
॥ अनुग्रह ॥ 
संपूणर् ग्रंथ 

 (िद. ३-७-९३ व िद. ४-७-९३ ला ग�ुपौिणर्मेिनिम� झालेल्या ग�ुवयर् परमपूज्य डॉ. श्री. श्री. द. दशेमखु, मरुगडु याचं्या प्रवचनाचें शब्दाकंन) 

बंधूंनो आिण भिगनींनो, 

अनगु्रह असा िवषय आपल्या समोर मांडण्यासाठी िदलेला आहे. आिण अनगु्रहाच्या संदभार्त एक ओवी 

आपल्या समोर ठेवलेली आहे. त्याच ओवीच्या अनषुंगाने िवचार क� या. – 

जेिच �णीं अनगु्रह केला| तेिच �णीं मो� जाला| 

बंधन कांही आत्मयाला| बोलोिच नये॥ दास. ८-७-५९ 

अशी ही ओवी आहे. अथर् सरळ आहे. ज्या �णी अनगु्रह केला त्याच �णी म�ु झाला. आत्मा नांवाचे जे त�व 

आहे, त्या त�वाला बंधन असल्याची कल्पना सदु्धा करता येत नाही, असा ओवीचा सामान्य अथर् आहे. �ा 

ओवीच्या अनरुोधाने दोन गो�ींचा िवचार केला पािहजे. खरचं असं असतं का क� ज्या �णी अनगु्रह केला 

जातो, त्याच �णी िशष्य म�ु होतो; का �ा बोलण्यामध्ये आणखी काही िवचार केला पािहजे? दोन्ही गो�ी 

आहेत. ज्या �णी अनगु्रह केला त्या �णी म�ु होण्याची शक्यता असते. म्हणजे म�ु होत नाही असं नाही, पण 

असं फार फार कमी. �ानदवेांची एक ओवी आहे – 

कानावचनािचये भेटी| स�रसािच पैं िकरीटी| 

वस्त ुहोऊिन उठी| कवण एकु जो॥ �ाने. १८-९८९ 

कानावचनािच भेटी �ाचा अथर् श्रीग�ंुच्या मखुातून आलेले वचन आिण िशष्याचा कान �ा दोघांची गाठ-भेट 

झाल्याबरोबर ‘वस्त ुहोऊिन उठी’ आत्मा नावाची जी वस्त ुआहे, त्या आत्मा नावाच्या वस्तूचा अनभुव 

घेऊनच तो िशष्य एकदम तयार होऊन जातो. पण तेथे एक गो� लगेच सांिगतली – ‘कवण एकु जो|’ आिण 



‘कवण एकु जो’ शब्दाचा अथर् असा आहे क� क्विचत कोणी एखादा असा अपवादात्मक असू शकतो. 

सवर्साधारणपणे हा िनयम लागू होत नाही. आपण तसे आहोत असे समजू नये. परमाथार्त काही गो�ी आपण 

फार सोियस्कर रीतीने वापरतो. आपण म्हणतो, �ाने�र महाराजांची ओवी आहे क� ‘वस्त ुहोऊिन उठी कवण 

एकु जो’. माझ्या बाबतीत कानावचनाची भेटी झालेली आहे आिण ज्या अथ� असा कोणीतरी आहे, तर तसा 

मी का असू नये? अशा तहेार्चा िवचार आपण करतो. मग आपल्याला वाटतं क�, आता आपल्याला काहीच 

कतर्व्य उरलेलं नाही, आपलं काम झालेलं आहे. पण अशा समजतुीत रािहलं तर फार मोठी पंचाईत होण्याची 

शक्यता आहे. म्हणून जो कोणी असा अपवादात्मक आहे, तो मी नाही एवढी खात्री ठेवावी. पण त्यांच्या 

सांगण्याचा हेतू एवढाच क� �ा जगामध्ये असं असू शकतं. 

जनकराजाची एक कथा सांगतात. जनक स्वतःच्या राजवाड्याच्या गच्चीवरती आनंदाने बसलेला होता. चांदण ं

होतं आिण ते चांदण ंअसताना आकाशामध्ये गंधवा�चा संवाद झाला. आत्म�ान िकंवा आत्मचचार् ज्याला 

म्हणतात, अशी आत्मचचार् चाललेली होती. आिण ही आत्मचचार् त्या जनकाने ऐकल्याबरोबर, केवळ त्या 

आत्मचच�च्या श्रवणाने त्याला तत्काळ �ान होऊन गेलं. आतां जनकाला असं �ान का झालं? ‘तो कवण एकु 

जो’ मधे बसणारा होता म्हणून! वास्तिवक श्रीग�ु म्हणून त्याने गंधवा�ना स्वीकारलेलं नव्हतं, त्या गंधवा�ना 

दखेील ठाऊक नव्हतं क� असा कोणी एक ऐकणारा बसलेला आहे. पण तरी सदु्धा जनकाला �ान होऊन गेलं 

तेवढ्या गो�ीतून. �ाचा अथर् असा क� असं होऊ शकतं. पण ही फार अपवादात्मक अशी गो� आहे. 

सवर्सामान्यपणे इथे जेव्हा समथर् म्हणतात – ‘जेिच �णी अनगु्रह केला| तेिच �णीं मो� जाला|’ तेव्हा काय 

अिभपे्रत असतं? नेहमीच्या व्यवहारात एखादा माणूस आपल्याला काहीतरी काम सांगतो आिण जर ते काम 

िनि�तपणे आपल्याकडून होण्यासारखं असेल तर आपण त्याला सांगतो, ‘हे काम झालंच म्हणून समजा. पनु्हा 

त्या िवषयी िवचार क� नका.’ ही जी आपली बोलण्याची पद्धत आहे, तीच पद्धत इथे आहे. श्रीग�ंुनी अनगु्रह 

केल्यानंतर, हाताशी धरल्यानंतर अिधकारी साधकाला मो� िमळालाच हे ध�न चला. अनगु्रह म्हणजे काय, 

तो कोणी कोणाला द्यायचा हा सगळा िवचार आपण पढेु करणार आहोत. पण �ाचं तात्पयर् असं आहे क� 



अनगु्रह दणेायार्णने आिण अनगु्रह घेणायार्रने जर एकमेकांना नीट पारखून घेतलं असेल, तर अनगु्रहाच्याच �णी 

अनगु्रह घेणारा म�ु झाला असं समजायला अिजबात हरकत नाही. व्यवहाराच्या भाषेमध्ये मांडणी आहे क� 

तमुचं काम झालंच म्हणून समजा. हे जसं आहे, त्याच पद्धतीचं समथा�चं हे बोलण ंआहे आिण हे समजण ं

मह�वाचं आहे. ज्या �णी अनगु्रह, त्याच �णी म�ु होऊन गेला असा त्याचा अथर् नाही. ज्याला ला�िणक 

म्हणतात, तो अथर् घ्यायचा आिण ज्याच्या प्रा�ीसाठी बोध केला तो जो आत्मा आहे, त्या आत्म्याला बंधन 

मानू नये. आत्मा हा बंधनाचा िवषय नाही, हे ध्यानात ठेवायचं. 

अनगु्रह कोणी कोणाला द्यायचा हे समजून घेण्यापूव� प्रथम अनगु्रह म्हणजे काय हे स्प� क� या. अनगु्रह 

शब्दाचा अथर् ‘कृपा’ असा आहे. अनगु्रह शब्दाचा दसुरा अथर् आहे स्वीकारणे. अनगु्रह शब्दाचा ितसरा अथर् 

आहे हाताशी धरणे. तीन अथर् आपल्यासमोर आहेत. एक कृपा करणे, दसुरा स्वीकारणे व ितसरा हाताशी 

धरणे. अनगु्रह शब्दाध्ये ‘ग्रह’ शब्द आहे. तो ग्रह् हा संस्कृत धातू आहे व त्याचा अथर् आहे ग्रहण करणे. ग्रहण 

करण ंम्हणजे स्वीकारण.ं स्वीकारण ं�ा शब्दाचा अथर् अनेक िठकाणी िनरिनराळा आहे. खाण्यालाही ‘ग्रहण 

करणे’ म्हणतात. िखशात घालण ं�ालाही ग्रहण करणे म्हणतात. तेव्हा ग्रहण करण ं�ा शब्दाचा अथर् नीट बघू. 

इथं िखशातिबशात काही टाकायचं नसतं. येथे ग्रहण करण्याचा अथर् आहे स्वीकारण.ं ज्याला स्वीकारायचं 

आहे ते कशासाठी स्वीकारायचं असतं? तर ते आत्मबोधासाठी स्वीकारायचं, हाताशी धरायचं. ‘हाताशी धरण’ं 

हा शब्दप्रयोग आपल्या चांगल्या प�रचयाचा आहे. एखाद्याला हाताशी धरायचा म्हणजे अगदी चांगला त्याला 

स्वीकारायचा, आपल्या अगदी जवळ ठेवायचा आिण त्याचं काम पूणर् होईपय�त त्याच्याकडून जे काही साधन 

क�न घ्यायला पािहजे, ते क�न घ्यायचं. असा हा ‘हाताशी धरण’ं �ा शब्दाचा अथर् आहे. अनगु्रहाच्या 

कृपेमध्ये एक वैिश�्य आहे. व्यवहारामध्ये आपण जेव्हा कोणावर कृपा करतो, त्यावेळेला कृपा करणायार् ला 

आपण कृपा करीत आहोत आिण आपण ती केलेली आहे हे फार ल�ात राहतं. अध्यात्मशा�ामध्ये, 

परमाथार्मध्ये, कृपा करणायार्हला आपण कृपा केलेली आहे असं मळुीच वाटत नसतं. ज्याच्यावर ती कृपा 

झालेली आहे, त्याला मात्र वाटत असतं क� आपल्यावर फार मोठी कृपा झालेली आहे. कारण कृपा करणारा 



जो असतो, तो ‘मी काही करतो’ �ा भूिमकेच्या पलीकडेच गेलेला असतो. आिण ही भूिमका आपल्या एकदम 

ल�ात येत नाही, समजत नाही. त्यामळेु व्यावहा�रक पातळीवर जसा ‘कृपा करणे’ असा शब्दप्रयोग वापरतो, 

तशाच अथार्ने परमाथार्मध्ये सदु्धा हा शब्दप्रयोग जर वापरला तर तो ठीक नाही. 

कृपेमध्ये दयेचा समावेश असतो. व्यवहारामध्ये दया हा शब्द आपल्याला बरा वाटत नाही. ‘माझ्यावर दया 

करावी’ हे म्हणायला आवडत नाही. कोणीतरी माझी अनकंुपा करावी, कींव करावी, हेही आपल्याला आवडत 

नाही. पण परमाथार्मध्ये दया हा शब्द फार उन्नयन झालेला शब्द आहे. तो फार उंच पातळीवरचा शब्द आहे. 

उदाहरणाथर्, एखादी झोपडपट्टी पािहली, तर त्या झोपडपट्टीच्या माणसांिवषयी फार दया येते, त्यांच्या िवषयी 

आपल्याला अनकंुपा वाटते. आता ही जी अनकंुपा आहे, �ा अनकंुपेचे स्व�प आिण परमाथार्मध्ये जे दयेचे 

स्व�प आहे ते, �ामध्ये पषु्कळ अतंर आहे. परमाथार्मध्ये दयेचं स्व�प, अनकंुपेचं स्व�प असं आहे क� 

वस्ततुः ज्याच्याबद्दल दया वाटते, ज्याच्यावर दया केली जाते, तो ब्र��प आहे. पण अ�ानामळेु, अिवदे्यमळेु, 

गैरसमजतुीमळेु तो स्वतःला ‘मी जीव आहे’ असं समजतो. तेवढी त्याची गैरसमजूत दूर करायची आिण त्याचं 

जे पूणर् पोटेिन्शयल आहे, त्याची जेवढी �मता आहे, तेवढ्या �मतेची त्याला जाणीव क�न द्यायची. त्या 

�मतेचा उपयोग क�न घेऊन त्याने आपण जे मूळचे आहोत, त्या मूळच्या स्व�पापय�त शांतपणे पोहोचायचं. 

हे त्यांना समजत नाही, म्हणून त्यांना ते समजावून सांगायचं. जसा मी ब्र� आहे, तसेच ते मळुात आहेत हे 

पटवून सांगायचं. ‘मी’ शब्दाचा अथर् श्रीग�ु असा समजतात क� ज्या दजार्चा मी आहे, ज्या योग्यतेचा मी आहे, 

जसा मी ब्र��प आहे, तसाच समोरचा माणूसही आहे. प्रत्येक जण तसाच आहे पण त्याला ते कळत नाही. ते 

त्याच्या ल�ात येत नाही. अनंत जन्मांचे चकु�चे संस्कार त्याच्यावर आहेत आिण त्यामळेु ‘मी ब्र� आहे’ हे 

त्याला कळत नाही. एवढंच समजावून दणे्याचं काम करायचं आहे आिण एवढंच दयेचं स्व�प आहे. अनकंुपेचं 

स्व�प आहे. व्यवहारातील जी दया आहे, त्या अथार्ने हे शब्द �ा �ेत्रामध्ये वापरले जात नाहीत. म्हणून मी 

दयेचा िवषय होण,ं कोणीतरी माझ्यावर अनकंुपा करण,ं असं व्यवहारात आपल्याला अिजबात आवडत नाही. 

समजा मी गरीब असेन आिण मला बसने जावं लागत असेल, तर माझ्यावर कोणीतरी अनकंुपा करावी आिण 



मला त्याच्या मोटारीने िलफ्ट द्यावी हे मला आवडत नाही. स्वािभमानी मनषु्य म्हणतो क� मी माझ्या पद्धतीने 

जाईन. थकँ्यू. ठीक आहे. हे व्यवहाराच्या ��ीने अगदी बरोबर झालं. पण परमाथार्मध्ये दया आिण अनकंुपा हे 

शब्द अशा आशयाचे नाहीत. अनगु्रहामध्ये दया आिण अनकंुपेचा पूणर् समावेश आहे. अनगु्रह �ा शब्दातच त्या 

दोन्हीचा समावेश आहे. 

काय द्यायचं असतं अनगु्रहामध्ये? अनगु्रह करण ंआिण अनगु्रह दणे ं�ांच्यातच थोडसं अतंर आहे. कोणीतरी 

म्हणतं क� माझ्यावर अनगु्रह करा. म्हणजे माझ्यावर कृपा करा, दया करा. मला काहीतरी समजावून सांगा. 

अनगु्रह मागतांना असा िवचार असतो. पण अनगु्रह दणे ंही गो� थोडी वेगळी आहे. अनगु्रह शब्द दोन प्रकारचा 

आहे. एक सामान्य आिण एक िवशेष. एखाद्याकडून जर सुंदर, चांगलं तमु्ही ऐकलं तर त्याने तमुच्यावर अनगु्रह 

केलेला असतो. हा सामान्य अनगु्रह आहे. अनगु्रह हा केवळ परमाथार्च्याच �ेत्रात केला जातो आिण केला 

जावा असं नाही. अ�ानाची अनेक �ेते्र असतात. त्या �ेत्रांमध्ये एखादा �ानी माणूस जेव्हा तमु्हाला समजेल 

अशा पद्धतीने काही चांगल्या गो�ी सांगतो, तेव्हा त्याने तमुच्यावर अनगु्रह केलेला असतो. अनगु्रह शब्दाचा हा 

सामान्य आशय झाला. पण ‘अनगु्रह दणे’ं हा शब्द काहीतरी वेगळा आहे. हा शब्द काही िवशेष आहे. 

अनगु्रह कशाला करायचा? परमाथार्त पारपंा�रक पद्धतीने जे काही चालत आलेलं �ान आहे, चालत आलेली 

जी काही साधनापद्धती आहे, चालत आलेले जे काही मंत्र आहेत, नाम आहे, प्रिक्रया आहे ते सगळं पढुच्याला 

दणे ंएवढंच अनगु्रहाचं स्व�प आहे. याला संप्रदाय असे म्हणतात. संप्रदायामध्ये सम्यक् प्रदान करायचं असतं. 

पाठीमागून चालत आलेलं जे �ान आहे, जे परपंरनेे िमळालेलं आहे, ते पढुच्याला दणे्याची जी परपंरा, त्या 

परपंरलेा ‘संप्रदाय’ असे म्हणतात. संप्रदाय हा शब्द आपण वतर्मानपत्रात वारवंार वाचतो. उदा. सांप्रदाियक 

दगें. संप्रदाय हा शब्द वतर्मानपत्रांनी वेठीला धरल्यामळेु या शब्दाचा जो खरा अथर् आहे, तो कुठच्याकुठे दडून 

गेल्यासारखा झाला आहे. संप्रदाय �ाचा अथर् आहे सम्यक् प्रदान. आिण सम्यक् प्रदान शब्दाचा अथर् आहे, 

जी पाठीमागून चालत आलेली परपंरा आहे, तीच परपंरा पढुच्या व्य��ला आपण दणे.ं �ाला म्हणतात 

संप्रदाय चालवण,ं संप्रदाय पढेु नेण.ं संप्रदाय शब्द म्हटला क� मठ, आश्रम वगैर ेआपल्या डोळ्यासमोर येतात. 



एखादी संघटना येते. काहीतरी त्या संघटनेची घटना असते. काही उत्सव असतात. हे संप्रदायाचं एक स्व�प, 

ढोबळ मानाने डोळ्यासमोर येतं. ठीक आहे. ते स्व�प आहेही. तसं असलंही पािहजे. पण केवळ तेवढं 

म्हणजेच तो संप्रदाय नव्हे. सगळीकडे अनभुवाची गो� आहे. एक मठ स्थापन केला क� वषार्चे दहा उत्सव हे 

िविश� पद्धतीत साजर ेझाले पािहजेत असं ठरवून िदलं. अशी कृितशीलतेची सवय लागली क� त्या 

कृितशीलतेमध्ये िचंतनशीलता कुठल्याकुठे िनघून जाते आिण �ाचं कारण असं आहे क� जे मला सांिगतलं ते 

मी केलेलं आहे. नेमून िदलेले दहा उत्सव पार पाडलेले आहेत आिण ते पार पाडल्यानंतर माझ्यावर कोणतीही 

जबाबदारी नाही. अशा वेळी संप्रदायाचे उदे्दश कुठल्याकुठे राह�न गेलेले असतात. म्हणून �ा अनगु्रहामध्ये जो 

संप्रदाय असतो, पाठीमागून पढेु चालत आलेलं जे �ान असतं, जो मंत्र असतो, जी एक साधना पद्धती असते, 

ती पढेु द्यायची असते. 

जे अनेक संप्रदाय आहेत िकंवा अनगु्रहाच्या ज्या अनेक पद्धती आहेत त्या पद्धतींचा उगम भगवान 

श्रीशंकराच्या िठकाणी आहे. एकदा भगवान शंकर पावर्तीला अनगु्रह दते होते. जरा अनगु्रहाच्या भाषेत बोलू या 

आपण. तो उपदशे मिच्छंद्रनाथांनी ऐकला. जरा आपल्या भाषेत बोलायचं असेल तर माशाचं �प घेऊन तो 

संवाद त्यांनी चो�न ऐकला. म्हणून मिच्छंद्रनाथांना जो बोध झालेला आहे तो आिदशंकरापासून झालेला आहे. 

मग मिच्छंद्रनाथांपासून गोरखनाथ, पढेु गिहनीनाथ, िनविृ�नाथ, त्यांच्यापासून �ाने�रमहाराज आिण 

�ाने�रमहाराजांच्या पढेु ज्या परपंरा चालत असतील त्या. �ाला म्हणतात संप्रदाय. तेव्हापासून चालत 

आलेली जी अनगु्रहाची पद्धती आहे, ती त्या संप्रदायामध्ये जशी तेव्हा होती, तशीच आता आहे. �ाचा अथर् 

असा आहे क� अनगु्रहाची जी पद्धत आहे, अनगु्रहाची जी रीत आहे िकंवा अनगु्रहाचं जे साधन आहे, ते साधन 

मिच्छंद्रनाथांनी चोरलेलं आहे. ते मी जेव्हा ऐकलं, तेव्हा ते मी सदु्धा चोरलेलंच ऐकलं आहे. ‘मी’ शब्दाचा अथर् 

म्हणजे मी एक िविश� व्य�� असा समजू नका. मी शब्दाचा अथर् आहे ज्याने ऐकलेलं आहे तो. त्याने ते 

चोरलेलंच ऐकलं आहे. चोरलेलंच पढेु िदलं आहे. आता जे चोरलेलं आहे, आिण जे चोरलेलंच पढेु िदलं आहे, 

त्याबद्दल दणेायार् च्या मनामध्ये ‘मी काही िदलं’ असं येण्याची शक्यता आहे का? तशी शक्यता नाही. कारण 



क� ते त्याचं स्वतःचं नाही आिण ते दसुयार्तला दणे ंहा त्याच्या कतर्व्याचाच भाग असतो. जे मागून चालत 

आलेलं आहे ते पढुच्याला दणे ंआहे. हा कतर्व्याचाच एक भाग आहे आिण तो भाग पार पाडत असतांना ‘मी 

दणेारा आहे’ अशा तह्ेर्चा िवचार त्याच्या मनामध्ये डोकावत सदु्धा नाही. त्यामळेु अनगु्रह दणेायार्◌ेच्या मनात 

‘मी अनगु्रह दणेारा आहे’ अशा तह�नची भूिमकाच नसते. �ाच्यामध्ये कृपा ज�र आहे पण ती घेणायार्चला 

आहे. दणेायाार्च्या मनात कृपेचा अशंसदु्धा नाही. �ाच्यामध्ये दया आहे पण घेणाया�च्या मनामध्ये. दणेायाार्च्या 

मनामध्ये दयेचा िवषयच नाही. अनकंुपेचा कुठे स्पशर्सदु्धा नाही. घेणाया�ला वाटतं क� माझं फार कल्याण 

झालेलं आहे. माझं जीवनसदु्धा खूप बदलून गेलेलं आहे. माझ्या जीवनाचा दजार् उंच झालेला आहे. 

