
ौीगणेशद गुरुभ्यो नमः। 
प.प.ौीवासदेुवानंदसरःवित (टे बे) ःवािम वरिचत 

ौीद माहा य. 
एक पिरचय  

 
ौीद माहा य या मंथाची रचना भा वक जनां या आमहाव न मह पूर येथे शके १८२३ (इ.स.१९०१) या चातमुासांत झाली 

अस ौी ःवामीमहाराजां या पऽाव न कळते. (¸ÉÒnùkÉ{ÉÖ®úÉhÉÉiÉÒ±É) iÉÞiÉÒªÉÉ¹]õEòÉ{ÉÉºÉÚxÉ ºÉ½þÉ´ªÉÉSªÉÉ ºÉ½þÉ´ªÉÉ +vªÉÉ{ÉªÉÈiÉ +ÉVÉ{ÉªÉÈiÉ 
(¸ÉÉ´ÉhÉ ¶ÉÖ**11) +Éä´ªÉÉ Ê±ÉÊ½þ±ªÉÉ. |ÉÉªÉ& |ÉiªÉÊ½þ BEò¶Éå +É`ö ½þÉäiÉ MÉä±ªÉÉ. iÉä´Éfø¬ÉSÉÉSÉ +vªÉÉªÉ `äö´É±ÉÉ. =tÉÆ {ÉzÉÉºÉ +vªÉÉªÉ {ÉÖ®úÉ 
½þÉä<Ç±É. ºÉÖ¨ÉÉ®åú ºÉÉbä÷{ÉÉSÉ ½þVÉÉ®ú OÉÆlÉ ZÉÉ±ÉÉ. +ÉiÉÉÆ {ÉÖfåø Ê±ÉÊ½þhªÉÉSÉÒ <SUôÉ ½þÉäiÉ xÉÉ½þÓ..." ªÉÉxÉÆiÉ®ú +´ÉiÉ®úÊhÉEäòSÉÉ BEò +vªÉÉªÉ 
ZÉÉ±ÉÉ. +ºÉä BEÚòhÉ 51 +vªÉÉªÉ +É½äþiÉ. 

ौी ःवामी महाराजांनी ौीद माहा या या सुरुवातीलाच ाची पु  कर त हटले आहे, “VÉMÉnÖùrùÉ®úÉlÉÇ {É®ú¨Éä·É®ú* 
+jÉÒSªÉÉ PÉ®úÓ vÉ®úÒ +´ÉiÉÉ®ú* iªÉÉSªÉÉ SÉÊ®úiÉÉSÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú* ´ÉÌhÉ±ÉÉ ºÉÖÆnù®ú {ÉÖ®úÉhÉÓ** 7** iÉiºÉÉ®ú¦ÉÚiÉ nùkÉ{ÉÖ®úÉhÉ* +Éè]õºÉ½þ»É 
ÊxÉ°ü{ÉhÉ* iÉå +{ÉÊ®úÊSÉiÉ MÉÒ´ÉÉÇhÉ¦ÉÉ¹ÉhÉ* |ÉÉEÞòiÉVÉxÉ xÉähÉiÉÒ** 8** ¨½þhÉÉäÊxÉ ½þÉ OÉÆlÉÉ®Æú¦É* ÁÉ ªÉÉäMÉå =¨ÉVÉä±É º´ÉªÉÆ|É¦É* ¦ÉHò´ÉiºÉ±É 
{ÉsxÉÉ¦É* ÊSÉkÉIÉÉä¦É½þiÉÉÇ VÉÉä** 9** ¸ÉÒnùkÉ{ÉÖ®úÉhÉÉSÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉ* YÉÉxÉÉä{ÉÉºÉxÉÉEò¨ÉÇªÉÉäMÉ* iªÉÉÆiÉÒ±É ={ÉÉºÉxÉÉEòÉÆb÷¦ÉÉMÉ* <Ç·É®úÉxÉÖ®úÉMÉ 
nùÉ´ÉÒ VÉÉä** 10**” संःकृत भाषा सवसामा य भ ांना समजत नस यामळेु हा मराठ  मंथ आपण िलह त आह त असे ःप  
क न ःवयंूकाश िच ाला शांत करणारा परमा मा यांना उमजावा हेच या मंथाचे ूयोजन सांिगतले आहे.  

ूथमा यांतच पुढे ौीःवामी महाराजांनी ा मंथाचा वषय असा सांिगतला आहे. “iÉÒ xÉ´ÉÊ´ÉvÉÉ¦ÉÊHò ªÉälÉ* ´ÉÌhÉVÉä±É 
ªÉlÉÉlÉÇ* VÉÒ Eò®úÒ±É EÞòiÉÉlÉÇ* nùÉ´ÉÉäÊxÉ {ÉÆlÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆ** 20**” ‘ती’ हणजे मो ाचा राजमाग असलेली ौीम ागवतांत 
व णलेली नव वधा भ . ौवणं क तनं वंणोः ःमरणं पादसेवनं। अचनं व दनं दाःयं स यमा मिनवेदनम।।्  वंणु हणजे 
सव यापी परमे रा या लीलांचे आ ण गुणांचे ौवण तसेच क तन (गायन, ूवचन, वणन इ यािद), याचे ःमरण, या या 
चरणांची सेवा, पूजा, दाःय, या याशी मऽैी आ ण याला आपले सवःव समपण करणे अशी ह  नव वधा भ  आहे. ªÉÉÆiÉ 
¸ÉÒnùkÉूभूंचे ºÉÉÆMÉÉä{ÉÉÆMÉ SÉÊ®újÉ ´É ºÉ½þ»ÉÉVÉÖÇxÉ, +±ÉEÇò, ªÉnÖù, +ÉªÉÖ®úÉVÉÉ, {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É, |É¼±ÉÉnù ´ÉMÉè®äú द ¦ÉHòÉÆSÉÒ ´É iÉnùxÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉå +ÊjÉ, 
+xÉºÉÚªÉÉ, VÉ¨ÉnùÎMxÉ <iªÉÉÊnùEòÉÆSÉÓÊ½þ SÉÊ®újÉå +iªÉÆiÉ ®úºÉÉ³ý´ÉÉhÉÒxÉå ´ÉhÉÇxÉ आले आहे.  

माऽ भ चा यापक अथ इथे महाराजांना अिभूेत आहे. आप या योगरहःयांत यांनी हटले आहे, “भ ं  वना 
न साफ यं कमणः कमणा वना। न च ानं वना ानं न मो ो यःय कःयिचत। ऽिभय गपथैरेव परःपरसहायकैः। ्
ॄ ानंदं परं शातं ग यते नैकयोगतः।।” भ िशवाय कम फळत नाह , कमावांचून ान होत नाह  आ ण ानािशवाय मो  
नाह  असा बम व परःपरसबंंध दाखवून यांनी असा िस ांत मांडला आहे क  भ , कम, ान या तीनह  योगमागानी 
(िमळनचू ) परमशांितःव प ॄ ानंदाची ूाि  होते. कोण याह  एका योगाने नाह . अथातच भ योग हा कम आण ान या 
योगांपासून तोडता येत नाह . भ योगा या पिरपूण िन पणासाठ  कम आ ण ान ा मागाचा समावेश अपिरहाय आहे.  
यामळेुच पं.आ मारामशा ी जेरे यांनी हणा याूमाणे या मंथांत महाराजांनी “º´Éº´ÉÉÊvÉEòÉ®úÉxÉÖ°ü{É ºÉÉvÉEòÉÆSÉä ¦ÉÊHò, YÉÉxÉ, 

´Éè®úÉMªÉ, ÊxÉ¹EòÉ¨ÉEò¨ÉÇ¨ÉÉMÉÇ <iªÉÉÊnù {É®ú¨ÉÉlÉÇ¨ÉÉMÉÇ +iªÉÆiÉ º{É¹]õ ´É ÊxÉÎ¶SÉiÉ º´É°ü{ÉÉxÉå ´ÉÌhÉ±Éä +É½äþiÉ. ºÉÉ±É ´É EòÉäªÉ®úÊ½þiÉ +É©ÉÉÊnù 
¡ò³ýÉSÉÉ MÉÉ¦ÉÉ VÉºÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ +¨ÉÞiÉ¨ÉªÉ +ºÉiÉÉä iÉºÉÉSÉ ½þÉ OÉÆlÉ +MÉnùÓ +¨ÉÞiÉ¨ÉªÉ +É½äþ. iªÉÉमुळे ªÉÉSªÉÉ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú ºÉä́ ÉxÉÉxÉå मूळचाच 
+¨ÉÞiÉ +ºÉhÉÉ®úÉ ¨ÉÉxÉ´É +¨ÉÞiÉ¨ÉªÉ ½þÉä<Ç±É ªÉÉÆiÉ Ê¤É±ÉEÖò±É ºÉÆ¶ÉªÉ xÉÉ½þÓ. ½þÉ BEòSÉ OÉÆlÉ ´ÉÉSÉEòÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇ EòÉ¨ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ Eò°üxÉ iªÉÉ±ÉÉ 
{É®ú¥ÉÀ {Énù´ÉÒ näùhÉÉ®úÉ +É½äþ. एकाव ना या अ यायांत ःवतः महाराजांनी हे ःप  केले आहे. " ¨ÉÆnùÉÆ Ê´É¶Éä¹ÉåEò°üxÉ* xÉÖ¨ÉVÉä 
+Éè{ÉÊxÉ¹ÉnùYÉÉxÉ* iªÉÉÆEòÊ®úiÉÉÆ ½åþ ±ÉäJÉxÉ* Eò®ú´ÉÒ +ÊjÉxÉÆnùxÉ nùªÉÉ³Úý**51 : 106**’ किलयुगातील अश  जीवांना उपिनषदांचे ौवण, 

मनन, िनिद यासनािद माग अग य आहेत. तसच यांचा अिधकारह  मयािदत आहे. हणून गीते या वचनाूमाणे या, वैँय, शूि 

इ यािद सव जीवांना ा मंथा ार ौीःवामीमहाराजांनी मो ाचा माग ूशःत केला आहे. 

सािह यगुण :- ौीमहाराजांनी हा मंथ सवाना सुलभ हावा याकिरतां सरल मराठ  भाषेत िलिहला आहे. माऽ ह  
भाषा शंभर वषापूव ची मराठ  आहे. यामुळे आजकाल या वाचकांना ती थोड  किठण वाट याचा संभव आहे. तसेच 
अ या माची पिरभाषा सवानी समजून घेऊनच वाचली पािहजे. महाराजांची मराठ  ओघवती व रसाळ आहे. मंथात ूामु याने 
लयब  ओवी छंदाचा पय ग केला आहे. ूसंगोपा  रसपु ीसाठ  इतर गेय छंदांचा उपयोगह  महाराजांनी केला आहे. 
उदाहरणाथ पाळणे, धावे, करुणा, ूाथना इ यािद पदे आली आहेत. ौीःवामी महाराजांना संगीताची ूग भ जाण होती. 
याचा ू यय ा रसभिरत पदांतून येतो.  

ूास अनुूास इ यािद श दालंकारांची तसाच उपमा, ांत इ यािद अथालकंारांची योजनाह  समपकतेने केलेली 
आढळते. ाची उदाहरणे दे याइतक  या लेखाची मयादा नाह . पण पुढे मंथाचा परामश घेतांना ती पाहतां येतील. पण 



ूःतुत मंथांत ौीःवामी महाराजांचा वशेष यां या ःप , नेम या आ ण सरल ूितपादनांत आहे. वाचकापयत िस ांत 
िनःसंिद धपणे प च व यावर यांचा वशेष भर आहे. वेदांत, अ ांगयोग इ यािद परमाथाचे वषय खुलासेवार व सोपे क न 
सांग याची यांची हातोट  वल ण आहे. हणूनच पं.जेरेशा ी हणतात, " |ÉÉEÞòiÉ nùkÉ¨ÉÉ½þÉi¨ªÉº´É°ü{É ½þÒºÉÖrùÉÆ BEò ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö 
+¶ÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉÒ ±ÉÒ±ÉÉ +É½äþ. +É¤ÉÉ±É´ÉÞrùÉÆºÉ ºÉÖ±É¦É¤ÉÉävÉ Eò°üxÉ näùhÉÉªÉÉ nùkÉ¨ÉÉ½þÉi¨ªÉ OÉÆlÉÉºÉÉ®úJÉÉ ºÉ´ÉÉÈMÉºÉÖÆnù®ú OÉÆlÉ ´ÉÉRÂó¨ÉªÉÉÆiÉ 
+{ÉÚ́ ÉÇSÉ +É½äþ.. " 

मंऽगभ रचना :-  ौी ःवामी महाराजां या वा याचा एक वशेष मंऽगभ रचना होय. वशेषतः यां या 
ःतोऽवा यांतून व वध देवतां या ःतोऽांची रचना करतांना यांत या या देवतांचे व द ूभूंचे मऽं गंुफले आहेत. हणजे 
ःतोऽा या ू येक चरणाचे विश  (1ले, 2रे इ याद ) अ र बमाने घेतले क  हा मऽं तयार होतो. ौीद माहा यातह  39 
या अ यायापासून शेवटपयत ू येक +Éä́ ÉÒSÉå ÊiÉºÉ®Æú +IÉ®ú Gò¨ÉÉxÉå ´ÉÉSÉ±ªÉÉºÉ ¨ÉÉÆbÖ÷CªÉÉä{ÉÊxÉ¹Énù, ¦ÉpÆù EòhÉæÊ¦É& ´É º´ÉÎºiÉ xÉÉä ½äþ 

¶ÉÉÆÊiÉ¨ÉÆjÉ, <Ç¶ÉÉ´ÉÉºªÉÉä{ÉÊxÉ¹ÉnÂù, {ÉÚhÉÇ̈ Énù&.., +iÉÉä näù´ÉÉ +´ÉÆiÉÖ xÉÉä ½äþ ¨ÉÆjÉ ºÉÉEòÉ®ú ½þÉäiÉÉiÉ. ामागे ौीमहाराजांचा उ ेश वाचकाला 
ौीद माहा या या पठणाबरोबरच ा मंऽां या अू य  अनु ानाचाह  लाभ हावा असा असावा. ीशूिािदकांना हे मऽं 
िन ष  आहेत. पण या मंथांत हे असे गंुफ याने नकळत यांचे पठण, शा मयादा न ओलांडता होते. जनसामा यां या 
आ या मक उ नतीसाठ  ौीमहाराजांची कऴकऴ यांतून ःप  होते. अथात केवळ हे मऽं माऽ वाचंू नयेत् . 

मंथाची ूासािदकता :- ूसाद हा संतसािह याचा मह वाचा गुण आहे. महान संतांचे सािह् य हे ई र  ूसादानेच 
िनमाण झालेले अस याने यांत ई र  ूसाद िमळवून दे याचे साम य असते. ौीःवामी महाराजांचे सवच वा य या 
ूकारचे अस याने यांत सहज वाचतांनाह  एका अलौिकक ूस नतेचा अनुभव येतो. पं. वाचःपित िमौ यांनी 
ौीमदा शंकराचाया या भांयाला िदलेली ूस नं गंभीरं ह  वशेषणे ौी ःवामी महाराजां या वा याला समपक ठरतील. 
ौीद माहा यांत तर हा ूसाद ूकषाने जाणवतो. सवसंगपिर यागी, अ यंत िनःःपहृ आ काम अशा या यितवयानी 
ौीद माहा या या शेवट  ' |É¦ÉÉä nùkÉÉjÉäªÉÉ, ¨ÉÉMÉiÉÉå {ÉºÉ°üxÉÒ ½þÉiÉ* ÁÉOÉÆlÉÓ ºÉiÉiÉ ºÉÉÊzÉvªÉ `äö´ÉÒ** ' (51 : 110) ´É ªÉÉ 
|ÉÉlÉÇxÉä|É¨ÉÉhÉå nùkÉ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSÉå ªÉÉ OÉÆlÉÉÆiÉ ºÉÉÊzÉvªÉ +É½äþ +ºÉÉ +xÉÖ¦É´É ´ÉÉSÉEòÉÆºÉÊ½þ ªÉäiÉÉä. हा मंथ केवळ घर  ठेवला तर  अमंगल 
श ंपासून संर ण होते असा अनेकांचा अनुभव आहे. ौीद ूभूंची कृपा संपादन कर याचा हा एक सलुभ उपाय ौीःवामी 
महाराजांनी सवाना उपल ध क न िदला आहे. 

मंथाची स ाहप ित :- ौी महाराजां या या ू ावलीत हा मंथ रोज एक अ याय असा िन य पठणांत ठेव यास 
सांिगतले आहे. ौीगुरुमहाराज योिगराज गुळवणीमहाराजह  आत, अथाथ , ज ास ूभ ांना मु यतः हाच उपदेश देत असत. 
आप या इ छेनुसार यांना स ाह अनु ान करावयाचे आहे यां यासाठ  ःवामीभ  नारोपंत उिकडवे यांनी ूकािशत 
केले या (सावतंवाड  1926) पोथींत या ूाःता वकांत खालीलूमाणे िनवेदन आहे. 

करणे स ाहवाचन। तर  सहा अ याय पठण। करोिन पुःतकपूजन। करावे ूथम िदवशी।।92।। 
यानंतर पाच िदन। अ याय आठ पठण। पूण भ यु  होऊन। करावे हो ूितवार ।।93।। 
अं य िदवशी पठण। पाच अ याय क न। षोडशोपचार साधून। पुःतकपूजन करावे।।94।। 
आर या भजन क न। ौीद ा भावे ूाथून। आनंदभिरत होऊन। मानावी कृतकृ यता।।95।। 
..... 
ौीवासुदेव द ाचा। ज म र ववार साचा। तोच असावा स ाहाचा। आ  अथवा अं य िदवस।।98।। 
याच ूाःता वकांत कांह  अ यायांचे वशेष मह व सांिगतले आहे. 
जर  असे पुऽकामना। तर  करावे िन यपठणा। अ याय चवथा जाणा। जो होत पुऽकारक।।104।। 
करावे भानुस मी ोत। तसोच हो अनंतोत। जसे किथले या अ यायांत। पूण व ा ठेवुनी।।105।। 
ई र  भ  जडावी। भु  मु  चालत यावी। सव सपंदा तु छ हावी। तर  पथमा या. पठण।।106।। 
रोगशांित पूण हावी। शर रसपं ी वाढावी। तर  आवृ ी िन य करावी। दहा याची भ भावे।। 
वशेष इ छा मो ाची। तर  स ेचािळसा याची। आवृ ी फलदायी साची। नको येथे अनुमान।। 
चवेचािळसा याचे पठण। अ िस चे साधन। अ ांगयोगवधन। होत जेणे अितसुलभ।। 
अ याय एकेचािळसावा। सकाम भ माग बरवा। लाभ या िन य वाचावा। िनयमब  होऊिन।। 
 

सारांश ौीद माहा य हा मंथ प.प.ौीवासदेुवानंद सरःवती (टबे) ःवामी महाराजांचे वा य ःव पच आहे. आ ण 
ीपुरुष,आबालवृ , लहान-थोर अशा सवानाच हा मो मागाचा सुलभ सोपान आहे.   

 
 
 



ौीगणेशद गुरुभ्यो नमः।

                                                          

 
ःमतृोs यवित यो िव नं िन नम बासुतः ःतुतः। ग धवर्ःथः स िह कलौ मलौघ नोsःतु मे िद।।१।। 
नमःते शारदादेवी, वीणावादनत परे। सरःवती जग माता सा मे बुि ं ूचोदयात।।् २।। 
वासुदेवयितं व दे वामनं मम स रुम।ु ्  कवी रं च द ा यं याचे मितूकाशनम।।् ३।। 
वा यं वासुदेवःय गहनं सागरादिप। िचंतनाय ूवृ ोsिःम मंदोs यंतरशु ये।।४।। 

 
द ाऽेयांचे ःवरूप. 

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती (टेंबे) ःवामी महाराज यांनी आप या ौीगुरुच रतम(्ि साहॐी) या मंथातील ौीगुरुःतुित 
या ूकरणांत स रु द  भगवंताु चे वणर्न असे केले आहे. ते ज म, मृ य,ु विृ  आिद िवकाररिहत आहेत; ते िनगुर्ण, िनराकार, 
िनिंबय आिण एकमेवाि तीय आहेत; ते अनािद आिण अनंत आहेत. तेच िन य सत,् िचत आिण आनंदःवरूप द  ्
परमा मा आप या योगमायेच्या सामथ्यार्ने ान, ऐ यर् आिद वैभवाने यु  अशा िवंणु, िशव, गणेश, सूयर्, देवी(शि ) 
तसेच इंि, अिग्न (आिद) मूितर् धारण करतात. थोड यांत उपिनषदांत वणर्न केलेले परॄ  हणजेच द  !  

तोच द  परमा मा आप या योगमायेने सोळा अंशांचे (११ इंििये आिण पंचमहाभतेू) बनलेले िवराट परुुषरूप िव  
िनमार्ण करतो. अनंत पाय आिण अनंत िशरे असलेले हे ःवरूप(योगीजनांनाच) ानच ूंनी िदसते. या िवराट रूपाच्या 
अवयवांपासूनच ःवगर्, मृ य,ु पातालािद लोकांचा िवःतार झाला आहे. हेच अनंत ःवरूप अनेक अवतारांचे बीज असून 
याच्यापासूनच देव, पशू आिद योनींनी यु  अशा असीम िव ाची िनिमर्ित झाली. ( ा जगांत) इंिियांची आपापले िवषय 
महण कर याची मता परमे रानेच िनिमर्ली आहे. िव ाचा िवःतार करणाढया या ान. ऐ यर्, बल. तेज आिण वीयार्नी 
यु  अशा अ य  (परो ) परुुषाच्या ठायीं ते (िव ) िःथत आहे. तर सु ां तो ई र माऽ या िव ांत रहात नाह . मायेच्या 
योगाने पण मायेला वश न होता ितच्या बधंनाच्या पलीकडे असणारा (परमा मा) ा वैिव यपूणर् जगाचे सजृन करतो. 
याच्या आिधप याखाली माया ा जगताला ज म देते; ते जगत माऽ या शु  ई राला जाणत नाह् 1. 

सवाचे अिध ान अशा ई राखेर ज ( ा सृ ीत) कांह च नाह . तर  पण देह आिण इंििये यांच्याशी तादा य 
पावूले या जीवांना अिभमानाने राग (आकषर्ण) आिण ेष ूा  झाले. हेच जीव आिण िशव यांच्या भेदाचे मळू होय. 
हणूनच जीवसृ ी आिण ई रसृ ी असा भेद भासू लागला. ा कि पत भेदामळेुच जीव आप या सिच्चदानंदैकरस ःवरूपाला 
िवसरून मी कतार्, मी भो ा, मी सुखी, मी दःखी अशी ु िवपर त भावना करतो.  

अवताररहःय. 
तोच सवर् भतूांचा ई र, अज मा आिण अ र असूनह , आप या आप या ूकृतीचा, हणजेच मायेचा आौय 

करून, मो ाला योग्य अशा साधंूच्या र णासाठ  ज म घेतो.2 या ( या अवतारांच्या साधुर णा मक) च रऽांचे - लीलांचे 
िनंकामतया ौवण करणारा साधु कमर्बंधनांतून सुटतो; माऽ कमर्फलाची अिभलाषा करणारा ॅांतिच  ौवणपरा ुख असाधु 
ज म-मृ यूच्या चबात िफरतच राहतो.3 स व, रज आिण तम हे गुण आिण शमािद कमर् यांच्या भेदानुसार चार वणाची 
िनिमर्ती करणारा तो परमा मा असंग आिण उदासीन अस याने अकतार्च आहे असे जाणणारे साधू ःवकमानी बांधले जात 
नाह त; अशा साधंूचा ेष करणाढया भमूीला भारभूत झाले या द ांु च्या िवनाशासाठ  िविवध अवतार धारण करून हा ूभ ू
( या या अवतारांचे) कायर् पूणर् होतांच यांचा, कांटा काढ यासाठ  घेतले या दसढयाु  कां याूमाणे, याग करतो. हणजेच 
या या धारण केले या देहांचे िवसजर्न करतो.  

असे असले तर  यांचे कायर् अजून अपूणर् आहे असे ा ई राच्या अनेक मूितर् िचरंजीव आहेत. उदाहरणाथर्, नर, 
नारायण, नारद, सनक इ यािद. यांतीलच एक उ मो म ौीद  या नांवाचा अवतार कृपाळ आिण ःमतृर्गामी अू सा आहे. 
मानवांना परमे रािभमुख करून यांना मो ाच्या मागार्वर अमेसर कर याचे यांचे कायर् सृ ीच्या अंतापयत चालचू राहणार 
अस याने हा िन य अवतार आहे. ःमरणमाऽे संतोष पावनू णमाऽांत ू येकाच्या कामना पुरिवणारे, मु , मुम ु आिण 
िवषयी या सवाचे उपाःय दैवत किलयुगांत दसरे नाहु . या संत आिण धमर् यांच्या र णासाठ  मनुं यरूपाने अवतरले या 
योगग य भगवतंाला याचे त व न जाणणारे आसुर  सपं ीने अिभभूत झालेले (द  जीवु ) ओळखत नाह त.4  

द ाऽेयांच्या सगुण ःवरूपाची पूजनीयता. 

 
1 मया य ेण ूकृितः सूयते सचराचरम। हेतुनानेन कौ तेय जगि प रवतर्ते।।् ौी.भ.गी.९।१०. 
2 अजोिप स न यया मा भूतानामी रोिप सन। ूकृितं ःवामिध ाय संभवा या ममायया।। ् ..  

  प रऽाणाय साधनूां िवनाशाय च दंकृताम। धमर्संःथापनाथार्य संभवािम युगे युगे।।ु ्                                                                                                          

ौी.भ.गी.४।६,८. 
3 ज म कमर् च मे िद यं एवं यो वेि  त वतः। य वा देहं पुनजर् म नैित मामैित सोजुर्न।।  

ौी.भ.गी.४।९ 
4 अवजानि त मां मूढा मानुषीं तनुमािौतम। परं भावमजान तो मम भूतमहे रम।।ौी् ् .भ.गी.९।११ 
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ःवतःचेच दान करून आपले द  हे नाम साथर्क केलेला अनसूया आिण अऽीचा पऽुच ई र आहे असे जाणा. 
अिचं य आिण अ य  (मन आिण इंिियांच्या अतीत) अशा या रूपाच्या ःमरणानेच संतु  होणाढया द ाचे पजून करावे. 
परमानंदःवरूप तो िवंणु दयःथ असूनह  अतीि िय अस याने जाणीवेच्या पलीकडे आहे. तर ह  भ ने तो वश होतो. 
याक रतां या द  भगवंताचे भ ांनी ौ ेने िन य पजून केले पािहजे. 

तो अऽींच्या घरांत लीलादेह धारण करून अवतरला; भ ांची पर ा पाह यासाठ  ( ान व ऐ यर् यांनी सपं न 
असूनह ) बाल, उ म  आिण िपशाचवत वतर्न करतो् ; कधी बाल, कधी युवा, कधी जटाधार  वृ  तर कधी ऋिष; कधी योगी 
तर कधी भोगी; कधी उ म वेषांत तर कधी नग्न; कधी तु , कधी पु  तर कधी कृश; कधी दंडधार  सं यासी, कधी िभ ु 
(दंडरिहत परमहंस), कधी ॄ चार , कधी गहृःथ, कधी वानूःथ, कधी वणार्ौमांच्या िवरु  वागणारा तर कधी परत 
वणार्ौमांना धारण करणारा इ यािद याच्या अनेक ूकारच्या अदभुत लीला देव आिण ऋषींच्यासु ां मन आिण वाचा यांना 
न आकळणाढया आहेत तर मानवांचा काय पाड? आप या भ ांचे र ण करणे हाच याचा आनदंो सव आहे, केवळ ःमरण 
ह च याची सेवा आहे, आपले अ न महण करतांना याला भ ने समपर्ण करणे इतक च याची पूजा आहे. जो अशा 
अचर्कांच्या भ ने ूस न होऊन यांना तपािदकांनीह  दलर्भ असे फळ देतोु . भ ांनी ःमरतांच तो द  परमा मा यांच्या 
िनकट उभा राहतो. 

द ाऽेयांची िदनचयार्. 
भगवान द ूभू माहरगडावर झ पताू त, स िशखरावर राहतात, गंगाभागीरथींत िन य ःनान करतात, गाणगापुर ं 

यान करतात, कुरु ेऽांत आचमन करतात, (िहमालयाच्या पायथ्याशी) धूतपापे रला भःम धारण करतात, कढहाडला सं या 
करतात, पंढरपरूला िभ ा मागतात, पांचाले र ं भोजन करतात आिण पि मसागराच्या तटावर सायसंं या करतात.  

याच्या स ेने थोटासु ां (देतो) घेतो, पांगळाह  वेगाने धांवतो, आधंळासु ां पाहतो, बिहराह  ऐकतो; जाण यायोग्य 
सवाचा जो ाता आहे, पण याचा ाता कोणीह  नाह 5. कारण तो जाणीवेच्या पलीकडे आहे. तोह  ःवतःला मी असा आहे 
असे जाणत नाह . तोच द  आ , ौे  व अंतयार्मी पुरुष आहे.  

सवर् चराचर सृ ीचा आधार असणाढया पथृ्वीच्या रूपाने तो िन य िःथत आहे. तो जलरूपाने सवर् जगाची पुि  
करतो, सवर् काियक, वािचक, मानिसक पापे धुवून टाकतो. तसेच सवर् ःथावर-जंगमांचा तो आ मा आहे. जठराग्नीच्या 
रूपाने सवर् देहांत  राहनू , हा “ूाणापानसमायु ः पचा य नं चतुिवर्धम”् ा भगव चनाला अनुसरून ूाणाच्या सा ाने सदैव 
अ नाचे पचन करतो.. सूयार्च्या रूपाने आप या तेजाने सवर् िव  सदा ूकाशणारा, सवर् कमाचा सा ी (हाच द ूभू आहे.) 
जो रसा मक चंि होऊन सवर् वनःपतींचे पोषण करतो आिण जीवमाऽांचा दाह आप या शीतलतेने शमन करून सवाकडन ू
ःतिवला जातो. ूािणमाऽांच्या देहांत दशधा होऊन (ूाण, अपान, यान, उदान, समान, नाग, कूमर्, कृकल, देवद  आिण 
धनंजय) वाहणारा जो सूऽा मक6 ूाण आहे. जो आकाशरूपाने सवर् यापी, सूआम वाने अभेद आिण असंग आहे आिण 
याच्या आौयाने श द राहतो. जीवरूपाने िःथत असले या, सुखदःखांचा भोग घेणाढया आिण मृ यूसमयीं देह सोडन ु ू
जाणाढया याला अ ानी जाणत नाह त. ा अ  मूत  याच द  परमा याच्या आहेत. तो सवातयार्मी आहे, याच्यापासून 
ूािणमाऽांना ःमतृी (पूव  अनुभवले या िवषयाचे ःमरण) आिण ान (िवषय आिण इंििय यांच्या सयंोगाची जाणीव) ूा  
होतात, तोच वेदांताचा कतार्, ानदाता गुरु आिण संूदायाचा ूवतर्क आहे. सवर् वेद िविवध देवतारूपाने याचेच वणर्न 
करतात. चेतन वाने सम (सार या ःवभावाचे), सयजु (परःपर िमऽ), सुपणर् (उ म गित असलेले), गीतेने असंगश ाने 
छेद यास सांिगतले या देहरूपी वृ ाच्या आौयाने राहणारे, कमर्फलांचा भोग भोगणारा जीव आिण साि वाने पाहणारा 
ई र याचेच अंश आहेत7. 

किलकाळांतील द न जनांचे र ण कर यासाठ , तो ौीपादव लभ आिण नरिसंहसरःवती या नांवांनी साधू आिण 
धमर् यांच्या र णासाठ  दोन वेळां अवतरला. यांचीच च रऽे ौीगुरुच रऽात सरःवती गंगाधरांनी रिचली आहेत. 

 
5 ेता तर उपिनष  – ३:१९ 
6 वायुव गौतम त सूऽम.्. बहृदार यकोपिनष  ३.७.२ 
7 ा सुपणार् सयुजा.. ऋग्वेद १.१६४.२० 
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प.प. ौीवासदेुवानंद सरःवती (टेंबे) ःवामी महाराज. 
BEòÉäÊhÉºÉÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉÆiÉ +ÉÆM±É Ê´ÉSÉÉ®ú´ÉÆiÉÉÆxÉÓ, ¨ÉÖJªÉiÉ& +ÉÆM±É Ê¶ÉIÉhÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉÆiÉÚxÉ, ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉÆºEÞòiÉÒSªÉÉ {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò 

¸ÉrùÉºlÉÉxÉÉÆ´É®ú UÖô{Éä ½þ±±Éä SÉføÊ´É±Éä +É{É±ªÉÉ±ÉÉ +É{É±ªÉÉSÉ vÉ¨ÉÉÈSÉÓ ¨ÉÚ±ÉiÉk´Éå ºÉÆÊnùMvÉ ¦ÉÉºÉÚÆ ±ÉÉMÉ±ÉÓ; +É{É±ªÉÉ ¸ÉrùÉ b÷³ý¨É³ÚÆý 
±ÉÉMÉ±ªÉÉ. +¶ÉÉ ´Éä³ýÓ ºÉ¨ÉÉVÉÉSÉÒ ¸ÉÖÊiÉ|ÉhÉÒiÉ vÉ¨ÉÉÇSÉÒ iÉÉÎk´ÉEò ¤Éè`öEò ºÉÖÎºlÉ®ú Eò°üxÉ iÉnÖùxÉºÉÉ®úÒ º¨ÉÞÊiÉ|ÉhÉÒiÉ Eò¨ÉÇªÉÉäMÉ +ÉSÉ°üxÉ BEò 
+Énù¶ÉÇ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ EòरूxÉ Ë½þnÖù ºÉ¨ÉÉVÉÉSªÉÉ ºÉ´ÉÇSÉ PÉ]õEòÉÆxÉÉ +É{É±ªÉÉ vÉ¨ÉÇ̈ ÉÉMÉÉḈ É®ú +OÉäºÉ®ú Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒSÉ 
{É.{É.¸ÉÒ´ÉÉºÉÖnäù´ÉÉxÉxnùºÉ®úº´ÉiÉÒ (]äõ¨¤Éä) º´ÉÉ¨ÉÒ¨É½þÉ®úÉVÉ ªÉÉÆSÉÉ +´ÉiÉÉ®ú ZÉÉ±ÉÉ. EòÉåEòhÉÉÆiÉ±ªÉÉ BEòÉ UôÉä]õ¬É MÉÉÆ´ÉÉÆiÉ, MÉ®úÒ¤É {ÉhÉ 
vÉ¨ÉÇÊxÉ¹`ö, nùkÉ¦ÉHò ´ÉèÊnùEò ¥ÉÉÀhÉ EÖò]ÖÆõ¤ÉÉÆiÉ VÉx¨É PÉä>ðxÉ (¸ÉÉ´ÉhÉ ´Ét {ÉÆSÉ¨ÉÒ, ¶ÉEäò 1776 <.ºÉ..1854), +Énù¶ÉÇ ¥ÉÀSÉªÉÉÇ¸É¨É, 
+Énù¶ÉÇ MÉÞ½þºlÉÉ¸É¨É +ÉÊhÉ +Énù¶ÉÇ ºÉÆxªÉÉºÉÉ¸É¨É +ÉSÉ®úÒiÉ, Eò¨ÉÇ, +¹]õÉÆMÉªÉÉäMÉ, ¦ÉÊHò +ÉÊhÉ YÉÉxÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉå +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ{ÉÚhÉÇ ÊnùMnù¶ÉÇxÉ 
Eò®úÒiÉ, +ÉºÉäiÉÖÊ½þ¨ÉÉSÉ±É ºÉÆSÉÉ®ú Eò°üxÉ iªÉÉÆxÉÓ ¸ÉÖÊiÉº¨ÉÞÊiÉ{ÉÖ®úÉhÉÉäHò vÉ¨ÉÇºÉäiÉÖ oùfø Eäò±ÉÉ; ½þVÉÉ®úÉå ºjÉÒ{ÉÖ¯û¹ÉÉÆxÉÉ {É®ú¨Éä·É®úÉäx¨ÉÖJÉ Eäò±Éå 
+ÉÊhÉ ¸ÉÒnùkÉ¦ÉHòÒSÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ {É®Æú{É®úÉ {ÉÖ¹]õ Eäò±ÉÒ.  

माणगांव येथेच, ौी ेऽ निृसंहवाड  येथील महान स परुुष ौीगोिवदंःवामी यांच्या मागर्दशर्नाखाली यांनी ्
खडतर तप यार्, योगसाधना व ौीद ोपासना केली. नरसोबावाड चे ौीद ूभू यांना ःव न ांत देऊन माणगांवला आले. 
अशा र तीने माणगांव येथे एका जामत द ःथानाचा ूभव झाला आिण याच्या मा यमांतून वासदेुवशा ींचे लोको ाराचे 
कायर् सुरंू झाले. हजारो आतर्, अथार्थ  िज ास ू भ ांना यांनी मागर्दशर्न केले. ौीद ूभूंच्या मागर्दशर्नाखाली यांचा 
योगाभ्यासह  पूणर् झाला. यांना सवर् िस ंचा लाभ झाला. ितथेच यांनी ौीद ा ेने यांचा पिहला मंथ ौीगुरुच रतम ्
(ि साहॐी) िलिहला. ःव न ांतानसुार सात वष पूणर् होतांच देवांनी यांना प ीसह माणगांव सोड याची आ ा केली. 
याबरोबर माणगांवच्या सवर् वैभवावर पाणी सोडन आपली गरोदर प ी  अ नपणूार् यांना घेऊन ते नरसोबावाड ला आलेू . 
तेथे एका ओंवर त शु ल िभ ा मागून यांनी एक वषर् गहृःथाौम केला. तेथेच अ नपूणार् माता ूसूत झा या. पण तो 
मुलगा ज मतःच मरण पावला. शा ीबुवांनीच आप या प ीचे सां वन केले.  

वाड च्या वाःत यांत आपले स रु ौीगोिवंदःवामी यांच्याकडन वेदांताचे सरहःय ान ूा  केलेु ू . 
ौीगोिवंदःवामींच्या महासमाधीनंतर भगवंतांच्या आदेशानुसार उ रेकडे जात असतां, गंगाखेड येथे गोदातीर  यांच्या प ीचे 
महामार ने (कॉलरा) िनधन झाले. प ीचे औ वर्देिहक पणूर् होतांच चौदा या िदवशीच सं यास घेतला. अशा ‘र तीने अनाौमी 
न ित ेत’ ा धमार् ेचे पालन केले. ªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ näù´ÉÉÆSªÉÉ +ÉYÉäxÉä =VVÉÊªÉxÉÒ ªÉälÉÒ±É nùkÉÉ´ÉiÉÉ®ú ¸ÉÒxÉÞËºÉ½þºÉ®úº´ÉiÉÒ ªÉÉÆSÉä 
´ÉÆ¶ÉVÉ, ºÉ¨ÉlÉÇºÉÆ|ÉnùÉªÉÉÆiÉÒ±É xÉÉ®úÉªÉhÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒ ªÉÉÆSªÉÉEòbÚ÷xÉ nÆùb÷ PÉäiÉ±ÉÉ. nÆùb÷ vÉÉ®úhÉ Eäò±ªÉÉ´É®ú ¸ÉÒnùkÉÉYÉäxÉäSÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ 
+ÉºÉäiÉÖÊ½þ¨ÉÉSÉ±É ºÉÆxªÉÉºÉÉ¸É¨ÉÉSªÉÉ Eò`öÉä®ú ÊxÉªÉ¨ÉÉÆSÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úÒiÉ {ÉÉªÉÓSÉ 24 ´É¹Éæ ºÉÆSÉÉ®ú Eäò±ÉÉ ´É vÉ¨ÉÇ|ÉÊiÉ¹`öÉ{ÉxÉäSÉä EòÉªÉÇ Eäò±Éä. 
+iªÉÆiÉ Eò`öÉä®ú EòÉÆ]äõEòÉä®ú +ÉSÉ®úhÉ, ¸ÉÖÊiÉ-º¨ÉÞÊiÉ-{ÉÖ®úÉhÉå ªÉÉÆSÉÉ ºÉÉÆMÉÉä{ÉÉÆMÉ, ºÉJÉÉä±É +¦ªÉÉºÉ, ÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ ¶ÉÉºjÉÊxÉ¹`ö VÉÒ´ÉxÉ¶Éè±ÉÒ +ÉÊhÉ 
ºÉ´ÉÉÈiÉ ¨ÉÖJªÉ ¨½þhÉVÉä ºÉÆ{ÉEòÉÈiÉ ªÉähÉÉ−ªÉÉ |ÉiªÉäEò VÉÒ´É¨ÉÉjÉÉÊ´É¹ÉªÉÓ +EÞòÊjÉ¨É, +ÉÆiÉÊ®úEò, ÊxÉ®ú{ÉäIÉ +ÉÊhÉ iÉÒµÉ +xÉÖEÆò{ÉÉ, ÁÉÆ̈ ÉÖ³åý 
¸ÉÒº´ÉÉ¨ÉÒ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÉ ºÉ½þ»ÉÉ´ÉÊvÉ ¦ÉHòÉÆSÉÒ ÊxÉ¹`öÉ Ê¨É³ýÉ±ÉÒ. +Éè¹ÉvÉ, ¨ÉÆjÉ , ªÉÆjÉ, दैवी उपासना +¶ÉÉ iªÉÉÆxÉÉ +´ÉMÉiÉ +ºÉ±Éä±ªÉÉ 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ ={ÉÉªÉÉÆxÉÓ ´É º´ÉiÉ&SªÉÉ iÉ{É&ºÉÉ¨ÉlªÉÉÇxÉåÊ½þ +É{É±ªÉÉEòbä÷ +É±Éä±ªÉÉ ½þVÉÉ®úÉä nùÒxÉ ´É +ÉiÉÇ ¶É®úhÉÉMÉiÉ ¦ÉHòÉÆxÉÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ 
ÊjÉÊ´ÉvÉ iÉÉ{ÉÉÆ{ÉÉºÉÚxÉ ¨ÉÖHò Eò°üxÉ ¸ÉÒnùkÉ|É¦ÉÚÆSªÉÉ ¦ÉÊHò¨ÉÉMÉÉÇ´É®ú +OÉäºÉ®ú Eäò±Éä +É½äþ.  

Ê¶É¹ªÉ{É®Æú{É®úÉ:- ´É®úÒ±É +lÉÉÇlÉÔ ¦ÉHòÉÆÊ¶É´ÉÉªÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆEòbä÷ ªÉähÉÉ®äú ¶ÉäEòb÷Éä ¦ÉHò {É®ú¨ÉÉlÉÉÇSÉä JÉ®äú ÊVÉYÉÉºÉÚÊ½þ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆSªÉÉ 
iªÉÉÆSªÉÉ +ÊvÉEòÉ®úÉxÉÖºÉÉ®ú º´ÉÉ¨ÉÒ¨É½þÉ®úÉVÉ iªÉÉÆxÉÉ ´ÉänùÉÆiÉ, ªÉÉäMÉ, Eò¨ÉÇ, ={ÉÉºÉxÉÉ ªÉÉÆ{ÉèEòÓ ªÉÉäMªÉ ¨ÉÉMÉÉÇ´É®ú +OÉäºÉ®ú Eò®úÒiÉ. iªÉÉÆSªÉÉ 
Ê¶É¹ªÉÉÆiÉ ´ÉÉb÷ÒSÉä {É.{É.xÉ®úËºÉ½þºÉ®úº´ÉiÉÒ (nùÒÊIÉiÉ) º´ÉÉ¨ÉÒ, Eò®ú´ÉÒ®ú{ÉÒ`öÉSÉä ¶ÉÆEò®úÉSÉÉªÉÇ ¸ÉÒÊ¶É®úÉä³ýEò®úº´ÉÉ¨ÉÒ, MÉÖÆVÉäSÉä {É.{É. 
ªÉÉäMÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒ +ºÉä ºÉÆxªÉÉºÉÒ +É½äþiÉ; iÉºÉäSÉ iªÉÉÆSÉä {ÉÚ´ÉÉÇ¸É¨É¤ÉÆvÉÚ {É.{ÉÚ. ºÉÒiÉÉ®úÉ¨É¨É½þÉ®úÉVÉ (ÊZÉ®úÒ), xÉÉ®äú·É®úSÉä {É.{ÉÚ. ®ÆúMÉ 
+´ÉvÉÚiÉ¨É½þÉ®úÉVÉ, {ÉÖhªÉÉSÉä ªÉÉäMÉÒ®úÉVÉ MÉÖ³ý´ÉhÉÒ¨É½þÉ®úÉVÉ, ´É`öÉ®úSÉä {ÉÚ.xÉ®ú½þÊ®ú Ênù´ÉÉhÉ (+¹]õ¬ÉSÉä nùkÉ¨É½þÉ®úÉVÉ) <iªÉÉÊnù ¥ÉÀSÉÉ®úÒ 
Ê¶É¹ªÉ +É½äþiÉ; ´É {É.{ÉÚ. xÉÉxÉÉ¨É½þÉ®úÉVÉ iÉ®úÉhÉäEò®úÉÆºÉÉ®úJÉä MÉÞ½þºlÉÊ½þ +É½äþiÉ. 

प.प. ौीटेंबेःवामी ःवामामहाराजांनी ौी ेऽ नरसोबावाड  येथील देवःथानाची घड  यविःथत बसवली. ौी ऽे 
कुरुग ड  या ौीपादव लभांच्या ःथानाचा जीण ार केला. आंीांतील पीठापूर येथील ौीपादव लभांचे ज मःथान आिण 
िवदभार्तील कारंजा येथील ौीनिृसंहसरःवतींचे ज मःथान ौीःवामीमहाराजांनीच ूकट केले. िदगंबरा िदगंबरा ौीपाद व लभ 
िदगंबरा हा मऽं, ौीस यद ोत इ यािद द ोपासनांचा आिवंकार केला.  

¶Éä́ É]õSÉÉ (23वा) SÉÉiÉÖ̈ ÉÉÇºÉ ¸ÉÒIÉäjÉ MÉ¯ûbä÷·É®ú ªÉälÉä Eò°üxÉ iÉälÉäSÉ ªÉÉ ¨É½þÉxÉÂ nùkÉ¦ÉCiÉÉxÉä ´ÉªÉÉSªÉÉ ºÉÉ`öÉ´ªÉÉ ´É¹ÉÕ +ÉxÉÆnùxÉÉ¨É 
ºÉÆ´ÉiºÉ®úÉÆiÉSÉ +É¹ÉÉfø ¶ÉÖrù |ÉÊiÉ{ÉnùÉ, ¶ÉEòäò 1836 (<.ºÉ. 1914) ªÉÉ Ênù´É¶ÉÓ ®úÉjÉÒ 11 SªÉÉ ºÉÖ̈ ÉÉ®úÉºÉ, +¨ÉÉ´ÉÉºªÉÉ संÆ{ÉÚxÉ |ÉÊiÉ{ÉnùÉ 
±ÉÉMÉiÉÉÆSÉ, ÊºÉrùÉºÉxÉºlÉ ½þÉä>ðxÉ, näù´ÉÉEòbä÷ {É½þÉiÉ nùÒPÉÇ |ÉhÉ´ÉÉäSSÉÉ®ú{ÉÚ´ÉÇEò näù½þiªÉÉMÉ Eäò±ÉÉ ´É ¥ÉÀº´É°ü{ÉÉÆiÉ ±ÉÒxÉ ZÉÉ±Éä. 

 

´ÉÉRÂó¨ÉªÉ:- ¸ÉÒ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ <iÉCªÉÉ JÉb÷iÉ®ú, Ê¡ò®úiªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉÆiÉ EÖò`ö±ªÉÉ½þÒ ºÉÉäªÉÒ xÉºÉiÉÉÆxÉÉ VÉä +¡òÉ]õ ´ÉÉRÂó¨ÉªÉ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ 
Eäò±Éä +É½äþ iªÉÉSÉÒ iÉÖ±ÉxÉÉ Eäò´É³ý ¸ÉÒ¨ÉnùÉt¶ÉÆEòÉ®úÉSÉÉªÉÉÈSªÉÉ ´ÉÉRÂó¨ÉªÉÉ¶ÉÓSÉ Eò®úiÉÉÆ ªÉä<Ç±É. ौीःवामी महाराजांचे सवर्च िलखाण 
ौीद ूभूंच्या आ ेने झालेले आहे. देवांच्या आ ेिशवाय कांह  िलिह याचा एकदोन वेळां यांनी ूय  केला. एकदा लेखणी 
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ूकांड पंिडतांनी यांच्या वा याच्या िवःताराची,  यापकतेची, गहनतेची, ूासािदकतेची आिण िविवधतेची तलुना 
ौीमदा शंकराचायाच्या वा याशी केलेली आहे.  मु यतः मराठ  आिण सःंकृत भाषांतून ौीःवािममहाराजांनी आप या िद य 
आिण चतुरॐ ूितभेचे दशर्न घडिवले आहे. ौीद ूभू आिण यांचे किलयुगांतील दोन अवतार ौीपादौीव लभ व 
ौीम निृसंहसरःवती यांची च रऽे, ःवरूप, त व ान, कायर् आिण मु य हणजे उपासना हेच या वा याचे िवषय होत. सवर् 
ूकारच्या द भ ांना आपाप या अिधकारानुरूप परमाथर्मागार्चे पाथेय ौीःवािममहाराजांनी िनमार्ण केले आहे - न हे 
ौी भगवंतांनीच यांच्या मा यमांतून िनमार्ण करिवले आहे. 

खाली ठेव अशी ःप  आ ा झाली तर दसढया वेळ  िलहायला लागतांच ताप येऊं लागलाु . द ूभूंच्या आ ेने िलिहतांना 
माऽ ूितकूल प रिःथतीतह  िलखाण शीय होत असे. ॄ ावतर् येथे ौीगुरुच रऽाचा सम ोक  सःंकृत अनुवाद अव या अड च 
ते तीन मिह यांत झाला. या वेळ  ौीःवामी महाराजांना लेग झाला होता व बरेच िदवस ताप होता. तर ह  रोज 100 हन ू
अिधक ोक िलहन होतू . पांच िदवस तर 200हन अिधक ोक ू ूितिदन झाले! ूभास व ारका ेऽी ूभूंच्या आ ेने 
ि साहॐी गुरुच रऽावर ट का िलिहतांना तर मूळ मंथ उपल ध नसतांनाच केवळ ःमरणानेच आशयघन, ूमाणूचुर, 
यु प न ट का िलहन झालीू . 

प.प. ौीःवािममहाराजांचे वा य "अन यसाधारण, ौीशूेरणेने िनमार्ण झालेले, ःवयंःफूतर्, ूस न, ईशूसादयु , माहकांना 
फलिपू होणारे, सवर्ऽ ूिस स पावून सवाना पटणारे असे सहज आिवभूर्त झालेले आहे ....... गुरुमहाराज हे ई र  अवतार अस याने 

यांचे का य अिधकार वाणीरूप अथार्त ् िनिखलादरणीय, इ ापादक असेच आहे यांत संशय नाह ." या प.पू.धंुड राजमहाराज कवी र 
यांच्या श दांपे ा ौीःवािममहाराजांच्या वा याचे अिधक समपर्क वणर्न करणे अश यूाय आहे. 

१९ या शतकांत क कणात या एका लहान खे यात, गर ब ॄा ण कुटंबांत ज म घेतले याु , िश णासाठ  कुठेह  बाहेर 
न गेले या, कुठलािह मंथसंमह उपल ध नसले या एका सं याशाने, सवर् भारतभर ूवास कर त. अनेक याधींना त ड देत, 
अ यंत किठण ोतांचे कांटेकोर आचरण कर त, तहान-भूक, उपास-तापास, ऊन-पाऊस ह  ं े सहन कर त, हे अलौिकक 
वा य िनमार्ण केले आहे. आज शतकािधक वषानी ते केवळ िटकूनच आहे असे नाह  तर हजार  आतर्, अथार्थ , िज ास ू
द भ ांना आौयभूत झालेले आहे. 

अित सरल गेय भि रसपूणर् अशी मराठ  पदे जशी यांनी केली तशाच नाना वृ ांनी सुब  आिण िविवध अलंकारांनी 
सजले या nùkÉSÉÆ{ÉÚ ´É ÊjÉ¶ÉÊiÉ MÉȪ ûEòÉ´ªÉ ªÉÉ संःकृत रचनाह  के या. ौीगुरुच रऽ आिण ौीद च रऽ यांच्यांत  ताि वक ूमेये 
यांनी उकलून दाखिवली तशीच ौीद संूदायांतील गूढ परमाथर्साधनेह  ूकट केली. 

  यांना ¸ÉÒnùkÉ{ÉÖ®úÉhÉ, ÊuùºÉÉ½þ»ÉÒ MÉÖ¯ûSÉÊ®úतम,् सम ोक  गुरुसंिहता, Ê¶ÉIÉÉऽय <iªÉÉÊnù संःकृत OÉÆlÉÉÆiÉÚxÉ, 
¸ÉÒnùkÉºÉÆ|ÉnùÉªÉÉSªÉÉ +uèùiÉ iÉk´ÉYÉÉxÉÉSÉÒ ¤Éè`öEò ¸ÉÒ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ º{É¹]õ Eäò±ÉÒ +É½äþ. iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä ¸ÉÒnùkÉ¨ÉÉ½þÉi¨ªÉ, 
ºÉ{iÉ¶ÉiÉÒMÉÖ¯ûSÉÊ®újÉºÉÉ®ú, nùkÉ±ÉÒ±ÉÉ¨ÉÞiÉÉÎ¤vÉºÉÉ®ú ªÉÉÆºÉÉ®úJÉä ूाकृत |ÉÉºÉÉÊnùEò मंथातून iªÉÉÆxÉÒ nùkÉ|É¦ÉÚ, ौीपादव लभ ´É 
¸ÉÒxÉÞËºÉ½þºÉ®úº´ÉiÉÒ ªÉÉÆSÉÒ SÉÊ®újÉä MÉÉªÉ±ÉÒä; iªÉÉÆÆSªÉÉ +xÉÖ¹`öÉxÉÉÆxÉÒ ½þVÉÉ®úÉä nùkÉ¦ÉHòÉÆxÉÒ ¸ÉÒnùkÉEÞò{ÉÉ |ÉÉ{iÉ Eò°üxÉ PÉäiÉ±ÉÒ ´É +ÉVÉ½þÒ PÉäiÉ 
+É½äþiÉ. ¦ÉÉ®úiÉ näù¶ÉÉÆiÉÒ±É ºÉ´ÉÇ nèù´ÉiÉä, xÉtÉ, iÉÒlÉæ ªÉÉÆSªÉÉ´É®ú ´ªÉÖi{ÉzÉ ºiÉÉäjÉ®úSÉxÉÉ Eäò±ÉÒ..  

 



ौीगणेशद गुरुभ्यो नमः। 
बोध द माहात्म्याचा. 

डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1 
उपो ात. 

ःमतृोsप्यवित यो िवघ्नं िनघ्नमम्बासुतः ःतुतः। गन्धवर्ःथः स िह कलौ मलौघघ्नोsःतु मे हृिद।।१।। 
नमःते शारदादेवी, वीणावादनतत्परे। सरःवती जगन्माता सा मे बुि ं ूचोदयात।।् २।। 
वासुदेवयितं वन्दे वामन ंमम स रुम। कवी रं च द ाख्यं याचे मितूकाशनम।।ु ् ् ३।। 
वा य ंवासुदेवःय गहनं सागरादिप। िचंतनाय ूवृ ोsिःम मंदोsप्यंतरशु ये।।४।। 

 
िवषयूवेशाच्या लेखांकात आपण ौीद माहात्म्याची सवर्साधारण परेषा, रचनेची वैिशं ये, सािहत्यगुण, 

ूासािदकता आिण स ाहप ती यांचा मागोवा घेतला. या लेखापासून आपण या महान मंथाच्या ूत्येक अ यायाचे 
यथामित मनन करावयाचे आहे. मंथाची भाषा मूलतः सरल असली तरी थोडी संःकृतूचुर असल्याने किठण शब्दांचे 
अथर् ःप  करीत मंथाचा भावाथर् समजून घेण्याचा हा ूय  आहे. त्याला लेखकाच्या बु ीच्या मयार्दा साहिजकच 
पडणार आहेत. ौीःवामीमहाराजांनी ‘मंदां’नाही ‘औपिनषद ाना’चा बोध व्हावा म्हणून हा मंथ िलिहला आहे. 
त्यांच्या परीने त्यांनी वेदांत, योग इत्यािद िवषय खूपच सुलभ केले असले तरी त्या िवषयांच्या आकलनासाठ  
ूःतुत लेखकाचा‘अिधकार’ (eligibility) िकंवा पूवर्तयारी मयार्िदतच आहे. तेव्हां ा िवषयांची मांडणी तळहातावरच्या 
आव यासारखी होईलच अशी खाऽी देता येत नाही. हे ःवतःची मयार्दा यानांत ठेवूनच, मुख्यतः ःवतःच्या 
िच शु ीसाठ च मी या िचंतनास ूवृ  होत आहे. सजुाण, महामना वाचकांनी लेखकाच्या ऽुटींकडे डोळेझांक क न 
मंथाचे सार नीरक्षीरिववेकाने महण करावे अशी नॆ ूाथर्ना आहे. िववेचनांत कुठे काही ूमाद, ःखलन, िवपयार्स 
आिद आढळल्यास िवचक्षण वाचकांनी ते अवँय लेखकाच्या िनदशर्नास आणावेत अशी आवजूर्न िवनंित आहे. 
वाचकांच्या सौहादर् आिण क्षमाशीलतेवर िवसबूंनच मी ौीवासुदेवयतींच्या सािहत्यसागरांत ही नाव घालत आहे. 

सरल, ग  भावाथर् हे या अनुवादाचे मुख्य ःव प आहे. िजथे प.प.ौीःवामीमहाराजांना वाचकाकडन कांही ू
पूवर् ानाची अपेक्षा आहे परंतु वतर्मान वाचकाकडे ते असेलच यािवषयी शंका आहे; तसेच ौीमहाराजांच्या ूितपादनात 
काही अ याहृत िवषय आहेत; त्या िठकाणी ते ःप  करण्यापुरता िवःतार केला आहे. तसेच मूळ मंथाच्या 
ूितपादनाला पूरक असणारे व/िकंवा िज ासूंना त्या िवषयाचा अिधक अभ्यासाला उपयु  संदभर् तळटीपांच्या 
ःव पांत िदले आहे. 

अ याय 1 ला. 
º´ÉªÉ¨Éä´É Eäò±Éå ¨ÉÆMÉ±ÉÉSÉ®úhÉ* xÉ´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉHòÒSÉå ´ÉhÉÇxÉ* ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éå Gò¨ÉåEò¯ûxÉ* ºÉÞÎ¹]õGò¨ÉhÉ ºÉÆÊIÉ{iÉ**  
nùkÉÉjÉäªÉÉSÉä ¨ÉÉªÉ¤ÉÉ{É* ªÉÉÆSÉå MÉÖhÉº´É¯û{É* MÉÖ¯ûÊ¶É¹ªÉEòlÉäSÉÉ ºÉÆIÉä{É* |ÉlÉ¨ÉÉvªÉÉªÉÓ VÉÉhÉÉ´Éå** ौीद माहात्म्य 51.4-5 

अवतरिणकेच्या एकावन्नाव्या अ यायात ौीःवामी महाराजांनी ा अ यायांतील िवषय वरीलूमाणे 
सांिगतले आहेत. त्यानुसारच एक एक िवषय आपण पाह याू . 

मंगलाचरण :- भारतीय वैिदक परंपरेत मंथाच्या आरंभी मगंलाचरण करण्याचा िश ाचार आहे. यांत बहधा ु
ौी, $, अथ अशा शुभसचूक शब्दाची िकंवा देवतावाचक शब्दांची योजना केली जाते. ाने मंथ सफल होतो आिण 
कदािचत त्यामुळेच वेदांनीही ाचा पुरःकार केला आहे. ौीःवामीमहाराजांनी येथे केलेले मंगलाचरण हे 
ौी ाने रीच्या मंगलाचरणाूमाणे आत्मःव पी गणेशाचे आहे. ‘ ानििये, कमििये आिण ूाण या ितन्ही गणांचे 
संरक्षण करणारा’ म्हणजेच पित अशा ‘त्या’ गणपतीचे ःमरण हेच आपले मंगलाचरण आहे असे ौीःवामीमहाराज 
म्हणतात. दसढया ओवीत ु ेषालकंाराने गणपती आिण ौीगुरु ौीमन्निृसंहसरःवती यांचे वंदन केले आहे. 
गणपितपक्षी अंबाभवानीचा पुऽ, किलयुगात ज्याचे वाहन घोडा (गंधवर्) आहे तर ौीगुरुपक्षी कारंज्याच्या माधवप ी 
अंबेचा मुलगा झालेला आिण किलयुगांत गाणगापूरी राहणारा असे पूवार्धार्चे अथर् होतात. वर आिण अभय देणारे हात 
ःमरणामाऽे सवर् िवघ्नांचा िनरास करणारा हा उ राधर् गणपित आिण ौीगुरु ा दोघांनाही सारखाच लागू होतो. 
थोड यांत मंथकारानी आलकंािरक भाषेत ‘ौीगणेशद गुरुभ्यो नमः’ म्हटले आहे. 

पुढील तीन ओव्यात ःवामीौींनी स रुवंदन केले आहेु . ‘जगताची उत्पि , िःथित आिण लय करणारा, 
िव ातील आताना तारणारा – दीनबधूं, केवळ ःमरण करणाढयालाही दःखांची वातार्सु ा न राह देणाऱा ु ू द ूभू आमचा 
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 2 

ःवामी आहे. देवदेवतांनाही वंदनीय असणाढया त्या गुरुनाथाच्या चरणी हात जोडन मी माथा ठेवला आहेू . तेच 
नरिसंहसरःवती म्हणून अवतरलेले भगवान द ाऽेयच वेदांनी गाइलेले परमात्मा आहेत, सत,् िचत आिण आनदं ्
यांनी भरलेले एकमेवाि तीय, िनरामय परॄ  आहेत.’ 

अनुबंधचतु य. 
भारतीय वैिदक परंपरेतील सवर् मंथांच्या आरंभी मंथांच्या आरंभी चार अनुबंध ःप  करण्याचा पिरपाठ आहे. 

मंथाचा िवषय, मंथाचे ूयोजन, मंथाचा अिधकारी आिण ौोत्याशी मंथाचा संबंध हे ते अनुबंध होत. मंथात कोणता 
िवषय मांडला आहे, त्याचा उ ेँय काय आहे, मंथाच्या वाचनासाठ  वाचकाची पा र्भूिम कशी असावी आिण 
वाचकाशी मंथ कोणत्या भूिमकेतून संवाद करतो हे ा अनुबंधातून ःप  होते. 6व्या ओवीत ौीगु च ौीवासुदेवानदं 
सरःवती ःवामीमहाराजांना िनिम  क न हा मंथ िलहीत आहेत असे ूितपादन मंथकत्यार्नीू  मंथाचे ूयोजन आिण 
अिधकारी पुढील शब्दांत िनदिशले आहेत ‘ौवणे पठणे करवील ःवाथर्। हा यथाथर् भािवकांचा।। ’ याव न हा मंथ 
भािवकांसाठ  िलिहला आहे. म्हणजेच ई रचरणी भाव म्हणजे ौ ा असणारेच ा मंथाचे अिधकारी आहेत. यावेगळी 
दसरी कोणतीच योग्यता अपेिक्षत नाहीु . ी, पुरुष, बाल, युवा, वृ , सवर् वणर् तसेच जातीच्या व्य ना ा मंथाचा 
लाभ घेता येईल. फ  ौ ा-भि  माऽ हवी. या मंथाच्या पठणाने आिण ौवणाने भािवक जन आपापले अभी  
पुरुषाथर् – म्हणजेच धमर्, अथर्, काम आिण मोक्ष ूा  क न घेतील. ‘ःव’ म्हणजे आत्मा असा िवशेष अथर् 
लावल्यास आत्मलाभ म्हणजे मोक्षपुरुषाथर् िस  करण्यास ूाधान्य आहे. यानुसार ममुुक्षसूाठ  आत्मसाक्षात्कार हेच 
ा मंथाचे मुख्य ूयोजन असले तरी इतर अथार्थ  आिण आतर् भ ांना त्यांच्या त्यांच्या इ ाथार्ची ूा ी ा मंथाचे 
पठण करवील असे सूिचत केले आहे. संबंधािवषयी पुढे िवचार केला आहे. 

िवषय :- यानतंर पांच ओव्यात या मंथाचा िवषय ःप  केला आहे. जगाच्या उ ारासाठ  परमे राने 
अिऽमुनींच्या घरी अवतार धारण केला. त्यांच्या चिरऽाचे सुदंर वणर्न ॄ ांड, माकडेय, भागवत आिद पुराणातून केले 
आहे. त्या सवाचे सार असलेला, ौीःवामीमहाराजांनीच रचलेला साडे तीन हजार ोकांचा ौीद पुराण हा मंथ आहे. 
पण तो मंथ बहसंख्य लोकांनाु  अपिरिचत असलेल्या सःंकृत भाषेत आहे. (ते अपिरिचत गीवार्ण भाषण.) 
तेव यासाठ  ा मंथाला आरंभ केला आहे. याच्या वाचनाने ःवयंूकाश, भ वत्सल, िच ाचा क्षोभ शमवून शांित 
देणाढया भगवान िवंणंूचे ान होईल. इथे पुन्हां एकदा मंथाचे मुख्य ूयोजन आत्म ान हेच असल्याचे सचुिवले 
आहे. ौीद पुराणाचे तीन भाग आहेत. ूथम दोन अ कांचे – सोळा अ यायांचे ानकांड, दसरे चार अ कांचे ु (32 
अ याय) उपासनाकांड आिण ितसरे पुन्हा दोन अ कांचे कमर्कांड. ापकै  उपासनाकांडाचे िन पण ा मंथांत केले 
आहे. ांत मखु्यतः ई रूेमाचेच ूितपादन ौीद भ ांच्या चिरऽातनू केले. ांत सहॐाजुर्न कातर्वीयार्चे आख्यान 
आहे. ौीद ानी अलकार्ला उपदेिशलेले िव ान आहे. आय ुआिण यदंच्या उ ारांच्या कथा आहेतू . यातून मुख्य उपदेश 
हाच आहे क  ज्याला मु ची चाड आहे त्याने नविवधा भ चा सादर अवलंब करावा. ही भ च त्याला अनायासेच 
इथे – इहलोक  सुखोपभोग िमळवून दईल आिण मतृ्यूनंतर परलोक  मु चा लाभ करवनू देईल. (7 -12) 

नविवधा भि . 
ौीद ूभूचें ःमरण, वंदन, सख्य (मैऽी), सेवन, अचर्न (पूजन), दाःय, ौवण, क तर्न आिण 

सवर्(आत्म)िनवेदन हेच भ चे नऊ ूकार होत. कातर्वीयार्ने ःमरणभि  केली, अलकार्ने वंदनभि , आयुराजाने 
दाःयभि , परशुरामाने सख्यभि , िवंणुद ाने सेवनभि , यदने अचर्नभिू , वेदधम्यार्ने क तर्न तर दीपकाने ौवण 
क न ौीद ूभूंचा ूसाद िमळिवला. सवर्ःव भगवंताला अपर्ण क न म्हणजेच आत्मिनवेदन भ ने ौद पदी लीन 
झालेल्या िकत्येक भ ांना िनवार्ण – सायजु्य मुि  िमळाली. अशी ही भि  आत्म ानाची जननी आहे. ती भ ावर 
कृपेची पाखर घालते. भ मुळेच िनगुर्ण िनराकार परॄ ही नाम पाला येते. त्या अव्य  परमात्मःव पाचा 
साक्षात्कार क न घेण्यासाठ  ही भ  (किलयुगातील) दबर्ल जीवांना बममु चा सोपान दाखवून त्यांचे ौम िनवारण ु
करते. सगुण ॄ ाचे यान करीत करीत भ ाचे िच  शीयच िःथर होते. अशा या िःथर िच ातून किल्पत गुणांची 
उपािध बाजूला केली क  आत्म ान आपोआपच ःफुरते. भािवकांना हा बममु चा मागर् दाखवून कृताथर् करणाढया 
त्या नविवधा भ चे यथाथर् ःव प आतां िवशद क . (13 -20) 

 ःमरणभि  :- सवर् भ त ौे  अशी ही ःमरणभि  इतर आठही भ ना व्यापणारी असल्याने ती गुरुतर 
आहे. भगवंताला ती अितशय िूय आहे. भगवंताची हजारो शरीरे आहेत, हजारो अवयव आहेत; तो हजारो ःव पे 
धारण करतो, हजारो नामांनी ओळखला जातो आिण हजारो लीला करतो. त्या सवाचे ूेमभावाने िनत्य क्षणोक्षणी 
केल्याने जन्मजन्मांतरीच्या संिचत कमार्चा बोजा हलका होतो आिण सहजच मोक्ष लाभतो. येता-जाता, काम 
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करतांना, खाता-िपता, देता-घेता, सवर् अवःथात मनाने भगवान द ाचे ःमरण केले क  कमार्ला अकमर्ता येते. 
म्हणजेच परमे राचे ःमरण करीत जी काही बरी वाईट कम आपल्या हातून घडतील ती सवर् िनंफळ होतील. अशी 
या ःमरणभ ची महती आहे. िशवाय ःमरणच नसेल तर इतर कुठलीच भ  घड शकत नाहीू . (20 -25) 

क तर्नभि  :- हीसु ा भािवकांना तारणारी आहे. वैिदक परंपरेत सं या, य , पूजा, ौा , जप इत्यािद सवर् 
धािमर्क कमाच्या शेवटी पुढील मऽं म्हणतात. “यःय ःमतृ्या च नामो त्या तपःपूजािबयािदषु। न्यूनं सम्पणूर्तां याित 
स ो वन्दे तमच्युतम।।् “ ज्याच्या ःमरणाने आिण नामोच्चाराने तप, य , पूजा आिद कमातील ऽुटी दर होऊन त्या ू
कमार्ला पिरपणूर्ता येते त्या अच्युताला वंदन करतो. आिण मग िवंणवे नमो, िवंणवे नमो, िवंणवे नमः असा 
िऽवार नमःकार करतात. हे शा वचन असत्य कसे होईल? भगवंताचे क तर्न – नाम आिण गुण याचे गायन 
आपल्या सवर् धािमर्क कृत्यांना पिरपणूर्ता ूा  क न देते. ज्याला जन्म-मरणािद िवकार नाहीत त्या भगवंताच्या 
जन्माचे क तर्न, जो िनिंबय आहे त्याच्या िबयांचे – लीलांचे, क तर्न आपल्या जन्माचे वासना पी बीज न  करते 
आिण गहन अशा कमार्ची वातार्ही उ  देत नाही. माऽ भगवंताचे क तर्न करतांना अ  साि वक भाव ूकट झाले 
पािहजेत2 तरच जन्माचे साथर्क होईल. अन्यथा, साि वक भाव िवरिहत क तर्न हे दंभाचे ठाणेच होय. साि वक 
भावांचे वणर्न करतात. हृदय भ न आले नाही, कंठ स िदत झाला नाही, अंग रोमांचांनी फुलून आले नाही, मन 
अंतमुर्ख होऊन देहाची शु  हरपली नाही तर शहाण्यानी ते क तर्न नसून दांिभक िमथ्या ूलाप आहे असे समजावे. 
(26 -30) 

ौवणभि  :- क तर्नभ ूमाणेच ौवणभ तही भावशु ीला मह व आहे. हिरकथा आिण हिरगुण यांचे 
ौवण करतांना काया, वाचा आिण मन ही ढ – िःथर, झाली पािहजेत. इंििये आिण मनाची अंतमुर्खता साधली 
पािहजे. हेवा, मत्सर, असूया मनातून काढनू , ढ ौ ेने, एकामतेने, आसन बांधून, झोप दवडनू , ौवण होणे 
आवँयक आहे. दसरा ु कुणी ऐकवत असलेले भगव णु, हिरकथा इत्यािद जरी आपल्याला मािहती असले तर ते 
ौ ेने आिण भ ने ऐकणे हीच खरी ौवणभि  होय. आवजूर्न क तर्नाला जायचे आिण ितथे क तर्नाकडे लक्ष न देता 
इतर सांसािरक गो ींचा चचार् करायची िकंवा बसल्या बसल्या डल या घ्यायच्याु . अशा ौवणाचे क  व्यथर् आहेत. 
त्या ौवणाने ना संसाराचा ॅम दर होतोू , ना मोक्षाची वाट गंवसते. मग आत्मःव प िवौाम िमळण्याची वातार् तर 
दरचू . तरी भ भावाने सावधान राहन ौवण करावेू . (30 -36)  

सेवनभि  :- मूलतः आत्मःव प एकच आहे. त्यात ौे - किन , उ म-अधम अशा भावांना वावच नाही. 
मग कोण सेव्य आिण कोण सेवक? पण ैतभावाचा आौय घेऊन लोक तसा भाव धारण करतात. ही 
अनािदकालापासूनची ूवृ ी लक्षात घेऊन वेदांचे सांगणे असते. वेदवचनाना अनुसरल्याने लोकांना उपासनाप ती 
िमळते आिण ते िवनासायास त न जातात. वळ, अंकुश, वजा आिण कमळ या िच ांनी अंिकलेल्या भगवंताच्या 
पदकमलांची सेवा करणारे संत िन याने मु  होतात. (37 – 39) 

अचर्नभि  :- िनराकार परमे राचीच साकार मूितर् कल्पनेत आणून सवर् भावांनी, यान, आवाहनािद सवर् 
उपचारांनी त्याची पूजा करावी. ही मानसपजूा सवर्ौे  होय. दसुरा ूकार, आपल्या आवडीची का , पाषाण, सुवणार्िद 
धात,ु वालकुा, मिृ का, िचऽ, र मिण, मनोमयी इत्यािद पयार्यापकै  एक ूितमा करावी3. ती आपल्या देहासारखीच 
मानून ितला िमळतील ते सवर् उपचार समपर्ण क न भि भावाने पूजा करावी. ही देवपूजा सकाळ, दपार आिण ु
सं याकाळ अशी तीन वेळा करावी. िकंवा ूातःकाळी 16 उपचारांनी पूजा करावी, मा या ी पंचोपचार पूजा करावी 
आिण सं याकाळी आरती करावी. जी जी वःत ु आपल्याला आवडेल ती आधी देवाला अपर्ण करावी. याने 
भगवंताबरोबर ूेम जुळते व भ  संसारसागराला पार करतो. देवाची पूजा डो यानी पाहन िच ात साठवावी आिण ू
त्या मनात रेखलेल्या मूत तच मन िःथर करावे. यायोगे ॄ पदवी ूा  होईल. अशा रीतीने एकामतेने पूजा क न 
देवापुढे बसावे आिण एकाकार वृ ी क न स ं नी िदलेला मंऽ जपावाु . हेच अचर्न होय. (40 – 45) 

वंदनभि  :- आता वंदनाचे ःव प पाहू. या वंदनभ ने िच वृ ी समान होऊन अढळपदाची ूाि  होते. 
ॄा णापासून चांडाळापयत सवर् मनुंयमाऽांनाच नव्हे तर गाय, घोडा, ान, गाढव इत्यािद सवर् पिवऽ वा अपिवऽ 
                                                           
2 ःतम्भः ःवेदोSथ रोमाञ्च ःवरभङ्गोSथ वेपथुः। वैवण्यर्मौुू लय इत्य ौ साि वकाः ःमतृाः।। (ःतब्धता िकंवा ताटःथ्य, घाम, रोमांच, ग द 
वाचा, कंप, चेहढयाचा आिण शरीराचा रंग पालटणे, अौपुात आिण मूछार् हे आठ साि वक भाव जाणावेत.) 
3 शैली दारुमयी लौही, लेप्या लेख्या च सैकती। मनोमयी मिणमयी ूितमा िवधा ःमतृा।। (पाषाणाच्या, देवदार, मंदार, िपंपळ इत्यािद का ांच्या, 
सुवणार्िद धातु, मिृ का, कापड, लुकण यांच्या, ःथंिडलावर िलिहलेल्या, वाळूच्या, र ांच्या आिण मनोमयी अशा आठ ूकारच्या मूितर् आहेत.) 
ौीम ागवतपुराण. 11.27.12 
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पशंूना, तसेच सवर् जगातील ःथावर-जंगम पदाथानासु ा सतत नमःकार करीत जावा4. त्या त्या शब्दांनी िनिदर्  
गुणात्मक देह हे वाच्याथर् जाणावेत. त्यांच्या अंतयार्मी असलेला िनगुर्ण परमात्मा हाच खरा लआयाथर् होय. तोच 
पिरपूणर् परमात्मा सवर् देहांचा िनयंता आिण ूकाशक आहे. तो सत्य आिण चैतन्यःव प आत्मा ‘अिःत भाित िूय’ 
(अिःतत्व, जाणीव आिण ूेम) ा लक्षणांनी सवाच्या अंतयार्मीं वसतो असा भाव ठेवून त्याला वंदन करीत जावे. 
कुणाचीही िनंदा क  नये, कुणी केलेल्या िनंदेचा खेद मान ू नये, सवानाच देव मानून नमःकार करावा. याला 
रुिा याय ूमाण आहे. यांत सवर् ूकारचे चांगले वाईट मानव, ूाणी, वनःपती इत्यादींचा ःवमी असलेल्या रुिाला 
नमन केले आहे.  (46 -53) 

दाःयभि  :- मालकाजवळ नोकर ज्याूमाणे मानापमान, आळस सोडन राऽंिदवस ू मालकाच्या आ ेूमाणे 
तो सांगेल ते काम करतो तसेच भ ाने सवार् िठकाणी व्यापून रािहलेल्या भगवंताची चाकरी करावी. चाकराच्या 
चिरताथार्ची िचंता जशी मालक करतो त्याूमाणेच आपल्या योगके्षमाची िचंता परमे रावर सोडन िनि ंत मनाने ू
दाःय करावे. (51 – 54) 

सख्यभि  :- जन्मजन्मांतरापासून असंख्य देह ूा  झाले व न  झाले तरी जो अंतरात्मा आपल्याला 
पळभरही िवसबंत नाही, ‘सवार्च्या हृदयाम ये मी वास करतो’ असे भगव ीतेत (15.15) ःप  सांिगतले आहे. तोच 
परमात्मा आपला िूयतम (ूे ) िजवलग िमऽ आहे. त्याचेच सख्य करावे5. ही मऽैी िनरपेक्ष असणे हे िवशेष 
मह वाचे आहे. अशा िनरपेक्ष सख्यभ ने सांख्ययोगाने जाणले जाणारे ॄ पद लाभते. त्या अंतरीच्या सख्यािवना 
करमू नये, त्याला कधीच िवस  नये, त्याच्यावाचून कांही क  नये आिण त्याचेच िनरपेक्ष गुणगान करावे. अपेके्षने 
केलेली लौिकक मऽैी खरोखर संसारातून सोडवील का? परमे राचे सख्य साधल्यास पुन्हा या जन्ममरण पी संसारात 
यावे लागत नाही. (55 – 59) 

आत्मिनवेदन :- आपले सवर्ःव – तन, मन, धन, कुटंबु , शेती, घर हे सवर् ई राला समपर्ण करणे हीच 
आत्मिनवेदन भि  होय. केवळ एव यानेच आत्मिनवेदन पूणर् होत नाही तर आपला देह मन-बु ीसिहत परमे राला 
अपर्ण झाला पािहजे. त्यासाठ  ‘मी केवळ शु , बु  ( ानी) अि तीय, ःवयंिस , िनत्य िनंपाप आत्मा आहे’ असा 
अभ्यास करायला हवा. ’मी साक्षी आहे’ असे समजणेही िवपरीत आहे. ’ मा यािशवाय दसरा कुणी नाहीच तर कोण ु
कुणाचा साक्षी असेल? मी काही करीतच नसल्याने मला कतृर्त्वच नाही तर मग भो ृ त्व (केलेल्या कमार्च्या फळाचा 
भोग) कसे येईल? अथार्तच कमार्चे बंधन मला नाही. मी िन याने िनत्य मु  आहे.’ असा अभ्यास केल्याने सहजच 
िनःसंगता, अिल ता येते. अशा रीतीने अहंकार न  झाल्याने िस  होणारी आत्मिनवेदन भि  हीच साधुसंतांनी 
गौरवलेली आहे. (60 -63) 

सिृ बमण 

अशा ूकारे नविवधा भि  क न महामुनी अिऽ देवांना िूय होऊन देविपता झाला. नैिमि क ूलयाच्या 
अंती, ॄ देवाची राऽ संपल्यावर, सवर् जगत जलमय झालेले असताना शेषाची श येवर पहडलेल्या नारायणाने ् ु
िव ाच्या िनिमर्तीचा सकंल्प केला व आपल्या ि के्षपाने (ईक्षण) मायेला ूेरणा क न ूथम ॄ देवाला जागे  केले; 
व त्याला वेद देऊन त्याच्याकरवी भूतभौितक सृ ीची रचना केली. ॄ देवाने ¨É®úÒÊSÉ, +ÊjÉ, GòiÉÖ, {ÉÖ±ÉºiªÉ, {ÉÖ±É½þ, +ÆÊMÉ®úºÉ 

+ÉÊhÉ nùIÉ हे स ष  (तसेच ºÉxÉiEÖò¨ÉÉ®ú, ºÉxÉEò, ºÉxÉxnùxÉ, ºÉxÉÉiÉxÉ +ÉÊhÉ xÉÉ®únù) ÁÉ मानसपुऽांना जन्म िदला. (63 -65) 
महिषर् अिऽ 

यातील दसरा पुऽ अिऽ याचा वेदानी गौरव केला आहेु . ःथूल, सूआम आिण कारण या तीनही देहांचा 
अिभमान सोडनू , जागिृत, ःवप्न आिण सषुुि  या तीनही अवःथांचा त्याग क न, तसेच स व, रज आिण तम या 
तीनही गुणांना ओलांडनू  त्याने आपले अिऽ हे नाव साथर् केले होते. ॄ देवांचे िनंकलंक तप त्यांच्या डो यांतून 
सहज ूकटले त्या तपाचे सुदंर मतूर् प म्हणजेच अिऽ ऋिष होत. सवात ूथम जेव्हा राहने सूयार्ला अंधःकाराने ू
मासले तेव्हा त्या महणाची कारणमीमांसा अिऽऋषींनीच आकळली.6 ऋग्वेदाच्या सवार्नुबमणीनुसार, अग्न्यािद देवता 
ज्यातील मऽंानी शीय फलूद होतात त्या ऋग्वेदाच्या पाचव्या मंडलाचे ि े अिऽ महष च आहेत. कृतयुगात रोगमःत 

                                                           
4 खं वायुमिग्नं सिललं महीं च ज्योतींिष स वािन िदशो िमादीन। सिरत्समुिां  हरेः शरीरं यित्कंच भूतं ूणमेदनन्यः।। ु ् आकाश, वायु, अिग्न, 
पथृ्वी, सूयर्-चंि-तारे इत्यािद ूकाशणाढया ज्योित, ूािणमाऽ, िदशा, वकृ्षवल्ली, नदी, समुि हे सवर् ःथावर-जंगम पदाथर् भगवंताच्या शरीराचे 
अवयवच आहेत असे जाणून त्यांना एकोभावे ूणाम करावा. ौीम ागवतपुराण. 11.2.41 
5 ‘आपुला तो एक देव करोिन घ्यावा.’ संत तुकाराम 
6 ऋग्वेद 4:40:9 
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झालेल्या पीिडत जीवांना आरोग्य देण्यासाठ  अिऽमुनीच वै  झाले व त्यांनी सवाना सुखी केले7. मंद बु ीच्या 
लोकांना वेदांच्या आ ा समजावण्यासाठ  मनूने यथाथर् ःमिृत क नही लोकांना कळेना तेव्हा त्यांच्या कल्याणासाठ  
अिऽमुनींनी दसरी आऽेय ःमिृत केलीु . अिऽ ऋिष ःवतः ॄ िव रीयान ्– ॄ ानाची अत्युच्च भूिमका8, असल्याने 
िनिरच्छ होते. पण ॄ देवांच्या आ ेला मान देऊनच त्यांनी अनसूयेशी िववाह केला. (66 - 73) 

सती अनसयूा. 
अिऽमुनीनी िजचे पािणमहण केले ती अनसयूा म्हणजे कदर्म ऋषींचे, मनूची कन्या देवहतीच्या उदरांत ू

साकारलेले मूितर्मंत तप होय. िजने ःवप्नातही अितथीला आपल्या दारातून िवमुख जाऊ िदले नाही, िजने ःवतः 
नग्न होऊनही अितिथवेषात आलेल्या ॄ ा-िवंणु-महेश या िऽमूत ला िभक्षा िदली; सािवऽी-लआमी-पावर्ती या तीन 
देवींनी ितच्या पाितोत्याच्या क त ने मत्सरमःत होऊन आपले पित िजचे स वहरण करण्यासाठ  पाठिवले असता 
त्या िऽमूत ची आपल्या पाितोत्य धमार्च्या सामथ्यार्ने ज्या अनसूयेने बाळे केली; तेव्हा गवार्चा ताठा उत न त्या 
तीनही देवी आपले पित परत घ्यायला िजच्याकडे आल्या असतांना ज्या सतीने ती बाळे त्यांच्यापुढे ठेवली; आिण 
मग जेव्हा त्यांना आपल्या पतींची ओळख पटली नाही तेव्हा त्याच अनसूयेने त्यांचे त्यांचे पती त्यांना सपूुतर् केले. 
पाितोत्यधमार्ने ितला असे सामथ्यर् ूा  झाले होते. मांडव्य ऋषीच्या शापाने आपला पित सूय दयापूव  मरण 
पावणार असे समजल्यावर त्या कौिशक ॄा णाच्या प ीने आपल्या पाितोत्याच्या जोरावर सूयार्चेच ःतंभन केले 
तेव्हा सवर् िव  अंधःकारमःत झाले त्या वेळी अनसूयेनेच त्या सतीला समजावून, आ ासन देऊन सूयार्ला उदयाला 
आणले. मांडव्याच्या शापाने कौिशक म न पडला असता अनसूयेनेच तत्क्षणी त्याला उठिवले. हे अत्यंत किठण 
कायर् क न ऽैलो याचे रक्षण केलेल्या अनसूयेला देवांनी “ॄ ा-िवंणु-महेश हे ितघेही तुझे पुऽ होऊन तु या अधीन 
राहतील” असा वर िदला. ितच्या धमर्बलाच्या धाकाने, ितला ऽास होऊ नये म्हणून ितच्याजवळ पथृ्वीसु ा मऊ 
व्हायची, वाराही मंद मंद वाहायचा, सूयर्ही शीतल व्हायचा आिण सवर् देवता ितच्यासमोर थरथरा काप ूलागल्या. 
ितच्या स दयार्ला चंिाची उपमा ायलाही भीित वाटते कारण तो ितचा पुऽ असूनही त्याला कलंक आहे आिण 
त्याच्या कलांचा क्षय होतो; पौिणर्मेला तो पूणर् होतो पण राऽ संपतांच तो िनःतेज होतो. िनत्य पूणर् तेजाने 
झळाळणाढया अनसूयेशी त्याची कशी बरोबरी होईल? सूयर् तेजःवी आहे खरा पण त्यालाही उदयाःत आहेच. 
अनसूयेच्या तेजाची सर त्याला कशी येणार? िशवाय कौिशक सतीच्या शापाला िभऊन त्याने दहा िदवस झोप घेतली 
त्या वेळी त्याला अनसूयेनेच उठवला. अशा अनसूयेची तुलना जगांत कुणाशी तरी करता येईल काय? अहो दया, 
क्षमा, शांित इत्यािद गुणांनी शोभणाढया भगवान िवंणंूना िजने आधी आपला धाकटा भाऊ – किपलमुिन, केला 
आिण नंतर पुऽच केला त्या अनसूयेला कसलीही उपमा देण्याचीच मला लाज वाटते. तेव्हां अनसयूा ही केवळ 
अनुपम चैतन्याची कोरच आहे असे मला वाटते. ितला अबला कोण म्हणेल? (74 - 91)  

तप हेच ज्यांचे सवर्ःव आहे अशा महासमथर् परोपकारी, िनःःवाथर् अिऽमुनींची ही अनसूया प ी झाली. 
िऽभुवन धंुडाळनही िमळणार नाही असे परमाथर्साधनभूत सा वीर  तपािद ूय  न करताच सहज अऽीना ूा  ू
झाले. सृ ीच्या आरंभी जशी परमात्म्याने ूथम िऽगुणात्मक माया िनमार्ण केली आिण ितच्या मा यमातून आपले 
सगुण प जगात ूकट केले. त्याचूमाणे भगवंताने अवतार धारण करण्यापूव  ही अनसूयेची कमनीय मूितर् आपले 
ूाक यःथान म्हणून िनिमर्ली. तेव्हा आिदमायेचीच उपमा अनसूयेला ावी तर ती माया जड – अचेतन आहे. 
अनसूया तर साक्षात चेतनाच आह, तेव्हा मायेलाही ितची बरोबरी येणार नाही. अशी ही कदर्ममनुीची िनरुपम ि तीय 
कन्या, ॄ देवांच्या ि तीय मानसपुऽाला िदली. त्यांचा पुऽ द  माऽ अि तीय आहे. (92 – 98) 

तो हा ःवतःचेच दान करणारा – ःवयंद , भगवान द ाऽेय नावाने ूिस  आहे. आजकालचे जे द क पुऽ 
त्यांना जनक आिण द क असे दोन िपते (ि  +  आमुं यायण) असतात. हे व्यामुं यायण द ूभूनंा माऽ नाही 
कारण ते अजन्मा असल्याने त्यांना माता, िपता, कुळ, गोऽ इत्यािद कांहीच नाही. त्यांनी आत्मदान केल्याने त्यांना 
कसे व्यामुंयायण येईल?  असा तो अूमेय अिऽमुनींच्या भ साठ  ःवतःच दाता आिण देय झालेला भगवान 
स णाकर ु द ाऽेय - ज्याचे गुणगान क न  वेद आिण पुराणे थकून गेले, त्यांचे आमच्या ःवल्पबु ीने संपूणर् गुण 
कसे गाता येतील? िकंवा सुंदर काव्याच्या रचनेने देवाचे मन तोषवायला िनघालेल्या बहृःपतीचेही किवत्व िविःमत 

                                                           
7 आयुवदात आऽेय संिहता ूिस  आहे. 
8 या ानाच्या सहाव्या भूिमकेत ानी पुरुषाला समािध अवःथेतून भानावर यायला दसढयाची आवँयकता असते ु (परतो व्युत्थान). पाचव्या 
भूिमकेत तो ःवतःच्या संकल्पाने भानावर येतो तर सातव्या भूिमकेतून तो जागा होतच नाही. 
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होईल; त्यालाही जे जमणार नाही. याची मला पूणर् जाणीव असल्याने मला काहीच करावयाचे नाही. जशी स रु ु
द ाऽेय ूेरणा करतील तसेच हे लेखन घडत आहे. येथे कतृर्त्वाचा यित्कंिचतही अिभमान नाही. (99 -104) 

गरुुिशंय कथेचा सकें्षप. 
अ यायाच्या शेवटी पाच ओव्यात वेदधमार् आिण संदीपक या गुरुिशंयांच्या कथेचा थोड यात िनदश केला 

आहे. ही कथा ौीगुरुचिरऽाच्या दसढया अ यायात आलेली आहेु . भूलोकाची सवर् चराचर जगासह चार वणर् आिण चार 
आौम यांच्यासह मानवाची िनिमर्ित केली. मानवी संःकृतीच्या धारणासाठ  कृत, ऽेता, ापर आिण कली या चार 
युगांची योजना क न, त्यांना एकानंतर एक या बमाने क न ॄ देवांनी त्यांना पथृ्वीवर पाठिवले. कली माऽ, 
िवशेषतः भरतखंडातील धमर्परायण मानवांना पथृ्वीवर येण्याला घाब ं  लागला. तेव्हा ॄ देवाने ‘तु याबरोबर आसुरी 
संपि  आिण तुला अनुकून काळ पाठवतो, त्यांच्यामुळे सगळे मानव तुला अनुकूल होतील. तुझा कालाविध कमी 
असेल.’ असे समजावून त्याला सांिगतले क , ‘गुरु, ई र, स ॄा ण, साधु, सतं, माता-िपता यांची भि  करणाढयाना 
माऽ तू ऽास देऊ नकोस. िवशेषतः गु च्या भ ाकडेतर तू पाहसु ा नकोसू . स च्या भ ावर देवािदकांचाही रोष ु
झाला तरी स  त्याचे रक्षण करतातु . माऽ गु ं चा रोष झाला तर ऽैलो यात कुणीही त्याचे रक्षण क  शकत नाही.’ 
त्यावर कलीने स ं चे हे माहात्म्य सोदहरण ःप  करायची िवनंत केलीु . तेव्हा ॄ देवाने त्याला ही कथा सांिगतली.   

वेदधमार् नावाच्या ऋषींचा गोदावरीच्या तीरावर मोठा आौम होता. ितथे त्यांचे अनेक िशंय, ूिशंय िव ा 
संपादन करीत होते. एकदा वेदधमार् मुनींनी त्यांच्या गुरुभ ची कसोटी पाहयचे ठरिवले. त्यांनी सवर् िशंयांना 
बोलावनू त्यांना सांिगतले क , “माझे जन्मजन्मांतरीचे खूपसे पाप मी तपाने नाहीसे केले आहे. परंतु आणखीही बरेच 
पाप िशल्लक आहे. ते मला भोगूनच सपंवणे भाग आहे. मला गलत्कु  होऊन अंधत्व पण येईल. मला माझे 
ःवतःचे रक्षणही करता येणार नाही. हा रोग मला 21 वष भोगावा लागणार. तेव्हा अशा या किठण अवःथेत काशीत 
जाऊन वास करावा असे मी ठरिवले आहे. तेव्हा ितथे मला अन्नपाणी देऊन, मा या शरीराचा सांभाळ करायला 
मा याबरोबर तुमच्यापैक  कुणी येईल का? िवचार क न सांगा.” हे गु ं चे भाषण ऐकून सवर् िशंय ःतब्ध झाले. 
एवढी अवघड व मोठ  जबाबदारी ःवीकारण्यास कुणीच धजावला नाही. त्यांच्यातला एक संदीपक नावाचा िशंय माऽ 
त्यांची सवर् ूकारे काळजी घेऊन त्यांना सांभाळायला तयार झाला. त्यानुसार उभयता गुरुिशंय काशीला येऊन 
कंबला तराजवळ आौम क न रािहले. काशीत येताच वेदधमार् मुिन रुग्ण झाले. सवर् अंग गळत्या ोणांनी भ न 
गेले. त्यांची ी गेली आिण शरीर दबर्ल झालेु . वेदधमार् मुनींची सहनशि  जाऊन िववेकही न  झाला. ते तापट 
झाले. दीपकाने त्यांची बोलणी सहन करीत, विचत त्यांचा मारही खाऊन्  अत्यंत ूेमाने त्यांना अन्न आणून ावे, 
त्यांच्या ोणािदकांची ःवच्छता क न शुौषूा करावी. त्यांनी कधी त्याने आणलेल्या िभक्षान्नाला नावे ठेवावीत. कधी 
कधी तर ते फेकून ावे, त्याला दसरे रुचकर अन्न आणायला सांगावे तर कधी अमकुच अन्न आणायला सांगावेु . तो 
िभके्षला िनघाला तर “माझे ोण धुवायचे सोडन कुठे िनघालासू , या माशा मला खाऊन टाकतील,” असे म्हणावे. असा 
त्यांच्याकडन कळत नकळत होणारा सवर् छळ दीपकाने शांतपणे सहन करावाू . “स च सवर् देवांचे देव आहेतु . 
त्यांची सेवा हीच सवर्ौे  साधना आहे. त्यांच्या पादतीथर् हीच गंगा आहे.” या ढ भावनेने त्याने आपल्या शरीराचीही 
काळजी केली नाही. 21 वषाच्या त्या काळात तो कधी िव राच्या दशर्नाला गेला नाही क  कधी गंगाःनानाला!  

त्याच्या अिवौांत गुरुसेवेने साक्षात भगवान िव े र ् आिण भगवान िवंणु दीपकावर ूसन्न होऊन त्यांनी 
त्याला हवा तो वर मागण्यास सांिगतले. पण दीपकाने स ंु ची आ ा नसल्याने वर घेण्याचे नाकारले. स  ूसन्न ु
झाले. संदीपकाला त्यानी तो आपल्या परीके्षला पूणर् उतरला असल्याचे सांगून त्याच्या मःतकावर आपला कृपापूणर् 
हात ठेवला. तो तत्क्षणी वेदवेदांगांत पारंगत झाला, ॄ ानाची ूाि  होऊन तो ॄ िव ेत कुशल झाला. वेदधमार् 
मुनींचे शरीर पूवर्वत िदव्य झाले् . हे सवर् त्यांनी िशंयाची परीक्षा पाहण्यासाठ  आिण काशीचे माहात्म्य ूकट 
करण्यासाठ  केलेले नाटक होते. मग वेदधमार् मुनीनी आपल्या िूय िशंयाला – संदीपकाला वर मागायला सांिगतले. 
तेव्हा संदीपकाने आपल्याला ौीद चिरऽ एकण्याची इच्छा असल्याचे सांिगतले. वेदधमार् मुिन ूसन्नपणे द चिरऽ 
सांगायला ूारंभ केला. 

दसढया अ यायापासनूचा सवर् मंथ ा गुरुिशंयांच्या सवंाद पानेच रचला आहेु . त्यात पुराणप तीनुसार 
आणखीही संवाद आले आहेत. हे सवर् उपदेशपरच आहेत. याव न या मंथाचा वाचकाशी बोधक या नात्याने संबंध 
आहे हे ःप  होते. वाचक हा बो य आिण मंथकार बोधक असा हा संबंध आहे. 

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मंथाचा पिहला अ याय इथे पूणर् झाला. तो ौीगुरुचरणी 
समिपर्त असो. ौीगुरुदेव द ! 



ौीगणेशद गुरुभ्यो नमः। 

बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1

अध्याय 2 रा. 
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दीपकाचे ू  

वेदधमार्मुनींची अनुकूलता पाहन ू दीपक त्यांना सा ांग नमःकार करून बोलला, “गुरुमहाराज! 

मला कांही ू  पडले आहेत. आपण कृपा करून माझे समाधान करावे. कुणी म्हणतात द ाऽेय हा 
(अिऽ) ऋषींचा पुऽ आहे; कुणी म्हणतात तो देव आहे. कुणी त्याला ध्यान करण्यास योग्य म्हणतात 
तर आणखी कुणी त्याला साक्षात परॄ च म्हणतात् . ही सवर् मतांतरे ऐकून माझी मित ग धळन गेली ू
आहे. आपणच यथात य सत्य काय आहे ते मला सांगावे. द ूभूंनी कसा अवतार घेतला? कशा लीला 
केल्या? िशंयांचा कसा उ ार केला? इत्यािद सवर् मला समजावून सांगा.” (1 – 4) 

िपतापुऽसवंाद. 
आपल्या िूय िशंयाची ौीद ािवषयीची िजज्ञासा आिण आःथा पाहन वेदधमार्मुिन गंिहवरले ू

आिण बोलले, “बा िशंया! लक्ष देऊन, कान लावून ऐक. एक भागर्व गोऽाचा वेदशा संपन्न सदाचारी 
ॄा ण होता. त्याला नवसा-सायासांनी म्हातारपणी एक मुलगा झाला. तो योगॅ  असून सवर्ज्ञ होता. 
पण शहाणासवरता असूनही वरवर तो वे यासारखा वागायचा. त्याच्या िव ान िपत्याने त्याला ूय पूवर्क ्
िशकिवले. योग्य वयात त्याची मुजं करून त्याच्या वेदाध्ययनाला सरुुवात केली. (5 -7) 

आपल्या विडलांची ही धडपड पाहन तो पऽु हंसून बोल ूलागलाू , ‘बाबा, तुम्ही का हा खटाटोप 
करता आहात?’ त्यावर ते म्हणाले, ‘आपल्या वैिदक परंपरेूमाणे त ू वेदाध्ययन केले पािहजेस. मग 
िववाह करून गहृःथाौम केल्यावर मोक्षूा ीसाठी िविहत कमार्चे आचरण करावे. त्यानेच परमपद पावून 
जन्म सफल होतो.’ तेव्हा तो मुलगा सांगू लागला, ‘ऐका बाबा! माझे वेदािदक सवर् काही िशकून झाले 
आहे. सवर् कमाचे मी यथासांग आचरण केले आहे. नानािवध भोग मी भोगलेले आहेत. मी राजा झालो, 
मंऽी झालो, सेवक झालो आिण रयतही झालो. एवढेच नाही तर मनुंयाहन ौे  व नीच अशा िकत्येक ू
योनींचा मी अनुभव घेतला आहे. मला ते सवर् ःप  आठवते आहे. मी पूव चा योगॅ  आहे आहे. माझे 
काहीही कतर्व्य रािहलेले नाही. (न मे पाथार्िःत कतर्व्यं िऽष ुलोकेष ुक चन। (भ.गीता 3.22) तेव्हां 
माझ्यासाठी हे ौम करू नका. मी याला बोध झाला आहे असा बु  आहे. मनाचे सारे मल मी धुऊन 
टाकले आहेत आिण त्यायोगे माझे वैराग्य बलवान आहे् ; कुठल्याही मोहाचा सामना करायला समथर् 
आहे. ’ (7 -13) 

‘पूवर्जन्मी मी ॄा ण होतो. संतसंगाची कास धरून मी वेदाभ्यास केला. वैराग्य धारण करून 
मन आिण इंििये बा  िवषयांपासनू आंत खेचून एकाम मनाने मी ध्यानाचा अभ्यास केला. पण 
ूार धयोगाने अभ्यास पूणर् होण्यापूव च त्यात िव न आले आिण मला अकःमात मतृ्यू आला. माऽ 
िपताजी, पूवार्भ्यासाच्या बळाने मला िवःमरण झाले नाही! जसे झोपेत िवसरलेली िव ा जाग येताच 
आठवावी तसा माझा योगाभ्यास यथापूवर् ःप  आठवला. आत्मज्ञानाच्या िवचारणा, तनुमानसा आिण 
स वाप ी या तीन भूमी ओलांडन मी अससं ीच्या पचंम भूिमकेवर आदराने आरूढ झालो हे मला ःप  ू
ःमरले. (योगवािस ांत योगाच्या – ज्ञानाच्या, सात भूिमकांचे वणर्न आहे. ªÉÉäMÉ¦ÉÚÊ¨É&¶ÉÖ¦ÉäSUôÉJªÉÉ |ÉlÉ¨ÉÉ 
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जन्मजन्मांतरीच्या पुण्याईने जेव्हां जगत न र आहे, िवषयोपभोग क्षिणक आिण दःखमूलक आहेत हे ु
जाणवून जीवात्मा त्यांपासून िवर  होतो आिण शा त सुखाचा शोध घेऊ लागतो तीच ज्ञानाची ूथम 
भूिमका शुभेच्छा होय. बहत सकृुताची जोडी म्हणुनी िवठ्ठली ु आवडी. (संत ज्ञाने र). परमे रूा ीची 
तळमळ वाढन जेव्हा तो जीव शा े धंुडाळतोू , सत्संग करतो आिण त्याची पुण्यकमार्कडे ूवृ ी होते ती 
दसरी भूिमका ु िवचारणा. अशा रीतीने त्याचा स वगुण वाढीला लागून तो कमर्साम्य दशेला येतो तेव्हा 
स रंूची भेट होऊन ु ते त्याला आत्मज्ञानाच्या वाटेवर आणतात आिण तो मुमुक्षचूा साधक होतो हाच 
तनुमानसा या ितसढया भूमीचा आरंभ होय. स रु आिण ई र यांच्यावर अभेद परम ौ ा ठेवून ु
िचकाटीने गुरुद  साधन करता करता जेव्हा आत्मसाक्षत्कार होतो तेव्हा तो स वापि  ा चतुथर् 
भूिमकेवर चढतो. पिहल्या तीन भूिमकात साधकाला जगच खरे वाटत असते. आत्मसाक्षात्कारानतंर 
आत्मःवरूप खरे आहे हे जाणवून जग ःव नवत भासते् . ा भूिमकेनंतर साधकाला ॄ िवत ्असे 
म्हणतात. अससंि  ा पाचव्या भूिमकेत साधकाचा जगाशी संबंध लु ूाय होतो. िहची तुलना िनिेशी 
केली आहे. हा साधक ब ंशी आत्ममग्नच असतो. याला ॄ िव र असे नाव आहे. मधूनमधून भानावर 
येतो (ःवतो व्यत्थान). पण जगातील घडामोडींचा वा आपण केलेल्या कमाचा त्याच्यावर काही 
प रणाम होत नाही. पदाथार्भावनी ा सहाव्या भूमीवरील ज्ञानी – ॄ िव रीयान, आत्मानुभावात इतका 
गढन गेलेला असतो की दसढयाच्या ूय ानीच त्याला ूपंचाचे भान होतेू ु . ही गाढ िनिेसारखी ःथित 
असते. तुयर्का या चरम स म भूमीला ूा  झालेला ॄ िव र  आत्मानंदात इतका िनमग्न झालेला 
असतो की ःवतःच्या वा इतरांच्या ूय ानीसुध्दा तो जागा होत नाही. पिहल्या अध्यायात अिऽ ऋषींचे 
वणर्न ॄ िव रीयान असे केलेले वाचकांना ःमरत असेलच.)   ’(14 -17) 

 

 इ
 

तो मुलगा पुढे आपल्या िपत्याला सांगतो, ‘आता माझ्या सवर् िच वृ ी - मनाचे सकंल्प-
िवकल्प, िनमाल्या आहेत आिण मला परम शांतीचा लाभ झाला आहे. वैराग्य पक्के झाले आहे. (पिडले 
वळण ंिियां सकळां. (संत तुकाराम). यदा संहरते चायं कूम गानीव सवर्शः। 
इिन्ियाणीिन्ियाथभ्यःतःय तःय ूज्ञा ूिति ता।। (भ.गीता 2.58) जेव्हा साधक, कासव आपले 
अवयव जसे आंत ओढन घेते त त आपल्या सवर् इिन्िू ् यांना त्यांच्या त्यांच्या िवषयांपासनू परावृ  
करतो तेव्हा त्याला िःथतूज्ञ म्हणावे.) जे करायचे ते मी केले आहे, िमळवायचे ते िमळवले आहे. 
आता काही कमवायचे उरले नाही हे मी आपल्या िनदशर्नाला आणले आहे. हे आपल्या मुलाचे बोलणे 
ऐकून िपत्याला वैराग्य उत्पन्न झाले. अत्यतं नॆ होऊन तो त्या बालकाला म्हणाला, ‘बाळा तू धन्य 
आहेस! तू आपले कुळ धन्य केलेस. पूवर्जांचा उ ार केला आहेस. आता मलासु ा ा शाि दक ज्ञानाचा 
उपदेश कर. मी ा संसाराला भ्यालो (उबगलो) आहे. ऐिहक आिण पारलौिकक सुखांचा मी त्याग करीत 
आहे. ज्ञान आिण वैराग्य यांच्यासिहत आत्मानुभूतीरूप िवज्ञानच मला हवे आहे. मी तुझा िपता आहे या 
कारणाने तू मला उपदेश करण्यास कचरू नकोस. कारण मी अज्ञानाने वेि त आहे. i´ÉÆ Ê½þ xÉ& Ê{ÉiÉÉ 

ªÉÉä%º¨ÉÉEò¨ÉÊ´ÉtÉªÉÉ& {É®Æú {ÉÉ®Æú iÉÉ®úªÉÊºÉ' ‘आम्हाला अिव ेतून तारून पैलतीरी प चिवणारा तूच आमचा िपता 
आहेस’, या वेदवचनानसुार (ू ोपिनष  6.8) मीच तुझे पुऽत्व (िशंयत्व) ःवीकारतो.’ (17 – 23) 

यावर पुऽ त्याला म्हणाला, ‘ौीद ाच्या उपदेशाने कातर्वीयर् अजुर्नाने योगाभ्यास करून ज्ञान 
ूा  केले. तसाच ूय  तुम्ही करा. िपत्याने त्याला िवचारले की, ‘हा ौीद  कोण, अजुर्न कुणाचा पुऽ, 
त्याने ज्ञान कसे ूा  केले हे सवर् मला तू िवःताराने सांग’ पुऽ म्हणाला, ‘या ससंारचबात अडकून 
जीवाची दःखाशी गांठ पडली आहे ु (दःखसंयोगु ). त्या दःखापासून सोडवण्याचा ु (िवयोग) उपाय म्हणजेच 
योग. (योगः कमर्स ुकौशलम। कमर्चबातून सुटण्याची युि  म्हणजे योग् . भ.गीता.) द ूभूनी हा योगच 
त्याच्या आठ अंगासिहत, कृतवीयार्चा मुलगा अजुर्न याला िनरूिपला. ते सवर् मी आता तुला सांगेन. 
एकामिच ाने सावधपणे ऐक.’ (23 -27) 
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कौिशका य़ान. 
पैठण के्षऽामध्ये एक कौिशक गोऽाचा ॄा ण रहात होता. ूार धयोगाने तो व्यसनाधीन होऊन 

सदैव वेँयेच्या घरीच राह लागलाू . ःवैर आिण अित र  िवषयसेनाने तो कु ाने मःत झाला. त्याचे 
बीभत्स रूप पाहन त्या वेँयेने त्याला हाकलूू न िदले. मग त्याला आपल्या धमर्प ीची आठवण झाली 
आिण तो घरी परतला. अशी ही लोकरहाटी असते हे सजू्ञाने लक्षात ठेवावे. त्याची साध्वी प ी त्याला 
बढयाच िदवसांनी घरी येतांना बघून धावतच सामोरी गेली आिण त्याच्या तशा अवःथेतही त्याच्या 
पायांना िमठी घातली. पतीचे ःवागत करीत ती म्हणाली, ‘आजचा िदवस खरेच शुभ आहे. मला 
इ देवाचे दशर्न झाले. सोन्याचा पाऊस पडावा तसा आनदंाचा वषार्व करणारा मेघ जणू दाटन आला ू
आहे.’ असे बोलून ितने पतीला उ म आसनावर बसिवले. त्याची पूजा केली, िज ा याने त्याच्या 
कु ाची मलमप टी केली. मग त्याला ूेमाने ःनान घातले. त्याचे पादोदक सेवन केले आिण अंगावर 
िशंपून घेतले. उ म ूकारचे अन्न करून त्याला जेवण घातले. त्याची पू आिण र  यांनी माखलेली 
व े धुऊन ती त्याला उ म व े नेसवायची. िनत्य त्याचे अंग चेपायची. मजुंळ वाणीने बोलून त्याच्या 
ोणावर औषधाचे लेपन करायची. त्याच्या मल-मूऽाची तसेच कफ आिण लाळ यांची ःवच्छता करताना 
ती कधी कंटाळायची नाही. अशा रीतीने अत्यंत नॆतेने, आःथेने, िनरलसपणे ितने सेवा करूनही तो 
पित माऽ ितच्यावर काही ना काही कारणावरून रागावत असे, ितची िनभर्त्सर्ना करीत असे. रोगजजर्र 
आिण पराधीन होऊनही त्याचे वेँयेचे िचंतन माऽ सुटले नाही. प ीला िशव्या देऊन आपली सेवा करीत 
नाहीस असे म्हणत असे. वेँयेने अंग चेपल्याने तो ूसन्न होई पण प ीच्या अंग दाबण्याने त्याला 
ऽास वाटे. पतीचा भाव कसाही असला तरी सतीने माऽ त्याची अनन्य भावाने सेवा करावी. (28 -39) 

एकदा त्या ॄा णाच्या ीला एक वेँया पडली. एखा ा िशकाढयाने सावजावर बाण सोडावा 
तसे त्या वेँयेने आपल्या िबनदोरीच्या ॅुकुटीरूप धनुंयाने कटाक्षरूपी शराचे सधंान करून त्या 
ॄा णाच्या मनरूपी सावजाला िव  केले. वेँया खरोखर मदनाचा बाणच. त्याने वेधलेला तो ॄा ण 
लाजल जा सोडून आपल्या प ीला बोल ूलागला. ‘हे लाडके, तू खरेच धमर् जाणणारी आहेस. म्हणूनच 
माझे बाणासारखे कठोर आिण तीो भाषण सहन करतेस. आता ा वेळी माझी एक मनोव्यथा दर करू . 
सुखाची इच्छा असणाढयाने, आपले दःख िजवलग िमऽु , िूय प ी, गुणी चाकर िकंवा साधूजवळ खरे 
तसे सांगावे. ही जी घटःतनी वेँया चालली आहे ितने दरूनच आपल्या स दयार्ने माझे िच  चोरले आहेु . 
माझा हा देह अश  झाला असला तरी मन माऽ अजून िवर  होत नाही. ा गिणकेच्या मोहात माझे 
मन गुरफटले आहे. ाला तूच सोडव ूशकतेस. काही करून मला ा वेँयेच्या घरी घेऊन जा. त्यािवना 
मी जगेन असे वाटत नाही. तेव यासाठी मी तुझ्याजवळ काकुळतीला आलो आहे. ा कामापुढे 
ॄ ािदकांची मतीसु ां खंुटली आहे. मी तर िबचारा मंदमित आहे. मी कसा ा कामाचा ूितकार करू 
शकेन? ’ आपल्या पतीने आपल्याला काही मािगतले यानेच त्या सतीच्या मनाला हषर् झाला. ‘ठीक 
आहे’ असे म्हणून ती कंबर कसून उभी रािहली. त्या वेँयेला अनुकूल करण्यासाठी म्हणून ितने काही 
दािगने काढन पदरात बांधले आिण पतीला खां ावर घेऊन ती िनघालीू . नवढयाला ऽास होऊ नये म्हणून 
ती हळ हळ न कंटाळता चालत होतीू ू . एव यांत अंधार झाला. मधून मधून चमकणाढया िवजेच्या 
ूकाशाने वाटेचा मागोवा घेत धडपडत ती जात होती. तेव यात दैवयोगाने एक मोठेच िव न उपिःथत 
झाले. (39 -51) 

मांडव्य ऋषींचा शाप आिण सयूार्चा गितरोध. 
एका चोराला राजसेवक राजाजे्ञने सळुावर चढवायला नेताना तो चोर पळन गेलाू . त्याचा 

पाठलाग करतांना त्यांना त्याच्यासारखाच िदसणारा एक माणूस िदसला. त्यालाच चोर समजून त्या 
राजदतांनी सळुावर चढवले आिण ते िनघनू गेलेू . सुळावर चढवले गेलेले ते मांडव्य नावाचे ऋिष होते. 
सुळाच्या वेदना िनवारण्यासाठी त्यांनी ध्यान लावले होते. अंधारात पतीला घेऊन जाणाढया त्या सतीला 
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ते िदसले नाहीत व ितच्या खां ावरच्या कौिशकाचा त्यांना धक्का लागला. त्या धक्क्याने मांडव्यमनुींचे 
ध्यान भंगून ते कासावीस झाले. त्या वेदनांनी ऽःत होऊन िवचार न करता मांडव्य मुनीनी शाप िदला 
की, ’ याच्या धक्क्याने माझे ध्यान मोडले तो सूय दय होतांच मतृ्य ूपावेल.’ हा ऋषींचा शाप कानावर 
पडतांच ती सती िव ळली. पतीिवना जगण्यात काय अथर् असा िवचार करून ितने सूयार्लाच आज्ञा केली 
की , ‘ऐक सूयार्, तू आता उगवायचेच नाहीस. मी जर पितोता ी असेन तर तू उदयाला येताच भःम 
होशील. माझे वचन नीट ध्यानात ठेव.’ असा सूयार्ला शाप देऊन ितने आपल्या पतीला वेँयेच्या घरी 
नेऊन त्याची इच्छा पूणर् केली आिण पुन्हा त्याला घेऊन घरी परतली. (52 – 59) 

कामलं ट वृ ीचा िधक्कार! 
कामी पुरुष अिवचारी असतात. काय करावे, काय करू नये ाचा िवचार करीत नाहीत. पापाची 

पवार् करीत नाहीत. त्यांच्या वासना कधी शमतच नाहीत. वेँया ही रूपाच्या इंधनाने भडकलेली कामाची 
वालाच असते. ितच्या गळां पडन हे कामी लोक आपल्या धनाची आिण यौवनाची राख करून ू
टाकतात. दगधी ोणासार या योनीचा वीट येत नसेल तर िकु डे यांच्याहन हीन कसे मानावेू ?  थंुकी, 
कफ, शबूड यांनी भरलेल्या मुखाला हे मूखर् चंिाची उपमा देऊन मायेने घ ट आिलंगन देतात. भरलेले 
तळे सोडन काव याने मडक्यातील घाण पाणी यावे तसे आपली प ी अनुकूल असूनही हे नीच ू
पर ीची वांछा धरतात. असा हा ॄा ण िवषय भोगून रोगी झाला तरीही िवषयांना सोडीत नाही. हा 
त्याचा मूखर्पणाच होय.  ही भत्सर्ना ीशरीराची आहे असे कदािचत वाटण्याची शक्यता आहे् . पण ही 
ीदेहाची िनदंा नसून कामलपंट पुरुषांना त्यािवषयी वाटणाढया अिनबध भोगवासनेची आहे. शृंगाररसाला 

रसराज म्हणून काव्यात ीच्या शरीराची अफाट ःतुित करणारे किव त्या शरीराच्या भोग्यत्वाचाच 
पुरःकार करीत असतात. त्याचा हा ूितषेध आहे, िधक्कार आहे. ौीःवामीमहाराजांच्या 
ौीनिृसंहवािटकावणर्नम या चंपंूत ् (36 -38) त्यांनी हेच अिधक ूभावीपणे मांडले आहे. त्यावरून त्यांची 
भूिमका ःप  होते. इथे फ  38व्या ोकाचा भावाथर् िदला आहे. ‘अ®äú®äú, EòÉªÉ ½þÒ ¨ÉÚJÉÉÈSÉÒ (ËEò´ÉÉ ¨ÉÚJÉÉÈxÉÒ 

Eäò±Éä±ÉÒ) ¡òºÉ´ÉhÉÚEò +É½äþ? {É½þÉ, {É½þÉ, ºÉÎSUôpù PÉb÷¬ÉºÉÉ®ú या ¶Éå¤ÉÚb÷, ¨ÉäEÚòb÷, Eò¡ò <iªÉÉnùÓxÉÒ ¦É®ú±Éä±ªÉÉ, PÉÉhÉä®úb÷¬É {ÉhÉ 

+±ÉÆEòÉ®úÉnùÒxÉÒ ¤ÉÉ½äþ°üxÉ ¶ÉÞÆMÉÉ®ú±Éä±ªÉÉ iÉÉåb÷É±ÉÉ b÷ÉMÉ xÉºÉ±Éäला SÉÆpù ¨ÉÉxÉhÉä; ¨ÉÉäiªÉÉÆxÉÒ ºÉVÉ´É±Éä±ªÉÉ ¨ÉÉÆºÉÉSªÉÉ गो यांxÉÉ 
ºÉÖ́ ÉhÉÇPÉ]õ ¨½þhÉhÉä? nÖù¦ÉÆMÉ±Éä±ªÉÉ, ¨ÉÚjÉÉxÉä Ê¦ÉVÉ±Éä±ªÉÉ +ÉÊhÉ अपाxÉ´ÉÉªÉÚxÉä vÉÖ{É´É±Éä±ªÉÉ, ÊEòb÷¬ÉÆSªÉÉ ´ÉºiÉÒºÉÉ®úJªÉÉ EòÉiÉb÷ÒSªÉÉ 

iÉÖEòb÷¬É±ÉÉ ¨ÉnùÉSªÉÉ ®úºÉÉxÉä ÊxÉlÉळhÉÉ−ªÉÉú ½þkÉÒSªÉÉ MÉÆb÷ºlÉ±ÉÉSÉÒ ={É¨ÉÉ näùhÉä? Ë½þ»É |ÉÉhªÉÉÆ{ÉÉºÉÚxÉ ®úIÉhªÉÉºÉÉ`öÒ EòÉiÉb÷ÒxÉä 

´Éäि õ±Éä±ªÉÉ ®úHò, ¨ÉÉÆºÉ, ½þÉbä÷ ªÉÉÆxÉÒ PÉb÷±Éä±ªÉÉ, +MÉnùÒ +¨ÉÆMÉळ +¶ÉÉ, Eäò´Éळý Ê´É´ÉÉ½þÉÊnù EòÉªÉÉÇ{ÉÖ®úiÉÒ {ÉÊ´ÉjÉ ¨ÉÉxÉ±Éä±ªÉÉ, ¨ÉÒ 

+ÉÊhÉ ¨ÉÉZÉä ÁÉ ¦ÉÉ´ÉÉÆxÉÒ ¦ÉÉ®ú±Éä±ªÉÉ, +É{É±ªÉÉ ËEò´ÉÉ nÖùºÉ−ªÉÉSªÉÉ ºjÉÒ±ÉÉ, +{ÉÉ®ú iÉÞ{iÉÒ näùhÉÉ®úÒ ºÉÖ´ÉhÉÇ¨ÉÚÌiÉ ¨½þhÉhÉä? Eäò´Éळ 

§É¨ÉÉxÉä vÉ¨ÉÇ{ÉlÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ §É  ZÉÉ±Éä±ªÉÉ ÁÉ +vÉ¨ÉÉÆSÉÉ ÊvÉCEòÉ®ú +ºÉÉä. ½þ®ú, ½þ®ú, ½þÒ ½þ®úÒSÉÒ ¨ÉÉªÉÉ YÉÉxÉÒ {ÉÖ¯ûषांÉÆxÉÉ½þÒ ¨ÉÉä½þÉÆiÉ 
{ÉÉb÷iÉä ÁÉ (माकडेय) ¨É½ष SªÉÉ  ´ÉÉCªÉÉ±ÉÉ ("YÉÉÊxÉxÉÉ¨ÉÊ{É SÉäiÉÉÆÊºÉ* ¨ÉÉªÉÉ ¦ÉMÉ´ÉiÉÒ Ê½þ ºÉÉ** ¤É±ÉÉnùÉEÞòंय ¨ÉÉä½þÉªÉ* 

¨É½þÉ¨ÉÉªÉÉ |ÉªÉSUôÊiÉ**" (ºÉ{iÉ¶ÉiÉÒ 1.55) शतशत |ÉhÉÉ¨É !’ (60 – 66)  
देवगणांची सती अनसयेूला ूाथर्ना. 

त्या कौिशकाची साध्वी प ी माऽ धन्य होय. सवतीच्या मत्सराने ि या ूाण देतात. पतीला खां ावर 
वाहन वेँयेच्या घरी घेऊन जाणारी ही पितोता धन्य होयू . ितच्या शापाच्या धाकाने सयूर् लपून बसला. 
सूय दयाच्या अभावी सवर्ऽ गाढ अंधःकार पसरला. सवर्ऽ ग धळ माजला. मनुंय, पशु, पक्षी कासावीस 
झाले. ॄा णांना िदवस, राऽ, सकाळ, संध्याकाळ इत्यादींचा कांहीच अंदाज न आल्याने ःनान-संध्या, 
भोजनािद िनत्यकम थांबली. यज्ञयाग लोपले. यज्ञाच्या हवीवर यांची उपजीिवका आहे अशा ःवगर्ःथ 
देवांना उपवास घड लागलेू . ते म्हणू लागले, ‘मानव आम्हाला बली देतात व आिण पजर्न्या ारे आम्ही 
त्यांना अन्न देऊन त्यांची तृ ी करतो. (भ.गीता 3.10-12) आम्ही अन्न देऊनही मानव यज्ञ करीत 
नसतील तर त्यांना आम्ही अितवृ ी, अनावृ ी, उंदीर, टोळधाड, पोपटािद पक्षी, अंतगर्त बंडाळी आिण 
परकीय आबमण या सात ईतीं ारा अपसगर् देऊ शकतो. (+ÊiÉ´ÉÞÎ¹]õ®úxÉÉ´ÉÞÎ¹]õ¨ÉÚÇ¹ÉEòÉ& ¶É±É¦ÉÉ& ¶ÉÖEòÉ&* º´ÉSÉGÆò 
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{É®úSÉGÆò SÉ ºÉ{iÉèiÉÉ <ÇiÉªÉ& º¨ÉÞiÉÉ&**1**) पण या वेळी तसे करणे नीतीला धरून होणार नाही. काळाचाच लोप 
झाल्याने त्यांना यज्ञ करणे शक्य नाही यांत त्यांचा काय दोष? या िःथतीवर उपाय शोधण्यासाठी आतां 
ॄ देवांकडेच जावे.’ असा िवचार करून देवगणांनी सत्यलोकात जाऊन ॄ देवांना वंदनपवूर्क सवर् िःथित 
िनवेदन केली. ॄ देव म्हणाले, ‘सतीच्या शापाच्या भयाने सूयर् थरथर कांपत आहे यांत काय आ यर्? 
सूयर्च काय सवर् ॄ ांडाचासु ा सतीच्या शापाने थरकांप उडेल. आता यावर मला एकच उपाय िदसतो. 
तेजानेच तेजाचे शमन करायला हवे. सयूार्च्या तेजाने जसे सवर्ही िदवे िफके पडतात, तसेच 
सतीिशरोमिण अनसूयेच्या तेजाने सवर् सती मदंावतात. तेव्हां त्या महामना अनसूयेला िवनवून तुम्ही 
ितला पैठणला घेऊन चला. अनसूयाच त्या कौिशकप ीची समजून घालून तुमचे हे सकंट दर करू ू
शकते. इतर कुणी नाही. देवांनी ॄ देवांनाही आपल्याबरोबर येण्याची िवनंित केली. मग ते सवर् अिऽ 
आिण अनसूयेच्या आौमाला आले. उभयतांनी सवर् देवांचे अत्यंत िवनॆतेने यथायोग्य पूजन केले. 
त्यांचे कुशल िवचारले. यावर सवर् देवांनी अनसूयेला नमःकार केला आिण िवनयपूवर्क बोलू लागले. ‘हे 
साध्वी तुझी कीितर् ऐकून, तुझ्या चरणी भाव ठेवून आम्ही आलो आहोत. कौिशकाच्या सतीच्या शापाने 
सूयार्चा लोप झाला आहे. त्याने पृ वीवरील सवर् कमर्मागर् बंद झाला आहे. सवर् जगतात अनथर् झाला 
आहे. आता तूच ूसन्न होऊन त्या सतीचे समाधान कर आिण सूयार्चा उदय घडव. तुझ्यािशवाय इतर 
कुणाचेही एवढे तप नाही.’ यावर अनसूया म्हणाली, ‘आपण सवर् देव आहात, लोकपाल आहात! आपण 
माझ्याकडे धाव घेतली याचे फारच नवल वाटते. असो. चला आपण पैठणला जाऊन त्या सतीची 
युि ूयु ीने समजूत घाल ूया,’  असे बोलून अनसूया पतीसह िनघाली. देवांना आनदं झाला आिण ते 
सवर् पैठणला कौिशकाच्या घरी आले. (67 -87)  

पितोताधमर्िनरूपण. 
त्यांना पाहन कौिशक ीने पुढे येऊन अनसूयेला आिलंगन िदलेू  आिण घरात नेऊन ितचा 

सत्कार केला. ितच्या के्षमकुशलाची चौकशी केली. अनसूया म्हणाली, ‘हे साध्वी, तुझी वाणी िकती गोड 
आहे. जगातील सतींची कीितर् मधुर आहे. सतीला पित देवाहन अिधक ौे  ू आहे. त्याचे मुख पाहतांच 
ॄ ानंदाहन अिधक सुख वाटते ते कसे ू बोलून दाखिवता येईल? काया, वाचा आिण मन यांनी पितचे 
सेवन करणारी सती ःवतः तर पिवऽ होतेच पण इतरांनाही पावन करते. यामुळेच पितोता नारी ही 
तीथार्समान आहे असे ःमिृतकारांनी म्हटले आहे. पतीच्या सेवेनेच ी सवर्ही (देव, ऋिष आिण िपतर 
यांच्या) ऋणांपासून मु  होते. धमर्, अथर् आिण काम हे पुरुषाथर् ीला पितसेवनानेच ूा  होतात. ितला 
काळाचीही भीित रहात नाही. ितला कसलेच क  रहात नाहीत. पितोताधमार्चे पालन क दायक माननू 
पितसेवेचा कंटाळा करणाढया ीला माऽ घोर यातनांना सामोरे जावे लागते. मनासारखी साडी िमळाली 
नाही तर जी माहेरी जाऊन तबार करते, आवडीचे दािगने िमलाले नाहीत तर पतीसमोर आकांडतांडव 
करते ितचीही तीच गित होते. चांगले-चंुगले खायला- यायला िमळणे, आपल्या आवडीचे कपडे, अलकंार 
िमळणे यांनी काय कल्याण होणार? इहजन्मात आिण परलोकातही त्यांचा सोस दोषदायकच ठरतो. 
त्यांचा वीट मानणारी सतीच धन्य होय. आपला नवरा जसा असेल तसा ःवीकारून त्याच्यावर ूेम 
करणाढया ीला पतीसह पितलोकात उ म गित िमळते. ि यांना यावेगळा धमर् नाही. पतीच्या धमार्चा 
ितला अधार् वाटा िमळतो. (परंतु पतीने केलेल्या पापाचा दोष ितला मळुीच ःपशर्त नाही. ितच्या पुण्यात 
पतीचा वाटा नसतो पण पापात माऽ असतो.) एव यासाठी हे पितोते, तू पतीची िनत्य सेवा कर 
म्हणजे ऐिहक आिण पारिऽक सुखे तुला ूा  होतील. ा पाितोत्याच्या ूभावानेच मीही माझा आत्मा 
पिवऽ करून घेतला आहे. त्यामळेुच माझे मन सदैव पितचरणीच समाधान पावते. पती हेच माझे 
परॄ  आहे. आध्याित्मक, आिधदैिवक आिण आिधभौितक तापांसह सवर् संसाराचे ओझे उतरणाढया 
पतीवांचून मला दसरे काही आठवतच नाहीु .’ (88 – 101) 

अनसूयेचे हे बोलणे ऐकून कौिशकसती ूसन्न झाली. दोन्ही हात जोडन ती लाघवीपणाने बोल ूू
लागली. ‘हे अिऽिूये, पितोते, अनसूये, तू धन्य आहेस. वेदांनीही ःतिवलेली तू ूत्यक्ष महामायाच 
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आहेस. मला धमर्, कमर् वा वमर् कांही कळत नाही. सुखाचे कारणही मी जाणत नाही. पतीच्या सेवेची 
माऽ मला आवड आहे. आिण त्यालाच तू उ ेजन िदलेस. ूाणाचे ूाण असणाढया आिण पूणार्धार  

पतीवाचून आपल्याला दसरे काय दैवत आहेु ?  िजची तप करूनही भेट होणे अशक्य आहे अशी तू 
ूत्यक्ष येऊन माझ्या गळां पडलीस, मला पोटाशी धरून माझी िवचारपसू केलीस, माझी िखन्नता दर ू
केलीस त्याचा मला खूपच आनंद झाला आहे. हे नक्कीच माझ्या पितसेवेचेच फळ आहे असे मी मानते. 
देवांसह तुम्हा दोघांचे दशर्न झाले. आमचे घर पिवऽ झाले. आज मोठाच भाग्याचा िदवस आहे. हे माते, 
तू तर पूणर्काम आहेस. केवळ संकल्पानेच तुझ्या सवर् इच्छा पूणर् होतात. तथािप तुम्ही आम्हां 
पामरांकडे येणे का केले असा ू  मला पडला आहे. थोडी िवौांित घेऊन माझ्या या ू ाचे उ र दे.’  

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मंथाचा दसरा अध्याय इथे पूणर् झालाु . तो 
ौीगुरुचरणी समिपर्त असो. ौीगुरुदेव द ! 

 
 
' 
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1

अध्याय 3 रा. 
 
ºÉÚªÉÉænùªÉ Eò®úÊ´ÉiÉÉÆ* EòÉèÊ¶ÉEòÉ ¨ÉÞiªÉÚ ªÉäiÉÉÆ* +xÉºÉÚªÉÉ Eò®úÒ ÊVÉiÉÉ* ºiÉÊ´ÉiÉÒ näù´ÉiÉÉ +xÉºÉÚªÉäºÉÒ**8** 
´ÉºÉÖvÉä·É®åú ¨ÉÉÆb÷´ªÉÉ ºÉÉäÊb÷±ÉÉ* ÊjÉ¨ÉÚÌiÉ nùkÉ +´ÉiÉ®ú±ÉÉ* xÉÉxÉÉ{É®úÒ Eò®úÒ ±ÉÒ±ÉÉ* iÉÞiÉÒªÉÉvªÉÉªÉÒ ½äþ EòlÉÉ 
**9**   

अनसूयेची िवनवणी. 
पुढे गरुुदेव वेदधमार् िशंय सदं पकाला सांग ूलागले, सतीचा लाघवी ू  ऐकून अनसयूा 

देवांकडे पहात सतीला म्हणाली, ‘हे सवर् देव तु या घर  आले आहेत ते सयू दय व्हावा याच 
एका हेतूने! ह च त्यांची िवनवणी आहे आिण माझेह  हेच मानस आहे. सयूर् न दस याने 
कालगतीचा उच्छेद झाला आहे. कालाच्या अभावी कमाचा लोप झाला आहे. कमाच्या लोपाने 
ितन्ह  लोकांचे ःथैयर् साहिजकच डळमळले आहे. तेव्हा हे सती, हा सवर् अनथर् कशासाठ  
करायचा? तर  तुझा हा दरामह तू सोडु . परोपकारासाठ  देहह  गेला तर  त्याचा त्याग करावा.’  

तेव्हा सती उ रली, ‘ऐक.माते अनसयेू! हा कसला िववेक (शहाणपण) मला सांगतेस? 
असे झाले तर मोठाच अनथर् होईल, मा यावर दखाचा पहाडच कोसळेलु ! मांडव्य मनुींच्या घोर 
शापाने सयू दय होताच माझा केवळ ूाणच असलेला माझा पित मरण पावेल. हे कती दधर्र ु
आहे हे तुला काय सांगूं?’ 

तेव्हां अनसयेूने ितला समजािवले, ‘हे सू  सती, जर तु या पतीला मतृ्यू आला तर 
मी तात्काळ त्याला वांचवीन. त्याची तू काळजीच क  नकोस, एवढेच नाह  तर तुझा पित 
पूणर् िनरोगी होऊन उठेल. ािवषयी तू मनांत मळु च शंका ठेवू नकोस. दःखाचा िवचारसु ा ु
मनातून काढन टाकू . मी तुला िऽवार वचन देते! ’ हे अनसयेूचे बोलणे सतीला पटले व 
‘तथाःतु,’ असे म्हणनू त्या सतीने सयूार्ला हात जोडले व म्हणाली, ‘हे तेजोराशी भाःकरा, तू 
सवर्समथर् असनूह  मयार्दा ओलांड त नाह स. मा या वाक्याचा मान तू राखलास! माझे वचन 
मी आता परत घेते. तू आता त्व रत उदयाला ये.’ सतीने हे वाक्य उच्चारता णी आ दत्याचा 
उदय झाला. या सतीच्या वाक्याने सयूर् लोपला होता त्याच सतीच्या वचनाने उगवून त्याने 
िऽभवुन सखुी केले. खूप दवसांनी परदेशी गेलेला पित आलेला पाहन जशीू  प ी खुलते तशा 
कमिळणी िवकस या. (1 -11) 

सूय दय आिण अनसूयेला देवांचे वरदान. 
सयूार्ने उदयाला येताच दोन गो ी के या. अधंाराचा समळू नाश केला आिण त्याच 

वेळ  त्या कौिशक ॄा णाचे ूाणह  शोषून टाकले. त्या वेळ  त्या सतीचा कोमेजलेला चेहरा 
पाहन अनसयूा गभंीू रपणे ितला म्हणाली, ‘िभऊ नकोस, माझे वचन ल ात ठेवून सावध हो.’ 
आिण ितने पुढ ल सकं प केला, ‘जर मी अनन्य भि भावाने पितसेवेत देह िझजवला असेल, 
तन-मन-वाणीने धमार्नसुार पतीची सेवा केली असेल, पतीवांचून अन्य दैवत ःव नातह  न 
आणता पाितोत्यधमार्चे यथाथर् िनरंतर पालन केले असेल तर त्या धमार्च्या ूभावाने ा 
(कौिशक) ॄा णाला पुज वन ूा  होवो, त्याला पूणर् आरो य लाभनू तो शंभर वष जगो. जेथे 
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कुठे ाचे मन गेले असेल त्याचे पुनरावतर्न होऊन ‘असनुीता’ (ूाणाची िनयंऽक देवता. 
ूाणूित ेच्या वेळ  हचे ध्यान व आवाहन केले जाते.) ाला जीवन देवो.’ ‘मनोन्वाहमहु ’ या 
ऋचेचा (@ñM´Éänù 8*1*19*97) सदंभर् आहे. अिभचाराने मतृ झाले या सबुंधूला पुनः जीिवत 
कर यासाठ  त्याचे बांधव ा मऽंाने हवन करतात अशी गो  आहे. ाव न जीवाचे 
गमनागमन हे मनाचे गणुधमर् आहेत, आत्म्याचे नाह त, असे यांतून सिूचत होते. अनसयेूने 
ा सकं पाचा उच्चार करताच तो कौिशक ॄा ण सजीव होऊन ःवतः उठन बसलाू . ते पाहन ू
त्याच्या प ीला हषर् झाला. तो अतंबार्  पालटन गेला होताू . तो सवाना देवाूमाणेच भासला. 
सवानाच आनंद झाला. देवगण पुंपवृ ी क  लागले; अ सरा आनंदाने नाचू लाग या; गधंवर् 
ूेमभराने गाऊ लागले. सवर्ह  अनसयेूची ःतुित क न लागले. ‘हे वेदांनी ःतिवले या, 
पितोतांमध्ये ौे  अशा अिऽप ी, ःवधमर् हेच तुझे शौयर् आहे. पतीची उ म ूकारे सेवा 
करणार  तू आहेस. सतीच्या शापाने पी डत सयूार्ला मु  क न तू त्याचे जगाला दशर्न 
घडिवलेस. िनत्य धैयर्शील माते, तुला आमचा नमःकार!’ पुढे ते ॄ ा द देवगण अनसयेूला 
म्हणाले, ‘तू हे अघ टत – अशक्यूाय असे कायर् क न िव ाचे सरं ण केले आहेस. आमच्या 
पदर  हे महान यश तू टाकलेस. आम्ह  तु यावर ूसन्न आहोत. तुला हवा तो वर 
आमच्याकडून मागनू घे.’ यावर अनसयेूने सवर् देवांना नमःकार केला आिण म्हणाली, 
‘ःवधमार्च्या पालनानेच मी खरोखर कृताथर् आहे. आणखी काय मागावयाचे? जर तुम्हाला वर 
ायचाच असेल तर हेच मागते क  सदैव पितयोग (अखंड सौभा य) असावा आिण ॄ ा िवंण ु
आिण महेश हे माझे पुऽ व्हावेत. ापे ा वेगळ  माझी ऐ हक वा पारिऽक कांह च इच्छा नाह . 
इतर कशाचीह  अिभलाषा माझे मन कर त नाह .’ तेव्हा सवर् देवगण एकमखुाने म्हणाले, ‘हे 
अनसयेू, तुला हा वर दला. तू मनात खाऽी बाळग क  ॄ देव, िवंण ुआिण शंकर हे तीनह  
सरुौे  तुझे पुऽ होऊन जगाचा उ ार करतील.’ असा वर देऊन आिण अनसयेूचा िनरोप घेऊन 
देवगण ःवगार्ला गेले. तसेच अनसयूा अऽीसह आप या आौमाला परतली. (11 -29)  

मांडव्य ऋषींचा यमधमार्ला शाप 
इकडे त्या राजाला आपली चूक ल ात येऊन त्याने मांडव्य ऋषींना सळुाव न काढले 

आिण मु  केले. त्यांची नॆ श दांनी मा मािगतली. राजाला अभय देऊन मांडव्य ऋिष थेट 
यमधमार्च्या घर  गेले. त्याला त्यांनी िवचारले, ‘पृ वीवर जो राजा (शासक) होतो तो 
दक्पालांच्या अशंाने होतो. तेव्हा तो जी िश ा देतो ितची पूणर् जबाबदार  दक्पालाची म्हणजे 
तुझी आहे. तर मला ताबडतोब सांग, मला सळुावर का चढिवलेस?’ ( ा मांडव्य ऋषींच्या 
िववेकाव न आपण बरेच िशक यासारखे आहे. लौ कक राजाच्या िश ेमागे, दक्पालांची ूेरणा 
आहे हे ान त्यांना होते. म्हणनू त्या राजाला शाप न देता ते सरळ यमधमार्कडे गेले. 
दक्पाला द देवताच मानवाला चांगले-वाईट भोग देतात. लौ कक ं या त्याचे िनिम  कांह ह  
कंवा कुणीह  असो त्या सखु-दखांचे मळू देवताच असतातु . ा देवता परमे राच्या 
िवधानानुसारच मानवाला त्याच्याच कमार्ची फळे देत असतात. याूमाणे न्यायाधीशाने 
सनुावलेली िश ा पोलीस देतात, त्यांत त्यांचा वैयि क हेवादावा कांह  नसतो. ई र 
न्यायाधीशाूमाणे त्या त्या जीवाच्या कमार्नुसार त्याला शुभाशुभ फळे देतो. त्यामळेु 
त्याच्यावर वैषम्य (प पात) कंवा नैघृर् य (द ताु ) यांचा आरोप करतां येत नाह . हेच 
यमधमार्च्या उ रात ःप  होते.) 



यमधमार्ने उ र दले, ‘आपण कुमारावःथेत असतांना सहज गमंतीने एका पांखराला 
कां याने वेधले. त्या पापाचा प रपाक म्हणनू हे शूलारोहण आहे.’ मांडव्य ऋषी म्हणाले, ‘हा 
तर अिववेकाचा कहरच झाला! कुमारावःथेतील कमार्चे पाप तो कतार् अ ानी अस याने 
िपत्याला लागते. ा तु या अधमार्ची िश ा तलुा व्हायला पा हजे! त्यासाठ  तू ( ापरयुगात) 
दासीच्या पोट  जन्म घेशील.’ त्याूमाणे यमाला िवदर म्हणनू जन्म यावा लागलाु . तेवढा 
काळ यमाच्या जागी िपतरांचा अिधपित अयर्मा याने त्याचा दंड (अिधकार) धारण केला. (30 
– 34) 

ौीद जन्म. 
गरुु वेदधमार् आप या िशंयाला – द पकाला म्हणतात, ‘ते असो. आता पुढे ऐक. ॄ ा-

िवंण-ुमहेश हे िऽमिूतर् देवगणांच्या वरदानाला मान देऊन सती अनसयेूच्या उदर  गभर् पाने 
वाढ लागलेू . पहा कशी मौज आहे. यांच्या ःमरणाने ससंारपाशातून मिु  िमळते व जे 
जन्ममरणा द िवकारातीत आहेत तेच आपली भ पराधीनता ूकट कर यासाठ  गभर्वास सोसत 
आहेत. अनसयेूला त्या महान गभाचा सकेंत देणारे उ म डोहाळे होऊ लागले. उ म ॄ ानाते 
िन पण ती क  लागली. अशा र तीने नऊ म हने गेले. अिऽमहष नी यथाकाल ॄा णत्वाला 
उिचत असे पुंसवना द सःंकार केले. याूमाणे मागर्शीषर् पौिणर्मेस, बुधवार , शुभ दनी, 
सधं्याकाळच्या वेळ  मगृ न ऽावर अनसयेूला तीन बाळे झाली. ’ (35  - 37) 

अिऽ-अनसूयेला झालेले द दशर्न. 
जेव्हा पुऽमखु बघ यासाठ  अऽमिुन आले तेव्हां त्यांना त्या ठकाणी ऽयमतू चे दशर्न 

झाले आिण ते िविःमत झाले. खालील दोन हातात माला आिण कमडंल,ु मध या दोन करात 
डम  आिण िऽशूल तसेच वरच्या हातात शंख आिण चब धारण केलेला भ कैवार  िऽमिूतर् 
त्यांनी पा हला. (मालाकमडंलरुधःकरप यु मे। मध्यःथपािणयुगलेु डम िऽशूले।। यःय ःत 
ऊध्वर्करयोः शुभशंखचबे। वन्दे तमिऽवरदं भजुष कयु म।।् 1।।) भगवे व  प रधान केलेले, 
सवागांवर भःम चिचर्लेले, मःतकावर जटाभार धरलेले ते जण ूमिूतर्मतं वात्स यरसायन असे 
दव्य प पाहन अिऽ आिण अनसयूा स दत झालेू . त्याला वंदन क न हात जोडून ते 
उत्ःफूतर्पणे दाटले या ग याने ःतवन क  लागले. ‘हे ौे ांहन ौेू , जन्ममरणा द िवकारांनी 
र हत, ा जगताचे एकच िनिम  आिण उपादान कारण (जसे घटाचे िनिम  कारण कंुभार तर 
उपादान कारण मिृ का असते), त्याचा आधार म्हणजेच जगदाभासाचे अिध ान), 
िऽकालाबािधत सत्य, अिल  आिण उदासीन’भगवंता, अवकाशास हत को यवधी ॄ ांडे 
याच्या पोटांत प रॅमण करतात तो तू व्यापक परमात्मा आमच्या पोट  आलास असे 
म्हणणे िम या आहे. िव ाच्या िनिमर्तीपूव  तू एकच सत्य होतास, िःथतीकाळ ह  तू असत्य 
नव्हतास आिण ूलयाच्या वेळ ह  तुझा बाध होत नस याने तू सत्यच असतोस, हे तुझेच 
वचन असत्य कसे होईल? भ सरं क, भ कामक पिमु, भ कैवार  इत्या द तु या 
िबरुदावळ ची तू बूज राख यासाठ  वासनांची वने जाळन भ ाचा सांभाळ करतोसू .  भ ांच्या 
कायार्त मुळ च आळस कर त नाह स. सवर्तंऽःवतंऽ असा तू केवळ भावाच्या भकेुने 
भ पराधीन होतोस. एखा ा यंऽाने बांध यासारखे ा िव चबाचे तू प रॅमण करतोस. तुझा 
मऽं कोण जाणील? ा आप या पाला आमचा पुऽ म्हणणे हे खरोखर िवडबनच ठरेल. तर  हे 
भगवंता आपण बाल प धारण क न रहाल तर आम्हांला आनंद वाटेल. पुऽभावाने आपले 



कोडकौतुक कर त आमच्या बु वर ल मायेचे आवरण न  होईल.’ असे बोलनू त्या महान 
ऋिषदंपतीने भगवंताचे चरण धरले, (38  - 49)    

त्या वेळ  द ूभ ू त्या दंपतीला पूव चे ःमरण देत म्हणाले, ‘तुम्ह  पूव  कूलाचल 
(ऋ ) पवर्तावर तप केले. त्या तपाने ूसन्न होऊन आम्ह  तीन पानी दशर्न दले. तेव्हा 
तुम्ह  िवचारले क , “मी एकाच परमात्म्याचे ध्यान कर त असता आपण ितघे कसे आलात.” 
त्या वेळ  आम्ह  ितघेह  एक पच अस याचे सांिगतले. (ह  ौीद ाऽेयांच्या अिऽवरद या ततृीय 
अवताराची कथा षोडशावतारच रऽात सिवःतर आली आहे.) त्यानंतर पुन्हा  आम्ह  ितघे, 
आमच्या श ंच्या आमहाने अनसयेूचे स व हरण करावयास अितिथवेषाने आलो आिण ितला 
न न होऊन िभ ा वाढायला सांिगतले. ितच्या पाितोत्याच्या ूभावाने आम्ह  बालके झालो. 
त्या वेळ  आमच्या श  सािवऽी, लआमी आिण पावर्ती अनसयेूला शरण आ या आिण 
आम्हाला घेऊन परत गे या. जातांना हा पाळणा रता राहं नये असा वर तुम्ह  दोघांनी ू
आमच्याकडून मागनू घेतला. पुन  तसाच वर कौिशक सतीच्या शापापासनू सयूार्ला 
सोडव यावर देवगणांनी तुम्हाला दला. ते सवर् खरे कर यासाठ , तुम्हाला त्याचे ःमरण क न 
दे यासाठ  तसेच लोकांत भ ची ूित ा वाढव यासाठ  हे दव्य प दाखिवले. तुमचा 
भि भाव पाहन मी माझे ःवतःचे दान तुम्हाला दले आहेू . मी सदैव तुमच्या ःवाधीन राह न 
हे माझे िऽवार वचन या. माझे दशर्न कधीच िनंफळ होत नाह . ते तात्काल उ म गित ूा  
क न देते.’ असे बोलनू तो िव नाटक  घननीळ तीन बालके होऊन रा हला. (50 -57) 

ौीद ूभूंचे बालपण. 
नंतर अिऽमनुींनी ःनान क न जातकमर् केले. त्या वेळ  जमले या सवर् ऋषींनी 

जयजयकार केला. देवांनी आकाशातून पुंपवृ ी केली. त्या परात्पर मळू पुरुषाचा अवतार 
होताच सवर् जग आनंदाने मोह न गेले. मदं व सखुद वारा वाह लागलाू , वांझ वृ ांनाह  फळे 
आली, वंध्या ि यांना बाळे झाली, दंकाळ पळन गेलाु ू . धन्य ती अनसयूा माता िजने िविध-
ह र-हर या िऽमतू ला पुऽ केले, िजचे द धपान क न ा िव ाच्या उत्पिु -िःथित-लयकत्याना 
तृ ीचा अनुभव आला. मग बाराव्या दवशी अिऽमनुींनी नामकरण िविध क न ितन्ह  बाळांची 
अथार्ला अनुस न नावे ठेवली. आत्मदान करणाढया भगवान िवंणूचें नांव त्यांनी ‘द ’ – 
याने ःवतःलाच देऊन टाकले आहे, असे ठेवले. सवाना आ हाद देणारा या अथार्ने ॄ देवांच्या 
अशंाला ‘चंि’ हे नांव दले. रुिाच्या अशंाला त्याच्या उमतेला साजेसे ‘दवार्सु ’ असे नांव दले. 
मग अनसयूा बाळाला पाळ यात घालनू अगंाईगीते गाऊ लागली. (58 – 64) 

इथे अनसयूामातेच्या मखुात ौीःवािममहाराजांनी दोन पाळणे घातले आहेत. त्यांची 
गेयता, माधुयर् आिण रसव ा त्यांच्या गायनाने आिण ौवणानेच समजणार  आहे. प हला 
पाळणा भि रसपूणर् आहे. त्यांत द ावताराच्या लीलांचे िनदश आहेत. दसढयाु  पाळ यांत 
वेदांतसार पकातून सांिगतले आहे. ‘हे ौे ांहनह  ौे  अशा भगवंताू , तूच स ाि वर राहणारा 
अिऽसतु म्हणनू अनसयेूच्या उदर  ूकट झाला आहेस. हे भ ांच्या माहेरा, जगाच्या 
उ ारकत्यार्, उदारा, तू आप या भ ांना तारणार आहेस. मी तुला जोजवते आहे. ू हादाला 
िव ान (अपरो  ान) देणाढया, शरणागत (कातर्वीयर्) अजुर्नाला ूथम िस  देऊन मग 
त्याचा उ ार क न आप या पद  ठाव देणाढया, अलकर्  आिण यदच्या तारणकत्यार् भ ांच्या ू
माहेरा, मी तुला जोजवते आहे.’   



दसढया पाळ यातु  जीव पाने ससंारांत सांपडले या परमात्म्याचे वणर्न आहे. चार 
ूकारच्या (उि ज, ःवेदज, जारज, अंडज) जीवांच्या खाणी ा चार बाज ूअसलेला हा िव पी 
पाळणा बनवून तो चोवीस त वांनी (पंच महाभतेू, पंच ानेिन्िये, पचं कम िये, पंच ूाण 
आिण अतंःकरणचतु य – मन, बुि , िच  आिण अहंकार ह  चोवीस त वे. ा सग यांचा 
िमळन पंू चकोशात्मक देह होतो.) घ ट आंवळला आहे. असा हा पाळणा स व, रज आिण तम 
ा तीन गणुांच्या तीनपदर  दोर ने मायाःतंतभाला बांधला आहेस. त्याला कमर्सऽूाच्या दोर ने 
उगीचच चौढयांशी ल  योनीतून जन्ममरण पी झोके घेत आहेस. आता ह  चळवळ टाकून दे 
आिण ौिुतमाउलीची महावाक्यात्मक अगंाई ऐक. (मी ॄ  आहे, ते तू आहेस, ू ान ॄ  
आहे, हे सवर्च खरोखर ॄ  आहे, अशा अथार्ची ह  महावाक्ये आहेत.) त्यायोगे तुला 
आत्मानुभवाची उन्मनी झोप लागेल. तु या िव ात्मक, व्यापक, सवर्साम यर्शील ःव पात तू 
िवसावशील. जो जो रे जो जो! (65 - ६९). 

िव ाची उत्प ी, िःथित आिण सहंार करणाढया त्या बालांना िनजवनू ती अनसयूा 
सती पाळ यांत घालनू वरचेवर जोजवत आहे. या भ ची थोरवी कती म्हणनू गावी? 
ऽैलोक्याचे ःवामी भकू लागली म्हणनू ितच्यापुढे आबंदत आहेत. त्यांची खर  भकू भावाची 
आहे. दोघांना दोन ःतनांना लावायची तर ितसढयाला ती लाघवी अनसयूा कृपाकूमर् ीनेच 
पोसायची. (कासवी आप या िपलांचे केवळ ी ाराच पोषण करते असे मानतात.) मोठमो या 
य यागांनी यांची अजूनह  तृ ी होत नाह  ते अनसयेूचे ःतनपान क न तृ ीची ढेकर देत 
आहेत. खरोखर या अनसयेूच्या भ चे फल अिनवर्चनीय आहे. िु ऐ हक भोगांना भ ची 
फळे कधीच म्हणता येणार नाह . सायु य मिु  ह  ितच्या लेखी केवळ एक अवांतर िःथित 
आहे. िनःसीम ूेम हे फळ मानावे तर लालना दकांचे काय फळ सांगतां येईल? िपतकुृलाचा 
उ ार झाला असे म्हणावे तर िपता ॄ देव आिण िपतामह िवंणचू बाळ झाले आहेत. तेव्हा 
आता तो िवचारच सोडावा. तो महान भगवंतच त्याची लीला जाणे! (70 – 76) 

अशा र तीने ते ितघेह  मोठे झाले. तेव्हा चंिाने आप या आईव डलांना वंदन क न 
चंिमडंलांत जाऊन राह यासाठ  त्यांची आ ा घेतली. ितथे राहन तोू  आजह  भलूोकावर ल 
वनःपतींची पुि  आिण जीवमाऽांची वंशविृ  करतो आहे. मनःवी दवार्स मिुन ःवच्छंद सचंार ु
क न उन्मागर्गामी लोकांना सन्मागार्वर आण याचे कायर् कर त आहेत. अशा र तीने दोघे पुऽ 
िनघनू गे यावर अनसयूामाता थोड  उदास झाली. त्या वेळ  लहानगा ौीद  ितच्या पु यात 
येऊन उभा रा हला आिण त्याने ितला पूव चे ःमरण क न दले. तेव्हां ितला पूव  पा हलेले 
िऽमिूतर् प दस ूलागले. त्या दशर्नाने ती िविःमत होते न होते त च ितला त्या द पात सवर् 
िव  सामावलेले दस ूलागले. आ यार्ने ते िव प ती आप या डो यांत सांठवू लागली त च 
पुन  ितला मांड वर बाल द  बसनू ःतनपान मागतो आहे असे दसले. मकु्याला वाचाळ 
करणारा (मूकं करोित वाचाल)ं द  ितच्याशी बोबडे बोल बोल ूलागला. पांग याला चालिवणारा 
ूभ ू (पंगु ं लघंयते िग रम)् ितच्याकडे अडखळत येऊन ितच्या गळां पडत होता. अशा 
बाललीला दाखवून बाळद ाने आप या मातेचा शोक दर केलाू . शेजारपाजारच्या आौमांतील 
मनुींच्या बालकांना जमवून त्याने खेळ मांडावे. त्या खेळांत इतके गुगंनू जावे क  अनसयेूने 
जेवायला बोलावले तर ह  येऊ नये. आई त्याला धरायला जाई. पण यो यांनाह  न गवंसणारा 
तो ूभ ूितच्या कसा हाती लागणार? शेवट  ितची दमणकू पाहन त्याने ःवतःच ितच्या हाती ू
जावे. अनंत कोट  ॄ ांडाना उदरात सांठवणाढया त्या परमात्म्याला अनसयेूने कडेवर यावे. 



न्हाऊं घालनू घरात बसवावे. लगेच द ाने सग या अगंाला माती फासनू यावी. अशा अनेक 
लीला क न त्या िनःसगं ूभनेू आप या मातािपत्यांना वात्स यसखुाचा आनंद भरभ न दला 
आिण जगाला आपली भ वशता दाखवून दली.   (76 – 89) 

ौीद ांच्या अतक्यर् लीला. 
द ूभूनंा आठ वष पूणर् होताच अिऽमनुींनी त्यांचा ोतबंध केला आिण वेदिव ेचा बोध 

केला. सवर् शा ांचे उत्पि ःथान असले या ूभूचंी लीला कोण जाण ू शकतो? द ाऽेयांनी 
कौपीना दकांचा त्याग केला आिण ते न नावःथेत ःमशानात जाऊन नासाम ी लावून 
ध्यानःथ झाले. त्या वेळ  तेथे िपगंल नाग आिण साध्यदेव आले. त्यांनी द ाची कोणत्याह  
आौमाशी ससुगंत नसलेली वामनमिूतर् पाहन गवार्नेच त्यांना ू  केला कू , ‘तुमचा आौम 
कोणता?’ त्या वेळ  द ूभनूी ‘हा माझा पंचमाौम आहे,’ असे सांगून आपले िऽगणुातीत 
अवधूत प ूकट केले आिण त्यांना योगस हत आत्म ानाचा उपदेश केला. त्या दवसापासनू 
दजुर्नांना िश ा करणारा, स जनांचे पालन करणारा योगमागरू् वतर्क अशी ौीद ांची सवर्ऽ 
ूिस  झाली. त्यामळेु ठक ठकाणाहन मनुींचे बालक त्यांचा उपदेश घे यासाठ  येऊ लागलेू . 
(89 – 94)  

हे जाणनू िव चालक द ूभूनंी त्यांची पर ा पहायचे ठरिवले. ते अगाध जलात बुड  
मा न द घर् काळ ितथेच रा हले. तेव्हा घाब न जाऊन कत्येक मिुनबालक पळन गेलेू . तर ह  
बरेच बालक शंभर वषापयत त्यांची ूती ा कर त थांबले. त्यांनासु ा मोहवून पर ा 
पहा यासाठ  द ूभूनंी वेगळाच खेळ मांडला. एक न न ी घेऊन, आपणह  न न होऊन 
ितला मांड वर घेऊन ितच्यासह ब डा क  लागला. ती ी दसर  कोणी नसनू भगवंताु च्या 
आौयानेच राहणार , भगवंतच िजचा िवषय आहेत अशी पराशि  आ दमाया होती. ती अनघा 
द ाच्या मांड वर बसनू वा े वाजवीत गायन क  लागली. ितच्यासह म मांस सेवन क न 
ितचे उिच्छ  द ूभूनंी घेतले आिण आपले उिच्छ  ितला दले. ितच्यासह वीयर्चवर्णा द 
बीभत्स ब डा आरंिभ या. हे पाहन आणखी खूपसे िव ाथ  पळन गेलेू ू . ‘ याूमाणे अ नीत 
पडलेले अमगंऴ पदाथर्ह  तो जाळन टाकतोू . त्याला त्यांची अमगंलता ःपशर्त नाह , 
त्याचूमाणे व्यापक, सवर्समथर् परमात्म्याला आिण ानी पुरुषांना त्यांच्या तेजिःवतेमळेु दोष 
ःपशर्त नाह .’ असा िवचार क न जे थांबले त्यांच्यावर माऽ द ूभ ू ूसन्न झाले आिण 
त्यांना माऽ सिवशेष योगाचा उपदेश केला, यायोगे त्यांचे ऐ हक आिण आमिुंमक क याण 
झाले. (95 – 100). 

ई राने साहस केले आिण धमार्च्या िवरु  आचरण केले तर त्याच्या तेजिःवतेमळेु 
त्याला दोष ःपशर्त नाह . पण ई र  साम यर् नसतांना जे मखूर् तोक एवढाच गणु घेतात ते 
तात्काळ न  होतात. कमार्च्या दारुण गतीला ूा  होतात. भगवान शंकरांनी काळकूट पचवले 
म्हणनू एखा ाने काळकूट िवषाला ःपशर् जर  केला तर  तो जळन जाईलू . परमे र आिण 
गणुातीत अवधूत हे धमर् आिण अधमर् यांच्या पलीकडे गेलेले असतात. ते वेदांनाह  िशरसा वं  
असतात. अशांची आचरणे ूायशः यायची नसतात. वचने माऽ टाळायची नसतात. त्यांच्या 
आ ा कसोशीने पाळाव्यात. धमार्ला अनुकूल अशी यो य ती आचरणे आिण वचने अवँय 
पाळवीत. त्यांची सचु रते यावीत (यान्यःमाकं सचु रतािन तािन त्वयोपाःयािन। नो इतरािण।
तैि र योपिनषत.् 1.11.2). त्यांच्या तेजाची बरोबर  सयूार्लाह  येणार नाह  तर अश  मानवाची 
काय कथा? बाहे न ानी आिण अ ानी सारखेच दसले तर  त्यांची बरोबर  होऊ शकत नाह  

  



हे शहा या सू  लोकांनी जाणावे. यािवषयी कुतकर्  करणारा मखूर्च होय. असो. असा सवर् 
बीभत्स व्यवहार पाहनहू , आिण (पर ेचे) सवर् क  सहन क नह  कृतवीयार्चा पुऽ अजुर्न 
टकला. त्याला योग आिण ान यांचा लाभ झाला. 

प.प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मथंाचा ितसरा अध्याय इथे पणूर् 
झाला. तो ौीगरुुचरणी समिपर्त असो    



बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1

अध्याय 4 था. 
´½þÉ´ÉÉ {É®ú¨ÉÉäiEÞò¹]õ ºÉÖiÉ* ¨½þhÉÚxÉ ¦ÉÉxÉÖºÉ{iÉ¨ÉÒµÉiÉ* EòÊlÉ±Éå +xÉÆiÉµÉiÉ* EòÉiÉÇ´ÉÒªÉÉÇVÉÖÇxÉ VÉx¨É±ÉÉ**10** 
MÉMÉç nÆb÷xÉÒiÉÒ BäEò´ÉÚxÉ* nùkÉ¨ÉÉ½þÉi¨ªÉ ºÉÉÆMÉÚxÉ* ´É³ýÊ´É±Éå +VÉÖÇxÉÉSÉå ¨ÉxÉ* ½äþ EòlÉÉ SÉ´ÉlªÉÉÆiÉ**11** 

ौीगुरुद ाऽेयाय नमः। सोमवशंांतगर्त हैहय राजाच्या वशंात कृतवीयर् या नांवाचा एक ूिस  धमर्परायण राजा 
झाला. त्याने आपल्या सवर् शऽंूना िजंकलेले होते (िजतािहत) आिण म्हणून तो सावर्भौम म्हणजेच सॆाट राजा होता. त्याला 
एकूण शंभर पुऽ झाले; पण त्याच्याकडन च्यवन ऋषींचा कांही अपराध घडल्याने त्यांच्या शापाने ते सवर्ही ू भःमसात झाले.  
ा अस  दःखाने राजा खचून गेला आिण त्याचे राज्यकाराभारातले लक्षही लागेनासे झालेु . अनुकूल काळांत आ  आिण इ  
जमा होतात पण ूितकूल काळी माऽ संतसज्जनच उपयोगी पडतात ा वचनानुसार एके िदवशी अचानक घरी आलेल्या 
आपल्या गुरंूना सा ाग नमःकार करून अत्यंत आतर् िच ाने कृतवीयर् गुरंूना म्हणाला “आज खरोखर भाग्याचा िदवस आहे 
ज्यायोगे आपले चरणदशर्न मला झाले. आपण जाणतांच की मी पुऽहीन झालो आहे. ा दःुखांतून माझी सटुका आपणच 
करंू शकता.” स रंूनी राजाला धीर धरायला सांिगतले आिण म्हणालेु , “मी तुला ावर असा उपाय सांगतो ज्याने तुला 
पुण्यूाि  होऊन तुझा वशं (अन्वय) वाढेल. हे सूयर् देवतेचे ोत आहे. ा ोताने सवर् पापांची शांित होते, उ म सुखाची ूाि  
होते आिण उ मच पऽुही लाभतो. जन्मतः वांझ असलेल्या (जाितवंध्या), ज्यांचे पुऽ जन्मानंतर लगेच मरतात (मतृवंध्या), 
ज्यांचे गभर् िःथर न होता पडन जातात ू (गभर्ॐाव), ज्यांच्या गभार्शयांत वेदना होऊन (सल) गभार्चा नाश होतो िकंवा 
ज्यांची मुले अकालीच (नऊ मिहन्याच्या आधीच) ूसूतीपूव  मरतात िकंवा ूसवतांच मरतात, ज्यांची मलेु जन्मत) 
िनपिचत होऊन पडतात, भूत, िपशाच्च, रोग इत्यािद कोणत्याही कारणाने ज्यांची मलेु मतृ्य ुपावतात अशा सवर् दोषांचे 
िनवारण करून उ म पुऽाची ूाि  करिवणारे हे ोत आहे. ” (1 – 10) 

आपल्या पुराणातून अशा अनेक ूकारच्या ोतांची वणर्ने आहेत. द माहात्म्यसु ा ौीद पुराणाचाच अनुवाद 
असल्याने त्यांतही कांही ोतांची मािहती आढळते. ही ोते सकाम ई रोपासनेचा भाग आहेत. मानवी जीवनांत सुख आिण 
दःख यांची ु ‘अलआय भेसळ’ असते असे किववयर् तांबे म्हणतात. याउलट ःवगर्लोकांत भूलोकात संपादन केलेल्या पुण्यापासनू 
िमळणाढया केवळ सुखांचाच उपभोग असतो, तर नरकांत केवळ पापांचा िनचरा होण्यासाठी केवळ यातनाच सोसायच्या 
असतात. नरकांत पाप िकंवा ःवगात पुण्य भोगून जेव्हा पणु्य आिण पाप यांची समानता होते तेव्हां मनुंयदेहाची 
(भूलोकाची) ूाि  होते. साहिजकच इथे सुखाबरोबर दःख आहे आिण दःखाच्याु ु  सोबतीलाही सुख आहे. हे सवर् मनुंयमाऽांना 
लागंू आहे, मग तो सॆाट राजा असो की कुणी सामान्य माणूस असो. मानवी जीवनाचे आणखी एक वैिशं य इथे ध्यानांत 
घेतले पािहजे. ःवगातले उपभोग घेणारे देवािदक असोत की नरकांत िपचणारे पापी असोत, त्यांना आपल्या अवःथेत बदल 
करण्याचा उपाय नसतो. ःवगातल्या पुण्यवान जीवांना तशी शक्यता असूनही ते एकामागून एक येणाढया सुखांचा उपभोगांत 
इतके गंुगून जातात की असा कांही उपाय करण्याचा िवचारही त्यांच्या मनांत येत नाही. मानवांना माऽ पुण्याचा संमह 
करण्याची, पापांचा क्षय करण्याची, एवढेच काय पापपुण्याच्या चबातून (संसारातून) मु  होऊन परमानंदाची ूाि  करून 
घेण्याची संिध असते. साधारणतः िवषयांना लुब्ध झालेले जीव अंतमुर्ख होऊन असा िवचार करीत नाहीत. पण एखादा 
दःखाचा मोठा आघात झाला की माऽ त्यांचे मन अंतमुर्ख होऊं ु लागते. एखादी तीो इच्छा (पुऽूाि , धनलाभ, स ा, िववाह 
इत्यािद) पणूर् करण्यासाठी (अथार्थ  भ ) िकंवा एखा ा अस  दःखापासून सटुका करून घेण्यासाठी ु (आतर् भ ) कां होईन 
तो परमे राकडे वळतो. यांतूनच पुढे परमे राला जाणून घेण्याचा ूय  सरुू होतो (िजज्ञासू भ ) आिण त्या ूय ांना यश 
आले की मानवी जीवनाची कृतकृत्यता होते (ज्ञानी भ ). या सवर् भ ांचे वणर्न गीतेत आले आहे. चतुिवर्धा भजन्ते मां 
जनाः सकृुितनोजुर्न। आतर् िजज्ञासथुार्थ  ज्ञानी च भरतषर्भ।।7:16). भगवान पुढे अजुर्नाला सांगतात की हे सवर्च आपापल्या 
परीने ौे  आहेत; ज्ञानी तर माझा आत्माच आहे. सकाम भि  ही मोक्षाची पिहली पायरी आहे असे म्हणायला हरकत नाही. 
कातर्वीयर्, आय ुइत्यािद भ ांच्या च रऽांतून ौीःवामी महाराजांनी ही भ ांची उत्बांित िवशद केली आहे. वैिदक परंपरेतील 
ोतवैकल्यांची वणर्ने मानवाला ा भ ीच्या पिहल्या पायरीवर आरूढ होण्यासाठी आहेत. संसाराच्या सुखातच िनमग्न 
राहण्यासाठी नाहीत हे इथे लक्षात घेतले पािहजे. 

भानुस मीचे ोत. 
गुरुदेव कृतवीयार्ला पढेु ोताचे िवधान सांगतात. “रिववारी स मी असतांना (भानुस मी) ितिथ, वार, करण, नक्षऽ, 

योग या पांचांची (पचंांग) शुि  पाहन चंि अनुकूल असतांना ा ोताला सुरुवात करावीू . ोताचा सकंल्प करून पुण्याहवाचन 
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करावे व आचायाना (गुरुजींना) वण  ावी. आचायानी गहृशुि  करून अग्नीची ःथापना करावी. अग्नीच्या ईशान्य िदशेला 
कलश मांडन त्यावर ू सूयर्, रुि आिण सात मातकृा या देवतांच्या सोन्याच्या ूितमा मांडन त्यांची िविधवत पजूा करावीू ् . 
त्यानंतर शांतीसाठी पूवर्, पि म, आग्नेय, नैरऋत्य वायव्य् , ईशान्य या िदशांना व मध्ये असे पाण्याने भरलेले सात कलश 
ठेवावेत. त्यांची िवधीने पजूा, शांितसू ाचा जप आिण अन्वाधान करून यथािविध सिमधा, तीळ, जव आिण पायस यांच्या 
ूत्येकी 108 आहतींनी ु हवन करावे. मग बलीदानािद करून पणूर्हती करावीु . त्यानंतर यजमान आिण यजमानप ी यांना 
उ रािभमुख बसवून त्यांना, ज्याची मुले िजवंत आहेत अशा सुवािसनीकरवी कलशाच्या मुखावर ठेवलेल्या पानांनी त्यांतील 
पाण्याचा अिभषेक करवावा. त्यावेळी “यांचा बाळ दीघार्यषुी होवो, सूयार्िद महमंडळ, ॄ ा-िवंणु-महेश या िऽमूितर्, सवर् 
लोकपाल यांच्या बाळाचे सतत रक्षण करोत. बालमह, भूत, अिग्न, शिन त्याला कधीही पीडा  न करोत ” असे िचंतन 
करावे. अिभषेकानंतर ःनान करून अंगावरची व े आचायाना ावीत. देवतांचे पजून करून सुवािसनी आिण ॄा णांना 
यथाशि  दिक्षणा ावी. आचायाना गोूदान करावे. ितळाच्या पाऽात कालमूत ची पूजा करून ती ॄा णाला दान करावी. 
त्यानंतर ॄा णांना भोजन ावे. त्यांना यथे  पायसान्न वाढन भरपरू दिक्षणा ावी आिण ू पुढीलूमाणे त्यांचे आशीवार्द 
यावेत. “हा बालक दीघार्युषी होवो आिण शंभर वषापयत सुखाने जगो. ाचे सवर् पाप वडवाग्नीत भःम होऊन जावो. ॄ ा, 
िवष◌ेणु् , महेश, काितर्केय, इंि, वाय,ु अिग्न या सवर् देवता याच्यावरील अ र ांचे िनरसन करोत” (nùÒPÉÉÇªÉÖ®úºiÉÖ ¤ÉÉ±ÉÉä%ªÉÆ 
ªÉÉ´Éuù¹ÉÇ¶ÉiÉÆ ºÉÖJÉ¨ÉÂ** ªÉÎiEòÎ\SÉnùºªÉ nÖùÊ®úiÉÆ iÉÎiIÉ{iÉÆ ´Éb÷´ÉÉ¨ÉÖJÉä* ¥ÉÀÉ Ê´É¹hÉÖ½ÇþÊ®ú& ºEòxnùÉä ´ÉÉªÉÖ& ¶ÉGòÉä ½ÖþiÉÉ¶ÉxÉ&** ®úIÉxiÉÖ 
ºÉ´ÉÇnÖù¹]äõ¦ªÉÉä ´É®únùÉ& ºÉxiÉÖ ºÉ´ÉÇnùÉ* ौीद पुराण 3:2:17-19). शेवटी केलेले कमर् ई रास समपर्ण करून कुटंबासह आपण भोजन ु
करावे. अशा रीतीने ोत केल्याने सयूर्नारायणाचे कृपेने सवर् अ र े दर होऊन सतंती वाढेलू .” हे स रंुूचे बोलणे ऐकून 
कृतवीयर् राजाने त्यांचा सत्कार केला आिण भि यु  अंतःकरणाने त्या ोताचे आचरण केले. (11-26) 

वरील ोताच्या वणर्नात असलेला नेमकेपणा आिण तपशील लक्षात घेण्यासारखा आहे. हा ौीःवामी महाराजांच्या 
िनरूपणाचा िवशेष आहे. ोतांची िकंवा मऽंांची िवधाने, योगमागार्तील ूिबया, औषधी तयार करण्याच्या कृती इत्यािद 
ूयोगांचे त्यांचे वणर्न असेच नेमके आिण तपशीलवार असल्याचे आपल्याला आढळन येईलू . या वणर्नावरून हे भानसु मीचे 
ोत कुणालाही करता येऊ शकेल. असो. 

ौीद ूणीत अनंतोत. 
त्यानंतर कांही िदवसांनी एकदा महासाध्वी मैऽेयी सहज घरी आली असता कृतवीयार्ची प ी शीलधरा िहने ितच्या 

चरणी आपले दःख िनवेदन केलेु . मऽेैयीने ितला अनंतोताचे आचरण करायला सांिगतले. द पुराणात ाला द ोत म्हणजे 
द ूभूंनी सांिगतलेले ोत असे म्हटले आहे. “ ा ोताच्या ूभावाने तमु्हांला स णी पुऽ होईलु . त्याची सवर् भूमंडळात शूर 
वीर म्हणून याित होईल,” असे सांगून मौऽेयी पढेु म्हणाली, “मागर्शीषर् पौिणर्मेला या ोताचा आरंभ िविधवत ्
ःविःतवाचनाने करावा. पुढे वषर्भर केवळ हिवंयान्न सेवन करून ूत्येक पौिणर्मेला ूदोषकाळी (सायकंाळी) अनंताची पूजा 
करावी. अनंत भगवान सवाच्या इच्छा पूणर् करतात. ूसन्न िच ाने हे ोत केल्यास सव र अनंत तुला फळ देईल आिण 
कल्याणकारी मलुगा होईल. वषर्भर ोत केल्यावर त्याचे उ ापन करून ॄा णाला गोूदान ावे. तसेच बारा पाण्याने भरलेले 
कलश देऊन ॄा णभोजन करावे. असे हे ोत आचरल्यावर सवर् पापांची शांित होऊन तुम्हांला लोको र, गुणसंपन्न, पुण्यवंत, 
शऽंूवर िवजय िमळवून सवर्मान्य होणारा चबवत  सॆा  पुऽ लाभेल.” असे सांगून ती ॄ ज्ञानी मौऽेयी िनघाली. शीलधरेने 
ितच्या पायांवर डोके ठेवून आपल्यावर कृपा असू ावी अशी ूाथर्ना केली. मौऽेयीचा उपदेश राजाच्या कानी घालनू त्याची 
अनुज्ञा घेऊन राणीने ोताला आरंभ केला. ि यांनी कोणताही नेम-धमर्, ोतवकैल्य पतीच्या आजे्ञनेच करावा असे शा  
आहे. राणीने एक वषर् केवळ हिवंयान्न महण केले; ॄ चयर् धारण केले;  पलंग, गादी सोडन भमूीवर शयन केलेू ; काम बोध 
इत्यादींचा त्याग करून मौन धारण केले. शीलधरेची पूव पासूनच द ूभूचंी उपासना होती. अनंतोत करतांनासु ा ितने अनंत 
म्हणजेच द  अशीच भावना ठेवली आिण ूय पूवर्क िन ेने ते ोत केले. (27 -38) 

आपल्याकडील सवर् ोतांत योगांतल्या यमिनयमांचा अंतभार्व आहे. पातंजल योगांत हे यमिनयम सवर्काल, सवर् 
ःथळी पाळावयाचे असतात. याला सावर्भौम महाोत असे म्हणतात. हे साधारणतः ूापंिचकांना शक्य होत नाही. त्यांना ा 
ोतांच्या आचरणाने कांही काळ वा कांही िठकाणी तरी या यमिनयमांचा अभ्यास घडतो. त्याने पापक्षय आिण पुण्यसंचय 
होतो. मन अंतमुर्ख होते. आपल्या इच्छापूत चे ूलोभन दाखवून ौिुतमाउली अशा रीतीने ई रािभमुख करते हाच या ोतांचा 
ूमुख लाभ होय. जशी एखादी आई आपल्या आजारी मलुाला लाडचे आिमषू  दाखवनू कड औषध घेण्याला त्याचे मन ू
वळवते तसेच हे आहे. 

 
 
 



राणीला ःवप्नांत ौीद दशर्न. 
ा शीलधरेच्या ोताचरणाने ौीद ूभ ूूसन्न झाले. ितच्या ःवप्नांत दशर्न देऊन त्यांनी ितचे अिभनंदन केले 

आिण म्हणाले, “हे राणी, ज्या आत्यंितक उत्कटतेने त ू हे धमार्चरण केलेस त्याचे फळ तुला तात्काळ िमळेल. तुला 
स ीपांवर राज्य करणारा, केवळ सकंल्पाने कुठेही जाऊं शकणारा आिण ःमरण केल्याबरोबर भेटणारा असा बलवान मुलगा 
होईल. ” असा वर देऊन तो भ ांचा कैवारी गु  झाला. (39 – 41)  

स ीपे - पुराणांत भूलोकाची िवभागणी सात ीपांत केली आहे. आज आपल्याला ज्ञात असलेली पृ वी म्हणजे 
त्यांतील जम्बु ीप होय. ही लवणाब्धीने (खाढया समिुाने) वेढलेली आहे. खाढया सागराच्या पलीकडे प्लक्ष ीप असून ते 
इक्षुरसाच्या म्हणजे ऊसाच्या रसाच्या समिुाने वेढलेले आहे. त्यापलीकडे शाल्मल, कुश, बौ च, शाक, पुंकर ही पांच ीपे 
अनुबमे मिदरा, तूप, दही, दध आिण गोड पाणी यांच्या समुिाने वेढलेली आहेू . ही सवर् ीपे मध्यिःथत मेरू पवर्ताभोवती 
कमळाच्या पाक यासारखी रचलेली आहेत. ा सवर् भाकड कल्पना समजण्याकडे सध्यांच्या तथाकिथत िवज्ञानवा ांचा कल 
आहे. पण पृ वीच्या कांही भागांत (उदा. बम्युर्डा िऽकोण) मोठमोठी जहाजे, िवमाने अचानक गडप झाल्याच्या घटनांनी 
कांही अभ्यासकांना असे वाट लागले आहे की पृ वी आपल्याला मािहती आहे त्यापेक्षा खूपच अिधक िवःततृ असावीू . या 
िवषयावर अनेक मंथही झाले आहेत. भारतीय पुराणानसुार या ीपांत िवशेष पुण्यवान जीव जन्म घेतात. 

अत्युत्कट धमर्फळ. 
अत्युत्कट धमार्चे फळ असे म्हणतांना ौीःवामी महाराजांना “ूारब्धकमार्णां भोगादेव क्षयः” हा िस ांत सुचवायचा 

आहे. ा सृ ीच्या मळुाशी िनगिडत अशा कांही त वापैकी कमर्िस ांत आहे. ऽैलोक्यांतले सवर्ही जीव ा कमार्च्या सूऽाने 
बांधलेले आहेत. आपण वर पािहल्याूमाणे ःवगर्, नरक, पशु-पक्षी इत्यादी योनीत कमार्चे ःवातं य नाही. ते मानवालाच 
आहे. त्यामुळेच भूलोकाला कमर्भूिम म्हटले आहे. “तुलसी यह तनु खेत है, मन, बच, कमर् िकसान। पाप पुण्य ै बीज हैं, 
जो बोयेगा सो काटेगा िनधान।।” संत तुलसीदास मनाला उपदेश करतात की हे शरीर एक शेत आहे. इदं शरीरं कौन्तेय 
के्षऽिमत्यिभधीयते. (भगव ीता 13:1). मन, वाणी आिण (देहाने केलेले) कमर् हे तीन शेतकरी आहेत. पाप आिण पुण्य अशी 
दोन बीजे आहेत. ा शेतकढयाकरवी जे त ूपेरशील तेच पीक उगवेल. हे जे कमर् आपण या जन्मात सतत िनमार्ण करतो 
आहोत त्याला िबयमाण कमर् अशी सजं्ञा आहे. अनंतकाळापासून जन्मरणाचे फेरे चाल ूआहेत. त्यांत हा जीवाने कमार्चे 
एवढे मोठे गांठोडे जमा केले आहे की त्यांची फळे भोगायला िकत्येक जन्म यावे लागतील. पापपुण्याची समानता झाली 
की मनुंय योनी लाभते आिण िवषमता असेल तर ःवगर्, नरक, ितयर्क ् (पशुपक्षी) योनीत जन्म होतो. असे हे कमर्चब 
चाल ूआहे. अथार्त ्कमर्चबाच्या गतीवर प रणाम करण्याची क्षमता असलेल्या मानव जन्माची सिंध ही दिमर्ळच आहेु . 
ूत्येक जन्माच्या वेळी जीव आपल्या सांचलेल्या (संिचत कमर्) कमार्च्या गाठो यातनू त्या जन्मापुरते कमर् घेऊन येतो. 
यालाच ूारब्ध कमर् असे नांव आहे. आपले संिचत एखा ा बाणाच्या भात्यासारखे मानले तर ूारब्ध हा त्या भात्यांतील 
अनेक बाणांपैकी धनुंयातून सटुलेला एक बाण म्हणावा लागेल. एकदा बाण धनुंयातून सुटला की तो अडवणे अशक्यूायच 
असते. त्याचूमाणे आपण जे ूारब्ध जन्माच्या वेळीच बरोबर घेऊन येतो ते भोगणे अिपरहायर् आहे. जीवन्मु  झालेल्या 
महात्म्यांनासु ा देहात असेपयत ूारब्ध भोगावेच लागते असे शा  सांगते. असे जर आहे तर मग वर सांिगतलेल्या 
ोतवैकल्यांचा, सकाम ई रोपासनेचा काय उपयोग असा ू  उपिःथत होतो. याचे समाधान हेच आहे की सटुलेला बाण 
थांबवणे “जवळजवळ” अशक्य आहे. सवर्साधारण मानवी ूय ांनी ते साधणार नाही. पण साधुसंतांच्या आजे्ञने कांही िविश  
उपासना अत्यतं उत्कटतेने केली तर ूारब्धातही बदल होऊ शकतो असा िस ांत आहे. साधुसंत जेव्हां एखादी उपासना 
देतात तेव्हां त्यांच्या सकंल्पाचे साम यर् त्यामागे असते. उपासकाने जर त्यांच्यावर ढ िन ा ठेवून उत्कटतेने, ढ िन ेने 
आिण काटेकोरपणे ती केली तर ितचे फळ अवँय िमळते. हेच “अत्यतु्कट धमर्फळ” ा शब्दातून ौीःवामी महाराजांना 
सुचवायचे आहे. “अत्युत्कटैः पुण्यपापै रहैव फलम ुते” (अत्यंत तीो पापाचे अथवा पुण्याचे फळ इथेच भोगावे लागते असे 
शा वचन आहे. साधारण पापपुण्याूमाणे ते कमर् प रपक्व होण्याची ूतीक्षा करावी लागत नाही. 

अजुर्नाचा जन्म. 
ःवप्न सपंतांच राणी जागी झाली आिण ःवप्नांत पािहलेल्या त्या दशर्नाच्या ःमतृीने वरचेवर आनदंाने मोहरून 

गेली. ितने राजाला ते ःवप्न सांिगतले. कृतवीयार्लाही आनंद वाटला. लवकरच त्या शुभःवप्नाची ूचीती त्यांना आली आिण 
राणीला गभर् रािहला. उ म डोहाळे लागले. ते सवर् राजाने तत्परतेने पुरिवले. तसेच राजाने हषर्यु  िच ाने पुसंवनािद 
संःकार यथाकाल यथाशा  सपंन्न केले. पढेु िदवस पणूर् होतांच राणीने राऽीच्या शुभ वेळी पऽुर ाला जन्म िदला. त्या वेळी 
पांचही मह उच्चीचे होते. तसेच िदशा ूसन्न झाल्या, वारा मंद मदं वाहं लागलाू , अग्नीच्या ज्वाला उजवीकडन िफरू ू
लागल्या, आकाश िनरॅ झाले. सवर् ॄ ांड आनंदाने भरून गेले. देवांनी दंदभी वाजिवल्याु ु . अप्सरा नतृ्य करू लागल्या आिण 



गंधवर् गायन करंू लागले. देवांनी पुं पविृ  केली. बाळाच्या तेजाने दीप िनःतेज भास ूलाहले आिण नक्षऽांना लाज वाट ू
लागली. सवर् लोकांची मने सहजच धमार्त िःथरावली, साधुजन ूसन्न झाले आिण िस ांच्या मुखांतून “आयुंमान हो् ” असे 
आशीवार्द बाहेर पड लागलेू . राजाने लोकांना धन, धान्य, व े यांचे यथायोग्य दान केले. ॄा णांना अमाप गायींचे आिण 
सोन्याचे दान केले. ज्योितंयांना पाचारण करून त्यांच्याकडन बाळाचे जातक वतर्िवलेू . त्यांनी लग्नसाधन करून सांिगतले 
की “हा मोठा भाग्यवान कुमार आहे. हा ौीद ूभूचंी कृपा ूा  करून घेईल. आपल्या तपोबळाने हा पिवऽ होईल आिण 
ऽैलोक्यांत याचे सुयश पसरेल. याच्या नामाच्या जपाने हरवलेली अथवा न  झालेली वःतु परत िमळेल. (कातर्वीयार्जुर्नो 
नाम राजा बाहसहॐवान। तःय ःमरणमाऽेन गतं न  ं च लभ्यते।।ु ्  ा मऽंाचा जप आजही हरवलेल्या िकंवा नाहीशा 
झालेल्या वःत ुपरत िमळण्यासाठी केला जातो. आिण त्याची ूचीतीही अनेकांना येते.) कुणीही कुठेही याचे ःमरण केले की 
तो तात्काळ तेथे जाईल. हा वेदशा संपन्न होईल. अनंतोताच्या ूभावाने स ीपांिकत पृ वीचे सावर्भौम राज्य हा पचंाऐंशी 
हजार वष करील. सूयर्ोताच्या फलःवरूप हा िनरोगी होऊन लक्ष वष जगेल. हा िजतििय िनत्य िवजयी आिण सवर्मान्य 
होईल.” ही भिवंयवाणी ऐकून राजाने त्या ज्योितषांचा सत्कार करून त्यांना िनरोप िदला. सोळाव्या िदवशी राजाने मलुाचे 
“अजुर्न” असे नामकरण केले. कृतवीयार्चा मुलगा म्हणू कातर्वीयर् अजुर्न िकंवा पुढे ौीद ाच्या वराने त्याला सहॐ बाह ू
लाभले म्हणून सहॐाजुर्न अशी त्याची आणखी नावे आहेत. (41 – 55) 

मानवी जीवनाची शंभर वषाची मयार्दा ही किलयुगासाठी आहे. कृतयुगात ती 60 हजार वष होती. आयुंयमयार्दाच 
नव्हे तर ूत्येक युगाचे जीवशा  वेगवेगळे असते असे परुाणात सांिगतले आहे. 

अजुर्नाचा राज्यावर बसायला नकार. 
अजुर्न शुक्ल पक्षातील चंिासारखा वाढ लागलाू . यथावकाश तो राजगुरु गगर्मुनींकडन सवर् शा ांचे िशक्षण घेऊ ू

लागला. परंतु दैववशात ्अजुर्न युवराजपदाला योग्य होण्याच्या पूव च कृतवीयार्चा मतृ्यू झाला. तेव्हा राज्याचे नाग रक, 
मंऽीगण, गुरुवयर् गगर्मुिन इत्यािद सवानी अजुर्नाला राज्याची धुरा सांभाळण्यास सांिगतले. पण अजुर्नाने माऽ ते 
ःवीकारण्यास ःप  नकार िदला. तो म्हणाला, “मला हे राज्य नको. मला मनापासून त्याचा ितटकारा आहे. राजाला 
मोठेपण िमळते हे खरे आहे. पण प रणामी त्यांत अमाप क च होतात. शेतकढयाकडन भमूीच्या उत्पू न्नाचा सहावा भाग 
आिण व्यापढयांच्या उत्पन्नाचा बारावा भाग राजाला िमळतो खरा! पण हे भाग घेऊन जो राजा ूजेचे न्यायाने पालन करीत 
नाही, चोरािचलटांपासून त्यांचे रक्षण करीत नाही तो राजा म्हणवून घेण्याला योग्य तर नाहीच; पण त्याला घोर नरकात 
िपचावे लागते. जो साम यर् असूनही अन्याय दर करीत नाहीू , उलट अन्यायाने पैसा साठवून ठेवतो तो ःवतःला धूतर् 
समजत असला तरी नरकात पडेल. न्यायाची कांस सोडन रागाने िकंवा लोभाने िनरपराधाला िशक्षा करतो आिण अपराध्याला ू
सोडन देतो त्याची तीच गित होतेू . तुम्ही यावर म्हणाल की ‘हे जर तू जाणतोस तर तू तसे वाग! ’ तर मला सांगा 
इतरांवर ◌्हणजे राजसेवकांवर िवसंबून हे कसे शक्य आहे? राजा जे नोकर ठेवतो त्यांनी केलेल्या पापाचा चौथा िहःसा 
आपोआप त्याच्या मःतकावर पडतो. मग आता मला सांगा मी एकटा हे राज्य ःवीकारून पणु्यसंपादन करंू शकेन का? ” 
(56 -64) 

अजुर्नाचे हे ूितपादन सवर्च राज्यकत्यानी िवचारात घेण्यासारखे आहे. वशंपरंपरेने ूा  झालेले अकंटक राज्यही 
ःवीकारतांना राजाच्या कतर्व्यांचा, जबाबदारीचा इतका सूआम िववेक करणारा अजुर्न आिण लोकांचा अनुनय करून काही 
मुदतीची स ा िमळवणारे आजचे राज्यकत यांची तलुना करण्यासारखी आहे. आज साढयाचे आिण करांचे उत्पन्न जरी 
शासकीय कोषांत जमा होत असले तरी राज्यकत्याच्या संप ीत िबनिहशेबी वाढ होत असतांना आपण सतत पाहतो. 
आपल्या राज्यात होणाढया अन्यायाचे, ॅ ाचाराचे खापर आपल्या अिधकाढयांच्या आिण नोकरांच्या माथीं फोडतांना आपले 
राज्यकत मळुीच कचरत नाहीत. िनद ष माणसाला िशक्षा आिण दोषी माणसाची सुटका झाल्याच्या बागम्या रोजच वृ पऽात 
वाचायला िमळतात. या सवर् गो ींची कसलीही लाज आमच्या राज्यकत्याना वाटत नाही. आपली संप ी आिण आपली स ा 
ांचे िहडीस ूदशर्न करण्यात ते धन्यता मानतात. हे लोकशाहीने ूसिवलेले राज्यकत पािहले की अजुर्नासारखे राजेरजवाडे 
आदशर्वत वाटतात् . असो. 

गगर्मुनींचा अजुर्नाला दजोराु . 
हे अजुर्नाचे बोलऩे ऐकून गगर्मुनीना आनंद वाटला. अजुर्नाला आपण जे िशक्षण िदले त्याच्या साफल्याची ती साक्ष 

होती. ते म्हणाले, “अजुर्ना त ूधन्य आहेस. तू जे बोललास ते अगदी योग्यच आहे. ज्याला भमूीरूपी गाईची धार काढायची 
आहे त्याने ितच्या ूजारूपी वासराचे पालन केलेच पािहजे. राजाने आपला कारभा फारच कडक केला तर रयतेला जाच 
होईल. त्याने कारभारात मऊपणा दाखिवला तर लोक त्याला वेडा करतील. वारा जसा फार उंण िकंवा फार थंड नसला की 
सुखद होतो, तसाच राजदंडही यु  असला तरच ूजेला सखु लागते. तलुा जरा सेवकांवर िवसंबून राज्य करायचे नसेल तर 
तू योगाभ्यास कर. तोच तलुा वाटणारी राज्याच्या धुरेचे भय दर करीलू . योगाभ्यासाने तुलाच अनेक देह धारण करतां 



येतील आिण मग तू एकटाच सवर् राज्याचा कारभार करू शकशील. मनाच्या वेगाने त ूसंचार करशील आिण अंतज्ञार्नाने सवर् 
जाणशील. मग कोणताही अपराधी िशक्षा चुकवू शकणार नाही की कुणा िनरपराध्याला िशक्षा होणार नाही. त्यासाठी तू 
भगवान द ाऽेयांना शरण जा. ” (64 – 69) 

द ाऽेयूभूंचे माहात्म्य. 
“अनसूयेच्या गभार्तून ूकटलेले ते द ाऽेय नावाचे र  स ािीच्या िशखरावर िःथत आहे. ज्याचा सवर्जण योगी र 

या नांवाने आदर करतात, ज्याच्या नामःमरणाने संसारसागर सुकून जातो, जो भ ांच्या कामासाठी िनिा सोडन िनत्य ू
जागा राहतो, आळसाचा त्याग करून योगी ज्याचे िनरंतर ध्यान करतात, ज्याचे िऽगुणातीत आचरण देवािदकांनाही न 
कळणारे आहे, जो योगसाम यार्ने भ ांचे रक्षण करतो, जो सतत आत्मानंदाने डोलत असतो, समदशर्नी महात्मेच फ  
ज्याला पाह शकतातू , तो िव ाला साक्षीरूपाने पाहणारा महात्मा द  सवाकडे सम ीने पाहतो. त्याच्या लेखी कुणी मोठा 
नाही की कुणी लहान नाही. तो भ ांचा कैवारी आहे आिण द ांचा शाःता आहेु . असे असले तरी त्याला वैषम्याचा दोष 
लागत नाही की त्याला िनदर्यी म्हणता येणार नाही. याला कारण त्याचे योगबळाने धारण केलेले समत्व हेच आहे. आई 
ूसंगानुसार आपल्या मुलाचे कधी लाड करते तर आवँयक तेव्हां त्याला मारही देते. त्यासाठी ितला कुणा िनदर्यी म्हणेल 
का. त्याचूमाणे साधंूचे रक्षण केल्याने आिण द ांचे शासन केल्याने जगिन्नयंत्या परमे राला दषण ु ू लागत नाही. उलट 
त्या गुणदोषातीत परमे राचे हे भूषणच ठरते. तेव्हा िव ाचा रचियता जो अऽीचा पुऽ झालेला आहे, जो आपल्या भ ांना 
त्याचे ईिप्सत देतो त्याचीच त ू आराधना कर. ूत्यक्ष इंिानेसु ा, त्याला जंभासुराने ःवगार्तून हाकलले तेव्हा 
ौीद चरणांचाच आौय घेतला. द ानेच त्याचे ःथान इंिाला परत िमळवून िदले. आजही इंि देवांसह रोज द ूभूंच्या 
दशर्नाला येतो, त्यांची सेवा करण्याची संिध पाहत असतो. त्यामळेुच त्याची बरोबरी कुणा करू शकत नाही आिण तो िनवध 
ःवगार्चे राज्य करत असतो. ” (70 – 79) 

ौीद ूभूंना ूसन्न करण्याचा उपाय. 
गगर्मुिन पुढे सांगतात, “अजुर्ना, पण एक लक्षात ठेव. द ूभूंना ूसन्न करणे दंकर आहेु . आपल्या देहाचा 

अिभमान धरून इंिियांचे लाड करणाढया माणसांची बुि  मिलन असते. अशा दबुर् ीना ु भगवंत कसा िदसणार आिण त्यांना 
खढया सुखाची ूाि  तरी कशी होणार? त्यांच्यापासून परमे र कायमच दर असतोू . िवषयांपासून वैराग्याच्या बळाने मन 
मागे खेचून जे ई रोन्मुख झालेले आहेत अशा शु िच  भ ांना माऽ द ूभू नेहमीच जवळ आहेत. त्यांच्यापासून तू वर 
िमळव.” (80 – 82) इथे अध्यात्मसाधनेत इंिियिनमहाचे मह व दाखिवले आहे. गीतेत भगवंतानी हेच सांिगतले आहे. 
भोगै यरू् स ानां तयापहृतचेतसां। व्यवसायाित्मका बुि ः समाधौ न िवधीयते।।2:44।। िवषयजिनत भोग आिण ूापंिचक 
ऐ यार्च्या ूा ीसाठी धमार्चे आचरण करणाढयांची बुि  ितथेच आस  असते. अशी बु ी िन यात्मक होऊ शकत नाही. 
आिण िन यात्मक बु ीिवना परमे रूाि  अशक्य आहे. “ये इंििय ज ज म्हणती। त तिच जे परुुष करती। ते त रलेिच न 
तरती। िवषयिसंधु।।ज्ञाने री 2:48)” इंिियांच्या मागे धांवणारे परुुष अगदी संसारसमिुाला ओलाडन गेल्यासारखे वाटले तरी ू
पैलथडीला लागलेली नाव एकदम उलटावी तसे परत िवषयरूपी जळांत गटांग या खातात, असे ौीज्ञाने र महाराज 
म्हणतात. परमे रूा ीच्या वाटेवर जाणाढया ूत्येक साधकाने ही खूणगाठ मनात ठेवली पािहजे हेच गगर्मुिन अजुर्नाला 
सांगत आहेत. 

द ाऽेयांची िदनचयार्. 
“ज्या द ूभूचें ःनान िनत्य गंगेतच असते, माहरके्षऽी जे िनिा करतातु , गाणगापरी ध्यान करतात, कुरुके्षऽी 

आचमन करून धोपे री भःम धारण करतात आिण कढहाडला संध्या करतात; रोज कोल्हापुरला िभक्षा मागून ते 
पांचाळे रला भोजन करतात; पंढरपूरला जाऊन ते गंधलेपन करतात आिण पि म समिुाला (िचपळणू ) सायंसंध्या करतात. 
अशी त्यांची जगावेगळी िदनचयार् आहे. ”  (83 -86) 

ौीद ाचे परमात्मःवरूप. 
“बाळा कातर्वीयार्, जो कोणी त्यांचे नुसते ःमरण करतो त्याला ते दशर्न देतात. अशा िऽभुवनव्यापी परमात्म्याच्या 

चरणी माझे दंडवत!  ज्याची लीला ौवण केल्याने कानमन तृ  होतात अशा जग ं  द ाला कोण नमन करणार नाही? 
आपल्या योगमायेच्या ारा जो ॄ देवाच्या रूपाने जगाची उत्पि  करतो, िवंणूच्या रूपाने त्याचे पालन करतो आिण 
रुिाच्या रूपाने संहार करतो आिण हे सवर् एक यानेच करून त्याला त्याच्या ठइकाणी कतृर्त्वाच्या अहंकाराचा लेशसु ा 
नसतो. जो भ ीचा भकेुला आहे. भ ीखातर जो भ पराधीन होऊन राहतो. ःवेच्छेने धारण केलेल्या देहांनी पावक लीला 
करतांना जो भ ांना कधीही दरावत नाहीु . आपली भि  करणाढयाचे योगके्षम चालिवणे हे ज्य़ाचे ॄीद पुराणे गजूर्न सांगतात 
त्या द ूभचेू तू दशर्न कर. भि भावाने सेवा करूनच त्याला ूसन्न करता येईल. नाही तर कोण कसे त्याचे मन वळव ू



शकेल? त्या द ाने वरदान िदले तरच त ूएकटाच आपल्या इच्छेनुसार ा स ीप पृ वीचे पालन करू शकशील. त्यासाठी 
आवँयक ते धैयर् तोच द  भगवंत तलुा देईल आिण त्याबरोबरच अनेक श ीसु ा देईल. मनोभावाने त्याची भ ी कर 
म्हणजे तो मुि दाता तुला स ी देईलु , जे जे त ूमनात आणशील ते ते योगूभावाने सहजच िमळवू शकशील. मा या 
सांगण्याचा आदर करून तू शीय द ाची सेवा कर!” (86 – 96) 

जगाची उत्पि , िःथित आिण लय ही परॄ ाची तटःथ लक्षणे आहेत. खरे तर परॄ  सत,् िचत आिण ्
आनंदःवरूप, अखंड, एकरस, सवर्व्यापी आहे. ही त्याची वेदांत ूितपादलेली ःवरूपलक्षणे आहेत. परमे राला आिद नाही, 
अंत नाही, िवकार नाही, कला नाहीत िकंवा िबया नाहीत ही वेदात सांिगतलेली िनषेधलक्षणे आहेत. जगत हे ःवभावतः 
अध्यासात्मक आहे. परमे राच्या अिध ानावर झालेला तो भास माऽ आहे. ा अशा जगताचा आिण परमे राचा खरे तर 
कांही संबधंच असू ंशकत नाही. पण परमे री मायेच्या ूभावाने ःवरूपाचा िवसर पडलेला जीव हे जग सत्य मानतो. त्याला 
सत्याची जाणीव करून देण्यासाठी ा जगाच्या सदंभार्त वेदांनी परमात्म्याचे वणर्न केले आहे. त्यालाच तटःथलक्षण असे 
म्हणतात. आत्मज्ञान होऊन जगदाभासच मावळला की जीवात्मा आिण परमात्मा हा भेदच नाहीसा होतो. मग या 
तटःथलक्षणांना अथर् उरत नाही. पण अज्ञानी जीवाला माऽ परमात्म्याची ओळख ा िव ाचा िनमार्ता, रक्षणकतार् आिण 
संहतार् अशीच करून ावी लागते. “भजनाय िवभेज्येते जीवे रावःयािमित भि ः”  अशी एक भ ीची व्या या आहे. भजन 
करण्यासाठी िजच्यामध्ये जीव आिण ई र असा भेद मानावा लागतो ती भि . ाच भि मागार्चा उपदेश गगर्मुिन अजुर्नाला 
करीत आहे. याच भ ीचे पयर्वसान पराभ ीत आिण आत्मज्ञानात कसे होते याचे रसपूणर् वणर्न ौीज्ञाने र महाराजांनी 
“भक्त्या मामिभजानाित यावन्य ािःम त वतः। ततो मां त वतो ज्ञात्वा िवशते तदनंतरम।।्  18:55।।” या गीतेच्या 
ोकाच्या भांयात केले आहे ते मळुातच वाचले पािहजे. याच भि मागार्चा अवलंब करायला गगर्मुनीनी अजुर्नाला सांिगतले 

आहे.  

ा गगर्मुनींच्या उपदेशाच्या अजुर्नाच्या मनावर तात्काळ आिण तीो प रणाम झाला. कारण त्याचे मन 
पूवर्संःकारांमुळे ‘अतीव पक्व’ होते. त्याच्या मनात गगर्मनुींच्या िवषयीचा कृतज्ञतेचा आिण ूेमाचा भाव सहजच उचंबळन ू
आला. “मुिनराज, आपण खरोखर धन्य आहांत. मला द ूभूंच्या ःमरणभ ीला आपण लावले हा आपला मोठाच अनुमह मी 
मानतो. राज्याची धुरा सांभाळण्याची योग्यता मला लाभावी या मा या कामनेची पूितर् करण्याच्या िनिम ाने आपण माझे 
मन द भ ीकडे वळिवले याचा मला परम हषर् होत आहे. आपण सांिगतलेले द च रऽ पुनःपुनः आठवनू माझे मन आनंदाने 
भरून येत आहे. धन्य ते अिऽमुिन! धन्य ती सती अनसयूा! ज्यांनी िनगुर्ण िनराकार परमात्मा नामरूपाला आणला. अशा 
त्या सवार्त्मक, पिवऽ द ूभनेू योगसऽ आरंभले आहे. त्यांची िदनचयार् ऐकून मी आ यर्चिकत झालो आहे. ा द ूभूचंी 
आिण देविाची भेट कशी आिण कुठे झाली? त्याने द ूभूचें दशर्न कसे घेतले? त्यांची आराधना कशी केली? तसेच त्यांचे 
मन कसे वळिवले? इंिाच्या राज्याचा अपहार जंभासुराने कसा केला? इंिाने असुरांशी यु  का केले? आिण इंिाला द ूभूंनी 
काय वर िदला? हे सवर् अ त च रऽ ऐकण्याची मला फार उत्सुकता वाटत आहेु . खरोखर भगवान शंकरही कान पसरून 
नॆतेने हे च रऽ ऐकणार नाहीत का?  गुरुदेव, मी ौ ापवूर्क ूाथर्ना करीत आहे, मला परमपावन द च रत कान भरून 
ऐकवा◌ून माझे समाधान करावे. मग मीसु ा (इंिाूमाणेच) द ूभूंना ूसन्न करून त्यांच्याकडन वरदान ूा  करीनू .” (97 
– 107) 

अजुर्नाला असे बोलतांना ऐकून गगर्मुनींना आपल्या उपदेशाचा उ म प रणाम झाल्याचे समजून समाधान वाटले 
आिण मनात ौीद ाचे ःमरण करून त्यांनी अजुर्नाच्या ू ांची उ रे देण्यास आरंभ केला. (108) 

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मंथाचा चौथा अध्याय इथे पणूर् झाला. तो ौीगुरुचरणी समिपर्त 
असो   

     
 

 
     
  

 
 



श�गण�शदतग	रभ�  नम�।

ब�ध दतम�ह�त���च�.
ड!. व�स$द%व व�'कट%श द%शम$ख.1

अध��� 3 र�.
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ज0भ2स	र2च� स7ग287र चढ2ई 

7�दधम28 ग	रज� शशष� स0द>पक2ल2 मCणत2त, ' गग8म	नन र2ज2 अज	8न2ल2 प	ढ� स20गG ल2गल�, “पG7H 
पIथ7�तल27र एक ज0भ2स	र न2072च2 दLत� र2C2त Cत. त�2न�  पIथ7�च�2 स78 र2ज20न2 जज0कG न भGम0डळ2च2 
त2ब2 घ�तल2. त ज	ल	म� सम2ट अजज0क� Cऊन सत2 ग2ज7G ल2गल2. पण त�7ढ�2न� सम2ध2न न Cऊन 
त द�720न2 जज0कG न स7ग28च� र2ज� शमळव7ण�2च2 व7च2र कर ल2गल2. त�2स2ठ^ त�2न� आपल2 एक दGत 
द�7र2ज इ0द2कड� प2ठ7ल2. द�720न� त�2च2 पसत27 न2क2रल�27र त�2न� स7ग287र चढ2ई करण�2च� त�2र> 
क� ल>. आपल�2 दLत� सLन�2च� जम72जम7 करन त स7ग287र च2लGन ग�ल2. द�720न� C� 7त8म2न इ0द2ल2 
कळव7त20च तC> आपल� सLन� घ�ऊन ज0भ2स	र2श� �	द कर0  ल2गल2.  त�2 घनघर �	द2त इ0द2च�2 
स2मथ�28प	ढ� स	र72त�ल2 दLत�20च2 टटक27 ल2ग�न2.  द�720न� दLत�20च2 मठ�2 पम2ण20त स0C2र क� ल2. 
दLत�स�न�त पळ2पळ स	र झ2ल�ल> प2CGन ज0भ2स	र2न� त�20न2 प�तपG78क स27रल� आणण त द�7स�न�श� 
दन C2त कर2�ल2 सरस27ल2.  त�2न� आपल�2 सLन�2च�2 आघ2ड�7र ज2ऊन व7व7ध शस20न� द�720न2 
झडपGन जज8र करन सडल�. त�2च�2 Cलल�2ल2 पनतक2र न करत2 आल�2न� द�7 म2घ2र घ�ऊ ल2गल�. त� 
प2CGन इ0द ऐर27त27र बसGन आपल�2 7ज2न� दLत�स�न�च� क0 दन कर ल2गल2. अस0ख� दLत� मर ल2गल�; 
क	 ण2च� डकo फड, क	 ण2ल2 72Cन27रन ख2ल> प2ड, क	 ण2च� C2तप2� तड अश2 भ�0कर पक2र� दLत�20च2 
स0C2र करन त�2न� ज0भ2ल2C> 7ज2घ2त2न� मGजचr8त क� ल�. पण त मC2शGर ज0भ लग�च स7त�ल2 स27रन 
प	नC2 �	द2ल2 उभ2 र2टCल2. नव�2 जम2न� लढGन इ0द2ल2 जज8र कल�, स78 द�720न2 पळ7Gन ल27ल� आणण 
अश2 र>त�न� त व7ज�� झ2ल2.  अमर27त�च2 त2ब2 घ�ऊन स7त� इ0दपद27र बसल2.  द�720न2 स7ग28तGन 
C2कG न ल27Gन टदकप2ल20च� अधधक2रC> आपल�2कड� घ�तल�.   द�720च� फ20क2फ2क झ2ल>.  जजथ� क	 ठ� द�7 
ज2त�ल नतथ� त�20न2 ग2ठG न दLत� त�20च�27र Cलल� कर ल2गल�.  श�7ट> आपल� ज�7 72चव7ण�2स2ठ^ 
द�720न� म�र प78त2च�2 एक2 ग	C�च2 आसर2 घ�तल2. 1 – 16

दL7� आणण आस	र> स0पद2.
द�72स	र स0ग2म2च�2 अन�क कथ2 पथ�2प	र2ण2तGन आपण 72चत.  अन2टदक2ल2प2सGन कश�प 

ऋष�0च�2 टदनत आणण अटदनत �2 दन पत�20च�2 म	ल20त C> �	द� च2लG आC�त.  दLत� मCणज� टदनतप	त 
�20न2 अस	र अस�C> मCटल� ज2त�.  श�मदग7द�त�त 16 व�2 अध�2�2त द�720च�2 आणण अस	र20च�2 
मन7Iत�0च� 7ण8न आल� आC�.  दL7� स0पत�च� 7ण8न अस� आC�.  अभ�0 सत7स0श	वदर28न�गव�7जसथनत�। 
द2न0 दम0 च �रश स72ध�2�सतप आज87म �।।1।। अटC0स2 सत�मकधसत�2ग� श2जनतरपLश	नमम �।। 2।। 
त�ज� कम2 धIनत� श�चमदC न2नतम2नत2। भ7जनत समपद0 दL7�मशभज2तस� भ2रत।।3।। अभ� मCणज� 
क	 ण2च�C> कक0 72 कश2च�C> भ�नत न 72टण�;  सत7स0श	वद मCणज� मन2च� श	दत2 कक0 72 प2म2णणकत2, 
न�कo;  र2न�गव�7जसथनत मCणज� श2स2च�2 र2न2च� आणण �ग2च� आ7ड;  द2न मCणज� �ग� 
व�कoल2 �ग� क2रण2स2ठ^ �ग� 7सत	 कणत�2C> अप�क�व7न2 द�ण�;  दम मCणज� इ0टद�20च2 ननगC, 
स0�म;  �र मCणज� श2स20न� घ2लGन टदल�ल� द�720स2ठ^,  वपतर20स2ठ^,  ऋष�0स2ठ^,  म2न720स2ठ^,  म2न7�तर 
ज�720स2ठ^ कर27�2च� कम�;  स72ध�2�  मCणज� 7�द,  समIनत,  प	र2ण,  स0त72ङ� इत�2द>0च� 72चन तस�च 
जप;  तप मCणज� श�त-उषण,  तC2न-भGक इत�2टद द0द� सCन करण� तस�च मन2च� एक2गत2 कक0 72 
आध�2जतमक धच0तन2ल2स	द2 तप मCणत2त;  आज87 मCणज� मन2च� ऋज	त2 कक0 72 सरळपण2;  अटC0स2 
मCणज� क	 ण2ल2C> द	�ख न प�चव7ण�2च� 7Iत�,  'शर>र-72च2-म2नस�। जग2धच�� स	खद�श�। र2C2टण� त� 
अटC0स�। न207 ��थ।।'  स0त र2न�शर;  सत� मCणज� कणत�2C> क2रण2न� खट� न बलण�,  स78द2 खर� 
बलण�; अकध मCणज� मन2व7रद गष� झ2ल�2 तर> धचत2च2 कभ न Cण�; त�2ग मCणज� द	सऱ�2च�2 
1  Email ID: Vasudeo@gmail.com
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स	ख2स2ठ^,  द�श2स2ठ^ कक0 72 एख2द2 च20गल�2 क2�28स2ठ^ आपल�2 स0पत�च2 ननरप�क व7नन�ग करण�; 
अपLशGन� मCणज इतर20च� नन0द2 न करण�;  द�2 मCणज� द	सऱ�2च�2 द	�ख2न� धचत द7Gन त�20न2 स2ह 
करण�2च� प7Iत�;  अलल	पत2 मCणज� Cव�2 असल�ल�2 व7ष�20च�2 स2जननध�2तC> इ0टद�27र त2ब2 
असण�;  म2द87 मCणज� 72गण�2-बलण�2त�ल आणण मन2च2 मऊपण2;  अच2पल� मCणज� शर>र आणण 
मन2च�2 च20चल�2च2 अभ27;  त�ज मCणज� त7च�च� चक2कo न2C> तर व�ककमत72च2 पभ27;  कम2 
मCणज� द	सऱ�2च�2 अपर2ध2च�2 पनतशध2च�, बदल�2च� 7Iत� नसण�; धIनत कक0 72 धL�8 मCणज� पनतकG ल 
पररजसथत�त शर>र2च� आणण मन2च� उभ2र> टटकव7ण�;  श�च मCणज� म2त�,  प2ण� इत�2द>न� शर>र 
स7चr ठ�7ण� आणण क2म,  कध,  लभ,  मC,  मद,  मतसर आणण द0भ C� मल मन2तGन क2ढGन ट2कण�; 
अदC मCणज� 'क	 ण2C> जज72च2 न घड मतसर। C�धच 7म8 स7�शरपGजन2च�' (स0त त	क2र2म); न2नतम2नत2 
स7त�च�2 मठ�पण2व7ष�� फ2र अप�क2 नसण�, आपल�2ल2 लक2न� म2न द272 अस2 Cव�2स नसण�. 

  दमभ दप�शभम2नश कध� प2रष�म�7 च। अर2न0 च2शभज2तस� प2थ8 समपदम2स	र>म �।।16:4।। 
दमभ मCणज� स7त�च�2 धम28च�, प	ण�2च�, सतकम28च�, जपतप2च� पदश8न; दप8 मCणज� स7त�च�2 स0पत�च2, 
7Lभ72च2 ट�भ2 शमर7ण� कक0 72 बड�ज27;  अशभम2न (अनतम2न अस2C> प2ठ आC�)  मCणज� आपल�2 
असल�ल�2 72 नसल�ल�2 मठ�पण2च2 अC0क2र;  कध मCणज� आपल�2 मन2स2रख� न झ2ल�2न� Cण2र2 
मन2च2 कभ;  प2रष� मCणज� उदट,  टचGन,  ल2गट आणण ननष	 रपण� बलण�;  अर2न मCणज� 
7सत	जसथत�च�2 व7पर>त कलपन2 करन त�च खर� म2नण�.  C� ग	ण कक0 72 द	ग	8ण ज�20च�2त जनमज2तच 
आC�त त� आस	र> स0पत�च� धन� आC�त अस� भग72न स20गत2त. दL7� स0पत�च�2 त	लन�त आस	र> स0पत�च� 
7ण8न थड� स0ककप असल� तर> दL7� स0पत�त�ल ग	ण20च�2 उलट ग	ण20च2 सम27�श त�20त करत2 ��ईल. 
उद2Cरण2थ8 कध2पम2ण�च दC, अनतम2नत2, ललGपत2, पLशGन� इत�2टद ग	ण आस	र> स0पत�च�च आC�त.

7र>ल व77�चन27रन C� लक2त ��ईल कo दL7� आणण आस	र> �2 दन प7Iत� आC�त.  �2 दन 
प7Iत�त न�Cम�च द0द च2लG असत�.  जग2त ह2 दन प7Iत�न� पभ2व7त व�कक,  सम2ज,  द�श आणण स0घ 
परसपर20श� झगडत असत2त.  त�2चपम2ण� म2न7� मन20तC> ह2 दन प7Iत�0च� �	द च2लGच असत�.  स0त 
त	क2र2म20च�2 शबद2त स20ग2�च� तर 'र2त0टदस आमC2 �	द2च2 पस0ग। अ0तब28ह जग आणण मन.' 
प	र2ण2त 7ण8न क� ल�ल�2 स0ग2म20च�2 कथ20च2 म	ख� उद�श� आपल�2ल2 ह2 प7Iत�0च� स7रप� �थ2थ8त�न� 
कळ27�त आणण आपल�2 मन2त�ल आस	र> प7Iत�0च� दमन करन दL7� स0पत�च2 पररपष करण�2स 
त�2च� स2ह वC27� C2च आC�.  C� ध�2न2त ठ�7Gनच आपण ह2 गष�तGन बध घ�ण� आ7श�क आC�. 
ग�त�तच प	ढ� सपष क� ल� आC� कo दL7� स0पद2 मक2ल2 क2रण Cत� आणण आस	र> स0पद2 ब0धन2ल2 
क2रण Cत�. (दL7� स0पटदमक2� ननब0ध2�2स	र> मत2।।16:5।।)  7�द20तपण�त र2न�ग2च�2 अधधक2र2स2ठ^ 
ज� स2धनचत	ष� आ7श�क अस�त त�2त दL7� स0पत�च2 स0गC मCत72च2 आC�. 

ज0भ2स	र2च� तप.
ज0भ2स	र C2 तर पIथ7�7रच उतपनन झ2ल�ल2 आC�.  परम�शर2च�2 �2 सIष�त स78 ज�720न2 

कम28न	स2रच गनत आC�.  आपण क� ल�ल�2 कम8स0च�2तGनच आपल2 न72 जनम ननजशत Cत. 
प	ण�कम28च�2 त2रतम�2न�च द�7, र2कस इत�2टद �न� शमळत2त. त�2न	स2रच बल, ब	वद, आ�	, भग, �श 
ह2 स72�च� म2त2 ननजशत Cत�.  द�72मध��स	द2 प	ण�2च�2 पम2ण2त कम�-ज2सत अधधक2र,  भग इत�2टद 
शमळत2त.  नतथ� स2म�72द2ल2 727 न2C>.  100 अशम�ध करण2र2च इ0द Cत.  त�2चपम2ण� व7शशष 
प	ण�कम2�च�2 स0गC2न� टदकप2ल2टद पद� ज�720न2 शमळत2त. क� 7ळ आपल�2प�क2 अधधक बल72न, स0पनन 
कक0 72 अधधक2र> आC� मCणGन क	 ण2च2 तर> दC करण�,  त�2च�2 स0पत�च2 लभ धरण�,  त�2च2 पस0ग� 
घ2त करन त�20च2 अपC2र करण� ह2 स78 आस	र> प7Iत� आC�त.  त�2न	स2रच ज0भ2न� आपल�2 
स2मथ�28च2 व7नन�ग क� ल2 मCणGनच त अस	र ठरत. इ0दपदच शमळ72�च� तर त�2ल2C> श0भर अशम�ध 
करत2 आल� असत�.  पण तस� करण�2इतक2 स0�म 7 ध�र C� दL7� स0पद�च� ग	ण त�2च�2कड� नसल�2न� 
त�2न� बल2च2 द	रप�ग करन द	सऱ�2च�2 Cकक2च� पद टCसक27Gन घ�ण� त�2न� पस0त क� ल�.  इ0द2च�2 
7ज2ल2 न ज	म2नण2र� स2मथ�8 त�2न� भग72न श0कर20कडGन आपल�2 तप2च�2 पभ272न� शमळव7ल� Cत�. 
त�2च2 प	ढ� उलल�ख आC�.  �2च2 अथ8 अस	रC> तपश�28 करत2त.  पण त�20च� तपC> आस	र>च असत�.. 
आतमस0भ2व7त2� सतबध2� धनम2नमद2जन7त2�। �जनत� न2म�रLसत� दमभ�न2व7धधपG78कम �।।16:17।। 
आपल�2च मठ�पण2च2 ट�भ2 शमर7�त,  धनद20डग�पण2न�,  औदत�पGण8 7त8न2न�,  व7ध�च2 फ2रस2 व7च2र न 

2



करत2 क� 7ळ न272प	रत2च �र,  अन	ष2न कक0 72 कम8 त� करत2त.  17 व�2 अध�2�2त र2जस 7 त2मस 
तप20च� 7ण8न आC�. सतक2रम2नपGज2थ� तप दमभ�न चL7 �त �। कक�त� तटदC पक0  र2जस0 चलमध	7म �।।
17:18।। आपल2 उद उद वC272, लक20त म2नम2न�त2 शमळ27� मCणGन ग2ज272ज2 कर>त ज� तप क� ल� 
ज2त� त� र2जस C�. अश2 तप2च� फळ त2तप	रत� आणण अजसथर असत�. त�2चपम2ण� क2C> तर> व7पर>त 
कलपन�न�,  स7त�ल2 त2प करन घ�ऊन,  इतर20च�2 न2श2स2ठ^ क� ल�ल� तप त2मस मCटल� आC�.  मGढगC�ण 
आतमन प�ड�2 कक�त� तप�। परस�तस2दन2थ� तत2मसम	द2हतम �।। 17:19।। प2�� अस	र,  द2न7,  दLत� 
आटद अश2 पक2र� तप करत2न2 आढळत2त.  टCरण�कशशप	,  र27ण,  क	0 भकण8 इत�द>0च�2 तप20च� 7ण8न� 
बC	त�क20च�2 पररच�2च� आC�त.  ज0भ2स	र2न� स7ग28च�2 प2प�करत2 अस�च तप क� ल�.  भग72न श0कर20न� 
त�2ल2 7रC> टदल2.  त�2च�2 बळ27रच त�2न� क2C> क2ळ स7ग287र सत2 ग2ज7ल> आणण इ0द2टदक 
द�7त20न2 पर2ग0द2 क� ल�.

दतपभGन2 शरण ज2ण�2च2 बICसपत�0च2 उपद�श.
अख�र �2 बबकट पररजसथत�तGन म2ग8 क2ढण�2स2ठ^ द�7गण ग	र बICसपत�न2 शरण ग�ल�.  द>न 

आणण द	�ख2त	र झ2ल�ल�2 द�720न� आपल> द	र7सथ2 ग	र0 न2 नन7�दन क� ल>.  त� मCण2ल�,  “आमच� शतG 
आमC20ल2 7रचढ झ2ल� आC�त.  आमC> त�20च�2प	ढ� ननब8ल झ2ल आC.  आमच� ब	वद खचल> आC�. 
आपणच आमC2ल2 �20तGन ब2C�र पडण�2च2 उप2� स20ग272.”  बICसपत�न� इ0द2च� समजGत घ2तल>.  त� 
मCण2ल�, “ज�2 ज�2 7�ळ� ज� ज� घड2�च� त� घडतच असत�.  दL72प	ढ� क	 ण2च�C> च2लत न2C>. आत20 त	मC> 
ल7कर सह2द> प78त27र ज2. नतथ� अबतप	त भग72न दत2त�� र2Cत2त.” तप C�च धन असल�ल2 त दत 
परम2तम2 शरण2गत20च� रकण करत. त द>न20च2 आश� असल�ल2 पभGच आपल�2 कI प2कट2क2न� त	मच� 
द	�ख दGर कर>ल. पण ध�2न2त ठ�72, ज धL�28न� त�2च� स�72 करत त�2च�27रच त कI प2 करत. त�वC2 
स�72भ27 ध2रण करन त	मC> त2तक2ळ सह2द>च�2 72ट�ल2 ल2ग2.  17  22 –

शद2 आणण सबGर>.
“क2ल�न	कG ल� पत�प� न2 स7L� सनदश �	ज�त�।"  अस� श�स72म� मC2र2ज20न�च टदस2Cस� 

ग	रचररत2त मCटल� आC�.  अन	कG ल क2ळ अस�ल त�वC2 आप इष जम2 Cत2त;  पनतकG ल क2ळ20त म2त 
स2ध	,  स0त,  ग	र �20च2च आश� असत.  त�2पम2ण� द�720न� आपल�2 स0कटक2ळ� ग	र0 कड� ध207 घ�तल> C� 
ठ^कच झ2ल�.  आपल2 च20गल2 क2ळ असत त�27�ळ� त� आपणच आपल�2 कम28न� शमळ7ल� आC� 
ह2व7ष�� आपल�2 मन2त �जतक0 चतC> श0क2 नसत�.  तच क2ळ बदलGन 72ईट झ2ल2 कo म2त आपण 
दL72ल2 बल ल27त.  पण C� दL7स	द2 आपल�2च कम28च� फळ आC� C� ग	र0 न�च स20ग27� ल2गत�.  अश2 
7�ळ� स2ध	स0त आणण ग	र परम�शर2ल2च शरण ज2ण�2च2 उपद�श करत2त आणण परम�शर2च� कI प2 
स0प2दन करण�2च2 म2ग8C> द2ख7त2त. गग8म	न�न� अज	8न2ल2 आणण आत2 बICसपत�न� इ0द2ल2 त�च 72ट 
द2खव7ल> आC�.  ईशरप2सन�त ननष2,  धL�8 आणण धचक2ट> �20च� मCत7 दघ20न�C> द2ख7Gन टदल� आC�. 
'त	क2 मCण� न2C> च2लत त2तड�,  प2प क2ळघड� आल�2व7ण�'  C� स0त7चन तस�च शद2 आणण सबGर> 
�20व7ष��च2 स2ईब2ब20च2 आगC C�च स20गत आC�त.

कI प2ळGपण� स7लप ध2ररष प2C�.
ग	र0 च� आर2 घ�ऊन इ0द2टदक द�7 लग�च ननघGन सह2द>च�2 शशखर27र श�दतपभG0च�2 आशम2त 

आल�.  स72�न� त�2 भग70त2ल2 स2ष20ग पणणप2त क� ल� आणण त� आज2न	ब2CG,  बतभ	7नमनCर,  अतक�8 
(मन-ब	द�ल2 अगचर) मGनत 8 डळ�20त स20ठ7Gन घ�तल>. व7कशसत कमळ2स2रख� त� पसनन म	ख, श0ख2च�2 
आक2र2च2 त�न र�ख20न� अ0ककत क0 ठ आणण त� कमन�� द�C2कI नत प2CGन त�20च� मन अम2प स	ख2न� 
भरन ग�ल�.  त�2 7�ळ� दतपभG0न� एक2 स	0दर �	7त�ल2 म20ड�7र घ�तल� Cत� आणण प�मभर2न� नतल2 
क7ट2ळGन नतच� त� 72र072र च	0बन घ�त Cत�. अनघ मCणज� ननषप2प (अप2पव7द) अश2 त�2 दत2न� त�2 
अनघ2 न272च�2 स�ल2 ज7ळ घ�तल� Cत� आणण ध	0द आणण आसक Cऊन नतल2 मदप2न2च2 आगC 
कर>त Cत�.  त�20च� C> अ7सथ2 प2CGन द�720न� द	रनच त�20न2 प	नC2 स2ष20ग नमसक2र घ2तल2 आणण 
ननमGटपण� एक2 ब2जGल2 उभ� र2टCल�.  पण दत20न� म2त त�20च�2कड� अजजब2त लक टदल� न2C>.  द�7गण 
म2त एक2गधचत2न� दतपभG0कड� पC2त,  त� च2लG ल2गल� कo च2ल27�,  उभ� र2टCल� कo उभ� र2C27�,  प	न�प	न 
नमसक2र कर27� अश2 र>त�न� स�72 कर>त Cत�. अस2 खGपस2 क2ळ ग�ल2 पण दत2न� न2 त�20च� दखल 
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घ�तल> न2 त�20च� व7च2रपGस क� ल>.  त�2म	ळ� ननर2श आणण णखनन झ2ल�ल� द�7 मनमन आपल>च 
ननभ8तस8न2 कर ल2गल�.  “आमच2 धधकक2र अस.  आमच�2ज7ळ न2 तप2च� स2मथ�8 आC� न2 
भ27भकoच�!  मCणGनच भकरकक दतपभG आमच� उप�क2 कर>त आC�त.!!  अस.  आत20 आमC> दतपभG0च� 
कI प2 Cईप��त Cलण2र न2C>. मग आमच� द�C इथ�च पडल� तर> ब�Cतर.” अस2 दढ ननश� करन त�20न� 
आपल> स�72 न�ट2न� च2लG ठ�7ल>. 23  32– .

ईशर आपल�2 �गम2��च�2 आश�2न� स7�चr�न� नतच�2 अधधक2रकक�त ��त.  त�27�ळ�C> त�2च� 
स78त0तस72त0त�,  कत	8मकत	8मन�थ2कत	8म � स2मथ�8 अक	0 टठत असत�.  म2��च� नन�म ककतपत प2ळ2�च� C� 
क� 7ळ त�2च�2 इचr�7र आC�. श�दतपभG0च�2 ह2 म2न7� मन2ल2 स0भम2त ट2कण2ऱ�2 ल>ल20व7ष�� आपण 
�2आध�च व7च2र क� ल2 आC�.  द�720च�2 ��ण�2च� क2रण त�20न2 म2C>त Cत�.  त�20न2 प2CGन न 
प2टCल�2स2रख� करण�2त �20च�2 धL�28च�2 पर>क�च2च C�त	 Cत2.

'  भग72न स78र आC�त.  सगळ�20च�2 मन2तल� ज2णत2त.  अस� आC� तर मग त�20न2 पर>क2 
पC2ण�2च� क2� आ7श�कत2 आC�?'  अस2 पश स2Cजजकच मन2त ��त.  ईशर स72�त�28म� आC�.  स72�च� 
हदत त�20च�2CGनC> च20गल� त ज2णत,  C� खर�च आC�.  तर>C> आपण बऱ�2च भक20च�2 कथ2 ऐकत2न2 
त�20च�2 अनत कठर पर>क2 द�720न� घ�तल�2च� ऐकत,  72चत.  ह2च� क2रण अस� आC� कo परम�शर2ल2 
भक27र ज�वC2 कI प2 कर2�च� असत� त�27�ळ� त�2 भक2च�च अदष त�2ल2 पनतब0ध कर>त असत�. 
भक2च�2 त�2 पनतकG ल कम28च2 अडसर दGर करण�2च� पकक�2 मCणज�च त�2च� पर>क2 C�.  C> 
परम�शर2ल2 भक2च�2 भ272च� ख2त� पटव7ण�2स2ठ^ नसत�. द�72ल2 भक2च2 भ27 उतम अ7गत असत. 
पण सIष�च�2 ननशम8त�च�2 म	ळ2श� ज कम8शसद20त आC� त�2च�2 कक�तच शक� त ईशर2च� क2�8 
च2लत असत�.  त�2ल2 कम8गत�च� नन�म ब0धनक2रक नसल� तर> म2��च�2 प20त2त असत20न2 म2��च� 
द0डक स2ध2रणत� त मडत न2C>. त�7ढ�2स2ठ^ त�2 पनतकG ल कम28च2 भग त�2 भक2ल2 कक0 72 भक20न2 
भग7Gनच स0प7272 ल2गत.  C� आपल�2ल2 सकI दश8न� ककत�C> कठर 72टल� तर> भग70त त� द�2द8 
धचत2न� कर>त असत2त.  मCणGनच समथ2�न� स20धगतल� आC�, “सद2स78द2 द�7 सनन�ध आC�,  कI प2ळGपण� 
स7लप ध2ररष प2C�।।"  C2च अन	भ7 इथ� इ0द2टदक द�7त20न2 आल2 आC�.  अश2 र>त�न� प2रबधदष20च2 
ननचर2 Cत असत20न2 स2Cजजकच भक2च2 भ27 दढ Cत असत.  जसजस2 भ27 पकक2 Cत ज2त 
तसतस2 परम�शरकI प�च2 कण ननकट ��त असत. 

द�720च� व7न7ण�.
त�20च2 भ27 आत20 दढ झ2ल2 आC� अस� ज2णGन दतपभG0न� त�20च�2श� बल2�ल2 आर0भ क� ल2. 

“अर�! इ0द2टदक द�720न, त	मC> स7ग8 सडGन इथ� कस� आल20? आणण त	मच� च�Cर� अस� स	कल�ल� क2 आC�त? 
त	मच2 क	 ण� पर2भ7 तर क� ल2 न2C> न2?” भग70त2न� व7च2रण2 क� ल�27र द�720न2 C2�स� 72टल� आणण 
त� स20गG0 ल2गल�, “द�72धधद�72,  आपण स78र आC20त.  आपल�2ल2 स78 ठ2ऊकच आC�.  ज0भ न2072च2 दLत� 
त�2ल2 शमळ2ल�ल�2 ऐश�28न� उनमत झ2ल2 आC�..  त�2न� श0कर20च� उप2सन2 करन शमळ7ल�ल�2 
स2मथ�28न� आमच2 स7ग8 टCर27Gन घ�तल2 आC�. नतथ� आत2 दLत� र2C2त आC�त. आमच� �रभ2गC> तच 
भगत आC�.  आमच� स78 अधधक2रC> त�2न� टCर27Gन घतल� आC�त.  श0कर20च�2 7र2च�2 पभ272न� 
त�2च�27र शस� च2लत न2C>त.  त अजज0क� झ2ल2 आC�.  आत20 आमC> क2� कर27�?क	 ठ� ज27�?  C� 
परम�शर2,  आत2 आमC2ल2 त	मच2च एक आध2र आC�.  अणखल बह20ड2ल2 कण2ध28त ज2ळGन ट2कण� 
आपल�2ल2 सCज शक� आC�. एक2 दLत�2च� प2ररपत� करण� आपल�2ल2 क2� अ7घड आC�?  भग70त2, 
आत20 उश�र ल27G नक2.  आमC> पदभष Cऊन द>नपण� स7ग8 सडGन भGतल27र स0च2र कर>त आC. 
आपल�2 ह2 द2स207र कI प2 कर2. आमC> त	मच� भक आCत. आमC2ल2 द	सर> क2C>च गनत न2C>. मCणGन 
आमC> आपल� चरण धरल� आC�त.  द�270त Cऊन आमच� रकण कर2. ह2 द	�ख2प2सGन आमC2ल2 आत2 
सड72.“ 33 -42.

दत2त��20च� कG ट बलण� आणण द�720च� उतर.
�27र दतपभG खदखद2 C0सG0 ल2गल�.  त� मCण2ल�, “द�720न!  त	मC2ल2 टदसत न2C> क2?  स�च� उष� 

ख2ऊन म� भष झ2ल आC�. नतच�2 उष�2 मद2च�2 स�7न2न� म� दGवषत झ2ल आC�. अस2 म� मद2सक 
C�,  म2झ2 म2झ�27र त2ब2 न2C>.  C> म2झ� जसथनत प2CGनC> त	मC2ल2 म2झ�2प2सGन क20C> ल2भ Cईल 
अस� 72टत�? उग�च त	मC> इथ� ��ण�2च� कष घ�तल�. इथ� 7�ळ 72�2 घ2ल7ण�2प�क2 त	मC> ल7कर द	सऱ�2 
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क	 ण2 �ग� प	रष2कड� ज2.  पC2 न2,  स�च2 स0ग पतन2ल2 क2रण Cत.  स�श� स0भग क� ल�2न� भ�0कर 
द	�ख2ल2 स2मर� ज27� ल2गत�.  म� तर नतच� उजचrष वपऊन भष झ2ल.  आत20 धम28धम28च� आणण 
प2पप	ण�2च� च2ड नसण2ऱ�2 म2झ� प	ढ� क2� गनत Cईल कण ज2ण�? ” C� दत2च� बलण� ऐकG न द�720न2 
ग	र बICसपत�0च2 उपद�श आठ7ल2.  दतपभG0च� बलण� कG ट आC� C� ज2णGन द�720न� प	नश त�20न2 70दन 
करन बल2�ल2 आर0भ क� ल2.  “आपल� बलण� �थ2थ8 आC�,  मC2र2ज!   आपल�2 म20ड�7र>ल C> स� 
आपल> �गम2�2च आC�. C� स78 जगत �2 म2��न� रचल�ल� असल�2न� नतच� उजचrषच आC�. आपल2 अ0श 
असल�ल2 ज�7 त�2च�2 स0पक28न� आपल�2 सजचचद2न0दस7रप2प2सGन भष Cत.  मC आणण पम2दरप� 
मद2च2 स72द घ�ण2ऱ�2 ज�72च� त�च गनत आC�.  आपण तर स78त0तस7त0त ईशर आC20.  आपल�2ल2 
कणत�2च प2प2च2 - अघ2च2 सपश8स	द2 Cत न2C>. अश2 अनघ2च� - आपल> शकक C> अनघ2 आC�.  C> 
व7द2 म2�2 आपल�2प2सGन अशभनन आC�.  सG�28च2 पक2श ब2हण आणण च20ड2ळ अश2 स72�न2च सपश8 
करत त�2च2 त�2ल2 व7ट2ळ Cत क2�?  तस�च आपल�2ल2 प2प कक0 72 प	ण� दनC>C> शलप Cत 
न2C>त. ज�7भ272ल2 प2प झ2ल�ल�2 ज�720स2ठ^ धम28धम28च� व7ध2न आC�. आपल�2 अन	गC2न� आतमर2न 
झ2ल�ल�20च�2स	द2 प2पप	ण�2च2 नन72ड2 कण कर धज�ल? मग आपल�2 ठ2�� तर त व7च2रच अपसत	त 
आC�. ”43  52–

इतकo पर>क2 CऊनC> दत2त��20न� आपल� स7रप लग�च पकट क� ल� न2C>.  द�720च� धचतश	वद 
झ2ल> आC�.  त�20च2 भ27C> दढ झ2ल2 आC�.  मग दतपभ	 C� कड� त�20न2 क2 घ2लत2C�त?  ह2च2 अथ8 
इतक2च आC� कo द�720च� प	ण�2ई अजGनC> कम� पडत� आC�.  नतच� भरप2ई करण�2स2ठ^ त�20च�2कडGन 
आपल> सत	नत दत2ल2 करन घ�2�च� आC�. द�72ल2 सत	नत वप� असण�2म2गच� रCस� C�च आC�. 72च2 
कक0 72 मन2च�2 पल>कड� असण2ऱ�2 द�72च� कण आणण कश� सत	नत कर शक� ल?  पण तर>C> त� 
ईशर2ल2 पसनन करण�2च� एक पम	ख स2धन आC�.  कशल�	ग20त तर ईशर2च� ग	णग2न C�च स78श�ष 
स2धन आC�.  ह2 ग	णग2न2न� अम2प प	ण� ल2भत�.  अश� सत	नत त�2 द�7त20कडGन घड27� मCणGनच 
दतपभG0न� आपल> �ग�त2च नसल�2च2 द272 क� ल2 आC�. त�20च�2च कI प�न�च द�720न2 त�20च�2 बलण�2च� 
रCस� लक2त आल� आणण त�20न� त�20च�2 औपननषद स7रप2च� पनतप2दन करण2र> सत	नत करन 
त�20च� कI प2 स0प2दन क� ल>. 

दतपभG0च� द�720न2 म�रदशन.
द�720च� C� ननश�2च� बलण� ऐकG न दत मCण2ल�, “अस2 जर त	मच2 ननध28र झ2ल2 अस�ल तर मग 

धच 0त2 सड2.  त	मच� द	�ख ग�ल�च मCणGन समज2.  तस�च त	मC2ल2 उतम गत�C> ल2भ�ल.  ज2 त	मC> आत20 
त	मच�2 शतG0न2 ज2ऊन शभड2 आणण �	द करन त�20न2 इथ� घ�ऊन �2. म� त�20न2 त2तक2ळ स2मथ�8C>न 
करन ट2कत.” ह2 आश2सक बलण�2न� द�720न� दLत�207र चढ2ई क� ल>. दLत�20न� त�20न2 खGप म2र टदल2. 
द�7 पळत स	टल� आणण दLत� आपल�2 प2ठ^म2ग� ल2गल� आC�त ह2च� ख2तरजम2 कर>त त� दत2च�2 
आशम2कड� आल�. त�20च�2 म2ग27र ल2गल�ल� दLत� आशम2त आल� आणण त�20च� दष� अनघ�7र पडल>. 
त� स�रत प2CGन दLत� ल	बध झ2ल�.  क20चन आणण क2शमन� �20न2 प2CGन ज�2ल2 भ	रळ पडत न2C> त 
ज�7नम	कच ज2ण272.  जजच� स78 अ7�7 स	0दर आC�त,  डळ� कमलदल2पम2ण� व7श2ल आC�त,  म	ख 
कमलप	षप2स2रख� पफ	 लल आC�,  वपकल�ल�2 त�डल�2स2रख� ल2ल च	ट	क ओठ आC�त,  टCऱ�2स2रख� 
चमकद2र द2त आC�त,  सतन मCणज� जणG सन�2च� घड� आC�त,  अश2 अ7ण8न�� स°द�28च� प	तळ�च 
अश� त� लभस न2र> दत2च�2 म20ड�7र बसल�ल> बघGन ल2लच27ल�ल�2 दLत�20न2 नतच� अशभल2ष2 
उतपनन झ2ल> आणण त� क2म2त	र झ2ल�.  आपल�2ल2 व7न2स2�2स अस� अन	पम स�रत शमळ2ल�2न� त� 
CरखGन ग�ल�.“आमच� शतG तर द	ब8ळ आC�त.  आमच�2 म2ग� आल� तर फ	 कट मरत�ल.”  अस2 व7च2र 
करन त�20न� अनघ�ल2 दत2च�2 म20ड�7रन उचलल� आणण नतल2 आपल�2 डक�27र प2लख�त बस7Gन 
ननघGन ग�ल�. 53  65– .

अस	र20च�2 न2श2च� ब�ज� त�20च�2 आस	र> 7Iत�तच आC�त C� ज2णण2ऱ�2 दतपभG0न� त�20च�2 
स�लल	पत�च2 उप�ग त�20च�2 न2श2स2ठ^ क� ल2 आC�. 'अलल	प70' C2 दL7� स0पत�च2 भ2ग आC�. दLत� म2त 
ऐ0टद� आकष8ण2ल2 सCज भ	लत2त.  त�20न� बल2न� पळव7ल�ल2 अमIतघटस	द2 भग72न व7षणG0न� 
मटCन�च2 अ7त2र घ�ऊन अस2च त�20च�2कडGन परत शमळव7ल�2च� कथ2 पशसद आC� .  C72 असल�ल2 
व7ष� समर ��त20च ल	बध Cऊन धम28धम28च2 व77�क न र2Cण�2च2 दLत�20च2 स7भ27 त�20न2 व7न2श2कड� 
न�त. आपल�2 मन2त�ल अश2 आस	र> प7Iत�0न2 आपण थ2र2 द�ऊ न�� C2च मCत72च2 धड2 आपल�2ल2 
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शशक2�च2 आC�.
द�720च2 दLत�207र व7ज�.

C2 पक2र प2CGन द�7 एकदम सतबध झ2ल�.  त�20च�2 त�डGन अकरC> फ	 ट�न2.  दत मCण2ल�, “अC 
बघ2,  त�20न� म2झ� पत� न�ल>!  स78 प2प20त परस�च2 सपश8 C� मC2प2प आC�.  त�2न� कण2ध28त दLत�20च� 
क	 ळ नन�श�ष जळGन ज2ईल. �20न� क� ल�ल�2 ह2 मC2प2तक2च�2 कल0क2न� ह20च� स2मथ�8 आणण ऐश�8 नष 
Cऊन ज2ईल.  C� आत2 इCलक आणण परलक �20प2सGन भष झ2ल� आC�त.  C> म2झ� शकक अनघ2 
स2क2त � लकम� आC�.  नतल2 डक�27र घ�ऊन �20न� मठ^च चGक क� ल> आC�.  त� त�20च� शशर� तडGनच 
परत�ल. C� दLत� आत2 म�ल�2स2रख�च झ2ल� आC�त.  त	मC> ख	श2ल त�20च�2श� लढ2. त� त	मच�2 क� स2ल2C> 
धकक2 ल27G शकण2र न2C>त.  त	मC> क� 7ळ ननशमत म2त वC2.  ल7कर उठ2,  7�ळ ल27G नक2.  मन2त 
�जतक0 धचतC> भ� न ब2ळगत20 दLत�207र च2लGन ज2.”  �2 दतपभG0च�2 7चन27र व7श2स ठ�7Gन द�7गण 
त7�ष2न� उठल� आणण दLत�207र ध27Gन ग�ल�.  त�20न� आपल�2 शस20न� दLत�20च2 स0C2र आर0शभल2. 
पर20गन2सपश28च�2 मC2प2प2न� ननसत�ज झ2ल�ल� त� मC2मGख8 दLत� पनतक2र2स2ठ^ आपल� C2तस	द2 उचलG 
शकल� न2C>त.   त�20च� सगळ� स2मथ�8 नषप2� झ2ल�.  त�20न2 अस20च� म0तC> आठ7�न2त.  अश2 र>त�न� 
श�दतकI प�न� स78 अस	र20च2 स0C2र Cऊन द�720न2 थड�2च 7�ळ20त व7ज�श� प2प झ2ल>. अस	र20प2सGन म	क 
झ2ल�ल> अनघ2 शकक परत ��ऊन दतपभG0च�2 म20ड�7र व7र2जल> आणण प�म2न� त�20च� च	0बन घ�ऊ 
ल2गल>.  ए7ढ�20त द�7गण नतथ� ��ऊन ठ�पल� आणण स72�न� दत2ल2 स2ष20ग नमन क� ल�.  त�वC2 त�20च� 
अशभन0दन कर>त दत बलल�,  "द�7 C!  त	मC> आज दLत�20श� घनघर �	द करन मठ2च व7ज� 
शमळ7ल2 आC�.  त	मC> उभ2रल�ल�2 �2 व7ज�पत2क� न� आज धन� झ2ल2 आC2त.  आज त	मC> म2झ�2 
स�ल2 म	क करन म2झ�C> ल2ज र2खल>.  C� शGर7�र अमरC,  त	मच� ककत� उपक2र म2न27�त?  पण त� 
उपक2र परत फ� ड2�च� इचr2 म� कर>त न2C>त. त� म2झ�20तच जजरन ज27त.”66 – 82.

ज0भ2टद दLत�20न2 परस�सपश28च�2 प2प2ल2 प7Iत करन त�20च�2 स2मथ�28च� शषण करनच क2म 
झ2ल� न2C> तर त�20च2 प	र2 नन�प2त क� ल2 प2टCज� �2करत20 त�20न2 अनघ�ल2 प2लख�त घ2लGन डक�27र 
घ�2�च� ब	वद टदल> आC�. इथ� दतप	र2ण2त ख2ल>ल शक आल� आC�त.  

¸ÉÒ& {ÉnùMÉÉ%%±ÉªÉnùÉjÉÒ ºÉÎClÉMÉiÉÉÆ¶ÉÖEònùÉjÉÒ** MÉÖÁMÉiÉÉ |É¨ÉnùÉnùÉ GòÉäb÷MÉiÉÉ¦ÉÇEònùÉ SÉäiÉÂ**26**
SÉärÞùÊnù EòÉÊ¨ÉiÉnùÉjÉÒ Eòh`öMÉiÉÉ ´ÉºÉÖnùÉjÉÒ** SÉäx¨ÉÖJÉMÉÉ%¶ÉxÉ´ÉÉMnùÉ ¨ÉÚvÉÇMÉiÉÉ iÉÖ Ê¶É®úÉänùÉ**27**
iÉx¨ÉÚvÉÇMÉÉ%vÉÖxÉäªÉÆ ¸ÉÒ& ¶ÉÒ¹ÉÉÇhªÉÖiEÞòiªÉ ºÉi´É®ú¨ÉÂ** +ÉªÉÉºªÉiªÉjÉ xÉè́ ÉÉjÉ ¶ÉRÂóEòÉ ÁäiÉä ¨ÉþiÉÉä{É¨ÉÉ&**28**            
लकम� प2�2त ध2रण क� ल> तर नन72स2स2ठ^ घर शमळत�,  r2त�7र घ�तल> 7स20च2 ल2भ Cत, 

त�च ग	ह�टद�20त अस�ल तर स�ल2भ Cत,  ब2CG07र स0त2नक2रक,  हद�सथ2न� इचr2पGरक,  क0 ठ2त 
धनद2�क, म	ख2त भजन कक0 72 72च2 द�ण2र> आणण मसतक27र शशरचr�द2ल2 क2रण Cत�.  �2 मGख28न� 
नतल2 डक�27र घ�तल> आC�.  त� खधचतच त�20च� मसतक�  तडGनच परत�ल �20त क2C>च स0श� न2C>. 
त�वC2 C� दLत� आत2 म�ल�2तच जम2 आC�त.  अश2 पक2र� दतपभGन� द�720च2 व7ज� ननजशत क� ल2 आणण 
मगच त�2न2 �	द2ल2 प2ठव7ल�.  पण ज�वC2 द�7 व7ज�ध7ज2 शमर7�त आल� त�वC2 म2त आपल2 
त�2च�2श� क2C> स0ब0धच नसल�2च� त�20न� भ2सव7ल�.  द�720च�2 मन2तल2 कI तरत�च2 भ27 ज2ग7Gन 
त�20च� भकक दढ करण�2स2ठ^ C> ल>ल2 क� ल> आC� .  द�720च� उपक2र फ� डण�2च� इचr2 दतपभG कर>त 
न2C>त. त� उपक2र आपल�2तच जजरन ज27त C� त�20च� बलण� व7च2र2त घ�ण�2स2रख� आC� . र2म2�ण2त 
म2रत�र2�20न2 श�र2मच0दपभG0न� अस�च मCटल� आC�.  उपक2र20च� परतफ� ड कर2�च� तर उपक2रकत�287र 
क20C> तर> स0कट �27�, त�2ल2 कश2च� तर> गरज उतपनन वC27� अस� धच0तण�2स2रख� आC�. अस� अननष 
धच 0तन घडG न�� ए7ढ�2स2ठ^ दत आणण र2मच0द C� उपक2र आपल�2तच जजरन ज27� अस2 स0कलप 
कर>त आC�.  उपक2रकत�28ल2 आपल�2 पत�	पक2र2च� आ7श�कत2च कध� ननम28ण Cऊ न�� अभ�ष 
धच 0तन त�20त अशभप�त आC�. 

C� दत20च� बलण� ऐकG न स	रगण आश�28न� थकक झ2ल�. दत20च�2 चरण� 72र072र 70दन कर>त त� 
सदटदत क0 ठ2न� बलG0 ल2गल�.  “C� जन2द8न2,  आपल�2ल2 प	न�प	न� नमसक2र अस.  स7त�च स78 क2�8 
स0पनन करन आपण ह2 कड�2तल�2 बलण�2न� आमC2ल2 मC2त ट2कoत आC2त.  आमC2ल2 ब0धन2त 
ट2कण2ऱ�2 अजज0क� दLत�20च2 आमच�2 C2तGनच नन�प2त आपणच करव7ल2.  C> आमच� शकक नवC�. 
आमच�2 कठप	तळ�2 करन आपण सGतध2र2पम2ण� आमच�2कडGन व7ज�श� प2प करव7ल>. आमच� ब	वद 
त� क� 7ढ>, आमच� स2मथ�8 त� ककत�स�? आमच�2 मन2त तर त	झ� थड�स	द2 भकo न2C>. अस� असGनC> 
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तGच आमच� दLत�2प2सGन स	टक2 क� ल>स.  तGच खरखर स7त0त आC�स.  त	झ�2कडGन कम28च�2 दर>न� 
ब20धल� ज2ऊन म2��च�2 फ� ऱ�2त कफरव7ल� ज2ण2र� आमC> म2त परत0त आCत.  त	झ� आटद आणण अ0त 
ज2णण�2स आमC> असमथ8 आC.  त	ल2 दनC> C2त जडGन C� शर>र भGम�7र ट2कG न,  मसतक त	झ�2 
प2�27र  ठ�7ण�च आमC2ल2 शक� आC�.”  ह2न0तर त�2 स78 द�720न� अथ8पGण8 न2072न� दतपभG0च� सत	नत 
क� ल> आC�. “आमच� भ� नन72रण करण2ऱ�2,  भक20च�2 मन2पम2ण� 72गण2ऱ�2,  आपल�2 चरण� व7न�त 
झ2ल�ल�20न2 स0स2रस2गर2तGन त2रण2ऱ�2,  म2न7रप ध2रण करन त�20च�2स2रख� 7त8न करण2ऱ�2,  द�2द8 
हद�2न� स78त व7चरण2ऱ�2,  आपल�2ल2 शरण आल�ल�20च� सदL7 रकण करण2ऱ�2,   भक20च�2 धचत2च� 
चर> करण2ऱ�2 द�72, त	झ2 ज�ज�क2र! त	ल2 72र072र नमसक2र अस.” दत2त��2न� ह2 सत7न2न� पसनन 
Cऊन द�720न2 कत8व�दक र2CGन स7ग8स	ख2च2 उपभग घ�2�ल2 स20धगतल� आणण मCण2ल�,  “म� 
त	मच�27र पसनन आC�. त	मC2ल2 C72 त 7र म2गGन घ�2. म� म2झ�2 भक20च�2 सततच ननकट असत. 
त�20न2 क2� कम� आC�? ” �27र नमपण� द�720न� C2च 7र म2धगतल2 कo, "आमC2ल2 र2त0टद7स आपल> 
प�मपGण8 भकक द27�.”  मग अन2�2स स0कट2तGन स	टल�ल� त� द�7गण दतचरण20न2 70दन करन त�20च� 
धच 0तन कर>तच स7ग8भ	7न2ल2 ग�ल� आणण आप2पल�2 पद27र सथ2न2पनन झ2ल�.  आत2स	द2 आन0द 
आणण प�म2न� भरल�ल�2 धचत2न� इ0द पनतटदन �धगर2ज दतपभG0च�2 दश8न2ल2 ��त असत. 83  96– .

C�धच द2न द� ग2 द�72
द�720न� दत2कडGन 7र मCणGन त�20च�2 चरण20च� भकoच म2गGन घ�तल> C� त�20च�27र असल�ल�2 

पGण8 कI प�च� दतक आC�.  द�7 पथम आत8 Cऊन पभG0च�2 आश�2ल2 आल� Cत�.  त�20च�2 सद2727र 
पसनन Cऊन भग70त2न� त�20च� स0कट दGर क� ल�.  त�2च 7�ळ� त�20च�2 मन2त�ल भकक श	द करण�2च� 
पकक�2 च2लG Cत�.  द�720न� "C�धच द2न द�ग2 द�72,  त	झ2 व7सर न वC272।"  C� खऱ�2 भक2च� म2गण�च 
म2धगतल� आC�. C>च भकoच�2 स2धन�च� पररपGण8त2 आC�. म	कक, स0पद2, स7ग28च� 7Lभ7C> द�72च�2 भकoप	ढ� 
ग�ण 72टण� C�च भकoच� अ0नतम फळ आC�. ह2च अCLत	कo भकoच� �2चन2 श�ग	रचरण� करन आपण C� 
द�7व7ज�2च� आख�2न स0पGण8 कर �2.

अज	8न2च� दत2शम2त आगमन.
C2 कथ2भ2ग स20गGन झ2ल�27र गग8 अज	8न2ल2 मCण2ल�,  “C> त	झ�2 मन2त उदभ7ल�ल> 

दतदश8न2च� इचr2 फ2र उतम आC�.  ल7कर ज2ऊन त�20च� प2� धर. त� त	झ�2 स78 क2मन2 प	र7त�ल. 
नन�श0क मन2न� पGण8 शद�न� त�20च� प2� धर2�च2 C2 उप2� 7�द20न�च स20धगतल2 आC�. त�2न� कस2 क2C> 
अप2� Cईल?  “  गग8म	न�0च�2 भ2षण2न� अज	8न2च� मन भककभ272न� भरन आल�.  सदटदत 72च�न� त 
गग8म	न�न2 धन�72द द�त मCण2ल2, “आपण धन� आC2त.  आपण म2झ�2 हद�2त दतचरण20च� भकक 
उपजव7ल>! आत2 मल2 आर2 द27�, म� दतदश8न2स2ठ^ उतस	क झ2ल आC�. मल2 श�घ दतचरण20च� दश8न 
घड27� अस2 7र मल2 आपण द2.” गग8म	न�न� तथ2सत	 मCणत2च अज	8न2न� एकट�2न�च सह2द>च� 72ट 
धरल>. सह2द>च�2 शशखर27र प�चत20च त�थ�ल झ	ळझ	ळ 72Cण2ऱ�2 झऱ�20च�2 स7र2न�, श�तल आणण म0द 
72ऱ�2च�2 सपश28न�,  कककळ20च�2 मध	र कG जन2न�,  घनद2ट 7नर2ईन�,  पक�20च�2 ककलबबल2ट2न� मCGन 
ग�ल2.  फळ2फ	 ल20न� बCरल�ल�2 त�2 7न20त 72घ आणण ग2ई 7Lरभ27 व7सरन एकम�क20श� ख�ळत20न2 
त�2ल2 टदसल�2.   अश2 त�2 न0दन7न2पम2ण� शभण2ऱ�2 आशम2त ��ऊन त�20न� अबतन0दन दत2च�2 
चरण20च� दश8न घ�तल�. त�2 दश8न2न� उलCशसत आणण चककत झ2ल�ल�2 र2ज2च�2 धचत2च� 7ण8न द>पक2ल2 
ग	र 7�दधम28न� स20धगतल�.

प.प.श�72स	द�72न0दसरस7त� �20च�2 श�दतम2C2तम� ग0थ2च2 प2च72 अध�2� इथ� पGण8 झ2ल2. त 
श�ग	रचरण� समवप8त अस   
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श�गण�शदतग	रभ�  नम�।

ब�ध दतम�ह�त���च�.
ड!. व�स$द%व व�'कट%श द%शम$ख.1

अध���  6 व�.

ºÉ¨ÉÚ³ý ½þÉä>ðxÉÒ ¦ÉHòÒ®úºÉå* nùkÉÉ +VÉÖÇxÉ ¦Éä]õiÉºÉä* nùkÉ ¤ÉÒ¦ÉiºÉ°ü{É nùÉ´ÉÒiÉºÉä* xÉ Ê´É]õiÉºÉä +VÉÖÇxÉ**14** 
nùkÉå ¨ÉxÉÉä®úlÉ {ÉÖ®úÊ´ÉiÉÉÆ* +VÉÖÇxÉ ¤ÉºÉä MÉÉnùÒ´É®úiÉÉ* iªÉÉSªÉÉ ®úÉVªÉÉSÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ* ¹É¹`öÉvªÉÉªÉÓ ´ÉÌhÉ±ÉÒ**15** 

दत�शम�त अर$2न�च� पव%श
ग$र व%दधम�2 स'द7पक शशष��ल� �हण�ल%,  ��गभष प$त�न% आपल�� वडडल�'न� र% स�'गगतल% त%च मE त$ल� 

स�'गत आह%. अर$2न सह�द7वर ग%ल��वर त��ल� ततथ% दतपभMच�� प���च% ठस% उमटल%ल% ददसल%. वज, अ'क$ श, पत�क� 
आणण कमळ �� गचह�'नE स$श�शभत त% ठस% प�हMन अर$2न�च% मन भरन आल%, अ'ग�वर सरसरन क�'ट� आल� आणण 
ड�ळ��तMन घळघळ अशM व�हM' ल�गल%.  मन सतबध ह�ऊन इ'दद��'चE चळवळ थ�'बल7.  ब$दEल� श$दत� आल7 आणण 
अर$2न�च% अ'तब�2ह भ�न हरपल%.  आपपर द_त तनम�ल%.  ��ग��'न�ह7 अग�� अशE ह7 अवसथ� त��ल� क%वळ त�� 
प�वल�'च�� ठश�'नEच प�प झ�ल7.  प�रबध�च�� ��ग�न%च त� कस�बस� भ�न�वर आल� आणण त�� प�वल�'न� स�ष�ग 
नमसक�र करन ततथल7 म�तE अ'ग�वर घ%ऊन ततच��'त रणM नह�ऊ ल�गल�. त� आपल�� मन�शEच �हणM ल�गल�, 
"अह�! इथल7 ह7 भMशम ककतE धन� आह%. द%व�'न�ह7 द$ल2भ असण�र% दत�च% प�� ह7 तनत� ध�रण करत%. दहच��इतकg 
धन�त� क$ ण�ल� तर7 अस%ल क�?  अश� महतकi प%ल� प�त झ�ल%ल7 भMशम गवत�च�� अ'क$ र�च% र�म�'च उभवMन आपल� 
तनखळ आन'द व�क कर7त आह%."  त%वढ��त त��चE दषE त%थEल फळभ�र�न% व�'कल%ल�� वiक�'वर पडल7.  त��ल� त% 
भगवदक�स�रख%च भ�सल%. रणM क�'ह7 पMव2रनमE अह'क�र�च�� त�ठरत%न% उनमत झ�ल��च�� अपर�ध�चE शशक� �हणMनच 
ह� तम�ग$ण�न% अ'ध असल%ल� रनम आपल�� शमळ�ल� �� र�णEव%न%च ह% फळ% प$ढ% करन आपल7 श�ख�रपE मसतक% 
नमवEत आह%त. त� रमणE� पव2त अर$2न�ल� दतपभM'चE प%मभ�व�न% तनत� स%व� करण�ऱ�� एख�द� श%ष भ�गवत�स�रख� 
भ�सल�. त��च�� मन�त आल%, "भगव'त�ल� सतत क'द, मMळ, फळ% इत��द7 आह�र तस%च मध$र रल प$रववण�र� ह� 
क$ णE प%मळ,  भ�ववक भकच आह%."  अश� र7तEन% शEदतपभM'च�� व�सतव��न% प$नEत झ�ल%ल�� त�� पद%श�ल� प�हMन, 
च�'दण��च�� दश2न�न% आन'ददत झ�ल%ल�� चक�र�स�रख� हरखMन अर$2न प$ढ% तनघ�ल�.  लवकरच त��च�� दषEसम�र 
शEदत�'च� आशम आल� आणण त%थEल व%दधवनE'च�� अन$र�ध�न% प$ढ% र�ऊन त��'न% दतपभMwच% दश2न घ%तल%. 1 - 15.

