वैव पसुण्यकमर्वी असलयाे पयहहिजयाे.  पयपयमसुळयाे  आत्म्ययचठी अध्ययलत्मक उजयर कमठी



हिययाेति असतियाे व पसुण्यकमयरमसुळयाे  वयढति असतियाे.  पसुण्य कमयरति हनतिठीशयसयनसुसयर तिठीन हनयम
पयळयवययचयाे असतियति,  चयकगसुलपणय,  मयणसूसककी आहण भसुतिदयय.  अध्ययत्मशयसयप्रमयणयाे
तिपस्यय, ब्रहचयर, ध्ययनसयधनय आहण आद्वैदयससन्य हियाे आचरण्ययति असलयाे पयहहिजयाेति. त्ययचयाे
पयलन न कयाे ल्ययनयाे पयप वयढतियाे. 
आत्म्ययचठी उत्पतठी कशठी हिययाेतियाे तियाे पयहहिलयाे.  अयत्म्ययचय हवकयस कसय हिययाेतिययाे तियाे पयहहिलयाे.
त्ययचप्रमयणयाे स्वयकभसूतिसून आत्मय कसय तिययर हिययाेतिययाे तियाेससुदय पयहहिलयाे.  कसयाे हनरहनरयळ्यय
यययाेनठीति जन्म घयाेतिलयाे जयतियति तियाेससुदय पयहहिलयाे. पयप व पसुण्य कसयाे आत्म्ययचयाे जन्म ठरवतियति तियाे
पयहहिलयाे. 
जयाेव्हियक स्फसु सलकगय सयरखयाे आत्मयाे स्वयकभसूतिसून बयहियाेर फयाे कलयाे जयतियति तियाेव्हियक त्ययलय हवसर पडतिययाे
ककी,  तिययाे स्वयकभसू आहियाे व त्ययक्षिणठी त्ययच्ययमध्ययाे अहिककयर उत्पन हिययाेतिययाे,  तिययाे स्वतियलय
स्वयकभसूपयाेक्षिय वयाेगळय समजसू लयगतिययाे.  त्ययलयच अजयन म्हिणतियति.  पसुढयाे त्यय अजयनयति तिययाे
त्ययच्यय  अहिककयरयमसुळयाे  आणखठीन अडकति जयतिययाे.  त्यय अजयनयतिसून बयहियाेर पडण्ययसयठठी
त्ययलय जयाे सगळयाे  करयवयाे लयगतियाे त्ययलय अध्ययत्म सयधनय असयाे म्हिणतियति. 

मसुख्य म्हिणजयाे तियाे सगळयाे  हिययाेति असतियनय इतिर वस्तिसु ससुदय मयययाेतिसून एक प्रहतिहक्रयय म्हिणसून
उत्पन हिययाेति असतियति. त्ययतिसून तियरयाे, गहिगययाेल त्ययकच्यय घडणठीति अनयाेक असकख्य वस्तिसु तिययर
हिययाेति असतियति.  त्ययति सगळठी पबृथ्वठी तिययर हिययाेतियाे.  जसयाे  आत्मयाे  त्यय  स्फसु सलकगयकतिसून  तिययर
हिययाेतियति  तिससच  दयाेवतियससुदय  तिययर  हिययाेति  असतियति  ज्ययकचठी  अध्ययलत्मक  उजयर  सयमयन्य
आत्म्ययपयाेक्षिय हकतिठीतिरठी जयस्ति असल्ययनयाे  त्यय दयाेवतिय हिययाेतियति.  तिससच वयाेदयति सयकहगतिलयाेलयाे
अनयाेक ॠषठी ससुदय तिययर हिययाेति असतियति तियाे मययाेठयाे स्फसु सलकगयचयाे गययाेळयाे  असतियति. 
त्ययतिसून  ब्रहय  हवष्णसू  आहण  महियाेश  तिययर  हिययाेतियति.  तिसस  अनयाेक  ब्रहय,  हवष्णसू  व  महियाेश
असतियति. त्ययकचयाे कयम सबृषठीचयाे कययर चयलवण्ययचयाे असतियाे. 
मयययाेति पकचमहियभसूति उत्पन झयल्ययमसुळयाे  त्ययनकतिर दृष्य सबृषठी वयढति जयतियाे. इतिर यययाेनहींप्रमयणयाे
मनसुष्य यययाेनठीससुदय त्यय दृष्य सबृषठीति वयवरू लयगलठी अशय ररतिठीनयाे हियाे जग तिययर झयलयाे.  मठी
तिसुलय सबृषठीच्यय हनहमरतिठीतिठील गयद्वैप्य उघडसून सयकहगतिलयाे आहियाे.  हयपसुढयाे  तिसुलय आणखठीन कयय
सयकगसू तियाे हवचयर. असयाे वससष ॠषठी रयमयलय बययाेलतियति.  