घेणायार्आला मोठं समाधान वाटतं आिण त्यात त्याला अनगु्रह दणेाया�ची दया िदसते, अनकंुपा िदसते, कृपा 

िदसते. �ा सगळ्या गो�ी घेणायार्सला िदसतात. दणेाया�च्या मनामध्ये असं सदु्धा नसतं क� आपण असं काही 

िदलेलं आहे, असं काही केलेलं आहे. त्याचं कारण आहे. कतृर्त्व नावाची गो� आहे, मी कतार् हे जे 

व्यवहारामध्ये �जलेलं असतं, ती �जलेली गो� येथे अिजबात िशल्लक नसते. औषधालासदु्धा िशल्लक 

नसते. ही भूिमका �ा अनगु्रहाच्या संदभार्मध्ये ल�ात ठेवण्याची फार मोठी आवश्यकता आहे. 

साधनापद्धती सांगण ंहे अनगु्रहाचं मूळ स्व�प आहे. साधनापद्धती सांगण,ं साधनेच्या प्रिक्रया सांगण,ं 

साधनेसंबंधी त�व�ान सांगण ंआिण हे त�व�ान सांगतांना व्य��मध्ये काहीतरी श��चं संक्रमण करण ंहे ते 

स्व�प आहे. अनगु्रह करणायार्जला ती श�� परपंरनेे िमळालेली असते. ती त्याने िशष्यात संक्रिमत करायची. 

ती करताना तो माध्यम असल्यासारखा आहे. ��ान्त द्यायचा झाला तर �ा घराला िवजेचं कनेक्शन आहे 

तारांचं. पण ते िवजेचं कनेक्शन जर म्हणेल क� �ा घराला मी वीज परुवठा करतो, तर ते चकु�चं आहे. ती जी 

तार आहे, ती तार काही िवजेचा परुवठा करीत नाही. त्या तारलेा मेन लाईनपासून तार आलेली असते, तेथून 

जो िवजेचा परुवठा येत असतो, तोच परुवठा ती तार इथे दते असते. त्या तारलेा काहीही अहकंार नसतो. ‘मी 

�ा घराला वीज परुवते’ असं ती म्हणत नाही. पण त्याचबरोबर त्या तारिेशवाय वीज येत नाही हेही िततकंच 

खर.ं दोन्ही गो�ी खयार्व आहेत. ती तार आहे त्याच खांबापासून इथपय�त आलेली, म्हणून वीज आहे. ती तार 



नसती तर वीज आली नसती. पण म्हणून त्या तारलेा जराही अहकंार नसतो क� मी कृपा केली, मी काही 

अनकंुपा केली, मी कांही अनगु्रह केला, मी काही दया केली असा जराही िवचार त्या तारचे्या िठकाणी नसतो. 

हा अनगु्रहामधला फार मोठा िवशेष आहे आिण हा िवशेष आपण ल�ात घेण्यासारखा आहे. सारांश, अनगु्रह 

दणेारा स्वतःला कधीच िवशेष समजत नाही. 

दसुर ंअसं क� अनगु्रहामध्ये श��चं एक संक्रमण असतं. आता हे श��चं संक्रमण कोणी कोणाला करायचं 

असतं हा एक थोडासा िवचार करण्यासारखा प्र� आहे. ज्याच्याजवळ ही श�� आहे, त्याने◌े हे संक्रमण 

करायचं असतं �ात शंका नाही आिण ज्याला ही श�� पेलण्याची �मता आहे त्याच्यात हे संक्रमण करायचं 

असतं. दोन गो�ी आहेत. एक संक्रमण करणायार् च्या िठकाणी सामथ्यर् असलं पािहजे क� जे त्याचं नसतंच, 

परपंरनें आलेलं असतं, आिण जो घेणारा आहे त्या घेणायार् मध्येही काही सामथ्यर् असण्याची आवश्यकता 

असते. एकनाथ महाराजांची एक सुंदर ओवी आहे – 

जो शब्द�ाने पारगंत|ु ब्र�ानंद ेसदा डुल्लत|ु 

िशष्य प्रबोधनीं समथुर् | यथोिचत ुिनजभावें॥ ए. भा. ३-२९८ 

कोणी अनगु्रह द्यायचा, त्या दणेायार् ि◌ला काय अिधकार लागतात, त्याचा िवचार एकनाथ महाराजांनी केलेला 

आहे. जो अनगु्रह दणेारा आहे, तो शब्द�ानामध्ये पारगंत असला पािहजे. �ाचा अथर् अध्यात्मशा�ाची संपूणर् 

जाण त्याला असली पािहजे. आता अध्यात्मशा�ाचेही काही भाग आहेत. ते म्हणजे प्रस्थानत्रयीतील गीता, 

उपिनषद ेव ब्र�सूते्र. �ािवषयी चांगलं �ान त्याच्यापाशी असलं पािहजे. आिण �ा ज्या तीन गो�ी आहते, 

त्यांच्यावर अनेक टीका आहेत, त्यामध्ये अनेक मत-मतांतर ंआहेत, त्यामध्ये पषु्कळ वाद आहेत. त्या वादांचं, 

त्या मतांचं सम्यक् �ान त्याच्यापाशी असलं पािहजे. म्हणजेच तो शब्द�ानात पारगंत असला पािहजे. शाब्द े

पर ेच िनष्णतः असला पािहजे. त्याने शब्द�ानात पारगंत असलं पािहजे �ाचे एकच कारण आहे. ज्याला हा 

संप्रदाय संक्रिमत करायचा, ज्याला अनगु्रह द्यायचा, त्याच्या मनात शेकडो शकंा िनमार्ण होण्याची शक्यता 

असते. त्या िनमार्ण होतातच आिण त्या शंका मग प्र��पाने मांडल्या जातात. त्या मांडल्या गेल्यानंतर त्यांचं 



व्यविस्थत समाधान करण्याची �मता अनगु्रह दणेायार्यच्या िठकाणी असली पािहजे. जर उडवाउडवीची उ�र,ं 

तोंड बंद करण्याची उ�र,ं अशा तह�यची उ�र ंयेत असतील तर समजायला हरकत नाही क� ती �मता 

त्याच्याजवळ नाही. तो शब्द�ानात पारगंत नाही. तोंड बंद करण्याची उ�र ंपषु्कळ प्रकारची असतात. ‘काही 

वषर् गेल्यािशवाय तलुा हे समजणार नाही’ – पिहलं उ�र. ‘ती वेळ आल्यािशवाय ते होणार नाही’ – दसुर ंउ�र. 

‘अजून तझुी समजण्यासारखी योग्यता नाही’ – ितसर ंउ�र. अशा पद्धतीने उ�र ंिदली जातात तेव्हा ती तोंड 

बंद करण्याची उ�र ंअसतात. उ�र ंदणेायार्दनी योग्य उ�र ंिदली पािहजेत. ऐकणायार्वला समजेल अथवा न 

समजेल, स्वीकारण्याची �मता असेल अथवा नसेल. पण उ�र दणेायार्वनी जास्तीत जास्त सोप्या भाषेत 

उ�र ंिदली पािहजेत. म्हणून तो शब्द�ानात पारगंत असला पािहजे. पषु्कळ परमाथर् वाङ्मय आपण पाहतो जे 

प्र�ो�र�पाने आहे. प्रत्य� भगवद्गीतासदु्धा प्र�ो�र�पाने आहे. अजुर्नाने प्र� िवचारलेत, भगवान श्रीकृष्णांनी 

उ�र ंिदली आहेत. भागवत बघा. त्यामध्ये अनेक प्र�कत्या�नी प्र� िवचारले आहेत आिण अनेक मोठमोठ्या 

लोकांनी त्यांची उ�र ंिदली आहेत. सनंदन आहे, शकुांनी उ�र ंिदली आहेत, नारदांनी उ�र ंिदली आहेत 

आिण प्रत्य� भगवंतांनीही ती िदली आहेत. त्यांच्या शंकांचे व्यविस्थत व पद्धतशीर शा�शदु्ध पद्धतीने 

समाधान केले आहे. हे जे आपले मोठमोठे पारपंा�रक ग्रंथ आहेत, त्या ग्रंथांमध्ये प्र�ो�रांची पद्धत �ढ आहे. 

�ाचाच अथर् असा क� िशष्याकडून प्र� अपेि�त असतात. प्र� िनमार्ण होण ंहे अपेि�त आहे. प्र� िनमार्ण होण ं

शक्य आहे. ते िनमार्ण झाले पािहजेत आिण सवर् प्र�ांची उ�र ंदणे्याची �मता अनगु्रह दणेायार्हत असली 

पािहजे. म्हणून तो शब्द�ानात िनष्णात असला पािहजे. – ‘शब्द�ाने पारगंत’ु. 

पण एवढ्याने भागत नाही. ‘ब्र�ानंद ेसदा डुल्लत’ु असा अनगु्रह दणेायार्  चा पढुचा अिधकार आहे. शब्द�ानाचा 

िवषय आहे ब्र�, आत्मा. शब्द�ानाने जे आत्मा नावाचं त�व, ब्र� नावाचं त�व सांगायचं आहे, त्याचा त्याला 

अखंड अनभुव असला पािहजे. ही दसुरी पात्रता आहे. ज्याने अनगु्रह द्यायचा त्याच्याजवळ नसुती शािब्दक 

ब्र�िवद्या असून भागत नाही. तर तो ‘ब्र�ानंद ेसदा डुल्लत’ु असला पािहजे. संतांचे शब्द फार सुंदर असतात 

आिण संतांच्या शब्दामध्ये काही खोच सदु्धा असते. ही खोच जर ल�ात आली तर ठीक; नाही तर फसगत 



होते. आताच आपल्यासमोर ओवी आहे – ‘जेिच �णीं अनगु्रह केला| तेिच �णीं मो� जाला’ आपल्याला सोपं 

वाटेल – अथार्त चटकन त्याच्यातील खोच जर ल�ात आली नाही तर! आता मी अनगु्रह घेतला आहे म्हणजे 

आताच्या आता मला मो� िमळालाच आहे असं मी समजेन. आता आत्मा नावाची गो� संपली, मला आता 

काही प्रयत्न करण्याची आवश्यकता नाही, असं म्हणेन. ही खोच जर ल�ात आली नाही तर मोठी पंचाईत 

असते. आिण ही खोच का ठेवतात �ाचंही उ�र उपिनषदामध्ये आहे. त्याचं उ�र आहे ‘परो�िप्रया िह दवेाः|’ 

दवे जे असतात ते परो�िप्रय असतात आिण परो�िप्रय शब्दाचा अथर् आहे, एखादी गो� स्प�, स्वच्छ न 

सांगता जरा दूरान्वयानं सांगण.ं असं का सांगायचं? स्वच्छ स्प� सांगायला काय हरकत आहे, असा प्र� 

आपल्यासमोर येतो. पण असं होतं क� एखादी गो� आपल्या बदु्धीला आकलन झाली असं जर एखाद्याला 

वाटलं तर ज्या �णी ती बदु्धीला कळली त्या �णी आपल्याला ितचा अनभुवच आला अशा तहेार्चा गोड 

गैरसमज होण्याची शक्यता असते. असा गैरसमज होण ंयोग्य नाही. त्यामळेु माणसाचे प्रयत्न अध्यार्वरच 

थांबतात. म्हणून जाणत्याला त्याने मागर्दशर्न मागावे यासाठी ही य�ु� आहे. त्याला जेव्हा पूणर् मागर्दशर्न िमळतं 

तेव्हा त्याला असं कळतं क� खरचं आपण जेवढं समजत होतो, जसं समजत होतो, ते तेवढंच आिण तसंच 

नाही. ते पूणर्पणे िमळण्यासाठी अजूनही बयार्हच गो�ी आपल्याला कराव्या लागणार आहेत. सध्याच्या 

ओवीबाबत बोलायचे तर केवळ �ा िकंवा अशा ओव्यातून केवळ शािब्दक �ान होतं पण त्या �ानाचा प्रत्य� 

अनभुव मात्र अजून दूरच असतो. पण हा प्रत्य� अनभुव केव्हा येईल? जर शा�शदु्ध आिण संप्रदायशदु्ध योग्य 

पद्धतीने त्याने साधना केली, तो प्रॉपर चॅनालमधून आला तरच! इथे पनु्हा आणखी एक गो� ल�ात घ्यावी. 

व्यवहारामध्ये एखाद्याच्या अडचणीचा गैरफायदा घेण्याची सवय अनेकांना असते हे आपल्याला ठाऊक आहे. 

ती सवा�च्या प�रचयाची आहे. पण परमाथार्त अनगु्रह मागणायाार्ला अडवून ठेवाव ंआिण आपल्यािशवाय त्याचं 

अडाव,ं आपल्याच माफर् त त्याने जावं असा दरुाग्रहही येथे त्याज्य आहे. हे सांगाव ंलागतं याचं कारण असं आहे 

क� व्यवहारातल्या अहकंार प�ु करणायार् आमच्या ज्या सगळ्या सवयी असतात िकंवा व्यवहारात वागण्याच्या 

ज्या पद्धती असतात, त्या तशाच्या तशा परमाथार्मध्ये असण्याची शक्यता आपण गहृीत ध�न चालतो. असं 



गहृीत धरण ंअगदी सहज असतं कारण आपल्या िठकाणी असलेला स्वाथ� आिण अहकंारी व्यवहाराचा 

अनभुव आपल्या अगंवळणी पडलेला असतो. परमाथार्त एक द�ता ठेवली पािहजे. व्यवहारातील सगळ्याच्या 

सगळ्या सवयी ज्या आहेत, त्या सगळ्या बाजूला ठेवल्यािशवाय परमाथार्मध्ये खयार्ह अथार्ने प्रवेश होतच 

नाही. व्यवहारातले सार ेिनकष परमाथार्त जर आणले व त्या िनकषांवर जर इथली प्रत्येक गो� घासून पाह� 

लागलो, तर अध्यात्मासंबंधी, परमाथार्संबंधी पषु्कळ गैरसमज िनमार्ण होतात आिण परमाथर् हा चच�चा, टीकेचा 

िवषय होतो. असे िवपरीत समज होऊ नयेत म्हणून इथे एक गो� कटा�ाने ल�ात ठेवायची क� इथे अनगु्रह 

दणे्याबाबत कोणी कोणाला अडवत नाही. िविश� व्य��च्याच माफर् त ती गो� झाली पािहजे अशी काही अनगु्रह 

ही ‘सोल एजन्सी’ म्हणजे कुणाचा एकािधकार नाही. व्यवहारात एखाद्या मोठ्या कंपनीने एखाद्या िजल्�ात 

एजटं नेमून िदलेला असतो. प्रत्येक व्यवहार त्याच्याच माफर् त झाला पािहजे असा िनयम असतो. या व्यवहारात 

त्याचा जो नफा िकंवा किमशन जे काही असेल ते त्यालाच गेले पािहजे असाही िनयम असतो. अशा तह�चची 

एक जी िवतरणाची पद्धती आहे, त्या पद्धतीच्या ��ीने जर अनगु्रहाकडे बिघतलं, तर फार मोठी पंचाईत होते. 

हेतू अितशय स्वच्छ आहे. सरळ आहे. चांगला आहे, कल्याणाचा आहे पण केवळ शब्दांनी कळल्यामळेु मला 

त्याचं �ान झालं असं जर मला वाटलं तर फार मोठी पंचाईत होईल. तो स्वतःच्या खयार्च कल्याणाला मकेुल. 

�ा ��ीने ‘परो�िप्रया िह दवेाः|’ म्हटलं आहे. जे काही सांगायचं असतं त्याची अितशय मोकळ्या शब्दात स्प� 

मांडणी केली जात नाही. म्हणून कुठेतरी खोच म्हणजे ‘ग्यानबाची मेख’ मा�न ठेवलेली असतेच. ‘ग्यानबाची 

मेख’ हा वाक्प्रचार फार प्रिसद्ध आहे. ग्यानबा म्हणजे �ाने�रमहाराज. �ानोबांनी �ाने�रीत अनेक मेखा 

मा�न ठेवल्या आहेत. म्हणून ग्यानबाच्या नावाव�न ‘ग्यानबाची मेख’ असा शब्दप्रयोग मराठीत �ढ झालेला 

आहे. खरोखरच �ाने�रमहाराजांच्या जेवढ्या रचना आहेत, तेवढ्या सगळ्या रचनांमध्ये कुठेतरी मेख आहेच. 

समथा�च्या रचनांमध्येही अशी मेख बघायला िमळते. तकुोबारायांच्या रचनांतही अशा मेखा अवश्य आहेत. या 

सवा�चा मेख मारण्याचा उदे्दश आम्ही त्यांच्याकडे जाव,ं त्यांच्यािशवाय आमचं अडाव ंअसा नाही. उलट 

आम्हाला खर ंकाय ते नीट समजावं आिण आम्ही भ्रमामध्ये राह� नये. केवळ शब्द कळल्यामळेु मला सगळं 



कळलं असं आम्हाला वाटू नये एवढाच त्यांचा हेतू आहे. नाहीतर ‘मी दहे आहे’ हा एक भ्रम, ‘मी मन आहे’ हा 

दसुरा भ्रम, ‘मी प्राण आहे’ हा ितसरा भ्रम आिण ‘मी ब्र� आहे’ हा चौथा भ्रम – अशी ही भ्रमांची रांग लागू नये. 

�ा उदे्दशाने ‘परो�िप्रया िह दवेाः|’ म्हटले आहे. �ा ��ीने अनगु्रह करणारा म्हणजे अनगु्रह दणेारा ‘जो 

शब्द�ाने पारगंत|ु ब्र�ानदंें सदा डुल्लत|ु’ असा असतो, त्याला अनगु्रहाचा िवषय असलेल्या आत्मा, �ान, ब्र� 

या त�वांचा सतत अनभुव असला पािहजे. त्या अनभुवाच्या आनंदात तो सतत डोलत राहील इतक� सहजता 

त्याच्या ब्र�ानंदाच्या अनभुवाला आलेली असली पािहजे. 

तो ‘िशष्यप्रबोधनीं समथुर्| यथोिचत ुिनजभावें|’ असा असला पािहजे, ही आणखी एक मेख नाथमहाराजांनी 

मा�न ठेवली आहे. ‘िशष्यप्रबोधनीं समथुर् ’ म्हणजे काय? समोर असलेला जो िशष्य आहे, त्याची पातळी 

ओळखून, त्याची योग्यता ओळखून, त्याची अवस्था ओळखून त्या अवस्थेन�ुप, ज्याच्या त्याच्या 

पातळीनसुार त्याचे प्रबोधन करण्याचे सामथ्यर् अनगु्रह दणेाया�जवळ असलं पािहजे. ‘यथा उिचत’ु म्हणजे 

त्याचा अिधकार पाह�न ज्या पद्धतीने करावयास पािहजे त्याच पद्धतीने. ‘िनजभावें’ म्हणजे त्याचा जो स्वतःचा 

भाव आहे, तो भाव ओळखून तो कुठेशी उभा आहे, त्याच्यात कोणत्या गणुाचे आिधक्य आहे, स�व आहे क� 

रज आहे क� तम आहे, �ा सगळ्याचा िवचार क�न िशष्याचं प्रबोधन उ�म होईल अशाच उिचत पद्धतीने 

अनगु्रह दतेा आला पािहजे. इतक्या तीन गो�ी ज्याच्यापाशी आहेत तो अनगु्रह दणे्यासाठी खरा समथर् आहे. 