गग2म$नE'च�� भडकपMण2 उपद%श�न% आणण दतपभM'च�� म�ह�त��शवण�न% अर$2न�च% मन दवEभMत झ�ल%ल% आह%. 
अश� अवसथ%त त� सहपव2त�वर आल� आणण त%थ% दतपभM'च�� परमप�वन पदकमल�'च% ठस% त��च�� दषEल� पडल%.  
गग2म$नE'च�� कथन�न$स�र त��'च��वर7ल वज,  अ'क$ श,  धवर� आणण कमल �� गचह�'नE त��ल� त��'चE ओळख पटल7.  
स�हजरकच त��च�� मन�त दतभकgच% उम�ळ% आल%.  पदहल�� अध����तच आपण �� अष स�ज{वक भ�व�'च% वण2न 
प�दहल% आह%. भडकम�ग�2वर7ल पगतEच% ह% रणM आठ म�पद'डच आह%त. ह�'च�� व�ढत�� तEवत%वरन स�धक�ल� आपल��  
आध��जतमक पगतEचE र�णEव ह�त%.  पण ह7 र�णEव ज��चE त��ल�च ह�त% ह% लक�त ठ%वल% प�दहर%.  इतर�'न� ह�  
भ�व�'चE तनखळत� कळण% शक� नसत%.   ल�क�'सम�र आपल�� भ�वभकgच% पदश2न करण��स�ठ� न�टकह7 करण�र%  
असत�त तस%च मन�द�ब2ल��न% लह�न-सह�न भ�वन�'च�� आव%ग�न% ववहळ ह�ण�र%ह7 असत�त.  ऊठसMठ सदददत ह�ण�र%, 
ड�ळ��त प�णE आणण�र%ह7 बर%च असत�त.  सव�मE ववव%क�न'द (त��व%ळच% नर�द)  शEर�मकi षण परमह'स�'च�� सहव�स�'त 
असत�'न� त%थEल भकgच�� व�त�2ल�प�त बऱ��च भक�'च% अषस�ज{वकभ�व र�गiत ह�त.  क$ णEक$ णE तर भ�व�व%श�न%  
मMजच�2त ह�त.  पण नर�दल� म�त तस% फ�रस% क�ह7 ह�त नस%.  ��च% त��ल� व_ष�� व�टMन त��न% ठ�क$ रमह�श��'न�  
एकद� ��ववष�E ववच�रल%. त%वह� त��'नE स�'गगतल%, "त$झ� आध�र म�ठ� आह%.  इतर भक थ�ड��फ�र भ�व�न% उच'बळMन  
र�त�त.  त$झ% तस% न�ह7.  तM तEव�तततEव भ�वह7 सहर ध�रण कर शकत�स." स�धक�च�� व�ढत�� गचतश$दEबर�बर 
त��च�� मन�चE ख�ल7ह7 व�ढत असत%.  त��म$ळ% त��चE भ�वन� ध�रण करण��चE कमत�ह7 व�ढत%.  ह% सव2 स�धक�'नE  
1  Email ID: Vasudeo@gmail.com
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मन�त ठ%वल% प�दहर%. आपल� आध�र आपल��ल� कळण% कठ�ण आह%. तर7ह7 आपल�� गचत�तल7 भडक आणण ईशरप%म 
ह�'च% पम�ण व�ढत% आह% कg कमE ह�त% आह% ��च% अन$म�न ज��च% त��ल� करण% शक� असत%.  फक आ'तररक 
प�म�णणकत� म�त प�दहर%. 

अर$2न�च�� सहगगर7वर पव%श करण��च�� ह� पस'ग�च% शEसव�मE मह�र�र�'नE क%ल%ल% वण2न आणण 
शEमद�गवत�तEल अकM र�च% ग�क$ ळ�त आगमन ��'त लकणE� स��� आह%.  त� पस'ग इथ% पडत�ळMन प�हण��स�रख�  
आह%.  "शEकi षण�च�� सवरप�च% आणण ग$ण�'च% गच'तन कर7त र%वह� अकM र ग�क$ ळ�च�� पररसर�'त आल� त%वह� सM�2  
असत�चल�ल� ग%ल� ह�त�.  त��व%ळE अकM र�न% र�र%मह�र�र% ज�� पद�'चE धMशल आपल�� शशर�वर ध�रण कर7त असल%ल7,  
कमळ,  �व,  अ'क$ श इत��दद गचह�'नE स$श�शभत अशE शEकi षण�चE पदगचह% प�दहल7.  त�� दश2न�च�� आन'द�न%  
उच'बळल%ल�� भ�वस'भम�न% त��च�� अ'ग�वर र�म�'च उभ% र�दहल% आणण ड�ळ% अशM'नE भरन आल% आणण 'अह�ह�!  ह7  
पभM'च�� चरण�'चE धMळ आह%' अस% �हणत त� त�� म�तEत ल�ळM ल�गल�."  (शEमद�गवतप$र�ण 10.38.25-26) 

पद�तन तस��णखलल�कप�ल- -ककर7टर$ष�तन  पद�ङत�र%ण��।  
ददश2 ग�ष% ककततक�त$क�तन  ववलककत�न�बर�व�ङक$ श�द_�।।  25।। 
तदश2न�ह�दवववiदस'भम�    प%�ण�धव2र�म�कल�क$ ल%कण�।    
रथ�दवसक'द  स त%षवच%षत  पभ�रमMन�ङत�रर�'सह�   इतत।। 26।। 
सथ�वर वiक�'च�� तस%च अच%तन पव2त�च�� दठक�णE ह% दतभक आह%त ह7 भ�वन�ह7 अर$2न�च�� मन�तEल  

भडकभ�व�च�च पररप�क आह%.
सद$रदश2न

रणM क�ट�वधE मदन ग�ळMन क%ल%ल�� प$तळ��सम�न तE ववल�भनE� मMतत2 प�हMन त��च% मन आन'दतनभ2र 
झ�ल%. ग$डघ��ल� ल�गण�ऱ�� ल�'ब ह�त�'च� त� द%ह प�हMन मन�सदहत दषE रणM त�� रप�चE अवEट ग�डE च�खEत ततथ%च 
गचकटMन ग%ल7.  टवटवEत कमळ�स�रख�� त�� म$ख�च% च$'बन घ%ऊन त�� स$'दर तनMल� आशल'गन द�व% अशE पबळ इच�� 
त��ल� झ�ल7.  त�� ग�जररव�ण�� ददग'बर मMत�त जसथर�वल%ल% मन आतमसम�धEत ब$ड�ल%ल�� ��ग��च�� वiतEस�रख% 
ततथMन परतच कफरत नवहत%.  म��%चE सE करन ततच��सह श�'ग�ररक कgड� करण�ऱ�� त�� दतमMत�ल� प�हMन 
ववव%कशMन� तथ�कगथत म$नE दMर पळMन र�त.  पण भडकप%म�न% भ�रल%ल� अर$2न म�त गग2म$नE'च�� वचन�चE आठवण 
ठ%वMन, ह� सव2 ख%ळ आह% ह7 खMणग�'ठ मन�त ब�'धMन अववचल भ�व�न% दत�चE स%व� कर' ल�गल�. 16 - 21. 

सव2 प$र�ण�त आणण स'तव�ङ��त भगव'त�च�� रप�च% वण2न करत�न� त��च�� अन$पम स�द��2च% आणण  
अवEट ग�डEच% वण2न क%ल% आह%.  शEसवEमEमह�र�र�'नEह7 शEदत�'च�� सग$ण रप�च% वण2न आस%चनक� -  जरच��कड%  
पह�त�न� तiपE ह�तच न�ह7, अस% क%ल% आह%. 'ग�ड त$झ% रप' अस% स'तवचनह7 आह%. ह% रपम�ध$�2 सव2स�ध�रण श�'ग�ररक 
क�व��त कक' व� व�ङ��त क%ल%ल�� वण2न�प%क� सव2सवE शभनन आह%.  भगव'त�ववष�E व�टण�र% ह% आकष2ण स�म�न� 
श�र7ररक सवरप�च% नसत%.  भगव'त�च% रप ह% आपल�� सजचचद�न'द आतमसवरप�च%च व�क रप असत%.  अववद%च��  
पभ�व�न% रEव�ल� आपल�� मMळ सवरप�च� ववसर पडल%ल� असत�. कम2, भडक, ��ग कक' व� ज�न �� उप���'नE रसरशE  
गचत�चE श$वद ह�त% तसतस� आतमसवरप�च� पक�श गचत�'त उरळत र�त�. ह% आतमसवरप इ'दद��'न� अग�चर असल%  
तर7 स�धक�'च�� अ'तर�'त पक�शत�'न� स�धक�ल� त% इ'दद��'च�� म�ध�म�तMन र�णवत%. ह�म$ळ%च स�धक�ल� दश�, श�व� 
इत��दद अन$भव �%त�त.  'आतम� व� अर% दषव��'  इत��दद व%दव�क��'च% ह%च गमक आह%.  स�धक�ल� �%ण�ऱ�� ह�  
अन$भव�'च� उगम त��च�� अ'त�करण�तMनच ह�त�.  त��म$ळ%च रसरस% गचत श$द ह�त र�त% तसतस� अन$भव�'च�  
ववक�स ह�त�.  परम%शर र%वह� आपल�� म��%च�� आश��न% भ�ततक रप ध�रण करत� त%वह� त��च% दश2न सव�wन�  
स�रख%च ह�त न�ह7.  तस% असत% तर क%वळ त�� दश2न�न%च सगळ��'च� उद�र झ�ल� असत�.  त��च�� भगव{व�चE  
र�णEव ह�ण% कक' व� न ह�ण% ह% प�हण�ऱ��च�� गचत�च�� अवसथ%वर आणण परम%शर7 स'कलप�वर अवल'बMन असत%.  ह%  
मह�भ�रत�तEल एक-द�न उद�हरण�नE सपष ह�ईल.  शEकi षण�'च�� शशष�ईच� व%ळE क�रव�'च�� र�ज�सभ%त द$��धन�न%  
प�'डव�'न� स$ईच�� ट�क�वर बस%ल एवढ7ह7 रमEन न द%ण��च� आपल� तनध�2र पकट क%ल�.  त%वढ��वरच न थ�'बत�  
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त��न% सव2 र�रधम�2च% स'क%त ड�वलMन शEकi षण�ल�च पकडMन ठ%वण��चE आज� आपल�� स_तनक�'न� ददल7.  त�� व%ळE  
शEकi षण�'नE आपल% ददव� रप पकट क%ल%. मह�भ�रत�'तEल वण2न�न$स�र ह% रप फक भEषम आणण ववद$र ��'न�च ददसल%.  
इतर सव2 सभ�रन त�� रप�च�� प�द$भ�2व�न% मMजच�2त झ�ल% आणण शEकi षण त%थMन तनघMन ग%ल%. त��चपम�ण% गEत%च��  
अकर�व�� अध����त अर$2न�ल� ववशरप द�खववल% त%वह� पदहल��'द� अर$2न�ल� क�ह7च ददसल% न�ह7. त%वह� भगव'त�'नE  
त��ल� स�'गगतल% "�� चम2चकMनE तM मल� प�हM शकण�र न�ह7स त%वढ��स�ठ� मE त$ल� ददव� चकM द%त�. त��'च�� ��ग%  
तM म�झ% ��गव_भव पह�."  प$ढ% अर$2न�ल�च त% सहन ह�ईन� त%वह� त�� ववशरप�च� ल�प करन प$नह� आपल% पMव2रप 
पकट क%ल%.  स�र�'श,  क�त2वE��2र$2न�ल� आणण भगव'त�'च�� भक�'न� ईशर�च�� कक' व� सद$र'च�� रप�चE रE अतनव2चनE�  
ओढ ल�गत% ततच% मMळ त�� रप�च�� श�र7ररक स�द��wत नसMन त�� भक�च�� गचतश$दEत आणण सद$र'च�� आणण 
ईशर�च�� कi प%त असत%.  अवत�र�ददक�'च�� रप�त श�र7ररक स�द�2ह7 असत%च;  पण भक�'न� ल�भववण��त त��  
स�द��2प%क� त��च�� ददव�तव�च� भ�ग मह{व�च� असत�.  ग�क$ ळ�तल�� ग�पEन� आठ वष�2च�� न'दककश�र�ववष�E  
व�टण�र% आकष2ण ह% अस%च क�मग'धह7न ह�त%.  ह% न कळ�ल��म$ळ%च आपल�� मन�त शEमद�गवत�त वणण2ल%ल��  
र�सकgड%ववष�E नसत�� श'क� �%त�त.   क�त2वE��2च�� जसथर�वल%ल�� गचत�ल� आतमसम�धEत तनमगन ��ग��च��  
गचत�चE उपम� द%ऊन शEसव�मE मह�र�र�'नE सग$ण रप�च% दश2न ह7 तनवव2कलप सम�धEच असल��च% सMगचत क%ल% आह%.

सद$रस%वन
त%वह� दत�न% अर$2न�ल� तनघMन र��ल� स�'गगतल%; तर7 त� र�त न�ह7 अस% प�हMन त��ल� म�रण��चE धमकgह7 

ददल7.  त��वरह7 अर$2न त��'च% चरण म�'डEवर घ%ऊन च$रत र�दहल�.  पततवत� सE ज��पम�ण% पतEच� म�र ख�ऊनह7 
त��चE ख'त न म�नत� त��चE स%व� कर7त र�हत% त��पम�ण% अर$2न दतपभM'चE स%व� कर7त र�दहल�.  भगव'त�च% प�� 
च$रत�'न� त��'च�� म�णक�स�रख�� त%रसवE नख�'च�� द7पEन% अर$2न�च�� गचत�'तEल तम न�ह7स% ह�ई आणण त� 
आप�आपच आतमसवरप�त तनमगन ह�ई.  दतस%व%न% त��च% अज�न सहरच म$ळ�सकट नष झ�ल% आणण 
भगव'त�ववष�Eच% प%म व�ढM  ल�गल%. ह% ब'धन क�ण बर% त�डM  शक%ल? कधEकधE दत�'नE त��ल� प���'नE ल�थ�ड�व% तर7 ह� 
शशष��तम म�त च$'बक�ल� ल�ख'ड गचकट�व% तस� त�� प���'न� धरन र�दहल�.  प�� द�बण��ख%र7र इतरह7 स%व� त� 
उतस�ह�न% कर7त ह�त�.  त��'न� हव% त%वह� मद,  म�'स,  फ$ ल�च�� म�ळ�,  च'दन�दद स$ग'धE पद�थ2,  फळ% त� तनत� आणMन 
द%त अस%.  झ�प आणण आळस ट�कM न न स�'गत� दतपभM'न� इष तE स%व� त� कर��च�.  त��'च% उरल%स$रल% ख�ऊन त� 
आपल7 भMक भ�गव��च�. 22 - 29.

ह� ओ'व��तMन अर$2न�च�� आदश2 ग$रस%व%च% वण2न आल%.  ग$रस%व� ह% म�क�च% मह�द�र आह%.  ह7 स%व� ककतE 
तनरप%क असल7 प�दहर% त��चE थ�डEशE कलपन� �%त%.  सद$र'ववष�E कक' गचतह7 ववकलप मन�त न आणत�,  आपल��  
शर7रध�रण%चEह7 पव�2 न करत� एख�द� पततवत%स�रखE (ह� दष�'त सध��च�� क�ळ�'त लक�'त �%ण% कदठण आह%)  
तनरलस स%व� अर$2न�न% क%ल7. त��न% क�� फळ शमळत% त% ततथ%च सपष क%ल% आह%. त�� स%व%न%, तनत� दतदश2न�न% आणण 
ध��न�न% त��च�� गचत�तEल मल ध$ऊन ट�कल%. �हणर% गचत�'तEल रर�ग$ण आणण तम�ग$ण ��'च� क� झ�ल� आणण 
स{वग$ण�चE वiवद झ�ल7. आपण रE स�धन� करत� तE ��ग� पक�र% च�लल7 आह% ��च% ह%च गमक आह%. आपल��  
मन�'तEल रर-तम ककतE कमE झ�ल% ��वरन आपल7 आध��जतमक पगतE ��ग� ददश%न% ह�त आह% ह% स�धक�ल�  
पडत�ळMन प�हत� �%त%. गEत%च�� सतर�व�� अध����त ह7 ववष� आल� आह%.  

आळस, झ�प आणण आह�र ह�'च� त��ग ह% द%ह�तमभ�व कEण झल��च% द�तक आह%. मE द%ह आह% ह� अन%क  
रनम�'च� अध��स सव2स�ध�रण म�नवE प�त�'नE र�ण% अशक�प�� आह%. सद$रस%वन आणण सदरकi प� ��च सतकम�wनE  
ह% स�ध� आह%. शEग$रचरण ��गगर�र ग$ळवणEमह�र�र ��'नE प.प. शEव�स$द%व�न'द सरसवतE मह�र�र ��'चE गरड%शर 
�%थ% रE स%व� क%ल7 तE ह�च श%णEचE ह�तE. शEसव�मE मह�र�र उठ��च�� आत र�ग% ह�ऊन त% झ�पल��वर ��गगर�र  
(त%वह�'च% व�मनर�व)  झ�पत असत.  शEसव�शममह�र�र�'च��सम�र त��'च�� आज%शशव�� त% बसतह7 नसत.  त��'न� ह�  
क�ळ�त उभ�न% झ�प घ%ण��चE �$डक स�धल7 ह�तE.  एकद� द$प�र7 भ�रन�तर सव�शममह�र�र�'च�� ववश�'तEच�� व%ळE  
व�मनर�व�'न� ड$लकg ल�गल7.  सव�मशममह�र�र ववश�'तEन'तर आल%ल�� पत�'न� उतर% द%त असत.  व�मनर�व�'च��  
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ऴळणद�रअकर�म$ळ% ह% क�म त��'च��कड% अस%.  त�� ददवशE सव�शममह�र�र�'नE व�मनर�व�'न� र�रच��पम�ण% ह�'क  
म�रल7. व�मनर�व द$सऱ�� झ�पडEत झ�पल% ह�त%. झ�प%तच सवपन�त त��'न� एक म�ठ� ब_ल ड�ळ% ल�ल करन, शश'ग%  
र�खMन आपल��वर च�लMन �%त�'न� ददसल� व त% खडबडMन र�ग% झ�ल%. लग%च त��'न� सव�शममह�र�र�'चE ह�क ऐक��ल�  
�%ऊन त% त�तक�ळ ततकड% ध�वल%.  अश� र7तEन% ध��नE,  मनE,  सवपनEस$द� ज��'न� सद$रस%व%च�च ध��स असत�,  
आपल�� आह�र-तनद�ददक�'च�ह7 ववसर पडत� अश� भक�'च� द%हभ�व कEण ह�त�.  ह%च क�त2वE��2च�� स%व%च�� 
वण2न�वरन शशक��च% आह%. 

ह% दतम�ह�त�� ज�� ग$रशशष��'च�� स'व�द�त सव�शममह�र�र�'नE ग$'फल% आह% त�� व%दधम�2 म$नE'चE शशष� 
स'द7पक�न% क%ल%ल7 स%व� अशEच आदश2वत आह%. गलतक$ ष�न% रर2र, तसत आणण तनष$ र झ�ल%ल�� ग$र'नE त��ल� द$रतर%  
कर�वEत, एक स�'गगतल%ल% क�म कर7त असत� द$सर%च स�'ग�व% आशम मग त% पदहल% क�म क� क%ल% न�ह7 �हणMन न�ह7  
न�ह7 त% ब�ल�व%,  व%ळपस'गE म�र�व%ह7!  अस% असMनह7 त�� स'द7पक�न% आपल% ग$रच स�क�त ववश%शर आह%त आणण 
त��'च% चरणतEथ2च ग'ग�रल आह% �� दढ शद%न% त��'चE आपल�� शर7र�चE पव�2 न करत� 20 वष§ त��'चE स%व� क%ल7.  
क�शEत र�हMनह7 त� ववश%शर�च�� दश2न�ल� ग%ल� न�ह7 कg कधE ग'ग�सन�न क%ल% न�ह7.  त�� स%व%न% पसनन ह�ऊन 
पथम स�क�त ̈ ववश%शर व मग भगव�न ववषणM'नE दश2न द%ऊन वर म�ग��ल� स�'गगतल� तर सद$र'चE आज� न�ह7  
�हणMन द7पक�न% त% वर न�क�रल%. क�त2वE��2चE ग$रस%व� ह7 ह�च र�तEचE ह�तE.  

सद$रपर7कण
मग त��चE आणखE पर7क� प�हण��स�ठ� दत�न% क%वळ दवषक%प�न% त��च% द�नह7 ह�त त�डMन ट�कल%.  आणण 

म�ठ��न% ह'सMन त��ल� ब�लल%, "अर% र�र�, क%वढ% ह% अररष आह%. इथMन लवकर पळMन र�. न�ह7 तर फ$ कट मरशEल! ह% 
सगळ% म�झ�� अश$द स'गतEच% फळ ददसत%.  म�झ��स�रख�� अम'गळ,  कम2भष,  भक� आणण अभक� ��'च� ववच�र 
नसल%ल��,  उद�म, न�गड��, सEल'पट प$रष�च� स'सग2 श%वट7 त$ल� ब�धल�च ! त�च आत�' त$झ� प�ण घ%ईल. " ह% दत�च% 
वचन ऐकM न,  गग2म$नE'च�� शशकवणEच% समरण करन अर$2न नमसक�रपMव2क त��न� �हण�ल�, "द%व�,  क�' अस% ब�लMन 
मल� भMल प�डत�' आह�'?  ल�क�'न� ह� ज�� अतक�2 ल7ल� आपण द�खवत� त��न� अन$सरनच ह% आपण ब�लत�' ह% 
मल� कळत क� न�ह7? आपण ववश�तमक ववर�ट प$रष आह�'. ततग$ण�तEत असMनह7 आपल�� म��%च�� आश��न% आपण 
ह% रप घ%ऊन सग$ण भ�सत आह�'.  आपण अप�पववद,  तनजषक�,  तनर�क�र आह�'.  तर7 ह� ववश�च� आध�र असल��च� 
ख�ट�च आळ आपण सवत�वर घ%त आह�त.  ह% रग रर खर�खरच उपरल%ल% असत% तर त��'त तM आह%स अस% �हणत�' 
आल% असत%.  पर'त$ ह% ववश तनववळ आभ�स�तमक आह%.  स�रख% बदलण�र% आणण न�शशव'त आह%.  अश� �� रग�च�� 
आणण त$झ�� सवरप�तल� फरक न र�णल��न% रग�ल� सत� म�नMन भ%दब$दE ध�रण करण�ऱ�� प�मर रEव�'न�च 
श�स�च% ब'धन असत%. आपण अश$द तर आह�तच. ज��च��हMन श$द अस% द$सर% क�ह7 न�ह7 अस% आपण अश$द आह�'त. 

ह� खर� अथ2  र�णण�र�च खर� ज�नE ह�� आणण आपल��स�रख�च त�ह7 अश$द ह�त�.  अज�नE ल�क�'न� म�त रगत ̈
आणण भगव'त ��'च��त भ%द ददसत�.  त��'न�च व%द�'नE धम�2च% ब'धन घ�तल% आह%.  त��म$ळ% ह% सव2 ववगधतनष%ध 
त��'च��स�ठ� आह%त.  ह� ववगधन%ष%ध�'च% ब'धन आपल��ल� असMच शकत न�ह7.  एवढ��स�ठ� ह% पभ�!  आत� एकच 
तनध�2र�चE प�थ2न� आह% कg ह� द%ह र�ह� अथव� र�व�, त$मच�� सवरप�तच गचत जसथर�व�, ववपर7त भ�वन� न ह�व�. " 
30 - 43.

आपण म�गच�� ल%ख�त सद$र शशष��चE पर7क� क� घ%त�त आणण कशE घ%त�त ��च� थ�ड� ववच�र क%ल�  
आह%.  पर7क� घ%ण��चE सव2ज आणण कM टसथ सद$र'न� खर�खर क�ह7 आवश�कत� नसत%.  भक�च�� अ'त�करण�चE  
पररपकवत� स�धण��स�ठ� आणण त��च% परम�थ�2ल� पततकM ल प�रबध स'पववण��स�ठ�च ह� उपकम असत�.  त��स�ठ�  
त��ल� क�ह7 ववशशष अन$भव�तMन र�व% ल�गत%. ह% अन$भव व� पस'ग बऱ��च व%ळ� त��ल� द$�सह द$�ख द%ण�र% असत�त. 

पण त��तMन प$ढ% त��च� उतकष2च सद$र'न� स�ध��च� असत�.  क�त2वE��2च% ब�हM त�डण��म�ग% ह%च क�रण आह%.  त��ल�  
प$ढ% हर�र ब�हM द��च% आह%त.  त��चE पMव2पEदठक� �हणMन दतपभM'नE त��च% ब�हM त�डMन ट�कल%.  अर$2न कतत� ह�त�. 
आपल�� ब�ह$बल�च�  अशभम�न त��ल� स�हजरकच ह�त�.  ब�हM नष ह�ण% ह% त��ल� मiत�Mप%क�ह7 अगधक द$�खद��क 
ह�त%. अश� पस'गE म�नवE मन�चE पवiतE सम�र असल%ल��ल� द�ष द%ण��चE कक' व� द%व�ल� ब�ल ल�वण��चE स�हजरकच  
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असत%.  ह% आपल�� तनत� अन$भव�च%.  आपल�� शमळ�ल%ल�� �श�च%,  स$ख�च%,  ल�भ�च% श%� आपण आपल�� सवत�कड%  
घ%त�.  अप�श,  द$�ख कक' व� ह�नEल� म�त आपण द%व�ल� रब�बद�र ठरवत�.  ह� म�नवE सवभ�व�ल� अन$सरनच 
अर$2न�वरच�� ह� वज�घत�ल� आपल��स�रख��च� द$�स'ग क�रणEभMत आह% अस% त��च�� मन�वर तब'बववण��च� प�त  
दतपभM कर7त आह%त. पण अर$2न�च% गचत श$द झ�ल% आह%. ह� वज�घ�त सहर पचववण��च% ध_�2 त��च��त आल% आह%.  
ह� द_वE स'पतEच� उतकष2 आह%.  त��च�� ववव%क�चE ध�र तEकण झ�ल7 आह%.  त��म$ळ% त��ल� दतसवरप�च% ज�न झ�ल%  
आह%.  त% त��च�� उतर�त सपष पतततब'तबत झ�ल% आह%.  तनत�,  श$द,  ब$द,  अख'ड_करस,  तनरप%क,  तनल§प अश� दतस'कजत 
आतमत{व�वर पररवत2नशEल रगत�च� अध��र�प करण��ल� क�रण र� म�ह,  मMळ अज�न,  त% अर$2न�प�सMन क%वह�'च  
द$र�वल% आह%.  स��'पक�श�त द�र7च�� र�गE स�प ददस�व� तस% अववद%च�� पभ�व�न% आतमत{व�च�� दठक�णE रगत 
भ�सM ल�गत%.  ददव��च�� पक�श�न% अ'ध�र र�व� आणण द�र7 सपषपण% ददस�वE तस%च श$द गचत�त ज�न�च� पक�श  
पडत� आणण रगद�भ�स म�वळत�. मE �हणर% ह� द%ह ह� द%ह�तमभ�व आत� त�� स�धक�च�� व�ऱ��ल�ह7 उभ� र�हत  
न�ह7.  आपल�� शशष��चE ह7 पररपकवत� प�हण��स�ठ�च सद$र त��चE पर7क� प�हत�त.  त��न% क%ल%ल�� आपल��  
सत$तEन% नवह% तर त��च�� ब�लण��तMन पक�शण�ऱ�� त��च�� ज�न�गनEच�� त%र�न% दतपभM पसनन झ�ल% आह%त.   

वरप�पE
अर$2न�च% ह% तनश��च% ब�लण% ऐकM न दतपभM पसनन झ�ल% आणण त��ल� �हण�ल%,  "ह% र�रक$ म�र�,  तM धन� 

आह%स!  त$ल� हव� त� वर म�गMन घ%.  तM खर�खर भकgच% त{व र�णण�र� आह%स;  महणMनच तM मल� स�डल% न�ह7स. 

त$झ�� �� अववचल भकgन% तM मल� प�णवप� झ�ल� आह%स.  म�झ% र% अनन� भक आह%त मE सतत त��'च�� 
सजननधच र�हत�.  अभक�'न� म�त सतत द$�खच भ�ग�व% ल�गत%.  तM द%ह�चE पव�2 न करत�,  सव2 ववष��पभ�ग स�डMन 
म�झE �थ�थ2 स%व� करन रनम�च% स�थ2क क%ल% आह%स." ह% दत�च% शबद क�न�वर पडत�'च र�र�च% अ'ग हष�2न% म�हरल%. 
खर% तर दतस%व%न% त��च% अ'त�करण तनररच� झ�ल% ह�त%;  पण प�रबध�च�� प%रण%न% त� ब�लM ल�गल�. "भगव'त� आपण 
रर खर%च म�झ��वर पसनन झ�ल� अस�ल तर मल� सव2 ऐश�2 द%ऊन म�झ�� एकट��च�� बळ�वर पर�प�लन 
करण��च% स�मर�2 द�व%.  धम2,  अथ2 आणण क�म ह% ततववध प$रष�थ2 एकम%क�'न� ववर�ध न करत� शसद वह�व%त.  म�झE 
तन�सEम कgतत2 वह�वE.  मE बलव'त वह�व%;  म�झ�� न�मसमरण�न%च न�ह7स% झ�ल%ल% परत शमळ�व%;  मE धम�2न% पर%च% 
प�लन कर�व%; द$सऱ��च�� मन�तल% मल� कळ�व%; र� म�झ% समरण कर7ल त��ल� म�झ% दश2न घड�व%; सव2 (आठह7) शसदE 
म�झ��कड% अस�व��त;  मल� सहस ब�हM अस�व%त;  हव% त%थ% र�ण��स�ठ� म�झE गतत अक$'दठत अस�वE ;  पव2त,  भMमE, 
आक�श आणण रल �� सव�wतMन मल� र�त�' ��व%;  न%हमE सव2 ग�षE'च% ज�न अस�व%;  सवग�2ल� आणण प�त�ळ�ल�ह7 
र�ण��च% स�मर�2 मल� अस�व%; म�त मE च$कgच�� व�ट%न% र�ऊ' न�% आणण सद_व सजरन�'च�� स'गतEत अस�व%. पMरनE� 
अततगथ म�झ�� घर7 तनत� ��व%त; म�झ� क�ष�ग�र तनत� दव��न% पररपMम2 अस�व�; सव2 भMम'डळ�च� म�झ� क$ णE शतM 
र�हM न�%;  स'पMण2 पiरवEवर म�झ% स�म�ज� अस�व%;  मल� पMण2 आ�$ष� अस�व%;  मल� समर�'गण�'त आपल�� ��ग�त%च�� 
प$रष�कडMन मiत�$ ��व�;  आपल�� चरण�च% तनत� समरण अस�व% आणण त��'च�� ठ��E तनर'तर अनन� भकg अस�वE 
ह7च म�झE अशभल�ष� आह%."  अस% ब�लMन अर$2न�न% दतपभM'न� स�ष�'ग नमसक�र क%ल�.  दतपभM त��वर �हण�ल% "तM 
म�गगतल%ल% ह% सगळ% वर मE त$ल� ददल%. तM पiरवEवर7ल स�तह7 दEप�'च� अगधपतत ह�शEल." दतपभM'च�� म$ख�तMन ह% शबद 
ब�ह%र पडत�'च अर$2न�ल� द�न स$'दर भ$र� फ$ टल��. त%वह�' त��च% हद� प%म�न% भरन आल% आणण त��न% भगव'त�ल� दढ 
आशल'गन ददल%.  त�� शमठ�त त��ल� सवत�च� ववसर पडMन त� तटसथ झ�ल�.  त��चE तE सम�गध अवसथ� द%व�'च�� 
लक�त आल7.  त��'नE आपल% वरद�न शसद करण��स�ठ� अर$2न�ल� त�� अवसथ%तMन आपल7 रगनम�दहनE म��� 
त��च��वर स�डMन ब�ह%र क�ढल% आणण त��ल� �हण�ल%,  "अर$2न� आत� तM म�दहषमतEल� र�ऊन सवत�ल� ववगध�$क 
र�ज��शभष%क करन घ%, ह7 म�झE आज� आह%."  44-60

दतपभM'च�� स%व%न% अ'त�करण श$द ह�ऊनह7, तनत��तनत�वसत$ववव%क दढ ह�ऊनह7, दतपभM'च% सवरप र�णMनह7  
अर$2न�न% र% म�गण% म�गगतल% आह% त% सव2थ_व ऐदहक आह%. इथ%च प�रबध�चE अतनव��2त� पत���ल� �%त%. "ह%गच द�न 
द% ग� द%व�, त$झ� ववसर न वह�व� " ह% अर$2न�च�� म�गण��त श%वट7 आल% आह%. तEच खर7 भगवतकi प� आह%. इतर 
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सव2 म�गण% ह% प�रबधप%ररत आह%. म$ळ�त एकट��च�� बळ�वर, क$ ण�वरह7 न ववस'बत�' र�ज��चE ध$र� स�'भ�ळण��च��  
ज�� एक� तEव इच�%न% त� म�दहषमतEहMन तनघ�ल� ह�त� तE मन�त तशEच दबMन र�दहल7 ह�तE.  दतभडक आणण 
दतस%व� ��'च�� अगनEत इतर सव2 व�सन� र�ळMनस$द� ह7 व�सन� म�त स'धEचE व�ट पह�त बसल7 ह�तE. मन ह% कस%  
ओढ�ळ आह% ��च% ह% उतम उद�हरण आह%. शEमद�गवत�तEल भरत र�र�न% सव2स'गपररत��ग करन अरण�स%वन क%ल%.  
क'दमMळ�'च� आह�र करन ईशर�प�सन� क%ल7.  त�� उप�सन%त त��ल� सवत�च�ह7 ववसर पडत अस%,  अस% वण2न 
भ�गवत�त आह%. पण शस'ह�च�� भ��न% नद7प�र उडE म�रत�'न� एक� पसव�नम$ख हररणEच% प�डस नद7त पडल%ल% त��न%  
प�दहल%.  भMतद�%न% प%ररत ह�ऊन त��च% स'ग�पन भरत�न% क%ल%.  त� त�� हरण�च�� इतक� म�ह�त पडल� कg  
अ'तक�ळEस$द� त��च�� आठवणEतच त��न% द%ह स�डल�. पररण�मE त��ल� हररण�च� रनम घ��व� ल�गल�. मन�च� ह�  
ओढ�ळपण� ध��न�त ठ%वMनच भक�न%, स�धक�न% आपल�� सव2 इ'दद��'च� ववष� एक न�र��णच कर�व� अस% स�ध$स'त  
स�'गत�त.

��वर अर$2न�न% "आपल7 आज� शशर�ध��2 आह%," अस% �हणMन प$नश व'दन क%ल% आणण प�थ2न� क%ल7 कg "ह% 
पभ�, आपल� ववसर मल� कधEह7 न वह�व� तस%च आपणह7 म�झ% सतत समरण ठ%व�व%. आपल% चरण ह%च म�झ% रEवन 
आह%;  ह�ल� स�क आपल% मनच आह%.  क�सवEचE वपल% ज��पम�ण% ततच��प�सMन दMर असMनह7 क%वळ ततन% समरण 
क%ल��न%च रगत�त त��चपम�ण% आपण आठवण क%ल��न%च भक�ल� रEवन ल�भत%. क�सवE रर वपल�'न� ववसरल7 तर 
ततचE वपल% मरन र�त�त. पण क�सवEच�� ब$दEल� रस� भम ह�ऊ शकत� कक' व� ततच��कडMन अनवध�न�न% पम�द ह�ऊ 
शकत�,  तस% आपल% न�ह7.  ��ल� व%द�'चE स�कE आह%.  आपल��च आज%न% ह7 कर�ल म��� रEव�ल� अज�न�न% झ�'कM न 
ट�कत% आणण त��म$ळ%च त� �� रनममरणरपE स'स�रचक�त कफरत असत�.  तEच म��� त$�ह�'ल� म�त सपशM2 शकत 
न�ह7.  रस� र�दMच% प��ग करण�र� ग�रडE आपल�� इ'दर�ल�न% प%कक�'न� म�हMन ट�कत� पण तEच म��� त��च��वर 
सवत�वर म�त तनषपभ ठरत% ह� उपम%पम�ण% आपल7 म���स$द� ततच� आश� असल%ल�� आपल��ल� �हणर% 
भगव'त�ल� कशE म�हवM शक%ल? रस� प�ळल%ल� क$ त� �M  �हणत�च सव�wवर भ$'कत असल� तर7 आपल�� धन��सम�र 
म�त श%पMट घ�ळत� तशEच ह� म��%चE आपल��सम�र गत आह%. एवढ%च क�� र% त$झ% भक आह%त त��'च��सम�रह7 ह� 
म��%च% क�ह7 च�लत न�ह7. मE आपल� व�क भक आह%; ह7 अव�क म��� मल� क�� कर शक%ल? आ�ह� भक�'न� ह� 
म��%च% कसल% भ�?  त$झ�� प���'च�� समरण�न% पत�क मiत�Mल�ह7 आ�ह7 घ�बरत न�ह7,  आ�ह7 द_व�च�� र%ष%ल�ह7 
ओल�'डM  शकत�.  ह�च चरण�'च�� आठव�त आ�ह7 आमच�� उपरEववक%च�ह7 ववच�र स�डMन जरकड% ततकड% त$झ�� कथ� 
ग�त म�थ� झ$कवM.  अस�. आत� प$न�प$नह� ह%च क�क$ ळतEचE म�गण% आह% कg आ�ह�'ल� समरण�द�र% रगव�व%.  आमच� 
ववसर न वह�व�. " अशE ववनवणE  कर7त, स�सरल� र�ण�ऱ�� नवर7पम�ण% अर$2न कफरन कफरन म�ग% पह�त, दतपभM'च% 
रप ड�ळ��द�र% मन�त स�ठवत कस�बस� म�दहषमतEच�� व�ट%ल� ल�गल�. 61 -  74 

म��� कशE द$सतर आह% आणण म�ठम�ठ�� ��गE, ज�नE आणण तपसवE प$रष�'न�ह7 तE कशE ब�'धMन ठ%वत% त%  
आपण आत� प�दहल%.  प�रबध�च�� �हणर%च त�� म��%च��च पभ�व�न% अर$2न�ल� ऐदहक बल�'च� वर म�गण��चE पवiतE  
झ�ल7 ह%ह7 आपण प�दहल%. तर मग अश� म��%प�सMन स$टक� कशE ह�ऊ शक%ल �� पश�च% उतर शEसव�मE मह�र�र�'नE  
अर$2न�च�� त³डMनच ददल% आह%.  ईशर�च% र% भक आह%त त��'न� त��च�� म��%चE भEतत न�ह7.  ईशर�च�� समरण�त 
आपल�� रEववक%च�ह7 ववसर ज��ल� पडल� आह% त��ल� द_व आणण मiत�M ��'च%ह7 भ� न�ह7 ह% अर$2न�च% �हणण%  
ख�ल7ल गEत�वचन�शE स$स'गतच आह%.  द_वE ह%ष� ग$णम�E मम म��� द$रत���। म�म%व �% पपदनत% म���म%त�' 
तरजनत त%।। 7:14।। म�झE ह7 ततग$ण�तमक द_वE म��� द$सतर आह% खर7 पण मल�च र% शरण �%त�त त% ह7 म���  
तरन र�त�त अस% भगव'तच सवत� �हणत�ह%त. शEमच�'कर�च���2नE प�'ड$ र'ग�षक�त �हटल��पम�ण% ववठ�ब�न% "म�झ��  
भक�न� म��%च% पम�ण इतक%च आह%," ह% द�खववण��स�ठ�च रणM कमर%वर ह�त ठ%वल%ल% आह%त. एवढ��स�ठ�च प�'डव 
अर$2न�ल� त��'नE "म�मन$समर �$दध� च." उपद%श क%ल� आह%.

श%वट7 दतचरण�'प�सMन दMर र�त�'न� झ�ल%ल7 अर$2न�च�� मन�चE अवसथ� "कन�� स�स$र�सE र��%,  म�ग%  
परत�नE प�ह%। त_स% झ�ल% म�झ�� रEव�," ह� त$क�ब�र���'च�� अभ'ग�त वणण2ल��पम�ण% झ�ल7 आह%. 
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अर$2न�च� र�ज�क�रभ�र.
अश� र7तEन% र�र� अर$2न र%व�तEर�वर म�दहषमतEल� �%ऊन प³चल�.  सव2 म'तE आणण न�गररक,  द%वत�,  ऋषE 

आणण महवष2 त��ल� स�म�र% आल% आणण सम�र'भपMव2क नगर�त घ%ऊन ग%ल%.  त�� सव�wनE अर$2न�ल� श�सववधEन$स�र 
स�न��च�� कड��न% मढवल%ल�� औद$'बर�च�� डह�ळEन% सव2 व%द�'च�� श�ख�'च�� म'त�च�� घ�ष�'त अन%क तEथ�wच�� 
रल�न% अशभष%क क%ल�.  अश� र7तEन% र�ज��शभवषक झ�ल��वर त��न% द7न-द$बळ�� अ'ध आणण अप'ग ल�क�'न� स$वण2, 
ग�ई, धन आणण अनन ह�'च% ववप$ल द�न क%ल%. ह� सम�र'भ�ल� वरण, मरदण, वस$ इत��दद द%वत�ह7 आल�� ह�त��. त�� 
सव�wच% र�र�न% �थ�गचत पMरन क%ल% आणण त��'च% "स$खE ह�,  आ�$षम�न ह�!" अस% आशEव�2द घ%तल%.  करभ�र घ%ऊन 
अन%क द%श�च% र�र% आल%.  त��न'तर क�त2व���2न% सव2 र�ज��त दव'डE वपटववल7 कg "म�झ�� �� र�ज��त म�झ��व�चMन 
र� क�णE शस ध�रण कर7ल,  च�र7 कर7ल कक' व� दह'स� कर7ल त��ल� मE ठ�र म�र7न."  त�� र�र�ज%च�� ध�क�न% 
सव�wनE शस% ट�कM न ददल7.  सव2रण मव�ळपण% त��च�� आज�'च% प�लन कर ल�गल%.  क%तप�ळ,  ग�मप�ळ,  पश$प�ळ, 

ध�न�प�ळ, स%न�पतत इत��दद सव2 पद% अर$2न�न%च ध�रण क%ल7 आणण त� ब�हण�दद सव�wच% प�लन कर ल�गल�. अजगन, 

च�र,  शतM,  सप2 इत��दद सव2 स'कट�प�सMन त� एकट�च अन%क रप% ध�रण करन सव�wच% रकण कर ल�गल�.  नष 
झ�ल%ल�� (हरवल%ल��, रळ�ल%ल��, ब$ड�ल%ल�� इत��दद) वसत$ त��च% समरण करत�'च परत शमळत. क$ णEह7 क$ ठ%ह7 त��च% 
ध��न करत�च त� पकट ह�त अस%.  सव2 पर%ल� आर�ग� ल�भल%.  प�ऊसह7 व%ळच�� व%ळE पडMन भMशम स$फल� झ�ल7. 
र�र�न% �ज�ददक�'च�� अन$ष�न�नE द%व�-ब�हण�'न� तiप क%ल%; तस%च पर%च% न����न% प�लन कर7त त� त_ल�क��'त स'च�र 
कर ल�गल�. 75  87.–

उतम पक�र% पर�प�लन,  ग�ब�हण�पततप�लन,  आणण च�र�गचलट�प�सMन,  न_सगग2क उतप�त�प�सMन आणण 
परचक�प�सMन द%श�च% रकण करण% �� सव�wस�ठ� समथ2,  बलश�ल7 आणण तनण2�कम सत�क� द�चE आवश�कत� असत%. 
क�त2वE��2न% दतकi प%च�� बळ�वर अस% एक�तE श�सन सथ�पन क%ल%.  आर आपल�� द%श�त ह�चE ककतE तनकडEचE  
गरर आह% त% सव2ववददतच आह%. ल�कश�ह7च�� �� क�ळ�त ह% अशक�प��च असल% तर7 आरक�लच�� र�ज�कत��2नE  
क�त2वE��2र$2न�च�� र�ज�श�सन�प�सMन खMपच शशकण��स�रख% आह% ��त श'क� न�ह7.

अनघ�षमEच% वत.

पततवष� म�घ मदहन��च�� वद अषमEल� अनघ�षमEच% वत कर7. त�� ददवशE त��ल� शEदतदश2न झ�ल% ह�त%. 
त��च�� समरण�थ2 त�� ददवशE उपव�स करन, 'अत� द%व� '  इत�द� सह� म'त�'नE त� त�� अनघ दत�च% पMरन कर7त, 

प%मभर�न% व�र'व�र दतदश2न कर7त र�गरण कर7 व द$सऱ�� ददवशE  ब�हण�न� भ�रन द%ऊन स�'गत� कर7त अस%.  �� 
ब�ल�वर ववश�स ठ%वMन र� ह% वत दर वष� तन�म�न% कर7ल त��च�� इच�� पMण2 ह�ऊन स$खE ह�ईल. 88  90–

प$र�णव�ङ��च� एक ववश%ष �हणर% त��'तMन ल�क�प��गE अश� वत�'च% व उप�सन�'च% उद�टन ह��  
शEमदतप$र�ण�तह7 अश� वत�'च% तनरपण आल% आह%. ��आधE आपण अन'तवत�च% वण2न प�दहल% आह%. ह% अनघ�षमEच%  
वतह7 दतभक�'न� आचरण��स स�प% आणण फलद��E आह%. 

अश� पक�र% त�� सM��2स�रख�� द$�सह, परम त%रसवE, सहस ककरण�'पम�ण% हर�र ब�हM असण�ऱ�� अर$2न�न% सव2त 
ववर� स'प�दन करन त_ल�क��'त ख��तत शमळववल7,  त��ल� कधEह7 कश�च�ह7 ववसर अस� ठ�ऊकच नवहत�;  त� 
शरण�गत�'च% स'रकण कर7त अस% आणण सव2 पक�रच% ऐश�2 भ�गMन प$ढ7ल तबरद�च� म�नकर7 झ�ल�.  "न नMन' 
क�त2वE�2स� गतत' ��स�तत प�गथ2व��। "�जद�नतप���गश$तवE�2र��ददशभ�।।" खर�खर, �ज, द�न, तर, ��ग, ज�न, श��2 
आणण ववर� ह�'च��'त क�त2वE��2चE बर�बर7 कर7ल अस� क�णE र�र� झ�ल� न�ह7.  एकद� आपल�� सहस पतE'सह 
अर$2न नम2द�तEर7 कgड� कर7त असत�,  न�रद�कडMन त��च�� श���2चE कgतत2 ऐकM न द%व�'च� शतM र�वण ईष§न% प%टMन 
त��च��शE �$द करण��स�ठ� आल�.  त��न% फक ड�ळ��'च�� इश�ऱ��न% त��ल� आपल�� जस��'करवEच ब�'धMन ट�कल% 
आणण आपल�� म$ल�'न� ख%ळण% �हणMन आपल�� घर�'त आणMन ठ%वल�.  क�त2वE��2चE म$ल% मर%ख�तर त�� दशम$ख�ल� 
धरन गरगर� कफरव��चE.  ह7 र�वण�चE गतत त��च� भ�ऊ क$ ब%र ��ल� कळल��वर त��न% क�त2वE��2ल� ववनवMन 
र�वण�ल� ततथMन स�डवल%.  अस� त� बलव�न अर$2न सद_व आपल�� नगर7त र�हMनह7,  अन%क रप% ध�रण पiरवEच�� 
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स�तह7 दEप�'त स'च�र करन धम�2न$स�र पर%च% प�लन कर7त ह�त�.  
र�वण�च� पर�भव ह� क�त2वE��2च�� पम$ख पर�कम�प_कg एक आह%.  र�वण त�� क�ळ�'त बहद%व�च�� वर�न%  

द%व�ददक�'न�ह7 अन�वर झ�ल� ह�त�.  त��च�� अर$2न�न% क%ल%ल�� ह� फजरतEन'तर अर$2न�च� त_ल�क��त दर�र� पसरल� 
असल��स त��त आश�2 न�ह7.

क�त2वE�2म'त.
"नमसत%  क�त2वE��2�"" ह� त��च� म'त आह%. पणव (ॐ) बEर ल�वM रप क%ल� असत� ह� म'त�न% म�नव 

स'स�रब'धन�तMन म$क ह�त�;  ऐ' बEर ल�वल��स व�च�शसवद प�प ह�त%, सव2 ववद�मध�% र�पक पवEण ह�त� आणण 
म'तशकgच�� पभ�व�न% ईजपसत क���2चE शसवद ह�त%; शE' बEर�च�� प��ग�न% लकमEचE �हणर% धन�चE प�तप ह�त%; द�' 
बEर�न% अपमiत�M टळत�, र�ग बर% ह�ऊन हमख�स आर�ग��च� ल�भ ह�त�; वषट बEर�न%
 इतर�'न� वश करत�' �%त%; व�षट बEर�न% हव�� त�� व�कgल� आपल��कड% आकवष2त करत� �%त%; ह$' बEर�न% द%ष तनम�2ण 
करत�' �%त�;  फट बEर�न% उचच�टण (घ�लवण%,  न�ह7स% करण%)  ह�त%;  ठ� ठ� बEर�न% सत'भन (कक�� थ�'बवण%),  ख� ख� 
बEर�न% म�रण (म�रन ट�कण%, न�श करण%),  नम� बEर�न% स'पवत शमळत%; सव�ह� बEर�न% प$वष; कल7' बEर�न% वशEकरण; 

ह$' फट बEर�न% भMत, वपश�च�दद गह�'चE ब�ध� र�त%. पणव बEर�न%, न%तववक�र, मध$म%ह�दद मMतववक�र, स'तनप�त, कफ, जवर, 

क�,  क$ ष,  ग$लम (कÀ नसर),  वपत,  व�त इत��दद सव2 र�ग तस%च भMक'प,  रलपल� आणण अजगन ह% ततववध उतप�त 
ह�'प�सMन स'रकण ह�त%;  तस%च द$सऱ��न% आपल��वर क�ह7 र�रण-म�रण�दद प��ग क%ल� अस%ल तर त��च�ह7 अ'त 
ह�त�. 

म'तश�स�त म'त�चE बEर, शडक, कgलक इत��दद अव�व स�'गगतल% आह%त. उप�स� द%वत%च% न�म कgलक आह%. 
ह� म'तशकgच� आध�र आह%.  कक��व�चक शबद�ल� शडक �हणत�त.  ह�'तMनच म'त�च% स�मर�2 पव�दहत ह�त%.  बEर 
म'त�च�� शकgच� ववतन��ग तनजशत करत%. क�'ह7 बEर% म'त�च�� आधE ल�वत�त तर क�ह7 म'त�च�� श%वट7. इत% ददल%ल�� 
क�त2वE�2 म'त�च�� बEर�'च% प��ग ख�ल7ल त�शलक%त ददल% आह%त.

बEर म'त फळ
ॐ नमसत% क�त2वE��2� स'स�रब'धन�'तMन म$डक, म%ह�दद अस�ध� ववक�र, भMक'प�दद 

पल��'प�सMन स'रकण. 

ऐ' नमसत% क�त2वE��2� व�च�शसवद, ववद%त प�वEण�

शE' नमसत% क�त2वE��2� धनप�पE.
द�' नमसत% क�त2वE��2� र�गतनव�रण, अपमiत�$तनव�रण आणण आर�ग�
वषट नमसत% क�त2वE��2� वशEकरण.

व�षट नमसत% क�त2वE��2� आकष2ण.

ह$' नमसत% क�त2वE��2� ववद%षण.

फट नमसत% क�त2वE��2� उचच�टण.

ठ� ठ� नमसत% क�त2वE��2� सत'भन
ख� ख� नमसत% क�त2वE��2� म�रण.

नमसत% क�त2वE��2� नम� स'पतEल�भ.
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नमसत% क�त2वE��2� सव�ह� प$वष.

कल7' नमसत% क�त2वE��2� वशEकरण.

नमसत% क�त2वE��2� ह$' फट भMत-प%त�दद ब�ध�'च% तनव�रण.

क$ ण�ल� ददल%ल%, ग$'तवल%ल%, गम�वल%ल% अथव� ल�वल%ल% धन, एक�'त�त धMप ल�वMन वर7ल म'त�च� रप क%ल��स 
परत शमळत%.  क�व���2र$2न�  न�म र�र� ब�ह$सहसव�न ̈ । तस� समरण�म�त%ण  गत' नष' च लभ�त% ।। ह� म'त�च� 
रपह7 शEसव�मEमह�र�र�'नE इतरत स�'गगतल� आह%.   तस%च  ॐ फ³ चE' कल7' भM' आ' ऱह7' क³ शE' ह$' फट 
क�त2वE��2र$2न�� नम�।  �� म'त�च% ववध�नह7 त��'नE ददल%ल% आह%. श�टÄब�सÇÈममवÇरचÍत मÏतवÇधÈनम Ò �È 
श�ÇÈस	द�ÇननÇÈसÈन� पकÈमशत क� ल�ल�È गÏथÈत हÜ वÇधÈन� ददलÜ आह�त.

प.प.श�ÇÈस	द�ÇÈनÏदसरसÇत� �ÈÏच�È श�दतमÈहÈतâ� गÏथÈÍÈ सहÈÇÈ अध�È� इथ� पæणç झÈलÈ. त 
श�ग	रÍरण� समवपçत अस   
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1

अध्याय 6 वा. 
ःवारःय िवषयांचे जाऊन। अजुर्न िवर  होऊन। द ापाशी येऊन। करी ःतवन नानापरी।।16।। 
त्या नपृांतःकरणा पारखून। द  दे आ ासन। मग नपृ करी ू । हे कथन स माध्यायी।।17।।  

कातर्वीयार्ची उपरित.  
ौीगरुुद ाऽेयाय नमः। अशा त्या महाूतापी शूर चबवत  राजाने योगी र द ाऽेयाच्या 

ूसादाने 84 हजार वष राज्य केले. त्या बिु मान सॆाटाने धमार्च्या बळाने एकहाती स ीप 
पृ वीचे पालन केले. सवर् मांडिलक त्याला नमनू रहात. तो िनत्य ूितिदवशी द दशर्नाला 
माहरला येऊन त्यांना वदंन करीत असेू . अधूनमधून ितथे राहन धमार्चा िवचारही करीत असेू . 
अशा रीतीने 84 सहॐ वषाचा काळ लोटला. एके िदवशी राऽी श येवर पडल्या पडल्या राजा 
िवचार करंू लागला. “मी हा काय मोठा पुरुषाथर् केला? एवढ्या क ाने हे राज्य िमळवले आिण 
सांभाळले! त्याने काय साध्य होईल? शेवटी या सगळ्यांची पिरणित मतृ्युरूपी अनथातच 
होणार! जे जे दृँय आहे ते नािशवंत आिण क्षणभगंरु आहे. िनिंबय, शु  असे सवर्व्यापी त व 
काही मी जाणनूघेतले नाही. एखा ा राजाने कुणा दिरिी माणसाला हवे ते मागनू यायला 
सांगावे आिण त्याने कोंडा मागावा तशी माझी अवःथा झाली आहे. भगवान द ाऽेयांनी ूसन्न 
होऊन वर िदला आिण माझे ददवच आड आलेु ! मी मढूपणाने भलुनू हे (राज्य) काय मागनू 
घेतले? देवाचा यांत काही दोष नाही; मीच माझे अनिहत करून घेतले. सवर्सगंपिरत्याग करून 
योगी ज्याच्या चरणांची इच्छा करतात त्या भगवंताचे पाय धरून मी जन्ममरणाच्या फेढयांतून 
मिु  न मागता, डोळस असनूही ा राज्यरूपी खोल अधंाढया िविहरीत पडलो. हा लआमीचा 
िवलास क्षणभगंरु आहे; आयुंयाचा काय भरंवसा? आिण आपले म्हणनू जवळ केलेल्या ा 
पिरवाराचा, अतंकाळाची वेळ आल्यावर काय उपयोग? कोण कुणाचे पुऽ, कोण कुणाची ी 
आिण कोण कुणाचे सेवक? मतृ्यूनंतर हे राज्य, हे भांडार कुठे राहील?  असा हा सगळा पिरवार 
िम याच होय. आपल्या हाताने शऽूनंा जखडून टाकणाढयाच्या िन े  देहाला ताटीवर बांधून 
खां ावरून वाहून नेतात. आपल्या ूतापाने वैढयांना जाळणाढयाला ःमशानात नेऊन जाळन ू
टाकतात. राजेरजवाडे ज्याला वंदन करतात त्या देहाला पशूसारखा बांधून तरुण ि या 
नाचवतात. शेवटी िकडे, िव ा आिण भःम यांतच पिरवतर्न होणाढया ा देहाचे लाड 
करण्यासाठी मखूर्पणाने मी दमार्गार्ु ला ूवृ  झालो त्याची मला िकळस येते. हा सि चार 
माझ्या अतंःकरणात उगिवणाढया त्या दयाघन परमे राला माझा नमःकार! तो करुणाकर 
आहे; त्यालाच आतां शरण जावे, त्याचेच पाय धरावेत; त्याच्यािशवाय कोण मला तारणार? ”  
1 – 17. 

कृतयुगातील कालगणनेनुसारही ूदीघर् कालपयत कातर्वीयार्जुर्नाने राज्य केले. त्याचा रोज द दशर्नाचा 
िनयम कधी चुकला नाही. मधून मधून तो ितथे द ूभूंच्या सािन्नध्यात रहातही असे. कांही िवशेष आणले िकंवा 
िमळिवले तर ते त्याने द ूभूंना आणून समपर्ण करावे. त्यांच्या आजे्ञनेच त्याचा िविनयोग करावा. द ूभूचेंही 
अजुर्नावर फार ूेम होते. त्याला आमहाने ठेवून घेत. त्याच्याबरोबर सुखदःखाच्या गो ी करीतु . साहिजकच 
त्यांच्या सत्सगंाने अजुर्नाचे िच  शु  होत गेले. त्याच्या मनातील भोगेच्छा क्षीण होत गेल्या. हीच उपरित! 
हळंहळं मनाला िवषयाच्या भोगात ू ू गोडी वाटेना. उ रो र द ूभूंच्या संगतीतच राहावे असे वाटायला लागले. हेच 

 
1 Email ID: Vasudeo@gmail.com 
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वैराग्य. दृ ानुौिवक िवषयिवतृं णःय वशीकारसजं्ञा वैराग्यम। ् (योगसऽू 1:15) दृ  म्हणजे इथे भूलोकात 
पाहण्यात येणाढया आिण आनुौिवक ऐकण्यात येणाढया म्हणजे पारलौिकक िवषयांिवषय ज्याची तृं णा, आसि  
मावळली आहे आिण हे िवषय माझ्या अधीन असले पािहजेत वँय आहेत मी यांच्या अधीन होता कामा नये 
अशी जी जाणीव तेच वैराग्य! हीच ज्ञानाची पिहली पायरी आहे. हे ऐंििय भोग क्षिणक आहेत, ांच्यापासून 
िमळणारे सुख िटकाऊ नाही, खाऽीचे नाही, पिरणामी ते दःखालाु च कारण आहेत, ही जाणीव होणे म्हणजेच 
वैराग्य. अनेक जन्मांच्या अभ्यासाने जीव आपले मळू ःवरूप िवसरून ःथूल-सूआम देहांशी तादात्म्य पावतो. 
क्षणभंगुर, सुखाभासात्मक ऐंििय भोगांना भुलून जीवाचा हा देहभाव दृढावत जातो. आपल्या सत्य ःवरूपाकडे 
उन्मुख होण्यासाठी जीवाचा हा देहभाव िशिथल व्हायला हवा. त्यासाठी ा िवषयांच्या भुलावणीतून तो बाहेर 
पडायला हवा. त्यासाठी हे िवषय नािशवंत, फसवे आिण दःखपयर्वसायी आहेत हे ूथम जाणवायला हवेु . 
तेवढ्यासाठीच वैराग्य ही ज्ञानाची पिहली पायरी मानली जाते. संसाराच्या आस ीचा मुख्य आधार हा देहच 
असतो. आयुंयभर त्या देहाचे आपण लाड करतो, त्याला सजवतो, पोसतो आिण त्याचा अिभमान वागवतो. पण 
त्यांतले चैतन्य हरपले की त्याची काय अवःथा होते हे आपण जगात नेहमीच पहात असूनही त्याचा िवचार 
करीत नाही. अजुर्नाला ा देहाची न रता, अशु ता आिण व्यथर्ता तीोतेने जाणवली आहे.  

ज्ञानाची साधने. 
वैराग्याबरोबरच िववेक जागा होतो. वैषियक सुख जर अिनत्य आहे, बेभरंवशाचे आहे तर मग िनत्य 

काय आहे याचा शोध मन घेऊं लागते. हा िनत्यािनत्यवःतुिववेक होय. िवषयोपभोगांतील सुख फसवे आहे तर 
खरे सुख कशात आहे याचा िवचारच सदसि वेक होय. हाच िववेक कातर्वीयार्च्या मनात जागा झाला आहे. ऐंििय 
सुखांच्या मगृजळामागे धावून माझी सुखाची तृं णा शमतच नाही. माऽ त्या सुखाच्या मागे लागून जीव अनेक 
बरी-वाईट कम करतो. हीच कम त्याला जन्मरणाच्या परंपरेत िफरवतात. परत-परत आध्याित्मक, आिधभौितक 
आिण आिधदैिवक तापांत भाजून काढतात. िववेकाने त्याला ा ब ावःथेची जाणीव झाली की ितच्यातनू 
सुटण्याची त्याच्या मनात मळू धरते आिण सत्संगाने आिण सच्छा ाच्या पिरशीलनाने हळहळ वाढत जातेू ू .  
हीच संसाराच्या दःखमूलक द  चबातून सुटण्याची इच्छा म्हणजे ु ु मुमुक्षा. िववेक(1), वैराग्य(2), मुमकु्षा(3) आिण 
शम, दम, उपरित, ितितक्षा, ौ ा आिण समाधान ही ष संप ी(4) हीच ज्ञानाची मखु्य चार साधने मानली 
गेलेली आहेत. ा सतरा ओवं्यातून ौीःवामीमहारजांनी कातर्वीयार्जुर्नाची ज्ञानाच्या अभ्यासाची पूवर्तयारी झाली 
होती हे सूिचत केले आहे.  

पुन्हा स वपरीक्षा 
 याूमाणे िवर  होऊन अजुर्न स ािीवर आला. त्यापूव च भगवान द ूभ ूध्यानःथ 

होऊन तटःथ बसले होते. िशंयाची कसोटी पाहण्यासाठी असे वागणे स रंूना योग्यच होयु . 
त्यानेच िशंयाचा भाव दृढ होतो आिण त्याचे कल्याण होते. कातर्वीयार्ने तन-मन-वाणीने 
भि भावाने भजन केले; तरीही सवातयार्मी द ूभूनंी आपले ध्यान सोडले नाही. त्याने अत्यंत 
क ी होऊन अजुर्नाने पाणीही न िपतां पुनःपुन्हां नमःकार करून ःतुित केली. पण ौीद  
कांही बोललेच नाहीत. मग तो राजा तळमळला. स िदत होऊन, ौीद ांच्या चरणी दृ ी लावून 
ःतवन करंू लागला. 18 – 22 

अजुर्नाचे हे आतंिरक पिरवतर्न अथार्त द ूभूंना कळाले आहे् . त्यांच्याच कृपेने ते घडले आहे. अजुर्न 
राज्यापासून, संसारापासून, िवषयभोगांपासून उपरत होऊन मोक्षाच्या इच्छेने आपल्याकडे येत आहे हे जाणूनही 
त्यांनी ध्यानाचा आिवभार्व करून त्याच्याकडे जाणीवपूवर्क दलर्क्ष ते करीत आहेतु . अशा वेळी त्याची ममुुक्षा तीो 
करण्यासाठी, वरैाग्य बळकट करण्यासाठी आिण त्याच्या िववेकाला धार आणण्यासाठी ही परीक्षा स रु घेत आहेु त 
त्याला पुढे जो ज्ञानाचा उपदेश करायचा आहे त्यासाठी त्याच्या िच ाला ःथैयर् आणण्यासाठी हे नाटक स रू ु
करीत आहेत. ते योग्य तर आहेच, पण आवँयकही आहे. अगदी सुरुवातीलही अजुर्नाची परीक्षा झाली आह. पण 
ही त्यापेक्षा वरची परीक्षा आहे. त्या वेळी अजुर्न िविश  ूापंिचक वासना मनात धरून आला होता. या वेळी तो 
मुमुक्ष ूहोऊन ॄ िजज्ञासेने आला आहे. त्याला मनुंयजन्माचे साथर्क करणारे परमौयेःवरूपी ःवरूपज्ञान करून 
ायचे आहे. तेव्हा ही सवार्त मोठी परीक्षा आहे. 
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अजुर्नाची आळवणी. 
हे करुणाकर, िव ो ारक उदारतम देवा, आज का आपण माझ्यावर रोष केला आहे? 

तूच माझी माता आिण िपतासु ा आहेस; तुझ्यािवना माझे (आिधदैिवक, आिधभौितक आिण 
आध्याित्मक) ताप कोण बरे दर करीलू ? हे ससंाराच्या वैढया, माझ्या बालकाच्या बोबड्या 
बोलांकडे लक्ष देऊन माझ्या सवर्  िचंता तूच दर करू . तुला जे शरण येतात तेच कृताथर् होतात 
हे वेदांचे ूितपादन व्यथर् का आहे? “जो माझा भ  माझ्या चरणी आस  होतो त्याचे सवर् 
दोष जाऊन तो सखुी आिण मु  होतो. माझ्या भ ाचा कधीच नाश होत नाही.” हे आपले 
वचन आपण लटके करंू नका. 23 – 27. 

ा व पुढील दोन पदांनी कातर्वीयार्ने द ूभूंची आळवणी केली आहे. त्यांचा रोष काढायचा ूय  केला 
आहे. ही पदे गेय छंदात असनू त्यांत करुणरसाचा पिरपोष आहे. आपल्या अज्ञानाची आिण अपरािधत्वाची कबुली 
आहे. ूभूंच्या औदायार्चा आिण दयाशीलतेचा गौरव करून त्यांच्यािवना आपला कुणी वाली नाही असे म्हणून 
आपली अनन्यगितकता ःप  केली आहे. एवढ्यानेही द ूभू ूसन्न होत नाहीत हे पाहन त्यांना वेदांच्या आिण ू
गीतेच्या वचनांचा म्हणजे पयार्याने त्यांच्याच ूितजे्ञचे (कौन्तेय ूितजानीिह न मे भ ः ूणँयित।।9:31।।) 
ःमरण करून िदले आहे.  

हे भवाच्या शऽो, ौीहरे! िमऽा! आज माझ्यावर का रु  आहेस? तुझी भ  तुझ्याच 
सेवेत तत्पर होऊन तुझ्यासाठीच हे ूाण धारण केले आहेत. आज माझ्यावर नाराज होऊन हे 
िन ुरतेच्या बाणांनी मला िव  करीत आहेस हे कुणाला सहन होईल? माझे काय चुकले ते तरी 
सांग. पाण्यातून काढलेल्या माशासारखा मी तळमळतो आहे, मी कसा िजवंत राहू? माझी तुला 
कींव येत नाही का? आपल्य भकेुल्या वासराकडे जशी गाय धावून येते तशा कळवळ्याने येऊन 
मला त्वरेने दयारूपी दग्ध पाु  ज; अन्यथा मी मरून जाईन!  28 – 31. 

या पदात आपल्या, “जळािवण मासोळी तसैा तुका तळमळी” अशा मरणोन्मुख अवःथेचे वणर्न करून 
देवाच्या कारुण्याला आिण वात्सल्याला आवाहन केले आहे. या  “तू माझी गाउली मी तझेु वांसरू। नको पान्हा 
चोरू, पांडरंगे। ु ” या नामदेवांच्या अभंगाची आठवण करून देणारे हे पद आहे.  

मी अपराधी आहे म्हणनू आपली कृपादृ ी माझ्यावर टाकीत नाही का?  माझे अपराध 
तर पृ वीवरील रजःकणांसारखे अगिणत आहेत. माझ्यासारखा दोषी या ऽैलो यात नाही असे 
असले तरी तुझ्यासारखा दयाळही नाहीू !  जगातले सवर् रोगीच नाहीसे झाले तर वै ाला कोण 
िवचारील? त त माझ्यासारखे दयनीय ् (दया करण्याजोगे)च नसतील तर दयाळचे काय मह वू ? 

हे स रोु , आपणच माझे आई-बाप आहांत तेव्हा माझ्या पापांचे िनवारण करा. आपल्या मनात 
रागाला मळुीच थारा नाही हे मला ठाऊक आहे. 32 - 37  

ितसढया पदात आपले अपरािधत्वानेच आपण कसे भगवत्कृपेला पाऽ आहोत हे िस  केले आहे. 
“पिततपावन म्हणिविस म्हणुिन आलो मी ारी”  या संतवचनाचे ःमरण करून देणाऱे हे पद आहे. ा तीनही 
पदांत अजुर्नाची आतर्ता, भि  आिण अनन्यता ूभावीपणे ूकट होते. ौीद माहात्म्यात िठकिठकाणी अशी 
भि रसपूणर् आिण गेय पदे ौीःवामीमहाराजांनी िदली आहेत. साधकांच्या भि भावाचा पिरपोष करणारी ही भजने 
त्यांनी हेतुपुरःसरच िदली आहेत. संगीताची आवड असणाढया भ ांना हे एक ूभावी साधन आहे.  

गुरूपस ी 
ज्याच्या ःवरूपावर जगताचा आभास ःव नासारखा िकंवा िदव या िफरवल्यावर 

भासणाढया अिग्नचबासारखा िदसतो त्याची शांित केवळ ज्ञानबळानेच सनं्यासी साधक करंू 
शकतात; आिण जगदाभासाचा उपशम करून ज्याच्या पदीं भ  इतके पराका ेचे लीन होतात 
की तेथून परत िफरत नाहीत. असे हे परमानंदःवरूप पद म्हणजेच िऽगणुात्मक मायेचा आिण 
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सवर् इंिियांचा िनयंता तचू आहेस. म्हणनूच त ू िन यपूवर्क सवर्तंऽःवतऽं आहेस. अशा तुझा 
मी भ  असनूही ा मायेने बांधला जाऊन, ज्नम-मरणांच्या भयाने ऽासलो आहे आिण शोक 
आिण मोहाने मासला गेलो आहे. तुला माझी करुणा येत नाही का? ूसन्न मखुाने एकदा 
माझ्याकडे पहा. मला या ससंाराचे ताप आता सहन होत नाहीत, हे तुला कळत नाही का? 

आ ा आठवले, तुला कशा या कळणार?  वांझ ीला ूसतूीच्या वेदना ठाऊक नसतात तशाच 
तुला ससंाराच्या यातना तुला कुठन कळणारू ? तू सवर्ज्ञ, िनत्यमु , जन्ममरणांच्या भीतीपासनू 
दरू, शोक-मोहांनी अःपृ , सतत आनंदाने भरलेला आहेस. गभर्ौीमतंाला जसा दंकाळ कधीच ु
कळत नाही तशाच अनंत मगंलमय अशा तुला ससंारचा ताप माहीत नाही. तुला ससंाराचा 
अनुभव नसला तरी तू सािक्षत्वाने हे सवर् िव  पहात आहेस ना? मग ससंाराने गांजलेला ा 
जीवाकडे जरा पहा! सयूर्रूपी डोळ्याने तू जग पाहतोस तो काय झांकून घेतला काय, ज्यायोगे 
तुला मी िदसत नाही आिण माझी उपेक्षा तू करीत आहेस? धागा जसा सपंूणर् व ांत अनुःयूत 
असतो तसे हे जग तू व्यापलेले आहेस. असा तू अनंत असनू माझा माऽ अतं पहातो आहेस. 
तूच अिःत व, जाणीव आिण सखु यांनी भरलेला नारायण आहेस. तू ससंाराची भीित दर ू
करतोय म्हणनू तुझ्या आौयाला येऊन तुझे पाय मी धरले आहेत. ॄ देवािद देवांनाही तुझा 
अतं लागत नाही. तुझे त जाणण्याला कोण समथर् आहे? माझ्यासारख्या पामराला काय 
कळणार? आता माझे अपराध पोटांत घेऊन ूसन्न हो आिण डोळे उघडून माझ्याशी दोन गोड 
श द बोल!  38 – 51. 

प.प.ौीःवामीमहाराजांनी असे वारंवार ूितपादन केले आहे की कमर्, भि  आिण ज्ञान हे वेगवेगळे मागर् 
नसून एकाच मोक्षमागार्वरचे बमाने येणारे ट पे आहेत. ौीमदा शंकराचायाच्या िस ांतानुसार ज्ञानानेच मोक्ष ूा  
होतो. (ज्ञानादेव त ुकैवल्यम।्) अथार्त भि सु ा ज्ञानपयर्वसायीच असली पािहजे् . त्याूमाणे अजुर्नाच्या भ ीची 
पिरणती आता ज्ञानांत होत आहे. तो ज्ञानाचा अिधकारी कसा होत आहे हे आपण पािहलेच आहे. आता येथे 
त्याने द ूभूंची जी ःतुित केली आहे. ितच्यात त्याचे परोक्ष ज्ञान ूितिबिंबत झाले आहे. परोक्ष ज्ञान याचा अथर् 
बोि क ज्ञान होय. ज्ञानमागार्ची पिहली पायरी ौवण होय. ौवण म्हणजे वेदांतशा ाचे, उपिनषदांतील िवचारांचे 
ौवण होय. वर आपण पीिहलेली चार साधने (िववेक, वैराग्य, मुमकु्षा आिण ष संपि ) िमळिवल्यानंतर मुमुक्षूने 
शाि दक आिण अनभुवजन्य ज्ञानाने संपन्न (शा दे परे च िनंणातम।्) अशा स रंूना शरण जावे असे वेदांचे ु
सांगण आहे. यालाच गुरूपसि  अशी सजं्ञा आहे. अशा गुरंूजवळ जाऊन त्यांची सेवा करून, नॆतेने, सावधानतेने 
त्यांना ू  िवचारावे म्हणजे ते ॄ ानुभवी िव ान ्आपल्याला ज्ञानाचा उपदेश करतात असे भग ीतेतही म्हटले 
आहे. (ति ि  ूिणपातेन पिरू ेन सेवया। उपदेआयिन्त ते ज्ञान ंज्ञािननःत वदिशर्नः।।4:34।।) अजुर्न द ूभूचंा 
िशंय पूव पासनूच आहे. त्यांच्याशी झालेल्या सहज संवादांतून त्याच्या कळत नकळत त्याचे ौवण झाले आहे. 
तेच परोक्ष ज्ञान या ःतवनांत व्य  झाले आहे.  

पेटलेला पिलता वेगाने िफरवनू जसे चबाचा (अलातचब) आभास होतो तसाच तुझ्याच ःवरूपावर हा 
िम या माियक जगदाभास उगवला आहे. ःव नासारख्या या जड ूपचंाचे छेदन य शील, यमिनयमांचे ोत 
घेतलेले संन्यासी ज्ञानी साधकच स रुवचनरूपी ज्ञनखड्गाने करंू शकतातु . तेच पुनराविृ रिहत असे तुझे पद 
पावतात. (अ त्थमेनं सुिवरूढमूलमस गश ेन दृढेन िछत्वा। ततः पदं तत्पिरमािगर्तव्यं यिःमन गता न ्
िनवतर्िन्त भूयः।।भ.गी.15:3-4।। अशा श दांत अजुर्नाने आपला ज्ञानू ीचा हेतु िनःसंिदग्धपणे िनवेदन केला 
आहे. मग ‘सिच्चदानदंःवरूप परमात्मा तूच आहेस, ा ससंारभयापासून सुटण्यासाठी मी तुला शरण आलो आहे’ 
असे ःप  उ ार त्याने काढले आहेत. हे उ ार पांडव अजुर्नाच्या “िशंयःतेsहं शािध मां त्वां ूपन्नम।्” (मी तुझा 
िशंय आहे, शरणागत आहे, माझे रक्षण कर) ा उ ारांशी पडताळन पाहण्यासारखे आहेतू . स रूना संपूणर् ु
शरणागित झाल्यावरच िशंय ज्ञानाला पाऽ होतो. द ूभ ूसाक्षात परॄ  आहेत ही अजुर्नाची ौ ाही मह वाची ्
आहे. ज्याची परमे रावर परम भि  आहे आिण तशीच भि  स रंूवर आहेु , परमे र आिण स रु अिभन्न आहेत ु
अशी दृढ ौ ा आहे त्याच महात्म्याच्या बु ीत या ज्ञानाचा ूकाश होतो असे ेता तर उपिनषदाचे वचन 
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आहे.(6:21) पातंजल सऽूानसुारही ई र कालातीत असल्याने पूव च्या सवर् िस ांचा गुरू आहे. (स एव पूवषामिप 
गुरुः कालेनानवच्छेदात।्।1:26)).  

“अरे! मी ध्यानाला बसलो आहे ते पाहतोस तरीिह का माझ्या मागे लागला आहेस?” असे कदािचत ्
द ूभ ूम्हणतील त्याला उ र म्हणून “ तुमच्या मनाचा थांग ॄ ािदकांनाही लागत नाही ितथे माझ्या पामराचा 
काय पाड? “  असे म्हटले आहे.  

ा ऐंििय सखुाच्या वासनेने मी ससंाररूपी िबळांत घुसलो खरा;पण तेथे उंदराला 
सापाने िगळावे तसा हा मतृ्यू माझा मास करतो आहे. ा ससंाररूपी अरण्यात मी सांपडलो 
आिण िऽतापांच्या वणव्यात मी होरपळत आहे. हे दयाघना, त्याने मी लाचार आिण आतर् 
होऊन मरणोन्मखु झाल्याने तुला शरण आलो आहे. हा तू घेतलेला द रूपी अवतार भ ी, 
ज्ञान आिण िवर ी यांचे वर देऊन ममुकु्षूचंा उ ार करतो असा माझ्या मनाचा दृढ िन य 
आहे. “अरे ससंारसखुाचा उपभोग घे” असे म्हणशील तर ते मला दःखच वाटतेु ; त्यापेक्षा िवष 
बरे वाटावे इतका मी त्या ससंारसखुाला िवटलो आहे. ी, पऽु, िमऽ, धन, राज्यपद हे सगळे 
माियक असनू आपले ःवरूप झांकणारे असल्याने त्याज्य आहेत. त्यांच्या आठवणीनेही 
मनःताप वाटतो. अशा ससंारांत रमण्यापेक्षा िवंचवांचे पांघरूण घेऊन, सापाची उशी करून 
लाल िनखाढयांवर झोंपणे सोपे आहे! हेसु ा कदािचत कुणाला जमेल पण तथाकिथत ्
ससंारसखु त्यापेक्षां अिधक क  आिण मनःताप देणारे आहे. कारण ते ूमादरूपी मतृ्यूला 
आिण मोहाला कारण होते. त्याहन नरक परवडला पण ससंारसखुाची वातार्सु ा आम्हांला नको ू
अशी खूणगांठ मनाशी बांधून मी तुझी कांस धरली आहे. ससंारसखुािशवाय जे इतर शऽू – 
मग इंिाचे वळ, दंड धारण करणारा यम, पंचमहाभतेू, िहंॐ पशू जरी असले तरी त्यांचे तेवढे 
भय वाटत नाही. ा ससंारचबाचा भेद करण्याचा फ  तुझे भयालाच िभविवणारे तुझे 
चरणकमलच आहेत अशी माझ्या मनाची खाऽी झाली आहे. तुझ्या पायांचा आसरा घेतल्याने 
हा देह आनदंाौूनंी िभजनू िनघेल आिण ससंारचबाची गतीच खुंटेल. यापेक्षा अिधक कल्याण 
ते काय? हे िवषयांचे सखु कुणाला ायचेच असले तर जे मानव आपल्याला िवन्मखु आहेत 
त्यांना ा. ते हे िवषयसखु भोगायला उत्सकु असतील. आपल्या कृपेने मला ा जीवनाचे सार 
समजले आहे त्याने मी ससंारापासनू िवर  झालो आहे आिण तुझ्या चरणी जीव जडिवला 
आहे, तरी हे मकंुुदा (मिु दात्या) मला मु  कर. मला ऐिहक िकंवा पारलौिकक (ःवग य) 
भोगांची इच्छा नाही; त्या तुच्छ भोगांकडे कोण पाहतो? मला केवळ तुझ्या चरणसेवेची इच्छा 
आहे ती हे कल्पतरो, ती तू पुरव ! ते अिऽ आिण अनसयूा धन्य होत ज्यांनी वेदांनाही 
अगोचर अशा तुज परमात्म्याला नामरूपात आणले. तो त ूसाक्षात भगवंत आपल्या भ ांचे ्
माहेर आहेस. तू का मला दर ढकलतो आहेू स? काठीने कधी पाणी दभगंता येते कायु ? 

भ ांच्या आिध आिण व्यािध न  करणाढया िव नाथा, इंिियांच्या िनयंत्या, सवर्व्यापी 
परमे रा, मायाधीशा तुला नमःकार असो. अशी ःतुित करून अजुर्न मिूच्छर्त झाला. नंतर 
पुन  भानावर येऊन भि भावाने त्याने ःतवन सरंुू केले. 51 – 69 

ा ओंव्यातून आपण या संसारचबांत कसे अडकलो याचे वणर्न केले आहे. इंिियांच्या आवडी-िनवडीने 
त्या त्या िवषयांची आवड िकंवा नावड उत्पन्न होते. हेच राग आिण ेष होत. ज्या िवषयांपासनू सुखाची 
अनुभूित होते त्यांच्यािवषयी राग म्हणजे आकषर्ण वाटते. (सुखानुशयी रागः।। योगसूऽ 2:7) तसेच ज्या 
िवषयापासून इंिियांना दःखाची अनुभूित येते त्यांच्यािवषयी ेष वाटतोु . (दःखानशुयी रागः।।ु  योगसऽू 2:8) हे 
िवषय सवानाच सवर् काळी सखुच िकंवा दःखच देतील असे ु सांगतां येत नाही. एकाला सुखद वाटणारा िवषय 
दसढयाला दःखकारकही वाट शकतोु ु ू . इतकेच नाही तर एकाच व्य ीला आज सुखद वाटणारा िवषय उ ां सुखद 
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वाटेलच असे नाही. अशा रीतीने ा आवडी-नावडी बदलत असतात. ांच्या ऊम नी ूेिरत होऊन जीव िवषयांच्या 
मागे धावतो आिण त्यांच्या ूा ीसाठी केलेल्या कमापासून पापपुण्यांचा संचय करतो. पुनरिप जननं पुनरिप मरणं 
अशा दधर्र ससंारात िऽिवध तापांनी होरपळन िनघतोु ू . अशा ा जीवांच्या उ ाराकिरतांच आपला अवतार आहे 
याचे राजाने ूभूंना ःमरण करून िदले आहेत. “ते पढेु पाहता येईल; पण तोंपयत तुला िदलेल्या राज्याचा आिण 
िस ींचा उपभोग घे, ” असे कदािचत द ूभू म्हणतील या अपेके्षने हे संसारसुख कसे अनथर्कारक आहे ते ्
अजुर्नाने सांिगतले आहे. ससंारसुखाला अग्नीची उपमा देण्यात अजुर्नाला असे म्हणायचे आहे की त्याच्या 
उपभोगांनी माणूस कधीच तृ  होत नाही. उलट अग्नीत िजतकी आहती घालावी िततका तो ु जसा अिधकच 
भडकतो त्याूमाणे उपभोगाने काम अिधकच बळावतो, (न जातुः कामः कामानामपुभोगेन शाम्यित। हिवषा 
कृंणवत्मव भयू एवािभवधर्ते।। आिदपवर् 85:12)  या महाभारतातल्या ययातीच्या वचनाचे इथे ःमरण होते. 
वैराग्य िकती तीो असावे त्याचे हे िदग्दशर्न आहे. ससंारसुखाची ओढ तर दरच पण त्याची िहंॐ पथंूपेक्षा िकंवा ू
बलाढ्य शऽंूपेक्षा अिधक भीित वाटली पािहजे. तीो मुमुक्षचेूही असेच वणर्न इथे आठवते. सगळीकडन पेटलेल्या ू
घरांतला माणूस ितथून बाहेर पडायला जसा आतुर होतो तसाच ससंारातून सुटायला उ ु  होतो तोच तीो मुमुक्षू. 
असा मुमुक्षचू ज्ञानाचा अिधकारी असतो. शेवटी आपली ौीद चरणावरूल िनतांत ौ ा अजुर्नाने व्य  केली आहे. 
भ ीच्या आवेगाने तो मूिच्छर्त झाला आहे.  

हे अिऽमनुींच्या मलुा, जागे व्हा! आपले भ  आपल्या दशर्नासाठी आले आहे; डोळे 
उघडून त्यांच्याकडे पहा आिण त्यांच्या इच्छा पणूर् करा. आपले दयापूणर् नयन उघडून आपल्या 
या दासाला पोटाशी धरा. त्याला िनराश न करतां त्याच्या आनंदाने कवेत या. कारण ते 
आनंदाने तझु्या पायी रमले आहेत आिण आपल्या ीपुऽांना, घरादाराला िवसरले आहेत. 
एवढेच नाही ःवतःच्या देहाचीही त्यांनी पवार् न करता तुझ्या चरणी भावभराने लीन झाले 
आहेत. भि भावाने तझु्या आसढयाला आलेल्या आम्हा भ ांपासनू पापी जनांला तारणारे 
आिण मतृ्यचू्या भयापासनू मु  करणारे आपले चरण का बरे लपवीत आहेस? आता मन 
कठोर न करता आम्हाला लवकर िदलासा दे. दयेचा वषार्व करणाढया मेघा आता लवकर 
तापापासनू तोडव. हे िचन्मय करुणासागर स रुराया त्वरेने उठन आपली माया आवराु ू . 70 – 
75. 

अशी ती राऽ िनघून गेली आिण अजुर्न सावध झाला तेव्हा सकाळ होत होती. ा भूपाळीने राजाने 
आपली आळवणी पुढे चाल ूठेवली आहे.  

अशी ःतुित करून अजुर्न मकुा याने एका बाजलूा उभा रािहला. तेवढ्यात सयू दय 
झाला आिण पूवर् िदशा अरुण तेजाने उजळली. िस , मनुी, ऋषी, गधंवर्, देव, अ सरा, गधंवर् 
यांची दशर्नासाठी रीघ लागला. अत्यंत नॆपणे ते सवर् येऊन द ूभूनंा नमःकार करून जात 
होते. स ािि पवर्तावर राहणारे मनुीही दशर्नाल येऊन गेले. त्यांतीलच एक शांततपा मनुी 
मिृ का आण पाणी घेऊन आला. तेव्हा ौीद  ती माती आिण पाणी घेऊन नैरऋत्येली ्
(बिहिदर्शेला) जाऊन आले. मग दसढया एका मनुीने ु आणलेल्या मातीने आिण सिमधांनी शौच 
करून दंतधावन केले. मग द ूभूंनी सरोवरांत ःनान करून देव, ऋिष आिण िपतर यांचे 
तपर्ण केले. मग आणखी एका मनुीने आळलेली भःम आिण वल्कले धारण करून त्यांनी 
सधं्या केली आिण पुनः ध्यान लावनू बसले. राजा िखन्नपणे हात जोडून उभा होता. मग 
शांततपानेच स रंूना वंदन करून नॆपणे बोलण्यास सरुुवात केलीु . “भगवंता!  हा आपला भ  
अजुर्न उपाशी ित त आहे. याने आपला आौय केला आहे. ाला िनराश करू नका. ा 
अजुर्नाने मनापासनू आपली भि  केली आहे. आपण हा िकती भािवक आहे ते जाणतांच. तरी 
आपण याची उपेक्षा न करता ाच्यावर कृपादृ ी टाकावी.” 76 – 85. 
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यानंतर ौीद ूभूंच्या िदनचयचे वणर्न आहे. सवर् आौमांच्या अतीत झालेल्या ूभूंना कांहीही अूा  
नव्हते. कांहीच िमळिवण्यासारखे नव्हते. त्यांना कतर्व्य असे कांहीच नव्हते. तरीही वणार्ौमोिचत कम ते करीत 
आहेत. (न मे पाथार्िःत कतर्व्यं िऽष ुलोकेषु िकञ्चन। नानवा मवा व्य ंवतर् एव च कमर्िण।। भ.गी.3:21). ौे  
लोक ज्याूमाणे आचरण करतात त्याूमाणेच सगळे वागतात. ते ज्याला ूमाण करतात त्याचेच अनुसरण लोक 
करतात. अशी लोकसंमहाकडे दृ ी ठेवून द ूभू कमर्योग आचरून दाखवीत आहेत.  

अशा रीतीने उपेिक्षला गेलेला अजुर्न उदास झालेला पाहन शांततपा मुनींना त्याची दया आलीू . त्यांनी 
त्याची एक ूकारे वकीलीच ूभूंकडे केली आहे. इथे संतकृपेचे मह व िदसून येते. ई राची कृपा सपंादन करणे 
किठण आहे. आपापल्या कमार्नुसारच तो फळ देतो. तपःयेच्या िकंवा साधनेच्या बळावर त्याला ूसन्न करून 
घेणे दरापाःत आहेु . माऽ त्याच्या कृपेला पाऽ झालेल्या दयाळ संतांची अनुकूलता सहज आहेू . त्यांनी मध्यःथी 
केली तर देव त्यांचा श द व्यथर् जाऊं देत नाही. एवढ्यासाठीच आ शंकराचायापासून (िऽजगित सज्जनसंगितरेका 
भवित भवणर्वतरणे नौका) संत तुकाराममहाराजांपयत (न लगे मुि  धन संपदा। सतंसंग दे गा सदा) सवानीच 
संतसंगाचे मिहमान विणर्ले आहे.   

यावर िकंिचत हंसनू ौीद  म्हणतात् , “काय इच्छा आहे त्याची? आणखी सपं ी, वैभव 
हवे असेल तर लगेच देतो. माझ्या भ ाला काय दलर्भ आहेु ? त्याच्यावरच्या ूेमाने सगळ्या 
िसि  तर त्याला िदल्याच आहेत. हव्या तर आणखीही देतो!” हे ऐकून अजुर्नाच्या डोळ्यांत 
पाणी आले. तो म्हणाला, “देवा! ूाणे रा!! तू अतंयार्मी आहेस, माझे मनोगत जाणतोस. ही 
कठोर परीक्षा आता पुरे झाली. ही आपण मला चांगली िशक्षा केली. आतां माऽ माझ्यावर 
कृपादृ ी करा, माझी उपेक्षा करू नका. तहानलेल्याला पाणी ावे, भकेुलेल्याला अन्न ावे, 
दिर याला धन ावे, पीिडताला सरंक्षण ावे. सारांश ज्याला जे ज्या काळी योग्य असेल तेच 
ावे हे मी आपल्याला काय सांगावे? आपण सवर्ज्ञ आहांत. मी काय मागूं? आपणच माझे 
त जाणनू योग्य ते करावे. आतां काही इच्छा नाही. पवूर्सकृुताने आपली कृपा झाल्याने 

मला मोक्षाची इच्छा झाली आहे. मला आपण ज्ञानदीक्षा ावी. आपल्या बु ीने शा ाभ्यासाचे 
क  मी घेतले खरे; पण त्याने माझ्या मनाचा गोंधळच झाला आहे. या शा ांची सगंती 
लागत नाही आिण इंिियांवर ताबाही रहात नाही. ”  

शांततपा मुनींच्या िवनंतीला मान देऊन द ूभूंनी अजुर्नाशी संवाद आरंिभला आहे. त्यांतही िकंिचत ्
उपरोध गिभर्त आहे. अजुर्नाचा उरलासुरला अिभमानही गळन जावा असाच त्याचा उ ेश आहेू . राजाने आपला 
अपराध पुन्हा पदरांत घेऊन आपल्याला आत्मज्ञानाची भूक असल्याचे ःप  केले. ा िजज्ञासेने आपण जो 
शा ाभ्यास केला त्याने मनाचा गोंधळच वाढला. िनि त िदशा कांही िमळाली नाही. याचे कारण त्याच्याच 
बोलण्यात ःप  झाले आहे. त्याने आपल्या बु ीनेच शा े वाचली. परमाथार्साठी अशा केवळ ःवबु ीनेच केलेल्या 
अभ्यासाचा िवपरीतच पिरणाम होतो हे इथे ौीःवामीमहाराजांना सुचवायचे आहे. अिधकारी गुरूवाचून 
शा ाभ्यासाचा इ  पिरणाम होत नाही याची सवर्च साधकांनी खूणगांठ बांधून ठेवावी.  

“वेदांती म्हणतात वाणी आिण मन यांना अगोचर असे ॄ च परम सत्य आहे; हे दृँय 
जग जगत माियक आिण क्षणभगंरु आहे. दसरे ु (काणाद इत्यािद वैशेिषक) जे ूत्यक्ष 
अनुभवाला येते ते असत्य कसे असेल? ते अनािद आिण सत्य आहे. जिैमनी आिद 
पूवर्मीमासक सखुूा ीसाठी कमर्योगाचीच आवँयकता ूितपादन करतात. काणाद (वैशेिषक) 
असतापासनूच जगताची उत्पि  मानतात तर सांख्य जीव अनेक आहेत असे सांगतात. योगी 
योगापासनूच सखु िमळते असे म्हणतात तर शून्यवादी (बौ ) सवर् क्षिणक आिण दःखमयच ु
असल्याचे ठासनू सांगतात. कुणी ई राला िनिम कारण मानतात, तर कुणी त्याला कमर्परतंऽ 
ठरवतात. कुणी ूधानाला कारण मानतात तर कुणी िनिम  आिण उपादान अशी दोन कारणे 
मानतात. हे सवर् आपापली मते िस  करण्यासाठी वेदवा याचेच ूमाण दाखिवतात. ा सवानी 
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माझी बुि  गोंधळन गेल्याने मी आपल्याला शरण आलो आहेू . या सगळ्यांत खरे काय आहे, 
ममुकु्षनेू काय केले पािहजे ते आपण मला समजावून मोक्षाचा उपाय दाखवाव एवढ्यासाठी मी 
हे पाय धरले आहेत. ” 86 – 99. 

ा ओंव्यांतून राजाने भारतीय परंपरेतील सहा मुख्य शा ांच्या (यांनाच दशर्ने असेही म्हणतात) 
िस ांतांचा िनदश केला आहे. जैिमनीची पूवर्मीमांसा (िकंवा नुसती मीमांसा), व्यासांचे वेदान्तदशर्न (िकंवा 
उ रमीमांसा), काणादाचे वैशेिषक, गौतमाचे न्याय, किपलाचे सांख्य आिण पतंजलीचे योग अशी सहा दशने 
आहेत. जीव, जगत आिण ई र यांचे ःवरूप, परःपरसंबधं, दःखाचे कारणु , दःखिनवृ ी िकंवा सुखूा ीचा उपाय ु
याचे मागर् यांचा िवचार या षड्दशर्नातून या महान दाशर्िनकांनी केला आहे. ही सवर् दशर्ने वेदांचे ूामाण्य 
मानणारी आहे. अजुर्नाने न गणलेली, वेदांचे ूामाण्य न मानणारीही कांही दशर्ने आहेत. उदा:- चावार्क, जैन, 
सौगत (बौ ) इत्यािद. या शा ांतील सकृ शर्नी परःपरिवरोधी िस ांतांनी अजुर्न गोंधळन गेला आहेू . 
वेदांतशा ाचे अनुयायी हे जग आभासात्मक आहे, केवळ ॄ च सत्य आहे असे म्हणतात. उलट वैशेिषक, 
नैयाियक, सांख्यमतानुसारी जगाला सत्य मानतात कारण ते ूत्यक्ष अनुभवाला येते. वेदांत्यांच्या मते ज्ञानानेच 
सुख िमळते तर मीमांसकांच्या मते यज्ञांच्या अनु ानाने. योगी म्हणतात की योगाभ्यासच सुखाचे साधन आहे. 
या सवर् िस ांतांचा िवचार इथे करणे श य नाही. मुख्य आशय असा आहे की केवळ ःवबु ीनेच केलेल्या 
शा ाभ्यासाने मनाचा गोंधळच होतो. सवर् शा ांचा अभ्यास करून जो त्यांचा समन्वय करतो असा साक्षात्कारी 
स रूच िशंयाच्याु  बु ीला ःथैयर् आणतो.  

“हे ूभो! आपल्या कृपेने सपंूणर् ऽैलो यांत माझी आज्ञा कुणीही उल्लघंत नाही, सवर् 
शऽूंना मी माझे जास केले आहे. माझ्या घरात अक्षय समिृ  आहे. सवर् भोग भोगनू माझे 
मन त्यांना िवटले आहे. आत्मज्ञानापेक्षा ौे  असे इतर काहीच मला वाटत नाही. माझ्या 
गरुुदेवा! मी शपथेवर तुम्हाला सांगतो आपले पाय मी घ ट घरले आहेत. माझा या 
ससंारसागरातून उ ार करा. काहीही युि  करून मला ा भयावह ससंाराच्या दरीतून वर 
काढा. दसरा कुणीच माझा उ ार करणारा नाहीु . आपण ॄ ािदकांचेही गरुु आहांत असे वेदांचे 
वचन आहे. हा मायेचा पडदा काढणारा आपणांहन दसरा दयाळ कोण आहेू ु ू ? तन, मन आिण 
वाणीने आपल्यावर भरंवसा ठेवून मी धरणे धरून बसलो आहे हे आपण जाणतांच. आपण 
पूव  सुू सन्न होऊन वर मागायला सांिगतला होता. त्या वेळी माझे ददव आड आल्याने मी ु
नािशवंत ऐिहक वैभवच मागनू घेतले. आपल्याच दधर्ु र मायेचा तो ूभाव होता. ितला कोण 
िजकूं शकेल? आता मी पुनःपुन्हा पाया पडतो आहे, माझा उ ार करा!” 

 कातर्वीयार्च्या ा िनवेदनात ा अध्यायाचाच समारोप आिण सारंश आहे. त्यावर अिधक  
ःप ीकरणाची आवँयकता नाही. 

 प.प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मथंाचा सातवा अध्याय इथे पणूर् 
झाला. तो ौीगरुुचरणी समिपर्त असो   
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1 

अध्याय 8 वा. 
MÉÖ¯ûºÉÖ®åúpù ºÉÆ´ÉÉnù* ºÉÉiÉ MÉÉlÉäSÉÉ +xÉÖ́ ÉÉnù* Ê¶É±{ÉYÉ EòlÉÉ Ê´É¶Énù* VÉx¨ÉÉÆiÉ®ú iÉªÉÉSÉå**18**  
BEò ®äú´ÉÉiÉ]õºlÉ ¥ÉÉÀhÉ* EòÉ¨É¶ÉÉºjÉ|É´ÉÒhÉ* iÉÉä +xÉÖGò¨Éå PÉä ÊxÉ´ÉÉÇhÉ* +¹]õ¨ÉÉvªÉÉªÉÓ ½äþ EòlÉÉ**19** 

दीपकाला वेदधमार् गरुु पुढे सांगताहेत. अजुर्नाची ूाथर्ना ऐकून योिगराज द ाऽेय त्याला 
समजावून सांगतात. “अजुर्ना तू साि वक आहेस आिण दैवी सपं ीचा धनी आहेस. पूवर्कमार्नुसार 
माझ्या वरदानाने तू सगळे भोग भोगलेले आहेत. त्यानंतर तू केलेल्या माझ्या सेवेने तुला सांूत हे 
वैराग्य ूा  झाले आहे. आता तुला लवकरच यािच देही यािच डोळां मु ीचे सखु अनुभवाला येईल. 
मु ीसाठी आवँयक असणारे ःवःवरूपाचे ज्ञान हवे असेल शा ांच्या ूमाणांचा अवलबं करावा 
लागतो. पण त्यासाठी सिुवचाराने सवर् शा ांचे एकच त व जाणनू ैतदृ ी सोडली पािहजे. अशा 
समन्वयात्मक पिरशीलनाने सवर् शा ांचे तात्पयर् एकच आहे हे कळते. ाचा अिभूाय िवशद 
करण्यासाठी तुला एक आख्यान सांगतो.” 

क्षुि शा ाच्या अभ्यासावर इंिाचा आके्षप. 
एकदा देवांचा राजा इंि देवगरुु बहृःपतींच्या दशर्नाला आला. गरुुमहाराजांना पाहतांच 

ऐरावतावरून उतरून पायीं चालत येऊन त्याने त्यांना नमःकार केला. गरंुूनी त्याला बसायला 
आसन िदले. त्या वेळी त्याने तेथे बहृःपतींजवळ एकामतेने शा ाभ्यास करणारे बरेच िशंय पािहले. 
त्यांतील कांही िशंय चावार्काच्या लोकायत शा ाचा अभ्यास करीत होते तर काही कामशा ाचा; 
कुणी िशल्पशा ाचा तर कुणी न्यायशा ाचा! ते पाहन त्याने गुरंूना िवचारलेू , “गरुुमहाराज! आपण 
जे िशक्षण देत आहांत त्याने ते िशंय (मायेच्या) बंधनात अिधकच गरुफटतील असे नाही वाटत? 
पूवर्जन्मीच्या सःंकारांनी जन्मतःच िवषयवासना असते. कामािद शा ांच्या अभ्यासाने ती अिधकच 
बलवान होऊन िशंयाला पुरता नरकात बुडवनू टाकील ! आधीच उल्हास त्यांतून फाल्गनु मास 
असेच हे झाले ! ा क्षिु शा ाच्या अभ्यासाने ांचा िवषयांचेच िचंतन होईल. असल्या हीन 
शा ांच्या पिरशीलनाने यांची मने िवषयांनीच व्यापून जातील. म्हणजे त्यांना अधंाढया आडात 
ढकलनू िदल्यासारखेच हे होईल. ःवभावतःच कामुक असलेल्यांना हे िवषयात्मक शा ांचे िशक्षण 
घातकच ठरेल ना?  ” (1 -13) 

मागच्या अध्यायात कातर्वीयार्ने िवचारलेली शंका मखु्यतः आध्याित्मक शा ांिवषयी होती. 
ितचे उ र देतांना माऽ द ूभूनंी लहान मोठ्या सवर् शा ांचा िवचार केला आहे. जीव, जगत, शा त 
सखुाचा शोध यांचा मागोवा घेणारी दशर्नेच केवळ िवचारात न घेता सवर्च शा ांचा समावेश इथे 
केलेला िदसतो. इथे शा  हा श द अिधक व्यापक झाला आहे. मीमांसा, न्याय, वेदांत, योग इत्यािद 
शा ांबरोबर िशल्प, काम इत्यािद सवर्च शा े या िववेचनात आली आहेत. इंिाचा ा शा ांच्या 
अभ्यासालाच आके्षप आहे. तो त्याने ःप  श दात गरंुूपुढे मांडला आहे.  

सवर् शा े परमे रूणीत. 
त्यावर बहृःपतींनी इंिाला यांत आ यर् वाटण्यासारखे काही नाही असे म्हणनू सवर् शा ाचे 

तात्पयर् – अिंतम लआय एक परमे रच आहे त्यामळेु ती बाधक होत नाहीत ा अथ  सात गाथा 

                                                 
1 Email ID: Vasudeo@gmail.com 
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इंिाचे मन िनःशंक होण्यासाठी सांगायला आरंभ केला. कािपल्यनगरीत एक िविधज्ञ नावाचा 
िशल्पकार होता. वाःतुशासाऽाचा तो उ म जाणकार होता. घराच्या जागेची शुि , घर बांधण्यातील 
आथर्क व्यवहार तसेच घरांतील भतूूेतािद बाधांचे िनराकरण ांत तो तज्ज्ञ होता. घर बांधण्याचे 
िवधीिह तो उ म ूकारे जाणत होता. त्यामळेु त्याने बांधलेले घर सखुाचे धाम होत असे. त्या 
घरांत धमार्चे उत्सव, यज्ञ आिद मंगल काय सपंन्न होत. त्या घरांत राहणारे लोक ज्वरािद 
रोगांपासनू मु  असत. त्याच्याकडूनच घर बांधून घेण्याचा लोक आमह धरीत. अशा रीतीने तो 
िविधज्ञ ूिस  झाला. त्याला खूप पैसाही िमळाला. कधीही असत्य भाषण न करणाढया, शा ाधाराने 
लोकांचे आधी, व्याधी, अपमतृ्यू इत्यादीपासनू सरंक्षण करणारी उ म घरे बांधूणाढया त्याला सवर् 
लोक नावाजीत. अशा रीतीने यश िमळवून तो वृ ापकाळी मरण पावला. मतृ्यूनंतर ःवगार्त जाऊन 
उ म सखुांचा उपभोग घेऊन पूवर्पुण्याईच्या बळाने तो पुन्हा पथृ्वीवर राजा होऊन जन्म पावला. त्या 
जन्मातही त्याने लोककल्याणासाठी ूासाद, देवालये, धमर्शाळा बांधिवल्या. पूतर्, इ , द  अशी 
पुण्यकम करीत आपले आयुंय व्यतात करून तो मरण पावला. पुन  ःवगात जाऊन परत 
भलूोकात ॄा ण कुळात त्याचा जन्म झाला. (14 -23) 

इंिाच्या आके्षपाचे समाधान करतांना गरंुूनी एक मह वाचा पण सकृ शर्नी ग धळात टाकणारा 
िस ांत मांडला आहे. ते म्हणतात की सवर् ौे -किन  शा ांचे तात्पयर् ई रात आहे. िशल्पशा , 
कामशा  इत्यािद शा ांचे तात्पयर् िकंवा लआय ई र कसे अस ूशकते हे समजायला जरा किठण 
आहे. जरी ौीःवामीमहाराजांनी आधुिनक भौितक शा ांचा उल्लेख केला नसले तरी लोकायत 
शा ाचा िनदश आहे. लोकायत शा  हे केवळ ूत्यक्ष ूमाणावर आधािरत आहे. अनुमान िकंवा 
श द ही ूमाणे तें मानीत नाही. मानवी इंिियांना गोचर असलेले जगच सत्य आहे, त्यापेक्षा अिधक 
िकंवा वेगळे असे काहीच नाही असे त्या दशर्नाचे मत आहे. पदाथर्िवज्ञान, रसायन, जीवशा  
इत्यािद आधुिनक भौितक शा े ूत्यक्ष ूमाणच मानणारी आहेत. त्या अथार्ने ती लोकायत 
शा ाचाच आधुिनक आिवंकार आहेत असे मानता येईल. म्हणजेच या सवर् शा ांचे तात्पयर्ही 
ई रातच आहे असे बहृःपतींचे मत आहे.  

ाचा गिभर्त अथर् कळण्यासाठी शा ांच्या ःवरूपाचा थोडा िवचार करणे गरजेचे आहे. शा  
हे मानवी जीवनाच्या िकंवा मानवी जीवनाच्या िवविक्षत अगंाच्या अभ्यासातून बनते. मानवी 
जीवनाच्या कोणत्याही भागाचा हा अभ्यास सत्याचाच शोध असतो. काम, िशल्प, रसायन, 
पदाथर्िवज्ञान इत्यािद त्या त्या िवषयाच्या मळुाशी जाऊन त्याचे वाःतव ःवरूप शोधत असतात. हे 
सत्यान्वेषण िजतके सखोल होते िततके ते परमे राच्या जवळ जाते कारण वैिदक 
िवचारसरणीूमाणे सवर् चराचर सृ ी ई राने व्यापलेली आहे. ा सृ ीच्या कोणत्याही घटकाच्या 
ःवरूपाचा कोणत्याही अगंाने, कोणत्याही प तीने शोध घेतला तरी तो ई राकडेच जाणार. त्यामळेुच 
लोकायत, सौगत इत्यािद अवैिदक शा ांिवषयीसु ा यित्कंिचतही आकस वैिदक िवचारसरणीत नाही. 
अथार्त हे खरेच आहे की ा शा ांच्या ् - पयार्याने मानवी बु ीच्या मयार्दा लक्षांत घेता, ही शा े 
साक्षात परमे री त वापयत पोह चू ंशकणार नाहीत् . पण त्या शा ांचा अभ्यास आिण िनःःवाथर् 
आचरण हे परमे राच्या जवळ नेणारेच ठरते. साक्षात परम सत्या् चे दशर्न ा शा ांच्या ारा न 
झाले तरी त्यांचा अभ्यास करून त्या शा ाची त वें आपल्या जीवनांत ूामािणकपणे उतरिवणारा 
ई रदशर्नाला अिधकािधक योग्य होतो. हाच बहृःपतींच्या म्हणण्याचा अिभूाय आहे. मग ते अगदी 
कामशा ही असले तरी! हेच िवशद करण्यासाठी भारतीय परंपरेनुसार बहृःपतींनी सात आख्याने 
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सांिगतली आहेत. यांतनू भौितक आिण आध्याित्मक अशा सवर्च शा ांच्या अभ्यासाचे मह व ःप  
केले आहे तसेच इतर कांही आनुषंिगक िवषयांवरही ूकाश टाकला आहे.  

पिहले उदाहरण िशल्पाशा ाचे घेतले आहे. भारतीय िशल्पशा ात िकती गो ींचा िवचार होतो 
ते जाता जाता सांिगतले आहे. ःथान, वाःत,ु तेथील शल्ये (सखुाला बाधक गो ी), बांधकामाचा 
िविध इत्यािद सवर् अगंांचा साकल्याने अभ्यास करून अनेक लोकांच्या सरुिक्षत, सखुकारक आिण 
मगंलदायक घरांची रचना केल्याने त्या िशल्पकाराला ःवगर् िमळाला. त्याचबरोबर िशल्पशा ाच्या 
अभ्यासाने त्याची आध्याित्मक ूगित होऊन त्याला सत्ूवृ  राजाचा जन्म िमळाला. त्याही 
जन्मात त्याने राजधमार्चे उ म पालन करून लोकल्याणासाठी इ , द  आिण पतूर् काय केली. 
अिग्नहोऽ, तप, सत्य, वेदांचे अनुपालन, आितथ्य आिण वै देव यांना इ  असे नाव आहे. 
शरणागतांचे सरंक्षण, ूािणमाऽांना अभय (अिहंसा), यज्ञाव्यितिर  केलेले दान यांना द  म्हणतात. 
िवहीर, आड, तलाव इत्यािद जलसचंय, देवळे बांधणे, अन्नसऽे आिण उ ाने यांची िनिमर्ित ही पूतर् 
कम होत. ा पुण्याईच्या बळावर तो पुन  ःवग पभोग भोगून सवर्ौे  अशा ॄा ण जन्माला आला. 

ॄा णजन्माचे मह व 
 कमार्ची गित फार गहन आहे. नरजन्मच आधी दलर्भ आहेु . त्यांतही सवर् इंििये व्यविःथत 

असणारा जन्म एखा ाच पुण्यवान माणसाला लाभतो. त्यांतही ॄा णाचा जन्म मोठ्या क ानेच 
येतो. त्यांतही िव ा आिण स ि  ज्यांना िमळते ते अत्यंत पुण्यशील होतु . ॄा णाचा जन्म होताच 
भगवान सयूर्नारायण गोदान करतो असे म्हणतात. ॄा ण देहात इतरांचा उ ार करण्याची संभावना 
आहे. िशल्पज्ञ आिण राजा ा दोनही जन्मात सातत्याने पणु्याईचे सपंादन केल्यानेच तो ॄा णाचा 
मलुगा झाला. (24 -27) 

इथे ॄा ण जन्माचे मह व सांिगतले आहे. आधिुनक िवचारसरणीत िलगं, जाित इत्यादींचे 
ौे त्व किन त्व नाकारण्याची ूविृ  आहे. पण आध्याित्मक दृि कोनातून पाहता जो जन्म 
परमे री साक्षात्काराला अिधक अनुकून तो ौे  मानला गेला आहे. म्हणनूच सवर् जीवांत ूाणी ौे , 
ूाण्यात बुि जीवी ौे , त्यांच्यातही मानव ौे , मानवांतही ि ज (ॄा ण, क्षिऽय आिण वैँय) ौे , 
त्यांच्यातही िव ान ौे् , िव ांनांत ज्यांनी परमाथर् हेच जीवनाचे ध्येय िनि त केले आहे ते ौे , 
अशा िन य केलेल्यातही त्यासाठी कृितशील असणारे ौे  आिण त्यांच्यातही ॄ ज्ञानी ौे  अशी 
ौणेी लावली आहे. (द पुराण अ.54 ोक 31-32). त्या अथार्नेच ॄा ण देहाचे ौे त्व समजनू 
घ्यायला हवे. समाजात िवषमता िनमार्ण करणे, िविश  जातीला ूाधान्य देणे, जातीजातीत संघषर् 
िनमार्ण करणे हा उ ेश ितथे मळुीच नाही. सवर् जीवमाऽात परमे राचा वास आहे हा िस ांत 
भारतीय िवचारसरणीत पायाभतू आहे. त्यापेक्षाही अध्यात्माच्या के्षऽात समोरच्याचे दोषगणु पाहणे 
िनिष  आहे. त्याचे ौे त्व-किन त्व मनात आणणेही दोषाःपद आहे. ॄा ण देहाचे ौे त्व मखु्यतः 
ॄा णानाचा सांिगतले आहे. त्याचा एकमेव उ ेश त्यांना ूा  झालेल्या ा अनमोल संधीची जाणीव 
करून देऊन मानवी जीवनाचा िविनयोग परमे रूा ीसाठीच करण्याला ूवृ  करणे हाच आहे. ा 
वणार्ौमधमार्चा एक मोठा पुरःकतार् मनू हा ॄा ण नव्हता हे िवचारात घेतले पािहजे. आधिुनक 
काळांतही संत तुकाराम, सतं गलुाबराव महाराज, महात्मा गांधी यांनी वणार्ौमधमार्चा पुरःकार केला 
तो कोणत्याही िविश  वणार्ला, जातील लहान िकंवा मोठे ठरिवण्यासाठी िकंवा कांही िविश  वणाचे 
िवशेषािधकार राखून ठेवण्यासाठी नक्कीच नव्हता.योगवािस ात म्हटलेच आहे, ॄा णाचा देह हा 
उपभोगासाठी केलेला नाही. या लोकांत क  सोसनू मतृ्यूनंतर अनंत सखुाची ूाि  करून 
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घेण्यासाठीच हा िनिमर्ला आहे. (ॄा णःय तु देहोयं नोपभोगाय कल्पते। इह क्लेशाय महते 
ूेत्यानन्तसखुाय च।।) 

याच दृि कोनांतून भगवत्पूज्यपाद ौीमत ् शंकराचायाचा िववेकचूडामणीतील खालील ोक 
समजनू घेतला पािहजे.  

जन्तूनां नरजन्म दलर्भमतो पुंःत्व ंततो िवूता। ु  

तःमा ैिदकधमर्मागर्परता िव त्वमःमात्परम।।्  

आत्मानात्मिववेचनं ःवनभुवो ॄ ात्मना सिंःथितः। 
मिु न  शतकोिटजन्मस ुकृतैः पुण्यैिवर्ना लभ्यते।। 2 ।। 
जीवमाऽांमध्ये माणसाचा जन्म (देह) दलर्भ आहेु . त्यांतनूही पुरुषाचा देह, त्यापेक्षां ॄा ण 

वणर् दिमर्ळ आहेु . ॄा ण जन्म लाभनूही विैदक धमार्चे पालन होणे, त्यांतही वेदशा ांचे अध्ययन 
घडणे दंूाप्य आहेु . त्यानंतरच मग आत्मा आिण अनात्मा (जड आिण चैतन्य) यांचा िववेक, मग 
ःवरूपानुभव आिण अतंी आत्मा आिण परमात्मा यांच्या ऐक्याची िःथित म्हणजेच मोक्ष. हा लाभ 
शतकोिट जन्मांच्या पुण्याईिशवाय होणे अशक्य आहे.  

संःकारा  ि ज उच्यते 
त्यामळेु शा ाने घालनू िदलेले गभर्धानािद सःंकार त्याच्यावर झाले. मातेला फारसे क  न 

देतां उ म वेळेवर तो सबुु  जन्मला. िपत्याने त्याचे जातकमर् केले, ूसन्नतेने दानधमर् केले आिण 
त्याचे नाव देवशमार् ठेवले. त्याचे रूप सौम्य होते आिण ःवभाव शांत होता. तो तेजःवी आिण 
आनंदी बालक सवाची मने रमवीत असे. िपत्याने योग्य वेळी चौल सःंकार करून त्याची मुंज केली. 
मुंजीनंतर खेळात फारसा वेळ न घातिवता तो वेदाध्ययन करू लागला. तीन वेळा सधं्यावंदन करणे, 
सिमधा आणणे इत्यािद अिग्नकायर् करणे, गुरंूची सेवा करणे इत्यािद ॄ चयार्ौमाची कतर्व्ये उ म 
रीतीने पार पाडून त्याने ःवभावात औदायार्िद स णांची जोपासना केलीु . वेदमऽंांचे सिंहता, पद, बम 
असे पठण करून, वेदांच्या अगंांचेही अध्ययन करून ज्याला अहंतेचा संॅ म होत नाही, जो 
िवनयशील राहतो त्याचे अध्ययनाचे ौम सफळ झाले असे समजावे. अशा रीतीने ॄ चयर् ोताचे 
आचरण करीत सवर् िव ा अथार्सिहत सपंादन करून, गुरूना दिक्षणा देऊन त्याने सोडमुंज केली. (28 
-34) 

ॄा णधमार्चा मखु्य आधार सःंकारांत आहे. “सःंकारांत ि ज उच्यते् ” असे म्हणतात. 
जन्मतः शूि असलेला ॄा ण उपनयन सःंकारांनेच ॄा ण होतो. वैिदक धमार्नुसार जन्माच्या 
आधीपासनूच गभार्धान, पुंसवन इत्यािद सःंकार असतात. पुढे चौल, उपनयन इत्यािद सःंकार. 
ूमखु सःंकारांची सखं्या सोळा आहे. कुठे 24 तर कुठे 28 सःंकारांचे जत्व वणर्न आहे. 
म जीबंधनाच्या सःंकारात गायऽी मऽंाचा उपदेश होतो, वेदाध्ययनाचा अिधकार (Eligibility) येतो 
आिण ॄ चयर् ा पिहल्या आौमाचा आरंभ होतो. वर ौीःवामी महाराजांनी ॄ चयार्ौमाची कतर्व्ये 
थोडक्यात सांिगतली आहेत. हा ॄ चयार्ौम पुढच्या तीन आौमांचा पायाच असतो. यानंतर 
गरुुगहृीचे वाःतव्याचा समारोप करून गरंुूना दिक्षणा देऊन सोडमुजं म्हणजेच समावतर्न हा सःंकार 
झाला की बटचा ःनातक होतो आिण आपल्या घरी परततोू . आतां तो पुढच्या गहृःथाौमात ूवेश 
करण्याला योग्य होतो. 
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गहृःथाौमात िनंकाम कमर्योग 
त्यानंतर बिु , रूप, शील यांनी सपंन्न अशी कुलीन कन्या पाहन त्यानेू  ितच्याशी िववाह 

केला आिण यथाशा  गहृःथाौमाचे आचरण केले. वेद आिण शा  यांचा यथाथर् त व जाणणारा तो 
असल्याने तो िनत्य पंचयज्ञ करीत असे. दैवयोगाने तो बुि मतं जपयज्ञाचे िवशेष अनु ान करूत 
असे. वेळच्या वेळी ःनान, सधं्या, होम, जप, पाठ करून तो स रंूची उपासना आिण भावपूणर् ु
भगव जनांत काळ बमीत होता. असे असनूही आपण हे कमर् करतो असा अिभमान त्याला कधी 
िशवला नाही की त्या कमार्च्या फळाची अिभलाषाही ठेवली नाही. अशा िनमर्म, उदासीन वृ ीने 
त्याने यज्ञ, याजन, दान पिरमह, अध्ययन आिण अध्यापन ा ष कमार् ारे आपली उपजीिवका 
चालिवली होती. ा ूकारे परमे रापर्ण बु ीने कमर् करीत असता त्याचे िच  शु  झाले. तेव्हा 
त्याने तप आिण तेजाची हािन करणारा ूितमह सोडून िदला. पुढे त्याच्या मनात ई रभ ीचा उदय 
झाला तेव्हा याजन, अध्यापन हेही सोडले आिण िभक्षावृ ीचा अगंीकार केला आिण िवषयसखुांचाही 
त्याग केला. शम, दम, तप, शौच, क्षांित, आजर्व, ज्ञान, आिःतक्य आिण िवज्ञान या ःवाभािवक 
ॄ कमाचे अनु ान त्या देवशमार्चे सहजच घडू लागले. वरचेवर त्याचे काम, बोध इत्यािद िवकार 
क्षीण होऊन त्याचा अहंकारही गळत गेला. असे कमार्ने मन शु  झाले आिण ज्ञानयोगाची पिहली 
पायरी जे ौवण त्याची आवड उत्पन्न झाली. मग त्याने गहृःथाौमाचा उपसहंार करून 
वानूःथाौमाचा ःवीकार केला. (34 – 44) 

गरुुगहृी राहन िशकलेल्या वेदशा ांना आचरणात उतरिवण्यासाठी गहृःथ धमार्ची योजना ू
आहे. त्यानसुार त्याने वैिदक िवधींना अनुसरून अनुरूप कन्येचे पािणमहण केले. गहृःथाला 
पंचयज्ञांचे अनु ान िनत्य म्हणजे ूितिदन करावयाचे आहे. हे पंचयज्ञ देव, ऋिष, िपतर, भतू आिण 
मानव यांच्याूीत्यथर् करावयाचे असतात. देवांसाठी सधं्या, पूजा, अचार्, हवन इत्यािद. िपतरांसाठी 
तपर्ण, ौा , िपंडदान वगरेै, ऋषींसाठी ॄ यज्ञ, वेदांचे अध्ययन, अध्यापन इत्यािद, भतू म्हणजे 
ूाण्यासाठी गोमास, भूतबली आिण मनुंययज्ञ म्हणजे अितथीला अन्नदान. ही िनत्यकम ही 
पुण्यूा ीसाठी करावयाची नसनू ती केल्याने मानव, त्याच्यावर जन्मतःच असलेली देव, िपतर 
आिण ऋिष यांची ऋणे फेडीत असतो. िनत्यकमाचा त्याग करणाढया ॄा णाला ूत्यवाय नांवाच्या 
दोष लागतो. आध्याित्मक ूगतीसाठी आिण पुण्यूा ीसाठी करावयाच्या यज्ञांचे वणर्न भगव ीतेच्या 
3ढया अध्यायात (9 – 14) केले आहे. मानवािद जीवाबरोबरच ॄ देवाने यज्ञसु ा िनमार्ण केले. त्या 
यज्ञांच्या ारा देवांना ूसन्न करून मानवांनी आपले इ  भोग ूा  करून घ्यावेत अशी आज्ञा पण 
िदली. यज्ञ न करता आपले उदरभरण करणारे चोर होत असे म्हटले आहे.  

सवर् यज्ञात जपयज्ञ ौे  आहे. भगवंतांनी “यज्ञानां जपयज्ञोिःम” (10:25) अशा श दात 
जपयज्ञाचे ौे त्व विणर्ले आहे. ऋिषमनुीपासनू साधुसतंांपयत देवाच्या नामजपाचे मह व एकमखुाने 
ूितपादले आहे. ा ॄा ण जन्माला आलेल्या िशल्पकाराचा िवशेष भर जपयज्ञावर होता असे 
म्हणनू ते आपणही तेच िवशेषेकरून करावे असे सचुवीत आहेत. ाच्या जोडीला तो स रंूची ु
उपासना आिण भगव जन करीत असे. ालाच पतंजलींनी िबयायोग म्हटले आहे. (तपः 
ःवाध्याये रूिणधानािन िबयायोगः।। 2:1). ही सवर् कम करीत असतांना त्या कमार्च्या कतृर्त्वाचा 
अिभमान त्याच्या मनाला िशवला नाही की त्या कमार्पासून कसल्या फळाची आशा ठेवली नाही. 
हाच गीतेत भगवान ौीकृंणानी ूितपादलेला िनंकाम कमर्योग होय. मानव जे जे कमर् करतो त्याचे 
फल त्याला भोगावे लागते असा िस ांत आहे. हे कमार्चे बंधन त्या कमार्च्या कतपणाच्या 
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अिभमानाने आिण कमार्पासनू िमळणाढया फळाच्या अिभलाषेने उत्पन्न होतो. “तैसा कतृर्त्वाचा मद। ु
आिण कमर्फळाचा आःवाद। या दोन्हींचे नांव बंधु। कमार्चा की।। ु 18:205।।” साहिजकच या 
कमर्योगाच्या अनु ानाने त्याचे िच  शु  होत गेले.  

िच शु ीच्या दोन अवःथांचे वणर्न इथे ौीःवामी महाराजांनी केले आहे. शा ांनी ॄा णाला 
चिरताथार्साठी यजन, याजन, (यज्ञ करणे आिण करिवणे) दान, पिरमह (दान देणे आिण दान घेणे), 
अध्ययन, अध्यापन (वेदशा ांचा अभ्यास करणे आिण िशकवणे) अशा सहा कमाची अनुज्ञा िदली 
आहे. दान घेण्याने ॄा णाचे पुण्य दात्याला जाते आिण दात्याचे पाप घ्यावे लागते. ाने त्याच्या 
तेजाची आिण तपाची हानी होते. म्हण ूिच शु ीच्या ूथमावःथेत त्याने पिरमह सोडून िदला. िच  
शु  झाले की त्या िच ात जे परमे रािवषयी सहज ूेम उत्ःफूतर् होते तीच भि ! ही ई रभ ी 
दयात उगवली की संसारातून मन आपोआपच बाजलूा होते. तसे झाल्याबरोबर त्या ॄा णाने 
याजन आिण अध्यापन यांचाही त्याग केला आिण िभक्षा वृ ीचा अंगीकार केला. अशा रीतीने गीतेत 
सांिगतलेल्या ःवाभािवक ॄ कमार्त तो िःथर झाला. शमो दमःतपः शौचं क्षािन्तराजर्वमेव च। ज्ञानं 
िवज्ञानमािःतक्यं ॄ कमर् ःवभावजम।। ् 18:42). आपण मागील लेखांत पािहल्याूमाणे कामबोधािद 
िवकार क्षीण झाले आिण दैवी सपं ीचा लाभ झाला. हेच कमर्योगाचे साध्य होय. ते ूा  होताच 
देवशमार्ची ूवृ ी ज्ञानयोगाची पिहली पायरी ौवण ितकडे होऊ लागली आिण त्याने गहृःथाौमाचा 
त्याग करून वानूःथाौमात ूवेश केला. 

संन्यासाने मानवी जीवनाची कृताथर्ता. 
वनांत राहन शीतू , उंण इत्यािद सहन करीत, ध्यानमग्न ौीहरीचे िचंतन करीत आपल्या 
योगके्षमाचा िवचारसु ा मनातून काढन टाकलाू . असा महाोती होऊन सनं्यास महण करून गुरंूनी 
उपदेिशलेल्या ॄ ाचे िचतंन करू लागला. शा ाच्या ौवणाने सशंयभावनेचा, मननाने असभंावनेचा 
आिण िनिदध्यासनाने िवपरीत भावनेचा िनरास त्याने केला. योगाभ्यासाने ूार धजिनत ूितबधंाचा 
भगं केला. नंतर वासनाक्षयाचा अभ्यास करून मनाचा नाश करून त्याने ज्ञानयोग िस  केला. 
उपरित, वैराग्य आिण ज्ञान ज्याच्याजवळ पूणर्त्वाने राहतात त्याची मिु  दासी होते हे सत्य त्याने 
अनुभवले. अशा रीतीने जीवन्मु  झालेला तो ॄा ण देवाचा भ  झाला. अनास  वृ ीने देहाचे 
ूार ध भोगनू अतंी देहाचा त्याग करून तो िवदेहमु  झाला. सारांश सवर् शा े ही ई राची वचने 
आहेत. ती क्षिु जरी वाटली तरी त्यांच्यावर ौ ा ठेवून वागणाढयाला असा अनुबमाने मोक्षलाभ 
होतो. त्या िविधज्ञाने िशल्पशा ाच्या िवधीने आचरण करून अनुबमाने योग्यांनाही दलर्भ अशी उ म ु
गित ूा  करून घेतली. (45 – 51) 

वानूःथात शीतोंणािद ं े सहन करीत, आपल्या योगके्षमाचाही िवचार न करता ई राचे 
ध्यान करावयाचे असते. त्यानंतर िविधवत सनं्यास घेऊन िव ान आिण अनुभवसपंन्न स रंूकडून ् ् ु
ौवण करून गरुूपिद  ॄ ाचे िचंतन (मनन) आिण शेवटी िनिदध्यासन करावयाचे असते. ौवणाच्या 
पूव  साधकाच्या मनात िविवध शकंा असतात. ई र आहे का, असला तर तो साकार आहे का 
िनराकार, सगणु की िनगुर्ण? त्याचे दशर्न होऊ शकते का? अशा नाना शंका िच ात गद  करीत 
असतात. अिधकारी गुरंूकडून सच्छा ाचे ौवण करीत गेले की ा शंका हळहळ कमी होत जातातू ू . 
हे सशंय गेले तरी अिव ेच्या ूभावाने ई र आिण जग हे िभन्न आहेत असे वाटणे ही असभंावना 
आहे. ती गरंुूनी उपदेिशलेल्या ॄ ाच्या िचंतनाने दर होतेू . जगत आिण ई र हे एकरूप आहेत अशी 
भावना झाली तरीही जगाचे अिःतत्व ूत्यक्ष अनभुवाला येत असते. ही िवपरीत भावना 
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िनिदध्यासनाने न  अखंड, एकरस, अि तीय आत्मःवरूपाच्या अनुभवाने (समाधीने) न  होते. 
सशंय, असभंावना आिण िवपरीत भावना ा बंधऽयांचा नाश झाल्यािशवाय ज्ञानािग्न ूज्विलत होत 
नाही. अशा रीतीने ज्ञान झाले तरीही ूार धामळेु आलेले ूितबंध ते िःथरावूं देत नाहीत. त्यासाठी 
योगाभ्यासाची आवँयकता आहे. तसेच मनातील उरल्यासरुल्या वासनांचा क्षय करून मनाचा सपंूणर् 
नाश केला म्हणजेच मनात सतत उठणारे आिण मावळणारे संकल्प आिण िवकल्प पूणर्पणे 
थांबवल्यावरच साधक जीवन्मु  होतो. इथे ौीःवामी महाराजांनी थोडक्यांत कमर्योग, भि योग 
आिण ज्ञानयोग यांचे वणर्न करून ते एकाच मोक्षमागार्चे कसे बिमक टप्पे आहेत ते दाखिवले आहे. 

ा िशल्पज्ञाच्या ॄा ण जीवनाच्या वणर्नात प.प.ौीवासदेुवानदं सरःवती ःवामी महाराजांच्या 
ःवतःच्या जीवनाचे ूितिबंब उमटलेले आपल्याला िदसते. असेच सिंक्ष  वणर्न ौीद पुराणाच्या 
दसढया अध्यायात आहेु . त्यावर िनरूपण करतांना एका ौोत्याने असे उ ार काढले की, “तो ॄा ण 
इतर कुणी नसनू ःवतः ौीःवामी महाराजच आहेत.” त्यावर महाराजांनी नुसते िःमत केले होते. ते 
काही असो पण ॄा णाच्या जीवनाचा एक आदशर् या वणर्नातून महाराजांनी आपल्यासमोर ठेवला 
आहे हे नक्कीच.   

िशल्पासारख्या भौितक शा ाच्या नैि क आचरणानेसु ा मोक्षाच्या मागार्वर कसे अमेसर 
होता येते ाचे हे उदाहरण आहे. ावरून सवर् शा े ई राची वचने आहेत ा िस ांताला बळकटी 
येते.  

कामशा ज्ञ गायकाची गाथा 
द ूभ ूअजुर्नाला म्हणतात, “ही जशी िशल्पशा ज्ञाची गो  ऐकलीस तशीच दसरी एक गो  ु

इंिाला बहृःपतींनी सांिगतली ती ऐक.” 

नमर्दातीरावर मािहंमित (उज्जनै) नगरीत एक गायन-वादनात कुशल असणारा ॄा ण रहात 
होता. तो रूपानेही सुदंर असनू ौे  कवीही होता. त्याला कामशा  पूणर्पणे अवगत असनू तो सुदंर 
सलुक्षणी पि नी ीच्या शोधात होता. हा हेत ूमनात ठेवून तो एकदा राजवाड्यात गेला. राजाने 
िवचारल्यावर त्याने आपण कामशा ानुसार उ म मानल्या गेलेल्या पि नी ीच्या शोधात 
असल्याचे त्याने सांिगतले. कामशा ाूमाणे सामिुिक शा ाचा आपला अभ्यास असनू उ म आिण 
पिवऽ लक्षणांनी यु  नारी िमळावी हा हेतू त्याने व्य  केला. राजाने त्याच्या रूपगुणांकडे पाहन ू
त्याला आपलीच उपवर मलुगी दाखिवली. त्या कन्येला पाहन त्याला ितच्या िठकाणी शा ो  सवर् ू
लक्षणे िदसल्याने तो ॄा ण एकदम मदनाच्या बाणाने मोिहत होऊन मिूछर्त झाला. सावध होऊन 
त्याने त्या कन्येची सवर् लक्षणे पुन्हा एकदा पडताळन पािहलीू . ती राजकन्याही त्या ॄा णाला 
पाहन लु ध झालीू . उभयतांचे त ध्यानात येऊन तो राजासु ा सखुावला. त्याने िवचार केला की 
हा पिवऽ ॄा ण कुळातला मलुगा माझ्या मलुीला योग्य वर आहे. आपल्यालाही मलुगा नाही तेव्हा 
ालाच घरजांवई करून घ्यावा. हे दोघेही एकमेकांच्या ूेमात पडले आहेत ापेक्षा वेगळे काय 

पहायचे? फ  हा िनधर्न आहे तरी आपण त्याला आपले अध राज्य ावे असा िवचार करून एका 
समुहुतार्वर त्याने त्यांचे लग्न लावून िदलेू . ॄा िवधीने कन्यादान करून िनम्मे राज्य आंदण िदले 
आिण सोळा िदवस मोठा िववाहोत्सव साजरा केला. लग्नानंतर जांवयाला राजाने आपल्या घरीच 
ठेवून घेतले. (52 – 65) 

आता हाच िस ांत कामशा ाच्या अभ्यासालाही कसा लागू पडतो ते दसढया उदाहरणाने ु
ःप  केले आहे. ीपुरुषांना परःपरसयंोगाने ूा  होणाढया आनंदाचे शा  म्हणजे कामशा . ा 
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आनंदाचे ःवरूप, तो अिधकािधक उत्कटने ूा  करून घेण्याचे िविध इत्यादींचा िवचार करणारे 
शा  भारतात ूाचीन काळापासनू ूगत आहे. वात्ःयायनानेसु ा आपल्या सिंहतेत दहापेक्षा अिधक 
अभ्यासकांचा उल्लेख केला आहे. वेदांतही उपःथाला (िलगंाला) सखुाचे घर असे म्हटले आहे. 
भारतीय परंपरेनुसार मानवी जीवनाच्या चार ूमखु पुरुषाथात काम पुरुषाथार्चा समावेश आहे. 
कामसखुाचा िवचार केवळ शारीिरक दृि कोनांतून करणे बािलशच ठरेल. आधुिनक मनोवैज्ञािनकांनीही 
कामूवृ ीचा ॐोत मखु्यतः ीपुरुषांच्या मनात आहे हे मान्य केले आहे. शारीिरक िबया, आसने 
इत्यादींचा िवचार म्हणजेच कामशा  अशी समजतू असलेल्यांना कामशा ाचा आध्याित्मक सदंभर् 
ध्यानात येणार नाही. त्यासाठी इथे कामशा ांतील मानसशा ीय त वांचा िनदश केला आहे.  

बाकीची गो  सरळ सोपी आहे. कामशा ाचा अभ्यासक असल्याने त्याला कामशा ांत 
सव म गणली गेलेल्या पि नी ूकारची ी हवी वाटणे साहिजक आहे. त्याचे रूप आिण गणु 
यांनी ूभािवत होऊन तशी राजकन्याच प ी म्हणनू ूा  होणे हा शुभ दैवाचा भाग होता.   

तो ॄा ण आिण राजकन्या चबवाक पआयांूमाणे ूेम परःपरांच्या ूेमात बांधले गेले आिण 
ते त्यांचे िदवस त्या आनंदात िनमग्न होऊन जाऊ लागले. वाणी आिण मन यांना न आकळणारे 
आत्मानंदाचे िनत्य परम ौे  असे सखु वेदात विणर्लेले आहे. मानवी आनंदाच्या गधंवार्चा आनंद, 
त्याच्या शतपट देवांचा आनंद, त्याच्याही शतपट इंिाचा, त्याच्याही शतपट ॄ देवाचा आनंद आिण 
त्याच्याही शतपट आत्मसखुाचा आनंद ौतुीत विणर्लेला आहे. तो ॄा ण आपल्या कामसखुाच्या 
ज्ञानाने सभंोगाच्या वेळी त्या ॄ सखुाची पूणर् अनुभिूत घेत होता. सामान्य मानवाला िमळणारे 
सभंोगाचे सखु ःथूल-सआूमदेहांच्या उपाधीपासनू िमळणारे असते. त्याला िनत्य िनरितशय 
आत्मसखुाची बरोबरी कशा येईल? त्याला शा ाचे ःप  ज्ञान नसल्याने त्याचे कामसखु ःपधार् आिण 
असयूा यांनी लांिछत असते. रितसखुाचा खरा आःवाद त्याचे त व जाणणाराच घेऊं शकतो. 
सभंोगानंतर आिण झोपेतून उठल्यावर माणसाची जी आनंदपूणर् अवःथा होते ती सदैव 
जोपासणाढयांनाच जीवन्मु ी साधते. सामान्य मानवांना हे कसे कळणार? ससंाराला (देहभावाला) 
िचकटन तो केवळ िवषयास ीत रमतोू . आत्म्याला तो परा ुखच असतो. असा कामशा ात ूवीण 
असलेल्या ॄा णाने सभंोगाच्या माध्यमातून ॄ ानंदाचा लाभ घेतला. राजकन्याही त्या सखुाने 
आनंदन आपल्या पतीच्या पदी रमलीू . ितने परपुरुषाकडे आपली नजरही कधी वळवली नाही. त्याचे 
मन सांभाळन आनंदाने ससंार केलाू . पित हेच ितचे परॄ  होते. ाूमाणे परःपरांना सखुी करीत 
एकमनाने रािहल्याने त्यांनी ःवप्नातही दःख पािहले नाहीु . पापापासनू दर राहनू ू , शा ाजे्ञूमाणे 
धमार्चे आचरण करीत परॄ ाच्या ूा ीला अनकूुल असे सत्कमर् करीत ते जगले. देवांनाही दलर्भ ु
अशा सखुाचा उपभोग घेऊन ते शेवटी मरण पावले आिण गधंवर् झाले. (66 – 79) 

वरील गो ीत रितसखुाच्या माग ॄ ानंदूा ीची उपलि ध हा िवषय आपण थोडा समजनू 
घेणे आवँयक आहे. हे वाक्य पूणर् िववेचनाच्या सदंभातच समजून घ्यावे लागेल. ौीःवामी 
महाराजांनी इथे आनंद या िवषयाची वैिदक िवचारसरणीच सकें्षपाने मांडली आहे. तैि रीय उपिनषदांत 
आनंदवल्लीत मनुंयापासनू ॄ देवापयत सवर् जीवांना अनुभवाला येणाढया आनंदाचे वणर्न आहे. 
मनुंयाचा आनंद हे मानक (Unit) घेतले आहे. मनुं यात सवार्त मोठा आनंद सावर्भौम राजाचा 
धरला आहे. त्याच्या उ रो र शंभर पटीने गधंवर्, देव, इंि आिण ॄ देव यांचे आनंद आहेत. 
आत्मज्ञानी पुरुषाला होणारा ॄ ानंद ॄ देवाच्या आनंदाच्याही शतपट विणर्लेला आहे. 
कामशा तज्ज्ञ ॄा णाने ा ॄ ानंदाच्या तोडीचा आनंद िमळिवला असे पुढे सांिगतले आहे.  
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मानवी जीवनात आनदं कसा िमळतो हे आधी समजनू घ्यायला हवे. मानव योनीत येणाढया 
जीवाचे पुण्य आिण पाप सम ूमाणात असते. त्यामळेु या जन्मात त्याला सखु आिण दःख या ु
दोन्हीचा अनभुव घ्यावा लागतो. ःवगार्त केवळ सखुाचाच उपभोग असतो तर नरकात फ  यातनाच 
वा याला येतात. अशा रीतीने ःवगार्त पुण्य आिण नरकात पाप भोगनू दोन्ही सारखे झाले की 
माणसाचा जन्म येतो. त्यामळेु पुण्यापासनू सखुाची व पापापासनू दःखाची ूा ी होतेु . सखु होते 
म्हणजे नेमके काय होते? त्या जीवाच्या पुण्याने िमळणाढया अनुकूल भोगाने त्याच्या कारण 
देहातील अज्ञानाचे आवरण तात्पुरते क्षीण होते आिण आनंदमय कोशातला आनंद िच ांत िझरपतो 
िकंवा ूकाशतो. हेच सखु! वाःतिवक जीव ःवरूपतःच आनंदमय आहे. ते आपले सिच्चदानंद ःवरूप 
त्याच्या अज्ञानाने आच्छादलेले असल्याने त्याला त्याची अनुभिूत येत नाही. हे अज्ञानच कारण देह 
आहे. त्याच्यांतच स व आिण आनंद असतात. या कारणदेहाची अवःथा िनिा असते. त्यामळेुच 
िनिेच्या वेळी जीव आनंदमय अवःथेत असतो. पण ती पूणर् अज्ञानाची अवःथा असल्याने त्याची 
जाणीव होत नाही. जागे झाल्यावर माऽ त्या सखुाची ःमिृत असते. म्हणनूच तो म्हणतो, “अशी 
छान झोप लागली होती की कांहीसु ा कळले नाही!” त्यासाठीच आपल्याला झोप हवीहवीशी वाटते. 

आनंदमय कोशावर िवज्ञानमय कोश आहे. ात ज्ञानेंिियासिहत बु ीचा समावेश आहे. 
िववेक, िवचार, िन य आिण िनणर्य करणारी बुि  अतंवृर्ि क असते. िवज्ञानमय कोशाच्या बाहेर 
मनोमय कोश असतो. ात ज्ञानेंििये आिण मन यांचा अतंभार्व आहे. मन हे सकंल्प-िवकल्पात्मक 
असते. म्हणजे त्यात अमकु हवे तमकु नको, हे अनुकूल ते ूितकूल अशा वृ ी सारख्या उचबंळत 
असतात. ते इंिियांच्या वाटांनी िवषयांकडे धावत असते.यासाठी ते बिहवृर्ि क असते. मनोमय 
कोशाच्या बाहेर ूाणमय कोश असतो. हा सवार्त बाहेर असलेल्या अन्नमय कोशाला मनोमय 
कोशाशी जोडतो. तसेच अन्नमय कोशाची सन, पचन, र ािभसरण इत्यािद काय सतत करीत 
असतो. यांत पाच ूाण, पाच उपूाण आिण कमििये यांचा समावेश आहे. िवज्ञानमय, मनोमय 
आिण ूाणमय ा तीन कोशांचा िमळन ू िलगंदेह होतो. आपण ःवप्नावःथेत असताना िलगंदेहाच्याच 
जािणवेत असतो. अन्नमय कोशालाच ःथूल देह असे म्हणतात. जन्म, वाढ, िवकास, िःथित, क्षय 
आिण नाश ा अवःथा ालाच असतात. जामत अवःथेत आपल्याला ाचे भान असते. ःवप्न 
आिण िनिा ा अवःथात आपल्याला ःथूल देहाची जाणीव नसते. सवर्साधारणतः हाच इंिियगोचर 
असतो.   

देह कोश घटक कायर् अवःथा 

ःथूल अन्नमय इंिियगोचर शरीर जन्म-विृ  इत्यािद 
षिड्वकार जामत 

ूाणमय 
पंचूाण, उपूाण 
आिण कमििये 

सन, पचन आिद 
िबया 

मनोमय ज्ञानंििये आिण 
बिहवृर्ि क मन सकंल्प-िवकल्प िलगं 

(सआूम) 

िवज्ञानमय ज्ञानंििये आिण 
अतंवृर्ि क मन 

िवचार, िववेक, 
िन य 

ःवप्न 

कारण आनंदमय आनंद आिण स व अज्ञान िनिा 
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 सामान्य मानवी जीवनात दोन आनदंांना सव च्च मानले आहे. एक झोपेत िमळणारा आनंद 
आिण दसरा मथैुनातून िमळणाराु . इतर सवर् आनंदापेक्षा या दोह ना अिधक ौे  मानले आहे. 
िनिेच्या आनंदािवषयी आपण वर िवचार केला आहे. कामानंदािवषयी ःवामीमहाराजांनी इथे एक 
वेगळा िवचार मांडला आहे. सवर्साधारण – कामशा ाचा सखोल अभ्यास नसलेल्या, जीवांना जो 
आनंद मथैनुात िमळतो तो सोपािधक असतो. वर सांिगतलेले सगळे पंचकोश आत्मःवरूपाच्या 
उपािध आहेत. “पामरें भोगता नारी। सोपािधक सखु घेतो अतंरी। िनरितशय सखुाची सरी। मथैुनांतरी 
त्या ावी की।।70।।” सभंोगातून समाधीकडे जाणे कामशा ाच्या अभ्यासाने शक्य आहे. पण तो 
मागर् सवासाठी नक्कीच नाही. आिण त्यात पतनाचीच शक्यता अिधक आहे. यासाठीच 
द पुराणावरील टीकेत ौीःवामी महाराजांनी हा मु ा उपिःथत करून त्याचा िनषेधच केला आहे. 
वृ यारूढं च तत्पूण भाव्यते रितकमर्णा। िविधजे्ञन, न मखूण, तत्सौख्यं सोलभत्सदा।।8:52।। 
िविधज्ञालासु ा तो आनदं शाखाचंिन्यायाने िमळतो. लहान मलुाला चंि दाखिवतांना दृ ीला िदशा 
देण्यासाठी जशी शाखा दाखिवतात, वाःतिवक त्या शाखेचा आिण चंिाचा सतुराम सबंंध नसतो. 
त तच कामसखुाच्या माध्यमांतून परमानंदाची िदशा कळ शकतेू . एवढेच त्याचे मह व आहे. नाही 
तर मथैुनाच्या उपायानेच सगळे साक्षात्कारी होऊ पाहतील. तो मखूर्पणाच ठरेल.      

या शारीिरक सखु हे ःथून देहाचे असते. त्यापेक्षा ौे  सखु सआूम देहातले असते. 
त्याच्यापेक्षाही उ म सखु आनंदमय कोशात अनुभवाला येते. ौीःवामीमहाराजांचे म्हणणे असे आहे 
की खरा ूगत कामशा ज्ञ ा सवर् उपाधींच्या पलीकडे जातो आिण वर वणर्न केलेल्या ॄ ानंदाच्या 
तोडीचा आनदं ूा  करून घेतो. कामबीडेचा हा सव च्च िविध मानावा लागेल. आपल्या पाहण्यात जे 
कामशा  आहे ते ःथलूदेहाच्याही फारसे पलीकडे प चलेले नसते. आपल्याला याची सहजी कल्पना 
करणे अशक्यूाय आहे. तेव यासाठीच महाराजांनी मथैुनांती आिण शयनांित अगंात जी पूणर् 
आनंदाची अनुभिूत िकंिचत्काळ आपल्याला भारून टाकते त्याच अनुभतूीत जीवन्मु  सतत राहतो 
असे ःप  केले. अशा रीतीने कामशा ाचे लआय परमानंद हेच आहे आिण तेच परमे राचे ःवरूप 
आहे. अशा सवर् शा ांचे तात्पयर् ई रात आहे हा िस ांत दृढ झाला.   

गधंवर्लोकातही ते पितप ी हेऊन नादॄ ाच्या उपासनेत रममाण झाले. गायन-वादन या 
संगीताच्या उभय अगंात ूावीण्य िमळवून ते सवर् गधंवार्त मान्यता पावले. एके िदवशी ते 
िहमालयात ःवच्छंदाने गात असतां त्यांचे मनोरम गाणे ऐकून भगवान शंकर त्यांच्याजवळ आले. 
त्यांच्या सःुवर गायनात तालांसह, सात ःवर, बावीस ौिुत, एकोणपन्नास ताना, रागांसिहत रािगणी 
आिण िवराम ा सवाचा त्यांनी केलेला आिवंकार ऐकून शंकरांचे कान तृ  झाले आिण ते 
हष त्फुल्ल होऊन त्यांनी ध्यानांतून उठन ूसन्नतेने वरदहःत धारण केला आिण ूीतीपूवर्क त्या ू
दंपतीला म्हणाले, “तुम्ही खरोखरच संगीतात उ म िशक्षण ूा  केले आहे. सामवेदाच्या गायनाहन ू
इतके आनंददायक असे गाणे मी आजवर कधी ऐकले नाही. ते ऐकून माझे मन पूणर् तृ  झाले 
आहे. तुम्हांला मळुीच क्लेश होणार नाहीत असा ःवगर्वास तुम्हाला देतो. ितथे देवािदकांची मने 
िरझवीत तुम्ही सखुाने रहा.” असा वर देऊन शंकरांनी त्यांना सन्मानपूवर्क िवमानाने ःवगार्त 
पाठिवले. त्यांचे गाणे ऐकून गधंवर् आिण िकन्नरही भलुनू जात आिण गधंवर्ही थक्क होत. एकदा 
त्या गधंवर् झालेल्या पूवर्जन्मीच्या ॄा णाला देवांनी ॄ लोकाला सगंीत सभेत नेले. त्या सभेत 
िविवध ूकारची मदंृगीिद चमर्वा े, वीणािद तंतुवा े, बासरी आिद िछियु  वा े आिण टाळा, झांजा 
इत्यािद घनवा े वाजिवली जात होती. अप्सरा कौशल्यपूणर् नतृ्याने, हावभावांनी यु  अशी आपली 
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कला ूदिशर्त करीत होत्या. अनेक गधंवर् ूेमभराने गाऊन देवांना रमवीत होते. त्या सवर् गधंवार्त 
त्या ॄा णाचा आवाज अत्यंत सरेुल आिण आनंददायक होता. त्याने आकृ  होऊन ॄ देवाने इतर 
सवर् गधंवाना बाजलूा करून त्या दोघा पितप ीना समोर बसवून त्यांची िच वेधक गाणी ऐकली. 
त्या गायनाच्या ौवणाने ॄ देवाना ूत्यक्ष ॄ ानंदाची अनुभिूत आली. ते त्या जोडप्याला म्हणाले. 
“तुमचे जीवन धन्य आहे! देव हो! नादॄ ाचे िनरुपम सव त्कृ  त व तें ानेच जाणले आहे. सवर् 
खेद िनवारून दसढयांनाही पु रमानंद देणारी ही िनखळ ॄ रसाची गोडी ाला कळली आहे. ाला 
प ीसह कायम ॄ लोकातच ठेवून घेतो.” असे बोलनू ॄ देवाने त्या दोघांना सन्मानाने आपल्या 
जवळ ःथान िदले. अशा रीतीने त्या कामशा ज्ञ ॄा णाने गधंवर् होऊन ॄ लोक ूा  करून घेतला. 
कालांतराने त्याला उपासनेच्या बळावर ॄ लोक िमळिवणाढयांची गित िमळाली आिण पुनराविृ रिहत 
बममु ीचा तो अिधकारी झाला. उपासनेच्या ूभावाने ॄ लोकी आलेले अिधकारी ितथे ौवणािद 
साधने करून बमाने मोक्ष पावतात. इतर जे लोक आपल्या पुण्याईच्या बळावर ॄ लोकात येतात 
त्यांना माऽ त्यांची पुण्याई सपंतांच भलूोकावर परत यावे लागते. ही गाथा सांगनू गरुु बहृःपित 
इंिाला म्हणाले, “असा तो कामशा ाचा अभ्यासक ॄा ण प ीसह ॄ लोकात िनवास करू लागला, 
तो बममु ीचा अिधकारी  झाला. कोणत्याही शा ाच्या पिरपूणर् अध्ययनाने चारी मु ी अनुबमे 
िमळतात हेच यावरून ःप  होते.” द ूभ ू अजुर्नाला म्हणतात, “हे ऐकून समाधान पावलेल्या 
देवराजाने गरंुूना ितसऱे उदाहरण कोणते ते िवचारले. “ 

ानंतरची कथा समजायला सोपी आहेच. परःपरावर ूेम आिण िन ा ठेवून धमार्चरण करून 
ते जोडपे गधंवर् योनीत गेले. िव ाधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गधंवर्, िकन्नर, िपशाच, गु क, िस , 
चारण, नाग आिण भतू अशा देवयोनींचे वणर्न पुराणांतरी आहे. िव ाधर सवात ौे  मानले जातात. 
आपापल्या पुण्याईच्या मानाने मानवांना या योनी ूा  होतात. या गो ीचे आणखी एक वैिशं य हे 
की हे बममु ीचेच उदाहरण असले तरी तो कामशा ी परत मानव जन्माला आला नाही. 
गधंवर्लोकापासनू आरंभ करून उ रो र ौे  लोकांत जाऊन शेवटी ॄ लोकात वास करून त्याने मोक्ष 
ूा  केला. 

या गो ीत कामशा ाबरोबरच सगंीतशा ाचे मह वही विणर्ले आहे. नादॄ ाच्या एकिन  
उपासनेनेच त्याने ही ूगती केली. ा गाथांतून ूितपा  सवर् शा ांच्या ई रैक तात्पयार्च्या 
िस ांताल बळकटी देणारेच हे कथानक आहे. ॄ लोकाच्या ूा ीच्या दोन मागािवषयी थोडा िवचार 
करून ा लेखाचा समारोप करू या. सहा मखु्य दशर्नांपैकी पूवर्मीमांसा या दशर्नांत ःवगरू् ा ीसाठी जे 
अनेक यज्ञ सांिगतले आहेत. त्यांच्या सकाम अनु ानाने ॄ लोकसु ा िमळतो. तसेच 
आत्मसाक्षात्कारासाठी िनंकाम कमर्, भि , योग आिण ज्ञान या उपासनांनीही ॄ लोक िमळतो. 
त्यापैकी पुण्याच्या बळावर प चलेले जीव आधी पािहल्याूमाणे पुण्याचा क्षय होतांच पुन  भूलोकी 
येतात. उपासक माऽ ॄ लोकातच कायम राहन ॄ देवाबरोबर मु  होतातू . सगंीताच्या उपासनेने 
त्या गधंवार्ने ही सवर्ौे  गित ूा  केली. 

प.प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मथंाचा आठवा अध्याय इथे पणूर् झाला. 
तो ौीगरुुचरणी समिपर्त असो   
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1

अध्याय 9 वा. 
MÉÉªÉjÉÒVÉÉ{ÉEò ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉºÉ* {ÉÒÊb÷iÉÒ ºÉÉiÉ ®úÉIÉºÉ* ¸ÉÒnùkÉ ¦Éä]õÉäxÉÒ iªÉÉÆºÉ* ¨ÉÆjÉ näù>ðxÉÒ PÉÉ±É´ÉÒ**20**  
|ÉÉ¨ÉÉÊhÉEò Ê´É¹hÉÖnùkÉ* ¦ÉÚiÉå iÉªÉÉ nùÉÊ´É±ÉÉ nùkÉ* nùkÉ iÉªÉÉ ¨ÉÖHò Eò®úÒiÉ* xÉ´É¨ÉÉvªÉÉªÉÓ ½äþ EòlÉÉ**21** 
ौीद ूभ ूपढेु अजुर्नाला म्हणतात, “मन एकाम करून आता हे ितसरे उदाहरण ऐक म्हणजे तुझे समाधान होईल.” 

गोदातीरी राहणारा एक वेदशमार् नावाचा ॄा ण होता. त्याला एक सुशील नावाचा मलुगा होता. तो नाव साथर् करणारा म्हणजेच 
शीलवान, उ म आचार पाळणारा असून िनत्य गायऽी जप करीत असे. दैवयोगाने त्याला सात िपशाचांनी पछाडला. ते सातही 
ॄ राक्षस असनू नाना ूकारे त्या सशुीलाला पीडत असत आिण त्याच्या पोटात घासभर अन्नही जाऊ देत नसत. त्या सातही 
भुतांच्या सात चे ा (िबया) होत्या. एका वेळी एक भतू अंगात येऊन आपल्या चे ा दाखवीत असे. एक रडायचे, एक उड्या 
मारी, एक मोठ्याने हंसत असे, एक पुढे येऊन नाचत असे, एक खात सुटे, एक गात असे तर एक सारखा पडत असे. त्या 
ॄा णपऽुाच्या शरीरात घुसून ती सात भुते अशा ूकारचे चाळे करीत असत. त्या ॄा णाने केलेल्या अनेक उपायांना त्यांनी दाद 
िदली नाही. ॄा ण खूपच घाबरला आिण म्हणू लागला, “माझा हा एकुलता एक मुलगा या भुतांनी पछाडला आहे. त्याला 
होणारी पीडा पाहन मी फारच क ी झालो आहेू . हा माझा पुऽ ऐिहक आिण पारलौिकक सुखांना मुकला आहे. मी ौीद ूभूंचा 
भ  असूनही हे दःख मला कसे झालेु ?  माझी िवचारश ीच खंुटला आहे!” याूमाणे तो ॄा ण शोक करीत असता एक मळकट 
कपडे घातलेला, अंगाला दगधी येणारा िभकारी त्याच्याकडे आलाु . सामान्य लोकांना तो मखूर्च वाटत होता. त्याला िभक्षा देतांना 
त्या ॄा णाला तो सूयार्सारखा तेजःवी आहे असा भास झाला. आपल्याला कसला ॅम होत आहे असे वाटन तो त्याच्याकडे ू
लक्षपूवर्क पाहन त्याला पारखू लागलाू . ते पाहन तो िभकारी लागलीच पळत सुटलाू . तो ॄा णही त्याच्या पाठीमागे लागला. पुढे 
पळणाढया िभकाढयाने आपल्यामागे ॄा ण धावतो आहे हे पाहन ू त्याला दगड मारण्यास सुरुवात केली आिण “जा जा! मागे 
िफर!! ” असे ओरड लागालाू . तो दगडांचा मार सहन करीतच त्या ॄा णाने त्याच्याजवळ जाऊन त्याचे पाय धरले आिण 
काकुळतीने म्हणाला, “हे सत्परुुषा! मी तुला शरण आलो आहे, माझे रक्षण करा. ” तो िभकारी म्हणाला, “अहो तुम्ही ौे  आिण 
पू य असे ॄा ण आहांत. मी तर एक असःंकृत आिण ॅ  िभकारी आहे.” तो ॄा ण यावर उ रला, “आपण मला भूलोकावर 
अवतरलेले वदंनीय देव आहात असे खाऽीने वाटते.” मग माऽ त्या िभकाढयाच्या रूपांतील द ूभूंनी त्याला आपले ःवरूप 
दाखिवले. ते िऽमूितर्ःवरूप पाहन ॄा णाला आपले पाप आिण ताप न  झाल्याचा आनंद वाटलाू . त्याने ूभूंना ूाथर्ना केली, 
“देवा! माझा मुलगा भुतांनी पछाडला आहे. त्याला आपण ा पीडेपासून सोडवा!” त्यावर िभक्षकुरूपाने आलेल्या द ाने 
िःमतपूवर्क त्याला सात मंऽांचा उपदेश केला. “बमाबमाने एकेका भुताला एकेका मंऽाच्या ूयोगाने बांध म्हणजे तुझा पुऽ या 
पीडेपासून सुटेल. याूमाणे एकेका शा ाच्या अध्ययनाने मनाचे मािलन्य जाऊन ानावरची एकेक आवरणे दर होऊन ू
आत्मःवरूप ूकाशते त्याूमाणेच एकेका मऽंाने एकेक भतू जाईल. त्या शा ांूमाणेच ही भुतेही परःपरांच्या िवरु  आहेत 
त्यामळेु एकाच मंऽाने त्यांचा िनरोध होणार नाही,” असे त्याला सांगून आिण त्या मऽंांची िवधाने सांगून भगवान गु  झाले. 
त्यांना नमःकार करून तो ॄा णही घरी परत आला. (1 -21) 

ा कथेत एका स वशील ॄा णाच्या होतकरू मुलाला िपशाचांची बाधा झाल्याचे वणर्न आहे. तेव्हा या िठकाणी ूाचीन 
भारतीय शा ातील िपशाचयोनीसंबधंीचा िवचार संके्षपाने पाहं याू .  

¨ÉÞiªÉÚxÉÆiÉ®ú +Éi¨ÉÉ ºlÉÚ±É¶É®úÒ®úÉSÉÉ iªÉÉMÉ Eò®úiÉÉä iÉä´½þÉÆ |ÉlÉ¨É +ÉÊiÉ´ÉÉÊ½þEò näù½þ vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉä. ªÉÉ |ÉäiÉ¶É®úÒ®úÉ±ÉÉ +zÉ-{ÉÉhÉÒ 
näùhªÉÉSÉÉ ¨ÉÆjÉ +ºÉÉ +É½äþ - "+ÉEòÉ¶ÉºlÉÉä ÊxÉ®úÉ±É¨¤ÉÉä ´ÉÉªÉÖ¦ÉÚiÉÉä ÊxÉ®úÉ¸ÉªÉ&* <nÆù xÉÒ®úÊ¨ÉnÆù IÉÒ®Æú ºxÉÉi´ÉÉ {ÉÒi´ÉÉ ºÉÖJÉÒ ¦É´É** ". ªÉÉSÉÉSÉ 
+lÉÇ {É®ú±ÉÉäEòMÉiÉ +Éi¨ÉÉ ´ÉÉªÉÖ¦ÉÚiÉ (´ÉÉªÉ´ªÉ) +ºÉÚxÉ iÉÉä +ÉEòÉ¶ÉÉÆiÉ ÊxÉ®úÉÊ¸ÉiÉ +ºÉÉ iÉ®ÆúMÉiÉ +ºÉiÉÉä. Ê´É¹hÉÖvÉ¨ÉÉækÉ®ú{ÉÖ®úÉhÉÉxÉÖºÉÉ®ú ¨É®úhÉÉäkÉ®ú 
iÉiIÉhÉÓ (VÉÒ´É) +ÉÊiÉ´ÉÉÊ½þEò näù½þ vÉÉ®úhÉ Eò°üxÉ ´É®ú VÉÉiÉÉä. iªÉÉSªÉÉ¤É®úÉä¤É®ú ({ÉÞl´ÉÒ +ÉÊhÉ +É{É ½ÒÆ VÉb÷ त वेä JÉÉ±ÉÓSÉ ®úÉ½ÚþxÉ) iÉäVÉ÷, ´ÉÉªÉÖ 
+ÉÊhÉ +ÉEòÉ¶É ½þÒ iÉÒxÉ त वेSÉ ºÉÆ±ÉMxÉ +ºÉiÉÉiÉ. EòÉÆ½þÓ ¶ÉÉºjÉÆÉÆiÉ ½þÉ näù½þ Eäò´É³ý वायूचाच +ºÉiÉÉä +ºÉäÊ½þ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä +É½äþ. ½þÉ näù½þ 
¡òCiÉ ¨ÉÉxÉ´ÉÉÆxÉÉSÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉÉä {É¶ÉÖ{ÉIªÉÉÆxÉÉ xÉÉ½þÒ. ÁÉ näù½þÉÆiÉ ¦ÉÉäMÉ PÉähªÉÉSÉÒ IÉ¨ÉiÉÉ xÉºÉiÉä. nùÉ½þEòÉ±ÉÒ ´É xÉÆiÉ®úSªÉÉ nù½þÉ Ênù´ÉºÉÉÆiÉ 
|ÉäiÉÉ±ÉÉ =qäù¶ÉÚxÉ Eäò±Éä±ªÉÉ Ë{Éb÷ÉÆSªÉÉ {É®ú¨ÉÉhÉÚÆ{ÉÉºÉÚxÉ ½þ³ÚÆý½þ³ÚÆý ¦ÉÉäMÉnäù½þÉSÉÒ ÊxÉÌ¨ÉÊiÉ ½þÉäiÉä. “|ÉäiÉi´ÉÊ´É¨ÉÖCiÉªÉä B¹É Ë{Éb÷ºiÉÖ¦ªÉÆ º´ÉÉ½þÉ” ªÉÉ 
¨ÉÆjÉÉxÉäSÉ ¸ÉÉrùEòÉ±ÉÒ Ë{Éb÷nùÉxÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä. या EòÉ³ýÉÆiÉ VÉ®ú Ë{Éb÷nùÉxÉ ´É ºÉÉä³ýÉ ¸ÉÉråù PÉb÷±ÉÒ xÉÉ½þÓiÉ iÉ®ú iÉÉä VÉÒ´É |ÉäiÉ(Ê{É¶ÉÉSÉ)°ü{ÉÉxÉäSÉ 
nùÒPÉÇEòÉ±É +iÉÞ{iÉÉ´ÉºlÉäiÉ §É¨ÉhÉ Eò®úÒiÉ ®úÉ½þiÉÉä. BEònùÉ ½þÒ ´Éä³ý ÊxÉPÉÚxÉ MÉä±ªÉÉ´É®ú {ÉÖfäø +xÉäEò ¸ÉÉräù Eäò±ÉÒ iÉ®úÒ iªÉÉ VÉÒ´ÉÉ±ÉÉ ¶ÉÉÆiÉÒSÉÉ 
¨ÉÉMÉÇ ºÉÉÆ{Éb÷iÉ xÉÉ½þÒ. ½þÉ ¦ÉÉäMÉnäù½þ½þÒ iÉÉi{ÉÖ®úiÉÉ +ºÉiÉÉä ´É¹ÉÇ̧ ÉÉrùÉSÉä ´Éä³ýÓ ºÉÊ{Éhb÷ÒEò®úhÉ ZÉÉ±ªÉÉ´É®úSÉ शा त ¦ÉÉäMÉnäù½þÉSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ VÉÒ´ÉÉSªÉÉ 
Eò¨ÉÉÇxÉÖºÉÉ®ú ½þÉäiÉä. {ÉÖhªÉ +ÊvÉEò +ºÉä±É iÉ®ú Ênù´ªÉ näù½þÉSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ ½þÉä>ðxÉ iÉÉä VÉÒ´É º´ÉMÉÉÇ±ÉÉ VÉÉiÉÉä ´É {ÉÉ{É +ÊvÉEò +ºÉä±É iÉ®ú ªÉÉiÉxÉÉ näù½þ 
|ÉÉ{iÉ ½þÉä>ðxÉ xÉ®úEò´ÉÉºÉ PÉb÷iÉÉä. 
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+ÉªÉÖ́ ÉænùÉÆiÉ “¦ÉÚiÉÉä%¨ÉÒ näù´ÉªÉÉäxÉªÉ&” +¶ÉÉ ¶É¤nùÉÆiÉ Ê{É¶ÉÉSÉÉÆSÉÒ MÉhÉxÉÉ näù´ÉªÉÉäxÉÒiÉ Eäò±ÉÒ +É½äþ. +ÉªÉÖ´ÉænùÉÆiÉ 18 |ÉEòÉ®úSÉÒ ¦ÉÖiÉäÆ 
´ÉÌhÉ±Éä±ÉÒ +É½äþiÉ. Ê´ÉÊ´ÉvÉ {ÉÖ®úÉhÉå ´É º¨ÉÞÊiÉOÉÆlÉÉÆiÉÚxÉÊ½þ |ÉäiÉªÉÉäÊxÉ ´É |ÉäiÉ¤ÉÉvÉÉÊxÉ´ÉÉ®úhÉ ªÉÉÆSªÉÉÊ´É¹ÉªÉÒ Ê´É{ÉÖ±É ¨ÉÉÊ½þiÉÒ +É½äþ. +¶ÉÉ ®úÒiÉÒxÉä 
¦ÉÉ®úiÉÒªÉ {É®Æú{É®úÉÆiÉ Ê{É¶ÉÉSÉ/ |ÉäiÉ/ ¦ÉÚiÉ-ªÉÉäxÉÒ±ÉÉ ºÉÉ´ÉÇÊjÉEò ¨ÉÉxªÉiÉÉ आढळतेäþ. iÉºÉäSÉ ÁÉ ªÉÉäxÉÒSÉä +xÉÖ¦É´É +xÉäEò +´ÉÉÇSÉÒxÉ ´É |ÉÉSÉÒxÉ 
iÉºÉäSÉ {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ´É {ÉÉè´ÉÉÇiªÉ näù¶ÉÉÆiÉÚxÉ ´ÉhÉÇxÉ Eäò±Éä±Éä +É½äþiÉ. B´ÉfäøSÉ xÉÉ½þÒ iÉ®ú iªÉÉ ºÉ´ÉÇ ´ÉhÉÇxÉÉÆiÉÚxÉ ¤É−ªÉÉSÉ |É¨ÉÉhÉÉÆiÉ BEò´ÉÉCªÉiÉÉÊ½þ 
+É½ä. ¤É½ÖþiÉäEò {ÉÖ®úÉhÉÉÆxÉÒ ¦ÉÚiÉ|ÉäiÉMÉhÉÉÆSÉÉ +ÆiÉ¦ÉÉÇ´É ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¶ÉÆEò®úÉÆSªÉÉ MÉhÉÉÆiÉ Eäò±ÉÉ +É½äþ.   

|ÉäiÉ¤ÉÉvÉäSÉä |É¨ÉÉhÉ EòÊ±ÉªÉÖMÉÉÆiÉ +iªÉÊvÉEò +ºÉ±ªÉÉSÉä {ÉÖ®úÉhÉÉÆxÉÒ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä +É½äþ. iÉ®úÒÊ½þ +É{É±ªÉÉ±ÉÉ ªÉÉ ªÉÉäxÉÒSªÉÉ +ÎºiÉi´ÉÉSÉÒSÉ 
¶ÉÆEòÉ ´ÉÉ]õiÉä. ªÉÉSÉä EòÉ®úhÉ Ê{É¶ÉÉSÉ¤ÉÉvÉÉ +Éä³ýJÉhªÉÉSÉÒ IÉ¨ÉiÉÉ +É{É±ªÉÉÆiÉ xÉºÉiÉä. +¨ÉÆMÉ±É, +{ÉÊ´ÉjÉ ´É ºÉ´ÉÇlÉÉ nÖù¹]õ +ÉÊhÉ ितरःकृत 

+¶ÉÒ ½þÒ ªÉÉäÊxÉ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ÊiÉSÉÒ MÉhÉxÉÉ näù´ÉªÉÉäxÉÓiÉ +É½äþ.  YÉÉxÉ ´É ÊGòªÉÉ ªÉÉ nùÉäx½þÒ ¶ÉCiÉÓiÉ iÉä EòÊ±ÉªÉÖMÉÉÆiÉÒ±É ºÉ´ÉÇºÉÉ¨ÉÉxªÉ 
¨ÉÉxÉ´ÉÉÆ{ÉäIÉÉÆ JÉÚ{ÉSÉ ´É®úSÉfø +ºÉiÉÉiÉ. lÉÉäb÷CªÉÉÆiÉ ºÉÉÆMÉÉªÉSÉä iÉ®ú |ÉäiÉ¤ÉÉvÉäxÉä ¨ÉÉhÉºÉÉSªÉÉ ¨ÉÊiÉ, |ÉÒÊiÉ, ®úÊiÉ, ±ÉI¨ÉÒ +ÉÊhÉ ¤ÉÖÊrù (|É´ÉÞÊkÉ) 
ªÉÉÆSÉÉ xÉÉ¶É ½þÉäiÉÉä. Ê{É¶ÉÉSÉ +où¶ªÉ ËEò´ÉÉ où¶ªÉ °ü{ÉÉÆiÉ iªÉÉ ´ªÉCiÉÒSªÉÉ |ÉÉhÉ¨ÉªÉ EòÉä¶ÉÉÆiÉ |É´Éä¶É Eò®úiÉä ´É iªÉÉ ¶É®úÒ®úÉSÉÉ iÉÉ¤ÉÉ PÉä>ðxÉ 
+É{É±ªÉÉ ´ÉÉºÉxÉÉÆSªÉÉ {ÉÚiÉÔSÉÉ |ÉªÉixÉ Eò®úiÉä. iªÉÉ ´ªÉCiÉÒSªÉÉ ´ÉÉMÉhªÉÉÆiÉ ªÉÉ¨ÉÖ³äý ±ÉIÉhÉÒªÉ ¡ò®úEò {Éb÷iÉÉä. =nùÉ½þ®úhÉÉlÉÇ:- +É½þÉ®úÉÆiÉ +¨ÉªÉÉÇnù 

´ÉÉfø, +EòÉ®úhÉ ´ÉÉ IÉÖ±±ÉEò EòÉ®úhÉÉ´É°üxÉ ®úÉMÉÉ´ÉhÉä, Ê¶É´ÉÒMÉÉ³ýÒ, +É®úb÷É+Éä®úb÷É Eò®úhÉä <iªÉÉÊnù.. ौीद पुराणात ौीःवामी महाराजांनी 
िपशाचांना परकायूवेशनशील असे म्हटले आहे. त्याूमाणे त्या ॄा णाच्या मुलाच्या शरीरात घुसून ती भतेु नाना अंगिवके्षपािद 
िबया करू लागले.  ा कथेत सात िपशाचांच्या सात वेगवेग या चे ांचा उल्लेख आहे. ामळेु तो मलुगा आपल्या इच्छेने 
ॄा णकमर् तर सोडाच पण भोजनपानािद शरीरधारणेला आवँयक िबयाही करण्यास असमथर् झाला.  

तो ॄा ण द भ  असल्याने त्याने साहिजकच ूभूंचा आौय घेतला आहे. त्याच्या आतर् भ ीने िवून द ूभूनंी 
त्याला िभकाढयाच्या वेषांत ूकट होऊन आपले तेज दाखिवले. त्यांच्या कृपेनेच त्या ॄा णाने त्यांचा पाठलाग केला आिण 
त्यांनी मारलेल्या दगडांना न जुमानता त्यांचे पाय धरले. त्याच्या मुलाला सात िपशाचांची बाधा असल्याचे जाणून द ूभूंनी 
त्याला सात मऽंांचा उपदेश केलेला आहे. इथे ौीःवामी महाराजांनी एक समपर्क ांत िदला आहे. त्यांनी भुतांना बांधणाढया 
मंऽांना शा ांची उपमा िदली आहे. परःपरिवरोधी शा े अ ानाचा िनरास करंू शकत नाहीत. पण एकेक शा  मनाचा एकेक 
चाळा – िवकार, घालवून अनेक शा ांच्या अध्ययनाने आत्म ानाला होणारे अडथळे दरू होतात त्याचूमाणे बमाबमाने एकेका 
मंऽाचा उपयोग करून ा सवर् भुतांचा िनरास होतो.    

+lÉ´ÉḈ ÉänùÉÆiÉ |ÉäiÉÉ{ÉºÉÉ®úúhÉÉSÉä ´É ¨ÉÉ®úhÉÉSÉä +xÉäEò ¨ÉÆjÉ ´É |ÉªÉÉäMÉ ´ÉhÉÇxÉ Eäò±Éä +É½äþiÉ. ºÉÖ¸ÉÖiÉ, ´ÉÉM¦É^õ ªÉÉÆSªÉÉ OÉÆlÉÉÆiÉÊ½þ 

¤ÉÉ±É|ÉEò®úhÉÉÆiÉ ¦ÉÚiÉÉÊnù OÉ½þÉÆSªÉÉ ÊxÉ´ÉÞkÉÒSÉä |ÉªÉÉäMÉ ¤É®äúSÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä +Éहे. Ê{É¶ÉÉSÉ¤ÉÉvÉä{ÉÉºÉÚxÉ ºÉÖ]õEòÉ Eò®úhªÉÉSÉä +xÉäEò ={ÉÉªÉ ¶ÉÉºjÉÉÆiÉ 

´ÉÌhÉ±Éä±Éä +É½äþiÉ. iªÉÉ ºÉ´ÉÉÈSÉÒ ºÉÊ´ÉºiÉ®ú SÉSÉÉÇ <lÉä Eò®úhÉä +|ÉºiÉÖiÉ +ÉÊhÉ +¶ÉCªÉ +Éहे. ªÉÉSÉÉ +¦ªÉÉºÉ Eò®úhÉÉ®úÒ ¨ÉÆb÷³ýÒÊ½þ +ºÉiÉÉiÉ. 
+lÉÉÇiÉÂ ªÉÉÆiÉ føÉåMÉÒ ±ÉÉäEòÉÆ{ÉÉºÉÚxÉ ºÉÉ´ÉvÉ ®ú½þÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. iÉ{Éº´ÉÒ, ÊxÉ&º´ÉÉlÉÔ +¶ÉÉSÉ ¨ÉÉÆÊjÉEòÉSÉÉ ªÉÉ EòÉ¨ÉÒ +É¸ÉªÉ PÉähªÉÉSÉÒ 
JÉ¤É®únùÉ®úÒ PÉäiÉ±ÉÒ {ÉÉÊ½þVÉä.   

घरी येऊन त्याने ःनान केले आिण द ाने सांिगतलेल्या िवधीने न्यास आिण ध्यान करून पिहल्या मंऽाचा ूयोग 
केला. त्याने एका भुताचे बंधन झाले आिण त्या भुताची िविश   िबया बंद झाली आिण त्या मलुाला आराम पडला. अशा 
रीतीने त्या ॄा णाने सात िदवसांत सात मंऽांचे िविधपूवर्क अन ान करून मंऽांच्या बळाने त्या सातही भुतांस बांधून टाकले. 
या भतुाचे बधंन होई त्याचे चाळे बंद होत. अशा रीतीने बमाने सातही ूकारचे चाळे थांबले आिण तो मुलगा भूतबाधेपासून 
मु  झाला. िपशाचपीडेपासून सुटका झाल्यावर त्या ॄा णपुऽाने वेदशा ांचा अ यास केला आिण तो मु  झाला. क्षिु 
वाटणाढया शा ांचाही असा उपयोग लोक करून घेतात. तसे हे मऽंशा ही उपकारक आहे हे या ितसढया सुंदर गाथेचे तात्पयर् 
आहे. आता चौथी गाथा ऐक म्हणजे तुझे मन िनःशंक होईल. (22 -27) 

मंऽशा ािवषयी कांही मािहती आपण मागील एका लेखांकात पािहली आहे. मननात ऽा् यते इित मऽंः म्हणजे याचे 
मनन केले असता मानव तरतो, त्याचे रक्षण होते तो मंऽ अशी व्या या आहे. शब्दाच्या अिचंत्य श ीचा उपयोग माणसाला 
आपल्या मनोकामना पणूर् करण्यासाठी करण्याचे शा  म्हणजे मंऽशा  होय. भारतीय वणर्मालेतील ूत्येक अक्षरात िविश  
मंऽश ी सु  रूपाने आहे. ा श ीला जामत करून िविश  कायार्साठी ूवािहत करण्याचे ूयोग मऽंशा ात िदलेले असतात. 
सहाव्या अध्यायात आपण पािहल्याूमाणे बीज, कीलक, शि , कवच इत्यादींचा उपयोग करून त्या मंऽाची शि  हवी तशी 
प रवितर्त करता येते आिण ितचा िविनयोग आपल्या आवँयकतेनसुार करता येतो. अथार्त त्यासाठी मऽंशा ाचा तसा ्
ूयोगिस  अ यास करणाढया मागर्दशर्काची आवँयकता आहे. मंऽ पुःतकांत वाचून करण्याचा फारसा उपयोग होत नाही. तो 
मंऽ िस  केलेल्या अिधकारी व्य ीकडनच घेतला पािहजेू . मऽं देणाढया व्य ीचे तपःसाम यर् त्या मंऽाच्या माध्यमातनू मऽंजप 
करणाढया व्य ीला िमळत असते. िविश  इच्छा मनात ठेवून मऽंाचा जप करतांना त्याच्या िवधानाचे कांटेकोर पालन आवँयक 
आहे. पिवऽ िठकाणी, शुिच अवःथेत, आचमन, ूाणायाम, संकल्प, न्यास (मऽंश ीची शरीराच्या िनरिनरा या अंगात ःथापना), 
मंऽदेवतेचे ध्यान आिण मानसपूजा करून जपाच्या माळेचे पूजन करून मऽंाचा जप करायचा असतो. मोठ्याने उच्चार करून 
केलेला जप वािचक होय. उच्चार न करता केवळ जीभ आिण ओठ हलले तर तो रहःय िकंवा उपांशु जप होतो. हे कांहीच न 
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होता मनातल्या मनात होणारा मानिसक जप सवार्त ौे , म्हणजे सवार्िधक प रणामकारी आहे.मंऽजपासाठी योग्य माळेचा 
उपयोग करणे मह वाचे आहे. सवाना सवर्च ूकारच्या माळांचा उपयोग होत नाही. हे सवर् जाणून त्यानसुार िनयिमत, अखंडपणे 
जप केल्यानेच त्याचे फळ िमळते. त्या ॄा णाने द ूभूचं्या मागर्दशर्नाूमाणे वरील सवर् गो ींचे पालन करून एकेक िदवशी 
एकेका मंऽाचे अनु ान केले. अशा रीतीने बमाबमाने एकेका भुताचे बंधन होऊन सात िदवसात तो ॄा णपऽु त्या िपशाचांच्या 
बाधांपासून पणूर् मु  झाला.  

ऐिहक पारलौिकक कामनांच्या पूत साठी, िपशाच, सपर्, िवंचू बाधांपासून सुटण्यासाठी ा शा ाचा मु यतः उपयोग 
होतो. हे शा  ूत्यक्षपणे मोक्षाचे साधन होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याची गणना क्षुि शा ांतच केली जाते. तरी पण या 
शा ाच्या आधारानेच ॄा णपऽुाने पुन  आपल्या अध्ययन-अध्यापनािद िविहत कमाचे अनु ान करून, िच शुि  झाल्यावर 
ानमागार्ने मोक्ष ूा  करून घेतला. अशा रीतीने सवर् शा े ई रूा ीला उपकारकच ठरतात हा िस ांत ा ितसढया गाथेतून 

प का केला आिण द ूभूंनी चौथी गाथा सांगायला आरंभ केला.    

स ािि पवर्ताजवळ माहर नावाच्या गांवी िवंणुद  शमार् नावाचा कमर्िन  गहृःथाौमी ॄा ण रहात होताू . त्याची प ी 
सुशीला नेहमी पतीचे मन राखून त्याच्या सेवेत तत्पर असे आिण कधीही त्याच्या मनािवरु  वागत नसे. तो ॄा ण द ूभूंचा 
भ  असून पवूर्मीमांसेचा अ यास करून त्यानुसार िन ेने आिण िववेकाने तो आपली दैनंिदन कम वेळच्या वेळी करीत असे. 
त्याच्या दारांत एक िपंपळाचे झाड होते. त्या झाडावर एका ॄ राक्षसाचा वास होता. तो ॄा ण सकाळचे आि क झाल्यावर 
वै देव करून िपंपळाच्या झाडाखाली भूतबळी टाकीत असे. जे असे बिलदान करीत नाहीत त्यांना भुते पीडा देतात हा त्यांचा 
ःवभाव जाणूनच शा ाने हा बिलदानाचा िविध सांिगतला आहे. अशा रीतीने िवंणुद ाने रोज िदलेला बळी खाऊन त्या 
ॄ राक्षसालाही शांततेचा लाभ झाला. शु ान्न सेवनाने काय अश य आहे?  एके िदवशी िवंणुद  बळी हातात घेऊन 
िपंपळाखाली आला असता तो ॄ राक्षस झाडावरून खाली उतरला. त्याचे ते भयंकर रूप पाहन आ चर्िकत झाला आिण भीतीने ू
थरथरा कापू लागला. ते िवबाळ त डाचे धूड पाहन तो ॄा ण अचानक िसंहाच्या पु यात आलेल्या गाईसारखा ू व्याकुळ झाला. 
“हे अचानक माझे कुठले पाप उगवले? हे आज कसले िव न उपिःथत झाले? योिगराज द ांचा मा यावर रोष झाला काय? ते 
माझी लाज राखोत ” असा मनाशी िवचार करणाढया िवंणुद ाला त्याचे भय ओळखून त्या ॄ राक्षसाने शांत रूप घेतले आिण 
मदृ शब्दात त्याला म्हणाु ला, “मी ब राक्षस आहे, तलुा वरदान ायला आलो आहे. त ूजे िनत्य बिलदान देतोस ते खाऊन मी 
शांत झालो आहे. ते उपकार फेडण्याच्या हेतनेू मी आलो आहे.” हे राक्षसाचे बोलणे ऐकून आपल्या कमार्ला बोल लावीत ॄा ण 
मनांतल्या मनांत द ाचा धांवा करू लागाला. (28 -40) 

ा गाथेत पवूर्मीमांसेच्या एका िन ावान अ यासकाची कथा आहे् . व्यासिशंय जैिमिन यांनी ूितपािदलेले हे शा  
वैिदक सहा दशर्नांत गणले जाते. ा शा ांत मु यतः कमर्कांडाचाच िवचार आहे. सवर् कमाचा अंतभार्व ा दशर्नात य  या 
सं ेखाली केला आहे. आपण िनत्य िकंवा ूितिदन करावयाच्या ॄ य , देवय , िपतयृ , बिलवै देवय  आिण अितिथय  
या पंचय ांचा थोडा िवचार केला आहे. यािशवाय अनेक नैिमि क लहानमोठे य  आिण त्यांच्या िवधींचा पूवर्मीमांसेत ऊहापोह 
केला आहे. आजीवन ःवगरू् ा ीसाठी य  करीत रहाणे यालाच मीमांसक धमर् मानतात. हेच मानवी जीवनाचे उि  असून हाच 
शा त सुखाचा मागर् आहे असे ूितपादन या दशर्नात केले आहे. ई र या संकल्पनेचा ा शा ात समावेश नाही. त्यामुळे हे 
दशर्न िनरी रवादी असल्याचे कांहीजण मानतात. पण व्यासांच्या मते ई राच्या अिःतत्वाला या दशर्नात िवरोध नाही. या 
शा ात ूितपादन केलेली कम िवंणुद  करीत असे. अथार्तच त्यांत पांच महाय ही तो करीत असे. रोज वै देव करून 
भूतबली अपर्ण करण्याचा त्याचा िनयम होता. आपल्याला बली देणाढया मानवांना भुते ऽास देत नाहीत हा त्यांचा ःवभाव 
ध्यानात घेऊनच शा ाने ा बलीचे िवधान केले आहे. िवंणुद ाच्या घरासमोरील िपंपळावर राहणारा ॄ राक्षस ूितिदन बली 
महण करून शांत झाला. 

िव ान ॄा णाला तशाच कांही पापाने िपशाच योिन ूा  झाली तर तो ॄ राक्षस होतो. ा योनीत त्याचे पवूर्जन्मी 
संपादन केलेले ान राहतेच. िशवाय त्याला भूत-भिवंय ानही असते. ःवतः ौीःवामी महाराजांच्या पूवार्युंयात त्यांना एक 
ॄ राक्षस भेटत असे. माणगावजवळ सावतंवाडी येथे एक आणावकर नांवाचे वकील होते त्यांचा हा पूवर्ज त्यांच्याच शरीरात 
ूवेश करीत असे. त्याच्या योितंयािद शा ांतील गतीचा आिण त्याच्या भतूभिवंय ानाचा महाराजांना अनेक वेळां अनुभव 
आला होता. त्याने एकदा त्याच्या परसात आलेल्या एका गाईला हाकलण्यासाठी एक दगड मारला. तो चुकून त्या गोमातेच्या 
मम  रागल्याने ती मरण पावली. त्या आणावकराच्या पूवर्जाने ही गो  कुणाला सांिगतली नाही आिण त्यासाठी काही 
ूायि ही घेतले नाही. मतृ्यनूंतर िचऽगु ाने त्याला हे पाप सांगून यासाठी व्याययोिन िकंवा िपशाचयोिन यांपैकी एक पयार्य 
िनवडायला सांिगतले. िपशाचयोनीत ान तरी असेल असा िवचार करून तीच आणावकराने ःवीकारली. ा योनीत शकडो, 
कदािचत हजारो वषही आपापल्या कमार्नसार रहावे लागते अशी मािहतीही त्याने सांिगतली् . ौीगुरुच रऽात अनेक ॄा णांशी वाद 
घालून जयपऽे घेत संचार करणाढया दोन ॄा णांना ॄ राक्षस व्हावे लागल्याची गो  आली आहे. ौीगुरु निृसंहसरःवती यांच्या 
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दशर्नामुळे प ा ाप झाल्याने त्यांना ा योनीत फ  बारा वषच काढावी लागला. गुरंूचा िकंवा ॄा णांचा अहंकाराने उपमदर् 
करणारा ॄ राक्षस होतो. ूिस  किव वामन पंिडत यांच्याकडन हे पाप घडले होतेू . पण त्यांना त्याची पूवर्सचूना िमळून ते 
समथर् रामदास ःवामींना शरण गेले आिण त्यांच्या कृपेने आवँयक ूायि  घेऊन त्या पापातून – पयार्याने ॄ राक्षस 
होण्यापासीन, बचावले अशी हकीकत आहे. ूःतुत कथेतील ॄ राक्षस पवूर्जन्मीचा द भ  आहे. त्यानेच पुढे आपल्या हातून 
घडलेल्या ॄा णांच्या अवमानाने आपण या योनीत आल्याचे ःप  केले आहे. िपशाचाची भकू िकतीही खाल्ले तर शमत नाही 
असे म्हणतात. पण िवंणुद ाने िदलेले शु  अन्न खाऊन तो ॄ राक्षस शांत आिण तृ  झाला. त्यामुळे ूसन्न होऊन तो 
त्याच्यासमोर ूकट झाला.  

हे द ा ही काय िविचऽ लीला आपण जगांत ूकट करीत आहांत? आपली िनत्य सेवा मी करीत असतां आिण स ावाने 
धमार्चे आचरण करीत असतां आपण भुताला ूसन्न केले आहे! या तु या नावाच्या ःमरणानेसु ा भुते दर पळतात त्या ू
तु या उपासकाला ा भयकंर राक्षसाचे दशर्न घडवतो आहेस! (41 -43) 

अचानक अबाळिवबाळ िपशाचाचे दशर्न झाल्याने घाबरून गेलेल्या िवंणुद ाने केलेला हा धावा आहे. सन्मागार्वर 
चालत असताना अशा कांही अनपेिक्षत घटना घडत असतात. खरा भ  त्या सवात परमे री कृपाच पहात असतो. फ  
आपल्याला ती ओळखायला आला पािहजे. पंजाबचे ूिस  संत ौीःवामी रामतीथर् यांच्या साधनकालात त्यांना एका भयंकर 
नागाचे दशर्न झाले होते. “देवा, मला आपले ा ःवरूपात दशर्न नको ” असे म्हणून ते त्या नागाला नमःकार करून ितथून 
िनघून गेले. अशा ूसंगी आपण करीत असलेल्या उपासनेिवषयी शंकाही वाट शकतेू . िवंणुद ाचा माऽ “कतार् करिवता द  ” हा 
िव ास ठाम आहे.  

त्याची ती अवःथा पाहन तो ॄ राक्षस म्हणालाू , “अरे ॄा णा!  ही कसली तझुी िवचारश ी? जर शहाणा अससील तर 
उगीचच केिवलवाणा होऊ नकोस!  मनातली भीती टाकून दे आिण कसलाही सकंोच न करता वरदान मागून घे! मी आनंदाने 
देतो आहे.” हे ऐकून िवंणुद ाने िवचार केला, “आपण िनधर्न आहोत तेव्हा पैसे मागावेत तर आपल्याला रहायला घर नाही. 
िशवाय हे सवर् ऐिहक न र आहे. तेव्हा परलोक मागावा काय? पण तोही न रच आहे म्हणतात. मग मोक्षसुखच मागावे.” 
अशा परःपरिवरोधी िवचारांनी तो ॄा ण ग धळन गेला त्याने घरात जाऊन आपल्या प ीला सवर् सांगून ितचा ू सल्ला घेतला. 
तेव्हा ती म्हणाली, “हे ूाणनाथा! नािशवतं असे कांहीच मागू नका. आपले उपाःय दैवत ौीद  आहेत. तेव्हा त्यांची भेट 
करवून दे असा वर त्या राक्षसाला मागा. एकदा द ूभूंचे दशर्न झाले की मग सवर् ऐिहक आिण पारलौिकक संप ी 
िमळिवल्यासार याच आहेत. म्हणून तर मोठमोठे योगीसु ा त्यांच्या दशर्नासाठी तळमळत असतात. अहो द ूभू भेटले की 
सगळे देव भेटल्यासारखे आहेत. मग संपदाच आपली पाठ सोडणार नाहीत! मग इतर कांहीच खटाटोप करण्याची आवँयकता 
राहणार नाही. ” हे आपल्या प ीचे बोलणे त्या ॄा णाला पटले. ौीद पदांचे दशर्न मागण्यांतच खरा शहाणपणा आहे असा 
िन य करून तो िवंणुद  घरांतून बाहेर आला आिण त्या ॄ राक्षसाला म्हणाला, “हे समंधा, मला ौीद ूभूचें दशर्न व्हावे हाच 
वर पािहजे.” यावर ते भूत म्हणाले, “बाप रे!  जे नाव ऐकूनही आम्हां भुतांची भीतीने गाळण उडते त्यांचे दशर्नच त ूमागतो 
आहेस!  पण असो. मी तुला शब्द िदला आहे तो खरा करीनच. त ूमा यावर मोठाच उपकार केला आहेस. तेव्हा त्याची परतफेड 
अशा रीतीने मी केली नाही माझा िध कार असो! मी खाऽीने हर ूय ाने तुला दशर्न घडवीन. माऽ तू धैयार्ने त्याचे पाय धर. 
तो नानारूपे धारण करतो आिण देवािदकांनाही अगम्य आहे. असा तो भि भावन योिगराज ढ िन य असणाढयालाच भेटतो. 
जर त्याचे दशर्न झाले तर जीवन कृतकृत्य होईल; तो पुरुष मु  होईल,”  असे बोलून तो राक्षस िदसेनासा झाला. आ यर्चिकत 
होऊन तो ॄा ण घरी परत आला. (44 – 60) 

ॄ राक्षसाने आ ासल्यावरही त्या ॄा णाच्या मनात काय वर मागावा यािवषयी ग धळ उत्पन्न झाला. आहे. त्याची 
प ी माऽ िववेकी आहे. अशा त काही नको असे वाटणे याचा अथर् िनत्यािनत्यवःतुिववेक जाम असल्याचे लक्षण आहे. ितच्या 
मनात सशंयाला थारा नव्हता. ितची बुि  िन याित्मका होती. िहलाच ौीम गव ीतेत व्यवसायाित्मका बुि  (2:41) असे 
म्हटले आहे. योग आिण आत्म ान यांच्यात ूगित हवी असेल तर ही िन यूवण बुि  आवँयक आहे.  

प ीच्या सल्ल्याूमाणे ॄा णाने द दशर्नाचा वर िपशाचाला मािगतला. िपशाचाने तेव्हा सांिगतलेले एक मह वाचे 
रहःय आपल्या सवानीच ध्यानात ठेवण्याजोगे आहे. तो म्हणतो “अरे ॄा णा! याचे नसुते नाव कानावर पडले तर आम्हा 
भुतांचा भयाने थरकांप होतो त्यांचे दशर्न तू मा याकडे मागतोस! ” ौीःवामीमहाराजांचे वचन आहे, “भूतूेतिपशाचा ाः यःय 
ःमरणामाऽतः। दरादेव पलायन्ते द ाऽेय ं नमािम तम।।ू ् 1।। ” ौीद नामाचा हा ूभाव ध्यानांत घेऊन आपण सवानी 
द नामाचाच आौय केला पािहजे. किलयुगात सवर् अपूवृ ीवर मात करण्यासाठी इतका सोपा व ूभावी उपाय दसरा नाहीु . 
येता-जाता, उठता-बसता, शुिच-अशुिच अवःथात, हसता-रडता, खेळात-कामात, सवर् िठकाणी ौीद ूभूंचे नामःमरण करण्याचे 
याला व्यसन जडले आहे, त्याला भतू-िपशाचांचेच काय, जगातील कुठल्याही श ीला िभण्याचे कारण नाही. समथर् 
रासदासःवामींनी म्हटल्याूमाणे “समथार्िचया सेवका वब पाहे, असा सवर् भूमंडळी कोण आहे?”  असो. 
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असे असूनही िदलेला शब्द पाळण्यासाठी आिण िवंणुद ाच्या उपकाराची फेड करण्यासाठी त्या िपशाचाने िवंणुद ाला 
द महाराज दाखवून देण्याचे मान्य केले. त्याचबरोबर “धैयार्ने द ूभूचें पाय धरण्याची जबाबदारी माऽ तुझीच आहे,“ असेही 
त्याला बजावले आहे. 

एकदा द भगवान एका दारूच्या गु यात आले. त्यांना ओळखून त्या राक्षसाने िवंणुद  ॄा णाला बातमी िदली. त्याने 
लवकर जाऊन, मागेपुढे न पाहता त्यांचे पाय घट्ट धरले तरच ते हाती लागतील असे सांिगतले. त्याच्या सांगण्याूमाणे 
दारूच्या अड्ड्यावर जाऊन ॄा णाने पािहले तर त्याला, माशांनी भरलेल्या दगधयु  ु शरीराचा एक वेडािपसा िदसला. ॄा णाने 
िवचार केला, “हा कसा अवधूत असेल. मीसु ा त्या भुताच्या सांगण्यावर िव ास ठेवून इथे आलो. ा दारुड्याचे पाय धरले तर 
लोक मला न कीच हसतील.” हा िवचार त्याच्या मनात येताच तो दारुडा एकदम िदसेनासा झाला. तेव्हां माऽ तो ॄा ण 
प ा ापाने पाण्याबाहेर काढलेल्या मासळीसारखा तळमळ लागलाू . “मी खरोखर िकती दैवहीन आहे. हा जर खराच वेडा असता 
गु  झाला नसता. राक्षसाने भरंवशाने मला हाच द  आहे असे दाखवूनही मी ौ ा ठेवली नाही. काय माझी कुबु ी? आता त्या 
भुताला काय त ड दाखवू. माझी बायकोही मा या अौ ेला बोल लावील, माझा िध कार करील.” असा अनुतापाने तळमळत तो 
ॄा ण परतला तेव्हां त्या भुताने आपल्या सांगण्यावर अिव ास दाखिवल्याब ल त्याचा िध कार केला. पण पढेु त्याची समजूत 
घातली आिण पुन्हा द ाला दरून दाखिवण्याचे आ ासन िदलेु . त्यावेळी माऽ सावधपणे आिण धैयार्ने त्यांच्या पायी 
लागण्याब ल बजावले. (61 -70). 

असाच काही काळ गेल्यावर त्या भुताने योगी र द ूभ ूःमशानांत खेळत बसलेले पाहन िवंणुद ाला सांिगतलेू , “अरे 
तुझा देव धुळीने माखलेल्या अंगाने ःमशानात कु यांबरोबर मजेत खेळतो आहे. आत्मबीडेत पट असलेला तो आत्मारामच ु
मोक्षाचे धाम  आहे, त्यालाच सगळे योगी भजतात. त्याची गित (मा यासार या) भुतांना कशी समजणार?  पण मी पूवर्जन्मी 
त्याची भि  केली असल्याने तुला हे रहःय सांगंू शकतो. मी द भ  असूनही ॄा णांचा अपमान केल्याने मला ही योनी ूा  
झाली आहे. तरीसु ा त्या भ ीच्या ूभावाने माझी ःमिृत िशल्लक आहे.” हे ऐकून तो ॄा ण ःमशानात गेला तेव्हा द  त्याला 
हाडे फेकून मारू लागला तसा तो मतृ्यूच्या भीतीने पळन घरी परतलाू . तेथे भुताने त्याची छी थू करीत म्हटले, “अरे पा या!  
ा आभासमय देहाच्या लोभाने त ूदेवाला सोडन आलासू ? असो आता आणखी (एकदाच) तुला दाखिवतो. त्यावर तझेु नशीब!” 
कालांतराने पुन्हा एके िदवशी द  मेलेल्या गाढवाचे मांस तोडन कु याू -काव यांना वाटत असल्याचे पाहन त्या भुताने ू
िवंणुद ाला येऊन सांिगतले. तेव्हा त्याच्या प ीने त्यांना या वेळी सावध राहण्यािवषयी बजावले. “या वेळी मी धीर सोडणार 
नाही” असे म्हणून तो ॄा ण िनघाला त्याला भुताने सांिगतले, “योिगराज वर देतील त्या वेळी त्यांना ‘दशर्ौा ाचे आमऽंण 
ायला आलो’ असाच वर माग.” .ःमशानात आल्यावर त्या ॄा णाला भुताच्या वणर्नासारखीच मतू  िदसली तेव्हां त्याने त्यांचे 
पाय घट्ट धरले. द ूभूंनी  त्याला मारले तरीही त्याने पाय सोडले नाहीत.”अरे, का पाय धरतोस? ” असे द ाने िवचारल्यावर 
ॄा णाने “आपल्याला दशर् ौा ाचे आमऽंण ायला आलो” असे तो म्हणाला. यावर “मा यासार या ॅ ाला ौा ाला कसा 
बोलावतोस? मी तर धमर् आिण अधमर् सगळेच सोडले आहे” असे द ूभूचें बोलणे ऐकून िवंणुद  उ रला, “तुम्ही सवर्शि मान 
परमे र आहां. तमु्हाला कसला धमर् आण अधमर्?” हे त्याचे उ ार ऐकून द ूभ ु हंसले आिण त्यांनी आपले षड्भुज ःवरूप 
ूकट केले. कु यांच्या िठकाणी मूितर्मंत वेद, काव याच्या जागी शा े आिण ःमशानाच्या जागी योगभूमी िदसूं लागली. हे 
पाहन चिकत झालेल्या ॄा णाला द ूभ ूम्हणालेू , “दपारी ःनान करून मी येतोु , पण लक्षात ठेव, मा या पं ीला बसायला 
योग्य असा ॄा ण असेल तरच मी जेवीन!” ॄा णाने ते मान्य केले आिण द ूभूनंा नमःकार करून तो घरी आला. (71 – 
86) 

द ूभूंच्या दशर्नाला आवँयक तेवढे धैयर् ॄा णाला यायला तीन वेळा ूय  करावा लागला. ितसढया खेपेला माऽ तो 
द ूभूंच्या परीके्षला उतरला. तेव्हांही त्याला राक्षसाच्या मागर्दशर्नाचा उपयोग झाला. आिण त्याने दशर्ौा ासाठी येण्याचा वर 
महाराजांना मािगतला. त्या वेळी त्याला ौीद ूभूचे सगुण दशर्न झाले. आपल्याबरोबर पं ीला आपल्याच योग्यतेचे ॄा ण 
बोलवावेत या अटीवर द ूभूनंी त्याचे आमऽंणही ःवीकारले. 

त्याने राक्षसाला हे सवर् वृ  िनवेदन केले आिण “द ूभूचं्या पं ीला योग्य ॄा ण कुठन आणावेू ?” हा ू  त्याला 
िवचारला. भुताने सांिगतले, “अिग्न आिण सूयर् हेच त्यांच्या पं ीला योग्य ॄा ण आहेत. आता तुझे काम झाले. पण 
(द ूभूंसमोर) माझी आठवण ठेव. ” असे सांगून भूत िनघून गेले. घरात येऊन िवंणुद ाने प ीला सवर् वृ ांत सिवःतर 
कळिवला. ितला खूप आनंद झाला आिण उत्साहाने सवर् ःवयंपाक करून ती तयार झाली. मध्या ी द ूभूंची ःवारी आली. तो 
ॄा ण ते अ त ःवरूप आ यार्ने पहातच रािहलाु . तेव यात त्याच्या प ीने ूभूंना आसन िदले आिण “एव यात ॄा ण 
येतीलच!” असे सांगून त्यांना बसवून ती बाहेर आली. ितने भगवान सयूर्नारायणांची ूाथर्ना केली, “हे सवार्त्मक कँयपपुऽा, 
आपणच सवर् जीवांना चैतन्य ूदान करता. आम्हा ॄा णांचे आपणच दैवत आहांत. तरी आपण सौम्य रूप धारण करून ौा ाचे 
भोजन ःवीकारावे अशी ूाथर्ना आहे. अिऽसुत द  ूतीक्षा करीत आहेत तेव्हा लवकर यावे.” ही ितची ूाथर्ना ऐकून सूयर् 
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ॄा णाचे रूप घेऊन लगेच भतूलावर आला आिण ॄा णप ीने िदलेल्या आसनावर बसला. त्या वेळी द  म्हणाले “दशर्ौा  हे 
सहा दैवतांचे आहे, तरी आणखी एक ॄा ण पािहजे.“ तेव्हा “ितसरा ॄा ण येतो आहे” असे म्हणून ती साध्वी अिग्नशाळेत 
गेली आिण ितने अिग्ननारायणाची हात जोडन ूाथर्ना केलीू , “हे अिग्नदेवा, आपण गहृपित आहांत आिण कमार्चे अध्यक्ष 
म्हणवता. ा घराची लाज आता आपल्या हाती आहे. आपण ॄा णरूपाने ौा ाचे भोजन महण करायला लवकर यावे. योिगराज 
द ाऽेय खोळंबले आहेत!” मग िवंणुद ाने संकल्पपूवर्क यथािविध ौा  केले. तीनही देव तृ  झाले. ॄा णाच्या िपतरांना स ित 
िमळाली. त्यावर िवंणुद ाने ौीद ूभूचंी एकशे आठ नावांनी ःतुित केली आिण त्यांना ूेमभराने सा ांग नमःकार केला. (86 
– 99) 

त्या िपशाचाच्याच सचूनेनुसार द ूभूंच्या पं ीजोग्या ॄा णांची योजना झाली. अिग्न आिण सयूर् हेच सानवाला 
ि गोचर होणारे देव आहेत आिण ॄा णांना त्यांचीच उपासना ूामु याने िविहत आहे. ॄा णाच्या िन ापूणर् कमार्चरणामळेु 
त्यांची ूसन्नता त्याला अपेिक्षत होती. ॄा ण ीची ढ ौ ा ा कामीही यशःवी झाली. साधारणतः ौा ात एक पावर्ण असते. 
त्यांत तीन िपतरांचा (उदा. िपता, िपतामह आिण ूिपतामह) समावेश असतो. दशर् म्हणजे अमावाःयेला करावयाच्या मािसक 
ौा ात दोन पावर्णे (वरील पावर्णाखेरीज मातामह, मातिृपतामह आिण मातृू िपतामह यांचे पावर्ण) असतात. म्हणून त्याला 
षड्दैवत म्हटले आहे. त्यासाठी देवांच्या ःथानी कमीत कमी दोन ॄा णांचे िवधान आहे. अशा रीतीने देवांच्या ःथानी अिग्न 
आिण द ूभ ूव िपतरांच्या ःथानी सूयर् अशी योजना झाली व िवधीचे उ म ान असलेल्या िवंणुद ाने ते ौा  यथासांग 
प रपूणर् केले. त्याला तीन देवांची ूसन्नता आिण िपतरांची स ित िमळवली.  

िवंणुद  म्हणाला, “हे भगवंता, माझी बुि  अल्प असल्याने मा या मनात िवकल्प आले. परंतु आपण सत्यसंकल्प 
असल्याने दया करून मा या मनातील िवकल्प दर केलेू . आपल्या दशर्नाने माझे डोळे िनवले, माझे सवर् अवयव धन्य झाले, 
माझे कुळ आिण गोऽ पिवऽ झाले. आपण समथर् भगवंत आहांत. मा यासार या यःकि त ॄा णाची मनोकामना पूणर् करून 
मला कुळासह कृताथर् केले आहे. महाराज, हे सवर् एका ॄ राक्षसाच्या वचनामुळे श य झाले. त्याच्यामुळेच आपले पाय ीस 
पडले.” तेव्हा द ूभू म्हणाले, “अरे ॄा णा, तो राक्षस माझा भ च आहे. कांही दैवयोगाने त्याला ही दगर्ित ूा  झालीु . 
(माझे) हे उ े त्याला दे म्हणजे त्यालाही स ित िमळेल. तू तु या प ीसह मोक्ष पावशील. माझी भि  दलर्भ आहेु . ती तुला 
लाभली आहे. त ू ऐिहक आिण पारलौिकक भोग भोगून अंती सायु य मु ी घेशील. ” असे बोलून द ूभूंनी त्याला 
लोकोपकाराक रता अनेक िव ा िदल्या. सूयर्नारायणाने त्याला इच्छेूमाणे कुढेही नेणारे िवमान िदले. अिग्ननारायणाने भाग्य 
आिण संपि  िदली. नंतर िवंणुद  आिण त्याच्या प ीचा िनरोप घेऊन ितघेही देव आपापल्या ःथानी परतले. मनांत 
ौीद ूभूचें िचंतन करून त्या ॄा णाने त्यांचे उिच्छ  राक्षसाला िदले व तो स तीला गेला. िवंणुद  आिण त्याची प ी 
जीवन्मु  झाले. मीमांसा शा ांत ूितपादलेले कमर् करून त्या ॄा णाला अलौिकक सुखाचा लाभ झाला. अशा रीतीने शा ाचे 
तात्पयर् जाणणाढयाला सवर् धमाचे फळ िमळते. (100 -108) 

ौा ानंतर िवंणुद ाने द ूभूचंी एकशे आठ नांवांनी ःतुित करून कृत तापूवर्क ूाथर्ना करून आपल्या या स ाग्याला 
तो ॄ राक्षस कारण झाल्याचे सांिगतले. ौीद ांच्या आ ेने त्याला त्यांचे उ े खायला देऊन त्यालाही स ित िमळाली. तीनही 
देवतांकडनू  दलर्भ वरांची ूा ी करून घेऊनु  ते दांपत्य इहपर सुख भोगून अंती मोक्ष पावले. अशा रीतीने मीमांसाशा ाचा 
अ यास साक्षात नाही तरी अूत्यक्षतः ई रूा ीचे साधन झाला् . सवर् शा ांची प रणित ई रात आहे ा िस ांताला बळकट 
करणारी ही आणखी एक कथा बहृःपतीने इंिाला आिण द ूभूनी कातर्वीयार्ला िनवेदन केली. 

 प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मंथाचा नववा अध्याय इथे पूणर् झाला. तो ौीगुरुचरणी समिपर्त 
असो   
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1

अध्याय 10 वा. 
VÉÉä ={ÉVÉ±ªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ* ®úÉäMÉå OÉÉÊºÉ±ÉÉ ¥ÉÉÀhÉ* Eò¨ÉÇÊ´É{ÉÉEò ºÉÉÆMÉÚxÉ* iªÉÉ näù VÉÒ´ÉxÉ Ê´É¹hÉÖnùkÉ**22**  
¡ò±É nùÉ>ðxÉÒ +Éè¹ÉvÉ {ÉÉÊVÉ±Éå* ZÉÉäË]õMÉÉSÉå ¤ÉÆvÉxÉ Eäò±Éå* ¶ÉÉºjÉiÉk´É EòÊlÉ±Éå* nù½þÉ´ªÉÉ +vªÉÉªÉÉÆiÉ**23** 

िवंणुद ाची महती. 
ौीद ाऽेयाय नमः। गुरु बहृःपित इंमाला सांगतात, “ही िवंणुद ाची गो  अत्यंत पिवऽ आहे. सवर्तंऽःवतऽं असा 

परमात्मा भगवान द  भावाच्या भकेुने परतऽं होतो. अजूनही मोठ्मोठ्या यज्ञां ारा त्याला तृ  करणे देवािदकांनाही जमले नाही. 
िवंणुद ाच्या घरी ौा ाचे अन्न आनदंाने सेवन करून माऽ त्याने तृ ीची ढेकर िदली. द ाला आपल्या हातांनी आमह करून 
त्याच्या प ीने यथेच्छ जेवू ं घातले. यज्ञांची दीक्षा घेतलेल्या याजकांनासु ा हे भाग्य दलर्भ ु आहे. तो अतीव शु  मनाचा 
िवंणुद  धन्य आहे. आपले संपूणर् कुळ त्याने उ रले. त्याला आत्यंितक िहताचा मागर् दाखवून त्याच्या उ ाराला कारणीभूत 
झालेला आिण ःवतः उ म गतीला पावलेला तो ॄ राक्षसही धन्यच आहे! ौीद ांनी िवंणुद ावर मोठीच कृपा केली आिण 
लोककल्याणासाठी त्याला आणखी िव ाही िदल्या. तो िवंणुद  ज्याच्यावर कृपा करीत असे तोही या संसारातून तरून जाई. 
िवंणुद ासारखे उपकारकत ा सगळ्या ॄ ांडातही क्विचतच आढळतात. त्याला भूतािद द  श ीच काय देवािदकसु ा दबकून ु
असत. आपल्याला शरण आलेल्या लोकांचे दःख तो िनःशेष नु  करीत असे. आतां हे देवराज! कमर्िवपाकाची मोक्षमागार्वर 
नेणारी पांचवी गाघा ऐक.” (1 – 9) 

देवगुरंूनी इंिाला सांिगतलेल्या सात गाथांपैकी चार गाथा िवंणुद ाच्या चिरऽावर आधािरत आहेत. चौ या गाथेत 
िवंणुद ावर झालेल्या द कृपेचे वमर्न आहे. त्यानंतर त्याच्याच चिरऽातील तीन घटनांचे वणर्न पढुील तीन गाथांत आले आहे. 
शा ांचे ई रपयर्वािसत्व हे मखु्य सूऽ कायम ठेवून िवंणुद  या महान द भ ाचे चिरऽ यांतून आले आहे. साहिजकच ूःततु 
अध्यायाच्या आरंभी या द भ ाचे मोठेपण वाणले आहे. मीमांसाशा ाचा जाणकार तर तो होताच. पण त्याला द भ ीची जोड 
िमळाल्यानेच त्याच्यावर भगवंताची कृपा झाली. त्यातही त्याला पूवर्जन्मी द ाचा भ  असणाढया ॄ राक्षसाचे मागर्दशर्न 
लाभले आिण आपल्या भि मान साध्वी प ीची मोलाची साथ िमळाली. त्याचा पिरपाक म्हणूनच अिग्ननारायण आिण 
सूयर्नारायण यांच्यासह द ूभूनंा ौा ूसंगी भोजन घालून तृ  केले. ज्या परमे राला ूसन्न करण्यासाठी मानवच काय पण 
देव, असुर आिद यज्ञािदक करतात त्याला िवंणुद ाच्या प ीने आपल्या हातानी पाक करून आमहपवूर्क यथेच्छ जेवू घातले 
ितच्या भाग्याचे काय वणर्न करावे? इथे अशाच एका दसढया ूसंगाचे ौीःवामीमहाराजांनी केले आहे ते थोडक्यात पाहण्यासारखे ु
आहे.  

िशरोळच्या भोजनपाऽाची गो . 
ौीके्षऽ नरसोबावाडीजवळ कृंणाकाठी एक िशरोळ नावाचे गांव आहे. ितथे ौीमन्निृसंहसरःवती ःवामींच्या भोजनपाऽाचे 

मंिदर आहे. ते भोजनपाऽ म्हणजे एक सपाट दगड आहे. त्याच्यावर ौीगुरंूच्या हाताची बोटे उमटलेली आजही पहायला 
िमळतात. ा भोजनपाऽाचीच कहाणी महाराजांनी कुमारिशक्षा नावाच्या आपल्या छोट्या मंथाच्या शेवटी िदली आहे. ा िशरोळ 
गांवात एक दिरिी पण आचारिन  ॄा ण आपल्या साध्वी प ीसह रहात होता. दोघेही द ूभूंचे भ  होते. एकदा 
माध्या समयी ौीगुरु िभके्षसाठी त्यांच्या घरी आले. त्यावेळी तो ॄा ण बाहेर गेला होता. त्यामळेु ती साध्वी अत्यतं नॆतेने 
आिण भि भावाने त्याना म्हणाली, “ यितमहाराज! आपण सवर्व्यापी परमात्म्याची चरा मूत च आहां!  आपल्याला जेवायला 
घातल्याने ऽैलोक्याला जेव ूघातल्यासारखे होईल.(Ê´É¹hÉÉä¦ÉÇMÉ´ÉiÉ& ºÉÉIÉÉSSÉ®úÉ ¨ÉÚÌiÉªÉÇÊiÉ& JÉ±ÉÖ* ºÉÆ¦ÉÉäVÉxÉäxÉ ¦É´ÉiÉÉÆ jÉè±ÉÉäCªÉÆ ¦ÉÉäÊVÉiÉÆ 
¦É´ÉäiÉÂ** कुमारिशक्षा:71**) माझा ःवयंपाक झाला आहे. पण घरचे मालक बाहेर गेले आहेत .ते आल्यावर वै देव करतील. 
तोंवर आपण थांब ूशकाल तर बरे होईल. तथािप आपल्याला घाई असेल तर वै देवासाठी अन्न बाजूला काढन िभक्षा घालता ू
येईल.” पिरिःथित अशी होती की घरात दसरे काही काही नसल्याने केवळ ु ज्वारीच्या कण्याच होत्या. िशवाय ौीगुरंूना 
वाढायला घरात पाऽही नव्हते. त्यामुळे ती को यात पडली होती. यजमान आल्यावर कांही तरी मागर् काढता येईल या आशेने 
ितने ौीगुरंूना थांबायची िवनंित केली. त्यावर ौीगुरु म्हणाले, “तुझा कसा का होईना ःवयंपाक तयार आहे ना? आम्हां 
संन्याशांना रुचीचे कांही मह व नाही. भूकेला कोंडा चालतो. तेव्हा जसे असेल तसे अन्न लवकर वाढ!”  तेव्हा ती साध्वी 
म्हणाली, “जेवायला कण्याच आहेत; पण वाढायला ताट नाही. मी पऽावळीसाठी पाने आणते.” त्यावर ितला थांबायला सांगून 
ौीगुरंूनी जवळच पडलेली एक मोठीशी िशला आणली. ॄा णीला घरात एक चौकोनी मडंल करायला सांगून त्यावर ती िशला 
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ठेवली. पाण्याने ःवच्छ धुवनू त्या िशळेवर एक ॐकारयु  अ दल कमळ काढले आिण त्या ॄा णीला म्हणाले, “या पिवऽ 
पाऽात िभक्षा वाढ.” तेव्हां त्या सतीने त्या िशळेवरच कण्या घातल्या. यितरूपाने आलेल्या द ूभूंनी त्या कण्या खायला 
सुरुवात केली. ती ॄा णीसु ा लोखंडाच्या पळीने, यज्ञाच्या अध्वयूर्ने यज्ञात आहती घालाव्या तशी कण्या घालू लागलीु . 
वाढतांना ितने उच्चारलेली वचने हीच यज्ञाच्या मऽंासारखी झाली. ती म्हणाली, “महाराज!  आपण ःवःथपणे जेवावे. 
आपल्याला हव्या तेवढ्या कण्या घ्याव्या; नको असतील तर पानात राह ाव्याू . कुठे आपल्यासारखे महान यित आिण कुठे 
आम्ही दिरिी! तरी आमच्या ा कण्या आपण कृपा करून गोड करून घ्याव्या. िवदराच्या घरी नाही का आपण कण्या ु
खाल्ल्या? तसाच ांचाही ःवीकार करावा.” पुढे ःवामी महाराज म्हणतात, ‘असा आमह करीत ती सती अिग्नहो याूमाणे 
वरचेवर कण्या वाढत गेली. खरोखर अिग्नहोऽी ॄा णालाही एवढे पणु्य संपादणे शक्य नाही. त्याला अग्नीच्या मुखाने 
मोजक्याच आहती ठरािवक काळीच टाकता येतातु . त्या भाग्यवंत साध्वीने माऽ तो कण्याचा हिव साक्षात भगवंताच्याच मुखात 
त्यानी पुरे पुरे म्हणेपयत पोटभर वाढला.(ªÉtÉÊ½þiÉÉÎMxÉ& |ÉÊ¨ÉiÉÉÆ ªÉ´ÉÉMÉÚ& nùnùÉÊiÉ iÉÁÇÎMxÉ¨ÉÖJÉä¦ªÉ B´É* ºÉÉIÉÉzÉ Ê´É¹hÉÉä́ ÉÇnùxÉä Îi´ÉªÉÆ iÉÖ ºÉÉIÉÉi|ÉEòÉ¨ÉÆ 

{É®ú¨ÉÉªÉ SÉÉnùÉiÉÂ**कुमारिशक्षा:94**)’ अशा रीतीने तृ  झालेले ौीगुरु ितथून िनघून गेले. त्यानंतर गहृःवामी परतला. त्याने 
झालेली हकीकत पत्लीकडन ू  

ऐकली, देवाची बोटे उमटलेले पाऽ पािहले आिण तो ःवतःच्या भाग्यहीनतेला कोसू ंलागला. “कांहीच अनु ान नसतांना, 
वेदांच्या अध्ययनाचा अिधकारही नसतांना, केवळ भ ीच्या ूभावाने िहने ई राला तृ  केले. अशा ीच्या संयोगाने मी धन्य 
झालो.”  पुढे त्या भोजनपाऽाची िनत्य पूजा करून तो ॄा णही कृतकृत्य झाला. 

िवंणुद ालासु ा अशीच भि मान प ी लाभली होती. त्यामुळेच तो द कृपेला पाऽ झाला. त्यांच्या कृपेने आिण त्यानी 
िदलेल्या िव ांच्या योगे त्याने अनेक लोकांना पीडामु  केले, त्यांच्या कामना पणूर् केल्या आिण त्यांना द भ ीच्या मागार्वर 
ूवृ  केले. अमानवी श ींवरसु ा त्याचा ूभाव चालत असे. 

कमर्िवपाक. 
गोदावरी नदीच्या काठी हिरशमार् नांवाचा एक ॄा ण होता. त्याला एक मलगा झाला. त्या मुलाच्या लहानपणीच 

त्याच्या आईविडलांना मतृ्य ुआला. तो धनवान असल्याने त्याचे लग्न झाले खरे; पण त्याचे आरोग्य काही ठीक नव्हते. 
त्यामळेु तो सदैव दःखीक ी आिण बेचैन असायचाु . जन्मतःच त्याच्या पोटात गांठी (गुळंब) होत्या. तेराव्या वष  त्याला 
क्षयरोग झाला. त्याला अठरा वष होतात तोंच जलोदर झाला. त्याचे सवर् शरीर िफके पडले. एकोणास वषार्च्या वयाला त्याला 
अितसाराचाही ऽास सुरू झाला. त्याचबरोबर त्याला ासाचा (दम्याचा) ऽास आिण खोकलाही सुरू झाला. त्यांतच त्याला भगंदर 
झाला. शेवटी कफ, वात आिण िप  यांचा ूकोप झाला. प ीने सवर् औषधोपचार केले, त्याच्यासाठी मतृ्युजंय मंऽाचा जप 
आिण हवन केले, महांची शांित केली आिण देवतांचे पजूनही केले; पण या सवाचा कांहीही उपयोग झाला नाही. त्याची सोळा 
वषाची प ी िवंणुद ाची कीितर् ऐकून त्याच्याकडे आली आिण त्याचे पाय धरून आपल्या सौभाग्याचे रक्षण करण्याची िवनवणी 
केली. “माझा नवरा वीस वषाचा आहे. जन्मतःच त्याच्या पोटात गांठी आहेत. आठ वषापासून राजयआमा, तीन वषापासून 
जलोदर, एक वषार्चा सतत ज्वर, सहा मिहन्यापासून अितसार, चार मिहन्यापासून भगंदर आिण आतां संिनपात झाला आहे. 
नाना उपाय मी केले, करिवले; पण त्यांना बरे कांही वाटत नाही. आपण थोर द भ  आहांत, मला सौभाग्याचे दान ावे.”   

अशी ितची िवनवणी ऐकून िवंणुद  ितच्या घरी आले. ितच्या नवढयाची तपासणी केली आिण ितला सांिगतले की 
“सगळे रोग हे पूवर्जन्मी केलेल्या पापानेच उ वतात. त्या पापांच्या शमनासाठी ूायि  केले असता त्या पापांची शांित होते 
असेच ऋिषमुनींनी कमर्िवपाकात सांिगतले आहे. तुझ्या पतीला जो क्षय झाला आहे त्याचे कारण त्याच्या हातून पूवर्जन्मी 
ॄ हत्या घडली आहे. त्याला शा ाने बारा वषाचे ूायि  करायला सांिगतले आहे. त्याला झालेला गुळंब देविोहामुळे झाला 
असून त्याची शांित सहा वषाच्या ूायि ाने होईल. त्याचूमाणे जलोदराला बारा वषाचे तसेच जीणर्ज्वर, भगंदर आिण 
अितसार यांना ूत्येकी एक एक वषार्चे ूायि  तलुा करावे लागेल.“ अशा रीतीने िवंणुद ाने एकामगून एक ूायि े त्या 
ॄा ण ीकडन करून घेतलीू . ते ते ूायि  घेतले की तो तो रोग िनघनू जाई. असे सवर् रोगांचे शमन झाल्यावर िवंणुद ाने 
िऽदोषांच्या ूकोपावर शि वधर्क औषध करून िदले आिण तो ॄा ण उठन बसलाू . तेव्हा िवंणुद ाने त्याच्या दयाला ःपशर् 
करून िविश  मंऽांचा उच्चार केला आिण द ूभूचें ःमरण करून त्याला आशीवार्द िदला. त्यायोगे त्या ॄा णाला आरोग्य, 
आयुंय, संतित, ऐ यर्, िदव्यगित, वीयर् आिण औदायर् यांची ूाि  झाली. द चरणी ढ भि  लाभून, त्याचे िच  शु  झाले 
आिण तो उ म मु ीचा अिधकारी झाला. असे हे मऽंाचे साम यर् आहे. आपल्या सौभाग्याच्या दानातून उतराई होण्यासाठी 
त्याच्या प ीने िवंणुद ाला हवे तेवढे िव्य देऊं केले. पण िवंणुद ाने त्याचा ःवीकार केला नाही. (10 – 28) 

ऋिष ा श दाचा अथर् ि ा आहे. भारतीय ऋषीमुनीना सामान्य मानवांपेक्षा अिधक असे पाहण्याचे साम यर् होते. 
त्यांनी आपल्या ा अतींििय श ीने िमळवलेले ज्ञान िविवध शा ांच्या माध्यमातून मिथत केलेल आहे. कमर्िवपाक हे असेच 
शा  आहे. मानवी जीवन हे सुखदःखांची ु ‘अलआय भेसळ’ आहे. हे असे का आहे. मानवी जीवनात घडणाढया घटना केवळ 
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अपघात आहेत की त्यामागे कांही कारणमीमांसा आहे याचा शोध साहिजकच अनेक शा ज्ञांनी घेतला आहे. भारतीय परंपरेतील 
ूाचीन आिण अवार्चीन शा ज्ञांच्या असा िनंकषर् आहे की कुठलेच कायर् हे कारणािशवाय घडत नाही. मानवी जीवनात येणारी 
सुदःखेही याला अपवाद माहीतु . हाच कमर्िस ांत होय. माणूस जी सुखदःखे या जन्मात भोगतो ती त्याने ु पूवर्जन्मी ःवतःच 
केलेल्या चांगल्या-वाईट कमार्ची फळे असतात. ज्या पांचभौितक देहाने कमर् केले तो तर मतृ्यूनंतर न च होतो. तेव्हाच ती 
कमही त्याच्याबरोबरच जातील असे कुणी म्हणेल तर ते बरोबर नाही. तो ःथूल देह नाहीसा झाला तरी त्यांत राहणारा जीव 
पुन्हा जन्म घेतोच. गीतेत (2:27) सांिगतल्याूमाणे जो जन्म घेतो त्याचे मरण िनि तच आहे; तसेच जो मरतो त्याचा 
जन्मही िततकाच अटळ आहे. त्या जीवाला आत्मज्ञान होईपयत हा बम चालतच राहतो. त्या जीवाच्या कमानसुार त्याला 
चांगली वाईट फळे देणारा ई र आहे.  

कोणत्या कमार्चे काय फळ िमळते याचे शा  म्हणजेच कमर्िवपाकशा  होय. मनुःमतृीत असे म्हटले आहे की 
पूवर्जन्मी केलेली पापे रोगरूपाने या जन्मी ऽास देतात, त्यांची शांित औषध, दान, जप, होम आिण देवांची आराधना या 
उपायांनी होते. (पवूर्जन्मकृत ंपाप ंव्यािधरूपेण पीडते। तच्छािन्तरौषधैदार्नैजर्पहोमसुरारचर्नैः।।).  या वचनानसुार त्या ॄा णपऽुाने 
उपायही केले. पण ते अपुरे ठरले. िवंणुद ाने माऽ कमर्िवपाकाचे ज्ञान असल्याने त्याने मळुावरच घाव घातला. त्या ॄा णाला 
कोणता रोग कोणत्या कमार्मळेु झाला ते जाणून त्यानुसार त्याच्या प ीकडन ू आवँयक ते ूायि  करून घेतले.  

ूायि  हे आपण केलेल्या पापाच्या पिरमाजर्नासाठी केलेले कमर् आहे. आपण जी कम करतो त्याचे मुख्य दोन 
ूकार आहेत. काम्य आिण िविहत. िविहत कम म्हणजे वणर्, आौम इत्यादीचा िवचार करून शा ाने सांिगतलेली कम. ही न 
करण्याने ूत्यवाय नावाचा दोष लागतो. काम्य कम म्हणजे आपण आपल्या आवडीने करतो ती कम. त्यांतही कांही कमाचा 
शा ाने िनषेध केला आहे. ही िनिष  कम (उदा. चोरी, िहंसा, व्यिभचार इत्यािद) केल्यास दोष म्हणजेच पाप लागते. 
शा ाच्या िवरु  नसणारी काम्य कम केल्याने पाप िकंवा पुण्य लागत नाही. यािशवाय शा ाने आपल्या हातून कळत नकळत 
घडलेल्या पापकमाच्या पिरणामापासून बचण्यासाठी जी कम सांगतली आहेत त्यांनाच ूायि  म्हणतात. पाप जसे लहान 
िकंवा मोठे असेल त्या ूमाणात ही ूायि े शा ात िदली आहेत. ॄ हत्या, दारू िपणे, सोन्याची चोरी आिण गुरुतल्प 
(आपला िपता वा गुरु यांच्या ीशी संग) ही महापापे आहेत. अशा पाप्याचा संसगर् ठेवणाराही महापापीच आहे. यािशवाय इतर 
पापांचीही शा ाने बमवारी केली आहे. त्यानुसार ूायि ांची योजना केली आहे. वर सांिगल्याूमाणे ॄ हत्येने झालेल्या 
क्षयासाठी बारा वष, िविवध दोषांनी झालेल्या गुल्मासाठी सहा वष, देविोहाने उ वलेल्या जलोदरासाठी बारा वष, तसेच 
जीणर्ज्वर, भगंदर आिण अितसार यांच्यासाठी एकेक वष म्हणजे 33 वषाची ूायि े त्या ॄा ण ीकडन करून घेतलीू .  

ा ूायि ांची वणर्ने इथे देणे शक्य नाही. पण चांिायण कृच्ल नावाचे एक मिहन्याचे ूायि  ौीःवामी 
महाराजांनी ःवतः केले होते. त्यावरून त्या ॄा णीने केलेल्या ा तप यचे ःवरूप थोडेफार ध्यानात येईल. चांिायण कृच्लाचा 
आरंभ अमावाःयेच्या िदवशी पूणर् उपास करून करावयाचा असतो. शुक्ल ूितपदेला फ  कोंबडीच्या (िकंवा मोराच्या) 
अं याएवढा एक घास एक वेळ खायचा. ि तीयेला दोन घास, ततृीयेला तीन घास अशा ूमाणात आहार वाढवीत पौिणर्मेला 
पंधरा घासांचा आहार घ्यायचा. व  ूितपदेपासून पुन्हा एकेक घास कमी करीत पुढच्या अमावाःयेला पनु्हा पणूर् िनराहार!  ा 
मिहनाभरात िऽकाल संध्या, देवपूजा, होम इत्यािद िनत्य कम चालूंच ठेवायची, भूमीवर शयन, ॄ चयर् इत्यािद कडक िनयम 
पाळावयाचे. अशा पिरिःथतीत “मी जर बेशु  पडलो तरीही माझ्या तोंडात कांही औषध, अन्न इत्यािद घालावयाचे नाही,” अशी 
स  ताकीद त्यांनी घरी िदली होती. हे किठण कृच्ल ौीद कृपेने िनिवर्घ्न पार पडले. अशा ूकारची नव्वद कृच्ल एका बारा 
वषाच्या ूायि ांत त्या ॄा णी ारा करून घेतली असा द पुराणाच्या टीकेत उल्लेख आहे. यात त्या ीचा िनधार्र, ितितक्षा, 
ढ ौ ा, धैयर् इत्यािद गुणांची कल्पना येते. 

ा ूदीघर् आिण खडतर ूायि ांनी सवर् व्याधींचा नाश झाल्यावर िवंणुद ाने त्या ॄा णाला शि कारक औषधी रस 
पाजला. त्याचे शरीर सु ढ झाल्यावर त्याला मंऽसाम यार्ने आिण ौीद कृपेने आयु, वीयर्, औदायर् इत्यािद मानिसक साम य 
ूा  करून िदली आिण मुख्य म्हणजे मानवी जीवनाच्या कृतकृत्यतेसाठी आवँयक अशा ौीद भ ीच्या मागार्ला लावले. हे सवर् 
कसलीही अपेक्षा न ठेवता, त्या ॄा णीने देऊ केलेले धन न घेतां त्या ीला आपली मानलेली लेकच केली. ितच्या 
पाितोत्याचा गौरव करून पितोतांची ौणेी िवशद केली. 

िवंणुद  ितला म्हणाले, “तू तर माझी लेकच आहेस! िशवाय त ूकेलेल्या पितसेवेने त ूजगा ं  झाली आहेस. तुम्हा 
ि यांना पतीिशवाय दसराु  तरणोपाय नाही. पतीिशवाय इतर पुरुषाला ःवप्नातही न पाहणारी तीच उ म सती जाणावी. 
पतीिवना अन्य पुरुषांकडे भावासारखे पाहणारी ती मध्यम सती होय. परपुरुषाला पाहन त्याच्यािवषयी आकषर्ण वाटले तरीही ू
ूय पूवर्क संयमाने राहणारी ती किन  सती समजावी. परपुरुषाशी संग करणारी ी जािरणी होय. ती पुढील जन्मात पुनःपुन्हा 
वैधव्य भोगावे लागते. अशी जारकमर् करणारी ी ितन्ही कुळांना (आपले िपतकुृळ आिण मातकुृळ तसेच पतीचे कुळ) रौरव 
नरकात घालते आिण ःवतःही दारुण नरकयातना भोगते. यासाठी हे साध्वी, त ूआतां घरी जाऊन आपल्या पतीचे मन राख. 
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ःवप्नातही स तर्नापासून ढळ नकोस म्हणजे तुला अखंड सौभाग्य लाभेलू .”  असा ितला उपदेश करून तो िनःपहृ िवंणुद  
घरी परतला. कमर्िवपाकशा ाच्या योगाने रोग जाऊन अशी स ित ूा  होते. (29 -35) 

शा ांचे मागर्दशर्न. 
ूायि ाने रोगनाश होऊन जसे औषधाने आरोग्य िमळते त्याच त-हेने शा ाच्या अभ्यासाने अिव ेचा नाश होतो 

आिण ॄ रसाने ज्ञान होते. रोग अथवा इतर पीडांचा  नाश, कुठल्या करी इच्छेची पूितर् िकंवा ःवगार्िद सुखांचा लाभ असे 
आिमष जरी शा े दाखवत असली तरी ती शा ाची आपले मन वळिवण्याची ती युि  आहे हे समजून घ्यावे. एखादा मुलगा 
ूमाणाबाहेर गोड खाऊन रुग्ण झाला असेल आिण त्याला कडू िनंबाच्या रसाने बरे वाटणार असेल तर त्याची आई जशी 
त्याच्या गळी िनंबाचा रस उरिवण्यासाठी त्याला लाड ायचे आ ासन देते आिण गडभर रस िपऊन झाल्यावर यु ीने तो लाड ू ू ू
त्याच्या हातातनू काढन घेते तसेच शा ाचे आहेू . लाड खाण्याने अप य होऊन मुलाचा िवकार वाढेलू  हे माहीत असल्याने ती 
मुलाच्या िहताचा िवचार करून लाड लपवतेू . ितच्या ीने मुलाचे आरोग्य हेच मुख्य फळ असून लाड गौण फळासारखे आहेू . 
त्याचूमाणे आईसारखीच कनवाळ शा े ससंाररूपी रोगाने मःत झालेल्या ू आिण िवषयसुखाला लालचावलेल्या मानवाच्या 
मनाला कामनापूत चे आिमष दाखवून सत्कमार्कडे वळवतात. वाःतिवक शा े वैषियक सुखासाठी, ःवगरू् ा ीसाठी, शऽुघातासाठी   
िकंवा वशीकरणासाठी नाहीत. शा े माणसाची बुि  शु  करतात आिण युि ूयु ीने त्याच्या ॅमांचे िनरसन करतात. 
यासंबधंीची सहावी गाथा ऐकण्यासारखी आहे. (36 -43) 

पाप आिण तापांचा नाश करणारी ूायि ािद शांितकम तसेच अभीिप्सताची ूाि  करवणारी यज्ञािद पुि कम ही 
सकाम कम आहेत. मोक्षमागार्साठी िनंकाम कमर्योगाचे मह व सांिगतले आहे. मग ा सकाम कमार्मुळे माणूस संसारात 
अिधकच िल  होणार नाही का असा ू  साहिजकच उभा राहतो. त्याचे उ र वरील आठ ओंव्यात ौीःवामी महाराजांनी िदले 
आहे. अनेक जन्मांच्या संवयीने माणूस ससंारातली िकंवा िवषयांतली आसि  सोडन एकदम आत्मज्ञानाकडे वळत नाहीू . म्हणून 
त्याला शा  सकाम कमाचा पयार्य दाखिवते. सकाम कमार्चा सकंल्प जरी आयुंय, आरोग्य, ऐ यर् इत्यादींच्या अिभवृ ीसाठी 
केला जात असला तरी त्या कमार्चा खरा उ ेश माणसाची ौ ा जोपासण्याचा आहे. त्या त्या कमार्च्या अनुषंगाने माणूस संयम, 
शुिचता, िन ा, धैयर् यांचा कळत नकळत अभ्यास करत असतो. हाच तो िनंबाचा रस! हा अभ्यास करीत करीतच िच शुि  होत 
जाते आिण तो बमाने भ ीच्या वाटेला लागतो. भवॅमाच्या गंुगीतून त्याला जागवण्याची ही शा ाची युि  आहे हे ौीःवामी 
महाराजांनी मातेच्या ांताने छान समजावनू सांिगतले आहे. ज्ञाने र महाराजांनीही म्हटले आहे “  अिहतापासिून कािढती।
िहत ेऊिन वाढिवती। नाही ौिुतपरौित। माउली जगा।।6:462।। 

झोिटंगाची गो . 
स ािीच्या उ रेला एक ॄा ण रहात होता. त्याला एकदा त्याच्या िमऽाने आपल्या गांवी बोलावले. आपल्या सुःवरूप 

प ीला, आपण िमऽाच्या बोलावण्यावरून त्याच्याकडे एक मिहनाभर रहायला जात असल्याचे सांगून व ितला आरामात घरी 
रहायला सांगून तो िनघाला. त्याच्या प ीने त्याला वाटेत खायला करून िदले. ते घेऊन तो गेला. इकडे ती ी ःनानासाठी 
नदीवर आली. वाटेत एका िपपंळावर एक झोिटंग बसलेला होता. ॄ चारी अवःथेत कामवासना अतृ  रािहलेला मुंज्या मेला तर 
झोिटंग होतो. तो कामलंपट असून त्याची कामवासना कधीच शांत होत नाही. अशा त्या भुताने त्या ीला पािहले. भतुांना 
भूतकाळाचे आिण वतर्मानकाळाचे सवर् ज्ञान ःप  कळत असते. ितचा पित गावाला गेल्याचे जाणून तो ितच्या पतीचे रूप घेऊन 
ितच्या घरी आला. त्या पितोता ीला त्या भुताचे कपट कळाले नाही. ितने त्याचे हसतमुखाने समोर जाऊन ःवागत केले; 
त्याला बसायला िदले; त्याचे पाय धुऊन ते पाणी डोक्यावर घेतले आिण त्याला पंख्याने वारा घतला. त्यानंतर ितने मदृ ु
श दांनी त्याचे लगेच परतण्याचे कारण िवचारले. “कांही अपशकुन झाला का? की माझ्यावरील ूेमाने मला िवरहदःख होऊ नये ु
म्हणून आपण परतलां?” असे ितचे ू  ऐकून तो कपटी झोिटंग म्हणाला, “ज्यांना भेटायला मी िनघालो होतो ते जवळच 
वाटेवर भेटले.त्यांनीच मला परत यायला सांिगतले. त्यानेच असे म्हटल्यावर मी िवचार केला की मिहन्याभराने पुनः जाता 
येईल. तुला िवनाकारण िवरहाचे दःख का ायचेु ?” त्याचे बोलण्यावर त्या िबचारीने िव ास ठेवला आिण सालसपणे ती त्याची 
सेवा करू लागली. ती याूमाणे अनुकूल झाल्यावर त्या झोिटंग पतीूमाणे ितच्याशी रोज संग करंू लागला. त्या द  भुताु ने 
वय, अवःथा, रूप, वागणूक, आवाज, रंग, आकार, चाल-चालणूक इत्यािद सवर् गो ी हबेहब ितच्या पतीसारख्या ूगट केल्याु ू . 
त्याची कामवासना शमवता शमवता त्या ीचे अंगांग चुरडले तरी त्याचा भोग पुरेना. त्याचे शरीर दांडगट बळवान होतेच; पण 
त्याचा ूक्षु ध कामिवकार आिण अफाट भोगश ीने ती अबला गांजून गेली. त्याला िवरोध करावा तर धमर् बुडतो आिण त्याची 
इच्छा पुरवली तर सहन होत नाही अशा काऽीत ती सांपडली. त्याचा ितला सशंयही आला; पण हा अनथर् इतर कुणाला कसा 
सांगावा? रोजच्या रोज राऽ राऽ त्याची वासना पुरवून ती बापडी रोडावली. असा एक मिहना गेल्यावर ितचा गांवाला गेलेला 
नवरा परत आला. तो दाराशी येऊन पाहतो तर त्याच्यासारखाच दसरा ितथे बसलेला त्याने पािहलाु . साहिजकच त्याला संशय 
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आला आिण त्याने त्या झोिटंगाला िवचारले, “कोण रे तू? माझे रूप घेऊन कपटाने माझ्या घरात येऊन रािहला आहेस?” 
झोिटंग म्हणाला, “मी तर या घराचा मालक आहे हे सवर् जाणतात. तचू माझे रूप घेतलेला तोतया आहेस!” असे ते एकमेकांना 
तोतया म्हणत भांडं लागले तेवढ्यात ितथे मामःथ लोक जमलेू . त्या दोघांना पाहन ते लोकही ॅमांत पडलेू . हबेहब सारख्या ु ू
िदसणाढया “या दोघांत खरा-खोटा कुणी कसा ठरवायचा? ांचे हे कडाक्याचे भांडण कोण सोडवू शकेल?” असा संॅ म त्या 
लोकांना पडला. तो (खरा) ॄा ण त्या सगळ्यांना म्हणाला, “ ाला माझ्या घरातून हाकला!” त्यावर तो झोिटंगही िततक्याच 
आवेशाने म्हणाला, “लोक हो! ाला माझ्या दारासमोरून घालवा. माझ्या सुंदर प ीवर डोळा ठेवून हा आला आहे. हा जर 
बळजबरीने घरांत घुसला तर मी याला ठार मारीन!” ावर काय बोलावे, काय करावे ते त्या लोकांना कांहीच सचेुना. त्या 
ॄा णाचे सास-ूसासरे तेवढ्यात ितथे आले. हा ूकार पाहन त्यानी त्या दोघांना िवंणुद ाचे घरी नेण्याचाू  िवचार केला. तो 
महान द भ  आहे आिण सवर्ज्ञ आहे. तोच खढयाखोट्याचा िनवाडा करील असे त्यांचे म्हणणे सवार्नाच पटले. वाद करणाढया 
दोघांनीही ते मान्य केले आिण त्या ीला पढेु करून ते िवंणुद ाच्या घरी आले. (44 -75) 

ा गो ीत आपल्याला आणखी एका नव्या ूकारच्या झोिटंग नावाच्या भुताची मािहती झाली आहे. आपल्याकडे याला 
मुंज्या असे नाव आहे आिण तो िपंपळावर राहतो असेही म्हटले जाते. अतृ  वासना, ती पुरिवण्यासाठी आपल्या अमानषु 
श ीचा उपयोग, कपटीपणा, िनघृर्णता इत्यािद सवर्च ूकारच्या भुतांचे सामान्य गुणधमर् या गो ीत िदसून येतात. माणसाची 
ओळख पटिवण्यासाठी केवळ त्याच्यासारखा चेहरा असून भागत नाही तर वय, अवःथा, ःवर, लकबी, चाल, शील इत्यादींतही 
बेमालूम साम्य असणे आवँयक आहे. हे माणसाला सवर्साधारणतः अशक्यूाय आहे. आजकाल िचऽपटांतून आिण दरदशर्नाच्या ू
मािलकांतून केवळ श िबयेने चेहरा बदलून कुठल्या तरी पाऽाची जागा घेतल्याच्या गो ींना ऊत आला आहे. ते िकती बािलश 
आहे ते यावरून कळ शकेलू . श िबयेने चेहरा बदलणे कदािचत भावी काळात शक्य होईलही् . पण यािशवायही अनेक अशा 
गो ी आहेत ज्यावरून माणसाचे सोंग सहज उघडे पड शू केल. असो. त्या भुताने आपल्या अितमानवी साम यार्ने त्या ॄा णाचे 
सोंग हबेहब वठवले होतेु ू . प ीला सशंय आला पण सवर्साधारण लोकांनाच काय पण त्याच्या सास-ूसासढयांनाही त्या दोघांतला 
फरक कळ शकला नाहीू . 

िवंणुद ाने सवाचे ःवागत करून त्याना बसिवले. त्याने झोिटंगालाही (पाहतांच) ओळखले. त्याने त्या दोघांना त्यांची 
नावे, गोऽ, कुळ, वय, अवःथा इत्यादी िवचारले. तेव्हा दोघांनीही सारखीच उ रे िदली. तेव्हा सवाना उ ेशून िवंणुद  म्हणाले, 
“आता ाचा िनवाडा कसा काय करायचा? मी यावर उपाय करतो. क्षमा करा, पण मी जो पुराव्यासह िनणर्य करीन तो आपण 
सवानी मान्य करावा.” यावर सवर् लोकांनी संमित दाखवली. मग िवंणुद ाने त्या ॄा णाच्या कपाळावर पांढरी मुिा काढली 
आिण भुताच्या कपाळावर लाल मिुा काढली. सवाना त्यांनी त्या मिुा ध्यानात ठेवायला सांिगतल्या. तसेच या मिुा मंिऽत 
असलयाने त्या भुताला पुसतां येणार नाहीत अशी ग्वाही िदली. नतंर त्याने फ  ॄा णालाच सवासमक्ष बोलावून त्याच्या घरात 
काय काय भांडीकंुडी, व  इत्यािद आहेत त्याचा तपशील िवचारला. तसेच त्याच्या बायकोच्या गु  खुणाही िवचारल्या. 
ॄा णाने बायकोच्या कांही बा  खुणा सांिगतल्या. पण यापेक्षा गु  खुणा तो सभेत सांगायला कचरला. त्याला भांडीकंुडी कांही 
नक्की सांगता आली नाहीत. जेव्हा भुताची पाळी आली तेव्हा भुताने कोणती भांडी व व े िकती आहेत ते सवर् िबनचूक 
तपशीलवार सांिगतलेच; पण तो म्हणाला की भां य़ांची वजनेच काय, पािहजे तर घराच्या िवटा िकती आहेत तेसु ा तो सांगील. 
भुताने जेव्हा प ीच्या बाहेरच्या आिण आंतल्या खुणा सांिगतल्या तेव्हा माऽ सभेतील लोकांना त्याचा संशय आला. कुणी कुणी 
तर म्हणालेसु ा, ”हा काही खरा वाटत नाही!” नंतर िवंणुद ाने त्या दोघांना सांिगतले ा गांवाच्या पचंबोशीची ूदिक्षणा 
करून जो आधी परत येईल त्याला खरे मानले जाईल. “ठीक” म्हणून दोघेही गेले. भूत एका घटकेतच (24 िमिनटे) परत 
आला आिण म्हणाला, “के्षऽूदिक्षणा करून मीच पिहल्यांदा आलो.” गांवकढयांनी िवचारलेल्या सवर् खाणाखुणा त्याने बरोबर 
सांिगतल्या. तेव्हा ते लोक आपापसात बोलू लागले की, “हे तर माणसाला शक्य नाही. तेव्हा हाच भूत असला पािहजे!” 
ॄा णाला यायला दोव ूहर (सहा तास) लागले. त्यावेळीही त्याला सवर् खुणा सांगतां आल्या नाहीत: पण कांही कांही खुणा 
त्याने ठीक सांिगतल्या त्या लोकांना पटल्या. मग िवंणुद ाने आणखी एक परीक्षा घेतली. तो त्या दोघांना म्हणाला, “या 
गांवाजवळच्या पवर्तावर िकती िस  परुुष राहतात. त्यांची नांव-गोऽे िवचारून पवर्ताला ूदिक्षणा करून जो आधी येऊन 
आम्हाला भेटेल त्यावरून आम्हाला कोण खरा आहे ते कळेल.” पुन्हा भूत दोन घटकांतच परत आला. त्याने पवर्तावर 
राहणाढया सवर् िस  पुरुषांची इत्थंभूत मािहती िदली. ॄा णाला यायला माऽ पांच घटका लागल्या. आपल्याला पवर्तावर कुणीच 
िस  भेटले नाहीत असे त्याने सांिगतले. हे ऐकल्यावर सभेतील सवर्च लोकांचा त्या ॄा णावर िव ास बसला. मग िवंणुद ाने 
आता एक शेवटची परीक्षा रािहली आहे असे सांिगतले. त्याने एक लोखंडाची झारी आणवली आिण ितच्या तोंडातून बाहेर जाऊन 
तोटीतून यावे आिण मग आपली बायको घ्यावी असे सांगून आपल्या शरीराच्या रक्षणासाठी िदग्बधंन केले. तो भूत झारीत 
िशरतांच त्याने मंऽाने झारीची दोन्ही तोंडे बंद केली. अशा रीतीने त्या भुताचा झारीतनू बाहेर पडण्याचा मागर् रु  झाला. ती 
झारी एकदम जड झाली. ती पवर्तावर दर िठकाणी पुरून टाकलीू . ते पाहन सवाना आनंद झालाू . त्यावर िवंणुद  सवाना 
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म्हणाले, “तुम्ही सवर् आलां त्याच वेळी मी त्या भतुाला ओळखले होते. पण त्याच वेळी त्याचे बंधन केले असते तर लोकांनी 
मलाच दोष िदला असता. म्हणून हा सवर् खटाटोप करावा लागला. सगळ्यांचा संशय िफटला, झोिटंग बांधला गेला आिण ती 
बापडी ॄा णी सुटली! शा ानसुार कम करून अज्ञानाचा िनरास होतो आिण संशय दर होतात आिण आत्म्याची ओळख पटतेू . 
तसेच या ूय ाने ूथम भुताच्या सत्यतेिवषयी सशंय िनमार्ण झाला. दसढया वेळी त्या ॄा णाच्या सत्यतेिवषयी सशंय रािहला ु
नाही. आिण ितसढया वेळी खढयाखोट्याचा िन य झाला. आता कुणाला कांही बोल ठेवायला वाव रािहला नाही. भूतही सुटणार 
नाही आिण त्या साध्वीलाही दोष लागणार नाही.” हे त्याचे बोलणे ऐकून लोक त्याला धन्यो ार देत िनघून गेले. तो ॄा ण 
आपल्या प ीसिहत िवंणुद ाला नमःकार करून म्हणाला, “आपण झोिटंगाचे बधंन करून माझ्यावरचे मोठे सकंट दर केलेू . 
माझे घर मला परत िमळवून देऊन मोठीच कीितर् संपादन केली आहे. तुम्ही समथर् द भ  आहां. खरोखर, िनःःवाथर्पणे 
परोपकार करण्यातच आपल्या जीवनाचे साथर्क आहे!” असे बोलत आिण पुनःपुन्हा िवंणु ताला नमःकार करीत ते दांपत्य घरी 
गेले. ही गो  सांगून बहृःपित इंिाला म्हणतात, “. तंऽशा ाच्या ूयोगाने जसा ॅम जाऊन खढयाचा िनवाडा झाला तसेच 
शा ांच्या अभ्यासाने सशंय जातात आिण ॄ ज्ञान होते.” 

या गो ीत िवंणुद ाच्या तंऽशा ाच्या ज्ञानाबरोबरच त्याचे ूसंगावधान, सभेच्या मानसशा ाचे ज्ञान, चातुयर् इत्यािद 
अनेक गुणांचा ूत्यय येतो. ही गो  ौीःवामी महाराजांनी त्यांतील रहःये उलगडन दाखवीत सांिगतली आहेू . त्यावर फार कांही 
भांय करण्याची आवँयकताच नाही. त्या भुताचे अलौिकक साम यार्चाच पुरावा िवंणुद ाने मोठ्या यु ीने त्याच्यािवरु  
िनःसंिदग्धपणे मांडला. तसेच त्याच्या अधीरतेचा, उतावळेपणाचा आिण फाजील आत्मिव ासाचा उपयोग करून त्याला झारीत 
बंद करून टाकले.  

खरा ॄा ण आिण तोतया भूत यांच्यात झालेला संॅ म हा जीवदशेत आत्मःवरूप आिण बा  जगत यांच्यात होणाढया 
संॅमासारखाच आहे. पतीचे मामांतराला जाणे म्हणजेच िनत्य, शु , बु , अिवकारी आत्म्याचा िवसर पडणे हेच सवर् अनथार्चे 
मूळ आहे. त्यामुळेच बाहेरच्या भुताला पतीचा आभास िनमार्ण करणे शक्य झाले. त तच ई री मायेने िवःतारलेला 
जगदाभासाला जीव भुलतो. त्या आभासाला भुललेला जीव त्या ॄा ण ीसारखाच क  भोगतो. पित परतला तरी त्याची ओळख 
पटण्यासाठी िवंणुद ासारख्या गुरूला शरण जावे लागते. तसेच स रंुूच्या कृपेमुळेच शा ाध्ययन होऊन ूथम ससंाररूपी 
झोिटंगाच्या सत्यतेिवषयी शंका िनमार्ण होते. हळहळ खढया आत्मःवरूपाची जाणीव होऊ लागतेू ू . नंतर आत्मःवरूपच सत्य 
आहे असा िन यही होतो. पण स रंूच्या कृपेने ु जेव्हां ससंारारूपी भुताचे बधंन होते तेव्हांच जीवाचा आत्मरूपी पतीशी संयोग 
होतो; म्हणजेच आत्मसाक्षात्कार होतो.  

हेच ौीद पुराणातील टीकेत ौीःवामी महाराजांनी अिधक ःप  केले आहे. ते म्हणतात, पऽु, ी, घर इत्यादींिवषयी 
ममता जाण्यासाठी ूत्यक्ष ूमाणच मानणाढया चावार्कूणीत लौकायत शा ाचा ‘देह म्हणजेच आत्मा’ हा िस ांत उपयु  
ठरतो. हा देहात्मभाव अनुमानूमाणावर आधिरत बौ ािदूणीत िवज्ञानवादाने दर होतोू . हा िवज्ञानवाद आत्म्याच्या असंगत्वाचे 
ूितपादन करणाढया सांख्यमताने दर होतोू . शेवटी या मताच्या अनी रवादाचा संॅमही अ ैतूितपादक वेदांतशा ाने जाऊन 
मनुंय आत्मज्ञानात िःथरावतो. अशी ही शा े बमाबमाने एकेका ॅमाचा िनरास करीत मानवाला अंितम सत्यापयत नेतात.   

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मंथाचा दहावा अध्याय इथे पूणर् झाला. तो ौीगुरुचरणी समिपर्त 
असो   
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1

अ याय 11 वा. 
VÉÒ´ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ §É¨ÉhÉ* Eò¨ÉÇªÉÉäMÉäEò°üxÉ* MÉ¦ÉÇ´ÉÉºÉÊxÉ°ü{ÉhÉ* +´ÉºlÉÉ ±ÉIÉhÉ ªÉlÉÉlÉÇ**24**  
{ÉÖjÉ SÉiÉÖ®ú YÉÉxÉÒ +ºÉÚxÉ* VÉb÷ ½þÉä<Ç Ê¦É>ðxÉ* Ê´É¹hÉÖnùkÉ iªÉÉ näù +É·ÉÉºÉxÉ* +GòÉ´Éä +vªÉÉªÉÓ ½äþ EòlÉÉ**25** 

गभर्वास 
ौीद समथर्। देवगुरु बहृःपित इंिाला सांगतात “जो शा ांच्या अभ्यासाने (मनुंयजन्मातच ूपचंाचा) ॅम घालवीत 

नाही त्याला मु ी िमळत नाही आिण तो (पुन्हां) गभर्वास घडतो. भलूोकांत येऊन पजर्न्य ारा तो अन्नात आिण अन्नातून 
िपत्याच्या शरीरांत येऊन तो ितथे तीन मिहने रेत होऊन राहतो. कामाग्नीने त  होऊन, ीच्या ऋतुकाळांत मथुैनाच्या वेळी 
योनीत ूवेश करतो. योनीतील र ात िमसळन तो गभार्शयांत राहतोू . ूारब्धाच्या जोराने वारेने वेढलेला तो जीव गभार्शयांतील 
क ांना तोंड देत न मरतां वाढतो. अिःथ, ःनायु आिण मज्जा हे रेतापासून होतात तर त्वचा, मांस आिण र  हे 
र ा(रजा)पासनू होतात. ही रेत-र ाची उकड, जठराग्नीच्या आगीवर, आईच्या कुशीच्या भांड्यात, मूऽाच्या आधणावर, िव ेचा 
दाथर लावून मोदकासारखी उकडली जाते. अशा ा अमंगळ प रसरांत देहाची वाढ होते. शुबाचे ूमाण अिधक असेल तर 
पुरुषदेह िनपजतो आिण र ाचे ूमाण अिधक असेल तर ीदेह िनपजतो. र  आिण रेत यांची समानता असल्यास नपुंसकता 
येते. शुब वायनेू िभन्न झाले तर जुळे होते. रजःवलेचा िवटाळ अत्यंत अमंगळ मानला आहे. त्यांतच बाळाचा जन्म होतो. तो 
त्याला धुतल्यावर शु  होतो. र  आिण रेत यांचे िमौण होऊन पांच िदवसांनी बुडबुड्यासारखे होते. सात िदवसांनी 
िपशवीसारखे होते. पंधरवड्याने तीच फुगून मोठी होते. एका मिहन्याने ती किठण होते. दोन मिहन्यांनी डोके िनमार्ण होते. 
ितसढया मिहन्यात पोट आकाराला येऊन हातपायांचे अंकुर फुटतात. चौ या मिहन्यात त्वचा िदसूं लागते आिण पांचव्या 
मिहन्यात नखे येतात. सहाव्या मिहन्यात मुखािद नऊ िछिे फुटतात आिण वायू पायापासनू सवर् शरीरात ूाण होऊन राहतो.  
सातव्या मिहन्यात टाळ फोडन जीव ू ू (चैतन्य) त्या शरीरांत ूवेश करतो. मातेने खाल्लेल्या अन्नाचा रस नाळेवाटे गभार्च्या 
पोटात जातो; तेच त्याचे पोषण करते. आईचे आिण गभार्चे अंतःकरण एक झाले की डोहाळे लागतात आिण आईला अजीणर् 
आिण उलट्या होऊन ती रोड होते व ितला सुःती येते. हा (एक ूकारचा) नरकवास जीव आपल्या कमार्नेच भोगत असतो. 
पण ितथेही ई रच त्याचा सांभाळ करतो. याच वेळी ःतन पु  होऊन त्यांची अमे काळी होतात. हे (देवाने केलेले) गभार्च्या 
अन्नाचे पूवर्िनयोजन होय. उजवी कूस मोठी असेल तर पऽु आिण डावी कूस मोठी असेत कन्या होईल असे समजावे.” 1 – 17. 

 

शुक्ल आिण कृंण गित. 
छांदोग्य उपिनषदांत (5:7:1) मानवाच्या ऐिहक जीवनाच्या अंती मतृ्यनूंतर दोन गतींचे वणर्न आहे. ई रूणीत 

शा ांचे तात्पयर् जाणून सांसा रक िवषयांचा त्याग करून ौ ा आिण तप यांनी परमे राची भि  करतात ते ूकाश, िदवस, 
शुक्ल पक्ष, उ रायण, वषर्, सयूर्, चंिमा आिण िव ुत या मागार्ने ् – म्हणजेच त्या त्या देवतांच्या अिधकारांतील देवयान पथंाने  
ॄ लोकाला जातात. त्यांना परत भलूोकावर जन्म घ्यावा लागत नाही. याउलट केवळ यज्ञािद वैिदक कमाचे अनु ान (इ ) 
आिण लोकोपयोगी (पतूर्) कम  करणारा धूॆ, राऽ, दिक्षणायन या मागार्ने (त्या देवतांच्या अिधकारातील िपतयृान पथंाने) 
िपतलृोकाला जातात. आपल्या कमार्ची फळे भोगून ते चंिलोकाला येतात. ौीम गव ीतेतही (8:23 – 26) या शुक्ल (दोवयान) 
आिण कृंण (िपतयृान) गतींचे वणर्न आहे. यािशवाय उपासना िकंवा इ पूतार्िद कम न करतां पापाचरण करणारे माऽ ितसढया 
मागार्ने म्हणजे यमपंथाने जातात आिण नरकांत आिण ितयर्क ् (मानवेतर पशुपआयािद) योनीत िफरून परत मनुंयजन्माला 
येतात. मानव जन्माला येतांना पिहला टप्पा चंिलोकाचा असतो हे आपण वर पािहलेच आहे. 

 

गभर्धारणा आिण गभर्संवधर्न. 
चंिलोकापासून पुढील पजर्न्य, वनःपती, पुरुषाचे रेत आिण ीचे रज हा बम वर सांिगतला आहे. ा बमाला 

पंचािग्नबम असे नाव आहे. सूयार्च्या अग्नीत ौ ेचा हिव अपर्ण करून सोमाची उत्पि  होते. वरुणाच्या अग्नीत सोमाचा हिव 
अपर्ण करून पजर्न्याची उत्पि  होते. पृ वीच्या अग्नीत पजर्न्याचा हिव अपर्ण करून अन्नाची उत्पि  होते. पुरुषाच्या अग्नीत 
अन्नाची आहित घालून रेताु ची उत्पि  होते. आिण ीरूपी अग्नीत रेताची आहित टाकल्याने गभार्ची उत्पि  होतेु .  गभर्धारणा 
आिण गभर्संवधर्नाचे संिक्ष  वणर्न बढयाच ूमाणात  आधुिनक गभर्विृ शा ाशी जुळते. खालील कांही िचऽांतून हे ःप  होईल. 

 
1 Email ID: Vasudeo@gmail.com 



                 पांचवा िदवस           सात िदवस (बुडबुडा) 

                   
                     तेरावा िदवस िपशवी 

             
 

          एक मिहना                    दोन मिहने                   तीन मिहने 

     
          

     
अशा ूकारे ऩऊ मिहने झाले की गभार्ला पूणर्त्व येते. आिण आपल्या पूवर्कमार्च्या ःमरण करीत तो गभर्वासाने 

ऽासलेला जीव देवाची ूाथर्ना करंू लागतो. सातव्या मिहन्यापासूनच (चेन झाल्यावर) तो हालचाल करणारा अधोमुख संऽःत 
गभर् देवाला वारंवार नमःकार करीत बोलूं लागतो. “भगवंता, मीच पूव  केलेल्या गहन कमार्चे हे भयकंर फळ तू मला भोगवीत 
आहेस! पण ही िशक्षा आतां पुरे झाली! ा दगधीला मी उबगलो आहे आिण जठराग्नीच्या दाहाने भाजला जात ा नरकात ु
लोळन मी थकलो आहेू . मला येथून सोडव. माझ्या कमार्नुसार िविवध योनीत िफरून मी इथे आलो आहे. हा गभर्वास मला 
नरकाहन अिधक क्लेशकारक वाटतो आहेू . आतां इथून मला (लवकर) सोडव. यापुढे मी पाप करणार नाही. तुझे भजन करीन 
आिण कधीही तुला िवसरणार नाही.” अशी ःतुित करीतच दहावा मिहना आला की सूितवायूच्या लहरी (ूसूतीच्या कळा) उठ ू
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लागतात आिण तो बाळ योिन ारे एखा ा िकड्यासारखा बाहेर पडतो. जन्म झाल्याबरोबर बाहेरची हवा लागली की (देवाला 
िदलेल्या शब्दाची) ती ःमिृत जाते. सोऽहं सऽूाचा िवसर पडन तो कोू ऽहं, कोऽहं असे रडं लागतोू . 18 -25. 

