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तावना – १
(पOह]या आव@ृ तीbया

काशनाbया वेळेची – १९६६)

'ी()मचैत,यमहाराज गदवलेकर यां1या 2वचनां1या सं3हास 24तावना 5ल6ह7यास मला
मनापासून आनंद वाटतो. :या;यान आ<ण 2वचन यांमये मोठा मह>>वाचा फरक असतो. तो
असा कA, :या;यानामये वBव>तेचे 2दशDन असते, तर 2वचनामये आ>मEानाचे दशDन घडते.
:या;यान उ>तम झाले तरJ :या;या>याचे खाजगी जीवन कसे आहे इकडे लोक फारसे लM दे त
नाहJत. आपला वषय तो कसा मांडतो याकडेच 'ो>यांचे लM असते. या1या उलट, 2वचनकाराचे
खाजगी जीवन कसे आहे , तो जे सांगतो >यामये >या1या जीवनाचे 2OतPबंब पडते Qकंवा नाहJ,
याकडे 'ो>यांचे लM असते. 'ी ()मचैत,य महाराजां1या 2वचनांचे हे च मोठे वै5शRSय आहे कA
आपTया जीवनात ते जसे वागले तसेच ते बोलले. आपण जे आचरण करतो तेवढे च लोकांना
सांग7याचा आपTयाला अVधकार आहे असे ते नेहमी Xहणत. Xहणून या 3ंथांतील 2वचनां1या
मागे 2>यM आचरणाचा मजबत
ू पाया आहे हे वाचकांनी यानात ठे वावे. Zयांचे बोलणे आ<ण
वागणे एक\प असते >यांनाच संत Xहणतात. संतांचे जीवन भ:य असते, उदा>त असते, तसेच
भगवंता1या 2ेमाने भरलेले असते; पण या सवा^चे मूळ आ>मसाMा>कारामये असते, Xहणून तो
साMा>कार कसा क\न `यावा हा एकाच वषय संतां1या 2वचनात सापडतो. अथाDत या 3ंथात
सं36हत केलेTया 2वचनांमये आ>मसाMा>काराची सवा^गीण 5शकवण आढळते. सवा^गीण
Xहण7याचा हेतू हा कA, मानवी जीवना1या सवD अव4थांमये, Xहणजे सामा,य 2पंचामये दे खील,
आ>मEानाचे साधन यथासांग आचरता आले पा6हजे, असा 'ीमहाराजांचा आ3ह आहे.
आ>मसाMा>कार हो7यासाठa अनेकांनी अनेक साधने सांVगतलJ. >या सवा^मये भगवंता1या
अि4त>>वाची जाणीव अखंडपणे 6टकवणे हे सवb>तम साधन होय, असे 'ीमहाराजांचे 4पRट मत
आहे . भगवंत आहे , तो माcयाजवळ आहे, अगदJ माcया dदयात आहे , अशी जाणीव मनामये
6टक7यास भगवंताचे सूeम Vचंतन आवfयक आहे . असे सूeम Vचंतन अथD\प असते. >या अथाDचे
वाहक Xहणजे भगवंताचे नाम होय. या gRटJने भगवंता1या नाम4मरणातून भगवंताचा भाव
OनमाDण होतो. एकदा भाव OनमाDण झाला, कA सवD 2कारचे वाद, मते व मतांतरे आपोआप लय
पावतात. नाम 'ेRठ का? तर ते सगुण आहे तसेच Oनगण
ुD आहे , सूeम आहे , तसेच 4थल
ू आहे ,
Eा,याला चालते तसेच अEा,यालाहJ लागू पडते, सं,याशाला समाधान दे ते तसेच 2ापंVचकाला
तारते, इतकेच न:हे तर अगदJ लJन-दJन :यiतीपासून ते 'ेRठ :यiतीपय^त सवा^ना माये1या
जाjयातन
ू बाहे र काढणारे नाम हे एकाच साधन आहे . लkन झाTयानंतर ब-याच 6दवसांनी गभाDर
रा6हलेलJ 4lी आपTया गभाDला अOत काळजीपव
D जपते, तसे 'ीसBगु\ंनी 6दलेTया नामाचे जतन
ू क
केTयास याच ज,मामये भगवंताचे साि,नय खाlीने अनुभवास येत,े असे 'ीमहाराजांचे
2OतEापव
D सांगणे आहे.
ू क
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'ीमहाराज लौQककgRSया 3ंथ पढलेले न:हते, Xहणून >यांची भाषा ओबडधोबड वाटते.
पण Oत1यामये एका थोर नाम5सद ि4थत2Eाने आपTया आ>मसाMा>काराचे सार ओतलेले
आहे . 2वचनांची वाणी भगवंता1या 2ेमाने रसरसलेलJ असलJ तरJ Oतचे तेज शांतता व समाधान
दे ते. सवD 2वचनांचे मळ
ू भगव>2ेरणेत असले तरJ 2संगोपा>त लौQकक पoरि4थतीचे व :यवहाराचे
ववेचन मधून मधून डोकावते. वा4तवक 'ीमहाराजांनी मोठा लोकसं3ह केTयामुळे >यां1या
नजरे तून :यवहाराची कोणतीहJ बाजू सट
ु लेलJ नाहJ. परं तु :यवहार सांगताना दे खील >यांचे अंOतम
लM भगवंताकडे Xहणजे जीवना1या शाfवत त>>वाकडे होते. दे हाहून आपण 5भ,न आहोत,
आपण भगव>4व\प आहोत हे ओळखणे Xहणजे जीवन सफल होणे अशी >यांची ठाम भ5ू मका
असTयामळ
ु े 2>येकाने आपला 2पंच व >यातील सवD कमp भगवंता1या पाfवDभम
ू ीवर करावीत असे
ते वारं वार सांगत. दे हपज
ू ेला सवD4व मानणा-या वसा:या शतकातील सु5शqMतांना आ>मEाना1या
भू5मकेवर उचलन
ू उभे कर7याचा 2चंड खटाटोप >यांनी ज,मभर केला. मानवी दे हाला जीवनात
मोठे मह>>व आहे , पण ते भगवंताचे साधन Xहणून आहे, हJ gRटJ ठे वन
ू दे हाला चांगले खायलाrयायला घालावे, >याला सुखोपभोग Bयावे, >याला बलवान ठे वावे, पण केवळ तेवढे कर7यासाठa
जगणे, Xहणजे भगवंताला वस\न जगणे हे पाप आहे असे 'ीमहाराजांचे सांगणे आहे
'ीमहाराजांचे :यिiतम>>व अन,यसामा,य होते, Xहणून >यांचे बोलणे सगळे एकदम
कळणे अशiय आहे . जो साधन करJल >याला माl >यां1या वाणीतन
ू आपोआप 2काश 5मळे ल,.
या जगात एका भगवंता5शवाय सवD4वी नवीन असे काय आहे? >या भगवंता1या नामाचे Vचंतन
हजारो भiतांनी क\न सुsा तो प,
ु हा नवीन व ताजा आहे . अथाDत भगवंताचे नाम िजतके
जु,यात जुने Oततकेच ते नवीनात नवीन आहे . >या नामाचे मह>>व सांगताना 'ीमहाराजां1या
अMराअMरातून भगवंताचा भाव Oनथळू लागतो आ<ण ऐकणा-याला Qकती सांगू आ<ण Qकती
नको असे >यांना होऊन जाते. वfवातील जीवनात ओत2ोत भरलेला भगवंत मनुRयमाlाने
नाम4मरणाने पाहावा व आपले जीवन आनंदमय बनवन
ू टाकावे, असा 'ीमहाराजांचा अvाहास
आहे . 'ीमहाराजां1या अंगी wRटे पण होते. चालू काळाला तसेच पढ
ु े येणा-या काळाला आपTया
वशाल gRटJने ओळखन
ू आ>मEानाचे साधन सांगणारा पx
ु ष wRटा ठरतो. ते साधन Xहणजे
नाम होय. नाम 4वयंभू आहे , शिiत\प आहे ; >यामये भगवंताची 6द:य शiती साठवलेलJ
असTयाने नामाने वासना िजंकता येते. नामामये गुxकृपा व भगव>कृपा यांचा समावेश होतो.
नाम Oनfचयाने `यावे पण 2ेमाने `यावे; Oनयमाने `यावे पण मनापासून `यावे; उ>साहाने `यावे
पण VचकाटJने `यावे. नामाला नीतीची सदाचरणाची व कतD:याची जोड Bयावी. असा धीर ध\न
नामाचा अzयास करणा-यास आज ना उBया साMा>कार झाTया5शवाय राहणार नाहJ, असा
'ीमहाराजांचा आशीवाDद आहे .
'ी गोखले 4वतः साधक व>ृ तीचे आहे त. >यांनी अ>यंत पoर'म घेऊन 'ीमहाराजां1या
2वचनांचा हा सं3ह लोकांसमोर ठे वला आहे . >यामळ
ु े साधकांची फार सोय होईल यात शंका
नाहJ. या प7ु यकमाDने >यांचे Vच>त नामांत अVधकाVधक रं गून जावो हJच माझी 'ीसBगु\चरणी
2ाथDना आहे .
कृcणबाग, मालाड
मंब
ु ई, ता - १२-११-६६

के. Uव. बेलसरे
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मनोगत
इ. स. १९६६ सालJ 2वचनांची प6हलJ आवत
ृ ी OनघालJ; >यानंतर आज सुमारे तीन
दशकांमये १७ आव>ृ >या 2का5शत हो7याचे भाkय या 3ंथाला लाभले. या 3ंथाची कानडी, 6हंदJ,
गुजराथी या भाषांमये भाषांतरे होऊन >यांची दस
ु रJ आवत
ृ ीहJ बाहे र पडलJ. तसेच इं3जी व च
भाषांमयेहJ या 3ंथाचे भाषांतर होऊन >याचा चांगला 2सार होत आहे .
अMरशः लाखो लोकांनी या 2वचनाचे वाचन केले व करJत आहे त. >या >या तारखेचे
2वचनाचे पण उलगडले, वाचले Qक वाटते, “अरे , 'ीमहाराजांनी माcयाचसाठa तर 5ल6हले नाहJ
ना ?” असे अनेकांनी मन मोकळे क\न सांVगतले. अनेकांना >या >या 6दवसा1या 2वचना1या
वाचनामुळे मनातील शंकाची उ>तरे 5मळालJ व काहJंचा मन4ताप नाहJसा होऊन 2स,नता
वाटTयाचे कळवले. अनेक कुटुंबात Oनय5मतपणे या 2वचनांचे वाचन होते. भारतातच न:हे तर
परदे शातहJ अनेकजण रोज1या रोज 2वचने वाचन करतात.
'ीमहाराजांनी रामनामाचा सोपा मंl सांVगतला. Zया भावनेने, 'sेने, उ>कटतेने Zयांनी
हा मंl आ>मसात केला, >या >या परJने >यांना 2>यय आला व समाधानाचा लाभ झाला.
परमेfवरा1या नाम4मरणाकडे अVधकाVधक 2व>ृ ती होणे हे च या 3ंथा1या वाचनाचे खरे फळ
आहे .
या 3ंथाला प6हTया आव>ृ ती1या वेळी (१९६६ सालJ) ती.के.व. (बाबा) बेलसरे यांनी
प6हलJ 24थावना 5ल6हलJ, ती अOतशय समपDक व 2वचनांतील आशय :यiत करणारJ आहे .
>यानंतर सहा:या आव>ृ ती1या वेळी (१९८५ सालJ) 2वचना1या या 3ंथाचे सवD हiक गदवले
सं4थानला अपDण केले, >यावेळी ती, बाबा बेलसरे यांनी दस
ु रJ 24थावना 5ल6हलJ. ती >यापढ
ु Jल
सवD आव>ृ यांमये 2च5लत आहे . तरJ पण प6हTया आवत
ृ ीची 24थावना काळाआड

होऊ नये

Xहणून 6ह प6हलJ 2थावना सुsा अंतभत
ूD करावी अशी अनेकांनी इ1छा 2द5शDत केलJ. >यामळ
ु े
या आव>ृ तीपासून प6हलJ 24थावना सुsा घातलJ आहे . >याच2माणे या सवD 2वचनाची मांडणी
वषयवार कशी केलJ हे जाण7याची इ1छाअनेकांनी :यiत केलJ व हे सवD प6हTया आव>ृ ती1या
Oनवेदनात असTयाने Oनवेदनातील तेवढा भाग खालJल 2माणे 6दला आहे .
या सवD Oनxपणांची मांडणी वषया1या gRटJने पढ
ु Jल2माणे केलJ आहे :
जानेवारJ-नाम; फे(व
ु ारJ-नाम; माचD-2पंच; ए2ल-संत, स>पx
ु ष; मे-साधन; जून-परमाथD; जुलैसदगु\; ऑग4ट-आनंद, समाधान; सrट बर-अखंड नाम4मरण; ऑiटोबर-भगवंत; नो:ह बरभगवंत; डसबर-नाम.
\परे षा थोडiयात अशी आहे . जानेवारG व फेFव
ु ारG :- नाम: भगवंता1या 2ाrतीसाठa नाम
`यावे, भगवंताचे नाम4मरण करावे, >या1या नामात राहावे, असे सवD संत सांगतात. हे नाम
Xहणजे खरोखर काय आहे , ते घेताना काय प ये पालवीत, ते घे7याचा अzयास कसा करावा,
ते घे7याची काय आवfयकता आहे, >यामये gढभाव कसा येईन, इ>या6द सवD गोRटJंचा वचार
साकTयाने प6हTया दोन म6ह,यात Xहणजे ६० पानात आला आहे . माच):- पंच: एकदा नाम
घे7यास सरु वात केलJ Xहणजे, Zया 2पंचात आपण राहतो >याचे 4व\प कसे आहे , 2पंचात
नामाची काय आवfयकता आहे , 2पंचात मनुRयाने कसे वागावे, 2पंचातील आसiती व काळजी
यांपासून कसे सुटावे, सुखाने 2पंच कसा करावा, 2पंचात भगवंताचा आधार कसा धरावा, या
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सवD गोRटJंचा ऊहापोह

Oतस-या म6ह,यातील ३१ पानांत आला आहे. एU ल : संत, स@प4
ु ष :

नामा1या योगाने 2पंचाचे 4व\प कळून आTयावर चांगले 3ंथ, चांगलJ माणसे यां1या सहवासात
राह7याची आपलJ इ1छा होते. संत कसे ओळखावेत, स>पx
ु षां1या संगतीत रा6हTयास काय
फायदे होतात, संगतीचा आपTया मनावर काय पoरणाम होतो, संतांची योkयता काय, संतांचा
:यवहार कसा असतो, संत आपTयाकरJता काय करतात, इ>यादJ वचार चौ या म6ह,यातील ३०
पानांत केलेला आढळे ल.
मे : साधन : नामा1या योगाने 2पंचे 4व\प कळून संतांची गाठ पडलJ Xहणजे संत,
स>पx
ु ष सांगतात तसे कर7याची आपलJ इ1छा होते व >यांनी 4वतः अनुभव घेऊन सांVगतलेTया
त>वांचा आपण साधन Xहणून 2पंचात उपयोग क\ लागतो. या साधनांची जोपासना कशी
करावी, हJ साधने कोणती व ती आपTया मनावर काय पoरणाम घडवून आणतात, >यां1या
जीवनाचा हे तू कोणता या सवा^चा तपशील पाच:या म6ह,यातील ३१ पानांत अंतभत
ूD आहे . जन
ू :
परमाथ) : अशा रJतीने नामा1या सहायाने संतांची गाठ पडून >यांनी सांVगतलेTया साधनांचा
अzयास 2पंचात चालू ठे वTयास आपला 2पंच हा परमाथD बनतो. 2पंचाला परमाथाDचे 4व\प
येते. अशा वेळी आपला दे ह 2पंचात असतो, पण मन माl परमाथाDत असते. या परमाथाDचे
4व\प काय, तो कसा साधेल, >यात 2ेम कसे येईल, तो गrु तपणे कसा व का करावा, परमाथाDत
2पंचाचे 4थान काय, तो कसा वाढवावा, परमाथाDचे सूl कात आहे , इ>या6द सवD गोRटJंचा सहा:या
म6ह,यातील ३० पानांत उTलेख आहे . जुलै : सदगु0 : एकदा परमाथाDत Vच>त गुंतले Xहणजे
2पंचातील आसiती कमी होऊन अंत:करण शs
ु होत जाते. अशा वेळी, Qकंवा iवVचत ् आधीहJ
सBगुxं1या भेटJचा योग येतो. काहJ वेळा सदगु\ आपण होऊन साधका1या भेटJस येतात.
सBगु\ंची भेट भाkयाने होत असते, सदगु\ आपTया हाताला ध\न भगवंताची 2ाrती घडवन
ू
आणतात. आपTयाकडून ते अzयास करवन
ू घेतात, आपTयाला मदत कर7यास >यांचा हात
सदै व पढ
ु े च असतो, आपण माl अन,य OनRठे ने >यां1या आEेचे पालन करावे. अशा सBग\
ु ं ची
योkयता काय, >यांची कामVगरJ कोणती, >यांना शरण कसे जावे, >यांना कसे जाणून `यावे,
>यांना आपTया जीवनात काय कतD:य असते, ते कसे भेटतील, इत काय सांगतात, या सवा^चा
ऊहापोह सात:या म6ह,यातील ३१ पानांत येतो. ऑग ट : आनंद, समाधान : अशा रJतीने
सBग\
ु ं ची आEा अ>यंत 'sेने ब OनRठे ने पाळून नामा1या संगतीत केवळ कतD:य Xहणून 2पंच
केTयास >यालाच परमाथाDचे 4व\प येऊन, >यात आनंद व समाधानाचा लाभ झाTया5शवाय
राहत नाहJ. भगवंता1या आनंदमय 4व\पाची साधकाला जाणीव होऊ लागते. अशा या
आ>मानंदात मनुRय 4वतःलाहJ वसरतो. या आनंदाचे मूळ

काय, तो कसा आकायाम 6टकेल,

2पंचात खरे समाधान कसे 5मळे ल, समाधानाचे शा4l कोणते, समाधानाची खण
कोणती,
ू
समाधानाचे रह4य कशात आहे इ>यादJ गोRटJ आठ:या म6ह,यातील ३१ पानांत वशद झाTया
आहे त. सWट_ बर : अखंड नाम मरण : आनंद आ<ण समाधानाचे मूळ जे नाम >याची कास ध\न
भगवंतास अन,यभावे शरण गेले Xहणजे भगवंता1या नामा5शवाय दस
ु रे काहJच 6दसत नाहJ,
बोलता येत नाहJ, ऐकता येत नाहJ. राlं6दवस एक नामच नाम. हे अखंड नाम4मरण कसे
6टकवावे, >या1या अनुसध
ं ानात कसे रहावे, अखंड नाम4मरणाने भगवंतास कसे जाणावे, “तू
आहे स, मी नाहJ” हJ ि4थती अनुसंधानाने कशी 5मळवावी, इ>यादJंचे 4व\प नव:या म6ह,यातील
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३० पानांत उTले<खलेले आहे . ऑ'टोबर व नो$ह_ बर : भगवंत : भगवंतास अन,य शरण जाऊन
अखंड >या1या नामात रा6हले Xहणजे मनुRयाला या ज,मात 5मळव7याचे असे काहJच राहत
नाहJ. >याला सवD जग ()ममय, भगवंतमय 6दसू लागते. भगवंताशी एक\प होणे, नराचा
नारायण होणे, इ>यादJ गोRटJ >या1या बाबतीत अगदJ स>यच असतात. अशा या भगवंताचे
4व\प कसे आहे , परमेfवराची सगुणोपासना Xहणजे काय, भगवंत नामाने कसा साय होतो,
भगवंता1या भiतीचे रह4य कोणते, भगव>कृपा कशी होते, भगवंताचे \प 'ेRठ कA नाम 'ेRठ,
भगवंताजवळ काय मागावे, भगवंताचे कसे :हावे इ>यादJ सवD गोRटJंचा खल
ु ासा दहा:या व
अकरा:या म6ह,यातील ६१ पानांत आलेला आहे . ^डस_बर : नाम : जो ()म\प झाला, दे व –
भiताचे नाते जेथे संपले, भगवंताला खेचून आणणारे नाम हे शेवटपय^त कायम राहणारच. नाम
सx
ु वातीपासून शेवटपय^त राहणारे आहे . नामास आ6द-अंत नाहJ. नाम हे च साधन व नाम हे च
साय. आपण नामा1या वाहनात अ>यंत वfवासाने बसTयावर ते आपTया 6ठकाणाला नiकA
घेऊन जाणारच यात Pबलकुल संदेह नाहJ. नामातच वfवाचे मूळ आहे व नामातच वfवाचा
अंत आहे . भगवंताचे नाम भगवंतालाहJ :यापन
ू कायमच आहे ; हे वचार या ३१ पानांत येतात.
'ीमहाराजां1या या 2वचना1या 4वxपात 3ंVथत झालेले हे बहुमोल वाङमय जा4तीत
जा4त लोकां1या हातात जावे Xहणून वfव4तांनी कमीतकमी Qकमंतीत जा4तीत जा4त चांगTया
2कारे या 3ंथाचे 2काशन क\न लोकांपढ
ु े ठे वले, हे सवD 'ीमहाराजां1या इ1छे नेच झाले यात
शंका नाहJ.
नामाचे बीज व>ृ तीत एकदा पेरTयावर >या बीजाला खतपाणी 5मळ7याची सोय या
2वचनां1या वाचनाने Oनिfचत होऊ शकेल. आपण मनापासून नाम घेतले Xहणजे आपले सदगु\
आपTया जवळ असतातच, असा अनेकांचा अनुभव आहे . हे नाम अंत:काळापय^त सतत राहो –
न:हे , >यामयेच शेवटचा fवास जावो हे

'ीमहाराजां1या चरणी वनभावे वनवणी.

पण
ु े
चैl शs
ु 2Oतपदा (गढ
ु Jपाडवा) शके १९२०
२८ माचD १९९८

गोUवंद सीताराम गोखले
संाहक
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तावना – २
(सहा$या आव@ृ तीbया

काशनाbया वेळची – १९८५)

महाराRामये कAतDनकारांइतकेच 2वचनकार लोक2य आहे त. पण 2वचनकारांमये तीन
वगD आहे त. प6हला वगD आ>मEानी पx
ु षांचा; दस
ु रा वगD, साधनेला उपयोग :हावा यासाठa
अया>मशा4lाचा अzयास करणा-या साधकांचा; आ<ण Oतसरा वगD धंदेवाईक 2वाचा,कारांचा.
'ीमहाराज प6हTया वगाDतील 2वचनकार होते. Zयांना उ>तम जीवन – Xहणजेच आनंदाने भरलेले
समाधानी जीवन जगावे अशी खरे इ1छा होती, >यांना (एक) उ>तम जीवन Xहणजे काय, आ<ण
(दोन) ते जग7याचा सोपा मागD कोणता, हे सांग7यासाठa 'ीमहाराजांनी हJ 2वचने केलेलJ आहे त.
आपTया शरJराला काहJ रोग झाला तर आपण लगेच >याची काळजी घेतो. वा4तवक
>या शरJरात आपण राहतो. आपले मन शरJराहून अVधक आपTया जवळ आहे . शोक, Vचंता,
भय आ<ण मोह यांनी महाची 2कृती Pबघडते. >यामळ
ु े आपण आपला आनंद गमावन
ू बसतो.
तरJ आपण आपTया 2कृतीची काळजी घेत नाहJ. मना1या Oनरोगी जीवनासाठa आपण काहJ
उपाय करत नाहJ हे पाहून 'ीमहाराजांना कxणा वाटलJ. >या कxणे1या पोटJ या 2वचनांचा
ज,म झाला. शरJराला जसे रोग पोखररात, तसे काम, ोध, लोभ, Bवेष, लौQकक, 4वाथD, संशय
व वाकडी ब
ु दJ माणसा1या मनाला Oन:स>व करतात, आ<ण >यां1या पायी जीव है राण होतो.
आपले मन दोष मुiत व Oनरोगी क\न 4व4थ, शांत व परोपकारJ जीवन कसे जगावे हे अ>यंत
सोrया भाषेत या 2वचनांमये 'ीमहाराजांनी समजावन
ू 6दले आहे . शरJरातील रोग बरे हो7यास
बाहे \न औषध लागते आ<ण आतून जीवनशiती लागते. मनाचे रोग बरे हो7यास बाहे \न
भगवंताचे 4मरण आ<ण आतून भगवंतावर अथवा सBगुxवर 'sा असावी लागते.
भगवंता1या नामामये भगवंताचे 4मरण साठलेले आहे . भगवंताचे नाम आ<ण
भगवंतावरJल 'sा यां1या संगमामये भगवंताची भiती उदय पावते. भiती Xहणजे भगवंताबल
अनुरiती; आ<ण अनुरiती Xहणजे उ>कट 2ेम. सBगुxवरJल अथवा भगवंतावरJल उ>कट 2ेम हे
रसायन आहे . >यामये मोठa शiती साठवलेलJ असते. ते 2ेम मना1या तळाशी पोचते व तेथे
असलेला अवBयेचा पडदा फाडून 4व\पाशी 5भडते. भगवंता1या दशDना1या आड येणारे सारे
2Oतबंध ते दरू करते. ते 6द:या 2ेम कसे संपादन करावे, याचे अOतशय 4पRट व Oततiयाच
खाlीचे मागDदशDन या 2वचनांमधे आढळते.
'ीमहाराजांचे Xहणणे असे कA, 2>येक माणसा1या अंतयाDमी एक गूढ सदयD लपलेले
आहे , >याची कांती कधीच कोमेजत नाहJ, >याचा रस कधीच वटत नाहJ. भगवंता1या नामाने
माणूस या सदयाDपय^त

पोचू शकतो. >या1या दशDनाने होणा-या आनंदामधन
ू एक 6द:य 2काश

लाभतो. मग माणसाला काळ बाधत नाहJ. म>ृ य,ू अEान, द:ु ख यांना >या1या जीवनात 4थान
उरत नाहJ. >याला कसलेहJ बंधन अथवा पराधीनता उरत नाहJ. 'ीमहाराजांचा आ3ह हा कA, हे
6द:य सदयD, हा अखंड आनंद आ<ण हे कधी Qफके न पडणारे समाधान आपTया हiकाचे आहे ,
कारण तेच आपले 4व\प आहे . ते कसे ह4तगत करावे याचा अनुभव5सs उपाय या 2वचनांमये
हमखास सापडतो.
आपTया ख-या 2ेमाला Oन:4वाथ 2ेमाची साद दे णारा सदग\
ु अथवा भगवंत आपTया
dदयातच वBयमान आहे . >या1या स>तेने आ<ण >या1या 2ेरणेला अनुस\न आपण जीवनात
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कमD करतो. आपTयाला िजवंत ठे वन
ू नाचवणा-या >या सूlधाराचा आपTयाला सहज वसर पडतो.
तो न पडावा यासाठa भगवंताचे सतत नाम `यावे असे 'ीमहाराजांचे आजDवाने सांगणे आहे .
2ापंVचक जीवनातील लोभ आ<ण मोह यांची जबर खेच रोखणे सोपे काम नाहJ. Oत1यामळ
ु े
आपTयाला भगवंताचा व >या1या नामाचा सहज वसर पडतो. वसर पडला कA जीव भगवंताला
व,मुख होऊन 2पंचाला स,मुख होतो. मौज अशी आहे कA, आपण सBगु\चे अथवा भगवंताचे
काम 2>यM करJत असताना दे खील आपTयाला >यांचा वसर पडतो. >यामुळे >यामधील
परमाथाDचा भाव Mीण होतो. दै नं6दन जीवनात परमाथाDचा भाव उ>प,न क\न तो 6टकव7यासाठa
या 2वचनांचा फारच उपयोग होतो.
या 2वचनांची भाषा सोपी आहे , घरगत
ु ी आपलेपणाची आहे, पण Oत1यातील आशय
अOतशय 2Vचतीचा आ<ण :यवहायD आहे . 'ीमहाराजांना जगाला काहJतरJ सांगायचे होते. ते हे
कA, भगवंता1या साOनया5शवाय माणसाला जीवनात समाधान 5मळणे शiय नाहJ. भगवंताचे
साOनय साध7यास >या1या अनुसंधानासारखा मागD नाहJ. अनुसध
ं ान ठे वणे हJ खरJ परमाथाDतील
कला आहे . भगवंता1या नामाने भगवंताचे अनुसध
ं ान साधते यात Oतळमाl शंका नाहJ. मनRु य
जर अखंड नामात रा6हला तर 2पंचा1या वBयमान घडीला धiका न लावता, तसेच 4वत:1या
बा)यांगामये

बदल न करता, >याला 4व4व\पाचा साMा>कार होतो, हाच या सवD 2वचनांचा

2धान भावाथD आहे . भगवंता1या नामात Zयाचे अंतरं ग रमू लागते, >याचे अंत:करण शुs Xहणजे
सूeम होत जाते. शुs अंत:करण :यापक बनते. :यापाiपणाने साय व साधन (Xहणजे भगवंत
व >याचे नाम) यांमधील अंतर कमी होत जाते. अखेर नामाला इतकA सe
ू मता येते कA, नाम
आ<ण भगवंत या दोघांमधे फरक दाखवणे अशiय होते. तसेच नाम घेणारा जो मी, तो एक
नाम\प तरJ होतो Qकंवा भगवwप
D ा
ू होऊन सो@हं Xहणू लागतो. हा अनुभव Xहणजे पण
ू त
पावलेTया 5सsाचीच आवfयकता होय. भगवंता1या नामाचा मागD जा7याचा नाहJ, परं तु ये7याचा
आहे ;बाहे र पड7याचा नाहJ, आता उतर7याचा आहे . 2ेमाने व आवडीने भगवंताचे नाम घेत असता,
भगवंत माcयापाशी आहे असे वाटले तर तो तसा आहे च, पण तो नाहJ असे वाटले तर असून
नसTयासारखे होते. Xहणून नाम घेत >या1या नावाने ओरडावे तरJ Qकंवा नामाचा हात ध\न
मौनातच 5शरावे. असो.
6ह आव>ृ ती तयार कर7यास Zया भiतांनी कRट केले >याबल >यांना ध,यवाद.
उरलेले आयुRय भगवंता1या नामाला वाहणे हे 'ीमहाराजांना आवडेल. 'ीमहाराज 6ह कृपा
करायला
तयार आहे त. पदर पस\न ती `यायला iवVचतच कोणी पढ
ु े येतो.

'ी महाराजांचा अEाQकंत,
के.Uव.बेलसरे
मालाड, मुंबई ४०० ०६४
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संPकाचे नवेदन
'ीमहाराजां1या भiतांपक
ै A काहJंना वेळोवेळी 5लहून घेतलेTया 'ीं1या Oनxपणा1या 5लखाणां1या
व)या वाचायला 5मळ7याचे भाkय मला लाभले. 'ीं1या भाषेतील िज:हाळा, साधेपणा, वचारांचा
सखोलपणा तसेच 5शकवणुकAतील Oन:4वाथपणामळ
ु े व 2>यM अनुभवाने आलेला रोखठोकपणा,
सायासाया gRटांता1या योगाने गहन वषय उलगडून दाखव7याची हातोटJ व वशेष Xहणजे
भगवंता1या 2ेमाने उचंबळणारJ 2भावी भाषा, या अनेक गुणांनी मन वेधून घेतले. हा अमोल
ठे वा सवा^ना उपलध झाला तर माcया2माणे अनेकांना तो मागDदशDक ठरे ल असे मनाने घेतले
व हे संकलनाचे काम चालू झाले. कालांतराने, 'ीमहाराजां1या कृपा2सादाने पूजनीय कै.
ता>यासाहे ब केतकर आ<ण माझे वडील कै. ती. पंडतराव गोखले यां1या 2ेमळ 2ो>साहनाने,
तसेच काहJ गुxबंधुं1या सहकायाDन,े रोज वाच7यास उपयुiत अशा 4वxपात मांडणी क\न हा
सं3ह 2थम इ.स. १९६६ मये 25सs झाला.
आ>मो,नती1या gRटJने अ>यंत उपयुiत व 2>यM अनुभवा1या Oनकषावर पB>ताळून
पा6हलेलJ :यवहारJ 5शकवण, यामळ
ु े सवDसामा,य मराठa वाचकांची माने एकदम आकृRट झालJ.
अनेक वाचकां1या जीवनाला सुयोkय वळण लाभले. Zया1या >या1या पoरि4थती2माणे व
4वभावानस
ु ार वाचणा-यास मागDदशDन होऊन अनेकांना समाधानाचा लाभ झाला. Qक>येक
वाचकांची नाम4मरणाकडे वाढती वत
ृ ी होऊ लागलJ. गदवTयास 6दवस6दवस मोया 2माणात
येणा-या िजEासू साधक वगाD1या ओघाव\न हे सहज gRटो>प>तीस येईल. परमेfवरावषयीचे 2ेम
वृ sंगत होणे, Xहणजे >याची सतत आठवण होणे, >याचे नाम घे7याची व>ृ ती होते व पढ
ु े ती
gढमल
ू होत जाते, असा अनेक साधकांना 2>यM अनुभव आला.
खरे Xहणजे 'ीमहाराजांचे एक 2वचन जरJ वाचले व >या2माणे आचरण कर7याचे
ठरवले तरJ मनुRय उs\न जाऊ शकेल. “माझे Oनxपण ऐक7याने एक 'ोता जरJ नाम घे7यास
2व>ृ त झाला तरJ या सांग7याचे साथDक झाले असे मला वाटे ल,” असे एकदा 'ीमहाराज Xहणाले
होते. >याच2माणे या 2वचनां1या वाचनाने एखादा जरJ वाचक नाम घे7यास 2व>ृ त झाला तरJ
या प4
ु तकाचे चीज झाTयासारखे आहे .
लोकांना नामाचे मह>>व पटावे Xहणून 'ीमहाराजांनी Qकती कळवळयाने आ<ण जीव
तोडून संगीतले आहे ! नाम4मरणाची आवड लोकांत OनमाDण :हावी Xहणून आपले उभे आयRु य
>यांनी याकoरता खच घातले. नाम4मरणाचा हा सल
ु भ मागD जो आचरJल >याला, >याचा 2पंच
कसाहJ असला तरJदे खील, “न लगती सायास जावे वनांतरा | सुखे येतो घर नारायण ||” हा
रोकडा अनुभव येईल, अशी 4वानुभवा1या ठाम बळावर >यांनी सवा^ना kवाहJ 6दलJ. आपTया
वाSयाला आलेले कतD:यकमD चोख बजावन
ू नामा1या संगतीत सदै व राह7याचा अzयास करणे,
हे च 'ी महाराजां1या Oन\पणाचे सl
ू आहे . “मख
ु ी रामाचे नाम | बा)य 2पंचाचे काम | ऐसा
राम जोड मनी ||” हे >या1या 5शकवणुकAचे रह4य आहे .
'ीमहाराजांची हJ रसाळ व 2भावी Oनxपणे 2>यM ऐक7याचे भाkय Zयांना लाभले ते
खरोखर ध,य होत; आ<ण Zयांनी >यातले हे अमत
ृ मय Pबंद ू 6टप7याचे कRट घेतले व अशा
त-हे ने दरू दशपणा दाखवला, >यांनी हा आपTयावर मोठा उपकारच क\न ठे वला आहे यात शंका
नाहJ. >यांचे आपण ऋणी आहोत. तसेच, या प4
ु तका1या संकलना1या कमी व पढ
ु Jल पाच
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आव>ृ >यां1या वेळी माझे आदरणीय गुxबंधू 2ा. 2. ना. वटकर, 'ी. अrपासाहे ब मराठे व इतर
वडलधा-या मंडळींनी मोठया 2ेमाने व आपल
ु कAने जी मदत केलJ, >याबल >यांचे आभार
मानावे तेवढे थोडेच आहे त.
सहा:या आव>ृ ती1या वेळी या प4
ु तकाबाबतचे सवD हiक 'ीगदवले येथील 'ीमहाराजां1या
वfव4त मंडळींवर मी सोपवले आहे त. 'ीमहाराजां1या 2ेरणेनेच आतापय^त सवD काम झाले व
पढ
ु े हJ होत राहJल. वfव4त मंडळींनी हा 3ंथ सवDसामा,य वाचकास कमीत कमी Qकमतीत
उपलध :हावा हJच इ1छा ध\न हा :याप 4वीकारला.
शेवटJ प,
ु हा एकदा 'ीमहाराजां1या Oन\पणाचे सर मनात ठसावे Xहणून ते उदधत
ृ
करावेसे वाटते : वाटे ल ते झाले तरJ भगवंताचे नाम सोडू नका. नाम घेणा-याने राम कTयाण
करतो हे माझे सांगणे शेवटपय^त कायम राहो हJच 'ीमहाराजां1या कायावाचामने शरण जाऊन
>यां1या चरणावर म4तक ठे वन
ू , अ>यंत वन भावाने 2ाथDना करतो.

पण
ु े

गोUवंद सीताराम गोखले
संाहक

13

ीमहाराजांचे $यि'तदश)न
सगुण

व0प : शके १७६६ माघ शs
ु Bवादशी (१९ फे(व
ु ारJ १८४५ इ.) बुधवारJ, सकाळी

९-३० 1या सुमारास गदवTयाला 'ीमहाराजांचा ज,म झाला. आ<ण शके १८३५ मागDशीषD वBय
पंचमीला (२२ डसबर १९१३) सोमवारJ पहाटे सय
ू bदया1या सुमारास गो,दवTयासच वया1या
एकोणस>तरा:या वष >यांनी दे ह ठे वला. 'ीमहाराजांची उं ची सुमारे १६७ स.मी. आ<ण वजन
जवळजवळ ७० Qक.3ॅ. होते. मयम बंध, पवळसर झाक असलेला गोरा रं ग, xं द चेहरे पvी,
भ:य कपाळ, सरळ नाक, पांढरे शु दात व कॅमाकदार डोळे अशी एकंदर >यांची ठे वण होती.
>यां1या तडावर एक 2कारचे तेज तरळत असTयाने >यां1या सया मंद ि4मताने 2>येक
माणसावर >यांची सहज छाप पडे. 'ीमहाराज चोवीस तास लंगोटJ घालJत, पण पRु कळ वेळा
कफनी, टोपी Qकं वा फरगल
ु घालJत. कमरे ला कधी छाती, धोतर, पीतांबर Qकं वा उपरणे गंड
ु ाळीत
आ<ण कधी डोiयाला xमाल बांधीत. कपाळाला केशरJ गंध लावन
ू मये काळी रे घ काढJत व
मुwा लावीत. पायात नेहमी खडावा असत आ<ण हातात बहुतेक xमाल असे. 'ीराममं6दरात
रामासमोर एक कोच ठे वलेला असे (अजूनहJ तो तसाच ठे वलेला आहे ) >यावर ठे वलेTया तiiयाला
टे कून ते बसत. आजोबा-आजी >यांना “गणपOत” Xहणून हक मारJत, तर आई-वडील >यांना
“गणू” Xहणून संबोधीत. गावचे लोक >यांना “गणूबुवा” Xहणत. उ>तर भारतात लोक >यांना
“द;खनके महाराज” असे Xहणत. 'ीमहाराजांचे गुx 'ीतक
ु ामाई >यांना “माझा बाळ” Xहणून
हक मारJत. सवD 5शRयमंडळी >यांना “महाराज” Xहणत, तर ते 4वत: “ ()मचैत,यबव
ु ा रामदासी”
अशी आपलJ सहJ करJत.
सवयी व आवडीनवडी : 'ीमहाराजांना 2वासाची वलMण आवड होती. >यांनी वया1या
बारा:या वषाDपासन
े ाळीसा:या वषाDपय^त कTपनातीत 2वास केला. या 2वासामये >यांना
ू तो पंचच
त>कालJन समाZजेवान उ>तम रJतीने पाह7यास 5मळाले. 'ीमहाराज पोह7यात फार पटाईत होते.
Zयाला मळ
ु ीच

पोहता येत नाहJ अशा माणसाला बरोबर घेऊन ते गंगेमधून या तीरापासन
ू

पलJकड1या तीरावर सहज जात. उताणे पडून पा7यावर तरं ग7याची >यांना फार हौस. घोडयावर
बस7याची कला >यांना अवगत होती. कसTयाहJ वाlट व मुदाDड घोडयाला ते नरम आणीत.
जनावराला एकदा >यांचा 4पशD झाला के ते >यांना वश होऊन >यां1यावर 2ेम क\ लागे.
'ीमहाराज पळ7यात व झाडावर चढ7यात फार पटाईट होते. सय
D म4कार व दं ड ते
ू न
चांगले काढJत. खोखो, आSयापाSया वगैरे खेळ ते हौसेने खेळत. वय होऊन पोट सट
ु ले तरJ
>यांचा चटपटJतपणा व चपळपणा कायम होता. वया1या ६२ :या वष काशीमये पायात खडावा
घालून शंभर-स:वाशे दगडी पाय-यांचा घाट

ते चटपट उत\न Qकं वा चढून जात. 4व1छ व

वळणदार अMराची >यांना फार आवड. >यांचे 4वतःचे अMर फार सुबक व वळणदार होते.
मोठयाने, 4पRट व अथD समजून वाच7याची >यांना आवड होती. लहान मुलांचे >यांना फार 2ेम.
ते >यां1यात खेळत व >यां1या मना2माणे वागत. वBया याDने आपTया अzयासात मागे पडता
कामा नये, असे ते वारं वार सांगत. 'ीमहाराज आपTया घरJ यावेत असे Zयाला वाटे , >याने
आपTया लहान मल
ु ाला अगर मल
ु Jला >यांना घेऊन ये7यास पाठवावे, आ<ण 'ीमहाराजांनी
आढे वेढे न घेता जावे, हे गदवTयास नेहमी पहावयास सापडे.
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कवतेची व गोड गjया1या गायनाची >यांना फार आवड. ते 4वतः कवता रचीत आ<ण
लोकांनी केलेTया कवतांचा मोठया र5सकतेने परामशD घेत. तसेच ते बसTयाबसTया माxतीरायाचे
सुंदर Vचl काढJत. >यांना 4वाभावक आवड भजनाची, दे वां1या गोRटJंची, नाम4मरणाची व
एकांताची होती. >यांना वBवान माणसापेMा अडाणी मनुRय आवडे, 'ीमंतापेMा गरJब आवडे व
शहरात राह7यापेMा खेडग
े ावात राहणे आवडे. नवराबायकोमये, आई-बाप व मुलां1यामये,
भाऊब6हणींमये OनRकपट 2ेम असले तर >यांना >याचे वशेष कौतक
ु वाटायचे. सासू व सून
2ेमाने रा6हTया तर दोघींची ते फार 4तुती करत. 2पंचामये OनRकपट 2ेम करायला 5शकणे हJ
भगवंतावर 2ेम करावयास 5शक7याची प6हलJ पायरJ आहे , असे ते नेहमी Xहणत.
$यि'तम@@व : 'ीमहाराजांचे सारे :यिiतम>>व >यां1या चमकदार डोjयांमये आ<ण
वलMण वाणीमये :यiत होत असे. >यां1या पाह7यामधील आ<ण बोला7यामधील व5शRठ
2कार1या मो6हनीमळ
ु े , >यां1याशी वरोध करणारJ माणसे >यां1या gRटJ1या कMेत आTयावर
आ<ण >यांचे भाषण ऐकTयावर वश होऊन जात. वारक-यांशी, रामदाशांशी, अडाणी शेतक-यांशी,
इं3जी 5शकलेTया तxण-तxणींशी, कलावंतांशी, शा4lी-पंडतांशी, सुधारकांशी, सनात,यांशी,
:यापा-यांशी, नोकरJवाTयांशी, डॉiटरांशी, इ,जीनीअरांशी, 'ीमहाराज >यां1या भाषेत बोलायचे,
आ<ण >या :यवसायातील एखादJ उपमा घेऊन नामाचे मह>>व समजावन
ू Bयावयाचे. >यामळ
ु े
2>येक मनुRय >यांचे Xहणणे समजून 2स,न होई. भiतीचे, भगवंता1या 2ेमाचे व नामाचे,
तसेच संतां1या वागणुकAचे 4पRटJकरण करताना >यां1या वाणीला 4फुरण चढे आ<ण >यावेळी ते
उ>तम 2कारचे gRटांत सहज बोलून जात.
मनुRयाला गजा\न वळवन
ू घे7याची कला जशी >यांना अवगत होती, तशीच वा)यात
माणसाला खडसावन
ू ताjयावर आण7याची कला पण >यां1यापाशी भरपरू होती. >यांची भाषा
घरगुती, सोपी व सहZमाधुर होती. >यांची वाiये लहान पण जोरकस असायची आ<ण >यांत
कृPlमतेचा लवलेशहJ नसTयाने ती वाiये ऐकणा-या1या dदयाला जाऊन 5भडत. जीवनाचे अनंत
नमुने >यांनी बOघतले असTयाने सामा,य मनRु यांची सुखद:ु खे, >यां1या ख-या वासना-भावना,
>यां1या अडचणी याची संपण
ू D कTपना >यांना 4पRटपणे आलJ होती. >यामळ
ु े 'ीमहाराज 2ापंVचक
लोकां1या अव4थेचे वणDन क\ लागले Xहणजे ते इतके वा4तववादJ असे कA, >यांची भाषा
अंत:करणाचा ठाव घेई व ऐकणा-याचे >यां1यावर पेमD बसे. >यांची 2Oतभा अहोराl जागत
ृ
असायची, Xहणून >यांची भाषा नेहमीपेMा Oनराळी वाटे . लोकांना भगवंताकडे वळव7यासाठa
'ीमहाराजांनी आपTया वाणीची सवD शiती कामाला लावलJ.
'ीमहाराजां1या वाग7यामायेहJ वलMण खुबी असे. 5शRयो>तम ()मानंदांपासन
ू थेट
:यसनी माणसापय^त >यांची वागणक
ू समान असे. “माcयावर 'ीमहाराजांचे फार 2ेम आहे ,”
असे 2>येकाला वाटे . 2>येक माणसाचे “अंतर” जाणून ते >या1याशी बोलत, Xहणून 2>येक
माणसाला खण
ु पटुन फार समाधान 5मळत असे. समजूतदार मनRु य 'ीमहाराजांना वशेष आवडे.
एकच मनुRय पण
ू >D वाला जा7यापेMा, पRु कळ माणसे थोडी पश
ु े जाने चांगले असे >यांचे Xहणणे
असे. >यांनी कधीहJ कोणाचा अ:हे र केला नाहJ. कसाहJ मनRु य येवो, >याला सुधार7याचा मागD
>यां1यापाशी असे. >यां1या वाग7यात- बोल7यात फार मयाDदा, आकषDकता व गोडवा भरलेला
असे. मल
ु ांची, वशेषत: बु sमान तxणांची मने आकषDत क\न >यांना आपलेपणाचा लळा
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लाव7याचे >यांचे साम यD फार वलMण होते. ते 4वत: बहुधा 5लहJत नसत, कोणास तरJ 5लहून
घे7यास सांगत. सांग7याचा 2वाह सारखा चाले. 5ल6हणे संपTयावर प,
ु हा वाचून घेत. >यांना
6हंदJ, कानडी, तेलगू, सं4कृत वगैरे भाषा उ>तम समजत.
लहानसहान गोRटJंमये 'ीमहाराज माणसाची परJMा करJत आ<ण ती कोठे आहे याची
2चीOत >याला आणून दे त. गदवTयास >यां1याकडे येणा-या 2>येक माणसावर 'ीमहाराज
पोट1या मुला2माणे 2ेम करJत. 2ापंVचक लोकांशी राlं6दवस :यवहार करJत असताना 'ीमहाराज
कधी कोणाचे 5मंधे रा6हले नाहJत, कधीहJ कोणापढ
ु े हात पसरला नाहJ, कधी कोणाकडून वगDणी
गोळा केलJ नाहJ. >यांनी आपला चoरताथD अगदJ 4वतंl ठे वला. पैशाचा 5मंधेपणा नसTयाने
'ीमहाराजांना आपTया मतांना लोका3हा4तव मुरड घाल7याचा 2संग कधी आला नाहJ.
लौQककाचा, 25सsीचा, वतDमानपlी चचpचा आ<ण :यासपीठावरJल :या;यानांचा >यांना अगदJ
मनापासून कंटाळा असे. >यांनी फार कटाMाने 25सsी टाळलJ. पव
D ाळात 'ीमहाराज Xहणत
ू क
कA, “भगवंता1या नामाला खरे मह>>व आहे , आ<ण या जगात आपण इतके क:पदाथD आहोत,
कA आपलJ 25सsी होऊन दे णे अथवा ती करणे हा मूखप
D णा आहे .”
Zया माणसाला >यांनी एकदा जवळ केला, >याचे >यांनी सवD काहJ सोसले. Xहणून
>यां1या मनुRय >यांना सहसा सोडून गेला नाहJ. “माग1या लोकांनी जे जे चांगले उपयुiत कायD
क\न ठे वले आहे , ते आपण का वाया घालवावे? चांगले जुने कायम ठे ऊन >यामये चांगTया
न:याची भर घालावी,” असे >यांचे नेहमी सांगणे असे. जीवनाला उं ची आ<ण :यापकता आणून
2>येकाने शेवटपय^त हौसेने जीवन जगात रा6हले पा6हजे, >यामये भगवंता1या नामाला शेवटचा
fवास जाईपय^त सोडता कामा नये, असे ते हाणत. एकंदर 4lीयां1याबल >यां1या मनात आदर
असून ते ि4lयांना फार पZ
ू य मानीत. ि4lयांनीच समाजातील नीOतम>ता 6टकवन
ू धरलJ,
ि4lयाच कुटुंबातील ख-या ख4ता खातात, ि4lयाच पुxषांपेMा जा4त Oन:4वाथ असतात, Zया
घरा7याटे ल ि4lया सE
ु असतात ती घराणी चांगलJ चाललात, असे ते नेहमी सांगत. आई व
आई1या 2ेमावषयी बोलणे Oनघाले तर >यांचा गळा भ\न येई व डोjयांना पाणी येई. आई
Xहणजे भगवंता1या 2ेमाची 2ापंVचक मत
ू  होय, असे ते Xहणत. ि4lयांचे अंत:करण जा>याच
शुs व 's
ु ायुiत असTयाने भगवंताचा मागD >यांना सोपा आहे असे ते सांगत.
आपTयाकडे येणा-या 2>येक मनRु याला 'ीमहाराज जेवायला घालJत. खरे सांगायचे
Xहणजे भगवंताचे नाम ते िजतiया मi
ु त ह4ताने वाटJत असत, Oततiयाच मुiत ह4ताने ते
अ,नदान करJत. अ,नाने बs
ु ी तयार होते, Xहणून, 2ेमाने केलेला व 2ेमाने वाढलेला रामाचा
2साद (भाजी, भाकरJ व आमटJ) मं6दरामये येणा-या 2>येकाने खाTला पा6हजे असे >यांचे
Xहणणे असे. मं6दरामये अ,न सवा^ना अगदJ एक असे. पंिiत2पंचाची >यांना फार चीड होती.
पRु कळ वेळा, मंडळीना जेवायला बसवन
ू 'ीमहाराज आपण 4वत: वाढJत, आ<ण >यांची जेवणे
झाTयावर मग आपण जेवायला बसत. पंढरपरू ला जाणारे पRु कळ वारकरJ व >यां1या 6दंडया
मं6दरामये मुiकाम करJत. 'ीमहाराज >याचा मोठया 2ेमाने परामशD घेत. पानावर बसTयापासन
ू
जेवायला सx
ु वात करे पय^त, “जयजय 'ीराम, जयजय 'ीराम,” असे मोठयाने Xहण7याचा 2घात
'ीमहाराजांनी चालू केला. कोणतेहJ काम करताना, 4वयंपाक करताना, वहJर खणताना, सवD
मंडळी भगवंताचे नाम घेऊ लागलJ. िजकडे Oतकडे 2>येकजण आपले काम करJत असताना
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“जयजय 'ीराम” Xहणत असलेला पाहून, गदवTयास रामराया1या अयोयेचे वातावरण उ>प,न
झाले असे 'ीशांताराम 4वामींना वाटले.
अgयाि@मक जीवन: भगवंता1या अि4त>वाची खरJ जाणीव होऊन >या1या अनुसंधानामये
जीवनाचा 2>येक Mण कसा घालवावा, हे सामा,य 4lीपx
ु षांस समजणे फार कठaण असTयामळ
ु े
'ीमहाराजांनी रामरायाला गदवTयास आणून उभा केला. नुसता उभा केला असे न:हे , तर 4वत:
>या1यावर इतके 2ेम क\न दाखवले, कA ते नै5मषार7यात जा7यास Oनघाले तवेलJ रामा1या
डोjयात खरोखर अ'ू उभे रा6हले. जो जो मनRु य >यां1याकडे येई तायला मोठया 2ेमाने ते
सांगत, “अरे ! माcया रामाला एकदा डोळे भ\न पाहा आ<ण नंतर घरJ जा.” मं6दरात असलेला
“'ीराम” केवळ मत
ू  नसून 2>यM परमा>माच आहे अशा भावनेने 'ीमहाराज 4वत: वागत,
आ<ण >यां1याकडे येणा-या 2>येक 4lीपx
ु षास तशा भावनेने वाग7याचा महापासून उपदे श करJत.
जगात घडून येणा-या 2>येक गोRटJमये 'ीरामारायाचीच ई1छा काम करJत असTयाचे >यांना
6दसे, व :यवहारgRटया योkय 2य>न केTयावर जे चांगले-वाईट फळ 5मळे ल, ते रामा1या ई1छे ने
5मळत असते अशी 'sा Zया1यापाशी असते >याला सख
ु द:ु खाची बाधा होत नाहJ, हे 'ीमहाराजांनी
दाखवन
ू 6दले. सवD काहJ राम करतो, खरे कतpपण रामाचे, हा 'ीमहाराजां1या उपदे शाचा गाभा
असTयामळ
ु े , >यां1या 2>येक हालचालJत ते रामाला पढ
ु े क\न आपणा नाहJसे होत. भगवंताकडे
कत>ुD व दे ऊन आपण मेपणाने नाहJसे होणे हJ युiती सवा^नी 5शकावी Xहणून, >यांनी ज,मभर
'ीरामालाच लोकां1या समोर ठे वले. नवीन मनुRय आला कA 'ीमहाराज >याला सांगत, “2थम
रामाला नम4कार क\न यावे, नंतर इतरांना नम4कार करावा.” आपTया जीवनातील 2>येक
Qया हJ रामा1याकoरता :हावी, आपले जगणे दे खील >या1या सेवेसाठa असावे, असा >यांचा
फार आ3ह असे.
2>येक माणसात भगवंताकडे जा7यास उपयोगी पडणारा एक गुण असतोच असतो. >या
गण
ु ाचा उपयोग व वकास क\न भगवंताकडे कसे जावे, हे 2>येकाला 5शकव7याचे काम ते
करJत असत. त>व QकतीहJ उ1च असले तरJ >याचा खरा व पण
ू D अथD त>वा1या आचारणामये
समजतो, अशी >यांची ठाम भ5ू मका असTयाने, वेदा,ताची 2मेये Qकंवा भगवंताची OनRठा रोज1या
2ापंVचक जीवनात उतरलJ पा6हजेत यावर >यांचा फार कटाM होता. परमाथD हा 2पंचात 5मसळला
पा6हजे असे ते नेहमी सांगत. Zया 2पंचात राम नाहJ >या 2पंचात आराम होणार नाहJ असे
वरचेवर अनेक 2काराने ते पटवन
ू दे त. आपTया संगतीला येणा-या 2>येक माणसाला भगवंता1या
OनRठे चे आ<ण नामाचे मह>>व कळले पा6हजे, हा >यांचा अvाहास होता; Xहणून ज,मभर
परमाथाDचे अखंड Vचंतन >यांनी केले व लोकांकडून करवन
ू घे7याचा 2य>न केला. ख-या
परमाथाDबल लोकांमये नाना

त-हे 1या गैरसमजत
ु ी, नाना 2कारचे 2माद व वपरJत आचार

gढमूल झालेले असतात. ते सवD दरू कर7याचा 2चंड खटाटोप >यांनी ज,मभर केला, आ<ण हे
करताना समाजातील अनेक :यiतीकडून अनेक 2कारचा lास >यांना सोसावा लागला.
आपTयाकडे येणा-या कोण>याहJ माणसाचा अ:हे र करायचा नाहJ, हे 'ीमहाराजां1या जीवनाचे
2धान त>व होते. Oनंदक जरJ >यां1याकडे आला तरJ ते >या1याशी 2ेमाने वागत. तीच रJत
:यसनी माणसाशी वागताना ते पाळीत. याचा पoरणाम असा होई कA, तो मनुRय आपोआप
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>यांना वश होऊन जाई, आ<ण एकदा तो वश झाला कA >याला भगवंता1या मागाDवर नेऊन
सोड7याची >यांची करामत पहावयास 5मळे .
“नुसता 2पंच चांगला करणे हे काहJ मनRु यज,माचे येय नाहJ. जनावरे दे खील आपापला
2पंच करतात. मनुRयाने भगवंताची उपासना क\न >याची 2ािrत क\न घेतलJ पा6हजे, तरच
2पंचातील कRटांचे साथDक होते. सया1या पoरि4थतीत उपासना कर7यास नामासारखा सोपा
उपाय नाहJ, Xहणून 2>येकाने नामाचीच कस धरावी,” हे च >यां1या 5शकवणीचं सूl होते. हे
त>>व 4वत: पण
D : आचरणात आणून मगच >यांनी लोकांना सांVगतले.
ू त
इ.स. १९१३ सालJ गदवTयाला झालेला रामनवमीचा उ>सव Xहणजे 'ीमहाराजां1या
आयुRयातील शेवटचा मोठा उ>सव होय. नऊ 6दवस अखंड नाम4मरण चालू होते. 5शवाय रोज
कAतDन, परु ाण, 2वचन, अया>मासंवाद इ>यादJ गोRटJ सx
ु हो>याच. जवळजवळ पाच हजारांवर
माणसे गदवTयास जमलJ होती.

नाX4कर करायला येणा-या 2>येक माणसा1या पाठaव\न

हात Qफरवून 'ीमहाराज >याला सांगत, “बाळ, भगवंताने 2पंचामये Zया पoरि4थतीत आपTयाला
ठे वले आहे , Oत1यामये समाधान मानावे, आ<ण >या1या नामाला कधी वस\ नये. जो नाम
घेईल >या1यामागे राम उभा आहे , नाम घेणा-याचे राम कTयाण करतो. एवढे माझे सांगणे
शेवटपय^त वस\ नका.”
भगवंता1या नामाची थोरवी गाता गाता >यां1या आयुRयाचा 2>येक Mण गेला. नामाचे
मह>>व सांग7यासाठa ते ज,माला आले, ज,मभर नामाचे >यांनी गायन केले, आ<ण आपTया
आयRु याचे शेवटचे MणहJ नामाचे मह>>व सांग7यात घालवले. 'ीमहाराजांनी ज,मभर कायवाचा-मनाने जगात एका नामा5शवाय दस
ु रे काहJ स>य मानलेच नाहJ.
जयाचा जनीं जQम नामाथ) झाला |
jयाने सदा वास नामात केला ||
जायbया मुखी सव)दा नामकkत) |
नम कार @या FPमचैतQयमू त) ||
(गदवलेकर महाराज – चoरl आ<ण वाङमय- लेखक 2ा. के.व. बेलसरे , या 3ंथा1या आधारे )

||

ीराम समथ) ||

“संतांचे ंथ हे अगदG U या $य'तीbया पा8ा माणे मन लावन
ू वाचावेत. वाचनाचे मनन
झाले कk ते आप]या र'तामgये Lमसळते. ंथाbया वाचनाने आपला दोष आप]याला कळतो,
आण आपलG चूक आप]याला कळलG तर आपण लवकर सध
ु ारतो. हा ंथ माlयाचकmरता
सां-गतला आहे , तो कृतीत आणnयाकmरता आहे , हG भावनं ठे वन
ू वाचन करावे. वाचन आण
साधन बरोबर चालावे; मग वाचकाला खरा अथ) कळतो आण आनंद होतो.”
“वेदाQत हा आचरणात आण]याLशवाय @याचा उपयोग नाहG. Oहतकारक गोcट आचरणात
आणलGच पाOहजे. आचरणात आणले नाहG तर @या वाचनाचा काय उपयोग ? @याने खरे साधन
बाजूलाच रहाते, आण @या वाचनाचाच अLभमान वाटतो.”

ी गोपाल कृcण –

ी7े8 ग9दवले

ी FqहचैतQय महाराज ग9दवलेकर

ींची समाधी –

ी7े8 ग9दवले

ी महाराजांचे गु4

ी तुकामाई

ी महाराजांbया सिbछcय परं परे तील

ी Fqहानंद महाराज, बेलधडी

ी महाराजांbया सिbछcय परं परे तील

कै. ता@यासाहेब केतकर, मालाड
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१२३

२

भगवंतावर अकारण

१५४

३

न{चयपूव)क नाम मरण आण -च@तशr
ु ी.

१२४

३

परमाथ) कसा साधेल.

१५५

४

स@संगतीत राहावे.

१२५

४

परमाथा)त अLभमान आड येतो.

१५६

५

अLभमान न धरता कत)$यकम) करावे.

१२६

५

वैरायावाचन
ू सारा परमाथ) लटका आहे .

१५७

वाथ) आवर]याने पर पर ेम वाढते.

६

ेम करावे.

१२७

६

भगवंत आण मी वेगळे नाहGत.

१५८

७

दे हबुrीचा @याग करावा.

१२८

७

न@यनेम qहणजे काय ?

१५९

८

भगवंताचे अनुसंधान राखावे.

१२९

८

Uवषयाकडचा ओढा भगवंताकडे लावावा.

१६०

९

शुr वातावरण व पUव8 आचरण.

१३०

९

वासनानाश हाच मो7.

१६१

१०

दे हमनाने $हावे रामाप)ण ।

१३१

१०

आपला $यवहार, परमाथ), घडतो ।

१६२

तो सव) @याचे इbछे ने चालतो ॥
११

थोडे वाचावे पण कृतीत आणावे.

१३२

११

सुखदःु ख मनावर अवलंबून आहे .

१६३

१२

कोण@याहG पmरि थतीत व@ृ ती ि थर ठे वावी.

१३३

१२

परमाथ) साधणे हाच आप]या जQमाचा खरा

१६४

हे तू.
१३

१३४

१३

१४

Uवषयाची व लौककाची आस सोडावी.

वतःला सुधारnयाचा

य@न करावा.

१३५

१४

भगवंत जोडणे हाच एक धम).

१६६

१५

कोणाचेहG मन न दख
ु वता सवाशी

१३६

१५

'मी फ'त एका नामातच आहे .'

१६७

परमाथ)

१६८

ेमाने

पंच हे परमाथ) ाWतीचे साधन.

१६५

वागावे.
१६

दे ह हा परमाथा)चे साधन समजावा.

१३७

१६

१७

मी भगवंताचा आहे हG अखंड जाणीव ठे वावी.

१३८

१७

१८

व@ृ ती भगवंताbया Oठकाणी ि थर ठे वावी.

१३९

१८

परमाथा)त गुWततेची ज0रG असते.

१७०

१९

भगवंताचे

१४०

१९

'मी कोणीतरG आहे ' हG व@ृ ती घातक.

१७१

२०

भगवंताbया

१४१

२०

jयाला

१७२

२१

अाहासाने नाम मरण करावे.

१४२

२१

भाव अस]याLशवाय परमाथ) होत नाहG.

१७३

२२

गु0वर अ@यंत

१४३

२२

सुख @यागात आहे, भोगात नाहG.

१७४

२३

दे वाकmरता

वतःला Uवसरावे.

१४४

२३

हे तू शुr ठे वावा.

१७५

२४

नाम

ाणाबरोबर सांभाळावे.

१४५

२४

ान हे दह
ु े रG श 8 आहे .

१७६

२५

आनंद LमळUवnयासाठu वासना भगवंताकडे

१४६

२५

सदाचरण हा परमाथा)चा पाया आहे .

१७७

१४७

२६

नयम थोडा करावा, पण तो शा{वताचा असावा.

१७८

१४८

२७

शा{वतचे सख
ु कसे लाभेल ?

१७९

ेम वाढUवnयाची कृती करावी.
मत
ृ ीत

पंच करावा.

rेने करावा.

पंचाbया गडबडीतच परमाथ) साधावा.

पंच नाहG करता आला ।

१६९

@याचा परमाथ) Oढला पडला ॥
rा ठे वावी.

वळवावी.
२६

भगवंताचे

२७

नरLभमानी परोपकार हG भगवंताची सेवाच.

२८

मरण हG सTबुrी.

१४९

२८

परमाथ) हे कृतीचे शा 8 आहे.

१८०

२९

भगवंताची तळमळ लागायला पाOहजे.

पंच दे वाचा मानून करावा.

१५०

२९

पुnयतथी कशी साजरG करावी ?

१८१

३०

सवाचे Uव मरण क0न रामच आठवावा. ।

१५१

३०

ऐसा करावा काहG नेम ।

१८२

जेणे जोडेल आ@माराम ॥
३१

भगवंताला शरण जावे.

१५२
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१

गु4 कशाला हवा ?

१८३

१

आनंद कशामुळे Lमळतो ?

२१४

२

गु4सेवा करणे qहणजे काय ?

१८४

२

आप]या 'मी'चे

२१५

३

सTगु0ची काम-गरG

१८५

३

भगवंताशी एक0प झा]यावर सव) आनंदच आहे .

२१६

४

दे ह हा दे वाbया

ाWतीकरता आहे .

१८६

४

वासनेला कसे िजंकता येईल ?

२१७

५

आपलG सुखदःु खे

ीरामाला सांगा.

१८७

५

'दे हच मी' हा म.

२१८

६

आप]याला सTगु0चा आधार वाटावा.

१८८

६

भगवंताचा आनंद हा न4पा-धक असतो.

२१९

७

मूल होऊन भगवंतापाशी जावे.

१८९

७

0पाची ओळख नामानेच होते.

२२०

८

भगवंताचे अनुसंधान कसे ठे वावे ?

१९०

८

समाधान हG आंतmरक सध
ु ारणेची खूण आहे .

२२१

९

नाम घेnयाचा न{चय करावा.

१९१

९

jयाला समाधान तो भायवान.

२२२

१०

सTगु0स जावे शरण । संशयUवरOहत व@ृ तीने

१९२

१०

अनुसध
ं ानीं -च@त । सवाभूतीं भगवंत । हाच माझा

२२३

sयावे नाम ||

व0प आनंदमय आहे .

परमाथ) ॥

११

स@पु4ष व @यांचा अन
ु ह.

१९३

११

समाधान भगवंताLशवाय कोठे हG नाहG.

२२४

१२

सTगु0 सांगेल @या माणे वागावे.

१९४

१२

शांत परमा@म मरणाने Lमळते.

२२५

१३

दे व आण नाम LभQन नाहGत.

१९५

१३

दे हाचे भोग आण आनंद

२२६

१४

गु0 सांगेल तेच साधन.

१९६

१४

शा{वत आनंद फ'त भगवंताजवळच.

२२७

१५

तळमळ लाग]यावर गु4भेट नि{चत !

१९७

१५

विृ @तचे समाधान हG भगवंताbया कृपेची खण
ू .

२२८

१६

गु4आापालनाLशवाय दस
ु रे कत)$यच उरले

१९८

१६

नामाLशवाय कशानेहG खरे समाधान नाहG.

२२९

१९९

१७

नcठे चा पmरणाम फार आहे .

२३०

नाहG.
१७

गु0ने सां-गतलेले साधन अनQयतेने
सांभाळावे.

१८

सा7@वाने राहाणायाला दःु खाची बाधा नाहG.

२००

१८

रामाला अनQयभावे शरण जा.

२३१

१९

साधनाची चार अंगे.

२०१

१९

आप]याला दे वाची नड वाटते का ?

२३२

२०

नामांतच राहे समाधान ।

२०२

२०

दास Uवषयाचा झाला ।

२३३

२०३

२१

स ुख

वतःवरच अवलंबून आहे .

२३४

हG सTगु0ची आहे खण
ू ॥
२१

वेदा माणे नामहG अनादG, अनंत, अपौ4षेय

सुखसमाधानाला आंचवला॥

आहे .
२२

गु0 आप]याला अंतम सुख दाखUवतात.

२०४

२२

समाधान हG परमे{वराची खरG दे णगी.

२३५

२३

आधी

२०५

२३

वाचनाची आव{यकता आण मया)दा.

२३६

२४

सTगु0ला शरण जावे.

२०६

२४

जेथे संत तेथे आनंद व समाधान असणारच.

२३७

२५

भगवंताचे नाम सोडू नका.

२०७

२५

आपण भगवंतासाठu आलो आहोत.

२३८

२६

साधन - चतुcटय.

२०८

२६

कारणावाचून आनंद, तो खरा.

२३९

२७

आपण मागावे फ'त एका रामाजवळ.

२०९

२७

समाधान हा व @ृ तीचा गुण आहे, दे हाचा न$हे .

२४०

२८

“नाम घेणायाbया मागेपुढे मी उभा आहे .”

२१०

२८

आनंदापासन
ू दरू करते ती माया.

२४१

२९

मला कुणाचे दःु ख पाहवत नाहG.

२११

२९

धम) qहणजे नीत आण अgया@म यांचा संयोग.

२४२

३०

राम कता) हे जाणून -च@तीं । जगांत संत ऐस_

२१२

३०

समाधानाच_

२४३

३१

आपण भगवंताचे झालो तरच सुखी होऊ.

२१३

३१

"jयाbया घरात समाधान तेथे मी आहे ."

rा, मग कृती, नंतर अनुभव.

थान । एका रामावांचून नाहGं जाण॥

वत)ती ॥
२४४
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१

आपले ान हे दे हबुrीचे.

२४५

१

उ@सवामgये भगवंताचे

ेम हाच मुय भाग आहे .

२

नामात राहणे qहणजे मरणातीत होणे.

२४६

२

सगुणभि'त

३

साधनात पूण) भाव व तळमळ पाOहजे.

२४७

३

मीपणा ठे वून दे वाकडे पाहणायास @याची

४

अLभमानरOहत राOह]याLशवाय भि'त करता येत

२४८

४

२७५
२७६

ाWती

२७७

होत नाहG.
नाहG.

भगवंताbया संयोग-Uवयोगातच खरे सख
ु दःु ख

२७८

आहे .

५

नाम qहणजे जादच
ू ा Oदवाच. !

२४९

५

अLभमानाची पूणा)हुती हाच खरा य

२७९

६

' राम कता) ' या भावनेने समाधान Lमळते.

२५०

६

सिbचदानंद परमा@qयाला सगुणाbया आधारानेच

२८०

७

पैसा नीतधमा)ने Lमळवावा.

२५१

७

८

थोडेच वाचावे, पण @याचे मनन व आचरण करावे.

२५२

८

९

भगवंताचा Uवसर हे च मोठे पाप !

२५३

९

भगवंताचे

१०

रामापायीं ठे वा मन । नाम sयाव_ रा8ंOदन ॥

२५४

१०

राम ठे वील @यात समाधान ।

पाहता येईल.
@याग हे याचे खरे मम) आहे .

२८१

य@न आण परमे{वर यांची सांगड घालावी.

२८२

मरण हे च भ'तीचे रह य !

२८३
२८४

हे खया भ'ताचे ल7ण जाण ॥
११

-चक@सा मया)देपयतच करावी.

२५५

११

भगवंताजवळ 'वास' ठे व]यावर वासना राहातच

२८५

नाहG.
१२

नाम अLभमानाचा नाश करते.

२५६

१२

विृ @त भगवंतमय होणे याचेच नाव भि'त.

२८६

१३

शुr भावनेLशवाय सव) $यथ).

२५७

१३

नcठा बलव@तर असावी.

२८७

१४

स@पु4षाची ल7णे.

२५८

१४

परमा@qयाचे U य@व आले कk जनU य@व येते.

२८८

१५

अखंड अनुसंधान हे च संताbया चmर8ाचे मम).

२५९

१५

लGन माणसाला भगवंत लवकर साधेल.

२८९

१६

भगवंताकडे मन लावावे व दे ह

२६०

१६

परनंदा व UवTयेचा अLभमान माणसाला

२९०

१७

परमे{वर

ाWतीची तळमळ हवी.

२६१

१७

अनQयतेतच भि'त जQम पावते.

२९१

१८

ग9दव]याbया रामाचे वैLशcय !

२६२

१८

भगवंताbया

२९२

१९

भगवंताचे होnयानेच काळाbया पLलकडे जाता येते.

२६३

१९

सं कारकमाचा मूळ हे तू.