आता पढुचा मदु्दा आहे, अनगु्रह घ्यायचा कोणी? अनगु्रह घ्यायला अडचण कोणालाही नाही. ज्याला इच्छा 

झालेली आहे क� आपण अनगु्रह घ्यावा त्याने अनगु्रह घ्यावा. कारण त�व��्या अनगु्रह दणेायार्◌ेचा ‘मो�’ हाच 

अिंतम हेतू असतो. पण स्वीकारणाया�नच्यामध्ये तरतम भाव असतो. हा तरतम भाव अिधकाराच्या ��ीने 

असतो. म्हणून तकुोबारायांचे एक म्हणणे आहे – ‘अिधकार तैसा क�ं उपदशे| साहे ओझें त्यास तेंिच द्यावे॥ 

जसा अिधकार असेल तसा उपदशे क�. ज्याला डोक्यावर उपदशेाचे, साधनेचे जेवढे ओझे सहन होईल, 

तेवढेच ओझे त्याला दऊे. जास्त दणेार नाही िकंवा कमी दणेार नाही. म्हणजे ज्याला ‘अडंर यिुटलायझेशन’ 

म्हणतात तसंही नको आिण ‘ओव्हर बडर्न्ड’ म्हणतात, तसंही नको. असं दोन्ही प्रकारचं तारतम्य ठेवून अनगु्रह 



िदला जातो. म्हणून ‘िशष्यप्रबोधनी समथुर् | यथोिचत ुिनजभावें’ हा नाथांचा शब्दप्रयोग नीट समजून घेण्याची 

आवश्यकता आहे. अनगु्रहाची इच्छा अनेक कारणांनी होऊ शकते. कुठल्याही कारणाने झाली तरी ती 

चांगलीच समजली पािहजे. आयषु्याचं एक चांगलं नवीन दालन उघडण्याचा तो संकेत आहे असं मानलं 

पािहजे. जर तो नंतर िटकला तर पषु्कळ भव्य िन िदव्य गो�ी त्याच्यामध्ये दडलेल्या िदसतील. नवीन दालन 

उघडण्याची ती इच्छा आहे हेही पषु्कळ बर ंआहे. 

अनगु्रह मागण्याची कोणकोणती कारण ंअसू शकतात? कोणीतरी अनगु्रह घेतलेला आहे असं कळतं. त्यांनी 

घेतला मग आपणही घेऊ या. इतक्या सहजपणातून कधी कधी अनगु्रह घेतला जातो. कधी असं होतं क� काही 

साधना केली जाते. जमेल तशी, जमेल तेव्हा, जमली तर! पूवर् सकृुताने व प्रयत्नाने साधनात सातत्य रािहले 

तर काही एक उंची गाठली जाते. साधनाच्या िविश� उंचीवर गेल्यावर त्याच्या असं ल�ात येतं क� मी उंचीवर 

गेलोय खरा, पण अजून समाधान ज्याला म्हणतात, ते काही मला प्रा� झालेलं नाही. हे समाधान जर िमळायचं 

असेल तर मला असं कोणतं एक त�व िमळालं पािहजे क� जे िविश� व्य��च्या �पाने साकार झालंय? मी 

त�वाच्या भाषेत बोलतो आहे. व्य��च्या भाषेत नाही. ‘सद्ग�ु’ हे असं त�व आहे. ‘ब्र�वेद ब्र�ैव भवित|’ असं 

उपिनषदात सांिगतलं आहे. याचा अथर् असा क� जो ब्र� जाणणारा असतो, तो ब्र��पच असतो. तो आिण 

ब्र� यांच्यात यित्कंिचतही फरक नसतो. म्हणून म्हटले आहे, ‘ब्र�वेद ब्र�ैव भवित|’. मुंडक उपिनषदाचं सांगण ं

आहे क� असा कुणीतरी ममु�ूुला भेटेल आिण ज्या �णी तो भेटेल, तेव्हा अनगु्रह होईल आिण त्या �णी ममु�ूु 

कृताथर् होईल. असे सद्ग�ु जेव्हा भेटतील तेव्हा अनगु्रह घेतला पािहजे अशी पद्धत आहे. अशी परपंरा आहे. 

अशा तह�रने अनेकांनी घेतला म्हणून आपणही घेऊ या अशा सामान्य स्तरापासून तर ममु�ूु, उपासक अशा 

अत्यतं उच्च स्तरापय�त अनगु्रह मागणारी मंडळी असतात. दणेायार्◌ूच्या ��ीने जे परपंरनेे मागून आलेलं 

आहे, तेच त्याला पढेु द्यायचंय, दऊेन मोकळं व्हायचंय. पण खर ंतर मोकळं व्हायचं नाहीये. जर हाताशी धरलं 

असेल तर मोकळं व्हायचं नाहीये. पण दणेाराने धरल्यानंतर त्याच्या हाताशीच राहण ंइत्यादी पषु्कळ गो�ी 

घेणायार्मच्या िठकाणी हव्या असतात. अनगु्रह घेणार ेघेतात, त्याला काही तोटा नाही. पण एकदा तो घेतला क� 



हाताशी रािहलं पािहजे ना! लहान मलंु असतील तर ठीक आहे. हाताशी धरता येतात, एखाद ेवेळेस दोन धपाटे 

दतेाही येतात. पण हे अनगु्रह घेणार ेफार मोठे झालेले असतात. हाताशी धरणार ेधरतात पण हेच हाताशी राहत 

नाहीत. मग मोठी पंचाईत होऊन जाते. दासबोधातील िशष्यल�ण ंया ��ीने मदु्दाम वाचावी. ‘िशष्यल�णनाम’ 

असा एक फार मोठा िन सुदंर समास आहे. त्याचा अभ्यास करावा. अभ्यास केल्यानंतर आपल्यालाच 

आपल्याबद्दल असं वाटतं क� ‘िकतने पानीमें ह ैपहेचान गये’ आपण िकती पाण्यात उभे आहोत हे आपलं 

आपल्याला कळतं ती िशष्यल�ण ंवाचल्यानंतर. आपली जबाबदारी काय आहे ती आपली आपल्याला कळते. 

आपली जबाबदारी कळल्यानंतर एका िविश� उंचीवर आपल्याला जाता येतं. ितथेही अनगु्रह तोच असतो. 

साधन तेच असतं. त�व�ानही तेच असतं पण त्या अनगु्रहाचं जे साधन आहे, त्या अनगु्रहाची जी प्रिक्रया आहे, 

त्या अनगु्रहाचं जे त�व�ान आहे ते सगळंच्या सगळं त�व�ान त्या उंचीवर गेल्यानंतर फळाला येतं. त्या 

उंचीवर जाईपय�त सगळं जरी तेच असलं तरी त्या िविश� उंचीवर गेल्यािशवाय यातलं काहीही फळाला येत 

नाही. एवढा फरक िशष्याचा अिधकार अिधक वाढण्यापूव�ची साधना व तो वाढल्यानंतरची साधना यांच्यात 

आहे. 

आतापयर्न्त आपण थोडक्यात िवचार केला क� अनगु्रह दणेारा कसा असला पािहजे, अनगु्रह घेणारा कसा 

असला पािहजे आिण अनगु्रहाचे स्व�प काय असतं. सवर्साधारण कल्पना असते क� अनगु्रह म्हणजे 

मस्तकावर हात ठेवण.ं खर ंआहे. मस्तकावर हात ठेवण ंहा भाग अनगु्रहामध्ये िनि�तपणाने आहे. पण तेवढा तो 

एकच भाग नाही. त्या िशवायही आणखी अनेक प्रकार आहेत. उदा. अगंठा दाबण ंनावाचा एक प्रकार असतो. 

बारा-तेरा प्रकारचे अनगु्रह असू शकतात. त्यांचं वणर्न मी करत बसत नाही. जसा संप्रदाय चालत आलेला 

असेल, त्या संप्रदायाची अनगु्रहाची जी रीत असेल, त्या रीतीप्रमाणे तो अनगु्रह िदला जातो. प्रत्येक संप्रदायाची 

अनगु्रह करण्याची पद्धत वेगळी असते. त्यात शे्र� किन� असं काही नसतं. म्हणून हे चांगलं, ते वाईट, हे 

बरोबर, ते चूक अशा पद्धतीचा िवचार करायचा नसतो. नाहीतर आमच्या समजतुी असतात क� िविश� िक्रया 

केली तरच अनगु्रह झाला, नाहीतर झाला नाही. आपल्याला वाटतं क� जर आपल्या अनगु्रहाच्या वेळी तसं 



झालं नसेल तर त्या संप्रदायाचा अनगु्रह आपल्याला िमळालाच नाही. असं उगीचच वाटत राहतं आिण मग 

अनगु्रहाचा व्हावा तसा फायदा होत नाही. 

सरुवातीला एक िवचार मांडला होता क� शि�संक्रमण नावाची एक गो� अनगु्रहात असते. त्या शि�संक्रमणाचा 

अनेकांना अनभुव येतो. काहींना मात्र काहीच अनभुव येत नाही. दणेारा एकच असतो, तो दतेाना कुणालाही 

काही कमी िकंवा जास्त दते नसतो. अमकु असा आहे म्हणून त्याला बेताने द्याव,ं अमकु एक तसा आहे म्हणून 

त्याला सामदुाियक अनगु्रह द्यावा, एखादा जरा खाजगी असावा; हे तो अनगु्रह दणेारा मनातच आणत नाही. पण 

असेही अनगु्रह दणेार ेकोणी कोणी आहेतच! उदा. पाच �पयांचा अनगु्रह. सामिुहक स्व�पात सगळ्याच 

लोकांना एकाच �णात पाच �पयांचा अनगु्रह ते दतेात. तसेच कुणाला ग�ु स्व�पात अनगु्रह पािहजे असेल, 

एकट्याला गपुचपु हवा असेल असा प्रकार चालतो. अशा पद्धतीच्या अनगु्रहाच्या कल्पना पाहण्यात आल्या 

आहेत. त्या िवकृत कल्पना आहेत. दणेारा तर तोच आहे, जे द्यायचं ते तो जर जसंच्या तसंच दते असतो तर 

असा फरक करण्याचं काहीच कारण नाही. फरक जो असतो, तो घेणायार् च्या �मतेमध्ये असतो. हे जर ल�ात 

घेतलं तर ठीक. नाही ल�ात घेतलं तर ज्या अथ� अन्य कुणाला तरी ‘असा असा’ अनभुव आला आिण मला 

मात्र तसा आला नाही, त्या अथ� येथे भेदभाव झालेला िदसतो, असा िवकल्प अनगु्रह घेणायार्लच्या मनात 

िनमार्ण होतो. रामकृष्ण परमहसंांच्या फार सुंदर कथा आहेत. काही िशष्यांनी त्यांच्यावर असाच आरोप केला 

होता क� तमु्ही माणसं बघून अनगु्रह दतेा. माणसात काय बघून ते अनगु्रह दते असतील ते िशष्यांनीच ठरवलं. 

श्रीमंत आहे, िवद्वान आहे, विशल्यातला आहे इत्यादी इत्यादी. इथेही पहा, व्यवहारातल्या सवर् सवयी घेऊनच 

िशष्य परमाथार्च्या �ेत्रात उतरले आहेत. म्हणून मूळ जे नेमकं करायला पािहजे ते राहतं बाजूला आिण या 

�ेत्रात जे अिजबात क� नये तेच आपण ध�न बसतो. त्यालाच ध�न आपण काही उलट सलुट अनकूुल 

प्रितकूल िवचार करत राहतो. मग मोठी पंचाईत होऊन जाते. रामकृष्ण परमहसंांवर असा काही आरोप केला 

गेला. त्यांनी एक िदवशी असं ठरवलं क� �ा लोकांची कटकट कायमची बंद क� या. असेच शे-पाचशे लोक 

जमले होते. त्या प्रत्येकाच्या मस्तकावर परमहसंांनी हात ठेवला. प्रत्येकाच्या िठकाणी श�� संक्रिमत केली. ती 



केल्यानंतर जे तयारीचे होते, ते शांत झाले, स्तब्ध झाले, त्यांची समाधी लागली आिण जे तयार नव्हते, ते 

नाचायला लागले, वेड्यासारखे हातवार ेकरायला लागले, ओरडायला लागले, बडबडायला लागले. त्यांना ते 

शि�संक्रमण सहन झालं नाही. इतका सगळा प्रकार झाल्यानंतर त्यांच्या ल�ात आलं क� आपण जो आरोप 

केला होता, तो काही ठीक नव्हता. आपला आरोप बरोबर नाही. आपलीच �मता कुठे तरी कमी पडते. 

दणेाया�◌ीनी द्यायचं तेच सवा�ना िदलेलं आहे. रामकृष्ण परमहंस हे फार मोठ्ठ, महान् नाव आहे. त्यांना 

भावसम्राट म्हणतात. सगळेच्या सगळे भाव एका िठकाणी एकवटलेलं असं ते स्व�प आहे. त्यांची ही कथा मी 

मदु्दाम सांिगतली. कथेव�न ध्यानात यावं क� अनगु्रह दणेारा जो आहे, तो सवा�ना तेच दते असतो. पण अनगु्रह 

घेणारांमध्ये व्यि�परत्वे कमीजास्त अिधकार असतो. त्यामळेु अनगु्रह दतेांना भेदभाव झाला असं न समजता, 

आपल्यातच काही कमी जास्त आहे असं जर वेळीच ध्यानात आलं तर आपला अिधकार वाढवण्याची इच्छा 

िनमार्ण होते. मग आपण आपला अिधकार वाढवू शकतो. अिधकार प्रत्येकाला वाढवता येतो. �ा संदभार्मध्ये 

अनेक अनभुव येतात. कंुडिलनी जागतृ होऊ शकते. कंुडिलनी जागतृ झाली क� पोटात, कंबरते कळ 

येण्यापासून तर ओक्साबोक्शी रडेपय�त सवर् तह�कचे अनभुव असतात. काही िठकाणी यातली एकही गो� न 

होता अनगु्रिहत साधक अितशय शांतपणे बसून असतो. ितसरीही गो� होऊ शकते. त्याला काहीच होत नाही. 

तो शांतही होत नाही, रडत ओरडतही नाही. �ाचं कारण असं आहे क� काहीतरी होण्यासारखं ितथे काही 

नसतंच. शि�संक्रमण प्रकारानंतर दोघे िदसायला सारखेच िदसतात. परमाथार्त एक मोठी मजा आहे. ज्याला 

खरोखर त्या अनगु्रहाचा उपयोग झालेला आहे तो आिण ज्याच्यावर काहीच प�रणाम झालेला नाही तो, असे 

दोघेही िदसायला एकदम सारखे िदसतात, असायला मात्र फार वेगळे असतात. तकुाराम महाराज म्हणतात – 

एक तटस्थ मानसीं| एक सहजिच आळसी| 

दोन्ही िदसती सारखीं| वमर् जाणे तो पारखी॥ त.ु गा. १६७ 

‘एक तटस्थ मानसी’- एकाची अन्तःकरणव�ृी आत्माकार झालेली आहे म्हणून तो आतमध्ये स्तब्ध, शांत 

झालेला आहे. ‘एक सहजिच आळशी’ – एक नसुता आळसाने ससु्तावलेला आहे म्हणून शांत आहे. ‘दोन्ही 



िदसती सारखी’ बाहेरच्या लोकांना िदसायला दोन्हींचा बिहरगंच िदसतो. हा ही शांत आहे आिण तो ही शांत 

आहे. ‘दोन्ही िदसती सारखी| वमर् जाणे तो पारखी॥ �ा दोन्हीतले अतंर जो जाणतो, �ा दोन्हीतला फरक 

ज्याच्या ल�ात येतो, तो चांगला पारखी असतो. गाजरपारखी असून चालत नाही. आता एवढं ल�ात आलं 

म्हणजे आपल्याला अनगु्रह म्हणजे काय ते कळेल. �ाला श��चं संक्रमण असं म्हणतात आिण हे संक्रमण 

मागून पढेु चालत आलेलं असतं, पूवार्पार चालत आलेलं असतं. या परपंरलेाच ‘संप्रदाय’ असं म्हणतात. या 

संप्रदायातून जे मागून पढेु चालत आलेलं आहे ते जसंच्या तसं, त्या संप्रदायाच्या पद्धतीनसुार, त्या 

संप्रदायाच्या सरणीनसुार पढुच्याला संक्रिमत केलं जातं आिण ह ेजे संक्रिमत करण ंत्याला अनगु्रह म्हणतात. 

आता श��चं संक्रमण करण्याचा जो काळ असतो – अधार् िमिनट, एक िमिनट जो काय असेल तो, त्याचा लाभ 

काय आहे? त्याने प्रत्य� काय घडतं? तर एक गो� घडते. शा�ात असंभावना नावाचा दोष सांिगतलेला आहे. 

साधकाच्या िठकाणचा तो असंभावना दोष नाहीसा होऊन जातो. असंभावना म्हणजे काय? ‘आत्मा नावाची 

एक वस्तू आहे’ असं आपण श्रद्धनेे मानतो. पण काहींचं म्हणण ंअसतं क� आत्मा नावाची वस्तूच नाही आिण 

असलीच तर तो आत्मा मी असण ंशक्य नाही. �ाला ‘असंभावना’ असं म्हणतात. हा शब्द आपल्याला जरा 

नवीन वाटेल. जरा िकचकट वाटेल, तरी सदु्धा असे शब्द थोडेसे रोजच्या बोली भाषेमध्ये बदलून घेतले तर ते 

फार सोपे होऊन जातात. ‘संभवत नाही’ अशी िनत्याची बोलण्याची भाषा आहे. जे संभवत नाही, ते असंभव. 

त्याव�न शब्द झाला असंभावना. असंभावना दोष �ाचा अथर् आत्मा नावाचं त�व असण ंशक्य नाही आिण 

असलं तरी ते मी असण ंशक्य नाही. असं वाटण ंत्यालाच ‘असंभावना दोष ’ म्हणतात. अनगु्रहाने जो अनभुव 

येतो, त्या अनभुवकाळी िशष्य जर तयारीचा असेल आिण ग�ु जर खरचं अनगु्रह दणे्याच्या योग्यतेचा असेल 

(या दोन्ही गो�ींचं फार मह�व आहे) तर त्या अनगु्रह घेणायार् िशष्याला त्यावेळेला अधार् िमिनट-एक िमिनट 

काही एक िवल�ण आनंद िमळतो. िवल�ण अनभुव येतो. तो िवल�ण अनभुव आिण िवल�ण आनंद यामळेु 

त्याची खात्री पटते क� आपण जे समजतो क� आत्मा नावाचं त�व नाहीच, ते आपल्या समजतुीच्या पिलकडचं 

काहीतरी आहे, आपल्याला आत्मा कळत नाही, हा आपला समज चकु�चा आहे. आपण जे समजू शकतो, 



जाणू शकतो, त्या समजतुीच्या पलीकडे, त्या जाणण्याच्या आणखी पलीकडे काहीतरी आहे. जे मला समजत 

नाही असं काहीतरी असू शकतं. आतापय�त मी जे जाणून घेतलं, जे �ान आतापय�त संपादन केलं, त्या 

�ानाच्या पलीकडे असं काहीतरी िनि�त आहे. एवढं त्याच्या ल�ात आणून दणे्याचं काम त्या अनगु्रहाने 

होऊन जातं. एकदा त्याच्या ल�ात आलं क� अशी िस्थती असू शकते, अशी अवस्था असू शकते, असा 

आनंद असू शकतो क� नंतर त्याच्या अन्तःकरणात फार मोठी श्रद्धा िनमार्ण होते. या प्रिक्रयेत श्रद्धचेी दोन 

िठकाणे आहेत – १. ज्याने अनगु्रह िदला त्याच्यावर श्रद्धा आिण २. ज्याच्यासाठी अनगु्रह िदला, ते जे त�व 

आहे, त्या त�वावरची श्रद्धा. िवशेष मह�वाची श्रद्धा कोणती असेल तर ती त्या त�वावरची श्रद्धा होय. ज्यांनी 

त्या त�वाचा �णभर अनभुव आणून िदला, त्यांच्यावरच्या श्रद्धपेे�ा, ज्याचा अनभुव आणून िदला, त्या 

त�वावरची श्रद्धा अत्यतं मोलाची आहे कारण ती आयषु्यभर साथ दणेारी आहे. सिच्चदानंद�प आत्मा एक 

त�व आहे. ते आपल्या आवाक्याबाहेर आहे, आपल्या समजतुीच्या पलीकडचं आहे, आपण ज्याची आजपय�त 

कल्पनाही क� शकलो नाही िकंवा क� शकणार नाही असं आपल्याला वाटलं होतं, असं काहीतरी एक त�व 

िनि�शत आहे. ही पिहली श्रद्धा तयार होते आिण ह ेत�व अनभुवाला आणून िदल्यानंतर सहजच ज्याने 

अनभुव आणून िदला, त्याच्या िठकाणी श्रद्धा जडते. ही दसुरी श्रद्धा. �ा दोन श्रद्धात मला तरतम िवचारलं तर 

त्या त�वािवषयीची श्रद्धा ही, ज्यांनी अनभुव िदला त्यांच्यापे�ा जास्त मह�वाची आहे असं मी सांगेन. कारण 

अनभुव दणेारा राहील अगर न राहील, तो दहेाने असेल अगर नसेलही पण आत्मा अखंडत्वाने सदू्रप आहे. तो 

नाही असं होऊच शकत नाही. मग यात जास्त उपयोगी पडणारी श्रद्धा कोणती आहे? खरचं तो जो अनभुव 

िदला गेला होता, तो अनभुव आपल्याला शेवटपय�त साथ दणेारा आहे. त्या अनभुवाचं बोट ध�न, तो अनभुव 

कसा वाढेल, त्या अनभुवाला प�रपक्वता कशी येईल, त्या अनभुवाला सातत्य कसं येईल, हा जो प्रयत्न आहे, 

हा जो अभ्यास आहे, त्याला खया� अथार्ने साधना असं म्हणतात. म्हणून अनगु्रहातून स्वतःच्या जबाबदारीची 

जागतृी ही एक गो� िनमार्ण झाली पािहजे. �िणक का होईना, ज्या अवस्थेचा अनभुव आलेला आहे त्या 

अवस्थेचा कालावधी लांबवता येईल, वाढवता येईल, ितचा दजार् उंचावता येईल अशा तह� चं सातत्याने साधन 



करणं, ही ज्याने अनगु्रह घेतलेला आहे, त्याची जबाबदारी असते. अनगु्रहाद्वार ेश�� संक्रिमत करण ंआिण 

शि�संक्रमणाद्वार ेज्या वस्तूची आपण कल्पना क� शकत नाही, ितचा �णभर का होईना, अनभुव आणून दणे ं

हा एवढाच अनगु्रहाचा भाग सवार्त जास्त मह�वाचा आहे असं आपण समजतो. एका अथार्ने ते खर ंआहे. खर ं

या अथार्ने क� त्याचा अनभुव आला क� आपण मग त्याची कास सोडत नाही. त्याचा पाठलाग सोडत नाही. 