गभात  ूवेश केल्यावर जीवाला ूारंभी आपल्या पवूर्जन्माचे ःमरण असते हा मु ा इथे लक्षात घेण्यासारखा आहे. 
आईच्या पोटांतनू बाहेर आल्याबरोबर त्याचे ते ःमरण जाते असे वर सांिगतले आहे. आपल्याकडे असेही मानले जाते की 
जन्मानंतरच्या पिहल्या कांही मिहन्यात बाळाला आपल्या पूवर्जन्मीच्या घटनांचे ःमरण होते. त्या सुखद अथवा दःखद ु
आठवणीमळेुच अभर्क झोपेत हसते िकंवा रडते अशी समजून आहे. बोलता येईपयत बहतेक सगळ्यांच्याचु  पूवर्जन्मीच्या ःमतृी  
लोपतात हे नक्कीच. पण मो या वयांतही क्विचत कांही व्य ींच्या पवूर्जन्मीच्या आठवणी कायम राहतात. अशी उदाहरणे 
भारतांतच नव्हे तर पा ात्य देशांतही नोंदिवली गेली आहे. हा एक मोठाच िवषय आहे. इथे त्याचा िवःतार करण्याची 
आवँयकता नाही. 

संसारी जीवनाचा आलेख. 
पराधीन अभर्कावःथेत त्याला बोलतांही येत नाही. त्यामळेु त्याचे मनोगत कुणालाच कळत नाही. खाणेिपणे, झोप 

इत्यादीच्या योजना सवर् ाच्या मनाच्या िवपरीत होत असतात. पढेु बाळपण खेळण्यात जाते. मग तारुण्य िवषयभोगांत जाते. 
त्या वेळी धमर् काय अधमर् काय याची आठवण कुठन होणारू ? संतांचे पाय धरण्याचे कसे सचुणार? प ीचे सांगणेच त्याला 
ूमाण होते. आईच वैरीण भासू ंलागते. शा पुराणाचे नांव काढले तरी कपाळावर आं या येतात. असे हे तारुण्य बघता बघतां 
मोगरीच्या फुलासारखे कोमेजून जाते. मनांत िवषयांचा खेळ मांडलेला असतांनाच यौवनाचा जोम ओसरून जातो. 
ई रभजनािवषयी आःथा दाखवली नाही. त्याचे फळ म्हणूनच जणंू काळ जरेला (म्हातारपण) पाठवतो. ती हळंच कानाजवळ ू
(पांढढया केसांच्या रूपाने) येऊन जे (देवाची भि  करायला) सांगते त्याला हा हलणाढया मानेने नकार देतो. मग ती जरा 
(वाधर्क्य) त्याचे दांत पाडते, कान आिण डोळे आंत खेचून घेते. मग तसले ते कुरूप यान पाहन पोरेसोरे त्याची टर उडवतातू . 
त्या अपमानाने त्याला राग येतो. आतां तो ‘राम राम’ म्हणू लागला तो लाम लाम (दरचू ) होऊं लागतो. आपल्या िनत्य समीप 
असणारा, तो िबनपैशांचा िनंकाम राम त्याला दरावतोु  ! पुन्हा काळाच्या अटळ चबांत सांपडन तो ू मतृ्य ु पावतो. पुन्हा 
पूव ूमाणेच िफरत राहतो. मनांत असलेला (मी ॄ  नसनू जीव आहे) हा ॅम जोंवर िफटत नाही तोंवर या द  चबांतून सुटका ु
नाही.  26 -33.  

संसारचबाची िववश प रवतर्नशीलता आिण ई रपरा ुख मानवी जीवनाची शोकांितका थोड्या नमर्िवनोदाच्या 
मा यामांतून ूभावीपणे दशर्िवली आहे. आपल्या आयुं याकडे आपण खरोखर ऽयःथपणे पािहले तर आपल्याही लक्षात येऊं 
शकेल की आपणही ाच चबात अगितकपणे िफरत आहोत. िदवसानुिदवस, वषार्नुवष आपण एखा ा घाण्याला जंुपलेल्या 
बैलासारखे ूपचंाचा गाडा ओढीत राहतो आिण मग एके िदवशी इथून जाण्याची वेळ येते. आपण इथे जे कमावले त्यातले 
िकतीसे आपल्या बरोबर नेतां येण्यासारखे आहे ाचा िवचार आपल्याला करायला लावण्यासाठी हे िवदारक िचऽ उभे केले आहे. 
नैराँयासाठी नाही. असे घडलेच पािहजे असे नाही. आपल्याला वेगळा पयार्य उपलब्ध आहे. स ःिःथतीचा उबग आला आिण 
शा ावर िव ास बसला तरच हे बदलावेसे वाटते.   

पूवर् कमार्नुसार घडलेली जी ूकृित आहे ितच्यामुळे तीच तीच चुकीची कम जीवाच्या हातून घडत असतात. ूकृित 
शा ाच्या अनुशीलनािशवाय पालटत नाही. तेव यासाठी शा ाच्या या उपायाचा आदराने अवलंब करावा. शा ाने ॅमाचा िनरास 
होऊन ज्ञान िमळाले तरी तो बोध (अंतःकरणात) िःथरावत नाही तोंपयत संसाराची भीषण भीती वाटतच राहते. 34 -36 

कठ उपिनषदात असे म्हटले आहे की ॄ देवाने इंििये ःवभावतःच बिहमुर्ख केली आहेत. त्यामळेु ती बाहेरचे जगच 
पाहतात, अनुभवतात. आपल्या अंतरातला आत्मा ते पाहं शकत नाहीतू . साहिजकच ससंारी माणूस सगळे आयुंय इंिियजन्य 
सुखाभासाला भुलून त्यांच्यामागेच धांवत राहतो. पण त्या भोगांपासून िमळणारे सखु क्षणभंगुर आिण फसवे असते. त्यांच्या 
सेवनाने तृ ीचा अनुभव न येता तृं णाच वाढत जाते. खढया सुखाचा शोध घेण्यासाठी मन िवषयांपासनू काढनू  आतं वळिवणे 
आवँयक आहे.  पूवर्कमार्च्या प रपाकाने घडलेल्या ःवभावात जर ही अंतमुर्खता नसेल तर माणूस पुनःपुन्हा त्याच चुका करीत 
इंिियांच्या भलभुलै यात ॅमत राहतो. ही अंतमुर्खता शा ाच्या अभ्यासानेच येऊं शकते. शा ाचा अभ्यास करण्याकडेही ूवृ ी 
सहजी होत नाही. नंतर शा ांचा ौ ेने अभ्यास झाला पािहजे. मग त्या शा ातील त वांचे ज्ञान होते. तसे ज्ञान झाले तरीही 
ते ूारब्धाच्या ूेरणेने गितशील असलेल्या जीवनूवाहात आिण िवषयांच्या ओढीने चंचल झालेल्या िच ांत िःथर राहत. नाही. 
जोंपयत हे ज्ञान िःथर होत नाही तोंपयत मनांत ससंाराची भीित वाटतच राहते. हे शा ांपासून िमळालेले ज्ञान कसे िःथरावेल 
हे ःप  करण्यासाठीच पढुील सातवी गाथा सांिगतली आहे.   
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वेड पांघरलेला योगॅ . 
एवढे बोलून देवगुरु म्हणाले, “हे इंिा! यािवषयींची सातवी गाथा आतां तलुा सांगतो. लक्ष देऊन ऐक. ूित ान नगरीत 

(पैठण) एक ॄा ण होता. त्याला मुलगा झाला. तो पूवर्जन्मींचा योगॅ  होता. ैताच्या ( ैतमूल संसाराच्या) भयाने तो खरा 
शहाणा असूनही वेडा झाला. असबं  बडबड करंू लागला. लोकांच्या संपकार्ला घाबरून, िवषयांना िवषासमान लेखून 
मानपानापासून दर राहण्यासाठी तो ॅिम ासारखा वागंू लागलाू . त्याची आई विडलांना म्हणू लागली ‘हा मुलगा कांही ऐकतच 
नाही. िव ामूऽांत लोळत असतो.’ विडलांना वाटले ाला नक्कीच भूतबाधा झाली आहे. त्याची बाधा दर करण्यासाठी त्यांनी ू
िविवध ोते केली, िनयम पाळन देवांचीू  पजूा केली, हातांत गंडे बांधले, ॄा णांना दाने िदली, वै ांकरवी औषधोपचार केले, 
तीथर्याऽा केल्या, जप केले, शांित केली, अंगारे लावले. पण कशाचाही उपयोग झाला नाही. जगालाच चालवणारे महाभतू त्याला 
लागले होते, ते कसे बांधता येणार? तो मुलगा ‘अहं ॄ ािःम’ असा उच्चार करून ःवतःच पचंाक्षरी झाला. त्याच्यापढेु 
भगव ावांचून इतर िबचाढया मंऽज्ञाचे काय चालणार? आईविडलांनी खूप उपचार केले. तरी त्याच्या वागण्यात फरक पडला 
नाही. मल-मूऽ यांची शु  न ठेवता जमीनीवर लोळणे, उभ्यानेच हगणे-मुतणे, काय खावे काय प्यावे याचे भान नसणे हे 
चालूचं रािहले. तो काय बोलतो ते कुणालाच कळत नसे. आपले बरे-वाईटही त्याला कळत नसे. अशाच अवःथेत त्याला आठ 
वष झाली म्हणून िपत्याने त्याची मुजंही लावली आिण कानांत गायऽी मंऽाचा उच्चार केला. पण तो सं यावंदन करीना. 
विडलांचा मार खाऊनही गायऽीचा जप कांही त्याने केला नाही. कुणाशीही तो मैऽी करीत नसे. ” 37 – 48. 

भगव ीतेच्या सहाव्या अ यायात (37 – 45) अजुर्नाने भगवान ौीकृंणाला सामान्य साधकांच्या िज ाळ्याचा एक ू  
िवचारला आहे. तो म्बणतो, “जो ौ ावान आहे पण त्याचे ूय  कमी पडल्याने ज्याचे िच  योगापासून ढळलेले आहे अशा 
साधकाला योगाचे फळ (िस ी िकंवा ज्ञान) िमळणार नाहीच. मग त्याची काय गित होते? तो ऐिहक सुख आिण मोक्ष या 
दोहोंना गमावून न  होतो का?” ा ू ाचे उ र देताना ौीकृंणानी अजुर्नाला कल्याणाच्या मागार्वर असलेल्या साधकाचे ऐिहक 
अथवा पारिऽक अकल्याण कदािप होत नाही असे आ ासन देऊन योगॅ  ःवगार्िद पुण्यवंतांच्या लोकांत दीघर्काल सुखांचा 
अनुभव घेऊन पिवऽ आिण ौीमंत घरांत िकंवा योग्यांच्याच कुळांत जन्म घेतो आिण पूवर्जन्मीच्या साधनाभ्यासाने ूे रत 
बु ीच्या योगाने पुन  योगमागार्कडे खेचला जातो. अशा रीतीने आपला अभ्यास पणूर् करून अनेक जन्माच्या साधनाने त्याला 
परम गित (मोक्ष) ूा  होते.  

जडभरत. 
योगॅ ाचे भागवत पुराणातील जडभरताचे उदाहरण ूिस  आहे. महान राजा भरत राज्याचा त्याग करून वनांत 

जाऊन तप यार् करीत असतां त्याने, िसंहाला िभऊन उडी मारणाढया ह रणीचे नदीम ये पडलेले पाडस सांभाळले. त्या पाडसाला 
वाढवतां वाढवतां त्या भरत राजाचा जीव त्याच्यात इतका गंुतला की अंतकाळी त्याच्याच िचंतनात त्याने ूाण सोडले. त्यामळेु 
ई रिचंतनापासनू त्याचे मन ढळले आिण त्याला पुन्हा हरणाचाच जन्म िमळाला. पण त्या जन्मातही त्याची पूवर्जन्मीची 
ःमिृत जामत राहन त्याने आहारिवहारातून मन काढन ई रानुसंधानातच ते लावलेू ू . त्या तप यने त्याचा पुन्हा ॄा णकुळात 
जन्म झाला. पण कुणालाही जीव लावला तर ई रूा ीला ूितबधंक होतो हे त्याच्या मनांत पक्के िबंबले होते. त्यामळेु 
अंतरात पणूर् ज्ञानी असूनही तो बा तः वेड्यासारखा वागत असे. त्यामुळे त्याचे नाव जड (मदंमित) भरत असे पडले. 

हःतामलक. 
दिक्षण भारतांतील सचंारांत भ.पू.पा.ौीमदािदशंकराचायाकडे ौीबली या गांवी ूभाकरभट्ट नांवाचे एक िव ान ्ॄा ण 

प ीसह आपल्या 8 – 10 वषाच्या मुक्या, बिहढया व मदंमित मुलाला घेऊन आले. तो मुलगा त्यांनी आचायाना समपर्ण केला. 
त्या आईविडलांचे त जाणून आचायानी त्या मलुाला िवचारले :-   

कःत्वं िशशो ! कःय कुतोऽिस गन्ता िकं नाम ते त्व ंकुत आगतोऽिस।  

एतं मयो ं  वद चाभर्क त्व ंमत्ूीतये ूीितिववधर्नोऽिस।। 
बाळा ! तू कोण, कुणाचा आहेस? कुठन आलास आिण कुठे जाणारू ? तुझे नांव काय ? लाघवी बाळा, ा माझ्या 

ू ाची उ रे माझ्या लोभाखातर दे !  हे आचायाचे ू  ऐकून इतके िदवस एक अक्षरही न बोलणाढया त्या बालकाने तात्काळ 
बारा ोकांत त्या ू ांची उ रे िदली. त्यांचा भावाथर् हाच होता की मी देहिियांच्या अतीत, इंिियांना अगोचर, मनाला अिचंत्य 
िनत्य, शु -बु ःवरूप एकमेवाि तीय आत्मा आहे. आत्म्याचे वणर्न तळहातावरील आंवळ्यासारखे सुःप  करणारे हे ःतोऽ 
ङःतामलक ःतोऽ म्हणून ूिस  आहे. त्यावर भ.पू.पा. आिदशंकराचायानी ःवतः टीका िलिहली आहे. मराठीत सतं एकनाथांनी 
यावर िवःततृ ओंवीब  टीका केली आहे. या गाथेतील ॄा णाच्या मलुाच्या कथेशी या च रऽाचे साम्य लक्षणीय आहे. 

प.प.ौीवासुदेवानंद सरःवती ःवामी महाराजांच्या ¶ÉEäò 1828SªÉÉ ´ÉÉb÷ÓiÉÒ±É ¨ÉÖCEòÉ¨ÉÉÆiÉ BEò MÉÞ½þºlÉ +É{É±ªÉÉ ¨ÉÖ±ÉÉ±ÉÉ 
PÉä>ðxÉ ¸ÉÒ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆEòbä÷ +É±ÉÉ. 5-6 ´É¹ÉÉÈ{ÉªÉÈiÉ SÉÉÆMÉ±ÉÉ +ºÉ±Éä±ÉÉ ½þÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ BEònù¨É ´Éäb÷¬ÉºÉÉ®úJÉå वागंू ±ÉÉMÉ±ÉÉ. ½åþ iªÉÉSÉå ´Éäb÷ 
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PÉÉ±É´ÉÉ´Éå +¶ÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ iªÉÉSªÉÉ Ê{ÉiªÉÉxÉå ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÉ Eäò±ÉÒ. ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ iªÉÉSªÉÉEòbä÷ oùÎ¹]õ ]õÉEò±ÉÒ iÉä́ ½þÉÆ iªÉÉxÉåÊ½þ iªÉÉÆSªÉÉ xÉVÉ®äú±ÉÉ 
xÉVÉ®ú Ênù±ÉÒ. 10-15 िमिनटे xÉÖºÉiÉÒ où¹]õÉoù¹]õSÉ ZÉÉ±ÉÒ. iªÉÉxÉÆiÉ®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ iªÉÉSªÉÉ Ê{ÉiªÉÉ±ÉÉ ¨½þhÉÉ±Éä EòÓ “½åþ ´Éäb÷ EòÉÆ½þÓ ¤É®åú 

½þÉähªÉÉºÉÉ®úJÉå xÉÉ½þÓ, {ÉhÉ +{ÉÉªÉEòÉ®úEòÊ½þ xÉÉ½þÓ... =±É]õ Eò±ªÉÉhÉEòÉ®úEòSÉ `ö®äú±É” iÉÉä MÉÞ½þºlÉ MÉä±ªÉÉ´É®ú ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ JÉÖ±ÉÉºÉÉ Eäò±ÉÉ 
EòÓ, '½þÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ EòÉähÉÒiÉ®úÒ {ÉÚ́ ÉÇVÉx¨ÉÓSÉÉ ªÉÉäMÉ§É¹]õ {ÉȪ û¹É +É½äþ. ªÉÉxÉå ±ÉÉäEòÉÆSÉÒ ={ÉÉÊvÉ xÉEòÉä ¨½þhÉÚxÉ ½åþ ´Éäb÷¬ÉSÉå ºÉÉåMÉ ¨ÉÖqùÉ¨É PÉäiÉ±Éå 
+É½äþ. nùÊIÉhÉåiÉ ½þÉ BEò ¨ÉÉä`öÉ ÊºÉrù {ÉÖ¯û¹É {É½þÉhªÉÉÆiÉ +É±ÉÉ' 

िवंणुद ाची भेट. 
पुढे त्या ॄा णाच्या कानांवर द भ  िवंणुद ाची हकीकत आली. मग आईवडील त्या मुलाला घेऊन िवंणुद ाच्या 

घरी गेले. त्याला नमःकार करून ते म्हणाले, ‘हा मुलगा जन्मापासून वेड्यासारखा पडलेला असतो. आपण याच्यावर उपाय 
करून आम्हाल पुऽदान ा ! आमचा हा एकुलता एक मुलगा आहे. ाला कसली व्यािध आहे की कुणा भूताने पछाडले आहे 
िकंवा इतर कांही बाधा आहे, कांही कळत नाही!’ िवंणुद ाने एकदांच त्या मुलाला पािहले आिण तो ॄ िन  असल्याचे जाणले. 
तो त्यांना म्हणाला ‘मुलाला इथे ठेवा आिण तुम्ही चला!’ त्या मुलाचे वडील म्हणाले, ‘अहो इथे तमुच्या यज्ञशाळेत हा घाण 
करील..’ त्यावर िवंणुद ाने त्या दोघांना कांही काळजी न करता घरी जायला सांिगतले. ते िनरोप घेऊन घरी गेल्यावर 
िवंणुद  त्या मुलाला म्हणाला, “अरे त ूअसा का घाबरतोस? तझु्या मनांत कशाचा िवचार आहे? त ूकुणाचा कोण आहेस? इथे 
का आलास? ा नसत्या खोड्या का दाखवतोस? तुला कोण मोहात टाकील? तू सुखाने आपल्या घरी जा, आईविडलांना सुख दे! 

लोकांचा संपकर्  टाकू नकोस. या अशी ःवच्छंदी वागण्याने काय फायदा? हे चाळे सोडन देू . तझेु मी आतां करंू ते तचू सांग.” 

असे बोलून िवंणुद ाने त्या मलुाच्या डोक्यावर हात ठेवला. 48 -57. 
साधू होऊनच साधूला ओळखतां येते असे म्हणतात. त्याूमाणे त्या ज्ञानी बालकाची ओळख िवंणुद ाला पटली. 

त्याचे वेडे चार तो संसारात िल  न होण्यासाठी करतो आहे हेही त्यांनी जाणले. असे असले तरी त्याचे ज्ञान अजून अप रपक्व 
असल्यानेच त्याला ससंाराचे भय वाटते आहे हेही िवंणुद ांच्या यानात आले. त्याला त्यांनी मातािपत्यांच्या सुखासाठी आपले 
उसने वेड टाकण्यास सांिगतले. 

तो मुलगा हंसनू बोलू ंलागला. “हे िवूवयर्! हे आपण मला काय सांगतां? माझे आत्मःवरूप तचू एकटा जाणतोस. 
मुळांत माझा जन्म झाला हेच िम या आहे. मग मला आईबाप कसे असतील? मी अिबय आहे. माझ्या हातून चाळे कसे 
घडतील? मी अिःतत्व, चैतन्य आिण आनंदःवरूप आहे. ूलयकाळीच्या जळाूमाणे मी सवर् िव  व्यापणारा एकटाच एक आहे. 
मी कुणाचा मलुगा कसा होऊ? मीच अन्न आहे आिण मीच भो ा आहे. मला भोग्यच नाही तर भोगाची रुची कशी असेल? 
मला सीिमत करणारा प रच्छेदच कसा असेल? मी प रिच्छन्न असतो तर तुझा ू  योग्य होता. पण हे सवर्थैव अशक्य आहे! 
देश, काल, वःतु या सवानाच व्यापून राहणारा मी असल्याने मला प रच्छेद आहे ना भेद आहे!” 58 – 63 

वरूल बोलण्यातून त्या बालकाची िःथित ःप  होते. त्याने ःथूल आिण सूआम देहाचा अहंता टाकून िदली होती व तो 
आपले िनत्य, शु , बु , सिच्चदानदं आत्मःवरूप तो अनुभवत होता. त्यामळेु आई, वडील इत्यािद देहाशी संबंिधत 
व्य ीिवषयी त्याला ममता वाटत नव्हती. पण ही आनंदमय अवःथा ूा  होण्याआधीचे सांसा रक क्लेश त्याला आठवत होते 
आिण त्यांच्या मळुाशी ही अहंता आिण ममताच होत्या हे त्याला पक्के समजले होते. म्हणूनच तो या कोणत्याही संबधंांत 
अडकायला घाबरत होता. दध पोळलेल्याने ताकही फंुकून प्यावे तसा तो ससंाराचे िम यत्व जाू णूनही त्याला घाबरत होता.    

नैंकम्यर्. 
हे ऐकून िवंणुद ाने त्याला ूेमाने आिण आनंदभराने छातीशी लावले आिण म्हणाला, “तू खरोखर धन्य आहेस. 

देवािदकांनी सत्कारलेला आहेस. तुझ्यासारखा दसरा कोण आहेु ? त ूखरा संन्यासी आहेस. पण हे पहा, कुणीही पुरुष कधीही 
कमार्िवना राहं शकत नाहीू . ूकृित आिण ःवभाव यांचे ूवाह कम करवीतच असतात. तेव यासाठी शा ाूमाणे आचरण करावे. 
तेच इतरांनाही िशक्षण होते. त्याने लोक दषण देतील की भूषण ाचा िवचार करू . विस ािदक जे उ म ज्ञानी होऊन गेले 
त्यानी लौिकक कमाचा मळुीच त्याग केला नाही. 63 -67 

कोणीही मनुंय क्षणमाऽसु ां कमर् न करतां राहं शकत नाहीू . कारण िऽगुणात्मक ूकृित (माया) त्याला बळेच कमर् 
करायला भाग पाडते. हा भगव ीतेचा िस ांत आहे. (3:5) “म्हणऊिन सगुं जंव ूकृतीचा। तंव त्यागु न घडे कमार्चा। ऐिसयाही 
करंू म्हणती तयांचा। आमहोिच उरे।। (ज्ञाने री 3:63)”. याला अपवाद फ  ज्ञानी महात्म्याचा आहे. पुढे सांिगतल्याूमाणे 
ज्ञानाच्या सातव्या भूिमकेनतंर योगी कमर् करून शकत नाही. कमर् आपोआपच गळन पडतेू . तोंपयत िविहत कमाचे आचरण 
केलेच पािहजे. जो शा ाच्या िवधानाचा अव्हेर करून ःवच्छंदाने कमर् करतो त्याला न सुख िमळते न मोक्ष ! म्हणून काय 
करावे व काय करंू नये ाचा िनणर्य शा ाच्या आधारेच करावा. असे भगव ीतेत (16:23-24) सांिगतले आहे. अथार्त ते कमर््  
असंगपणे – म्हणजेच िनरहंकार बु ीने आिण फळाची अपेक्षा न ठेवतां करावे. अशा आचरणाचा लोकांनाही आदशर् होतो. ौे  
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लोक जसे आचरण करतात तसेच सगळे सामान्य लोक वागतात. (भ.गीता 3:21।।). म्हणूनच विस , जनक इत्यािद नैं कम्यर् 
िःथित लाभूनही उ म कमार्चरणाचे आदशर् ूकट केले. ज्ञाने र महाराज म्हणतात, “मागार्धारे वतार्वे। जन हे मोहरे लावावे। 
अलौिकक नोहावे। लोकांूती।।3:271।।”  आपले म्हणणे अिधक िवशद करण्यासाठी िवंणुद ानी पुढे विस  मुनींनी विणर्लेल्या 
ज्ञानाच्या सात भूिमका त्या मुलाला सांिगतल्या आहेत.  

 

ज्ञानाच्या सात भूमी. 
ते ूाचीन मुनी ःवतः आचार करून इतरांना मागर् दाखवून आपल्या ज्ञानभूमीवर दृढ रािहले. पिहल्या तीन योगभूमी 

योग्यांचा जामतावःथा आहे. चौथी अवःथा ःवप्नासारखी आहे. ा अवःथेत योगी ॄ ज्ञानी म्हणिवतो. पांचवी भूिमका हलक्या 
झोपेसारखी आहे. ा अवःथेतील योग्याला ॄ िव र म्हणतात. सहावी भिूमका गाढ झोपेसारखी असून ा अवःथेतील योग्याला 
जगाचे भान (व्युत्थान) दसढयाने ु (परतो) करून ावे लागते. हा ॄ िव रीयान होय. तुयार् नांवाच्या सातव्या भूिमकेतील योगी 
ःवतःच्या िकंवा दसढयाच्या ाराही जगाच्या भानावर येत नाहीु . ा अवःथेच्या ूा ीने ॄ िव र  ही पदवी लाभते. त्याला 
िविधिनषेध नसतात. तुला ही गो  ठाऊक नाही म्हणून त ूघाबरतो आहेस आिण हे वायां चाळे करतो आहेस. 68 – 74. 

ज्ञानाच्या सात भूिमकांचे वणर्न योगवािस ांत (उत्पि ूकरण सगर् 118) आले आहे. आपण दसढया अधअयायात यांचा ु
थोडा िवचार केला आहे. शुभेच्छा, िवचारणा, तनुमानसा, स वापि , असंसि , पदाथार्भावनी आिण तुयर्गा अशी त्यांची नांवे 
आहेत. मुि  म्हणजे सवर् शोकांचा समळु नाश या सात भूमींच्या पलीकडे आहे. सांसा रक सखुदःखांच्या रहाटगाडग्याला ु
कंटाळन आपण यांतून सुटण्याचा कांही ूय  केला पािहू जे अशा इच्छेने जेव्हां माणूस सत्संग आिण शा ौवणा(वाचना)कडे 
वळतो तेव्हां पिहल्या शुभेच्छा या भूमीचा उदय झाला असे समजावे. शा ांचे आलोडन, संतांचा सहवास आिण वैराग्य यांच्या 
अभ्यासाने सदाचाराकडे ूवृ ी झाली की दसरी ु िवचारणा भूिमका सुरू होते. समथर् रामदासांच्या म्हटल्याूमाणे ‘िवचार िबया 
आपुली पालटावी’  या वचनानुसार मनुंय भोगािभमुख जीवनापासून परावृ  होऊन ई रािभमुख होऊन उपासनेला लागतो तीच 
िवचारणा भूिमका होय. या पिहल्या दोन भूिमकांच्या अभ्यासाने िवषयांकडे वाटणारा ओढा क्षीण (तनू) होतो तेव्हां तनुमानसा 
ा ततृीय भूमीचा आरंभ होतो. पिहल्या तीन भूिमकांत साधकाला बा  जगाचे पूणर् भान असते. त्यामळेु ांचा योग्याच्या 
जामतावःथा असे म्हटले आहे. वरील तीन भमूींच्या अभ्यासाने िवषयोपभोगांना मन पुरते िवटले आिण आपला त्याच्यावर पणूर् 
ताबा आला की सहजच अंतमुर्ख होऊन आत्मःवरूपात िःथरावंू लागते. हीच स वापि  नामक चौथी भूिमका आहे. ही 
ॄ ज्ञानाची पिहली भूिमका आहे. िहच्यात जगाचे भान ःवप्नासारखे असते आिण त्या योग्याला ॄ िवत ्म्हणतात. या चार 
भूमींच्या प रपाकाने िवषयांचा संग पणूर्तया सुटतो आिण िच  आत्मःवरूपांत आरूढ होते. ही असंसि  नांवाची पांचवी भूिमका 
हलक्या झोंपेसारखी आहे. ॄ िव र म्हणिवणारा हा आत्मरत योगी मधूनमधूनच जगाच्या भानावर येतो (ःवतो उत्थान). 
हळंहळ या पांच भूिमकांच्या अभ्यासाने योगी आत्मरूपांत इतका िनमग्न होतो की जगाचेू ू , बा  िवषयांचे त्याचे भानच नाहीसे 
होते. िहलाच पदाथार्भावनी असे नांव आहे. ही गाढ झोपेसारखी असून अशा योग्याला भानावर आणायला दसढयाला ूय  ु
करावा लागतो. (परतो व्युत्थान). या सहाव्या भूिमकेवर आरूढ झालेला योगी ॄ िव रीयान म्हणिवतो. या सहा भूिमकांचा 
दीघर्काल अभ्यास केल्यानेच तुयर्गा नांवाची भूिमका ूा  होते. ा सातव्या भूिमकेत ूवेश झालेला ॄ िव र  आत्म्याच्या 
आनंदात पणूर् बुडन गेलेला असतोू . इतरांच्या ूय ांनीसु ा तो जगाच्या भानावर येत नाही. ालाच तुयार्तीत आिण िवदेहमु  
अशा संज्ञा आहेत. तो सवर् िविधिनषेधांच्या पलीकडे असतो.  

भिूमका योिगक अवःथा पदवी जगाचे भान 
शुभेच्छा जामत अज्ञानी पूणर् 
िवचारणा जामत अज्ञानी पूणर् 
तनुमानसा जामत अज्ञानी पूणर् 
स वापि  ःवप्न ॄ िवत ् ःवप्नवत ्

असंसि  हलकी झोप ॄ िव र ःवतो उत्थान 

पदाथार्भावनी गाढ झोप ॄ िव रीयान परतो व्युत्थान 

तुयर्गा िवदेही ॄ िव र  व्युत्थान नाही. 
 

िनंकाम कमर्योग. 
जीवन्मु  होऊन सुखाने रहा. अनास  वृ ीने िनःसंगपणे शा िविहत कम कर. ानेच ज्ञान िःथर होते, लोकोपकारही 

होतो आिण अहंभाव िशिथल होतो असे शा ाचे ूमाण आहे. अिभमान हाच बधं आहे, त्याचा संबधं तोडणे हीच आत्मज्ञानाची 
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गुरुिकल्ली आहे असे िव ान लोक सांगतात. आत्म्याचे अनुसंधान ठेवले कीं ‘मी’ आिण ‘माझे’ हे आपोआपच दरावतातु . मग 
मानापमानांच्या िवचारांना वावच रहात नाही. ही िःथती पक्की झाली की मग िवषयवासना जागीच होत नाही. िनरहंकार मनात 
वासना नसल्या की िवकार येतच नाहीत. असे ज्याचे अंतःकरण िःथर झाले आहे तोच खरा मु  म्हणावा. त्याची दृ ी िजथे 
(ज्याच्यावर) पडेल ितथे समाधीचा उदय होतो. अशा रीतीने अहंकार न धरतां कमर्फळाचा त्याग करणारा लौिकक दृंट्या अज्ञ 
आिण बावळा असला तरी तो खाऽीने कमर्बधं तोडतो. तूं तर ज्ञानी आहेस. तलुा बधंाची शंकासु ा नाही. मग मी 
सांिगतल्याूमाणे वागण्याने तुला ब ता कशी येईल? ज्याचा मनावर ताबा नसतो तोच िवषयास  होतो आिण िवषयांचा भोग 
न घेतांही त्यांचे आघात सोसत असतो. ज्याचे मन गुरुचरणी जडले आहे, तो िवषयांचा उपभोग घेऊनसु ा आस  न होता 
अिल  असतो. त्याला कशी ब ता येईल?  व्यिभचारी ी जशी घरातली सवर् काय करतांनाही मनांत आपल्या याराचेच िचंतन 
करत असते. तसा जो आत्मःवरूपांत रमले आहे तो बाहेरच्या जगाचे सवर् व्यवहार करूनही िनःसंगच राहतो. हे बाळा, तूंही 
तसाच अनास  राहन मु  रहाू . मोक्ष मोक्ष जो म्हणतात तो न तर ःवगात आहे ना जिमनीवर. तो असतो ज्याने अहंकाराचा 
नाश केला आहे त्याच्या अंतःकरणात तो असतो. या अहंकाराला मारणे जाईचे फूल चुरगळण्यापेक्षा सोपे आहे. ैतातून 
ःफुरणारा मी-तूंपणा (आप-पर भाव), त्यापासून होणारा जगताचा ॅम आिण सकंल्प-िवकल्पांची गित हे सवर् मनाचे खेळ 
आहेत. तुझ्यासार या ज्ञानी पुरुषाला ा ःपशू शकत नाहीत. हा माझा उपदेश मनात धरलास तर हे सांसा रक संबंध तुला 
बाधणार नाहीत आिण कमर्बंध तुटन जाईलू . पण मी तुझ्यावर हा िनबध लादत नाही तर क्विचत्काळ आपल्या आईविडलांच्या 
ूेमासाठी असा वाग. माझ्या बोलण्यावर िव ास ठेव! पुढे ज्ञान हळहळ पक्के होईलू ू , शांती अंगात मुरेल आिण तू मु ीच्या 
आनंदाने डोलू ंलागशील! ” 74 -91 

ज्ञानाच्या सात भूिमका समजून देण्यात त्या योगॅ ाला आपली नेमकी िःथित लक्षांत यावी आिण त्याचा पुढचा 
साधनमागर् ःप  व्हावा असा िवंणुद ाचा उ ेश होता. त्याचेच अिधक िनदशन या अठरा ओव्यात केले आहे. ज्याचा आत्मबोध 
पक्का झाला आहे, मी देह, इंििये, मन, बु ी या सवाच्या पलीकडला, या सवाचा चालक, साक्षी, िनत्य आत्मा आहे हे ज्याला 
कळले आहे, त्याला कम बाधत नाहीत. त्याचे हे आत्मानुसंधानच अहंकाराला आिण ममत्वाला दर ठेवतेू . हाच बोध त्याला 
देऊन त्याची कमार्चरणािवषयींची भीित िवंणुद ाने घालिवली. हाच भगव ीतेत ूितपादलेला िनंकाम कमर्योग आहे. ज्ञान 
झाल्यावरही ते पक्के होईपयत हा आचरला पािहजे असा िवंणुद ाचा उपदेश आहे. िनंकाम कमर्योगाची इथे सांिगतलेली लक्षणे 
नीट यानांत घेणे आवँयक आहे. आजकाल बहतेक लोक ःवतःला कमर्योगी म्हणवनू आपण भगव ीतेच्या त वज्ञान जगतो ु
असा दावा करतात. पण भगव ीतेत नेमके काय सांिगतले आहे त्याचा त्यांनी पुरेसा अभ्यास िकंवा िवचार केलेला नसतो. 
त्यासाठी पुनरु ीचा दोष पत्करूनही कमर्योगाचे िनकष इथे संके्षपाने पाहं याू .  

1. िनिष  आिण सकाम कम टाकून केवळ शा ाने सांिगतलेली िविहत कमच करावीत. शा ाने िनषेध न 
केलेली सकाम कम केली तरी त्या िठकाणी संयम पाळावा. 

2. मी कतार् आहे हा अहंकार नसावा. शा े ही ई राची आज्ञा असून मी त्याचा िनयम्य (सेवक) आहे ा 
ौ ेने हा अहंकार सहजच क्षीण होतो. 

3. ही कम करतांना त्यांच्या फलांची अपेक्षा ठेवूं नये. सवर् कम ई राला समपर्ण करावीत. एखादी वःतू 
दसढयाला अपर्ण केली की मग ितच्या मोबदल्याचा िवचारही मनांत आणणे गैर आहेु . 

वरील तीन िनकषांवर आपला कमर्योग बरोबर उतरला तर आपण योग्य मागार्ने जात आहोत असे मानायला हरकत 
नाही. 
ा िवंणुद ाच्या बोलण्याचा ूभाव पडन त्या मुलाने आपले वेू डे चार बंद केले आिण त्याच्या घरी जाऊन जेवण केले. 

त्या सतीच्या हातचे अन्न पोटांत जातांच त्याचा ॅम नाहीसा झाला. त्याची वृ ी अशी शांत झालेली पाहन त्याच्या ू
आईबापांनाही समाधान वाटले. ते म्हणू लागले “अहो! जो मुलगा जन्मापासून धड नीट बोललासु ां नाही त्याला ा ॄा णाने 
चुटकीसरसा शु ीवर आणला! ” ते िवंणुद ाला म्हणाले, “आपण आमच्यावर मोठीच दया केलीत! असा काय उपाय आपण 
केलात की तो एव या चटकन ःवःथ झाला् ! आम्हांला खरोखर आपण जीवदान िदले आहे.” असे बोलनू त्यं◌ानी िवंणुद ाला 
सा ांग नमःकार घातला आिण त्याचा िनरोप घेऊन ते घरी गेले. तो मलुगाही त्यानंतर चांगला वागंू लागला. 92 – 96. 

शा ाचे मु य तात्पयर् हेच आहे की अज्ञानी माणसाला पदोपदी भय असते. हा ससंार ॄ मय असूनही त्याला तो 
मायामय भासतो. आपले खरे ःवरूप िवसरून तो ःवतःला कतार् भो ा समजून तो ॅिम  अज्ञानी वायांच िशणतो. एखा ा 
बाईने नथ काढन गळसरीला लावली आिण ते िवसरून घरभर िहंडं लागलीू ू . ितला कुणी तरी दाखवल्यावर ती नथ िमळाली असे 
म्हणू लागली. वाःतिवक नथ ना हरवली होती ना सांपडली होती. तसेच अज्ञानी लोकांचे आहे. शा ाने आत्म्याचा बोध 
झाल्यावर आत्मा िमळाला असे म्हणतात. पण तो तर आपलेच अिवनाशी िनत्य ःवरूप आहे. शा े छोटी मोठी असतील; पण 
ती सवर्च बोधपर आहेत. असे गुरु बहृःपतीचे वचन ऐकून इंिाने त्यांना नमःकार केला आिण आपण गुरंूच्या िशक्षणावर 
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आके्षप घेतल्याब ल त्यांची क्षमा मागून आिण हा आपला अितबम (आगाऊपणा) मनात न ठेवण्याची िवनंित करून तो 
आपल्या घरी गेला. ौीद ूभू कातर्वीयर् अजुर्नाला सांगतात, “शा ांचे सार मनात ठेवावे. शा ाच्या अभ्यासाने परोक्ष ज्ञान 
िमळवूनच त ूअपरोक्ष ज्ञानाचा अनुभव घेऊं शकशील. शा ात विणर्लेल्या कमाच्या फळांच्या िकंवा िस ींच्या मागे मनाला धांवू 
देऊं नये. ती न रच असतात. हंस जसा दध घेऊन पाणी टाकून देतो तसा शा ांचा अभ्यास करून आपल्या परम कल्याणाचा ू
आशय घ्यावा.” हे द ूभूचंा सिवःतर उपदेश ऐकून तो कातर्वायर् अजुर्न त्यांना वंदन करून म्हणाला, “या स  पवर्तावर येऊन 
आपल्या जटामंिडत मुखकमलाचे दशर्न झाले त्यानेच माझे घर समृ  झाले. त्यानेच वैराग्यही आले आिण (आपल्याकडनू ) 
शा त वसु ा समजले. तसेच आतां ज्ञान आिण िवज्ञान हेही कळायला हवेत!” 

अशा रीतीने सात गाथांमधून सवर् शा ांचे तात्पयर् ई रात आहे आिण सवर् शा े माणसाच्या आ याित्मक िवकासाला 
सा भूत आहेत हा िस ांत िवशद करून शेवटी समारोप केला आहे. शा ाचे सार महण करावे. ई रूा ीव्यित र  इतर गो ींना 
बाजूला सारावे. अन्यथा त्या त्या शा ांच्या क्षुि, नािशवंत फळांच्या नादी लागून आपण मु य मागार्पासून िवचिलत होऊं 
शकतो ही धोक्याची सचूनाही ौीःवामीमहाराजांनी शेवटी िदली आहे. आपल्या अंितम कल्याणाच्या येयावर सतत दृ ी ठेवूनच 
शा ांचा अभ्यास करावा हा भावाथर्. अजुर्नाच्या ू ातून ज्ञान आिण िवज्ञान या पुढील िवषयांची सचूना िदली आहे.   

  
प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मंथाचा अकरावा अ याय इथे पणूर् झाला. तो ौीगुरुचरणी समिपर्त 

असो   
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बोध द�माहा��याचाबोध द�माहा��याचाबोध द�माहा��याचाबोध द�माहा��याचा.... 
डॉडॉडॉडॉ. . . . वासुदेव �यंकटेश देशमुखवासुदेव �यंकटेश देशमुखवासुदेव �यंकटेश देशमुखवासुदेव �यंकटेश देशमुख....1 

अ�याय अ�याय अ�याय अ�याय 12 वा वा वा वा.... 
ºÉÞÎ¹]õGò¨É EòlÉxÉ* ´ªÉÎ¹]õ ºÉ¨ÉÎ¹]õ ±ÉIÉhÉ* Ê´ÉIÉä{É +É´É®úhÉ* ºÉnùÉSÉ®úhÉ MÉȪ ûºÉä´ÉÉ**26**  
iªÉÉ Gò¨Éå ¸É´ÉhÉ ¨ÉxÉxÉ* {É®úÉäIÉÉ{É®úÉäIÉYÉÉxÉ* VÉÒ´É°ü{É EòlÉxÉ* ½åþ ´ÉhÉÇxÉ ¤ÉÉ®úÉ´ªÉÉ +vªÉÉªÉÉÆiÉ**27**  

ौीगु!द�. गु! वेदधमा" द#पकाला पुढे सांगू लागल,े “अजु"नाची +वनंित ऐकून द�ूभू �याला �या1या ू2ांची उ�रे 

+वःताराने सांगू लागल.े” 1 

संसारातले हे मोहमःत जीव शा8ावर ौ9ा ठेवीत नाह#त. �यामुळे �यां1यावर ई2राची अवकृपा होते आ?ण ते जीव 

संसारचबात Bफरतच राहतात. खरोखर ःवतः चैतFयGप असून, तीनह# अवःथापेIा वेगळा असून आ?ण तसा अनुभव िन�य 

येत असूनसु9ा ते जीव ःवतःचे खरे ःवGप +वसGन जातात. ‘मी कता", मी दाता’, ’मी सुख-दःखे भोगणाराु ’ इ�याBद िमLया 

कMपनानी �याला जगात सव"ऽ भेद Bदसू लागतो. खरे तर हा ॅमच असतो आ?ण जर तो ॅम गेला तर मु+P कांह# दर नसतेू . 

हे �हणणेदेखील खढया वेदांता1या जाणकारांना औपचाSरकच वाटते. मुळात बंधच नाह# तर मग मु+P कशापासून िमळवायची? 

अT जीवांना कळावे �हणून शा8े आ?ण पुराणे तसे सांगतात.  2 – 6 

Wा आ?ण पुढ#ल अ�यायात कात"वीया"ला द�ूभूंनी Tानयोग सांिगतला आहे. हा �याचा उपबम आहे. Wा +व2ातील 

य1चयावत सव" जीव ःवGपतः बXःवGप ् – �हणजेच स?1चदानंदGप आहेत. िन�य, शा2त, चेतन आBद सुखमय अशा 

आपMया मूळ ःवGपाला +वसGन, देहाशी तादा��य पावून मी अमुक नांवाचा, अमुक जातीचा इ�याBद कMपनानी सुख-दःखांचे ु
भोPृ�व घेऊन बर#-वाईट कम\ करतो. Wा भुलीतून सुट]यासाठ^ वेद, शा8े आ?ण पुराणे आई1या कळव_याने उपदेश कर#त 

असतात. पण ौ9े1या अभावी ते जीव �या1याकडे दल"I करतातु . �यामुळे ते संसारचबात Bफरतच राहतात. Wा ॅमाचे ःवGप 

जाण]यासाठ^ तो कसा उ�पFन झाला (अ�यारोप) आ?ण �याचे ःवGप कसे आहे हे जाणून मग तो दर कर]याचा ू (अपवाद) 

शा8ाने सांिगतलेला उपाय अवलं+बला पाBहज.े  

स+ृcबमस+ृcबमस+ृcबमस+ृcबम....    
ॄX ॄX ॄX ॄX :----    स�य, Tान आ?ण अनंत असे ॄX सदोBदत एकच आहे. इतर सगळ# नावे आ?ण Gपे �या ॄXावर ॅमाने 

क?Mपलेली आहेत. हे सव" आपMयाला अनुभूतीला येणारे जग आहे ते सव" आधी भेदरBहत, स�य, चैतFय आ?ण सुखःवGप एक 

ॄXच होते. �या1यासारखे दसरे काह#च नसMयाने ु सजातीय भेदसजातीय भेदसजातीय भेदसजातीय भेद असूच शकत नाह#. �या1याहन वेगळे अशीह# इतर काह# वःतु ू
नाह# �हणून �याला +वजातीय भेद+वजातीय भेद+वजातीय भेद+वजातीय भेद नाह#. स?1चदानंदःवGप हे ॄX अखंड आ?ण एकरस असMयाने �याला ःवगत भेदःवगत भेदःवगत भेदःवगत भेदह# नाह#. 

वIृाला जसे काह# भागात पाने असतात, काह# भागात फुले असतात तर काह# भागांत फळे असतात तसे ॄXाला कांह# अंशात 

स�य, कांह# अंशात, चैतFय तर कांह# अंशात आनंद असे नसते. ते सव" अंशात स?1चदानंदःवGप असते. अfनीचा ूकाश जसा 

सवाgशाने लाल आ?ण ऊंण असतो तसे हे आहे. 7 – 11. 

जगा1या उ�प�ी1या बमाचा आरंभ ॄXापासून होतो. हे एकमेवाBjतीय आहे, सव"�यापी आहे, अखंडैकरस आहे. मानवी 

मना1या कMपनेत ते बस ूशकत नाह#; मग ते वाचेjारा शkदांBकत कसे करता येईल. तर#ह# ?जTासू आ?ण मुमुIूं1यासाठ^ 

कृपाळपणे ौिुतमाउलीने �या ॄXाचे िनGपण केले आहेू . �यासाठ^ �याची �याlया तीन ूकारांनी केली आहे. ूथम ते कसे आहे 

ते सांिगतले आहे. यांना +विधवाmये+विधवाmये+विधवाmये+विधवाmये �हणतात. ॄX स�यGप आहे, TानGप आहे, आनंदGप आहे, िन�य आहे, शु9 आहे, बु9 

आहे, अनंत आहे, अशा अथा"ची ह# वाmये आहेत. दसढया ूकारची ॄXाची लIणे ते कसे नाह# हे ःपc कर]यासाठ^ सांिगतली ु
आहेत. Wा अनुभवाला येणाढया जगापेIा ते कसे +वलIण आहे (अतn�याविृतलIणे) ते +बंबव]यासाठ^ ह# लIणे आहेत. ॄX 

िनराकार आहे, अGप आहे, अशkद आहे, अःपश" आहे Wा िनषेधवाmयांिनषेधवाmयांिनषेधवाmयांिनषेधवाmयांनी हे ःपc केल ेआहे. अखंड, एकरस अशा ॄXा1या 

कसलाह# भेद नाह# हे यांपैकpच आहे. भेद तीन ूकारचे असूं शकतात. उदाहरणाथ" आंkयाचे झाड आ?ण वडाचे झाड. दोFह# 

वIृच आहेत: पण �यां1या जाती िभFन आहेत. Wाला +वजातीय भेद असे �हणतात. ॄXापेIा िनराळे असे कांह#च नाह#. �हणून 

ते +वजातीय भेदाने रBहत आहे. वेगवेग_या आंkया1या झाडांत लहान, मोठे, गोड, आंबट इ�याBद भेद असतात. ते सजातीय भेद 

होत. पण ॄXासारखे दसरे कांह#च नाह# �हणून �याला असा सजातीय भेदह# नाह#ु . एकाच आंkया1या झाडाचे बुंधा, पाने, फुल,े 

फळे इ�याBद अवयव असतात. हे ःवगत भेदह# ॄX िनरवयव असMयाने �यात नाह#त. स�य, Tान आ?ण सुख ह# लIणे 

वेगळ# सांिगतली तर# ॄXाची तशी +वभागणी माऽ होत नाह#. पाणी जसे सवाgशाने ूवाह#, मधुर आ?ण शीतल असते तसेच ॄX 

सवाgशाने सत-्, िचत-् आ?ण आनंद-ःवGप असते. हेच मूळ द�ःवGप होय. ॄXा1या परोI Tानासाठ^ आणखी एका ूकारची 
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लIणे वेदात सांिगतली आहेत. �यांना तटःथ लIणे �हणतात. भासणाढया सापाचे अिधrान जशी दोर# आहे तसेच ॄX Wा 

जगदाभासाचे अिधrान आहे. जगाची उ�प�ी, ?ःथित आ?ण लय यांचे तेच आBद कारणआBद कारणआBद कारणआBद कारण आहे. सव" जीवा1या अंतरात सा?I�वाने 

तेच चैतFय ?ःथत आहे. ह# सव" तटःथ लIणेतटःथ लIणेतटःथ लIणेतटःथ लIणे होत.     

मायामायामायामाया :-  िन+व"काराला +वकार होत नाह# यासाठ^, स+ृcबम जाण]यासाठ^, मायेचा ःवीकार करावा लागतो. माया ह# 

परमे2राचीच िनराकार श+P असMयाने ित1यामुळे परमे2राला jैत येत नाह#. श+P आ?ण शP हे अिभFन आहेत हे 

लोकूिस9च आहे. �यामुळे मायेमुळे ॄXाला Bjतीय�व येते असे कसे �हणता येईल? मातीचे िनर#Iण केले तर Wा मातीचे पुढे 

घडे करता येतील असे कुणी ॄXा1या संदभा"त �हणेल तर �यासाठ^ घsयांचे आकार आ?ण नांवे मनात येतात. आ?ण सcृी1या 

आधी मन Bकंवा ?जtा नसMयाने ते गैरलागू ठरेल. ते अBjतीय एकच ॄX ःवतःच अनेक झाल.े �यामुळेच �या एका ॄXाचे 

Tान झाMयावर +व2ातील सग_यांचे Tान होते. 12 – 16. 

माया �हणजेच अनाBद ॅम. ह# ॄXाचीच श+P आहे. सापाची नागमोड# गित जशी सापापासून वेगळ# करता येत नाह# 

तशी ह# ॄXाहन वेगळ# मानता येत नाह#ू  मायेलाच ूधान, ूकृित, ॄXयोनी, पराश+P, परादेवी, अ+वuा अशी नावे आहेत. ह# 

+ऽगुणा�मक �हणजे ितपदर# आहे. सvव, रज आ?ण तम हेच तीन गुण Bकंवा तीन पदर होत. सvव �हणजे Tानश+P, रज 

�हणजे Bबयाश+P आ?ण तम �हणजे ि�यश+P. मायेचे दोन ूकार आहेत. शु9 सvवगुणा�मक +वuामाया+वuामाया+वuामाया+वuामाया आ?ण रजतमाने 

मिलनसvवयुP अ+वuाअ+वuाअ+वuाअ+वuा माया. माया अनाBद असली तर# ितचा अंत होऊ शकतो �हणून सांत आहे. मायेचे काय" िमLया आहे 

�हणून ितला स�य�व नाह#. पण ितचे काय" ू�यI अनुभवाला येत असMयाने ितला अस�यह# �हणता येत नाह#. यासाठ^ 

ितला अिनव"चनीय Bकंवा िमLया असे �हटल ेआहे. िमLया हा वेदांतातील पाSरभा+षक शkद असून xयाला खरे Bकंवा खोटे 

�हणता येत नाह# असा �याचा अथ" आहे.    

आरंभवाद आरंभवाद आरंभवाद आरंभवाद :- कुणी �हणतात कंुभार माती घेऊन आपMया हाताने घडा करतो. Wा Bठकाणी माती हे उपादान कारण आहे 

आ?ण कंुभार हे िनिम� कारण आहे. Wाला आरंभवाद असे �हणतात. जगा1या उ�प�ी1या बाबतीत माऽ ई2र ःवतःच िनिम� 

आ?ण उपादान बनून ःवतःचे िन+व"कारपण न सोडता सcृी करतो. कातीण जशी आपMयाच पोटांतून तंतु काढन जाळे करतेू , 

�यांत राहते आ?ण काम झाMयावर ते खाऊनह# टाकते. �याचूमाणे ई2र जगाची उ�प+�, ?ःथित आ?ण लय यांचे एकमेव 

कारण आहे. इथे आरंभवाद लागूं पडत नाह#. 17 – 19. 

पSरणामवाद पSरणामवाद पSरणामवाद पSरणामवाद :-    आंबट पदाथा"1या योगे दधाचे दह# होते तसे जग िनमा"ण होते हा पSरणामवादह# आ�मा िन+व"कार ु
असMयाने िथटा पडतो. 20 

+ववत"+ववत"+ववत"+ववत"वादवादवादवाद    :- तेव{यासाठ^ +ववत"वाद सांिगतला आहे. जसे िशंपMयावर चांद#चा, Bकंवा दोर#वर सापाचा भास �हावा तसा 

ॄXावर जगताचा आभास होतो. Wा Bठकाणी अिधrान (िशंपल,े दोर#, ॄX) िन+व"कार असते. (ॄX आ?ण माया), जीव आ?ण 

ई2र, जगत आ?ण अ+वuा हे सहा ूकार अनाBद मानले आहेत. हेसु9ा क?Mपतच आहेत; कारण मुळात अ+वuाच नाह# मग हे 

भेद कुठले? ‘मग (अजु"नाला द�ूभू �हणतात) तू �हणशील ौवणाBद ौम का करायचे?’ पण हा ॅम जर# लटकाच असला तर# 

Wा1यामुळे मोठाच अनथ" घडतो. �यासाठ^ सोFयातील ह#ण जसा अfनीने काढन ू टाकतात, तसा योगाBदक उपायांनी हा ॅम 

घाल+वला पाBहज.े हा ॅमGपी मळ योगाने दर केला कp ःवयंूकाश ॄX आपोआपच ू ूकाशते; मग आभासा�मकच असलेMया 

jैताचे नांविनशाणह# रहात नाह#. गा!ड# जादने पाणी दाखवतो �याने लोक फसतातह#ू , पण जमीन ओलावेल का? तसाच हा 

jैतGपी जगदाभास आहे. संसार, �यांतील सुखे तसेच दखुे, सव"च आभासातूनच पसरलेले आहेत. हा ॅम एकदा नाह#सा झाला 

कp मग ना jैत उरते आहे ना ूारkध! �या1या लेखी कमा"ची उठाठेव वायाच आहे. आ�मTानाची वाट धरणे हाच एक Wा 

ॅमाचा िनरास कर]याचा उपाय आहे. Tानयोगाची कांस धरणारा पु!ष ॅमाचा िनरास कGन आनंदGप होतो, कृतकृ�य होतो. 

21 – 31. 

जगा1या उ�प�ीसंबंधी सांlयदश"नांत मायेला ूधान अस ेनांव Bदल ेआहे आ?ण तेच सcृीचे मूळ कारण मानल ेआहे. 

हा पSरणामवाद. कणादमुनीं1या वैशे+षक दश"नात अणंू1या संयोगापासून पासून जगताची उ�प�ी मानली आहे. हे दोFह# 

वेदांताला अमाFय आहेत. वेदांतानुसार जग हे िन+व"कार, िन?ंबय, संकMपरBहत अशा ॄXावर होणारा आभास आहे. �याला 

स�य�वच नाह#. �याचे ॅामक स�य�व हे �या1या अिधrानामुळे आहे. जशी दोर# नसती तर सापाचा ॅम झाला नसता तसेच 

ॄXा+वना जग ूकटत नाह#. असा हा िमLया ॅम असला तर# �या1यामुळेच ूपंचGपी अनथ" घडतो आहे. ःव~नांतMया भयाला 

जसे जागे होणे हाच उपाय आहे (ःव~नींिचया भया। ओखद चेवोिच धनंजया।। संत Tाने2र) तसेच Wा जगदाभासाने 

अनुभवाला येणाढया दःखपरंपरेु ला Wा ॅमाचे िनराकरण हाच उपाय आहे. Wा अ�यासाला अ�यारोप असे �हणतात आ?ण तो दर ू
कर]याला अपवाद असे �हणतात. हा अपवाद आ�मTानानेच होतो. Wा संसारGपी अनाBद दःखपरंपरेतून सुट]याचा ु (मुPpचा) 

हाच एक उपाय आहे. “Tानादेव तु कैवMयम”्! (ौीमदाuशंकराचाय"). 

समcीसमcीसमcीसमcी....    
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ई2र  ई2र  ई2र  ई2र  :-     हे द�ूभूंचे बोलणो ऐकून अजु"नाने �यांना नमःकार केला आ?ण �हणाला, “ूभो, हा योग आ?ण आ�मTान 

हे कसे साधतां येतील ते कृपा कGन मला सांगा. हे एक असलेले ॄX अनेकGप कसे झाले? हे दःख कुठन आलेु ू ? हा सव" 

+ववेक मला ूा� �हावा! ” यावर द�ूभू सांग ूलागल,े “अजु"ना, आ�मःवGपांत कMपनेलाच थारा नाह#. �याची िन�यमुPता 

आ?ण िन+व"कार अभंग आहे. (माऽ) तेच ॄX शु9 सvवाने युP ूकृतीत (मायेत) ूित+बं+बत झाले कp तोच वेदांम�ये 

ूितपादलेला Wा +व2ाचा िनमा"ता होतो. हाच ई2र ॄXदेव, +वंणु आ?ण !ि ह# तीन Gपे धारण कGन सcृीची उ�प�ी, ?ःथित 

आ?ण लय करतो. तोच सवाg1या अंतरात राहतो आ?ण तोच भPांना तारतो. Wा शु9सvवगुणी ूकृतीलाच +वuामाया असे नांव 

आहे. Wा ई2राची उपाधी असणाढया ूकृतीने सव"Tता येते.  ” 31 – 37. 

िन+व"कार, BबयारBहत, एकच एक असे ॄX आपMया शPpम�ये समा+वc झाले कp �याला ई2र ह# संTा ूा� होते. 

हाच तजोगुणाने सcृीचा जनक(ॄXदेव) होतो, सvवगुणाने +वंणुGपाने ितचा सांभाळ(?ःथित) करतो आ?ण तमोगुणाने !िGपाने 

ूलय करतो. हाच काल, धाता, +वधाता, नारायण, �षीकेश, भूत, भ�य, भवत,् हSर, ःवरा� या नांवांनी ओळखला जातो. 

अजु"ना, तो मीच आहे आ?ण Wा सव" वःतुमाऽांत �या� आहे आ?ण सव"साIी आहे. Wा िमLया ॅमाची िनव�ृी हो]यासाठ^ 

माझेच �यान करतात. (द�पुराण-4:1:3-5) शु9सvवगुणा�मक माया Wा ई2राची उपाधी असMयाने तो सव"T आहे. पतंजलीने 

�हटMयाने तो mलेश, कम", +वपाक आ?ण आशय Wानी अःपcृ आहे आ?ण तोच जगा1या सु!वातीपासून सवाgचा गु! आहे. ई2र 

�हणजेच समcीसमcीसमcीसमcी होय. 

जगतजगतजगतजगत ््् ् :-  Wा ई2राचा ःथूलदेह �हणजेच हे चौदा भुवनांचे ॄXांड आ?ण �यांतील सव" जीव होत. Wा +व2Gप 

ई2रालाच +वराट, वैराज, व2ैानर अशी नांव ेआहेत. Wा1या तळपायांशी अतल, �या1यावर +वतल, घो�यांशी सुतल, जांघांत 

महातल, गुड�यांत तलातल, मांsयांत रसातल, कमरेशी पाताल, ब�बीजवळ भूलोक, कुशीत भुवल�क, �दयाशी ःवग", ग_यातं 

महल�क, मुखांत जनलोक, भुंवयांत तपोलोक आ?ण मःतकावर स�यलोक आहेत. �याचे दांत �हणजे तारका, माया �याचे हाःय 

आहे, Bदवस-राऽ �याचे िनमेषोFमेष (पांप]याची उघडझांप) आहेत; �या1या कटाIाने जगाची उ�प�ी होते; समुि �याची कूस 

आहे, नuा �या1या नाsया आहेत; वIृ �याचे रोम आहेत; पज"Fय हे �याचे वीय" आहे आ?ण पव"त अ?ःथ आहेत. Bदशा, वायु, 

व!ण, अ?2नीकुमार, �याची Tान�Bिये (अनुबम� कान, �वचा, डोळे, ?जtा, आ?ण नािसका) तर अ?fन, इंि, उप�ि यम आ?ण 

ॄXदेव Wा देवता कम�Bिय� (वाचा, हात, पाय, गुद आ?ण िलंग) आहेत. हSर �याचे अंतःकरण आहे, चंि मन आहे, ॄXदेव बु+9 

आहे, !ि अहंकार आहे तर नारायण �याचे िच� आहे. असा हा समcीचा सूआम देह आहे. अ+वuा समcीचा कारणदेह आहे 

आ?ण माया महाकारण देह आहे. ई2र हाच समcीचा ू�यगा�मा आहे. (द�पुराण 2:3:17-23) 

�यcी�यcी�यcी�यcी.... 
जीव जीव जीव जीव     :-     WापेIा वेग_या, मिलन सvवाने युP ूकृतीत पडलेली ॄXाची ूित+बंबे �हणजेच जीव होत. ते जीव पराधीन 

असतात. सव"T ई2र समcीचा अिभमानी असतो तर BकंिचxT जीव �यcीची अिभमानी असतो. तो ूाT ई2रच सव" अT 

जीवांचा िनयंता आहे. 38. 

आवरण आ?ण +वIेपआवरण आ?ण +वIेपआवरण आ?ण +वIेपआवरण आ?ण +वIेप 
माये1या दोन श+P आहेत. ःवGपाला झांकून ठेवणार# आवरण श+P ई2र आ?ण मुP यां1या�यितSरP सवाgना 

ःवGपांचा +वसर पाडते आ?ण ते आपMयाला अT समजूं लागतात. Wा अTानाने तो ःवतःला ‘मी कता", मी भोPा’ अशी ॅांित 

घेतो आ?ण नाना योनीत ॅमण करतो. हे माये1या दसढया शPpचे ु – +वIेपाचे काय" आहे. हा +वIेपच सुख-दःखाचेु , 

भूतभौितकाचे आ?ण Wा जगिपी काया"चे ःवGप घेतोू . अंधुक ूकाशांत समोर पडलेली दोर# पाहन ू ‘हा सप" आहे,’ अशी जी 

भावना होते तेच आवऱण आ?ण �यामुळे छातीत भरलेली धडकp आ?ण अंगाला सुटलेला कंप हेच +वIेप होत. उजेडात दोर# 

ःपc Bदसली – ितचे Tान झाले कp सपा"ची ॅांित जाते तर# धडकp आ?ण कंप माऽ थोडा वेळ राहतोच तर# अःवःथ कर#त 

नाह#. �याचूमाणे एकदा अTानाचे िनरसन झाले कp केवळ उव"Sरत ूारkधGपी +वIेपाने जीवाला संसारात Bफरावे लागत नाह#. 

39 – 47.  

आवरण �हणजे झांकण. आपले ःवGप जोपयgत आपMयाला Bदसत असते त�पयgत ते +वसGन दसढया ःवGपाची ॅांित ु
होऊं शकत नाह#. �यामुळे आवरण श+P मुlय आहे. Wा शPpने ःवGप झांकून टाकले कp मग +वIेप नावा1या शPpने जीवाला 

िलंगदेह आ?ण ःथूलदेह यांचे भान होते आ?ण तो �यांनाच आपले ःवGप समजू लागतो. �या देहांचीच सुखदःखे �या जीवाची ु
सुखदःखे होतातु . �या देहातून ू�ययाला येणारे जगच खरे वाट लागतेू . अंधारात पडलेली दोर# ह# दोर# नसून साप आहे हे 

आवरण. �या1यामुळे होणाढया इतर ूितBबया हे +वIेप असे महाराज सांगतात. Bद�या1या ूकाशात दोर# Bदसली कp ितचे 

Tान होते. एकदा हे Tान झाले कp तो साप नाह# हे वेगळे सांगाव ेलागत नाह#. हे Tान झाMयावरह# आभािसक सापा1या 

भीतीने भरलेले कांपरे, छातीतली धडधड इ�याBद +वIेप राBहले तर# ते यथाकाळ आपोआप थांबतात. �याचूमाणे एकदा 
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आ�मःवGपाचे Tान झाले तर# उरलेल ेूारkध राहतेच. पण तो Tानी पु!ष �या ूारkधाने कcी होत नाह#. हे सव" मायेचे +वIेप 

आहेत हे जाणून तो आपMया ःवGपानंदात राहतो. ते शेष ूारkध संपले कp तो +वदेहकैवMय पावतोच. अशा र#तीने अTानाचा – 

मूळ ॅांतीचा िनरास (अपवाद) हेच मुlय �येय आहे.  

िलंगदेहिलंगदेहिलंगदेहिलंगदेह     :- ॄXापासून ूकृित, ूकृतीपासून महत तvव् , मह�vवापासून अहंकार आ?ण अहंकारापासून पंच महाभूते 

उपजतात. पBहले महाभूत आकाश, �याचा गुण शkद; �यापासून वायु, �याचे गुण शkद आ?ण ःपश"; �यापासून तेज, �याचे गुण 

शkद, ःपश" आ?ण Gप; �यापासून जल (आप), �याचे गुण शkद, ःपश", Gप आ?ण रस; आ?ण शेवट# ,ःपश", Gप, रस आ?ण 

गंध या गुणांनी युP पLृवी अशी ह# पांच महाभूते आपापMया गुणांसBहत िनमा"ण होतात. या भूतां1या सvवगुणा�मक अंशांनी 

अनुबमे ौोऽ (कान), �वचा (कातड#), डोळे, जीभ आ?ण नािसका ह# Tान�Bिये िनमा"ण होतात. या (पांचह#) भूतांचे सvवांश 

एकऽ िमसळन अंतःकरण बनतेू . Wाचे व�ृी1या भेदाने पांच भाग होतात. िन+व"कMप ते अंतःकरण, संकMपा�मक ते मन, िन�य 

करणार# बु+9, अनुसंधान (ःमरण, िचंतन) करणारे िच� आ?ण मीपणा असणारा अहंकार हेच अंतःकरणपंचक होय. कुणी कुणी 

अहंकाराचा समावेश बु9#त आ?ण िच�ाचा समावेश मनात कGन मन आ?ण बु+9 हे दोनच अंतःकरणाचे घटक मानतात.  

पंचमहाभूतां1या रजोगुणापासून वाचा, हात, पाय, िलंग (उपःथ) आ?ण गुद ह# पांच कम�Bिये आ?ण ूाण, अपान, �यान, उदान 

आ?ण समान हे पांच ूाण होतात. हे Bबया�मक आहेत. (अंतःकरणासBहत) Tान�Bिये, कम�Bिय� आ?ण ूाण Wा ितFह#ंचा िमळन ू

िलंगदेह होतो. हाच सव" ॄXांडात (नाना योनीत) Bफरत असतो. Wालाच सूआम देह असेह# नांव आहे. Wा िलंगशर#राचेBह परत 

तीन कोश आहेत. (1) पांच कम�Bिये आ?ण पांच ूाण यांचा ूाणमय कोश, (2) (बBहमु"ख) Tान�Bिये आ?ण अंतःकरण यांचा 

मनोमय कोश आ?ण (3) (अतंमु"ख) Tान�Bिये आ?ण बु+9 यांचा +वTानमय कोश. 47 – 60. 

पंचमहाभूतां1या सा?vवक आ?ण राजिसक अंशांपासून िलंगदेहाचे घटक कसे िनमा"ण होतात ते इथे सांिगतले आहे. 

ू�येक महाभूताचा एक एक +विशc गुण (+वषय) आहे. पBहले महाभूत आकाश आहे. �याचा +वषय शkद आहे. आकाशापासनू 

वायूची उ�प�ी आहे. �याचा +वशेष गुण ःपश" आहे. पण �याचबरोबर वायूत आकाशाचा गुण शkदह# असतो. अशा र#तीने 

उ�रो�र महाभूतां1या गुणांची संlया वाढते. पंचमहाभूतां1या सvवगुणांपासून Tान�Bिये आ?ण अंतःकरणपंचक यांची उ�प�ी होते. 

वर समcी देहाची इंBिये �हणून xया देवता सांिगतMया �याच �यcीतील इंBियां1या देवता होत.  अंतःकरणाचे घटक �या �या 

घटका1या काया"वGन ओळखले जातात. अंतःकरण हे िन+व"कMप �हणजे व+ृ�शूFय असते. मन संकMप-+वकMपा�मक असते. हे 

हव,े ते नको अशा मना1या व�ृींना संकMप आ?ण +वmलप अशी नावे आहेत. Wालाच आवड-नावड असे �हणता येईल. बु+9 

+ववेक कGन िनण"य घेते, िनवाडा करते. अहंकार मीपणा1या व�ृीला �हणतात. मन आ?ण िच� यांचा मनोमय कोश होतो 

आ?ण बु+9 आ?ण अहंकार यांचा +वTानमय कोश होतो. Tान�Bिय� बBहमु"ख असतांना �यांचा समावेश मनोमय कोशात होतो तर 

ती अंतमु"ख असतील तर �यांचा समावेश +वTानमय कोशांत केला जातो.  
 

पंचीकरणपंचीकरणपंचीकरणपंचीकरण आ?ण अFनमय कोश आ?ण अFनमय कोश आ?ण अFनमय कोश आ?ण अFनमय कोश    :- ू�येकमहाभूताचे दोन भाग कGन एका अ�या" भागाचे पुFहां चार चार भाग 

करायचे. असे चार भूतांचे एकेक भाग (अcमांश) पांच�या भूता1या अ�या" भागांत िमळवायचे. याला पंचीकरण अशी संTा आहे, 

Wा पंचीकृत महाभूतांपासूनच सव" शर#रे घडतात. (पंचीकृत) पLृवीपासून रोम, �वचा, मांस, नाsया आ?ण हाडे ह# होतात. 

(पंचीकृत) जलापासून लाळ, रP, घाम, वीय" आ?ण मूऽ होतात. (पंचीकृत) तेजापासून भूक, तहान, कांती (शर#राचे तेज), िनिा 

आ?ण आळस होतात. (पंचीकृत) वायूपासून चलन-वलन, गित, आकंुचन-ूसरण हे होतात. (पंचीकृत) आकाशापासून काम, 

बोध, लोभ, मोह आ?ण भय हे होतात. हा अFनमय कोश होय. राजा जसा खालचे वरचे मजल ेअसलेMया राजवाsयात मजेत 

राहतो तसेच हे तीन कोश जीवा��याचे ूासाद जाणाव.े जीवा�मा ःथूलदेहात राहन जामत अवःथेत +वषयांचा भोग घेतो ते�हां ू
�याला ‘+व2’ असे �हणतात. तो सूआम देहा1या आौयाने ःव~नावःथेत एकच असूनह# अनेक�व अनुभवीत ू+व+वP भोग 

भोगतो ते�हां �याला ‘तैजस’ �हटले जाते. कारणदेहात जाऊन िनिावःथेचा अनुभवतांना तो ‘ूाT’ �हणवतो. जागा झाला कp 

पुFहा इंBियां1या jारा +वषयांमागे Bफरतो.  61 – 70. 

पंचमहाभतूांपासनू भौितक शर#राची पंचमहाभतूांपासनू भौितक शर#राची पंचमहाभतूांपासनू भौितक शर#राची पंचमहाभतूांपासनू भौितक शर#राची रचनारचनारचनारचना.... 
 

महाभूतमहाभूतमहाभूतमहाभूत आकाश     वायु     तेज जल पLृवी 

+वशेष +वशेष +वशेष +वशेष गुणगुणगुणगुण शkद ःपश"  Gप रस (चव) गंध 

Tान�BियTान�BियTान�BियTान�Bिय कान �वचा नेऽ ?जtा(रसना) नािसका 

सvवांशसvवांशसvवांशसvवांश ( ( ( (मनोमय कोशमनोमय कोशमनोमय कोशमनोमय कोश)))) अंतःकरण, मन आ?ण िच�  

सvवांशसvवांशसvवांशसvवांश ( ( ( (+वTानमय कोश+वTानमय कोश+वTानमय कोश+वTानमय कोश))))    बु+9 आ?ण अहंकार 

रजोगुणरजोगुणरजोगुणरजोगुण ( ( ( (ूाणमय कोशूाणमय कोशूाणमय कोशूाणमय कोश)))) ूाण, अपान, �यान, उदान, समान हे ूाण 

िलंगदेह िलंगदेह िलंगदेह िलंगदेह ((((सूआम सूआम सूआम सूआम 

देहदेहदेहदेह)))) 



 ५ 

वाचा, हात, पाय, िलंग (उपःथ) आ?ण गुद ह# पांच कम�Bिये 

पंचीकृत महाभूतपंचीकृत महाभूतपंचीकृत महाभूतपंचीकृत महाभूत 

((((अFनमय कोशअFनमय कोशअFनमय कोशअFनमय कोश))))    

काम, बोध, 

लोभ, मोह 

आ?ण भय 

चलन-वलन, गित, 

आकंुचन आ?ण 

ूसरण. 

भूक, तहान, 

कांित, िनिा आ?ण 

आळस 

लाळ, रP, घाम, 

वीय" आ?ण मूऽ. 

रोम,�वचा, मांस 

आ?ण नाsया 

 

ःथूलदेहा1या िनिम"तीसाठ^ पंचमहाभूतांची शु9 ःवGपे (तFमाऽ) उपयुP नाह#त. �यासाठ^ �यांचे पंचीकरण आवँयक 

आहे. ू�येक भूता1या अ�या" भागाचे चार चार भाग (1/8) भाग कGन ते उरलेMया चार भूतां1या अ�या" भागांत िमळवले कp 

पंचीकृत भूते िस9 होतात. यांत �या भूताचा अधा" ःवांश आ?ण उव"Sरत अधा" इतर भूतांचा िमळन झालेला असतोू . अशा र#तीने 

ू�येक पंचीकृत भूताम�ये पांचह# भूतांचे अंश समा+वc होतात. अशी ह# पंचकोशा�मक शर#राची रचना वर#ल तािलकेत दश"+वली 

आहे. Wा पंचकोशात जीव +वहार करत असतो. कारणदेहाचा वर केवळ उMलेख केला आहे. Wाचा मुlय घटक अTान आहे 

�हणून हा अTानमय कोश Wा नांवाने ओळखला जातो. Wालाच आनंदमय कोश असेह# �हणतात. यांत तीन ूकारचे आनंद 

असतात. इc वःतू1या दश"नाने होणारा +ूय+ूय+ूय+ूय, ित1या ूा�ीने होणारा मोदमोदमोदमोद आ?ण ित1या भोगाने होणारा ूमोदूमोदूमोदूमोद हे तीन आनंद 

होत. सवाg1या आंत असणारा महाकारण देह �हणजेच जीवा�मा (ू�यक्) होय. हा तुया" (समािध) अवःथेत अनुभवाला येतो. 

यापूव� आपण हा +वषय पाBहला आहेच. �याची उजळणी �हणून खाली तािलका Bदली आहे.  
 

देहचतुcय+ववरणदेहचतुcय+ववरणदेहचतुcय+ववरणदेहचतुcय+ववरण.... 
देहदेहदेहदेह अवःथाअवःथाअवःथाअवःथा अिभमानीअिभमानीअिभमानीअिभमानी ःथानःथानःथानःथान आनंदआनंदआनंदआनंद भोगभोगभोगभोग गुणगुणगुणगुण वाचावाचावाचावाचा 

ःथूलःथूलःथूलःथूल जामत +व2 नेऽ +वषयानंद ःथूल रज वैखर# 

सूआमसूआमसूआमसूआम ःव~न तैजस कंठ ःव~नानंद ू+व+वP सvव म�यमा 

कारणकारणकारणकारण िनिा ूाT �दय िनिानंद आनंद तम पँयंती 

महाकारणमहाकारणमहाकारणमहाकारण    तुया" ू�यक् मूधा" (िशर) समा�यानंद परानंद शु9सvव परा 

 
 

कम"योग आ?ण संसरणकम"योग आ?ण संसरणकम"योग आ?ण संसरणकम"योग आ?ण संसरण    :- देह हे अिधrान आहे, अहंकार हा कता" आहे, इंBियांचा समूह हे कारण आहे, वायू (ूाण 

आ?ण कम�Bिये) ह# चेcा (Bबया) आ?ण इंBियाBदकां1या देवता हे सगळे एकऽ येऊन काया, वाचा आ?ण मन Wा करणांनी 

(instruments) शुभ आ?ण अशुभ कम\ घडतात. इc कमा"ने �हणजे पु]याने ःवगा"Bद सुख ूा� होते. अिनc कम" �हणजे पाप 

नरकाBद दःखांचे कारण होतेु . इc आ?ण अिनc असे पापपु]या�मक िमौ कम" मनुंयजFमाला आणते. अशा या +ऽ+वध 

कमा"1या तीन गती आहेत. कमा"1या भोगासाठ^ अंडज, ःवेदज, उ+�ज, जारज आ?ण Bद+वज अशा पांच योनी केलेMया आहेत. 

आपMया शुभाशुभ कमा"नुसार जीव या योनीतून Bफरत असतो. को�यवधी कMपांपयgत तो Bफरला तर# भोगMयािशवाय कम" सरत 

नाह#. आ�मTान हाच Wा कम"चबातून सुट]याचा एकमेव उपाय आहे. वेद आ?ण शा8ानी असा स+ृcबम दाख+वला आहे. 

अTानी माणूस Wाला स�य मानतो.71 – 76. 

संत तुलसीदासांनी �हटMयाूमाणे ‘तुलसी यह तनु खेत है। मन-बच-कम" Bकसान। पाप-पु]य jय बीज ह�। जो बोएगा 

सो काटेगा िनधान।।’ जीवाचे तादा��य Wा देहाशी झाMयाने �या देहाला सुखद गोcींची ओढ (राग) आ?ण दःखद गोcींचा ु
ितरःकार (jेष) वाटं लागू तो. �यामळे �या आभािसक सुखां1या – भोगां1या ूा�ीसाठ^ आ?ण दःखां1या ूितकारासाठ^ तो कम\ ु
करतो. अहंकार �हणजेच मी हा पंचकोशा�मक देह आहे ह# भावना. तीच ह# सव" कम\ करायला ूव�ृ करते. देहाची सुखदःखे ु
Tान�Bियां1या अनुकूल आ?ण ूितकूल +वषयांशी होणाढया संयोगातूनच घडतात. Wा कमाg+वषयी ौीःवामीमहाराजांनी आपMया 

ूाकृत मननात असे �हणतात. “{ÉÖhªÉ, {ÉÉ{É +ÉÊhÉ Ê¨É¸É +ºÉå iÉÒxÉ |ÉEòÉ®úSÉå Eò¨ÉÇ +É½äþ. iªÉÉÆiÉÚxÉ {ÉÖhªÉEò¨ÉÉÇxÉå näù´É¶É®úÒ®ú, {ÉÉ{ÉÉxÉå ÊiÉªÉÇEÂò 

(पशु, पIी आBदù) ¶É®úÒ®ú +ÉÊhÉ Ê¨É¸ÉÉxÉå ¨ÉxÉÖ¹ªÉ¶É®úÒ®ú |ÉÉ{iÉ ½þÉäiÉå. iÉå =iEÞò¹]õ, ¨ÉvªÉ¨É, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ¦ÉänùÉxÉå |ÉiªÉäEò iÉÒxÉ |ÉEòÉ®úSÉå ½þÉäiÉå. iÉå 

+ºÉå - =iEÞò¹]õ {ÉÖhªÉÉxÉå ¥ÉÀÉÊnù(देव)¶É®úÒ®åú, ¨ÉvªÉ¨É {ÉÖhªÉÉxÉå ªÉIÉÉÊnù¶É®úÒ®åú, ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÖhªÉÉxÉä ®úÉIÉºÉ, ¦ÉÚiÉå, |ÉäiÉÉÊnù ¶É®úÒ®åú; =kÉ¨É 

{ÉÉ{ÉEò¨ÉÉÇxÉå Ê´É¹É´ÉÞIÉ, EÆò]õEòÉÊnù ´ÉÞIÉ, ºÉ{ÉÇ, ´ÉÞÎ¶SÉEò, ´ªÉÉQÉÉÊnù ¶É®úÒ®åú; ¨ÉvªÉ¨É {ÉÉ{ÉÉxÉå {ÉjÉ-{ÉÖ¹{É-¡ò±ÉªÉÖHò ±ÉiÉÉ, ´ÉÞIÉ, JÉ®úÉä¹]Åõ ¨ÉÊ½þ¹ÉÉÊnù 
¶É®úÒ®åú; ºÉÉ¨ÉÉxªÉ {ÉÉ{ÉÉxÉå iÉÖ±ÉºÉÒ, ´É]õ, +·ÉilÉÉÊnù, MÉ´ÉÉ·ÉÉÊnù ¶É®úÒ®åú; +ÉÊhÉ Ê¨É¸ÉÉäiEÞò¹]õ Eò¨ÉÉÈxÉä ÊxÉ¹EòÉ¨ÉEò¨ÉÉÈxÉÖ¹`öÉxÉ ´É YÉÉxÉªÉÉäMªÉ 
¶É®úÒ®åú; ¨ÉvªÉ¨ÉÉxÉå EòÉ¨ªÉEò¨ÉÇªÉÉäMªÉ ¶É®úÒ®åú; +ÉÊhÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉ Ê¨É¸É Eò¨ÉÉÈxÉä ÊEò®úÉiÉ, ¨±ÉåUôÉÊnù ¶É®úÒ®åú ½þÉäiÉÉiÉ. iÉä́ ½þÉÆ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉxÉå ½åþ iÉÉ®úiÉ¨ªÉ 
VÉÉhÉÚxÉ º´É´ÉhÉÉÇ̧ É¨ÉÉäÊSÉiÉ Eò¨Éæ <Ç·É®úÉäqäù¶ÉÉxÉä Eò°üxÉ Ê¨É¸ÉÉäiEÞò¹]õ Eò¨ÉÇ¡ò±É ºÉÉvÉÚxÉ PªÉÉ´Éå.”  

सदाचरण आ?ण स�!सेवासदाचरण आ?ण स�!सेवासदाचरण आ?ण स�!सेवासदाचरण आ?ण स�!सेवाुु ुु     :- (या कम"चबातून सुट]यासाठ^) अमािन�वाBद स�ण आपMया अंगी बाणवून घेऊन स�Gंना ु ु
शरण जावे आ?ण (�यां1याकडून) आ�मTान ूा� कGन �याव.े फळाची अपेIा आ?ण कतृ"�वाचा अिभमान टाकून ःवधमा"चे 



 ६ 

आचरण केMयाने ई2राचे ूेम िमळते आ?ण स�Gंचे दश"न होतेु . िनवा"णूा�ीकSरता स�Gंना देवासमान मानून �यांची ौ9ेने ु
िनरंतर सेवा कGन �यांचा उपदेश ौवण करावा. स�Gं1या कृपेनेच तो उपदेश ु मनात ठसेल. अFयथा ते Tान मनात ?ःथर न 

होता हा सव" वायाच शीण ठरेल. हे राजा, तू तु�या वणा"ौमासाठ^ शा8ात सांिगतलेले कम" िनरपेIपणे केलेस. �यामुळेच तू 

माझा भP झालास. आता तुला Tान ःपc सांगतो. ॅम, मोह आ?ण मल घाल+वणारे ौठे वैराfय तुला झाले असMयाने आता 

तु�यावर लवकरच +वuेचा ूसाद होईल. 77 – 82 

शा8ात जीवदशा अनाBद मानली आहे. पण ती साFत आहे, �हणजे ितचा शेवट करतां येतो. ौीमदाuशंकराचायाgनी या 

संसारचबांतून मुPp साध]यासाठ^ Bकती ट~~यांतून जावे लागते ते +ववेकचूडाम?ण या आपMया मंथात असे सांिगतले आहे.  

जFतूनां नरजFम दल"भमतः पुःं�वं ततो +वूता। जFतूनां नरजFम दल"भमतः पुःं�वं ततो +वूता। जFतूनां नरजFम दल"भमतः पुःं�वं ततो +वूता। जFतूनां नरजFम दल"भमतः पुःं�वं ततो +वूता। ुु ुु तःमाjैBदकधम"माग"परता +वj�वमःमा�परम।।तःमाjैBदकधम"माग"परता +वj�वमःमा�परम।।तःमाjैBदकधम"माग"परता +वj�वमःमा�परम।।तःमाjैBदकधम"माग"परता +वj�वमःमा�परम।।्् ््  

आ�माना�म+ववेचनं ःवनुभवो ॄXा�मना सं?ःथित। मु+Pन� शतकोBटजFमसु कृतैः पु]यै+व"ना ल�यते।।आ�माना�म+ववेचनं ःवनुभवो ॄXा�मना सं?ःथित। मु+Pन� शतकोBटजFमसु कृतैः पु]यै+व"ना ल�यते।।आ�माना�म+ववेचनं ःवनुभवो ॄXा�मना सं?ःथित। मु+Pन� शतकोBटजFमसु कृतैः पु]यै+व"ना ल�यते।।आ�माना�म+ववेचनं ःवनुभवो ॄXा�मना सं?ःथित। मु+Pन� शतकोBटजFमसु कृतैः पु]यै+व"ना ल�यते।।2222।।।।।।।।     

वर +व+वध कमा"1या फलःवGप ूा� होणार# +व+वध शर#रे आपण पाBहली. भारतीय शा8ानुसार उ+�ज, जारज इ�याBद 

पांच ूकार1या चौढयांशी लI योनी आहेत. या सवाgत मनुंय शर#रातच िनंकाम कमा"चे अनुrान आ?ण Tानाची योfयता 

असते. �यामुळे Wा सव" ूकार1या जFमात मानवजFम ौrे मानला आहे. �यांतह# पु!षदेह आ?ण ॄाXणवणा"तच वैBदक धमा"चे 

आचरण शmय आहे. असा जFम िमळनह# आ?ःतmयबु9# आ?ण धमा"चरणाकडे ूव�ृी असली तरच ू +वBहत कमा"चे िनंकाम 

अनुrान होऊन िच�शु9# होते. िच�शु+9 झाMयाची लIणे �हणजेच अमािन�वाBद स�णु अंगात बाणणे होय. हे गुण 

ौीम�गव�#तेत (13:7-11) खालीलूमाणे Bदले आहेत.  

अमािन�वमद?�भ�वमBहंसाIा?Fतराज"वम। आचाय�पासनं शौचं ःथैय"मा�म+विनमहः।।अमािन�वमद?�भ�वमBहंसाIा?Fतराज"वम। आचाय�पासनं शौचं ःथैय"मा�म+विनमहः।।अमािन�वमद?�भ�वमBहंसाIा?Fतराज"वम। आचाय�पासनं शौचं ःथैय"मा�म+विनमहः।।अमािन�वमद?�भ�वमBहंसाIा?Fतराज"वम। आचाय�पासनं शौचं ःथैय"मा�म+विनमहः।।्् ्् 7777।।।।।।।। 

इ?Fियाथ\षु वैराfयमनहंकार एव च। जFम�ृयुजरा�यािधदःखदोषानुदश"नम।।इ?Fियाथ\षु वैराfयमनहंकार एव च। जFम�ृयुजरा�यािधदःखदोषानुदश"नम।।इ?Fियाथ\षु वैराfयमनहंकार एव च। जFम�ृयुजरा�यािधदःखदोषानुदश"नम।।इ?Fियाथ\षु वैराfयमनहंकार एव च। जFम�ृयुजरा�यािधदःखदोषानुदश"नम।।ुु ुु ्् ्् 8888।।।।।।।। 

अस+Pरनिभंव�गःअस+Pरनिभंव�गःअस+Pरनिभंव�गःअस+Pरनिभंव�गः पुऽदारगहृाBदषु।  पुऽदारगहृाBदषु।  पुऽदारगहृाBदषु।  पुऽदारगहृाBदषु। िन�यं चिन�यं चिन�यं चिन�यं च    समिच��वं इcािनcोपप+�षु।।समिच��वं इcािनcोपप+�षु।।समिच��वं इcािनcोपप+�षु।।समिच��वं इcािनcोपप+�षु।।9999।।।।।।।। 

मिय चानFययोगेन भ+Pर�यिभचाSरणी। +व+वPदेशसे+व�वमरितज"नसंसBद।।मिय चानFययोगेन भ+Pर�यिभचाSरणी। +व+वPदेशसे+व�वमरितज"नसंसBद।।मिय चानFययोगेन भ+Pर�यिभचाSरणी। +व+वPदेशसे+व�वमरितज"नसंसBद।।मिय चानFययोगेन भ+Pर�यिभचाSरणी। +व+वPदेशसे+व�वमरितज"नसंसBद।।10101010।।।।।।।। 

अ�या�मTानिन�य�वं तvवTानाथ"दश"नम। अ�या�मTानिन�य�वं तvवTानाथ"दश"नम। अ�या�मTानिन�य�वं तvवTानाथ"दश"नम। अ�या�मTानिन�य�वं तvवTानाथ"दश"नम। ्् ््  

अमािन�वअमािन�वअमािन�वअमािन�व �हणजे मानसFमानाचा वीट, अदंिभ�वअदंिभ�वअदंिभ�वअदंिभ�व �हणजे आपले पु]य ूकट न करणे, अBहंसाअBहंसाअBहंसाअBहंसा �हणजे काया-वाचा-

मनाने कुणालाह# न दख+वणेु , IांितIांितIांितIांित �हणजे कुठMयाह# पSर?ःथतीत मनाचा Iोभ न होणे, आज"वआज"वआज"वआज"व �हणजे सवाgशी सारlयाच 

आपुलकpने आ?ण आदराने वागणे, आचाय�पासनआचाय�पासनआचाय�पासनआचाय�पासन माता, +पता, गु!, व9ृ इ�याBदकांची सेवा त�परतेने करणे, शौचशौचशौचशौच �हणजे 

“बाहेर# कम\ Iािळला, भीतर#ं Tाने उजळला”, ःथैय"ःथैय"ःथैय"ःथैय" �हणजे दैFय, दःखु , भय आ?ण शोक इ�याद#ंनी मनाची खऴबळ न होणे, 

आ�म+विनमहआ�म+विनमहआ�म+विनमहआ�म+विनमह �हणजे मनावर ताबा ठेवणे, �यासाठ^ इंBियां1या +वषयांसंबंधी +वरPp इंBियां1या +वषयांसंबंधी +वरPp इंBियां1या +वषयांसंबंधी +वरPp इंBियां1या +वषयांसंबंधी +वरPp आवँयक आहे, अहंकाराचा अभावअहंकाराचा अभावअहंकाराचा अभावअहंकाराचा अभाव, जFम, 

म�ृयु, वाध"mय, �यािध, दःुख यांचे सतत (ते अनुभवाला येत नसतांनासु9ा) ःमरण, 8ी, पुऽ, घर इ�याद#+वषयी अनासPp 

आ?ण उदासीनता, चांगMया-वाईट ूसंगांना सारlयाच व�ृीने सामोरे जाणे (आिलया भोगासी असावे सादर), परमे2रा1या ठायी 

अ�यिभचार# भ+P, एकांतसेवन, जनसमुदायाची नावड, अ�या�मTान (आपMया ःवGपाचे अनुसंधान) सतत राहणे, 

तvवTाना1या अथा"चा सतत अनुभव.  

हे अमािन�वाBद गुण - पया"याने दैवी संप�ी िमळवMयानंतर तो पु!ष Tानाला योfय होतो. ई2राचे ूेम जागून मनात 

मोIाची तीो इ1छा (मुमुIा) िनमा"ण होते. आ?ण मग Tाने2रमहाराजांनी �हटMयाूमाणे “स�! आपैसा भेटेु .” भगव�#ते1या 

वचनानुसार �या स�Gंना शरण जाऊनु , �यांना साcांग नमःकार कGन, �यांची सेवा कGन, ौ9ेने, ?जTासेने आ?ण +ववेकाने 

�यांना ू� करावेत �हणजे ते Tानाचा उपदेश करतात. (तBj+9 ू?णपातेन पSरू�ेन सेवया। उपदेआय?Fत ते Tानं 

Tािननःतvवदिश"नः।।4:34।। Wा  ोकांत स�! कसे असतात तेह# सांिगतले आहेु . तो अनुभवसंपFन (ॄXिनr) आ?ण �यु�पFन 

(ौो+ऽय) असला पाBहज.े स�Gं1या उपदेशानंतर आ�मा आ?ण अना�मा यांचा +ववेु क कGन �याचा अनुभव घतMयावर आ��याचे 

ॄXाबरोबर ऐmय कGन �या उ�म अवःथेत राहणे Wाला मोI असे नांव आहे. अशा ूकारची सव"दःखांची िनव�ृी करणार# मु+P ु
शंभर कोट# जFमा1या पु]याई+वना लाभणे शmय नाह# असे ौीम1छंकराचायाgचे �हणणे आहे. 

आधुिनकआधुिनकआधुिनकआधुिनक वेदांती वेदांती वेदांती वेदांती:- सांूत वेदांताचा अ�यास कर]याची जणू एक फॅशन झाली आहे. वेदांतावर ूवचन करणारे, पुःतके 

िलBहणारे +वjान सव"ऽ ूचुर आढळतात. ह# ूवचने ऐकणे Bकंवा ह# पुःतके वाचणे �हणजे वेदांताचा अ�यास न�हे. वर 

सांगतMयाूमाणे जर िशंयाची पूव"तयार# नसेल Bकंवा गु! नुसता +वjानच नाह# तर आ�मानुभवाने संपFन असेल तरच 

वेदांता1या ौवणाचा योfय पSरणाम होतो. आपMया शा8ां1या मताूमाणे संFयास घेऊनच ौवण करावे असे आहे. अFयथा 

ःवामी +ववेकानंदांनी �हटMयाूमाणे ती केवळ एक बौ+9क कसरत ठरेल. अनिधकार# �यPpने अनिधकार#च �यPpकडूनच वेदांत 

िशकायचा ूय¢ केला तर बु+9भेद होऊन �याचा आधीचा भ+Pयोग वा कम"योग सुटं शकतोू . ौीःवामीमहाराजा1या पूवा"ौमात 

एक Iयाने आजार# गहृःथ �यां1याकडे आल.े �यानी �या गहृःथाला गु!चSरऽाची पारायणे करायला सांिगतली. �याने �याची 

�यािध खूप आटोmयात आली. पुढे �याला कुणी वेदांत सांगणारे भेटल.े �यां1या उपदेशाने �या गहृःथांनी आपले सं�या, देवपूजा 



 ७ 

इ�याBद िन�य कम"ह# सोडल.े पSरणामी �यांचा Iय उलटला आ?ण ते परत वासुदेवशा8ींकडे आल.े महाराजांनी �यांची +वBहत 

कमा"चा �याग केMयाब¤ल िनभ"�स"ना कGन आपMया �या वेदांती गुGंनाच उपाय +वचारायला सांिगतल.े पुढे �या �याधीतच �या 

गहृःथाचा अंत झाला. पुःतकp वेदांताचे वाचन कGन वेदांती समजून शा8+वBहत कम" सोडून देणाढयाचा आ�या?�मक 

अधःपातच होतो हे �यानांत ठेवाव.े वेदांता+वषयी ?जTासा असायला, �याचा अ�यास करायला हरकत नाह#. पण 

िच�शु9#िशवाय, अमािन�वाBद गुण जोडMयािशवाय, अिधकार# गुGिशवाय Tानमागा"त ूगित होणे अशmय आहे हे लIात ठेवले 

पाBहज.े      

परोI Tान आ?ण ौवणपरोI Tान आ?ण ौवणपरोI Tान आ?ण ौवणपरोI Tान आ?ण ौवण    :- +वuा �हणजेच Tान. ते दोन ूकारचे असते. परोI आ?ण अपरोI. गुGं1या मुखातून 

वेदांताचे ौवण कGन उपबमाBद सहा िलंगानी �याचे ता�पय" जाणून घेणे हे परोI Tान होय. ॄX एक आहे कp अनेक 

(इ�याBद ॄXासंबंधीचे) संशय िनमा"ण करणार# संशयभावनासंशयभावनासंशयभावनासंशयभावना हे ौवण केMयाने दर होतेू . तसेच ॄX नाह# अशी बु9# – ?जला 

असvवावरणअसvवावरणअसvवावरणअसvवावरण �हणतात, तीह# ौवणाने दर होऊन तेच ौोते ू ‘वःतु (ॄX) आहे” असे �हणू लागतात. 83 – 86. 

स�Gं1याकडून औपिनषद Tानाचे ौवण कर]याआधी ॄXा1या ःवGपा+वषयी अनेक शंका असतातु . ॄX एक आहे का 

अनेक? िनरिनरा_या वेदांत सांिगतलेली ॄXे िनरिनराळ# आहेत का? इ�यBद शंकांना संशयभावनासंशयभावनासंशयभावनासंशयभावना �हणतात. हा आ�मTाना1या 

मागाgतला पBहला ूितबंध आहे. हा स�Gं1याकडून Tानाचे ौवण केMयाने दर होतोु ू . तसेच ॄX खरोखरच आहे का असे वाटणे 

Bकंवा ॄXा1या अ?ःत�वा+वषयींच शंका वाटणे याला असvवावरणअसvवावरणअसvवावरणअसvवावरण �हणतात. हेसु9ा ौवणाने दर होते आ?ण ॄXा1या ू
अ?ःत�वासंबंधी िन�य होतो. असे असले तर# हे Tान अनुभवा�मक नसते. �हणून �याला परोI Tान असे �हटले आहे. 

अपरोI Tानासाठ^ या1यानंतर मनन आ?ण िनBद�यासन यांची आवँयकता आहे. 

मनन मनन मनन मनन     :- ौवणाला अनुसGन मन ?ःथर कGन सावधानतेने मनन केले कp Tानमागा"तला दसरा अडथळा ु (ूितबंध) 

असंभावनाअसंभावनाअसंभावनाअसंभावना दर होतेू . ‘आपले Tान तर मया"Bदत आहे आ?ण आपण अपरोI (ू�यI अनुभवाला येणारे) आहो. याउलट (ौवणाने 

समजलेला) ई2र सव"T आहे पण परोI (ू�यI अनुभवाला न येणारा) आहे. मग आपले ई2राशी ऐmय कसे होईल? ’ अस े

वाटणे ह#च असभंावना (?). (जामती, ःव~न आ?ण सुषु�ी) या तीनह# अवःथांत स1चदानंदGप Tान एकच असते. हाच ू�यक ्

आ�मा होय. (बु+9, मन, ूाण, ःथूल देह इ�याBद) उपाधीमुळे आ?ण �याचा +ववेक नसMयाने �या1या अT�वाBद Bदसतात. 

आ�मा सव" काळ# एकच असतो आ?ण जग ःव~नाूमाणे िमLया आहे हे उपबम, उपसंहार इ�याद#ं1या आधाराने पहात गेMयास 

(ू�यगा�मा Bकंवा जीवा�मा आ?ण परमा�मा) Wांचे वेगळेपण उपाधीमुळेच आहे हे लIात येते. अशा र#तीने अ�यारोप (ॄXा1या 

ठायी जीवाचा आभास) टाकून अपवादाचा (जीवाचे आ��याशी एकGप�व) गुGपदेशा1या ौवणानुसार +वचार कर#त गेMयाने जीव 

आ?ण ॄX यांचे एक�व मननात येते. (�हणजेच असंभावाना दर होतेू ). 87 – 91. 

ºÉÆ¶ÉªÉ nÚù®ú ZÉÉ±Éä iÉ®úÒ VÉÒ´É, VÉMÉiÉ +ÉÊhÉ ¥ÉÀ ½äþ {É®úº{É®úÉÆ{ÉÉºÉÚxÉ Ê¦ÉzÉ +É½äþiÉ +ºÉä ´ÉÉ]õhÉä ¨½þhÉVÉä +ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ. हा 

Tानमागा"तला दसरा अडथळा आहेु . ½þÒ MÉÖ°ÆüEòbÚ÷xÉ ¸É´ÉhÉ Eäò±Éä±ªÉÉ ¨É½þÉ´ÉÉCªÉÉSªÉÉ ¨ÉxÉxÉÉxÉä VÉÉiÉä. ½äþ ¨ÉxÉxÉ +x´ÉªÉ +ÉÊhÉ ´ªÉÊiÉ®äúEòÉxÉä 
Eò®úÉ´Éä ±ÉÉMÉiÉä. जामित, ःव~न आ?ण झोप या तीन अवःथा आपMया अनुभवा1या आहेत. जागेपणीचा राजा ःव~नात िभकार# 

होतो. भाकर#1या तुकsयासाठ^ �याकुळतो. जागेपणीची सम9ृ# ितथे उपयोगी पडत नाह#. जामतीतील देह, घर, संप�ी, प¢ी, पुऽ 

इ�याद#ंचा ितथे अभाव असतो. यालाच �यितरेक �हणतात. तोच राजा जागा झाला कp तो ःवतः1या ःव~नाला हंस ूलागतो. 

पण मीच ःव~नात िभकार# झालो आ?ण मीच आता राजा आहे असे �हणतो, जाणतो. आतां ःव~नातMया सcृीचा �यितरेक 

होतो आ?ण ःथूल देहाचा अFवय. तसेच झ�पेत तो आपMया देहालाह# +वसGन जातो. कशाचेह# भान रहात नाह#. पण तेथे तो 

िनरितशय आनंदाचा अनुभव घेतो. देह, इंBिये, मन Wा सवाg1या अभावीसु9ा तो आनंदात असतो. जागा झाला कp तो �हणतो, 

‘वा! छान झोप लागली. कांह# कळलेसु9ा नाह#!’ �हणजेच झोपेत केवळ अTान असते. �हणजेच कारणशर#राचा अFवय असतो. 

ःथूल देह आ?ण सूआम देह यांचा �यितरेक असतो. पण या तीनह# अवःथा पाहणारा (साIी) एकच असतो. तेच आपले ःवGप 

हे असे तका"ने पटं शकतेू . ½þÉ iÉEÇò ¸ÉÖiÉÒ±ÉÉ +xÉÖEÚò±É +ºÉhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. MÉÖ°üSªÉÉ ={Énäù¶ÉÉ±ÉÉ +ÉÊhÉ ´ÉänùÉÆiÉ |ÉÊiÉ{ÉÉnù±Éä±ªÉÉ 
¥ÉÀÉ±ÉÉ +xÉÖEÚò±É MÉÉä¹]õÒ º´ÉÒEòÉ°üxÉ +ÉÊhÉ |ÉÊiÉEÚò±É MÉÉä¹]õÓSÉÉ iªÉÉMÉ Eò°üxÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ ÊxÉ¶SÉªÉ Eò®úÒiÉ MÉä±ªÉÉxÉä – �हणजेच मननाने ½þÒ 
+ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ nÚù®ú ½þÉäiÉä +ÉÊhÉ VÉÒ´É, VÉMÉiÉ +ÉÊhÉ ¥ÉÀ ªÉÉÆSªÉÉiÉÒ±É +¦Éänù ¤ÉÖrùÒiÉ `öºÉiÉÉä. �यासाठ^ गुGपBदc महावाmयाचा +वचार 
उपबम-उपसंहार इ�याBद सहा िलंगां1या (िनकषा1या) आधाराने करायचा असतो. ह# षडिलंगे आपण पुढ1या अ�यायात पाहणार 

आहोत.  

िनBद�यासन िनBद�यासन िनBद�यासन िनBद�यासन ((((�यान�यान�यान�यान) ) ) ) :- बु9#ने जर# हे कळले तर# वःतु Bदसत नाह# (अनुभवाला येत नाह# आ?ण जगत खरेच 

भासते) �याला अभानावरणअभानावरणअभानावरणअभानावरण �हणतात. हे अभानावरण जा]यासाठ^ मननाने िन?�त झालेMया बXःवGपाचे िनBद�यासन करावे 

लागते. Wालाच �यान �हणतात. Wा �याना1या अ�यासाने आपले आ?ण ॄXाचे अjैत ?ःथर होते. सव" संकMपांचा �याग कGन 

एकांतात बसून रोज1या रोज �यान केMयाने साधक ःवतः ॄXGप होतो. ॅमराचे �यान करता करता कpडासु9ा ॅमर होतो हा 
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�यानाचा ूभाव जगूिस9च आहे. जीव तर मुळातच ॄXGप आहे. ते�हा तो जर ःवGपा1या �यानाने ॄXGप झाला तर कोण 

शहाणा �याचे आ�य" मानील? 92 – 96. 

जीव, जगत आ?ण ॄX यांचे ऐmय मननाने बु9#त ठसले तर# तसा अनुभव माऽ येत नाह#. हेच अभानावरण Bकंवा 

+वपर#तभावना+वपर#तभावना+वपर#तभावना+वपर#तभावना Tानमागा"तला ितसरा आ?ण शेवटचा अडथळा आहे. इथे बु9#चा उपयोग नाह#. यासाठ^ साधकाने आपले िच� 

सव" बाW +वषयांपासून आंत ओढन केवळ बु9#ने जाणलेMया ॄXःवGपाकडे ूवाBहत करायचे आहेू . ूपंचातील सव" �यवहार 

सोडMया+वना हे शmय नाह# हे उघडच आहे. एका Bठकाणी आसनावर बसून, 2ास (ूाण) आ?ण िच� ?ःथर कGन िनरंतर 

ॄXाचे िचंतन करणे हाच उपाय आहे. जे�हा हे िच� अखंड तेला1या धारेसारखे �येयाकडे वाह लागते ते�हा �यान घडतेू . Wा 

�यानाची पSरपmव अवःथा �हणजेच समािध होय. Wा समाधी1या ूभावानेच साधक ‘मी जीव आहे’ Wा अTानाचा �याग कGन 

ॄXःवGपात लीन होतो. 

िसंहावलोकन िसंहावलोकन िसंहावलोकन िसंहावलोकन :- ‘�यान तर# कशासाठ^ करायचे?’ असे +वचारशील तर तुला (पुन�) सांगतो ते ऐक. �याने तू कMयाण 

पावून कृतकृ�य होशील. अिनव"चनीय अशा मायेने ःवGपा1या Bठकाणी दोर#1या सापासारखा (जीव�वाचा) ॅम होतो. हा 

लटकाच असूनह# अनथ" करतो. अ+वuा, काम आ?ण कम" यांना िमळन हा जीव�वाचा भास राग आ?ण jेष िनमा"ण करतोू . 

�यां1या आहार# जाऊन जीव आपले अ+वनािश�व हरवतो. �यानेच +ऽ+वध (पाप-पु]य-िमौ Bकंवा काियक-वािचक-मानिसक) 

कमाgचे आचरण करतो. कमा"मुळेच जFममरणGपी संसारांत तो Bफरत राहतो. अTानी लोक, ‘सूय" राहने िगळलाू ’ असे �हणतात 

ते जसे आभािसक असते तसेच जीवावरचे हे आवरण भासमाऽ असते. �यापासून Tानािशवाय कोष �याची सुटका कर#ल? 

ौनण, मनन आ?ण िनBद�यासन Wा बमाने जे Tानी होतात तेच परत आपMया खढया ःवGपाला जाऊन िमळतात. (ौवणाने 

झालेल)े शाkदTान हे परोI आहे. आ�मा तर ू�यIच आहे. तो �यानानेच (िनBद�यासनाव)े अपरोI होतो. तेव{यासाठ^ �यान 

हे केलेच पाBहज.े 97 – 103. 

राजा, तू भाfयवान आहेस. तुला वैराfय झाMयाने तू उपदेशाला योfय झाला आहेस! आता तुला मोIाची ूा�ी 

िन?�तपणे होईल. मला सव" कम" अप"ण केMयाने तुझे अंतःकरण शु9 झाले आहे. �यायोगे तुझी मा�यावर ¦ढ भPp जडली 

आहे. आतां तु�याकडून िन+व"�नपणे महावाmयाचे िचंतन होईल. मग अपरोIानुभूती घेऊन तू समाधीत लीन हो. तvवTान 

?ःथर कGन, मनाचा भंग कर आ?ण वासनावन समूळ जाळन टाकू . मग तू जीवFमुP होशील आ?ण शेष ूारkध भोगनू झाल े 

कp +वदेह कैवMय पावून मा�या Gपांत िमळशील Wाची खाऽी ठेव. राजा, आतां तू महावाmयाचा +वचार कर �हणजे िन�याने 

तुला लवकरच साIा�कार होईल. 104 -108. 
 

.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यां1या ौीद�माहा��य मंथाचा बारावा अ�याय इथे पूण" झाला. तो ौीगु!चरणी सम+प"त 

असो.  

 

 



बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1

अध्याय 13 वा. 
´ÉÉCªÉÊ´É´É®úhÉ {ÉÚhÉÇ* ¹ÉbÂ÷Ë±ÉMÉÉÆSÉå EòlÉxÉ* |ÉiªÉäEòÉSÉå ±ÉIÉhÉ* iÉk´ÉÆ {ÉnùÉlÉÇ ±ÉIÉhÉ½þÒ**28** iÉÉä Ê´É¹hÉÖ +Éi¨ÉÉ 
iÉi{ÉnùÉlÉÇ* VÉÒ´É ½þÉ i´ÉÆ {ÉnùÉlÉÇ* ±ÉIÉ±Éå ªÉÉÆSÉå BäCªÉ ªÉlÉÉlÉÇ* iÉä®úÉ´ªÉÉÆiÉ +ºÉä ½åþ**29** 
 

महावा य. 
ौीद ूभूं या आ ासक बोल याने उत्सा हत झाले या अजुर्नाने नॆपणे त्यांना वंदन केले आिण 

त्यांना िवनयपूवर्क आिण भावभराने िवचारले, ‘हे महावा य कोणते आहे आिण त्याचे िचंतन कसे केले 
असतां अपरोक्षानुभतूीचा लाभ होतो ते कृपा क न मला सांगावे.’ त्यावर द ूभ ू म्हणाले, ‘ऐक! 
सामवेदांतगर्त छांदो योपिनषदांत ेतकेतूला त्याचा िपता आरुणी उ ालकाने त वाचा उपदेश केला आहे. 
त्यांत “ते (ॄ ) तूं आहेस” हा उपदेश नऊ वेळां िनरिनरा या ूकारे युि वाद क न केला आहे. हे 
महावा यच आहे. ते आतां मी तुला समजावून सांगतो. लक्षपूवर्क एकामिच ाने ऐक!  ा महावा या या 
ौवणाने, मननाने आिण ध्यानाने तलुा साक्षात्कार होईल आिण तू हा ससंारसागर त न जाशील ह  
खाऽी मनात बाळग!’ 

या ठकाणी ौीःवामी महाराजांनी ‘त तूं आहेत’ सामवेदांतील महावा य िवचारासाठ  घेतले आहे. 
एकूम ूत्येक वेदांतील एक अशी चार महावा ये आहेत. सनं्यासाौमात ूवेश करतांना गु  याच चार 
महावा यांचा उपदेश करतात. ाच महावा यांचे गरुुमखुांतून ौवण क न, पुढे ःप  केले या सहा 
िनकषांनी त्याचे तात्पयर् जाणनू त्या या मननाने िन य क न शेवट  िन दध्यासनाने त्याचा अनुभव 
घेणे हेच सनं्यासाौमाचे उ  आहे. सवर्साधरणतः या सनं्यासांत शड  आिण जानवे यांचा त्याग 
क न, घरससंाराचा त्याग क न भगवी व े धारण क न िभक्षावृ ीने िनवार्ह केला जाते त्याला 
िविव दषा  सनं्यास असे नांव आहे. घरांतच राहन ू बा  आचारांत फारसा फरक न करतां केवळ मनाने 
सवर् काम्य कमाचा त्याग कर याला िव तसनं्यास असे म्हणतात. “काम्याणां कमर्णां न्यासं संन्यास ं
कवयो िवदः। ु ” (भगव ता 18:2). ह  चार महावा ये खालीलूमाणे आहेत. 

ूज्ञान(च) ॄ  हे ऋ वेदांतगर्त महावा य आहे. (ऐतरेय उ. 3:1:3). ा उपिनषदांत जगतांतील 
इंिा द देवतांपासनू ःथावरांत सवर् चराचर जीवमाऽां या उत्प ीचे कारण, त्यां या इं ियांना सवेंदनशील 
करणारे, त्यां या इ छा, िवचार, ूवृ ी, िन य इत्याद ंची अिभव्य  करणारे चैतन्य म्हणजेच ूज्ञान 
असे ूितपादन क न, हा ूज्ञान पी आत्माच ॄ  आहे असा िस ांत मांडला आहे.  

मी (च) ॄ  आहे. हे यजवुर्दांतगर्त महावा य आहे. अिधकार  साधकां या बु त सािक्षत्वाने अहं 
म्हणनू ःफुरणारे चैतन्य (जीवात्मा) हा ‘मी’ शब्दाचा अथर्. सवर्व्यापी सि चदानंद ःवयंपूणर् परमात्मा 
म्हणजेच ‘ॄ ’. ‘आहे’ या शब्दाने दोह चे ऐ य दाखिवले आहे. 

ते तू आहेस हे सामवेदांतगर्त वा य आहे. सृ ी या पूव  आिण ूलया या नंतरह  जसे या तसेच 
राहणाढया एकमेवा तीय सि चदानंद परमात्मःव पाला ‘ते’ म्हणनू ौवण करणाढया िशंया या ःथूल 
आिण सआूम देहां या पलीकड ल चैतन्याचा ‘तू’ या शब्दाने (त्वंपदाने) िनदश केला आहे. ‘आहेस’ 
शब्दाने हे दोन्ह चा अभेद ूितपादला आहे. या वा याचा अिधक िवचार पढेु केला जाणार आहे.  
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हा आत्मा ॄ  हे अथवर्वेदांतील महावा य आहे. आप या अतंरांत ूकाशून ूतीतीला येणारा 
अपरोक्ष ‘हा’ अहंकाराने ःथूल देहाला बांध यासारखा भासणारा ‘आत्मा’च  (ूत्यगात्मा) अनुभवाला 
येणाढया सवर् जगताचे त व असलेले, परोक्ष ‘ॄ ’ आहे असा याचा अथर् आहे.   

या चार महावा यांपैक  ‘ते तू आहेस’ ा महावा याचा उपदेश द ूभूनंी कातर्वीयार्ला केला आहे. 
त्याची हा उपदेश महण कर याची तयार  म्हणजेच अिधकार आहे हे त्यांनी आधीच ःप  केले आहे. 
पण आप यासाठ  कृपाळपणे महाराजांनी ह  पूवर्तयार  कशी करायची ते ःप  केले आहेू . 1 – 5. 

  
साधनचतु य 

महावा यांचे ौवण कर यापूव  साधकाने ूय पूवर्क चार साधने जोडली पा हजेत. यां यािशवाय 
ौवण यो य ूकारे होत नाह  व झाले तर ह  त्याचा इ  प रणाम होत नाह . जिमनीत बीज पेर यापूव  
जशी ितची मशागत क न ती पेरणीला यो य करावी लागते तसेच आपले मन ज्ञाना या उपदेशासाठ  
तयार करावे लागते. त्यासाठ  ह  चार साधने अप रहायर् आहेत. 

1. िनत्यािनत्यवःतुिववेक :- आप या अनुभवाला येणारे हे जग सतत बदलत असते. 
म्हणजेच ते प रवतर्नशील आहे. ालाच अिनत्य असे म्हणतात. ाउलट ॄ  कंवा 
परमात्मःव प हे कधीह  न बदलणारे आहे, िऽकालाबािधत आहे. हा िन य होणे हे 
प हले साधन आहे. तो झाला क  जगातील तथाकिथत सखुांचे आकषर्ण कमी होते. 
जोपयत हा िन य होत नाह  त पयत जगा या ऐं िय सखुाकडे मन ओढ घेणारच. 
आत्मःव प हे िनत्य आहे हे एकदा पटले क  तेच ूा  क न घे याकडे सहज ूवृ ी 
होईल. ःव नाची अिनत्यता आप याला पटलेली असते. त्यामळेु आपण ःव नांत या 
रा यासाठ  व्याकुळ होत नाह . तसेच जगा या अिनत्यतेची, प रवतर्नशीलतेची खाऽी 
पटली क  त्यांतील सखुां या मागे धावायचे आपले मन सोडून देईल. ापासनूच 
आप याला पुढ ल दसढया साधनाची ूाु ी होऊ शकेल.  

2. इहामऽुाथर्िवराग :-  इह म्हणजे ा मनुंयलोकातील आिण अमऽु म्हणजे ःवगार् द 
परलोकातील अथर् म्हणजे इं ियांना सखुावणारे िवषय यांचा िवराग ितटकारा उत्पन्न 
होणे हे दसरे मह वाचे साधन आहेु . ालाच पतंजलींनी ानुौिवक-िवषयिवतृं णा, 
मनुंय देहात अनुभवाला येणाढया ( ) आिण ऐकून समजले या परलोकांतील 
िवषयांसबंंधी िवर  असे म्हटले आहे. हे वैरा य असेल तरच मन बा  जगतांतील 
िवषयांपासनू परावृ  होऊ शकेल. असे अतंमुर्ख मनच अतंरातील आत्म्याचे ध्यान क  
शकेल.   

3. षट्सपं ी :- शम, दम, उपरित, ितितक्षा, ौ ा आिण समाधान ा सहांची िमळन होणार  ू
सपंदा ह च साधका या मोक्षमागार्वरचे पाथेय आहे. ह  सपं ी पुरेशी गांठ ला असेल तरच 
हा ूद घर् ूवास पूणर् क  शकेल. वैरा यामळेु मनाची ओढ एकदम नाह शी होत नाह . 
वारंवार समजावूनह  ओढाळ जनावरासारखे मन िवषयांकडे धांवतच असते. त्या मनाला, 
िवषयसखु िमळव यासाठ  लागणारे क  आिण पैसे, त्यानंतरह  िमळणाढया सखुाची 
क्षणभगंरुता, प रणामी अिधकच वाढणार  इ छा आिण अतृ ता, कालांतराने त्या 
िवषयांची गोड   इत्याद  दोषांची जाणीव क न देऊन मनाचे िनयमन करणे ाचे नांव 
शम आहे. इतके क नह  बलवान इं िये मनाला न जमुानता आपाप या िवषयाकडे- 



जीभ रुचीकडे, त्वचा सखुद ःपशार्कडे, नेऽ सु पाकडे, नाक सगुधंाकडे आिण कान सरेुल 
आवाजाकडे खेचली जातातच. अशा वेळ  त्या इं ियांना आव न धरणे, काबूत ठेवणे, 
त्यांना लगाम घालणे ाचे नांव दम आहे. अशी ह  इं िये आव न धरली तर  
त्यां या ारा मन, टाक या िछिांतून गळणाढया पा यासारखे जगतांत पसरते आिण 
िवषयाकार होते. िवषयां या ा ध्यानानेच त्यांचा सगं, काम, बोध, समंोह आिण 
ःमिृतॅशं ह  ौीम गव तेत (2:61-62) अनथर्कार  परंपरा सु ं  होते. ासाठ  जगा या 
व्यवहारातनूच मन काढन घे याला ू उपरित असे नांव आहे. लौ कक जीवनांतील आकांक्षा 
कमी कर त गे यानेच हे श य होते. उपरत मनालाह  बा  जगांतील शीत-ऊंण, तहान-
भकू इत्या द ं ांपासनू होणारे दःख बळच खेचनू बाहेर आणतेु . त्यासाठ  ह  ं  सहन 
कर याचा अभ्यास म्हणजेच ितितक्षा. कसलाह  ूितकार, िचतंा कंवा आबोश न करतां 
येणार  दःखे सोसता आली तरचु  मनाची िःथरता टकवता येईल. वर ल सपं ी 
जोड यासाठ  लागणारे ूय , धैयर् आिण िचकाट  यांचा ॐोत स रु आिण शा  ु
यां यावर ल ौ ाच आहे. या गो ीचे आप याला ज्ञान नाह  ते ूा  कर यासाठ  
गु ं या सांग यावर िव ास ठेवणे भौितक शा ां या अभ्यासांतह  आवँयक असते. इथे 
तर आपण अध्यात्मासार या सआूम िवषयाचा िवचार कर त आहो. अलीकड या काळांत 
ौ ेला अधंौ ा म्हणनू हणिव याची तथाकिथत बुि वा ांना सवंयच असते. ौ ा कधीच 
डोळस असू ंशकत नाह . डोळस असते ते ज्ञान! त्यामळेु डोळस आिण आंधळ  असे 
ौ ेचे वग करण हाःयाःपद आहे. अधंौ ा हा शब्द superstition या आं ल शब्दाचा 
अनुवाद म्हणनू ढ झाला. िभ न धमरू् सारक बायबलवर ल ौ ेला faith आिण 
परधम यां या ौ ेला superstition म्हणायचे. आम या बुि वा ांनी फारसा िवचार न 
करतांच त्याचे भाषांतर अधंौ ा असे केले. ौीम गव तेत ौ ेचे साि वक, राजिसक 
आिण तामिसक असे ूकार सांिगतले आहेत.(17:2-6). या िवषयाचा आपण पूव  िवचार 
केला आहेच. या ठकाणी ौीगरुुवचनावर आिण धमर्शा ावर ूत्यक्ष ज्ञानाूमाणे 
असणाढया िव ासाला ौ ा म्हटले आहे. आहे त्या प रिःथतीत मन सतंु  ठेव याला 
समाधान म्हटले आहे. “जशैी िःथित आहे तैशापर  राहे। िच ीं अस  ावे समाधान।।” 
ा सतं एकनाथमहाराजां या वचनाूमाणे अनुकूल आिण ूितकूल परिःथतीत िच ाला 
चंचलता न येऊं देणे ालाच समाधान म्हणावे. समाधान शब्दाचा दसराह  अथर् केला ु
जातो. िच  सम्यक ् (स)ं म्हणजे उ म र तीने आत्मःव पांत िःथर कर यालाह  
(आधान) समाधान म्हणतात. दोन्ह  अथानी समाधान हे वर ल पांच सपं ी या ाराच 
िमळवतां येईल. समाधान ह च सवर्ौे  सपं ी आहे असे समजायला हरकत नाह . वर ल 
पांच साधनांचे साध्य हे समाधानच आहे.  

4. ममुकु्षा : - ससंाराची प रवतर्नशीलता जाणनू ‘पुनरिप जननं पनुरिप मरण,ं पुनरिप
जननीजठरे शयनम’् अशा जन्ममरणां या फेढयांचा कंटाळा येणे, ा द  चबांतून ु
सटु यासाठ  उतावीळ होणे ाचे नांव ममुकु्षा म्हणजेच मोक्षाची इ छा होय. मोक्ष 
म्हणजे सवर् दःखांची आत्यिंतक िनवृ ीु ! हे कुणाला नकोसे वाटेल? तर ह  
जन्मजन्मांतरां या कमार्ने मनांत जमा झाले या दःखमलूु क वासनां या मागे धांवणाढया 
जीवाला आप या अतंरांतच असलेला सखुाचा ठेवा गवंसतच नाह . वर उ लेिखलेले 
वैरा य, शम, दम इत्या द गणुांचा प रपोष झाला क  िवषयवासनांची झांपड थोड  उतरते, 

  



या ससंारांत ‘सखु जवापाडे’ आहे आिण दःख माऽ पवर्ताएवढे आहे याची जाणीव होऊं ु
लागते आिण मगच त्यांतून सटु याची इ छा – ममुकु्षा वाढ ला लागते. ूथम ती मदं 
असते. शा ाद ंचे ौवण, वाचन, अभ्यसन के याने ती मध्यम होते. या अवःथेत ममुकु्ष ु
ससंारांत राहनच सत्कमर् आिण उपासना यांचे अनु ान करतोू . परमे र  कृपेने त्याला 
सत्सगं घडतो आिण स ु ं ची भेट होते. त्यां या कृपेनेच ममुकु्षा तीोतर होते. घराला 
आग लाग यावर घराचा मालक जसा अगंावर या कपड्यािनशी जीवा या आकांताने बाहेर 
पडतो तसा हा ममुकु्ष ु ीपुऽधना द सोडून स ं ना शरण जातोु . हे ज्ञानमागार्वर ल चौथे 
साधन आहे. अशी ह  चार साधने अगंांत बाणली क  त्या साधकाला स ं कडे जाऊन ु
महावा यांचे ौवण कर याचा अिधकार ूा  होतो. 6 – 10.  

गु पस ी 
अशा अिधकार  पुरुषाने मागील अध्यायात वणर्न के याूमाणे शब्दज्ञानाने आिण ॄ ानुभवाने 

सपंन्न अशा शांत, िन र छ आिण दयाघन स ं ना शरण जावेु . आप या ज्ञानाचा, लौ कक संप ीचा 
आिण मोठेपणाचा ताठा सोडून त्यांचे पाय धरावेत. अत्यंत नॆभावाने, आदराने त्यांना सा ांग 
नमःकार करावा. त्यांची ूसन्नता सपंादन करावी आिण मदृ वाणीने त्यांची ूाथर्ना करावीु . “हे 
शरणागतबंधो! करुणासागर गरुुमहाराज! ा दःुतर ससंारसागरात बुडणाढया मला द नाला, आपण 
आप या दयािर् कटाक्षांनी मा यावर कृपा पी अमतृाची वृ ी क न माझा उ ार करावा. ा ससंार पी 
वना नीने मी चोह  बाजूंनी वेढला गेलो आहे. मा याच पापांचा झझंावात ा आगीला भडकवीत आहे. 
दसरा कोणीह  मला वांचिवणाु रा मला दसत नाह . भयमःत होऊन मी आप याला शरण आलो आहे. 
माझे ा मतृ्यूपासनू आपण रक्षण करा! (िववेकचूडामणी:37)  हे स रोु , हा भवसागर मी कसा त न 
जाईन? त्यासाठ  काय उपाय आहे? मी काय क ं  त्यासाठ  आपणच मला मागर्दशर्न करावे. ” अशा त्या 
ससंारतापाने त  झाले या, आप याला शरण आले या ममुकु्षकूडे कृपापूणर् ीने पाहन स  त्याला ू ु
अभय देतात. “हे िशंया िभऊं नकोस. भवसागराला तर याचा उपाय मी तुला सांगतो. वेदांताचे तात्पयर् 
जाणनू त्याचा िवचार के याने ा ससंारांतील दःखांचा िनःशेष नाश होतोु .” मग स  त्याु ला 
वेदांतावा यांचा उपदेश करतात. त्याचे ौवण के याने हा जीवदशे या ॅमाचा - ससंारमलूक 
अध्यारोपाचा नाश होतो.  11 – 14. 

षिड्लंगतात्पयर्महण 

हे ौवण करतांना त्यांचे तात्पयर् यथाथर्पणे कळ यासाठ  शा ाने सांिगतले या सहा िलगंांचा – 
िनकषांचा उपयोग केला पा हजे ह  सहा िलगें अशी आहेत. 1 ={ÉGò¨ÉÉä{ÉºÉÆ½þÉ®ú, 2 +¦ªÉÉºÉ, 3 +{ÉÚ́ ÉÇiÉÉ, 4 
¡ò±É, 5 +lÉḈ ÉÉnù आिण 6 ={É{ÉkÉÒ, ा िलगंांचे ःप ीकरण “ते तू आहेस ” हे महावा य या छांदो य 
उपिनषदातले आहे त्या या आधारे केले आहे. हे सामवेदांतगर्त उपिनषद आहे. त्या या पांचव्या 
अध्यायात अरुणाचा पुऽ उ ालकाने आप या ेतकेतू नांवा या मलुाला केलेला उपदेश आला आहे. बारा 
वषा या ेतकेतूला उ ालकाने वेदाभ्यासासाठ  गुरुगहृ  पाठिवले. ितथे बारा वष अध्ययन क न जेव्हां 
तो अभ्यास पूणर् क न घर  आला तेव्हां त्याला आप या िव ेचा गवर् झालेला पाहन त्या या व डलांनी ू
त्याला बोलावून िवचारले, “अरे ेतकेतू! तू ःवतःला इतका िव ान समजतोस तर मला सांग क  या 
योग न िशकलेलेह  कळते, न जाणलेलेह  समजते आिण न अनुभवलेलेह  अनुभवाला येते असे ज्ञान त ू
िमळवलेस काय?  ” यावर ेतकेतू म्हणाला,”असे कसे असूं शकते?” तेव्हां त्याचे िपता म्हणाले, “असे 
पहा बाळा, माती या एका ढेकळाचे ज्ञान झाले क  मातीपासनू झाले या सवर् पदाथाचे ज्ञान होते ना? 



मातीपासनू बनवलेले गाडगे असो, वेळणी असो वा बाहली असोु , फ  आकार वेगळाले असतात. असते 
ती केवळ मातीच! सोन्याचा हार, अगंठ  वा मिूतर् करतात; पण ती सोन्यालाच पानुसार वेगवेगळ  
नांवे दलेली असतात. त्यांतील त व सवुणर्च असते. मी तुला िवचारलेले ज्ञान हे असेच असते. जे एक 
त व जाण याने हे सवर् नाम पात्मक जगत जाण यासारखे होते ते त ू िशकलास काय? ” ेतकेतूने 
आप या आदरणीय गरुुजनांनी हे ज्ञान आप याला िशकवले नस याचे सांगनू अत्यंत नॆपणे ूाथर्ना 
केली क  “हे पू य िपताजी, कृपा क न मला हे ज्ञान आपण ा” अशी ूाथर्ना केली. “ठ क आहे,” असे 
म्हणनू िपताजींनी त्याला सांग यास आरंभ केला. 

1. उपबम आिण उपसहंार :- “बाळा, आरंभी केवळ हे सत होते् . एक स ःतूच काय ती 
होती. दसरे कांह च नव्हतेु .” त्या स ःतूपासनूच हे सवर् जग िनमार्ण झाले. हा उपबम 
होय. ा सवर् जगाला व्यापून असणारे सआूम त व सत्यच आहे, तोच आत्मा आहे आिण 
ते तूं आहेस, असा िनंकषर् अध्याया या अतंीं काढला आहे. तोच उपसहंार. याव न या 
एका सत्यापासनू जग िनमार्ण झाले त्याच परमत वांत ते लय पावते असे तात्पयर् 
उपबम आिण उपसहंार या दोह नी िमळन होणाढया प ह या िलगंाने ू (िनकषाने) िनघते. 

2. अभ्यास :- अभ्यास म्हणजे ‘ते तू आहेस’ कंवा ‘मी ॄ  आहे’ याची पयार्याने पनुः पुनः 
आवृ ी करणे. आरुणीने या ठकाणी नऊ अभ्यास सांिगतले आहेत.  
अ. “अन्नािशवाय जीव फार काळ जगू ं शकत नाह . त्यासाठ  ा शर राला अन्नमय 

म्हटले आहे. अन्न जलापासनू होते. जलाचा उगम तेजात आहे आिण तेजाचे मळू 
हेच सत आहे् . अशा र तीने ा सवर् जीवांचे मूळ सत म्हणजे ॄ च आहे् . हे ॄ च 
त्यांचा आधार आहे आिण तीच त्यांची परमगित आहे. हे सौम्या, तेच तू आहेस.”  
हा एक अभ्यास झाला. 15 – 20 

आ. “पूवकडे वाहणाढया वा पि मेकडे वाहणाढया न ा शेवट  सागरालाच िमळतात आिण 
एकदा सागराला िमळा या क  ह  गोदावर , ह  कृंणा, ह  कावेर  अशा ओळखतां येत 
नाह त. त्या सागरच होतात व त्यांचे त्यांनाह  वेगळेपणाचे, आप या नाम पांचे भान 
रहात नाह . त्याच ॄ ापासनूच उ वलेले ा असं या जीवांना त्याची जाणीव नसली 
तर  वाघ, िसहं, लांडगे, कडे, मुं या इत्याद  जीव आिण हे सवर् जगत यांचे मळू तेच 
सआूमतर परमत व आहे. हे सौम्या, तेच तू आहेस.”   

इ. “आणखी असे पहा मधमाशा िनरिनरा या झाडांचा आिण फुलांचा रस गोळा क न 
त्याचा मध बनवतात. मग त्या रसांना िनवडतां येत नाह . तसेच सवर् जीव अतंी 
ॄ ात लीन झाले क  ते ॄ मयच होतात. तेव्हां त्यांना ःवतःला कंवा इतरांना 
त्यांची वेगवेगळ  ओळख पटत नाह . सवर् ॄ च होतात. हे सौम्या, तेच त ूआहेस.” 

ई. वडा या फळाचे बीज अितशय सआूम असते. फळ फोडून पा हले तर ते दसतसु ा 
नाह . पण यो य जमीन, आवँयक पाणी आिण अनुकूल ऋतु िमळतांच ते वाढ ला 
लागनू त्याचाच िवशाल वटवकृ्ष होतो. त्याचूमाणे स ॄ  सपंूणर् जगाचे सूआम 
आ दकारण आहे. हे सौम्या, तेच तू आहेस.   

उ. “आतां पाचवा ांत ऐक. समिुा या पा यापासनू काढले या िमठाचा खडा पा यात 
सोडली तर त्याचा मागमसूह  रहात नाह ; पण पा याला खारट चव येते.  
त्याचूमाणे ा जगाचे आ दकारण स ॄ  दसत नसले तर  सग या चराचर सृ ीत 
व्या  आहे हे सौम्या, तेच तू आहेस.”  



ऊ. “मो या झाडाची फांद  तोडली तर तेवढ  फांद च िनज व होऊन सकुते. झाड माऽ 
टवटवीत राहते. जीव शर रांतून िनघून गेला तर शर र पांच महाभतूांत लीन होते. 
जीव माऽ कधीच मरत नाह . तो ॄ प अस याने त्याला जन्ममरणा द िवकार 
नाह त. हे सौम्या, तेच त ूआहेस.” 

ऋ. “एका माणसाला चोरांनी फलवून नेले आिण दर देशांत नेऊनू , त्याचे हात-पाय-डोळे 
बांधून िनजर्न ूदेशांत नेऊन सोडले. त्याचा आरडा-ओरडा ऐकून कुणी वाटस  ितथे 
आला. त्याने त्याला सोडवले आिण त्या या देशाची वाट दाखिवली. मग तो बुि मान 
माणसू त्या दशेने वाटचाल क न आप या घर  प चतो. मोक्षमागार्चेह  तसेच आहे. 
सवर्च जीव मायापाशांत ब  असनू ज्ञान ीने विंचत आहेत. त्यांत याला मोक्षाची 
इ छा होते तो आध्याित्मक, आिधभौितक आिण आिधदैिवक तापांनी भाजनू स ं ना ु
शरण जातो. ते गरुुनाथ करुणािर् होऊन त्या या बु वरचे मायेचे आवरण काढतात 
आिण त्याला मोक्षाचा मागर् दाखिवतात. मग तो साधक सि ं याच कृपेने त्यांनी ु
दशिवर्ले या वाटेने चालनू, आपले मळू ःव प जे स ॄ  ते पावतो. हे सौम्या, तेच 
तू आहेस.”  ‘स वांचोनी सांपडेना ु (मु ची) सोय (वाट)’ ःप  करणारा हा सातवा 
अभ्यास आहे. 

ऌ. “मतृ्युश येवर पडले या रु णाला पहायला त्याचे आ , इ  येतात आिण त्याला 
िवचारतात ’मला ओळखले का?’, ’मला ओळखले का?’ कांह  काळ तो त्यांना 
ओळखतो आिण तसे बोलतोह . मग जेव्हां त्याचा आवाज (आिण इतर इं िये) मनांत 
लीन होतो तेव्हां तो त्यांना ओळखत असला तर  तसे सांगू ंशकत नाह . नंतर त्याचे 
मन ूाणात लीन होते आिण तो त्यांना ओळखूहं  शकत नाह . पुढे ूाण तेजांत लय 
पावतो आिण शेवट  तेज परमात्मःव पी िमसळन जातेू . मग कोण कुणाला 
ओळखेल? बायका-मलेु, नातेवाईक आकरोश कर त त्याला बोलावतात तर  त्याची 
फरलेली ी कांह  परत येत नाह . त्याचूमाणे योगाभ्यास करणाढया साधकाचे 
भान जाते, इं िये िच ांत लीन होतात, िच ाचा िवलय ूाणात होतो, ूाणाचा तेजात 
आिण तेजाचा परमात्मःव पांत! अशा ूकारे तो योगी ॄ प होऊन जातो. त्यावेळ  
त्याला जगाचेचच भान नसते तर मग तो कुणाला कसा ओळखेल? मतृ्यूकाळ  
आत्मःव पांत लीन होऊन जगाला िवसरलेला जीव परत जन्म-मरणा या चबांत 
फरतोच. पण अभ्यासाने आत्मःव पांत िवलीन होऊन जग िवसरले या यो याला 
पुनजर्न्म नसतो. तो या जन्ममरण पी ससंारांतून मु  होतो. अशा र तीने जगा या 
मळुाशी असलेले सवर्व्यापी सआूम त व हे आत्मःव पच आहे, आिण हे सौम्या, तेच 
तू आहेस!” 

ऍ. आतां योगाभ्यासाने आत्मलीन होणारा योगी आिण मतृ्यूमळेु आत्म्यापयत प चणारा 
जीव यांतील फरक आरुणीने ःप  केला आहे. “राजाचे दत चोर चा आरोप ू
असले याला ध न नेतात. तो आपण चोर  के याचे मान्य कर त नाह . मग त्याला 
तापलेला शूल हातांत ध न दव्य करायला सांगतात. त्या त  शूलाने त्याचा हात 
भाजला तर त्याला िशक्षा होते. हे त्या या पापाचे फळ असते. पण तो जर खरा चोर 
नसेल तर सत्यते या ूभावाने त्याचा हात भाजत नाह . तसेच आत्मज्ञाना या 
ूभावाने अहंकाराचा त्याग क न िनरिभमानी आिण िनिलर्  झालेला साधक यमा या 



दंडापासनू मु  होतो आिण इहलोक आिण परलोक या दोन्ह तून सटुन जातोू . सवर् 
जगा या मळुाशी तेच सआूम आत्मत व आहे. हे सौम्या, तेच तू आहेस. ”  

अशा ूकार या नऊ अभ्यासानी तू ॄ  आहेस हाच उपदेश अभ्यासका या मनावर 
ठसवला आहे. हे सवर् अभ्यास िमळन दसरे िलगं झालेू ु . 21 - 54 

3. अपूवर्ता :-  आप या होणारे ज्ञान हे चार ूकारे होते. आप या इं ियां ारा ूत्यक्ष 
पा हलेले, ऐकलेले, ःपिशर्लेले, चाखलेले कंवा हगलेले आप याला जाणवतेु . ाला ूत्यक्ष 
ूमाण असे म्हणतात. हे ॄ  इं ियांना गोचर नाह . त्यामळेु ते जाण याला ा ूत्यक्ष 
ूमाणाची उपयोग नाह . कांह  वेळा ूत्यक्ष ूमाणाने न जाणतां आलेले तकार्ने कळते. 
उ हरणाथर् अि न ूत्यक्ष दसला नाह  तर  त्या याच अशंात्मक िनघाले या धुराने 
त्याचे अनुमान करतां येते. हे दसरे ु अनुमान ूमाणह  आत्म्याला जाण यास असमथर् 
आहे. कारण आत्मा िनरंश आहे. कांह  वेळां अनुभवा या कके्षत न येणाढया वःतूचे ज्ञान 
ित यासार या वःतू या साम्याने क न घेतां येईल. पण ॄ ासारखी दसर  वःतुु  
ऽैलो यांत कुठेह  नस याने हे ितसरे उपमान ूमाणह  तोकडेच ठरते. ा तीनह  
ूमाणां या कके्षत ॄ  बसत नाह . त्या या ज्ञानासाठ  वेदांतवा य हेच एक ूमाण आहे. 
त्यालाच आ वा य कंवा शाब्द ूमाण असे म्हणतात. हे वर ल तीन ूमाणांनी होणाढया 
विृ ज्ञानाहन िवलक्षण असतेू . ह च ॄहमाची अपूवर्ता आहे. हेच तात्पयर्िन याचे चौथे 
िलगं आहे. 55 – 58. (बमशः 
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1 
अध्याय 13 वा. (बमशः) 

´ÉÉCªÉÊ´É´É®úhÉ {ÉÚhÉÇ* ¹ÉbÂ÷Ë±ÉMÉÉÆSÉå EòlÉxÉ* |ÉiªÉäEòÉSÉå ±ÉIÉhÉ* iÉk´ÉÆ {ÉnùÉlÉÇ ±ÉIÉhÉ½þÒ**28** iÉÉä Ê´É¹hÉÖ +Éi¨ÉÉ 
iÉi{ÉnùÉlÉÇ* VÉÒ´É ½þÉ i´ÉÆ {ÉnùÉlÉÇ* ±ÉIÉ±Éå ªÉÉÆSÉå BäCªÉ ªÉlÉÉlÉÇ* iÉä®úÉ´ªÉÉÆiÉ +ºÉä ½åþ**29** 
 
4. फल :- ा वेदांत ानाने जीव आपले सत्य ःव प जाणतो. ा सत्यःव पाच्या ानाने तो सवर् 
दःखांचे मळू असणाढया जन्ममरण पी ससंारचबांतून सटुतोु . अशा रीतीने ानी आभािसक 
जीवदशेपासनू वेगळा होऊऩ आपल्या आनंद प आत्म्यात कायमचा िःथरावतो. हेच तात्पयर् जाणण्याचे 
पांचवे िलगं आहे.  
5. अथर्वाद :- ूितपा  िवषयाच्या सबंधंांत त्याचा ौोत्याशी, म्हणजेच जीवाशी तसेच जगताशी असलेला 
सबंंध ःप  करणारी िवधाने म्हणजे अथर्वाद असे साधरणपणे म्हणता येईल. ांचाही तात्पयर्िनधार्रणात 
मह वाची भिूमका आहे. या उदाहरणात सात अथर्वाद दशर्िवले आहेत.  
 अ. उत्पि  :- सवर् चराचर सृ ीचे आ दकारण ॄ  आहे. आपण मागच्या लेखांत पा हल्याूमाणे 
ॄ च या जगाचे िनिम  आिण उपादान कारण आहे. ॄ ाच्याच सकंल्पाने आिण ॄ ापासनूच िव ाचा 
उ व होतो.  
 आ. िःथित :- ते ॄ च या जगताचे अिध ान आहे. एकमेव सत वःतु ॄ  आहे् . त्या ॄ ावरच 
जगग भासते. ॄ च नसते तर हे जग भासले नसते. सायंूकाशांत दोरीच नसती तर सापाचा भास 
झाला नसता. जसे त्या खढया दोरीच्या आधाराने खोटा साप दसतो तसेच ॄ ाच्या अिध ानाने 
जगदाभास पसरला आहे. 
 इ. लय :- आिण त्याच्यातच ा जग अतंी िवलीन होते. दोरीचे ान झाले क  साप आपोआपच 
नाहीसा होतो. तसेच ॄ ाचे ान झाले क  जगदाभास मावळतो.  
 ई. ूवेश – पंचभतूांचा गोळा असलेला ा जड पंचकोशात्मक शरीराला चेतिवण्यासाठ  
चैतन्यमय ॄ ालाच त्यांत ूवेश करावा लागतो. सवर्ऽ व्यापक, देश-काला द पिरच्छेदर हत ॄ ाचा 
शरीरात ूवेश कसा होऊं शकेल? अशी शंका साहिजकच उ वते. ा शंकेचे समाधान आरशांत कंवा 
पाण्यात िबंब जसे ूितिबंब पाने ूवेशते तसे हे आहे. त्यावर ॄ ाला आकार कंवा प नाही तर त्याचे 
ूितिबंब कसे होते असा दसरा ू  पडतोु . तर हे चैतन्याचे लोहचुबंकासारखे ूरोचन (Induction) 
समजावे. िनकटच्या लोहा द चुंबक य धातूंत चुंबक ूवेश करतो असे म्हणण्यासारखेच ते आहे. आपली 
सवर् इं ियें ॄ ाच्याच चैतन्याने सक्षम होतात. डो यांना पहायला, कांनांना ऐकायला, नािसकेला 
हंगायलाु , रसनेला चाखायला, हातांना देण्याघेण्याला, पायांना चालायला इत्या द सवर् इं ियांना त्यांचे 
त्यांचे कायर् करण्याचे साम यर् हेच शरीरात ूिव  झालेल्या ॄ ाचे ःव प आहे. आपल्याला आपल्याच 
भाषे समजनू देण्याचा हा वेदांचा खटाटोप आहे. त्यांत भाषेच्या मयार्दांमळेु ा शंका िनमार्ण होतात.  
 उ. िनयमन :- ा सवात ूवेश क न त्यांचे िनयमन म्बणजेच िनयंऽण ॄ च करते. हा पाचवा 
अथर्वाद.   

ऊ. पदाथर्शोधन :- वर पा हलेल्या महावा यांच्या पदांचा अथर् शोधणे त्याचे मनन करणे याला 
पदाथर्शोधन असे म्हणतात. ‘ते तूं आहेस’; ा वा यात तीन पदे आहेत, “ते”, “तू” आिण “आहेस”. 

यांतील ूत्येकाचा िवचार क न अथर् समजनू घेतला ा महावा यांचे लआय ॄ  आहे हे कळते.  
                                                 
यमन1 Email ID: Vasudeo@gmail.com 
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ऋ. फल :- ॄ ानाने सवर् कामना पूणर् होतात आिण अतंी िनखळ मोक्षाचा लाभ होतो, हे फल. 
या सात अथर्वादांचे िमळन पांचवे िलगं होतेू . फल ा चौ या िलगंाची गणना इथे अथर्वादातही 

केली आहे. 59 – 67. 

6. उपप ी :-  उपप ी म्हणजे तकर् . मातीचा घडा होतो. घडा होण्यापीव  ती माती असते. घडा 
फडल्यावर पुन्हा तो मातीच होतो. मधल्या काळांतही तो घडा मातीनेच व्यापलेला असतो. 
सरुुवातीला पा हल्याूमाणे, माती एकदां जाणनू घेतली क  सवर्च मातीचे पदाथर् 
जाणल्यासारखेच आहेत. िनरिनरा या आकारांना अनुस न आपण त्याच मातीला सरुई, 
रांजण, बाहलीु , खेळणी अशी िनरिनराळी नांवे देतो खरे; पण ते सवर् मातीचेच िवकार आहेत. 
त्याचूमाणे ा जगांतील सवर् पे, पानुसार त्यांची नांवे वेगळी असली तरा, एका ॄ ाचेच 
िवकार आहेत. ही उपप ी हे तात्पयार्वधारणेचे सहावे िलगं आहे. 68 – 71. 

वा यिववरण. 
या सहा िनकषांच्या आधारे ौवण करावे. त्यायोगे ॄ  आहे क  नाही? ॄ  एक आहे क  अनेक? 

इत्या द सशंयांचे िनराकरण होते. आतां आपण “ते त ूआहेस” या महावा याचे िववरण समजनू 
घेण्याचा ूय  क  या. या वा यात तीनच पदे आहेत. त्यांतील ितसरे पद हे प हल्या दोन पदांचे 
ऐ य दशर्िवते. त्यामळेु यांत ती दोनच पदे समजनू घेण्याची आवँयकता आहे. यांपकै  ‘ते ’ या पदाचा 
(तत्पदाचा) अथर् परॄ  असा आहे आिण ‘तू’ या पदाचा (त्वंपदाचा) अथर् ूत्यक ॄ  असा केला ्
जातो.  

त्वंपदाथर् :- ‘तू’ म्हणजे ौवण करणारा. जो ःवतः उपिःथत आहे. मीपणाने अनुभवाला येणारा 
म्हणजेच अपरोक्ष आहे. ालाच ूत्यक ् म्हणजे अतंःःथ ॄ  असे म्हणतात. हा पंचकोशात्मक देहाच्या 
आंत राहतो. मन आिण बु ी यांच्या वृ ींना, पयार्याने ःथूल देह, कम िय आिण ानें ियांच्या 
व्यापारांना हा जाणतो, पाहतो. ा ःथूल आिण सआूम देहाच्या जड घटकांचा, उपाधींचा हाच चतैन्यमय 
साक्षी आहे. त्यांच्याशी तो अहंकाराने जोडला गेलेला आहे. म्हणजेच तो या सवाचा अिभमानी आहे. 
ा सवाच्या बया ‘मी’ केल्या आहेत असे समजतो. असे असले तरी घटा द जड पदाथाना पाहणारा 

(ि ा) हा त्यांच्याहन वेगळा असतोू , तसाच हा ि ा कंवा साक्षी ा ःथूंल, सआूम आिण कारण देहांहन ू
वेगळा आहे. तोच ‘तू’ या पदाचा अथर् आहे.  

जीवाला ीपुऽा दक िूय असतात. पण त्यांच्यािवषयी वाटणारे ूेम त्यांच्या योगाने ःवतःला 
होणाढया सखुामळेुच असते. िवचार केल्यावर हे लक्षात येऊ शकते क  सवर् िूय वःतूंचे ूेम अतंतः 
ःवतःवरचेच - आत्म्यावरचेच ूेम असते. आत्म्याच्या आवडीनेच सवर् कांही िूय होते अशा अथार्च्या 
वेदवा याचे हेच ममर् आहे. हा ‘िूय’ आत्माच ‘तू’ या पदाचा अथर् आहे. यामळेुच ‘मी असावे’ ही 
मनाची सहज आिण ढ ूवृ ी असते. देह सटुला तरी हे ःवतःवरचे ूेम सटुत नाही.  

आपण पूव च्या लेखांत पा हल्याूमाणे जामत अवःथेतील क्षणोक्षणी बदलणारे मनाचे सकंल्प 
आिण िवकल्प तसेच बु ीचे िववेक आिण िन य जाणणारा, ःव नावःथेत आपणच आपल्या िच ांत 
िनिमर्लेल्या आभािसक सृ ीत रमणारा आिण झ पेत अ ानात गढन आनंदाचा अनुू भव घेणारा सवर् 
अवःथांचा साक्षी हाच ूत्यगात्मा आहे. हाच ‘तू’ या पदाचा अथर् आहे.  

ःथूल आिण सआूम देह, ानें ियें आिण कम िये हे सवर् पंचमहाभतूांपासनू झालेले जड पदाथर् 
आहेत. ांचा चेतन िनयंता (controller) म्हणजेच ‘तू’ या पदाचा अथर् आहे. त्याला या सवाचा बोध 
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म्हणजे ान आहे. तो ा सवाना फ  पहात असतो. म्हणनू तो साक्षी आहे. त्यांच्या व्यापारांशी, 
मनाच्या सकंल्प-िवकल्पाशी, बु ीच्या िन याशी, इं ियांच्या बयांशी वा िवषयसेवनाशी, याचा कांहीच 
सबंंध नसतो. तो केवळ साक्षी आहे. अगदी िनिलर् पणे तो यांच्याकडे बघत असतो. तो अकतार् आहे 
आहे. तसेच ा व्यापारांतून होणाढया सखुदःखांचा त्याच्यावर कांही पिरणामही होत नाहीु . म्हणजेच तो 
िनिवर्कार आहे. ा सवर् जड उपाधींना त्याच्या चैतन्यानेच क्षमता येते. पण तो त्यांच्यापासनू अिल  
आहे, अःपृ  आहे. जसे सवर् जग सयूार्च्या ऊजवरच चालते. पण सयूार्चा न तसा सकंल्प असतो न 
त्याचे सखुदःख असतेु . सयूर् आपल्या ःवभावानुसार ूकाश आिण ऊजार् यांची उधळण करीत 
आकाशमागार्ने जातो. मग त्याच्या ऊजने वाळवंट तापो, पाण्याची वाफ होवो, वनःपतींचे हिरिव्य वाढो 
वा वनांत अि न पेटो. ा कशाचे त्याला कांही वाटत नाही. तसाच हा त्वंपदाथर् अिल  असतो. यालाच 
कूटःथ असेही म्हणतात. कूट म्हणजे ऐरण. ऐरणीवर घणाच्या आघाताने अनेक हत्यारे घडतात. पण 
ऐरणीवर ितचा कांहीच पिरणाम होत नाही. तसेच या ूत्यक ॄ ाच्या अिध ानाने जीवाचे्  सवर् व्यापार 
होतात. पण त्याच्यावर कांही पिरणाम होत नाही. 

असा हा देह, इं िये, मन आिण ूाण यांच्याहन िवलक्षणू , िनिवर्कार, साक्षी, िूय, आनंद प, 
चैतन्यमय, बोध प असा ूत्यगात्मा ‘तू’ या पदाचा अथर् आहे. हा ूत्यगात्मा म्हणजे मलीनस व 
मायेत पडलेले परमात्म्याचेच ूितिबबं आहे. ा जीवात्म्याच्या  ानशि , बयाशि  आिण वःतुशि  
मयार् दत आहेत. म्हणजेच हा ःवल्प , परतंऽ आिण पिरिच्छन्न आहे. 72 - 82 

तत्पदाथर् :- तत म्हणजे ते् . जे इथे नाही ते. जे ूत्यक्ष अनभुवाला येत नाही ते. ालाच परोक्ष 
असे म्हणतात. ा पदाचा अथर् यथाथर्तेने जाणला क  सवर् अनथर् आिण त्यांचे कारण हा आभािसक 
ससंार मळुापासनू न  होतात. हा एकच एक आहे. ाच्याहन वेगळे सवर् आभासात्मक आहेू . हा चांगला 
समजनू येण्यासाठ  ूथम त्याच्यापेक्षां वेग या भासणाढया सवर् गो ी बाजलूा साराव्या लागतात. 
ालाच अत व्यावृ ी – जे तत नाही त्या सवाचे िनराकरण् , असे नांव आहे. अशा रीतीने िच  
जगदाभासातून काढन अतंमुर्ख क नू , वेदांनी िविधमखुाने िनदश केलेल्या तत ्(ॄ ) पदाथार्वर कें ित 
करावयाचे आहे. िविधमखु म्हणजे ॄ  कसे आहे त्याचे िवधान. अशा रीतीने िन दध्यासन केले क  
साधक ःवतःच ॄ प होतो. 

हा सवर्व्यापी परमात्मा (िवंण)ु ससंारधमानी र हत आहे. तो ःथूल नाही क  सआूम नाही; तो 
डो यांनी पाहतां येत नाही, कानांनी ऐकतां येत नाही, िजभेने चाखतां येत नाही. तो सवर् इं ियांच्या 
अतीत आहे. िनरितशय आनंद हेच त्याचे ःव प आहे. तोच िऽकालाबािधत सत्य आहे आिण तोच सवर् 
कांही जाणणारा आहे. हाच सिच्चदानंद परमात्मा अपिरिच्छन्न आिण सवर्व्यापक आहे. ही 
त्याची ःव पलक्षणे होत.  

तोच सवर्शि मान, सवाचा ई र आिण सवर्तंऽःवतंऽ आहे. याला जाणले क  सवर् जाणल्यासारखे 
होते. तोच आपल्या माया नांवाच्या श ने हे जग िनमार्ण करतो, धारण करतो आिण न  करतो. ा 
आभासात्मक िव ाचा तोच आधार (अिध ान) आहे. या चराचर सृ ीतीतल सवर् जीवांच्या शरीरांत ूवेश 
क न (त्यांच्यात ूितिबंिबत होऊन कंवा त्यांना भा न) त्यांना चेतिवणारा आिण त्यांचे िनयमन 
करणारा हाच तत्पदाथर् होय. त्यांच्या सवर् चांगल्या-वाईट कमाची तसतशी फळे हाच तत्पदाथर् देतो. 
पण हा ःवतः माऽ त्या कमापासनू अिल  असतो आिण म्हणनूच िनिवर्कार असतो. जगाच्या उत्पि -
िःथित-लय-ूवेश-िनयमन इत्यादीशी सबंंिधत लक्षणांना तटःथलक्षणे असेही म्हटले जाते. कारण 
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जगत आिण ससंार अखडैंकरस परमात्म्याच्या ठकाणी होणारे आभास आहेत. अध्यासात्मक आहेत. 
अधंारांत दोरीवर भासणाढया सापाचा जसा दोरीशी सबंंध नसतो तसाच जग आिण ससंार यांच्याशी 
परमात्म्याचा सबंंध होऊंच शकत नाही. असा हा िनत्य, सिच्चदानंदःव प, अमतृाच्या झढयासारखा 
तत पदाथर् आहे् . 83 -  91 

लक्षणा :-  त्वंपद म्हणजे जीवात्मा आिण तत्पद म्हणजे परमात्मा ांचे सकृ शर्नी कळणारे अथर् 
आपण सकें्षपाने वर पा हले. यांना वाच्याथर् अशी पािरभािषक सं ा आहे. या दोन्हींच्या वाच्याथार्त 
खूपच अतंर दसते. असे असतांना महावा याने ‘अिस’ पदाने यांचे ऐ य कसे दाखिवले हा ू  
साहिजकच उभा राहतो. याव न सकृ शर्नी जाणवणारा वाच्याथार्पेक्षा वेदांना अिभूेत असणारा मु य 
अथर् – लआयाथर्, वेगळाच असला पा हजे असा िनंकषर् िनघतो. अशा ठकाणी लआयाथार्चा बोध 
होण्यासाठ  उपयोगांत येणाढया िवचारप तीला लक्षणा असे म्हणतात. आपल्या िनत्याच्या व्यवहारातही 
आपण लक्षणेचा उपयोग करीत असतो. उदाहरणाथर् कुणी एखा ाला “फार शहाणा आहेस” असे म्हटले 
तर ते श दशः तसे नसते हे लक्षात यायला फारशा शहाणपणाची गरज नसते. इथे शहाणा हा अथर् 
सोडून ायचा असतो आिण ‘वेडा’ असाच अथर् यायचा असतो. या लक्षणेत वाच्याथर् असा टाकून 
वेगळाच अथर् िनघतो ितला जहत ्(टाकणे) लक्षणा असे नांव आहे. सिंध होऊन ही जहल्लक्षणा होते. 
हचे पारंपिरक उदाहरण ‘गगंायां घोषः’ म्हणजेच ‘गगेंवरचा गोठा’ हे आहे. इथे ‘गगेंवर’चा अथर् 
कांठावर असा यायचा असतो; कारण गगेंवर गोठा राहंच शकत नाहीू . कांही ठकाणी अथर् लावतांना 
वाच्याथार्बरोबर आणखीही कांही अथर् जोडावे लागतात. उदाहरणाथर् ‘काव यापासनू अन्न राख’ म्हणजे 
कावळे आिण इतरही पशुपक्षी यांच्यापासनू अन्नाचे रक्षण करावे असा यायला पी हजे. काव याना 
हांकलायचे आिण गाईगरुांना अन्न खाऊं ायचे असा नाही. या लक्षणेत असा अिधक अथर् जोडावा 
लागतो ितला ‘अजहल्लक्षणा’ असे नांव आहे.  

ािशवाय आणखी एक लक्षणेचा ूकार असतो. ौीःवामी महाराजांनी इथे ‘तो हा देवद ’ हे 
उदाहरण घेतले आहे. ांत ‘तो’ ा श दाने (पदाने) भतूकाळांत, इतरऽ, अन्य अवःथेत पा हलेला असे 
सांगायचे आहे. तसेच ‘हा’ श दाने आ ां - वतर्मान काळांत समोर दसणारा असा बोध होतो. याला 
ऐकणाढयाने पूव  कधी तरी तारुण्यावःथेत काशीमध्ये रा य करीत असतांना पा हला होता ‘तो’ देवद  
आिण आ ां आपल्यासमोर उपिःथत असलेला रा य गमावलेला ‘हा’ म्हातारा देवद  ांचे ऐ य ा 
वा याने सांगायचे आहे. ऐकणारा सहजच या दोन पदांतील अवःथा – राजा आिण रंक, काळ - तारुण्य 
आिण वाधर् य, देश – काशी आिण इथे हे सवर् िवरु  अथर् टाकून देतो आिण आपल्या िमऽाला 
देवद ाला ओळखतो. इथे िवरु  वाच्याथर् टाकले आिण समान वाच्याथर् घेतले म्हणनू ा लक्षणेला 
जहदजहल्लक्षणा असे म्हणतात. ा लक्षणेत वाच्याथार्चा कांही भाग सोडून दला म्हणनू ितला 
भागत्यागलक्षणा असेही नांव आहे. अशा रीतीने जो मा  अथर् उरतो त्याला लआयाथर् असे म्हणतात. 
92 - 96  

आता आपण ा प तीने ‘तू’ आिण ’ते’ ा पदांच्या अथाचा िवचार क ं  या. खालील तािलकेत 
त्वंपदाचे आिण तत्पदाचे वाच्याथर् दले आहेत. 
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 त्वंपद तत्पद 
 सखुी-दःखी ु (देह, इं ियें, मन, बु ी 

यांच्या अनुकूल आिण ूितकून 
सवेंदनांनी सखुावणारा कंवा दखावणाराु ) 

िनिवर्कार 

 कतार्-भो ा (कमार्चे कतृर्त्व आिण 
भो ृ त्व ःवतःकडे घेणारा) 

अकतार् 

 कंिच . उपाधींच्या चंम्यातूनच 
पाहणारा, जगाचा अनुभव घेत असल्याने 
त्याच्या ानाला त्यांच्या सीमा पडल्याने 
त्याचे ान मयार् दत आहे. 

सवर्  

 अपरोक्ष  परोक्ष 

 

आतां हे सवर् िवरु  वाच्याथर् सोडून िवचार केला लआयाथर् सांपडतो. सखु आिण दःख देहा द ु
उपाधींचे आहे. जीवात्मा फ  साक्षी आहे. िववेकाने िवचार क न, अतत लक्षणांना दर सा न ् ू (त्यांची 
व्यावृ ी क न) मनन केल्याने ा जीवात्म्यापयत प चतां येते. त्या वेळी तो िनिवर्कार, चेतन आिण 
आनंद प  आहे अशीच ूचीती येते. मदालसेचा पुऽ राजा अलकर्  बंधूबरोबरच्या यु ांत पराजय पावून, 
आईच्या आदेशानुसार द ूभूनंा शरण आला आिण ‘मी अत्यंत दःखी आहेु , मला यांतून सोडवा’ अशी 
ूाथर्ना क ं  लागला. ही गो  पुढे सिवःतर येणारच आहे. त्यावेळी भगवंतांनी त्याला तुझे दःख कुठे ु
आहे ते दाखवायला सांिगतले. त्याने त्याूमाणे आपल्या अतंरांत त्याचा शोध केला. तेव्हां भगवान 
द ाऽेयांच्या कृपेने तो दःख झालेल्या ु ‘मी’ला शोधत आपल्या आत्म पापयत पोह चला. ितथे तर केवळ 
सखुच सखु होते. दःखाचा मागमसूही त्याला सांपडला नाहीु . अशी कथा आहे. अशा रीतीने जीवात्मा 
आनंद प आहे आिण दःख आगतंुक आहे हे िस  होतेु . तसेच जीवात्मा साक्षी आहे. इं िया दकांचे 
कतृर्त्व ॅमाने ःवतःवर लादन घेतोू . देह, इं िये, मन, बुि  हे सवर् आभािसक आिण पांचभौितक असनू 
जड आहेत. याउलट ूत्यगात्मा सत्य प चेतन आहे. तो देहा दकांचा ूकाशक आहे आिण म्हणनूच तो 
ःवयंूकाश आहे. तत्पदाची हीच सत्य, ान, आनंद लक्षणे वेदांनी ूितपादलेली आहेत. परमात्मा 
सिच्चदानंदःव प आहे. अशा रीतीने दोन्ही पदांचे लआयाथर् समान होतात. ा महावा याच्या 
लआयाथार्च्या िन दध्यासनाने ा दोन्हींचे सामरःय अनुभवनू जीव मु  होतो. ‘तें’ ॄ  ‘मी’. आहे 
आिण ‘मी’च ‘तें’ ॄ  आहे ाची जाणीव िशंयाला क न देण्यासाठ  या महावा य़ांची योजना आहे. 
स ं कडून महावा यांचा लआयाथर् अवगत क न घेणे हेच ौवण आहेु . त्याचेच मनन क न तो अथर् 
मनांत िबंबला क  त्याच्या अखंड ध्यानाने ससंाराचे बंध तुटन मु च्या अढळपदावर जीव िवराजतोू . 97 
– 108 

ूत्यगात्म्याचे आिण परॄ ःव पाचे अखंडैकरसत्व अनुभवणे हेच सवर् आध्याित्मक साधनांचे 
अिंतम लआय आहे. ा सदंभात साधकांच्या ीने मह वाचा असा ूत्यागत्मा या िवषयाचा आणखी 
एक पैल,ू इथे ौीःवामी महाराजांनी उघड चिचर्ला नसला तरी मननीय आहे. कठोपिनषदांत (2:1:1) असे 
म्हटले आहे क  ‘िवधात्याने इं िये ब हमुर्खच केलेली असल्याने ती बाहेरचेच िवषय पाहतात; आंतला 
आत्मा पाह शकत नाहीू त. एखादाच धैयर्शाली पुरुष इं िये आतं ओढन ू ‘ूत्यगात्म्या’ला पाहतो.’ आपण 
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वर ूत्यागात्म्याचे ःव प जाणण्याचा ूय  केला. तो सत्य आहे, चेतन आहे आिण िूय म्हणजे 
आनंद प आहे. तो अपरोक्षपणे ‘मी’ म्हणणारा आहे. पण त्याला पाहणे म्हणजे काय? कुणी म्हणतील 
पाहणे म्हणजे जाणणे कंवा ओळखणे. पण तो एकमेवा तीय जाणणारा आहे. त्याला कसे जाणतां 
येईल? कठोपिनषदात पाहणे (ऐक्षत) असा श दूयोग आहे. पाहणे याचा अथर् अनुभवणे असा करतां 
येतो. आपल्या मनांत, िच ात कंवा िचदाकाशांत ा ूत्यागात्म्याचा अनुभव घेणे हा परमाथर्मागार्वरील 
एक मह वाचा ट पा आहे.  

योगशा ानुसार हा अनुभव येण्यासाठ  कमर्साम्यदशा िनमार्ण झाली पा हजे. जीवाच्या पाप आिण 
पुण्याचे ूमाण सारखे झाले पा हजे. हे सतं तुकाराम महाराजांनी सांिगतल्याूमाणे ‘सतंचरणरज लागतां 
सहज’ घडते. भागवतांत जडभरताने रहगणराजाला केलेल्या उपदेशांत ालाच ू ‘महत्पदरजोऽिभषेक’ 
म्हणजेच सतंांच्या पदधलूीचा अिभषेक म्हटले आहे. हा झाला क  ‘वासनेचे बीज जळनी जायु ’. ‘मग 
रामनामी उपजे आवडी, सखु घडोघडी वाढ  लागे.’ क्षणाक्षणाला वाढणारे सखु, रामनामांत उपजलेली 
आवड ही लक्षणे ूत्यागात्म्याच्या अनुभतूीची आहेत. सतं ाने र महाराजांनी म्हटल्याूमाणे ‘मग जे 
जे कां िनिमख। देखेल माझे सखु। तेतुलेिन अरोचक। िवषयीं घेईल।।12:104।। ’ ा अ यासयोगानेच 
साधक ‘तैसे भोगाआंतूिन िनगतां। िच  मजमाजीं िरगतां। हळुहळ ू पंडुसतुा।मीिच होईल।।109।।’ अथार्त ्
आत्म प होईल असे सतंौे ांचे म्हणणे आहे. 

सतं म्हणजेच स रुु! स ं ची कृपा झाली क  मन अतंमुर्ख होते आिण सतत वाढणारी अशी ु
सखुद अनुभिूत िनमार्ण होते. ाच अनुभतूीला पतंजलींनी ‘ूत्य चेतनािधगम’ म्हटले आहे. ालाच 
तंऽशा ात शि पात असे नांव आहे. ःपशार्ने, ि के्षपाने, मऽं ारा कंवा सकंल्पानेसु ा हे महात्मे असा 
शि पात कंवा शि सबंमण क ं  शकतात. ालाच कंुडिलनीचे ूबोधन (जागरण) असेही म्हटले जाते.  

अशा रीतीने येणारे अनुभव हे साधकाच्या िच ात ूकाशलेले आत्मःव पच असते. एकच वीज 
जशी माध्यमाच्या वैिशं याने नाद (रे डओ, िःटिरओ इ.), ूकाश (बल्ब, यूब इ् .), ूितमा (िचऽवाणी, 
िचऽपट) कंवा गित (पंखा, िम सर इ.) अशा िविवध पांत अनुभवाला येते, त्याचूमाणे हा 
ूत्यगात्मा ूकाश, नाद, दशर्ने, बया  अशा अनेक ःव पांत अनुभवाला येतो. हे सवर् साधकाच्या 
ूकृतीनुसार होते. हे नाद, ूकाश, ूितमा, आदेश, दशर्ने, िविवध बया इत्या द अनुभवांच्या 
मािलकांतून साधकाचे िच  शु  होत जाते. मनांत साचलेल्या जन्मोजन्मीच्या सःंकारांचा िनचरा होतो. 
िच  िनतळ, भि मय आिण पारदशर्क होत जाते. अ  साि वक भाव साधकाच्या ठकाणी ूकटतात. 
त्यांत िबंबणारा ूत्यगात्मा ःप तर होत जातो. सतं तुकाराम महाराजांच्या श दांत, ‘कंठ  बांप दाटे 
नयनी नीर लोटे। हृदयीं ूकटे राम(आत्म) प’ ºÉÉvÉEòÉ´ÉºlÉäiÉ +xÉÖ¦É´ÉÉ±ÉÉ ªÉähÉÉ®äú +Éi¨Éº´É°ü{É ½äþ iªÉÉSªÉÉ 
¨ÉxÉ, ¤ÉÖÊrù +ÉÊnù EòÉä¶ÉÉÆiÉÚxÉ {É®úÉ´ÉÌiÉiÉ ZÉÉ±Éä±É +ºÉiÉä. ÊJÉb÷EòÓiÉÚxÉ ªÉähÉÉ®úÉ ºÉÚªÉÇ|ÉEòÉ¶É VÉºÉÉ ÊJÉb÷EòÒSÉÉ +ÉEòÉ®ú, 
EòÉÆSÉäSÉÉ ®ÆúMÉ <iªÉÉÊnù vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉä iÉuùiÉÂSÉ +Éi¨Éº´É°ü{É ºÉÉvÉEòÉSªÉÉ ¨ÉxÉ-¤ÉÖÊrù +ÉÊnù ={ÉÉvÉÓSÉä MÉÖhÉ vÉÉ®úhÉ Eò®úiÉÉä. 
iªÉÉ iªÉÉ ºÉÉvÉEòÉSªÉÉ +É¶ÉªÉÉxÉÖºÉÉ®ú +xÉÖ¦ÉÚiÉÒSÉÉ PÉÉ]õ +ºÉiÉÉä. ªÉÉÊ´É¹ÉªÉÒ ¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÒiÉäSªÉÉ 2−ªÉÉ +vªÉÉªÉÉÆiÉ±ÉÉ 29´ÉÉ 
¶±ÉÉäEò Ê´ÉSÉÉ®úhÉÒªÉ +É½äþ- 

+É¶SÉªÉÇ´Éi{É¶ªÉÊiÉ EòÎ¶SÉnäùxÉ¨ÉÉ¶SÉ´ÉÇuùnùÊiÉ iÉlÉè́ É SÉÉxªÉ&* 
+É¶SÉªÉÇ´ÉSSÉèxÉ¨ÉxªÉSUÞôhÉÉäÊiÉ ¸ÉÖi´ÉÉ{ªÉäxÉÆ ´Éänù xÉ SÉè́ É EòÎ¶SÉiÉÂ**  

ºÉnÂùMÉȪ ûEÞò{ÉäxÉä +ÆiÉ®úÉÆiÉÒ±É ¶ÉÊHò VÉÉMÉÞiÉ ZÉÉ±ªÉÉ´É®ú VÉä +±ÉÉèÊEòEò +xÉÖ¦É´É ªÉäiÉÉiÉ iªÉÉÆxÉÒ iÉÉä +É¶SÉªÉÉÇxÉä 
¦ÉÉ®úÉ´ÉÚxÉ VÉÉiÉÉä. EÖòhÉÉ±ÉÉ ¨ÉÚÌiÉ ´ÉÉ EÖòhÉÉ±ÉÉ +¨ÉÚiÉÇ |ÉEòÉ¶É ÊnùºÉiÉÉä, EÖòhÉÉSªÉÉ ¨ÉÖJÉÉÆiÉÚxÉ Ênù´ªÉ ´ÉÉhÉÒ ÊxÉ&ºÉÞiÉ ½þÉäiÉä iÉ®ú 
EÖòhÉÉ±ÉÉ Ênù´ªÉ xÉÉnù BäEòÉªÉ±ÉÉ ªÉäiÉÉiÉ. ¨ÉÉjÉ ½äþ ºÉ´ÉÇ +xÉÖ¦É´É EÖò`ÚöxÉ EòºÉä +É±Éä ½äþ EÖòhÉÒÊ½þ VÉÉhÉÚÆ ¶ÉEòiÉ xÉÉ½þÒ. 
´ªÉÊHò ÊiÉiÉCªÉÉ |ÉEÞòÊiÉ ÁÉ xªÉÉªÉÉxÉä ÁÉ +xÉÖ¦É´ÉÉÆ̈ ÉvªÉä +ºÉÒ¨É ´ÉèÊ´ÉvªÉ +É½äþ. +xÉäEò iÉÆjÉOÉÆlÉÉÆiÉÚxÉ, ºÉÆiÉ´ÉSÉxÉÉÆiÉÚxÉ 
ÁÉÆSÉä ´ÉhÉÇxÉ ´ÉÉSÉÉªÉ±ÉÉ Ê¨É³ýiÉä. Ênù´ªÉ xÉÉnù, Ênù´ªÉ º{É¶ÉÇ, Ênù´ªÉ ®úºÉ, Ênù´ªÉ °ü{É ´É Ênù´ªÉ MÉÆvÉ iÉºÉåSÉ xÉÉxÉÉ 
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|ÉEòÉ®úSªÉÉ ÊGòªÉÉ, EòÉ´ªÉº¡ÚòÌiÉ, Ênù´ªÉ MÉÉªÉxÉ, ªÉÉäMÉ¶ÉÉºjÉÉÆiÉÒ±É ¤ÉÆvÉ, ¨ÉÖpùÉ <iªÉÉÊnù ºÉÉvÉEòÉÆEòbÚ÷xÉ ºÉ½þVÉ PÉb÷iÉÉiÉ. 
ºÉÆiÉ-ºÉi{ÉÖ¯û¹ÉÉÆSÉÒ nù¶ÉÇxÉä, näù´É-näù´ÉiÉÉÆ¶ÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò, ¨ÉÆjÉ¶ÉHòÒSÉÒ VÉÉMÉÞÊiÉ, vªÉÉxÉ-vªÉÉ®úhÉÉ-ºÉ¨ÉÉÊvÉ ÁÉ ®úÉVÉªÉÉäMÉÉSªÉÉ 
¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ ½äþ ºÉ´ÉÇ iªÉÉ +Éi¨ªÉÉSÉäSÉ +ÉÊ´É¹EòÉ®ú +É½äþiÉ. ½äþ ={ÉÉÊvÉÊ´ÉÊ¶É¹]õ +Éi¨Éº´É°ü{É +É½äþ. 

|ÉiªÉEÂò ¥ÉÀ ½äþ +vªÉÉi¨É¨ÉÆÊnù®úÉSÉä |É´Éä¶É uùÉ®ú +É½äþ, iÉ®ú ´ªÉÉ{ÉEò {ÉÚhÉÇ¥ÉÀ ½þÒ iªÉÉ ¨ÉÆÊnù®úÉSªÉÉ MÉÉ¦ªÉÉÆiÉÒ±É 
ËºÉ½þÉºÉxÉÉÊvÉÎ¹`öiÉ ¨ÉÚÌiÉ +É½äþ. ½äþSÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÉvÉxÉÉÆSÉä ºÉÉvªÉ +É½äþ. ½þÒSÉ +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò VÉÒ´ÉxÉÉSÉÒ ºÉ¡ò±ÉiÉÉ +É½äþ. |ÉiªÉEÂò 
¥ÉÀÉSªÉÉ +xÉÖ¦ÉÚiÉÒiÉ +½ÆþEòÉ®ú ºÉÚI¨É ´ÉÉ IÉÒhÉ º´É°ü{ÉÉÆiÉ Ê¶É±±ÉEò +ºÉiÉÉä. iÉÉä <lÉä {ÉÚhÉÇ xÉÉ½þÒºÉÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉä. ½þÒSÉ 
VÉÒ´Éx¨ÉÖHòÉ´ÉºlÉÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ. 

ºÉÆiÉ xÉÉ¨Énäù´ÉÉÆSÉä =nùÉ½þ®úhÉ ¡òÉ®ú =nÂù¤ÉÉävÉEò +É½äþ. iªÉÉÆSªÉÉ ¦ÉHòÒxÉä, iÉ{ÉºªÉäxÉä |ÉiªÉIÉ {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉ iªÉÉÆSªÉÉ¶ÉÒ 
¤ÉÉä±ÉiÉ, iªÉÉÆSÉÉ xÉè´Éät OÉ½þhÉ Eò®úÒiÉ. ½äþ |ÉiªÉEÂò ¥ÉÀÉSÉäSÉ =nùÉ½þ®úhÉ +É½äþ. {ÉhÉ <lÉä {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉ ¨ÉÉZÉÉ +É½äþ, ¨ÉÉZªÉÉ¶ÉÒ 
¤ÉÉä±ÉiÉÉä +ºÉÉ +½ÆþEòÉ®ú½þÒ +É½äþ. Ê¶É´ÉÉªÉ {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉÉ±ÉÉ xÉÉ¨É°ü{ÉÉSÉä {ÉÊ®ú¨ÉÉhÉ +É½äþ. iªÉÉ¨ÉÖ³äýSÉ ºÉÆiÉÉÆSªÉÉ ºÉ¦ÉäiÉ 
MÉÉä®úÉä¤ÉÉEòÉEòÉÆSªÉÉ lÉÉ{É]õÒ±ÉÉ ½äþ "¨Éb÷Eäò" EòSSÉä ±ÉÉMÉ±Éä. +MÉnùÒ ¨ÉÖHòÉ¤ÉÉ<ÇºÉÉ®úJªÉÉ ÊSÉ¨ÉÖ®úb÷ÒºÉ½þ ºÉ´ÉÇ ºÉÆiÉÉÆxÉÒ ÁÉ±ÉÉ 
nÖùVÉÉä®úÉ Ênù±ÉÉ. ½þÉ +{É¨ÉÉxÉ xÉÉ¨Énäù´É®úÉªÉÉÆxÉÉ ZÉÉå¤É±ÉÉ. iÉä Eò³ý´É³ÚýxÉ {ÉÉÆbÖ÷®ÆúMÉÉEòbä÷ MÉä±Éä. ½äþ MÉÉ−½ÉhÉä näù´ÉÉ{ÉÖfäø ¨ÉÉÆb÷±Éä. 
näù´É iÉ®úÒ ºÉÆiÉ´ÉSÉxÉÉSªÉÉ EòºÉÉ Ê´É¯ûrù VÉÉhÉÉ®ú? ¨ÉMÉ näù´ÉÉSªÉÉ ºÉÉÆMÉhªÉÉ´É°üxÉ xÉÉ¨Énäù´É +Ééfø¬É xÉÉMÉxÉÉlÉ±ÉÉ Ê´ÉºÉÉä¤ÉÉ 
JÉäSÉ®úÉÆEòbä÷ MÉä±Éä. Ê´ÉºÉÉä¤ÉÉ iªÉÉÆxÉÉ ¨É½þÉnäù´ÉÉSªÉÉ Ë{Éb÷Ò´É®ú {ÉÉnùjÉÉhÉÉºÉÊ½þiÉ {ÉÉªÉ `äö´ÉÚxÉ ¤ÉºÉ±Éä±Éä ÊnùºÉ±Éä. xÉÉ¨Énäù´ÉÉÆxÉÒ 
iªÉÉÆSÉÉ ÊxÉ¹ÉävÉ Eäò±ÉÉ iÉ®ú Ê´ÉºÉÉä¤ÉÉÆxÉÒ +É{É±ÉÒ +MÉÊiÉEòiÉÉ |ÉEò]õ Eäò±ÉÒ ´É xÉÉ¨Énäù´ÉÉÆxÉÉSÉ iÉÉä {ÉÉªÉ =SÉ±ÉÚxÉ Ë{Éb÷ 
xÉºÉ±Éä±ªÉÉ ºlÉÉxÉÓ `äö´ÉÉªÉ±ÉÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä ! xÉÉ¨Énäù´ÉÉÆxÉÒ iÉÉä {ÉÉªÉ =SÉ±ÉÚxÉ ÊVÉlÉä `äö´ÉÉ´ÉÉ ÊiÉlÉä ÊiÉlÉä Ë{Éb÷ =MÉ´ÉÉ´ÉÒ ! ÁÉ 
SÉ¨ÉiEòÉ®úÉxÉä xÉÉ¨Énäù´É®úÉªÉÉÆSÉÉ =®ú±ÉÉºÉÖ®ú±ÉÉ +½ÆþEòÉ®ú MÉ³ÚýxÉ {Éb÷±ÉÉ, ={ÉÉvÉÓSÉÉ {ÉÚhÉÇ ÊxÉ®úÉºÉ ZÉÉ±ÉÉ +ÉÊhÉ ºÉ´ÉḈ ªÉÉ{ÉEò 
{ÉÚhÉÇ ¥ÉÀÉSÉä nù¶ÉÇxÉ iªÉÉÆxÉÉ ZÉÉ±Éä. MÉÖ¯ûEÞò{ÉäSªÉÉ ¦É^õÓiÉ ¨Éb÷Eäò {ÉCEäò ¦ÉÉVÉÚxÉ ÊxÉPÉÉ±Éä.  

½äþ EòÉÆ½þÒ nÖùºÉ®äú xÉ´Éä ¥ÉÀ +É±Éä +ºÉä xÉÉ½þÒ. BEòSÉ ¥ÉÀ, VªÉÉiÉ ¤ÉÖnÂùvªÉÉÊnùEò ={ÉÉvÉÓSªÉÉ ¨ÉÉÊ±ÉxªÉÉxÉä Ê´ÉEòÉ®ú 
ZÉÉ±ªÉÉºÉÉ®úJÉÉ ¦ÉÉºÉiÉ ½þÉäiÉÉ, iªÉÉSÉäSÉ ¶ÉÖrù, ÊxÉ¹Eò±É, ÊxÉÌ´ÉEòÉ®ú, º´ÉºÉǼ Éät º´É°ü{É +ÉiÉÉÆ ¤ÉÖnÂùvªÉÉÊnùEòÉÆSªÉÉ 
¶ÉÖrùÒxÉÆiÉ®ú +xÉÖ¦É´ÉÉ±ÉÉ ªÉäiÉä. +xÉÖ¦É´ÉÉ±ÉÉ ªÉäiÉä ½þÉºÉÖrùÉÆ ¶É¤nù|ÉªÉÉäMÉ iÉÉäEòb÷É +É½äþ. <iÉEäò Ênù´ÉºÉ +É{É±Éä VÉä ´ÉäMÉ³äý{ÉhÉ 
VÉÉhÉ´ÉiÉ ½þÉäiÉä iªÉÉSÉÉ ÊxÉ®úÉºÉ ½þÉä>ðxÉ ¨ÉÒSÉ ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÒ, +Ê´ÉxÉÉ¶ÉÒ, +JÉÆbè÷Eò®úºÉ, +ÉxÉÆnùPÉxÉ, ÊSÉpÚù{É, +ÊuùiÉÒªÉ 
+Éi¨ÉÉ +É½äþ +ºÉÉ |ÉiªÉªÉ आला क  साधकाचा िस  होतो. 

असे हे गरुुद  साधन ‘सलुभ, गोमटे’ आहे; पण ते पूवर्पुण्याईनेच ूा  होते. तुका म्हणे साधन 
सलुभ गोमटे। परी उपित े पूवर्पुण्यें।।   

   
प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मथंाचा तेरावा अध्याय इथे पूणर् झाला. तो 

ौीगरुुचरणी समिपर्त असो.  
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1 

अध्याय 14 वा.  
VÉå º´ÉMÉÉæ{ÉÊ´É¹]õ näù´ÉÉÆ½þÒ* ºÉÖJÉ `öÉ´Éå ½þÉäiÉ xÉÉ½þÓ* +¹]õÉÆMÉªÉÉäMÉå iÉå½þÒ* Ê¨É³äý ÊxÉÎ¶SÉiÉ +¦ªÉÉºÉå**30**  
½åþ xÉÞ{ÉÉ ºÉÉÆMÉä nùkÉ* ªÉ¨ÉÊxÉªÉ¨ÉÉºÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ* |ÉÉhÉÉªÉÉ¨ÉÉÊnùEò ºÉ¨ÉlÉÇ* SÉÉènùÉ´ªÉÉÆiÉ ¤ÉÉäÊ±É±ÉÉ**31** 
 

अ ांगयोग 

गेल्या तीन अध्यायात अजुर्नाला द ूभूनंी ज्ञानयोग समजावून सांिगतला आहे. ौीसमथाच्या 
श दांत ‘ओळखावे आपणांस आपण, या नांव ज्ञान.’ हे जगत आध्यािसक असनू फ  ॄ च खरे आिण 
शा त आहे. जीव हा दसरा कुणीु  नसनू ॄ च आहे. (ॄ  सत्यं जगिन्म या, जीवो ॄ वै नापरः) 
केवळ गरुुमुखांतून ौवण केले तरी मनन आिण िनिदध्यासनाने त्याचा ूत्य  () अनुभव घेतल्यावरच  
म्हणजे अपरो  ज्ञानानेच मो  लाभतो (ज्ञानादेव तु कैवल्यम)् असा अ ैत वेदांताचा मु य िस ांत 
आहे. मो  म्हणजे सवर् दःखांचा शेवट होऊन पूणर्ु , अ य, शा त आनंदाची िःथित. हेच मानवी 
जीवनाचे साध्य आहे, परम कतर्व्य आहे. हे सवर् कर यासाठ  मन िःथर कर याची िनतांत आवँयकता 
आहे. अजुर्नाने भगव ीतेत (6:34) ौीकृंणांना िवचारल्याूमाणे मन खरोखर चंचल, बलवान आिण 
ू ोभक आहे. त्याला आवर घालणे वाढयाची मोट बंध यापे ांही किठण आहे. या मनावर ताबा 
िमळिव यासाठ  योगाचा अभ्यास आवँयक आहे. कमर्, योग आिण ज्ञान या तीन मागाचा अन्योन्य 
सबंंध गीतेच्या त्याच अध्यायात (6:3) सरुुवातीलाच ःप  केला आहे. योगामध्ये ूावी य 
िमळिव यासाठ  आधी िविहत कमार्चे िनंकाम आचरण केले पािहजे. इथे योग या श दाने अ ांगयोगच 
अिभूेत आहे. सहाव्या अध्यायात त्याचाच मु य उपदेश भगवंतांनी केला आहे. अ ांगयोगांत ूवी य 
िमळवल्यावर तो कमार्चा उपशम क न ज्ञानयोगाच्या अभ्यासाला यो य होतो. म्हणजेच ज्ञानयोगाच्या 
ूा ीसाठ  ूथम कमर्योग आिण अ ांगयोग िस  केले पािहजेत असा ौीकृंणांचा उपदेश आहे. 

अ ांगयोग म्हटल्यावर बरेच लोक म्हणतात की ‘तो आमचा मागर् नाही. आम्ही भि मागार्चे 
(िकंवा कमर्मागार्चे अथवा ज्ञानमागार्चे) उपासक आहो.‘ असे म्हणणे म्हणजे ापैकी कुठलाच मागर् 
िकंवा त्या मागाचे ध्येय यांिवषयींचे आपले अज्ञान ूकट करणे आहे. प.प.ौीवासदेुवानंद सरःवती 
(टेंबे) ःवामी महाराजांनी योगरहःयात म्हटल्याूमाणे, “भि िबयाज्ञानयोगान्मिु रु ािप तत ऽयम। ् ्
जे्ञयं सा ांगयोगांतगर्तं ैधमतोऽ नो।।5।।” भि , कमर् आिण ज्ञान या मो ाच्या तीनही मागाचा 
समावेश अ ांगयोगांत होतो. त्यामळेु हा अ ांगयोग हा कांही यांपे ा वेगळा असा मागर् नाही. ौी टेंबे 
ःवामी महाराजांनीच इतरऽ म्हटल्याूमाणे िऽिभय गपथैरेव परःपरसहायकैः। ॄ ा ं ं सम ंशांतं गम्यते 
नैकयोगतः।।3।। कमर्, भि  आिण ज्ञान यां तीनही एकमेकांना पूरक आिण सा भतू असणाढया 
योगमागानीच ं ातीत, सम आिण शांत अशा ॄ ाची ूा ी होते. यांपैकी एकानेच नव्हे. योगवािस ांतही 
‘रामा, ससंाराच्या हालाहलाच्या वेगाने होणाढया दःसह वेदना अ ांगयोगाच्या गारुड मऽंानेच शमतातु .’ 
('nÖù&ºÉ½þÉ ®úÉ¨É ºÉÆºÉÉ®ú-Ê´É¹É´ÉäMÉÊ´É¹ÉÚÊSÉEòÉ * ªÉÉäMÉMÉÉ°üb÷¨ÉÆjÉähÉ {ÉÉ´ÉxÉäxÉÉä{É¶ÉÉ¨ªÉÊiÉ' वचन आहे. 1 – 2. 

आतां ा योगाला अ ांगयोग का म्हणायचे ते पाहं याू . पतंजलीूणीत योगात आठ अगंांचे 
ूितपादन आहे. ही अगें यम, िनयम, आसन, ूाणायाम, ूत्याहार, धारणा, ध्यान आिण समाधी अशी 
आहेत. यांपकैी यम आिण िनयम हे मानवमाऽांत ःवाभािवकच असतात. वैिदक धमार्खेरीज भारतीय 
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आिण भारताबाहेरच्या धमार्तही अिहंसा, सत्य इत्यािद यम आिण तप, शौच आिद िनयम मलूभतू 
मानले जातात. त्यामळेु ही दोन योगांगात न मोजता काही लोक षडंग योगाचे ूितपादन करतात. 
आणखी एक मान्यतेनुसार समाधीचे सिवकल्प आिण िनिवर्कल्प हे दोन ूकार वेगळे क न त्यापैकी 
िनिवर्कल्प समाधी हे योगाचे साध्य असल्याने त्याची गणना योगांगात करीत नाहीत. माऽ सिवकल्प 
समाधी तेवढी योगाच्या अगंात ध न आठ अगंांचेच ूितपादन करतात. 3 - 4 

  
यम 

यम या श दाचा अथर् िनबध, लगाम िकंवा िनयंऽण. आपल्या व्यावहा रक जीवनात साि वकता 
आण यासाठ  ःवच्छेने ःवीकारलेले िनबध म्हणजे यम. आपल्या जीवनांत रज आिण तम गणुांचे 
मािलन्य वाढिवणाढया दोषांपासनू दर राह याू साठ  यमांची योजना आहे. हे ौीःवामी महाराजांनी दहा 
सांिगतले आहेत. अिहंसा सत्यमःतेयं ॄ चय मा धिृतः। दयाजर्वं िमताहारः शौचं चैव यमा दश।। 
(द पुराण 7:1-2) 

अिहंसा – जीवमाऽांना काया, वाचा अथवा मनाने ऽास न देणे हा पिहला यम आहे. महिषर् 
वेदव्यासांनी सवर् धमार्चे सार अध्यार् ोकांत सांिगतले आहे. ‘परोपकारः पु याय पापाय परपीडनम’् 
कोणत्याही ूा याला ऽास देऊन केलेले पु य हे पापालाच कारण होते. सवातयार्मी ई रच आहे. तेव्हां 
कुणालाही केलेली पीडा ही ई राचाच अपराध आहे ही भावना इथे मु य आहे. अथार्त ् दरगामी ू
कल्याणाच्या उ ेशाने केलेली तात्कािलक िहंसा त्या य नाही हा िववेक इथे ल ांत ठेवणे आवँयक 
आहे. उदाहरणाथर्, शल्यशा ज्ञाने रो याच्या शरीराची िचरफाड त्याच्या आरो यासाठ  केलेली असल्याने 
ती दोषाःपद नाही. तसेच पाल्याला िकंवा िव ा यार्ला त्याला चांगले वळण लाव यासाठ  केलेले वािचक 
िकंवा काियक ताडन िहंसेत गणले जात नाही. या सदंभात सतं ज्ञाने र महाराजांनी केलेली व्या या 
अिधक समपर्क आहे. ‘आिण जगािचया सखुो ेशे। शरीरें वाचा मानसें। राहाटणे तें अिहसे। नांव 
येथ।।6:114।।’  

सत्य – हा वाचेचा यम आहे. बोलणे यथाथर् आहे. म्हणजे जसे आपल्याला माहीत आहे तसे!        
पण त्याचबरोबर ते मदृसु ां असले पािहजेु . मनःुमतृीत सांिगतले आहे, ‘सत्यं ॄूयात’् िूयं ॄयूात न ्
ॄूयात सत्यमिूयम।् ् ‘ सतंिशरोमिण ज्ञाने र महाराजांच्या श दांत, ‘iÉèºÉä ºÉÉSÉ +ÉÊhÉ ¨É´ÉÉ³ý* Ê¨ÉiÉ±Éä {ÉÊ®ú 
ºÉ®ú³ý* ¤ÉÉä±É VÉèºÉä Eò±±ÉÉä³ý* +¨ÉÞiÉÉSÉä**13:269**’ बोचरा परखडपणा सत्याच्या व्या येत बसत नाही. 
दसढयाला खुपणारे सत्य एक वेळ न सांिगतले तरी चालेलु . तसेच सत्य ऐकल्याने त्याचा प रणाम 
ऐक याढयाच्या िकंवा इतराच्या अिहतात होत असेल तर ते न सांगणेच बरे. गाय शोधणाढया खाटकाला 
ितचा खरा ठाव सांगणे िनिष च आहे. कुणाला अडचणीत आण यासाठ , त्याचा घात कर यासाठ   
िकंवा वमार्वर बोट ठेव यासाठ  बोललेले सत्य पापातच जमा होते. 

अःतेय – इतराची वःतु वा धन त्याने न देता, त्याच्या परवानगीिशवाय, त्याला न िवचारता 
घेणे म्हणजे ःतेय िकंवा चोरी. कुणाचीही गवताची काडीसु ा न चोरणे, त्याची इच्छाही न करणे  याचे 
नांव अःतेय. लोकांचे सामािजक िकंवा वैध अिधकार बळकावणे, दडपणे ही चोरीच आहे. तसेच आपल्या 
अिधकाराच्या दबावाने अडवणकू क न पैसे, वःतु िकंवा अन्य इ  िमळवणे हीसु ा चोरीच आहे. ा 
सवापासनू अिल  राहणे म्हणजेच अःतेय. 

दया – दीन, दःखीु , अगितक जनांिवषयी वाटणारी सहज, िनरपे  समवेदना म्हणजे दया. 
रंजल्यागजंल्यांना आपले म्हणणे म्हणजे दया. ‘पराई पीड’ जाणणे म्हणजे दया. ‘बुडती हे जन 
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देखवेना डोळां। म्हणोिन कळवळा येतसे।’ ही सवर्ौे  दया आहे. भतूमाऽांच्या दःुखाचा पडसाद आपल्या 
िच ांत उमटणे ही दया आहे. ूािणमाऽांसबंंधी अपार करुणा हेच साधूचे व्यवच्छेदक ल ण आहे. 
यासाठ च ‘तोिच साधू ओळखावा। देव तेथेिच जाणावा।’ असे सतंौे  तुकाराम महाराज महणतात. 

ॄ चयर् – शरीराने, मनाने आिण सवर् अवःथांत सदैव मैथुनाचा त्याग करणे म्हणजे ॄ चयर्. 
मथैुनाचीही आठ अगें शा ात विणर्ली आहेत. कामवश होऊन केलेले ( ीने पुरुषाचे िकंवा पुरुषाने 
ीचे) ःमरण, कामबीडेचे कीतर्न (वणर्न), कामाच्या हेतून ूे रत होऊन केलेली बीडा, कामेच्छेने 
ीकडे (िकंवा पुरुषाकडे) पाहणे (दशर्न), एकमेकांबरोर एकांतांत भाषण, सभंोगाचा संकल्प, अध्यास 

आिण ूत्य  संभोग अशी मथैुनाची आठ अंगे आहेत. योगाभ्यासी माणसाने ा आठही ूकारच्या 
मथैुनांपासनू दर राू हणे आवँयक आहे. 

ॄ चारी आिण सनं्यासी साधकांसाठ  हा िनयम आहे. गहृःथाौमांतील साधकांसाठ  शा ाने 
‘ऋतुकाली भायार्गमन’ अशीच ॄ चयार्ची व्या या आहे. ऋतुःनात झाल्यापासनू चौदा िदवसांचा काल 
शा ाने ऋतुकाल मानला आहे. त्यांतील अशु ीचे पिहले चार िदवस सोडल्यावर दहा िदवस राहतात. 
तेच मथैुनाला मा  मानले आहेत. त्यांतही एकादँयािद ोतांचे, ौा ाचे िदवस तसेच मघा आिण रेवती 
ही न ऽे त्या य मानली आहेत. अशा ूकारे सयंमाने वागणाढया गहृःथांना निै क ॄ चयार्चेच फळ 
िमळते असे शा  सांगते.      

ॄ चयार्चा अथर् कामूवृ ीचे िनयंऽण. इतर ूा यांत कामूवृ ीला नैसिगर्कच मयार्दा असतात. 
सःतन ूा यामध्ये वषार्तून एकदांच मादीला ऋतु ूा  होतो आिण त्या काळांतच ती समागमाला उ ु  
होते. नरांनासु ा कांमो ेजना (rut) वषात एकदाच होते. माणसाच्या कामूवृ ीवर माऽ िनसगार्ने फार 
मयार्दा ठेवल्या नाहीत. त्याचा अथर् आजकालच्या शा ज्ञांनी असा केला आहे की माणसाला अिनबध 
कामसखुाचा उपभोग घे याची मभुा िदली आहे!  कामसखुाचा शारी रक (ःथूल physical) भाग हा फारच 
कमी मह वाचा आहे. त्याचा मानिसक भाग आिण त्याचे दरगामी प रणामी फार गभंीर आहेतू . 
सभंोगाच्या िबयेतून माणसाच्या मनांत होणारी ूचंड उलथापालथ आिण त्याच्या मेंदच्या पेशीत होणारे ू
मह वपूणर् जवैरासायिनक (Neurochemical) बदल अलीकडेच आधुिनक वै क शा ाला कळं लागले ू
आहेत. सभंोगामळेु पुरुष आिण ी उभयतांच्या मेंदतू, अतंःॐावी िव्यांत (Hormones) त्या दोघांत 
ःथायी आिण गिहरे भाविनक बंध िनमार्ण करणारे बदल आिण गरोदर ीच्या मेंदच्या आिण अतंःॐाू वी 
मथंींच्या रासायिनक बदल यांतील िनकटचे नातेही ःप  होत आहे. सभंोगकाळी युगलुांच्या मनांत 
उ वणारे परःपर मानिसक बंध, आई आिण मलू यांच्यात गुफंले जाणारे गाढ भाविनक बंधांच्याच 
जातीचे आहेत. ःवैर कामसखुाच्या मागे लागनू ूत्यही नव्या जोडीदारांशी रम याने होणारी हानीकाराक 
मानिसक गुतंागुतं आधुिनक मानसशा ाने जाणली आहे. उच्च सःतन ूा यांच्या जो यांतही िनसगर्तः 
जी परःपर िन ा आढळते त्याचे कारण हेच गिहरे जवैरासायिनक बदल आहेत. यामळेु लिगक 
ःवैराचाराचे तसेच दराचाराचे दरगामी मानिसक आिण शारी रक दंप रणाम आधुनक सशंोधकांना मान्य ु ू ु
होऊ लागले आहे. िवचारवंत पा ात्य मानसशा ज्ञांनाही ॄ चयार्चे मह व जाणवूं लागले आहे. ूत्येक 
गो ीत तथाकिथत िवज्ञानिन ेचा आधार घेऊन पारंप रक अनुभविस  ज्ञानाचा उपहास करणाढयांनी हे 
ल ात यावे. आपल्या समाजात खोलवर रुजलेल्या निैतक मलू्यांवर वॉिशं टनच्या कुढहाडीसारखी ही 
िवज्ञानिन ा चालिव यापवू  थोडा िववेक करावा अशी नॆ सचूना आहे.  

भारतीय योगशा ाची अशी मान्यता आहे की ॄ चयार्च्या पालनाने वीयार्चे (लिगक ऊजचे) 
पांतर ओज नांवाच्या श ीत होते आिण ही शि  सहॐार नांवाच्या मःतकातील चबांत सांठिवली 
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जाते. योगाच्या िस ीसाठ  ही अत्यंत आवँयक आहे. ा ॄ चयार्पासनू िनमार्ण होणाढया ओजश ीनेच 
हनुमतं महाबली झाले आहेत. इंििजताचा वध 12 वष निै क ॄ चयर् पाळलेल्या यो ध्यालाच शक्य 
होता. त्यासाठ च लआमणाची योजना ौीरामचंिांनी केली होती. मीसच्या इितहासांतही ॄ चयार्चे पालन 
करणाढया ी (Amazons) आिण पुरुष यो ध्यांचे वणर्न आढळते.   

पातंजल योगशा ात वरील चार यम आिण अप रमह असे एकूण पाचच यम सांिगतले आहेत. 
अप रमह म्हणजे आपल्या िनत्य आवँयकतेपे ां अिधक धनािदकांचा समंह न करणे. यांत राहणीमानाचा 
साधेपणा अपेि त आहे. सनं्याशाला तर कशाचाच समंह न कर याची आज्ञा आहे. एक वेळच जेवायचे तेही 
िभ ेचेच अन्न. ौीःवामी महाराजांचे जीवन अप रमहाचा आदशर्च होते. SÉÉ®ú ±ÉÆMÉÉä]õ¬É, nùÉäxÉ UôÉ]õ¬É, 
EòvÉÓ¨ÉvÉÓ BJÉÉnùÒ vÉÉ¤É³ýÒ, nÆùb÷, Eò¨ÉÆb÷±ÉÖ, ={ÉÊxÉ¹ÉnùÉÆSÉÒ {ÉÉälÉÒ, {ÉÆSÉÉªÉiÉxÉÉSÉÉ ºÉÆ{ÉÖ¹]õ, nùÉäxÉ nùkÉ¨ÉÚÌiÉ +ÉÊhÉ {ÉÉhÉÒ 
EòÉføhªÉÉºÉÉ`öÓ BEò nùÉä®úÒ ªÉÉ{É±ÉÒEòbä÷ EòÉÆ½þÓ +ºÉ±ÉäSÉ iÉ®ú Ê±ÉJÉÉhÉÉSÉå EòÉÆ½þÓ ºÉÉÊ½þiªÉ Eäò´½þÉÆ Eäò´½þÉÆ ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉÉªÉSÉå. 
BäxÉ Ê½þ¨ÉÉ±ÉªÉÉSªÉÉ lÉÆb÷ÓiÉÊ½þ nùÉäxÉ UôÉ]õ¬É ´É BEò vÉÉ¤É³ýÒ ªÉÉ{É±ÉÒEòbä÷ ´ÉºjÉÉÆSÉÉ ºÉÆOÉ½þ iªÉÉÆxÉÒ Eäò±ÉÉ xÉÉ½þÓ. इतर 
आौमांसाठ  प रिमतच प रमह ठेवायची आज्ञा आहे. ॄा णासाठ  तर उ ाच्या अन्नाचाही समंह क  नये 
असा आदशर् आहे. सध्याच्या युगात राहणीमान वाढिव यावर आिण ऋण काढन सण कर यावर आिण ू
आवँयक वःतूंचाच नव्हे तर भोगवःतूंचाही अमयार्द समंह कर यावर भर आहे. अप रमह जरी या 
प रिःथतीत व्यवहायर् नसला तरी प रिमक प रमहाने मानवी जीवनांत सखु आिण समाधान वाढेल. 

आजर्व – आजर्व श द ऋज ुया श दापासनू झाला आहे. ऋज ुम्हणजे सरळ. आजर्व म्हणजे 
सरळपणा. वाग यात, बोल यात आिण िवचारातसु ा वांकडेपणा नसणे यालाच आजर्व म्हणतात. 
सवर्साधारण माणसू ःवतःशी िकंवा आत्मीय व्य ीशीच सरळ वागतो. इतर लोकांशी आपापल्या 
मतलबानुसार वेगवेगळे वागतो व बोलतो. तसे न करतां सग यांशी सारखे वागणे, आंत एक, बाहेर 
एक असे नसणे हे आजर्वाचे ल ण आहे. ौीरामकृंण परमहंस म्हणत, ‘पूवर्जन्मींच्या तपःयेिवना 
साणसाच्या ःवभावांत सरळपणा येत नाही.’  

मा – शऽूनंी काया-वाचा-मनाने ऽास िदला, अिूय, ितरःकार, अपमान केले तरी तो बु ीचा 
ोभ न होऊ देता सहन करणे, तसेच साम यर् असनूही त्यांना द ड न देतां शांत राहणे हे मेचे 

ल ण आहे. यािवषयी रामायणातील एक ोक िवचारणीय आहे. ‘सखुःय दःखःय न कोु ऽिप दाता, परो 
ददातीित कुबुि रेषां। अहं करोमीित वथृाऽिभमानः ःवकमर्सऽेू मिथतो िह लोकः।।’ ौीरामचंिूभूनंा 
वनवासाला पाठिव यािवषयी कैकेयीला दोष देणाढया गहुाला लआमण सांगतात, ‘सखु िकंवा दःखु  हे कुणी 
िदल्याने होत नाहीत. दसरा आपल्याला सखु वा दःख देतो ही बु ीच चुकीची आहेु ु . आपण करतो हा 
तर व्यथर्च अिभमान आहे. सवर् जीव आपापल्या कमार्च्या सऽूांत बांधलेले असतात. गीतरामायणांतील 
“पराधीन आहे जगती पुऽ मानवाचा” या पदांत हाच आशय आहे. आपले दांत आिण आपलेच ओठ 
अशी वृ ीच कुणीही िदलेल्या दःखािवषयी असणे म्हणजे मा होयु . 

धिृत – ीपुऽािद िूय जनांचा िवयोग, घरदार, धन, वृ ी इत्यादींची हानी अशा घटनांनी खचनू 
न जातां िनिवर्कार राहणे याला धिृत म्हणजेच धैयर् असे म्हणतात. मानवी जीवनांत ‘सखु जवापाडे’ 
आहे आिण ‘दःख पवर्ताएवढेु ’, असे सतंांचे सांगणे आहे. इथे िनखळ सखुाची अपे ा ठेवणेच मळुांत 
चूक आहे. चार िदवस सखुाचे जातात न जातात तोंपयत कांही तरी दःखाला सामोरे जावेच लागतेु . या 
धक्क्यांना तोंड दे यासाठ  धैयर् पािहजेच. अशा धक्क्यांनी िवचिलत होऊन माणसू कुमागार्ला लागतो, 
पापाला ूवृ  होतो, व्यसनांना बळी पडतो. सन्मागार्वर िःथर राहायचे असले तर आयुंयात येणाढया 
चढ-उतारांना तोंड ायचे धैयर् हवेच हवे.   
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िमताहार – घेर ड सिंहतेत (5:16) म्हटले आहे की िमताहारािशवाय जो योगाचा अभ्यास 
करायला ूवृ  होतो त्याला नाना रोग होतात आिण त्याची योगांत थोडीसु ा ूगित होत नाही. 
आहारािशवाय माणसू जगू ं शकत नाही. यासाठ  तो सोडून चालणार नाही. पुरेसा आहार जीवनाला 
आवँयकच आहे. पण अिधक आहार आळस आिण िनिा यांना कारण होतो. असा माणसू योगच काय 
पण व्यवहारसु ा चांगल्या ूकारे क ं  शकणार नाही. सवर्साधारणतः आपण ‘पोटभर’ जेवतो. ते 
योगशा ाला मान्य नाही. अध पोट अन्नाने भरायचे आिण पाव जलाने. पोटाचा उरलेला पाव भाग 
वायुसचंलनासाठ  रकामा ठेवावा यालाच िमताहार म्हणतात.  

आहार केवळ िमत असनू भागत नाही. तो िहत आिण मेध्यही असला पािहजे. योगाभ्यासी 
पुरुषाला तो िहतकर आिण मेध्य म्हणजे पिवऽ अस याची द ता घेतली पािहजे. साधारणतः खारट, 
आंबट, ितखट, कडू हे रस टाळले पािहजेत. जोंधळे, उडीद इत्यािद रु  धान्य हे बेतानेच खावेत. 
पालेभा याही कमी खाव्यात. गीतेत साि वक आहाराचे वणर्न (17:8) 
‘आयःुस वबलारो यसखुूीितिववधर्नः। रःयाः िःन धाः िःथरा हृ ा आहाराः साि वकिूयाः’ असे केले 
आहे. आयुंय, स व, बळ, आरो य, सखु, ूेम यांचे पोषण करणारा त्याचूमाणे रसाळ, िःन ध, 
िटकाऊ आिण मनाला आनंद देणारा आहार साि वक लोकांन आवडतो.  

तसेच आहाराचे पािव यही फार मह वाचे आहे. आहार शु , िनरािमष आिण ःवच्छ पदाथापासून 
केलेला तर असावाच. पण त्याचबरोबर तो िशजवणाराही चांगला हवा. भारतीय शा ानुसार अन्नापासनू 
केवळ शरीराचे धातूच बनतात असे नाही तर मनही अन्नापासनूच बनते. अन्न करणाढयाचे सःंकार 
त्या अन्नात उतरतात. त्याची वृ ी, पाप-पु य, मनःिःथित या सवाचा प रणाम अन्नावर होतो. 
यासाठ च िवकतचे, खा गहृांतले, अनोळखी माणसाने िशजवलेले इत्यािद अन्न घेऊं नये. देवाला 
िनवेदन केलेले, यज्ञाचा शेष असलेले, ूसादाचे असे अन्न उ म असते. ःवतःच िकंवा माता, प ी, 
भिगनी इत्यादींनी िशजवलेले, नैवे -वै देव केलेले अन्नच ॄा णाने यावे असे शा  आहे. सध्यांच्या 
काळांत ते बहतेकांना शक्य नसले तरी शक्य तेवढी पािव याची जपणकू आपल्याच िहतासाठु , िवशेषतः 
योगाभ्यासी माणसाने केलीच पािहजे.  

सवाना सारखाच आहार यो य होत नाही. आपल्या ूकृतीनुसार, शरीरक ानुसार आहाराचे ूमाणे 
िनि त करावे. ःमिृतकारांच्या म्हण यानुसार ‘अ ौ मासा मनेुभर्आयाः षोडशार यवािसनः। ािऽंश  ु
गहृःथःय यथे  ं ॄ चा रणम।।् ’ शारी रक क  कमी असणाढया सनं्याशाने आठ घांसांचाच आहार 
यावा. ौीःवामी महारजांचा आहार असाच होता. त्यापे ा अिधक क  असणाढया वानूःथांना सोळा 
घास तर गहृःथांना ब ीस घांसांचा आहार सांिगतला आहे. ॄ चाढयांना माऽ गरुुसेवेसाठ  खूप राबायचे 
असते म्हणनू त्यांच्या आहाराला मयार्दा घातली नाही. योगाभ्यासी साधकांनी आपले वय, वृ ी, ूकृती 
इत्यादींचा िवचार क न आपला आहार िनयिमत करावा. आपल्याला आवँयक ती व तेवढी कम 
कर याला आवँयक ते शारी रक दा यर् व श ी िटकावेत पण आळस माऽ येऊं नये इतकाच आहार 
ठेवावा. 

शौच – हे दोन ूकारचे सांिगतले आहे. शरीराला मलमऽूािद िवसजर्नाने आिण इतरही अनेक 
कारणांनी जे मािलन्य येते त्याचा प रहार पाणी, माती इत्यादींनी करणे हे बा  शौच आहे. आंत रक 
शौच म्हणजे कामबोधादींनी बरबटलेले मन ःवच्छ करणे. यासाठ  ध्यान हा उपाय आहे. हे आपल्या 
इ दैवताचे (द ूभूचें) िकंवा आत्म्याचे असू ं शकते. हा उपाय सवाना कदािचत जमणार नाही. 
त्यांच्यासाठ  नामजप हा सोपा उपाय आहे. ‘मन भावशु ी भरले। आंग िबया अळंका रले। तैसे सबा  
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िजयाले। सािजरे जें कां।। 18:39।।’  अशी शौचाची व्या या ज्ञाने रीत केली आहे. बा  शौचाने 
ःवतःच्या शरीराचाच उबग येऊन (ःवांगजगुु सा) वैरा य बळावते. आंतरशौचाने इंिियांवर ताबा िमळन ू
मनाला ःथैयर् आिण ूसन्नता येते. 4 - 11 

   
 

िनयम 

आपल्या जीवनात साि वकता वाढिवणाढया गो ी सातत्याने करणे म्हणजे िनयम होत. योगाला 
पोषक अशा गणुांचा समंह करणे म्हणजे िनयम. हे िनयम दहा सांिगतले आहेत. ‘iÉ{É: ºÉÆiÉÉä¹É +ÉÎºiÉCªÉÆ 

nùÉxÉ¨ÉÒ·É®ú{ÉÚVÉxÉ¨ÉÂ * ÊºÉrùÉxiÉ´ÉÉCªÉ¸É´ÉhÉÆ −½Ò ¨ÉiÉÒ SÉ जपो ोतम ् (हुiÉ¨ÉÂ) ** ÊxÉªÉ¨ÉÉ nù¶É ºÉÆ|ÉÉäCiÉÉ 
ªÉÉäMÉ¶ÉÉºjÉÊ´É¶ÉÉ®únèù: **'  

तप – तपाची व्या या साधारणतः अशी केली जाते. '={É´ÉÉºÉ{É®úÉEòÉÊnù EÞòSUÅôSÉÉÆpùÉªÉhÉÉÊnùÊ¦É& * 
¶É®úÒ®ú¶ÉÉä¹ÉhÉÆ |ÉÉ½ÖþºiÉÉ{ÉºÉÉºiÉ{É =kÉ¨É¨ÉÂ' शा ात सांिगतलेले एकादशी, ूदोष, सोमवारािद उपवास क न देह 
िझजव याला तप असे नांव आहे. शा ांत ज्ञात-अज्ञात पापांचा नाश कर यासाठ  चांिायणािद 
ूायि ांचे वणर्न आहे. ौीःवामी महाराजांनी चांिायण केले होते. ा ोतांत अमावाःयेला उपास क न 
शुक्ल ूितपदेला एक घांस, ि तीयेला दोन अशा रीतीने वाढवीत पौिणर्मेला पंधरा घासांचे जेवण 
यायचे. पुन्हा कृंण ूितपदेला 14, ि तीयेला 13 असा आहार कमी क न पुन्हां अमवाःयेला िनराहार 
क न मग पारणे करायचे. बारा वष केवळ फलाहार कर याला कृच्ल म्हणतात. अशा ूकारच्या 
शरीरशोषणाला तप म्हणतात. '´ÉänùÉ¦ªÉÉºÉÉä Ê½þ Ê´É|ÉºªÉ iÉ{É& {É®úÊ¨É½þÉäSªÉiÉä*’ असे मनू राजाचे वचन आहे. 
त्याूमाणे ौिुत, ःमिृत इत्यािद पिवऽ मथंांचे अध्ययनही तप मानले जाते. ‘मनस ेिन्ियःय ऐका यं 
तप उच्यते’ अशीही तपाची व्या या आहे. पण या दोनही ूकारच्या तपांचा िवचार पुढे ःवाध्याय आिण 
ध्यान यांच्या िववेचनांत येणारच आहे.  

सतंोष – आपल्या कमार्ने आपल्याला जे कुल, प ी, पुऽ, धन, गहृ आिद िमळतील त्यांत 
समाधान मानणे म्हणजे सतंोष. सतं तुकोबारायांच्या श दात, ‘ठेिवले अनंते तैसेची रहावे। िच ीं असों 
ावें समाधान।।’ ा सवर् गो ी ूार ध कमार्नुसार िनि त झालेल्या असतात. हा िववेक मनांत ठेवून 
कोणत्याच गो ीचा खेद न धरतां मन ूसन्न ठेवणे याचे नांव सतंोष. ‘वािहल्या उ ेग दःखिच केवळु । 
भोगणे ते फळ, सिंचताचे।।’  

आिःतक्य – वेदवाक्यांवर ूत्य ाूमाणे िव ास म्हणजे आिःतक्य. वेद या श दात ौिुत, 
ःमिृत, पुराण, सतंवचन, गरुुवाक्य इत्यािद सवाचा समावेश होतो. ही सवर् शा े या ई राच्या आज्ञा 
आहेत आिण त्यांतून धमर् काय अधमर् काय यांचे मानवाला िनि त मागर्दशर्न आहे अशी ढ ौ ा 
म्हणजे आिःतक्य. ‘तःमाच्छा  ंूमाण ं ते कायार्कायर्व्यविःथतौ’ या भगव ीतेच्या ोकावर (16:24) 
भांय करतांना ौीज्ञाने रमहाराज म्हणतात, ‘शा  म्हणेल सांडावे। ते रा यही तणृ मानावे। जें घेववी 
ते न म्हणावे। िवषही िवरु ।।16:460)’ ही ओवी आिःतक्याचेच ूितपादन आहे. ितच्या वाचनाने 
िपत्याच्या आजे्ञने णांत रा याकडे पाठ िफरवणारे ौीराम आिण िग रधर गोपालाच्या ूसादाचा िवषाचा 
पेलाही हंसत िपऊन टाकणारी मीरा यांची िचऽे डो यांसमोर उभी राहतात. 
 िस ान्तवाक्यौवण (ःवाध्याय) - '´ÉänùÉxiÉ¶ÉiÉ¯ûpùÒªÉ|ÉhÉ´ÉÉÊnùVÉ{ÉÆ ¤ÉÖvÉÉ& * ºÉk´É¶ÉÖÊrùEò®Æú {ÉÖºÉÉÆ 
º´ÉÉvªÉÉªÉÆ {ÉÊ®úSÉIÉiÉä' माणसाच्या िच ाची शुि  करणाढया, अिधकारी स ं जवळ केलेले वेदांताचे ौवणु , 
उपिनषदे, रुि, पुरुषसू  इत्यादींचे पाठ िकंवा ॐकाराचा जप यांना ःवध्याय असे म्हणतात. ांतच 
ूासािदक ःतोऽांचे पाठ, ह रपाठािद सतंवचने, ज्ञाने री, भागवत, दासबोध उत्यािद सतंवा य यांचा 
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तसेच गु पिद  मऽंाच्या जपाचाही समावेश होतो. जपाचा ःवतंऽ िवचार पुढे केला आहे. मनाची शुि  
होऊन त्यांत ई रभि  िनमार्ण हो यासाठ  सतंवा याचे वाचन हा ूभावी उपाय आहे असे ूितपादन 
ौीःवामी महाराजांनी केले आहे. 

दान – ‘यो य यो य समपर्ण’ ते कोणत्याही अपे ेने केलेले नसावे. ही ौीःवामी महाराजांची 
व्या या चपखल आहे. दान हे िव्याचे, धान्याचे, गाईचे िकंवा इतर कोणत्याही वःतचेू करतां येते. माऽ 
ते िव्य िकंवा ती वःतू ःवतः न्यायाने कमावलेली असली पािहजे. ‘न्यायािजर्तं धनञ्चाल्पमन्य ा 
यत्ूदीयते। अिथर्भ्यः ौ या यु ं  दानमेतददाहृतम।ु ् ‘ अथ  म्हणजे दान घेणारा याचकही यो यच पािहजे. 
साित्वक, तपःवी, िव ान, अनु ानशील ॄा ण सत्पाऽ मानला आहे. दराचारी माणसाला दान िदले  ु
आिण त्याने त्याचा अपव्यय (दारु, जगुार इत्यादींसाठ ) केला तर दात्याला दोष लागतो असे शा  
म्हणते. अन्नदान ौे  मानले आहे.भकेुल्याला अन्न देतांना, िवशेषतः माध्या ी, जाती-गोताची चौकशी 
क ं  नये. पण िव्य माऽ चौकशीिशवाय देऊं नये. सत् ेऽात केलेल्या दानाचे मोठे फळ सांिगतले आहे. 
तसेच महणादी पवर्णीच्या काळी िकंवा यज्ञयागाच्या वेळी दान िवशेष फलूद सांिगतले आहे. याला  
 ई रपूजन - 'ºiÉÖÊiÉº¨É®úhÉ{ÉÚVÉÉÊ¦É´ÉÉÇRÂó¨ÉxÉ&EòÉªÉEò¨ÉÇÊ¦É&* ºÉÖÊxÉ¶SÉ±ÉÉ ¦É´ÉänÂù¦ÉÎCiÉ®äúiÉnùÒ·É®ú{ÉÚVÉxÉ¨ÉÂ' * 
वाणीने ई राची ःतुित, मनाने त्याचे ःमरण आिण शरीराने त्याच्या मतू ची अचर्ना ांनी भि  ढतर 
होते; हेच ई रपूजन होय. ौीःवामीमहाराजांनी यापे ांही ौे  ई रपूजन सांिगतले आहे. सवर् म्हणजे 
मनाने, वाचेने आिण कायेने जे जे आपण करतो ते सवर्च सवर्व्यापी ई राला समपर्ण करणे म्हणजे 
ई रपूजन असे ते म्हणतात. जे जे करायचे ते सवर् त्याच्या ूीतीखातर (परमे रूीत्यथर्म)् करायचे 
असा त्याचा अथर् होतो. गीतेत (9:27) भगवंतांनीही हाच उपदेश केला आहे. ‘यत करोिष यद ािस् , 
यज जहुोिष ददािस यत। यत तपःयिस कौन्तेय तत कुरुंव मदपर्णम।।् ् ् ् ् ’ ौीम ागवतांतील पुढील 
ोकही आपल्या पाठexत असतो. ‘कायेन वाचा मनसेिन्ियवैार् बु ध्यात्मना वा ूकृितःवभावात। करोिम ्

य त्सकल ंपरःम ैनारायाणायेित समपर्ये त।्।’ 
नुसते ई रासाठ  करतो. असे नुसते म्हण याने ते समिपर्त होत नाही. आपल्या सवर् िबया 

भगवंताच्या आवडीनुसार (आरल्या नव्हे), त्याच्या आजे्ञनुसार केवळ त्याच्यासाठ च करायच्या आिण 
त्यानंतर आपण हे केले असा िकंचत सशंयसु ा मनांत ठेवायचा नाही् ! यांनी आपले सवर् जीवनच 
परमे रापर्ण केले आहे अशा ौीःवामीमहाराजांसार या सनं्याशालाच हे शक्य आहे. आपल्या ीने 
पिहली पारंप रक व्या याच सोयीची आहे.   
 -ही - -ही म्हणजे ल जा. शा ाने आिण लौिककाने या कमाना कुित्सत गणले आहे ती 
कर याची लाज वाटणे म्हणजे ढही. ‘जनीं िनं  ते सवर् सोडूिन ावे’ ा समथ ीनुसार कुकमार्ची लाज 
वाटणे हा मह वाचा िनयम आहे. ाच्या प रणामानेच सवर् यमांचे पालन सहज होते. ही ल जा 
साधकाचे कुमागार्पासनू सरं ण करणारे जणू ंकंुपणच आहे. 

मित – वेदो कमार्िवषयी ूीती म्हणजेच ौ ा. िहलाच मित सन्मित िकंवा स ि  असे म्हटले ु
आहे. ‘बुि  दे रघुनायका’ अशी समथानी मािगतलेली हीच मित. विैदक शा ांवर ौ ा असली तरी 
इतर शा ांची िनंदा माऽ मळुीच क ं  नये. '¸ÉrùÉÆ ¦ÉÉMÉ´ÉiÉä ¶ÉÉºjÉä, +ÊxÉxnùÉ¨ÉxªÉjÉ SÉÉÊ{É Ê½þ'. 

जप – स ंु कडून घेतलेल्या वेदानुकूल मऽंाचा िनयिमत अभ्यास म्हणजे जप. ¨ÉEòÉ®ú ¨½þhÉVÉä ¨ÉxÉ 
´É jÉEòÉ®ú ¨½þhÉVÉä jÉÉhÉ ½äþ nùÉäx½þÒ Ê¨É³ÚýxÉ ¨ÉÆjÉ ½þÉ ¶É¤nù ZÉÉ±ÉÉ. +lÉÉÇiÉÂ ¨ÉxÉÉSÉä ®úIÉhÉ Eò®úiÉÉä, ¨ÉxÉÉ±ÉÉ ºÉÉÆ¦ÉÉ³ýiÉÉä iÉÉä 
¨ÉÆjÉ ½þÉäªÉ. iÉºÉäSÉ VÉ ¨½þhÉVÉä VÉx¨É¨É®úhÉ°ü{ÉÒ ºÉÆºÉÉ®úÉ{ÉÉºÉÚxÉ ºÉÉäb÷´ÉhÉÉ®úÉ +ÉÊhÉ {É ¨½þhÉVÉä {ÉÉ{ÉÉSÉÉ xÉÉ¶É Eò®úhÉÉ®úÉ iÉÉä 
VÉ{É ½þÉäªÉ. 'ªÉYÉÉxÉÉÆ VÉ{ÉªÉYÉÉä%Îº¨É' ªÉÉ ¦ÉMÉ´ÉuùSÉxÉÉxÉÖºÉÉ®ú VÉ{É ½þÉ ºÉ´ÉÇ¸Éä¹`ö ªÉYÉ +É½äþ. ¨ÉÆjÉ¶ÉÉºjÉÉxÉÖºÉÉ®ú {ÉÖºiÉEòÉÆiÉ 
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´ÉÉSÉÚxÉ ¨ÉÆjÉVÉ{É Eò®úhªÉÉ±ÉÉ ÊxÉ¹ÉävÉ +É½äþ. iÉºÉäSÉ ºÉ´ÉÇSÉ ¨ÉÆjÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉSÉ +xÉÖ¹`äöªÉ xÉºÉiÉÉiÉ.  ´ÉèÊnùEò ¨ÉÆjÉÉÆSÉÉ +ÊvÉEòÉ®ú 
¡òHò ={ÉxÉÒiÉ ¥ÉÉÀhÉÉÆxÉÉSÉ +ºÉiÉÉä. Ê´É¶Éä¹ÉiÉ& ¸ÉÒ]äõ¨¤Éäº´ÉÉÊ¨É¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ ºÉÆ|ÉnùÉªÉÉÆiÉ ½þÉ ÊxÉªÉ¨É Eò]õÉIÉÉxÉä {ÉÉ³ý±ÉÉ 
VÉÉiÉÉä. ¨ÉÆjÉ ½þÉ MÉÖ¯û{É®Æú{É®äúxÉäSÉ PªÉÉ´ÉÉ. VÉ{ÉÉÆiÉ½þÒ ´ÉÉÊSÉEò VÉ{ÉÉ{ÉäIÉÉ ¨ÉÉxÉÊºÉEò VÉ{É ¸Éä¹`ö +É½äþ. ®ú½þºªÉ ¨½þhÉVÉä VÉÒ¦É 
´É +Éä`ö ½þ±É±Éä iÉ®úÒ VªÉÉSÉÉ =SSÉÉ®ú ½þÉäiÉ xÉÉ½þÒ ËEò´ÉÉ <iÉ®úÉÆxÉÉ BäEòÉªÉ±ÉÉ VÉÉiÉ xÉÉ½þÒ +ºÉÉ (={ÉÉÆ¶ÉÖ) VÉ{É ¨ÉvªÉ¨É 
½þÉäªÉ. VÉ{É Eò®úiÉÉÆxÉÉ b÷Éä³äý Ê¨É]ÚõxÉ §ÉÚ̈ ÉvªÉÉ´É®ú ¨ÉxÉ EåòÊpùiÉ Eò®úÉ´Éä. b÷Éä³äý =PÉbä÷ ä̀ö´É±ªÉÉºÉ xÉÉºÉÉOÉ où¹]õÒ `äö´ÉÉ´ÉÒ. 
<Eòbä÷ ÊiÉEòbä÷ ¤ÉPÉÚÆ xÉªÉä. VÉ{É Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¤ÉÉä±ÉÚÆ xÉªÉä. ¤ÉÉä]õÉÆxÉÒ, ¤ÉÉä]õÉÆSªÉÉ {Éä®úÉÆxÉÒ ËEò´ÉÉ ¶ÉÆJÉ, ¨ÉÊhÉ, |É´ÉÉ³ý, º¡òÊ]õEò, 
¨ÉÉäiÉÒ, {ÉsÉIÉÒ, ºÉÉäxªÉÉSÉä ¨ÉÊhÉ +ÉÊhÉ ¯ûpùÉIÉ ªÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉ³ýÉÆxÉÒ VÉ{É Eò®úÉ´ÉÉ. ½äþ ºÉ´ÉÇ BEòÉ½ÚþxÉ BEò nùºÉ{É]õ +ÊvÉEò 
¡ò³ý näùiÉÉiÉ. ¨½þhÉVÉä ¤ÉÉä]õÉÆSªÉÉ VÉ{ÉÉSªÉÉ nùºÉ{É]õ {Éä®úÉÆxÉÒ VÉ{É Eäò±ªÉÉSÉä ¡ò³ý, iªÉÉSªÉÉ nùºÉ{É]õ ¶ÉÆJÉÉÆSªÉÉ ¨ÉÉ³äýxÉä 
Eäò±Éä±ªÉÉ VÉ{ÉÉSÉä ¡ò³ý <iªÉÉÊnù. ¨ÉÉ³ýÉ 108 ¨ÉhªÉÉÆSªÉÉ +ºÉÉ´ªÉÉ. ÎºjÉªÉÉÆxÉÉ - Ê´É¶Éä¹ÉiÉ& ºÉÖ́ ÉÉÊºÉxÉÓxÉÉ ¯ûpùÉIÉ ´É 
iÉÖ³ý¶ÉÒSªÉÉ ¨ÉÉ³ýÉ ÊxÉÊ¹Érù +É½äþiÉ. VÉ{É Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉ³ý {Éb÷±ÉÒ, ¨Éǟ û¨ÉhÉÒ +Éä±ÉÉÆb÷±ÉÉ ËEò´ÉÉ ZÉÉä{É +É±ÉÒ iÉ®ú nùÉä¹É 
ºÉÉÆÊMÉiÉ±ÉÉ +É½äþ. iªÉÉSÉÒ +ÊvÉEò VÉ{ÉÉxÉä (ÊEò¨ÉÉxÉ BEò ¨ÉÉ³ý) ¶ÉÖÊrù ½þÉäiÉä. 

ोत – एकादशी, ूदोष, सोळा सोमवार इत्यािद उपवास तसेच सत्यनारायण, सत्यद , अनंतािद 
ोतांचे वणर्न िविवध पुराण वा यांत तसेच शा ांतही आढळते. ा ोतांच्या अनु ानांनी यम-िनयमांचा 
कांही काळासाठ  तरी अभ्यास घडतो आिण िच शु ी होते. कांही िठकाणी ोत या श दाच्या िठकाणी 
‘हतु ’ असा श द आढळतो. याचा अथर् हवन िकंवा यज्ञ आहे. गीतेमध्ये दैवयज्ञािदक बारा यज्ञांचे वणर्न 
आहे. (4:25 – 30) त्यांत घतृादींच्या आहतीने िस  होणारे ु िव्ययज्ञ, देवतांच्या पसन्नतेसाठ  केले 
दैवयज्ञ, ॄ ा नीत यज्ञकमार्चीच आहती देणारा ु ॄ यज्ञ, ूाणात अपानाची, अपानांत ूाणाची, ूाणात 
ूाणाची िकंवा इंििये आिण ूाण यांच्या कमाची सयंम पी अ नीत आहती देऊन ु िस  होणारे योगयज्ञ, 
ःवाध्यायाने िस  होणारा ज्ञानयज्ञ इत्यािद यज्ञांचे ूकार विणर्लेले आहेत. ा सवात जपयज्ञ ौे  आहे 
हे आपण वर पािहलेच आहे. 11 - 18 

वरील सवर् यम जाित, देश, काल, समय यां सीमांनी बािधत न होता – अिविच्छन्नपणे सवर्ऽ 
पाळल्याने (योगसऽू 2:31) त्यांची फळे िमळतात. उदाहरणाथर् गाय अथवा मनुंय यांना न मारणे 
म्हणजे अिहंसा ही जात्यविच्छन्न अिहंसा झाली. तीथर् ेऽी िहंसा न करणे ही देशाविच्छन्न अिहंसा. 
एकादशी, ौा  िकंवा इत्यािद पवर्णीना िहंसा न करणे ही कालाविच्छन्न अिहंसा. अशा ूकारच्या 
अिहंसेला महाोत म्हणता येत नाही. असेच सवर् यम आिण िनयमांच्या िवषयी आहे. जाितिनरपे , सवर् 
काळी आिण सवर् ःथळी हे सवर् यम आिण िनयम काटेकोरपणे पाळले तर ते सावर्भौम महाोत होते. हे 
महाोत बारा वषर् पाळले की ते िस  होते. असे हे सवर् यम-िनयम याने िस  केले त्याला सवर्ौे  
घडतो आिण त्याची सवर् कम सफळ होतात.  अिहंसा िस  झाली की त्या यो याच्या सािन्नध्यात सवर् 
ूाणी आपापसातले वैर सोडून देतात (योगसऽू 2:35). यामळेुच पूव च्या काळी ऋषींच्या आौमांत उंदीर 
आिण मांचर, गाय आिण वाघ, साप आिण मोर असे परःपरांचे ःवाभािवक वैरी असणारे ूाणीही 
िनभर्यपणे एकऽ खेळत. ःवतः ःवामी महाराजांच्या च रऽांतही त्यांच्या सािन्नध्यांत साप, वाघ इत्यािद 
ूाणी आपली िहंॐता सोडत असल्याच्या घटना आहेत. सत्याचा यम याला िस  झाला त्याला 
मऽंसाम यर् ूा  होते, त्याचे वचन कधीच खोटे ठरत नाही. ाचीही अनेक उदाहरणे ौीःवामी महाराज 
आिण इतर अनेक सतं-सत्पुरुषांच्या जीवनांत पहायला िमळतात. अःतेयिस ीने सवर् र ांची उपलि ध 
होते (योगसूऽ 2:37). अप रमहाच्या िस ीने पवूर्जन्माचे ज्ञान होते (योगसऽू 2:39)  ॄ चयार्च्या 
पालनानो वीयर्लाभ (योगसऽू 2:38), बा  शौचाच्या पालनाने आपल्या देहाचा उबग (ःवांगजुगु सा) 
येतो आिण वैरा य बळावते (योगसऽू 2:40). अतंःशौचाने म्हणजे िच शु ीने मनाची ूसन्नता, 
एकामता आिण इंिियांवर ताबा िमळन आत्मदशर्नाची यो यता येतेू . (योगसऽू 2:41). सतंोषाने उ म 
सखु लाभते. सतंोषाने उ म सखु लाभते.(योगसऽू 2:42). तपाने देह आिण इंिियांची शुि  होते 
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(योगसऽू 2:43) जपाने इ  देवतेचे दशर्न होते (योगसऽू 2:44). ई रभ ीने समाधीचा लाभ होतो 
(योगसऽू 2:45). इत्यािद फळांचे वणर्न पतंजलींनी केले आहे (योगसऽू 2:36-45). 19 - 27  

अथार्त असे ् ‘सावर्भौम महाोत’ साधारण ूापंिचक लोकांना जवळजवळ अशक्य आहे. त्यांनी या 
यमांचे आिण िनयमांचे पालन आपापल्या शक्त्यनुसार करावे. देशकालांनी मयार्िदत ोत पाळल्याने 
त्याचा अभ्यास होतो व िच शुि  होते. उदाहरणाथर् तीथर् ेऽाच्या िठकाणी, ोतपवाच्या काळांत, 
गरुुच रऽािद पिवऽ मथंांचे पारायण करतांना हे यम-िनयम कसोशीने पाळ याचा हळंहळं अभ्यास करीत ू ू
गेल्याने, ूापंिचक जबाबदाढयापासनू िनवृ  झाल्यावर तरी महाोताचे आचरण कर याची इच्छा होईल. 
आपल्या जीवनाला वळण लावणे, त्यातील साि वकतेचा पोष करणे, िच ाची शुि  करणे हा मु य हेत ु
आहे. भगव ीतेत वणर्न केल्याूमाणे ‘यु ाहारिवहारःय यु चे ःय कमर्स।ु यु ःव नावबोधःय योगो 
भवित दःखहा।। ु 6:17।।’आहार, िवहार, व्यावहा रक काम, झोप आिण जामती या सवानाच यो य 
ूमाणात ठेवणाढयाला दःखाचाु  नाश करणारा योग िस  होतो. 19 -28. हठयोगूदीिपकेनुसार 
(1:15)अित खाणे, अित ौम करणे, अित बोलणे, अित िनयम (रोज न  भोजन, नेहमीच फलाहार 
इत्यादी) करणे, नेहमी लोकात वावरणे आिण िवषयास ी हे सहा दोष योगाला हािनकारक आहेत. 
याउलट साधनािवषयी उत्साह, योगाची िसि  मी सवर् ूय ांनी िमळवीनच असा िव ास, धैयर्, 
त वज्ञान, स रुवाक्यावर ढ िव ासु , िवषयास  लोकांच्या सगंतीचा त्याग ा सहा गणुानी योगाची 
लवकर िस ी होते. 

ःथल आिण बैठक 

योगरहःयात ौीःवामी महाराज म्हणतात, ‘स ेशे मिठकामध्ये िनि न्तो गरुुिशि तः। 
कुशािजनांशुकेंवेव हठयोग ं समभ्यसेत।।्  9।। ’ योगाच्या अ यासाला पिवऽ देशांत, लहानशी झोपडी 
क न, तीत ूथम दभार्सन, त्यावर मगृािजन आिण एक ःवच्छ, मऊ व  टाकून अभ्यासाला बसावे. 
गरुुिशि त हा श द मह वाचा आहे. हा अभ्यास गु ं च्या देखरेखीखालीच व्हावा असे त्यांतून सिूचत 
होते. हठयोगूदीिपकेत (1:12) म्हटले आहे, ‘सरुा ये धािमर्के देशे सिुभ े िनरुपिवे। धनुःूमाणपयतं 
िशलाि नजलविजर्ते।। एकान्ते मिठकामध्ये ःथातव्यं हठयोिगना। ’ जेथे चांगले रा य आहे, लोक धािमर्क 
आहेत, भमूी सपुीक आहे, चोरािचलटांचा उपिव नाही, लोकांची वदर्ळ नसलेल्या, एक धनुंय (चार हात) 
अतंरापयत िशला, अि न िकंवा पाणी नसेल अशा नीरव ःथळी लहनशा कुटीत यो याने अभ्यास 
करावा. गीतेतही ‘शुचौ देशे ूित ा य िःथरमासनमात्मनः। नात्युिच्लतं नाितनीचं 
चैलािजनकुशो रम।।् 6:1।।’ बस याचे आसन फार उंच िकंवा फार खाली नसावे हा आणखी एक िवशेष 
त्यांत आढळतो. ूःतुत गीता ोकावर ज्ञाने रांनी केलेले सिवःतर भांय मळुांतूनच वाच यासारखे 
आहे. या झोंपडीचे एकच छोटेसे दार असावे, त्यांतील िछिे बुजवलेली असावीत आिण जागा सारवलेली 
असावी असे महाराज सांगताहेत. अशा आसनावर बस याचा िविध गीतेत सांिगतल्याूमाणे शरीर, गळा, 
मान यांना सरळ ठेवून, इकडे ितकडे न पाहतां ी नासाम ठेवावी. (समकायिशरोमीवं धारयन्नचल ं
िःथरः। संू ेआय नािसकाम ंःवं िदश ानवलोकयन।।् 6:13।। xÉäºÉÚSªÉÉ ´ÉºjÉÉ´É®ú ¤ÉºÉ±ªÉÉxÉä º´É¦ÉÉ´É nÚùÊ¹ÉiÉ ½þÉäiÉÉä, 
nùMÉb÷ÉSªÉÉ +ÉºÉxÉÉ´É®ú ¤ÉºÉ±ªÉÉxÉä nèùxªÉ +ÉÊhÉ ´ªÉÉÊvÉ ½þÉäiÉÉiÉ; iªÉÉºÉÉ`öÒ ÁÉ +ÉºÉxÉÉǼ É®ú ¤ÉºÉÚÆ xÉªÉä. {ÉÉÆfø−ªÉÉ PÉÉåMÉb÷Ò´É®ú 
¤ÉºÉÚxÉ VÉ{É Eäò±ªÉÉxÉä ºÉÖJÉ, ¨ÉÞMÉÉÊVÉxÉÉxÉä YÉÉxÉ, ´ªÉÉQÉÉºÉxÉÉxÉä ¨ÉÉäIÉ iÉºÉäSÉ EÖò¶ÉÉºÉxÉÉxÉä |ÉYÉÉ +ÉÊhÉ nùÒPÉÉÇªÉÖ¹ªÉ |ÉÉ{iÉ 
½þÉäiÉ +ºÉ±ªÉÉxÉä ÁÉ{ÉèEòÒ EòÉähÉiªÉÉ iÉ®úÒ +ÉºÉxÉÉǼ É®ú ¤ÉºÉÚxÉSÉ VÉ{É Eò®úÉ´ÉÉ.  38 - 42 
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आसन 

आसन हे योगाचे ितसरे अगं आहे. योगशा ाची अशी मान्यता आहे की िजतक्य जीवजाित 
आहेत िततकी आसने आहेत. ूत्येक जीवाची एक िविश  ःवाभािवक बैठक असते. या बैठकीत त्या 
जीवाच्या मनाला आिण शरीराला िवौांती िमळन तो सखुी होतोू . हेच त्या जीवाचे आसन होय. शा ांत 
84 ल  योनींचे वणर्न आहे. म्हणजेच 84 लाख आसने आहेत. भगवान महे रांनाच ती सवर् ठाऊक 
आहेत त्यांनी मानवांच्या िहतासाठ  यांतील 1600 आसने आिण त्यांतनूही 84 आसने िनवडली आहेत. 
या आसनांच्या अभ्यासाने साधकाचे आरो य सधुारते, त्याच्या व्यािध न  होतात, त्याचे शरीर, मन 
आिण ूाण सखुावतात. ा आसनांचा अभ्यास हाच मु यतः योगाभ्यास या नांवाने आज जगभर 
ूचिलत आहे. इथे आसनांचा िवचार मु यतः आध्याित्मक ूगतीच्या ीने केला आहे. पतजंलींच्या 
म्हण यानुसार या आसनावर दीघर् काल सखुाने िःथरपणाने बसतां येईल ते (यो य) आसन होय. 
(िःथरसखुमासनम।।् 2:46।।. द माहात्म्यांत ौीःवामी महाराजांनी कांहीं िनवडक आसनांचे वणर्न केले 
आहे.  

ःविःतकासन – पायाचे तळवे मां यामध्ये ठेवनू बसले की ःविःतकासन होते. (िचऽ 1 टाकावे) 
गोमखुासन – उजवा पाय डाव्या पु याखाली आिण डावा पाय उजव्या पु याखाली ठेवून दोन्ही 

हातांनी पाय ध न बसले की गोमखुासन होते. (िचऽ 2 टाकावे) 
प ासन – उजवा पाय डाव्या मांडीवर आिण डावा पाय उजव्या मांडीवर असे ठेवायचे ते 

पाठ मागनू डाव्या आिण उजव्या हातांनी धरले की प ासन होते. (िचऽ ब. 3) 
िसहंासन – गडुघे मडुपून दोन्ही पाय गदु ाराखाली ठेवायचे आिण दोन्ही हातांची बोटे गडु यावर 

दाबून धरायची आिण मखुाचा जबडा पस न नासाम ी करायची याला िसहंासन म्हणतात. (िचऽ 4) 
िस ासन – गदु ार आिण वषृण यांच्यामधील िशवणीला डावी टांच लावून उजवा पाय िलगंाच्या 

वर ठेवायचा. शरीर सरळ ठेवायचे, हनुवटी छातीला टेकवायची. आिण नासाम ी ठेवून बसायचे हे 
िस ासन होय. हे आसन िस  झाले की ितन्ही बंध आपोआप लागनू ूाणाची गित सषुुम्णेत होते 
आिण समािध लागते. (िचऽ 5) गदुमे होध्वर्ःथगलु्फमासीनो यतगःु समः। ॅमूध्य वाऽन्यपीठैः िस ं 
तऽाऽ यदोऽिःत सत।। उत्प ते अनायासात ःवयमेवोन्मनीकला। तथैकिःमन्नेव ढे िस े िस ासने ् ्
सित। बंधऽयमनायासात्ःवयमेवोपजायते।।1:42।। 

मयूरासन – दोन्ही हात मागे पस न जिमनीवर ठेवून दोन्ही कोपरावर बेंबी ठएवून शरीर त्यावर 
तोलनू धरले की मयूरासन होते. (िचऽ 6) 

भिासन – हातांनी पाय ध न त्यांचे घोटे िशवणीला लावून पालथी मांडी घालनू बसायचे आिण 
ी नासाम ठेवायची की भिासन होते. (िचऽ 7) 
शवासन – हात आिण पाय सरळ उताणे ठेवून पाठ वर ूेताूमाणे पडून राहणे हे शवासन होय. 

(िचऽ 8). ा आसनाने योगाभ्यासाचे ौम माहीसे होतात. िवशेषतः अश  साधकांसाठ  आहे. फार 
काळ इतर आसनांवर बसणे यांना शक्य नाही त्याना हे उपयु  आहे. 

जेव्हा एखा ा आसनानर दीघर्काळ सखुाने, आरामांत बसतां यते तेव्हां ते आसन िस  झाले असे 
समजावे. आसनजयाने सवर्जय होतो असे ाचे फळ सांिगतले आहे. 29 – 37. 
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 ूाणायाम  

ूाणमय कोशाचे वणर्न करतांना आपण ूाण या श दाचा थोडा िवचार केला आहे. ःथूल देह 
म्हणजेच अन्नमय कोशाला आिण मनोमय कोशाला जोडणारा हा कोश आहे. हा वायुत वापासनू 
बनलेला आहे. सन, र ािभसरण, अन्नाचे पचन, हृदयाचे ःपंदन इत्यािद शरीराच्या धारणेसाठ  
आवँयक काय ूाणच करतो. शरीरांतील सवर् धातूंचे चयापचय तसेच सतंुलनही ूाणाचेच कायर् आहे. 
हात, पाय, वाणी, उपःथ, गदु इत्यािद कमिियांचा समावेश ूाणमय कोशांतच होतो. कमिियाची कम 
ऐिच्छक असतात तर आधी सांिगतलेली ूाणाची काय साधारणतः अनैिच्छक रीत्याच चालतात. पण 
त्यांवर कांही मयार्देत ऐिच्छक िनयंऽण करतां येते. वर पािहलेली ूाणाची काय ःथूल देहाशी सबंंिधत 
अशी आहेत. ूाणाची गित मनाशीही जळुलेली आहे. यामळेुच ूाणावर िनयंऽण म्हणजेच ूाणायाम हा 
मनावर ताबा िमळव याचा मु य उपाय आहे. ूाणाच्या गतीवर िनयंऽण ासोच् वासाच्या 
माध्यामातूनच होऊं शकते. ासोच्छासाच्या लगामा ारेच ूाणाच्या अ ांना आवर घालता येतो. 
अथार्तच मनाच्या सकंल्पानेच हे शक्य आहे. म्हणजेच मनाने ूाणाला आिण ूाणाने मनाला आवरायचे 
आहे.  

ि साहॐीत ौीःवामी महाराज म्हणतात, ‘चले ूाणे चल ंिच ,ं िन ले िन ल ंतयोः। न े एकतरो 
नाशं योरिप स योगतः।।’ ूाण चंचल झाला की मनही चंचल होते. तसेच ूाण िनरु  केला की 
मनाचाही िनरोध होतो. हा योगशा ाचा मलूभतू िस ांत आहे. बोध, शोक आिद भावनांनी मन ु ध 
झाले असता सथं आिण दीघर् सनाने मन शांत होते हा अनुभव कुणालाही घेता ये यासारखा आहे. 
हजारो लोक दीघर् सनाच्या तंऽा ारे मानिसक आरो याचा लाभ आजही जगात हजारो लोक घेत आहेत. 
हा एक योगाचाच ूाथिमक ूकार आहे.  

ूाणाचा नाश केला की मनाचाही नाश होतो हे ऐकायला थोडे भयानक वाटते. पण त्याचा अथर् 
नीट समजनू घेणे आवँयक आहे. ूाणाचे जीवन म्हणजे त्याचे इडा (डावी नाकपुडी) आिण िपंगला 
(उजवी नाकपुडी) यांतून ूवािहत होणे. तसेच मनाचे जगणे म्हणजे िच ांत नाना िवषयांशी सबंंिधत 
अनुकूल आिण ूितकूल वृ ींचा उदय. ूाणाचे इडािपंगलातनू वाहणे थांबणे हाच त्याचा नाश होय. 
आिण मनातल्या वृ ींचा उदयाःत थांबणे हाच मनाचा नाश होय. हेच योगाचे अिंतम साध्य आहे. ास 
पूणर्पणे थांबला की केवल कंुभक होतो आिण मनाच्या वृ ी थांबल्या की िनिवर्कल्प समािध होते. हेच 
योगाची परम िसि  आहे. ास बंद होणे हे तर मतृ्यूचे ल ण आहे; तेव्हा हेच योगाचे साध्य असले 
तर त्यासाठ  योगाभ्यासाची काय आवँयकता? अशी शंका साहिजक आहे. पण योगाभ्यासाने माणसाला 
िजवंतपणीच हा अनुभव घेतां येतो. ‘आपुले मरण पािहले म्यां डोळां’  ा सतं तुकाराम महाराजांच्या 
उ ीचा हाच अथर् आहे. असा अनुभव हजारो साधुसतंांनी घेतलेला आहे आिण आजही तेवढी ूबल 
इच्छा असेल आिण तेवढे ूय  कर याची तयारी असेल तर घेतां येतो असे योगशा ाचे ठाम 
ूितपादन आहे. ा शा वचनावर ढ िव ास ठेवून िचकाटीने ूाणायामाचा अभ्यास केला तर ूाणावर 
जय िमळन ासो वास बंद होतातू . ा ःथूल देहाची नऊ ारे कोंडून ूाणाचा जय होतो. ूाण िजकंला 
की मनावरही िवजय िमळतो. हे खरे असले तरी एक धोक्याची सचूना महाराजांनी िदली आहे. मन 
िजकं यासाठ  आधी िवर ी आवँयक आहे. मनाची िवषयांकडे असलेली ओढ जोंवर न  होत नाही 
तोंवर ूाणजयानंतरही मनावरचा ताबा सटंु शकतोू . ते मन इंिियांचा ोभ क न साधकाला पुन  
ससंारांत ओढ शकतेू . यम-िनयमांनी मन शांत केल्यावरच ूाणायामाचा इ  प रणाम होतो. ूाणायाम 
हा मन िजकं याचा ूभावी उपाय असला तरी त्यांतील धोकेही समजनू घेतले पािहजेत. तसेच हा िवषय 
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सपंवतांना ःवामी महाराजांनी परमे राचे ध्यान हासु ां मन िजकं याचा एक मह वाचा सलुभ उपाय हे 
असे सचुिवले आहे. 38 – 50 

सषुुम्णा :- यानंतर ौीःवामी महाराज ूाणमय कोशांतील सवार्त मह वाच्या सषुुम्णा या नाडीचे 
वणर्न करीत आहेत. ा साडेतीन हात लांबीच्या मनुंय देहाचा मध्य गदु आिण िलगं यांच्या मधोमध 
येतो. तेथून बेंबीपयत एक फुगीर लबंगोलाकृती कंद आहे. ा कंदापासनू बहा र हजार ना या उगम 
पावतात. त्यांतही चौदा मु य आहेत. त्यांतही इडा, िपंगला आिण सषुुम्णा या तीन ौे  आहेत. सवात 
ौे  सषुुम्णा नाडी आहे. इडा डाव्या नाकपुडीशी येऊन सपंते. इडेलाच िनशा िकंवा राऽ म्हणतात. िहचा 
ःवामी चंि असनू त्याव न ितला चंिनाडी असेही म्हटले जाते. इडा ही नाडी सौम्य, सखुकर आिण 
शीतल आहे. उजव्या नाकपुडीशी येऊन थांबणारी िपंगला नाडीला िदन िकंवा ितच्या दैवताव न सयूर् 
नाडी असे म्हणतात. ही उम, उंण आिण तापकारक आहे. या दोन ना यांच्या मध्यात कंदापासनू 
िनघनू ॄ रंी म्हणजे टाळला छेदन जाणारी सषुुम्णा नाडी आहेू ू . कठोपिनषदात (२:१६) म्हटले आहे की 
हृदयातून जाणाढया एकशे एक ना या आहेत त्यांतील एकच नाडी मःतकाचा भेद क न जाते. 
िहच्यातून वर जाणारा मागर् अमतृत्वाची ूा ी क न देतो. इतर ना या देहांतराला (पुनजर्न्माला) 
नेतात. ौीद पुराणात (१०:१-२) सषुुम्णेचे मह व असे सांिगतले आहे. सषुुम्णेचे ज्ञान झालेला पुरुष 
अथवा ी, बाल, तरुण िकंवा वृ  या सवाना योगाभ्यासाचा अिधकार आहे. तसेच त्यांनी उ म 
अभ्यास केला तर त्यांना अवँय िस ी िमळेल. सवर् वणर् आिण सवर् आौम यांना ा योगाचा अिधकार 
आहे. सनं्याशांना िवशेष अिधकार आहे कारण ॄ चयार्िद यम-िनयमांचे पालन त्यांना िनयत आहे. 
‘देवािचये ारी उभा णभरी। तेणे मिु  चारी सािधयेल्या।।’ ा ज्ञाने र महाराजांच्या अभगंात 
सषुुम्णेलाच देवाचे ार म्हटले आहे. 

 

कंुडिलनी - पाठ च्या क यातून जाणाढया ा सआूम नाडीच्या मळुाशी साडेतीन वेटोळे घातलेली कंुडिलनी 
शि  आहे. ‘नागाचे िपले। कंुकुमें नाहले। वळण घेऊिन आले। सेजे जसेै।।२२।। तैशी ते कंुडिलनी। मोटकी 
औटवळणी। अधोमखु सिपर्णी। िनजेली असे।।२३।।’ असे ितचे वणर्न ौीज्ञाने रमहाराजांनी केले आहे. ती 
आपल्या एका मखुाने सषुुम्णेचे ूवेश ार अडवून बसलेली असते. {ÉÉªÉÉSªÉÉ iÉ³ý´ªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ ¨ÉºiÉEòÉ´É®úÒ±É EäòºÉÉ{ÉªÉÈiÉ 
+É{É±ªÉÉ ½þÉiÉÉSªÉÉ ¤ÉÉä]õÉÆxÉÒ 96 ¤ÉÉä]äõ <iÉEäò |É¨ÉÉhÉ ¶É®úÒ®úÉSÉä +É½äþ. ¶É®úÒ®úÉSªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú ¨ÉvªÉ¦ÉÉMÉÒ 48 ¤ÉÉä]õÉÆ´É®ú EÖÆòb÷Ê±ÉxÉÒSÉä 
ÊxÉ´ÉÉºÉºlÉÉxÉ +É½äþ. बाहेरच्या तोंडाने इतर ना यांतून पांच ूाणांचा व्यापार ाच श ीने होतो. हीच िव ाचे 
सजृन करणारी शि  आहे. स व, रज आिण तम ा िऽगणुांच्या वेटो यांच्या पलीकडेही ितची व्याि  आहे. 
ॐकाराच्या साडेतीन माऽा हेच ितची कंुडले आहेत.  सवर् जग िनमार्ण क न उरलेली म्हणनू िहला शेषा 
असेही म्हणतात. साधनिवहीन मानवाला सषुुम्णा अडवून संसारांत िफरवणारी माया हीच आहे. मो मागार्वर 
अमेसर होऊं इिच्छणाढया साधकाला िहला चाळवून, जागवूनच सषुुम्णेचे दार उघडावे लागते. यासाठ च सतं 
एकनाथांनी ‘बया दार उघड’ अशी ूाथर्ना केली आहे. िहलाच कंुडली, कुिटलांगी, भजुंगी, ई री शि  आिण 
अरंुधती इत्यािद पयार्यी नांवे आहेत. हीच ौीिवंणूचंी महाशि  असनू िऽगणुाित्मका माया आहे. िवंणूचंी 
महामाया जीवाच्या शरीरांत ूाण पाने िःथत आहे.  

कंुडिलनीचे जागरण - िहला जागिव याच्या अभ्यास राऽी िकंवा िदवसाही क ं  नये. ा िठकाणी 
राऽ म्हणजे इडा नाडी आिण िदवस म्हणजे िपंगला नाडी. िदवसा म्हणजे ास िपंगलेतून वाहत 
असतांना म्हणजेच उजवी नाडी चालत असतांना िकंवा राऽी म्हणजे इडा नाडी चालत असतांना अभ्यास 
होत नाही. िपंगलेतून वाहणाढया वायलूा ूाण आिण इडेतून वाहणाढया वायूला अपान अशी नांवे आहेत. 
‘ूाणापानौ समे कृत्वा’ याचा हाच अथर् आहे. ा दोनही ना या समान झाल्या की ूाणाचा ूवाह 
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सषुुम्णेतून होत आहे असे समजावे. ासाठ च सषुुम्णेला राऽ आिण िदवस िगळन टाकणारी नाडी ू
म्हणतात. िऽगणुांचे वेढे घालनू अधोमखु म्हणजे ससंारािभमखु झोपलेली कंुडिलनी जोंवर जामत होत 
नाही तोंवर मो ाच्या साधनाचे सवर् खटाटोप व्यथर् आहेत. कंुडिलनी जागणे म्हणजे ूाणाला मध्यम 
मागर् िमळणे  एकदा ूाणाला सषुुम्णेची वाट सांपडली की मग तो ती नाडी शु  करीत वर मःतकांत 
असलेल्या सहॐार चबाकडे आपोआप चढं लागतोू . जामत झालेली कंुडिलनी सहा चबांचा आिण तीनही 
मथंींचा भेद करीत सषुुम्णा मागर् शु  करते. 

कंुडिलनी जामत कर याचे अनेक उपाय शा ांत वणर्न केलेले आहेत. योगाभ्यासाने, तीो 
वैरा याने, ई राच्या भ ीने, ज्ञानयोगाच्या अनु ानाने, ूाणायामाने आिण अिधकारी महात्म्यां ारां 
शि पाताने कंुडिलनी जागते असे शा ात सांिगतले आहे. ा िठकाणी ौीःवामी महाराजांनी 
ूाणायामा ारा शि चालनाचे ूितपादन केले आहे. ५१ – ५७ 

ूाणायाम – ूाणायामाची तीन अगें आहेत. पूरक म्हणजे ास घेणे, कंुभक म्हणजे ास कोंडणे 
आिण रेचक म्हणजे तो सोडणे. ूथम इडेने म्हणजे डाव्या नाकपुडीने हळहळ ास यावाू ू . ाचा काळ 
सोळा माऽांचा सांिगतला आहे. वाय ुछाती आिण पोट यांत पूणर् भ न घेतल्यावर तो पूरकाच्या चौपट 
काळापयत रोखून धरावा. त्या वेळी ग याच्या खळगीत हनुवटी दाबून धरावी. याला जालधंर बंध असे 
म्हणतात. यानंतर दसढया नाकपुडीनेु , िपंगलेने रेचक पूरकाच्या द पट वेळांत करावाु . वायूचे पूणर्पणे 
रेचन हो यासाठ  पोट पाठ कडे आंत ओढन धरावेू . ाला उि डयाण बंध असे नांव आहे. ानंतर उलट 
ूकारे म्हणजे िपंगलेने पूरक आिण इडेने रेचक करावा. या नाडीने पूरक केले ितने रेचक क ं  नये. हा 
अभ्यास वरचेवर सकाळ, दपारु , सधं्याकाळ असा तीन वेळां करावा. ा कंुभकाच्या ूकाराला अंतःकंुभक 
असे म्हटले आहे. दसरा ूकार आहे बिहःकंुभकु . या ूकारात ूथम ास बाहेर सोडायचा (पूरक) आिण 
तो उि डयाण बंधाने बाहेरच रोखून ठेवायचा. नंतर हळहळ तो आंत खेचायचा ू ू (रेचक). ा दोन्ही 
कंुभकांचा अभ्यास करीत कंुभकाची माऽा आिण ूाणायामांची सं या वाढवीत जायची. हा अभ्यास 
केवळ कंुभक होईपयत करावा. ५८ - ६३. 

ूाणायामाचे किन , मध्यम आिण तीो असे ूकार केले जातात. किन  ूाणायामाने अगंाला 
घाम सटुतो. हा घाम अगंाला चोळावा. त्याने शरीराला सौ व येते. मध्यम ूाणायामाने अगंाला कंप 
सटुतो. उ म ूाणायामाने ूाण ॄ रंीांत (टाळतू ) जाऊन ासो वास थांबतो आिण शरीर िन ल होते. 
अशा रीतीने ूाणायामाने इंिियांची शुि  होऊन जामत झालेली कंुडिलनी सषुुम्णेतून वर चढली की 
आपल्या साधनेचे प रौम सफल झाले असे मानायला हरकत नाही. तोंपयत सवर् सायास व्यथर्च होत. 
यांना शरीरांत मेद िकंवा कफ जाःती असतात त्यांना हठयोगानुसार इंिियशु ीसाठ  षि बयांये वणर्न 
आहे. तसेच िवशेष ूाणायामांचेही वणर्न त्यांत आहे. धौित, बःती, नेित, नौिल, ऽाटक आिण 
कपालभाित अशी त्यांची नांवे आहेत.   