२९३

२६४

२०

भगवंताला होता अप)ण । तेथ_ सख
ु दःु खाचे नाहG

२९४

२६५

२१

ार|धावर सोपवावा.

भगवंतापासून दरू नेतात.

२०

पंचाची आठवण । ह_ च दःु खाच_ कारण ॥

ाWतीची साधने.

कारण ॥
२१

अंतरं ग ओळखायला

वतःपासन
ू सु4वात करावी.

२२

भि'त qहणजे ई{वराUवषयी अ@यंत

२६६

२२

मुखी नाम, नीतचे आचरण,दयी भगवंताचे

२३

शा 8वचन, थोरवचन आण आ@मसंशोधन.

२६७

२३

तq
ु हG नाम sयायला लागा,भगवंताचे

२४

कुटुंबात कसे वागावे ?

२६८

२४

परमे{वराची खरG पूजा.
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नो$ह_ बर – भगवंत

^डस_बर – नाम
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“ हा-च सब
ु ोध गु0ंचा ”
नाम सदा बोलावे, गावे भावे, जनां5स सांगावे ।
हाVच सुबोध 'ीगु\ंचा, नामापरते न स>य मानावे ॥१॥
नामात रं गुनीया :यवहारJ सवD भोग सेवावे ।
हाVच सुबोध 'ीगु\ंचा, भोगासंगे कुठे न गुंतावे ॥२॥
आंनदात असावे, आळस भय Bवेष दरू >यागावे ।
हाVच सब
ु ोध 'ीग\
ु ं चा, अनस
ु ंधाना कधी न चक
ु वावे ॥३॥
गोड सदा बोलावे, नपणे सवDलोक2य :हावे ।
हाVच सुबोध 'ीगु\ंचा, भiतीने रघुपतीस आळवावे ॥४॥
4वांतर शुs असावे, कपटाचरणा कधी न वश :हावे ।
हाVच सब
ु ोध 'ीग\
ु ं चा, मन कोणाचे कधी न दख
ु वावे ॥५॥
‘माझा राम सखा, मी रामाचा दास’ Oन>य बोलावे ।
हाVच सुबोध 'ीगु\ंचा, रामपाशी अन,य वागावे ॥६॥
य>न कसून कoरन मी, यश दे , रामा, न दे तुझी स>ता ।
हाVच सब
ु ोध 'ीग\
ु ं चा, मानावा राम सवDथा कताD ॥७॥
आचार संयमाने यi
ु त असा नीOतधमD पाळावा ।
हाVच सुबोध 'ीगु\ंचा, खेळाएसा 2पंच मानावा ॥८॥
दाता राम सुखाचा, संसारा मान तू 2भस
ू ेवा ।
हाVच सब
ु ोध 'ीगx
ु ं चा, संतोषा सवाDदा मनी ठे वा ॥९॥
4वाथD खरा साधा रे , Oन>य तुXहJ नामगायनी जागा ।
हाVच सुबोध 'ीगु\ंचा, मीपण जाळोOनया जगी वागा ॥१०॥
अ5भमान शlु मोठा सवाDना जाचतो सख
ु ाशेने ।
हाVच सब
ु ोध 'ीग\
ु ं चा, मारावा तो समळ
ू नामाने ॥११॥
राZयाVधकार येवो Qकंवा जावो सम4त धन मान ।
हाVच सुबोध 'ीगु\ंचा, भंगावे ना कदा समाधान ॥१२॥
2ेमात राम रमतो, 2ेमाला मोल ना जगामाजी ।
हाVच सब
ु ोध 'ीग\
ु ं चा, गx
ु रायाला तहान 2ेमाची ॥१३॥

॥ जानकkजीवन मरण जयजयराम ॥

१ जानेवारG

नाम हे परमा@म व0प आहे.
नाम Xहणजे भगवंताचे नांव. साधन या gRटJने दे वा1या OनरOनराळया नांवांत फरक नाहJ. नाम हा जीव
आ<ण 5शव यां1यामधला दव
ु ा आहे . नाम हे साधनहJ आहे आ<ण सायहJ आहे . नाम सगुण आहे आ<ण
Oनगण
ुD हJ आहे . नामाचा आरं भ सगण
ु ात आहे तर शेवट Oनगण
ुD ात आहे . आरं भ सगण
ु ात आहे असे
Xहण7याचे कारण हे कA भगवंत मळ
ु ात जो Oनगण
ुD Oनराकार आहे तो जे:हा सगण
ु ात आला ते:हाच >याला
नाम\प लागले आ<ण सगुण\प नाहJसे झाले तरJ नाम 5शTलकच रा6हले Xहणून ते Oनगण
ुD हJ आहे . ते:हा
सगुण आ<ण Oनगण
ुD भiतीला आधार नामाचाच आहे . नाम हा स>संगाचा पाया आहे आ<ण कळसहJ
आहे . नाम Xहणजे आपलJ व>ृ ती आ<ण भगवंत यांना जोडणारJ साखळीच आहे. लkन झाTयावर 4lी
जशी नवर्याशी एक\प होऊन जाते >या2माणे विृ >तचे नामाशी लkन होऊन ती नाम\प बनलJ पा6हजे.
नाम हे अ>यंत सूeम आहे आ<ण विृ >तसुदा सूeम आहे Xहणून नाम घे7याने व>ृ ती सुधारे ल, व>ृ ती
सुधारलJ कA Vच>त शांत होईल, Vच>त शांत झाले कA OनRठा उ>प,न होईल. सगळयांचा भावाथD एकच
आहे .
अ,नाला 4वत:ची चव असते >यात आपणच आपलJ गोडी आ<ण आवड घालन
ू नंतर ते खातो. पण
नामाला 4वत:ची अशी चव नाहJ. >यात आपणच आपलJ गोडी आ<ण आवड घालन
ू ते घेतले पा6हजे.
आपण िजतकA जा4त गोडी >यात घालू Oततके ते अVधक गोड वाटे ल. पंढरपूरला जायला पRु कळ र4ते
आहे त परं तु सवा^ना शेवटJ बारJतून जाऊनच दशDन `यावे लागते >या2माणे इतर साधने जरJ केलJ तरJ
नामसाधन केTयावरच आ>म4व\पाची 2ाrती होते. आपण नाम `यावे ते आपणच आपTया कानांनी
ऐकावे आ<ण ते घेता घेता शेवटJ 4वत:ला वस\न जावे हाच नामसाधनेतला आनंदाचा मागD आहे .
जसे आपले आपलेपण आपTया नांवात आहे तसे दे वाचे दे वपण >या1या नामात आहे . आपण आज जे
नाम घेतो तेच नाम शेवटपय^त कायम राहते परं तु दे हब
ु दJ जसजशी कमी होत जाईल तसतसे नाम
अVधकाVधक :यापक आ<ण अथDगभD बनत जाते आ<ण शेवटJ नाम हे परमा>म4व\पच आहे असा
अनुभव येतो. पाणी हे जसे शरJराचे जीवन आहे तसे नाम हे मनाचे जीवन बनले पा6हजे. नाम इतके खोल
गेले पा6हजे कA 2ाणाबरोबर ते बाहे र पडावे. अंतकाळी अगदJ शेवटJ सट
ु णारJ व4तू Xहणजे भगवंताचे
नाम पा6हजे. नामातच शेवटचा fवास गेला पा6हजे.

१. नामात एका आनंदाLशवाय दस
ु रे काहG नाहG.

1

२ जानेवारG

नाम सTगु0कडून घेणे ेय कर.
नाम सदग\
ु कडूनच घेणे ज\र आहे कA ते आपणच आपTया आवडी2माणे घेतले तरJ चालेल ?
वा4तवक भगवंताचे नाम 4वत:5सs आहे आ<ण पoरपूणD आहे ; >याला दस
D ा 2ाrत क\न
ु र्या कुठून पण
ू त
`यायची असते असे नाहJ. Xहणून सदगु\कडून घेतलेले नाम आ<ण आपण 4वत:1या पसंतीने घेतलेले
नाम )यांत फरक करता येत नाहJ. तरJसुदा सदगु\कडून घेतलेTया नामाचे वै5शRटय आहे च. ते असे
कA तो >या नामा1या पाठaशी स>ता\पाने असतो आ<ण आपTयाकडून नाम4मरण हो7यात >याची
आपTयाला फार मदत होते. >यामळ
ु े आपTया हातून होत असलेले नाम4मरण >या1या स>तेनेच होत
आहे हJ जाणीव राहून मी नाम4मरण करतो अशा तर्हेचा अहं कार उ>प,न :हायला वावच राहात नाहJ.
सदगु\1या आEेचे पालन करता करता साधकाला नामाची गोडी लागते आ<ण नाम पोटभर घेतTयाने
>याचा आ>मा तrृ त होतो. Xहणून सदग\
ु कडून नाम घेणे ज\र आहे . सदग\
ु भेट होईपय^त माl आपण
आपTयाकडून नाम4मरण करJत राहणे आवfयक आहे कारण ते नाम4मरणच आपTयाला सदगु\ची
भेट करवन
ू दे ईल. तसे पाहता आधी संताची भेट होणे कठaण; समजा भेट झालJ तरJ >या1यावर वfवास
बसणे >याहून कठaण असते. Xहणून नामाचे साधन चालू ठे वावे. खडीसाखर ठे वलJ Xहणजे मुंगळयांना
आमंlण करावे लागत नाहJ ते आपोआप Oतचा शोध काढJत येतात. तसे तुXहJ खडीसाखर बना Xहणजे
संत तुम1याकडे धावतच येतील. खडीसाखर बना Xहणजे संतांना आवडेल असे वतDन करा. संतांना काय
आवडते ? भगवंताचे अनुसध
ं ान आ<ण अखंड नाम4मरण या5शवाय दस
ु रJ कोणतीहJ गोRट >यांना 2य
नाहJ. Xहणून आपTया dदयामये नामाची Zयोत अखंड तेवत ठे वा. सदगु\ तुमचा शोध घेत येतील
आ<ण तुम1यावर कृपेचा वषाDव करतील.
आता अशा रJतीने सदग\
ु ने नाम 6दTयावर एखाBयाला असे वाटे ल कA मी 'राम राम' असे Xहणत होतोच
आ<ण आता सदगु\ने तेच सांVगतले तर मग यात काय मोठे झाले? पण यातच वशेष आहे कारण यात
मी कताD हा अ5भमान टाकावा लागतो. सदगु\कडून नाम घेतले Xहणजे आपTया कतpपणा1या
अ5भमानाला वाव रहात नाहJ. 5मठाचा एकच खडा खीर नासवायला कारणीभत
ू होतो. Xहणून अ5भमान
टाकणे हJ गोRट फार मह>वाची ठरते. भगवंताचे नाम हे औषध समजावे भगवंताची 2ाrती हे >याचे फळ
ज\र तेवढे च करणे, Xहणजे सांVगतलेले तेवढे च करणे, जा4त न करणे, हे >याचे अनुपान समजावे.
औषध माl थ बथब आ<ण सतत पोटात गेले पा6हजे.

२. साgया श|दांचासg
ु दा आधार मोठा असतो मग भगवंताbया नामाचा आधार केवढा मोठा असेल.
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नाम कुठवर sयावे ?
नाम कुठवर `यावे ? आपला fवासो1छवास चालू आहे , Qकंवा 4वत:ची 4मत
ृ ी आहे , Oतथपय^त नाम `यावे.
आपण fवासो1छवास जसा मरे पय^त घेतो तसेच नामाचे आहे . बरोबर भाषेत बोलायचे झाले तर असे
Xहणता येईल कA, fवासो1छवास थांबला Xहणजे मरण येते >याच2माणे नामा5शवाय जगणे हे
मेTयासारखेच आहे , असे वाटले पा6हजे. अMरश: जीव जाईपय^त, Xहणजे मीपणाने मरे पय^त नाम घेत
सट
ु ावे. शेवटJ 'मी' जातो आ<ण नाम 5शTलकच उरते. नाम घेऊन कधी परु े होऊ शकत नाहJ. मi
ु ती
5मळालJ कA सवD परु े झाले असे Xहणतात, पण मुiतीनंतरहJ जर काहJ कतD:य उरत असेल तर ते
नाम4मरणच.
माणसाला गुंगीचे औषध 6दले Xहणजे >याला गुंगी आलJ कA नाहJ हे पाह7यासाठa अंक मोजायला
सांगतात. अंक मोजता मोजता तो थांबला कA, तो दे हभानावर नाहJ असे ठरते. तसे, नाम घेता घेता 'मी
नाम घेतो' हे हJ 4मरण जे:हा राहात नाहJ ते:हाच >या नामात रं गून गेलेTया माणसाचे पयDवसान
'एकांतात' होते. एकांत Xहणजे नाम घेणारा मी एक, )या एकाचाहJ अंत होणे Xहणजेच दे हब
ु दJचा वसर
पडणे, दे हब
ु दJ1या पलJकडे जाणे. नाम घेता घेता अशी ि4थती 2ाrत झालJ, Xहणजे >याचे Vच>त
भगवंताकडे आहे कA नाहJ असा 2fन करायला वावच कुठे राहतो ? Oनwानाशाचा रोग झाला तर झोप
लागेपय^त झोपेचे औषध आपण घेतो, तसे आपTयाला 4वाभावक समाधान 5मळे पय^त आपण नाम
घेतले पा6हजे. नाम उपाVधर6हत असTयाने आपणहJ उपाVधर6हत झाTया5शवाय नामाचे 2ेम आपTयाला
येणार नाहJ. नामाने आनंदमय अशा भगवंताचे साि,नय लाभून >याची कृपा :हायला वेळ लागत नाहJ;
Qकं बहुना, Zया1यावर भगवंताची कृपा होते >या1याच मुखात नाम येत.े
नामजपाची सं;या नद क\न ठे वावी का ? अमक
ु एक सं;येपय^त जप कर7याचा संकTप केला असेल,
Qकंवा रोजचा काहJ कमीत कमी जप कर7याचे ठरवले असेल, तर जपसं;येची नद क\न ठे वणे ज\र
आहे . जपाची सवय हो7या1या gRटJने, आ<ण नेमाने काहJतरJ Qकमान जप झाTया5शवाय 6दवस जाऊ
नये या gRटJनेहJ, जपसं;येची नद करावी. माl असे करताना एका बाबतीत खबरदारJ `यावी; ती
Xहणजे, आपलJ आजची नामसं;या पुरJ झालJ, आता उBयापय^त आपला आ<ण नामाचा काहJ संबध
ं
नाहJ, अशा तर्हेची व>ृ ती हो7याचा संभव असतो >याला जपावे आ<ण नेमाची सं;या परु J झालJ तरJ
होईल तेवढे आणखी नाम घे7याची सवय ठे वावी.

३. साgया माणसाने Uवशेष खोलात न Lशरता, सां-गत]या माणे नाम sयावे. @याचे क]याण
झा]याLशवाय राहणार नाहG.
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नाम कसे sयावे ?
नाम कसे घेऊ हे वचारणे Xहणजे, पेढा कसा खाऊ Xहणून वचार7यासारखे आहे . पेढा कोण>याहJ बाजूने
खाTला तरJ गोडच लागतो, तसे नाम कसेहJ घेतले तरJ ते आपले काम करतेच करते. पेढा Zयाने खाTला
आहे , तो पेढा कसा खाऊ Xहणून जसे वचारणार नाहJ, तसे नाम घेणारा मनुRय नाम कसे घेऊ Xहणून
वचारणार नाहJ. शेतात बी पेरतात ते:हा >याचे तड वर1या बाजूला आहे कA नाहJ हे पाहात नाहJत. बी
शेतात पडते ते:हा, Zया तडातून मोड यायचा असतो ते तड कोण>यातरJ एका बाजूला, खालJ Qकंवा
वरहJ असू शकेल; पण जे:हा मोड बाहे र पडतो ते:हा >याची 6दशा मळ
ु ात कोण>याहJ बाजल
ू ा असलJ तरJ
तो वळण घेऊन ज5मनीतन
ू वरच येतो. तसे, नाम कसेहJ घेतले तरJ घेणार्याची ते योkय 6दशेने 2गती
क\न >याला योkय मागाDवर आणून सोडील. Xहणून कसेहJ क\न नाम `यावे.
नाम घेताना कोणती बैठक असावी, Qकंवा कोणते आसन घालावे ? हा 2fन Xहणजे fवासो1छवास
करताना कोण>या तर्हेची बैठक असावी असे वचार7यासारखा आहे . समजा, एखाBयाला दमा झाला
आहे , तर तो काय करतो ? तो अशा तर्हेने बस7याचा Qकंवा पड7याचा 2यत ्न करतो कA, जेणेक\न
fवासो1छवास कRटा5शवाय :हायला मदत होईल; Xहणजे fवासो1छवास सुलभ रJतीने कसा चालेल, हे
>याचे येय असते, आ<ण मग >याकoरता दे हाची बैठक कशीहJ ठे वावी लागलJ तरJ चालते. fवासो1छवास
वनाकRट चालू ठे वणे हे जसे >याचे येय असते तसे नाम अखंड कसे चालेल हे आपले येय ठे वावे; आ<ण
>याला मदत होईल, :य>यय येणार नाहJ, अशा तर्हेची कोणतीहJ बैठक असावी. बैठकAला फार मह>व
दे ऊ नये. समजा, आपण पासन घालन
ू नाम4मरणाला बसलो आ<ण काहJ वेळाने पाठaला कळ लागलJ,
तर आपले लM नामापेMा दे हाकडेच लागेल; Xहणजे नाम घेता घेता दे हाचा वसर पड7याऐवजी दे हाची
4मत
ू , >याला अनक
ु ू ल अशी
ृ ीच वाढTयासारखी होईल. Xहणून नाम4मरणात खंड न :हावा हे येय ठे वन
Zया1या >या1या 2कृOतधमाD2माणे कोणतीहJ बैठक ठे वावी. भगवंता1या नामाला शरJराचे कसलेहJ
बंधन नाहJ. हे च तर नामाचे माहा>Xय आहे . मनुRया1या कोण>याहJ अव4थेमये भगवंताचे 4मरण
सहज ठे वता ये7याचे एकच साधन आहे आ<ण ते Xहणजे >याचे नाम होय. पण दे हबs
ु ी अशी आहे कA
>या Oन\पाVधक नामाला आपण काहJ तरJ उपाधी जोडतो आ<ण >या उपाधीवर नाम घेणे अवलंबन
ू
ठे वतो; असे न करावे. इतर उपाधी सख
ु द:ु ख उ>प,न करतील, पण नाम Oन\पाVधक आनंद दे ईल.

४. शुgद भावनेत आण नcठे त खरे समाधान आहे ; हG नcठा अनुसंधानाने उ@पQन होते.
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नाम मरण व एकाता
नाम4मरण करताना Vच>त एका3 का होत नाहJ ? >याकoरता काय करावे ? नाम4मरण करJत असताना
हजार तर्हेचे वचार मनात येतात हे खरे . >यांना आवर7याचा प6हला उपाय Xहणजे >या वचारां1या मागे
न जाणे. वचार मनात आले तर >या वचारांना फाटे फोडून ते वाढवू नयेत; Xहणजेच मनोराZय क\
नये. वचार जसे येतील तसे जातील, Oतकडे लM दे ऊ नये. Vच>त एका3 हो7याकरताच नाम4मरणाची
गरज आहे . Vच>ताची एका3ता हJ फार पढ
ु ची पायरJ आहे . Vच>त चंचल आहे. >याला कुठे तरJ ि4थर क\न
ठे वTया5शवाय भागत नाहJ, Xहणून ते नामात गुंतवून ठे वावे. नाम4मरण करJत असताना ते नाम
आपTया कानांनी ऐकावे, Xहणजे एका3ता :हायला मदत होईल. एका3ता झाTया5शवाय नाम घे7यात
अथD नाहJ, आ<ण नामा5शवाय एका3ता होणार नाहJ, या संशयात न पडता साधे, सोपे नाम `यावे Xहणजे
आपोआप एका3ता येईल.
दस
ु रJ गोRट अशी कA, Zयाची आपTयाला आवड असते >यात आपTयाला एका3 होता येत.े आपTयाला
वषयाची आवड असते Xहणून वषयाचे सेवन करताना आपण एका3 होतो; मग >याच2माणे वषया1या
ऐवजी आपण परमा>Xयाची आवड धरलJ तर >या1या 6ठकाणीहJ एका3 होता येणार नाहJ का ? Xहणून,
आज वषयाची िजतकA आवड आहे OततकAच दे वा1या 2ाrतीबलहJ आवड ठे वावी, Xहणजे आपTयाला
>या1या 6ठकाणी एका3 होता येईल. एका3 होणे Xहणजे >या 6ठकाणी समरस होणे. मीठ पा7यात टाकले
Xहणजे ते पा7याहून वेगळे राहते का ? योग केTयाने एका3 होता येईल खरे , पण जोपय^त समाधी आहे
तोपय^तच ती एका3ता 6टकेल. सवा^भत
ू ीं भगवBभाव पाहणे हे च खरे एका3तेचे साधन. सवD 6ठकाणी तोच
भरलेला आहे असे समजTयावर Bवैत कुठे रा6हले ? आ<ण िजथे Bवैत गेले Oतथे आपोआप एका3ता
आलJच. अशी एका3ता साधते तीच खरJ समाधी होय.
मनRु य अगदJ एकटा असला Qकंवा एकांतात असला तरJ आपTया कTपनेने तो अनेक माणसे आपTया
भोवती गोळा करतो. वशेषत: वBवान लोकांना कTपना जा4त असतात. ते:हा कTपना करायचीच तर
ती भगवंतावषयी क\ या. भगवंत हा दाता आहे , lाता आहे , सुख दे णारा आहे , अशी कTपना आपण क\
या; >यातच खरे 6हत आहे . कTपने1या पलJकडे असणारा परमा>मा आपण कTपनेत आणून सगुण
करावा, आ<ण Oतथेच आपले Vच>त ि4थर कर7याचा 2यत ्न करावा.

५. मन एका होत नसेल तर न होवो पण नाम मरण सोडू नये.
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नाम - 0पाचा संबंध !
नाम घेत असताना \पाचे यान आवfयक आहे का ? वा4तवक, नाम आ<ण \प हJ 5भ,न नाहJतच.
पण नाम हे \पा1या आधीहJ असते आ<ण नंतरहJ उरते. नाम \पाला :यापन
ू असते. राम ज,माला
ये7यापव
ू  वाTमीकAंनी रामायण 5ल6हले, आ<ण रामाने मागाहून ज,म घेऊन >यात वणDन केTया2माणे
आचरण क\न दाखवले. Xहणजे \प अि4त>वात ये7यापव
ू  नाम होते, आ<ण \प गेTयानंतर आजहJ
नाम 5शTलक आहे . दे शकाला1या पलJकडे जे कायम 6टकते ते स>य होय. 2>यM आकाराला आलेलJ
अनेक \पे नाहJशी झालJ तरJ >यांचे नाव 6टकून राहते. Xहणजे नाम हे दे शकाला1या पलJकडे असते;
Xहणजे ते \पापेMा जा4त स>य असते. जे स>य आहे ते 'ेRठ असलेच पा6हजे. ते:हा नाम घेणे हJ गोRट
म;
ु य आहे . ते घेत असताना \पाचेहJ यान रा6हले तर उ>तमच; पण ते तसे न रा6हले, तरJ नाम घेत
असताना \पाचे 4मरण सूeम\पाने असतेच असते. समजा, एका गह
ृ 4था1या घरJ राम नावाचा गडी
आहे . तो गह
ृ 4थ 'राम राम' असा जप करJत बसला आहे , पण >याचे लM राम-\पाकडे नाहJ, मनात
काहJतरJ दस
ु रे च वचार चालू आहे त. अशा वेळी >याला जर एकदम वचारले कA, 'तX
ु हJ कुणाचे नाव घेत
आहात' तर अथाDत ् 'रामाचे' असेच उ>तर तो दे ईल. हे उ>तर दे ताना >या1या मनात "दाशरथी राम" हJच
:यiती असणार. "राम गडी" हJ :यiती नसणार. याचाच अथD असा कA, नाम घेत असताना \पाचे यान
सूeम\पाने आत जागत
ृ असते. Xहणूनच, \प यानी येत नाहJ Xहणून अडून बसू नये. नाम4मरण
कर7याचा अvाहास ठे वावा, >यात सवD काहJ येत.े
एखाBया माणसाची आ<ण आपलJ ओळख असेल तर प6हTयाने >याचे \प पुढे येते आ<ण नंतर नाम
येत.े पण आपलJ >याची ओळख नसेल, आ<ण आपण >याला बOघतलेला नसेल, तर >याचे फiत नाव
येत.े आज आपTयाला भगवंताची ओळख नाहJ, Xहणून >याचे \प मा6हती नाहJ; परं तु आपTयाला >याचे
नाम घेता येईल. सयासुsा, >याचे नाम घेताना >याची आठवण आपTयाला होते हा आपला अनुभव
आहे च. भगवंताचे \प तरJ Oनिfचत कुठे आहे ? एक राम 'काळा' तर एक 'गोरा' असतो; एक राम 'लहान'
तर एक 'मोठा' असतो; पण सवD \पे रामाचीच असतात. भगवंत 4वतः अ\प आहे ; Xहणून जे \प आपण
>याला Bयावे तेच >याचे \प असते. यासाठa आपण कोण>याहJ \पामये >याचे यान केले तरJ चालते.
नामातून अनंत \पे उ>प,न होतात आ<ण अखेर >यामयेच ती लJन होतात. Xहणून भगवंताचे नाम
'ेRठ आहे . हे >याचे नाम तX
ु हJ आवडीने, अखंड `या आ<ण आनंदात रहा.

६. दानात दान अQनदान, उपासनेत उपासना सगुणाची उपासना, आण साधनात साधन नाम मरण.
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नामाचे ेम येnयासाठu खरG कळकळ पाOहजे.
नामाचे 2ेम का येत नाहJ, हा 2fन बहुतेकजण वचारतात. पण थोडासा वचार केला तर असे लMात
येईल कA, हा 2fनच बरोबर नाहJ. मूल न झालेTया बाईने, 'मुलाचे 2ेम कसे येईल ?' असे
वचार7यासारखाच हा 2fन आहे . मूल झाले कA 2ेम >या1याबरोबरच येत असते. ते:हा 'मुलाचे 2ेम कसे
येईल' हा 2fन कर7याऐवजी 'मूल कसे होईल' याचाच वचार करणे बरोबर ठरे ल. आपणसुsा 2fन
करायचाच असेल तर 'नामाचे 2ेम कसे येईल' असा कर7याऐवजी, 'मख
ु ी नाम कसे येईल' असा 2fन
करणे बरोबर होईल. मुखी नाम यायला वा4तवक आडकाठa कोणाची आहे ? दस
ु र्या कोणाचीहJ नसून
आपलJ 4वत:चीच आहे . वा4तवक, एकदा नाम `यायचे ठरवन
ू सु\वात केलJ कA झाले. पण तसे होत
नसेल तर, दोष दस
ु र्या कोणाचा नसून आपला 4वत:चाच आहे . Xहणून नाम घेणे हे आपले काम आहे ;
मग >या1या पाठोपाठ येणे हा 2ेमाचा धमDच आहे . जसे आई1या बाबतीत, मल
ू आ<ण 2ेमाचा पा,हा हJ
Oनराळी असूच शकत नाहJत, तसे नाम आ<ण >याचे 2ेम हJ एकमेकांना सोडून राहूच शकत नाहJत.
)याव\न एक गोRट अशी ठरलJ कA, '2ेम का येत नाहJ', याचे उ>तर आम1याजवळच आहे , आ<ण ते
Xहणजे, 'नाम घेत नाहJ Xहणून.' यावर कोणी असे Xहणेल कA, आXहJ नाम घेतोच आहोत, तरJहJ 2ेम
का येत नाहJ ? हे वचारणे ठaक. पण आता आXहJ जे नाम घेतो Xहणून Xहणतो, >याचा वचार केला तर
काय 6दसेल ? पोटJ ज,माला आलेTया मुलाबल जसा कळवळा असतो, तसा नामाबल आपTया
6ठकाणी कळवळा नसतो. सवD संतांनी Qकंवा आपTया गु\ने, नाम `यावे असे सांVगतTयामळ
ु े आपण ते
घेतो, Qकंवा दस
ु रे काहJ करायला नाहJ Xहणून घेतो, इतकेच. अथाDत ्, तसे घेतले तरJ आज ना उBया आपले
काम होईलच. पण '2ेम का येत नाहJ', असा 2fन वचार7यापव
ू , आपण नाम Qकती आ4थेने घेतो, हा
2fन 4वत:ला वचारणे ज\र आहे . एखाBया बाईला फार 6दवसांनी मूल झाले तर >या1याबाबतीत Oतची
जी ि4थती होते ती नामा1या बाबतीत आपलJ होणे ज\र आहे .
आपTया दे हाची वाढ जशी आपTयाला नकळत होते, तशी आपलJ पारमाVथDक उ,नतीहJ आपTयाला
नकळत झालJ पा6हजे. ती कळलJ तर सवD फुकट जा7याचा संभव असतो. परमाथाDत '5मळव7यापेMा'
5मळवलेले '6टकवणे', हे च जा4त कठaण आहे . Zयाला 'मी काहJ तरJ झालो' असे वाटते तो काहJच
झालेला नसतो. अशा माणसाने फारच सांभाळले पा6हजे.

७. नवर्याला दे व आवडत नाहG qहणून बायकोने नाम मरण सोडnयाचे कारण नाहG.
तने नाम घेतले तर धम) सोडला असे न होता उलट संसार सुखाचा होईल.
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नामाचे ेम नामाbया सहवासाने येईल.
नामाचे 2ेम आपTया 2ेमळ आईकडेच बघा. मल
ु ाला जरा ताप आला तरJ आई1या पोटात ध4स होते
अ,न गोड लागत नाहJ अशा अनेक गोRटJ होतात. थोडiयात Xहणजे Oतला सवD बाजूंनी अ4व4थता
उ>प,न होते. नाम घे7यात थोडा :य>यय आला तर आपलJ ि4थती तशी होते का याचे उ>तर आपTयाला
4वत:कडूनच 5मळ7यासारखे आहे . नाम घेणे हा माझा धमD आहे ते माझे आBय कतD:य आहे
>या1या5शवाय जगणे Xहणजे मेTयासारखेच आहे नाम घे7यात माझे आ>यंOतक 6हत आहे Qकंबहुना मी
नामाकoरताच ज,माला आलो आ<ण तB\पच होऊन जाईन इतiया 2Zव5लत भावनेने नाम घेणे ज\र
आहे आ<ण मग 2ेम आले नाहJ हJ गोRट शiयच नाहJ. 2ेम येत नाहJ याचा अथDच हा कA आXहJ नाम
खर्या आ4थेने घेत नाहJ. )या सवा^वर उपाय Xहणजे घे7या1या Oनfचयाने ते जसे येईल तसे घेत राहणे.
तेच नाम आपTयाला एक एक पाऊल पढ
ु े नेऊन येय गाठून दे ईल. पoरि4थती चांगलJ आलJ Xहणजे
नाम घेईन असे Xहणणारा मनुRय नाम कधीच घेत नाहJ.
नाम हे मनात Qकंवा उ1चार क\नहJ घेता येत.े नामात राहावे Xहणजे अंत:करणाची शुदता होईल आ<ण
अंत:करण शुद झाले कA भगवंताचे 2ेम येईल. नुस>या पRु कळ जपापेMा ववेकाने आ<ण वचाराने
आलेले 2ेम नामात असणे ज\र आहे . खरे Xहटले Xहणजे नामांतच नामाचे 2ेम आहे . ताकात लोणी
असतेच, फiत ते वर 6दसत नाहJ पण ताक घस
ु ळTयावर जसे ते वर येते तसे भगवंताचे नाम आपण
घेतले कA >याचे 2ेम आपोआप वर येते. साया शदांचादे खील आपTया विृ >तवर पoरणाम होऊन तो तो
भाव आपTया मनात जागत
ृ होतो मग भगवंता1या नामाने भगवंताचे 2ेम का येणार नाहJ ? आज
तुXहाला जेवढा वेळ oरकामा 5मळतो तेवढा सगळा भगवंता1या नामात घालव7याचा 2यत ्न करा.
पRु कळ 6दवस एका घरात रा6हTयाने >या घरावषयी आपTयाला 2ेम येते ना ? 2पंचाचे 2ेम आपTयाला
सहवासाने आले आहे . तसे नामा1या अखंड सहवासाने >याचे 2ेम आपोआपच येईल. उठता बसता चालता
बोलता आपण अनुसंधान ठे व7याचा 2यत ्न करावा. कोणतेहJ :यसन कालांतराने पचनी पडते आ<ण
मग मनुRय जा4त जा4त >या1या आधीन जातो. अफूचे पहा 6दवस6दवस >या माणसाला जा4त अफू
लागते. >या2माणे भगवंता1या Vचंतनाचे आपTयाला :यसन लागले पा6हजे. कोणतीहJ चांगलJ गोRट
साधायला कठaण असणारच; पण अगदJ थोडया 'मात पRु कळ साधून दे णारे नामासारखे दस
ु रे साधन
नाहJ. Xहणून नेहमी मनाने नाम घेत असावे.

८. नामाचे ेम यायला एक गु0ंना ते आवडते qहणून sयावे कंवा दस
ु रे नामातच माझे क]याण आहे
या भावनेने sयावे.
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नाम व Uवक]प !
नाम घेऊ लागले कA वकTप उठतात आ<ण ते घे7याबलची OनRठा कमी होते, याला काय करावे ? अशी
तार आपण सवDसाधारणपणे करतो; पण असे हो7यातच नामाचे मह>>व 24थापत होते हे आपTया
लMात येत नाहJ. मनुRय नाम घेऊ लागला कA वकTपांना अस)य होते, आ<ण आता हा नाम घेऊ लागला,
आता आपलJ धडगत नाहJ अशा धा4तीने >यांची चळवळ चालू होते, आ<ण मनुRयाला नामापासन
ू
पराव>ृ त कर7याचा ते 2यत ्न करतात. वकTप हे अती सूeम आहे त. >यांचे उ1चाटन करायला
>यां1यापय^त पोहोचणारा आ<ण Oततकाच सूeम असा उपाय पा6हजे. तो उपाय Xहणजे भगवंताचे नाम.
एखाBया Pबळात सपD 5शरला तर >याला बाहे र काढ7याकoरता >या1यापय^त पोहोचन
ू >याला Oतथे राहणे
अस)य करJल असाच उपाय करणे ज\र असते. बाहे \न QकतीहJ आरडाओरडा केला तरJ >याचा उपयोग
होत नाहJ. Pबळात धरू Qकंवा गरम पाणी सोडले कA तो बाहे र येतो. >या2माणे नाम घेतले कA वकTप
उठतात, Xहणजे वकTपां1या मूळ 6ठकाणापय^त नामाची आच जाऊन पोचलJ असे ठरते. तर मग नाम
घेऊ लागTयावर वकTप येऊ लागले तर गांग\न न जाता, हे सुVच,ह आहे असे समजून वकTपां1या
उ1चाटनाची गु\QकTलJ 5मळालJ अशा जा<णवेन,े जा4त आ4थेने नाम घे7याचा Oनfचय करावा हाच
>याला उपाय. नामाबल स\
ु वातीला सवा^चीच व>ृ ती साशंक असते, पण आपण सतत नाम घेत
गेTयानेच वकTप कमी होतात. कोणतीहJ गोRट अzयासानेच साय होत असते. आज खरJ भiती नाहJ
Xहणून भगवंताचे 4मरण नाहJ; आ<ण भगवंताचे 4मरण ठे व7याचा अzयास केTया5शवाय खरJ भiती
येत नाहJ. शहा7या माणसाने उगीच वकTप न लढवता भगवंताचे 4मरण ठे वायला आरं भ करावा.
वकTप जाऊन भगवंताचे संकTप उठू लागले कA आपले काम झाले.
आपण र4>याने चाललो कA नको ती माणसे भेटायचीच; पण आपण आपले नाम चालू ठे वावे. तसे,
वकTप आले तर नाम सोडू नये. पण गंमत अशी होते कA, वाईट मनुRय भेटला आ<ण आपण >या1याकडे
लM Bयायचे नाहJ असे Xहटले तरJ, तो मुाम खाकरतो आ<ण आपले लM वेधतो. अशा वेळी >या1याकडे
पाहूनहJ आपण दल
D करतो. >याच2माणे वकTपांनी आपले लM ओढून घेतले तर नावडीने लM Bयावे
ु M
पण आपले नाम सोडू नये. शंका `यायचीच झालJ तर नाम चालू ठे वन
ू `या, Xहणजे ते नामच शंकांचे
Oनरसन करJल आ<ण वकTपांनाहJ हळूहळू पायबंद घालJल.

९. पcु कळ केलेले शंकेने $यथ) जाते. आपण नाम सोडणार नाहG हे न'कk ठरUवले कk आपलG व@ृ ती
नःशंक होतेच होते.
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नाम हे च पंच सुखी करnयाचे साधन ॥
संसारातील सार । आपला करा रघव
ु ीर ॥
क5ल अ>यंत मातला । नीOतकतD:याचा वसर पडला ॥
अनाचार होतसे फार । आता नाहJ रामावाचन
ू दज
ु ा ठाव ॥
चोराने घरफोड केले । मग जागत
ृ ीचे कारण नाहJ उरले ॥
Xहणून असावी सावधान विृ >त । अखंड राखावी भगवंताची 4मOृ त ॥
भगवंतासी अन,य होता । द:ु खाची नाहJ तेथे वाताD ॥
अ5भमानविृ >त सोडावी बरJ । >यास घडे रामसेवा खरJ ॥
सरे मीपणाची उरJ । ()म\प 6दसे चराचरJ ॥
Xहणून Zयाने ज,माला घातले । Zयाने आजवर रMण केले ।
तो माझा धनी हे ठे वून Vच>ती । भावे भजावा रघप
ु Oत ॥
रामाचे :हावे आपण । राम जोडावा आपण ॥
हे च ज,माचे 2पंचाचे मु;य कारण ॥
Xहणून रामावण न मानी कोणी lाता । ध,य >याची माता पता ॥
2पंच तसा परमा>Xयावाचून । हे जसे अलंकार सौभाkयावाचून ॥
अलंकार सवD घातले । पण सौभाkयOतलक न लावले ॥
तैसे रामावण राहणे आहे खरे ॥
ऐ6हक आ<ण पारमाVथDक । न जाणावे एकाहून एक परते ॥
ऐ6हक आ<ण पारमाVथDक सुख । रामावाचन
ू नाहJ दे ख ॥
Xहणून शुद असावे आचरण । तसेच असावे अंत:करण ॥
>यात भगवंताचे 4मरण । हे च 2पंच सख
ु ी कर7याचे साधन ॥
रामचरणावर ठे वावा वfवास । हे च परमाथाDचे भांडवल खास ॥
ऐ6हक वाग7यात रामाचे 4मरण । हJच परमाथाDची खरJ 5शकवण ॥
माझे 6हत भगवंताचे हाती । हJच ठे वावी मनाची 2विृ >त ॥
राम कताD हJ असावी भावना । तो जे करJल ते आपTया 6हताचे जाणा ॥
भाव ठे वावा रामापायी । पण :यवहार चुकू न दे ई ॥
परमा>Xयाचे राखणे अनुसंधान । हाच परमाथाDचा मु;य मागD जाण ॥
बा)यांगाने करावी 2पंचाची संगOत । Vच>ती असावा एक रघप
ु Oत ॥
2यत ्न करणे आपTया हाती । यश दे णे भगवंताचे हाती ॥
2यत ्नाला न पाहावे पुढे मागे । पoर परमा>मा उभा आहे मागे । हJ ठे वावी जाणीव मनामये ॥
2पंचात दMतेने वागत जावे । धीर सोडू नये । भगवंताचे आधारावर Oनांत असावे ॥
सवD कामधंदा घरJ करJ । पण Vच>त लेकरांवरJ ।
ऐसे जैसे करJ जननी । जाण तैसे वागावे आपण ॥
काया गुंतवावी 2पंचात । मन असावे रघन
ु ाथात ॥
नीOतधमाDचे आचरण । पवl असावे अंत:करण ।
>यात कतD:याची जोड पूणD । >या सवाDत राखता आले अनुसंधान । तर यावण दज
ु ा परमाथD नाहJ जाण ॥
:यवहार उ>तम 2कारचा केला । पण परमा>मा वसरला । तो :यवहार द:ु खच दे ता झाला ॥

१०. असावी सावधानविृ @त । अखंड राखावी भगवंताची मृ त ॥
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नामाचे सूvम व0प.
नुसते 'राम राम' Xहणून राम कसा भेटेल हा 2fन माणूस सहजच वचारतो, आ<ण >याला दाखला Xहणून
Xहणतो कA, समजा एखादा मनुRय 'नोकरJ नोकरJ' असा जप करJत खोलJत बसला, तर >याला नोकरJ
5मळणे शiय आहे का ? वरकरणी हा दाखला अगदJ बेमालम
ू 6दसतो खरा, पण थोडासा वचार केला, तर
तो इथे मळ
ु ीच लागू पडत नाहJ, असे कळून येईल. जो दाखला Bयायचा, आ<ण Zया बाबतीत तो Bयायचा,
>यांचे गुणधमD सारखे असावे लागतात. 'रामनाम' आ<ण 'नोकरJ' यांचे पoरणाम एकमेकांव\s आहे त.
'राम राम' Xहण7याचा शेवट राम2ाrतीत Xहणजे 4वत:1या व4मरणात होत असतो; Xहणजे दे हबs
ु ीतून
दे हा1या पलJकडे जाणे, Xहणजे 4थूलांतून सूeमा1या पलJकडे जाणे, हा 'राम राम' Xहण7याचा पoरणाम.
परं तु नोकरJचा 2कार या1या अगदJ व\s आहे. मुळात नोकरJ हJ कTपना सूeम आहे . नंतर, ती 5मळावी
Xहणून दहाजणांचे आजDव करायचे, >या1यानंतर ती दे णारा भेटायचा, आ<ण मग आपण ती नोकरJ
करायची. Xहणजे नोकरJ या कTपनेतून, सूeमातून, 4थूलात जाणे हा नोकरJचा 2कार. पण 'राम राम'
Xहणणे हा 2कार 4थल
ू ांतून सूeमा1याहJ पलJकडे जा7याचा आहे . याव\न नोकरJचा हा दाखला इथे लागू
पडत नाहJ हे 4पRट होते. दस
ु रJ गोRट Xहणजे 'नोकरJ नोकरJ' असा जप क\न नोकरJ 5मळणे कठaण हे
तर खरे च, पण 'राम राम' Xहणून राम 5मळणे कसे सोपे, Qकं बहुना कसे हमखास शiय आहे हे पहा. नोकरJ
Xहणजे मुळात कTपना असून, ती 2>यMात आण7याकoरता इतर अनेक गोRटJंची कशी जुळवाजुळव
करावी लागते, हे आपण आ>ताच पा6हले. तसेच, घर बांधणे हJ कTपना; ती परु J क\न ते घर सवD बाजंन
ू ी
सुखसोयीचे आगर :हावे या हे तूने सवD िजनसा पैदा क\न >यात आणून ठे वणे, Xहणजेच कTपनेतून
कृतीत ये7याचा 2कार झाला. आता हे करणे Qकती कRटाचे आ<ण अOनिfचत आहे याचा अनुभव सवा^ना
आहे . 'राम राम' Xहण7याचे उ6Rट, 4थूलांतून सूeमा1या पलJकडे जाणे हे आहे ; Xहणजेच, अगदJ सवD
बाजंन
ू ी पoरपण
ू D आ<ण भरलेले घर एकेक व4तू फेकून दे ऊन oरकामे कर7यासारखे आहे . हJ गोRट
कर7याची इ1छा असTयास कोणालाहJ सहज हो7यासारखी आहे . ते:हा 'नोकरJ नोकरJ' Xहणून नोकरJ
5मळणे िजतके कठaण, Oततकेच 'राम राम' Xहणून राम 5मळणे Oनिfचत आहे . सबब 'राम राम' Xहणून
राम कसा भेटेल अशी शंका न घेता 'राम राम' जपावे.
मना1या सवD द:ु खाला कारण दे हबs
ु ी आहे . ती जायला उपाय एकच; 2ेमाने भगवंताचे नाम4मरण करावे.
>या1या योगाने सवD मल जाईल. नाम4मरणच रामाची गाठ घालून दे ईल. Vच>तात तशी तळमळ माl
पा6हजे. 'मी' पणा टाकावा आ<ण परमा>Xयाचे होऊन राहावे.

११. जो नाम घेतो @याला दे हाbया सुखद:ु खाची जाणीव राहणार नाहG. तो आनंदात राहGल.
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नाम व भगवंत.
'राम राम' Xहणून राम कसा भेटेल या वचार7यात काहJच अथD नाहJ. उलट असे Xहणता येईल कA, 'राम
राम' XहटTया5शवाय राम भेटणेच शiय नाहJ. :यवहारातहJ आपला हाच अनुभव आहे . समजा,
आपTयाला एका गावाला जायचे आहे Xहणून आपण 4टे शनवर गेलो, आ<ण िजथे जायचे आहे >याचे सवD
वणDन केले पण नाव सांगता आले नाहJ, तर आपTयाला OतकAट 5मळे ल का ? उलट, >या गावातलJ मा6हती
काहJ नाहJ पण नाव ठाऊक आहे , तर आपTयाला OतकAट 5मळून Oतथे जाता येईल. Xहणजे 6ठकाण
मा6हतीचे आहे पण नाव तेवढे च न आठवले तर काहJहJ उपयोग होत नाहJ. याव\न एक गोRट 4पRट होते
कA, बाकA सवD केले पण नाम नाहJ घेतले तर काहJ उपयोग होत नाहJ; Xहणून नाम घेणेच ज\र आहे .
नामाने भगवंताची 2ाrती होणार हJ खाlी असावी.
भगवंता1या नामाची गरज दोन तर्हेने आहे ; एक 2पंचाचे 4व\प कळ7यासाठa, आ<ण दस
ु रJ,
भगवंता1या 2ाrतीसाठa. खायला-rयायला पोटभर, बायकोमुल,े घरदार वगैरे सवD गोRटJ असTया
तरJसुदा आपTयाला काळजी आ<ण तळमळ का असते हे आपTयाला कळत नाहJ. याचा अथD, दःु खाचे
खरे 4थान कुठे आहे हे कळत नाहJ. ते कळ7याकoरता भगवंता1या नामाची गरज आहे . भगवंताची
तळमळ लागेपय^त नामाची ज\रJ आहे ; नंतर, भगवंतावाचून आपTयाला दस
ु रा आधार नाहJ Xहणून
नाम `यायला पा6हजे; आ<ण शेवटJ, भगवंता1या दशDनानंतर नाम संवयीने आपोआप येत.े एकूण,
आरं भापासून शेवटपय^त भगवंताचे नामच 5शTलक राहते. जो नाम4मरण करJल आ<ण >याचे
अनुसंधान ठे वील >याला भगवंताची िजEासा आपोआप उ>प,न होईल. नामाकoरता नाम `या कA >यात
राम आहे हे कळे ल. नाम घेताना जे घडेल ते चांगले आ<ण आपTया कTयाणाचे आहे असा भरवसा ठे वा.
भगवंताचे नाम हJच सि1चदानंद4व\प सBव4तू होय. भगवंता1या नामात जो 4वत:ला वसरला तो
खरा जीवनमुiत होय. जे काय साधायचे ते हे च. बाकA1या गोRटJ 4वrनासार;या समजा:यात. >या
2चीतीस येतात पण नसतात. दे हाशी असलेले आपले तादा>Xय हे एक 2कार1या सवयीने आ<ण
अzयासानेच झाले आहे . या1या उलट अzयास क\न भगवंताचे Vचंतन केले तर जसे आज दे हाशी
तादा>Xय आहे >याच2माणे भगवंताशी आपले तादा>Xय होईल.

१२. सकाळी उठताना रा8ी नजताना जेवायbया आधी नाम sयायचेच आण
भगवंताची आठवण करायचीच असा नयम करावा. तो आयुcयात फार उपयोगी पडेल.
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नाम आण स@कम).
नाम हा स>कमाDचा पाया आहे तसाच कळसहJ आहे. भगवंता1या 4मरणात केलेले कमD स>कमD या
सदरात पडू शकते; भगवंता1या व4मरणात केलेले कमD स>कमD ठ\ शकत नाहJ. समजा एखादा मनुRय
नुसते तडाने 'राम राम' Xहणतो आहे परं तु भगवंता1या 4मरणात नाहJ, तर मग 'राम राम' Xहण7याची
>याची Qया स>कमD Xहणता येईल का ? वा4तवक, नाम हे 4वतः5सs असTयाने ते जाणता वा
अजाणता Xहटले तरJ ते स>कमD याच सदरात पडते, कारण 'जेथे माझे नाम तेथे मी प\
ु षो>तम' असे
भगवंताचेच वचन आहे . Xहणून नामाचा उ1चार आ<ण भगवंत या दो,हJ गोRटJ Oनराळया असूच शकत
नाहJत. मुखाने नाम घेणायाचे लM भगवंताकडे असो वा नसो, ते स>कृ>य याच सदरात पडते. इतर कमp
आ<ण नाम घे7याचे कमD यांत जो मोठा फरक आहे तो हाच कA इतर कमा^ना पण
ू >D व Qकं वा स>य>व नामाने
येत,े तर उलटपMी नाम आ<ण अपण
ू >D व या गोRटJ एकl संभवतच नाहJत. Xहणून नाम भगवंता1या
4मरणात घेतले Qकंवा कसे हा 2fनच उBभवत नाहJ. Qकंबहुना नाम मुखी आले कA स>कमp होऊच
लागतात. मूल झाले कA मल
ु ा1या आईला पा,हा फुटणे, मल
ु ाचे लाड करणे, >या1यावर सवDतोपरJने 2ेम
करणे, या गोRटJ जशा न 5शकवता सहजच होतात, तशीच ि4थती नाम घेणाराची स>कमाD1या बाबतीत
होते. इतकेच न:हे तर, >या आईला जर Xहटले कA तू मुलाला जवळ ठे व, पण >या1यावर 2ेम वगैरे काहJ
क\ नकोस, तर ते जसे Oतला शiय नाहJ, >याच2माणे नाम घेणाराला स>कमp टाळू Xहटले तरJ टाळता
येणार नाहJत. स>कमp फळाला आलJ असे के:हा Xहणता येईल, तर भगवंताचे नाम मख
ु ी येईल ते:हाच.
परमा>Xयाने आपTयाला सांगून ठे वले आहे कA, "तू माझा :हावास असे तुला वाटते आहे ना ? मग तू
2पंच अती दMतेने कर, 2यत ्नाला कधी मागे पाहू नकोस, पण फळ दे णारा मी आहे हJ भावना ठे वन
ू तू
वाग. जी पoरि4थती येईल >यात समाधान Pबघडू दे ऊ नकोस, आ<ण मी जे सांगतो ते औषध घे, ते तुला
सवD रोगांतून मुiत करJल; आ<ण ते औषध जर कोणते असेल तर ते माझे 'नाम' हे होय." >या नामाचा
खरोखर तुXहJ अzयास करा. तुXहJ सवा^नी असा Oनfचय करा कA नामा5शवाय जगणे हे खरे नाहJ.
नामा5शवाय जगू नये असे मला खरोखर मनापासून वाटते. नामावरची OनRठा कसे काम करते हे OनRठे ने
नाम घेणारालाच कळे ल. नामाचे 2ेम Zयाला लागले >या1या मागे परमा>मा उभा रा6हला हे अगदJ स>य
स>य, Plवाचा स>य सांगतो. Xहणून आवडीने आ<ण 2ेमाने भगवंताचे नाम `या, एकदा तरJ >याला
कळकळीने 'रामा !' अशी हाक मारा, कA भगवंताला तुXहाला येऊन भेटावेसे वाटले पा6हजे.

१३. स@कमा)चा शेवट भगवंताbया नामाचे ेम उ@पQन होnयातच होणे ज0र आहे .
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नाम घेnयाला काहGहG आड येत नाहG.
आपण असे पाहू कA नामात 2ेम ये7याकरता एक एक स>कमD करJत राहणे सुलभ, कA ते नामच वचाराने,
सवD संतांनी कळवjयाने सांVगतले आहे Xहणून, ज\र तर बळजबरJनेसs
ु ा घेत राहणे हे सल
ु भ. समजा
एक यंl आहे >यात पRु कळ चे आहे त, आ<ण ते यंl चालू कर7याचा हे तू धरला आहे . आता एखाBयाने
>यातले एखादे च च चालू क\ Xहटले तर ते चालू होईलच असा भरवसा नाहJ. पण >या सवD चांचा
संबध
ं असणारJ कळ आपण दाबलJ तर माl Pबनतार आ<ण अ>यंत अTप 2यासाने ते ंl सहज चालू
करता येईल. >या2माणे, नाम हJ कळ जर धरलJ तर स>कमD\पी सवD चे एकदम Qफ\ लागून आपले
काम Oनिfचतपणे आ<ण सुलभपणे होईल. Xहणून, हमखास आ<ण सहज रJतीने काम :हावे अशी Zयाची
इ1छा असेल >याने कशाहJ रJतीने का होईना नाम `यायला लागावे. नाम `यायचे एकदा पiके ठरवले
Xहणजे काहJहJ आड येत नाहJ. :यवहारात आपण पाहतोच कA एखादJ गोRट समथDनीय नसलJ तरJ
करायचा Oनfचय केला कA मनुRय ती करतोच. मग नाम घे7याचा Oनfचय केला तर का नाहJ होणार ?
काहJहJ केले तरJ शेवटJ नामा5शवाय ग>यंतर नाहJ; तर मग ते घे7यात वलंब Qकंवा चालढकल कर7यात
काय अथD आहे ? Xहणून कोण>याहJ तहे 1या शंकाकुशंका न घेता कशाहJ तहे ने पण नाम घेत राहावे हे
उ>तम; Xहणजे वनाकारण काळ फुकट घालवला अशी पfचातापाची वेळ येणार नाहJ.
जग हे अनेक मोहक व4तूंनी भरले आहे . >या व4तू आपण पा6हTया Qकंवा नुस>या ऐकTया तरJ ह:याशा
वाटतात; आ<ण >या 5मळव7याचा आपण 2यत ्न करतो. Xहणून दे वाजवळ आपण अशी 2ाथDना करावी
कA, 'दे वा मोहक व4तू मला दाखवूच नकोस, कारण माझी इ1छा Oतकडे जाईल आ<ण मी फसेन. दे वा,
माझे खरे 6हत आहे तेच मला 6दसो, तेच मी ऐको, >याचेच मला 4मरण होवो, आ<ण >याचीच मला गोडी
लागो.
2Tहाद wौपदJ यांसार;या भiतांनी दे वाजवळ काय माVगतले ? तेच आपण मागावे, आ<ण >यांनी OनRठा
ठे वलJ तशीच आपणहJ ठे वावी. >यां1या 6ठकाणी जसे वैराkय होते, तसे आपTया 6ठकाणी आण7याचा
2यत ्न करावा. 2यत ्न करJत असताना 2थम चुका होतील पण >या झाTया तर पfचाताप :हावा. 'दे वा,
मी फार दोषी, अपराधी आहे , मला Mमा कर आ<ण तुcया कृपेला पाl कर. पfचाताप खराच झाला तर
राम कृपा करJलच. मुखाने नाम `यावे, हाताने 2पंचाचे काम करावे, आ<ण अंत:करणात समाधान ठे वावे.

१४. जो नाम घेऊ लागेल @याचे मन बाहे र धावnयाचे हळूहळू कमी होते.
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नामात असणे qहणजे शुrीवर असणे.
दा\¡यां1या मेळा:यात सारे च धुंदJत असतात. पण >यांतला एखादा दा\ न rयालेला असला तर बाकAचे
दा\डे >याला 'हा शुदJवर नाहJ' असे Xहणत असतात. वा4तवक तोच एकटा शुदJवर असून बाकAचेच
खरे गैरसावध असतात. >या2माणे आपण सवDजण वषयात दं ग असTयाकारणाने, जो नामात असतो
>याला आपण 'हा शुदJवर नाहJ' असे Xहणत असतो. वा4तवक पाहता, 'नामा5शवाय जगात दस
ु रे स>य
नाहJ' अशी Zयाची gढ भावना असते तोच खरा शुsीवर असतो, व आपण माl मात असतो. आपTयाला
झालेला हा म नाहJसा करायला तीन उपाय आहे त. एक सBवचार, दस
ु रा स>संगती, आ<ण Oतसरा
नाम4मरण. भगवंताचा वचार हाच खरा सBवचार. एखाBया माणसाला Xहटले कA तुझे अवयव आ<ण
रं ग यां1या5शवाय ये, तर >याला येता येणार नाहJ; कारण तो िजथे आहे Oतथे >याचा रं ग आ<ण अवयव हे
असणारच. >याच2माणे नाम, संत, आ<ण भगवंत हे एकमेकांना Vचकटूनच आहे त, >यामळ
ु े िजथे नाम
आहे Oतथे स>संगती आ<ण भगवंत असतातच. वास\ घेऊन गेले Xहणजे जशी गाय पाठaमागून
आपोआप येते, >या2माणे नाम घेतले कA भगवंत >यामागे येतोच. आजकाल इतकA यंlे OनघालJ आहे त,
मग भगवंता1या 2ाrतीसाठa संतांनी एखादे यंl शोधून काढले नाहJ का, असा 2fन एखाBया1या मनात
येईल, तर >याचे उ>तर सोपे आहे . असे यंl संतांनी के:हाच शोधून काढले नाहJ का असा 2fन
एखाBया1या मनात येईल तर >याचे उ>तर सोपे आहे. असे यंl संतांनी के:हाच शोधून काढले आहे . >या
यंlाचे नाव आहे 'रामनाम.' हे यंl सवा^ना 5मळू शकते, सवा^ना वापरता येत,े 5शवाय ते कधीच गंजत
नाहJ.
भiत, भगवंत आ<ण नाम हे Oत,हJ एक\पच आहे त. िजथे नाम आहे Oतथे भiत आहे , आ<ण Oतथेच
भगवंत आहे . Xहणून नाम सवा^त 'ेRठ आहे . ते नाम अन,य होऊन आपण घेऊ या. नाTयातन
ू , गटारातून
पाणी वाहते, ते Qकती घाण असते ! पण ते नदJला 5मळते आ<ण ती सागराला 5मळते. सागर >या सवा^ना
सागर\प क\न टाकतो. तसे मनRु य QकतीहJ पापी, दोषी, अपराधी असू Bया, >याने नामनदJची कास
धरलJ कA तो रामसागर\प झालाच Xहणून समजा. भगवंताला वसरणे हे सवा^त मोठे पाप आहे . नामाने
भगवंताचे 4मरण होते Xहणून नामाने पाप नाहJसे होईल. अनाथ शद नाथावाचून नाहJ, आ<ण नाथाला
अनाथावाचून नाथ>व नाहJ. राम सवा^चा नाथ आहे . >या1या अखंड 4मरणात आपण राहू या. 2पंच
वनवासासारखा आहे . रामा1या 4मरणात 2पंचातलJ संकटे आ<ण द:ु खे क4पटा2माणे वाटतील. .

१५. तुqहG नाम घेत गेलात तर तुqहांला संत धुंडीत जाnयाची ज0रGच नाहG, तेच तुqहांला धुंडीत
येतील.
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नामाकरताच नाम sयावे.
नाम हे Oनसरडयासारखे आहे . Oनसरडयावर गवत वाढत नाहJ आ<ण >या1यावर पाय पडला तर घसरतो
>या2माणे नाम आपTयावर उपाधी ठ\ दे त नाहJ. >याला कोण>याहJ उपकरणाची गरज लागत नाहJ.
रोगी-Oनरोगी, वBवान-अडाणी, 'ीमंत-गरJब, लहान-थोर, 4lी-प\
ै A कोणतीहJ
ु ष, जात-गोत, यांपक
गोRट असलJ तरJ अडत नाहJ, नसलJ तरJहJ अडत नाहJ. नामा5शवाय दस
ु र्या कोण>याहJ साधनाला
शiती, बळ, पैसा वगैरे कोण>या तरJ गोRटJची मदत लागते. असे हे अ>यंत उपाVधर6हत असलेले नाम
आपणहJ अ>यंत उपाVधर6हत होऊन घेतले तरच >यात आपTयाला 2ेम येईल. आपण उपाVधर6हत होणे
Xहणजे नाम हे केवळ नामाकoरताच, 4वत:1या कTयाणाकoरताच घेणे, जगातTया दस
ु र्या
कशाहJकoरता न घेणे. आपण जर ते सकाम बs
ु ीने घेतले तर इि1छत कायDभागहJ साय होत नाहJ आ<ण
आपले कTयाणहJ साधत नाहJ. सकाम नाम घेणे हे Qकती वाईट आहे हे सांगणे फार कठaण आहे . असे
पहा कA 4lी हJ अ>यंत पवl आहे , कारण दे व, संत यांसार;या वभOू तहJ Oत1यापोटJ ज,म घेतात; अशा
ि4lयांना पळवन
ू नेऊन अनीतीने वागायला भाग पाडून >यावर पैसे 5मळव7याचा धंदा काहJ लोक
करतात हJ Qकती OनंBय गोRट आहे बरे ! पण सकाम नाम घेणे हJ गोRट >या1याहJपेMा QकतीतरJ पटJने
अVधक OनंBय आहे . Xहणून नाम हे नामाकoरताच `यावे, >याचा संबध
ं आपTया इ1छा-अपेMांशी ठे वू
नये. नामाकoरता नाम घेतTयाने मन आपोआप अंतमख
ुD होऊन जाते. नामा1या साहायाने मन अंतमख
ुD
केTयावर आनंद सापडतो. आपTया dदयातच तो सापडतो.
आपण तीन गोRटJंकडे कटाMाने लM Bयावे. प6हलJ, आचरण अगदJ शुद ठे वावे; दस
ु रJ, नामाला कधीहJ
सोडू नये; आ<ण OतसरJ, माझा सांभाळ करणारा कुणीतरJ -Xहणजे सदगु\ - आहे हJ जाणीव जागत
ृ
ठे वावी. 2>येक माणसाला कशाचीतरJ वशेष आवड असते; >या आवडीमये राहावे आ<ण >यात जबरJने
नाम `यावे. आ>मEान :हावे Xहणून >या1या मागे लागले तर ते लवकर होत नाहJ. भगवंताकडे लM
लागले Xहणजे ते आपोआप होते. भगवंताचे नाम घेणे हे Eान हो7याचेच लMण आहे. उ>तम व4तू नेहमी
थोडीच असते. 'ीखंडामये चiका आ<ण साखर QकतीतरJ असते पण केशर Qकती थोडे घालावे लागते!
तसे भगवंता1या नामाचे आहे . रोज थोडे पण अगदJ मनापासून आ<ण मोबदTयाची अपेMा न करता नाम
`यावे ते फार काम करJल. भगवंत हा सवDस>ताधीश खरा पण एका बाबतीत तो लुळापांगळा होतो व
सहज अडकतो. भंग
ु ा जसा लाकूड पोखरतो पण कमळांत अडकतो तीच ि4थती नामा1या बाबतीत
भगवंताची होते.

१६. पाणी हे जसे शरGराचे जीवन आहे तसे नाम हे मनाचे जीवन आहे .
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नाम व इतर साधने.
नववधा भiतीचा 'वण, कAतDन, वRणु4मरण इ>या6द म हा सिृ Rटमाला ध\न आहे . मनुRय2ाणी
ज,माला आला कA 5शकायला स\
ु वात करतो ती 'वणापासूनच. मक
ु े लोक ब6हरे असलेच पा6हजेत,
कारण 'वण न झाTयाकारणानेच >यांना बोलता येत नाहJ. मनुRय2ाणी Zया दे शात ज,माला येतो >या
दे शाची भाषा बोलतो. Xहणून 'वणानंतर कAतDन Xहणजे बोलणे; आ<ण बोलणे झाTयानंतर कृती Xहणजे
नाम4मरण असा 4वाभावक म लागतो. नाम4मरण होऊ लागले कA आपले काम झाले कारण पुढTया
सवD भiती नाम4मरणात येतात. >यां1याकoरता Oनराळी खटपट कर7याचे कारण नाहJ. एका इसमाला
दस
ु र्या एकाला भेट7यासाठa नऊ मैल अंतरावर असलेTया 6ठकाणी जायचे होते Xहणून तो घरातून
Oनघाला. पण तीन मैल चालून गेTयावर Zयाला भेटायचे होते तोच मनुRय >याला भेटला. अशा वेळी
आपले काम झाले Xहणून तो जसा पढ
ु े जा7या1या खटपटJत पडणार नाहJ, >याच2माणे OतसरJ Xहणजे
नाम4मरणभiती केTयाने पढ
ु Tया सहाहJ 2कार1या भiतींचे फळ 5मळते.
भगवंता1या 4मरणात सवD4व आहे हJ अगदJ खण
ू गाठ बांधून ठे वा. भगवंताचे 4मरण कसे आहे ? बाकA
सगळया गोRटJ, सगळी स>कमp, दानधमD Xहणा, तीथDयाlा Xहणा, पारायण Xहणा, बाकA1या सगjया
गोRटJ )या इं6wयांसार;या आहे त. हJ सगळी इं6wये मानलJ तर भगवंताचे 4मरण हा 2ाण आहे . बाकAची
सवD इं6wये जरJ असलJ आ<ण 2ाण नसेल तर इं6wयांचा काहJ उपयोग नाहJ. ते:हा नाम4मरण हा 2ाण
समजून तुXहJ 2पंचात सख
ु ी राहा. कतD:याला चक
ु ू नका, कतD:य करJत असताना परमा>Xयाचे 4मरण
राखा; मुखामये राम असू Bया. भiताने उपाधी बेताची, Xहणजे गरजेपरु तीच ठे वावी. भगवंताचे
अनुसंधान न चुकेल एवढJच उपाधी असावी. तसेच पचेल तेवढे च Xहणजे आनंदाने जेवढे करवेल Oततकेच
नाम4मरण करावे. ते कRटाने क\ नये कारण >यापासन
ू आनंद होणार नाहJ. नामात 2ेम येणे ज\र आहे ,
याकoरता ते नाम अ>यंत आवडीने आ<ण >या1या5शवाय दस
ु रे काहJ साधायचे नाहJ आहे अशा भावनेने
घेतले पा6हजे, Xहणजे >यात 2ेम येईल. नामात 2ेम येणे हJ फार उ1च कोटJची ि4थती आहे . ती अगदJ
सहजासहजी 2ाrत होणारJ नाहJ. Xहणून यातले ममD ओळखन
ू योkय तर्हेने आ<ण VचकाटJने सतत
नाम4मरणाचा अzयास ठे वणे ज\र आहे . भगवंता1या नामा5शवाय मला काहJ कळत नाहJ असे Zयाला
कळले >याला सवD कळले.

१७. नाम मरणाची बg
ु दG झालG कk आपले काम झाले.
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नाम नcठे ने sयावे.
नाम 'दे ने घेणे Xहणजे काय ? तर आपTया गु\ने Qकंवा Zया1याबल आपलJ पZ
ू य भावना असते
अशा :यiतीने सांVगतले Xहणून घेणे. अशा 'sेने नाम घेणार्या1या मनात शंका येत नाहJ. हJ ि4थती
फार भाkयाची पण OततकAच द5ु मDळ. OनRठे ने नाम घेणे Xहणजे शंकार6हत नाम घेणे. शंका अनेक
तर्हे1या असतात. नाम घेताना भगवंताकडे लM नसले तर >या नामाचा उपयोग आहे कA नाहJ, नाम
घेताना बैठक कोणती असावी, gिRट कशी असावी, शुVचभत
ूD पणेच नाम `यावे Qकंवा कसे, अशा तर्हे1या
अनेक शंका मनात येतात. थोडiयात असे Xहणता येईल कA, आपण जे नाम घेतो ते भगवंतापय^त
पोहोचते कA नाहJ, )या एका शंकेत सवD शंकांचा समावेश होतो. भगवंत आ<ण >याचे नाम एक\पच
असTयाने >या दोह1या आड काहJच येऊ शकत नाहJ. एखाBया :यiती1या पाठaमागून आपण चाललो
असताना आपTया तडून >याचे नाव उ1चारले गेले तर तो लगेच मागे वळून बघतो. हJ जर मनुRयाची
ि4थती तर भगवंता1या बाबतीत >याचे नाव >या1यापय^त पोहोचत नाहJ हे कसे शiय आहे ? खरे पा6हले
तर भगवंताचे नाव >या1याच कृपेने आपTया मुखात येते; Xहणजे >याचे नाव तोच घेत असतो; मग नाम
भगवंतापय^त पोहोचते कA नाहJ )या शंकेला वावच कोठे रा6हला ? समजा दोन माणसे जेवायला बसलJ.
>यांतTया एका1या मनात काहJ वचार घोळत असून >याचे जेवणाकडे लM न:हते, पण हाताने तडात
एकेक घास घाल7याचे काम चालू होते. दस
D जेवण जेवीत होता. दोघेहJ जेवन
ु रा इसम माl लMपूवक
ू
उठले. )यात उपाशी कोण रा6हला ? दोघांचीहJ पोटे भरलJच ! तसे नाम घेतTयानंतर >याचा उपयोग
झाला नाहJ असे कसे होईल ?
समजा आपण परगाव1या एका अनोळखी इसमाला पl 5लहून >याला बोलावले; तो आला आ<ण >याने
सांVगतले कA, 'तुXहJ Zयाला पl पाठवले तोच मी', तर >या1या वचनावर वfवास ठे वन
ू आपण >याला
जवळ करतो. तसे, भगवंताने सांVगतले आहे कA 'जेथे माझे नाम तेथे मी प\
ु षो>तम'; तर मग या
वचनावर वfवास ठे वन
ू नाम `यावे आ<ण >यातच >याला पहावे, असे का करता येऊ नये ? हJच 'दा.
आपण Zयाचे पोटJ ज,माला आलो >याचेच नाव आपTया पढ
ु े लावतो तसे भगवंता1या बाबतीत करावे.
>याचेच नावाने जगावे; Xहणजे माझा सवD कताD, रqMता तो एकच असून >या1या5शवाय माझे या जगात
दस
ु रे कोणीहJ नाहJ, या भावनेने राहावे. असा जो भगवंताचा होतो >याचे मह>व भगवंत 4वत:पेMाहJ
वाढवतो.

१८. नामाने भगवंताची ाWती होणार हG खा8ी असावी.
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नाम व ार|धभोग.
नामाचा संबध
ं 2ारधाशी कसा आहे असे पRु कळ लोक वचारतात. हा 2fन एका gRटJने फार मह>वाचा
आहे . बहुतेक लोक 2ारध टळावे Xहणून नाम घेतात. दे हाचे सुखद:ु ख हे माझेच सुखद:ु ख आहे Qकंबहुना
दे ह सुखी तर मी सुखी आ<ण दे ह द:ु खी तर मी द:ु खी अशी सामा,य मनुRयाची अव4था असते. बरे
2ारधाचे भोग हे आजपय^त कोणालाहJ चक
ु ले नाहJत. मग कसे करावे ? इथे असे लMात ठे वावे कA
2ारधाची गती फiत दे हापरु तीच असते; Xहणून Zयाची दे हबुदJ कमी झालJ तो दे हा1या सुखद:ु खाने
सुखी वा द:ु खी होत नाहJ. नामाने दे हब
ु दJ कमी होते. Xहणून नामात राहणारा मनुRय 2ारधाचे भोग
भोगीत असताना दे खील आनंदात असतो. नामा1या आनंदापढ
ु े >याला 2ारधाची Qकंमत राहात नाहJ.
नामाचे साम यD फार वलMण आहे . पूव घडलेले अपराध नाम नाहJसे करते. वाया गेलेTया माणसांना
नाम तारते. नाम हा सवD 2ाथDनांचा सेवच
े ा पज
ू ेचा राजा आहे .
आनंदमय अशा भगवंताचे साि,नय नामाने लाभते आ<ण >याची कृपा :हायला वेळ लागत नाहJ;
Qकं बहुना Zया1यावर भगवंताची कृपा होते >या1याच मुखात नाम येत.े सवD काळी सवD 6ठकाणी सवD
अव4थांमये कोणालाहJ करता ये7यासारखे नाम हे च एक साधन आहे . नामाला उपाधी अ>यंत कमी
असTयाने Oन\पाVधक भगवंताशी नाते जोडायला नामासारखे साधन नाहJ. खरोखर Qकती 2कारांनी
तुXहांला मी सांगू ! अखंड नामात राहणे यालाच मोM Xहणतात. अखंड नामात जगणे यालाच पराभiती
Xहणतात. जो नामात अखंड गुंतला >यालाच संत Xहणतात. नामात 2ेम येणे हJ संतांची खरJ खण
ू च
आहे . ते:हा माझे एवढे ऐका: नामाला कदापहJ वस\ नका. 2ारधा1या भोगांना न कंटाळता भगवंताने
Zया ि4थतीत आपTयाला ठे वले असेल >यामये समाधान माना पण के:हाहJ >या1या नामाला वस\
नका. नामाने पापी माणसे प7
ु यवान बनतात. दे हब
ु दJ कमी होणे हे च प7
ु य होय, आ<ण ते नामाने 2ाrत
होते. नामाने कलJची स>ता नाहJशी होते. वाईट Qकंवा वषया1या वासनेने बs
ु ी Rट करणे हे च कलJचे
म;
ु य लMण होय. >या1या मळ
ु ावर घाव घाल7याचे काम नाम घेतTयाने होते Xहणून नामधारकाला
कलJची बाधा नाहJ आ<ण 2ारधाची qMती नाहJ. नामाने पु7यशरJर बनते. Zया1या अंतरात नाम असते
Oतथे भगवंताला यावे लागTयाने >या1या शरJरात स>>वगुणाची वाढ होते आ<ण तो प7
ु यवान बनतो. दे ह
2ारधावर टाकून आ<ण आपण >याहून Oनराळे राहून जे होईल >यात आनंद मानावा. भोग 2ारधाने
येतात असे Xहण7यापेMा ते भगवंता1या इ1छे ने येतात असे Xहटले कA समाधान 5मळे ल.