पण मी जे आताच म्हणालो क� त्या अनभुवाची उंची कशी वाढवता येईल, त्या अनभुवाचं सातत्य ज्याला 

म्हणतात, ते कसं वाढवता येईल, �ासाठी आणखी काही गो�ी सांगाव्या लागतात आिण त्याला म्हणतात 

एखाद्या प्रिक्रयेतून िनमार्ण झालेलं साधन. एखादी प्रिक्रया सांगायची, त्या प्रिक्रयेतून साधन सांगायचं, हा एक 

भाग. दसुरा भाग आहे नामसाधना आिण ितसरा भाग आहे त�व�ान. ध्यान, नाम आिण �ान या ितन्ही िमळून 

अनगु्रह नावाची गो� पूणर् होते. हे सवर् एकमेकांना अितशय पूरक आहेत. �ा ितन्ही गो�ी िमळून अनगु्रह नावाची 

गो� िसद्ध होते. या सवर् गो�ी एकमेकींना कशा काय पूरक आहेत त्याचा थोडा िवचार क� या. 

श्रीग�ु एक नाम सांगतात. उदा. ‘श्रीराम जयराम जयजयराम|’ आता नाम सांिगतल्यानंतर रामाचं स्व�प काय 

आहे हे जर मला समजून घ्यायचं असेल, तर मला त�व�ानाची कास धरल्यािशवाय, त�व�ानाचा अभ्यास 

केल्यािशवाय गत्यतंर नाही. रामाचं खर ंस्व�प समजल्यािशवाय ‘श्रीराम जयराम जयजयराम’ हा 

नामसाधनेला एक उंची मी दऊे शकणार नाही. ती उंची िदल्यािशवाय नामसाधनेचं �पांतर ध्यानामध्ये होणार 

नाही. ही फार मह�वाची गो� आहे. नामसाधनेला ध्यानाचा दजार् आला पािहजे. नामसाधना ध्यानाच्या उंचीवर 

गेली पािहजे. अनेकवेळा असं होतं क� खाता-िपता, उठता-बसता नाम घ्या असं सांिगतलं जातं. दासबोधातही 

सांिगतलं आहे क� नाम केव्हाही घ्याव.ं आप�ीकाळी घ्याव,ं िवप�ीकाळी घ्यावं, सखुी असतांना घ्याव,ं दःुखी 

असतांना घ्याव,ं पराभवात असतांना घ्यावं, जयामध्ये घ्यावं वगैर.े अशी भली मोठी यादी समथा�नी िलह�न 

ठेवली आहे हे फार चांगलं आहे. त्याची आवश्यकता आहे पण तेवढ्याने भागतं हा िवचार मात्र बरोबर नाही. 

आपलं साधन एका मोठ्या उंचीवर घेऊन जाण्याची आवश्यकता आहे. त्या नामसाधनेला ध्यानाचा दजार् 

यायला पािहजे. ध्यानाचा दजार् द्यायचा असेल तर ‘राम’ काय आहे हे समजून घेतलं पािहजे. रामाचा व माझा 



संबंध काय आहे हेही समजून घेतलं पािहजे. क�णा�कांमध्ये एक फार छान िवचार समथा�नी मांडलेला आहे. 

समथर् क�णा�कात रामाला म्हणतात, ‘तिुझया िवयोगे जीिवत्व आले’ क�णा�कं रोज म्हटली, बारा बारा वषर् 

िनयमाने म्हटली पण ‘तिुझया िवयोगे जीिवत्व आले’ हे समथा�चं म्हणण ंजर मला समजलं नाही तर मला 

क�णा�काचा उपयोग िकतीसा झाला हा एक प्र�ए आहे. म्हणून आपण जे काही करतो, जे बोलतो, जे आपण 

वाचतो, त्याच्यामागे िवचार काय आहे, त्याच्यामागे त�व�ान काय आहे, िवचाराची बैठक कोणती आहे �ा 

सगळ्या गो�ी समजून घ्यायची अत्यतं आवश्यकता असते. त्यासाठी कोणाची तरी कास धरावी लागते. 

कोणाचा तरी हात ध�न चालावं लागतं. हे हात ध�न चालण ंआिण त्याने हाताशी ध�न चालवण ं�ाला 

अनगु्र्रह म्हणतात. अनगु्रहाचं हे स्व�प ल�ात घेतलं तर ज्याला एक िविश� उंची गाठायची आहे तो 

अनगु्रहाचा टप्पा टाळून पढेु जाऊच शकत नाही. 

आपण असा िवचार करत होतो क� नाम, ध्यान आिण �ान या तीन गो�ी एकमेकींना अितशय पूरक आहेत. 

नामसाधनेला त�व�ान पूरक आहे. ‘तिुझया िवयोगे जीिवत्व आले’ असं समथर् रामाला म्हणतात. रामाच्या 

िवयोगाने मला जीवदशा प्रा� झाली असं जेव्हा समथर् म्हणतात तेव्हा कोणत्या रामाचा िवयोग अिभपे्रत 

असतो? दाशरथी रामाच्या िवयोगाने जीिवत्व प्रा� झाले का? रामासंबंधी समथर् जेव्हा जेव्हा बोलतात, तेव्हा 

प्रत्येक िठकाणी त्यांना रामाचं कोणतं स्व�प अिभपे्रत असतं ते समजण ंही फार मह�वाची गो� आहे. समथा�ची 

एक गाथा आहे. त्या गाथेमध्ये सुंदर िवचार आहे- ‘एक राम आहे खरा| ितकडे ग�ुपरपंरा|’ ‘एक राम आहे खरा’ 

�ाचा अथर् काय होतो? ज्याअथ� एक राम खरा आहे त्याअथ� दसुरा राम कसा असेल? पण असं म्हणायची 

सदु्धा पंचाईत. पण आता समथा�च्याच गाथेमध्ये हा अभंग आहे म्हणून बोललं पािहजे. एक जो राम खरा आहे, 

त्या खयार् रामाकडे माझी ग�ुपरपंरा आहे. तो खरा राम माझा श्रीग�ु आहे. आता ज्याअथ� खरा राम आहे त्या 

अथ� खया�चा प्रितद्वदं्वी असलाच पािहजे. यापैक� कोणाच्या िवयोगाने जीिवत्व आले असा प्र� िनमार्ण झाला. 

त्याचं उ�र आहे- ‘मी वास्तिवक आत्म�प असतांना आत्म्याचा िवयोग जेव्हा मला झाला, तेव्हा मी स्वतःला 

जीव आहे असं समजायला लागतो. �ाचाच अथर् असा क� त्या आत्मारामाचा मला िवयोग झाला. म्हणजे ‘मी 



आत्माराम आहे’ हे माझ्या ल�ात रािहलं नाही, हे भान मला रािहलं नाही. ‘मी आत्मा आहे, मी आत्माराम 

आहे’ हे जे �ान असायला पािहजे ते �ान मला झालं नाही. त्यामळेु ‘मी जीव आहे’ हे अ�ान मी पकडून 

बसलो. �ा अ�ानातून बाजूला होण्यासाठी समथर् आतर्तेने म्हणतात -‘तजुवीण रामा मज कंठवेना’ 

हा जो राम आहे तो राम कोणता? कारण बरचे राम झाले. दोन चार राम एकदम आपल्यासमोर आल्यानंतर 

त�व�ानाची कास धरल्यािशवाय कोणत्या रामाची कोणत्या िठकाणी काय पद्धतीने त्यांनी मांडणी केलेली आहे 

ते आपल्याला समजणार नाही. कोदडंधारी राम हा सगणु साकार राम आहे. समथा�नी ‘प्रभाते मनीं राम िचंतीत 

जावा’ या शब्दात कोदडंधारी रामाचं, सगणु-साकार रामाचं िचंतन सांिगतलं. रामाच्या आ�ेत वागावं असं 

जेव्हा ते म्हणतात तेव्हा ई�र�प राम अपेि�त आहे. जेव्हा आपण राम�प होण्याची इच्छा करतो तेव्हा तो राम 

ब्र��प राम आहे. ज्याच्या आधाराने, ज्याच्या मदतीने आपल्याला राम�प होता येणार आहे, तो ग�ु�प राम 

आहे. कोदडंधारी राम, ई�र�प राम, श्रीग�ु�प राम आिण आत्माराम असे चार राम झाले. हे चारही राम जर 

कळायचे असतील तर वेदान्तशा�ाची िकंवा त�व�ानाची कास धरावीच लागेल. चारही रामांचं स्व�प 

कळल्यािशवाय समथर् काय सांगतात त्याचं वमर् कळणार नाही. ते वमर् कळल्यािशवाय अनगु्रहाचा अथर्ही 

कळणार नाही. 

अशा पद्धतीने नाम, ध्यान आिण �ान यांची संगती आहे. ही संगती नेमक� ल�ात येण्यासाठी त�व�ानािशवाय 

भागत नाही. म्हणून अनगु्रह दणेारा शब्द�ानात पारगंत असला पािहजे. त्याला त�व�ान नेमक्या आिण 

सं◌ु◌ंदर शब्दात समोर मांडता आलं पािहजे. ज्याचा जसा अिधकार असेल त्या अिधकारानसुार त्याला ते 

समजावून दतेा आलं पािहजे. आमच्याकडे पषु्कळ वारकरी येतात. त्यांचा अितशय सामान्य हेतू असतो. 

एखादा माणूस दा� पीत असतो. मग गल्लीतले लोक त्याला पकडून आणतात. त्याला म्हणतात, ‘चल र,े 

तलुा माळ घालू या’ त्याला माळ घालण्याचा उदे्दश एकच असतो क� त्याने दा� सोडावी. एवढ्या सामान्य 

कारणासाठी तो अनगु्रह घेतो. आता बघा, अनगु्रह कुठल्या पातळीवर आला? गल्लीतले लोक त्याला पकडून 

आणतात आिण आणल्यानंतर ‘दहा वषर् झाली हा दा� िपतोय. ते िपण्याचं सोडिवण्यासाठी �ाच्या गळ्यात 



माळ घाला’ म्हणतात. मग माळ घालावी क� नाही? कारण त्याला ब्र� नावाचा शब्दही माहीत नाही. त्याला 

काही ठाऊक नाही. तरी पण या प्र�ाचं उ�र ‘होय, घालावी’ असं आहे. खरचं अनगु्रह घेतल्यावर जर त्याची 

दा� सटुली तर ते चांगलंच आहे. पण ती खरचं सटुली तर ह!ं पण िदसतं असं क� काही लोक पनु्हा प्यायला 

स�ुवात करतात. काय माळबीळ घातलेली असते ती खुंटीला टांगून ठेऊन दतेात. जेव्हा पनु्हा लहर येईल 

तेव्हा पनु्हा घालू म्हणतात िकंवा लोकांनी पनु्हा असंच उचललं, तर पनु्हा घालू या म्हणतात. अनगु्रहाची ही 

एक पातळी आहे. अत्यतं खालच्या पातळीवरचा हा अनगु्रह आह.े अशाला अनगु्रह द्यावा क� नाही? याचं उ�र 

‘होय’ असं आहे कारण येथे पनु्हा प्र� आहे तो कतर्व्याचा. हा प्र� अनगु्रह दणेायार्◌ेच्या प्रित�ेचा नाही. मी 

मदु्दाम असं सांगतो याचं कारण आहे. ‘असल्या माणसाला आम्ही अनगु्रह दते नसतो’ असं म्हटलं तर पंचाईत 

होते. दया नावाची गो� अनगु्रह दणेारापाशी नाही असा याचा अथर् होतो. दया जर नसेल तर एक गणुच कमी 

झाला. एक गणु जरी कमी असला तरी तेथे अनगु्रह दणे्याची योग्यताच नसते. हा अगदी सरळ दोन आिण दोन 

बरोबर चार असा खडे मांडल्यासारखा स्प� िवचार आहे. 

अनगु्रहाची दसुरी पातळी या आधी सांिगतली. एखाद्याने बारा-बारा वष� फार सुंदर साधन केलं आहे. तो 

साधनचत�ुयसंपन्न आहे, अत्यतं सदाचारी आहे. त्याच्या पद्धतीने त्याने नामसाधना केलेली आहे. त्याच्या 

समजतुीप्रमाणे काही प्रमाणात ध्यानसाधना केलेली आहे, काही त�व�ान िचंतनही केलेलं आहे. हे खर ंअसतं, 

पण त्याच्या साधनेत एक जागा अशी येते क� हे सार ंकेलं खर ंपण समाधान ज्याला म्हणतात, ते काही अजून 

त्याला िमळालेलं नसतं. ही एक उंची आहे क� ज्या उंचीवर अनगु्रह िदला जातो आिण दसुरी आधी 

सांिगतलेली एक खालची उंची आहे. त्याही उंचीवर अनगु्रह िदला जातो. दोन्ही अनगु्रहात दणेायाार्च्या ��ीने 

हेतू समान आहे. घेणायार्◌ुच्या ��ीत मात्र फार मोठा फरक आहे. ही अनगु्रहाच्या संदभार्त एक त�व�ानाची 

बाजू आहे. 

अनगु्रहाच्या संदभार्त दसुरी बाजू नामसाधनेची आहे. ज्याचं नाम मी घेतो, त्या रामाचं स्व�प ल�ात 

येण्यासाठी त�व�ानाची अत्यतं आवश्यकता आहे. त्या रामाचा आिण माझा काय संबंध आहे, त्याचं माझं काय 



नातं आहे हे ल�ात येण्यासाठी सदु्धा त�व�ानाची आवश्यकता आहे. हे त�व�ान जर एकदा आतमध्ये �जलं, 

पचलं, क� त्यानंतर घेतलेलं रामाचं नाम आिण त�व�ान न समजता घेतलेलं रामाचं नाम या दोन्हीमध्ये 

जमीनअस्मानाची तफावत पडते. या बाबतीत एक ��ांत पाह� या. माझी बसण्याची एक छान खचु� आहे. मी 

हॉिस्पटलमध्ये त्या खचु�त बसतो. अितशय सुंदर खचु� आहे. िफरती आहे, मऊ आहे. एकदा मी 

हॉिस्पटलमध्ये त्या खचु�त बसलो होतो. माझ्यासमोर एक चार वषा�चा मलुगा बसला होता. मी काहीतरी 

कामािनिम� त्या खचु�व�न उठलो व वॉडर्मध्ये पेशटं तपासायला गेलो. मी आल्यावर बघतो तर तो मलुगा 

माझ्या खचु�त बसलेला होता. चार वषा�चा मलुगा. त्यानं कानात स्टेथॉस्कोप अडकवला होता. आईला जवळ 

बोलावलं होतं. ितच्या छातीला, पाठीला, डोक्याला, सगळीकडे तो लावून गभंीरपणे तपासत होता. जसं मी 

करत होतो, तसंच्या तसं तो करत होता. आता दोघांच्या करण्यामध्ये अतंर िकती? खचु� तीच आहे, 

स्टेथॉस्कोप तोच आहे. तो छातीला लावण,ं पाठीला लावण,ं सगळीकडे लावण ंजसंच्या तसंच आहे. पण 

आतमध्ये काहीही नाही. कोर ंकरकरीत आहे. स्टेथॉस्कोप म्हणजे काय माहीत नाही. त्याचे आवाज कसले 

येतात ते माहीत नाही. दखुण्याचं िनदान होणार नाही आिण पेशंट बरा होण्याची शक्यता नाही. आता बाहे�न 

िदसायला मात्र सगळं अगदी तेच आहे. लहान मलुगा म्हणून हा कौतकुाचा िवषय आहे �ात शंका नाही. सवर् 

काही अगदी तसंच आहे पण उपयोग कशाचाच नाही. कारण आत �ान नाही. आपण परमाथार्च्या नावाने ज्या 

काही कृती करतो, त्या जर अशा वरवरच्या असतील तर तो काहीसा कौतकुाचा िवषय होऊ शकेल पण चार 

वषा�च्या मलुाचं कौतकु करण ंठीक. ते वरवरचं अनकुरण आहे हे सगळ्यांना ठाऊक असतं �ानाची ितथे 

अपे�ाच नसते. पण मोठ्यांच्या बाबतीत तसं चालत नाही. म्हणून परमाथार्त जी कृती आपण करतो, त्या 

कृतीला िवचाराची, त�व�ानाची बैठक असण्याची आवश्यकता आहे. ही बैठक अिनवायर् आहे. त्यामध्ये 

सटुकेला अवकाश नाही. प्रत्य� भगवतंाचं म्हणण ंआहे क� जे मला शरण येतात, त्यांना मी बिुद्धयोग दतेो 

आिण बिुद्धयोग िदल्यानंतर ते माझ्यापय�त येऊन पोहोचतात. 

तेषां सततय�ुानां भजतां प्रीितपूवर्कम्| 



ददािम बिुद्धयोगं तं येन मामपुयािन्त ते॥ भ. गी. १०-१० 

�ाचा अथर् असा आहे क� आपण जर भगवंताची भ�� शा�शदु्ध पद्धतीने, िन�ेने, भावाने आिण पे्रमाने करत 

रािहलो तर त्याचा प�रणाम असा होतो क� आपल्याला बिुद्धयोग िमळण्याची व्यवस्था होऊन जाते. भगवंत 

बिुद्धयोग दतेो म्हणजे काही जादू करत नाही. एक नीट ल�ात ठेवायचं क� अनगु्रहामध्ये जादू नाही. उलट 

जोपय�त त्यात जादू आहे, काही िवशेष आहे, काही वेगळं आहे असं वाटतं तोपय�त त्या अनगु्रहाचा पढेु जो 

काही पाठपरुावा करायला पािहजे, तो पाठपरुावा आपण करणार नाही. जादूच मला पढेु नेईल असं वाटण ं

स्वाभािवक आहे. श्रीग�ंुनी �णमात्र जो अनभुव िदला त्या अनभुवाचं सामथ्यर् मला पढेु घेऊन जाईल. पढेु 

जाण्यासाठी माझ्यावर काहीच जबाबदारी नाही अशी एक भावना होण्याची शक्यता असते. ती होऊ नये 

म्हणून अनगु्रहासंबंधी जेवढ्या िवपरीत कल्पना असतील तेवढ्या सगळ्या काढून टाकण्याची आवश्यकता 

आहे. 

अनगु्रहाचे तीन भाग आपल्यासमोर आहेत १. �णमात्र का होईना पण प्रत्य� अनभुव दणे.ं २. एखाद ंनाम 

सांगण ं३. नामामागचं त�व�ान सांगण.ं नामसाधना सांगण,ं त�व�ान सांगण ंआिण एखाद्या प्रिक्रयेतून ध्यान 

कसं करावं ते सांगण.ं �ा ितन्ही गो�ी एकमेकांना पूरक असतात. ध्यानाला त�व�ान अितशय पूरक आहे. 