जप आिण ध्यानासिहत केलेल्या ूाणायामाला सबीज ूाणायाम असे नांव आहे. त्यािवरिहत 
नुसत्या ूाणायामाला िनब ज असे म्हणतात. सबीज ूाणायाम योगशा ाने उ म मानलेला आहे. असे 
सबीज ूाणायाम रोज पांच पांच अशा बमाने वाढवीत ८०पयत न्यावेत. रोज तीन वेळा ८० ूाणायाम 
करीत गेल्यास तीन मिहन्यात २१६०० ूाणायाम होतात. हीच आपण रोज करीत असलेल्या 
ासो वासांची सं या पूणर् होते. हे ूाणायामांचे एक पुर रणच पूणर् होते. ा योगाने सषुुम्णा मागर् 

पूणर्पणे मोकळा होतो. मग कंुडिलनी जामत झाली ूाण सहजपणे ॄ रंीाकडे चढायला लागतो. ६४ – 
७४. 
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ष चबिन पण – सषुुम्णामागार्ची रचना आधुिनक शरीरिवज्ञानांतील म जासःंथेच्या रचनेशी 
िमळती-जळुती आहे. सषुुम्णा नाडी मे दंडांतून जाणाढया spinal cord शी सबंंिधत आहे. मे र जू 
(spinal cord)मध्ये जशा म जामथंी (plexuses) आहेत तशाच गांठ  िकंवा चबे सषुमु्णेतही आहेत. माऽ 
ा दोन िभन्न गो ी आहेत हे ध्यानांत ठेवले पािहजे. देहाची िचरफाड क न spinal cord पाहतां येते 
तशी ही चबे पाहतां येत नाहीत. ती अतींििय आहेत. िस  यो यांना ही िदव्य ीनेच पाहतां येतात. 
इथे ा चबांचे थोडक्यांत वणर्न िदले आहे. सषुुम्णा नाडी आिण ितच्यावरील ा सहा चबांत शेंकडो 
िकंवा हजारों जन्मांचे संःकार सांचलेले असतात. हे सःंकार काढन टाक याच्या ूिबयेलाचू , इंिियशु ी, 
नाडीशु ी, िच शु ी अशी नांवे आहे. जसजसे हे सःंकार ीण होतात, त्यांचा लय होतो तसतशी 
सषुुम्णा मागार्ची शु ी होते. अथार्तच ही सवर् ूिबया पूणर् हो यास अनेक वषच नाही तर अनेक 
जन्मही लागू ं शकतात. यासाठ च ौीम गव ीतेत म्हटले आहे, ‘अनेकजन्मसिंस ःततो याित परां 
गितम।्’ अनेक जन्माच्या साधनेनतंरच परम गतीची ूा ी होते. िचकाटी हा गणु योगाभ्यासाला िकती 
आवँयक आहे ते याव न कळेल. ा सषुुम्णा नाडीच्या मागार्वर सहा चबे असतात. ा चबांचा भेद 
क न कंुडिलनी शि  सहॐार चबातील परमिशवाला जाऊन िमळते आिण िनिवर्कल्प समाधीचा लाभ 
होऊन त्या साधकाची जीवदशा सपंते. ा चबांनाच कमळेही म्हणतात. ही अधोमखु िमटलेली कमळे 
कंुडिलनीच्या सःंपशार्ने ऊध्वर्मखु होऊन उमलतात असे वणर्न आहे. ूत्येक कमळाची िकती पाक या 
(दले िकंवा पऽे) आहेत त्याचे वणर्न योगशा ांत केले आहे. ा चबांची ःथाने, दलांची सं या 
साधारणतः मेरुमथंींच्या ःथानाशी आिण त्या त्या मथंीतून उगम पावणाढया म जातंतूंच्या सं यांशी 
जळुतात. योगशा ांत या ूत्येक चबाच्या देवता, बीजे, वणर्, चबाच्या िवकासाची ल णे, फळे आिण 
त्याने ूा  होणाढया िस ी यांची वणर्ने आहेत. आपण इथे ौीःवामीमहाराजांनी केलेले एक सिं  
वणर्न फ  पाहूं.  

Ê´ÉPxÉä¶ÉÉSÉå °ü{É vÉ®úÒ VÉÉä ÊxÉ´ÉºÉä ÁÉ ¨ÉÉZÉä ¶ÉÊ®ú®úÓ** 
¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®úÓ SÉiÉÖ¹{ÉjÉÓ ´ÉÉºÉÉÆiÉÓ iªÉÉ ´ÉÆnÚÆù**1** 
¹ÉbÂ÷nù±ÉSÉGòÓ Ë±ÉMÉºlÉÉxÉÒ näù½þÒ ¤ÉÉÊnùEò ±ÉÉÆiÉ´ÉhÉÕ** 
SÉiÉÖ®úÉºªÉÉSÉå °ü{É PÉä=xÉÒ ÊxÉ´ÉºÉä VÉÉä iªÉÉ ´ÉÆnÚÆù**2** 
b÷Ét ¡òÉÆiÉÓ nù¶Énù±ÉSÉGòÓ xÉÉÊ¦ÉºlÉÉxÉÓ ÁÉ ¨ÉÊhÉ{ÉÚ®úÓ** 
¸ÉÒÊ´É¹hÉÚSªÉÉ °ü{Éå ¶ÉÊ®ú®úÓ ÊxÉ´ÉºÉä VÉÉä iªÉÉ ´ÉÆnÚÆù**3** 
¾þnùªÉºlÉÉxÉÓ uùÉnù¶ÉEòÉähÉÓ ¨ÉÉZªÉÉ EòÉÊnùEò `öÉÆiÉ ´ÉhÉÕ** 
MÉÉè®úÒ¶ÉÆEò®ú°ü{É vÉ®úÉäxÉÓ ÊxÉ´ÉºÉä VÉÉä iªÉÉ ´ÉÆnÚÆù**4** 
Ê´É¶ÉÖrùSÉGòÓ ¹ÉÉäb÷¶É{ÉjÉÓ EÆò`öÓ ºÉº´É®úÓ ¨ÉÉZÉä MÉÉjÉÓ** 
¸ÉÒMÉȪ û°ü{ÉÉ ºÉä́ ÉÖxÉÒ ½þ®úÒ ÊxÉ´ÉºÉä VÉÉä iªÉÉ ´ÉÆnÚÆù**5** 
+ÉYÉÉSÉGòÓ §ÉÖEÖòÊ]õºlÉÉxÉÓ ½þIÉ´ÉhÉÉÇÎx´ÉiÉ ÊuùEòÉähÉÓ** 
´ÉÉºÉÖnäù´Éº´É°ü{É ½þÉä=xÉÒ ÊxÉ´ÉºÉä VÉÉä iªÉÉ ´ÉÆnÚÆù**6** 
ºÉ½þºjÉ{ÉjÉÓ VÉÉä ÁÉ Ê´É´É®úÓ ºÉÖºÉÚI¨É ½þÉä=xÉÒ ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úÒ** 
nùkÉ ºÉk´Éº´É°ü{É ½þ®úÒ ºÉÖJÉEò®ú VÉÉä iªÉÉ ´ÉÆnÚÆù**7** 
Ê´ÉPxÉ®úÉVÉ गणेशाSªÉÉ °ü{ÉÉxÉä ¨ÉÉZªÉÉ ÁÉ näù½þÉiÉ ¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®úÉÆiÉÒ±É '´É' {ÉÉºÉÚxÉ 'ºÉ' {ÉªÉÈiÉ (´É,¶É,¹É,ºÉ) SÉÉ®ú 

´ÉhÉÉÈxÉÒ ªÉÖHò SÉiÉÖnÇù±É (¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®ú) SÉGòÉÆiÉ ÊxÉ´ÉºÉhÉÉढया näù´ÉÉ±ÉÉ xÉ¨ÉºEòÉ®ú +ºÉÉä. 1. 
Ë±ÉMÉºlÉÉxÉÉiÉÒ±É ºÉ½þÉ nù±ÉÉÆxÉÒ ªÉÖHò +¶ÉÉ '¤É' iÉä '±É' (¤É.¦É,¨É,ªÉ,®ú,±É) ÁÉ ºÉ½þÉ ´ÉhÉÉÈxÉÒ +ÆÊEòiÉ 

(º´ÉÉÊvÉ¹`öÉxÉ) SÉGòÉÆiÉ SÉiÉÖमुर्ख ¥ÉÀnäù´ÉÉSÉä °ü{É PÉä>ðxÉ ®úÉ½þhÉÉढया iªÉÉ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ xÉ¨ÉºEòÉ®ú +ºÉÉä. 2. 
'b÷' iÉä '¡ò' (b÷,fø,hÉ,iÉ,lÉ,nù,vÉ,xÉ,{É,¡ò) ªÉÉ nù½þÉ nù±ÉÉÆxÉÒ ªÉÖHò nù½þÉ nù±ÉÉÆSªÉÉ (¨ÉÊhÉ{ÉÚ®ú) SÉGòÉÆiÉ ¨ÉÉZªÉÉ 

näù½þÉSªÉÉ xÉÉÊ¦ÉºlÉÉxÉÒ ¸ÉÒÊ´É¹hÉÖ°ü{ÉÉxÉä ÊxÉ´ÉäºÉ Eò®úhÉÉढया±ÉÉ ¨ÉÉZÉä ´ÉÆnùxÉ +ºÉÉä. 3. 
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¾þnùªÉÉSªÉÉ ºlÉÉxÉÒ 'Eò' iÉä '`ö' (Eò,JÉ,MÉ,PÉ,Ró,SÉ,Uô,VÉ,ZÉ,\É,]õ,`ö) ªÉÉ ´ÉhÉÉÈºÉÊ½þiÉ ¤ÉÉ®úÉ nù±ÉÉÆxÉÒ ªÉÖHò +¶ÉÉ 
(+xÉÉ½þiÉ) SÉGòÉÆiÉ MÉÉè®úÒ¶ÉÆEò®úÉSªÉÉ °ü{ÉÉxÉä ÊxÉ´ÉÉºÉ Eò®úhÉÉढया±ÉÉ ¨ÉÉZÉä xÉ¨ÉxÉ +ºÉÉä, 4 

¨ÉÉZªÉÉ ¶É®úÒ®úÉÆiÉ EÆò`öÉ¨ÉvªÉä ºÉ´ÉÇ º´É®úÉÆºÉÊ½þiÉ (+,+É,<,<Ç,=,>ð,@ñ,Añ,B,Bä,+Éä,+Éè,+Æ,+&) SÉÉènùÉ {ÉÉEò²ªÉÉÆSªÉÉ 
Ê´É¶ÉÖrù SÉGòÉÆiÉ ¸ÉÒMÉÖ¯û°ü{É vÉÉ®úhÉ ®úÉ½þhÉÉढया ½þ®úÒ±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ xÉ¨ÉºEòÉ®ú +ºÉÉä. 5. 

(¨ÉÉZªÉÉ) §ÉÖEÖò]õÒ¨ÉvªÉä '½þ' +ÉÊhÉ 'IÉ' ªÉÉ nùÉäxÉ ´ÉhÉÉÇxÉÒ ªÉÖHò +¶ÉÉ Êuùnù±É +ÉYÉÉSÉGòÉÆiÉ ´ÉÉºÉÖnäù´Éº´É°ü{ÉÉxÉä 
®úÉ½þhÉÉढया näù´ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ xÉ¨ÉºEòÉ®ú +ºÉÉä. 6 

(iÉÉ±ÉÖ¨ÉÚ±ÉÉ¶ÉÒ) +ºÉhÉÉढयाÉ ºÉ½þ»Énù±É SÉGòÉÆiÉÒ±É (ºÉÖ¹ÉÖ̈ xÉäSªÉÉ) Ê´É´É®úÉÆiÉ +iªÉÆiÉ ºÉÚI¨É °ü{ÉÉxÉä ®úÉ½þhÉÉढया 
ºÉÆºÉÉ®úiÉÉ{ÉÉSÉä ½þ®úhÉ Eò®úhÉÉढया ¶ÉÖrùºÉk´Éº´É°ü{É +ÉxÉÆnùEò®ú nùkÉ|É¦ÉÚÆxÉÉ ¨ÉÉZÉä ´ÉÆnùxÉ +ºÉÉä. 7. 

¸ÉÒº´ÉÉ¨ÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ ºÉ½þVÉ{ÉhÉä, BEòÉ ºÉ®ú±É +ÉÊhÉ MÉäªÉ ®úSÉxÉäiÉ ½äþ ¹É]ÂõSÉGòÊxÉ°ü{ÉhÉ Eäò±Éä +É½äþ. iªÉÉÆiÉ 
iªÉÉÆxÉÒ +ÊvÉ¹`öÉiÉÞ näù´ÉiÉÉÆSÉÉ ÊxÉnæù¶É Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¸ÉÒnùkÉºÉÆू दायाचा ºÉÉVÉ½þÒ SÉføÊ´É±ÉÉ +É½äþ. ½þÉ Ê´É¶Éä¹É +É½äþ. 
iÉÆjÉOÉÆlÉÉiÉ ¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®úSÉGòÉSÉÒ +ÊvÉ¹`öÉjÉÒ näù´ÉiÉÉ ¥ÉÀnäù´É +É½äþ. ¸ÉÒº´ÉÉ¨ÉÒ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ +lÉ´ÉÇ¶ÉÒ¹ÉÉÇ±ÉÉ +xÉÖºÉ°üxÉ 
¨ÉÚ±ÉÉvÉÉ®ú SÉGòÉÆiÉ ¸ÉÒMÉhÉä¶ÉÉSÉä xÉ¨ÉxÉ Eäò±Éä +É½äþ. iÉºÉäSÉ º´ÉÉÊvÉ¹`öÉxÉ, ¨ÉÊhÉ{ÉÚ®ú +ÉÊhÉ +xÉÉ½þiÉ ªÉÉ SÉGòÉiÉ +xÉÖGò¨Éå 
¥ÉÀnäù´É, Ê´É¹hÉÖ +ÉÊhÉ MÉÉè®úÒ¶ÉÆEò®úÉÆSÉä vªÉÉxÉ Eäò±Éä +É½äþ. Ê´É¶ÉÖrù SÉGòÉÆiÉ ¸ÉÒMÉȪ û, +ÉYÉÉSÉGòÉÆiÉ ´ÉÉºÉÖnäù´É +ÉÊhÉ 
ºÉ½þ»ÉÉ®úÉiÉ ¸ÉÒnùkÉ ÁÉ näù´ÉiÉÉÆxÉÉ xÉ¨ÉxÉ Eäò±Éä +É½äþ. ½äþ ¤Énù±É ºÉÉäb÷±Éä iÉ®ú ¹É]ÂõSÉGòÉÆSÉä ´ÉhÉÇxÉ {ÉÉ®Æ{úÉÊ®úEò iÉjÆÉOÉÆlÉÉxÆÉÉ 

+xÉÖºÉ°üxÉSÉ Eäò±Éä +É½äþ. (इथे िचऽ ावे). 
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िऽमथंीभेद :- सहा चबांच्या भेदाबरोबरच महाराजांनी ॄ ा, िवंण ुआिण िशव या तीन मथंींच्या 
भेदांचेही वणर्न केले आहे. या मथंी अनुबमे हृदय, कंठ आिण ॅमूध्य या िठकाणी असतात. 
|ÉÉhÉÉªÉÉ¨ÉÉSªÉÉ +¦ªÉÉºÉÉxÉä साधकाच्या अतंराकाशांत िविवध नाद ूःफुिटत होतात. ा अनाहत नादांच्या 
अनुसधंानाने बमशः ा मथंींचा भेद होतो. ौीःवामी महाराजांच्या योगरहःय या ूकरणावरील आपल्या 
टीकेत प.पू. योिगराज गळुवणी महाराज म्हणतात. “ ा मथंींचा ¿nùªÉÉiÉÒ±É +xÉÉ½þiÉSÉGòÉiÉ +ºÉhÉÉ−ªÉÉ 
¥ÉÀOÉÆlÉÒSÉÉ VÉä´½þÉÆ ¦Éänù ½þÉäiÉÉä iÉä´½þÉ ¿nùªÉÉEòÉ¶ÉÉiÉ ¦ÉÚ¹ÉhÉÉÆSªÉÉ v´ÉÊxÉºÉÉ®úJÉÉ v´ÉÊxÉ =i{ÉzÉ ½þÉäiÉÉä ½þÒ +É®Æú¦ÉÉ´ÉºlÉÉ. |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÚ 
+{ÉÉxÉÉ¶ÉÒ BäCªÉ ºÉÆ{ÉÉnÚùxÉ ´É xÉÉnùË¤ÉnÚù ªÉÉÆSÉä BäCªÉ Eò°üxÉ VÉä´½þÉ EÆò`öºlÉ ¨ÉvªÉSÉGòÉiÉ ªÉä>ðxÉ ®úÉ½þÉiÉÉä iÉä´½þÉ iÉÒ PÉ]õÉ´ÉºlÉÉ 
½þÉäªÉ. iªÉÉ ´Éä³ýÒ EÆò`öºlÉ Ê´É¹hÉÖOÉÆlÉÒSÉÉ ¦Éänù ½þÉä>ðxÉ EÆò`öÉEòÉ¶ÉÉ¨ÉvªÉä ¦Éä®úÒ ¶É¤nùÉºÉÉ®úJÉÉ ¶É¤nù BäEÚò ªÉä>ð ±ÉÉMÉiÉÉä. 
|ÉÉhÉÉªÉÉ¨ÉÉ¦ªÉÉºÉÉxÉä |ÉÉhÉ §ÉÚ¨ÉvªÉÉEòÉ¶ÉÉiÉ ªÉä>ðxÉ ®úÉÊ½þ±ÉÉ +ºÉiÉÉ, iªÉÉÊ`öEòÉhÉÒ Ê´ÉÊ¶É¹]õ ´ÉÉtÉºÉÉ®úJÉÉ v´ÉÊxÉ BäEÚò ªÉä>ð 
±ÉÉMÉiÉÉä ´É ¯ûpùOÉÆlÉÒSÉÉ ¦Éänù ½þÉäiÉÉä. iªÉÉ ´Éä³ýÒ ÊSÉkÉ´ÉÞÊkÉ°ü{É +ÉxÉÆnù ±ÉÖ{iÉ ½þÉä>ðxÉ º´ÉÉ¦ÉÉÊ´ÉEò +Éi¨ÉÉxÉÆnù +Ê¦É´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉä 
+ÉÊhÉ ÊjÉnùÉä¹ÉVÉxªÉ nÖù:JÉÉÆSªÉÉ ºÉǼ ÉänùxÉÉ, VÉ®úÉ, IÉÖvÉÉ, iÉÞ¹ÉÉ, ÊxÉpùÉ ªÉÉ ºÉ´ÉÉÈiÉÚxÉ iÉÉä ªÉÉäMÉÒ {ÉÚhÉÇ{ÉhÉä ¨ÉÖCiÉ ½þÉäiÉÉä ½þÒ ÊiÉºÉ®úÒ 
{ÉÊ®úSÉªÉÉ´ÉºlÉÉ ½þÉäªÉ. SÉÉèlªÉÉ ÊxÉ¹{ÉÊkÉ +´ÉºlÉä¨ÉvªÉä |ÉÉhÉ ¥ÉÀ®ÆúwÉÉiÉ ªÉä>ðxÉ ÎºlÉ®ú ½þÉäiÉÉä. iªÉÉ ´Éä³ýÒ +iªÉÆiÉ ºÉÚI¨É +ºÉÉ 
¤ÉÉºÉ®úÒºÉÉ®úJÉÉ v´ÉÊxÉ =VÉ´ªÉÉ EòÉxÉÉ¨ÉvªÉä BäEÚò ªÉä>ð ±ÉÉMÉiÉÉä. ªÉÉ +´ÉºlÉäiÉ ÊSÉkÉ +iªÉÆiÉ BEòÉOÉ ZÉÉ±Éä±Éä +ºÉiÉä. ªÉÉ±ÉÉSÉ 
®úÉVÉªÉÉäMÉ +ºÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ. ªÉÉ +´ÉºlÉä{ÉªÉÈiÉ {ÉÉäSÉ±Éä±ÉÉ ªÉÉäMÉÒ, <Ç·É®úÉ|É¨ÉÉhÉä ºÉÞÎ¹]õºÉÆ½þÉ®ú Eò®úhªÉÉºÉ ºÉ¨ÉlÉÇ ½þÉäiÉÉä. ªÉÉ|É¨ÉÉhÉä 
xÉÉnùÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉSÉä ºÉÊ´ÉºiÉ®ú ´ÉhÉÇxÉ ½þ`öªÉÉäMÉ|ÉnùÒÊ{ÉEäòSªÉÉ SÉiÉÖlÉÇ ={Énäù¶ÉÉ¨ÉvªÉä Eäò±Éä±Éä +É½äþ. iÉäSÉ ªÉÉ िठकाणी ºÉÆIÉä{ÉÉxÉä 
¸ÉÒ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ ºÉÖSÉÊ´É±Éä +É½äþ. ¥ÉÀOÉÆÊlÉ, Ê´É¹hÉÖOÉÆÊlÉ ´É ¯ûpùOÉÆÊlÉ ªÉÉ EòÉ½þÒ ¨ÉÉÆºÉ, ºxÉÉªÉÖ ªÉÉÆSªÉÉ ¤ÉxÉ±Éä±ªÉÉ MÉÉ`öÒ xÉºÉÚxÉ, 
®úVÉÉäMÉÖhÉ, ºÉi´ÉMÉÖhÉ ´É iÉ¨ÉÉäMÉÖhÉ ªÉÉÆSÉÒSÉ Ê´ÉÊ¶É¹]õ º´É°ü{Éä +É½äþiÉ. |ÉlÉ¨É ¥ÉÀOÉÆlÉÒSÉÉ ¦Éänù ZÉÉ±ªÉÉ¤É®úÉä¤É®ú EòÉ¨É-GòÉävÉÉÊnù 
®úÉVÉºÉ ¦ÉÉ´É ¶ÉÉÆiÉ ½þÉä>ðxÉ |Éä¨É, nùªÉÉ, +Ë½þºÉÉ <iªÉÉÊnù ºÉÉÎi´ÉEò ¦ÉÉ´É VÉÉMÉÞiÉ ½þÉäiÉÉiÉ. {É®ÆúiÉÖ ¯ûpùOÉÆlÉÒSÉÉ ¦Éänù ½þÉä>ðxÉ ÊxÉpùÉ, 
+É±ÉºªÉ, ¨ÉÉä½þ, nÆù¦É <iªÉÉÊnù iÉÉ¨ÉºÉ ¦ÉÉ´É ¶ÉÉÆiÉ ½þÉä<Ç{ÉªÉÈiÉ iÉä ºÉÉÎi´ÉEò ¦ÉÉ´É nù¤ÉÚxÉ +ºÉiÉÉiÉ. ¯ûpùOÉÆlÉÒSÉä ºlÉÉxÉ 
+ÉYÉÉSÉGòÉSªÉÉ ´É®ú +É½äþ. ÊVÉSÉÉ ¦Éänù ºÉ´ÉÉÈSªÉÉ ¨ÉÉMÉÉ½ÚþxÉ ½þÉäiÉÉä. iÉÉä ½þÉähÉä +iªÉÆiÉ Eò`öÒhÉ +É½äþ. ªÉÉ iÉÒxÉ½þÒ OÉÆlÉÓSÉÉ ¦Éänù- 
={É¶É¨É, ZÉÉ±ÉÉ +ºÉiÉÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉ ÊjÉMÉÖhÉÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÉä ´É iªÉÉSÉÉ ºÉ½þVÉÉxÉÆnù-+Éi¨ÉÉxÉÆnù +Ê¦É´ªÉCiÉ ½þÉäiÉÉä. ”   

श ीचालन :- जामत झालेली कंुडिलनी श ी सषुुम्णा मागार्तून ूवािहत होऊन सहा चबांचा भेद 
क न सहॐार चबांत सहज पोहोंचावी यासाठ  हठयोगांत िविवध कंुभकांचे वणर्न आहे. 
सयूर्भेदनमु जायी सीत्कारी सीतली तथा। भिॐका ॅामरी मछूार् लािवनीत्य  कंुभकाः।।  सयूर्भेदन, 
उ जायी, सीत्कारी, सीतली, भिॐका, ॅामरी, मछूार्, लािवनी ा आठ कंुभकांचे वणर्न ा लेखाच्या 
मयार्देत शक्य नाही. ा िठकाणी बेंबीजवळ, मिणपूर चबाच्या िठकाणी अ नीचे ःथान आहे. ितथे 
तजर्नीचे बोट टेकवून अ नीचे आकंुचन रोज तीन वेळां करायला ौीःवामी महाराजानी सांिगतले आहे. 
यािशवाय वळासनावर बसनू हाताने दोन्ही पाय ध न ते कंदावर आपटावेत. ा कंदताडन िबयेबरोबरच 
आठ वेळा भिॐका ूाणायाम करावा. ालाच कपालभाती असेही म्हणतात. कारण ा िबयेने 
कपाळाच्या आत ूकाश िदसतो आिण मन िनिवर्कल्प होते. ाच बयेबरोबर सगणु ध्यानांत मन ठेवले 
की ूाणाची गती ऊध्वर् होते आिण मनाचे उन्मन होते. ा साधनेत दोन मु य अडथळे येतात. मनाला 
लानी येऊन लय होतो म्हणजेच झोंप येते. दसरा अडथळा आहे िव ेपु . यांत मन बा  िवषयाकडे 
आकिषर्त होऊन ध्यानापासनू िवचिलत होते. ूितिदन अधार् ूहर हा अभ्यास केल्याने कंुडिलनी श ी 
सषुुम्णेतून वर चढन ॄ रंीांत ूवेश करतेू . शि चालनाच्या अभ्यासाने योगी ४० िदवसात सवर् िस ी 
ूा  क न घेतो. ७६ – ७८. 

अशा रीतीने ॄ रंीांत ूिव  झालेला ूाण (वायु) दोन पळे आिण पांच िवपळे (५० सेकंद) िःथर 
झाला कीं होणारा ूाणायाम सवर्ौे  मानला आहे. या ूाणायामाने पापांचे शमन होते. त्याच्या बारा पट 
म्हणजे १० िमिनटे एवढा काळ ूाण ॄ ांडात िःथर झाला की ूत्याहार िस  होतो. त्याचूमाणे २ 
तासांनी धारणा, २४ तासांनी ध्यान आिण बारा िदवसांच्या ःथैयार्ने िनिवर्कल्प समाधी िस  होते. हेच 
योगाचे परम साध्य आहे. ७९ – ८१. 
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मिुा :- यािशवाय हठयोगात दहा मिुांचेही वणर्न आहे.  

महामिुा महाबंधो महावेध  खेचरी। उ यानं मलूबंध  बंधो जालधंरािभधः।।  

करणी िवपरीता या वळोली शि चालनम। इदं िह मिुादशकं जरामरणनाशकम।।् ्   

ापैकी उ यानबंध आिण जालधंरबंध आपण वर पािहले आहेतच. मलूबंधांत िस ासनावर 
बसनू टांचेच्या पा र्भागाने िशवणीवर दाब देऊन गदु ाराचे आकंुचन कर याच्या िबयेला म्हणतात. 
शि चालन आपण पािहले आहे. इतर मिुा िजज्ञासूनंी मळू मथंांतून पहाव्या. ूाणायामाच्या 
अभ्यासाूमाणेच मिुांचा अभ्यासही अिधकारी गु ं च्या मागर्दशर्नाखालीच केला पािहजे. 

अशा रीतीने ूाणायामाचा अभ्यासाने नाडीशु ी आिण ूाणजय होतात. यो याचा चेहरा तेजःवी 
िदसतो, जठरा नी ूदी  होतो, तो िनरोगी होतो, त्याच्या अतंरांत अनाहत नाद ऐकायला येतात, ी 
िनद ष होते आिण िबदं िःथर होतोु . आतां तो ूत्याहाराने सु  होणाढया राजयोगाच्या अभ्यासाला 
यो य होतो... 

ूत्याहार. 
ौोऽ, त्वचा, च ,ु रसना आिण याण ही इंििये आपल्या श द, ःपशर्, प, रस आिण गधं ा 

िवषयांमध्ये रमलेली असतात. ती सतत मनाला बाहेर खेचत असतात. त्यांना आपापल्या िवषयापासनू 
परत िफरवनू आपल्या ःथानात िःथर करणे हा ूत्याहार होय. यम, िनयम, ूाणायाम इत्यािद 
उपायांनी िच ांत िवरि  िनमार्ण झाली की इंिियांच्या ःवाभािवक बिहमुर्खतेचा िनरोध होऊन ती 
अतंमुर्ख होतात. ती िच ाला न ओढता िच च त्यांना आंत खेचूं लागते. अशा रीतीने इंििये िच ाच्या 
अधीन झाली की ूत्याहार िस  होतो. हा राजयोगाचा पिहला आिण अत्यंत किठण ट पा आहे. 
ौीज्ञाने रांनी (६:५६-५७) याला ‘ूत्याहाराचा आधाडा (तुटलेला कडा)’ असे म्हटले आहे. इथे बु ीचेही 
पाय घसरतात आिण हठयोगीसु ा आपल्या िन यापासनू ढळतात. पण िचकाटीने अभ्यास केला की 
हळहळ याक यावरही साधकाचे पाय िटकू लागतील आिण तो घोरपडीसारखा चढं शकेल असे त्यांचे ू ू ू
मागर्दशर्न आहे यासाठ च ौीःवामी महाराजांनीही आळस सोडून पुनःपुन्हा ूत्याहाराचा अभ्यास 
करायला सांिगतले आहे. ‘वशे िह यःयेिन्ियािण तःय ूज्ञा ूिति ता’ असे गीतेत (२:६१) भगवंतानी 
म्हटले आहे. त्यासाठ  कामबोधािद िवकारांचा सवेंग सहन करतां आला पािहजे असे गीतेतच सांिगतले 
आहे. ‘शक्नातीहैव यः सोढं ूाक शरीरिवमो णात। कामबोधो वं वेग ंस यु ः स सखुी नरः।।ु ् ् ५:२३।।’.  
एकदा इिन्िये ता यांत आली की गीतेत सांिगतल्याूमाणे त्यांना कासव जसा आपली अगें कवचाखाली 
ओढन घेतो तशी इंििये िवषयांपासनू ओढन घेता येतातू ू . असाच साधक िःथतूज्ञ होतो. “यःय सहंरते 
चायं कूम ऽ गानीव सवर्शः। इिन्ियाणीिन्ियाथभ्यःतःय ूज्ञा ूिति ता।।२:५७।।” मग िवषय समोर 
आले, उपल ध झाले तरी त्यांच्याकडे मन ओढ घेत नाही. हे फार मह वाचे आहे. कारण एखादे इंििय 
जरी ता यांतून सटुले तरी ते िच ाचा ोभ क न साधनात िव न येते. तेव यासाठ  ःवामी महाराज 
वारंवार हा ूत्याहार आदराने अभ्यासावा असे सांगत आहेत. इंिियांना बलाने िवषयांपासनू परावृ  
कर यािशवाय आणखी चार ूत्याहार महाराजांनी ौीद पुराणात सांिगतले आहेत.( २:१:१०-११) सवर्ऽ 
आत्मान्वयाने पाहणे म्हणजे ‘सव िवंणमुयं जगत’् अशी ी ठेवणे. कमर्फलाचा त्याग करणे हाही 
ूत्याहाराचाच दसरा ूकार आहेु . िवषयांची नावड (वैरःय) हा ितसरा आिण मनांत िवषयांच्या दोषांचा 
िन य करणे हा चौथा ूकार आहे. 

ूत्याहाराचे मह व िवशद करणारी ःवामी िववेकानंदांची एक आठवण इथे उ ोधक ठरेल. 
रामकृंण परमहंसांकडे पूवार्ौमात साधन करीत असतां एकदा ते (त्यावेळचे नरेंि) आपल्या एका 



 १८ 

गरुुबंधूंसह एका िनवांत जागी ध्यानाला बसले. पण त्या जागेत डांस खूपच होते. त्यामळेु त्या गुरुबंधूंचे 
ध्यान कांही लागेना. डांस सारखे डसनू ऽास देत होते. कांही वेळाने त्यांनी नरेंि कसा ध्यान करतो 
आहे ते पहावे म्हणनू डोळे उघडले. तेव्हां त्याला िदसले की नरेंि अगदी तटःथ िन ल बसला असनू 
त्याचे गाढ ध्यान लागले आहे. माऽ त्याच्या सवर् शरीरावर डांसांचे जण ूपांघ णच झाले आहे. त्याला 
त्याचे कांही भानच नव्हते. हे ूत्याहाराचे उदाहरणच आहे. रमण महष ही साधकावःथेत अरुणाचलम 
येथे या तळघरांत ध्यानाला बसत ितथे िकडे आिण उंदीर त्यांचे पाय कुरतडत असत. त्यांच्या 
शरीरावर ते वण पुढे आयुंयभर िदसत असत. समथर् रामदास ःवामींही गायऽी पुर रण गोदावरीत 
कमरेइतक्या पा यांत उभे राहन जप करीतू . त्यांना तेथील मासे चावत असत. त्यांच्या मां यावर व 
िपंढढयावर यांचे वण पडले होते असे म्हणतात. असा ूत्याहार एकदा साधला की पुढे धारणा, ध्यान 
आिण समािध सलुभ होते असे महाराज सांगत आहेत. ८२ – ८९. 

धारणा. 
पातंजल योगदशर्नात धारणा, ध्यान आिण समािध यांच्या व्या या अशा िदल्या आहेत. 

‘देशबन्धि ःय धारणा’, ’तऽ ूत्यैकतानता ध्यानम’्, ’तदेवाथर्माऽिनभार्स ंःव पशून्यिमव समािधः’. 
एका जागेवर (ध्येयाशी) िच ाला बांधून ठेवणे म्हणजे धारणा. त्याच िठकाणी ूत्ययाची एकतानता 
होणे म्हणजेच िच  ध्येयाकडे अखंिडत ूवािहत होणे हे ध्यान. तेच ध्यान ध्येयाशी एक प होऊन 
त्याचे वेगळेपण नाहीसे होणे म्हणजे समािध. समाधीत ध्याता, ध्येय आिण ध्यान एक प होऊन 
जातात. ा तीनही एकाच ूिबयेच्या अवःथा मानायला हरकत नाही. योगदशर्नांत या ितहींना िमळन ू
सयंम अशी एकच सजं्ञा पतंजलींनी िदली आहे. धारणेत िच  ध्येयाला बांधलेले असते. पण इतर वृ ीही 
येत जात असतात. एखा ा दोरीने बांधलेले वांस  जसे सभोंवती चरत असले तरी िफ न पुन्हा 
खुंटीलाच येते, त्याूमाणे इतर वृ ींचा उपशम झाला तरी धारणेने बांधलेले मन परत ध्येयाच्याच 
आौयाला येते.  

ही धारणा िनगुर्ण आिण सगणु अशी दोन ूकारची सांगतली आहे. पंचमहाभतेू, ूाण, बुि  
आिण आत्मःव प ांच्यावर धारणा कर याची िवधाने आहेत. ा शरारात नाभी, हृदय, व , कंठ, 
मखु, नािसकाम, नेऽ, ॅमूध्य आिण मधूार् (टाळू) अशा दहा ठेकाणी धारणाौयाची म्हणनू सांिगतली 
आहेत. सव म धारणा म्हणजे मन अभ्यासने आत्म पाशी सलं न ठेवणे. िव ेपाने ते िवचिलत झाले 
तर ते पुन्हां ितथेच आणावे. हा अभ्यास कांही िविश  वा मयार्िदत काळापुरताच नाही तर सतत 
करायचा आहे. ालाच अनुसधंान असे नांव आहे.  

अथार्तच िनगुर्णावर म्हणजे गरुुमुखांतून ौवण केलेल्या आिण मननाने िनि त केलेल्या 
आत्मःव पावर धारणा करणे हे किठण आहे. त्यासाठ  सगणुावर ते िःथराव याचा अभ्यास करावा. 
ौीद ूभ ूकातर्वीयार्ला सांगतात, ‘अरे अजुर्ना! मी खरातर िनगुर्णच आहे. तरी भ ांच्या उ ारासाठ  
त्यांना अनसुधंानाला सलुभ व्हावे म्हणनू हे सुदंर, सल ण मनोहर प मी धारण केले आहे.’  
भगवंताचे इंिियगोचर सगणु पाची धारणा हाच सवाना सलुभ असा ौे  योग आहे. ौीद पुराणात 
याचे आपादमःतक असे रम्य वणर्न केलेले आहे. “वळ, अंकुश, ध्वजा, कमल यांच्या िच ानी सजलेले 
कमळाच्या तांबस रंगाचे पायाचे तळवे; त्यावर भ ांच्या हृदयांतील अधंार मालवणारी माणकासारखी 
तेजःवी नखे; कासवाच्या पाठ सारखा फुगीर पायाचा पृ भाग; पु  आिण मांसल मां या; ूशःत बैठक; 

दसढया मांडीवर सहज ठेवलेलाु  एक पाय;  िदगबंर,; सुदंर नाभीसह पातळ पोट; कपाटासारखी रंुद  
छाती; िवशाल मांसल बाह यू ; शुभिच ांनी मिंडत हात; शखंासारखा तीन वलयांनी यु  गळा; िःन ध 
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आिण पांढरे डोळे आिण काळीशार बुबुळे; (कपाळावर) रुळणारी िपंगट जटा; चंिासारखी मनोहर कांती;, 
मखुकमलाला शोभिवणाढया ःवभावतः िनमर्ल अशा दंतपं ी; हृदयांतील अनुमह पी चंिम्याचे ोतक 
असे चेहढयावर िवलसणारे मधुर िःमत; आपल्या दोन हातांनी भ ांना आ ासणाढया अभय आिण वर 
मिुा!” अशी ही िकतीही पािहली तर पहातच रहावीशी वाटणारी, अखंड समाधीत बुडालेली मतू च 
यो याने िनरंतर धारणेत ठेवावी. मन इकडे ितकडे गेले तरी खेद न करतां िन याने पुनःपुन्हा 
अभ्यासाने त्या मतू तच िःथर करावे. भगव ीतेत हे पुढील श दांत सांिगतले आहे. ‘यतो यतो िन रित 
मन ञ्चलमिःथरम। ततःततो िनयम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत।।् ६:२६।।’ ही मिूतर् साधारण टीचभर 
आकाराची असावी आिण ितची धारणा हृदयूदेशात (अनाहत चबांत) करावी असे योगरहःयांत 
महाराजांनी ःप  केले आहे. ही धारणा इतकी ढ झाली पािहजे की इतर कोणतेही व्यवहार करतांना 
िच  कायम त्या ःव पाला सोडून जाऊं नये. अशा सगुण धारणेच्या अभ्यासाने िनगुर्ण धारणाही 
हळहळ सहजू ू  जमू ंशकते.९० - ९७. 

ध्यान. 
साधारणतः ध्यान-धारणा असा श दूयोग केला जातो. त्यांत ूथम ध्यान आिण मग धारणा 

आहे. ते यो य नाही. आधी धारणाभ्यास केला पािहजे. तो पक्का झाला की मगच िच  अखंिडतपणे 
तेलाच्या धारेसारखे, ध्येयाकडे ूवािहत होते. योगशा ात ध्यानाला उपसमाधी म्हटले आहे. ध्यानाचे 
िवःमरण झाले की तीच समाधी होते. तेच ध्यान! धारणूमाणेच ध्यानसु ा सगणु आिण िनगुर्ण असे 
दोन ूकारचे आहे. धारणेतही मन सारखे ध्येयाकडे लागलेले असते. पण त्यांत इतर वृ ींचा िवच्छेद 
असतो, खंड पडतो. ध्यान माऽ अिविच्छन्न असते. त्यासाठ  महाूयास लागतात. योगरहःयानुसार 
ध्यान अगंु माऽ मतू चे कंठूदेशांत (िवशु  चबात) करावे. सतत २४ तास ध्यान िटकले की ते िस  
झाले असे समजावे. यो यांच्या मते ध्यानाचे मु य ल ण हे आहे की ‘मा ध्याता, हे ध्येय याचे मी 
ध्यान करतो आहे’ अशी जाणीव असते. ध्याता, ध्येय आिण ध्यान ही िऽपुटी असणे हेच ध्यान होय. 
सपंूणर् सगणु मतू चे ध्यान िःथर झाले की यो याने मतू च्या िःमतहाःयावरच मन कें िित करावे. ते 
हाःय सिच्चदानंदःव प असते. त्यामळेु त्याचे ध्यान िनगुर्ण ध्यानच होऊन जाते. ९८ – १०१. 

समाधी. 
 ध्यानाच्या अभ्यासाने जेव्हां मन िःथरावते, मी ध्याता हेसु ा िवस न जाते, ध्यानाचीही 

जाणीव नाहीशी होते आिण केवळ ध्येयाकारानेच उरते तेव्हा समाधी अवःथा होते. समाधीसाठ  
योगरहःयांत अितसआूम, शांत आिण तेजोमय भगवत्ःव प सांिगतले आहे. समाधीचा अभ्यास 
ॄ रंीांत (सहॐार चबांत) करायचा आहे. बारा िदवस ही भगवत्ःव पाकार अवःथा झाली की समाधी 
िस  झाली असे म्हणतात. अशी समाधी िस  झालेल्या यो याचा वध कुठल्याही श ांने होत नाही 
िकंवा कोणत्याही मऽंतंऽाचा त्याच्यावर प रणाम होत नाही असे फळ शा ांत सांिगतले आहे.   

भगव ीतेत (६:१९) समाधीला मळुीच वारा नसलेल्या िठकाणच्या िदव्याची उपमा िदली आहे. 
िनवार्त ःथळीच्या त्या िदवाची िशखा जशी मळुीसु ा थरथरत नाही, अगदी िन ल असते तसे 
समािधःथ यो याचे मन िःथर हाते. देहाची जाणीव तर जातेच पण आंतली (मन, बु ी इत्यािद) आिण 
बाहेरची (जगाची) शु ीही त्याला नसते. जामती, ःव न आिण सषुु ी ा अवःथांना पार क न तो 
उन्मनी अवःथेत जातो. या तुयार्वःथेत तो ूवेशला की त्याचा अहंकारच मावळतो. देह, मन, बु ी 
इत्यादींशी बांधणारी अिभमानाची गांठ तुटन जातेू . अशा रीतीने अज्ञानाचा समळू नाश होतो. ितथे 
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योगी आपल्या आत्मःव पाला पाहतो (जाणतो) आिण त्यांतच िवलीन होतो. ा ज्ञानयोगाने 
आत्यंितक म्हणजे कधीही न कमी होणाढया सखुाची अनुभतूी तो घेतो. गीतेत (६:२१) सांिगतल्याूमाणे 
अतींििय असे केवळ बु ीलाच मा  असलेले अतीव सखुाचा तो अनुभव घेतो. ही समाधी कमर्जन्य 
दैवाचा नाश करते. त्यामळेुच धमार्च्या वृ ीने वासनाजालाला धुवून टाकणारा मेघ असे समाधीला नांव 
आहे. धमर् म्हणजे शा ाच्या आजे्ञने केलेले सत्कमर्. ते आपल्या पु याची विृ  करते आिण पापांचा य 
करते. समाधी अवःथेत साधकावर अशा पु याच्या राशींचा वषार्व होत असल्याने समाधीला धमर्मेघ 
म्हटले आहे.  

सतं तुकाराम महाराजांनी ‘अणरुिणया थोकडा’ या अभगंात समाधी अवःथेचेच वणर्न केले आहे. 
‘अणरुिणया थोकडा तुका आकाशाएवढा।’, हे ‘अणोरणीयान महतो महीयान् ’ या श दांत उपिनषदांत 
ूितपादलेले आत्मःव पच आहे. त्या आत्मःव पाला जाणनू आपण त्याच्याशी एक प झालो हेच 
सतंिशरोमणी सांगत आहेत. ‘िगळिन सांडले किळवर भवॅमाचा आकारु ’ या चरणात आपले 
देहतादात्म्य न  झाल्याचे ःप  केले आहे. चैतन्य प आत्म्याला जड आिण आभासमय अशा 
देहऽयाशी बांधणारा अहंकार हीच िचदिच मथंी आहे. ही गांठ तुटन ू ूपंच पी ॅमांतूनच आकारलेल्या 
कलेवराचा मी त्याग केला आहे असे त्यांनी खाऽीपूवर्क सांिगतले आहे. ‘सांिडली िऽपटुी, दीप उजळला 
घटी’’ ा चरणात ते सांगतात  की ध्येय, ध्याता आिण ध्यान ही िऽपुटी मी सोडली असल्याने 
आत्मज्ञानाचा दीप या िच ःव पी घटांत ूकाशला आहे. अशा या समाधी अवःथेचा अनुभव घेतलेला 
साधक कृतकृत्य होतो, त्याला करायचे, िमळवायचे असे कांहीच रहात नाही. आपल्याकडे येणाढया 
आतर्, अथार्थ , िजज्ञास ूयांना मागर्दशर्न करणे एवढेच त्याचे कतर्व्य िशल्लक असते. म्हणनू ते समारोप 
करतात, ‘तुका म्हणे आतां उरलो उपकारापुरता.’   

“हे अजुर्ना, सवर् िवषादांचा नाश करणारा, सवर् दःखांचा अतं करणाराु , आिण जीवात्मा आिण 
परमात्मा यांचे ऐक्य करिवणारा योग मी तुला मी सांिगतला. ौीम गव ीते ौीकृंणांनी अजुर्नाला हेच 
सांिगतले आहे.त ं िव ा ःखसयंोगिवयोगंु  योगसिंज्ञतम। स िन येन यो व्यो ्
योगोऽिनिवर् णचेतसा।।६:२३।।”  

 
प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मथंाचा चौदावा अध्याय इथे पूणर् झाला. तो 

ौीगरुुचरणी समिपर्त असो.  
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1 

अध्याय 15 वा.  
ºÉÉÆMÉä +´ÉvÉÚiÉYÉÉxÉ* ºÉVÉÉiÉÒªÉ |ÉiªÉªÉ±ÉIÉhÉ* Ê´ÉVÉÉiÉÒªÉÊxÉ®úºÉxÉ* ÊxÉÊnùvªÉÉºÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ**32**  

nùkÉ nùÉ´ÉÒ +¦ªÉÉºÉ¨ÉÉMÉÇ* iÉºÉÉ ®úÉVÉÉ Eò®úÒ ºÉÉÆMÉ* ºÉ¨ÉÉÊvÉºlÉ ½þÉä ¨ÉMÉ* {ÉÆwÉÉ´ªÉÉÆiÉ ½äþ EòlÉÉ**33** 

योगा यासानंतरही वाक्यिवचाराची आवँयकता.  
ौीद ूभूनंी केलेले हे योगा यासाचे सिवःतर िनरूपण ऐकून अजुर्नाला आनंद वाटला. तरी पण 

एक शंकाही त्याच्या मनांत उपिःथत झाली. तेव्हां पुन्हा एकदां द गरंुूना नमःकार करून तो म्हणाला, 
“आपण केलेले हे योगा यासाचे मागर्दशर्न ऐकून मला खूप छान वाटले. पण एक ू ही मला पडतो 
आहे. आपण विणर्ल्याूमाणे जर योगा यासानेच साक्षात्कार होत असेल तर महावाक्यांचे मननािद 
करण्याचा वेगळा खटाटोप पुन्हां का करायचा? ही मा या मनातली शंका आपणच दर करंू शकाल अशी ू
माझी खाऽी आहे!”   

अजुर्नाचा हा मािमर्क ू  ऐकून तो आपले िनरूपण लक्षपूवर्क करत असल्याचे आिण त्याचे 
मननही करीत असल्याचे द गरंुूना जाणवून ते ूसन्न झाले आिण त्याला पढेु सांगू ं लागले. 
“कातर्वीयार्! आत्मज्ञानािवना केवळ योगाने मोक्ष होत नाही. त्यासाठ  यो याला ज्ञानाचा अ यास करणे 
अप रहायर् आहे. ूाणायामाने मन िःथर केल्यानंतर आपण पूव  गरुुमखुांतून ौवण केलेल्या ज्ञानाचे 
मनन करणे आवँयक आहे. 

िवजातीय  ूत्ययांचा िनरास आिण सजातीय ूत्ययांत ूवाहीकरण 
मनन याचा अथर् ौवण केलेल्या अथार्तून ूतीत होणाढया परमात्म्याचे अखंड मनोवृ ीने िचंतन 

होय. त्या परमात्मःवरूपाकडे अखंड तैलधारेसारखे मन ूवािहत करणे हेच मननाचे ःवरूप होय. 
आपण आधी पािहल्याूमाणे महावाक्यातं ॄ ाचे (आत्म्याचे) ःवरूप दोन ूकारांनी ःप  केलेले आहे. 
तो आत्मा कसा नाही, म्हणजेच तो अनुभवाला येणाढया जगतापेक्षा कसा िवलक्षण म्हणजे वेगळा आहे 
हे सांगणाढया वाक्यांना िनषेध्य असे म्हणतात. तो अशब्द आहे म्हणजे तो कानांना ऐकता येत नाही; 
तो अःपशर् आहे म्हणजेच त्याचा ःपशर् त्वचेला जाणवत नाही; तसेच चक्ष,ु रसना, नािसका इत्यािद 
इंिियांना न कळणारा म्हणजेच अरूप, अरस आिण गधंहीन आहे. त्याला आिद आिण अतं नाहीत, तो 
िनत्य आहे. तो एकमेवाि तीय आहे म्हणजेच त्याच्यापेक्षां वेगळी अशी कांही वःतूच नाही. त्याला 
िवजातीय अथवा सजातीय भेद असूंच शकत नाहीत. त्याला हात, पाय इत्यािद अवयव नाहीत म्हणनू 
त्याला ःवगत भेदही नाही. त्याला वणर्, गोऽ नाहीत. मन वा बु ीला त्याचे आकलन होत नाही म्हणनू 
तो अवे  आहे.  हे सवर् िनषेध्य गणु होत. हेच नामरूपात्मक िवजाितूत्यय होत. आत्म्याचे िचंतन 
करतांना हे सवर् दर टाकायचे आहेतू . त्यांचा िनरास करायचा आहे.  

याउलट आत्मा िनत्य आहे, शु  आहे, मु  आहे, सत्य आहे, ज्ञानरूप आहे, अनंत आहे, 
परॄ ःवरूप आहे, अच्युत, असगं आिण सवर्ौे  आहे. हे त्याचे िवधेय गणु आहेत. हेच सजातीय 
ूत्यय होत. या सजातीय ूत्ययांत मन िनरंतर ूवािहत करायचे आहे.  हे योगा यासांत वणर्न 
केलेल्या ध्यानासारखे आहे. हेच िनिदध्यासनाने ूगाढ झाले की सिवकल्प समाधी या सजें्ञला ूा  होते. 
ौवणात सहा िनकषांनी (िलगंांनी) िनि त केलेला आिण लक्षणावृ ीने हेरलेला अथर्च या मननांत िःथर 
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होतो. मी तोच अखंड एकरस परॄ ःवरूप आत्मा आहे. परात्पर, परमिशव परमौे  पुरुषो म मीच 
आहे. असे हे मनन करतां करतां जेव्हां ध्येय, ध्याता आिण ध्यान सगळे एकच होऊन जातात तेव्हां 
मन िनवार्त ःथळींच्या दीपिशखेसारखे िन ळ होऊन ध्येयाकारच होऊन जाते. हीच िनिवर्कल्प समाधी 
होय. (समािध हा शब्द सःंकृत भाषेत पुिल्लगंी आहे. मराठ त माऽ हा शब्द परंपरेने ीिलगंी झाला 
आहे.) ” १ – १६ 

ॄ ाकार मनोवृ ी. 
“ही िनिवर्कल्प समाधी अज्ञानरूपी अधंःकाराला दर सारून ूारब्धकमार्चे उपशमन करते आिण ू

वासनांचे िनिबड अरण्य जाळन टाकतेू . सवर्व्यापी ःवयंूकाश सिच्चदानंदघन चैतन्य त्या वेळी ःप पणे 
ूकट होते. अशा या आत्मदशर्नाने योगी बा  जगाचे आिण आपल्या जीवत्वाचेही भान हरवतो आिण 
अखंड, एकरस, अिवकारी, अिवचल, आनंदघन परमात्मःवरूपात िनम न होतो. ‘मी ॄ  आहे’ ही वृ ी 
मनांत दाटलेल्या जन्मजन्मातरींच्या अज्ञानाचा काळोख िनवारून िनंकल ॄ ाला ःप  करते. ा 
वृ ीचा िवषय केवळ ॄ  हाच असतो. ा ॄ ाकार वृ ीने मळू अज्ञान आिण त्याचेच कायर् असलेली 
जीवदशा दोन्ही न  होऊन जातात आिण सत्य, चैतन्य आिण आनंदरूप मायारिहत ॄ च उरते. ही जर 
मनाची वृ ी असेल तर मन असणार आिण अ ैतही असणार अशी शंका घेऊं नकोस. कारण 
साक्षात्काराचे कायर् झाले की मनासिहत ती वृ ीही त्या आत्मःवरूपांत मरुून जाते. िनवळीच्या िबयेचा 
कल्क जसा गढळ पाण्यात टाकला की ते पाणी ःवच्छ करून ःवतःही नाहीसा होतो तशीच ही ॄ ाकार ू
वृ ी अज्ञानरूपी गढळता नाहीशी करून ःवतःही िवरून जातेू . घडा फुटला की घटाकाश जसे महाकाशात 
िवलीन होते तसेच जीवाला ॄ ापासनू वेगळा ( ैत) दाखिवणारी आिण दःखकारक ससंारात िफरिवणारी ु
अिव ामायारूपी उपािध नाहीशी झाली की जीवच ःवयंूकाश आत्मा होऊन जातो. १७ – २५ 

ॄ ज्ञानाची ूिबया. 
सवर्साधारणतः आपल्याला कोणत्याही वःतूचे ज्ञान होते तेव्हां ती अज्ञात वःतु इंिियांच्या 

माध्यमांतून मनाला कळते. तसे ॄ ाचे ज्ञान होऊं शकत नाही. कारण आत्मा िकंवा ॄ  इंिियांना 
आिण मनाला अगोचर आहे. तो ःवयंूकाश आहे याचाच अथर् इंििये िकंवा मन त्याला ूकाशूं शकत 
नाहीत. त्याला कोणीच जाणू ंशकत नाही. म्हणनूच त्याला अमा  म्हटले आहे. तो सवर् इंिियांचा ि ा 
आहे. तो ँय नाही. हा वेदांताचा िस ांत अबािधत आहे. मग हे आत्मज्ञान होते कसे? त्यासाठ  
आरशाचा ांत िदला आहे. माणसू आपला ःवतःचा चेहरा पाहं शकत नाहीू . त्याला तो पहायचा असेल 
तर आरशात पहावा लागतो. खरे तर आरसा ही जड वःतु आहे. त्याला ज्ञान कसे होईल? पण त्या 
जड उपाधीच्या माध्यमांतून आपणच आपला चेहरा पहात असतो. तसे पहात असतां आरशावरील मळ 
िकंवा त्याच्यावरचे ओरखडे आपल्या चेहढयावर उमटलेले िदसतात. मग आरसा ःवच्छ केला की 
चेहराही ःवच्छ िदसतो. त्याचूमाणे आपल्या मनातल्या राग ेषांच्या अशु ीने आपल्या मनांत िबबंलेले 
आत्मःवरूपही मलीन भासते. शा ांत सांिगतलेल्या उपायांनी हे मळ घालवून टाकले की ःवच्छ मनांत 
आत्मःवरूप ूकाशते. आपल्या बु ीत (िकंवा मनांत) ूितिबंिबत झालेले आत्मःवरूप म्हणजेच जीव 
होय. त्याला बा  िवषयांचे ज्ञान होण्यासाठ  इंिियांचे सा  यावे लागते. अधंारांत ठेवलेला घडा 
पहायचा असेल तर डो याबरोबरच िदव्याचीही आवँयकता असते. पण िदव्याला पहायला नसुते डोळे 
पुरेसे आहेत. त्याचूमाणे आपल्या बु ीत ूितबंिबत आत्म्याच्या दशर्नासाठ  केवळ मन पुरेसे आहे. 
कारण आपण ःवतःलाच पहात असतो. इतर आगतंुक साधनांचे ितथे कांहीच ूयोजन नाही. िदवा 
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पहायला जसा दसरा िदवा लागत नाहीु ; कारण तो ःवयंूकाश आहे. तसेच ःवयंूकाश आत्म्याचे दशर्न 
मनाने िकंवा इंिियांनी होत नाही. आत्म्यालाच आपल्या मनांत ूितिबिंबत झालेल्या ःवरूपाची जाणीव 
होते. एढहवी ती न होण्याचे कारण अज्ञान आहे. ते अज्ञान वर विणर्लेल्या ॄ ाकार वृ ीनेच नाहीसे 
होते. ही अिंतम वृ ी िनमार्ण व्हावी म्हणनूच सगळा ौवणािदक खटाटोप करावा लागतो. दसरा ु
(योगािदक) उपाय ितथे चालत नाही. ती वृ ी एकदां उ वली की अज्ञानाचा नाश करून ःवतःही 
आत्मःवरूपांतच मरुून जाते. मग उरते ते िनखळ आत्मःवरूप!  हीच िनिवर्कल्प समाधी होय आिण 
हीच परमगती आहे.  २५ – ४०. 

ा अखंड, एकरस ॄ ाच्या अवःथेत दसढया कशाचीही जाणीव नसतेु ; कारण दसरे कांही उरतच ु
नाही. झोपेतही मन इंिियांपासनू उपरत झालेले असते आिण बा  ूपंचाचा लय झालेला असतो. तसेच 
सखुाची, आनंदाची अनभुतूी असते. मग झोपेलाच समाधी का म्हण ूनये? याचे उ र असे की झोपेत 
सवर् वृ ींचा लय नसतो. अभावाचा ूत्यय येत असतो. अभावाचा ूत्यय हेच िजचे आलबंन (िवषय) 
आहे अशी वृ ी हीच पतंजलींनी केलेली िनिची व्या या आहे. झोपेत येणारी सखुानुभतूी विृ ज्ञानानेच 
येते. जामती आिण ःव न या अवःथातही आनदंाची येणारी अनुभतूी विृ ज्ञानानेच येते. या दोन्हींचे 
अज्ञानाशी वैर नाही. वर विणर्लेल्या अिंतम वृ ीचे माज्ञ अज्ञानाशी वैर आहे. ती एकदा उ वली की 
अज्ञानाचा नाश करूनच मावळते. त्यानंतर ससंाराचा मोह पुन्हा होत नाही. हे ःप  करण्यासाठ  
सयूर्कांताचा ांत िदला आहे. साध्या उन्हांत वाळलेले गवत ठेवले तर ते जळत नाही. पण तेच उन्ह 
बिहग ल िभगंातून किित केले की गवताला जाळन टाकतेू . तसेच जामत-ःव न-सषुु ीतील विृ ज्ञान 
अज्ञानाला बाधत नाही. पण मी ॄ  आहे हे वृ ी अज्ञानाला न  करते. ४१ - ४२. 

योगमागार्तील िव ने. 
िस ी :- योगा यासात आत्मज्ञानाच्या उ ेशाने ूगती करणाढया साधकाला आड येणारे एक ूमखु 

िव न म्हणजे योगिस ी होत. िस ी म्हणजे अितमानवी श ी. यांतील यमिनयमांच्या पालनाने ूकट 
होणाढया कांही िस ींचे वणर्न मागच्या लेखांत आले आहे. इथे ौीःवामी महाराजांनी अिणमािद 
अ महािस ींचा उल्लेख केला आहे. ा िस ी अशा – १. अिणमा. ा िस ीने शरीर अत्यंत सआूम करतां 
येते. मारुतीरायांनी लकेंत ूवेश करतांना ा िस ीचा ूयोग केला होता. २. लिघमा. ा िस ीने शरीर 
अगदी हलके करतां येते. ३. मिहमा. शरीराचा आकार मोठा करणे. गोपाळकृंणांनी गोकुळांत आलेल्या 
अनेक असरुांचा नाश त्यांच्या शरीरांत ूवेश करून मग एकदम आपले शरीर मोठे करून केलेला 
विणर्लेला आहे. ४. ूा ी. हवी ती वःतु ा िस ीच्या ारा बसल्या िठकाणी िमळते. ५. ूाकाम्य िस ी 
आपली कोणतीही इच्छा िवनासायास पूणर् करते. ६. विशत्व म्हणजे पंचमहाभतेू, म्हणजेच सवर् भौितक 
पदाथावर पणूर् िनयऽंण. ७. भतूभौितक पदाथाची उत्प ी िकंवा नाश करण्याच्या साम यार्ला ईिशततृ्व 
िकंवा इिशत्व असे म्हणतात. ८. यऽकामावसाियत्व. ही िस ी ूा  झालेला योगी आपला कोणताही 
सकंल्प पूणर् करंू शकतो. उदाहरणाथर् िवषाचे अमतृ करंू शकतो ा महािस ी आहेत. ा िस ी, 
िवशेषतः आठवी सकंल्पिस ी असणारे योगी परमे री सकंल्पाच्या िवरु  कांहीही करत नाहीत. त्यांचा 
सकंल्प ई री सकंल्पाच्या म्हणजेच सम ी सकंल्पाशी एकरूप झालेला असल्याने असा अनवःथा ूसंग 
उत्पन्नच होत नाही.  

ा महािस ीिशवाय परिच ज्ञान, पूवर्जन्मज्ञान, दरौवणू , दरदशर्नू , कायव्यहूज्ञान, भवुनज्ञान, 
भतू-भिवंय-वतर्मानज्ञान इत्यािद अनेक िस ी योगा यासाने ूा  करतां येतात. त्यांचे वणर्न 
पतंजलींनी योगदशर्नाच्या िवभिूतपादांत केलेले आहे. तसेच ा सवर् िस ी समाधीच्या ूा ीतील िव ने 
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आहेत (३:३७) हेही ःप  केले आहे. ा सवर् िस ींचे फळ ससंारांतगर्तच असल्याने न र आहे. ऐिहक 
ऐ यार्चा आिण ऐंििय भोगांचा लाभ त्यांच्याकडून िमळतो पण त्यांच्यामागे लागल्याने आपल्या 
तप यचा क्षय होतो आिण मोक्षमागार्वरून साधक घसरतो हे लक्षांत घेऊन मोक्षाच्या परमसखुाची 
इच्छा असेल तर यांच्यापासनू दरच राहावेू . ौीम ागवतांत राजिषर् ऋषभदेवांना महािस ी ूा  झाल्या 
असतां त्यांनी त्यांचा ःवीकार केवा नाही. कारण आपल्या मनाचा कांही भरंवसा देतां येत नाही. 
िस ींच्या ारां ते परत ूय पूवर्क सोडलेल्या िवषयांच्याच मागे धावूं लागेल. शु  आत्मज्ञानाने 
लाभणारा मोक्षच शा त आिण खढया सखुाचा ठेवा आहे हे मनांत पक्के धरून तोच ूय पूवर्क 
िमळवावा. ४३ - ४७. 

लय :- िच ाचा िनरोध करतांना तमोगणुाच्या ूभावाने झ प येण्याची शक्यता असते. अशा वेळी 
आपल्या िववेकाने त्याला जागे करावे आिण मनन-िनिदध्यासनांत लावावे. 

िवके्षप :- िवषयांच्या कामनेकडे आिण भोगाकडे ओढल्या गेलेल्या िच ाच्या वृ ींना िवके्षप असे 
म्हणतात. त्या िच वृ ींचा वारंवार उपशम करून मन आत्मिचंतनात लावावे. यतो यतो िन रित 
मन चंलमिःथरम। ततःतोत िनयम्यैतदात्मन्येव ् वशं नयेत।। भ् .गीता ६:२६।। या या िठकाणी हे 
चंचल मन धांव घेईल त्या त्या िठकाणाहन त्याचे िनयमन करून आत्मःवरूपांतच वळवावेू . असा 
गीतेचाही उपदेश आहे.   

कषाय :- मनांत घर करून असणारे िवषयांचे आकषर्ण म्हणजे कषाय. तो ूय ाने टाकून ावा. 
अशा रीतीने सम म्हणजे िःथर केलेल्या िच ाने ःवरूपानुसधंान करावे. 

रसाःवाद :- समाधीच्या अ यासाने िच ांत आनंद ूकटतो. हे योगाचे सखुही पुढच्या ूगतीचा 
अडसर ठरते. यासाठ  िववेकाने त्यांतही न रमतां अ यासाकडेच लक्ष ावे. ४८ 

योगीचयार्. 
अशा नेटाने केलेल्या अ यासाने मन वारा नसलेल्या िठकाणी ठेवलेल्या िदव्याच्या योतीूमाणे 

िन ल होऊन जाते. सवर् वृ ींचा उपशम होतो आिण योगी कृताथर् होतो. त्याच्या कमाचा नाश होतो. 
दयांतील मथंी तुटन जातातू . त्याच्या सशंयाचे सवर् घडे फूटतात आिण शोक व मोह आटन जातातू . 
इथे कमाचा नाश सांिगतला आहे तो मु यतः सिंचत आिण िबयमाण कमाचा. पण जन्माला येतांना 
बरोबर आलेले ूारब्ध कमर् माऽ िशल्लक राहते. सिंचत म्हणजे जन्मोजन्मी करून ठेवलेला कमाचा 
सांठा. जन्माला येतांना जीव फ  त्या जन्मापुरते कमर् घेऊन येतो. िबयमाण म्हणजे ा जन्मात 
आपल्याकडून घडत असलेले कमर्. त्याची सिंचत कमात भर पडत असते. िनिवर्कल्प समाधीच्या 
ूभावाने सिंचत आिण िबयमाण कमाचा नाश झाला तरी उरलेले ूारब्ध जीवन्मु ालाही भोगावेच 
लागते. अथार्त ते शरीरापुरतेच मयार्िदत असते. कारण त्याच्या मनाचा नाशच झालेला असतो. सखु वा 
दःख मनालाच जाणवतेु . तेच नसल्याने ूारब्धानुसार शरीराला जे भोग ूा  होतात त्यांचे त्याला 
कांहीच सखु वा दःख ु वाटत नाही. सापाने टाकलेल्या कातीूमाणे त्या शरीराचा अिभमान मु  पुरुषाने 
सोडलेला असतो. असा योगी आत्माराम म्हणजे आत्मानंदातच रमलेला असतो आिण सखुदःखाचा ु
िवचार न करतां कौतुकाने ूारब्ध भोगीत असतो. ४९ – ५२.  

हा असा योग ज पयत पूणर् पक्का अतंःकरणात रुजत नाही त वर यो याने मु ध (वेडा), अधं, 
बिहरा, मकुा आिण पा गळा होऊन रहावे. ¨ÉÖMvÉÉä%xvÉÉä ¤ÉÊvÉ®úÉä%ÊVÉ¼´ÉÉä ªÉÉäMÉÒ {ÉRÂóMÉÖxÉÇ{ÉÖÆºÉEò&* º´ÉÉi¨ÉoùEÂò 
{É®ú¨ÉÉxÉxnùÉä ¦É´Éäiº´Éè®úMÉÊiÉ& ºÉnùÉ** द पुराण 25:60** सवर् इंििये सक्षम असनूही िवषयांच्या सािन्नध्यात जो 
झोपलेल्या माणसासारखा अिवचल राहतो. इतरांच्या ीने तो मु ध म्हणजे खुळाच गणला जातो. 
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ौीम गव ीतेतही िःथतूज्ञाची लक्षणे सांगताना भगवंत म्हणतात की जेव्हा त्या यो याची सवर् इंििये 
आपापल्या िवषयांपासनू कासवाच्या पायांसारखी आंत ओढली जातात तेव्हा त्याची ूज्ञा िःथर झाली 
असे समजावे.(२:५८) उभा अथवा बसलेला असतांना िकंवा चालतांनासु ा ी चार हातांपेक्षा दर न ू
जाणे हेच यो याचे आंधळेपण होय. दःखदायक आिण अिूय िकंवा सखुदायी आिण िूय वातार् तसेच ु
कल्याणूद वा अकल्याणकारक बोलणे कानांवर पडूनही जो ते मळुीच मनावर घेत नाही त्याला लोक 
बिहराच मानतील ांत काय नवल? गीतेच्या शब्दात ‘दखेंवनुि नमनाः सखेुषु िवगतःपहृःु ’ असा तो 
होतो. जो अगदी कामापुरतेच सत्य आिण िहतकारी भाषण बोलतो तसेच जेवतांना कडू-गोड, बेचव 
आिण रुचकर पदाथर् इतक्या उदासीनपणे सेवन करतो त्याला जीभ आहे की नाही अशी शंका यावी. 
आवँयक शरीरधमापुरतेच (मलमूऽिवसजर्न आिण िभक्षा) याचे िफरणे आहे तो योगी पांगळाच 
समजावा. समोर कुमारी, तरुणी िकंवा वृ  ी आली तरी याचे मन सारखेच िनिवर्कार राहतो त्याची 
गणना नपुंसकातच करावी. त्याचे मन सतत अतंरात्म्याच्या िचंतनातच रमलेले असल्याने तो 
िनरितशय आनंदाचा अनुभव घेत असतो त्यामळेु त्याची मनोवृ ी बा  िवषयांकडे जातच नाही. हा 
यो यांचा आचार जो कटाक्षाने पाळणाढया अतंिनर्  मनुीला शहर, माम िकंवा वन हे सवर् सारखेच 
असतात. ही यो याची जीवनचयार् सतं तकाराम महाराजांच्या खालील अभंगांत व्य  झाली आहे. 

मनाचा मवाळ वाचेचा रसाळ। त्याचे गळां माळ असो नसो।। 
आत्मानुभवी चोखाळल्या वाटा। त्याचे माथी जटा असो नसो।। 
परिव्या अधं परिनंदे मकुा। त्याचे भाळी बुक्का असो नसो।। 
पर ीचे ठायीं जो कां नपुंसक। तोिच सतं देख तुका म्हणे।। 
महात्मा गांधींच्या तीन माकडांनी आपल्या डो यांवर, त डावर आिण कांनांवर हात ठेवून हाच 

उपदेश िदला आहे.   ५३-६०.  

योग कुणाला सांगावा? 
ा िठकाणी भगवंतांनी कातर्वीयार्जुर्नाला आठव्या अध्यायापासनू केलेल्या उपदेशाचा समारोप 

होत आहे. योग आिण ज्ञान मागार्चे ूबोधन करणाढया अ ाध्यायीचा उपसहंार करतांना द ूभ ू
कातर्वीयार्ला म्हणतात, “अजुर्ना! तुला मी हा योग सांगोपांग सांिगतला आहे. हा तू फ  ौ ावंत, 
अनास  आिण िवनॆ अशाच िशंयांना सांगावास.” सांगोपांग या शब्दांतून ा योगाचे केवळ मौिखक 
िनरूपणच ौीद ूभूनंी केले नाही तर त्याचे ूत्यिक्षक मागर्दशर्नही केले आहे असे ध्यानांत येते. तसेच 
त्या योगाचा अगंांसिहत अ यासही करायला सांिगतला आहे. योगाचे ज्ञान हे असे परंपरेनेच चालत 
आले आहे. ती परंपरा पुढे चालिवण्यासाठ  हे ज्ञान िशंयांना िदले पािहजे हे सचुवून ते कुणाला ायचे 
तेही ःप  केले आहे. ालाच शा ात अिधकार (eligibility) अशी संज्ञा आहे. िहंसा, असत्य इत्यादींचा 
त्याग करून, दगड, लाकूड, सोने यांच्यािवषयीं समानच बु ी ठेवून माझीच एकांितक भि  करणारा 
योगीत मला अत्यंत िूय आहे हे सांगण्यातही भावी यो यांचे इ  गणु दाखिवले आहेत पुढे तुला हे 
ज्ञान तु यांत हेच गणु पाहनू , तुझी परीक्षा करूनच िदले आहे हे अजुर्नाला ःप  केले आहे. अजुर्नाने 
सगणु भ ीने ौीद चरणी मन लावले आिण वेदिविहत यागांचे, शा ूणीत सत्कमाचे आचरण करून 
आपले िच  शु  केले म्हणनू त्याला हे योगाचे ज्ञान िदले. ौीम गव ीतेतही पाथर् अजुर्नाला भगवान 
ौीकृंण हेच सांगतात. ‘हे ज्ञान तू जो तपोहीन आहे, याच्या मनांत भि  नाही, ौवणाला तत्पर नाही 
आिण माझी िनंदा करतो मळुीच सांगू ंनकोस.’ (१८:६७) ६१-६4. 
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अजुर्नकृत ःतुती. 
हे भगवान द ाऽेयांचे वचन ऐकून अजुर्न स िदत झाला आिण त्याने हात जोडून द ूभूचंी 

ःतुित आरंिभली. अजुर्न स िदत झाला ांतून त्याचे अ  साि वक भाव जागे झाले असा अथर् होतो. 
द पुराणात  दाटन आलेल्या ग याबरोबरच राजाचे मखुकमल ूफुल्ल झाले होतेू , नेऽांतून अौ ूओघळत 
होते आिण अगंावर रोमांच उभे रािहले होते असे सिवःतर वणर्न आहे (<iªÉÖHò& |ÉhÉiÉÉä ®úÉVÉÉ xÉi´ÉÉ |ÉÉ½þ 
ºÉMÉnÂùMÉnù¨ÉÂ* ¡Öò±±ÉÉºªÉÉ¤VÉÉä MÉ±ÉzÉäjÉÉä ¾þ¹]õ®úÉä¨ÉÉ iÉnùÉÊSÉ®úÉiÉÂ**27:4**) 

इथे अजुर्नाने भगवंतांनी हा परमकल्याणकारी उपदेश केल्याब ल कृतज्ञताभाव व्य  केला आहे. 
तसेच ा उपदेशाचा त्याच्यावर काय प रणाम झाला त्याची पावतीही आहे. “मोहाचा अधंार िनमाला, 
िऽिवध तापांचा उपशम झाला आिण माझे मन तु या ःवरूपात िवसांवले. अशीच पावती पाथर् अजुर्नाने 
गीतेत िदली आहे. “न ो मोहः ःमिृतलर्ब्धा त्वत्ूसादान्मयाऽच्युत। िःथतोऽिःम गतसदेंहः क रंये वचनं 
तव।।१८:७३।।” हे अच्यतुा! तु या ूसादाने माझा मोह नाहीसा झाला आहे, (मा या कतर्व्याची) ःमिृत 
परतली आहे आिण मी सशंयरिहत झालो आहे. आतां तु या सांगण्याूमाणे मी वागेन. हे कसे झाले? 
तर ज्ञानसयूार्च्या उदयाने मनांतला गाढ अधंार जळन गेल्यामळेुू ! हे ूभो!  आपल्या पदाच्या दशर्नाने जो 
आनंद उफाळला त्यांत सवर् भेदबु ी आिण ितच्यापासनू होणारा शोकही लयाला गेला. इथे पद शब्द 
एकवचनी आहे. आपले पाय पािहले असे न म्हणतां आपले पद असे म्हटले आहे. कठोपिनषदांत 
(२:१५) आिण भगव ीतेत (१५:४-५) अिभूेत असलेला पद शब्दाचा परमात्मःवरूप हा अथर् इथे लागू 
पडतो. ा ूेमाःपद ःवरूपाच्या दशर्नाची ही मोठ च पवर्णी लाभल्याची कृताथर्ता आिण धन्यता राजाने 
ूकट केली आहे. सवर् तापांची शांित तर झालीच पण सवर् पापे तसेच काम, बोध, ेष इत्यािद िच ाचे 
दोषही समळू न  झाले. कारण जीवत्वाचा मळू ॅमच आपण घालिवला आिण आपले िनंकाम धाम 
मला िदले. आतां हे देवािधदेवा, आपल्या ा पदाची अनुभतूी िनरंतर राहो एवढीच माझी हौस आपण 
पुरवावी.” ६५ – ७३. 

वरील अभगंात केलेली ःतुती ःवानुभवात्मक आहे. यापुढे दहा ओव्यांत अजुर्न या अनुभवांतून 
आपल्याला जाणवलेले ःवरूप आिण त्याच्या ूा ीचा मागर् सकें्षपाने सांगत आहे. “मा यासाठ , माता, 
िपता, गरुु, कुलदैवत, आ , इ , बंधुजन इत्यािद सवर् कांही आपणच आहांत. आपल्यावांचनू कुणीही 
माझा दाता नाही. आपण देह इंििये, मन आदींच्या पलीकडे असला तरी आमच्या बु ीत राहन ू
(गहुािौत) आपणच आमच्या इंिियांचे िनयमन करतां. आपण बुि ारा केलेल्या ूेरणेनेच हा सवर् 
परमाथर् कळला आहे. मी कृताथर् झालो आहे. आतां उगीचच इकडे-ितकडे भटकण्याची मला गरज नाही. 
भि भावालाच गवंसणारा देव म्हणनू तु या आौयाला मी आलो त्या मा या भावाचे तू साथर्क केलेस. 
आतां आनंदाला सीमा रािहली नाही. कापड जसे धा याने गुफंलेले असते तसे तु या रूपाने हे िव  
व्यापलेले आहे ते रूप आज मला कळन माझे िच  िनवाले आहेू . हे सवर् चराचर जगत परमे राचेच 
रूप आहे हा ूत्यक्ष अनुभव ही आत्मज्ञानाची प रसीमा मानली गेलेली आहे. ती भिूमका कातर्वीयार्ला 
लाभली होती हे इथे ःप  होते. ७३ – ७८.  

पुढील ओंव्यात अजुर्न संसारवकृ्षावर राहणाढया दोन पआयांचे औपिनषिदक रूपक सांगत आहे.. 
“मायेने मगृजलासारखा भासणारा हा ससंारवकृ्ष आहे. शेकडो वासना हीच याची मळेु आहेत; पाप आिण 
पुण्य अशी दोन बीजे आहेत; शब्द-ःपशार्िद पांच िवषय याचे बुंधे आहेत; तीन गणु ा त्याच्या नाळा 
आहेत;  महाभतूांच्या पांच शाखा आहेत; पांच ज्ञानििये आिण पांच कमििये असे दहा अकुंर आहेत; सखु 
आिण दःख अशी दोन फळे आहेतु . चैतन्याच्या आधाराने िवःतारलेल्या ा पुराण वकृ्षावर जीव आिण 
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ई र असे दोन पक्षी आहेत. (ौीद पुराण २७:१८) जीव िगधाडासारखा िवषयास  असनू तो वकृ्षाभोवती 
िघर या घालीत सखु-दःखाची फळे खात असतोु . दसरा ई र हंसासारखा िववेकाने त्याग करणारा आिण ु
सािक्षत्वाने केवळ पहात राहणारा आहे. जीवाला ज पयत कमर्फळात रुिच आहे त वर तो जन्ममरणरूपी 
िघर या घालतो. त्याच्या िच ांत हे तुझे रूप ठसत नाही. तुझे भ  माऽ कमर्फळाची गोडी टाकून 
देतात..त्यांच्या िच ांतले मळ झडून जातात आिण तीो वैरा य उत्पन्न होते. मग ते तु या उपासनेला 
लागतात आिण शेवटी त्याच्यावर तझुी कृपा ी होते. हे मी मा या ःवतःच्या अनभुवाने पािहले आहे. 
मन िनंकाम झाले की तुझे (परमे राचे) नाम गोड लागते. आिण अिंतम सत्य, परमगित आिण 
परमाथर्ःवरूप अशा तुझे दशर्न होते. ते झाल्याने मी कृतकृत्य झालो आहे. मानवी जीवनाचे परम 
कतर्व्य मी केले आहे, अिंतम लआय मी ूा  करून घतले आहे आिण मा या मनाचा िवलय तु या पदीं 
केला आहे. हे भगवंता तू मन-वाणी-बु ी यांना अगम्य असलास तरी स रंूच्या कृपाूसादाने िच ांत ु
तुझा ूकाश होतो. (MÉÖ®úÉä MÉÖ¯ûiÉ®úÉMÉ¨ªÉ MÉÖ¯ûMÉ¨ªÉ MÉÖhÉÉEò®ú* MÉÖ°ükÉ¨É xÉ¨ÉºiÉä%ºiÉÖ ºÉÊzÉvÉÉä ¦É´É ºÉ´ÉÇnùÉ**27:22**) 
तुझी कुणाशीच तुलना होऊं शकत नाही. तू ःवभावतःच िनरुपम आहेस.” ७९ - ८५. 

शि संचार. 
ा ःतुतीने ूसन्न झालेले भगवान ूेमभराने िःमत करीत अजुर्नाला म्हणाले, “कातर्वीयार्! 

मा या ूसादाने तुला परमत वाचे ज्ञान झाले आहे. हे ज्ञान ढ होण्यासाठ  तुला िःथरिच ाने अ यास 
केला पािहजे. ही इथे एक खोल, शांत आिण िनभर्य गहुा आहे िहच्यांत ूवेश कर. ढ आसन घालनू, 
सान आिण पाठ सरळ ठेवून दीघर्काल, एकाम िच ाने, लय आिण िवके्षप टाळीत आत्मःवरूपात ी 
ठेवून मी सांिगतलेला अ यास कर. या वेळी तुझे ध्यान उतरून तू भानावर येशील तेव्हा तुला त्या 
अवःथेत जे अनुभव आले ते मला येऊन सांग. िभऊं नकोस, गहेुत ूवेश कर. ” असे म्हणनू द ूभूनंी 
राजाच्या मःतकावर हात ठेवला. ावरून हे केवळ शािब्दक िनरूपण नव्हते तर त्याच्या बरोबरच 
केलेला शि सचंारही होता हे लक्षात येते.. ा ूसगंाच्या वणर्नांतच द पुराणात ःप  उल्लेख आहे की 
असे बोलनू द ूभूनंी आपला उजवा हात अजुर्नाच्या मःतकावर ठेवला. (<iªÉÖCi´ÉÉ nùÊIÉhÉÆ ½þºiÉÆ ÊxÉnùvÉÉè 
iÉÎSUô®úºªÉVÉ&**27:27**) ा ोकाच्या टीकेत ःवामी महाराज म्हणतात, “हात ठेवला ा शब्दांतून 
शि पात सिूचत होतो. आत्मज्ञानाला गरुुूसाद हेच मु य कारण आहे.” पुढे ेता तर उपिनषदांतील 
‘यःय देवे परा भि ’ इत्यािद ौतुीचा सदंभर् िदला आहे. ा ओंवीनंतर राजाने केलेली भावपूणर् ःतुतीचे 
ममर् ा पा र्भमूीिशवाय ध्यानात येणार नाही. गीतेच्या उपदेशाचा समारोप करतांना ‘सवर्धमार्न ्
प रत्य य’ ा ोकावरील भांयांत ज्ञाने र महाराजांनीही भावपूणर् आिण अथर्गभर् असे वणर्न केले 
आहे. “मग सांवळा सकंकण।ु बाह पसरोिन दिक्षण।ु आिलिंगला ःवशरण।ु भ राज।।ू १४१८।। .... ऐसे जे 
कांही एक। बोलाबु ीसी अटक। ते ावया िमख। खेवाचे केले।।१४२०।। दया दय येक झाले। ये 
दयीचे ते दयी घातले। ैत न मोिडतां केले। आपणाऐसे अजुर्ना।।२१।।” ा सवर्च ओंव्या मळुांतूनच 
वाचण्यासार या आहेत. शब्दाच्या माध्यमातून देण्यासारखे सवर् ज्ञान िदल्यावर स रु वाणी आिण ु
बु ीच्या पलीकडचे असे कांही देतात त्यासाठ  आिलगंन, मःतकावर हात ठेवणे अशी काही िबया 
करावी लागते. तंऽमथंांत असा शि पात, ालाच वेधदीक्षा असेही नांव आहे, ि के्षपांतून (चाक्षषुी 
दीक्षा), शब्दा ारे (मऽंदीक्षा) िकंवा फ  सकंल्पानेही िदली जाते. यासाठ च स रु केवळ शब्दज्ञानाचा ु
िव ान असनू भागत नाही तर तो ‘परे िनंणात’ असावा लागतो. ‘यऽ शि नर् पतित तऽ िसि नर् 
भवित’ असा तंऽशा ाचा िस ांत आहे. ८६ -९० 
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या शि सचंाराने रोमािचत झालेला राजा, द ूभूचंी आज्ञा िशरसावं  मानून त्यांना ूिणपात 
करून त्या गहेुत जाऊन बसला. त्याने िःथर आसन घातले, ास आिण उ वास समान करून 
ूाणजय करून ध्यानम न झाला. वेटोळी मोडून ताठ झालेल्या कंुडिलनीने सषुुम्णेचे दार उघडले आिण 
ती सहा चबांचा भेद करून सहॐांत चबांत िवसावली. अजुर्नाची समाधी लागली. तीन िदवसांनी तो 
भानावर आला. पुन  आळस सोडून तो आसनावर बसला. त्या वेळी त्याची बारा िदवस समाधी 
लागली. ॄ रंीांत ूाण एक पूणर् िदवस (२४ तास) िःथरावला की ध्यान होते आिण तो बारा िदवस 
िःथर झाला की समाधी िस  होते. बारा िदवसांनी उठल्यावरही त्याला आणखी अ यासाला बसावेसेच 
वाटले. ितसढया वेळी त्याची समाधी तीन मिहने िटकली. ती उतरल्यावर माऽ त्याला स रुदशर्नाची ु
ओढ लागली. ौीद ूभूचं्या चरणी येऊन त्याने वंदन केले. त्यांनी त्याला ूेमभराने आिलगंन िदले 
आिण त्याला इतके िदवस गहेुध्ये राहन काय ज्ञान िमळिवले ू आिण काय अनुभव घेतला ते िवचारले. 
त्या अनुभवाने भारावून गेलेला राजा म्हणाला, “हे सवर् अवणर्नीय आहे. ध्येय, ध्याता आिण ध्यान ही 
िऽपुटीच मावळली होती त्या अवःथेचे शब्दात कसे वणर्न करणार? त्या वेळी मनात कसल्याच वृ ी 
नव्हत्या. त्या अवःथेचा आतां िवचार केला की हे जाणवते की ितथे बु ी िन ल होती. जामती, ःव न 
िकंवा सषुु ी ा आपल्या िनत्य अनभुवाच्या अवःथेतील कोणतीच अवःथा नव्हती. इंििये लीन झाली 
होती आिण मनाची उन्मनी अवःथा झाली होती. पूव  उि न असलेले मन, सकंल्पिवकल्प सोडून 
िनरितशय आनंदांत डुबनू गेले होते. त्या आनदंाचे वणर्न करतां येत नाही. अगदी मनापासनू सांगतो, 
गरुुदेव, तो आनंद अिनवार्च्यच आहे. ते आपलेच सिच्चदानंदरूप अनुभवत असतां पापताप नाहीसे 
झाले. तेच ःवरूप आंत-बाहेर अनभुवाला येत आहे. त्या सखुाला सोडून माझे मन रा याकडे िकंवा 
सपं ीकडे अिजबात वळतसु ां नाही. आतां मनाची अशी अवःथा झाली आहे की रा य टाकल्याने दःख ु
होणार नाही की रा य केल्याने सखु! चराचर व्यापून राहणारा परमात्मा हे आपलेच िनगुर्ण रूप आहे. 
आिण तेच आपले सगणु रूपही आहे. आपण आपल्या कृपामतृाने मला ज्ञानाला यो य करून अमर 
करून ठेवले आहे.” एवढे बोलनू अजुर्नाने द ूभूनंा सा ांग दंडवत घातला आिण अत्यंत नॆपणे उभा 
रािहला. ९१ – १०८.    

 
   
 प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मथंाचा पंधरावा अध्याय इथे पणूर् झाला. तो 

ौीगरुुचरणी समिपर्त असो.  
 

 
  
  

 
 
 

 



ौीगणेशद गुरुभ्यो नमः। 
बोध द माहात्म्याचा. 

डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1 
अ याय 15 वा.  

VÉÉä +¦ªÉºiÉªÉÉäMÉ* iªÉÉSÉå nùÉfø¬Ç Eò®ú´ÉÒ ¨ÉMÉ* nùkÉ ¨½þhÉä +ºÉÆMÉ* |ÉÉ®ú¤vÉ ¦ÉÉäMÉ +VÉÖÇxÉÉ**34**  
+É±ÉÉ +VÉÖÇxÉ º´ÉxÉMÉ®úÓ* ºÉ¨ÉÖpùÉSÉÉ MÉ´ÉÇ ½þ®úÒ* ªÉYÉnùÉxÉÉÊnùEò Eò®úÒ* ¹ÉÉäb÷¶ÉÉÆiÉ®úÓ ½äþ EòlÉÉ**35** 
वेदधमार् मनुी सदंीपकाला सांगू ं लागले. “ज्यां या कृपेने मु यालाही वाचा येते अशा 

सि चदानंदःव प साक्षात द ाऽेयांचाच उपदेश झा यावर अजुर्न परमिस ीचा धनी झाला ात काय ्
आ यर्? द  ा नामानेच सवर् भयांचा नाश होत नाही का? ” भय त्यालाच असते ज्या यापेक्षा वेगळा 
दसरा कुणी असतोु . एकमेवाि तीय अशा द पदाशी एक प झा यावर भयाची कुठली वातार्? ौी ःवामी 
महाराजांनीच एका अभगंात हे ःप  केले आहे. 

¦ÉªÉÉSÉå VÉå ¦ÉªÉ ¦ÉHòÉÆ näù +¦ÉªÉ* iÉä ½äþ nùkÉÉjÉäªÉ{ÉÉªÉ ´ÉÆt**1** 
¦ÉÉºÉä VÉå ÊuùiÉÒªÉ iÉåÊSÉ nùÉÊ´É ¦ÉªÉ* ¨½þhÉÖxÉÒ ½äþ {ÉÉªÉ vªÉÉ´Éä ÊSÉkÉÓ**2** 
¨ÉÖ³ýÒ xÉºÉå uùªÉ iÉälÉå EéòSÉä ¦ÉªÉ* ¤ÉÉ³ýÉ VÉä´ÉÓ uùªÉ ¦ÉÉºÉä UôÉªÉÉ**3** 
{ÉÉ½ÖþxÉÒ ºÉÉ´ÉÖ±ÉÒ ¤ÉÉ³ýEò +É{ÉÖ±ÉÒ* ¦ÉÒ, iÉºÉÒ ½þÒ ¤ÉÉä±ÉÒ ½þÉä ¨ÉÉÊªÉEò**4** 
+ÆiÉoÇù¹]õÒxÉå ½åþ nùkÉ{Énù vªÉÉiÉÉÆ* ¦ÉªÉÉSÉÒ xÉ ´ÉÉiÉÉÇ EòÉ³ýjÉªÉÓ**5** 
´ÉÉºÉÖnäù´É ¨½þhÉä º´ÉÉÊ¦ÉzÉ ½åþ {Énù* vªÉÉiÉÉÆ ¦ÉªÉ JÉänù ¦Éänù EéòSÉÉ**6** 

‘मकंू करोित वाचालम’् हे कदािचत अलकंािरक िकंवा अथर्वादात्मक कुणाला वाटेल् . पण ते 
वःतुिःथतीचेच वणर्न आहे ाची ूचीती ौीःवामी महाराजां या चिरऽांतील एका घटनेत येते. 
तुंगभिातीरी हावनूर येथील चातुमार्सांतील एका समाराधने या पं त अनेक बट ोक म्हु णत होते. 
त्यांत एक मलुगा मुका होता. महाराजां या मनांत त्या यािवषयी करुणा उत्पन्न होऊन ते त्याला 
म्हणाले, “तू पण ोक म्हणतोस का? म्हण!” आिण काय आ यर्, तो जन्मापासनू मकुा असलेला 
मलुगा खणखणीत आवाजांत ोक म्हण ूलागला!  

अजुर्नाची पुन्हां समाधी. 
अजुर्नाने केले या आत्मानुभतूीचे िनवेदन ऐकून ूसन्न झाले या द ूभूनंी त्याला िवचारले क  

“आतां तु या मनात काय इ छा आहे ती सांग.”. ही एक परीक्षाच होती. पण अजुर्ना या मनांत 
खरोखरीच कांही इ छा उरलीच नव्हती. तो म्हणाला, “ूभो! आपली जशी आज्ञा असेल त्याूमाणेच मी 
वागेन. मा या िच ांत अन्य कोणताही भाव नाही. आपण जर पुन्हा गहेुत जाऊन बसायला सांिगतले 
तर समाधी लावून बसेन. अन्यथा आपले हे मनोहारी प न्याहाळीत इथेच सखुाने बसेन.” भगवंता या 
सगणु मतू चे वणर्न ःवामी महाराजांनी आसेचनका, म्हणजे िजला पाहन मन भरतच नाहीू , अशी आहे. 
तेव्हां द ूभूनंी त्याला सं यावंदनािद आि क क न भोजनो र तो िदवस गरुुसेवेतच घालिव यास 
सांिगतले आिण दसढया िदवशी गहेुत जाऊन पुन्हा समािधःथ व्हायला सांिगतलेु . त्याूमाणे तो िदवस 
ितथे राहन दसढया िदवशी ौीद ूभूनंा वंदन क न ू ु अजुर्न पुन  गहेुत जाऊन आसनावर बसला. मन 
समािहत क न त्याने सषुुम्णा मागार्ने ूाण ॄ रंीात नेऊन लीन केला. ूथम तीन मिहन्यांनतंर आिण 
नंतर सहा मिहन्यांनंतर तो देहभानावर आला. पण परत समाधी अवःथेत गेला. असे एक वषर् गेले तरी 
तो पुन्हा कांही देहभानावर आला नाही. म्हणजेच ‘परतो व्युत्थान’ या ज्ञाना या सहाव्या भिूमकेत 
त्याने ूवेश केला होता. तेव्हा द ूभूनंी ितथे येऊन त्याची ती अवःथा पािहली. आतां यापुढ या 
भिूमकेत तो गेला तर त्याचा ँय जगाशी सबंंध पूणर्तया तुटेल. त्याचे अजनू बरेच जीवनकायर् उवर्िरत 
                                                 
यमन1 Email ID: Vasudeo@gmail.com 



 २ 

होते. म्हणनू देवांनी त्या या मःतकावर हात ठेवून त्याची समाधी उतरिवली आिण त्याला बळेच 
देहभानावर आणले. तरीसु ा अजुर्नाची इंििये, ूाण आिण िच  आंतच आत्मःव पाकडेच ओढ घेत 
होते. सामान्य माणसाला देहात्मभाव सोडून अतंरात्म्याकडे वळवणे िजतके किठण त्यापेक्षाही ज्ञानी 
पुरुषाला आत्मःव पी जडलेले मन काढन देहाकडे वळवणे अिधक किठण असतेू . देहात्मभाव म्हणजे 
‘मी देह आहे’ अशी भावना. ौीॄ चैतन्य ग दवलेकर महाराजांना एका भ ाने त्यां या आई या 
आठवणी िवचार या तेव्हां त्यांनी हेच सांिगतले, “तुम्हाला देहभाव सोडणे िजतके अवघड त्याहन ू
अिधक मला देहभावावर येणे अवघड आहे!” त्याूमाणे अजुर्नाचे अतंःकरण आत्मःव पापासनू परत 
िफरत नाही हे पाहन योिगराज ूभूनंी आप या सकं पाने ते ूाण आिण इंिियांसह ू परत िफरवले. स रु ु
अनुमहाने समाधी लावू शकतात तसेच िनमहाने ती उतरवूही शकतात. असे िनमहानुमहसमथर् गु च 
आप या िशंयाचे परमक याण क  शकतात. १-१४.  

अजुर्नाला लोकसंमहाचा उपदेश. 
अजुर्नाचा ॄ रंीात िःथरावलेला ूाण हळहळ जसा सषुुम्णेतून बमाने खाली येऊं लागला ू ू

तसतशी त्या या त्या त्या इंिियांत चेतना परत येऊं लागली. त्याने डोळे उघडतांच पुढे उभी असलेली 
द ूभूचंी गोिजरी मतू  िदसली. त्याची ी त्या पावर कशी ढ िचकटली त्याचे वणर्न करतांना 
गळुाला िचकटलेली माशीचा आिण पितचरणी िःथर झालेली पितोता ांचे ांत महाराजांनी िदले 
आहेत. आप याला अतीव ूेमाने न्याहाळणाढया अजुर्नाला भगवंतांनी हाताला ध न आप याजवळ 
बसिवले. ते म्हणाले, “आतां खरोखर तूं माझा सेवक म्हणिव याला यो य झाला आहेस. मानवी 
जीवनाचे परम कतर्व्य पार पाड याने तू कृताथर् झाला आहेस. आतां तू तु या राजधानीला जा. 
अनास  वृ ीने ूजेचे पालन कर आिण माझे गणुगान करीत आयुंय व्यतीत कर.” अजुर्न अजनूही 
समाधीतून पुरता बाहेर आलेला िदसत नाही. तो म्हणाला, “आतां कुठले येणे-जाणे? आतां मला 
बोल याचीही इ छा होत नाही. केवळ आप या चरणांपाशी बसनू रहावे असेच वाटते.” त्यावर द ूभ ू
पुन्हा बोलले, “माझे बोलणे लक्ष देऊन ऐक. िच  आत्मःव पांत िःथरावून बा  आचरण धमारू् माणे 
करावे.” ‘जो अतंरीं ढ। परमात्म पी गढू। बा  तरी ढ। लौिककु जसैाु ु ु ’ (ज्ञाने री ३:६८) इथे 
ज्ञानूा ीनंतर जीवन्मु ाने कसे वागावे हे सांिगतले आहे. पुढे ापर यगुांत भगवान ौीकृंणांनी पाथर् 
अजुर्नाला हाच उपदेश केलेला आहे.(ौीम गव ीता ३:१७-२५) आत्मज्ञानी पुरुष हा कृतकृत्य झालेला 
आहे. याचाय अथर् त्याला करावयाचे िकंवा िमऴवायचे असे कांहीच रािहले नाही. त्याला आतां 
देवािदकांचेसु ा भय नाही. तो कसाही वागला तरी सतं तुकोबां या उ ूमाणे त्याला त्याचे पाप-पु य 
िचकटत नाही. (‘लाग  नेद  पापपु य अगंा’). असे असले तरी लोकांना मागर्दशर्न कर यासाठ , त्यांना 
धमार्चरणावर िःथर कर यासाठ  आिण परोपकारासाठ  जीवन्मु ाने सनातन धमर्शा ाने घालनू िदलेला 
आचार सोडू नये. ज्ञानी लोकच जर धमार्िवरु  वागू ंलागले तर सगळेच आचार सोडतील. पिरणामी 
धमार्ची घडी िवःकटेल, लोक धमरॅ्  होतील आिण त्यामळेु सहंार होईल. १५ - २६. 

“लोकाचा उपिव होऊं नये म्हणनू त्यांना िवपरीत बा  आचरणाने भलुवावे.” ःवतः द ूभ ू
अनिधकारी लोकांना दर ठेव यासाठ  िवपरीत आचरण करीत असलेले आपू ण यापूव  पािहलेच आहे. 
बरेच सत्पुरुष लोकां या गद पासनू बच यासाठ  बाल, उन्म  िकंवा िपशाच वृ ींचा अगंीकार करतात. 
अ कलकोटचे ःवामी, शेगांवचे गजानन महाराज, पु याचे ौीशंकरमहाराज ही अलीकड या काळांतील 
कांही ठळक उदाहरणे आहे. २७ 
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“तू गहृःथ आहेस. गहृःथाौम हा इतर सवर् आौमांचे पोषण करणारा आहे. ॄ चारी, वानूःथ 
आिण सनं्यासी उपजीिवकेसाठ  गहृःथांवरच अवलबंून असतात. तुझा क्षिऽय वणर् आिण गहृःथ आौम 
यांना अनु प काियक, वािचक  आिण मानिसक अशी िऽिवध कम मनात आसि  न ठेवतां त ू
करावीस.. अज्ञानी लोक आस  ठेवून ज्या तत्परतेने कम करतात त्याच तत्परतेने ज्ञानी माणसाने 
लोकसमंहासाठ  अनास  वृ ीने कम करावीत. तू तर जीवन्मु  आहेस. तुला आस  करणारी अशी 
वःतूच जगांत नाही. शहरांत या ससुःंकृत पुरुषाला जसा खे यांत या गांवढळ ीचे आकषर्ण वाटत 
नाही तसे मु ाला िवषयांची ओढ नसते. त्याचे िच  पूणर्पणे िनिवर्कार असते. सयूार्ला गारवा आला, 
चंिापासनू धग होऊं लागली िकंवा अि न या ज्वाला खाली पसर या तरी त्याचे त्याला नवल वाटत 
नाही. न तो कुणाला आपले मानतो न तो कुणाचा असतो. मी आिण त ूहा भावच जीवन्मु ाला नसतो. 
तूही तसाच भाव ूारब्ध आहे त पयत, म्हणजे यावज्जीव ठेव. ौे  लोक जसे वागतात ते पाहन ू
सामान्य लोक त्याचूमाणे आपले वतर्न करतात. तू बालकाूमाणे असगं राहन गणुू -दोष बु ीचा तूं 
त्याग कर. लहान मलू जसे हो चांगले, हे वाईट असा िवचार न करतां सहज िबया करते. तसेच 
िनरागस वृ ीने तू कमर् करीत रहा म्हणजे कांही अितूसगं होणार नाही.” जो सतत आप या ःव पांत 
रमलेला, आत्मानंदाने तृ  झालेला आिण आत्मानुभतूीने सखुावलेला असतो त्याचे कांही कायर् उरलेले 
नसते. (ªÉºi´ÉÉi¨É®úÊiÉ®úÉi¨ÉYÉ& º´ÉÉi¨ÉiÉÞ{iÉ& ºÉnùÉi¨É´ÉÉxÉÂ* º´ÉÉi¨ÉxªÉä́ ÉÉi¨ÉxÉÉ iÉÖ¹]õºiÉiEòÉªÉÈ C´ÉÉ´ÉÊ¶É¹ªÉiÉä** द पुराण 
27:56** यःत्वात्मरितरेव ःयादात्मतृ  मानवः। आत्मन्येव च सतंु ःतःय काय न 
िव ते।।भ.गीता३:१७।।). पु य के याने न तो ःवगार्ला जातो ना पाप के याने नरकाला! असे असले तरी 
त्याने पु यमागार्नेच जावे, मन गरुुपदीं िःथर करावे आिण िनःसगंत्वाने लोकांत व्यवहार करावा. 
‘याकारणे अतंःकरणी। ढता असावी ौीगरुुचरणी। बा  देहाची रहाटणी। शा ाधार करावी।।‘ (गरुुचिरऽ 
५:२७) २८:३८.   

अजुर्नाची बोळवण. 
द ूभ ूअजुर्नाला पुढे सांगत आहेत. “अजुर्ना!  आता तू आप या नगरीला जाऊन ूजेचे पालन 

कर (मनुंययज्ञ), यज्ञयागांनी देवांना तृ  कर(देवयज्ञ) तसेच ौा ािदकांनी  िपतरांची तृ  कर 
(िपतयृज्ञ). गाई, भमूी, कन्या आिण सवुणार्िदकां या दानाने ॄा णांना सतंु  कर आिण दीन, दबळे ु
आिण अपंग यांचे रक्षण कर. बाहेर तू कांहीही व्यवहार करीत रािहलास तरी मा या ःव पाचा तुला 
िवसर पडणार नाही आिण तुला कधीही मोह होणार नाही. ूारब्धा या ूवाहात तु या हातून जे कांही 
पाप-पु य घडेल त्याचा तुला केव्हांही दोष लागणार नाही. ते सवर् कमर् िनंफळच होईल; कारण त ू
जीवन्मु  आहेस. उवर्िरत ूारब्धाचा भोग असगंत्वाने भोग यावरच तुला िवदेहमु  लाभेल. मा या 
वचनावर ढ ौ ा ठेव.” हे द ूभूचें धीर देणारे शब्द ऐकून अजुर्नाला आनंदाचे भरते आले. तो आनंद 
पोटांत न मावून ूेमाौूं या पाने डो यांतून वाहूं लागला. िच ांत उसळणारे भावाचे उमाळे आंवरता 
आंवरेनात. देहाचे भानही िटकेना. आतां द ूभूचें चरण आप याला दरावणार ा क पनेनेच तो ु
कासावीस झाला. त्याची ती अवःथा जाणनू ूभ ूम्हणाले, “मा या चरणांचे िचंतन तू करीत राहशील 
तर ते िनरंतर तु या िच ांतच राहतील, अनुभवाला येतील. मा या वा यावर िव ास ठेव!” असे 
अिभवचन देऊन देवांनी अजुर्नाला कवेत घेतले आिण अत्यंत मायेने त्याला िनरोप िदला. त्यां या 
आजे्ञूमाणे मनांत सतत त्यांचे पाय िचंतीत अजुर्न मािहंमतीला परतला. ३८:४९.   
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अजुर्नाचे मािहंमतीत ःवागत. 
अजुर्ना या आगमनाचे वृ  त्या या आधीच राजधानीत प चले. पताका, वज, तोरणे इत्यादीनी 

नगर सजवून सवर् नागिरक त्याला सामोरे गेले. वाजतगाजत समारंभपूवर्क त्याला गांवात आणले. 
मागावर चंदनाचे सडे घातले होते, पढेु नाना वा े वाजत होती आिण ॄा ण वेदो  मऽंांनी आशीवार्द 
देत होते. कळावंितणी नतृ्य करीत होत्या, भाट, बंदी राजा या यशाची गीते गात ललकाढया देत होते 
आिण ूजाजन जयजयकाराचा घोष करीत होते. उ म व ालंकारांनी नटन शहरांत या युवती मा यांवर ू
चढन आनंदाने राजाचे गणुवणर्न करीत त्या यावर ला ा उधळीत होत्याू . नागिरकांनी आनंदाची 
अिभव्यि  कर यासाठ  रःतोरःती तोरणे उभारली होती, घरांघरांसमोर गु या उभार या होत्या. 
अजुर्ना या एकाहन एक सुदंरू  अशा सोळा हजार ि या होत्या. अजुर्ना या दशर्नाला उतावीळ झाले या 
त्या ि यां र ांनी भरलेली सोन्याची ताटे घेऊन आ या. ती र े त्यांनी राजाव न ओवाळन टाकलीू . 
ती रःत्यावर पडलेली र े वचून िकत्येक रंक धनवान झाले. अशा अभतूपूवर् समारंभाने राजा आप या 
महालात परतला. त्या वेळी त्या या ःवागताला आले या नागिरकांचा त्यां या त्यां या मानाूमाणे 
सत्कार क न राजाने िनरोप िदला. ५०:५८.    

अजुर्नाचे राज्य.  
ौीद ूभूं या कृपेने बला य झाले या अजुर्नाने स ीप पृ वीचे एकछऽी राज्य केले. आज या 

मानवाची पोह च फ  जम्बु नांवा या एकाच ीपापुरती मयार्िदत आहे. या ीपाभोवती िमठाचा खारा 
समिु आहे. या या पलीकडे ऊंसा या रसा या समिुाने वेढलेले प्लक्ष ीप आहे; त्या यापलीकडे 
सरुासागराने वेढलेले शा मल ीप आहे; त्यानंतर बमशः तपुा य़ा समिुाने वेढलेले कुश ीप, द ा या 
सममुाने वेढलेले बौ च ीप, दधा या समिुाने वेढलेले शाक ीप आिण शेवटी गोड पा या या समिुाने ु
वेढलेले पुंकर ीप अशी आणखी सात ीपे आहेत. कातर्वीयार् या राज्यकारभाराचे वणर्न सहाव्या 
अ यायात आपण पािहलेच आहे. आतां फरक इतकाच आहे क  अजुर्न आत्मज्ञानी झाला आहे. मी 
राजा आहे, हे राज्य माझे आहे आिण मी ाचे रक्षण करीत आहे, ही त्याची भावना न  झाली होती. 
आपण द ूभूचें दास असनू त्यां या आजे्ञचे पालन म्हणनू हे राज्य आपण करीत आह त हीच भावना 
त्या या िच ांत ढावली होती. सयूारू् माणे तो सवर् कांही पहात होता आिण वायूसारखा सवर्ऽ अिनबध 
सचंार करीत होता.५८-६१. 

ॄ ज्ञानी असनूही ौीद ूभूचंी आज्ञा पाळ यासाठ  ूत्यक्ष अिऽ महष सार या वेदिवत ्
ऋित्वजांकरवी, सोन्या या वेदी घालनू त्याने दहा हजार यज्ञ केले. यज्ञाचे मडंपही सोन्याचे होते. 
यज्ञासाठ  देवतांना आवाहन के यावर देवता सआूम पाने येतात असे शा वचन आहे. पण 
कातर्वायार्जुर्ना या यज्ञांत देवता सप ीक अलंकृत मतूर् ःव पांत िवमानांत बसनू यज्ञाला उपिःथत राहन ू
यज्ञाचा हिवभार्ग यथे छ महण करीत. यज्ञांत येऊन गधंवर् गायन करीत, अप्सरा नतृ्य करीत आिण 
सवुािसनी अजुर्नाची क ितर् गात. यज्ञाला आले या ॄा णांना गाई, भमूी, सवुणर् आिण उ म अन्न देऊऩ 
राजा तोषवीत असे. दिक्षणेसाठ  तो राजकोष मु  करीत असे आिण ॄा णांना यथे छ िव्य वाटीत 
असे. कातर्वीयार् या िस ीं या ूभावाने खिजनी कधीही िरता होत नसे. िविवध रंगां या दभत्या गाु , 
त्यां या खुरांना चांदी, िशंगांना सोने लावून, त्यांचे दान साि वक वृ ीने करीत असे. साि वक दानाची 
व्या या गीतेत अशी केली आहे. दातव्यिमित य ानं दीयतेऽनुपकािरणे। देशे काले च पाऽे च त ान ं
साि वकं ःमतृम।।् १७:२०।।. ज्याने आप यावर कांही उपकार केलेला नाही, ज्याचे आपण कांही देणे 
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लागत नाही अशा व्य ला केवळ ायचे म्हणनू िदलेले, म्हणजेच त्यांत इतर कोणताही हेतू नसलेले,  
दान पिवऽ के्षऽीं, पवर्णा या काळी यो य काळी, यो य पाऽीं (व्य ला) िदलेले दानच साि वक समजावे. 
चौदाव्या अ यायात आपण याचा िवचार केलेला आहेच. ६२:६९.  

धमर्राज्याची फलौिुत. 
‘राजा कालःय कारणम’् असे शा वचन आहे. राजा जर धमार्ला अनुस न राज्य करीत असेल 

तरच ूजेला सखुसमाधान लाभते. हेच इथे ौीःवामी महाराज ःप  करीत आहेत. कातर्वीयर् धमार्ची 
मयार्दा पाळन राज्य करीत अस याने त्या या राज्यांत कुणालाही अकाळी मरण येत नसेू . भकंूप, पूर 
इत्यािद उत्पात होत नसत. वेळेवर पाऊस पडे, धान्यही भरपूर िपके आिण दंकाळाचे नांवही ऐकायला ु
येत नसे. त्यामळेु लोक उदार आिण दानशूर होते. कुणीही नारी वं या नव्हती िकंवा िवधवा नव्हती. 
झाडे पुंपफळांनी डंवरलेली असत. चोरािचलटांचे भय नव्हते. अितविृ , अनावृ ी, उंदीर, टोळधाड, पोपट 
वगरेै पक्षी, अतंगर्त बंडाळी िकंवा परक  आबमण हे उपिव (+ÊiÉ´ÉÞÎ¹]õ®úxÉÉ´ÉÞÎ¹]õ¨ÉÚÇ¹ÉEòÉ& ¶É±É¦ÉÉ& ¶ÉÖEòÉ&** 

º´ÉSÉGÆò {É®úSÉGÆò SÉ ºÉ{iÉèiÉÉ <ÇiÉªÉ& º¨ÉÞiÉÉ&) अजुर्ना या राज्यांत उ वतच नव्हते. यथा राजा तथा ूजा या 
न्यायाने सवर् लोक धािमर्क होते. धमार्िवरु  आचरण कुणीही करत नसे. तलवार, चब, धनुंय-बाण 
इत्यािद आयुधे धारण क न धमार्त्मा अजुर्न इ छागामी रथांत बसनू पृ वी या सातही ीपांत सचंार 
करती असे. विचत कुणी चोरी केलीच तर ःवतः जाऊन त्याला धरीत असे् . तो अपराधी ठरला तर 
त्याला ठार मारीत असे. राजा सवाचे अतंःकरण तत्काळ जाणणारा अस याने तो िनरपरा याला िशक्षा 
करीत नसे आिण दोषी माणसाला िशक्षा के यािशवाय सोडीत नसे. भगवान शंकरासारखा तो िवर  
अस याने बोधाने िकंवा लोभाने त्याने कुणाला मार याचा ू च नव्हता. कुणी भलते-सलते सांिगतले 
तर त्यावर तो िव ास ठेवीत नसे िकंवा अनुिचत गळ घातली तर तो भीड घालत नसे. माऽ पूज्य 
व्य ंचा – िवशेषतः ॄा णांचा तो अत्यंत मान ठेवी आिण त्यांना व े आिण िव्य देई. अपूज्या यऽ 
पूज्यन्ते पूज्यपूजाव्यितबमः। तऽ ऽीिण ूवतर्न्ते दिभर्क्षंु  मरणं भयम।। ् पूजनीयांचा िजथे सन्मान होत 
नाही आिण अयो य व्य ंचा मान केला जातो ितथे दिभर्क्षु , मरण आिण भय यांचा ूादभार्व होतोु . 
अथार्तच अजुर्ना या राज्यांत यांचा मागमसूही नव्हता. अशा रीतीने िच  अखंिडत द चरणात ठेवून 
िवषयां या आहारी न जातां अनास  वृ ीने तो जीवन्मु  राजा राज्य करीत होता. ७०-८१. 

एकदा अजुर्नाने कक टक नागा या पुऽाला दराचरण करतांना पाु िहले. त्याचे पािरपत्य 
कर यासाठ  तो त्या यावर चाल क न गेला आिण त्याला बाणांनी घायाळ क न बांधून ठेवले. त्याचे 
राज्य िहरावून घेऊन ितथे त्याने नमर्दातीरी नवीन शहर वसिवले आिण आप या सहॐावधी 
ि यांसनवेत ितथेसु ां राहं लागलाू . एकदां त्याने आप या हजार बाहंनी नमर्देला बांध घालनू ितचा ू
ूवाह उलटा पूवर्कडे िफरवला आिण त्या ूवाहात आप या हजार प ींसोबत ौांगािरक ब डा क ं  
लागला. आकाशांतून ही ब डा पाहणाऱे देवही थ क झाले, अप्सरा लबु्ध झा या आिण िकन्नरी 
कामातुर झा या. माऽ नमर्देचा पित पूव दधी ा राजा या अितूसगंाने खवळला. अत्यंत त्वेषाने तो 
राजावर धांवून आला. माऽ अजुर्नाने आप या साम यार्ने त्याला जागींच िखळवला आिण त्यांत उडी 
घालनू आप या सहॐ हातांनी त्याला असा चोप िदला क  समिु पळन जाऊं लागलाू . त्या या आौयाने 
राहणारे जलचर पटापट म ं  लागले. समिुातळीं या पाताळलोकांत थरकांप झाला. अखेर साक्षात 
समिुदेवता र े घेऊन ूकटली आिण अजुर्नाला शरण आली. शरणागताचे रक्षण करणाढया धमर्पर 
राजाने त्याला अभय िदले. ८१-९४. 
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जीवन्मु ाचे औदासीन्य. 
कातर्वीयार् या यापुढील चिरऽात आप याला तो द चरणी लीन झालेला जीवन्मु  भ  आहे हे 

यानांत ठेवले पािहजे. त्याचे हे सवर् जीवन ूारब्धा या सऽूानुसार घडले आहे. राजा या मनांत ना 
ि यांची आसि  आहे, ना कतृर्त्वाचा अिभमान, ना राज्याची हांव, ना िवजयाचा आनंद, ना पराभवाचे 
दःखु ! आत्मज्ञाना या पूव च सु ं  झालेले ूारब्ध कमर् देह पडेपयत, एखा ा सगंणका या ूणालीसारखे 
(Computer programme) िविवध अनुकूल व ूितकूल घटनांमधून उलगडत जात असते. आत्मज्ञानी 
पुरुष त्याने भलुत नाही. तो त्याकडे फ  सािक्षत्वाने पहात असतो. अनुकूल  घटनांना चालना ावी 
िकंवा ूितकूल घटनांना ूितकार करावा असे त्या या मनांतही येत नाही. तो आत्मानंदात रत असतो. 
ूारब्धजिनत काम म्हणजे िवषयांचे भोग देहाला गुतंवतात; पण राजा या मनांत त्याची यित्कंचतही 
आसि  नसते. जशा न ा अपार जल घेऊन सागराला िमळतात पण तो सागर कांही त्यांनी न 
उचंबळता िःथर आिण िन ल राहतो तसा आरब्ध कमार्ने ूा  होणाढया अलोट भोगांनी जो िःथतूज्ञ 
िवकार पावत नाही त्यालाच शांित लाभते, भोगांचा हव्यास ठेवणाढयाला नाही. (आपूयर्माणमचलूित ं 
समिुमापः ूिवशिन्त य त।् त त्कामा यं ूिवशिन्त सव स शांितमाप्नोित न कामकामी।। भ.गीता 
२:७०।।) सारांश आपोआप कमार्नुसार िमळणाढया िवषयभोगांनी जीवन्मु ाचा इंिियसमहू ूक्षबु्ध होत 
नाही. एका मराठ  नाटकांत िःथतूज्ञाचा तुलना एका िठकाणी हालचाल न करतां उभ्या असले या 
गाढवाशी केली आहे. हा िवनोद ठ क आहे. पण िःथतूज्ञ िकंवा जीवन्मु  म्हणजे दगडासारखे 
बसणारा हे म्हणणे वेदांचा िस ांत माहीत नसले या अज्ञानी लोकांचे आहे. शा ाूमाणे कमर् क नच 
अज्ञानाचा नाश होतो आिण ज्ञानाची ूा ी होते. ा ज्ञानाचा नाश कर याचे साम यर् कोणत्याही कमार्त 
नाही. एकदां आत्मज्ञान झा यावर तो ज्ञानी कसाही वागला तरी त्याचे ज्ञान अबािधत राहते. ा 
ज्ञानाने अज्ञानावरणाचा नाश होतो. परंतु ूारब्धाचा माऽ नाश होत नाही. जीवन्मु ालाही देहूारब्ध 
भोगावेच लागते. हे त व जाणनू ज्ञानी पुरुष भोगांचा कंटाळा न करतां लोकांत राहतो. ‘आिलया 
भोगासी असावे सादर’ या तुकाराम महाराजां या उ चे हेच गमक आहे. ९५-१०२. 

ज्ञानी आिण अज्ञानी यांचे ूारब्ध. 
‘ूा ं ूा मुपासीत’ म्हणजे जे जे समोर येईल त्याचा ःवीकार करावा हाच उपदेश भागवतकारांनी आिण 

साधुसंतांनी केलेला आहे. हा ज्ञानी आिण अज्ञानी या दोघांनाही सारखाच लागूं पडतो. दोघांनाही सुखदखां याु  
भोगांना सामोरे जावे लागतेच. फरक एवढाच असतो क  ज्ञानी परुुष सतत आत्मानुसंधानांत असतो. त्याला हे 
सवर् भोग ःवप्नासारखेच वाटतात. त्यांचे त्याला कांहीच सुखदःख नसतेु . त्यामुळे तो लोकांना सवर्था उदासीन 
असलेला िदसतो. अज्ञानी लोकांत अनुकूल िवषयांची ओढ (राग) आिण ूितकूल िवषयांचा ेष असतो. तसा 
जीवन्मु ाला नसतो. त्यामुळे शोकाला वावच नसतो. त्याला ‘रामा या घरचे सगळेच छान!’ असते. अज्ञानी 
माणूस माऽ राग ेष आिण त्यामुळे होणारे शोक-मोह यां या दथडीत सारखा डहळत असतोु ु . आणखी एक फरक 
असा आहे क  अज्ञानी लोकांची कम पाप-पु याला कारण होतात. कारण ती अहंकारयु  आिण फळा या अपेके्षने 
केलेली असतात. जीवन्मु ाची कम अनास ने, िनरपेक्ष बु ीने केलेली असतात आिण आत्मानुसंधाना या 
ूभावाने सहजच परमे रापर्ण होत असतात. त्यामुळे त्यांची पु य (शु ल) आिण पाप (कृंण) अशी िवभागणी 
होत नाही. ती िनब ज असतात. अशा रीतीने राजा अजुर्न उदासीन वृ ीने ूारब्धाने आलेले भोग भोगीत होता. 
१०२ - १०८. 

 प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यां या ौीद माहात्म्य मंथाचा सोळावा अ याय इथे पूणर् झाला. तो 
ौीगुरुचरणी समिपर्त असो.  
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1 

अ याय 17 वा.  
xÉÞ{É iÉÉä ªÉYÉ Eò®úÒ* iÉähÉå näù´É ¦ÉÒiÉÒ +ÆiÉ®úÓ* +ÊiÉÊlÉ ½þÉä>ðxÉ ®ú´ÉÒ ªÉä uùÉ®úÓ* ®úÉJÉ Eò®úÒ ´ÉÞIÉÉÆSÉÒ**36**  
®úÉVÉÉ vÉÌ¨É¹`ö +ºÉÚxÉ* nèù´Éå ´ÉÊºÉ¹`ö EòÉä{ÉÚxÉ* ¶ÉÉ{É näù ½äþ EòlÉxÉ* ºÉjÉÉ´ªÉÉ +vªÉÉªÉÉÆiÉ**37**  
 

कातर्वीयार् या अ मेधांचा देवांना धाक. 
वेदधमार् मिुन आप या ूय िशंय दीपकाला पुढे सांगू ं लागले क  असा तो धािमर्कामणी 

ववेकशील अजुर्न राजा िनरंतर धमर्कायात म न होता. आप या आत्मानुसधंानांत मळुीसु ा खंड न पडंू 
देतां तो ूजेचे अगदी पोट या पोरांसारखे पालन तर करीतच होता पण त्याचबरोबर अनेक य , 
ोतवैक या द तपाचरण, दान आ ण ॄा णांची पूजाही करीत होता. य ां या अनु ानाची त्याला वशेष 
आवड होती. ौीद ूभूनंा ूस न कर यासाठी तो अ मेध य  करायला करायला लागला. अ मेध 
य ाचे अनु ान चबवत  राजाच क ं  शकतो. या य ांत शामकणर् घोडा समारंभपूवर्क सोडायचा. तो 
पृ वीवर सवर् दशांनी फ न परत आ यािशवाय हा य  िस ीला जात नाही. याला यजमान राजाचे 
आिधपत्य मा य नाही ते हा घोडा अडवतात. त्यां याबरोबर यु  क न हा घोडा सोडवून पुढील 
सचंाराला पाठवायचा असतो. पुराणातील महान सॆाटांनी अ मेध य  के याचे वणर्न सांपडते. ूभ ु
रामचंिांनी अ मेध य  केला होता आ ण त्याचा घोडा लव-कुशांनी अडवला होता अशी कथा आहे. 
धमर्राज युिध रा या अ मेध य ाचे असे महाभारतांत वणर्न केलेले आहे. कातर्वीयार्ने सोडलेला 
अ मेधाचा घोडा अड व याचे साहस भमूडंळांत कुणीच क ं  शकत नव्हते. त्याचा तसा दराराच पसरला 
होता. साह जकच त्याचे अ मेध िन वर् न यथासांग पार पडंू लागले. शंभर अ मेध करणारा सॆाट 
ःवगार्चा अिधपित होतो. त्यामळेु पृ वीवर कुणीही अ मेध य ांचे अनु ान क ं  लागला क  इंिाचे 
आसन डळमळीत होते असे म्हणतात. अथार्त अजुर्ना या मनांत ःवगार्चे रा य घे याची इ छा मळुीच 
नव्हती. पण इंिाला त्यांची भीती वाट लागलीू . त्याने या सकंटाचा सामना कर यासाठी देवांची सभा 
बोलावली. आप या पदांवरच गदा येणार या क पनेने भयभीत आ ण िचंतामःत झाले या देवांनी 
अजुर्ना या हळव्या ज ारीच वार करायचा ूःताव मांडला. अजुर्नाला ॄा ण फार ूय आहेत. तो 
त्यांना ूय पूवर्क सतंु  करतो हे जगूिस  होते. तेव्हां कुणा तरी देवाला ॄा णा या पाने 
त्या याकडे पाठवावे आ ण त्या याकडे असे कांही मागावे याने त्या या पु याचा क्षय होईल आ ण 
त्याचा अधःपात होईल. अखंड धमार्चरणाने त्याचे दन ूित दन वाढणारे बळ ख ची कर याचा हाच 
उपाय आहे असे ठरवून देवांनी िमळन ू आप या सवात ूभावी अशा भगवान सयूर्नारायणांची योजना 
केली. १-१०. 

सूयार्ची अजुर्नाकडे याचना. 
सवर् देवां या ूेरणेने सयूर्देव ॄा णवेषाने भमूीवर अजुर्नाची राजधानी मा हंमतीला आले. 

सकाळची धािमर्क कम आंव न भोजना या आधी वै देव क न राज बलीहरण करायला बाहेर ये याची 
नेमक  वेळ साधून सयूर्देव राजासमोर उभे रा हले. अत्यंत कृश असा तो ॄा ण पाय अडखळत आलेला 
राजाने पा हला. त्याचे खपाटीला लागलेले पोट, खोल गेलेले डोळे पाहनू . त्याला फार नवल वाटले. 

                                                 
1 Email ID: Vasudeo@gmail.com 
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‘आपण एवढे ॄ य म्हणवून घेतो आ ण या ॄा णाची अशी ददर्शा कशी झालीु ? हा कुठ या देशांतून 
आला असेल? मी तरी इतका दीनवाणा ॄा ण पा हलेला आठवत नाही.‘ असा वचार करीत राजाने पुढे 
होऊन त्या भदेूवाला नमःकार केला आ ण तो कोठन आला आ ण त्याची अप याकडून काय अपेक्षा ू
आहे ते वचारले. अगदी क्षीण आवाजांत तो ॄा ण बोलू ंलागला. “हे राजा, तू अितथी या सत्कारात, 
वशेषतः ॄा णाना दान कर यात कसलीही उणीव ठेवत नाहीस अशी तुशी क ितर् ऐकून मी आलो आहे. 
तू उदार, दानशूर आ ण दयाळ आहेस असा तुझा लौ कक ऽैलो यांत पसरला आहेू . रा य, धन,पऽु 
कंवा ी यांचाच काय अगदी आप या नािशवतं शरीराचासु ा लोभ, दान करतांना तु यासारखा दाता 
ठेवत नाही. तसेच माझी भकू शम व याला समथर् या भमूडंळांत अ य कुणी मला दसत नाही. म्हणनू 
तू मला तृ  करशील या गाढ व ासाने मी आलो आहे.” राजा म्हणाला, “ःतुित परेु झाली. ॄा ण 
माझे दैवत आहेत. आपली तृ ी कशाने होईल तेवढे मला सांगा. माझा देहसु ा त्यांत कारणी लागला 
तर चालेल; पण आपली क्षधुा शांत करीन.” त्यावर तो ॄा ण म्हणाला, “राजन,् तुझे हे सात ीपाचे 
रा य आहे त्यांतील वकृ्ष, वेली इत्या द सवर् वनःपती मला खायला दे म्हणजे माझी भकू भागेल. 
याहन माझी दसरी कोणतीच इ छा नाहीू ु .” हे जगावेगळे मागणे ऐकून अजुर्नाने ओळखले क  हा कुणी 
सामा य अितिथ नाही. बळी या दारी याचक वेषाने गेले या भगवान वंणूं या सारखा हा कोणी ौे  
देव मा याकडे आला आहे. हा आपला स मानच आहे असे मानून आ ण देवांनाही उपकृत कर याची 
सधंी आलेली पाहन राजा मनातून हरखलाू . त्या सवर्  राजाने त्या ॄा णा या तेजाव न तो 
सयूर्नारायणच असावा असे अनुमान केले आ ण त्यांना उ रला. “ॄ न!् आपली इ छा मी अवँय 
पुरवीन. मी आपले ई सत दलेच असे समजा. पण मला आधी हे सांगा, आपण आहांत कोण? ” ११-
२६ 

सूयार् या तृ ीसाठी वकृ्षांचे दहन. 
त्यावर त्या ॄा णाने सांिगतले, “माझे नांव दवाकर भट. माझी भकू िमटव यासाठी लोकालोक 

पवर्ताव न थेट इथे आलो आहे.” लोकालोक पवर्त हे सयूार्चे ःथान आहे. राजा हषार्ने हंसू ंलागला. 
आप या गहृःथाौमाचे साथर्क झाले असे त्याला वाटले. ‘ूत्यक्ष सयूर्नारायण मा या दारी याचक 
म्हणनू आले आहेत. खरोखर या पृ वीवर मा याइतका ध य कुणीच नाही! एवढा थोर अितिथ घराला 
ये यापेक्षां अिधक मोठे भा य ते काय? वनःपतींचे काय, ौीद ूभूं या कृपेने मा याकडे या िस ी 
आहेत त्यां या ूभावाने मी त्या पु हा िनमार्ण करीन!’  असा वचार क न पृ वीवरील सवर् वकृ्षांचे दान 
कर यासाठी तो स ज झाला तेव्हां सयूर्नारायणांनी आपले देवताःव प ूकट केले. त्या दशर्नाने 
सखुावले या अजुर्नाने आपण देत असलेले हे वकृ्षदान महण कर याची त्यांना वनिंत केली. सयूर्देवांनी 
त्याला ते वकृ्ष आप याला अ नी या पाने खातां येतील असे सकुवून ावेत अशी मागणी केली. ते 
राजाने मा य केले. पण हे सवर् वकृ्ष वाळ व याचे साम यर् वा तेज आप याजवळ नस याचे ःप  केले 
आ ण सयूार्नेच ते ावे अशी वनंित केली.(xÉ ¶ÉCªÉÉ& ºlÉÉ´É®úÉ& ºÉ´Éæ iÉäVÉºÉÉ º´É¤É±ÉäxÉ SÉ** ÊxÉnÇùMvÉÖÆ iÉ{ÉiÉÉÆ ¸Éä¹`ö 

i´ÉÉ¨Éä´É |ÉhÉiÉÉä%º¨ªÉ½þ¨ÉÂ** द पुराण 2:1:24**) यावर सयूार्ने त्याला त्यासाठी वशेष बाणांनी भरलेला भाता 
दला. अजुर्नाने आप या हजार भजुांनी पांचशे धनुंयाना ते बाण जोडले आ ण वकृ्षांवर सधंान केले. 
ूत्येक बाणाचा पु हा हजार बाण होऊन तेव या वकृ्षांवर पडले. सवर् वकृ्ष तात्काळ शुंक होऊन गेले. 
शहरांत, गांवात, शेतीत, रानांत, अर यांत, नदीकांठी, सवर् ठकाण या वकृ्षांना बाणांनी वाळवून टाकले. 
लगेच ते वकृ्ष, लता, झडुुपे या सवाना सयूार्ने अ नी या पाने जाळन टाकलेू . २७-३८. 



 ३

विस  ऋषींचा अजुर्नाला शाप. 
कातर्वीयार्ने औदायार् या भरांत आ ण दाततृ्वा या अिभिनवेशांत हे साहस केले. पण त्याचा 

अजुर्ना या क पनेतही नसणारा आ ण देवांना माऽ अपे क्षत असलेला प रणाम लगेचच झाला. 
पृ वीवर या सवर् वकृ्षां या दहनांत साह जकच ऋषीं या आौमांतील झाडे-वेलीही जळन राख झा याू . 
मह षर् विस  त्यावेळी समाधींत होते. ते एकदम भानावर आले आ ण त्यांनी आप या िशंयांना ा 
जळीताचे कारण वचारले. िशंयांनी हे राजा अजुर्नाने के याचे आ ण आौमांतीलच नाही तर सवर् 
पृ वीवरील वनःपती भःमसात झा याचे सांिगतले. हे ऐकून विस  ऋषींना बोध आला. ‘हा राजा 
रा या या मःतीने माजला आहे आ ण त्याची बु ीच बघडली आहे. त्यामळेुच माझा आौम जाळ याचे 
हे साहस त्याने केले आहे. याला आळा घालणारा कुणी ूितःपध  पृ वीवर नाही. म्हणनू आप या 
शौयार्चा गवर् याला झाला आहे. याचा हा उ माद उतरवलाच पा हजे. ’ असा वचार क न विस  
ऋषींनी रागा या भरांत भयंकर शापवाणी उ चारली, “अरे अजुर्ना!  तुझा हा गवर् आतां पुरे झाला! 
लवकरच जमद नी ऋषींना पुऽ होईल. तो तुझे हजार हात तोडून तुझे डोके उडवील! ”  त्या महान 
तपःवी ऋषींची वाणी खोटी कशी होईल?  

खरे तर अजुर्न हा ॄा णांचा भ च होता. विस  मनुीही शांतीची मतू च होते. पण सम ीचा 
सकं प असाच होता. हीच दैवगती कंवा ई राची करणी होय. विस  काय आ ण अजुर्न काय, कुणीही 
जीव ःवतंऽ नाहीत असे वेदवचनच आहे. ौीम गव ीतेतील (१८:६१) वचनानुसार ई रच जीवमाऽां या 
अतंःकरणात राहन आप या मायेने कळसऽूा या बाह यांूमाणे त्यांना नाचवीत असतोू ु . (ई रः 
सवर्भतूानां े शेऽजुर्न ित ित। ॅामयन सवर्भतूािन यंऽा ढािन मायया।।् ) अशा रीतीने सयूार्ने देवांचे 
कायर् िस ीला नेले आ ण तो सगळे वकृ्ष जाळन ःवगर्लोकाला िनघून गेलाू . इकडे अजुर्नाने आप या 
योगसाम यार्ने पृ वीवरील वनःपतींचे पुन जीवन केले.  ३९-४८. 

कातर्वीयार्ची ःवगार्वर ःवारी. 
ॄा णशापा या प रणामाने राजाची बु ीच पालटली. तो उ ाम झाला आ ण ःवगार्वर ःवारी 

क न देवांना जकंावे असे त्याला खरेच वाट लागलेू . आप या मो या झाले या पुऽांना रा यकारभार 
सांभाळायला सांगनू तो दव्य वमानांत बसनू ःवगार्वर चालनू गेला. सवर् िस ी या या दासी होत्या, 
याची गित अकंु ठत होती, याची आ ा ऽैलो यांत कुणालाही अनु लघंनीय होती, अनेक देह धारण 
क न ःमरण करतांच जो प चायचा, सवाचे मनोगत जाणायचा आ ण अत्यंत कठोर शासन करायचा 
अशा  अतुलनीय ऐ यार्ने सपं न कातर्वीयार्ने ूथम कुबेरा या चैऽरथ नांवा या उ ानांत जाऊन ब डा 
करायला आरंभ केला. त्याचा तो उ टपणा सहन न होऊन कुबेराचे सेवक यक्षगण आ ण क नर 
त्या यावर धावून गेले. कुणाची मखेु घो याची होती तर कुणाचे देह घो याचे असनू मखेु मानवी होती. 
अशा त्या विचऽ सै यवर अजुर्न आप या सहॐ बाहंनी एकटाच लढं लागलाू ू . एकाच वेळी पांच-पांचशे 
धनुंयांनी अ यु  बाण सोडून त्याने ते यक्ष- क नरांचे समहू िछ निभ न केले.  जीव हातीं घेऊन ते 
घाब न पळत सटुले. तेव्हा त्यांना सोडून देऊन अजुर्नाने आपला मोचार् ःवगार्कडे वळ वला. ही बातमी 
देवदतांनी इंू िा या कानांवर घालेपयत अजुर्नाने त्यां यावर घाला घातला. मोठेच तुमळु यु  झाले. पण 
अजुर्ना या अचाट साम यार्समोर त्यांचा टकाव लागला नाही. देवसु ां घायाळ होऊन ूाणभयाने 
व्याकुळ झाले. त्यांना मोहना ाने मू छर्त क न अजुर्नाने नंदनवनांत मु काम केला. एकदां शचीसह 
नंदनवनांत आले या इंिाने अजुर्नाला पा हले. तेव्हां त्या या तळपायाची आग मःतकाला गेली. त्वेषाने 
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त्याने आपले वळ उचलले. तेव यांत अजुर्नाने वमानासह इंि आ ण शची यांनाच उचलले.आ ण 
मो याने गजर्ना करीत आकाशांत फ ं  लागला. त्या वेळीं इंिाचा आरडाओरडा ऐकून सगळे देवसै यच 
अजुर्नावर धावून आले. पण वळदेही महाबला य अजुर्नापुढे त्यांचे कांही चालेना. उलट अजुर्ना या 
माढयाने देवांचाच दैना उडाली. त्यां या हातांतली श ेच काय अगंावरची व ेही गळन पडलीू . कुणी 
लाजेने डोळे  झांकून घेतले. कुणी भयाने त ड फरवले. तर कुणी हात जोडून अजुर्नाची वनवणी क ं  
लागले. तेव्हा त्या कातर्वीयार्ने त्यांना सोडून दले. ४९-७२. 

देवांचे ॄ देवांकडे गा-हाणे. 
ा ला जरवा या पराभवाने ख न झाले या इंिाने मे  पवर्ताचा आौय घेतला. ितथे देवांशी 

वचार विनमय क न आ ण मनुंयांना दलेला भलूोक ओलांडून हा मानव राजा देवां या ःवगार्वर 
अितबमण करीत आहे. द ा या वराने कुणालाही न आटोपणारा हा अजुर्न आमचा नायनाट करील. 
आतां आपण आपले गा-हाणे ॄ देवाकडेच यावे असे त्यांनी ठर वले. इंिाला पुढे क न सवर् देव 
ॄ लोकाला. गेले. तेथे चतुमुर्ख ॄ देव मिूतर्मतं वेद आ ण सनका द ॄ पुऽांसह वराजमान होते. 
त्यां या दशर्नाने झाले या आनंदाने क्षणभर इंिा दक देव आपले दःख वसरलेु . ॄ देवांना सा ांग नमन 
क न ते हात जोडून उभे रा हले आ ण ॄ देवांची ःतुित क ं  लागले. “हे कमळावर बसणाढया जगा या 
पत्या! चतुमुर्ख वधात्या, आपणच या सृ ीचे पालन करतां आ ण तेथील सवर् जीवांना जग वतां. 
आप याला नमःकार असो. आम्ही आप या आ ेनेच आपापली पदे सांभाळली आहेत. आप या ा 
सेवेनेच आम्ही ःवगार्चे सखु उपभोगीत असतो. पण हे जग जनका, आम यावर दःखाचे जणू ंड गरच ु
कोसळले आहेत. योिगराज द ाऽेयां या वराने उ म  झाले या अजुर्नाने ःवगार्वरच चढाई केली आ ण 
आम्हाला जजर्र क न सोडले. आमची श े त्या यापुढे बोथट झाली आहेत. आमचा कांहीच उपाय 
त्या यापढेु चालत नाही. आम्ही आतां काय करावे. आपणच या क ठण ूसंगांतून आम्हांला बाहेर 
काढा! ” ७३-८४. 

ॄ देवांनी ‘सवर् देवांना भगवान लआमीरमण भ ांचे कैवारी आहेत. तेच आप याला तारतील,’ 
असे सांगनू त्याना घेऊन भ यु  िच ाने त्या नारायणाचे ःमरण करीत आ ण वाचेने त्यांचे भजन 
करीत सगळे वैकंुठाला आले. आनदंाचा कंद जो ौीहरी त्याचे ते ःथान. अभा यांना त्याचे ःमरणही 
होणे कठीण! ितथे सयूार् दकां या ूकाशाची आवँयकताच नसते कारण वैकंुठ ःवयंूकाश आहे. रोग, 
िचंता, लेश, शोक आ ण मोह यांचे नांवही त्या पूणार्नंदा या धामांत नसते. ग डवाहन वंणूचें ते 
ःथान सवर् काळी सखुदायकच असते. मना या सवर् ऊम  शम वलेले, इं ियांचा पूणर् िनमह केलेले, 
िनरहंकारी, िनमर्त्सर, िनंकाम भगवंतांचे भ च ती नारायणाची नगरी पाहं शकतातू . ितथे 
क पवकृ्षा या बागांतून कामधेनूंचे कळप बागडत असतात. अमतृा या सरोवरांना िचंतामणींचे घाट 
बांधलेले असतात. सो या या िभतंी र ांनी मढ वले या आहेत. त्यावरील िचऽे सजीव असतात. अशा 
त्या वैकंुठाला इंिमु य देवांना घेऊन ॄ देव गेले. भगवान वंणूं यासार याच मेघःँयाम जय आ ण 
वजय ा ारपालांनी त्यां या आगमनाची सचूना वंणूनंा दली. ८४-९६. 

ौी वंणूं या आ ेने देवांस हत ॄ देवांनी ारांतून ूवेश केला आ ण ते ऽभवुनमनोहर 
पीतांबरधारी शंख, चब, गदा धारण केलेले चतुभुर्ज ूस न सांवळे प डो यांतून दयांत सांठवले. 
सवानी सा ांग नमःकार केला आ ण हात जोडून बोलायला आरंभ केला. “ व ा या ूाणा, व ा या 
पालका, नारायणा! आप या भ ांचा योगके्षम तूच करतोस. जे अत्यंत नॆपणाने तुला शरण येतात 
त्यां याक रतां तू कृपेचा सागर आहेस. भगवंता आपणच अवधूतां या पाने कातर्वीयर् अजुर्नावर कृपा 
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क न त्यांला हवे ते वर दले. आज त्याने आम्हा देवांचीच ःथाने घेऊन आम्हाला पदॅ  केले आहे. 
आम्ही आपलेच सेवक आह त. आप या आ ेनेच आमची नेमनू दलेली काय करीत असतो. आतां 
आपणच ा ःथतीचा ूितकार क न आम्हांला आमचे अिधकार ूा  क न ावेत अशी आप याला 
ूाथर्ना आहे.”  ९७-१००. 

हे देवांचे िनवेदन ऐकून भगवान वंणूनंी मनांत वचार केला क  ‘अजुर्नाला विस  मनुींचा शाप 
तर झालेलाच आहे. अजुर्न त्या शापामळेुच असा पेटला आहे. वाःत वक तो जीव मु च आहे. त्या या 
मनांत ःवगार्चा अिभलाष य त्कंिचतही नाही. ूार धा या ूेरणेने तो हे अहैतुक उ ोग करीत आहे. पण 
ा देवांना त्या या ा आचरणाचे रहःय काय उमगणार? अजुर्नाचे ूार धही आतां सपंु ांत आले 
आहेच. त्याला मीच त्या याहन ौे  वणार् या यो याकडून मतृ्यूचे वरदान दले आहेू . पण त्या 
अजुर्नाचा वध कर याचे साम यर् असणारा आज तरी भमूडळांत नाही. तेव्हां आतां मलाच अवतार घेऊन 
त्याचा देह रणांगणांत पाडून त्या मा या ःवभावतः प वऽ भ ाला वदेहमु  दली पा हजे.‘ असा 
वचार क न भगवान वंण ू देवांना बोलले, “मीच जमद नी आ ण रेणकुा यां या पोटी अवत न 
अजुर्नाबरोबर यु  क न त्याला ठार करीन. तुम्ही िचंता न करतां आपाप या ःथानी परत जा.” हे 
भगवंताचे आ ासन िमळा याने आनं दत झालेले देव त्यांचा िनरोप घेऊन ःवःथानाला परतले. १००-
१०८. 

या परमात्म्याने अत्यतं ूेमाने कातर्वीयार्ला सवर् िस ी द या, स ीप पृ वीचे आिधपत्य 
दले आ ण अतंीं योग आ ण ान यांचा उपदेश क न ॄ ानी केले तोच परमे र त्या या वधासाठी 
अवतार घेणार आहे. तो कुणाचा पक्षपाती नाही क  कुणाचा शऽू नाही. सार याच उदासीनतेने तो सवर् 
जीवांना त्यां या कमार्ची फळे देत असतो. ई र एखा ाला ऐ यर् देतो कारण तसे त्याचे पु य असते. 
एखा ाला तो द रिी करतो कारण तसेच त्याचे पाप असते. जसा यायाधीश कुणाला िनद ष सोडतो 
म्हणनू त्याचा िमऽ होत नाही कंवा त्याला कठोर िशक्षा द याने िन ूर होत नाही तसेच ई राचे आहे. 
याचा त्या या ूार धानसुार उत्कषर् करायचा असतो त्याला देव स  देतोु . याचे अधःपातकारी पाप 
फळाला येत असते त्याला तो दबुर्  ु देतो. तो गहुाौय आहे, बु ीचा ूेरक आहे. यांचा उ ार करायचा 
आहे त्यांना तो सत्कमार्कडे ूवृ  करतो आ ण यांना नरकांत ढकलायचे असते त्यांना दंकम ु
कर याची बु  देतो. कौशीतक  ॄा णातला हा िस ांत (३:८) कातर्वीयार् या च रऽातून ःप  कळनू  
येतो.   

    
प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यां या ौीद माहात्म्य मथंाचा सतरावा अ याय इथे पूणर् झाला. तो 

ौीगु चरणी सम पर्त असो.  
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1 

अध्याय 18 वा.  
º´ÉvÉ¨ÉÉÇxÉå ¨É®úhÉ* nùkÉÉ{ÉÉ¶ÉÓ ¨ÉÉMÉå +VÉÖÇxÉ* @ñSÉÒEòÉSÉå +ÉJªÉÉxÉ* Ê´ÉÊvÉxÉå ±ÉMxÉ ºÉiªÉ´ÉiÉÒSÉå **38**  
´ÉÉJÉÉÊhÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉ ¦ÉÞMÉÖ¨ÉÖÊxÉ* Ê¶É´É ZÉÉ±ÉÉ VÉ¨ÉnùMxÉÒ* Ê´É·ÉÉÊ¨ÉjÉ ®úÉVÉÉ ZÉÉ±ÉÉ ¨ÉÖxÉÒ* +`ö®úÉ´ªÉÉÆiÉ ½äþ EòlÉÉ**39** 

देवांना भगवान िवंणूनंी दले या आ ासनाची कथा ऐकून द पकाला अनके ू  पडलेले 
दसतात. हे जमदिग्न ऋिष आिण रेणकुा कोण? देवांनी त्यांच्या पोट च कां अवतार घेतला? भगवंतानी 
ःवतः अवतार घेऊन अजुर्नाशी यु  केले ते कसे?  तेह  ॄा ण पाने आिण आप याच भ ाला ठार 
करायला? त्याने अत्यंत नॆपणे आपले गरुु वेदधमार् यांना हे ू  िवचारले. आप या िशंयाची िज ासा 
आिण उत्सकुता पाहन वेदधमार् मनुींना आनंद झाला आिण िशंयाला ल पूवर्क ऐकायला सांगनू ते बोल ूू
लागले. १ – ४ 

अजुर्नाचे द ाजवळ ःवधमार्ने मरणाचे मागणे. 
देव वगरेै सब झठू माननू आयुंयभर अपराध क नह , सकंटांनी मास यावर माऽ ‘देवा! मी 

तुझा आहे’ असे म्हणनू जो एकदां का होईना शरण येतो, त्याला अभय देणे हे या भगवंताचे ॄीद 
आहे. मगर ने धरलेला गजि, रावणबंधु िबभीषण इत्या द अनेक उदाहरणांनी हे ःप  होते. असे 
असतांना आप या एकांितक, सतत िचंतन करणाढया, आ ाधारक, अनन्य भ  अजुर्नाला तो कसा दर ू
कर ल? एकदां तो जीवन्मु  अजुर्न द ूभूचं्या दशर्नाला गेला असतां त्याने त्यांना हात जोडून ूथर्ना 
केली क ं, ‘देवा! माझा हा िऽयाचा देह धारातीथ च पडणे योग्य आहे. पण यु ांत माझा वध कर याचे 
साम यर् माणसांत काय, देवा दकांतह  दसत नाह . तेव्हां माझी अशी िवनंित आहे क  क ं आपणच 
माझा वध करावा!’ ूभूनंी िवचार केला क  हा एक महान योगी आिण दजर्य यो ा आहेु . याचा वध 
कर यला समथर् असा वरचढ वीर ॄ ांडांत शोधूनह  सांपडणार नाह . पण अजुर्नाल ते म्हणाले, “अरे 
अजुर्ना! जरा िवचार कर! आपण लावलेली िवषाची वेलीसु ां माणसाला तोडवत नाह  मी तुझा या 
हातांनी आयुं यभर ूितपाळ केला त्यांनीच तु यासार या िूय भ ाला मारायची मला कशी ूविृ  
होईल?.” त्यावर अजुर्नाने पुन्हा काकळत केली क  ु “देवा!  िनदान मला ह नापासनू कंवा अथंरुणात 
रुग्णावःथेत तर  मरण येऊ नये असे करा! आप याला हे करवत नसेल तर आप यासार याच ौे  
पुरुषाकडून मला मरण यावे.” तेव्हां देवांनी त्याला तसा वर दला. ५ - १२. 

 

ई राचे औदासीन्य. 
देवांना अजुर्नाच्या नाशाचे अिभवचन देतांना िवंणूचं्या मनांत हेच वरदान होते. अजुर्न हा 

िऽय अस याने त्याला मार यासाठ  ा वरदानानुसार त्याच्याहन ौे  वणात म्हणजे ॄा ण कुळांतच ू
जन्म घेणे ूा  होते. भगवान भ पराधीन आहेत. त्यांच्या इच्छेनेच ते उच्च कंवा नीच प धारण 
करतात. त्याचा त्यांना कसला दोष? ूलयकाळ  तर तोच ई र यच्चयावत अव या जीवांचा नाश ्
करतो. त्याचा त्याला ना खंत ना खेद! जगाची उत्पि  करतांना, सवर् जीवांचा सांभाळ करतांना आिण 
अतंीं त्यांचा नाश करतांना त्याला सखु वा दःख कांह च नसतेु . तो उदासीन असतो. लहान मलुींनी 
भातुकलीचा ससंार मांडावा आिण खेळ झाला क  तो सहजच मोडून टाकावा. तशाच ा भगवंताच्या 
लीला आहेत. म्हणनूच त्याला जनादर्न (जनांचा घात करणारा) म्हटले आहे. िशवाय गीतेच्या 
                                                 
1 Email ID: Vasudeo@gmail.com 
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वचनानुसार जो जन्म पावतो त्याचा मतृ्यु अटळ आहे आिण जो मतृ्यु पावतो त्याचाह  पनुजर्न्म 
िनि त आहे. त्यामळेु ा अप रहायर् गो ींचा शोक कां करावा?( २:२७). त्यामळेु तो देह सोडून 
जाणाढया जीवाला त्याचा काह च िवकार नसतो. मग याने आत्म ानाच्या बळाने ‘यािच देह  यािच 
डोळां आपले मरण पा हले’ आहे अशा अजुर्नासार या जीवन्मु ाला देहपाताचे दःख ते काय असणारु ? 
पा यावर उठणाढया लाटा सार या उचंबळतात आिण पुन्हा िव न जातात. त्याचा पा यावर कांह च 
प रणाम होत नाह  त्याचूमाणे जन्म, वाढ, िःथित, प रणाम, य आिण नाश अशा िवकारांनी मःत 
असलेले देह रा हले कंवा गेले तर  आत्मःव पाचा क ंह  हानी होत नाह . ममुु नेू हाच अ यास 
िच ात ढ करायचा आहे. अशा र तीने िवचार के यावर हे ःप  होते क  ॄ सऽूांच्या (२:१:३४)  
िस ांताूमाणे परमे रावर प पाताचा कंवा िन ुरपणाचा आरोप करतां येत नाह . आतां आपण मळू 
कथेकडे वळं याू . १३ – २१ 

ऋचीक मुनींचा गाधीकन्या सत्यवतीशी िववाह. 
आतां परशुरामाच्या च रऽाचा उपबम त्याचे िपतामह ऋचीक मनुींच्या आ यानाने केला आहे. 

कान्यकु ज देशांत गाधी नांवाचा एक धमर्परायण सोमवंशी राजा होता. त्याला दैवयोगाने कांह च सतंित 
नव्हती. त्यामळेु त्याला िवरि  उत्पन्न होऊन त्याने प ीसह वनांत राहन शंकराची आराधना केलीू . 
भगवान भोलेनाथांच्या कृपेने त्याला एक मलुगी झाली. ितचे नांव त्याने सत्यवती ठेवले. ती पवान, 
गणुवान आिण बुि मान कन्या शु लप ाच्या चंिासारखी त्याच्या घर  वाढं लागलीू . ितथे जवळच तप 
करणारा ऋचीक नांवाचा एक ऋिष आप या िपत्याच्या दशर्नाला गेला असतांना त्याच्या िपत्याने – 
भगृ ु ऋषींनी, त्याला िपतरांच्या ऋणांतून मु  हो यासाठ  गहृःथाौम ःवीकार याची आ ा दली. 
गहृःथाौमांत य ांनी देवांना तोषवावे आिण पुऽोत्पि  क न िपतरांचे ऋणह  फेडावे. त्यानंतर पा हजे 
तर तप यसाठ  वानूःथाौम यावा अशा त्या काळच्या जीवनप तीूमाणे भगृ ुमनुींनी पुऽाला उपदेश 
केला. िपत्याची आ ा िशरसा वंदन ऋचीकांनी ध्यानाच्या ारे आप याला अनु प अशी कन्या शोधलीू . 
तेव्हां त्यांना सत्यवतीच आवडली. ते लगेच गाधी राजाकडे गेले व त्याच्याकडे सत्यवताला मागणी 
घातली. गाधी राजा िबचारा ग धळन गेलाू . ‘आपली लाडा-कौतुकाने वाढवलेली एकुलती सकुुमार कन्या 
या तापसाला कशी ावी?  ितला वनवासाचे क  कसे सहन होतील?’ अशा िवचारांत तो पडला. दसर कडेु , 

‘ ा तपोधन मनींना नकार दला त्यांचा कोप होईल आिण ूसगंी ते आप याला भःमह  क ं  
शकतील,’ अशा शृंगाप ीत राजा सांपडला. िवचार क न त्याने ऋषीला मलुासीठ  कांह  तर  अश यूाय 
मागनू िनरोप ावा असे ठरिवले. तो ऋचीक मनुींचा सन्मान क न म्हणाला, “ऋिषवयर्!  मा या 
मलुीच्या पगणुांना भुलनू अनेक राजांनी ितला मागणी घातली आहे. एनेक राजे मा यावर दबाव 
आणीत आहेत. याला उपाय म्हणनू मी एक उपाय केला आहे. जो भाग्यशाली परुुष मला एक हजार 
ँयामकणर् घोडे आणनू देईल त्यालाच माझी कन्या दे याचा मी पण केला आहे. आता आप याला ा 
मा या ूित ेची पूतर्ता कशी काय जमणार? ” आपण मागच्या अध्यायात अ मेध य ाचा िवचार 
केला आहे. त्या य ातला घोडा हा ँयामकणर् असावा लागतो. ा पांढढया शुॅ रंगाच्या घो याचे फ  
कान काळे असतात. म्हणनू त्याला ँयामकणर् असे म्हणतात. हा अत्यतं शुभ मानला जातो आिण 
दिमर्ु ळ असतो. एखादा ँयामकमर् घोडा िमळवणेह  दरापाःत असतेु . तेव्हां असे एक हजार घोडे िमळवणे 
ऋचीकासार या ॄा णाला श य होणार नाह  अशी राजाची खाऽी होती. ऋचीक मनुींचा आप या 
तपःसाम यार्वर िव ास होता. ते राजाला म्हणाले, “ठ क आहे! मी तुम्हाला हजार ँयामकणर् आणनू 
देईन. मग माऽ तुम्हाला कन्यादान करावेच लागेल. आपले वचन बदलू ंनका.” असे राजाला बजावून 
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ऋचीकाने ध्यानानेच एक हजार ँयामकणर् कुठे िमळतील याचा मागोवा घेतला. तेव्हां त्याला 
वरुणदेवाकडे हजार ँयामकणर् अस याचे दसले. लागलीच तो आकाशमागार्ने वरुणाला त्याच्या नगर त 
जाऊन भेटला. त्याला त्याने आपण भगृपुुऽ ऋचीक असनू िपऽा ेने गहृःथाौम कर यासाठ  गाधीकन्या 
सत्यवती पसतं केली अस याचे सांिगतले. तसेच गाधी राजाने लावले या पणासाठ  एक हजार 
ँयामकणर् हवे अस याने त्यांची वरुणाकडेच मागणी केली. वरुणाला ऋचीकाच्या तपःसाम यार्ची 
क पना होती. त्यामळेु तोह  एकदम नकार देऊं धजला नाह . मग त्याने त्या ऋिषपुऽाला सांिगतले क  
“मा याकडे हजार ँयामकमर् आहेत खरे, पण ते फार मःतवाल आहेत. त्यांना कुणीच आंव ं  शकत 
नाह . ते वाढयासारखे पळतात. अहो, त्यांचे पायसु ां जमीनीवर ठरत नाह त. माणसू पा हला तर 
खायला धांवून येतात. पा हजे तर मी तुम्हाला ते दाखवून देतो.” असे ऋचीकाला सांगनू त्याने त्या 
घो यांना दा  पाजिवली आिण “तुम्हांला घेऊन जायचे तर हे घोडे खुशाल घेऊन जा,” असा ऋचीकाला 
िनरोप दला. तो तपःवी ऋचीक त्या ँयामकणाकडे आला. वरुणाने सांिगत याूमाणेच ते अत्यंत 
उन्म  होते. पण ऋचीकाने आप या योगिस ंचा उपयोग क न त्यांना एका ि ेपांत शांत क न 
टाकले. पुराणांतील ा गो ी आप याला िबनबुडाच्या वाट याची श यता आहे. प.प.ौीटबेःवामींच्या 
जीवनांतच घडलेली एक घटना इथे िवचारणीय आहे. पूवार्ौमांत ते एकदां आप या ब हणीकडे गेले 
असतां ितने त्यांना आपली गाय मारक  अस याचे सांिगतले. ती कुणालाह  धार काढ ायची नाह  ू
कुणी जवळ आले क  लगेच लाथ मार त असे. वासदेुवशा ींनी (ःवामींचे पूवार्ौमींचे नांव) कांह  
मऽंूयोग के यावर ती गाय एकदम गर ब होऊन गेली व त्यांच्या ब हणीला ितचे दध िमळ लागलेू ू . 
ूािणमाऽांच्या ःवभावावर मऽंसाम यार्चा कंवा योगसाम यार्चा ूभाव पडतो हे याव न ःप  होते. 
अगद  अलीकडच्या काळांत होऊन गेलेले सतं ौी पाचलेगांवकर यांचे सपावरचे ूभतु्व अनेकांनी 
पा हलेले आिण अनुभवलेले आहे. असो. अशा र तीने त्या हजार ँयामकणाचा कळप घेऊन तो ऋचीक 
वरुणाला आशीवार्द देऊन जलमागार्ने पूवकड ल कान्यकु ज (कन्नौज) देशांत आला. गगंा नद तून हे 
अ  घेऊन िजथून बाहेर पडला ते ःथान सवर् पापांचा नाश करणारे अ तीथर् या नांवाने ू यात झाले. 
हे सहॐमखुी गगेंजवळ आहे. ते हजार अ  घेऊन ऋचीक गाधी राजाकडे आला आिण ते त्याला 
आप या शभेुच्छांसह देऊन त्याच्या वचनाची आठवण दली. गाधी राजाह  त्याचे ते अ त योगबळ ु
पाहन ःतंिभत झाला आिण त्याला ू आनंदह  वाटला. आपण याला द रि  समजत होतो तो देवांहनह  ू
अिधक शि शाली आहे हे कळन त्याला आपली मलुगी दे यास तो राजी झालाू . ‘ याच्या घर  िस  
राबताहेत त्याच्या घर  आप या मलुीला कांह च कमी पडणार नाह . देवतासु ा याला अनुकून आहेत 
आिण हा आप या प ीसह उ म गित पावेल’ असा िव ास त्याला वाटला. ‘माझी कन्या तर कृतकृत्य 
होईलच पण मा याह  कुळाचा उ ार होईल’ असा िवचार क न त्याने चांगला महुतर् पाहन ू ू ॄा  िवधीने 
ऋचीकाला आपली कन्या दली. िववाहाचे आठ ूकार शा ांत विणर्लेले आहेत. कुल, शील, िव ा यांनी 
सपंन्न अशा अनु प वराला िपता आपली कन्या शा ो  िवधींनी, व े आिण अलकंार यांच्यासह अपर्ण 
करतो तो (१) ॄा  िववाह समजावा. य याग करणाढया ऋित्वजाला सालकृंत कन्या देणे हा (२) दैव 
िववाह होय. दोन गाईसह कन्यादान केले तर (३) आषर् िववाह होतो. उभयतांना धमार्चरणाचा उपदेश 
क न सन्मानाने कन्यादान के यावर (४) ूाजापत्य िववाह सपंन्न होतो. या िववाहात वधुिपता 
ःवेच्छेने कन्येला, वराला आिण त्याच्या आईव डलाना धन देऊन कन्यादान करतो त्याला (५) 
आसरुिववाह म्हणतात. आईव डलांच्या परवानगीिशवाय वधुवरांनी पळन जाऊन केलेू या िववाहाला (६) 
गांधवर्िववाह म्हणतात. मलुीला ितच्या इच्छेिवरु  घरांतून पळवून नेऊन केलेला िववाह (७) 
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रा सिववाह होतो. आईवड ल, वधू, वर हे झ पेत कंवा नशेत असतांना झालेला शर रसबंंध (८) पैशाच 
िववाह होय. या सवात ॄा  िववाह ौे  मानला आहे. मो या उत्सवाने िववाह सपंन्न झाला. सत्यवती 
आिण ऋचीक ांना िवशेषच आनंद झाला. देवकन्येसार या सुदंर आिण गणुी, सूयर्समान देवतांनाह  
भरुळ पाडणाढया सत्यवतीचे ऋचीकासार या तपःवी वराशी लग्न ह  एक आ यर्कारकच घटना होती. 
इंिा द देवतांनाह  हे अपवूर् वाटले. अशा र तीने तो ऋचीक राजकन्येशी लग्न क न कांह  दवस मो या 
आनंदाने सासरुवाड तच रा हला. २१ – ६२. 

भगुृ ऋषींचे ऋचीक आिण गािध यांना सतंतीचे वरदान. 
एके दवशी गाधी राजाने सिंध पाहन आपले जांवई ऋचीकमनुींना नॆपणे ूाथर्ना क न ू

आप या िनपुिऽकत्वाची जाणीव क न दली. “आप यामागे ौा -प ा दक िपतकृमाचा (िपंडदान, तपर्ण 
इत्या दकांचा) लोप होऊन िपतरांना िपतलृोकांतून खाली यावे लागेल. त्यामळेु यांचा ूितकार 
करायलाआपणच समथर् आहांत. मला तपःवी, उदार आिण पु यवान पुऽ व्हावा, त्याची सवर् ऽैलो यांत 
आकाशांत सूयर् आिण चंि आहेत त वर सत्क ितर् पसरावी. मीसु ा िपतरांच्या ऋणांतून मु  होऊन मला 
स ित िमळेल.” असे बोलनू त्यांना नमःकार केला. ऋचीक मनुींनाह  त्याची करुणा वाटली आिण 
त्यांनी त्याला पुऽूा ीचा वर दला. त्यानंतर आपले िपताजी भगृु ऋषींच्या दशर्नाला सत्यवतीसह 
जा याची इच्छा मनींनी राजाला सांिगतली. राजाने सवर् व्यवःथा क न मानसन्मानाने त्यांना सप ीक 
िनरोप दला. ऋचीक मनुींनी िपताजींना सवर् वृ ांत िनवेदन केला आिण सत्यवतीला त्यांच्या पायीं 
घातले. ऋचीकाची क ितर् त्यापूव च भगृ ुऋषींच्या कानांवर आलीच होती. आप या मलुाने आप या 
आ ेचे पालन उ म के याचे ऐकून आिण ती देवीसारखी सनू पाहन ू मनुींना फार सतंोष झाला. 
नवप रिणत दंपतीला आशीवार्द देऊन मो या ूेमाने त्यांनी आप या जवळच राहवून घेतले. राजकन्या 
असनूह  सत्यवतीने पाितोत्य धारण क न आप या सासढयांची मनोभावे सेवा केली. ितने आप या 
शांत, ूेमळ, ऋज ु ःवभावाने शुरांचे मन िजकूंन घेतले. एके दवशी ते ितला म्हणाले, “मलुी, तूं 
तु या ःवभावाने, वाग याने आिण सेवेने मला सतंु  केले आहेस. मी तु यावर ूसन्न आहे. तूं तुला 
पा हजे तो वर माग!” त्या सजुाण राजपुऽीने हात जोडून उ र दले, “मामजंी! धमार्वर ढ िन ा असावी 
आिण वाडव डलांची सेवा घडावी हेच माझे इ  आहे!  यािशवाय इतर कांह  नको.” भगृ ुऋिष म्हणाले, 
“ते खरेच आहे. तर  तु या मनांत कांह  इच्छा असेल तर सांग. मी लगेच ती पूणर् कर न.” त्यांचा तो 
आमह पाहन सत्यवतीने आप याू  मातेला पुऽसतंान नस याचे सांिगतले आिण आप यालाह  पुऽाची 
अपे ा अस याचे सचुिवले. भगृ ुऋिष बोलले, “तुम्हां दोघींनाह  पुऽ होतील. मी सांगतो तो उपाय 
ौ ापूवर्क करा. मािसक पाळ नंतर ःनानाने शु  झा यानतंर परमे राचे ध्यान क न तू िपंपळाच्या 
वृ ाला जाऊन त्याची पजूा करावी आिण त्याला आिलगंन ावे. तसेच तु या आईने ऋतुःनानानंतर 
औदंबराची पूजा क न त्याला आिलगंन ावेु . यानंतर तुम्ह  दोघींनीह  ॄा णांच्या मागर्दशर्नाने 
पुऽकामेि  (पुऽूा ीच्या इच्छेने करावयाचा याग) करावी. ॄा ण तुला य ांतील हवन केले या भाताचा 
अवशेष (चरु) सःंकार क न तो ॄा  मऽंाने अिभमंऽंून तुला देतील. तो तू ौ ेने महण कर. तुला सवर् 
ॄा णांत ौे , वेदशा सपंन्न ॄा ण पुऽ होईल; तो ितन्ह  लोकांत पू य होईल. य ांतील ॄा ण दसऱा ु
चरु ाऽ मऽंाने मऽंून तु या आईला देतील. ितने तो ौ ेने भ ण के यावर ितला महान शूरवीर, सवर् 
पृ वीवर धाक गाजवणारा थोर िऽय पुऽ होईल यांत मळु च शंका ध ं  नकोस! ” याूमाणे सत्यवतीला 
सांगनू भगृ ुऋषी जवळच उ या असले या ऋचीकांना बोलले, “तुम्ह  उभयतां आतां तु या सासरुवाड ला 



 ५

जा. मी सत्यवतीला काय सांिगतले ते तूं ऐकलेच आहे. त्यानुसार पऽुकामेि  क न दोघींना च चा 
ूसाद दे, म्हणजे दोघांचीह  सतंित वाढेल. ” ६२ - ८८. 

पुऽकामे ीच्या ूसादांचा व्यत्यास. 
व डलाची आ ा घेऊन ऋचीकमिुन गाधी राजाकडे गेले. ितथे त्या दोघांनीह  भगृ ुऋषींच्या 

सांग याूमाणे यथासांग पुऽकामे ी के या. यथािविध मऽंनू दधांत िशजवले या भाताचे ु (चरु कंवा 
पायस)) हवन के यावर त्या पायसाचा ूसाद घेतांना माऽ घोटाळा झाला. आईसाठ  केलेला चरु 
सत्यवतीने खा ला आिण सत्यवतीचा चरु आईने खा ला. ितथे हे कुणाच्या ध्यानांत आले नाह . पण 
भगृमुनुींना हे अतं ार्नाने समजले. ते लागलीच ितथे आले आिण म्हणाले, “हे तुम्ह  काय केले? 

ूसादाची अदलाबदल झाली. आतां त्याच्या फळाची – पुऽाचीह  अदलाबदल होणार! सनूबाई, तु या पोट  
आतां महाशरू िऽय येणार आिण तु या आईच्या पोट  ॄ िषर् येणार.” सत्यवतीला हे ऐकून अत्यंत 
दःख झालेु . आपण िवूप ी होऊनह  आप या पोट  िऽय यावा हे ितच्या मनाला सहन होईना. ती 
रडायला लागली. म्हणाली, “मामजंी, मला वेदशा सपंन्न असा ॄा णच पुऽ हवा आहे. तो 
तुमच्यासारखाच सू , सवर्मान्य, सवर् ानी व्हावा.” भगृ ुमनुींनी ितला खूप समजावून सांिगतले क  
आतां हे श य नाह . पण ितने पुनःपुन्हा त्यांचे पाय ध न करुणा भाकली. शवट  त्यांनी मऽं 
फरिव याचे मान्य केले. पण “तुझा पुऽ ॄा ण झाला तर  नातू माऽ िऽय होईल”  असे ःप  केले. 
आप या कुलाला साजेसा ॄा ण पुऽ िमळावा म्हणनू ते सत्यवतीने ःवीकारले. ितच्या आईने आिण 
गाघी राजाने िवचार केला क  आमच्या वंशात ॄा ण आला तर तो आपली क ितर् वाढिवणाराच असेल. 
८८ - ९९  

जमदिग्न आिण िव ािमऽ यांचे जन्म.  
पुऽकामे ीच्या फलःव प सत्यवती आिण ितचा माता दोघीह  गरोदर झा या. त्यांच्या गभाच्या 

ॄा णपणाचे सचूक असे डोहाळे त्यांना लागले. त्या दोघीह  ॄ ानाचे िन पण क ं  लाग या. ःवतः 
ःवामीमहाराजांच्या मातुःौींनाह  असे डोहाळे लाग याचा उ लेख त्यांच्या च रऽांत आहे. ह  गाधी 
राजाला आनं दत करणार च घटना होती. तीन म हने झा यावर पुंसवन सःंकार केला ‘{ÉÖ¨ÉÉxºÉÚªÉiÉä%xÉäxÉ 
{ÉÖÆºÉ´ÉxÉÆ’ ा सःंकाराने पुरुष जन्माला येतो तो पुंसवन सःंकार. गभार्धानाच्या नतंरचा हा मह वाचा 
सःंकार होय. नऊ म हने पूणर् झा यावर यथाकाळ  दोघीह  ूसतू झा या. गाधी राजाने ॄा णांना 
बोलावून जातकमर् (जन्माच्या वेळ  करायचे सःंकार) केल. ॄा णांनी त्या दोन्ह  बाळांचे जातक 
(भिवंय) वतर्िवले क  हे दोघेह  ऋिष होतील. सत्यवतीच्या मलुाचे नांव जमदिग्न असे ठेवले. अत्यंत 
बुि मान म्हणनू त्याला सवर्ऽ ूिसि  िमळाली. पृ वीतलावर धमर्ःथापनेसाठ  सत्यवतीच्या पािव याने 
ूसन्न होऊन ूत्य  भगवान िशवशंकरांनीच ितच्या उदर ं अवतार घेतला होता. गाधीचा पुऽ िव ािमऽ 
हा पुढे गायऽी मऽंाचा ि ा म्हणनू ूिस ला आला. िऽयाच्या कुशीत जन्म घेतला तर  य ाच्या 
पायसाच्या सःंकारांनी त्याच्या मनांत ॄा याचे जन्मजात सःंकार ढ होत. त्यामळेु त्याने ॄा णत्व 
िमळिव यासाठ  ूय  केले. सवर् ऋषींना त्याने आप याला ॄा णांत समावेश कर यासाठ  िवनवणी 
केली. त्यांनी सवानी एकमताने हा िनणर्य विस ांवर सोडला. विस ांकडून ॄा ण म्हणवून घे यासाठ  
िव ािमऽाने साठ हजार वष तप यार् क न ॄ िषर्त्व िमळिवले ह  गो  सुू िस  आहे.           

 
प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मथंाचा अठरावा अध्याय इथे पूणर् झाला. तो 

ौीगरुुचरणी समिपर्त असो.  
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव व्यंकटेश देशमखु.1 

अध्याय 19 वा.  
®úÉ¨É vÉÉEÖò]õÉ {ÉÖjÉ VÉ¨ÉnùMxÉÒSÉÉ* +´ÉiÉÉ®ú Ê´É¹hÉÚSÉÉ* ÊxÉ®úÉä{É ¨ÉÉxÉÚxÉ Ê{ÉiªÉÉSÉÉ* iÉÉäb÷Ò ¨ÉÉiÉäSÉÉ MÉ³ýÉ iÉÉä**40**  
iªÉÉ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨Éå JªÉÉiÉÒ Eäò±ÉÒ* ®äúhÉÖEäò±ÉÉ ´ÉÉÆSÉÊ´É±ÉÒ* Ê{ÉiªÉÉSÉÒ ºÉä́ ÉÉ Eäò±ÉÒ* BEÖòÊhÉºÉÉ´ªÉÉ +vªÉÉªÉÓ ½åþ**41** 

परशुरामाचा जन्म. 
वेदधमार् मिुन दीपकाला पुढील कथा सांगत आहेत. भगवान शंकारांनी अवतार घेतल्यावर माता 

जगदंबाही रेण ू राजाच्य़ा पोटी रेणकुा नांवाने अवतरली. ती महान पुण्यवती कन्या बालपणापासनूच 
भगवान सकंराच्या अनन्य ध्यानांत मग्न असे. मोठी झाल्यावर ती जमदिग्न हाच िशवशंकर आहे अशा 
पूणर् ौ ेने त्यांच्या चरणकमलांचेच िचंतन करंू लागली. ितने आपला जमदग्नीशींच िववाह करण्याचा 
िन य आपल्या िपत्याच्या कानांवर घातला. त्यानेही जमदग्नींची कीितर् ऐकली असल्याने आनंदा◌ाने 
त्यांना पाचारण करून आपल्या कन्येचे त्याला िविधयु  दान िदले. साक्षात पावर्ती असलेल्या रेणकेुला 
अत्यंत आनदं झाला. ती आपल्या पतीसह त्याच्या आौमांत जाऊन रािहली व मनोभावाने व ूेमाने 
त्याची सेवा करंू लागली. जमदग्नींनी अिग्नहोऽ घेऊन तप यला आरंभ केला. रेणकेुने पतीच्या मनाला 
अनुकूल आचरण करून पाितोत्याचा आदशर्च उभा केला. यथाकाल त्यांना चार पिवऽ आिण 
िपत्यासारखे तेजःवी पुऽ झाले वस,ु वसमुतं, सषेुण आिण िव ावस ुअशी त्यांची नांवे ठेवण्यात आली. 
त्यानंतर देवांना िदलेल्या वराूमाणे भ कैवारी, अजन्मा परमात्मा रेणकुामातेच्या उदरांत ूकटला. 
वैशाख शु  ततृीयेला, िसहं लग्नावर, माध्या काळी भगवान िवंणूनंी भागर्वराम नांवाचा हा सहावा 
(सत्ःय, कच्छ, वराह, नरिसहं आिण वामन या पांच अवतारांनंतरचा)  अवतार धारण केला. पुढचे 
राम, कृंण, बौ  आिण किल्क हे चार धरून भगवान िवंणूचें मु य दशावतार होतात. ौीम ागवतांत 
चौवीस अवतारांचेही वणर्न आहे. यािशवायही अनेक अवतार क्विचत ूकट् , क्विचत गु  असे झाले 
आहेत आिण होणार आहेत असे पुराणाचे ूितपादन आहे. भगृचू्या वंशांतला म्हणनू भागर्वराम म्हटले 
आहे. हा परशु धारण करतो म्हणनू याला परशुराम असेच मु यतः ओळखले जाते.  १ - १०. 

परशुरामाचे िव ाध्ययन. 
भगृ ुमनुींच्या वचनानुसार सत्यवतीचा हा नातू क्षिऽय ःवभावाचा झाला. िविधपूवर्क ॄ चयार्ौम 

ःवीकारल्यावर याने वेदशा ांचा अ यास केला खरा, पण नंतर तप यने भगवान शंकारांना ूसन्न 
करून घेऊन त्यांच्याकडून धनुवदाचे िशक्षण घतले आिण तो श ा ांत पारंगत झाला. श े म्हणजे 
गदा, तरवार, परशु इत्यािद आयधेु. अ े ही मऽंांसारखी असतात. यांच्या ूयोगाने श ांत अदभतु 
सामथ्यार्चा सचंार करतां यतो. अिग्न, वाय,ु पजर्न्य इत्यािद अ ांच्या ूयोगांनी त्या त्या महाभतूांची 
सहंारक शि  त्या त्या अ ांत संबिमत होते. पुढे ापर युगांत गंगामातेने आपला पुऽ भींम याला 
परशुरामाकडूनच ही िव ा देविवली होती. अशा रीतीने श ा िव ा महण करून परशुरामाने भगवान 
शंकरांची आज्ञा घतली आिण तो आपल्या िपत्याच्या आौमांत परत येऊन आईविडलांच्या सेवेत 
िनमग्न झाला. ौीहरींचाच तो अवतार असल्याने िववेकशील आिण सेवेत तत्पर होता. सवर् ऋषीजन 
त्याला मानत असत. रोज वनांत जाऊन सिमधा, फुले, फुळे इत्यािद विडलांना आणनू देऊन सदैव 

                                                 
1 Email ID: Vasudeo@gmail.com 
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त्यांच्या आजे्ञचे तो पालन करीत असे. त्याचे चारही भाऊ असेच िपतसेृवातत्पर होते. त्यांच्या 
सहकायार्ने जमदिग्न आपले अिग्नहोऽाचे ोत उ म ूकारे चालवीत होता. ११ – १७. 

रेणुकेला गंधवर्राजाच्या शृंगाराचे दशर्न. 
एकदां िनत्याूमाणे रेणकुा पितःमरण करीत ःनानासाठी एकटीच नदीवर गेली. त्याच वेळी 

एक गधंवाचा राजा (कांही पुराणात याला िचऽरथ म्हटले आहे) आपल्या अनेक ि यांसह नदींत बीडा 
करीत असलेला ितला िदसला. गधंवर् ही एक देवयोिन आहे. िव ाधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गन्धवर्, 
िकन्नर, गु क, िस , िपशाच आिण भतू या दहा योनी आहेत असे अमरकोशांत म्हटले आहे. (१:१:११). 
हे पथृ्वीतलावर बहधा पहांटेच्या वेळीु , नदी, तलाव इत्यािद जलाशयांजवळ बीडेसाठी येतात असे 
म्हणतात. ा गधंवर्राजाची त्याच्या ि यांसह चाललेली ती उ ान कामबीडा रेणकेुच्या ीस पडली. 
त्यांच्या सुदंर, आकषर्क आिण चंदन, कःतुरी इत्यादींनी माखलेल्या देहांवर िदव्य व े पांघरलेली होती, 
नंदनवनांतल्या सगुधंी फुलांचा घमघमाट ॅमरांना आकिषर्त करीत होता, त्या सकुुमार गधंवर्ि यांनी 
िदव्य र जिडत अलकंार घातले होते आिण त्यांच्यासह तो गधंवर्राज मदाने मःत झालेल्या ह ीसारखा 
िवहरत होता. ते मनमोहक, लोभसवाणे ँय पाहन पितोतािशरोमिण रेणकेुचेहीू  मन िकंिचत काळ्  ितथे 
गुतंले. त्या ःवग य सखुाचा ितला हेवा वाटला आिण थोडा वेळ ती भारावलेल्या मनाने त्याकडे पहातच 
रािहली. दैवाची िविचऽ गित पहा कशी असते! आदशर् पितोता म्हणनू िजची ऽैलोक्यांत याित होती, 
िजने ःवप्नांतही परपुरुषाचे िचंतनही केले नाही, जी आपल्या पाितोत्याने ती व ांत पाणी भरून 
आणायची. ते मळुीसु ा गळत, िझरपत नव्हते, अशा सतीला त्या परपुरुषाचा शृंगार भावावा?  ती त्या 
ँयाकडे पहात असतांच एकदम ितने व ांत भरलेले पाणी गळन गेलेू . त्यावरून आपल्या पाितोत्याला 
न्यूनता आली हे ितने ओळखले आिण ितला एकदम आपल्या अपराधाची जाणीव झाली, ितच्या छातीत 
धडकी भरली. ‘आपण हे काय केले? असल्या उ ान शृंगाराकडे माझे डोळे वळलेच कसे? अशा िवचारांनी 
ती व्याकुळली. आपला सवर्ज्ञ पित आतां खिचतच आपला त्याग करील!  मग माझी काय गित होईल?’  
आपल्याला दगर्तीला नेणाढया फुटक्या निशबाला बोल लावीत ती आपल्या पतीचा कोप न व्हावा म्हणनू ु
देवाची करुणा भाकंू लागली. अशी ती भयभीत, राजकन्या थरथर कांपत, डोक्यावर घ यांत पाणी घेऊन 
आौमात परतली. १८ - ३१. 

पाितोत्य धमर्. 
या िठकाणी आपल्या मनांत साहिजकच असे येईल की दैवशात अचानक समोर आलेल्या ्

गधंवाच्या शृंगाराकडे पािहल्याने पाितोत्याचा कसा काय भगं होऊं शकतो? त्यासाठी पाितोत्य हा 
िवषय आपण नीट समजनू यायला हवा. पतीशी एकिन ता हा अथर् सकृ शर्नी िदसतो. पण पाितोत्य 
धमार्चा जरा सखोल िवचार केला पािहजे. तो सनातन वैिदक धमार्चा एक मह वपूणर् आिण वैिशं यपूणर् 
भाग आहे. प.प.ौी टेंबेःवामीमहाराज म्हणतात की वैिदक धमर् योगारूढ आहे. म्हणजेच या धमार्ला 
योगशा ाचे अिध ान आहे. ा धमार्चे आचार, व्यवहार आिद योगशा ाच्या ूयोगिस  त वांवर 
आधारलेले आहेत. ि यांना पितोताधमर् हाच एक मोक्षाचा मागर् असे वैिदक धमार्चे ूितपादन आहे. 
वैिदक धमार्त िनिदर्  सवर् धमाूमाणे याही धमात व्य ीच्या आध्याित्मक उन्नतीला ूाधान्य आहे. 
वैयि क – िवशेषतः .सांसािरक सखु गौण मानलेले आहे. जीवांची आध्याित्मक ूगती अनेक जन्मांच्या 
धमार्चरणाचा पिरपाक असते. जीवाच्या वासनांची पूितर् हे कांही अिंतम उि  नाही. पण त्यांची पूितर् 
अगदीच दलर्िक्षतही नाहीु . जीवांच्या मनांतील धमार्नुकूल काम ही आपलीच िवभिूत आहे असे 
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भगव चनच आहे. जीवाच्या वासनांच्या पूत ला धमार्च्या मयार्दांत वाव देऊन, त्याची यमिनयमांची 
बैठक िःथर करायची हा धमार्चा हेतू आहे. एकदा हा योगाचा पाया पक्का झाला की त्याला आसन, 
ूाणायाम, ूत्याहार, धारणा ा पायढयांनी ध्यानाच्या भिूमकेवर चढतां यावे हेच धमार्च्या आज्ञांचे 
उि  आहे. ा पायढया ओलांडण्यासाठी अनेक मानवी जन्म लागतात. (अनेकजन्मसिंस ःततो यांित 
परां गितम। भ् .गी. ६:४५) जसा जसा जीव वरच्या पायढया ओलांडतो तसा तसा तो भौितक सुखापासनू 
िवर  होत जातो. ूत्याहार म्हणजेच इंिियांपासनू मनाला परत खेंचणे. असे िनरु  मन ध्यानांत 
ूवािहत केल्यावर ऐंििय सखुांचा िवके्षप त्याच्या आध्याित्मक सखुाला घातक ठरंू शकतो. पतंजलींनी 
ध्यानासाठी िविवध आलबंनांचा िनदश केला आहे. पितोतेसाठी पित हेच आलबंन आहे. ितचे मन 
अव्याहतपणे, अनन्यतया पतीकडेच ूवािहत झाले पािहजे. ही ितची ध्यानमग्नता, उठतां, बसतां, काम 
करतां, सवर् अवःथांत िटकली पािहजे. ध्यान हे एका िठकाणी बसनू शरीर िन ल ठेवूनच करतां येते 
असे नाही. ितथे मनाच्या िःथरतेला मह व आहे. रेणकुा, सीता, अनसयूा, सािवऽी इत्यािद जी 
पाितोत्याची उदाहरणे आपण पुराणात वाचतो त्यांची योग्यता फार वरची होती. त्यांनी पतीच्या 
िनरंतर, अव्यिभचारी, अनन्य ध्यानाने आपल्या िच वृ ी शांत केल्या होत्या. इंिियांचा िनमह करून 
ूाण आिण मन यांच्या सामथ्यार्चा सचंय केला होता. धरणात जसे पाणी अडवून पाण्याचा सचंय 
करतात. मग त्या पाण्यापासनू वीज िनमार्ण करतां येते. त्याूमाणेच पितोतेच्या सकंल्पात 
महाभतूांवरच काय काळावरही मात करण्याचे अमोघ सामथ्यर् असते. अशा िनरु  िच ाला एक िवके्षपही 
खपत नाही. धरणाच्या िभतंीला बारीकसा तडाही जसा खपत नाही तसा! पांढढया शुॅ  ःवच्छ व ावर 
जसा इवलासा काळा डागही खपत नाही तसा! आम्लाच्या थेंबाच्या अशंानेही दधाची गोडी नासावी तसे ु
या िवके्षपाने पितोतेची तप यार् भगं पावूं शकते. हेच रेणकुामातेच्या सदंभार्त इथे झाले आहे.    

इथे आपण सवानीही थोडा धडा घेतला पािहजे. रेणकेुसार या महान पितोतेने गधंवर्राजाचा 
शृंगार कांही क्षण पािहल्याने ितच्या िन ेला आघात पोहोंचला. आपण किलयुगांतील जीवांनी तर 
आपल्या िन ांना िकती जपायला हवे? दरदशर्नच्या माध्यमातून किलयुगांतील आधुिनक गधंवाचे शृंगार ू
आपण सहकुटंब सहपिरवार पहात असतोु . त्याचे आपल्या मानिसक ःवाःथ्यावर, जीवनिन ांवर िकती 
आघात होत असतील हा खरेच अःवःथ करणारा िवचार आहे. पढुच्या िपढीवर आपण काय सःंकार 
करीत आहों याचा आईविडलांनी िवचार केला पािहजे. दरदशर्नवरच्या ौांगािरक सगंीताचे आिण कामकु ू
नतृ्यांचे अनकुरण करणाढया मलुांचे आपण िकती कौतुक करतो! त्यांना ःपधत भाग यायला उ ेजन 
देतो आिण त्यांच्या त्या यशाचा उदो उदो करतो. आपल्या रा ाची नीितम ा ढांसळत असल्याची, 
समाजाची बांधणी िखळिखळी होण्याचीं, पयार्याने माणसांतल्या माणसुकीचाच लोप होत असल्याची 
कारणे इतर कुठे शोधायची गरजच नाही.  

जमदग्नींचा बोध. 
रेणकुा घरासमोर येतांच ितला दारांतच उभे असलेले, नांवाूमाणे धगधगत्या अग्नीसारखे 

जमदिग्न ऋिष िदसले. त्यांनी रेणकेुला पाहतांच सवर् ूकार त्यांच्या ध्यानांत आला. ‘ही आपल्या 
धैयार्पासनू ढळली आहे, िहच्या पाितोत्याला उणेपणा आला आहे, त्यामळेुच ती आपले ॄा  तेज 
गमावून दीनवाणी झाली आहे,’ हे त्यांनी ओळखले. ते एकदम सतंापून रेणकेुचा िधक्कार करीत 
म्हणाले, “यापुढे तूं तुझे तोंड मला दाखवूं नको. ा घराचे दार तुला आतां बंद झाले आहे! हे 
राजकन्ये!  मी बोलनू चालनू वनांत राहणाऱा, वलक्ले नेसणरा, अगंाला राख फांसणारा एक दिरिी 
ॄा ण आहे! आमचा कंदमळूांचा आहारसु ां आम्हांला रोज िनयिमत िमळेलच याची शा ती नाही. 
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तुझ्या केसांत माळायला जाई, जईु, चांफा, बकुळी अशी फुले तुला इथे ःवप्नांतही िमळणार नाहीत. इथे 
पाषाणाचेच पलगं-िबछाने आिण धुळीचेच अगंलेप!  अशा ा आौमांत राहणे तुला फार क ाचे होईल. 
होमाचा धरू तुझे डोळ्यांतून घळघळां पाणी वाहवील. तू कसे हे क  सोसशील? िजथे तुला सखु वाटेल 
ितथे मौजमजा करायला तू खुशाल जा! एखा ा राजाचा हात धरलास तर तुला चांगलेचुंगले खायला 
िमळेल, उंची व े ल्यायला िमळतील, अलकंारांनी नटशील, डोक्यावर पाणी वाहावे लागणार नाही. 
राजाची राणी होशील तर सखुी होशील. इथे कशाला येतेस?  तेव्हा आतां तू हा उंबरठा ओलांडंू नकोस, 
परत िफर! आतां मला तुझा वाराही नकोसा झाला आहे. कोण तुझा िूयकर असेल त्यांच्या मागे जा. 
प ीसाठी प ी िूय नसते तर आत्म्याच्या कामनेनेच ती िूय होते. सवर् कांही ःवतःवरील ूेमानेच 
िूय होते हे उपिनषदांचे वचन सत्यच आहे. तझु्या मनांतून मी उतरलो आिण तलुा परपुरुषाची ओढ 
वाटली, तेव्हांच आपले नाते तुटले. परपुरुषाच्या ूीतीने भारलेल्या ीचा त्याग करावा हे सजू्ञांचा सल्ला 
योग्यच आहे. तरी आतां तूं इथून जा आिण तुझ्या िूयकराबरोबर रहा. हे मी मनापासनू िनक्षनू 
सांगतो आहे. ” ३१ – ४७.  

जमदग्नींचा हा राग त्यांच्या नांवाशी कायमचा जोडला गेला आहे. पण खरे तर हा राग त्यांनी 
आपल्या प ीच्या कल्याणासाठीच धारण केला होता. आपल्या प ीच्या पाितोत्यावरचा कलकं त्यांना 
कायमचा, पणूर्पणे पुसनू टाकायचा होता. त्यासाठी हा बोध आवँयक होता. जमदिग्न हे अत्यंत 
िववेकी, शांत आिण िःथरिच  योगी होते. ा ूसगंी ते बोधवश झाले असे भासत असले तरी तो बोध 
त्यांनी धारण केला होता आिण पूणर्पणे त्यांच्या ताब्यांत होता असेच अनुमान पुढील घटनांवरून 
काढावे लागेल.  

रेणुकेचा वध. 
आपल्या तपःवी पतीच्या ा कोपाने रेणकेुचा भयकंप अिधकच वाढला. ितची मित खुंटली 

आिण वाचाही बसली. डोळ्यांतून घळघळां अौ ूवाहं लागले आिण सवागाला घाम सटुलाू . व े ओली 
िचंब झाली. अगंाची लाहीलाही होऊन ितच्या अगंांत एक पाऊल टाकायचीही शि  रािहली नाही. ितचा 
धीर पार सटुला, चेहरा सकूुन गेला आिण ती लाकडाच्या पुतळीसारखी जागच्या जागींच ःतंिभत होऊन 
दारांतच उभी पािहली. ती जागची हलत नाही असे पाहन ऋषींचा कोप अिधकच वाढलाू . ितचा उपमदर् 
करीत ते ओरडले, “आतां तूं इथून जातेस की नाही. माझा राग तुला ठाऊक नाही. आतां जर तूं गेली 
नाहीस तर मी तुझा ूाण घेईन!” रेणकेुने मनांत िवचार केला की, ‘आपल्या हातून एक अपराध झाला 
आहेच. आतां पतीचे चरण सोडून जाण्याचा दसरा अपराध करायला नकोु . काय बरे-वाईट व्हायचे ते 
इथेच होऊं देत! पतीने ठार मारले तर आयती पापाची धुणी होईल आिण पुढची दगर्ती तरी टळेलु .‘ 
अशा िन याने उ या असलेल्या आपल्या प ीला पुनःपनु्हा सांगनूही ती जात नाही असे पाहन ू
जमदग्नींनी आपला वडील मलुाला- वसमुतंाला, बोलावून घेऊन अत्यतं बोधयु  वाणीने सांिगतले, 
“वसमुतंा, ा तुझ्या आईने पाप करून मला सतं  केले आहे. ताबडतोब ितची मान कापून टाक. 
मळुीच अनमान करंू नकोस!”  वसमुतंाने हे िपत्याचे भयकंर बोलणे ऐकून त्याचे पाय धरले आिण 
काकुळतीने िवनवणी केली, “बाबा! आपण शांत व्हा! एवढा बोध बरा नाही. आईपरते दैवत नाही असे 
धमर्मथंांत िलिगले आहे.. ा मातेची हत्या मी केली तर मला आक्षय नरक भोगावा लागेल!” हे मलुाचे 
बोलणे जमदग्नींना अन्यायाचेच वाटले. ‘मला शा  िशकिवण्याइतका हा शहाणा झाला काय?’ असा 
िवचार करून मनुी वसमुतंाला म्हणाले, “अरे! िपता िजवंत असतांना त्याच्या वचनाचे पालन करण्यांतच 
पुऽाचे पुऽत्व आहे, हे तू ंजाणत नाहीस काय? त्या शा ाजे्ञचे तूं उल्लघंन केले आहेस. यासाठी तुला 
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मी भःम करीत आहे.” ही शापवाणी उच्चारून जमदग्नींनी आपल्या पुऽावर एक ज्वलतं रोषपूणर् कटाक्ष 
टाकला माऽ, तो जळन राख झालाू . मग ऋषींनी आपल्या दसढया मुु लाला वसलूा हांक मारली आिण 
त्विरत आपल्या आईचा िशरच्छेद करण्याची आज्ञा िदली. वस ूउ रला, “बाबा, िपत्याच्या शतपट माता 
ौे  आहे असे शा वचन असतां मी हे साहस कसे करंू?” “तर मग जा आपल्या मोठ्या भावाच्या 
वाटेने!” असे बोलनू जमदग्नीने त्यालाही भःमसात केले. त्यानंतर िव ावस ूआिण सषेुण हेही अशाच 
ूकारे जमदग्नींच्या बोधाचे बळी झाले. चौघेही आपले न ऐकतां जळन गेले याचा जमदग्नींना खेद ू
वाटला. ते धाकटा मलुगा राम वनांतून येण्याची वाट पाहं लागलेू . तेवढ्यांत परशुराम वनांतून सिमधा 
घेऊन आला. त्या आपल्या लाडक्या मलुाला पाहतांच जमदग्नी म्हणाले, “मी काय सांगतो ते ऐक!  ा 
तुझ्या आईने महापाप केले आहे. उचल तो परशू आिण कापून टाक ितची मान! ानेच माझ्या मनाला 
समाधान वाटेल.” ही िपऽाज्ञा ऐकतांच क्षणाचाही िवचार न करतां परशुरामाने परशूच्या घावाने आईची 
मान उडवून िदली! त्या परशुरामाच्या मनाचे कािठण्याचे काय वणर्न करावे?  आईचे डोके उडवायला 
विडलांनी सांिगतले तरी ज्याचे मन थोडेसु ा िवरघळले नाही. त्याची छाती दगडाची म्हणावी की 
लोखंडाची? पुढे त्याने पथृ्वी िनःक्षिऽय केली ाचे काय आ यर्? मातेचा िशरच्छेद करतांना जो थोडाही 
डगमगला नाही त्याचे धैयर् कधीतरी मावळेल काय? ZÉ]ÂõÊnù¶ÉÓ {É®ú¶ÉÖ ¨ÉÉ°üxÉÒ* SÉ]ÂõÊnù¶ÉÓ ¨ÉÉxÉ iÉÉäbÚ÷xÉÒ* {É]ÂõÊnù¶ÉÓ 

]õÉÊEò±ÉÒ {ÉÉbÚ÷xÉÒ* JÉ]ÂõÊnù¶ÉÓ ¨ÉäÊnùxÉÒ´É®úÒ {Ébä÷** 77** ा ओंवींत अनुूास तर आहेच पण त्या ूसगंाचे िचऽ 
डोळ्यांसमोर उभे करीत परशुरामाच्या असाधारण धािरं याचे वणर्न असल्याने ःवभावोि  नांवाचा 
अथार्लकंार होतो. ४८ - ७७. 

रेणुकामातेचे पुनरुज्जीवन. 
रामाच्या परशूने रेणकुामातेचे िशर धडापासनू वेगळे होऊन तुटन पडलेू . धडही भमूीवर पडून 

त्यांतून भळभळां र  वाहं लागलेू ; पण रामाच्या डोळ्यांत न पाणी होते न त्याचा कंठ दाटला होता. हे 
त्याचे शौयर् पाहन आिण त्याच्या मनांतले िपतभृ ीची थोरवी जाणनू हा खरा आयर् आहे असे वाटन ू ू
जमदिग्न शांत झाले. त्यांनी रामाला गळ्याशी धरून त्याची पाठ थोपटली आिण म्हणाले, “तुझा 
िपतवृचनावरचा पिरपूणर् िव ास बघनू मी ूसन्न झालो आहे. मातृू ेम, पाप-पुण्याचा संॅ म, शा वचन 
असा कुठलाच िवकल्प मनांत न येऊं देतां तू माझी आज्ञा पाळलीस त्याने मला फार आनंद झाला 
आहे. तू ऽलैोक्यांत सवर्मान्य होशील!  तुला हवा तो वर मागनू घे!” तेव्हां साक्षात िशवःवरूप अशा ्
आपल्या त्या िपत्याला अिभवादन करून राम म्हणाला, “बाबा, आधी माझ्या आईला आिण चारी 
भावांना िजवंत करा! तसेच मी िचरंजीव व्हावे आिण मातवृधाची ःमिृत माझ्या िच ांत नसावी. मी 
अिजकं्य व्हावे आिण माझा सवर्ऽ िवजय व्हावा.” जमदग्नींनी ूसन्नपणे “तथाःतु!” म्हणतांच रामाने 
आईचे डोके धडाला िचकटवले आिण ती उठन बसलीू . तसेच चारी भाऊ पुन्हां िजवंत झाले. परशुरामाला 
आनंद झाला. ७८ - ८६.  

परशुरामाचे मन कठोर होतेच. पण इथे त्याच्या आपल्या िपत्यािवषयींचा, त्याच्या िववेकावरचा 
आिण त्याच्या अलौिकक तपःसामथ्यार्वरचा िव ास अिधक मह वाचा आहे. तसेच कांही कारण 
असल्यािशवाय आिण पिरणामांची पूणर् कल्पना असल्यािशवाय आपले वडील आपल्याला अशी आज्ञा 
करणार नाहीत ाची रामाल मनोमन खाऽी होती. ते बोधाच्या आहारी जाऊन आपल्याला मातवृधाला 
ूवृ  करतील असे त्याला वाटलेच नव्हते. आिण क्विचत तशी सभंावना मानली तरी त्यांचा बोध ् शांत 
झाल्यावर ते आपल्या तपःसामथ्यार्ने आईचे पनुरुज्जीवन करतील यािवषयींही त्याला शंका नव्हती. 
हाच त्याच्यांत आिण त्याच्या मोठ्या भावांत मह वाचा फरक होता. धमर् आिण अधमर् यांच्यातील 
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मयार्दा कधीकधी फार अःप  होतात त्यावेळी सकृ शर्नी वाटणारा धमर्च अधमर् ठरतो आिण अधमर्च 
धमर् असे महिषर् व्यासांनी महाभारतांत म्हटले आहे. परशुराम हा िवंणूचंा अवतारच होता त्यामळेु 
त्याला त्याच्या भावांसारखा संॅ म झाला नाही. 

जमदग्नींच्या बोधाचे ूयोजन. 
जमदग्नी ऋषींचा राग ूिस च आहे. पण आपण पुढे जे त्यांचे चिरऽ पाहणार आहोंत त्यात ते 

अत्यंत िववेकी, धमर्ज्ञ आिण ूशांतिच  िदसनू येतात. त्यांच्या बोधाचे ूयोजन आपल्या 
पाितोत्यापासनू ःखलन पावलेल्या प ीचा उ ार हेच होते. देहांत ूायि ािशवाय हे शक्य नव्हते. 
आपल्या कठोर शब्दांनी आिण ितचा त्याग करूनही ितच्या िच ाचे मािलन्य पूणर्पणे दर न झाल्याने ू
ितचा वध करिवणे त्यांना आवँयक वाटले. हे त्यांच्या चार मोठ्या मुलांच्या लक्षांत आले नाही. पण 
भगवंताचा अवतार असलेल्या रामाने ते जाणले. रेणकेुचा देहपात झाल्यावर ती िनद ष होऊन 
पाितोत्याच्या उच्च भिूमकेवर पुन्हा आरूढ झाली. अथार्तच आतां बोधाचे ूयोजनही सपंले आिण 
जमदग्नी शांत झाले.  

रेणुकेचा मनाला उपदेश. 
अशा रीतीने आपली माता उठल्यावर रामाने ूेमादराने ितचे पाय धरले. त्याला मायेने जवळ 

घेऊन रेणकुामातेने आशीवार्द िदला. ितने त्याला सांिगतले की “बाळा!  तू मनांतकसलाही खेद धरंू 
नकोस. माझ्यावर हा अनुमहच झाला आहे. हे माझे उदाहरण ज्या ि यांना पाितोत्याची जोपासना 
करायची आहे त्यांनी लक्षांत ठेवावे. िच वृ ी थो याही पतीला सोडून इतरऽ गेल्या की ही गित 
ओढवेल! ”  यानंतरच्या ओंव्यांतून कामास  मनाला उपदेश केला आहे. ‘हे कामाकडे ओढ घेणाढया 
मना! तूं खरोखर आम्हां सत्ूवृ ांच्या अधःपाताला कारण होतोस. तुझा िधक्कार असो! अजनूतरी 
(एवढ्या भयंकर ूसगंांतून गेल्यावर तरी) कामापासनू उपरत हो!  काम हा मुळांतच चावट आहे. 
भल्याभल्यांचा – ॄ देवासार या देवांचा आिण िव ािमऽांसार या ऋषींचा, ाने घात केला आहे. 
ऽैलोक्यांत साधुसतंांनाही अधःपाताच्या गतत टाकणारा हा काम िऽभवुनांत सवात मोठा ठक आहे. हे 
िच ा, अध्यात्ममागार्वरच्या पांिथकांचे स व लटुणाढया ा चोराला मळुीच थारा देऊं नकोस. थोडासा 
सदसि वेक केलास तर तुला कळेल की मनांत उ वणाढया कामनाच आपल्याला आपल्या ध्येयापासनू, 
परमात्मरूपापासनू दर करतातू . आपण आपल्या मनातील इच्छा िजतक्या ूमाणांत कमी करंू िततके 
आपण परमात्मःवरूपाच्या जवळ जाऊं. कामना जर ठेवायचीच असेल तर, पतीचे चरण हेच ॄ रूप 
आहेत ा ढ भावाने त्यांच्या सेवेचीच ठेव. पितसेवेचा कामच तुला िनंकाम करील. आिण आपल्या 
ःवरूपांतच तूं रमशील. याहन वेगळा कामाचा उपशम नाहीू . हेच तझेु साध्य आहे.’ असे आपल्या 
मनाची समजतू घालनू रेणकेुने त्याला पितभजनाकडे ूवृ  केले आिण त्यांतच ती राऽंिदवस रमनू 
गेली. ८७ - ९६. 

 
रेणकुामातेने आपल्या मनाला केलेला उपदेशाचे सवानीच आपल्या मनाला केला पािहजे. 

अजुर्नाने ौीकृंणाला िवचारले की माणसाला त्याच्या मनािवरु  पाप करायला कोण बळजबरीने ूवृ  
करतो? त्यावर भगवान म्हणतात ,”रजोगणुापासनू उ वलेला हा काम, हाच बोध होतो. हा मोठा 
खादाड आिण महापापी आहे. हाच खरा वैरी आहे आिण माणसाला पाप करायला भाग पाडतो. ” 
(भगव ीता ३:३६-३७) आपल्या ीिशक्षा मथंांत कामशमन या पदांत ौीःवामी महाराज सांगतात -  

½þÉ ®úÉVÉºÉ JÉÉnùb÷ {ÉÉ{ÉÒ * वैरी ½þÉ {É½þÉ ¤É½Öþ°ü{ÉÒ **  
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½þÉ PÉÉÊ±É±É तुज±ÉÉ ]õÉ{äÉÒ ** nùÖ:पूरúÊSÉ ½þÉ VÉMÉ SÉ{äÉÒ **  
SÉÉ±É ** ½þÉ Ê´Éuù यार् ±ÉÉ{äÉÒ * ½þÉ तुमSÉÓ पुण्ये å EòÉ{ÉÒ *  

½þÉ तुमSÉÒ थोरी´É nùb÷{ÉÒ * EòÉ{äÉ°ü{ÉÒ रोखी ½þÉ Eò®ú]õÉ** 4**  
इंिियेä +ÉÊhÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÊiÉ ½äþ * ÊiÉxÉ½þÒ ÊEò±±Éä +ºÉÊiÉ MÉ iÉÆÚ ½þä *  
`öäÊ´É º´ÉÉÊvÉxÉ +ÉxÉ xÉ {ÉÉ½äþ * ®ÆúMÉ°ü{ÉÉ xÉEòÉä भलुू ंमोहे** 
** SÉÉ±É.** nùÖVÉÉ ¶ÉjÉ Ö EòÉ¨ÉºÉ¨É नोहेþ * ½þÉ तुज±ÉÉ देइल पोहेþä **  
iÉº¨ÉÉk´É Æ VÉit¤É±Éä ½þä * ½þ®úÒ¦ÉCiªÉÉ Ê½þ ¤ÉÊ±É¹`öÉ**5** 

रजोगणुापासून जन्मलेला हा काम अितशय खादाड आिण दंपूर म्हणजे ु िकतीही भोग िदले तरी तृ  न 
होणारा. महाभारतांत ययातीने म्हटल्याूमाणे उपभोगाने काम शांत होत नाही. उलट तूपाची आहती ु
िदलेल्या अग्नीसारखा आणखीच भडकतो. काम हा बहरूपी आहेु . तो कधी कोणत्या रूपाने मोहवील ते 
सांगतां येत नाही. त्यासाठी परपुरुषाचा (िकंवा पुरुषाला पर ीचा) सगं त्याज्य आहे. आधुिनक 
मानसशा ाचाही िस ांत आहे कीं हा काम (sexual impulse) आपल्या नकळत (subconscious) मनांत 
कायर्शील असतो. तो जामत मनांत पोहोंचेपयत इतका बलवान झालेला असतो की माणसाचा िववेक 
त्यापुढे िटकंूच नये. म्हणनूच तो जगांत सवानाच आपल्या मठुीत ठेवतो. मोठमोठ्या िव ानांचे 
शहाणपण ाच्यापुढे मावळते. हा आपल्या पुण्यांचा क्षय करतो आिण आपल्याला नैितक उंचीवरून 
खाली खेंचतो. कोपाच्या रूपाने हाच आपल्या आध्याित्मक वाटा अडवतो. ाचा ूितकार करायला 
आपण आपली इंििये, मन आिण बुि  ताब्यांत ठेवली पािहजेत हे जणू ंतीन िकल्लेच आहेत बा  
स दयार्ला आपण भलुलो की इंिियांचा िकल्ला पडला असे समजावे. त्या स दयार्चे िचंतन व्हायला 
लागले की मनाचा िकल्ला काम नांवाच्या शऽूने िजकंला असे ओळखावे. जेव्हां िवषयाचे िचंतन तीो 
होते आिण आपली िवचारश ीच बोथट होते तेव्हां बु ीचा बालेिकल्ला िजकूंन कामाने आपल्याला 
िवनाशाच्या गतत ढकलून िदलेले असते. भगव ीतेतील पुढील ोकांचे वारंवार िचतंन केवे पािहजे. 
ध्यायतो िवषयान पुंसः सगंःतेषूपजायते। सगंात्सजंायते कामः कामात्बोधो् ऽिभजायते। बोधा वित 
समंोहः समंोहात्ःमिृतिवॅमः। ःमिृतॅशंा ि नाशो बुि नाशात्ूणँयित।। ु (भ.गी.२:६२-६३). िवषयांच्या 
ध्यानाने कांम, कामाचाच बोध आिण त्यापासनू समंोह, समंोहाने ःवरूपाचा िवसर, ःमतृीचा लोप झाला 
की सदसि वेकबु ीचा नाश आिण बु ीच्या नाशाने सवर्नाश, अशी ही अनथर्परंपरा कामाच्या आहारी 
गेल्याने ओढवते. अशा ा बलाढ्य कामहीच आपल्याला रेणकुामातेची िशकवण आहे. 

यानंतर रेणकेुने आपल्या पतीचे चरण धरले आिण आपल्याकडून दवार्सनेमळेुु  घडलेल्या 
परपुरुषाचा शृंगार पाहण्याच्या पापाचे शमन केल्याब ल कृतज्ञता व्य  केली. “ माझ्या ःखलनाने हा 
महान अनथर् झाला होता. आपण माझ्या पापाला धुवून टाकणारे हे देहांत ूायि  देऊन आपण 
खरोखरीच माझ्यावर मोठी कृपा केली आहे. हा तुमचा कोप नाही तर उ म अनुमहच आहे. माझ्या 
प ा ापाच्या आगीत माझे पाप जळन मी िनंपाप झाले आहे हा आपला मोठाच उपकार आहेू . आपल्या 
कारुण्याला आिण दयालतु्वाला तोड नाही!  आपल्यासारखा परोपरीने प ीला सांभाळन घेणाराू , ितचा 
सन्मागार्वर िःथर करणारा पित लाभला हे खरोखरच माझे मह ाग्य आहे. आपण जो कठोरपणे मला 
उपदेश केला तो त्या वेळी िवषासार या वेदना झाल्या तरी पिरणामी मला अमतृासारखा देवत्व देणारा 
आहे. जन्मोजन्मी ाच पितचरणाची सेवा लाभावी हीच माझी कामना आहे. पित हेच ोत असणाढया 
आम्हा ि यांना पतीिशवाय कोण तारणार? आमचे इहपरलोकांचे कल्याण पितसेवेतच आहे.” अशा नॆ 
आिण मधुर शब्दांनी रेणकेुने पतीचे मन ूसन्न केले. जमदग्नींनीही आपल्या प ीच्या शु  मनाची 
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ग्वाही िदली. अशा रीतीने रेणकुा आिण जमदिग्न यांच्यात पिहल्यापेक्षांही अिधक ूेम वाढले आिण ते 
आनंदाने नांदं लागलेू . रेणकेुला जमदग्नी हेच ॄ  होते. दोघांचीही मने एक झाली होती. ९७ - १०४. 

साक्षात िवंणरुूप ् परशुराम िनंकामपणे. िशव-पावर्तीःवरूप आपल्या मातािपत्यांची सेवा करीत 
होते. आपल्या सपंूणर् ऐ यार्सिहत अजुर्नाला िदलेला वर िस  करण्यासाठी भमूीवर िवूकुलांत 
अवतरलेले नारायण होते. गाय नेल्याच्या िनिम ाने कातर्वीयर् अजुर्नाशी यु  करून त्याचा रणांगणांत 
वध करून परमपदाची ूा ी करून देतील,  

प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मथंाचा एकोिणसावा अध्याय इथे पूणर् झाला. 
तो ौीगरुुचरणी समिपर्त असो.  
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बोध दत्तमामतत्म्म. 
डॉ. वमसुदेव व्यंकेे देेतुु .1 

अध्म् 20 वम.  
näù´É ªÉxÉÂ̈ É½þi´É ä̀öÊ´ÉiÉÒ* iªÉÉ nèù´ÉÉSÉÒ Eäò±ÉÒ ºiÉÖiÉÒ* ¨ÉÖÊxÉMÉÞ½þÓ ªÉä ¦ÉÚ{ÉiÉÒ* +ÉÊiÉlªÉ Eò®úÒ ¨ÉÖÊxÉ iªÉÉÆSÉå**42**  
®úÉVÉÉ Ê´ÉÊvÉ´É¶Éå ¦ÉÖ±ÉÖxÉ* SÉÉ±Éä vÉäxÉÚºÉ PÉä>ðxÉ* iªÉÉ´É®úÒ vÉÉǼ Éå ¦ÉÞMÉÖxÉÆnùxÉ* ½åþ EòlÉxÉ Ê´ÉºÉÉ´ªÉÉiÉ**43**  

अ�नवम्र ददवव�्. 
वेदधमार् गरूंा्द�पकांे् �वचारले,्“महाराज! कातरववीर् ्जगरं ाजवा्ववर् वव्वूचव्वम�ं््हमतव.्

वशवाी्तम्बारमहाूचा्चातह�्हमता.्तम्तर्ममठा्दांशरू्हमता.््शा्तीा्राजाला् ाी,्आ�ह्तवह�्
बारमहाचव,्का्चमरावव्वाटल�?्मला्हे्् द�च््ताीर् वाटते.्आपह्माझव्शकूा्दरू्करावव््शव्
पाररं ा्आहे.”्  गर् तीाला् ाहहाले,् “तीाचव्  ग�्् ववववठाू्ीा् शापांे् पवट्झाल�् हेच्ारे!  एरहवव्
�ंरूतर्ी�ीा ा�द्�ंवठेंे्करहारीा्आ�ह्बारमहाूचा्�ंताूत्आदर्करहारीा्राजाचव््शव्पवतंतव्
कशव्झाल�््वतव.्शेवट�्तीाचे्ददवच्आआवे्आले््वे्ाहहावे्ला ते.्जम्आपले्व�आलािजरत्रााी्
सववकारीलावग्ा्तीार्ंरहता्हतका्ंव�त�,्धमर�ंवठ्आ�ह्�ंनर्च्राजांे्ददवा्ीा्पचावांेच्हे्
�ंदूी्कमर् केले.”्ीापगढे्मगंवू्ीा्ततआूं्ददवाचव् �त्कशव््टा्आहे्ते्वाू� तले्आहे.्देवांे्केलेले्
ते्ददव.्वमवट�सवरप्परमेरवराचा्वूक प्ाहहजे्ददव.्हतराूचव् मवट्वमआा,्पह्बरमदेवाूवाराेह�्रीा्
ददवा्ीा् हाताूतवल् ाेाहव् झाले्आहेत.् घाणीाला् जगूपले ीा्  दलापमाहे् रीा् ददवा्ीा् धाकांेच् वीूर्
वाराा्�फरतम,्बरमदेव्ज ाचव् तपितत्करतम,्�ववहग्ररह्करतम्आ�ह्रर्वूहार्करतम.्हे्ददवच्
ववा�्ीा् वगादगु ााला् कारह् आहे.् हे् कमहालाह�् –् ् द�् देवाूंाह�् वमआत् ंाह�.् म ् ते्
जववनमगातालाच्कवे्वमआवल?  वंतकग माराू्ीा्शापांे्तीांे्पतीर्च वां्�ववहूू्ीा्दवारपालाूंा्–्
जी्आ�ह्�वजी्ीाूंा्पथंवववर्जनम्मीाीला्लावले.्ंेहमवच्आठ्वषारचे्कग मार्�दवहारे्वंक,्
वंातं,्वंूदं्आ�ह््वंतकग मार रीा्बरमदेवाू्ीा्मांवपगााूंा्जी-�वजीाूंव् वदकगू ठा्ीा् दाराूत्
्आ�वले.्तेरहाू्तीा्कग माराूंव्तीा्�ववहगदतूाूंा्तवं्वेााू्पथंवववर्जनम्घेनं्च वां्�ववहूूशवच्वदर्
करणीाचा्शाप्�दला.्रीा्ददवांेच्चूराला् गरपतंवशवू्वू ्कर�वला्आ�ह्तीा्ीामा े्काीमचा्री्
लावला.्रीा्ददवामगाेच्देवराज्हूर्कपटांे् ेतमपतंव््�ह ीेशव्रमला्आ�ह्तीा्ीा््ू ाला्हजार्
वह् पआले.् रीा् ददवांेच् बरमदेवाूंाह�्आप ीा् कनीेचा् –् वरसवतवचा् ममह् पाआला.् रावहावारखीा्
�ांव्आ�ह् पराकमव् ्वगराला् ववतेला् पावाीचव्  ग�्् देनं् तीाचा् रामाकरवव् ंाश् रीा् ददवांेच्
केला.्ददवांेच्दरपजापतव्ीा्ी�ाूत्वतवचा््�धरेप्करहारीा्पूषाचे्दाूत्पाआले,्च ाचे्आमाे्फमआले्
तर्च ंू्ीा्दाढ�वमशा् तरव ीा.्�तचा्�पता्दराचा्वशर्चेद्कर�वला्आ�ह्तीाला् मकआाचे्आमके्
लावले.्ंारदावारखीा्देवष�ंाह�्हे्ददव्एका्�ठकाहव्राहूू्देत्ंाह�.््शा्रीा्ददवाचे््�तकमह्कग हव्
के ीाचे्वकक्ादलमाीाूत् दाहरह्ंाह�!्१्-्११. 

्वे््वले्तर�् �कतवह�् लवततर्ददव््वले्तर�् ते्�ांाचव्हांव्करू्शकत्ंाह�.्�ांव्
वतपगरषाू्ीा्शर�रावर्जर�्ददवाचा््�धकार््वला्तर�्तीाूचे्�ांावर्माा्ददवाचा्जमर्चालत्ंाह�. 

=i{ÉzÉºªÉÉÊ{É ºÉ´ÉÇºªÉ wÉÖ́ ÉÉä xÉÉ¶ÉÉä%wÉÖ́ Éi´ÉiÉ&* ËEò Ê´ÉxÉ¹]Æõ Ê½þ ¦ÉHòºªÉ näù½äþ xÉ¹]äõ ÊSÉnùÉi¨ÉxÉ&** 

YÉºªÉÉÊ{É ªÉÉ´ÉnùÉ®ú¤vÉÆ SÉä¹]õÉ ¦É´ÉÊiÉ iÉäxÉ ÊEò¨ÉÂ* ½þÒªÉiÉä iÉºªÉ ºÉ YÉÉxÉEòÉ±É B´É ÎºlÉËiÉ MÉiÉ&** दततपगराह 4:6:12- 
13** 

                                                
1 Email ID: Vasudeo@gmail.com्
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आतमवारातकारांूतरह�्  वरनरत् पारपध्काीररत् ्वते.् तीांगवार् तीाचे् शर�र् रहाटत््वते.्
पह्आतमसवरपाूत्रमले ीा्�ांव्पगरषाला्तीाचे्काूह�च्वगादगु ा्ंवते.्�ां्झा ीारहवूच्तीाचा्
पूचकमशाूशव्वू धू्तगटलेला््वतम.्शर�र्वा्मं्ीाू्ीा्वगाांे्तम्आंू�दत्हमत्ंाह�्�कूवा्तीाू्ीा्
दगु ाांे्तम्कवट�्हमत्ंाह�. जे्जे् तपनं्हमते्तीाचा्ंाश्�ंिरचतच्आहे.्चदतनीमी्आताीाशव्
एकरप्झाले ीा्चाताचे्ंावशवूत्देहा्ीा्ंाशांे्काी्जाते? Eò¨ÉÇhÉè́ Éä·É®úÉä%{ªÉjÉ SÉä¹]õiÉä xÉ º´É¦ÉÉ´ÉiÉ&* xÉ iÉäxÉ 

¤ÉÉvªÉiÉä iÉº¨ÉÉzÉÉjÉ nùÉä¹ÉÉä uùªÉÉä®úÊ{É**्दततपगराह 4:6:14** ईरवरवग्ाू्जववाू्ीा्कमारंगवारच् तीाूंा्फाे् देत्
्वतम.्आपह्पूव�्पा�ह ीापमाहे्तम्आप ीा्सवचावांे्काूह�च्कर�त्ंाह�.्तीाचा्तीाला्काूह�च्
दमष्ला त्ंाह�.््शा् र�तवंे्�ांव्आ�ह् ईरवर्ीा् दमघाूंाह�् ददवाचा् प�तकार्करणीाचे् पीमजं्
ंवते.् ्शा् र�तवंे् ददवामगाेच् झाले ीा् शापामगाे् ्जगरं ांे् बारमहाचव्  ाी् धरं् ंेल�,् ददवा्ीा्
ीमजंेंेच्रामाला्कमध्आला्आ�ह्तीांे्तदीा्राजाचा्वशर्चेद्केला.्१२्-्१५. 

जतदगननयं्म ा तमय् अजुरनम्म नमाु ्मह. 
तीा्काा्ीा्प्तवपमाहे्कातरववीर् ्जगरं ्एकदाू्आप ीा्हततव,्रर,्घमआदा,्पाीदा््शा्

चतगरू ्वेंेवह्वंाूत्वशकार�वाठ�् ेला्हमता.्वेंा्�तरूं्वाजत् ाजत्परतताूंा्तीाला्जमददंव्
ऋषवूचा्आशम् �दवला.् वाहिजकच् राजा्ीा् मंाूत् ऋषवू्ीा् दशरं ाचव् ह्चा् जाात् झाल�.् तीांे्
आपले्वदनी्जवाच्राू वले्आ�ह्आप ीा्दमं्�ंवआक्वमााूवह्तम्पाीवू्मगंवू्ीा्आशमाूत्दााल्
झाला.्जमददंवू्ीा्तपरची्ंे्तम्आशम् �ंवमर्झाला्हमता.्वाघ-शेाव,्वपर-ममर्हतीा�द्पाहववग् ाू्
आपले्जनमवव््वदर्तीा्आशमाूत्�ववरं्एकमेकाूशव्ाेाताूंा् �दवत.््जगरं ाला् �तरे्पमहतचताूच्
एकदम्पवनं्वाटले.्तीाचा्रकवा्�ंघूं् ेला्आ�ह्वारात त् धमरच्ीा्�ठकाहव्राहतम्आहे,्रमआा्
वेा् हरेच् राू ावे् ्वे् �वचार् करं् तीांे् आशमाूत् पवेश् केला.् तीा रम र् तीाला् मू�त रमूत्
्दंवपमाहेच् पकाशहारा् जमदिदं् आ�ह् तीाूचव् पतंव् रेहगका् ीाूचे् दशरं ् झाले.् जहूू् काूह�्
 ेर�शकूरच् चेटले् ्वे् तीाला् वाटले.् तप् हेच् ाीाूचे् धं्आहे् ्शा् जमददंवूंा् तीांे् वावटाू ्
ंमसकार्केला.्हष�तफग  ल्�चततांे्तीांे्मगंवूचव्वारूवार्सतग�त्केल�्आ�ह्मसतकावर्हात्जमआूं्
तम्ऋषवूवममर् चा्रा�हला.्जमददंवूंवह�्तीाला््तीूत् पेमांे्आशववारद् �दले्आ�ह्आप ीाजवा्
 ततम्आवं् देनं् तीाला्  ववूं् घेतले.् आपगलक�ंे् तीाूंव् तीाचे् रेमकग शल् �वचारले.् राजांेह�्
ंमपहे् आवं् ाहह् करं् आपले् वतंत् वाू� तले.् तम् ाहहाला,् “ऋषवीर! आप ीा् आशववारदांे्
आम्ीा्घर�्व्ं र�त्ववर् काूह�्कग शल्आहे.्रााीाूत्पूहर् वम�ं््आहे.्आप ीा्दशरं ांे्फार्चां्
वाटले.् रेहगकामाताूचे् चरह् पाहूं् मव् प�वा्झालम!्आप ीा् ी�शााेत्  ाहरपती,्आहवंवी्आ�ह्
द�रह्ीा्तवंह�््दंवूचे्दशरं ्झाले.्माझे्चादीच् दीाला्आले्ाहहूं्आपल�्चेट्झाल�! आाहा्
र�ाीाू्ीा्कठमर्मंाला्आप ीा् चरहाचे् दशरं ् दतताू्ीा् पाीाूवाराेच्आंूददाीक्आहेत.्आताू्
एकच्ंम्पाररं ा्आहे्क�्आम्ीाकआूं्काूह�्तरा्वेवा्घेनं्आाहाूला्कंतारर् करावे!.”  

तीावर्�कू�चत त् हूवूं्मग�ं्ाहहाले,्“आाहाूला्हरे्काूह�च्कमतरता्ंाह�.्पह्तूू्�वचारतमच्
आहेव्तर्माझई््शव् ह्चा्आहे्क�्आज्तगाह�् हरे्आम्ीा्आशमाूतच्चमजंपवाद् मीावा.”्
राजा्ाहहाला,्“महाराज् रम र्ममठे्वदनी्आहे.्आाह�्दशरं ावाठ�्आलम्तीांे्आाह�्पावं्झालम्
आहमत.्आताू्आाहाूला्ं राला्जाणीाचव्आ�ा्दीावव.”्राजाचा्वूकमच्दरू्करणीावाठ�्जमददंवूंव्
तीाला्वदनीावह्चमजंाचे्आमूाह्�दले.्ते्सववकारं्राजा्चमजंावाठ�्राू ला.्१६्–्३६ 

जमददंव्ऋषवूचव्हममधेंू्ह�्कामधेंू्हमतव.्ाहहजे्जे्हवे्ते,्हवे्�ततके्देहार�्हमतव.्�तचव्
पाररं ा्करं्मगंवूंव्राजाचव्व्तीा्ीा्वदनीाचव्जेवहाचव्रीवसरा्केल�.्�तचे्वहरं ्वाचणीावाराे्
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आहे.् आजकाल् ्शा् प्तव्ीा् पूातव् दगवमरा् हमत् चाल ीा् आहेत.् ्जूंह�् जेवहा्ीा् आधव्
“ दरचरह् ंमहे् जा�हजे् ी�कमर”् ाहहहार�् मूआाव् आहेत.् पह् जेवहाूत् माा् ी�कमारचे् लरह्
शमधूं्वाूपआत्ंाह�.्चमजं�व�ध्हा्ारमारच्हममाचा् �व�ध्आहे.्आप ीा्शर�राूतवल्जठरादंवला्
्नंाचव्आहगतव् वमपरह्करावव््वा् ी�कमर् ीा् शपदाचा््रर् आहे.् ी�कमर्  उीांे् हमत् ंाह�.्
तीाूत् पा�ववीाचा् �वचार् करावा् ला तम.् ी�ाचव् जा ा् पनरववचूंांे् प�वा् कराीचव् ्वते.् तीावर्
्नंाचे्पाा्सरापं्कराीचे््वते.्तेच्तर्सरू�आल्आहे.््आारीा्हाताूत्ताटल�्घेनं्�फरत्�फरत्
ााणीांे्ी�्कवा् हमईल?्वाढलेले््नं्ईरवराला्वमपरह्करं् �चा,् �चा गगत् हतीा�द् देवताूंा्
आहगतव्घालावव.्ंूतर्पाूच्पाहाूंा्पाूच्आहगतव्घालारीा्आ�ह्म च्आपह्जेवहाला्आरूच्करावा्
तेरहाू् चमजंाला् ी�पह् आले् ्वे् ाहहताू् ीेईल.् ंाह�् तर् ते्  दरचरहच् हमते.् ्वम.् ्रारत त्
जमददंवूंव् राजापावूं् पाईकाूपी�त् ववा�ंा् आपाप ीा् मांापमाहे् आवंे् �दल�.् तव् राू मळीाूंव्
वजवलेल�्हमतव.्पाााजवा्�दवे्ठेवले्हमते्आ�ह्वग ूधव्धूप्जााले्हमते.्आताू््नंाूतवल्पदारा�चे्
वहरं ्आहे.् तीाच रम र् ते् ताटाूत् कग ठे् वाढले् हमते् तेह�् वाू� तले्आहे.् चटहव,् कमवश�ू र,् राीते,्
काीरव,्लमहचे,्वशकरह,्वाूआ े्पापआ,्कग रवडीा्हतीा�द्पदारर् आाववकआे्(जेवहारीा्ीा)्वाढले्हमते.्
 जरीा्  ाजूला् फाचााीा,् पालेचााीा,् कूदमगाा्ीा् हतीा�द् चााीा् तवेच् पाीवानं् (दगधाूत्
वशजवलेले्  मआ् पदारर)् वाढले् हमते.् मधीचा व् वाारचात,् �चाानं् हती�द् चाताचे् पकार,् वाूचार,्
आमट�् ्वे् रव् पदारर् ( पवेचं)् तवेच् �वलाीचव,् केशर् हतीाद�ूचा् सवाद् ्वलेले् शवाूआावाराे्
दधूातगपाचे् पदारर् वाढले् हमते.्आले,् वमरे,् �ह ू,्हाद्हतीा�द्मवा ीाचा् पीम ् केले ीा् षषवांव्
( मआ,्कआू,्�ताट,्आ ूट,्ाारट्आ�ह्तगरट)््ीगात् रमा रम््नंाचा्घवघववत्वाव्ीेत्हमता.्ते्
्नं्पाहूंच्आमाे्तगंत्हमत्हमते.््शा्र�तवंे् पूातव् व ीावर्सवतु्जमददंवूंव्पूातवत्�फरं्
ववा�ं ा्वावकाश्जेवाीचव्पाररं ा् केल�.्तीाच्वेाव्वदनीाूतवल्हततवघमडीाू्ीाह�्दाहा-चूद�चव् ततम्
रीवसरा्कराीला्ऋषवमहाराज् �ववरले्ंाह�त!्ववर् जह् ते्चतग�वरध््नं् (च�ी=(घा रे् ,्ंारवे्
हतीा�द),्चमाी(पाीव,्ावर्व दरे),् लेरी् ( ूा,्मध,्शवाूआ् हतीा�द)्आ�ह् पेी् (पनहे,्वार् ह.).्
ीावशवाी्चमवी्(नूवा्ीा्काूडीा,्शेवदीा्ीा्श� ा्ह.)्आ�ह्चरीर् (पापआ,्कग रडीा,्वाूआ े्ह.)्धरं्
षड�वध््नं््वे्ाहहणीाचवह�् प्त्आहे.)्ीरे्च् जेवूं्तगंत्झाले.्ववर् पदारा�चव्चव्ववा�ं ा्
्ले�कक्वाटल�.्तर�्आाह्करं्वाढलेले््नं्पांाूत्वश लक्रा�हले.्जेवूं् ठ ीावर्व ळीांा्
हात् धगत ीावर् करशमधंावाठ�् कसतगर�् आ�ह् चूदं् �दले.् म ् मगाशग् ववाठा् ंांा् पर�ूचव् फाे,्
्मतंमधगर्वग ूधव्पाहव,्�वआे,्�वलाीचव्आ�ह्तीा रम र्वगवावावाठ�्कमाे्�दल�.्तीा्वेाव्वगवावांे्
चरले ीा्आशमाूतवल् ार्वारीांे्तेरवल्वातावरह्सव रतग ीच्झाले!्जमददंवू्ीा्आशमाूतवल्प�वा्
आ�ह्रचकर््नंा्ीा्वेवंांे्ववा�ंाच्आपह्पावं्झालम््वे्वाटले.्३७्-्५०.् 

हमजमलम ंमतधेनू् म अ�भलमष. 
राजा्ीा् मंावर् माा् ीा् ववा�चा् �वपर�तच् पनरहाम् झाला.् ववर् वव्व् आ�ह् ंन् �ं�ध्

(महापदरच्पदरच्शाूम्मकर-क्चपेौ्मगकगू द-कगू द-ंवलारच्ावररच् �ंधीम्ंवौौ)् ाा हारीा् तीा्
�ववेकशवल््जगरं ाचव् ग्व्पालटल�.् ग�््ह�्पारपधाला््ंगवरते््वे्ाहहतात.्राजाचे्पारपधच्वूपत्
आ ीांे्तीा्ीा्मंाूत्ंकम्तम्ममह्�ंमारह्झाला.्तीांे्जमददंवूंा् �वचारले,्“महाराज,्आपह्
्रणीाूत्राहहारे्दनरर�्बारमह्आहाूत.्आप ीाकआे्काूह�च्वूपततव्ंाह�.्तर�्आपह्आज्आाहाू्
ववा�ंा््वे्वगााव,्रचकर्आ�ह्ीरे्च्जेवह्कवे्घातलेत?्ारूच्वाू तम्मग�ंराज,्मव्वावरचेम्
राजा् आहे् आ�ह् माझीाकआे् दततपचूू्ीा् कंपेंे् ववर् वम�ं्् आहे.् तर�ह�् हा् ्वा् ववर गहवूपनं्
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जेवहाचा्  ेत्करताू् ीेहार्ंाह�.्आप ीावारखीा्लू मट�्घालहारीा,्वंवावव,्दनरर�्बारमहाला्हे्
कवे्जवले?्” ्राजाचा्परं््कूं्ते्वरा्सवचावाचे्मग�ं्ल ेच् मलले,्“्रे्राजा!्रीाचे्कारह्
ह�्माझव् ाी्आहे.्ह�्माझव्हममधेंू् आहे् �तला् तूू्वामानी्वमजूू्ंकमव.्ह�्वारात त् कामधूंचू्
आहे!           �हचे्वामथीर् ्ताीर् आहे.्ह�् ाी्ंरहे्तर्�चतूामहवच्आहे.्जव्जव्क पंा्करावव्ते्
ते्ववर् ह�्तातकाा्पगरवते.्�त्ीा्पवादांेच्मव्आप ीाला्आज्ववदनी्ह्चाचमजं्देनू्शकलम!”्
५१्-्५८. 

राजा्ाहहाला,्“माझीाकआे््वट्महावव�््आहेत,्ंन्�ं�ध्आहेत;्पह््शव्कामधेंू्ंाह�.्
मला् ह�्कामधेंू् आप ीा्घर�््वावव््शव्प ा्ह्चा्आहे.्तर�्तगाह�्आताू् कंपा्करा्आ�ह्
माझा् हा् चूद्पगरवा.् ह�् ाी्मला् देनं्टाका.् �त्ीा्  द ीाूत्मव्आप ीाला् हजारम् ाई् देईं्
�कूवा्वमंे,्रत �ं्–्जे्आप ीाला्पा�हजे्ते्मव्देईं.्हेह�्कमा्वाटले्तर्दाव,्दावव,्वेवक्मीा.्
ंाह�्तर्माझीा््ंेक्रााीाूतवल्एक्रााीच्आप ीाला्देतम.्पह्तगाह�्ह�् ाी्मला्दीाच! ्” 

५९्-्६१. 

जतदगननय्म हमजमलम  नदेे 
राजाचा्हा््ंाठाीव्आाह्पाहूं्जमददंवूंव्तीाला्वमजावणीाचा्पीतं्केला.्ते्ाहहाले,्

“्रे् राजा!् रमआा् �वचार् कर.् तूू् दततचात्आहेव.् दततपचूू्ीा् चरहाूचे् तू् �ंती् धीां् करतमव.्
तीाूपगढे् रीा्  ाईचव् काी् मातप र�?् ्वा् ्नीाी् करू् ंकमव.् ्रे् मव् काूह�् माझीा् ले�कक्
कामंाूवाठ�्ह�् ाी्ठेवल�्ंाह�.्मला् �ंती्हमम्कराीचा््वतम.्ह�्माझव्हममधेंू्आहे.् �ह्ीा्
दगधांेच् मव् हमम् करतम.् �हचा् ंाद् तू् वमआ् आ�ह् वगाांे् घर�् जा.् वेदाूवाराव् �वदीा् ्व त्
्वहारीांे्कमकशासााचा््उीाव्करणीावाराे्ते्हमईल!्घराूत ीा्वगूदर,्पेमा,्�ंवठावां्वतवला्
वमआूं्  ाजार ववव्ीा् ंाद�् ला ूू् ंीे! ह�् ी�ाचव् कामधेंू् वमआूं् मला् तगझे् धं मधं,् दावदावव्
रीाूचा्काी् पीम ? ”्६२्-्६७. 

ंम्रवन्मरंडून ंमतधेनू् े अनाह . 
मा ्ीा््धीाीाूत् वहरं ् के ीापमाहे््जगरं ा्ीा् मंाूत्कामधेंू्ीा् पागतवचा्काम् हतका्

पवं् ्झाला्हमता्क�्तम्हे्काूह�ह�््काीलावग्ाू्तीार्झाला्ंाह�.्तीाचा्�ववेक्ंवट्झाला्हमता.्
कवलाच्�वचार्ं्करताू,्आप ीा्कंतीा्ीा्दगवपनरहामाूचाह�्�वचार्ं्करताू्आपल�्दगवारवंा्पहूर्
करणीाचा्हह्तीांे्वमआला्ंाह�.् ‘हा्बारमह्आहे.्दीा,्रमा्शाू�त्ह�च्ीाचव्वूपितत्आहे.्हा्
आप ीाला्�वरमध्करहे्शाी्ंाह�.्तेरहाू्तीा्ीा्आशमाूत्�वपगल्धं्आ�ह् ाई्ठेवूं्आपह्ह�्
कामधेंू् घेनं्जावव,’््वा् �वचार्करं्राजांे्आप ीा्वेवकाूंा्तव् ाी्वमआूं्घेनं्चलाीचव्
आ�ा्केल�.्तीा्राजवेवकाूंव्तीापमाहे्तव् ाी्वमआूं्�तला्घेनं्ं राकआे्�ंघाले.् ाईचे्वाूवरू्
हू रू्ला ले.्तव् ाीवग्ा्तीा्ीाकआे्कढ्घनू्ला ल�.्पह्मं्घह्करं्�त्ीाकआे्लर्ं्देताू्
राजांे्काूह�्ं् मलताू्मगंवूंा्ंमसकार्करं्आप ीा्ं राचव्वाट्धरल�.् 

जमददंव्शाूतपहे्हा्ववर् पकार्पहात्हमते.्वममर् ठेवले ीा्धंाचा् �कूवा् मधंाचा्तीाूंव्
सववकार्केला्ंाह�.्राजाचा्प�तकार्कराीचा्तर्तीाला्शाप्दीावा्ला ेल.्पह्तीांे्आप ीाच्
तपाचा् री् हमईल् ाहहूं् तीाूंव् तवे् केले् ंाह�.् ‘धावमरक् राजा् आहे.् ंेल�् एक्  ाी् तर् काी्
� घआले? आ�ह्कालाूतरांे् तीाचा् �ववेक्जा ला्क�्तम्तव्परतह�्आहूं् देईल’््वा् �वचार् तीा्
रमाशवल्मगं वूंव्केला.्मं्रगपध्हमनू्ं्देताू्ते्धीांमदं्झाले.्६८्-्७७. 
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रमडीा्वेाांे्राम्ववमधाूचव्ममाव्आमईवर्घेनं्वंाूतूं्परतला.्तीांे्कामधेंू्ीा्वाूवराचे्
हू रहे् ्कले.् आजू ाजूला् पाहूं् रामांे् तीा् ातआा्ीा् आकमशाचे् कारह् �वचारले.् तेरहाू् तीा्ीा्
चावाूंव् राजाचे्आ मं,्तीाला् जेवाीचे्आमूाह्आ�ह्दाचाराव�हत्तीाला् �दलेले्चमजं,् तीांे्
ीाचे्रहसी्�वचार ीावर्ऋषवूंव्कामधेंू्ीा्पचावाचे्केलेले्वहरं ,्ते््कूं्राजाला्कामधेंूचा्ममह्
कवा्झाला्आ�ह् ा ाू्ीा् पदेशाकआे्दगलरर्करं्तीांे्वेवकाूकरवव्कामधेंूचे् ाज र�ंे्केलेले्
्पहरह्ह�्ववर् हक�कत्वाू� तल�.्च ंगमगंवू्ीा्चा�कतांगवार्रामाचा्�पआू्र�ाीाचा्हमता.्तीाला्हे्
्कताूच् एकदम् हतका् रा ्आला् क�ू् तम् ावलूत् �ंाारीावाराा् लाल गूद् झाला.्आताू् हा् व ाे्
�ाचगवं्जाातम्क�ू्काी््वे्चावूू्ला ले!्आप ीा्व�आलाूचा्�वचार्घेणीाचेह�्तीाला्चां्रा�हले्
ंाह�.् तीा्ीा् रा ाचे् वहरं ् मगााूतच् वाचाीला् हवे.् सवामव् महाराजाूंव् हरे् रेर् रवाचा्आ�ववकार्
हदीाला् ररारहारा् आहे.् तीा् रा ा्ीा् चराूतच् तीांे् ‘रीा् दगवट,्  नमा र ामव,् बरमदवेषव् राजाचे्
हजार्हात्तमआूं्मव्तीाचा्वशर्चेद्कर�ं,’््शव्घमर्प�त�ा्केल�.्आप ीा्व�आलाूंव्जर�्ीाला्
तीा्ीा्वगददवांे्वमआले््वले्तर�्आपह्तीाचव् ी्कराीचव्ंाह�््वा्�ंधारर्तीांे्केला.्आप ीा्
शेीारचा्तीाला्हतका्आतम�वरवाव्हमता्क�्‘पलीकाा्ीा््दंववाराा्मव्बरमाआ्जााूं्टाक�ं,्
माझीावममर्देव्आ�ह्दांववग्ा्�टकाव्धरहार्ंाह�त’ रीा�वषीवू्तीा्ीा्मंाूत्ीितकू�चतह�्शूका्
ंरहतव.्राजा्ीा््पराधा�वषीवू्पूहर् ाााव,्तीाला्शावं्करणीाचव्आवरीकता,्तीा्ीा्दगवकमारवरचा्
वतूाप्आ�ह् ते्करणीाचे्आपले्वामथीर् रीाूचा्पनरपाक्ाहहूं् ‘रीा्राजाचाच्ंाह�्तर्तीा्ीा्
्वमीा्कग ााचा्ंाश्मव्कर�ं’््वा्वकू प्परशगरामा्ीा्मंाूत्तढावला.्आपला्�ंरची्ठामपहे्
रीात्करं,्व�आलाूंाह�्ं्�वचारताूच्कमधावेशाूत्परशू्हाताूत्घेनं्राम््जगरं ा्ीा्मा े्धाूवला.्
७८्-्९२.् 

तम् वूतगत् राम् हततवू्ीा् कापावर् धाूवूं् जाहारीा् ववहूावाराा्  जरत् वे ांे् कातरववीार्ीा्
वदनीावर् चालूं्  ेला.् पलीावाठ�् हूर् ाीाचव् ीमजंा् करतम् तम् वाूवतरक् ंाूवाचा् ववरं ाशक् मेघ्
्ंगकूल् वाीग् ्वताूंा् जवा्  आाआतम् तशा् तीा् परशगरामा्ीा्आरमळीा् हमतीा.् मूाचाच् चूआपतापव्
चा रवराम् तवेषांे् चवतााूं् तीा् राजाशव् वचआाीला्  तावाा् झाला् हमता.् झूझावातावाराा् वे ांे्
चालताूंा्तीा्ीा्पाीाूंव्जमवं्दहाहत्हमतव.् तेजुपगूज्राम्वारीावाराा्पलताूंा्पाहूं्वाटेतवल्
लमकाूंा् क पाूता्ीा् वेाव् �वरवाचा् वूहार् करणीावाठ�् ्वतरलेला् ररच् चावला!् ्जगरं ाचा् जवव्
मीाीला्तीाचे्हात्वशववशवत्हमते.् घताू् घताू्राम््जगरं ा्ीा्वेंेजवा्ीेनं्ठेपला.्तीा रम र्
रामांे,् “्रे्चमरा! राू !्मा े्फ�र!्चमर�चे् हे् �ंदूी्कमर् करं्तू्आप ीा्र�ाी्कग ााला्लाूचं्
लावले्आहेवच.्आताू्तगझव्मां्कशव्कापूं्टाकतम्पहा!् ह�् ूमत्वमजूू्ंकमव!”् ् रामाचा्तम्
घं ूचवर्आवाज््कूं् राजांे् वाूं्पा�हले.् तीाचा्तम् ररावतार्पाहूं् राजांे्कााले्क�् हाच्
चा रवराम्आहे.्वूीारवाराे्�दपवहारे्तीाचे्तेज्तीांे््ंगमां्केले्क�्‘ह�्च वां्�ववहूूचवच्मू�त र्
आहे.्ंाह�्तर्माझीावर्चालूं्ीेहाचव्कग हाचव्�हमूत्आहे?्माझीापेरा्वहारंे्शेवठ्पगरषच्माझीा्
मतंीूला् कारह् हमईल् ्वे् मला् वरदां्आहे.्आ�ह् हा् बारमह्आहे!’् ्जगरं ् बरम�ांव् हमताच.्
तीाला्आप ीा्पारपधाचा्ाेा्वूपत्आ ीाचे्लराूत्ीाीला्वेा्ला ला्ंाह�.्आपला्शेवट्जवा्
आ ीांेच्आप ीाला्बारमहाचव्वूपितत्चमरणीाचव् ग�््झाल�.्मव्एवढा्बरमणी््वूंह�्मला्ह�्
दग गर�््झाल�्ीाला्पारपधावशवाी्दगवरे्काी्कारह्आहे?्ारे्तर््जगरं ाला्आपल�्चूक्लराूत्आल�.्
परशगरामाचा्तीाला्रा ्आला्ंाह�.् लट्आपह्तीा्ीा्�पतीाचव् ाी्परत्देनं्तीाला्शरह्जावे्
्वाह�्�वचार्तीा्ीा्मंाूत्ीेनं् ेला.्म ्तीांे्�वचार्केला्क�्‘आताू्मव्हार्पतकरल�्तरतम्
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माझे्पाह्राावल.्म ्मव्कग हाशव्ीग््कर�ं्आ�ह्रहाू हावर्मरणीाचव्माझव्ह्चा्कशव्पहूर्
हमईल? आताू्माघार्घेहे्ीमदी्ंाह�.्दतत गरू्ीा्कंपेंे्हा्वगीम ्जगाूं्आला्आहे.्आताू्हा्देह्
रहात् पआूं् जावा् ीाूतच् माझव् कंतकंतीता्आहे! च वां् �ववहूूंा्आताू् ीग्ांेच् पवनं् करावे!’ 

(<iªÉÖHò& ºÉ ºÉÖvÉÒ ®úÉ¨ÉÆ YÉÉi´ÉÉ Ê´É¹hÉÖÆ xÉÞ{ÉÉä%VÉÖÇxÉ&* IÉÉjÉvÉ¨ÉæhÉ iÉÖ¹]Âṍ ÉÉ¨ÉÖÆ |ÉªÉÉºªÉä iÉi{ÉnÆù {É®ú¨ÉÂ**33**). ्वा्मंाचा्�ंधारर्
करं््जगरं ांे्वदनी्मा े्�फरवले्आ�ह्परशगरामावममर्ीग्ाचा्�ंरचीांे्वाममरा्झाला! ९३्–्१०८. 

 
प.शववावगदेवांूदवरसवतव्ीाू्ीा्शवदततमाहाताी्ाूराचा् �ववावा््धीाी्हरे् पूहर् झाला.्तम्

शव गरचरहव्वम�परत््वम.् 
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बोध दत्तमामतत्म्म. 
डॉ. वमसुदेव व्यंकेे देेतुु .1 

अध्म् 21 वम.  
¸ÉÒÊ´É¹hÉÉä& Eò±ÉäªÉÆ +ºÉå ¨ÉÉxÉÚxÉ* ªÉÖrù Eò®úÒ +VÉÖÇxÉ* ®úÉ¨Éå {É®ú¶ÉÖ vÉ°üxÉ* ¦ÉÖVÉ iÉÉäbÚ÷xÉ ]õÉÊEò±Éä iªÉÉSÉä**44**  
®úÉ¨É Eò®úÒ +VÉÖÇxÉÉSÉÉ xÉÉ¶É* Ê{ÉiÉÉ ¨½þhÉä nùÉä¹ÉÒ iªÉÉºÉ* ®úÉ¨É VÉÉ<Ç iÉÒlÉÉÇ]õhÉÉºÉ* BEòÊ´ÉºÉÉ´ªÉÉ +vªÉÉªÉÓ ½åþ**45** 

वेदधमार् ममु�् दद�पााा् �मुे्  ाांग् ाांाे.् मा�हषममतम्  वेर् पश ारणा् ्यमर�ााा् नणााणा्
 नैणा ह् आहा�्देम्�शम्�फशवग�््यमर�् ह ााा,्“ममझा्यनम् ��णपम यााम्झााा्् ाा्मशद्ंाण्
�यवग�्पमार�े्  चश ्  शमच !्यशा् थााब!  माझा् �शाकम् �हा. �ैाचलणााम्् ा् वतश् �ाहद.् सवमताा्
�ववेपरता् ह �वमच ?्मं्हे्पमर्  ��णााा्रच  ाशे् हे्पा?््शे,्शाया�े्बारम ााा्ंा  े्दा�्
पशावे,्नणाा ा् ुम�ाय्पशावा्रणा् �ाम�्धमार े्मग्े ाा �्पेाे् हे !्एवुा््धमर् पक�्ममाा्
�ा्इहाचपााम्�पा वा्�शाचपााम् मख्ाा ेा्पा? रणा्दमषप्नणा े्फा्फणाणाा ्मत् ाच् हे.् �ाे्
� ाखम् ाा ाय!् ”् हद् शामा�े् पेाेाद् �ाद् ु� रन र�ा् नपग �् शाया् नणााा्  ह ााा,् “ममाा्पाण्
शाया ा् धमर् पय ाश?्   हद् शाये् ाचप्  णन��गवरप् शन�ाा ा्  ांह् पचंााम् पशम् ् मच.् हे्
पामधे�गक�त््अ �व्शन�्माा् वआ णा�े्मत् े �्यामच् हे.्णााणा्बद णााम्मत् श�गश्ंा ्
  त्ध�् �दाे् हे् � ्�ामश ्मत् मे्माझ्ा्शायधा�ताा् �ेम् हे.् मे् माा्मत्ममयत ्�शम्
पश ाश्�ाहद.्ममझत्�हामम्् ेा्मश्माझणारत्णमु्पश.्�ाहद्मश्�ह ा्�ाद् चआ!”्शाम्ेनमशाा,्“्
्शे,्हे्मगा्पाण्�व�शदम्बचामच् हे .्बारम ्पधत्ंाण्�वपमाम्पा?्मग् ेवाेाद्शन�े,्ध�,्ंा ्
 ंये्म े ्�आाे् हे.् मे्पम  त्सवतपाशाे्पा?््शे्पशाटणा! जणा्पामधे�गवक�्बरमााआा त्पम शवाआत्
पशावत्ुम त्�पामम्ममझणा् मु्�हरणामा पााम्पक�्बययबशद�े्ुमाा् े �्यामच ?   माा्ममझणारत्
णमु् पक�् ममझे् मसमप् धआावेंये् पशद�् मश ्    े् �ााव्  ाांत�.् �ाहद् माा् ाचपाा�त् खमराा्
 ााआाय त ा्ममांा् ह ावे! ” णा मा े् तं ् ुम्ा्पक�्शाम्�शरम् हामााम् े �्�मु े् श ावाा.्
नणााा् ् ा्  ााग�् णेमाा�ा् �ाहग�् ्यमर�ा�े्  ैनणााा् “् ् ाबु्  ां ् पक�् ्नणाणा�े् कम ्
पश ारणा्रणा् ममाणत्शामााा्मच्बारम ्् ाा्मशद् ाश्पशा!्नणााम्पााहद ््नणाण्�ाहद.”््रत्
 ्ा्�दाद.्१-१४् “ंमरा ्वा्बााववव््वा्बारम ा् वा्बहमाममाु् ममाुण�माणाामा्हनणादेवा�व ाशण� ाु ु“ 

(्नणाणा�े्  ा ्  े णााणा् हेमग�े् � णा् ा्ंावश् ााग�् णे ारणा् ममाणताा,्मच्ंमर,् बाा,् स�त्
्थवा्�वफवा�्बारम ्् ाा्मशद्�व ाश्�्पशमाा् ाश्माशावे.)्रणा्म�मसमम्तमता्व �ा ा् धाश्
्यमर�ा�े् इथे्  माेाा् �द मच.् खशे् मश् ्यमर� ् खाादा् आणायणे मा े् ् ममाणत् हे.् “्िग�दच्
ंशदश ैव् रस�चनमनमच् ध�ा�हतु्  े�दा�हशश ैमा� ा् ं्् �वफणादाममाुण�तुु् ”् ( ं्ााव ाशा,् �वं्
 ाा ाशा,् ेनमनम् रस�धाशद,् ध�् ामट ाशा,् रेमत् बयपाव ाशा् � ् स�त् �यवग�् �े ाशा् हे्  हा्
 ममाणत्हचम.) 

रमतमजुर्  ्ुु . 
शाया त् ्रत्  ्ा् हचमाा ् मे्   ाआ्  ैनण् ध�मषण,् बा ,् मावाश,् ंदा,् ममफंा् इनणा�द्

रस�ाा�त् �शरमशामावश् ममटग �् �आाे.् णा्  ंळणाा ा्  ाम�ा् एपटणा् �शरमधाशद् शामा�े् पेाा.् सवमत ा्
ब ाव्पशदम् मचशाणा् ैनणावश् ह ाा्पक�् नणा�े् �पनणेपाा त् � ाखमे्फचआाद,््�ेपाा त्ध�मषणे्
मचआग�्टापाद,्बरणा ्णचफवणाा े्ममपम ट् ांाे,्शथ्� शआाे,्हाम�ाण्मचआाे् � ्नणाा�ा् ाश्माक�्
टापाे.्नणााणा् ाहाशामग�्हनमत- चआे मुाा् मटाे्�ाहदम.्ब माा्ब माा्शामााणा्मती ्यतव े णा्�शरग�े्
                                                
1 Email ID: Vasudeo@gmail.com्
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्यमर�ााणा् ैनणा त्दा ादा ्पेाद.्बहम ायण्मेाे,्बशे ् ाणाय्झााे.्एपा्अ ाहा�े ्हनमता ा्मच ा्
पय�्माक�्टापावा्म ा्नणा् ैनणा ा्शामा�े्धमआवा्ेआ�वाा.्शामााणा्नणा्झाझावामत्वारणा�े् ैनण्
�ाहमा् �ांमाा् ेववसम् झााे.् नणा् � पा त् शलमााणा् �फणा् वाहग ा् ाां णा्  � ् णचफवणाा त्  ेमे्
नणाामग�्या शाा ाशखत्वाहम् ाााद.्नणाा े् पे ्रेवाया ाशखे् ा गा्ाांाे.्ममटग �्�आाेाे्हाम् �ार्
ुााा्  �वरणा ाशयणा् �फशम् हचनणा.् शलमामाा ााणा् � खाााम्  चआे्  � ् हनमत मुाा् रमग�् ंेाे.्
सवंाामग�्�ाह ारणा्देवाा�ाहद्�वा्वाटाे!्हे् वर्व र�्श्ुश ा े्ेनमम्ेदाहश ् हे.्शामा�े्एपा्
�शरगाणा् बयावश् एवुद् मच �्  े�ा् हचनणा त् �आहमत् पेाद् रणााा् ातसवामत् महाशायाा�त्  �ाााणा्
 मगहााा्�षट्पश ाशा्ंरआ,् ममु ााा्याय ाशा्वआवा�य् � ् ांश्�� �्टाप ाणा््ंिसम्् े्
 म�रप् षटााम्�दाे् हेम.्�शरमशाम्हा् ा ाम्�वष गा ा ््वमाश् हे्णा�वंणत्शाया त्ेशाद मशाद्
रापाहद् माा् �ाहदरत्झााद.् ‘दम शे्पच ्माझणा्  े�ा ममु ा े् रचं ्पका ् रपेा?् गणर् � ुमयावश्
  णाबशचबश् ा्धतपाशा े् �ाावहद् शाहम् �ाहद् मरत ् ्वसथा् रणा् शामा�े् माझणा्  े�े त् पेाद.् देव्
 � ् दा�वहद् णमुााम् माझणा�मुे् �टपम् �ाहदम् ुमथे् म�मषणा त् पाण् पथा?् हा् ख� म ्  ामानण्
बारम ा ा् �चश् �ाहद् मश् ाीमत�मत्  ंवा�् �वष ग ा ् ्वमाश् हे!् माा्  ा�धमाराा् ्�म क�्
णााा्णमुा�े ्  न�्पशावे् � ्ाेष मम््रत्वतशंुम् ाीम्पक�््णावत.्’्् ा्म�ा ा्ु�श ण्
पक�्मच् शामााा् ामचशा् ंेाा.् शामााा् �ह वतम्मच् बचागा् ाांाा,् “ माा्माझणारत्ंाा ् हे.् मग्
 मपम माश्बारम ा ा्�चशंा् हे .्मत् णापश्प चश् ��ण् हे.्माझणा्बा ाा ा्प�  ्माशा्प ा्
 च रता? मम हद्  �ंपम माशाा�त् व�ााम् शाहग�,् फयेममय�् खा �् म�श णार् पशावत.् आाा ्  ावाे् मश्
पयवय ाशा्मगा् बारम ,्माझणा्�चाादद्बा ा ा्माशा्पाण् ह�्पशरता?्माझणा मचश्मगा् े ाहद्
शाहग ा्रप ाश्�ाहद .्फम पट्मशरता! ््शे,्ममझणा्  ाा् �पमत्दमतख्हच ा्णा ा्मशद् �व ाश्पश.्
्यग�हद् ेरतश्झााा्�ाहद.् मखा�े् शद् �शम्या.”् शाम् नणााा् आहा�् देम् ह ााा,् “्शे् शाया,्
�पमत्बचामच ? माझत्पाययत् चआ.्रबदाा े् ाधा�्�मशे!्रस�े्हामााम् े �्पाण्ममझा्�शाकम् हे्
मच्दाखव!” १५्-्४०. 

मं््यमर�ा�े्ातदनम  गा े् समश ् पेाे् � ् � णा्एप्हयाश् हामाा�त् �ाा रे्ध�मषणा�ा्
बा ्ाावाे.्अ ाहा ाशखत्ंयर�ा्पशदम्नणा�े्शामावश्बा ाा ा्�ा  ्�ाआग�्नणााा्झाापचयग�्टापाे.्
हयाश�्धाशाा�त्�वरमावश्वष्टद्पश ारणा् मे ा ाशखा् नणा�े्शामावश्रस�ाा ा्वंारव् मका ् पेाा.्शामा�े्
 � णा् �शरग�् मे्  वरहद् बा ् बायगाा्  ाशाे.् पारााम् मे् �ाददाणप् णमु् �ाह णा ा �् ेन मप्
देवाााणा्�वमा�ाा त्ंदद्झााद.्शथावश्ब ाेाा् हसबाहग््यमर�् हसशशमत् गणार ाशखा्मय�म्हचमा.्
�ाा -�ाा र�्बा ाा त्ाांच�ा ् शबनमत्पशदम्नणा�े्शामााा्झाापग �्टापाे.्मती मश्बा ाा ा््मच ्
वंारव्पश ारणा्नणााणा्हामाा त् �या ्�ाहग�्शामाााहद्�वा्वाटाे् � ् ामचंहद्झााा.्“वा!्वा! 
हा्पामरवतणर्खशचखश ्मच ा्रगश्वतश् हे.्रणा े्णमुाामाे्धैणर्  � ्र्णर् ्ममा�तण् हे.्मा�व ्
पाण् देव् � ्शा  हद् नणााणारत्ा गु ा्रपम्�ाहदम!् ”्् े्नणा े्म�चम�्प्ममप्पशदम्शामा�े्
 � णा्�शरग�े्नणााणा्बा ाा े्याये्मचआग�्टापाे.्नणााणा्शथा े् चआे् � ् ाशथत्माक�्टापाे्
झाआााणा्फााफणा्मचआाआणाम्मरा् नणा्पामरवतणाराणा् मया्मटामट्मचआाणाा् मरवाम् पेाद. � ्पाण्
 श णर,्यच्यच्हाम््यमर�ा�े्मचआावा्नणााणा्� पा त्�मनहाा्�वा्हाम्ेंवावा!  ्यमर�ा�े्खग�्वेंा�े्
�म�त�मनहाा् बाहग् मचआाे;् ममटाे णा् हामाा े् दचनहद् बायगाा् �वरम्झााे.् � ्पााहद् े�णचं्झााा् �ाहद.्
्यमर�ा े्  हस् बाहग् म े ् नणा ् वेंा�े् रश ाधा�् पशदम् हचमे.् रणा े् पाश ् �् पय णा�े् शाम्
�पापमरआणमगु्झााा!  माा् �ाद् ुम्ा्मआताा्यामे्प�्�ाहद्णा�वंणत्मच् ाराप्झााा.्वैफ णा�े्
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 � ्ु�शारे�े्मच्ख ग�्ंेाा.््खेश ा्े�ाण् ह ग�्नणा�े्म�ारत ् ाप �्पेाा,्“माझत्�ुमवमा्
मामा् शे मपा,्म�चध�् ��मा्यमदिग�् � ्ंमरदेव् ंवा�्रापश्णाा त्माझणावश् प्�ा्् ेा्मश्
माा्यण्अमयग�्माझणा्हामग�्हा्शाया्मश ्�ावेा् � ्माझत् ुम्ा्खशद्हच ा!”्््रा्शदमत�े्
शामा�े् �ाे् वरसव ्य गा्� ााा्ाावमे.्नणा्वेयत् पारवा त्झााद,्“्शे्शामा! रणा् मया्जणा्
बतया�ा ग�्ेंवम् हेम्मे्नणााणा्ाामतम् हे.्मे्मगा् मपवग�्टापग �्मं्मे्बाहग्मचआ!्”्मत्दैवत्
वा त् पा�ाावश् �आमाा ् शामा�े् ग�ेणास�ा े् ्यमर�ााणा् ाामतवश्  ाधा�् पेाे् � ् मे् बाहग ा े् बतय्
यायग�्टापाे.्मं्मा�््यमर�ा े्बाहग्ममटग ा्ाांाे.्�ाहमाा्हयाश्बाहग्या �्पामरवतणार े्दच� ्हाम्
ेशाे.् मे् मा�् पााहद् पे णा् शामााा् मचआमाा् ाे् �ाहदम.् मशद् माा् ्यमर�ा ा् वध्  मपश्झा णा�े्
शामााा्हमशर्वाटाे.्४१्-्६२. 