१९. भगवंताला म0न काम करGत असताना जे योय Oदसेल ते @याbया इbछे नेच आहे असे समजून
काम करावे. जो असे करGल @याला समाधान झालेच पाOहजे.
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जेथे नाम तेथे राम ।
नामा5शवाय जो जो वfवास । ते ते अवfवासाचे कारण आहे खास ॥
नामावण मानी स>य । नाहJ >याने जोडला भगवंत ॥
नामावण मानी जग । >याचा होऊ दे ऊ नये वटाळ ॥
नामाची जेथे म4ती । तेथे रामाची व4ती ॥
याहून जे जे वाटले सुख । ते तेच द:ु खाला कारण ॥
दे वळे सभामंडपे न येत कामा । Zयाने नाहJ ठे वले dदयी रामा ॥
राम क\न `या आपुलासा । तोडा तोडा ज,ममरणाचा फासा ॥
राम एक दाता । >याचेवाचून नाहJ कोणी दे ता ॥
नामाचे अनुसंधान । 2पंचात सवा^चे समाधान ॥
जे जे होईल समाधानाचेच कारण । रामास :हावे अपDण ॥
मोह ममता दे हाचा अ5भमान । हा संसाराचा पसारा जाण । तेथे ठे वू नये मन ॥
नाहJ दे हाला कRट दे ऊ । अनुसंधान न Bयावे Pबघडू ॥
नामात आहे समाधान । हा वfवास ठे वावा पूणD ॥
मी मागतसे एक दान । ते Bयावे तुXहJ सवा^नी ॥
नामापरते नका मानू सुख । रामापायी क\न `यावे आपणास अपDण ॥
याहून नको मज काहJ । एवढJ भीक घालावी सवा^नी ॥
:यवहार लौQकक वषयाची आवड । हे च परमाथाDला मु;य येई आड ॥
>यांना सारावे बाजूस । एक भजावे भगवंतास ॥
नाहJ स>य मानू जगी काहJ । रामाचा आसरा `यावा dदयी ॥
जोपय^त दे हाचा संबंध । तोपय^त लौQककाची चाड ॥
2पंचा1या थोडया सख
ु ासाठa । नाहJ अंतर दे ऊ जगजेठa ॥
चार वेद सहा शा4lे । सवD केTया 4मOृ त पारायण ।
तरJ पण जोवरJ मन नाहJ झाले ि4थर । तोवर तेथे कोठे समाधान ? ॥
सवD शा4lांचे सार । एक भजावा रघव
ु ीर ॥
नामी ठे वावे लM पूणD । तेणे होईल समाधान ॥
नामाची धरावी कास । दे हा6दक 2पंचात न :हावे उदास ।
हे सवD साधे राखता अनुसंधान ॥
आता कर7याचे उरले काहJ । हे Qकं VचतहJ न आणावे मनी ॥
मनाने :हावे रामापDण । सवD स>कमD साधनांचा कळस जाण ॥
Vच>त ठे वावे रामापाशी । यास असावा >याचा अहOनDशी ॥
दे हाने नाहJ करता आले । मन रामापायी गुंतवले । रामाने >याचे कTयाण केले ॥
राम ठे वील >यात समाधान । हे च खरे भiतीचे लMण जाण ॥
गु\कडून घेतलेले नाम । पावन करJल जगास ।
हाच ठे वावा वfवास । राम कृपा करJल खास ॥
दे हाची ि4थती । कायम न राहे Oनिfचत ॥
ते सांभाळणे आहे ज\र । न वसरता रघव
ु ीर ॥
रामा तुcयाकoरता रा6हलो । हा भाव ठे वावा Oनिfचत ।शiय तो 4मरावा रघप
ु Oत ॥

२०. रामचरणी लावावे मन । इतक
ु े करावे तुqहG थोडेफार । नाहG क0 दस
ु रG यातायात जाण ॥
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नामाचा अनुभव
नामाचा अनुभव कोणता ? नामाचा अनुभव नामा:यOतoरiत दस
ु र्या कशात पाहू नये; Xहणजे
नामापासन
ू दस
ु रे काहJ 5मळवायचे आहे हJ कTपनाच नसावी. नाम मुखी येते हाच नामाचा अनुभव. Zया
2माणात आपTया हातून नाम4मरण घडले >या 2माणात आपTयाला नामाचा अनुभव आला असे
समजावे. अखंड नाम4मरण 6टकले कA परु ा अनुभव आला. नाम4मरण करता करता Vच>त एका3 होते.
दे हब
ु दJ वस\न नाम घेणे हे च Oनगण
ुD होणे आहे . मी कोण आहे हे कसे ओळखावे? मी कोण आहे हे
ओळखायला जडाने Xहणजे वाचेनेच नाम घे7यास सु\वात करावी आ<ण ते नाम अखंड घे7याचा 2यत ्न
करावा. मग ते मनाने आतTयाआत होऊ लागते. प6हTयानेच आपTया 2यत ्नाने मनाला नामाचे वळण
लाव7या1या नादJ लागू नये कारण ते फारच अवघड आहे . नाम घेता घेता दे हाचा वसर पडTयावर मी
कोण आ<ण दे व कोण हे आपोआप कळे ल.
भगवंता1या नामाचा नाद लागला तर द:ु खाची जाणीव नसTयावर द:ु ख असले Xहणून Pबघडले कुठे ? काळो;या राlी
जशी काठa आधार असते तसे संसारात नाम आहे . खाचखळगे काठa1या योगाने टाळता येतात तसे मोह लोभ इ>या6द
संसारातTया अडचणी नामाने समजतात आ<ण दरू करता येतात. व4तवाजवळ तूप ठे वले कA ते वतळते तसे नामाची शेगडी
ठे वलJ कA अ5भमान वतळलाच पा6हजे. हाच नामाचा अनुभव. पण लोक नामाबल ऐकूनच घेत नाहJत; जर कोणी ऐकून
घेतले तर ते Pबंबवून घेत नाहJत >याचे मनन करJत नाहJत; आ<ण मनन क\न Zयांना ते पटले ते पटले असूनहJ नाम घेत
नाहJत. अडचणी असTया तरJ नाम घेता येते. Xहणून नाम4मरण न कर7याबल सबबी सांगू नका. सबब सांVगतलJ कA
>यापासून लबाडी उ>प,न होते लबाडीतून आळस उ>प,न होतो आ<ण आळसाने सवDनाश होतो. आपण रोज उठTयावर
भगवंताचे 4मरण कर7याचा Oनयम ठे वावा. 4नान वगैरे गोRटJ झाTया तर करा:याच पण >यां1यावाचून अडून बसू नये.
भगवंताचे 4मरण हे मु;य आहे . अखंड नाम4मरण ठे वायला सोवळयाओवळयाचे बंधन नाहJ. अखंड 4मरणच सोवळे आहे .

उपासना कोणतीहJ असलJ तरJ नामा5शवाय ती पचनी पडत नाहJ. मह>>व नामाला आहे . OनरOनराळया
दे शातले अ,न OनरOनराळे असू शकते पण ते पचव7याकoरता लागणारे पाणी इथून Oतथून सवD सारखेच.
पा7या5शवाय कोणतेहJ अ,न पचणार नाहJ. >या2माणे उपासना\पी अ,नाला पचव7यासाठa नाम\पी
पा7याची ज\रJ आहे . Xहणून नामाला मह>>व दे ऊन ते सतत घे7याचा अzयास करावा. कसाहJ 2संग
आला तरJ नाम4मरण सोडू नका. >यातून परमा>मा हात दे ईल.

२१. नाम sयायला वत:चीच आडकाठu असते. ती दरू केलG तर नामाचा अनुभव आ]यावाचून राहणार
नाहG.
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भवसागर त0न जाnयासाठu नाम हे च साधन.
नाम हे 4वत:5सs आहे Xहणूनच ते अ>यंत उपाVधर6हत आहे . नाम घेताना आपण पRु कळदा >या1या
मागे उपाधी लावतो; उदाहरणाथD आपण ऐ6हक सख
ु ा1या 2ाrतीकoरता नाम घेतो; Qकंवा मी नाम घेतो हJ
अहं काराची भावना बाळगतो. या उपाधीमुळे आपTया 2गतीला बरे च अडथळे येतात. Xहणून
नामाकoरताच नाम4मरण करावे आ<ण तेहJ सदगु\च आपTयाकडून करवन
ू घेतात या भावनेने करावे.
>या योगाने अहं कार नRट होऊन शरणागती येईल. शरणागती यायला रामनाम हाच रामबाण उपाय आहे
. तो आपण करावा. नामाचा म6हमा वाचेने सांगणे अशiय आहे पण हे सांग7याकoरता तरJ बोलावे लागते
इतकेच. मनुRय2ाणी भवसागरात गटांगळया खातो आहे ; समw
ु ातून त\न जा7यासाठa जशी नाव तसे
भवसागरातून त\न जा7यासाठa भगवंताचे नाम आहे . फiत एकच दMता घेणे ज\र आहे ती हJ कA
नावेत समw
ु ाचे पाणी येऊ दे ऊ नये नाहJतर नावेसकट आपण बड
ु ू न जाऊ; >या2माणे संसार\पी समw
ु ाचे
पाणी नाम\पी नावेत येऊ दे ऊ नये. Xहणजे कोण>याहJ 2ापंVचक अडचणीमुळे नामात :य>यय येऊ दे ऊ
नये. तसेच नामाचा उपयोग संसारातTया अडचणी दरू हो7याकoरता :हावा हJ बs
ु ी न ठे वता
नामाकoरताच नाम `यावे Xहणजे नावेत पाणी न 5शरता सुख\पपणे पैलतीराला Xहणजे भगवंतापय^त
पोहोचता येते. कोणतीहJ गोRट अzयासानेच साय होत असते.
दे ह के:हा जाईल याचा नेम नाहJ मग Xहणून Xहातारपणी नाम4मरण क\ असे Xहणू नये. अगदJ
उBयापासून नाम4मरण क\ Xहटले तर उBयाची खाlी आहे का ? आयुRय Mणभंगुर आहे हJ खाlी
2>येकाला आहे Xहणून तर 2>येकजण आयुRयाचा वमा उतरवतो. लkनाला आलेTया पाहु7याला लkन
कसे पार पडेल हJ काळजी नसते पण घरातTया माणसाला फार काळजी वाटते. आपTया 2पंचात आपण
पाहु7यासारखे वागू या. दे हा6दक सवD रामाला अपDण क\न Oनिfचंत होऊ या.
सो,यामो>याचे दाVगने घालणारJ 'ीमंताची बाई असू Bया बेताचे लहान दाVगने घालणारJ मयम
ि4थतीतलJ बाई असू Bया Qकं वा चांदJची जोडवी आ<ण नस
ु ते मंगळसl
ू घालणारJ अगदJ गoरबाची बाई
असू Bया >या सवा^ना कंु कू Zया2माणे सारखेच असते >या2माणे कसलाहJ भेद न ठे वता नाम हे सवा^ना
सारखेच साधन आहे . सूयD हा फiत 2काश दे तो पण >यामुळे अंधार आपोआप नाहJसा होतो. तसेच नाम
हे भगवंताचे 2ेम वाढवते; मग आपले दोष आपोआपच नाहJसे होतात. भगवंताचे अि4त>व आपTयाला
जा4त पटत चालले Qकंवा भगवंता1या कत>D ृ वाची साM जा4त जा4त अनुभवास येऊ लागलJ कA
परमाथाDमये आपलJ 2गती झालJ असे समजावे.

२२. जगnयाकरता {वास घेणे जसे मनुcयास ज0रGचे आहे , तसेच भगवंताbया भेटGसाठu @येक
{वासाबरोबर नाम घेणे अग@याचे आहे .
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नाम मरण0पी शेताची मशागत.
नाम4मरण\पी शेतात उ>तम पीक ये7यासाठa 2थमत: सदाचरणाची आवfयकता आहे . सदाचरण हे
शेताचे रMण कर7याकoरता लागणार्या कंु पणासारखे आहे . दस
ु रJ गोRट, शुs अंतःकरण Xहणजे उ>तम
काळी भुसभुशीत जमीन. या ज5मनीमधले दगड, हरळी, वगैरे काढून ती साफ करावी; Xहणजेच,
अंतःकरणात कोणाबलहJ Bवेष, म>सर, वगैरे ठे वू नये. शs
ु अंतःकरणानंतर नाम4मरणाचे मह>>व
आहे . नाम4मरण हे >या ज5मनीत पेर7याचे बी आहे . हे बी Qकडके नसावे; Xहणजे, नाम सकाम नसावे.
उ>तम बीज Xहणजे 'नामाकoरताच नाम' हे आहे . >यानंतर तीथDयाlा, संतांचे आशीवाDद, >यांची कृपाgRटJ,
यांची आवfयकता आहे . या सवD गोRटJ पाटा1या पा7यासार;या आहे त. यामळ
ु े शेत चांगले यायला मदत
होते. शेवटची मह>>वाची गोRट Xहणजे भगवत ्कृपा होय. भगवत ्कृपा हJ पावसा1या पा7यासारखी आहे .
पाटा1या पा7यापेMा पावसा1या पा7याची गोRट काहJ और आहे . पण तो पडणे न पडणे आपTया हाती
नाहJ. शेताला लाव7याकoरता पाटाचे पाणी एखादJ वहJर, तलाव Qकंवा नदJ यामधून नेता येणे शiय
असते; परं तु पावसा1या बाबतीत कोणाला काहJच करता येत नाहJ. >यामळ
ु े एखाBयाने शेताची उ>तम
Oनगा राखलJ, उ>तम बी पेरले, तरJ पावसा1या अभावी पीक न ये7याचा संभव असतो. नाम4मरण\पी
शेताचे एक वै5शRटय आहे . ते हे कA, >या1या अंगी लोहचुंबकासारखी आकषDणशiती आहे . Xहणून हे शेत
वाया गेले असे कधीच होत नाहJ. आपण असे पाहू कA, दोन शेतकरJ आहे त; एक कतD:यकमD Xहणून वेळ
झालJ कA आपTया शेताची मशागत करणारा आहे , तर दस
ु रा आळशी Xहणजे मशागत न करणारा आहे .
आता जे:हा पाऊस पडेल ते:हा, Zयाने मशागत केलJ >याचे शेत उ>तम वाढे ल, पण दस
ु याचे वाढणार
नाहJ. भगवंता1या कृपेने जो पाऊस पडणार, >याचा एकाला फायदा 5मळे ल; तो दस
ु र्याला 5मळणार नाहJ.
Xहणजे जो Oनयम 2पंचात लागू तोच परमाथाDत लाग.ू भगवंताची कृपा सवा^वर सारखाच वषाDव करJत
असते. Zयाने Zया 2माणात Vच>तशs
ु ी केलJ असेल, >या 2माणात >याला फायदा होईल, दस
ु र्याला नाहJ
होणार. भगवंत Qकंवा संत समgRटJ असतात ते असे. भगवंत OनःपMपाती आहे . >या1यापाशी कोणताहJ
भेद नाहJ. आपण तयार झालो कA >याची कृपा आपोआप होते. कृपेला योkय अशी भावना तयार करणे
आपले काम आहे . संतांनी नुसते आपTयाला सांगन
ू भागत नाहJ, आपण काय करायला पा6हजे हे कळून
आपण ते 4वतः करायला पा6हजे. >यां1या 6ठकाणी जर वषमता 6दसलJ तर Oतचा उगम Qकं वा कारण
आपTयातच आहे हे च याव\न 6दसते.

२३. शुr अंतःकरण ठे वन
ू नाम घेतले तर भगवंताbया कृपेचा अनुभव येईल.
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नामसाधन कसे करावे ?
नामाचे साधन कसे करावे ? एखाBया दगडावर पRु कळ पाणी एकदम ओतले तर तो दगड 5भजेल
आ<ण पाणी Oनघून जाऊन कोरडा होईल. पण तेच पाणी थ ब थ ब असे एकाच 6ठकाणी आ<ण
अखंड पडत रा6हले तर >या दगडाला भोक पडेल, आ<ण काहJ 6दवसांनी दगड फुटूनहJ जाईल;
>या2माणे, के:हातरJ पRु कळ साधन कर7यापेMा अगदJ अTप 2माणात का होईना पण
Oन>यनेमाने, ठरावक वेळी, आ<ण शiय तर ठरावक 4थळी, जर नामाचे साधन केले तर ते
जा4त पoरणामकारक होते. जा>याला दोन पेठa असतात; >यातले एक ि4थर राहून दस
ु रे Qफरत
रा6हले तर दळण दळले जाऊन पीठ बाहे र पडते. पण जर दो,हJ पेठa Qफरत रा6हलJ तर दळण
दळले न जाता फुकट 'म माl होतात. माणसाचे शरJर आ<ण मन अशा दोन पेठa आहे त.
>यांतले मन हे ि4थर आहे आ<ण दे ह हे Qफरणारे पेठे आहे . मन परमेfवरा1या 6ठकाणी ि4थर
करावे, आ<ण दे हाने 2पंचा1या गोRटJ करा:यात. 2ारधाचा संबध
ं दे हापय^तच असतो. 2ारध\पी
खट
ुं ा दे ह\पी पेठयात बसून तो >याला Qफरवतो, आ<ण मन\पी पेठे ि4थर असते. दे ह 2ारधावर
सोडावा, आ<ण मन भगवंता1या 4मरणात ि4थर ठे वावे, याहून नामाचे साधन दस
ु रे काय ? हे
साधन अमiयालाच साधेल असे नाहJ, तर ते कोणालाहJ साधेल. गoरबाला गoरबीचे द:ु ख होते
Xहणून साधत नाहJ, तर 'ीमंताला पैशाचा अ5भमान आ<ण लोभ असतो Xहणून साधत नाहJ;
वBवानाला वBयेचा अ5भमान होतो Xहणून साधत नाहJ, तर अडा7याला काय करावे हे समजत
नाहJ Xहणून साधत नाहJ. साशंक व>ृ तीने QकतीहJ साधन केले, QकतीहJ नाम4मरण केले, तरJ
कधी समाधान होणार नाहJ.
नीOतधमाDचे आचरण, शा4lश
ु द वतDन, शुs अंतःकरण, आ<ण भगवंताचे 4मरण, इतiया गोRटJ
असतील तरच साधक शेवटपय^त पोहोचेल; आ<ण शेवटपय^त तो पोहोचला तरच फायदा. 'घरJ
पोहोचTयावर पl 5लहा' असे Xहणतात, याचा अथD हाच आहे. 2पंच करJत असताना वाईट वचार
मनात येतात, >याच2माणे परमाथD करJत असतानाहJ वाईट वचार आले Xहणून घाबर7याचे
कारण नाहJ. Zयावेळी वाईट वचार मनात येतील >यावेळी भगवंताचे नाम घेतले तर >या
वचारांची मजल पढ
ु े जाणार नाहJ. gढ वfवासाने नाम चालू ठे वावे. िजथे कतD:याची जागत
ृ ी
आ<ण भगवंताची 4मOृ त आहे Oतथेच समाधानाची 2ाrती होते. 'भगवंता, मी तुझा आहे ' असे
राlं6दवस Xहणत गेTयाने भगवंत 2कट होत जाईल; आ<ण भगवंत िजतका 2कट होत जाईल
Oततके 'मी' पणाचे दडपण आपोआप कमी होत जाईल.

२४. ार|धाची व हांची गती दे हापयतच आहे . मनाने भगवंत भजायला @यांची आडकाठu नाहG.
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अनुसंधानासाठu सतत नाम मरण करावे.
नाम4मरण हे 2पंचाकoरता, Xहणजे तो चांगला :हावा Xहणून नाहJ, तर 2पंचाची आसिiत कमी
कर7यासाठa आहे . तरJ पण >याने 2पंच Pबघडणार नाहJ. जे होईल ते आपTया बयाकoरता आहे असे
मानून परमा>Xयावर वfवास ठे वन
ू राहावे. एक गह
ृ 4थ मला भेटले ते:हा Xहणाले, 'मी oरकाXया वेळात
नाम4मरण करतो.' >यावर मी Xहटले,"सार्या ज,मात मह>>वाचा आ<ण साथDकA लागलेला वेळ असेल
तर तो हाच; >याला तुXहJ oरकामा वेळ कसा Xहणता ?" पढ
ु े ते Xहणाले, "2ारधाचे भोग काहJ केTया
टळत नाहJत, ते भोगावेच लागतात, असे सवD संत सांगतात. हे जर खरे , तर 2ारधाचे भोग आपण भोगत
असताना >यामये भगवंता1या 4मरणाची काय गरज आहे ?" खरोखर हा 2fन अगदJ बरोबर आहे .
आपTया कमाDचे भोग आपTयालाच भोगावे लागतात हे खरे . पण भोग आले कA, आपTया मनाला चैन
पडत नाहJ, Oतथे मनाला भगवंता1या 4मरणात गुंतवन
ू ठे वले कA आपले समाधान 6टकते. आपTया
सया1या अव4थेमये, 'भगवंता1या इ1छे ने घडायचे ते घडते' असे मानणे, Qकंवा 'भगवंत चांगले करJल'
असा वfवास ठे वन
ू वागणे, हे च सोपे जाईल. हे 6दसायला साधे 6दसले तरJ यात फार मोठे ममD साठवले
आहे हे यानात धरा. "भगवंता1या इ1छे ने घडणार ते घडू Bयावे" अशी OनRठा उ>प,न :हायला >याचे
अनुसंधान सतत ठे वले पा6हजे. "आहे >यात समाधान, आ<ण भगवंताचे अनुसंधान," एवढJच सदगु\ची
आEा असते. दस
ु र्याने आपTयाला द:ु ख 6दले असता आपले अनुसंधान चुकते हJ >याची न:हे , आपलJ
चक
ू आहे .
'वषय कसा सुटेल ? मन एका3 कसे होईल ?' हे न कळले तरJ चालेल. सोड7या1या गोRटJचा अzयास
कर7यापेMा धर7या1या गोRटJचा, Xहणजे अनुसंधानाचा, अzयास करावा. एक भगवंताचे अनुसंधान
ठे वले कA सवD गुण आपोआपच वाढतील; ते कसे, तर शरJराचे अवयव सार;या 2माणात वाढतात तसे.
झाडा1या मुळाला पाणी घातले कA, >या1या सवD भागांना ते पोहोचते, तसे भगवंताचा वसर पडू न 6दला
तर सवD काहJ बरोबर होते. "अEाना1या अंधकाराने दःु ख भोगत असताना तू माझे 4मरण, माझे
अनुसंधान ठे व, Xहणजे तुला पुढे उजेड 6दसेल," असे गीतेमये 2>यM 'ीकृRणच अजुDनाला सुचवीत
आहे त. 6दवा जळायला हवा असेल तर >यामये सतत तेल घातले पा6हजे, तसे भगवंताचे अनुसंधान
सारखे राह7यासाठa >याचे नाम4मरण आपण सतत करJत असावे. Zयाचे अनस
ु ंधान अखंड 6टकले,
>याचे खाणे, पणे, उठणे, बसणे, वगैरे सवD Qया भगवंताची सेवाच बनतात.

२५. भगवंताचे अनुसंधान हे आपले gयेय. @याला अनुस0न बाकkbया गोcटG आपण क0 या.
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अंतकाळ साधnयासाठu नाम मरण.
अंतकाळी नाम4मरण होणे Xहणजे अंतकाळ साधणे; आ<ण हा साध7यासाठa आधी नाम4मरण
करायला पा6हजे. अंतकाळ साध7यासाठaच जगावे. भगवंत िजथे राहतो तेच आपले खरे घर आहे . सया
आपण राहतो ते भाडयाचे घर आहे . भाडयाचे घर सोडून 4वतः1या मालकA1या घरात राहायला जाताना
जसा आनंद वाटतो, तसाच शरJर सोडताना वाटायला पा6हजे. भगवंताचे घर तेच आपले घर आहे , याची
खाlी झालJ Xहणजे ते जमेल. >यासाठa आपण सतत भगवंता1या नामात राहावे. "मला तू आपला Xहण,
माझे मन तुcया चरणी अपDण केले, आता मला तुcयाजवळ काहJहJ माग7याची इ1छा न होवो," असे
मागावे. परमेfवर आपTया मागेपढ
ु े आहे असे अखंड मानावे. भगवंताचे 4मरण करणे, Xहणजे जे काहJ
आपTया हातून घडते आहे ते >या1याच इ1छे ने घडते आहे असे समजणे. 2पंच हा दे वाचा मानून
अ5भमान र6हतपणे तो करणे, हा परमाथD; आ<ण परमा>Xयावाचन
ू आपTयाला कोणी नाहJ याचा
gढOनfचय होणे याचे नाव Eान. हे Eान बाणले Xहणजे मनुRय खया अथाDने परमा>म2ाrती1या मागाDला
Xहणजे साधनाला लागला. या साधनाने परमा>Xयावाचन
ू दस
ु रे काहJ आवडेनासे होते; आ<ण हJ जी
अ>यंत आवड Oतलाच भiती Xहणतात. या भiतीची पoरपण
D ा अंतकाळ साध7यात होते; >यासाठa
ू त
सतत नाम4मरण Qकं वा अखंड अनुसंधान हे च एकमेव साधन सांVगतले आहे . अंतकाळी Zयाने नाम
घेतले >या1या वषयवासना मेTया असे नसते; तो काहJ एकदम मुiत होत नाहJ, पण पुढ1या ज,मी तो
अती साि>>वक Xहणून ज,माला येईल. साि>>वक Xहणजे भगवंताची 2ाrती क\न `यावी अशी व>ृ ती
असणारा होय.
साधन 2ाणाबरोबर असावे; 2ाण जसे अ5भमानर6हत, अखंड चालतात >या2माणे साधन अ5भमानर6हत,
अखंड चालावे. ते 'करता' कामा नये; 'करणे' Xहणजे अ5भमान आला. सहज 2ाणाबरोबर झाले Xहणजे
अखंड चाललेलेच असते. 2पंचातलJ तळमळ सोडून वागावे. गु\आEेत असावे. अनंत ज,मांचा दे हाशी
सहवास, Xहणून दे हावर 2ेम जडून दे हबs
ु ी होते; तसाच नामाचा सहवास पRु कळ करावा, Xहणजे
वषयाची आसiती कमी होऊन नामावर 2ेम जडते. योगात कRट फार, या युगात तो साधणे
अशiय2ायच; आ<ण कमाDत तर अ5भमान असतो आ<ण वाढतो. भiतीत कRट नसतात, आ<ण ती
करताना अ5भमान आपोआप गळत जातो. योग आ<ण कमD हJ साधने परमा>Xया1या द>तकपl
ु ा2माणे
आहे त, तर भiतीचे साधन हे परमा>Xया1या औरस मल
ु ा2माणे आहे . भगवंताला gRटJआड होऊ न दे णे
हJच खरJ भiती, हे च खरे अनुसंधान, हाच खरा परमाथD, आ<ण हे च खरे आपले सवD4व आहे .

२६. नुसते दे हाने तीथ) नान, पज
ू ापाठ, वगैरे क0न परमाथ) घडत नाहG;
आपलG व@ृ ती भगवंताbया Oठकाणी -चकटलG पाOहजे.
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नाम हा परमा@qयाकडे जाnयाचा राजमाग) आहे .
सवD साधनांत 'ेRठ साधन नाम4मरणच आहे . पण >याचे मह>>व कळत नाहJ. ते कळायला खरोखर
भगवत ्कृपाच पा6हजे. आपTया शरJरात मु;य जसे dदय, आ<ण बाकAचे अवयव गौण आहे त, तसे
परमाथाDत मु;य साधन नाम4मरण हे आहे आ<ण दस
ु रJ साधने गौण आहे त. नाम हे मंगलात मंगल
आ<ण अ>यंत पवl आहे . आपले जीवन दे वा1या हाती आहे , आ<ण दे व नामा1या 4वाधीन आहे हे पiके
लMात ठे वा.
योगात, योग करJपय^तच समाधान असते; पण नाम4मरणा1या अनुसंधानात सतत समाधान असते.
4वतः Oनगण
ुD झाTया5शवाय Oनगण
ुD उपासना होत नाहJ. तेज 6दसणे, नाद ऐकणे, या सवD गोRटJ गुणातच
नाहJ का आTया ? Oनगण
ुD :हायला दे हबs
ु ी सुटायला पा6हजे. सवD:यापी परमेfवराला सवा^भत
ू ीं पाहणे हJ
Oनगण
ुD उपासनाच होय. योग नाम4मरणाला पोषक Oततकाच करावा; केवळ >यालाच 2ाधा,य दे ऊ नये.
योग नाम4मरणाला पोषक आहे , पण नाम4मरण योगा1या पलJकडे आहे ; Xहणून नाम4मरणात योग
येतो, योगात नाम4मरण येत नाहJ. सवD साधनांचा अंत नाम4मरणात आहे . नामाचे साधन हे जलद
गाडी2माणे आहे . रं ग 6दसणे, 2काश 6दसणे, आवाज ऐकू येणे, हJ मधलJ 4टे शने सोडून नाम एकदम
भगवंतापय^त नेऊन पोहोचवते. इतर साधनांनी लवकर साधTयासारखे वाटे ल, पण ते ता>परु ते असते.
नामाने थोडा उशीर लागेल, पण जे साधेल ते कायमचे साधेल, कारण नामाने मुळापासन
ू सुधारणा होते.
नाम4मरण हा परमा>Xयाकडे जा7याचा राजमागD होय. नामात एका आनंदा5शवाय दस
ु रे काहJ नाहJ.
नामा1या आनंदाचा झटका आला कA मनुRय 4वतःला वसरे ल. तुकारामबव
ु ांची वाचा >यांना अनावर
झालJ, ती सारखी नाम घेऊ लागलJ; याचा अथD असा कA, >यां1या कTपने1या बाहे र नाम येऊ लागले.
गाडी उताराला लागलJ कA जशी अOतवेगात येते आ<ण आवरत नाहJ, तसे हे आहे . आपTया शiती1या
बाहे र कायD होणे हJ भगवंताची कृपा होय.
चार माणसे होती, >या सवा^ना एकच रोग झाला होता. पण >यांची सांपि>तक ि4थती सारखी न:हती.
वैBयाने >यांपक
ै A अगदJ गरJब माणसाला एक औषध तुळशी1या रसात `यायला सांVगतले, >या1यापेMा
पैसेवाTयाला तेच औषध मधात `यायला सांVगतले, >या1याहJपेMा पैसेवाTयाला तेच औषध केशरात
`यायला सांVगतले, आ<ण सवाDत जो 'ीमंत होता >याला तेच औषध क4तुरJत `यायला सांVगतले.
>याच2माणे, Zयाचा जसा अVधकार तसे >याने नाम `यावे. नाम नुसते तडाने `यावे, नाम 'sेने `यावे,
नाम व>ृ ती सांभाळून `यावे, नामा5शवाय जगात दस
ु रे स>य नाहJ, अशा gढ भावनेने `यावे; सवा^ना फळ
सारखेच 5मळे ल.

२७. सव) साधनांचा अंत नाम मरणात आहे .

27

२८ जानेवारG

अकतZपणाने नाम sयावे.
काहJ न करणे, आपण काहJ करJत आहो Qकंवा आपTयाला करावयाचे आहे असे न वाटणे, हाच परमाथD.
पण 4व4थ बसायला लावणे हJ तु\ंगात मोठa 5शMा समजतात. दे हाने, मनाने, एकसारखी चळवळ
कर7याची आपTयाला सवय लागलJ आहे . दे हाला 4व4थ बसायला लावणे कठaण, मनाला 4व4थ
बसायला लावणे >यापेMा कठaण, आ<ण दे ह कमD करJत असताना मनाला 4व4थ बसवणे हे अ>यंत
कठaण. मनाला खरे Xहटले तर 4वा4 य हवे. पण ते 5मळव7याकरता साधन करणे, Xहणजे 2यत ्न
करणे, ज\र आहे . मनाचे 4वा4 य Pबघडायला कारणे काय ती पाहू. प6हले, आपTया इ1छे व\s गोRट
होणे; दस
ु रे , आपTया बयावाईट कमा^ची आठवण होणे; आ<ण Oतसरे , उBयाची काळजी करणे. जो तो
आपTया इ1छे 2माणे :हावे असे Xहणणार; सवDजण तुम1याच इ1छे 2माणे कसे चालतील ? तुम1या
इ1छे व\s गोRटJ होणारच. ते:हा 4वा4 य Pबघडू न Bयायला, आपलJ इ1छाच नाहJशी करावी.
कोणतीहJ व4तू 5मळावी हJ बs
ु ी नाहJ ठे वू. हाव सोडावी. लोकांची आस सोडावी. अ5भमान सोडून कमD
करJत राहावे. 2यत ्न क\न यश आले नाहJ Xहणजे दःु ख होते, 4वा4 य Pबघडते; मी केलेच नाहJ Xहटले
Xहणजे कुठले दःु ख ? 2यत ्न क\न जे काहJ होते ते रामा1या इ1छे ने झाले Xहणावे. 2>येक गोRट रामाने
केलJ Xहणणे Xहणजे भगवंता1या अखंड अनुसंधानात राहणे. हे साध7यासाठa अखंड नाम4मरण करावे.
जे झाले, जे होते आहे , आ<ण जे होईल, ते भगवंताचेच आपTया 6हताकoरता करणे आहे . आपण कतp
नाहJ, असे मानणे, याला अखंड भगव,नाम4मरण पा6हजे. सारांश, जे जे काहJ झाले, ते ते भगवंतानेच
आपTया 6हताकoरता केले. उBयाची काळजी भगवंतालाच आहे . >याला काय योkय वाटे ल ते तो करJल.
Xहणून, झाTयाची Xहणजे कालची आठवण क\ नये, होणायाची Xहणजे उBयाची काळजी क\ नये,
आ<ण चालू Mण वाया जाऊ दे ऊ नये, नाम4मरणात राहावे. सगळया 2पंचात खरJ व'ांती असेल तर ती
नाम4मरणातच आहे .
आहे >या पoरि4थतीत समाधान नसणे हा जो दे हबs
ु ीचा 4वभाव तो आपण सगळीकडे लावतो. सवD
गोRटJंचे Eान होत नाहJ तोपय^त आपण काहJ करणार नाहJ, असे आपण Xहणतो; सवD गोRटJंचे Eान
मरे पय^त आपTयाला होत नाहJ, आ<ण आपण काहJ करJत नाहJ ! दे हबs
ु ी आपTयाला भगवंताचा वसर
ं डू या Xहणजे Oतची वाढ होणार नाहJ.
पाडते. या दे हबs
ु ीवर आपण नामा1या मंlाचे पाणी 5शप

२८. मन परमे{वराbया Oठकाणी ि थर करावे आण दे हाने पंचाbया गोcटG करा$यात.
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नामात }ढभाव कसा येईल ?
नामात 2ेम नामानेच येणार. हे 2ेम यायला वषयावरचे 2ेम कमी करायला पा6हजे. gढOनRठा पा6हजे.
नामच तारJल, नामच सवD काहJ करJल, असा gढभाव पा6हजे. तो ठे वन
ू :यवहारातले 2यत ्न चालू
ठे वावेत, पण यश दे णारा परमा>मा असा भाव पा6हजे. वैBयाकडचे औषध आपण ग¡याकडून आणवतो,
पण गण
ु ग¡याने 6दला असे नाहJ Xहणत. या1याहJ पढ
ु े जाऊन, वैBया1या औषधाने आलेला गण
ु
परमा>Xयानेच 6दला, असे का मानत नाहJ ? परमा>Xयाला शरण जाणे Xहणजे परमा>मा आपला आहे ,
>या1यावाचून आपTयाला दस
ु रे कुणी नाहJ, आपण काहJ करJत नसून सवD तोच आपTया 6हताकoरता
करतो आहे , असा gढ वfवास ठे वणे. आपण आपTया बायकोमुलांवर 2ेम करतो, कारण >यांना 'आपले'
Xहटले Xहणून. Xहणजे 2ेम हे आपलेपणात आहे , मग परमा>Xयाला आपले Xहटले Xहणजे सहजच
>या1यावर 2ेम बसणार नाहJ का ? दस
ु रे असे कA, भगवंत हा आपला िजवलग सखा आहे , तो सवD काहJ
आपTया 6हताकoरताच करतो आहे , असा वfवास धरTयावर काळजीला तरJ जागा कुठे उरलJ ? आपलJ
दे हबs
ु ी नाहJशी हो7यातच आपले 6हत आहे . परमा>Xया1या 6ठकाणी आपलेपणा उ>प,न :हायला
>या1या नामाशी पRु कळ सहवास पा6हजे. 5सsी1या, चम>कारा1या पाठaस लागू नये; ती आपTया मागाDत
व`ने आहे त. उलट, >यांनी आपTया पाठaस लागले पा6हजे. एखाBयाला साप चावत नाहJ, पण >यात
वशेष ते काय आहे ? सापात काय Qकंवा कशातहJ काय, भगवBभाव, आपलेपणा पाहता यावा, Xहणजे
कोणीहJ आपले शlू होणार नाहJत. आई आपTयाजवळ आहे या भावनेने मल
ू जसे OनभDय असते, तसे
भगवंत आपTयापाशी आहे या भावनेने आपण OनधाD4त :हावे.
आपTयाला Zया गावाला जायचे आहे , >या गावाची गाडी आलJ कA नाहJ एवढे पाहावे; गाडीत कोण भेटतो
याला फारसे मह>>व नाहJ. समजा, गाडीत आपTयाला कोणीच भेटले नाहJ, तर आपण 4व4थ झोप घेत
आपTया गावी जातो, >या2माणे आपण आपले साधन करावे. सRृ टJची त>>वे Qकती आहे त वगैरे1या
भानगडीत पडू नये, >याचा Oनकाल कधीच लागायचा नाहJ. शंका गेTया5शवाय नाम ि4थरच होत नाहJ
हे लMात ठे वावे. दे हबs
ु ी जोपय^त आहे तोपय^त नामाचे मह>>व कळणार नाहJ. आपला उsार :हावा असे
वाटत असेल तर नाम4मरण सोडू नये.

२९. परमा@मा जसा न0पा-धक आहे तसे नामहG न0पा-धक आहे .
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जेथे नाम तेथे परमा@मा आहेच.
तq
ु हG सव) भाUवकजन । ऐकावे माझे वचन ॥
माझे भेटG सदा राहावे । मुखाने रामनाम sयावे ॥
जो नामात राOहला । तो अखंड माlया दश)नात बसला ॥
जेथे नामाचे मरण । ते माझे वसत थान ॥
जेथे रामाचे नाव । तेथे माझा ठाव ॥
हे आणन
ू -च@ती । सुखे राहावे पंचा त ॥
नामात ठे वा मन । हे च माझे खरे दश)न ॥
नेहमी रामाचा gयास । हाच माझा सहवास ॥
तq
ु हG सु माझे ाण । नाम करा तेवढे जतन ॥
नामात ठे वावे ेम । तेथे माझी वसत जाण ॥
jयाने jयाने इbछा धरावी $हावे माझे ।
@याने नाम कधी न सोडावे वाचे ॥
एवढे दे ईल जो नामदान । @याला अप)ण क0न घेईन जाण ॥
जेथे नाम । तेथे माझे धाम ॥
नामापरते न मानी सुख । तेथेच माझे राहणे दे ख ॥
तq
ु हG श'य ततके राहावे नामात । हे च माझे सांगणे तq
ु हांस ॥
श'य तो नाम मरण करावे । qहणजे मी तम
ु चेजवळ अखंड आहे असे समजावे ॥
जेथे परमा@qयाचे नाव । तेथे माझा आहे ठाव ॥
जेथे नाम तेथेच मी । हा भरवसा बाळगून असावे तq
ु हG ॥
नाहG केले वेदपठण । शा 8ाचे नाहG झाले ान ।
ुत मृ त उपनषदे यांची नाहG ओळखण । असा मी अान जाण ॥
तरG एक भजावे रघुनाथासी । अप)ण होऊन जावे @यासी ।
ऐसे जाणून -च@ती । खंड नाहG समाधानविृ @त ॥
मी सतत आहे तुमbयापाशी हा ठे वा नधा)र । न सोडावा आता धीर ॥
ठे वावा एक Uव{वास । मी आहे तq
ु हाजवळ खास ॥
ीदासबोध नाम मरण । याचे असावे वाचन ।
मी @यातच मानावे जाण । कृपा करGल रघुनंदन ॥
मी तेथे आहे हे न'कk समजावे । राम सव) Oठकाणी आहे हे ल7ात ठे वावे ॥
उपा-धरOहत मी तम
ु चेजवळ सतत आहे ॥
मी नाहG अशी क]पना क0 नये । तम
ु चे जवळ आहे हे खा8ीने समजावे ॥
मी नाहG सोडून गेलो कोणाला दरू । माझी वसत तुमbया शेजारG जाण ॥
माझे येणे जाणे तम
ु चे हाती । तq
ु हा सवाहून नाहG परती ॥
रामापरता मी । जैसा ाणापरता दे ह जाण ॥
सदा सव)काळ माlयाशी वास । हाच धरावा ह$यास ॥
@याला न जावे लागे कोठे । घरबस]या राम भेटे ॥
जे जे करणे आणले मनी । रामकृपे पावलो जनी ॥
आता पाहा मला रामात । आनंद मानावा नामात ॥
सवानी राखावे समाधान । जे माझे ाणाहून ाण जाण ॥
माझे ऐकावे सवानी । सदा राहावे समाधानी ॥

३०. जेथे नामाचे ेम । तेथेच मी सतत जाण ॥
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नाम हाच भगवंताचा अवतार.
आज1या युगात नाम हाच भगवंताचा अवतार आहे . "सुRटांचे रMण आ<ण दRु टांचा नाश कर7याकoरता
मी अवतार घेतो" असे भगवंतांनी गीतेत सांVगतले आहे ; >याव\न असे ठरते कA सुRट आ<ण दRु ट या
दोघांचह
े J अि4त>व असून, >यांत दRु टांकडून सRु टांना lास हो7यातच भगवंता1या अवताराची उ>प>ती
आहे . आजकाल पाहू गेले तर असे 6दसते कA, सुRटांचे अि4त>वच जवळजवळ द5ु मDळ झाले आहे . Xहणजे,
Zयांचा छळ झाला असता भगवंताने अवतार `यावा, ते सुRटच नामशेष झाले आहे त. मग अवतार तरJ
कुणासाठa, कसा :हावा ? याचा अथD, अवतार होणारच नाहJ असे नाहJ; पण व4तुि4थती काय आहे ते
याव\न आपTयाला समजेल. आजची पoरि4थती आ<ण पव
ू 1या काळची पoरि4थती यांत फरक आहे .
पूव सBवासना िजवंत होती, पण ती उघडपणे कृतीत आणणे कठaण होते. आता सBवासनाच नाहJशी
झालJ आहे , Xहणजे पायाच ढासळला आहे , Oतथे कृतीचा 2fनच उदभवत नाहJ. पूव सBवासना सूeमपणे
का होईना िजवंत होती, पण 4थूल 2कट कृती दघ
D झालJ होती; >या वेळी भगवंताला 4थूलात येऊन
ु ट
कायD करणेच ज\र होते, आ<ण अशा वेळी अवतार घेऊन, Xहणजे सगण
ु \प धारण क\न, भगवंताने
कायD केलेहJ. आताचा 2fन, दव
ु ाDसना जाऊन सBवासना कशी उ>प,न होईल हा आहे ; Xहणजेच कायD
सूeमातले आहे . Xहणजे 'जसा रोग तसे औषध' Qकंवा 'काटयाने काटा काढावा' या ,यायाने, उपाययोजना
सूeमातच केलJ पा6हजे. वासना बदलायला वासनेइतकाच जबरद4त इलाज पा6हजे; आ<ण तो Xहणजे
भगवंताचे नाम. चालू पoरि4थतीशी झगडून मागD काढून दे णारा असा जर कोणता अवतार असेल तर तो
भगवंता1या नामाचाच आहे , आ<ण >याकoरता सवा^नी भगवंता1या नामाचा टाहो फोडणेच ज\र आहे . हे
कायD भगवंताने सगुण\प धारण क\न होणे कठaण आहे ; Zया अथ कारण सूeमातले आहे >या अथ
>याला इलाजहJ सूeमांतला पा6हजे, Xहणून नामावताराची आज गरज आहे . 2>येक नामाग<णक >याचा
अवतार आहे , आ<ण >याची कास धरणे, Xहणजेच नाम घेणे, हे आमचे आजचे म;
ु य कतD:य आहे . तेवढे
केले कA नाम आपले अवतारकायD क\न दाखवील. आपण आपले 2ेम 2पंचाकडे लावले आहे , ते नामाकडे
लावावे, Xहणजे नाम4मरणात फार आनंद येईल. मनाला नामाची चटक लागलJ आ<ण नामा1या
2ेमातच मन रं गून गेले Xहणजे ज,म सफल झाला.

३१. नामाने कलGची स@ता नाहGशी होते. qहणून नामधारकाला कलGची बाधा नाहG.
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दे हबुrीbया Uव मरणाकmरता नाम.
आपलJ आपTयाला ओळख क\न `यायला नाम4मरण हाच उपाय आहे . परमेfवराचा अंश
2ा<णमाlा1या 6ठकाणी आहे खरा, पण हे जाण7याची बs
ु ी माl मनRु य2ा7या1याच 6ठकाणी आहे .
पण >याची अधोगती कशी होत जाते पहा : जीव मुळात परमेfवर4व\पच असTयामळ
ु े 2थम
तो Xहणतो, 'मी तो, Xहणजे परमेfवरच आहे .' इथपासन
ू घसरत तो Xहणतो, 'मी >याचा आहे ';
आ<ण अखेर '>याचा माझा काहJ संबध
ं नाहJ' इथपय^त तो खालJ येतो. याला कारण, दे हबs
ु ीचा
पगडा वाढत वाढत शेवटJ दे ह Xहणजेच मी, अशी आपलJ पiकA भावना होते. पण असे असले
तरJ मनुRय अजाणता का होईना, पण खरे आहे ते ओळखTयासारखेच बोलतो. जसे, एखाBया
इसमाचा 4नेहJ वारला तर लगेच तो इसम काय Xहणतो, 'आमचे 4नेहJ गेले!' याचाच अथD, समोर
असलेTया दे हाला तो 4नेहJ समजत नसून >यात असणाया चैत,याला, ईfवरJ अंशाला, तो खया
अथाDने आपला 5मl समजतो. Xहणजे अजाणता का होईना, पण खरे तेच >या1या तडून बाहे र
पडते. असे असले तरJ 4वतः1या बाबतीत माl तो हJ जाणीव कायम राखीत नाहJ, आ<ण आपण
Xहणजे दे हच असे मानून तो वागत असतो. याला कारण, Zयाचा खरा 'मी' आहे >याचा वसर
पडून दे हबs
ु ी बळकट होत गेलJ. आता याला उपाय हाच, कA Zया मागाDने मी खालJ घसरत
आलो >याच मागाDने उलट वर जाणे. ते:हा प6हलJ गोRट Xहणजे, आता मी जो दे ह\प बनलो
आहे , तो मी >याचा, परमेfवराचा आहे अशी जाणीव जागत
ृ करणे. याच जा<णवेची परमाव4था
Xहणजे 'मी तोच आहे' हJ भावना होणे. हे कसे साधावे ? तर Zया1या व4मरणाने माझी हJ
अधोगती झालJ >याचे 4मरण करणे. 4मरणाला उ>तम साधन Xहणजे भगवंताचे नाव. Xहणजे,
नाम4मरणाचा यास ठे वला कA मी खरा कोण हे कळे ल आ<ण 4वतःची ओळख होईल. खरा
परमाथD हा असा अगदJ सोपा आहे , पण तो योkय मागाDने केला पा6हजे. एखादJ गाठ
सोडव7यासाठa कोणती दोरJ ओढायची ते कळले पा6हजे, नाहJतर जा4तच गुंतागुंत होते, तसेच
परमाथाDचे आहे .
मी कोण हे जाणले पा6हजे, Xहणजे परमा>मा कोण हे आपोआप कळते. दोघांचे 4व\प एकच
आहे . Xहणजे दोघे एकच आहे त. परमा>मा Oनगण
ुD आहे ; तो जाणायला आपTयालाहJ नको का
Oनगण
ुD , दे हातीत :हायला ? Xहणून दे हबs
ु ी सोडलJ पा6हजे. कोणतीहJ गोRट आपण जाणतो Xहणजे
आपTयाला >या व4तु\प :हावे लागते; >याखेरJज जाणणेच होत नाहJ. Xहणून परमा>Xयाला
जाण7यासाठa आपTयाला नको का परमा>म\प :हायला ? यालाच 'साधू होऊन साधस
ू ओळखावे',
'5शवो भू>वा 5शवं यजेत ्', असे Xहणतात.

३२. नाम मरणाची चांगलG धद
ंु G आ]यावाचून 'मी' पण जात नाहG.
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नामाने सTबr
ु ी उ@पQन होते.
कौरवांनी पांडवांना Oनदान पाच गावे तरJ Bयावीत, Xहणजे युsाचा 2संग टळे ल, Xहणून भगवान ्
'ीकृRण 4वतः दय
ु bधनाकडे 5शRटाई कर7याकoरता गेले. >यावेळी दय
ु bधनाने सांVगतले कA, 'दे वा,
तू Xहणतोस ते सवD बरोबर आहे . ,याया1या gRटJने तू Xहणतोस तसे काहJतरJ करणे ज\र
आहे . पण तसे कर7याची मला बs
ु ीच होत नाहJ, >याला मी काय क\? तू सवDस>ताधीश आहे स,
तर मग माझी बs
ु ीच पालट Xहणजे सवDच 2fन एकदम 5मटे ल!' परं तु तसे काहJ न होता पढ
ु े
युs झाले हे 25सsच आहे . तीच ि4थती रावणा1या बाबतीतहJ 6दसते. Xहणून, सगुण\पी
अवताराने वासना Qकंवा बs
ु ी पालट7याचे कायD होऊ शकत नाहJ असे 6दसते. सदबs
ु ी उ>प,न
कर7याचे साम यD फiत भगवंता1या नामातच आहे . Xहणूनच PlकालबाVधत असणाया
नामावताराची आता ज\रJ आहे . नाम Xहणजे भगवंतच आहे . ते नाम अन,य होऊन आपण
घेऊ या.
एका माणसाची 2कृती बरJ होती पण >या1या पायामये काहJतरJ दोष उ>प,न झाला. डॉiटर
Xहणाला कA, 'जीव वाचवायचा असेल, तर पाय कापायला हवा.' आता, नुसता 2ाण आहे पण हात
हलत नाहJ, पाय हलत नाहJ, डोळयांनी 6दसत नाहJ, कानांनी ऐकू येत नाहJ, पण 2ाण आहे , तर
उपयोग नाहJ. याउलट, बाकA सगळे आहे पण 2ाण नाहJ, तरJहJ उपयोग नाहJ. 2ाण आहे पण
बाकA1या गोRटJंपक
ै A एखादJ नसलJ तर चालू शकेल. समजा, कानाने ऐकू येत नाहJ; नाहJ तर
नाहJ ! कुठे Pबघडले ? उपासना, अनुसंधान, हे 2ाणासारखे समजावे; बाकA :याप आहे तो शरJरा1या
इं6wयां2माणे समजावा. यात भगवंताचे अनस
ं ान चक
ु ध
ु ले तर 2ाणच गमावTयासारखे आहे ; ते
सांभाळून जे करता येईल तेवढे च करणे ज\र आहे . ते न सांभाळता बाकA1या गोRटJ केTया तर
अंती Oनराशा आहे .
आम1या मनासार;या गोRटJ होत नाहJत Xहणून आXहJ दःु खी आहोत असे Xहण7यापेMा, ती
गोRट आम1या मनात आहे हे च दःु खमूळ आहे . अमकA गोRट सुखदायक आहे हJ जी कTपना
आहे , तीच दःु खमळ
ू आहे , हे समजून आपण वागले पा6हजे. मांजर उं दराशी खेळते; ते >याला
धरJल, परत सोडील, पन
ु ः धरJल, पन
ु ः सोडील, पण शेवटJ 2ाण घेईलच >याचा. तसे काळ
आपTयाशी करतो आहे ; आशेत गुंतवन
ू ठे वील, पढ
ु े जाईल. आपण प6हTयापासन
ू च हे ओळखून
राहावे कA असे गत
ुं ून राह7यात काहJ फायदा नाहJ, आ<ण अनुसंधान ठे वले तरच मनुRयाचे
कTयाण होईल. नाहJ तर फार कठaण आहे . मी-मी Xहणणारे , दस
ु याला Eान सांगणारे , वBवान,
शा4lी, पंडत, सवD खरे मातच आहे त. Xहणून Xहणतो, एक करा ' अनुसध
ं ान 6टकवन
ू जेवढे
करता येईल तेवढे च करा.

३३. आप]या इbछे नुसार गोcटG घडत नाहGत हG भगवंताची कृपाच आहे .
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नाम घेत]याने आपले अवगुण कळून येतील.
जगातलJ अनेक साधने जरJ पा6हलJ तरJ >या सवD साधनांची प6हलJ पायरJ हJ, कA मनRु याला
>याचे अवगुण 6दसू लागणे. जसजसे साधन वाढत जाईल तसतसे आपTयातले अवगुण 2खर\पाने
6दसू लागतात, आ<ण >या अवगण
ु ांचा पढ
ु े डगरच वाटू लागतो. 'हे परमेfवरा ! इतiया अवगण
ु ांनी
मी भरलेला असताना, तुझे दशDन :हावे अशी मी कशी अपेMा क\ ? एवढया पवDत2ाय अवगुणां1या
राशीतून मला तुझे दशDन होईल हे कालlयी तरJ शiय आहे का ?' असे वाटू लागते. साधन
कर7यापव
ू , रागीट माणूस कधी >या रागाची खंत बाळगत नाहJ; Qकं बहूना, तो अवगण
ु आहे हे
मळ
ु ी >याला पटतच नाहJ. तो Xहणतो, ':यवहारात असा दरारा पा6हजेच; >या5शवाय कसे चालेल
?' एक साधक मला Xहणाला कA, 'अलJकडे मला फार राग येऊ लागला आहे .' वा4तवक, तो राग
आताच येऊ लागला असे नसून पव
ू पासूनच >या1याजवळ होता, परं तु साधन क\ लागTयापासन
ू
>याला जाणीव होऊ लागलJ आहे, Qकंवा ोध वाईट आहे हे आता >याला कळू लागले आहे ,
इतकेच !
एक लkनाचा मल
ु गा होता. >याने बयाच मल
ु J पा6हTया, पण एकहJ >या1या मनास येईना. >याचे
आईवडील कंटाळून >याला Xहणाले, ' तुला मुलगी पसंत पडू दे , मग आXहJ पढ
ु चे काय ते ठरव.ू '
ते काहJ मुलगी पाहायला बरोबर जात नसत. >या मुलाची मोठa बहJण होती तीच >या1याबरोबर
जात असे. एका 6ठकाणाहून मुलगी पाहून आTयावर मोठया ब6हणीने >याला वचारले, 'कशी
वाटलJ रे तल
ु ा ?' >यावर तो Xहणाला, 'नाहJ बव
ु ा आपTयाला पसंत.' मोठa बहJण चाणाM होती;
Oतने फiत >या1या तडासमोर आरसा धरला आ<ण वचारले, 'या 2OतPबंबापढ
ु े कशी काय वाटते
?' ते:हा 4वतःचे आ<ण मल
ु Jचे \प >या1या यानी आले, आ<ण तो Xहणाला, 'पRु कळ बरJ आहे .'
सारांश, िजथपय^त आपTयाला 4वतःचे खरे दशDन होऊ शकत नाहJ, Oतथपय^त दस
ु यांचे अवगुणच
आपTयाला 6दसतात. आपTयाला दस
ु यांचे जे काहJ अवगण
ु 6दसतात, >यांचे बीज आपTयातच
आहे , हे माणसाने ठाम ओळखले पा6हजे. ते:हा, दस
ु याचे अवगुण पाह7याची व>ृ ती आपण 2थम
टाकून 6दलJ पा6हजे. दस
ु याचे अवगुण पाहणे हा साधा नेहमीचा :यवहार आहे, तो परमाथD न:हे .
खरा परमाथ जो असतो तो सतत आ>मपरJMण करJत असतो. >याला दस
ु याचे अवगुण 6दसतच
नाहJत; >याला आपTयाच अवगण
ु ांचे इतके दशDन होते कA, >या मानाने इतर सवDजण >याला
परमेfवर\पच भासतात; आ<ण हाच खरा परमाथD.

३४. आ@मपरG7ा क0न

वतःमधील अवगुणांbया बीजाचे उbचाटन करणे हे एक

मोठे साधन आहे; आण हे साधnयास नाम मरणासारखे दस
ु रे साधन नाहG.
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भगवंताbया नामानेच वासना7य !
आपण सवD जीव वासनेत गंत
ु लेले आहोत, कारण आपला ज,मच वासनेत आहे . वासना Xहणजे
'आहे ते असू Bयाच, आ<ण आणखीहJ 5मळू Bया' असे वाटणे. आपण सया या ि4थतीत आहोत.
पण सु\वात Xहणून आपण असे Xहणावे कA, 'आहे ते असू Bया, आ<ण आणखी मागायचे ते
परमेfवराजवळ मागू या.' Xहणजे, 5मळाले तर 'भगवंताने 6दले', आ<ण न 5मळाले तर '>याची
इ1छा नाहJ', अशी जाणीव होऊन 'दाता परमा>मा आहे ' हJ भावना वाढू लागेल; आहे तेहJ >या1याच
इ1छे चे फळ आहे असे वाटू लागून अ4व4थता आ<ण आसiती कमी होऊ लागेल; आ<ण आसiती
कमी होऊ लागलJ कA 'हवे नको' कमी होऊन वासना ओस\ लागेल. केवळ आपTया कतDबगारJने
वासने1या पलJकडे जाणे अशiय आहे ; >याला शरणागती5शवाय ग>यंतर नाहJ. याकoरता योkय
संगतीचाहJ फार उपयोग होईल. एखाBया बैराkयाची संगती केलJ तर 4वाभावकच कपडयाचे 2ेम
कमी होईल, पण एखाBया शेटजी1या संगतीत रा6हलो तर छानछोकA कर7याकडे 2व>ृ ती होईल.
Xहणून अशा संगतीत राहावे कA Zयामळ
ु े शरणागती यायला मदत होईल.
शरणागती Xहणजे परमेfवराला सवD4वी अपDण होऊन राहणे; याचाच अथD, आपण उपाVधर6हत
बनणे. तर मग आपण अशाची संगती केलJ पा6हजे कA जे अ>यंत उपाVधर6हत आहे . हे साधन
Xहणजे भगवंताचे नाम. काळ, वेळ, पoरि4थती, उ1च-नीच भाव, 4lी,प\
ु ष, वBव>ता, अडाणीपणा,
'ीमंती, गoरबी, 2कृतीची सुि4थती-दःु ि4थती, वगैरे कोणतीहJ गोRट नामाला आड येऊ शकत नाहJ.
तसेच, >याला कोणतीहJ उपकरणे लागत नाहJत. ते dदयात सतत आपTयाबरोबर बाळगता येत.े
नामात वैराkयाचे कRट नाहJत, आ<ण कुठे हJ, के:हाहJ ते बरोबर नेता येत.े >यासाठa वषयाची
तदाकारव>ृ ती सोडलJ पा6हजे. 'भगवंत माcया मागे आहे ' अशी 'sा राखलJ कA व>ृ ती वषयाशी
तदाकार होत नाहJ. मा\तीने 6दलेलJ म6ु wका पा6हTयावर सीतेला रामा1या 4व\पाची आठवण
झालJ, >या2माणे नाम घेताना आपTयाला >याची आठवण झालJ पा6हजे.
भगवंता1या अनुसंधानात जो रा6हला >याने काळावर स>ता गाजवलJ. अशा लोकांना मरणाचे
भय कुठून असणार ? भगवंताला सवD4व 6दTयामुळे >यांना वासना उरत नाहJ; आ<ण िजथे वासना
उरलJ नाहJ Oतथे काळाचा 5शरकाव होत नाहJ. वासना नRट होणे Xहणजे दे हबs
ु ी नRट होणे
होय. वासने1या Mयामये आपलेपणाचे मरण आहे , आ<ण हे मरण डोळयांनी पाह7यासाठa आपण
भगवंता1या नामात रा6हले पा6हजे.

३५. वासनेचा 7य भगवंताbया नामात आहे हे अ7रशः खरे आहे .
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कळकळीचे नाम मरण.
आXहJ सिु 4थतीत असलो Xहणजे आमचे नाम4मरण अVधक होते. >यात काहJ Pबघाड झाला
तरJ आपले 4मरण 6टकून राहJल ? wौपदJला आता आपला कोणी lाता नाहJ असे वाटून जे:हा
Oतने 'ीकृRणाचा धावा केला, ते:हा भगवान लगेच धावन
ू आले. असे खया कळकळीचे 4मरण
आपले असायला पा6हजे. जसे लहान मूल काहJहJ झाले तरJ आपTया आईलाच हाक मारते, दस
ु रे
Oतसरे कोणी जाणत नाहJ, तसे आपले परमेfवर 4मरणा1या बाबतीत झाले पा6हजे. आपलJ 5भ4त
खरोखर कोणावर आहे हे संकटकाळीच उ>तम कळते.
नाम4मरणा1या पायया अशा सांगता येतील प6हलJ, सुि4थतीतले वरवरचे 4मरण; दस
ु रJ,
परमा>Xया5शवाय आपले कोणी नाहJ हJ जाणीव होऊन संकटसमय़ी >याचे 4मरण; आ<ण OतसरJ,
हJच जाणीव gढ होऊन पढ
ै A वरवर 4मरण करणारा 'आXहांला
ु े अखंड होणारे नाम4मरण. यांपक
संकटे च नकोत असे Xहणतो, तर साधुसत
ं 'आXहांला संकटे येऊ दे त' असे भगवंताजवळ मागतात,
कारण >यावेळेसच >याचे खरे 4मरण होते. आपण 4वत: आहोत याची आपTयाला आज िजतकA
खाlी आहे, OततकA खाlी भगवंत आहे अशी झालJ पा6हजे. परमा>मा सवD 6ठकाणी आहे हJ
कTपना के:हा तरJ आपTयाला होते खरJ, पण ती कायम न रा6हTयामळ
ु े gढपणे आपTया
आचरणात येत नाहJ; आपलJ व>ृ ती तशी झालJ कA ती आपTया आचरणात येईल. भगवंत हा
कताD आहे अशी आपलJ gढ भावना झालJ कA आपण 2>येक गोRट >याला सांगत बसणार नाहJ.
'भगवंताला माझे सवD कळते' असे जर खरे च वाटले तर >याला आवडेल असेच आपण वागू. पहाटे
उठावे आ<ण भगवंताची मत
ू  डोळयांसमोर आणून 2ाथDना करावी, आ<ण "तुझे व4मरण िजथे
होते, Oतथे मला जागत
ु या5शवाय आसरा," असे Xहणून >याला
ृ करJत जावे; नाहJ मला आता तc
मन:पूवक
D नम4कार करावा. मनुRय कसाहJ असला तरJ भगवंता1या 4मरणात >याला समाधान
खाlीने 5मळे ल. जो भगवंताचा झाला >याला जग7याचा कंटाळा कधीच येणार नाहJ. वषयाचा
आनंद हा दा\सारखा आहे ; ती धुंदJ उतरTयावर जा4त द:ु खी बनतो. 'मी भगवंताचा आहे ' या
भावनेने जो राहJल >यालाच खरा आनंद भोगता येईल.

३६. भोग व दःु ख यांत वेळ न घालUवता भगवंताकडे ल7 Oदले पाOहजे.
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नाम मरण, शरणागती, आण भगव@ ाWती.
भगव>2ाrतीला शरणागती5शवाय मागD नाहJ, आ<ण शरणागती Xहणजे, 'मी कताD ' हा अ5भमान
नाहJसा होऊन, 'सवD कत>D ृ व परमेfवराचे आहे ' हJ gढ भावना होणे. नामा5शवाय इतर साधनांत
'कृती' आहे ; Xहणजे 'मी कताD ' या अहं काराला वाव आहे . 4मरण हा मनाचा धमD असTयाने >यात
कृतीचा 2fनच येत नाहJ, Xहणून >यात अहं काराला वाव नाहJ; 5शवाय, 4मरण Qकंवा व4मरण
या दो,हJ गोRटJ आपTया हातात नाहJत; Xहणून नामाचे 4मरण झाले तरJ >यात 4वतःचे कतD>ु व
नसते, >यामळ
ु े 'मी कताD ' हJ जाणीव 6टकू शकत नाहJ. 'मी नाम4मरण करतो' हा शद2योगसुsा
बरोबर नाहJ, कारण नामाचे 4मरण 'होत असते,' ते 'क\' Xहणून जमत नाहJ. Xहणून शरणागतीला
नाम4मरणासारखे दस
ु रे साधन नाहJ.
शरणागतीचा दस
ु रा अथD Xहणजे काOयक, वाVचक आ<ण मान5सक Qया थांबवणे. Qया न
करणे हे कृती कर7यापेMा के:हाहJ जा4त सोपे आहे ; Xहणजेच शरणागती हJ सहज साय वाटलJ
पा6हजे. पण अनुभव तसा येत नाहJ. जी गोRट अ>यंत सोपी वाटते ती करायला पRु कळदा कठaण
जाते असा अनुभव येतो. एखाBयाला मोटार वेगात चालव Xहटले तर तो ते सहज करJल, पण
अती हळू चालव Xहटले तर ते फार कठaण असते. गीतेत भगवंतांनी अजुDनाला 'तू नुसता मला
शरण ये' असे सांVगतले आहे . दे हबs
ु ी गेTया5शवाय शरणागती येत नाहJ. दे हबs
ु ी, वासना, अहं कार,
हJ सवD एकच आहे त. जगातTया वैभवाची आसiती आ<ण परमा>म2ाrती, या दो,हJ गोRटJ एकl
असूच शकत नाहJत. Xहणूनच उsवाला 'ीकृRणांनी एकांतात जाऊन हoरVचंतन करायला
सांVगतले, आ<ण असे केTयानेच माझी तुला खरJ 2ाrती होईल असे Xहणाले. याचा अथD हाच
कA, जगाकडे पाठ QफरवTया5शवाय भगवंत 5मळत नाहJ. भगवंता1या 2ाrतीचे Oनयम आ<ण
:यवहारातTया व4तू 2ाrत क\न घे7याचे Oनयम यांमये फरक आहे . मनामये वासना उ>प,न
झालJ असता ती तrृ त क\न घे7यासाठa दे हाची आ<ण व4तूंची हालचाल करणे, हा :यवहार होय.
सूeम वासना दे हा1या सा)याने जड बनणे हे :यवहाराचे खरे 4व\प आहे. परं तु भगवंताचे या1या
उलट आहे . भगवंत हा अ>यंत सूeम असTयामळ
ु े , >याची 2ाrती क\न घेणे Xहणजे जडाकडून
सूeमाकडे जाणे होय. ते:हा >याचे साधन हे हJ जडाकडून सूeमाकडे पोहोचवणारे असले पा6हजे.
जड दे हाशी संबVं धत आ<ण सूeमाशी Oनकट Vचकटलेले असे साधन असेल तर ते नामच होय.

३७. अनQयतेLशवाय भगवंताची

ाWती नाहG; @यातच भ'ती जQम पावते.
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mरकामा वेळ सगळा भगवंताकडे लावावा.
साधारणपणे Zया व4तू दे हाला सख
ु दे तात >या पRु कळ 5मळवणे हे आपTया ज,माचे येय आहे
असे आपTयाला वाटते. परं तु अशा व4तू Zयां1यापाशी पRु कळ आहे त ती माणसे सुखी झालेलJ
आढळत नाहJत. Qकं बहूना, अशा व4तू िजतiया जा4त जमा करा:या OततकA आपलJ हाव वाढतच
जाते. पढ
ु े वय झाTयावर दे ह Mीण होतो आ<ण >याचे भोग7याचे साम यD कमी होते. मग व4तू
असून दे खील मनाची तळमळ कायम राहते. Xहणून शहा7या माणसाने आ>तापासूनच आपले
सुख बाहे र1या व4तूवर अवलंबन
ू न ठे व7याचा अzयास करावा. बाहे रची व4तू सुटलJ तरJ मनाला
दस
ु रJ व4तू दे णे अवfय असते. अशी व4तू Xहणजे भगवंत होय. भगवंत हा नेहमी राहणारा,
4वयंपण
ू D आ<ण आनंदमय असTयामळ
ु े >याचे Vचंतन करता करता मनामये ते गुण उतरतात.
अथाDत ् मन भगवंता1या Vचंतनाने आनंदमय बनTयावर >या माणसाचे जीवन Qकती रसमय होत
असेल याची कTपना करावी.
आपTयासारखा :यवहारJ 2ापंVचक माणसांना भगवंताचे Vचंतन कर7यात एकच अडचण येते. ती
Xहणजे :यवहार आ<ण साधन यांची जोड घालणे. आपलJ अशी कTपना असते कA भगवंताचे
Vचंतन करणारा माणूस :यवहार क\ शकत नाहJ. तुकारामबव
ु ांसार;या परमा>मVचंतनात बेभान
झालेTया प\
ु षांची गोRट Oनराळी. आपTयासार;या माणसांना आपला :यवहार अ>यंत बरोबर
केTयानंतर जो वेळ उरे ल Oततका भगवंताकडे तर आपण फारच 2गती केलJ असे Xहणता येईल.
खरे पा6हले असता सया जेवढा oरकामा वेळ आपTयाला 5मळतो Oततका सगळा आपण
भगवंताकडे लावत नाहJ. Xहणून 6दवसातून काहJ वेळ तरJ अ>यंत Oनयमाने भगवंता1या
नाम4मरणात घालवायचा आपण Oनfचय करावा. नामा1या आड सवDच गोRटJ येतात, आपण
4वतःदे खील >या1या आड येतो, तेवढे सांभाळावे आ<ण जगा1या नादJ फारसे न लागता आपले
नाम चालू ठे वावे. 5शवाय, दे वासंबंधीची फiत संतांनी 5ल6हलेलJ पु4तके रोज थोडी वाचावी, >यावर
मनन करावे, आ<ण ते आपTया आचरणात कसे येईल याचा सूeम वचार करावा. अशा मागाDने
जो जाईल >याची हां हां Xहणता 2गती होईल आ<ण >याला समाधान 5मळे ल.