त�व�ानािशवाय ध्यान कसं कराव,ं ध्यानामध्ये कोणत्या प्रिक्रया कराव्यात हे कळणार नाही. श्रीग�ंुनी प्रिक्रया 

सांिगतल्या तरी सदु्धा त�व�ानािशवाय त्या प्रिक्रयेचा सगळा आवाका आपल्या ल�ात येणार नाही. ध्यानाची 

एक प्रिक्रया असते आिण त्या प्रिक्रयेतून ध्यानापय�त आपण अलगद पोहोचण ंफार मह�वाचं असतं. बैठक 

मारली, िविश� पद्धतीने हात ठेवले आिण ध्यान स�ु झालं असं कसं होईल? असं अिजबात शक्य नाही. जसं 

पे्रमाच्या बाबतीत असतं तसंच हे. ‘आजपासून तमुचं आमचं पे्रम स�ु’ असं होईल का? असं कधीच होण्याची 

शक्यता नाही. पे्रमाच्या बाबतीत व्य�� अगदी अलगद ितथपय�त जाऊन पोहोचते – सहवासातून एकमेकांचे 

स्वभाव जळुल्यामळेु. त्या अलगदपणामध्येही एक जादू असते. िनरपे�, िनिवर्षय आिण िवशदु्ध पे्रमाचं 

तकुाराममहाराजांनी फार छान वणर्न केलं आहे. ते म्हणतात- ‘पे्रम न ये सांगतां बोलतां दािवतां| अनभुव िच�ां 



िच� जाणे॥ (त.ुगा. २७१४) 

हा अितशय सुंदर िवचार आहे. ‘पे्रम न ये बोलतां’ – ‘माझं पे्रम आहे’ असं बोलण्याची आवश्यकता नाही. ‘न ये 

दावतां’ – ते दाखवाव ंलागत असेल तर ते खर ंपे्रम नसण्याची शक्यता जास्त. ‘पे्रम न ये बोलतां, दावतां, 

सांगतां| अनभुव िच�ां िच� जाणे’ असंच ध्यानाच्या बाबतील घडतं. धारणा मदु्दाम करावी लागते, ती ठरवून 

करावी लागते. धारणा प�रपक्व झाली, सहज झाली क� ितलाच ध्यानाचं स्व�प येतं. ध्यानाला प�रपक्वता व 

सहजता आली क� समाधी िसद्ध होते. समाधीमध्ये त�वाशी अनसंुधान साधायचं असतं. त्या त�वाशी एक�प 

व्हायचं असतं. एक�प होतांना धसमसुळेपणा चालत नाही. ध्यानाच्या अवस्थेत अितशय अलगद जाऊन 

बसावं लागतं. तसं अलगद जाऊन बसता याव ंयासाठी पनु्हा त�व�ानाची आवश्यकता आहे. नामान ंएक होतं 

क� सबंध िदवस आपण जेव्हा नामाचा उच्चार करतो तेव्हा िच�व�ृी पांगण्याचं प्रमाण कमी होऊन जातं. 

ध्यानसाधना स�ु करण्यापूव�पय�त िदवसभरात तेवीस तास माझं जीवन जसं चालत आलं आहे तसंच जर 

आताही चालत राहील तर ध्यानाचा उरलेला चोवीसावाही तास काही वेगळ्या पद्धतीने अचानक जमून जाईल 

ही गो� कदािपही होणारी नाही. सगळा प्रपंच तसाच चालू ठेवावा आिण बैठक�चा एक तास मात्र एकदम काही 

वेगळ्या पद्धतीने जावा, एकदम वेगळीच मनःिस्थती यावी, एकदम वेगळ्या पद्धतीने जादूसारखी मनोरचना 

बदलून जावी, ही गो� होण्याची शक्यता नाही. सबंध िदवसाच्या आपल्या ज्या मनोरचना आहेत, त्या सतत 

समािहत पािहजेत. पांगलेल्या नकोत. त्या न पांगण्यासाठी नामसाधनेचा उपयोग होतो. जेव्हा जेव्हा मोकळा 

वेळ असेल तेव्हा तेव्हा मनाला नामसाधनेची सवय असेल तर अन्तःकरणव�ृी समािहत राहते. ती समािहत 

असली तर ध्यानकाळी ितला फार आव�न घ्यावं लागत नाही. ध्यानकाळी अन्तःकरणव�ृी ओढून घ्यायची 

असते. समािहत व�ृी असेल तर ती आत ओढून घ्यायला फार श्रम पडत नाहीत. नामसाधनेचा आपल्याला 

�ा ��ीने उपयोग आहे. म्हणून या तीनही स्तरांच्या साधनाचा अनगु्रहामध्ये समावेश असतो. 

अनगु्रहामध्ये ध्यानाच्या प्रिक्रयेचा समावेश असतो, नामाचा समावेश असतो आिण त�व�ानाचा समावेश 

असतो. असे तीनही िमळून अनगु्रह होतो. �ा ितन्ही िमळून जे अपेि�त आहे, त्याला ‘आत्म�ान’ म्हणतात. 



‘जेिच �णीं अनगु्रह केला| तेिच �णीं मो� जाला| बंधन काही आत्मयाला बोलोंिच नये|’ �ा ओवीच्या शेवटी 

म्हटले आहे क� ‘बंधन काही आत्मयाला बोलोिच नये’. हा आत्मा बंधनात आहे असं आपल्याला जे वाटतं, 

असा जो आपल्याला भ्रम आहे, त्या भ्रमातून म�ु होण्यासाठी, तो भ्रम नाहीसा होण्यासाठी �ा तीन प्रकारच्या 

साधनांचा आपल्याला उपयोग होत असतो. �ानदवेांची एक फार सुंदर ओवी आहे- 

‘जेणें भ्रांतीपासूिन िहरतलें| ग�ुवाक्यें मन धतुलें| 

मग आत्मस्व�पीं घातलें| रोऊिनयां॥ �ाने. ५-३४ 

�ामध्ये ‘ग�ुवाक्य’ असा शब्द आलेला आहे. �ा ग�ुवाक्याचा त�व�ानाशी व ध्यानाशी संबंध आहे. ग�ुवाक्य 

म्हणजे ग�ंुच्या मखुातून आलेलं वाक्य आिण हे जे िविश� वाक्य आहे त्याला ‘महावाक्य’ म्हणतात. ग�ंुच्या 

मखुातून आलेलं वाक्य ते महावाक्य असलंच पािहजे. अन्य कुठल्याही वाक्याला ‘ग�ुवाक्य’ ही सं�ा नाही 

िकंवा ग�ुवाक्याचा दजार् नाही. श्रीग�ु पषु्कळ बोलतील, अनेक गो�ी समजावून सांगतील, अनेक बारकावे 

समजावून सांगतील, तपशील समजावून सांगतील. �ा सगळ्या गो�ी होतील पण ज्याला ग�ुवाक्य म्हणतात, 

त्या ग�ुवाक्यामध्ये महावाक्याचा समावेश असलाच पािहजे. ‘ते तू आहेस’ हे ते महावाक्य आहे. चार 

उपिनषदांमध्ये चार महावाक्ये आहेत. फ� महावाक्य म्हणजे ग�ुवाक्य एवढं जर ल�ात घेतलं तर ग�ुवाक्य 

शब्दाचा नेमका व नेटका अथर् आपल्यासमोर उभा राहतो. मी अनेक वेळा हा िवचार मांडत असतो क� 

परमाथार्मध्ये जास्तीत जास्त आवश्यकता कशाची असेल तर ती नेमकेपणाची व नेटकेपणाची, िवचारांच्या 

स्प�तेची. िवचारांची स्प�ता नसेल, तर आधीच परमाथार्मध्ये गोंधळ पषु्कळ आहेत, त्यात भर पडेल. गोंधळ 

आपणच घातलेले असतात. त्यासाठी बाहेरच्या दसुयार्ळ माणसांची काही गरज नाही. पारमािथर्क 

म्हणवणायार्ल माणसांनीच पारमािथर्क �ेत्रात भरपूर गोंधळ घातलेले आहेत. �ा गोंधळातून बाजूला होण्याचा 

एकच उपाय आहे. िवचारांची स्प�ता, नेमकेपणा आिण नेटकेपणा ठेवण.ं महावाक्य मह�वाचं आहे. ‘ते तू 

आहेस’ हे वाक्य श्रीग�ुमखुातून आलं क� त्याला ग�ुवाक्याचा दजार् प्रा� होतो. आपल्याला उपिनषदात 

महावाक्य वाचायला िमळतं, अनेकांकडून ऐकायला िमळतं पण वाचण ंिकंवा अनेकांच्या मखुातून ते ऐकण ं



आिण ग�ुमखुातून ऐकण ं�ामध्ये िनि�त खूप अतंर आहे. ते अतंर प�रणामांच्या ��ीने आहे. ग�ुमखुातून 

आलेलं महावाक्य प�रणामाच्या ��ीने अत्यतं मह�वाचं, मोलाचं आहे. व्यवहारातला एक अनभुव पहा. एक 

डॉक्टर �ग्णाला सांगतो क� तू िसगरटे ओढू नकोस. पण डॉक्टरच्या स्वतःच्याच तोंडात िसगरटे असते! आता 

िसगरटे ओढू नको असं सांिगतलं खर ंडॉक्टरनी. पेशंट आरोग्याच्या ��ीने ते मान्यही करील. पण त्याच्या 

मनात मात्र िवचार आल्यािशवाय राहणार नाही क� ‘ज्याच्या तोंडामध्ये िसगरटे आहे तोच मला सांगतोय क� तू 

िसगरटे ओढू नकोस. हे काही ठीक नाही’ याचा अथर् असा क� ‘िसगरटे ओढू नकोस’ असं सांगतांना तरी 

डॉक्टरच्या तोंडात िसगरटे नसली पािहजे. िनदान एवढं तरी पथ्य पाळण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा ते 

वाक्य प�रणामकारक होणार नाही. सांगणारा स्वतःच जर तसा वागत नसेल, त्याचे िवचार तसे नसतील तर 

त्याच्या शब्दांचा प�रणाम फार कमी होतो. म्हणून ज्याने अनभुव घेतलेला आहे, जो अनभुवसंपन्न आहे 

त्याच्या मखुातून ऐकलेला शब्द आिण जो अनभुवसंपन्न नाही, त्याचप्रमाणे ज्याचं स्वतःचं आचरण त्या 

उपदशेानसुार नाही, त्याच्या मखुातून आलेला शब्द �ामध्ये जमीनअस्मानाची तफावत असते. ही तफावत 

आपल्या ल�ात येत नाही आिण त्यामळेु ग�ुवाक्य म्हणजे नेमकं काय आिण वाक्य ग�ुमखुातूनच का आलं 

पािहजे हे आमचं आम्हाला समजत नाही. याचं कारण एकच आहे क�; अशी जी महावाक्य असतात ती 

पसु्तकात वाचूनही अनभुव येऊन जाईल, अनेक प्रवचने ऐकून त्यांची एखादी गोधडी तयार केली म्हणजे काम 

होऊन जाईल असं आपल्याला वाटत असतं. शे-दोनशे प्रवचनं ऐकली क� िठगळांची एक छान गोधडी तयार 

होते आिण ती गोधडी तयार झाल्यावर असं वाटतं क� आता आपल्याला चांगलं आकलन झालेलं आहे. 

आपल्याला िवषय चांगला समजलेला आहे. समजलेला असतो पण तो एका हद्दीपय�तच समजलेला असतो. 

समजलेला नसतो असं कोणीच म्हणणार नाही. पण त्या समजलेल्या िवचारांचं �पांतर साधनेमध्ये क�न 

प्रत्य� अनभुवापय�त पोहोचण्याची जी िकमया आहे, जी �मता आहे, ती मात्र या शे-दोनशे प्रवचनांच्या 

गोधडीमध्ये कधीच असत नाही. हे जोपय�त ल�ात येत नाही तोपय�त ग�ुवाक्य म्हणजे काय, ग�ुवाक्याचं 

मह�व काय, हे ल�ात येण ंफार कठीण आहे. म्हणून �ाने�रमहाराज म्हणतात, ‘जेणें भ्रांतीपासून िहरतलें| 



ग�ुवाक्यें मन धतुलें| मग आत्मस्व�पीं घातले| रोऊिनयां॥ 

आपण अनगु्रहाचा िवचार करतो आहोत. अनगु्रहामध्ये ग�ुवाक्याचा समावेश आहे. श्रीग�ंुनी िजथे महावाक्य 

सांिगतलं नाही, ितथे अनगु्रह िदलेलाच नाही. ज्या �णी अनगु्रह िमळतो त्या�णी श्रीग�ुमखुातून महावाक्य 

आलेलं असलं पािहजे ही एकच अट आहे. आिण ते महावाक्य आहे ‘त�वमिस|’ ‘ते तू आहेस’. �ा 

महावाक्याचा आशय फार मोठा आहे. आशय समजून घेतल्यािशवाय त्या महावाक्याचं स्व�प आपल्याला 

समजण ंकठीण आहे. महावाक्य समजावून सांगणार ेअनेक ग्रंथ आहेत. ‘पंचदशी’ या ग्रंथात ‘महावाक्यिववेक’ 

नावाचे एक स्वतंत्र प्रकरण आहे. आद्य शंकराचाया�च्या ‘उपदशेसाहस्री’ नावाच्या ग्रंथातही ‘त�वमिस’चा फार 

सुंदर आिण सिवस्तर िवचार केलेला सापडेल. या िवचारांची बैठक जर तयार असेल, तर ग�ुवाक्य म्हणजे 

काय, त्याचं महात्म्य काय ते नेमकं आपल्याला कळेल आिण त्याच्या अनरुोधाने जे साध्य आहे तेही स्प� 

होईल. आत्मा बंधनात सापडलेला आहे असं आपल्याला वाटतं, पण हे वाटणचं िमथ्या असल्याचं कळेल. 

समथा�च्या ओवीच्या शेवटच्या चरणाचे थोडे िववेचन क�. ‘बंधन काही आत्मयाला| बोलोिच नये॥ आत्मा 

नावाची वस्तू कायमची स्वतंत्र आहे, म�ु आहे. आत्मा बंधनात कधीच नव्हता आिण नाही. पण अिवदे्यमळेु, 

अ�ानामळेु, मायेच्या प्रभावामळेु आपण आत्म्याला नसलेलं बंधन त्याच्यावर लादतो. हे जे लादलेलं बंधन 

आहे, त्याला भ्रांित असं म्हणतात. 

भ्रांती म्हणजे नेमकं काय? भ्रम म्हणजे नेमकं काय? एखादा मनषु्य भ्रिम� आहे असं आपण चटकन् म्हणून 

जातो. आपण दसुयार्मला भ्रिम� म्हणतो पण परमाथार्च्या ��ीने आपण सगळेच भ्रिम� असतो, हे थोडंसं 

ल�ात घेण्याची आवश्यकता आहे. चटकन् दसुयार् ला भ्रिम� म्हणायला बर ंवाटतं पण परमाथार्च्या आिण 

संतांच्या ��ीने िवचार केला तर ते आम्हाला सगळ्यांनाच ‘भ्रिम�’ म्हणतात. मनावरील भ्रमाचा मळ धवूुन 

काढायचा आहे. ‘जेणें भ्रांतीपासून िहरतलें| ग�ुवाक्यें मन धतुलें|’ भ्रांतीच्या मळापासून सोडवलेलं मन 

आत्मस्व�पाच्या िठकाणी िस्थर होतं. ओवीचा हा अथर् जर समजून घेतला तर अनगु्रहाच्या संदभार्मध्ये 

िवचारासाठी घेतलेली समथा�ची ओवी समजायला फार मोठी मदत होईल. भ्रांती म्हणजे भ्रम. भ्रमाचे दोन 



प्रकार आहेत. ‘असतं एक आिण िदसतं भलतंच’ हा एक प्रकार. म्हणजे सवर्त्र आहे ब्र� पण िदसते जग हा तो 

भ्रम आहे. ‘वस्तू असते एका िठकाणी आिण शोध दसुयार् भलत्याच िठकाणी चालतो’ हा भ्रमाचा दसुरा प्रकार. 

म्हणजे ब्र� इथेच स्वतःच्या जवळ, स्वतःच्या आतच आहे पण त्याचा शोध बाहेर जगात घेतला जातो तेव्हा 

तो भ्रम असतो. �ानदवे म्हणतात, – 

मोटकें  ग�ुमखुें उदजैत िदसे| आिण �दयीं स्वयभंिच असें| 

प्रत्य� फावों लागे तैसें| आपैसयािच॥ �ाने. ९-४९ 

फार सुंदर िवचार या ओवीत आहे. �ाचा अथर् असा क� सबंध जगभर जे आपण शोधतो, बाहेर कुठेतरी 

शोधायला जातो, ते आत्मा नावाचं त�व बाहेर-आत, आत-बाहेर या नेहमीच्या भाषेत कुठे बसत नाही. ते 

सगळीकडे व्यापून रािहलेलं आहे. ते िजतकं आत आहे िततकंच बाहेर आहे आिण िजतकं बाहेर आहे िततकंच 

आत आहे. जसं बाहेर तसं आत, जसं आत तसं बाहेर. मदु्दाम दोन्ही बाजूनंी सांगतो आहे. कारण आपल्याला 

आत-बाहेरच्या भाषेची सवय जडली आहे. आत एक असतं आिण बाहेर एक असतं. ही आपली व्यवहारातली 

िवचाराची सवय आहे. यापूव� मी एक िवधान केलं होतं क� व्यवहारातील सवर् सवयी घेऊन जेव्हा आपण 

परमाथार्च्या �ेत्रात उतरतो तेव्हा फार मोठी पंचाईत होऊन जाते. म्हणून व्यवहारातल्या सगळ्या सवयी 

क्रमाक्रमाने बाजूला कराव्या. त्या बाजूला करता याव्यात यासाठी आमच्याकडे आश्रमांची व्यवस्था सांिगतली 

आहे. ब्र�चयार्श्रम, गहृस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम असे चार आश्रम सांिगतलेले आहेत. आमच्या 

संस्कृतीमध्ये �ा ज्या व्यवस्था आहेत, त्यांचा हेतूच हा आहे क� साधकाला मो�प्रा�ीपय�त अभ्यास करता 

यावा. वास्तिवक या परमाथर्प्रांतामध्ये आत-बाहेर काही नाही. ‘ओतप्रोतभाव’ आहे. ‘ओतप्रोतभाव’ हा फार 

चांगला शब्द आहे. ओतप्रोतभाव शब्दाचा अथर् आहे, जसं बाहेर तसं आत, िजतकं बाहेर िततकं आत. 

�ानदवेांची ओवी आहे – 

जे सवर्त्र सदा सम| तेथ िवभाग अधमो�म| 

मितवेशें संभ्रम| िवविंचती॥ �ाने. ४-७९ 



‘जे सवर्त्र सदा सम’ ते ब्र�त�व सवर्त्र आहे म्हणजे एकही जागा अशी नाही क� िजथे ते नाही. अशा या 

ब्र�त�वाला ‘िवभ’ु म्हणतात. ते सदा आहे म्हणजे कायमचं आहे. समथा�च्या शब्दात सांगायचं तर ते त�व ‘जे 

असतिच असे’ असं आहे. म्हणजे शा�ीय भाषेत ‘अनािद-िनत्य-सत्य’ असं ते त�व आहे. जे सवर्त्र आहे, सदा 

आहे, ते सवर्त्र समत्वाने आहे. कोणात कमी अगर कोणात जास्त नाही. असं जे एक ब्र�त�व आह,े त्या 

त�वाचा आपल्याला अनभुव घ्यायचा आहे. परमाथार्चे हेच ध्येय आहे. हा िवचार ल�ात घेण,ं ल�ात 

घेतल्यानंतर त्याचं साधनेत �पांतर करणं, साधनेत ‘ते मी आहे’ असं �पांतर केल्यानंतर प्रत्य� ‘ते मी आहे’ 

असा अनभुव घेण ंहे परमाथर्साधनेचं स्व�प आहे. श्रीग�ु आपल्याला महावाक्यातून नेमकं तेच समजाऊन 

सांगतात क� ‘ते तू आहेस’ म्हणजे ‘त�वमिस’ हे महावाक्य हा अनगु्रहाचा एक आवश्यक भाग आहे. 