ंम्रवव्मर्म त त्त. 
शामा�े्बाहग ा े्बतय्रचंाे्मेआहाा ््यमर�्म�ाामग�्ेमयाा्प�् माा्मन्णग्यवय् ाा् हे.्

 णमषणा त् दचशद्  ा�ाद् हे.् रणा् रशदशा ा् माा् नणां् पशाण ा् हे!्  दंमर् दनमा�ेणाा े् समश ्
हच �् नणाााणा�वंणतााणा् प्म्मे�े् ्यमर�ा े् म�्  क�् ाे! यणानणा�धपााणा् हामग�्  मशाां ावश्
 ा�च� म्मन्णग्णावा्हद् �ाद्म�चपाम�ा्नणा�ता् �ग र् पे णााणा्या� वे�े्नणा े्� नम् िलम ावा�े्
 क�् ाे.् नणा�े्सवमत े् ा�ग र् ्िसमनव्–्रशदश,्म�,्बम�ु्णाााणा ह्ातदनम�ददा् म�र ् पेाे.्
“मत् दनमसवक� ्  हे!  ्खाआ,् ् ेद,् ्ाेद,् एपश ्  िा दा�ादसवक�् मत्  हे.”् ्रा् शदमत�े्
 नमसवक�ााम् � नम् िसथश्पक�्इा�ुणाा ा् ु�ंह्पक�्मत् नणा�े्म�ााम् ियशवाद.्म�ा ा् ा ााम्
ाण् पेाा.्  ा ा ा् मेयााम्  � ् मेया ा् �शमान णाम् ाण् पक�् र�वटद् मच् बरमक�् झााा.्
ातदनम�मशा ााम् (३०:४९)् सवामत् महाशाय्  ह माम,् º´Éº´É½äþiÉÉè ±ÉªÉÆ VÉM¨ÉÖ& ºÉ´ÉÉÇºiÉºªÉ Eò±ÉÉ& º´ÉªÉ¨ÉÂ* 
¸ÉÒnùkÉäxÉèEòiÉÉÆ |ÉÉ{É ®úÉVÉÉ ªÉÖHò& ºÉ¨ÉÉÊvÉxÉÉ**49** णा् शाचपावशदा् टदपेम् नणाा�त् हा्  श�च�ु�ंदााणा्
‘ंमात् पाा..’् रणा् (३:२:७)् मा�ा ा् ्�मवाद् हे् ् े्  हटाे् हे.् नम्ा�त् �मरं् येआहाा् मन्णग्
�ावमच्मेआहाा्नणााणा् वर् �ाधशा्पाा्(दहा्इा�ुण�्  � ्�ाा ्मनमा�ा)् �ा� णा् धाशााम्ाद�्हचम्
हचम् ा्मता् नमसवक�ााम् मश ग�्यामाम.् �मुाणा ्मा�ाम् णााा् ांशााा् अमयग�् �ाे् �ामक�्
 चआग�्नणााणारत्एपक�्हच ारणा्�फणाा ा् षटााम् �दाा् हे.् ामानण्यतवााणा्पाा् गीम्क�ा�े्
ेशमाम् मच ् अा ां देह!् मच ् �म�यरनमााा् पाश ् हचमच..् ंतमेाणा् १५आणा् ्वणाणााम् यतवक�ा�े्
 ंवामा ा ्  �ाम�् ा्र,् वारणा�े् वा ााा्  ुावे् नणा मा े,् म�्  � ् इा�ुणाा�ा्  प गंर�्
�गवररशदशा ा् नणां् पशमच्  � ् �वे् रशदश् धाश ् पशमच.् ् ्ा�त् �मरंा�े्  नम्ा�ााणा्   ावा�े्
अा ां देहा ा् �ार् पेाेाा् ्  णा�े् मच् नमसवक�ााम् �ग रमणा् �वाद�् हच �् यामच.् हद् वेदाामाामता्
 �कणा् ाांग�्ातमहाशाय्नणाबशचबश ् आाे णा्णच�ंप् �कणाा ेहद्थचआलणााम्व र�्पेाे् हे.्् वर्
�ा्णा् � ् दण्ेययग�्टाप�म् ा ् मंम  ा्मांाामग�्बरमशाबापआे्ंेाा.्हे्ााादचगणच�ु�ंदाामता्
(८:६:५-६)् व र�ारत् यमय ाशे्  हे.् “¶ÉiÉÆ SÉèEòÉ SÉ ¾þnùªÉºªÉ् xÉÉb÷¬ºiÉÉºÉÉÆ ¨ÉÚvÉÉÇxÉ¨ÉÊ¦ÉÊxÉ&ºÉÞiÉèEòÉ * 

iÉªÉÉäv´ÉÇ̈ ÉÉªÉzÉ¨ÉÞiÉi´É¨ÉäÊiÉ Ê´É¹´ÉRÂóRóxªÉÉ =iGò¨ÉhÉä ¦É´ÉÎxiÉ”  दणााणा्एपरे्एप्�ा्णा�ैप�्मसमपाामग�्बाहेश्
�आ ाशद् एप ्�ाआत् ( मंम  ा)् हे.् ुमाणाफवाशाा् वशमत्या ाशा् मच ााा् �ावमच.् इमशाा�ा् �म�यरनम्
्णावा्ाांमच.्नणा ्वेयत्शामा�े् � णा्�शरग�े्नणा े्मसमप्ाेदग�्टापाे् � ्शाया े्�ा�थरव्
रशदश्धाआप�् गमतवश्�आाे.् पाराम्देवाा�त्यणयणपाश्पेाा.्शायााणा्मसमपा ा् ेद्पक�्नणा े्
 ा ्दनमक�ााम् �वाद�्झााे.् नणााा् देवा�दपाा�ाहद् दमार ््रत् ाणमजण्ममलमत् अमयााद.्मश ााणा्
 धतहद्मच्यतवनममलम ्हचमा.्मन्णग�ामश्मच् �वदेहममलम्झााा.्यनम श्दनमसमश ्पश ारणा् नणा्
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्यमर�ााणा् � नमााम्  ा ाम ा् दनम  गा ा् ु�वा ् हचमा.् नणााा् पच ् माश ाश? ् ‘ंच�व ाद् ंच�व ाद् म�ा्
ाांअाणा्ाादु्मं्ंच�व ाद् मे्पाणा,्  ेद्�ाहद् देवा्मणाुु‘्रणा्ममपचबाााणा्ेलमत मा े्पामरवतणर्
्यमर�्दनमक� ्हचमा् � ्दनमक�ााम ् मश ग�्ंेाा.्शाम्पेवय्ु�अमनममा�्झााा.् 

ातदनम�मशा ााम्रणा्  ांााणा्टदपेम्ातमहाशायाा�त् हे्स�षट्पेाे् हे्प�्यतवनममलम्�मरं्
ु�नण् मा�ध््वसथेम ्् मच.्णााा ् हय् मा�ध्् ेहद्  ह माम.् लव� म ा्  चंपााद् नणा े्
देहारत् मादान ण् झा णा े्  ा ाे् मशद् नणााणा्  नम्ा�ाम् फशप् �आम् �ाहद.् देहा त् शहाटद्
 ाशबधा�म ाश्हचमे.् नम्ा�त्�मरंावश्नणा ा्पााहदहद्��श ाम्हचम्�ाहद.्मच् � णा् नमसवक�ााम्
िसथश्् मच.् ‘�ेद�्ाां�्�ा��म ण् ा्ंा’््रत ्नणा त् िसथुम्् मे.् नमक�आ,् नमशुम् � ्
 नममी्म्् ा्मच््यमर�््रा्शदमत�े्दनमक�्झााा.्¸ÉÒnùkÉÉSÉÉ {ÉÚhÉÇ ¦ÉHò* ºÉ´ÉÇºÉÆMÉ {ÉÊ®úiªÉHò* {ÉÚ́ ÉÕSÉ 

½þÉäiÉÉ VÉÒ´Éx¨ÉÖHò* Ê´Énäù½þ¨ÉÖHò +ÉiÉÉÆ ZÉÉ±ÉÉ** 72** ््६३-७२. 

देवम�दंमयंडत् रमतम्े अ�भ्यद्. 
इाुा�दप्देवाा त्झ��्ेआवग�्टाप ाशा््यमर�्श ाां ााम्�आ णा े्�ाहमाा ्देवाााणा् �ादााा्

ेधा ् ाे.् �शरमशामा ा् यणयणपाश् पक�् नणााणावश् देवाा�त् �ाद�व�ााम णा् फम ााा ा् वंारव् पेाा.्
सवंााम णा् दमादम ताणा् �ादाा�त् पार् द ा ग�् ंेाे.् ंाधवर्  ांरवशामा त् प�ुमर् ंा ा ् ाांाे् � ्
्ी शाा�त्नणाा�ा्�न्णा त् ाथ्�दाद.्“हे्�मरंचनममा,् प्म पम ाचन�न�ा्शामा,्ममझा् �वयण्् च!् देव,्
् मश,्ंाधवर,्�पन�श्णाा�ा मुाा्�् टच� ारणा,्शाव ा ाशयणा्मच मचोणा्वतशाा�ा मुा्बादद्पश ारणा्
पामरवतणाराा्मग् ाश्पेाे !्ममझा्�शाकम्् तम् हे.्मगा् म े्मांा्पेाे् हे .्”््रत्सममुम्
पशदम्देवाा�त्नणााणावश्प �व ्ााणा्फम ााा त्वष्टद्पेाद.् �ाद् ुम्ा् फय्झा णा�े्शामाााहद्
 �ाद्झााा् � ्हचमधे�गाा् े �्शाम् शद्�शमाा.् शद्णे �्नणा�े्ववआााा�ा्वाद�्पक�् � ्
्यमर�ा े्हयाश्बाहग्मचआग�्नणा ा्अरशााेद्प ा्पेाा्मे् ाा�ंमाे.्७३्-्७९. 

जतदग्वय्म  धधंमर र आ रमतम्म ाश्मत्मा. 
� ्यमदिग�्मम�ता�ा्�ा् �ाद् वाटाा् �् नणाा�त् शामा े्प्ममप् पेाे.् नणाा े् �श ानमा�ा�े्

�खन�्झााे.्नणाा�त्शामा ा्�धलपाश ्पेाा.्मे्नणााणावश्शांावाे् � ् ह ााे,्“माा्म�आ्दाखवगा्
�पच .् पेवढणा् मचोणा् �ा�ा ा् मग् ध�त् झााा् हे !् ्यमर�ा ाशयणा्  ये े्  ुम�ाा�् पश ारणा,्
 वाा�ा् मख्दे ारणा्�म णशाचप्शायााा् ाश्माशाण े्् मे्पा?्जणा्शायााणा् ाश  ा्�े् म े्म�्
ु��वर् �� े्  ााम् ् मे,् यच्  � णा्  ये ा् माणबा�्  हे् नणा ा.◌ावश् पाण्  ह ग�् एवुा्
शांावाा ?्पेवय्नणा�े्ंाममत�े्एप्ंाण्�ेाद् ह ग�?््शे्मत मुा्नणााा्रा�्�दाा्�ाहद.्थचआा्
�व ाश्पश!् वर् अ ुत्दा त् नणााणा्दा त्हचनणा.् नणा�े् �पमत्बारम ाा�ा्हयाश�्ंा� े्दा�्�दाे.्
नणााा्रणा्एपा्ंा  त्पाण्मामबबशद?्नणा�े्थथे�े्ंाण् �ेाद्मश्इमपा्कचध?्नणा ा् अरशााेद्
पक�्मग्�ा�ाा ा्आ�ंश ् अरशावश्  ेमाा् हे !् 'nù¶É¸ÉÉäÊjÉªÉºÉ¨ÉÉä ®úÉVÉÉ'् (महा ाशम)् हे्सम्ु मव �्मग्
प ा् �व शाा ? ्शाजणाअ ंेपा�े्जणा े्मसमप् ासपम्झााे् हे्् ा्पम  तहद्शाया् येाा्वाफण्
् मच.्हा्मश्दनम लम,्बरम ण् � ्�म णशाचप्शाया्हचमा.् हे्धमर�वरु् � ््नणाम् ु� ाफण्
् े्पमर् मग्पेाे् हे ! ”्��नणा े्�ववेपरता् � ्धमरणमलम्बचा े्नपग �्शामााा्�श ानमा�्झााा.्
 � णा्हामग�्खशे ्फाश्मच े्�ा�्झा णा त्ट� ्नणााणा्�ववेप�्म�ााा्ाांाद.््नणाम्पयवयग�्
नणा�े्यमदग�ता े्�ाण्धशाे् � ्नणाा�ा् ाथर�ा्पेाद,्“बाबा! खशचखण्माझणा्हामग�्महन�ा�्झााे्
 हे.्� ्हे््या माा्झााे् हे.् माा्णा�ा ग�्माझे्श  ्पश ाशा् � णावाा ग�्पच ् हे?्मत्
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 � णा्  ाणााा्  ाच्  हे.् प्�ा् पक�् माा् णा् �ा�ा�ा ग�् ममलम् हच णा ा् े�ाण्  ाांावा.्
 �  ्माा्णाामग�्माका ्रपमाा.”्शामााणा्म�ााा्हच ाशे्लाेर्नणााणा्आचळणाामग�््ागक�ा�े्वाहग ा्
ाांाे.्यमदग�त्�पा � नपाय्ंी�्् ाेाे्�ाहग�्शामा त्पापम यम्  खत ्वाुाद.्नणा�े्नणाााणा्
�ाणाावश् ाचय  ्  ेमाद.् रणा्   ांाामग�् यमदग�ता ा् �ववेप,्  ा े�,् ्�ा िलम,् रास��शमा् � ्
� नमा त् ममा् � णा्वणा�ााम्णेमाम.् मा्हे ्बारम ा े्रस�् हे्् े्बाशमााम् हटाे् हे्
नणा ा् नणण्इथे्णेमच.्शे मपावधााणा्वेयत्नणाााणा्� पा त्�द ाेाा्कचध्नणाा�त्हेमम�मशत श्धाश ्
पेाेाा्हचमा्् ा्ु�षपंर् नणाामग�् हय ्ु� मच.्८०्-्९१. 

जतदग्वय्म ारेुरमतमाम ्वीर्मये् व रचम. 
यमदग�ता े्म�्ुवाे.् मे् शामााा्  ह ााे,् “मग्फाश्मच े् �ा�् पेाे् हे .्� ्णावश्एप्

े�ाण् हे.्णा्��व�् शमखाआााम्् ायण्मतथथ् हेम.्माझणा्व �ावश्ाुा् ेवग�्मग्णा् वाा त्णा�ा्
पक�् नणाााणा् �ावप् याामवणे् स�ा�् पश्  � ् नणा े् �ा�् पश.् ंांायाा त् पावआ्  े �् मत्
शामेशवशद्द�  ् ांशााा् म�र ्पश.् ममु दरर�ा�ामश्शामेशवशा त् ांशमतशावश त्वायग्नणा्पावआतम्
 क�्मत्ंांेाणा् वाहााम् चआ.् ाश्धाम�,् ाम्�मशद् � ्बाशा्जणाुमअाां े्णाा े्दरर�्पश.”   ाश्
धाम�् ह ये् शमखाआााणा् ाश्�दराा त् ाश्महा�् े�े.्बदशद�ाथ,्फवाशपा,्�मशद् � ्शामेशवश्हद्
 ाश् धामे् हेम.् म े ् ्णचवणा् मथमशा् माणा् पारत् पाा त् ्वाुमपाु् �मशद् फवाशावमत्  ैव्  ीमैमा्
मच दाुणपातुु.् फवादर् जणचुमअाां ाााणा् �वंणत्खाादा् शाचप्  अ ु् हेम.् ' ्शाष्े्  चम�ाथा्  ्
ातराेै् मि ापायम�रमु् ेजयुणनणाा् महापाामचङपाशममाेशवशम ाु ु पेदाशा् �हमवन�ष् े् आा�पनणाा्
 तमरापशम ाु ् वाशा सणाा्  ् �वशवेरा् ंण बपा ् ं्ममतमटेुु वैफण�ाथा् � मा गम्् �ांेरा् दारपाव�ेु्
 ेममबनधे्  ् शामेरा्  ष् ेरा्  ् अरवााणेुु फवादरमैाु�् �ामाु�्  ामरनराण् ण:् � ेम ाु ्
 वर�ा��वु�ममरलमत:् वरअ फ फाच  वेम ाु ु' .९२्-्९७.््

णावश्शामा�े्��मव् �्अरश ा्वाफण्मा�ग�्   ा्ु�शच�् ेमाा.्�श ानमा�ा�े्� नममा्दगध्
पक�,् शामा�े् � णा् �ा�ा ा् ेा ाश्पक�् नणााणा् �ारा ा �् मतथरणा�े ा् �व�धवम ा्  ाप �् पेाा्
 � ् णा�ेपक ा् वें्  े �् ु� ााा.् � णा् ��नणााणा् ्े मा े्  वरहद् णा�े ा्  ाश् शामा�े्
पेाा.् वसमममत् शाम् हा्  नण ् �वष गा ा् ्वमाश् हचमा.् �वष म्  ह ये ्  वरआणा�प.् नणााा् ममयााम्
्हापाश ्�ाहद्मश्मं्कचध्प ा्् ेा?् � ् धत्�ा�ह णा मा े््हापाश्् ाा्मश ्पाम्
 ह ये् इााा् हचमे.् कचध् हे् पामा े ् ��श म् सवक�्  हे.् देवपाणार ा �्  हसयमर�ााा्  ाश्
पश णा ा � ् ंवा�् गमावश््वमशाे् हचमे.् नणााम् नणाा े् वैणिलमप्पाश ्पााहद ्�आहमे.्् गा ्
रपम्�आहमे.्� ् ंवाम्येआहाा्सवेााे�े् � णा्माणेा्ा् ाणा�े्मा�व्देह्धाश ्पशमाम्मेआहाा्
नणा्देहााा्े� म्् े्  श ्पशमाम.्ंतमेम् ाा�ंम णा मा े्(३:२१)‘णफणदा शुम्ाेष ्मनमदेवमशे्
य�तु् ्णन मा े्पम रमे्ाचप नद�मवमरमेुु’.््वमाशा�द्ाेष ्�मरं्य े्  श ्पशमाम्म े ्इमश्
ाचपहद् वांमाम.् मच्यच् दरर् ु�मार ्पशमच् नणा े ् ामानण्ाचप््�मपश ्पशमाम.् हा ् हेमग्
 मचश् ेवग�्�शरमशामा�े्���ा्े े्ु�अमनम्पक�्ाचपाा मचश्मतथरणा�े ा् दरर् ु�मार ्पेाा.्मतथर् णा्
रबदा ा् ्थर् मश च�ाण् (‘मशुम् ्�े�’ �पा वा् ‘मतणरमे् ्�े�’)् ् ा् हे.्  ाशमाामता् ंांा-ंचदावशद्
इनणा�द्�फणाााणा्मतशाावश्मा� षटणा् ंता�त्म�सणा्पेाद् हे.्ातसवामत्महाशाय्नणाा�ा् �ंयमषट्
या् ह माम.्या्हे्सव ावमत ्माु�त ाशप् हे.् ंतााणा् ान�वणा�े्नणा त्ु�मरामा्  खत ्
वाुाद् हे.्नणााणा्स�ा�ा�े् � ्�ा�ा�े्पमार�मष ा�ा ाशखा ्दम�शमाा ा् ण्हचमच.्�ा� णा ा्हा्
 मा ्े�ाण् वाा�ा्दाखवग�्दे णा ा �्�शरमशामा�े्मतथरणा�ा्पेाद. 
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मतथरणा�े ा् दम शा् महननवा ा् ाा ्  ह ये् ाशमवंाामधता् �मशाम�् े�ाामता् देवमाा त् दरर�े!्
ातंमर �श�ााम्ातंमर्�अ् ाह शसवमतााणा्एपा् ायत््ामतमता््�नण् लमा त्ंचषट् हे.्हा् ायत्
 �ाा् �ा ् ाा ायग�्शचय्दच�मतव्मा ाा ा्वेय्पा गु �्म ा े् ां  ्झाआ े्इनणा�द्ातमहाशायाा त्
 ेवा्पशदम्् े.्एपदाा्नणााणा् ावप� े्ाचप्महाअरवशा�ताणा्�वर ताा्ातर ैणााा् ि ापायमर�ााणा्
दरर�ााा् ु� ााे.् मेआहाा् नणा�े,् ‘ातंमक ्माझे्मि ापायमर�  हेम् � ्ंा ंा�गश ्ातर ैण् हे,’्
् े् ाांग�् नणाााणाबशचबश्या णा ्�पाश् �दाा.् �मुे् अरवशा�ताणा् �दवरत्ातंमका �त् नणााा् � णा्
बााधवाा ह्णा�ेाा्�्या णा े्पाश ्�व ाशाे.्नणा�े्�गवव मा े ्ेनमश्�दाे.्मेआहाा्ातंमका �त्नणााा्
आचये्झाापग �् � णा्�ादमपा्धशाणाा् ाा�ंमाे् � ्  ााम्ातर ैणााा्�े �् ्शा�द्  ाश्पक�्
ातमि ापायमर�ा े् दरर�् ्णाणाा्  ाा�ंमाे.् नणााा् देवयााम् म ापायमर�् �पा वा् अा ां ् � ग�् ातंमक ्
 वाा त्�गया् ेम् हेम्् े्�द ाे.्देवयाहग�्�शम णावश्नणा�े्ातंमका �ा् �ाा््�म व् ाा�ंमाा्
 � ् ह ााा,्“महाशाय!   �  ् वर् �वशवााा्आणा�ग�्शा�हााा् हााम!्् े्् माा�ा् � ्यवय्
् ग�हद् � णााा् चआग�्हे्भााम्ाचप्इमलणा्दगश्पाा्णेमाम?्”्ातंमका �त्नणााा् ाा�ंमाे्प�,्“मग्
 ह मच ् मे् खशे् हे.् � ् हद् यत्  े�े्  हेम् मत् महा�् म�सआणाााणा् वासमआणा�े् �ाव�् झााेाद्
 हेम.्नणाममये्ाचपाा�ा्नणा्� पा त्�शमेशवशद््िसमनवा त््�म गुम्णेमे,्नणाााणा्पाम�ा्�ग र् हचमाम्
 � ् नणाा े् �ाशा्�पप् प णा हद् हचमे.् ”् ्रा्  ाशम गमतमता् हद्  �ेे,् रणा् �व�वध् देवमा् रणा्
 वणािनम्  यथ े् सचम् हेम् (spiritual powerhouses) ् े् सवामत् �ववेपा�ादाा�त्  हटाे् हे.् रणा्
महा�् देरााम् �शमेशवशद् रलमत ा्  ांह् पश णा े् फाश् �मशाम�्  � ्  ं  ् रास�्  हे.् पाष ,्
�ांा ,्धामग,् � �््रा्पच नणाहद्यआ्वसमगम्�शमेशवशद् यथ े् ाकम ् � ् ावधर�्पश णााणा्
 णचंअ ु् रास�ा े् मा ंााव् णेथे् �.�.ातवा मदेवा�ाद्  शसवमता�त् �गवारामााम् पेाे्  हे.्  वाााणा्
आचळणाादेखम् नणाा�त् एप् महा�् दनमसथा�् ु�मार ् पेाे.् हयाश�् ाचपाा�त् नणा ा् ्�म व्  ेमाा् व्
 यहद् ेम् हेम.्पापननणायवय्द�  ेशवश्णेथे्ातशामप्ष ्�शमहा ाा�त्् े ्पाादमामे े्सथा�्
ु�मार ् पेाे्  हे.् ्रा् महा�् म�सवत् णचगणाा त् �शा�शा्  यहद्  ाशमााम् ् म  ्  ाागा्  हे.्
 ाशमाामता्मगुम र�गये े्हे्शहसण््वंम्� ाेाे्�शप�ण्ाचप्रणा त्ु� ादा्पशमाा�ा्�द माम.्� ्मे्
नणाा े्््ा� ्हचण.््मगमर् �शमेशवशा ा् �व ारव्मगमवम्हचमच.्म े ्नणा ा्ाा ् वर ामानण्ाुायग्
ाचपाा�ा्हच ा ्रपमच्रणा त््�म गुम् यहद्पचटण�वधत् लम् ेम् हेम्व् ेम्शाहमता.्

 � णा् बरम्ा�त् ��नणााणा् ्े�े् शामा�े् बद�शपाामााम् या �् �ाशाण ा े् दरर�्  े न्
ंांायाा�े् पावआ्  क�् णमम�ा,् �मरदा् इनणा�द्  शमखाआाामता् ��व�् �फणााम् स�ा�् पकम,् नणाा े्
माहाशद्या् ार�्पशदम्द�  ् ममुााम्ंांायाा्पावआ्�शमत्पक�्ुमाणाम्शामााणा् ेमग त्वायग्
 क�्  ेमाद्  � ् पाुमरपेण,् अरवपाा त,् �वष मपाा त,् �ंशद ा् आणापटेर,् ातर ैणा ा् मि ापायमर�,्
हा�त ा् �वक�ा ,् ंचप ार ा् महाबयेशवश,् पच हा�गश त् महााीमत,् �ाअरप ा् ंणाबपेशवश,्  चशटद ा्
 चम�ाथ,्�मषपश ा्बरमदेव्इनणा�द्देवमाा त्दरर�े् ेम्मच् णांाा् ाा् � ्वायग त्पावआ्नणा�े्
��वे त् ांमााम्�शमत्पेाद.्रेवटद्पारताा्या �्मतथरणा�े त् ाांमा्पेाद.्नणा�ामश्�शम्ववआााााणा्
 ामााम्णे �्नणाा�ा्मतथरणा�े ा् वर् वन्मााम्ु�वेद�्पेाा.्९८्-्१०८. 

�.ातवा मदेवा�ाद शसवमत् णाााणा् ातदनममाहान ण्ंाथा ा् एप�व ावा््वणाण् इथे् �ग र् झााा.्
मच्ातंमर श त् म��रम्् च.् 

 
््.््््््् 
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव यंकटेश देशमखु.1 

अध्याय 22 वा.  
+vÉ¨ÉÉÇiÉå º´ÉÒEòÉ°üxÉ* VÉ¨ÉnùMxÉÒSÉÒ ¨ÉÉxÉ* iÉÉäÊb÷iÉÒ +VÉÖÇxÉÉSÉä xÉÆnùxÉ* Eò®úÒ +ÉGÆònùxÉ ®äúhÉÖEòÉ**46**  
iÉå IÉÊhÉ ®úÉ¨É ´ÉxÉÉÆiÉÚxÉ* ªÉä<Ç nÖù&JÉÒ ½þÉä>ðxÉ* Eò®úÒ ¶ÉjÉÚÆSÉå ½þxÉxÉ* ½åþ ÊxÉ°ü{ÉhÉ ¤ÉÉÊ´ÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**47** 

द पकाला वेदधमामिुन सांगू ं लागले. इकडे मा हंमतीत कातवीयाला परशुरामाने यु ांत ठार 
के याचे वृ  समजले आ ण त्यां यावर दःखाचा जणू ंड गरच कोसळलाु ! इंिालासु ां पराभतू करणारा 
आपला अ जं य पता एका ॄाहाणपुऽाकडून मारला जावा हे त्यांना खरेच वाटेना. “ऽलैो यांत याचा 
दरारा होता, देव-दानवच काय, ूत्य  काळालाह  या या धाकाने थरकांप सटुावा त्याचा एका 
ऋ षपुऽाने कसा वध केला? एक वेळ कांज या या तेजाने सयू झांकोळेल, को हाह  ऐरावताचा घास 
घेईल, गांडूळ शेषाला िगळं शकेल अथवा उंद र मे  पवताला पोख न पाड ल पण आम या ू
महापराबमी पत्याला यः क त ॄा णा या पोराने ठार करणे श य नाह . हे िन तच आम्ह  
दःःव न पहात आहु . बार या बचनागाने आप या फ याने ग डाला झडपणे कंवा एका ा 
लहान याने खडा फकून चंिमडंळ उडवणे ावर व ास ठेवतां येईल. पण आम या पत्यासमान 
ूतापसयूाचा अःत एका वूाकडून हावा हे असभंव आहे. हा न क च ॅम असला पा हजे. ” असा 
वलाप कर त अजनुाचे सव पुऽ रणांगणावर जमले. आप या व डलांचे शव पाहन त्यांना शोकाचा ू
आवेग आवरेना. कांह  तर दःखाने मिूछत झालेु . त्या वेळ  त्या सवानी आप या पत्याची हत्या 
करणाढयाचा वध क न त्याचा सडू घे याची ूित ा केली. मग त्याचा यथा विध अतं्यसःंकार क न 
रामाचा माग काढ त आप या चतुरंग सेनेस हत जमद नीं या आौमांत आले. त्यांनी आौमाला वेढा 
घातला. त्या वेळ  दैवयोगाने राम आप या बधंूंस हत वनांत गेला होता. ते हा अजनुा या त्या 
शोका व  आ ण सतं  मलुांनी आौमांत सगळ कडे शोधाशोध सु ं  केली. ते हा त्यांना य शाळेत 
हवनकायात िनम न असले या जमद नींना पा हले. गाईला पाहन धांवणाढया खाटकांूमाू णे ते 
जमद नींवरच धांवून गेले. यमदतासार या भयावह अजनुपुऽांनी ऋषींना धरलेले पाहन ू ू  रेणकुामाता 
भयभीत झाली आ ण कळवळन द नपणे त्यां याकडे दयेची भीक मागू ंलागलीू . “राजपुऽ हो! तुम्ह  
दयाळ आहांतू . थोडा वचार करा. हे ॄ हत्येचे महापाप क ं  नका. तुम या येथील आ ण 
परलोकांतील क याणाचे ठरेल! तुम्ह  दानशूर ऽय आहांत. मला मा या सौभा याचे दान ा. मी 
तुमची बह णच नाह  का? तुम्हाला माझी शपथ आहे, मा या पती या ूाणांचे र ण करा. तुम्ह  
ौीमतं राजे आहांत. आम्ह  तुमचे आिौत आह . मला मा या पती या ूाणांचे दान ा! एवढा माझा 
मान ठेवा आ ण मला अभय देऊन मा या पतीला जीवदान ा. आम या पुऽाने तमुचा अपराध केला 
आहे खरा. आम यावर तो काढं नकाू . मा यावर दया करा.” अशी रेणकेुने पदर पस न केलेली 
के वलवाणी ूाथना कानांवर पडूनह  त्या अ ववेक  राजपुऽांचे मन कांह  िवले नाह . ते हां जमद नी 
ऋषींनीह  काकुळतीनेत्यांना समजाव याचा ूय  केला. ते म्हणाले, “राजकुमार हो! तुम्ह  शांत हा. 
आप या कुळाचे र ण करायचे असेल तर आ या पावली परत जा!  ॄ हत्येचे पातक फार भयानक 
आहे. ते तमु या कुळाला िनःशेष जाळन टाू क ल. ते हा ववेकाने बोध आवरा. आम्ह  तुम्हांला 
गु ःथानी आह . या गु हत्येपासनू परावृ  हा. ” पण ूितशोधा या भावनेने मितॅ  झाले या त्या 
वैढयां या िच ांत हा उपदेश मळु च ठरला नाह . त्यांनी जमद नींवर तलवार  उचलतांच रेणकुा 
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मातेने आपली मान मध घातली. म्हणाली, “मला आधी मारा! ” शोकाने क णाि आबोश क न 
जमद नीं या अगंावर झपावणाढया त्या मातेला पाहन खाटका याह  मनाला पाझर फुटला असताू . 
पण त्या िन ुर अजनुपुऽांवर त्याचा कांह च प रणाम झाला नाह . ितला दर ढकलनू त्या िनदय ू
चांडाळांनी जमद नींचा िशर छेद केला!  १ - ३४. 

ानंतर एका लहानशा धा यांत रेणकेु या दयिावक शोकाची अिभ य  आहे. क णरसाचा 
प रपोष कर यासाठ  ओंवी या ऐवजी वेग या छंदाचा ूयोग केला. अनुूासाने त्याला सजवले आहे. 
शोकाने व ल झाले या रेणकेु या अगितकतेचे, याकुळतेचे िचऽ उभे केले आहे. साह जतकच ा 
ऐन सकंटा या वेळ  आप या पराबमी पुऽाची ितला तीोतेने आठवण झाली आहे. वारंवार ती त्याचा 
धांवा करते आहे. ३५-३७. 

त्या महासती या आबंदनाकडे दल  क न िन ुरतेने जमद नींचे मःतक तोडून ते दु ु , पापी 
राजपुऽ रामाला शोधू लागले. तो आौमांत नस याचे ल ात येतांच, “आम्हांला िभऊन राम लपून 
बसला आहे, उ ां परत येऊन त्यालाह  मा न टाकंू” असा वचार क न आ ण जमद नीला ठार 
के याचा आनंद मानीत ते मा हंमतीला परतले. इकडे आप यावर कोसळले या दःखा या पहाडाने ु
यिथत झालेली रेणकुा मोठमो याने आबोश क ं  लागली. “कोणत्या पापा या बद यांत मला हे न 
सपंणारे आ ण अस  वेदना देणारे फळ िमळते आहे? मी काय क ं , कुठे जाऊ? ” असे म्हणत ती 
पाय जिमनीवर आपट लागली आ ण ू हात छातीवर, डो यावर मा न घेऊ लागली. ितची ती तडफड 
पाहन जवळचे आौमू वासी ितथे येऊन ितला समजाव याचा ूय  क ं  लागले, धीर देऊं लागले. पण 
कांह  के या रेणकेुचा शोक कमी होईना. “राम अजनू कसा आला नाह ”!  असे सारखे म्हणत ती 
तळमळत होती. “रामा रे! तू कुठे गेलास? ह च शऽूला सिंध सांपडली! आतां कशी जगू ंरामा! लवकर 
ये रे! आतां हे घर खायला उठते आहे. एकदां तुला पाहन मी ूाण सोडतेू ! ा द ांनी माझे ु
सौभा यच लटुले! आतां ा फुट या कपाळाने जग यात काय अथ आहे? दैवा या ा वपर त 
करणीने माझे जी वत सपंले आहे. केवळ तझे गो जरवाणे पडे पहा यासाठ च मी हे ूाण कसेबेसे 
ध न ठेवले आहेत. पती वना जगणे अस  झाले आहे. ते माझी वाट पहात आहेत. अतंकाळ  तुझी 
भेट हावी यासाठ  मी आतुर आहे ”!  असा के वलवाणा शोक ती महासती क ं  लागली. ३८-५१. 

इकडे परशुरामाला वनांत अपशकुन होऊं लागले. ह रण उलटे पळतांना दसू ं लागले, दशा 
धुरकटले या दसू ंलाग या, अःवल समोर येऊन भुकंूं लागले, सयू बंबांत िछि दसायला लागले, 
कांह  कारण नसतां एकदम घसा कोरडा झाला, डावा डोळा आ ण डावा दंड लवूं लागले. ा सव 
ल णांव न रामाला कांह  तर  भयंकर घडणार अस याचे जाणवूं लागले. धाःतावले या मनाने 
आपला परश ूसांभाळत राम घाईघाईने आौमांत परतला. ितथे घडलेला अनथ पाहन तो दःखावेगाने ू ु
कोसळाच! ःवतःला क ाने सांभाळत तो वलाप क ं  लागला. “बाबा आम्हां सवाना िनराधार क न 
तुम्ह  कसे गेलां? खरोखर आप या ा हत्येला मीच कारणीभतू झालो आहे! मा यावर सडू 
उगव यासाठ च शऽूंनी आपला घात केला. मी तुमचा पुऽ म्हणवून घे यास यो य नाह ! मी आपला 
शऽूच ठरलो! ” आप या पत्याचे स णु, त्यांनी दलेले ूेम, िश ण आ ण सःंकार यां या ःमरणाने 
रामाचा शोक अनावर झाला. “माझा आधार गेला! मा या पत्या या हत्येला मीच कारण झालो. 
आतां हे काळे त ड कुणाला दाखवूं ”?  असे आबंदत राम भईुवर गडबडा लोळं लागलाू . शोकाने आ ण 
दंक त या ु भयाने तो इतका खचून गेला क  आतांच मरण आले तर बरे होईल असे त्याला 
वाटायला लागले. थोडा शोकावेग कमी झा यावर त्याला आप या पत्याचा वध करणाढया नराधमांचे 
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ःमरण झाले आ ण त्याचा सतंाप जागा झाला. डोळे पुसनू ःवतःला सावरत तो तडक मा हंमतीला 
िनघाला. म्हणाला, “मा या व डला या हत्यारांना ठार मार यािशवाय मी त्यां या ऋणांतून मु  
होणार नाह ! अ यथा मी नरकात जाईन! ” असे बोलनू बाहेर पडणाढया रामाला माता रेणकुा आ ण 
बंधूंनी समजावले तर  त्याने ते नीट ऐकलेसु ा नाह . गगनभेद  गजना कर त वायुवेगानं तो 
मा हंमतीकडे िनघाला. नगरा या बाहेर उभा राहन त्यांना शऽूनंा यु ाचे आ ान दलेू . “अरे 
याडांनो, मी आौमांत नसतांना चोरासारखे येऊन मा या िनरपराध पत्याला ठार क न तुम्ह  काय 
िमळवलेत? मी तुम या पत्याला रणांगणांत मारले! तुम्हांला सडू यायचाच होता तर मा याशी यु  
करायचे होते. ते सोडून मा या वयोवृ , तपोवृ  िनरपराध पत्याला ठार क न तुम्ह  चोरासारखे 
पळन आलांतू ? ात तुम्हांला पराबम वाटला काय? आतां तो पराबम मला दाखवायला समोर या! 
” ५२-७३.  

असे कठोर भाषण क न रामाने यु ाला आरंभ केला. त्या या परशूने बघतां बघतां सव 
सै याचा नाश केला. कातवीया या सव मलुांची िशरे तोडून त्यांना ठार केले. त्यांचे राजवाडे पाडून 
जमीनदोःत केले. तेथील सव वीरांचाह  नाश केला. राजधानी तटबंद स हत धुळ ला िमळ वली. आ ण 
मगच तो परत फरला. त्याने आौमांत येऊन आईला आप या पत्या या हत्याढयांना मा न त्यांचे 
सै य आ ण रा याचा वध्वंस के याचे सांिगतले. पण एव याने त्याचा राग शांत झाला न हता. 
अजनू अधमाने वागणारे उ म  ऽयकुळ उरले होते. बोधा व  परशरुामाने आप या मातेसमोर 
भीषण ूित ा केली, तो आवेशयु  ःवराने म्हणाला, “एकवीस वेळा ा पृ वीवर फ न मा या 
बाहबळाने ती िनः ऽय कर नु . ऽयकुळ िनब ज क न त्यां या र ाने पांच तळ  भ न त्या र ाने 
तपण क नच मी पत्या या ऋणांतून मु  होईन ”!  ७४-८४. 

रेणकेुला हे पुऽाचे वचन ऐकून समाधान वाटले. “छान, छान! रामा तू आपले वचन सत्य 
करच! पण त्याआधी मी मा या पतीचा माग अनुसर त सहगमन क न परलोक ं जाईन. हाच 
आमचा धम आहे. मा या सहगमनानंतर तूं आम्हां दोघांचे अतं्य विध यथाशा  कर. त्यानंतरच तू 
तुझी ऽयसहंाराची ूित ा पुर  कर. आतां मी सांगते ते नीट ऐक. अजनु हा ौीद ाचा भ  होता. 
त्याला तूं ठार मारलेस. त्यामळेु ौीद ूभूचंा कोप होऊं शकतो. ौीद ूभ ूभ वत्सल भ ािभमानी 
आहेत. आ ण ते सवश मानह  आहेत. ते तुलाच सपंवतील! ते हां तुझी ह  पृ वी िनः ऽय 
कर याची ूित ा खर  करायची असेल तर ूथम भगवान द ाऽेयांची कृपा सपंादन केली पा हजे. हे 
माझे बोलणे ऽवार सत्य आहे. त्याकडे तू अ जबात दल  क ं  नकोसु . मी त्यांना यु ने ूस न 
क न तुला त्यांचे दशन घडवनू देईन. तेच तुला तुझी ूित ा खर  कर याचे साम य देतील. तलुा 
त्यां या पदरांत घात यावरच मी सहगमन कर न. मा या सांग याूमाणे वाग यानेच तुझे इ  काय 
िन व न िस ला जाईल. अ यथा बािलशपणाने कांह  केलेस तर तुझीच फसगत होईल! एकदां 
द ाचा ूसाद झाला क  मग तूं सा ात काळाचाह  गळा घोटशील! मग या ऽयांचा काय पाड?” 
रेणकुामाता पुढे सांग ूलागली, “आतां तू एक कावड कर. एका पार यात ऋषींचे शर र ठेव आ ण 
दसढयात मलाु ! आम्हांला याूमाणे उचलनू घेऊन तू द ण दशेकडे चल. जथे तलुा आकाशवाणी 
ऐकायला येईल ितथेच तूं कावड ठेव. ितथेच तुला योगसपं न ॄा ण आचाय िमळतील. त्यां या 
मागदशनाने माझे सहगमन आ ण आम या अतं्य बया तुला पार पाडतां येतील. ”८५-९७. 

परशुरामाने आई या आ ेूमाणे कावड तयार केली. तेला या पाऽांत जमद नींचा देह 
आदरपूवक एका बाजलूा ठेवला. दसढया बाजलूा आईला काळजीपूवक बस वलेु . अशी ती कावड 
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उचलनू खां ावर घेतली आ ण का यकु ज देशांतून तो द णेकडे चालू ंलागला. वाटेवर अनेक तीथ, 
तपःवी मनुींचे आौम, लहान-मोठे पवत, अर ये, व वध देवतांची मं दरे, ूिस  ःथाने ओलांड त तो 
पतभृ , धम  भागवराम स  पवतावर येऊन प चला. त्याबरोबर ितथे आकाशवाणी झाली, “रामा! 
तु या व डलां या अतं्यसःंकारासाठ  हेच ःथान यो य आहे. इथे तुला यो य आचाय िमळतील तसेच 
तुझे सकं पत काय साधेल आ ण मनोरथ पूण होतील.” ह  अशर र  वाणी कांनांवर पडलेली रामाने 
आप या आईला सांिगतली आ ण ितनेह  ती ऐक याची खाऽी क न घेतली. आईची आ ा घेऊन 
त्याने कावड खाली ठेवली. म्हणाला, “माते! तू जसे सांिगतलेस तसेच सव आता पार पाडतो. आतां 
मा या मनांत मळु च सशंय उरला नाह .” यावर रेणकुामाता बोलली, “होय रामा, तू ंआतां आम्हांला 
खाली उत न ठेव आ ण ॄ िन  आचायाचा शोध घे ”!  त्याूमाणे कावड तून आईला उतरवून रामाने 
शोध घेतला ते हां त्याला ितथे जवळच एक आौम दसला. त्या आौमांतील तपःवी मनुींना बघून 
त्याला आनदं वाटला. ९८-१०८. 

प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यां या ौीद माहात्म्य मथंाचा बा वसावा अध्याय इथे पूण झाला. तो 
ौीगु चरणी सम पत असो.  
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव यंकटेश देशमखु.2 

अध्याय 23 वा. 
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव यंकटेश देशमखु.1 

अध्याय 23 वा. 
¨ÉMÉ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨É ¨ÉÉªÉ¤ÉÉ{ÉÉÆºÉÒ* PÉä>ðxÉ ¦Éä]äõ nùkÉÉºÉÒ* ®äúhÉÖEòÉ ºiÉ´ÉÒ nùkÉÉºÉÒ* ®äúhÉÖEäòºÉÒ ºiÉ´ÉÒ nùkÉ**48**  
+É´É¶ªÉEò Eò°üxÉ* ®äúhÉÖEòÉ ÊºÉrù ½þÉä>ðxÉ* Eò®úÒ ºÉ½þMÉ¨ÉxÉ* ½åþ ÊxÉ°ü{ÉhÉ iÉäÊ´ÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**49** 
ा अध्यायाच्या आरंभीच ौीःवामी महाराजांनी वेदधमार् गरंुूच्या मखुाने त्याला रेणकुा यान 

असे नांव दले आहे. रेणकुा हे महारा  आ ण कनार्टकांत मु यतः पू जले जाणारे एक महान दैवत 
आहे. माहर येथील ौीद ूभूचं्या िनवासाजवळच ू ा देवीचे ूमखु ःथान आहे. ा अध्यायांतील सवर् 
कथाभाग इथेच घडलेला आहे.  

परशुरामाने आईव डलांची कावड खाली ठेवून आौमांत ूवेश केला. तो आौम तुळस, औदंबरु , 
िपंपळ, बेल, शमी आ ण वड अशा पिवऽ वृ ांच्या घनदाट राईने नटला होता. ौीद पुराणांतील 
वणर्नानुसार ितथे का या आंवळ ची झाडे मो या ूमाणांत होती. त्यामळेु त्याला आमलक माम असे 
नांव पडले होते. (ªÉªÉÉ´ÉÉ¨É±ÉEòÒOÉÉ¨ÉÆ ºÉÁÉpùÉè ¨ÉÖÊxÉ¨ÉÎhb÷iÉ¨ÉÂ** ªÉªÉÉ´ÉÉ¨É±ÉEòÒOÉÉ¨ÉÆ ºÉÁÉpùÉè ¨ÉÖÊxÉ¨ÉÎhb÷iÉ¨ÉÂ** 
|É¶ÉÉxiÉ¤ÉÉvÉÆ ÊxÉ´Éê®Æú ºÉ´ÉÇEòÉ±ÉºÉÖJÉÉ´É½þ¨ÉÂ* @ñÊ¹ÉÊ¦É& ºÉÆ´ÉÞiÉÆ ®ú¨ªÉÆ Eòxnù¨ÉÚ±É¡ò±ÉÉÎx´ÉiÉ¨ÉÂ** 
ÊºÉrùÊ´ÉtÉwÉMÉxvÉ´ÉÇÊEòzÉ®úÉä®úMÉSÉÉ®úhÉè&* ´ÉÞiÉÆ ºÉÁÉSÉ±É|ÉÉxiÉä nùnù¶ÉÉÇ̧ É¨É¨ÉÖkÉ¨É¨ÉÂ** 4:7:20-22**) ितथे त्याला 
अनेक तपःवी मनुी दसले. कंद, मलू आ ण फळांची ितथे रेलचेल होती. िस , िव ाधर, गधंवर्, 
क नर, नाग आ ण चारण इत्या द देवयोनींचे ितथे वाःत य होते. सवर् ूकारच्या बाधांचे ूशमन 
झाले अस याने तो आौम सवर् काळांत सखुकारक होता. ितथे सवर्च ूा णमाऽांना आप या 
ज मजात वैरांचाह  िवसर पडत होता. अशा त्या रम्य आ ण पिवऽ आौमांत पुढे गे यावर 
परशुरामाला एका अ नीूमाणे तेजःपुंज अशा अवधूताचे दशर्न झाले.  नारदप रोाजक उपिनषदांत 

सं याशांच्या सहा ौणेी सांिगत या आहेत. बहदकू , कुट चक, हंस, परमहंस, तुर यातीत आ ण अवधूत. ा 
सवात अवधूत सवर्ौे  असनू तो सवर् िनयमाच्या पलीकडे आहे. तो िनरंतर ःवरूपनुसधंानात राहतो. तसेच तो 
अजगर वृ ीने कुणाचेह  अ न महण करू शकतो. अवधूत उपिनषदांत म्हटले आहे :- 

"+IÉ®úÉi´ÉÉuù®äúhªÉi´ÉÉrÚùiÉºÉÆºÉÉ®ú¤ÉxvÉxÉÉiÉÂ* iÉk´É¨ÉºªÉÉÊnù±ÉIªÉi´ÉÉnù´ÉvÉÚiÉ <iÉÒªÉÇiÉä**1** 
ªÉÉä Ê´É±ÉRÂóPªÉÉ¸É¨É´ÉhÉÉÇxÉÉ¨ÉÉi¨ÉxªÉä´É ÎºlÉiÉ& ºÉnùÉ* +ÊiÉ´ÉhÉÉÇ¸É¨ÉÒ ªÉÉäMÉÒ +´ÉvÉÚiÉ& ºÉ EòlªÉiÉä**2**"  
‘अ’ पासनू अ र, ‘व’ पासनू वरे य (ौे ), ‘धू’पासनू धूतससंारबंधन (ससंारपाश याने धुवून टाकले 

आहेत) ‘त’पासनू त वमिस आ द महावा यांच्या लआयांत (ॄ ात) ःथत असलेला असा तो अवधूत अशी 
या या आहे.  

त्या अवधूताच्या मःतकावर जटांचा जटू मकुुटाूमाणे शोभत होता. सा ात लआमीचे 
िनवासःथान भासणारे, िवकिसत कमळाूमाणे सुदंर मखु, लांब, गडु यापयत प चणारे हात, 
शंखासारखा िनमळुता घोट व गळा, कपाटासारखी रंुद छाती असे ते अनुपम रम्य रूप पाहतांच 
अजुर्नाला तेच भ ांचे कैवार  द ूभ ुआस याची खाऽी पटली. आ यार्नदंाने भारावून रामाने आणखी 
पुढे येऊन पा ह यावर त्या अवधूतांच्या मांड वर एक लाव याची खाणच अशी ी बसलेली पा हली. 
ितच्या नखाच्या ट कावरून अ सरा ओवाळन टाका यातू , जच्या मखुाकडे पाहन चंिालाू ह  लाज 
वाटावी, जच्या िवशाल नेऽाना पाहन ह रणींनाह  अचंबा वाटावाू , िपक या त ड याना सकंोचिवणारे 
ितचे ओठ होते, दांत हढयासारखे चमकत होते, ितच्या धारदार नािसकेने पोपटसु ा शरमत होते, 
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कंठासमोर शंख बेढब वाटत होते, जच्या घेरेदार ःतनांनी गजघटांचा ताठा उतरावा, बबीच्या खोलीने 
भ वढयाची खोली तुच्छ करावी, जच्या कट ने िसहंालाह  लाजवावे, ितच्या चाल याने ह ीह  
वरमावेत, हातांच्या नाजकु रेखीवपणापुढे पालवीनेह  सकूुन जावे, िनतंबाच्या डौलाने पवर्तह  झकुावेत 
अशा त्या रमणीला पाहन वाटावे कोट  ू मदनांना गाळन हे ॄू देवाने प हलेच सवागसुदंर ीर  
घडवले असावे. जचा रोम न रोम सयूार्सारखा झळाळत होता अशी ती तेज ःवनी ँयामवणर् द ाच्या ्
मांड वर मेघांत तळपणाढया िवजेसारखी भासत होती. अशा त्या अनघेला मांड वर घेऊन, ितच्या 
ग यांत गळा घालनू द ूभ ू ूेमाितशयाने ितचे चुंबन घेत होते. न वावःथेत त्यांची परःपरांशी 
चाललेली ूणयब डा रंगात आली होती. हावभाव, कूजन आद नंी ते एकमेकांत िमसळनच ू
गे यासारखे वाटत होते. मळुांतच ते दोघे न हते तर ैताचे नांव तर  कुठन येईलू ? १-१६. 

हा सगळा मायेचा थाटच होता. ह  परशुरामाची पर ाच होती ाच मायावी ःवरूपाने 
ौीद ूभूनंी देवा दकांना पळवून लावलेले आपण पा हले आहे. पण परशुरामह  भगवंताचीच िवभिूत 
होती. हे सवर् पाहनू  त्याच्या मनांत कांह च कंतु उत्प न झाला नाह . याची ौ ा या सवर् िवपर त 
दशर्नाने थोड सु ा िवचिलत होत नाह  आ ण जो धैयार्ने पुढे जातो तोच परमधामाचा अिधकार  होतो. 
रामाची िधटाई पाहन द ूभ ूतसे न नच िनलर् जपणे त्याच्यासमोर उभे रा हलेू . परशरुामाने अत्यंत 
नॆपणे दो ह  हात जोडून सा ांग नमःकार केला आ ण आपली हक कत सांगायला सरुुवात केली. 
दो ह  हात जोडले याला मह व आहे. देव, गरुु, वड लधारे यांना दो ह  हातांनी वांकूनच नमःकार 
केला पा हजे. एका हाताने नमःकार िनिष  आहे. हाताने पदःपशर् करतांनाह  उज या हाताने उज या 
पायाला आ ण डा या हाताने डा या पायाला ःपशर् करावा असे शा  आहे. त्यासाठ  हात एकावर 
ठेवावे लागतात. आजकाल वड ल माणसांपुढे झकु यासारखे करून एक हात कसाबसा जिमनीला 
टेकून चट दशी ताठ हो याची प त ूचिलत होत आहे. त्याने नमःकाराचा उपचार पुरा झा यासारखे 
कदािचत वाटत असेल. पण नमःकाराचे शा ो  फळ माऽ िमळणार नाह . देव, गरुु, मोठ  माणसे 
यांना नमःकार कर याचे फळ फार मोठे आहे. ये ांना केले या नमःकाराच्या साध्या बयेने 
आयुंय, िव ा, क ितर् आ ण बळ यांची वाढ होते असे मनूचे सांगणे आहे. (अिभवादनशीलःय िनत्य 
वृ ोपसेिवने। तःय चत्वा र वधर् त आयुिवर् ा यशो बलम।।् ) १७-१९. 

परशुराम म्हणाला, “माझे वड ल जमद न मरण पावले आहेत आ ण माता रेणकुा 
त्यांच्याबरोबर सती जात आहे. माझे नांव राम आहे. सवर्ज्ञ ूभो! आपण हे सवर् जाणतांच. आम्ह  
का यकु ज देशांतून आलो आहोत आ ण इथे झाले या आकाशवाणीला अनुसरून मला आप या 
दशर्नाचे भा य लाभले आहे!”  

ते हा द ूभ ूम्हणाले, “मला िविध, िनषेध, उपािध हे कांह च कळत नाह त. मी अःपृँ य आ ण 
अभांय आहे. धमार्ला तर मी िशवतसु ा नाह .” यावर रामाला कांह  उ र सचेुना. तर ह  नेटाने तो 
म्हणाला, “ आपण योगे र जग नाथ आहां! जगाची उत्पि , ःथित आ ण लयाचे कारक आहांत. 
िनत्य आनदंःवरूप, िऽगणुांच्या पलीकडे असलेले अनंत आहांत. आप याला धमर् आ ण अधमार्चा 
काय लाग? ”  

द ूभ ूम्हणाले, “अरे शहा या! हे तु या बोल यातून तुझा िनखळ मखूर्पणाच ूकट दसतो 
आहे! मा या अमगंळपणाची समोर दसत असेली िच े तु या ध्यानांत येत नाह त कां? गणु काय 
आ ण दोष काय याचा तुला कांह च िववेक दसत नाह ! मी ीलपंट आहे. धमर् आ ण अधमार्चा 
त्याग करून ःवैराचाराने वागणारा मी पराधीन आहे. मा याशी सपंकर्  ठेवूं नये कंवा भाषणह  करंू 
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नये असा मी आहे. नीट पहा!” स रूवांचून ज्ञान होत नाह  ाु  वेदांच्या िस ांताला बऴकट  
आण यासाठ  रामाने मौन धारण केले आहे. ा अवतारांत हे ज्ञान त्याला द गरंुूकडूनच ूा  करून 
यायचे अस याने ा द ाच्या बोल याला उ र दे याचे कायर् त्याने रेणकुामातेवर सोडले. १८-२७. 

भागर्वराम िनमटू उभा रा हला. ःवतः िवंणूचंा अवतार असनूह  रामाने इथे अज्ञानाचे पांघरूण 
घेतले आहे असे वाटते. अवतारांनासु ा माणसुक च्या मयार्दा पाळा या लागतात.  

रेणुकेने िवशद केले ौीद ःवरूप. 
बा तः आत्मिनंदेसार या वाटणाढया ा द ाच्या बोल यांत गढू अथर् आहे. अिव ेमळेु याला 

ैत भासते, म्हणजे आत्मःवरूपापासनू जीव आ ण जगत िभ न भासतात त्यालाच कतृर्त्व, कमर्, 
करण आ ण कायर् ांचे भान असते. वेदांनी अशा अज्ञानी जीवांना ज्ञानाची यो यता ूा  हावी 
यासाठ च िविध आ ण िनषेध सांिगतले आहेत. आत्मःवरूपांतच ःथत असले या ज्ञानी महात्म्यांना 
आप याहन िभू न असे कांह च कंवा कुणीच दसत नस याने ा िविधनेषेधांचे काय ूयोजन? 
द ूभ ूतर सा ात भगवंतच आहेत. आचरणाचे िनयम, याला कांह  िमळवायचे आहे त्याच्यासाठ च 
असतात. Ôनानवा मवा यÕं (भगव ता ३:२२) अशा परमे राला आचाराचा काय सबंंध? तसेच 
अःपृँ य म्हणजे इं ियांना न जाणवणारा आत्मा हेच त्याचे ःवरूप आहे. अभांय म्हणजे याची 
अिभ यि  कर याला चार  वाचा असमथर् आहेत. असभंा य म्हणजे क पनातीत Ð मनालाह  न 
आकळणारा. अशा मला िविधिनषेधाचा काय सबंंध?  

राम द ूढ झालेला पाहनू , हा गढूाथर् जाणणाढया, कावड त बसले या माता रेणकेुने द ूभूनंा 
वंदन केले आ ण ितने भाषणास आरंभ केला. “महाराज! हे आपले वचन अमतृाहन गोड वाटते आहेू . 
सकृ शर्नी क ठण असले कर  ाच्या अतंरंगांत मधुर सार आहे. मी हे आप याला उकलनू दाखवते. 
िविध-िनषेधांची मयार्दा तीन गणुांच्या आंतच आहे. शा मथंांची धांव तीन गणुांच्या सीमेपुरतीच 
मयार् दत आहे. आपले अन य भ सु ां तीन गणुांना सहज उ लघंून ॄ ःवरूप होतात. (मां च 
योऽ यिभचारेण भि योगेन से यते। स गणुा समतीत्यैतान ॄ भयूाय क पते।।्  भगव ता १४:२६।।) 
मग आपण तर सा ात िऽगणुा् तीत ॄ च आहां! िविधिनषेधांची वातार् तर  आप या कशी िशवू ं
शकेल? आपला ीबरोबर सगं कसा घडेल? ह  ी म्हणजे मायाच आहे. ह  नाह  म्हणावी तर 
दसते, अनभुवाला येते. आहे म्हणावी तर पाहतां पाहतां िवरून जाते. अशी ती अिनवर्चनीय आहे. 
सशाचे िशंग हे बोल यातच येते. ूत्य  त्याला अ ःतत्व नसतेच. अशा श दाला िवक प असे नांव 
आहे. (श दानुपाती वःतशुू यो िवक पः। योगसऽू १:९) तसेच मायेचे ःवरूप आहे. अशी माया 
आप या जवळह  फरकंू शकत नाह . ह  माया िऽगणुात्मक आहे. त्या तीन गणुांच्या पलीकडे 
आपण आहां. आपण ा जगिपूी अध्यासाचे अिध ान आहां. मन, बिु , इं िया द उपाधींनी घडले या 
तीन देहांचे आपण केवळ सा ी आहांत. श द, ःपशर्, रूप, रस आ ण गधं हे पांच िवषय अनबुम 
कान, त्वचा, डोळे, जीभ आ ण नाक या पांच इं ियांनी महण करतां येतात. पण आपण त्यांचे सा ी 
माऽ आहांत. िवषयांची प च आप यापयत नस याने आपण अःपृँ य आ ण अभांय आहांत हे खरच 
आहे! जीव मायेच्या गणुांना भलुनू अध्यासाने उपाधींचा अिभमानी होतो, अथार्त त्यांनाच आपले ्
ःवरूप मानतो त्याला त्या मोहांतून सोडव यासाठ च वेदांच्या ारे आपणच धमार्धमार्चे, िविधनेषेधाचे 
िनरूपण केले आहे. असे आपण सवर्तंऽःवतंऽ परमे र आहांत. देह, त्याला कारणीभतू कमर् आ ण 
त्याची इं िय या सवाच्या पलीकडचे आहांत. असे असनूह  केवढा चमत्कार आहे क  भ च्या भकेुने 
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आपण भ पराधीन होतां! आपले ःवातं य सोडून भ ाच्या कायार्साठ  आपण परवशता ःवीकारता. हे 
क पत रूप धारण करतां. ा क पत रूपानेच आपण असं य भ जनांना अक पत अशा 
ःवःवरूपाचे दान केले आहे! ह  आपली लीला अगम्य आहे आ ण अिनवर्चनीय आहे. म्हणनूच 
आपण अःपृँ य आ ण अभांय आहांत खरे! आपले सत्य ःवरूप जाणणे ह च आपली ूा ी होय. 
कारण आपणच सवर् आहांत. आप याहन वेगळे ा िव ांत कांह च नाहू . आप याला जाण यासाठ  
वेदवा याचेच ूमाण आहे. ते परो  असले तर  त्याला मानून, त्यावर ौ ा ठेवून, त्याचे 
गरुुमखुांतून ौवण करून मननाने ते िन यावे आ ण मग त्याचे िन दध्यासन Ð िनरंतर ध्यान, 
करावे. ाच मागार्ने अज्ञानाचे आवरण भगंनू (अस वावरण आ ण अभानावरण अशी दोन आवरणे 
आहेत. अस वावरण म्हणजे परमे र अ ःतत्वातच नाह  असे वाटणे अभानावरण म्हणजे 
शा ा यासाने तो आहे असे पटले तर  त्याचा अनुभव न येणे.) आत्मःवरूपाचा सा ात्कार होतो. 
म्हणजेच आपले दशर्न होते. सारांश आपण ःवतःला अःपृँ य आ ण अभांय असे म्हणवून घेतले 
त्याचे हेच ःप ीकरण आहे. आपण िऽकालातीत Ð वतर्मान, भतू आ ण भिवंय यांच्या पलीकडे 
आहांत; आपण केवळ ःवसवें  आहांत, ःवयंूकाश एकमेवा तीय, अभे , अछे , अिवनाशी परॄ  
आहांत; आपणच अिध ानरूपाने ा जगाची उत्पि , ःथित आ ण लयाचे कारण आहांत. 
जीवमाऽांना वंदनीय अशा आपणांस माझा नमःकार असो! ” २८-४२. 

ौीद कृत रेणुकाःतुित. 
हे रेणकेुने केलेली ःतुित ऐकून ूमु दत झाले या द ांनी ितचेच गणुगान आरंिभले. “हे 

ॐकारःवरूप जगदंबे, ा िव रूपाने तूच साकार झाली आहेस! हा सगळा जगताचा पसारा तुझाच 
आहे. हे महामाये, ॄ देव, िवंण ुआ ण शंकर ह  रूपे धरून, ा जगाची िनिमर्ित, धारणा आ ण अतं 
तूच करतेस. तर ह  त ू या सवापासनू अिल  आहेस. ा नामरूपात्मक जगांत अनेक रूपांनी 
भासणारे, तु या य  रूपाहन िवल ण असे तुझे स च्चदानंदःवरूप आहेू . ते अज्ञानी जीवांना 
अलआय आहे. देह, इं िये, मन, ूाण तसेच अहंकार या सवाची सा ी चेतना तूच आहेस. हे 
सा त्वह  गौणच मानावे लागते. कारण यांची तुला सा ी मानायची त्या देहा द उपािध 
अध्यासात्मकच आहेत. भासमाऽ आहेत. Ôअगा जे घ डलेिच नाह Õ अशा ा जगाचे अिध ान 
अध्यास यायाने तू आहेस. म्हणजे या परमे राशी तू एकरूप आहेस तोच जगदाधार आहे. म्हणनू 
तूच सवाचा अतंयार्मी आधार आहेस. तुला माऽ आधार नाह . यासाठ च तुला एकवीरा म्हणतात. 
(¨ÉÉiÉ& ºÉ´ÉÈ i´É¨Éä́ ÉèEòÉ ´ÉxnùxÉÒªÉÉ {É®úÉ´É®úÉ* BEò´ÉÒ®úÉ ¨É½þÉ¨ÉÉªÉÉ ºÉÞÎ¹]õÎºlÉiªÉxiÉEòÉÊ®úhÉÒ**38** 
BEèò´ÉÉxÉäEò°ü{Éä¹ÉÖ ÎºlÉiÉÉÊºÉ i´É¨ÉxÉÉ¨ÉªÉÉ* näù½äþÎxpùªÉ¨ÉxÉ&|ÉÉhÉÉ½ÆþEòÉ®äú¦ªÉÉä Ê´É±ÉIÉhÉÉ**39**)  हे जग माते! 
अशा तुझी ःतुित जेवढ  करावी तेवढ  थोड च आहे.  

इथे द ूभूचं्या मखुांतून जे मायेचे ःवरूप िवशद झाले आहे ते परॄ ापासनू अिभ न आ ण 
चेतन आहे. सां यदशर्नात जड आ ण ःवतंऽ ूकृतीचे ूितपादन आहे. त्यानुसार माती जशी घटाचे 
तशी जड ूकृित (ूधान) हे जगताचे उपादानकारण आहे. घट घडिवणारा कंुभारासारखा परमात्मा 
िनिम  कारण आहे. त्याच्या िवरु  अ ैत वेदांतानुसार साप आ ण त्याची नागमोड  चाल हे जसे 
वेगळे करता येत नाह त त्याचूमाणे माया ह  ब ापासनू िनवडतां येत नाह . हा शांकर अ ैताचा 
मह वाचा िस ांत आहे. त्यामळेुच ॄ  - म्हणजेच परमात्माच, ा सृ ीचा िनमार्ता आ ण मलूत वह  
आहे. ालाच अिभ निनिम ोपादान कारण असे म्हणतात.   
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पुढे द ूभ ूम्हणाले. “सवाना वं  असे तुझे पित महान ऋिष आहेत. सपंूणर् ऽैलो यांत त्यांचा 
मोठा लौ कक आहे. सा ात काळह  त्यांचे नांव यायलाह  घाबरतो. त्यांच्या अलौ कक तप यचे 
वणर्न कर यास मी असमथर् आहे. असे असतांना त्यांचा मतृ्यु कसा काय झाला? ” ४२-५३. 

रामाच्या ूितजे्ञला द ूभूंचे अनुमोदन. 
हा ू  ऐकून रेणकुा ग प रा हली. ते हा रामाने पुढे येऊन िऽयांनी सडूभावनेने, आपण 

आौमांत नसतांना अचानक ह ला करून आप या व डलांचा िशरच्छेद के याचे सांिगतले. हे रामाचे 
बोलणे कानांवर पडतांच अिऽनंदन द  एकदम बु  झाले आ ण त्यांच्या मखुांतून शापवाणी बाहेर 
पडली, “हे िऽय ॄा णांचा ेष करून भिूमतलावर उच्छाद मांड त आहेत. तर  यांचा लवकरच 
कुल य होवो! वनांत िवहरणार  हरणे, पा यात राहणारे मासे आ ण समाजांत वसणारे ॄा ण हे सवर् 
िनरुपिवी असनूह , िशकार , कोळ  आ ण दजर्न अकारण यांचा घात करतातु . ॄा ण य च्छेने 
लाभणाढया जीिवकेत संतु  असतात; पण धनमदाने माजलेले राजेरजवाडे पापपु याचा िवचारह  करत 
नाह त. अशांना लवकरच मरण येवो ”!  ह  द ूभूचंी रोषयु  वाणी ऐकतांच रेणकेुने रामाला खुणावले 
आ ण तो पुढे सरसावला. िनधार्ःतपणे हात जोडून तो नॆपणे बोलू ंलागला. “मी जे हां आौमांत 
येऊन हा िऽयांनी केलेला अनथर् पा हला ते हां दःखाच्या भरांत अशी ूु ितज्ञा केली क  मी एकवीस 
वेळां पृ वीचे प रॅमण करून िऽयांचे िनदर्ळण करून त्यांच्या र ाने पांच डोह भरून त्या र ाने 
िपतरांचे तपर्ण कर न! ते हांच मी िपतऋृणांतून मु  होईन! या मा या ूितजे्ञची पूतर्ता आप याच 
चरणांच्या ूभावाने होऊं शकेल. ” द ूभूनंी यावर रामाला आ ासन दले क , “तु या ा ूितजे्ञचा 
मी िन त मान करतो. मा या तेजाने ूबळ होऊन सवर् िऽयांचा पाडाव करून ा पृ वीवर तू तुझे 
अिधरा य शीयच ःथापन करशील.” आतां रामाचा धीर आणखीनच वाढला आ ण त्याने द ूभूनंा 
कातर्वीयार्ने केले या गाईचे हरण आ ण आपण त्याचे केलेले पा रपत्य यांिवषयी सांगनू त्याच्याच 
मलुांनी आप या िपत्याची हत्या के य़ाचे ःप  केले. पुढे त्याने “अजुर्न ॄा णांचा आदर करणारा 
होता, तसेच तो आपला कृपापाऽ िशंय होता. अशा ौे , पु य ोक, ॄ िन , पूजनीय राजाची हत्या 
मा या हातून झाली. त्यासाठ च मी आपली मा मागनू आप या चरणांचा आौय ूा  करून 
घे यासाठ  आलो आहे,” अशी िवनवणी केली. द ूभ ूम्हणाले, “अरे रामा! मीच त्याला तसा वर 
दला होता. यात्यािधकाकडून आपला रणांगणांत वीरोिचत मतृ्यू हावा अशीच त्याची इच्छा होती. 
ांत तुझा कांह च अपराध नाह . हा तु या मनांतला सल तू ंकाढन टाकू . तूं माझीच िवभिूत आहेस. 
माझा िमऽ आहेस. िन तंपणे आप या ूितजे्ञनुसार एकवीस वेळा पृ वीॅमण करून िऽयांचे 
िनदर्लन कर.” ५४ - ७१. 

रेणुकामातेचे सहगमन. 
मग रामाने द ूभूनंा िपत्याच्या अतं्यसःंकाराचे आचायर्त्व अगंीकारून ते कायर् शीय पूणर् 

कर याची िवनंित केली. “तथाःत”ु असे म्हणनू द गरंुूनी ितळ, दभर् इत्या द सा हत्य गोळा करून 
रामाला मातेसह ःमशानांत नेले, ितथे लांकडे आ ण ग वढया जमिव या आ ण त्याला आप या 
आईच्या ःनानासठ  बाणाने सवर् तीथ ितथे आणायची आज्ञा केली. ांत इतर लोकांचेह  अनायासे 
क याण होईल असाह  एक उ ेश होता. रामाने आप या बाणाने भमूडंळाचा भेद करून पाताळांतनू 
सवर् तीथ आणली. मग द ूभूचं्या आजे्ञनुसार ूथम रामाने आ ण नतंर त्याच्या आईने िविधपूवर्क 
ःनान केले. ूत्य  द ूभचू सकं प सांगत होते आ ण रेणकुामाता ःनान कर त होती. त्यामळेु त्या 
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तीथार्ला माततृीथर् (वढहाडात आजह  मातापूर ा नांवाने हे ेऽ ओळखले जाते.) असे नांव पडले. 
मग त्यांच्याकडून द ूभूनंी आवँयक ूाय े करवून घेतली आ ण ऽेता न (ूेताच्या सःंकारासाठ  
केलेला आ न. यालाच ब याद असेह  म्हणतात.) ू विलत केला. त्यानंतर रेणकुामातेने 
सवुािसनीची व े आ ण आभरणे धारण केली आ ण हळद, कंुकू, डो यात काजळ, भांगात शदर ू
इत्या द सौभा यि य लावली आ ण ती सहगमनासाठ  िस  झाली. सयूार्ला नमःकार करून ती 
महासती अ नकंुडाजवळ आली. रेणकेुचे सहगमन पाह यासाठ  देवांच्या िवमानांची आकाशांत गद  
झाली. ऊवरँ् या द अ सरा आ ण ऋिषप या ितची ओट  भर यासाठ  आ या. स  ऋिष आप या 
प ींसह ितथे आले. ऋिषप ींनी रेणकेुला हळद कंुकू लावून ितची ओट  भरली. रेणकेुनेह  ूस न 
मनाने सवाचा सत्कार करून त्यांना सकं पपूवर्क धन, व े आ ण दािगने यांचे दान दले. मग 
ौीद ाचायाची पूजा करून ितने अ नीला ूद णा केली. त्या वेळ  रामाला ितने ौीद ूभूचं्या 
आजे्ञत रहायला सांिगतले. आपली ूितज्ञा खर  करून गोॄा णांचे पालन करावे असा उपदेश केला. 
सांिगतले. िमळवलेली सवर् भिूम ॄा णांना दान करायला सांगनू त्याला िचरंजीव हो याचा आ ण 
सखुी राह याचा वर दला. आप या िवयोगाने शोकाकुल झाले या रामाला दःख आवंरायचा उपदेश ु
केला. आप याला माहेरचे बोलावणे आ याने पतीसह ितकडे जात अस याचे सांगनू त्याला िनरिवले. 
रामाला द ूभूचं्या ःवाधीन करून ितने त्यांना आपला वरद हःत त्याच्या मःतकावर सतत ठेवून 
त्याचा ूितपाळ कर यासाठ  ूाथर्ना केली. मग त्यांना पनु  वंदन करून ितने अ नीत ूवेश केला. 
त्यावेळ  ितची मन ःथित पतीच्या मीलनाला उत्सकु असणाढया नववधसूारखी होती. ूस न िच ाने 
आप या पतीच्या देहाजवळ ती राजकुमार  पहडलीु . त्यावेळ  देवता, िऽकालज्ञानी ऋिष आ ण 
मननशील मनुींनी पुंपवषार्व केला. ःवगात या वा ांच्या गजराने आ ण जयजयकाराने आकाश 
दमदमनू गेलेु ु . सतीच्या सा नध्याने अ नीचा ूकाशह  सयूार्सारखा पांढरा लखलखीत दसू ंलागला. 
सतीच्या यशाने आसमतं उजळन िनघालेू . महान पु यशािलनी पितोता रेणकुामाता पतीसह सहगमन 
करतांना ूत्येक पावलाग णक अ मेध यज्ञाचे फळ पावत होती. ितने अ नीला अिपर्ले या ूत्येक 
रोमाग णक ितने ऋिषलोकांतील को यवधी वषाचे वाःत य ूा  करून घेतले. ीच्या देहावर 
साडेतीन कोट  केस असतात असे म्हणतात. ते सवर् पाितोत्य धमार्ने अ ननारायणाला अपर्ण 
के याने लाभले या पु याचे कोण मोजमाप करंू शकेल? अशा त्या महापु यवान सतीला ऋिषप ींनी 
मनोमन नमःकार केला आ ण पित हाच यांची गित अस याने सवर् यांना अशीच बु  ावी 
अशी भगवंताची ूाथर्ना केली. त्या म्हण ूलाग या, “या रणकेुने आप या िपत्याचे, मातेचे आ ण 
पतीचे अशा तीनह  कुळांना पावन केले आहे! पतीचे ध्यान कर त देह अ नीला समपर्ण के याने 
ितला परमपदाची ूाि  झाली आहे. ितला आतां पुनजर् म येणार नाह . सती जाणाढया ीचा पित 
जर  दराचारु , पापी असला तर  ती त्याला ःवगार्ला घेऊन जाते. याउलट ी जर दराचरणी असेल ु
तर ती वर ल तीनह  कुळांना घेऊन नरकाला जाते आ ण यमाच्या दंडाला पाऽ होते. सहगमन हे 
खरोखर सवर् पापांचे ूशमन करते. यासारखा दसरा महान यज्ञ नाहु ,” अशा ूकारे ःतुित कर त 
आ ण रेणकेुला नमन कर त त्या सवर् ऋिषप ी आपाप या घर  िनघून गे या. ७२ - १०४. 

दवंगत पतीसह िचतेवर दहन करून घे याचा धमर् आतां कालबा  झाला आहे. वर वणर्न 
केलेले सहगमनाचे माहात्म्य यथाथर्च आहे. पाितोत्य धमार्चे ौे त्व द च रऽात वारंवार व णर्लेले 
आहे. तसेच अनसयूा, कौिशक सती, रेणकुा इत्या द सतींच्या जीवनांतून त्याचा सा ात्कारह  
घडिवला आहे. सती जा याच्या ूथेिवरु  अनेक तथाकिथत सधुारकांनी खूप कांह  िल हलेले आहे. 
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त्यांत बरेच त यह  आहे. ा ूथेचे समथर्न कर याचा कंवा या धमार्चे पुनरु जीवन कर याचा 
ूःतुत लेखकाचा मळु च हेतु नाह . वै दक धमार्त ा सतींनी महान आदशर् िनमार्ण केले हे मा य 
करूनह  सती जा याच्या ूथेत मध्ययुगीन काळांत मो या ूमाणावर िवकृित िनमार्ण झाली होती 
आ ण ःवाथ  लोकांनी धमार्च्या नांवाखाली असं य िनंपाप यांचे खून पाडले हे िवदारक सत्य 
आहे. धमर्शा ाचा अ यास करणाढयांना हे सहज ल ांत येईल क  सहगमन हे कतीह  ौे  मानलेले 
असले तर  त्याची य त्कंिचतह  स  त्यांत अिभूेत नाह . िशवाय पतीचा देह जवळ नसेल, ी 
गरोदर असेल कंवा ितला अगंावर िपणारे मलू असेल तर ितने सहगमन करंू नये असा ठाम 
िनषेधच आहे. पण Ôशा ात रू ढबर्लीयसी् Õ ा यायाने मध्ययुगीन काळांत सतीच्या नांवाखाली 
यांवर घोर अ याय झाले. त्याच बरोबर हेह  ल ात घेतले पा हजे क  आप या आदशासाठ  

ूाणांचीह  पवार् न करणाढयांचे समाज आजह  कौतुकच करतो. पतीशी एकिन  राहणे, सवर् अवःथांत 
त्याचे अनुसरण करणे हा ूाचीन भारतीय सतीचा आदशर् ऊठसठू घटःफोट मागणाढया आधुिनक 
म हलांच्या आकलनाचा िवषय होऊंच शकत नाह . भौितकाच्या पलीकडे मानवी जीवनाचे अ ःतत्वच 
नाकारणाढयांना सती आप या अमू य मानवी देहाचे बलीदान करून काय िमळवते हे समजणे 
अश य आहे. त्यांच्यासाठ  हे िलखाणच नाह . माऽ ौ ावंतांसाठ  माऽ रेणकुामातेसमान महान सती 
द यत्वाच्या ूचीतीचा अखंड ॐोत आहेत हे माऽ खरे! 

हा सवर् ूसगं झा यावर द ूभूनंी परशुरामाजवळ असे उ ार काढले क , “तुझी आई खरोखरच 
ध य आहे ”!  हे श द कानांवर पडतांच रामाचा इतका वेळ कसा तर  धरून ठेवलेला धीर एकदम 
सटुला. आप या आईचे ूेम आ ण ितचे ौे  गणु आठवीत राम भमूीवर शर र टाकून हंबरून रडंू 
लागला. ते हां द ाऽेयांनी त्याला उपदेश केला क , “अरे रामा! तुझी आई अत्यंत ौे  गतीला पावली 
आहे. ितचा कां उगीच शोक करतोस? हा केवळ मोह आहे. ःवतःला सांवर.” ा द ूभूचं्या 
उपदेशाने रामाचा िववेक जागा झाला. त्याने धीराने शोक आवरला आ ण द ाचायाना पुढ ल 
बयाकमर् पूणर् कर याची ूाथर्ना केली. 

प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मथंाचा तेिवसावा अध्याय इथे पूणर् झाला. तो 
ौीगरुुचरणी समिपर्त असो.  
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव यंकटेश देशमखु.1 

अध्याय 24 वा. 
iÉiºÉÖiÉ ®úÉ¨É Eò®úÒ ÊGòªÉÉ* {ÉÚVÉÒ nùkÉÉSÉÉªÉÉÇ* nùkÉ {ÉÖxÉ& nùÉ´ÉÒ iÉªÉÉ* ¨ÉÉªÉ¤ÉÉ{ÉÉÆºÉÒ iÉä IÉhÉÓ**50** 
IÉÊjÉªÉ½þxÉxÉ Eò°üxÉ* ®úÉ¨É Eò¶ªÉ{ÉÉ näù ¦ÉÚnùÉxÉ* ®úÉ½äþ ºÉ¨ÉÖpùiÉÒ®úÓ VÉÉ>ðxÉ* ½åþ EòlÉxÉ SÉÉèÊ´ÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**51** 
 

वेदधमार् गरुु द पकाला पुढे सांगूं लागले, “रामाने िववेकाने शोक आंव न आईव डलांचे 
बयाकमर् कर यासाठी द ूभूनंाच आचायर् हो याची ूाथर्ना केली. यो यांचे ध्यान असले या जग ं  
द ूभूनंी त्याच्याकडून िविधपूवर्क मिृ काःनान, रोज वाढणार  ितलांजली, तपर्ण, िप डदान इत्या द 
सवर् कम यथासांग करवून घेतली. सवर् बयाकमर् झा यावर त्यांनी रामाला िवचारले, ‘अरे रामा! तुझे 
आईवड ल कुठे आहेत ते तुला माह त आहे का?’  

ूमाणिवचार 
राम म्हणाला, “असे का िवचारतां? ते मरण पावले. आपण ा उ र बये ारां त्यांना उ न 

उ म लोकांत पाठिवले. आप या कृपेने माझे मायबाप तरले. यापरता मो  तो काय?” कंिचत हसनू ्
द गरुु म्हणाले, “रामा! तू पाहतां पाहता भलुलास क ! तूसु ा मनोमन केवळ ूत्य  ूमाणावरच 
िव ास ठेवतोस असे दसते.”  

ूमाण म्हणजे ज्ञानाचे साधन. आप याला ठाऊक नसलेली गो  या साधनाने कळते त्याला 
ूमाण असे नांव आहे. ूत्य  ूमाण म्हणजे आप या डो यांनी पाहणे, कानांनी ऐकणे, हाताने 
ःपशर्णे, िज ेने चाखणे आिण नाकाने हंगणेु . कोणत्याह  नवीन वःतूचे ज्ञान आप या या ऐं िय 
ूमाणांनीच होते. आपण या इं ियांच्या ारा होणाढया ज्ञानाचीच खाऽी मानतो. ‘मी ूत्य  मा या 
डो यांनी पा हले, मा या आप या कांनांनी ऐकले ’ इत्या द ूकारे आपण त्याची वाह  देतो. पण 
ूत्य  ूमाणांनी होणारे ज्ञान हे यवहारांतसु ा आप याला पुरे पडत नाह . ूत्य  ूमाणाने 
होणाढया ज्ञानाव न तकार्ने त्याच्या पलीकडचे ज्ञान आप याला होऊं शकते. उदाहरणाथर् एखा ा 
जागेतून धूर येऊं लागला क  आपण ितथे आग लागली असावी असे अनुमान करतो. चंिावर पाणी 
आहे, ए हरेःट पवर्ताची उंची अमकु आहे इत्या द ज्ञान आप या अनुमानानेच िमळते. एव यानेह  
भागत नाह . ह  दो ह  ूमाणे जे ज्ञान देऊं शकत नाह त ते श दूमाणाने िमळवता येते. रे वेच्या 
कंवा िवमानाच्या ये या-जा याच्या वेळा आप याला कुणाच्या तर  सांग याव न – म्हणजे 
श दाव न कळतात. पण हा श द जाणकार आिण िव ासाहर् माणसाचा असला तरच ते ूमाण 
यथाथर् ज्ञानाचे साधन बनते. हा ूमाणिवचार अध्यात्मात फार मह वाचा. या ेऽांत ूत्य  ूमाण 
(ऐं िय ज्ञान) फारच तोकडे पडते. य च्याच न हे तर मानवी इं ियांच्या आिण अनुमानाच्या 
पलीकड ल गो ींचे ज्ञान अध्यात्मात आवँयक असते. ितथे श दूमाणािशवाय गत्यंतर नाह . 
परमे रापासनू उ वासवत बाहेर पडलेले वेद हेच सवर् आध्याित्मक ज्ञानाचे साधन आहे. हे ज्ञान 
मानवी सवेंदनांच्या कंवा बु च्या आंवा यांतले नाह . मानवी इं िये आिण िवचारशि  यांच्या 
मयार्दा ल ात ये यासाठी मन तेवढे ूग भ – शु , हावे लागते. ते हांच ह  खाऽी पटते क  मानवी 
जीवनाचा सूआम अथर्, त्याचा उ ेँय, त्याच्या सफलतेचा मागर् इत्या द ज्ञान हो यासाठी अतीं िय 

                                                 
1 Email ID: Vasudeo@gmail.com 
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ूमाणांचीच आवँयकता आहे. वेदांबरोबरच त्यांना अनुसरणाढया ःमिृत, स जनांचा आचार आिण 
शु  अतंःकरण ह सु ां मनुःमतृीत ूमाणे मानली आहेत. ाची जाणीव क न दे यासाठीच द ूभूनंी 
त्याचाह  केवळ ूत्य  ूमाणावरच िव ास अस याब ल टोकले आहे. त्याला कांह  िवशेष अतीं िय 
ज्ञान आपण देणार अस याचा हा सकेंत आहे. १-७. 

परशुरामाला मातािपत्यांचे दशर्न 
द ूभ ूपुढे सांगतात, “ तुझे मातािपता मरण पावले आिण ःवगार्ला गेले इत्या द क पना 

अज्ञानमलूक आहेत. (¸ÉÒ¶É& |ÉÉ½þ ¨ÉÞiÉÉè º´ÉMÉÈ MÉiÉÉÊ´ÉiªÉYÉ¦ÉÉ´ÉxÉÉ* xÉ ¨ÉÞiÉÉè xÉ MÉiÉÉ´ÉäiÉÉè {É¶ªÉ ±ÉÒ±ÉÉÊ´É½þÉÊ®úhÉÉè** 
द पुराण 4:8:4**) ते सामा य मानव न हते. जगताचे जनक-जननी ूत्य  िशव-पावर्तीच अनेक 
धमाची सःंथापना कर यासाठी भमूीवर मानवी पाने अवतरले होते. तझुी आई सा ात जग माता 
आिण िपताजी जमदि न हे तारक परमिशव आहेत. आपले भतूलावर ल िनयत कायर् पूणर् होतांच ते 
अतंधार्न पावले असले तर  ते आजह  आप या सवर् यापी ःव पाने िव मान आहेतच. ते कुठे जात 
नाह त वा कुठन येत नाह तू . आतांसु ा ते इथे आहेतच. पा हजे तर तुला मी दाखवूंह  शकतो! 
रामाने ” दाखवा पाहूं“ म्हणतांच खरोखरच त्याला अगंावर भःमाचे प टे ओढलेले, जटाधर  जमदि न 
प ासन घालनू बसलेले दसले. त्यांच्या ग यांत रुिा ाची माळ होती, कानांत रुिा ाचीच कंुडले, 
दंडावर मनगटांवरह  रुिा ाचेच अलकंार घालनू, व कले नेसनू आिण कृंणािजन पांघ न, गोमखुी 
हातांत ध न ते जप कर त, डोळे ॅमूध्याकडे वळवून ते एकिच ेने ध्यान कर त होते. त्यांच्या डा या 
अगंाला नानािवध अलकंाराने नटलेली तेजःपुंज, स दयार्ची पुतळ च वाटणार  रेणकुामाता सवर् 
सौभा यालकंारांनी सजनू बसलेली दसली. ितच्या शर राच्या सगुधंाने भलुनू भुं यांचे थवे जमले होते. 
ितच्या तेजाने ते ूकाशपुंजासारखे दसत होते. ितची नखे चंिाच्या कोर सारखी होती तर दांत 
हढयासारखे चमकत होते. अतुलनीय लाव याची मतू  भासणार  रेणकुा लोभसवा या िःमतमखुाने 
आप या सखुाचे आगर असले या पु यपुंज पतीच्या तेजःवी मखुाकडे अतीव ूेमाने पहात होती. ८-
२१. 

रेणुकादेवीचा आिवंकार. 
आप या िूयतम मातािपत्यांना पाहन रामाू चे मन आ यार्ने आिण मायेने भ न आले. 

वेगाने पुढे येऊन तो त्यांच्या पायांवर पडून देहभान िवस न हमसाहमशी रडंू लागला. “कां तुम्ह  
मला सोडून गेलां? तुम्ह  ि आड झा यावर मी कसा जगू ंशकेन, हा िवचारह  तुम्ह  केला नाह त. ” 
असा िवलाप कर त रामाने आईव डलाच्या पायांवर लोळण घेतली, इत यांत ते अ ँय झाले. रामाचा 
शोक पु हां उचंबळन आलाू . दिरि  माणसाला िमळालेले धन अचानक हरवले तर जसा तो कळवळतो 
तसा तो िव ल झाला. त्या वेळ ं द ूभूनंी त्याला उपदोश केला. ते म्हणाले, “तूं अिववेकाने मो हत 
झाला आहेस. त्यामळेुच तुला हे तीो दःख होत आहेु . तूं चैत य प आहेस. देहाच्या उपाधीमळेु आई-
वड ल, भाऊ-बह ण इत्या द नाती होतात. थोडा िवचार क न आपले ःव प ध्यानात घे. िनत्य, 
चेतन आिण आनंद प अशा तुझी कोण आई आिण कोण िपता? ” रामाला हे समजले तर  तो 
आईच्या ूेमाचा पाश त्याला तोडतां आला नाह . तो म्हणाला, “ूभ,ू आपण यथाथर्च उपदेश कर त 
आहां. पण आईच्या मायेचा बंध कसा तोडू? मातेच्या एका घड च्या ःतनपानाला उतराई हो यासाठी 
ॄ ांडाचे दानह  तोकडेच पडते. याहन अिधक काय बोलूंू ? ”  असे बोलनू राम खाली मान घालनू रडंू 
लागला. एव यांत मोठा आवाज होऊन जमीन दभगंली आिण ितच्यातनू रेणकुामातेचे मखु ूकटलेु . 
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डोळेपुसत रामाने आपले त ड पुढे केले आिण त्या मातमृखुाने त्याचे ूेमभराने चुंबन घेतले. हे 
आईचा अगाध पुऽूेमाचा आिवंकार पाहन आनंद झालाू . त्या रेणकुामखुाच्या दशर्नाला आिण 
पूजनाल आजह  असं य लोक जातात आिण त्यांना त्यांच्या पीडा दर हो याचे तसेच कामना पूणर् ू
हो याचे अनुभवह  येतात. माहरला जाऊन माततृीथात ःनान क न रेणकेुच्या मखुाचे दशर्न घेणारे ू
उभयलोकांत पिवऽ होतात.   

अिखल भारतांतील अठरा आिण महारा ातील साडेतीन पीठांपैक  ौी ेऽ माहर हे एक ू पीठ 
आहे. नांदेड िज ातील माहर येथील गडावर रेणकेुमातेचे ःथान आहेू . कोलापुरं महाःथानं यऽ लआमी 
सदािःथता। मातु:पुरं तीयं च रेणकुािधि तं परम ।।्   तुळजापुरं ततृीय ःयात स शृंग तथैव च।। 
कनार्टकात हला य लमा म्हणतात. महारा ात ह  'यमाई' (औधं) व 'एकवीरा' या नावांनीह  ूिस  
आहे. ती महारा ातील लाखो भ गणांची कुलःवािमनी आहे. रेणकेुची तांब या रंगाची ःवयंभ ूमतू  
आहे. वर पा ह याूमाणे मिूतर् म्हणजे केवळ मुखच आहे. त डाचा चुंबनासाठी करावा असा चंब ू
केलेला आहे. मं दराच्या दि णेला महालआमी आिण तुळजाभवनीचे मं दर छोटे मं दर आहे. मागच्या 
बाजलूा ५० पायढया उत न गे यानंतर परशुरामाचे मं दर आहे. देवीच्या मानसपूजा भोगीपूजा व 
अलकंार पूजा अशा तीन ूकारच्या पूजा घात या जातात. जेवण झा यावर हःतमखुू ालन, 

ऽयोदशगणुी तांबूलदान झा यावर २५ पासनू ५०० पानांचा िवडा देवीच्या त डातील तांबूलूसाद 
म्हणनू घेतात. रेणकेुच्या िशखरावरच्या पूवकडे दोन तीन मलैांच्या सपाट वर द मं दर आहे. ितथे 
पादका आिणु  िशविलगं आहे. पारंपिरक मा यतेनुसार हे ौीद ूभूचें िनिाःथान आहे. या मं दरापासनू 
मलैभर अतंरावर सती अनुसयेचे मं दर असनू तेथे अनसयूा व द ाऽेय यांच्या मतू  व अऽीऋषींच्या 
पादका आहेतु . ितथे द ाऽयांचा ज म झाला असे सांगतात. २२-३५. 

परशुरामाची ूितज्ञापूितर्. 
या अनुभतूीने रामाचे शांतवन झाले. त्याचे िच  िःथर झालेले पाहन द ूभूनंी त्यालाू  

त्याच्या ूितजे्ञचे ःमरण क न दले. हे ौीद पुराणांत खालील ोकाने सांिगतले आहे. |ÉÉ½þÉÎ¶±É¹ªÉ 
|É¦ÉÚ ®úÉ¨ÉÆ IÉÊjÉªÉÉ\VÉÁvÉÉÌ¨ÉEòÉxÉÂ* ¨ÉÎSSÉnÆù¶ÉªÉÖiÉºi´ÉÆ iÉÖ ºÉJÉä ÊVÉ¹hÉÖ¦ÉÇÊ´É¹ªÉÊºÉ**४:८:६** द ूभूनंी रामाला 
ग याला लावून सांिगतले, “िमऽा ा धमर्िोह  िऽयांचा नाश कर. तूं माझा अंशच आहेस; त ू
न क च िवजयी होशील!” यावर ल ट केत महाराजांनी ग याशी लावले याचा गढू अथर् त्याला शि  
दली असा सांिगतला आहे. आिलगंनाच्या िनिम ाने द ूभूनंी रामांत शि सबंमण केले. ूभूचं्या 
आज्ञानुसाररामाने ूणीता नद त ःनान क न िविधपूवर्क सकं प केला आिण हातांत परशू घेऊन 
पृ वी िनः िऽय कर याच्या आप या मो हमेवर िनघाला. आप या िपत्याच्या वधाचा ूितशोध 
घे यासाठी केले या ूितजे्ञने त्याचे दय कठोर झाले होते. कुरु ेऽावर जाऊन त्याने सवर् िऽयांना 
आ ान दले आिण त्यांचा यु ांत सहंार आरंभला. श िव ेत िनपुण असलेले िऽयसु ा त्याच्यापढेु 
टकाव ध  शकले नाह त. कत्येक त्याच्या नसुत्या धाकानेच मरण पावले. त्याची गजर्ना ऐकूनच 
कत्येक ि यांचे गभर् पडले. अशी ूकारे एकवीस वेळां यु  क न पृ वीवर ल िऽय नामशेष क न 
टाकले. आप या ूितजे्ञूमाणे त्याने िऽयांच्या र ाने पांच तळ  भरली आिण त्या र ाने व डलांचे 
तपर्ण केले. ती तळ  ते हांपासनू ःयमतंपंचक या नांवाने ूिस  झाली. आजह  कुरु ेऽात त्यांचे 
दशर्न घेणाढयांचे क याण होते. अखेर परशुरामाचा बोध शांत झाला आिण आपली श े धुवून ठेवून 
द ूभूचं्या दशर्नाला परतला. ३६-४५.  
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रामाचा प ा ाप आिण पापपिरहारासाठी यज्ञ. 
द ूभूनंा नमःकार क न म्हणाला, “ूभो! केवळ आप या तेजानेच मी हा िऽयसहंार केला. 

मला ूितज्ञापूत चे समाधान िमळाले खरे! पण आतां मला मा या बोधाचा प ा ाप होतो आहे. या 
बोधाने माणसाचा िववेकच न  होतो. काय करावे आिण काय नाह  ाचे भानच रहात नाह . माझे 
आयर्त्व िवस न अनायार्सारखा- असःंकृत रानट  माणसासारखाच मी वागलो नाह  का? रागाच्या 
भरांत मी िऽयकुळाचाच सहंार केला. एका राजाच्या हत्येचे ूायि  म्हणनू िपताजींनी मला सपंूणर् 
तीथर्याऽा करायला लावली. आतां तर मी कती राजे मारले याची गणतीच नाह . हे पाप मी आतां 
कसे फेडंू? या महत्पापापासनू आतां आपणच माझे र ण क ं  शकतां. मी आप या शरण आलो 
आहे. आपण पिततपावन आहां. मा यावर कृपा करावी. ” ४७-५१. 

द ूभ ू त्याला म्हणाले, “अरे रामा! तू ा द  आिण उ म  राजांु चा सहंार क न साधूचें 
र ण केले आहेस. हे पाप तर मळु च नाह . धमार्चे सःंथापन केले आहेस. हे ई र  कायर् आहे. 
यासाठीच तुझा अवतार झाला आहे. याउ परह  तुला ाची एवढ च खंत वाटत असेल तर ौे  
ॄ ष ना बोलावून यथािविध यज्ञ कर. ाने तु या पापाचे ालनह  होईल, देवांॄा णांचा सतंोष 
होईल आिण तुझी क त ह  दगतं पसरेल. सवर् िऽयांचा पराभव क न तू समःत भमूडळाचा 
अिधपती झाला आहेस. यज्ञाच्या िनिम ाने हे सवर्ःव तू ॄा णांना क न टाक. ह  पृ वी कँयप 
ऋषींना समपर्ण कर. ा यज्ञाने तू अत्यंत पिवऽ होशील असे िनि त समज!”  ौीद गु ं ची आज्ञा 
िशरसा वं  मानून रामाने मर च्या द स ष ना तसेच इतरह  ौे  ऋषींना पाचारण केले. त्यांचे िशंय 
आिण ूिशंयह  आले. द ूभूनंा आचायर्पद  ःथापून यज्ञाला आरंभ केला. याच्या ःमरणाने 
कुठ याह  कमार्चे यूनत्व जाऊन ते पिरपूणर् होते ते भगवंतच आचायर् झा यावर यज्ञा उ म र तीने 
सपं न झाला यांत काय आ यर्? या या देवातांसाठी हिवभार्ग दले जात होते त्या त्या देवता 
सा ात येऊन तो तो हिवभार्ग ःवीकारत होत्या. रोजच षससाने पिरपूणर् अशा अ नाने सवर् ॄा णांना 
तृ  केले. िशवाय व े आिण भरपूर ि यह  परशुरामाने दान के न सवाना तु  केले. यज्ञाच्या 
सांगतेनंतर कँयप ऋषींचे िविधपूवर्क पूजन क न राजाने सवर् पृ वीचे त्यांना दान देऊन दि णेत 
िवपुल धन आिण र े दली. शेवट  द ूभूचें आचायर्पूजन क न त्यांनाह  अिमत ि य दि णेत 
दले. द ूभूनंी ते तेथे जमले या ॄा णात वाटन टाकलेू . भ ाने दलेले समुन म्हणजे फूल ( कंवा 
पान, फळ, जळ) यांनेच ूस न होऊन आवड ने ते ःवीकारणाढया भ भावन भगवंताला धनापे ा 
शु  मनाचीच (समुनाची) मातबर  अिधक आहे, (भ.गीता. ९:२६) हेच इथे ौीमहाराजांनी समुन या 
श दाच्या योजनेने सचुिवले आहे. ५२-६९. 

या सामू हक आनंदाच्या णी द ूभ ू रामाला उ ेशून म्हणाले, “तू एव या लहान वयांत 
धुरंधर जलुमी िऽयांचा एक याने पराभव केलास, सवाना सखुी केलेस आिण हा महान यज्ञह  
केलास. हा मोठाच पुरुषाथर् केला आहेस. हा अलौ कक पराबम नारायणािशवाय कोण क ं  शकेल? तू 
सा ात िवंणःुव प आहेस! खळांचा सहंार आिण साधूंचे र ण कर याची आपली वाह  पूणर् 
करायला तू अवतार घेतला आहेस. हे तुझे पावन चिरऽ जे गातील तेह  पिवऽ होतील. ” राम ह  
ःतुित ऐकून अितशय सकंोचला आिण नॆपणे उ रला, “यात माझे काह च कतृर्त्व नाह . हो 
आपलाच कृपाूसाद आहे. आपला अमोघ आशीवार्दच ा िवजयाच्या पाने ूकटला आहे.” हे त्या 
उभयतांचे बोलणे ऐकून उपिःथत मनुींनी त्यांचा जयजयकार केला आिण त्यांना वंदन क न 
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म्हणाले, “आपण दोघेह  महान आहांत. तुमची गित तुम्ह च जाणतां. ःथूल ीने तुम्ह  दोन दसतां 
पण त वतः तुम्ह  एकच आहां. लोकांच्या उ ारासाठी िविवध पे ध न अशा लीला तुम्ह  करतां. ” 
असे बोलनू आिण वारंवार त्या गरुुिशंयांना नमःकार क न सवर्जण परशुरामाची लोकपावक क ितर् 
वण त आपाप या घर  गेले. ७०-७९. 

िऽपुरारहःय. 
यानंतर रामाची आिण द ूभूचंी दाट मऽैी झाली. द ूभूनंी अितशय ूेमाने रामाला 

आप याजवळ राहवून घेतले. यज्ञदाना दकांच्या िनंकाम अनु ानाने रामाचे िच  शु  झाले आहे, 
त्याने शम-दम-ितित -उपरित-ौ ा-समाधान या ष सपं ीची जोड केली आहे, त्याचबरोबर तो 
िववेक, वैरा य आिण ममुु ा यांनी पिरप व झा याने तो आत्मज्ञानाचा अिधकार  झाला आहे हे 
जाणनू द ूभूनंी त्याला िऽपुरारहःयाचा उपदेश केला. तीन पुरे म्हणजे ःथूल, सआूम आिण कारण 
शर रे. ह  आपण पूव  पा ह याूमाणे य ीत आिण सम ीतह  असतात. य ीत ा तीन देहांचे 
अिभमानी िव  तैजस आिण ूाज्ञ, जामित, ःव न आिण सषुुि  या अवःथांचा अनुभव घेत 
असतात. हे सवर् या िचितश चे जणू ंतीन ूासाद आहेत. ह च िऽपुरा होय. हलाच ःवयंू काश 
रेणकुामाता असेह  म्हणतात. ह च ॄ ा-िवंण-ूमहेश या पांनी जगताच्या उत्प ी-िःथित-लयाचे 
कारण आहे. असे असनूह  ती असगं, उदासीन, िनगुर्ण, िनराकार, एकमेवा तीय आहे हेच गोपनीय 
असे उपिनषदांत ूितपादलेले रहःय आहे. याचे ौवण मनन आिण िन दध्यासन के यानेच जगिपी ू
ॅांतीचा िनरास होऊन सिच्चदानंदःव प आत्म्याचा सा ात्कार होतो. ८०-८२. 

यानंतर द ूभनूी आप या िमऽत्वाची वाह  देऊन रामाला िनरोप दला. आपले सतत िचंतन 
कर त तपाला जा याची आज्ञा केली. ‘तु यांत सबंमण केले तेज मी पुढे दाशरथी रामाचा अवतार 
घेईन त्या वेळ  शोषून घेईन. त्यानंतर हे वैवःवत मन◌वंतर सपेंपयत तू समिुतीरावर तप यार् ्
कर त रहा. पुढच्या साविणर्क मन◌तंरांत तुला महिषर्पद िमळे् ल आिण महाक पाच्या अतंी तू मु  
होशील.’ असा द ूभूचंा आशीवार्द घेऊन रामाने आणखी कांह  काळ त्यांच्या सेवेत राहन तेथून ू
ूयाण केले. ८३-८७. 

द ूभूचं्या आजे्ञनुसार एकवीस वेळां पृ वी िनः िऽय करणारा, याच्या नुसत्या नांवाने 
द ांच्या छातीत धडक  भु रायची तो महापराबमी परशुराम दि णेला समिुकांठी जाऊन तप क  
लागला. ितथेह  कांह  दिरि  ॄा ण त्याच्याकडे जाऊन दानाची याचना क ं  लागले. रामाने त्यांना 
समजावून सांिगतले क  सवर् पृ वी त्याने कँयपांना दली आहे आिण सवर् धना द ॄा णात वाटन ू
टाकले आहे. त्यावर त्यांनी त्याला िवचारले क  “सवर् पृ वी कँयपाला दली आहेस तर इथे कसा 
राहतोस. हा तर दले या दानाचा उपभोग होतो.”  ते हां त्यांचे म्हणणे पटन परशुरामाने बाणाने ू
समिुाला हटवून बारा कोस रंुद आिण चारशे कोस लांब क कणप ट  िनमार्ण केली. तीह  ॄा णानी 
मागनू घेतली. त्यानंतर ऽेतायुगांत दाशरथी रामाचा अवतार झाला. सीतेला ःवयंवरांत िजकूंन 
रामचंि िमिथलेहन अयोध्येला जातांना परशुरामाने त्यांना अडवून आप या िशवधनुंयाचा भगं ू
के याब ल जाब िवचारला. त्या वेळ  रामाने त्यांचे तेज आकषूर्न घेतले. त्यानंतर परशुराम 
िचपळणजवळ समिुात गु  राहन आजवर तप यार् कर त आहेू ू . भावी साविणर् नांवाच्या म वंतरांत 
तो महिषर् होणार आहे. ८८-९५. 
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रेणुकामाहात्म्य. 
अध्यायाच्या शेवट  रेणकेुचे माहात्म्य िवशद करणार  एक आणखी कथा सांिगतली आहे. 

पुरातन काळ  नारायणाकडून िमळाले या वेदांच्या योगाने पंचपवार् अिव ाच्या माध्यमांतून ॄ देवाने 
सृ ी रचली होता त्याच अिव ेच्या ूभावाने तो सवर् वेदच िवस न गेला. अथार्त त्या वेदांतील सृ ी ्
कर याचे ज्ञानह  त्याला आठवेना. खूप ूय  क नह  जे हां त्याचे ःमिृत परत आली नाह  ते हां 
िवधात्याने माहरला जाऊन एकवीरेची ःतुित केलीू , “हे वेदजननी गायऽी! वा यी ई र ! मा यावर 
ूसाद कर. मला सवर् वेदांची िवःमिृत झाली आहे. त्या सवाना पुन  मा या बु त ूकाश कर.” 
त्यावर रेणकुा मातेने त्याला “द ूभूनंा िवचार, ते तुला सवर् सांगतील” असे सांिगतले. ॄ देवांनी 
द ाकडे जाऊन त्याची ूाथर्ना केली. “सवर् ज्ञा यांत ौे  आिण सवर् देवांना वं  असणाढया द ाऽेया! 
सवाचा आधार असनूह  तुला माऽ आधाराची आवँयकता नाह . िऽगणुात्मक असनूह  तू िनगुर्ण 
आहेस. ूभो, मला वेदांचे त्यांच्या अगंास हत आिण उपिनषदांस हत िवःमरण झाले आहे. हे 
बुि ूकाशका, वणर्, माऽा आिण ःवरांस हत त्यांचे मला िन पण कर.” द ूभूनंी ॄ देवाला सांिगतले 
क , “पंचपवर् अिव ेने  मो हत झा याने तुला वेदांचे ःमरण होत नाह . सवर् वणाची ूकाशक आिण 
एकमेव अिध ान ह  वणार्त्मक माता रेणकुाच आहे. ह च िऽपुरसुदंर  सवर् वेदांची माता ॄ िपणी 
सािवऽी आहे. ह च एकमेव िचत्कला अस याने हला एकवीरा म्हणतात. ह च ऊर, क ठ, िशर, 
िज ा, दात, नाक आिण ओठ या आठ ःथानांतून ूकटणार  (+¹]õÉèºlÉÉxÉÉÊxÉ ´ÉhÉÉÇxÉÉ¨ÉÖ®ú& Eòh`ö& 

Ê¶É®úºiÉlÉÉ* ÊVÉ¼´ÉÉ¨ÉÚ±ÉÆ SÉ nùxiÉÉ¶SÉ xÉÉÊºÉEòÉä¹`öÉè SÉ iÉÉ±ÉÖ SÉ) वणर्माला आहे. तर ह  ॄ वाचक ॐकार हेच 
ितचे एकमेव ःव प आहे. यासाठीच ितला ॄ ःव िपणी म्हणतात. एकच असनू अनेक पांनी 
ूकटणाढया त्या एकवीरेचे ःमरण तूं कर म्हणजे तुझी हरवलेली वेदांची ःमिृत परत येईल. ” यावर 
ॄ देवांनी रेणकुामातेचे ःमरण केले. त्याबरोबत ती ःवय ंितथे ूकटली आिण ितच्या मखुांतून सवर् 
वेद आपाप या अगंोपांगासह आिण उपिनषदांसह बाहेर पडंू लागले. अशा र तीने ॄ देवाला वेदांची 
पुन  ूा ी झाली. हष त्फु ल िच ाने आिण ूस न मखुकमलाने ॄ देवांनी देवी एकवीरेची ःतुित 
आरंभली. 
¿Ò¦ÉÔvÉÔ& ¸ÉÒºi´É¨Éä´ÉèEòÉ ¸ÉrùÉ ¨ÉävÉÉ SÉ vÉÉ®úhÉÉ* |ÉYÉÉ i´É¨Éä´É UôxnùÉÆÊºÉ iÉ´ÉÉRÂóMÉÉxªÉä´É ´ÉÉRÂó¨ÉÊªÉ**38**  
º´É®ú´ÉhÉÉÇÎi¨ÉEäò%xÉxiÉä i´É¨Éè´ÉÉäRÂóEòÉ®ú°üÊ{ÉhÉÒ** BEò´ÉÒ®äú |ÉºÉÒnù i´ÉÆ ºÉnùÉ ¨Éä ºÉÊzÉvÉÉ ¦É´É**39** 
ल जा, भय, बुि , ौी, ौ ा, मेधा, धारणा आिण मेधा ह  तुझीच ःव पे आहेत. हे वा यी वेद हे 
तुझेच अवयव आहेत. हे ॐकारःव पी, असीम, ःवरवणार्त्मके एरवीरे मा यावर ूस न हो आिण 
तुझे साि नध्य मला िनत्य लाभो. याूकारे ःतुित कर त ॄ देव सत्यलोक ं परतले. ९५-९९. 

अशी ूभावशाली जगदंबा केवळ रेणरुाजाचा भाव पाहन त्याची क या झालीू . ती केवळ 
भि भावालाच आकळते. आजह  माहरांत िनवास क न ती आप या भ ांना सकंटांपासनू सोडवते ु
आिण त्यांचा उ ार करते. अनसयेूचे घर आिण द ाचा आौम यांच्या साि नध्यांत असणाढया  
रेणकुामं दराच्या नुसत्या दशर्नानेह  इ कामना पणूर् होतात. ितथे असले या का या आंवळ चे दशर्न 
करणारे पु यवंत पावन होतात. रेणकुादेवीचे दशर्न घेऊन तेथील माततृीथात िपंडदान के याने िपतर 
उ न जातात. चां र क नांवाच्या ऋषीचे िपतर भयानक नरकांत िपचत होते. त्याने माततृीथाला 
जाऊन िपंडदान के यावर त्यांना उ म गित ूा  झाली अशी कथा आहे. असे तात्काळ फळ देणारे 
ते तीथर् आहे. त्याचूमाणे तेथील प तीथर् आिण सवर्तीथर् नांवाची दोन तीथह  अत्यंत ूभावशाली 
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आहेत. क येिवषयीच्या कामवासनेने दिषत झाले या सयूर्नारायणाची या तीथाच्याू  सेवनानेच शिु  
झाली. अशा या पिवऽ ःथानींच अजुर्नाने योगाचा उपदेश क न त्याला मो ाचा लाभ क न दला 
होता. 

 
 

प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मथंाचा चोिवसावा अध्याय इथे पूणर् झाला. तो 
ौीगरुुचरणी समिपर्त असो.  
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बोधबोधबोधबोध द�माहा��याचाद�माहा��याचाद�माहा��याचाद�माहा��याचा. 
डॉडॉडॉडॉ. वासदेववासदेववासदेववासदेवुु ुु  �यंकटेश�यंकटेश�यंकटेश�यंकटेश देशमखदेशमखदेशमखदेशमखुुुु.1 

अ�यायअ�यायअ�यायअ�याय 22225555 वावावावा. 
{ÉÖjÉ iÉÉäÊSÉ ºÉÉÆMÉå Ê{ÉiªÉÉºÉÒ* MÉÉ±É´Éå +·É näù>ðxÉÒ @ñiÉv´ÉVÉÉºÉÒ* xÉä±ÉÉ ªÉYÉ®úIÉhÉÉºÉÒ* {ÉÉiÉÉ±ÉEäòiÉÚºÉÒ iÉÉä ´ÉävÉÒ**52** {ÉÖjÉ iÉÉäÊSÉ ºÉÉÆMÉå Ê{ÉiªÉÉºÉÒ* MÉÉ±É´Éå +·É näù>ðxÉÒ @ñiÉv´ÉVÉÉºÉÒ* xÉä±ÉÉ ªÉYÉ®úIÉhÉÉºÉÒ* {ÉÉiÉÉ±ÉEäòiÉÚºÉÒ iÉÉä ´ÉävÉÒ**52** {ÉÖjÉ iÉÉäÊSÉ ºÉÉÆMÉå Ê{ÉiªÉÉºÉÒ* MÉÉ±É´Éå +·É näù>ðxÉÒ @ñiÉv´ÉVÉÉºÉÒ* xÉä±ÉÉ ªÉYÉ®úIÉhÉÉºÉÒ* {ÉÉiÉÉ±ÉEäòiÉÚºÉÒ iÉÉä ´ÉävÉÒ**52** {ÉÖjÉ iÉÉäÊSÉ ºÉÉÆMÉå Ê{ÉiªÉÉºÉÒ* MÉÉ±É´Éå +·É näù>ðxÉÒ @ñiÉv´ÉVÉÉºÉÒ* xÉä±ÉÉ ªÉYÉ®úIÉhÉÉºÉÒ* {ÉÉiÉÉ±ÉEäòiÉÚºÉÒ iÉÉä ´ÉävÉÒ**52**     
iÉÉä iÉÒµÉ ¤ÉÉhÉÉºÉ½þ MÉä±ÉÉ {ÉÉiÉÉ³ýÓ* ®úÉVÉÉ ¨ÉÉMÉå SÉÉ±ÉiÉÉä iÉÒµÉ ¤ÉÉhÉÉºÉ½þ MÉä±ÉÉ {ÉÉiÉÉ³ýÓ* ®úÉVÉÉ ¨ÉÉMÉå SÉÉ±ÉiÉÉä iÉÒµÉ ¤ÉÉhÉÉºÉ½þ MÉä±ÉÉ {ÉÉiÉÉ³ýÓ* ®úÉVÉÉ ¨ÉÉMÉå SÉÉ±ÉiÉÉä iÉÒµÉ ¤ÉÉhÉÉºÉ½þ MÉä±ÉÉ {ÉÉiÉÉ³ýÓ* ®úÉVÉÉ ¨ÉÉMÉå SÉÉ±Éå iªÉÉ´Éä³ýÓ* iÉªÉÉ ¨ÉnùÉ±ÉºÉÉ ¦Éä]õ±ÉÒ* {ÉÆSÉÊ´ÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ ½äþ EòlÉÉ**53**å iªÉÉ´Éä³ýÓ* iÉªÉÉ ¨ÉnùÉ±ÉºÉÉ ¦Éä]õ±ÉÒ* {ÉÆSÉÊ´ÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ ½äþ EòlÉÉ**53**å iªÉÉ´Éä³ýÓ* iÉªÉÉ ¨ÉnùÉ±ÉºÉÉ ¦Éä]õ±ÉÒ* {ÉÆSÉÊ´ÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ ½äþ EòlÉÉ**53**å iªÉÉ´Éä³ýÓ* iÉªÉÉ ¨ÉnùÉ±ÉºÉÉ ¦Éä]õ±ÉÒ* {ÉÆSÉÊ´ÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ ½äþ EòlÉÉ**53**    

अलका��यानाचा उप#मअलका��यानाचा उप#मअलका��यानाचा उप#मअलका��यानाचा उप#म.... 
वेदधमा�म%न आप'या ()य *श+याला ु – द,पकाला पढे सांगं लागलेु ू . “अशा )कारे �या योग12 

प3ाने आप'या (प�याला द�च4र3ांतग�त कात�वीया�च ेआ�यान वु  �या7याच अनषंगाने रेणका आ:ण ु ु

परशराम यांची च4र3 ेसां;गतल,ु . तो पढे आप'या (प�याला �हणालाु , ‘बाबा, अज�नासारखाच आणखी ु

एक अलक�  नांवाचा स?ाट राजा द�)भंना शरण येऊन �यांचा *श+य झाला आ:ण �यां7या )सादान ेू
योगस?ाट झाला.’ हे ऐकन (प�याने मलालाू ु  आपण द�च4र3ा7या Dवणाला उ�सक अस'याच ेु

सां;गतले. %नग�ण %नराकार द�)भ सगण साकार मानवी देह धारण कEन आप'या साकार ु ू ु

(देहा*भमानी) भHांना %नराकार ((वदेह,) अवIथेला पKचवतात. अशा द�ल,लां7या Dवणाने तLी होत ृ
नाह, तर �या ऐकNयासाठP कान आ:ण मन अ;धकच तहानेले होतात. वQडलां7या या बोलNयाने 

सखावन मलाने �यांना अलका�च ेआ�यान सांगायला सRवात केल,ु ू ु ु . तेच मी आतां तला स(वIतर ु

सांगतो. ” १ – ७.  

गालवमनी7ंया यTाला असराचं े(वUनगालवमनी7ंया यTाला असराचं े(वUनगालवमनी7ंया यTाला असराचं े(वUनगालवमनी7ंया यTाला असराचं े(वUनु ुु ुु ुु ु .... 
श3िजत नांवाचा एक सोमवंशांतला राजा होताु . �याला भगवान शंकारां7या कपेने एक ृ

तेजIवी, पNयखाणीु , संदर आ:ण सWणी मलगा झालाु ुु . �याच े नांव �याने ऋत�वज असे ठेवले. 

यथाकाळ �याची मंज झा'यावर �याने सव� (वZांच ेअ�ययन उ�म )कारे केलेु . (वशषेतः धनवदांत ु \

�याचा कणी हात धEं शकत न�हताु . अ�यंत शर असन तो शरणागतांू ू च े र]ण कर,त असे. 

नी%तशा^ाचा �याने केवळ अ_यासच केला न�हता तर तो %न`ेने �याच ेपालन कर,त असे. गरज ू

लोकांना तो औदाया�ने साb कर,त असे. (वZा (ववादाय धनं मदाय शQHः परेशां प4रपीडनाय। 

खलIय साधो(व�पर,तमेतज Tानाय दानाय च र]णाय।। द2 )व�ी् ु ृ च े लोक (वZेन े वाद घालतात, 

f�याने माजतात आ:ण सामgया�न ेलोकांना 3ास देतात. याउलट ऋत�वजासारखे स�)व� लोक (वZा ृ
इतरांना *शकवतात, धनाने साb करतात आ:ण आप'या सामgया�चा उपयोग �यां7या र]णासाठP 

करतात. साहिजकच �याची कi%त� सव�3 पसरल, आ:ण श3िजताने �याला यवराज केलेु ु . यवराज ु

पदावर आEढ होऊनह, तो सवाjशी न?तेने आ:ण आदराने वागत असे. �या वेळी एक गालव नांवाच े

एक महान ऋ(ष नम�दातीर, आDम कEन रहात होत.े त े %नरंतर आप'या %न�यकमाjत आ:ण 

�यानधारणेत %नमkन असत. एकदां एक पव�काळ आला. अ;धक मास, सं#ांत, lहण इ�याmद 

nयो%तषशा^ाने प(व3 मानले'या या काळांत केले'या स�कमाjच े अ;धक फळ *मळत.े �हणन ू

गालवमनींनी Dpेने एका यTाला आरंभ केलाु . यTां7या अन`ानाने देवांची शQH वाढतेु . मानवांनी 

केले'या यTां7या ह(वभा�गावरच देवांची उपजी(वका असत.े यTांची उ�प(� qrदेवाने सव� मानवां7या 

बरोबरच केल, आहे (सहयTाः )जाः s+tवा..). �याची मानवांना आTा आहे कi, “या यTांच ेत�ह, ु

अन`ान करा �हणजे तमचा उ�कष� होईल आ:ण तम7या कामना परतीलु ु ु ु . bा यTां7या vारा त�ह, ु

देवांना )सwन करा �हणजे देवताह, तम7या अभीिxसतांची प%त� कEन त�हांला सख देतीलु ू ु ु .” 
                                                 
1
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(भगवWीता ३:१०-१२) देवांच े बळ वाढवणा|या यTांना, �यां7याशी वैर बाळगणा|या असरांचा ु

साहिजकच (वरोध असतो. �यामळे गालवमनीं7या यTाला �या काळांतला पाकालकेत नांु ु ू वाचा एक 

असर (वUन कर,त असेु . यT सEं होऊन �याचा धर आकाशांत mदसं लागला कi लगेच %तथे येऊन ु ू ू

तो महाकाय रा]स हाड,े मांस, रH इ�याmद अप(व3 पदाथ� �यांत टाकन यTाचा नास कर,त असेू . 

आपले यT अशा र,तीने नासतांना पाहन गालवमनींना दःख व चीड येईू ु ु . पण �याला �यांचा (वरोध 

करतां येत नसे. यTाची द,]ा घेतलेल, अस'याने �याला #ोध ~कवा mहसंा करतां येत न�हतीं . 

�यामळे ु सामgय� असनह, �या दै�याला शाप देतां येत न�हताू . तसे केले तर तपोभंग होऊन पापच 

वाtयाला येणार! अशा द(वधेत सांपड'याने म%न परमे�राची कRु णा भाकं लागलेू . ‘भगवंता, दयाळा! 

आपण भHांचा योग]ेम चाल(वतां असे आपले आ�ासन आहे. धम�पालन हे आपले qीद आहे. तर 

आपण आमची अशी उपे]ा कां करतां? दै�यांनी माझा छळ चाल(वला आहे. माझ ेयTयाग �यांनी 

बंद कEन टाकले आहेत. मा�या कमा�चा लोप होतो आहे. त�याु  भरंवशावरच आ�ह, हा यT 

आरं*भला आहे. आतां अ;धक पर,]ा पाहं नकाू . आम7या स�कमा�त (वUन करणा|या bा दै�यांचा 

त�ह, नाश कराु . आ�हाला %नराश कEं नका. ’ ८- २२.  

यTा7या र]णासाठP ऋत�वजाच ेआगमनयTा7या र]णासाठP ऋत�वजाच ेआगमनयTा7या र]णासाठP ऋत�वजाच ेआगमनयTा7या र]णासाठP ऋत�वजाच ेआगमन.... 
अशी गालवमनीं7या आत� )ाथ�नेला आकाशवाणीvारा ई�ु र, आ�ासन *मळाले. ते अभयवचन 

कानांवर पडते न पडते तKच आकाशांतन एक mद�यू  घोडा उतरला आ:ण आ�य�च~कत झाले'या 

गालवमनीं7या शजेार, उभा राmहलाु . पाठोपाठ �याला अशर,र, वाणीनेच परमे�राची आTा झाल,. 

‘मनेु ! हा घोडा घेऊन त�ह, श3िजत राजाकड ेजाु ु . �याचा प3ु  ऋत�वज bा घो�यावर बसन त�या ू ु

यTाला (वUन करणा|या असराला ठार कर,लु . मग त %नि�ंतपणे तझा यT पण� करू ु ू .’ गालवमनी ु

लगेच श3िजत राजा7या राजवा�यावर पोहKचलाु . राजाला �याने आपला प4रचय कEन mदला. 

आप'या यTाला पातालकेतचा होणारा उपfव तसेच आकाशवाू णीब�ल सांगन तो घोडा दाख(वलाू . 

�यानसार राजाला ऋत�वजाला आप'याबरोबर पाठवायची (वनं%त केल,ु . आप'या मागणीच ेसमथ�न 

करतांना �याने राजाला ]�3यधमा�ची जाणीव कEन mदलेल, आहे. ]त �हणजे दःुख �यापासन 3ाण ू

�हणजेच र]ण करणारा तो ]�3य हा अथ� �यान ेसां;गतला. राजाला मनींच े बोलणे पटले आ:ण ु

आप'या प3ावर असले'या ई�र, )सादाचा आनंदह, झालाु . �याने मलाला गालव मनींबरोबर ु ु

जाNयाची आTा mदल, आ:ण “�यां7यासारखे तपोधन ऋ(ष पाठPशी असतांना तला कसलेच भय नाह,ु . 

सव� lह अनकल असतील आ:ण त�याशी लढायची कु ुू ु णाचीह, mहमंत होणार नाह,,” अशी kवाह, 

mदल,. (प�याची आTा *शर, धारण कEन आ:ण आईवQडलांना वंदन कEन ऋत�वज �या mद�य 

अ�ावर Iवार झाला आ:ण �यां7याबरोबर �यां7या आDमांत येऊन दाखल झाला. %तथे पKचतांच 

�याने ऋषींना तो दै�य कठे आहे ते (वचारलेु . गालवमनींु नी �याला सां;गतले कi “मी आतां यTाला 

आरंभ करतो. यTाचा धर आकाशांत mदसं लागला कi तो असर लगेच येईलू ू ु . मग मी तला दाखु वन ू

देईन. पण सावध रहा. तो दै�य अ�यंत बलवान तर आहेच; पण �या7याकड ेअनेक माया आहेत. तो 

%नर%नराळी Eपे धारण कEं शकतो तसेच अनेक मायाजालांनी भल पाड ंशकतोू ू .“ �यावर ऋत�वज 

�हणाला, “ऋ(षवय�! आप'या दश�नान ेआ�ह, पावन झा'यान ेमला �या रा]साच ेभय वाटत नाह,. 

आप'या कपे7या )भावाने मी �याला सहज ठार कर,नृ . आप'या कपेच ेछ3 *शरावर असतांना ृ या 

यpांत तर आ�ह, (वजयी होऊंचु ; पण bा मानवी जीवनाचहे, साथ�क कEन उ�म गती )ाL कEं 

यांत संशय नाह,.” २३-४०. 
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राजप3ाकडन पातालकेतचा वेधराजप3ाकडन पातालकेतचा वेधराजप3ाकडन पातालकेतचा वेधराजप3ाकडन पातालकेतचा वेधू ूू ूू ूू ू .... 
राजप3ाकडन अशा र,तीन ेआ�Iत झा'यावर गालव ऋषींनी होमाचा संक'प कEन अkनीची ु ू

Iथापना केल,. लगेच आDमांतन धर बाहेर पडलाू ू  आ:ण तो पाहन तो असर रानडकरा7या ू ु ु Eपाने 

गरगरत %तथे आलाु ु . �याच ेमोठे सळे बाहेर आले होते आ:ण अगंावरच ेसगळे केस ताठ झाले होतेु . 

�याने आDमांत )वेश करतांच मनींनी राजप3ाला ु ु तो दाखवन mदला आ:ण �याचा संहार करायला ू

सां;गतले. mद�य घो�यावर आEढ झाले'या ऋत�वजाने आप'या बाणाने �या दै�याला वेधले. 

दै�या7या �दयांत तीर घसनह, तो मेला नाह,ु ू . जKवर आय+याची दोर, बळकट असते तKवर तीच ु

मम�Iथानांच ेर]ण करत.े �यामळे म�य दर राहतोु ू ूृ . हे एक मह�वाच ेरहIय इथे महाराजांनी जातां 

जातां सां;गतले आहे. आजह, आप'या पाहNयात अशा घटना येतात. छातीतन सळई आरपार ू

जाऊनह, माणस िजवंत राहतोू . डॉ�टरांनी सव� आशा सोडन mद'यावरह, रोगी उठन बसतोू ू . कधी 

कधी तर %तरडीवEनह, माणस उठतोू . )ार�धाने %नयत केलेले आय+य ह,च अशा घटनांची एकमेव ु

कारणमीमांसा ठरत.े ४१-४७. 

ऋत�वज आ:ण मदालसेची भेटऋत�वज आ:ण मदालसेची भेटऋत�वज आ:ण मदालसेची भेटऋत�वज आ:ण मदालसेची भेट.... 
तो मम� बाण लागलेला रानड�कर ु (असरु ) जीव वांचवन पळाला तो एका (ववरांत घसलाू ु . ती 

एक दाट अंधार, गहा होतीु . माणसाला %तथे वाट सांपडणे अश�य होत.े पण �या दैवी अ�ाने �या 

असराची पाठ सोडल, नाह,ु . ती गहा �हणजे पाताळाची वाटच होतीु . पाताळकेत %तथन पळन गेलाू ू ू . 

�याचा पाठलाग करणा|या ऋत�वजान ेपातालांत )वेश केला. �याला %तथे एक र�जQडत गगनचबंी ु

)ासाद mदसला. राजप3ाने घोडा एका बाजला बांधला आ:ण ु ू कतहलाने ु ू �याच े%नर,]ण कEं लागला. 

सोwयाची *शखरे, र�ाने मढवलेल, गोपरेु , र�मय पाय|या, इंfनीळा7या *भतंी, मो�याची तोरणे, 

)ासादा7या आंतबाहेर (ववध उपवने हे सव� अलौ~कक वैभव पाहन आ:ण सया�ची ~करणेह, िजथे ू ू

पKचत नाह,त %तथे हा Iवग�त'यु  )ासाद पाहन तो Iतं*भतच झालाू !  तेव�यांत %तथे एक देवतात'य ु

संदर यवती हातांत च�ड घेऊन एकट,च दारांत बसलेल, �याने पाmहल,ु ु ू . ऋत�वजाला पाहन ती ू
लगबगीने उठन िजना चढन माडीवर गेल,ू ू . राजकमारह, %त7या मागन वर गेलाु ू . �यान े �या 

तRणी7या क]ांत डोकावन पाmहले ते�हा �याला ती संदर, र�जQडत पलंगावर ;चतंामkन होऊन ू ु

बसलेल, mदसल,. इत�यांत �यांची �(2भेट झाल, आ:ण राजाला पाहतांच ती कwया एकदम मि7छ�त ू

होऊन पडल,. जवळच असले'या %त7या मै�3णीने %तला सांवरले. %तने अशा बेशp अवIथेत मान ु

टाकलेल, पाहन राजप3ाला वाईट वाटलेू ु . ‘मला पाहन ह, अशी एकाएकi %न�े2 होऊन मंचकावEन ू
कां पडल,?’ याच े आ�य� कर,त तो इकड े%तकड ेपाहं लागलाू . या वैभवसंपwन (वशाल महालांत या 

दोघीच तRणी आहेत. कोणी पRषमाणस बरोबर नाह,ु ू . ते�हा आपण इथे थांबणे योkय नाह, याची 

जाणीव होऊन तो %तथन मागे ~फरलाू . %तत�यांत ती तRणी सावध होऊन रड ंलागल, आ:ण राजाला ू

पाहन पwहा बेशp झाल,ू ु ु . ४८-६२.  

मदालसेच ेपव�व�मदालसेच ेपव�व�मदालसेच ेपव�व�मदालसेच ेपव�व�ूूूू ृृ ृृ .... 
तेव�यात %त7या सखीच ेल] राजाकड ेगेले. %तने �याची चौकशी केल,. “आपण कोण, कठन ु ू

आलां? इथे यNयाच ेकारण काय? आपण IवIथपणे बसा ना.” राजाला %तथे कोणी पRष नसतांना ु

(वDांती घेNयास थांबणे )सIत वाटले नाह,. �याने �या तRणीलाच )� (वचारायला सRवात केल,ु . 

“त�ह, दोघी कोण आहांु ? या %नज�न Iथळी कशा आ:ण कां आलां?” आतां शpीवर आले'या तRणीन ेु
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आप'या सोब%तणीला आपल, सव� हकiकत सांगNयास खणावलेु . पन� राजकमाराला पाहन उसासे ु ु ू
टाकiत ती बेसावध झाल,. %तला पलंगावर नीट झोपवन पं�याने वारा घाल,त ती ऋत�वजाशी बोलं ू ू

लागल,. “आप'यासार�या मनमोहक पRषाने अचानक इथे येऊन दश�न mद'याने ती )णय(व�ल ु

झाल, आहे. �यामळेच %तची शp हरपल, आहेु ु . (व�ावस ू गंधवा�च ेनांव आपण ऐकले असेलच. ह, 

लावNयाची खाण �याची कwया मदालसा आहे. केवळ ई�र, योजनेनेच आपल, व mहची भेट झाल, 

आहे. पातालकेत नांवा7या दै�याने mहला पळवन आणले आहेू ू . इथे येतांच तो %त7याशी समागम कEं 

पहात होता. %तने ‘आम7याकड ेलkन के'या*शवाय पRषाला Iपश� कर,त नाह,तु . तं कांह, अ%त)संग ू

केलास तर मी जीव देईन’ असे सांगन ती वेळ टाळल,ू . पातालकेतने लगेच दै�यगR श#ाचाू ु ु याjना 

बोलावन (ववाहाचा महत� (वचारलाू ु ू . उZांच 3योदशीचा महता�वर mह7याशी तो रा]स लkन करणार ु ू
आहे. पातालकेतशी लkन करNयापे]ा )ाण mदलेला बरा असा %तचा %नधा�र आहेू . काल तो दै�य कठे ु
बाहेर गेला ह, सं;ध साधन ती जीव Zायला %नघाल,ू . �या वेळी गोलोकांतन कामधेऩ इथे आल, ू ू

आ:ण %तने %तला )ाण�यागापासन पराव� केलेू ृ . ती �हणाल,, ‘मदालसे! उZांच एक राज�बडंा, ]�3य 

राजकमार येऊन �या रा]साला ठार करणार आहेु . तोच तला अनEप वर आहेु ु . �या7याशीच त लkन ू

कर. �यथ� आततायीपणे जीव टाकं नकोसू ! त�यावर,ल ु कRणेपायींच मी गोलोकांतन आले आहेू .’ 

असे बोलन ती कामधेन गL झाल,ू ू ु . %त7या भा~कताची आजच )चीती आल,. रानडकरा7या Eपांत'या ु

पातालकेत कणा7या तर, बाणाने (वp होऊन पाताळांत घसला आ:ण पाठोपाठ आपण इथे आलांू ुु . 

�याच वेळी मा�या मनाची खा3ी पटल, कi आपणच ते वीर आहांत. आपणच �या दै�याला जखमी 

केले आहे. आ�हांला या कmठण )संगी आशेचा ~करण दाख(वणारे आपण %नि�तच कणी देव ु
असणार! माझ ेनांव कंडलाु . मी एक ऋ(षकwया आहे. मी योगा_यास कर,त mहमालयांत राहत.े %तथे 

अनेक गंधव�कwया खेळायला येतात. �यांत'याच bा मदालसेशी माझ ेस�य झाले. हा रा]स mहला 

घेऊन आकाशमागा�ने जात असतां %त7या ~कका�या मा�या कानावर पड'यां . %तचा आवाज ओळखन ू

मी %तला साb करNया7या हेतन े �या दै�याला मलाह, बरोबर नेNयाची (वनं%त केल,ू . ‘ह, माझी 

िजवलग मै3ीण आहे. मा�या*शवाय mहला चनै पडणार नाह,,’ असे सांगन मी गयावया के'यावर तो ू

तयार झाला. या)माणे मी %त7यासह आले खर,. पण काय करावे कांह, कळत न�हत.े आतां आपल, 

भेट झाल, आ:ण मा�या येNयाच ेसाथ�क झाले असे वाटत.े आप'या दश�नाने मलाह, समाधान वाटत 

आहे. आतां आपण आपला प4रचय Zावा. ” ६३-९१. 

    

ऋत�वजाला मदाऋत�वजाला मदाऋत�वजाला मदाऋत�वजाला मदालसेशी (ववाह करNयाची कंडलेची (वनं%तलसेशी (ववाह करNयाची कंडलेची (वनं%तलसेशी (ववाह करNयाची कंडलेची (वनं%तलसेशी (ववाह करNयाची कंडलेची (वनं%तुुुु ....    
कंडले7या (वनंतीु नसारु  ऋत�वजाने आपला प4रचय mदला. “मी कोणी देव नाह, तर 

भलोकांतला राजा श3िजत याच े प3 असन �या7या आTेनेच मी गालव मनीं7या यTाच े र]ण ू ु ु ू ु

करNयासाठP �यां7या आDमांत आलो. %तथे रानडकरा7या Eु पांत आले'या एका दै�याला मी बाणान े

वेधले. पण तो पळाला. ऋषींची �याला ठार करNयाची आTा अस'याने �याचा पाठलाग कर,त मी 

इथे आलो ते�हां तमची भेट झाल,ु .” कंडला �हणाल,ु , “त�ह, nयाला ु (वp केले तो पातालकेत ू

नांवाचा द2 रा]स आहेु . आपला धाकटा भाऊ तालकेतू या7यासह तो इथे राहतो. लोकांना उपfव 

करणे हाच �यांचा उZोग! आ�ां त ेजर, तला *भऊन लपन बसले असले तर, लवकरच त�या हातीं ु ू ु

सांपडतील. आतां मी काय �हणते ते ऐक. ह, गंधव�कwया मदालसा %नम�ळ आहे. mहचा त�ह, ु
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Iवीकार करा. ह, तमचा लौ~कक वाढवीलु . अशी वध त�हांू ु ला अwय3 *मळणार नाह,. mहच े

तम7यावर मन जडले आहेु . तम7याशी (ववाह झाला तर ती Iवतःला धwय समजेलु . त�ह, ]�3य ु

आहांत. आप'या qीदाला अनसEन ु त�हांला शरण आले'या bा मदालसेशीु  लkन कEन mहच ेदःख ु

दर कराू . त�ह, मानव असनह, देवयोनीतल, ह, नवर, तमु ू ु चा मोठेपणा वाढवीलच. ह, कwया 

तम7यासार�या *सहंाचाच भाग आहेु . तो पातावकेतसार�या को'bाने पळवावा हे त�हांला शोभन ू ु ू

mदसणार नाह,. mहची ह, �यथा आप'याला %नवेदन केल, आहे. माझी आप'याला हात जोडन ू

(वनवणी आहे कiं mहचा अ�हेर कEं नका. एकदां मा�या bा सखीला आप'या Iवाधीन के'यावर मी 

मा�या तप�यला जायला मोकळी होईन\ . याउxपरह, त�ह, mहच ेपा:णlहण न कराल तर कामधेनच ेु ू

वचन खोटे पडले. दै�याशी (ववाह करNयाची वेळ आल, तर ह, न�कiच )ाण�याग कर,ल. हे 

ई�राचचे देणे समजन पदरांत Uयाू , नाह, �हणं नकाू , ” अशी )ाथ�ना कर,त �या कंडलेने ु
ऋत�वजाच ेपाय धरले. ९२-१०९. 

 

    
प.DीवासदेवानंदसरIवतीु  यां7या Dीद�माहा��य lथंाचा पंच(वसावा अ�याय इथे पण�ू  झाला. तो 

DीगRचरणीु  सम(प�त असो.  
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बोधबोधबोधबोध द�माहा��याचाद�माहा��याचाद�माहा��याचाद�माहा��याचा. 
डॉडॉडॉडॉ. वासदेववासदेववासदेववासदेवुु ुु  �यंकटेश�यंकटेश�यंकटेश�यंकटेश देशमखदेशमखदेशमखदेशमखुुुु.1 

अ�यायअ�यायअ�यायअ�याय 22226666 वावावावा. 
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ऋत�वजाशी मदालसेचा "ववाहऋत�वजाशी मदालसेचा "ववाहऋत�वजाशी मदालसेचा "ववाहऋत�वजाशी मदालसेचा "ववाह....    
द$पकाला वेदधमा& ग( पढे सांगत आहेतु ु . अशा +कारे कंडलेने खप "वनवणी क/नह$ ु ू

ऋत�वजाला मा1 ते पटेना. �याला मदालसा आवडल$ न�हती असे मळीच न�हतेु . तोह$ 3त4यावर 

मो5हत झाला होताच पण अशा र$तीन े 3त4याशी ल7न लावणे �या4या मनाला (चनेा. आप8या 

धमा&नसार देवाु -:ा;णां4या सा<ीने "व=धवत क>यादान के8या"वना 3तचा प?ी �हणन अगंीकार करणे ् ू

�याला यो7य वाटेना. मागे आपण शA अतंःकरण हे एक +माण अस8याच ेमनच ेमत पा5हले आहेु ू . 

�याच े हे उदाहरण आहे. ऋत�वज धम&शील होता. <E1यां4या संFकाराने �याच ेमन शA झाले होतेु . 

ऐं5Hय सखासाठJ धम&"व(A आचरण तो क/ं शकत न�हताु . �याने आप8या इं5Hयांवर "वजय Lमळ"वला 

होता. इथे दNयंत राजाला कOव मनीं4या आPमांत शकंतला 5दसल$ �याु ु ु  +संगाच ेकाल$दासाने केलेले 

वण&न आठवत.े शकंतलेला पाहतांच दNयंताच ेमन 3त4यावर जडलेु ु . �याच वेळी �या4या मनांत शंका 

उपिFथत झाल$ कR, ‘मी तर <E1य आहे आTण ह$ ऋ"षक>या! 5ह4याशी ल7न करणे हे धम&संमत 

नाह$.’ पण ता�काळच �या4या मनाने कौल 5दला कR, ‘Wया अथX माझ ेससंFकत <ा1 मन 5ह4याकड ेु ृ
आक"ष&त झाले आहे �या अथX ह$ 3निZतच <E1यक>या असल$ पा5हजे.’ आTण पढे �यानसारच ु ु

शकंतला ह$ "व[ाLम1ाची क>या अस8याचे समजन आलेु ू . हेह$ 3नम&ळ मना4या +ामाOयाचचे उदाहरण 

आहे. ऋत�वजाने आप8या मनांतील शंका कंडलेला बोलन दाख"वल$ु ू . कंडलेने �याला समजा"वOयाचा ु
+य? केला. ‘मदालसा गंधव&क>या आहे. 3तने गांधव&"ववाह केला 3तला तर कोण दोष देईल? त�हा ु

<E1यांतह$ Fवयंवराला मा>यता आहेच. दNयंताने शकंतलेशी गांधव&"ववाहच केला होताु ु .’ मा1 

ऋत�वजाच ेया यु]^वादान ेसमाधान झाले नाह$. ते�हां कंडलेने ल7नाला सा<ी �हणन आप8या ग/ंना ु ू ु

पाचारण करOयाचा पया&य सचवलाु . कंडलेच े ग( जर 3तथे आले आपण आनंदाने मदालसेशी "ववाह ु ु

क/ं, असे राजाने मा>य करतांच 3तने आप8या ग/ंच े�यान केलेु . �याबरोबर ते 3तथे आले. कंडु लेने 

�यांना सव& प_रिFथ3त सां=गतल$. ग/ंनी संमती 5दल$ आTण �बणालेु , “आ�ांच चांगला महत& आहेु ू . 

सगळे द` aह सहा�या आTण बारा�या Fथानांत आहेतु . तसेच शभ aह E1कोणलाभFथानांत आले ु

आहेत. सcमांतला शभ aह तेवढा नीचीचा आहेु . �यामळे कदा=चत दःख होईु ु ल. पण इतर उ4चीच ेशभ ु

aह �याच ेख=चत 3नवारण करतील.” असे बोलन ग/ंनी ू ु "ववाह"वषयक अ7नीची Fथापना क/न �या 

दोघांच ेयथा"व=ध ल7न लावन 5दलेू . १-१६.  

कंडलेच ेFवFथानी गमनकंडलेच ेFवFथानी गमनकंडलेच ेFवFथानी गमनकंडलेच ेFवFथानी गमनुुुु .... 
ऋत�वजाने पाTणaहण के8याने मदालसाला खप आनंद वाटलाू . कंडलेचे ग( �या नवदांप�याु ु ला 

आशीवा&द देऊन आप8या आPमाला 3नघन गेलेू . मदालसेने कंडलेला आLलगंन देऊन 3त4या"वषयी ु
कतgता �य^ केल$ृ . ती �हणाल$, “हे सखे, तhया उपकाराला खरेच तलना नाह$ु ु . मी तझी कशी ु
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उतराई होऊ? +�यपकाराची इ4छा धरणे �हणजे एका k`ीने उपकारक�या&वर तसा क5ठण ु +संग यावा 

असे =चतंणे आहे. ते�हां हा तझाु  उपकार माhयांतच िज/न जावो!” मा(3तराय जे�हां सीतामाईचा शोध 

लावन रामचHं+भंकड े आलेू ू , ते�हां �यांनी याच शlदांत आपल$ कतgता +कट केल$ होतीृ . कंडला ु
�हणाल$, “आज खरोखरच दयासागर परमा�मा +स>न झाला असे वाटत.े तला तhया पती4या Fवाधीन ु ु

के8याने माhया मनावरचे मोठेच ओझ ेउतरले. आतां मी समाधानाने तपाचरणाला जात.े आतां आप8या 

पतीची पा3तn�य धमा&ने सेवा क/न सखाने संसार कर एवढेच पनःप>हा ु ु ु सांगणे आहे. तझ ेआतां ु

चांगले 5दवस आले आहेत. काळजी क/ं नको,” असा धीर देऊन ती मदालसे4या गळां पडल$. मदालसा 

�हणाल$, “आईवडीलह$ दरावले असतांना तं माhयाबरोबर आल$स आTण माhया 5हताच ेर<ण केलेसु ू . 

त माझी खर$ मै1ीण आहेसू !” दोघीं4याह$ डोpयातन अP वाहं लागलेू ू ू . एकमेकRंच ेसां�वन कर$त �यांनी 

3नरोप घेतला. कंडला 5हमालयांत आपु 8या तपFथानी 3नघन गेल$ू . १७-२४. 

पातालकेतचा वधपातालकेतचा वधपातालकेतचा वधपातालकेतचा वधूूूू .... 
कंडलेचा 3नरोप घेऊन राजा प?ीसह घोsयावर Fवार होतो न होतो तtच पातालकेत आप8या ु ू

दै�यसेनेसह 3तथे येऊन ठेपला. �यान ेऋत�वजाला आuान 5दले, “अरे चोरा, मी घर$ नसतांना घसन त ु ू ू

माझ ेvीर? चो/न नेतोस काय? द`ाु , तला अजन माझा +ताप ठाऊक नाह$ु ू . देवा5दकांना नमवणारा मी 

दै�य आहे. तhयासारwया मानवाचा काय पाडु ? <णाधा&त तhया सव& कळाचा नाश क/न टाकRनु ु . ” 

ऋत�वज 3ततxयाच आवेशाने उ�रला, “चोर कणाला �हणतोसु ? पोटाला बाण लागतांच जीवा4या 

आकांताने कोण पळन ू गेला? गंधवा&ची ह$ क>या तच चोरल$स आTण 3नल&Wजपणे माhयावर आरोप ू

करतोस? yा मदालसेने माhयाशी देवा:ा;णां4या सा<ीने Fवे4छेने ल7न केले आहे. आतां तझ ेु कांह$ 

चालणार नाह$.” हे ऐकन तो रा<स आणखीनच चवताळन �हणालाू ू , “आतां मी तhयाशी यA क/नु ु च 

माझ ेvीर? परत Lमळवीन.” असे बोलन �याने आप8या सै>याला राजावर चालन जायची आgा केल$ू ू . 

ऋत�वजाने एकzयानेच �या सव& सै>यावर बाण सोडन �यांचा 3नःपात केलाू . बहतांशी असर ठार झालेु ु , 

{क�येक जखमी झाले आTण उरलेसरले जीव घेऊन पळन गेलेु ू . शवेट$ एका धारदार बाणाने �याने 

पाताळकेतला यमलोकाला पाठ"वलेू . अशा +कारे द`ांच ेदमन करOया4या आपु ला <ा1धम& +LसA कर$त 

राजा परत 3नघाला. पातालकेतचा भाऊ तालकेत जीव बचावन पळन जाऊन पाताळांत लपन बसलाू ू ू ूू . 

२४-३६. 

ऋत�वजाच ेऋत�वजाच ेऋत�वजाच ेऋत�वजाच ेआप8या राजधानीत पनरागमनआप8या राजधानीत पनरागमनआप8या राजधानीत पनरागमनआप8या राजधानीत पनरागमनुुुु .... 
राजप1 मदालसेला घऊन +ु थम गालवां4या आPमांत आला. 3तथे �याने गालवमनींना सव& व�ांत ु ृ

3नवेदन केला. आप8या यgांना "व}न करणारा दै�य ठार झा8याच ेऐकन �यांना अ3तशय आनंद झालाू . 

�यांनी नवदंपतीला भरभ/न आशीवा&द 5दले. “तhयामळे माझ ेयgयाग आतां 3न"व&}न पार पडतीलु ु . त ू

आतां 3निZंतपणे घर$ जा,” असा �याला अ�यंत Fनेहाने 3नरोप 5दला. ३७-३९. 

आपला मलगा दु̀  दै�याचा वध क/न परत येत आहे हे वत&मान समजतांच राजाचा आनंद 

गगनांत मावेना. �याने ऋत�वजा4या Fवागताची ज�यत तयार$ केल$. �याने संपण& शहराची सजावट ू

केल$ आTण सव& सै>य, मं1ीजन, मwय नाग_रक यां4यासह तो �याला वाजतगाजत सामोरा गेला. 

समारंभपव&कू , लोकां4या जयघोषांत �याला शहरांत आणन राजाने जाह$रपणे आप8या परा�मी मलाचे ू ु

कवलया[ असे नांव ठेवलेु . :ा;णांना द�<णा वाटल$, गांवात सवा�ना साखर वाटल$. सव& +जाजन 

आनंद$ झाले आTण राजप1ाची Fत3त क/ं लागलेु ु . ४०-४३. 
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राजवाsयात आ8यावर कवलया[ाने राजालाु  प?ीसह नमFकार केला आTण घडलेल$ सव& 

हकRकत सां=गतल$. आप8या प1ाने गंधव&क>येशी ल7न केले आTण देवलोकRची सन Lमळाल$ हे समजन ू ू

राजा हरखन गेलाू . ह$ अपव& घटना इतxया सहजच ू घडल$ yा भा7याच े �याला कौतक वाटलेु . 

यथावकाश मदालसेचा संसार मागX लागला. आप8या न�तेन,े सदाचरणान,े मनLमळाऊ Fवभावाने आTण 

पा3तn�याने 3तने सवा�ची मने िजंकन घेतल$ू . पती हाच परमे[र आहे असा भाव ठेवन ती �याची सेवा ू

अ"वPांत कर$त असे. �याचहे$ 3त4यावर िजवापाड +ेम होत.े 5दवसरा1 एकमेकांना न "वसंबणा�या 

च�वाकांची उपमाह$ तोकडी पडावी इतके 3नःसीम �यांच े+ेम होत.े ४४-४८. 

तालकेतच ेकपटतालकेतच ेकपटतालकेतच ेकपटतालकेतच ेकपटूूूू ----कारFथानकारFथानकारFथानकारFथान.... 
पातालकेतचा भाऊ तालकेत यAांत पळन गेलाू ू ु ू . ऋत�वजाशी समोरासमोर लढायची आपल$ श]^ 

नाह$ हे �या4या मनावर Eबबंले होत.े पण आप8या भावा4या वधाचा सड या ना �या +कारे उगवायचाच ू

असा �याचा 3नZय होता. एकदां कवलया[ Lशकार$4या 3नLम�ाने अरOयांत 3नघालेला पाहन �याने ु ू
आप8या आसर$ मायेने 3तथे एका तपोवनाची 3नLम&ती केल$ आTण Fवतः तपFवी वेषाने 3तथे आPमांत ु

�यान कर$त बसला. �या4या वाढले8या जटा, अंगावर4या भFमाच ेप�े, हातांत8या गोमखीत जपमाळु , 

नाLसकाa k`ी पाहन कणालाह$ �या4या"वषयी आदर वाटावाू ु . बाहे/न सफरचदंासारखे 5दसणारे कंवडळ 

(कड काकडीू ; bitter apple) आंतन जसे कड जहर आTण प_रणामी रेचक असते तसे �या तालकेतच ेबाy ू ू ू

साि�वक /प 5दसले तर$ �या4या अतंरांत मा1 कपट$ द`ावा भरलेला होताु . कवलया[ान ेजे�हां 3तथन ु ू
जातांना तो आPम पा5हला ते�हां �या4या मनांत सादर िजgासा 3नमा&ण झाल$. ते फलांनी बहरलेले 

व<ृ, Fव4छ झळझळ�या पाOयाच ेझरेु ु , वनांत परFपर वैर "वस/न शांतपणे संचरणार$ [ापदे यांव/न 

हा नxकRच कणा तपFवी मनींचा आPम असावा असे वाटन �यां4या दश&नासाठJ �याने आPमांत +वेश ु ु ू

केला. 3तथे तालकेत4या सtगाला तो संपण&पणे फसलाू ू . �याला आदराने नमFकार क/न राजा �हणाला, 

“महाराज! आप8या दश&नाने मी ध>य झालो! आप8या कपाk`ीने मी कताथ& झालोृ ृ . माझ ेजीवन सफळ 

झाले.” राजाला आशीवा&द देऊन तालकेतने �याची चौकशी केल$ू . �यावर कवलया[ाने आपण राजप1 ु ु

असन Lशकार$4या 3नLम�ाने वनांत 3नघा8याच ेू सां=गतले. ते�हां अनपे�<तपणे आपले दश&न झा8यान े

आपला अल�य लाभ झा8याच ेसां=गतले. �यावर तालकेत �हणालाू , “हे राजप1ाु , हे फार चांगले झाले. 

मी इथे एक यg स/ं केलाु  आहे. यgाची सव& LसAता झाल$ आहे. पण एक अडचण आहे. माhयाजवळ 

द�<णा �ायला पैसे नाह$त. द�<णे"वना केलेला यg शाvानसार तामस यg समजला जातो. 

("व=धह$नमस`ा>नं मं1ह$नमद�<णम। PAा"वर5हतं यgं तामसं प_रच<ते।। भृ ् .गीता.१७:१३. "व=धर5हत, 

अ>नदानाLशवाय, मं1ा"वना, द�<णेवांचन {कवा PAेLशवाय केले8या यgाला तामस मानतातू ं .).  ”  हे 

ऐकन ऋत�वजाने आपण वनांत Lशकार$साठJ आलो अस8याने बरोबर धन घेतले नाह$ तर$ राजधानीला ू
जाऊन आव�यक ते धन आणOयाची तयार$ दाख"वल$. �या मायावी रा<साचा हेत वेगळाच होताू . 

�याला पैसे नकोच होत.े ते�हां तो राजाला �हणाला, “ एवढे क` तला �ायची माझी इ4छाु  नाह$. 

आ�हा 3नरपे< तपF�यांना धनाची हांव काय कामची? मला कांह$ फार पैसे नको आहेत. तhया ु

गpयांत जी कंढ$ आहे तवे�याने माझ ेकाम भागेल. देत असलास तर बघ.” ऋत�वजाने "वचार केला, 

“या कंठJने जर म3नमहाराजांच े काय& होत असेल तर 3तच ेकाय मह�व आहेु ?” असा "वचार क/न 

�याने लगेच गpयांतील कंठJ काढन �या तालकेत4या हातावर ठेवल$ू ू . ४९-६८. 
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ऋत�वजा4या मरणा4या वातने मदालसेच ेआ�मदहनऋत�वजा4या मरणा4या वातने मदालसेच ेआ�मदहनऋत�वजा4या मरणा4या वातने मदालसेच ेआ�मदहनऋत�वजा4या मरणा4या वातने मदालसेच ेआ�मदहन���� .... 
कंठJ हFतगत झा8याबरोबर तालकेत लगेच उठला आTण राजाला �हणालाू , “मी जाऊन व(णाच े

दश&न क/न येतो. तtपय�त यgाच ेर<ण कर$त तंू येथेच थांब. मी लवकरच परत येईन.” �याला खराच 

ऋ"ष मानन Eबचारा ऋत�वज 3तथेच बसन रा5हलाू ू . तो द` रा<स तेथन 3नघाला थेट कवलया[ा4या ु ू ु
राजधानीत पtचला. राजासमोर जाऊन �याने आपण ऋत�वजाची बातमी आणल$ आहे अशी बतावणी 

क/न �याने मदालसेलाह$ बोलावन आणलेू . �या दोघांसमोर �याने दःखाच ेनाटक क/न "वलाप करायला ु

स(वात केल$ु . तो �यांना �हणाला, “ऋत�वज जंगलांत Lशकार$ला गेला हे पातालकेतचा भाऊ तालकेत ू ू

याला समजले. �याने राजप1ाला एकटेच गांठले आTण आप8या भावाचा सड घेOयासाठJ यAाच ेआuान ू ु

केले. दद�वाने कवलया[ु  यAांत मरण पावलाु . तालकेत 5द�य घोडा घेऊन पळन गेलाू ू . मी �या वळेी 

योगायोगाने 3तथन जात होतोू . अखेर4या घटका मोजणा�या राजाने मला जवळ बोलावले आTण आपल$ 

कंठJ मला देऊन ती आप8या +ेमाची सा< �हणन ू मदालसेला �ायला सां=गतल$. �यानंतर तो थोsयाच 

वेळांत मरण पावला. �याच े 3तथे वनांतच दहन क/न मी ताबडतोब इथे आलो. तम4या दःखांत मी ु ु

सहभागी आहे. माझ े काम झाले. मला आतां गेले पा5हजे.” असे बोलन ती कंठJ मदालसेला देऊन ू

तालकेत परत �याच वनांत 3नघन आलाू ू . ६८-७८. 

प1ा4या म�यची वाता& ऐकन राजा धाय मोकलन रड ं लागलाु ू ू ूृ ू . आप8या परा�मी मला4या ु

आठवणी काढत तो जLमनीवर डोके आपटन घेऊ लागलाू . मदालसेला तर जीवनच श>य झा8यासारखे ू
वाटले. �या4या आठवणी काढ$त ती Fफंदन Fफंदन रड लागल$ु ू ु ू ू . जळावेगpया मासोळीसारखी ती 

तळमळं लागल$ू . 3तची तडफड पाहन ती आतां +ाण�यागच करणार असे वाू ट लागलेू . ‘आपला +ाण"+य 

पतीच गे8यावर आतां हे /प, लावOय, संप�ी आTण राWय घेऊन काय करायच ेआहे? हे ह�ी, घोड,े 

सै>य काय कामाचे?’ पती4या सोबत केलेले राWय ते सा�ाWय, प1ासाठJ केलेले ते धम&राWयु , पण ते 

दोघेह$ नसतांना वांzयाला आलेले ते यमराWयच होय! पती"वर5हत वैध�याच े क` सोसOयापे<ा 

पतीबरोबर सहगमन करOयाने 3त>ह$ कळांचा उAार होऊन मी पतीसह परलोकांत आनंद पावेनु ,’ असा 

kढ संक8प क/न, ऋत�वजाची कंठJ हातांत घेऊन आTण �याचे /प �दयात सांठवीत मदासलेने 

अि7न+वेश केला. अशा +कारे पाहतां पाहतां मलगा आTण सन यांच े म�य पाहन श1िजत दःखाने ु ू ू ु ुृ ू
बेभान झाला. ‘बा8यावFथेत माता, यौवनांत प?ी आTण वाध&xयांत प1 यांचा =चर"वरह होOयासारखे ु

अ>य दःख नाह$ु . आतां हे दःखमय िजणे जगOयापे<ां मरणच प�करावेु ,’ असा "वचार कर$त तो Lशळेवर 

डोके आपटन +ाण देू Oया4या +य?ांत बेशA होऊन पडलाु , ७९-९०. 

ऋत�वजाच ेशोकाकल राजधानीत आगमनऋत�वजाच ेशोकाकल राजधानीत आगमनऋत�वजाच ेशोकाकल राजधानीत आगमनऋत�वजाच ेशोकाकल राजधानीत आगमनुुुु .... 
इकड े वनांत आले8या तालकेतने ऋत�वजाची +शंसा आरंLभल$ू . “राजप1ाु ! त खरोखर ध>य ू

आहेस. तhया औदाया&ला तलनाच नाह$ु ु . केवळ तhया मोठेपणाने माझ ेहे स�काय& LसAीला गेलेु . माझी 

इ4छा पण& झाल$ू , संक8प सफळ झाले! मला मोठेच समाधान वाटते आहे. हा आPम तझाच समजु . त ूं

{कतीह$ काळ राहं शकतोसू . मला �याचा आनदंच वाटेल.” राजाने उ�र 5दले, “महाराज, मी इकड े

एकटाच आलो अस8याने घर$ सगळे =चतंा करत असतील. इथे बराच वळेह$ गेला. आतां मला लवकर 

परतणे आव�यक आहे. आपण आgा �ावी.” अशा +कारे �या मायावी दै�याला नमFकार क/न तो 

भोळा राजा आप8या राजधानीकड े परतला. मागा�त अपशकन होऊं लागलेु . भारतीय Wयो3तषशाvांत 

अनेक अपशकनांच ेवण&न आले आहेु . यांना संFकतम�ये ृ ‘3नLम�’ असे नांव आहे. अज&न Pीकु ृ Nणाला 
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गीते4या प5ह8या अ�यायात �हणतो, “3नLम�ा3न च प�याLम "वपर$ता3न केशव। (अरे कNणाृ ! मला yा 

वेळी अनेक वाईट शकन होत आहेतु .” शकन हा शlद मwयतः प�यां�ारा होणा�या संकेतांसाठJ ु ु

वापरतात. इथे ऋत�वजाला घबडाच े घ�कार ऐकायला येत आहेतु ू . हा अशभ शकु ु न आहे. �यानतंर 

�याच े डावे अगं फडफड लागलेू , हे अशभ 3नLम� आहेु . असे अशभाच े संकेत होऊं लाग8याने ु

ऋत�वजा4या मनांत भय 3नमा&ण झाले आTण �याला आप8या "प�या4या <ेमा"वषयी =चतंा वाटं ू

लागल$. साहिजकच आपले वडील सख/प असावेत अशी +ाथ&ना कर$त तो "वचारशीलु  राजकमार 

परमे[राच े नामFमरण कर$त पढे जाऊं लागलाु . शहरांत +वेश करतांच सगळीकड े शकशकाट पाहन ु ु ू
�या4या मनांतील =चतंा अ=धकच वाढल$. शहरा4या मwय रF�यांवरह$ वद&ळ न�हतीु . आतां मा1 

कवलया[ाचा धीर सटलाु ु . डोpयांतन नकळतच अP वाहं लागलेू ू ू . कांह$ "वपर$त घड8याची �याची खा1ी 

पटल$. �याने धांवत धांवतच राजवाsयांत +वेश केला. �याला 3तथे हलक8लोळ ऐकायला आला. तो 

तडक व]डलांकड े गेला. �यांना सख/प पाहन �याला थोडा धीर आलाु ू . �याने �यां4या पायावर डोके 

ठेवले. आपला मलगा िजवंत आप8या समोर उभा पाहन राजाचा ु ू आप8या डोpयावर "व[ासच बसेना. हे 

Fव�न तर नाह$? कR आपला मलगा "पशाच होऊन आला अशा सं�मांत तो पडलाु . ‘भगवान शंकरांनीच 

माhया दखाने Hवन yाला परत पाठवला कायु ू ? {कवा �या तपFवी वेषांत8या मनीने आप8यां ु ला 

मला4या म�यची खोट$च बातमीु ूृ  सां=गतल$ नसेल? पण मग �या4याकड े ती कंठJ कशी आल$? हा 

खरोखरच कवलया[ असेल तर �या4या प?ी4या म�यची वाता& �याला कशी सांगावीु ृ ू ? �या4या मनावर 

काय प_रणाम होईल?’ अशा अनेक +�ांनी गtधळन गेले8या राजाला ू ऋत�वजाने "वचारले, “"पताजी, 

आपण असे दःखी कांु ? आप8या चहे�यावर एवढ$ =चतंा कां 5दसते आहे?” हळंहळं हा आपलाच मलगा ू ू

परतला आहे याची खा1ी पटन �यान े�याला घ� आLलगंन 5दलेू . तो �हणाला, “बाळा! तhया "वयोगान े

मला झालेले दःख आतां तला पाहन शांत झाले आहेु ु ू ....” yा राजा4या वाxयांत एक “पण ” अ�या�त 

अस8याच ेऋत�वजाला जाणवले आTण तो व]डलां4या पुढ$ल बोलOयाची वाट पाहं लागलाू . 
 

प.PीवासदेवानंदसरFवतीु  यां4या Pीद�माहा��य aथंाचा स�वीसावा अ�याय इथे पण&ू  झाला. तो 

Pीग(चरणीु  सम"प&त असो.  
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बोध द माहात्म्याचा. 
डॉ. वासदेुव यंकटेश देशमखु.1 

अध्याय 28 वा. 
iÉÉä xÉÞ{É ºjÉÒSªÉÉ Ê´É®ú½åþ* ¦ÉÉäMÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ ´ÉxÉÓ ®úÉ½äþ* +·ÉiÉ®ú xÉÉMÉ ºÉÖiÉºxÉä½åþ* xÉÉMÉ iÉiºxÉä½åþ nÖù&JÉÒ ½þÉäiÉÒ**56**  
nÖù&JÉÉº{Énù ºÉÖiÉ {ÉÉ½ÚþxÉÒ xÉÉMÉ* ºÉ®úº´ÉiÉÒ´É®åú ¨ÉMÉ* Ê¶É´ÉiÉÉä¹Éå ¨ÉnùÉ±ÉºÉä±ÉÉ +´ªÉÆMÉ* Ê¨É³ý´ÉÒ ½åþ ºÉkÉÉÊ´ÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**57** 

ऋतध्वजाची िवरि  आिण वनवास. 
गरुु वेदधमार् द पकाला पुढे सांगत आहेत. आपल्या िूय मलुाला पाहन राजाला आनंद वाटला ू

तर  त्याला मदालसेच्या आत्मदहनाची दःखद वातार् सांग याला तो धजेनाु . त्याला असा क ी पण 
मौन झालेला पाहन राजाने पुनःपुन्हा त्याच्या िखन्नतेचे कारण िवचारलेू . तो म्हणाला, “बाबा! तुमचा 
कुणी अपमान केला काय? तसे असेल तर त्याचा मी तत्काळ िशरच्छेद कर न याची खाऽी बाळगा. 
कंवा कुणा बंद वान अपराध्याची सटुका करायची असेल अथवा कुणाचे र ण करावयाचे असेल तर 
सांगा. मी लगेच तुमची इच्छआ पणूर् कर न. कुणा रंकाला ि य देऊन ौीमतं करायचे असेल कंवा 
कुणा द  धिनकाला लटु यचे असेल तर तसे तमु्ह  केवळ सांगायचा अवकाशु , मी लगेच अमंलांत 
आणीन. तुमच्या मनांत जे कांह  असेल ते मनमोकळेपणाने मला सांगा. मी ूित ेवर सांगतो क  
मी तडकाफडक  तुमचे ईि सत पूणर् कर न. अगद  मा या ूाणिूय मदालसेचा त्याग करायची जर  
आपण आ ा केली तर  मी यित्कंिचतसु ां अनमान न करतां ितला सोडून देईन.” मदालसेचे नांव 
कानांवर पडतांच राजाचा धईर सटुला. तो चमकून कुवलया ाकडे पाहन बोललाू , “ितचे कशाला नांव 
घेतोस बाबा! तुला कसे सांगू ंबाळा? तुझी प ी तु या मतृ्यूची वातार् ऐकून ितने ःवतःला जाळन ू
घेतले. मदालसे! हे काय केलेस? आपल्या पतीला सोडून कशी गेलीस?” असे म्हणनू तो राजा एखा ा 
मलुासारखा ढसढसा रडू लागला. कुवलया ा दःखु , आ यर् आिण संॅ म यांनी ःतंिभतच झाला. 
त्याने व डलांना सगळ  हक कत नीट सांगायची िवनंित केली. शऽुिजत राजाने आपले दःख आवर त ु
डोळे पुसत पुऽाला तो वनांत गेला असतांना एक जटाधार  तापसी आल्याचे आिण मो याने आबोश 
कर त, त्याची कंठी समोर ठेवून त्याच्या मरणाची वातार् कशी सांगतली, आिण ते ऐकतांच 
गधंवर्कन्या मदालसेने ती कंठी घेऊन आत्मदहन केले ती सवर् वातार् मलुाला सांिगतली. पुढे तो 
म्हणाला, “बाळा, हा कोण मनुी होता, ती तुझई कंठी त्याच्याकडे कझी आली ते कळत नाह . पण 
त्याच्यामळेुच हा सवर् अनथर् घडला. माझी िबचार  सनू यथर् जळन मेलीू !” राजपुऽाने आपल्याला 
वनांत तो मनुी कसा भेटला, त्याने दि णेच्या िनिम ाने आपली कंठी कशी घेतली आिण कावा 
साधला ते सांिगतले आिण म्हणाला, “हा न क च पातालकेतूचा भाऊ तालकेतू असला पा हजे. 
पातालकेतूच्या वधानंतर हा पळन गेलाू . त्या वेळ  मी त्याला सोडायला नको होते. पराबमी पुरुषाने 
शऽूंचा पुरता नाश केला पा हजे. अि न, कजर् आिण शऽू हे थोडेसु ां िशल्लक ठेवूं नयेत. ते 
कालांतराने विृ  पावून आपल्याच नाशाला कारणीभतू होतात ा वचनाची यथाथर्ता कळ यासाठी 
मा या ससंाराची राखरांगोळ  हावी लागली! िवरहा नीचे दाहक दःख मला आतां जन्मभर भोगावे ु
लागेल!” असे दःख क न त्या आपल्या ूाणिूय प ीच्या ऋणांतून उतराई हो यासाठी राजपुऽाने ु
यावज्जन्म कोणत्याह  दसढया ीशी सगं न कर याची ूित ा केलीु . (ÊSÉ®Æú Ê´É¨ÉÞ¶ªÉ ºÉÆEò±{ÉÆ Ê|ÉªÉÉxÉÞhªÉÉªÉ 
ºÉÉä%Eò®úÉäiÉÂ* <½þ VÉx¨ÉÊxÉ SÉÉ´ÉÇRÂóMÉÓ xÉ ¦ÉÉäIªÉä iÉÉÆ Ê´ÉxÉäiÉ®úÉ¨ÉÂ**38**) एकदां भरजर  शालीचे वैभव ज्याने भोगले 

                                                 
1 Email ID: Vasudeo@gmail.com 
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त्याला कांबळे कसे भावेल? त्यामळेु गधंवर्कन्येबरोबर ससंार केलेल्या कुवलया ाला इतर ि यांत 
रुचीच रा हली नाह . तो अत्यंत िवर  झाला. राजधानी सोडून वनांत जाऊन रा हला. १ - २१. 

ऋतध्वजाची नागपुऽांशी सख्य. 
कुवलया  असा वनांत रहात असतांना ितथे एकदां नागलोकांतून अ तर नागाचे पुऽ एकदां 

वेष पालटन फरत आलेू . त्यांनी वानूःथ मनुींचा वेष धारण केलेला होता. त्यामळेु त्यांना तपःवी 
मनुींचे पुऽ समजनू राजपुऽाने नमःकार केला. ते म्हणाले, “आम्ह  सहज मजेत खेळायला इथे आलो 
आह त. तुझी साि वक वृ ी पाहन आम्हांला तु याशी मऽैी करावीशी वाटतेू .” त्यावर राजकुमार 
उ रला, “ह  तर भा याची गो  आहे. आपल्यासारख्या साधूंच्या केवळ दशर्नानेच मी पावन झालो 
आहे. सत्सगंतीनेच पाप-ताप दर होतातू . (गंगा पापं शिशःतापं दैन्यं कल्पतरुःतथा। पापं तापं च 
दैन्यंच हरेच्लीगरुुदशर्नम।। ् गगंा पापाचा, चंि तापाचा आिण कल्पवृ  दैन्याचा नाश करतात; पण 
पाप, ताप आिण दािर य या ितन्ह ंचा नाश ौीगु ं च्या दशर्नाने होतो.) मो ाची मागर् सुकर होतो. 
आपल्याशी सख्य केल्याने आमच्या कुळाचाच उ ार होईल असा माझा ढ िव ास आहे. ” ते 
समवयःक आिण समानशील असल्याने त्यांची मऽैी झाली. राजपुऽ देवगरुु बहृःपतीसारखा बुि मान, 
देवराज इंिासारखा पराबमी आिण कामदेवासारखा सुदंर (¤ÉÖÊrùÊ´ÉGò¨É±ÉÉ´ÉhªÉèMÉÖÇ¯û¶ÉGòº¨É®úÉä{É¨É¨ÉÂ**) असल्याने 
त्यांच्यांत दाट ःनेह िनमार्ण झाला. ते नागपुऽ रोज राजपुऽाकडे येऊं लागले. त्याच्याबरोबर 
खेळ यांत, ग पागो ीत आिण थ टामःकर त त्यांचा वेळ आनंदांत जाऊं लागला. त्यांना 
एकमेकांवाचून चैन पडेनासे झाले. तर ह  राजकुमाराने आपल्या अतंःकरणांत सलणारे दःख त्यांना ु
सांिगतले नाह  आिण त्या नागपुऽांनीह  आपली खर  ओळख दली नाह . एके दवशीं राजपुऽाचे लाल 
झालेले डोळे पाहन नागकुमारांनी त्याची ःनेहाने थ टा करायला सरुुवात केलीू , “काय आज व हनींनी 
राऽ जागवली वाटते? त्यामळेुच तुझे डोळे लाल झालेले दसतायत!” त्यांचा हा िवनोद कुवलया ाच्या 
मनांतली दखढया नसीला लागला आिण दःख उचंबळन नेऽांतून वाहं लागलेु ु ू ू . तो म्हणाला, “हा िवषय 
सोडून बोला!” त्याची ह  अवःथा पाहन नागपुऽ कांवरेबावरे झालेू . त्यांनी आःथेने त्याला दःखाचे ु
कारण िवचारले. म्हणाले, “आम्ह  तुझे दःख वांटन घेतल नाह  तर आमच्या मऽैीचा काय उपयोगु ू . 
आपल्या सु दांना सांग याने दःख हलके होतेु . ते हा तू तु या दःखाचे कारण आम्हांला िनःसकंोच ु
सिवःतर सांग.” त्यावर राजकुमाराने आपली सवर् हक कत िवःताराने सांिगतली. त्याची ती करुण 
कहाणी ऐकून नागपुऽह  अत्यंत दःिखत झालेु . आपल्या िमऽाचे सांत्वन कसे करावे हेह  त्यांना 
कळेना. मकुा याने उठन गेलेू . आपल्या घर  गेल्यावरह  त्यांच्या मनांतून राजकुमाराच्या दःखाचा ु
िवचार जाईना. त्यांना खाणे-िपणे-झोपणे कांह च गोड लागेना. त्यांची ह  अवःथा त्यांचे वड ल 
अ तरांच्या ल ांत आली. ते हां त्यांनी त्याला आपली ह  िःथित एका िमऽाच्या दःखाने झाली ु
असल्याचे सांिगतले. ते हां अ तराने त्यांना िवचारले, “असे काय दःख तुमच्या िमऽाला झाले आहे ु
ते तर  सांगा. पाहं या कांह  त्याचा ूितकार आपल्याला करतां आला तरू ! तुमचा िमऽ आहे म्हणतां 
ना? मग िमऽाच्या दःखावर उपाय शोधायला हवाु .” नागपुऽा आपल्या व डलांना सांगू ं लागले. 
“आमचा िमऽ कुवलया  पृ वीवर ल शऽुिजत राजाचा पुऽ आहे. त्याचे ल न मदालसा नांवाच्या एका 
गधंवर्कुमार शी झाले होते. त्या गणुवान लाव यखनीवर त्याचे िजवापाड ूेम होते. एकदां राजपुऽ 
वनांत िशकार ला गेला असतांना एका कावेबाज दैत्याने त्याची कंठी हःतगर क न ती मदालसेला 
दाखवून ितला त्याच्या मतृ्यूची खोट च वातार् सांिगतली. ती वातार् ऐकतांच त्या साध्वीने अ नीत देह 
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समपर्ण केला. वनांतून परतल्यावर राजपुऽाला भयंकर घटना कळाली. तो दःखाने खचून गेलाु . 
यानंतर आपण कुठल्याह  ीसह सबंंध न ठेव याची घोर ूित ा त्याने केली. त्याला असा 
िवरहा नीत होरपळतांना पाहन आम्ह  बेचैन झालो आहोतू . सवर् इं ियांचा सतंोष झाल्यावरच आत्मा 
शांत होतो. त्यानंतरच िवषयांपासनू परत फ न आत्मिचंतनाला .यो य होतो. हे आमच्या िमऽाचे 
अकाली वैरा य िच ोभाचेच आिण पयार्यने अनथार्चेच कारण होणार नाह  का? (ºÉ´ÉæÎxpùªÉÊxÉvÉÉxÉÉi¨ÉÉ 
¦ÉÖHò¦ÉÉäMÉ& |É¶ÉÉ¨ªÉÊiÉ* iÉuùÉºÉxÉÉÎMxÉxÉÉ nùMvÉÉä xÉ¶ªÉiªÉä´ÉÉ´É¶ÉÉä%xªÉlÉÉ**47**). ा त्याच्या सकंटांतून त्याची सटुका 
कर याचा मागर् आम्हांला दसत नसल्याने आम्ह  अःवःथ झालो आहोत.” २२ - ४८. 

ऋतध्वजाच्या दःखपिरहारासाठी नागराज अ तराची ु सरःवतीची उपासना. 
हे आपल्या पुऽांचे भाषण ऐकून अ तराने त्यांना आ ासन दले क ,” मी हर ूय ाने 

तुमच्या िमऽाचे समाधान कर न आिण त्याच्या जीवनाचे हरपलेले सखु त्याला परत िमळवून देईन.” 

असे त्यांना वचन देऊन आपला भाऊ कंबल नागाला घेऊन अ तर हमालयांत ल तीथात 
(सरःवतीचे उगमःथान) जाऊन तप यला बसला. आहाराचे आिण इं ियांचे िनयमन क न, आसन-
ूाणायामा द योगसाधनानी मनाची एकामता साधून त्याने सरःवतीचे ध्यान आरंिभले. तो वेदजननी 
सरःवती देवीची ःतुित क ं  लागला. हे माते तुझी ःतुित बाळाच्या बोब या बोलासारखी आहे. 
ःतुतीचे साधन जी वाणी ती तूंच आहेस. समिुाचे पाणी समगुिालाच अ यर् म्हणनू दे यासारखे कंवा 
सयूार्ला द याने ओंवाळ यासारखे हे माझे ःतवन समज. सवर् बोलणे तु याच ूेरणेने घडते ते हां तंू 
जशी ूेरणा करशील तशीच तुझी ःतुित घडेल यांत काय सशंय?  हे वा देवते, तू भारती आिण 
सरःवती या नांवानी ूिस  आहेस. ा सवर् चराचर जगताचे तूच अिध ान आहेस. तु यावांचनू इथे 
कांह च नाह . मग हे माते, मी तर  तु यापे ां वेगळा कसा असेन? हे सवर् जीव र म्हणजे न र 
आहेत तर परमात्मा अ र म्हणजे अिवनाशी आहे. त्या दोन्ह पे ा ौे  आिण त्यांची सा ी तूं 
आहेस. पा यावर वायूच्या उपाधीने जसे बुडबुडे तसे तु या ःव पावर अिव ेच्या मायेने जीव 
उ वतात आिण लय पावतात. मायेच्या उपाधीने तु याच ःव पांत ई राचा आिवभार्व होतो. अशा 
र तीने जीव आिण ई र ह  तुझेच आिवंकार आहेत. तू ॐकारःव प आहेत. त्यांतील तीन माऽा 
स व, रज आिण तम या तीन गणुांच्या ोतक आहेस. तू माऽ या तीन गणुांची ःवािमनी िनिवर्कार 
अधर्माऽा आहेस. यागाच्या तीन सःंथा, पाकय , हिवयर्  आिण सोमय  ह  तुझीच अगंभतू आहेत. 
(औपासन, अ का, पावर्णौा  तसेच ौावण, अमहायण (मागर्शीषर्), चैऽ आिण आि न मासांच्या 
पौिणर्मांना करायचे य  हे सवर् िमळन सात पाकू सःंथा; अ न्य, अि नहोऽ, दशर् पणूर्मास, आमयण, 
चातुमार्ःय, य पशुबंध आिण सौऽामणी ा सात हिवसःंथा;  अि न ोम, अत्यि न, उ त्थ, षोडशी, 
वाजपेय, अितराऽ आिण आ ोयार्म ा सात सोमसःंथा िमळन होणारे ू २१ यागांचा ॄा णांच्या 
िनत्यकमार्त समावेश आहे.) तु यावांचून हे याग िस  होत नाह त. वणर् आिण अ रांनीच यवहार 
होतात आिण ा यवहारांतून भोग ूा  होतात. म्हणजेच तु यावांचून भोगांचीह  ू ी होत नाह . 
सयूर्चंिा द जगाला ूकाश देतात; पण त्यांना तूच ूकाशतेस. बु ची ूेरक असल्याने वेद, शा  
आिण सवर् िव ा यांची तूच दाऽी आहेस. या सवर् िव ाचे आ दकारण आिण तूंच आहेस. तूंच आम्हा 
सवाचा आधार आहेस. अशा ा तु या सवर् यापी ःव पाचा सा ात्कार त्यालाच होतो जो सवर् ऐ हक 
आिण पारलौ कक भोगांकडे पाठ तु या सेवेत ःवतःला वाहन घेतोू . असाच िववेक  पुरुष आपल्या 
अतंःकरणांत तुझे ते परमौे  ःव प पाहतात. ४९-६४. 
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वर ल ओं यातील सरःवतीचे ःतवन हे ौीद पुराणांतील सरःवतीःतोऽाचा अनुवादच आहे. हे 
मळू ःतोऽ अथर्पूणर् आिण ूासा दक आहे. ा ःतोऽाच्या पठणाने तोतरेपणा, अडखळत बोलणे 
इत्या द िज ेचे दोष तेच मितमां  यांचा पिरहार करते असे त्याचे फळ ौीःवामी महाराजांनी 
ःतोऽाच्या शवट  सांिगतले आहे. हे मळू ःतोऽ मराठी भावाथार्सह इतरऽ दले आहे. यानंतर एक 
छोटेसे गेय, भि रसपूणर् पद ौीःवामी महाराजांनी दले आहे.  

ती वा देवता सरःवती आम्हाला कल्याणकार  बुि  देवो. वेदसु ा िजची महती गातात तीच 
तू भारती आहेस. तू चैतन्य पाने सवर् बयांची ूेरक आहेस आिण वाणीच्या पाने सवाना 
बोलिवतेस. हे आई, ह  ःतुित ऐकून तू धावून ये आिण आमचे मां  दर क न आिण सन्मित देऊन ू
आमचा या भवसागरांतून उ ार कर. ६५-६७, 

सरःवतीकडन नागबंधंूना नादरहःयाची ूा ीू . 
अ तराची ःतुित ऐकून शारदा माता ूसन्न झाली आिण आपल्या सगणु ःव पांत त्या 

नागासमोर उभी रा हली. ती म्हणाली, “अ तरा, मी ूसन्न झाले. तलुा हवा तो वर मागनू घे!” 
ितच्या ूेरणेने नागाने डोळे उघडले. ते हां त्याला पांढढया कमळांत, हंसावर आ ढ झालेली, शुॅ 
व  नेसलेली, ेतांगी, चतुभुर्ज देवी दसली. ितने ितच्या चार हातांत वीणा, वरमिुा, दंड आिण 
माला धारण केल्या होत्या, नागाने ितला गायनकलेचा वर मागीतला. “आई, तू खरेच ूसन्न झाली 
असशील तर मला ा कंबलाला उ म गातां यावे. आम्हांला सगंीतकलेचे ान आिण ूावी य 
लाभावे. आम्हांला इतके गोड, सःुवर आिण रसाळ गाणे यावे क  त्या कोमलआलापांनी भगवान 
शंकरह  लु ध हावेत. आमच्या गायनाने ूसन्न होऊन उमारमणाने आम्हांला हवा असलेला वर 
ावा.” सरःवती मातेने त्यांना नादरहःय दले आिण आशीवार्द दला क , “तुम्ह  आपल्या उत्कृ , 
समुधुर रागदार ने नटराजाला ःत ध कराल आिण त्याची तुम्हांवर कृपा ी होईल. तुमचा ईि सत 
वर तुम्ह  लाभाल!” असा वर देऊन शारदा माता गु  झाली. ६८-७६. 

गायनाने ूसन्न शंकरांचे मदालसेच्या पुनरुत्प ीचे वरदान. 
ितथून कंबलाला घेऊन अ तर नाग कैलासपवर्तावर गेला. ितथल्या उपवनांत जाऊन त्या 

दोघां नागांनी गायनास आरंभ केला. अितशय गोड आिण कोमल आवाजांत, सरू ताल, लय 
इत्याद ंचा उ म मेळ बसवून, यो य काळ  यो य राग आिण रािगणी यांचे गायन ते क ं  लागले. 
त्या गायनाला त्यांनी वा ांचीह  साथ देऊन ते अिधकच मनोहर केले. त्या गायनांतून नऊह  रसांचा 
पिरपोष कर त गेल्याने त्या गा याने भगवान शंकरांच्या िच ाचा वेध घेतला. ूसन्न मनाने 
भोलेनाथ त्या उपवनात येऊन त्या नाग यांचे गाणे ऐकत डोलू ं लागले. त्या सगंीताची 
मनमोकळेपणाने वाहवा कर त सतंु  झालेले शंकर भगवान त्यांना म्हणाले, “अरे अ तरा! कती 
आकषर्क हे तुझे गाणे आहे? सवाना आकषर्णारा – हरणारा म्हणनू मला हर म्हणतात. त्या माझे 
मनसु ां तुम्ह  तुमच्या गायनाने खचून घेतले आहे!  माझे मन आनदंाने तुडंुबवले आहे. तुला पा हजे 
तो ईि सत वर मागनू घे! ” ह  िशवूभूचंी वाणी कानांवर पडतांच अ तराची गानसमाधी भगंली 
आिण त्या नागांनी डोळे उघडले ते हां नंद वर आ ढ झालेले िःमत करणारे शंकर त्यांच्या ीस 
पडले. त्यांच्या डा या बाजलूा पावर्तीमाता बसल्या होत्या. गजचमार्ने वेि लेले त्या कपूर्रगौर देहावर 
पांच मखेु शोभत होती. चंि, सयूर् आिण अि न यांचे तीन नेऽ ूकाशत होते. िन याशार ग यावर 
आिण सवागावर सपाची भषूण शोभत होती. त्यांच्या दहा भजुांत अभय मिुा, शूल, वळ, टंक, पाश, 
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अकुंश, ख ग, घंटा, डम  आिण अि न धारण केले होते. कपाळ ं चंि झळकत होता आिण मःतकावर 
गगंा वाहत होती. ा द य दशर्नाने दोघांचीह  दये भ न आली. अ साि वकभाव जागे झाले. 
भारावलेल्या अतंःकरणाने दंडवत घालनू अ तर म्हणाला, “मी जो वर मागणार आहे तो 
कुवलया ासाठी! त्याची प ी मदालसा हने दैत्यांच्या कपटामळेु आपला पित मरण पावला अशा 
ॅमाने आपला देह अ नीला समपर्ण केला. ती मदालसा ःव पाने, वयाने जशीच्या तशी माझी पुऽी 
हावी. ितचे सवर् दया, मा, शांित हे दैवी गणु, ितचे शील आिण ितचा ःवभाव पूव ूमाणेच 
रहावेत. ितला पूवर्जन्मीची ःमरण असावे. ती पितोता, ॄ ानी योिगनी असावी. ती योगमाता 
असावी. (ितचे पुऽह  ॄ ानी हावेत.). हे खपू दंकर आहेु ; पण ते इतरांना! भगवंता, आपल्याला 
मळु च क ठण नाह . हे मदनदहना, मला यापे ां वेगळा कोणताह  वर नको. ” हे अ तराचे बोलणे 
ऐकून सुू सन्न झालेले उमारमण म्हणाले, “हे नागराजा! अगद  तूं म्हणतोस तसेच होईल. मनांत 
यित्कंिचतह  शंका ठेवूं नकोस. तू घर  जाऊन आपल्या प ीसह यथािविध ौा  कर. त्यांतील (तीन 
िपंडापैक ) मधला िपंड तु या प ीला खायला दे. ितने मदालसेचे प मनांत आणनू हा िपंड खातांच 
ितच्या ासांतून ती साध्वी ूकटेल. ” एवढे बोलनू िशव परमात्मा अतंधार्न पावले. त्यांना मनोमन 
नमःकार क न दोघे भाऊ रसातलाला (नागलोक) परतले. ७७-९५. 

मदालसेचे पुनरुज्जीवन. 
आपल्या घर  येऊन अ तराने भगवान शंकरांच्या आ ेनुसार यथािविध ौा  केले. 

'{ÉÖjÉEòÉ¨É¶SÉäi{ÉixÉÒ ¨ÉvªÉ¨ÉÊ{ÉhbÆ÷ |ÉÉ¶xÉÒªÉÉiÉÂ’ या गृ सऽूांतील िवधानाूमाणे त्याच्या प ीने मदालसेचे प 
मनांत आणनू ौ ेने मधला िपंड भ ण केला. त्याबरोबर ितचे ासो वास वेगाने सु  झाले. आिण 
ितच्या एका उ वासाबरोबर एक तेजःपुंज गोलक बाहेर पडला. त्यांत त्या सआूम गो यांतह  
मदालसेच्या मदालसेची आकृित भासत होती. मळुांत अगं याएवढा असणारा तो गोळा बघता बघतां 
मोठा झाला आिण पूणार्कार ङबेहब मदालसेच्या पाने दसू ंलागलाु ू . रंग, प, आवाज तर मदालसेचे 
होतेच. पण ितची बुि , वृ ी आिण ःमिृत हेसु ा अगद  पूवर्वत आले. फ  आपण आपले शर र 
अ नीत िवसजर्न केल्याची आठवण माऽ ितला न हती. त्यापूव  ऐकलेली आपल्या ूाणिूय पतीच्या 
मतृ्यूची वातार् माऽ आ ांच ऐकल्यासारखी ितच्या मनांत ताजी झाली आिण ती उच्च ःवराने शोक 
क ं  लागली. “हे ूाणनाथ, आपण मला सोडून कसे हो गेला? असा मी काय अपराध केला म्हणनू 
एवढ  कठोर िश ा आपण मला करतां आहांत? दया करा आिण मला मा क न परतून या! मी 
आपल्या दशर्नासाठी कासावीस झाले आहे. आपण जर आतां आलां नाह त मी ह  कंठी घेऊन 
अ नीत ूवेश कर न.” असे म्हणनू ती नवजात मदालसा खरोखरच सहगमनाला िस  झाली. हे 
पाहन नागराज अ तराला मोठेच आ यर् वाटलेू . हची मागची सवर् ःमिृत जर  आली असली तर  
आपण केलेले आत्मदहन माऽ ितला आठवत नाह  हे ओळखून त्याने ितचे कसेबसे सांत्वन केले 
आिण ितला आपल्या प ीजवळ आपल्या अतंःपरुांत ठेवून ितचा सांभाळ केला.  

      
 

प.ौीवासदेुवानंदसरःवती यांच्या ौीद माहात्म्य मथंाचा स ािवसावा अध्याय इथे पूणर् झाला. तो 
ौीगरुुचरणी समिपर्त असो.  
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बोध द माहा याचा. 
डॉ. वासुदव यंकटश दशमुखे े े .१ 

अ याय 28 वा. 
xÉÞ{ÉÉ ¶Éä¹ÉÉxÉå {ÉÉiÉÉ³ýÓ +ÉhÉÚxÉ* º´É´ÉÞkÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÉÆMÉÚxÉ* näù ¨ÉnùÉ±ÉºÉÉ nùÉxÉ* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÂ ÊiÉ±ÉÉ {ÉÉ½ÚþxÉ xÉÞ{É ½þ¹Éæ**58**  
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ऋत वजाचे पातालगमन. 
वेदधम  गु  संदीपक िश याला पुढे सांगंू लागले.  अशा रीतीने मदालसेची  ा ती  क न घेत यावर  

अ तराने आप या  मुलांना  कुवलया ाला घेऊन ये यास सांिगतले. पण त्याला झा या गो टीची  वात   लागंू 
न द यासे ही सांिगतले.  अ तरालाही  राजपु ाच्या  भटेीची  ओढ  लागली होती. तसेच काळाची अनुकूलता 
पाहन मदालसा ू  त्याची त्याला अपर्ण करायलाही तो उत्सक होताचु .  विडलांच्या आ ेने त ेनागपु  नेहमीसारख े
तापसवेषाने  ऋतध्वजाकडे आले आिण त्याला हणाले, “आमच्या बाबांची आप याला भटे याची इच्छा आह.े 
आपण एकदां आमच्या आ माला भटे ावी. आपण जाऊन लगेच परत येऊं.  आतां अिजबात संकोच क  ं
नका.”  कुवलया ालाही त्यांची ही आपुलकीची िवनंती मा य करावीच लागली.  राजकुमार त्यांना हणाला, 
“िम ेमाची ल णेच अशी आहते.  आवडत्या गो टी दणे आिण घेणे े (ददाित ितगृ ाित),   मनांतले गुज 
सांगणे आिण िवचारणे (गु ं आ याित, पृच्छित) तसेच ने ाकडे खाणे आिण त्याला िखलवणे (भु े  भोजयत े
च एव) अशी सहा िम नेहाची ल णे आहते.  त्यानुसार मला आतां तुमच्याबरोबर आलेच पािहजे.”  ते लगेच 
िनघाले. गोमतीच्या िकना यावर आ याबरोबर ते राजपु ाला हाताने ध न नदीच्या पा यांत घेऊन चालले.  
त्यांच्या घराचा मागर् पा याच्या आंतून जातो याच ेऋतध्वजाला नवल वाटले. “ही तर वान थाची मुले आहते.  
ह ेपा यांत आप याला कां नेत आहते?”,  असा  त्याला पडला.  तो त्यांना हणाला, “आधी तु ही खरे कोण 
आहांत ते सांगा. तु ही कांही मनु य वाटत नाही. कांही न लपवतां इत्थभूंत सांगा तरच मी तुमच्याबरोबर येईन.” 
त्यावर थोडे हसंन त्या नागपु ांनी ू आपले व तकािद िच ांनी यु , म यांनी तेजाळलेले फणाधारी  
नाग व प कट क न त्याला सांिगतले, “पाताळांत कंबल नांवाचा नाग थोर िशवभ  आह.े तो शंकरावर 
मनःपूवर्क ेम करतो. त्याला सवर्ही योगांचे ान आह.े आ ही दोघे त्याचेच (खरे तर त्याचा भाऊ अ तराचे) 
पु  आह . तूं अिजबात भीित बाळगंू नकोस.  तुझी हकीकत ऐकून आमच्या िपताज नी तुला मो ा ेमाने  
बोलावले आह.े तुला आज त्यांचे दशर्न घडेल!” असे त्याला आ ासन दऊन त्यांनी  त्याला योगबळाने े
पाताळांत नेले आिण आप या िपत्यासमोर उभ ेकेले. १ - १४.  

कवलया  आिण मदालसा यांचे पनम लनु ु . 
पाताळाच्या  वैभवशाली स दय ने, संगीत आिण सगंधाने भारावले या वातावरणाने ु ऋतध्वज तिमत  

झाला. आपण वग तच आलो असे त्याला वाटले. त्याला घेऊन नागकुमार रत्नजिडत सो याच्या सहासनावर 
िवराजमान असले या, िद य व े, आभरणे आिण अलंकार पिरधान केले या अ तराकडे गेले. सव नी वंदन 
के यावर कुमारांनी कुवलया ाची आप या िपत्याशी पिरचय क न िदला.  राजाला खप आनंद वाटलाू . 
“आज माझी फार काळची इच्छा पूणर् झाली, ” असे हणून त्याने राजकुमाराला दढृ आ लगन िदले. वात्स याने 
त्याच्या म तकाचे अव ाहण केले आिण त्याला आयुरारो य, यश, संप ी आिण सख यांचा लाभ हावा असे ु
भरभ न आशीव द िदले.  ऋतध्वज त्याला हणाला, “मी आप या ा अपूवर् दशर्नाने ध य झालो आह!े  माझी 
ध यता य  करायला श द अपुरे पडतील. मा या िम यांनी मला पाताळांत आणून आप या चरणांचे दशर्न 
घडवन मला ू पावन केले आह!े मातीसाठी खणायले जावे आिण अमाप गु त धन लाभावे तसा हा योग आह!े  
मला िकती कृतकृत्य वाटते आह े ते बोलून दाखिवतां येणार नाही. ” अ तर हणाला, “मा या मुलांनी 
तु यािवषयी जे सांिगतले ते ऐकून मलाही तुला भटे याची अितशय उत्सकता लागून रािहली होतीु .  आतां तुला 

                                                 
१ Email ID: Vasudeo@gmail.com 



 २ 

पािह यावर त्यांनी  तुझे गुण थोडे कमीच वणर्न केले असे वाटते. तूं तर सवर्गुणसंप  आहसे!  ऋतध्वजा, तूं तुला 
हवा तो वर मागून घे. ” राजपु  उ रला, “महाराज, आप या कृपेने मा या विडलांच्या रा यात सवर् सखसंप ी ु
आह.े अशीच आपली कृपादृ टी असावी, माझ ेमन धम च्या माग वर थर असावे आिण विडलांची सेवा 
अखड घडावीं , हचे मागणे आह.े ” अ तर हणाला, “धा मक तर तूं आहसेच.  िपत्याची सेवाही तुझी आदशर्वत  
चालेलीच आह.े सगळे लोक तुला मानतात. तुला पािह याबरोबरच इथे आिण परलोकी  तुला यशच िमळणार 
आह ेयाचा िव ास वाटतो.  तू तुला मनापासन हवीशी वाटणारी एखादी गो ट सांगू . ती पुरिव याने मला खप ू  
आनंद वाटणार आह.े  ” ह ेनागाचे बोलणे ऐकून राजपु ाला साहिजकच मदालसेची आठवण आली. पण 
ितच्या ा तीची इच्छा कट करायला त्याला संकोच वाटला. तो कावराबावरा होऊन आप या िम ांकडे पाह ंू
लागला. ते विडलांना हणाले, “अहो बाबा! हा रा ंिदवस मदालसेच्या िवरहा न त होरपळत आह.े ितच्या 
अकाली मृत्यूनंतर दसुरे कांहीच त्याला आवडत नाही की हवेसे वाटत नाही.  ” त्यावर नाग हणाला, “मदालसा 
तर जळन मलीू े . राजाला हवी तर हबहब ितच्यासारखी  माु ूे येची भावली दाखवतां येईल! ” असे हणून 
नागराजाने आप या दास ना सांगून पुनज िवत मदालसेला समोर आण यास खणावलेु .  त्याने राजाला 
लांबूनच ितला पहायला सांिगतले.  मदालसेला पाहतांच राजाचा धीरच सटलाु .  “मदालसे, मा या ाणि ये!” 
असे हणत राजा ने ितच्याकडे धांव घेतली.  पण अ तर नागाने त्याला थांबवले. आिण हणाला, “असा भुलून 
जाऊं नकोस. ही मी मायेची ी केली आह.े  ती दु नच पहायची असते. तूं जवळ जाऊन ितला पशर् क  ं
पाहशील तर ती अदृ य होईल. अरे, तूं तर िववेकी  िवचारवंत आहसे.  असा कसा मायेला भुललास? माया 
तकलाद ूअसते, चचंल असते. तत्काळ नाहीशी होते.” पण राजावर त्याच्या सांग याचा कांहीच पिरणाम झाला 
नाही.  मदालसेच्या ओढीने तो कासावीस झाला. “मला सोडा. मा या िचरिवरिहत ि येला मी भटेायला आतुर 
आह.े मला अडवं नकाू , ” असे हणत वतःला सोडवन  ू “लाडके,” असे ितला संबोधीत राजा धाडकन िनपिचत 
होऊन घरणावर पडला. मग मा  अ तराने आणखी ताणले नाही. राजाला ध न उठवीत तो हणाला, 
“राजकुमारा, ही तुझी मदालसाच आह ेबरं कां. मी थोडी गंमत केली. भगवान शंकरांच्या कृपा सादाने ही 
आप याला परत िमळाली आह.े आतां तु ही दोघे सखाने संसार कराु .” असे बोलून नागाने त्या दपतीचे ं
पुनम लन करिवले. नागाने ऋतध्वजाला जग माता सर वती चा अनु ह आिण भगवान शंकराचा कृपा साद 
कसा झाला आिण मदालसेच्या पुनरु जीवनाचा आपला हतुे कसा सफळ झाला ते सांिगतले.  मग त्या 
नागराजाने मदालसेचे िविधपूवर्क क यादान केले. पु यखाणी अ तराने ऋतध्वजाला नागलोक ची अमु य 
रत्नाभरणे  आंदण िदली. अितशय ेमाने  त्या दोघांना नागलोकांत राहवन घेतलेू , त्यांना अमृतपान करिवले 
आिण मग थाटामाटाने त्यांची पाठवणी केली.  जातांना राजाने आपली कृत ता  य  केली. तो हणाला, 
“आप या ा उपकाराला त्युपकार असा कांही नाहीच. मा  याच े मरण मी आजीवन ठेवीनच. अ यथा मला 

हत्येपे ांही भयंकर असा कृत नतचेा दोष लागेल. थोडासाही कुणाचा उपकार िवसरणारा माणूस अधमच 
होय.” यानंतर कुवलया  अ तराला वंदन क न, आप या िद य अ ावर आ ढ होऊन सपत्नीक आप या 
नगरीला परत गेला.  १४-४१.  

कवलया ाचे मदालसेसह पनरागमनु ु . 
 आप या िम यांसह कुवलया  सपत्नीक नगराजवळ आ यावर त्याने आप या विडलांना िनरोप 

पाठिवला. हषर्िनभर्र होऊन राजा मु य नागिरकांसह लगोलग सामोरा आला. पु ाला पाहन त्याचा आनंद ू
दणुावला; पण त्याहीपे ां मदालसेला पाहन ू तो फारच आ यर्चिकत झाला. सगळे पौरजन पहातच रािहले. 
मदालसा जशी त्यांनी आधी पािहली होती  तशीच्या तशी सम  उभी पाहन त्यांचा आप या डो यांवर ू
िव ासच बसेना.  प,वय, आकार, वागणूक अगदी हुबहब तसेच िदसलेे ू . राजा हणाला, “बाळा!  माझी सन ू
तर जळाली. आतां ही इथे कशी आली? ही खरीच मदालसा आह ेकी कांही ितकृित केलेली आह?े तुला ही 
िमळाली तरी कोठे आिण कशी? ” ऋतध्वजाकडून हळहळ सवर् व  समज यावर तो त्याच्या गळां पडून ू ू ृ
रडायलाच लागला.  तो हणाला, “तू खरोखर ध य आहसे. िववाह केलास तो एका दवेक येशी. दववशा  ै
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ितचा मृत्यू झाला तरी पुनः ितलाच परत िमळवलीस! तुझी की त ित ही लोकांत गाजेल यांत शंका नाही. ” ा 
वातबरोबर नगरांत आनंदाची व नवलाची लहर पसरली आिण मदालसेचे दशर्न घे यास नगरवासीयांनी गद  
केली.  सगळे शहर सजिव यात आले. उंड झडे उभारले, र त्यांवर चदंनाचे  सडे शपले आिण नगा यांचा 
दणदणातांत नवागतांचे वागत कर यांत आले.  कुमािरकांनी राजा, मुलगा आिण सन यांच्यावर ला ा आिण ू
फुलांचा वष व केला. अशा समारंभाने वाजतगाजत राजकुमार मदालसेसह राजवा ात आला. त्याने सवर् 
अिभजनांना सत्कारपूवर्क िनरोप िदला. मग िपत्याला सा टांग नम कार क न आप या नाग िम ांचा पिरचय 
क न िदला. तो हणाला, “ ा नागकुमारांच्या औदाय नेच आप याला हा िदवस पहायला िमळतो आह.े मी 
मदालसेच्या िवरहाने याकुळ होऊन अर यांत रहात असतांना ांनी मा याशी स य केले. माझ ेदःुख जाणून 
ते आपला िपता अ तराच्या कानांवर घातले.  त्या महान नागाने िहमालयात जाऊन ती  तप यने थम माता 
सर वती आिण मग भगवान शंकर यांना स  क न घेतले. त्यांच्या वर सादाने माझी मदालसा परत आली.  
यांच्या विडलांनी ितच ेमला िविधपूवर्क थाटामाटाने क यादान केले.” श िजत राजाला ह ेसवर् ऐकून खप ु ू
आनंद झाला. शंकराची  सती  जशी  आपला िपता द ाने केले या य ांत जळनही पुन  पवर्तक या होऊन ू
ितने परत िशवाचीच पित पाने ा त क न घेतली  तशीच ही आपली पु यवती सन आह ेअू सा भाव त्याने 
य  केला.  ितच्या गंगाजळासमान पिव  चािर यामुळे आपले कुळ ध य  झाले असे त्याने बोलून दाखिवले.  
४२-६१. 

श िुज  राजाचा वान था म. 
अशा रीतीने श िजताच्या सखाचा ु ु घडा जणंू तुडंुब भरला. पण त्याने िवचार केला की आतां फार काळ 

पंचांत राहणे यो य नाही. आप या वाढत्या वयाने हा रा यभार चालिवणे आप याला वरचेवर कठीण होत 
आह ेआिण मानवी जीवनाचे खरे साथर्क आध्या त्मक साधनांतच आह े  असा िवचार क न तो कुवलया ाला 
हणाला, “पु ा! तू माझा िवन  आिण आ ाधारक औरस मुलगा आहसे. आतां ही रा याची धुरा तू 
सांभाळायला हवी आहसे. मी ा  धम ला अनुस न वान थ आ म वीका न  मो ाचे साधन करावे असे 
ठरिवले आह.े यांतच जीवनाचे साथर्क आह ेआिण तोच सखाचा खरा मागर् आहेु . या सांसािरक सखांचा मोह ु
मला सोडायलाच हवा.” असे मुलाला समजावन त्याने आप या दखतच त्याचा रा यािभषेक केला आिण मग ू े
समाधानाने  तो वनांत गेला. ितथे जाऊन त्याने स कडून साधन घेतले आिण आत्म ानाची ा ती क न ं
अंती  शा त मु  घेतली.  ६१-६६. 

मदालसेतील आंतिरक थ यंतर. 
कुवलया ाने धमरा य केलेर् . जेचे पु व  पालन केले. सवर् लोकही त्याच्या रा यात सखी अस याने ु

त्यांचे ेम आिण िन ठा त्याने संपादन केली.  मदालसा हबहब पूव सारखीच होऊन आली असे वर हटले ु ूे
असले तरी ितच्यात एक महत्त्वाचा, इतरांना सवर्साधारणपणे न कळणारा, असा बदल झाला होता. भगवान 
शंकरांच्या कृपा सादाने ितला आत्म ानाची  ा ती झाली होती.  ती आत्मिन ठ होती. हणजेच ितचा दहभाव े
पूणर्पणे नाश पावला होता. ती संसारात रम यासारखी भासली तरी तरी मनांतून ितची सवर् आस  नाश 
पावली होती.  पित ताधम चे उ म पालन ती करीत होती. पतीचे िच  सवर् कारे िरझवीतही होती. त्याला हवे 
तसे शरीरसखही ु  ती दत होतीे . सारांश, पत्नीची सवर् कतर् ये ती कसोशीने पार पाडत होती.  पण ितच ेमन मा  
अिल त होते. ‘तोही ने  पाह।े वणी ऐकतु आह।े परी  तिेथचा’सवर्था नोह।े नवल दख।।े ’ या माउल च्या 
ओंवी माणे ( ाने री  ५:४१) ितच ेसवर् शारीिरक व मानिसक यापार आत् याच्या अिध ठानानेच होत होते. 
त्यांचे कतृर्त्व ितला बाधत न हते. कुठलीच ि या ती आप या वैय क सखाु साठी करत न हती. लोकसं ह 
हाच एकमव उ े य ठेवन शा ाने घालून िदलेले कम ई राच्या ीतीसाठीच करत होतीे ू र् . ही संत-माहात् यांची 
अव था  इतरांना कळणे अश य आह.े साधू ओळखायला साधूच झाले पािहजे. अ यथा त्या संताची कृपा तरी 
झाली पािहजे तरच त्यांची थोडीफार ओळख पट शकतेू ं . ६७-६९.  
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मदालसेचे अंगाईगीत. 
यापुढील  १८ कडवी अंजनीगीत या छंदांत आहते.  ानी मदालसेने ऋतध्वज राजाची प राणी 

हणून संसार केला. िनसगर् माने ितला पु  झाला. ज मतःच रडणा या आप या मुलाचे शांतवन कर याच्या 
िनिम ाने ती साध्वी त्याला उपदश क  लागलाे ं .   

त या ा दरुव थेचे कारणु . 
“ज मांतरी तू स माग व न ढळलास. त्यामुळे चौ याऐंशी योन त िफर याचे ह ेक ट तु या वांटला े

आले.  ह ेतु याच कम चे फळ आह.े  तंू जर मनु यज मात असतांना दवाचे ध्यानपूजनािद केले असतेस तर त त े
लोखडाच्या ीला आ लगन द यासार या नरकयातना तुला भोगा या लाग या नसत्यां े .  ते हां अरे बाळा 
आतां तरी आप या मनाला आंवर घाल. िवर  व ीने िभ ेचेृ  अ  सेवन क न तप केले असतेस, नरकाची 
घाण तु या त ड   आली नसती.  यांच्या पाला तूं भुलला नसतास तर नरकांत आिण अ य योन त 
तुझ◌े्यावर डोळे फोडून घे याची पाळी आली नसती.  नरकवासानंतर पापकम च्या फल व प िविवध 
मानवेतर (ितयर् ) योनी त तू िफरलास. ितथे तुला मु ीचा मागर् कसा गंवसणार?  तो मागर् फ  मानव योन तच 
उपल ध होतो.  आतां हा दलुर्भ नरदह तुला िमळाला आहेे .  हा अशा यथर् रुदनांत घालवं नकोू . लट या ांतीला 
भुलून न जातां तुझा मागर् तूंच िवचाराने काढायचा आह.े  (उ रेदात्मानात्मानं नात्मानमवसादये -भ.गीता). 
७०-७६. 

आ माना मिववेक 
“तू जर ज ममरण पी संसारा च्या भयाने रडत असशील तर त्यांच्याशी तुझा कांहीच संबध नाही ह ें

ल ांत घे. ज म, वाढ, थित, पिरणाम, य आिण मृत्यू ह ेसहा िवकार या पा भौितक दहाचे आहतेे . तंू 
िन वकार, शु , बु , काल यातीत, आनंद व प आत्मा आहसे. “ 

¶ÉÖrùÉä%ºªÉEÆò xÉ iÉä xÉÉªÉÆ EòÎ±{ÉiÉ& {ÉÉ\SÉ¦ÉÉèÊiÉEò&*  
näù½þÉä%Ê{É iÉä ÁºÉRÂóMÉºªÉ EÖòiÉÉä ®úÉäÊnùÊ¹É ºÉx¦É´ÉÉxÉÂ**35:2**  
“मातचेे र  आिण िपत्याचे रेत यांच्या संयोगांतून िव ठामू ाच्या मुशीत आकारलेला  हा दह तूं कसा े

असशील? अ थमांसात्मक दहाशी अध्यासाने तादात् य पावन त्याचे संबधी े ू ं (माता,िपता, पत्नी, सत आिदु ) ह े
आपले मानतोस हा केवढा मूढपणा आह?े”  

Ê{ÉiÉäÊiÉ C´ÉÉÊ{É ¨ÉÉiÉäÊiÉ Ê|ÉªÉäÊiÉ SÉ iÉ´ÉäÊiÉ SÉ*  
¨É¨ÉäÊiÉ ¦ÉÉèÊiÉEäò¹´Éä¹ÉÖ ¨ÉÉ EÞòlÉÉ nÖù¨ÉÇËiÉ ºÉÖvÉÒ&**6** 

पंचकोशिनरसन. 
“त्या दहाला क पनेनेच ठेवलेले नांव तू आपले नांव समजतोसे . हाडामांसाच्या जुडीवर कातडीचे 

आवरण घातलेला ह े थूल शरीर हणजे “मी” अशी भूल तुला पडली आह.े पण तूं त्याहन ू िनराळा आहसे. 
कमि यांच्या ारां खाणे, िपणे, ास घेणे इत्यािद यापार करणारा हा अचेतन (जड) ाण ( ाणमय कोश) 
तु यापासन िभ  आहेू . ानि यांच्या आवडीिनवडीमागे सार या इत ततः धांवणा या ा चचंल मनापासनू  
(मनोमय कोश) तू सवर्था वेगळा आहसे. िन ल आहसे. ानि यांवर िनयं ण ठेवणारी, “मी  कत  आह े“ असा 
अिभमान बाळगणारी, सवर् ि यांचा िन य करणारी बु ीस ां ु (िव ानमय कोश) तु याहन  वेगळीच आहेू . 
पूवर्कम च्या  पिरपाकाने ा त होणा या सखभोगांनी ि य ु (आवडत्या िवषयाच्या दशर्नाने होणारा आंनंद), मोद 
( ा तीने होणारा आनंद)  आिण मोद (उपभोगाने होणारा आनंद) ह ेसवर् आनंद आनंदमय कोशाचे आहते.  तू 
तर वतःच िनखळ आनंद व प आहसे. ा पंचकोशात्मक तीन दहांचा े ( थूल, स म आिण कारणू ) तूं फ  
सा ी आहसे. पाहणारा आहसे.  त्या आनंद प, यापक, त्यगात् याचे ध्यान क न त्यांतच तू रमून रहा.  तसे न 
करतां िवषयभोगांच्या मागे लागलास तर जननमरणा ा रहाटगाड यांतच िफरत राहशील.”  ७७-८७.  
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त्या नवजात अजाण अभर्काला ती योगीमाता सतत  बोध क न त्याचा ैतभावाचे – आपण 
आत् याहन वेगळे आहोत अशा ांतीचेू , अत्यंत करुणेने, कळकळीने िनरसन करीत होती.  त्याचे ाणर ण  
हावे हणून तू त्याला दधूही पाजावयाची.  अंगाईगीताच्या  िनिम ाने त्याला िनखळ वेदांतच सांगत होती. 
ितच्या बोधश ीने त्या मुलाची आत्म यबु ी वाढीला लागत असेै .  मदालसा पु ाला हणाली,  “ माद पी 
मृत्यू तु याबरोबरच ज मला हणून तूं रडतोस का?” माद हणजे आत्मानुसंधानाकडे दलुर्  असे 
वेदांतशा ाचे ितपादन आह.े  कारण आत् याकडचे ल  ढळले की दहाचे तादात् य येतेे . हचे आत् याचे हनन 
होय. ती पुढे सांगते, “तुला या मादमृत्यूला िभ याचे कारण नाही. कारण मादाला कारण असणारे 
राग ेषािद मल तुझे नाहीतच हणून तूं शु  आहसे. तुला दःुख होईलच कसे? ा अशु  दहासाठी रड यात े
काय हशील? तो नािशवंत आह ेआिण एके िदवशी नाश पावणारच आह.े याच्या अिभमानाने तुला केवळ 
क टच होणार! तूं हणशील की ‘मी आईच्या पोटांतून ज म घेतला आिण आतां वाढतो आह.े अथ  मी 
दहपिर च्छ  आहेे . ते हां मला दःुख होणारच1’  ह ेखरे नाही. कारण या चराचर स टीचा तूंच बाप आहसेृ ; सवर् 
चतुदशभुवनात्मक ांड तु या पोटांत आहेर् . तूं कुणाचा मुलगा कसा होशील? दहािद संघाताच्या अिभमानाने े
तू बिहमुख होतोस ते हां ह े जग उत्प  झा यासारख वाटतेर् े . हणून तू तुझे मन अंतमुर्ख क न हळहळं  ू ू
आत्म व पांत थर केले की  ते जग िव न जाईल. मग शोकािद िवकारांना वावच राहणार नाही. तू 
हणशील,” हा दह वाढतोे , शीत, उ ण इत्याद च्या संवेदना ाला आहते, तसेच सख आिण दःुख यांना जाणतोु . 
मग तो जड कसा ?” ह ेत्याचे वाढणे ह ेअ पा याच्याच्या हणाने होते.” 

 ¦ÉÚiÉÉxªÉxªÉÉäxªÉºÉÆ¤ÉxvÉÆ |ÉÉ{ªÉÍrù ªÉÉÎxiÉ xÉ º´ÉiÉ&*  
´ÉÞÊrù½þÉxÉÒ xÉ iÉä%¨¤´ÉzÉnùÉxÉÉqäù½þÉä%ºªÉ ´ÉvÉÇiÉä**4** 
“एकावर एक िवटा रचत गे यास भत वाढत जाते. तसेच आहाराची भर पडत गेली की दह वाढतोे . 

आत्मा तर िन वकारच आह.े तो कधीच वाढत कवा घटत नाही. थडं, गरम इत्यािद संवेदना त्वचलेा होत नाहीत 
तर ितला यापणा या  चतै याला होतात. सखदखु ही मनाची वाटली तरी  ते अ ानच आहेु े . मनस ा अचेतनच ु
आह ेआिण चतै याचा संचार झा यावरच त्याला सखदःुखाची जाणीव होतेु .  ती ानश  ाचीच आह.े ह े
सुखदःुखही दहािदकांच्या अध्यासाने मोिहत झाले या जीवांना असतेे . जीवांचे सख िवषयांवर अवलंबून ु
असणारे पराधीन सख आहेु . णभुगुर आह.े  ानी पुरुष मा  य थपणे ापंिचक सखदःुखांु कडे पाहत 
अस याने त्याच्या िनत्य आनंदात फरक पडत नाही.”    

nÖù&JÉè& ºÉÆiÉ{ªÉiÉä ¨ÉÚføÉä Ê´ÉnùºiÉÉxªÉä´É EòÉÊxÉ Ê½þ*  
{É®úÉvÉÒxÉiÉªÉÉäilÉÆ EÆò iÉkÉÖSUÆô Ê´É®úºÉÆ IÉhÉÉiÉÂ**7** 
“सारांश ा दहाचा संग सोडे . पांच महाभूतांची ही हाडामांसाची गिलच्छ पडी हणजे मी ा भावनेचा 

(अहकंार) तसेच या दहाच्या संबिधतांिवषयीच्या ममत्वाचा त्याग करे ं . त्यांच्यामुळेच तू बरी-वाईट कम 
करतोस आिण संसारच ांत बांधला जातोस. आपले िनत्य शु , बु , िन वकार, आनंदमय व प ओळखन ू
त्याचेच ध्यान कर. मग हा अनथर्कारक म मशः िनरसेल. ा दलुर्भ नरदहाच ेसाथर्क होईले .”  

¶ÉÒVÉ¨ÉÉxÉÉä%jÉ näù½äþ¹ÉÖ µÉVÉälÉÉ xÉè´É ¨ÉÚføiÉÉ¨ÉÂ*  
+½ÆþiÉÉ¨É¨ÉiÉÉtÖilÉè& Eò¨ÉÇÊ¦É¤ÉÇvªÉºÉä%xªÉlÉÉ**5** 
 अशा कारे त्या ता ा बाळाला ती माता वरचेवर अंगाईगीतांतून उपदश करीत होतीे .  त्याच्या 

िच ाला ैताचा वाराही िशवं दत न हतीू े .  
ही कथा ी वामी महाराजांनी  माकर् डेय पुराणातून अनुवादलेली आह.े त्यांतील मदालसेच्या 

उपदशाचे खालील लोक वाचकांना उपयु  वाटतील हणून दत आहेे े . सवर्साधारण भावाथर् वर आलेलाच 
आह.े  

शु ोऽिस रे तात न तऽे त नाम।  कृतं िह ते क पनयाधुनैव।  
प ात्मकं दहिमद े ं  न तऽे त। नैवा य त्वं रोिदिष क य हतेोः।। 
न वा भवा  रोिदते वै वज मा।  श दोऽयमासा  महीशसनु । ू  
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िवक पमाना िविवधा गुणा ते-।ऽगुणा  भौताः  सकले येष।।ु  
भूतािन भूतःै पिरदबुलािन।  व  समाया त यथैह पंुसः।।र् ृ  
अ ा बुदानािदिभरैव क य। न तऽे त व नर् तेृ ऽ त हािनः।। 
त्वं क कं शीयर्माणेऽ म- । त म   दह े मूढतां मा जेथाः।े  
शुभाशुभःै कमिभदहमतर् े -। मदािद मूढैः क क त ेिपन ः।। 
तातेित िक नयेित िक -। द बित िक ियतिेत िक ।े  
ममित े िक  ममित िक ।  त्वं भूतसं ं  बह मानयेथाः।।े ु  
दःुखािन दःुखापगमाय भोगा ।  सखािन जानाित िवमूढचेताः।ु  
तानेव दःुखािन पुनः सखािन।  जानाित िव ानमूढचेताः।।ु  
हासोऽ थसंदशर्नमि मयु म-। मत्यु वलं यत्कलुषं वसायाः। 
कुचािद पीनं िपिशतं घनं त ।  थानं रतेः क नरकं न योिष ।। 
यानं ि तौ यानगत ंच दहो।  दहेे े ऽिप चा यः पुरुषो िनिव टः। 
ममत्वमू य  न तथा  यथा वे।  दहेे ऽितमा ं च िवमूढतैषा।। 
नवजात, अजाण अभर्काला राणीने वेदांताचा उपदश केला आिण त्या उपदशाने तो ानी झालाे े , ह े

आप याला आज असंभवनीय वाटणे वाभािवक आह.े पण यापूव  आपण गभर्गत ूणालाही केलेला उपदश े
सफल होतो ह ेपािहले आह.े पुराणांत िहर यक यपूची पत्नी कयाधू िहला नारदांनी केले या उपदशाचा ितच्या े
गभ तील ादावर भाव पडला; तसेच  ीकृ णानी च यूहाच्या भदेाची ि या सभ लेा सांिगतली ती ु
गभर् थ अिभम यूने आत्मसात केली  अशी उदाहरणे आहतेच.  पण आधुिनक िव ानालाही गभ व थेत 
‘बाहरेच्या’ गंधांची आवाजांची जाणीव होते. एवढेच न ह ेतर त्यांची  मृित ज मो र राहते. आईच्या पिह या 
तीन मिब यातील आहाराचा मुलाच्या आवडीिनवडीवर होणारा पिरणाम वै ािनक प तीने मा य केला आह.े 
या काळांत आईच्या आहारांत लसण कवा हिॅनला असतील तर पुढे मुलाला त्या पदाथ ची आवड असतेू . 
तसेच गभ शयांतील काळांत ऐकलेले संगीत त्याच्या ल ांत राहत ेआिण ते त्याला ि य होत ेअसेही  आढळले 
आह.े२ ह ेझाले सवर्साधारण जीवांचे. मदालसेसारखी महान योिगनी जर माता असेल तर ितचे पु ही तसेच 
अिधकारी  जीव असणार. ते हां त्यांना मातचे्या उपदशाने ान होणे न ीच श य आहेे . वेदांत गभ तच 

ान झाले या वामदवे ऋष चे वणर्न आह.े ते हां या आ यानावर अिव ास न दाखिवतां त्यािवषयी आपले 
मन हणशील ठेवायला हरकत नाही. 

प.प. ीवासदवानंदसर वतीु े  यांच्या ीद माहात् य ंथाचा अ ािवसावा अध्याय इथ े पूणर् झाला. तो 
ीगुरुचरणी सम पत असो.  

 

                                                 
२ Foetal learning . a bridge over birth, Minna Huotilainen, Ph.D., research fellow Collegium of 
Advanced Studies, University of Helsinki, Finland 
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��� �����	�� ��� ���
	� ����� ��� �� ����� �!�"���
  ह$%���� ���� �	���	 �� �
.  ����	� 
'	���	� (��� �� ��.  ������ ���� ��%��)����*
 +�,-�	� ����� �� ��. ����	
 .ह��	 �ह	 / ‘0�� ���  
'ह��’  ��� ��घ� ��������.  ����	� �2���3 ����� '�- �!�"��4�� �	��5�	� 0�/� ��	�� �� �� % %
'�- ������ 	��� ��6��� �� ��� *����% .  ��7���	
  ���� '	�� 8�9 �� ��. ������ ��! �� :�/ 	 
;��<=
� ह��
. ����	� �� ��ह��. ����� ����� ��� �>$?� ��@��. ‘ �ह�� '�
 	 ��������’	��� *��A��	� 
�
 ह��
 ����
’  ��� ����� �B	 '�- ��% �������� ����� ���- ��-
��  ������� �� '��� ह���  
ह�C� ��� ��@	 �� �D ���ह��/ . ” E-G.  

���������  
�!�". 
��6��� ����� ��*� H��� �����  ���4�� �	��� �I>���� ��� �������� *�� �����/ . �� 

'��J�	
 H���. ����-
 ��! ���	� ��K��� �L� घ���� ह���.  ����� ��M� ��3�  �ह	 ������ ��3�
 ��@ / / �
����
.  '�
 �	
 �=
� '�- ��N�� 'ह�� , '-ह
 �����-���$�
 �O 'हL. ��� �����	� 
'�� ����� ��� ����� '�- ��M� ��� H���� ? �=� P���	� �� 8���� 3 H���.  ����� ��!����� ह�� 
��<Q 8��2� ��
� ह���. '�� ����� Q�� �� J�	
 'ह� ह� ����� 	 ����� 'A��	� �� �3�3 �����/ . 
�� �! ��6��� ��! +,��I��R* �� J�	�4�� ��� 0/���� �� 'B� H���. ��� '���� ��A��	� ����� >
��ह��4�� ����� 0�	� 	�����. ����� �	 S�T5�	R* U – ��ह��Q  % ��- ��-��? �"�A����	 ���4�� /
����	� �����  ��� ��� �B	 ����� '���	R* �� ��  ���� 'V�% �� ���? ��� �ह��?���4�� �� �3 
�U ��@�O�	� �W �
����� �J�	 �/� ह���. ������ ���ह;� �;���� H3��� �� �
��W� �=������ �
����. ( ‘ह� ��� ��*
 �����
 H3�� Y �
 ह� Z�[ ��2�� �[QY �� � �
��� �� ���� Y �ह�=�=
YY 
J�	�\�
 E]:^YY’ ). ��6����� �� ���������`�� 'C�� ��� �ह��� '�- �	���� (�= ��0�� ह���� . 
a-Eb. 

����ह� #$�  �% 
���� &'��( � . 
�������� S��c�����	� �	< ���� ����.  ��	� '-Q
 ��� �!��	��� �"� ����. ����	� ����� 

S���	� ����� 	��� ���ह ��� *����� � . �	V ������ ���� ह���
. ���� �� ����\ ����� '�- ���ह
 	 
������ �	घ/	 ����.  ��� ��3��� (��/	 ������	� ���4��ह
 ��	��� ��������� (�= �������� �[��� � �
�� �
. “ह� ह�M��4�� Q������ (� �� ����� , 	�K��4�� �����	
 �*��*��-
 �������� , �9�	� P����� =�
� 
�� d��-���7���	
 ����  ����� ����  ��M/ � 	��� ?ह-/	 ���M
	� ����� 'ह�. (¨ÉÉÆºÉÉÎºlÉ®úHò´ÉËrù»É-
´É\SÉxÉÉlÉÈ i´ÉMÉÉ´ÉÞiÉ¨ÉÂ **)*.��.+,�-�.� 36**)  0./.�. =�������e	
ह
 =�f���
�  ��	R��ह����  
'¤ÉÉÁä%ÎºlÉºxÉÉªÉÖ̈ ÉVVÉÉ{É±É¯ûÊvÉ®ú´ÉºÉÉSÉ¨ÉÇ̈ ÉänùÉäªÉÖMÉxiÉÌ´Éh¨ÉÚjÉ¶±Éä¹¨É{ÉÚhÉÈ º´É{É®ú´É{ÉÖ®ú½þÉä'���� �-%	 �� �� 'ह�. 
TI��हg
�� �ह������	
 ��� ह� =�
���
 ��-�
 0;�, ��R*� '�- �
@� ���4���� ह��� ��� �������� 
'ह�.  ���/!�	� 0����� ह� =�
�  ;�0���<� ���! 'ह�. ;��<4�� =�
���� ह� ��3���-� ;�B h���� 
��-��� ����� �>��i����*
 ���7�� ���-��
 ��� '�f����? �� �ह� � �� ���ह
 �� A�� ��! ����� ��� 
	�ह
.  �=� j� �ह��� �
-� �	�� �ह����	� (�
� 0��/	 ��k	 �/� घ�k�  	���� .  �/� ह� �ह ह�k� � =�� �
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	�ह
�. ���� ह� ��H� ह�� 	�ह
.  ह� ;2/� �ह� , ह
 �ह� l��m��, ह� �� S�-, �	, ��TW, �ह����  ��3�  ��n�� 
;�B�ह	 / – '�?��ह	 �0o 'ह��/ . �	��� 'ह��. �/� ���	� �ह���. ह� ��H� �ह� , ह
 ��H
 l��m��, ह� ��H� 
�	, ��TW ��� ����� �B =����� . �/� ����� mR@� – �ह-��� 'ह��. ?ह-��� ���4��ह	 ���3� 'ह��/ . �/� 
��e	� S��=-��� ��h����;�B '��� 'ह��.   �/� 	 �"���� '�� 'ह��, 	 ���=
�, ��-� ह�=
�, 
	 O� ��=
�,	 	R@ ह�=
�. j� ��% �������	
 �;UR@ ��� �	p���� '��� ह�� ��H� Q�� ;�B 'ह�.  
�� �ह�4�� �����	� ��-��� ��� � %, 'q� ��
 ���� ��� �=��
�? ���� 	� ���� 'ह� 	� ���. �/� ;�0���<� 
'	��B, �QB 'ह��� . �� �Q���*
 ���� �	
�
 ��� '�f����� ? ह�� �/� �	�=
 �	V� ��. ���� 
h���� ����! QM 	�ह
 ��� �Q� �Q ��3� �� � � . �����*
 ���� ��h���
 ��� 	�ह
.  �/ ��% 
��������	��W� /h� 'ह��� � . �/ ��� ��, �TI�
� 'ह��. ���� ;���, ����
� �� �����
� 0�� 
	�ह
�. '��� ह�� ��H� ��� 'ह�. �� S�D� ��)����*
 ���� �!��
 ��� 	�ह
. �!��������3�  �Q ह��� ह� �
r� �	���/	 ���/	 @��. �Uह���)�� (�	$���� (s:s:tt) j�� ����?���� J�	 S�D� ��)��4�� l4u�	� 
/�v4�� ��$��	w	� ��"��� घ����. ����
�
 l4u� ��M�
. �� ?ह-���, “����
 घ�k	 '?ह��� ��� 
������ 'ह�? ����4����	 	 '?ह���� ह� '��� S�D� ह�C� 	 ह� ���/ !”  �!>$-�, ��5>$-� '�- 
���> $-� j���� ���� �B	 �� �0O���
 H���.  ह� q�R* ����������� �/� �	��� �U� ��.  �� ���� ��A��ह
 
'�������
 '�f���� 	�ह
. �/�� ��q�R* '������ 'ह�� ह� P��	 ��� ��
� �ह�. ह�� ��H� ��%. ”   
�=� S����  ���4��=
 ����� �B	 ������	� �����ह
 J�	
 �� ��. �� �!ह
 '���	R* ह�k	 0/�
�� M/	 
��ह� �����/ . l����	� ����� � –�M, 'ह� ��� ��@ �����/ � . Es-tx. 

�0���"�� #$�1 . 
��������	� ������ �	V ����� H��
 '�- ��	� '-Q
 ��� ������ �"� ����.  �
 ���� 

������� ���� �� �� ���� ��2� '��. ���	� h����$��	� ������� '�- �������, “'��� j��� .ह 
��� 'ह�� ह�. ह� ��
 ��h���� ��i� ह�C� 	�? ”  ����� h����$��	
 �������� �
,  “ह� ����� ����� Q /
ह=�� '�- ��TW��	 ह�C�� . ह� ������ ��y� �=�� �. ����"� ��-���	� ���4�� ��I5��
 �A	�ह
 
����� ��-�� 	�ह
. '��R�ह
 ���� �
घ% 'ह�. - j��� .ह ��! (z
�� 	�ह
�. ”  ��8ह� ���� ?ह-���, 
“��{� .ह��	�4�� �3��� �� ह
 (-
� 0B	 ���
�. ��TW�5�, ��I5� '�- �
घ���R� ���4�� ��M
�� 
����� ����� 3��� �"� ��3��� 'ह�. ह� �ह�� �|�@ ह�k	 ��H� ����� ����
�.”  ��� ����� �B	 
���	� ����� 	���ह
 ‘=!��	 � % ’  ��� *��	 @����/ . Q�� �� '��� �������� ����B	� 	����- ������ 
��� ���	� �	V� �� ���� ��	ह
 ����� ����� ��;��- H���/ . �� 	�����	���� M���� ������ �	V 
/�}���Q
� ह���
.  ������ '�
� ��� ��@��. ‘����� ��! ���� ����B	� 	��� *������ ,’  ��� 
~� �	��� �B	 ��  ���%�i	 H���. tx-bx. 

�0���"��� &'��1 � . 
��� ��3��� �� =
� घ�k	 �
 �ह�����	
 ����� ����B ����
� .  
�ह  �%  
�� ���� ������ . “��� �/� ��- 'ह��? �� -���	 H��� 'ह��/ ? '�- �/� ��� 

�M����? ���� �� -
 0/� �M�
? �� ��7����� �/� '��� ����� ��.  �/ �� ��� ��	=
� �
 �/ /�}  
	8ह��� '�- '���� 	�� H��� 'ह�� �� ���� ;�	��� �/� ���� '�- �� ��� ��Q	 D����� ���� ह� /
J�	 �� *	 '��/ ? ���� �� -
 �=���? ह� ��% ��3�  �/ /�%�"�
4�� ��;������3�  ��
� 'ह�� ह� ;R@ 'ह�. 
/�%�"���� �� ��A�� ���	
� ह� �ह घM�� � 'ह�. j� �"���A�� 	8ह�.  ?ह-��� ह� ��n��ह	 ���3� 'ह�/ . 
S���� �"��� ���3�� �ह S�D� ह���� . j� �ह��� ��0��	 �B	 '�- ���4�� ����
����
 ���� ��3�/	 � �
�/ �����, ����� '�- ��	��� ��
-��C@ ��  ��=
� �� ��� ���	���� ���� ��� ��� �"� ����� �
����
�. �"ह� ������=
 �O ��	w�� �� �� �B ह�C�� � .   
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�2�" ह� &'��. ह� ����- �� @�3���� ���� �� 'A�� �	��, �	p����, 
�"��-��ह�, ��%8��
 q�R*��ह	 q�R* �=� '��;�B��� P��	 ��/ . �
 ��% 0/���4�� ������� ��� ���� 
'�- ��% �
� ह� ��n���� T;2������� 'ह�� ��� ���  ��	 �B	 I>�0��	��� �	��� ��.  

���-���-��4 ���� ����. ��� '��;�B��� ���� M��, ��$���9
4��  'ह��w 
��k	 ���, 6��, ��0, ��ह, ��, ���� '�- �0 �� �ह� =!�	� �= ह�-��� '��घ���
 'ह� ��� � /
(�	$�����  ����-� 'ह�. �����-���	 ह�-���  / ��� 6��, ��0  ह� ���� ��-���� ���M� S�5 U
�����. j��	�� 0���
��� 	����� �!��� I�� ?ह@�� 'ह�. ((EG:tE)) �����3�  j� ��घ����	 �/� �ह���/ .   

��5���677 8"91'-�'-�. j� l��m����� ;��0���� �� '�A�� ��$����M� ����. - 
j�4�� ��;=�	� ��3-��� �Q ह� O-0����� , 	��=��� '�- ���� ���� '�- �����
 ��-�� ��<Q���� 
ह���. =ह�)��	
 ���	� 0��/� 	�� ��� 0������	
 �
��� �������� 'ह�. (�� �ह ��;=%�� 0��� ��<Q��	� �� 
��Y 'y�����< ��"��� 	 ��$ ���� ����<YY � �:ttYY) j� ��$����� P��	 �� ��� �� ��$����Q ��n�� ��"ह
 �
=�
���� ���
�. ��$�����  ��	 �� �� �
 ����4��� ��-/� �M��� (���). �� ����4����$�
 �� (�o 
ह��� (���). ह
 �� ��5�4�� O�0��� ���- ह��� (6��). ह� 6��� ��-���� 0/� �M�� (����ह) '�- 
;��<4�� ;�B��� ���� (;�U��r�=) �M/	 ��%	�=���� (S-f���). ह
  0���
��� ���������
 
�	2%���� (t:Gt-Gb) �O��� घ�k	 �/� j� ��$�����	 �/� ��ह	 ;�B���� �UR@
 *��)���� N� घ�/ / .  ��� 	 
�� A��� ����  घ�� 	�����	��	� ������  ���� �����.”  bx-�].  

"�-7 "����� "-�. ;!
  ह
 ��% ��$����� ���� 'ह�. ���� B, ���� ���, ���� ;=%, ���� 
'��� ह� ��%� ��0���-� 'ह��. �����3�  ��-���� ��ह��Q �B	 ���ह� ��)���� 	��
�� �����%ह
 %
���@ 'ह�. ���2} ��-��	� ��4���M� �UR@
�W�� @��/�  	��� . ���%� M�����-��� ?ह@�� 'ह� �w  ���;2w4�� �
�=%	��� ह�;� ?ह-���,  ���
4�� ���
�� M�7����� ��� ?ह-���, ������4�� ���*w	� घ�@��� ;�	 
?ह-��� '�- h�� �ह�� �[$ '�9 ह���� �
  ����
 	��� 	�ह
 ��� � ? 
(ह����T;2���=%	��O��i����hh��� �����$� �����<Y  �U R-��� 
	� ��=�� घ	� �� ;2�	� ���< P� 	���  	 
���$�YYt�:EaYY) 0./.�.=�������e	
ह
 �%@������;��!���  ‘	��
;�	0�	�0
�=� �UR��� �� �� �
��ह���=�Y ��"�����=��������� �	�� ����"�� ����  ����YY’  ��� ?ह@�� 'ह�. ���M��
 ���
 
�ह	�W� ह5
/ � �� 0/� M�� '�- �� Q�K��� M�� �� ������
 ;!
4�� �=%	�	� '�
 ��;2� ��� 
ह�C� ���� ����� �����.  l2� �� -��� ��� ��@)���� ��0� 'ह� �
 ह
 ;!
���
�
 P	�� 'ह�. ����� 
(5� ��� 'ह� �
 ������ 'A�� �!��� (�= ��
� 'ह�� . ����� 0��R��� ;!
�ह��� '�$%- �
��@)���� ��0� 'ह� ?ह-/	 ��� �ह��
 घ����� ���� 4�� �	��� P���)����*
  ह� (��= 'ह�. ��� 
��	�2�ह������	
 ����4�� �����
�� �� ������	� �� ��A�� (�=� S��- .�2�� T;!���4�� ��$�w �
�������� �UR@��	 ��� ����� �� ������� 'ह�� . �� l2� �����-
� 'ह�. “	��M� T;!���� ��-�Y 	��M� >
T;!����� �ह-�Y 	��M� T;!����� ��M-�Y ������ ���-� 	��M�YYb]YY 	�� 	�� T;!����� ������Y 	�� 	�� 
T;!����� �����Y 	�� 	�� T;!����� ���2%Y ����
 'घ�� �[$��
YYbEYY ”  ह
 P	�� ;!
���
�
 	�	 /
;!
��$�w �[$��� ��@-���� '�9
�
, T;!����M� (0�i� �;�� ?ह-/	 �ह)���
 'ह�. ������ ह
 
;!
� 'ह� '�- ���� '�- ��4�� +,J�	��� ����� �� ���� 'ह� ह� �U �� �O��� �����. �	�� 
�"��4�� ��;�����	
 ��	�
 �	��� �U��/� H���A�� ������A	��� 'घ�� ��-� ह� (��f� 'ह�. ���� 
T;!���	
�W� �[$ �ह��� ���� ����� ��-� ���O� 'ह�� � . �E-�b. 

���".  ����	
���Q
� ��-���� ��ह�� �M-��
 �;�� ?ह-M� ����	� ह��. �����, ����
 '�- 
��	� ह� ��% ���, ������ '�- ��7�� ������ ���
��� S��� 'ह�� ���  �	��� �	V� �B	 ����	� 



 ४ 

;=%ह
  	 ��)���� (�= ������	� ���� 'ह�� .  ��� ;=% �����
�� 	�-��� *��� ��� l=��� ��	� 
���� 'ह�.  �s. 

��:��7 #7�"�;. ���2%�����
� ������ ����- �� A���� '��� ������ '��� 
2�M����� ��i��	� ��� �ह��� �� ������ 'ह�. ������ �;! 'ह� �
 	�ह
 ���
ह
  P��� 	 ����� 0/�
 4�� 
��u�"���� M/	 �ह��� - HL/� 	��. 	 ������ �� ��3� � �� Q�k	 ����R@ �����. ��% �
� �J�	B
 
����� �	�i	 H�A��	� ����	� '��;�B��
 ��;�U�� H'���
 ����. ��� �J�	B
 ��!
 �/� ���� �ह� 
?ह-�� 'A�� ;�B��� �QM �	�����	 ��� . j� �J�	B
 HL�� ह� ��% �J�	
 �
� ह� �� ;�D	�� 
ह�� 'ह��. ह� r������ ��� Q�� ��	/	 �����
� �Q��<Q���� 0�� घ�� 'ह��� . ��2� �/ ��.� �ह� – ��j 
8��ह������	 ���D� �ह�/ . (�� �	=� ��%0/���	�� �;��� ���p� ����
Y �;��� ��.�� 0/���	 �� �	=� 
f��� ��	�<YY 0.�
�� t:G^YY ). �=
 �
�		��� �/� �������
� �� �Q
 ह�=
�� . �"�2� घ�� 
��������	� 0���8�� ����
�. �=� S����� J�	��= ������ ���ह
 ������ 'C	� �� A��	� ��ह
 �
J�	��o H���. ��j �� �U��3����Q ��	/	 ����
 '�T9 ��M/	 �k	� � , �������A�� '�?���� �	 
T;2��	 �M/ -�/��� ���	
�� M/	 ��ह� �����/ . ��-�^. 

������ ��� ह���7? 
��������	� �������� �"ह�� ���� ���� '�- ��	� ����� �!��� �"� ����.  ��! ��4�� 

�"��4�� ��3
 ��� .ह (z
�� ह���.  ����4�� h����$��	
 ����� 0����� ����, “'��� ��?ह���� ��3�
 
��)���� ���- 	�ह
. ��� .ह (z
��  'ह��. '�
4�� �
	ह
 ������� ��� .ह��	 	8ह��. ह� ��H� ����� 
��*�� 0�i���	 'ह�. ह� �S��W �|�@ ह�-�� '�- ��H
 �
p� ����-�� ���
 Q�!� ��3�� . ह� ��n�� 
�� 3��� (W� ��
�. ”  j� �����4�� �R@
��*
� �-/� ��� ��3
 =�0=�� 	 H���.  ����	� ह$�����	� 
����� �B	%  ��	�� �� ��% . j� ��3
 ��! ���	� 	��� *�����	� ��-
�� �������, “ �S��, S���� ��3
 �
 
������ 	��� *�����	� �/� ��� ह��
�? '��� �� ������ 	��� ��� *������ �/�� ����.”  j��� ������	� �� �
T;�� �� �� '�- ���/� ����
. “��� ह��� ��� '�� �� ������/ . �����/�%� :��.  6�T"� ?ह-�� ���. ��� 
�*��-ह	 ������ �*��-
 ��-�/ . h�� �;�/�� �=� , ��� ����� ��4u�� (����� ) ���� �����, �����. 
��%8��
 '��� ��%�� ��%! 'ह��. ��8ह�� ����
 ��� �� *	/ , �=
 ह�-��? �� ����� ��6��� ह� 	��� 8�2%� 
	�ह
 ��?  '�?���� ��= P��� ���� 	����. ����� '���� 	���. �� ����� 0��� �=� ��-��? 
�2�� ���ह ह� 	���ह
  �	�2%�� 	�ह
 ��� / ? '��� ��� �� 'ह�. ���4��ह	 ���3
 �;�/� 	�ह
/ . 
(�����TI�
�� ). ����� ;���, ����
� P��� �����
� 0��� 	�ह
�. �� ����� =!  ��� �/ ��
�. ��?ह
 
������ ?ह-�� ��ह���� 	��� ��
 '����� ���6����� =! 'ह��� �
� !  ह� ���-6�� ��>�� ��W
�� 
����� 'ह��. '��� ��W
4�� �
�M��, ���� ��O
 ���[$ 'ह�. ����� �� -
 =! ���� =�� / /
	�ह
�. �� '�?���� 	 �� -
 ��! 'ह� 	� =! 'ह�� . ��@���� '@	 ��@� �� @��� ���� �
���/ �M/	 �
� 
	�= �����. (C´É Ê¨ÉjÉÆ C´É SÉ ´ÉÉ%ºªÉÉÊ®úxÉÉÇªÉÆ ½þÎxiÉ xÉ ½þxªÉiÉä*    ¦ÉÚiÉèÌ©ÉªÉxiÉä ¦ÉÚiÉÉÊxÉ ¦ÉRÂóMÉè¦ÉÇRÂóMÉÉ 

<´ÉÉhÉḈ Éä**द�पुराण ३५:२५**)    	���A�� =!��� ���� ��3�-��� ��� ?ह-���	� ��� ���� ��@�� 	�ह
 /
��?  �����3�  =!��� ह� 	���ह
 ��� ���T9� ��@��� .  ” ह� 'A�� �	
�� ����J�	 :�/ 	 �� ����� 
���� '��. �� ��-/	 �
 ����� ?ह-��
, “ह� ����J�	 �� ��3 ��M�. - �ह�, �� ����� ��� �������� 
ह�� 	�ह
, ��� M/	� 'ह� �� ��� ��Ti��� �B	 ��6��� 	������ ��2%� ��-�� 'ह� ��? ��ह�3�4�� �
������ �� P��-������ ���ह ?ह-���� � . ह� ��� 'ह� ���? '�- �� ������4�� ��=� �W� ���
� 	�ह
  �
����� =!��� ?ह-)��� ��� �2% 'ह�� ? ��� ����4�� �"��4�� ��3w� ह� ������ 0��R� �3��� ह���. 
�����3�  ��� ह��� '��/ !”   �^-a^. 

8��1  �� "����7 &''�7. 



 ५ 

���� �� �� ?ह-���, “�/ 0��R� ��-A��	� ह���
� �� �� �� ������  �2��� �	��B	 �/� 
	��� *��. ”������ (5��
, “S����� 8��ह�����*
  =�
�������� 	��� *������ ����. ���	���� ��?ह
 
����� 	��� ���%  ��� *���. ���%  ?ह-�� ���3���� �� !�. ह� ��$���4�� '�9
	� ���3-�� ��A��	� 
����� ह� =�0/	 �����. ���� '-Q
 �� ���- 'ह�. j� 	������ �� � ������ =c���� y��� ����. 
��$���9
�� j��� ��� =�A���� j��� �>��i� (�o ह�C� '�- �� ह� J�	�	� �������� ह�C�.  ��� 
(0� �2e	
 ���%  ह�� 	��� ����� ��i� 'ह�.”  ��4�� ��	�S�-� ����	� ���%  	��� *��	 +�,-�	� �	 / /
��@��. x]-xs. 

�������� �������7  ����� 
�हA�� �
	 ������
 ��;2� �ह	 ��! ���� ����� 8��2� ह�� ���/ . ����4���� ���ह
 ����-� �

8ह��
 ����*
 ���	� Q S��	 �� ��/ . - ����� ����� ���ह
 �= '�� 	�ह
.  ����8�� � ����� '- 
+,J�	
 ���	� ��K��� �L� घ������ ��ह�� 'ह��. Q��� ��K�� (����	
 ����-� 8ह���
 =���� �
����. - ह� �� ��M ��घ����� J�	
 ह���. ह� 	 �3�A��	� ������ ��<Q ह�� ���. �� 'A�� ����� ��� 
���
� ���. ���
 ������ ��-A��Q�
� ���/�� �3Q2�� ��� 	�ह
� . ������
 �O-� ���� ��-���.  
������	� ��O �
��� �����
 ��;2�  ���� �� �
 ह��
/ . �
 ������ �3�
 	�ह
.  ����� घ�-
� 
��3-���� ��6������ �ह	 �� �3�3	 �����/ / , “��� j� ����� �� 'ह�> ? ����4�� घ�
 �"� घ�k	 
(5� 0�� 0��)����� �
�	��� Q�� ��2%� 'ह�. �"�2� ��� ��)��� ��� �2% 'ह�? ”  ह� =c� ��� 
��6����4�� ��	���� M��. ����� �� 'A��=
� ह����.  �� �ह	 ������  ��-��� �
 j��� '�� /
���-� �3��� 'ह�. ������ �� ह��� 'ह�. ���	� ��6������ (��/	 घ���� '�- �������, “�/� �� =ह�-� 
��@���!  �� ह� ��-/	���/	 ��K��� �L� ��� ?ह-/	 घ��� 'ह��? ��� �	TR6� ��� ��3� �����. ���!  
�/� ��y����� ��. ��h� ��.  ����ह �B	 ��������
� �Q 0��� � . ��O���*
 �J���� �	�R*�	 ��.  ��H
 
��3�  ��ह�� ���
�. ��% ������� �O- �B	 �)�f��� �|�@ ह�. ”  ह� ��M����� (�= :�/ 	 ��6��� �
ह��� �����/ . “ ��y����� ��H' ��3� H��� 'ह�. ����	� ��� ��% ���ह
  �=O- ���� 'ह�. ����ह��� 
?ह-�� �� �	�T5 U (���9
) 	����4�� ;!
=
  ��H� �i	 H��� 'ह�. ���� ;�B��|�h���� �
 'B� 
H��� 'ह�. �����3�  ��� l�� ���ह
 '�M ('�9
) ���ह�
� 	�ह
.  �	�R��"���� ��k	 �� ������ �� 
��O���	 �
 �� �� 'ह�. '���	�0/�
 ��3��
 'ह�. 'C4�� �U �	� '?ह
 ��घ�ह
 0�k �U ��2% H��� 
'ह��. ��2� ���% ह
 ���� ��@	� ��� 'ह�� . ”  x�-^a. 

-�#�7 �������� ��#��%7. 
'A�� ����� ��@-���� �����M/	 ह� ��% ������	� �� �� 'ह� ह� ������� ����4�� �3����
 �

'� �;����� ���
.  ��घ��ह
 �����	
 घ����� �	�5
�� ���%  ����� ��3
� [��� 	�ह
U . �Q�y� �������
  
T;!����  ��N���� '��� ��� [��
�? �� ����/	 ��-
�M� '�� '�- ���
 ��	(घ�M-
 ������ 
�[��� �� �
� . “�/Q T;!��% ! ह� ��� �� 3��� 	�= �/� '���0�� 'ह��? �����	� j� ��A��-�4�� ��@�� ��� �
����� 'ह��? S�5
���e	� �� ��� '�- ��	� j� ��e	�� �Q ��U � � 0��. �� ��% �Q ��M/	 �@4�� �
����	� j� ���=���� ������ �� ����� 'ह��? (���=�������;��$��� �8�9��9������Y 0.�
�� 
E:t�)  ���4�� S����	� ��h�� , ह5
, घ�M�, T;!��, ��5
 ह� ��% �Q�y� 0�i���	���� ��0��. �� ��% 
0������ ��M/	 ����� �8ह� ��)��� ��� =ह�--� 'ह�? �� ��m�ह� *���� ! h���4�� ह� ���ह
� 	�ह
  
�=� 0�i�ह
	��	
 ��� �� �	�5
�
 ��@ ����
U . ����4����*
� ���	� j� �����
 ���	� �� �
 'ह�� . �� 
��� ��� ���9  ह���� �� ��� 'A��� ���
 ����� 	�? �Uह;2�q�� l�� �
	 'q����� '��� 'ह� �
 
	�ह
? �� ह� ��M/	 ��� ह=
�? ��n�� j� �/Q-�4�� (�=�	�  �A��- �� ह�-��� 	�ह
% � , - ��%� 
��M�� ह� ��� ��n�� �O��� ��� 	�ह
 ?  '�� ��� ����4�� ����4�� ����A��-��C@ ��e	
 ��U������, 
=���	
� P��� �=����	
�ह
 ����  ���� ��
 �����
 0/� �Uह;2�	� �� ��A�� q�W�	�� 0����. ह
 



 ६ 

+,�����
� ���	� 'ह� ह� �/� ��-� 	�ह
� ��� ?  ��� , ���, 0/�S��, �
@� l����� ��% �
����� �����2% 
�Uह;2�q���� �����/	 'ह� ह� �	��	 �� 'ह�% . (xÉÞnäù´ÉÊ{ÉiÉÞ¦ÉÚiÉÉtÉ& EÞòÊ¨ÉEòÒ]õÉnùªÉÉä%Ê{É SÉ** MÉÞÊ½þ¦ªÉ B´É 
VÉÒ´ÉÎxiÉ vÉ¨ÉÇ B¹É ºÉxÉÉiÉxÉ&**�5���- 35:39**)  j�� ����� �O- ��)����*
 0���	 	����- ;��< 
������ ����� घ����.  j� ���4�� '��-�	� ��$ ����� �
 ���?  �	��	 'A�� (W����� ��
 
����� ��. ‘��!;� ���� 	�T;�’  ह� �����	 �/� ��
 :��� 'ह�� �
 	�ह
?. �����*
 ह� ��2� �����  
��
 �B �� �. ����� ��
 S�5
����	�� ��k�  �U �. �ह�� ��घ� �� �/� rR@ �� ��� 'ह�� '�- ����
 �R@���� 
�3�  �� 0��� 'ह���. �	��	 ��n�� j� ������ ��
 ����/� ��.  ”  ^x-EE] 

 
 

..q
������	����;�� � �
 ���4�� q
�5��ह��?� .�2��� ���-������ � ��� l2� /-% H���. 
�� q
��[��-
 ��p� ���.  
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��� ����ह�
����. 
��. ������ ������ ������ � � .

� 

����� �� ��. 
iÉä +ªÉÖHò VÉ®úÒ iÉ®úÒ* ¨ÉnùÉ±ÉºÉÉ º´ÉÒEòÉ®úÒ* +±ÉEòÉÇ±ÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÒ* ½Öþ¶ÉÉ®ú Eò®úÒ xÉÞ{ÉÉYÉäxÉå**62** 
ºÉÉ©ÉÉVªÉ +±ÉEòÉÇSÉå {ÉÉ½ÚþxÉ* iªÉÉ±ÉÉ Ê´É®úHò Eò®úÉ´ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ* ºÉÖ¤ÉÉ½Úþ Eò®úÒ ®úhÉ* ½åþ EòlÉxÉ ÊiÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**63** 

 

 

��� ��� !�" #$% � �& � ���ह�"�� $�'% �(��� #)��*� .    
������ ��	
 	�� ��������� ���� �������. ���� ��� ����� ������
 �������� �� ��� � 

ह"��. 	
�#��� ���$ 	�%�����ह� 
 घ���� ��#����%� �" �� ��� ' ' ह"��. ������ �����(� �� )�� 
 घ�� ह"��. 
��#� ' (�����$$ ) �	( 	
�#� ह� �",ह� ������% �-(���� �ह��' . �����.� ���$ /����� ��0�1 2��	�� 
��3%�% �($
 �	( 	�	� �ह�. 4�% �����
� 5#�/����� - 5#��������, ������ 8��� 5�	
9�  ����
 
	
�#�' %� – 2�
����%� 5��� �� �� �ह�� . ह� �",ह�  ��' :�$
�  ���;�  ��<�� ���  �� =�����
� ����% �
�ह��. ��$�����( ��(���
� 2�
���$ >%� 
�ह�. ���( �,��,���������� ��3.� ��?�����
� 4��.� 
	%#��� ������%� ��?��� �'���� @����� �����. A� 4��.� 	%#����� ���B���;�  �� 2�
����%� C�9 
�����. '�ह�+�+�,�� *%�� -�*�-� * "�,�. /
�, -�*�-0, /1�2�� 3��,� 0�,4.. 5 � � ����	ह���  6:78-
79'. ���  ��(���.� 	%#��B���D� �����$ ���	���� �ह�$ . ����%� ����� �	( ����  5��E��� 
������ Fह(���, “��( ��� �����(� ��@� G"�(� �H �I
 )����� . �� � ��E� ��J�
� �� ���� 
5��� "K% �ह�� . �.� �	�(���  ह� ��J �� ��L ह"���%. �( ���� ��$ 	���ह� 	
MN��(� �����. ह� 
�� �����%�% �� ��� �� �ह�. ���H�� ���;� ��L�%� ��<% 
�ह� (
�,1 ��O� 	�P��Q
�RR S���S�� 5. 
T:U) ��� �����
�% D���(� ���	���� 
�ह� ��? 	���, /�� V4�	� "
W� ������ ��;�  4��.� ��E�% 
��3
� ���� �ह�� �	( ��E�% ���
� ���%(�� �ह��. �
����%� �� ���� ?��1%� ���
ह� ��E� 
ह����� 
���. ��( V����%� 5B�� ��X�%� YO$ Z��	� घ��". 
���, ���#� V4�	� )	ह� /"� /"���� ��� 
��( Fह(��� �� �� �����
� �[��K�%� 5��� �� �� �� �ह�� ? (�ह��� 	����\ ��ह��� �]���R 
��G��"�	
9\ ^). � ����%
��� 
����E�
� ��� �"9% ���� � ��� . �����
� ���	����E� ��<
� �
��(��� ��_"ह� ��� ह"`�� ?  �[��K��a��
��� ��,�� घ��E��� 	/H� ���X�
� ����(� ��� �̀ �? 

���"9�%� ���#� ���D� ���� �� ��< ��� ��� ��<���? � 2�
���3� �O� ��� ��< ��<��% ��� 
�	�(��� �� ���$����% �ह�� . (#�b� 	�9	�� �	�(���Q�'�"��cRR /.���� dU:TeRR �������$ ��� '
�>������ � ��'������� �"  ��<�� ��� 4����
 	�9������ �
O$����  ��1������� 5f�(�� �ह�. � 
��
��,���� �I
 �� �� D�� �"� 	�;��%� ���� �� �" �4��"�% ह". �" � /g	�� ��J��
� 
	�;(�� 
�ह� �� �G"� Fह(�� 2�
 
����.� ��J����
% 	�;(�� �ह�� . (��� 8� �	����" �9�� 

"Q��4�� 
�� �"�1R) ��Yह�� �� �� �� �� �ह� "K% �� �� �ह�. �� ��Fह���� 	����� ��<� ���� �� ���� 
ह� ��E� %gO� ����� ��Fह��� ह�� ��� ��#����h ह"`�' . �� A��� ��$ 	�P� 	���
 ��� i���/����� 
"K ���
. ��Fह��� ��@� /����� ��<�� �� A��� ��j�� � ��ह� P�� . �,O� ��Fह� ��� �k
��� 
V��J ,��� ह��� 
�ह�. ”  ���� ��� O" � 	�%�� �l
 Fह(���,  “�k�� ��� 4��� ��j�� �% D��.  
��  ��,ह� �I
  ��ह�
 �	( �� 4���  ��� �����  	������ 4�
���� ����%�  D����.”  d-dT. 
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� �& � "�:*;$,, =ह0>�?� #$% ���ह�" ���� $�'%5  
��� G"��
 ���� 	
घ�
 ����. ������
� ह� ��E� ������ ��( mn2�
�  �l ��� 
�ह� ह� �

��, �����% �����. 	�
� /���
 �#�/��%� ?��( �l
 �
"�
 4��%� ��O$
� �� ��, “i�.� 
���o�%� ���% pह�� ह"� 
�ह� ��� (+vÉÉä xÉ IÉÒªÉiÉä VÉÉiÉÖ ªÉº¨ÉÉkÉº¨ÉÉiÉÂ +vÉÉäIÉVÉ&) �	J��J�, ह� ���� 
���%� ��/�� �ह�. ��j�� �
 ���ह� ��� �4�2�
�%� 5��� ह"I�  ��� 
�ह�� . �� ��(��? �%� 
�� �  ��� �ह�$ . ���% bह 5q�%� ���. 4���;�  ��@� 	
>�� @��� �ह�.  bह��%� ��
 �����% 
��	ह��. ���� �ह���< ह��� �9r ��i ����, ��$ ��i/"� /"��� �	( ��% 4�.� �
��� �[��K� 
5���� ��� �.  �%� �� ह� ��� ��E�
� �� ह� ��@� ��J ��E� %�(� ��$( ���� �ह�[ . "K ��;� 
��( �.��� �' �� ����� .”  ��� �#�/��%� ��O$
� �l
 	�
� ������ ���, ��?J, �%��, Y�ह�� 
V4�	� ��$ 	�9��%� 	�H( P��� ���/ �� ��.  ��$, �O$ �	( ��� ह� ��>9�O$ ��� 	�B ������, 
��E� �(��� �	( �s���� 5	%� ��� �%��, �ह� ����%�  ���
�	�  �	( ���%� �
 ��� 8����� 
ह� ��$ 	�H( ������
� ������ 	���. �
�-�P�� 4��� ����X 	�;�
 	��� �	( Y�ह���%� ��3��( �
	�Htह� 	���. ������ ह� ��$ ��ह
 �� �����
 ��<��� � . d^-uv. 

���$�  �����(��� ������
� ������ 	���E� A� ��$ 	�H(�%� 	�?������$� �($
 �ह�.  
���
���.� �($
�%�  =� �"D� �k�% �ह�. ����
� ��� Y�
�����
 ���� ��	ह�� ��	ह��� .  �< �
�%
, �D"� �X , �
�%� ��Y, �	�����
,  M?J��%� ��ML �	( 	���� ��[�� �;��� ��;�%� �
��Y ह� �� ��� ����� �ह��.  �� s��ह������
� 5w�	����� 	
�� ������� ��� �ह�. d.��	� 
Fह(�� ��@"�� , u.	�bह Fह(�� �B, T.�
 Fह(�� �x�(, ^.��
 Fह(�� "K ��;� .� ���H�� 
O��G(�, y.C[��/�� Fह(�� ��<a��  �"�( �	( z.���s Fह(�� ���o$��
 ����%� �s ��(�. 
����� �	�M?O��
���� A� ��$ ��(��%� ����G ����
� �� �� ��	ह��.  ����
� ��E� ��i��� �� ����� 
���H( �� �� ��	ह��. ����, Y����, 	�w�, ��� (�	( ���$, ��ह����%� ���
�), ह#� �	( �, �, ����
� 
�� �
 4��%� ���
 ��(� �	( 4��%� ��{� ��O� 5�"� ��(�, ���
 ������ �
 (��?O�
� �	( 
��?O��� �
) �� ��� ��(� �	( 	
�$
 /����%� ��
�$�
� . ���, x"�, �"/, ��, ��
 �	( ह9$ ��.��� 
��G� D���� 
�ह� �� �� ��E� 
����� ���(�/�� ह"��� ह� 5��ह�(���ह ���	���� �ह�.  

���
���G�"G�% �����( �	( �������( ��.�$  �	�?�� 5����%� �k� �ह��� .  �� �; 
s�B���%� ��
 ��(��� =� �k� �ह�$ . �'ह?O���%� 	
4 �	( 
[	�M#� ��$Y� ?���J �k��� 
���	���� �ह��. �
��� 	
�J( D��X���D� ��E� 54�|�%� %gO� /�� ����g	�� �E�(���D� 
(��
�����D�) G����� ������.  %gO� /�� /�� ��� �����(���� D����� �	( 5���E� �k� /����� 
��E� 	
4�.� ���� /����Y�� ��� 	�%� �� �ह�.  ��?J��� ����� �
���.� V�< �	( ���$ 
��3%� ���% 4�.� ����%� 
�� ����. 4���;�  �" �<�H�
� <�;���.  �|�	����� 4�i �	( b�A 
�� �ह�, 	�	�� _Y��%� ��MB ��� �����,  ���(��� घ ��E� }"~��"�� �"9��%� �	����$
 ��� 
����� V4�	� ��$ ��
 	�?������$� �� �� �ह�$ . 	�
� ������ �� ��E� 5����%� ��� =�� {�"���� ��� �
������� �̀ �.   

“��i �� �$� ���" 
,�� �O�1 ����� �H�?��� 2[$��O�1R  
���<�M|�
� �[	�(N�	��k� �"	���Or �4� �'4�� ]��O�1RR ���$�  �����( uz:^dRR”   
��i �����
� ��E� 
������
� �	( 	�J��
� ��| �����,  �����%� �	����
 �����, 2��C��� 

/������� ��| �����, �(���(��� �J�%� 
�� ����� �	( �"Gn$(����D� ��(��%�ह� ��� �l 
�� � . 
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� �&� "�@��$3A�� #$% B,��: #$% ��� �� ���� ��*/0>�?� 
��� ����
� ������.� ������ ���$  �����. �" =� ���, ������ �
����� Fह(�
 �0�� @���. 

�
�� ?��������
 4�
� ����,���� 	���ह �� ��. ह� ��E� ��J�%� � ��ह
  ����%� �
 ह9�
� /l
 �
����. 4�
� ������ ����� �� �� �	( ��������
� 4��� ��i�	/9�� �l
 �" ��
�?O�s� ?����l
 
�
��� ���� 	
घ���.  ������ह� 4�.�G�"G� 	
घ���.  �����
� ������ ��,ह�� 	�
� 5�	��< 
���
���� ��i ����� �	( ���%� ��J�\ ���
 ��X�%� 5��� �� �� �	( 4��� ���	����� , “G�;� 
����, ��� �ह���< ह��� �9r 	
��� <� ��i �����. 4�
��� ��j��� =�� ���$� �J%� �x�( ह"`�� . 
4� ��;� ���� ���$��$
 Fह(
 ��  ����� �?J��� ह� ��� �H���� ��� 	�ह�� �ह�� . �"  � }"~� ��<�� 
���
 D��. ��j��� ���< �E���% �" 5घ �
 ��� ��%. 4� �J����� 5�����
���� ���E�
� ��@� ���< �
��� ह"`�. �J% 	�J ह"��� �	( ���� ����i ��/�
 ��� ��� ह"���� � .”   ��� G"��
 ������
� ������ 
������ �I
 4�%��  	
�"� घ����. �`�� �����
� ��ह
 ������ ��1� @���� .  	�%� �� 4�
� �s�
� �
	/����. ��E��� ��� �" �
 ��X����
 	��� ����# ��X�%� �4
 �� ��� ' . ������ Fह(���, 
“��	�]4 ह� M?J����D� ��$s��D �� �ह�$ . ��� ���%� �
���( �l
 ���
 �' ��O$ ���%� �ह�. 
������
���� =�J ����� ��� 	
4 �ह������ �ह�� 
�ह��.  ���� =�������; ��हX�%� "� ���� �
����� �ह�. ह� 	�"� �<; �ह� ह� �H��� घ�I
 ��� ��E� �
��� �����. ”  ����(� ��J�%� �����
 
�l
 �� mn	
�D ��k�� ����ह ��I
 ��X��� ���"9�
�  ��	ह��.  	�O� 	�
� ह;ह; ����� �������%� � �
5��� �� ��� .  4��� �4�8%�
��� M?O� �� ��. ��� �' ��' 4 ह"I
 ����� 5#� ���  ��a� ���
 �
������
� ���<� 	��ह ��L� 	�;���� .  VO� s�?���� �ह������
� ������%� ���
� %� ��� � �ह�
 
	���9�G�"G� �� �� �ह�. 	ह%� �"�< "���	��D��� 	
��( ���(��� (��$ ee-ddv) ��� �ह�. ���Y� 
�,������� C�������� 5i�	
�� 	�	�k�� 
����.� ����.� A� ��(�
� m�n(��J ��� /�%� l� घ�I
 
������ �44�2�
�%� 5��� �� �� ��� �0�
 � �ह�.  �� ��$ ��;����
% ��%X����� �ह�� .  ��� ह� 
�ह�
 "������ ���1?��(� �ह�. 	�.� %	�J�.� ���$
�
� �	( s�(�
� ���
�� ह"�" �	( 
	%#��B� ह"I
 �
�� 2�
����%� �	����� ह"�".  ud-TU. 