३८. समाधान हGच खया आनंदाची खण
ू आहे .
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नाम मरणापरते दस
ु रे Oहत नाहG.
एक गह
ृ 4थ मला भेटले. ते Xहणाले, "मला दे व पहावासा वाटतो. तुXहJ पा6हला आहे का ?" मी
Xहटले, "पा6हला आहे ." >यांनी वचारले, 'तो मला 6दसेल का ?' मी Xहटले, "6दसेल, पण या
डोळयांनी 6दसणार नाहJ. दे वाला पाह7याची gRटJ वेगळी आहे." आज आमची वषयाची gRटJ
आहे . ती भगवंताची नाहJ. आपTयाला भगवंत पाहायचा असेल तर >याला एकच उपाय :
भगवंता1या नामात राहावे. नामा5शवाय दस
ु रा मागD नाहJ. सगळयांना माझे सांगणे आहे; हे ऐकणे
अ>यंत ज\र आहे बरे ! ऐकणे कशासाठa ? तर मी बरोबर मागाDने जातो आहे कA नाहJ, ते
कळ7यासाठa. पण नुसते ऐकून चालणार नाहJ; ऐकून कृती केलJ तरच साधेल. ती तुXहJ करा.
आचरणात आणलेले तेवढे च कामाला येईल. सगळयांनी नाम4मरण करा. नाम4मरणासारखा
कTयाणाचा दस
ु रा मागD नाहJ. जे सहज आपTयाजवळ आहे , अ>यंत उपाVधर6हत आहे , जे कुणावर
अवलंबन
ू नाहJ, असे जर काहJ असेल तर ते भगवंताचे नाम आहे . ते:हा शs
ु तेन,े शुs आचरणाने
जो ते घेईल, >याचे राम खरे च कTयाण करJल.
आपTया गु\ने जे सांVगतले ते स>य मानावे. "या मागाDने शंभर पावले गेलास तर खिजना
सापडेल." असे गु\ने सांVगतले, तर दस
ु या मागाDने दोनशे पावले जरJ गेला तरJ >याचा काय
उपयोग ? "मला सगण
ु साMा>कार :हावा" असे Xहणतो, पण 2>यM बोलणारा चालणारा सदग\
ु
पाहून समाधान होत नाहJ तर परमा>Xयाचे दशDन क\न दे ऊन काय उपयोग ? आंबा हवा असेल
तर कोय पेरTया5शवाय कुठला 5मळणार ? सदगु\ने जे सांVगतले >यापरते माझे काहJ 6हत आहे ,
हे मनातच येऊ नये. आपण खरोखरJ सवD4वी >याचे :हावे. नाम4मरणापरते दस
ु रे 6हत नाहJ.
माcया नामाने घरात आजारJ पडलेला मनRु य बरा :हावा Xहणणे, Xहणजे >या नामाचा वषयाकडे
उपयोग नाहJ का केला ? बरे झाTयावर Zया2माणे आXहJ बाटलJतले औषध टाकून दे तो, >या2माणे
गरज संपलJ कA आXहJ दे वाला वसरतो. अमक
ु एक घडावे असे िजथे वाटते Oतथे साधनात
कमतरता आलJ. एका सदगु\ वचनावर वfवास ठे वला Xहणजे सख
ु दःु खा1या गोRटJंचा मनावर
पoरणाम होत नाहJ. मोठा अVधकारJ झाला तरJ पोराबाळांबरोबर खेळताना Zया2माणे तो
>यां1यासारखा होतो, >या 2माणे :यवहारात वागावे. आपण Oनलbभतेने वागावे. खेळात Zया2माणे
आपण चुकू दे त नाहJ, >या2माणे 2पंचात करावे. 2पंचाचा सहवास वरवरचा असावा. >याचा वास
आत नसावा. आत फiत भगवंताचा वास असावा.

३९. गु0चरणी अ@यंत Uव{वास । आण साधनाचा अखंड सहवास ।
येथे

पंचाचा सुटला फास । हाच परमाथा)चा माग) आहे खास ॥
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न@यनेम करणे qहणजे काय ?
Oन>यनेम करणे Xहणजे सवDकाळ Oन>यात राहणे. आपण मुळात 4वतःच Oन>य असून अOन>यात
रा6हलो आहोत. Oन>य जो परमा>मा >याला वस\न, वषय जे अOन>य >यांत पडTयामळ
ु े
आपTयाला >याची आठवण होईल असे जे करणे >याला Oन>यनेम Xहणतात. आपण नेहमीच
Oन>यनेमात असावे, पण तसे होत नाहJ; Xहणून 6दवसातून थोडा वेळ तरJ >याची आठवण
हो7याकoरता काहJ वाचन आ<ण वाचलेTयाचे मनन करावे, Xहणजे >याची सवय होते. जो अखंड
नाम4मरण करतो तो नेहमीच Oन>यनेमात असतो. Oन>यनेम खरा कोणी केला असेल तर तो
()मानंदबुवांनीच. आपTयाला सदा नामात कसे राहता येईल याचा आपण वचार करावा.
याकoरता ग\
ु आEा 2माण मानणे हे च खरे साधन आहे . ग\
ु सांगेल तोच Oन>यनेम होय. >याला
शरण जावे. रोज थोडेसे वाचन, >यानंतर मनन, मननानंतर >या2माणे आचरण, आ<ण शेवटJ
गु\स अन,यशरण, हाच साधकाचा साधनम आहे , आ<ण हाच >याचा Oन>यनेम होय.
आपले आयुRय जसजसे वाढत जाईल तसतशी साधकाची भगवंताला भेट7याची उ>सुकता वाढत
गेलJ पा6हजे. केवळ नेम आहे Xहणून उगीच क\ नये; साधकाने कोणतीहJ गोRट मनापासन
ू
करायला 5शकावे. साशंक व>ृ तीने परमाथाDत Pबघडते हे यानात ठे वावे. 'sा हे परमाथाDचे म;
ु य
भांडवल होय. समाधान हे च सवD4व आहे अशी 'sा ठे वावी. Zया2माणे थमाDमीटरने आपला ताप
आपTयाला पाहता येतो, >या2माणे साधन करताना आपले आपTयाला समाधान Qकती झाले हे
पा6हले पा6हजे. साधकाने जगातले दोष पाहू नयेत, कारण >या दोषांचे बीज आपTयामयेच
असते. लोकेषणा, मान, फार घातक आहे त. मोठमोठे साधकसs
ु ा >यां1यापायी अधोगतीला जातात.
तसेच, पैसा आ<ण कामवासना यां1या मयाDदा ओलांडTयामळ
ु े मोठे साधनी लोकसुsा भगवंता1या
जवळ येऊन घसरतात. जगातले हे सवD पाश आपTयाला बंधनात पाडतात. भगवंताचा पाश हाच
खरा पाश. तोच आपTयाला सवD बंधनांपासन
ू मi
ु त क\न शाfवत समाधानाचा लाभ 5मळवून
दे तो.
जगा1या मान अपमानाला कधी भल
ु ू नये. पैसा आ<ण कामवासना यां1यापेMाहJ मान हा
दे हबs
ु ीला जा4त Vचकटून आहे . Oतथे अगदJ सावध असावे. िजथे आपTयाला मान 5मळ7याचा
संभव आहे Oतथे जायचे टाळावे. टाळणे शiय नसले तर "हे भगवंताचे दे णे आहे " असे मनापासन
ू
समजावे. जो खरा मोठा असतो तो कधी मानाची इ1छा धरJत नाहJ, आ<ण मान >या1याकडे
आला तर >याची qMती बाळगत नाहJ. आपTयाला मान आवडतो का ते पाहावे, Xहणजे >याव\न
आपTया अंगी खरे मोठे पण Qकती आहे हे आपTयाला कळे ल. जाता-येता दे वाला नम4कार करावा,
"राम, राम" Xहणावे. भगवंताचे 2ेम एकदा लागले कA ते पन
ु ः सट
ु णार नाहJ.

४०. भगवंताचा पाश हा पाशच खरा. पण तो आप]याला बंधनापासन
ू मु'त करतो.
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अखंड समाधानाचा माग) : नाम मरण: वr
ृ ांना उपदे श.
अखंड रामसेवा Zयाला लाभलJ । ध,य ध,य >याची माउलJ ॥
4वाथDर6हत रामसेवा । याहून दज
ु ा लाभ न जीवा ॥
वाचेने भगवंताचे नाव । कायेने भगवंतसेवा ।
Vच>ती भगवंताचे यान । आपण रहावे रामापDण ।
याहून अ,य सेवा । कोणतीहJ नाहJ जाण ॥
जे जे 6दसते ते ते नासते । हा बोध घेऊOन Vच>ती ।
सZजन लोक जगी वतDती । तैसे तX
ु हJ आता वागा जगात ॥
मुलां-बाळांस सांभाळून राहावे । 2पंचात उदास न :हावे ॥
2पंचाची उपाVध । आता मनात न आणावी ॥
उपाVधवेगळे झाला । ऐसे ऐकू Bयावे मला ॥
उपाधीत रा6हला । पoर Vच>ताला न वास 6दला ।
ऐसे ठे वा मनी । राम आणावा यानीं ॥
आता यापरत 6हत । नाहJं दस
ु रे जगांत ।
हा माझा बोल । न मानावा फोल ॥
आता रामा तझ
ु ा झालो । कतpपणातन
ू मi
ु त झाल ।
ऐस आणावे मनांत । शiय Oततके राहावे नामात । याहून दस
ु र न आणावे मनांत ॥
लौQककांतील मानापमान । यांचे सोडाव उदक । यानीं आणावा रघुनद
ं न एक ॥
बायकोमुलांबाळांत राहावे । Vच>त रामाकडे ठे वाव । होईल तेवढे नाम `याव ॥
अंतरJ परमा>मा >यास । ठे वून साM भावे भजावे रघुनाथास ॥
न सोडावा मनाचा धीर । मागे आहे रघुवीर ॥
वs
ृ पण आल । शरJर Mीण झाल ।
तरJ आपण अ5भमान घेऊनच रा6हले । >यास सोडाव दरू ॥
2पंचांत वs
ृ पणीं फारस न पाहाव । मुलांस मागD दाखवून सुखी राहाव ॥
औषध प यपाणी सांभाळाव । पण दःु खी कRटJ कधीं न :हाव ॥
शरJरसंपि>त Mीण झालJ । तरJ विृ >त Mीण नाहJ बनलJ ॥
जोवर दे हाची संगOत । तोवर "मी-माझ" हJ विृ >त ॥
आता विृ >त राखावी रामापाशी । दज
ु ी उठू न Bयावी >यापरती ॥
आजवर ज घडल । ते 2ापंVचक पारमाVथDक असो भले ।
त रामकृपेने झाले । हे ठे वावे Vच>तीं । आता न सोडावा रघुपOत ॥
वयोमानान शरJर होत Mीण । वागण आहे फार जपून ॥
दे ह आळशी न ठे वावा हे जरJ खर । तरJ >याची पoरि4थती ओळखून राहणे हे बरे ॥
आता आपण झालो शरJराचे अधीन । हे वयोमानान gfय भासत ।
तरJ भाव ठे वा रामापायीं । Zयाला Mीणता कधीं आलJ नाहJं ॥
Vच>तीं राखाव समाधान । आनंद ान संसार करावा जाण ॥
समाधानाच करावे जतन । ते नसाव कशावर अवलंबून ॥
लाभहानींत न गुंतवता मन । राखता येईल समाधान ॥
समाधानाला अडवणक
ू जाण । माझा मीच आपण ॥
दे हाचे भोग ठे वावे दे हाचे माथीं । समाधानांत राखावी विृ >त ॥
सवD कताD राम हा भरवसा ठे वावा ठाम ।
मग काळजीच उरल नाहJं काम । हे सवD जुळत Xहणतां राम राम ॥
तरJ सवा^नीं `यावे रामनाम । :हाव परमा>Xयाचे आपण । कृपा करJल रघुवीर ॥

४१. मागणे तुqहा एकच पाहG । नामावाचून दरू कधीं न राहG ॥
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मायेbया तावडीतन
ू सुटnयास नाम हे च साधन.
परमेfवराची भiती करावी, >याचे नाम4मरण करावे, असे पRु कळ लोकांना मनातून फार वाटते,
पण काहJ ना काहJ कारणाने ते घडत नाहJ. असे का :हावे ? तर माया आड येते. मायेला बाजूला
सा\न भगवंतापय^त कसे पोहोचायचे ? माया हJ भगवंता1या सावलJसारखी आहे ; "Oतला सोडून
तू ये" असे >याला Xहणणे Xहणजे " तू येऊ नकोस" असे Xहण7यासारखेच आहे ; कारण एखाBया
इसमाला " तू ये, पण तुझी सावलJ आणू नको " Xहटले तर कसे शiय आहे ? Xहणून माया हJ
राहणारच. आपण Oत1या तावडीतन
ू सुटून भगवंतापय^त पोहोचायचे कसे हाच 2fन आहे; आ<ण
या 2fनाचे उ>तर एकच : भगवंताचे नाम घेणे. नामानेच माये1या तावडीतून सुटून भगवंतापय^त
जाता येते. जसे :यiती5शवाय सावलJला अि4त>व नाहJ, तसे मायेला 4वतंl अि4त>व नाहJ.
तसेच Oतला 4वतंl शiतीहJ नाहJ. एखादा इसम पव
ू D 6दशेला चालला आहे , तर >याची सावलJ
>या1यामागून >याच 6दशेने जाईल; >या सावलJ1या मनात जर 6दशा बदलन
ू पिfचमेकडे जा7याचे
आले तर Oतला ते शiय नाहJ. तो मनRु यच जर पिfचमेकडे जाऊ लागला तरच Oतला >या
6दशेकडे जाणे शiय आहे . याचाच अथD, माया भगवंता1या अधीन आहे . सवD वfव हे माया\प
आहे ; Xहणजे ते परमेfवराची छाया आहे ; याचा अथD, या वfवाला आधार परमेfवरच आहे .
आता या माये1या तावडीतून सट
ु ू न परमेfवराकडे कसे जायचे ? समजा, एखाBया इसमाला एका
मोठया :यiतीला भेटायचे आहे . पण >या1याकडे सरळ जाणे शiय नाहJ, कारण >या1या घरा1या
दारावर रखवालदार, कुlे वगैरे आहे त. >यां1या तावडीतन
ू सुटून गेले तरच मालकाची भेट होणार.
पण समजा, "मला अमiया 6दवशी येऊन भेटावे" अशा मजकुराचे >या मालका1या सहJचे पl
>याला आले असेल, तर ते पl >या रखवालदाराला दाखवताच तो >याला Pबनतार आत सोडील
आ<ण मालकाची भेट होईल. तसे भगवंताचे नाम, Xहणजे भगवंता1या सहJचे पl जर आपण
घेऊन गेलो तर माया\पी रखवालदार ती सहJ पाहून आपTयाला आत सोडील आ<ण भगवंताची
भेट होईल.
Xहणून माया त\न जायला भगवंताचे नाम4मरण हाच रामबाण उपाय आहे . नाम4मरणात खप
ू
तTलJन :हावे, दे हाचा वसर पडावा. दे हबs
ु ी वस\न नाम घेणे हे च Oनगण
ुD होणे आहे . भगवंत
जर कृपण असेल तर तो नामभiती दे 7यात आहे . Xहणून >याला आळवावे आ<ण 'तुcया नामाचे
2ेम दे ' हे च मागावे. बाकA सगळे दे ईल, पण हे नाम2ेम तो फार iवVचत ् दे तो. Xहणन
ू आपण
तेच मागावे. रामाचे अनस
ु ंधान Oन>य ठे वावे आ<ण आनंदात राहावे.

४२. Uवषयाची ऊम हे मायेचे

मरण होय; नामाचे
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नाम हे स@ व0प आहे .
नाम हे \पापेMा Oनिfचत 'ेRठ आहे; >यामळ
ु े \पाचे यान मनामये आले नाहJ तरJ नाम सोडू
नये. पढ
ु े \प आपोआप येऊ लागेल. \प हे जड आ<ण gfय असTयामुळे उ>प>ती आ<ण वनाश,
वाढ होणे आ<ण घटणे, जागा :यापणे आ<ण जागा बदलणे, कालमानाने फरक पडणे, इ>या6द
बंधने >याला असतात; पण नाम gRया1या प5लकडे आ<ण सूeम असTयामळ
ु े >याला उ>प>ती
आ<ण वनाश. वाढ आ<ण घट, दे शकालOन5म>ता1या मयाDदा, इ>या6द कोणतेहJ वकार नाहJत.
नाम हे स>4व\प आहे . नाम हे \पापेMा :यापक असते. :यापक व4तूचे Mेl मोठे असTयाने
Oत1यामये शiतीदे खील अVधक असते. िज1यामये शiती जा4त असते ती व4तू अVधक
4वतंl असते. जी व4तू अVधक 4वतंl असते Oतला बंधने Qकं वा मयाDदा कमी असतात. Xहणून
नाम हे \पापेMा अVधक :यापक, अVधक शिiतमान, अVधक 4वतंl, आ<ण अVधक बंधनर6हत
असते.
आपलJ EानQया कशी चालते हे पाहू. आपण एका टे कडीवर उभे राहून सिृ RटसदयD पा6हले.
>या पाह7यात कोणकोण>या Qया होतात पाहा. 2थम डोळयांमधून 2काशQकरणे आत गेलJ.
बा)य सारासार वचार क\न >या व4तूचे यथाथD Eान आपTयाला क\न दे ते. पण मनुRया1या
बs
ु ीचा :यापार इथेच थांबत नाहJ. टे कडीव\न आजब
ू ाजल
ू ा पाहात असताना झाडे, वेलJ, घरे , बागा,
माणसे, पMी, पा7याचे तलाव, इ>या6द सवD व4तूंचे Eान झाTयावर प,ु हा >यांचे एकAकरण होऊन,
'हJ सRृ टJची शोभा आहे' असे Eान आपTयाला होते. Xहणजे अनेकांत एक>व शोधणे हे च मानवी
Eानाचे लMण आहे. या जगामये QकतीतरJ वVचlता आढळते. नाना तहेचे दगड, नाना तहे चे
Qकडे, नाना 2कारचे पMी, 2ाणी, या सवा^ची नावे जरJ 5भ,न असलJ तरJ >या सवा^मये
'असणेपणाचा' गुण आहे ; Xहणजे, सजीव 2ाणी झाला तरJ तो 'आहे ', आ<ण Oनजव व4तू झालJ
तरJ तीहJ 'आहे '. एवढे च काय, पण आनंदालासुsा 'आहे पणा'चा गुण आहे. या 'असणेपणा'1या
गुणाला 'नाम' असे Xहणतात. यालाच 'ॐकार' असे Xहणतात. 'ॐकारांतून' सवD सRृ टJ उगम पावलJ.
ॐकार हे परमा>Xयाचेच 4व\प आहे . अथाDत ्, नाम Xहणजे सत ् होय. Xहणूनच नाम हे सRृ टJ1या
आरं भी होते, ते सया आहे च, आ<ण सRृ टJचा लय झाला तरJ ते 5शTलक राहणारच. नाम Xहणजे
ईfवर होय. नामातून अनंत \पे उ>प,न होतात आ<ण अखेर >यामयेच ती लJन होतात. \प
हे नामाहून Oनराळे राहू शकत नाहJ. नाम हे \पाला :यापून प,ु हा 5शTलक उरते.

४३. नाम हे शा{वत आहे . ते पव
ू  Oटकले, आता आहे , आण आपण गे]यावर ते राहणार आहे .
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नामाचे w8कालबा-धत

ेcठ@व !

नाम हे सि1चदानंद 4व\प आहे. शs
ु परमा>म4व\पा1या अगदJ जवळ कुणी असेल तर ते
फiत नामच होय. नाम हे Vच,मय असTयामुळे >याचा आनंद ओसंडून येतो आ<ण हJ सRृ टJ
तयार होते. अनेक \पे घडवणे, ती मोडणे आ<ण नवीन तयार करणे, पण आपण 4वतः माl
मूळ 4व\पाने राहणे, हJ केवढJ वलMण लJला आहे ! खरोखर, तुXहाला मी काय सांगू ! बोलायला
5शकTयापासून आजपय^त मी नामाबलच बोलत आहे , अजून नामाचे माहा>Xय संपत नाहJ.
नामाचे माहा>Xय सांगून संपले तर भगवंताचे भगवंतपण लटके झाले असे समजावे. जो नामात
'मी' पणाने नाहJसा झाला >यालाच नामा1या माहा>Xयाची कTपना आलJ. असा प\
ु ष नामावषयीं
मौन तरJ धरJल, कारण >याचे माहा>Xय कोणालाच सांगता येणार नाहJ; Qकं वा शेवट1या
fवासापय^त नामाचे माहा>Xयच सांगत राहJल, कारण ते QकतीहJ सांVगतले तरJ संपणार नाहJ,
आ<ण QकतीहJ ऐकले तरJ तrृ ती होणार नाहJ. नामाने सवD पापे नाहJशी होतात. भगवंताला
वसरणे हे सवा^त मोठे पाप आहे . नामाने भगवंताचे 4मरण होते.
नाम हे वेदांपM
े ाहJ 'ेRठ आहे , कसे ते पहा. वेदाययनापासन
ू फायदा हो7यासाठa चारJ वेदांचा
अzयास करणे ज\र आहे . >यासाठa पRु कळ वेळ आ<ण 'म लागतात. नामाला 'म नाहJत.
दस
ु रे , वेदांचा अVधकार सवD लोकांना नाहJ, पण नाम कुणीहJ `यावे. वेदां1या मंlांचा आरं भ
ॐकारानेच होतो, Xहणून वेदारं भी दे खील नामच आहे . नाम हे तीथDयाlेपेMा 'ेRठ आहे .
अंतरं गामये बदल हो7यासाठa याlा करायची असते; पण >याला 'म, पैसा, 2कृती, वगैरे गोRटJ
अनुकूल असा:या लागतात. नाम हे घरबसTया अंतरं ग बदल7याचा अनुभव आणून दे ते. पंढरपरू ला
जाऊन नाम घे7याचे जर न 5शकला तर जाणे :यथD गेले Xहणावे. नाम `यावे अशी बs
ु ी
हो7यासाठaच Oतथे जाणे ज\र आहे . नाम हे सवD स>कमा^चा राजा आहे . सत ् Xहणजे भगवंत,
>या1याकडे नेणारे जे कमD तेच स>कमD. इतर कमp आडवळणाने भगवंताकडे नेतात, नाम हे
साMात ् भगवंताकडे पोहोचवते. नामाने भवरोग नाहJसा होतो. भव Xहणजे वषय. वषयांची
आसiती असणे हा सवD रोगांचा पाया आहे. नाम घेतTयाने भगवंताकडे 2ेम लागते आ<ण इतर
6ठकाणची आसiती सट
ु ते. नामाने सवD दःु खे नाहJशी होतात, कारण या दःु खाचे मूळ वषयां1या
आसiतीमये आहे , आ<ण नामाने ती आपोआप सुटते, Xहणून दःु ख नाहJसे होते. 5शवाय, भगवंत
हा आनंद\प असTयाने >याला नामाने घv धरला कA दःु ख >या 6ठकाणी कसे राहू शकेल ?

४४.
@याbया

@येक मनुcयाने भगवंताचे नाम sयावे, @याचे gयान करावे,
मरणात राहावे, आण आप]या जQमाचे साथ)क क0न sयावे.
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आनंद हवा असेल तर नाम sयावे.
शरJर4वा4 याला लागणाया शरJरातTया w:यांत जे:हा कमी-अVधकपणा उ>प,न होतो ते:हा
शरJर4वा4 य Pबघडते; >यालाच आजार Xहणतात. सुंठ हे असे औषध कA, ते शरJरात कमी
झालेTया w:याची भरपाई करते आ<ण जा4त झालेले w:य कमी क\न आरोkय राखते. नाम हे
सुंठaसारखे आहे . पारमाVथDक 2गती1या मागाDत 2>येक :यiतीतTया Zया Zया गुणदोषांमुळे
अडथळा येतो, ते गण
ु दोष दरू क\न भगवंताचे नाम 2गतीचा मागD मोकळा करते. Xहणून कोणात
कोणतेहJ गण
ु दोष असोत, >याने OनRठे ने नाम घेतले कA >याचे काम Pबनचूक होऊन तो येय
गाठतो. आपTयात तेलाचा नंदादJप लाव7याची पsत आहे . तो अखंड तेवत ठे वायचा असतो.
>यात तेलाचा परु वठा करावा लागतो. तसे, Zयाला आनंद\पी नंदादJप हवा असेल >याने सतत
नाम\पी तेलाचा परु वठा करJत रा6हले पा6हजे. थोडiयात Xहणजे, Zयाला आनंद हवा असेल
>याने सतत नाम घेतले पा6हजे. आनंदाचा उगमच नामात आहे . के:हाहJ आ<ण कुठे हJ पा6हले
तरJ बफाDमये गारपणा हा असायचाच, >याच2माणे परमा>Xयाजवळ नेहमी आनंद हा असायचाच
असे समजावे. आपण जगामये :याप वाढवतो तो आनंदासाठaच वाढवतो; पण भगवंता1या
:यOतoरiत असणारा आनंद हा कारणांवर अवलंबन
ू असTयाने, ती कारणे नाहJशी झालJ कA तो
आनंद पण मावळतो. Xहणून हा आनंद अशाfवत होय. 'खावे, rयावे आ<ण मजा करावी' हे
त>वEान मला थोडेसे पटते, पण >यामये मोठा दोष असा कA, ते दे हबs
ु ीवर आधारलेले असTयाने
कायमचे Xहणजे 6टकणारे नाहJ; कारण आजची चांगलJ पoरि4थती उBया PबघडलJ, कA याची
मजा गेलJ ! उलट, येईल >या पoरि4थतीमये आपण आनंद OनमाDण करावा. रोज अगदJ पाचच
5मOनटे का होईना, भगवंताशी अन,य :हायला 5शका. अशा >या पाच 5मOनटांचा आनंद शंभर
वषp नुसते जगन
Oन\पणे कर7यापेMा एक
्
ू 5मळणार नाहJ. साखरे 1या गोडपणाबल तासनतास
Vचमूटभर साखर तडात टाकलJ असताना जसा खरा आनंद 5मळतो, तसेच इथे आहे . जग7यामये
आनंद आहे हJ गोRट खरJ, पण आनंदाचे जगणे नसेल तर ते मेTयासारखेच आहे . Zया1याजवळ
भगवंत आहे , >यालाच आनंदाचे जगणे 2ाrत होईल. Xहणून Zयाला जगायचे आहे >याने नाम
`यावे.
'सदा सवDदा योग तुझा घडावा' असे 'ीसमथा^नी माVगतले. याचे कारण हे च कA, िजथे भगवंत
Oतथे आनंदJआनंद असतो. :यापारJ लोक 'आज रोख, उBया उधार' अशी पाटJ लावतात. >या2माणे
आपणहJ 'आनंद रोख, दःु ख उधार' अशी व>ृ ती ठे वावी. Zयाचा आनंद नामात 6टकेल >याला Oन>य
6दवाळीच आहे.

४५. भगवंताने आप]याला jया ि थतीत ठे वले आहे.@यात समाधान मानून @याचा कधीहG
Uवसर पडू न Tयावा.
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जेथे नाम, तेथे मी आहे च.
मला नामात पहा असे मी Xहणतो याचा अथD, मी दे हात नसून माझी व4ती नामातच असते;
कारण आपले मन िजथे असते Oतथेच आपण खया अथाDने असतो. समजा तुXहJ याlेला गेला
आहात; पण मन घराबलच Vचंतन करJत असेल, तर तुXहJ दे हाने Mेlात असलात तरJ खया
अथाDने घरJच आहात असे नाहJ का होत ? >या2माणे, तुXहांला जर कुणी वचारले कA, 'तुXहJ
नेहमी कुठे असता', तर आXहJ नेहमी वषयातच असतो, असेच सांगावे लागेल. Zयांना जे जा4त
आवडते >यातच ते असतात, हे खरे ना ? मग तुमचा गु\ कुठे आहे असे जर कुणी वचारले तर
तो नामात आहे असेच Xहणाल ना ? Xहणून, िजथे नाम चालू आहे Oतथे मी आहे च; जो नाम4मरण
करतो >या1या मागेपढ
ु े मी उभा आहे .
शा4lी-पंडत Xहणतात कA, आम1याकoरता EानमागD आहे . पण >यां1या लMात येत नाहJ कA
तो अ>यंत कठaण आहे . >यात अ5भमान नRट हो7याऐवजी वाढ7याचाच संभव जा4त असतो.
'(हम स>यं जगत ् 5म या' हे त>>व >यां1या बs
ु ीला पटते. पण >यां1या अनुभवाला माl येत
नाहJ. जग 5म या आहे असे ते Xहणतात. पण आपTया दे हाला माl स>य मानतात. नुस>या
वचाराने दे हाचे 5म य>व अनुभवाला येणे अ>यंत कठaण आहे . कमDठ लोक Xहणतात कA, 'आXहJ
आम1या कमDमागाDनेच जाणार. आमचा नामावर वfवास नाहJ. आXहJ वेदांनी घालून 6दलेलJ
बंधने आ<ण Oनयम यांचे पालन करणार'; असे Xहणून ते बंधने आ<ण Oनयम यांचे इतके काहJ
पालन करतात कA ते बंधनालाच सवD4व मानतात. >यां1या हे लMात येत नाहJ कA ईfवर2ाrती
हे साय असून बंधने आ<ण Oनयम हे साधन\प आहे त. साय साध7यापरु तीच बंधने पाळायला
हवीत. फुलझाडांची बाग रMण कर7यापरु तेच Oतचे कंु पण सांभाळायला हवे. पण ते कंु पणालाच
सवD4व मानतात, >याला खतपाणी घालन
ू वाढवतात; आतTया बागेकडे लM दे त नाहJत. वै6दक
कमाDने Vच>तशुदJ होते हे मी मा,य करतो, परं तु Zया भगवंताची 2ाrती :हावी Xहणून Vच>तशुदJ
करायची >या भगवंताचे अVधRठान जर वै6दक कमा^ना नसेल, तर कमDमागाDचे पयDवसान
कमDठपणात होते. नामावर वfवास नाहJ असे ते Xहणतात, पण संये1या Qकं वा कोण>याहJ
वै6दककमाD1या स\
ु वातीला "ॐ केशवाय नम:" असे Xहणतात, ते नाम न:हे काय ? वेद Xहणजे
भगवंताची 4तत
ु ी होय. ती करJत असताना आपले लM शदांकडे नसावे, >यां1या अथाDकडे असावे;
अथD न समजला तरJ भगवंताकडे असावे.

४६. रामनाम हे ॐकाराचेच

व0प आहे . ते सव) कमाचा आण साधनांचा
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संत सांगतील तसे वागावे.
Zया ि4थतीत परमा>मा ठे वतो >यात आनंद मानावा. 2पंचातTया दःु खाबल वाईट वाटून घेऊ
नये. आपण जगात वागताना सवD 'माझे, माझे,' Xहणतो, पण 2>यM आपTया वाटणीला Qकती
येते याचा कधी आपण वचार करतो का ? 5मळ7याची आ<ण 5मळव7याची हाव वाढTयामुळेच
आपTयाला खरे दःु ख होते. हJ हाव नाहJशी :हायला भगवंता1या 4मरणात राहणे हा एकच उपाय
आहे . मी भगवंताचा आहे हJ जाणीव ठे वन
ंु वन
ू वागावे. भगवंताकडे Vच>त गत
ू ठे वणे हाच खरा
धमD मानावा. जगाला फसवू नये आ<ण जगाकडून फसले जाऊ नये.
नामात जो रा6हला तो स>संगात रा6हला. :यवसाय आ<ण हौस या2माणे आपण संगत धरतो.
मनाची आ<ण नामाची संगत जोडून Bयावी. मालका1या बरोबर असलेला कुlा Zया2माणे धीट
होऊन दस
ु यावर भुंकतो, >या2माणे आपण भगवंता1या आधाराने राहावे; भुंकू माl नये, नेहमी
लJनता ठे वावी. 'मी' साधन करतो हे वस\न जावे; >याबल अ5भमान धरणे Xहणजे साधनाला
कमीपणाच आणणे आहे . आपTया कामात लM ठे वन
ू सवा^शी 2ेमाने वागावे. 4lी दJराचा Qकंवा
सासू-सासयांचा मान ठे वते, ते नवयाला खश
ू कर7याकoरता; तसे, भगवंताला Zया रJतीने समाधान
होईल, >या2माणे आपण वागावे. डॉiटरला जर आपण '>या काळया बाटलJतले औषध मला का
दे त नाहJ ?' असे Xहटले तर तो Zया2माणे 'तल
ु ा तो रोग नाहJ' असे उ>तर दे तो, >या2माणे संत
Zयाची >याची विृ >त ओळखून मागD सांगत असतात. याकoरताच संतांची संगत ध\न, ते 'सांगतील'
तसे वागावे; ते 'वागतात' तसे नाहJ वागू. आपTया पतंगाची दोरJ आपण संतां1या हातात Bयावी
आ<ण खुशाल Oनिfचंत रहावे. आपण गु\ने सांVगतलेले साधन करJत जावे, Xहणजे साधनात पढ
ु े
वाट दाखवायला तो उभाच असतो. िजथे दोन वाटा फुटतात Oतथे एक पंढरपरू ची आ<ण एक
गदवTयाची पाटJ असते, तसे साधनात राहून, िजथे >या दोन वाटा फुटतात, Oतथपय^त या Xहणजे
Oतथे गु\ उभाच आहे . पण उगीच काहJ न करता 'पढ
ु े काय आहे ?' हे वचार7याने काय होणार?
संतांनाच वेदांचा खरा अथD कळला. >यांचे केवढे उपकार सांगावेत, कA >यांनी तो अथD आपTयाला
सांVगतला. Xहणून आपण वेद वाच7याचे कारण नाहJ; आपण फiत संत आपTयाला सांगतील
>या2माणे वागावे. >यात आपलेच घस
ु डू नये. आपले काम खाlीने झालेच पा6हजे. पाणी गोठून
बफD बनते, बफाD1या आत-बाहे र जसे पाणीच असते, तसे जो आत-बाहे र भगवंता1या 2ेमाने
ओथंबलेला असतो >याला संत Xहणतात. असे संत फiत नाम4मरणाने जोडता येतात.

४७. सदगु0bया आेचे पालन करता करता साधकाला नामाची गोडी लागते,
आण नाम पोटभर घेत]याने @याचा आ@मा तWृ त होतो.
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नाम भावयु'त अंतःकरणाने sयावे ।
मला आज दे वाची गरज अशी वाटत नाहJ हे खरे , पण ती कशी वाटे ल याचा तरJ आपण वचार
करावा. भगवतVचं
् तनाने, नामाने हJ गरज भासू लागते. गरज इतकA भासलJ पा6हजे कA,
अ,नपाणीसुsा गोड लागू नये. िजतकA आग जोराची Oततका पा7याचा मारा जा4त हवा, तसे
िजतकA दे हबs
ु ी बळकट Oततका नामाचा जोर अVधक पा6हजे. नामात 2ेम नाहJ Xहणून ते
घे7याचे सोडू नये. पा7यात पडTयावर पढ
ु े पोहायला येते. काशीला गेले नाहJ तरJ काशीस जायचे
असे तरJ Xहणावे; >या2माणे नामात 2ेम वाटत नसले तरJ, नामात 2ेम आहे असे Oन>य Xहणावे.
नामा5शवाय दस
ु रे स>य नाहJ, दस
ु रे साधन नाहJ, असा gढ वfवास झाला Xहणजे नाम
घेतTया5शवाय राहवत नाहJ; आ<ण ते घेतTयाने, >या1या सहवासाने, >याचे 2ेम येते.
संत दे व आहे असे Xहणतात, मीहJ दे व आहे असे Xहणतो; फरक इतकाच कA, माझे Xहणणे
अनुमानाचे असते. संत दे हातीत असतात; >यां1याजवळ गेTयाने दे हा5भमान कमी होतो. 2>यM
गेले नाहJ तरJ चालेल; भाव ठे वन
ू कायD िजतके लवकर होते Oततके दे हा1या सहवासाने होत नाहJ.
तीथाDस तीथDपण, दे वांस दे वपण आ<ण गु\ंस गु\पण आपण आपTया भावनेने दे तो. तीथाDस
जाऊन जर 'आपण याने OनRपाप होऊ' अशी भावना असलJ तरच मला तीथाDचे 4नान होईल,
नाहJतर मला ते नस
ु ते पाणीच आहे ! थोडiयात Xहणजे, सवD काहJ भावनेत आहे . नाम हे भाव
उ>प,न करते. भावयुiत अंतःकरणाने आपण नाम घेतले Xहणजे आपले काम शी¦ होते.
साधूंची अगर संतांची लMणे आपTया अंगात ती बाणून घे7याकoरता सांVगतलJ आहे त. परं तु
>या लMणांव\न साधू ओळखता येणार नाहJ; साधू होऊनच >याला ओळखले पा6हजे. 2ापंVचकाला
>याला ओळखायचे असेल तर >याने आपTयावर >या1या संगतीचा काय पoरणाम झाला हे पाहावे;
Xहणजे आपTयाव\न >याला ओळखायचे. आपTया मनाला काहJ वेळ तरJ शांती 5मळालJ, आपला
मीपणा थोडा तरJ कमी झाला, मन OनवDषय राहावे असे वाटू लागले, तर ते साधूचे 4व\प आहे
असे समजावे. साधू सवा^भूती भगवBभाव Qकं वा सवDl मीच आहे असे पाहतात. >यामुळे सवा^वर
ते 2ेम करतात. सवDl 2ेम करायचे Xहणजे Oनः4वाथD बs
ु ीने योkय ते करणे. आपण आपलेपणा
काहJंमयेच पाहतो, सवDl पाहात नाहJ, Xहणून Bवैत2चीती येते. साधंच
ू ा मीपणा गेTयाने जगात
>यांना सवDl अभेद2चीती येते. ते सवDl भगवBभाव पाहतात, आ<ण >यांचे 2ेम अगदJ Oनभpळ
असते.

४८. सवाशी अ@यंत

ेमाने, नcकपट

ेमाने वागावे.

आप]या बोलnयामgये न$हे , पाहnयामgयेसुrा
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नामाUवषयी शुr भाव आव{यक
ईfवर सवा^चा उ>प,नकताD आहे, रMणकताD आहे , तसेच संहारकताDहJ आहे . परं तु तरJ >याला ,यायी
आ<ण 2ेमी Xहणतातच, कारण तो Oनः4वाथ आहे . Xहणजे 2ेम हे Oनः4वाथाDतच असते.
आपTयाला खरे Xहटले Xहणजे आपला 4वाथDच नडतो. आपला 4वाथD 2ेमा1या आड येतो. आपले
वषय ईfवर-2ेमात :य>यय आणतात. Zया Zया गोRटJ या 2ेमा1या आड येतात >यांचा >याग
नको का करायला? ते:हा वषयांची आसiती, >यां1यावरचे 2ेम, नाहJसे झाले पा6हजे. आपण
ईfवराचे, संतांचे झाले पा6हजे. >या5शवाय आपTयाला कशाचीहJ गरज वाटता कामा नये.
एकाच मातीचा जसा गणपती, बाहुले Qकं वा मडके होते, >या2माणे ईfवरहJ आपTया भावने2माणे
होतो. Xहणूनच आपला भाव नेहमी शs
ु आ<ण Oनः4वाथ असावा. मळ
ु ाशी पाणी घातले कA झाड
वाढते, पण आपण मुळापय^त जातच नाहJ. ते:हा, भाव शुs कसा होईल ते पाहावे. उदाहरणाथD,
एकादशी1या 6दवशी उपवास करायचा एवढे च आपTयाला ठाऊक असते. पण एक गह
ृ 4थ
एकादशीला भगवंताचे नाम4मरण करायचे सोडून बारा वाजेपय^त अंघोळ न करता अंगण, मोरJ
झाडत बसला! असे आमचे चुकते. थोडiयात Xहणजे, आपTयाला मुळात काय पा6हजे हे च कळत
नाहJ. कावीळ झालJ Xहणजे डोळयाला खरे \प कसे कळणार? Xहणून, Zयाचे डोळे साफ आहेत
तो सांगेल >या2माणे वागावे. याकoरता ग\
ु -आEा 2माण मानून आपण वागत जावे. नाम 'sेने
आ<ण शुs भावाने `यावे Xहणजे मनात शंका येत नाहJत. या भगवंता1या नामाची गोडी एकदा
लागलJ Xहणजे भगवंत नाहJ आपTयाला सोडीत. नामा5शवाय दस
ु रे स>यच नाहJ अशी gढ
भावना झालJ पा6हजे. िजतकA दे हबs
ु ी अVधक Oततके नाम अVधक घेतले पा6हजे. आज इतके
6दवस आपण वषयाचे Vचंतन केले, >याने आपTया हातात काय आले? नामासारखे सोपे साधन
नाहJ. 2ापंVचक लोक असे Xहणतात कA, 'वषयाचा अनुभव ता>काळ येतो, पण भगवंताचा अनुभव
हा अनुमानाचा आ<ण 'sेचा आहे .' हे >यांचे Xहणणे मला पटते. 2ापंVचक लोक 2पंच सोडीत
नाहJत याचे मला नवल वाटत नाहJ. पण ते सुख Vचरकाल 6टकणारे आहे हJ समजूत क\न
घेऊन >यामये रमतात, याचे मला वाईट वाटते. मी असे Xहणतो कA, तुम1या अनुभवा2माणे जे
खरे आहे , तेवढे च तुXहJ खरे माना. वषया1या यासापासून सुख नाहJ असे वाटू लागले Xहणजे
नामाची गोडी येईल. आपTया दे हावर आपलJ स>ता नाहJ, आपTया माणसांवर आपलJ स>ता
नाहJ. Xहणून आपले कतD:य तेवढे करावे, आ<ण ते करJत असताना आपले मन दिु fच>त होऊ
दे ऊ नये.

४९. भगवत ् ाWती हे आप]या जीवनाचे gयेय ठरवून आपण नेहमी
@याbयाभोवती फरत असावे; qहणजेच @याbया अनस
ु ंधानात असावे.
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नामात राहणे हा सरळ माग) आहे .
एका बाईला सासरJ नाम4मरण करणे कठaण जाई, सासर1या लोकांना ते आवडत नसे. मी Oतला
सांVगतले, 'लोणी चो\न खा7याचा पoरपाठ ठे वला तरJ >याचा पoरणाम शरJरावर 6दसतोच. तसे,
नाम कुणाला नकळत घेतले तरJ >याचा उपयोग होतोच; Xहणून उघडपणे नाम न घेता आले
तरJ ते गुrतपणे `यावे, आ<ण >या2माणे युiतीने वागावे.' शरJराला अ,नाची ज\रJ असताना जर
ते तडातून जात नसेल तर नळीने पोटात घालतात, >यामळ
ु े ते लवकर पोटात जाते; तसे,
भावने1या नळीने नाम घेतले तर ते फार लवकर काम करते.
एक मनुRय बैलगाडीतून जातांना र4>यामये पडलेला होता. एका सZजन माणसाने >याला
उचलन
ू आपTया घरJ नेले आ<ण >या1यावर उपचार केले. तसे आपण भगवंता1या नामात पडून
राहावे; >यात रा6हले कA कुणीतरJ संत भेटतो आ<ण आपले काम करतो; आपण सरळ मागाDत
माl पडले पा6हजे. नुस>या वषयात राहणे हा आडमागD आहे; नामांत राहणे हा सरळ मागD आहे .
खरोखर, नाम Qकती Oन\पाVधक आहे ! आपण दे हबs
ु ी1या उपाधीत राहणारे लोक आहोत, Xहणून
आपTयाला नामाचे मह>>व Oततकेसे समजत नाहJ. संतांनाच नामाचे खरे मह>>व कळते. वलायत
इथून हजारो मैल लांब आहे . Oतथे जाऊन आलेTया लोकांकडून आपण OतथTया गोRटJ ऐकतो.
Oतथे आपण पायी जाऊ शकत नाहJ, कारण ते फार लांब आहे . 5शवाय, वाहनामये बसून जावे
Xहटले तर मये मोठा समुw आहे . ते:हा, पायाला 'म न होऊ दे ता, आपTयाला बड
ु ू न दे ता,
समw
ु ाचे पाणी पायाला न लागता, समw
ु पार नेणारJ जशी आगबोट आहे , >याच2माणे भगवंताकडे
पोहोचवणारे >याचे नाम आहे . भगवंत कसा आहे तो आXहJ पा6हला नाहJ, पण संत >याला
पाहून आले आ<ण >यांनी >याचे वणDन आम1याजवळ केले. आXहJ आम1या कRटाने >याला गाठू
Xहणावे तर ते शiय नाहJ. 5शवाय, 2पंचासारखा एवढा भवसागर मये आडवा आलेला आहे .
अशा पoरि4थतीमये आपण नाम घv धरले तर सुखाने भगवंतापय^त जाऊन पोहोचू.
:यवहारामये जशी एकाच माणसाला अनेक नावे असतात, तो >यांपक
ै A कोण>याहJ नावाला 'ओ'
दे तो, तसे कोण>याहJ नावाने हाक मारलJ तरJ एकच भगवंत 'ओ' दे तो. OनरOनराळया गावी
असलेTया सवD िजंदगीची मालकA खरे दJपlातTया नामOनदp शाने 5मळते, तसे सवD:यापी असलेTया
दे वाची 2ाrती >या1या नामाने होते. खरोखर, नाम हJ कधीहJ नाहJशी न होणारJ िजंदगीच आहे .

५०. आपण सवानी 'मी भगवंताकmरता आहे ' असे मनाने समजावे आण सदै व @याbया नामात
राहावे.

50

२० फेFव
ु ारG

कत)$यात परमा@qयाचे

मरण ।

आपले कत)$याला न Uवसरावे । भगवंताचे अनस
ु ंधान राखावे ॥
$यवहाराने योय ते कत)$य करGत जावे । बाकk रामावर सोपवावे ॥
कत)$यात परमा@qयाचे

मरण । यातच Lसrीचे बीज जाण ॥

असा करावा संसार । जेणे राम न होईल दरू ॥
दे हाने कत)$याची जागृ त । @यात ठे वावी भगवंताची

मृ त । कत)$यात असते मनाची शांत ॥

कत)$याचा कधी न पडावा Uवसर । दयी धरावा रघुवीर ॥
ऐसे वागेल जो जनी । @याने जोडला चपाण ॥
उTयोगाLशवाय राहू नये । कत)$याला चुकू नये । पण @यात रामाला Uवस0 नये ॥
ठे वावा रामावर Uव{वास । कत)$याची जागृ त ठे वून खास ॥
दे हाचा Uवसर पण भगवंताचे gयान । हे च भ'तीचे ल7ण ॥
दे ह करावा रामाप)ण ।

वतःचे कतZपण सोडून ॥

शा 8ी पं^डत UवTवान झाला । भगव@पदG न रं गला । $यथ) $यथ) @याचे िजणे ॥
भगवंतापाशी राहावे रा8ंOदन । हाच सुखाचा उ@तम उपाय जाण ॥
रामाचे चरणी sयावी गत । हाच Uवचार आणावा -च@ती ॥
सुटावी

पंचाची आस । तेथे परमा@qयाचे

ेम खास ॥

सव) कमात अ-धcठान असावे दे वाचे । तोच क]याण करGल साचे ॥
भले बुरे जे असेल काहG । ते सोडावे रामापायी ॥
-च@त असावे रामापायी । दे हाने खुशाल संसारात राहG ॥
आपण $हावे रामाप)ण । सुखदःु खास न उरावे जाण ॥
धQय @याची जननी । jयाने राम आणला gयानी मनी ॥
रामाUवण दज
ु े काहG । आता स@य उरले नाहG ॥
भाव ठे वावा -च@तात । सुखे आयcु य घालवावे @याचे सािQनgयात ॥
jयाने िजणे केले रामाप)ण । @यासी $यवहार हे च खरे योगसाधन ॥
'माझे सव) ते रामाचे' । मानून जगात वागणे साचे ।
अशास नाहG कcट फार । मागे पुढे रघव
ु ीर ॥
आपण $हावे मनाने रामाचे । राम जे करGल तेच घडेल साचे ॥
-च@त ठे वावे रामापायी । दज
ु े मनात न आणावे काहG ॥
आता न सोडावी हरGची कास । होऊन जावे @याचे दास ॥
दा य@वाचे मुय ल7ण । मालकावाचून न दस
ु याची आठवण ॥
भगवंताचा दास झाला । जग मानत @याला ॥
qहणून आपण सव) आहो रामाचे दास । हे उरG बाळगावे खास ॥
'एकच जगती माझा रघुपत' । याहून दज
ु ा न करावा Uवचार । हाच ठे वावा नधा)र ॥
भाव ठे वता रामापायी । तो कधी कमी पडू दे णार नाहG ॥
मनाने जावे भगवंताला शरण । जो चक
ु वील दःु खाचे कारण ॥
राम माझी माताUपता । बंधु सोयरा सखा ।
तोच माझे सव) वाचे Oठकाणी । याहून दज
ु ा Uवचार मनात न आणी ॥

५१. आता सांभाळावे सवानी आपण । रामाUवण जाऊ न Tयावा 7ण ॥

51

२१ फेFव
ु ारG

कतZपणाचा अLभमान नसावा.
वषयात राहून परमा>Xयाची भiती होईल का ? वषय सोडTया5शवाय 'मी भiती करतो' असे
Xहणणे चुकAचे आहे . वषय आहे त Oतथे भiती नाहJ, आ<ण भiती आहे Oतथे वषय नाहJत.
भiत Xहणजे भगवंताचे होऊन राहणे. >याला शरण गेTया5शवाय >याचे होताच येत नाहJ.
अ5भमान ठे वन
ू आपTयाला कधीच भiत होता येत नाहJ. 2थम अ5भमान कसा नाहJसा होईल
हे पाहावे, आ<ण तसे वाग7याचा 2य>न करावा. आपण 2पंचात 'मी करJन तसे होईल' या भावनेने
वागत असतो. परवाच एकजण आले होते, >यांना >या वेळी पाहून कोणीहJ Xहटले असते कA, हे
थोडयाच 6दवसांचे सोबती आहे त. तरJहJ 'मी अमक
ु करJन, मी तमुक करJन,' असे ते Xहणतच
होते; आयुRया1या शेवट1या घटकेलाहJ केवढा तो अ5भमान ! Xहणून सांगतो कA, 'मी करतो' हJ
भावना टाकून दे ऊन, सवD काहJ तोच करJत आहे , आ<ण >याची इ1छा असेल तोपय^त आपTयाकडून
तो करवन
ू घेत असतो, हJ भावना ठे वन
ू वागावे. >या2माणे वागू लागले Xहणजे आपोआपच
वषयाची आसiती कमी होऊ लागते. 'मी कताD आहे .' हJ भावना गेTया5शवाय परमाथD करता
येणे शiय नाहJ.
कोणतेहJ कमD केले Xहणजे अमुक एक फळ 5मळे ल Xहणून वेदांत सांVगतले आहे , >याव\न, वेद
हे वषयासiती वाढवतात असे काहJजण Xहणतात. पण वडील माणसे जसे औषध दे ताना गळ
ु ाचा
खडा दाखवतात >या2माणे ते आहे . माणसाने फळा1या आशेने तरJ कमD करायला लागावे. तो
कमD क\ लागला Xहणजे आपोआपच फळावरची >याची आसiती कमी होत जाते; आ<ण पढ
ु े
अ5भमान जाऊन, मी कताD नसून तोच करवीत आहे असे वाटू लागते. मग तो जे कमD करJल ते
दे वाला आपोआपच अपDण होते. संकट आले Xहणजे आपण दे वाला नवस करतो, दे वाने मनासारखे
6दले नाहJ Xहणजे 'दे वात अथD नाहJ' असे Xहणतो. पण दे वाला फसवणे शiय आहे का ? तो
Xहणतो, 'हा सुखात असताना माझी आठवणहJ काढJत न:हता, आ<ण आता आठवण करतो आहे !'
वा4तवक दे वाने आपTयाला पावावे असे आपण काय केले आहे ? Xहणून दे वाला फसवू नये;
कारण दे व फसला न जाता आपलJच फसगत होते. आपण 2पंचासाठa रोज इतके काबाडकRट
करतो, परं तु 6दवसातून एखादा तास तरJ दे वाकoरता खचD करतो का हे आपTयाशीच वचार क\न
पाहावे.

५२. जोपय)Qत Uवषयाची आस । तोपय)Qत न$हे भगवंताचे दास ॥
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नहZ तुक कमा)त भगवंत.
खरोखर, आज आपTयाला आपले अंतरं ग ओळख7याची खरJ गरज आहे . स>कमD असो Qकंवा
दRु कमD असो, हे तूवर सवD काहJ अवलंबन
ू असते. पRु कळ प7
ु यकमp केलJ, आ<ण काहJ तरJ वषयाचा
हे तू मनात धरला, तर काय उपयोग ! काबाडकRट खप
ू केले, बायकापोरे टाकून बा)यांगाने QकतीहJ
केले, तरJ मन जोपयD,त Oतथे नाहJ तोपय^त राम नाहJ भेटणार. मनाला भगवंताची तळमळ
लागलJ तरच >याचा उपयोग. Oनहp तक
ु कमाDत भगवंत असतो, Xहणून आपलJ कमp तशी करावीत.
खरे

पाहता

2ापंVचकाएवढे

काबाडकRट

साधकाला, पारमाVथDकाला

नसतात.

2पंचा1या

काबाडकRटांपेMा OनXXयाने जरJ भगवंताकoरता केले तरJ खूप फायदा पदरात पडेल. Zया ि4थतीत
भगवंताने आपTयाला ठे वले >या पoरि4थतीतून >याला ओळखणे सहज शiय आहे . पण आपण
वषयाकडे gRटJ ठे वन
ू कमp करतो, आ<ण भगवंत भेटत नाहJ Xहणून दःु खी होतो, याला काय
करावे? दै >यदानवांनी भगवंताची तपfचयाD केलJ, आ<ण समथा^नीहJ केलJ; याउलट, समथा^ना
भगवंता5शवाय दस
ु रा कशाचाहJ लोभ नको होता. >या लाभातच >यांनी सवD4व मानले. उ>कट
2ेमामळ
ु े भगवंताचा यास लागतो. भगवंताला पाहून 'तू भेटलास, आता मला काहJ नको' , अशी
व>ृ ती झालJ पा6हजे, तरच मीपणा मरे ल. भगवंताचा हात तर पढ
ु े आहे च; आपलाच हात
>या1यापय^त पोहोचत नाहJ.
बs
ु ीपेMा आ<ण पैशापेMा सदाचरणाचे वजन जा4त असते. सदाचरण असन
ू भगवंताची OनRठा
असेल, आ<ण आहे >या पoरि4थतीत समाधान ठे व7याची सवय असेल, तर 2ापंVचक सख
ु लाभते.
सुख हे कुठून उ>प,न करायचे नसन
ू ते आपTया व>ृ तीमयेच असते. 'मी' भगवंताचा आहे , तसेच
'सवDजण' भगवंताचे आहे त. Xहणून भगवंतावर 2ेम केले कA सवD जगावर 2ेम बसेल.
Zया2माणे भगवंता1या 2सादामये एखादा कडू बदाम आला तरJ तो आपण खातो, >या2माणे
भगवंताने एखादे वेळी दःु ख 6दले तर ते आनंदाने सोसायला पा6हजे. VचQक>सा थोडी बाजूला
ठे वन
ू भगवंताचे आपण 4मरण करावे. अंतःकरणाची शुsी नामा5शवाय नाहJ होणार. नामापरते
काहJ नाहJ हे एकदाच Zया1या मनाने घेतले >याला दस
ु रे काहJ सांगावे नाहJ लागत. मीठ Xहणून
जरJ साखर खाTलJ तरJ साखरे ची गोडी आTया5शवाय राहात नाहJ; >या2माणे कोण>याहJ
पoरि4थतीत जरJ नाम घेतले तरJ ते आपTयाला तारकच ठरे ल यात शंका नाहJ.

५३. jयाbयामागे उपासनेचा जोर आहे तोच जगात खरे काम करतो.
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साधक व नाम
2>येक शदात रामच आहे असे Zयांना वाटते >यांची तयारJ काहJ Oनराळीच असते. आपTयाला
अमक
ु एका नावातच 2ेम येत;े परं तु 5सsांना माl कोणी कशाचाहJ उ1चार केला तरJ नामाचाच
केला असे वाटते. कोण>या वाचेने नाम `यावे याचा नाहJ वचार क\. जसे होईल तसे नाम4मरण
करा, पण नामाची कास सोडू नका. नाम घेऊन नामाचा अनुभव `या. वषयाचा घाला जे:हा
पडतो ते:हा नामाची आठवण ठे वा. 2Tहादाने नामा5शवाय दस
ु रे काय केले ? 2Tहादाने नामावर
जसे 2ेम ठे वले तसे आपण ठे वावे. आजवर1या सवD भiतांनी हे च केले. एक नाम4मरण करा,
हाच खरा मागD. 4मरणात रहा Xहणजे वषय आपोआप मरतील.
साधकाने लो7यासारखे मऊ असावे. कोणाला कुठे हJ खप
ु ू नये, आपण हवेसे वाटावे. आपण
Oनः4वाथ झालो तरच हे साधेल. कोणी आपTया पाया पडताना, 'मी या नम4काराला योkय नाहJ'
असे साधकाने मनामये समजावे, Xहणजे कुणी नम4कार केTयाचा अ5भमान वाटणार नाहJ,
आ<ण न करणायाचा राग येणार नाहJ. स>कमाDनंतर आपलJ 4तत
ु ी ऐकायला साधकाने Oतथे
उभेसुsा राहू नये. भगवंत Zयाला हवा आहे , >याने असे समजावे कA, आपण कु4ती1या हौBयांत
उतरलो आहोत, अंगाला माती लागेल Xहणून आता घाब\न चालायचे नाहJ. यासाठa चांगलJ
माणसे प6हTयानेच मातीत लोळतात, Xहणजे ती लाज जाते.
भगवंता1या 2ाrतीचे दोन मागD आहे त : एक मागD Xहणजे, आजपय^त सवD >या1या इ1छे ने घडून
आले, माझे जे सवD आहे ते >याचेच आहे , >याचे तो पाहून घेईल, तो जे करJल ते सवा^1या 6हताचेच
करJल, उBयाचा 6दवस >या1या इ1छे नेच यायचा आहे, असे मनाशी ठरवन
ू आपण >या1या
4मरणात Oनिfचंत राहणे, हा होय. दस
ु रा मागD Xहणजे, 'मी जगात कुणाचाच नाहJ, मी रामाचा
आहे ,' असे Xहणून कुठे हJ 2ेम न ठे वता >या1या 4मरणात राहणे हा होय. हा मागD जरा कठaण
आहे . यामये मनाने इतर 6ठकाणचे 2ेम तोडून टाकायचे असते, कारण 2ेम एकाच व4तूवर राहू
शकते. मन जर आपले ऐकत नसेल तर न ऐकू Bया. आपण चांगले-वाईट शोधावे, आ<ण
>या2माणे क\ लागावे; मन आपोआप Oतथे येईल. Xहणूनच, 'आपले मन मारा' असे न सांगता
'आपले मन भगवंताकडे लावा' असेच संत आपTयाला सांगतात.

५४. 'हे च माझे सव) व आहे ' असे नामात
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भ'त आण परमा@मा एक0पच असतात.
'आम1या हातून वारं वार चक
ु ा होतात' असे तुXहJ Xहणता. लहान मल
ु गा चालताना अडखळतो,
पडतो, Qकं वा बोलताना बोबडे बोलतो. >याचे आईबापांना कौतक
ु च वाटते, >या2माणे तुम1या चक
ु ांचे
मला कौतक
े J तसेच कौतक
ु वाटते. चुका सावर7या1या तुम1या 2य>नांचह
ु वाटते. Xहणून >याबल
तुXहJ काहJहJ मनात आण7याचे कारण नाहJ. गु\ने एकदा सांVगतले कA, 'तुझे मागचे सवD गेले,
पढ
ु े माl वाईट वागू नकोस,' तर 5शRयाने ते 'sेने खरे मानावे. आपTया हातून होणाया चक
ु ांचे
पoरमाजDन नामच क\ शकते. भगवंताचे नाम हे सवD रोगांवर रामबाण औषधच आहे . नामाचे हे
औषध सतत थब थ ब पोटात गेले पा6हजे. ऑQफसमयेसुsा ते आपण बरोबर घेऊन जावे.
वBवान, अडाणी, 'ीमंत, गरJब, सवा^ना हे औषध सारखेच आहे . जो प य सांभाळून हे औषध
घेईल >याला गण
ु लवकर येईल.
एखादा मल
ु गा 'मी व6हरJत उडी घेणार' Xहणून हv ध\न बसला तर बापाने >याचा हv परु वायचा,
का >याला समजावन
ू Qकं वा तडात मा\न Oतथून बाजूला काढायचे ? >या2माणे तुमचे वषय
माग7याचे हv आहे त. खरा भiत कधीहJ दःु खी-कRटJ असत नाहJ, आपTया समाधानात असतो;
मग तो QकतीहJ दoरwJ Qकंवा :याVध34त असेना ! अमक
ु एक हवे ते 5मळाले नाहJ Xहणजे
सामा,य माणसाला दःु ख होते. भiताला कसलJहJ आस नसते, >यामळ
ु े >याला दःु ख नसते. तो
आ<ण परमा>मा एक\पच असतात. परमा>Xयाची इ1छा हJच >याची इ1छा असते. सगुणाची
भiती करता करता >याला 'मी' चा वसर पडत जातो. 'मी नसून तूच आहे स' हJ भावना gढ होत
जाते. शेवटJ 'मी' नाहJसा झाला कA राम, कृRण, वगैरेहJ नाहJसे होतात आ<ण परमा>मा तेवढा
5शTलक उरतो.
आजारामधून उठलेTया अशiत माणसाने जसे काठa1या आधाराने चालावे, >या2माणे 2ापंVचकाने
सगुणभiतीने त\न जावे. दे हबs
ु ी असणाया माणसाला सगुणावाचून भiतीच करता येणार नाहJ.
भगवंताला आपण सांगावे कA, 'भगवंता, तुझी कृपा मजवर असू दे ; आ<ण कृपा Xहणजे, तुझे
4मरण मला अखंड राहू दे .' यातूनच >याची भiती उ>प,न होईल. भगवंतावाचून कशातहJ
समाधान नाहJ. >या1या5शवाय जग7यात आनंद नाहJ. जो भगवंताचा झाला, Xहणजे >या1या
नामात रा6हला, >याला जग7याचा कंटाळा येणार नाहJ.

५५. परमा@qयाला

पंच0प बनUवnयाऐवजी आपण
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मला जनU य@व फार आवडते.
इथून जाणाया मंडळींना Oनरोप दे ताना मला खरोखरच फार वाईट वाटते. प,
ु हा आपलJ भेट
होईल कA नाहJ ते काहJ सांगता येत नाहJ. तX
ु हJ सवा^नी एकमेकांशी अ>यंत 2ेमाने वागा. 2ेमाने
जग िजंकता येते. तुXहJ माcयापासून जन2य>व 5शका. मला जन2य>व फार आवडते. कारण
जो लोकांना आवडतो, तोच भगवंताला आवडतो. जो Oनः4वाथ असेल >यालाच जन2य>व येईल.
जो भगवंता1या इ1छे ने वागेल >यालाच जन2य>व येईल. आपण आपTयासाठa जे करतो ते
सगळयांसाठa करणे, हे भगवंताला आवडते. आपण आपTयापरु ते न पाहता सवD 6ठकाणी भगवंत
आहे असे पाहावे. 2>येकाला आपण हवेसे वाटले पा6हजे. असे वाट7यासाठa लोकां1या मनासारखेच
वागले पा6हजे Qकं वा >यांना आवडेल तेच बोलले पा6हजे असे नाहJ. 2ेम करायला कशाचीहJ ज\रJ
लागत नाहJ; पैसा तर Pबलकूल लागत नाहJ, हे मी माcया अनुभवाव\न सांगतो. जगात कुणी
कधी भोगलJ नसेल एवढJ गoरबी मी भोगलJ आहे . अशा गoरबीमये राहूनहJ माझे अनुसंधान
6टकले, मग तुXहाला ते 6टकवायला काय हरकत असावी ? मी जर काहJ केले असेल तर मी
कधीहJ कुणाचे अंतःकरण दख
ु वले नाहJ. तेवढे तुXहJ सांभाळा. जो जो कोणी मला भेटला, तो तो
मी आपलाच मानला. मी नस
ु ता खेळ मांडला आ<ण तो खेळलो; >यामळ
ु े >याचे सख
ु दःु ख मला
कधी बाधले नाहJ. नाम `यायची इ1छा पण
ू D झालJ नाहJ Xहणून मी प,
ु हा ज,मास आलो. मला
तुXहJ सगळे राम\प 6दसत आहात. मला जे सांगायचे असेल ते मा\तीरायाला सांगावे Xहणजे
ते मला कळते. माझा मनुRय कुठे हJ असला तरJ तो माcयाकडेच येणार. मला दिु fच>तपणा
अगदJ आवडत नाहJ. Zयांनी माझी Oनंदा केलJ >यांना तर मी कोण हे कळले नाहJच; पण Zयांनी
माझी 4तुती केलJ >यांना मी कोण आहे हे >याहून कळले नाहJ. 2>येकाला वाटते कA आपTयाला
लोकांनी चांगले Xहणावे, मी माl वागायचा तसाच वागेन; हे कसे शiय आहे ? नाम घेतTयाने
आपले सवD अवगुण आपTयालाच कळून येतील याची खाlी बाळगा, आ<ण अंतःकरणपव
D नाम
ू क
`या.
एक भगवंताचे नाम घv धरावे, >यामये अती उ>कटता ठे वन
ू एकतानता करावी, आ<ण 4वतःला
पण
ू D वस\न जावे. 'मी नाम घेतो' हे दे खील वस\न जावे. हाच खरा परमाथD होय. नामामये
एकतानता हो7यासाठa भगवंता1या साqM>वाने वागा; हवे-नकोपण टाकून Bया; राम कताD हJ
भावना ठे वा; वषय मालकAने भोगा; आपला गुण भगवंताकडे लावा; लहान मूल होऊन दे वाकडे
जा; रामाला आपले सख
ु दःु ख सांगा; दे हभोगाला कंटाळू नका; काळजी '`या' पण काळजी 'क\' नका,
आ<ण OनभDय बना, आ<ण अशा रJतीने िजवंतपणी आपले मरण पहा.

५६. िजथे नाम आहे तथे मी आहे qहणून ख-चत समजा.
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कोण@याहG पmरि थतीत नाम मरण श'य आहे ?
मनRु याची सवD धडपड शाfवत समाधान 5मळव7यासाठa चालू असते. ते समाधान फiत
भगवंताजवळ असTयाने समाधानासाठa 2>येक माणसाला भगवंताची गरज आहे . आपTया सवD
धडपडीतून भगवंता1या 2ाrतीचे समाधान आपTयाला 5मळत नाहJ; आ<ण >याला पoरि4थती
कारणीभूत आहे, असे सवDजण सांगतात. पण खरोखरच पoरि4थती आड येते Qकंवा काय हे आपण
बOघतले पा6हजे. पoरि4थतीसंबध
ं ी वचार करताना एक बा)य पoरि4थती आ<ण दस
ु रJ आंतरि4थती यांचा वचार करावा लागेल. बा)य पoरि4थतीचा वचार करताना 2थम आपलJ शरJर2कृती
आड येते. हJ 2कृती कशीहJ असलJ तरJ भगवंताचे 4मरण आपTयाला करता येईल कA नाहJ ?
2कृतीला QकतीहJ Mीण>व आले, दे हाला QकतीहJ वकलता आलJ, तरJ अंतकाळी भगवंताचे 4मरण
करता येत,े असे भगवंताने गीतेत सांVगतले आहे . दे हाची अव4था कोणतीहJ असलJ, तरJ >यामये
नाम4मरण करता येत नाहJ हे Xहणणे काहJ बरोबर नाहJ. ते:हा, 2कृती आड येत,े असे Xहणणे
Qकतपत सयुिiतक ठरे ल ?
पRु कळ लोक आVथDक अडचणींसंबध
ं ी कुरकुर करतात. पैसा नसTयाकारणाने 2पंचात काळजी
उ>प,न होऊन, भगवंताकडे लM Bयायला सवडच 5मळत नाहJ असे बरे चजण सांगतात. पण
खरोखर तुXहJ मला सांगा, जगात भरपरू धन 5मळवून वैभवा1या 5शखरावर पोहोचलेले Qकतीसे
लोक नाम4मरण करतात ? आजपयD,त Qकती राजे लोक आपले राजवैभव लाथाडून भगवंता1या
2ाrतीसाठa बैरागी झाले ? आपTयाजवळ पैसा नसणे हे भगवंता1या 2ाrती1या आड येत,े हे
Xहणणे बरोबर नाहJ. उलट, पैसा हा भगवंताची OनRठा फार कमी करतो. पैसा असला कA
आपTयाला एक आधार आहे असे वाटते. Xहातारपणी आपTयाला उपयोगी पडावा Xहणून पैसा
साठवायचा 2य>न करावा, तर मी Xहातारपणापय^त जगेन याची खाlी कोणी Bयावी ? सुख,
समाधान, हे पैशावर अवलंबन
ू नाहJ. 2>येकाची गोतावळी ठरलेलJ आहे . वेताळाची 4वारJ OनघालJ
कA >या1याबरोबर पशा1चे Oनघायचीच; आ<ण भगवंताची 4वारJ OनघालJ कA >या1याबरोबर दया,
Mमा, आ<ण िजकडेOतकडे आनंदJ व>ृ ती, हJ असायचीच. >याच2माणे पैसा आला कA >या1याबरोबर
तळमळ, लोभ, असमाधान, हJ यायचीच. पर4lी एखादे वेळी वषयभोगामये आपTयाला सामील
होणार नाहJ, पण पैसा माl आपण वाप\ तसा वापरला जातो. बाप-मुलगा, भाऊ-भाऊ, भाऊबहJण, 5मl-5मl, यां1यामये वतुRट आणायला कारण काहJ असेल तर पैसाच होय.

५७. आपण पैसा साठUवला तर गैर नाहG,, पण @याचा आधार न वाटावा. अनुसंधानाbया आड
@याला येऊ दे ऊ नये.

57

२७ फेFव
ु ारG

नामाचे

ेम का येत नाहG ?

आज इतकA वषp होऊन गेलJ तरJसs
ु ा Eानेfवर, तक
ु ाराम, समथD रामदास, यां1यासार;या थोर
संतांचे नाव 6टकून रा6हले आहे . याचे खरे कारण हे कA, >यांचे नामावर अ>यंत 2ेम होते. या
सवD संतां1या वचनांवर आपण वfवास ठे वतो. >यां1या2माणे नामाचे 2ेम आपTयालाहJ यावे
असे आपTयाला वाटते. पण ते 2ेम आXहाला का उ>प,न होत नाहJ, याचा वचार आपण करायला
पा6हजे. >या नामाला उपमा दे ताना, ते अमत
ृ ापेMाहJ गोड आहे असे >यांनी सांVगतले. नामाला
अमत
ु रJ गोRटच नाहJ असे आपण Xहणतो. मग
ृ ाची उपमा दे ताना, >या अमत
ृ ा1या पलJकडे दस
>या नामाचे 2ेम आXहाला का बरे नसावे ? तर >या नामा1या आड काहJ तरJ येत असले पा6हजे
हे खास. Zया2माणे आपण तडात साखर घातTयावर आXहाला जर ती गोड लागलJ नाहJ, तर
तो दोष साखरे चा नसून आम1याच तडाला चव नाहJ असे आपण Xहणतो, >या2माणे नामाची
गोडी आम1या अनुभवाला येत नसेल, तर आम1यामयेच काहJ तरJ दोष असला पा6हजे खास.
नामाचे 2ेम ये7याला बहुतेक लोक काहJ ना काहJ अडचणी सांगतात. कुणाला वचारले, 'नामाचे
2ेम का येत नाहJ ?' तर तो सांगतो, 'माझे लkन झाले नाहJ. ते होऊन 2पंच, मुलेबाळे , हे सवD
झाTयावर मला नामाचे 2ेम येईल.' पण लkन क\न मुलेबाळे असलेTया Qकती लोकांना नामाचे
2ेम लागले आहे ? कोणी Xहणतो, 'पैसा नाहJ Xहणन
ू 2पंचाची काळजी वाटते आ<ण नामाचे 2ेम
येत नाहJ.' परं तु अगदJ भरपरू पैसा असलेTया Qकती लMाधीशांनी नामाचे 2ेम 5मळवले आहे ?
कोणी Xहणतो, 'या 2पंचात बायकोमुले, आजारपण, शेतीवाडी, यां1या :यापामळ
ु े आXहाला नामाचे
2ेम लागत नाहJ;' तर कोणी Xहणतो, '2पंचात राहून मला आता कंटाळा आला आहे; मी आता
सं,यास घेतो, Xहणजे मला नामाचे 2ेम येईल;' तर कोणी 2ापंVचक दःु खाला कंटाळून अगदJ
आ>मह>या करायला Oनघतो. अशा रJतीने, सवDजण Zया पoरि4थतीत असतात >या पoरि4थतीत
नाम4मरणाला अडचणच सांगत असतात. नामाचे 2ेम न यायला खरोखरच पoरि4थती कारणीभत
ू
आहे का, याचा वचार आपण करायला पा6हजे. मला वाटते, नामाचे 2ेम न यायला खरोखर कारण
कोणते असेल, तर भगवंत हवा असे आXहाला मनापासून वाटतच नाहJ. भगवंत हवा आहे असे
वाटणे, हे खरोखर भाkयाचे लMण आहे. तुXहाला खरोखरच भगवंत हवा आहे असे वाटू लागले
Xहणजे >या हवेपणातच >या1या 2ाrतीचा मागD 6दसू लागेल.