महावाक्याचा उपयोग काय? महावाक्य काय करतं? याबाबत �ाने�र महाराज म्हणतात- 

जेणें भ्रांतीपासूिन िहरतलें| ग�ुवाक्यें मन धतुलें| 

मग आत्मस्व�पीं घातले| रोऊिनयां॥ 

मनाच्या �ोकामध्ये सदु्धा मनाचे अनेक मळ घालिवण्यासाठी समथा�नी उपदशे केला आहे. ‘मना सज्जना 

भि�पंथेिच जावे’ अशी सरुवात केली आहे आिण मग ‘हे नसू द,े ते नसू द’े अशा पद्धतीचे पषु्कळ िवचार 

मांडलेले आहेत. हेतू एकच आहे क� मन स्वच्छ व्हावं. पण कमार्च्या ��ीने, आचरणाच्या ��ीने आिण 

िवचारांच्या ��ीने जरी मन स्वच्छ झालं तरी भ्रम नावाची गो� तशीच राहते. भ्रमाचा मळ तसाच राहतो हे 

आमच्या ल�ात येत नाही. कोणीतरी ती गो� ल�ात आणून द्यावी लागते. संत, शा�वे�े, श्रीग�ु ही गो� 

ल�ात आणून दतेात. ते सांगतात क� तमुचं मन जरी स्वच्छ असलं, तमुचं आचरण जरी शदु्ध असलं, तरी 

तमुच्या मनाला आणखी एक मळ आहे जो तमु्हाला ठाऊक नाही. मळुात तो ‘मळ’ आहे हेच आम्हाला ठाऊक 

नसतं. हा अत्यतं सू�म असलेला मनोमळ कळल्यानंतर, तो घालवण्यासाठी काहीतरी वेगळे प्रयत्न करावे 

लागतात, वेगळ्या िदशेने साधन कराव ंलागतं. हे साधन ल�ात आणून दणे्याचं काम श्रीग�ु त्यांच्या 

अनगु्रहाच्या द्वार ेकरत असतात. ‘जगत् सत्यत्व भ्रांती’ नावाची एक भ्रांती आहे. जगत्सत्यत्वाची भ्रांती म्हणजे 



जग जसं िदसतं तसंच आहे आिण ते खर ंआहे असं वाटण.ं हा एक भ्रम आहे. हा भ्रम ल�ात कोण आणून 

दणेार? आम्ही मनाने, आचरणाने िकतीही शदु्ध असलो तरी त्यामळेु आमच्या मनात फार तर पापवासना येणार 

नाहीत, चकु�ची कम� आम्ही करणार नाही. �ा गो�ींपासून आम्ही दूर राह� पण जग खर ंआहे असं जे आम्हाला 

वाटतं, तो आमचा भ्रम आहे असं श्रीग�ंुनी ल�ात आणून िदल्यािशवाय आम्हाला कळत नाही. ‘जग सत्य 

आहे’ असं वाटण ंहा मळ आहे हे आमच्या ल�ातच येत नाही. म्हणून श्रीग�ु नेमकं तेच सांगतात ‘हे जग जसं 

िदसतं तसं नाही. ते खर ंनाही, ते माियक आहे’ 

लगेच पढुचा िवचार मनात येतो – माियक कशाला म्हणतात? ‘सदसिद्वल�ण अिनवर्चनीय’ म्हणजे माियक. 

जरा मोठे शब्द आहेत म्हणून समजावून घेण ंआवश्यक आहे. जे सत्ह�न िवल�ण आिण असत्ह�नही िवल�ण 

आहे त्याला म्हणतात सदसिद्वल�ण. आता िवल�ण शब्दाचा अथर् आहे ल�णाशी न जळुणार.ं व्यवहारामध्ये 

एखादा मनषु्य िवल�ण आहे असं आपण म्हणतो. म्हणजे सवर्साधारणपणे माणसाकडून आपल्या ज्या काही 

अपे�ा आहेत, तदनसुार तो वागत नाही. माणसानी असं असलं पािहजे, तसं असलं पािहजे वगैर ेआमच्या 

अपे�ेतली जी ल�ण ंआहेत, त्या अपेि�त ल�णांशी जर एखाद्या माणसाचं वागण ंजळुत नसलं तर आपण 

म्हणतो, तो माणूस िवल�ण आहे’ तसंच हे जग सत्ह�न िवल�ण आहे आिण असत्ह�नही िवल�ण आहे. म्हणून 

ते सदसिद्वल�ण आहे. असे ते अिनवर्चनीय आहे म्हणजे िमथ्या आहे. 

‘सित्वल�ण आहे’ म्हणजे काय? सत् म्हणजे सत्य. जे ित्रकालाबािधत असतं त्याला ‘सत्य’ असं म्हणतात. 

पूव� आहे, आज आहे आिण पढेु आहे असं जे ल�ण आहे, ते सत्याचं ल�ण आहे. �ा सत्याच्या ल�णात जे 

बसतं, जळुतं त्यालाच सत्य असं म्हणतात. जग पूव� नव्हतं, आज िदसतं आहे पण पढेु असणार नाही. �ाचा 

अथर् जग ित्रकालाबािधत नाही. म्हणजेच ते सित्वल�ण आहे. कोणी म्हणतात, हा िवचार मांडण्याचा का प्रयत्न 

करता? उगीच डोक्याला त्रास कशाला? आम्हाला सखुाने जगू द्या क�! पण परमाथार्चा हा सगळा िवषय 

माणसाला सखुाने जगता यावं यासाठीच आहे. परमाथर् हा जीवन आनंद�प होण्यासाठी, आनंदमय 

होण्यासाठी आहे. परमाथार्चा हा हेतूच जेव्हा ल�ात राहत नाही तेव्हा मग असे िवपरीत प्र�र िवचारले जातात. 



जग सदसिद्वल�ण आहे हे सांगण्याचा हेतू काय? जे जग िदसतं ते सत्य नाही हे जर मला कळलं तर त्या 

जगाच्या िठकाणी असलेली माझी आस�� कमी व्हायला मदत होईल. जग शब्दाची व्या�ी फार मोठी आहे. 

म्हणून प्रत्येक वेळी एवढ्या मोठ्या जगाचा िवचार करण्याची आवश्यकता नाही. प्रत्येकाचं जग हे त्याच्यापरुतं 

सीिमत असतं. माझं जग म्हणजे माझे नातेवाईक, घर, प्रपंच, व्यवसाय, िमत्र एवढ्यापरुतंच माझं जग सीिमत 

आहे. माझ्या जगात मी वावरतो. त्या जगािवषयी मला आस�� असते, ममत्व असतं. ही आस�� आिण ममत्व 

राह� नये, त्यातून मी सटुावं, मी अगदी म�ु व्हावं. �ा सगळ्याच्या आस��तून, �ा ममत्वातून मला म�ु 

व्हायचं आहे. ज्यावेळेस मी �ातून म�ु होईन त्यावेळेस; �ापूव� माझ्या मनाला आस��मळेु ज्या व्यथा होत 

होत्या, ममत्वामळेु ज्या वेदना होत होत्या, त्या व्यथा आिण वेदना अिजबात उरणार नाहीत. मग मी सखु�प 

होईन, मी आनंद�प होईन अशी व्यवस्था या िवचारांच्या मागे आहे. या त�व�ानाचा हा हेतू जर ल�ात घेतला 

तर त�व�ानाची आपण फार िचिकत्सा करणार नाही. त्याच्या िचंध्या उडवणार नाही. ते श्रद्धनेे स्वीका�. 

त�व�ान सांगण्याचा हेतू िनि�त आहे. हे जग अिनत्य आहे, िमथ्या आहे ह ेजर मला कळलं तर जगात जे जे 

माझं म्हणून मी म्हणतो त्या त्या िवषयीच्या आस��पासून आिण ममत्वातून मी म�ु होईन आिण माझा जो 

आनंद आहे, तो िटकून राहील. त्या आनंदापासून मी वंिचत राहणार नाही. अशा तह�नची व्यवस्था 

अध्यात्मशा�ाने, परमाथर्शा�ाने केलेली आहे. आपल्या सवा�ना ठाऊक आहे क� आस��मध्ये, ममत्वामध्ये 

फार दःुख आहे. कारण ज्यांच्यािवषयी आपण आस�� बाळगतो, त्यांच्या आपल्यािवषयी आिण आपल्या 

त्यांच्यािवषयी काही अपे�ा िनमार्ण होतात. या अपे�ा जेव्हा पूणर् होत नाहीत तेव्हा आपल्याला दःुख होतं. ह े

दःुख होऊ नये अशी व्यवस्था परमाथर्शा�ात आहे. म्हणून परमाथर्शा�ाचा अभ्यास करतांना साधनाची जी 

��ी आहे ती सतत सांभाळली पािहजे. अन्यथा त्या त�व�ानाला केवळ पोपटपंचीचं स्व�प येतं. सैद्धांितक 

चच�चं, सैद्धांितक िवचारांच्या दवेाणघेवाणीचं स्व�प येतं. या पलीकडे त्याच्यात काही राम उरत नाही. 

उदाहरणाथर्, ‘आम्ही गीतेचा अभ्यास केलेला नाही, दासबोधाला हात लावलेला नाही. तमु्ही मात्र दासबोधाची 

दोनशे पारायण ंकेली आहेत, गीता तमु्हाला मखुोद्गत आहे, उपिनषदांचा सांगोपांग अभ्यास तमु्ही केलेला आहे. 



तरीही तमुच्यात आिण आमच्यात काहीच फरक िदसत नाही! जसे तमु्ही तसे आम्ही. जसे आम्ही तसे तमु्ही. 

मग �ातलं सगळं न क�न आम्ही काय गमावलं आिण एवढं सगळं क�न तमु्ही काय कमावलं?’ अशा 

पद्धतीचा प्र� िवचारला गेला तर आमच्याजवळ त्याचं उ�र नसतं. �ाला कारण असं आहे क� आम्ही जे 

वाचतो, जो अभ्यास करतो, त्याचं आम्ही साधनात �पांतर केलेलं नसतं. आमच्या बोलण्यात केवळ आग्रह 

असतो. आग्रह िसद्धांताचा असतो. पूव��र प�ांचा, खंडनमंडणाचा आग्रह असतो. केवळ मोठे मोठे शब्द 

वापरण्याचा आग्रह असतो. पण �ातून िनष्प�ी काहीच होत नाही. मग अशा प्रकारचे प्र�ब जेव्हा समाजाकडून 

आम्हाला िवचारले जातात तेव्हा आमच्याजवळ त्या प्र�ांचं काहीही उ�र नसतं. केवळ त्यांचं तोंड बंद करणार ं

उ�र मात्र आम्ही दतेो. ‘आमच्यात आतून जो बदल झाला आहे तो तमु्हास समजण्याची शक्यता नाही.’ पण 

तमुच्या मते तमुच्यात जो बदल झालेला असतो तो बाहेरही िदसला पािहजे ना? त�व�ानाच्या अभ्यासाने 

तमुच्या स्वभावात, तमुच्या वतर्नात बदल होण ंअपेि�त आहे. अजुर्नाने भगवान श्रीकृष्णाला प्र� िवचारला 

आहे – 

िस्थतप्र�स्य का भाषा समािधस्थस्य केशव| 

िस्थतधीः िकं प्रभाषेत िकमासीत व्रजेत िकम्॥ भ. गी. २-५४ 

त्याने तीन प्र� िवचारलेत. जो िस्थतप्र� आहे तो कसा वागतो? कसा बोलतो? कसा चालतो? एकंदरीत काय 

क� त्याचं जीवन कशा पद्धतीचं असतं? मग भगवंतांनी उ�र िदलं आहे क� तो ‘असा असा असतो.’ �ाचा अथर् 

असा आहे क� पूव� तो असा नव्हता पण िस्थतप्र� झाल्यानंतर तो असा झाला. �ाचाच अथर् असा क� त्याच्या 

वतर्नात बदल झाला, त्याच्या स्वभावामध्ये बदल झाला, जगाकडे पाहण्याच्या त्याच्या ��ीमध्ये बदल झाला. 

एकूण तो मनषु्य अतंबार्� बदलून गेला. साधकाने असं बदलावे हीच अपे�ा आहे. ही अपे�ा जेव्हा पूणर् होत 

नाही तेव्हा मग जग असा प्र�. िवचारते व उ�र दतेाना आमची पंचाईत होऊन जाते. 

जग िमथ्या आहे असं शा� सांगतं. या सांगण्याच्या पाठीमागे काही एक सैद्धांितक िवचारसरणी मांडून ठेवलेली 

आहे. जगाला िमथ्या का म्हणायचं? ते सत्ह�न िवल�ण आहे आिण असत्ह�नही िवल�ण आहे म्हणून त्याला 



िमथ्या म्हणायचं. सत्ह�न कसं िवल�ण आहे ते आपण पािहलं. आता असत्ह�न िवल�ण आहे म्हणजे काय ते 

पाह� या. 

असत् म्हणजे काय? जे मळुात नाहीच त्याला ‘असत्’ म्हणतात. असत्य म्हणजे खोटे अशा अथार्ने आपण 

व्यवहारात हा शब्द वापरतो. पण परमाथार्मध्ये त्याचा अथर् वेगळा आहे. असत् म्हणजे जे मळुात नाहीच, जे 

कधीच कोणाला िदसत नाही, ज्याला अिस्तत्वच नसतं, त्याला असत् म्हणतात. असत् शब्द 

समजावण्यासाठी दोन-तीन उदाहरणे नेहमी िदली जातात. एक ‘खपषु्प’ नावाचं उदाहरण आहे. ‘खपषु्प’ 

म्हणजे आकाशाला लागलेलं फूल. हे फूल आजपय�त कोणीही पािहलेलं नाही. दसुर ंउदाहरण शशशृगंाचं 

म्हणजे सशाच्या िशंगाचे िदले जाते. सशाचे िशंग आजपय�त कोणीही पािहलेले नाही कारण ते अिस्तत्वातच 

नाही. म्हणून ते असत् आहे. ितसर ंउदाहरण दतेात ते वंध्यापतु्राचं. एखादी �ी वंध्या आहे, मग ितचा पतु्र 

असेलच कसा? म्हणून वंध्यापतु्र असत् आहे. ितन्ही उदाहरण ंपरमाथर्शा�ामध्ये वारवंार येतात. या 

उदाहरणांव�न जग कसं असत् िवल�ण आहे ते समजून घेता येतं. जगाला असत् म्हणावं तरी पंचाईत होते 

कारण ते डोळ्याना प्रत्य� िदसते. म्हणून ते असत्च्या ल�णांशी जळुत नाही. याप्रमाणे जग सत्च्या ल�णांशी 

जळुत नाही म्हणून सित्वल�ण आिण असत्च्या ल�णांशीही जळुत नाही म्हणून असित्वल�ण म्हणजेच िमथ्या 

म्हणजेच अिनवर्चनीय आहे. अशा िमथ्या जगासंबंधी माझ्या मनात आस�� असू नये, ममत्व असू नये या 

उदे्दशाने िवचारांची ही मांडणी आहे. या दोन गो�ी जर जीवनातून िनघून गेल्या तर माणूस िवर� होतो. याबाबत 

श्रीसंत �ानदवे म्हणतात – 

आिण मी माझें ऐसी आठवण| िवसरलें जयाचें अन्तःकरण| 

पाथार् तो संन्यासी जाण| िनरतंर॥ �ाने. ५-२० 

या ओवीत �ाने�रमहाराजांनी संन्यासाची व्याख्याच केलेली आहे. ते आम्हाला संन्यासदी�ा घ्यायला सांगत 

नाहीत. ते सांगतात क� ‘मी आिण माझं’ अशी आठवण दखेील ठेऊ नका. ही आठवण ज्या �णी जाईल त्या 

�णी तमु्ही संन्यस्तच आहात, िनरतंर संन्यासीच आहात. �ाने�रमहाराजांनी आपल्याला एवढं सांगून 



ठेवल्यानंतर आता आणखी दसुर ंकाय सांगायचं िशल्लक रािहलं? 

‘मी आिण माझं’ �ा दोनमध्ये जी आस�� आहे, ममत्व आह,े त्यातून आपली सटुका केव्हा होईल? ‘जेणें 

भ्रांितपासून िहरतले| ग�ुवाक्यें मन धतुले’ असे झाले तर सटुका होईल. श्रीग�ु म्हणतात, ‘तू कोण आहेस?’ 

तर ‘तू ब्र� आहेस.’ ‘त�वमिस’ हे महावाक्य आहे. त्या महावाक्याचा तपशील आपण पाहतो आहोत. भ्रमाच्या 

िनव�ृीमळेु महावाक्याचा अभ्यास करण्याची पूवर्तयारी होते. या महावाक्यात तत् (ते) त्वं (तू) आिण अिस 

(आहेस) अशी तीन पद ंआहेत म्हणून त�वमिस या महावाक्याचा अथर् आहे ‘ते तू आहेस’. या वाक्यातील ‘ते’ 

म्हणजे कोण? ‘ते’ जे आहे त्याला ब्र� असं म्हणतात. ते ब्र� कसं आहे? ते व्यापक आहे, अनादी आह,े 

अनं◌ंत आहे, िनगुर्ण आहे, िनराकार आहे. पण ब्र� जर िनराकार असेल आिण सगळं जग जर ब्र��प असेल 

तर जगाच्या आकाराची व्यवस्था काय? ताबडतोब असा तकर् संगत प्र� िनमार्ण होतो. तमु्ही सगळं जग ब्र��प 

आहे असं म्हणता आिण ब्र� िनराकार आहे असंही सांगता. आमच्या समोर तर नाम�पाने भरलेलं सगळं जग 

िदसतं आहे. हे जग िकतीतरी आकारांनी भरलेलं िदसतं आहे. अशा िस्थतीत हे तमुचं जगासंबंधीचं म्हणण ं

आिण प्रत्य� आमच्या डोळ्यांनी जे िदसतं ते जग, �ा दोन्हीमध्ये इतक� िवसंगती असतांना हे तमुचं म्हणण ं

आम्ही मानावं कसं? या संबंधीचा िवचार तत् पदाच्या िवचारामध्ये मोडतो. म्हणून परमाथर् आम्ही 

फास्टफूडसारखा घेऊ शकत नाही. रात्री बाराला गेलो, पावभाजी खाल्ली आिण परत आलो. अशा पद्धतीने 

कुठेतरी गेलो आिण परमाथर् साध्य क�न परत आलो असं होण्याची अिजबात शक्यता नाही. ‘फास्ट परमाथर्’ 

नावाची गो� आजपय�त तरी कोणाच्या आवाक्यात आलेली नाही. �ापढेुही येण्याची मळुीच शक्यता नाही. 

याचं कारण असं आहे क� परमाथार्त फार मोठ्या बदलातून जावं लागतं. त्या बदलाचा िवचार करताना 

तकुाराम महाराज म्हणतात, ‘चणे खावे लोखंडाचे| तेव्हां ब्र�पदीं नाचे|’ तमु्हाला लोखंडाचे चणे जेव्हा खाता 

येतील म्हणजे ते खाण्याइतके तमुचे दात मजबूत असतील तेव्हाच तमु्हाला ब्र�पदावर नाचता येईल. म्हणजे 

ब्र�ानभुव घेता येईल. येथे लोखंडाचे चणे खाण ं�ाचा अथर् अनेक प्रिक्रयांतून जाण ंअसा होतो. 

परमाथर्साधनेत आपल्या मनािव�द्ध होणायार् अनेक गो�ीतून जावं लागतं. परमाथर्साधना स�ु करण्यापूव� 



आपण एका िविश� पद्धतीने आयषु्य घालवलेलं असतं. त्याच्या एकदम िव�द्ध पद्धतीने ते जगण्याचा प्रसंग 

साधना स�ु केल्यावर येतो. अशा प्रसंगी आपला आपल्याशीच झगडा होतो. आपलं अतंमर्न आपल्याला 

पूव�पासून पडलेली आपली वळण ंसोडू दते नाही. साधनकाळात एक नवीन मन तयार होत असतं. त्या 

अभ्यास करणाया� नवीन मनाचा, नवीन संस्कार घेऊन येणायार्ळ मनाचा, साधनेच्या आधी असलेल्या मनाशी 

झगडा होतो. त्याच्या संदभार्त तकुाराम महाराज म्हणतात, ‘रातं्रिदन आम्हां यदु्धाचा प्रसंग| अतंबार्� जग आिण 

मन|’ (त.ु गा. ३१५१) दोन मनांचं हे यदु्ध िजकंायचं असेल तर लोखंडाचे चणे खायची तयारी पािहजे. ज्याची 

लोखंडाचे चणे खायची तयारी असेल त्याला ब्र�पदावर नाचायला मग वेळ लागत नाही. पण ही गो� अवघड 

मात्र नाही ह.ं नाहीतर अशी कल्पना होऊन बसेल क� हे सगळं भलतंच काहीतरी िदसतंय. हे काही आपल्या 

आवाक्यातलं नाही. पण असं अिजबात नाही. हे काम अगदी थोडंसंच आहे असंही तकुाराम महाराजांनी 

सांिगतलं आहे. ते म्हणतात, ‘थोडें आहे थोडें आहे| िच� सा� झािलया|’(त.ु गा. ८५) फारच चांगला िवचार 

आहे हा. तकुाराम महाराज म्हणतात, अहो, इतका तमु्ही त्याचा बाऊ क� नका. काही भयकंर आहे असं 

समजू नका. अगदी थोडं आहे, पण एक मोठी अट आहे – िच� सा� झािलया! परमाथर् अगदी थोडा आहे पण 

केव्हा? आपल्या मनाने आपल्याला मदत केली तर! इथेच तर सगळा गोंधळ आहे. आमचं मन आम्हाला मदत 

करत नाही हीच तर मोठी अडचण आहे. त्याला मदतीला सातत्याने साद घालण्याचे काम जर आम्ही करीत 

रािहलो तर साधना सोपी होईल. असा रीतीने बदु्धीवर असणार ेअिवद्या व अ�ानाचे जनेु संस्कार पसूुन टाकून 

‘त�वमिस’च्या ‘सोऽह’ंमध्ये केलेल्या �पांतराने नवे संस्कार करीत राहणे �ाला साधना म्हणतात. साधना हा 

काही िदवसातून घटका दोन घटका करण्याचा प्रकार नाही. सकाळी अधार् तास, संध्याकाळी अधार् तास, 

दपुारी दहा िमिनटं नामात व ध्यानात घालवण ंआिण गावात कुठे प्रवचन, भजन, क�तर्न, पारायण असेल तर 

ितथे जाण ं– केवळ एवढंच करण ंम्हणजे काही साधना नव्हे. साधना नावाची गो� अशा पद्धतीने होण्याची 

शक्यता नाही. पण त्याचबरोबर श्रवणािशवाय साधना म्हणजे काय ते समजण्याचीही शक्यता नाही. श्रवणाचा 

फार मोठा उपयोग आहे. श्रवण हा साधनेचा पाया आहे. पण श्रवण झालं म्हणजे सवर् झालं असंही नाही तर 



दोन्हींचा समतोल नीट साधला गेला पािहजे. आपण िवचार करीत होतो ‘जेणें भ्रांितपासून िहरतलें’. 