� �&� "�@����*. 
V� � ���$  ��E� �`.� 	���(����� �
��l
 ��i �l ������ .  �" �����$% �

��E�
�, ���.� ���� ���<�"� ��;� ��E�
� �	( ���
���� 	
��( ��E�
� 4��� �ML �� �
�L�
�ह� �"(� ���
 �I�  ��� 
Yह��� .  ��E� ���%� 5#� �H( �l
 4��
� 4�
� ����� D���� ह"��� .  
4���;�  ���%�  ��� �	( 	
�D� 4�
� �����
 �� E� ह"4�.  4�.� 
����
�% �J�%� O����� ह"� ���� . 
����%��� �	( 5�_�� �"���%� 4�
� 
�
�< �� ��. �"9� �"���
� �" ����� �
��l
% �  ���� ; �( 
	
��9��� ��J ��W% 	�H� ���� 
��. �"/�
� 8��� x"��
� 4�
� �
 ���% 	�;��� 
�ह�. ���%��� 
�"� 4�.� ��i��� ��� �	( ��	H� ���� � . �	�_� �"���
� �" _Y ��<�� ���. �����-�������%� 
�	( ��
��G���%� ���
 ��X�� � 4�%� 	���9 �H ���. �� �	( �O$ ह� ��>9�O$ �����
 �����
�$  
4��.�� 4�
� ��� 	��"� �I�  	��� 
�ह�.  ���#� �" ���
� 4�
� ���.�  ���� ���� E� 
�ह��. 
���% ���%� �%�( ��E� �-O� H���
����% �� ��. �����>9�O���D� – Fह(�� ��E� �[ML� 
�����D� 4�
� ��� 8��� �O$ ��%� 5w�घ
 �� �� 
�ह�� .  4�%� �#�'  �����
� ��E�
� �" ��� ��| [
�	( �
��� ���%�.  �" 	
4 2��%� �"�
 ���� ���. �	( �� 2 5#� �����  ���ह� � �.  T�-
^z. 
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�+�C $�$� #$% +$"��D�� $�$�E . 
����(� ���$  ���� 5#� ����� ��i ���� ह"��.  4�.� �����
��� $ ��<�"��(�ह� ह"��� . �( 

���.� �2��.� ������� =� �w� @��� ह"��.  ���.� ��(�4�� (�����4��) �2��
�  	�	� ��� 

��� �ह�. �
������E�(���� ���� � ��# ��X���D�  �� 	�	� �ह�� 4��
� ' ‘����$’  	�	� 
Fह(���. 2, ��
, �� V4��W%� 	�	� ��� �" ���. ����
� ���ह� 	�	� (�2�) �
��.� 
[�-�� 
��#W
� �;� घ��X���D� �� E� �ह��' . 5��ह�(�O$ �"����k� ��	�� ��� , ������
 �	( 
�	������
 ��.�� � ?��/�	�� �� ����. ‘ह� ���’  ��� 4��
� �����%�  ��{��� 
���. (�"��  
Y���	�9�P���� 	
4�?�� �,�"
$ 	ह �J %"�
�R Y�M?O	�?��9 	���ह2���bह[��� 	
�M#	��<�RR � � � '
s��f���� dd:y:dd).  

� 
[�-�� ���
���� 	
�J( D��X���D� �����
�  �� 	�	� ���	���� �ह�� 4��
� ‘�	���0�’  ��� 

��� �ह�.  ���������, ��JW.� ��;�, �4
��ह ����� �����  ��� ��?J�%� �2� �ह�. ������ ह� 
��"��$
����
 %g�� 	��� ���	���� �ह�� . 4����� �	ह�� %�� 	��� ?J� �?�'{ ��
���� �ह�. 
��L�
� ��?��� ?J��� 8��� 	
	9B 	�
� ��/"� ��X�
� 
����� ���� ����� ��� ���ह� s��
� �
घ���� �ह�.  5���E� �ह� 	������ �� ��J� ��/"� �� E�� ��J �	( 	�9� ��J� ��/"� �� E�� �,� 
ह"���. 4���ह� ]�	�
 (=����� ��[��) s�B	�
 8��� 	
	9B 	�
 (�घ� �	( ����� 
HJ�) �" �%� 
�ह��. A� 	���%� 5:�� ��	�� ��/"���� 5#��
 �X�%� 
�ह� ���  4��� YL�.�, ��;�.� ���� 
घ��X�%� �ह�.  ���% ��/"��%� ��0 5:�� ����� ह� �	/��� �ह�.  ��E��� �� � 
�ह� Fह(�
 
��>9�
� �����;��� ��E� �4
����
 ��� ��	हE�
� Z�(ह4�%� �"9 ����"� . 2�%� ����9 Fह(�
 
(���" ��) O" �  ���� घ�X�%� 	�	� ������
�� � ��#� Yह��� Fह(�
 
�ह� �� 4�%� ���"% ����� Fह(�
 '
�ह�. �gJ��(� 2 �l
 O�.} �	�����
 ��X�
� �����
 ह"� 
�ह� �� �"D�% ��� घ �"$ $ . � 
{�"������ /����� =�
�O�ह���� Fह(���. 

ह� 	�9��%� 	J	�� 8���
R �P-����/H(-���� ��
R �Oh 	
�#�% ���(R ह� �
"�� ��($ '
�����%�RR 	�9�����	
 	
�#�R ��� 	�/��� ह�	% P"��R ��� ����� 	�9��L�R ह� ���"ML ��$O� 
 घ �RR � '
��%"	
�� 	
��
R ������ �P�����O�
R  ह� ����%
 ��� 
 घ �RR =�
�O� /���� [ y:uT�-u^dRR 

���$  ���� ��J ह� ��$ ����$ 	���% �ह�� ��� ������
� ���� ह"��.  �
�� M?J���� 	���ह 
�l
 4�
� �������%� � �� ��� �� �� �	( 	
4 	�O�
���%� 5�/"� घ�X��� �,�� ��
�� ������ .  
�����?O�%� 2 �l
 ����/H(�%� हg� ����
 घ�I�  ������ . �MK
�<"������ 2 �l� 
 �����
�%� �
�
�� /"��� �����.  �ह���< ह��� �9r =�}J� ��i �l
�B� ����.� �
��� �'a�� 	�;��� 
�ह�� . 
�" 4��� �	���	��% ��L ह"� %����. � ��� 	����� ���%�(�
� 4�%� 	%#��B�  �� ���% �( 
�� ��?�����%� �	( �����%� ��J �"  ह"�� ह� ����%� /�I �G�ह A��� ��(�� ह"��� � .  ^e-zu. 

����ह; 3���$�A�; �F�FE  
��E� �00� /���%�  ह� ��"�	� �G�ह�� ��ह��� 
�ह�� � . ‘ह� �������� ����% G� �
 %���� 

�ह�. A��� ��( �� ������ ह�� ��� 4��� �;�; �����.  ह� 2�� ���", ,��
� ��i ���", 
��
��ह� �$ ��" ह� ��� ���� ��� �" ���W G	ह-
�D �ह�.  G�ह�� 	�9��.� ���� ����(�p� V�	_��.�% 
���
��� �,�� ��
�" �ह�. ����
��B�� �� /"� 5���� �ह�� 4��.�% ���� ह� ����� �ह�� . 
4��.����
 	�;(���  �� ह� �� �; �/���4�� �ह�� � , H(/���� �ह�, ��	�� �ह�, �����
 �ह�. ���   
��E�% ������� ������ ?��1	�B, �	�
���, ���< �	( �	���($ ��� �4����� � 4�%� �H% �

�ह�.  A��� A� )�	_ ���.� Z������
 ���� ����� ��	ह��� . �,O� ��j� G��4���� �� ����" 
�ह� �
��� ह"`�.’ �G�ह
� ��E� /�����  � � ��Yह�� 4��� ��(��� ��  � �
O��� ��0 ���( ��E� /���%� 
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��i �	( 4���;�  4��� 	�;����� ���� ���#�% �ह�. s��.}����%�3
� Fह<�� �ह�, “�
O$�
O$� 
/�� 	
4�, 
�M?� ��1 �����1 �4cRR� ”  �O$ Fह(�� �[��% ��$ �
O�%� ��; �ह�. 4��� �p� ���%� �
���ह� 
�ह�.  �[��
�% 	�9��%� ह�� ��� /"� ��a� ह"���. 4��.� /"����E� �����% ��(�� ���� ह"�"� . 
�����$/ ��
�� � ����%� 
�� ���". �[��% ��(��.� �ह������� ����(� घ���
 4�%� ��D� �	( 
��$ �����". ��Yह�� ����%� ��i�����% ����
 घ���� ��% 4�%�  ";�  5घ ���. ��� 	�%�� �l
 
�G�ह
� ���� � ��� �#� �" �
 	��� �	( �
����
 �" 
����� ��� �	( �������� ��I
 G"��� � '�
�����.  zT-zU.  

����ह; "�@��; ��=%; #$% � �&� *��"E . 
4�
� ������ ?��<% ���	���� �� ��( � �� /�I ��E�
� ���� ��i��� �	�� 

�	���� �ह�. “�� �ह���< ह��� �9r ��i �� ���. ���� 8�ह��
��� G�X�%� ��@� ��;� �ह�. ह� �� 
���� ��घ  ��<�� �� 	
��
 ��� ��@� ��<� ��.”  ������ �� �<�� 
�ह�. �" Fह(���, “ह� ��i �	 ���
� 
��@� "K�� ��ह
 ��� 	��� �ह�� .  ��Fह� �"D� /�I ��
ह��   ���.�� ��i���/���%� ���o$ 
�E�
�% 
4��
� ��� �� �� �ह�. ��Fह� ��
��� ��I
 ���� ����� ह� G��! �	( ������ह�G, ��i ह� ��� /�� ����
 
	�;�� ��? �"���� ���%� 0�	� �	��� ��� �ह�� . ��Fह� �� ��i ��(��? ��@� ����($ �'o���� 
=�}J� ��i �ह�. �"D�"�� �����
� ��@� ��� 	��4� ��������� �ह�. 8ह�� ���� �� ��� �%
� 
��X���H�� H	J��
� 5	%� ��� ��b�� �l
 ��i 	�;��. 
�ह� �� ����~�
� �
��� ��I
 ���%�( 
���.  ��Fह� ��
��G;�  Fह(�
 ���%� ������
� ���/�; �� E�%� ह� ���� ��  ��� �ह��� ��? ���  �� 
���.� A� �� �� ���1��(�%� �E�
� ��� ���� �� �Fह� "K �" G�"G?� �� �� ����� . ���� ��@� 
����� �(�� ����.� ��� VO�
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 G�ह�� � �
� ��. 4�
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��	ह��. 4��� 	�%�� ����� �������� � ���W ��E��� ��A ����� ��O$ �	( �
��� � �ह�. 
4����(� 4�
� ��	������ � ��I
 ���� �
"�� ���	����. �" Fह(���, “��	�
��� �ह����, �Fह� 
%gघ� �0� /�I �����
� ह� ���$  =�� <�% ��i ���� �ह�. �� ���"�%���
� ��@� ��<� ����
�B� �" �
P��� ��� 
�ह�. ��Yह�� ���� ��� ,� 	�;�
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������� घ�I
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��� O" �ह� ��� D��� �
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� � �
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�.�.s�������
����?��� ��.� s��#��ह�4F b�O�%� � � 	����� �k� VO� ��($ @���. �" 

s���>%�(� ��-�� ��".  



 १ 

बोध द�माहा��याचाबोध द�माहा��याचाबोध द�माहा��याचाबोध द�माहा��याचा.... 
डॉडॉडॉडॉ. . . . वासुदेव �यंकटेश देशमुखवासुदेव �यंकटेश देशमुखवासुदेव �यंकटेश देशमुखवासुदेव �यंकटेश देशमुख....११११ 

अ�याय अ�याय अ�याय अ�याय ३३३३११११ वावावावा.... 
iÉå nÖùººÉ½þ nÖù&JÉ {ÉÉ½ÚþxÉ* Eò®úÒ +±ÉEÇò {É±ÉÉªÉxÉ* ¨ÉÉiÉÞ́ ÉSÉxÉ º¨É°üxÉ* ¦Éä]åõ ªÉä>ðxÉ ¸ÉÒnùkÉÉ**64**  
iªÉÉ nÖù&JÉÉiÉå ´ÉÉ°üxÉ* +±ÉEòÉÇ |É¤ÉÖrù Eò°üxÉ* nùkÉ ={Énäù¶ÉÒ YÉÉxÉ* ½äþ EòlÉxÉ BEòÊiÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**65** 
आप!या भावा#या सै%याने वेढलेला, अटळ पराभवा#या वाढ�या छायेने झांकोळलेला, सव. 

बाजंूना िनराश झाले!या अलका.ने रा2य सोडून वनांत जा4याचा िनण.य घेतला. सुबाहला हे ू
अपे78तच होते. �यामुळे �याने सव. सै%याला सूचना 9द!या हो�या क:, ‘अलक.  जर नगर सोडून 

जात असेल तर कुणीह= अडवंू नये. उलट �या#या जा4या#या वाटा खु!या ठेवा�यात.’   राऽीची वेळ 

पाहन िचतंामःत अलक.  एका घोDयावर बसून वनांत एका आौमाजवळ येऊन थांबलाू . ितथे वनांत 

भूमीवर पडला असतांना �याला आपण भोगले!या नाना सुखोपभोगांची आठवण आली. �याचे दःख ु
अनावर झाले. ूारJधाची गित बुK=ला अकंु9ठत करते याचा ू�यय येऊन तो आपण असे काय पाप 

केले आहे 2यामुळे हा असL ताप आप!या वाटेला आला आहे याचा Mवचार कNं लागला. साह7जकच 

�याला आप!या आईची आठवण आली. ‘ती आज असती तर माPयावर हा ूसंग कदाMप आला 

नसता’ असे �या#या मनांत आले. ते�हा �याला आईने वनांत जातांना आप!याला हे भMवंय 

सांिगतले होते याचे ःमरण झाले. सकाळ= उठ!यावर ःनान कNन तो मातेचा लेख वाचावा असे 

�याने ठरMवले. तो सकाळ हो4याची ूती8ा कNं लागला. �या#या िच�ा#या अःवःथतेमुळे �याला 

झRपह= येईना. “अजून कशी राऽ सरत नाह=? सूय. उगवायला एवढा कसा वेळ लागतो आहे?” अशा 

आतुरतेने तळमळत �याने ती राऽ काढली. सकाळ= उठन �याने आईचे पाय आठवलेू . ःनाना9द 

उरकून �या पऽा#या मंजुषेचे पूजन केले आ7ण �यांतील पऽ काढन वाचलेू . १-१२. 

मदालसेचे पऽमदालसेचे पऽमदालसेचे पऽमदालसेचे पऽ.... 
ते पऽ वाचतांना अलका.चे Vदय आनंदाने भNन आले, अगंावर रोमांच उबे रा9हले आ7ण डोळे 

ूस%नतेने Mवःफारले असे वम.न आहे. (तऽवै िल7खतं माऽा वाचयामास पािथ.वः। 

ूकाशपुलकाZगोऽसौ ूहष]�फु!ललोचनः।। मा.पु. २७:२२।।). मदालसे#या लेखांत केवळ शJदच 

न�हते तर �याबरोबर एक चेतनाशM` होती. शJदांइतकाच, 9कंवा अिधकह= महbवाचा पcरणाम �या 

पऽा#या वाचनाने राजा#या मनावर झाला याची  ह= सूचना आहे. हा एक ूकारचा शM`पातच आहे.  

संतवाdयात अशा ूकारची ईeर= चेतना अनुःयतू असते. �यामुळे �यां#या वाचनाने िच�शुK=चा 

अनुभव येतो. सfमंथांचे पठण हे एक महान परमाथ.साधन आहे.  �या पऽांत खालील दोन gोक 

िल9हले होते. 

सZगः सवा.�मना �या2यः स चेत �य`ंु न शhयते।सZगः सवा.�मना �या2यः स चेत �य`ंु न शhयते।सZगः सवा.�मना �या2यः स चेत �य`ंु न शhयते।सZगः सवा.�मना �या2यः स चेत �य`ंु न शhयते।्् ््  

सMjः सह कत.�यः संतो सZगःय भेषजम।।सMjः सह कत.�यः संतो सZगःय भेषजम।।सMjः सह कत.�यः संतो सZगःय भेषजम।।सMjः सह कत.�यः संतो सZगःय भेषजम।।्् ््  

कामः सवा.�मना हेयो हातुं चे#छhयते कामः सवा.�मना हेयो हातुं चे#छhयते कामः सवा.�मना हेयो हातुं चे#छhयते कामः सवा.�मना हेयो हातुं चे#छhयते न सः।न सः।न सः।न सः। 
मुमु8ां ूित कत.�यः सैव कामाित.भेषजम।। मुमु8ां ूित कत.�यः सैव कामाित.भेषजम।। मुमु8ां ूित कत.�यः सैव कामाित.भेषजम।। मुमु8ां ूित कत.�यः सैव कामाित.भेषजम।। ्् ््  

                                                 
११११ Email ID: Vasudeo@gmail.com    
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माकk डेयपुराणांत (२७:२३-२४) हेच gोक थोDया फरकाने आला आहेत.  संग सवाkचाच 

सोडावा.  तसा तो सोडतां आलाच नाह=  तर संताचा करावा, कारण संत हेच संगदोषाचे – पया.याने  

संसारदःखाचे औषध आहेतु .  तसेच इ#छा कशाचीच कNं नये, करायचीच असेल तर मो8ाची इ#छा 

(मुमु8ा) करावी; कारण मुमु8ाच इ#छेमुळे होणाढया पीडेवर औषध आहे.  संग हे आस`:चेच Nप 

आहे. ‘संगात संजायते कामः् ’ असे भगवoचन आहे. संसार नांवा#या �याधीचे मूळ या संगांत आ7ण 

कामांत आहे. �यां#यावर स�संग आ7ण मुमु8ा ह= दोन औषधे मदालसेने सांिगतली आहेत.  

अलका.ने ते पऽ वारंवार वाचले आ7ण �याचे मनन केले. �या वाचनानेच �या#या मनांत िनpय 

झाला क: शाeत सुखासाठq मुमु8ा िनमा.ण झाली पा9हजे, आ7ण ती जाग4यासाठq संतसंग झाला 

पा9हजे. आतां आप!याला संत कसा भेटेल Lाचीच उ�सुकता �या#या मनांत दाटन  रा9हलीू .  शेवट= 

�याने जवळ#या आौमांतीला ऋषींकडे जाऊन �यांना नमःकार केला आ7ण आपली संतदश.नाची 

इ#छा ूकट कNन असा संत कुठे भेटेल असे Mवचारले.  आपण �या संतांची सेवा कNन आप!या Lा 

असL दःखाचे ूशमन कNं इ7#छु तो असे आपले मनोगत �याने �या ऋषींपुढे �य` केले. १३-१९. 

अलका.ला ौीद�दश.नअलका.ला ौीद�दश.नअलका.ला ौीद�दश.नअलका.ला ौीद�दश.न.... 
�या ऋषींनी �याला द78ण 9दशेस जायला सांिगतले. ितथे सL पव.तावर योtयांचे राणे 

ौीद�ाऽेय ूभू राहतात. मातापूर (माहरू ) या नांवाने ूuयात असले!या गांवांत ौीरेणुकामातेचा पMवऽ 

आौम आहे.  �या#यासमोरच द�ाऽेयांचे िनवासःथान असलेले िगcरिशखर आहे. अनसूयानंदन ौीद� 

योtयांचे परम दैवत आहेत. सव. साधसंुत �यांना पूजतात. �यां#या दश.नमाऽेकNन संसारचबाचा भेद 

होतो. असे �या मुनींचे वचन ऐकून अलका.चे मन भM`भावाने भNन आले.  ऋषींना वंदन कNन 

अलक.  टाकोटाक िनघाला आ7ण सLाि= पव.तावर आला. ितथे ौीद�ूभंूचा आौम पाहन तो ू
घोDयावNन उतNन एकटाच पायीं िनघाला. आौमांत ूवेश कNन �याने �याने �या िनःसंग, िनम.ल, 

आनंदःवNप द�ाऽेयांना अ�यंत आत. भावाने साyांग नमःकार केला.  आंसवांनी भरले!या डोzयांनी 

आ7ण स{9दत कंठाने �यांची ूाथ.ना केली, “ हे भ`व�सला! दयाघना! मला अपार दःख झाले आहेु . 

मी िनराशेने मःत झालो आहे. केवळ आप!या कृपेनेच माझे दःख दर होऊन मी 8ेमसमाधान ु ू
पावेन. आप!या चरणांचाच काय तो आौय आतां मला 9दसतो आहे.”  द�ूभंूनी �याला पाहतांच 

ओळखले. हे मदालसे#या गभाkतून ूकटलेले र~ आहे. हा  अ�या�म�ानाचा उ�म अिधकार= आहे. 

सुबाहसारuया आ�म�ानी भावाने Lाला अ�यंत क�णापूव.क रा2यॅy कNन या#या मनांत वैराtय ू
वाढवले आहे. Lाचे मन अतीव पhव झाले अस!याने Lाला आ�मानुभवाची ूा�ी कNन दे4यासाठq 

फारसा ूय~ करावा लागणार नाह= हे �यां#या त�काळ �यानांत आले.  ते �हणाले, “तुला फार 

असL दःख झाले आहे �हणतोसु ? कुठे दःख झाले आहे दाखव पाहु ू . आपण लागलीच �या#यावर 

उपाय कNं. आधी तू कोण आहेस ते सांग आ7ण दःखाची नेमक: जागा दाखव �हणजे �यावर ु
आप!याला डाग देतां येईल!”  आपण यापूव� कात.वीय., परशुराम इ�या9द मोठमो�या भ`ांची 

द�ूभंूनी कशी पर=8ा घेतली ते पा9हले आहे. अलका.ला माऽ अशा पर=8ेला सामोरे जावे लागले 

नाह=. �याला द�ूभंू#या वा�स!याचा आ7ण का�4याचाच ू�यय आला आहे, हे ल8णीय आहे. याचे 

कारण पर=8े#या िनिम�ाने जी िच�शुMK करायची असते ती अलका.ची माता आ7ण बंध ुसुबाह यांनी ू
आधीच कNन घेतली होती. आतां फ` एका चैत%या#या ःफु7!लंगाची आवँयकता होती. मग तो 
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अलका.#या िच�ांत �ानाtनीचा भडका उडवणार होता. Lा ू�ा#या Nपाने द�ूभंूनी �या ःफु7!लंगाचे 

8ेपण केले.  हाच शM`पात. िचितश`:चे ू8ेपण! २०-२९.  

मी कोणमी कोणमी कोणमी कोण? 
स{Nंचाु  शJद, ःपश., �yी 9कंवा केवळ संक!प अशा मा�यमांतून िच#छ`: जे�हां िशंया#या 

अतंरांत ूवेश करते ते�हा �या#या पूव.संःकारानुसार ती काय. करते. अलक.  महान योिगनी#या पोट=ं ्

ज%माला आला होता. �याचे ितघेह= भाऊ ॄ�Mवoर या �ाना#या सहा�या भूिमकेवर आNढ झाले 

होते.  �या#या सुषु�णा मागाkतील सव. अडसर दर झाले होतेू .  अशा िशंयाला स{Nंची कृपा ु
झा!याबरोबर आप!या स7#चदानंदःवNपाचा सा8ा�कार होतो. हेच अलका.#या बाबतींत झाले.  

आपण कोण आहRत याचा तो Mवचार कNं लागला.  “तूं कोण आहेस?” Lा द�ूभंू#या ू�ाने �याचा 

Mववेक जागा झाला. आप!या अतंरांत �या “तूं” चा तो शोध घेऊं लागला. 9हचेच नांव आ%वी78क: 

Mव�ा. यालाच वेदांता#या पcरभाषेत “�वंपदशुMK”  असे �हणतात.  

ूथम �याने ःथलू देहाचा – �हणजेच अ%नमय कोशाचाअ%नमय कोशाचाअ%नमय कोशाचाअ%नमय कोशाचा Mवचार केला. हा आकाशा9द पंचीकृत 

भूतांनी  बनलेला आहे आ7ण जड आहे. Lाला ज%म-मरणा9द नाना Mवकार होत असतात. मी चेतन 

आ7ण िनMव.कार आ�मा आहे. हा देह पcर7#छ%न आहे तर आ�मःवNप हे पूण. आ7ण सव.गत 

(सव.�यापी) आहे.  

मग कम�9ियांना चाळवणारा, झRप�त जाDय आणणारा, eसन-पचन-अिभसरणा9द 9बयांचा 

चालक ूाणूाणूाणूाण हे माझे ःवNप आहे काय? Lा सव. 9बयांचा मी केवळ सा8ी (पाहणारा) अस!याने 

�यां#यापासून मी िभ%न आहे.   

8णा8णाला इतःतः धांवणारे हे मनमनमनमन मी कसा असेन? मी तर सदा सव.ऽ �यापकच आहे, 

7ःथर आहे, अचल आहे. मन माझे ःवNप असंू शकत नाह=. जागेपणी देहाला �यापून राहणाढया, 

झRपेत माऽ लोप पावणाढया,  

Mव�ानमय कोश �हणून ओळख!या  जाणाढया बुK=बुK=बुK=बुK=पासूनह= मी वेगळाच आहे.   

Lा सव. कोशांशी  मला जखडणाढया Mऽगुणा�मक अहंकाराअहंकाराअहंकाराअहंकारापे8ांह= मी ौ�े आहे.  

मी शुK, बुK, अमर आहे. हे पंचकोशा�मक मानवी शर=र हे माझे ःवNप नाह=.  वर=ल 

पKतीने ‘मी कोण’ याचा आंतcरक शोध घेणे Lाला आ%वी78क: असे �हणतात. आधिुनक काळांत 

या साधनमागा.चा Mवशेष उपदेश अ�णाचलम येथील महान संत ौी रमण महष� यांनी केला आहे् . 

३०-३७. 

दःखाचे 9ठकाणदःखाचे 9ठकाणदःखाचे 9ठकाणदःखाचे 9ठकाणुुुु .... 
आप!या धारदार Mववेकाने पांचह= कोशांचा िनरास कNन अलका.ने आपले स7#चदानंदःवNप 

िन7pत केले आ7ण तो आप!याला भेडसवणाढया दःखाचा Mवचार कNं लागलाु .  श�ड=#या क� सापासून 

पाया#या नखापयkत  शर=र धुडंाळनह= �यांत �याला दःख सांपडले नाह=ू ु . ूाणाला झालेच तहान 

आ7ण भूक यांचे दःख होतेु . माझे सांूतचे दःख ूाणाचे नाह=ु . इं9िय� माPया इ#छेने चालतात. 

ितथेह= हे दःख नाह=ु . मग तो मनांत शोधू ंलागला. ते�हां �या#या �यानांत आले क: हे मनच सव. 

आवड=-नावड=चे मूळ आहे.  आवडती गोy िमळाली क: हे सुखी होते आ7ण नावडती गोy समोर 

आली क: हे दःखी होतेु . हेच सुखदःखांचे भांडार आहेु .  पण हे मन तर अ%नापासूनच बनते आ7ण 

MवMवध Mवकारांनी ॅमत असते.  अशा परhया मनाचा माझा काय संबंध? अशा र=तीने दःखाची ु



 ४ 

जागा सांपडतांच अलक.  आनंदाने हंसला. तो �हणाला, “मी दखाचे ःथान शोधनू काढलेु . ” Lा 

9ठकाणी शोधन शJदा#या योजनेत �याने �वंपदशोधन के!याचे सूिचत केले आहे. ३८-४३. 

अलका.चे िनवेदनअलका.चे िनवेदनअलका.चे िनवेदनअलका.चे िनवेदन.... 
पुढे तो आप!या शोधनाचे िनंकष. द�ूभंूना सांगत आहे. “ आकाश, वायु, तेज, जळ आ7ण 

प�ृवी ह= पांच महाभूते जड आहेत. मी तर शुK स7#चदानंदःवNप िनpल चतै%य आहे. �ान�9िये, 

कम�9िये, पंचूाण, मन, बुMK, अहंकार आ7ण िच� हे सव. Lा जड भूतांचेच Mवकार आहेत. Lा 

सवाkहन Mवल8णू , गुणातीत असे माझे ःवNप आहे. या सवाk#या संघातानेच देह बनला आहे.  

ॅांतीने Lा देहNपी पांच भूतां#या मोळ=चा अिभमान वाहणाराच दःखी होतोु . हे स{रोु ! आप!या कृपेने 

मी माPया Nपाचा शोध घेऊन ःवतःला ओळखले आहे.  मोठमोठे ऋषीिमनीसुKा 2या#या अजून 

शोधीत आहेत ते आ�मःवNप मला आपण हातावर#या आवzयाूमाणे ःपy कNन दाखMवले आहे. 

मी िन�य आ7ण िनMव.कार आहे. माझी ना वाढ होते ना घट. सदैव पcरपूण. अशा माझा Lा सतत 

लहान-मो�या होणाढया देहा9दकांशी काय संबंध? धरूर9हत 2योतीसारखा मी शुK ूकाशNप आहे.  

िनःसंग, िनम.ल, असीम, पcरणाम9द Mवकारर9हत अशा मला सुखदःखाची वाता.ह= नाह=ु .  पांचभौितक 

ःथलू आ7ण सूआम शर=रे ह= माती#या घDयासारखी जड आहेत. ती ःवतःलाह= जाणंू नाह=त तर 

दसढयांना कसे जाणतीलु ? Lा ःथलू देहाला कफ,वात आ7ण Mप� या Mऽदोषां#या वैष�याने 2वर येतो. 

पण आप!याला ताप आला आहे ह= जाणीव �या देहाला नसते तर �याला पाहणाढया (िyा) 

चतै%याला असते. �याचूमाणे सूआम देहाला कामा9द Mवकारां#या 8ोभाने ताप येतो. ते जाणणाढया 

आ��याला माऽ मुळ=च ताप नसतो, हे आतां माPया चांगलेच �यानात आले आहे. या सगzया 

दःखाचे कारण अ�ान आहेु . तोच कारणदेह 9कंवा आनंदमय कोश. पण �ानी माणसाला हे अ�ान 

ःपश.ह= कNं शकत नाह=.  आप!या ू�ा#या अनरुोधाने मी जे�हां Mवचार केला ते�हां मला दःखाची ु
जागा मनांत अस!याचे कळाले. मी तर जसा#या तसा आनंदNपच आहे.  �या मनाशी झाले!या 

आ�यािसक तादा��याने ते पूव� मला माझेच दःख वाटले होतेु . �हणून आप!याला  Mवचारले. आतां 

माPया ल8ांत आले आहे क: ते दःख मला झालेच नाह=ु ! दसढयाु  कुणा#या दःखाने मी कसा दःखी ु ु
होईन? ते�हां आतां हे ूभो! मी केले!या ू�ाचे उ�र मीच देतो. सुख काय आ7ण दःख कायु , दो%ह= 

ःव�नवत आहेत् . मन हा �यांचा ठाव आहे. मी तर आप!यांतच रमलेला, िनcर#छ आ7ण सव.गत 

आ�मा आहे.”    

 नाहंकारो न च मनो बुMKना.हं यतःततः।  अतंःकरणजं दःख ं पारhयं मम त�कथम।। ु ्  

 नाहं शर=रं न मनो यतोऽहं पथृhशर=रा%मनसःतथाहं।  

त�स%तु चेतःयथवाऽMप देहे सुखािन दःखािन च 9कं ममाऽ।।ु  माकk डेय पुराण.३७:३७-३८)        

४४-६३. 

 राजाचे हे िनpया�मक बोलणे ऐकून द�ूभू ूस%न झाले. �हणाले, “तुझा जर असा िनधा.र 

झाला असेल तर फारच छान. पण आतां मला सांग क: तुला आतां काय हवे आहे? Mवजय पा9हजे, 

रा2य पा9हजे क:ं दःखाचा नाशु ? मनांत कांह= न ठेवतां तू ःपyपणे मला सांग.”  

अलक.  �हणाला, “देवा, मला  आतां या कशाचीच िचतंा नाह=. माPया मनांत रा2याMवषयीं  

9कंवा वैभवासाठq य7�कंिचतह= आसM` नाह=.  मी रा2य केले काय आ7ण माPया भावाने केले काय? 

द�गुरो! अगद= आण वाहन सांगतो क: माझे मन ितकडे ओढ घेत नाह=ू .  सुबाहचा देह माPया ू
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देहापे8ा वेगळा असला तर= एकच आ�मा दो%ह=त नांदत आहे हे मी ू�य8 अनुभवीत आहे.  मग 

�या#या रा2याने मीह= राजाच होतो ना! ”  

Mवझले!या अtनीत एखादा िनखारा तर राखेखाली रा9हला नाह=  असे पहावे तसे आतां 

द�ूभू  अलका.चे मन चाचपून पहात आहेत. ते �हणाले, “असे तू �हणतोस खरा, पण पहा बुवा. 

िसंहासनावर तूं नसलास तर लोकांपुढे तूं रंकच 9दसणार. मागेपुढे चालणारे ह�ी, घोडे, ललकाढया 

देणारे भालदार-चोपदार हे कांह=च नसेल. तुझे मनोरथ तर धळु=ला िमळतीलच पण बसायला साधा 

रथह= िमळणार नाह=. ”  

पण अलक.  खरोखरच िनःसंग झाला आहे. तो  उ�रला, “गु�महाराज, मी पु%हा शपथेवर 

सांगतो, आप!या कृपेने माझे सव. मनोरथ पूण. झाले आहेत.  माPया हात, पाय आ7ण इतर 

अवयवांचासुKा संबंध माPया मनांतून गेला आहे. रथ-घोडे तर फार दरचे आहेतू .  ित%ह= देहांचा 

संबंध 7जथे िनःशेष गेला आहे ितथे ह�ी-घोDयांचे काय महbव? मी ःवतःिसK आहे. माPया �यापक 

ःवNपाचे �ान झा!याने हे सव. माझीच अगें आहेत Lाची मला िन�य जाणीव आहे. दांतांनी जीभ 

चावली �हणून कोणी दांत पाडते का? हाताने हातावर आघात झाला तर हात तोडायचा असतो का? 

अoैत भूिमकेत 7ःथर झा!यावर  मला कोणी शऽ ुनाह=.  मला रा2याची इ#छा नाह= क: कशाची 

खतं नाह=.  

तःमा%न मेऽcरतःमा%न मेऽcरतःमा%न मेऽcरतःमा%न मेऽcरन. च मेऽ7ःत दःख ंन मे सुख ंनाMप पुरं न कोषं। न. च मेऽ7ःत दःख ंन मे सुख ंनाMप पुरं न कोषं। न. च मेऽ7ःत दःख ंन मे सुख ंनाMप पुरं न कोषं। न. च मेऽ7ःत दःख ंन मे सुख ंनाMप पुरं न कोषं। ुु ुु  

न चाeनागा9द बलं न तःय  ना%यःय वा कःयिचoा ममा7ःत।।न चाeनागा9द बलं न तःय  ना%यःय वा कःयिचoा ममा7ःत।।न चाeनागा9द बलं न तःय  ना%यःय वा कःयिचoा ममा7ःत।।न चाeनागा9द बलं न तःय  ना%यःय वा कःयिचoा ममा7ःत।।४१४१४१४१।।।।।।।।) ) ) )  

2या#या ॅांतीने मोह होतो तो अ�यासच नy झाला आहे. आतां आ�मसुखांत रममाण 

(आ�माराम)झाले!या मला कशाचीच इ#छा नाह= (िनंकाम).  सव. इ#छा पूण. झा!याचा आनंद मी 

उपभोगतो आहे(आ�काम).  ६३-७८. 

अहंकार आ7ण ममताअहंकार आ7ण ममताअहंकार आ7ण ममताअहंकार आ7ण ममता.... 
एकच आकाश जसे घर, घडा, घागर अशा उपाधींनी सीिमत होऊन अनेक झा!यासारखे वाटते 

तसा हा एकच आ�मा नाना देहां#या उपाधींनी अनेकवत भासतो. उपाधी आहेत तRवर भेद आहे. 

उपाधी नy पावली क: भेद गेला. घट फुटला क:ं घटाकाश गेले. आकाश माऽ जसे#या तसेच आहे. 

�या#यांत घटमठा9द पcर#छेद कधीच न�हते. हे पूव� मला ठाऊक न�हते �हणून दःख वाटत होतेु . 

आतां मला  �ान झा!याने दःखाचे काय कारणु ? देहा9द उपाधींचा अिभमान �हणजे अहंकार हा 

लटका ॅम आहे. अहंकारामुळे देहाचे संबंधी आपले वाटतात. ह=च ममता.  कुणी आप!याला 

अपामानकारक  बोलले 9कंवा वागले तर अहंकार दखावतो  आ7ण िच�ाला वेदना होतातु , बोध 

उफाळतो. तसेच आप!या मुलाला जरा कांह= इजा झाली, ताप आला तर आपण िचतंामःत होतो. 

माऽ शऽचूी मुले मेली तर= आपण दःखी होत नाह=चु  पण कदािचत सुखीसुKा होतो.  मांजराने 

िचमणी 9कंवा उंद=र खा!ला तर �याचे आप!याला कांह= वाटत नाह=. पण आपण ममतेने पाळले!या 

पोपटावर �याने घाला घातला तर माऽ 8ुJध होतो.  

माजा.रभ78ते दःख ं या�शे गहृकुhकुटे।माजा.रभ78ते दःख ं या�शे गहृकुhकुटे।माजा.रभ78ते दःख ं या�शे गहृकुhकुटे।माजा.रभ78ते दःख ं या�शे गहृकुhकुटे।ुु ुु  न ता�dमताशू%ये कलMवZकेऽथ मू न ता�dमताशू%ये कलMवZकेऽथ मू न ता�dमताशू%ये कलMवZकेऽथ मू न ता�dमताशू%ये कलMवZकेऽथ मूMषके।।Mषके।।Mषके।।Mषके।। मा.पु. 

३८:४).   

हा सगळा अहंकार आ7ण ममतेचा खेळ आहे.   

तैसीं अहंममतेिचया लवडसवड= । मात� न पवतीच बापुड=ं। तैसीं अहंममतेिचया लवडसवड= । मात� न पवतीच बापुड=ं। तैसीं अहंममतेिचया लवडसवड= । मात� न पवतीच बापुड=ं। तैसीं अहंममतेिचया लवडसवड= । मात� न पवतीच बापुड=ं।  
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�हणौिन ज%ममरणाची दथड=। डहळती ठेली।।  �ानेeर=  �हणौिन ज%ममरणाची दथड=। डहळती ठेली।।  �ानेeर=  �हणौिन ज%ममरणाची दथड=। डहळती ठेली।।  �ानेeर=  �हणौिन ज%ममरणाची दथड=। डहळती ठेली।।  �ानेeर=  ुु ुु ुु ुु ९९९९:६२६२६२६२) ) ) )  

आज आपण कृपेने अहंकारच मुळापासून (अ�ानज%य अ�यासापासून) उपटन टाकला आहेू .  

ना ना चेवो आिलया ना ना चेवो आिलया ना ना चेवो आिलया ना ना चेवो आिलया पाठqं। त� ःव�न न 9दसे 9दठqं। पाठqं। त� ःव�न न 9दसे 9दठqं। पाठqं। त� ःव�न न 9दसे 9दठqं। पाठqं। त� ःव�न न 9दसे 9दठqं।  

तैसी अहंममता 9कर=ट=। नुरेिच तया।।  तैसी अहंममता 9कर=ट=। नुरेिच तया।।  तैसी अहंममता 9कर=ट=। नुरेिच तया।।  तैसी अहंममता 9कर=ट=। नुरेिच तया।।  ” �ानेeर= �ानेeर= �ानेeर= �ानेeर= १८१८१८१८:४०८४०८४०८४०८.  

आतां या सतत जागणाढया Mववेकाने मी अहंकार आ7ण मम�व यांचे बंध तोडून मी 

ूकृती#या पलीकडचे माझे ःवNप पhके ओळखले आहे.  

भगवंः�व�ूसादेन ममाMवभू.तमु�मम।  �ाभगवंः�व�ूसादेन ममाMवभू.तमु�मम।  �ाभगवंः�व�ूसादेन ममाMवभू.तमु�मम।  �ाभगवंः�व�ूसादेन ममाMवभू.तमु�मम।  �ा्् ्् नं ूधानिच#छM`Mववेककरमी�शम।।नं ूधानिच#छM`Mववेककरमी�शम।।नं ूधानिच#छM`Mववेककरमी�शम।।नं ूधानिच#छM`Mववेककरमी�शम।।्् ््  मा.पु. 

३९:१७)” . 

 ७९-८९.  

अलका.चे िनpया�मक भाषण ऐकून द�ूभंूना संतोष झाला. ते �हणतात, “माPया 

कृपाूसादाने तू पु4यपापांना ओलांडून आपले आ�मःलNप जाणले आहेस.  मीपणाची भावना सव. 

संबंधांचा उगम आहे. हे संबंधच Vदयभेद=  शोकांचे कारण आहेत.  जRपयkत जीव मना#या आवड=ने 

संबंध जोडत असतो तRपयkत �या#या Vदयांत शोकNपी 7खळे ठोकले जातात.  
ªÉÉ´ÉiÉ& EÖò¯ûiÉä VÉÆiÉÖ& ºÉÆ¤ÉÆvÉÉxÉÂ ¨ÉxÉºÉ& Ê|ÉªÉÉxÉÂ*  
iÉÉ´ÉxiÉÉä%ºªÉ ÊxÉJÉxªÉÆiÉä2 ¾þnùªÉä ¶ÉÉäEò¶ÉÆEò´ÉÉ&** मा.पु. 92**) ) ) )  

माझे पणाने �हणजे ममतेनेच संबंध जुळतो. ममता तुटली मग कसला संबंध? हे करणारा 

Mववेक: पु�ष सव. बंधनंांतून मोकळा होतो.  

uäù {Énäù ¤ÉÆvÉ¨ÉÉäIÉÉªÉ xÉ ¨É¨ÉäÊiÉ, ¨É¨ÉäÊiÉ SÉ* ¨É¨ÉäÊiÉ ¤ÉvªÉiÉä VÉÆiÉÖxÉÇ ¨É¨ÉäÊiÉ Ê´É¨ÉÖSªÉiÉä** मा.पु.  94**         
थोडhयांत    बंध आ7ण मो8 Lांचे रहःय ‘मम’ आ7ण ‘न मम’  या दोन पदांत सामावलेले 

आहे. मम �हणजे ‘माझे, माझे’  �हणणारा बंधनांत पडतो आ7ण  ‘न मम ’  ‘माझे नाह=माझे नाह=माझे नाह=माझे नाह=’ �हणणारा 

मु` होतो.  मदालसेसारखी महान, ॄ�िन�, योगिन� , तपोिन� आ7ण वंदनीय माता तुला िमळाली, 

ितचे दtधपान कर4याचे भाtयु  लाभले �हणून तुझे अतंःकरण अतीव शुK झाले. �यानेच तुला 

8णाधाkतच �ान झाले. हा संतसंगतीचा म9हमा आहे.   एका 8णा#या संतसंगतीसुKां ःवग.सुखाहन ू
ौ�े आहे. �या स�संगा#या ूभावाने तुPया िच�ांत वैराtय पूण.पणे बाणले. माPया एका ू�ानेच तू ं

अहंकार आ7ण ममता वावटळ=ने शेवर=#या कापूसासारखी  उडवून 9दलीस आ7ण तुला आ�म�ान 

झाले!   

म�ू�ादेव ते �ानमु�पा9दतिमदमु�मम। ममेित ू�ययो येन 78�ं शा!मिलतूलवत।। मा् ् .पु. 

३:८७।। ” 

 ९०-९९. 

संसारतNसंसारतNसंसारतNसंसारतN.... 
या 9ठकाणी  संसारव8ृाचे एक संुदर Nपक आले आहे. गीते#या  पंधरा�या अ�यायांत वरती 

मुzया, खाली फां�ा अशा अMवनाशी अe�थाचे वण.न आहे. �याच Nपकाचा हा एक उ�ोधक 

आMवंकार आहे. Lा संसारव8ृाचे बीज अ�ान आहे आ7ण अहंकार हा अकुंर आहे. माझेपणा#या 

मोठा!या बंु�यापासून घर, शेती, संप�ी अशा मुuय  फां�ा पसर!या आहेत. प~ी, मुले, गणगोत 

इ�या9द पालवी डंवरलेली आहे. पाप आ7ण पु4य ह= दोन ूकारची फुले बहरलेली आहेत. Lां#यापासून 

अनुबम� दःख आ7ण सुख  ह= ु  Mवपुल फळे िनमा.ण होतात. असा हा संसारव8ृ मो8मागा.ला अडवून 

पसरला आहे. दःसंगती#या िसंचनाु ने हा वाढतो.  MवMवध सकाम कमाk#या इ#छाNपी भंुगे या#यावर 
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घRघावत असतात. संसारा#या Mबकट वाटेवर चालून भागलेले जीव या व8ृा#या आौयाला येतात. 

पण माियक �ान आ7ण आभािसक सुख यां#यात गुरफटन जातातू .  �यांना खढया आ�मसुखाची 

ूा�ी कशी होणार? स�संगा#या दगडावर असंगाची धार लावले!या Mव�ाNपी श�ाने हा ममतातN 

तोडता  येतो.  Lा व8ृाला असे छेद!यावरच पुढ=ल िनंकंटक (व�ृीर9हत), ःव#छ (िनMव.कार), 

शीतल ॄ�Nपी  वनांत जातां येते. ितथे ते शाeत परमपदांत एकNप होऊन  सुखाने राहतात.  

१००-१०४. 

द�ूभू अलका.ला पुढे सांगतात, “अलका., हे देह, इं9िय, मन, बुMK, अहंकार यांचे िमळन ू

झालेले शेत आहे, ते सव. माियक आहे. यां#याहन वेगळा असणाढया शेतकढयाला जाणणारा ध%य ू
होय. उंबरा#या फळांतील 9कडे 9कंवा पा4यांतील मासे जसे व�चावेत तसा हा चेतन 8ेऽ� Lा माियक 

8ेऽांतून वेगळा केला आहेस.  असा तुPयासारखाच एका �My8ेपानेच कृताथ. होणारा िशंय  िमळावा. 

नाह= तर सामा%य सेवेकर= िशंय कांह= कमी नाह=त.” 
 

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यां#या ौीद�माहा��य मंथाचा एकितसावा अ�याय इथे पूण. 

झाला. तो ौीगु�चरणी समMप.त असो.  
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वेदधमा	 मुिन आप�या संद�पक नांवा�या िशंयो�माला पुढे सांगत आहेत. द�ूभंूचे बोलणे 

ऐकून 'ज)ासा वाढले�या अलका	ने +यांना नमःकार क.न /वनंित केली क1ं योगा2यासाचे गुणदोष 

आप�याला /वःताराने सांग4याची /वनंित केली जेणेक.न +याचा अ2यास िनद5ष होईल. ते7हां 

द�ूभू उ�रले, “ हे राजकुमारा, तुला ूथम अ2यासांत कोणते दोष नसावेत ते सांगतो. गुणदोष 

जाणून केलेला योगा2यास सफळ होतो असा /व=ास ठेव. ”  

उपाशी पोट�, शर�र @कंवा मनाला पीडा असतांना, िच� बोधा@दकांनी CुDध असतांना 

योगा2यास क.ं नये    हे मन शांत होऊं देत नाह�त. 

नाFमातः Cुिधतः ौाIतो न च 7याकुलचेतनः। नाFमातः Cुिधतः ौाIतो न च 7याकुलचेतनः। नाFमातः Cुिधतः ौाIतो न च 7याकुलचेतनः। नाFमातः Cुिधतः ौाIतो न च 7याकुलचेतनः।  

युKजीत योगं राजेIि योगी िसMFयथ	माNतःयुKजीत योगं राजेIि योगी िसMFयथ	माNतःयुKजीत योगं राजेIि योगी िसMFयथ	माNतःयुKजीत योगं राजेIि योगी िसMFयथ	माNतः।। माकO डेय माकO डेय माकO डेय माकO डेय पुराणपुराणपुराणपुराण ३९ ३९ ३९ ३९:४७४७४७४७।।।।।।।। 

ते7हा भूक असेल थोडा आहार घेऊन योगा2यास करावा. कबीरांचे सांगणे आहे क1 भूक 

नांवाची कुतर� Fयानांत /वUन आणीत असेल तर ितला भाकरतुकडा टाकून मग िनःसंग Fयान 

करावे. बोधा@दक /वकारांचा उपशम क.न मगच Fयानाला बसावे.  +याचूमाणे वाईट लोकांची 

संगतीह� योगांत मोठV /वUने उभी करते. ते7हां दज	नांची संगती सव	था टाळावीु .  १-७. 

कडाXया�या थडं�चा,  कडक उIहाYयाचा, फार जोरा�या पावसाचा काळ योगा2यासाला 

अनुकूल नसतो. तसेच वावटळ सुटलेली असतां @कंवा पुढे येणाढया अनथा	ची चाहल लागलेली असतां ू
Fयान क.ं नये. नद�कांठV, ँमाशानांत, वाळले�या झाडाखाली, उघ^यावर, पालापाचोYयांत Fयानाला 

बस�यास /वUन येते हे Fयानांत ठेवावे. गद_ आ'ण ग`धळ असेल तर जुनाट, पडXया, भयावह 

घरांत, वाaळाजवळ, /वह�र��या जवळ, सपा	@दकांचा वावर असले�या @ठकाणी, दगडां�या राशीजवळ 

योगा2यास करणे िन/षb आहे.  

नाितशीते नचोंणे वै न dIdेनािनला+मके।।नाितशीते नचोंणे वै न dIdेनािनला+मके।।नाितशीते नचोंणे वै न dIdेनािनला+मके।।नाितशीते नचोंणे वै न dIdेनािनला+मके।। 

कालेंवेतेषु युKजीत न योगंकालेंवेतेषु युKजीत न योगंकालेंवेतेषु युKजीत न योगंकालेंवेतेषु युKजीत न योगं Fयानत+परः।  Fयानत+परः।  Fयानत+परः।  Fयानत+परः।  

सशDदा'eनजला2यासे जीण	गोfे सशDदा'eनजला2यासे जीण	गोfे सशDदा'eनजला2यासे जीण	गोfे सशDदा'eनजला2यासे जीण	गोfे चचचचतुंपथे।।तुंपथे।।तुंपथे।।तुंपथे।। 

शुंकपण	चये नgां ँमशाने शुंकपण	चये नgां ँमशाने शुंकपण	चये नgां ँमशाने शुंकपण	चये नgां ँमशाने ससर�ससर�ससर�ससर�सपेृ। सपेृ। सपेृ। सपेृ।  

सभये कूपतीरे वा च+ैयव�मीकसKचये।।सभये कूपतीरे वा च+ैयव�मीकसKचये।।सभये कूपतीरे वा च+ैयव�मीकसKचये।।सभये कूपतीरे वा च+ैयव�मीकसKचये।। 
देशेंवेतेष ुतiव)ो योगा2यास ं/ववज	येत। देशेंवेतेष ुतiव)ो योगा2यास ं/ववज	येत। देशेंवेतेष ुतiव)ो योगा2यास ं/ववज	येत। देशेंवेतेष ुतiव)ो योगा2यास ं/ववज	येत। ्् ््  

सiवःयानपुप�ौ च देशकाल ं/ववज	येत।। माकO डेय परुाण सiवःयानपुप�ौ च देशकाल ं/ववज	येत।। माकO डेय परुाण सiवःयानपुप�ौ च देशकाल ं/ववज	येत।। माकO डेय परुाण सiवःयानपुप�ौ च देशकाल ं/ववज	येत।। माकO डेय परुाण ्् ्् ३९३९३९३९:४४४४8----५०५०५०५० 

nा सव	 दोषांना टाळूनच योगा2यासाचे देश आ'ण काल िन'oत करावेत. मनांत सiवगणुाचा (आनदं 

आ'णसमाधान) उrव होत नसेल तर तो काळ आ'ण ते ःथान  वsय	 करावे. जो मढूपणे अ/वचाराने अशा 

ूितकूल पtर'ःथतीत Fयानाला बसेल तर +या�यावर सकंटे येतात. +याची ःमरणश/u जाऊं शकते, @कंवा तो 
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ब@हरा, मकुा ,आधँळा  @कंवा वेडा होतो.  उचक1 लागणे, =ास लागणे, वात, /प� @कंवा कफ nा /ऽदोषांचा 

Cोभ होऊं शकतो.  (ªÉÖx ÉCi ª Éäi Éä ¹É Ö ¨ÉÚfø ¶SÉä kÉi ÉÉä  Ê´ÉP x ÉÉ ¦É´Éx i ª É¨É Ò* º ¨ÉÞÊi É±É Éä{ É¶S É ¤ÉÉÊ vÉ ªÉ È ¨ÉÚEò i ´É Æ 

VÉb÷ i ÉÉx vÉi ÉÉ**द�पुराण37::::25**) �-��. 
 

यवागू आ'ण िच�ा�या धारणायवागू आ'ण िच�ा�या धारणायवागू आ'ण िच�ा�या धारणायवागू आ'ण िच�ा�या धारणा.... 
यावर अलका	ने ूभंूना /वचारले,    “अ/वचाराने कळत न कळत जर कांह� चकू झाली तर/वUने 

उप'ःथत होतील हे तर खरेच. पण अशा पtर'ःथतीत साधकाने nा /वUनांपासून सुटका होऊन पुनo 

आरोeय संपाद4यासाठV काय उपाय करावा ते आपण मला सांगा.     ”     अलका	ने अ+यतं नॆपणे 

/वचारलेला ूz    ऐकून द�गु.ंनी ःनेहभराने +याचे उ�र gायला आरंभ केला. “राजा! नीट लC देऊन 

ऐक. नको +या देशांत, नको +या वेळ�ं @कंवा नको +या पtर'ःथतीत योगा2यास करणे {हणजे वर�ल 

/वUनांना आमंऽण दे4यासारखेच आहे.  +यावर हा उपाय आहे. अधा	 पाव (१२५ मॅम) साळ�चे तांदळ  ू
सहापट पा4यात मंद आंचेवर खपू वेळ अगद� मऊ िशजवावेत. nा पेजेला यवागू {हणतात. (यवागुः 

ष^गुणजले रिचता /वरलोदना।). (आयुव~दांत यवागूची ू@बया आ'ण ूकार यांचे वम	न आहे. 

यवागुमा	@हणी ब�या तप	णी वातनािशनी । असे ितचे वण	न आढळते.) या यवागू�या सेवनाने योगी 

लोक सव	 दोष दर करतातू . ह� फार गुणकार� आहे. जे दोषांना दर करायचे आहे +यानुसार यवाग�ूया ू
अनुपानाची योजना करावी.  साधारणतः गरम गरम यवागूंत तूप घालून हलवून ती �यावी.  मग जो 

दोष असेल +या�यावर िच� एकाम क.न शांत बसावे. +या दोषाचे हळहळं   िनराकरण होतेू ू .  

शर�रांत sया @ठकाणी वाता@दक दोष उrवलेले असतील ितथे िच� 'ःथर के�याने ते ते दोष जातील. 

शर�रांत कंप होत असेल तर पव	ताचे Fयान करावे {हणजे कांपरे जाईल. ब@हरेपणा आला असला तर  

कानांत िच� लावावे {हणजे ऐकायला येईल.  बोल4यांत दोष िनमा	ण झाला असेल तर 'ज�ेवर मन 

क� @ित करावे {हणजे वाचा सुधारेल.  योगा2यासाने आलेले हे सव	 दोष या उपायांनी पूण	पणे जातात.  

जIमतः असलेले दोष माऽ पूण	 बरे होणार नाह�. 
vªÉÉi´ÉÉ º´Éä¹]õ¡ò±ÉÆ vÉÉªÉÉÇ vÉÉ®úhÉÉvªÉÉi´ÉÉ º´Éä¹]õ¡ò±ÉÆ vÉÉªÉÉÇ vÉÉ®úhÉÉvªÉÉi´ÉÉ º´Éä¹]õ¡ò±ÉÆ vÉÉªÉÉÇ vÉÉ®úhÉÉvªÉÉi´ÉÉ º´Éä¹]õ¡ò±ÉÆ vÉÉªÉÉÇ vÉÉ®úhÉÉ ªÉjÉ iÉjÉ SÉ* ªÉjÉ iÉjÉ SÉ* ªÉjÉ iÉjÉ SÉ* ªÉjÉ iÉjÉ SÉ*        
दाहे शीतां शै+य उंणां ःमिृतलोपे तु मूध	िनदाहे शीतां शै+य उंणां ःमिृतलोपे तु मूध	िनदाहे शीतां शै+य उंणां ःमिृतलोपे तु मूध	िनदाहे शीतां शै+य उंणां ःमिृतलोपे तु मूध	िन********    ३७:२८********    
आपला जसा दोष असेल तशी धारणा के�याने +यांचा पtरहार होतो. अगंाची आग होत असेल 

तर बफा	सार�या थडं पदाथा	ची धारणा करावी {हणजे अगंांत गारवा येईल. शर�र गारठले तर सूया	चे 

Fयान करावे   {हणजे शर�रांत ऊब येईल. (ःवतः ौीःवामी महाराजांनी अनेक वष~ @हमालयांत 

नुस+या एका छाट�वर आ'ण कांबYयावर घाल/वली आहेत. अ'eनःपश	 संIयाशाला िन/षb अस�याने 

नुस+या अगंांत�या ऊबेनेच @हमालयांतील थडं�चा सामना केला. अशा वेळ� सूया	चे Fयान क.न अगं 

गरम ठेवीत असे +यां�या बोल4यात आले आहे.)   ”   १५-३४. 

ूाणा�या गतींत येणारे अडथळेूाणा�या गतींत येणारे अडथळेूाणा�या गतींत येणारे अडथळेूाणा�या गतींत येणारे अडथळे.... 
आतां जीवजंतू आ'ण अमानवी शu1ंपासून होणाढया /वUनां/वषयी सांगतात.  वायु आ'ण 

अ'eन यां�या Fयानाने भूत-/पशाचा@द पळन जातीलू . तसेच आकाश आ'ण प�ृवी�या Fयानाने 

जीवजंतू लांब राहतील. योगा2यास करतांना कांह� कारणाने ूाणाची गित भलतीकडेच होऊं शकते 

@कंवा ॄ�रंीांत (टाळूं) चढलेला ूाण खाली उतरत नाह�.  अशा वेळ�ं जवळ�या कुणी तर� जाणकार 

माणसाने ूय�पूव	क  तो ूाण योeय ःथानी आणला पा@हजे. टाळन ूाण अडकून रा@हला तर ू
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मःतकावर तूप-तेल असे 'ःनeध ि7य लावून हलक1शी मािलश करावी. मग टाळवर एखादे लाकूड ू

ठेवून +या�यावर दसढया लाकडाने हळहळ ु ू ू मारावे. {हणजे मग फारसा ऽास न होतां @कंवा 

अशuपणा न येतां ूाण ता+काळ खाली उतरेल. दसरा उपाय असा आहे क1 योeया�या गYया�या ु
दोIह� बाजूला तेल @कंवा तुप लावून चोळावेत. @कंवा उज7या कानांत कणा	 हळहळ वाजवला तर�ह� ू ू

ूाण जागेवर येतो. कांह� लोक द�घ	 ॐकाराचा उ�चार उज7या कानाशी करतात. 

सौसौसौसौ....अIनपूणा	मातांची गो�अIनपूणा	मातांची गो�अIनपूणा	मातांची गो�अIनपूणा	मातांची गो�.... 
nा/वषयीं ौीःवामी महाराजां�या  चtरऽांतील एक गो� आठवते. पूवा	ौमीं ते एका राऽीं 

देवळा�या गाभाढयांत कांह� वाचन कर�त असतां +यां�या प�ी सौ. अIनपूणा	 आ�या. एक-दोन हांका 

मार�या तर� बुवांनी उ�र @दले नाह� {हणून +या ितथे दाराजवळच बसून रा@ह�या; कारण 

गाभाढयांत '�यांना ूवेश न7हता. बस�या @ठकाणींच +यांचे Fयान लागले. वाचन आटोपून बुवा 

बाहेर येत असतां +याना प�ी गाढ Fयानावःथेत बसलेली @दसली. +यांनी बढयाच हांका मार�या व 

+यांना जोरांत हलवले तर� +या भानावर आ�या नाह�त. +या वेळ� +यांना जागे कर4यासाठV बुवांनी 

वर�लूमाणे उपाय करावे लागले. भानावर आ�यावर प�ी {हणा�या, “तु{ह� मला उगाच जागे केले. 

मी खपू आनंदातं होते!”   

पपपप....पपपप....ौीलोकनाथतीथ	 यांची गो�ौीलोकनाथतीथ	 यांची गो�ौीलोकनाथतीथ	 यांची गो�ौीलोकनाथतीथ	 यांची गो�.... 
आमचे ौीगुaचरण योगीराज गुळवणी महाराज यां�या जीवनांतील आणखी एक घटना इथे 

ःमरते. ह� ौीगुaमहाराजांचे sयेf व अतंरंग िशंय पू. वै. 7यंकटराव कुलकण� माढेकर यांनी ःवतः 

सांिगतलेली आहे. बाश�ला ौीगुaमहाराज असतांना एकदां ितथे +यांचे द�Cागुa प.प. लोकनाथतीथ	 

ःवामी महाराजांचा मुXकाम २-३ म@हने झाला. ौीःवामीमहाराजांचा िनवांत बैठक1साठV एक जुने घर 

@दले होते. ौीगुaमहाराज आ'ण 7यंकटराव सकाळ� /वह�र�वर ःनानासाठV  जातांना ःवामी 

महाराजांचे आसन +या जागेत क.न जात. ते जाऊन ःनाना@द आटोपून परत येईपयOत २-३तास 

ःवामी महाराज +या @ठकाणी Fयानाला बसत.  एके @दवशी हे  दोघे येऊन पाहतात तर ःवामी  

आसनाव.नखाली पडले आहेत. आसन तसेच बांधले�या अवःथेत ते आडवे पडले असून +यां�या 

डोXयाला जखम झाली होती आ'ण रuॐाव होत होता. ःवामी महाराज बेशुbच होते. मोठाच कठVण 

ूसंग !  अशा वेळ� ूाण ॄ�रंीांतून उतरवतां आला नाह� तर जड समाधी हो4याचीच शXयता 

असते. +यांनी +या वेळ� ःवामींना उचलून आसनावर सरळ बस/वले. +या वेळ� ौीगुaमहाराजांनी 

दोन लांकडाचे तुकडे घेतले आ'ण ःवामीं�या टाळवर एक तुकडा ठेवून दसढयाने +या�यावर हलके ू ु
ूहार केले. 7यंकटरावांना +यांनी ःवामीं�या उज7या कानांत मो�याने ॐकार {हणायला सांिगतले. 

अशा @बया क.न मFये थोडा वेळ थांबून पुIहां +या @बया कराय�या. असा ूय� के�यावर थो^या 

वेळाने ौीःवामी महाराजांनी डोळे उघडले. ते7हा या दोघां�या 'जवांत जीव आला. या कारणासाठV 

योगा2यास करणाढयाने आप�या जवळपास कुणी जाणकार योगी आहे याची खबरदार� Uयायची 

असते. महंमदपूरचे ौी ट�बे ःवामींचे िशंय बाळा वैg यांना ःवामी महारजांनी योगा2यास करायला 

िनषेध केला. +याचे कारण हेच सांिगतले क1 +या भागांत जवळपास कुणी योगी नाह�. ूसंगी ूाण 

ॄ�रंीांत अडक�यास तो खाली आणला नाह� तर देहपात हो4याची शXयता असते. ३५ -४१. 



 ४ 

मानवी शर�राची मौिलकतामानवी शर�राची मौिलकतामानवी शर�राची मौिलकतामानवी शर�राची मौिलकता....    
हे मानव शर�र तसे रu-मांस-अःथी इ+या@द अशुb वःतूंचे बनलेले आ'ण घणृाःपद जर� 

असले तर� तेच मुu1चे दार आहे हे लCांत ठेवले पा@हजे. nाच देहांत आ+मदश	नाची योeयता आहे. 

योगयागा@दक कमाOचे अनुfान, ौवण-क1त	ना@द नव/वधा भ/u, वेदांताचे ौवण-मनन-िन@दFयासन ह� 

सव	 साधने nा मनुंय देहांतच शXय असतात. +यामुळे देवा@दकांनाह� आप�या आFया'+मक 

ूगतीसाठV या नरदेहाचाच आौय Uयावा लागतो. हे Fयानांत ठेवून या शर�राची काळजी घेतली 

पा@हजे. nा दल	भ देहाचे संरCण कर�तच योगाचा अ2यास चालंू ठेवायला हवा तरच योगाचीु  िसb� 

शीय होते. ४२-४५ 

िसb�ची लCणेिसb�ची लCणेिसb�ची लCणेिसb�ची लCणे.... 
यानंतर योगिसb�ची िच�े सांिगतली आहेत. आरंभीं इं@ियांचे चांच�य जाते. िच� ूसIन राहं ू

लागते. अ'eन ूद�� होतो व भूक चांगली लागते व अIनाचे पचनह� चांगले होते. शर�र साह'जकच 

िनरोगी होते. /वfा आ'ण मूऽ यांचे ूमाण कमी होते. आवाज चांगला होतो, N�ी ःव�छ होते. 

सोलापूरचे संत ूभाकर महाराज यां�या एका िशंयाचा चंमा गे�याचे पाह4यांत आहे.  अगंाला 

सुगंध येतो. योगांतील ूगतीची ह� ूाथिमक लCणे आहेत. 

आलौ�यमारोeयमिनfुर+वं गंधः शुभो मूऽपुर�षम�पं।आलौ�यमारोeयमिनfुर+वं गंधः शुभो मूऽपुर�षम�पं।आलौ�यमारोeयमिनfुर+वं गंधः शुभो मूऽपुर�षम�पं।आलौ�यमारोeयमिनfुर+वं गंधः शुभो मूऽपुर�षम�पं।     

का'Iतः ूसादः ःवरसो{यता च योगूव�ेृः ूथमे @ह िच�म।।का'Iतः ूसादः ःवरसो{यता च योगूव�ेृः ूथमे @ह िच�म।।का'Iतः ूसादः ःवरसो{यता च योगूव�ेृः ूथमे @ह िच�म।।का'Iतः ूसादः ःवरसो{यता च योगूव�ेृः ूथमे @ह िच�म।।्् ््   माकO डेय पुराण ३९:६३।। 

दसढया अवःथेत शर�र कृश होतेु , मनांत आनंदाचा ूदभा	व होतोु , +वचा तेजःवी @दसंू लागते. 

लोक +या�यावर ःनेह करतात, +या�या पाठVमागेह� +याची ःतुित करतात. जीवजंतू +याला भीत 

नाह�त. 

अनुरागी  जनो याित परोCे गुणक1त	नम।  अनुरागी  जनो याित परोCे गुणक1त	नम।  अनुरागी  जनो याित परोCे गुणक1त	नम।  अनुरागी  जनो याित परोCे गुणक1त	नम।  ्् ््  

न /ब2यित च सiवािन िसbेल	Cणमु�मम।।न /ब2यित च सiवािन िसbेल	Cणमु�मम।।न /ब2यित च सiवािन िसbेल	Cणमु�मम।।न /ब2यित च सiवािन िसbेल	Cणमु�मम।।्् ््  माकO डेय पुराण ३९:६४।। 

 ौीःवामी महाराजां�या पूवा	ौमांत ते जेवतांना उंदरासाठV घास काढन ठेवीतू . उंद�रह� न 

घाबरतां येऊन शांतपणे ते अIन खात. माऽ दसरे कुणी माणूस आले क1 पळन जातु ू . मंडाले�या 

तुaंगांत लोकमाIय @टळकां�या अगंाखांgावर पCी येऊन खेळायचे असे वण	न +यां�या चtरऽांत आहे. 

िसb��या ितसढया अवःथेत शीत-उंणा@द dंdांची जाणीवच रहात नाह�.  वर ौीःवामी 

महाराजां�या @हमालयांतील वाःत7याचे वण	न आले आहेच. योगी िनभ	य होऊन जातो. +याला 

कशाचीच, कुणाचीच भीती अशी वाटतच नाह�.  मनाला अतीव 'ःथरता ूा� होते.  

शीतोंणा@दिभर+युमैय	ःय बाधा न /वgते।शीतोंणा@दिभर+युमैय	ःय बाधा न /वgते।शीतोंणा@दिभर+युमैय	ःय बाधा न /वgते।शीतोंणा@दिभर+युमैय	ःय बाधा न /वgते। 

न भीितमेित चाIये2यःतःय िस/baप'ःथता।।न भीितमेित चाIये2यःतःय िस/baप'ःथता।।न भीितमेित चाIये2यःतःय िस/baप'ःथता।।न भीितमेित चाIये2यःतःय िस/baप'ःथता।। माकO डेय पुराण ३९:६५।।   ४६-५०. 

योगा2यासांतील उपसग	 योगा2यासांतील उपसग	 योगा2यासांतील उपसग	 योगा2यासांतील उपसग	 ---- िसb� िसb� िसb� िसb� 
योगा2यासात होणाढया ूगतीबरोबरच िसb� नांवाचे उपसग	ह� समोर येतात. िसb� {हणजे 

अलौ@कक शu1. nा योeयाला आक/ष	त करतात. आसनजय, ूाणजय आ'ण इं@ियजय हे केले�या 

ूगत साधकाला nा िसb� भुरळ पाडतात. +यां�याकडे  ओढला गेलेला योगी आप�या अ2यासापासून 

ढळतो. Fयाना2यास बाजूला राहतो आ'ण मग िसb�ंचाच अ2यास सु.ं होतो. इथे योeयाने सावधिगर� 

बाळगली पा@हजे. या िसb� हे उपसग	 आहेत हे पXके लCांत ठेवले पा@हजे. अIयथा फसगत होते.  

ÊVÉiÉÉºÉxÉÉä ÊVÉiÉ|ÉÉhÉÉä ªÉt{ªÉä¹É ÊVÉiÉäÎxpùªÉ&*     
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ÊVÉiÉÉi¨ÉÉÊ{É ¨É½þÉÊºÉrùÒoÇù¹]Âõ´ÉÉ ªÉÉäMÉÒ Ê´É¨ÉÖÁÊiÉ** 
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉäxÉ ®úÉVÉäxpù ªÉÉäÊMÉxÉÉ ÊºÉÊrùÊ¨ÉSUôiÉÉ*     
iÉº¨ÉÉiºÉ´ÉÇ|ÉªÉixÉäxÉ iªÉÉVªÉÉ nÚù®äúhÉ ÊºÉrùªÉ&** 
ÊºÉrùÒxÉÉÆ ªÉi¡ò±ÉÆ iÉkÉÖ ¨ÉÉÊªÉEÆò IÉhÉ¦ÉRÂóMÉÖ®ú¨ÉÂ*     
YÉÉxÉºªÉ ªÉi¡ò±ÉÆ iÉkÉÖ ºÉ´ÉÉÇxÉlÉÇ½þ®Æú wÉÖ́ É¨ÉÂ**    द�पुराण द�पुराण द�पुराण द�पुराण ४४४४:५५५५: 47-49**     

यावर अलका	ने /वचारले, “ूभो! हे योeयांना पथॅ� करणारे उपसग	 मला /वःताराने 

सांगावेत. ”  ौीद�ूभू {हणाले, “अरे राजा! योगी जसाजसा योeया�या पायढया चढत जातो तसतशा 

देवता अःवःथ होतात. +यांना ते आवडत नाह�. हा आप�यालासुbा जड होईल अशी शंका +यांना 

ऽःत करते. मग ते +याला िसb�ची लालूच दाखवतात. ” 

एकदां योगी या िसb�.पी उपसगाO�या जाYयांत योगा सांपडला क1 +याची योगाची आवडच 

नाह�शी होते. सुaवातीला +याला का{य कमा	कडे ूव�ृ क.न +या कमाOची फळे +याला लवकर 

िमळवून देतात. मग +याला +या सकाम अनुषाठानांचीच गोड� लागते. +यांतूनच +याला धन हवेसे 

वाटं लागतेू . देव ते धनह� +याला भरपूर देतात. देवां�या संक�पाने संुदर '�या +या�याकडे आक/ष	त 

होतात. पtरणामी नाना ूकार�या भोगांची इ�छा होते आ'ण ते अनायासेच िमळतातह�. ऐ@हक 

भोगच नाह� तर @द7य भोगसुbां +याला देवांकडून ूा� होतात. तो इंिजाल, मंऽजाल, रसायन@बया, 

@कमया अशा नाना ूकार�या तां/ऽक /वgा�या मागे लागतो आ'ण +यांतून अिधकािधक ि7य आ'ण 

स�ाह� िमळवाय�या मागे लागतो. देवता +याला साn कर�तच असतात. मग मोठमो�या राजकारणी, 

धनवान लोकां�यांत ऊठबस सु.ं होतात. +यां�याकडून मानसIमान पूजा होते. आपला बडेजाव 

वाढ/व4याकडे ूव�ृी होते. लोकांवर छाप टाक4यासाठV तो अIन+याग करतो आ'ण +याला ूिसb� 

देतो. पा4यावर चालणे, आकाशांत उडणे, भूतूेतांना वश करणे, दसढयां�या मनांतले ओळखणे अशा ु
नाना िसb�ंचे ूदश	न लोकांत करायला जातो. लोकांना भूत आ'ण भ/वंय सांगून भुलवतो. लौ@कक 

आ'ण ूितfा यां�यामागे लाग�याने +याचा तपोभंग होतो. अ+यंत क�ाने ूाणा@दकांवर िमळवलेला 

जय  िनंफळ होतो.  /ववेक आ'ण )ान असेल तर या सवाOचा तो +याग क.ं शकतो. सवाOत उ�म 

उपाय {हणजे स�. आ'ण ई=र यां�या @ठकाणी भ/uु  ! भuाचा भावच nा /वUनांचा नाश करायला 

आ'ण योeयाला िसb�ंपासून परत @फरायला समथ	 आहे. ५१-७२. 

या सव	 िसb�ं�या मुळाशी योeया�या िच�ांतील सु� वासनाच असतात. +यांचाच आधार घेऊन 

देवता +याला योगापासून /वचिलत कर�त असतात.  आजह� अनेक तथाकिथत योगी, गुa, महा+मे, 

बुवा, बाबा इ+याद�ंची ूिसb� होतांना @दसते. परमे=रूा�ीचे Fयेय सोडून Cुि संप�ी, �ी, लौ@कक  

अशा गो�ींचे Fयान करणाऱे हा 7यिभचार आहे. ौीरामकृंण परमहंस अशा साधकांची तुलना वेँयेशी 

करतात. कुल�ी�या घर�ं  माणसांचा राबता नसतो. तो जर वाढं लागला तर ू ित�या शीलावर संशय 

येतोय तसाच साधकाचा लोकसंपक	  वाढंलागला क1  तो पथॅ� झाला असे समजावे असे +यांू चे 

सांगणे आहे. योeया�या पूव	संिचतानुसार /व/वध िसb� उप'ःथत होतात.  

ूाितभः ौावणो दैवो ॅमावत� तथापरौ। ूाितभः ौावणो दैवो ॅमावत� तथापरौ। ूाितभः ौावणो दैवो ॅमावत� तथापरौ। ूाितभः ौावणो दैवो ॅमावत� तथापरौ।  

पKचतेै योिगनां योग/वUनाय कटकोदयः।।पKचतेै योिगनां योग/वUनाय कटकोदयः।।पKचतेै योिगनां योग/वUनाय कटकोदयः।।पKचतेै योिगनां योग/वUनाय कटकोदयः।।ुु ुु  मा.पुराण ४०:६-७।। 

कुणाला वेद, शा� इ+याद�ंचे )ान होते. कुणी िश�पा@द कलांत िनपुण होतात. कुणाला सव	 

माग�या-पुढ�या, दर�याू -जवळ�या सव	 गो�ी ःप� जाणवतात. ह� ूितभा नांवाची  िस/b आहे.  

वेदाथा	ः का7याशा�ाथा	ः /वgािश�पाIयशेषतः। वेदाथा	ः का7याशा�ाथा	ः /वgािश�पाIयशेषतः। वेदाथा	ः का7याशा�ाथा	ः /वgािश�पाIयशेषतः। वेदाथा	ः का7याशा�ाथा	ः /वgािश�पाIयशेषतः।  



 ६ 

ूितभा'Iत यदःयेित ूाितभः स तु योिगनः।।ूितभा'Iत यदःयेित ूाितभः स तु योिगनः।।ूितभा'Iत यदःयेित ूाितभः स तु योिगनः।।ूितभा'Iत यदःयेित ूाितभः स तु योिगनः।। मा.पुराण ४०: ७- ८ ।। 

 कांह� लोकांना /व/वध भाषांतील शDदांचे अथ	 समजंूलागतात तर कुणाला हजारो मैल दरचे ू
ऐकायले यते. ह� ौवण नांवाची िसb� @कंवा उपसग	 आहे.. 

शDदाथा	न'खलाIवे/� शDदं ग�ृाित चवै यत।। शDदाथा	न'खलाIवे/� शDदं ग�ृाित चवै यत।। शDदाथा	न'खलाIवे/� शDदं ग�ृाित चवै यत।। शDदाथा	न'खलाIवे/� शDदं ग�ृाित चवै यत।। ्् ््  

योजनानां सहॐे2यः ौावणः सोऽिभधीयते।योजनानां सहॐे2यः ौावणः सोऽिभधीयते।योजनानां सहॐे2यः ौावणः सोऽिभधीयते।योजनानां सहॐे2यः ौावणः सोऽिभधीयते। मा.पुराण ४०: ८- ९ ।। 

देवां�याूमाणे आठह� @दशांतील सव	 कांह� +याला @दसायला लागले तो दैव उपसग	 (िसb�) 

होय.  

समIताद�Cते चा�ौ स यदा देवतोपमः। समIताद�Cते चा�ौ स यदा देवतोपमः। समIताद�Cते चा�ौ स यदा देवतोपमः। समIताद�Cते चा�ौ स यदा देवतोपमः।  

उपसगO तम�याहद�वमुIम�व�धाः।।उपसगO तम�याहद�वमुIम�व�धाः।।उपसगO तम�याहद�वमुIम�व�धाः।।उपसगO तम�याहद�वमुIम�व�धाः।।ुु ुु ुु ुु  मा.पुराण ४०:९ - १० ।। 

 पण योगाचा माऽ नाश होतो.  आधारािशवाय पा@हजे ितथे जा4या�या िसb�ला /वॅम हे 

नांव आहे. कारण ती सगYया आचारापासून योeयाचा ॅंश करते.  

ॅा{यते य'Iनरालंबं मनोदोषेण योिगनः।ॅा{यते य'Iनरालंबं मनोदोषेण योिगनः।ॅा{यते य'Iनरालंबं मनोदोषेण योिगनः।ॅा{यते य'Iनरालंबं मनोदोषेण योिगनः। 

समःताचार/वॅंशाMॅमः स पtरक1त	ते।।समःताचार/वॅंशाMॅमः स पtरक1त	ते।।समःताचार/वॅंशाMॅमः स पtरक1त	ते।।समःताचार/वॅंशाMॅमः स पtरक1त	ते।। मा.पुराण ४०:१०  - ११।। 

आवत	क आवत	क आवत	क आवत	क नांवा�या िसb�ने तो सव	) होतो आ'ण +याचे मन कुठेच अडत नाह�. nा ॅामक 

)ाना�या आवताOत (भ`वढयांत) +याला ह� िसb� @फरवते {हणून ितला आवत	क {हटले आहे. या सव	 

िसb� योगमागाOतील दाaण /वUने आहेत आ'ण +यांनी योeयाची अवनतीच होते. योeयांना आप�या 

अ2यासापासून चळ/व4यासाठV देवच nा िसb� दाखवतात. nांना वश होणारे योगी संकटांत जडतात. 

राजाला भेटायला जावे आ'ण वाटेत /व/वध तमाशे पहात रा@ह�याने वेळ टळन जावी असाच कांह�सा ू

हा ूकार आहे. िसb�ं�या भूलभुल�यांत रमणारा आ+म)ानाला पारखा होतो. nाचे मु�य कारण 

भu1चा अभाव हे आहे. आप�या Fयेयावर N�ी 'ःथर अस�याने जो इकडे ितकडे पहात नाह� तो या 

िसb�ंचे फळ टाकून आ+म)ानी होतो. ई=रावर िनfा ठेवून अ2यास करणारा भu nा िसb�.पी 

उपसगाOना भुलत नाह�. ७३-८३. 

ःवतः ःवामी महाराजांना माणगांवी पूवा	ौमांत योगा2यासा�या ूगत अवःथेत समोर 

येणाढया ू+येका�या मनांतले कळत असे. +याने कांह� बोल4या�या आधीच +या�या मनांतील उ ेश 

ते सांगत असत. यामुळे कांह� लोकांना ‘ बुवांनी कम	/पशाच तर िसb केले नाह� ना?’ असा संशय 

येत असे. हा ूकार जवळजवळ एक-दोन वष~ चालंू होता. मग एकदां देवांचे सांगणे झाले, “हा काय 

बाजार मांडला आहेस?” मग बुवांनी आयुंयांत +या िसb�चा कधींच उपयोग केला नाह�. ौीःवामी 

महाराजांना सव	 िसb� ूा� असूनह� ते +यांचा उपयोग अगद� Xविचतच कर� असत.  

सात धारणासात धारणासात धारणासात धारणा 
ूाणाचा जय झा�यावर ू+याहारा�या अ2यासाने इं@ियांना वश क.न Uयायचे आ'ण िच� 

एका @ठकाणी बांधायचा अ2यास करावा. ह�च धारणा होय. १४7या अFयायात ह� /वषय आपण 

पा@हला आहेच. +यांत धारणेचे /व/वध देशह� आपण पा@हले आहेत. इथे माकO डेय पुराणाला अनुस.न 

सात धारणा सांिगत�या आहेत. सूआमाःतु धारणा स� भूराgा मू'ढFनसूआमाःतु धारणा स� भूराgा मू'ढFनसूआमाःतु धारणा स� भूराgा मू'ढFनसूआमाःतु धारणा स� भूराgा मू'ढFन धारयेत धारयेत धारयेत धारयेत ।।  ।।  ।।  ।। ४०१६४०१६४०१६४०१६।। ।। ।। ।। प�ृवी 

आ@द सात सूआम धारणांचे /वधान आहे. 

प�ृवीची धारणा पायांपासून गुडUयांपयOत�या भागावर, ‘ लं’ बीजाने युu /पंवYया चौकोनांत 

करायची असते. या सुखकार� धारणेने योगी भूतiवाशी तादा+{य पावतो आ'ण गंध या /वषयाचा 
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+याग करतो. गुडUया�या वर ब�बीपयOत ‘ वं’ बीजयुu पांढढया धनुंयाकृतींत जलतiवाची धारणा 

के�याने +या तiवाशी समरसून योगी रस /वषयाचा +याग करतो. नाभीपासून ¢दयापयOत ‘ रं’ बीजाने 

युu अशा लाल /ऽकोणांत अ'eनतiवाची धारणा क.न योगी .प या /वषयाचा +याग करतो. 

¢दयापासून ॅूमFयापयOतचा देशांत ‘य’ं बीजयुu धरुकट रंगा�या Fवजाकृतींत वायुतiवाची धारणा 

क.न योगी ःपश	 /वषयाचा +याग करतो. ॅूमFयापासून टाळपयOत ू (ॄ�रंी) ‘ हं’ बीजयुu िनYया 

वतु	ळाकृतींत आकाशतiवाची धारणा क.न योगी शDद /वषया�या पलीकडे जातो. nा पांच धारणा 

के�यावर पांचह� महाभूतांशी एक.प होऊन आ'ण +यां�या /वषयांचा +याग क.न योगी िन/व	कार 

होतो. nानंतर चिंदेवते�या अिधfानावर मनाचे Fयान (मनावर धारणा) के�याने योगी /ऽगुणर@हत 

होतो. +याचे मन अ+यंत सूआम होते. अतंतः बहृःपती�या अिधfानाने िनoयःव.पी बुb�चे Fयान 

क.न तो योिगराज संक�प आ'ण /वक�प थांबवतो. अलका	 ! पांच भूते, मन आ'ण बुb� यां�या 

सूआम ःव.पांचे स{यक )ान क.न +यां�यापासून मुu झालेला योगी पुIहा जIमाला येत नाह�् . 

पtर+यजित सूआमा'ण स� +वेतािन योग/वत। पtर+यजित सूआमा'ण स� +वेतािन योग/वत। पtर+यजित सूआमा'ण स� +वेतािन योग/वत। पtर+यजित सूआमा'ण स� +वेतािन योग/वत। ्् ््  

स{य'eव)ाय योऽलक	स{य'eव)ाय योऽलक	स{य'eव)ाय योऽलक	स{य'eव)ाय योऽलक	  तःयाव/ृ�न	 न /वgते।।तःयाव/ृ�न	 न /वgते।।तःयाव/ृ�न	 न /वgते।।तःयाव/ृ�न	 न /वgते।। मा मा मा मा....पुराण पुराण पुराण पुराण ४०४०४०४०:२१२१२१२१।।।।।।।। 

अशा nा सव	 /वषयांत अनासu असले�या योeयाचे वैराeय पtरपूण	 होऊन ते “वशीकारसं)ा 

वैराeय” या सं)ेला पाऽ होते. आप�या सव	 इं@ियांवर +याचा पूण	 ताबा असतो. तो िनरोगी आ'ण 

सुखःव.प होतो. तो सव	था िनःसंग होतो. तो इ�छामरणी होतो आ'ण देवा@दकांनाह� वंg होतो. 

+याचा अहंकारच नाह�सा झा�याने तो सतत ॄ�ानंदांत बुडलेला असोत. अशा nा सात धारणांचा 

सतत अ2यास के�याने परमिसb� ूा� होऊन योगी 'ःथतू) होतो.  sयाने nा सात धारणा के�या 

+यानेच खरे आसनजय, ूाणजय आ'ण इं@ियजय (ू+याहार) साधले. कारण हे सगळे जर� साधले 

आ'ण nा धारणा के�या नाह�त तर तो योगी मेनकेला भुलले�या /व=ािमऽासारखा िसb�ं�या 

ूलोभनाला बळ� पडंू शकतो. एव£यासाठV साधकाने सावध राहन िसb�ंचा मोह न धरतां सात धारणा ू
क.न िनoल Fयानाचा अ2यास करावा.      
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अ�याय अ�याय अ�याय अ�याय ३३३३४४४४वावावावा.... 
ºÉÖÊ´É®úHò ´½þÉ´Éå ¨½þhÉÚxÉ* +ÉÊhÉ¨ÉÉÊnù ÊºÉrùÓSÉå ´ÉVÉÇxÉ* ºÉÉÆMÉä nùkÉ xÉÞ{ÉÉ vªÉÉxÉ* ºÉMÉÖhÉÉMÉÖhÉ ¦ÉänùÉxÉå**70**  
ªÉÉäMÉ ¨ÉÆnù xÉ ´½þÉ´ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ* nùkÉ ºÉÉÆMÉä ªÉÉäMÉSÉªÉÉÇ ±ÉIÉhÉ* Ê¦ÉIÉäSÉå½þÒ ´ÉiÉÇxÉ* SÉÉèÊiÉºÉÉ´ªÉÉ +vªÉÉªÉÓ**71** 

वेदधमा� गु�जी संद�पकाला �हणतात, “पहा द�पका सव� गुणांचा आौय असलेले स#� जे$हा ु
िशंयाचा अगंीकार करतात ते$हा हर ूकाराने +याचे समाधान करतात. य,+कंिचतह� कसर ठेवीत 

नाह�त. अरे! आईचे ूेमसु/ा मम+वांतून उ2वते. आपला पुऽ 4ा ःवाथ7 भावनेनेच ितचा सगळा 

कळवळा असतो. स#;ंचे ूेम माऽ पूण�पणे िनःःवाथ7 असतेु . िशंयाचे क=याण हेच +यांचे एकमेव 

लआय असते. िशंयाने @कतीह� आ,ण कसेह� ूA Bवचारले तर ूयCपूव�क +याचे पूण� समाधान 

के=यािशवाय ते रहात नाह�त. अलका�चे मह2ाDय �हणून +याला क=याणाचा उपदेश Eायला दFूभू 

भेटले. अलका�ची ,जHासाह� वाढते आहेत. +याने दFूभंूना Bवचारले कJ योगांत BवKन आणणाढया 

िस/� @कती आहेत आहेत आ,ण +यांची लMणे काय आहेत हे मला समजावून सांगावे जेणNक;न मी 

+याOयापासून सावध राहं शकेनू . +याचा हा Bवनयपूव�क सादर ूA ऐकून दFूभू ूसQन होऊन 

+याला लMपूव� ऐकायला सांगून बोलंू लागले. ” १-७ 

अVमहािस/�अVमहािस/�अVमहािस/�अVमहािस/�.... 
+ÊhÉ¨ÉÉ ¨ÉÊ½þ¨ÉÉ ¦ÉÚ{É MÉÊ®ú¨ÉÉ ±ÉÊPÉ¨ÉÉ iÉlÉÉ** 
|ÉÉÎ{iÉ& |ÉÉEòÉ¨ªÉ¨ÉÒÊ¶Éi´ÉÆ ´ÉÊ¶Éi´ÉÆ SÉÉ¹]õÊºÉrùªÉ&**    दFपुराण    ५:६:२** 

हे राजन,् सवा[त ूमुख आठ िस/� आहेत. साधनेOया अिंतम अवःथेत आ+मHानाOया सूचक 

(परं िनवा�णसूचकान ्– मा.पुराण) असे हे ई_र� गुण अस=याने यांना अV ऐ_य ̀ @कंवा महािस/� 

असेह� �हणतात. अ,णमा, म@हमा, गaरमा आ,ण लिघमा 4ा चार िस/� देहाOया िस/� आहेत.  

प@हली अ,णमाअ,णमाअ,णमाअ,णमा नांवाची िस/� ई_राOया सूआमतम ;पांत धारणा के=याने ूाc होते. या 

िस/�ने आपला देह लहानांत लहान, अगद� अणुमाऽ करतां येतो. 4ाच िस/�चा उपयोग क;न 

मा�ितरायांनी लंकेत ूवेश केला होता.  

4ा उलट पeृवीसारfया मोgयांत मोgया ;पावर धारणा के=याने आप=या शर�राचा आकार 

पा@हजे तेवढा वाढवतां येतो. ौीम2ागवतांत भगवान गोपाळकृंणांनी गोकुळांत +यांना ठार करायला 

आले=या असुरांना झंुज देतांना 4ा िस/�चा उपयोग के=याचे उदाहरण आहे. ते आप=या ूाकृत 

बाल;पाने +यांOया मुखांत वा शर�रांत ूवेश कर�त आ,ण मग आपले शर�रा एकदम मोठे क;न +या 

असुराचा नाश कर�त. ह�च म@हमाम@हमाम@हमाम@हमा िस/� होय. महा या शiदाचा अथ� पूjय असाह� होतो. सवा[त 

पूjय अशा ई_राचे �यान क;न Bव_वंE+व िमळवणे हेसु/ां म@हमा िस/�चेच ;प आहे.  

पव�त, पहाड इ+या@द जड पदाथा[चे िचतंन क;न योगी आप=या शर�राचे वजन (गु�+व) 

अफाट वाढवंू शकतो. ौीकृंणांची तुला करतांना सुवण�नगर� nारकेतील सगळे सोनेसु/ा कमी पडले! 

ह� गaरमागaरमागaरमागaरमा िस/� होय. सवा[चा गु; जो ई_र +याचे �यान के=याने जग#�+व अगंींु  येणे ह�सु/ा 

गaरमा िस/�च आहे. 

                                                 
११११ Email ID: Vasudeo@gmail.com    
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कापसासारfया हलoया पदाथा�चे िचतंन के=याने लिघमालिघमालिघमालिघमा िस/�ने योDयाला +याचा देह तसाच 

हलका करतां येतो. लघु या शiदापासून लाघव हा शiद होतो. +याला अनुस;न माक[ डेय पुराणांत 

‘शीय+वं लिघमा गुणः’ (वेगाने कुठेह� जातां येणे) अशीह� लिघमेची $याfया केली आहे. 

ूाका�यूाका�यूाका�यूाका�य िस/� �हणजे थोडासाच असलेला पदाथ� हवा िततoया लोकांना तो वटन देतां येणNू . 

qषीकेशचे ूिस/ योगी एकदां ग�डे_रला ौी थोर=या (टNबेःवामी) महाराजांOया भेट�ला गेले असतां 

+यांना असे @दसले कJ ःवामीमहाराज एका लहानशा कमंडलंूतील तीथ� येणाढया सव� दश�नाथsना देत 

आहेत; पण @दवसभर शNकडो भtांना तीथ� देऊनह� +या कमंडलंूतील पाणी कमी झाले नाह�. 

गु�चaरऽांत भाःकर ॄाvणाने  ितघांपुर+या िशजवले=या अQनात चार हजार लोक पाटभर जेवले असे 

वण�न आहे. ह� ूाका�य िस/�चेच उदाहरणे आहेत. सव�$यापी ई_राOया िचतंनाने योDयांतह� ते 

$याBप+व आ=याने ह� िस/� ूकट होते. (ूाका�यमःय $याBप+वातूाका�यमःय $याBप+वातूाका�यमःय $याBप+वातूाका�यमःय $याBप+वात ््् ्– मा.पुराण. ४०:३२.)  

@कतीह� दरवरची वःतु इOछामाऽN हातीं येणे या िस/�ला ू ूाcीूाcीूाcीूाcी �हणतात. 

(nÚù®úºlÉEòÉÊ¨ÉiÉªÉÉäMÉÉi|ÉÉÎ{iÉ&*) 4ा िस/�Oया ूभावाने योगी चिंालाह� ःपश� क;ं शकतो. @हOया ूभावाने 

+या योDयाला अूाzय असे कांह�च नसते. (ूािcना�ू ाzयमःय यतूािcना�ू ाzयमःय यतूािcना�ू ाzयमःय यतूािcना�ू ाzयमःय यत ््् ्– मा.पुराण ४०:३१)  

ईिश+व ईिश+व ईिश+व ईिश+व �हणजे पeृ$या@द पंचमहाभूते आ,ण +यांपासून झालेले मनुंया@दक भौितक जीव 

यांOयावर सFा. ह� िस/� िमळाली कJ तो योगी ई_रच होतो. (ईिश+वं चे_रो यतःईिश+वं चे_रो यतःईिश+वं चे_रो यतःईिश+वं चे_रो यतः – मा.पुराण 

४०:३२). 

वर सांिगतलेली भूते आ,ण भौितक हे ःवाधीन असणे �हणजे विश+वविश+वविश+वविश+व. . . . चांगदेव संतौ|े 

Hाने_रांOया भेट�ला वाघावर बसून आ,ण सापाचा चाबूक क;न आले �हणतात. पा}यावर चालणे, 

आगीशी खेळणे इ+या@द विश+वाचेच ूयोग आहे. माक[ डेयपुराणांत गaरमा ह� िस/� वेगळ� न सांगतां 

यऽकामावसािय+व यऽकामावसािय+व यऽकामावसािय+व यऽकामावसािय+व ह� िस/� वण�न केली आहे. jया @ठकाणी जा}याची +या योDयाची इOछा ितथे तो 

उप,ःथत होतो (यऽेOछाःथानम)् असे 4ा िस/�चे ःव;प आहे. दFपुराणाOया ट�केत (५:६:४) पूण�ता 

असे @हचे वण�न आहे.  ८-२३. 

4ा अVमहािस/�ंूमाणेच आकाशगमन, परकायाूवेश, इ+या@द दहा महािस/�ह� आहेत. 

पतंजलींनी 4ा िस/� कशा ूाc करतां येतात 4ाचे Bवभूितपादांत वण�न केलेले आहे. पण मुमुMू 

साधकांनी 4ा िस/�ंत लM घालंू नये. पूवs वण�न के=याूमाणे +या समाधीला BवKन करणाढया 

आहेत. $यु+थान दशेत +या िस/� ूकटतात. (ते समाधावुपसगा�ः $यु+थाने िस/यः।। योगसूऽ ३:३७) 

िस/�ंचे ूकारिस/�ंचे ूकारिस/�ंचे ूकारिस/�ंचे ूकार.... 
िस/� पांच ूकारे ूकट होतात. जQम, औषिध, मंऽ, तप आ,ण समािध.( योगसूऽ ४:१) 

पआयांना जQमतःच आकाशांत उडतां येते @कंवा माशांना पा}यात धांवतां येते. कBपल महामुिन 

इ+याद�ना जQमतःच िस/� असतात. +यांना जQमिस/ असे �हणतात. अगंावर कांह� औषध चोळन ू

अDनीपासून रMण करणे @कंवा अजंनाOया ूयोगाने अHात घटना @दसणे इ+याद� औषधजQय िस/� 

आहेत. मंऽांOया अनु|ानानेह� मनुंयाला िस/� ूाc होतात. Bव_ािमऽांनी मंऽसामeया�ने ूितसBृV 

केली. तपाचरणानेह� िस/� िमळवणारे $यासा@दक ऋषी आहेत. 4ा सव�च िस/� योगाने िमळवतां 

येतात. जसे जसे $हावे, जN जN करावN @कंवा िमळवावN असN वाटेल तN तN योगाने िमळवतां, करतां येतN. 

असे योगाचे अफाट सामeय� आहे. पण ह� सव� योगमागा[तील BवKने आहेत हेच पुनःपुQहां दFूभू 

अलका�ला सांगत आहेत. २४-३०. 
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�यान�यान�यान�यान.... 
धारणांचा अ�यास �ढ झा=यावर �यान करावे. तेलाOया धारेूमाणे अखडं, अBवचल िचF 

एकाच आलंबनाकडे ूवा@हत कर}याला �यान �हणतात. 4ा �यानाने मनांतील सव� दोष दर होतात ू
आ,ण �याता संसारसागरांतून त;न जातो. �यानाचे सगुण आ,ण िनगु�ण असे दोन ूकार इथे 

सांिगतले आहेत. 

ºÉMÉÖhÉÆ ÊxÉMÉÖÇhÉÆ vªÉÉxÉÆ iÉjÉÉtÆ Ê´É¹hÉÖÊSÉxiÉxÉ¨ÉÂ*    ÊuùiÉÒªÉÆ ÊxÉMÉÖÇhÉÆ ¥ÉÀ ´ÉÉCªÉ±ÉIªÉÆ ºÉxÉÉiÉxÉ¨ÉÂ**    ५:६:7** 
ौीदFःव;प Bवंणुपरमा+�याचे �यान हेच सगुण �यान आहे. िनगु�ण �यान हे महावाoयांनी 

िन@द�V केले=या ॄvाचे �यान होय. ःवतःची इVदेवता ह�च Bवंणंूचे ःव;प समजून ितचे �यान 

करावे. �यान हे जसे देहाचे करतां येते तसे ते गुणांचे आ,ण लीलांचेह� करतां येते. अलका�ला 

+याOया आवड�चे दFूभंूनी आपलेच सगुण �यान करायला सांिगतले आहे. जQम-मरणा@द 

Bवकारर@हत, एकमेवा@nतीय, अखडैंकरस, स,Oचदानंदघन, गुणातीत, Bव_$यापी जगताOया उ+पBF-

,ःथित-लयांचा कारण असलेला मी परमा+माच अBऽ आ,ण अनसूयेचा पुऽ झालो. आप=या 

अिनव�चनीय, Bऽगुणा+मक मायेचा अगंीकार क;न, साधूOंया रMणासाठ� आ,ण दVांOया िनद�लनासाठ� ु
हा लीलादेह धारण केला. िनंकल अशा मा�या ;पांत सोळा कला भासतात. अशा 4ा मा�या ;पाचे 

जो ूेमाने, भयाने @कंवा nेषानेसु/ां अखडं िचतंन करतो +याला स#ती िमळतेच िमळते. कारण हा 

माझा गुणधम�च आहे. जसा जो कोणी ःपश� कर�ल +याला भाजणे हा अDनीचा गुणधम� आहे. ितथे 

ःपश� करणाढयाOया भावनेने कांह� फरक पडत नाह�. पाणी @कंवा Bवष �हणूनह� कुणी अमतृ zयाला 

तर तो अमर होणारच! +याचूमाणे कोण+याह� भावाने माझे �यान करणारा मा�याशी एक;प 

होतोच. इथे कुणी असे �हणेल कJ पित, पऽ इ+या@द ःवकJयसु/ां ॄv;प आहेतच. +यांचेच �यान 

कां क;ं नये? तसे ते असले तर� +यांOयावर अHानाचे आवरण आहे. +यामुळे +यांचे �यान 

संसारबंधन तोडंू शकत नाह�. माझे हे सगुण ;प माऽ आवरणर@हत आहे, Bवकारर@हत आहे. �हणून 

माझे �यान मोMाला कारण होते. ३१-४४. 

सगुण �यानसगुण �यानसगुण �यानसगुण �यान.... 
हे पायापासून आरंभ क;न मुखापय[त करायचे आहे. ौीदFूभंूची अनेक �याने उपिनषदांत, 

पुराणांत आ,ण संतवा�यांत आली आहेत. आपण इथे ौीःवामी महाराजांनी @nसाहॐी गु�चaरतम या ्

मंथाOया आरंभींOया ौीगु�ःतुतीत केलेले �यान थोडoयांत पाहूं. ू+यM पाहन केलेले हे वण�न आहेू . 
¥Ì`ÌëÌSÛó¨ÌŒ¥Ì`ÌÌ–`ÌÌSó-™ÌÙOÌëHòÌ–`ÌÌ—Ì�ÌuÌ¡ô:* OÌÜqøOÌÙŸ•ò: FÜò˜ÌÊ�Ìß̄ öÌâ¢ô²Ìt�ÌÌzùÌâ�ÌÍœú²yÌ¡ô: **106** 
`ÌÌ1ÌÙ�ÌÜ¥ÌÊFò`ÌXó©Ì Í¥Ì¨ÌÌ¡ô`ÌQÌ1Ì²yÌ¡ô:* �ÌßyÌÙ¬ÌÌâÍsÌ©Ì FòÌFÙòt²yÌ©ÌÌ7û1ÌÌÍ—ÌzÊù¡ôÌâzùœú:     **107** 
+œúœúÌâœúÌ ˜ÌÌÉ²Ì¡ôÌÉ²ÌÌâ ™ÌÙOÌ¥™ÌÌ™ÌtÌ–ÌÌ·ÙþFò:* ²ÌÙÍZÌ·Æþ1ÌÍZÌÍ¹þtÌFòœú: Fò˜–ÌÙFòslö: Ñ²˜ÌtÌÌ1Ì1Ì:**108** 
´ÌæOŒ™ÌŒÌÌ¥ÌŸ™Ì™ÌÙHòÌKÌ©Ì¡ôtÌÆ-Í�ÌWó`ÌhõÌŒÌœú:* ZÌ1‡ùFòÌÑ1tÌ: �Ìë—ÌÙ: Fßò−sÌ-—ÌëÜœú:¨˜Ì¬ÌÙFò1ÌÕÍ1ÌFò:**109** 
—ÌÌ¥Ì¨ÌÙNùÍˆù`ÌÌFòÕsÌÊ-²¥ÌÌ²™ÌÌ–`ÌÌâ%—ÌÕ¥Ìœú�Ìëzù:* zùuÌÌwÌâ™Ì: ²Ì —ÌOÌ¥ÌÌ1²ÌzùÌ ¥Ì²ÌtÌÙ ˜Ìâ ÀþÍzù**110** 
 हे �यान @दगंबर असून 4ांत कोण+याह� व�, आयुध @कंवा आभरणांचा उ=लेख नाह�. हे 

�यान @nभुज आहे.) वळ, अकुंश, �वजा आ,ण कमल या िच�ांनी युt, लाल कमळाOया रंगाचे 

तळवे असलेले, कांसवाOया पाठ�सारखे फुगीर वरचा भाग असलेले आ,ण टांचा झांकलेले jयाचे पाय 

आहेत, मांड�Oया वरOया भागावर एक पाय गंमतीने ठेवलेला आहे; ूशःत बैठक असलेला, @दगंबर, 

संुदर नाभीसह पातळ पोट असलेला, कपाटासारखी �ंद  छाती असलेला, मांसल बाहंचाू , Bवशाल 

बाहnयांनी युtू , jयाचे हात शुभिच�ांनी मं@डत आहेत, jयाचा गळा शंखासारखा तीन वलयांनी युt 
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आहे, चेहढयावर मधरु ,ःमत Bवलसत आहे, jयाचे डोळे ,ःनDध आ,ण पांढरे आहेत, (कपाळावर) 

Bपंगट जटा �ळत आहे, चिंासारfया मनोहर कांतीचा, jयाOया दाढ�िमशा आ,ण बुबुळे काळ�ं आहेत, 

ःवभावतः िनम�ल अशा दंतपंtJने jयाचे मुखकमल शोभत आहे असा आप=या दोन हातांनी अभय 

आ,ण वर मुिा दश�Bवणारा तो भगवान दFूभू सदैव मा�या qदयांत वास करो. पायापासून 

मुखापय[त असे हे मनोहर ;प िचFांत ,ःथर झा=यावर मुखावर Bवलसणाढया ,ःमतहाःयावर िचFवFृी 

कN @ित करायला सांिगतली आहे. इतर सव� Bवचार मावळ=यावर मन तQमय होऊन +या ,ःमतांतच 

हरवून जाते आ,ण परमानंदांत िनमDन होते. आरंभीं सगुण वाटणारे �यान मग िनगु�ण होते.४४-४८. 

भजन आ,ण �यानभजन आ,ण �यानभजन आ,ण �यानभजन आ,ण �यान.... 
4ा @ठकाणी ौीःवामी महाराजांनी ौीदFूभंूनी अलका�ला उपदेिशले=या योगपूव�क आQवी,MकJ 

(Hानयोगाचा ूकार) आ,ण भBtमाग� यांची qE सांगड घातली आहे. योग, भBt आ,ण Hान 4ा 

साधनाप/तीत ब@हरंगांत िभQन वाट=या तर� अतंरंगांत +या सारfयाच आहेत. भजनांतह� �यान होते 

आ,ण �यानांतह� भजन अनुःयूत असते हेच 4ा सगुण �यानाOया nारे ौीमहाराज दाखवीत आहेत.  

समािधसमािधसमािधसमािध.... 
4ा �यानांत �येय (ौीमुखावर�ल ,ःमत हाःय), �याता (�यान करणारा योगी-भt) हे वेगळे 

असतात ते$हांच �यान ह� @बया असते. मन िन�ल झाले आ,ण �याता �येयाशी तQमय झाला कJं 

मी �यान करतो ह� जाणीवह� Bव;न जाते. �येय-�याता-�यान ह� Bऽपुट� लयाला जाते. +या वेळ� 

�यान संपते आ,ण ती समाधी होते! समाधी एकदां साधली कJं बु/�ची चळुबुळ थांबते. ितOयांत 

आधीच लान झालेली इं@िये आ,ण मन ितOयाबरोबरच आ+मःव;पांत लुc होतात. jयाला ह� 

समाधी साधली +याचा देहा@द सव� उपाधीशी संबंध संपतो. शार�aरक आजार ($यािध) @कंवा मानिसक 

पीडा (आिध) +याला बाधत नाह�त. 
+xÉäxÉÉºªÉ ¨ÉxÉÉä¦ÉRÂóMÉÉä ´ÉÉºÉxÉÉºÉÆIÉªÉÉä%Ê{É SÉ*     
iÉiÉÉä xÉ VÉÉªÉiÉä ªÉÉäMÉÒ ´ÉvÉÇiÉä xÉ च xÉ¶ªÉÊiÉ**9** 
{ÉÊ®úhÉÉ¨ÉÉä%ºªÉ xÉ C±Éänù¶UäônùÉä nùÉ½þ¶SÉ ¶ÉÉä¹ÉhÉ¨ÉÂ*     
ºÉMÉæ%Ê{É xÉÉänÂù¦É´ÉÉä xÉÉxiÉ& |É±ÉªÉä%{ªÉäEò°üÊ{ÉhÉ&**10** 
¦ÉÚiÉ¦ÉÉèÊiÉEòºÉÆ¤ÉxvÉÉä xÉÉºªÉ ¶É¤nùÉnùªÉÉä%Ê{É SÉ*     
xÉ ¦ÉÉäHòÉªÉÆ xÉ EòºªÉÉÊ{É ¦ÉÉäVªÉÉä ÁäEòi´É¨ÉÉÎºlÉiÉ&**11** 
ªÉä ÊxÉnÇùMvÉÉ ¨É±ÉÉ ªÉÉäMÉèxÉêCªÉÆ C´ÉÉ{ªÉºªÉ iÉè& {ÉÖxÉ&*     
xÉÉºÉÉè Ê´É¶±Éä¹É¨ÉÉ{xÉÉäÊiÉ ¥ÉÀhÉÉºªÉèCªÉÊ¨É¹ªÉiÉä**ौीदFपुराण ५:६:12** 

या समाधीनेच +याचा मनोनाश आ,ण वासनाMय होतो. +याला जQम, वBृ/, नाश, पaरणाम हे देहाचे 

Bवकार बाधत नाह�त. पाणी +याला िभजवत नाह�, अ,Dन +याला जाळत नाह�, वारा +याला सुकवत 

नाह� वा श�ांनी तो िछQन होत नाह�. (नैनं िछQद,Qत श�ा,ण नैनं दहित पावकः। न चनैं 

oलेदयQ+यापो न शोषयित मा�तः।। भ.गीता २:२३) सVृीOया उ+पFीबरोबर तो जQमत नाह� कJ 

क=पांती मरत नाह�. भूतांशी व भौितक सVृीशी +याचा संबंध राहत नाह�. शiदा@द BवषयांOया तो 

पलीकडे जातो; कारण तो शु/ ःव;पांतच राहतो. तो कुणाचा भोtा नाह� वा कुणी +याचे भोjय 

नाह�; कारण तो एकमेवा@nतीय असतो. ४९-६० 
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योगाची फलौिुतयोगाची फलौिुतयोगाची फलौिुतयोगाची फलौिुत.... 
हा धारणा-�यान-समािध;प योग जQममरण;पी संसारांतून मुt करतो. योगाDनीने िचFांतील 

रागnेषा@द मल जळन जातो आ,ण जीव आप=या शु/ ःव;पाला ूाc होतोू . आ+म;पाशी झालेले हे 

ऐoय कशानेह� भंगत नाह�. 

 परेण ॄvणा त परेण ॄvणा त परेण ॄvणा त परेण ॄvणा तn+ूाzयैoयं दDधक=मषः। n+ूाzयैoयं दDधक=मषः। n+ूाzयैoयं दDधक=मषः। n+ूाzयैoयं दDधक=मषः।  

योगी याित पथृDभावं न कयोगी याित पथृDभावं न कयोगी याित पथृDभावं न कयोगी याित पथृDभावं न कदादादादािचQमह�पते।। िचQमह�पते।। िचQमह�पते।। िचQमह�पते।।  

यथा जले जलेनैoयं िन,McमुपगOछित।यथा जले जलेनैoयं िन,McमुपगOछित।यथा जले जलेनैoयं िन,McमुपगOछित।यथा जले जलेनैoयं िन,McमुपगOछित। 

तथा+मा सा�यतथा+मा सा�यतथा+मा सा�यतथा+मा सा�यम�येित योिगनः परमा+मिन।।म�येित योिगनः परमा+मिन।।म�येित योिगनः परमा+मिन।।म�येित योिगनः परमा+मिन।। मा.पुराण ४०:४०४1।।  

ःवतः ॄv;पांत ,ःथत होऊन तो आप=या बेचाळ�स Bप�यांचा उ/ार करतो. समुिाला 

िमळणारे लहान-मोठे जलॐोत जसे समुिाशीच एक;प होतात @कंवा घटा-मठांOया भंगानतंर 

घटाकाश, मठाकाश जसे महाकाशाशी एक;प होतात तसाच ॄvाशी समरसलेला जीवा+मा ॄv;पच 

होतो. यासाठ� भगवंतानी योDयाला तपःवी, Hानी आ,ण किम�| यांOयापेMा योDयाला ौ|े ठरवून 

अजु�नाला योगा $हायला सांिगतले आहे. 

तप,ःव�योऽzयिधको योगी Hािन�योऽzयिधको मतः।तप,ःव�योऽzयिधको योगी Hािन�योऽzयिधको मतः।तप,ःव�योऽzयिधको योगी Hािन�योऽzयिधको मतः।तप,ःव�योऽzयिधको योगी Hािन�योऽzयिधको मतः। 

किम��योऽzयिधको योगी तःमाEोगी भवाजु�न।।किम��योऽzयिधको योगी तःमाEोगी भवाजु�न।।किम��योऽzयिधको योगी तःमाEोगी भवाजु�न।।किम��योऽzयिधको योगी तःमाEोगी भवाजु�न।। भ.गीता ६:४६।। 

असा हा योग संसार;पी अर}याला दावानलासारखा भःमसात क;न टाकतो. हा +याचा nैत 

नाह�से करणारा ूभाव जाणून, हे अलका�, +याचेच अनु|ान M/ापूव�क कर. ६०-६७. 

हे योगाचे उ+कृV फळ जाणून +या मागा�वर ,ःथर राहन सुखपूव�क वाटचाल कर}यासाठ� ू
अलका�ने दFूभंूना योDयाची जीवनप/ती (योिगचया�) कशी असावी असा ूA केला. (भगवान 

योिगन�या[ ौोतुिमOछािम त�वतः। ॄvव+म�Qयनुसरन यथा योगी न सीदित।। ् मा.पुराण ४१:१।।) 

यावर ूभूनी अलका�ला योिगचय�चे िन;पण केले. िचFाला उ@nDनता न येतां ते ूसQन रहावे, +याला 

,ःथरता यावी तसेच शर�रालाह� ःवाःeय लाभावे अशी योगाOया िस/�ला पोषक जीवनप/ती 

सांिगतली. 

सवा[त ूथम +यांनी मानापमानाBवषयीं सूचना @दली आहे. सव�साधारण लोक मान िमळाला 

कJं ूसQन होतात आ,ण मान करणाढयाBवषयी ूीती ठेवतात. याउलट अपमानाने िचडतात, उ@nDन 

होतात आ,ण अपमान करणाढयाचा ितरःकार करतात. �हणजेच अHानी सांसाaरक लोकांना मान 

अमतृासारखा Bूय वाटतो तर अपमान Bवषासारखा +याjय वाटतो. योDयाने याOया अगद� उलट 

Bवचार केला पा@हजे. मान Bवषासारखा टाळला पा@हजे आ,ण अपमानाला माऽ अमतृाूमाणे सामोरे 

जावे. अQयथा मानाOया आसtJने बंधनांत पडावे लागेल.  

मानापमानौ यावेतौ तावेवाहBव�षामतेृ। अपमानोऽमतृ ंमानापमानौ यावेतौ तावेवाहBव�षामतेृ। अपमानोऽमतृ ंमानापमानौ यावेतौ तावेवाहBव�षामतेृ। अपमानोऽमतृ ंमानापमानौ यावेतौ तावेवाहBव�षामतेृ। अपमानोऽमतृ ंुु ुु तऽ मानःतु Bवषमं Bवषम।।तऽ मानःतु Bवषमं Bवषम।।तऽ मानःतु Bवषमं Bवषम।।तऽ मानःतु Bवषमं Bवषम।।्् ््   

मा.पुराण ४१:३।।  ६७-७७. 

श/ु�करणश/ु�करणश/ु�करणश/ु�करण.... 
oùC{ÉÚiÉÆ Ê´ÉxªÉºÉäi{ÉÉnÆù ´ÉºjÉ{ÉÚiÉÆ Ê{É¤ÉäVVÉ±ÉÆ* ¶ÉÉºjÉ{ÉÚiÉÆ ´ÉnäùuùÉCªÉÆ ÊSÉkÉ{ÉÚiÉÆ SÉ ËSÉiÉªÉäiÉÂ** 78** 
डो�यांनी मागा�ची शु/ता िन,�त क;न पाय पुढे टाकावा. मागा[त @कडे, मंुDया@द जीव आप=या 

पायांखाली येऊन @हंसा घडंू नये याची काळजी Kयावी असाह� �Bष@टपूतं पदं Qयसेत याचा अथ� होतो् .  

व�ाने गाळन पाणी zयावे हे ःपVच आहेू . शा�ाने पडताळन बोलावेू . आपले बोलणे शा�ाला ध;न 
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आहे कJ नाह� 4ाचा Bवचार क;नच बोलावे. िचFाला शु/ कर�ल असेच �यान करावे. @कंवा सारासार 

Bववेकाने Bवचार करावा. माक[ डेयपुराणांत ‘स+यपूतं वदेnाणीं बुB/पूतं च िचQतयेत।।् ४१:४।।’  असे 

�हटले आहे.  BवषयांOया िचतंनांत मनांत राग (आसBt), nेष इ+याद�ंचा ूादभा�व होऊन गढळ होतेु ू . 

साह,जकच ते संसारबंधनात जखडायला कारणीभूत होते. ई_राOया �यानाने माऽ तेच िचF शु/ 

आ,ण ,ःथर राहते. ७८-८०. 

िभMािभMािभMािभMा.... 
यानंतर योDयासाठ� िभMा कुठे Kयावी याचे िनयम सांिगतले आहे. सव�संगपaर+याग केले=या 

योDयासाठ� िभMावFृीच सव�ौ|े मानलेली आहे. Bवशेषतः ॄvचार� आ,ण संQयासी यांना 

पoवाQनिभMुक, रांधले=या अQनाOया िभMेवर िनवा�ह करणारा असे �हटले आहे.’ ªÉÊiÉ¶SÉ ¥ÉÀSÉÉ®úÒ SÉ 

{ÉC´ÉÉzÉº´ÉÉÊ¨ÉxÉÉ´ÉÖ¦ÉÉ èè èè’ असे पराशर ःमतृीत (१:४६) �हटले आहे. यांखेर�ज वाटस;, jयाचे चaरताथा�चे 

साधन नV झाले आहे, BवEाथ7 आ,ण गु;चे पोषण करणारा असे आणखी चार िभMुक शा�संमत 

आहेत.   

+v´ÉMÉ&+v´ÉMÉ&+v´ÉMÉ&+v´ÉMÉ&    IÉÒhÉ´ÉÞIÉÒhÉ´ÉÞIÉÒhÉ´ÉÞIÉÒhÉ´ÉÞÊkÉkÉkÉkÉ¶SÉSÉSÉSÉ    Ê´ÉtÉlÉÔ MÉȪ û{ÉÉä¹ÉEò&* ¥ÉÀSÉÉ®úÒ ªÉ´ÉtÉlÉÔ MÉȪ û{ÉÉä¹ÉEò&* ¥ÉÀSÉÉ®úÒ ªÉ´ÉtÉlÉÔ MÉȪ û{ÉÉä¹ÉEò&* ¥ÉÀSÉÉ®úÒ ªÉ´ÉtÉlÉÔ MÉȪ û{ÉÉä¹ÉEò&* ¥ÉÀSÉÉ®úÒ ªÉÊiÉiÉiÉiÉ¶SÉè́ É ¹É]Âõ {ÉC´ÉÉzÉºªÉ SÉè́ É ¹É]Âõ {ÉC´ÉÉzÉºªÉ SÉè́ É ¹É]Âõ {ÉC´ÉÉzÉºªÉ SÉè́ É ¹É]Âõ {ÉC´ÉÉzÉºªÉ Ê¦ÉIÉÖEòÉ¦ÉIÉÖEòÉ¦ÉIÉÖEòÉ¦ÉIÉÖEòÉ    ।।।।।।।।  
Ê¦ÉIÉÉ½þÉ®úÒ ÊxÉ®úÉ½þÉ®úÒ Ê¦ÉIÉÉ xÉè́ É |ÉÊiÉOÉ½þ&* Ê¦ÉIÉÉ½þÉ®úÒ |ÉEÖò¯ûiÉä ºÉÉä̈ É{ÉÉxÉÆ ÊnùxÉä ÊnùxÉä।। असे ःमतृीवचन 

आहे. यासाठ�च भगवान शंकरांनीह� िभMावFृीच ःवीकारली आहे.  

िभMा अथा�तच गहृःथाOया घर� करायची असेत. (ªÉlÉÉ ¨ÉÉiÉ®ú¨ÉÉÊ¸ÉiªÉ ºÉ´Éæ VÉÒ´ÉÎxiÉ VÉxiÉ´É&* 

´ÉiÉÇxiÉä MÉÞÊ½þhÉºiÉuùnùÉÊ¸ÉiªÉäiÉ®ú    +É¸É¨ÉÉ&).  अितिथस+कार हे गहृःथाौमाचे परम कत�$य आहे. या 

@ठकाणी दFूभू िभMा मागायला जातांना िभMून कसे वागावे ते सांगत आहेत. आधी न ठरBवतां 

तीन, पांच वा सात घर� अQनाची िभMा मागणे आ,ण जे िमळेल +यांत संतुV असणे याला माधकुर� 

�हणतात.    ((((¨ÉxÉ&ºÉRÂóEò±{É®úÊ½þiÉÉxMÉÞ½þÉÆºjÉÒx{É\SÉ ºÉ{iÉ ´ÉÉ*    ºÉxiÉÉä¹É{ÉÚ́ ÉÈ Ê¦ÉIÉäiÉ º¨ÉÞiÉÆ ¨ÉÉvÉÖEò®Æú iÉÖ iÉiÉÂ'). जे 

लोक आप=याBवषयी आ+मीयता दाखवतात +यांOयाकडेच न जाता वेगवेग�या घर�ं िभMा Kयावी. 

jया घर� ौा/ असेल, ग@ृहणी रजःवला असेल +या घर� िभMेला जाऊं नये. ,जथे यHा@द उ+सवाOया 

पंBt बसले=या असतील ितथे िभMा घेऊं नये.  jया घर� पुऽजQम झाला असेल ितथे एक म@हना, 

मुलगी झाली असेल +या घर� चाळ�स @दवस, Bप+याचा म+ृयूनंतर वष�भर, आईOया म+ृयूनंतर सहा 

म@हने, तीन Bप�यांतील पु�ष मे=यावर तीन म@हने, गोऽजाOया म+ृयूनतंर एर म@हना, मंुज, Bववाह 

@कंवा गभा�धान या समारंभानंतर सोळा @दवस आ,ण नांद�ौा/ानंतर एक @दवस ते घर िभMेला वjय� 

आहे.  

गांवांतील चलुींचा धरू थांबला, +यांतील अ,Dन शांत झाला, लोकांची जंवणे झाली कJ िभMेला 

िनघावे. अिधक वा �चकर अQनाचा Bवचार न करतां, मानापनाकडे दल�M क;नु , म�ये घर न सोडतां 

@कंवा उलटसुलट न @फरतां एका @दशेनेच जाऊन तीन वा पांच घर� िभMा करावी. तीन घरांतूनच 

पुरेशी िभMा िमळा=यास थांबावे. जाःतीची िभMा चोर� होते. अिधकांत अिधक सात घर�च िभMा 

मागावी. िभMा मागतांना िमत व हळं बोलावेू . आपले कौतुक क;ं नये. िछिांतून पाहं नयेू . िभMा 

घेऊन पुढे गे=यावर परत @फ;ं नये. +याच घर� रोज िभMेला जाऊं नये. ८१-९५.  

जो ॄाvण िभMा मागून अ,Dनहोऽ करतो +याOया घरची िभMा पBवऽ असते. पंच महायHांचे 

अनु|ान jया घरांत होत नाह� तेथील िभMा अपBवऽ मानली आहे. कोराQन िभMेवर गुजराण 

करणारा, इं@ियांवर ताबा असले=या ॄाvणाची िभMा ूशःत मानली आहे. या$यितaरt जे वै@दक 
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आचारसंपQन ॄाvणांची िभMा म�यम जाणावी. इतरांची िभMा अधमांतच गणली गेली आहे. िभMेत 

तांदळू, जव (गहूं), कंद, मूळ, Bपकलेली फळे, दध आ,णू  ताक असे सा,�वक पदाथ�च Kयावेत. 

@दवसांतून एकच वेळ िभMा आणून, देवाला नैवेE दाखवून चवीकडे लM न देतां औषधासारखी सेवन 

करावी.  
±É¤vÉÉOÉÊ¦ÉIÉÉiÉÖªÉÉÈ¶ÉÆ ¥ÉÀÉÊnù¦ªÉ& ºÉ¨É{ªÉÇ SÉ*  
ÊxÉ´Éät Ê´É¹hÉ´Éä Ê¶É¹]Æõ iÉnùtÉnùÉè¹ÉvÉÉä{É¨É¨ÉÂ** दFपुराण ८:८:५५)  

भूक या $याधीOया पaरहारासाठ� हे आपण औषध घेत आह� अशी भावना असावी. 

(Mु�$यािधिच@क+ःयताम िभMाQनं भुjयताम।Mु�$यािधिच@क+ःयताम िभMाQनं भुjयताम।Mु�$यािधिच@क+ःयताम िभMाQनं भुjयताम।Mु�$यािधिच@क+ःयताम िभMाQनं भुjयताम।् ्् ्् ्् ् ). पोट अध� भरेल एवढेच अQन Kयावे, उरले=यातील 

अध� पा}याने भ;न पाव एक चतुथा[श पोट aरकामे ठेवावे. हे सवा[नाच @हतकारक आहे. 

ूाणरMणासाठ�च जेवावे. @दवसांतून एक वेळ दपार� आणले=या िभMेतून राऽीसाठ� @कंवा ु दसढया ु
@दवशी खा}यासाठ� िश=लक ठेवंू नये. ९६-१०४. 

आधी केले मग सांिगतलेआधी केले मग सांिगतलेआधी केले मग सांिगतलेआधी केले मग सांिगतले.... 
ौीःवामामहाराजांनी हे सव� िनयम जQमभर पाळन िल@हलेले आहेतू . आसोतु@हमाचल संचार 

करतांनाह� +यांनी द,Mणी ॄाvणांखेर�ज कुणाची िभMा घेतली नाह�. +यांतह� ते पंचमहायH करणारे 

असतील तर! यामुळे +यांना सलग द�ड-दोन म@हनेह� खार�क, खोबरे इ+या@द कोर�या िभMेवर काढावे 

लागले आहेत. िभMेला जातांना कोणी नमःकार केला कJ +या @दवशी उपास. पेलाभर ताक तेवढे 

घेत. वर�ल प/तीने तीन, पांच @कंवा oविचत ूेमामहामुळे सात घरची िभMा घेत=यावर ती नद�Oया 

पा}यात बुचकळन टांगून ठेवीतू . �हणजे मग �चीचा कांह� संबंधच रहात नसे. मग ती िभMेची 

झोळ� गोमयिलc शु/ भुमीवर ठेवून ितचे तीन भाग कर�त. एक देवाला व एक नद�ला अप�ण क;न 

ितसरा भाग फt सेवन करायचा. ‘अVौ मासा यतेभ�jयाः।’ या वचनानुसार आठ घांसाचेच +यांचे 

जेवण असे. jवार�ची भाकर�, भात, ताक, िलंबू आ,ण मीठ हेच पदाथ� सव�साधारणतः घेत. साखरेला 

तर ते िशवतह� नसत. िभMा @दवसांतून एकच वेळ Kयायची. असे सव� िनयम अवKया शंभर-सवाशे 

वषा�पूव7 +यांनी आच;न दाखBवले �हणूनच ते आचाय� पदवीला ूाc झाले. 

िनयम. 
ौीदFूभंूनी योगाचे िन;पण आसन-ूाणायामापासूनच सांिगतले आहे. आतां योगचय�चा भाग 

�हणून िनयम सांिगतले आहेत. अ@हंसा, +याग, अ@हंसा, शांित, अःतेय, गु�सेवन, शौच, िमताहार, 

नॆता आ,ण ःवा�याय हे िनयम सांिगतले आहेत. ःवा�याय �हणजे शा�ांचा अ�यास. शा�े 

वाचतांना +यांतील सार महण करावे. फार शा�ाचे वाचनह� योगा�यासाला BवMेप ठ;ं शकते. 

यासाठ� ता+पया�कडे लM ठेवून वाचावे. हे जाणून Kयावे, ते जाणून Kयावे अशी तृं णा नसावी. सव� 

BवEा िशकायला आक=प आयुंयह� कमीच पडेल. +यासाठ� आ+यंितक ,जHासाह� योगांत BवKन होते 

हे �यानांत ठेवावे.    
+ºiÉäªÉÆ ¥ÉÀSÉªÉÈ SÉ iªÉÉMÉÉä Ë½þºÉÉÊnù´ÉVÉÇxÉ¨ÉÂ*     
+GòÉävÉÉä MÉȪ û¶ÉÖ̧ ÉÚ¹ÉÉ ¶ÉÉèSÉ¨ÉÉ½þÉ®ú±ÉÉPÉ´É¨ÉÂ** 
º´ÉÉvªÉÉªÉÉ¦ªÉÉºÉ <iªÉäiÉä ÊxÉªÉ¨ÉÉ ªÉÉäMÉÊºÉÊrùnùÉ&*     
ºÉÉ®ú¦ÉÚiÉ¨ÉÖ{ÉÉnäùªÉÆ ¶ÉÉºjÉä¹´Éä¹ÉÖ ¤É½Öþ¹´ÉÊ{É** 
<nÆù YÉäªÉÊ¨ÉnÆù YÉäªÉÊ¨ÉiÉÒSUÆôºiÉÞÊ¹ÉiÉ¶SÉ®äúiÉÂ*     
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Eò±{Éä%Ê{É xÉÉ{xÉÖªÉÉi{ÉÉ®Æú iÉkªÉVÉäÊuùPxÉEòÉ®úhÉ¨ÉÂ**    दFपुराण ५:६:26----28** 

याूमाणे ौीदFूभूनी अलका�ला योDयाची जीवनचया� कशी असावी ते सांिगतले.    @हचा अवलंब 

करणाढया योDयाचे �यान लवकर िस/ होते. 
     

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यांOया ौीदFमाहा+�य मंथाचा चौितसावा अ�याय इथे पूण� झाला. 

तो ौीगु�चरणी समBप�त असो. 
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अ�याय अ�याय अ�याय अ�याय ३३३३५५५५    वावावावा.... 
ºÉÉÆMÉä {É®ú¨É ªÉÉäMÉºÉÉvÉxÉ*    +xÉÉ½þiÉÉSÉå +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ* Eò®úÉ´ÉªÉÉ ÎºlÉ®ú ¨ÉxÉ* |ÉhÉ´ÉvªÉÉxÉ ºÉÉÆMÉä nùkÉ**72** 
xÉÞ{ÉÉänÆùiÉ ºÉÉÆMÉä    Ê´É¶Énù* ºÉÉbä÷iÉÒxÉ ¨ÉÉjÉÉÆSÉÉ ¦Éänù* Gò¨É¨ÉÖÊHò{Énù* {ÉÎºiÉºÉÉ´ªÉÉ +vªÉÉªÉÓ**73** 
वेदधमा� मुिन संद�पकाला ौीद�ूभंूनी अलका�ला केलेला उपदेश सांगत आहेत. माग%या 

अ�यायांत योगा'यासी साधकाची जीवनप*ती सांगतली आहे. तोच +वषय पुढे चाल+वला आहे. अशा 

जीवनचय.चा अवलंब केले0या यो1याने 2जथे मनुंय, 6ापदे अथवा नैसिग�क उपिवांपासून मु9, 

वद�ळ�पासून दरू, एकांताची, जवळ पाणी असेल अशी जागा योगा'यासासाठ? शोधावी. एखाद� गुहा, 

गांवाबाहेरचे देऊळ Bकंवा ओसाड घर अशा जागा Fयांनी सुच+व0या आहेत. ह� सव� जीवनचया� 

सव�संगपGरFयागी यो1यासाठ? सांिगतली आहे. Fयाला अनुलHून आतां संIयाशा%या वेषाचा महJवाचा 

घटक जो दंड Fया+वषयीं सांगत आहेत. संIयाशांनी बांबूचा दंड धारण करायचा असतो. इथे ौीःवामी 

महाराज आंतGरक दंडांचे महJव सांगत आहेत योग हा मनाचा दंड, मौन हा वाचेचा दंड आ2ण 

िनGर%छता हा देहाचा दंड हेच खरे दंड आहेत. असाच संIयासी खरा +ऽदंड� होय. वाशाचा दंड घेणारे 

पण वर�लूमाणे काया-वाचा-मनाचे दंड नसणारे, राग-RेषाBद व�ृींनी Tयापलेले ढUगी आ2ण लबाड 

संIयासी समजावेत. Fयाचे तUडसु*ा पाहं नयेू . १-५. 

VाIयाची लHणेVाIयाची लHणेVाIयाची लHणेVाIयाची लHणे.... 
आतां ॄXVानी पुYषाची लHणे सांगत आहेत. ह� ौीमZगव[�तेत सांिगतले0या 2ःथतूVा%या 

लHणाशी जुळणार� आहेत. \या%या मनांतून सव� भेदभाव गेलेले आहेत, \या%या मनाला कधीच 

2खIनता येत नाह� आ2ण जो कशाचीच Yची घेत नाह� तो िनःसंशय ॄXVानी जाणावा. ‘ हे +व6िच 

माझे घर’ या उ9_ूमाणे तो सव� Bठकाणी ःवतःला पाहतो, सवाश̀ीच आपुलक_ ठेवतो. साह2जकच 

Fयाला कुणी शऽ ुनाह�त, कुणी िमऽ नाह�त, सुaद नाह�त, म�यःथ नाह�त, उदासीन नाह�त, बIधु 

नाह�त. 

सुa2Iमऽायु�दासीनम�यःथRेंयबIधषुु। सुa2Iमऽायु�दासीनम�यःथRेंयबIधषुु। सुa2Iमऽायु�दासीनम�यःथRेंयबIधषुु। सुa2Iमऽायु�दासीनम�यःथRेंयबIधषुु।  

साधुं व+प च पापेषु समबु+*+व�शेंयते।।साधुं व+प च पापेषु समबु+*+व�शेंयते।।साधुं व+प च पापेषु समबु+*+व�शेंयते।।साधुं व+प च पापेषु समबु+*+व�शेंयते।। भ.गीता ६:९।। 

अशी सगeयां+वषयी अभेदबु*� अस0यावेर Fयाचे कोणी आवडते नसते क_ नावडते. 

आFमौपfय ghीने सवाक̀डे पाBह0याने Fयाची ghी सम असते.  

+वiा+वनयसंपIने ॄाXणे ग+व ह2ःतिन। +वiा+वनयसंपIने ॄाXणे ग+व ह2ःतिन। +वiा+वनयसंपIने ॄाXणे ग+व ह2ःतिन। +वiा+वनयसंपIने ॄाXणे ग+व ह2ःतिन।  

शुिन चवै 6पाके च प2jडताः समदिश�नः।। शुिन चवै 6पाके च प2jडताः समदिश�नः।। शुिन चवै 6पाके च प2jडताः समदिश�नः।। शुिन चवै 6पाके च प2jडताः समदिश�नः।। भ.गीता ५:१८।।.  

सुख वा दःखु , +ूय वा अ+ूय िनंदा वा ःतुित तसेच सोने, दगड आ2ण लांकूड lा सवान̀ाच 

सारखे  मानणाराच खरा योगी जाणावा. 

समदःखसुखः ःवःथः समलोhाँमकाnचनः। समदःखसुखः ःवःथः समलोhाँमकाnचनः। समदःखसुखः ःवःथः समलोhाँमकाnचनः। समदःखसुखः ःवःथः समलोhाँमकाnचनः। ुु ुु  

तु0य+ूया+ूयौ धीरःतु0यिनIदाFमसंःतुित।।तु0य+ूया+ूयौ धीरःतु0यिनIदाFमसंःतुित।।तु0य+ूया+ूयौ धीरःतु0यिनIदाFमसंःतुित।।तु0य+ूया+ूयौ धीरःतु0यिनIदाFमसंःतुित।। भ.गीता १४:२४।।     ६-१०. 

                                                 
११११ Email ID: Vasudeo@gmail.com    
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चार वणात̀ ॄाXण ौrे आहे; पण Fयाहन वेदपठणू  करणारा ॄाXण अिधक ौrे आहे. 

Fया%या सेवेने लोक पावन होतात. वेदपाठक ॄाXणापेHांह� जप करणारा, जापकाहन यV करणाराू , 

या2Vकाहन ू वेदांचे Vान असलेला ॄाXण उ�रो�र ौrे होत. गYडपुराणांत (धम�कांड – ूेतखडं १२:११) 

fहटले आहे क_  

¦ÉÚiÉÉxÉÉÆ |ÉÉÊhÉxÉ& ¸Éä¹`öÉºiÉä¦ªÉÉä ¤ÉÖnÂùvªÉÖ{ÉVÉÒÊ´ÉxÉ&* 
¤ÉÖÊrù¨ÉiºÉÖ xÉ®úÉ& ¸Éä¹`öÉ& xÉ®äú¹ÉÖ ¥ÉÉÀhÉÉ& º¨ÉÞiÉÉ&** 
¥ÉÉÀhÉä¹ÉÖ SÉ Ê´ÉuùÉÆºÉÉä Ê´ÉuùiºÉÖ EÞòiÉ¤ÉÖrùªÉ&।।।। 

जीवमाऽांत ूाणी ौrे, ूाjयांत बु+*जीवी ौrे, बु+*मानांत माणूस ौrे आ2ण माणसांत 

ॄाXण ौrे आहेत. ॄाXणांत +वRान ौrे आहेत आ2ण FयापेHांह� परमाथ� हेच जीवनाचे सा�य आहे 

असा िनtय करणारा (कृतबु+*) ौrे आहे. हेच थोडे  

वेदV ॄाXणाहनू  �यान करणारा ौrे आहे. �यानयो1यापेHांह� आFमानुभवी ॄाXण ौrे आहे. 

सवात̀ ौrे िन+व�क0पसमाधीत 2ःथरावलेला ॄाXण आहे. तोच ई6राला +ूयतम असा Fयाचा भ9 

असतो. इतर जे वैBदक, या2Vक इFयाBद ॄाXण आहेत ते Bकतीह� ौrे असले तर जर अBRतीय 

आFमःवwपाची ओळख नसेल तर तो शोक-मोहांनी मासला जातोच. चार� वेद जाणले पण जर सूआम 

परॄXाची ूाzी झाली नाह� तर वेदाचे Tयथ� ओझे वाहणारा ॄाXणा%या wपांत तो गाढवच जाणावा. 
´ÉänùÉSUÅäô¹`öÉ ¨ÉJÉÉºiÉä¦ªÉÉä VÉ{ÉÆ YÉÉxÉÆ iÉiÉºiÉiÉ&** 
vªÉÉxÉÆ iÉiÉÉä%{ªÉxÉÖ¦É´ÉÉä ªÉÆ ±É¤v´ÉÉ xÉÉ´ÉºÉÒnùÊiÉ** द�पुराण    ५:६:३४**          ११-१६. 

परा{ुखी मुिापरा{ुखी मुिापरा{ुखी मुिापरा{ुखी मुिा.... 
�यानशीलतेचे हे महJव अलका�%या मनावर +बंबवून द�ूभू Fयाला सतत �यानम1न 

राहjयाचा उपदेश कर�त आहेत. �यानाचा अ'यास सोपा करjयासाठ? ते आतां एक साधन सांगत 

आहेत. सव�संगपGरFयाग के0यावर काम-बोधाBदकांवर िनयंऽण ठेवून हे साधन करायचे आहे. दोIह� 

अगंठे दोIह� कानांत घालून ते बंद करायचे, दोIह� तज�नींनी डोळे झांकायचे, मध0या बोटांनी 

नाकपु}या बंद कराय%या आ2ण उरले0या चार बोटांनी तUड दाबून घरावे.  

+ÆMÉÖ¹`öÉ¦ªÉÉ¨ÉÖ¦ÉÉè EòhÉÉæ iÉVÉÇxÉÒ¦ÉÉÆ SÉ SÉIÉÖ¹ÉÒ * 
xÉÉºÉÉ{ÉÖ]õÉè iÉlÉÉ%xªÉÉ¦ªÉÉÆ |ÉSUôÉt Eò®úhÉÉÊxÉ SÉ ** 
lा मुिेला परा{ुखी मुिा असे नांव आहे. lा मुिेत बसून उजTया कांनांत येणाढया आंतGरक 

आवाजांकडे लH iायचे असते. 6ास कUडून घाबर0यासारखे झाले तर डाTया नाकपुड�ने हळंहळं 6ास ू ू

सोडावा व पुIहां घेऊन कंुभक करावा. Fयानंतर तो उजTया नाकपुड�ने सोडून परत �यावा. ह�च Bबया 

वरचेवर कर�त रहात उजTया कांनातील नादांवर मन 2ःथर करावे. ःथलू नादांकडे लH न देतां ते 

सूआम नादांवर क� Bित करावे. या अ'यासाने समुिाचा गाज, मेघांचा गडगडाट, धबध�याचा गरज, 

गाड�चा खडखडाट, \वालांचा चट चट आवाज, भेर�, ढोल, दंदभीु ु , मदंृग, शंख, घंटा, टाळ, झांजा, 

वीणा, बांसर�, भंु1याचा गुंजारव इFयाBद अनेक ूकारचे अनाहत नाद आप0या अतंरांत ऐकायला 

येतात.  

आदौ जलिधआदौ जलिधआदौ जलिधआदौ जलिध----जीमूतजीमूतजीमूतजीमूत----भेर� झझ�रसंभवाः। म�ये मद�ल शंखोFथा घjटाकाहलजाःतथा।।भेर� झझ�रसंभवाः। म�ये मद�ल शंखोFथा घjटाकाहलजाःतथा।।भेर� झझ�रसंभवाः। म�ये मद�ल शंखोFथा घjटाकाहलजाःतथा।।भेर� झझ�रसंभवाः। म�ये मद�ल शंखोFथा घjटाकाहलजाःतथा।। 

अIते तुअIते तुअIते तुअIते तु Bक2�कणी वं Bक2�कणी वं Bक2�कणी वं Bक2�कणी वंशीशीशीशी, , , , वीणा ॅमर िनवीणा ॅमर िनवीणा ॅमर िनवीणा ॅमर िनःवनाः। इित नाना+वधा नादाः ौयूIते देहम�यगाः।।ःवनाः। इित नाना+वधा नादाः ौयूIते देहम�यगाः।।ःवनाः। इित नाना+वधा नादाः ौयूIते देहम�यगाः।।ःवनाः। इित नाना+वधा नादाः ौयूIते देहम�यगाः।। 

(हठयोगूद�+पका ४:८४-८५ ) 
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नादानुसंधान. 
यांतील दहा नाद ूमुख मानले आहेत. हे िचण,् िच2jचण, घjटा, शंख, वीणा, टाळ, बांसर�, 

मदंृग, भेर� आ2ण मेघ यांचे आहेत. lा नादां%या ौवणाचे शर�र-मनावर खोलवर संवेदना होऊन मन 

Fया नादांत +वलीन होऊं लागते. हे नाद उ�रो�र सूआम आ2ण ौrे आहेत. हंसोपिनषदानुसार अतंरांत 

िचण नाद उठला क_ं अगंात 2झण2झjया येतात् , िच2nचण नांदाने अवयव +वद�ण� झा0यासारखी 

संवेदना होते, घंटा नादाने अगंाला घाम फुटतो, शंखनादाने मःतक कांपायला लागते, पांचTया 

वीणानादाने टाळंतील सहॐार चबांतून अमतृॐाव होऊं लागतोू , टाळे%या नागाने अमतृपानाचा अनुभव 

येतो, बांसर�चा आवाज ऐकणाढयाला गूढ +वषयांचे Vान होऊं लागते, आठTया मदंृगनादाने वा2�स*� 

ूाz होते, नववा भेर�चा नाद ूकट0यावर यो1याचा देह BदTय होतो आ2ण नेऽ ःव%छ होतात आ2ण 

दहावा मेघनादाने साधकाचे परॄXाशी ऐ�य होते. पBहले नऊ नाद सोडून साधकाने दहाTया 

मेघनादांत मन लीन करावे. lा नाद+बंदपिनषदांत lा नादाला ू ॐकार असेह� fहटले आहे. 

अशा नादानुसंधानांत िच� लीन झाले क_ उIमनी अवःथा ूाz होते व यो1याची समािध 

लागते. भगवान शंकारांनी उपदेिशले0या िच�ा%या लया%या सवा लH साधनांत नादानुसंधानाने 

लागणार� समािध ह� ौीम%छंकराचायान̀ी सव�ौrे मानली आहे. 

सदािशवो9ािन सपादलHलयावधानािन वस2Iत लोके।सदािशवो9ािन सपादलHलयावधानािन वस2Iत लोके।सदािशवो9ािन सपादलHलयावधानािन वस2Iत लोके।सदािशवो9ािन सपादलHलयावधानािन वस2Iत लोके। 

नादानुसंधानसमािधमेकंनादानुसंधानसमािधमेकंनादानुसंधानसमािधमेकंनादानुसंधानसमािधमेकं मIयामहे माIयतमं लयानाम।।  मIयामहे माIयतमं लयानाम।।  मIयामहे माIयतमं लयानाम।।  मIयामहे माIयतमं लयानाम।। ्् ््  

नादानुसंधान नमोःतु तु'यं Fवां साधनं तJवपदःय जाने।नादानुसंधान नमोःतु तु'यं Fवां साधनं तJवपदःय जाने।नादानुसंधान नमोःतु तु'यं Fवां साधनं तJवपदःय जाने।नादानुसंधान नमोःतु तु'यं Fवां साधनं तJवपदःय जाने। 

भवFूसादाFपवनेन साकं +वलीयते +वंणुपदे मनो मे।।भवFूसादाFपवनेन साकं +वलीयते +वंणुपदे मनो मे।।भवFूसादाFपवनेन साकं +वलीयते +वंणुपदे मनो मे।।भवFूसादाFपवनेन साकं +वलीयते +वंणुपदे मनो मे।। योगतारावली २, ४।। 

ह� समािध िस* झाले0या यो1याचे मन सतत ूसIन राहते आ2ण परमे6राचा अनIय भ9 

होतो. तो अव�य होतो. तो सव� भौितक बंधनांपासून पूण� मु9 होतो. गुYकृपेने ह� lा मु9_%या 

चरमावःथेला ूाz झा0यावर ितथनू Fयाला खाली आणjयाची किलकाळालाह� ूाVा नसते. १७-२६. 

+व6wपाचे वण�न+व6wपाचे वण�न+व6wपाचे वण�न+व6wपाचे वण�न.... 
अलका�ला िनिम� कwन द�ूभू �यानाचे +व+वध उपाय सांगत आहेत. Fयांतच हा 

नादानुसंधानाचा उपाय सांिगतला आहे. Tय+9 ितत�या ूकृती या Iयायाने तोह� माग� कBठण वाटला 

तर Fयासाठ? आणखी सुगम साधन पुढे सांगत आहेत. \या साधकाचे पाप ूबळ असते Fयाचे मन 

2ःथर होत नाह�. मन 2ःथर होत नाह� fहणून Fयाची तळमळ आणखीनच वाढते. अशा साधकाला 

+वंणू%या +व6wपाचे �यान करायला सांगत आहेत. हजारो पाय, हजारो हात, हजारो िशरे, हजारो 

नेऽ असले0या Fया +वराट wपाने अवघे ॄXांड पोटांत धारण केले आहे. सव� ूjयांचे मःतकाBदक 

अवयव हे Fयाचेच आहेत. ऽलैो�य हे Fयाचे शर�र आहे. अखडं आनंद आ2ण उदंड तेज Fया%यांत 

सामावले आहे. Fयाचे पायाचे तळवे अतल लोक, पायाचा वरचा भाग +वतल, घोटे सुतल, +पंढढया 

महातल, गुडघे तलातल, मां}य़ा रसातल आ2ण कंबर पाताल असा सzपातालांचे +वंणंूचे खालचे 

शर�र आहे. ब�बीशीं भूलोक, पोट हे भुवल�क, aदय ःवल�क, कंठ महल�क, मुख जनलोक, भंुवया 

तपोलोक आ2ण मःतक सFयलोक असा Fया +व6wपाचा वरचा भाग आहे. जड वातावरण हा Fया 

+वराज नामक देहाचा ूाण आहे तर प�ृवी हा ःथलू देह आहे, \यांत चौदा भुवने सामावली आहेत. 

माया हे Fयाचे हाःय आहे, मHऽे दांत आहेत; Fयाचे िनमेषोIमेष राऽ आ2ण Bदवस आहेत; नiा 

ना}या आहेत; वHृाBद वनःपित Fयाचे रोम आहेत; पाऊस हे Fयाचे रेत आहे; पव�त अ2ःथ आहेत; 
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वळधार� इंि Fयाचा बलशाली हात आहे; +ऽनेऽ शंकर Fयाचा कोप आहे; Bदशा कान, Fवचा वायु, सूय� 

नेऽ, जीभ वYण आ2ण अ26नीकुमार नािसका ह� Fयाची Vान�Bिय� आहेत अ21न Fयाची वाचा आहे, 

इंि हात, उप�ि पाय, िनरऋती गुद आ2ण ूजापित िलंग अशी Fयाची कम�Bिय� आहेत् . आतां +वराट 

पुYषाचा सूआम देह सांगतात. चिं Fयाचे मन आहे; नारायण िच� आहे; बु+* बहृःपित आ2ण Yि हा 

अहंकार आहे. अशा lा +व6मूत�चे �यान करावे. Fया �यानानेच मु9_चा महा सोहळा येतो. २७-४६. 

ॐकारोपासनाॐकारोपासनाॐकारोपासनाॐकारोपासना.... 
अशा lा +व6ाFमकाचा वाचक fहणजे बोधक ॐकार (ूणव) आहे. (तःय वाचकः ूणवः। तःय वाचकः ूणवः। तःय वाचकः ूणवः। तःय वाचकः ूणवः। 

योगसूऽ १:२७). ॐकारा%या जपाने आ2ण �यानाने lा +व6Tयापी +व6े6राचे दश�न होते.   

ggggं�वा चं�वा चं�वा चं�वा च    परमाFमानं ूFयHं +व6w+पणं। परमाFमानं ूFयHं +व6w+पणं। परमाFमानं ूFयHं +व6w+पणं। परमाFमानं ूFयHं +व6w+पणं।  

+व6पादिशरोमीवं +व6ेशं +व6भावनम।। +व6पादिशरोमीवं +व6ेशं +व6भावनम।। +व6पादिशरोमीवं +व6ेशं +व6भावनम।। +व6पादिशरोमीवं +व6ेशं +व6भावनम।। ्् ््      

तFूाzये महFपुjमोिमFयेकाHरं जपेत। तFूाzये महFपुjमोिमFयेकाHरं जपेत। तFूाzये महFपुjमोिमFयेकाHरं जपेत। तFूाzये महFपुjमोिमFयेकाHरं जपेत। ्् ्् माक̀डेयपुराण ४२:२-३।। 

हा ॐर तीन अवयवांचा – \यांना माऽा असे fहणतात, िमळन होतोू . अकार, उकार आ2ण 

मकार अशी तीनह� माऽा मनुंया%या ःथलू, सूआम आ2ण ःथलू अशा तीन देहां%या, Fयां%या 

आपाप0या तीन अवःथां%या (जागिृत, ःव�न, सुषुिz) आ2ण भूल�क, भुवल�क आ2ण ःवल�क या 

तीन लोकां%या iोतक आहेत.  

ॐकार हा केवळ वेदमंऽच नाह� तर सव� वेदांचे मूळ आहे. साह2जकच ऋ1वेद, यजुव.द आ2ण 

सामवेद हे Fया%या तीन माऽांशी संल1न आहेत. सव� वैBदक मंऽांूमाणे lा माऽांचेह� ऋ+ष, छंद 

आ2ण देवता आहेत हे सव� जाणून ॐकाराचा जप आ2ण �यान करावे असे द�ूभू अलका�ला सांगत 

आहेत.  

इथे एक नॆ सूचना वाचकांना कर�वीशी वाटते. ॐकारोपासना ह� अFयु%च ौणेीची वैBदक 

उपासना आहे. lा उपासनेचा अिधकार सव�संगपGरFयाग +विधपूव�क संIयास घेत0यावरच ूाz होतो. 

केवल ॐकाराचा जप हे संसाराचा नाश करणारे ूभावी साधन आहे. गहृःथांनी हा जप कwं नये असे 

सांिगतले आहे. मंुज झाले0या ॄाXणाला ॐकार.बीजाने यु9 अशा मंऽाचा (ॐ नमः िशवाय, ऩ नमो 

भगवते वासुदेवाय, हGर ॐ, ॐ राम इFयाBद) जप स[wं%या आVेनेु  करायचा अिधकार आहे. 2�या, 

ॄाXणेतरांना ॐकार जपाची शा�ाची आVा नाह�. आ�या2Fमक संदभात̀ अिधकार lा श�दाचा अथ� 

इंमजीतील eligibility या श�दाशी जुळणारा आहे. स�ा Bकंवा हकूमत असा अथ� नाह�ु . बारावी उ�ीण� 

झा0याखेर�ज वैiक_य Bकंवा अिभयां+ऽक_ +वiालयांत ूवेशाचा अिधकार नाह� तसाच संIयासािशवाय 

ॐकारजपाचा अिधकार येत नाह�. संIयासमहणा%या वेळ� गुwकडून ूणवाचा उपदेश िमळतो. यांत 

वेदमाउलीने सव� जीवमाऽां%या क0याणाचाच +वचार केला आहे. अनिधकार जपामुळे +वपर�त पGरणाम 

होऊं शकतात. +वशेषतः ूापंिचक माणसाने केवळ ॐकाराचा जप केला तर Fया%या गहृःथीचा नाश 

होऊं शकतो. शा�े आ2ण पुराण यांतून अनेक साधनांचा उपदेश केलेला असतो. सव� साधने 

सवास̀ाठ?च उपयु9 नसतात. ूFयेकाने आप0या स[wं%या Bकंवा संतां%या आVेने आप0याला यो1य ु
असे साधन करावे. अशा र�तीने केलेले थोडे साधनह� मFृयूwपी महाभयापासून सोडवंू शकते असे 

भगवRचन आहे. (ःव0पम�यःय धम�ःय ऽायते महतो भयात। ःव0पम�यःय धम�ःय ऽायते महतो भयात। ःव0पम�यःय धम�ःय ऽायते महतो भयात। ःव0पम�यःय धम�ःय ऽायते महतो भयात। ्् ्् भ.गीता २:४०)  

एकांतात 2ःथर आसनावर बसून ॐकाराचा द�घ� उ%चारपूव�क जप करावा. वर सांिगतले0या 

अकार, उकार आ2ण मकार या तीन माऽांचा उ%चार होतो. यािशवाय 2जचा उ%चार होत नाह� अशी 
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अFयंत सूआम माऽा आहे. ॐ काराचा जप करणाढया यो1यांनाचा ती आप0या मःतकांत मंुगीसार�या 

सूआम गतीने Bफरतांना अनुभवाला येते. ॐकाराचा �विन जेTहा मःतकांत घुमतो तेTहां ती गांधार 

ःवराने ूःफुBटत होते. Fयामुळे ितला गांधार� असेह� नांव आहे. ह� योगfय माऽा जीवाला अFयंत 

आराम देणार� आहे.  
+ऽगुणा योिगगfयाIया चा*�माऽो�व�सं2ःथता। गांधार�ित सा +व+ऽगुणा योिगगfयाIया चा*�माऽो�व�सं2ःथता। गांधार�ित सा +व+ऽगुणा योिगगfयाIया चा*�माऽो�व�सं2ःथता। गांधार�ित सा +व+ऽगुणा योिगगfयाIया चा*�माऽो�व�सं2ःथता। गांधार�ित सा +वVेया गांधारःवरसंौया।।Vेया गांधारःवरसंौया।।Vेया गांधारःवरसंौया।।Vेया गांधारःवरसंौया।। 

+पपीिलकागितःपशा� ूय9ुा मू2�न� लआयते। यथा ूयु9 ओंकारः ूितिनया�ित मूध�िन।। +पपीिलकागितःपशा� ूय9ुा मू2�न� लआयते। यथा ूयु9 ओंकारः ूितिनया�ित मूध�िन।। +पपीिलकागितःपशा� ूय9ुा मू2�न� लआयते। यथा ूयु9 ओंकारः ूितिनया�ित मूध�िन।। +पपीिलकागितःपशा� ूय9ुा मू2�न� लआयते। यथा ूयु9 ओंकारः ूितिनया�ित मूध�िन।।  

                            माक̀डेयपुराण माक̀डेयपुराण माक̀डेयपुराण माक̀डेयपुराण ४२४२४२४२:५५५५----६६६६ 

या साडेतीन माऽांचा ॐकार रोज तीन वेळां मो�याने उ%चार करावा. सुYवातीला तो साडेतीन 

माऽा इतका द�घ� असावा. माऽांचे ूमाण असे आहे. मंुगुसा%या आवाजाची अध� माऽा असते. 

नीलकंठाचा ःवर एक माऽेचा, कावeयाचा दोन माऽांचा आ2ण मोराचा तीन माऽांचा ःवर हे ूमाण 

लHांत ठेवून ूथम साडेतीन माऽांचा ॐकार लांबवीत तो आधई सात आ2ण मग चौदा माऽा इतका 

ूद�घ� करावा. तेTहां हा उ%चार मःतकांत घुमायला लागतो. Fयापासून मःतका%या आंत अFयंत 

मधरु असा गांधार ःवरासारखा नाद उमटतो. Fयाची गोड� जसजशी वाढेल तसतसे मना%या व�ृी 

Hीण होत जातात. ॐकारwपी धनुंयाला उपासनेची धार लावलेला बाण नेटाने लावून Fयाने अचकू 

ॄX lा लआयाचा वेध �यावा. बंदक_चा चाप ओढतांना िशकाढयाचे िच� जसे आप0या लआयावर ु
एकाम होते, Bकंिचतह� Fयापासून ढळत नाह� तसे ूणवावर आwढलेले मन ॄXावर 2ःथर करावे. ते 

थोडेसु*ा +वचिलत झाले तर +वHेपांनी मःत होईल आ2ण दाYण दःख पावेलु . मन �येयापासून 

+वचिलत होjयाला ूमाद हे नांव आहे. मन ूम� होऊं नये यासाठ?च उपासना आहे. सावधानतेने 

आपले मन परमाFमतJवावर 2ःथर करणाराच अतंी समाधान पावून जIममरणाचे फेरे चकुवतो. 

धनुगृ�ह�Fवौपिनषदंधनुगृ�ह�Fवौपिनषदंधनुगृ�ह�Fवौपिनषदंधनुगृ�ह�Fवौपिनषदं महा�ंमहा�ंमहा�ंमहा�ं शरं lपुासािनिशतंशरं lपुासािनिशतंशरं lपुासािनिशतंशरं lपुासािनिशत ंसIदधीत।सIदधीत।सIदधीत।सIदधीत। 

आयfयआयfयआयfयआयfय तZावगतेन चेतसातZावगतेन चेतसातZावगतेन चेतसातZावगतेन चेतसा लआयं तदेवाHतं सोfय +व+* ।।लआयं तदेवाHतं सोfय +व+* ।।लआयं तदेवाHतं सोfय +व+* ।।लआयं तदेवाHतं सोfय +व+* ।। 

ूणवोूणवोूणवोूणवो धनुः शरो lाFमा ॄXत0लआयमु%यते ।धनुः शरो lाFमा ॄXत0लआयमु%यते ।धनुः शरो lाFमा ॄXत0लआयमु%यते ।धनुः शरो lाFमा ॄXत0लआयमु%यते ।    अूम�ेन वे*Tयं शरव�Iमयोअूम�ेन वे*Tयं शरव�Iमयोअूम�ेन वे*Tयं शरव�Iमयोअूम�ेन वे*Tयं शरव�Iमयो भवेत ।।भवेत ।।भवेत ।।भवेत ।।्् ््  

मंुडकोपिनषत ्२:२:४  ४५-६०. 

यानंतर ॐकारा%या साडेतीन माऽांचे वण�न आले आहे. ते सोबत%या तािलकेत दाख+वले आहे.  

या सवाच̀ी जाणीव ठेवून ूणवाचे �यान करणाढयांना शीय मोHलाभ होतो. मानवशर�रा%या तीन 

ःथलू, सूआम आ2ण कारण या देहांचा +वचार आपण बाराTया अ�यायात पाBहला आहे. Fयां%या 

अवःथा, वाचा, भोग आ2ण अिभमानी (आFमा) यां%यासह हे तीन देह ॐकारा%या तीन माऽांशी 

संल1न आहेत. हा जीव fहणजेच Tय+h. Fयाचूमाणे समhीचेह� ःथूल देह (+वराज), सूआम देह 

(Bहरjयगभ� Bकंवा सूऽाFमा) आ2ण कारणदेह (अHर) आहेत. ॐकारा%या तीन माऽाशी हे समhीचे 

देहह� संल1न आहेत हे जाणून Fया दोIह�त समानता क0पावी. Tयhीला Tयःत Bकंवा +पंड fहणतात 

आ2ण समhीला समःत Bकंवा ॄXांड असे fहणतात. +पंड� ते ॄXांड� हा लआयाथा�नुसार lा दोहU%या 

अखडंःवwपाचे �यान ॐकारोपासनेत अनुःयूत आहे.   ६१-८१. 

  ॐकारा%या माऽांचे कांह� +वशेष पुढे अिधक ःपh केले आहेत पBहली ढहःव माऽा Tय9 

आहे, दसर� द�घ� ु माऽा अTय9 आहे तर ितसर� �लुत माऽा िच%छ+9 जाणावी. अगोचर अध�माऽा 

परॄXःवwपच आहे.  

´ªÉH äòªÉ Æ |Él É¨É É ¨ÉÉjÉ É Êuù i ÉÒª ÉÉ%´ ªÉHòº ÉÆÊY Éi ÉÉ*     
¨ÉÉjÉÉ i É Þi ÉÒª ÉÉ ÊSÉ SUô ÊHò® úvÉÇ ¨É ÉjÉÉ {É® Æú {É nù ¨É Â**    द�पुराणद�पुराणद�पुराणद�पुराण५५५५:६६६६:६१६१६१६१** 
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lाच बमाने Vाना%या भूिमकाह� जाणाTयात. पBह0या माऽेची चौथी ॄX+व�, दसढया माऽेची ु
ॄX+वRर, ितसढया माऽेची ॄX+वRर�यान आ2ण चौ�या भूिमकेची ॄX+वRGरr् . 

+xÉäxÉè́ É Gò¨ÉähÉèiÉÉ Ê´ÉYÉäªÉÉ ªÉÉäMÉ¦ÉÚ̈ ÉªÉ&** 
+ÉäÊ¨ÉiªÉÖSSÉÉ®úhÉäxÉè́ É VÉäiÉ´ªÉÉ +É®ú¯û¯ûIÉÖhÉÉ**    द�पुराणद�पुराणद�पुराणद�पुराण५५५५:६६६६:६६६६२२२२** 

ूणवोपासनेची फलौिुतूणवोपासनेची फलौिुतूणवोपासनेची फलौिुतूणवोपासनेची फलौिुत.... 
ूणवाचा जप कर�त, माऽांचे िचतंन कर�त परॄXाचे �यान करावे. ॐ हे एक अHरच ॄX 

आहे (ओिमFयेकाHरं ॄX।ओिमFयेकाHरं ॄX।ओिमFयेकाHरं ॄX।ओिमFयेकाHरं ॄX।) असे ौतुींचे ूितपादन आहे. ूणव हे परॄXाचे नांव असे जर� मानले 

तर� नाम आ2ण नामी यां%यात अभेदच असतो. यासाठ? ूणवोपासना सव�ौrे मानली आहे. मFृयूची 

लHणे जाणून मFृयूसमयीं ःवwपाचे िचतंन कर�त ॐकारोपासना करणारा योगी परॄXांत लीन होतो. 

मFृयू िनकट असतां जर आपले मन ॄXांत लीन होत नसेल तर केवळ वैखर� वाणीने ॐकाराचा जप 

करणाराह� मु9 होतो. स[w आ2ण इhदेवता यां%या कृपाूसादाने ूणवोपासना कwन यािच देह�ं ु
यािच डोळां मु9_चा सोहळा पहावा. हे जर साधले नाह�च तर ूणवोपासकाला बममु9_ तर िन2tतच 

िमळते. बममु9_ fहणजे ॄXलोकाची ूाzी होणे आ2ण मग ॄXदेवाबरोबरच मु9 होणे. परत 

मनुंयजIमाला यावे लागत नाह�. ८२-९०. 

अ�पा िनगड�करांची गोhअ�पा िनगड�करांची गोhअ�पा िनगड�करांची गोhअ�पा िनगड�करांची गोh.... 
अतंकाली ूणवाचा वैखर�ने केले0या जपानेसु*ां अVानी साधकह� संसारबंधनांतून मु9 होतो 

या वर�ल औपिनषद िस*ांताचे एक उ�म उदाहरण ौीःवामी महाराजां%या जीवनांतच सांपडते. 

ॄXावत� येथे १९०२%या �लेग%या साथीत ौीःवामीमहाराजांबरोबर असले0या अ�पा िनगड�कर 

नांवा%या ॄाXणाला �लेग होणार असे ौीमहाराजांना “सांगणे” झाले. Fयावर Fयांनी अ�पांना मFृयूची 

लHणे सांगून ठेवली. अ�पांना ती लHणे Bदसायला लागतांच Fयांनी महाराजांजवळ आपली आतुर 

संIयास घेjयाची इ%छा ूकट केली. ःवामीमहाराजांनी Fयाला संIयास देऊन ूेषो%चार (ूणवाचा 

उपदेश) करवून घेतला. Fयावेळ� ॐकाराचा द�घ� जप कर�त असतांच अ�पांचे देहावसान झाले. lा 

व�ृा%या पऽांत ौीमहाराजांनी “ हे मरण यो1यांनासु*ां दिम�ळु  !” असे िलBहले आहे. 

बममु9_बममु9_बममु9_बममु9_.... 
ूणवोपासनेचा अ'यास पूण� झालेला साधक (िस*योगी) तर जIमसंसारबंधनांतून मु9 

होतोच; शर�रपातानंतर Fयाचे ूाण इतरऽ कुठेह� न जातां (उFबमण न होता) आFमःवwपांतच 

+वलीन होतात. तापले0या पाषाणावर पडलेले पाणी जसे जाग%या जागीच 2जwन जाते तसे Fयाचे 

ःवwपांतच +वwन जातात. पण \याची संिचत कम. अजून संपलेली नाह�त असा साधकह� Fयाचा 

उपासनामाग� न सुटतां ूणवोपासनेने जIमांतर� मु9 होतो.  

+IÉÒhÉEò¨ÉÇ¤ÉxvÉÉä%Ê{É iÉÉ®úÉä{ÉÉºiªÉÉ ¦É´ÉÉxiÉ®äú*     
¨ÉÖSªÉiÉä xÉÉjÉ ºÉÆnäù½þºiÉÉ®ú¶ÉHäòªÉÇiÉÉä%¨ÉÞiÉ¨ÉÂ** द�पुराण ५:७:८**  

अशा साधकांना सुषुfणामाग� िमळतो आ2ण ते ॄXलोकाला जातात. ॐकारोपासनेतील Fया%या 

ूगतीनुसार Fयाला पुढची गित िमळते. ूणवा%या ूथम माऽेचे (अकार) �यान झाले0या यो1याला 

मFृयूनंतर ऋ1वेद पुनt नरजIमात ॄाXणकुळात आणतो ितथे ॄXचय� धारण कwन तपtया� कwन 

Vानी होतो. दोन माऽांच ं �यान झाले0या यो1याला यजुव.द सोमलोकांत नेतो. ितथे BदTय सुखांचा 
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उपभोग घेऊन पुIहा भूलोकांत जIम घेऊन ॄXVान ूाz कwन घेऊन मु9 होतो. ूणवा%या तीन 

माऽांचे �यान झाले0या साधकाला सामवेद सूय�लोकाला नेतो. ितथे सव� पापांचा Hय कwन तो 

ॄXलोकाला जातो आ2ण ितथे �याना'यास कwन मु9 होतो. जगिपी काया�%या पलीकडचाू , 

ूकृती%या बाहेरचा परमपुYष जो िन+व�कार, जIममरणरBहत परमाFमा Fया%या wपांत तो 

ूणवोपासक नामwपांना ओलांडून समरसतो. Fयाला शोक आ2ण मोह यांची वाता�सु*ां नसते. 

साडेतीन माऽांचे – fहणजेच समःत ॐकाराचे �यान झालेला योगी हा वर सांिगत0याूमाणे कुठे 

जात नाह� वा येत नाह�. तो पGर%छेदरBहत, Tयापक परमाFfयाशी एकFव पावतो. बा अलका�! हे सव� 

Vान तुला ूFयH ूणवोपासना के0यानेच, अनुभवानेच जाणतां येईल.       .       
 

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यां%या ौीद�माहाFfय मंथाचा प2ःतसावा अ�याय इथे पूण� 

झाला. तो ौीगुYचरणी सम+प�त असो. 
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ॐकारा%या साडेतीन माऽाॐकारा%या साडेतीन माऽाॐकारा%या साडेतीन माऽाॐकारा%या साडेतीन माऽा....    
 

 अकारअकारअकारअकार    उकारउकारउकारउकार मकारमकारमकारमकार अध�माऽाअध�माऽाअध�माऽाअध�माऽा नादनादनादनाद    

ऋऋऋऋ+ष+ष+ष+ष अ21नअ21नअ21नअ21न वायुवायुवायुवाय ु सूय�सूय�सूय�सूय� वYणवYणवYणवYण ॄXाॄXाॄXाॄXा    

देवतादेवतादेवतादेवता ॄXाॄXाॄXाॄXा +वंणु+वंणु+वंणु+वंणु YिYिYिYि परमाFमापरमाFमापरमाFमापरमाFमा परॄXपरॄXपरॄXपरॄX    

छंदछंदछंदछंद गायऽीगायऽीगायऽीगायऽी +ऽhुप+ऽhुप+ऽhुप+ऽhुप ्् ् ् जगतीजगतीजगतीजगती +वरा�+वरा�+वरा�+वरा� अTय9 गायऽीअTय9 गायऽीअTय9 गायऽीअTय9 गायऽी    

वण�वण�वण�वण� पीतपीतपीतपीत लोBहतलोBहतलोBहतलोBहत 6ेत6ेत6ेत6ेत अ2खलअ2खलअ2खलअ2खल     

बीजबीजबीजबीज �लीं�लीं�लीं�लीं ौींौींौींौीं ॑�ं॑�ं॑�ं॑�ं बUबUबUबU     

श+9श+9श+9श+9 BबयाBबयाBबयाBबया VानVानVानVान िTयिTयिTयिTय +वVान+वVान+वVान+वVान िच%छ+9िच%छ+9िच%छ+9िच%छ+9    

अवःथाअवःथाअवःथाअवःथा जागिृतजागिृतजागिृतजागिृत ःव�नःव�नःव�नःव�न सुषुिzसुषुिzसुषुिzसुषुिz तुया�तुया�तुया�तुया� मनोIमनीमनोIमनीमनोIमनीमनोIमनी    

लोकलोकलोकलोक भूःभूःभूःभूः भुवःभुवःभुवःभुवः ःवःःवःःवःःवः भूभु�वःःवःभूभु�वःःवःभूभु�वःःवःभूभु�वःःवः िचदाकाशिचदाकाशिचदाकाशिचदाकाश    

ःवरःवरःवरःवर उदा�उदा�उदा�उदा� अनुदा�अनुदा�अनुदा�अनुदा� ःवGरतःःवGरतःःवGरतःःवGरतः सव�सव�सव�सव�     

वेदवेदवेदवेद ऋ1वेदऋ1वेदऋ1वेदऋ1वेद यजुव.दयजुव.दयजुव.दयजुव.द सामवेदसामवेदसामवेदसामवेद नादनादनादनाद  

आFमाआFमाआFमाआFमा    +व6+व6+व6+व6 तैजसतैजसतैजसतैजस ूाVूाVूाVूाV ूFयकूFयकूFयकूFयक्््् अ2ःमतालयअ2ःमतालयअ2ःमतालयअ2ःमतालय 

गुणगुणगुणगुण    रजरजरजरज सJवसJवसJवसJव तमतमतमतम सव�सव�सव�सव�  

तJवतJवतJवतJव    प�ृवीप�ृवीप�ृवीप�ृवी आकाशआकाशआकाशआकाश iौःiौःiौःiौः तीनह�तीनह�तीनह�तीनह�  

सवनसवनसवनसवन    ूातःूातःूातःूातः मा�यंBदमा�यंBदमा�यंBदमा�यंBदनननन ततृीयततृीयततृीयततृीय तीनह�तीनह�तीनह�तीनह�  

अ21नअ21नअ21नअ21न    गाl�पFयगाl�पFयगाl�पFयगाl�पFय द2Hणा21नद2Hणा21नद2Hणा21नद2Hणा21न आहवनीयआहवनीयआहवनीयआहवनीय सांवत�कसांवत�कसांवत�कसांवत�क  

भोगभोगभोगभोग    ःथलूःथलूःथलूःथलू ू+व+व9ू+व+व9ू+व+व9ू+व+व9 आनंदआनंदआनंदआनंद िनरितशयानंदिनरितशयानंदिनरितशयानंदिनरितशयानंद  

ःथानःथानःथानःथान    नेऽनेऽनेऽनेऽ कंठकंठकंठकंठ aदयaदयaदयaदय मूधा�मूधा�मूधा�मूधा� आकाशआकाशआकाशआकाश 

वाचावाचावाचावाचा    वैखर�वैखर�वैखर�वैखर� म�यमाम�यमाम�यमाम�यमा पँय2Iतपँय2Iतपँय2Iतपँय2Iत परापरापरापरा  

देहदेहदेहदेह    ःथलूःथलूःथलूःथलू सूआमसूआमसूआमसूआम कारणकारणकारणकारण महाकारणमहाकारणमहाकारणमहाकारण ःवाFमै�याव2ःथितःवाFमै�याव2ःथितःवाFमै�याव2ःथितःवाFमै�याव2ःथित 
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अ�याय अ�याय अ�याय अ�याय ३३३३६६६६    वावावावा.... 
¦ÉÚ{ÉÉºÉ ºÉÉÆMÉä nùkÉ* ¨ÉÞiªÉÖYÉÉxÉ ´É¹ÉÉÇSÉä +ÉÆiÉ* ªÉÉäMÉÒ ±ÉÉ´ÉÉ´ÉªÉÉ ÊSÉkÉ* ¶ÉÒQÉ Ê´É®úiÉ ´½þÉ´ÉªÉÉ**74** 
ºÉ´ÉÇnùÉ ªÉÉäMÉ EòÊ®úiÉÉÆ* ¨ÉvªÉåSÉ ¨ÉÞiªÉÖ ªÉäiÉÉÆ*  ¨½þhÉä ªÉä Gò¨É¨ÉÖHòiÉÉ* UôÊkÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ ¸ ÉÒnùkÉ**75** 
वेदधमा� संद�पकाला पुढे सांगतात. अलका�ला ौीद�ूभंूनी केलेला उपदेश हा केवळ %या&या 

वैय()क क*याणासाठ- न.हता, तर सव� मानवजाती&या परमक*याणासाठ- होता. या उपदेशामतृांत 

4हाऊन ध4य झाले*या अलका�ने स78नाथांना वंदन क:ु न ूस4न िच�ाने ूथ�ना केली. “कृपासागरा, 

िच�चकोरचंिा, संतिशरोम>ण ूभो!  तुला वारंवार नमःकार असो. क8णेचा वषा�व करणाढया मेघा, 

आप*या या बोधाने माEया मनांत असे कांह� समाधान भ:न राFहले आहे कG %यांत वासनेचा उHव 

.हायला कांह� वावच उरला नाह�! मन िनवा�सन झाले आहे. आपण असा उपदेश केला कG म%ृयूची 

वेळ ओळखनू %या वेळ� ूणवाचा उ&चार क:न देहाचा %याग करावा. पण म%ृयू तर अचानक येतो 

असाच सव� लोकांचा अनुभव आहे. %याचा काळ कसा जाणतां येईल ते आपण मला सांगावे. Lहणजे 

मग %यानुसार उपाय करतां येईल. ” ते ऐकून अ(ऽपुऽ द�ाऽेयांनी सांगायला आरंभ केला. १-७. 

म%ृयूचे पूव�Qान होRयासाठ- पFहला उपाय SयोषशाTीय आहे. आप*या लUनापासून दसरेु , 

ितसरे, सातवे आ>ण आठवे Vा ःथानांना मारक असे Lहणतात. Vा ःथानांचे जे अिधपती %या %या 

ःथानांत असतील %यां&यात जो सवाWत बिलX असेल %या&या दशे&या अतंीं म%ृयू येतो असे 

Sयोितषशाॐाचे मत आहे. Fकंवा मारकाबरोबर दZ आ>ण घातक मह असेल तो मरण दाख(वतोु . 

योगा\यासी साधकांना धारणेने आपला अतंकाळ समजतो. ९-१२. 

Sयाला Sयोितष Fकंवा योग या दो4ह�ंचे Qान नाह� %या&यासाठ- पुढ�ल ल_ण̀ सांिगतली 

आहेत. Vांनाच अaरZे Fकंवा अपशकुन असे Lहणतां येईल. ह� सोबत&या तािलकेत Fदली आहेत. १३-

६१. 

मरणाची वेळ कळा*यावरचे कत�.यमरणाची वेळ कळा*यावरचे कत�.यमरणाची वेळ कळा*यावरचे कत�.यमरणाची वेळ कळा*यावरचे कत�.य.... 
ह� ल_णे (ववेकाने पडताळन पहावीतू . योगा\यासी पु8षांना आपला अतंकाळ जाणRयासाठ- 

ह� ल_णे Fदलेली आहेत. (वशेषतः ःवdनांतग�त ल_णांचा अथ� लावतांना, ःवdनाची वेळ, Sयाला 

ःवdन पडले %याची शार�aरक व मानिसक >ःथित इ%याFद अनेक संदभाWचा (वचार करावा लागतो. ते 

एक ःवतंऽ शाTच आहे. आप*या म%ृयूची वेळ आप*याला आधी कळणे हे खरे तर ईgर� कृपेचे 

ल_ण आहे. %यामुळे ह� ल_णे सवाW&याच अनुभवाला येतील असे नाह�. hविचतच कुणाला अतंकाळ 

कळतो. %यामुळे ह� ल_णे समजली तर घाब:न जाऊं नये. Vा भूलोकाला म%ृयुलोक असेच नांव 

आहे. इथे ज4माला येणारा ू%येक जीव म%ृयू पावतोच. संतिशरोम>ण Qानेgरांनी Lहट*याूमाणे, 

“अगा मर हा बोल न साहती। आ>ण मेिलया तर� रडती। पaर असत̀ जात न ग>णती। गFहंसपणे।।अगा मर हा बोल न साहती। आ>ण मेिलया तर� रडती। पaर असत̀ जात न ग>णती। गFहंसपणे।।अगा मर हा बोल न साहती। आ>ण मेिलया तर� रडती। पaर असत̀ जात न ग>णती। गFहंसपणे।।अगा मर हा बोल न साहती। आ>ण मेिलया तर� रडती। पaर असत̀ जात न ग>णती। गFहंसपणे।। 

Qानेgर�९:५१३।।” रोज&या रोज माणसे काळाचा मास होत असतात पण राहणारे माऽ आपण कधीच 

मरणार नाह� अशा थाटांत जगत असतात हेच जगांतले सवाWत मोठे आlय� आहे असे युिध(Xराने 

य_ा&या ूmाचे उ�र Fदले आहे. समथ� रामदास Lहणतात, “मरे एक %याचा दजा शोक वाहे। मरे एक %याचा दजा शोक वाहे। मरे एक %याचा दजा शोक वाहे। मरे एक %याचा दजा शोक वाहे। ुु ुु
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अकःमात तोह� पुढे जात आहे।।अकःमात तोह� पुढे जात आहे।।अकःमात तोह� पुढे जात आहे।।अकःमात तोह� पुढे जात आहे।।” असा .यथ� शोक करRयापे_ां Fकंवा मरणाला घाबरRयापे_ां आपले 

उरलेले आयुंय कसे कारणी लावतां येईल याचा (वचार करणे महoवाचे आहे. ग8डपुराणात Lहटले 

आहे कG दराचार� Tी पती&या पुऽूेमाला हंसते %याूमाणे शर�र राखणाढयाला म%ृयू हंसत असतोु . 

जे शर�र आपले नाह�च %याचा सांभाळ Fकती करणार? काळ आला कG तो बाल. युवा, वpृ, सुखी, 

दःखीु , शहाणा, मूख� असा कांह� (वचार न करतां घेऊन जातो.   

EòÉ±ÉÉä §ÉÚhÉÉÎ\Uô¶ÉÚxªÉÚxÉÉä ´ÉÞrùÉxÉÉiÉÉÇxºÉÖJÉÎºlÉiÉÉxÉÂ * ¨ÉÚføÉxÉÂ OÉºÉiªÉÊ{É |ÉÉYÉÉÊzÉ&¶Éä¹ÉÉxÉ¨É®úÉxÉÊ{É **35** 

यासाठ- मरणाचे भय सोडून अतंकालपयWत मन �यानात लावावे.  
ºÉÉä%{ªÉÉºÉzÉ¨ÉÞÊiÉÁǽ ÉÆ ¨ÉÞiªÉ±ÉI¨ÉÉÊhÉ ´ÉÒIªÉ ºÉxÉÂ*     
iªÉCi´ÉÉ ¦ÉªÉÆ ºÉnùÉ ªÉÉäMÉÆ ªÉÖ\VÉÒiÉ ¨É®úhÉÉ´ÉÊvÉ**    द�पुराणद�पुराणद�पुराणद�पुराण५५५५:७७७७:४३४३४३४३** 

ॄsसूऽकारांनी सांिगत*याूमाणे हे �यान म%ृयूपयWत करायचे आहे. (आूायणात तऽ Fह आूायणात तऽ Fह आूायणात तऽ Fह आूायणात तऽ Fह ्् ््

vZम। vZम। vZम। vZम। ्् ्् ४४४४:११११:१२१२१२१२) ौीमHगव7�ते&या वचनानुसार शर�र सोडतांना मन एकाम क:न, भ()यु) िच�ाने 

आ>ण योगा&या सामxया�ने ॅूम�यांत (आQा चबांत) ूाण सु>ःथर क:न तो (योगी) %या 

परमपु8षाला पावतो. 

ूयाणकाले मनसाऽचलेन भh%या यु)ो योगबलेन चवै।ूयाणकाले मनसाऽचलेन भh%या यु)ो योगबलेन चवै।ूयाणकाले मनसाऽचलेन भh%या यु)ो योगबलेन चवै।ूयाणकाले मनसाऽचलेन भh%या यु)ो योगबलेन चवै। 

ॅुवोम��ये ूाणमावेँय सLयक स तं पु8षमुपैित Fद.यम।।ॅुवोम��ये ूाणमावेँय सLयक स तं पु8षमुपैित Fद.यम।।ॅुवोम��ये ूाणमावेँय सLयक स तं पु8षमुपैित Fद.यम।।ॅुवोम��ये ूाणमावेँय सLयक स तं पु8षमुपैित Fद.यम।।् ्् ्् ्् ् भभभभ....गीता गीता गीता गीता ८८८८:१०१०१०१०।।।।।।।। 

कमा�चा ूितबंध नसेल तर तो योगी ितथेच मु) होतो. ूार�ध शेष असेल तर तो खिचतच 

ज4मांतर� मु) होतो.�यानाचा अ\यास कधीच .यथ� जात नाह� हा वेदांचा िसpांत आहे आ>ण 

भगवंताचे अिभवचन आहे. 

न Fह क*याणकृत क>l�ग�ितं तात ग&छित।। न Fह क*याणकृत क>l�ग�ितं तात ग&छित।। न Fह क*याणकृत क>l�ग�ितं तात ग&छित।। न Fह क*याणकृत क>l�ग�ितं तात ग&छित।। ्् ्् ुु ुु ६६६६:४०४०४०४०।।।।।।।। 

या भगव�चनावर vढ ौpा ठेवून राऽFंदवस योगा\यास करावा. 
ºÉÉä%{ªÉÉºÉzÉ¨ÉÞÊiÉÁǽ ÉÆ ¨ÉÞiªÉ±ÉI¨ÉÉÊhÉ ´ÉÒIªÉ ºÉxÉÂ** 
iªÉCi´ÉÉ ¦ÉªÉÆ ºÉnùÉ ªÉÉäMÉÆ ªÉÖ\VÉÒiÉ ¨É®úhÉÉ´ÉÊvÉ**    द�पुराणद�पुराणद�पुराणद�पुराण    ५५५५:७७७७:४३४३४३४३** 

 माकW डेय पुराणांत (४३:४१-४३)Fदवसा&या वा राऽी&या Sया ूहरांत वर सांिगतले*यांतील 

अaरZ पाFहले असेल, %याच वेळ� म%ृयू&या िनFद�Z FदवसापयWत अ\यास करावा असे सांिगतले आहे. 

असा साधक जर� दैवयोगाने Qानूा�ीपूव�च मरण पावला तर %याला गीतेत सांिगतलेली योगॅZाची 

गित िमळते. अgमेधाFद यQ करणाढयांना िमळणारे लोक ूा� होतात. ितथे जाऊन तो द�घ� 

कालपयWत सुखांचा भोग घेतो आ>ण परत शुp आचरणाने पुनीत आ>ण ौीमंत अशा घरांत ज4म 

घेतो. Fकंवा योUया&याच कुळांत ज4मतो. ितथे %या&या पूव�&या अ\यासाचे संःकार %याला पुढ&या 

अ\यासाकडे खेचनू नेतात आ>ण तो पुनl िसp�साठ- ूय�शील होतो ौीगु8-ईशकृपेने आ%मQान 

संपादन जीव4मुू ) होतो. ६२-७४. 

अतंकाळाला कसे सामोरे जावेअतंकाळाला कसे सामोरे जावेअतंकाळाला कसे सामोरे जावेअतंकाळाला कसे सामोरे जावे.... 
वर�ल अaरZांव:न जाणलेली म%ृयूची वेळ आली कGं योUयाने मांड� घालून >ःथर बसावे. डावा 

पाय गुद�ारा&या वर िशवणावर दाबून धरावा व उजवा पाय %या&यावर ठेवावा. हे िसpासनिसpासनिसpासनिसpासन होते. 

गुद�ाराचे आकंुचन क:न अपानवायू पुनःपुनः वर ख̀चावा. ह� मूलबंधामूलबंधामूलबंधामूलबंधाची Fबया आहे. मग हनुवट� 

छातीला ट̀कवून (जालंधर बंधजालंधर बंधजालंधर बंधजालंधर बंध) कान, डोळे, नाकपु�या आ>ण मुख ह� सात िछिे दो4ह� हातां&या 

बोटांनी बंद करावीत. या परा�ुखी मुिेचे वण�न नादानुसंधानांत केले आहे. मन एकाम क:न 

इंFियांचा मनांत आ>ण मनाचा ूाणांत लय करावा. पंचूाण एकवटन सुषुLणेत चढवावाू . धयैा�ने 
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सहाह� चबे भेदन ूाण मःतकांत 4यावाू . मग ॐकाराचा द�घ� उ&चार कर�त आ>ण %याचा वा&य जो 

परमा%मा %याचे िचतंन कर�त टाळचा भेद क:न शर�राचा %याग करावा आ>ण मु)G ूा� क:न ू

�यावी. संत तुकाराम महाराजां&या याचसाठ- केला होता अ�टाहास। शेवटचा द�स गोड .हावा।।याचसाठ- केला होता अ�टाहास। शेवटचा द�स गोड .हावा।।याचसाठ- केला होता अ�टाहास। शेवटचा द�स गोड .हावा।।याचसाठ- केला होता अ�टाहास। शेवटचा द�स गोड .हावा।।    या 

उ)Gची ूचीती येते आ>ण मु)G नांवा&या नोवर�शी लUन लागते. 

राऽी अधंारांत उठन बाहेर जातांना दार Fदसत नाह� Fकंवा भल%याच Fठकाणी %याचा ॅम ू

होतो. पण उजेड असेल तर दार चटFदशी Fदसेल व बाहेर पडणे सोपे होईल. असेच इथे आहे. िन%य 

योगा&या अ\यासाने जो सुषुLणा माग� उजळतो %याला म%ृयू&या वेळ�ह� ित&यांत ूवेश करणे सहज 

होईल. �दयांतून जाणाढया एकशे एक ना�यांपैकG एकच नाड� टाळचा भेद क:न बाहेर जातेू . 

ित&या�ारांच मो_ िमळतो. इतर ना�यातून ूाण गेला तर पुनज�4म �यावा लागतो असे 

कठोपिनषदांत (२:१६) सांिगतले आहे. यासाठ- आळस सोडून िनयमाने योगाचा अ\यास केला पाFहजे. 

ूाण सुषुLणेत चढवायचा अ\यास केला पाFहजे. ूाणाचा सुषुLणेत ूवेश Lहणजे कंुडिलनीचे 

जागरण. ते करावयाचा सवाWत सोपा आ>ण शाTमा4य उपाय Lहणजे संत-स7:ंची कृपा होयु . ७५-

८३.  

प.प.ौीवासुदेवानंद सरःवतीःवामी महाराज हे अवतार� पु8ष होते. %यामुळे जीव4मु)ाची सव� 

ल_णे %यां&या ठायीं ूतीत होत होती. %यांनी आपुले ‘मरण आपुिलया डोळां’ पाFहले होते. तर� पण 

आप*या लीलादेहाचा %याग करतांना %यांनी लोकांना म%ृयूला कसे सामोरे जावे याचा वःतुतपाठच 

जणंु Fदला. ौीःवामी महाराजांना आपला देह के.हा सोडायचा आहे याची पूण� क*पना पूव�पासूनच 

होती. %याूमाणे %यांनी अनेक भ)ांना तशा पूव�सूचनाह� Fद*या हो%या. %या&या देहपाताचा िनयत 

Fदन SयेX व� अZमी (इ.स. १९१४) हा होता. पण %यांना तो Fदवस टाळायचा होता. अश)पणामुळे 

%यांना उठणेह� अशhय होते; पण दसढयां&या साVाने ते उठन बसलेु ू . तीन तास समािध अवःथेत 

बस*यावर देहावर आले. %यावेळ� िनया�णाची वेळ टळ*याचे सवाWना सांिगतले. अमावःये&या Fदवशी 

सकाळ�च सवाWना सांिगतले कG आज “अमावाःया संपतांच या ःथलू देहाचा %याग करायचा आहे.” 

%याूमाणे राऽी अकरा&या सुमारास ूितपदा संप*यावर उठन िसpासन घालून देवािभमुख होऊन ू

बसले. देवाकडे पाहन ऽाू टक केले, gासाचा िनरोध केला आ>ण द�घ� ूणवाचा उ&चार कर�त देहाचे 

(वसज�न केले आ>ण परमा%मःव:पांत लीन झाले.  

याूमाणे अलका�ला योगाचे सवWकष िन:पण के*यावर %यापासून ॄsाू�ी कशी क:न �यावी 

द�ूभंूनी याचे FदUदश�न करणारा %या सवाWचा सार:प असा बोध शेवट� %याला केला.  

एत%सवW समा�यातं तवालक�  यथाथ�वत। एत%सवW समा�यातं तवालक�  यथाथ�वत। एत%सवW समा�यातं तवालक�  यथाथ�वत। एत%सवW समा�यातं तवालक�  यथाथ�वत। ्् ््  

ूाdःयसे येन त�ॄs सं_ेपा�>4नबोध मे।। ूाdःयसे येन त�ॄs सं_ेपा�>4नबोध मे।। ूाdःयसे येन त�ॄs सं_ेपा�>4नबोध मे।। ूाdःयसे येन त�ॄs सं_ेपा�>4नबोध मे।। मामामामा....पुराण पुराण पुराण पुराण ४३४३४३४३:४७४७४७४७।।।।।।।। 

चिंकांत नांवाचा मणी चांदRयात धरला तर िवतो आ>ण सूय�कांत (बFहग�ल िभंग) सूया�&या 

Fकरणांत धरला तर अ>Uन िनमा�ण करतो. %या मRयांत असलेले हे सु� सामxय� जाग(वRयासाठ- 

जशी चंिाची Fकंवा सूया�ची आवँयकता आहे %याचूमाणे मानवांतील देव जागवायचा असेल तर 

योगिसp�ची िनतांत आवँयकता. %यािशवाय माणसाचे हे महान सामxय� सु�च राह�ल. यासाठ- 

िनरलसपणे योगाचा अ\यास करणे हे मानवमाऽाचे कत�.य आहे. 

ºÉÚªÉÇSÉxpùEò®úÉ´Éä¶ÉÉkÉiEòÉxiÉÉè ´ÉÎ¼xÉ´ÉÉÊ®úhÉÒ*    ¶ÉÒQÉÆ VÉxÉªÉiÉ& ºÉäªÉ¨ÉÖ{É¨ÉÉ ªÉÉäMÉÊºÉrùªÉä**45** 
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संसारांतील आस)Gचा %यागसंसारांतील आस)Gचा %यागसंसारांतील आस)Gचा %यागसंसारांतील आस)Gचा %याग.... 
योगा\यासांत सवाWत मोठा अडसर असतो घरदार, Tीपुऽ इ%याFदकांचा. %यासाठ- %यांनी 

घरांत वसणारे मंुUया, Fकडे, उंद�र, पाली इ%याद� ूाRयाचा vZांत Fदला आहे. घर सु>ःथतींत 

असतांना हे सव� हhकाने ितथे राहतात. हा (वषय समथ� रामदासःवामींनी दासबोधात (१:६:३४-५०) 

स(वःतर मांडला आहे. Fकडे-मुUया पाली-झुरळे इ%याद�ंपासून पशु, नोकर-चाकर, पाहणेु , िमऽ, 

कुटंबीयच काय चोर आ>ण राजकम�सुpा ु “Lहणती आमुचे घर”, 

समःत Lहणती घर माझे। ह̀ मूख�ह� Lहणे माझे माझे। समःत Lहणती घर माझे। ह̀ मूख�ह� Lहणे माझे माझे। समःत Lहणती घर माझे। ह̀ मूख�ह� Lहणे माझे माझे। समःत Lहणती घर माझे। ह̀ मूख�ह� Lहणे माझे माझे।  

शेवट� जड झाले ओझे। टाFकला देश।। शेवट� जड झाले ओझे। टाFकला देश।। शेवट� जड झाले ओझे। टाFकला देश।। शेवट� जड झाले ओझे। टाFकला देश।। ११११:६६६६:    ४७४७४७४७।। ।। ।। ।।  

Sयांना आपण माझे-माझे Lहणतो तेसुpा आपले रहात नाह�त. अगद� तळहाता&या फोडासारखा 

वाढवलेला मुलगा Lहातारपणी वpृाौमांत टाकतो. घर� ठेवले तर� ‘हा एकदांचा मरत कां नाह�?’ अशा 

व�ृीने पशुतु*य वागणूक देतात. ह� जगरहाट� सव�ऽ पाहRयांत येते. सगळे सुखाचे वांटेकर� आहेत. 

वpृापकाळ� वैढयांसारखे िनद�य होतात. अतंकाळ� तर %यांचा कांह�च उपयोग नाह�. सगळ�ं तथाकिथत 

ूेमाची माणसे श̀वट� जवळ असावीत ह� समजूत घातक आहेत. ते सुखाने म:ं देणार नाह�त ह� 

वःतु>ःथित आहे. %यासाठ- Vा सवाW(वषयींची आ%मीयता अ\यासाने कमी केली पाFहजे. ८४-९०.    
योगा\यासात िचकाट�चे आ>ण सात%याचे महoवयोगा\यासात िचकाट�चे आ>ण सात%याचे महoवयोगा\यासात िचकाट�चे आ>ण सात%याचे महoवयोगा\यासात िचकाट�चे आ>ण सात%याचे महoव.... 

योगा\यास द�घ�काल सात%याने के*यानेच सफल होतो. ‘स तु द�घ�कालनैर4तय�ण स%कारा 

से(वतो vढभूिमः’ असे योगसूऽकार Lहणतात. थोडा थोडा अ\यास नेटाने करणे महoवाचे आहे. 

अगद� बार�कशी वाळवी मुखाने मातीची रास करते %याूमाणे अ*पच अ\यास द�घ�काळ िचकाट�ने 

के*यावर थ̀ब̀ थ̀बे तळ̀ साचे या 4यायाने माणूस परमा%मूा�ी&या �येयाकडे िन>lतच अमसर होतो. 

योगा&या मागाWत (व�न̀ बर�ंच येतात. पण %यांनी खचनू जाऊं नये. धा4याचा कण घेऊन िभंतीवर 

चढणाढया मंुगीचा vZांत यासाठ- द�ूभंूनी Fदला आहे. Fक�यानी कुरतडला कर� व_ृ जसा वाढतो 

तसा योगा\यास (व�नांनाह� पु:न उरतो हे ल_ांत ठेवून उ%साहाने िन%य अ\यास चालंू ठेवावा. 

योगा\यासाचे फळ एकदम Fदसणार नाह�. पण िनयिमत वषा�नुवष� अ\यास करणाढयाला योगाची 

िसp� िमळतेच िमळते. वासराची िशंगे जशी बमाबमाने वाढतात %याूमाणे. ९०-९५. 

जामित, ःवdन आ>ण सुषु�ी या तीनह� अवःथांचा िZा, सव� इंFियांचा िनयंता अशा 

स>&चदानंदघन आ%मःव:पाचे सतत �यान करावे Lहणजे �याता आ%मःव:प होतो. यासाठ- 

पेशःकार (कंुभार�ण माशी) नांवा&या ॅमराची उपमा Fदली आहे. ह� माशी एक Fकडा आणून 

िभंतीवर&या िछिांत ठेवते व %याला वारंवार दंश करते. %या योगे ित&या भयाने तो Fकडा सतत 

ितचेच िचतंन करतो आ>ण पaरणामी %या&या शर�राचे :पांतर %या ॅमरांत होते. जीव तर मुळांतच 

ॄs आहे. मग ॄsाचे �यान के*याने तो ॄsःव:प झाला तर %यांत आlय� काय? (ऽकाल 

�याना\यास करणारा साधक संसाराचा �वंस क:न परमेgर होतोच. हा अ\यास वाढावा यासाठ- 

ईgराची भ() करावी. ईgरभ)Gने योगांतील सव� (व�नांचा िनरास होऊन योगी (वनासायास 

योगिसp� िमळवतो. ९५-१००. 

शर�र हे मो_ाचे साधन आहे. ते आप*याला पुRयाई&या बळाने एक ज4मासाठ- लाभले आहे. 

तसे ते परकेच आहे. शर�राची सव� इंFिये हे रोजगार� मजूर मानावेत आ>ण मन या मुकादमाकडून 

%याना साधनेत सFबय ठेवावे. मजूराहन मुकादमाला पगार जाःत असतो %याूमाणे मन ूस4न ू
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ठेवावे. %यासाठ- %या मनाला िनतांत आवडणाढया माEया ऽलैोhयसंुदर मूत�&या �यानांत रमवावे.      

मग ते इंFियां&या �ारा आपले काम – योगिसp�, साधनू देईल.  

 अ\यिथ�तोऽ(प तैः कायW करोित करणैय�था। अ\यिथ�तोऽ(प तैः कायW करोित करणैय�था। अ\यिथ�तोऽ(प तैः कायW करोित करणैय�था। अ\यिथ�तोऽ(प तैः कायW करोित करणैय�था।  

तथा बु��याFदिभय�गी पारhयैः साधये%परम।।तथा बु��याFदिभय�गी पारhयैः साधये%परम।।तथा बु��याFदिभय�गी पारhयैः साधये%परम।।तथा बु��याFदिभय�गी पारhयैः साधये%परम।।्् ््     मा.पुराण ४३:५८।। १०१ - १०६     .       
 

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यां&या ौीद�माहा%Lय मंथाचा छ�ीसावा अ�याय इथे पूण� झाला. 

तो ौीगु8चरणी सम(प�त असो. 
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म%ृयूची म%ृयूची म%ृयूची म%ृयूची अaरZे अaरZे अaरZे अaरZे ((((सूचक ल_णेसूचक ल_णेसूचक ल_णेसूचक ल_णे))))    
 

म%ृयूचा काळम%ृयूचा काळम%ृयूचा काळम%ृयूचा काळ ल_णल_णल_णल_ण 

एक वषाWत  नाकासमोर आपला हात मःतकाकडे उभा धरला असतां तो अ>जबात न Fदसणे. 

ःवतः&या नाकाचा श̀डा, भुवंयांचा म�य Fकंवा >जभेचे ट�क न Fदसणे. 

आकाशगगंा, शबु, ीुव Fकंवा अ8ंधती Vा चांदRया न Fदसणे. 

अकरा मFह4यांत सयूा�चे Fकरण न Fदसणे. आ>ण अUनीवर Fकरणांचा भास होणे. 

दहा मFह4यांत ःवdनांत वा जागेपणी जो सोने, चांद�, मल, मऽू Vांची वांित होणे. 

नऊ मFह4यांत जागेपणी भतूूेतांचे Fकंवा गधंव�नगर�चे दश�न होणे; सोनेर� व_ृ Fदसणे. 

आठ मFह4यांत शर�रूकृित अचानक पालटन रोड माणूस जाड होणे Fकंवा जाड रोड होणेू .  

सात मFह4यांत धुळ�त, भःमात वा िचखलांत चालतांना पाऊन अध�वटच उमटणे; टांच Fकंवा पजंाच उमटणे. 

सहा मFह4यांत िगधाड, कावळा, कवडा, Fदवाभीत Fकंवा अ4य मांसभ_ी पआयाचा डोhयाला ःपश� होणे. 

पांच मFह4यांत  अगंावर वTे नसतांना काव�याने डोhयावर च�च मारणे. 

चार मFह4यात  आपली सांवली (व:प Fदसनू भय वाटणे. 

तीन मFह4यांत द>_ण Fदशेकड�ल आकाश िनरॅ असनूह� जर वीज चमकलेली Fदसणे. 

पाRयात इंिधनुं य Fदसणे. 

दोन मFह4यांत पाRयात Fकंवा आरशांत आप*या ूित(बबंाला डोके न Fदसणे. 

पंधरव�यात अगंाला ूेतासारखी Fकंवा दा:सारखी दगWधी येणेु . 

पाणी पीत असतांनाच टाळू कोरड� पडणे. 

दहा Fदवसांत ःनान करतांनाच छाती कोरड� होणे; वाढया&या झोhयाने मम�ःथानांत िचर*यासारखे वाटणे; 

चांदणे उंण वाटणे. 

अगद� िनकट लाल Fकंवा काळे वT नेसले*या Tीने हंसत Fकंवा गात द>_णेकडे घेऊन जाणे; ःवdनांत 

नागडा जैन मिुन हंसताना Fदसणे; ःवdनांत तेलाने माखले*या प8ुषाचे दश�न; ःवdनांत 

िनखारे, भःम, केस, हाडे, बुp सप� Fकंवा शुं क, िचरा पडलेली जमीन Fदसणे. भयानक, 

(वकट, काळा प8ुष येऊन %याने दांत खात, %वेषाने शTांनी Fकंवा पाषाणाने मारणे; 

सयू�दयाचे वेळ� खोकड (भाल)ू समोर येऊन भकुणे Fकंवा %याने डावी घालणे; जेव*याजेव*या 

भकू लागणे आ>ण दांत करकर चावले जाणे; अUनीचा व धुराचा वास न समजणे; 

समोर&या&या डो�यांत आपले ूित(बबं न Fदसणे; राऽीं इंिधनुं य Fकंवा Fदवसा चांदRया 

Fदसणे;   

.यािधमःताचा 

म%ृयू लवकरच 

गांठणार अशी 

िच�े.  

डा.या डो�यांतनू पाणी वाहणे; नाकाचा श̀डा वाकडा होणे; काना&या पा�या थंड गार पडणे; 

>जभेचे टोक काळे होणे; गाढव अथवा उंटा&या वाहनांत बसनू द>_ँ Fदशेला जात अस*याचे 

ःवdन पडणे; ःवdनांत लोकांनी बांधून Fकंवा ओढन नेणेू ; कान घ�ट बदं के*यावर येणारा 

आवाज बदं होणे; बदं डो�यांवर बोट दाब*यावर Fदसणारा ूकाश न Fदसणे; ॅांित होऊन 

डोळे उलटे होणे; ब̀बी पोटांत जाणे; भतुांनी आप*याला मार*याचे ःवdनांत Fदसणे; ःवdनांत 

आपण पाRयांत. आगींत Fकंवा िचखलांत सांपड*याचे Fदसणे आ>ण ितथून बाहेर न येणे. पवू� 

Sयां&याशी नॆपणे वागत असे %यां&याबरोबर अचानक उpटपणे वागनू पSूय .य)Gंची िनदंा 

करणे. 
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अ�याय अ�याय अ�याय अ�याय ३३३३७७७७    वावावावा.... 
xÉÞ{É {É®ú¨ÉÉxÉÆnù {ÉÉ´ÉÚxÉ* Eò®úÒ nùkÉMÉÖ°üSÉå ºiÉ´ÉxÉ* ¤ÉÆvÉÚSÉä ={ÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉÚxÉ* ¦ÉxÉÞ{É {É®ú¨ÉÉxÉÆnù {ÉÉ´ÉÚxÉ* Eò®úÒ nùkÉMÉÖ°üSÉå ºiÉ´ÉxÉ* ¤ÉÆvÉÚSÉä ={ÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉÚxÉ* ¦ÉxÉÞ{É {É®ú¨ÉÉxÉÆnù {ÉÉ´ÉÚxÉ* Eò®úÒ nùkÉMÉÖ°üSÉå ºiÉ´ÉxÉ* ¤ÉÆvÉÚSÉä ={ÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉÚxÉ* ¦ÉxÉÞ{É {É®ú¨ÉÉxÉÆnù {ÉÉ´ÉÚxÉ* Eò®úÒ nùkÉMÉÖ°üSÉå ºiÉ´ÉxÉ* ¤ÉÆvÉÚSÉä ={ÉEòÉ®ú ¨ÉÉxÉÚxÉ* ¦ÉÊHò®úºÉ |ÉMÉ]õ´ÉÒ**76** Hò®úºÉ |ÉMÉ]õ´ÉÒ**76** Hò®úºÉ |ÉMÉ]õ´ÉÒ**76** Hò®úºÉ |ÉMÉ]õ´ÉÒ**76**     
+où+où+où+où¶ªÉ °ü{ÉÉ½ÚþxÉ* ºÉMÉÖhÉ +ªÉ °ü{ÉÉ½ÚþxÉ* ºÉMÉÖhÉ +ªÉ °ü{ÉÉ½ÚþxÉ* ºÉMÉÖhÉ +ªÉ °ü{ÉÉ½ÚþxÉ* ºÉMÉÖhÉ +ÊvÉEò ¨ÉÉxÉÚxÉ* +±ÉEÇò Eò®úÒ ºiÉ´ÉxÉ* ½åþ EòlÉxÉ vÉEò ¨ÉÉxÉÚxÉ* +±ÉEÇò Eò®úÒ ºiÉ´ÉxÉ* ½åþ EòlÉxÉ vÉEò ¨ÉÉxÉÚxÉ* +±ÉEÇò Eò®úÒ ºiÉ´ÉxÉ* ½åþ EòlÉxÉ vÉEò ¨ÉÉxÉÚxÉ* +±ÉEÇò Eò®úÒ ºiÉ´ÉxÉ* ½åþ EòlÉxÉ ºÉnùºÉnùºÉnùºÉnùÊiÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**77** iÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**77** iÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**77** iÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**77**     
 

वंदनभ��वंदनभ��वंदनभ��वंदनभ�� 
वेदधमा� संद�पकाला �हणाले, “ सा�ात द ूभंू#या मुखांतून हा सगळा उपदेश ऐकत असतांना ्

राजाचे मन आनंदाने भ0न गेले. 1याचे अ2 सा34वक भाव उमलले. तो मदालसानंदन अलक�  

ग6हंवर7या कंठाने स90ंना �हणालाु , ‘ दयासागरा आपण मा:या िच ांत <ानसूया�चा उदय क0न 

मला संसारसागरांतून वर काढले आहे! मला आनदंांत िनम>न केले आहे!! केवळ एका नमःकारा#या 

मोबद7यांत ूसBन होऊन माझे दःख हो1याचे नFहते केले आ3ण मला आ1म<ानासारखा दल�भ ठेवा ु ु
6दला. Gा वंदनभ�Hचे हे अपूव� फळ अनुभव7यावर आतां 6हची कांस आयुंयभर सोडंूच नये असे 

मला वाटते. देव, गुN आ3ण वेदांत यांचे आजीवन सेवन केले पा6हजे. आधी मो�ूाOीसाठP आ3ण 

नंतर कृत<ता �हणून. कारण Rयां#या सेवनाने हा दल�भ मो� लाभला 1यांना �वसर7याने ु
कृतSनतेचे पाप लागेल. <ानी माणसाला हे सव� जग परमेTरःव0पच 6दसते.  इदं सत एव ् �हणजे 

हे सव� �वT स3#चदानंद0प परमा1माच आहे. 1या#याहन वेगळे असे कांह�च नाह�ू . असा ू1य� 

अनुभवच 1या <ानी पुNषाला सतत येत अस7याने तो जीवमाऽांना नमःकारच करतो.’”  संत 

<ानेTर महाराजांनी <ानेTर�#या नवFया अ�यायांत या नमनभ�Hचे संुदर वण�न केले आहे:- 

आ6द ॄYा क0नी। श[वट�ं मशक ध0नी। माजी समःत हे जाणोनी। ःव0प माझे।।आ6द ॄYा क0नी। श[वट�ं मशक ध0नी। माजी समःत हे जाणोनी। ःव0प माझे।।आ6द ॄYा क0नी। श[वट�ं मशक ध0नी। माजी समःत हे जाणोनी। ःव0प माझे।।आ6द ॄYा क0नी। श[वट�ं मशक ध0नी। माजी समःत हे जाणोनी। ःव0प माझे।।२२१२२१२२१२२१।। मग ।। मग ।। मग ।। मग 

वाड धाकुटे न �हणती। सजीव िनज]व नेणती। दे3खिलए वःतू उजंू लंु6टती। मीिच �हणोिन।।वाड धाकुटे न �हणती। सजीव िनज]व नेणती। दे3खिलए वःतू उजंू लंु6टती। मीिच �हणोिन।।वाड धाकुटे न �हणती। सजीव िनज]व नेणती। दे3खिलए वःतू उजंू लंु6टती। मीिच �हणोिन।।वाड धाकुटे न �हणती। सजीव िनज]व नेणती। दे3खिलए वःतू उजंू लंु6टती। मीिच �हणोिन।।२२२२२२२२२२२२।। ।। ।। ।। 

आपुले उ म1व नाठवेआपुले उ म1व नाठवेआपुले उ म1व नाठवेआपुले उ म1व नाठवे। पुढ�ल यो>यायो>य नेणवे। एकसरे Fय��माऽाचेिन नांवे। नमंूिच । पुढ�ल यो>यायो>य नेणवे। एकसरे Fय��माऽाचेिन नांवे। नमंूिच । पुढ�ल यो>यायो>य नेणवे। एकसरे Fय��माऽाचेिन नांवे। नमंूिच । पुढ�ल यो>यायो>य नेणवे। एकसरे Fय��माऽाचेिन नांवे। नमंूिच 

आवडे।।आवडे।।आवडे।।आवडे।।२२३२२३२२३२२३।।।।।।।।                १-८ 

गुN या मंऽाचे ौaे1वगुN या मंऽाचे ौaे1वगुN या मंऽाचे ौaे1वगुN या मंऽाचे ौaे1व.... 
अलक�  आपला हा भाव Fय� कर�त पुढे �हणतो, हा सव�Fयापी ईTरच स9N0पाने भेटतोु . गुN 

शcदांतील Nकाराचा अथ� आहे अ�वeा. N �हणजे ितचा नाश करणारा अशी गुN शcदाची Fयु1प ी 

आहे. खालील ौीगुNगीतेतील fोकांचा हाच अिभूाय आहे. गुकार �हणजे अ<ान0पी अधंःकार आ3ण 

Nकार �हणजे 1यांचा िनरास करणारे तेज �हणजेच गुN. 6कंवा गुकार हा भवरोग हा N 1याचा 

िनरोध करणारा वैe गुणातीतांतील गुकार आ3ण 0पातीतांतील Nकार यांनी िमळन झालेला गुN शcद ू

गुण0पातीत परॄYाचा ूापक आहे. गुकारांने माये#या गुणांचा भास होतो तर Nकार माया0पी 

ॅमाचा िनरास करणारे आ1मत4व आहे. िनगु�ण आ3ण िनराकार परमा1�याचा बोधक असा हा गुN 

शcद आहे.  
 

गुकारiाBधकारो गुकारiाBधकारो गुकारiाBधकारो गुकारiाBधकारो 6ह Nकारःतेज उ#यते 6ह Nकारःतेज उ#यते 6ह Nकारःतेज उ#यते 6ह Nकारःतेज उ#यते |  

                                                 
११११ Email ID: Vasudeo@gmail.com    
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अ<ानमासकं ॄY गुNरेव न संशयः अ<ानमासकं ॄY गुNरेव न संशयः अ<ानमासकं ॄY गुNरेव न संशयः अ<ानमासकं ॄY गुNरेव न संशयः || ४४४४४४४४|| 
 

गुकारो भवरोगः ःयात Nकारःत3Bनरोधकृत गुकारो भवरोगः ःयात Nकारःत3Bनरोधकृत गुकारो भवरोगः ःयात Nकारःत3Bनरोधकृत गुकारो भवरोगः ःयात Nकारःत3Bनरोधकृत ् ्् ्् ्् ् | 

भवरोगहरभवरोगहरभवरोगहरभवरोगहर1वा1वा1वा1वा#च गुNlर1यिभधीयते #च गुNlर1यिभधीयते #च गुNlर1यिभधीयते #च गुNlर1यिभधीयते || ४५४५४५४५|| 
 

गुकारi गुणातीतो 0पातीतो Nकारकः गुकारi गुणातीतो 0पातीतो Nकारकः गुकारi गुणातीतो 0पातीतो Nकारकः गुकारi गुणातीतो 0पातीतो Nकारकः | 

गुण0प�वह�न1वात गुNlर1यिभधीयते गुण0प�वह�न1वात गुNlर1यिभधीयते गुण0प�वह�न1वात गुNlर1यिभधीयते गुण0प�वह�न1वात गुNlर1यिभधीयते ्् ्् || ४६४६४६४६|| 
 

गुकारः ूथमो वणo मागुकारः ूथमो वणo मागुकारः ूथमो वणo मागुकारः ूथमो वणo माया6दगुणभासकःया6दगुणभासकःया6दगुणभासकःया6दगुणभासकः|  

Nकारोऽ3ःत परं ॄY मायाॅा3Bत�वमोचनमNकारोऽ3ःत परं ॄY मायाॅा3Bत�वमोचनमNकारोऽ3ःत परं ॄY मायाॅा3Bत�वमोचनमNकारोऽ3ःत परं ॄY मायाॅा3Bत�वमोचनम ्््|्|४७४७४७४७|| 
 

गुकारं च गुणातीतं 0कारं 0पव3ज�तमगुकारं च गुणातीतं 0कारं 0पव3ज�तमगुकारं च गुणातीतं 0कारं 0पव3ज�तमगुकारं च गुणातीतं 0कारं 0पव3ज�तम ्््|्  

गुणातीतम0पं च यो दeात स गुNः ःमतृःगुणातीतम0पं च यो दeात स गुNः ःमतृःगुणातीतम0पं च यो दeात स गुNः ःमतृःगुणातीतम0पं च यो दeात स गुNः ःमतृः्् ्् ||९१९१९१९१|| 

अलका�ने यानंतर गुN Gा आगमो� मंऽाचे ःप2ीकरण केले आहे. ग हे गणेशबीज आहे तर र 

हे अ>नीचे बीज आहे. Gा दोहrना उ हे �वंणुबीज लावून गुN हा दोन अ�र� मंऽ िमळतो. 1या#या 

अनुaानाने चतुव�ग� �हणजे चारह� पुNषाथ� िसs होतात. 

गणेशव6tसंयु�ो �वंणुना च सम3Bवतः। वण�uया1मको मंऽो चतुव�ग�फलूदः।।गणेशव6tसंयु�ो �वंणुना च सम3Bवतः। वण�uया1मको मंऽो चतुव�ग�फलूदः।।गणेशव6tसंयु�ो �वंणुना च सम3Bवतः। वण�uया1मको मंऽो चतुव�ग�फलूदः।।गणेशव6tसंयु�ो �वंणुना च सम3Bवतः। वण�uया1मको मंऽो चतुव�ग�फलूदः।। 

या महामंऽा#या अगंीकाराने आपण प�वऽ झालो असून 1यामुळे आप7या मनांत ऐ6हक वा 

पारलौ6कक अशा कोण1याह� वासना उरले7या नाह�त अशी >वाह� अलका�ने 6दली आहे. हा मंऽ 

ौीगुNचlरऽा#या दसढया अ�यायांत आला आहेतु . कलीला पxृवीवर पाठ�वतांना ॄYदेवांनी स90ंचे ु
माहा1�य समजावून सांिगतले आहे आ3ण गुNभ�ाला उपिव न करzयाची आ<ा 6दली आहे. ९-१४. 

अलका�ची कृत<ताअलका�ची कृत<ताअलका�ची कृत<ताअलका�ची कृत<ता.... 
अलक�  द गु0ंना �हणतो, “ गुNमहाराज! अगंावर#या कातड�चे जोडे क0न 1यां#या पायांत 

घातले तर� हे ऋण 6फटणे अश}य आहे. हा आपला उपकार मा:या अगंातच 3ज0न जावो. Gा 

मनांत आपली ःमिृत देहांतापय~त जागो हेच वारंवार मागणे आहे.”  हे अलका�चे मागणे 

ौीरामचिंूभंूनी माNितरायाला सांिगतले7या वचनाची आठवण क0न देते. ते �हणतात, “ हे तुझे 

उपकार मा:या अगंातच 3ज0न जावोत. कारण माणूस संकटांत पड7यावरच ू1युपकारासाठP यो>य 

होतो.” 

मद�गे जीण�तां मद�गे जीण�तां मद�गे जीण�तां मद�गे जीण�तां यातु 1वयोपकृतं कपे। यातु 1वयोपकृतं कपे। यातु 1वयोपकृतं कपे। यातु 1वयोपकृतं कपे।  

नरः ू1युपकाराणामाप1ःवायाित पाऽताम।।नरः ू1युपकाराणामाप1ःवायाित पाऽताम।।नरः ू1युपकाराणामाप1ःवायाित पाऽताम।।नरः ू1युपकाराणामाप1ःवायाित पाऽताम।।्् ््  उ रकांड ४०: २४।। 

असे �हणून अलका�ने वारंवार ौीद चरणी लोटांगणे घातली, आ3ण “ मी धBय झालो, मी 

धBय झालो, केवळ वंदनानेच पावन झालो”  असे �हणंू लागला. यापुढे मी आयुंयभर वंदनभ�Hच 

कर�त राह�न. 
ªÉnÂù¦É´ÉÉx´ÉxnùxÉäxÉè́ É IÉhÉÉx¨ÉÉ¨ÉÖqùvÉÉ®ú iÉiÉÂ** 
´ÉiÉæ ´ÉxnùxÉ¦ÉCiªÉÉ iÉä ªÉÉ´Éqäù½þÉä%jÉ ÊiÉ¹`öÊiÉ**    द पुराणद पुराणद पुराणद पुराण    ५५५५:७७७७:५२५२५२५२**    १०-१७ 
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अलका�ची कृतकृ1यताअलका�ची कृतकृ1यताअलका�ची कृतकृ1यताअलका�ची कृतकृ1यता.... 
धBय माझी माता 3ज#या पऽाने मला आपले चरण दाख�वले आ3ण आप7या देवदल�भ ु

हःताचा मा:या मःतकH ःपश� झाला. धBय तो माझा भाऊ सुबाहू, माझे पशुतु7य जीवन पाहनू , 

मा:यावर�ल कNणेने आप7या अखडं आनंद0प समाधीतून बाहेर येऊन मा:यावर 1या अनुपम संताने 

मा:या क7याणासाठP ूय� केले. 1या#यासार�या अलौ6कक संता#या वा1स7यपूण� कृपाकटा�ानेच 

मी कृताथ� झालो. धBय तो कािशराज Rयाने पूव�चा ःनेह सोडूनह� मला राRयॅ2 क0न हे मा:या 

उsाराचे महान काय� घड�वले् . ते लुटलेले ख3जने, ते न2 झालेले सैBय, 6फतूर झालेले सरदार हे सव� 

मला आतां माझे 6हतकत� वाटत आहेत. हा सव� �वनाश झा7यानेच आईचा उपदेश आठवला आ3ण 

परमेTर आप7य 0पाने भेटला.”   १५-२३ 

ऐ6हक समsृ�ची िनंदाऐ6हक समsृ�ची िनंदाऐ6हक समsृ�ची िनंदाऐ6हक समsृ�ची िनंदा.... 
“ खरोखर ऐ6हक समsृ� ह� भगवंता#या अवकृपेनेच िमळते असे वाटते. धन, कुटंबु , घर 

इ1या6दकांवर आलेले संकट ह�च ईTरकृपा नाह� का? तो संसाराला िचरा पाड�तच येतो असा संतांचा 

अनुभव आहे. सोBयानाzयाची संप ी ह� माणसाला माज आणते. 1याचे डोळे चढतात. Gांत काय 

आiय� आहे? कनक �हणजे सोने आ3ण कनक �हणजेच धोतरा! धो�या#या सेवनाने उBमाद होतो हे 

सव�ौतु आहे. तसाच मी माझे राRया#या समsृ�ने उBम  झालो आ3ण �वषयसेवनांतच बुडून गेलो. 

1या धुदं�त मी साधसंुतांनासुsां ओळखले नाह�. ऋ�षमुनींत माBयता पावले7या मा:या स�खा 

भावाने वाटा मागीतला तेFहां मी 1याला वाटा देणे तर दरच पण मूखा�सारखी 1याचलाच दN रे केलीू ु .    

1या ःवानंदसॆाटाला खरोखर राRयाची काय पवा� होती? केवळ िनखल दयेपोट� 1याने हे दाlर�य0पी 

अजंन मा:या डो�यांत घातले आ3ण <ानसूया�चा ूकाश मला दाख�वला. खरोखरच माझी दयाळ ू

माता धBय आहे 3ज#या कृपेने आपले चरण लाभले. Gा चरणांचे धBय1व काय वणा�वे? Gा#या 

आौयामुळेच अ<ानाचा अधंःकार िनरसून जBममरण0पी संसारांतून सुटका झाली. 
Ênù¹]õ¬É ´ÉÉä nù¶ÉÇxÉÆ VÉÉiÉÆ Ênù¹]õ¬É Ê´ÉYÉÉxÉ¨ÉÌ{ÉiÉ¨ÉÂ** 
EÞòiÉEÞòiªÉÉä%º¨ªÉºÉÆnäù½þÉä ¨ÉÉiÉÞ§ÉÉiÉÞ¦É´ÉqÞù¶ÉÉ**    द पुराणद पुराणद पुराणद पुराण    ५५५५:७७७७:५५५५६६६६ ** ”    

श[वट� अलका�ने शमदमा6द दैवी संप ी आ3ण वैरा>य यांना दर दवडणाढया ूपंचा�वषयी वाट ू
Fय� केला आ3ण घरादाराचा 1याग क0न आ1मिचतंनासाठP वनांत जाzयाचा आपला िनiय 

ौीद चरणी िनवेदन केला. घरदाराचा संBयास करणारा धीर पुNष पुzयकारक तीथा~त Bहाय7यासारखा 

पावन होतो अशा अथा�चे ःमिृतवचन आहे. 1याला �वसर7यास बुs� ॅ2 होऊन देवालाच �वसरेल. 

२३-३७. 

<ानो र भ��<ानो र भ��<ानो र भ��<ानो र भ��.... 
हा अलका�चा िनधा�र ऐकून समाधानाने द ूभू �हणाले, “अलका�! तू आधी तुझा मोठा भाऊ 

सुबाह याला जाऊन 1याचे पाय ध0न कृत<ता Fय� करू . हे सव� 1य#याच पlरौमाचे फिलत आहे. 

तूं आतां कृतकृ1य झाल आहेस. तुला आतां मी आ3ण माझे हे मुळ�च िशवणार नाह�. बाG 3ःथती 

तूं तुला आवडेल तशी ठेव. आ1मा असंग आहे आ3ण सव� बाG जगत हे इंिजालासारखे माियक 

(भासमाऽ) आहे हे एकदां मनांत �बंबले कH मग वासनातरंग उठणारच नाह�त. fोकाचा अBवय – 

आ1मा असंगः ततः अBयत तु माियकं इBिजालं ःयात इित अचचंल िनण]ते मनिस वासना कुतो आ1मा असंगः ततः अBयत तु माियकं इBिजालं ःयात इित अचचंल िनण]ते मनिस वासना कुतो आ1मा असंगः ततः अBयत तु माियकं इBिजालं ःयात इित अचचंल िनण]ते मनिस वासना कुतो आ1मा असंगः ततः अBयत तु माियकं इBिजालं ःयात इित अचचंल िनण]ते मनिस वासना कुतो ् ्् ्् ्् ्
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भवितभवितभवितभवित? हे तुला झालेले <ान वेदां#या शcदूमाणाने झाले आहे. यालाच आOवा}य असेह� �हणतात. 

Gा <ानाला बाध आणील असे दसरे कोणतेच ूमाण ऽलैो}यांत नाह�ु . एकदां ताक घुसळन काढलेले ू

लोणी जसे पुBहां 1यांत िमसळत नाह� तसेच एकदां ूकट झालेले <ानह� कधीच मावळत नाह�. 

1यामुळे तुला आतां कोणतेह� िनयम असे नाह�त ‘जैसी 3ःथित आहे तैशापर� राहे। कौतुक तू ंपाहे 

संिचताचे’तु:या मनात जशी इ#छा उठेल तसे वाग7याने तुझे कांह�च अिन2 होऊं शकत नाह�. तुला 

अधःपाताचे 6कंवा पुBहां माये#या मोहांत सांपडzयाचे भय आतां उरले नाह�. पाप वा पुzय हे तुला 

ःपशू~ शकत नाह�त. (नेदr लागr पाप-पुzय अगंा।। संत तुकाराम) ” .असे आTासक देऊन 

ौीद ूभंूनी 1या मदालसापुऽाला जवळ घेऊन आिलंगन 6दले. जणू आिलंगना#या िनिम ाने 1यांनी 

उभयतां#या ऐ}यावर िश}कामोत�ब केले. 1या आिलंगनाने अलका�ला सा34वकाचे भरते आले. 

(ःतःतःतःत�भः�भः�भः�भः ःवेःवेःवेःवेदोदोदोदो ऽऽऽऽथथथथ रोमा�चरोमा�चरोमा�चरोमा�च ःवःवःवःवरभ�गोरभ�गोरभ�गोरभ�गोऽऽऽऽथथथथ वेपथःु।वेपथःु।वेपथःु।वेपथःु। वैववैववैववैवzय�zय�zय�zय�मौुूमौुूमौुूमौुू लयलयलयलय इ1यइ1यइ1यइ1य2ौ2ौ2ौ2ौ सासासासा34व34व34व34वकाःकाःकाःकाः ःमृःमृःमृःमतृाः।।ताः।।ताः।।ताः।।     ःतcधता 

6कंवा ताटःथ, घाम, रोमांच, ग9द वाचा, कंप, चेहढयाचा आि◌ण शर�राचा रंग पालटणे, अौपुात आ3ण मूछा� 

हे आठ सा34वक  भाव जाणावेत.)) अगंावर रोमाच उभे रा6हले, कंठ ,स96दत झाला आ3ण डो�यांतून 

पाzया#या धाका वाहं लाग7याू . राजा एकदम िनःतcध झाला, देहभान हरपला, मना#याह� 6बया 

थांब7या आ3ण तो सुखा#या डोहांत डंुबंू लागला. 1या सुखाला सीमाच नाह�. यो>यांनासुsा दल�भ ु
असणार� केवळ ूेमळ भ�ांनाच अनुभवतां येते. को�यवधी जBमांचे पुzय फळाला आले तरच तो 

भ� होतो. आत�, 3ज<ासू, अथा�थ] आ3ण <ानी असे भ�ां#या चार ौणेी भगवंतांनी गीतेत व3ण�7या 

आहेत. (चतु�व�धा भजBते मां जनाः सुकृितनोऽजु�न। आत� 3ज<ासुरथा�थ] <ानी चचतु�व�धा भजBते मां जनाः सुकृितनोऽजु�न। आत� 3ज<ासुरथा�थ] <ानी चचतु�व�धा भजBते मां जनाः सुकृितनोऽजु�न। आत� 3ज<ासुरथा�थ] <ानी चचतु�व�धा भजBते मां जनाः सुकृितनोऽजु�न। आत� 3ज<ासुरथा�थ] <ानी च भरष�भभरष�भभरष�भभरष�भ।। ७:१६।।) 

“1यांपैकH आत�, 3ज<ासू, अथा�थ] Gा ितघांपे�ां <ानी हा सव�ौaे आहे. तो अनBयभावाने सतत माझी 

भ�� करतो. 1याचे मा:यावर िनतांत ूेम असते तसेच माझेह� 1या#यावर अपार ूेम असते. (तेषां तेषां तेषां तेषां 

<ानी िन1ययु� एकभ���व�िशंयते। �ूयो 6ह <ािननो<ानी िन1ययु� एकभ���व�िशंयते। �ूयो 6ह <ािननो<ानी िन1ययु� एकभ���व�िशंयते। �ूयो 6ह <ािननो<ानी िन1ययु� एकभ���व�िशंयते। �ूयो 6ह <ािननोऽऽऽऽ1य1य1य1यथ�महं च स च मे �ूयः।।थ�महं च स च मे �ूयः।।थ�महं च स च मे �ूयः।।थ�महं च स च मे �ूयः।। ७:१७ ।।” 

ईTरूेमात िनम>न झाले7या भ�ाला सायुRय मु�Hह� नको असते. संत <ानेTरह� (<ानेTर� ९:९१) 

�हणतात, “ ªÉªÉÉ ¦ÉCiÉÒSÉÒ ªÉäiÉÖ±ÉÒ |ÉÉÎ{iÉ* VÉä Eèò´É±ªÉÉiÉä {É®úiÉä ºÉ®ú ¨½þhÉiÉÒ*” अशा Gा भ�ाला भगवंतांनी 

आपला आ1माच �हटले आहे.( ७:१८)  ३८-५०. 

<ानी भ� भगवंताशी एक0प झा7याने िन1य मु� असतो. ह�च खर� सव�ौaे मु�Hची 

अवःथा आहे. ‘रसो वै सः’ (iÉè(iÉè(iÉè(iÉèÊkÉ®úÒªÉ =. 2.7.1)kÉ®úÒªÉ =. 2.7.1)kÉ®úÒªÉ =. 2.7.1)kÉ®úÒªÉ =. 2.7.1) Gा वेदवाणीचे मम� तोच जाणतो कारण Gा 

भ��ूेमरसा#या आनंदांत तो सतत िनम>न झालेला असतो. 1याचा पlरपूण� आःवाद तोच ःव#छंद� 

भ� अनुभवतो. ःवयं स3#चदानंद ःव#छंद परमा1मासुsां Gा अपlर3#छBन आनंदाची चव चाखू ं

शकत नाह�. �हणून तर तो अवतार घेतो आ3ण सव� अिभमान सोडून भ�ां#या भावाला भुलून 

1यां#याजवळ सादर राहतो. नाथां#या घर� पाणी भरतो, जनीला दळं लागतोू , राजसूय य<ांत उ2ी 

काढतो. भ�ांिशवाय 1याला करमतच नाह�. तेव�यासाठP सव� लाज सोडून तो 1यां#या अधीन होऊन 

राहतो. अशी ह� अनBय, परमूेमःव0प <ानो र भ�� आहे. 6ह#याव0न चार� मु�H ओंवाळन ू

टाकाFयात. धBय तो अलक�  Rयाला ह� थोर भ�� अनायस[ लाभली. 1या#या दैवाचे कौतुक 6कती 

करावे? ५०-५७ 

भगवंताचे �यानभगवंताचे �यानभगवंताचे �यानभगवंताचे �यान.... 
इथे ौीःवामी महाराजांचा भ��भाव उचबंळन आलेला 6दसतोू . अलका�ने पा6हलेले ौीद ूभंूचे 

गो3जर[ 0प 1यां#या �दयाकाशांत ूकटले अस7यास नवल नाह�. Gापुढ�ल 1यांनी 1या मनमोहन 
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छबीचे �e वण�न केलेले आहे. हे वण�न मुखावर�ल लोभस 3ःमतापासून पायांपय~त केलेले आहे. 

सगुण �यानांचे पायांपासून मुखापय~त 6कंवा मुखापासून पायांपय~त �यान करावे असे दोनह� ूकार 

�व6हत आहेत. या 6ठकाणी दसरा पया�य महाराजांनी अवलं�बलेला आहेु . सुमधरु हाःयाने �वलसणारे 

मुखकमळ, ूेमाने 3ःन>ध असणारे तेजःवी चंचल नेऽ, शंखा#या आकाराचा गळा, वर आ3ण अभय 

Gा मुिांनी भ�ाला आTासन देणारे हात, सुिचtांनी मं6डत असे Nंद कपाटासारखी छाती, पानासारखे 

िनतळ पोट, खोल भrवढयासारखी ब[बी, केळ�#या बंु�यासार�या मां�या आ3ण वळ, अकुंश, �वजा 

आ3ण कमळ यांनी िच6tत अनुपम रेखीव पाय. हे आंखीव 0प �हणजे लावzयाची जणंु पlरसीमाच 

होय. ५८-६१ 

अलका�चीअलका�चीअलका�चीअलका�ची    भावभावभावभावसमाधीसमाधीसमाधीसमाधी.... 
वरवर पाहतां हे सव� वण�न 0पाचेच आहे. पण पुढ�ल ओंFयांत ौीमहाराजांनी Gा 0पाची 

अलौ6ककता दाख�वली आहे. इतर सव� 0पांपे�ां हे कसे आगळे आहे ते दाख�वले आहे. 1याला 1यांनी 

मन0पी माशाला गुंतवणारे जाळे �हटले आहे. सतत चrह�कडे धांवणारे, कधीच न �वसावणारे हे 

ओढाळ मन Gा 0पांत जडून जात[. िनNs होते. एकदां Gा ःव0पांत जडलेले मन ूय� क0नह� 

ितथनू हल�वतां येत नाह�. हे चम�च�ंूना 6दसणारे सामाBय 0प नाह�. ह� स�वक7प समाधी आहे. 

Rयांतून सुटका होते ते काय मोहन (भूल)? खरे मनाचे मोहन तर हे अिच1ंय भगवंताचे �यानच 

आहे Rयापासून मन कधीच परत 6फरत नाह�. (आतां न 6फरे माघार�। बैसले गो�वंदाचे शजार�।। 

संत तुकाराम). मधाला िचकटलेली माशी जशी उडंू शकत नाह� आ3ण उडंू इ3#छत नाह� तसेच 

भगविपांत रमलेले मन ितथेच 3ःथरावून जातेू . मन हा इं6ियांचा राजा आहे. साह3जकच ती 1या#या 

अधीन अस7याने 1या �यानांतच लीन होतात. 1याला सोडून 1यांना जातां येत नाह�. िशवाय 

1यां#या राजाला – मनाला ह� िमळाले7या ूेमामतृभोजनाचे तेह� वाटेकर� असतातच. िच ाला Fयापून 

राहणारा तो आनंद मनांत 3झरपतोच. 1यामुळे ती इं6ियेह� तOृ होऊन जातात. अशा र�तीने 

इं6ियांस6हत अ3खल मन भगविपांत त7लीन होऊन जातेू . ६२-७१. 

अलका�ची ती िनiल तटःथ द ःव0पांत रमून गेलेली 3ःथित पाहन जणंु 1याला भानावर ू
आणzयासाठPच द ूभंूनी 1याचा हात धरला आ3ण �हणाले, “अलका�! सावध हो आ3ण मी काय 

�हणतो ते ऐक. तु:या िच ांत आतां माझे �यान 3ःथरावले आहे. ते �यान ते कधीच सोडणार 

नाह�. आधीं तूं जाऊन सुबाहचे दश�न करू . 1यानंतर तूं वनांत जाऊन मा:या 0पांत िच ाचा लय 

कर. मग सतत मा:याच �यानांत रा6ह7याने ते िच  िनवा�सन होऊन जाईल.” अशी ःप2 आ<ा 

झा7यावर अलका�ला आप7याला आतां द चरणांपासून दर जावे लागणार याची जाणीव झाली  आ3ण ू
1याने िच ांत द मूत] साका0न 1यांचे ःतवन आरंिभले. भावा#या उ#च अवःथेत 1या#या मुखांतून 

िनःसतृ झालेली ह� ःतुित आहे. प6ह7या भागांत अनुूसयु�, सरल, गेय भ��रसपूण� आ3ण 

ूासा6दक असे पद आहे. ७२-७६.  

अलका�ची ूाथ�नाअलका�ची ूाथ�नाअलका�ची ूाथ�नाअलका�ची ूाथ�ना.... 
ूभो, आपणच ॄYा, �वंणु आ3ण िशवःव0प आहांत. सRजनांना सुख�वणारे, द2ांना शासन ु

करणारे, दख आ3ण भय यांचा नाश क0न शोकाची शांित करणारे आपण आहांतु . अ6कंचनासाठP 

मधासारखे गोड आहांत तर ऽःत जनांचे बंध ुआहांत. अशा हे केशवा, भवाचे �हणजे संसाराचे दःख ु
(भाव) दर क0न माझा उsार कराू . �ऽ�वध तापांची शांित करणारे सदािशव आपणच आहांत आ3ण 
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पापांना िचरडून टाकणारे शंभूह� (भव) आपणच आहांत. Gा शरणागत जीवाला आप7या चरणी 

�वसांवा eा. ७७-७९.  

अलक� कृत ःतवन आ3ण िनरोपअलक� कृत ःतवन आ3ण िनरोपअलक� कृत ःतवन आ3ण िनरोपअलक� कृत ःतवन आ3ण िनरोप.... 
आतां पुढ�ल ओंFयांत केलेली ःतुित ह� द ाऽेयां#या परमा1मःव0पाची ःतुित आहे. 6हचे 

द पुराणांतील अ2कांत आहे(५: ७: ५९-६७). तेच इथे मराठP ओंFयांतून �वशद केलेले आहे. आपण 

दोBह�ंचा भावाथ� एकऽच पाहं याू .  

वBदे देवं हे1वा1मानं स3#चिपं सवा�1मानं। �वTाधारं मुBयाकारं ःवे#छाचारं वा>��रम।।वBदे देवं हे1वा1मानं स3#चिपं सवा�1मानं। �वTाधारं मुBयाकारं ःवे#छाचारं वा>��रम।।वBदे देवं हे1वा1मानं स3#चिपं सवा�1मानं। �वTाधारं मुBयाकारं ःवे#छाचारं वा>��रम।।वBदे देवं हे1वा1मानं स3#चिपं सवा�1मानं। �वTाधारं मुBयाकारं ःवे#छाचारं वा>��रम।।ू ूू ूू ूू ू ्् ्् ११११।।।।।।।। 

अलक�  �हणतो, “ भगवंता आपणच सव� जीवां#या �दयांतील ू1यगा1मा आ3ण स3#चदानंद 

परमा1मा ह� आपलीच ःव0पे आहेत हे आतां मला ःप2 �यानांत आले. आपणच Gा सव� जगताचे 

आ6दकारण (हेतु + आ1मानं) आहांत आ3ण अिधaान0पाने सव� �वTाला आधारभूत आहांत. हे 

मानवी मुनी0प आपण केवळ ःवे#छेनेच धारण केले आहे. कारण आपण सव�तंऽःवतंऽ आहांत. 

आपले हे Fयापक ःव0प हे मन आ3ण वाचा Gांना आकळत नाह�. ”  ८०-८१. 

मायोपा�यामायोपा�यामायोपा�यामायोपा�या यो ॄYेशो यो ॄYेशो यो ॄYेशो यो ॄYेशोs�वeोपा�या�वeोपा�या�वeोपा�या�वeोपा�या�या�या�या�या1मानीशः।1मानीशः।1मानीशः।1मानीशः।    त4व<ानाBमायानाशे तG�कः1वं नेशोत4व<ानाBमायानाशे तG�कः1वं नेशोत4व<ानाBमायानाशे तG�कः1वं नेशोत4व<ानाBमायानाशे तG�कः1वं नेशोsनीशः।।नीशः।।नीशः।।नीशः।।२२२२।।।।।।।। 

िनNपािधक परॄY हे माये#या उपाधीने ईTरःव0प भासते. तेच अ�वeे#या उपाधीने परतंऽ 

जीवदशेला येऊन शोक पावतो. (अनीशया शोचित)  जीवाची अ�वeा गेली कH तोच ू1यगा1मा आहे. 

आ1मःव0पाचे <ान झाले कH.परतंऽ जीव आ3ण ःवतंऽ ईTर हा भेद �व0न जाऊन तुझे 

एकमेवा6uतीय ःव0प अनुभवाला येते. ८२-८३   

रRRव<ाना1सप�ःतऽ ॅाB1यारRRव<ाना1सप�ःतऽ ॅाB1यारRRव<ाना1सप�ःतऽ ॅाB1यारRRव<ाना1सप�ःतऽ ॅाB1या भातीशैवं Gऽ। भातीशैवं Gऽ। भातीशैवं Gऽ। भातीशैवं Gऽ।    जीवॅा3Bतः1वेषा िमxया सा मेजीवॅा3Bतः1वेषा िमxया सा मेजीवॅा3Bतः1वेषा िमxया सा मेजीवॅा3Bतः1वेषा िमxया सा मेseारं न2ाeारं न2ाeारं न2ाeारं न2ाssOोOोOोOो}1या।।}1या।।}1या।।}1या।।३३३३।।।।।।।। 

अधंकु ूकाशांत दोर�वर सापाचा ॅम Fहावा तसे माये#या भुलीने त:ुयावर हा जगिपी ॅम ू
भासतो. आपण जीव आहोत अशी ह� ॅांित िमxया आहे. ह� आ1म<ानानेच दर होतेू . आधी नसलेले 

आ3ण अतंीह� नसते असे म�येच भासणारे जगत ितBह� काळांत नसते. आदौ अतें च यत न अ3ःत ्

तत वत�माने अ�प तथा ् (ना3ःत एव)। दोर�वरचा साप जसा ःव#छ ूकाशाने नाह�सा होतो आ3ण 

दोर�च काय ती उरते तसेच आज मला अ�वeेने भासणाढया जगाचे िमxय1व आप7या कृपाूसादाने 

मला आकळले आहे. ८४-८७. 

धBयोधBयोधBयोधBयोsः�यe 1व�}पूतो जातोः�यe 1व�}पूतो जातोः�यe 1व�}पूतो जातोः�यe 1व�}पूतो जातोृृ ृृ sः�यe ॄY�भूतः।ः�यe ॄY�भूतः।ः�यe ॄY�भूतः।ः�यe ॄY�भूतः।    1वं ॄYवैासीशा0पो मायायोगाBनाना0पः।।1वं ॄYवैासीशा0पो मायायोगाBनाना0पः।।1वं ॄYवैासीशा0पो मायायोगाBनाना0पः।।1वं ॄYवैासीशा0पो मायायोगाBनाना0पः।।४४४४।।।।।।।। 

आप7या पावन करणाढया ��2�ेपाने मी खरोखर धBय झालो आहे. माझे जीवपण जाऊन 

मा:या अगंीं ॄY1व आले आहे. तू िनगु�ण िनराकार असा परमा1मा आहेस पण आप7या मायेने 

नाना 0पे धारण करतोस. आतां Gा अuैता#या अनुभूतीने आप7यांतील मी-तूंपणा जाऊन अभेद 

आला आहे. तर� पण भजना#या लालसेने माझे मन मी जीव तूं िशव  अशा भेदाची क7पना करते. 

‘मी भ� तूं देव’ असे uैत के7यािशवाय भ��रसाची गोड� कशी चाखतां येईल? असा भाव धारण 

क0न जे भजन होते 1यांत अमाप आनंद आहे. Gा Gा ूेमळ भजनाने �याता, �यान, �येय ह� 
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�ऽपुट� मावळन मन तु:या 0पांत मन लीन झाले तर ते पुBहा जागवंू  आ3ण पुनi भजनांत रमंूू . 

ह�च आमची करमणूक आहे. ८७-९४ 

द ाऽेयः ू<ामेयो वेद ाऽेयः ू<ामेयो वेद ाऽेयः ू<ामेयो वेद ाऽेयः ू<ामेयो वेदैग�यो योिग�येयः।दैग�यो योिग�येयः।दैग�यो योिग�येयः।दैग�यो योिग�येयः।    1वं �वTा1मा कः1वामीशः ःतोतुं �यातुं <ातुं वेशः।।1वं �वTा1मा कः1वामीशः ःतोतुं �यातुं <ातुं वेशः।।1वं �वTा1मा कः1वामीशः ःतोतुं �यातुं <ातुं वेशः।।1वं �वTा1मा कः1वामीशः ःतोतुं �यातुं <ातुं वेशः।।५५५५।।।।।।।। 

आतां वर�ल वेदांनी गाइलेले द ूभंूचे िनगु�ण िनराकार ॄYःव0प आ3ण 1यांनी ःवे#छेने धारण 

केलेली मानवाकृती यांचे एक1व ूितपादन केले आहे. जBमा6द ष3�वकारां#या अतीत असलेला 

�वTा1मक परमा1�यानेच अ�ऽ आ3ण अनसुया यां#या पोट�ं जBम घेतला. ते सहा भुजांचे 0पच 

1या#या भ�ांना �ूय आहे.  “तुज सगुण �हणr कH िनगु�ण रे। सगुण िनगु�ण एकु गो�वंद रे।।ु ” , हाच 

संत <ानेTर महाराजांचा िसsांत या चरणांत ूितपादलेला आहे. हा गो�वंद बु�sग�य आहे आ3ण 

योगीजनांचे �येय आहे. 1याचे गुण गणवत नाह�त �हणून 1याचे अनंत हे नांव साथ�क आहे. ९५-९६ 

वsृः }वा�प ूौढः }वा�प बालः }वा�प ॄY }वा�प।वsृः }वा�प ूौढः }वा�प बालः }वा�प ॄY }वा�प।वsृः }वा�प ूौढः }वा�प बालः }वा�प ॄY }वा�प।वsृः }वा�प ूौढः }वा�प बालः }वा�प ॄY }वा�प।                                                                                                                                                    

अगंी भोगी रोगी }वा�प 1यागी योगी संगी }वा�प।।अगंी भोगी रोगी }वा�प 1यागी योगी संगी }वा�प।।अगंी भोगी रोगी }वा�प 1यागी योगी संगी }वा�प।।अगंी भोगी रोगी }वा�प 1यागी योगी संगी }वा�प।।६६६६।।।।।।।। 

(जो) भ�ांची पर��ा पाहzयासाठP (<ान व ऐTय� यांनी संपBन असूनह�) बाल, उBम  आ3ण 

�पशाचवत ्वत�न करतो; कधी बाल, कधी युवा, कधी जटाधार� वsृ तर कधी उघडपणे लोकांनी पा6हलेला ऋ�ष; 

कधी योगी, कधी उ म वेषांत तर कधी न>न; कधी तु2, कधी पु2 तर कधी कृश; कधी दंडधार� संBयासी, कधी 

िभ�ु (दंडर6हत परमहंस), कधी ॄYचार�, कधी गहृःथ, कधी वानूःथ, कधी वणा�ौमां#या �वNs वागणारा, 

तर कधी ��ऽय, वैँय 6कंवा शूि वण� धारण करणारा तर कधी संकर अशी अनेक अदभुत 0प[ लीलेने  

धारण करतोस. ९७-९९ 

स 1वं वsृःस 1वं वsृःस 1वं वsृःस 1वं वsृः िसsः शुsः ौsाबsो�यBया�वsः। िसsः शुsः ौsाबsो�यBया�वsः। िसsः शुsः ौsाबsो�यBया�वsः। िसsः शुsः ौsाबsो�यBया�वsः।    ौीशो मायाधीशोौीशो मायाधीशोौीशो मायाधीशोौीशो मायाधीशोऽऽऽऽधीशो �व<ानेशो िनवा�णेशः।।धीशो �व<ानेशो िनवा�णेशः।।धीशो �व<ानेशो िनवा�णेशः।।धीशो �व<ानेशो िनवा�णेशः।।७७७७।।।।।।।। 

तूं वःतुतः परमशुs आ3ण माये#या गुणांनी अःप2ृ आहेस पण ःवतःला अशुsासारखा 

भासवतोस. कधी ौsेने बांध7यासारखा वाटलास तर� सव�था ःवतंऽ आहेस. तूं मायेचा ःवामी आहेस 

आ3ण लआमीचा पित आहेस. सवा~चा अतंया�मी आहेस. तर�ह� सामाBय दब�या जीवांसारखे 0प घेु ऊन 

भ�ांना भुलवतोस. सव� �व<ानाचा आ3ण मु�Hचा दाता आहेस. तु:या लीला ॄYा6द देव आ3ण 

ऋषीं#यासुsां मन आ3ण वाचा यांना न आकळणाढया आहेत तर मानवांचा काय पाड?. १००-१०१   

धमा�धमा�तीतो गीतो वेदैभ�दैह�नोनूनः।धमा�धमा�तीतो गीतो वेदैभ�दैह�नोनूनः।धमा�धमा�तीतो गीतो वेदैभ�दैह�नोनूनः।धमा�धमा�तीतो गीतो वेदैभ�दैह�नोनूनः।    1वां तं संतं भ}1या मु}1या ईशं ऽीशं वBदे वBदे।।1वां तं संतं भ}1या मु}1या ईशं ऽीशं वBदे वBदे।।1वां तं संतं भ}1या मु}1या ईशं ऽीशं वBदे वBदे।।1वां तं संतं भ}1या मु}1या ईशं ऽीशं वBदे वBदे।।८८८८।।।।।।।। 

अखडं, अभेद, अ#छेe असे Rयाचे वण�न ौतुींनी केले आहे 1या धम� आ3ण अधम� यां#या 

अतीत, पlरपूण�, स1ःव0प ऽलैो}यनाथाला मु�HसाठP भ��पूव�क वारंवार वंदन असो. १०२-१०४. 

अशी ःतुित क0न अलका�ने पुनi आपली कृतकृ1यता Fय� केली आहे. मानवी जBमाला येऊन 

जे कत�Fय परमा1मसाधन, ते आपण केले आहे, जे ूाOFय ौीगुNकृपा तीह� िमळवले आहे, जे सगुण 

0प पहायचे असते ते पा6हले आहे आ3ण जे आ1मःव0प अनुभवायचे असते ते अनुभवले आहे EÞòiÉÆ 

EÞòiªÉÆ |ÉÉ{ÉhÉÒªÉÆ ¨ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉÆ xÉ ºÉÆ¶ÉªÉ&*।।।। द पुराण ५:८:५६।।।।।।।। 1या अनुभूतीमुळे खरे तर गुN-िशंय 6कंवा 



 ८ 

देव-भ� यां#यांतले uैत नाह�से झाले आहे.  तर� ूारcधानुसार आपण बोलणे बमूाO अस7याने, “मी 

आपली आ<ा िशरसा मानून बंध#ूया दश�नाला जात आहे, ” असे �हणून अलका�ने पुनi भावावेगाने 

ौीद ूभंू#या पायांवर मःतक ठेवून 1यांचा िनरोप घेतला. 

 

 

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यां#या ौीद माहा1�य मंथाचा सदितसावा अ�याय इथे पूण� 

झाला. तो ौीगुNचरणी सम�प�त असो. 



 ९ 

पपपप�चमा2कःथालक� कृतःतोऽम�चमा2कःथालक� कृतःतोऽम�चमा2कःथालक� कृतःतोऽम�चमा2कःथालक� कृतःतोऽम ््् ्

वBदे देवं हे1वा1मानं स3#चिपं सवा�1मानं। वBदे देवं हे1वा1मानं स3#चिपं सवा�1मानं। वBदे देवं हे1वा1मानं स3#चिपं सवा�1मानं। वBदे देवं हे1वा1मानं स3#चिपं सवा�1मानं। ूू ूू  

�वTाधारं मुBयाकारं ःवे#छाचारं वा>��रम।।�वTाधारं मुBयाकारं ःवे#छाचारं वा>��रम।।�वTाधारं मुBयाकारं ःवे#छाचारं वा>��रम।।�वTाधारं मुBयाकारं ःवे#छाचारं वा>��रम।।ूू ूू ्् ्् ११११।।।।।।।। 

मायापा�योमायापा�योमायापा�योमायापा�यो यो ॄYेशो यो ॄYेशो यो ॄYेशो यो ॄYेशोs�वeोपा�या�वeोपा�या�वeोपा�या�वeोपा�या�या�या�या�या1मानीशः।1मानीशः।1मानीशः।1मानीशः।     

त4व<ानाBमायानाशे तG�कः1वं नेशोत4व<ानाBमायानाशे तG�कः1वं नेशोत4व<ानाBमायानाशे तG�कः1वं नेशोत4व<ानाBमायानाशे तG�कः1वं नेशोsनीशः।।नीशः।।नीशः।।नीशः।।२२२२।।।।।।।। 

ररररRRव<ाना1सप�ःतऽ ॅाB1या भातीशैवं Gऽ।RRव<ाना1सप�ःतऽ ॅाB1या भातीशैवं Gऽ।RRव<ाना1सप�ःतऽ ॅाB1या भातीशैवं Gऽ।RRव<ाना1सप�ःतऽ ॅाB1या भातीशैवं Gऽ।     

जीवॅा3Bतः1वेषा िमxया सा मेजीवॅा3Bतः1वेषा िमxया सा मेजीवॅा3Bतः1वेषा िमxया सा मेजीवॅा3Bतः1वेषा िमxया सा मेseारं न2ाeारं न2ाeारं न2ाeारं न2ाssOोOोOोOो}1या।।}1या।।}1या।।}1या।।३३३३।।।।।।।। 

धBयोधBयोधBयोधBयोsः�यe 1व�}पूतो जातोः�यe 1व�}पूतो जातोः�यe 1व�}पूतो जातोः�यe 1व�}पूतो जातोृृ ृृ sः�यe ॄY�भूतः।ः�यe ॄY�भूतः।ः�यe ॄY�भूतः।ः�यe ॄY�भूतः।     

1वं ॄYवैासीशा0पो मायायोगाBनाना0पः।।1वं ॄYवैासीशा0पो मायायोगाBनाना0पः।।1वं ॄYवैासीशा0पो मायायोगाBनाना0पः।।1वं ॄYवैासीशा0पो मायायोगाBनाना0पः।।४४४४।।।।।।।। 

द ाऽेयः ू<ामेयो वेदैग�यो योद ाऽेयः ू<ामेयो वेदैग�यो योद ाऽेयः ू<ामेयो वेदैग�यो योद ाऽेयः ू<ामेयो वेदैग�यो योिग�येयः।िग�येयः।िग�येयः।िग�येयः।     

1वं �वTा1मा कः1वामीशः ःतोतुं �यातुं <ातुं वेशः।।1वं �वTा1मा कः1वामीशः ःतोतुं �यातुं <ातुं वेशः।।1वं �वTा1मा कः1वामीशः ःतोतुं �यातुं <ातुं वेशः।।1वं �वTा1मा कः1वामीशः ःतोतुं �यातुं <ातुं वेशः।।५५५५।।।।।।।। 

वsृः }वा�प ूौढः }वा�प बालः }वा�प ॄY }वा�प।।वsृः }वा�प ूौढः }वा�प बालः }वा�प ॄY }वा�प।।वsृः }वा�प ूौढः }वा�प बालः }वा�प ॄY }वा�प।।वsृः }वा�प ूौढः }वा�प बालः }वा�प ॄY }वा�प।। 

अगंी भोगी रोगी }वा�प 1यागी योगी संगी }वा�प।।अगंी भोगी रोगी }वा�प 1यागी योगी संगी }वा�प।।अगंी भोगी रोगी }वा�प 1यागी योगी संगी }वा�प।।अगंी भोगी रोगी }वा�प 1यागी योगी संगी }वा�प।।६६६६।।।।।।।। 

स 1वं वsृः िसsः शुsः ौsाबsो�यBया�वsः।।स 1वं वsृः िसsः शुsः ौsाबsो�यBया�वsः।।स 1वं वsृः िसsः शुsः ौsाबsो�यBया�वsः।।स 1वं वsृः िसsः शुsः ौsाबsो�यBया�वsः।। 

ौीशो मायाधीशो धीशोौीशो मायाधीशो धीशोौीशो मायाधीशो धीशोौीशो मायाधीशो धीशो �व<ानेशो िनवा�णेशः।। �व<ानेशो िनवा�णेशः।। �व<ानेशो िनवा�णेशः।। �व<ानेशो िनवा�णेशः।।७७७७।।।।।।।। 

धमा�धमा�तीतो गीतो वेदैभ�दैह�नोनूनः।।धमा�धमा�तीतो गीतो वेदैभ�दैह�नोनूनः।।धमा�धमा�तीतो गीतो वेदैभ�दैह�नोनूनः।।धमा�धमा�तीतो गीतो वेदैभ�दैह�नोनूनः।। 

1वां तं संतं भ}1या मु}1या ईशं ऽीशं वBदे वBदे।।1वां तं संतं भ}1या मु}1या ईशं ऽीशं वBदे वBदे।।1वां तं संतं भ}1या मु}1या ईशं ऽीशं वBदे वBदे।।1वां तं संतं भ}1या मु}1या ईशं ऽीशं वBदे वBदे।।८८८८।।।।।।।। 

  

      इित ौीइित ौीइित ौीइित ौी. . . . पपपप. . . . पपपप. . . . ौीवासुदेवानBदसरःवती�वरिचतं प�चमा2कःथालक� कृतःतोऽ ंसंपूण�म।।ौीवासुदेवानBदसरःवती�वरिचतं प�चमा2कःथालक� कृतःतोऽ ंसंपूण�म।।ौीवासुदेवानBदसरःवती�वरिचतं प�चमा2कःथालक� कृतःतोऽ ंसंपूण�म।।ौीवासुदेवानBदसरःवती�वरिचतं प�चमा2कःथालक� कृतःतोऽ ंसंपूण�म।।्् ््  

 
 

 



 १ 

��� ����ह�
����. 
��. ������ ������ ������ � � .

� 

अ�याय अ�याय अ�याय अ�याय ३३३३८८८८    वावावावा.... 
iÉÉäiÉÉäiÉÉäiÉÉä    §ÉÉÎxiÉ ´ÉÉ°üxÉ* xÉÞ{É nùkÉÉYÉäxÉå ªÉä>ðxÉ* º´É¤ÉÆvÉÚºÉ ¦Éä]ÚõxÉ* +Éi¨ÉYÉÉxÉ §ÉÉÎxiÉ ´ÉÉ°üxÉ* xÉÞ{É nùkÉÉYÉäxÉå ªÉä>ðxÉ* º´É¤ÉÆvÉÚºÉ ¦Éä]ÚõxÉ* +Éi¨ÉYÉÉxÉ §ÉÉÎxiÉ ´ÉÉ°üxÉ* xÉÞ{É nùkÉÉYÉäxÉå ªÉä>ðxÉ* º´É¤ÉÆvÉÚºÉ ¦Éä]ÚõxÉ* +Éi¨ÉYÉÉxÉ §ÉÉÎxiÉ ´ÉÉ°üxÉ* xÉÞ{É nùkÉÉYÉäxÉå ªÉä>ðxÉ* º´É¤ÉÆvÉÚºÉ ¦Éä]ÚõxÉ* +Éi¨ÉYÉÉxÉ ÊxÉ´ÉäxÉ´ÉäxÉ´ÉäxÉ´ÉäÊnùiÉºÉä**78**nùiÉºÉä**78**nùiÉºÉä**78**nùiÉºÉä**78**    
+xÉºÉÚªÉÚ ºÉÖ¤ÉÉ½Öþ EòÉ+xÉºÉÚªÉÚ ºÉÖ¤ÉÉ½Öþ EòÉ+xÉºÉÚªÉÚ ºÉÖ¤ÉÉ½Öþ EòÉ+xÉºÉÚªÉÚ ºÉÖ¤ÉÉ½Öþ EòÉÊ¶É®úÉVÉÉºÉÒ* ¤ÉÉävÉÚÉ®úÉVÉÉºÉÒ* ¤ÉÉävÉÚÉ®úÉVÉÉºÉÒ* ¤ÉÉävÉÚÉ®úÉVÉÉºÉÒ* ¤ÉÉävÉÚÊxÉ VÉÉ<Ç ´ÉxÉÉºÉÒ* {ÉÖjÉ ®úÉVªÉ näù>ðxÉ VÉÉ<Ç ´ÉxÉÉºÉÒ* {ÉÖjÉ ®úÉVªÉ näù>ðxÉ VÉÉ<Ç ´ÉxÉÉºÉÒ* {ÉÖjÉ ®úÉVªÉ näù>ðxÉ VÉÉ<Ç ´ÉxÉÉºÉÒ* {ÉÖjÉ ®úÉVªÉ näù>ðÊxÉ ´xÉ ´xÉ ´xÉ ´ÉxÉÉºÉÒ* +±ÉEÇò ªÉäÉxÉÉºÉÒ* +±ÉEÇò ªÉäÉxÉÉºÉÒ* +±ÉEÇò ªÉäÉxÉÉºÉÒ* +±ÉEÇò ªÉä    +b÷+b÷+b÷+b÷ÊiÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**79**iÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**79**iÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**79**iÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**79**    

संद�पक िशंयाला वेदधमा� मुिन सांगत आहेत. द�ूभंूची आ%ा िशरसा धारण क(न 

मदालसापुऽ अलक�  सुबाहला येऊन भेटलाू . पूव-.या अलका�हन अगद� वंगळा असा अलक�  होताू . 

अहंकार आ1ण ममता मनांतून नाह�शा झा3याने 4याचे मन ःवःथ होते. ना पराजयाचे दःख ना ु

शऽचेू भय! कसलीह� चल:बचल मनात न;हती. ूस<न िच�ाने आ1ण 1ःमतमुखाने आप3या भावाला 

4याने आदरपूव�क नमःकार केला आ1ण काशीराजाला उ>ेशून ःप? वाणीने बोलंू लागला. “काशीराज! 

ऐका. हे राAय मी तुBहांला देतो आहे. माझा तBुहाला कांह�च उपिव होणार नाह�. तुBह� सुखाने 

राAय करा Dकंवा सुबाहला Eा अथवा उभयतां वाटन Fयाू ू . तुBह� हे राAय जर� लुटवले तर� माझी 

हरकत नाह�. माझा आतां या राAयाशी कांह�च संबंध उरला नाह� हे मी िनँटपूव�क सांगतो. ” १-६ 

J:ऽयांचा धम�J:ऽयांचा धम�J:ऽयांचा धम�J:ऽयांचा धम�.... 
काशीराजा चDकत होऊन Bहणाला, “अरे अलका�, तूं J:ऽय आहेस. Jाऽधमा�ला हे शोभत 

नाह�. महान सोमवंशा.या चबवतM राजाला हे तुझे वागणे लAजाःपद आहे. युNाला घाब(ं नकोस. 