५८. नामाची गोडी अशी Uवल7ण आहे कk, jयाला ती लागलG @याला
नाहG. qहणून नामाला वाहून sयावे.
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भगवंताजवळ नामाचे

ेमच मागा.

भगवंतापाशी मागणे मागताना काय मागाल ? तुXहJ >या1याजवळ नामाचे 2ेमच मागा; दस
ु रे
काहJ मागू नका. दे वाजवळ मागणे मागताना चूक होऊ नये. एखाBया 5शMकाने वBया या^ना
वषDभर उ>तम रJतीने 5शकवले, परJMे1या वेळी परJMक कोणते 2fन वचार7याचा संभव आहे हे
सांगून, >यांची उ>तरे हJ सांगून ठे वलJ; पण परJMक परJMा `यायला आला असता 2fनांची उ>तरे
वBया या^नीच Bयायची असतात. Oतथे 5शMक हजर असला, आ<ण वBयाथ उ>तर चक
ु Aचे दे तो
आहे हे जरJ >याला 6दसले, तरJ Oतथे >याला काहJ बोलता येत नाहJ. तशी माझी ि4थती आहे .
Xहणून मागणे माग7याचे काम तुXहालाच करायचे आहे . ते:हा >या वेळी चुकAने काहJ भलतेच
मागू नका, एवढयाचकoरता हा इशारा आहे .
कोणतीहJ पoरि4थती असलJ तरJ >यात भगवंताचे 4मरण ठे वावे, Xहणजे बयावाईट गोRटJंचा
पoरणाम मनावर कमी होतो. मनुRयावर संकटे आलJ कA तो घाबरतो. परं तु परमेfवराचे अि4त>व
मानणायांनी तरJ असे करणे योkय नाहJ. एखाBया लहान मल
ु ा1या बापाने डोiयावर पांघ\ण
घेऊन बागुलबव
ु ा केला तर ते मूल 5भते; पण पांघ\णा1या आत आपला बापच आहे असे >याला
समजले कA ते घाबरत नाहJ. >या2माणे, 2>येक :यiतीने आपTया बाबतीत घडणाया बयावाईट
गोRटJ परमेfवरा1या Qकंवा आपTया ग\
ु ं 1या इ1छे ने होतात हJ जाणीव ठे वावी. Xहणजे >याला
5भती वा दःु ख वाटणार नाहJ, तसेच चांगTया गोRटJ घडTया तरJ >याबाबत आनंदाOतरे कहJ होणार
नाहJ. याकoरता सदासवDकाळ भगवंताचे Vचंतन करावे. आपTया वचाराने ठरTया2माणे झाTयाने
सुखच 5मळते असे नाहJ. काहJ वेळेस आपTया वचारा1या उलट होऊनहJ मागाहून तसे झाTयानेच
बरे वाटते. Xहणजे कोण>याहJ गोRटJचे सख
ु दःु ख ता>काळ कळत नाहJ हे च खरे . Xहणून जरा
वेळ थांबन
ू सुख Qकंवा दःु ख मानू या.
कजD Qफटताना जसा आपTयाला आनंद होतो तसा दे हभोग भोगताना आपTयाला आनंद झाला
पा6हजे. 2ारध टाळणे Xहणजे लोकांचे कजD बड
ु वणेच होय. आपला Xहणजे 'मी' पणाचा नाश,
आ<ण 2ारधाचा नाश, बरोबर होतो. 'भगवंता, 2ारधाने आलेTया दःु खाचा दोष तुcयाकडे नाहJ.
जर >या दःु खामळ
ु े च तझ
ु े अनस
ु ंधान 6टकत असेल तर मला ज,मभर दःु खामयेच ठे व,' असे
कंु तीने भगवंताजवळ माVगतले. यातले ममD ओळखन
ू वागावे, आ<ण काहJहJ क\न अनुसंधानात
राह7याचा 2य>न करावा.

५९. भगवंताला अशी

ाथ)ना करावी कk, 'दे वा, ार|धाने आलेले भोग येऊ देत;

पण तुझे अनुसध
ं ान मा8 चुकू दे ऊ नकोस.'
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अखंड समाधानाचा माग) !
Vच>तात राखावे समाधान ॥
Vच>तांत Zयाचे रा6हले समाधान । तोच भगवंताचा आवडता जाण ॥
Zयाचा वfवास रामावरJ । >याला समाधान 4वीकारJ ॥
माझे 6हत रामाचे हाती हा धoरता वfवास । समाधान 5मळत असे जीवास ॥
दःु ख हJ परमा>Xयाची इ1छा जाणून जो भगवंताचा झाला । >याला दे ह 2ारधावर टाकता आला ॥
2ारधाने दे हाची ि4थती । हे सवDच सांगती ।
पण >यात मानता येते सुख समाधान । याता एक रघन
ु ंदन॥
ता>पुरते काहJ तरJ औषध `यावे । दे हा1या लोभात न सापडावे ॥
माझे सांगणे दज
ु े नाहJ । जोवर fवासो1§वास दे हJ । तवर मुखी नाम पाहJ ॥
तरJपण मी सांगतो एक । ठे वावा रामावर वfवास । तोच सा)यकारJ होईल खास ॥
असावे शुs आचरण । करावे भगवंताचे 4मरण ॥
कतD:याची ठे वावी जागOृ त । >यात भगवंताची राखावी 4मOृ त ॥
नामावण नाहJ दज
ु े साधन । हे सांगत आले सवD संतजन ॥
दे हाचे अि4त>व भगवंतासाठa । याहून नाहJ दज
ु ी उ1च 2ािrत ॥
दे हाचे भोग दे हाचे माथी । ऐसे सवD सांगती ।
पoर एक वाटतसे Vच>ता । ते दरू होईल एक भगवंत VचंOतता ॥
भगवंतावाचन
ू दे हाचे सुखभोग । हे न माOनती साधस
ु Zजन ॥
आता जगणे रामासाठa । हा Oनfचय मानावा Vच>ती ॥
जगातील वैभव ऐfवयD संपि>त । लौQकक आ<ण कAOतD ।
हे परमा>Xयावाचून मातीमोल साधस
ु ंत गणती ॥
आजवर झाले कRट फार । दे हाचा भरवसा ध\न थोर ॥
दे हाचे सख
ु सौ;य आदरस>कार । हे 2ारधाधीन स>य जाण ॥
मल
ु Jंनी खेळ मांडला । पoर नाहJ कामाला आला ।
तैसा 2पंची थोर झाला । परमा>Xयाचा तो न Xहणावा भला ॥
रामापरते स>य नाहJ । 'ुOत4मOृ त सांगतात हे च पाहJ ॥
आता न ठे वावा जगी भरवसा । राम सखा करावा खास ॥
रामावण अ,य 2ीOत । उपजे दे हबुsीचे संगती ॥
आता रामा एकच करJ । तुझा वसर न पडो अंतरJ ॥
आता जसे असेल तसे होऊ Bयावे । रघन
ु ाथभजनी असावे ॥
मागील झाले होऊन गेले । पुढJल येणार येऊ Bयावे भले ॥
आता न धरावा ह:यास । हे च वाटे जीवास ॥
जे जे करणे आ<णले मनी । रामकृपे पावलो जगी ।
माझे आता काहJ । दस
ु रे मागणे नाहJ ॥
माझे कोणी नाहJ । मी कोणाचा नाहJ । जग आ<ण दे ह अगदJ माझे नाहJ ॥
जे जे काहJ gfय पहावे । >याचे \पांतरच :हावे ।
हा नेहमीचा अनुभव ठे वता Vच>ती । समाधानाची होय 2ािrत ॥

६०. जोवर {वासोbवास दे हG । तोवर मुखी नाम पाहG ॥
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ापं-चक माणसाची ि थती कशी असते ?
सवD संतांनी भवरोगावर खाlीचे औषध सांVगतले आहे. सवD संत आपापTया परJने मोठे च आहे त.
पण >यांतTया >यांत समथा^नी आपलJ जागा न सोडता, वषयी लोकांचे Vच>त कुठे गत
ुं लेले असते
हे पा6हले आ<ण मगच रोगाचे Oनदान केले. आमचा मु;य रोग संसार दःु खाचा असन
ू तो सुखाचा
आहे असे वाटते, हा आहे . रोग कळून आला पण औषध जर घेतले नाहJ तर तो बरा कसा
होणार? रोग असेल तसे औषध Bयावे लागते. अजीणाDने पोट दख
ु ते ते भक
ु े ने दख
ु ते असे वाटून
आXहJ अVधक खाऊ लागलो तर कसे चालेल ? संसार Zयाला दःु खाचा वाटतो >यालाच
परमाथDमागाDचा उपयोग ! एखादा दा\ पणारा मनRु य दा\पायी आपले सवD4व घालवतो. दा\चा
अंमल नसतो >या वेळी तो शs
ु ीवर येतो. आ<ण >याला आपTया बायकोमल
ु ांची काळजी वाटते.
आपला 2पंच नीट :हावा असेहJ >याला वाटते. पण >या1या बs
ु ीला >यातन
ू मागD सच
ु त नाहJ.
मग तो पन
ु ः इतकA दा\ पतो कA >यात >याला 4वतःचा वसर पडतो; आ<ण अशा रJतीने तो
4वतःचा नाश क\न घेतो. अगदJ याच2माणे 2ापंVचक माणसाची ि4थती होते. प6हTयाप6हTयाने
2पंच बरा वाटतो, मनुRय >यात रमतो. पुढे काहJ 6दवसांनंतर तो थकतो, >याची उमेद कमी होते,
आ<ण Xहणून, आता आपTया हातून परमाथD कसा होणार असे >याला वाटते. पण नंतर तो पन
ु ः
जोराने 2पंच क\ लागतो, आ<ण शेवटJ हJन अव4थेत म\न जातो.
जो जगाचा घात करतो तो एका gRटJने बरा, कारण जग 4वतःला सांभाळून घेईल; पण जो
4वतःचा घात क\न घेतो >याला कोण सांभाळणार ? तो फार वाईट समजावा. केवळ 2ापंVचक
हा असा आ>मघातकA असतो. खोटे कळूनहJ >यात सुख मानून तो राहतो, आ<ण दे वाने जे
OनमाDण केले ते माcया सख
ु ाकoरताच केले असे समजून मरे पय^त >यातच गरु फटून जातो. मनRु य
तेच तेच करJत असूनसs
ु ा >याला >याचा कंटाळा कसा येत नाहJ ? काल1या गोRटJच आपण
आज करतो. आपTया लMात जरJ आले नाहJ तरJ >या गोRटJ झालेTयाच असतात. तेच ते
जेवण, ती नोकरJ, तोच तो पैसा 5मळवणे, सगळे तेच ! असे असताना माणसाला कंटाळा का
येऊ नये ? याचे कारण असे आहे कA, वषय अ>यंत गोड तरJ असला पा6हजे, Qकं वा हावेला तrृ ती
तरJ नसलJ पा6हजे. या दोन कारणांपक
ै A दस
ु रे कारणच खरे आहे ; आपलJ हाव परु J झालJ नाहJ
हे च खरे आहे . वषयामये सुख आहे हJ आपण कTपना केलJ. >याचा अनुभव अनेक वेळा
घेतला. तरJ अजून आपलJ कTपना हJ खरJ कA खोटJ हे आपTयाला कळत नाहJ, हे माl और
आहे .

६१. जो मनुcय

पंचातला आपला अनुभव जमेस धरत नाहG, तो कशानेच शहाणा होत नाहG.
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मनुcयाने

पंचात कसे वागावे ?

खरोखर जगात माझे 6हत अगर अन6हत करणारा जर कोणी असेल तर तो माझा मीच. 'मी
कताD' हJ भावना ठे वलJ कA फळ भोग7याची इ1छा राहते. मनRु याला वाटत असते कA, आपTयाला
दःु ख होऊ नये, आजारपण येऊ नये. पण तरJसुsा आजारपण आ<ण दःु ख तो टाळू शकत नाहJ.
Xहणजे 'मी कताD' हJ जी आपलJ भावना असते ती Oनखालस खोटJ ठरते. मालकA नसताना घराची
मालकA गाजव7याचा आपण 2य>न करतो याला काय करावे? ते:हा 2ापंVचकांत आ<ण संतांत
फरक हाच कA, ते कतpपण रामाकडे दे तात, आ<ण 2ापंVचक ते आपTयाकडे घेतात. ' राम कताD '
Xहणावे कA सुख, कTयाण, सवD काहJ आलेच. >या1याकडे सवD सोपवा आ<ण आनंदात राहा.
>यातच खरे 6हत आहे . गोड खायला दे ऊ नका असे डॉiटरने बजावन
ू सांVगतले असताहJ
रोkया1या इ1छे 2माणे गोड पदाथD >याला खायला घातला तर आपण >याचे अन6हतच करतो;
तसे वषया1या लालचीने वषयाला बळी पडून आपले अन6हत आपणच क\न घेत असतो.
आजारJ माणसाला तीन गोRटJ करा:या लागतात; एक, कुप य टाळणे; दस
ु रJ, प य सांभाळणे;
आ<ण OतसरJ, औषध घेणे. तसेच भवरोkयालाहJ तीन गोRटJ करा:या लागतात. एक, दःु संगती,
अनाचार, 5म याभाषण, Bवेष, म>सर, वगैरे अवगण
ु ांचा >याग करणे; दस
ु रJ, स>संगती, सB3ंथसेवन,
स6Bवचार आ<ण सदाचार असणे; आ<ण OतसरJ आ<ण सवाDत मह>वाची गोRट, Xहणजे नाम4मरण
करणे; हे च औषधसेवन होय.
साधन हे वयावर अवलंबन
ू नाहJ. मी के:हा जाणार हे माहJत नाहJ, ते:हा वयाने मी मला मोठाच
Xहटले पा6हजे. आपण आपTया िजभेला नामाचा चाळाच लावन
ू `यावा. प6हTयाप6हTयाने वसरे ल,
पण सवयीने आपोआप आठवेल, आ<ण मग भगवंता1या अि4त>वाची जाणीव होईल. साधनात
थोडी बळजबरJ पा6हजेच. Oनयम थोडा असावा, पण तो 2ाणापलJकडे सांभाळावा. Oनयम जा4त
केला तर तो चुकवता कसा येईल याचा मागD मन शोधायला लागते. नाम घेणे हेच भगवंताकडे
चालणे होय. साधनेत पढ
ु े आलेले आपण मागे जात नाहJ ना, याकडे लM पा6हजे. नामाबलची
तळमळ कमी :हायला बाहे र1या QकतीतरJ गोRटJ कारण आहे त; रोजचा 2पंच आहे , :यवहार आहे ,
माग1या आठवणी आहे त, पढ
ु ची काळजी आहे. अशात आपले नाम4मरण हvाने चालू ठे वले
पा6हजे. नामात गोडी उ>प,न :हायला नामच घेतले पा6हजे. देवाला अ>यंत 2य जर काहJ असेल
तर ते Xहणजे >याचे नाम. ते घेतTयाने तो आपलासा होईल. दे व तुXहाला खाlीने भेटेल. जसे
पाणी गोठTयावर बफD होते, तसे नाम घेतTयाने 'sा घv होते. 'sेमळ
ु े दे वाला तुXहाला भेटावेच
लागेल. Plवेणीचा संगम जर कोणता असेल तर तो Xहणजे दे व, भiत, आ<ण नाम. िजथे दे व
असेल Oतथे भiत आ<ण नाम असते, आ<ण िजथे भiत असतो Oतथे नाम आ<ण दे व असतो.

६२. तुqहG भगवंताbया

ेमाने अगदG भ0न जा; आपापसांत
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पंच ज0रGपुरताच करावा.
पRु कळ लोक जोडधंदा करतात; Xहणजे, >यांचा एक म;
ु य धंदा असतो, आ<ण >याला मदत Xहणून
दस
ु रा धंदा करतात. >यांचे सवD लM मु;य धंBयात क6wत झालेले असते. Xहणजे, जोडधंBयामळ
ु े
जर म;
ु य धंBयात :य>यय येऊ लागला तर तो जोडधंदा ज\रJ2माणे बंदहJ करतात, Qकं वा
नफानक
ु सानीचा 2संग आला, तर जोडधंBयातTया नफानक
ु सानीकडे वशेष आ4थेने पाहात नाहJत.
2>येक माणसाने परमाथD हा म;
ु य धंदा ठे वन
ू , 2पंच हा जोडधंदा Xहणून करावा; Xहणजेच 2पंचात
होणाrया लाभहानीचा पoरणाम भगवंता1या अनुसंधानावर होऊ दे ऊ नये. परमाथाD1या आड 2पंच
न येईल अशा युiतीने वागावे. भाजीला जसे मीठ लागते तसा परमाथाDला 2पंच लागतो. मीठ
नसेल तर भाजी आळणी लागते, पण मीठ जा4त झाले तर भाजी खाववत नाहJ. >याच2माणे
2पंच आ<ण परमाथD यांचा संबध
ं आहे . काहJ लोकांना सवयीने मीठ जा4त लागते, तसे Zयांना
2पंचाची सवय झालJ आहे , >यांना तो जा4त लागतो. >यांची गोRट Oनराळी, पण Zयांना 2पंच
नवीन सु\ करायचा आहे, >यांनी तरJ तो बेतानेच करावा. भगवंत डोळयांपढ
ु े ठे वन
ू वागावे.
2पंचात :यवहार जतन करावा खरा, पण 2पंच हाच सवD4व न:हे .
भगवंताचा वसर हा कोण>याहJ कारणाने झाला तरJ तो बरा नाहJ; मग 2पंचात सुखसोयी
असTयामळ
ु े तो होवो Qकंवा 2पंचात दःु ख झाTयामळ
ु े होवो. 2>येकाला 2पंचाची अ>यंत ज\रJ
आहे ; पण आपण >याला वाजवीपेMा जा4त मह>>व दे तो, आ<ण >यामळ
ु े सवD Pबघडते. 2पंच
पा6हजे आ<ण दःु ख नको असे Xहणणे वेडेपणाचे आहे . मूल असेल तर ते कधी तरJ आजारJ
पडायचेच. 2पंच हा कुणाला सुटला आहे ? हा 2पंच, हा संसार, भगवंतानेच उ>प,न केला आहे
तर तो कुणाला तरJ सट
ु े ल का ? तसा नस
ु ता 2पंच तापदायक नाहJ, तर आकंु Vचत 2पंच हा
तापदायक आहे . Zया2माणे आपण आपTया या <खशातले पैसे >या <खशामये ठे वतो, >याच2माणे
2पंचातले आपले मन काढून भगवंताकडे लावावे; तसे कर7यात समाधान आहे . नवराबायकोचे
येय एकच असेल तर >यांचा 2पंच सख
ु ाचा होतो. जो मनुRय हौसेने 2पंच करJल, >याला तो
करायला चोवीस तासहJ परु णार नाहJत; पण जो ज\रJपरु ता 2पंच करJल, >याला तीनचार तास
परु तील. 2पंचामये कतD:याला चुकू नये, पण >यामये आसiतीने गत
ुं न
ू राहू नये. आपले
:यवहाराचे कतD:य मनापासून केTयानंतर >याचे फळ रामाकडे सोपवावे. रामाचे नाव शiय Oततके
घेऊन, आपले मन >या1या 6ठकाणी Vचकटावे यासाठa मनापासून 2ाथDना करावी.

६३.

पंच हा मोड'या व तू नीट करnयाचा कारखाना आहे . तथे मोड'या

व तू िजत'या जा त असतील ततकk Lशकणायाला संधी जा त असते.
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पंचाचे

व0प समजून घेऊन नामात राहावे.

आपले जीवन Qकती अि4थर आहे हे लढाई1या काळात चांगले समजून येते. अशा अ4व4थते1या
काळात मनाने घाब\ नये. काळजी न करता शांत Vच>ताने भगव,नामांत कतD:य करJत राहावे.
काळजीला Xहणा कारण असे काहJच लागत नाहJ, कारण ती आपTया काळजापय^त, न:हे
काळजापाशीच असते. काळजी करायचीच Xहटले Xहणजे कोण>याच गोRटJ Oत1यातून सुटत
नाहJत. काळजीमळ
ु े मान5सक आ<ण शारJoरक lास होतो. Zयाला काळजी नाहJ >याने भगवंत
आपलासा क\न घेतला हे समजावे. भगवंतावर पण
ू D वfवास टाकून, तुXहJ काळजी कर7याचे
एकदम बंद करा.
Zया2माणे कुणाचीहJ कुंडलJ मांडलJ, मग तो 'ीमंत असो कA गरJब असो, तरJ Oत1यामये सवD
3ह यायचेच, >याच2माणे ज,मलेTया 2>येक 2ा7याला सवD वकार असायचेच. भगवंताचे अवतार
जरJ झाले Qकंवा साधुप\
ु ष जरJ झाले तरJ >यांनाहJ वकार असतातच. अथाDत ् >या वकारां1या
बरोबर 2ेम, दया, शांती, Mमा, हे गुणहJ >यां1या अंगी असतात. 3ह हे या ज,माचे आहे त, पण
वकार हे माग1या ज,मापासन
ू असलेले असतात. या वकारांना वश न होता, Xहणजेच >यांचे
Oनयमन क\न, गुणांचे संवधDन करणे हे 2पंचात मनुRयाला 5शकायचे असते.
कुटुंबातTया :यवहारामये 2>येक घटकाने आपापले 4थान ओळखन
ू असावे. Zयाला 4वतः1या
मुलाबल 2ेमामळ
ु े इतकA खाlी असते कA, आपण सांVगतलेले आपला मुलगा केTया5शवाय
राहणार नाहJ, तो बाप खरा. Zयाला अशी उ>सुकता असते कA, वडलांनी आपTयाला सांगावे आ<ण
आपण ते करावे, तो मल
ु गा खरा. बापाचा पैसा हा मल
ु ाने अनीतीने वाग7यासाठa नाहJ. जो मल
ु गा
अनीOतने वागतो, >याला बापाने पैसा दे ऊ नये. Zया2माणे वर बसणायाची मांड पाहून घोडा
दांडगाई करतो, >याच2माणे बापाचे पाणी ओळखन
ू च मल
ु गा वागतो. ग6ृ हणीने 4वतः 4वयंपाक
क\न घरातTया माणसांना जेवायला घालावे; >या कर7यामये 2ेम असते. 2>येक ग6ृ हणीला
घरामये थोडे तरJ काम पा6हजेच. खरोखर, ववाहामये बंधने फार आहे त; कारण ती अ>यंत
पवl गोRट आहे . जो मनुRय त\णपणी 4वाभावक रJतीने आ<ण नीOतOनयमानुसार वागेल
>याला Xहातारपण मळ
ु ीच दःु खदायक होणार नाहJ. आज Zयाने चांगले वाग7याचा Oनfचय केला
>याचे मागले पस
ु लेच. भगवंत रोज संधी दे तो आहे ; आज सुधारले आ<ण कालचे पन
ु ः केले नाहJ
Xहणजे पव
ू चे नाहJसे होते, हJच संधी.

६४. जो शहाणा असेल @याने समजून, व जो अडाणी असेल @याने
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भगवंताचे नाम कधी सोडू नये.
जगामये सवD4वी खरे असे अि4त>व एकच असले पा6हजे; >यालाच आपण 'भगवंत' असे Xहणतो.
भगवंत हा अ>यंत सe
ू म असTयामळ
ू े मनुRयाचा वचार >या1यापय^त पोहोचू शकत नाहJ. मानवी
वचार हा शदमय आहे ; Xहणून वचारा1या भू5मकेवर उभे राहून भगवंताची कTपना करायला
शद हे च साधन आहे . याला 'नाम' असे संत Xहणतात. Zया अंतःकरणात नाम आहे , Xहणजे
Zया अंतःकरणामये भगवंताबल 2ेम, आि4तiयबs
ु ी, भाव, 'sा आहे , Oतथे भगवंत वशेष 2कट
झालेला 6दसून येतो. भगवंताबल आि4तiयबs
ु ी असणे, Xहणजे 4वतःबल नाि4तकबs
ु ी असणे
होय. एका Xयानात Zया2माणे दोन तलवारJ राहू शकत नाहJत, >या2माणे भगवंत आ<ण अहं पणा
एका अंतःकरणात राहू शकत नाहJत. संत हे भगवंताशी एक\पच झालेले असतात. भगवंताचे
नाम घेणे Xहणजे आपTया कतpपणाचा अ5भमान कमी करणे होय. नामाचे 2ेम लागले Xहणजे
कतpपणाचा अ5भमान कमी होतो. कतpपणा भगवंताकडे सोपवTयावर आपलJ 4वतःची इ1छा
राहातच नाहJ. िजथे इ1छा नाहJ Oतथे यशापयशाचे मह>व उरत नाहJ. कधी सख
ु तर कधी दःु ख,
कधी यश तर कधी अपयश, हा 2पंचाचा धमDच आहे हे ओळखन
ू , आपTया आयुRयात घडणाया
सवD घटना '>या1या' इ1छे ने आ<ण स>तेने घडून येतात अशी जाणीव Zया1या अंतःकरणात
उमटलJ >याला भगवंताचे अि4त>व खरे समजले. 'मी खरा नसून तोच खरा आहे ' हे सांग7यासाठa
िजथे 'मी' च उरत नाहJ, ती खरJ पण
ू ाDव4था होय. Oतथे 'मी >याला जाणतो' हे दे खील संभवत
नाहJ.
संत ओळखू यायला आ<ण >याची भेट घडायला, भगवंताचे नामच घेत राहणे आवfयक आहे .
नाम घेत असताना, सदाचरण कधी सोडू नये, नीती1या मयाDदा कधी ओलांडू नयेत, Oनराश कधी
बनू नये, दे हाला उगीच कRटवू नये; पण काहJ झाले तरJ भगवंताचे नाम कधी सोडू नये. कतD:याचे
फळ 2ारधाधीन असTयाने, जे फळ 5मळे ल >यात समाधान मानावे; Qकंबहुना, भगवंता1या स>तेने
सवD सूlे हलतात, Xहणून 2ारधदे खील >या1या नजरे खालJ काम करते.
नाम घेणे Xहणजे सवD4व दे णेच होय. मोठा अVधकारJ आपTया सहJचा 5शiका करतो; तो Zया1या
हातामये असतो तो मनRु य >या 5शiiयाने साहे बाइतकेच काम करवन
ू घेऊ शकतो. हे जसे
:यवहारामये आहे , अगदJ तसेच भगवंता1या बाबतीतहJ आहे . जे काम 2>यM भगवंत करतो
तेच काम >याचे नाम करJत असते.

६५. भगवंताचे

म
े एकदा -चकटले कk, @याbया आड दस
ु रे काहG येत नाहG.
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वासनेचे

ाब]य.

माcया Oन\पणाचा तुXहांस वसर पडतो Xहणूनच बर आहे . एखादJ गोRट चांगलJ आहे आ<ण
ती 5मळालJ तर सुख2द होईल, )या गोRटJची आठवण असूनहJ आपण ती 5मळव7यासाठa 2य>न
करJत नाहJ, हे अगदJ अयोkय आहे . हे पापच आहे . जर आपTयाला समजलेच नाहJ तर ते न
कर7यात पाप नाहJ, परं तु समजूनहJ न कर7यात अ>यंत पाप आहे . खरे Xहणजे, 2य>न करणे
हे आपTया हातात आहे . आपण ऐकतो कA, अंतकाळी जी मती तीच गती. म>ृ यस
ू मयी जशी
वासना धरावी >या2माणे आपTयाला पन
ु जD,म 2ाrत होतो; ते:हा वासनेतच आपला ज,म आ<ण
वासनेतच आपला अंत, असे असताना Oतला दरू कशी करता येईल ? एखादा मनुRय काळा असेल
तर >याला आपले काळे पण काहJ घालवता येत नाहJ; >या2माणे, वासना असणे हा मनुRयाचा
एक सहजगण
ु आहे, तो >याला पालटता येत नाहJ. तर मग आXहाला वासनेतून कधीच मi
ु त
होता येणार नाहJ का? मनुRया1या 6ठकाणी इतर 2ा<णमाlापेMा जर काहJ वेगळे असेल तर
चांगले काय आ<ण वाईट काय हे कळ7याची बs
ु ी. आपण कळूनसव\नहJ वासनेला, अहं पणाला
आधार दे तो, इथेच आपले चुकते. आपला अहं पणा इतका खोल गेलेला आहे कA, आपTयाला हे
सवD माझेच वाटते: माझी बायको, माझी मल
ु ,े माझे माझे Xहणून Qकती सांगावे ! >या
माझेपणामळ
ु े च अहं भाव वाढJला लागन
ू , सवD काहJ आपTया मनाजोगते, आपTयाला सुख दे णारे ,
हवेसे वाटू लागते, आ<ण दःु ख अगदJ नकोसे वाटते. अथाDत ् जगात कोणालाच नुसते सख
ु 5मळत
नाहJ. असे असन
ू हJ अहं पणाला बळी पडून सुखा1या लालचीने मनRु य मरे पय^त बरJवाईट कृ>ये
करJत असतो, आ<ण >या2माणे >याची वासना बनत जाते. वासना Xहणजे अ5भमान, Xहणजेच
मीपणा. अशा रJतीने अहं पणाच जर वासनेचे मळ
ू अVधRठान आहे, तर तो नको का घालवायला
? खरोखरच, मनुRयाचा अहं पणा इतका खोल मुरलेला आहे कA, >याचे Oनमल
ुD न करायला तसेच
सूeम अ4l पा6हजे. नामाइतके 2भावी आ<ण सूeम अ4l दस
ु रे कोणतेच नाहJ. ते परमेfवरा1या
अगदJ जवळचे आहे . परं तु एवढे असूनहJ आपण ते आवडीने, OनRठे ने घेत नाहJ. आXहांला सवD
काहJ समजते, परं तु नाम4मरण कर7याचा आळस आपTयात भरलेला आहे ; भगवंत कताD आहे
असे अनुसध
ं ान जो राlं6दवस ठे वील >याचाच अहं कार जाईल हे यानात ठे वन
ू आपण भगवंताचे
नाम `यावे.
मनाने भगवंताचे होणे हे भiतीचे ममD आहे . आपTयाला जे पा6हजे ते >या1याजवळ मागावे.
माVगतलेलJ व4तू भगवंत दे ईल Qकं वा न दे ईल. व4तू 6दलJ तर बरे च झाले, पण आपण माVगतलेलJ
व4तू भगवंताने 6दलJ नाहJ तर ती दे णे आपTया 6हताचे न:हते असे खरे मनापासन
ू वाटावे. हJ
भावना वाढ7यासाठa, भगवंत दाता आहे असे लMात ठे वन
ू शiय Oततके >याचे नाम4मरण करावे.

६६. जो नामात राOहला @याचा वासना7य झाला.
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पंचातील थोडीतरG -चकाटG भगवंतासाठu धरावी.
लkन करणे याला आपण सामा,यतः 2पंच समजतो. लkन हJ फार पवl सं4था आहे . Oत1यामये
दोन जीवांचा उsार आहे . Zया2माणे गु\ आ<ण 5शRय यांचा संबध
ं असतो, Xहणजे दोघांचे मत
एकच असते, >या2माणे पती आ<ण प>नी यांचा संबध
ं असावा. प>नी आपले सवD4व पतीला दे त,े
यामये खरे पवlपण आहे . लkनाचा पवlपणा Zया वेळी नाहJसा होईल, >या वेळी आपTया
धमाDचा पायाच उखडला असे समजावे. आपलJ अशी समजत
ू असते कA, लkन केले ते:हा सख
ु हे
लागणारच. जे जे परमेfवराने OनमाDण केले ते माcया सुखासाठaच केले असे आपण Xहणतो.
वा4तवक, एकच व4तू ठे वलJ आ<ण ती सवा^नी `यावी Xहटले, तर सवDच एकSया1या हाती कशी
येईल ? बायको Xहणते, मी माहे रJ सोळा वषp तपfचयाD केलJ आ<ण आता यां1या पदरात पडले,
ते:हा यांनी नाहJ का आमचे लाड परु व?ू खरोखर, सख
ु ाकoरताच 2>येकाची धडपड चाललेलJ असते;
परं तु खरे सुख कशात आहे हे कळूनसs
ु ा, आपण डोळयांवर कातडे ओढून `यावे, >या2माणे Oतकडे
दल
D करJत असतो. 2पंचात सुख 5मळावे Xहणून आपण जी VचकाटJ धरतो, Oत1या एकचतुथा^श
ु M
VचकाटJ जरJ भगवंतासाठa आपण धरलJ तरJ आपले काम भागेल. आनंदा1या 2ाrतीसाठa आपण
जे साधन आज करतो आहोत ते चक
ु Aचे आहे . ता>परु >या सख
ु ासाठa आपण आज धडपडत
आहोत, >यापासून दःु खच पदरात पडते. Xहणन
ू तसे न करता, Vचरकाल 6टकणाया सुखासाठa
आपण काहJ तरJ साधन करावे.
जगामये 2>येक गोRटJला बंधन आहे . 2>येकाचे Oनयम ठरलेले आहेत. >या Oनयमांचे उTलंघन
करणे Xहणजे अनव4था आणणे होय. >या2माणे कुटुंबामये 2>येक माणसाचे कतD:य ठरलेले
आहे . असे कतD:याचे वळण िजथे असते >या घराला 'वळण आहे ' असे Xहणतात. Zया घरामये
वळण असते ते घर सुखी होईल. समजा, आपण एक घर बांधले, >यामये दरवाजे केले, 5भंतीला
केTया, वर आ¨याला झरोके केले. आता >यांपक
ै A झरोiयांनी वचार केला कA, 'आXहJ का Xहणून
लहान असावे ? आXहJ दरवाZयांइतकेच मोठे होणार!' असे Xहणून ते दरवाZयांइतके मोठे झाले;
<खडiयांनीहJ तोच वचार केला, आ<ण >या सगळया दरवाZयांइतiया मोठया बनTया; असे
झाTयावर >या घराचे काय होईल? हे जसे योkय न:हे , तसे, Zया घरामये 2>येकजण आपलेच
मत खरे Xहणतो, आ<ण जेथे वडील माणसांवषयी आदर नसतो, >या घराचा वचका :हायला वेळ
लागत नाहJ.

६७. आप]या घरातील वातावरण शुr, शांत आण पUव8 असावे.
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पंचाbया अपूण) गोcटGंत के$हांहG समाधान Lमळणार नाहG.
सवD अनुभवांत आ>म2चीती हJ खरJ. दस
ु याने पRु कळ अनुभव सांVगतले, परं तु 4वतःला येईल
तो अनुभव हाच खरा मह>वाचा. आ>म2चीतीने जाग\कता येईल, भाव वाढे ल, साधनाला जोर
येईल, आ<ण भगव>2ाrती लवकर होईल. संतांनी पRु कळ गोRटJ आजवर आपTयाला सांVगतTया,
परं तु >यांना दे व जसा हवासा वाटला तसा आपTयाला वाटतो का ? 2पंच करJत असताना
भगवंताची आपTयाला आवfयकता वाटते का ? आपण असा वचार करावा कA, आपण लहानाचे
मोठे झालो, वBया संपादन केलJ, नोकरJ 5मळालJ, लkन झाले, मुलेबाळे झालJ, घरदार केले, परं तु
आपTयाला अजून काहJतरJ हवेसे वाटतेच आहे ! हे आपले 'हवेपण' के:हा संपणार ?
आपण नोकरJ करतो, कोणी वQकलJ, कोणी डॉiटरकA; नोकरJ करणारा, मालकाला आपTया5शवाय
दस
ु रा कोणी नोकर 5मळणार नाहJ Xहणून काहJ नोकरJ करJत नाहJ, Qकंवा अशीलाला कोणी
दस
ु रा वकAल 5मळणार नाहJ Xहणून वकAल वQकलJ करJत नाहJ. Xहणजेच नोकरJवाला काय,
डॉiटर काय, वकAल काय, कोणीहJ आपापले कमD केवळ >या कमाDसाठaच करJत नाहJ, तर >यातून
आपTयाला सुख 5मळे ल )या ईRयpने तो ते करJत असतो. परं तु आपण पाहतोच कA सवD काहJ
केले, आयुRयहJ संपले, तरJ काहJतरJ कर7याचे राहूनच जाते; >याला पण
D ा येत नाहJ. एखादJ
ू त
गोRट आपTयाला 5मळालJ कA, आता )यापढ
ु े काहJ करायचे उरले नाहJ, असे काहJ वाटत नाहJ.
आता काहJएक नको आहे , जेवढे आहे >यात समाधान आहे , असे कधी वाटते का? पढ
ु े कसे होईल,
हे सवD 6टकेल का, )यात आणखी भर कशी पडेल, याची ववंचना कायमच ! एखाBयाचे लkन
ठरले, ते झाले कA आता 2पंचाची काळजी 5मटलJ असे वाटते का ? लkन झाTयावर, समजा पाच
वषp मल
ू झाले नाहJ, तरJ हा काळजी करतोच; आ<ण समजा, मल
ु ेच मल
ु े झालJ तरJहJ याची
काळजी आहे च ! ते:हा या 2पंचा1या गोRटJ अपण
ू D आहे त. >यांतून समाधान लाभेल हे कसे
शiय आहे ? )या गोRटJ एकांतून एक OनमाDण होणाया आहे त. Zया Zया Xहणून सुखा1या
गोRटJ मानTया, >या सवD जरJ एकl केTया तरJ >यांतून समाधान OनमाDण होणार नाहJ. Zया
गोRटJ अपण
D आहे त, >यातून पण
D व\प असलेले समाधान कसे लाभेल ? समजा, एका वे¡या1या
ू च
ू 4
इि4पतळात दोनशे वेडे आहे त; जर कुणी Xहणाले कA आता आणखी शंभर वेडे आले कA एक
शहाणा >यांतून OनमाDण होईल, तर हे कधी शiय आहे का ?

६८. मनुcयाला कती असले qहणजे परु े होईल हे ठरलेले नाहG.
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मgयम ि थतीतलG माणसे संगतीला चांगलG.
एका गावात चोरांची एक सभा भरलJ. तीत काहJ चोर Xहणाले कA, लट
ू करायची ती हानी क\न
करावी; तर काहJंचे असे Xहणणे पडले कA, कुणाला उगीच मारायला नको, नुसतीच लूट करावी;
पण लूट करावी असे सवा^चच
े येय होते ! तसे आपले होते. एक Xहणतो, :यवहारgRटया 2पंच
करावा; दस
ु रा Xहणतो, तसे न:हे , योkयअयोkय पाहून 2पंच करावा; तर Oतसरा Xहणतो, 4वतःचा
4वाथD साधून 2पंच करावा; परं तु दे वाचे अVधRठान ठे वन
ू 2पंच करावा असे कुणीच Xहणत नाहJ!
सगळयांना 2पंच 'हवा' आ<ण 'दे व असला तरJ चालेल.' Xहणजे 2पंच तेवढा खरा, असे ते मानून
चालतात, दे वावषयी माl >यां1या मनात संशय असतो. व>ृ ती QकतीहJ अि4थर असलेलJ >यांना
चालते. दा\ पऊन बेहोश झालेला माणूस मनाला येईल ते गाणे गातो. असा एक दा\डा गाणे
गात असताना दस
ु रा दा\डा >याला Xहणू लागला कA, 'अरे , हे असले गाणे काय Xहणतोस ? तल
ु ा
काहJ कळत नाहJ.' नंतर काहJ वेळाने तोच 2fन प6हTया दा\¡याने दस
ु या दा\¡याला वचारला!
>या2माणे, 2पंचामये Zयांची व>ृ ती ि4थर नाहJ अशा लोकांनी वाटे ल ती मते 2Oतपादन करावी
असे घडते, आ<ण मग ते एकमेकांना नावे ठे वतात. आपला 2पंचातला :यवहार असा असतो.
'आXहांला बंधने नकोत' असे Xहणणारे लोक वेडच
े समजले पा6हजेत. समाज हा बंधना5शवाय
राहूच शकत नाहJ. खरोखर, नोकरJमये फार lास नसेल तर ती मालकाइतकAच सख
ु ाची असते;
उलट Qक>येक वेळा मालकAमयेच फार lास असतो. :यवहारामये आपण दस
ु याची लबाडी
ओळखन
ू वागावे एवढJच लबाडी आपTयामये असावी. पण 4वतः लबाडी क\ नये; Xहणजेच,
आपले डावपेच Qकं वा लबाडी लोकांना फसव7यासाठa नसावी. लोकांकडून न फस7याइतकेच
आपण :यवहारJ असावे.
:यवहारा1या gRटJने बOघतले तर मला मयम ि4थतीतलJ माणसेच जा4त भेटलJ. ती :यवहाराला
आ<ण संगतीला फार चांगलJ असतात, कारण ती सवD बाजूंनी मयम असतात; >यांचे पाप मयम,
प7
ु य मयम, आ<ण परमाथDदेखील मयमच असतो. असा मनुRय वेळ2संगी कजDबाजारJ झाला
तरJ चालतो, पण कजD Qकती असावे, तर या म6ह,यात दे ऊन टाकता येईल इतकेच.

६९. नीतधमा)चे आचरण ठे वता यावे, मुलाबाळांचे र7ण करता यावे,
अFन
ु े जगता यावे, इतका पैसा जवळ असला कk तो मनुcय
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पंचात

8ीने कसे वागावे ?

पतसेवा हाच आपला धम) ।

पंचाचे कत)$य हे च आपले स@कम) ।

अंतरG समाधान हे च आपले साधन ॥
सवानी राहावे सुखी । रामनाम न@य sयावे मुखी ॥
सव) सुखाचा लाभ । घरबस]या Lमळतो दे व ॥
कत)$यी असावे त@पर । मुखी नाम नरं तर ॥
दे हाने करावी सेवा । याहून दज
ु ा लाभाचा नाहG ठे वा ॥
परमा@qयाने जे जे Oदले । ते ते @याचे qहणून सांभाळणे भले ॥
@या लोभात न गुंतवावे -च@त । हाच परमाथ) स@य ॥
नसावे कशाचे ान । वाटावे सदा sयावे रामनाम ।
पंची राहावे समाधान । हे च भ'ताचे मुय ल7ण जाण ॥
पतता साgवी थोर थोर । @यांचे करावे

मरण । जे करGल पुnयवान ॥

न बोलावी पतीस द0
ु @तरे । समाधान राखोन अंतरे । जे सjजनांस आवडेल खरे ॥
पतीपरते न मानावे दज
ु े दै वत । घरात राखावे नेहमी समाधान ॥
तुमbया पतसारयांची संगत । हGच भायाची खरG

ािWत ॥

@यांbया आेने वागावे । @यांbया सुखात आपले सुख पाहावे ॥
राम धmरता -च@ती ।

पंचाची काळजी @याचे हाती ॥

पंची असावे खबरदार । परG लोभात न गुंतावे अंतर ।
धन संहG राखावे । सव)च खचुन
) न टाकावे ॥
हG

पंचाची रGत । सव) जगात आहे चालत ॥

जगाची रGत लोभात असणे । हे मा8 आपणास न आवडावे ॥
दे हाने करावी पतसेवा । gयानी धरावा रामराया ।
@याचा संसार उ@तम झाला । हाच आशीवा)द माझा भला ॥
पंचाची संगत । काळजीची उ@पि@त ।
तेथे धmरता नामाची संगत । काळजीUवरOहत आनंद दे ई ॥
मुलGbया लनाची काळजी क0 नये ।

य@नाला सोडू नये ।

य@नाअंती परमे{वर । हे सjजनांचे बोल । मनी ठसवावे खोल ॥
आरं भी jयाने

मरला राम । @यालाच

य@नाअंती राम ।

हा ठे वावा Uव{वास । सुखे साधावे संसारास ॥
Lमcट भाषण वmरवरG । Uवष आहे अंतरG । अस]याची संगत नसावी बरG ॥
मी तुqहास सांगतो Oहत । }{यात न ठे वावे -च@त ॥
राम सेवेकरता

ाण । qहणून करणे आहे जतन ॥

मान अपमान जगतात । ते मूळ कारण झाले घातास ॥
कोणतेहG काम करGत असता । राखावी मनाची शांतता ।
अगदG $यवहारबुrीने कामे करावी सव)था ॥
आWतैcट सखेसjजन । यांचे राखावे समाधान । परG न $हावे @यांचे अधीन ॥
सवाशी राहावे

ेमाने । -च@त दिु {चत न $हावे कशाने ॥

आ]या अतथा अQन Tयावे । कोणास UवQमुख न पाठवावे ॥
अगदG $यवहाराbया मागा)ने जावे । @यात रामाचे अ-धcठान राखावे ॥

७०. रामावर ठे वावा Uव{वास । सख
ु ाने करावा संसार ॥
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अहं पणा टाक]यास

पंचातील लाभहानी झेलता येईल.

2पंच हा परमेfवर2ाrती1या आड कधीहJ येऊ शकत नाहJ. आपण पाहतोच कA 2पंचात आपला
QकतीतरJ लोकांशी OनरOनराळया 4व\पांत संबध
ं येतो. आईवडील, बायकोमल
ु े, बहJणभाऊ, इतर
सगेसोयरे , 5मl आ<ण इतर जन, या सवा^चा उ>तम उपयोग करायचा असेल तर या सवा^शी
:यवहार करताना आपण आपलJ सवD कमp एका हoर4मरणा1या धाkयात जोडून करावीत, Xहणजे
सवा^शी संबध
ं सलो;याचे राहून 2पंच फारच सख
ु कर होईल; Oनदान तो तापदायक तरJ खVचत
होणार नाहJ. या सवा^शी संबध
ं Pबघडायला आपला अ5भमान, अहं पणा, वशेषक\न कारणीभत
ू
होत असतो. हा अ5भमान 'ीमंतालाच असतो असे न:हे तर गoरबालाहJ तो सोडत नाहJ. आपण
परु ाणात वाचले आहे च कA, 6हर7यकfयपल
ू ा जे:हा भगवंतांनी मांडीवर घेऊन पोट फाडायला
स\
ु वात केलJ, ते:हा >याचा हात अ5भमानाने तलवारJकडे गेला, 2>यM भगवंत समोर असन
ू हJ
>याने काहJ हात जोडले नाहJत. केवढा हा अ5भमानाचा जोर. गरJब लोकसs
ु ा या अ5भमाना1या
आहारJ Qकती गेलेले असतात. एकदा एक 5भकारJ एका1या दाराशी येऊन 5भMा मागू लागला,
ते:हा तो गह
ु ा काहJ काळवेळ समजते कA नाहJ ?' >यावर
ृ 4थ >या 5भकायाला Xहणाला, 'अरे . तल
तो 5भकारJ Xहणाला, 'जा जा. मला काहJ तुमचे एकटयाचेच घर नाहJ, गावात अशी शंभर घरे
आहे त.' पाहा, अ5भमानाचे तण Qकती खोल गेलेले असते. अ5भमान हा शेतात उगवणाया
हरळीसारखा आहे . हJ हरळी समूळ नाहJशी केTया5शवाय चांगले पीक हाती लागत नाहJ,
>या2माणे, अ5भमान संपूणप
D णे नाहJसा झाTया5शवाय परमेfवरJ कृपेचे पीक येणे शiय नाहJ.
फणस Vचरताना एक काळजी `यावी लागते; हाताला तेल लावन
ू तो कापावा लागतो आ<ण >यातले
गरे काढावे लागतात, Xहणजे हाताला Vचकाचा lास न होता गरे चटकन ् Oनघतात. >या2माणे,
नाम घेऊन 2पंचात :यवहार केला, तर अ5भमानाचा Qकंवा वषयवासनांचा चीक न लागता
परमेfवरJ कृपेचे गरे ह4तगत करता येतात. हा अहं पणा, हा दे हा5भमान टाकला तर 2पंचातलJ
लाभहानी हसतखेळत झेलता येईल. लहान मल
ु े पावसाळयात कागदा1या लहान लहान होडया
क\न पा7यात सोडतात, >यांतलJ होडी तरलJ तरJ हसतात, बड
ु ालJ तरJ हसतात; >या2माणे
2पंचातलJ सुखदःु खे हसतखेळत झेलावीत; आ<ण हे एका नामानेच साधते.

७१. नाम मरण qहणजे 'तू आहे स, मी नाहG' हG ि थती होय.
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पंचात 'राम कता)' हG भावना ठे वावी.
परमा>मा आनंद\प आहे . भगवंताचा आनंद हा उपाVधर6हत आहे . भगवंता1या हा4यमख
ु ाचे यान
करावे. 2>येक गोRटJत मनुRय आनंद पाहात असतो. उका¡यात वारा आला, >याला वाटते बरे
झाले; पाऊस आला कA >याला वाटते, आता गारवा येईल. कोण>याहJ तहे ने काय, मनुRय आनंद
साठवू पाहात असतो. मनRु याला भूक लागेल ते:हा जर अ,न खाईल तर >याचे पोट भरे ल आ<ण
>यापासून >याला आनंद होईल; परं तु >याने वष खाTले तर >याने आनंद न होता मरण माl
येईल. तसे आपले होते. आपण वषयातून आनंद घेऊ पाहतो, आ<ण तो बाधक होतो. एखाBया
रोkयाला जर जंत झाले आ<ण >याला जर खूप खायला घातले, तर ते शरJराला पोषक न होता,
जंतच वाढतात; >याच2माणे आपण स>कमp करताना पोटात वषयांचे 2ेम ठे वन
ू ती केलJ, तर
>यामळ
ु े वषयच पोसले जाऊन, >यांपासून समाधान लाभू शकत नाहJ. याकoरता कतD:यबs
ु ीने
कमD करावे, Xहणजे ते बाधक ठरत नाहJ.
मनुRय ज,मभर जो धंदा करतो >या1याशीच तो तwप
ू होऊन जातो. एखादा वकAल `या, तो
>या1या धंBयाशी इतका तwप
े ीसुsा तो वादच करJत जाईल. नोकरJ करणारा
ू होतो कA मरतेवळ
नोकरJशी इतका तwप
ू होतो कA, 4वrनात दे खील तो 4वतःला नोकर समजूनच राहतो. कमD कसे
करावे, तर >या1यातून वेगळे राहून. लkनाचा सोहळा भोगावा, लाडू खावेत, परं तु ते दस
ु याचे आहेत
असे समजून. आपTया मुलJचे Qकंवा मल
ु ाचे नाहJत असे मानून; नाहJ तर :या)यांची काळजी
लागायची, Qकं वा हुंडा 5मळतो कA नाहJ इकडे लM लागायचे. >यामुळे तापच OनमाDण होईल.
कमाD5शवाय कोणालाच राहता येत नाहJ. एखाBयाला 5शMा Bयायची Xहणन
ू , 'अगदJ हलायचे
नाहJ, पापणी, हात, पाय, काहJहJ हलवता कामा नये,' असे सांVगतले तर ते जसे >याला शiय
होणार नाहJ, तसे काहJ ना काहJ तरJ कमD हे होणारच. भगवंतांनी अशी काहJ सांगड घालन
ू 6दलJ
आहे कA कमD केTया5शवाय ग>यंतरच नाहJ. परं तु ती कमp ' राम कताD ' हJ भावना वस\न केलJ
तर बाधक होतात, आ<ण मरणापय^त माणूस पुढTया ज,माची तयारJ करJत राहतो; ते:हा, दे हाने
कमD करतानाहJ ' कताD मी न:हे ' हे जाणून कमD करावे. आपTयाला कमD केTया5शवाय करमत
नाहJ. पण आपण फळाची आशा उगीचच करJत असतो. आपण फळाची आशा सोडून कमD क\
लागलो, कA ते कमD करJत असतानाच समाधान 2ाrत होते.

७२.

पंचात सवाकmरता सव) करावे , पण मनात मा8 'मी रामाचा आहे '
हG अखंड आठवण ठे वावी,, qहणजेच @याbया नामात राहावे.
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परमा@qयावर पूण) नcठा पाOहजे.
आईकoरता रडत असलेले मल
ू आई भेटTया5शवाय रडणे थांबवत नाहJ, >या2माणे, समाधानाकoरता,
आनंदाकoरता, धडपडणारा आपला जीव, परमेfवर 2ाrत झाTया5शवाय शांत राहू शकत नाहJ.
Xहणून 2पंचाची काळजी न करता, परमेfवराची 2ाrती कशी होईल याची काळजी करा. भगवंतावर
संपण
ू Dपणे OनRठा ठे वTया5शवाय आपलJ 2पंचाची काळजी दरू होणार नाहJ. सवD जगताचा जो
पालनकताD, तो आपले पालन नाहJ का करणार ? 2>येक गोRट >या1याच स>तेने होते हे लMात
ठे वा, मग 2पंच कधीहJ बाधक होणार नाहJ. एक भगवंतावरची OनRठा माl शेवट1या fवासापय^त
सांभाळा. आपण परु ाणात वाचलेच आहे कA, भीRमाने पांडवांना मार7याची 2OतEा केलJ.
भीRम2OतEाच ती, मग ती खोटJ कशी होऊ शकेल ? सवD पांडव Vचंता34त झाले, पण wौपदJची
OनRठा माl जबरद4त होती. ती XहणालJ, "आपण 'ीकृRणाला वचा\." Oतने सवD व>ृ तांत >याला
कथन केला. 'ीकृRण Xहणाला, "wौपदJ, तू आता असे कर, राlी भीRमाचाया^1या आ'मात जा.
Oतथे फiत सं,याशांना आ<ण ि4lयांना मुभा आहे . मी तc
ु याबरोबर आ'मापय^त येतो." >यानंतर
'ीकृRण wौपदJला घेऊन भीRमाचाया^1या आ'मापय^त गेले आ<ण बाहे रच Oतचे अलंकार आ<ण
इतर व4तू सांभाळत बसले. 'ीकृRणांनी Oतला आत जाताना सांVगतले कA, "भीRमाचायD आता
झोपत आहे त अशा वेळी तू आत जा आ<ण बांगडया वाजवन
ू नम4कार कर." >या2माणे wौपदJ
आत गेलJ, आ<ण बांगडया वाजवन
ू नम4कार केला." >यांनी लगेच Oतला "अखंड सौभाkयवती
भव" Xहणून आशीवाDद 6दला. मग >यांनी पा6हले तो wौपदJ. ते:हा ते Xहणाले, "wौपदJ, हJ अiकल
तझ
ु ी खVचत न:हे; तc
ु याबरोबर कोण आहे ते सांग." ती XहणालJ, "माcयाबरोबर गडी आणला
आहे ; तो बाहेर उभा आहे ." भीRमाचाया^नी बाहे र येऊन पा6हले. >यांनी 'ीकृRणाला ओळखले, परं तु
आता सवD काम होऊन चक
ु ले होते. Xहणून Xहणतो, परमा>Xयावर पण
ू D OनRठा पा6हजे. या
OनRठे 1या आड जर काहJ येत असेल तर तो Xहणजे आपला अ5भमान. हा अ5भमान सवा^ना
घातक आहे . तो घालव7यासाठaच परमा>Xयाला वारं वार अवतार घेणे भाग पडले. हJ अ5भमानाची
हरळी नाहJशी :हायला भगवंता1या नामासारखा दस
ु रा उपाय नाहJ. नामावर 2Tहादाने जशी
OनRठा ठे वलJ तशी ठे वावी. >याने नाम 'sेने घेतले आ<ण OनवDषय हो7याकoरता घेतले, आपण
ते वषयासाठa घेऊ नये. नामापरते दस
ु रे स>य नाहJ हे समजावे. याच ज,मात हे नाम शांतीचा
आ<ण समाधानाचा ठे वा 5मळवन
ू दे ईल.

७३. नाम मरणात

8ीप0
ु ष, ीमंतगरGब, हे भेद नाहGत. फ'त ते
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पंचातले आपलेपण भगवंताकडे वळवा.
2ेम हे सवा^ना उपजतच येत असते. हा माझा मल
ु गा, हJ माझी मल
ु गी, यां1यावर 2ेम कसे करावे
हे कुणी 5शकवावे लागत नाहJ. एकदा आपले मानले कA 2ेम आपोआप OनमाDण होते. पण हे
2ेमसुsा खरे बOघतले तर 4वाथ आहे . मुलगा ऐकत नाहJ, तो वाटे ल तसे वागतो, अशी आपण
तार करतो. >या1यावर जर आपले खरे 2ेम असेल तर आपण तशी तार करणार नाहJ, परं तु
>या1यामागे 'हा माझे ऐकत नाहJ' हा अहंकार, 4वाथD आहे . एक गह
ृ 4थ मला भेटले , >यांना मी
वचारले, "झाले का मुलाचे लkन?" ते Xहणाले, "नाहJ, उBया आहे ." "मुलगा चांगला वागतो का
?" असे मी वचारTयावर ते Xहणाले , "आ>ताच नाहJ सांगत, सहा म6ह,यांनी सांगेन." 4वाथाDचे
2ेम इतके अशाfवत आहे . मला सांगा, अशा 4वाथाD1या 2ेमापासन
ू सख
ु कसे लाभेल ? 2पंचात
आपण केवळ कतD:यबs
ु ीने वागावे; मग "मल
ु गा माझे ऐकत नाहJ" हा 2fनच उदभवणार नाहJ.
खरोखर, 2पंच हा एखाBया 2योगशाळे सारखा आहे . कॉलेजचे 5शMण परु े कर7यासाठa काहJ म6हने
Oतथे 5शकावे लागते असे Xहणतात. >या 2योगशाळे तून काहJ उ>पादन काढ7याचा उेश नसतो,
फiत मुलांना 5शकव7यासाठa >याचा उपयोग होतो. Oतथे सवD काहJ 5शकून `यायचे असते; ते
Qकती उपयोगी पडेल, >यापासून Qकती फायदा होईल, याची अपेMा ठे वायची नसते. >या2माणे,
2पंच हJ परमाथाDची 2योगशाळा समजावी.
आजपय^तचा आपला अनुभव पा6हला तर आपण 'केले' असे थोडेच असते. Xहणून, पoरि4थतीबल
फारशी काळजी न करता आपण आपले कतD:य तेवढे योkय रJतीने करावे, आपTया व>ृ तीवर
पoरणाम होऊ दे ऊ नये. 2>येक गोRट घडायला योkय वेळकाळ यायला लागतो. ते:हा कतD:यबs
ु ीने
वागून काय ते करा, आ<ण 'भगवंता, हा 2पंच तुcया इ1छे ने चालला आहे ' असे Xहणा, Xहणजे
आपोआप भगवंताचे 2ेम लागेल. 2पंचातले जे आपलेपण आहे ते भगवंताकडे वळवा. घरातTया
मंडळींवर Oनः4वाथDबs
ु ीने 2ेम करायला 5शका, Xहणजे परमाथD आपोआप साधेल, आ<ण आपलेपणा
भगवंताकडे वळवTयामुळे भगवंतावर 2ेम जडेल; याकoरता काहJ वेगळे करणे नको. हा आपलेपणा
OनमाDण हो7यासाठa, भगवंतावाचून आपले नडते हJ भावना झालJ पा6हजे. याकoरता आपण
>या1या अखंड सहवासात राह7याचा 2य>न केला पा6हजे. >या1या नाम4मरणानेच हJ गोRट
सहज शiय आहे .

७४. वाचलेले Uवसरे ल, पाOहलेले Uवसरे ल, कृती केलेलG Uवसरे ल,
पण अंतःकरणात घ धरलेले नाम कधी Uवसरायचे नाहG.

74

१५ माच)

उपाधीरOहत 'मी' qहणजेच भगवंत.
()माचे Oन\पण सांगता ये7यासारखे नसते. साखर खाTTया5शवाय Oतची गोडी कळत नाहJ,
काहJ मयाDदेपय^त शदांनी सांगता येते. खोटयाव\न खयाची परJMा करता येत,े तसे माया Zयाला
कळलJ >याने ()म जाणले Xहणून समजावे. पण मी माया\पच जर झालो तर ती कशी
ओळखावी बरे ? स>यावर छाया पडलJ तीच माया झालJ. व4तू आहे तशी न 6दसता वपरJत
6दसणे Xहणजे माया. ते:हा माये1या तावडीत सापडTयावर, स>य आ<ण परमा>म4व\प असणारे
()म जाणणे कसे शiय होणार ? जी जगतेमरते ती माया. Xहणजे माया हJ नासणारJ आहे ,
भंगणारJ आहे . शाfवत आनंदापासून जी मला दरू करते ती माया. Xहणूनच, Zयाने शाfवत सुख
5मळते, जे माये1या पकडीतन
ू सुट7याचा मागD दाखवते, तेच खरे त>>वEान होय. एक भगवंत
फiत स>य4व\प आहे ; >या1यासाठa जे जे करणे ते स>य होय. 'मी दे वाचा आहे ' हे कळणे याचे
नाव आ>मOनवेदन होय. आ>मOनवेदन Xहणजे दे वाला ओळखणेच होय; Xहणजेच मायेला दरू
सारणे. वा4तवक, उपाVधर6हत जो 'मी' तोच भगवंत आहे . उपाVधर6हत राहणे Xहणजे भगवद\प
होणे. Qकनायाव\न पा7याकडे जात असताना अशी एक जागा येते कA, Oतथे वाळू संपते आ<ण
पाणी स\
े या अलJकडे वाळू आ<ण पलJकडे पाणी असते, हJ मधलJ ि4थती
ु होते. Xहणजे >या रे ष1
Xहणजे तुयाDव4था होय. इथे 'मी ()म आहे ' अशी जाणीव राहते.
Oनगण
ुD परमा>मा आ<ण हJ सगळी सRृ टJ यांना जोडणारJ सांखळी असेल तर तो ॐकार होय.
Xहणून, परमाथाDमये कोण>याहJ साधनाने जडाचा Oनरास करता करता शेवटJ ॐकारापय^त येऊन
थांबावे लागेल; Xहणजे 2>येकाला नामाशीच यावे लागेल. दहा माणसे उभी केलJ, >यांतलJ नऊ
'हJ न:हे त' Xहणून बाजल
ू ा सारलJ, दहावा रा6हला तोच खरा. >या2माणे 'हे नाहJ, ते नाहJ' झाTयावर
जे शेवटJ उरले ते ()मच होय. भगवंत गीतेमये अजुDनाला Xहणतात, "तू Eानी असशील तर
समाधानात राहा, पण तू तसा नसशील तर मग उगीच Eाना1या गोRटJ सांगू नकोस; आ<ण
कोणाचे तरJ, Xहणजे अथाDत ् Eानी माणसाचे, ऐक आ<ण >या2माणे वाग." याचा साधा अथD असा
कA, आपण संतांना शरण गेले पा6हजे. सवD सRृ टJ1या gRटJने आपण आ<ण आपला 2य>न
कःपदाथD आहे ; Xहणजे खया अथाDने आपण Oन5म>तमाl आहोत. Xहणून आपTया वाSयाला
येणारJ चांगलJ अगर वाईट कमp हJ ईfवराचे मनोगत आहे असे समजावे.

७५. वेदांत हा आचरणात आण]याLशवाय @याचा उपयोग नाहG.
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पंचातील आसि'त कमी कशी होईल ?
आज आमची ि4थती कशी झालJ आहे पाहा; 2पंच आXहाला सट
ु त नाहJ; भगवंताचे 2ेम आXहाला
पा6हजे; या 2पंचावरचे 2ेम न सोडता आXहाला भगवंताचे समाधान लाभावे अशी आमची इ1छा
आहे . खरोखर, 2पंचातले आमचे हे 2ेम :य5भचारJ आहे . 2ेम हJ व4तू अशी आहे , कA ती एकाच
6ठकाणी ठे वता येईल. एका Xयानात Zया2माणे दोन तलवारJ राहू शकत नाहJत, >या2माणे
आमचे 2ेम आXहाला दोन 6ठकाणी ठे वता येणार नाहJ. आमचे खरे सख
ु एका भगवंताजवळच
आहे ; आ<ण ते 5मळव7यासाठa आXहJ 2पंच सोडायलाच पा6हजे असे नाहJ. 2पंचात आXहाला
वाटणारJ आसiती हJ मु;यतः नाहJशी झालJ पा6हजे. शा4lातसs
ु ा हे च सांVगतले आहे . शा4l हे
अनुभवाचे बनले आहे . आमचा अनुभव आXहJ शा4lाबरोबर पडताळून पाहात नाहJ. 2पंचाची
खरJ Qकंमत आXहाला कळTया5शवाय >या1याबल वाटणारJ आमची आसiती कमी होणार नाहJ.
आज 2पंचात सुख नाहJ हे अनुभवाला येऊनहJ >याची आसiती आXहाला सुटत नाहJ. ती
आसiती सट
ु ायला काय मागD आहे तो आXहJ पाहणे अगदJ ज\र आहे . 2पंचाची आXहाला गरज
Qकती आहे ? एखादा मनुRय Qफरायला जाताना हातात काठa घेतो. >याला हातात काठa घेणे हे
भष
ू ण आहे असे कोणी Xहणत नाहJ. >या2माणे भगवंताकडे जायला 2पंचाची आXहाला
आधारापरु तीच गरज आहे . हा 2पंच करJत असताना >याची आसiती कमी होऊन भगवंताचे 2ेम
ये7यासाठa, शा4lांनी घालून 6दलेलJ बंधने आXहJ पाळलJ पा6हजेत, आ<ण >यासाठa आपले
आचारवचार आ<ण उ1चार आXहJ सांभाळणे ज\र आहे . आपण आपTया सं4कारां2माणे वागलो
तर Oनविृ >तमयेच जाऊ; कारण आपलJ 2व>ृ ती हJ सवD Oनविृ >तपरच आहे यात संशय नाहJ.
आता यापढ
ु े आपण रामा1या नावाने 2पंचाचा धंदा क\ या, Xहणजे नफातोटा >याचाच होईल.
2पंचात सदाचाराने वागावे. सदाचार हा मळ
ू पाया आहे . नीOतधमाDचे आचरण असावे. नीOतधमाDची
बंधने हJ आमचे वकार आवर7यासाठaच आहे त. वचाराने अ>यंत पवl असावे. कोणाचा Bवेष,
म>सर क\ नये, आ<ण दस
ु याचे अ6हत Vचंतू नये. उ1चार तर फार सांभाळले पा6हजेत. नेहमी
सवा^शी गोड बोलावे. Zया िजभेने आपण भगवंताचे नाम घेतो, >या िजभेने दस
ु याचे अंतःकरण
कधीहJ न दख
ु ावेल याची खबरदारJ `या. अंतःकरण दख
ु वीत असताना >या1या 6ठकाणी वास
करJत असलेTया भगवंतालाच आपण दख
ु वीत असतो हे यानात धरा.

७६.

पंचातले आपले मन आपण काढून भगवंताकडे लावावे. तसे करnयात समाधान आहे .
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काळजी आप]याला भगवंतापासन
ू दरू करते.
स>>वगुणात भगवंत असतो; ते:हा >या मागाDने आपण जावे. सवD कमp चांगTया 2कारे केलJ तरJ
ती भगवंतापDण बs
ु ीने करावी. :यवहार सोडू नये, 2य>नहJ कसून करावा; परं तु >याबरोबर मन
भगवंताकडे कसे लागेल इकडे लM Bयावे. आपण 2पंचाची िजतकA काळजी घेतो, OततकA जरJ
दे वाची घेतलJ तरJ खप
ू होईल. आपण Qकती पर4वाधीन आहोत हे आजारJ पडलो Xहणजे
समजते. ते:हा आपTया हातात Qकती स>ता आहे हे ओळखन
ू राहावे. काळजी न करतादे खील
2य>न होणार नाहJ असे नाहJ. उलट, 2य>न दrु पट करावेत; पण जे फळ येईल ते भगवंता1या
इ1छे ने आले या भावनेने समाधान मानायला प6हTयांदा आपण 5शकावे. आपण 4वतःबल
काळजी करतो याचे कारण असे कA, आपण आपTयापेMा जा4त दःु खी असलेTया माणसाकडे
पाहात नाहJ. एक Xहणतो कA, मला लोकां1या 'दे 7याची' काळजी आहे ; दस
ु रा Xहणतो कA, मला
लोकांकडून माझे येणे 'ये7याची' काळजी आहे ; तर Oतसरा Xहणतो कA, मला माcया मल
ु ाबाळांची
काळजी आहे . पण काळजी1या या सवD घोटाळयामये आपलJ 4वतःची काळजी कुणालाच नाहJ.
मागTया आठवणींनी आ<ण उBया1या भीतीने आपण काळजी करJत बसतो. हJ काळजी
आपTयाला भगवंतापासन
ू दरू करते. उBया1या काळजीने आजची भाकरJ आपTयाला गोड लागत
नाहJ याला काय करावे ? यावर रामबाण असा एकच उपाय आहे; तो Xहणजे, आजपासून काळजी
कर7याचे अिजबात सोडून दे ऊन तेवढा वेळ भगवंता1या नाम4मरणात घालवणे.
एका माणसाने माcयापाशी तार केलJ कA, "काय करावे, हा माझा मुलगा कशाचीच काळजी
करJत नाहJ, नस
ु ता हसतखेळत 6दवस घालवतो; पढ
ु े याचे कसे :हायचे ?" मी Xहटले, "तुमचे
Xहणणे वरवर खरे 6दसते; पण वा4तवक पाहता ते खरे नाहJ. तुXहJ आजपय^त इतकA काळजी
क\न काय 5मळवले? शारJoरक आ<ण मान5सक lास भोगला, आ<ण भगवंताला वसरला, इतकेच
ना ? मग तेच तुम1या मल
ु ाला का 5शकवता ? >याने आपले कतD:य ज\र करावे आ<ण आनंदात
राहावे; पण काळजी क\ नये असेच मी >याला सांगेन." तुXहJ 2पंचाची काळजी करता तोपय^त
दे वाची सेवा करता असे कसे Xहणावे ? 'असले तर असू दे आ<ण नसले तर नसू दे ,' अशा मना1या
अव4थेत जो राहJल >यालाच काळजी सट
ु े ल.

७७. jयाने भगवंत आपलासा क0न घेतला @याला काळजी नाहG.
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पंचात भगवंताचे अनुसंधान ठे वा.
तुXहJ इथे इतकेजण जमला आहात, >यांपक
ै A कुणीहJ मला सांगावे कA, आपलJ सवD धडपड
कशाकoरता असते ? 2>येकजण सुखासाठa खटपट करJत असतो. 2पंचात सख
ु 5मळावे असे
सवा^ना वाटत असते, आ<ण >याकoरता जो तो 2य>न करJत असतो. परं तु आजपय^त 2पंचात
कुणाला सुख 5मळाले आहे ? Zयाला 5मळाले असेल >याने तसे सांगावे. कुणी Xहणतो, मजजवळ
संप>ती आहे , पण संतान नाहJ; कुणी दाoर©य आहे Xहणून रडतो; कुणी काहJ, कुणी काहJ, सांगतच
असतो, आ<ण Xहणतो कA, माझी इ1छा पण
ू D झाTयावर मी सुखी होईन. पण ती इ1छा तrृ त
झाTयावर दस
ु रJ तयारच असते. Xहणजेच, आपलJ हाव कधीच तrृ त होणे शiय नाहJ. मग
ृ जळ
पऊन कुणी कधी तrृ त झाला आहे का ? 2पंचच िजथे खोटा Oतथे सख
ु कसले मागता ? याचा
अथD असा नाहJ कA 2पंच सोडावा; पण तो सख
ु ाचा कसा होईल हे पाहात जावे. मी तुXहांला
खाlीने सांगतो कA, 2पंच जर सुखाचा करायचा असेल तर >याला एकच उपाय आहे . तो अगदJ
सोपा आहे , पण आचरणात आणायला अ>यंत कठaण आहे ; ते परमा>Xयाची कृपा झाTया5शवाय
साधायचे नाहJ. याकoरता रामाला अन,यभावे शरण जावे Xहणजे >याची कृपा होईल. >या1या
कृपेला तुXहJ दे हबs
ु ीचा बंधारा घालू नका. सवD वस\न भगवंताला आळवावे. भगवंताची कृपा
आपTयावर आहे च असे Xहणावे. ती काम करJतच असते, आपण आपTया शंकेने ती झाकून टाकू
नये. आपण भगवंताला Xहणावे, 'भगवंता, मी सवD4वी तुझा आहे . माझा 2पंच हा तुझाच आहे .
तुझी भiती कशी करावी हे मला माहJत नाहJ. तू मला मागD दाखव. तू जे करशील >यात मी
सामील होईन.' अशी अगदJ मनापासून 2ाथDना करावी. मग तो ठे वील >या पoरि4थतीमये आपण
अगदJ आनंदात राहावे.
तुXहJ इतके कRट घेऊन मला भेटायला येता, पण oरकामे परत जाता हे पाहून मला वाईट वाटते.
माcयाजवळ जे आहे ते तुXहांला :यावहाoरक जगात कुठे हJ 5मळायचे नाहJ. ते Xहणजे
भगवंता1या नामाचे 2ेम होय. जे संतांनी सांVगतले आहे तेच मी सांगतो; ते स>य आहे असे
मनापासून समजा, खरोखर राम तुXहांला सख
ु ी करJल. तुXहांला माझा आ5शवाDद आहे कA तुXहांला
भगवंताचे 2ेम खाlीने लाभेल.