जगत्सत्यत्वाचा जो भ्रम आहे तो ग�ुवाक्याच्या सा�ाने धवूुन टाकायचा आिण जगत् िमथ्या आहे असा िन�य 

क�न घ्यायचा. पक्का िन�य होईपय�त अभ्यास करीत राहायचं ही फार मह�वाची गो� आहे. जगिन्मथ्यत्व 

िजतक्या अिधक प्रकारांनी कळेल िततकं ते अिधक उपय�ु ठरले. जगाचे िमथ्यत्व, माियकत्व समजून घेण्याचे 

पषु्कळ प्रकार आहेत. प्रतीितमात्रस�ावान्, �ानिनवत्यर् इत्यादी पाच-सात प्रकार ेमायेचं वणर्न करतात. मायेचा 

िवचार आमच्या वेदान्तशा�ाने जेवढा केलेला आहे तेवढा जगामध्ये कुठल्याही त�व�ानामध्ये केलेला नाही. 

जग जसं िदसतं तसं आहे असं वाटण ंहा भ्रम आहे. कारण त्याला उत्प�ी आहे, िस्थती आहे आिण नाश आहे. 

जे जे प�रवतर्नशील असतं ते ते िमथ्या असतं. एनज�चं मॅटरमध्ये �पांतर होतं आिण मॅटरचं एनज�मध्ये 

�पांतर होतं म्हणून ितथे िमथ्यत्व आहे. माणसं प�रवतर्नशील असतात क� नाही? काल एक कबूल केलेलं 

असतं आिण आज नाही म्हणतो. �ाचा अथर् काल एक जबाबदारी स्वीकारलेली असते आिण दसुयार् िदवशी ती 

मी सोडून दते असतो. नाही असं म्हणतो. �ाचा अथर् मी आतून प�रवतर्नशील आहे तसाच बाहे�नही 

प�रवतर्नशील आहे. असाच जर िन�य जगासंबंधी केला तर जगातलं जे माझं आहे तेही प�रवतर्नशील आहे. 

ज्याच्यािवषयी मला ममत्व आहे, तेही प�रवतर्नशील आहे आिण जे प�रवतर्नशील आहे, त्याच्यािवषयी ममत्व 

ठेवण्यात, आस�� ठेवण्यात अथर् नाही. हे जर कळलं तर �ा सगळ्या त�व�ानाचा उपयोग होईल म्हणून 

ल�ात घ्यावे क� ‘जेणे भ्रांतीपासून िहरतले| ग�ुवाक्यें मन धतुलें|’ 

‘मी म्हणजे माझे शरीर आहे’ हा आणखी एक भ्रम आहे. आता �ाही भ्रमातून बाजूला व्हायचं आहे. �ाचा अथर् 

शरीर सोडाव ंअसा नाही. �ा शरीराशी असलेलं जे आपलं तादात्म्य आहे, ते तादात्म्य म्हणजे ‘हे शरीर 

म्हणजेच मी आहे’ असा जो आपला भ्रम आहे, तो भ्रम सोडून द्यायचा आहे. हा भ्रम सोडता यावा म्हणून श्रीग�ु 

सांगतात, ‘त�वमिस’ अथार्त, ‘ते तू आहेस. ते ब्र� तू आहेस. तू शरीर नाहीस.’ हे जर आपल्याला अभ्यासानं 

पटलं तर भ्रम दूर होईल. त्यासाठी ‘पंचकोशिववेक’ नावाचा जो एक िववेक आहे तो केला पािहजे. 

अन्नमयकोश, मनोमयकोश, प्राणमयकोश, िव�ानमयकोश आिण आनंदमयकोश असे पाच कोश आहेत. तसेच 



चार दहेांच्या अभ्यासाचा आणखी एक िवचार आहे. स्थूल, सू�म, कारण आिण महाकारण हे चार दहे आहेत. 

हा जो पंचकोशांचा व चत्वार दहेांचा अभ्यास आहे, त्यांच्या अभ्यासातून ‘मी शरीर नाही’ अशा तहेार्च्या 

अनभुवाची व्यवस्था होते. 

हा अभ्यास ध्यानािशवाय करता येत नाही. ‘त�वमिस’ �ा महावाक्यातील तत् म्हणजे ब्र� हे आपल्याला 

समजलं. ते ब्र� मी आहे असंही समजलं. म्हणजे मी ब्र��प आहे हे मला त�व�ानाने कळलं, पण जे 

त�व�ानाने कळलं त्याचं अभ्यासात �पांतर करायचं असेल, साधनात �पांतर करायचं असेल तर त्यासाठी 

काही प्रिक्रया वापरण्याची आवश्यकता असते. �ा प्रिक्रया कोणत्या आहेत? पंचकोशांची प्रिक्रया आहे, चार 

दहेांची एक प्रिक्रया आहे. �ा माणसाने बसवलेल्या प्रिक्रया आहेत. कोणी येऊन एखाद्या जादूसारख्या 

आमच्या समोर आणून ठेवलेल्या नाहीत. माणसाने बसिवलेल्या �ा प्रिक्रयांचा वापर करायचा आिण नंतर त्या 

सोडून द्यायच्या. साधनापरुताच त्यांचा िवचार! असं जर केलं नाही तर आम्ही प्रिक्रयेचीच तपासणी करीत बसू. 

कुठेशी आहेत ही पाच शरीर?ं मी डॉक्टर असल्याने हे िचिकत्सक मला िवचारतात, ‘तमु्ही िडसेक्शन केलंय ना 

डॉक्टर? सापडले का तमु्हाला पाच कोश?’ आता आली पंचाईत! �ा प्र�ांचे उ�र काय दणेार? अथार्तच 

‘नाही सापडले’. पण मग आम्ही वेदांती अनेक डॉक्टरांना नेहमी प्र� िवचारतो, ‘काय हो, तमु्ही मेंदूचं िडसेक्शन 

केलं तेव्हा मन नावाचं त�व तमु्हाला सापडलं का?’ �ाचं उ�रही नाही असं आहे. मन नावाचं जे त�व आहे, ते 

तमु्हाला मायक्रोस्कोपखाली िदसलं का? नाही िदसलं. मग मन आहे क� नाही? मन आहे पण िदसत नाही. मग 

तसंच आत्म्याचं. आत्मा आहे पण कळत नाही. आता हे थोडंसं �ा पद्धतीने बोलाव ंलागतं त्यािशवाय 

प्र�कत्यार्ची समजूत पटिवता येत नाही. िडसेक्शन केल्यानंतर मन नाही सापडलं बदु्धी नावाची गो� नाही 

सापडली, तरी सदु्धा मन नावाचं त�व आहे �ाबद्दल कोणाच्याही मनात शकंा नसते. 

पंचकोशांच्या प्रिक्रया पािहल्यानंतर पाच कोश म्हणजे ‘मी’ नाही तर त्या पंचकोशांच्या पलीकडे ‘मी’ आहे हे 

कळतं. �ाला ध्यानाची एक प्रिक्रया म्हणतात. चार दहेांच्या पलीकडे ‘मी’ आहे असं समजण ंही सदु्धा 

ध्यानाची आणखी एक प्रिक्रया आहे. ही जी ध्यानाची बसिवलेली प्रिक्रया आहे ती नीट समजावून घ्यायची, 



त्या प्रिक्रयेचा वापर करायचा. �ा प्रिक्रयेतून येणारा जो अनभुव आहे तो घ्यायचा आिण प्रिक्रया शांतपणे 

पाठीमागे सोडून द्यायची. एवढा जर आपल्याला धीर असेल, समजतुदारपणा असेल तर हे ध्यान फार सोपं 

होऊन जातं. एरव्ही आपल्याला व्यवहारात समजतुदारपणा असतो ह!ं डॉक्टर सांगतात क� शरीराच्या अमकु 

भागाचा ‘एक्स र’े काढून आणा. एक जण गेला रिेडऑलॉिजस्टकडे आिण म्हणाला, ‘एक्स र’े काढायचा आहे. 

रिेडऑलॉिजस्ट म्हणतो, ‘जरा आपण या मशीनसमोर उभे राहा’. तर हा म्हणतो, ‘झोपायचं कां नाही? उभं का 

राहायचं इथे?’ आली अडचण! हा पनु्हा म्हणतो, ‘�ाच्या पाठीमागे असलेली सगळी यतं्रणा तपासून 

पािहल्यािशवाय मी एक्स र ेकाढून घेणार नाही’ असं जर हा म्हणेल तर ते सवर् समजून येईपय�त हा स्वगार्त 

जायची शक्यता आहे! हे साधं गिणत आहे. �ाचा अथर् आहे क� ही बसवलेली िसिस्टम आहे. एक्सरचंे मशीन 

असतं आिण त्यामध्ये ठरािवक िसिस्टम बसवून िदलेली असते. त्या िसिस्टमचा वापर केला क� ‘एक्स र ेिचत्र’ 

नावाची गो� आपल्यासमोर उभी राहते. आता आपण जसे त्या मशीनची तपासणी करीत नाही, का? कसे? हे 

प्र� िवचारीत नाही, िनमूटपणे उभे राहतो, एक्स र ेघेतो आिण मागतील तेवढे पैसे दतेो. तसंच इथे करायचं 

आहे. शा� सांगतं क� पंचकोश असे आहेत. चार दहे असे असे आहेत. ते जसे आहेत तसे स्वीकारायचे आिण 

ध्यानामध्ये एक एक कोश मागे टाकत पढुच्या कोशांमध्ये प्रवेश करायचा. पाचही कोश मागे पडल्यानंतर जे 

िशल्लक राहतं, ‘ते तू आहेस’. ‘त�वमिस’ या श्रीग�ंुच्या बोधाचा अनभुव घ्यायचा. असा बोध श्रीग�ंुनी करण ं

�ाला अनगु्रह म्हणतात. त�वमिस महावाक्य हा अनगु्रहाचा एक अप�रहायर् भाग आहे तो यासाठीच. ‘त�वमिस’ 

महावाक्य समजावून सांगतांना, ‘ते तू आहेस’ असा अनभुव येण्यासाठी ज्या काही प्रिक्रया सांिगतल्या जातात 

त्या सगळ्या या अनगु्रहाचाच एक भाग असतो. अनगु्रह िदलेला आहे पण एकही प्रिक्रया सांिगतलेली नाही. 

‘त�वमिस’ महावाक्य सांिगतलेलं नाही, तत् पदाचं स्प�ीकरण केलेलं नाही, त्वं पदाचं स्प�ीकरण केलेलं नाही, 

अिस पदाचं स्प�ीकरण केलेलं नाही, तत्पदवाच्य असलेले ब्र� आिण त्वंपदवाच्य असलेला तू जीव एक 

आहात असं स्प�ीकरण केलेलं नाही. असं जर असेल तो अनगु्रह अस्प� म्हणावा लागेल. अनगु्रह दणेायार्मची 

ही जबाबदारी आहे क� त्याने �ा गो�ी हळुहळु समजतील अशी व्यवस्था क�न िदली पािहजे. ध्यानाच्या 



प्रिक्रयेतून क्रमाक्रमाने हे पाचही कोश मागे टाकल्यानंतर जे त�व िशल्लक राहतं तेच ‘सत्’ त�व आहे. त्याला 

समथर् ‘असतिच असे’ असे म्हणतात. हे जे ‘असतिच असे’ त�व आहे ते पंचकोशांच्या अतीत आहे. चार 

दहेांच्या पलीकडे आहे, िनत्यप्रा� आहे, चार दहे व पाच कोशांचे प्रकाशक आहे. ‘बंधन काही आत्मयाला| 

बोलोिच नये|’ असा हा ओवीचा उ�राधर् आहे. आत्म्याला पंचकोशाचे बंधन नाही. आत्म्याला चार दहेांचे बंधन 

नाही. पण ‘मी दहे आहे’ अशी जी माझी भ्रांत समजूत आहे, त्या समजतुीतून बाहेर पडण्यासाठी चार दहे 

आपल्यासमोर मांडले. क्रमाक्रमाने एक एक मागे टाकत ध्यान प्रिक्रयेने ितथपय�त जाव ंआिण असं गेलं क� 

‘जेणे भ्रांितपासून िहरतले| ग�ुवाक्यें मन धतुलें|’ असं होऊन जातं. 

ितसरा एक भ्रम आहे जो ग�ुवाक्याने िनव�ृ होतो. ‘कतृर्त्व भो�ृत्व भ्रांती’ असं त्याचं नाव आहे. मी कतार् आहे 

असं प्रत्येकाला वाटतं. वास्तिवक मी कतार् नसताना मी कतार् आहे असं वाटण ंहा तो भ्रम आहे. मी कतार् आहे 

का? काही वाक्य ंआपली ठरलेली असतात. उदा. मी एक डॉक्टर आहे. माझ ंकतृर्त्व दाखिवण्यासाठी मी 

सांगतो, ‘मी होतो म्हणून पेशंट जगला. मी नसतो तर काय झालं असतं कोणास ठाऊक!’ एवढ्याने भागत 

नाही. मी आणखी म्हणतो, ‘दसुयार्अ कोणाच्या तरी तडाख्यात सापडला असता तर काय झालं असतं कोणास 

ठाऊक!’ आता �ा तीन गो�ी झाल्या. माझ्या या बोलण्यात, माझ्या या िवचार करण्यातच माझा कतृर्त्वाचा 

भ्रम िदसतो. ‘मी कतार्, मी कतार् ’ ही आमची भूिमका भ्रामक असल्याने ती अत्यतं दःुख दणेारी आहे. भ्रमाचं 

�पांतर जेव्हा दःुखात होतं तेव्हा त्या दःुखापासून सोडवणूक करण ंहा परमाथार्चा हेतू आहे, हे सातत्याने 

मनात िबंबवलेलं असायला पािहजे. हे दःुख मी स्वतःच स्वतःवर ओढवून घेतलेलं आहे. 

�ा तीन भ्रमातून आिण दःुखातून माझी सटुका झाली तर मी आनंदमय जीवन जगेन अशी सुंदर व्यवस्था �ा 

वेदांतशा�ामध्ये, �ा परमाथर्शा�ामध्ये आहे. ‘मी कतार् ऐसें म्हणसी| तेणें तू क�ी होसी|’ समथा�चं हे प्रिसद्ध 

वचन आपणा सवा�ना माहीत आहे. मी कतार् नाही हे जेव्हा मला कळेल तेव्हा मग ‘कोण कतार् आहे’ असा प्र� 

पढेु येईल. आता या प्र�ाचं उ�र िमळालं पािहजे आिण �ा प्र�ाचं उ�र जर बरोबर िमळालं तर कतृर्त्व 

नावाची गो� आपल्याला आपल्यापासून दोन हात लांब ठेवता येईल. नंतर भो�ृत्व नावाची गो◌े� आपोआप 



िनघून जाते. कतृर्त्व-भो�ृत्व िनघून गेलं क� सगळा व्याप संपतो. मी भो�ा आहे असं वाटण्याचे प�रणाम कसे 

होतात पहा. मी भो�ा आहे असं जेव्हा मला वाटतं तेव्हा भोगाची आवश्यकता आहे असं ठरतं. मला भोगाची 

आवश्यकता आहे असं ठरतं त्यावेळेला ते भोग संपादन करण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे असंही ठरतं. 

भोगाच्या साधनासाठी संप�ी लागते. ती िमळाली पािहजे असंही ठरतं. ती कशीही िमळवली पािहजे असंही 

ठरतं. अशी एक एक गो� एकापढेु एक ठरत जाते. कतृर्त्व-भो�ृत्व भ्रांतीसंबंधीचा हा िवचार वेदान्तशा�ाने 

अगदी तकर् शदु्ध पद्धतीने बसवून िदलेला आहे. आता प्र� आहे क� मी कतार् नाही तर मग कतार् कोण आह?े 

आत्मा िनिष्क्रय आहे. तो काही करत नाही पण त्याच्या स�ेिशवाय मात्र काही घडत नाही हे एक मोठं सत्य 

आहे आिण हे सत्य ल�ात घेण्याची आवश्यकता आहे. आत्मा अकतार् आहे आिण अकतार् असलेल्या 

आत्म्याच्या स�ेिशवाय मात्र काही घडत नाही. आत्म्याच्या सा�ीने सगळं काही घडतं. ‘सा�ी’ शब्द मोठा 

मजेदार आहे. आत्मा हा िनिष्क्रय सा�ी आहे. सिक्रय सा�ी आिण िनिष्क्रय सा�ी �ात काही फरक आहे का? 

कोटार्मध्ये सा� द्यायला बोलावतात. कोटार्मध्ये बोलावलेला सा�ीदार त्या गनु्�ामध्ये सहभागी नसतो पण 

त्याने गनु्हा घडतांना पािहलेला असतो. म्हणजे पाहण्याची िक्रया त्याने केलेली असते. म्हणून तो सिक्रय सा�ी 

आहे. आत्मा मात्र िनिष्क्रय सा�ी आहे. सिक्रय व िनिष्क्रय सा�ी यातला एवढा बारकावा जर आपण बरोबर 

ल�ात घेतला तर आत्म्याला सा�ी कोणत्या ��ीने म्हणतात ते आपल्याला कळेल. आत्मा हा सा�ी आहे 

असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा तो िनिष्क्रय सा�ी आहे असा त्याचा अथर् असतो. हा अथर् जर ल�ात घेतला 

तर त्याचं खर ंसाि�त्व आपल्याला कळेल. व्यवहारामध्ये आपण ‘सा�ी’ असा शब्द वापरतो तेव्हा त्या सा�ीने 

ती घडलेली गो� पािहलेली असते, पाहण्याची िक्रया त्याने केलेली असते. पाहण्याच्या बाबतीत तो सिक्रय 

असतो. पण आत्मा काही पाहत नाही कारण आत्म्याला डोळे नाहीत. म्हणून आत्मा सा�ी आहे �ाचा अथर् 

असा आहे क� आत्म्याच्या स�ेवर सवर् काही घडतं. आत्मा काही पाहत नाही. आत्म्याच्या साि�त्वात त्याची 

काही िक्रया नाही. आत्म्याच्या साि�त्वाबाबत ‘सा�ी’ शब्द असा व्यविस्थत कळला क� मग ‘मी म्हणजेच 

आत्मा सा�ी आहे’ म्हणजे नेमकं काय हे कळेल. असं साि�त्व आपल्याला करता आलं क� आपला आतला 



जो आनंद आहे त्या आनंदाला धक्का लागत नाही. आपल्या समाधानाला धक्का लागत नाही. त�ृीला धक्का 

लागत नाही. पण जर साि�त्व करता आलं नाही तर मग मात्र समाधान िबघडून जातं. घरातल्या गो�ींकडे 

साि�त्वानं पाहण ंज्याला जमलं त्याचं जीवन आनंदमय होऊन जातं. 

घर शब्दाची व्या�ी जरा वाढवून म्हणू या क� ज्या जगामध्ये आपण वावरतो, त्या जगातील घटनांकडे जर 

आपल्याला िनिष्क्रय साि�त्वाने पाहता आलं तर आनंदाचे िनधान आपल्या हाती लागतं. िनिष्क्रय साि�त्व 

िजथे असतं ितथे आस�� नसते आिण िजथे आस�� नसते ितथे आनंदाला धक्का लागत नाही. त�ृीला 

धक्का लागतो ितथे दःुख असतं अशी साधी सरळ िवचारसरणी वेदान्ताची आहे. 