ूधान मेला, सै<याचा िनःपात झाला तर� राजाने लढRयाचे सोडंू नये. िनधTया छातीने शऽलूा िभडावे 

आ1ण मारावे अथवा मरावे. पण कांह� झाले तर� रणांगणांतून पळं नयेू . युNांत मरण आले तर 

ःवगा�ची ूाVी होते. 1जंकले तर राAय िमळते. (हतो वा ूाXःयिस ःवगY 1ज4वाहतो वा ूाXःयिस ःवगY 1ज4वाहतो वा ूाXःयिस ःवगY 1ज4वाहतो वा ूाXःयिस ःवगY 1ज4वा वा भो वा भो वा भो वा भोआयआयआयआयसे मह�म।।से मह�म।।से मह�म।।से मह�म।।्् ््  

भ.गीता २:३७।।) असा दो<ह� बाजंूनी लाभदायक असलेले हे दल�भ रण सोडून ु जाRयाचा करंटेपणा तू 

क(ं नकोस. `ा जगांत दोघेच सूय�मंडलाचा भेद क(न कृताथ� होतात. योगाचा अbयास करणारा 

सं<यासी आ1ण समोरासमोर युNांत वीरगित पावणारा. (uù É´É ä́ É  EÞ òÊ iÉx ÉÉè  ± ÉÉäE äò  ºÉ ÚªÉ Ç̈ É hb÷±É¦ ÉäÊ nù xÉ Éè*  {É Ê®ú µÉ É bÂ÷ 

ªÉÉ äM Éª ÉÖH ò¶S É  ®ú hÉ ä  ªÉ Éä% Ê¦ É¨É Ö JÉÉ ä  ½þ i É&।।।।।।।।).  आग लावणारा, :वष घालणारा, हाती शd घेऊन येणारा, 

धनाची चोर� करणारा, जमीन बळकावणारा आ1ण (दसढयाचीु ) बायको पळवणारा हे शाdाने 

आततायी ठर:वले आहेत. (+ÎM xÉnù Éä  M É®ú nù ¶SÉ è ´É  ¶Éºj É{ ÉÉ Êh Év ÉÇx ÉÉ {É ½þ &*  IÉäj ÉºÉ Ò¨É É{ É½þ i ÉÉ Ç S É  ¹ Ébä ÷iÉä  

ÁÉÊi Éi ÉÉÊ ªÉx É&।।।।।।।।) असा आततायी आप3यावर चालून येत असेल तर :वचार न करतां  4याचा वध 

करावा. 4यांत कांह�च दोष नाह�. (आतताियनं आया<तं ह<यात एव अ:वचारयन। न आिततियवधे आतताियनं आया<तं ह<यात एव अ:वचारयन। न आिततियवधे आतताियनं आया<तं ह<यात एव अ:वचारयन। न आिततियवधे आतताियनं आया<तं ह<यात एव अ:वचारयन। न आिततियवधे ् ्् ्् ्् ्

ह<तुः कhन दोषो भवित।ह<तुः कhन दोषो भवित।ह<तुः कhन दोषो भवित।ह<तुः कhन दोषो भवित।) 4या.या मानवािधकारांचा :वचार मुळ�ंच क(ं नये. आिततायी येतांना 

पाहन जो पळन जातोू ू  4याची `ा लोकi दंकiित� होते आ1ण मरणो�र नरक िमळतोु . अरे, 

J:ऽयांसाठj युN ह� य%यागांसारखी अपूव� पव�णी आहे. एवढे सोपे क3याणाचे साधन दसरे नाह�ु .” 

७-१७.  

काशीराजाचा हा उपदेश अगद�ं योkयच होता. अलका�नेच Bहटले कi, “माझेह� असेच मत 

होते.” हाच उपदेश भगवl�तेत भगवान ौीकृंणांनी अलका�ला केला आहे. आज.या काळांत धमा�.या 

:वपर�त क3पनांनी उ<म� झालेले आततायी जगभर धमुाकूळ घालत आहेत. भारत देशांत 4याची 
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झळ सवा�िधक भासत आहे. अशा धमाYध आततायींचे कठोरपणे पाnरप4य करणे हाच राAयक4याYचा 

धम� आहे. अशा ूसंगी मानवािधकार, परधम�सDहंणुता इ4याद� क3पना गैरलागू आहेत. अशा 

आततायींना शासन देRयांत कुचराई करणे हाच मोठा अपराध आहे. पण आप3या कत�;या.या 

जाणीवेपेJां राAयक4याYना मतपेट�चे ग1णत महqवाचे वाटते आहे. ह� आप3या देशा.या r?ीने अ4यंत 

ददsु वाची गो? आहे. 

अलका�चे उ�रअलका�चे उ�रअलका�चे उ�रअलका�चे उ�र....    
उपदेश तोच असला तर� भगवl�तेतील उपदेश मोहमःत अजु�नाला ू4यJ ौीकृंणांनीच केला 

होता. इथे माऽ कािशराजाने अहं-ममतेने रDहत अलका�ला केला आहे. अथा�तच पाऽभेदाने 4या 

उपदेशाचा पnरणामह� वेगवेगळाच झाला आहे. अलका�ला हंसंू आले. तो Bहणाला, “खरं आहे तझेु 

Bहणणे कािशराजा! माझेह� असेच मत होते. आतां माऽ ते वाचार सगळे मावळले आहेत. आतां मी 

देह आहे ह� माझी भावनाच समूळ नाह�शी झाली आहे. देहाला वणा�ौमाDद असतात. मी देहच 

राDहलो नस3याने मला J:ऽय4व कसे येईल? हा माझा ःथलू देह माती.या घTयासारखा जड आहे. 

माuयाहन वेगळा rँय अशा या देहाचे राहं देतू ू . `ाला चाळवणारे ूाण, ह� इंDिये आ1ण मन हे 

सव�ह� माuयापेJां वेगळे असलेले मी ःप? पाहतो आहे. हे सव�च जड, अचेतन आहेत. माuया 

चतै<यनेच हे सचेतन भासतात. मी फw `ाना पाहणारा साJी, ि?ा आहे. माuया चतै<याचे मला 

सतत पूण� भान आहे. मी माuयाच देह, इंDियाDदकांना चालवतो असे नाह� तर `ा :वxांतील 

य.चयावत 1ःथरचर जीवांना मीच चेतवतो. माuयापेJां िभ<न असा कांह� पदाथ�च आतां मला Dदसत 

नाह�. मग हा िमऽ, हा शऽ,ू हा ःवकiय, हा परकiय असे वाटRयाची तर गो?च सोड. 

´Éh ÉÉÇ̧ É ¨É Énù ªÉ Éä  näù ½ äþ  ¨ ÉÉ ªÉ ªÉÉ  { ÉÊ®ú Eò Î±{ ÉiÉ É&' 
िच.छ:wरेक एवायं यदा ना<योिच.छ:wरेक एवायं यदा ना<योिच.छ:wरेक एवायं यदा ना<योिच.छ:wरेक एवायं यदा ना<योऽ1ःत कhन।ऽ1ःत कhन।ऽ1ःत कhन।ऽ1ःत कhन। 

तदा का नपृते %ाना1<मऽाnरूभुभ4ृयता।। मातदा का नपृते %ाना1<मऽाnरूभुभ4ृयता।। मातदा का नपृते %ाना1<मऽाnरूभुभ4ृयता।। मातदा का नपृते %ाना1<मऽाnरूभुभ4ृयता।। मा....पुपुपुपु. . . . ४३४३४३४३::७८७८७८७८।।।।।।।। 

 अरे काशीपती, हा तुमचाच उपकार माuयावर झाला आहे. तुBह� केले3या पराभवाने आत� 

होऊन मी ौीद�चरणी धांव घेतली. 4यां.या कृपाr?ीने माuया िच�ांतले {ैतच नाह�से झाले!  

बाहेर.या या रणांत मी हरलो खरा; पण इंDिय(पी आंतnरक शऽूनंा मऽ मी 1जंकले आहे. चार� देहांत 

मी :वजय संपादन केला आहे. 
ÊxÉÌVÉiÉÉ®úÒÎxpùªÉMÉhxÉÌVÉiÉÉ®úÒÎxpùªÉMÉhxÉÌVÉiÉÉ®úÒÎxpùªÉMÉhxÉÌVÉiÉÉ®úÒÎxpùªÉMÉhÉºiªÉCi´ÉÉ ºÉRÂóMÉ¨ÉÉºiªÉCi´ÉÉ ºÉRÂóMÉ¨ÉÉºiªÉCi´ÉÉ ºÉRÂóMÉ¨ÉÉºiªÉCi´ÉÉ ºÉRÂóMÉ¨É¶Éä¹ÉiÉ&*Éä¹ÉiÉ&*Éä¹ÉiÉ&*Éä¹ÉiÉ&*    ¨ÉxÉÉä ¥ÉÀ¨ÉxÉÉä ¥ÉÀ¨ÉxÉÉä ¥ÉÀ¨ÉxÉÉä ¥ÉÀÊhÉ ºÉÆvÉÉºªÉä VÉªÉ& ºÉ´ÉÇjÉ iÉVVÉªÉä**13**hÉ ºÉÆvÉÉºªÉä VÉªÉ& ºÉ´ÉÇjÉ iÉVVÉªÉä**13**hÉ ºÉÆvÉÉºªÉä VÉªÉ& ºÉ´ÉÇjÉ iÉVVÉªÉä**13**hÉ ºÉÆvÉÉºªÉä VÉªÉ& ºÉ´ÉÇjÉ iÉVVÉªÉä**13**    

 आतां पूण� समाधानाने मी वनाला ूःथान कर�त आहे. मला आतां कुणीह� शऽ ूउरला नाह�. 

हा माझा दादा सुबाह आ1ण तूसुNा माझे उपकारकत| आहांतू . खरे तर मी सवाY ठायीच अस3याने ((((हे हे हे हे 

:वxिच माझे घर। ऐसी जयाची मित 1ःथर। Dकंबहना चराचर। आपणची जाहला।। :वxिच माझे घर। ऐसी जयाची मित 1ःथर। Dकंबहना चराचर। आपणची जाहला।। :वxिच माझे घर। ऐसी जयाची मित 1ःथर। Dकंबहना चराचर। आपणची जाहला।। :वxिच माझे घर। ऐसी जयाची मित 1ःथर। Dकंबहना चराचर। आपणची जाहला।। ुु ुु %ानेxर� 

१२:२१३।।) तुBह� आ1ण मी िभ<न नाह�च आह}त.” असे बोलून अलका�ने सुबाह.या पायांवर लोळण ू
घेतली. १८-२६. 

सुबाहने हंसत हंसत आप3या भावाला हाताने उठवून छातीला लावलेू . “आतां माझा वाटा मला 

िमळाला. आपण आतां समभागी झालो!”  मग कािशराजाकडे पाहन तो Bहणालाू , “ िमऽा, जे मनांत 

ध(न मी तुuयाशी युती केली तो माझा उ>ेँय सफल झाला! मी संपण� समाधानाने वनांत परत 

जातो. तुझे क3याण असो.” २७-२९. 
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काशीराजाचा संॅमकाशीराजाचा संॅमकाशीराजाचा संॅमकाशीराजाचा संॅम.... 
काशीनरेश चबावूनच गेला. पैतकृ राAयासाठj युNाला ूव�ृ झालेले `ा भावांम�ये वनाला 

जाRयाची चढाओढ कां लागली आहे ते 4याला  कळेना. तो सुबाहला Bहणालाू , “ काय गंमत आहे? 

राAयाचा वाटा िमळ:वRयासाठj वनांतून येऊन मला अलका�वर चालून जाRयाची गळ तूंच घातलीस. 

‘अलका�ने आमचे वDडलोपा1ज�त राAय ःवतःच बळकावले आहे;  4याला परा1जत क(न माझा ह�क 

मला िमळवून दे’ , असा आमह धरलास. आ1ण आतां हे असे कसे बोलतोस? एकदम वनांत 

जाRया.या गो?ी करतोस. आधी वनांतच होतास कi?  ितथनू येऊन एवढा सगळा खटाटोप केलास 

तर� कशासाठj? आ1ण हा अलक� , जो पूवM कांह�च वाटा Eायला राजी न;हता तो पण वनांतच जायचे 

Bहणतो. मला जरासे कळेल असे सांगशील का?” ३०-३५. 

सुबाह 4याला Bहणालाू , “अरे हे सव� राAयासाठj केले असे तुला वाटते काय? तुला खरे कारण 

सांगतो, ऐक. मी आ1ण माuया दो<ह� Aये� बंधूनंा आम.या मातेने आम.या त}डांत जसे आपले दध ू

घातले तसाच आम.या कांनांत बोध घातला. 4या बोधाने आBह� आ4म%ानी झालो आ1ण ॄ�ानंदाचा 

रसाःवाद घेत वायूचा आहारच घेऊन आनंदाने वनांत राDहलो. दैवयोगाने तो मातबृोध या अलका�.या 

कानांत पडला नाह�. Bहणून तो पशुूाय झाला. ” 

Ê´ÉuùÉÆºÉÉè ´ÉÉiÉ®ú¶ÉxÉÉè Ê´É¨ÉÖHòÉè §ÉÉiÉ®úÉè ¨É¨É*     
iÉªÉÉä¨ÉÇ̈ É SÉ ªÉx¨ÉÉjÉÉ ¤ÉÉ±ªÉä ºiÉxªÉÆ ªÉlÉÉ ¨ÉÖJÉä**20** 
ÊºÉHÆò iÉlÉè́ É ¤ÉÉävÉÉä%Ê{É Ê´ÉxªÉºiÉ& EòhÉÇªÉÉäºiÉlÉÉ*     
xÉÉºªÉ EòhÉæ%{ÉiÉqèù´ÉÉi{É¶ÉÖ|ÉÉªÉÉä%xÉÖVÉÉä%¦É´ÉiÉÂ**21** 

“हा शर�रपर झाला आ1ण :वषयसुखांतच कृताथ�ता मानू लागला. आपला देह 1dयां.या ता�यां 

देऊन 4याने dीलंपटांचीच संगित धरली. `ाची बु:N ॅ? झाली आ1ण Dकडा जसा ोणांत रमतो तसा 

हा ल�िगक सुखांत रममाण झाला. अनेक 1dयांशी :ववाह क(न ःवतःला सुखी मानूं लागला. 

Jणभंगुर नािशवंत, दःखकारक ऐंDिय सुखाला ु भुलून तो आ4मसुखाला पारखा झाला. मूढपणे 

दग�ती.या वाटेला लागलाु . एका आई.या पोट� आBह� ज<म घेऊनह� एका भावाचा हा अधःपात मला 

पाहवेना. आतां `ाला `ा सुखा.या ॅांतींतनू जागे करRयासाठj दःखच Eावे लागेलु . दःखच वैराkयाला ु

कारणीभूत होते असा :वचार क(न मी `ाला राAयॅ? करRयाचा हा उEोग तुuया सा`ाने केला. 

(iÉiÉÉä ¨ÉªÉÉ Ê´ÉÊxÉÎ¶SÉiªÉ nÖù&JÉÆ ´Éè®úÉMªÉEòÉ®úhÉ¨ÉÂ*    EÞòiÉÆ    ¦É´ÉiºÉ½þÉªÉäxÉ iÉlÉè́ ÉÉlÉÉæ%¦É´Éx¨É¨É**    द�पुराण 

५:८:25**) आपला    हा ूय� सफळ झाला. पराजया.या दःखाने तV होऊन हा वनांत गेलाु . 4या.या 

पुRयाईने 4याला ौीद�ूभंूची भेट झाली 4यांचा उपदेश `ा.या मनांत ता4काळ ठसला आ1ण हा असा 

िनम�म आ1ण िनरहंकार होऊन इथे आला. माझे काम झाले. सव� योkयांत मा<य तापावलेली आमची 

भगवान.शंकरां.या वराने ध<य झाले3या थोर मातेचे ितचेच दध ू Xयालेला हा अलक�  पतन पावंू नये 

यासाठjच माझी सगळ� खटपट होती. ती आतां साथ�कi लागली. आप3या बांधवांचा Dकंवा ःवजनांचा 

अधःपात होत असलेला पाहन जे उपेJाच करतात ते हातपाय असूनह� :वकलांगच समजावेतू .    

((((उपेआयते सीदमानः ःवजनो बा<धवः सु�त। यनै�रे<ि ता<म<ये से1<िया :वकला Dह ते।। उपेआयते सीदमानः ःवजनो बा<धवः सु�त। यनै�रे<ि ता<म<ये से1<िया :वकला Dह ते।। उपेआयते सीदमानः ःवजनो बा<धवः सु�त। यनै�रे<ि ता<म<ये से1<िया :वकला Dह ते।। उपेआयते सीदमानः ःवजनो बा<धवः सु�त। यनै�रे<ि ता<म<ये से1<िया :वकला Dह ते।। ्् ्् मामामामा....पुपुपुपु. . . . 

४४४४४४४४:१५१५१५१५।।।।।।।।)))) आतां हे साव�भौम राAयह� घेऊन मला काय करायचे आहे? आम.या मे�तु3य 

आ4मसुखापढे ते मोहर�सारखे आहे.” ३६-५३.  
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काशीराजाची सुबाहला :वनंितकाशीराजाची सुबाहला :वनंितकाशीराजाची सुबाहला :वनंितकाशीराजाची सुबाहला :वनंितूूूू .... 
काशीनपृती हे सव� ऐकून एकदम ूभा:वत झाला. सुबाह.या संगतीने 4या.याह� मनांत ू

राAया:वषयी आ1ण राजभोगां:वषयी वैराkय िनमा�ण झाले. सुबाह:वषयीं ध<योlार काढ�त तो ू
Bहणाला, “ हे सुबाहो, तूं आप3या बंधूचे क3याण केले आ1ण माझई माऽ उपेJा करतोस हे तुला 

शोभत नाह�! मी असे ऐकले आहे कi स4पु�षांबरोबर सात पावले जर� कुणी चालून गेला तर ते 

4याला िमऽ मानतात आ1ण तो महापापी जर� असला तर� 4यापासून ते 4याचा उNार करतात. सतां 

साVपद� मैऽी उ�तरात अघात पुनाित। असे ते संत दयेचा वषा�व करणारे मेघच आहेत् ् . पण 

मेघांूमाणे 4यांची व?ृी केवळ वषा�कालापुरती मया�Dदत नसते तर ते सततच कृपाशील असतात. 

केवळ नमःकारानेच संत फल देतात हे अलका�चे उदाहरण आप3या समोरच आहे. मी तर मDहनाभर 

तुuयासोबत राऽDंदवस राहतो आहे. (¡ò±ÉnùÉä Ê½þ ºÉiÉÉÆ ºÉRÂóMÉ <iªÉÖÊHò& EòlÉ¨ÉxªÉlÉÉ*    iÉº¨ÉÉx¨ÉÉ¨ÉÊ{É ºÉÆºÉÉ®úÉiºÉ¨ÉÖrù®ú 
Ê´ÉSÉIÉhÉ**33**) तुBहां संतां.या ठायीं आपला-परका असा भेद अपे1Jत नाह�. तुBह� Bहणाल ‘जो 

जसा भजतो 4या ूमाणांत 4याला फळ िमळते. अkनी.या 1जत�या जवळ आपण जातो िततकi 

4याची आंच जाःत जाणवते तसेच तारतBय संतां.या सेवे.या पnरणामांतह� आहे.’ पण मी तर तुझा 

जवळचा िमऽ आहे. आतां आपले ॄीद सांभाळRयासाठj तर� तूं माझा उNार केला पाDहजे. मी तुuया 

बोलाखातर सव�ःवाचाह� 4याग करायला तयार आहे. ” ५४-६५. 

सुबाहचा उपदेशसुबाहचा उपदेशसुबाहचा उपदेशसुबाहचा उपदेशूूूू .... 
सुबाह उ�रलाू , “काशीराजा, तुझे बोलणे अगद� योkय आहे. तू धािम�क आहेस. मानवी 

जीवनांत3या धम�, अथ�, काम आ1ण मोJ यांतील पDहले तीन तर तू साधलेले आहेतच. चौथा मोJ 

साधRयासाठj माऽ तुला ूय� करावा लागेल. साधनावांचनू आ4म%ान होत नाह� आ1ण 

आ4म%ाना:वना मोJ नाह�. ते साधन मी तुला थोड�यांत सांगतो. ‘मी’ ,’मी’ , अशी जी ूतीती 

आप3या मनांत असते ितचे नेमके ःव(प जाणून घे. हा मी कोण आहे? याचा तूं राऽDंदवस िचतंनाने 

शोध घे.    ((((कःयाहिमित स�%ेयिम4यालो.य 4वया4मना। बा`ा<तग�तमालो.यमालो.यापररा:ऽषु।। कःयाहिमित स�%ेयिम4यालो.य 4वया4मना। बा`ा<तग�तमालो.यमालो.यापररा:ऽषु।। कःयाहिमित स�%ेयिम4यालो.य 4वया4मना। बा`ा<तग�तमालो.यमालो.यापररा:ऽषु।। कःयाहिमित स�%ेयिम4यालो.य 4वया4मना। बा`ा<तग�तमालो.यमालो.यापररा:ऽषु।। 

मामामामा....पुपुपुपु. . . . ४४४४४४४४:२३२३२३२३।।।।।।।।)))). अ;यw Bहणजे परमेxरापासून झालेले आDद ूधान नांवाचे तqव 4यापासून ते 

भूतभौितक सव� जीव नाम(पा4मक आहेत. जे जे नाम(पा4मक आहे ते सव� अिन4य – नािशवंत 

आहे. 4या सव� अिन4याला दर क(न तूं तुझे िन4य ःव(प समजून घेू . आपण `ा देह, इंDिय� 

इ4याDद अना4माला आ4मा समजतो; जे आपले स4य ःव(प नाह� 4यालाच मी Bहणतो. 

अना4म<या4म:व%ानमःवे ःविमित मूढता।।अना4म<या4म:व%ानमःवे ःविमित मूढता।।अना4म<या4म:व%ानमःवे ःविमित मूढता।।अना4म<या4म:व%ानमःवे ःविमित मूढता।।    मामामामा....पुपुपुपु. . . . ४४४४४४४४:२२२२७७७७।।।।।।।।    ह� मूढता दर करणाराू  िन4यािन4य िन4यािन4य िन4यािन4य िन4यािन4य 

:ववेक:ववेक:ववेक:ववेक प�का झाला कiं आपोआपच तुझे मन ऐDहक आ1ण पारलौDकक भोगांपासून :वरw होईल. 

(वैराkयवैराkयवैराkयवैराkय) मुwi.या अ:वनाशी आनंदाची ओढ तuुया िच�ांत बळावंू लागेल. (मुमुJामुमुJामुमुJामुमुJा). भुके3याला 

जशी अ<नाची भूक असते तशी ह� मुमुJा तीो होईल. 4या वेळ� तू सl(ं.या उपदेशाला योkय ु

होशील. ते तुला महावा�याचा उपदेश करतील. 4या महावा�याचा अथ� समजून घेतला पाDहजे. 

अ3पबु:N, परतंऽ, शोकमःत जीवाचे सव�%, सव�श:wमान, सव�;यापी आ4Bयाशी असलेले ऐ�य ‘मी 

तोच आहे’ आ1ण  ‘तोच मी आहे’ हे मनांत ठसले पाDहजे. (ौवणौवणौवणौवण). जीवा4मा आ1ण परमा4मा हे 

:वषम गुण दर क(न चतै<यू , ःवयंूकाश4व आ1ण आनंद `ा समान गणुांचे एक4व भाग4याग या 

लJणेने िन1hत केले पाDहजे. अशा ूकारे िन1hत केले3या महावा�याचे मनन मनन मनन मनन आ1ण िनDद�यासन िनDद�यासन िनDद�यासन िनDद�यासन 

के3यावर तुला आप3या आ4मःव(पाचा साJा4कारआ4मःव(पाचा साJा4कारआ4मःव(पाचा साJा4कारआ4मःव(पाचा साJा4कार होईल. हा माझा भाऊ अलक�  इतका कामलंपट 
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असूनह� ौीद�गु(ं.या एका ू�ानेच सव� कांह� उमजला. 4या.या मातकृृपेचा आ1ण पूव�पुRयाईचा हा 

ूभाव आहे. तूंह� तसा पुRयावनच आहेस. Bहणूनतर तुला स4संगित लाभली आ1ण वैराkय उ4प<न 

झाले. पण %ानाला अजून बरेच ूितबंध आहेत. 4यासाठj तुला राजपाट सोडून स4संग केला पाDहजे. 

4यानेच हा िन4यािन4य :ववेक 1ःथर होईल.” ६६-८० 

अलका�चा राजसं<यासअलका�चा राजसं<यासअलका�चा राजसं<यासअलका�चा राजसं<यास.... 
याूमाणे काशीराजाचे समाधान क(न सुबाह अलका�ला Bहणाू ला, “आतां आपण खरे भाऊ- 

भाऊ झालो! आतां वाट3यास तू राAय कर Dकंवा वनांत जा. कुठेह� तूं आसw होणार नाह�स.” अलक�  

Bहणाला, “दादा, मी नोहमःत होऊन वेTयासारखा :वषयां.या िचखलांत बराच काळ �तून बसलो 

होतो. तूं दया क(न मला हात ध(न बाहेर काढलेस. दसरा कोण असाु  कृपाळ असेलू ? जग{ंE 

माते.या पोट�ं ज<म घतलेले आपण आतां सहोदर शोभतो. ह� 4या मातेचीच कृपा होय! ” . असे 

बोलून अलक�  सुबाह.या चरणी लागलाू . सुबाहने 4याला िनरवले आ1ण तपhय|करतां वनाची वाट ू
धरली काशीराजालाह� वैराkय उ4प<न झा3याने काशीला जाऊन आप3या पुऽाला राAयािभषेक क(न 

तो वनांत सुबाह.या जवळ जाऊन 4या.या माग�दश�नाने मोJाचे साधन क(ं लागलाू . अलका�नेह� 

आप3या Aये� पुऽाला राAयवर बस:वले आ1ण वनांत जाऊन ौीद�ूभंूची उपासना 

केली.सव�संगपnर4याग क(न वैराkय घारण के3याने सुख-दःखु , इ?-अिन?, इ4याDद सव� {ं{ांपासून तो 

मुw झाला 4यामुळे 4याचे ूार�ध असून नस3यासारखे झाले. (एका जनाद�नीं भोग ूार�धाचा। एका जनाद�नीं भोग ूार�धाचा। एका जनाद�नीं भोग ूार�धाचा। एका जनाद�नीं भोग ूार�धाचा। 

हnरकृप� 4याचा नाश आहे।।हnरकृप� 4याचा नाश आहे।।हnरकृप� 4याचा नाश आहे।।हnरकृप� 4याचा नाश आहे।।). ौीद�गु(ं.या कृपेने तो देहभान :वस(न प�ृवीवर संचार क(ं लागला 

आ1ण उ.च ःवरांत पुढ�ल गाथा गाऊं लागला. ८१-९१ 

अलका�ची गाथाअलका�ची गाथाअलका�ची गाथाअलका�ची गाथा.... 
`ा गीतांत 4याने आपला अनुभव सांगून 4या सुखा.या ूाVीचा उपायह� सांिगतला 

आहे. तो Bहणतो अरेरे, `ा अ:वचार� लोकांना सव� उलटेच कसे Dदसते? देव, दै4य, Dक<नर, मानव हे 

सव�ह� मायेने भुलून प�ी, पुऽ, आV इ4याद�ं.या ममतेने बांधले गेलेले आहे. हा तीन गुणांचा 

ःनेह(पी पाशांत काम-बोधाDद शऽ ू4यांना बांधनू मगर�सारखे घ�ट आंवळन दरदरां ओढत आहेतू . हे 

सव� अ:वEे.या ॅांतीनेच झाले आहेत. मी माऽ अ:वकार मनाने 4यांना पहात आहे. मी-तूं `ा {ैताने 

हे क?त आहेत, अनंत वेदनांनी ते कळवळत आहेत. मलासुNां 4यांची खपू कiंव यते. पण 4यांना 

मूखाYना माऽ 4या दःखाची कांह�च जाणीव नाह�ु . मीसुNां पूवM 4यां.यासारखाच सुखा.या ॅांतीने 

नरकांत लोळत न;हतो का? कशी माझी बु:N ॅ? झाली होती? राAयाची आस:w ध(न :वषयांचा 

ःवैर उपभोग घेऊनह� मला 4याचा कंटाळा आला नाह�. आतां माऽ मला पुरता वीट आला आहे. हे 

योगाचे सुख अनुभव3यावर तो :वषयां.या Dठकाण.या सुखॅमाचा िनरास झाला आहे. ते सगळे 

आतां भातुकली.या खेळासारखे वाटते आहे    (अहो क? ं यदःमािभः पूवY राAयमनु:�तम। इित अहो क? ं यदःमािभः पूवY राAयमनु:�तम। इित अहो क? ं यदःमािभः पूवY राAयमनु:�तम। इित अहो क? ं यदःमािभः पूवY राAयमनु:�तम। इित ्् ््

पhा<मयापhा<मयापhा<मयापhा<मया %ातं ना1ःत योगा4परं सुखम।। %ातं ना1ःत योगा4परं सुखम।। %ातं ना1ःत योगा4परं सुखम।। %ातं ना1ःत योगा4परं सुखम।।्् ््     दददद....पुपुपुपु. . . . ४४४४४४४४::५१५१५१५१।।।।।।।।) तृं णा एकदां मागे लागली कi एकाच 

माणसाला ॄ�ांडांतील सव� संप�ी, 1dया इ4याDद िमळाले तर� तVृी अशी वाटतच नाह�. लोक हो, मी 

हे अनुभवून सांगतो कi एकदां ती तृं णा गु�कृपेने ओसरली कi चतकोर भाकर� खाऊन उघTयावर 

पडले3या माणसाला तVृ तVृ वाटते! 4याची सर :वषयसुखाला कशी येईल? (iÉÞ¹hÉÉIÉªÉºÉÖJÉºªÉänÆù Eò±ÉÉÆ 

xÉÉ½ÇþÊiÉ ¹ÉÉäb÷¶ÉÒ¨ÉÂ**    दददद....पुपुपुपु. . . . ४४४४४४४४::५३५३५३५३।।।।।।।। ). ते सुख कुठन बाहे(न िमळत नाह� तर ते आप3या अतंरांत ू

असते. हे माuया भावा.या वा4स3याने आ1ण सl(ं.या उु पदेशाने जाणून मी या ौ�े अवःथेला 
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पावलो आहे. या माuया भाkयाचे मोजमाप कोण क(ं शकेल?  

अलका��यानाचा समारोपअलका��यानाचा समारोपअलका��यानाचा समारोपअलका��यानाचा समारोप.... 
असे लोकांना उ>ेशून गाणाढया अलका�ने ौीद�गु(ंनी सांिगतलेले साधन उ�म ूकारे क(न 

िन:व�क3प समाधी ूाV केली आ1ण परमानंदांत िनमkन झाला. ूार�ध संप3यावर आप3या 

ूाणायामाने टाळ.या जागी असले3या सहॐार चबाचा भेद क(न 4याने ःथलू देहाचा 4याग केला ू

आ1ण तो परॄ�ाशी ऐ�य पावला. नाम(पातीत झाले3या 4या मदालसानंदनाचे चnरऽ अजूनह� 

साधसंुत गात असतात. ९२-१००. 

दसढया अ�यायांत Aयाु  जडवत वाटणाढया योगॅ? पुऽाने – माकY डेय पुराणांत याला सुमित 

असे Bहटले आहे, आप3या :प4याला हे सव� द�चnरऽ सांिगतले आहे. इथे 4याचा समारोप झाला 

आहे. वेदधमा� संद�पकाला सांगतात कi तो महा%ानी पुऽ वDडलांना – भाग�व मुनींना `ा सव� कथा 

ऐकवून वनांत गेला. भाग�व मुनीनीह� वैराkयाने द�ाऽेयांची अपासना केली आ1ण तोह� लवकरच मुw 

झाला. अलक� , आयुराजा, कात�वीया�जु�न, यद,ु ू�ाद, :पंगल नाग, सा�य ॄा�ण हे सव� द�ाचे िन4य 

भw आहेत. `ांनी कालचबाचाह� भेद क(न आप3या भwiने ॄ�ांड गाज:वले आहे आ1ण शेवट गोड 

क(न ते अखडं परमा4म(पांत िमळन गेलेू . जे जे मानव असे भजन करतात ते सव� संसारसागरांतनू 

त(न जाऊन पुनराव�ृीरDहत स1.चदानंदःव(पांत :वलीन होतात. हे वेदमाउलीचे आxासन आहे. 

`ा.यावर ौNा ठेवून सतत द�भजन करतात ते िनhयाने मोJ पावतात. आतां पुढ.या अ�यायांत 

आयू राजा.या आ�यानाला ूारंभ होईल तो ौो4यांनी सावध िच�ाने ऐकावा.     

.    

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यां.या ौीद�माहा4Bय मंथाचा सदितसावा अ�याय इथे पूण� 

झाला. तो ौीगु�चरणी सम:प�त असो. 
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ªÉÉSªÉÉ {ÉÖføÒ±É OÉÆlÉÉÆiÉ |ÉiªÉäEò +Éä́ ÉÒSÉä ÊiÉºÉ®äú  +IÉ®äú BEòÉ{ÉÖfäø BEò +¶ÉÒ ´ÉÉSÉ±ÉÒ +ºÉiÉÉÆ 

+. 39 आरंभाआरंभाआरंभाआरंभा{ÉÉºÉÚxÉ         +. 43 +Éä́ ÉÒ 91 {ÉªÉÈiÉ ¨ÉÉÆbÚ÷CªÉÉä{ÉÊxÉ¹Énù 
+. 43 +Éä́ ÉÒ 92 {ÉÉºÉÚxÉ +. 44 +Éä́ ÉÒ 63 {ÉªÉÈiÉ  ¦ÉpÆù EòhÉæÊ¦É:..' ´É 'º´ÉÊiÉ xÉÉä' ½äþ ¶ÉÉÎxiÉ{ÉÉ`ö  
+. 44 +Éä́ ÉÒ 64 iÉä         +. 50 +Éä´ÉÒ 43  <Ç¶ÉÉ´ÉÉºªÉ..  
+. 50 +Éä́ ÉÒ 44 iÉä                 +Éä́ ÉÒ 75   {ÉÚhÉÇ¨Énù& ... 
+. 50 +Éä́ ÉÒ 76 iÉä         +. 51 ¶Éä́ É]õ{ÉªÉÈiÉ  '+iÉÉä näù´ÉÉ' +ÉÊnù ¨ÉÆjÉ MÉÖÆ¡ò±Éä±Éå +É½äþiÉ.  

�ामागे ौीमहाराजांचा उ�ेश वाचकाला ौीद�माहा��या�या पठणाबरोबरच �ा मंऽां�या 

अू�य% अनु(ानाचाह) लाभ *हावा असा असावा. -ीशूिा0दकांना हे मंऽ िन2ष4 आहेत. पण या 

मंथांत हे असे गुंफ9याने नकळत �यांचे पठण, शा-मया<दा न ओलांडता होते. जनसामा?यां�या 

आ@याA�मक उ?नतीसाठB ौीमहाराजांची कऴकऴ यांतून ःपE होते. अथा<त केवळ हे मंऽ माऽ वाचू ं्

नयेत. 

 
अ@याय अ@याय अ@याय अ@याय ३३३३९९९९    वावावावा.... 

{ÉÖ°ü®ú´ªÉÉSÉÉ ±ÉåEò* +ÉªÉÖxÉÉ¨É {ÉÖhªÉ{ÉÖ°ü®ú´ªÉÉSÉÉ ±ÉåEò* +ÉªÉÖxÉÉ¨É {ÉÖhªÉ{ÉÖ°ü®ú´ªÉÉSÉÉ ±ÉåEò* +ÉªÉÖxÉÉ¨É {ÉÖhªÉ{ÉÖ°ü®ú´ªÉÉSÉÉ ±ÉåEò* +ÉªÉÖxÉÉ¨É {ÉÖhªÉ¶±ÉÉäEò* {ÉÖjÉ xÉÉ½þÓ ¨½þhÉÚxÉ Eò®úÒ ±ÉÉäEò* {ÉÖjÉ xÉÉ½þÓ ¨½þhÉÚxÉ Eò®úÒ ±ÉÉäEò* {ÉÖjÉ xÉÉ½þÓ ¨½þhÉÚxÉ Eò®úÒ ±ÉÉäEò* {ÉÖjÉ xÉÉ½þÓ ¨½þhÉÚxÉ Eò®úÒ ¶ÉÉäEò* ½þÉä<Ç ºÉä́ ÉEò nùkÉÉSÉÉ **80** ÉÉäEò* ½þÉä<Ç ºÉä́ ÉEò nùkÉÉSÉÉ **80** ÉÉäEò* ½þÉä<Ç ºÉä́ ÉEò nùkÉÉSÉÉ **80** ÉÉäEò* ½þÉä<Ç ºÉä́ ÉEò nùkÉÉSÉÉ **80**     
iiii ÉÉä ´ÉªÉ&|É¨ÉÉhÉ ¤É®åúSÉ* nùkÉºÉä́ ÉåiÉ Eò®úÒ JÉSÉÇ* ÉÉä ´ÉªÉ&|É¨ÉÉhÉ ¤É®åúSÉ* nùkÉºÉä́ ÉåiÉ Eò®úÒ JÉSÉÇ* ÉÉä ´ÉªÉ&|É¨ÉÉhÉ ¤É®åúSÉ* nùkÉºÉä́ ÉåiÉ Eò®úÒ JÉSÉÇ* ÉÉä ´ÉªÉ&|É¨ÉÉhÉ ¤É®åúSÉ* nùkÉºÉä́ ÉåiÉ Eò®úÒ JÉSÉÇ* Ê¨É³ý´ÉÒ |ÉºÉÉnù ºÉÉSÉ* EòlÉxÉ ½åþSÉ BEÖòhÉSÉÉ¨É³ý´ÉÒ |ÉºÉÉnù ºÉÉSÉ* EòlÉxÉ ½åþSÉ BEÖòhÉSÉÉ¨É³ý´ÉÒ |ÉºÉÉnù ºÉÉSÉ* EòlÉxÉ ½åþSÉ BEÖòhÉSÉÉ¨É³ý´ÉÒ |ÉºÉÉnù ºÉÉSÉ* EòlÉxÉ ½åþSÉ BEÖòhÉSÉÉÊ³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**81**³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**81**³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**81**³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**81**     

भगवIजनाचा म0हमाभगवIजनाचा म0हमाभगवIजनाचा म0हमाभगवIजनाचा म0हमा....    

या अ@याया�या ूारंभी आयुराजा�या आJयानाचा उपबम करLयापूवM ूाथ<ने�या िनिम�ाने 

ौीःवामी महाराजांनी भ2NमागाOतील कांह) महPवाचे िस4ांत मांडले आहेत. भगवान द�ाऽेय हे 

सवा<�मक आहेत. 2वQा�मक आहेत. सव< देवांचेह) देव आहेत. �यांचे भजन करणारा परंपरेने सव<च 

देवांना, सव<च 2वQाला तोष2वतो. ौीRानेQर महाराजां�या उNSनुसार “ जैसे मूळिसंचने सहजे। जैसे मूळिसंचने सहजे। जैसे मूळिसंचने सहजे। जैसे मूळिसंचने सहजे। 

शाशाशाशाखाप9लव खाप9लव खाप9लव खाप9लव संसंसंसंतोषती।।तोषती।।तोषती।।तोषती।। १:२५।। ” हे भजन करणारा जर) पापी असला तर) भजनाने �याचा उ4ार 

होणारच, हा दसरा मोठा िस4ांत आहेु . पापांचा नाश करणे हा हYरनामसंकSत<नाचा ःवभाव आहे. 

�यामुळे दEां�याह) मुखांत ते हर)चे नाम चकूुनह) आले तर) पापनाशाला कारण होतेु . नकळत जर) 

पाय 2वःतवावर पडला तर) भाजणार नाह) काय? '½þÊ®ú½Çþ®úÊiÉ {ÉÉ{ÉÉÊxÉ nÖù¹]õÊSÉkÉè®úÊ{É º¨ÉÞiÉ&* +ÊxÉSUôªÉÉÊ{É 

ºÉÆº{ÉÞ¹]õÉä nù½þiªÉä´É Ê½þ {ÉÉ´ÉEò&' ौीमIागवताचेह) हेच ूितपादन आहे. अजािमळाने आप9या पुऽाला 

बोलावLयासाठB घेतलेले नारायण हे नांव �या�या उ4ाराला कारण झाले. �या वेळ) यमदतांना ू

2वंणुदतांनीू  हेच सांिगतले आहे. भगवंताचे नांव हे संकेत �हणून, थ]टेने, गाLया�या सुरांत 0कंवा 

0कंवा अगद) अवहेलनेने जर) घेतले तर पापा�या िनःशेष नाशाला कारण होते. सा`के�यं पाYरहाःयं सा`के�यं पाYरहाःयं सा`के�यं पाYरहाःयं सा`के�यं पाYरहाःयं 

वा ःतोभंवा ःतोभंवा ःतोभंवा ःतोभं हेलनमेव वा। वैकुLठनाम हेलनमेव वा। वैकुLठनाम हेलनमेव वा। वैकुLठनाम हेलनमेव वा। वैकुLठनाममहणमशेषाघहरं 2वदः।।महणमशेषाघहरं 2वदः।।महणमशेषाघहरं 2वदः।।महणमशेषाघहरं 2वदः।।ुु ुु     ३३३३:२२२२:१४१४१४१४।।।।।।।।  ना9याचे पाणीसु4ां गंगेला 

िमळा9यावर गंगाजळच होत नाह) का? हाच bEांत ौीRानेQर माउलींनीह) 0दला आहे.  

तैसे तंविच वहाळ वोहळ। जंव न पवती गंगाजळ। तैसे तंविच वहाळ वोहळ। जंव न पवती गंगाजळ। तैसे तंविच वहाळ वोहळ। जंव न पवती गंगाजळ। तैसे तंविच वहाळ वोहळ। जंव न पवती गंगाजळ।  

मग होऊिन ठाकती केवळ। गंगाdप।। मग होऊिन ठाकती केवळ। गंगाdप।। मग होऊिन ठाकती केवळ। गंगाdप।। मग होऊिन ठाकती केवळ। गंगाdप।।  

                                                 
११११ Email ID: Vasudeo@gmail.com    
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कां खरैचंदन का(e। हे 2ववंचना तंविच घकां खरैचंदन का(e। हे 2ववंचना तंविच घकां खरैचंदन का(e। हे 2ववंचना तंविच घकां खरैचंदन का(e। हे 2ववंचना तंविच घटे।टे।टे।टे। 

जंव न घापती एकवटe। अgनीमाजीं।। RानेQर) जंव न घापती एकवटe। अgनीमाजीं।। RानेQर) जंव न घापती एकवटe। अgनीमाजीं।। RानेQर) जंव न घापती एकवटe। अgनीमाजीं।। RानेQर) ९९९९:५८५८५८५८----५९५९५९५९।। ।। ।। ।।  

ह) हYरभजनाची श2N गीतeतह) ठामपणे मांडलेली 0दसते. अ�यंत दराचार) जर) असला तर) ु

एकदां तो अन?यभावाने भगवंताला शरण गेला कS तो साधचू मानावा.    
अ2प चे�स दराचारो भजते मामन?यभाक। अ2प चे�स दराचारो भजते मामन?यभाक। अ2प चे�स दराचारो भजते मामन?यभाक। अ2प चे�स दराचारो भजते मामन?यभाक। ुु ुु ्् ््  

साधरेुव स म?त*यः साधरेुव स म?त*यः साधरेुव स म?त*यः साधरेुव स म?त*यः स�यg*यविसतो 0ह सः।।स�यg*यविसतो 0ह सः।।स�यg*यविसतो 0ह सः।।स�यg*यविसतो 0ह सः।। भ भ भ भ....गीता गीता गीता गीता ९९९९:३०३०३०३०।।।।।।।। 

यावर कुणी असा आ%ेप घेतील कS ौिुत-ःमतृींतून भगवंतांनीच mया आRा के9या आहेत 

�यांचा भग करणाढयावर �यांचा रोष होणार नाह) कां? �याचे उ�र असे आहे कS भजन तसाच 

भNह) हे भगवंताला अ�यंत 2ूय आहेत. �या ूेमा�या भरांत भNाचा अपराध देवाला 0दसतसु4ां 

नाह). दोषांचे अदश<न हेच वा�स9याचे ल%ण सांिगतले आहे. ते*हां कुणीह) कसेह) भगवंताचे भजन 

केले तर ते उ4ारालाच कारण होते हा िस4ांत अबािधत आहे. यावरह) हटवाद)पणे जर कुणी हे 

मानले नाह) तर तो �यांचा दोष आहे. “इथे कुणाइथे कुणाइथे कुणाइथे कुणाचे काय बा गेले। mयाचे �यानेच अन0हत केले।।चे काय बा गेले। mयाचे �यानेच अन0हत केले।।चे काय बा गेले। mयाचे �यानेच अन0हत केले।।चे काय बा गेले। mयाचे �यानेच अन0हत केले।।,” 

हे उpार संतौ(े तुकाराम महाराजांनी �यांना उ�ेशूनच काढले आहेत. आr �हणजे अिधकार) पुsषाने 

िनरपे%पणे सांिगतलेले 0हतकर स�य ऐकले नाह) तर तो सांगणाढयाचा दोष ठरत नाह). १ – ४.  

अवताराचे माहा��यअवताराचे माहा��यअवताराचे माहा��यअवताराचे माहा��य.... 
भगवान द�ाऽेय हे कsणेचा सागर आहे. िन�य उचबंळणार) �यांची कsणा अपार आहे. 

संसारा�या वण*यांत होरपळणारे हे जीव पाहन �यांनी अ2ऽ ऋषीं�या पोट) ज?म घेतलाू . “ बुडती हे बुडती हे बुडती हे बुडती हे 

जन देखवेना डोळां। �हणोिन कळवळा येतसे।जन देखवेना डोळां। �हणोिन कळवळा येतसे।जन देखवेना डोळां। �हणोिन कळवळा येतसे।जन देखवेना डोळां। �हणोिन कळवळा येतसे।” , हे �या दयाघना�या अनुकंपेचेच पडसाद आहेत.  �ा 

लोकांना ःवा�मसौJयाची वाट दाख2वLयासाठB, स�य, जाणीव आAण आनंद �ांचा िनराकार असीम 

घन असे mयाचे ःवdप वण<न करतात, �या परमा��याने मायेचा आौय कdन ज?मा0द 2वकारांचा 

अगंीकार करावा �ापे%ां �या�या दयालु�वाची दसर) सा% काय आहेु ? अजो2प स?न*यया�माअजो2प स?न*यया�माअजो2प स?न*यया�माअजो2प स?न*यया�मा    

भूतानामीQरो2प सन। ूकृितं ःवामिध(ाय संभवा�या�ममायया।।भूतानामीQरो2प सन। ूकृितं ःवामिध(ाय संभवा�या�ममायया।।भूतानामीQरो2प सन। ूकृितं ःवामिध(ाय संभवा�या�ममायया।।भूतानामीQरो2प सन। ूकृितं ःवामिध(ाय संभवा�या�ममायया।।्् ््     ौी.भ.गी.४।६।। हेच ौीद�ावताराचे 

ूमुख काय< आहे आAण �यासाठBच ते अनेक dपe धारण करतो. �ा संसारांत सव< कांह) सुलभ आहे. 

पण ज?मरणां�या अखडं फेढयांतून सुटका होणे क0ठण आहे. तेच आ�हाला सोपे करLयासाठB द�ूभू 

2व2वध dपांनी �ा लीला करतात. दEांना दंड आAण सुEांचे पालन हेच �या लीलांचे उ�ेँय आहेतु . 

पYरऽाणाय साधनूां 2वनाशाय च दंकृताम। धम<संःथापनाथा<य संभवािम युगे युगे।।पYरऽाणाय साधनूां 2वनाशाय च दंकृताम। धम<संःथापनाथा<य संभवािम युगे युगे।।पYरऽाणाय साधनूां 2वनाशाय च दंकृताम। धम<संःथापनाथा<य संभवािम युगे युगे।।पYरऽाणाय साधनूां 2वनाशाय च दंकृताम। धम<संःथापनाथा<य संभवािम युगे युगे।।ुु ुु ्् ््  ौी.भ.गीता-४:    ८८८८....।। 

इथे कुणा2वषयी yेष नाह) कS कुणाचा प%पात नाह). दEांचे दमन करतांना �यां�या दEु ु पणाचाच 

नाश होतो. �यांचा पYरणित आ@याA�मक उ?नतीतच होते. उ?माग<गामी दEांना स?मागा<ला लावणे ु

हेच द�ूभंूचे काय< आहे. तसेच जे सmजन आहेत �यां�यांतील दैवी संप�ीची वाढ करणे हाच 

योग%ेम आहे. अशा र)तीने तुzया लीला आ�हां सव<च मानवांना तारक आहेत. ५:९.     

भगव9लीलांचे माहा��यभगव9लीलांचे माहा��यभगव9लीलांचे माहा��यभगव9लीलांचे माहा��य 

अतंःकरणाची शु4) हेच सव< आ@याA�मक साधनांचे ूमुख लआय आहे. यासाठBच तुकाराम 

महाराज �हणतात, “सकळांचे पायीं माझे दंडवत। आपुलाले िच� शु4 करा।।सकळांचे पायीं माझे दंडवत। आपुलाले िच� शु4 करा।।सकळांचे पायीं माझे दंडवत। आपुलाले िच� शु4 करा।।सकळांचे पायीं माझे दंडवत। आपुलाले िच� शु4 करा।।” mया ूमाणांत 

िच�शु4) होत जाते �या ूमाणांत परमेQर �या िच�ांत ूकाशतोच. �या िच�शु4)साठB भगवंता�या 

लीला सांगणे, ऐकणे, �यांचे ःमरण करणे, कdन देणे यांसारखा सोपा उपाय अ?य नाह) असे ठाम 

ूितपादन ौीःवामी महाराज कर)त आहेत. भगवंतां�या गुणां�या आAण लीलां�या कथन-ौवण-
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ःमरणा0दकांनी मन �या अतंया<मी हर)कडे, समुिाला िमळणाढया गंगे�या ओघासारखे अ2वA�छ?न 

ूवा0हत होते. हे भNSचे मुJय ल%ण भागवतांत सांिगतले आहे. 

'¨ÉnÂùMÉÖhÉ¸ÉÖÊiÉ¨ÉÉjÉähÉ ¨ÉÊªÉ ºÉ´ÉÇMÉÖ½þÉ¶ÉªÉä *    ¨ÉxÉÉäMÉÊiÉ®úÊ´ÉÎSUôzÉÉ ªÉlÉÉ MÉRÂóMÉÉ¨¦ÉºÉÉä%¨¤ÉÖvÉÉè ** 
±ÉIÉhÉÆ ¦ÉÎCiÉªÉÉäMÉºªÉ ÊxÉMÉÖÇhÉºªÉ ÁÖnùÉ¾þiÉ¨ÉÂ **' (¦ÉÉMÉ. 3*29:11-12) 
अचपळ �हणजे अितचपळ असे mया मनाचे वण<न समथाOनी केले आहे ते �ा हYरकथां�या 

ौवणांनी वेधनू ता�काळ Aःथर आAण 2वक9पर0हत होते. तzुया कथांचे सेवन करणाढयाला हे सव< 

bँय ॄ~ःवdप अस9याची अनुभूित सहज येते. भजन करLयासाठB उपाःय आAण उपासक यांचे yैत 

क9पावे लागते. �ा कA9पत yैताचीच पYरणित सव< yैतां�या िनरसनांत होतो हे तुzया लीलांचे मोठेच 

कौतुक आहे. यासाठBच ौीद�भावसुधारस या ःतोऽांत महाराज �हणतात. 
º´É±ÉÒ±ÉªÉÉ i´ÉÆ Ê½þ VÉxÉÉx{ÉÖxÉÉÊºÉ iÉx¨Éä º´É±ÉÒ±ÉÉ¸É´ÉhÉÆ |ÉªÉSUô** 
iÉºªÉÉ& ¸ÉÖiÉä& ºÉÉxpùÊ´É±ÉÉäSÉxÉÉä%½Æþ {ÉÖxÉÉÊ¨É SÉÉi¨ÉÉxÉ¨ÉiÉÒ´É näù´É**16** 
 

सगुणोपासनेची सुलभता आAण आनंदसगुणोपासनेची सुलभता आAण आनंदसगुणोपासनेची सुलभता आAण आनंदसगुणोपासनेची सुलभता आAण आनंद 
परमेQराचे सव<*यापी िनगु<ण ःवdपाचे आकलन करLयासाठB 2ववेक, वैराgय, मुमु%ा 

आAण शमदमा0द दैवी संप�ीची जोड करावी लागते. असा उ�मािधकार नसेल तर ते बु4)ला महण 

करणे अश�य आहे असे वेदांचे सांगणे आहे. गीताह) अ*यNा�या उपासकांना अतीव कEांना सामोरे 

जावे लागते तर)ह) ते दंूा�यच आहेु , असेच सांगते (�लेशोिधकतरःतेषा�लेशोिधकतरःतेषा�लेशोिधकतरःतेषा�लेशोिधकतरःतेषाम*यNासNचेतसाम। म*यNासNचेतसाम। म*यNासNचेतसाम। म*यNासNचेतसाम। ्् ््

अ*यNा 0ह गितद<ःख ं देहव2Iरवा�यते।।अ*यNा 0ह गितद<ःख ं देहव2Iरवा�यते।।अ*यNा 0ह गितद<ःख ं देहव2Iरवा�यते।।अ*यNा 0ह गितद<ःख ं देहव2Iरवा�यते।।ुु ुु  १२१२१२१२:५५५५।। ।। ।। ।। ) शा-ाचा 0कतीह) गाढा 2वyान असला आAण 

शा-ांची ूमेये सवाOना समजावLयात आAण पट2वLयात 0कतीह) कुशल असला तर) �याची बु24 

िनगु<णाला आकळं शकत नाह)ू . मग �या ःवdपांतला िनरितशय आनंद �याला कुढन िमळणारू ? 

द�ूभंू�या सगुण dपा�या @यानाने तो आनंदह) आ�हांला सुगम आहे. भागवतांत �हट9याूमाणे 

“तुzया पादप�ां�या @यानाने, भजनाने वा कथां�या ौवणाने जे आ�यंितक सुख देहधार) मानवांना 

होते ते ःवयंभू ॄ~देवालाह) होत नाह), काळा�या ख�गाने 2वमाने तोड9यावर पुन� भूतलावर 

येणाढया देवांची काय गोE?” 

'ªÉÉ ÊxÉ´ÉÞÇÊiÉºiÉxÉÖ¦ÉÞiÉÉÆ iÉ´É {ÉÉnù{És- *    vªÉÉxÉÉnÂù¦É´ÉVVÉxÉEòlÉÉ¸É´ÉhÉäxÉ ´ÉÉ ºªÉÉiÉÂ * 
ºÉÉ ¥ÉÀÊhÉ º´É¨ÉÊ½þ¨Éx´ÉÊ{É xÉÉlÉ ¨ÉÉ¦ÉÚiÉÂ *    ËEò º´ÉxiÉEòÉÊºÉEÖòÊ±ÉiÉÉiÉÂ {ÉiÉiÉÉÆ Ê´É¨ÉÉxÉÉiÉÂ **'     

ौीभागवत पुराण    ४:९-१०।।  
द�च सव< जीवांचा एकमेव िनयामक आहे. अथा<त तोच आपला एकुलता एक तारक आहे 

�ांत काय संशय? व-ांत आडवा-उभा जसा एकच धागा गुंफलेला आहे तसेच हे सव< जगत �या�या 

dपाने *यापलेले आहे. �यांत yैत कुठन येणारू ? �हणून ःवामी महाराज �हणतात, “द�गुरो! मी 

तुझा आहे तर) तूं माऽ माझा नाह)स.”  कारण भ.पू.पा. आचायाOनी �हट9याूमाणे तरंग समुिाचा 

असतो तर) समुि माऽ तरंगाचा होत नाह).    

स�य2प भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकSनः�वम। स�य2प भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकSनः�वम। स�य2प भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकSनः�वम। स�य2प भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकSनः�वम। ्् ््  

सामुिो 0ह तररगःसामुिो 0ह तररगःसामुिो 0ह तररगःसामुिो 0ह तररगः �वचन2प समुिो न ता �वचन2प समुिो न ता �वचन2प समुिो न ता �वचन2प समुिो न तार`गः।। र`गः।। र`गः।। र`गः।। ष]पद)ःतोऽ।। 

�ा ूाथ<ने�या समारोपांत महाराज मागतात, “हा माझा भ2Nभाव आAण ूेम असेच वाढत 

राहं देू . �ा सIावा�या yारां तूंच आपले चYरऽ वदवून घेतोस आAण माzया िच�ाला ःवतः�या 

ूेमरmजंूत गुतंवून ठेवतोस. तुझे चYरऽ �हणजे तुzया भNांचेच चYरऽ ! �यां�या ौवणाने ौो�यांचे 
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मोह आAण शोक दर होतातू . आपले 2ूय िशंय कात<वीय< आAण अलक<  यांची कथानके आपण 

माzयाकडून वद2वलीत. आतां इतरांचीह) कथानके सांगLयाची माझी इ�छा पुरवावी. ” १०-२४. 

ह) 2वनवणी ऐकून गुsनाथांना कृपा उपजली आAण �यांनी कवी�या िच�ाला ःफूित< 0दली. 

�या ःफूतM�या ूभावाने द)पकाने गुs वेदधमा< यांना आयुराजा�या कथे2वषयी केले9या ू�ाचे ःमरण 

झाले. गुsमुनींना द)पकाने 2वचारले, “आयुनांमक द�भN होऊन गेला �याचे रसाळ आJयान मला 

सांगा. या भNकथेची अशी अपूवा<ई आहे कS देवा0दकांनासु4ा ती आनंददायक आहे. मग मानवां�या 

मनांत भावभNSचा पूर �यांनी यावा यांत नवल काय? �ा कथांसारखे मनमोहन दसरे कांह)च नाह) ु

या िन�यानेच मी आप9या चरणांचा आौय केला आहे. आणखी एक नवल असे आहे कS �ा 

हYरकथा ऐकत असतांना mया शंका िनमा<ण होतात �यांचे समाधान �यां�या ौवणानेच होत जाते.” 

हे द)पकाचे लाघवी पण िन�याचे बोलणे ऐकून गुsमुिन ूस?न झाले आAण महायोगी द�ाऽेयांचे 

ःमरण कdन �यांनी सांगायला आरंभ केला. २५-३१ 

आयुराजाचे दःखआयुराजाचे दःखआयुराजाचे दःखआयुराजाचे दःखुुुु .... 
सोमवंशांत पुsर*याला उव<शीपासून झालेला पुऽ आयु राजाने द�भ2N केला. तो राजा धम<द% 

आAण उदार होता. �याने सव< प�ृवी Aजंकून आपली साव<भौम स�ा ूःथा2पत केली होती. असा तो 

राजा आप9या ूजेचे पुऽवत पालन कर)् . गु?हेगाराला शासन करLयांत जसा तो द% होता तसाच 

िनरपरा@याला शासन होऊं नये �ाचीह) तो काळजी घेई. ॄा~णांचा मानस?मान कर)त असे. तो 

स�यवचनी, ूजाव�सल, शरणागतांचा ऽाता आAण दEांचा कद<नकाळ होताु . �याला देवांनाह) दल<ु भ 

अशी सव< सुखे ूाr होती. पण �या�या घर) संतान न*हते. ह) एक उणीव �याला सतत 

कां]यासारखी सलत होती. ॄा~णांनी, वै�ांनी सांिगतलेले सव< उपाय कdन झाले. पण �या�या घर) 

बाळ ज?माला आले नाह). अखेर �याने पुऽकामेEी केली तर)ह) उपयोग होईना. तो वरचेवर िनराश 

आAण Aख?न होत चालला. आपला वंश पुढे चालणार कS नाह) अशा घोर िचतेंने �या�या मनाला 

मासून टाकले. आप9या 2पतरांना आAण आप9यालाह) अधोगतीला जावे लागणार �ा क9पनेनेच तो 

कासावीस होऊं लागला. ‘अपुऽःय लोको नाAःत’ �ा वचनानुसार mयाला पुऽ नाह) �याला ःवगा<0द 

ऊ@व<लोकांत ूवेश नाह). कुळाचा आAण गोऽाचा नाशच ओढवणार अशा भीतीने तो *याकुळ झाला. 

पुऽच झाला नाह) तर आपण केले9या दानधमा<चा, होमहवनाचा, जपजा�याचा काय उपयोग? अशा 

शंकांचे काहर �या�या मनांत उठलेू . मग �याने राmयांतील कुशल mयोितंयांना बोलावून �यांना 

यावर उपाय 2वचारला. �यांनी �याची प2ऽका पाहन असे सांिगतले कS ू “तुzया कंुडलीत पुऽूाrीचा 

एकसु4ां योग नाह). गुd�या ःथानाचा ःवामी कंुडलीतील सहा*या, आठ*या 0कंवा बारा*या घरांत 

असेल तर तो िनपु2ऽक होतो. तसेच ज?मलgन, पंचम ःथान आAण नवम ःथान यांचे ःवामी वर)ल 

तीनपैकS ःथानांत असले तर)सु4ां संतती होत नाह).” mयोितषशा-ांत एक असा दंडक आहे कS 

एखादा प2ऽकेतील अशुभ योग सांिगतला तर �याचा कांह) तर) उपायसु4ां सांिगतला पा0हजे. 

�यानुसार �या mयोितषांनी राजाला सांिगतले कSं, “जे सpdचरणांु ची उपासना करतात �हणजेच 

साधसंुताची सेवा करतात �यांना मह अनुकूल होतात. इं0ियांना बा� 2वषयांपासून िमळणारे सुख 

टाकून देऊन जे आ�मःवdपांत रमले आहेत अशा ॄ~िन( स�पुsषाचे चरणसेवेने मानवाला काय 

दल<भ आहेु ?”    
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हे दैवRांचे वचन ऐकून आयु राजाने �यांचे पाय धdन काकुळतीने 2वनवणी केली. “तु�ह) 

सव< ौ(े ॄा~ण आहांत. भूलोकावरचे सा%ात ॄ~च आहांत् . मी तु�हाला शरण आलो आहे. माझे 

र%ण तु�ह)च कdं शकतां. देवा0दकांनाह) न कळणारे तु�ह) जाणतां. ते*हां आपणच मला माग<दश<न 

करा !”   

�या�या आत< बोलLयाने ते mयोितषी कळवळले. ते �हणाले, “राजा! तूं स�पव<तावर जाऊन 

अ2ऽपुऽ द�ाचे पाय धर! मातापूर (आजचे माहरू ) गांवासमोर�या स�ाि)�या िशखरावर तो 

अनसूयानंदन वास करतो. सवाO�या अतंरा��यांत आनंदdपाने राहणारा देवच तो आहे. �य़ाची भNS 

केलीस कS तो ता�काळ तुzया कामना पुरवील. सा%ात पर् ॄ~ःवdप असलेले द�ाऽेय भNांचे वाली 

आहेत. �यां�या चरणी लीन झालास तर तुला न�कSच पुऽूाrी होईल. 2विधिलखतह) पालटं ू

शकणाढया ौीद�ूभंूचा पदःपश< झाला तर अल�यांतले अल�यह) सहज िमळते.भNां�या ूीतीसाठBच 

तो िनराकार भगवंत द�dपाने साकारला आहे. �याची चाकर) के9याने काय िमळणार नाह)? पण एक 

ल%ांत ठेव. द�ूभू भNांची पर)%ा पाहतात. ते*हां तूं अAजबात घाबdं नकोस. धीराने आAण 

भ2Nभावाने �यांची सेवा कर �हणजे हवा तो वर तो ूभू तुला देईल. हे राजा! �याची महती गातांना 

देवा0दकसु4ा िशणतात �याचे महPव आ�ह) यः0कA�त मानव काय करणार् ? आ�ह) हेच वारंवार 

सांगतो कS तूं जाऊन �या महा��याचे पाय धर. ” ३२-६३. 

आयुराजाची द�सेवाआयुराजाची द�सेवाआयुराजाची द�सेवाआयुराजाची द�सेवा.... 
�यां�या सांगLयाने राजाला धीर आला आAण तो टाकोटाक स�ाि)�या िशखरावर द�ूभंू�या 

समोर उपAःथत झाला. िस4ासनावर @यानःथ असले9या ौीद�ूभूना पाहन �याने आनंदन �यांना ू ू

भ2Nभावाने साEांग दंडवत घातला. ती मूित< पाहन �याचे साAPवक भाव उचबंळन आले आAण ू ू

ग0हंवर9या कंठाने तो बोलंू लागला. “खरोखर मी आज प2वऽ झालो! �ा जगिपी जा�यांत सांपडून ू

अनेक योनींचे कE भोगले. माzया पूव<पुLयाईने आज हे योgयांना आAण याजकांनाह) दल<भ असे ु

भगव�श<न झाले.” आयुराजा असे ःवतःशीच बोलत असतां द�ूभंूनी एकदम िचऽ पालटन टाकलेू . 

आप9या अिनव<चनीय मायेला तsण -ीचे dप देऊन ितला मांड)वर घेतले आAण ित�यासह 

आिलंगन-चुबंना0द ूणयाचे चाळे सुdं केले. ते पाहन राजाला थोडा वीट आलाचू . पण �याने 2वचार 

केला कS ‘मला मोह2वLयासाठB ूभू लीला कर)त आहेत. �ा नानानाटकसूऽधाराचा पार कुणी जाणला 

आहे? ’ तो �ा एव�याने परत 0फरत नाह) असे पाहन द�ूभंूनी sिावतार धारण केलाू . “अरे राजा! 

इथनू ताबडतोब िनघून जा! तुला कळत नाह) का कS मी संःकारह)न, ब0हंकृत आहे? तूं इथवर 

यायलाच नको होते. आतां जर लगेच परतला नाह)स तर तुzया ूाणावर बेतेल! तूं एवढा धम<िन( 

राजा आहेस तर मी वण<बा� आहे. आतां जर तूं िनघाला नाह)स तर तुला माझा शाप होईल.” 

�यावर राजाने पुन� नमःकार केला व बोलला, “महाराज, सव< वण< आण आौम mया वेदऽयीने 

बांधलेले आहेत ती आपलीच तर वाणी आहे. आप9या ःवdपाला जाणणारेसु4ां �या वेदांना  

िशरोधाय< आहेत. मग आपले काय सांगावे?  

´ÉhÉÉÇ ¤ÉrùÉ ªÉªÉÉ i´É´ÉhÉÉÇ ¤ÉrùÉ ªÉªÉÉ i´É´ÉhÉÉÇ ¤ÉrùÉ ªÉªÉÉ i´É´ÉhÉÉÇ ¤ÉrùÉ ªÉªÉÉ i´É uùÉEÂò ºÉÉ jÉªÉÒ iÉÎSUô®úºªÉVÉ* uùÉEÂò ºÉÉ jÉªÉÒ iÉÎSUô®úºªÉVÉ* uùÉEÂò ºÉÉ jÉªÉÒ iÉÎSUô®úºªÉVÉ* uùÉEÂò ºÉÉ jÉªÉÒ iÉÎSUô®úºªÉVÉ* ´ÉiÉÇiÉä i´Éiº´É°ü{ÉYÉÉä ¤ÉxvÉºiÉä ËEò {ÉÖxÉºiÉªÉÉ**8**´ÉiÉÇiÉä i´Éiº´É°ü{ÉYÉÉä ¤ÉxvÉºiÉä ËEò {ÉÖxÉºiÉªÉÉ**8**´ÉiÉÇiÉä i´Éiº´É°ü{ÉYÉÉä ¤ÉxvÉºiÉä ËEò {ÉÖxÉºiÉªÉÉ**8**´ÉiÉÇiÉä i´Éiº´É°ü{ÉYÉÉä ¤ÉxvÉºiÉä ËEò {ÉÖxÉºiÉªÉÉ**8**  
िशवाय, Rानी पुsष शाप देत नाह)त हे मी जाणतो. आAण मी तर आपला शरणागत आहे. 

मला आतां कोणतेच भय नाह). आपण समथ< आहांत, शा2पताला सोडवणारे आहां. आपण मला शाप 

�ाल हे मुळ)च श�य नाह). मी आतां आपले पाय सोडणार नाह).” मग माऽ द�ूभंूनी �या राजाला 

खरेच मारायला सुsवात केला. तर)ह), “आपणच माझी माउली आहांत. आप9या कृपाछायेत 
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आ9यावर आतां मी माघार) 0फरणार नाह). आईने मार 0दला तर) ती लेकराचे लाड पुरवतेच” असे 

लाघवी बोलून, द�गुdंनी 0कतीह) लोटले, बडवले तर) राजा मन घ]ट कdन वारंवार पायांवर पडंू 

लागला. ६४-८१  

अखेर �याचे अतंःकरण ओळखनू द�ूभंूनी �याला एका अट)वर आौमांत परवानगी 0दली. 

ती अट �हणजे राजाने द�ूभू सांगतील ती सेवा चपूचाप करायची. आपण सेवेत कसलाह) अनमान 

वा कसूर करणार नाह) असे राजाने मा?य केले. लगेच ूभंूनी �याला रोज मानवी कवट)ंतून ताजे 

म� व मांस आणून �ायची आRा केली. राजाने 2वचार केला ’अAखल ॄ~ांडाचा आAण �यांना धारण 

करणाढया वेदऽयीचाह) उpम mया�यापासूनच झाला आहे अशा द�ूभंूना मांस अप<ण करLयाने मला 

पशुयागाचे फळ िमळेल तसेच म�ाप<णाने सोमयागाचे फळ िमळेल. ’ �हणून राजाने अ�यंत ौ4ापूव< 

ती सेवा आरंिभली 
iÉlÉäiÉlÉäiÉlÉäiÉlÉäÊiÉ ºÉÉIÉÉiºÉ {ÉiÉ ºÉÉIÉÉiºÉ {ÉiÉ ºÉÉIÉÉiºÉ {ÉiÉ ºÉÉIÉÉiºÉ {É¶ÉÖºÉÉä̈ É¤ÉÖnÂùvªÉÉ%hb÷ªÉÉäxÉªÉä*ÉÖºÉÉä̈ É¤ÉÖnÂùvªÉÉ%hb÷ªÉÉäxÉªÉä*ÉÖºÉÉä̈ É¤ÉÖnÂùvªÉÉ%hb÷ªÉÉäxÉªÉä*ÉÖºÉÉä̈ É¤ÉÖnÂùvªÉÉ%hb÷ªÉÉäxÉªÉä*        
ªÉlÉä¹]Æõ ºÉÆºEÞòiÉÆ ¯ûSªÉÆ iÉlÉÉnùÉSUôÉºjÉªÉÉäxÉªÉä**ªÉlÉä¹]Æõ ºÉÆºEÞòiÉÆ ¯ûSªÉÆ iÉlÉÉnùÉSUôÉºjÉªÉÉäxÉªÉä**ªÉlÉä¹]Æõ ºÉÆºEÞòiÉÆ ¯ûSªÉÆ iÉlÉÉnùÉSUôÉºjÉªÉÉäxÉªÉä**ªÉlÉä¹]Æõ ºÉÆºEÞòiÉÆ ¯ûSªÉÆ iÉlÉÉnùÉSUôÉºjÉªÉÉäxÉªÉä**    ौीद�चंौीद�चंौीद�चंौीद�चंपू पू पू पू ३३३३::::१७१७१७१७********     

आयुराजाला पुऽूाrीचा वरआयुराजाला पुऽूाrीचा वरआयुराजाला पुऽूाrीचा वरआयुराजाला पुऽूाrीचा वर....    

आAण mयाला यRांतील हवींनीह) तrृ करणे अ�यंत दंकर आहे असा तो परमा�मा ु

आयुराजाने ूीितपूव<क 0दलेले म� व मांस सेवून तrृ झाला. ूस?न होऊन द�गुs �याला महणाले, 

“राजा! तूं बोल9याूमाणे वागलास. मला हवे ते देऊन तrृ केलेस. मी तुzयावर ूस?न आहे. तुला 

हवा तो वर मी देतो.अरे, हे मंदमतीचे लोक माझे ःवdप जाणत नस9याने माzया वागLयाचा 

2वपर)त अथ< लावून मला दोष देतात. ते केवळ ःथलू bEीनेच माzयाकडे पाहतात �हणून फसतात. 

माझे ःवdप *यापक bEीनेच पा0हले तर समजते. माझे अभोNृ�व आAण अिलr�व न समज9याने 

मी यRाचा भोNा आहे एवढेच ल%ांत घेतात. पण मी तर केवळ साA%�वाने पहात असतो. मी 

कांह)ह) भ%ण कर)त नाह) वा भोगत नाह). कम<फळे भोगणाढया जीवाचे मी फN िनYर�छ 

िनर)%णच करतो. ती फळे कडू आहेत कS गोड आहेत या�याशी माझा कांह)च संबंध नसतो.  मीच 

वैQानर (अAgन) होऊन ूाणापानां�या सह अ?नाचे पचन करतो (ूाणापानसमायुNं पचा�य?नं ूाणापानसमायुNं पचा�य?नं ूाणापानसमायुNं पचा�य?नं ूाणापानसमायुNं पचा�य?नं 

चतु2व<धमचतु2व<धमचतु2व<धमचतु2व<धम ्््।्। ।। ।। ।। भ.गीता १५:१४।।।।।।।।) हे खरेच आहे. मीच सवाOचा चालक आहे. मी �या वैQानरा�याह) 

आंत आहे सव< 2वQाूमाणेच तोह) माझेच ःवdप आहे. पण �या�या भुNS�या 0बयेपासून अिलr 

आहे. कारण �या 0बयेचा संक9प, कतृ<�व 0कंवा फल यां�याशीं माझा संबंध नाह).. मी केवळ 

पाहणारा- सा%ी, आहे. असा मी कता< असूनह) अकता< आहे हे जो जाणतो तोच कम<बंधनांतून मुN 

होतो. (कता<कता<कता<कता<ऽऽऽऽ�यकता< यै�यकता< यै�यकता< यै�यकता< यैRा<तो ब@य?ते कम<िभन< ये। Rा<तो ब@य?ते कम<िभन< ये। Rा<तो ब@य?ते कम<िभन< ये। Rा<तो ब@य?ते कम<िभन< ये। 0y.सा. गुsःतुित:८।) ौीमIगवp)तेचे हेच 

ूितपादन आहे. मला कमा<�या फलाची आस2N नस9याने ती कम� मला िचकटत नाह)त असे मला 

जो जाणतो तोसु4ा कमा<�या बंधनांत अडकत नाह). 

न मां कमा<Aण िल�पA?त न मे कम<फले ःपहृा। न मां कमा<Aण िल�पA?त न मे कम<फले ःपहृा। न मां कमा<Aण िल�पA?त न मे कम<फले ःपहृा। न मां कमा<Aण िल�पA?त न मे कम<फले ःपहृा।  

इित मां योऽिभजानाित कम<िभन< स ब@यते।।इित मां योऽिभजानाित कम<िभन< स ब@यते।।इित मां योऽिभजानाित कम<िभन< स ब@यते।।इित मां योऽिभजानाित कम<िभन< स ब@यते।।४४४४:१४१४१४१४।।।।।।।।   ”  ८१-९२. 

या द�ूभंू�या बोलLयाने आयुराजा आनंदाने हरखनू बोलला, “आप9या ूसादानेच मी प2वऽ 

झालो आहे. आपणच देवािधदेव भगवान 2वंणु आहांत. आ�हांला वर देऊन आमचे मनोवाA�छत 

पुरवा. देवा, मी पुऽह)न आहे. मला देव आAण 2पतरांचा भN असलेला सुपुऽ हवा आहे. स?मागा<वर 

चालणारा, देवाॄा~णांचा आदर करणारा, सव<R आAण पूmय असा पुऽ मला �ा. माzया %ाऽकुळाला 

साजेल असा शूर, वीर, रणमद< यो4ा तो असावा. पण अनाथांचा नाथ, द)नांचा कैवार), ?यायी आAण 
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कत<*यद%, दरदशM राजाू ह) तो *हावा. मांडिलकांना नम2वणारा यु4पट तर)ह) धम<िन(ु , दानशूर, यR 

करणारा आAण शरणागतांना अभय देणारा असा पुऽ मला हवा. तो ूजेचे 2पतवृत पालन करणारा ्

असावा तसेच ूजेलाह) 2ूय असावा. व0डलांचा, गुdंचा आAण अितथींचा स?मान करणारा असावा. 

�याचे यशोगान वीरांनीसु4ां गावे आAण सव< स�य जनांत �याची ूित(ा असावी. ”  

®úÉVÉÉ%%½þ {ÉÖjÉÆ ºÉ´ÉÇYÉÆ näù´É®úÉVÉÉ%%½þ {ÉÖjÉÆ ºÉ´ÉÇYÉÆ näù´É®úÉVÉÉ%%½þ {ÉÖjÉÆ ºÉ´ÉÇYÉÆ näù´É®úÉVÉÉ%%½þ {ÉÖjÉÆ ºÉ´ÉÇYÉÆ näù´ÉÊ´É|É{É®Æú |É¦ÉÖ̈ ÉÂ* ´É|É{É®Æú |É¦ÉÖ̈ ÉÂ* ´É|É{É®Æú |É¦ÉÖ̈ ÉÂ* ´É|É{É®Æú |É¦ÉÖ̈ ÉÂ* ºÉÖ®úÉºÉÖ®èú®ú|ÉVÉäªÉÆ EòË´É nùIÉÆ |ÉVÉÉ{ÉºÉÖ®úÉºÉÖ®èú®ú|ÉVÉäªÉÆ EòË´É nùIÉÆ |ÉVÉÉ{ÉºÉÖ®úÉºÉÖ®èú®ú|ÉVÉäªÉÆ EòË´É nùIÉÆ |ÉVÉÉ{ÉºÉÖ®úÉºÉÖ®èú®ú|ÉVÉäªÉÆ EòË´É nùIÉÆ |ÉVÉÉ{ÉÊiÉ¨ÉÂ**12**iÉ¨ÉÂ**12**iÉ¨ÉÂ**12**iÉ¨ÉÂ**12**     
{ÉÚVªÉÆ {ÉÚVªÉÆ {ÉÚVªÉÆ {ÉÚVªÉÆ ¶ÉÚ®Æú ®úhÉGÚò®Æú ÉÚ®Æú ®úhÉGÚò®Æú ÉÚ®Æú ®úhÉGÚò®Æú ÉÚ®Æú ®úhÉGÚò®Æú ¶É®úhÉÉMÉiÉ´ÉiºÉ±É¨ÉÂ* É®úhÉÉMÉiÉ´ÉiºÉ±É¨ÉÂ* É®úhÉÉMÉiÉ´ÉiºÉ±É¨ÉÂ* É®úhÉÉMÉiÉ´ÉiºÉ±É¨ÉÂ* vÉÉÌ¨ÉEÆò näùvÉÉÌ¨ÉEÆò näùvÉÉÌ¨ÉEÆò näùvÉÉÌ¨ÉEÆò näùÊ½þ ½þ ½þ ½þ ¦ÉÉäHòÉ®Æú ªÉV´ÉÉxÉÆ SÉ ¤É½Öþ|Énù¨ÉÂ**13**¦ÉÉäHòÉ®Æú ªÉV´ÉÉxÉÆ SÉ ¤É½Öþ|Énù¨ÉÂ**13**¦ÉÉäHòÉ®Æú ªÉV´ÉÉxÉÆ SÉ ¤É½Öþ|Énù¨ÉÂ**13**¦ÉÉäHòÉ®Æú ªÉV´ÉÉxÉÆ SÉ ¤É½Öþ|Énù¨ÉÂ**13**     
Ê{ÉiÉÞMÉÖ́ ÉÇ{ÉiÉÞMÉÖ́ ÉÇ{ÉiÉÞMÉÖ́ ÉÇ{ÉiÉÞMÉÖ́ ÉÇÊiÉiÉiÉiÉÊlÉlÉlÉlÉ¶±ÉÉPªÉÆ vÉxªÉÆ ºªÉÉÆ ªÉäxÉ {ÉÚ́ ÉÇVÉè&* ±ÉÉPªÉÆ vÉxªÉÆ ºªÉÉÆ ªÉäxÉ {ÉÚ́ ÉÇVÉè&* ±ÉÉPªÉÆ vÉxªÉÆ ºªÉÉÆ ªÉäxÉ {ÉÚ́ ÉÇVÉè&* ±ÉÉPªÉÆ vÉxªÉÆ ºªÉÉÆ ªÉäxÉ {ÉÚ́ ÉÇVÉè&* |É¦ÉÖ& |ÉÉ½þ iÉlÉè́ ÉÉºiÉÖ {ÉÖjÉÉä ´Éè¹hÉ´É =kÉ¨É&**14**|É¦ÉÖ& |ÉÉ½þ iÉlÉè́ ÉÉºiÉÖ {ÉÖjÉÉä ´Éè¹hÉ´É =kÉ¨É&**14**|É¦ÉÖ& |ÉÉ½þ iÉlÉè́ ÉÉºiÉÖ {ÉÖjÉÉä ´Éè¹hÉ´É =kÉ¨É&**14**|É¦ÉÖ& |ÉÉ½þ iÉlÉè́ ÉÉºiÉÖ {ÉÖjÉÉä ´Éè¹hÉ´É =kÉ¨É&**14** 
असे �या उव<शीपुऽ आयूचे बोलणे ऐकून द�ूभू �हणाले, “ हे तुझे मागणे 0कती दल<भ आहेु ! 

पण तुझे मन मोडवत नाह) कारण तू माझा भN आहेस. आAण मी तुला वर देLयाचे मा?यह) केले 

आहे. ते*हां तुला तसा वर मी देतो. पण आयुराजा! हा संसार खरोखरच ःव�नवत नािशवंत आहे् . हे 

पुऽा0दसुख शाQत थोडेच आहे? सव< कांह) कालवश होणारेच आहे. तर) माzया मायेने भुलून तू नQर 

पुऽसुखाचा वर मागतो आहेस? आतां तू मािगतली असतीस तर तुला मुNSह) िमळाली असती! माझी 

कृपा संपादन के9यावरह) तुला नQर पुऽ मागLयाची बु24 झाली याचा अथ< अजून Rानाला ूितबंध 

आहे. असो ह) सकाम भNSसु4ा पूव<पुLयाईवांचनू घडत नाह). कालांतराने सकाम भNाचीह) िच�शु24 

होत जाऊन तो अतंीं मो%ाचा अिधकार) होतो. यासाठBंच गीतेत (७:१६-१८) आत<, AजRासु, अथा<थM 

आAण Rानी हे चारह) ूकारचे भN उदार �हणजे ौ(ेच आहेत असे �हटले आहे.सकाळ) िशजवलेले 

अ?न राऽीपयOत नासून जाते. अशा अ?ना�या रसाने पोसलेला देह कसा कायम राह)ल? हा रोजचा 

अनुभव असूनह) लोक मोहांत पडतातच. माझीच ह) माया माzया कृपेवांचनू दर होणार नाह)ू . ” असे 

बोलून द�ूभंूनी मनाशी ‘राजाचा यांत काय बरे दोष?’ असा 2वचार केला आAण राजाला �हणाले, 

“तुला हवा तसा सव<मा?य आAण 2वJयात पुऽ तुला होईल!”  मग �या�या हातांत �यांनी एक फळ 

टाकले आAण “ हे तुzया प�ीला खायला दे” असे �हणून �याला िनरोप 0दला. राजाने �यांना साEांग 

नमःकार केला आAण �यांची आRा घेऊन आप9या गांवी िनघून गेला. इथे नमःकारंत सात अगe 

आAण आठवे मन आहे .िशर, नेऽ, मुख, छाती, हात, गुडघे आAण पाय ह) सात अगें भूमीला 

टेकवतांना �यांत मनाचा समावेश केला कS साEांग (स+अE+अगं) नमःकार होतो. 
 

.    

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यां�या ौीद�माहा��य मंथाचा एकुणचािळसावा अ@याय इथे पूण< 

झाला. तो ौीगुsचरणी सम2प<त असो. 
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अ�याय अ�याय अ�याय अ�याय ४०४०४०४०    वावावावा.... 
®úÉVÉÉ ®úÉVÉÉ ®úÉVÉÉ ®úÉVÉÉ Ênù´ªÉ ¡ò³ý näù ®úÉhÉÒ±ÉÉ* nù´ªÉ ¡ò³ý näù ®úÉhÉÒ±ÉÉ* nù´ªÉ ¡ò³ý näù ®úÉhÉÒ±ÉÉ* nù´ªÉ ¡ò³ý näù ®úÉhÉÒ±ÉÉ* ÊiÉ±ÉÉ MÉ¦ÉÇ ®úÉiÉ±ÉÉ MÉ¦ÉÇ ®úÉiÉ±ÉÉ MÉ¦ÉÇ ®úÉiÉ±ÉÉ MÉ¦ÉÇ ®úÉÊ½þ±ÉÉ½þ±ÉÉ½þ±ÉÉ½þ±ÉÉ*  *  *  *  ÊiÉhÉå º´É{xÉÓ näù´É {ÉÉiÉhÉå º´É{xÉÓ näù´É {ÉÉiÉhÉå º´É{xÉÓ näù´É {ÉÉiÉhÉå º´É{xÉÓ näù´É {ÉÉÊ½þ±ÉÉ½þ±ÉÉ½þ±ÉÉ½þ±ÉÉ* * * * ¶ÉÉèÉÉèÉÉèÉÉèxÉEåò EòxÉEåò EòxÉEåò EòxÉEåò EòÊlÉ±ÉÉ iÉnùlÉ±ÉÉ iÉnùlÉ±ÉÉ iÉnùlÉ±ÉÉ iÉnùÊ¦É¦É¦É¦É|ÉÉªÉ**82**  |ÉÉªÉ**82**  |ÉÉªÉ**82**  |ÉÉªÉ**82**      
¨É½þÉ´ÉÒªÉÇ ½ÖÆþb÷ÉºÉÖ®ú* MÉ¦ÉÉÇ ¨ÉÉ®úÉªÉÉ ½þÉä ºÉÉnù®ú* n¨É½þÉ´ÉÒªÉÇ ½ÖÆþb÷ÉºÉÖ®ú* MÉ¦ÉÉÇ ¨ÉÉ®úÉªÉÉ ½þÉä ºÉÉnù®ú* n¨É½þÉ´ÉÒªÉÇ ½ÖÆþb÷ÉºÉÖ®ú* MÉ¦ÉÉÇ ¨ÉÉ®úÉªÉÉ ½þÉä ºÉÉnù®ú* n¨É½þÉ´ÉÒªÉÇ ½ÖÆþb÷ÉºÉÖ®ú* MÉ¦ÉÉÇ ¨ÉÉ®úÉªÉÉ ½þÉä ºÉÉnù®ú* nùkÉ|ÉºÉÉnåù VÉx¨É±ÉÉ EÖò¨ÉÉ®ú* ½þÉ |ÉEòÉ®ú SÉÉùkÉ|ÉºÉÉnåù VÉx¨É±ÉÉ EÖò¨ÉÉ®ú* ½þÉ |ÉEòÉ®ú SÉÉùkÉ|ÉºÉÉnåù VÉx¨É±ÉÉ EÖò¨ÉÉ®ú* ½þÉ |ÉEòÉ®ú SÉÉùkÉ|ÉºÉÉnåù VÉx¨É±ÉÉ EÖò¨ÉÉ®ú* ½þÉ |ÉEòÉ®ú SÉÉÊ³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**83** ³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**83** ³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**83** ³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**83**     

सकाम भ��ची थोरवीसकाम भ��ची थोरवीसकाम भ��ची थोरवीसकाम भ��ची थोरवी....    
वेदधमा� मुिन स��छंयाला सांगतात, “याूमाणे पुऽूा*ीचा वर िमळवून आयुराजा घर0 परतला. 

द0पका, एव2या 3ानी राजालासु4ां सा5ात द6ूभंूचा ूसाद होऊन् ह0 पुऽापलीकडे कांह0 माग;याची बु=4 

झाली नाह0. भगवान द6ाऽेयांनीह0 ‘हा अथा�थ? भ� आहे’ असा =वचार क@न Aया�या इ�छेनुसार वर 

Cदला. आत� Cकंवा अथा�थ? भ��ने जर0 कुणी भगवंताकडे गेला तर0 बमाबमाने तीच भ�� बमशः परा – 

3ानो6र, भ��त पGरणत होते. आपHया इ�Iसता�या ूा*ीसाठK वा संकटपGरहारासाठK कां असेना, इतर 

5ुि देवतांची उपासना न करतां जो परेOराचीच आराधना करतो तो उशीरां कां होईना मु��चा अिधकार0 

होतोच. इतर 5ुि देवतांची उपासना करणाऱा जRममरण@पी संसारा�या चबांतून सुटत नाह0. आपण हे 

ूा* केले असा अहंकार आ�ण =वषयाकडची ओढ वाढतच जाते. गांठKला तशीच मोठK पु;याई असली 

तरच भगवंताची सकाम भ�� घडते. Aयाच भ���या ूभावाने तो भ� उ6रो6र िनGर�छ होत जातो.  

Vाच िस4ांताचे अिधक ःपXीकरण ौीःवामी महाराजांनी CZसाहॐी�या ९]या अ�यायांत केले आहे. ते 

^हणतात, “अशा अलौCकक, लोकांना सुखकारक लीला भगवान भ���या ूसारासाठK करतात. या ना Aया 

ूकारे लोकांनी आपHयाला भजावे हाच Aयांचा हेतु असतो. उपकार करणाढया=वषयी मानवांची ःवाभा=वक 

कृत3ता ल5ांत घेऊन ते या लीला करतात. Vा योगc लोक भगवंता�या पायीं शरण जातात. या 

भजनानेच Aयां�या िच6ांतील कामबोधाCदक दोषांचे पGरमाज�न होते. िच6शु40 झाली क� तेच सकाम भ� 

मुमु5ु होतात. मग वैराeय उAपRन होऊन भगवंता�या �यानाचा ते अfयास करतात. Vा उपासनेनेच 

Aयांना सg@ंचा महाूसाद लाु भतो. सg@ंनी उपदेिशलेHया महावाhयानेच अतंी Aयांना ु (जीव-

परमाA^यां�या) ऐhयाचे 3ान होते. Aयाने अ=वmेचा नाश होऊन Aया आAमःव@पांत असलेHया शाOत 

शांतीचे ते अिधकार0 होतात.” (CZ.सा. ९:४९-५३) 
<Çoù¶ªÉÉä%±ÉÉèÊEòEòÉ ±ÉÒ±ÉÉ& EÞòiÉÉ ¦ÉÊHòÊ´ÉÊvÉiºÉªÉÉ* ¦ÉVÉäªÉÖ¨ÉÉÈ EòlÉ¨ÉÊ{É ±ÉÉäEòÉ <iªÉÉ¶ÉªÉÉä%ºªÉ iÉÖ ** 
±ÉÉäEäò  |ÉiªÉÖ{ÉEòÉÊ®úi´ÉÆ  ºÉ¨ÉÒIªÉ  ¦ÉMÉ´ÉÉÎx´É¦ÉÖ&* ±ÉÉèÊEòEòÉxÉxnùVÉxÉEòÉÆ  SÉ¨ÉiEÞòÊiÉÊ¨É½þÉEò®úÉäiÉÂ ** 
½äþiÉÖxÉÉxÉäxÉ iÉ±±ÉÉäEòÉ ¦ÉVÉÎxiÉ ¦ÉMÉ´Éi{Énù¨ÉÂ* ¦ÉVÉxÉÉnäù´É  ½äþiÉÖxÉÉxÉäxÉ iÉ±±ÉÉäEòÉ ¦ÉVÉÎxiÉ ¦ÉMÉ´Éi{Énù¨ÉÂ* ¦ÉVÉxÉÉnäù´É  ½äþiÉÖxÉÉxÉäxÉ iÉ±±ÉÉäEòÉ ¦ÉVÉÎxiÉ ¦ÉMÉ´Éi{Énù¨ÉÂ* ¦ÉVÉxÉÉnäù´É  ½äþiÉÖxÉÉxÉäxÉ iÉ±±ÉÉäEòÉ ¦ÉVÉÎxiÉ ¦ÉMÉ´Éi{Énù¨ÉÂ* ¦ÉVÉxÉÉnäù´É  ÊxÉvÉÚÇiÉxÉvÉÚÇiÉxÉvÉÚÇiÉxÉvÉÚÇiÉ----¨É±ÉÉ  ªÉÉÎxi¨É±ÉÉ  ªÉÉÎxi¨É±ÉÉ  ªÉÉÎxi¨É±ÉÉ  ªÉÉÎxiÉ  ¨ÉÖ̈ ÉÖIÉÖiÉÉ¨ÉÂ  **É  ¨ÉÖ̈ ÉÖIÉÖiÉÉ¨ÉÂ  **É  ¨ÉÖ̈ ÉÖIÉÖiÉÉ¨ÉÂ  **É  ¨ÉÖ̈ ÉÖIÉÖiÉÉ¨ÉÂ  **    
iÉiÉÉä%¦ªÉÉºÉÉSSÉ ´Éè®úÉMªÉÉkÉÆ vªÉÉªÉxiÉ ={ÉÉºÉiÉä * ¨É½þÉ|ÉºÉÉnùÉä%xÉäxÉè́ É   ±É¦ÉxiÉä    ºÉnÂùMÉÖ®úÉäxÉÇiÉÉ& **iÉiÉÉä%¦ªÉÉºÉÉSSÉ ´Éè®úÉMªÉÉkÉÆ vªÉÉªÉxiÉ ={ÉÉºÉiÉä * ¨É½þÉ|ÉºÉÉnùÉä%xÉäxÉè́ É   ±É¦ÉxiÉä    ºÉnÂùMÉÖ®úÉäxÉÇiÉÉ& **iÉiÉÉä%¦ªÉÉºÉÉSSÉ ´Éè®úÉMªÉÉkÉÆ vªÉÉªÉxiÉ ={ÉÉºÉiÉä * ¨É½þÉ|ÉºÉÉnùÉä%xÉäxÉè́ É   ±É¦ÉxiÉä    ºÉnÂùMÉÖ®úÉäxÉÇiÉÉ& **iÉiÉÉä%¦ªÉÉºÉÉSSÉ ´Éè®úÉMªÉÉkÉÆ vªÉÉªÉxiÉ ={ÉÉºÉiÉä * ¨É½þÉ|ÉºÉÉnùÉä%xÉäxÉè́ É   ±É¦ÉxiÉä    ºÉnÂùMÉÖ®úÉäxÉÇiÉÉ& **    
BäCªÉYÉÉxÉÆ iÉnùÉ ±É¤v´ÉÉ ¨É½þÉ´ÉÉCªÉäxÉ SÉÉi¨ÉxÉÉä&* BäCªÉYÉÉxÉÆ iÉnùÉ ±É¤v´ÉÉ ¨É½þÉ´ÉÉCªÉäxÉ SÉÉi¨ÉxÉÉä&* BäCªÉYÉÉxÉÆ iÉnùÉ ±É¤v´ÉÉ ¨É½þÉ´ÉÉCªÉäxÉ SÉÉi¨ÉxÉÉä&* BäCªÉYÉÉxÉÆ iÉnùÉ ±É¤v´ÉÉ ¨É½þÉ´ÉÉCªÉäxÉ SÉÉi¨ÉxÉÉä&* ¶ÉÉÏxiÉ ÉÉÏxiÉ ÉÉÏxiÉ ÉÉÏxiÉ Ê´É´É´É´ÉÊxÉxÉxÉxÉÊ½þiÉÉ½þiÉÉ½þiÉÉ½þiÉÉÊ´ÉtÉºiÉiºÉÆºlÉÉÆ ªÉÉÎxiÉ iÉä wÉÖ́ ÉÉ¨ÉÂ **´ÉtÉºiÉiºÉÆºlÉÉÆ ªÉÉÎxiÉ iÉä wÉÖ́ ÉÉ¨ÉÂ **´ÉtÉºiÉiºÉÆºlÉÉÆ ªÉÉÎxiÉ iÉä wÉÖ́ ÉÉ¨ÉÂ **´ÉtÉºiÉiºÉÆºlÉÉÆ ªÉÉÎxiÉ iÉä wÉÖ́ ÉÉ¨ÉÂ **    १-६. 
आयुराजाने घर0 येऊन आपHया =ूय पqीस हे शुभ वत�मान सांगून ते फळ ितला खा;यास Cदले 

आ�ण ^हणाला, “सव� देवांचा ूमुख असणारा, पु;यवान लोकांना सुमख (ूसRन) आ�ण आपHया 

भ�ांसाठK सदैव उRमुख असणाढया द6ूभंूनी हे फळ Cदले आहे. आतां िचतंा सोड. हे फळ तूं खाHलेस 

क� तुला पुऽ होईल आ�ण आपण इह-परलोक� सुखी होऊं. आपHया कुळाची अिभव=ृ4 होईल.” राणीने 

आनंदाने ते फल खाHले. Aयानंतर ऋतुःनात अवःथेत योeय काळ0 =विधवत ती आयुराजाशी रत झाली. 

                                                 
११११ Email ID: Vasudeo@gmail.com    
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Aया समागमा�या फलःव@प ितने लगेच गभ� धारण केला. रितसुखाने सुखावून ती झuपली असतांना 

ितला ःवIनांत एका चतुभु�ज महापुvषाचे दश�न झाले. हातांत कंकणे, भुजांवर केयूर, गwयांत मोAयाचे 

हार, कांनांत कंुडले आ�ण Oेत वxे धारण केलेला तो Cद]य पुvष आपHया तेजाने Cदशा उजळन टाक�त ू

होता. Aया�या भ�ांनाच Cदसणारे Aयाचे �ःमत मनाला मोहवीत होते. Aया�या िशरावर रqा-माणकांनी 

मढ=वलेHया अग�णत शेषा�या फणाचे छऽ होते. ूसRनतेने हंसत Aयाने ित�या हातांत अमोल मोती Cदले 

आ�ण हातातHया शंखाने ित�यावर दधाचा अिभषेक केलाु . ते ःवIन पाहन ितला परमानंद झाला परम ू
आyय�ह0 झाले आ�ण ती एकदम जागी झाली. जागी झाHयावरह0 ितला ते ःवIन ःपX आठवत होते तर0 

ते Cदसेनासे झाHयाची खतंह0 मनांत होती. ती =वचार क@ं लागली, ‘ हे जे मी पाCहले ते परमेOराचेच 

दश�न झाले का? ते असे एकाएक� नाह0से कां झाले? माझे कुठले पाप आडवे आले zयामुळे =वषयापासून 

परा{ुख होऊन zयाचे भजन केले तो देव असा दरावलाु ? Aया शेषशायी भगवंताने एव2या ूसRनपणे 

आ�ण ूेमभराने ःवIनांत दश�न Cदले! मग तो असा अचानक गु* कां झाला? ’ अशा =वचाराने राणी 

इंदमती आतुरतेने इकडु -ितकडे पाहं लागलीू . पण ते @प |Xीस न पडHयाने डोळे झांकुन ते मधरुतम @प 

मनांत आणून Aया आनंदाचा पुनःूAयय घेऊं लागली. हा द6ूभंूचाच ूसाद असा िनyय क@न ितने 

आपHयाला झालेले ःवIनदश�न पतीला सांिगतले. झuपेतून उठHयाबरोबर ते नाह0से झाले हेह0 सांिगतले. 

राजाला खपू आनंद वाटला. हे फारच चांगले आ�ण सूचक ःवIन आहे असे वाटन Aयाने राणीला परत न ू

झuप;यास सांगतले. कारण पहांटे�या वेळ0 पडलेली शुभ ःवIनc परत झuपHयास फळत नाह0त. अशा वेळ0 

िनिेचा मोह केला तर फसगत होते. इंदमतीह0 Aया�या आ3ेूमाणे झालेHया ःवIनाचे �यान कर0त बसून ु

पाCहली. अvणोदय होतांच उभयतांनी ःनानाCदक ूातःकाळची कम} केली आ�ण शौनक मुनींना इंदमती�या ु

ःवIनाचा अथ� =वचार;यासाठK बोलावणे केले. ७-३१. 

शौनक ऋषींकडन ःवIनाचे ःपXीकरणशौनक ऋषींकडन ःवIनाचे ःपXीकरणशौनक ऋषींकडन ःवIनाचे ःपXीकरणशौनक ऋषींकडन ःवIनाचे ःपXीकरणूूूू . 
शौनक मुनींना राजाने हे इंदमतीला पडलेले सुमंगल ःवIन िनवेदन केलेु . Aयावर ऋ=ष ूसRन 

झाले. ^हणाले, “तूं भाeयवान आहेस. हे तु�या राणीला झालेले ःवIन अAयंत शुभसूचक आहे. ौीद6ांनी 

CदलेHया फळा�या ूभावाने तु�या राणीने गभ� धारण केला आहे. तु�या ूयqांना यश आले आहे. हा गभ�  

Cदhपालां�या अशंांनी यु� असHयाने चबवत? सॆाट होईल. तो महान तेजःवी, =वंणुभ�, धम�िन�, वेद3 

आ�ण सोमवंशाला भूषणाःपद असेल. Aयाची ऽलैोhयांत सुक�ित� होईल. द0नांचे पालन आ�ण सzजनांचे 

र5ण क@न हा हंडासुराचा वध कर0लु . देवांचा पुढार0 अ�eन याचे सव� Cदशांनी र5ण करो आ�ण वvण 

ूसूतीपय�त याचे मAृयू�या पाशांपासून संर5ण करो.” असा आशीवा�द देऊन आ�ण राजाने केलेHया 

सAकाराचा ःवीकार क@न शौनक मुिन ःवःथानी परतले. ३२-४० 

हे शौनक ऋषींचे भाCकत ःवगा�तHया देवांनी ऐकले आ�ण Aया राजदंपतीवर पुंपवXृी केली. 

ःवगा�त हुंडासुराचा शऽ ूप�ृवीवर जRमाला आHयाचा मोठाच उAसव झाला. नेमhया Vाच वेळ0 हुंडासुराची 

संुदर कRया नंदनवनांत आली होती ितने ते व6ृ ऐकले. आयुराजा zया वेळ0 सVाि0वर द6सेवेसाठK गेला 

होता Aयाच वेळ0 हंड नांवाचा असुर प�ृवीवर ु कांचननगर0त जRमला होता. Aयाने सव� भूमंडळावर वच�ःव 

ःथापन केले होते आ�ण देवांनाह0 Aयाचा धाक झाला होता. Aयाने एकदां शुकाची कRया अशोकसंुदर0ला 

(ौीद6पुराणांत Cहला िशवकRया असेह0 ^हटले आहे) बलाAकराने धरले. पण ितने Aयाला �झडका@न, 

“आयुराजा�या पुऽाकडून तुझा नाश होईल” असा शाप Cदला. ितने ितला बंद0वान क@न आपHया 

कारागहृांत ठेवले होते. Aयाची पुऽी नंदनवनांत खेळायला गेलेली असतां ितथे दोन चारण (एक 

ःतुितपाठक देवयोनी) आपसांत बोलत होते. आपले संभाषण हंडासुराची मुलगी ऐकत असेल याची ु
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कHपना Aयांना न]हती. ते ^हणाले, “हा हंडासुर िन�yंतपणे गाफ�ल असतांना देवां�या र5णासाठKु  

Aया�या मAृयूची योजना झाली असे खाऽीने वाटते. आयूचा मुलगा नhक�च Aयाला मा@न टाकणार. 

िनंकाळजी, मदांध, काय� आ�ण अकाय� न जाणणारा तसेच गाय आ�ण ॄा�ण यांना ऽास देणाढयाला 

मAृयू लवकरच मासतो. ” हे Aयांचे भाषण ऐकून ती हंडकRया तडक कांचननगर0ला परतली आ�ण ु ितने 

हे वत�मान आपHया =पAया�या कानांवर घातले. ४१-५०. 

हंडासुराचा ूयqवादहंडासुराचा ूयqवादहंडासुराचा ूयqवादहंडासुराचा ूयqवादुुुु ....    
धनुंय आ�ण भाता शxागारांत ठेवून िनवांत बसलेHया हंडासुराला धhकाच बसला आ�ण Aयाला ु

अशोकसंुदर0चा शाप आठवला. Aयाने अ|ँय ःव@पांत इंदमती�या जवळु  येऊन पाहतां Aयाला ितचे ःतन 

पुX झाले असून Aयांची टोकc  काळ0 झाHयाचे Cदसले. Aयाव@न Aयाने ती गरोदर असHयाचे अनुमान केले. 

Cह�या पोटांत वाढणाढया Vा आपHया शऽलूा गभा�तच नX क@न टाकावे असा =वचार Aया�या मनांत 

आला. तेव2यांत ित�या सभuवती वेगाने Cफरणारे झगझगीत सुदश�न चब पाहन Aयाला भयाने कांपरेच ू
भरले. मागे सरकून तो पाहं लागला क�ू , ‘ Cहचे र5ण कोण करते आहे? Cह�या चेहढयावर�या कांतीव@न 

नhक�च Cह�या पोटांत माझा बला2य शऽू आला आहे. Cहला आ6ांच संपवावी.पण हे चब मा�या आड 

येते आहे. आतां कांह0 आपला उपाय चालत नाह0. माझी बु=4 चालेनाशीच झाली आहे मा�या आयुं याची 

दोर0 तुटली क� काय? तर0ह0 आपण जीव वांच=व;याचा ूयq करायलाच हवा.‘ असा =वचार क@न Aया 

दैAयाने राणी इंदमतीला भयानक ःवIन दाख=वलेु . आपण ूसूत होऊन आपHया पोट0ं डोके नसलेले आ�ण 

पोट फाटलेले असे =विचऽ मूल जRमतःच म@न आले आहे असे ःवIनांत पाहन ती राणी दचकून उठलीू . 

‘मला द6ूभंू�या वराने गभ� राCहला असतां हे असे दःःवIन कां बरे झाले असेलु ? ’  असा =वचार कर0त 

ती द6गु@ंचे ःमरण क@ं लागली. सकाळ0 उठन ःनानाCद उरकून ितने सूय�नारायणाची ूाथ�ना केलीू . 

“ देवा ौीसूया�, सव�ू काशका, भयनाशना, Cदवाकरा, सुरौ�ेा, =ऽमूत}!  मा�या दःःवIनाचे िनवारण क@न ते ु

सुःवIन कर. (¦ÉÉä näù´É ºÉ¦ÉÉä näù´É ºÉ¦ÉÉä näù´É ºÉ¦ÉÉä näù´É ºÉÊ´ÉiÉÌ´É´ÉiÉÌ´É´ÉiÉÌ´É´ÉiÉÌ´É·ÉÆ nÖùÉÆ nÖùÉÆ nÖùÉÆ nÖùÊ®úiÉÆ ¨Éä {É®úÉºÉÖ́ É*®úiÉÆ ¨Éä {É®úÉºÉÖ́ É*®úiÉÆ ¨Éä {É®úÉºÉÖ́ É*®úiÉÆ ¨Éä {É®úÉºÉÖ́ É*    {É®úÉ{É®úÉ{É®úÉ{É®úÉºÉÖºÉÖºÉÖºÉÖ´É SÉ nÖù&º´É´É SÉ nÖù&º´É´É SÉ nÖù&º´É´É SÉ nÖù&º´É{xªÉÆ ¦ÉpÆù ªÉkÉx¨É +ÉºÉÖ́ É**{xªÉÆ ¦ÉpÆù ªÉkÉx¨É +ÉºÉÖ́ É**{xªÉÆ ¦ÉpÆù ªÉkÉx¨É +ÉºÉÖ́ É**{xªÉÆ ¦ÉpÆù ªÉkÉx¨É +ÉºÉÖ́ É**    ौीद6पुराण    
६:१:39********) मा�या मनाला ूसRनता येऊं दे. योगीOर द6ांनी Cदलेले फळ �ःथर होऊन सुखाने जRमंू दे 

आ�ण आमचा वंश वाढं देू . तूं जगाचा =पता (स=वता) आहेस आ�ण आनंददाता आहेस.” अशा ूकारे 

सूया�ला नमःकार क@न ती ःवःथ झाली. वर0ल ौीद6पुराणांतला �ोक, ‘ Ê´É·ÉÉÊxÉ  näù´É  ºÉÊ´ÉiÉÖnÖÇùÊ®úiÉÉÊxÉ  

{É®úÉºÉÖ́ É*  ªÉnÂù¦ÉpÆù  iÉx¨É  +ÉºÉÖ́ É’ या वैCदक मंऽाचा अनुवाद आहे. Vाचा दःःवIननाशासाठK मंऽासारखा ु

उपयोग होतो असा ौीःवामीमहाराजांचा अिभूाय Cदसतो. 

आपHयाभuवती Cफरणारे ते अeनीसमान लखलखीत सुदश�न ितला Cदसत न]हते. पण Aया 

दैAयाला Aयाचा धाक होता. ^हणून Aयाने हा ित�या गभा�ला पाड;याचा हा मायावी खटाटोप केला. पण 

तोह0 ]यथ�च झाला. मुनींनाच �यानग^य असणारा तो द6च ःवतः र5णकता� असHयावर Aयाला हािन 

पuचव;याला सव� भूमंडळांत कोण समथ� आहे? आनंदःव@पाचे िनधान असणाढया द6ाला ठक=वणार0 

माया =वOांत कुठे तर0 असेल काय? Aयामुळे Aया हुंडासुराचे सव� ूयq =वफळच झाले आ�ण इंदमती ु

राणीचा गभ� सुख@प वाढला. हंडासुर माऽ आपHयाला अनुकूल वेळेची वाट पहात दबा ध@न बसु ला. ५१-

७८. 

राजाने वेद3 ॄा�णांना बोलावून योeय वेळ0 पंुसवन, अनवलोभन, सीमंतोRनयन इAयाCद संःकार 

=विधवत केले् . कुळा�या अिभव4ृ0साठK ॄा�णाना =वपुल धनाचे दान केले. अशा र0तीने दहा मCहने झाले 

तर0 इंदमती ूसूत झाली नाह0ु . ते]हां राजाला िचतंा वाटं ू लागली. हे =व�न िनवार;यासाठK Aयांने 
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ॄा�णां�या सHHयाने अ�Oनीकुमारां�या मंऽाने पाणी अिभमंऽनू  ते पाणी राणीला पाजले. ते पाणी 

पीतांच राणी =वनासायास ूसूत झाली आ�ण बाळ जRमाला आले,  

हा मंऽ ह0 गभा��या वतीने केलेली ूाथ�ना आहे. दॐौ दॐौ दॐौ दॐौ हे अ�Oनीकुमारानो अदः वचः शणुृतं अदः वचः शणुृतं अदः वचः शणुृतं अदः वचः शणुृतं ह0 

माझी ूाथ�ना ऐका च च च च आ�ण भीतं नाथमानंभीतं नाथमानंभीतं नाथमानंभीतं नाथमानं    भयाने तुमची याचना करणाढया स*विी ं स*विी ं स*विी ं स*विी ं स*धातूंनी 

वे=XलेHया दशमाःयं ऋ=षं दशमाःयं ऋ=षं दशमाःयं ऋ=षं दशमाःयं ऋ=षं दहा मCहने पूण� झालेHया गभा�ची यथासुख ंमु�चतमयथासुख ंमु�चतमयथासुख ंमु�चतमयथासुख ंमु�चतम ््् ्   सुखपूव�क सुटका करा।।।।    

(मूळ वैCदक मंऽ    ----    ¸ÉÖiÉÆ ¨Éä +Ê·Éनौनौनौनौ ½þ´ÉÆ ºÉ{iÉ´ÉËwÉ SÉ ¨ÉÖ\SÉiÉ¨ÉÂ* ¦ÉÒiÉÉªÉ    xÉÉvÉ¨ÉÉxÉÉªÉ @ñषषषषªÉä ºÉ{iÉ´ÉwÉªÉä) वैCदक 

मंऽाचे अनु�ान ॄा�णेतरांना करतां येत नाह0. AयासाठK ौीमहाराजांनी खालील मंऽ सवा�साठK सांिगतला 

आहे. 

ौतुं हवं मेऽ�Oनौ िाक स*विी ंच मु�चतम।ौतुं हवं मेऽ�Oनौ िाक स*विी ंच मु�चतम।ौतुं हवं मेऽ�Oनौ िाक स*विी ंच मु�चतम।ौतुं हवं मेऽ�Oनौ िाक स*विी ंच मु�चतम।् ्् ्् ्् ्  

नाथमानम=ृषं भीनाथमानम=ृषं भीनाथमानम=ृषं भीनाथमानम=ृषं भीतं दशमाःयं यथासुखम।।तं दशमाःयं यथासुखम।।तं दशमाःयं यथासुखम।।तं दशमाःयं यथासुखम।।्् ््      

Vा मंऽा�या बारा आवत�नांनी पाणी अिभमंऽनू ते अडवलेHया xीस Cदले असतां सुखाने ूसूित 

होते. ७९-८५. 

नहषाचा जRमनहषाचा जRमनहषाचा जRमनहषाचा जRमुुुु . . . .  
जRमतः Aया बाळाचा Cद]य ूकाश पडला, जणंु काह0 =वOांतले सगळे तेज एकवटन बाळा�या ू

@पाने ूकटले होते. Aया समयीं पांचह0 मु�य मह परमो�चःथानी (वग�6म) होते आ�ण शुभ योगांनी 

गद� केली होती. कोणAयाह0 महाचा अःत न]हता. पुvषो6म द6ाचा तो ूसाद म�य़राऽीं ूकटला होता. 

राऽ असूनह0 Aया बाळा�या तेजाने Cदवे मंदावHयासारखे भासले. राजाला हे व6ृ समजतांच तो आनंदन ू

सूितकागहृांत आला. आकाशांतला सूय�च  भूतलावर यावा अशा Aया तेजःवी बालकाला पाहन आपण सव� ू
ऋणांतून मु� झालो अशी धRयता Aयाला वाटली. मग Aयाने ःनानाCद क@न ॄा�णांना बोलावून 

जातकम� केले. ॄा�णाCदकांस भरपूर धन वाटले. नांद0ौा4 क@न सोRया�या वाट0ने बाळाला मध आ�ण 

तूप पाजले. Aया वेळ0 तेथे zयोितष3 आले आ�ण बाळाची कंुडली मांडून भ=वंय सांगूं लागले. “राजा! 

एवढा ौ�े राजयोग आम�या ऐक;यांतसु4ां. हा प�ृवीचा सॆाट तर होईलच, पण हा ःवगा�वरह0 

आिधपAय गाजवील असे योग आहेत. चिंाला सोळाच कला असतात; हा चौसX कलांचा आ�ण चौदाह0 

=वmांचा जाणता होईल. तीनह0 लोकांत हा ूिस40 पावेल. तुझे मोठेच पूव�पु;य, ^हणून तुला असा 

महावीर, दानशूर आ�ण धम�िन� पुऽ झाला आहे. हा गोरगर0बांचा कैवार0 आ�ण दXाचा वैर0 आहेु . परंतु हा 

बाHयावःथेतच तुम�या शोकाला कारण होईल असे योग आहेत. याची तुलना कोणाशी करावी तेच 

आ^हांला समजत नाह0.” हे Aयांचे भ=वंय ऐकून राजाने Aयांना एक गांवच दान Cदला. Aया भाCकताने 

Aयाला आनंद वाटला; पण भा=व दःखाची िचतंाह0 वाटं लागलीु ू . Aयाचे िनवारण ]हावे ^हणून Aयाने 

ॄा�णांकरवी अनु�ाने कर=वली. आ�ण मनोमन आपHयाला पुऽ@पी ूसाद देणाढया द6ूभंूची ूाथ�ना 

केली. “माझआ सगळा भार द6चरणांवरच. तेच आपले वचन सAय करतील. अनRय भावाने मी Aयांचे 

पाय धरले आहे. आतां वरचेवर काय मागायचे? ‘सवा��या �दयांत मी सामावलेला आहे’ असे Aयांचे 

आOासन आहे. Aया अतंया�मी ूभूला वेगळे कांह0 सांगायची आवँयकता नाह0. कांह0ह0 दखलेु -खपुले क� 

आईकडे जाऊन रडणाढया लcकरासारखी आमची गत आहे. तो भ�वAसल आम�या हांकेला धांवून 

येईलच!”    

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यां�या ौीद6माहाA^य मंथाचा चािळसावा अ�याय इथे पूण� झाला. तो 

ौीगुvचरणी सम=प�त असो. 
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अ�याय अ�याय अ�याय अ�याय ४४४४११११    वावावावा.... 
nùÉxÉ´É ¨ÉÉä½þxÉ PÉÉ±ÉÚxÉ* xÉMÉ®úÓ {ÉÉä®úÉ xÉä>ðxÉ* ¨ÉÉ®úÉªÉÉ näù, iªÉÉSÉå ®úIÉhÉ* +nùÉxÉ´É ¨ÉÉä½þxÉ PÉÉ±ÉÚxÉ* xÉMÉ®úÓ {ÉÉä®úÉ xÉä>ðxÉ* ¨ÉÉ®úÉªÉÉ näù, iªÉÉSÉå ®úIÉhÉ* +nùÉxÉ´É ¨ÉÉä½þxÉ PÉÉ±ÉÚxÉ* xÉMÉ®úÓ {ÉÉä®úÉ xÉä>ðxÉ* ¨ÉÉ®úÉªÉÉ näù, iªÉÉSÉå ®úIÉhÉ* +nùÉxÉ´É ¨ÉÉä½þxÉ PÉÉ±ÉÚxÉ* xÉMÉ®úÓ {ÉÉä®úÉ xÉä>ðxÉ* ¨ÉÉ®úÉªÉÉ näù, iªÉÉSÉå ®úIÉhÉ* +ÊjÉxÉÆnùxÉ EòjÉxÉÆnùxÉ EòjÉxÉÆnùxÉ EòjÉxÉÆnùxÉ EòÊ®ú®ú®ú®úiÉÉ ZÉÉ±ÉÉ**84** iÉÉ ZÉÉ±ÉÉ**84** iÉÉ ZÉÉ±ÉÉ**84** iÉÉ ZÉÉ±ÉÉ**84**     
nùkÉåSÉ ®únùkÉåSÉ ®únùkÉåSÉ ®únùkÉåSÉ ®úÊIÉ±ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ* ´ÉIÉ±ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ* ´ÉIÉ±ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ* ´ÉIÉ±ÉÉ ¨½þhÉÚxÉ* ´ÉÊºÉºÉºÉºÉ¹`öÉSÉå ½þÉiÉÓ ¹`öÉSÉå ½þÉiÉÓ ¹`öÉSÉå ½þÉiÉÓ ¹`öÉSÉå ½þÉiÉÓ Ê¨É¨É¨É¨É³ÚýxÉ* xÉ½Öþ¹ÉÉSÉå ZÉ³ÚýxÉ* xÉ½Öþ¹ÉÉSÉå ZÉ³ÚýxÉ* xÉ½Öþ¹ÉÉSÉå ZÉ³ÚýxÉ* xÉ½Öþ¹ÉÉSÉå ZÉÉ±Éå ®úIÉhÉ* ½åþ BEäòSÉÉÉ±Éå ®úIÉhÉ* ½åþ BEäòSÉÉÉ±Éå ®úIÉhÉ* ½åþ BEäòSÉÉÉ±Éå ®úIÉhÉ* ½åþ BEäòSÉÉÊ³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**85**³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**85**³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**85**³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**85**        
काशीेऽांत संद�पकाला गु� वेदधमा� पुढे सांगतात. “तो बालावःथेतला राजपुऽ पाहनसु&झां ू

हंडासुरा*या छातीत धडक, भरलीु . .या*या तेजाने /दपून जाऊन .याचा चेहरा पांढरा पडून 2व3प झाला. 

हाच मोठा होऊन ता�5यावःथेत आप7याला ठार करणार याची .याला मनोमन खाऽीच पटली. .याला 

लगेच मा3न टाक5यासाठ; तो आतुर झाला. पण मनांत भीतीने घर के7याने .याला कांह� सुचेना. 

न=क,च कुणा तर� समथ� देवाचे याला संरण आहे. >हणून आपला कांह� उपाय चालत नाह� असे पाहन ू
तो 2वचारांत पडला.”  पAृवी, ःवग�लोक, पाताळ यांचा मनाशी शोध घेऊनह� .याला एवढा बिलF कोणी 

/दसेना. मग .याने िनGय केला क, ‘ह� न=क,च मेघँयाम 2वंणु असला पा/हजे. दसढया कोणावरह� ु
माKया मायेचा पLरणाम झालाच असता. तेMहां हा दै.यांचा वैर� 2वंणूच आहे. Oा*याशी लढायला मला 

महामाये*याच चरणांचा आौय केला पा/हजे.’ असा 2वचार क3न अQनपाणी सोडून सूितकागहृा*या 

बाहेरच थांबून .या हंडासुराने महामायेचा धांवा सु3ं केलाु . ‘जगदंबे, महामाये! मी तुझा दास आहे. 

मोRयाच संकटांत सांपडून मी तुझे चरण िचतंीत आहे. तुKया पायां*या सेवेनेच सव� कS दर होतातू . हा 

तुझा अजाण बालक तुला अनQयभावे शरण  आलो आहे. हा माझा शऽ ु जQमाला आला आहे. हा 

बालकावःथेतच माKया हाती लागूं दे. तुझी कृपा झाली तर कुणाचीह� माKयाशी शऽ.ुव कर5याची टाप 

होणार नाह�. मीच सगTयां*या छातीवर नाचेन. मी अQनपाणी सोडून इथे तुKया कृपेची आंस ध3न 

बसलो आहे. माKयावर तुझा कृपाकटा पडला तर मग शऽ ु /कतीह� बलवान असला आVण .याला 

साात 2वंणंूचे साO असले तर� मला पवा� नाह�. सांूत मला इथे या सूितकागहृांत ूवेशह� करतां येत 

नाह�. असा द�नवाणा मी इथे बसून आहे. लवकर माKयावर दया कर. मग मला कुणाचीह� भीित नाह�. 

हे जगQमाते तूं तर साात 2वंणूलाह� िनिावश करतेस् . मगच ूळय होतो. मग इतरांची काय कथा? 

आतां अिधक अतं पाहं नकोसू . तू भZव.सल आहेस. तुला मी म[ आVण मासांचा नैवे[ देईन. आतां 

जर आणखी उशीर केलास तर हे तुझे लेक3 म3न जाईल. तेMहां हे जगदं2बके धांव आVण मला पाव! ’  

आसुर� तपआसुर� तपआसुर� तपआसुर� तप....    
ह� हडासुराची भZ,च आहेु . पण ौीःवामी महाराजा >हणतात ती राजसी भ2Z आहे. स]व, रज 

आVण तम हे ूकृतीचे – मायेचे, मायेपासून झालेले तीन गुण आहेत. हेच देहधार� अ2वनाशी आ.>यालाह� 

बंधनांत टाकतात. .यांपैक, स]वगुण हा िनम�ल, ःव*छ, शु^ असतो. .यापासून सुख >हणजेच आनंद 

आVण _ान >हणजे जाणीव ह� स]वगुणाची लणे आहेत. रजोगुण हा सव� ूवृ̀ ीना कारण आहे. राग 

>हणजे आस2Z आVण तृं णा ह� रजोगुणाची लणे आहेत. तमोगुणाचा उaव अ_ानापासून आहे आVण 

सव� जीवांना तो मोहांत पाडतो. ूमाद, आलःय आVण िनिा ह� तमोगुणाची लणे आहेत. स]वगणुाचे 

ूाधाQय झाले तर तो जीवाला सुखी करतो, रजोगुण वाढला तर कमb करतो आVण तमोगुण _ानाला 

झांकून ूमादाला कारण होतो. स]वगुण जीवा*या उ.कषा�ला, उ^ाराला कारण आहे. रजोगुण .याला 
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संसारांतच /फरवतो आVण तमोगुण .या*या अधोगतीला नेतो. सव� जीवांची ौ^ा .यां*यांत कोण.या 

गुणाचे आिध=य आहे .यानुसार साV.वक, राजस आVण तामस होते. हेच ौ^ेचे शाfीय वगgकरण आहे. 

आप7याला आवडणार� /कंवा आपली ौ^ा आVण इतर ौ^ा अधंौ^ा असे जे वगgकरण सांूत 3ढ होत 

चालले आहे ते तक� दS आहेु . आप7या _ात नसले7या गोSीवर ू.याूमाणे 2वhास ह�च ौ^ेची Mयाiया 

आहे. .यामुळे सव�च ,सवाj*याच ौ^ा आंधTयाच असतात. _ान डोळस असते. Vजथे _ान आहे ितथे 

ौ^ेची आवँयकताच नाह�. Vजथे _ान नाह� ितथेच ौ^ेचे ूयोजन आहे.  

साV]वक ौ^ा परमेhरा*या उपासनेला लावते. ती उपासना सकामह� असली तर� ित*यांत इतरांचा 

घात कर5याची ूवृ̀ ी नसते. राजिसक ौ^ा ह� ःवतःचे सामAय� वाढव5यासाठ;, भोगसाधनां*या 

संमहासाठ; आVण आप7याच देहा*या सुखासाठ; ूवृ̀  करते. यांत दसढयांचा ूसंगी घातह� करायला तो ु
कचरत नाह�. तमोगुणी ौ^ा भूत-ूेता/द दS शZ,ं*या उपासनेने इS 2वषयां*या ूाnीसाठ; आVण ु
इतरां*या घातासाठ;च मुiयतः ूवृ̀  करते. 

राजिसक उपासक आसुर� तप करतो. ते शाfात 2व/हत नसलेले पण घोर असते. 2विशS कामनेने 

व आसZ,ने ःवतः*या शर�राला आVण मनाला अ.यंत कSवून, अतंरा.>यालाह� Vझजवून, दंभ, अहंकार 

आVण बळ यांनी युZ असे जे तप ते आसुर� तप असते.  

अशाf2व/हतं घोरं तoयQते ये तपो जनाः।अशाf2व/हतं घोरं तoयQते ये तपो जनाः।अशाf2व/हतं घोरं तoयQते ये तपो जनाः।अशाf2व/हतं घोरं तoयQते ये तपो जनाः। 

द>भाहंकारसंयुZाः काद>भाहंकारसंयुZाः काद>भाहंकारसंयुZाः काद>भाहंकारसंयुZाः कामरागबलाVQवताः।।मरागबलाVQवताः।।मरागबलाVQवताः।।मरागबलाVQवताः।। 

कष�यQतः शर�रःथ ंभूतमाममचेतसः। कष�यQतः शर�रःथ ंभूतमाममचेतसः। कष�यQतः शर�रःथ ंभूतमाममचेतसः। कष�यQतः शर�रःथ ंभूतमाममचेतसः।  

मां चवैाQतःशर�रःथ ंतान2व&�यासुरिनGयान।।मां चवैाQतःशर�रःथ ंतान2व&�यासुरिनGयान।।मां चवैाQतःशर�रःथ ंतान2व&�यासुरिनGयान।।मां चवैाQतःशर�रःथ ंतान2व&�यासुरिनGयान।।्् ्् भभभभ.गीता १७:५-६।।  

हंडासुराची भ2Z >हणजेच उपासना ह� अशाच ूकारची आहेु . आप7या शऽूचा कशाह� ूकारे घात 

करणे हे .याचे सा�य आहे. महामायेची उपासना ह� .या सा�याचे एक साधन माऽ आहे. अtटाहासाने 

उपासतापास क3न तो ितची आळवणी करतो आहे .यांत ित*या2वषयींची भ2Z कमा व ःवतः*या 

शर�राचा लोङ अिधक आहे. म[-मांसा*या ूलोभनाने तो देवीला वश क3ं पाहतो आहे >हणूनच .याला 

राजसी भ2Z असे ौीःवामी महाराजांनी >हटले आहे. १-१८. 

दS महाचा संचारु . 
.याची 2वनवणी फळाला आली आVण महामायेला .याची दया आली. इंदमती*या अतंःपुरांतील ु

एक दासी बाहेर येऊन बसली. हंडासुराला आनंद वाटलाु . .याने लगेच .या दासी*या शर�रांत ूवेश केला. 

रास, 2पशाचा/द मह मानवी शर�रांत कसा ूवेश करतात .याचा एक संकेत इथे महाराजांनी /दला आहे. 

.या MयZ,ची 2व_िn >हणजे जाणीव तीच .या असुराने खwचनू घेतली आVण आपली श2Z ित*या 

शर�रांत पस3न .या शर�राचा ताबा घेतला. हा एक ूकारचा परकायाूवेशच आहे. Oालाच 2पशाचाचा 

संचार असे >हणतात. ःवःथ मानवी शर�रांत सहजपणे रासा/द मह ूवेश क3ं शकत नाह�त. मल-

मूऽो.सग�, रजोदश�न, इ.याद�नी अशु^ असले7या शर�रांत समंधा/द महांचा संचार हो5याची श=यता 

असते. .यासाठ;च Oा अवःथांतून पाय धणेु, ःनान करणे इ.या/द योxय कमाjनी शु^ता ूाn क3न 

yयावी असे शाf सांगते. 2वशेषतः सं�याकाळ, म�यराऽ इ.या/द वेळ� व िनज�न, ओसाड, ःमशाना/द 

/ठकाणी अशु^ अवःथेत खाणे-2पणे /कंवा /फरणेह� 2पशाचबाधेला अमंऽण दे5यासारखे आहे. १९-२२.       

अशा र�तीने .याने दासी*या शर�राचा आौय क3न गुn 3पाने सगTयांना चकवून तो ूसूितगहृांत 

ूवेश िमळवला. ह� .या देवी महामायेचीच कृपा असे समजून .याने ूःवा2पनी मंऽाचा ूयोग कर5याचे 

ठर2वले. Oा मंऽा*या ूभावाने अगद� _ानी माणसालाह� गाढ झ|प लागते. तो मायावी मंऽ तेथील 
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सवाjवर टाकून .याने ते सव�जण सकाळ होईपयjत िनिावश होतील आVण कुणालाह� बाहेरचे कांह�च भान 

उरणार नाह� अशी Mयवःथा केली. मग .या बाळाला उचलून लगबगीने तो आकाशमागा�ने आप7या घर�ं 

गेला. २३-२८. 

कम�गित अटळ आहे. 
इथे एक शंका साहVजक मनांत येते क,ं साात भगवान द`ाऽेय ~या बाळाचे रण अहोराऽ्  

कर�त आहेत .याचे अपहरण Oा मायावी असुराने कसे केले. द`ूभू सव�_ आहेत, सव�Mयापी आहेत 

आVण सव�श2Zमान आहेत. भZाचे रण हेच .यांचे ॄीद आहे एकवार आपले नाम उ*चारणाढयालाह� ते 

मह.संकटांतून वांचवतात. .यासाठ;च ते अनारत जाग3क असतात. ~यां*या नामःमरणानेह� 

मूळमायासु^ा आपले काय� जे जगत .यासह लय पावते .या*यासमोर Oा आसुर� मायेचा काय पाड् ? .       
ªÉz ÉÉ ¨Éº¨ É®ú hÉ Éx¨ ÉÉ ªÉ É ºÉE òÉ ªÉ ÉÇ Ê{É  Ê ´É± ÉÒª Éi Éä* *  
iÉºª ÉÉÊ iÉ¨ ÉÉ Êª ÉEòºª ÉÉO Éä ¨ÉÉ Êª É nèù iªÉº ªÉ  Eò É E òl ÉÉ* * द`पुराण ६:२:५* *  

परमेhर असला तर� जगा*या उ.प`ी*या वेळ� .याने कांह� िनयमां*या आधारनेच स2ृS केली 

आहे. .या िनयमांचा तो आदरच कर�त असतो. ू.येक वःतूला आपले असे एक ःवतंऽ सामAय� आVण 

काय�ेऽ असते. कोण.याह� कारणाने .यांत ढवळाढवळ भगवंतह� कर�त नाह�त. Oा ूसंगी द`ूभंूनी 

मंऽसामAया�चा मान राखला. .या मंऽाचे मोठेपण अबािधत राखणे .यांना भाग आहे. ते .यांनीच िनमा�ण 

केले आहे. तसेच कम�िस^ांताचेह� आहे. आपण केलेली शुभ वा अशुभ कमाjची फळे ू.येक जीवाला 

अवँय भोगावीच लागतात. हा ईhर� िनयम आहे. ईhरह� .यांत कांह� अतंर कर�त नाह�. माऽ आप7या 

भZांना Oा कम�गतींतून तो ते िनयम अबािधत ठेवूनह� सोडवतोच. .यासाठ; काह� काळ जावा लागतो. 

‘कालःतावत ूतीआयताम् ’्  असाच उपदेश पांडवांनासु^ा ौीकृंणाने केला आहे. “ौ^ा आVण सबूर�”  Oा 

साईबाबां*या सूऽाचे हेच गहःय आहे. २८-३२. 

शुबनीितशुबनीितशुबनीितशुबनीित.... 
सूितकागहृांतून पळ2वलेले ते बाळ आणून .याने आप7या प�ी*या हातीं /दले. लगेच .याला 

कापून िशजवायला .याने सांिगतले. तो >हणाला, “हा कोण आहे माह�तीय का तुला? आयुराजाने य_, 

तप इ.याद�नी हा पुऽ उपजवला आहे. या*या हातून पुढे माझा वध होणार आहे. माझे नशीब बलव`र 

>हणून मोRया कSाने ूय�पूव�क मी Oाला आणले आहे. माKयावरचे गंडांतर टाळ5यासाठ; मला 

आ`ा*या आ`ां Oाची Qयाहर� करायची आहे. ” हे .याचे बोलणे ऐकून .या*या प�ीला भीतीच वाटली. 

ती >हणाली, “अहो केवढासा हा बाळ! हा कसा तु>हांला ठार कर�ल? उगीच याला मा3ं नका. हे 

बालह.येचे पाप आप7या कुळयाचेह� कारण होऊं शकते. अशा िनं[ आVण घोर कमा�ने लोकांत आपली 

काय अॄू राह�ल? ” .यावर हंडासुर अिधकच खवळलाु . >हणाला “आली मोठ; उपदेश करणार�! हा माझा 

दैवजात शऽ ूआहे. आVण माझी माया पणाला लावून मी तो हःतगत केला आहे. Oा*यावर दया दाखवून 

मी काय माKया म.ृयूला आमंऽण देऊं? आपले गु� शुबाचाय� यां*या उपदेशानुसार िन2ष^ काय� क3नह� 

ू.येकाने आपला जीव वांच2वला पा/हजे. हा देह >हणजेच आ.मा आहे. Oा*यामुळेच, पैसा, अडका, घर-

दार, fीपुऽ इ.या/द सव� 2ूय होतात तोच देह3पी आ.मा 2ूयतम आहे. दारैः अ2प धनैः अ2पदारैः अ2प धनैः अ2पदारैः अ2प धनैः अ2पदारैः अ2प धनैः अ2प fी /कंवा 

धन वwचनूह�    अऽ देहं अऽ देहं अऽ देहं अऽ देहं Oा लोक,ं शर�राचे सदा रेतसदा रेतसदा रेतसदा रेत ््् ्   सदैव रण करावे। पुनः दारा पुनः 2व`ं । पुनः दारा पुनः 2व`ं । पुनः दारा पुनः 2व`ं । पुनः दारा पुनः 2व`ं fी काय 

/कंवा धन काय (देह रा/हला तर) पुQहां िमळवतां येतील देहा.मा न पुदेहा.मा न पुदेहा.मा न पुदेहा.मा न पुनःपुनःनःपुनःनःपुनःनःपुनः    हा देह3पी आ.मा माऽ 

एकदां गेला क,ं पुQहां िमळणार नाह�. हे आप7या गु�देवांचे मत लांत घेऊन लवकर Oाला िशजवून दे. 
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आVण हे पहा, तूं .याला ःवतः*या समोर िशजव. ” असे प�ीला बजावून तो दै.य आप7या कामांत 

Mयःत झाला. ३३-४७. 

हंडासुराने Vजचा दाखु ला /दला आहे ती शुबनीित भागवता*या आठMया ःकंधांतील १९Mया 

अ�याया*या शेवट� पहातां येईल. /हचे ःव3प भारतीय परंपरेतील चावा�क दश�नासारखे आहे. आप7या 

इं/ियांना जाणवणारे तेच जगताचे अिंतम ःव3प आहे. Oालाच ू.य ूमाण >हणतात. देह हाच मुiया 

आ.मा आहे. आप7या देहा*या सुखासाठ; कांह�ह� केले तर ते योxयच आहे. .यात अपहार, दसढयाचा ु
घात, /हंसा, अस.य भाषण हे कांह�च दोष मानूं नयेत. राजा हाच ईhर आहे. असे .यांचे त]व_ान आहे. 

“याव~जीवं सुख ंजीवेत ऋणं कृ.वा घतृं 2पबेत। भःमीभूतःय देहःय पुनरागमनं कुतः।।याव~जीवं सुख ंजीवेत ऋणं कृ.वा घतृं 2पबेत। भःमीभूतःय देहःय पुनरागमनं कुतः।।याव~जीवं सुख ंजीवेत ऋणं कृ.वा घतृं 2पबेत। भःमीभूतःय देहःय पुनरागमनं कुतः।।याव~जीवं सुख ंजीवेत ऋणं कृ.वा घतृं 2पबेत। भःमीभूतःय देहःय पुनरागमनं कुतः।।” ह�च .यांची 

2वचारसरणी आहे. आधिुनक 2व_ानह� ऐं/िय _ानालाच अिंतम _ान मानते. ते मानवांनीच िस^ केले7या 

उपकरणांनी वाढवतां येते इतकाच 2वशेष >हणतां येईल. आकाश, ूाण, मन, बु2^ इ.या/द सूआम पदाथाjचे 

अVःत]व 2व_ानाला माQय होत नाह�. िनखळ वै_ािनक �Sीचाच पुरःकार करणारे ईhर /कंवा अतीं/िय 

शZ,चे अVःत]व नाकारतात. शु^ वै_ािनक िनFेचा अगंीकार केला तर चावा�काूमाणे देहच आ.मा 

मानावा लागेल. आप7या देहा*या सुखासाठ; /कंवा रणासाठ; इतरांचा घात /कंवा अपहार करणे हे 2वशु^ 

2व_ानाला िन2ष^ नाह�. कोण.याह� सामाVजक वा नैितक मू7यांचे समथ�न अMयिभचार� 2व_ानिनFेने 

होऊंच शकत नाह�. ह� 2वचार कर5यासारखी गोS आहे. माणसा*या सामाQय सुखदःखांची कारणमीमांसाु ह� 

केवळ वै_ािनक िस^ांतांनी करतां येणार नाह�. 2व_ानाने मानवाला क7पनातीत सुखसोयी िमळवून /द7या 

आहेत. पण .या*या मया�दा समजून न घेतां तीच जीवनिनFा करणे मानवाला /कंवा समाजालाह� /हतावह 

होणार नाह�. .या �2Sकोनांतून शु^ 2व_ानिनFेची गणना आसुर� ौ^ेतच होते.    

हंडा*या तावड�तून बाळाची सुटकाहंडा*या तावड�तून बाळाची सुटकाहंडा*या तावड�तून बाळाची सुटकाहंडा*या तावड�तून बाळाची सुटकाुुुु  
हंडप�ीने ते मूल पायाने उलटे ध3न एका ु 2वhासा*या दासीकडे /दले. “हा माKया पतीचा वैर� 

आहे. Oाला लगेच कापून .या*या Qयाहर�*या वेळेपयjत तयार ठेव. एकदा कां हा मेला क, माझा नवरा 

अमर होईल.” असे .या दासीला सांगून ती आप7या कामांत गुंतली. .या एकला नांवा*या दासीने ते बाळ 

ब7लवा*या हातांत /दले “Oाला मोRया तलवार�ने कापून, छान िशजवून हंडासुराला Qयाहर�ला देु , ” असे 

.या ब7लवाला सांगून तीह� इतर कामाला लागली. .याने उजMया हातांत ते बाळ घेतेले आVण डाMया 

हाताने एका �ंद पा.या*या ख�गाने .या*यावर वार केला. त| काय आGय�, .या बाळाला कांह�च इजा न 

होतां .या शfाचे पातेच बोथट होऊन ते शf लांब जाऊन पडले. मग .याने बाळाला MयवVःथत 

जिमनीवर ठेवून एखा[ा बकढयासारख ध3न दसढया शfाने .या*याु वर जोराने वार केला. .या वेळ� खण ्

खण असा आवाज होऊन ते ख�गच मोडून पडले् . ते मूल माऽ हंसत रा/हले. द`देवांचे सुदश�न .या 

बाळाचे रण कर�त होते हे .या ब7लवाला कसे /दसणार? .या ःवयंपा=याला फारच आGय� वाटले. 

द3न पाहणाढया एकलेने ितथए येऊन .या*याु  हातांतून ते बाळ काढन घतले आVण >हणालीू , “आतां 

Oा*यावर ँसऽ चालवंू नकोस. Oाला कोणा तर� मोRयाचे पाठबळ आहे. कोण जाणे कुणाचा हा लेक 

आहे? पण लणे तर राजपुऽाची /दसत आहेत. याचे नशीब बलव`र आहे. >हणूनच तर आप7या 

मनांतह� दयेचा पाझर फुटला. आपले ःवामी कां हकनाक या*या Vजवावर उठलेत, कळत नाह�. Oा 

भाxयशाली /दसणाढया राजस बाळाला मार5याचे हे नीच काय� तूं क3ं नकोस. ” .या आचाढयालाह� ितचे 

ते >हणणे पटले. तोह� शांत झाला. तो >हणाला, “तुझे >हणणे खरे आहे. हा खरेच मोठआ नशीबवान 

आहे. कसा हंसतोय पहा. आप7यासारiया िनद�यां*या काळजालाह� पाझर सुटावा. मी दोन वेळां Oा*यावर 

शfाने जोराचा ूहार केला. Oाला कांह�च झाले नाह�. Oा*या अगंावर वळाचे िचलखत आहे क, काय? 
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~याचे दैव उजवे आहे .याला कोण मार�ल? घोर संकटांतून अVxन, 2वष वा अf/ह .या*यापुढे हारच 

खाईल.देव तार� .याला कोण मार� हेच खरे. 
ªÉä¹ É ÉÆ  |Énù ÊI ÉhÉ Æ nèù ´ÉÆ  i Éä¹ É ÉÆ  Eò¨ Éê ´É ®ú IÉEò ¨ÉÂ* *  
EòÉä  ½þ x ªÉÉ qäù ´ ÉM ÉÖ {iÉ ÉÆºi ÉÉ xªÉ ä¹ ÉÉ Ê¨ Éxpù Éä  ª ÉÖ́ ÉÉ  ºÉ JÉ É* * ६:२:2 6 * *  
+É{ Éiºl É É + Ê{ É ¨ ÉÖS ªÉx iÉä  n Öù M Éæ ¦ ªÉÉä% Ê{É  x Énù ÒV É´É Éi ÉÂ* *  
EòÉä  ½þ x ªÉÉk ÉÉ Îx´É¹ ÉÉM x ªÉºjÉ èªÉ æ¹ É ÉÊ¨ Éxpù É ä ª ÉÖ́ ÉÉ  ºÉ JÉ É* * ६:२:2 7 * *  

आतां मी Oा*यावर मुळ�च शf चाल2वणार नाह�. ” दासीनेह� .याला अनुमोदन /दले. “कोण 

जाणे कउणा वंशाचा हा /दवा आहे? तूं .याचा जीव राख आVण गुपचपु कुठे तर� नेऊन ठेव.” सवाjतया�मी 

ौीगु� द`ाऽेयच .या /हंसकां*याह� अतंःकरणांत िशरला आVण .या*या ूेरणेनेच .या ब7लवाने .या 

मुलाला गुnपणे नेऊन विसFा*या आौमासमोर नेऊन ठेवले. नंतर एका हरणाचे 2प7लंू मा3न ते बेमालूम 

िशजवून .याने हंडासुराला Qयाहर�साठ; /दलेु . दै.याने मोRया आवड�ने ते आप7या शऽचेू मांस मानून 

खा7ले आVण ‘माझा शऽू मी संप2वला. माKया म.ृयूवर 2वजय िमळवला. मी आतां अमर झालो, ’ अशा 

समजुतीने िनVGंत झाला. ू.येक जQमाला आले7या ूा5या*या म.ृयचूी वेळ िनVGत असते. ती 

कुणालाह� टाळतां येत नाह�. हे 2वस3न नािशवंत देहालाच आ.मा >हणणाढया गु�शाfाने काय होणार? 

ªÉºª É ª ÉÉ ä Ê´É Ê½þ i ÉÉ ä ¨ ÉÞi ªÉ Ö&  ºÉ EäòxÉ ÉÊ {É  xÉ  ´ ÉÉª ÉÇi Éä* *  
< iªÉYÉ Éi´ ÉÉ% w ÉÖ ´É Éi¨ ÉäSUô ÉäM ÉÖÇ̄ û¶ ÉÉºjÉ ähÉ  ËE ò ¦ É´É äiÉ Â* * ६:२:1 7 * *    ४७-७८. 

दसढया /दवशी विसF ऋ2ष िन.याूमाणे सूय�दयापूवg पांच घटका घराबाहेर आले त| दारापुढेच ु
एक ताQहे बाळ रडत असलेले .याना /दसले. .यांना आGय� वाटले. कुतूहलाने इतरह� आौमवासी ितथए 

जमले. ‘कोण असेल हा बाळ? कुणी Oाला इथे असा ठेवला असेल?’ इ.या/द ू� विसF ऋषीं*या मनांत 

उaवले. .यांनी �यान क3न अतं��Sीने शोध घेतला आVण मग ते सव� ऋषींना .याची हक,कत सांगूं 

लागले. “ महा.मा द`ाऽेयां*या वराने सोमवंशी आयुराजा आVण इंदमती यां*या पोट� उपजलेला हा बाळ ु
आहे. शुबिशंय हंडासुराने याला हा आपला शऽ ूअस7याचे जाणून .याला ठआर कर5या*या हेतूने पळवून ु
आणला. पण सुदैवाने तो इथे येऊन प|चला आहे. Oा नवजात अभ�काचे रण ःवयं द`ूभू कर�त 

आहेत. याचा कुणाला तर� घात करतां येईल का? साात परमेhर ःव3प सव�Mयापी भगवान द`ाऽेयांचा ्

ूसाद खोटा कसा होईल?. Oा संुदर राजस बाळाची लणे अ.यु`म आहेत. राजिच�े आVण दैवी लणे 

यांनी हा मं/डत आहेत.  हा अVजं=य असून लवकरच हंडासुराचा वध क3न हा चबवतg सॆाट होऊन ु
सोमवंशा*या ूितFेत भर घालील.” ह� विसFांची िनGया.मक भ2वंयवाणी ऐकून देवांनी ःवगाjतून 

पुंपवSृी केली. ७९-८९ 

बालािशषबालािशषबालािशषबालािशष.... 
मग विसFां*या आ_ेने तेथे जमले7या सव� ऋषींनी .या बाळाला आशीवा�द /दला. “ 2वhMयापक, 

दधा*या फेसाूमाणे शुॅ वणा�चाु , सव� भूता/द दS महांचा नाश करणारा द`ाऽेय Oाचा सव�काळ ु
सगळ�कडून संरण करो; तो Oा*या अतंया�मी वसून सव� अLरSांचे िनवारण करो.” अशी आशीव�चन 

उ*चा3न .यांनी .याचा अगंारा (2वभूित) बाळाला लावली. ९०-९२. 

ौीद`पुराणांत Oा आशीवा�दाचे �ोक खालीलूमाणे आहेत. Oातील अखेरचा �ोक हा वामदेवांनी 

सहदेवीचा बालक सोमक याला /दले7या वै/दक आशीवा�दाचा अनुवाद अस7याचे ौीःवामी महाराजांनी 

ट�केत ःपS केले आहे.. >हणजेच हे ःतोऽ मंऽगभ� आहे. लहान बालकांचे सव� महामार� इ.या/द 

अLरSांपासून, वाईट �Sीपासून, भूत, मह इ.याद� बाहेर*या पीडांपासून रण होऊन ौीद`ूभंू*या कृपेने 
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.याचे आरोxय उ`म राहन .याला द�घ� आयुंय लाभावे यासाठ; Oा ःतोऽाने मंतरलेला अगंारा बालकाला ू
लावावा 

º´ÉÉÆ ¶É äxÉä nÆù  iÉi ÉÆ  ª Éäx É ºÉ  i ´É¨ ÉÒ ¶ÉÉ ÊjÉ xÉx nù xÉ&* *  
¨ÉÖ\S É ¨ ÉÖ\ SÉ  Ê´ É{ ÉnÂù ¦ ª ÉÉä% ¨ ÉÖÆ  ®ú IÉ  ®ú IÉ  ½þ ®äú  Ê ¶É ¶É Ö̈ ÉÂ* *  
|ÉÉi É¨É Çv ªÉ ÆÊnù x Éä  ºÉÉ ªÉ Æ ÊxÉ Ê¶ É S É É{ª É´É  ºÉ ´ÉÇ iÉ &* *  
nÖù oÇù M M ÉÉäv ÉÚÊ± É¦ ÉÚ iÉ ÉÌi ÉM ÉÞ ½þ ¨É Éi ÉÞO É ½þ ÉÊ nù EòÉx ÉÂ* *  
ÊUô Îxv É  ÊUô xv ª ÉÊ JÉ± ÉÉ Ê®ú ¹ ]Æõ  Eò ¨Éhb÷± ´ÉÊ ®ú ¶É Ú±Év É ÞEÂò* *  
jÉÉÊ ½þ  j ÉÉ Ê½þ  Ê´ É¦ ÉÉ ä ÊxÉ iª ÉÆ i´É pù IÉ É±ÉÆEÞ òi ÉÆ  Ê¶ É¶ ÉÖ̈ ÉÂ* *  
ºÉÖ{i ÉÆ  Îºl É iÉÆ  SÉ Éä {É Ê´É¹ ] Æõ M ÉSUô xiÉÆ  C´ ÉÉ Ê{ É º É´ÉÇ iÉ &* *  
¦ ÉÉä  näù ´ ÉÉ´ ÉÊ· ÉxÉ É´É ä¹ É  EÖò¨ ÉÉ ®ú Éä  ´ÉÉ¨ ÉxÉ É¨ ÉªÉ &* *  
nù ÒPÉ ÉÇª ÉÖ®ú ºi ÉÖ º Éi ÉiÉ Æ º É½þ + ÉäVÉ Éä¤É± ÉÉ Îx´ ÉiÉ &* * ६:२: 4 3 -4 7 * *  

अQवअQवअQवअQवय आVण मराठ; भावाथ�य आVण मराठ; भावाथ�य आVण मराठ; भावाथ�य आVण मराठ; भावाथ� 
((((हेहेहेहे) ) ) ) ईशईशईशईश अ2ऽनंदन हरे अ2ऽनंदन हरे अ2ऽनंदन हरे अ2ऽनंदन हरे! येन ःव येन ःव येन ःव येन ःव+अशेंन इदं तत ंस .वं अमंु िशशंु 2वप&�यः मु�च मु�च अशेंन इदं तत ंस .वं अमंु िशशंु 2वप&�यः मु�च मु�च अशेंन इदं तत ंस .वं अमंु िशशंु 2वप&�यः मु�च मु�च अशेंन इदं तत ंस .वं अमंु िशशंु 2वप&�यः मु�च मु�च 

र र च ूातः म�यं/दने सायं िनिश सव�था अ2प अव।र र च ूातः म�यं/दने सायं िनिश सव�था अ2प अव।र र च ूातः म�यं/दने सायं िनिश सव�था अ2प अव।र र च ूातः म�यं/दने सायं िनिश सव�था अ2प अव। 

    पापताप दर करणाढयाू , Oा सव� जगाला आप7या अशंाने Mयापून रा/हले7या, अ2ऽपुऽा ईhरा! 

तूं Oा बाळाला सव� संकटांपासून सोडव आVण सकाळ�, दपार�ु , सं�याकाळ� आVण राऽी सगळ�कडून 

रण करा. 

((((हेहेहेहे) ) ) ) कम5डलुकम5डलुकम5डलुकम5डलु+अLरअLरअLरअLर+शूलशूलशूलशूल+धकृधकृधकृधक््््ृ! द��क द��क द��क द��कुु ुु ्् ्् , , , , गोधूिलगोधूिलगोधूिलगोधूिल,,,, भूताित�भूताित�भूताित�भूताित�, , , , गहृमातृगहृमातृगहृमातृगहृमात,ृ , , , मह आ/दकान मह आ/दकान मह आ/दकान मह आ/दकान ्््् ((((अवअवअवअव))))। । । । 

अVखल अLरS ंिछVQध िछVQध।अVखल अLरS ंिछVQध िछVQध।अVखल अLरS ंिछVQध िछVQध।अVखल अLरS ंिछVQध िछVQध। 

कमंडलु, चब आVण शूल धारण करणाढया द`ूभो! वाईट �2S, गोधळू, भूतबाधा, गहृमाता 

आVण दS मह यां*यापासून ु (या बालकाचे) संरण कर. सव� अLरSांचा नाश कर.   

((((हेहेहेहे) ) ) ) 2वभो2वभो2वभो2वभो! .वत.वत.वत.वत ्््+्रारारारा+अलंकृतं िशशंु िन.यं सुnंअलंकृतं िशशंु िन.यं सुnंअलंकृतं िशशंु िन.यं सुnंअलंकृतं िशशंु िन.यं सुnं, , , , VःथतंVःथतंVःथतंVःथतं, , , , च उप2वSं =व अ2प ग*छQत ंच उप2वSं =व अ2प ग*छQत ंच उप2वSं =व अ2प ग*छQत ंच उप2वSं =व अ2प ग*छQत ं

सव�तः ऽा/ह ऽा/ह।सव�तः ऽा/ह ऽा/ह।सव�तः ऽा/ह ऽा/ह।सव�तः ऽा/ह ऽा/ह। 

हे सव�Mयापी ूभो! Oा तुKया अगंाढयाने अलंकारले7या बाळाचा झोप7या-बस7या-उ�या-

चाल.या सव� अवःथांत सतत सव� बाजंूनी सांभाळ करा. 

भो देवौ अVhनौ एष वां कुमारः सततं अनामयः सहभो देवौ अVhनौ एष वां कुमारः सततं अनामयः सहभो देवौ अVhनौ एष वां कुमारः सततं अनामयः सहभो देवौ अVhनौ एष वां कुमारः सततं अनामयः सह+ओजोओजोओजोओजो+बलबलबलबल+अVQवतः द�घा�युः अःतु।अVQवतः द�घा�युः अःतु।अVQवतः द�घा�युः अःतु।अVQवतः द�घा�युः अःतु। 

अVhनीकुमारांनो!  हा तमुचा कुमार सतत, िनरोगी, ूाण, इं/िय आVण शर�र यां*या बलाने 

आVण तेजाने युZ राहन द�घा�युषी होवोू . 

.या संुदर, सुकुमार बाळाने विसFांचेह� मन मोहन टाकलेू . .यांनी ते मूल उचलून आपली 

सती अ�ंधती*या हातांत /दले. अ�ंधतीमातेला तर .याला पाहन वा.स7याितशयाने पाQहाच फुटलाू . 

ह� सगळ� .या जगिपी यंऽ चालवणाू ढया द`ूभंूचीच लीला असते;पण ते ःवतः माऽ अिलnपणे सव� 

पहात असतात..  

ईhरः सव�भूतानां ��ेशेऽजु�न ितFित।ईhरः सव�भूतानां ��ेशेऽजु�न ितFित।ईhरः सव�भूतानां ��ेशेऽजु�न ितFित।ईhरः सव�भूतानां ��ेशेऽजु�न ितFित। 

ॅामयन सव�भूतािन यंऽा3ढािनॅामयन सव�भूतािन यंऽा3ढािनॅामयन सव�भूतािन यंऽा3ढािनॅामयन सव�भूतािन यंऽा3ढािन्् ््  मायया।।मायया।।मायया।।मायया।। भ.गीता १८:६१।।  

मग ऋषीौFे विसFांनी .याचे नामकरण केले. न� धातूचा अथ� बांधणे असा होतो. हा आप7या 

बळाने सव� शऽूनंा बांधणारा होईल आVण देवांचा रणकता�ह� होईल असे जाणून .या अथ�_ मुनींनी 

.याचे नांव नहष असे ठेवलेु  (x É½þ x ÉÆ  ¤É xv Éx ÉÆ  ªÉ Éä% ® äú & EòiÉ ÉÇ% ºÉ Éè  Êx ÉVÉ ¶É ÊH òiÉ &* * 4 8 * *) आVण .याला आशीवा�द 
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/दला. सव� आिधMयाधींपासून .याचे रण Mहावे >हणून ‘ॐ नमो द`ाऽेयाय’  Oा मंऽाचा ताईत क3न 

.यांनी बाळा*या गTयांत घातला. ९२-९९. 

विसF आVण अ�ंधती यांनी .या बाळावर पोट*या पोरासारखा जीव लावला. .याला 

णभरसु^ा �Sीआड केले नाह�. परोपर�ने .याचा सांभाळ केला. विसFांनी तर ूसंगी समािधसुखालासु^ां 

अतं3न .याचे लालनपालन केले. नहष .या दोघांनाच आपले माताु -2पता मानत होता. दसरे आईबापच ु
.याला ठाऊक नMहते. अशा र�तीने .या आौमांत नहष शु=ल पा*या चिंासारखा वाढलाु . अकराMया वष� 

2ऽय वणा�नु3प विसF ऋषींनी .याची मंुज लावली आVण .या*या अ�ययनाला सु�वात झाली. 

(|ÉÉ{i Éä% l ÉèE òÉ nù ¶Éä  ´ É¹ Éæ  ª Él É É Ê´Év ª ÉÖ {Éx ÉÒª É  iÉ ¨ÉÂ* *   IÉÊjÉªÉi´ÉÉnäùEòÉnù¶Éä %¤näù**). राजकुळाला साजेशे सव� िशण 

.याला िमळाले. चार वेद, सहा शाfे, चौदा 2व[ा आVण चौसS कला .याने आ.मसात के7या. 2वशेषतः 

धनुवbद आVण Qयाय Oा 2वषयांवर .याचे ूभु.व िमळ2वले. अ.यंत आदरपूव�क केले7या सेवेने ूसQन 

होऊन विसF ऋषींनी .या अfरहःयाचेह� _ान /दले. .या सोमवंशीय राजपुऽाला सूय�वंशा*या गु� विसF 

ऋषींकडून सव� _ान िमळले. माऽ हे सव� आयु राजाला आVण इंदमुतीला कांह�च ठाऊक नMहते.  
ºÉÉä̈ É´É Æ¶ ªÉÉ ä% Ê{ É xÉ½ Öþ ¹ É  B´ ÉÆ ¸ ÉÒ nù k É®ú ÊI ÉiÉ &* *  
ºÉÆºEòÉ ®ú ÉÆ ¶SÉ Énù näù  Ê´ Ét É&  ºÉ ÚªÉ Ç ´ÉÆ¶ ªÉM É Ö®ú Éä Ì´Év Éä&* * 5 8 * *  

 

प.प.ौीवासुदेवानंदसरःवती यां*या ौीद`माहा.>य मंथाचा एकेचािळसावा अ�याय इथे पूण� झाला. 

तो ौीगु�चरणी सम2प�त असो. 
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अ�याय अ�याय अ�याय अ�याय ४४४४२२२२    वावावावा.... 
iÉä SÉIÉÖ¤ÉÈvÉxÉ ¨ÉÉä½þxÉ* xÉÉºÉiÉÉÆ ®úÉhÉÒ =`öÉäxÉ* {ÉÖjÉÉiÉå xÉ {ÉÉ½ÚþxÉ* nÖù&JÉÒ ½þÉä>ðxÉ |É±ÉÉ{ÉÒ**86**  
+ÉªÉÖ®úÉVÉÉ iÉälÉå ªÉä>ðxÉ* ºÉ´ÉÉÈ ÊvÉ&EòÉ°üxÉ* ¶ÉÉäEò Eò®úÒ nùÉ¯ûhÉ* ¤ÉäSÉÉÊ³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ ½äþ EòlÉÉ**87** 

राणी इंदमतीचा शोकराणी इंदमतीचा शोकराणी इंदमतीचा शोकराणी इंदमतीचा शोकुुुु .... 
हंडासुरानेु  सग�यांवर टाकले!या ूःवा$पनी मंऽाची भूल सकाळ होतांच उतरली. सग�यांबरोबर 

इंदमतीह, जागी झालीु .आप!या कुशींत बाळ नाबी हे पाहन ित1या छातीत धःस झालेू ! ितने दासदासीना 

जागे क4न बाळासाठ6 शोधाशोध करायला लावली. बाळ कुठेच 7दसत नाह, हे पाहन ितचा धीर एकदमच ू
सुटला आ9ण ितने हंबरडाच फोडला. हाहाकार क4न ितने $वलाप सु4ं केला. “अशी कशी झ;प लागली 

मला? कुणी भूल पाडून माझा ूाण$ूय पुऽ नेला? देवा रे! आतां काय क4ं? कुठे मा<या काळजाचा 

तुकडा शोधू?ं तूं पहातोयस ना परमे=रा? तू दयाघन आहेस. मी आतां काय क4ं? सोमवंशाचे भूषण 

असलेला माझा लाडका, मला या दःखा1या खाCत लोटन कुठे बरे गेला असेलु ू ? कोणा दDाने माझा सूड ु

उगवला? तो इथे कसा आला? 7कती नवसा-सायासांनी मला मुलगा झाला. 7कती मनमोहन, राजस, संुदर 

माझा बाळ आहे! जणंु ःवगाGत!या देवासारखे Hयाचे ते 4प असे कसा नाह,से झाले? अहो, दIाने मला तो 

ूसाद 7दला आहे. तो अशा तीो दःखाला कसा कारण झालाु ? Hयाला कुणी कसे पळवंू शकेल? दIा, तुला 

सगळे देव नमतात, तुमचा म7हमा अगाध आहे. किलकाळालाह, तुमचा धाक आहे. तुमचे वचन कसे 

वायां झाले? काय नवल आहे? मा<य़ा ल7डवाळा, सुकुमारा, मा<या राजसा, बाळा, 9जवा1या 9जवा, 

लवकर तु<या आई1या कुशीत परत ये! मी झोपी गेले Mहणून Nसलास का? नाह, रे तुला $वसंबून अशी 

पुOहा झ;पणार.” १-१५ 

Qा 7ठकाणी कNणारसाHमक पदा1या Rारां ौीःवामी महाराजांनी इंदमतीची मनः9ःथित TयU केली ु

आहे. ती ःवतःला बोल लागते आहे. ‘अशी कशी मला कुबु$V झाली. मी जागी रा7हली असते तर हा 

अनथW ओढवला नसता.’ आपण गरोदरपणी आप!या पुऽ$वषयीं पा7हलेली ःवZने आठवून ती शोक करते 

आहे. ‘तूं राजकुळांत वाढन मोठा होशीलू . $वRान, शूर, शऽूनंा 9जंकणारा राजा होशील. वाधW[यांत आमची 

काठ6 होशील. ते सगळे आतां ःवZनवत झाले आहे. हा दःखाचा ड;गर मा<यावर कोसळला आहेु . आतां 

कोण माझे पांग फेड,ल? तूच असा दराव!यावर मी कुणाची आशा क4ंु ? ’ छाती $पटत, तळमळत ती 

राणी $वलाप करते आहे. पण ित1या 9जवाला चनै कांह, पडत नाह,. आपला वे!हाळ डो�यांपुढे नस!याने 

ितला दाह, 7दशा शूOय वाटत आहेत. मग ितचे दःखाने सैरभैर झालेले मन Hयालाच दोषी ठरवते आहेु . 

‘मला तुझा 7कती भरंवसा होता? माझा असा $व=सघात करतांना त<ुया काळजाला थोडासुVां पाजर 

फुटत नाह, का?‘ असे ती Hयाला $वचारते आहे. तीो वैफ!याने ितला जगणेह, नकोसे धाले आहे. १६-

२५. 

रडून भेकून, ितने भूमीवर डोके आपटन ^यायला सुNवात केलीू . “मला मरण कसे येत नाह,?” 

असा ू_ ती ःवतःलीच $वचा4ं लागली. अतंरात!या दखा1या दाहाने ितने ऊर जळते आहेु . पुऽा1या 

आठवणीने पाOहाह, फुटतो आहे. िचIाचे [लेश असQ होऊन ती तडफडते आहे. Qा असQ [लेशांना 
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कारण असलेला पुऽच पोट,ं आला नसतां तर बरे झाले असते असेह, वाटते आहे. “बाळा कुठे रे तू ंलपला 

आहेस. मा<या ःतनांतले हे दध वायां जाते आहेू . मी काय असा अपराध केला कa त ूएकदांह, मा<या 

अगंावर न पीतांच नाह,सा झालास? मा<या सुखाचा तूंचएकमेव ठाव आहेस. लवकर ये. मी तु<या त;डात 

ःतन bायला आसुसले आहे. मला नाह, आतां तुझा $वरह सहन होत. मोठमोठे देवभUह, पुऽशोकाने 

खचनू जातात. मी तर सामाOय cी आहे. देवा1या अवकृपेनेच हे असे झाले! तु<यासारखा तेजःवी पुऽ 

पोटाला येऊनह, मी न Hयाचे कांह,च लाड वा कौतुक केले नाह,. ना मांड,वर पळभर मांड,वर घेतले ना 

तुला पाळfयांत घालून जोजवून अगंाई गाइली. बाळा रे, तुला मी Oहाऊं-माखूसुंVा घातले नाह,. दारोदार, 

बसवले!या चौ[यांतून कुणी कसा माझा बाळ नेला असेल? चौकaदारांचे डोळे काय फुटले होते? सगळेच 

कसे ःवZनवत झाले् . नऊ मह,ने तुला पोटांत वाढवले, $वणे1या वेदना सहन के!या, तुझे जातकमWह, 

केले. सगळhच वायां गेले. आतां तू पुOहां iDीला तर, पडशील कां? कa मी अशीच तु<या शोकाने म4न 

जाईन. असे कसे माझे पा$पणीचे दैव असेल? मला मरणह, येत नाह,.  ” २६-४२. 

राणीचा $ववेक आ9ण कमW$वपाकाची जाणीवराणीचा $ववेक आ9ण कमW$वपाकाची जाणीवराणीचा $ववेक आ9ण कमW$वपाकाची जाणीवराणीचा $ववेक आ9ण कमW$वपाकाची जाणीव.... 
इथे Hया राणीचा $ववेक थोडा जागा झालेला 7दसतो. आप!याला भोगावे लागणारे दःख हे ु

आपणच केले!या दंकमाWचे फळ आहे याची जाणीव ितला झाली आहेु . आपण काय असे पाप केले 

असेल. Hया राजपkीला कमW$वपाकाचे lान आहे. Hया1या अनुसंधानाने ती आप!या Qा दाNण दःखाला ु

कारण झाले!या कमाWचे अनुमान कर,त आहे. “मी जेवायला वाढतांना पं$Uूपंच केला असेल का?कुणाचा 

$व=ासघात क4न Hयाचे धन लुबाडले असेल का? साप मारला कa ॄाnणाला नागवले? ॄाnणा1या धनाचा 

अपहार मोठमोoयांना घातक ठरतो. Hयां1या संतानाचा आ9ण कुळाचाह, नाश करतो. न[कaच मी 

ॄाnणाचे धन बुडवले असावे. कaं कुणी $व=ासाने ठेवलेले पैसे मी खा!ले Mहणून अशा पापाची धनीण मी 

झाले? कांह, तर, असेच मोठे पातक मी केले असेल Mहणूनच मा<यावर हा ूसंग ओढवला!  केवढे नवल 

आहे? मा<या कुशींत पहडलेले बाळ नाह,से झालेु ? कुणाचे तर, रk मी चोरले असेल Mहणून माझे हे 

पुऽरk हरपले. मी कुणाला भर!या पानाव4न तर, उठवले नसेन ना? “ आप!या Qा दधWर शोकाला कारण ु

होऊं शकणाढया पापांचा पाढाच ती वाचते आहे. िमऽिोह, ॄाnणवध, बालहHया, यितrोभ, अितथीला 

$वOमुख करणे, देवापुढचा 7दवा मालवणे इHया7द पापांचा ितने उ1चार केला आहे. Hयाव4न ितचा 

पापपुfय$ववेक तर आप!याला कळतोच पण Hयाचबरोबर आप!या जीवनांत अशा पापकमाGपासून आपण 

सावध रा7हले पा7हजे हा धडाह, िमळतो. साधूचा सHकार न करणे, दसढया1या दैवताची ु (7कंवा गु4ची 

िनंदा करणे), चांगलेचुगंले क4न आपणच एकuयाने खाणे, ॄाnणांचा अपमान करणे, गाईचा चारा 

पळवणे, आप!या आvांतच भांडण लावणे, पती1या मनाला [लेश देणे, पतीपkींत कलह लावणे अशी पापे 

के!यानेच माझा हा गुणाचा बाळ मा<यापासून दरावला अशी ितची भावना आहेु . “मला झाले!या 

दःःवZनाचे तर हे फळ नसेलु ? पण मग मी सूयWनारायाणाची केलेली ःतुित वायां कशी जाईल?” ४३-६०. 

आप!या 9जवाची होणार, तगमग कुणाला सांगावी? “कोण मला धीर देईल, मा<या मनाचा उRेग 

शांत कर,ल?” सवW राजै=याWचा ितला वीट आला. पुऽ हेच खरे धन आहे. पुऽह,न वांझे1या घर, यतीसुVा 

िभrा घेत नाह,त. संतानच नसेल तर संपIीचा काय उपयोग? ःवगाGतले आपले ःथआन 7टकवfया1या 

आशेने $पतर पुऽाकडेच पाहतात. आतां असले हे िनपु$ऽक Mहणून जगfयापेrां आपण ूाणHयागच केलेला 

उIम असेह, $वचार ित1या मनांत उचल खाऊं लागले. असा आबांत करतां करतां इंदमती राणीची शुV ु

हरपली. दासींनी ितला शुV,वर आणfयाचा ूयk क4नह, ती उठेना. तेTहां Hयांनी ते वIृ राजा1या 

कांनांवर घातले. ६०-७०  
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आयुराजाचा $वलापआयुराजाचा $वलापआयुराजाचा $वलापआयुराजाचा $वलाप.... 
आयु राजा धांवत-पळत तेथे आला आ9ण तेथील वIृ ऐकून तोह, दखाने मूिछWत झालाु . ःवतःला 

सांवरायचा ूयk क4नह, Hयाला दशोक आवरेना. कपाळ बडवून घेत, रडत तो भूमीवर पडला. 

पुऽजOमा1या आनंदाने बहरलेले मन एकदम दःखा1या खोल खाCत पडलेु . Hयाचे मन एकदम सुOन बिधर 

झाले. Hयाला कांह,च सुचेना. दःखावेगाने ूाण जातात कa काय असे वाटं लागलेु ू . Hया1या डो�यांतून 

होणारा अौुू लय पावसा�यांत!या मेघांनाह, जणू लाजवीत होता. आप!या रUाळले!या डो�यांनी Hयाने 

कसेबसे राणीकडे पा7हले. ितचा आबोश पाहन Hयाचा धीर सुटला आ9ण तोह, मोoयाने रडत शोक क4ं ू
लागला. “ देवा दयाघना दIा! आMहाला पुऽूाvीचा वर देऊन परत असे शोकसमुिांत का लोटतां आहांत? 

7कती सायास क4न मी मागून घेतलेले पुऽसंतान मा<याकडून 7हसकावून घेfयांत काय तुमचा हेतू 

आहे?” Hयाला असे वाटायला लागले कa आपली सवW पुfयाई वायां गेली आहे. नशीबच फुटले आहे आ9ण 

देवांचा रोष आप!यावर झाला आहे. “Hयांनी मला आनंदा1या िशखराव4न माझा कडेलोटच केला आहे! 

आतां माझी जगfयाची इ1छाच नD केली आहे. जगून काय करायचे? केवळ मHृयूनेच माझी Qा दाNण 

शोकांतून सुटका होईल.” ७१-८२. 

मानवी ूयkांचे वैयथWमानवी ूयkांचे वैयथWमानवी ूयkांचे वैयथWमानवी ूयkांचे वैयथW.... 
मग तो $वचार क4ं लागला कa “Qा राजवा}यातून राणी महालातून, दारादारांत बसवले!या 

चौ[यांतून, राजवा}याभ;वती तनैात असले!या स~ज सेने1या Tयहाचा भेद क4न माझा पुऽ कसा पळवून 

नेला? मुळांत तो शऽ ुइथे आलाच कसा? आ9ण आला तर, मुलाला घेऊन तो िनघून गेला तर, कुणालाच 

कांह, सुगावा लागूं नये? अशा सुगrादलाचा काय उपयोग? Hयांचा Hयाने मनोमन िध[कार केला. कुणा 

मनुंयाचे हे काम 7दसत नाह,. हे खाऽीने कुणा असुराचेच काम असावे. 7कंवा कांह, मंऽाचा वा यंऽाचा 

ूयोग कुणी केला असेल काय? अशा शंकांचे थैमान Hया1या मनांत चालंू होते. पण आतां Hयाचा $वचार 

क4न काय उपयोग? Tहायचा घात तर झालाच होता. माझा वंशवrृच भंगला. कुलदेवतेची अवकृपा 

झाली. एवढा दानधमW, तप, देवाचWन सगळे कांह, िनंफळच ठरले! आतां मला न[कaच $पतरांस7हत 

िनपु$ऽकाची दगWित भोगावी लागणारु . शेवट, Hया ~योितषांचे भा7कतच खरे ठरले. मा<या दैवांत पुऽ नाह, 

हेच खरे.Hयांचे न ऐकतां मी हuटाने केले!या तप�य�चा काय उपयोग झाला? हा माझाच मूखWपणा 

झाला..” असा $वचार कर,त तो राजाह, ःवतःलाच दोष देऊं लागला. मानवी साम�याW1या मयाWदांची तीो 

जाणीव झा!यावरच परमे=रा1या आधाराचे मह�व �यानांत येते. आप!या ूयkांची प�रसीमा झा!यावरच 

Hयपलीकडे असले!या शUaला मनुंय शरण जातो. पण Hयासाठ6 ौVा आ9ण $ववेक यांची आवँयकता 

आहे. ८३-९२  

परमे=रा1या आधाराकडे नेणारा $ववेकपरमे=रा1या आधाराकडे नेणारा $ववेकपरमे=रा1या आधाराकडे नेणारा $ववेकपरमे=रा1या आधाराकडे नेणारा $ववेक.... 
आयुराजा1या मनांतली ौVा आ9ण $ववेक जागे झाले. “ूितकूल दैवाचा ूितकार करfयासाठ6 मी 

भगवान दIाऽेयांच पाय धरले. Hया भUवHसल अ$ऽनंदनाने ूसOन होऊन मा<या हातांत 7दलेले फळ 

कसे नाह,से होईल? Hयां1या वचनावरच मी $व=ासलो आहे. मग असे कसे होईल? Hयाचा दास जगांत 

द,नवाणा 7दसला तर Hयालाच Hयाची लाज आहे. मी अनOयभावाने Hयांचा आौय केला आहे. ते माझई 

उपेrा कशी करतील? माझी बV,च ॅD झाली कaं मला कांह, भूल पडली? मा<याकडून कांह, ूमाद तर 

झाला नसेल ना? भUासाठ6 नाना 4पांनी नटणाढया Hया ूभूचे माहाHMय ॄnा7दक देव, महायोगी अशा 

थोरामोoयांनाह, आकळत नाह,.तर माझा काय पाड? आतां Hयालाच पुOहा शरण जावे हे खरे. 



 ४ 

जिमनीव4न घस4न पडले!याना जशी जमीनीचाच आधार असतो तसा ूभू1या अपरा�याला भगवंताचाच 

आधार असतो. (यथायथायथायथाऽऽऽऽऽऽऽऽलMबनं भू7हW भूिनःसतृा�येःलMबनं भू7हW भूिनःसतृा�येःलMबनं भू7हW भूिनःसतृा�येःलMबनं भू7हW भूिनःसतृा�येः)” $ववेकाने बळावले!या ौVेने तो दIूभंूची कNणा 

भाकंू लागला. ९३-९९. 

आतW भUaचा आ$वंकारआतW भUaचा आ$वंकारआतW भUaचा आ$वंकारआतW भUaचा आ$वंकार.... 
Qापुढ,ल ूाथWनेत आयुराजाची आतW भ$U आ$वंकरली आहे. अथाWथ� भUापेrां आतW भUaचा संवेग 

अिधक तीो असतो. अथाWथ� भUाला आपण कर,त असले!या सेवेचा अिभमान असतो. आतW भU 

अगितक असतो. आपली असमथWता आ9ण दैOय यांची Hयाला पूणW   जाणीव झा!याने अहंकार गळन ू

जातो आ9ण आतW भU देवा1या अिधक जवळ जातो. यासाठ6च भगवंत Mहणतात, “यःयानुमहिम1छािम यःयानुमहिम1छािम यःयानुमहिम1छािम यःयानुमहिम1छािम 

तःय सवG हराMयहमतःय सवG हराMयहमतःय सवG हराMयहमतःय सवG हराMयहम ्््”् ~या1यावर पूणW कृपा करायची आहे Hयाचे सवW हरण करतो. संत तुकाराम महाराज 

Mहणतात कa देव संसाराला िचरा पाड,त येतो. मानवी जीवन ह, ‘ सुखदखांची अलआय भhसळु ’ आहे. इथे 

िनखळ 7कंवा शा=त सुखाची अपेrा करणेच चकू आहे. हा मानवी जीवनाचा $वशेषच मानवा1या 

उOनतीला कारण आहे. ःवगाGतील देवसुVा मानवजOमाची आंस धरतात. कारण ःवगाGत एकामागून एक, 

देTय सुखां1या अनुभूतींतच शhकडो, हजार; वषाGचा काळ जातो. lान असूनह, भगवंता1या उपासनेकडे 

लrच जात नाह,. आ9ण पुfय समान झा!यावरच मानवी योनींत जOम होतो. दोOह,ंचाह, भोग घेऊनच ते 

संपवावे लागतात. Hयांत दःखांतच देवाची आठवण होतेु . ‘पडतां जडभार, दासे आठवावा हर,पडतां जडभार, दासे आठवावा हर,पडतां जडभार, दासे आठवावा हर,पडतां जडभार, दासे आठवावा हर,.’ Hया iDीने 

$वचार के!यास दःख वरदानच आहेु . कबीरह, Mहणतात, ‘दख मh सुिमरु न सब कर�, सुख मh करh न कोय। 

सुख मh सुिमरन करh तो दख काहे को होयु ?’ गुNतर दःखांतह, परमे=राचे ौVेने ःमरण करणे हेच खढया ु

भगव�Uाचे लrण आहे. आयुराजा हा खरा भU आहे. अशा भUां$वषयींच ौीदIपुराणांत Mहटले आहे. 
<Ç<Ç<Ç<Ç·É®äú ªÉÉä%xÉÖ®úHòÉä%Îº¨ÉzÉ®äú ªÉÉä%xÉÖ®úHòÉä%Îº¨ÉzÉ®äú ªÉÉä%xÉÖ®úHòÉä%Îº¨ÉzÉ®äú ªÉÉä%xÉÖ®úHòÉä%Îº¨ÉzÉÉiÉÉæ%lÉÔ ´ÉÉ{É®úÉä%ÉÉiÉÉæ%lÉÔ ´ÉÉ{É®úÉä%ÉÉiÉÉæ%lÉÔ ´ÉÉ{É®úÉä%ÉÉiÉÉæ%lÉÔ ´ÉÉ{É®úÉä%Ê{É ºÉ&**{É ºÉ&**{É ºÉ&**{É ºÉ&**    
xÉ xÉxÉ xÉxÉ xÉxÉ xÉ¶ªÉªÉªÉªÉÊiÉ º´ÉªÉÆ iÉºªÉ ºÉ¨ÉÖrùiÉÉÇÎºiÉ iÉ º´ÉªÉÆ iÉºªÉ ºÉ¨ÉÖrùiÉÉÇÎºiÉ iÉ º´ÉªÉÆ iÉºªÉ ºÉ¨ÉÖrùiÉÉÇÎºiÉ iÉ º´ÉªÉÆ iÉºªÉ ºÉ¨ÉÖrùiÉÉÇÎºiÉ Ê½þ |É¦ÉÖ&**½þ |É¦ÉÖ&**½þ |É¦ÉÖ&**½þ |É¦ÉÖ&**६६६६::::३३३३::::२५२५२५२५********    

आथW, अथाWथ� वा 9जlासूह, जर परमे=राला ूीितपूवWक भजत असेल तर Hयाचा कदा$प नाश होणे 

श[य नाह,. भगवान ःवयं Hयाचे पाठ6राखी आहेत. भगव�,तेत Hयांचे तसे ःप� अिभवचनच आहे. 

तेषामहं समुVताW मHृयुसंसारसागरात। तेषामहं समुVताW मHृयुसंसारसागरात। तेषामहं समुVताW मHृयुसंसारसागरात। तेषामहं समुVताW मHृयुसंसारसागरात। ्् ््     

भवािम न िचराHपाथW म�यावेिशतचेतसाम।।भवािम न िचराHपाथW म�यावेिशतचेतसाम।।भवािम न िचराHपाथW म�यावेिशतचेतसाम।।भवािम न िचराHपाथW म�यावेिशतचेतसाम।।्् ्् १२१२१२१२::::७७७७।।।।।।।।  

मा<या 7ठकाणी िचI 9ःथर करणाढया (मा<या भUांना) या जOममरण4पी संसारापासून मी 

अ$वलंब उVार करतो.  

ौीदIूभूच साrात परॄn आहेत अशा अनOय ् िन�ेने आयुराजाने मनोमन Hयांचे चरण वंदन ू

ूाथWना आरंिभली. “जगOनायका, भUवHसला दIा! तु<या$वना या भUाचा कोण ऽाता आहे? तूं भUाचे 

कुळ, तप, आचरण, $वbा, संपIी या कशाचाह, $वचार न करतां जे खढया भावाने तुझए पाय धरतात 

Hयांचा तूं आौय होतोस. देवा मा<या अपराधांची गणना आतां क4ं नको. मोठे मोठे लोकसुVा ्

पावलोपावली चकुतातच ना? मी तर बोलून चालून मंदमती आहे. 7कती वेळां चकुले असेन कोण जाणे! 

मी आतW होऊन आप!याला शऱण आलो आहे. मला पदरांत घेऊन अभय bा ह,च वारंवार ूाथWना आहे. 

मी अगितक होऊन तुझी कNणा भाकaत आहे. ह, वेळ माझा अतं पाहfयाची नाह,. पुऽ हाच आHमा आहे 

असे वेदवचन आहे. तो माझा आHमाच नाह,सा झाला आ9ण हे द,ननाथा, मी Tयाकुळ होऊन हतबुV, 

आतुर होऊन आप!या पायीं शरण आलो आहे. 
 {ÉÖjÉ +Éi¨ÉÉ ºÉ xÉ¹]õÉä%iÉÉä xÉ¹]õÉä%tÉiÉÉæ%Îº¨É ¦ÉÉä ½þ®äú**{ÉÖjÉ +Éi¨ÉÉ ºÉ xÉ¹]õÉä%iÉÉä xÉ¹]õÉä%tÉiÉÉæ%Îº¨É ¦ÉÉä ½þ®äú**{ÉÖjÉ +Éi¨ÉÉ ºÉ xÉ¹]õÉä%iÉÉä xÉ¹]õÉä%tÉiÉÉæ%Îº¨É ¦ÉÉä ½þ®äú**{ÉÖjÉ +Éi¨ÉÉ ºÉ xÉ¹]õÉä%iÉÉä xÉ¹]õÉä%tÉiÉÉæ%Îº¨É ¦ÉÉä ½þ®äú**    
nùÒxÉ´ÉinùÒxÉ´ÉinùÒxÉ´ÉinùÒxÉ´ÉiºÉ±É ¨ÉÉÆ {ÉÉºÉ±É ¨ÉÉÆ {ÉÉºÉ±É ¨ÉÉÆ {ÉÉºÉ±É ¨ÉÉÆ {ÉÉÊ½þ ¸ÉÒnùkÉÉxÉxªÉ¨ÉÉiÉÖ®ú¨ÉÂ½þ ¸ÉÒnùkÉÉxÉxªÉ¨ÉÉiÉÖ®ú¨ÉÂ½þ ¸ÉÒnùkÉÉxÉxªÉ¨ÉÉiÉÖ®ú¨ÉÂ½þ ¸ÉÒnùkÉÉxÉxªÉ¨ÉÉiÉÖ®ú¨ÉÂ**23****23****23****23**    
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माझे सवW अपराध पोटांत घेऊन मा<या Qा संकटाचा प�रहार करा. मला दसरा आौय नाह,ु .” 

अशी ूाथWना कर,त द,नवाfया आयुराजाने एकिचIाने ौीदIचरणी नमन केले. १००-१०८. 

.ौीवासुदेवानंदसरःवती यां1या ौीदIमाहाHMय मंथाचा बेचािळसावा अ�याय इथे पूणW झाला. तो 

ौीगुNचरणी सम$पWत असो. 
 



 १ 

फोध दत्तभाशात््माचा. 

डॉ. लावुदेल व्मकंटेळ देळभुख.  

अध्माम ४३ ला. 
nÖù&ÊJÉiÉ ®úÉVÉÉ VÉÉhÉÚxÉ* nùkÉ xÉÉ®únùÉ näù {ÉÉ`ö´ÉÚxÉ* xÉÉ®únù  iÉälÉä  ªÉä>ðxÉ*  ºÉÉÆMÉä  YÉÉxÉ  ®úÉªÉÉºÉÒ  **88**   

+º´ÉiÉÆjÉ  +É{ÉhÉÉÆ  VÉÉhÉÚxÉ*  ®úÉVÉÉ  ®úÉhÉÒ EòÊ®úiÉÒ  ºiÉ´ÉxÉ*  ¸ÉÒnùkÉÉSÉå  ½åþ  EòlÉxÉ*  jÉäSÉÉÊ³ýºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**89** 

बकतांच्मा चाय शे्रणी  
भागीर अध्मामाच्मा ळेंलटी “लेदाांनी ज्मारा आत्भस्लरूऩच म्शटरे आशे अवा भाझा ऩुत्रच नाशीवा 

झारा आशे.” अवे आऩरे तीव्र दुुःख आमुयाजा दत्तचयणी ननलेदन केरे. आऩल्मा वलव सातासात 
अऩयाधाांची षभा माचीत त  याजा दुुःखालेगाने धयणीलय ऩलरा. मा ठिकाणी श्रीस्लाभीभशायाजाांनी 
बगलद्भबकताांच्मा चाय लगव केरे आशेत. ते श्रीभद्भगलद्गीतेच्मा सवद्ाांतार अनवुरूनच आशेत.  

चतुर्लिधा बजन्ते भां जना् वुकृततनोऽजुिन।  

आति जजसावुयथािथी सानी च बयतऴिब।।७: ६।। 
थ ला क्रभाांत पयक केरेरा आशे. अथावथी, आतव, जजसावू आणण सानी अवा क्रभ 

दाखवलरा आशे. त्माऩुढीर वललेचनाांत शे एकाऩेषा एक शे्रष्ि आशेत अवे प्रनतऩादन आशे. शे वलवच उदाय 
म्शणजे शे्रष्ि आशेत ह्मा गीतेच्मा सवद्ाांताचाच ऩुनरुच्चाय करून श्रीभशायाजाांनी आऩल्मा प्राऩांचचक 
कायणावािीवुद्ा श्रीदत्तचयणी ळयण जामरावुद्ाां गािीरा ऩुण्म अवाले रागते. ज्माांचा ऩाऩषम झारा आशे 
अळा ऩुण्मलांत र काांनाच  वाांवारयक वुखावािी बगलांताचाच आश्रम कयामची फु ु्वद् श ते. कायण त्माांच्मा 
चचत्ताांतरी बेददृष्टी नाशीळी झारेरी अवते.       

मेऴां त्लन्तगतं ऩाऩं जनानां ऩुण्मकभिणाभ।् 
ते द्लन्द्लभोशतनभुिकता बजन्ते भां दृढव्रता्।।७:२८।। 
ऩुण्मकभाांचे भशत्त्लाचे अवे एक पऱ फुद्ीचा वलकाव शे आशे.. शा फुद्ीचा वलकाव 

झारेरा नवेर तय वांवाय वुखाचा श ण्मावािी त  भाणूव वलववाभर्थमवळारी ऩयभेश्लयारा व लून षुद्र 
देलताांचा आश्रम घेत . आऩाऩल्मा स्लबालानुवाय त्मा त्मा देलताांचे ननमभ ननमभ ऩाऱून त्माांची उऩावना 
कयतात. १-४.  

काभैस्तैस्तैरृितसाना् प्रऩद्मन्तेऽन्मदेलता्। 
तं तं तनमभभास्थाम प्रकृत्मा तनमता् स्लमा।। 

भुकताची जस्थतत. 
ह्माांतीर वलवशे्रष्ि ज  सानी बकत त  भुकतच अवत . त्माचे चचत्त ननयांतय इतके दृढतेने ईश्लयाचे 

िामीां ननभग्न अवते की की जगाचे त्मारा बानवुद्ा नवते. जवा फाणारा धाय रालण्माांत ननभग्न 
अवेल्मा ळयकायारा आऩल्मा दकुानावभ रून गेरेल्मा याजाच्मा सभयलणुकीचेशी बान नवाले तवे त्मारा 
प्रऩांचाचे बान नवते. त  जयी झोंऩरेरा अवरा तयी त्माचे ऩयभेश्लयचयणीांचे अनुवांधान ककां चचतशी ढऱत 
नाशी. ऩयऩुरुऴालय भन जलरेरी जारयणी जळी आऩरा वांवाय कयताांनाशी त्माच्माच चचांतनाांत गढरेरी 
अवते तळी त्माची लतृ्ती ऩयभात्भरूऩीां जलरेरी अवते. अवा ज  भनाऩावून केरेरा ननठदध्माव अवत  
त च वम्मकु् अवत . नवुते ळयीयाने केरे क णतेशी कामव ठदखाऊच याशते. फशुतेक काऱ भुकताचे चचत्त 
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अांतभुवखच अवते. त  आांतल्मा आत्भवुखाांतच भग्न अवत . जयी त  फाह्म व्मलशाय कयताांना ठदवरा तयी 
त्मा लेऱीवुद्ाां त्माचे आत्भानुवांधान जस्थयच अवते. तोशी नेत्ीं ऩाशे। श्रलणीं ऐकतु आशे। ऩयी तेथथचंा 
वलिथा नोशे। नलर देखें।। सानेश्लयी ५:४१।। शाच वलवशे्रष्ि सानी बकत म्शणाला. ५-१० 

ह्माच्मानांतयची शे्रणी भुभुषूची, ज्मारा लय जजसावू म्शटरे आशे त्माची, आशे. त  पे्रभऱ अवरा 
तयी वांवायात त्माचे भन रागत नाशी. म्शणून त  उदावीन अवत . बगलद्भजनाच्मा आललीने त्मारा 
वलऴमवुखाचा लीट आरेरा अवत . त  काम्मकभावचा त्माग करून ननष्काभ कभवम गाचा अलरांफ कयत . 
ननत्म आणण नसैभजत्तक कभें ऩयभेश्लयाच्मा प्रीतीवािीच त  कयत . त  श्रद्ाऩूलवक बागलतधभावचे आचयण 
कयण्माांतच वुख भानत . ११-१३. 

माच्मा खार खार नतवऱ्मा क्रभाांकालय आतव बकत मेत . शा भुऱाांत प्राऩांचचकच अवत . वांवायाांतीर 
वुखेच त्मारा खयीां लाटतात. त्माची वलव धलऩल स्लतुःवािी आणण स्लकीमाांवािी ब गलस्तूांचा वांग्रश 
कयण्मावािीच अवते. देलाची कृऩा भशणजे आऩल्मारा अचधकाचधक वलऴमवुखाांची वाभुग्री सभऱणे अळीच 
त्माची धायणा अवते. इष्ट, आप्त, धन, धान्म, घय, जभीन इत्माठद प्रऩांचचक ग ष्टीांचाच शव्माव अवत . 
ह्मा वांवायाांत प पालरेल्मा त्माच्मा आळेचा एखाद्मा दघुवटनेने बांग झारा ककां ला एखाद्मा अवह्म दुुःखाचा 
प्रवांग ऩुढे आरा की त  आतव श त . आचथवक नुकवान, वप्रम व्मकतीचा भतृ्मू, अवाध्म व्माचध, याजकीम 
वांकट अळा काांशी कायणाांनी त्माचे भन कावालीव श ते. ह्माराच आतव म्शणतात. ऩण आतव भाणूव 
ऩयभेश्लयाचा बकत श ईरच अवे नाशी. लय ऩाठशल्माप्रभाणे अळा प्रवांगी ऩयभेश्लयालय श्रद्ा फवणे, 
बगलांताचाच आश्रम घ्माला अवे लाटणे शे केलऱ ऩूलवऩुण्माईनेच ळकम श ते. शाच आतव बकत क्रभळुः 
जजसावू बकत श त . जजसावा शी सानाचीच ऩठशरी ऩामयी आशे. १४-१६. 

 वलववाभान्म प्राऩांचचक भाणूव इांठद्रमजन्म वुखाराच खये वुख भानून त्माच्माच भागे रागरेरा 
अवत . त्मारा खऱ्मा वखुाचा झया आऩल्माच अांतयाांत अवत  शे िाऊकच नवते. इांठद्रमाांऩावून श णाये वुख 
शे षणणक, भमावठदत, ऩयालरांफी अवते. आऩल्मा जलऱच ननत्म, अभमावद आणण ननयऩेष वुख आशे शे 
त्माच्मा गाांलीशी नवते. कायण त्माचा वललेक जागरेरा नवत . फुद्ीचा तेलढा वलकाव झारेरा नवत . अळा 
ह्मा भ्राभक वखुाच्मा भागे जलऱजलऱ वगऱेच वागरेरे ठदवतात. बल्माफऱु्मा भागावने स्त्री, धन, ऩुत्र 
इत्मादीांची प्राजप्त करून घेणे शेच भानली जीलनाचे कतवव्म अळी भान्मता ठदवते. वांत सानेश्लयभशायाजाांनी 
ह्मा अवललेकी र काांचे अवे लणवन केरे आशे. 

ऩाशे ऩां दधू ऩर्लत् आणण गोड। ऩावीं त्लचेथचमा ऩदयाआड। ऩरय तें अव्शेरूतन गोथचड। अळदु्ध काम 
नेघती।। कभरकंदा आणण ददुियीं। नांदणूक एकेथच घयी। ऩरय ऩयागु वेर्लजे भ्रभयीं। जलळऱरा थचखरुथच 
उये।। नातयी तनदैलाच्मा ऩरयलयीं। रोह्मा रुतळरमा आशातत वशस्रलयी। ऩरय तेथ फैवोतन उऩलावु कयी। कां 
दरयद्रें जजमें।। तैवा रृदमाभध्मे भी याभु। अवतां वलि वुखाचा आयाभु। क ं भ्रांतावी काभु र्लऴमालयी।।     
फशु भगृजऱ देखोतन डोऱां। थंुककजे अभतृाचा थगळऱतां गऱाऱा। तोडडरा ऩरयवु फांथधरा गऱां। 
ळजुकतकाराबें।। ९:५७-६ ।। 

गाईच्मा स्तनारा चचकटरेरा ग चील त्लचेच्मा ऩलद्माभागीर ऩवलत्र आणण भधुय दधुाचा अव्शेय 
करून अळदु् यकताचाच स्लीकाय कयत ; कभऱाचा भकयांद भ्रभय घेऊन जातात ऩण ळेजायीांच लाव कयणाया 
फेलूक भात्र चचखरात आनांद भानत ; आऩल्मा ओवयीतच ऩुयरेल्मा शजायों भ शयाांचे सान नवल्माने 
एखाद्मा अबाग्माने दारयद्रमाांत उऩावताऩाव कयीत जगाले; तवा रृदमाांतच अवरेरा वलववुखाचा कुां ज ज  
भी आत्भायाभ त्मारा व लून शे भ्राांत जील वलऴमाचीच इच्छा कयतात. वलऩुर भगृजऱ दृष्टीव ऩलल्मालय 
गळ्माळी अवरेर अभतृाचा घ ट थुांकून टाकाला तवेच शे आशे. अवा शा काभाथी भाणूव जय ऩुण्मलान 
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अवेर तयच त  इच्छाऩूतीवािी ईश्लयाची उऩावना कयत . ऩुण्मशीन ऩाऩी भनुष्म अन्म षुद्र देलताांच्मा 
भागें रागत . ह्मा देलताांचा पे्रयक ज  ईश्लय त्माराच शा वलवयत . अवे अवरे तयी ज्मा ज्मा देलतेची 
उऩावना काभाथी भनुष्म कयत  त्मा त्मा देलतेच्मा िामीां ईश्लयच त्मारा जस्थय श्रद्ा देत . आणण त्माचे 
ईजप्वतशी त्मारा सभऱते. ऩयांतु त्मा अल्ऩफुद्ी र काांना सभऱणाये पऱ ठटकाऊ नवते. नासळलांत अवते. षुद्र 
देलताांची उऩावना कयणाये त्मा षुद्र देलताांच्मा अळाश्लत स्लरूऩाांत सभऱतात. ते जन्भभऩणाच्मा पेऱ्माांतून 
वुटत नाशीत भाझे बकत भात्र भाझ्मा चचयांतन स्लरूऩारा ऩालतात.     

मो मो मां मां तनुं बकत् श्रद्धमा थचतुंळभच्छतत। 
तस्म तस्माचरां श्रद्धां ताभेल र्लदधा्मशभ।्।७:२०-२ ।। 
अन्तलत ्तु परं तेऴां तद्भलत्मल्ऩभेधवाभ।् 
देलान ्देलमजो माजन्त भद्भकता माजन्त भाभर्ऩ।।७:२३।। 

ऩयभेश्लयच देलताांचा पे्रयक आशे आणण त च वलव पराांचा दाता आशे शे जाणणायाच बगलांताची 
बजकत कयत  आणण अथावथी बकत श त . ईश्लयबकतीने इष्टप्राप्तीरा थ ला लेऱ रागत . कायण 
बगलद्भजनाने ऩाऩषम झाल्मालयच देल त्माचे इष्ट पऱ देत . एलढ्मावािीच वांत वाईफाफाांनी श्रद्ेरा 
वफूयीची ज ल देण्माचा उऩदेळ केरा आशे. १७-२३. 

अळा यीतीने भनुष्मारा बकतीची लाट राबणे ककांला न राबणे शे त्माच्मा ऩूलवकभावनवुाय घलत 
अवते. बकतीच्मा प्रबालाने अगदी वाभान्म भाणूवशी ऩालन श त . भग ती लयीर चायऩैकी क णत्माशी 
शे्रणीची काां अवेना. ऩयभेश्लयाच्मा बकतीरा रागरेल्माचा कधीशी अधुःऩात श त नाशी अवे बगलांताांचेच 
लचन आशे. “न हश कल्माणकृत ् कजचचत ् दगुितत ं तात गच्छतत। ” बजकत त्मारा ऊध्लवगतीराच नेते. 
त्माभुऱेच भ षाच्मा नाना भागाांत बकतीच वुगभ आणण वुखाचे वाधन आशे. प्रायब्धम गाने जयी एखाद्मा 
बकताचे ऩतन झारेशी तय ऩयभेश्लयच त्माच्मालय कृऩा करून त्माांतून लय काढत . बकताचे अधुःऩाताऩावून 
बजकत यषण कयते एलढेच नव्शे तय त्माच बकतीभुऱे त्माची लतृ्ती ऩारटते. त्माच्मा ऩाऩप्रलतृ्ती आणण 
दलुाववना उत्तय त्तय षमारा जातात आणण त्माांरा ळभ, दभ, वभाधान, वलयजकत इत्माठद दैली वांऩत्तीचा 
राब श त . सळष्म दीऩकारा बकतीचा शा भठशभा वाांगून लेदधभाव भुनीांनी ऩढुीर कथाबाग वाांगामरा आयांब 
केरा. २३-३०. 

“खयेच दीऩका, शा ऊलवळीऩुत्र आमु भ िा ऩुण्मलान अवरा ऩाठशजे. आऩल्मा याजेऩणाचा असबभान 
इत्मठद वलव व लून, ऩुत्राच्मा काभनेने काां श ईना, ऩण त्माने दत्तप्रबूांचे दास्म केरे. त्मा वेलेने त्माच्मा 
ऩाऩाांचा नाळ झारा आणण श्रीदत्तकृऩेने ऩुत्रराबशी झारा. आताां दैलाच्मा गतीने त्माचा ऩुत्र शयलरा आणण 
त  आतव झारा. ह्मा आतीने त्माची बजकत दपु्ऩट झारी. भग त्मारा बकतीच्मा नतवऱ्मा ऩामयीलय नेऊन 
– म्शणजे त्माचा जजसावू बकत करून त्माची बजकत नतप्ऩट कयाली अळा वलचायाने श्रीदत्तप्रबूांनी 
नायदभुनीांना त्माच्मकले ऩािवलण्माचे ियवलरे. नायदाांना फ रालून त्माांना देलाांनी वाांचगतरे की „शे नायदभुने! 
आमुयाजा ऩुत्रवलम गाने ळ कवांतप्त झारा आशे. दास्मबकतीच्मा तऩश्चमेने त्माचे अांतुःकयण ळदु् झारे 
आशे. ऩुत्रवलम गाच्मा दुुःखाने ते आताां सानाच्मा उऩदेळारा म ग्म झारे आशे. तुम्शी जाऊन त्माांना उऩदेळ 
कयाला.‟ ” ३०-३७. 

नायदभुनींचे आगभन. 
बगलान दत्तात्रेमाांची आसा घेऊन ननयांतय बगलद्गुण गाणाये नायद भुनी आऩल्मा लीणेच्मा 

ऩयभऩालन झांकायाांनी आवभांत ऩवलत्र कयीत आमुयाजाच्मा घयीां आरे. त्माांना ऩाशून याजाने त्माांना ऩयभ 
आदयाने नभस्काय केरा. “आऩल्मा आगभनाने भी धन्म झार ,” अवे म्शणून त्माने नायदभुनीांना 
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उच्चावनालय फवलून त्माांची ऩूजा केरी. अत्मांत वलनम्रऩणे याजा फ रूां रागरा. “आजचा ठदलव खचचतच 
भाझ्मा बाग्म दमाचा आशे. वांतचयणाची ऩूजा कयण्माचा म ग आरा. र ण्माशूनशी भदृ ु अांतुःकयणाच्मा 
दमाघन वांताांचे अचवन केल्माने वलव देलता तपृ्त श तात. असानरूऩी ननदे्रतून प्रफ धन कयणाऱ्मा वांताांचे 
भानलाांलय अगणणत उऩकाय आशेत. (काम लानूां भी ह्मा वांताांचे उऩकाय। भज ननयांतय जागलीती।। वांत 
तुकायाभ भशायाज) मा लेऱी भी दुुःखवागयाांत ननभग्न अवताांना आऩरे मेणे ननजश्चतच श्रीदत्तप्रबूांच्माच 
पे्रयणेने झारे आशे. त्मा दमाघन ऩयभात्म्मानेच आऩल्मारा भाझ्माकले ऩािवलरे आशे! त्माांच्माच प्रवादाने 
भरा ऩुत्र झारा खया; ऩण त्माच्मा वलम गाने श णाये शे दुुःख भाझे प्राणच ळ ऴीर की काम अवे लाटते 
आशे. भुनीभशायाज! आऩणच भरा ह्माच्मा ळभनाचा काांशी उऩाम वाांगाला.” ३८-४५. 

याजाचे शे केवलरलाणे फ रणे ऐकून नायदाांनी शवकेवे जस्भत केरे आणण म्शणारे, “काम आश्चमव 
आशे याजा? वलव याज्मब ग व लून भाशूयरा ळांबय लऴे याशून ज्मा दत्ताची तूां वेला केरीव त्माचे नवुते 
स्भयण केरे तयीशी वांवायरूऩी भशान दुुःखाचा नाळ श त . अये, „ऩुत्र शा खय खय आत्भा आशे‟ (आत्भा लै 
ऩुत्र नाभ आव।), ह्मा शु्रतीचा अथव तुरा नीट वभजरा नाशी. इथे ऩुत्रारा आत्भा म्शटरे आशे ऩण ते 
गौण अथावने!  स्त्री-ऩुत्र-धनाठदक वलव वांवायच नश्लय आशे. इतकेच काम ज्मा देशाच्मा वांफांधाने शी नाती 
जुऱतात त  देशवुद्ाां एके ठदलळी ऩलणायच आशे. आत्भा तय अवलनाळी आशे. आत्भस्लरूऩारा वलवरून तू 
ह्मा देशाराच आऩरे स्लरूऩ भानल्माभुऱे शा अनथव झारा आशे. एखाद्मा कू्रय, वाभर्थमवळारी ऩरुुऴारा सव ांश 
म्शटरे तय त  काांशी खया सव ांश थ लाच श त ? तवेच ऩुत्रारा आत्भा म्शटल्माने त  भुख्म आत्भा श त 
नाशी.” 

प्रत्मगात्भा. 
तुझा स्थूर देश, त्मारा चाऱलणाया प्राण, त्मारा पे्रयणा कयणाये भन आणण फुवद् शे वलव घटावायखे 

जल आणण वलकायी आशेत. त्माांना वाक्षषत्लाने ऩाशणाया, त्माांच्माांत चेतना आणणाया तूां त्माांच्माऩेषाां लेगऱा 
आशेव. ऩत्नी, ऩुत्राठदक ज्मारा आललतात, ज्माच्मा कायणाने आललतात त  आत्भा तूां आशेव. फशृदायण््क 
उऩननऴदाच्मा (२:४:५) प्रनतऩादनानुवाय ऩनत, ऩत्नी, ऩुत्र इत्मादीलयचे पे्रभ शे आत्म्माच्मा पे्रभाचीच 
प्रनतबफ ांफे आशेत. (आत्भनस्तु काभाम वलां वप्रमां बलनत।)  देश+इंहद्रम+भन+थधमां वाक्षषणं अवंगं अजं 
ऩयभात्भानं मो न लेजत्त व तु अनामि् ।(५५). देश, इांठद्रमें, भन आणण फुवद् ह्माांचा वाषी (लेगऱेऩणाने, 
तटस्थतेने केलऱ ऩाशणाया) अवांग आणण ननवलवकाय अांतयात्भा ज  जाणत नाशी त  तय अवांस्कृत आशे. 
आऩरी फुद्ी रीन श ते आणण आऩण झोंऩत . शी वुऴुप्ती अलस्था.. तीच फुवद् जागी झारी की 
जाग्रतालस्थेत मेत . अवा शा प्रऩांच फुवद्ननष्ि आशे. ऩण मा द न्शीशी अलस्थाांचा अनुबल घेणाया फुद्ीच्मा 
ऩरीकलचा आशे शे स्ऩष्ट नाशी का? तुरा ऩाशणाया ककां ला ऩाशूां ळकणाया कुणीच नाशी. अवा तूां ननुःवांग, 
ननवलवकाय आशेव; भग तुरा ळ क ला कष्ट कवे श तीर? अन्नभम, प्राणभम, भन भम, वलसानभम आणण 
आनांदभम क ळाांऩेषाां वलरषण, स्थूर वूक्ष्भ आणण कायण मा तीनशी देशाांचा चारक तूां आशेव. स्थूर 
देशाच्मा जाग्रत अलस्थेत इांठद्रमाांच्मा द्लायाां वलऴमाांचा ब ग घेणाया तूांच आशेव; तवेच वूक्ष्भ देशाच्मा 
स्लप्नालस्थेत वूक्ष्भ इांठद्रमाांनी वूक्ष्भ वलऴमाांचा (प्रवलवलकत) ब ग घेणायाशी तूांच आशेव. गाढ झोंऩेत फुद्ी 
असानाांत रीन झारी अवताां ननदे्रच्मा आनांदाचा ब ग घेणायाशी तूांच आशेव. त्मा त्मा अलस्थेत तुझा त्मा 
त्मा देशाळी वांफांध (अन्लम) अवत . इतय द न देशाांचा भात्र व्मनतयेक (अबाल) अवत . माचाच अथव तूां ह्मा 
तीनशी देशाांऩेषाां सबन्न, त्माांचा वाषी आशेव. आऩल्मा जीलनावािी, आऩल्मा वुखावािी, आऩल्मा 
आललीवािी तूां शे स्त्री-ऩुत्र-धनाठद ज लून घेत व. तुझ्मावािी ते आशेत. त्माांच्माकरयताां तूां नाशीव. ते वलव 
दृश्म प्रऩांचाचा बाग आशेत. तूां मा वलाांऩेषाां वलरषण, त्माांचा वाषी भात्र, आशेव. ४६-५८  
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जील आणण ऩयभात््माचे ऐकम. 
    लयीरप्रभाणे ऩांचक ळवलरषण, अलस्थात्रमातीत, आनांदरूऩ, चैतन्मघन अवा प्रत्मगात्भा 

आमुयाजारा दाखलून आताां नायदभुनन त्माचे आणण ऩयभात्म्माचे ऐकम प्रनतऩादन कयीत आशेत. “वलाांऩेषाां 
शे्रष्ि, वलवस ईश्लयच जीलरूऩाने वलव ळयीयाांत रीरा कयीत अवत . बगलद्गीतेत वाांचगतल्माप्रभाणे त च 
वलव बूतभात्राांच्मा रृदमाांत याशून ळयीयरूऩी मांत्रालय आरूढ झारेल्मा त्मा जीलाांना आऩल्मा भामेने कपयलीत 
अवत . ईचलय् वलिबूतानां रृद्देळेऽजुिन ततष्ठतत। भ्राभमन ् वलिबूतातन मन्त्ारूढातन भाममा।।१८:६१।। त्मा 
ऩयभात्म्मारा जाणरे की वलव जाणल्माांवायखे आशे. त्माच्माच प्रबालाने जीलारा कतेऩण आशे आणण त च 
त्मा कभाांची पऱे जीलारा देत अवत . त  जयी वलव जगाचे अचधष्िान अवरा तयी ते जग त्मारा स्ऩळूां 
ळकत नाशी. स्थूर, वूक्ष्भ इत्माठद वलळेऴणाांनी त्माचे लणवन कयताां मेत नाशी. त  लाचेने लणवलत नाशी. 
वलव आनांदाचे, वुखाचे ननधान अवा, ऩयभकल्माणस्लरूऩ आत्भा म्शणजेच भी आशे अवा ननश्चम 
झाल्मालय भग दुुःख, ळ क, भ श, इच्छा, क्र ध, ऩाऩ, ताऩ माांना लालच याशत नाशी. ”  ५९-६२.  

ऩुत्रावुखाचे लास्तल स्लरूऩ. 
   “शाच भुख्म आत्भा आशे. ऩांचक ळात्भक देशवुद्ाां सभर्थमात्भा आशे. दरुून मेणाऱ्मा क ल्ह्माचे 

सव ांशऩण जवे सभर्थमा अवते तवेच मा देशाचे आत्भत्ल भ्राभक आशे. ऩुत्र लय वाांचगतल्माप्रभाणे गौणात्भा 
आशे. त  वततच दुुःखारा कायण अवत . आधी भुरगा नाशी म्शणून अबालरूऩाने त  दुुःखारा कायण 
श त . भग गय दयऩणाचे कष्ट ब गवलत . प्रवूतीच्मा लेऱी तय भातेरा भयणाांनतक लेदना श तातच. एकदाांचा 
जन्भारा आल्मालय त्मारा काांशी ऩीला-फाधा श ऊां  नमेत शी चचांता आईलडलराांना फेजाय कयते. भग त्माची 
एकाभागे एक .मेणायी आजायऩणे भातावऩत्माांची झोंऩ उललतात. थ ला भ िा झारा की ळेजाऱ्माऩाजाऱ्माांच्मा 
गाऱ्शाण्माना तोंल देऊन ते भेटाकुटीरा मेतात. ऩुढे ळाऱेरा जामरा रागरा की त्माच्मा सळषणाची काऱजी 
वुरूां  श ते. त्मारा सळषणाचे लगव रालणे, त्माच्माकलून अभ्माव करून घेणे, लेऱप्रवांगीां त  चाांगल्मा गुणाांनी 
उत्तीणव व्शाला म्शणून ऩैवा आणण प्रनतष्िा ऩणारा रालणे ह्मा वलव खटऩटीनांतय एकदाांचे त्माचे सळषण 
ऩूणव झाल्मालय त  कवाफवा न कयी-व्मलवामाांत ठटकरा की रगेच त्माच्मा वललाशाची काऱजी वुरूां  श ते. 
म ग्म लेऱी रग्न न झारे तय आणखीच चचांतेचा वलऴम! एकदाांचे त्माचे चाय शात झारे तयी नलया-फामक  
वुखाने नाांदतीरच माची ळाश्लती नवते. त्माांचा वांवाय भागीं रागराच तय वांततीच न झारी तय? अळा 
यीतीने शा तथाकचथत ऩुत्र नाांलाचा (गौण) आत्भा क णत्मा ना क णत्मा कायणाने दुुःखच देत . म्शातायऩणी 
त  आऩल्मारा वाांबाऱीर शी ळकमताशी कभीच. अवा आजन्भ भातावऩत्माांना जजलांतऩणी जाऱणाया शा 
अग्नीच आशे.“   ६३-७३. 

नायदभुनींचा हदरावा. 
शे वाांगून नायदभुनन याजारा म्शणतात, “शे ऩुत्राचेच काम, वांवायाराांतीर प्रत्मेक वुखाचे लास्तवलक 

स्लरूऩ जाणून घे आणण त्मा गौणात्म्माची भामा टाकून आऩल्मा आत्भस्लरूऩाची प्रीनत धय. शाच मा 
नासळलांत वांवायात वभाधान ऩालण्माचा खया उऩाम आशे. आताां भी काम वांगत  ते नीट ऐक. ज  ऩुत्र 
नाशीवा झारा म्शणून तू दुुःखाने तऱभऱत  आशेव त  शुांलावुयाने आऩरा ळत्रू आशे शे जाणून त्मारा 
भारून टाकण्मावािी आऩल्मा नगयारा नेरा श ता. श्रीदत्तकृऩेने त  त्मा अवुयाच्मा ताललीतून वुटून एका 
ऋऴीांच्मा आश्रभाांत ऩ शोंचरा आशे आणण वुखाांत आशे. म ग्म लेऱीां त  शुलावुयाचा लध करून आणण 
नतकलेच रग्न करून ऩत्नीवश तुम्शाांरा बेटेर. त्माची चचांता तुम्शी श्रीदत्तप्रबूांलय व ला. त  इथे ऩरृ्थलीलय 
तय याज्म कयीरच ऩण ह्माच भानली देशाने त  इांद्रऩदालय फवून स्लगावचेशी याज्म कयणाय आशे. ” अवा 
याजारा धीय देऊन नायदभुनन जवे आरे तवे नाभवांकीतवन कयीत आऩल्मा भागावने ननघून गेरे. ७४-७९. 
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नायद भुनीांच्मा गभनानांतय याजाने इांदभुती याणीरा त्माांच्मा उऩदेळाचा वलचाय कयामरा वाांचगतरे. 
त्माांनी ज  आत्भा आणण अनात्भा माांचा वललेक वाांचगतरा त  भनाांत चाांगरा जस्थय करून वलव ळ काऩावून 
भ कऱे व्शाले अवे वाांगून त  ऩुढें म्शणारा, “खयेच ह्मा वतत फदरत्मा वांवायाांत क ण कुणाचा भुरगा? 
आऩण अनाठद भ शारा लळ श ऊन वांवायाांतीर नात्माांळी उगीचच भभत्ल लाढलत . आऩणच लाढलरेरा शा 
स्नेशाचा फांध आऩणच वललेकाने त लामरा शला. आऩल्मारा भनाांत वरणाऱ्मा ह्मा दुुःखारा ळाांत कयण्माचा 
शाच एक उऩाम आशे. भी श्रीदत्तप्रबूांना प्रवन्न कयण्मावािी ककती चचकाटीने ककती काऱ प्रमत्न केरे? 
आणण ते प्रवन्न श ऊन लय द्मामरा रागरे तय भी काम भाचगतरे तय भुरगा? त्माांनी भाझी इच्छा ऩुयी 
केरी; ऩण ती दुुःखऩमवलवामीच ियरी! भाझ्मा लांळाच्मा लदृ्ीच्मा खुऱाने भरा लांचचत केरे, शे आत्ताां 
भाझ्मा ध्मानाांत आरे. लेदाची लचने ऩय ष अवतात. वकृद्दळवनी ती कऱत नाशीत. ऩुत्रच आत्भा आशे ह्मा 
लचनाांतीर ग भ आज नायदाांच्मा उऩदेळाने भरा वभजरी. शेच भी केरेल्मा दत्तवेलेचे खये पऱ आशे. 
नासळलांत आणण दुुःखकायक अवा ऩुत्र नव्शे! जऩ, तऩ, मस, दान इत्माठद ऩुण्मकभाांनीशी ज्माचे दळवन श णे 
कठिण आशे त  आत्रेम दत्त भी ऩाठशरा! त  केलऱ बकतीनेच ऩालत . त्माांची कृऩा खय खय अगाध आशे. 
” ८०-८८.  

याजाच्मा गांठशलयल्मा कां िाांतून आरेरे शे लचन ऐकून याणीचेशी ल ऱे ऩाणालरे. बकतीने बयरेल्मा 
भनाने नतने श्रीदत्तप्रबूांना नभस्काय केरा. ती म्शणारी, “शे नाथ!  शा नायदभुनीांच्मा वाांगाला भाझ्मा 
भयण न्भुख भनारा वांजीलनी झारा आशे. वलव लेदाांचे वायबूत अवरेरे भुनीांचे बाऴण कानाांलय ऩलताांच 
भाझे भन ननलरे. भाझ्मा चचत्ताची तगभग थाांफरी. नायदभुनीांची पेयी आऩल्माकले झारी शी त्मा 
वद्गरुरुनाथ दत्तात्रेमाांचीच कृऩा आशे. आताां भनाचा भ्रभ नाशीवा झारा आशे आणण बगलान दत्तात्रेमाांच्मा 
चयणीां बजकत जलरी आशे. ”  अवे फ रून ती याणी दत्तप्रबूांची प्राथवना करूां  रागरी. ८८-९१. 

इंदभुतीची प्राथिना. 
“शे बगलांता दत्ता! वलव जीलाांच्मा देशरूऩी ऩुयाांत लवणाऱ्मा कूटस्थ ऩुरुऴा ! तू लास्तवलक अनांत 

आशेव. अांतुःस्थ अळा तुरा ऩशाण्मावािी इांठद्रमें (अष) आांत (अध) कपयलाली (अांतभुवख कयाली) रागतात  
म्शणून तूां अध षज आशेव. ह्मा वलव जगताचा ननभावता, ऩ वऴ ांदा आणण वांशताव तूांच आशेव. आऩल्मा 
बत्रगुणात्भक भामेचा अांगीकाय करून द्रव्मळजकत(तभ गुण), कक्रमाळजकत(यज गुण) आणण सानळजकत 
(वत्त्लगुण) माांनी मुकत बावत व. आणण अनुक्रभे भशेळ, ब्रह्भदेल आणण वलष्णु शी रूऩें धायण करून 
जगाची उत्ऩजत्त, जस्थनत आणण रम कयत व. एकच तूां ऩालवतीऩनत, वावलत्रीऩनत आणण रक्ष्भीऩनत श त व. 
ह्मा आणण इतयशी अनेक देलताांचा, ह्मा वलवच वलश्लाचा तूां एकभेल आधाय आशेव. तूां ह्मा वलव 
वगुणरूऩाांना धायण कयीत अवराव तयी ह्मा वलाांशून शे्रष्ि (ऩयात्ऩय) आशेव. (शे) इंद्र, त्लं भामाळब् 
ऩुरुरूऩ् प्रततरूऩ् रूऩं रूऩं र्लबाळव। ते किमा बकतानां उद्धायाम (अजस्त)।।९६।। शे इांद्रा तूां आऩल्मा भामेने 
अनेक रूऩें धायण कयत व आणण प्रत्मेक रूऩाांत लेगलेगऱा बावत व. शी वलव तुझी रीरा बकताांच्मा 
उद्ायावािीच केलऱ अवते. भाझ्मा असानजननत भ शाची फेली त लून टाक, ह्मा देशाच्मा ख डमाांतून भरा 
भ कऱी कय आणण. तुझ्मा बजनाची ग ली राल. इतके ठदलव भरा शे वभजत नव्शते म्शणून भी ह्मा 
वलऴमाांच्मा भागे रागून वलवलध छांद केरे. आताां तुझ्मा बजकतयवाांत भरा सबजलून भाझ्मा चचत्ताांतरे द्लैत 
नाशीवे कय. वलऴमाांची काभना कयणाऱ्मा तुझ्मा बकताांना तूां वलऴम देत व, भुभुषूांना भ ष देत व आणण 
भुकताांना आऩल्मा चयणकभरी रयझलत व. ज  ज  जें जें लाांछीर ते ते त्मारा देणाया तूां जणुां चचांताभणीच 
आशेव.  
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ज  ठदव्म ऩुत्र तूां आम्शाांरा तूां ठदरा आशे त्माचे त  बगलांत वतत वगऱीकलून यषण कय . त च 
जगदात्भा आभची ऩयभ गनत आशे.  ” ८८-१००. 

आमूची प्राथिना. 
इांदभुतीची प्राथवना ऐकून आमुयाजानेशी अत्मांत पे्रभाने शात ज लून दत्तप्रबूांची प्राथवना केरी. शी 

प्राथवना आऩण वलाांनीच ननत्म कयण्मावायखी आशे. शा वशा चयणाांचा अबांग फऱ्माच ठिकाणी य ज 
आयतीच्मा लेऱीां म्शटरा जात .  

“देलाांच्माशी देला, दत्तात्रेमा! तुझ्मा अरौककक रीरा गात अवताां आभचे चचत्त तुझ्मा चयणी 
जस्थयालूां दे. बगलांताचे गुणगान, त्माचे नाभवांकीतवन, त्माच्मा रीराांचे लणवन कयण्माचे प्रम जन मा चयणाांत 
वाांचगतरे आशे. स्लबालतुः फठशभुवख अवरेरी इांठद्रमे आणण त्माांच्मा द्लाया भन वतत वलऴमाांकलेच प्रलाठशत 
श त अवतात. त्माांना अांतभुवख कयण्माचे शे उऩाम आशेत. दवुऱ्मा एका अबांगाांत श्रीस्लाभी भशायाज 
म्शणतात, “वकऱ इंहद्रमे आणण भन शे तुझे शातत ंआशे। मास्तल आतां तंू रलराशे स्लऩदीं भन यभलाले।” 
कायण त च रृऴीकाांचा, म्शणजे इांठद्रमाांचा ईळ आशे. १. 

भाझी लाचा तुझ्मा गुणाांचे स्तलन कयण्माांतच यभून जाली शीच वांऩत्ती भाझ्मा ऩदयाांत घार. 
वाभान्मतुः ईश्लयाच्मा बजनाांत भनारा यव लाटत नाशी; कायण तें वलऴमुखारा चटालरेरे अवते. त्मारा 
आांतरयक वुखाची ग ली रागण्मावािी अभ्मावाची अऩेषा आशे. त  वांत सानेश्लयाांनी फायाव्मा अध्मामाांत 
वाांचगतरा आशे. “अथला शें थचत्त। भनफुद्धीवहशत। भाझ्मा शातीं अचंुबफत। न देलों ळकवी। तयी गा ऐवे 
कयी। इमां आठां ऩशायांभाझायीं। भोटके तनळभखबयी देतु जाम।। भग जे जे कां तनळभख। देखेर भाझे वखु। 
तेतुरेतन अयोचक। र्लऴमीं घेईर।। ...तैवे बोगाआतूंतन तनगतां। भजभाजीं रयघतां। शऱूशऱू ऩंडुवुता। भीथच 
शोईर।। १०४-१०६, १०९।।” २. 

शे लयद प्रब ! ह्मा भाझ्मा शाताांकलून तुझ्मा बकताांची वेला घलाली शाच लय भरा दे. लयीर अभ्माव 
दृढ व्शामरा शला अवेर वांताांच्मा कृऩेची ननताांत आलश्मकता आशे. कायण वांत तुकायाभ म्शणतात, 
“वंतचयणयज रागतां वशज। लावनेचे फीज जऱुनी जाम। भग याभनाभीं उऩजे आलडी। वखु घडोघडी लाढों 
रागे।।”.मावािी मा चयणाांत देलारा तुझ्मा बकताांची – वांताांची वेला भाझ्माकलून घलाली शे भागणे 
भाचगतरे आशे. ३ 

तुझे गुणगान कयीत अवताां भाझे चचत्त द्रल  जेणेंकरून भाझ्मा वांचचताचा षम श ईर. अळा 
यीतीने ज  बगलद्गुणगानाांत यांगून जात  त्माचे चचत्त द्रलीबूत श ते. श्रीभधुवूदनवयस्लतीांच्मा 
प्रनतऩादनानुवाय चचत्त ऩातऱ श ऊन धायेवायखे बगलांताकले प्रलाठशत श ते. ह्मा चचत्ताच्मा लतृ्तीराच 
बजकत शे नाांल आशे. 
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राखेवायखे कठिण अवरेरे चचत्त बगलद्भजनाने द्रलीबूत झाल्मानांतय त्माांत ज  छाऩ उभटत  
त च आकाय जस्थय श त . एकदाां बगलदाकाय झारेरे चचत्त भग ऩुन्शा वलऴमाकाय श त नाशी. 
वलऴमचचांतनाने जयी चचत्त थ ले वलयघऱल्मावायखे लाटरे तयी ते धायालाठशक कयण्माची षभता पकत 
बगलद्भजनाांतच आशे. शेच बकतीचे भुख्म पऱ आशे. ४. 



 ९ 

त्मा लेऱी भाझे अांग वाजत्त्लक बालाांनी थयथयाले आणण ताि य भाांचाांनी पुरून जालें; शा उच्च शा 
नीच शी बेददृष्टीच नष्ट व्शाली.. अळा ह्मा श्रलणकीतवनाठदरूऩ वाधनबकतीचा ऩरयऩाक वाध्म बकतीत 
श त . म्शणजे अांतुःकयण बगलदाकाय श ते. त्मा लेऱीां फाह्म देशाांत अष्टवाजत्त्लक बालाांचा उदम श त . लय 
उद्ृ केरेल्मा अबांगाच्मा ऩढुच्मा चयणाांत तुक फायाम म्शणतात, “कंठ ं फाष्ऩ दाटे, नमनीं नीय रोटे। रृदमीं 
प्रकटे आत्भरूऩ।।” ह्मा वाजत्लक बालाांचे ऩुढीर श्र काांत लणवन केरे आशे. 
स्त्ब् स्लेदोSथ योभाञ्च स्लयबङ्गोSथ लेऩथु्। लैलण्मिभशु्रप्ररम इत्मष्टौ वाजत्त्लका् स्भतृा्।।  

(स्तब्धता ककां ला ताटस्र्थम, घाभ, य भाांच, गद्गद लाचा, कां ऩ, चेशऱ्माचा आणण ळयीयाचा यांग ऩारटणे, 
अशु्रऩात आणण भूछाव शे आि वाजत्त्लक बाल जाणालेत.) रृदमाांत याभरूऩ प्रकटल्माच्मा ह्मा फाह्म 
खुणा आशेत. शीच बजकत ऩरयऩकल झारी चचत्ताांत वभत्ल मेते. भनाांतीर उच्च-नीच बाल भालऱतात. 
वलाांबूतीां ऩयभेश्लयाचे दळवन श ऊां  रागते. ह्माच वभचचत्तत्त्लाची माचना आमूने केरी आशे. ५ 

कऩ ताठद ऩक्ष्माांवािी अांथयरेरे जाऱे जवा श्मेन ऩषी त लून ऩऱून जात  तवे भाझे प्रऩांचरूऩी 
जार त लून टाक.. ” वांवायरूऩी भामाजाराांत वलववाभान्म जील गुांतून जातात आणण जन्भभयणाच्मा 
मेयझाऱ्मा त्माांना चुकत नाशीत शे कलडमावायखे आशेत. ऩयभेश्लयाची बजकत कयणाये भात्र श्मेन 
ऩक्ष्मावायखे ते जाऱे त लून भुकत श तात. ६ 

शा भाझा बाल ननयांतय तुझ्मा ऩामीां जस्थय श ऊन यशाला शेच भाझे लबैल आशे. “गुण गाईन आलडी, 
शेथच भाझी वलि जोडी।” वांत तुकायाभभशायाजाांच्मा भागणीचाच शा अनुलाद आशे. आध्माजत्भक बाल प्राप्त 
श ण्माऩ षाांशी त  ठटकून याशणे अचधक अलघल आशे. एकाऩेषा एक शे्रष्ि बाल प्राप्त करून देणे म्शणजे 
म ग आणण त्मा बालाांन जस्थय आणण ऩुष्ट कयणे म्शणजे षेभ. शे द न्शी ऩयभेश्लयानेच कयामचे आशेत. 
“मोगषेभं लशा्मशभ”् मा बगलदकुतीचे शेच भभव आशे.  

आमुयाजाच्मा प्राथवनेत तीव्र भुभुषा आशे. क णतेशी प्राऩांचचक भागणे त्माांत नाशी. “शेंथच दान दे गा 
देला, तुझा र्लवय न व्शाला।” अवे ननश्चमात्भक शे भागणें आशे. त्माची आतव बकती नायदभुनीांच्मा 
उऩदेळाने आताां जजसावू बकतीत ऩरयणत झारी आशे. शेंच वांतवांगाचे भठशभान आशे. उन्भागावलरून 
वन्भागावरा आणणे, बगलद्भकतीच्मा भागावरा रालणे आणण उत्तय त्तय शे्रष्ि बकतीत नतरा लवृद् ांगत कयणे 
शे वांतकृऩेनेच श त अवते. अवा त  आमुयाजा दत्तस्तुतीांत ननभग्न झारा. वाशजजकच वांवायवागय त्मारा 
गाईच्मा खुयाने केरेल्मा लफकमावायखा षुद्र बावूां रागरा.   

.श्रीलावुदेलानांदवयस्लती माांच्मा श्रीदत्तभाशात्म्म ग्रांथाचा त्रेचासऱवाला अध्माम इथे ऩूणव झारा. त  
श्रीगुरुचयणी वभवऩवत अव . 
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बोध दत्तमाहात््याचा. 

डॉ. वासुदेव व्यकंटेश देशमुख.  

अध्याय ४४ वा.  

´ÉxÉÉÆiÉ  xÉ½Öþ¹É  VÉÉ>ðxÉ* +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ BäEÚòxÉ* ´ÉÊºÉ¹`öÉ{ÉÉ¶ÉÓ ªÉä>ðxÉ* PÉä VÉÉhÉÚxÉ ºÉ´ÉÇ iÉå**90**  

näù´ÉÊuùVÉ{ÉÒb÷EòÉºÉÖ®ú* iªÉÉ ¨ÉÉ®úÉªÉÉ SÉÉ±Éä EÖò¨ÉÉ®ú* iªÉÉÆSÉå ºÉÉÁ EòÊ®úiÉÒ ºÉÖ®ú* ½åþ SÉÉè´ÉäSÉÉ³ýÒºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**91**  

श्रीदत्तप्रब ूंनी याखरेल्मा, ददक्ऩाराचे अूंळ घेऊनच उऩजरेल्मा, त्मा व माावायख्मा तेजस्ली आमुऩुत्र 
नशुऴाने शुूंडावुयाचा लध कवा केरी ते ववलस्तय जाण न घेण्माची आऩरी इच्छा ननयशूंकाय दीऩकाने गुरु 
लेदधर्ममााचे चयणी लूंदनऩ लाक ननलेदन केरी. त्माची दत्तकथाभतृऩानाची ती तीव्र उत्वुकता ऩाश न प्रवन्न 
झारेरे भुनन ऩढेु वाूंगत आशेत. १-३. 

नहुषाऱा आकाशवाणी. 
यस्य बाल्ये एव पऩतरााः सगोत्ााः पवयुकतााः साः नहुषाः मुनन ं ननममत्तीकृत्य दत्तेन रक्षऺताः।  

अबाकालस्थेतच ज्माचे आईलडीर आणण वला गणगोत दयुालरे त्मा नुशुऴाचे यषण लसवष्ठ भुनीूंचे ननसभत्त 
करून स्लमूं दत्तप्रब ूंनीच केरे. एऱ्शली आत्भानूंदाूंत वदैल ननभग्न अवणाये भुनन आऩरी वभाधध वोड न 
नशुऴाचे ऩारन काूं कयतीर? श्रीदत्तप्रब ूंनीच त्माूंचे भन लऱवलरे अवेच भानाले रागते. अरुूं धती आणण 
लसवष्ठ माूंनाच भातावऩता भानणाया तो नशुऴ त्माूंच्मा भागादळानाने देलाूंचे लैबल लाढवलण्माव आणण 
अवुयाूंचा तोया उतयवलण्माव वभथा झारा. लेदाूंचा आणण धनुलेदाचाशी अभ्माव त्माने वायख्माच धचकाटीने, 
उत्वाशाने आणण ननयरवतेने केरा. ळस्त्रास्त्राूंच्मा प्रमोगाूंत जवा तो ऩायूंगत झारा तवाचा ळास्त्राूंचा साता 
आणण लक्तशी झारा. वयऱ भनाने, नम्र लागण्माने आणण एकाग्र धचत्ताने गुरु लसवष्ठाूंचे अनुवयण करून 
नशुऴाने वला वलदमाूंभध्मे प्रालीण्म वूंऩादन केरे. आऩल्मा मा वदाचयणी सळष्मालय अथाातच लसवष्ठाूंचा ख ऩ 
जील शोता. त्माची तमायी ऩाश न एके ददलळी त्मारा फोराल न त्मा ऋवऴशे्रष्ठाूंनी वाूंधगतरें, “अये नशुऴा!  त ूं 
धनुष्मफाण घेऊन अयण्मातीर दशूंस्र ऩळ ूंची सळकाय कय.” गुरूूं ची आसा प्रभाण भान न नशुऴ वज्ज शोऊन 
लनाूंत सळकायीरा गेरा. गाईंची, इतय ननरुऩद्रली ऩळ ूंची तवेच भाणवाूंचीवुद्धा दशूंवा कयणाये लाघ-सव ूंशादद 
अनेक ऩळ ु नशुऴाने ठाय केरे. स्लगाांतल्मा देलाूंचे नशुऴाकडे रष शोतेच. शाच आऩल्मारा उन्भत्त 
शुूंडावयुाच्मा जुरुभाूंत न वोडलणाय आशे अळा अऩेषेने ते त्माच्मा लमाूंत मेण्माची प्रतीषा कयीत शोते. 
सळकायीत न प्रकट झारेरे नशुऴाचे मुद्धकौळल्म ऩाश न त्माूंना पायच आनूंद लाटरा. तोच त्माूंनी 
आकाळलाणीच्मा रूऩाने व्मक्त केरा. ४-१३ 

“ +ÉªÉÖ&ºÉÖiÉÉä%ªÉÆ xÉ½Öþ¹É <xnÖù¨ÉiªÉÉi¨ÉVÉÉä Ê´ÉvÉä&** 

   ¨ÉÉjÉÉ Ê´ÉªÉÉäÊVÉiÉÉä ¤ÉÉ±ªÉä ´ÉÊºÉ¹ ä̀öxÉÉÊ¦É{ÉÉÊ±ÉiÉ&**47** 

   nÖù&ÊJÉiÉÉ´ÉºªÉ iÉÉiÉÉè SÉ Ê¶É´ÉVÉÉ%¶ÉÉäEòºÉÖxnù®úÒ** 
   BiÉ¨ÉÖuùÉÊ½þiÉÖÆ iÉä{Éä ½Öþhb÷EòÉ®úÉÎºlÉiÉÉ iÉ{É&**48** 

अये नशुऴा!  त ूं ऋवऴऩुत्र नाशीव! वोभलूंळीम आमुयाजा आणण त्माची याणी इूंदभुनत माूंचा त ूं भरुगा 
आशेव. जा, तुझ्मा लाटेकडे डोऱे राल न फवरेल्मा तुझ्मा लडडराूंना बेट न त्माूंचे दु् ख ननलायण कय! तवेच 
सळलकन्मा अळोकवुूंदयी तुझ्मालय लाटेकडे डोऱे राल न फवरी आशे. नतच्माळी वललाश कय! भानलाूंना केलऱ 
बक्ष्मच भानणाऱ्मा शुूंडावुयाच्मा कैदेत ती आशे. त्माचा लध करून नतच्माळी रग्न करून भग त ूं 
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आईलडडराूंचे दळान घे! सबऊूं  नकोव! श्रीदत्ताूंच्मा लयप्रवादाने शुूंडावुयावदशत वला दैत्माूंचा नन्ऩात कयण्माचे 
वाभर्थमा तुझ्माकडे आशे. वला धचूंता वोड आणण आऩरे ननमत कामा वूंऩन्न कय! ” १४-१७. 

वमसष्ठ ऋषींची आऻा व संग्रामामशष. 
शी आकाळलाणी ऐक न नशुऴ वूंभ्रभाूंत ऩडरा. आऩण तय लसवष्ठऩुत्र आशोंत. शी आकाळलाणी भाझा 

फुवद्धबेद तय कयीत नवेर? शी आकाळलाणी देलाूंचीच आशे काूं कुणा कऩटी ळत्र ची आशे. अवे अनेक 
तका वलतका  कयीत नशुऴ घयीूं ऩयतरा. लसवष्ठ ऋऴीूंना नभस्काय करून त्माने शा लतृ्ताूंत ननलेदन केरा. 
तेव्शाूं त्माूंनीशी त्मा देललाणीरा ऩुष्टीच ददरी. र्मशणारे, “खयें आशे फाऱा! श्रीदत्तप्रवादाने वोभलूंळाूंतीर 
आमुयाजाची याणी इूंदभुती दशच्मा ऩोटीच तुझा जन्भ झारा आशे. तो दत्तबगलूंत वतत तुझ्मा ऩाठीळी 
आशे. तुझ्मा रूऩाने आऩरा ळत्र च जन्भरा आल्माचे जाण न शुूंडावुयाने तुरा गबाांतच नष्ट कयण्माचे 
प्रमत्न केरे. ऩण वतत तुझ्माबोंलती फपयणाऱ्मा वुदळानचक्राऩुढे त्माचे काूंशी चारेना. भग तुझा जन्भ 
झाल्मालय त्माने आऩरी आवुयी भामा ऩवरून वलाांना ब र ऩाड न तुरा ऩऱल न आऩल्मा घयी नेरे. तुझा 
रागरीच ग्राव कयामच्मा शेत न त्माने तुरा आऩल्मा ऩत्नीकडे ददरे. त्मा नास्स्तक दैत्माूंच्मा शातीूं ऩड नशी 
त ूं दत्तकृऩेने फचालराव. शुूंडऩत्नीने तुरा दावीच्मा शातीूं ददरे. तुझा ऩाक कयणाऱ्मा स्लमूंऩाक्माचे ळस्त्र 
तीन लेऱाूं प्रमत्न करूनशी चारेना. ळस्त्रच तुट न ऩडरे तयी तुरा ओयखडाशी उठरा नाशी. तेव्शाूं त्माने 
तुरा गुऩचुऩ भाझ्मा आश्रभाूंत आण न टाकरे. आर्मशी वलाांनी तुरा दवुये ददलळी वकाऱी ऩादशरे. भरा 
ध्मानाूंत न तुझा ऩ लालतृ्तातूं रषाूंत आरा. तुरा ऩुन्शा अवुयाूंचा उऩद्रल शोऊूं  नमे मावाठी तुरा तुझ्मा घयीूं 
न ऩाठलताूं भी इथेच गुप्तऩणे तुझे ऩुत्रलत ्ऩारन केरे.” १८-३५. 

लसवष्ठ भुनन ऩढेु वाूंगतात, “आताूं मोग्म लेऱ आरी आशे. त ूं रगेच ननघ न अवुयाूंचा वूंशाय कय. 
त्मानूंतय त ूं ऩयत इथे मेऊन भाझा प्रवाद घेऊन भग आऩल्मा नगयारा जाऊन वखुाने याज्म कय. ज्मा 
अळोकवुूंदयीने ऩ लीं शुूंडावुयारा तुझ्मा शातीूं भयण मेईर अवा ळाऩ ददरा शोता, त्मा सळलकन्मेरा शूंडावयुाने 
तुरुूं गाूंत डाूंफ न ठेलरे आशे. ती तुझ्माळी रग्न कयालें मा इच्छेने तुझ्मा लाटेकडे डोऱे राल न फवरी आशे. 
आताूं अवलरूंफ त ूं शुूंडावुयाचा लध करून अळोकवुदूंयीळीूं वललाश करून आऩल्मा भातावऩत्माूंचे दळान घे. त्मा 
जगत्ऩारक दत्तात्रेम प्रब चे चयणस्भयण करून मुद्धारा जा. त्माचे कृऩेनेच त ूं अवुयाूंचा वूंशाय करून 
वलजमी शोळीर.” अवे फोर न भुननलयाूंनी त्मारा, “पऩतरााः ते वरदााः सन्तु, सुरााः बऱदााः सन्तु, मंत्ााः ते 
यशोदााः सन्तु, द्पवजााः आयुदााः सन्तु।।४३।। ” (वऩतयाूंचा आळीलााद तुझ्मालय अवो, देलता तुरा फऱ 
देलोत, भूंत्र तुरा मळ सभऱल न देलोत आणण ब्राह्भण तुरा (दीघा) आमुष्म प्रदान कयोत.) अळा अथााचे 
लैददक वूंग्राभासळऴ ददरे. मासळलाम लसवष्ठाूंनी स्लत्कड न “त ूं धचयूंजील शोऊऩ तुझी कीनता ददगूंत 
ऩोशोचेर,” अवाशी आळीलााद ददरा. ३६-४४. 

शऴोत्पुल्र भनाने नशुऴाने नतभस्तक शोऊन भुनीूंचा आळीलााद स्लीकायरा आणण त्माूंचे ऩाम धरून 
र्मशणारा, “ताता! आऩण भाझे अूंत्कयण जाणताूं. भी अधधक काशी फोरण्माची आलश्मकताच नाशी. भरा 
वलास्ली तायणाये शेच आऩरे चयण आशेत. काभक्रोधादद वशा भोठे लैयीवुद्धा ह्मा आऩल्मा ऩदकभराूंच्मा 
वेलकारा सबऊन त्माचेच वेलक शोतात. गरुडाची बयायी नुवती ऩाश नच वाऩ घाफरून ऩऱ न जातात. तवेच 
आऩल्मा वेलकाूंच्मा धाकाने शे भशाफसरष्ठ ळत्र शी चायी ददळाूंनी ऩऱत वुटतात. शुूंडादद दैत्म तय त्माूंच्मा 
तुरनेंत म्फकस्श्चत आशेत. भाझ्मा रृदमाूंत वतत जागणाऱ्मा आऩरी स्भतृीच्मा जोयालय भी दैत्माूंची 
भुूंडकी ऩटाऩट धडालेगऱी कयीन.” लसवष्ठाूंनी अत्मूंत लात्वल्माने नशुऴारा उचर न रृदमाळी धयरे, त्माच्मा 
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भस्तकाचे अलग्रशण केरे, आणण, “वलजमश्री तुरा खधचतच भाऱ घारीर” अवा ळबुाळीलााद ऩुनश्च ददरा 
आणण „ब्राह्भणाव् वऩतय्‟ इत्मादद लैददक भूंत्राूंनी वूंग्राभासळऴ ददरा.. त्माचा अथा अवा:- 

¥ÉÉÀhÉÉ& Ê{ÉiÉ®úÉä näù´ÉÉ nÖùÊ®úiÉÉi{ÉÉxiÉÖ ®úÉänùºÉÒ** 

{ÉÚ¹ÉÉ SÉ ¨ÉÉ |É¦É´ÉiÉÖ nÖù&¶ÉÆºÉ& ºÉ´ÉÇlÉÉ VÉªÉ**2** 

ब्राह्भण, वऩतय, देल आणण व मा तुझे आकाळाूंत ल ऩरृ्थलीलय वला दरुयताूंऩाव न गषण कयोत. ळत्र ूंचे 
असबळाऩ ननष्पर शोलोत आणण तुझा वला फाज नी वलजम शोलो. ४५-५१. 

नहुषाचे प्राथथनाऩवूथक यदु्धाऱा प्रस्थान. 
त्मा भशऴींचे आळीलााद ग्रशण करून मुद्धब भीकडे प्रमाण कयताूंना नशुऴाने भनोभन श्रीदत्तऩादकुाूंचे 

स्भयण करून त्माूंच्मा प्रवादावाठी प्राथाना केरी. “भी नभस्कायवुद्धाूं न कयताूं ज्माने भाझे गबाालस्थेऩाव न 
आजलय यषण केरे आणण ऩ णा कृऩारोब भाझ्मालय ठेलरा त्माचे चयणी नभन अवो. तोच आभचे 
षेभकल्माण कयो. मुद्धाूंत वलजम सभऱल न देऊन आभची इच्छा ऩुयलो आणण आऩल्मा चयणाूंची वेला 
आभच्माकड न घडलो. नास्स्तकाूंना सळषा कयणाया, आस्स्तकाूंचे यषण कयणाया दत्तबगलानच भाझा लारी 
आशे. भनारा यभवलणाऱ्मा आत्भायाभ दत्ताचे ऩाम भनाूंत धरून भरा रलभात्र कष्ट न शोताूं प्रचूंड वलजम 
राबो. त्माचे गुण गाताूंना देलगुरु फशृस्ऩतीचीशी फुद्धी तोकडी ऩडते, नागयाज ळेऴाच्मा दोन शजाय 
स्जह्लावुद्धा रुळ्मा ऩडतात ऩण त्माचे गुणगान कोणीशी कडेरा नेऊूं  ळकत नाशी. र्मशण न काूंशी न फोरताूं 
ननलाूंत शात जोड न.त्माच्मा ऩामालय डोई ठेलाली शेच खये! तोच भाझी दाशी ददळाूंनी याखण कयो. 
वभोयावभोय रढताूंना, कऩटाने कुणी भायताूंना फकूं ला यणाूंगणालय काूंशी अकस्ल्ऩत वूंकट आल्माव तोच 
भाझे वूंयषण कयो. भाझे भागा वुगभ व्शालेत, दठकदठकाणी अन्न, जऱ इत्मादद यवद सभऱाली आणण 
वद्भाग्माने वलजमी शोऊन भाझे वुखरूऩ ऩुयागभन व्शाले. 

ºÉnùÉ ºÉÖMÉÉä%ºiÉÖ Ê{ÉiÉÖ¨ÉÉx{ÉxlÉÉ ¨ÉÉ%´ÉxiÉÖ näù´ÉiÉÉ&** 

Ê´ÉVÉªÉä ºÉÖ¦ÉMÉÉä ¨Éä%ºiÉÖ {ÉÖxÉ¶SÉÉMÉ¨ÉxÉÆ ºÉÖJÉÉiÉÂ** दत्तऩुयाण ६:४:५** 
„वदा वगु्‟ मा लैददक प्राथानेचा शा अनुलाद आशे.”  मानूंतय त्माने तत्कारीन ऩयूंऩयेरा अनुवरून 

मुद्धावाठी यणाूंगणालय जाताूंना „मत इूंद्र‟ मा भूंत्राने इूंद्राचेशी आलाशन केरे आशे. “वभयोन्भुख मोद्धे 
बीतीलय वलजम सभऱलण्मावाठी ज्माचे आलाशन कयतात तो इूंद्र भरा ननबाम कयो,” अवा त्माचा असबप्राम 
आशे. 

ªÉÆ ªÉÖvªÉ¨ÉÉxÉÉ +´ÉºÉ +É¼´ÉªÉxiÉÒxpù ºÉ i´ÉÊ¨ÉiÉÂ** 

ªÉiÉÉä Ê¤É¦ÉäÊ¨É ¨ÉPÉ´ÉÆºiÉiÉÉä ¨ÉÉ¨É¦ÉªÉÆ EÖò¯û**6**  ५२-६१. 

नहुषाऱा शुभशकुन आणण इंद्राचे साह्य. 
यणाूंगणासबभुख नशुऴाची शी वाषेऩाने आणण दषतेने केरेरी प्राथाना ऐक न आणण त्माचे ते धैमा 

ऩाश न आकाळस्थ देलाूंना ख ऩ आनूंद झारा. त्माूंनी त्माच्मा उत्वाशाची दाद देत त्माच्मा ऩुष्ऩलषृ्टी केरी 
आणण आकाळाूंत नगाऱ्माूंचा नननाद केरा. 

B´É¨ÉÖCi´ÉÉ |ÉiÉºlÉä%ºÉÉè ½þxiÉÖÆ ½Öþhb÷ÉºÉÖ®Æú iÉnùÉ** 

{ÉÖ¹{ÉÉÊhÉ ´É´ÉÞ¹ÉÖnæù´ÉÉ xÉänÖùnÖÇùxnÖù¦ÉªÉÉä ÊnùÊ´É** दत्तऩुयाण ६:४:7** 
लेगाने दैत्माच्मा नगयीलय चार न जाणाऱ्मा नशुऴारा ळबु ळकुन झारे. गाई आणण कन्मा वभोरून 

आल्मा; दशी, पऱे, पुराूंच्मा भाऱा आडव्मा गेल्मा; बयरेरे करळ घेऊन दोन ब्राह्भण त्मारा मेताूंना 
ददवरे लनाूंतीर शयीण उजली घार न गेरे. ते ळुब ळकुन ऩाश न नशुऴारा आनूंद लाट न त्माचा उत्वाश 
दवलगुणणत झारा. इूंद्रशी शे वला ऩशातच शोता. तो माचीच लाट ऩशात शोता. तो देलाूंना उद्देळ न 



श्रीगणेळदत्तगुरुभ्मो नभ्। 

 ४ 

र्मशणारा,”शा ऩशा आमुऩुत्र नशुऴ! शा आभच्मा कामाावाठीच चाररा आशे. भुननऩुत्राच्माच लेऴाूंत जाताूंना 
माचे ऩाम दखुत अवतीर. मारा आऩण भदत कयामराच ऩादशजे. भी भाझा यथ त्माच्मावाठी ब भीलय 
ऩाठलीत आशे. तो शुूंडावुयाळी रढताूंना तुर्मशीशी वलाांनी जाऊन त्मारा वाह्म कया. आऩल्मारा शली 
अवरेरी वुलणावूंधध आरी आशे. त्माच्मा ऩाठीळी उबे याश न रढार तय आताूं जम तुभचाच आशे!” अळी 
वला देलाूंना आसा करून इूंद्राने आऩरा वायधथ भातरी माच्माफयोफय उत्तभ घोडे जुूंऩरेरा आऩरा वला 
वाभग्रीवदशत वज्ज केरेरा यथ नशुऴाकडे ऩाठवलरा. त्माूंत धचरखत, भुकुट, कुूं डरे, फाणाूंचा बाता, धनुष्म 
आणण इतयशी वला आमुधें ठेलरी शोती. यथालय वुूंदय छत्र शोते आणण त्मालय ऐटदाय झेंडा पडपडत शोता. 
इूंद्राच्मा आसेप्रभाणे भातरी तो यथ घेऊन नशुऴावभोय मेऊन उबा यादशरा आणण त्मारा “शा वुवज्ज यथ 
इूंद्रभशायाजाूंनी आऩल्मारा मा मुद्धाूंत भदत र्मशण न ऩाठवलरा आशे त्माूंत फव न शुूंडावुयारा ठाय कया!”.अवा 
ननयोऩ कऱवलरा.  

ºÉ´É¨Éæ¹ÉÖÊvÉSÉÉ{ÉÉºjÉÆ ºÉSUôjÉ¨ÉÖEÖò]õv´ÉVÉ¨ÉÂ** 

®úlÉ¨ÉÉºlÉÉªÉ ½þªÉÇ·ÉÆ Ênù´ªÉÆ ½Öþhb÷ÉºÉÖ®Æú VÉÊ½þ** दत्तऩुयाण ६:४:11** 
नशुऴाने तो चकाकणाया यत्नजडडत भुकुट सळयालय धायण केरा; ती तेजस्ली कुूं डरे कानाूंत घातरी 

आणण चभकदाय, दृढ कलच भूंत्रऩ लाक अूंगालय चढवलरे. त्मानूंतय त्मा यथारा प्रदक्षषणाऩ लाक नभस्काय 
करून वलदशत भूंत्राूंचा उच्चाय कयीत तो त्मालय आरूढ झारा. यथोतच अवरेरे भोत्माूंचे शायशी गळ्माूंत 
घार न त्मने भातरीरा लेगाने यथ चारलण्माची आसा केरी. बगलान दत्तात्रेमाूंचीच अनुक रता अवल्मालय 
कळाचीच कभतयता ऩडत भाशी. भातरीने घोड्माचे रगाभ खेच न चाफकाचा आलाज कयीत यथ ऩुढए 
काढरा. ६२-७९  

तेलढमाूंत इूंद्राने ऩाठवलरेरे देलाूंचे वैन्मशी नतथे मेऊन ठेऩरे. आऩण त्माच्मा वाह्मावाठी आल्माचे 
त्माूंनी वाूंधगतल्मालय नशुऴ र्मशणारा, “तुभच्मा मेण्मारा कायण भाझी वतत ऩाठयाखण कयणाऱ्मा 
दत्तप्रब ूंचीच पे्रयणा आशे. बक्ताूंच्मा इच्छा ऩुयवलणाया तो कल्ऩलषृच आशे. त्मा मोग्माूंचा नामक ऩाठीळीूं 
उबा अवल्मालय काूंशीच कभी ऩडत नाशी शे भी ळऩथेलय वाूंगतो. भी ननत्म श्रीगुरूूं च्मा आसेनेच कामा 
कयतो ते एलढमावाठीच. तोच वला कष्ट द य करून प्राण लाूंचलतो.” अवे फोर न भशुऴ ऩुढे ननघारा. ८०-
८३. 

अशोकसुंदरीचा सांगोवा. 
नशुऴ शुूंडावुयालय चार करून .मेत अवल्माची लाताा तुरुगाूंत फूंददस्त अवरेल्मा अळोकवुूंदयीरा 

वभजरी तेव्शाूं ती आनूंदाने भोशरून गेरी. या पवभुं ईश ं ‘नहुषाः मां वणृोतु’ इनत प्राथथयन्ती सा 
तत+्आगमनं ऻात्वा तस्म ैरंभां समीरयत।्८५।। यात्रूंददलव बगलान ळूंकयाूंच्मा चयणी “नशुऴाळी भाझे रग्न 
व्शाले” अळी प्राथाना कयणाऱ्मा अळोकवुूंदयीरा त्माच्मा आगभनाची फातभी कऱताूंच नतने आऩरी वखी 
यूंबा दशरा त्माच्माकडे ऩाठवलरे. ती नशुऴाऩुढे जाऊन र्मशणारी, “तुभची स्लायी मेत अवल्माचे ध्मानाने 
जाण न भाझी वखी अळोकवुूंदयी दशने भरा ऩाठवलरे आशे. बफचायी शुूंडावुयाच्मा तुरुूं गात णखतऩत आशे; ऩण 
अशननाळ तुझेच धचूंतन ती कयीत अवते. ती तुझी बाली ऩत्नीच आशे. नतरा त ूं वोडलामरा शलें. ती वाध्ली 
शुूंडावुयाच्मा कैदेत अव नशी ननदोऴ आशे शे भी ळऩथेलय वाूंगते. आर्मशी अवत्म फोरत अवरो तय आभचा 
स्लगाांत न अध्ऩात शोलो! ” नशुऴाने थोडक्माूंत आश्लावन ददरे, “शे यूंबे, भरा वला आधीऩाव न शकीकत 
ध्मानाूंत आरी आशे. आताूं त ूं ऩयत जा. शुूंडावुयाचा अूंत झारा की नतथेच ऩुन्शा बेट शोईरच.”  

®úÉVÉÉ%%½þ ®ú̈ ¦Éä MÉSUô i´ÉÆ YÉÉiÉÆ ºÉ´ÉÈ ¨ÉªÉÉ%%ÊnùiÉ&** 

½þiÉä ½Öþhb÷ÉºÉÖ®äú näù´ªÉÉ nù¶ÉÇxÉÆ ¨Éä ¦ÉÊ´É¹ªÉÊiÉ**16** 
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यूंबेने तो अनुक र वूंकेत जाणरा आणण शूंवतभखुाने ऩयत जाऊन आऩल्मा वखीच्मा कानाूंलय 
घार न “रलकयच वुमोग मेणाय नैयाश्म वोड,” अवा ददरावा ददरा. नतच्मा आनूंदारा ऩाय यादशरा नाशी. 
८४-९२. 

हंुडासुराचे रणांगणावर सैन्यासह आगमन. 
इकडे नशुऴाच्मा आधधऩुत्माखारी शुूंडाच्मा याजधानीफाशेय, देलाूंच्मा वैन्माूंतीर वलदमाधय, गूंधला, 

मष, फकन्नय, नाग, गुह्मक इत्मादीूंनी भोठाच यणकल्रोऱ केरा. त्मा गदायोऱाने शुूंड आऩल्मा 
वुखननदे्रत न खडफड न जागा झारा. आऩरा त्रैरोक्माूंत धाक अवताूंना कोणा ळत्र ची एलढी दशूंभत झारी शे 
त्मारा कऱेना. त्माने आऩल्मा खफऱ्मारा ऩाठल न ह्मा ळत्र ची, त्माच्मा वाभर्थमााची ल वैन्माची भादशती 
काढामरा वाूंधगतरी. द ताने जाऊन रलकयच वगऱी भादशती जभा केरी  आणण तो ऩयत मेऊन शुूंडारा 
वाूंग ूं रागरा. “भशायाज! शा आमुयाजाचा ऩुत्र नशुऴ तेशतीव कोटी देलाूंची वेना घेऊन आऩल्मालय चार न 
मेत आशे.” शी फातभी ऐकताूंच शुूंडावुयारा धक्काच फवरा. त्माच्मा तऱऩामाची आग भस्तकारा गेरी. 
“त्मा आमुयाजाच्मा कायट्मारा तय भी केव्शाूंच सळजल न खाल्रा. आताूं तो कवा इथे आरा?” थोडा वलचाय 
करून त्माने आऩल्मा ऩत्नीरा फोराल न वलचायरे. “तुरा आठढलते का? तो आमुऩुत्र भी तुझ्माकडे ददरा 
शोता. त्मारा त ूं आऩल्मा वभष ठाय केरेव ना? त्मारा नक्की कुणी भायरे, कवे भायरे ते भरा वाूंग!” 
त्माची ऩत्नी र्मशणारी “अशो भी त्मारा दावीकयली भाझ्मा वभषच भायवलरा. तुर्मशीच नाशी का खाल्रा 
त्मा ददलळी? त्माची शाडे आणण कातडी तेव्शाूंच टाक न ददल्मा.” शुूंडाने त्मा दावीरा फोरालरे आणण 
दयडाल न वलचायरे, “खये वाूंग, त्मा फाऱारा कुणी ठाय केरे?” त्मा दावीने आऩणच तो फारक ठाय 
केल्माचे ऩयोऩयीने वाूंधगतरे आणण “याणीवाशेफ नतथेच शोत्मा. शलें तय त्माूंना वलचाया! ”  शुूंडावुय वलचाय 
करूूं  रागरा. „तो जय भाझ्मा ऩोटाूंत गेरा तय भग शा कुठ न आरा?‟ शुूंडावुय ऩुयता गोंधऱ न गेरा. अखेय 
„प्रथभ वभोयच्मा दषु्भनाचा वाभना करून त्माचा नाळ केरा ऩादशजे. त्मा फाऱाची चौकळी नूंतय कयताूं 
मेईर‟ अवा वलचाय करून त्माने आऩल्मा वैन्मारा वत्र चा वाभना कयण्मावाठी वज्ज शोण्माचे आदेळ 
ददरे. वला अवुयाूंना टाकोटाक मुद्धालय जाण्माची आसा ददरी. “मुद्धाच्मा बीतीने जय कुणी भागे याशतीर 
तय आधी त्माूंना भारून भी ळत्र चा वभाचाय घेईन,” अळी जयफशी त्माने आऩल्मा वैन्मारा घातरी. 
आऩल्मा वैन्माचे ऩाूंच वलबाग करून त्मालय ऩाूंच वेनाऩती ननमुक्त केरे आणण त्माूंना वलधधलत 
असबऴेकशी केरा. अळा यीतीने थोड्माच लेऱाूंत शुूंडाची वेना एकददराने स्लाभीकामाावाठी स्जलालय उदाय 
शोऊन नगयाफाशेत ऩडरी. “जगरो तय धन्माकड न ऩुयस्काय सभऱेर आणण भेरो तय स्लगाांतीर देल शोऊूं ,” 
अळा ननश्चमाने ते वला देलवेनेलय तुच न ऩडरे. ९३-१०८.    

  
.श्रीलावुदेलानूंदवयस्लती माूंच्मा श्रीदत्तभाशात्र्मम ग्रूंथाचा चव्लेचासऱवाला अध्माम इथे ऩ णा झारा. 

तो श्रीगुरुचयणी वभवऩात अवो. 
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बोध दत्तमाहात््याचा. 

डॉ. वासुदेव व्यकंटेश देशमुख.1 

अध्याय ४५ वा. 
ºÉÉäb÷Ò |ÉÉhÉ½þÉ®úEò  ¤ÉÉhÉ*  nèùiªÉºÉèxªÉ  ¨ÉÉ°üxÉ*  xÉ½Öþ¹É  iÉÉä  ÊxÉ¦ÉÇiºÉÚÇxÉ*  ¨ÉÉ®úÒ  ZÉÖÆVÉÚxÉ  ½ÖÆþb÷ÉºÉÖ®úÉ**92**  

JªÉÉiÉÒ ºÉÉä¨É´ÉÆ¶ÉÉSÉÒ Eò°üxÉ* +¶ÉÉäEòºÉÖÆnù®úÒºÉ ´É°üxÉ* ¨ÉÉªÉ¤ÉÉ{ÉÉÆ ¦Éä]äõ iÉÉä ªÉä>ðxÉ*  ½åþ {ÉÆSÉäSÉÉ³ýÒºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**93** 

मतृ्यऱूा कोण ज कंतो? 
लेदधभमा दीऩकमरम म्शणमरम, “ऩशम कळी गंभत आशे, शे जील जन्भमऩमवून भतृ्मूऩमतं वला अलसथमंत, 

वला कमऱी ऩयतंत्र आशेत. जो जो म्शणून जन्भमरम मेतो, तो भतृ्मूचम ग्रमव शोतोच! शी लसतुस्थिसथ त वलमंनम 
प्रत्मष अनुबलमरम मेत अवूनशी आऩण चचयंजील व्शमले, अभय व्शमले अवेच वलमंनम लमटते. “ ातस्य हह ध्रवो 
मतृ्यु्” शे गीतमलचन प्रसवद्धच आशे. भतृ्मू अटऱ आशे शे वलदमयक वत्म वला जमणतमत ऩण त्मम भतृ्मूरम 
टमऱण्ममचमच वगऱे प्रमत्न कयतमत. शी त्ममंची केवलरलमणी धडऩड देशमरमच आत्भम – आऩरे वत्म सलरूऩ, 
भमनल्ममने चमररी आशे. देश षणोषणी ऩमरटत अवतो. जुनम देश  नयंतय झझजत अवतो आझण नलम देश 
घडत अवतो. ननगमा्  डस्य ऩांचभौनतकदेहस्य प्रनतऺणे प्रऱयोत्ऩजत्त् कथयजतत, अगने् अर्चिषां इव। 
लेदमंचे अवे प्र तऩमदन आशे की ह्मम ऩंचभशमबूतमंऩमवून फनरेल्मम देशमची प्र तषणी प्ररम आझण उत्ऩस्थित्त शोत 
अवते. अग्नीची ज्मोत ककतीशी स्थिसथय लमटरी तयी, ती जळी वतत फदरत अवते, तवमच शम देश वमयखम 
घडत-भोडत अवतो. ऩण „अव‟ु म्शणजे प्रमणमतच यभणमये, जड देशमरमच वलासल भमनणमये ते „अवुय‟. ते 
भूढऩणे मम नमसळलंत देशमरम टटकलममचम प्रमत्न कयतमत, भतृ्मूरम चकलूं ऩमशतमत. ऩण घोय कमऱमचम घमरम 
आरम अवतमं कोण बफचमयम जील त्ममचम प्र तकमय करंू ळकेर? दीऩकम! तुरम वमंगूं कम, भतृ्मूरम कोण स्थिजंकतो? 
ऩयभेश्लयमची कमंव धयतो तोच बमग्मळमरी ऩुरुऴ कमऱमरमशी स्थिजंकतो. भतृ्मूच त्ममरम बीतो म्शण नम! कमयण 
बगलंतमची बस्थितत कयणमयमच आऩरे देशमतीत सलरूऩ – अवलनमळी आत्भम, जमणतो. नमसळलंत जड 
देशमवलऴमींचम आऩरेऩणम– अशंकमय, टमकून जो प्रत्मगमत्म्ममंत स्थिसथयमलतो त्ममरम भतृ्मू सऩळूशंी ळकत नमशी. 
भमत्र शम प्रत्मक् आत्म्ममचम वलचमय ज्ममरम ठमऊक नमशी तो वुय अवरम तयी त्ममची अवुयमंतच गणनम कयममरम 
शयकत नमशी. त्ममरम कुठरे अभयत्ल मेणमय? आऩल्मम भत्मा देशमरम अजयमभय कयण्ममच्मम इच्छेने धडऩडणमऱ्मम 
शंुडमवुयमरम अखेय दैललळ भतृ्मूने गमंठरेच! ” १-८. 