७८. सुखाने

पंच करा, पण @यामgये भगवंताचे अनुसध
ं ान ठे वा.
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पंचात पर परांशी

म
े भाव कसा वाढे ल ?

OनसगDतःच 2ेम हे 2>येक :यiतीत आ<ण 2ा<णमाlांत असते. फार काय, 2ेमा5शवाय मनुRय2ाणी
िजवंत राहू शकणार नाहJ. 2ेमाने सवD जग वश क\न घेता येते. 2ेम ठे व7यात पैसा खचD होत
नाहJ, कRट होत नाहJत. परं तु 2>येकाचा अनभ
ु व पाहावा तर 2ेम करणे Oततकेसे सोपे आहे असे
6दसत नाहJ. याचे कारण 2>येक :यiतीचा 4वभाव Oनराळा, आवड Oनराळी, आ<ण दै वयोगाने
आलेले ऋणानुबध
ं OनरOनराळे असतात. आपTया वचाराचे लोक असतील >यां1यावर 4वाभावकच
2ेमच जडते; व\s असतील >यां1याबल 2ेम वाटत नाहJ, Qकंबहुना BवेषहJ उ>प,न होतो. Bवेष
उ>प,न का होतो तर आपला आ<ण दस
ु याचा वचार आ<ण आवड जमत नाहJ Xहणून. परं तु
थोडा वचार केला तर असे 6दसते कA, आपण Zया कारणामळ
ु े दस
ु याचा Bवेष करतो, तेच कारण
दस
ु याने आपला Bवेष करायला परु े से होते. उदाहरणाथD, एखादJ गोRट आपTयाला न आवडलJ
आ<ण तीच दस
ु याला आवडलJ, तर मला न आवडलेलJ गोRट दस
ु याला आवडTयामळ
ु े दस
ु याचा
Bवेष करायला मला तेवढे कारण परु े से होते. मग >याच ,यायाने, >याला न आवडलेलJ गोRट
मला आवडते हे च कारण >याने माझा Bवेष करायला परु े से नाहJ का? ':यiती Oततiया 2कृती'
अशी Xहण आहे . >याचा अथDच असा कA, 4वभावा2माणे 2>येकाची आवड हJ Oनराळी असणारच.
Xहणून Bवेषबs
ु ी नाहJशी कर7याकoरता 2>येका1या 4वभावाला थोडी सवलत ठे वणे ज\र आहे ;
आ<ण 2ेम जड7याकoरता, सवा^ना आवडणारJ जी गोRट असेल Oतकडे लM दे णे ज\र आहे . 2ेम
कर7याचा धडा Vगरवताना स\
ु वात आपTया घरापासून करावी; घरातलJ माणसे, नंतर शेजारJ,
आ<ण >यानंतर आजूबाजल
ू ा, आपलेपणाची भावना आपTया कृतीने वाढवावी; Xहणजे मामाने
2ेमाची वाढ होऊन सवD वातावरण 2ेममय होऊन जाईल. सवा^शी OनRकपट 2ेमाने वागावे; आपTया
बोल7यामये, न:हे , पाह7यामयेसुsा 2ेम असावे. आपले बोलणे अगदJ गोड असावे. आपTया
अंगी सहजता यावी. घरामये 'अमक
ु एक गोRट कराच' Qकं वा 'नकाच क\' असे हvाने न Xहणता
आपण राहावे. जसे घडेल तसे घडू Bयावे. दे ह असा 2ारधावर टाकणे मला फार आवडते.
2ेम करायला गoरबी आड येत नाहJ, Qकंवा 'ीमंती असेल तर फार Bयावे लागत नाहJ. जसे आई
आ<ण मल
ु ाचे 2ेम असते तसे भगवंताचे 2ेम लागावे. Zयाला भगवंताचे 2ेम येईल, तो सRृ टJकडे
कौतक
ु ाने पाहJल. भगवंताचे 2ेम हे कोण>याहJ साधनाचा 2ाण आहे ; ते माग7यासाठa रोज
भगवंताची 2ाथDना करावी, आ<ण >या1या अनुसंधानात राह7याचा 2य>न ठे वावा.

७९. घरामgये काय कंवा बाहे र काय, ेमाचा धाक असावा, भीतीचा असू नये.
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माझे मीपण हे च दःु खाला कारण.
भीत न बाळगावी -च@ती । र7ण करणारा आहे रघुपत ॥
भीत न बाळगावी कशाची काहG । राम र7ता आहे हे दयी जाणून राहG ॥
सव) वी झा]यास रामाचे । राम उभा राOहला तेथे । काळजीचे कारण न उरे साचे ॥
राम qहणावा दाता खरा । न Tयावा भीतकाळजीला थारा ।
काळजी क0 नये ।
qहणावा

य@न सोडू नये । कोण@याहG कारणाने रामास Uवस0 नये ॥

पंच रामाचा झाला । मनाने परमा@qयाचे होणे हा उपाय भला ।
तेथे ठाव नाहG काळजीला तळमळीला ॥
दे हाशी ठे वता माझेमीपण । तेच होते दःु खाचे अ-धcठान ॥
आजवर जे जे काहG केले । ते ते मीपणाने झाले ॥
जे जे मीपणाने केले । ते ते दःु खाला कारण झाले ॥

बाPय व तु जरG मीपणाने सोडलG । तरG अLभमानाने विृ @त बळावलG ।
तेथेच घाताला सु0वात झालG ॥
आह आण हीपण । हे च अLभमानाचे ल7ण ॥
कतZपणाचा अLभमान । हाच द:ु खाला कारण जाण ||
पंचाचे द:ु ख भोगणे । ते मीपणा अस]याची खूण जाणणे ।
मीमाझेपणाने जोपयत धडपड जाण । तोपयत नाहG समाधान ॥
दे हबुgदGचे

ेम ।

वाथा)ला वाढUवते जाण ॥

वाथा)चे आपलेपण । हे च घाताला कारण ॥
आजवर जो जो

य@न झाला । तो तो दे हबुgदG वाढवीतच गेला ॥

दे हबुgदGचा भाव । तो मुळीच दःु खाचा ठाव ॥
जोपयत आपला नाहG दे हभाव Uवसरला । तोवर दे हदःु खे प तावला गेला ॥
qहणून दे हबुrी ध0न राहG । @याला कोठे सुख नाहG ॥
रामाUवण अQय

ीत । उपजे दे हबुgदGचे संगती ॥

qहणून मीपणाचे न $हावे अधीन । जेणे भंगेल आपले समाधान ।
कारण जेथे मीपणाचे ठाणे । तेथे दःु खाचे सााjय असणे ॥
पापपुnयाची भीत । हG दे हबुrीची संगत ॥
वासनेत जीव गुंतला । कcटG फार फार झाला ॥
आजवर वासना पोटG ध0न राOहला । आप]या Oहताला नागवला ॥
नदG जशी अखंड वाहते । वासना तशी सारखी वाहते ॥
वासना भोगाने कमी होत नाहG । @यागाने नाहGशी होत नाहG ॥
आपण दे हधारG । दे हद:ु ख न सोसवे 7णभरG ॥
jयाला qहणावे मी माझे । @यावर माझी स@ता न गाजे ॥
माझे इbछे ने माझे मलाच ठे वता येत नाहG ।
जगाने माझे इbछे ने वागावे हे qहणणे खरे नाहG ॥
सव) काहG दे ता येते दान । पण उव)mरत राहतो अLभमान ॥
कतZपणाचा अLभमान । हे च भगवंताbया आड मुय जाण ॥
qहणून माझेमीपण । हे च द:ु खाला कारण । रामाचे होnयाने होईल नवारण ॥

८०. सव) बंधनाचे द:ु खाचे कारण । कमा)चा कता) मी होणे जाण ॥
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माणसाला कतीहG Lमळाले तरG @याची हाव कायमच राहते.
जगात दोन 2कारचे रोग माणसाला नेहमी सतावीत असतात. एक रोग असा कA >याने भक
ू च
लागत नाहJ. QकतीहJ औषधपाणी करा, काहJ उपयोग होत नाहJ. अशा माणसाला पंचपiवानांचे
जेवण तयार असन
ू हJ काय फायदा ? तो Xहणतो, 'खायला खप
ू आहे, परं तु मला भक
ू च नाहJ,
>याला काय क\ ?' दस
ु रा रोग असा कA, QकतीहJ खाTले तरJ खा7याची हाव काहJ परु J होत नाहJ.
काहJहJ खा, >याचे भ4म होते. तBवत ् आपले आहे . माl, आपTयाला एकच रोग नसून दो,हJ
रोग आहेत. इतका परमाथाDचा हाट भरला आहे, भजनपज
ू न चालू आहे , परं तु आपTयाला >याचे
2ेम नाहJ. >याची आवडच वाटत नाहJ. आपTयाला >याची खरJ भूकच लागलेलJ नाहJ. उलटपMी,
भगवंताने आपTयाला कTपनेपेMा खरोखर QकतीतरJ जा4त 6दले : बायको, मुले, नोकरJधंदा,
घरदार, इ>या6द QकतीतरJ गोRटJ, कA Zयांपासून सख
ु 5मळे ल असे आपTयाला वाटते, >या गोRटJ
परु वTया; पण अजून आपलJ हाव या सवा^ना प\
ु न, या सवा^चे भ4म क\न, कायमच आहे , आ<ण
परमेfवराचे 2ेम माl काहJ लागत नाहJ. हे असे Qकती 6दवस चालणार ? आपण नीOतधमाDने
चालतो, आपलJ वागणूक वाईट नाहJ, हे खरे . पण याचे कारण, वाईट वागलो तर आपTयाला लोक
नावे ठे वतील हJ 5भती. असा हा 6दखाऊ चांगल
ु पणा, हJ वरवरची सुधारणा, काय कामाची ? मानवी
जीवन सुखी झाले तर ती सुधारणा Xहणायची. उलट आजची ि4थती पाहावी, तर 'सुधारणा'
िजतiया जा4त Oततका माणूस जा4त असमाधानी झाला आहे . परमेfवराचे 2ेम लागTया5शवाय
आ<ण इतर गोRटJंची हाव कमी झाTया5शवाय काहJ फायदा नाहJ. तीथDयाlा, पज
ू ा, भजन, हJ
परमाथाDची नस
ु ती आठवण दे तील, पण अंतरं ग सध
ु ारे लच असे नाहJ; आ<ण अंतरं ग सुधारले नाहJ
तर बाकA1याचा उपयोग नाहJ. आपण दरवष वारJ करतो, आ<ण ज,मभर वारJ करJतच राहणार,
परं तु परमेfवराचे 2ेम माl काहJ लागत नाहJ. खरोखर, मनुRयाला Qकती असले Xहणजे परु े होईल
हे ठरलेले नाहJ; आहे >या पoरि4थतीमये समाधान मानले कA जे आहे ते परु े ल. परमाथD 'समजून'
जो >याचे आचरण करJल >याला तो लवकर साधेल. अशा माणसाला 2पंच सोडून जा7याचे
कारण उरणार नाहJ. मनात भगवंताचे 2ेम नसले तरJ दे हाने Xहणजे बाहे \न >याची पज
ू ाअचाD
करावी आ<ण >याचे नाम4मरण करावे. प6हTयाने 4मरण बळजबरJने करावे लागेल, पण सवयीने
ते तडात बसेल. याच 4मरणाने पढ
ु े यास लागेल. 'मी पव
ू चा नाहJ, आता मी भगवंताचा आहे '
असे वाटणे ज\र आहे .

८१. jयाची हाव,, qहणजे वासना,, परु G झालG नाहG तो आशेवर
अवलंबन
ू असतो. या कारणाने @याला समाधान Lमळत नाहG.
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भगवंतास

म0न

पंच के]यास तो नीटनेटका होईल.

नारदांनी एकदा 'ीकृRणांना वचारले, " तुXहJ कुठे सापडाल ?" >यावर 'ीकृRण Xहणाले, "नारदा,
मी वैकंु ठात नाहJ, रखम
ु ाईपाशी सापडेन असेहJ नाहJ, तर मी माcया भiतांपाशी सापडेन." भiत
नाहJ तरJ दे वा5शवाय कसे राहणार ? दे वाला दे वपण तरJ कुणी आणले ? भiत जर नाहJत तर
दे व तरJ कुठचे आले ? दे व आहे असे जे मानतात >यांनाच दे वाचे अि4त>व समजते. नाि4तकाला
दे व कुठला ? >याला वचारले, "तझ
ु े कोण आहे या जगात ?" तर तो सांगेल, "हे जे सवD काहJ
आहे , आपले भाऊ, बहJण, बायको, मुले, वगैरे नातेवाईक, तसेच 2पंचात Zया काहJ गोRटJ लागतात,
>या सवD माcया आहे त." परं तु मग दे वाघरची वाट काय ? Zयाने जग OनमाDण केले >याला
वसरायचे, आ<ण जे उ>प,न केले ते माझे Xहणायचे, हा परमाथD होईल काय ? ते:हा, 'दे व आहे '
अशी भावना धरा आ<ण दे वाला दार उघडा, Xहणजे तो सदासवDकाळ तम
ु 1या जवळच आहे .
भावनेने दे व आपलासा केला पा6हजे. आपण कुठे हJ गेलो तरJ आपTया रामाला बरोबर घेऊन
जात जा, Xहणजे तुXहाला काहJ 5भती नाहJ. 'रामाला बरोबर नेणे' हे बोलणे लोकांना चम>काoरक
वाटे ल, पण Zयांना दे वच नाहJ असे वाटते >यां1याशी आपTयाला काहJ कतD:य नाहJ.
जो दे वा1या नादJ लागला >याचा 2पंच Pबघडला असे काहJजण Xहणतात. परं तु Zयाने 2पंच
OनमाDण केला, >याला वस\न तो 2पंच नीट होईल का ? कधीहJ होणे शiय नाहJ; तर >याला
4म\नच 2पंच केTयाने तो नीटनेटका होईल. 2पंच सोडून परमाथD होणार नाहJ. 2पंच करा, पण
>यातलJ आसiती सोडा Xहणजे झाले. तुXहां सवा^ना जडभरताची गोRट माहJत आहे च. भरत
जरJ सवD घरदार सोडून वनात गेला तरJ Oतथे हरJणाची आसiती धरलJच. तर हरJण काय आ<ण
माणसे काय, आसiती1या gRटJने दो,हJ सारखीच. जोपय^त आसiती सट
ु त नाहJ तोपय^त परमाथD
करणे :यथD होय. तरJ आसiती सोड7याचा 2य>न करा. आ<ण माझा राम सदासवDकाळ माcया
मागेपढ
ु े आहे हJ भावना धरा. एकाने वचारले, "तX
ु हJ सवा^ना मानसपज
ू ा करायला सांगता, पण
एकटा राम सवा^1या जवळ कसा जाणार ?" मी >याला सांVगतले, "तू मानसपज
ू ा कर Xहणजे
तc
ु याजवळ तो राहJल." तो जर सवD 6ठकाणी भरलेला आहे , तर >याला जाणेयेणे नाहJच. आपण
माl >याला पाहणे ज\र आहे . भगवंताचे नाम4मरण हा उं बरठयावरचा 6दवा आहे . >याने भगवंत
आ<ण 2पंच दो,हJकडे उजेड पडेल.

८२. दे वावर सव) सोपवन
ं ान समजावे.
ू नि{चंत होणे हे च अनुसध
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पंचात भगवंताची नड आहे असे वाटले पाOहजे.
2>येक माणसाला आपण सख
ु ी असावे असे वाटते; भगवंताची कृपा आपTयावर असावी, नामाचे
2ेम आपTयाला यावे, असे वाटते. पण हा अनुभव आपTयाला का बरे येत नाहJ ? जगामये
पाहताना कुणी मनुRय सख
ु ी आहे , समाधानी आहे , असे आपTयाला का बरे 6दसत नाहJ ? अशी
अव4था असायला काय कारण असावे ? आपण सवDजण सदाचाराने वागतो असे आपTयाला
वाटते. भगवंताचे भजनपज
ू न आपण सवDजण करतो, पण तरJ ते समाधान आपTयाला का बरे
5मळत नाहJ ? ते समाधान न 5मळायला खरे कारण कोणते असेल तर, आXहांला अजून भगवंताची
नड आहे असे वाटत नाहJ. भगवंत नसेल तर माझे चालणार नाहJ, माcया समाधानाला >याची
अ>यंत गरज आहे, असे आपTयाला मनापासन
ू वाटतच नाहJ. 2पंचात पैसाअडका असावा,
बायकोमल
ु े असावीत, शेतीवाडी, नोकरJधंदा, इतर वैभव असावे, आ<ण >याचबरोबर भगवंतहJ
असावा, असे आपTयाला वाटते. 2पंचाची ि4थती कशीहJ असो, मला भगवंत हवाच, असे आXहांला
तळमळीने मनापासून वाटत नाहJ. आज, 2पंचात आXहांला समाधान 5मळे ल या आशेने आXहJ
2पंच करतो, पण इतका 2पंच क\नहJ आXहांला समाधान Qकती 5मळाले याचा तुXहJ वचार
करा. अगदJ दरू , एका डगरावर जाऊन बसा, आ<ण लहानपणापासून आतापय^त केलेTया
खटाटोपात समाधान Qकती 5मळाले याचा आढावा `या, आ<ण Oनfचयाने ठरवा कA 2पंचात मला
Qकती सुख 5मळाले. आज इतकA वषp 2पंच क\नहJ तो आXहांला सुख दे त नाहJ, हे अनुभवाला
येऊनसुsा तो टाकावा असे आXहांला वाटत नाहJ. 2पंचात आXहांला सुख 5मळे ल हJ आमची
कTपनाच नाहJशी :हायला पा6हजे. 2पंच आXहांला शाfवत समाधान दे ऊ शकत नाहJ हे एकदा
Oनfचयाने ठरले, आ<ण हा Oनfचय एकदा gढ झाला, Xहणजे मग भगवंताची गरज आXहांला
भासू लागेल, आ<ण मग >या1या 2ाrतीसाठa आXहJ केलेTया 2य>ना1या आड जग, पoरि4थती,
वगैरे काहJहJ येऊ शकाणार नाहJ. भगवंत मला पा6हजेच हे वचाराने ठरTयावर, >याचे 2ेम
आXहांला यावे असे आपTयाला वाटू लागेल, आ<ण >याचीच आपTयाला आज खरJ गरज आहे .
हे भगवंताचे 2ेम कशाने बरे OनमाDण करता येईल ? भगवंताचे 2ेम यायला एकंदर तीन मागD
आहे त : प6हला मागD Xहणजे संतांची संगती करणे; दस
ु रा मागD Xहणजे सBवचाराची जोपासना
करणे; आ<ण Oतसरा मागD Xहणजे अखंड नाम4मरण करणे. >यांपक
ै A Zयाला जो जळ
ु े ल तो >याने
करावा.

८३. भगवंत हवासा वाटणे यामgये सव) मम) आहे .
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पंच हा परमाथा)ला साधन qहणन
ू वापरावा.
आपले खरे समाधान भगवंताजवळ आहे , आ<ण ते 5मळ7यासाठa भगवंताचे 2ेम आXहांला लागणे
ज\र आहे . ते 2ेम आपTयाला कसे 5मळे ल याचा आपण वचार क\. वा4तवक, आईचे Oत1या
मुलावरचे 2ेम 4वाभावक असते, Oतला मल
ु ावर 2ेम कर Xहणून 5शकव7याची ज\रJ नसते;
>या2माणे भगवंतावर आपले 2ेम असणे ज\र आहे . मनुRयज,म हा भगवंता1या 2ाrतीसाठa
आहे . ईfवराने एवढJ सRृ टJ OनमाDण केलJ, पण मनRु यदे ह OनमाDण केTयावर >याला फार आनंद
झाला. >याला वाटले, खरोखर या योनीमये ज,म घेणायाला माझे 2ेम 5मळवता येऊन मला
ओळखता येईल. असे असताना मनुRय2ा7याला भगवंताचे 2ेम 4वाभावक का बरे असू नये ?
मनुRय2ाणी हा नेहमी आनंदासाठa धडपडत असतो; मग या धडपडीतून भगवंताचे 2ेम >याला
का बरे येऊ नये ? मला वाटते, Zया येयासाठa आपण ते येय ठरवताना आXहJ चक
ु त असलो
पा6हजे खास. आमचे येय असे असले पा6हजे कA, >यातून आXहांला शाfवत आनंद 5मळवता
आला पा6हजे. तो आनंद जर एवढया कRटाने, मेहनतीनेसुsा आXहांला 5मळत नसेल, तर आमचे
येयच चुकले असे Xहणायला कोणती अडचण आहे ? तुXहJ सांगा. आज 2पंच आXहांला हवासा
वाटतो, 2पंचातTया नाना तहे 1या गोRटJ आXहांला सख
ु दे तील असे वाटत असते, आ<ण >या
5मळव7यासाठa आXहJ अहOनDश झटत असतो. व4तूसाठa चाललेलJ आमची धडपड हJ खरे पाहता
>या व4तूसाठa नसून, >यातून मला आनंद 5मळे ल या कTपनेने, >या आनंदासाठa, आXहांला ती
व4तू हवी असते. >या व4तूत मला समाधान 5मळे ल हJ कTपना नाहJशी :हायला पा6हजे. आज
2पंचात मला समाधान 5मळे ल असे वाटते; ती माझी कTपना नाहJशी होणे ज\र आहे . हJ
2पंचाची आस जोपय^त आहे तोवर भगवंताचे दास आXहांला होता येणार नाहJ, आ<ण शाfवत
समाधान आXहांला 5मळणार नाहJ. "तूं जगाची आस सोडून दे , मी तुला शाfवत आनंद दे तो, "
असे भगवंत आXहांस सांगत आहे . हJ जगाची आस, हे 2पंचाचे 2ेम, आXहांला कसे सुटेल ? 2पंच
सोडTया5शवाय भगवंताचे 2ेम आXहांला येणारच नाहJ का ? 2पंच सोडून दे 7याची आज आमची
तयारJ नाहJ. तो न सोडता भगवंताचे कसे होता येईल, )यासाठa संतांनी मागD सांVगतला आहे .
>या मागाDने आXहJ जाणे ज\र आहे. Zया2माणे आपण आपTया या <खशातील पैसे >या
<खशामये ठे वतो, >याच2माणे 2पंचातील आपले मन आपण काढून भगवंताकडे लावावे. तसे
कर7यात समाधान आहे . भगवंताला अशी 2ाथDना करावी कAं, " दे वा, 2ारधाने आलेले भोग येऊ
दे त, पण तुझे अनुसध
ं ान माl चुकू दे ऊ नकोस. "

८४. Oदवा जळायला हवा असेल तर @यामgये सतत तेल घातले पाOहजे, तसे भगवंताचे
अनुसंधान सारखे राहnयासाठu @याचे नाम मरण आपण सतत करGत असावे.
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पंच केवळ कत)$यकम) qहणन
ू करा.
एका माणसाला वडी ओढ7याचे फार :यसन होते. तो आजारJ पडTयावर >याने डॉiटरांना
सांVगतले, "मला तुXहJ औषध 6दले तरJ मी वडी सोडणार नाहJ." >याचा डॉiटर फार हुशार होता.
>याने >याला एक गोळी दे ऊन, वडी ओढ7यापव
ू  ती तडात धरJत जा Xहणून सांVगतले. >या
गोळीमळ
ु े वडी1या तंबाखच
ू े वष >याला बाधत नसे. तसे आपण 2पंच करताना वागले पा6हजे.
2पंच आXहांला सख
ु दे ईल हJ आमची कTपनाच नाहJशी झालJ पा6हजे. Xहणजे 2पंचाची हावहJ
कमी होईल, आ<ण नंतर कतD:यापरु तेच आXहJ 2पंचात राहू. जोपय^त 2पंचाकडे आमची gRटJ
आहे तोपय^त आXहाला समाधान कालlयीहJ 5मळणे शiय नाहJ. 2ारधाने 2पंच आला आहे , तो
कतD:यकमD Xहणून करJत जा, पण >यात सुख 5मळणार आहे या कTपनेने तो क\ नका. 2पंची
लोकांचा 4वभाव फार वVचl आहे ; >यांना खरे सांVगतले तर ते आवडत नाहJ. वा4तवक आपण
2पंचातले संबध
ं ी लोक कामापरु ते एकl जमलो आहोत. Zया2माणे आगगाडीत पRु कळ 2वासी
एकl जमतात, >या2माणे 2पंचात आपण एकl जमतो. पाचजण 5मळून 2पंच बनतो. >यामये
2>येकजण 4वाथ असतो. मग सुख एकSयालाच 5मळणे कसे शiय आहे ? नुसता 2पंच
तापदायक नाहJं, आकंु Vचत 2पंच तापदायक आहे .
आपले खरे समाधान भगवंताजवळ आहे हJ खण
ू गाठ पiकA बांधून 2पंचात वागा. Zया2माणे
:यापारात नफा :हावा Xहणून :यापार करतात, तो होत नसेल तर :यापारात काहJच त य नाहJ,
तसेच 2पंचात समाधान हा नफा आहे ; तो जर 5मळत नसेल तर 2पंचाचा लोभ धर7यात काय
फायदा आहे ? "तुcया असमाधानाचे कारण नiकA सांग," असे जर आपण एखाBयाला वचारले,
तर >याला खाlीलायक कारण सांगता येणार नाहJ. याचा अथD असा कA, त>>वgRटया समाधान
:हायला खरोखरJच कशाची ज\रJ नाहJ; पण हJ गोRट कुणाला पटत नाहJ. आहे >या अव4थेमये
आपले समाधान 6टकत नाहJ, आ<ण पा6हजे ती व4तू 5मळालJ तरJ आपण पण
ू D सख
ु ी होत नाहJ.
कैदे तTया माणसाला 'मी सुखी आहे' असे वाटणे कधी शiय आहे का ? तशी 2पंची माणसाची
अव4था आहे . खरोखर, 2पंचात समाधान, आनंद, 5मळत नाहJ हे अगदJ सवा^ना कळते; परं तु
शहरातले लोक केवळ अ5भमानामळ
ु े , आ<ण खेडयातले लोक अEानामळ
ु े , जसे वागायला पा6हजे
तसे वागत नाहJत. या 2पंचात राहूनसs
ु ा भगवंताचे 2ेम आ<ण समाधान आXहांला कसे 5मळवता
येईल, याचा आपण आधी वचार करायला पा6हजे. नामा1या सहवासात रा6हTयाने दे हावरचे 2ेम
आपोआप नRट होईल, आ<ण मग दे हाने मांडलेTया 2पंचावरचेहJ 2ेम कमी होईल, आ<ण पढ
ु े
>याला सवDl परमेfवरच 6दसेल.

८५.

पंच सुखाचा करणे याचेच नाव परमाथ) होय.
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पंचातले Uवषयसुख हे खरे सुख नाहG.
मनRु य जगात QकतीहJ मोठा असला तरJ >या1या 2पंचात काहJतरJ ,यून असतेच. ,यूनता नाहJ
असा 2पंचच नाहJ. एखादा 2ापंVचक 'माझा 2पंच पूणD आहे ' Xहणून सांगणारा भेटेल, परं तु
'चालले आहे असेच चालावे, यात कमी तर नाहJ ना कधी पडणार?' अशी >याला काळजी असतेच;
Xहणजे >याला खरे सुख असे नसतेच. एखादा अ>यंत वषयी, >याला कदाVचत ् काळजी नसेल.
दा\1या धंद
ु Jत असणायाला राजाचीहJ पवाD नसते, व4lाचीहJ शs
ु नसते, आ<ण तो आपTयाच
धुंदJत, आनंदात असतो; पण हे सवD >याची धद
ुं J उतरलJ नाहJ तोपय^तच. वषयातले सुख परावलंबी,
वषयांवर अवलंबन
ू असते. वषय हे नfवर, आपTयापासन
ू कधी तरJ जाणार; Oनदान आपTयाला
तरJ >यां1यापासून एक 6दवस जावे लागणार. दस
ु रJ गोRट Xहणजे, वषयाचे सुख इं6wयाधीन
असते. इं6wये वकल झालJ Xहणजे सख
ु कसे 5मळणार ? उBया आपण मरणार हे समजले कA
कोणते वषय आपTयाला सख
ु दे तील ? सारांश, वषयात सुख नाहJ. जे सुख होतेसे वाटते ते
आपTयातच असते, आ<ण ते वषयापासून 5मळते अशी आपलJ फसवणक
ू माl होते.
तर मग सुख कशात आहे ? पRु कळ व4तू पRु कळ 5मळाTया तर पRु कळ सुख 5मळते हा म
आहे . खरे Qकंवा पRु कळ सुख Xहणजे कायमचे, सनातन सुख होय. ते सनातन व4तूपाशीच,
Xहणजे भगवंतापाशीच असते. आपTया2माणे पशंन
आहे ; >यां1यात आ<ण
ू ाहJ वषयसख
ु
आपTयात फरक तो कोणता ? मी कोण, कशासाठa आलो, असा वचार करणे याला सारासार
वचार Xहणतात. 2पंचातहJ आपण वचार करतोच; कशात आपला फायदा आहे , कशात आपला
तोटा आहे, हे बघतो. पण सवDच असार, >यात सार ते कुठुन, कसे येणार ? असलेTया पoरि4थतीत
आपण समाधान मानीत नाहJ. >याहून अVधक सख
ु ा1या ि4थतीची इ1छा धरतो. दे वाची भिiत
करणे, संतांकडे जाणे, हे सुsा वषय 5मळव7याकoरता आपण करतो; मग हJ आपलJ सेवा, भिiत
वषयांची झालJ का संतांची ? दे व, संत, यांचा उपयोग इतर गोRटJं2माणे वषय 5मळव7याचे
साधन Xहणून नाहJ का आपण करJत ? मांजर आडवे गेले कA, आपले काम होणार नाहJ, हJ
भगवंताची सच
ू ना आहे , असे समजून आपण परततो; पण एक बायको मेलJ कA दस
ु रJ कर7या1या
वचाराला लागतो ! सारांश, आपले येयच वषय हे असते, आ<ण ते 5मळव7याची आपलJ खटपट
असते. खरोखर, जो मनुRय 2पंचातला आपला अनुभव जमेस धरJत नाहJ, तो कशानेच शहाणा
होत नाहJ.

८६.

पंचात सख
ु ी होणे qहणजे भगवंताचे होणे होय.
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पंचातले सुखदःु ख हे केवळ जाणवेत आहे .
2ापंVचका1या मनात नेहमी एक शंका येते कA, खोटे क\नसs
ु ा जर सख
ु ी होता येते तर तसे
करायला काय हरकत आहे ? स,मागाDने गेला तरJ माणूस दःु खी का होतो, अशीहJ शंका आपTयाला
येते. मी दे वाला 5भऊन वागलो, का, तर 2पंच सुखाचा :हावा Xहणून. दे वाची एवढJ खटपट
क\नहJ जर सुखी होता येत नाहJ तर काय उपयोग ? Qकती वVचl आहे पाहा, खेळातले घर
बांधायला आपण गवंडी बोलाव7यासारखा हा 2कार आहे ! 2पंचात दMता ठे वणे ज\र आहे ; ते
जर आपण केले नाहJ तर दे वाने काय करावे ? भगवंताचा 'साधन' Xहणून आपण उपयोग करतो,
आ<ण शेवटJ साधनालाच दोष दे तो, साय बाजूलाच राहते. भगवंत वषय दे ईल, पण >याबरोबर
>याचे दःु खहJ दे ईल. एकजण मा\Oतरायाला सांगन
ू चोरJ करJत असे. तो एकदा पकडला गेला
आ<ण >याला 5शMाहJ झालJ; ते:हा तीहJ मा\ती1या संमतीनेच झालJ असे नाहJ का ?
'मी कोण' हे जोवर आपण ओळखत नाहJ तोवर, वैभवा1या 5शखरावर जरJ गेलो तरJ आपTयाला
समाधान 5मळणार नाहJ. Zया1यापासून 2पंच झाला, >याला ओळखता आले पा6हजे. दे हच स>य
नाहJ तर >यावर उभारलेलJ इमारत कुठून स>य असणार? 6ठगळे लावन
ू आपण 2पंच करतो; मग
>यात कमतरता आTया5शवाय नाहJ राहात ! कोळसा उगाळून पांढरा रं ग 5मळे ल हे Xहणणे जसे
वेडप
े णाचे आहे , तसे 2पंचात सख
5मळवीन हे Xहणणे आहे . सख
ु
ु दःु ख हे जा<णवेत आहे .
आपTयाला 5मळायचे तेवढे च 5मळते, पण आपले हवेनकोपण, Xहणजे आपलJ वासना गेलJ कA
सुखदःु ख राहात नाहJ. वासना मारायला, भगवंताचे अVधRठान हाच एक उपाय आहे . वासना हJ
लाडावलेTया fवाना2माणे आहे, >याला नुसते ह¡ह¡ क\न ते बाजूला जात नाहJ. पण तेहJ
बरोबरच आहे , कारण आपणच >याला लाडावन
ू ठे वले आहे , Xहणून भगवंता1या पज
ू े1या वेळीसs
ु ा
ते दे वघरात येते. बरे , चांगलJ वासना तेवढJच आत येऊ Bयावी असे Xहणावे, तर Oत1याबरोबर
वाईट वासनाहJ हळूच आत येते. 5शवाय, वाईट वासनेमये चांगTया वासनेला मार7याचे बळ
आहे , कारण आपण 4वतः वाईट वासने1या बाजूचच
े आहोत ! वासना हJ कोण>याहJ उपायांनी
तrृ त हो7यासारखी नसन
ू , आपण जर भगवंताजवळ 'वास' ठे वला तरच ती नRट होते. 'मी कताD
नसून परमा>मा कताD आहे ' अशी भावना झाTया5शवाय मन भगवंताला अपDण होणार नाहJ; ते
अपDण झाTया5शवाय फळाची अपेMा सट
ु णार नाहJ; आ<ण फळाची अपेMा सुटTया5शवाय जीवाला
शांती 5मळणार नाहJ.

८७. वासना qहणजे दे वाbया Uव0r असलेलG आपलG इbछा.
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भगवंताची

मृ त आण कत)$याची जागृ त.

2>येक मनRु य बोलताना 'मी' आ<ण 'माझे' अशा भाषेत बोलत असतो; Xहणजे 2>येक :यiतीला
)या दो,हJ बाबतींत काहJ कतD:ये असतात. 'माझे' या शदात शरJर आ<ण त>संबध
ं ी सवD गोRटJ
येतात. आयुRयात 'मी' चे कतD:य परमेfवर2ाrती हे आहे ; आ<ण दे हाचे कतD:य दे हाशी संबVं धत
असलेTया 2>येक :यiतीबलचे असते. दे हा1या कतD:यात धमD, शा4l आ<ण नीOत यांना ध\न,
संबVं धत :यiतीशी कर7या1या आचरणाचा समावेश होतो; Xहणजेच, Zया1याशी जसा आपला
संबध
ं असेल >या2माणे >या1या बाबतीत आपले कतD:य चोख पार पाडणे. 'कतD:य' याचा अथD
मोबदTयाची अपेMा न ठे वता Zया Zया बाबतीत जे करणे योkय असेल ते करणे, असा आहे .
मनुRयाने 'मी' आ<ण दे ह या दोह1या बाबतींतलJ कतD:ये समान चालJने करJत रा6हले पा6हजे.
'मी' चे कतD:य करJन पण दे हाने कसाहJ वागेन, असे Xहणून चालणार नाहJ. याचे कारण असे
आहे कA, समजा, एखादा मनुRय नोकरJ करJत आहे ; तो ती नोकरJ कशाकoरता करतो याचा वचार
केला तर असे 6दसते कA, ती नोकरJ करायला दस
ु रे कोणी न:हते Xहणून तो ती नोकरJ करJत
नसतो, तर >या नोकरJतून 5मळणारा पैसा कुटुंबरMणाकoरता उपयोगी पडेल Xहणून तो ती नोकरJ
करJत असतो. समजा, >याने नोकरJ केलJ पण 5मळणारा पैसा घरात 6दला नाहJ, तर >या नोकरJचा
काहJ उपयोग नाहJ. तसे, 'मी' चे कतD:य, Xहणजे भगवंताचे अनुसंधान केले, पण दे हाचे कतD:य,
Xहणजे सदाचरण आ<ण संबVं धत :यiतीशी असलेलJ कतD:ये न केलJ, तर नोकरJ क\न पैसे घरJ
न 6दTयासारखे होईल. Xहणून 2>येक :यiतीने भगवंताची 4मत
ृ ी आ<ण कतD:याची जागत
ृ ी
ठे वावी; आ<ण या gRटJने आपले कुठे चक
ु ते आहे याचा शोध दर वाढ6दवसा1या Oन5म>ताने घेऊन,
2>येकाने आपलJ उ,नOत क\न `यावी. जेवताना भोवती उदब>तीचा सुंदर वास आ<ण तडात
गोड घास जसा असावा, >या2माणे आपण बाहे र गोड बोलावे आ<ण आत भगवंताचे गोड नाम
`यावे; Xहणजेच, आपण आतबाहे र गोड असावे.
Zया2माणे एखादा गवई पRु कळ ताना मारतो, पण शेवटJ समेवर येतो, >याच2माणे भगवंताजवळ
लM ठे वन
ू मग आपण काहJहJ केले तरJ हरकत नाहJ. समेला वस\न माl उपयोग नाहJ. इथे
तबला वाजवणारा भगवंतच आहे ; Xहणून >याचा ठे का बरोबर चालतो. ठे iया2माणे, Xहणजे
भगवंता1या ठे iयाला अनुस\न, Xहणजेच >या1या 4मरणात, जो गवई गाईल तो बरोबर मागाDवर
राहJल आ<ण शेवटJ समेवर येईल.

८८. फळाची अपे7ा सोडून कम) करणे याचे नाव कत)$य होय.
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पंचात आपण सा7@वाने वागावे.
स>य व4तू ओळखणे हा परमाथD, आ<ण अस>य व4तल
ू ा स>य मानून चालणे हा 2पंच होय.
आपTयाला व4तू 6दसते ती खरJ असेलच असे नाहJ. पण ती मुळीच नाहJ असे माl नाहJ; ती
काहJतरJ आहे . एका gRटJने स>य व4तू अशी आहे कA, 2>येकजण जे गुण >या व4तूला लावतो
ते सवD गण
ु Oत1या 6ठकाणी आहे तच, 5शवाय आणखी QकतीतरJ गुण Oत1या 6ठकाणी आहे त;
Xहणून ती Oनगण
ुD आहे . दस
ु या gRटJने ती अशी आहे कA, 2>येकजण जो गण
ु Oतला लावतो तो
कTपनेनेच Oत1या 6ठकाणी आहे असे आपण Xहणतो; Xहणून ती व4तू गुणां1या पलJकडे आहे .
या अथाDनेसs
ु ा ती Oनगण
ुD च आहे . जशी आपTया दे हाची रचना, तशीच सवD सRृ टJची रचना आहे .
दे हामधले पंचकोश सRृ टJमये दे खील आहे त. फरक एवढाच कA, दे हामये ते मूतD आहे त तर
सRृ टJमये ते अमत
ू D 4व\पात आहे त. भगवंताला एकSयाला करमेना Xहणून तो एकाचा अनेक
झाला. >याचा हा गुण माणसाने घेतला. आपण हौसेसाठa आपला :याप वाढवतो. पण फरक हा
कA, भगवंताने :याप वाढवला तरJ >यामये तो साqM>वाने रा6हला, आ<ण आपण माl :यापामये
सापडलो. भगवंत सुखदःु खा1या पलJकडे रा6हला, आ<ण आपण माl दःु खामये रा6हलो. :यापा1या
Xहणजे पoरि4थती1या बाहे र जो राहJल >याला दःु ख होणार नाहJ. खरे पा6हले तर :यापातून
वेगळे पणाने राह7यासाठaच सवD धडपड आहे . :याप दःु खदायक न :हावा असे वाटत असेल तर
आपण साqM>वाने राहायला 5शकले पा6हजे.
आपण जगामये :याप वाढवतो, तो आनंदासाठa वाढवतो. पण भगवंता1या :यOतoरiत असणारा
आनंद हा कारणावर अवलंबन
ू असTयाने ती कारणे नाहJशी झालJ कA तो आनंद मावळतो.
यासाठa तो आनंद अशाfवत होय. Xहणून खरा आनंद कोठे 5मळतो ते पाहावे.
जगणे Xहणजे शरJरात चैत,य असणे होय. चैत,य हे केवळ सि1चदानंदा>मक आहे . Xहणून,
जोपय^त आपण िजवंत आहोत तोपय^त 4वाभावक आनंद असलाच पा6हजे. हा आनंद आपण
भोगावा. ()मानंद आ<ण सष
ु rु ती यांमये फरक आहे . ()मानंद हा आहे पणाने आहे, तर सुषrु तीचा
आनंद हा नाहJपणाने आहे. आपTयाला झोप लागलJ कA काय 'जाते' आ<ण जागे झालो कA काय
'येत'े हे Oन>याचे असूनसs
ु ा आपTयाला कळत नाहJ. भगवंता1या इ1छे ने सवD होते आ<ण तोच
सवD करतो अशी भावना ठे वणे यासारखे समाधान नाहJ. कृतीमये आनंद आहे , फळात Qकंवा
फळा1या आशेत तो नाहJ. नाम4मरण\पी कृती केलJ असता शाfवत आनंदाचा सहज लाभ
होईल.

८९. भगवंताbया

मरणात कत)$य केले कk जीवनात आनंद उ@पQन होतो.
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jया घरात शांत । @या घरात भगवंताची व ती ॥
गह
ु रा नाहJ खास ॥
ृ 4था'मासारखा आ'म । दस
नीOतधमाDचे रMण । यासाठaच ववाहाचे कारण ॥
Zया घरात राहते शांOत । >या घरात भगवं ताची व4ती ॥
कृतीवर मनRु याची परJMा । जैसी वासावर पदाथाDची परJMा ॥
कोणाचा न करावा घात । ऐसे वागावे जगात ।
आपण आपले क\न `यावे 6हत । >यालाच Xहणतात संभावत ॥
न कधी :हावे आपण Oनराश । :यवहार हात दे ईल खास ॥
:यवहारातील करावा 2य>न । 2पंचात न पडू Bयावे ,यून ॥
रोगाची भीOत । न ठे वावी Vच>ती ।
रोगाला उपचार करावे जरJ बहुत । तरJ कRटJ न होऊ Bयावे Vच>त ॥
आrत इRट सखे सZजन । यांचे राखावे समाधान । पoर न :हावे >यांचे अधीन ॥
सवा^शी राहावे 2ेमाने । Vच>त दिु fचत न :हावे कशाने ॥
आपलेपणा ठे वला जेथे । 2ेम लागत असे तेथे ॥
Zया घरात 4वाथाDचे मान बळावले । तेथे समाधानाचे मान कमी झाले ॥
मन राखता आले । तरच 2>येकाला सुख लागले ॥
सुखाने नांदावे नवराबायकनी । राम आणावा यानी ॥
दोघांनी रहावे 2ेमाने । सदा वागावे आनंदाने ॥
एकमेकांनी दस
ु यास दःु ख होईल असे न करावे । काळजी वाटे ल असे न वागावे ॥
घरांतील माणूस मागाDने चुकले । >यास 2ायिfच>त हवे खरे ।
पण ते नसावे ज,माचे । तेवढयापुरते असावे साचे ॥
एखाBयाचे हातून क\ नये असे कमD झाले ।
तरJ >याला सुधार7या1या मागाDने सवा^नी वागावे ॥
आचरण शs
ु असावे । एकप>नीªत सांभाळावे ।
2ाण गेला तरJ परBवार क\ नये ॥
कोणतेहJ :यसन क\ नये । नीच संगत ध\ नये ॥
भलते काम क\ नये । गहृ Oछw कोणा सांगू नये ।
आपला बोज आपण घालवू नये । वfवासघात कोणाचा क\ नये ॥
परदःु खे हसू नये । दे हदःु खे lासू नये । केला उपकार बोलूं नये ॥
मुलाबाळांस सांभाळून राहावे । 2पंचात कधी उदास न :हावे ॥
2ेमाने वागावे सवा^शी । सुख राहे Oनः4वाथाDपाशी ॥
आईवडलांची आEा पाळावी । चांगTयांची संगत धरावी ॥
अzयासांत लM ठे वून राहावे । भगवंताचे नाम4मरण करावे ॥
नामापरते न माना दज
ु े साधन । जैसे पOतªतेस 2माण ॥
नामापरते न मानावे स>य । Zयाने राम होईल अंQकत ॥
हे च साधस
ु ंतांचे बोल । कोणीहJ न मानावे फोल ॥

९०. कोणतेहG काम करGत असता राखावी मनाची शांत ॥
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वतःला सुधारा कk @या मानाने जग सुधारे लच.
'आपणच काय ते सवD करणारे ' अशी भावना आपण ठे वतो, आ<ण पढ
ु े दःु ख वाSयाला आले Xहणजे
वाईट वाटून घेतो. Zयाचे फळ आपTया हाती नसते ते कमD 'मी' केले असे Xहण7यात काय
प\
ु षाथD आहे ? 'मी भगवंताचे कृ>य भगवंताला अपDण करतो' असे Xहणतो, याचासुsा अ5भमान
आपTयाला होतो. जगात साि>वक व>ृ तीने वागणारे पRु कळ असतात, पण 'मी करतो' हा अ5भमान
>यांचाहJ सट
ु त नाहJ. खरोखर, नस
ु >या कमाDने परमाथD साधत नाहJ; 'कताD मी नाहJ' हे समजले
Xहणजे सवD साधते. नसलेले कतpपण आपTयाकडे ओढून घेऊन माणूस सुखी Qकंवा दःु खी होतो.
Zया1याकडे कतpपण आहे >याला ते दे ऊन आपण सुखदःु खातीत राहावे.
खोलJतTया खोलJत जो सुख मानून घेतो तो कैदJ खरा सुखात असेल असे आपTयाला वाटते.
दे हा1या पलJकडे काहJ नाहJ असे मानू लागलो आ<ण वषयातच सुख पाहू लागलो, तर ते >या
कैBया2माणेच नाहJ का ? पण >या1यापलJकडे काहJ आहे हे >याला समजले नाहJ तोपय^तच हे
सुख वाटे ल. एकदा का बाहे रची हवा कैBयाला लागलJ Xहणजे तो नाहJ Xहणणार कैदJपणाच
चांगला Xहणून ! >याच2माणे एकदा भगवंता1या आनंदाची हवा कैBयाला लागलJ Xहणजे माणूस
नाहJ वषयात राहणार. Vच>त आपTयाला OनवDषय करता येणार नाहJ, पण ते भगवंताकडे लावता
येणार नाहJ असे नाहJ. बज
ु ार घोडयाला जसे चच
ु का\न घेतात, तसे मनाला करावे. व>ृ ती िजथे
पालटायला लागते Oतथे सावध राहावे. भगवंताचे 4मरण चुकले कA काहJ तरJ अवघड वाटायला
हवे. आज नको वाटणारे नाम4मरण बळजबरJने करावे, Xहणजे हवेसे वाटणारे वषय जातात.
2ापंVचक अडचणीतून जर आपण मागD काढतो तर मग परमाथाDतTया अडचणींना का zयावे ?
जर आज आपTयाला ववेकाने सख
ु ी राहता आले नाहJ तर आपTयाला सख
ु कधीच 5मळणार
नाहJ. नुसते Vगoरकंदरात जाऊन कुठे परमाथD साधत असतो का ? तसे असते तर तो माकडांनाहJ
साधला असता ! खाल1या 2ा7यांना आपले वकार आवर7याचा वचार नसतो. पण मनुRयाला
चांगलेवाईट कळते, >याला सारासार वचार कर7याची शiती आहे , हJ >या1यावर भगवंताची कृपाच
आहे . जग सुधार7या1या नादJ आपण लागू नये; >या कामासाठa लोक ज,माला यावे लागतात.
अगदJ आपला मुलगा जरJ झाला तरJ >याला योkय ते सांगून पाहावे, पण 'मी >याला सुधारJनच'
हा म नसावा. 4वतःला सुधारा कA >या मानाने जग सुधारे लच.

९१. कत)$य qहणून वकkल जसा भांडतो, @या माणे कत)$य qहणून
ामाणकपणे आपण

पंच करावा. @यामgये भगवंताला Uवस0 नये.
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संगतीचे जीवनात अतशय मह@@व आहे.
आयRु यात संगतीला फार मह>>व असते. संगतीचा पoरणाम वनासायास आ<ण बराचसा नकळत
होत असतो. संतसंगती लाभणे हJ अ>यंत भाkयाची गोRट आहे . ती पव
D ु7याईमुळेच लाभते.
ू प
Zया1याशी आपण संगत करावी, >याचे गुणधमD आपTयाला येऊन Vचकटतात हे आपण पाहतो.
समजा, काहJ लोकांनी इथे यायचे ठरवले. एकाने वचार केला कA आपण पायीच जाऊ, दस
ु रा
बैलगाडीने Oनघाला, Oतसयाने आगगाडीने 2वास केला, तर चौथा मोटारने आला. सवDजण जर
एकाच 6ठकाणाहून Oनघाले तर साहिजकच मोटारJने येणारा सवाDत लवकर पोहोचेल; Xहणजे
Zया1याशी संगत केलJ >या वाहनाचे गुणधमD >याला वनासायास लाभले. संगतीची दस
ु रJ गंमत
अशी कA, Zया1या संगतीत आपण जातो >या1यापढ
ु े आपले कत>D ृ व लोप पावते. इथून पRु कळ
मल
ु े 5शMण घेऊन पढ
ु े कुणी वकAल झाले, तर कुणी डॉiटर झाले. परत इथे आTयावर >यांनी
इथTया मुलJंशी लkने केलJ. >या मुलJ फारशा 5शकलेTया नसतील; परं तु वQकलाशी लkन केलेलJ
वQकलJणबाई झालJ, डॉiटरशी लkन केलेलJ डॉiटरJण झालJ. असे जर दे हा1या संगतीने सामा,य
माणसाचेहJ गुणधमD आपTयात येतात, तर स>संगतीचा पoरणाम Qकती होत असला पा6हजे !
आपण OतकAट काढून गाडीत बसतो. आपTया शेजारJ कोण येऊन बसेल ते आपTया हाती नसते.
तो वडी ओढणारा असला आ<ण आपTयाला धूर सहन होत नसला तरJ नाइलाजाने Oतथेच बसावे
लागते. :यसनी Qकंवा वषयी माणसाची संगत हJ अशी तापदायक, घातक असते. उलट स>प\
ु षाची
संगत हJ उ>तम, लाभदायी ठरते. स>संगतीपासून सBवासना आ<ण सBवचार 2ाrत होतात.
एखादा साधू बैरागी असेल. तो 4वतः उपाशी असेल तर >या1याकडे येणारJ मंडळीहJ उपाशी
राहतील. समथा^कडे कुणी गेला तर ते Xहणतील, 'मी 5भMेची झोळी घेतो, तूहJ घे; दोघेहJ 5भMा
मागून आणू , आ<ण जे 5मळे ल ते 5शजवन
ू खाऊ.' पण संत गह
ृ 4था'मी असेल तर आपTयाकडे
येणाराला तो वाटे ल ते खायला घालJल. अ,नानुसार वासना बनते, Xहणून संताघरचे अ,न मागन
ू
घेऊन खावे. संताची दे हाने संगती लाभणे सल
ु भ नाहJ. तो राहात असेल Oतथून आपण लांब
राहात अस;ू आ<ण जवळ राहात असलो तरJ 2पंच-कामधंBयामळ
ु े चोवीस तासांत >या1या
साि,नयात Qकतीसे राहता येणार ? मग दे हसंगतीचा लाभ Qकतीसा 5मळे ल ? ते:हा नामाची
संगत हJच सवा^ना सदासवDकाळ लाभ7यासारखी उ>तम स>संगत होय.

९२. परमाथ) साधnयास स@संगती फारच उपयोगी पडते.
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स@संगतीचे दोन

कार

स>संगती अती अपव
ू D काम करणारJ आहे . संतांची संगत दोन 2कारे होऊ शकते. एक, संतां1या
दे हाची; दस
ै A प6हलJ, Xहणजे संता1या
ु रJ, संतांनी सांVगतलेले साधन करJत राह7याची. )यांपक
दे हाची संगती लाभणे फार कठaण आ<ण द5ु मDळ. कारण संत जरJ खरा असला तरJ >याला
ओळखणे कठaण असते, आ<ण पRु कळदा >या1या बा)य वागणूकAव\न मनात वकTप ये7याचा
संभव असतो; आ<ण एखाBया भदश
ू ीच गाठ पडलJ तर >या1या संगतीपासन
ू नक
ु सान हे ठरलेलेच.
Xहणून प6हला, Xहणजे संता1या दे हा1या संगतीचा मागD, हा पRु कळदा धोiयाचा ठर7याचा संभव
असतो. दस
ु या मागाDने जा7यात, Xहणजे >याने सांVगतलेले साधन कर7यात, Pबलकूल धोका
नसतो; कारण खरा संत काय Qकं वा भद ू साधू काय, कोणीहJ झाला तरJ तो दस
ु याला सांगताना
खरे आ<ण बरोबर असेल तेच सांगेल. तो भद ू असला तरJ, आपला भदप
ू णा लपव7याकoरता, जे
बरोबर असेल तेच सांगणे >याला ज\र असते. साधकाने श
ु द भावनेने ते साधन केले कA
स>संगतीचा फायदा 5मळून >याचे काम होते. खया संता1या दे हा1या संगतीचा लाभ जर दै ववशात ्
2ाrत झाला तर माl काम बेमालूम होते. >या वाहनाचा वेग हा आपला वेग होतो; फiत >या
वाहनात Oनfचल बसून राहणे एवढे च आपले काम असते. तसे आपण खया संताजवळ नस
ु ते
पडून राहावे. संता1या संगतीत आपलJ कृती अशी काहJच नसते, नुसते अि4त>व असते. >यामळ
ु े
अहं काराला वाव न राहून वासनेचा Mय :हायला फार मदत होते. तुकाराम महाराजांनी दे वाजवळ
धनसंपदा माVगतलJ नाहJ, मुiतीदे खील नको असे Xहटले, फiत संतसंगती दे असे Xहटले.
संतसंगाने नाम घे7याची बs
ु ी येत.े बs
ु ीची ि4थरता ठे वणे हे फiत नामानेच साधेल. नाम ज\र
तेवढे ठे वते आ<ण बाकAचे नRट क\न टाकते. आपण अन,यभावाने नाम `यावे. नाम घेता घेता
बs
ु ीला ि4थरता येत;े आ<ण मग मनात वकTप न येता संतां1या दे हा1या संगतीचा खरा फायदा
घेता येतो. स>संगतीत कRटा5शवाय ईfवर2ाrती होते. संतसंगतीत साधने आपोआप होत असतात.
>यां1या पज
ू नाबरोबर पज
ू न, भजनाबरोबर भजन, 'वणाबरोबर 'वण, 4मरणाबरोबर 4मरण
आपोआप होते. स>संगतीत 4वतःची व4मत
ृ ी होते आ<ण नाम4मरण घडते. Xहणून 2य>नाने
संतसंगती करावी. Oतथे 2ारध आणू नये. स>संगतीत राहून नाम घेतले तर दे हबs
ु ी1या कडीतून
बाहे र पडता येत.े

९३. संतांना जे आवडते ते आप]याला आवडणे qहणजे @यांचा समागम करणे होय.
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संतांना कसे ओळखावे ?
धा,यामये काहJ असे खडे असतात कA धा,यापासून ते वेगळे Oनवडता येत नाहJत. तांदळात
पांढरे खडे असतात, ते Oनवडू गेले तरJ Oनवडले जात नाहJत. >या2माणे साधू लोक हे आपTयात
असतात, >यांना पाहू गेले तर ते आपTयासारखेच संसारात वावरत असलेले 6दसतात; पण
>या2माणे आपण पाहू गेलो तर साधू ओळखता येईलच असे नाहJ. साधच
ू े एकच लMण सांगता
येईल, ते हे कA, जो सवD 6ठकाणी दे वाला पाहू शकतो तो साधू. पण एवढयाव\न आपTयाला तो
ओळखता येईल का ? नाहJ; तर जे:हा आपण साधू :हावे, ते:हाच आपTयाला साधूला ओळखता
येईल.
जगात आपण कुणाचीच Oनंदा क\ नये. आपण जे:हा दस
ु याचे दोष पाहतो, Xहणजेच ते जे:हा
>या1याजवळ आहे त असे 6दसतात, >या वेळेस तेच दोष आपTयाजवळ सe
ू म \पाने असतात
असे समजावे; आ<ण आपण लगेच दे वाला शरण जाऊन, 'हे माझे दग
ु ण
ुD काढून टाक', Xहणून
>याची क\णा भाकावी. आपण जे:हा 'जगात ,याय उरला नाहJ' असे Xहणतो, >या वेळेस
आपTयाजवळ तो दोष आहे असे समजावे. Xहणून आपण कुणाचे दोष पाहू नयेत. आपण
आपTया 4वतःला आधी सध
ु ारावे. Vच>तशुsी केTया5शवाय आपTया मनात सवD 6ठकाणी
भगवBभाव उ>प,न होणार नाहJ. Xहणून जे:हा जे:हा आपTयाला दस
ु याचे दोष 6दसतात, ते:हा
आपलेच Vच>त अशुs आहे असे समजून आपण परमा>Xयाची क\णा भाकून >याला शरण जावे,
आ<ण 'माझे Vच>त शुs कर' अशी >याला वनंती करावी. असे केले Xहणजे आपले Vच>त शुs
होत जाते, आ<ण मग भगवंताची 2ाrती :हायला वेळ लागत नाहJ.
जे 5म'ण आहे ते पचायला कठaण असते; उदा भाजणी. 5म'ण नसलेले एकच शुs अ,न
पचायला सोपे असते. हे जसे खरे , >याच2माणे आपले अंतःकरण अगदJ शs
ु असावे, Xहणजे ते
सवा^मये लवकर 5मसळते. पण आपTया अंतःकरणामये 4वाथाDचे 5म'ण असTयामळ
ु े ते
सवा^मये समरस होऊ शकत नाहJ. शुs अंतःकरणा1या माणसाचे चालणे हळू, आ<ण बोलणे मद
ृ ू
असते. तो सवा^ना 2य होतो. जगातले आपले समाधान Qकंवा असमाधान, Zया व>ृ तीने आपण
जगाकडे पाहतो >यावर अवलंबन
ू असते. 'माcयाकoरता मी नसून, मी लोकांकoरता आहे.
माcयाकoरता जग नसन
ू मी जगाकoरता आहे ,' हJ व>ृ ती आपण ठे वावी.

९४. सव) चराचर भगवT0प जो पाहतो तो साधू.
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संत कसे असतात ?
आपले शहाणपण बाजल
ू ा ठे वन
ू जो संताला शरण जातो तोच खरा साधक. Zयाला सवD सRृ टJ
राम\प 6दसते, आ<ण 5शRयालाहJ जो राम\प पाहतो, तोच खरा गु\. सदगु\ कधीहJ 5मंधप
े णाने
वागत नाहJ, आ<ण >याला भीतीचा लवलेशहJ नसतो. आपला 5शRय कोण>या आयाि>मक
भू5मकेवर आहे हे संतांना कळते. दे हबs
ु ीचे लोक वषयाचे दास असतात, पण संत माl वषयावर
मालकA गाजवतात. संतांजवळ जे समाधान असते ते आपTयाला लाभले, Qकंवा >याची आवड
उ>प,न झालJ Xहणजे संताची 2चीती आलJ असे समजावे. औषध काय आहे हे न कळतासुsा
रोkयाने ते 'sेने घेतले तर >याला गुण येतो, Qकं वा एखाBयाला 4वयंपाक करता आला नाहJ तरJ
>याला अ,नाची चव समजते आ<ण तो पोटभर जेवू शकतो. >याच2माणे एखाBयाला Eानाचा
अनुभव येईल, पण शदाने >याला तो सांगता येईलच असे नाहJ.
मीठ खारट आहे याचे जसे आपTयाला दःु ख होत नाहJ, >याच2माणे जगामधTया लढाया,
हाणामाया, सZजनांचा छळ, संकटे , यांचे संतांना वाईट वाटत नाहJ. 'वाईट वाटत नाहJ' याचा अथD
ते >यांना आवडते असा माl मळ
ु ीच न:हे. पण मीठ जसे खारटच असणार, तशा जगात या
घडामोडी होणारच, जगाची रहाटJच अशी आहे , हे समजून तो दःु ख करणार नाहJ. Qकंबहुना, मीठ
फार झाले तर खारटपणा जसा सहन होत नाहJ, तसे >यालाहJ होईल. इतकेच न:हे , तर >याचा
2य>नहJ जगातले वाईट कमी कर7याकडेच असतो.
व6हरJतTया बेडकांना जशी समुwाची कTपना येत नाहJ तशी आपTयाला संतांची कTपना येत
नाहJ. संत हे प6हTयाने आपTयासारखेच होते, परं तु अनुसंधाना1या मागाDने ते वर गेले. आपTयाला
संत 'शोध7याची' मुळीच ज\रJ नाहJ. आपलJ इ1छा बलव>तर असेल तर संतच आपला शोध
करJत आपTयाकडे चालत येतील. आपलJ भावना कशी आहे इकडे संतांचे लM असते. संत हा
गुrत पो5लसासारखा आहे ; तो आपTयामये आपTयासारखा राहतो, पण आपTयाला ओळखता
येत नाहJ. संताला 4वतः1या शरJरात काय चालले आहे ते सवD 6दसते; Xहणून तो रोगाची काळजी
करJत नाहJ. संताला कमD मागेपढ
ु े करता येते पण ते टाळता येत नाहJ; ते कुणाला तरJ भोगलेच
पा6हजे. संत जे साधन सांगतात ते आपTया शiती2माणेच असते. संत जो बोध सांगतात, >याचे
आपण थोडेतरJ पालन क\ या.

९५. संत हा जसे बोलतो तसे वागतो. आपण बोलतो चांगले आण वागतो मा8 @याbया उलट.
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संतांbया संगतीचा पmरणाम.
जडीबट
ु JवाTयाजवळ एक गोळी असते. Zया1या अंगात वष 5भनले आहे अशा माणसा1या
जखमेवर ती गोळी नुसती ठे वतात. ती सवD वष शोषन
D त्
ू घेते. नंतर Oतला धत
ु लJ कA ती पव
ू व
होते. >याच2माणे स>प\
ु षा1या संगतीत आपले पाप शोषन
ू घेतले जाते, आ<ण पन
ु ः तो स>प\
ु ष
4वतः शुsच राहतो. स>संगती 5मळे ल, पण ती 6टकणे फार कठaण काम आहे . साधारणपणे Zया
वषयाची आपTयाला आवड असते तसलJच संगत आपण बघतो. मीच वाईट Xहणून मी वाईट
लोकांची संगत धरतो. वषयात दोष नाहJ; Xहणजेच, नुसते वषय बाधक होत नाहJत, वषयी
लोकांची संगत माl फार बाधक असते. संगतीने आपTयावर बरावाईट पoरणाम होतो. वषय
मागूनहJ जो ते दे त नाहJ, >यांपासून पराव>ृ त करतो, तो संत. वषयतrृ तीसाठa जावे आ<ण
OनवDषय होऊन यावे, हा संतसंगतीचा पoरणाम. Zयाची संगत केलJ असताना भगव>2ेम 2कट
होते तो संत जाणावा. अशांची संगती के:हा होईल हJ तळमळ असावी. वषयाची गोडी फार; पण
तो सट
ु ावा असे वाटू लागले Xहणजे भजनपज
ू न करणायांची संगत धरावी. वाईट वचार मनात
आले कA नामाची जोड ठे वावी. आपला सवाDठायी भगवBभाव वाढू लागला Xहणजे संतांची 2चीती
येते. भगवंता1या लJला पाहणायांनाच खरा आनंद 5मळतो. Xहणून संत नेहमी भगवंतावषयीच
सांगत असतात. ते जे गातील तो संगीतातला रागच समजावा. तुकारामबव
ु ा नुसते 'वठल
वठल' Xहणत, पण >याची

गोडी

आपTया

गा7यामये दे खील नाहJ. खरोखर संताना

आपTयावषयी इतकA कळकळ असते, आपTयाला ती कळतहJ नाहJ. संत आपTया 6हताचे
सांगतात, पण आपले मन वषयात वावरत असTयाने >यांचे बोलणे आपTया मनात पण
D णे
ू प
ठसत नाहJ. औषध कडू असले तरJ रोग झाTयावर आपण ते घेतोच ना ? मग 2पंचातTया
:याधींनी l4त होऊनहJ आपण संतां1या 6हतकारक बोल7याकडे का दल
D करावे ? Zयाला
ु M
भगवंताचे अVधRठान आहे >याचे कडक बोलणेसुsा कुणाला लागणार नाहJ. अ>यंत OनभDयता हा
संतांचा प6हला गण
ु आहे, कारण 'सवD 6ठकाणी मीच आहे ' हJ भावना झाTयावर भयाचे कारणच
उरत नाहJ. आईपण जसे सगळीकडे सारखे, >याच2माणे सवD संत एकच भाषा बोलतात. संतांनी
5मळवलेले पद 5मळव7याचे साधन आपणहJ करतो; पण >यांचे करणे Oनःसंशय असते, तर उलट
आपण नेहमी शंकाच :यiत करJत असतो. डोळयांत खप
ु णारा खडा काढ7यासाठa >यात लोणी
घालतात; >याने न खप
ु ता खडा बाहे र पडतो आ<ण डोळा थंड होतो. >याच2माणे संतांची वाणी
गोड, मऊ, 6हतकारक असते; तसे आपण बोलावे.

९६. आपलG भLू मका थोडी तयार अस]यास स@संगतीचा पmरणाम होnयास वेळ लागत नाहG.
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संत हे चालते-बोलते दे वच आहेत.
:यवहारात Zयाला चांगले वागता येत नाहJ, >याला नाहJ परमाथD करता येणार. :यवहारात
झालेTया गोRटJंचा मनावर पoरणाम होऊ दे णार नाहJ असा Oनfचय करावा, आ<ण सBगु\ आEा
2माण मानून तो तडीस ,यावा. साधनावर जोर Bयावा. 4वतः कोण याची ओळख क\न `यावी.
भगवंतापरते कोणी नाहJ हे कळले Xहणजे मी कोण हे कळते. Oनगण
ुD जरJ समजले तरJ सगण
ु
नाहJ सोडू. माcया मख
ु ी राम आला यापरते दस
ु रे भाkय ते कोणते ? dदयात 4फूत येऊनच
आपण बोलतो; मग आम1या मुखात राम आला तर तो dदयात नाहJ असे कसे Xहणावे ?
तुXहJ मला उपOनषदांतले सांगा Xहटले तर कसे सांगू ? Zयाने जे केले तेच तो सांगणार. एक
गु\ आEापालन या5शवाय दस
ु रे काहJच मी केले नाहJ, तर मी दस
ु रे काय सांगणार ? संताचा
समागम केला Xहणजे आपण मागाDला लागतो. आपण साधूला :यवहारात आणतो, आ<ण नंतर
तो आपTयाशी :यवहाराने वागला Xहणजे >या1याजवळ समता नाहJ Xहणन
ू उलट ओरड करतो
! संत हे दे हाचे रोग बरे करJत नसून, >या रोगांची 5भती नाहJशी करतात. संत हे चालते-बोलते
दे वच आहे त. संतां1या दे हा1या हालचालJंना मह>>व नाहJ. भगवंताचे नाम 5सs क\न दे णे हाच
संतांचा जगावर सवा^त मोठा उपकार होय. हजारो लोक भगवंता1या नामाला लावणे हे च खरे
संतांचे कायD होय. संतांचा कोणताहJ मागD हा वेदां1या आ<ण शा4lां1या उलट असणे शiयच
नाहJ. संत सूयाDसारखे जगावर 4वाभावक उपकार करतात. सय
ू ाDचे तेज कमी होते आहे असे
शा4lE Xहणतात, पण संतांचे तेज माl वाढतेच आहे .
'ीमंत आईबापां1या पोटJ ज,माला आलेला मल
ु गा भीक मागताना पाहून आपTयाला >याची
कAंव येत,े >या2माणे मनRु यज,माला येऊन आपण दःु ख करतो हे पाहून संतांना वाईट वाटते.
एकूण योनी इतiया आहे त कA, >यांमये मनRु यज,म येणे कठaण आहे . मनRु यज,म येऊन
भगवंताची 2ाrती झालJ नाहJ तर जीवाचे फार नक
ु सान आहे . Xहणून अ>यंत VचकाटJने संतांचा
समागम करावा, >यांची कृपा 2ाrत क\न `यावी. संतांनी जो मागD आखला >यावर डोळे 5मटून
जावे; पड7याची, अडखळ7याची 5भतीच नाहJ. आपण 2पंचात इतके खोल जातो कA संतांची हाक
ऐकूच येत नाहJ. ती ऐकू येईल इतiया तरJ अंतरावर असावे. संतवचनावर वfवास ठे वू या,
Xहणजे भगव>2ेम लागेलच. ते लागTयावर वषय2ेम कमी होईल. Xहणून संतांची संगत करणे
एवढे जरJ केले तरJ कTयाणच होईल.

९७. संत-संगती आण नाम मरण यानेच भगव@ ेम येईल.
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आपण आपला खरा

वाथ) साधतच नाहG.

पRु कळ वाचले, ऐकले, पण कृतीत जर उतरले नाहJ तर >याचा काय उपयोग ? कृती5शवाय
समाधान नाहJ. 'वण कोणी केले ? तर Zयांनी >या2माणे कृती केलJ >यांनी. संतां1या सांग7याचा
आपण वचारच केला नाहJ, >याचे मननच जर केले नाहJ, तर पRु कळ सांVगतले तरJ >याचा काय
उपयोग ? दे ह हा अOन>य आहे , असे सवD संतांनी एकमुखाने सांVगतले आहे . तरJसुsा आXहांला
दे हाचे 2ेम सट
ु त नाहJ, याला काय करावे ? संतांवर वfवास नसेल तर 4वतःचा अनुभव पाहावा.
दे हापासून सवD सुख आहे असे आपण वचाराने ठरवले, पण खरोखर अनुभव काय येतो हे पाहावे.
आपण पाहतो ना, कA लहानापासून मोठयापय^त आ<ण रावापासून रं कापय^त, मनुRयाची सारखी
धडपड चालू असते, आ<ण ती Xहणजे समाधानासाठa. लहानाचे मोठे झालो, वBया झालJ, नोकरJ
5मळालJ, पैसा-अडका 5मळतो आहे, बायको केलJ, मल
ु ेबाळे झालJ; Zया Zया गोRटJत समाधान
5मळे ल असे वाटले, >या >या कoरता 2य>न केला. परं तु मग तरJ समाधानाचा लाभ झाला का ?
दे हा1या 2ेमा5शवाय 2ापंVचक गोRटJ चालणार नाहJत हे खरे ; पण Xहणून दे हा1या सुखाकoरताच
ज,मभर आटापटा करायचा हे योkय न:हे . आपण आपला खरा 4वाथD साधतच नाहJ. या दे हाचे
कौतक
ु करJत असताना दस
ु याची घरभरणी चाललJ आहे . >याचा फायदा आपTयाला काहJच होत
नाहJ. दे ह गेला कA सगळे गेले !
कृती5शवाय जे बोलतात >यांचा नाश होतो. बोलावे असे वाटते तोपय^त बोलणे थांबवणे ज\र
आहे . 4वतंlता आ<ण 4वैरवतDन बाहे \न सारखीच 6दसतात; पण >यां1यामये फार फरक आहे.
4वतंlता हJ पवl आहे , तर 4वैरवतDन हे घाणेरडे आहे . लोकां1या 4वतंlतेवषयी1या कTपना
काहJतरJच असतात. खरे Xहणजे, माणसाला 4वतंlता फiत 4वतःची उ,नती, Xहणजे आ>मो,नती
कर7यापरु तेच आहे . इतर बाबतीत, Xहणजे दे हा1या वगैरे बाबतीत, >याला बंधनेच असतात, आ<ण
ती आवfयकच आहे त. दे हासंबध
ं ीचे बाप, मुलगा, नवरा, बायको, वगैरे Xहणून 2>येकाचे कतD:य
राहणारच, पण मनुRय>वाचे कतD:य असेल तर भगवंताचे होणे हे आहे . ऑQफसला जाणायांनी
आपले कतD:य नीट बजावावे; घरातTया मंडळींनी आपले काम मन लावन
ू करावे; आ<ण हे सवD
क\न रा6हलेला वेळ भगवंता1या नामात घालवावा. आपण एखादा :यापार केला तर >यामये
Oन:वळ उ>प,न हाच आपला खरा नफा असतो, >याच2माणे 2पंचातला नफा Xहणजे भगवंताकडे
आपले लM Qकती लागले हा होय.