हियाे सगळयाे  तिसुम्हिठी कसयाे जयणतिय तियाे सयकगय. 
त्ययसयठठी तिसुलय ध्ययनसयधनय करयवठी लयगतियाे. हवचयरहिठीन अवस्थयाेति मन सतिति ठयाेवण्ययचठी हिठी
सयधनय असतियाे. अशयररतिठीनयाे मनयति पययाेकळठी हिययाेतियाे. त्यय पययाेकळठीति हवचयर सयगरयचयाे जयाे हवचयर
सयधकयच्यय हवचयरयकशठी सयधम्यर रयखसून असतियति तिसयाे इतिर हवचयर तिठी पययाेकळठी भरून
कयढण्ययसयठठी मनयति जययाेरयनयाे घसूसतियति. अशयररतिठीनयाे सयधकयनय नवठीन हवचयर प्रयप हिययाेतियति.

तियाे हवचयर सयधकयलय जयन दयाेति असतियति.

अनयाेक शययाेध अशयररतिठीनयाे लयगति असतियति. त्ययलय अकतिजयरन असयाे म्हिणतियति. 

प्रथम तियाे नवठीन हवचयर प्रयप झयल्ययवर त्ययकचठी प्रहचतिठी घयाेण्ययसयठठी मनसुष्य प्रत्यक्षि सकशययाेधन
करुन तियाे तिययाे ससद करति असतिययाे.  त्ययलय सयमयन्य भयषयाेति प्रहतिभय असयाे म्हिणतियति.  ध्ययन
सयधनय हिठी अकतिजयरन ससदठी हमळवण्ययसयठठी मययाेठठी मदति करति असतियाे. 
आइनस्टयईन,  न्यसुटन,  गसा़ँसललठीअययाे अशय अनयाेक वद्वैजयहनकयकनठी त्ययकच्यय नकळतिपणयाे ध्ययन
सयधनयाेनयाे त्ययकचयाे शययाेध लयवलयाे आहियाेति.

- समयप -



   ई  सयहहित्य  प्रहतिषयन -
मरयठठी भयषय आतिय झयाेप घयाेण्ययच्यय मसूड मध्ययाे आहियाे. रडणयययरकडयाे लक्षि नकय दयाेऊ. मरयठठीति
कधठीच नव्हितियाे इतिकयाे  वयचक आहियाेति आतिय.  पसुवर्वी पसुस्तिकयच्यय एकय आवबृतठीच्यय हिजयर न
हिजयर प्रतिठी छयपल्यय जयति. पयकच हिजयर म्हिणजयाे डशोक्ययवरून पयणठी! आतिय ई पसुस्तिकयकच्यय
जमयन्ययति एक एक पसुस्तिक पयच लयख वयचकयकपयरति जयति आहियाेति.  वषयरलय अधयर कशोटठी
डयऊनलशोड हिशोतियति.  वयचक एकमयाेकयकनय परस्पर ऑडरर करतियति.  व्हिट्स अप,  ई मयाेल,
ऍप्प,  ब्ल्यसु टसुथ,  वयाेबसयईट,  पयाेन्डड यईव्हि,  ससडठी अशय असकख्य मयगयर्गांनठी पसुस्तिकक  व्हिययरल
व्हिययलय लयगलठी आहियाेति. ससुसयट ससुटल मरयठठीचक वयरु. खयाेडयपयडयकच्यय गलठीबशोळयकपयससून
तियाे जगयच्यय पयठठीवरठील प्रत्ययाेक दयाेशयति.  ररॉकयाे टच्यय वयाेगयकनयाे ससुसयट ससुटलयाेल्यय मरयठठीच्यय
गयडठीलय आतिय कशोणठी थयकबवसू शकति नयहिठी. यय धसूमधडक क्रयकतिठीति सयहिभयगठी व्हिय. आपल्यय
ओळखठीच्यय मरयठठी सयक्षिरयकनय ययति ओढय. त्ययकचयाे ई मयाेल पतयाे,  व्हियट्सप नकबर आम्हियलय
पयठवय.  तिसुम्हिठी हकतिठीहिठी वयचक आणय.  तियाे शकभर आणतिठील आहण तियाे हिजयर आणतिठील.
तिसुमच्यय व्हियट्सप गसुपमधसून ययचठी जयहहिरयति करय. आपल्ययलय कसु ठलठी पसुस्तिकक  वयचकयकपयर्गांति
पशोहिशोचवययचठी आहियाेति तियाे आपल्ययलय हटव्हिठी,  पयाेपरचठी जयहहिरयति परवडति नयहिठी.  आमचयाे
वयचक हियाेच आमचयाे जयहहिरयति एजकट.  तियाेच आमचठी तियकद. मरयठठी भयषयाेचठी तियकद जगयलय
दयखवसून  दयाेऊ. 
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