हंुडाच्या सतैयाऩढेु देवांची माघार. 
आऩरे वैन्म घेऊन वला ळसत्रमसत्रमंनी वज्ज शोऊन तो शंुडमवुय यणमंगणमलय आरम. वभोय ऩमशतमंच त्मम 

देलमंच्मम लैऱ्ममरम, इंद्रमच्मम यथमंत फवरेरम, ककयीचकंुडरे ल्ममरेरम, वूममावमयखम तेजसली नशुऴ दृष्टीव ऩडरम 
आझण त्ममच्मम छमतीचम ठोकमच चुकरम! सलत्रम वमंलरून त्ममने आऩल्मम वेनमऩतींनम शत्तीदऱ, घोडदऱ, 
ऩममदऱ, यथी, भशमयथी ममंच्ममवश नशुऴमलय आक्रभण कयममरम वमंचगतरे. जो मुद्धळमसत्र नऩुण यथी एकटमच 
दशम शजमय धनुष्मधमयी मोणधममंळी रढंू ळकतो तो „भशमयथी‟ म्शणलतो. 'BEòÉä nù¶ÉºÉ½þ»ÉÉÊhÉ ªÉÉävÉªÉätºiÉÖ 

vÉÎx´ÉxÉÉ¨ÉÂ* ¶ÉºjÉ¶ÉÉºjÉ|É´ÉÒhÉ¶SÉ ¨É½þÉ®úlÉ <ÊiÉ º¨ÉÞiÉ&** जो लीव शजमय मोणधममंनम एकटमच तदड देतो तो 
„अ तयथी‟ शोम. +ªÉÖiÉÉxªÉÉävÉªÉätºiÉÖ ºÉÆ|ÉÉäHòÉä%ÊiÉ®úlÉÉä Ê½þ ºÉ&* एक शजमय मोणधममंळी रढणमयम „यथी‟ आझण 
त्ममंऩेषमं कभी मोणधममंळीच रढंू ळकणमयम „अधायथी‟ म्शणतमत. अवे एकमशून एक भोठे दैत्मलीय देलवेनेलय 
तुटून ऩडरे. यणबेयी, ळखं, धनुष्ममचे टणत्कमय, फमणमंची वणवण आझण मोणधममंच्मम आयोळ्मम, गजानम, 
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शत्तीचे चीत्कमय आझण घोडममंच्मम झखकंमळ्मम ममंचम एकच गदयोऱ आवभंतमरम बेदीत गेरम. अवुयमंच्मम ळरू, 
तोभय, ळस्थितत, ऩयळ,ु गदम आझण फमण इत्ममटद ळसत्रमंचम घणमघमती भमय देलमंलय ऩडू ंरमगरम. दैत्ममंचे तेज 
देलमंनम वमशलेनम आझण ते जजाय झमरे. दैत्ममंच्मम ऩढेु त्ममंचम टटकमल रमगेनम. अग तक शोऊन देल मदु्ध वोडून 
जमऊं रमगरे ते ऩमशून नशुऴमने ऩुढे जमऊन शंुडमवुयमरम आह्लमन टदरे. “कमम तुझे वमभर्थमा आशे ते भरम 
दमखल. मेऊं दे तुझे वेनमनी भमझ्ममऩढेु!  त्ममंनम रगेच मभऩंथमरम ऩमठलतो, ” अवे म्शणत तो वयवमलरम. ९-
२० 

नहुषाने केऱेऱी दैत्यसेनेची दाणादाण. 
तो शंडमवुयमरम उद्देळनू गयजरम, “तुम्शमं देलमब्रमह्भणमंच्मम ऩीडकमंचम  न्ऩमत कयण्ममवमठीच भी आरो 

आशे. देलमंची सथमने फऱकमलून तुम्शी वलमंनम त्रमव देत आशमंत. तुभचम शम भमज उतयवलणमयम आतमं आरम 
आशे! तुम्शमंरम चचयडून टमकल्ममसळलमम भमझम शम यमग ळभणमय नमशी. तुभच्ममवमऱख्मम अनमममंनम भमयल्ममने 
ऩयभेश्लयमरम वंतोऴच शोईर. तेव्शमं आतमं आऩल्मम दषु्कभमंची पऱे बोगममरम तममय व्शम.” अवे फोरून नशुऴमने 
त्लेऴमने इंद्रमचे धनुष्म उचरून त्ममच्मम दोयीचम टणत्कमय केरम. त्मम आलमजमनेच दैत्ममंच्मम कमऱजमचे ऩमणी 
ऩमणी झमरे. कुणी कुणी तय त्मम बमंकमय नमदमनेच फेळदु्ध ऩडरे. भग त्ममने त्मम धनुष्ममतून फमणमंचम ऩमऊवच 
जणंु अवुयमंच्मम वेनेलय ऩमडरम. वला आकमळ त्मम फमणमनी अंधमरून गेरे. दैत्ममंनी वोडरेरी अवखं्म ळसत्रे त्मम 
फमणमंनी तुटून ऩडममरम रमगरी. शंुडमवुयमच्मम वेनमऩतींनी भग त्ममच्ममलय वैन्ममच्मम रमटमच्मम रमटम रोटममरम 
वुरुलमत केरी. त्मम ळयूलीय नशुऴमने त्मम वलमंची खमंडोऱी केरी. दैत्ममंच्मम आझण नशुऴमच्मम ळयजमरमने इतकम 
अंधमय झमरम की ते एकभेकमंनम टदवेनमवे झमरे. ते वमये फमणमंचे जमऱे तोडून भशमलीय नशुऴमने दैत्ममंचम वंशमय 
कयममरम प्रमयंब केरम. दैत्ममंची ळसत्रे, शत्ती, घोडे, यथ धडमधड भोडून टमकरे आझण दैत्ममंच्मम मोणधममंचे 
कंदन आयंसबरे. कुणमची चचरखते पोडरी, कुणमचे शमत तोडरे, कुणमचे ऩमम भोडरे, कुणमच्मम भमन कमऩल्मम 
तय कुणमची भसतके पोडरी. दैत्मवैन्ममचम भशमबमंकय वंशमय वुरंू झमरम. त्ममंचे धैमा खचंू रमगरे. त्ममंनी 
रऩून-छऩून मुद्ध कयममरम वुरुलमत केरी. ऩण नशुऴमने चतुयमईने त्ममंनम ळोधून कमढून ठमय कयममचम वऩमटम 
रमलरम. २१-३४ 

अवुयमंनम ठमय भमयतमंनमशी तो त्ममंनम क्रोधमलेळमने म्शणंू रमगरम, “बोगम आऩल्मम ऩमऩमंची पऱे! तुभची 
घटकम बयरी आशे. आतमं तयी वन्भमगमाची आलड धयम. ये धमे समरे मतृा् ते शदु्ा् सूयिमंडऱं भभत्वा याता् 
यथा ववर स् योर्गन् यतय्। जे धभामुद्धमंत भयण ऩमलतमत ते ळदु्ध शोऊन, ळदु्धमंत्कयणमच्मम मोगी 
वंन्ममळमवमयखे वूमाभंडरमचम बेद करून (उत्तभ गतीरम) जमतमत. (द्वाववमौ ऩुरुषौ ऱोके सुयिमण्डऱभेहदनौ | 

ऩररव्राट् योगयुक्तश्च रणस्याभभमुखे हत् || मम बूरोकमलय दोनच ऩुरुऴ वूमाभंडरमचम बेद कयणमये आशेत. 
मोगवलत ्वंन्ममवी आझण मुद्धमंत वमभोयम भमयरम गेरेरम.) बममने ऩऱून कमं जमतम?ं अवे वभोय मेऊन मुद्ध 
कयम म्शणजे तुम्शमंरम लीयगती प्रमप्त शोईर. वुलणाचोयी, ब्रह्भशत्मम, वुयमऩमन, गुरुतल्ऩगभन अळम भशमऩमऩमंचे 
षमरन करून तुम्शी शे्रष्ठ गतीरम. जमर! ” अवम उऩदेळ कयीतच त्मम नशुऴमने अगझणत दैत्ममंनम मभरोकमची 
लमट दमखवलरी. यततमचे ऩमट लमशंू रमगरे आझण दैत्मवैन्ममची दमणमदमण उडमरी. आऩरे फशुवंख्म लीय 
धमयमतीथमालय ऩडरेरे अवून वेनेत शमशमकमय भमजरम आशे अवे ऩमशून वयवमलून नशुऴमच्मम ऩुढममंत मेऊन उबम 
यमटशरम. ३५-४१. 

हंुडासुर आणण नहुष यांचा संवाद. 
नशुऴमचम अचधषेऩ कयीत तो फोरूं रमगरम, “अये भमणवमच्मम ऩोयम! कमं उगीच स्थिजलमलय उदमय झमरम 

आशेव? तुझ्मम आईलडडरमंनम ककती दु् ख शोईर त्ममचम तयी थोडम वलचमय कय!  भमझम रौककक तुरम ठमऊक 
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नवमलम. भी वलातंत्रसलतंत्र अवम रोकळमवक आशे. बत्रबुलनमंत भमझ्ममवभोय मुद्धमरम उबम यमशणमयम कुणीच 
नमशी. तंू अजमण फमरक आशेव म्शणून तुरम वमंगतो, तुरम जय जील प्ममयम अवेर तय रगेच ळयण मे. पुकट 
भयण्ममऩेषमं भमझे ऩमम धयण्ममंतच तुझे कल्ममण आशे. ममउप्ऩयशी तंू रढणमयच अवळीर तय ह्मम वला 
देलवेनेवश तुरम भी थोडममच लेऱमंत ठमय तयीन.” त्मम यमषवमच्मम ह्मम धमकदऩटळमरम बीक घमरणमऱ्ममंतरम 
नशुऴ नव्शतम. तोशी  तततममच आलेळमने म्शणमरम, “तुम्शमं अवुयमंनम डोके थोडे कभीच अवतेवे लमटते. 
वोभलंळमचम दयमयम तुरम भमटशती नमशी कमम? तुझ्मम तदडमतच खूऩ फऱ टदवते. भमझ्ममळी मुद्ध करून तुझे 
फमशुफऱ कमम आशे ते ऩमशंू दे जयम! आऩरी आऩणच सतु त करून तंू भरम उऩदेळ कयीत आशेव. तुरम धभा 
कळमळी खमतमत ते तयी ठमऊक आशे कम? सलत्च्मम दषु्कभमंची थोडी जमण ठेल! भरम अबाकमलसथेतच ऩऱलून 
ठमय कयण्ममचम तुझम फेत शोतम. भमझ्मम भमतमवऩत्ममंनम दु् खमच्मम खमईंत रोटून तंू भरम खमण्ममची सलप्ने 
ऩमटशरीव. अये वमषमत दत्तप्रबूंचे भरम वंयषण आशे. भरम कोण भमरंू ळकेर? भमझम केवशी तंू लमकडम करंू 
ळकत नमशीव. भमझ्मम दृष्टीने तंू भेल्ममंतच जभम आशेव!  तुरम भी भुऱीच घमफयत नमशी. 

मभऱना्, कुदृशा्, हहसं्ा्, घातका् ऩरवंचका् ते सवे स्वकमेणैव सहसा स्वयं भियतते।  

 ऩमऩी, दषु्ट नजयेचे, टशसं्र, घमत कयणमये आझण दवुऱ्ममरम पववलणमये शे वगऱे आऩल्ममच कभमाने 
आऩणच आऩोआऩ भयतमत! अळम तुझ्मम दषु्ट घमतकमचम भी कदानकमऱ आशे. आतमं न बीतमं कमम तुझम 
ऩयमक्रभ अवेर तो दमखल. तुझम भतृ्मू जलऱ आल्ममने तंू जीब रमंफ करून शले तवे फडफडतो आशेव. तुझ्मम 
फढममम खूऩ झमल्मम. तुरम भी चमंगरमच ओऱखतो. मुद्धमरम वज्ज शो! ” ४२-५५. 

हंुडासुराचा वध. 
अळम प्रकमये शंुडमची  नबात्वानम करून नशुऴमने आऩल्मम धनुष्ममरम देलमंनी टदरेरम फमण जोडरम आझण 

शंुडमचे चचरखत बेदनू त्ममचे धनुष्म भोडून टमकरे. शंुडमनेशी नशुऴमलय कंकमचे (कयकोच्ममवमयखम ऩषी) ऩंख 
रमलरेरे अवंख्म फमण वोडरे. ते वला नशुऴमने आऩल्मम फमणमंनी.शलेतच तोडून टमकरे. भग त्मम अवुयमने 
आऩरी भममम ऩवरून नशुऴमरम बूर ऩमडरी. स्थिजथे तो अवुय अवममचम  तथे तो न टदवतमं बरतीकडेच टदवूं 
रमगरम. ऩण त्मम भममेने नशुऴ पवरम नमशी. तो शंवून भमतरीरम म्शणमरम, “शम दैत्म स्थिजकडे दृष्टीव ऩडतो 
त्ममच्मम फयोफय उरट्मम टदळेरम यथ कपयल.” त्ममप्रभमणे भमतरी यथ चमरलूं रमगरम आझण नशुऴमने शंुडमलय 
वंधमन वमधरे. अळम यीतीने शंुडमच्मम भममेरम  नष्प्रब कयणमयम नशुऴ, त्मम दैत्ममरम भमत्र तेजसली वमूमावमयखम 
तऱऩतमंनम टदवरम. त्ममने टदऩून गेरेल्मम शंुडमने नशुऴमलय शमतीं मेतीर ती अवंख्म ळसत्रें वोडरी. नशुऴमने ती 
वला ळसत्रे  नकमभी करून टमकरी. भग शंुडमने शम ळत्रू कमंशी आऩल्ममरम आलयत नमशी अवे ऩमशून आऩरी एक 
अभोघ प्रमणघमतक ळस्थितत, तोभय फमणमलय पे्ररून नशुऴमलय वोडरी. नशुऴमने त्तकमऱ तोशी फमण तोडून टमकरम 
आझण एकदभ अगझणत फमणमंनी शंुडमचम लेध घेतरम. त्मम फमणमंनी  छन्नसबन्न झमरेरम तो यततयंस्थिजत दैत्म 
ळदु्ध शयऩून रमर पुरमंनी फशयरेल्मम ऩऱवमवमयखम यथमंत कोवऱरम. थोडम श्लमव घेऊन तो वमलध शोऊन 
ऩुन्शम नशुऴमलय फमणमंचम लऴमाल करंू रमगरम. त्मम फमणमंनी नशुऴमरम झमंकून टमकरे. नशुऴ टदवेनमवम 
झमल्ममफयोफय शंुडमने वलजममची गजानम केरी. “भी स्थिजंकरो! ळत्रूरम ठमय भमरून भी वलजमश्री प्रमप्त केरी!” अवे 
भोठभमठ्ममने गजू ंरमगरम. नशुऴ दृष्टीव न ऩडल्ममने ल शंुडमची वलजममची गजानम ऐकून आकमळमंतीर देल 
आझण ऋवऴभु न झखन्न झमरे. एलढम ऩयमक्रभी नशुऴ, ज्ममने मम शंुडमरम भूस्थिच्छातशी केरे, त्ममची वला भममम 
नमशीळी केरी त्ममरम ह्मम दैत्ममने ळेंलटी ठमय करेच, अळम आळकेंने ते वला कमवमलीव झमरे. ज्ममच्मम 
बयंलळमने आम्शी मुद्धमरम आरो तोच यमजकुभमय यणमंत ऩडरम अळम कल्ऩनेने देल बफचमये दैन्मलमणे झमरे. 
तेलढममंत नशुऴमने उठून एकमच फमणमने ते वमये ळयजमर  छन्नसबन्न केरे. त्ममऩमठोऩमठ त्ममने चऩरतेने 
एकमभमगे एक अवे फमण वोडून शंुडमचे धनुष्म, त्ममचम वमयचथ, घोडे आझण यथवुद्धमं तोडून टमकरे. शंुडमवुय 
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दवुऱ्मम यथमलय चढून ळयरंधमन करंू रमगरम. ते त्ममचे वभयकौळल्म ऩमशून प्रवन्न झमरेल्मम आकमळसथ 
सवद्ध, ऋऴी इत्ममदींनी त्ममरम “तुझे षेभ अवो आझण तुरम वलजम प्रमप्त शोलो!” अवे आळीलमाद त्ममरम टदरे. 
शंुडमवुयमने भग आऩल्ममजलऱची एक अत्मंत बेदक ळस्थितत नशुऴमलय वोडरी; ऩण नशुऴमने  तचेशी रीरमम 
तुकडे-तुकडे केरे. त्ममनंतय नशुऴमंने श्रीदत्तप्रबूं आझण गुरु लसवष्ठ ममंचे भनोभन सभयण करून त्मम दैत्ममच्मम 
भतृ्मूवमठी प्रमथानम केरी आझण आऩल्ममजलऱचे दोन तीक्ष्ण अधाचंद्रमकृती फमण एकमच लेऱीं धनुष्ममरम जोडून 
त्मम अवुयमलय अवे वोडरे की त्ममचे दोन्शी फमशू खमंणममऩमवून अरग शोऊन त्ममच्मम शमतमंतीर असत्रमंवटशत 
जसभनीलय ऩडरे. शंुडमवुयमने बमंकय आयोऱी ठोकत आऩरे तदड ऩवरून नशुऴमरम खमण्ममवमठी त्ममच्ममलय उडी 
भमयरी. त्मम यमजकुभमयमने तेव्शमं ऩुन् तवेच दोन फमण वोडून त्मम यमषवमचे ऩमम तोडून टमकरे. धमडटदळी 
खमरी ऩडरेरम तो दैत्म तवमच वमऩमवमयखम वयऩटत दमंत-ओठ खमत नशुऴमलय चमरून आरम. त्ममलय नशुऴमने 
श्रीदत्तचयणमंचे सभयण कयीत आऩल्ममजलरची ऐंद्री ळस्थितत शंुडमलय वोडरी.  तच्मम भमऱ्ममने तो बग्न शोऊन 
भरून गेरम. उयरेवुयरे दैत्मवैन्म वैयमलैयम धमलत यवमतऱमकडे ऩऱून गेरे. आश्चमाचककत शोऊन शे वला मुद्ध 
ऩमशणमये देल आझण ऋऴी शंुडमच्मम लधमने शयखून गेरे  आझण नशुऴमचम जमजमकमय कयीत त्ममच्ममलय 
ऩुष्ऩलषृ्टी करंू रमगरे. त्ममनंी नशुऴमचे असबनदंन करून त्ममरम इष्ट लय भमगण्ममव वमंचगतरे. नशुऴमने 
आऩरी धभमालय  नयंतय श्रद्धम अवमली अवम लय भमचगतरम. “तथमसतु” म्शणून वला देलगण शंुडमकडून वुटरेरी 
आऩमऩरी ऩदे वमंबमऱण्ममवमठी सलगमारम गेरे. ५६-८८. 

वभसष्ांच्या आश्रमांत ऩरत आणण अशोकसुदरीशी वववाह. 
शंुडमच्मम लधमनंतय भुतत झमरेरी अळोकवुंदयी आऩल्मम यंबम नमंलमच्मम वखीवश शमतमंत भमऱ घेऊन 

नशुऴमवभोय आरी आझण आऩरम सलीकमय कयण्ममची प्रमथानम करंू रमगरी. नशुऴमने त्ममलय इथे लडीरधमये कुणी 
नवतमंनम ऩयसऩय वललमश कयणे मोग्म नवल्ममचे  तच्मम  नदळानमरम आणून “आऩण लसवष्ठ ऋऴींच्मम 
आश्रभमंत जमऊन त्ममंच्मम आसेने वलचधऩूलाक वललमश करंू,” अवे आश्लमवन देऊन  तरम आझण यंबेरम यथमंत 
फयोफय घेतरे. त्ममनंतय शंुडमवुयमची वला वंऩस्थित्त फयोफय घेऊन तो लसवष्ठ ऋऴींच्मम आश्रभमंत ऩयतरम. वला 
वंऩत्ती ऋऴींच्मम चयणी अऩाण करून तो म्शणमरम, “श्रीदत्तकृऩेने आझण आऩल्मम ऩरयऩूणा आळीलमादमने आझण 
खंफीय आधमयमनेच भरम शम वलजम सभऱमरम आशे. शे वला धन आऩरेच आशे.” अवें फोरून नशुऴमने त्ममंच्मम 
ऩमममंलय डोके ठेलरे. त्ममच्मम वमस्थित्त्लक बमलमने प्रवन्न झमरेल्मम लसवष्ठमंनम फयोफय आरेल्मम अळोकवुंदयीनेशी 
नभसकमय केरम आऩरम शमत नशुऴमच्मम शमतीं देण्ममची वलनं त केरी. आधीच लतावलरेल्मम बवलष्ममनुवमय 
भु नशे्रष्ठमंनी  तची बरमलणी कयीत त्ममच टदलळी ळबु भुशुतमालय त्ममंचम वललमश मथमवलचध वंऩन्न केरम. 
त्ममनंतय त्ममंनी नशुऴमरम आतमं अचधक लेऱ न दलडतमं ऩत्नीवश आऩल्मम नगयमरम जमऊन आईलडडरमचंी बेट 
घेऊन त्ममंचम ळोक दयू कयममची आसम टदरी. नशुऴमने अत्मंत जड अंत्कयणमने लसवष्ठ आझण भमतम अरंुधती 
ममंचम  नयोऩ घेतरम. “भमतमवऩत्ममंनम अंतयरेल्मम ह्मम रेकयमचे आऩणच आजलय ऩमरन केरे. ते आजन्भ 
वलवयतमं मेणमय नमशी. आऩरम वलयश भरम कवम वशन शोईर?” अळम ळबदमंत त्ममंच्ममवलऴमींची कृतसतम ल 
पे्रभ वमशु्र नेत्रमंनी व्मतत केरी. लसवष्ठमंनी त्ममचे वमंत्लन करून त्ममरम तत्त्लसमनमचम उऩदेळ केरम. भग 
नशुऴमने भमतरीरम यथ इंद्रमकडे ऩयत नेण्ममव वमंचगतरे आझण यंबेरमशी त्ममच्ममवश सलगमंत ऩमठवलरे. तो 
सलत् अळोकवुदयीवश आऩल्मम घयीं  नघमरम. ८९-१०३. 

मातावऩत्यांची भेट. 
घयी मेतमंच त्ममने प्रथभ भमतमवऩत्ममंनम लंदन केरे आझण आऩण त्ममच्मम दु् खमरम कमयणीबूत 

झमल्ममफद्दर षभमममचनम केरी. त्ममचफयोफय ह्ममंत आऩल्मम शमतीं कमंशीच नव्शते शेशी सऩष्ट केरे. आमुयमजम 
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आझण इंदभुती भदन आझण यतीळी वौंदममंत सऩधमा कयणमयम आऩरम भुरगम आझण वून ऩमशून शयखून गेरे. 
आऩल्मम ऩुत्रमचम ऩयमक्रभ यमजमच्मम कमनी आरमच शोतम. त्ममने नशुऴमरम वभजमवलरे की श्रीदत्तप्रबूंच्मम कृऩेने 
आभचे दु् ख ळमंत झमरे आशे. नंतय आमुयमजमने नशुऴमरम मथमवलचध यमज्ममसबऴेक केरम आझण तो इंदभुतीवश 
लनमंत गेरम.  तथे त्मम दोघमंनीशी श्रीदत्तप्रबूंची उऩमवनम करून वममुज्म भुततीचम रमब करून घेतरम. 
श्रीदत्तप्रबूंची वकमभ बस्थितत करूनशी आमुयमजम क्रभभुततीचम अचधकमयी झमरम. अवम शम दत्तबततीचम भटशभम 
आशे. बगलमन दत्तमत्रेममंचम कोणतमशी (अथमाथी, आता, स्थिजसमवू लम समनी) बतत कधीच अधोगतीरम जमत 
नमशी.  

B´ÉÆ ¸ÉÒnùkÉ¨ÉlÉÉÇlÉÔ ¦ÉVÉx¨ÉÖHò& Gò¨ÉÉzÉÞ{É&*  

iÉnÂù¦ÉÊHò¨ÉÊ½þ̈ ÉÉ i´Éä¹É EòÉä%Ê{É ¦ÉHòÉä xÉ xÉ¶ªÉÊiÉ** श्रीदत्तऩुराण ६:४:६७।। १०४-१०७. 
नशुऴ ऩुढे भशमऩयमक्रभी वमलाबौभ वम्रमट झमरम आझण भमनलदेशमनेच इंद्रऩदमलय आरूढ शोऊन त्ममने 

सलगमालयशी यमज्म केरे. खयोखय दत्तबततमरम अप्रमप्म अवे कमम आशे? १०८. 
 

 .श्रीलमवुदेलमनंदवयसलती ममंच्मम श्रीदत्तभमशमत्म्म ग्रंथमचम ऩंचेचमसऱवमलम अधममम इथे ऩूणा झमरम. तो 
श्रीगुरुचयणी वभवऩात अवो. 
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फोध दत्तभाशात््माचा. 

डॉ. लावुदेल व्मकंटेळ देळभुख.1 

अध्माम ४६ ला. 
Ê´ÉxÉÊ´ÉiÉÉÆ MÉÖ°üºÉÒ* MÉÖ¯û ºÉÉÆMÉä nùÒ{ÉEòÉºÉÒ* ªÉªÉÉiÉÒ ´É®úÒ näù´ÉªÉÉxÉÒºÉÒ* Eäò±ÉÒ nùÉºÉÒ ¶ÉÌ¨É¹`öÉ**94**  

{ÉÖ°ü{ÉEòÉ®ú VÉÉhÉÚxÉ* iªÉÉ näù ªÉªÉÉiÉÒ ËºÉ½þÉºÉxÉ* nÖù&JÉå ªÉnÖù ´ÉxÉÓ VÉÉ>ðxÉ* nùkÉÉ ¦Éä]äõ ¶ÉäSÉÉ³ýÒºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**95** 

दीऩकाची श्रलणाची लाढती तशान. 
दीऩक श्रीदत्तरीरारूऩी अभतृाच्मा आकंठ ऩानानेशी तपृ्त झारेरा नाशी. रौककक यवऩान केरे 

की ऩोट बयते आणण भग त्मा यवाची गोडी कभी शोते. ऩुढे तय त्मा यवाचा लीट मेऊं रागतो. ऩण 
अभतृाच्मा ऩानाचा कधीच लीट मेत नाशी. त्माची गोटी अलीट अवते. दत्तरीरांच्मा श्रलणाने भन बरून 
आरे तयी त्मांच्मा श्रलणाची तशान लाढतच याशते. गुरुचरयत्राचा श्रोता नाभधायकशी सवद्ांना अवेच 
म्शणतो आशे.  

¸ÉÖiÉÉä MÉÖhÉÉxÉÖ´ÉÉnùÉä%Ê{É ½þ®äúºiÉÞÎ{iÉxÉÇ ¨Éä MÉÖ®úÉä& * +iÉÒ´É  ´ÉvÉÇiÉä  iÉÞ¹hÉÉ  ¶É·ÉSUÅố ÉhÉ{ÉÉxÉiÉ&   **द्वल.वा. 
२२:१।। 

श्रीभद्भागलताचा श्रोता ऩयीक्षषत याजाचाशी शाच अनुबल त्माने ळकुाचामाांवभोय वांगगतरा आशे. 
वात ददलव अन्न, ऩाणी, झोंऩ न घेतांशी त्माचा श्रलणाचा उत्वाश वतत लाढतच गेरा आशे. 
वलववाधायण श्रोत्मांना शा अनुबल मेत नाशी. ह्मा तीनशी श्रोत्मांच्मा भनांत श्रलणबक्तीचा तवाच उत्कऴव 
झारेरा आशे. त्मांना वांगणाये लक्तेशी भोठे अगधकायी आशेत. त्मांच्मा लाचेत केलऱ यसवक्तलच नाशी 
तय ऩयतत्त्लस्ऩळवशी आशे. वंत सानेश्लयांच्मा प्रततऩादनानुवाय “लाचे फयले कवलत्ल। कवलत्लीं फयलें 
यसवकत्ल। यसवकत्लीं फयलें। ऩयतत्त्ल-। स्ऩळु ु जैवा।।१८:३४७।। ” वाध्मा फोरण्माऩेषा ं छंदोफद् कानारंा 
गोड लाटते. छंदोफद् यचनेत जय ळृगंायादद नलयवांची जोड अवेर तय ते भनारा अगधकच बालते. अळा 
यवाऱ लाणीरा जेवशां ऩयतत्त्लाचा स्ऩळव शोतो तेवशां गचत्त तदाकाय शोते. आनंदरूऩच शोते. 
कीतवनबक्तीचा शा ऩयभोत्कऴव दीऩकाच्मा अनुबलारा आरा आशे. १-२. 

वंतांच ेदकुान. 
“वच्च्चदानंदघन ऩयभात्म्माचे भूतव स्लरूऩ अवरेरे दत्तप्रबू बक्तांच्मा बक्तीचा स्लीकाय करून 

ततच्मा भोफदलमांत आत्भस्लरूऩरूऩी भोष देतात अळी त्मांच्मा पे्रभाची थोयली आशे. त्मा बक्ताच्मा 
अंतयांत च्स्थयालून याशतात. त्मा देशाच्मा तो बगलंत इतयांना उऩरब्ध शोतो. त्मा वंताचा देश  जणंू 
देलाचे दकुानच शोऊन जाते. देलाने उदायऩणे ददरेरा भोषरूऩी भाराचे तततक्माच औदामावने वंत 
आऩलमाकडे मेणाऱ्मा भभुुषूंना वलकतात. तुकायाभ भशायाज आऩलमा ह्मा वमाऩायाचे लणवन खारीर 
अबंगांत कयतात.  

ºÉEòसऱýEòÉÆSªÉÉ {ÉÉªÉÉÆ ¨ÉÉZÉÒ ‡´ÉxÉ´ÉhÉÒ * ¨ÉºiÉEò SÉ®úhÉÓ `öä´ÉÒiÉºÉå **1** 
+½þÉä ¸ÉÉäiÉä ´ÉHäò ºÉEò³ý ½þÒ VÉxÉ * ¤É®úå {ÉÉ®úJÉÖxÉ ¤ÉÉÆvÉÉ MÉÉÆ ö̀Ò **vÉÞ** 

¡òÉä‡b÷›ôå ¦ÉÉÆb÷É®ú vÉxªÉÉSÉÉ ½þÉ ¨ÉÉ›ô * ¨ÉÒ iÉÆ´É ½þÉ¨ÉÉ›ô ¦ÉÉ®ú´ÉÉ½þÒ **2** 

                                                
1
 Email ID: Vasudeo@gmail.com 
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iÉÖEòÉ ¨½hÉä SÉÉ›ôÒ VÉÉ›ôÒ SÉ½þÚÆ nùä„ÉÒ * =iÉ®ú›ôÉ EòºÉÓ JÉ®úÉ ¨ÉÉ›ô **3** 
फशुतेक ग्राशकांजलऱ आलश्मक त्मा वंऩत्तीची चणचणच अवते. भग वंतांचा वमाऩाय उधायीचाच 

शोतो. इतके करूनशी देलारा गगऱ्शाइक सभऱतच नाशी. ज्मा गचत्तांत देल वांठलामचा तेच प्राऩंगचक 
लावनांनी बयरेरे अवेत. देल पुकच सभऱारा तयी ठेलणाय कुठे?  

nùä́ É PªÉÉ EòÉähÉÒ nùä´É PªÉÉ EòÉähÉÒ * +É<iÉÉ +É›ôÉ PÉ®ú {ÉÖºÉÉäxÉÒ **1** 
nùä́ É xÉ ±ÉMÉä nùä́ É xÉ ±ÉôMÉä * ºÉÉÆ]õ´ÉhÉäSÉä ¯ûvÉ±Éôä VÉÉMÉä **vÉÞ** 
nùä́ É ¨ÉÆnù±ÉôÉ nùä́ É ¨ÉÆnù±ÉôÉ * ¦ÉÉ´É ¤ÉÖb÷É±ÉôÉ EòÉªÉ Eò°üÆ **2** 

nùä́ É PªÉÉ ¡ÖòEòÉ nùä́ É PªÉÉ ¡ÖòEòÉ * xÉ ±ÉôMÉä ¯ûEòÉ ¨ÉÉä±Éô EòÉÆ½þÓ **3** 

nùÖ¤É³ýÉ iÉÖEòÉ ¦ÉÉ´Éå Ê´ÉhÉå * =vÉÉ®úÉ nùä´É PÉäiÉ±ÉôôÉ ¯ûhÉå **4** 

तयीशी बक्त ह्मा वमाऩायारा कंटाऱत नाशीत की उफगत नाशीत. ज्मा ज्मा ग्राशकाचा जवा 
जवा अगधकाय अवेर तवा त्मारा भार दाखवलतात. भुऱींच आऱव कयीत नाशीत. त्मांचे दकुान कधीं 
फंद शोत नाशी की त्मांचा भार घटत नाशी. तो भार ककतीशी वलकरा तयी आशे तवाच ल तेलढाच 
याशतो. तो ऩूणव अवतो ल त्मांतून ऩूणवच्मा ऩूणव काढरा तयी ऩूणवच उयतो. त्मांना कधी घाटा शोत नाशी 
ककंला त्मांचे ददलाऱेशी तनघत नाशी. तो ऩयभेश्लयच त्मांचा वतत वाबंाऱ कयतो. अवे शे जगालेगऱे 
वमाऩायी वलाांळीच स्नेशऩूणव वमलशाय कयतात. वाशच्जकच त्मांच्मावलऴमीं वलाांना आदयच लाटतो आणण 
त्मांच्मा ऩामांलय डोई ठेलण्मांत वगऱे आऩलमारा धन्म वभजतात. ते वंत वलाांचे इंगगत जाणतात; ऩण 
त्मांची गतत भात्र भाणवांनाच काम देलांनाशी कधीच कऱत नाशी. त्मांच्मा वमाऩायाची यीत तेच जाणोत. 
त्मांनी ह्मा वलवस्ल गभालरेरे अवते; तयीशी आऩरे आणण ऩयके वलवच त्मांना भान देतात. अळा ह्मा 
आऩलमा दकुानालय भी दीन शोऊन आरों आशे. भरा शला अवरेरा भार उधाय देण्माइतके वाभर्थमव 
आणण भनाचे भोठेऩण खगचतच आऩलमाजलऱ आशेत. आमुयाजाचा जवा उद्ाय केरा त्माचप्रभाणे 
दत्तप्रबूंनी मदयुाजाराशी वंवायवागयांतून तायरे अवे भाझ्मा कांनांलय आरे आशे. ती दत्तप्रबूंची रीरा 
भरा वांगा. बगलंताची रीरा तनत्म नलीनच लाटते ती कुणारा नकोळी शोईर? ज्मा कुणा दषु्टारा ती 
नको अवेर त्माचा वलऴमच नको. मस, दान, कभव मा वलाांऩेषांशी दत्तरीरांचे श्रलण शीच भोठी 
तऩश्चमाव आशे अवा भाझ्मा भनाचा तनश्चम आशे.  ”  ३-१५   

अलधूतगीता. 
 दीऩकाची शी बालऩूणव वलनलणी ऐकून लेदधभाव भुनींच्मा गचत्तारा ऩाझय पुटरा. ते म्शणारे 

ऐक तय आतां. मोगेश्लय दत्ताने मदरूा अलधूत लेऴाने वांगगतरेरी गीता तुरा वांगतो. शी अत्मंत 
यशस्मऩूणव अवून ततच्मांत उऩतनऴदांचे वाय वाभालरे आशे. ह्मा उऩोदघातांतच शी अलधूतगीता लेदांताची 
वायबूत आशे शे स्ऩष्ट केरे आशे. लेदांत शा सानभागावचा वलऴम आशे. भग दत्तभाशात्म्मावायख्मा 
बच्क्तभागावच्मा ग्रंथांत त्माचे काम प्रमोजन? अवा प्रश्न कदागचत कुणारा ऩडेर. ऩण तवे लाटामचे 
कायण नाशी. कभव, बच्क्त आणण सान ह्मा तीन तनष्ठा लेदांनीच प्रलततवरेलमा आशेत. ऩण शे तीन सबन्न 
भागव नवून एकाच अध्मात्भऩथाचे तीन टप्ऩे आशेत. आऩऩाऩलमा अगधकायानुवाय क्रभाक्रभाने ह्मा 
ततन्शींचेशी अनुवयण कयणाया भोषाच्मा अंततभ ध्मेमारा ऩालतो. मोगयशस्माच्मा आयंबींच शे श्रीस्लाभी 
भशायाजांनी स्ऩष्ट केरे आशे. “बक्तं वलना न वापल्मं कभणु् कभणुा वलना। न च सानं वलना 
सानान्न भोषो मस्म कस्मचचत।्।२।।”  कभावची वपरता बक्तीलांचून नाशी; तवेच कभावने गचत्तळदु्ी 
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केलमाखेयीज सानाची मोग्मता मेत नाशी आणण सानासळलाम भोष कुणाराशी प्राप्त शोत नाशी. बक्तीची 
ऩरयणती आत्भसानांतच वशामरा शली. अन्मथा ती तनष्प्रमोजनच ठयेर. श्रीभद्भगलद्गीतेचे शेच प्रततऩादन 
आशे. “ब्त्मा भाभसबजानातत मालन्मश्चाकस्भ तत्त्लत्। ततो भां तत्त्लतो सात्ला वलळते 
तदनंतयभ।्।१८:५५।।”  बक्तीने (बक्त) भरा, भी कोण, कवा, ककती आशे ह्माचे तत्त्लत् जाणून भग तो 
भाझ्मांत प्रलेळ कयतो. त्माभुऱे आत्भसान शेच बक्तीचे वाध्म आशे शे स्ऩष्ट आशे. १६. 

शी अलधूतगीता प्रथभत् द्वलवाशस्री गुरुचरयताच्मा चौर्थमा अध्मामांत आरी आशे. ÁÉ 

+vªÉÉªÉÉÆiÉÒ±É 3 iÉä 40 ½äþ 38 ¶±ÉÉäEò VÉºÉäSªÉÉ iÉºÉä ¸ÉÒnùkÉ{ÉÖ®úÉhÉÉiÉ (6:5:9-46)) 

+ÉÊhÉ ¸ÉÒnùkÉÉjÉäªÉ¹ÉÉäb÷¹ÉÉ´ÉiÉÉ®úSÉÊ®újÉÉiÉ (15:8-45) Ênù±Éä +É½äþiÉþ. ÁÉ 38 

¶±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ¸ÉÒº´ÉÉ¨ÉÒ ¨É½þ®úÉVÉÉÆxÉÒ ¸ÉÒnùkÉ{ÉÖ®úÉhÉÉSªÉÉ ]õÒEäòiÉ 

"¸ÉÒ+´ÉvÉÚiÉMÉÒiÉÉ" +ºÉä xÉÉÆ´É Ênù±Éä +É½äþ. श्रीदत्तभाशात्म्माच्मा अंततभ ऩांच अध्मामांत 
श्रीस्लाभीभशायाजांनी ह्माच अलधूतगीतेचे वलस्ततृ प्रततऩादन केरे आशे. मालरून ह्मा गीतेचे 
दत्तवंप्रदामात ककती भशत्त्लाचे स्थान आशे माची कलऩना मेऊं ळकेर. श्रीभद्भागलतऩुयाणाच्मा 11वमा 
स्कंधातीर 7 ते 9 अध्मामांत आरेलमा 120 श्रोकांच्मा मद-ुअलधूतवंलादाची छाऩ अलधूतगीतेलय स्ऩष्ट 
ददवून मेते. ळब्दमोजना, प्रततऩादनळरैी आणण आळम मा वलव दृष्टींनी वलचाय कयतां शी अलधूतगीता 
ह्मा मद-ुअलधूतवंलादाचा वंक्षषप्त अनुलादच आशे अवे जाणलते. 

अलधूत. 
इथे अलधूत ह्मा वंसेचा ककंगचत ् वलचाय कयणे आलश्मक आशे. नायदऩरयव्राजक उऩतनऴदांत 

वंन्माळांच्मा वशा शे्रणी वागंगतलमा आशेत. फशूदक, कुटीचक, शंव, ऩयभशंव, तुयीमातीत आणण अलधूत. 
ह्मा वलाांत अलधूत वलवशे्रष्ठ अवून तो वलव तनमभाच्मा ऩरीकडे आशे. तो तनयंतय स्लरूऩनुवंधानात 
याशतो. तवेच तो अजगय लतृ्तीने कुणाचेशी अन्न ग्रशण करू ळकतो.  

अलधूत उऩतनऴदांत म्शटरे आशे :- 

"+IÉ®úÉi´ÉÉuù®äúhªÉi´ÉÉrÚùiÉºÉÆºÉÉ®ú¤ÉxvÉxÉÉiÉÂ* iÉk´É¨ÉºªÉÉÊnù±ÉIªÉi´ÉÉnù´ÉvÉÚiÉ <iÉÒªÉÇiÉä**1** 

ªÉÉä Ê´É±ÉRÂóPªÉÉ¸É¨É´ÉhÉÉÇxÉÉ¨ÉÉi¨ÉxªÉä´É ÎºlÉiÉ& ºÉnùÉ* +ÊiÉ´ÉhÉÉÇ¸É¨ÉÒ ªÉÉäMÉÒ +´ÉvÉÚiÉ& ºÉ EòlªÉiÉä**2**"  

„अ‟ ऩावून अषय, „ल‟ ऩावून लयेण्म (शे्रष्ठ), „धू‟ऩावून धूतवंवायफंधन (वंवायऩाळ ज्माने धुलून 
टाकरे आशेत) „त‟ऩावून तत्त्लभसव आदद भशालाक्मांच्मा रक्षमांत (ब्रह्भात) च्स्थत अवरेरा अवा तो 
अलधूत अळी वमाख्मा आशे. 

प्रस्तुत अलावचीन अलधूतगीतेसळलाम आणखी एक प्राचीन अलधूतगीता दत्तवंप्रदामात भान्मता 
ऩालरेरी आशे. त्माच्मा आठवमा अध्मामात अलधूत ळब्दाचा अगधक उशाऩोश केरेरा आशे.  

+É¶ÉÉ{ÉÉ¶ÉÊ´ÉÊxÉ¨ÉÖÇHò +ÉÊnù̈ ÉvªÉÉxiÉÊxÉ¨ÉÇ±É&* +ÉxÉxnäù ´ÉiÉÇiÉä ÊxÉiªÉÆ +EòÉ®úºiÉºªÉ ±ÉIÉhÉ¨ÉÂ**6**   

´ÉÉºÉxÉÉ ´ÉÌVÉiÉÉ ªÉäxÉ ´ÉHò´ªÉÆ SÉ ÊxÉ®úÉ¨ÉªÉ¨ÉÂ* ´ÉiÉÇ¨ÉÉxÉä SÉ ´ÉiÉæiÉ ´ÉEòÉ®úºiÉºªÉ ±ÉIÉhÉ¨ÉÂ**7*. 

vÉÚÊ±ÉvÉÚºÉ®úMÉÉjÉÉÊhÉ vÉÚiÉÊSÉkÉÉä ÊxÉ®úÉ¨ÉªÉ&* vÉÉ®úhÉÉvªÉÉxÉÊxÉ¨ÉÖÇHòÉä vÉÚEòÉ®úºiÉºªÉ ±ÉIÉhÉ¨ÉÂ**8** 

iÉk´ÉÊSÉxiÉÉ vÉÞiÉÉ ªÉäxÉ ÊSÉxiÉÉSÉä¹]õÉÊ´É´ÉÌVÉiÉ&* iÉ¨ÉÉä%½ÆþEòÉ®úÊxÉ¨ÉÖÇHòºiÉEòÉ®úºiÉºªÉ ±ÉIÉhÉ¨ÉÂ**9** 

इथेशी अलधूत ळब्दांच्मा चाय अषयांचे लेगलेगऱे अथव रालरेरे ददवतात. „अ‟काय म्शणजे 
आळेच्मा फंधनातून ऩूणवऩणे वुटरेरा, आद, भध्म आणण अंती दोऴयदशत अवरेरा आणण वदैल आनंदात 
याशणाया;  „ल‟ म्शणजे लावना ज्माने लच्जवरेलमा आशेत, ज्माचे लक्तवम वलकाययदशत आशे आणण जो 
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वदैल लतवभानात याशतो;  „धू‟ म्शणजे ज्माचे अलमल धुऱीने भाखरेरे आशेत, गचत्तांतरे दोऴ धुलून 
टाकलमाने जो तनवलवकाय आशे आणण वभाधीत च्स्थयाललमाने धायणा आणण ध्मान त्माने वोडरेरे आशेत;  

„त‟ म्शणजे आत्भतत्त्लाच्मा गचतंनाने गचतंा आणण कभव वोडरेरा, असानरूऩी तभ आणण अशंकाय मांनी 
यदशत, शी वलव त्माची रषणे आशेत. 

भूऱ बागलतांत „अलधूतं द्वलजं ककचचत‟् एलढाच उलरेख आशे. एकनाथभशायाजांनीशी 
„वंकल्ऩवलकल्ऩयहशत। ळदु्ध वलाांगी वलबूत। मारागीं फोसरजे अलधूत। एऱ्शली वलख्मात ब्राह्भणु।।७: 
२७०।।‟ अवेच म्शटरे आशे. भात्र अलधूतगीतेच्मा वभायोऩात भात्र „तो अलधूत जाण दत्तात्रेमा। तेणें 
आसरगंूतन मदयुामा। तनजरूऩाचा फोधु तमा। अनबुलालमा दीधरा।। दत्तात्रेमसळष्मऩयंऩया। वशस्राजुनु मद ु
दवुया। तणें जनादुनु ततवया। सळष्म केरा खया। कसरमुगीं।। ९: ४२९- ३०।। ‟ अवे स्ऩष्ट प्रततऩादन केरे 
आशे. त्माराच अनुवरून श्रीस्लाभी भशायाजांनी „श्रीदत्तो मदनुा ऩषृ्टो..‟ अवाच वकं्षषप्त उऩोद्घात केरा 
आशे.  

मा रेखांत द्वलवाशस्री गुरुचरयतभ ् मा ग्रंथांतीर श्रोकांच्मा ल त्मालयीर श्रीस्लाभीभशायाजंच्मा 
स्लोऩस टीकेच्मा आधाये मा गीतेचा बालाथव जाणून घेण्माचा प्रमत्न केरा आशे. ४र्थमा अध्मामाच्मा 
टीकेच्मा प्रास्तावलकांत ह्मा अध्मामाचे प्रमोजन, आi¨ÉÊ´ÉtäSÉä ÊxÉ°ü{ÉhÉ Eò®úhªÉÉºÉÉ`öÒ iªÉÉ±ÉÉ ऩुच्ष्ट देणाये +ºÉä 

¥ÉÀYÉÉxÉÉSªÉÉ ={Énäù¶ÉÉi¨ÉEò ={ÉÉJªÉÉxÉ अवे वांगगतरे आशे. ब्रह्भवूत्रातीर ऩारयप्रलागधकयणाच्मा (११:४:२३) 
आधाये ह्मा औऩचारयक कथा नवून आत्भवलद्मेच्मा प्रततऩादनाचा अंगबूत घटक आशेत अवे प्रततऩादन 
केरे आशे.  

ऩलूऩुीहिका 
अलधूतगीतेची ऩूलवऩीदठका म्शणून मदचूा लतृ्तांत वांगगतरा आशे. ळकु्राचामाांनी अवुयांचे गुरुत्ल 

अंगीकारून त्मांना वाह्म केरे. त्मांच्मा वंजीलनी भंत्रांच्मा प्रबालाने मुद्ांत भतृ झारेरे अवुयशी च्जलंत 
शोऊं रागरे. देलगुरु फशृस्ऩतींनी आऩरा ऩुत्र कच मारा ळकु्राचे सळष्मत्ल घेण्माव ऩाठवलरे. कचाने 
वेलाबालाने त्मांचे भन च्जंकरे. ऩण त्माचे काऩट्म दैत्मांच्मा ध्मानांत मेऊन त्मांनी त्मारा ठाय केरे. 
ळकु्रकन्मा देलमानीचे भन कचालय जडलमाने ततने आऩलमा वऩत्मारा कचाचे वंजीलन कयामरा रालरे. 
अवे दोन-तीन लेऱां झालमालय अवुयांनी कचारा भारून त्माचे बस्भ भधांत सभवऱून केरेरे ऩेम 
ळकु्राचामाांनाच ऩाजरे. ऩण देलमानीच्मा आग्रशाखातय ळकु्राचामाांना ततरा भंत्रोऩदेळ करून भग कचाचे 
ऩुनरुज्जीलन केरे. त्मा लेऱी भयण ऩालरेलमा आऩलमा वऩत्मारा देलमानीने वंजीलनी जऩून च्जलंत केरे. 
अळा यीतीने कचाने तीन लेऱां ऐकून तो भतं्र आत्भवात केरा. आऩरे काभ झारे म्शणून त्माने घयी 
जाण्माव ळकु्राचामाांची आसा भागगतरी. त्मा लेऱी देलमानीने आऩर भनोगत उघड करून वललाशाचा 
प्रस्ताल केरा. “ळकु्राच्मा उदयांतून भाझा ऩुनजवन्भ झारा तेवशां तंू भाझी फशीण रागतेव; तवेच भाझे 
प्राणयषण केलमाने तू भाझी भाताच शोतेव. तेवशां शा अधभावचा वलचाय भनांतून काढून टाक,” अवे 
म्शणून कचाने ततरा नकाय ददरा. तेवशां वंताऩून देलमानीने त्मारा “तंू शी भंत्रवलद्मा वलवरून जाळीर, 
” अवा ळाऩ ददरा. त्मा लेऱी कचानेशी “तुरा ब्राह्भणेतय ऩतत सभऱेर,” अवा उरट ळाऩ ददरा. 
ळकु्राचामाांचा भंत्र ऴट्कणी शोऊन तनष्प्रब झारा शोता. त्माचा उद्देळ वपर करून तो स्लगावत ऩयत गेरा. 

देलमानी, आणण दैत्मयाज लऴृऩवमावची कन्मा ळसभवष्ठा, एकदां लस्त्रे काढून वलशीयीत जरक्रीडा 
कयीत अवतां कुणी ऩुरुऴ आलमाने त्मांनी घाईघाईने कांठालय मेऊन लस्त्र ेनेवरी. त्मांत ळसभवष्ठेने आधी 
मेऊन आऩरे लस्त्र नेवरेरे ऩाशून देलमानी गचडरी. त्मा लेऱी झारेलमा फाचाफाचीत ळसभवष्ठेने 
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देलमानीरा वलदशयीत ढकरून ददरे आणण तळीच घयी तनघून गेरी. मोगामोगाने याजा ममातत ततथे आरा 
आणण देलमानीच्मा यडण्माचा आलाज ऐकून ततरा ततची शकीकत वलचायरी. त्माने आऩरे अधे लस्त्र 
ततरा नेवामरा देऊन ततरा फाशेय काढरे. लय आलमालय देलमानी त्मारा म्शणारी की, “शे याजा, तंू 
भाझा शात धयरा आशेव तेवशां भी ब्राह्भणकन्मा अवूनशी तुझी ऩत्नी झारे आशे. भरा कचाचा तवा 
ळाऩ झारा आशे.” ततचे ऩूलावऩाय लतृ्त जाणून याजाने ततचा स्लीकाय केरा. ळकु्राचामाांनी त्मांचा मथावलगध 
वललाश करून ददरा. लऴृऩलावरा शी शकीकत वभजतांच त्माने ळसभवष्ठेवश मेऊन ततच्मा अऩयाधाफद्दर 
देलमानी ल ळकु्राचामव मांची षभा भागगतरी. देलमानीने ळसभवष्ठेरा आऩरी दावी कयाली अळी अट 
घातरी. अळा यीतीने याजा ममातत देलमानी आणण ळसभवष्ठा मांच्मावश आऩलमा याजधानीरा ऩयतरा. 
त्मांना तनयोऩ देतांना त्रत्रकारस ळकु्राचामाांनी ममातीरा ळसभवष्ठेळी ळयीयवंफंध न कयण्मावलऴमीं फजालरे. 
१७-२४. 

ममातीफयोफय देलमानीचा वंवाय वरंुू झारा. मथाकार त्मांना मद ुआणण तुलववु अवे दोन भुरगे 
झारे. मा काऱांत याजकन्मेची दावी झारेरी ळसभवष्ठा त्मांची वेला कयीत शोती. याजाफयोफय एकांतांत 
अवतां ळसभवष्ठेने त्मारा आऩरा स्लीकाय कयण्माची प्राथवना केरी. ततची करुणा मेऊन म्शणा अथला 
ततच्माकडे आकृष्ट शोऊन म्शणा ममातीने ततची इच्छा ऩूणव केरी. देलमानीच्मा ऩयोष ममातीऩावून 
ळसभवष्ठेरा तीन ऩुत्रशी झारे. देलमानीच्मा शे रषांत मेतांच ततने आऩलमा लडडरांकडे तक्राय केरी. 
ळकु्राचामाांनी आऩरी अलसा केलमाफद्दर ममातीरा “तंू रगेच म्शाताया शोळीर! ”  अवा ळाऩ ददरा. 
तत्षणी ममातीच्मा अंगांतीर त्राण गेरे, त्माच्मा त्लचेलय लळ्मा ऩडलमा, डोक्मारा टक्कर ऩडरे, तो 
वायखा खोकंू रागरा आणण षीण झारा. ळयीय जयी अवे लाधवक्माने जजवय झारे तयी त्माच्मा भनांतरी 
काभलावना भात्र जळीच्मा तळी धगधगत शोती. देलमानीच्माशी भनांतीर बोगलावना ळभरेरी नवशती. 
आऩलमा ऩतीची शी अलस्था ऩाशून ततरा आऩलमा लडडरांकडे गाऱ्शाणे नेलमाचा ऩश्चात्ताऩ झारा. 
आऩरेच काभवुख मा ळाऩाने दशयालून नेलमाचे ऩाशून ती याजावश ळकु्राचामाांकडे गेरी आणण त्मांना 
ऩतीचे तारुण्म ऩयत देण्माची वलनलणी केरी. ळकु्राराशी त्मांची दमा मेऊन याजारा आऩलमा एखाद्मा 
ऩुत्रारा आऩरे लाधवक्म देऊन त्माचे तारुण्म भागून घेण्माचा उऩाम वांगगतरा. २५-३६. 

याजाने आऩलमा ऩांचशी ऩुत्रांना फोरालून त्मांच्माऩकैीं कोण आऩरे म्शातायऩण घेऊन त्माच्मा 
फदरीं स्लत्चे तारुण्म देण्माव तमाय आशे ते वलचायरे. त्माऩैकीं चाय ज्मेष्ठ ऩुत्रांनी वऩळेर नकाय 
ददरा. वलाांत धाकटा जो ऩुरु त्माने भात्र लडडरांच्मा वुखावाठी आऩलमा मौलनाचा त्माग केरा आणण 
वऩत्माचे म्शातायऩण बोगामचे वान्म केरे. तेवशां याजाने मद ुआणण इतय ततघां भोठ्मा ऩुत्रांना ळाऩ 
ददरा की, “तुम्शांरा आणण तुभच्मा वंततीरावुद्ां छत्र आणण सवशंावनाचा अगधकाय याशणाय नाशी.” 
अथावतच ऩुरूराच मौलयाज्मऩद प्राप्त झारे.ऩण तो त्रफचाया म्शाताया शोऊन ददलव कंठंू रागरा. ३५-४०. 

ममातीची गाथा. 
अन्नभमादद ऩंचकोळात्भक देशाऩेषां आऩण (आत्भ) लेगऱे आशों शाच आत्भा आणण अनात्भा 

मांचा वललेक आशे. शा वललेक नवरेरा ऩुरुऴ देशाराचा आत्भा भानतो. देशाच्मा वुखांतच वुख भानतो. 
देशाचे वुख – म्शणजेच वलऴमवुख षणबंगुय अवते, भमावददत अवते, आबासवक अवते, ऩयालरंफी अवते 
आणण भुख्म म्शणजे ते ऩरयणाभीं दु् खाराच कायण शोते. आत्भानात्भवललेक अवणाये ळशाणे रोक त्मांत 
यभत नाशीत. मे हश वंस्ऩळजुा बोगा दु् खमोनम एल ते। आद्मन्तलन्त् कौन्तेम न तेऴु यभते फुधा्।। 
ब.गीता ५:२२।। ममातत याजारा शा वललेक नवलमाने त्माने ळयीयवुखाच्मा रारवेने आऩलमाच भरुाचे 
तारुण्म उधाय घेतरे. ४१. 
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ऩुरूच्मा मौलनाचा अळा यीतीने ळबंय लऴाांऩमांत उऩबोग घेतलमालय दैलमोगाने त्माचे भन 
वलऴमोऩबोगारा कंटाऱरे. इतकी लऴे मथेच्छ काभवेलन करूनशी आऩलमा भनांतीर काभ ळांत शोत 
नाशी माचा त्मारा उद्लेग आरा. तो देलमानीरा वभजालूं रागरा, “शे देवल, खयोखयच काभलावना 
काभाच्मा उऩबोगाने ळभत तय नाशीच, ऩण तुऩाच्मा आशुतींनी अगधकच प्रज्लसरत शोणाऱ्मा 
अग्नीवायखी ती बडकतच याशते. न जातु काभ् काभानाभुऩबोगेन ळा्मतत | शवलऴा कृष्णलत्भेल 
ऩुनयेलासबलधतेु।। श्रीभद्भागलत ९:१९:१४।। शी काभलावना कुणारा कधी कळी बुरलीर शे वांगतां मेत 
नाशी. कुणीशी दशचा वलश्लाव धरंू नमे. लदृ् अवरेलमा स्त्रीऩुरुऴांनीशी ळायीरयक जलऱीक रंू नमे. वुप्त 
काभाचा कधी उदे्रक शोईर ते वांगतां मेणाय नाशी. अगदी भशान तऩस्ली भुनींनावुद्ा शा नागलतो. 
अगदी आई, भुरगी ककंला फशीणशी अवरी तयी ततच्माफयोफय एका आवनालय फवूं नमे. स्त्रीऩुरुऴ तनकट 
आरे की काभाची धग रागणायच. ”  अळा यीतीने काभाची दषु्ऩूयता ममातीच्मा गचत्तांत च्स्थय 
झालमालय त्माने वलऴमलावनेचा त्माग ऩुरूरा त्माचे तारुण्म ऩयत केरे आणण त्मारा याज्मालय फवलून 
आऩरे म्शातायऩण घेऊन देलमानीवश आत्भकलमाणाच्मा ळोधांत लनारा तनघून गेरा. ४२-४७. 

मदचेू लयैाग्म. 
आऩलमाऩेषां कतनष्ठ आणण आऩलमा आईच्मा दावीचा ऩुत्र ऩुरु याज्मालय फवरेरा ऩाशून मदचेू 

भन त्रस्त झारे. ऩुरूरा शत्ती, घोडे इत्मादद याज्मलैबल बोगतांना, अप्वयातुलम च्स्त्रमांळी यभतांना ऩाशून 
तो कष्टी झारा. आतां आऩलमारा आऩण ज्मेष्ठ याणीचे ज्मेष्ठ ऩुत्र अवूनशी त्माच्मावभोय भान 
लांकलाली रागणाय शा अगधषेऩ त्मारा वशन शोईना. अवे जगण्माऩेषा ंलनलाव ऩत्कयरा अवा वलचाय 
त्माच्मा भनांत घय करंू रागरा. स्लबालत्च वललेकी अवलमाने त्माने वलचाय केरा की शे वलव भाझ्माच 
ऩूलवकभावचे पऱ आशे. जन्भांतयी जवे चांगरे-लाईट कभव केरेरे अवेर तेच दैलरूऩाने उऩच्स्थत शोते. 
अलश्मभेल बो्तव्मं कृतं कभ ु ळबुाळबुभ।् तेवशां ह्मा नावक्मा वंवायांत वुख ळोधणे वमथव आशे. 
वललेकाच्मा भागे लैयाग्म चारून मेते. अवा शा वललेक-लैयाग्मवंऩन्न मद ुयाजबोगांचा भोश वोडून भाषाचे 
वाधन कयण्मावाठी लनांत तनघारा. ४८-५६. 

मदरूा अलधतूाचे दळनु. 
मद ू शा फारऩणाऩावनूच दत्ताचा बक्त शोता. श्रीदत्तप्रबूंचे त्माच्मालय रष शोते. तो वललेक-

लैयाग्मवंऩन्न शोऊन लनांत आरेरा ऩाशून त्मांना आनंद लाटरा. खऱ्मा बक्तारा देल वंवायाचे वुख पाय 
काऱ सभऱंू देत नाशी. तो ववंायारा गचया ऩाडीतच मेतो शी तुकायाभ भशायाजांची उक्ती वलवथा वाथव 
आशे. मदरूा याज्मभ्रष्ट कयण्मांतच श्रीदत्तांची कृऩा आशे. जो खया बक्त अवतो तो वलऩत्तीतच 
ऩयभेश्लयी कृऩेचा प्रकाळ ऩाशतो. “वलऩदैल वन्तु भे ळश्लत।्” ह्मा कंुतीच्मा प्राथवनेचे शेच यशस्म आशे. 
मदचेू भन अळा यीतीने वंवायांतून उडारे आणण तीव्र भुभषुेने तो लनांत तनघारा मानेच त्माचा सानाचा 
अगधकाय सवद् झारा. तो वंन्मावारा मोग्म झारा. त्मारा आत्भसानाचा उऩदेळ कयण्माच्मा शेतूनेच मद ु
लनांत वंचाय कयीत अवतांनाच श्रीदत्तप्रबू अलधूत रूऩाने त्माच्मावभोय प्रकट झारे. त्मा तनजवन लनांत, 
एकाएकी त्मा ददगंफय भुनीरा तनबवम आणण तनच्श्चंत अवे बूभीलयच ऩशुडरेरे ऩाशून मद ुयाजारा पायच 
आश्चमव लाटरे आणण आनंदशी झारा. “कां दळनुाचचमे प्रळस्ती। ऩुण्मऩुरुऴ।।१३:१८१।।” मा सानेश्लयीच्मा 
रषणांलरून त्मा अलधूताचे भाशत्म्म जाणून मद ुयाजा त्मांच्मा जलऱ जाऊन श्रद्ाबक्तीने त्मांना लंदन 
करून नम्रऩणे त्मांना म्शणारा. “आऩण मा घोय अयण्मांत जलऱ कुणीशी नवतांना एकटेच कवे फये 
याशतां? आऩरा चरयताथव इथे कवा शोतो? भनुष्मभात्राची प्रलतृ्ती वंऩत्ती, आमुष्म, कीततव, वभवृद् मांच्मा 
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प्राप्तीवाठी धभव, अथव आणण काभ मा चाय ऩुरुऴाथावकडेच आशे. क्लगचतच कुणी भोषावाठीशी प्रमत्नळीर 
अवतात. अळी कांशीच प्रलतृ्ती नवेर तय तनच्ष्क्रमता भाणवारा वशन शोत नाशी. आऩलमारा तय मा 
कळाचीच ओढ ददवत नाशी. कवलमाशी कयभणुकीलांचून आऩण स्लस्थ, तनश्चर आणण वभाधानी कवे 
याशंू ळकतां? वलवशी भानली जील काभ, क्रोध, रोब मांच्मा ज्लारांनी शोयऩऱत अवतात. आऩलमारा भात्र 
त्मांची कांशीच धग रागतांना आढऱत नाशी. वंऩत्ती, रौककक, इतकेच काम जीवलताचीवुद्ां तुम्शांरा 
ऩलाव ददवत नाशी. अळी तनच्ष्क्रमता, उदावीनता एखाद्मा असानी, कतृवत्लळनू्म, वलकरांग ककंला कवरेशी 
कौळलम नवरेलमा भाणवाच्मा दठकाणीच वंबलते. ऩण आऩण तय भरा सानी, वळक्त, दष आणण 
तनऩुण ददवतां. आऩण कांशीच न कयतां इतक्मा तनजवन स्थानी कांशीच न कयतां वंतोऴाने कवे याशतां? 
आऩरा तनलावश कवा चारतो? घय-दाय, स्त्रीऩुत्र, वलव वुखवोमी अवूनशी आम्शी प्राऩंगचक रोकांना वखु 
राबत नाशी. आऩणांजलऱ भात्र ह्मांतीर कांशीच वाभुग्री नवतांना आऩण आनंदऩूणव आशांत ह्माचे भरा 
पाय आळच्र्म लाटते. आऩलमा ह्मा तनरुऩचारयक वुखाचे काम यशस्म आशे? आऩण भरा वांगार काम? 
खये तय आऩलमारा शे प्रश्न वलचायणे शे भाझे वाशवच आशे. ऩयंतु भाझी च्जसावा खयी आशे. आऩण 
भरा षभा करून भाझ्मा ह्मा प्रश्नांची उत्तये देण्माची कृऩा कयार काम? ” (श्र्मामु्कीत्मृवुद्धशेतुना 
न्रथवु्तो ऽन्मथा बलान।् कल्ऩ् स्लंगो सोऽ्मकताु कुतोऽत्रात्ृ  वभुकत्त्लतत।।१।। 
श्री+आमु्+कीततव+ऋवद्+शेतुना न ृ अथववक्त् (ऩुरुऴाथववक्त)। बलान ् अन्मथा। कलऩ् (शुळाय) स्लंग् 
(धडधाकट) अवऩ कुत् अत्र अतटृ् (तनरयच्छ) वभुत ्(आनंदी) तु इतत। ) ५७-७३. 

२४ गुरंूऩावून घेतरेरे सान. 
मदचू्मा प्रश्नांची वयफत्ती ऐकून त्मा अलधूताने च्स्भतशास्म केरे आणण तो फोरूं रागरा. “अये 

याजा! गचत्त एकाग्र करून ऐक. भी आत्भतत्त्लाचे सान करून घेतरे आशे. त्माभुऱेच भी अवा तनरयच्छ, 
आत्भतपृ्त, वुखरूऩ झारो आशे. शे तत्त्लसान भी भोठ्मा प्रमत्नांनी २४ गरंुूऩावून सभऱवलरे आशे. तेच 
सान भी आतां तुरा वांगतो आशे. ते ऐकून (श्रलण) त्माचेच भनन करून ब्रह्भस्लरूऩ नीट वभजून घे 
आणण त्मा ब्रह्भाचे तनददध्मावन कय म्शणजे त्माचा वाषात्काय शोईर. श्रलण-भनन-तनददध्मावनात्भक 
शा वलचाय भनुष्माराच ळक्म आशे. इतय जी ळयीये आऩण ऩाशतो ती केलऱ आशाय आणण 
वलऴमोऩबोगावाठीच आशेत शाच भानलदेशाचा वलळेऴ आशे. आऩलमा आत्भस्लरूऩाची अनुबूती (वलसान) 
करून घेणे शेच नयजन्भाचे प्रभुख वाध्म आशे. शे ळास्त्रांत म्शणजे लेदांतादद ग्रंथांत उत्तभ प्रकाये भांडरे 
आशे. गुरुभुखाने ते ग्रशण करून शु्रतीरा अनुकूर अळा तकावने त्माचे भनन आणण तनददध्मावन कयाले. 
भग ते आऩलमाच गचत्तांत प्रततत्रफतं्रफत अवरेरे ब्रह्भ तदाकाय भनोलतृ्तीद्लाया कऱून मेते. ऩूली 
(अध्माम १५:२५-४२)  ऩादशलमाप्रभाणे आत्भा भनाचा वलऴम शोत नवलमाने इतय वलऴमांप्रभाणे तो 
परवमाप्तीने (आबावाने) जाणरा जात नाशी. ऩयंतु ळदु् गचत्तांत स्लमंप्रकाळ आत्म्माचे प्रततत्रफफं ऩडते 
ल त्माचा वाषात्काय शोतो. माराच लचृ्त्तवमाप्ती अवे म्शणतात. (¥ÉÀhªÉYÉÉxÉxÉÉ¶ÉÉªÉ ´ÉÞÊkÉ´ªÉÉÎ{iÉ®ú{ÉäIÉiÉä* 

º´ÉªÉÆ º¡Öò®úhÉ°ü{Éi´ÉÉnùÉ¦ÉÉºÉÉä xÉÉä{ÉªÉÖVªÉiÉ ' लाक्मलतृ्ती ३९-४१.) त्मानेच वंवायाचे भूऱ कायण जे असान ते 
नष्ट शोते आणण जन्भभयणाच्मा ऩयंऩयेतून वुटका शोते.शाच भोष शोम. ” ७४-८१. 

“भी २४ गुरंूऩावून प्राप्त केरेरे शे तत्त्लसान शेम (त्माज्म) आणण उऩादेम (ग्राह्म) अवे दोन्शी 
प्रकायचे आशे. वललेकळीर ऩुरुऴारा जगांत ह्मा दोन्शी प्रकायचे सान वतत अनुबलारा मेते. जे 
अदशतकायी आशे ते टाकून आऩलमा दशताच्मा गोष्टींचा आदयाने वंग्रश कयाले. शा वललेक ज्मारा नाशी तो 
दोन ऩामांचा ऩळचू जाणाला. तो गलत खात नाशी शे ऩळूचें वद्भाग्मच! देशऩाताऩूलींच शे आत्भसान प्राप्त 
करून घ्माले अन्मथा भोठाच वलनाळ (जन्भभयणरूऩी) ओढलतो अवे फशृदायण्मक उऩतनऴदाचे प्रततऩादन 
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आशे. तेवशां शेच सानवाधन शे भनुष्मभात्राचे कतववम आशे. ऩयंतु फशुतेक रोक शु्रतींनी तनऴेध केरेलमा 
वलऴमांच्मा भागे रागरेरे ददवतात. ” ८१-८६. 

मानंतय अलधूतांनी आऩण आऩलमा फुद्ीनेच केरेलमा ह्मा २४ गुरंूची अनुक्रभणणका ददरी आशे. 
शी भूऱ बागलतांत अळी आशे. बागलत ऩुयाणांत (एकादळ स्कंद) मा दठकाणी त्मा चोलीव गुरंूची मादी 
ददरी आशे. „ऩगृथली लामुयाकाळभाऩोऽच्ग्नश्चंद्रभा यवल्। कऩोतोऽजगय् सवन्धु् ऩतङ्गो भधुकृद् गज्।। ७: 
३३।। भधुशा शरयणो भीन् वऩङ्गरा कुययोऽबवक्। कुभायी ळयकृत्वऩव ऊणवनासब् वुऩेळकृत।्। ७: ३४।।‟  

१. ऩथृ्ली. २. लामु.  ३. आकाळ.  ४. जर. ५. अकग्न (ऩंचभशाबूते). 
६ चंद्र.  ७. वूम.ु ८. कऩोत. ९. अजगय. १०. वभुद्र. 
१२. ऩतंग. १३. शत्ती. १४. भधभाळी. १५. भगृ. १६. भत्स्म 

१७. लेश्मा. १८. हटटली. १९. फारक. २०. कुभायी कंकण. 
२१. वऩ.ु(२२) २२. ळयकाय.(२१) २३.कंुबायीण भाळी. (२४) २४. कोऱी. (२३) 
श्रीस्लाभीभशायाजांनी अलधूतगीतेत शे वलव २४ शी गुरु घेतरे अवरे तयी अंततभ चाय गुरंूच्मा 

क्रभांत भात्र थोडे ऩण भासभवक फदर केरे आशेत. लयीर मादीत श्रीभद्भागलतांतीर क्रभ कंवांत ददरा 
आशे. त्मावलऴमी आऩण ऩुढे वलचाय कयणाय आशोंत.. ८७-९४. 

अलधूत ऩुढे वांगतात, “ह्मा २४ गुरंूऩावून भरा जो फोधाचा वागय प्राप्त झारा त्मांत स्नान 
करून भाझ्मा वलव ऩाऩांचे षारन केरे आणण सानवंऩन्न झारो. त्माभुऱेच भी अवा तनबवम शोऊन इथे 
ऩशुडरो आशे. ह्माच वललेकरूऩी वंऩदेभुऱे भाझ्मा भनाची वलव अस्लस्थता नाशीळी झारी आणण वुखाने 
ऩरयऩूरयत झारो आशे. आत्भगचतंनात यभून गेलमाने भरा ऐंदद्रम वुखदु् खांचा लायावुद्ां रागत नाशी. भी 
भाझ्मा ळाश्लत, ऩवलत्र, सानभम आणण फंधभुक्त स्लरूऩांत च्स्थयाललमाने भी वलव फाह्म वलऴमांचा त्माग 
केरा आशे. भरा कळाचीशी आवक्ती यादशरेरी नाशी.” ९४-९८. 

इतके गुरु कां केरे? 

“तुरा अळी ळकंा मेईर की लेद आणण ऩुयाणांत श्लेतकेतू, बगृु इत्मादद अनेक वाधक एकाच 
गुरूरा ळयण जाऊन वलळदु् सान ऩालून कृताथव झालमाचे लणवन आशे. भग भी इतके २४ गुरू कां केरे? 
आऩलमा आलडीने अनेक ऩती कयणाऱ्मा स्त्रीरा जवे वमसबचारयणी म्शणतात. त्माप्रभाणे आऩलमा 
फुद्ीरा अनुवरून अनेक गुरू केलमाने वमसबचायच शोत नाशी कां?  त्माचे उत्तय अवे आशे की लयीर 
भुभषूनंी एकाच गुरूकडून उऩदेळ घेतरा आणण त्माचा वलचाय करून ते भुक्त झारे. गुरूचा उऩदेळ शा 
भागवदळवनात्भक अवतो. सळष्माची तळी मोग्मता अवेर तय तेलढ्मानेच सानवंऩन्न शोऊं ळकतो. फशुतेक 
वाधकांना त्मा उऩदेळाचे भनन रागते. भननाने तो उऩदेळ वाधकाच्मा गचत्तांत च्स्थय कयाला रागतो.. 
शे भनन कयीत अवतांना ऩूलववंस्कायानुवाय अवंबालना, वंळम आणण वलऩयीतबालना ह्मा दोऴाचंा प्रततफंध 
शोतो. वलव लेदांचे तात्ऩमव म्शणजे एक ब्रह्भच आशे अळा श्रलणाने वंळमबालनेचा तनयाव शोतो. वलऩयीत 
बालना तनददध्मावनानेच नाशीळी शोते. अवंबालना ह्मा दोऴांचे तनयवन कयण्मावाठी तकावचे वाह्म शोते. 
ऩण शा तकव  लेदांतारा अनुकूर अवा अवरा ऩादशजे. कुतकावने वंळम अगधकच लाढतात. फुवद्ध ं वलळदु्धं 
ब्रह्भवलसानं न आयोशतत इतत चेत ् लेदानुकूर तकेण त्मतुाभ।् भा कुत्मतुाभ।।१०४।। (तन्वंळम 
ब्रह्भसानालय फुद्ी आरूढ झारी नाशी तय ततचा तनश्चम कयण्मावाठी शु्रतीरा अनुकून अवा तकव  कयाला; 
ऩण कुतकव  करंू नमे.). तकावच्मा भमावदांचेशी बाल वाधकाने ठेलामरा शले. तकव  केलऱ द्लैतालयच कयतां 
मेतो. ब्रह्भा शे द्लैताच्मा ऩरीकडे आशे, अद्लैत आशे. ततथे तकावरा, अनुभानारा लालच नाशी. ” ९९-
१०५. 
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“अळा यीतीने गुरूऩददष्ट सान भननाने ऩक्के वशाले मावाठी तकव जन्म वललेकाची आलश्मकता 
आशे. तो वललेक ह्मा २४ गुरूकडून भी ग्रशण केरा आणण अवंबालनादद दोऴांचा तनयाव केरा. ब्रह्भ शे 
वूक्षभ म्शणजेच अतींदद्रम आशे. ते जाणण्मावाठी शे गुरू कयण्मात काम दोऴ आशे? ” १०६-१०७. 

अलधूतांच्मा शा उऩदेळ ऐकतांना याजाच्मा गचत्तांत आनंदाच्मा रशयी उठत शोत्मा. त्मांना 
„तद्वलवद्ध प्रणणऩातेन ऩरयप्रश्नेन वेलमा‟ मा बगलद्लचनानुवाय ऩुनश्च नभस्काय करून याजा ऩुढे नम्रऩणे 
आणण प्राभाणणक च्जसावेने आऩलमा भनांतीर वंळम दयू कयण्माच्मा शेतूने प्रश्न वलचायीत आशे.  

 

 

श्रीलावुदेलानंदवयस्लती मांच्मा श्रीदत्तभाशात्म्म ग्रथंाचा वेशेचासऱवाला अध्माम इथे ऩूणव झारा. तो 
श्रीगुरुचयणी वभवऩवत अवो. 
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बोध दत्तमाहात््याचा. 

डॉ. वासुदेव व्यकंटेश देशमुख.1 

अध्याय ४७ वा. 
º´É¦ÉÉ´ÉÉäÊnùiÉ MÉÖhÉ* PÉäiÉ±Éä ¨½þhÉä MÉÖ¯û{ÉÉºÉÚxÉ* {ÉÞl´ÉÒ  ´ÉÉiÉÉEòÉ¶É  Ê¶ÉIÉhÉ* ºÉÉÆMÉä  ºÉkÉäSÉÉ³ýÒºÉÉ´ªÉÉÆiÉ  **97**  

iªÉÉ  ®úÉVÉÉºÉÒ  ºÉÉÆMÉä  +´ÉvÉÚiÉ* VÉ±ÉÊ¶ÉIÉhÉå ZÉÉ±ÉÉå {ÉÚiÉ* +ÎMxÉÊ¶ÉIÉhÉå ´ÉÒ]õ* PÉÉ±É´ÉÚxÉ xÉÒ]õ ®úÉÊ½þ±ÉÉå**98** 

शे अलधूत शे तत्तत्तलदळी ऋऴी आशेत अळी मदचूी ऩूणण श्रद्धा फवरी. त्तमाॊच्मा चयणी अतील नम्र 
शोऊन त्तमाने त्तमाॊना २४ गुरॊ ऩावून घेतरेरे सान आऩल्मारा वाॊगण्माची प्राथणना केरी. अलधूताॊनी 
प्रवन्नऩणे त्तमारा म्शटलरे, “रष देऊन ऐक.” १-२ 

१. ऩथृ्वीची ततततऺा. 
iªÉÉÆiÉ½þÒ ÊiÉÊiÉIÉäSÉä {É®ú¨ÉÉlÉÇ¨ÉÉMÉÉÇiÉÒ±É |ÉÉvÉÉxªÉ ±ÉIÉÉiÉ PÉä>ðxÉ +ÉvÉÒ {ÉÞl´ÉÒ{ÉÉºÉÚxÉ PÉäiÉ±Éä±ÉÒ Ê¶ÉEò´ÉhÉ ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ. 

शी ततततषा आत्तभोद्धायाची शळडीच आशे.  +É{ÉÉ{É±ªÉÉ Eò¨ÉÉÇ±ÉÉ +xÉÖºÉ°üxÉ {ÉÞl´ÉÒ´É®ú ´ÉÉ´É®úhÉÉ®äú VÉÒ´É ÊiÉSªÉÉ´É®ú 

ºÉiÉiÉ +ÉPÉÉiÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉiÉ; JÉhÉhÉä, xÉÉÆMÉ®úhÉä, ¨É±É¨ÉÚjÉÉÊnù Ê´ÉºÉVÉÇhÉä, {ÉÉªÉÉxÉä iÉÖb÷Ê´ÉhÉä <iªÉÉÊnù xÉÉxÉÉ|ÉEòÉ®äú 

ÊiÉ±ÉÉ ºÉiÉiÉ ½äþ ºÉ´ÉÇ |ÉÉhÉÒ¨ÉÉjÉ jÉºiÉ Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉiÉ. {ÉhÉ {ÉÞl´ÉÒ ¨ÉÉjÉ iªÉÉ ºÉ´ÉÉÈxÉÉ +ÉvÉÉ®ú näùiÉ +É{É±ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇ´É®ú 

+Ê´ÉSÉ±É ®úÉ½þiÉä. "½äþ ºÉ´ÉÇ VÉÒ´É +É{ÉÉ{É±ªÉÉ nèù´ÉÉ|É¨ÉÉhÉä PÉb÷±Éä±Éä +É½äþiÉ +ÉÊhÉ iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä iÉä ´ÉÉMÉiÉÉiÉ. iÉä´½þÉÆ 

EÖòhÉÉ±ÉÉ EòÉªÉ ¨½þhÉÚxÉ nùÉä¹É tÉ´ÉÉ? भाझ्माशळलाम त्तमाॊना दवुया आधाय नाशी. त्तमाॊची जीवलकाशी भाझ्मालयच 
अलरॊफून आशे. म्शणून ते भरा जाऱून, नाॊगरन ऩीक घेतात." +ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú करन iÉÒ वलण प्राणणभात्ाॊना 
आधाय आणण अन्न देण्माचे आऩरे ईश्लयतनमोजजत कामण Eò®úiÉä. आई नाशी काॊ आऩल्मा भुराच्मा राथा 
वशन कयीत, त्तमाचे भऱभूत् धूत, त्तमाच्मा तोंडाॊत स्तनऩान देते? {ÉÞl´ÉÒ{ÉÉºÉÚxÉ ½äþ vÉèªÉÇ +ÉÊhÉ IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ ¨ÉÒ 

Ê¶ÉEò±ÉÉä +É½äþ. ¶ÉÉºjÉÉÆiÉ iÉÒxÉ |ÉEòÉ®úSÉä |ÉÉ®ú¤vÉ ºÉÉÆÊMÉiÉ±Éä +É½äþ. º´ÉäSUôÉ |ÉÉ®ú¤vÉ, {É®äúSUôÉ |ÉÉ®ú¤vÉ +ÉÊhÉ +ÊxÉSUôÉ 

|ÉÉ®ú¤vÉ. ªÉÉ{ÉèEòÒ EòÉähÉiªÉÉ½þÒ |ÉEòÉ®äú ºÉ¨ÉÉä®ú ªÉähÉÉ®äú |ÉÉ®ú¤vÉ ½äþ +É{É±ÉäSÉ Eò¨ÉÇ +É½äþ +ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò°üxÉ EÖòhÉÉ´É®ú½þÒ 

®úÉMÉ vÉ°ü xÉªÉä. ऩयभाथाणकडे दृष्टली ठेलून रोकाॊचा वगऱा दरु्वमणलशाय वशन कयाला. कुणी दयडालतो, कुणी 
अऩभान कयतो, कुणा शळर्वमागाऱी कयतो तय कुणी एखादा भायामराशी धाॊलून मेतो. ते आऩरेच प्रायब्ध 
आशे अळा बालनेने वभोयच्मारा फोर न ठेलताॊ ळाॊतऩणे जो वशन कयतो त्तमारा अणखर वलश्लाॊत कोणी 
लैयी नाशी. यस्य ऺमा वशे स्स्िता (व्) असभ्य् (अवऩ) सभ्यतां यातत। य् ऺमोस्झित् क्रोधधन् सभ्य् 
अपऩ असभ्यतां यातत। ज्माच्मा चचत्तताॊत षभा जस्थय झारी आशे तो अवभ्म अवरा तर वभ्म 
म्शणवलरा जातो. उरटल ज्माने षभेचा त्तमाग करन क्रोधाचा आश्रम घेतरा आशे, तो वभ्म अवरा तयी 
अवभ्म भानरा जातो. क्रोध शा अॊध्कायमुक्त नयक आशे तय षभा शी तेज्ऩुॊज स्लगण आशे अवा दृढ 
तनश्चम कयणायाच ह्मा वॊवायाॊतून ऩाय जाईर.  

(

द्पव.सा. 4: ३  

 ३-२४. 

१अ. वृऺ ाचे ऩरोऩकाररत्व. 
आऩरे वलण र्वमलशाय ऩयोऩकायावाठीच अवालेत. शे जीलनशी इतयाॊवाठीच लेंचाले शाच खया स्लाथण 
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आशे शे सानभ भी ऩथृ्लीऩावूनच उद्भलणाऱ्मा लषृाॊऩावून घेतरे. {ÉÞl´ÉÒSÉäSÉ +ÆMÉ¦ÉÚiÉ +ºÉä VÉä {É´ÉÇiÉ ËEò´ÉÉ ´ÉÞIÉ 

iªÉÉÆSªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ <iÉ®úÉÆSªÉÉ ºÉÖJÉÉºÉÉ`öÒSÉ ºÉ´ÉÇº´É ´ÉåSÉÉªÉ±ÉÉ ¨ÉÒ Ê¶ÉEò±ÉÉä. {É´ÉÇiÉ +ÉÊhÉ ´ÉÞIÉ ªÉÉÆSÉÒ =i{ÉkÉÒSÉ VÉhÉÚ 

{É®úÉä{ÉEòÉ®úÉºÉÉ`öÒ ZÉÉ±Éä±ÉÒ +ºÉiÉä. {É´ÉÇiÉ +É{É±ÉÒ ¨ÉÉiÉÒ, VÉ±É, JÉÊxÉVÉ, ®úixÉÉÊnù ºÉÆ{ÉkÉÒ <iÉ®úÉºÉÉ`öÒSÉ näùiÉÉiÉ. 

iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä ´ÉÞIÉ½þÒ iªÉÉÆxÉÉ ±ÉÉ´ÉhÉÉ®úÉ, iÉÉäb÷hÉÉ®úÉ, +lÉ´ÉÉ ={É]ÚõxÉ ]õÉEòhÉÉ®úÉ +ºÉÉ VÉÉä EòÉähÉÒ iªÉÉÆSÉÉ +É¸ÉªÉ PÉäiÉÉä 

iªÉÉ±ÉÉ +É{É±ÉÒ {ÉÉxÉä ¡Öò±Éä, ¡ò³äý, UôÉªÉÉ +ÉÊhÉ ±ÉÉEÚòb÷ºÉÖrùÉ ÊxÉ®ú{ÉäIÉ{ÉhÉä +{ÉÇhÉ Eò®úiÉÉiÉ.( VÉÉä JÉÉÆb÷É´ÉªÉÉ PÉÉ´É 

PÉÉ±ÉÒ*  EòÉÆ ±ÉÉ´ÉhÉÒ VÉªÉÉxÉä Eäò±ÉÒ* nùÉäPÉÉÆ BEòÊSÉ ºÉÉ=±ÉÒ* ´ÉÞIÉ näù VÉèºÉÉ**YÉÉxÉä·É®úÒ 1:199) लास्तवलक 
लषृाॊत तभोगुणाचे प्राधान्म अवते. तयी ऩण ते जन्भबय उबे याशून अवलयत ऩयोऩकाय कयतात. त्तमाॊच्मा 
आश्रमाने याशणाऱ्मा, त्तमाॊच्माॊत घयटली फाॊधणाऱ्मा ऩक्षमाॊना ते कधी दयू रोटलीत नाशी. ऩळ ुमेऊन आऩरा 
ऩारा खातात. ऩण ते कुणवलऴमीॊशी बम ला ळॊका फाऱतीत नाशीत की खॊत कयीत नाशीत. वदैल प्रवन्न 
याशतात. ऊन, ऩाऊव, लाया वलण वशन कयीत जस्थयऩणे वलाांवाठी णझजत अवतात. राॊकूड, ऩारा, 
भुळ्मा, चीक, अवे आऩरे वलण अलमल ते भूकऩणे अऩणण कयतात. रोकाॊची घये शोतात, रोकाॊना औऴधी 
शभऱतात, जीलाॊचा बूक बागते, स्लमॊऩाकारा इॊधन अवा आऩरा वलाांगीण उऩमोग शोत आशे माचेच 
जणूॊ वभाधान भानून ते ळाॊतऩणे वलण वोवत उबे आशेत. भाणवानेवुद्धा आऩरा ईश्लयप्रदत्तत देश अवाच 
वलण जनाॊच्मा कायणी रालाला अवाच वॊदेळ ते देत आशेत. शे लषृ जवे स्लत् ऊन, लाया, ऩाऊव वशन 
करन आऩल्मा आश्रमारा आरेल्मा जीलाॊना आयाभ देतात तवेच गशृस्थाने आरेल्मा अततथीचे स्लागत 
कयाले..त्तमाचा कॊ टलाऱा न कयताॊ शॊवतभुखाने त्तमारा शले नको ते वलचायाले. आऩल्मारा ळक्म तततके 
त्तमाचे दु् ख शरके कयाले. आणखी एक लषृाकडून शळकण्मावायखे आशे. ते पऱाने बयतात तेर्वशा त्तमाॊच्मा 
पाॊद्मा रलतात. भाणवाने वॊऩत्तती आल्मालय अवेच नम्र यशाले शीच लषृाॊची शळकलण आशे. दवुऱ्मा 
कोणत्तमाशी भस्तीऩेषाॊ ऩैळाची भस्ती भाणवारा अचधक घातक आशे. मावाठी लषृाॊकडून शा नम्रतेचा ऩाठ 
घेण्माॊत भाणवाचे भोठेच हशत आशे. लषृ आऩरी पऱे तोडरी तयी खेद भानीत नाशीत. तद्लतच 
भाणवाने आऩरे द्रर्वमाहदक दवुऱ्माच्मा काभीॊ आल्माव आनॊद भानाला २१-४५. 

 द्पव.सा. 4: . 
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अलधूतगीतेतीर भूऱ वॊस्कृत श्रोकाॊत नग शा ळब्द आरा आशे. त्तमाचे ृृष ल ऩलणत अवे दोन 
अथण शोतात. कोणताशी अथण रालरा तय त्तमाॊऩावून ऩयोऩकायाचेच शळषण शभऱते शे ऩुढे वाॊचगतरे आशे. 

 

१.आ. ऩववतचा ऱोकािव संग्रह. 
ऩथृ्लीचेच अॊगबूत जे ऩलणत त्तमाॊच्माकडून जनकल्माणाच्मा शेतूनेच वॊग्रश कयाला ल वलाांच्मा 

उऩमोगी ऩडाले शे शळषण घ्माले. ऩलणताॊच्मा ऩोटलाॊत नाना यत्तनाॊच्मा ल वुलभाणहद धातूॊच्मा खाणी अवतात. 
त्तमाप्रभाणेच भाणवाने मत्तनऩूलणक वलद्मा वॊऩादन कयार्वमात, त्तमाॊचा जनहशतावाठी वलतनमोग कयाला 
आणण मोग्म अचधकायी शळष्माॊना वलतयण कयाले. ऩलणताऩावून स्रलणाऱ्मा थॊड, गोड ऩाण्मावायखे ळीतर, 
ळाततकय आणण वुखकय फोराॊनी रोकाॊना तनललाले. ऩलणत आऩल्मा गुशाॊ-घऱीभध्मे ऋवऴ, भुतन, वाधु 
माॊना आश्रम देतात. आऩणशी आऩल्मा घय वॊतवज्जनाॊना तनलाया द्माला. ह्माॊत त्तमाॊच्माऩेषाॊ आऩरेच 
कल्माण अचधक आशे. अनामावे घयफवल्मा वत्तवगतीचा राब शोतो. “त्रिजगतत सझजनसंगततरेका भवतत 
भवार्ववतररे् नौका।।” ह्मा श्रीभच्छॉकयाचामाांच्मा लचनानुवाय शी वॊतवॊगाची जोड करन जन्भभयणरऩी 
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मेयझाया चुकलार्वमात. अलधूत म्शणतात, “माप्रभाणे ऩथृ्ली मा ऩहशल्मा गुरऩावून षभाप्रधान शळकलण 
घेऊन भी ळाॊतीचा राब करन घेतरा.” ४६-५३. 

IÉ¨ÉÉ¶ÉÒ±É ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉ±ÉÉ +ÉÆiÉÊ®úEò ¶ÉÉÆÊiÉ ±ÉÉ¦ÉiÉä ½äþ JÉ®äú +ºÉ±Éä iÉ®úÒ ¨ÉxÉÉ±ÉÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉÒ +Éäfø +ºÉä±É iÉ®ú iÉä 

¤ÉÊ½þ̈ ÉÖÇJÉ ½þÉähªÉÉSÉÒSÉ ¶ÉCªÉiÉÉ +É½äþ. ÊSÉkÉÉ±ÉÉ +ÆiÉ¨ÉÖÇJÉiÉÉ ªÉähªÉÉºÉÉ`öÒ näù½þÉSªÉÉ +ÉÆiÉÒ±É +ÉÊhÉ ¤ÉÉ½äþ®úÒ±É ´ÉÉªÉÚ{ÉÉºÉÚxÉ 

PÉäiÉ±Éä±Éä Ê´É¹ÉªÉÉÆºÉÆ¤ÉÆvÉÒ +xÉÉºÉHòÒSÉä Ê¶ÉIÉhÉ ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ. ¶É®úÒ®úÉÆiÉÒ±É |ÉÉhÉ´ÉÉªÉÚ VÉºÉÉ SÉ´É-¤ÉäSÉ´É +ºÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú xÉ Eò®úiÉÉ 

VÉä +zÉ Ê¨É³äý±É iªÉÉ´É®ú ÊxÉ´ÉÉÇ½þ Eò®úiÉÉä iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä ¶É½þÉhªÉÉ ¨ÉÉhÉºÉÉxÉä½þÒ Ê¨É³äý±É iªÉÉ +É½þÉ®úÉxÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ¨ÉÉxÉÚxÉ 

¯ûSÉÒEòbä÷ ±ÉIÉ näù>Æð xÉªÉä. ÊVÉ¦ÉäSÉä SÉÉäSÉ±Éä {ÉÖ®ú´ÉhªÉÉSÉÒ vÉb÷{Éb÷ Eò°üxÉ ¨ÉxÉÉSÉÉ IÉÉä¦É ½þÉä>ð näù>ð xÉªÉä. |ÉÉhÉ´ÉÞkÉÒSÉÉ 

+´É±ÉÆ¤É Eò°üxÉ +É½þÉ®ú PÉäiÉ±ÉÉ xÉÉ½þÒ iÉ®ú ¨ÉxÉÉ±ÉÉ M±ÉÉxÉÒ ªÉä<Ç±É +ÉÊhÉ YÉÉxÉ Ê]õEò´ÉiÉÉ ªÉähÉÉ®ú xÉÉ½þÒ; ¯ûSÉÒSÉÉ +ÉOÉ½þ 

vÉ®ú±ÉÉ iÉ®ú ¨ÉxÉ +¶ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉÒ±É. बूक बागवलण्मावाठी आशाय आलश्मकच आशे. तो न शभऱारा तय भनारा 
ग्रानी मेईर आणण जजह्लाहद वलण इॊहद्रमे वलकऱ शोतीर. अळा जस्थतीत सान कवे हटलकूॊ  ळकेर? 
त्तमावाठी ळयीयधायणेऩुयताच आशाय घ्माला. अचधक आशाय घेतरा तय आऱव आणण झोंऩ लाढतीर. तेशी 
सानोऩावनेरा प्रततकून आशे. मावाठी भोजका आशाय रुचीकडे न ऩाशताॊ घेतरा ऩाहशजे शेच लामु ह्मा 
दवुऱ्मा गुरकडून शळकरे ऩाहशजे.  जीब शी यवना आशे. ततरा नाना यवाॊची गोडी अवते. थोडे डाले-उजले 
कभीजास्त झारे तय आऩल्मारा अन्न चगऱलत नाशी. शी जस्थतत ऩयभाथाणरा अनुकूर नाशी. भाणवाचे 
ऩुस्तकी शळषण अवरे ला नवरे तयी शे शळषण पाय भशत्तत्तलाचे आशे. यव (चल) शा वलऴम ज्माने 
जजॊकरा त्तमाने वलण जजकरे (जजतॊ वलां जजते यवे।) अवे बगलद्गीता वाॊगते.. ज्माने यवनेलय ताफा 
शभऱलरा तो ईश्लयच झारा. ऩ.ऩ.श्रीलावुदेलानॊद वयस्लती (टलेंफे) स्लाभी भशायाज शबषा भागनू 
आणल्मालय ती अन्नाची झोऱी नदीच्मा ऩाण्माॊत फुडलून टलाॊगून ठेलत. ऩाण्माफयोफय त्तमा अन्नाची वलण 
रुचीशी लाशून जात अवे. तवे अन्नच ते तनत्तम वेलन कयीत. वॊन्मावाश्रभाच्मा तनमभानुवाय पक्त आठ 
घावच घेत. अवे हशत, शभत आणण भेध्म अन्न वेलन कयणाऱ्माराच ऩयभाथण वाधतो. शी ळयीयाॊतल्मा 
प्राणलामूची शळकलण आशे. 

द्पव.सा. 
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¤ÉÉÁ ´ÉÉªÉÖ VÉºÉÉ ºÉ´ÉÇjÉ ºÉÆSÉÉ®ú Eò®úÒiÉ +ºÉiÉÉÆ ºÉÖMÉÆvÉÒ ={É´ÉxÉÉÆiÉÚxÉ ´ÉÉ nÖùMÉÈvÉªÉÖHò =ÊEò®úb÷¬É´É°üxÉ, 

Ê½þ̈ ÉÉSUôÉÊnùiÉ {É´ÉÇiÉ®úÉVÉÒ´É°üxÉ ´ÉÉ vÉMÉvÉMÉhÉÉªÉÉ +ÉMÉÒiÉÚxÉ VÉÉiÉ +ºÉiÉÉ iªÉÉÆSÉä ºÉÖMÉÆvÉ-nÖùMÉÈvÉ, ¶ÉÒiÉ±ÉiÉÉ-=¹hÉiÉÉ ½äþ 

Ê´ÉÊ´ÉvÉ vÉ¨ÉÇ  º´ÉiÉ&±ÉÉ ¡òÉ®ú EòÉ³ý ÊSÉEò]Úõ näùiÉ xÉÉ½þÒ, iªÉÉSÉ|É¨ÉÉhÉä ªÉÉäMÉÒ |ÉÉ{iÉ Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉÉ ¦ÉÉäMÉ PÉä>ðxÉ½þÒ 

iªÉÉÆSªÉÉÊ´É¹ÉªÉÒ +ÉºÉÊHò ä̀ö́ ÉÒiÉ xÉÉ½þÒ. स्लेच्छेने ककॊ ला मदृच्छेने शभऱारेल्मा बोगाॊचे वेलन करनशी त्तमाॊच्माॊत 
मोग्माने आवक्त शोऊॊ  नमे शाच धडा लाऱ्माकडून घ्मामचा आशे.  

 

(
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     तवेच लाया वलणत् वॊचाय कयतो. भात् भागाांत फपाणवायखे थॊड ऩदाथण ककॊ ला अग्नीवायखे उष्ण 
ऩदाथण आरे तयी आऩल्मा प्रकृतीत अॊतय शोऊॊ  देत नाशी. त्तमाचप्रभाणे मोग्मानेशी वगऱीकडे कपयताॊना 
कुठेशी न यभताॊ, ला लाटेलतल्मा गुणदोऴाॊनी शरप्त न शोताॊ ळदु्ध लतृ्ततीने यशाले. लाया क्लचचत वुगॊचधत ला 
दगुांधी झारा तय तयी तो पाय काऱ हटलकत नाशी. तो रलकयच आऩल्मा गॊधशीन शोतो.    मोग्मानेवुद्धाॊ   

ÁÉ ºlÉÚ±É näù½þÉiÉ ®úÉ½ÚþxÉ iÉälÉä Ê´É¹ÉªÉÉÆSÉÉ ={É¦ÉÉäMÉ PÉäiÉÉÆxÉÉशी ´ÉÉªÉÚप्रभाणे +xÉÉºÉHò यशाले..  
शे कवे ळक्म शोईर अळी ळॊका अऩेषून त्तमावाठी उऩाम वाॊचगतरा आशे. गीतेत वाॊचगतल्माप्रभाणे 

ऩाशणे, ऐकणे, खाणे, वऩणे, देणे, घेणे झोंऩणे, उठणे, फवणे अळा वलण कक्रमा कयताॊना ह्मा वलण 
इॊहद्रमाॊच्मा कक्रमा ृाशेत, इॊहद्रमेच आऩाऩल्मा वलऴमा प्रलतणतात अळी त्तमा मोग्माची धायणा अवते. 
(प्रऱऩन ् पवसजृन ्गहृ्र्न्नुस्न्मषस्न्नममषन्नपऩ। इंद्रियार्ींद्रियािेषु वतवन्त इतत धारयन।्।भ.गीता ५:९।।) 
त्तमाचे चचत्तत स्लरऩाच्मा ठामीॊ – म्शणजेच आत्तभरऩाॊत यभरेरे अवते. त्तमाभुऱे ह्मा वलण कभाांनी तो 
शरप्त शोत नाशी. 

¦ÉÉ.{ÉÖ.11:7:41**  
अळा यीतीने ळयीयाॊतगणत प्राणाऩावून यवावक्तीचा त्तमाग आणण फाह्म लामूऩावून अनावक्ती ह्माॊचे 

शळषण भी घेतेरे. ६९-८१. 

आकाशाच ेतनऱेऩत्व. 
आताॊ आकाळाऩावून आऩण काम शळकरो ते अलधूत मदरूा वाॊगत आशेत.तनयतनयाळ्मा 

आकायाच्मा घडमाॊत, खोल्मात, भशाराॊत ला झोंऩडमाॊत आकाळ अवतेच. एकच आकाळ आऩरे 
एकटेलऩणा न भोडताॊ, आऩरी जस्थतत न बॊगताॊ मा वलण आकायाॊना र्वमाऩून उयते. तवाच आत्तभा स्थालय, 
जॊगभ अळा वलण देशाॊना र्वमाऩूनशी एकभेलाद्वलतीमच आशे. आऩल्मा वुख, चैतन्म आणण वत्तम रऩाने ते 
वलाांना चेतलूनशी उयते. त्तमा त्तमा देशाॊभध्मे त्तमा त्तमा गुणाॊनी तो झाॊकल्मावायखा लाटलरा तयी तो 
अवलकायीच आशे. ह्मा आलयणाऩावून त्तमाचे लेगऱेऩण चचत्तताॊत जस्थयालण्मावाठी आकाळाचे अदाशयण 
उऩमुक्त आशे. ऩाणी आणण लाया माॊनी घडरेरे ढग आकाळाॊरा झाॊकोऱून टलाकतात. तवेच शे नाना देश 
आत्तम्मारा झाॊकून ठेलतात.. भात् त्तमाच्मा स्लरऩारा भात् ते स्ऩळूां ळकत नाशीत. 

द्पव.सा. 4:  
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आकाशाच ेव्याऩकत्व, अपवकाररत्व आणर् अपवनामशत्व. 
मा देशाॊना काऱ, गुण, कभण कायण आशेत. वत्तत्तल, यज आणण तभ ह्मा तीन गुणाॊची वभता 

बॊगवलणाया, त्तमाॊचा षोब कयणाया काऱ आशे. भातीऩावून घडे शोतात तवेच मा तीन गुणाॊऩावून ऩॊच 
भशाबूते आणण त्तमाॊऩावून देश फनतात. माराच उऩादान कायण म्शणतात. देशाॊचा उद्भल मा गुणाॊऩावून 
(भशाबूताॊऩावून) काऱ कयवलतो. ह्मा देशाॊचे तनशभत्तत कायण जीलाॊचे कभण आशे. भातीऩावून गाडगी 
कयणाया कुॊ बायावायखे. ह्मा देशाॊचे घडणे आणण भोडणे वतत चारूॊ अवतात. त्तमाॊचा वतत प्रलाश चारूॊ 
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अवतो, नदीवायखा. देशाॊच्मा ह्मा ऩात्ाॊतून आत्तभा प्रलाहशत झाल्मावायखा बावतो. ह्माॊचा वलचाय केरा 
तयच त्तमाॊचे नश्लयत्तल कऱते. हदर्वमाची ज्मोत जळी जस्थय बावरी तयी ततच्माॊत वलवलध स्तयाॊलय ज्लरॊत 
लामु प्रलाहशत शोत अवतात तवेच शे देश आशेत. त्तमाचप्रभाणे कार, कभण आणण गुण माॊच्मा वॊघाताने 
शोणाये शे देश, शा वॊघात जेर्वशाॊ वलस्कटलतो तेर्वशाॊ शे देशशी नाळ ऩालतात.  

  
अवे शे वगऱे देश जयी वॊऩरे तयी त्तमाॊचा अचधष्ठानरऩ आत्तभा भात् आकाळावायखा अवलनाळी 

आणण अवलकायी याशतो. शे वगळ्मा देशाॊऩावून आत्तभा अवलबाज्म आशे  भाऱेतीर भण्माऩावून दोया 
लेगऱा काढताॊ मेतो तवा आत्तभा ह्मा देशाॊऩावून लेगऱा कयताॊ मेत नाशी. देश शररा की आत्तभा 
शरल्मावायखा हदवतो ऩण लास्तवलक आत्तभा जस्थयच अवतो. जवा घडा उचरून दवुयीकडे ठेलरा तय 
घटलाकाळशी त्तमाच्माफयोफय गेल्मावायखे लाटलते. भात् आकाळ वदा वलणत् एकच आशे ल जस्थयच आशे. वलण 
देशाॊना र्वमाऩून, त्तमाचे अचधष्ठान अवून, त्तमाॊना चाऱलूनशी तो एकभेलाद्वलतीम आशे. आकाळारा वीभा 
नवते ऩण ऩाशताॊना त्तमाचा घुभाया हदवतो. ककॊ ला आकाळालय ढगाॊचे भाशरन्म आयोवऩत शोते. शा 
दृजष्टलभ्रभ आशे. तवेच ऩाॊचबौततक देशाॊची जन्भभयणे, वलकाय आत्तम्माच्मा ठामीॊ बावतात. तो आऩल्मा 
फुद्धीचा भ्रभ अवतो. आत्तभा अवलनाळी, तनवलणकाय, तनमॊता आशे. देश नाशळलॊत, वलकायी आणण ऩयतॊत् 
आशेत. घडा पुटलरा ला भशार बॊगरा तयी  आकाळ जवे जळारा तवेच याशते, तवाच आत्तभा अभय, 
तनरुऩभ, अखॊड आशे. आत्तभाच अभय आशे अवे नाशी तय त्तमाचे चचॊतन कयणायावुद्धाॊ त्तमाच्माळी एकरऩ 
शोऊन भतृ्तमरूा जजकूॊ  ळकतो. स्थूर, वूक्षभ ल कायण मा तीनशी देशाॊऩेषा तो लेगऱा आशे शेच सान 
आकाळाऩावून प्राप्त केरे अवे अलधूत वाॊगत आशेत. 

ये अऩांरं अऻानसागरं ऻाननौकया तीत्वाव आकाशकल्ऩं प्रत्यञ्चं आत्मानं अभेदत् यास्न्त। 
जे अऩाय असानवागयारा सानरऩी नौकेने तरन जातात तेच आकाळावायख्मा प्रत्तमगात्तम्माळी 

एकरऩ शोतात. मदयुाजा, आकाळाऩावून शाच फोध घेऊन भी एकत्तलाने तनबणम झारो आशे. वलणत् भीच 
एकभेल अवल्मालय बीती कुणाची? 

.  
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श्रीलावुदेलानॊदवयस्लती माॊच्मा श्रीदत्ततभाशात्तम्म ग्रॊथाचा वत्ततेचाशऱवाला अध्माम इथे ऩूणण झारा. तो 
श्रीगुरुचयणी वभवऩणत अवो. 
 



 १ 

बोध दत्तमाषात््याचा. 

डॉ. ळाशुदेळ व्यकंटेऴ देऴमुख.1 

अध्याय ४८ ळा. 
iªÉÉ  ®úÉVÉÉºÉÒ  ºÉÉÆMÉä  +´ÉvÉÚiÉ* VÉ±ÉÊ¶ÉIÉhÉå ZÉÉ±ÉÉå {ÉÚiÉ*  

+ÎMxÉÊ¶ÉIÉhÉå ´ÉÒ]õ* PÉÉ±É´ÉÚxÉ xÉÒ]õ ®úÉÊ½þ±ÉÉå**98** 

ÁÉ VÉÉOÉnùÉÊnù +´ÉºlÉÉ ºÉÉäb÷ÉªÉÉ* SÉÆpùÉEÇò MÉÖ¯û Eäò±Éä ¨½þhÉä ¨ªÉÉÆ*  
Eò´Éb÷É MÉÖ¯û ºxÉä½þ ºÉÉäb÷ÉªÉÉ* +aäöSÉÉ³ýÒºÉÉ´ªÉÉÆiÉ nùkÉ ´Énäù**99** 

४. ऩाणी. 
ऩावळत्र्य:- जमयांनय आदद म्शणजे जन्भ तवेच अांत म्शणजे भतृ्मू शे नयशीत अवे अलधूतलेऴधययी 

दत्तप्रबू मदरूय आऩल्मय चतुथथ गुरूचे – उदकयचे गणु वयांगत आशेत. उदक म्शणजे ऩयणी शे स्लबयलत्च 
स्लच्छ – ऩवलत्र, अवते. तवेच आऩण व्शयले. ऩयणी केलऱ स्लत्च स्लच्छ यशयते अवे नयशी तय इतययांचेशी 
भर धुलून टयकते. मोग्मयनेशी आऩरे ऩयवलत्र्म यषण कयीत अवतयांनयच इतययांच्मयशी दोऴयांचे ऩरयभयजथन 
कययले.  

माधुयय:- ऩयणी जवे आऩल्मय गोडीने रोकयांनय आकवऴथत कयते, त्मयांनय प्रवन्न करून त्मयांची तशयन 
बयगवलते, तवेच वयधूने आऩल्मय भधुय आणण मभत लयणीने रोकयांची भने जजांकयलीत. „शाच आणण 
मळाल। ममतऱे आणण रशाल। ऴब्द जैशे कल्ऱोल अमतृाचे।। सयनेश्लयी।।‟ ऩयण्मयरय वांस्कृतभधे आऩ 
म्शणतयत. अश्नुलांतत – व्मयऩणयये, वलयांळी वभयव शोणयये ते ऩयणी अळी आऩ मय ळब्दयची व्मुत्ऩत्ती 
आशे. तवय मोगी वलयांत मभवऱणययय, त्मयांच्मय यांगयांत यांगणययय अवयलय, „ऩयनी तेयय यांग कैवय। जजव भें 
मभरयले लवैय।‟ त्मयचप्रभयणे मोग्मयने वलयांळी स्नेशऩणूथ लयगयले. 

ऩाळकता:- ऩयणी अांगयलय मळ ांऩडून, त्मयचे आचभन करून, ऩयण्मयकडे ऩयशूनशी ऩयवलत्र्म मेते. स्नयन 
कयणयऱ्मयरय तय मेतेच मेते. नदी ककां लय वभुद्रयच्मय ऩयण्मयलय ककती तयी उद्मोग-धांदे शोत अवतयत, 
ऩयण्मयरय प्रदवूऴत कयतयत तयी ते ऩयणी न कां टयऱतयां ती वलथ घयण दयू कयीत ययशते. वयधूनेशी 
तीथथजऱयप्रभयणे आऩल्मय वांऩकयथने, आऩरय आदय कयणयऱ्मय, आऩरी वेलय कयणयऱ्मय रोकयांचे दोऴ 
घयरलून त्मयांची भनें ळदु्ध कययलीत. वयधुवांतयांच्मय चरयत्रयांत आऩण शेच ऩयशतों. आऩरय आदय 
कयणयऱ्मयांचेच नव्शे तय ततयस्कयय कयणयऱ्मयशी रोकयांचे अऩययध, दोऴ ऩोटयांत घयरून वयधुवांत त्मयांच्मय 
कल्मयणयांतच वदैल यत अवतयत. शे वांत ऩयभेश्लयी वयषयत्कयययने कृतयथथ झयरेरे अवतयत. केलऱ 
„उऩकयययऩुयते उयरेरे‟ अवतयत. शयडयभयांवयची कयतडी वऩळली अवरेल्मय नयदेशयऩयवून जे वयधयमचे ते 
त्मयांनी वयधरेरे अवते. उयल्मयवुयल्मय प्रययब्धयच्मय आधीन तो देश ठेलून ते केलऱ रोकोद्धयययवयठी ह्मय 
बूरोकयांत वलचयत अवतयत. ऩयणी आऩल्मय वयभर्थमयथने भोठभोठी झयडे उन्भऱून टयकते; भयत्र नम्र 
रव्शयळमयांचे भयत्र यषण कयते. तवेच शे वांत-भशयत्भे तयठय, गवलथष्ठ रोकयांची उऩेषय कयतयत आणण 
रीनतेने ळयण मेणयऱ्मयचे ऩयऩ शयण कयीत त्मयचय उद्धयय कयतयत. १-२२. 

®úºªÉ& ÎºxÉMvÉ& |ÉEÞòiªÉÉSUôÉä YÉÉä%¤´ÉrùÉ¨xÉÉ {ÉÖxÉÉÊiÉ xÉßxÉÂ* द्वल.वय. ४:७।। 
º´ÉSUô& |ÉEÞòÊiÉiÉ& ÎºxÉMvÉÉä ¨ÉÉvÉÖªÉÇºiÉÒlÉÇ¦ÉÚxÉÞÇhÉÉ¨ÉÂ*  

¨ÉÖÊxÉ& {ÉÖxÉiªÉ{ÉÉÆ Ê¨ÉjÉ¨ÉÒIÉÉä{Éº{É¶ÉÇEòÒiÉÇxÉè&** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:7:44** 
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५. अग्नन. 
 आतयां अलधूत प्रबू ऩयांचलय गुरु जो अजग्न त्मयच्मयऩयवून घेतरेरी मळकलण वयांगत आशेत. 
 अजग्न जवय वतत धगधगत अवतो त्मयप्रभयणेच मोग्मयने तऩोयत अवयले. त्मय तऩयच्मय तेजयने 
रोकयांत प्रदीप्त ददवयले. रोकयांनय सयनयचय प्रकयळ द्मयलय, वांवयययची थांडी घयरलून भयमेची ऊफ द्मयली. 
नको तेव्शयां ययखेखयरी धुभवणयऱ्मय अग्नीप्रभयणे  शे तेज रऩलून ठेलयले. अजग्नप्रभयणे वलथत्र वांचयय करून, 
जे मभऱेर ते बषण कययले ऩण त्मयांतीर दोऴ जयऱून टयकयलेत आणण आऩरे ऩयवलत्र्मय अफयधधत ययखयले.  

 अग्नीरय कुां डयांत स्थयऩन करून त्मयरय आशुती देणयऱ्मय मजभयनयच्मय आधीन ययशून त्मयांच्मय 
कयभनय तो ऩूणथ कयतो. ते जमय देलतेच्मय नयांलयने शवल घयरतीर तो त्मय त्मय देलतयांनय ऩोंचवलतो. 
मोग्मयनेशी आऩल्मयरय लांदन कयणयऱ्मय, आऩल्मयरय अन्न घयरणयऱ्मय रोकयांचे ऐदशक आणण ऩययरौककक 
कल्मयण कययले. रोक आऩल्मयरय जे देतीर ते घ्मयले आणण त्मयांच्मय बयलनेप्रभयणे त्मयांनय पऱ द्मयले. 
त्मयांची वेलय त्मयांच्मय उऩयस्मयरय ऩोंचते. कुणी कुणी अजग्न उघड्मयलय ठेलतयत (अजस्र ऩष) ल त्मयांत 
इांधनयचय गोऱय घयरतयत तय कुणी तो झयांकून ठेलून शोभयऩुयतयां उघडतयत. मोग्मयनेशी आऩल्मयरय जवे 
ठेलरे आशे तवेच वभयधयनयने यशयले. रयकूड, गोंलयी इत्मयदद जे इांधन मभऱेर ते अजग्न जयऱून टयकतो, 
कयांशीशी मळल्रक ठेलीत नयशी. वयधूनेशी वांग्रश करूां  नमे. 
 जमय जमय कयष्ठयांत लय इांधनयांत अजग्न प्रलेळ कयतो त्मयचय जो आकयय अवेर तोच तो धययण 
कयतो. अग्नीरय स्लत्चय अवय कोणतयशी आकयय नवतो. रशयन-भोठे, रयांफ-रुां द, लयटोऱे-चौकोनी, जवे ते 
रयांकूड अवेर त्मयच आकयययचय अजग्न ददवतो. ह्मयलरून आऩल्मयरय ऩयभयत्लतत्त्लयचे स्लरूऩ कऱते. 
तनगुथण तनययकयय आत्भतत्त्ल देशयददक उऩयधीांत प्रवलष्ट झयरे क  तवेच ददवयमरय रयगते. ते आनांदभम 
चैतन्म लस्तुत् आकययळनू्म आशे. वलथशी प्रयण्मयांच्मय देशयनय चयऱवलणयये तेच एकच चैतन्म आशे. आऩण 
लयच्मय उऩयधीांनय बुरून अनेकयांची कल्ऩनय कयतो. „रूऩं रूऩं प्रततरूऩं बभूळ‟ ह्मय शु्रततलचनयनुवयय एक 
ऩयभयत्भयच वलश्लयतीर वलवलध रूऩयांनी प्रकटरय आशे. अग्नीप्रभयणेच शे चैतन्म भयत्र एकच एक आशे शीच 
मळकलण आऩण ह्मय ऩयांचव्मय गुरूकडून घ्मयमची आशे. शकऱा् वळमता् जीळा् ध्रर्ौव्यादाकारळग्जयता् 
(शग्तत)। तेवां तारत्यं तु तत ्काष्ठाश्रित ळग्ननळत ्(अग्तत)।।३९।। अवलनयळी जील वगऱे मबन्नमबन्न 
लयटतयत खये, त्मयांचे ते वयन-थोयऩण कयष्ठयरय व्मयऩणयऱ्मय आगीवययखे जयणयले. रयकडयरय जयऱणययय 
लजह्न त्मयचयच आकयय घेऊन लयढत जयतो आणण ळेलटी त्मयरय जयऱून टयकतो. अग्नीच्मय जलयऱय 
उऩजतयत आणण वलरम ऩयलतयत तवेच शे देश उद्भलतयत आणण नयळ ऩयलतयत. तनलयथत दठकयणी अग्नीची 
जलयऱय कधी कधी जस्थय लयटरी तयी तो तनयांतय जऱत ययशणयऱ्मय लयमूांचय वांतत प्रलयश अवतो. तळीच 
उत्ऩजत्त आणण रमयांच्मय प्रलयशरूऩ अवरेरय शय वांवयय जस्थय लयटरय तयी तो तवय नयशी शेच अग्नीकडून 
मळकयमचे आशे. देशयचे षणबांगुयत्ल जयणून त्मयचय अध्मयव वोडयमचय आशे आणण तनत्म, ळदु्ध, फदु्ध, 
वजच्चदयनांदस्लरूऩ ऩयभयत्म्मयळी तयदयत्म्म कययमचे आशे. २३-५०. 
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६.चदं्र. 
 जन्भ, लयढ, जस्थतत, वलकयव, षम आणण नयळ शे वशय वलकयय देशयचे आशेत, त्मयांचय आत्म्मयळी 
कयांशीच वांफांध नयशी, शे सयन भी चांद्रयऩयवनू मळकरो अवे दत्तप्रब ू मदयुयजयरय वयांगत आशेत. बययतीम 
जमोततष्मयनुवयय चांद्र आणण ग्रश शे जरभम आशेत आणण वूमथ शय तेजयचय गोर आशे. चांद्र आणण वूमथ शे 
जेव्शयां एकय नषत्रयांत अवतयत तेव्शयां चांद्र वमूयथने झयकल्मयभुऱे ददवत नयशी. शीच अभयलयस्मय शोम. 
चांद्र(नऱौ्) लेगयने(जळात)् ऩुढे(ऩुरतो) जयतो(यातत) वूमयथची(रळे्) वयलकयळ (तळतथा) दैनांददन (अन+ुअषं) 
चयर (गतत्) अवल्मयने एकय लऴयांत त्मयच्मय वययवयी (मध्या) ५९(गोसा्) करय(कऱा) शोतयत तय 
चांद्रयच्मय इंदो् (७९०)अभ्रगोऽश्ळममता् करय शोतयत. कऱा।। ५५।। एकय नषत्रयचे अांतय कयऩयमरय चांद्रयरय 
वयठ करय (एकय ददलवयऩेषयां थोडय कभी लेऱ) रयगतो तय वूमयथरय तेयय ददलव-ययत्र रयगतयत. अथयथत ्
चांद्रयचय लेग वूमयथच्मय ऩांधयय ऩट आशे. अभयलयस्मेच्मय दवुऱ्मय ददलळी (प्रततऩदय) वूमयथचय केलऱ ऩांधययलय 
बयग चांद्रयांत प्रततबफ ांबफत शोतो. शी चांद्रयची एक करय. ह्मय लेगयने दय ददलळी एकय करेने लयढत (ळकु्र 
ऩष) ऩांधयय ददलवयांनी चांद्र वूमयथऩयवून तेयय नषत्रे अांतययलय, म्शणजेच वूमयथच्मय वभोय मेतो, त्मय लेऱी 
वूमयथचे ऩूणथ प्रततबफ ांफ चांद्रयांत ऩडते. शीच ऩौणणथभय. त्मयनांतय कृष्ण ऩषयांत चांद्र ऩयत वूमयथकडे वयकतो 
आणण ऩांधयय ददलवयांनी ऩयत अभयलयस्मेची जस्थतत मेते. अभयलयस्मेरय चांद्रयची ऩदशरी करय धरून 
भोजल्मयव ऩौणणथभेऩमांतच्मय ऩांधयय करयांवश एकूण वोऱय करय शोतयत. आऩण स्थूर फुद्धीने ऩयशून चांद्र 
रशयन-भोठय शोतो अवे वभजतो. लयस्तवलक चांद्र आशे तेलढयच, आशे तवयच अवतो. ऩण आऩल्मय 
डोळमयनय भयत्र तो करयांनी घटणययय ककां लय लयढणययय ददवतो. शे जवे आशे तवयच देश वलकयययांनी फदरतयांनय 
ददवरय तयी त्मयांतीर चैतन्म भयत्र अवलकययी आशे. ते वदैल ऩरयऩूणथ अषम आशे.  

 अवे जय आशे तय वगऱे देश वययखेच कय लयगत नयशीत? त्मयांचे व्मलशयय मबन्न मबन्न कयां 
शोतयत अवय प्रश्न ऩडतो. जवय चांद्र शय जरयचय गोर अवल्मयने त्मयांत वूमयथचे प्रततबफ ांफ ऩडल्मयलय ते 
ळीतर लयटते. म्शणजेच चांद्रभांडरयांतीर ऩयण्मयचय गुण त्मयरय रयगतो. तवयच आत्म्मयचय प्रकयळ देशयांतीर 
अांत्कयणयांत ऩडतो. त्मयभुऱे अांत्कयणयांतीर वांस्कयययभुऱे त्मयरय ऩांचवलऴमयत्भक जग बयवूां रयगते. 
आत्भय केलऱ वयषीबूत अवतो. त्मयरय कोणतयच वलकयय स्ऩळूां ळकत नयशी. शे आत्म्मयचे अवलकयरयत्ल 
आणण अवलनयमळत्ल आऩण चांद्रयकडून मळकरो अवे दत्तप्रबू वयांगत आशेत. ५१-७०.  

  näù½þ& Eò±ÉÉ´ÉÊuùEòÉ®úÒ EòÉ±ÉäxÉÉi¨ÉÉ¤VÉ´ÉnÂù wÉÖ´É& *  

¦ÉÉiªÉÉi¨ÉÉ iÉiºlÉ´ÉnÂù´ªÉHòÉè xÉ º´ÉºlÉÉä ¤ÉÖvªÉiÉä%EÇò´ÉiÉÂ ** द्वल.वय. ४::१०।। 
Ê´ÉºÉMÉÉÇtÉ& º¨É¶ÉÉxÉÉxiÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉ näù½þºªÉ xÉÉi¨ÉxÉ&*  

Eò±ÉÉxÉÉÊ¨É´É SÉxpùºªÉ EòÉ±ÉäxÉÉ´ªÉHò´Éi¨ÉÇxÉ&** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:7:4८।। 
 

७. शूयय. 
 आतयां वूमयथऩयवून घेतरेल्मय फोधयचे तनलेदन अलधूत कयीत आशेत. आऩल्मय योजच्मय व्मलशयययांत 
आऩण शे वगऱे देश वययखे कपयतयांनय ऩयशतो. त्मयलरून आत्भयशी त्मय देशयांफयोफय कपयणययच. भग त्मय 
आत्म्मयरय अचर कयां म्शणतयत? तवयच त्मय वलथ देशयांत प्रलेळ केल्मयने तो आत्भय तततक्मय देशयांत 
वलबयगरय जयणयय नयशी कयां? भग त्मयरय आकयळयवययखे बेदयदशत कवे भयनतयां मेईर?  त्मयचे उत्तय अवे 
क , व्मजक्त शी जील आशे आणण ऩांचकोळयत्भक देश शी उऩयधध आशेत. ह्मय वलयांत आत्भय प्रवलष्ट आशे 
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शी चुक ची वभजूत आशे. शे नीट कऱण्मयवयठी एक वयधय प्रमोग आशे. एकय भोठ्मय ऩयत्रयांत ऩयणी बरून 
घ्मयले. ते ददवय उघड्मयलय भोकळमय जयगी ठेलरे क  त्मयांत वूमयथचे प्रततबफ ांफ ददवते. आतयां ते ऩयत्र 
उचरून दवुयीकडे ठेलय. त्मय ऩयत्रयफयोफय ते वूमयथचे बफ ांफशी दवुयीकडे जयते नय? एलढेच नयशी तय ऩयण्मयांत 
तयांग उठरे क  त्मय बफ ांफयांत वलकृतीशी मेते. आतयां ह्मय बफ ांफयच्मय गतीचय लय वलकयययांचय भूऱ वूमयथलय कयांशी 
ऩरयणयभ शोतो कय? अथयथतच नयशी. त्मयचप्रभयणे आत्भय जीलभयत्रयांच्मय देशयदद उऩयधीांत केलऱ प्रततबफबफत 
शोतो; त्मयांच्मयत प्रलेळ कयीत नयशी. त्मयभुऱे देशयददकयांचे वलकयय आत्म्मयचे प्रततबफ ांफ जो जील त्मयच्मयलय 
ददवून आरे तयी आत्भय त्मयांऩयवून वलथथय भुक्त आशे. केलऱ वयषी भयत्र आशे. शय वूमयथऩयवून घेतरेरय 
ऩदशरय धडय अवे अलधूत म्शणतयत. 

ºÉÚªÉÉæ ÊlÉ±±É®úÉ¨ÉÉVÉÒ (b÷¤ÉCªÉÉiÉ) Ë¤É¤É±ÉÉ* ¨ÉÚfø ¨½þhÉiÉÒ ÊlÉ±±É®úÒ ¤ÉÖb÷É±ÉÉ* iªÉÉSÉäÊxÉ EÆò{Éä EÆò{ÉÖ ¨ÉÉÊxÉ±ÉÉ* 

b÷½Öþ³ý±ÉÉ ¨½þhÉiÉÉ iÉÉä**51** iªÉÉ ÊlÉ±±É®úÉiÉä xÉÉiÉ³ýiÉÉÆ* MÉMÉxÉÓ +Ê±É{iÉ VÉä´ÉÓ ºÉÊ´ÉiÉÉ* iÉèºÉÒSÉ ªÉÉäÊMÉªÉÉÆSÉÒ 

ªÉÉäMªÉiÉÉ* näù½þÉiÉÒiÉiÉÉ näù½þEò¨ÉÔ**52** B.¦ÉÉMÉ´ÉiÉ. +.7** 

 वूमयथऩयवून आणखी एक गोष्ट भी मळकरो अवे ते ऩुढे वयांगत आशेत. वूमथनयययमण ग्रीष्भ ञतूांत 
अलघ्मय ऩरृ्थलीलयचे ऩयणी आऩल्मय ककयणयांनी ळोऴून घेतयत. ऩुढे लऴयथकयऱ आरय क  ते वलथ ऩयणी ऩयत 
बूभीरय देऊन टयकतयत. कयांशी मळल्रक ठेलीत नयशीत. भयणवयने अवेच कययले. जजथे जजथे आऩल्मयरय जे 
जे उऩमुक्त अवे ददवेर ते ते वलथ ग्रशण कययले. त्मयचय वांग्रश कययलय. ऩण त्मयांत आवक्त शोऊां  नमे. 
मोग्म लेऱी मोग्म ऩयत्री त्मयचे तनयऩेषऩणे दयन कययले. कयांशीशी जलऱ ठेलूां नमे. तुकयययभ भशयययज 
म्शणतयत, “उत्तम व्यळषारें जोडूतनयां धन। उदाश वळचारें ळेंच करी।।”  ते मभऱयल्मयचय शऴथ करूां  नमे 
आणण वांऩून गेल्मयचय वलऴयद करूां  नमे. अनयवक्त लतृ्तीने, वलनयवयमयव जे कयांशी मभऱेर त्मयच्मय 
वांग्रशयने दोऴ रयगत नयशी. यघुलांळयांत कयरीदयवयांनी यघुलांळीम ययजयांचे लणथन त्यागाय शंभतृाथायनां अवे 
केरे आशे. ते अथयथजथन कयीत ते त्मयगयच्मय शेतूनेच कयीत. शी दवुयी मळकलण आऩल्मयरय वूमयथकडून 
घ्मयमची आशे. ७१-८४. 

तथूऱबुद्धध्याकय ळद्धगोमभर ्गो यथातळं गुणैगुयणान।् 
आदत्ते वळशजृत्यत्र शदा योगी न युज्यते।। द्धवळ.शा. ४::११।। 
MÉÖhÉèMÉÖÇhÉÉxÉÖ{ÉÉnùkÉä ªÉlÉÉEòÉ±ÉÆ Ê´ÉºÉÞVÉÊiÉ*   

xÉ iÉä¹ÉÖ ªÉÖVªÉiÉä ªÉÉäMÉÒ MÉÉäÊ¦ÉMÉÉÇ <´É MÉÉä{ÉÊiÉ** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:7:50** 

 

८. कऩोत. (कळडा) 
  स्त्रीऩुत्रयांलय अतनफांध पे्रभ कयण्मयने फांधयांत वयांऩडून नयळ शोण्मयची ळक्मतय आशे. तेव्शयां 
भयणवयने वांमभ आणण वललेक मयांचय अभ्मयव केरय ऩयदशजे शे आऩण एकय कलड्मयकडून मळकरो अवे 
दत्तगुरु वयांगत आशेत.  एकय लनयभध्मे घयटे करून एक कलडय आऩल्मय भयदीवश यशयत शोतय. दोघयांचे 
एकभेकयांलय अततळम पे्रभ शोते. लनयांत अन्नयच्मय ळोधयांत उबमतयां एकत्रच फयशेय ऩडयमचे, एकत्रच 
लयलययमचे आणण एकत्रच घयटमयांत ऩयतयमचे. घयटमयांतशी ते एकभेकयांनय घयव घयरीत, चुांफनयमर ांगनयदीनी 
एकभेकयांनय रयझलीत आणण एकत्रच झोंऩनू जयत. एकभेकयांनय जययशी वलवांफत नवत. ऩुढे त्मय भयदीने 
अांडी घयतरी. ती दोघयांनी मभऱून जोऩयवरी. कयरयांतययने त्मय अांड्मयतून इलरीळी वऩरे फयशेय ऩडरी. त्मय 
दोघयांची भने शऴयथने बरून गेरी. आतयां दोघेशी त्मय वऩरयांच्मय ऩोऴणयवयठी आणण यषणयवयठी झटूां रयगरी. 
त्मयांनय घयटमयांत भऊ गलतयची ळय्मय करून झोंऩवलणे, त्मयांनय चयांगचुांगरय चययय आणून चोंचीत बयवलणे 
इत्मयदीतच ते वुख भयन ूरयगरे. ऩयांतु जो (य्) आऩल्मय आधीन अवरेरे (तळाधीनं), वशज मभऱणयये 
(शुऱभं) आणण उच्चतभ (ऩरमं) आत्भवुख (तनजानंदं) ग्रशण कयीत नयशी (न अश्नुते) तो (श्) ऩत्नी 
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भुरे इत्मयदीऩयवनू शोणयये (तत्रीऩुत्राददभळं) वुख (शौख्यं) बोगूनशी (भुक्तत्ळा अवऩ) वभयधयन ऩयलत नयशी 
(न तुष्यतत). त्मय वऩरयांनय कलटयऱीत; आऩल्मय ऩोटयरय धचभटय कयढून ते त्मयांनय अन्नकण बयलीत. 
शऱूांशऱूां भुरे भोठी झयरी. त्मयांच्मय बुकयशी लयढल्मय. भग दोघयांनीशी चययय आणयमरय फयशेय ऩडयले. 
ययनोययन दशांडून त्मयांच्मयवयठी उत्तभोत्तभ चययय आणयलय. अवेच ते दोघशी घययांत नवतयांनय एक वऩल्रू 
घयटमयच्मय फयशेय आरे. नेभक  शीच वांधध वयधून एकय पयांवेऩययध्मयने ते आऩल्मय जयळमयांत धयरे. 
एकयभयगून एक वगऱीांच ऩोये त्मय जयळमयांत अडकरी. तेलढमयांत लनयांत गेरेरी भयतयशी ऩयतरी आणण 
त्मय वऩरयांनय वोडलण्मयच्मय धडऩडीत तीशी बफचययी त्मय जयळमयांत पवरी. भग तो कलडय घयी मेतो तोच 
त्मयरय आऩरे वोन्मयवययखे घयटे ओव ऩडरेरे आणण भयदी आणण वऩरे जयळमयांत तडपडतयांनय ददवरी. 
वगऱय वांवयय उध्लस्त झयल्मयचे ऩयशून तोशी लैपल्मग्रस्त झयरय आणण „आतयां आऩण तयी जगून कयम 
कययमचे?‟ अवय वलचयय करून त्मयनेशी जयळमयांत उडी घेतरी. मयलरून आऩल्मयरय शे मळकरे ऩयदशजे क , 
वलऴमोऩबोगयांच्मय भयगे रयगनू वांवयययांतच वुख भयननू जे, शे देलदरुथब भयनली आमुष्म आत्भधचांतनयलयांचून 
व्मथथ घयरलतयत, त्मयांनय कयऱरूऩी ऩययधी कधी मेऊन फयांधून नेईर ते वयांगतयां मेत नयशी. भुक्तीचे उघडे 
दयय (मुग्क्ततद्धळारमऩाळतृम।्) अळी जमयची वांत थोयली गयतयत ते शे नयळयीय नष्ट शोऊन ऩुनश्च 
वांवययदु् खच लयटमयरय मेते. ८४-१०८    

xÉÉ%ÊiÉºxÉä½þ|ÉºÉRÂóMÉÉHòÉä  xÉ¶ªÉäqùÒxÉ&  Eò{ÉÉäiÉ´ÉiÉÂ *  

EòÎ¶SÉiEò{ÉÉäiÉ& Eò{ÉÉäiÉÒ GòÒb÷ÉnùÉè   SÉä®úiÉÖ´ÉÇxÉä      ** 

|Éä¨hÉÉ%¶ÉRÂóEÆò Ê¨ÉlÉÉä¤ÉrùvªÉIÉRÂóMÉÉè {ÉÉÊiÉ ºÉ ¸É¨ÉÉiÉÂ*  

iÉ{ÉÇªÉxiÉÒ  ºÉÉ%ºÉÚiÉÉ¦ÉÉÈºÉÂ-iÉÉÆºiÉÉè  {ÉÖ{ÉÖ¹ÉiÉÖ¨ÉÖÇnùÉ   ** 

EònùÉÊSÉ±±ÉÖ¤vÉEòÉä xÉÒb÷ÉnÂù ¤ÉÊ½þ&ºlÉÉÆºiÉÉÎ\UôSÉÉnùnäù*  

GòÉä¶ÉxiÉÓ {ÉÊiÉiÉÉÆ nÖù&JÉÉiÉÂ-iÉÉÆ iÉÆ SÉÉ{Éº¨ÉÞËiÉ iÉlÉÉ** द्धवळ.शा. ४:१२-१४।। 
B´ÉÆ EÖò]Öõ¨¤ªÉ¶ÉÉxiÉÉi¨ÉÉ, uùxuùÉ®úÉ¨É& {ÉiÉÊjÉ´ÉiÉÂ*  

{ÉÖ¹hÉxEÖò]Öõ¨¤ÉÆ EÞò{ÉhÉ& ºÉÉxÉÖ¤ÉxvÉÉä%´ÉºÉÒnùÊiÉ** 

ªÉ& |ÉÉ{ªÉ ¨ÉÉxÉÖ¹ÉÆÆ ±ÉÉäEÆò ¨ÉÖÊHòuùÉ®ú̈ É{ÉÉ´ÉÞiÉ¨ÉÂ*  

MÉÞ½äþ¹ÉÖ JÉMÉ´ÉiºÉHòºiÉ¨ÉÉ°üføSªÉÖiÉÆ Ê´ÉnÖù&**¦ÉÉ.{ÉÖ.11:7: 73-74** 

 
श्रीलयवुदेलयनांदवयस्लती मयांच्मय श्रीदत्तभयशयत्म्म ग्रांथयचय अठे्ठचयमऱवयलय अध्मयम इथे ऩूणथ झयरय. तो 

श्रीगुरुचयणी वभवऩथत अवो. 
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बोध दत्तमाहात््याचा. 

डॉ. वासुदेव व्यकंटेश देशमुख.1 

अध्याय ४९ वा. 
¨½þhÉä ´ÉÉÆUôÉ ºÉÉäb÷ÉªÉÉ +É®ú MÉÖ¯û* MÉÉÆ¦ÉÒªÉÉlÉÇ ºÉ¨ÉÖpù MÉÖ¯û*  

°ü{É ºÉÉäb÷ÉªÉÉ {ÉiÉÆMÉ MÉÖ¯û* ºÉÉ®ú PªÉÉ´ÉªÉÉ MÉÖ¯û ¨ÉvÉÖEò®ú**100**  
ÎºjÉªÉäºÉ ºÉÉäb÷ÉªÉÉ MÉVÉ MÉÖ¯û* Ê¦ÉIÉÉlÉÇ ¨ÉvÉÖ½þ®ú MÉÖ¯û*  

MÉÒiÉ-®úºÉ ºÉÉäb÷ÉªÉÉ ¨ÉÞMÉ-¨ÉiºªÉ MÉÖ¯û* ½åþ BEÖòhÉ{ÉzÉÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ**101** 
९. अजगर. 

 दमावागय ऋषऴशे्रष्ठ दत्तप्रबू मदरूा आऩण, नलला गुरू जो अजगय, त्माच्माऩावून घेतरेरा फोध 
वाांगत आशेत. आऩण कलड्माच्मा उदाशयणालरून शे ऩाहशरे की स्त्रीऩुराांच्मा रारवेने ऐन्द्रिम वुखाांतच 
गुांग झारेल्मा भाणवाचा एकाएकी कधी अध्ऩात शोतो ते कऱतवुद्ाां नाशी. एलढ्मावाठी गशृत्माग 
कयाला. शा उऩदेळ इथे वांरमाळाांवाठी केरेरा आशे. लैयाग्म आल्माशळलाम, षलऴमाांऩावून ऩूणण उऩयतत 
झाल्माशळलाम वांरमाव घेऊां  नमे अळीच ळास्त्रासा आशे. ह्मा चोलीवशी गुरूां चा उऩदेळ भुख्मत् 
वांवायाऩावून षलयक्त झारेल्मा भुभषुूांवाठी आशे. आऩण आऩाऩल्मा अधधकायानुवाय त्माांतीर वाय ग्रशण 
कयामचे आशे. १-२. 
 भाणूव आमुष्मबुय वुखावाठी धडऩड कयीत अवतो. नाना प्रकायचे फये-लाईट उद्मोग तो वुखाच्मा 
अऩेषेने कयतो; ऩण ते वुख त्मारा ककतऩत शभऱते आणण शभऱारे तयी ककतऩत हटकते शा षलचायणीम 
प्रश्न आशे. फशुतेकाांची अलस्त्था “वख वुख म्शणताां दु् ख ठाकोतन आरे” ह्मा वभथोक्तीप्रभाणे अवते. 
दु् खावाठी काांशी कुणी प्रमत्न कयीत नाशी; ऩण दु् ख लाट्मारा मामचे ते मेतेच. षलचाय केल्मालय शे 
रषाांत मेते की वुखाचेशी तवेच आशे. आऩल्मा दैलाांत वुख अवरे तय ते प्रमत्नाांलाांचूनशी मेते. अरमथा 
ककतीशी प्रमत्न केरे तयी दैलाांत नवरेरे वुख काांशी आऩल्मारा शभऱणाय नाशी. कुणी म्शणतीर शा 
दैललाद झारा. ऩण तवे नाशी. आऩल्मारा शभऱणायी वुखे आणण दु् खें शी आऩल्माच कभाणची पऱे 
आशेत. पराशबभखु झारेरे कभण म्शणजेच प्रारब्ध. शे कुणारा फदरताां मेणाय नाशी. फांदकुीतून वुटरेल्मा 
गोऱीवायखे ते आशे. आऩरे फयेच चाांगरे-लाईट कभण संचचत अवते. एका जरभाऩुयता आऩल्मा 
वांधचतातरा बाग आऩण ह्मा जरभी घेऊन मेतो. तो वगऱा बोगणे अऩरयशामण आशे; चाांगरा अवो की 
लाईट अवो. आत्ताां आऩण जे कभण कयीत अवतो त्मारा क्रियमाण – घडत अवरेरे, कभण म्शणतात. शे 
वांधचताांत जभा शोत अवते. शी वलण कभे फीजरूऩ आशेत. त्माांना पऱण्मावाठी लेऱ जाला रागतो. 
आांब्माची कोम रालल्मालय ततचे पऱ मामरा ककती लऴे जाली रागतात? तवेच कभाणचे आशे. 
पराशबभुख झारेरे कभण प्रायब्धरूऩाने आऩल्मारा शभऱते. अळा यीतीने भानली जीलनाकडे षलचषण 
फुद्ीने ऩाहशरे अवताां वुखे आणण दु् खे शी आऩातत्च मेत अवरेरी हदवतात. इांहिमवुख शे मा 
प्रायब्धाचेच पऱ आशे. भानलाांनाच ते शभऱते अवे नाशी. ऩळऩुक्षमाांना, ककड्माऩाांखयाांनाशी तेच ऐांहिम वखु 
त्माांच्मा प्रायब्धाने शभऱताांना हदवते. नयकाांतल्मा जीलाांनाशी त्माांच्मा कभाणनुवाय शे षलऴमवुख शभऱतच 
अवते. इांिारा इांिाणीऩावून जे वुख शभऱते तेच कुत्र्मारा कुरीऩावून शभऱते. ऩण शे वुख ऩयतांर आशे. 
स्त्लतांर नाशी. आऩल्मा आधीन नाशी. ते फाह्म षलऴमाांच्मा भाध्माभाांतून प्राप्त शोते. प्रायब्धाांत नवेर तय 
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ते ककतीशी धडऩड करून शभऱणाय नाशी. शभऱारे तयी लैऴतमक वुख हटकाऊ नाशी. न्द्जरेफी न्द्जबेलय आशे 
तोंलयच ततच्मा गोडीची भजा आशे. एकदाां न्द्जबेऩावून लेगऱी झारी कीां भग कुठरी गोडी? वलण ऐांहिम 
वुखाचे अवेच आशे. आणण ह्मा षणबांगुय वुखाांच्मा आबावाांच्मा भध्मे दु् खच दु् ख आशे. गीतेत शेच 
वाांधगतरे आशे.  ये हह संस्ऩशशजा भोगा दु् खयोनय एव ते। आगमाऩाययनोऽयनत्यांस्तांस्स्तयतऺस्व 
भारत।। ब.गीता।। ३-९. 
 “अवे शे आबावात्भक वुख प्रायब्धानुवाय प्राणणभाराांना फवल्मा हठकाणी शभऱतच अवते. 
त्मावाठी प्रमत्नाांची आलश्मकता नाशी. शे वभजण्मावाठी भी अजगयारा गुरु केरे आशे. तो आऩल्मा 
आशायाची काांशीच धचांता न कयताां स्त्लस्त्थ ऩडून याशतो. त्माचा आशाय त्माच्माकडे आऩोआऩ मेतो. जेव्शा 
जे खामरा शभऱेर ते अख्खे (अळेऴ) खाऊन तो वांतुष्ट याशतो. ते रशान आशे की भोठे, रुचकय आशे 
की नाशी माचा शऴण ला खेद न भानताां तो वभाधानाने एकाच हठकाणी झोंऩून याशतो. कधी आशाय 
शभऱारा नाशी तयी तवाच धैमाणने ऩण वालधऩणे तनजरेरा अवतो. त्माची शी उदावीन लतृ्ती 
अनुकयणीम आशे. वाधकाने जेव्शाां जे शळऱे-ताजे, कडू-गोड अरन, जेलढे ऩदयाांत ऩडेर, ते खाऊन स्त्लस्त्थ 
यशाले. काांशीच न शभऱाल्माव दैलालय षलश्लाव ठेलनू धीयाने आत्भानुवांधान कयीत फवून यशाले. अरन 
शभऱषलण्माचे वाभर्थमण अवूनशी तो मत्न करूां च नमे. अवे तनयाशाय फवल्माने वलण इांहिमे षीण शोतात ल 
भन आमतेच अांतभुणख शोते. “आमुयरनां प्रमच्छतत”  भाणवाची तनमत आमुभणमाणदाच अरन ऩुयलीत अवते; 
आऩल्मा प्रमत्नाांच्मा अबाली ते थाांफत नाशी शा दृढ षलश्लाव धायण करून अनुवांधानात यशाले. शीच 
अजगयलतृ्ती धायण करून भी मा हठकाणी वुखाने ऩडून आशे.” º´É{xÉVÉÉMÉÞiÉÒ ¨ÉÖEò±ÉÉ* ºÉÖ¹ÉÖ{iÉÒ ºÉÉÆb÷ÉäÊxÉ 

ÊxÉVÉä±ÉÉ* ¶ÉÚxªÉÉSÉÉ {ÉÉºÉÉäb÷É ZÉÉÊb÷±ÉÉ* ÊxÉVÉÓ {É½Öþb÷±ÉÉ ÊxÉVÉi´Éå** B.¦ÉÉ.8:40** भशान षलष्णुबक्त 
प्रह्रादाराशी श्रीदत्तप्रबूांनी शाच उऩदेळ केरेरा आशे. ११-१९ 

C´ÉÉ{ªÉºiªÉèÎxpùªÉºÉÉèJªÉÆ iÉxÉÂ-xÉèSUäônùÉVÉMÉ®úÉä%ÊGòªÉ& *  

ªÉoùSUôªÉÉ{iÉÆ  ¨É½þÉxiÉÆ  OÉÉºÉÆ  ´ÉÉ±{ÉÆ  ®úºÉÉ®úºÉ¨ÉÂ  **  
¦ÉIÉäSSÉäzÉÉ{iÉÉä%xÉ¶ÉxÉÉä   nèù´É¦ÉÖCºÉ{ÉÇ´Éiº´É{ÉxÉÂ * 

Ê´ÉÊxÉpùÉä%ÊGòªÉ¤É±ªÉRÂóMÉ-vÉÞMMÉÉä¨ÉÉxÉÊ{É    xÉä½þiÉä ** द्वव.सा. ४:16-17** 
OÉÉºÉÆ ºÉÖ¨ÉÞ¹]Æõ Ê´É®úºÉÆ, ¨É½þÉxiÉÆ ºiÉÉäEò¨Éä´É ´ÉÉ*  

ªÉoùSUôªÉè´ÉÉ{iÉÆ OÉºÉänùÉVÉMÉ®úÉä%ÊGòªÉ&** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:8:2।। 
+ÉäVÉÉ& ºÉ½þÉä¤É±ÉªÉÖiÉÆ Ê¤É§Éqäù½þ¨ÉEò¨ÉÇEò¨ÉÂ*  

¶ÉªÉÉxÉÉä ´ÉÒiÉÊxÉpù¶SÉ xÉä½þiÉäÎxpùªÉ´ÉÉxÉÊ{É**¦ÉÉ.{ÉÖ. 11:8:2** 

१०. समुद्र. 
 अलधूत मदयुाजारा वाांगत आशेत. “अजगयावायखे ऩडून याहशल्माने कधी बोग शभऱतीर तय 
कधी शभऱणायशी नाशीत. अळा दोरशी अलस्त्थाांत शऴण ककां ला षलऴाद न भानताां भन वभतोर याखण्मावाठी 
भी वभुिारा गुरु केरे आशे. ऩालवाळमाांत वभुिारा मेऊन शभऱणाऱ्मा नद्माांना ऩूय आरेरा अवतो. त्मा 
ऩाण्माच्मा वभदृ्ीने पुगून जाऊन वभुि कधी आऩरी वीभा ओराांडीत नाशी. त्माच नद्मा उरशाळमाांत 
कोयड्मा ऩडतात. त्माांचे ऩाणी आटून गेल्माने वभुि काांशी दु् खाने लाऱून जात नाशी. तोच ककत्ता 
आऩण धगयलाला. वुखोऩबोगाांची येरचेर झारी तय शऴाणने पुरून जाऊां  नमे आणण खामचीवुद्ाां भ्ाांत 
झारी तयी खांतीने खचून जाऊां  नमे. भन वभतोर याखून आऩल्मा धभाणचे ऩारन तनष्ठाऩूलणक कयीत 
वागयाप्रभाणे वदैल धीयगांबीय अवाले.  
 “वभुिाचा कुणारा थाांग रागत नाशी. तो ककती राांफ, रुां द आणण खोर आशे, त्माच्मा ऩोटाांत 
ककती यत्ने आशेत, ककती अगणणत जीलाांना त्मात आश्रम आशे शे जाणणे जवे दयुाऩास्त्त आशे तवेच 
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मोग्माने अवाले. आऩरी मोग्मता, आऩरे गुण, आऩरे सान ह्माांचा थाांगऩत्ता रोकाांना रागूां देऊां  नमे. 
फाह्मत् वदा वलणदा प्रवरनताच अवाली. २०-२८. 

{ÉÚhÉÉæ  ½þÒxÉÉä%{ªÉVÉ{É®úÉä  xÉ  ºÉ{ÉÇÊiÉ  xÉ  ¶ÉÖ¹ªÉÊiÉ * 

YÉÉä%Î¤vÉ´ÉÎiºÉxvÉÖÊ¦ÉÌxÉ¨xÉÉä%xÉxiÉ{ÉÉ®úÉä   nÖù®úiªÉªÉ&** द्वव.सा. ४:18** 
ºÉnùÉ%IÉÉä¦ªÉÉä nÖùÌ´ÉMÉÉÁ& |ÉºÉzÉ& ÎºiÉÊ¨ÉiÉÉÎ¤vÉ´ÉiÉÂ * 

¨ÉÖÊxÉ& |ÉºÉzÉMÉ¨¦ÉÒ®úÉä nÖùÌ´ÉMÉÉÁÉä nÖù®úiªÉªÉ&*  

+xÉxiÉ{ÉÉ®úÉä ÁIÉÉä¦ªÉ& ÎºiÉÊ¨ÉiÉÉänù <´ÉÉhÉÇEò&**  

ºÉ¨ÉÞrùEòÉ¨ÉÉä ½þÒxÉÉä ´ÉÉ xÉÉ®úÉªÉhÉ{É®úÉä ¨ÉÖÊxÉ&*  

xÉÉäiºÉ{ÉæiÉ xÉ ¶ÉÖ¹ªÉäiÉ ºÉÊ®úÎnÂù¦ÉÊ®ú́ É ºÉÉMÉ®ú&** ¦ÉÉ.{ÉÖ.1185-6** 

११. ऩतंग. 
¶É¤nùÉÊnùÊ¦É& {É\SÉÊ¦É®äú́ É {É\SÉ {É\SÉi´É¨ÉÉ{ÉÖ& º´ÉMÉÖhÉäxÉ ¤ÉrùÉ&*  

EÖò®úRÂóMÉ¨ÉÉiÉRÂóMÉ{ÉiÉRÂóMÉ¨ÉÒxÉ- ¦ÉÞRÂóMÉÉ xÉ®ú& {É\SÉÊ¦É®úÎ\SÉiÉ& ÊEò¨ÉÂ** षललेकचूडाभणण:78** 

 ळब्द, स्त्ऩळण, रूऩ, यव आणण गांध मा एकेका षलऴमाच्मा ओढीने शयीण, शत्ती, ऩतांग, भावा 
आणण बुांगा शे भतृ्मूचे बक्षम शोतात तय मा ऩाांचशी षलऴमाांच्मा अतनलाय ओढीने भाणवाचे काम शोत 
अवेर फये? मा श्रीभच्छांकयाचामाांच्मा श्रोकाांत दळणषलरेल्मा ऩाांच गुरूां चे लणणन आताां अलधूत कयीत 
आशेत. शे वगऱेच काम त्माज्म आशे (शेम) ते वाांगणाये गुरु आशेत. ह्मा ऩाांच गुरूां कडून आऩण 
षलऴमाांचा त्माग कयामरा शळकरे ऩाहशजे. ह्मा षलऴमाची ओढ आऩल्मारा झोंऩेत जाणलतवुद्ाां नाशी. 
झोंऩरेल्मा भाणवाऩुढे ऩांचऩक्लारनाांचे ताट लाढून ठेलरे तयी त्माच्मा तोंडारा भुऱीच ऩाणी वुटत नाशी. 
जागा अवरेरा भाणूव भार अवे ताट ऩाशून ते खामरा अधीय शोऊन जातो. वभोय अवरेरे षलऴमवदु्ा 
(सतोऽवऩ ववषयान ्एव))  झोंऩरेल्मारा (स्वऩन)् जवे जाणलत नाशीत (यथा न जानायत) त्माचप्रभाणे 
(तथैव) जागऩणीशी (जागरूक्) जाणलरे नाशीत (न जानातत चेत)् कोण (वांवाय)ऩाळाांतून (बंधनात)् 
भुक्त शोणाय नाशी ( न मुच्येत)?(३०)  
 ऩतांग हदव्माच्मा ज्मोतीकडे आकषऴणत शोतो आणण ततच्मालय झेंऩ टाकून स्त्लत्रा जाऱून घेतो. 
त्माप्रभाणे जो ऩुरुऴ स्त्रीच्मा वौंदमाणरा बरुून ततच्मा नादीां रागतो तो आऩल्माच नाळारा कायण शोतो. 
वाजळृांगायाने वजषलरेल्मा ज्मा रूऩाचे आकऴणण लाटते त्माच्मा आांत अन्द्स्त्थ-भाांवाहद गह्मण लस्त्तूांचा वांग्रश 
आशे अवा षलचाय कयाला. त्मा देशाांतीर चैतरम गेरे तय त्माराच आऩण पे्रत म्शणून शळलामराशी 
कचयतो. अळा नाशळलांत आणण घणृास्त्ऩद अभांगऱ देशालय केलऱ लयलयचा हदखाला ऩाशून आऩण भोशून 
जातो आणण आऩराच घात करून घेतो. माची अवांख्म उदाशयणे इततशाव-ऩुयाणाांत प्रशवद् आशेत. त्मा 
देशाऩावून काभवुख शभऱाले म्शणून शी ओढ आशे अवे कुणी म्शणतीर. ऩण ह्मा काभवुखाचे खये 
ओांगऱलाणे स्त्लरूऩ श्रीस्त्लाभी भशायाजाांनी इथे भाांडरे आशे. ऩयस्त्ऩय अलमलाांच्मा वांमोगाने शोणाऱ्मा 
षणबांगुय स्त्ऩळणवुखावाठी भाणवाने आऩरी इभ्त आणण प्राणशी ऩणारा रालणे शी वांभोशाची ऩयभालधी 
आशे. वध्माां ऩाश्चात्म भानवळास्त्रसाांनी ह्मा काभलावनेचे भशत्त्ल अलास्त्तल लाढलून ठेलरे आशे. त्माांचे 
स्त्लैयाचायारा ऩुन्द्ष्ट देणाये शवद्ाांत वलणच स्त्रीऩुरुऴाांना अधोगतीरा नेणाये आशेत. लय आऩण 
ऩाहशल्माप्रभाणे शे वुख ऩश्लाहदकाांनाशी शभऱते. भानलाने ह्मा काभषलकायाचे तनमभन केरे तयच त्मारा 
माच्माऩेषाां उत्कृष्ट, ळाश्लत वुख, आऩरे आऩल्माांतच वाांऩडणाय आशे. ळाशीय याभ जोळी म्शणतात, “दो 
हदलवाांची तन ुशी वाची। वुयतयवाची करुतन भजा। गभजा करयताां भतनां उभजा ना। शे वखु ऩुढे न ऩडेर 
लजा।। बाइ वालध व्शा।।” २९-३७. 

xÉÉ%´É¶ÉÉä%MxÉÉè Ê´É´ÉzÉ¶ªÉäiÉÂ  ºjÉÒ±ÉÒ±ÉÉ°ü{É¨ÉÉä½þiÉ& ** द्वव.सा. ४:19**  
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१२. भ गं. 
 बृांग ककां ला भधुकृत ्दोन प्रकायचे आशेत. भधाचे कृां तन कयणाया – म्शणजेच पुराांपुराांतून भध 
लेंचणाया शा भधुकृत ्म्शणजे बुांगा. ह्माच्माऩावून शे शळकामचे आशे की नाना ळास्त्र-ऩुयाणादीांतून वाय 
ग्रशण कयाले. वलण ळास्त्र ककां ला ग्रांथ आमुष्मबय लाचूनशी वांऩणाय नाशीत. तेव्शाां त्माांच्माांतल्मा आळमाचा 
तेलढा वांग्रश कयाला. “बहुशास्रगुरूऩासनेवऩ सारादान ं षट्ऩदवत।्” (वाांख्मदळणन ४:४). तवेच आणखी एक 
भभण ध्मानाांत ठेलाले. अधधक ककां ला रुचकय यवाच्मा अशबराऴनेे एकाच कभऱाांत पाय लेऱ याशणाया बुांगा 
ते कभऱ शभटल्मालय अडकून ऩडतो. त्माप्रभाणे अलधूताने एखाद्मा घयी चाांगरी ल बयऩूय शबषा 
शभऱारी म्शणून तेच घय घयरे तय स्त्नेशऩाळाांत अडकून अनुवांधान वुटामची बीती अवते. 
 दवुया भधुकृत ्म्शणजे प्रत्मष भध कयणायी भधभाळी. शी तो भध, न स्त्लत् वेलन कयते न 
इतयाांना देते, उांच झाडालय ऩोळमाांत वाांठलून रऩलनू ठेलते. ऩण भध गोऱा कयणाये त्मा ऩोळमाांचा छडा 
रालतातच आणण भधभाळाांना जाऱून तो वगऱा भध घेऊन जातात. जे रोक स्त्लत्शी बोग न घेताां, 
ऩोटारा धचभटा काढून धन जभलतात, कुटुांफीम, इष्ट, शभर इत्माहदकाांना कुणाराशी देत नाशीत, त्माांचे ते 
धन, चोय ककां ला याजा (आमकय अधधकायी) घेऊन जातात; अथला ते आगीत, ऩुयाांत ला बूकां ऩाांत नष्ट 
शोऊन जाते. षलत्तारा तीनच गतत आशेत, दान, बोग आणण नाळ. जो कुणारा दानशी देत नाशी ककां ला 
स्त्लत्शी त्माचा उऩबोग घेत नाशी त्माच्मा वांऩत्तीचा नाळ तनन्द्श्चत आशे. “दानं भोगो नाशस्स्तस्रौ 
गतयोभशवस्तत ववत्तस्य। यो न ददायत न भुङ्क्ते तस्य त तीया गयतभशवेत।्।” शा वांग्रशाभागीर लतृ्ती 
वूमाणच्मा वांग्रशच्मा नेभकी उरटी आशे.३८-५०. 
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१३. हत्ती. 
 ऩयस्त्रीचा अशबराऴ तय घातक आशेच; ऩण आऩल्माशी ऩत्नीची अतनलाय प्रीतत भाणवारा 
फांधनाांत टाकते. धचयांजीलऩदाांत एकनाथ भशायाज म्शणतात, “स्वस्रीसही कायाशऩुरते। ऩाचारावे स्ऩशाशवे 
यनरुते। ऩरी आस्त होऊयन तेथे। सवशथा चचत्ते नसावे।।” अगदी राकडाची केरेरी स्त्रीची प्रततभा 
अवेर तयी ततरा ऩामानेवुद्ाां शळलूां नमे (शे भुख्मत् वांरमाळाांवाठी आशे) शे शळषण आऩण शत्तीऩावून 
घेतल्माचे अलधूत वाांगत आशेत. एका शव ांशालाांचून कुणाराशी न आटोऩणाया फशरष्ठ शत्तीवुद्ाां 
त्माच्मावभोय ठेलरेल्मा राांकडी भादीकडे ओढरा जातो आणण त्माच्मावाठी करून ठेलरेल्मा खड्ड्माांत 
ऩडतो. ½þkÉÒ±ÉÉ {ÉEòb÷hªÉÉºÉÉ`öÒ |ÉÊ¶ÉÊIÉiÉ ½þÊkÉhÉÓSÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉÉiÉ. ½þkÉÒSªÉÉ ´ÉÉ]äõiÉ ÊiÉ±ÉÉ =¦ÉÒ Eò®úiÉÉiÉ +ÉÊhÉ 

+±ÉÒEòbä÷ BEò JÉd÷É JÉhÉÚxÉ iÉÉä ZÉÉÆEÚòxÉ `äö́ ÉiÉÉiÉ. B½´ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉ +ºÉhÉÉ®úÉ ½þkÉÒ ¨ÉÉnùÒSªÉÉ ´ÉÉºÉÉxÉä ¨ÉºiÉ ½þÉä>ðxÉ 

¤ÉäºÉÉ´ÉvÉ{ÉhÉä +É{É±ªÉÉºÉÉ`öÒ JÉhÉ±Éä±ªÉÉ MÉiÉæiÉ ºÉÉÆ{Éb÷iÉÉä +ÉÊhÉ VÉx¨ÉÉSÉÉ nùÉºÉ ½þÉä>ðxÉ VÉÉiÉÉä. JÉªÉÉ ½þkÉÒhÉÒSªÉÉ 

VÉÉMÉÒ ±ÉÉEòb÷Ò |ÉÊiÉ¨ÉÉ½þÒ ´ÉÉ{É®úiÉÉiÉ. काष्ठभमी स्त्री इतकी घातक आशे तय शाडाभाांवाची स्त्री ककती फये 
अनथण करूां  ळकेर? खऱ्मा शन्द्त्तणीच्मा भागे रागरेल्मा नयारा दवुये फशरष्ठ शत्ती मेऊन भारून 
टाकतात. तवेच एखाद्मा रूऩलतीच्मा भोशाांत ऩडरेल्मा ऩुरुऴारा इतय फरलान ऩरुुऴाांऩावून धोका अवतो. 
आऩल्मा स्त्लाथाणवाठी ऩुरुऴाांना नादीां रालणाऱ्मा काशभनीांचा वोव कयणाया अांती नयकाचाच धनी शोतो. 
स्त्रीदेशाषलऴमी लाटणाऱ्मा आकऴणणारा आऱा घारण्मावाठी त्मा देशाच्मा अभांगऱऩणाचा षलचाय कयाला. 
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भर-भूरा-अन्द्स्त्थ-भाांव इत्मादीांनी बयरेरी शी कातड्य़ाची षऩळली आशे. अवा षलचाय कयाला. दवुया एक 
षललेक कयाला कीां स्त्रीची मोनी शेच ऩुरुऴाचे जरभस्त्थान आशे.  ततच्य़ाकडे केलऱ बोग्म लस्त्तू म्शणून 
ऩाशणे शी ककती तन ांद्म आशे? शी शत्तीवायखी प्रलतृ्ती नयकाराच नेणायी आशे. ५१-५७. 

काभप्रलतृ्ती शी नैवधगणक आशे, वशज आशे शे न्द्जतके खये आशे तततकेच ततचे तनमभन भाणवारा 
तन्वांळम आलश्मक आशे. शे कहठण अवरे तयी अळक्म नाशी. शे तनमभन कयण्मावाठीच ळास्त्राने 
षललाश, ऋतुकार इत्माहद फांधने घातरी आशेत. ह्मा ळास्त्रभमाणदाांच्मा ऩारनाने काभप्रलतृ्तीलय तनमांरण 
कयताां मेते. जरभोजरभीच्मा अळा तनमांरणाच्मा अभ्मावाने जे ऩुरुऴ लमाांत आल्माऩावूनच नैन्द्ष्ठक 
ब्रह्भचमण धायण कयतात, न्द्स्त्रमाांचा स्त्ऩळणशी शोऊां  देत नाशीत ते बगलान ळांकयाांप्रभाणे लांदनीम आशेत. 
नायामण ऋऴीांच्मा तऩश्चमेचा बांग कयामरा इांिाने स्त्लगाांतीर अप्वया (स्त्ललेश्मा) ऩाठषलल्मा. ऩण त्माांना 
त्माांचा मन्द्त्कां चतशी भोश ऩडरा नाशी. त्माांनी आऩल्मा भाांडीऩावून त्मा अप्वयाांचा रूऩाशबभान नष्ट 
कयणायी एक अप्वया (उलणळी) इांिाराच बेट म्शणून ऩाठषलरी. अवे ब्रह्भचमण ऩाऱणाये भशात्भे 
ऩयब्रह्भस्त्लरूऩच जाणालेत. इथे श्रीस्त्लाभी भशायाजाांनी स्त्रीरा यारीची (तशभस्रा) उऩभा हदरी आशे. ततचा 
षलराव शा त्मा यारीचा काऱोख आशे. हशरा ऩाशताांच मोगी शवद्ावनालय फवून जागरूकऩणे भनाचे 
तनमभन कयतात. काभाचे उद्दीऩन स्त्लाधधष्ठान चक्ाांत प्राणाच्मा गतीने शोते. शवद्ावनालय फवल्माने 
वशज भूरफांध शोऊन तो प्राण ऊध्लणगतत शोतो. ५८-६५ 

लयीर लणणनाांत जयी भुख्मत् ऩुरुऴाच्मा दृष्टीने केरे अवरे तयी काभप्रलतृ्ती शी स्त्री-ऩुरुऴ मा 
दोघाांनाशी वायखीच घातक आशे. जो षललेक ऩुरुऴाांनी स्त्रीदेशाषलऴमी कयामरा वाांधगतरा आशे तोच षललेक 
स्त्रीनेशी ऩुरुऴदेशाषलऴमी कयाला. अळा प्रकायचे षललेचन ऩुयाणाांतून केरेरे आशे. इथे षलस्त्तायबमास्त्तल देताां 
मेत नाशी.    

¤ÉvªÉäiÉ xÉÉ%RÂóMÉxÉÉº{É¶ÉÉÇSÉÂ-UÚô®èú½ÇþxªÉäiÉ ´Éä¦É´ÉiÉÂ *  
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१४. मधहुा. 
  

आऩण भधभाळीची वांग्रशफुद्ी कळी त्माज्म आशे ते लय ऩाहशरेच आशे. त्मा भधभाळीने 
कष्टऩूलणक, दीघण प्रमत्नाने, दयूदयूच्मा पुराांतून लेंचून आणरेरा भध, स्त्लत्वुद्ाां न घेताां वुयक्षषत जागी 
याखून ठेलरेरा भध, ततरा लारून घेऊन जाणाऱ्मा भधुशाकडूनशी अलधूताांनी सानोऩाजणन केरे आशे. 
मालरून उदयबयणावाठी आऩणच कष्ट केरे ऩाहशजेत अवे नाशी शे ध्मानाांत मेते. भधभाळाांप्रभाणेच 
गशृस्त्थ हदलवबय कष्ट करून, गाांलोगाांल हशांडून, ऩैवा शभऱलतो. त्मानांतय त्मा ऩैळाांनी धारम, इांधन, 
बाजी इत्माहद षलकत आणून ऩत्नीरा देतो. ती त्माऩावून स्त्लमांऩाक करून अरन शवद् कयते. अळा लेऱी 
भाध्माह्नकाऱी जो कुणी ब्रह्भचायी ला वांरमावी भाधुकयी भागामरा मेतो त्मारा ते अरन आधी शभऱते 
ल नांतय त्मा गशृस्त्थारा आणण त्माच्मा कुटुांबफमाांना! एलढ्मावाठी षलद्माजणनावाठी, तऩश्चमेवाठी, 
भोषवाधनावाठी ज्माने घयदायाचा त्माग केरा आशे त्माने शा अरन शभऱषलण्मावाठी कष्ट न कयताां 
शबषा भागून त्मा भधुशाप्रभाणे आमते अरन ऐन लेऱेव भाधुकयी भागून घेऊन माले. शी लतृ्ती पक्त 
वलणवांगऩरयत्माग कयणाया वांरमावी ककां ला षलद्माभ्माव कयणाया ब्रह्भचायी माांच्मावाठीच वाांधगतरी आशे.  
“ययतश्च ब्रह्मचारी च ऩ्वातनभभऺुकावुभौ।” (ऩयाळयस्त्भतृत १:४६).  „ऩुरैऴणा, षलत्तैऴणा, रोकैऴणा ह्मा 
वलाांचा त्माग करून शबषालतृ्तीचा अांगीकाय कयाला.‟ (फशृदायण्मक उऩतनऴद ३:५:१). ह्माांनी ऩैवा 
शभऱषलण्माांत ककां ला स्त्लमांऩाकऩाणी कयण्मात लेऱ घारलूां नमे मावाठी शी ळास्त्राने केरेरी वोम आशे. 
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केलऱ उदयबयणावाठी बीक भागणे शे केव्शाांशी गशणणीमच आशे. गशृस्त्थाचाशी मा शबषा घारण्माने भोठा 
राब आशे. गशृस्त्थारा ऩाांच भशाऩाऩाांचा दोऴ योज रागत अवतो. उखऱ, जाते, चूर, याांजण आणण झाडू 
माांच्मा उऩमोगाने रागणाऱ्मा दोऴाांना ऩंचसूना अवे म्शणतात. Eòhb÷hÉÒ {Éä¹ÉhÉÒ SÉÖ±±ÉÒ =nùEÖò¨¦ÉÒ SÉ ¨ÉÉVÉÇxÉÒ* 

{É\SÉºÉÚxÉÉ MÉÞ½þºlÉºªÉ iÉÉÊ¦É& º´ÉMÉÈ xÉ Ê´ÉxnùÊiÉ। (ऩयाळयस्त्भतृत). दऩुायच्मा लेऱी अततथीरा शबषा घातल्माने 
शी ऩाांच ऩाऩें दयू शोतात. घयाांत जयी लैश्लदेल शोत नवरा तयी दऩुायच्मा लेऱी आरेल्मा अततथीरा अरन 
घातरे तय त्मा दोऴाचा ऩरयशाय शोऊन मसाचे पर प्राप्त शोते. माउरट अततधथ षलभुख ऩाठषलरा तय तो 
त्मा गशृस्त्थाचे ऩुण्म घेऊन जातो. ते घय लनाप्रभाणे वभजाले. ६६-८२. 

+xªÉÉä%EòÉiºÉÎ\SÉiÉÆ ±ÉÖ¤vÉèxÉÇ ¦ÉÖHÆò xÉÉÌ{ÉiÉÆ vÉxÉ¨ÉÂ  ** द्षल.वा. ४:21** 
¦ÉÖRÂóHäò%EòÉÌVÉiÉMÉÞÁzÉÆ  |ÉÉÎM¦ÉIÉÖ¨ÉÇvÉÖ½äþ´É  SÉ * 

१५. हरीण. 
अत्मांत जरद गतीने धाांलणाये चऩऱ शयीण ऩकडण्मावाठी ऩायधी त्माच्मा नादरुब्धतेचा उऩमोग 

कयतात. उत्तभ गलई आणण लादक आऩरा वाज घेऊन ज्मा लनाांत शयीण आशेत ततथे जाता आणण 
भधुय स्त्लयाांच्मा आराऩाांनी त्मा भगृाांना आकषऴणत कयतात. त्मा स्त्लयभाधुयीने रुब्ध झारेरे शयीण आऩरी 
ळदु् शयऩून त्मा हठकाणी धाांलत मेतात आणण ऩायध्माांच्मा जाळमाांत अनामावेच वाांऩडतात. मालरून 
आऩण नादरुब्धतेऩावून वालध यशाले शा धडा घ्मामचा आशे. वांगीत शी भोठी करा आशे. धचत्ताचा लेध 
घेण्माचे वाभर्थमण त्माांत आशे. स्त्लय, तार, रम वाधून गामक-गातमका षलषलध यागयाधगणीांचा आषलष्काय 
कयतात, ते आऩण दरुूनच ऐकाले. ऐकामचेच अवरे तय ॐकायाने वभदृ् झारेरे वाभगामन ऐकाले 
ककां ला बन्द्क्तबालाने गाइरेरे बजन ऐकाले. ऩण ज्माांत बगलांताच्मा गुणाांचे लणणन नाशी अवे गाणे 
ककतीशी वुस्त्लय अवरे तयी केलऱ आक्ोळ आशे ककां ला कोल्शेकुई आशे. याभामणाांत शरयणीऩावून 
जरभरेल्मा ऋष्मळृांग भनुीांची कथा आशे. ते न्द्स्त्रमाांचे गामन ऐकून बुररे आणण तऩश्चमेऩावून भ्ष्ट 
झारे. एलढ्मावाठी उत्तान, काभोद्दीऩक गामनाचे स्त्भयणवुद्ाां अध्ऩातारा कायण शोते म्शणून शेम आशे, 
शा फोध भी भगृारा गुरु करून घेतरा अवे अलधूत वाांगत आशेत. ८२-९४.  

xÉÉ   ¤ÉvªÉäiÉèhÉ´ÉnÂùMÉÒiÉÉxÉÂ-xÉÞiªÉÉuùÉ{ªÉÞ¹ªÉ¸ÉÞRÂóMÉ´ÉiÉÂ ** द्षल.वा. ४:22** 
OÉÉ¨ªÉMÉÒiÉÆ xÉ ¶ÉÞhÉÖªÉÉtÊiÉ´ÉÇxÉSÉ®ú& C´ÉÊSÉiÉÂ*  

Ê¶ÉIÉärùÊ®úhÉ´Éx¨ÉÞMÉªÉÉäMÉÔiÉ¨ÉÉäÊ½þiÉÉiÉÂ**  

xÉÞiªÉ´ÉÉÊnùjÉMÉÒiÉÉÊxÉ VÉÖ¹ÉxÉÂ OÉÉ¨ªÉÉÊhÉ ªÉÉäÊ¹ÉiÉÉ¨ÉÂ*  

+ÉºÉÉÆ GòÒb÷xÉEòÉä ´É¶ªÉ, @ñ¹ªÉ¶ÉÞRÂóMÉÉä ¨ÉÞMÉÒºÉÖiÉ&** ¦ÉÉ.{ÉÖ. 11:8:17-18** 

 

१६. मासा. 
 ऩाण्माांत याशणाया अततचऩऱ भावा एयली शातारा रागत नाशी. ऩण न्द्जह्लारौल्माभुऱे 

गऱारा रागतो. यवावक्ती वुटल्मालाांचून ळाश्लत वुखाची आळावुद्ाां कयताां मेत नाशी शेच तो भावा 
वाांगतो आशे. शा यव नाांलाचा षलऴम अवा आशे की आऩल्मारा आलडणाऱ्मा खाद्माचे नुवते स्रण केरे 
तयी तोंडारा ऩाणी वुटते. त्मा ऩदाथाणचा लाव आल्मानांतय तय त्मा भाणवारा कुणीच आांलरूां  ळकत 
नाशी. ह्मा न्द्जबेचे चोचरे ऩुयषलण्मावाठी भाणूव काम कयीत नाशी? देळोदेळी बटकून, प्रवांगी फामका-
भुराांना षलकूनशी भाणूव आऩल्मा न्द्जबेचे वोव ऩुयषलतो. ळूय, लीय मोद्ेवुद्ाां ह्मा यवनेऩुढे शतफर झारेरे 
हदवतात. एलढेच काम, अगदी भशाऩांडडत, वबा न्द्जांकणाये भोठे लक्तेवुद्ाां न्द्जह्लेच्मा आधीन शोतात. 
डाले-उजले थोडेशी कभीजास्त्त झारे की कु्द् शोतात. अळा अनेक नयशे्रष्ठाांनाशी शी चाय फोटाांची न्द्जबरी 
याखताां मेत नाशी शे केलढे आश्चमण आशे? ह्मा यवनेरा न्द्जांकण्मावाठी अभ्मावाचीच आलश्मकता आशे. 
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लय वाांधगतरेल्मा प्राणलतृ्तीचा (ळयीयाांतगणत लामु) वयाल जय शऱूशऱू केरा तय जीब आऩल्मा ताब्माांत 
आणताां मेते. जोंऩमांत यवाची आवक्ती वुटत नाशी तोंऩमांत न्द्जतेंहिम म्शणषलताां मेणाय नाशी. एक जीब 
(म्शणजेच यव शा षलऴम) न्द्जांकरी की वलण षलऴमाांना न्द्जांकल्मावायखेच आशे. बगलद्गीतेत 
वाांधगतल्माप्रभाणे आशाय वोडरा तय इतय वलण षलऴम ओवयतात; ऩण यव भार शटत नाशी. तो 
ऩयभात्भदळणनानांतयच वुटतो.      

Ê´É¹ÉªÉÉ Ê´ÉÊxÉ´ÉiÉÇxiÉä ÊxÉ®úÉ½þÉ®úºªÉ näùÊ½þxÉ&*  

®úºÉ´ÉVªÉÈ ®úºÉÉä%{ªÉºªÉ {É®Æú où¹]Âõ´ÉÉ ÊxÉ´ÉiÉÇiÉä** ¦É.MÉÒiÉÉ 2:59** 

 “भत्स्त्मारा गरुु करून भी शाच फोध घेतरा आणण क्भाक्भाने यवनेलयशी षलजम शभऱलून इथे 
अवा वुखभग्न ऩशुडरो आशे.” 

|É¨ÉÉÊlÉÊVÉ¼´ÉªÉÉ xÉèÊiÉ ¤ÉÊb÷¶Éè¨ÉÇiºªÉ´É±±ÉªÉ¨ÉÂ *   

VÉªªÉÉ±{É¦ÉÖVªÉÉ ºÉÉ%ºÉCiªÉÉ ÊVÉiÉÆ ºÉ´ÉÈ ÊVÉiÉä ®úºÉä** द्षल.वा. ४:23** 
<ÎxpùªÉÉÊhÉ VÉªÉxiªÉÉ¶ÉÖ ÊxÉ®úÉ½þÉ®úÉ ¨ÉxÉÒÊ¹ÉhÉ&*  

´ÉVÉÇÊªÉi´ÉÉ iÉÖ ®úºÉxÉÆ iÉÊzÉ®úzÉºªÉ ´ÉvÉÇiÉä** ¦ÉÉ.{ÉÖ. 11:8:20**  

 

श्रीलावुदेलानांदवयस्त्लती माांच्मा श्रीदत्तभाशात्म्म ग्रांथाचा एकूणऩरनावाला अध्माम इथे ऩूणण झारा. 
तो श्रीगुरुचयणी वभषऩणत अवो.  
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बोध दत्तमाषात््याचा. 

डॉ. ळाशुदेळ व्यकंटेऴ देऴमुख.1 

अध्याय ५० ळा. 
¨ÉxÉººÉ¨ÉÉvÉÉxÉÉlÉÇ* MÉÖ¯û Eäò±Éä ½äþ ªÉlÉÉlÉÇ*  

Ë{ÉMÉ±ÉÉ ´Éä¶ªÉÉ ¤ÉÉ³ý JªÉÉiÉ* EÖò®ú®ú ¨½þhÉVÉä Ê]õ]õÉ´ÉÚ**102**  

MÉÖ¯û ¨ÉÓ Eäò±Éä ¨½þhÉä nùkÉ* ºjÉÒEÆòEòhÉ ºÉ{ÉÇ ¶É®úEòÉ®ú JªÉÉiÉ*  

{Éä¶ÉºEòÉ®ú EòÉä³ýÒ näù½þ Ê´É¸ÉÖiÉ* {ÉzÉÉºÉÉ´ªÉÉÆiÉ ¤ÉÖrùÒ¤É³åý*103** 

१७. पऩगंऱा ळेश्या. 
 भाणवाच्मा अंत्कयणांत वललेक जागा अवेर तय तो वलाांकडून फोध घेऊं ळकतो. काम ग्राह्म 
आशे आणण काम त्माज्म आशे ह्माचा वललेक म्शणजे शेमोऩादेम वललेक. अलधूत म्शणतात, “भी वऩगंरा 
नांलाच्मा लेश्मेरा गुरु करून आळायहशत झारो.” लास्तवलक लेश्मा लैलाहशक फंधनाचा त्माग केरेरी, दय 
लायी (हदलळी) नलाच ऩतत कयणायी म्शणून लायांगना म्शणवलरी गेरेरी, ऩावलत्र्माच्मा वलव कल्ऩनाचंा 
अव्शेय कयणायी स्री. स्री मा वंसेराशी ती वलटाऱणायी आशे. ततचे भहदयामुक्त चंुफन शे अधोगतीचे 
भशाद्लायच! वलदेशी जनकाच्मा मभथथरा नगयीतीर अळा एका लेश्मेकडून अलधूतांनी शेम फोध घेतरा 
आशे. बालात्भक सान मभऱवलरे आशे! त्मा ऩुण्मलंतांच्मा नगयीत शी वऩगंरा यशात शोती. वोन्मावायखी 
ततची कांतत शोती. ततचे मौलनाने फशयरेरे रालण्म बल्माबल्मांना नादीं रालत अवे. त्मा काऱांतशी 
लेश्मांना ऩुरुऴांना रयझवलण्माचे मळषण मभऱत अवरे ऩाहशजे. जऩानभध्मे गैळांना अवे मळषण हदरे 
जाते. बायतांतशी अळा ऩयंऩया आशेत. ह्मांत वंगीत, नाट्म, वंबाऴणचातुमव, वलनोद, कऩट, कौहटल्म 
इत्मादींचा वभालेळ शोतो. एका ओलंीत श्रीभशायाजांनी त्माची वुयेख उजऱणी केरी आशे. आऩल्माकडे 
मेणाऱ्मा ऩुरुऴांची वंऩत्ती कळी वपाईने शस्तगत कयामची, त्मारा आऩल्मा भोशांत कवे गुंतलामचे 
इत्माहद करा त्मा वऩगंरेरा अलगत शोत्मा. दगुुवणांची जणंू खाणच अळा त्मा कऩटी स्त्स्रमेरा ऩैळांची 
अतनलाय आळा शोती. ततचे ऩुरुऴालयचे पे्रभ शे त्माच्मा णखळांतल्मा ऩैळांप्रभाणे लाढत-घटत अवे. फयेच 
हदलव ततने ककत्मेक ऩरुुऴांना माप्रभाणे रुफाडरे. ऩुढे ततचा शा रोबीऩणा ततच्मा काभरंऩट 
थगऱ्शाइकांनाशी कऱून चुकरा. ततचे मौलनशी ओशोटीरा रागरे. शऱंूशऱंू ततच्माकडे मेणाये ऩुरुऴ कभी 
झारे. तयी ती योज वंध्माकाऱी नटूनथटून दायांत उबी याशत अवे. एकदां ती अळीच ऩुरुऴाची लाट 
ऩशात आऩल्मा दायी उबी याहशरी. ऩण ततच्माकडे कुणी ऩाशीना. झोक्माप्रभाणे दायाच्मा आतंफाशेय 
घुटभऱून ती फेजाय झारी. आऩल्माकडे कुणी तयी मेईर आणण ऩैवे आणण यततवुख देईर मा आळेने 
ततने यार जागवलरी. ऩण ततच्माकडे कुणीशी ऩुरुऴ आरा नाशी. ह्मा घोय लैपल्माने ततरा एकाएकी 
लैयाग्म आरे. आऩल्मा दयुाचयणाची, अतनलाय धनतषृ्णेची ततची ततराच घणृा लाटंू रागरी. कदाथचत 
ततची शी केवलरलाणी धडऩड ऩाशणाऱ्मा श्रीदत्तगुरंूचीच ततच्मालय कृऩा झारी अवाली. ततच्मा फुद्धीलयीर 
काभलावनेचे आणण द्रव्मरोबाचे ऩटर फाजूरा झारे. आऩल्मा भूखवऩणाची तीव्र जाणील ततरा झारी. 
ततच्मा भनांतरा वललेक जागा झारा. आऩरे वुख खयोखय आऩल्माजलऱच आशे शे ततच्मा ध्मानांत मेऊं 
रागरे. फाशेयीर ऩुरुऴाऩावून मभऱणाया काभ आणण ऩैवा ह्मांनी वभाधान शोणाय नाशी. आऩरी तषृ्णा 
लाढतचे जाते आणण बीतत, भोश आणण ळोकच लाट्मारा मेतात. आऩल्मा अंतयांतच जो ऩयभऩुरुऴ आशे 
तोच खया ळाश्लत आणण तनयततळम वुख देणाया आशे. “तो वलश्लाधायच ऩयभऩुरुऴाथव देऊन भरा कृताथव 
                                                
1
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कयीर. अवे शे भाझ्माच जलऱ अवरेरे वुख वोडून भी ऩयऩुरुऴाची आळा धरून फवरे? भरा थधक्काय 
अवो!आतां भी भाझा देश अंतयींच्मा यभणारा अऩवण करून त्माच्माळीच यभभाण शोईन.“ अवा वलचाय 
करून त्मा वऩगंरेने आळा नांलाचा फेडी तोडून टाकरी  आणण वुखाने झोंऩरी. आळा शी एक अळी फेडी 
आशे स्त्जने फद्ध झारेरा वायखा धालत अवतो आणण स्त्जच्माऩावून वुटरेरा ऩांगळ्मावायखा स्लस्थ फवून 
याशतो. (आऴा नाम मनुष्याणां काचचदाश्चयय ऴ खंऱा। यया बद्ा् प्रधाळन्तत, मुक्तान्षतष््न्तत ऩंगुळत  ।।) 
मालरून आळा शीच दु् खाचे भूऱ आशे आणण तनयाळेतच ऩयभ वुख आशे शा धडा आऩण वऩगंरा 
लेश्मेकडून घेतरा अवे अलधूत मदयुाजारा वांगत आशेत. “ननराऴ् शुखी पऩगंऱाळत  ।“ वांख्मवूर(१४:९) 
१-१६ . 

´Éä¶ªÉèEòÉlÉÇnùEòÉxiÉÉ¶ÉÉ-v´ÉºiÉÊxÉpùÉ ºÉÖJÉÉ´É½Æþ *  

ÊSÉxiÉÉ½äþiÉÖÆ  Ê½þ  ÊxÉ´ÉænÆù  MÉi´ÉÉ%i¨ÉºlÉÆ  ®úiÉÉlÉÇnù¨ÉÂ ** द्वल.वा. 4:24** 
®úÉ¨ÉÆ Ê½þi´ÉÉ EÖò´ÉÞkªÉÉxªÉÆ ¦ÉÒ¶ÉÖRÂó¨ÉÉä½þnù¨ÉwÉÖ´É¨ÉÂ *  

EòÉRÂóIÉä ÊvÉRÂó¨ÉÉi¨ÉxÉÉi¨ÉÉxÉÆ ®ú̈ Éä GòÒi´ÉÉ%¨ÉÖxÉäÊiÉ ºÉÉ** द्वल.वा. 4:25** 
¨Éi´ÉÉ iÉlÉÉ%¦ÉÚnÂùvªÉÉ¶ÉÉ%EÆò xÉè®úÉ¶ªÉÆ {É®ú̈ ÉÆ ºÉÖJÉ¨ÉÂ * 

+É¶ÉÉ Ê½þ {É®ú̈ ÉÆ nÖù&JÉÆ xÉè®úÉ¶ªÉ& {É®ú̈ ÉÆ ºÉÖJÉ¨ÉÂ*  

ªÉlÉÉ ºÉÆÊUôt EòÉxiÉÉ¶ÉÉ ºÉÖJÉÆ ºÉÖ¹´ÉÉ{É Ê{ÉRÂóMÉ±ÉÉ** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:8:43** 

१८. टटटळा. 
आळा वोडल्मावलना वुखाने झोंऩ मेणाय नाशी शे जवे खये आशे तवेच ऩरयग्रश वोडल्मालांचून 

थचत्तारा स्लस्थता मेणाय नाशी शेशी खये आशे. ऩरयग्रश म्शणजे वंग्रश. आऩरे ऩोट बयल्मालय थोडे 
वंध्माकाऱवाठी ककंला उद्मावाठी याखून ठेलणे ह्मारा ऩरयग्रश म्शणतात. ह्मा ऩरयग्रशाचा त्माग कयामरा 
आऩल्मारा एका हटटव्माने मळकवलरे अवे अलधूत वांगत आशेत. एकदां वगऱे हटटले आऩवांत लाटून 
भांव खात शोते. ते भांव खाऊन वंऩवलल्मालयशी एका हटटव्माने थोडे आऩल्मा चोंचीत याखून ठेलरे. 
इतय हटटव्मांच्मा शे रषांत मेतांच वगऱे त्माच्मा भागे रागून टोचंू रागरे. ळेलटी फेजाय शोऊन त्मा 
हटटव्माने तो भांवाचा घाव टाकून हदरा तेव्शा त्मा हटटव्मांनी त्मारा वोडरे आणण तो शुश्ळ म्शणून 
स्लस्थ फवरा. मालरून मोगी ऩुरुऴाने अन्नाचा ला अथावचा ऩरयग्रश करंू नमे शे वभजते. लय अग्नीऩावनू 
शेच मळषण आऩण उऩादेमफोधाने घेतरे तेच हटटव्माकडून शेमफोधाने घेतरे. जेव्शा जे मभऱेर तेव्शा ते 
ग्रशण कयाले; ऩण मळल्रक ठेलूं नमे. बवलष्माची तयतूद म्शणून वंग्रश केरा तय भन त्माच्मा वलचायांत 
याशते आणण आत्भानुवंधान वुटते. गांठीरा धन फांधून ठेलणाया ककतीशी धनी झारा तयी त्मारा वुखचैन 
नवते. शातालयचे ऩोट अवणाया भार वुखाची झोंऩ झोंऩतो.  १७-२५.  

{ÉÊ®úOÉ½þÉä%EòÉªÉ iÉVYÉÉä%º´ÉÉä%{ªÉxÉxiÉºÉÖJÉÉªÉiÉä ** द्वल.वा. 4:26** 
ºÉÉÊ¨É¹ÉÆ  EÖò®ú®Æú  ½þÎxiÉ  ¶ÉÚ®úÉä%iÉÉä ´ªÉÉÊ¨É¹É& ºÉÖJÉÒ * 

ºÉÉÊ¨É¹ÉÆ EÖò®ú®Æú VÉPxÉÖ¤ÉÇÊ±ÉxÉÉä ªÉä ÊxÉ®úÉÊ¨É¹ÉÉ&*  

iÉnùÉÊ¨É¹ÉÆ {ÉÊ®úiªÉVªÉ ºÉ ºÉÖJÉÆ ºÉ¨ÉÊ´ÉxnùiÉ** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:9:2** 

१९. बाऱक. 
 भान आणण अऩभान ह्मांचा वलचाय वोडामरा आऩण फारकारा गुरु केरे अवे श्रीदत्तप्रबूंचे 
प्रततऩादन आशे. रशान अबवक वलव हठकाणी वायखाच यभतो. थचखर अवो की बस्भ अवो, वुगंधी 
अत्तय अवो कीं दगुांध अवो, त्माचा कुणी वत्काय कयो कीं ततयस्काय कयो, फारकारा त्माचे कांशी 
वुखदु् ख नवते. ज्मा तनबवमतेने तो दोयीळी खेऱतो त्माच तनबवमतेने वाऩाळीशी खेऱतो. शे ऩाऩ आशे 
म्शणून करून नमे ककंला शे ऩुण्म आशे म्शणून कयाले अवा वलचायशी त्मारा नाशी. (नेदों ऱगो ऩाऩऩुण्य 
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अंगा। शंत तुकाराम.) घयांतल्मा चांगल्मा-लाईट ऩरयस्त्स्थतीची त्मारा थचतंा नाशी. इष्ट आणण अतनष्ट 
घटनांनी त्माच्मा भनाची वभता बंगत नाशी. (ननत्यं च शमचचत्तत्ळं इष्टाननष्टोऩऩन्त्तवु। ब.गीता।।) 
अथोऩाजवन, कुटंुफऩोऴण इत्माहद वलव वललंचनांऩावनू तो भुक्त आशे. आऩणच आऩल्माळी खेऱण्मात 
भग्न अवतो. बूक रागरी की तेलढ्माऩुयते यडामचे; ऩोट बयरे की ऩुन्शां खेऱांत भग्न.(आत्मक्रीड, 
आत्मरनत). ह्मा फारकारा जय आऩण गुरु केरे तय आऩरे भन वशजच अंततनवष्ठ शोईर. फवल्मा 
हठकाणी आऩण आऩल्मा घय-ऩरयलायाच्माच नव्शे तय जगबयच्मा थचतंा कयत अवतो. आऩल्मा शातांत 
अवरेल्मा ककंला नवरेल्मा गोष्टींचीशी काऱजी आऩल्मा भनारा घोय रालत अवते. आऩल्मारा वायखं 
„शे ऩाहशजे, ते नको‟ अवे लाटत अवते. धन, भान मांवाठी चाररेरी आऩरी धडऩड कळी व्मथव आशे शे 
अनेकदां अनुबलारा मेऊनशी आऩण योज नलीन भनोयथांची यचना कयीतच अवतो. अवे शे चौखूय 
धांलणाये भन कवे आत्भथचतंनारा रागणाय? जय आनंदभम फारलतृ्तीचा आऩण अंगीकाय केरा, आशे 
त्मांत वभाधान ठेलरे तयच थचत्त अंतभुवख शोईर. फशृदायण्मक उऩतनऴदांत तय ऩांडडत्म वलवरून जाऊन 
सानी ऩुरुऴाने फाल्मलतृ्तीने यशाले अवे वांथगतरे आशे. २६-३८  

¨ÉÉxÉÉ´É¨ÉÉxÉÊSÉxiÉÉäxÉ& º´ÉGòÒb÷& º´É®úÊiÉ& ºÉÖJÉÒ**  

¤ÉÉ±É´ÉÊrù VÉb÷Éä%YÉÉä%¦ÉÇ¶ÉÂ-SÉÉi¨ÉÉxÉxnùÉä MÉÖhÉÉÊiÉMÉ&* द्वल.वा. 4:27-१/२** 
uùÉ´Éè´É ÊSÉxiÉªÉÉ ¨ÉÖHòÉè {É®ú̈ ÉÉxÉxnù +É{±ÉÖiÉÉè*  

ªÉÉä Ê´É¨ÉÖMvÉÉä VÉb÷Éä ¤ÉÉ±ÉÉä, ªÉÉä MÉÖhÉä¦ªÉ {É®Æú MÉiÉ&**  ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:9:4** 

२०. कुमारी. 
 आतां एकांतलावांत उऩावना चांगरी शोते शे मळषण आऩण कुभायीऩावून घेतरे अवे दत्तप्रबूंचे 
म्शणणे आशे. पळपळक्तदेऴशेपळत्ळं शे बगलद्गीतेच्मा तेयाव्मा अध्मामांत सानाचे रषण वांथगतरे आशे. 
त्मावाठी शा कुभायीकंकणाचा वांख्मवूरांतीर (४:१०) दृष्टांत वलवाव्मा गुरूच्मा रूऩांत अलधूत वांगत 
आशेत. एका वुवंस्कृत घयांतीर वुळीर भुरीच्मा लधूऩयीषेवाठी भुराकडची भोठी भाणवे आरी. त्मा 
लेऱी घयांतरी वलव भंडऱी कुढे फाशेय गरी अवल्माने त्मांच्मा स्लागताची आणण ऩाशुणचायाची जफाफदायी 
त्मा भरुीलयच ऩडरी. त्मा भंडऱींना फैठकीत फवलनू ती स्लमंऩाकाची तमायी करंू रागरी. ततने वाऱी 
कांडामरा घेतल्मा तय शातातल्मा कांकणांचा आलाज शोऊं रागरा. त्मा आलाजालरून आऩणच वाऱी 
कांडत अवल्माचे ऩाशुण्माना वभजेर म्शणून ततने शातांतरी कांकणे काढून दोन-दोनच कांकणे प्रत्मेक 
शातांत ठेलरी; ऩण त्मांचाशी आलाज शोऊं रागरा. तेव्शां आणखी एकेक कांकण काढून प्रत्मक शातांत 
एकेकच कांकण ठेलरे. तेव्शा आलाज थांफरा आणण ती तनस्त्श्चंत भनाने वाऱी कांडू ंरागरी. त्मालरून 
भी फोध घेतरा कीं ऩुष्कऱ रोकांवश याहशरे तय बांडण शोतेच ऩण ह्मा करीमुगांत दोनशी भाणवे एकर 
याहशरी तय गप्ऩागोष्टी तयी शोतात ककंला लादवललाद तयी शोतात. वंग शा प्रभादाचा जनक आशे अवे 
सान भरा त्मा कुभायीकडून प्राप्त झारे. ४०-४७.  

¦ÉRÂóCi´ÉèEèòEÆò ¨É½þÉ®úÉ´ÉÉxÉÂ ®úhÉxiÉÉè uùÉè EÖò¨ÉÉªÉÇÊ{É** द्वल.वा. 4:28** 
{ÉÉhªÉÉävÉÞÇi´ÉèEèòEò¶ÉRÂóJÉÆ ®ú½þ&EÞòiªÉä%±É¦ÉiºÉÖJÉ¨ÉÂ *  

EòÊ±É¦ÉÚÇÎ¨xÉ uùªÉÉä´ÉÉÇiÉÉÇ  ÁäEòiÉºiÉSUôRÂóJÉ´ÉSSÉ®äúiÉÂ** द्वल.वा. 4:29** 
´ÉÉºÉä ¤É½ÚþxÉÉÆ Eò±É½þÉä ¦É´ÉäuùÉiÉÉÇ uùªÉÉä®úÊ{É*  

BEò B´É SÉ®äúkÉº¨ÉÉiEÖò¨ÉÉªÉÉÇ <´É EòRÂóEòhÉ&** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:9:10** 
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२१. शऩय. 
अवे शे एकांतस्थानवुद्धां कामभ एकच नवाले शे भी वाऩाऩावून मळकरो. आऩरे तनलावस्थान 

जय वलव रोकांना ठाऊक झारे तय रोकांचा उऩद्रल शोणायच. त्मावाठी वऩावचे आलाज न कयतां, 
रोकांच्मा नजयेत न ऩडतां एकटेच कपयणे, गुप्त बफऱांत याशणे, वालधऩणे झोंऩणे, अकायण कुणालय 
पडा न उगायणे इत्माहद गोष्टी भी मळकरो. वाधूने कामभस्लरूऩी घय न कयतां, इतयांनी केरेल्मा 
घयांतच आमत्मा बफऱांत नागोफा शोऊन यशाले. अगदी ऩणवकुटीशी फांधरी तयी ततथे आवक्त शोऊन 
याशणाया दु् खीच शोतो. घय फांधण्माचा शव्माव ऩूणव शोण्माऩूलींच शे भत्मव ळयीय ऩडू ंळकते ह्माचे बान 
ठेलाले. अगदी ऩूणावमुऴी ऩुरुऴाराशी त्माच्मा कभावचा नदीच्मा ऩुयावायखा रोंढा एकाच हठकाणी याशंू 
देईरच अवे नाशी. शे मळषण आऩण वऩव ह्मा एकवलवाव्मा गुरूकडून वंऩादन केरे, अवे अलधूत 
मदयुाजारा वांगतात. ४८-५५.  

BEòSÉÉªÉÇ|É¨ÉkÉÉä%±{É-´ÉÉMMÉÖ½þÉºlÉÉä%MÉÞ½þÉä ¨ÉÖÊxÉ&*  

BEòÉä%Ê½þ´ÉnÂùMÉiªÉ±ÉIªÉÉä MÉÞ½þÉ®ú̈ ¦ÉÉä%wÉÖ´ÉÉi¨ÉxÉ&**  
Ê´É¡ò±ÉÉä%EòÉªÉ ºÉ{ÉÉæ%xªÉ-EÞòiÉvÉÉ¨xªÉävÉiÉä ºÉÖJÉ¨ÉÂ * द्वल.वा. 4:30-१/२** 
BEòSÉÉªÉÇÊxÉEäòiÉ& ºªÉÉnù|É¨ÉkÉÉä MÉÖ½þÉ¶ÉªÉ&*  

+±ÉIªÉ¨ÉÉhÉ +ÉSÉÉ®èú̈ ÉÖÇÊxÉ®äúEòÉä%±{É¦ÉÉ¹ÉhÉ&**  

MÉÞ½þÉ®ú̈ ¦ÉÉä%ÊiÉnÖù&JÉÉªÉ Ê´É¡ò±É¶SÉÉwÉÖ´ÉÉi¨ÉxÉ&*  

ºÉ{ÉÇ& {É®úEÞòiÉÆ ´Éä¶¨É |ÉÊ´É¶ªÉ ºÉÖJÉ¨ÉävÉiÉä** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:9:14-15** 

२२. ऴरकार. 
लयीर वलव गुरंूकडून प्रमत्नऩूलवक उऩास्त्जवत केरेल्मा सानाचे उहिष्ट ध्मानाभ्माव शेच आशे. आतां 

ह्मा ध्मानाभ्मावावाठी अत्मंत आलश्मक अळा दोन गोष्टी – आवनजम आणण प्राणजम, आऩण ळयकाय 
ह्मा २२व्मा गुरूऩावून मळकरो अवे अलधूत मदयुाजारा वांगत आशेत. ध्मानाचा अभ्माव शे ऩूलीच्मा 
गुरंूकडून घतरेल्मा फोधाचे वाध्म आशे शे रषांत घेऊन ळयकायाच्मा आधी वऩावची मोजना केरी आशे. 
भुऱांत एकवलवाला अवरेरा ळयकाय श्रीस्लाभीभशायाजानी अलधूतगीतेत फावलवाला केरा आशे. 
त्मानंतयचेशी क्रभ अवेच वाधनांच्मा अलस्थानुवाय रालरे आशेत. वभाधीचा फोध कयवलणाया ऩेळस्कय 
आधी घेऊन अद्लैतसानाचा फोधक कोऱी ळेंलटी ठेलरा आशे.  

 एकदा एक ळयकाय आऩल्मा दकुानांत एका फाणारा धाय रालण्मांत एतका तनभग्न झारा की 
वभोयच्मा शभयस्त्मालरून याजा आऩल्मा दऱावश गाजत लाजत गेरा तयी त्माचे त्मारा बानशी झारे 
नाशी. शी थचत्ताची एकाग्रता ध्मानाभ्मावात आरी ऩाहशजे. अळी भनाची एकाग्रता झारी की भग वभोय 
मेऊन कुणी भोठ्माने ओयडतो आशे ककंला मळव्मागाऱी कयतो आशे ह्माचेशी बान यशात नाशी. मोगी 
आवन स्त्स्थय करून आणण प्राणाचाशी तनयोध करून, लैयाग्माने इंहद्रमांना आकंऱून अभ्मावाने थचत्त 
स्त्स्थय कयतो. द्लैताचे – म्शणजेच फाह्म जगताचे बान तो शयऩतो आणण वभाथधस्थ शोतो. थचत्ताच्मा 
लतृ्तींचा वंऩूणव रम न शोऊं ळकरा तय वगुण रूऩाचे ध्मान कयाले. आवन ऩक्के झारे अवेर आणण 
प्राणालय ऩूणव तनमंरण अवेर तयच ऩुढे भनाचा जम कयतां मेतो शे मोगाचे यशस्म आशे. आवन-प्राण 
स्त्जंकरे नवतीर तय मोगाभ्मावारा वलघ्ने मेतात. „अभ्याश-ळैराग्याभ्यां तन्तनरोध्।„ अवे मोगवरूच 
आशे. श्रीभद्भगलद्गीतेतशी “अभ्याशेन तु कौततेय ळैराग्येण च ग ह्यते।” अवा अचऩऱ भनालय ताफा 
मभऱवलण्माचा उऩाम वाथंगतरा आशे. अळा वततच्मा ध्मानाभ्मावाने थचत्तांतीर वत्त्लगुण अग्नीवायखा 
प्रज्लमरत शोऊन यजोगुण आणण तभोगुण मांना इंधनाप्रभाणे जाऱून टाकतो. अळा यीतीने थचत्ताचा रम 
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झाल्मालय आतंरे आणण फाशेयचे कवरेच बान यशात नाशी शाच धडा भी त्मा ळयकायाऩावून घेतरा. ५६-
६५. 

'<¹ÉÖEòÉ®ú́ ÉzÉèEòÊSÉkÉºªÉ ºÉ¨ÉÉÊvÉ½þÉÊxÉ&' (वांख्मवरू ४:१४) 
ÊVÉiÉ·ÉÉºÉÉºÉxÉäxÉä¶Éä ´Éè®úÉMªÉÉ¦ªÉÉºÉ¤Érù¾þiÉÂ ** द्वल.वा. 4:31** 
ºÉÆªÉÖHÆò ´ÉÉºÉxÉÉÆ ¨ÉÖCi´ÉÉ ºÉk´É´ÉÞnÂùvªÉèiªÉÊxÉxvÉxÉ¨ÉÂ *  

ÊxÉ´ÉÉÇhÉÆ ´ÉäkªÉiÉÉä xÉÉxiÉ®Âú-¤ÉÊ½þ&ºlÉÆ ¨ÉÖÊxÉ®úÉi¨ÉoùEÂò **  

ªÉlÉäÎ¹´ÉiÉÉi¨Éä¹ÉÖEÞòzÉÉä ´ÉänäùxÉÆ ªÉÉxiÉ¨ÉOÉiÉ& * द्वल.वा. 4:32-१/२** 
¨ÉxÉ BEòjÉ ºÉÆªÉÖVªÉÉÎVVÉiÉ·ÉÉºÉÉä ÊVÉiÉÉºÉxÉ&*  

´Éè®úÉMªÉÉ¦ªÉÉºÉªÉÉäMÉäxÉ ÊwÉªÉ¨ÉÉhÉ¨ÉiÉÎxpùiÉ&**  

ªÉÎº¨Éx¨ÉxÉÉä ±É¤vÉ{ÉnÆù ªÉnèùiÉSUôxÉè& ¶ÉxÉè¨ÉÖÇ\SÉÊiÉ Eò¨ÉÇ®äúhÉÚxÉÂ*  

ºÉk´ÉäxÉ ´ÉÞräùxÉ ®úVÉºiÉ¨É¶SÉ Ê´ÉvÉÚªÉ ÊxÉ´ÉÉÇhÉ¨ÉÖ{ÉèiªÉÊxÉxvÉxÉ¨ÉÂ**  

iÉnèù´É¨ÉÉi¨ÉxªÉ´É¯ûrùÊSÉkÉÉä xÉ ´Éänù ÊEòÎ\SÉnÂù¤ÉÊ½þ®úxiÉ®úÉä ´ÉÉ*  

ªÉlÉä¹ÉÖEòÉ®úÉä xÉÞ{ÉËiÉ µÉVÉxiÉÊ¨É¹ÉÉè MÉiÉÉi¨ÉÉ xÉ nùnù¶ÉÇ {ÉÉ·Éæ** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:9:11-13** 

२३. ऩेऴषकर. 
ऩेळस्काय म्शणजे भातीच्मा मबतंीरा तिदे्र ऩाडून त्मांत घय कयणायी कंुबायीण भाळी. शा ऩंख 

अवरेरा एक कीटकवलळेऴ आशे. शा आऩल्मा घयांत एक आऱी आणून ठेलतो. (ती जीलळास्रदृष्ट्मा त्मा 
कंुबायणीचे डडबं (larva) अवते.) ततच्मालय तो आऩल्मा नांगीने लायंलाय दंळ कयतो. त्माभुऱे ती आऱी 
त्मा कंुबायीण भाळीचा धोवयाच घेते. अळा यीतीने ततचे ध्मान तीव्र शोत शोत एके हदलळी त्मा आऱीरा 
ऩेळस्कयाचेच रूऩ प्राप्त शोते. शा तनवगाांतरा एक चभत्काय ऩाशून अलधूतांनी अवा तनष्कऴव काढरा की 
आऩण तीव्र वंलेगाने ज्माचे ध्मान कयतो तेच आऩरे स्लरूऩ शोऊन जाते. ती आऱी जय त्मा 
ऩेळस्कयाच्मा धाकाने तद्रऩू शोते तय भग अवलचर बस्त्क्तपे्रभाने ऩयभेश्लयाचे ध्मान कयणाया भानल 
ईश्लयत्लारा कां ऩालणाय नाशी? आऩरे कुर, जातत, लणव इत्माहद वलव अमबभान वोडून वलश्लात्भक 
बगलंताचे एकतनष्ठ ध्मान कयणाये बगलद्रऩूच शोतात शा भशत्त्लाचा मवद्धांत इथे श्रीदत्तप्रबूंनी 
प्रततऩादरा आशे. शे ध्मान पे्रभानेच केरे ऩाहशजे अवे नाशी. बमाने ककंला द्लेऴानेशी ध्मान कयणाये कंव-
मळळऩुारादीशी श्रीकृष्णाच्मा तीव्रतय ध्मानाने वामुज्म ऩालरे अवे बागलतांत लणवन आशे. तास्त्त्त्लक 
दृष्ट्मा जील शा ब्रह्भच आशे. भग भुऱांतच ब्रह्भ अवरेरा जील ध्मानाच्मा प्रबालाने ब्रह्भ शोतो मांत 
नलर कांशीच नाशी. ¥ÉÀè´É ºÉxÉÂ ¥ÉÀÉ{ªÉäÊiÉ –(¤ÉÞ.=. 4:4:51) ६५-७३. 

|Éä¨hÉÉ{ªÉSÉ±É¾þnÂùvªÉÉxÉÉnÂù-Ê´É¹hÉÉä& ºÉÉ°ü{ªÉ¨ÉäÊiÉ xÉÉ ** 

|ÉÉOÉÚ{É¨ÉÖiºÉÞVÉx{Éä¶ÉºEÞònÂùvªÉÉxÉÉiEòÒ]ṍ ÉnÂùpÖùiÉ¨ÉÂ * द्वल.वा. 4:33-१/२।। 
ªÉjÉ ªÉjÉ ¨ÉxÉÉä näù½þÒ vÉÉ®úªÉäiÉÂ ºÉEò±ÉÆ ÊvÉªÉÉ*  

ºxÉä½þÉnÂùuäù¹ÉÉnÂù¦ÉªÉÉuùÉ%Ê{É ªÉÉÊiÉ iÉkÉiº´É°ü{ÉiÉÉ¨ÉÂ**  

EòÒ]õ& {Éä¶ÉºEÞòiÉÆ vªÉÉªÉxÉÂ EÖòb÷¬ÉÆ iÉäxÉ |É´ÉäÊ¶ÉiÉ&*  

ªÉÉÊiÉ iÉiºÉÉ¨ªÉiÉÉÆ ®úÉVÉxÉÂ {ÉÚ´ÉÇ°ü{É¨ÉºÉxiªÉVÉxÉÂ** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:9:22-23** 

२४. कोली (कातीण) 
आतां आऩल्मा फेंफीऩावूनच धागा काढून त्माचे डाऱे वलणणाऱ्मा, त्मा जाळ्मांत वलशयणाऱ्मा 

आणण काभ वंऩरे की जाऱे ऩयत खाऊन टाकणाऱ्मा कांततणीऩावून आऩण अद्लैताचे सान प्राप्त केरे 
अवे दत्तप्रबूंचे प्रततऩादन आशे. ऩूली ब्रह्भ एकभेलाद्वलतीमच शोते. आऩल्मा वंकल्ऩभाराने झारेल्मा 
भामेचे केलऱ ईषण (अलरोकन) तो वलव चौदा बुलनात्भक वलश्लाची उत्ऩत्ती कयतो. ह्माच भामेरा 
प्रधान भशत्तत्त्ल ककंला वूरात्भा अळाशी वंसा आशेत. ह्माच कायणबूत, कक्रमाप्रधान वभष्टीस्लरूऩ 
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वूराने शे वलश्लात्भक जार गुंपरे जाते. ह्मा एका वूरांतच वलव रोक आणण जीलात्भे फांधरेरे आशेत 
अवे मासलल्क्मांनी गौतभांना वांथगतरे आशे. (¤ÉÞ.=. 3:7:2). मानंतय वलश्लाच्मा प्ररमांचा काऱ आरा 
की तोच ऩयभेश्लय वत्त्ल, यज आणण तभ मा तीनशी गुणांची वाम्मालस्था करून ह्मा वलश्लाच्मा 
ऩवाऱ्माचा आऩल्मांतच रम कयतो. अळा यीतीने ऩयभेश्लय ऩयत एकटाच उयतो. वलश्लांतीर स्तंफाऩावून 
ब्रह्भदेलाऩमांत वलव जील ह्मा अखंड, अद्लम ब्रह्भस्लरूऩांत आऩल्मा वंथचत कभाववश रीन शोतात. 
कारांतयाने ह्मा वंथचत कभावची फीजे परोन्भुख झारी की त्मा तनगुवण, तनयाकाय, तनवलवकाय ब्रह्भाच्मा 
हठकाणी वलश्लवषृ्टीचा वंकल्ऩ अंकुयतो आणण ऩुन्शां त्माच्मा भामेच्मा भाध्मभांतून वलश्लाची तनमभवतत 
शोते. अळा यीतीने कोऱी शाच जवे जाळ्माचे एकच अमबन्न तनमभत्त आणण उऩादान कायण आशे तवाच 
ऩयभात्भा शाच आऩल्माऩावूनच स्लत्च शे वलश्ल तनभावण कयतो. शा ऩयभात्भा आऩल्माऩावनू लेगऱा 
नवून तोच वलवव्माऩी आशे. तेच भाझे खये स्लरूऩ आशे. ७४-८७. 

ªÉlÉÉähÉÇxÉÉÊ¦ÉºiÉiÉÉähÉÉÈ Ê´É½þÉªÉÉÇxiÉä%ÊkÉ iÉÉÆ iÉlÉÉ**  

|ÉÉCº´É¨ÉÉªÉÉºÉÞ¹]õ¨ÉäEò& ºÉÆ¾þiªÉÉ¦ÉÚiÉÂ IÉªÉä%uùªÉ&*  

¶ÉCiªÉÉÊJÉ±ÉÉ¸ÉªÉ& ºÉ´Éæ]Âõ EòÉ±ÉäxÉÉi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉiÉ&**  

ºÉÉ¨ªÉäiÉºÉk´ÉÉÊnù¶ÉÊHò& |ÉvÉÉxÉ{ÉÖ¯û¹Éäb÷VÉ& *  

´ªÉÖ{ÉÉÊvÉ& {É®ú̈ ÉÉxÉxnùÉä ¨ÉÉäIÉÉJªÉ& ºÉ{É®úÉ´É®ú& **  

MÉÖhÉÎi¨ÉEòÉÆ º´É¨ÉÉªÉÉÆ ºÉ IÉÉä¦ÉªÉxº´ÉÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉiÉ&*  

iÉªÉÉ ºÉÞVÉÊiÉ ºÉÚjÉÆ ºÉÉ ÊjÉMÉÖhÉÉ ¶ÉÊHò®úÉºÉÞVÉiÉÂ**   

Ê´É·ÉÆ ªÉÎº¨Éx|ÉÉäiÉ¨ÉäiÉnÂù ªÉäxÉ ºÉÆºÉ®úiÉä {ÉÖ¨ÉÉxÉÂ * द्वल.वा. 4:34-37१/२** 
Eäò´É±ÉÉi¨ÉÉxÉÖ¦ÉÉ´ÉäxÉ º´É¨ÉÉªÉÉÆ ÊjÉMÉÖhÉÉÎi¨ÉEòÉ¨ÉÂ*  

ºÉÆIÉÉä¦ÉªÉxÉÂ ºÉÞVÉiªÉÉnùÉè iÉªÉÉ ºÉÚjÉ¨ÉÊ®úxnù̈ É**  

iÉÉ¨ÉÉ½ÖþÎºjÉMÉÖhÉ´ªÉËHò ºÉÞVÉxiÉÓ Ê´É·ÉiÉÉä¨ÉÖJÉ¨ÉÂ*  

ªÉÎº¨Éx|ÉÉäiÉÊ¨ÉnÆù Ê´É·ÉÆ ªÉäxÉ ºÉÆºÉ®úiÉä {ÉÖ¨ÉÉxÉÂ**  

ªÉlÉÉähÉÇxÉÉÊ¦É¾ÇþnùªÉÉnÚùhÉÉÈ ºÉÆiÉiªÉ ´ÉCjÉiÉ&*  

iÉlÉÉ Ê´É¾þiªÉ ¦ÉÚªÉºiÉÉÆ OÉºÉiªÉä´ÉÆ ¨É½äþ·É®ú&** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:9:22-23** 

 शे चोलीव गुरंूऩावून ग्रह्ण केरेरे सान जय आऩल्मा थचत्तांत रुजून, लाढून वुपमरत व्शामचे 
अवेर तय लैयाग्माची तनतांत आलश्मकता आशे. शे लैयाग्म अंगी फाणलामरा आऩरा ह्मा ऩांचबौततक 
देशाराच गुरु कयामरा अलधूत वांगत आशेत. देश ज्मा लेऱी ऩडतो त्मा लेऱी तो जाऱरा तय बस्भ 
शोतो, ऩुयरा तय ककडमांचा शोतो ककंला कोल्ह्माकुत्र्मांचे बक्ष्म शोऊन वलष्टाभम शोतो. अवा शा ऩूणवऩणे 
ऩयक्मांचा देश आशे शे जाणून त्मावलऴमींची आऩरेऩणा वोडाला. 
 भातेचे यज आणण वऩत्माचे येत मभऱून गबावळमाच्मा उकडशंडीत मळजरेल्मा मा देशाच्मा भागे 
जन्भाच्मा आधीऩावूनच भतृ्मू रागरेरा आशे. अळा ह्मा नामळलंत आणण घणृास्ऩद देशाऩेषां भोठे 
लैयाग्माचे कोणते दवुये कायण आशे? वलष्णुऩुयाणातं अवे म्शटरे आशे की आऩल्माच देशाच्मा घाणीने 
आणण दगुांधीने न उफगणाऱ्मारा लैयाग्माच्मा कोणत्मा लेगळ्मा कायणाचा उऩदेळ कयाला? 
º´Énäù½þÉ¶ÉÖÊSÉMÉxvÉäxÉ xÉ Ê´É®úVªÉäiÉ ªÉ& {ÉÖ¨ÉÉxÉÂ** Ê´É®úÉMÉEòÉ®úhÉÆ iÉºªÉ ÊEò¨ÉxªÉnÖù{ÉÊnù¶ªÉiÉä।।  
 ऩथृ्ली आहद ऩांच भशाबूतांचा फनरेरा शा देश लषृावायखाच उद्भलतो, लाढतो आणण ऩुनजवन्भारा 
कायण अळी कभवरूऩी फीजे ठेलून नष्ट शोतो. जन्भबय नाना लावनांनी पे्ररयत शोऊन वलवलध वंकल्ऩ 
करून, चांगरी, लाईट आणण मभश्र कभे कयीत याशतो. एका ऩुरुऴाच्मा अनेक स्त्स्रमा त्माची कुतयओढ 
कयीत अवतात तळी इंहद्रमे ह्मा जीलारा आऩाऩल्मा वलऴमाकडे ओढीत अवतात.(बह्व्य् शऩत्तय इळ 
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गेषऩनत ं ऱुनन्तत।। ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:9:26). त्मांची तपृ्ती कयण्मांत वगऱे आमुष्म वंऩते ऩण लावना भार 
लाढतच याशतात.  

अवा शा देश वलव दु् खांचे भूऱ आशे. तयी ह्मा दु् खऩयंऩयेतून वुटण्मावाठी  भानलदेशाचीच 
आलश्मकता आशे. देलाहदक देशवुद्धां केलऱ बोगमोनीच आशेत. त्मा देशांनी ककतीशी वुखांचा उऩबोग 
कयतां आरा तयी आध्मास्त्त्भक प्रगतीवाठी, ईश्लयप्राप्तीवाठी त्मांचा उऩमोग नाशी. मावाठीच 
देलाहदकवुद्धां मा दरुवब भानलदेशाचीच इच्िा कयतात. ब्रह्भदेलांनी आऩल्मा ळक्तीने प्रथभ नानावलध 
स्थालय-जंगभ जीलांची तनमभवतत केरी; ऩण त्मांऩावनू त्मारा वभाधान लाटरे नाशी. ळेलटी त्माने जेव्शां 
ब्रह्भालरोकनाची षभता अवरेरा शा भानल देश तनभावण केरा तेव्शां त्माचा आनंद गगनांत भालेना!( 
¦ÉÉ.{ÉÖ.11:9:28) ह्मा भानलदेशाने जे वाधामचे ते वाधन भी वाधरे आशे. म्शणूनच भी अवा तन्ळकं इथे 
ऩशुडरो आशे. शे मदयुाजा! (षे भूऩ) ह्मा ऩूली वांथगतरेल्मा वलवशी गुरंूकडून मळकरेल्मा लेदानवुायी तकाांनी 
(ऩूळोक्तभभ् युन्क्तभभ्) त्मा वंस्कारयत फुद्धीने तनयंतय(यया चधया शततं) आत्भस्लरूऩ वललेकाने तनस्त्श्चत 
करून (षळात्मरूऩं पळपळच्य) भी ब्रह्भरूऩच झारो आशे (ब्रह्मभूत् अन्षम) मांत वंळम भानूं नकोव 
(अशंऴय्)! ।।९९।। ८८-९९. 

näù½þÉiºiÉÉä ¤ÉÉävÉ´Éè®úÉMªÉä {ÉÉ®úCªÉÉiºÉÉänÂù¦É´ÉIÉªÉÉiÉÂ** 

+Éi¨Éä¹]õ¦ÉÞiºÉÞ¹]õ¤ÉÒVÉ& Ê|ÉªÉäSUÖôxÉÇ¶ªÉÊiÉ pÖù´ÉiÉÂ *  

MÉÉ´É& º´ÉÉlÉæ ºÉ{ÉixÉÒ´ÉkÉÆ ±ÉÖxÉÎxiÉ Ê½þ nÖù±ÉÇ¦É¨ÉÂ** 

¨Éi´ÉÉ xÉÞVÉx¨ÉÉkÉÊ´ÉiI¨ÉÉÆ SÉ®äú ¨ÉÖHòÉä%xÉ½ÆþEÞòÊiÉ&* द्वल.वा. 4:38-39१/२।। 
näù½þÉä MÉÖ¯û¨ÉÇ¨É Ê´É®úÊHòÊ´É´ÉäEò½äþiÉÖÌ¤É§Éiº¨É ºÉk´ÉÊxÉvÉxÉÆ ºÉiÉiÉÉiªÉÖÇnùEÇò¨ÉÂ*  

iÉk´ÉÉxªÉxÉäxÉ Ê´É¨ÉÞ¶ÉÉÊ¨É ªÉlÉÉ iÉlÉÉÊ{É {ÉÉ®úCªÉÊ¨ÉiªÉ´ÉÊºÉiÉÉä Ê´ÉSÉ®úÉ¨ªÉºÉRÂóMÉ&** ¦ÉÉ.{ÉÖ.11:9:25** 

 शे त्मा अलधूतांनी उऩदेमळरेरे सान श्रलण करून मदयुाजाने शे वाषात दत्तप्रबूच आशेत शे 
ओऱखून त्मांना लंदन केरे. त्माने वलनम्रऩणे त्मानं तनलेदन केरे की, “आऩण वांथगतरेरे शे सान भी 
दंब, दऩव, अततभान, क्रोध, भभवबेदी लचन आणण असान मा आवुयी वंऩदेचा (ब.गीता १६:४) त्माग करून  
आत्भवात केरे आशे. भी आऩल्मा मा सानदानाने ऩवलर झारो आशे आणण भरा कळाचीशी इच्िा 
याहशरी नाशी. ब्रह्भा वलष्णु आणण भशेळ मा तीनशी रूऩांचा अंतबावल अवरेल्मा आऩल्मा मा रूऩाची 
आयाधना कयीत भी भाझे उलवरयत जीलन व्मतीत कयीन. आऩल्मा ह्मा उऩदेळाने भाझ्मा भनांतरे वलव 
द्लैत नष्ट झारे आशे.” अवे फोरून ऩुन्ऩुन्शा नभस्काय कयीत त्माने श्रीदत्तप्रबूंचा तनयोऩ घेतरा आणण 
स्लच्िंदऩणे ऩथृ्लीलय वंचाय करंू रागरा. इथे शे रषांत घ्मामचे आशे की „ऴाब्दे ऩरे च ननष्णात‟ 

अथधकायी वद्गुरंूचे सान थचत्तांत ठवालण्मावाठी आधी त्मा थचत्तांतून आवुयी वंऩत्तीचे उच्चाटन झारे 
ऩाहशजे. तयच अद्लैत ब्रह्भफोधाचे पऱ मभऱंू ळकते. १००-१०३. 
  

  

 
श्रीलावुदेलानंदवयस्लती मांच्मा श्रीदत्तभाशात्म्म ग्रंथाचा ऩन्नावाला अध्माम इथे ऩूणव झारा. तो 

श्रीगुरुचयणी वभवऩवत अवो.  
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** ¸ÉÒMÉÖ¯û&¶É®úhÉ¨ÉÂ** 

बोध दत्तमाहात््याचा. 

डॉ. वासुदेव व्यकंटेश देशमुख.1 
अध्याय ५१ वा. 

 ऩन्नाव अध्मामाांत  ननरूपऩरेल्मा दत्तचरयत्राची अलतयणणकेच्मा रूऩाांत उजऱणी करून श्रीस्लाभी 
भशायाजाांनी एकालन्नाव्मा अध्मामाांत वभायोऩ केरा आशे. वुरुलातीरा आऩल्मा ह्मा ग्रांथयचनेचे प्रमोजन 
ऩुनश्च अधोयेणित केरे आशे. भानली जीलनाचे ऩयभ वाध्म ननर्ुणु, ननयाकाय ऩयब्रह्भ शेच आशे. ऩण 
भानली फुद्धीरा त्माचे आकरन वशज शोत नाशी. त्मावाठी प्रथभ ऩयभेश्लयाच्मा वर्ुण रूऩाची – बर्लान 
दत्तात्रेमाांची, ओऱि करून घ्माली रार्ते. तेच वर्ुण ब्रह्भ आऩण ह्मा दीऩक आणण लेदधभाु माांच्मा 
वांलादाांतून ह्मा ग्रांथाांत भाांडरे आशे. ऩन्नाव अध्माम आणण ऩाांच शजाय चायळे ओांव्मा अळी ग्रांथवांख्मा 
इथे दािपलरी आशे. 
 शा ग्रांथ भशत्ऩूय मेथे अकयाव्मा चातुभाुवाांत केरा आशे. „श्रीदत्तऩुयाण वांस्कृत बाऴेत अवल्माने 
ते वलाांच्मा आटोकमाांत मेत नाशी; तयी एक वपलस्तय दत्तचरयत्रात्भक ग्रांथ भयाठी बाऴेत कयाले‟, अवा 
बकतभांडऱीांचा आग्रश ऩाशून श्रीस्लाभीभशायाजाांनी शा ग्रांथ केल्माचा त्माांच्मा श्रालण ळ।ु। ११ च्मा ऩत्राांत 
उल्रेि आशे. “..ओलीफद्ध ततृीमाष्टकाऩावून वशाव्मा अध्मामाऩमांत आजऩमांत ओव्मा लरहशल्मा. प्राम् 
प्रत्मशी १०८ शोत रे्ल्य़ाभुऱे तेलढाच अध्माम ठेलरा. उदमाां ऩन्नावाला अध्माम ऩुया शोईर. वुभाये 
वाडेऩाच शजाय ग्रांथ झारा. आताां ऩुढे लरहशण्माची इच्छा शोत नाशी. नायामण. ”  

 मा वर्ुणब्रह्भाच्मा भाांडणीत आऩण बकतीफयोफयच सान आणण लैयाग्म माांचीशी मोजना केरी 
अवल्माचे ते ऩुढच्माच ओलीत वाांर्त आशेत. सान आणण लैयाग्म माांत कभ,ु बक्कत आणण मोर् शेशी 
अलबपे्रत आशेत. दपलवाशस्रीच्मा एकोणणवाव्मा अध्मामाांत त्माांनी स्ऩष्ट केरे आशे क , “त्रिभियोऩथैरेव 
ऩरस्ऩरसहायकैैः। ब्रह्माद्वंद्व ंसमं शांतं ग्यत ेनैकयोगतैः।।३।।” (कभ,ु बक्कत आणण सान मा तीन 
ऩयस्ऩयवशामक मोर्भार्ाांनीच अिांड, दलांदलातीत, वभ आणण ळाांत ब्रह्भाचा वाषात्काय शोतो; 
कोणत्माशी एकाच भार्ाुने तो शोऊां  ळकत नाशी.) मोर्यशस्माांत त्माांनी स्ऩष्टच वाांगर्तरे आशे क  , 
बक्कत, कभ ु आणण सान ह्मा तीनशी मोर्ाांचा अांतबाुल एकाच अष्टाांर्मोर्ाांत शोतो. (िक्तत-क्रिया-
ज्ञानयोगान्मुक्ततरुततापऩ तत ् ियम।् जे्ञयं साष्टाङ्गयोगांतगगतं द्वैधमतोि नो।।५।। अथाुतच शा जयी 
बक्कतयवप्रधान ग्रांथ अवरा तयी त्माांत कभ,ु उऩावना आणण मोर् शे पलऴम मेणे अऩरयशाम ु आशे. शे 
ध्मानाांत ठेलूनच आऩण अलतयणणकेचे गचांतन कयामरा शले. िारी ह्मा अलतयणणकेतरा पलऴमानुक्रभ 
तालरकेच्मा स्लरूऩाांत हदरेरा आशे.   

 

¸ÉÒnùkÉ¨ÉÉ½þÉi¨ªÉÉÆiÉÒ±É Ê´É¹ÉªÉÉxÉÖGò¨É 

 +vªÉÉªÉ  Ê´É¹ÉªÉ 

   1 ¨ÉÆMÉ±ÉÉSÉ®úhÉ, xÉ´ÉÊ´ÉvÉ ¦ÉÊHò, ºÉÞÎ¹]õGò¨ÉhÉ, nùkÉÉjÉäªÉÉSÉä ¨ÉÉiÉÉÊ{ÉiÉÉ, nùÒ{ÉEòÉJªÉÉxÉ 

   2 ªÉÉäMÉ§É¹]õ {ÉÖjÉÉSÉÒ EòlÉÉ, EòÉèÊ¶ÉEòºÉiÉÒSÉÉ ºÉÚªÉÉÇ±ÉÉ ¶ÉÉ{É, näù´ÉÉSªÉÉ Ê´ÉxÉÆiÉÒxÉå    

  +xÉºÉÚªÉäSÉå +ÉMÉ¨ÉxÉ. 

   3 EòÉèÊ¶ÉEòÉSÉå ºÉÆVÉÒ´ÉxÉ, ¨ÉÉÆb÷́ ªÉ @ñ¹ÉÓSÉÒ ºÉÖ]õEòÉ, nùkÉÉ´ÉiÉÉ®ú. 
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   4 EòÉiÉÇ´ÉÒªÉÉÇSÉÉ VÉx¨É, MÉMÉÇ @ñ¹ÉÓSÉÉ iªÉÉ±ÉÉ ={Énäù¶É ´É nùkÉ¨ÉÉ½þÉiªÉÉSÉå EòlÉxÉ. 

   5 nèùiªÉÉÆEòbÚ÷xÉ {É®úÉ¦ÉÚiÉ näù´ÉÉÆSÉÒ nùkÉºÉä´ÉÉ ´É nùkÉ|É¦ÉÚÆEòbÚ÷xÉ iªÉÉÆxÉÉ º´ÉMÉÉÇSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ. 

   6 EòÉiÉÇ´ÉÒªÉÉÇSÉÒ nùkÉ¦Éä]õ, {É®úÒIÉÉ ´É iªÉÉ±ÉÉ nùkÉ|É¦ÉÚÆSÉå ´É®únùÉxÉ ´É ®úÉVªÉÉ®úÉä½þhÉ. 

   7 EòÉiÉÇ´ÉÒªÉÉÇSÉÒ Ê´É®úÊHò, nùkÉ|É¦ÉÚÆEòbä÷ +ÉMÉ¨ÉxÉ, ºiÉÖÊiÉ, {ÉÖxÉ& {É®úÒIÉÉ ´É iªÉÉSÉä |É¶xÉ. 

   8 ¤ÉÞ½þº{ÉÊiÉ-<Æpù ºÉÆ´ÉÉnù, ºÉ{iÉMÉÉlÉÉ, Ê¶É±{ÉYÉ EòlÉÉ, EòÉ¨É¶ÉÉºjÉYÉ ¥ÉÉÀhÉ EòlÉÉ. 

   9 MÉÉªÉjÉÒVÉÉ{ÉEò ºÉÖ¶ÉÒ±ÉÉSÉÒ ºÉÉiÉ ºÉ¨ÉÆvÉÉÆ{ÉÉºÉÚxÉ ¨ÉÖÊHò, Ê´É¹hÉÖnùkÉÉSÉÒ EòlÉÉ. 

  10 ®úÉäMÉOÉºiÉ ¥ÉÉÀhÉÉ±ÉÉ Eò¨ÉÇÊ´É{ÉÉEòÉSÉÉ ={Énäù¶É ´É iªÉÉ±ÉÉ +É®úÉäMªÉ, ZÉÉäË]õMÉÉSÉå    

  ¤ÉÆvÉxÉ, ¶ÉÉºjÉiÉk´ÉÊxÉ°ü{ÉhÉ. 

  11 VÉÒ´ÉÉSÉå Ê´ÉÊ´ÉvÉ ªÉÉäxÉÓiÉ §É¨ÉhÉ, MÉ¦ÉÇ´ÉÉºÉ, +´ÉºlÉÉ, ±ÉIÉhÉ, "VÉb÷" {ÉÖjÉÉ±ÉÉ +É·ÉÉºÉxÉ. 

  12 ºÉÞÎ¹]õGò¨É, ´ªÉÎ¹]õ-ºÉ¨ÉÎ¹]õ, Ê´ÉIÉä{É-+É´É®úhÉ, ºÉnùÉSÉ®úhÉ, MÉÖ¯ûºÉä´ÉÉ, ¸É´ÉhÉ, ¨ÉxÉxÉ   

  {É®úÉäIÉÉ{É®úÉäIÉ YÉÉxÉ, VÉÒ´É°ü{ÉÉSÉå ´ÉhÉÇxÉ. 

  13 ´ÉÉCªÉÊ´É´É®úhÉ, ¹ÉÏbÂ÷±ÉMÉ ´É iÉk´ÉÆ{ÉnùÉlÉÇ, iÉiÉÂ  ´É i´ÉÆ  ªÉÉÆSÉå BäCªÉ, ªÉÉÆSÉå ÊxÉ°ü{ÉhÉ. 

  14 +¹]õÉÆMÉªÉÉäMÉ, ªÉ¨É, ÊxÉªÉ¨É, +ÉºÉxÉ, |ÉÉhÉÉªÉÉ¨É ªÉÉÆSÉÉ ®úÉVÉÉ±ÉÉ ={Énäù¶É. 

  15. +´ÉvÉÚiÉYÉÉxÉ, ºÉVÉÉiÉÒªÉ|ÉiªÉªÉ±ÉIÉhÉ, Ê´ÉVÉÉiÉÒªÉÊxÉ®úºÉxÉ, ÊxÉÊnùvªÉÉºÉxÉ ªÉÉSªÉÉ     

  +¦ªÉÉºÉÉxÉå ºÉ¨ÉÉvÉÒSÉÉ ®úÉVÉÉ±ÉÉ ={Énäù¶É ´É iªÉÉ±ÉÉ ºÉ¨ÉÉÊvÉ±ÉÉ¦É. 

  16 ®úÉVÉÉ±ÉÉ +xÉÉºÉHò |ÉÉ®ú¤vÉ ¦ÉÉäMÉhªÉÉSÉÉ ={Énäù¶É ´É {ÉÉ`ö´ÉhÉÒ. EòÉiÉÇ´ÉÒªÉÉÇEòbÚ÷xÉ    

  ºÉ¨ÉÖpùÉSÉå MÉ´ÉÇ½þ®úhÉ, ªÉYÉ, nùÉxÉÉÊnùEò +xÉÖ¹`öÉxÉå. 

  17 +ÊiÉÊlÉ°ü{É ºÉÚªÉÉÇ±ÉÉ ´ÉÞIÉÉÆSÉå nùÉxÉ ´É iªÉÉ¨ÉÖ³åý ´ÉÊºÉ¹`öÉÆSÉÉ ®úÉVÉÉ±ÉÉ ¶ÉÉ{É. 

  18. @ñSÉÒEò-ºÉiªÉ´ÉiÉÒ Ê´É´ÉÉ½þ, VÉ¨ÉnùÎMxÉ ´É Ê´É·ÉÉÊ¨ÉjÉ ªÉÉSÉÉ VÉx¨É.  

  19 {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨ÉÉ´ÉiÉÉ®ú, ¨ÉÉiÉäSÉÒ ½þiªÉÉ ´É ºÉÆVÉÒ´ÉxÉ, Ê{ÉiÉÞºÉä´ÉÉ. 

  20 EòÉiÉÇ´ÉÒªÉÉÇSÉå VÉ¨ÉnùMxÉÓSªÉÉ +É¸É¨ÉÉÆiÉ +ÉÊiÉlªÉ ´É ®úÉVÉÉEòbÚ÷xÉ EòÉ¨ÉvÉäxÉÚSÉå ½þ®úhÉ. 

  21 {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨ÉÉSÉå ´É EòÉiÉÇ´ÉÒªÉÉÇSÉå ªÉÖrù ´É +VÉÖÇxÉÉSÉÉ ´ÉvÉ, Ê{ÉiªÉÉEòbÚ÷xÉ iªÉÉ±ÉÉ nÖù¹ÉhÉ ´É    

  |ÉÉªÉÎ¶SÉkÉÉºÉÉ`öÓ iÉÒlÉÇªÉÉjÉäSÉÒ +ÉYÉÉ. 

  22 +VÉÖÇxÉÉSªÉÉ {ÉÖjÉÉÆEòbÚ÷xÉ VÉ¨ÉnùMxÉÓSÉÒ ½þiªÉÉ, ®äúhÉÖEäòSÉÉ ¶ÉÉäEò, ®úÉ¨ÉÉSÉå +ÉMÉ¨ÉxÉ ´É    

  ¶ÉjÉÚÆSÉå ½þxÉxÉ. 

  23 ¨ÉÉiÉÉÊ{ÉiªÉÉÆxÉÉ PÉä>ðxÉ {É®ú¶ÉÖ®úÉ¨ÉÉSÉå nùkÉÉ¸É¨ÉÉÆiÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ, ®äúhÉÖEòÉ-nùkÉ ªÉÉÆSÉÒ    

  {É®úº{É®úÉÆSÉÒ ºiÉÖÊiÉ, ®äúhÉÖEäòSÉå ºÉ½þMÉ¨ÉxÉ. 

  24. ®úÉ¨ÉÉ±ÉÉ ÊGòªÉÉEò¨ÉÉÇxÉÆiÉ®ú ¨ÉÉiÉÉÊ{ÉiªÉÉÆSÉå {ÉÖxÉnÇù¶ÉÇxÉ, ®úÉ¨ÉÉEòbÚ÷xÉ IÉÊjÉªÉ½þxÉxÉ,   

  Eò¶ªÉ{ÉÉ±ÉÉ ¦ÉÚÊ¨ÉnùÉxÉ ´É ºÉ¨ÉÖpùiÉÒ®úÓ ´ÉÉºÉ. 

  25. MÉÉ±É´ÉÉSªÉÉ ªÉYÉ®úIÉhÉÉºÉÉ`öÓ @ñiÉv´ÉVÉÉSÉå {ÉÉiÉÉ±ÉEäòiÉÚºÉ½þ ªÉÖrù, {ÉÉiÉÉ±ÉMÉ¨ÉxÉ ´É    

  MÉÆvÉ´ÉÇEòxªÉÉ ¨ÉnùÉ±ÉºÉäSÉÒ ¦Éä]õ. 

  26.  @ñiÉv´ÉVÉÉSÉÉ ¨ÉnùÉ±ÉºÉä¶ÉÓ Ê´É´ÉÉ½þ ´É xÉMÉ®úÉºÉ +ÉMÉ¨ÉxÉ, {ÉÉiÉÉ±ÉEäòiÉÚSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉSªÉÉ    

  Eò{É]õÉxÉå ¨ÉnùÉ±ÉºÉäSÉÉ +ÎMxÉ|É´Éä¶É. 

 27. Ê´É®ú½þÉiÉÖ®ú ®úÉVÉÉSÉÒ xÉÉMÉ{ÉÖjÉÉ¶ÉÓ ºÉJªÉ ´É iªÉÉÆSªÉÉuùÉ®åú +·ÉiÉ®ú xÉÉMÉÉ±ÉÉ ®úÉVÉÉSªÉÉ    

  ´ªÉlÉå YÉÉxÉ. xÉÉMÉÉ±ÉÉ ºÉ®úº´ÉiÉÒSÉÉ ´É®ú iÉºÉåSÉ Ê¶É´ÉÉ|ÉºÉÉnùÉxÉå ¨ÉnùÉ±ÉºÉäSÉÒ |ÉÉÎ{iÉ. 

 28. +·ÉiÉ®ú xÉÉMÉÉEòbÚ÷xÉ ¨ÉnùÉ±ÉºÉäSÉå ®úÉVÉÉ±ÉÉ nùÉxÉ ´É {ÉÖjÉ|ÉÉÎ{iÉ. {ÉÖjÉÉ±ÉÉ ¨ÉÉiÉäSÉÉ iÉk´É¤ÉÉävÉ. 

 29. {ÉÖjÉÉSÉå VÉÉb÷¬ {ÉÉ½ÚþxÉ ®úÉVÉÉSÉÉ ¶ÉÉäEò; ¨ÉÉiÉEòbÚ÷xÉ YÉÉxÉ|ÉÉ{iÉÒSÉå {ÉÖjÉÉEòbÚ÷xÉ EòlÉxÉ;    

  ®úÉVÉÉSÉÉ EòÉä{É ´É ¨ÉnùÉ±ÉºÉä{ÉÖfåø |É´ÉÞÊkÉ¨ÉÉMÉÉÇSÉÒ ºiÉÖÊiÉ. 

 30 ®úÉVÉÉSªÉÉ <SUäôxÉÖºÉÉ®ú +±ÉEòÉÇ±ÉÉ ´ªÉ´É½þÉ®ú YÉÉxÉ ´É iªÉÉ±ÉÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ. iªÉÉSÉÉ    

  +vÉ&{ÉÉiÉ {ÉÉ½ÚþxÉ ºÉÖ¤ÉÉ½ÚþSÉå iªÉÉSªÉÉ¶ÉÓ ªÉÖrù. 

  31 +±ÉEòÉÇSÉÉ {É®úÉVÉªÉ ´É ¨ÉÉiÉÞ´ÉSÉxÉÉºÉ +xÉÖºÉ°üxÉ nùkÉ|É¦ÉÚÆEòbä÷ MÉ¨ÉxÉ ´É ¤ÉÉävÉ. 

  32. +±ÉEòÉÇ±ÉÉ iÉk´ÉYÉÉxÉÉSÉÉ iÉºÉåSÉ ¨ÉxÉÉä¦ÉÆMÉÉ ´É ´ÉÉºÉxÉÉIÉªÉ ªÉÉSªÉÉ ={ÉÉªÉÉÆSÉÉ     

  iÉºÉåSÉ +¹]õÉÆMÉªÉÉMÉÉSÉÉ ={Énäù¶É. 

  33. vÉÉ®úhÉÉ, +¦ªÉÉºÉÉSÉä nùÉä¹É ´É MÉÖhÉ. 
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  34. +ÊhÉ¨ÉÉÊnù ÊºÉrùÓSÉÉ ÊxÉ¹ÉävÉ, ºÉMÉÖhÉ ´É ÊxÉMÉÖÇhÉ vªÉÉxÉ, ªÉÉäMÉSÉªÉÉÇ ´É Ê¦ÉIÉÉ ªÉÉSÉå ÊxÉ°ü{ÉhÉ. 

        35. ªÉÉäMÉºÉÉvÉxÉ, xÉÉnùÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, |ÉhÉ´ÉvªÉÉxÉ,  $EòÉ®úÉSªÉÉ ºÉÉbä÷iÉÒxÉ ¨ÉÉjÉÉ ´É Gò¨É¨ÉÖÊHò.   

        36. ¨ÉÞiªÉÖYÉÉxÉ  

  37. +±ÉEòÉÇSÉÒ nùkÉºiÉÖÊiÉ, ¤ÉÆvÉÚSªÉÉ ={ÉEòÉ®úÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É ´É nùkÉÉYÉäxÉå ¤ÉÆvÉÚ¦Éä]õ. 

  38. ºÉÖ¤ÉÉ½ÚþSÉÉ EòÉ¶ÉÒ®úÉVÉÉ±ÉÉ ={Énäù¶É ´É ´ÉxÉÉºÉ MÉ¨ÉxÉ. +±ÉEòÉÇSªÉÉ {ÉÖjÉÉºÉ    

  ®úÉVªÉÉÊ¦É¹ÉäEò ´É +±ÉEòÉÇSÉå ´ÉxÉÉºÉ |ÉªÉÉhÉ. 

  39. +ÉªÉÖ®úÉVÉÉSÉÒ {ÉÖjÉ|ÉÉ{iÉÒEòÊ®úiÉÉÆ nùkÉºÉä´ÉÉ ´É nùkÉ|ÉºÉÉnù. 

  40 ®úÉhÉÒSÉÒ MÉ¦ÉÇvÉÉ®úhÉÉ ´É º´É{xÉÉÆiÉ nùkÉnù¶ÉÇxÉ. ½ÖÆþb÷ÉºÉÖ®úÉSªÉÉ |ÉªÉixÉÉÆºÉ +{ÉªÉ¶É ´É   

  nùkÉEÞò{ÉäxÉå xÉ½Öþ¹ÉÉSÉÉ VÉx¨É. 

  41. xÉ½Öþ¹ÉÉSÉå ½þ®úhÉ, iªÉÉSÉå ®úIÉhÉ ´É ´ÉÊºÉ¹`öÉ¸É¨ÉÉÆiÉ ºÉÆMÉÉä{ÉxÉ. 

  42. {ÉÖjÉ ÊnùºÉäxÉÉºÉÉ ZÉÉ±ªÉÉxÉå ®úÉhÉÒSÉÉ ´É +ÉªÉÖ®úÉVÉÉSÉÉ ¶ÉÉäEò. 

  43. nùkÉ|Éä®úhÉäxÉå xÉÉ®únùÉSÉå +ÉMÉ¨ÉxÉ ´É ={Énäù¶É. 

  44. xÉ½Öþ¹ÉÉ±ÉÉ ´ÉxÉÉÆiÉ +ÉEòÉ¶É´ÉÉhÉÒ ´É ´ÉÊºÉ¹`öÉÆEòbÚ÷xÉ º´ÉiÉ&SªÉÉ <ÊiÉ½þÉºÉÉSÉå YÉÉxÉ ´É   

  näù´ÉÉÆSªÉÉ ºÉÉÁÉxÉå ½ÖÆþb÷ÉºÉÖ®úÉ´É®ú +ÉGò¨ÉhÉ. 

  45. ½Öþb÷ÉºÉÖ®úÉSÉÉ ´ÉvÉ, xÉ½Öþ¹É ´É +¶ÉÉäEòºÉÖÆnù®úÒSÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ ´É ¨ÉÉiÉÉÊ{ÉiªÉÉÆ¶ÉÓ ¦Éä]õ. 

  46. ªÉªÉÉiÉÒ-näù´ÉªÉÉxÉÒSÉÉ Ê´É´ÉÉ½þ, ªÉªÉÉiÉÒSÉÉ ¶ÉÌ¨É¹ ä̀ö¶ÉÓ ºÉÆªÉÉäMÉ ´É ¶ÉÖGò¶ÉÉ{ÉÉxÉå    

  ´ÉÉvÉÇCªÉ, {ÉÖ°üxÉå ´ÉÉvÉÇCªÉ PÉäiÉ±ªÉÉxÉå iªÉÉ±ÉÉ ®úÉVªÉ, nÖù&ÊJÉiÉ ªÉnÚùSÉÒ ´ÉxÉÉÆiÉ nùkÉÉ¶ÉÓ ¦Éä]õ. 

  47. ªÉnÖù-+´ÉvÉÚiÉ ºÉÆ´ÉÉnù. {ÉÞl´ÉÒ, ´ÉÉªÉÖ +ÉÊhÉ +ÉEòÉ¶É ªÉÉÆSÉä ={ÉÉnäùªÉ MÉÖhÉ. 

  48. VÉ±É, +ÎMxÉ, SÉÆpù, ºÉÚªÉÇ ´É Eò´Éb÷É ªÉÉÆSªÉÉ{ÉÉºÉÚxÉ PÉäiÉ±Éä±Éå Ê¶ÉIÉhÉ. 

  49. +VÉMÉ®ú, ºÉ¨ÉÖpù, {ÉiÉÆMÉ, ¨ÉvÉÖEò®ú, MÉVÉ, ¨ÉvÉÖ½þ®ú, ¨ÉÞMÉ, ¨ÉiºªÉ ªÉÉÆSÉä ½äþªÉ±ÉIÉhÉ MÉÖhÉ. 

  50. Ë{ÉMÉ±ÉÉ (´Éä¶ªÉÉ),  Ê]õ]õ´ÉÒ, ¤ÉÉ³ýEò, ºjÉÒEÆòEòhÉ, ºÉ{ÉÇ, ¶É®úEòÉ®ú, {Éä¶ÉºEòÉ®ú,   

  EòÉä³ýÒ. näù½þÉ{ÉÉºÉÚxÉ Ê¶ÉIÉhÉ. 

   

 मानांतय वभायोऩाच्मा आधी ऩुनश्च ह्मा ग्रांथाांत पलपलध धभ,ु बक्कत आणण सान माांचे यवाऱ 
लणनु आशे ह्माची ऩुनरुकती आशे. ह्मालरून श्रीस्लाभीभशायाजाांना लाचकाांच्मा भनाांतून कभ,ु बक्कत, 
उऩावना शे तीन लेर्ऱे वाधनभार् ु आशेत शी धायणा ऩूण ु ऩुवून टाकामची आशे शे स्ऩष्ट शोते. शे 
दत्तभाशात््म ऩयब्रह्भाचे भूत ुस्लरूऩच आशे शे ठाभ प्रनतऩादन त्माांनी ऩाठकाांची श्रद्धा दृढ कयण्मावाठी 
केरे आशे. लास्तपलक ब्रह्भ शे अभूत ुआशे, आकाय ल र्ुण माांनी यहशत आशे. नेत्राहद इांहिमाांना अर्ोचय 
आशे. प्रत्मष प्रभाणाांना अग्राह्म आशे. त्मावाठी उऩननऴदाांची लाकमे शीच प्रभाणे आशेत. उऩननऴदाांत 
प्रनतऩादरेल्मा ब्रह्भाचे श्रलण, भनन आणण ननहदध्मावन (ध्मान) करूनच ते भानली फुद्धीत प्रकाळते. 
ह्मा लेदाांताचा लवद्धाांताचे प्रनतऩादन श्रीभशायाजाांनी केरे आशे.  

 ऩण कलरमुर्ाांत भांद अगधकाऱीच अगधक आशेत. त्माांना उऩननऴदाांत वाांगर्तरेरे सान उभजत 
नाशी. तयीशी जे श्रद्धालान आशेत, भुभुषु आशेत अळाांवाठी शे श्रीदत्तभाशात््माचे रेिन दमािु 
अांत्कयणाने श्रीदत्तप्रबूांनी कयपलरे आशे. तीव्र वांवतृीरूऩी ह्मा उन्शाळमाांत त्रत्रपलध ताऩाांनी बाजून 
ननघणाऱ्मा भुभषुूांना शी कृऩेची वाउरी करुणावार्य श्रीदत्तप्रबूांनी केरेरी आशे. ह्मा ग्रांथाचे शे स्लरूऩ 
उघड करून ळेंलटी श्रीभशायाजाांनी वभऩणुात्भक प्राथनुा केरी आशे. 
 “पलष्णुरूऩाने जर्ाचा वाांबाऱ कयणाऱ्मा, ब्रह्भदेलाच्मा रूऩाने वजृन कयणाऱ्मा आणण ळांबुरूऩाने 
जर्ारा तायणाऱ्मा भनोशय दत्ता, तुरा लांदन अवो!  बूभीलय रीरापलग्रशाने अलतरून तूच वाधूांचे वांयषण 
कयतोव आणण दषु्टाांना ळावन कयतोव, वल ुभानली जीलाांच्मा उद्धायावाठी शी ग्रांथयचनेची रीराशी तूांच 
कयीत आशेव. ऩयभशे्रष्ठ, वलपु्रकाळक आणण स्लमांप्रकाळ अळा तुझी रीरा कुणारा आकऴरी आशे? 
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तुझा आऩल्मा बकताांच्मा रृदमाांत वतत लाव अवतो आणण तूां बकतऩयाधीन आशेव शे जाणून भी शे 
आजलुाचे भार्णे भार्ीत आशे क  ह्मा ग्रांथाांत तुझा ननत्म लाव अवाला. मुर्भानानुवाय भांद अळा 
जीलाांलय अनुग्रश कयण्मावाठी, ह्मा ग्रांथाचे लकततृ्ल वलथुा तूांच केरे आशे, श्रोत्माांच्मा अांत्कयणाांत याशून 
तूांच श्रलण कयीत आशेव आणण त्माांच्मा गचत्ताांतीर ळांकाांचे ननयवन कयण्मावाठी तूांच प्रश्न कयतोव; 
कायण तूांच जर्ाांतीर वल ु जीलाांच्मा फुद्धीचा प्रचोदकशी आशेव आणण प्रकाळकशी आशेव. ह्मा ग्रांथाचा 
ननपलकुाय अवा तूांच एक ग्राशक आशेव! भ्रभयाची ओढ कभलरनीकडे अवते तय तो चाांफ्माकडे फपयकतशी 
नाशी. तळा भ्रभयलतृ्तीच्मा रोकाांच्मा रूगच-अरुचीचा पलचाय न कयताां शा ग्रांथ केलऱ तुझ्मा वांतोऴावाठी 
ऩूण ुकेरा आशे.” मा ओलीचा थोडा लेर्ऱा अथशुी रालताां मेतो. भ्रभय जवा कभलरनीच्मा फोरालण्माने 
जात नाशी फकां ला चाांफ्माच्मा पलयोधाने फपयत नाशी तय केलऱ आऩल्मा अांत्प्रलतृ्तीनेच कभलरनीकडे 
ओढरा जातो तळी कलीने श्रीदत्तप्रबूांच्मा बक्कतपे्रभाने पे्ररयत शोऊन ग्रांथयचना केरी आशे. 
 ळालरलाशन ळके १८२३ ्शणजेच करीच्मा ५००३ऱ्मा लऴी क्षषप्रातीयीलय शा ग्रांथ झारा. 
  श्रीलावुदेलानांदवयस्लती माांचा श्रीदत्तभाशात््म ग्रांथ इथे ऩूण ुझारा. तो श्रीर्ुरुचयणी वभपऩतु अवो. 
 

     चचतंननकेचा उऩसहंार. 
 

 श्रीर्णेळदत्तर्ुरुभ्मो नभ्।  
 तीन लऴाांशून अगधक काऱ रोटल्मालय आज श्रीदत्तभाशात््माची शी गचांतननका वभथ ु श्रीर्ुरु 
मोगर्याज र्ुऱलणी भशायाजाांच्मा अभोघ कृऩेने ऩूणतु्लारा जात आशे. लेदाांताचे सान, बाऴेची व्मुत्ऩत्ती, 
ळब्दसान फकां ला आध्माक्त्भक अनबुल ह्माांतीर काांशीच र्ाांठीळी नवताांना मा भशान ग्रांथाच्मा भननारा 
प्रलतृ्त शोण्माव भाझी अनगधकाय लेडी रारवाच कायणीबूत आशे. ऩ.ऩ.श्रीलावुदेलानांद वयस्लती (टेंफे) 
स्लाभी भशायाजाांवायख्मा अलतायी वत्ऩुरुऴाांच्मा लवद्ध रेिणीतून वाकायरेल्मा ह्मा ग्रांथयाजारा स्ऩळशुी 
कयण्माची कवल्माशी प्रकायची ह्मा अनुलादकाची ऩात्रता नाशी शे तीव्रऩणे जाणलते. त्माांच्मा पप्रमतभ 
लळष्माच्मा अशैतुक  कृऩेच्मा अलबलव ांचनानेच शी वरर्ी कयण्माचे भाझे वाशव झारे अवेच ्शणाले 
रारे्र. शा वांकल्ऩ मथाळक्कत मथाभनत लवद्ध झारा आशे मारा एकभेल कायण भाझ्मा वदर्ुरूां चे आणण 
ऩयभर्ुरूां चे लात्वल्मच आशे. „एथ सऱगी करं त्रबहो तरी ननवों कें  ऩा?‟ ह्मा श्रीसानेश्लयभाउरीांच्मा 
ळब्दाांनीच ह्मा श्रीदत्तभाशात््माळी केरेल्मा रर्टीचे वभथनु कयताां मेईर. भाझ्मा फोराांचे शे रेंडओशऱ 
श्रीदत्तभाशत््माच्मा र्ांरे्रा लभऱून ऩालन व्शालेत शीच एक अलबराऴा आशे.  
 श्रीदत्तभाशात््म शा ग्रांथ भुऱाांतच, वयर, प्रावाहदक आणण यवऩूण ुग्रांथ आशे. बाऴा आज थोडी 
वांस्कृतप्रचुय लाटत अवरी तयी वभजामरा तळी वोऩी आशे. ग्रांथाच्मा पलऴमप्रलेळाांत उल्रेि केल्माप्रभाणे 
शा ग्रांथाांतरा आळम आणिी वुफोध व्शाला आणण काराांतयाने ऩुवट झारेरे वांदब ुस्ष्ट व्शालेत शाच ह्मा 
गचांतननकेचा भुख्म उद्देळ शोता. तो फकतऩत ऩूण ु झारा शे लाचकाांनीच ठयलामचे आशे. ह्मा ग्रांथाचा 
आांलाका पाय भोठा आशे. अरूऩारा रूऩ देणाया, अननलचुनीमारा ळब्दाांफकत कयणाया शा ग्रांथ 
श्रीदत्तप्रबूांची लाङ्भमीन भूनत ुआशे अवे स्लत् स्लाभीभशायाजच ्शणतात. बक्कत, सान, मोर् इत्माहद 
वल ुवूक्ष्भतय पलऴम पलस्तायाने भाांडरे आशेत. केलऱ १०८ ओव्माांच्मा ५० अध्मामाांत शे वल ुसान ग्रगथत 
कयणे शे केलऱ श्रीस्लाभीभशायाजाांच्मा अरौफकक प्रनतबेराच ळकम शोते. त्माांत ऩुन्शाां ग्रांथाचे ळेलटचे १३ 
अध्माम भांत्रर्ब ुआशेत. वाशक्जकच काांशी हठकाणी वांषेऩ तय काांशी हठकाणी केलऱ ननदेळ आरे आशेत. 



५ 

 

आजच्मा लाचकारा ते कदागचत वकृद्दळनुी रषाांत मेत नाशीत. मावाठी आधुननक बाऴेत थोडे 
पललेचनात्भक गचांतन कयण्माचा प्रमत्न केरा आशे. रेिकावाठी शा एक उदफोधक आणण उऩकायक 
अनुबल ठयरा आशे. लाचकाांचा मा गचांतननकेने फकती राब शोईर तो शोईर; ऩण पललेचन कयणाऱ्माच्मा 
फोधकषा नकक च पलस्तायल्य़ा इतके िये. बायतीम ऩयांऩयेतीर वांतवाहशत्माचा एक र्ुण अवा आशे क  
त्माचे क्जतके अगधक भनन कयाले नततके त्माांतीर नलनलीन बालाथ ुगचत्ताांत पुरून मेतात. लाचकाचे 
गचत्त फोधाच्मा आणण वुिाच्मा ननत्म नूतन तुऴायाांनी लबजलून टाकतात. श्रीदत्तभाशात््म शा ग्रांथ माच 
ऩयांऩयेतरा अवल्माने शे सानाचे आणण आनांदाचे अषम बाांडायच आशे! भात्र प्रत्मेक लाचकाची श्रद्धा, 
भननळीरता, वांलेदनळीरता मा लबन्न अवतात. ज्माची क्जतक  झोऱी नततक च लबषा ऩदयाांत ऩडते. 
वाशक्जकच रेिकाच्मा भतीच्मा भमाुदा हठकहठकाणी जाणलतीर. लाचकाांनी अळा हठकाणी षभाळीर 
लतृ्ती अांर्ीकायाली शी नम्र प्राथनुा आशे. जे काांशी सानकण लेचून आणरे आशेत ते वल ु
श्रीस्लाभीभशायाजाांचे देणे आशे. त्माांत जे काांशी उणे-अगधक अवेर ते रेिकाचे आशे अळा 
नीयषीयन्मामाने ग्रशण कयाले शीच प्राथनुा आशे.   
 ह्मा ग्रांथाच्मा रेिनारा भरा प्रलतृ्त कयणाये “ग्रशवांकेत” भालवकाचे पलदलान वांऩादक भा. 
वांदीऩ िाडडरकय माांच्मा ऋणाचा ननदेळ इथे आलजूनु केरा ऩाहशजे. त्माांना श्रीदत्तभाशात््मापलऴमी 
अवरेल्मा श्रद्धनेे ह्मा ग्रांथाचे अळा प्रकायचे पललयण व्शाले अवे तीव्रतेने लाटरे. श्रीलावुदेलननलाव 
आश्रभाांत त्माांना आभच्मा “श्रीलावुदेलानांद वयस्लती स्लाध्माम भांडऱाां”त आ्शी श्रीदत्तभाशात््माचे 
वाभुदानमक लाचन केल्माचे वभजरे. त्मालरून त्माांनी मा रेिकारा प्रलतृ्त केरे. लयचेलय उत्तेजन हदरे 
आणण भुख्म ्शणजे तीन लऴाांशून दीघ ु काऱ शी रेिभारा “ग्रशवांकेत”च्मा प्रबाली भाध्माभाांतून 
भशायाष््ाांत वलदुयू ऩवयपलरी. रेिकाच्मा शातून शी लाङ्भमी वेला कयलून घेतरी त्माफद्दर त्माांचे भानाले 
तेलढे आबाय थोडेच शोतीर. 
 मा ग्रांथाच्मा रेिकाच्मा आणण लाचकाांच्माशी ऩयभकल्माणारा शी गचांतननका अांळत् तयी 
कायणीबूत व्शाली शी प्राथनुा करून ती श्रीर्ुरुचयणी वभपऩतु करूां  मा.  

समानी वोक्स्त्वहाकूनतैः समानहृदयानन वैः।  
समानमस्तु वो दत्ते मनोऽनोव्यात ्त्र्यधघीश्वरैः।। श्रीद्दत्तऩुराण ८:८:६८।।  
 

श्रीगुरुचरणारपवदंयोऽऩगणमस्तु।           
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