९८. जेथे कत)$याची जागत
ृ ी आण भगवंताची
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शंका न ठे वता नाम sयावे.
नाम4मरण करायला सांVगतले कA सबबी सांगतात. पण खरोखर, नाम4मरण कर7या1या आड
काहJच येत नाहJ. काम करJत असताना सुsा उगाचच इतर वचार मनात येतातच ना ? मग
तसेच नाम4मरण करायला कोणती अडचण आहे ? उगाच दस
ु रे वचार कर7यापेMा भगवंताचे
नाम `यावे हे बरे नाहJ का ? वेळ सापडताच तो :यथD न घालवता नाम4मरण करावे; 'sा ठे वन
ू
करावे. दोन 2वासी पायी जात होते. >यांना भक
ू लागलJ. जाताना एक आंबराई लागलJ. >यांनी
मालकाला वचारले, 'आंबे घेऊ का ?' मालक Xहणाला, 'पंधरा 5मOनटांत िजतके आंबे खाता येतील
Oततके खा.' दोघांपक
ै A एक होता, तो मालकाजवळ चौकशी क\ लागला; या शेताला पटटJ Qकती,
मालक कोण, वगैरे पRु कळ वचारपस
ू क\ लागला. दस
ु रा माl भराभर आंबे खाऊ लागला.
इतiयात पंधरा 5मOनटे झालJ. मालकाने सांVगतले, 'वेळ संपलJ, आता तुXहJ जा.' एकाचे पोट
भरले, दस
ु रा माl उपाशी रा6हला. या गोRटJव\न हे यानात `यायचे कA, नुसते 2fन
वचार7यापेMा, 'sा ठे वन
ू नाम घेऊ लागावे. नामाचा अथD आपTयाला जरJ कळला नाहJ, तरJ तो
भगवंताला कळतो. Xहणून नामाचे मह>>व कळो वा न कळो, नाम घेत राहावे. «ुवाने काय केले
? नारदवचनावर वfवास ठे वन
ू नाम4मरण 2ेमाने क\ लागला. तो इतर वचारां1या, शंका
कुशंकां1या नादJ लागलाच नाहJ. 'एक त>>व नाम' हे च >याने धरले, Xहणून >याला नारायण
2स,न झाला. संत Oनः4वाथ असतात. ते तळमळीने सांगतात. >यावर आपण 'sा ठे वावी
आ<ण नाम `यायला सु\वात करावी आ<ण अखंड नामातच राहावे.
नाम Qकती 6दवस घेत राहावे ? नाम सोडावेसे वाटत नाहJ तोपय^त ते `यावे. नामात रं गन
ू
जाईपय^त नाम `यावे. नाम4मरणात रं गला कA नाम सट
ु णारच नाहJ. भगवंताचे नाम हे च 'ेRठ
आहे . >या नामात रं गेल तोच खरा. चoरl वसरले तरJ चालेल पण नाम वस\ नये, कारण
नामात सवD चoरl साठवलेले आहे . Eान, उपासना, कमD वगैरे मागD आहेत, पण सवा^त नाम4मरण
हे सोपे साधन आहे . एक मोठा QकTला होता. तो अभेBय होता. मुंगीलाहJ आत 2वेश होणे
अशiय असा तट होता. पण >याला एक मोठा दरवाजा होता. >याला एक मोठे कुलप
ू होते.
एकाला >याची QकTलJ 5मळालJ; मग 2वेश सल
ु भ झाला. तसे नाम हJ QकTलJ आहे . परमाथD
QकतीहJ कठaण असला तरJ नामाने तो सस
ु ाय असतो. नामावर 2ेम आ<ण 'sा बसत नाहJ
अशी तार करतात. संतवचनावर वfवास ठे वन
ू अखंड नाम `यावे, >यानेच समाधान होईल.

९९. आपण रोज उठ]यावर भगवंताचे

मरण करnयाचा नयम ठे वावा.

नान वगैरे गोcटG झा]या तर करा$याच, पण @या वाचून अडून बसू नये.
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संत हे भगवंताची आठवण दे nयाचे काय) करGत असतात.
Zयाला स>याचे Eान झाले तो सवDEच बनला; आ<ण जे या स>याला ध\न राहतात ते संत होत.
संत आपTयाला मागD दाखवायला तयार असतात, परं तु आपला अ5भमान आड येतो, आ<ण आपण
संतांना नावे ठे वतो. एकजण संतांना उेशून Xहणाला, "तुXहJ आमचे नुकसान करता; अपकार
करणायावरहJ उपकार करायला सांगून आXहांला मेषपाl करता." वा4तवक, आपTया संतांनी
कमा^चा ढJग पाडला आहे , पण >यां1या आ<ण आपTया कमा^मये फरक आहे . 'राम कताD' या
भावनेने >यांनी कमD केले; आपण 'मी' पणाने करतो, Xहणून कमD आपTयाला बंधनकारक बनते.
संतांची कामVगरJ कुणाला 6दसत नाहJ; आ<ण आमची फiत 6दस7यापरु तीच असते, >यामळ
ु े ती
परु J पडत नाहJ ! एखादा पRु कळ Eानी झाला, पण ते Eान जर व>ृ तीत उतरले नाहJ तर >याचा
काय उपयोग ? जगाचे खरे 4व\प समजून घे7यासाठa जो सख
ु दःु खा1या जाळयात सापडला नाहJ
>या1याकडे जावे. तो साqM>वाने राहून जगापासन
ू अ5लrतच राहतो. कमD क\नहJ तो अ5लrत
राहतो. आपण माl सुखदःु खात गुरफटून जातो. संताचे अंतःकरण शs
ु असTयामळ
ु े >याची
5श:यांची भाषासुsा न बोचणारJ, Qकं बहुना आशीवाDद \पच ठरते. स>प\
ु ष काहJ वBवान ् नसतात.
अती वBवान ् मनRु य कोणी स>प\
ु ष झालेला ऐQकवात नाहJ. कुणी आठ:या वषच घरातून Oनघन
ू
जातो, तर कुणी लkनातून पळून जातो, तर कुणाला 5लहायला वाचायलाहJ येत नाहJ, असे लोक
स>प\
ु ष झालेले आढळतात. संतांनी दे ह सोडTयावर सुsा लोकांना >यांचे अि4त>व भासते.
लहान मूल बाहे र खेळत असते, परं तु मयेच >याला आईची आठवण होऊन Oत1याकडे धावते.
याचा अथD असा कA, मुलाला आईचे सूeम 4मरण सतत असते. तसा भगवंताचा चटका, तशी
>या1या अि4त>वाची जाणीव, तशी >याची OनRठा, आपTयाजवळ पा6हजे. भगवंताची अशी तळमळ
लागलJ कA मनRु य वेडा बनतो. >या ि4थतीत >याला कुणी संत भेटला कA तो Oनवांत होतो. संत
हे खरोखर आईसारखे आहे त. ते आपTयाला भगवंताची आठवण दे 7याचे कायD करJत असतात.
सवD जगावर संतांचे उपकार आहे त. >यांनी परमा>Xयाला सगुणात आणले आ<ण तो आपTयाला
सस
ु े:य केला; परमा>Xयाला आपलासा क\न `यायला नाम4मरण हे सोपे साधन 6दले; एकनाथी
भागवत, EानेfवरJ, असे सोपे सB3ंथ OनमाDण केले; आ<ण यथाशiती अ,नदान करणे हे च
क5लयुगात उ>तम साधन आहे असे सांVगतले. या चार गोRटJ आचरणात आणायचा 2य>न
Zयाने केला, >याला काहJ कमी पडणार नाहJ; नेहमी समाधानच राहJल.

१००. जग संतांLशवाय असणे श'य नाहG;; आqहांला @यांना ओळखता येत नाहG.
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सव) वी राहावे रामास अप)ण ।
आता ऐका माझे वचन । मनाने :हावे रामापDण ॥
माझे नातेगोते एक राम । हा भाव ठे वून जावे रामास शरण ॥
अन,य :हावे भगवं ती । जो कृपेची साMात ् मूOतD ॥
रामा आता करणे नाहJ उरले जाण । तल
ु ा आलो मी अन,य शरण ॥
सुखदःु खाचा दाता । स>य नाहJ दज
ु ा आता ॥
जा<णवेने जैसे `यावे । तैसे मनाने सुखदःु ख भोगावे ॥
मी माझेपणाची जोपय^त धडपड जाण । तोपय^त नाहJ समाधान ॥
सवD4वी राहावे रामास अपDण । हाच उपाय सांगती साधज
ु न ॥
रामाला अपDण :हावे को7या रJती । >याचा मागD सZजन सांगती ॥
2य>नेवण राहो नये । फळाची आशा ठे वू नये ॥
भगवंताला वस\ नये । कतD:य या gRटJने कमD करावे ॥
2थम राखावे भगवंताचे अVधRठान । तेथे :हावा 2य>नाचा उगम ॥
अखंड राखावे अनस
ु ंधान । येणे कमD होईल सहज रामापDण ॥
विृ >त राखावी अ>यंत शांत । हे च संताचे मु;य लMण जाण ॥
जे जे घडेल काहJ । ते ते रामइ1छे ने पाहJ ॥
असा करावा संसार । पoर असावे खबरदार ॥
lाता राम जाणुनी Vच>ती । OनभDय करावी आपलJ विृ >त ॥
थोर भाkय उदया आले । रामराय घरJ आले ॥
आता रामाचे :हावे आपण । :यवहार 2पंच करावा जतन ॥
न दZ
ु याचा दोष पाहावा । >याचा आपणापाशीच ठे वा ॥
दे ह आहे परतंl । मन राखावे भगवंताशी 4वतंl ॥
मनाने जो बांधला । परतंl वाटे ल >याला ॥
शरण गेला रामचरणी । >याला नाहJ दज
ु ी हाOन ॥
अखंड करावे नाम4मरण । नीOतधमाDचे असावे आचरण ॥
बायकामुले, लहान थोर । यांनी न सोडावा रघव
ु ीर ॥
काळ फार कठaण आला । बुिदभेद >वoरत झाला ॥
आता सांभाळावे सवा^नी आपण । रामावण न जाऊ Bयावा Mण ॥
चालले तसेच चालावे । राम ठे वील तसे असावे ॥
माझा राम जोडला हे जाणले Zयाने । >याला न उरले करणे ॥
राम ठे वील Zया ि4थतीत । >यात समाधान मानावे ॥
रामास जे करणे असेल । ते तो करJल ॥
सदा सवDकाळ माcयाशी वास । हाच धरावा ह:यास ॥
>याला न जावे लागे कोठे । घरबसTया राम भेटे ॥
जो करJल रामपदांबुजVचंतन । तयास नाहJ यमाचे बंधन ॥
संताची सेवा केलJ । महBभाkय घरJ आले ॥
एका परमा>Xया5शवाय नाहJ कोणास शरण । तोच खरा ध,य ध,य ॥
संताचे मजने वागTयास । कTयाण होईल खास ॥

१०१. अखंड राखावे अनस
ं ान । येणे कम) होईल सहज रामाप)ण ॥
ु ध
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साधनांनी जे साधत नाहG ते संतसहवासाने साधते.
अवतारJ संत आ<ण इतर संत यां1यामये फरक असतो. अवतारJ संत हे Eानेfवर महाराजांसारखे
Qकं वा समथा^सारखे असतात. ते आपण होऊन येतात, आ<ण आपले काम झाले कA जातात; मग
ते राहात नाहJत. संतांनी जगातील राZये 5मळवलJ नाहJत. पण >यांनी 4वतःवर राZय केले.
चम>कार करणे हे संतलMण न:हे . चम>कार सहजग>या होतील तर होवोत, चम>कार दाखवावा
Xहणून संत चम>कार करJत नाहJत. संतांची Oनंदा Qकंवा अपमान क\ नये. >यांची परJMाहJ पाहू
नये. कोणाचेहJ वाईट Vचंतू नये. दस
ु याचे 6हत करावे, 6हतच Vचंतावे. उ>तम 6हत नामावाचून
अ,य कशातहJ नाहJ. Xहणून अखंड भगव,नाम जपणे हJ संतसंगतच आहे . सBवचार हJ एक
स>संगतच आहे . यान, 4मरण, मनन आ<ण सB3ंथवाचन यांमुळे संतांची गाठ पडून >यां1याशी
समागम होणे शiय होईल.
संतसमागमात राहून वषय मागणे हे समागमाचे रह4य नाहJ. एकुल>या एका मुलाने अफू1या
गोळीसाठa हv धरला, तर आई >याला ती गोळी दे ईल का ? जर Oतने ती 6दलJ, तर ती खरJ
आईच न:हे . >या2माणे, जो वषयाचे 2ेम दे ईल तो खरा संत न:हे . संताला वषयाचे 2ेम असत
नाहJ. इतकेच न:हे , तर >याचा माणूस वषयात रा6हला तर >या1या dदयाला पीळ पडतो. कुlा
हाड चघळीत असताना आपTयाच तडातले रiत पऊन, ते >या हाडातन
ू येते आहे असे समजतो
आ<ण शेवटJ >यातच मरतो. हे पाहून िजतके वाईट वाटे ल >या1या दसपट, न:हे अनेकपट, आपण
वषयमkन असलेले पाहून संतांना वाईट वाटते.
संतांनी खरे भगवंताला जाणले. िजEासू 5शRय भेटला तर संताला आपले 4वतःचे साथDक झाले
असे वाटते. साधनांनी जे साधत नाहJ ते संता1या सहवासात रा6हTयाने साधते. मनुRय िजतका
Oनः4वाथ OततकA >याची भाषा :यापक असते. तुम1याआम1या घरातले लोकसुsा आपले ऐकत
नाहJत, पण संतांची वाणी सवD जगावर पoरणाम करते, कारण ती सवD:यापक असते. ती अ>यंत
तळमळीची असते. याच अथाDने 'त
ु ी सनातन आहे. जगाचे कTयाण :हावे Xहणून ऋषी बोलले,
Xहणून >या वाणीने जगाचे कTयाण :हायचेच, आ<ण जगाचे कTयाण :हावे असे वाटते तोपय^त
ती वाणी राहायचीच. आहे >यात समाधान मानणे, कोणाचाहJ Bवेष म>सर न करणे, सवD भगवB\प
मानणे, Oनर5भमान राहणे, सदो6दत भगव,नाम4मरण करणे, आ<ण संत, सZजन, सBग\
ु
यां1यावषयी पZ
ू यभाव ठे वणे, या गोRटJ आचरणात आणणे, हाच परमाथD. यांत कोणती गोRट
अवघड Qकंवा खचाDची आहे ? आXहJ Oनfचयाने ती करJतच नाहJ Xहणून समाधान येत नाहJ.
या गोRटJं2माणे आचरण ठे वले तर समाधान येईलच.

१०२.

पंचात कसे वागावे हे संत LशकUवतात आण वागून दाखUवतात.
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सदव तू साgय क0न घेnयाचा उपाय स@संगती.
एखाBया दा\बाजा2माणे वषयी मनRु य वागत असतो. >याला सवD कळते, पण वळत नाहJ.
एकAकडे 4वतःला तो परमा>Xयाचा अंश Xहणवतो, आ<ण दस
ु रJकडे वषयां1या आहारJ जातो.
खरोखर, भiती5शवाय सवD काहJ वाया आहे . संताजवळ राहावे आ<ण भiतीचे साधन करावे.
आपTयाला काहJ करायचे उरले आहे असे जे वाटते, ते न वाटू लागले, Xहणजे साधनात 2गती
झालJ असे समजावे. भगवंताची भiती घडायला ग\
ु सेवा हे एक म;
ु य साधन आहे . जो 5शRय
आEा पाळतो >याला भेटणे गु\ला भागच पडते. वा4तवक, गु\ मनात काहJ इ1छाच येऊ दे त
नाहJ; Xहणून कामधेनूपेMाहJ गु\ 'ेRठ आहे .
अ>यंत तळमळी5शवाय भगवंताचा योग शiय नाहJ. संतसमागम 2ारधाने होतो, पण 'सम' रJतीने
जाता आले तर खरा 'समागम' घडतो. पण आमचा मागD वषय आहे ; Xहणून संत भेटूनहJ >याचा
'समागम' आपTयाला होत नाहJ. वषयांमये धुंद असलेTया आXहांला पाहून संतां1या मनात
कालवाकालव होते; >याची आपTयाला कTपनाहJ येणार नाहJ. आपलJ बs
ु ी आपTयाला
समाधान2त नेत नाहJ, तर दस
ु याची मदत घेणे आवfयक आहे . अशा वेळी, Zयांची मदत आपण
घेतो >यांचे आपण ऐकायला नको का ? भगवंता1या िजEासेचा मागD आमायला संतांनी
सांVगतले. संतांना िजEासा मळ
ू चीच असते. आपTयाला ती नाहJ, Xहणून ती उ>प,न करणे भाग
आहे . काहJ केTया5शवायच सBव4तू साय क\न घे7याचा उपाय, Xहणजे स>संगती हा होय.
स>संगती अती अपव
ू D काम करणारJ आहे . Zयाचे भाkय थोर असेल >यालाच ती लाभेल. एखादा
मनुRय भोवर्यात सापडला तर >याला बाहे र काढ7याचे दोन मागD आहे त. एक मागD असा कA,
दस
ु र्या चांगTया पोहणार्याने >या भोवर्यामये उडी मा\न तो फोडायचा आ<ण बड
ु >याला बाहे र
ओढून काढायचे. पण यासाठa शiती फार लागते. दस
ु रा मागD असा कA, आपणच भोवर्यामये
बड
ु ी मा\न तळाशी जायचे आ<ण खालून बाहे र Oनघायचे. वBव>ता हJ भोवर्यासारखी आहे . वर
वर पाणी Qफरत असते तरJ तळाशी ते संथ असते. तसे, जे लोक वरवर वBया 5शकतात ते
वादा1या आ<ण मतांतरा1या चात सापडतात; पण जे लोक खोल तळाशी जातात >यांना खरे
काय ते आपोआप कळते, आ<ण ते सगळीकडे एकच असते. वBये1या भोवर्यामये
सापडणार्यांना बाहे र ओढून काढ7याचे काम फार मोठया संतांचे असते. शहा7याने >या भानगडीत
न पडावे. हजारो लोक भगवंता1या नामाला लावणे हे खरे संतांचे काम होय.

१०३. कोण@याहG स@प0
ु षाची परं परा र7ण केलG पाOहजे. @यात आपले घुसडू नये.
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संतांचे ंथ.
संतांचे Eानच असे असते कA, >यांना वेदांताचे ममD आपोआप कळते. अमक
ु एक 3ंथ कुणी
5ल6हला, के:हा 5ल6हला, >यामये अमiया पानावर काय आहे , या गोRटJ एक वेळ संतांना सांगता
येणार नाहJत, पण >या वषयाचे ममD >यांना बरोबर ठाऊक असते. आपण पोथीतले नुसते शद
तेवढे वाचतो; >यांचा अथD संतां1या कृपेवाचून कळणे कठaण आहे . बापाचा Oनरोप लहान मूल
आईला आपTया बोबडया शदांत आ<ण 4वतःला कळला असेल तसा सांगत असते, Oततपत
पोथीतTया शदांचा अथD आपTयाला सांगता येईल. संतांनी 3ंथ 5ल6हले याचे कारण, Zयांना
बs
ु ीने खाlी क\न `यायची आहे >यांनी ती क\न `यावी आ<ण परमाथD करावा. संतां1या
वचनाचा ओढूनताणून अथD क\ नये, >याचा सरळ अथD `यावा. 3ंथ वाचीत असताना आपलJ
मते बाजल
ू ा ठे वावीत; एक अMरावर दस
ु रे अMर 5ल6हले, तर प6हले 6दसत नाहJ आ<ण समजत
नाहJ, Xहणून शुs मनाने 3ंथ वाचावा. आपTया वडलांचे पl जर आपTयाला आले तर आपण
>यातले अMर अन ् अMर वाचतो. तसे, EानेfवरJ, दासबोध, हे 3ंथ अगदJ मनापासून वाचावेत.
पRु कळ लोक जे पोथी ऐकायला जातात ते लोकांनी बरे Xहणावे यासाठa, Qकं वा करमत नाहJ
यासाठa, Qकं वा इतर उBयोग नाहJ Xहणून जातात. असे करणे योkय नाहJ. खरे Xहणजे, संतांचे
3ंथ वाचून 4वतःला काय करायला पा6हजे ते शोधन
ू काढून तेवढे करणारे लोक थोडेच असतात.
ते 3ंथ वाचून >यांचा अथD नीट समजणारे लोक >यापेMा जा4त असतात; 'मोठया संताचा 3ंथ
आहे ' Xहणून नुसता वाचणारे लोक >याहून जा4त असतात; आ<ण >याहJपेMा, ते 3ंथ मुळीच न
वाचणारे लोक फारच जा4त असतात !
जगा1या 2वाहा1या उलट जायला संतांजवळ 5शकायचे असते. संतांना :यवहारापरु तीच दे हाची
4मत
ृ ी असते. ते दे हाला सावलJ2माणे मानतात. सावलJला दःु ख झालं Xहणणे के:हाहJ अयोkयच.
Xहणूनच संतां1या मनावर सख
ु दःु खाचा पoरणाम होत नाहJ. संतांकडे लोक QकतीतरJ कRट करतात
आ<ण ते लोक यां1या ना>यागो>याचेहJ नसतात. संत >यांना काहJ दे त नसताना ते इतके कRट
करतात, याचे कारण संतांचा >यां1यावषयी असणारा खरा आपलेपणा होय. संत एकांतात जातात
याचे कारण असे कA, लोकांतात >यांना भेटणारे Oनराळे असतात आ<ण एकांतात भेटणारे Oनराळे
असतात. लोकांतात संतांची शांती Pबघडते असे मुळीच नाहJ; पण एकांतात भेटणायांना लोकांतात
भेटता येत नाहJ, Xहणून ते एकांतात जातात.

१०४. कोण@याहG संताचा ंथ वाचताना, तो कृतीत आणnयाकmरता आहे , हG भावना ठे वून वाचावा.
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संत आप]याला जागे करतात.
2>यM वषयापेMा वषयी माणसाची संगत फार वाईट असते, हे Zया2माणे संसारात, तसेच
परमाथाDतहJ लागू आहे . संगतीचा पoरणाम नेहमी मनावर होतो; Xहणून चांगTया वचारां1या
माणसाची संगत धरावी. चांगलेवाईट हे नेहमी आपTयाव\नच ओळखावे. 4वतःला सुधार7याऐवजी
आपण जगाची सुधारणा करायला जातो हे च आपले चुकते. जगात संत असतील असे पRु कळांना
वाटतच नाहJ. संताला ओळखायला आपTया अंगी थोडेतरJ भगवंताचे 2ेम असायला पा6हजे.
आपTयाला आपTया येयाचा वसर पडला, परं तु संतांनी आपTयाला जागे केले. चक
ु Aची वाट
चालत असताना, 'अरे , तू वाट चुकलास,' अशी जागत
ृ ी संतांनी आपTयाला 6दलJ. त :हा, िजकडे
पाठ होती Oतकडे आपण तड केले आ<ण पन
ु ः चालू लागलो, तर आपण योkय 4थळी जाऊ.
संत आनंद\प झाTयावर 4व4थ बसत नाहJत. ते Zया लJला करतात >या जगा1या कTयाणासाठa
असतात. आपण धडपड क\न फुकट मरतो, >यापेMा ते 4व4थ बसून िजवंत राहतात, हे के:हाहJ
चांगलेच होय. संत आनंद\प झालेले असTयामळ
ु े >यां1या वचनानुसार आपण जाऊ या. लोकांना
उपदे श कर7यामये संतांचा हे तू एकच असतो, आ<ण तो हा कA, 'जे मला कळले आहे ते लोकांना
कळून लोक सख
ु ी होऊ Bया.' संत आपTया 4वाथाDसाठa सांगत नसTयाने, >यांचे Xहणणे आपTयाला
खोटे कसे Xहणता येईल ? 2पंच हा दःु खमय आहे हे कळTयावर >यावर काहJतरJ उपाय केला
पा6हजे. तो संतांनी 5ल6हलेTया 3ंथां1या वाचनाने कळतो. >या 3ंथात सांVगतलेले आपण करावे.
आपण 3ंथामये जे वाचतो ते जर आचरणात आणले नाहJ, तर >या वाचनाचा उपयोग नाहJ.
वाचनाचे मनन झाले पा6हजे. साधन व वाचन बरोबर चालावे.
Zया संतांचा 3ंथ आपण वाचतो >यां1या कृपेवाचून तो नीट समजणार नाहJ. Zया1यावर >यांची
कृपा आहे >याला, अंगी वBव>ता नसताना दे खील, >या 3ंथांचा बरोबर अथD अगदJ 4वाभावकपणे
कळे ल. वBवान ् हा कTपनेने स>य4व\पाचे वणDन करतो, पण संत माl Oनfचयाने, खाlीने, आ<ण
अनुभवाने ते \प काय आहे हे सांगतात. स>प\
ु षां1या वचनावर वfवास ठे वन
ू >या2माण व>ृ ती
बनवण हा खरा स>समागम आहे .

१०५. संतांची आा पालन करणे qहणजे संतसेवाच होय.
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स@संगतीbया योगे मन पै'यावर गंुतून राहात नाहG.
संतांमये 2चंड साम यD असते; ते बोलतील ते खरे होते. वाचा5सsी Xहणतात ती हJच. या
5सsीचा उपयोग आपणसुsा क\न घेऊ शकतो; परं तु भगव>सेवा करावी आ<ण >याबल पगार
`यावा, तसे हे होते. कामधेनूवर ओझे टाकावे हे बरे वाटे ना Xहणून, वाटे ने घोडा येत होता तो
घेतला आ<ण कामधेनू दे ऊन टाकलJ, तशासारखे होते. जे सुख Vचरकाल 6टकणारे नाहJ ते घेऊन
काय करायचे ? हाडांची काडे क\न 4वगDसख
ु हाती आले, पण कालांतराने ते नाश पावणार; मग
ते घेऊन काय करायचे ? पैiयासार;या Oनजव व4तूत आपले मन Qकती गुंतून राहते ! पैसा हा
भूतासारखा आहे ; >या1याकडून काम करवन
ू घेतले तर तो फार उपयोगी आहे . पण ते न केले
तर तो उरावर बसतो ! आपण 2ापंVचक माणसे; आपण पैसा साठवला तर गैर नाहJ, पण >याचा
आधार न वाटावा. पैशाचा आधार आहे असे वाटणे Xहणजे भगवंताचा आधार नाहJ असे वाटणे
होय. आपTयाजवळचा पैसा आपण होऊन कुणाला Bयावा असे मी Xहणत नाहJ. पण चोराने तो
चो\न नेला तर रडत बसू नये, Qकंवा कुणी मागायला आला तर >याला 'नाहJ' Xहणू नये. >याला
काहJतरJ Bयावेच. पैसा 2पंचाला परु े सा असावा. Xहणजे Qकती ? तर पे,शन असेल >यांना रोज1या
OनवाDहापरु ता असला Xहणजे परु े सा झाला; आ<ण पे,शन नसेल >यांना साधारण मयम ि4थतीत
दहापंधरा वषp परु े ल इतका असला Xहणजे परु े सा झाला. याला अमक
ु एक असा 6हशेब सांगता
येणार नाहJ. आपTया 2पंचाला जेवढा ज\र आहे तेवढा पैसा आपTयाला 5मळाला, कA ब4स
झाले. 'ीमंतीला पRु कळ पैसा लागतो असे थोडेच आहे ? आपTयाला अडचण नाहJ पडलJ कA
आपलJ 'ीमंतीच आहे ! पैशा1या बाबतीत आपण 2य>न माl आ3हाने करावा, आ<ण नंतर
होईल तसे होऊ Bयावे. आपण आतून OनRकाम, Oनलbभ आ<ण Oनoर1छ असावे. दस
ु याचे w:य
मला यावे अशी बs
ु ी कधीहJ ठे वू नये. Zया1याजवळ पैसा वपुल आहे >याला 'ीमंत अगर
सावकार Xहणता येईल; Zया1याजवळ वBव>ता आहे >याला वBवान ् Xहणता येईल; Zया1याजवळ
शेत आहे >याला शेतकरJ Xहणता येईल; परं तु यां1यापैकA कोणाला मोठा Xहणता येईलच असे
नाहJ. सावकार कंजूष असेल, वBवान ् गवDRठ असेल, Qकं वा शेतकरJ असाच दग
ु ण
ुD ी असेल.
Zया1याजवळ सवD गुण एकसमयाव1छे दे क\न असतील तोच खरा मोठा होय. सवD गुण एका
भगवंता1या 6ठकाणीच असू शकतील. Xहणून >याला Zयांनी आपलासा केला तेच खरे मोठे
बनतात. अशा लोकांना संत Xहणतात. आपण संतांचे होऊन राहावे, >यात आपले कTयाण आहे .
स>संगतीपासून सBवचार आ<ण सBभावना 2ाrत होतात. Zयाचे वचार चांगले तो मनुRय खरा
चांगला होय; आ<ण िजथे भगवंताचे अनुसंधान आहे Oतथे राहणे हJच खरJ स>संगती होय.

१०६. पैशाचे नाव अथ), पण तो करतो मोठा अनथ).
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$यावहाmरक वासना तWृ त करnयासाठu संत नसतात
नोकरJ केलJ पा6हजे असेल तर ते दे णारा िजथे असतो Oतथे आपण जातो; >या2माणे भगवंताची
भेट `यायची असेल तर संत िजथे राहतात Oतथे आपण जावे. परमेfवराचे 4व\प ओळख7यासाठa
संतांकडे जाणेच ज\र आहे . संतांचे अि4त>व >यां1या दे हात नसन
ू >यां1या वचनात आहे .
संतांजवळ OनवDषय Vच>त असते. राlी सवDजण झोपTयावर 5शपाई जसे ग4त घालतात, तसे
साधस
ु ंत आम1या गैरसावधतेत जागत
ृ असतात. आपण झोपी गेलो असताना ते आपलJ विृ >त
तपासतात. एका बाईला मूल झाले. पण >याला आकडी येऊ लागलJ. ते पाळ7यात उगीच
OनपVचत पडून असायचे. ते मल
ू बरोबर वाढे ना, चांगले हसेना, खेळेना. मुलाची ती अव4था पाहून
आईला बरे वाटत नसे. अगदJ तसेच संतांना वाटते. 5शRय केला खरा, पण साधनांत जर >याची
2गती होत नसेल तर संताला वाईट वाटते. 5शRयाची 2गती होत असेल तर संत 4वतः1या
2ेमापोटJच 5शRयाला सजवील आ<ण >याचे कौतक
ु करJल. संतांना फारसे कधी कोणी चांगले
Xहणत नाहJ. >यांनी एकाचे कTयाण केले तर >या माणसाचे दहा नातेवाईक >यांना नावे ठे वतात.
संतांना ओळख7याकoरता जे गण
ु सांVगतले आहे त ते >यांची पoरMा कर7याकoरता सांVगतले
नसून, >यांचा >या gRटJने उपयोगहJ होत नाहJ. >या गण
ु ांचे आपण आचरण करावे Xहणून ते
सांVगतलेले आहे त.
संतांजवळ राहणाया लोकांना तीन तोटे आ<ण तीन फायदे असतात. >यांपक
ै A तोटे असे कA, एक,
वेदा,त बोलायला तेवढा उ>तम येतो; दोन, संतांजवळ रा6हTयाने उगीच मान 5मळतो; आ<ण तीन,
'ते, Xहणजे संत, सवD पाहून घेतील' या खोSया भावनेने वाटे ल हा तसे वागतो. आता फायदे पाहू.
प6हला Xहणजे, तो जर खया भावनेने संतांजवळ राहJल तर तेव¨यानेच, काहJ साधन न
करतासुsा, >याचा परमाथD साधेल; दस
ु रा, >याला मान 5मळे ल, पण तो 4वतः माना1या अपेMे1या
पलJकडे राहJल, आ<ण Oतसरा, वेदा,त >याला बोलायला नाहJ आला तरJ >या1या आचरणात येईल.
Xहणून संतांजवळ राहणायाने ते सांगतील तसे वागावे, मानाची अपेMा क\ नये आ<ण फारसा
वेदा,त बोलू नये. तडापय^त आले तरJ दाबन
ू टाकावे. संतांची आEा 2माण मानणे हे 2चीती
ये7याचे साधन आहे . :यावहाoरक वासना तrृ त कर7यासाठa संत नसतात, हे ओळखन
ू आपण
>यांची संगत करावी. तेल आ<ण वात असTयावर 6दवा लावायला जसा वेळ लागत नाहJ,
>याच2माणे आपलJ भ5ू मका थोडी तयार असTयावर स>संगतीचा पoरणाम :हायला वेळ लागत
नाहJ.

१०७. संतांना ओळखnयासाठu अनुसंधानाLशवाय दस
ु रे साधन नाहG.
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संत 'तू भगवंताचा आहे स' हG जाणीव दे तात.
आपण कोणतेहJ कृ>य करJत असताना, Zयाकoरता ते कृ>य आरं 5भले ते जसे आपTया
डोjयासमोर असते, >या2माणे नाम घेताना, आपण नाम कशाकoरता घेतले >याची अखंड जाणीव
असावी. हJ जाणीव अखंड ठे वणे, मी भगवंताचा आहे हे जाणणे, याचे नाव अनुसंधान ठे वणे.
वा4तवक आपण भगवंताचे आहोतच, पण मी वषयाचा आहे असे माने वाटू लागले. संत 'तू
वषयाचा नाहJस, भगवंताचा आहे स' असे सांगतात. हJच संतांची खरJ कामVगरJ, आ<ण याकoरता
ते नाम `यायला सांगतात. नाम घेणे Xहणजे 'मी वषयाचा नाहJ, भगवंताचा आहे ' असे मनाला
सांगणे आ<ण मनात तशी जाणीव उ>प,न करणे; आ<ण हJ जाणीव 6टकव7याकoरता पन
ु ः पन
ु ः
मनाला तेच सांगणे, Xहणजे तेच नाम सतत घेणे.
तुXहाला रामदशDन पा6हजे Xहणता, पण राम तुXहाला ओळखता कसा येणार ? रामदशDन :हायला
रामाचे अंतर काटता आले पा6हजे; रामाला पiके ओळखता आले पा6हजे. याकoरता अंतःकरणाची
पवlता प6हजे; शुs भाव पा6हजे. सवD काहJ साधने केलJ, पण भाव नसेल तर ती :यथD होतात.
कालांतराने >यामुळे भाव उ>प,न होईल हे खरे , पण भाव ठे वन
ू साधने केलJ Xहणजे 2ाrती
लवकर होते. नववधा भiतीमये सोपी आ<ण मु;य भiती Xहणजे अपDण करणे हJ होय. आपण
सवD4वी दे वाचे होऊन राहावे Xहणजे आपण जे काहJ करतो ते सवD अपDणच होते.
Zयाने >याने आपले 6हत ओळखन
ू वागणे हे ज\र आहे . कTयाणाचा मागD कुणीहJ दाखवील, पण
>या2माणे वागणे हे Zयाचे >या1याकडे आहे . बंधनाला खरे कारण पoरि4थती नसून आपTयाच
मनाची ठे वण हJ आहे . कोण>याहJ पoरि4थतीत, कोण>याहJ काळात आ<ण वाटे ल >या अव4थेत
घे7यासारखे एक भगवंताचे नाम तेवढे आहे . आहे >या पoरि4थतीत पण
ू D समाधान राहणे हJ
दे वाची पण
ू D कृपा होय.
अkनीचा उपयोग तो क\न घेणायावर आहे; तसा दे वाचा उपयोग जसा करावा तसा होतो.
परमेfवरा1या यानाने 5सsी येतात आ<ण 5सsी तर >याZय; मग परमेfवराचे यान क\च नये
कA काय ? तर यान हे 5सsी 5मळव7यासाठa क\ नये. परमेfवर-2ाrतीकoरता OनRकामबs
ु ीने
यान करावे, Xहणजे परमेfवर 5सsीचे अडथळे दरू करतो. साधू 5सsींचा उपयोग कधीहJ करJत
नाहJत; ते परमा>म4व\पात 5मळून गेलेले असतात. सवD गोRटJ ते परमा>Xयावर सोपवतात
आ<ण >या1या इ1छे नेच के:हा के:हा चम>कार झाTयाचे साधूं1या चoरlात 6दसते.

१०८. साधूजवळ कधीहG $यावहाmरक गोcटG मागू नयेत, @या
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संत Uवषयात दे व पाहतात, आपण दे वात Uवषय पाहतो.
2>येकजण भिiत करJतच असतो, कारण :यापक gRटJने पा6हले तर भिiत Xहणजे आवड.
परमाथाDत भिiत Xहणजे परमा>Xयाची आवड असा अथD आहे . सवा^ना वषयाची आवड असते,
ते:हा सवD लोक एकपरJने वषयाची भिiतच करJत असतात. वषयाची आवड हJ दे हबs
ु ीला
ध\न, दे हबs
ु ी वाढवणारJ, आ<ण 4वाथ असते. हJ कमी झाTया5शवाय परमा>Xयाची आवड
Xहणजे भिiत उपजणे शiय नाहJ. याकoरता भिiत मागाDतलJ प6हलJ पायरJ XहटलJ Xहणजे
मोबदTयार6हत, OनRकाम, Oनः4वाथ परमा>म4मरण करणे, आ<ण शेवटची पायरJ Xहणजे आपण
4वतःला वसरणे, दे हबुs वग5लत होणे, हJ होय. दे हरMण परमाथD2ाrतीकoरता करावे. केवळ
वषय सेवनाकoरताच जगणे असेल तर >यापेMा मेलेले काय वाईट ?
जयं>या6द उ>सव आपण करतो तो भगवंता1या 6ठकाणी 2ेम उ>प,न :हावे Xहणून. मुळात 2ेम
नसेल तर, Zया1यावर 2ेम असते >याला आपण जो उपचार करतो, तो उपचार क\न 2ेम आणायचे
असते. 2ेम आ<ण उपचार यांचा अ,यो,य संबध
ं असतो. या उपचाराने भगवंताशी संबध
ं वाढतो,
आ<ण यामुळे भगवंतावरचे 2ेमहJ वाढते. आई आपTया लहान मुलाला दाVगने वगैरे घालते, >याचे
>या लहान मुलाला काहJ सुख नसते, उलट थोडे दःु खच वाटते, पण >यामुळे या आईला बरे वाटते
Xहणून ती तसे करते. भगवंताला आपण दाVगने वगैरे घातले तर ते 4वतःकरताच होय. वा4तवक
भगवंताला काय कमी आहे ?
संत वषयात दे व पाहतात, पण आXहJ माl दे वात सs
ु ा वषय पाहतो. रामाची मूत काय उ>तम
घडवलJ आहे , दे ऊळ Qकती सुंदर बांधले आहे , वगैरे आXहJ Xहणतो. आमची व>ृ ती वषयाकार
बनलJ, Xहणून आXहाला िजकडे Oतकडे वषयच 6दसतो. संतांची व>ृ ती राममयच असते, >यांना
सवDl रामच 6दसतो. तेरा कोटJ जप केला Xहणजे रामदशDन होते असे Xहणतात. >याचा अथD,
तेरा कोटJ जप :हायला रोज दहा-बारा तास या 2माणात जवळ जवळ दहा बारा वषp लागतात,
इतका सतत यास लागला Xहणजे ते \पच तो होतो. नाम कधीच वाया जात नाहJ. के:हा
के:हा एखाBयाला दशDन होत नाहJ, ते:हा >याचे नाम दस
ु रJकडे खचD झाले असे समजावे; मग ते
वषय2ाrतीकoरता असेल, Qकंवा >याचे पव
D ाप घटत असेल. वषयाकoरता नाम खचD क\ नये,
ू प
नामाकoरता नाम `यावे.

१०९. नाम आपले सव) व वाटले पाOहजे.
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भवरोगापासून मु'ततेचा उपाय - स@संगती व नाम मरण.
एका गावात एक वैBय राहात होता. >या वैBयाला कोणाला काय रोग झाला आहे हे तडाव\न
समजत असे. >याने एक 6दवस एका मनुRयाला आपTया घराव\न जाताना पा6हले आ<ण >याला
आत बोलावले. वैBयाने >या माणसाला सांVगतले कA, " तुला एक भारJ रोग झाला आहे ; पण मी
सांगतो ते औषध घे आ<ण मी सांगेन तसे प य पाळ Xहणजे तुझा रोग बरा होईल." वैBयाने
सांVगतलेले औषध आ<ण प य >या मनRु याने पाळले नसते तर >या वैBयाचे काहJ नक
ु सान होते
का ? >या2माणेच संत लोक जे आपTयाला करायला सांगतात, >यात >यांना 4वतःला काहJ
5मळवायचे असते का ? आपTयाला गुx सांगत असतात, >यांचे ऐकTयाने आपलाच फायदा होत
असतो. ते आपTयाला भवरोग झाला आहे असे सांगतात आ<ण >याकoरता संतसंग करा आ<ण
नामात रहा Xहणून सांगत असतात. ते जे सांगतात ते 4वतः अनुभव घेऊनच सांगत असतात.
औषध सोपे असले Xहणून >यात गुण नाहJ असे Xहणून कसे चालेल ? तुकारामांनी आपTया
उपासनेची शपथ घेऊन सांVगतले आहे कA, नाम4मरणासारखे सोपे साधन नाहJ. तुमचा हTलJ1या
साधूंवर वfवास नसला तरJ समथD आ<ण तक
ु ाराम यांनी सांVगतले >यावर तरJ वfवास ठे वायला
काय हरकत आहे ? >यांनी तुम1या कTयाणाकoरताच ते साधन सांVगतले आहे . ते तुXहJ न
कराल तर >यांचे काहJ नक
ु सान नाहJ, तुमचेच नुकसान आहे ; तरJ >याचा वचार करा. आपTयाला
रोग झाला आहे असे पiके कळTयावर आपण औषध घे7याचे टाळणार नाहJ. संसारात सुख
नाहJ असे आपTयाला 6दसत असताना, Zया योगाने सुख 5मळे ल >या1या खटपटJला लागले
पा6हजे. >याकoरता होईल Oततके नामात राह7याचा 2य>न करा, Xहणजे तुXहाला खरे समाधान
5मळे ल.
एका मनRु याने तीस वषp मनापासून नोकरJ केलJ. तो Xहणाला, "भगवंताची पज
ू ा आ<ण भिiत
कशी करावी हे मी नोकरJपासून 5शकलो." >याला वचारले, "ते कसे ?" ते:हा >याने उ>तर 6दले,
"नोकरJमये वoरRठां1या मज2माणे वागावे लागते. तो िजथे बदलJ करJल Oतथे आपTयाला जावे
लागते; मग घरात अडचण असलJ तरJ Oतथे आपले काहJ चालत नाहJ. Xहणजे आपलेपण बाजल
ू ा
ठे वावे लागते. आता मी सेवाOनव>ृ त झाTयावर मालक तेवढा बदलला. आता मी वoरRठा1या
6ठकाणी भगवंताला ठे वले आहे . भगवंत हा 'ेRठ वoरRठ आहे , कारण तो माणसासारखा 4वाथ
नाहJ. तो अ>यंत Oनः4वाथ असTयामळ
ु े माcया 6हताचेच नेहमी घडवन
ू आणतो. Xहणून मी
आता अ>यंत आनंदात आहे ." याच2माणे 2>येक माणसाने आपTया 2पंचापासून परमाथD करायला
5शकले पा6हजे. हे च आपTया जीवताचे सार आहे .

११०. अनQयतेLशवाय भगवंताची

ाWती नाहG;; @यातच भि'त जQम पावते.
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संतांचा सहवास । याहून भाय नाहG दस
ु रे खास ॥
बा)य 2पंच 2ारध उपाVध । >यांसी lासू नये कधी । हJच जाणावी उघड समाVध ॥
सावलJ मातीत पडलJ । Oतला धऊ
ु न नाहJ घेतलJ ।
तसेच खरे आहे दे हाचे । पण ते संतांनाच साधे ॥
सवD संकTप वZयD क\न । अव4था असावी बालकविृ >तसमान ॥
सतत ववेक अखंड Vच>ती । रामनामी मनोविृ >त । हे Vच तX
ु हा परम2ािrत ॥
माxनी खोटJ कTपनाविृ >त । रामनाम अखंड Vच>ती । समाधान संतोष शांOत ॥
दे वासी सवD करJ अपDण । करJ 4वानंदयुiत परमा>मVचंतन । हJच साधच
ू ी खूण ॥
वासना जाळून शs
ु Vच>त । अहंभाव सोडून होई Oनांत ।
आता मी रामाचा, राम माझा । हे जाणावे पण
ू D ॥
संतसहवास >याला पाहJ । जो दे हबु s टाकून राहJ ॥
संतास न पाहावे दे हात । आपण दे हापरते होऊन पाहावे >यास ॥
नामात ठे वा 2ेम । हJच संतांची खण
ू ॥
जे जे आपले संगती आले । संताने >यांचे साथDकच केले ॥
साधन
ू े दे ह ठे वला । तरJ स>तेने जागत
ृ रा6हला ॥
>याची ठे वावी आठवण । सेवा करावी राlं6दन ॥
संतांचा सहवास । याहून भाkय नाहJ दस
ु रे खास ॥
संतचरणी वfवास । >याने भगवंत जोडला खास ॥
लM ठे वावे संताकडे । दे ह लावावा 2पंचाकडे ॥
नाम `यावे fवासो1¬वास । संत संतRु ट होईल खास ॥
सांगावे संतास नम4कार । जो जगताचा आधार ॥
संता1या दे हाची 2ारधगOत संपलJ । काया आज 6दसेनाशी झालJ । पoर अजरामर रा6हलJ ॥
राम कताD हे जाणन
ू Vच>तीं । जगांत संत ऐसे वतDती । जेणे दस
ु यास मागDदशDक होती ॥
संतांचे करावे अनक
ु रण । `यावे >यांचे दशDन ।
सांगावे आलो आहे आपण । वचारा:या क6ठण वाटा । जेणे सल
ु भ होईल :यवहारJ चालता ॥
रामापरता नाहJ लाभ । हे धरले Zयाने Vच>ती । >यास लाभलJ खरJ संतांची संगती ॥
>यांचा आदशD ठे वावा पुढे । कधी न होईल वाकडे ॥
4वतःचे पावावे समाधान । >याने लोकांस आण7याचा 2य>न करावा जाण ॥
संताशी :हावे अन,य शरण । दस
ु रJकडे जा7याचे नाहJ कारण ॥
भाkयाने संत घरJ आला । अभागी न मानी >याला ॥
सय
ू ाDचा 2काश झाला । आंधjयाला उपयोगी नाहJ आला ॥
तैसी वषयी झालJ Zयाची व>ृ ती । संताची संगत >याला न लाभती ॥
रामनामावाचन
ू Zयाचा वेळ जात नाहJ । तोच जीव,मुiत पाहJ ॥
दे हाचे 6ठकाणी वरiत । वषयाचे 6ठकाणी नसे अहंमम>व । >यालाच Xहणतात मi
ु त ॥

१११. रामापरते न मानावे Oहत । हे सव) संतांचे मनोगत ॥
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स@समागम qहणजे संत सांगतील @या माणे वागणे.
कोण>याहJ मंगल कायाDत सवाDआधी गणपतीचे आवाहन करतात, आ<ण सगळे कायD संपले कA
सवा^चे शेवटJ >याचे वसजDन करतात. >याच2माणे अनुसंधानानेच पोथीला सुxवात करावी आ<ण
अनुसंधानानेच पोथीची समाrती करावी. लौQकक कायाDमये गणपतीचे वसजDन झाTयावर आपण
5शTलक उरतो, पण अनुसंधानाचे वसजDन करताना आपणहJ >यात नाहJसे :हावे. "जसे ठे वायचे
असेल तसे ठे वा, पण आपला वसर पडू दे ऊ नका, एवढJ भीक घालावी, " अशी ग\
ु 1या चरणी
2ाथDना करावी.
भगवंताला वस\न भजन क\ नका. भगवंताची आठवण ठे वन
ू भाजी जरJ आणलJ तरJ >याचे
'ेय जा4त आहे. जगा1या लाजेला 5भऊन भगवंताला अंतर दे ऊ नये. 'मी कोण' याचा वचार
करावा, आ<ण तो कर7यासाठa, 'मी नाहJ कोणाचा' हे बघावे. मी आrतेRटांचा, बायको-मुलांचा,
आईबापांचा तर नाहJच, पण मी दे हाचा आ<ण मनाचाहJ नाहJ; असे करता करता जो राहJल तो
मी. खरे समाधान एकपणात आहे , अBवैतात आहे . Xहणून, Bवैताचा जनक जो अ5भमान तो कमी
कसा होईल ते बघावे. याकoरता, मी कताD नसून दे व कताD आहे असे मानावे. सवा^भत
ू ी भगवBभाव
पाहावा, स>समागम करावा. स>समागम Xहणजे स>याचा समागम. स>पx
ु षा1या वचनावर वfवास
ठे वन
ू >या2माणे व>ृ ती बनवणे हा खरा स>समागम आहे . संतांवर अन,य 'sा ठे वा. >यां1या
चालJने चाला. >यां1या समागमात दै ,य मानू नका, जे तुमची एकसारखी वषयातलJ नडच
भागवतील ते संत न:हेत. खरे संत वषयाची आसिiत कमी करतात; अशा संताला शरण जावे.
OनवDषय Vच>त संतांनाच करता येते. संत हे ईfवरदशDनाची तळमळ उ>प,न करतात. तळमळ
उ>प,न क\न दे णे हJच संतांची कामVगरJ. संतांची भाषा तळमळीची असते, Xहणून ती तळमळ
उ>प,न करते. संत सांगतील >या2माणे वागावे. जग संतां5शवाय असणेच शiय नाहJ. जे दे हात
6दसले पण व4तुतः दे हातीत रा6हले ते संतच होत. आXहाला >यांना ओळखता येत नाहJ याला
काय करावे ? नामा1या योगानेच संत ओळखता येतात आ<ण 6टकवता येतात. जो भगवंताचे
नाम घेईल >याला संत भेटेल, आ<ण तो >याला भगवंताची 2ाrती क\न दे ईल. >याचे कुठे अडणार
नाहJ. पण जो नुस>या शदEाना1या मागे लागेल >याला आसिiत सट
ु णार नाहJ, आ<ण >याचे
जीवन साथDकA लागणार नाहJ.

११२. संताbया पदरात पडले कk तो आपलG लाज राखतो.
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स@समागम हा सव) साधनांचा राजा !
मनRु यज,माला येण,े संतांची भेट होणे, आ<ण >यांना ओळखन
ू >यांचा सहवास होणे, या Oत,हJ
गोRटJ फार दघ
D आहे त. Xहणन
ु ट
ू च संतसमागमासारखा लाभ नाहJ असे Xहणतात. स>समागम
Xहणजे सवD साधनांचा राजा होय. काहJ माग7याची इ1छाच संत नRट करतात, मग 5मळवायचे
कुठे राहते ? संत बनणे :यावहाoरक gRSया काहJ सुखाचे नसते. एखाBया 4नानसंयाशील आ<ण
सदाचरणी माणसा1या अंगावर तेज 6दसते, कारण दे हाला ध\न झालेTया कमाDचे ते तेज असते;
पण एखाBया स>पx
ु षा1या दे हावर बाहे र तसे तेज 6दसणारहJ नाहJ. आत वावरणाया भगवंता1या
Eानाला योkय असा स>पx
ु षाचा दे ह असतो. दे हा1या आधाराने भोग7याची या जगामधलJ जी
सुखे आहे त, >यांचे मागD स>पx
ु षापेMा आपण 2ापंVचक लोक जा4त जाणतो, परं तु दे हा1या पलJकडे
असणारे आ<ण कायमचे 6टकणारे , आ<ण दे हाला वस\न आ<ण दे वाला 4म\न जे 5मळवायचे,
असे भगवंताचे सुख आहे . ते 2ाrत हो7याचा मागD समजावन
ू घे7यासाठa आपण स>पुxषाकडे
गेले पा6हजे. वषय तrृ तीसाठa जावे आ<ण OनवDषय होऊन यावे. हा संतसंगतीचा पoरणाम. असा
जो असेल तोच संत, न:हे 2>यM भगवंत होय. अशांची संगती के:हा होईल हJ तळमळ असावी.
संत आपTयाला स>य4व\पाची ओळख क\न दे तात. स>पx
ु षाने आखन
ू 6दलेTया मागाDने
कायावाचामनाने जे कमD केले जाते ते पौxषच होय.
आगगाडीत बसणारJ सवD माणसे, मग ती कोण>याहJ iलासमये बसणारJ असोत, इतकेच न:हे
तर PबनOतQकटाची माणसेदेखील, गाडीबरोबर सरळ Xहणजे शेवट1या 4टे शनापय^त जाऊन
पोहोचतात; >याच2माणे

संतांची

संगत

करणारJ

सवD

माणसे

भगवंतापय^त

पोहोचतात.

>यां1यामधलJ PबनOतQकटाची, Xहणजे दRु ट, पापी, दरु ाचारJ, >याZय, आ<ण अयोkय, अशी माणसेसs
ु ा
त\न जातात; माl कोणीहJ गाडी तेवढJ सोडता कामा नये. हाच स>संगतीचा म6हमा. परमाथD
साध7यासाठa स>संगती फार उपयोगी पडते. हJ संगती तीन 2कारची असते : एक, संताचा 2>यM
दे हामये सहवास; दोन, संताने सांVगतलेTया मंlाचा सहवास; आ<ण तीन, संता1या वचारांची
संगत. संगतीचा पoरणाम नकळत होतो, Xहणून स>संगती धरावी. आपण Zयाकoरता ज,माला
आलो ते कारण फiत संतच उमगले; Xहणून >यांना शरण जावे. संत 4वतः समाधान 5मळवन
ू
ते दस
ु याला दे तात, हे >यांचे आपTयावर केवढे उपकार आहे त !

११३. संतांजवळ जे समाधान असते ते आप]याला लाभले, qहणजे संताची
समजावे.
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संतांनी LलOहलेले ंथ हे @यांbया म@ृ युप8ासारखे आहे त.
संतांना 3ंथ 5ल6ह7याची मळ
ु ीच हौस नसते, नाइलाज Xहणून ते 3ंथ 5लहJत असतात. तुXहाला
असे वाटते का, कA नाथांनी आ<ण समथा^नी EानेfवरJची पारायणे क\न नंतर आपले 3ंथ 5ल6हले
? >यांचे Eान 4वतंl असते, आ<ण ते साMात ् भगवंतापासून आलेले असते. >यामये अथाDत ्
मागील 3ंथकारांनी सांVगतलेTया काहJ गोRटJ येणारच. संतांनी 5ल6हलेले 3ंथ हे >यां1या
म>ृ यप
ु lासारखे आहेत. आपले मल
ु गे चांगले वागतील अशी Zया बापाला खाlी वाटते तो कशाला
म>ृ युपl 5लहJल ? तशी Zयाला खाlी नसते तो नाइलाजाने म>ृ युपl 5ल6हतो ! >याच2माणे,
संतांनी हौसेने Qकं वा वBव>ता दाखव7यासाठa 3ंथ 5ल6हले नाहJत, तर आपTयासार;या
जडजीवांचे कTयाण :हावे हJ तळमळ >यांना होती Xहणून >यांनी 3ंथ 5ल6हले. पोथी, परु ाणे,
स>पx
ं असतो. असTया 3ंथांमये, Zयाचा
ु षांचे 3ंथ, यांचा आपTया जीवनाशी Oनकट संबध
:यवहारामये उपयोग करता येतो असा वेदा,त सांVगतलेला असतो. आपTयाला सुचणार नाहJत
इतiया शंका समथा^नी घेऊन >यांची उ>तरे दासबोधात 6दलJ आहे त. परमाथD न ऐकणारा दोषी
आहे , पण तो ऐकत नसताना >याला सांगणारा >याहूनहJ दोषी समजावा. हा दोष प>क\नहJ संत
जगाला परमाथD सांगत असतात.
3ंथ वाचीत असताना, येय जर परमाथD2ाrती हे असेल तर >यासाठa >या 3ंथात साधन कोणते
सांVगतले असेल इकडे लM असावे. साधनाची योkय Oनवड झालJ कA साय साधेलच. Zया
वषयात पारं गत :हायचे तीच प4
ु तके वाचणे ज\र असते. आमचे उलट होते; ग<णत वषय घेतो
आ<ण वाचतो कादं बया ! मग ग<णतात पास कसे होणार ? परमाथD हे च जर येय असेल तर
संतां1या 3ंथांचाच अzयास करावा, >यांचच
े 'वण-मनन करावे.
आपण आपले मन भगवंता1या चरणावर Vचकटवून ठे वावे; आ<ण दे ह 2ारधा1या 2वाहामये
सोडून Bयावा. कधी तो सुखात राहJल, तर कधी तो दःु खात राहJल, कधी तो बरे च 6दवस सरळ
जाईल, तर कधी तो मधेच गचका खाऊन बड
ु ाय1या बेताला येईल; पण >या1या कोण>याहJ
अव4थेमये आपला आनंद कायम 6टकेल यात शंका नाहJ. आपTया दे हाकडे आपण वेगळे पणाने
पहायला 5शकले पा6हजे. मन Bयावे भगवंताला आ<ण दे ह Bयावा 2ारधाला, Xहणजे हे साधेल.
दे हाचे सुखदःु ख वरवरचे असावे, ते आत 5श\न मनावर पoरणाम करता कामा नये. भगवंता1या
नामाने हे हमखास साधते. Xहणून अखेर नामा5शवाय ग>यंतर नाहJ.

११४. संतांbया ंथाचा खरा अथ) कृतीनेच कळे ल.
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संतांचे होणे qहणजे @यांbया आेत राहणे.
मी िजवंत राहावे हे िजतके ज\र आहे , Oततकेच परमा>Xयाची ओळख क\न घेणे ज\र आहे .
जगात नावे ठे वीत नाहJत कोणाला ? परमाथाDला वाहून घेतले तर 2पंच नीट करJत नाहJ Xहणून
नावे ठे वतात; Oतकडे लM दे ऊ नये. मना1या वषादाला कारण एकच असावे कA, मी अजून
भगवंताचा झालो नाहJ. जो भगवंता1या इ1छे ने वागतो >याचे चांगले होते. भगवंत ठे वील >यात
समाधान मानून राहावे. भगवंताचे \प आनंदमय आहे , आ<ण सRृ टJचा मच असा आहे कA तो
माणसाला आनंदा2त पोहोचवीत असतो. अ>यंत दाoर©यालासुsा आनंदाची जागा असतेच.
आनंदा5शवाय मनुRय जगणेसुsा शiय नाहJ. मी मळ
ु ात आनंद\प असताना मग दःु खाचे गाडे
आले कुठून ? मला दःु ख होते ते माझे कुठे तरJ चुकते Xहणून ! मी चुकलो का बरोबर, हJ
शंकासs
ु ा मi
ु ताला येत नाहJ, कारण तो आ<ण दे व एकच असतात. बsालाहJ शंका येत नाहJ.
कारण तो दे व जाणतच नाहJ; 'सवD काहJ मी करतो, आ<ण दे व नाहJच, ' Xहणून Xहणतो. मम
ु M
ु ूला
माl हJ तळमळ लागते. जे:हा हJ तळमळ तीª असते ते:हां संतांची भेट होते. काहJ पव
ू चा
ठे वा असTया5शवाय अशी तळमळ लागणार नाहJ.
आपण संतांचे होऊन राहावे. >यांचे झालो Xहणजे >यां1या5शवाय आपTयाला कुणी नाहJ असे
वाटले पा6हजे. संतांचे होणे Xहणजे >यां1या आEेत वागणे. ते सांगतील तसे करावे, ते वागतील
तसे नाहJ वागू. स>याची संगत धरलJ Xहणजे स>संगती 5मळते. कशाचीहJ आसिiत न धरता
जगात वागणे हे च मुiतांचे लMण. हवेपण नाहJसे झाले Xहणजे मग दःु खाचे कारणच राहात
नाहJ.
िजथे तुXहJ राहता Oतथे सBगुx आहे तच असे तुXहाला वाटते आ<ण समाधान होते, हJच >यांची
खरJ कृपा होय. 'sेने जे काम होते ते तपfचयpने होत नाहJ. आपTया ग\
ु ं नी सांVगतलेTया2माणे
वागणे हाच आपला परमाथD समजा. गु\ Xहणजे साMात परमा>मा. >याची आEा पाळणे हJच
आपलJ तपfचयाD. याहून वेगळे काहJ कर7याची गरज आहे असे न वाटावे.
माcया मनाचे वकार जात नाहJत असे चांगTया माणसांनासs
ु ा वाटते. पण 'ते जात नाहJत,
जात नाहJत' असे घोकून >यांचा यास घेतTयाने ते उलट वाढतील. Oतकडे लM दे ऊ नये. नाम
घेणे हे आपले काम करJत राहावे, Xहणजे वकार आपोपापच कमी होत जातील. माl, मना1या
मागे दे हाला जाऊ न दे णे, इतके जपले पा6हजे.

११५. संतांची आा

माण मानणे हे च
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संत हे आपला संबंध भगवंताशी जोडतात.
संतच बनतो. काहJ कRट न करता परमाथD साधणे हे च स>संगतीचे मह>>व आहे आपले dदय
वषयाने इतके भरले आहे कA Oतथे भगवंता1या 2ेमाला जागाच रा6हलJ नाहJ. बरे , भगवंताचे
2ेम मुाम Oतथे घातले, तर ते आत न राहता बाहे र पडते आ<ण वायावर उडून जाते. सामानाने
ग1च भरलेलJ जशी एखादJ खोलJ असते, तसे आपले dदय आहे. या dदयाचा संबध
ं भगवंताशी
जोड7यासाठa, आपTया dदयातले सामान, Xहणजे वषय, खालJ क\न >या1या जागी भगवंताचे
2ेम भरणे ज\र आहे . साधारणपणे आपला अनुभव असा आहे कA, एखादJ व4तू आपTयाला
पRु कळ आ<ण प,
ु हा प,
ु हा 5मळालJ तरJ Oतचा वीट येतो; Xहणून जी व4तू आपTयाला QकतीहJ
5मळालJ तरJ Oतचा वीट येणार नाहJ अशी व4तू आपण 5मळवावी. अशी अवीट असणारJ व4तू
एकच आहे ; ती Xहणजे भगवंत होय.
राजाने आपTया नावाचा 5शiका केला, आ<ण जो अती 2ामा<णक होता >या1या जवळ 6दला;
>या2माणे भगवंताने आपले नाम संतांना 6दले. >यामळ
ु े , संत जे करतील >याला मा,यता दे णे
भगवंताला ज\रच आहे . आपण आ<ण संत यां1यामये मनुRय या gRटJने फरक नाहJ; पण
फरक आहे तो हा कA, संत हा जसे बोलतो तसे वागतो, तर आपण बोलतो चांगले आ<ण वागतो
माl >या1या उलट. आपTया 4वाथाD1या आड कोणी आले कA आपण वाईट बोलतो. Zया1यावर
आपण 2ेम करतो >याच व4तूवर दस
ु याने 2ेम केले तर आपण >याला नावे ठे वतो. आपण
नुसती नीतीची त>>वे जे:हा सांगतो ते:हा अगदJ चांगले बोलतो; पण वागताना माl उलट वागतो.
यासाठa आपण अशी कृती क\ या कA आपTयाला नंतर तसे बोलता येईल.
गाडीत बसायला 5मळावे Xहणून काहJ कोणी गाडीत बसत नाहJ, तर आपTया 4टे शनाला
जा7यासाठaच मनRु य गाडीचा आधार घेतो. तसा, मोठमोया संतांनी 2पंच केला खरा, परं तु तो
सुखासाठa केला नाहJ. आपTया व>ृ तीपासून न ढळता इतरांना तार7याचे काम संतांनी केले.
बड
ु णाया माणसाला जसा दोरJचा आधार Bयावा, >या2माणे संतांनी आपTयाला परमा>Xयाचा
आधार 6दला. चंदना1या झाडाजवळ1या झाडांना जसा चंदनाचा वास लागतो, >या2माणे संताजवळ
राहतो तोहJ.

११६. आपण

पंचात इतके खोल जातो कk संतांची हाकच ऐकू येत नाहG.
ती ऐकू येईल इत'या तरG अंतरावर असावे.
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संतांनीच भगवंताला सगुणात आणले.
सवा^त अपDणभिiत 'ेRठ आहे . पज
ू ा करताना 'मी तझ
ु ा दास आहे ' असे Xहणावे, Xहणजे 2ेम येते.
यात लाज वाटायचे काहJच कारण नाहJ. आधी भगवंताचे दास :हावे आ<ण मग पज
ू ा करावी.
आXहJ इतर Qक>येकांचे दास होतो, आ<ण इतiयांत उरे ल ते:हा भगवंताचे दास होणार; मग पज
ू ेत
अपDणभिiत कशी येणार ? आपTयाला जे जे आवडते ते ते मनाने भगवंताला अपDण करावे. इथे
सवD काहJ मनानेच करायचे असते. नस
ु ते शरJराने काबाडकRट केले Xहणजे 2ेम येतेच असे नाहJ.
Vच>त वषयाकडे ठे वन
ू भगवंताची सेवा करणे Xहणजे अंगचोरपणा आला. असा अंगचोरपणा क\
नये. भगवंताकडे मन लागायला सगुणोपासना उ>तम होय. सवD लोक या ना >या \पाने
सगुणाचीच उपासना करणारे असतात. ठरलेलJ वेळ आ<ण ठरलेले साधन असावे, Xहणजे >यामये
2ेम येते. आपण Zयाची उपासना करतो >या मत
ू मये तेज वाढत असते. Zया मत
ू ची उपासना
एखाBया साधन
ू े केलेलJ असेल >या मूतमये फार तेज असते, आ<ण ते पRु कळ काळ 6टकते.
5शवाय ते इतरांनाहJ उपयोगी पडते. जगाचे खरे 4व\प कळ7यासाठa सगुण उपासनाच कारणीभूत
आहे . सवD भोग भोगून काळजी नसणे हे उपासनेचे खरे ममD आहे . उपासनेचे तेज कसे झळकले
पा6हजे ? हे तेज फार वलMण असते. पैशाचे Qकं वा वBव>तेचे तेज Oततके नसते. Zया1या मागे
उपासनेचा जोर आहे तोच जगात खरे काम करतो.
एक बाई डोळे झाकून बसलJ Xहणजे Oतला एक दे वी 6दसे. >या बाईशी दे वी बोलत असे, आ<ण
2पंचातTया वगैरे सवD गोRटJ कशा करा:यात हे सांगत असे. परं तु बाईने यान करणे सोडून
6दTयाने Oतला दे वी 6दसणे बंद झाले. तसेच एक मुलगा डोळे झाकून बसला Xहणजे >याला
पांढरJ दाढJ असलेला एक साधू 6दसे. कसे वागावे, काय करावे, वगैरे सवD गोRटJ तो >या मल
ु ाला
सांगत असे. परं तु मुलाने यान करणे सोडून 6दले, आ<ण तो दाढJवाला 6दसेनासा झाला. या
गोRटJंचा अथD असा कA, आपTयाला सांभाळणाया शिiत आपTया मागे असतात, >यांची उपासना
आपण सोडू नये. भगवंताला सगुणामये आणला हा संतांचा आपTयावर फार मोठा उपकार
आहे . संतांनी आपTयाला सांVगतले कA, "हJ gfय मOू तD तुझी आहे, तल
ु ा ह:या असणाया सवD
व4तू दे णारा भगवंत तोच आहे ." हJ जाणीव आ<ण कTपना आपTया 6ठकाणी वाढत गेलJ तर
>यामळ
ु े 'भगवंत दाता आहे ' हJ जाणीव उ>प,न होईल. 'भगवंत दाता आहे , तो माcया मागे आहे ,
तो माcया सुखाचा आधार आहे , तो माझे कTयाण करणारा आहे,' हJ जाणीव झालJ कA, जे
5मळाले ते भगवंता1या इ1छे नेच 5मळाले हJ भावना होऊन, आहे >या पoरि4थतीमये समाधान
6टकेल.

११७. आनंद0प परमा@मा LमळUवnयासाठu सगुणोपासना पाOहजे.
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नामधारकाने टाळnयाbया गोcटG.
आपले वचार 4वाथाDचे नसावेत. 4वाथाDमये अ5भमान नेहमी जागत
ृ असतो. 4वाथ मनRु याला
जगात सुख 5मळणे कधीहJ शiय नाहJ. नीOतची बंधने पाळा. पर4lी मातेसमान माना. 2पंचात
एकप>नीªताने राहणारे गह
ृ 4थ लोक ()मचारJच होत. परw:याची अ5भलाषा ध\ नका. >याला
वRठे समान माना. दस
ु या1या पैiयाचा अ5भलाष धर7यात आपला Qकती घात आहे याची नस
ु ती
कTपनाच केलेलJ बरJ. पर4lी, परw:य यां1या2माणेच परOनंदा हJहJ अ>यंत >याZय गोRट आहे .
परOनंदेने नकळत आपण आपलाच घात करJत असतो. परOनंदेमये दस
ु यां1या दोषांचे Vचंतन
होत असTया कारणाने, ते दोष आपTयाकडे येत असतात. या सवD गोRटJ सांभाळून तX
ु हJ नाम
`या, नामाचे 2ेम तुXहाला अगदJ खाlीने येईल. हे सवD करJत असताना तुमचे आईवडील,
बायकोमल
ु ,े यां1या बाबतीत असलेले कतD:य करायला चक
ु ू नका आ<ण >या कतD:यात आसिiत
राहू दे ऊ नका. कोण>याहJ मोबदTयाची अपेMा न ठे वता केलेले कमD हे कतD:यच होय. ते कतD:य
सांभाळून नीOतधमाDने वागन
ू आपला 2पंच करा, आ<ण भगवंताचे 4मरण ठे वा. मग तुमचा 2पंचच
परमाथD\प बनून भगवंताचे 2ेम तुXहाला 5मळे ल हा माझा भरवसा तुXहJ बाळगा.
2पंच हा 5मठासारखा आहे . भाकरJत मीठ Qकती घालायचे असते ? तर अगदJ थोडे - फiत
चवीपरु ते ! परं तु आपण 5मठाची भाकरJ करतो आ<ण >यात परमाथाDचे Vचमट
ू भर पीठ टाकतो;
मग ती भाकरJ खाता येईल का ? खरे समाधान 5मळाTयावर मनुRय खेळासारखा 2पंच करतो.
>यामये तो वर चढला Qकं वा खालJ पडला तरJ सारखाच राहJल; दस
ु याने डाव टाकTयावर तो
आपणहJ डाव टाकAल ! पण डाव हरला Qकं वा िजंकला तरJ >याची >याला पवाD राहणार नाहJ.
2पंचात अनेक व4तू आहे त. पण भगवंताजवळ एकच व4तू आहे . 2पंचात QकतीहJ व4तू आणTया
तरJ >या पु या पडत नाहJत, कारण एका व4त1
ू या आण7यामयेच दस
ु या व4त1
ू या आण7याचे
बीज आहे . पण भगवंताचे तसे नाहJ; भगवंताची व4तू एकदा आणलJ कA प,
ु हा ती आणायला
नको. समजा, एका दक
ु ानात पRु कळ माल भरलेला आहे ; पण आपTयाला पा6हजे ती व4तू Oतथे
नाहJ, Xहणजे आपTया gRटJने Oतथे काहJच नाहJ ! >याच2माणे सवD 2कार1या मान5सक शिiत
असून Oतथे भगवंत नसेल, तर >या असून नसन
ू सार;याच समजा:यात. परमा>Xयाला 2पंच\प
बनव7याऐवजी आपण 2पंचाला परमा>म\प बनवावा. यातच ज,माचे साथDक आहे .