आपण एक उदाहरण घेऊ या. समजा एकुलता एक मलुगा गेला, जाऊ नये पण गेला. ही घटना साि�त्वाने जर 

पाहायची झाली तर त्या मलुावरचं माझं ममत्व गेलेलं असलं पािहजे ही पिहली गो�. त्याच्या िठकाणी असलेली 

माझी जी आस�� आहे ती गेलेली असली पािहजे. गेला शब्दाचा अथर् बया्र्च पद्धतीने होऊ शकतो. घर सोडून 

गेला तरी गेला. दसुर ंघर मांडलं तरी गेला. भांडून गेला तरी गेला आिण प्रत्य�ात मेला तरी गेलाच. इतक्या 

पद्धतीने ‘गेला’ शब्दाचा अथर् आहे. कोणत्याही अथार्ने का होईना पण समजा तो गेला. आता ही जी घटना 

घडली ती मी सा�ी म्हणून पािहली. सिक्रय सा�ी म्हणून पािहली क� सिक्रयता आली व म्हणून पाठोपाठ दःुख 

आलंच. इथे िनिष्क्रय सा�ी आहे. आिण जो िनिष्क्रय सा�ी आह ेतो मी आहे आिण ‘त�वमिस-ते तू आहेस’ या 

महावाक्यानसुार मी आत्मा आहे. या यथाथर् श्रवणातून माझ्या िठकाणी िवपरीत भ्रांतीचा जो मळ आहे तो 

धऊुन टाकण्याची व्यवस्था अनगु्रहामध्ये आहे. अनगु्रहामध्ये ही व्यवस्था नसेल तर अनगु्रह हा नसुता 

औपचा�रक िवधी होऊन जातो. अनगु्रह हा नसुता िवधी असता कामा नये, त्या अनगु्रहाचा उभयप�ी सतत 

पाठपरुावा होण्याची आवश्यकता आहे. ज्यानी अनगु्रह िदला त्यांच्याकडून आिण ज्याने घेतला 

त्याच्याकडूनही सतत पाठपरुावा झाला पािहजे. असा पाठपरुावा झाला तर त्या अनगु्रहाला काही मूल्य आहे. 

‘जेिच �णीं अनगु्रह केला| तेिच �णीं मो� जाला|’ समथा�च्या या म्हणण्याचा अथर् असा क� अनगु्रहाच्या त्या 

�णी अनगु्रह दणेारा व घेणारा या दोघांनीही जर आपापली जबाबदारी स्वीकारलेली असेल तर मग भ्रमातून 



म�ु व्हायला काही फारसा वेळ लागत नाही. मो�ाची व्यवस्था त्या�णी झालीच म्हणून समजायला हरकत 

नाही. म्हणून ‘त�वमिस|’ हे महावाक्य त्या अनगु्रहाचा एक भाग बनते. या बोधामळेु जगत्सत्यत्वभ्रांतीतून 

आपली सटुका होते. दहेतादात्म्यातून आपली सटुका होते आिण ितसरी सटुका आहे ‘मी कतार् आहे, मी भो�ा 

आहे’ या समजतुीतून. मग कतार् कोण आहे? याचं उ�र आहे क� जीव कतार् आहे. आत्मा कतार् नाही. जीव 

नावाचं त�व तमुच्या आमच्यात आहे ते कतार् आहे. पण मी जीव नाही. मी जीव नसल्यामळेु आिण मी आत्मा 

असल्यामळेु मी प्रत्येक घटनेचा िनिष्क्रय सा�ी आहे. जे काही घडतंय ते जीवाकडून घडतंय आिण जे 

जीवाकडून घडतंय ते प्रारब्धवशात घडतंय. पण ते वाटेल तसं घडतंय ही कल्पना बरोबर नाही तर ‘िवधीते 

पाळीत| िनषेधाते गाळीत|’ अशी मयार्दा आहे. काहीतरी कसंतरी घडलं आिण ते प्रारब्धानी घडलं असं 

समजण्यास हरकत नाही पण मखु्य गो� म्हणजे माझा त्याच्याशी काहीही सं◌ंबंध नाही. प्रारब्ध िनमार्ण झालं 

ते कमर् जीवाने केलं, मी नाही. हीच अिल�ता. अशा अिल�तेचा अभ्यास सातत्याने करीत राहणे ही साधना 

आहे. �ा साधनेची सामगु्री आपल्याला त्या महावाक्यातून म्हणजे पयार्याने त्या अनगु्रहातून िमळत असते. 

म्हणून ितन्ही भ्रमातून िनव�ृी हे अनगु्रहाचं एक फळ असलं पािहजे. आणखी एक बारकावा आपल्यापढेु 

मांडतो. बारकावा फार चांगला आहे. 

िवषयव्याळें  िमठी| िदधिलया नठुी ताठी| 

ते तिुझये कृपा��ी| िनिवर्ष होय॥ �ाने. १२-२ 

�ाने� रमहाराजांची ही फार सुंदर ओवी आहे. ितचा महावाक्याशी संबंध आहे. अनगु्रहाशी संबंध आहे. 

ज्यावेळी िवषय नावाचा साप आम्हाला िवळखा घालतो आिण तो ती िमठी आवळतो, तेव्हा ितच्यातून आमची 

सटुका होऊ शकत नाही. ‘िमठी ताठी’ म्हणजे त्या िवषय�पी सापाच्या िमठीतून ती अिधकािधक घट्ट होत 

असल्याने सटुका होत नाही. अशी ती घट्ट िमठी ‘ते तिुझये कृपा��ी| िनिवर्ष होय|’ िनिवर्ष होय म्हणजे त्या 

िवषयामधलं जे िवषत्व आहे ते िनघून जातं. हे थोडं अिधक स्प� करतो. उदाहरणादाखल �प हा िवषय घेऊ. 

�प हा डोळ्यांचा िवषय आहे. ‘िवषयव्याळे िमठी’ �ाचा अथर् असा आहे क� ज्या �णी मी डोळे उघडतो त्या 



�णी मला �प िदसतंच. �प शब्दाचा अथर् ‘आकार’ असा आहे. मी जरा गमतीने म्हणत असतो क� नटी आिण 

गेंडा दोघंजण ंसारखेच �पवान आहेत. परमाथार्च्या ��ीने ितलाही �प आहे आिण त्यालाही �प आहे. म्हणून 

�पत्वाच्या ��ीने दोघेही सारखेच आहेत. �प शब्दाचा अथर् स्प� होण्यासाठी ही जोडी मदु्दाम घेतली आहे. 

दोन्हींना आकार आहे. या �पाचा सौंदयार्शी काहीही संबंध नाही. �प म्हणजे आकार. िविश� वस्तूला 

असलेली आकृती िकंवा �प िदसतंच पण जे �प िदसतं ते सत्यत्वानं िदसतं ही खरी अडचण आहे. �प 

िदसण ंहा डोळ्यांचा धमर् आहे पण त्या �पामध्ये ते ‘सत्यत्वाने िदसण’ं हेच िवष आहे. एवढं जर ल�ात आलं 

तर ग�ुकृपा��ीने नेमकं काय होतं ते आपल्याला कळेल. मग अनगु्रहाचा प�रणाम काय असतो ते दखेील 

आपल्याला कळेल. तोपय�त मात्र अनगु्रहाचा प�रणाम म्हणजे काय ही गो� ल�ात येण ंमोठं कठीणच आहे. 

अनगु्रह िदलाही जातो, घेतलाही जातो. सगळे व्यवहार तसेच चालू राहतात पण मग नेमकं काय झालं पािहजे? 

डोळ्यांना �प िदसण्यात काहीच दोष नाही कारण डोळ्यांचं ते कामच आहे. आपलं काम ते करणारच. पण 

डोळ्यांनी जे �प पािहलं ते सत्य आहे असं वाटण ंहे त्यातले िवष आहे. हे िवषत्व िनघून गेलं क� ‘ते तिुझये 

कृपा��ी| िनिवर्ष होय|’ असं घडतं. डोळा उघडला क� �प िदसण ंहे डोळ्यांवर बंधन आहे. तीच त्या व्याळाची 

िमठी आहे. त्या िवषयाच्या व्याळाची िमठी इतक� घट्ट आहे क� ज्या �णी मी डोळा उघडतो त्या�णी �प 

िदसलंच पािहजे. पण ग�ुकृपा��ी जर असेल तर डोळा उघडल्यावर मला िवषय िदसला तरी त्यामध्ये 

असणार ंसत्यत्वाचं िवष िनघून जाईल. तो िदसणारा पदाथर् पूव� िवषारी होता पण आता िबनिवषारी झाला. 

पदाथर् तोच िदसणार आहे. डोळे डोळ्यांचं काम करणार आहेत. मन त्या पदाथार्चा आकार पकडणार आहे. त्या 

पदाथार्चं नाव पाहणायार्दच्या ल�ात येणार आहे, त्या पदाथार्चा उपयोग काय आहे हेही त्याला कळणार आहे. 

तो माझा आहे क� नाही हहेी कळणार आहे. त्याच्या बरवेाईटपणाचं िचंतनही होणार आहे. पण या सगळ्या 

िचंतनाच्या ठोकाठोक�मध्ये त्याचं िवषत्व मात्र असणार नाही. ग�ुकृपा��ी जर प्रा� झाली तर त्यातलं 

सत्यत्वाचं िवष जातं. सत्यत्व गेलं क� मग त�वतः तो िवषयच राहणार नाही. 

‘द�भागर्व संवाद’ नावाचा एक सुंदर ग्रथं आहे. त्यामध्ये पत्नी ग�ु आहे आिण पती िशष्य आहे. ग�ुिशष्याच्या 



जोडीतला िशष्य असलेला पती उंच मनोयाार्वर जाऊन बसला. त्याच्यासाठी खालून पाळण्याच्या सा�ाने 

अन्न वगैर ेवर पोहोचवले जायचे. हा अिजबात बाहेर बघायचा नाही. त्याने स्वतःला मनोया्र्त सहा मिहनेपय�त 

कोंडून घेतलं होतं. डोळे िमटून बसायचा. कारण काय, तर जग िदसता कामा नये. त्याचा िवचार असा क� 

िमथ्या असलेलं जग मला िदसायला नको असेल तर माझ्याजवळ एकच उपाय आहे क� ते मी बघायचंच नाही. 

पत्नीने सहा मिहने हा प्रकार चालू िदला. सहा मिहन्यानंतर त्या ग�ु असलेल्या पत्नीने त्याला खाली बोलावलं 

आिण एक फार सुंदर प्र� िवचारला, ‘अहो असं काय आहे क� जे डोळे िमटल्यानंतर येतं आिण उघडल्यानंतर 

जातं? डोळे िमटल्यानंतर तमुचा आत्मा येतो का? आिण डोळे उघडल्यानंतर तो जातो का? तो आत्मा जाऊ 

नये म्हणून तमु्ही डोळे घट्ट िमटून बसता? जग िदसू नये म्हणून मनोयाार्त कोंडून घेतलं पण मनोयार्हमध्ये 

मनोया�चे दगड िदसलेच ना! हे जे मनोयार्नचे दगड आहेत ते जगापे�ा वेगळे आहेत का? मनोयार्तच्या िभंतीचे 

ते दगड जगातूनच आणले आहेत. दगड जर िदसत असतील तर दगडाच्या �पाने जग िदसतंच. म्हणून डोळे 

िमटून घेऊन भागणार नाही.’ ते जे िदसतंय, िवषयांच्या व्याळाने जी िमठी मारलेली आहे, त्यातलं जे 

सत्यत्वाचं िवष आहे, तेव्हढं फ� घालवून टाका आिण मग जग िदसायचं तसं िदसू द.े कारण जग िदसणारच 

आहे. ते दूर सारताच येणार नाही. आिण जग दूर सारण ंहा परमाथार्चा हेतूही नाही. जगातून पळून जाण ंहाही 

परमाथार्चा हेतू नाही. तर जगाकडे बघण्याची नजर बदलण ंहा परमाथार्चा उदे्दश आहे. ही नजर बदलण्याची 

गो� जोपय�त आपल्याला कळत नाही तोपय�त परमाथर् ही गो� मोठी गूढ वाटत राहते. परमाथर् ही आपल्याला न 

समजणारी, आपल्या आवाक्यात नसणारी गो� आहे असं आपण ठरवून टाकतो. आमच्या मनाचा तसा 

कायमचा गैरसमज होऊन जातो. यावर एकच उपाय आहे- अखंड श्रवण, यथाशा� श्रवण, यथाथर् श्रवण. असं 

असेल तर परमाथार्संबंधी असलेले आमचे सगळेच्या सगळे गैरसमज न� होतील. नंतरच �ाने�रमहाराजांच्या 

या ओवीचं रहस्य आपल्याला कळेल. दसुरा िवषय आहे शब्द. कानांनी शब्द ऐकू येणारच आहे. ऐकण ंहा 

कानांचा धमर् आहे. पण ऐकलेला तो शब्द सत्य आहे असं वाटण ंहा त्यातला िवखार आहे. शब्द िमथ्या आहे हे 

जर मला कळलं तर शब्दातला िवखार िनघून जातो. मग िनंदा आिण स्ततुी माझ्या ��ीने समान! याच अथार्ने 



संत म्हणतात, ‘कोणी वदंा कोणी िनदंा| आमचुा स्विहताचा धदंा|’ िनंदचेा शब्द असो क� स्ततुीचा शब्द असो. 

दोन्ही शब्द कान ऐकणारच आहेत. कान आपलं ऐकण्याचं काम करणार कारण शब्द हा कानांचा िवषय आहे. 

त्यामळेु त्या िवषयाची िमठी मी टाळू शकणार नाही. पण शब्द िमथ्या आहेत हे जेव्हा मला कळतं, तेव्हा त्या 

शब्दाचा अथर्ही िमथ्या होऊन जातो. शब्दाचा अथर् िमथ्या झाला क� अनकूुल िकंवा प्रितकूल प्रितिक्रया होत 

नाहीत आिण मग समाधान, शांती, सखु, त�ृी यापैक� कशातच व्यत्यय येत नाही. 

शब्दांच्या संदभार्त आता एक शेवटचा िवचार सांगतो. आपल्या संबंधात येणारी माणसं आपल्याशी काही तरी 

बोलत असतात. आपण काय बोललो याचा िवचार बोलणारा मनषु्य करतोच असे नाही. तो त्याच्या पद्धतीने 

बोलतो आिण िनघून जातो. एक उदाहरण दतेो म्हणजे लवकर समजेल. एक शांत सरोवर आहे. त्या सरोवरावर 

एकसदु्धा तरगं नाही. ते अत्यतं शांत आहे. एक उपदव््यापी मलुगा आला. त्याने एक दगड घेतला आिण त्या 

सरोवरात टाकला. दगड टाकला आिण िनघून गेला कुठेतरी. आता उपदव््याप करण ंहा त्याचा धमर् आहे. एक 

उपदव््याप संपला क� पढुच्या उपदव््यापाकडे तो िनघून जातो. मागे आपण काय केलंय �ाचं त्याला भान 

राहात नाही. तसं आमचं होतं. कोणीतरी येतो, आमच्या कानावाटे एखादा शब्द टाकतो आिण िनघून जातो. 

दगड पडल्यानंतर त्या सरोवरावर तरगंांची वलय ंिदसतात. खळबळ िदसते. दगड तळाशी गेल्यावर खळबळ 

हळूहळू शांत होते. तसंच आपल्या मनाचंही होतं. पण सरोवरात आिण आमच्यात एक फरक आहे. तो दगड 

एकदा तळाशी पोहोचल्यानंतर सरोवर त्याला पनु्हा वर आणीत नाही. तमुचं आमचं मात्र तसं नाही. कोणीतरी 

बोललेला जो शब्द आहे, ज्या शब्दाने मूळचं शांत असलेलं सरोवर ढवळून िनघालं आहे, तो शब्द आपण पनु्हा 

पनु्हा आठवत राहतो. म्हणजे पनु्हा पनु्हा तो शब्द�पी दगड आम्ही आमच्यावर टाकून घेतो आिण पनु्हा 

अशांत होतो. दगड टाकण्याचे काम स्वभावधमार्नसुार करणारा तो कोणी एक िनघून गेला आहे. आपण दगड 

टाकलाय हे त्याच्या ल�ातही नाही. पण आम्ही मात्र तो टाकलेला दगड आठवायचा, वर आणायचा, पनु्हा 

आपला आपल्यावर टाकून घ्यायचा, पनु्हा सगळं ढवळून घ्यायचं अशा पद्धतीची िविचत्र कतर्बगारी करीत 

असतो. हे दगड दोन प्रकारचे आहेत ह!ं एक हवेसे वाटणार ेआिण दसुर ेनकोसे वाटणार.े दगड टाकल्यानंतर जे 



घडतं ते अगदी जसंच्या तसं दगडाएवढा िडंकाचा लाडू जरी टाकला तरी घडतं. लाडूचं उदाहरण दणे्याचंही 

एक कारण आहे. दगड हा प्रितकूल आहे आिण लाडू हा आपल्याला अनकूुल आहे असं समजू या. पण 

अनकूुल असला तरी तो टाकल्यानेही मन ढवळतेच. अशांतपणा नको असेल तर जसा िनंदचेा शब्द 

ऐकल्यानंतर अन्तःकरण ढवळून घेऊ नये तसंच स्ततुीचा शब्द ऐकल्यावरही तो पनु्हा पनु्हा आठवून 

अन्तःकरण ढवळून घेऊ नये. त�वतः लाडू आिण दगड या दोघांचं म्हणजे स्ततुीचा शब्द आिण िनंदचेा शब्द 

या दोघांचंही मूल्य इथे सारखंच आहे. याच अथार्ने �ानदवे म्हणतात, 

सखुीं संतोषा न यावें| दःुखीं िवषादा न भजावें| 

आिण लाभालाभ न धरावें| मनामाजीं॥ �ाने.२-२२६ 

आपल्याला �ाने�री अगदी पाठ असते. पण आपण त्याचा व्यविस्थत अथर् समजावून घेतलेला नसतो. एक 

दगड आहे आिण एक लाडू आहे पण दोघांचाही प�रणाम मात्र आमचं अन्तःकरण ढवळणे हा एकच आहे. 

यापैक� कशानेही का होईना पण माझ्या अन्तःकरणाची स्वस्थता, शांतता, तरगंरिहत अवस्था िबघडून जाणे 

हेच दःुख आहे. ही दःुखाची अितशय नेमक� व्याख्या आहे. मळुात अत्यतं शांत, िस्थर िन त�ृ असलेलं 

अन्तःकरण ज्या�णी त्यावर सखुाचा िकंवा दःुखाचा तरगं उठतो त्या �णी दःुखी होतं. सखुाचा िकंवा दःुखाचा 

तरगं उठण ंहचे दःुख आहे. आम्हाला सखुाचे तरगं हवेसे वाटतात आिण दःुखाचे तरगं नकोसे वाटतात. 

वेदान्तशा�ाच्या ��ीने दःुखाचा उमटलेला तरगं हाही दःुख�प आहे आिण सखुाचा उमटलेला तरगं हाही 

दःुख�पच आहे. म्हणून त्यांना तळाशी िस्थरावू द्यावेत आिण नतंर ते पनु्हा पनु्हा वर काढून आपण �बु्ध होऊ 

नये. िकमान एवढं तरी पथ्य आपल्याला पाळता आलं तर ‘िवषयव्याळें  िमठी| िदधिलया नठुी ताठी| तें तिुझयें 

कृपा��ी| िनिवर्ष होय|’ �ा ओवीचा अनभुव येईल. ही जी ग�ुकृपा��ी आहे ती आपल्याला अनगु्रहातून प्रा� 

होत असते. सद्ग�ंुच्या कृपेतून आपल्याला जगाकडे पाहण्याची अिल� ��ी (सा�ीभाव) प्रा� झालेली असते. 

तीच ग�ुकृपा��ी. ही सा�ीभावाची अिल� नजर कमावण ंआिण आपल्यापाशी िस्थर ठेवण ंहा अनगु्रहाचा हेतू 

असतो. 



अनगु्रहाचं एकूण स्व�प अशा प्रकारचं असतं. अनगु्रहामध्ये महावाक्याचा समावेश असतो, ध्यानाचा समावेश 

असतो, ध्यानातून आपल्याला त्या त�वाचा अनभुव येण्याची व्यवस्था असते, त्याला सहाय्यक म्हणून 

नामिचंतनाची व्यवस्था असते आिण �ा सगळ्याला त�व�ानाची जोड असते. असं सगळं त्या ग�ुकृपेमध्ये 

असतं. हे सार ंजर अनगु्रहामध्ये समािव� असेल आिण यथाथर् पद्धतीने ते िदलं गेलं असेल आिण त्याच 

पद्धतीने ते स्वीकारलेलं असेल तर त्यातून ‘आनंदाचे डोही आनंदतरगं| आनंदिच अगं आनंदाचे|’ अशा तह�ची 

तकुोबारायांची जी अवस्था आहे ती अवस्था तमु्हाला-आम्हाला दखेील िमळू शकते. 

धन्यवाद! 


	॥ अनुग्रह ॥
	संपूर्ण ग्रंथ