११८. परमाथा)त अहं कार Lमसळला कk तो

पंचच झाला.

पंचातला अहंकार दरू झाला कk तो परमाथ)च.
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खरG तळमळ लागलG qहणजे संत भेटतो.
असंताची आवड नाहJशी होईल ते:हाच संत हवासा वाटे ल. वषय आपTयाला lास दे तात, पण ते
सोडावे कसे हे समजत नाहJ. जंगलात सापडलेTया माणसा2माणे आपले झाले आहे . आपलJ वाट
चुकलJ आहे असे Zयाला वाटे ल तोच जंगलातून बाहे र पड7याची वाट वचारतो. 'आता वय फार
झाले, काळा1या 4वाधीन हो7याची वेळ आलJ, रामा तूच आता तार,' अशी तळमळ लागलJ, तरच
संतसहवास लाभेल. स>संगत हवी असे आपण नेहमी Xहणतो खरे , पण मागतो माl ' असत ् ' ;
मग आपTयाला स>संगत 5मळे ल कशी ? 4वतःला कसे वसरावे हे कळ7याकरताच संताला शरण
जावे. आपले व4मरण Xहणजे भगवंताचे 4मरण. वडील दरू आहे त, >यांचे पl नाहJ, Xहणून
काळजी करतो; पण ज,मापासून भगवंत दरू आहे, >याची तळमळ का लागू नये ? आपण
नाम4मरण करतो, पण Zयाचे नाम घेतो तो कोण, असा वचार करतो का ? वषय सोडTया5शवाय
राम कसा भेटणार ? रामहJ हवा आ<ण वषयहJ हवा, हे जळ
ु णार कसे ?
मला जोपय^त Vचमटा घेतलेला कळतो तोपय^त कमD मागाDनेच जाणे ज\र आहे . कमDमागD
सांभाळताना, 'कताD मी न:हे ' हJ भावना सांभाळणे ज\र आहे . जो खरा अनुभवी आहे तो बोलणारच
नाहJ, आ<ण बोललाच तर तो अगदJ थोडे बोलेल; तो उ>तम होय. अनुभवी खरा, पण नाइलाज
Xहणून जो बोलतो तो >या1यापेMा थोडा कमी समजावा. कोणीतरJ बोलTया5शवाय लोकांना
कळणार कसे, Xहणून हे लोक कमीपणा प>क\नहJ पRु कळ बोलतात. परं तु अनुभव नसताना
उगीच शदपांड>य करणारे हे अगदJ खाल1या दजाDचे होत. Zयाला अनुभव कमी >याला
शदपांड>य फार असते. जो जगाला फसवणार नाहJ आ<ण 4वतःहJ फसणार नाहJ, असाच
मनRु य जगाला मागाDला लावू शकेल.
Qक>येक साधू दगड मारतात Qकंवा 5श:या दे तात, तरJ लोक >यां1या मागे लागतात, कारण >यां1या
5श:यादे खील आशीवाDदा2माणे असतात. हे Qक>येक लोकां1या यानी येत नाहJ. एखादा मुलगा
बापाला Xहणू लागला कA, 'मी इतका जवळचा, पण मला 5मळतो मार; आ<ण तो लांबचा पोर,
>याचे माl लाड !' पण तो मारच आपTया 6हतासाठa असतो, हे >याला नाहJ समजत ! साधू1या
बोल7यामये Qकंवा मार7यामयेसs
ु ा दRु ट बs
ु ी नसते. संत जे काहJ बोलतील ते जगा1या
कTयाणाकरताच असते. संत Oनः4वाथ असतात. ते तळमळीने सांगतात. >यावर आपण 'sा
ठे वलJ पा6हजे. संता1या सांग7याचा खरा अथD आचरणानेच कळे ल.

११९. परमाथा)त अहं कार Lमसळला कk तो

पंचच झाला.

पंचातला अहंकार दरू झाला कk तो परमाथ)च.
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पैशाbया आसि'तत राहू नये.
कामवासना आ<ण पैसा हJ दो,हJ परमाथाDला वघातक आहेत; पण मला जर कोणी वचारले कA,
'>यातTया >यात जा4त घातक कोणते ते सांगा ?' तर मी सांगेन कA, 'पैसा हा >यांतला >यात
परमाथाDला जा4त हाOनकारक आहे . पैसा हा भगवंताची OनRठा कमी करतो.' भगवंताने आपTयाला
पैसा 6दला आहे , तो आपण स>पाl आहोत Xहणन
ू का 6दला आहे ? यासाठa, 5भकायाला पैसा
दे ताना उगीच वाद घालू नये. तसे करणे Xहणजे काहJ न कर7याची बs
ु ी होय. एखादा >यागी
मनुRय सवD दे ईल पण '4व' दे णार नाहJ. '4व' दे ऊन मग 'सवD' ठे वले तरJ चालेल, पण 'सवD' दे ऊन
'4व' ठे वला तर ते माl चालणार नाहJ; Xहणजेच, 'मी दे तो' हJ भावना रा6हलJ तर सवDच दे णे वाया
जाते. म;
ु य Xहणजे >यातलJ वासना गेलJ पा6हजे, तर खरे सुख लागते.
दे ह हा पाया ध\न >यावर इमारत बांधू लागलो तर इमारत पiकA कशी होणार ? मी 'माझा' दे ह
Xहणतो, पण ताप येणे न येण,े इजा होणे न होणे, हे आपTया हातात आहे का ? 'मी माझे रMण
करJन ' असे Xहणतो, पण वाटे त ठे च लागून पडTयावर लोकांनी मला घरJ आणावे लागते; Xहणजे
जीवत Qकती पर4वाधीन आहे ! दे हाने QकतीहJ कायD केले तरJ ते कळसाला नाहJ पोहोचणार.
अ5भमानाने केलेले कायD कसे कळसाला पोहोचणार ? एक भगव6द1छे ने कायD केले तरच ते
शेवटाला जाते. समथा^नी दे हबs
ु ी नRट क\न, रामाचे अVधRठान ठे वन
ू कायD केले; Xहणून >यांना
एवढे कायD करता आले. जो भगवंताचा झाला >याचेच कायD पण
ू D झाले, आ<ण >यालाच खरे
समाधान 5मळाले.
राजा1या पोटJ आलेले दे खील 5भकारJ होऊन जातात, मग मी संप>तीचा कुठे गवD करावा ? पैशाने
2ेमात Pबघाड येतो आ<ण अगदJ जवळचे नातेवाईकसs
ु ा दरू होतात. मी खरे सांगतो, पैशा1या
आसिiतत तुXहJ राहू नका. हJ आसिiत नाहJशी कर7याचा सोपा उपाय Xहणजे संतसमागम
हाच होय. आज खरे संतच कुठे आहे त असे आपण Xहणतो, पण आXहाला संत भेटावा हJ
तळमळच खरJ लागलेलJ नसते. संतात संतपणा 6दसत नाहJ याचे कारण आम1यात तळमळ
नाहJ. स>ययग
ु ात जो राम होता तोच आजहJ आहे , पण माझा भावच कमी झाला >याला काय
करावे! संतांना आपण खोटे पणा दे तो. पण माझा भाव शs
ु नाहJ हे नाहJ जाणत. वषयात सख
ु
आपTया इ1छे 2माणे 5मळत नाहJ, Xहणून आपण संताकडे जातो. पण संताला अपDण क\न
घे7याकoरता Qकतीजण संताकडे जातात ? दे वाकoरता दे वाकडे जाणारे Qकती बरे Oनघतील ?

१२०. मनाने नेहमी 'मी रामाचा आहे ' हG भावना ठे वावी.
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जेथे भगवंताच_ नाम मरण । तेथे सव) संतांच_ ठाण ॥
जवर धoरलJ जगाची आस । तवर परमा>मा दरू खास ॥
परमा>Xयाची 2ािrत । न होई राखता वषयासिiत ॥
जग वषयाकार रा6हले । तेथे 2ेम केले ते घातासी आले ॥
वषयी एकजीव झालो जाण । सट
ु ता न सट
ु े आपण जाण ॥
मान, अपमान, जगाचे सुख-दःु ख । हे 4वाथाDचच
े मळ
ू आहे जाण ॥
अ5भमानांत परमा>Xयाचे व4मरण । ह जीवपणाच मु;य लMण ॥
सुख-दःु ख, वपि>त-आपि>त, । हJ माया 2पंचाची ओहोटJ भरती ॥
आ>मOनfचय बाणTयावांचून माया न हटे न सट
ु े जाण ॥
आता करJ शूर मन । मायेसी हटवावे आपण ॥
जैस जैस बाहेर 6दसल । >याच बीज आपणाशीच उरल ॥
एकच व4तूची ओळखण जाण । पूणD होते समाधान ॥
Zया1यांत मानावे मी सुख । >या1यातच उBभवत दःु ख ॥
नराचा होय नारायण । जर न चुकला मागD जाण ॥
जेथे ठे वावी आस । >याचे बनाव लागते दास ॥
दे ह तो पंचभूतांचा । >याचा भरवसा न मानावा फारसा ॥
मी तX
ु हांस सांगतो 6हत । gfयांत न ठे वाव Vच>त ॥
gfय व4तु ना5शवंत असते । भगव>कृपेने समाधान येते ॥
पoरि4थOत नसे बंधनास कारण । असे आपलेच मनाची ठे वण ॥
दे वास पाहाव Zया रJतीन । तसाच तो आपणास 6दसतो जाण ॥
वषयाचा नाहJ झाला जवर >याग । तवर रामसेवा नाहJ घडत सांग ॥
आपल 2ेमयुiत चाले धणी । >यासी Xहणती ()मEानी ॥
w:यदाराविजDत जाण । हJ खरJ संताची खूण ॥
सRृ टJ पाहावी भगवदाकारJ । 2ेम ठे वील >याचेवरJ । >याला नाहJ दस
ु रJ सरJ ॥
आTयागेTयास Bयावे अ,नदान । मुखान भगवंताच नाम ॥
dदयांत रामाची 2ीOत । यासच थोर Xहणती जीव,मिु iत ॥
न धरावी जगाची आस । तोच होऊ पाहे रामदास ॥
नामांत संत । नामीं भगवंत ॥
विृ >त राखावी अ>यंत शांत । ह च संताच मु;य लMण जाण ॥
जेथे भगवंताच नाम4मरण । तेथे सवD संतांच ठाण ॥
अगरब>ती जळून गेलJ । पoर सव
ु ासाने रा6हलJ ॥
तैसी रामचरणी झाले जे लJन । तेच खरे िजवंत जाण ॥
संतचरणीं झाला लJन । >याला भाkयास नाहJं दज
ु  उण ॥
संताची संगOत । भगव,नामान साधत ॥

१२१. दे हासकट माझा

पंच । रामा केला तुला अप)ण ॥

ऐस_ वाटत जाव_ -च@तीं । कृपा करGल रघुपत ॥
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कोण@याहG कृतीत हे तु शुr पाOहजे.
तमोगण
ु हा Oत,हJ गण
ु ांत जा4त जड असTयाकारणाने >याचा पoरणाम या जगामये लगेच
6दसून येतो. दRु ट बs
ु ी हा तमोगुणाचा पoरणाम आहे . परं तु भगवंता1या नामाने बs
ु ी 4व1छ
कर7याची सोय माणसा1या 6ठकाणी आहे . यासाठa पRु कळ नाम4मरण करावे, Xहणजे
स>>वगुणाचा उदय होतो आ<ण बs
ु ी शुs बनते. दे हाला कRट 6दले Xहणजे भगवंत वश होतो हे
काहJ खरे नाहJ. तसे जर असते तर र4>यात उ,हामये खडी फोड7यायांना भगवंत लवकर वश
झाला असता ! भगवंताचे लM आपTया दे हापेMा मनाकडे असते. आपTया मनामये 2ापंVचक
हे तू ठे वन
ू भगवंता1या नावाने उपवासासारखे कRट केले तरJ, ते पाहून लोक फसतील, पण भगवंत
फसणार नाहJ. आपण जसे बोलतो तसे वाग7याचा अzयास करावा. परमाथाDमये ढग फार
बाधक असते. 2ापंVचक गोRटJकरता उपवास करणे मला पसंत नाहJ. उपवास घडावा यात जी
मौज आहे ती उपवास 'करावा' यामये नाहJ. भगवंता1या 4मरणामये इतके तTलJन :हावे कA
आपण नेहमी >याजवळ वास करतो आहोत असे मनाला वाटावे. मग दे हाने अ,न खाTले Xहणून
Pबघडले कुठे ? याउलट, आपTया Vच>तांत भगवंताचे नाम नसतांना आपण दे हाने पRु कळ उपवास
केले, तरJ अशiतपणा 5शवाय दस
ु रे काहJ पदरात पडणार नाहJ. काहJ लोक वेडे असतात; >यांना
आपण उपासतापास कशासाठa करतो आहोत हे च समजत नाहJ. कोण>याहJ कृतीला वा4तवक
मोल तुम1या हे तूव\न येते. हे तू शुs असन
ू एखादे वेळी कृती बरJ नसलJ तरJ भगवंता1या घरJ
चालते; पण हे तू चांगला नसून कृती माl फार चांगलJ असलJ तरJ भगवंत >यापासून दरू च राहतो.
माणसाने केलेला उपवास OनRकाम असून, तो केवळ भगवंता1या 4मरणात राहावे Xहणून केलेला
असला तर फारच उ>तम आहे . OनRकाम कमाDचे फार फार मह>>व आहे . 'भगवंतासाठa भगवंत
हवा' अशी आपलJ व>ृ ती असावी. Qकंबहुना, नाम घेत असताना, 2>यM भगवंत समोर ठाकला,
आ<ण 'तुला काय पा6हजे ?' असे >याने वचारले, तर 'तुझे नामच मला दे ' हे >या1याजवळ मागणे,
याचे नाव OनRकामता होय. कारण, \पाने :यiत झालेला भगवंत के:हातरJ नाहJसा होईल, पण
>याचे नाम माl अखंड 6टकेल; आ<ण >याचे नाम घेतले कA >याला आपTयाकडे येणे ज\र आहे .
Xहणून, दे हाला कRट दे 7या1या भानगडीत न पडता भगवंतासाठaच नाम घेत असावे. >याची कृपा
झाTया5शवाय राहणार नाहJ.

१२२. जेथे नाम तेथे राम हा ठे वावा Uव{वास । कृपा करGल रघुनाथ खास ॥
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साधनात अ@यंत सावध-गरG पाOहजे.
शेताची मशागत झालJ, बी उ>तम पेरले, पाऊस चांगला पडला, आ<ण रोपहJ जोराने वर आले, तरJ
काम झाले असे नाहJ. कारण जसजशी एकेक पायरJ पढ
ु े जाईल तसतशी काळजी घे7याची गरज
असते. शेत वाढले तरJ >याचा नाश दोन कारणांनी होऊ शकतो, एक Xहणजे गुरेढोरे शेतात घुसन
ू
नाश करतील, Qकंवा दस
ु रे Xहणजे कAड पडून Qकंवा टोळधाडीसारखा उपwव होऊन शेत साफ
नाहJसे होईल. यांपक
ै A प6हले कारण थोडे 4थल
ू आहे , तर दस
ु रे थोडे सूeम अहे . शेतात गरु े ढोरे
5शरलJ तर वरवर gRटJ टाकूनहJ सहज समजते, Qकंवा >यांना हाकलताहJ येते. पण कAड पडलJ
तर जवळ जाऊन बारकाईने पाहावे लागेल. शेताला कंु पण घालून ढोरे आत 5शरणार नाहJत असा
बंदोब4त करता येतो, आ<ण राख, शेण, औषधे, वगैरे टाकून, कAड न लागेल अशी तजवीज करता
येते. हे सवD करताना शेतकयाला सतत जागत
ृ राहावे लागते. Xहणजेच, एकसारखे शेतावर लM
ठे वावे लागते. हाच Oनयम परमाथाDतहJ लागू पडतो. साधकाने अ>यंत काळजीने वागणे ज\र
आहे .
शेताचे रMण :हावे Xहणून जसे कंु पण, तसा संसार हा परमाथाDला कंु पण Xहणून असावा.
कंु पणालाच जर खतपाणी 5मळाले तर कंु पणच शेत खाऊन टाकते. तसे न होईल इतiया बेताने
संसाराला खतपाणी घालावे. शेताला कAड लागलJ कA काय हे जसे बारकाईने पाहावे लागते,
>या2माणे आपलJ व>ृ ती कुठे गत
ुं ते कA काय याकडे बारकाईने लM असावे. अशा सावधVगरJने
वागले तर पीक येईपय^तचे काम झाले. पण 'पीक हातात आले, आता काय काळजीचे कारण ?'
असे Xहणून भागणार नाहJ. पीक हातात आले तरJ >याची झोडणी झालJ पा6हजे. पुढे दाणा
दा4तानांत जपन
ू ठे वले पा6हजेत; नाहJतर उं दJर, घुशी धा,य फ4त करतील. नंतर पढ
ु े , ज\र
लागेल ते:हा ते कांडले पा6हजे. कांडतांनासs
ु ा, दाणा फुटणार नाहJ इतiया बेताने कांडले पा6हजे.
अशा तहे न,े आरं भपासून शेवटपय^त अगदJ जाग\कतेने वागले पा6हजे, तरच साधकाची शेवटपय^त
तग लागेल. नाहJतर मयेच OनRकाळजीपणामळ
ु े , आ<ण सवD काहJ हाती आले अशा माने वागले,
तर 2गती थांबल
े . अशी उदाहरणे फार आढळतात. Xहणुन अOतशय सावधVगरJने वागावे. जो
साधक 2पंचामये असेल >याला 2पंची लोकां1या संगतीत राहावे लागणार; पण >याने फार
सांभाळून राहायला पा6हजे. आपलJ व>ृ ती के:हा बदलेल याचा नेम नसतो. खरोखर, परमाथD हJ
कठaण 5शकारच आहे . 5शकार अशी मारलJ पा6हजे, कA आपTया मीपणाला मा\न आपण िजवंत
रा6हले पा6हजे, आ<ण आपTयाला नको तेवढे च गळून पडले पा6हजे.

१२३. सावधानता ठे वन
ू नाम sयावे.
नामाची सतत धार धरावी. qहणजे ते व@ृ तीपयत पोहोचते.
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न{चयपव
) नाम मरण आण -च@तशुrी.
ू क
मला अजून अमक
ु करायचे आहे हJ कTपना सोडून Bयावी. आता मी परमेfवराचा झालो, आता
मला काहJ करायचे रा6हले नाहJ, अशी मनाची ि4थती झालJ पा6हजे. 'हे परमेfवरा, आता
तुcयाकoरताच मी जगेन, तुcया नाम4मरणा5शवाय मला काहJ कतD:य उरले नाहJ,' असा Oनfचय
केला तर मनाला समाधान झालेच पा6हजे. 'नाम4मरण होत नाहJ, कारण वयामळ
ु े मन थकले,'
हे Xहणणे बरोबर नाहJ. शरJर थकेल, कारण लहानपणी वाढणे आ<ण वs
ृ पणी थकत जाणे हा
शरJराचा OनसगDमच आहे ; परं तु मन थकले, हे माl सयुिiतक नाहJ. मन हा परमेfवराचा अंश
आहे , असे आपTया 6द:य वभूती सांगताना भगवंतांनी सांVगतले आहे . मनाची अ>यंत Mीणतेची
अव4था Xहणजे म>ृ युसमयीची. परं तु >या समयीहJ माझे 4मरण ठे वावे असे भगवंतांनी सांVगतले
असताना, >यापव
ू  के:हाहJ, मन थकले आ<ण 4मरण क\ शकत नाहJ असे होणे शiय नाहJ.
पूव सहा-सहा तास बसन
ू जप केलेला असेल, Oततका आता होत नसेल, Oततके बसवणार नाहJ.
मये मये झोप लागत असेल, हे मा,य आहे; पण 4मरण राहू शकत नाहJ असे नाहJ होणार.
मन थकले हJ खरJ अडचण नसून मनाचा इतर :याप फार आहे हे खरे कारण आहे . ते:हा, सवD
:यापांतून आ<ण काळजीतन
ू लM काढून ते भगवंताकडे लावणे ज\र आहे . पैसाअडका, 2पंचातTया
गोRटJ, यांचा मनाने >याग करावा. असा >याग केला तर कायDभाग Oनिfचत होतो हे मी खाlीने
सांगेन.
पैशाची वासना आ<ण लौQककाची लालसा, माणसाला भगवंतापासन
ू दरू नेतात, >यां1या तावडीत
सापडता कामा नये. लोकेषणा आ<ण धने1छा या दो,हJ गोRटJंचा संबध
ं 2पंचात वावरत असताना
येणारच. तो टाळता येणे कठaण आहे . पण Zयाला भगवंताचे 2ेम पा6हजे आहे, >याने >यांचा
गुणधमD ओळखन
ू >यांना वापरावे, Xहणजे >यां1यापासून उ>प,न होणारे दोष >याला बाधणार
नाहJत.
धमाDचरण, भगवBभिiत, नाम4मरण, आ<ण स>संग हे Vच>तशुsीचे उपाय होत. Qकं वा एकाच
शदात असे Xहणता येईल कA स>संग हाच याला तोडगा आहे . Vच>तशs
ु ीचे लMण हे कA,
आपTयासारखेच सवD जग सख
ु ी असावे हJ भावना होणे. हJ भावना वाढ7यासाठa, 'सवD जग सख
ु ी
असावे' अशी 2ाथDना कर7याचा पoरपाठ ठे वावा, Xहणजे हळूहळू भगवतक
् ृ पेने साधेल. अ5भमान
हा माl Vच>तशुsीत Pबघाड करणारा आहे, आ<ण तो के:हा डोके वर काढJल आ<ण घात करJल
याचा प>ता लागणार नाहJ. पण भगवंता1या 4मरणामये अ5भमानाचे मरण आहे . Xहणून आपण
भगवंताचे 4मरण अखंड 6टकवू या आ<ण आनंदाने राहू या.

१२४. नामाLशवाय जगात दस
ु रे स@य नाहG अशी }ढ भावना करावी.
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स@संगतीत राहावे.
नेहमी संतांची संगत करावी. परमाथाDला संतांचे अVधRठान आवfयक आहे . संत आपTयाजवळच
असतात, >यांना पाहायला कुठे जावे लागत नाहJ. Vच>त शs
ु नसेल तर संतां1या जवळ जाऊन
तरJ काय उपयोग होणार ? >यांना आपण दे हात पाहू नये. संत हे काहJ दे हात नसतात, ते जे
काहJ सांगतात >या साधनात ते असतात. आपलJ वषयलालसा सोडTया5शवाय >यांची भेट होणे
शiय नाहJ. संताकडे एखादा चोर गेला तर >याला >याची खरJ भेट होईल का ? तो Zया हेतूने
जातो >या हे तूने >याला फार तर Oतथे चोरJ करता येईल, परं तु संतांपासून जे खरे 5मळवायचे ते
साधेल का ? आपण जर Vच>त शुs क\न गेलो तर आपTयाला >यांची भेट होते; आ<ण भेट
झाTयावर, जे PlभुवनातहJ 5मळणार नाहJ ते ते दे तात.
एकजण एका संताकडे नेहमी दशDनाला येत असे. Oतथे इतर मंडळीहJ पRु कळ असत, पण तो
कुणाशीहJ बोलत नसे, कुणी काहJ वचारले तर उ>तर दे त नसे, सदा मुwा <ख,न असे. कुणालाहJ
>या1याशी बोलावे असे वाटत नसे. असे काहJ 6दवस गेले. पढ
ु े एके 6दवशी ते सBगx
ु Xहणाले,
"माझा तो वेडा कुठे आहे ? तो आज का आला नाहJ ?" हे >याने ऐकताच तो आनंदाने उ¡या
मा\ लागला, आ<ण जो Oतथून Oनघाला तो पन
ु ः आलाच नाहJ ! तो कशाला येईल ? गु\ने एकदा
आपTयाला 'आपले' Xहणावे हे च 5शRयाला 5मळवायचे असते. ते >या गह
ृ 4थाने ओळखले, आ<ण
Xहणून >याचे काम झाले. ग\
ु तुXहाला 'तुXहJ माझे झाला' असे Xहणत असतानासs
ु ा तुXहJ ते
ओळखत नाहJ, कारण तुXहJ वषय बरोबर घेऊन आलेले असता, आ<ण वषयाची 2ाrती :हावी
असा हेतू मनात असतो. याउलट, गु\ तुXहाला Oनव>ृ ती दे तात. Oनव>ृ ती 6दTयावर वषयाची
2ाrती :हावी हJ आठवणच जाते. जसे तहान लागTयावर पाणी हवेसे वाटते, पण तेच पाणी
पोटभर rयायTयावर नकोसे वाटते, Xहणजे >याची Oनव>ृ ती होते. आपला यावर आज वfवास
बसायचा नाहJ; पण हा वfवास बसायला भगवंताचे नाम4मरण केले पा6हजे. नामाने ते कायD
होते, Xहणून नाम4मरण करJत जावे. नामाने काळजी वाटणे नाहJसे होते आ<ण मग तळमळहJ
आपोआप जाते.
मन आपTयाला वषयाचा आहे र करJत असताना आपण >याला नामाचा आहे र करावा. आपण
आपTया अंतःकरणाला नामाची धग लावावी; >याने अंतःकरण उकळले कA दोष वर येतील; ते
काढून टाकले कA अंतःकरण शs
ु होईल. शs
ु अंतःकरण ठे वन
ू नाम घेतले, तर भगवंता1या कृपेचा
अनुभव येईल. नामानेच अंतरं ग शुs बनते. नामानेच मन अंतरात 2वेश क\न ि4थर बनते.

१२५. संत सांगतील तेच करणे हGच @यांची खरG सेवा होते.
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अLभमान न धरता कत)$यकम) करावे.
'मला कळत नाहJ' असे वाटणे हJ परमाथाDची प6हलJ पायरJ आहे . आपण अ5भमानाने, 'मला सवD
समजते' असे मानून जगात वावरत असतो. खरोखर, अ5भमानासारखा परमाथाDचा दस
ु रा मोठा
शlू नाहJ. अ5भमान हा हरळीसारखा नाश करणारा आहे असे Xहणणेसुsा थोडे अपरु े च पडेल;
कारण हरळी वाढलJ तर ती 6दसते, आ<ण Xहणून ती उपटून तरJ टाकता )येते. तशी अ5भमानाची
गोRट नाहJ. तो 6दसत नाहJ, आ<ण Xहणून तो के:हा आ<ण कसा डोके वर काढJल याचा प>ताच
लागणार नाहJ. Vच>तशुsी1या मागा^त मोठa धड कोणती असेल तर ती अ5भमानाची आहे ; आ<ण
4वतः1या कतDबगारJने आपण >या1या तावडीतन
े णाचे होईल. >या1या
ू सट
ु ू असे XहणणेहJ वेडप
कचाSयातन
ू सुट7याचा मागD Xहणजे सBगु\ला अन,यभावाने शरण जाऊन, अ5भमाना1या
तावडीतून सोडव7याबल >याची सतत 2ाथDना करणे हाच होय.
Vच>तशs
ु ी झालJ कA शेताची मशागत परु J झालJ असे Xहणायला हरकत नाहJ. पढ
ु े 2fन, बी
उ>तम असणे ज\र आहे . उ>तम बी कोणते हे कदाVचत ् आपTयाला समजणार नाहJ परं तु फळ
चांगले कोणते हे सहज समजते. आता असे समजा, जी फळे गोड लागलJ >यांचीच लागवड केलJ.
तरJपण पढ
ु े असे अनुभवाला येते कA, काहJ काळ लोटTयानंतर कालमयाDदे2माणे ते झाड मरते
आ<ण अथाDत ् फळे 5मळायची बंद होतात, आ<ण >यामळ
ु े मन कRटJ होते. याव\न असे 6दसते
कA, आता गोड लागलेलJ फळे हJ कालांतराने दःु खालाच कारणीभूत होतात. तर मग बी Oनवडताना
असे पाहणे ज\र आहे कA, Zयाची झाडे कायम 6टकणारJ आहे त आ<ण फळे अMय सुखाचा लाभ
क\न दे णारJ आहे त. जगात उ>प,न झालेलJ अशी कोणती व4तू आहे कA जी अMय 6टकेल ?
'कोणतीहJ नाहJ' असेच उ>तर येईल. Xहणून वनाशी फळा1या आशेने केलेले कोणतेहJ कायD
सुखाला नेत नाहJ, असे Xहणावे लागते. याकoरताच, भगवंता5शवाय दस
ु या कोण>याहJ फळाची
आशा न ठे वता कतD:यकमD करJत राहणे, हाच सुखाचा मागD आहे , आ<ण हJच उ>तम बीजाची
पेरणी आहे. भगवंताची मनोभावे 2ाथDना करावी कA, 'हे दे वा, तुझी भिiत तुcया5शवाय इतर
कोण>याहJ फळा1या आशेने न होईल अशी कृपा कर.' >या gRटJने आपणहJ 2य>न करणे ज\र
आहे . Zया2माणे Qकडके आ<ण चांगले एकl झालेले धा,य आपण सप
ु ात घालून पाखडतो, आ<ण
Qकडके धा,य बाहे र उडवन
ू लावन
ू मागे उ>तम धा,य 5शTलक ठे वतो, >या2माणे भगवंताची
भिiत करता करता, भगव>2ाrती5शवाय इतर होणाया इ1छा काढून टाक7याचा म ठे वावा
Xहणजे कालांतराने भगवंताकoरताच भगव>2ाrती अशी भावना gढ होत जाईल.

१२६ खरे सख
ु हे कायम Oटकणारे पाOहजे.
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वाथ) आवर]याने पर पर ेम वाढते.
पर4परांत 2ेम वाढव7यासाठa काहJ गोRटJ आवfयक आहे त. एक, बारJकसारJक गोRटJंकडे दल
D
ु M
क\न 2>येका1या 4वभावाला थोडी थोडी सवलत ठे वावी; Xहणजे Bवेष वाटणार नाहJ. दस
ु रJ,
सवा^ना 2ेमाची अशी जी एखादJ जागा असेल >याकडे gRटJ ठे वावी. OतसरJ, कोणतीहJ सूचना
सांगायची झालJ, तर >या :यiतीवषयक न बोलता, नतेने आ<ण गोड शदांत सांगावी. चौथी,
अ>यंत मह>>वाची गोRट, जीमये या सवा^चा बयाच 2माणात अंतभाDव होतो अशी बाब, Xहणजे
4वाथाDला आळा घालणे. Xहणजे मी 4वतः िजतका माcयाकoरता आहे असे वाटते, >या1याहJपेMा
जा4त मी दस
ु याकoरता आहे असे वाटणे हे होय. आ<ण हJ जाणीव ठे वन
ू >या2माणे वागणे हे च
2ेम वाढवायला मदत करते. Zया माणसाला 4वाथD साधायचा नाहJ >याला कमी पडणे शiयच
नाहJ. िजथे Oनः4वाथपणा आहे Oतथे भगवंताला परु वठा केलाच पा6हजे.
आता 4वाथाDचा वचार करताना असे सहज वाटते कA, मी कुठे 4वाथ आहे ? मी कुठे कुणाजवळ
काय मागतो ? पण एव¨याने '4वाथDgRटJ नाहJ' असे Xहणता येणार नाहJ. अहं कारा इतकाच 4वाथD
जबरद4त आहे . >या1या मुjया इतiया खोल आ<ण सूeम असतात कA >यांचा प>ताच लागत
नाहJ. 4वाथD तीन 2कारचा असू शकतो; काOयक वाVचक व मान5सक. दे हाला दस
ु याOन5म>त
कRट न होतील इतiया काळजीने वागणे, हा काOयक 4वाथD Xहणतात. माcया बोल7याला सवा^नी
मान डोलवावी, मी काहJ कोणाला कमीजा4त बोललो तरJ ते >याने Oनमट
ू पणे सहन करावे, अशा
तहे 1या व>ृ तीला वाVचक 4वाथD Xहणतात. आ<ण माcया मता2माणे सवा^नी वागावे, माझे वचार
बरोबर आहे त अशी जाणीव इतरांनी ठे वावी, अशा तहे ची आपलJ इ1छा, >याला मान5सक 4वाथD
Xहणता येईल. आता, मी माcयाकoरता िजतका असेन >याहून जा4त मी दस
ु याकoरता आहे ,
असा वचार केला तर असे 6दसून येईल कA, मी जेवढJ मला 4वतःला सवड ठे वतो, तेवढJच Qकंवा
>या1याहून थोडी जा4त सवड दस
ु याला ठे वणे ज\र आहे . Xहणजेच, जे दस
ु याने आपTया
बाबतीत करणे आपTयाला बरे वाटत नाहJ, ते आपण दस
ु या1या बाबतीत न करणे; आ<ण
>या1याच उलट, जे दस
ु याने आपTयाला केले तर बरे वाटते तेच आपण दस
ु या1या बाबतीत
करावे. हे च सवाDचे सार आहे आ<ण हाच खरा धमD आहे . आपण जगावर 2ेम केTया5शवाय परत
2ेम 5मळणार नाहJ. आपण पRु कळां1यावर 2ेम केले तर आपण एकटे च >यांचे करतो, पण
2संगाला ते सवD आपTयाला मदत करतात. जो पRु कळांचा झाला तोच भगवंताचा झाला असे
समजावे.

१२७. जो नः वाथ) बr
ु ीने

ेम करतो @याला आनंद खास Lमळतो.
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दे हबुrीचा @याग करावा.
मानाला कारण अ5भमान होय. मी मोठा, असे मनाने घेतले Xहणजे मानाची गरज लागते. हा
अ5भमानच भगवंता1या आ<ण आपTयामये आड येतो. हा अ5भमान घालवायला, गx
ु आEेत
राहणे, >यांना शरण जाणे, आ<ण >यांनी सांVगतलेलJ साधने करणे, हे उपाय आहे त. पण हJ साधने
Oनर5भमानाने झालJ पा6हजेत. हा अ5भमान फार सूeम असतो. मी गुxआEेत राहतो, >यांनी
सांVगतलेलJ साधने करतो, आता माझा अ5भमान गेला. हे Xहणणे सुsा अ5भमानाचेच बोलणे
होय. खरे पाहता, अ5भमान बाळग7यासारखे आपTयाजवळ आहे तरJ काय ? शिiत, कA पैसा, कA
Qकत ? जगात आपTयापेMा QकतीतरJ मोठे

लोक आहे त. पण मौज अशी कA, 5भMा

मागणायालासs
ु ा मोठा अ5भमान असतो. "मी अमiया1या इथे 5भMेला गेलो होतो, >याने मला
हS Xहटले ते:हापासन
ू >याचा उं बरठा नाहJ चढलो मी. " असे तो Xहणतो. ते:हा हा अ5भमान
आ<ण अपमान, हJ काय चीज आहे याचा शोध आपण `यायला पा6हजे. याला अगदJ मळ
ू कारण
दे हबs
ु ी. हJ दे हबs
ु ी नाहJशी झालJ पा6हजे. एखाBया झाडाला खत घालJत गेले तर ते मरे ल कसे
? मला लोकांनी बरे Xहणावे, मान Bयावा, 5श:या 6दTया तर वाईट वाटते, हे दे हब
ु ीला खत
घाल7यासारखे आहे . चांगले-वाईट, मान-अपमान सवD दे वाला अपDण करावे. व4तुतः कतpपणच
>या1याकडे सोपवावे. Xहणजे, >या कृ>याचे पoरणाम मनावर होऊ दे ऊ नयेत. :यवहारात थोडा
अ5भमान लागतोच, पण तो केवळ कारणापरु ता असावा. वरJRठाने नोकरांशी वागताना अ5भमान
पा6हजे. पण तो Oततiयापरु ता, >याचा मनावर पoरणाम होऊ दे ऊ नये. हJ दे हबs
ु ी, हा अ5भमान,
जायला सBगु\चे होऊन राहावे. Oनदान बळजबरJने तरJ 'मी >याचा अहे ' असे Xहणावे. सBगु\
तुXहाला नकळत तुमचा अ5भमान दरू करतील. परमाथा^त संतांचे ऐक7याला मह>>व आहे . तेथे
आईबापांचे का ऐकू नये ? जर Zयाचे मन >या1या तायात आहे , Zयाचे मन ि4थर झाले आहे ,
Qकं वा Zयाचे मन नेहमी भगवंतापाशी आहे , अशाचेच ऐक7यात वशेष आहे . आपTया दे हबs
ु ीची
तहा मोठa वलMण असते. सगुणोपासना आपTया सवयी1या आड येते Xहणून मनुRय ती करJत
नाहJ; फार सोपे Xहणून तो भगवंताचे नाम घेत नाहJ; आ<ण फुकट काय जेवायला घालायचे,
Xहणून तो अ,नदान करJत नाहJ. असा मनRु य फुकटच जायचा ! दे हबs
ु ीला ताjयावर
आण7यासाठa संतां1या 3ंथां1या वाचनाची गरज आहे . पहाट झालJ कA थोडा उजेड, थोडा अंधार
असतो, >या2माणे सया आपलJ ि4थती आहे ; दे हबुsी1या अंधारात भगवंता1या 4मरणाचा Qकं Vचत ्
उजेड आहे . हा दे हबs
ु ीचा अंधकार जाऊन पण
ू D 2काश 6दसायला, भगवंता1या अनस
ु ंधानासारखा
कोणता उपाय असणार ?

१२८. मीपणाची आण अLभमानाची पण
ू ा)हुती दे णे हाच खरा य होय.
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भगवंताचे अनुसंधान राखावे.
फार 6दवस वाप\न जोडा फाटला कA तो QकतीहJ दx
ु 4त केला तरJ पन
ु ः पन
ु ः फाटतोच. तसेच
शरJराचे आहे . शरJर जीणD झाTयावर >याला काहJ ना काहJ तरJ होतच राहते. दx
ु 4त केलेTया
जो¡यातला एखादा <खळा जर पायाला टोचू लागला तर माl >याला जपावे लागते. तसे,
आजारपणामळ
ु े मनाला टोचणी लागलJ तर जपावे आ<ण >याचा मनावर पoरणाम होऊ दे ऊ नये.
आपTया आजाराचा, Xहातारपणाचा आपण फायदा क\न `यावा. एखादJ शहाणी सुगरण बाई
Zया2माणे क¡याचा मांडा करते, >या2माणे आपण आपTया दख
ं ान
ु 7यामधन
ू भगवंताचे अनुसध
6टकवायला 5शकले पा6हजे. अनुसध
ं ानात असलो कA 2पंचात मजा आहे; अडचणी आ<ण संकटे
यांचीसुsा मजा वाटे ल. पोहायला येणाया एखाBयाला नुसते सरळ पोहायला सांVगतले तर
आवडणार नाहJ. तो उ¡या मारJल, ब¡
ु या मारJल, वाकडाOतकडा पोहे ल, तसे भगवंता1या
अनस
ु ंधानात रा6हले तर 2पंचाची मजा वाटे ल. कोणतीहJ गोRट एकदा ओळखलJ कA मग Oतची
5भती वाटत नाहJ. वषय जोवर ओळखले जात नाहJत तोवरच ते आपTयाला lास दे तात.
याकoरता, Zया Zया गोRटJ होत असतात, >या >या भगवंता1या इ1छे नेच होत आहे त, हJ जाणीव
ठे वन
ू व>ृ ती आवर7याचा 2य>न करावा. परमाथाD1या आड आपले आपणच येत असतो. आपलJ
व>ृ ती िजथे िजथे वावरते Oतथे भगवंताची व4ती असते. Xहणून व>ृ ती जरJ कोणतीहJ उठलJ तरJ
Oतथे भगवंताची आठवण केलJ तर ती चटकन मावळते. आपण नेहमी आपTया उपा4य दे वतेचे
4मरण करJत असावे. >या1या पायावर म4तक ठे वावे, आ<ण >याची अन,य भावाने 2ाथDना करावी
कA, "हे भगवंता, तुcया आड येणारे हे वषय तुcया कृपे5शवाय नाहJ दरू होणार. आजवर जगाचा
मी अनुभव पाहून घेतला. तc
ु या 2ाrती5शवाय कशातहJ सख
ु नाहJ असे भासू लागले, तरJ व>ृ ती
आड आTया5शवाय रहात नाहJ. माcया अEानाने मी आज 4वतः1याच आड येत आहे . तरJ
तुझी, Xहणजे पयाDयाने माझीच, ओळख पटावी, आ<ण >यात मी तुला पाहावे, हJच माcया
जीवतातलJ शेवटची इ1छा आहे . हJ इ1छा तुcया कृपे5शवाय पण
ू D होणे शiय नाहJ. तरJ, हे
भगवंता, माझे मन तुcया चरणी राहो असे कर. यापेMा मला जगात दस
ु रे काहJहJ नको. आता
मी तझ
ु ा झालो. यापढ
ु े जे काहJ होईल ती तुझीच इ1छा मानून मी राहJन, आ<ण तुझे नाम
घे7याचा आटोकाट 2य>न करJन. तू मला आपला Xहण. "

१२९. व@ृ ती ि थर झालG कk @याbया मागोमाग समाधान येतेच.
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शुr वातावरण व पUव8 आचरण.

आपTया घरातले वातावरण शुs, शांत आ<ण पवl असावे. आपTयाकडे येणाया माणसाला परत
जाऊच नये असे वाटावे. अगदJ भगवंता1या इ1छे ने 2पंच चालला आहे असे समजून, >य 2पंचात
वBया, वैभव, घरदार इ>या6द सवD काहJ यश संपादन करा; अगदJ एखाBया राजयोkया2माणे
2पंचात ऐष आरामात राहून गाBयाVगरBयांवर लोळा; पण हे करJत असताना तुमचे अंतःकरण
माl भगवंता1या 2ेमाने ओथंबलेले राहू Bया. कोणाशी वाद घालJत बसू नका. जगाचा मान फार
घातक आहे . >याची चटक लागलJ कA मनRु य >या1या मागे लागतो, नंतर मान 5मळव7याची
कृती थांबते आ<ण मानहJ नाहJसा होतो. जगातले अिजंiय पx
ु षसुsा कुठे तरJ वषयात गत
ुं लेले
असतात, Oतथे >यांचा घात होतो. जगाला ते भारJ असतील, पण >या वषयापढ
ु े >यांचे काहJच
चालत नाहJ. 2ेमात गत
ुं ू नका, तसे Bवेष म>सरांतहJ गत
ुं ू नका; दो,हJ सारखेच घातक आहे त.
आपला 2य नातेवाईक मेला, आ<ण आपण Zया1यावर दावा लावला आहे तो भाऊबंद मेला;
दोघेहJ मेTयाचे सुतक सारखेच ! >याच2माणे, मनुRय 2ेमाने गत
ुं ला काय आ<ण Bवेषाने गुंतला
काय, नक
ु सान सारखेच होते. भगवंताचा वसर हा कोण>याहJ कारणाने झाला तरJ बरा नाहJ;
मग 2पंचात सुखसोयी असTयाने तो होवो Qकंवा 2पंचात दःु ख झाTयामुळे होवो. ढग, बुवाबाजी,
इ>यादJं1या भानगडीत तX
ु हJ पडू नका. अगदJ काहJहJ न केलेत तरJ चालेल, पण ढग मुळीच
क\ नका. आ<ण सवा^नी माcयावर कृपा करा, अगदJ अनुभवाने मी सांगतो, कA बव
ु ा हो7या1या
फंदात तुXहJ पडू नका. आपले कतD:य भगवंता1या 4मरणात क\न, >याचे अनस
ु ंधान अखंड 6टकू
Bया. आमची अशी व>ृ ती बन7यासाठa संतां1या संगतीची आपTयाला ज\रJ आहे . आपण सवDजण
स>संगतीमये आहोत असे Xहणतो, मग आमची व>ृ ती का न सुधारावी ? तर संतांना Zयाची
आवड आहे ते आXहJ धरले नाहJ, Xहणून आमची व>ृ ती सध
ु ारत नाहJ.
'ीकृRणाने उsवाला Eान दे ऊन >याला गोपींकडे पाठवले. भगवंता1या नामामये >या रं गन
ू
गेTया हो>या. गोपींचे नामावरचे 2ेम पाहून उsवाला आfचयD वाटले. नामामये >यांना भगवंत
6दसत असे; ते पाहून उsवाने दे वाला सांVगतले, "दे वा, तू मला Eान 6दलेस खरे , पण तुcया
भiतीचे 2ेम >याहून 'ेRठ आहे , ते तू मला दे ." खरोखर, >या नामाचे माहा>Xय दे वा1या
वणDनापेMाहJ कठaण आहे . तुXहJ सवDजण इथे आला आहात; इथून रामाजवळून काहJ मागून
,यायचे असेल तर >या नामाचे 2ेम तुXहJ सवा^नी मागा. सवा^नी नाम4मरण करा आ<ण आनंदात
राहा. राम कृपा करJल, हा भरवसा बाळगा.

१३० आप]या जीवनात सहजता हवी. सहजतेमgये समाधान आहे .
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दे हमनाने $हावे रामाप)ण ।
भगवंताची उपासना । दरू करJ सवD यातना ॥
Vच>ताची ि4थरता । भगवंता1या उपासनेत Oनिfचतता ॥
दे ह जरJ जीणD फार । तरJ वासनेचा जोर अOनवार ।
हे जाणून Vच>ती । एक भजावा रघुपOत ॥
dदयी करता भगवंताचे यान । नामावण उ1चार दज
ु ा न जाण ।
>यात :यवहाराचे जतन । न दख
ु वावे कोणाचे अंतःकरण ।
असा नेम Zया1यापाशी । राम तेथील र6हवाशी ॥
मी रामाचा, रामा तू माझा । हाच अखंड असावा ह:यास ॥
ऐसे यावे रामाला । कA जे जीव rयार झाले मला ॥
आता याहून दज
ु े न सांगणे काहJ । रामावण जगू नाहJ ॥
जे जे होणार ते होतच जाते । ते भगवंता1या इ1छे ने घडते ।
ऐसे आणणे मना । याचे नाव उपासना ॥
अखंड रामसेवा Zयाला लाभलJ । ध,य ध,य >याची माऊलJ ॥
4वाथDर6हत रामसेवा । याहून लाभ दज
ु ा न जीवा ॥
राम ठे वा मनी । तो यात जावा मानसपूजनी ॥
वाचेने भगवंताचे नाव । कायेने भगवंताची सेवा ।
Vच>ती भगवंताचे यान । आपण राहावे रामापDण । याहून अ,य सेवा कोणती6ह न जाण ॥
उपासना असावी बळकट । तेथे नसावी कशाची अट ॥
उपासनेचा असावा जोर । Zयाने होईल मन ि4थर ॥
आपले जीवन Zयाचे हाती । >याची नेहमी ठे वावी संगOत ॥
जे जे काहJ मी करावे । >याला परमा>मा साMी हे जाणावे ॥
मनी न सोडावा धीर । आहे Xहणावे माझा रघव
ु ीर ॥
करावे भगवंताचे Vचंतन । होईल 4वतःचे व4मरण ॥
सवD आहे रामाधीन । आपण Oन5म>ताला कारण ॥
रामावर ठे वावे Vच>त । जैसे 2पंची असावे वाटते व>त ॥
उपासनेचे नर । >यांनी राहावे खबरदार ॥
आजवरे केलJ भगवंताची उपासना । पुढे >यात न येऊ Bयावा उणेपणा ॥
सवा^चे ऐकावे । परJ उपासनेपासून दरू न :हावे ॥
राम माझा दे ता घेता । राम माcया भोवता ॥
रामावण जगी दज
ु े । न ठे वावे आ<णक परते ॥
एक सBगुxआEा 2माण । हJच रामसेवा जाण ॥
थोर थोर ऋषमOु न । यOत संत साधु यांनी ।
एकच केले खास । रामावाचून न राहू 6दले जीवास ॥
ठे वावा रामावर पूणD वfवास । न करावे उपासतापास ॥
उपासनेत राहावे आपण । हे च रामाचे साि,नय जाण ॥
4वाथDर6हत सेवा । तीच पावे दे वाVधदे वा ॥
जे जे होते काहJ । ते ते राम करतो पाहJ ।
हा एकच वfवास । समाधानाचा मागD स>य खास ॥
जेथे परमा>Xयाची स>ता । तेथे न चाले कोणाचे सवDथा ।
Xहणन
ू परमा>मा ठे वील >यामये । समाधान राखीत जावे ॥

१३१. -च@ती भगवंताचे gयान । आपण राहावे रामाप)ण ।
याहून अQय सेवा कोणतीOह न जाण ॥
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थोडे वाचावे पण कृतीत आणावे.
खप
समजून `यावे, Eान संपादन करावे, असा पRु कळ लोकांचा ह:यास असतो, आ<ण
ू
>या1या5शवाय >यांना चैन पडत नाहJ. हे एक 2कारचे :यसनच आहे . अफू खाणायाला कैफ
आTया5शवाय चैन पडत नाहJ. थोडी अफू पचनी पडलJ कA, कैफ येत नाहJ Xहणून तो आणखी
अफू कैफ येईपय^त खातो. असे होता होता अVधकाVधक अफू पचनी पडत जाते, आ<ण शेवटJ
इतकA अफू खा7याची वेळ येते कA >यातच >याचा अंत होतो. Eान संपादनाचे असेच आहे ;
Xहणून थोडेच वाचून, समजून `यावे, आ<ण ते कृतीत आणावे. नाहJ तर ज,मभर Eान संपाद7यात
वेळ जातो, आ<ण कृOत न झाTया कारणाने पदरात काहJच पडत नाहJ. मनुRयाला पोटभर
जेवायला पंचवीस-तीस 5मOनटे परु े शी होतात, पण जेवलेTया अ,नाचे पचन हो7यासाठa पाचसहा
तास जावे लागतात. मनRु य एकसारखा जर खातच रा6हला तर >याला अजीणD होऊन तयेत
Pबघडेल, आ<ण >यातच >याचा अंत होईल. Xहणून नुसते वाचीतच बसू नये. थोडेच वाचावे, पण
ते कृतीत आण7याचा 2य>न करावा. नुस>या वाचनाने Qकंवा वषय समजावन
ू घे7याने 2गती
होत नसून ते कृतीत आण7याने 2गती होते. Xहणून केवळ समजावन
ू घे7यापेMा, ते कृतींत
आण7यावर भर असावा. आपले आकंु Vचत मन वशाल करणे, आपण 4वाथ आहोत ते Oनः4वाथ
बनणे, हे च खया वेदांताचे ममD आहे . नुस>या वचाराने त>>वEान Oनिfचत होणार नाहJ. >यासाठa
साधन करायला पा6हजे. जग सध
ु ाराय1या नादJ लागू नका; 4वतःला सुधारा कA >या मानाने जग
सुधारे लच. आपण सुधारलो नाहJ तर मग जग सुधारले नाहJच !
व4तू हJ सख
ु ाचे साधन असन
ू आपण माने Oतलाच सुख\प मानतो. याचा पoरणाम असा होतो
कA, व4त1
5मळव7याचा 2य>न कर7याऐवजी आपण व4तच
जा4त
ू या साहायाने सख
ु
ू
5मळव7या1या मागे लागतो, आ<ण शेवटे दःु खी बनतो. कमाDला सुxवात करताना फळ 5मळते
Qकंवा नाहJ Xहणून काळजी आ<ण दःु ख होते; कमD करJत असताना, फळाकडे Vच>त लागTयाने
कमाDचे कRट होतात Xहणून दःु ख होते. कमD संपन
ू फळ 5मळाले नाहJ तर दःु ख होते; आ<ण फळ
5मळालेच तर >यातून नवीन आशा उ>प,न होऊन, फळ 5मळाTयाचा आनंद ती मा\न टाकते
Xहणून दःु ख होते. सारांश, अथपासून इOत पय^त दःु खच पदरात पडते. यासाठa, फळाची अपेMा
सोडून कमD क\ लागलो कA ते कमD करJत असतानाच मनाला समाधान 2ाrत होते. Xहणून
परमाथाDकडे रोकडा :यवहार आहे , उधारJचा नाहJ, असे सवD संतांचे सांगणे आहे .

१३२. अ-धक वाचू नका, जे काहG थोडे वाचाल, @याचे मनन करा, आण ते कृतीत आणा.
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कोण@याहG पmरि थतीत व@ृ ती ि थर ठे वावी.
अमाOन>व हा दे हाचा धमD आहे . दस
ु याचा मोठे पणा राखून आपला मोठे पणा वाढवावा. दं भ हा
मनाचा धमD आहे . तो दस
ु याला फसव7याकoरता नसावा. 4वतःचे कTयाण क\न घे7यापरु ताच
दं भ असTयास हरकत नाहJ. अ6हंसा हा दे हाचा धमD आहे . अ6हंसा हJ हे तूवर अवलंबन
ू असते.
वाचेने कोणाचे मन दख
ु वू नये, आ<ण दे हाने परपीडा क\ नये. दस
ु याचे दोष सांगणे हे हJनपणाचे
लMण आहे. लौQककातला मोठे पणा एका ज,माचा घात करतो, पण दं भ आ<ण 6हंसा अनेक
ज,माचा घात करतात. Bवेषामुळे 6हंसा घडते, Xहणून आपण कोणाचाहJ Bवेष क\ नये.
कामोधा6द सवDच वकार भगवंता1या आड येतात, पण वैर आ<ण Bवेष यांसारखा नाश करणारा
शlू नाहJ. 4वाथाDमळ
ु े Bवेष घडतो. 4वाथD जायला नामासारखे दस
ु रे साधन नाहJ.
आपलJ वाचा दस
ु याला 5शकव7यासाठa आ<ण मोठे पणासाठa नाहJ. वाचेने Xहणजे िजभेने बोलता
येते आ<ण खाता येते. नेहमी स>य आ<ण गोड बोलावे, आ<ण खा7या1या बाबतीत जीभ आपTया
तायात ठे वावी. 4वतःची Vच>तशुsी क\न घेऊन, संतांचे गण
ु आपTया आचरणात आण7याचा
2य>न करावा. अ5भमानाचे वष िजथे येत,े Oतथे नामाची आठवण ठे वावी. 6हर7यकfयप1
ू या
6ठकाणी दे खील भगवंत न:हता असे नाहJ; पण कंु पण फार वाढTयाने शेत 6दसेनासे :हावे, तसे
6हर7यकfयपच
ू े झाले. 4वतः1या 6ठकाणी भगवंत आहे हे 6हर7यकfयपू अ5भमानाने वसरला.
>यामळ
ु े भगवंताला खांबात 6दसावे लागले. अ5भमान ज\रJपरु ताच ठे वावा. 'मी रामाचा आहे ' असा
अ5भमान धरावा. नामाची कास धरावी. 'नारायणाचे दशDन :हावे' असे नाहJ 2)लाद Xहणाला,
'नाम सोडणार नाहJ' असे Xहणाला.
लहानपणाची व>ृ ती चांगलJ असते. लहानपणात चूक नाहJच, आ<ण सगळा फायदाच असतो.
भगवंताजवळ आपण लहान मल
ू झाTया5शवाय >याला कृपेचा पा,हा फुटायचा नाहJ; Xहणून
आपण भगवंतापाशी लहान :हावे. लहानपण हे वयावर अवलंबन
ू नसन
ू आपTया व>ृ तीवर अवलंबून
असते. कोणावषयीहJ वाईट वचार मनात आणू नयेत; >यापासून आपलेच मन गढूळ होते.
'माझा 2पंच जसा :हायचा असेल तसा होवो, पण तुझा वसर मला पडू दे ऊ नकोस,' असे
परमेfवराला अन,यतेने Xहणावे. मला खाlी आहे , तो तुम1या साहायाला आTयावाचून राहणार
नाहJ.

१३३. व@ृ ती ि थर करnयासठu तला ि थर व तूवर
-चकटवन
ू ठे वलG पाOहजे. भगवंत हG अशी एकच व तू ि थर आहे .
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वतःला सुधारnयाचा

य@न करावा.

वा4तवक काहJ न करणे, आपण काहJ करतो आहोत Qकंवा आपTयाला काहJ करायचे आहे असे
न वाटणे हाच परमाथD. दे हाने, मनाने एकसारखी चळवळ करायची आपTयाला सवय लागलJ
आहे . दे हाला 4व4थ बसायला लावणे कठaण, मनाला 4व4थ बसायला लावणे >यापेMा कठaण,
आ<ण दे हाने कमD करJत असताना मनाला 4व4थ बसवणे हे अ>यंत कठaण. मनाला खरे Xहणजे
4वा4 य हवे; पण ते 5मळव7याकरता साधन, Xहणजे 2य>न करणे ज\र आहे . मनाचे 4वा4 य
Pबघडायला कारणे तीन, एक आपTया इ1छे वxs गोRट होणे; दोन, माग1या बयावाईट कमा^ची
आठवण होणे; आ<ण तीन, उBयाची काळजी लागणे. आता, जो तो आपTया इ1छे 2माणे :हावे
असे Xहणणार, मग सवD तम
ु 1या इ1छे 2माणे कसे चालतील ? तुम1या इ1छे वxs गोRटJ होणारच.
ते:हा 4वा4 य Pबघडू न दे 7यासाठa, आपलJ इ1छाच नाहJशी करावी; अमक
ु गोRट 5मळावी हJ
बs
ु ीच नाहJ ठे व;ू हाव सोडावी, लोकांची आस सोडावी; जे काहJ होते ते 'रामा1या इ1छे ने झाले'
Xहणावे. 2>येक गोRट 'रामाने केलJ' Xहणणे, Xहणजे अखंड भगवंता1या अनुसंधानात रहणे.
आपला अहं पणा Qकती खोल गेला आहे पाहा ! समोर 6दसत असलेTया गोRटJकडे बेमालन
ू
डोळे झाक क\न, आपण आपTया दोषांचे खापर Pबन6दiकत दस
ु यावर फोडायला तयार होतो.
अमiया तमiया1या नादाने आपला मल
ु गा Pबघडला असे आपण Xहणतो, कारण आपलाच मल
ु गा
खराब हे Xहणवत नाहJ ! ते Xहण7याची लाज वाटते, Xहणून दस
ु या1या मुलाला आपण वाईट
Xहणतो. आपला मुलगा आपTया डोjयादे खत संगती1या योगाने एवढा Pबघडतो, तर मग संगतीचा
पoरणाम केवढा असला पा6हजे ! संगतीचा पoरणाम जर एवढा मोठा आहे , तर संतसंगतीत
असताना आपTयात सुधारणा का 6दसू नये ? संतसंगतीने मग आपण Oनिfचत सुधारायला पा6हजे
! पण तसे तर 6दसत नाहJ; मग नडते कुठे ? याचे मु;य कारण Xहणजे, आपण 4वतःला
सुधार7याचा 2य>नच करJत नाहJ. आपTयाला सवD समजते, परं तु 2य>न करायला नको !
वासने1या जाjयातन
ू बाहे र पड7याचा आपण 2य>न करJत नाहJ. >यामळ
ु े वासनेतच आपण
ज,माला येतो, आ<ण वासनेतच आपला अंत होतो. याकoरता एकच खाlीचा उपाय आहे , आ<ण
तो Xहणजे भगवंताला अन,यभावाने शरण जाणे. "रामा, तुcयावाचन
ू माझी यातून सट
ु का नाहJ.
तू ठे वशील >यात मी आनंद मानीन. तुझे 2ेम मला लागू दे ," असे कळकळीने रामाला सांगावे,
आ<ण सदै व >याचे नाम dदयात ठे वावे. तो उदार परमा>मा तुम1यावर कृपा केTया5शवाय राहणार
नाहJ, याची खाlी बाळगा.

१३४. वासना मारायला भगवंताचे अ-धcठान हा एकच उपाय आहे .
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Uवषयाची व लौककाची आस सोडावी.
आपण रामाचे झालो Xहणजे आपलJ काळजी >याला लागते. आपण रामाचे :हायला अडचण
आमचीच. आवडच मुळी आपण वषयाची आ<ण लौQककाची ठे वतो. साहिजकच, एकाची आसिiत
ठे वTयाने दस
ु याची वरिiत येते. नोकरJ1या वेळेस आXहJ बायकामुलांना बाजल
ू ा सा\न कामावर
जातो ना ? मग साधने1या वेळी बायकोमुले आड येतात हे कारण का सांगावे ? बायको आ<ण
पैका या दोन गोRटJ आम1या आड येत असतात; असे आजवर अनेक संतांनी सांVगतले. मग या
OनमाDण तरJ का केTया असे कोणी वचारतील. >याला उ>तर Xहणजे, का¡या1या पेटJने व4तवहJ
पेटवता येतो आ<ण घरहJ जाळता येत;े >याचा जसा आपण उपयोग करावा तसा तो होतो. खरे
Xहणजे आXहाला भगवंताची तळमळच लागत नाहJ. एकजण मला Xहणाला कA, "मला 2पंच
टाकावासा वाटतो." मी >याला Xहटले, "नस
ु ता 2पंच टाक7याने तल
ु ा वैराkय कसे येईल ? वैराkयाला
नेहमी ववेकाची जोड लागते. तू आपला मीपणा टाकलास तरJ खप
ू झाले. "
चांगले कमD आड येत नाहJ असे थोडेच आहे ? वाईट कमD कुणाला सांग7याची तरJ आपTयाला
लाज वाटते, पण स>कमD अ5भमानाने Zयाला >याला सांगत सुटतो. 'मागील ज,मी पाप केले होते
Xहणून या ज,मी हे भोगतो' असे Xहणतो; आ<ण 'आता चांगले कमp करतो Xहणजे पढ
ु Tया ज,मी
सख
ंु ाळले
ु लागेल' असे Xहणतो. Xहणजे ज,ममर7या1या फेयातन
ू सट
ु 7याऐवजी >या1यात गड
जा7यासारखेच झाले ! दRु कमाDमुळे पfचा>ताप होऊन एकदा तरJ भगवंताची आठवण होईल; परं तु
स>कमाDचा अहंकार चांगTया माणसालाहJ कुठे नेऊन सोडील याचा प>ता लागणार नाहJ.
राजासs
ु ा योkय मागD दाखव7यासाठa आपTया संगतीला चांगला माणूस ठे वतो. भगवंताने
उsवालाहJ 'स>समागम कर' Xहणून सांगावे, याहून अVधक काय पा6हजे ? कडू कारले खाTले तर
कडूपणाचीच 2चीती होते मग वषया1या 2ाrतीने जीवन गोड कसे होईल ? '2ेम येईल ते:हा
भगवंताची भिiत करJन' असे Xहणू नये. वषयासाठa आपण मरमर काम करतो आ<ण तेवढे
क\नहJ सुख लाभत नाहJ' मग भगवंताचे नाव न घेता, 2ेम येत नाहJ हे Xहणणे Qकती वेडप
े णाचे
आहे ! लkनाआधी मुलJला दहापाच जणांना दाखवलJ तरJ, लkन झाTयावर Zया2माणे >यांतला
एकच नवरा असतो आ<ण बाकA1यांची Oतला आठवणहJ राहात नाहJ, >या2माणे, आXहJ एकदा
रामाचे झालो, Xहणजे >या1याशी लkन लावले, Xहणजे मग वषयांचे 2ेम कुठे आले ?

१३५. भगवंताbया नामाची गरज दोन तहे ने आहे :
एक

पंचाचे

व0प कळnयासाठu, आण दस
ु रG, भगवंताbया
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कोणाचेहG मन न दख
ु वता सवाशी

ेमाने वागावे.

Zयाला चार पैसे 5शTलक टाकावेत असे वाटत असेल >याने प6हलJ कोणती गोRट करायची ती
हJ कA कोणाचेहJ कजD होऊ दे ऊ नये. हे साधले कA मग, खचD थोडा कमी कर7याचा य>न करावा,
Xहणजे सहजच 5शTलक पडू लागते. तोच Oनयम 2ेमाला लागू असतो. 2ेम वाढावे असे वाटत
असेल तर 2थम Bवेषबs
ु ीला मठ
ू माती दे णे ज\र आहे . नंतर 2ेम कसे वाढे ल या1या उBयोगाला
लागावे. चक
ु ू नसs
ु ा कोणाचे मन दख
ु ावणार नाहJ अशी दMता घेणे ज\र आहे . एखाBयाला काठa
मारलJ Qकंवा अ,य तहे ने दे हाला दख
ु ापत केलJ, तर ती थो¡याफार वेळाने भ\न Oनघेल, आ<ण
>या1या हातापाया पडून माफA माVगतलJ तर तो मनुRय MमाहJ करJल; पण मन दख
ु व7या
इतकA वाईट गोRट दस
ु रJ नाहJ. मन दख
ु वणे Xहणजे 2>यM परमेfवराला दख
ु व7यासारखे आहे;
कारण, भगवंताने Zया आपTया वभत
ू ी सांVगतलेTया आहेत >यांत 'मी मन आहे ' असे सांVगतले
आहे .
स>याचे ªत चांगले आहे हे खरे , पण सारासार वचार 2>येक 6ठकाणी अवfय लागतो. एखादा
मनुRय असे Xहणाला कA, मी एक स>य तेवढे च जाणतो, आ<ण स>य बोलताना आई, बाप, माणसे,
दे व, गु\ वगैरे कुणालाच ओळखत नाहJ, तर >याला काय Xहणावे ? एक स>य पाळ7या1या
नावाखालJ जर असTया पZ
ू य वभत
ू ींचे अवमान कर7याचे दहा ग,
ु हे होत असतील, तर >या
स>याला चांगले तरJ कसे Xहणावे ? चोरJ कर7याकoरता आलेTया चोराला, >याला चोरJ क\ 6दलJ
नाहJ तर >याचे मन दख
ु ावेल Xहणून चोरJ क\ दे णे हे योkय Xहणता येईल का ? सारांश, 2>येक
गोRटJत सारासार वचाराची गरज आहे . समजा, एका बापाला चार मुलगे आहे त; >या चारांपक
ै A
एकाला गोड आवडते, दस
ु याला आंबट आवडते, Oतसयाला Oतखट आवडते, आ<ण चौ याला तेलकट
आवडते. आता 2>येका1या या xVच वैVचयामळ
ु े , जर ते भांडू लागले, तर भांडण कधीच 5मटणार
नाहJ. Xहणून भांडण 5मटवायचे असेल, तर चौघांनीहJ एकमेकां1या xचीकडे दल
D केले पा6हजे
ु M
हे प6हले काम; आ<ण पुढे 2ेम वाढव7याकoरता, Zया एका बापाची आपण चार मुले आहोत,
>या1याकडे gRटJ ठे वणे हे दस
ु रे काम; Xहणजे साहिजकच प6हTया गोRटJचा वसर पडून, आपण
सवD बंधू आहोत हJ जाणीव डोjयांसमोर राहून 2ेमाचे पोषण होईल. कशाहJ पoरि4थतीत
एकमेकांशी सलो;याने आ<ण 2ेमाने राहणे, या सारासार वचाराचे पालन 2>येक भावाने केले, तर
कोणाचेहJ मन न दख
ु वता कुटुंबात समाधानाचे आ<ण आनंदाचे वातावरण OनमाDण होईल.

१३६. साधकाbया घरात इतके

ेम असावे कk ते सोडून जाणायाला

पQ
ु हा @या वातावरणात आपण के$हा येऊन पडतो असे झाले पाOहजे
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दे ह हा परमाथा)चे साधन समजावा.
संतांचे काम तुXहाला दे हबs
ु ीपासन
ू सोडवणे हे आहे ; तुXहाला मल
ु गा दे णे, तुमचे दख
ु णे बरे करणे,
Xहणजे वषय दे णे हे न:हे . जो जो परमाथाDला लागावे तो तो दे हबs
ु ी Oतथन
ू ओढ7याचा जा4त
जा4त 2य>न करते. वBयेची बs
ु ी हJ दे हबs
ु ीला ध\न आहे ; ती मा\न आपण शुs केलJ पा6हजे.
याकoरता भगवंता1या 4मरणासारखा दस
ु रा उपाय नाहJ. कुlा हा आपTयाला राlी1या
पहायाकoरता उपयोगी पडतो. पण तो QकतीहJ चांगला अ<ण उपयोगी असला, तरJ आपण >याला
पानात जेवायला घेऊन बसत नाहJ. >या2माणे दे हाचेहJ आहे . आतTया खोबया1या रMणाकoरता
Zया2माणे करवंटJ, >या2माणे दे हाला परमाथाDकoरता साधन मानावे. पण मनुRय 'हा दे हच मी
आहे ' असे मानून :यवहार करतो. वा4तवक, आपण दे हापासन
ू Oनराळे आहोत असे पदोपदJ
दाखवत असतो. माझा हात, माझा पाय, माझा डोळा, माझे मन, फार काय माझा जीव असेहJ
Xहणतो; पण वागतो माl 'मी तोच आहे' असे समजून. दे हाशी संबध
ं जा4त येईल असेच आपण
भगवंताजवळ मागतो. असे न करावे.
आपTया दे हावरचे 2ेम कमी हो7यासाठa, दस
ु यावर 2ेम करायला लागावे. 2ेम बसायला आपTयाला
आपTयासारखाच दे हधारJ लागतो. कुlे रडत असले तर आपTयाला नाहJ वाईट वाटत; पण एखादे
लहान मल
ू रडत असले तर वाईट वाटते. दे वावर 2ेम करायला, दे वाला आपTयासारखाच दे हधारJ
कTपावा लागतो. Xहणून, आपले दे हावरचे 2ेम कमी :हायला, दे हबs
ु ी कमी :हायला, सगुणमूतचे,
सBग\
ु चे यान करावे लागते. ते जसजसे gढ होत जाईल, तसतसे आपण 4वतःला वस\न
जातो; आ<ण आपण दे हा1या प5लकडे गेलो, Xहणजे सBगु\चे खरे 4व\प हे दे हातीत आहे असे
2>ययाला येते. दे हबs
ु ी नRट होईल तसतशी सBग\
ु ची ओळख होईल. Zयाने दे हा5भमान नRट
केला >याचा मोठा Eानीसुsा हे वा करतो. 'मी दे ह' Xहणावे, याप5लकडे दस
ु रे अEान कोणतेहJ
नाहJ. मी भगवंताचा असन
ू दे हाचा Xहणणे यासारखे दस
ु रे खोटे नाहJ. 2पंचात संकटे येतात, तरJ
पण तो सोडावासा वाटत नाहJ; याहून भगवंताची माया ती कोणती ? अOतसहवासामुळे दे हाचे
मम>व सट
ु त नाहJ. परमा>Xयाचा सहवास, उदाहरणाथD, दे वाला जा7याचा वा जप कर7याचा नेम
केला, Xहणजे दे हाचे मम>व थोडे कमी होते. दे हा1या सहवासाने आपण दे हाचे होतो, नामा1या
सहवासाने आपण परमेfवराचे होऊ.

१३७. भगवंताbया

मरणामgये दे हबr
ु ीचे मरण आहे .
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मी भगवंताचा आहे हG अखंड जाणीव ठे वावी.
आपTयाला काहJ हवे असे वाटले आ<ण ते तसे झाले नाहJ, Xहणजे तळमळ लागते. परं तु सवD
परमा>माच करतो आहे असे मानले, Xहणजे काळजीचे कारण उरत नाहJ. आपण 'दे व आहे ' असे
मानतो, पण आपला तो खरा वfवास आहे का ? एकादा मनRु य बड
ु ायला लागला, Xहणजे दगड
जरJ >या1या हाताला लागला तरJ हा आपTयाला तारJल असा >याला वfवास वाटतो, आ<ण तो
>याला ध\न आपणहJ >या1या बरोबर बड
ु तो. Xहणून Xहणतो, 'दे व आहे ' असा आपला खरा
वfवास नसतो, आपण नुसते तडाने Xहणतो एवढे च ! नाहJ तर आपTयाला काळजी का वाटावी
? 2>यM दे व पढ
ु े उभा रा6हला तरJ आपTया मागची काळजी आ<ण सख
ु दःु खे संपणार नाहJत.
याचे कारण Xहणजे, परमेfवरावरचा आपला वfवासच डळमळीत असतो. वा4तवक, परमेfवराची
इ1छा 2माण मानTयावर सख
ु दःु ख मान7याचे कारण नाहJ. परमेfवर सवD:यापी आहे . तो जसा
माcयात आहे , तसा दस
ु यातहJ आहे ; Xहणून दस
ु याने काहJहJ केले तरJ आपTयाला >याबल
काहJ वाट7याचे कारण नाहJ. तरJ अशी भावना ठे वन
ू वागावे कA, मी दे वाचा आहे , तो माझा
पा6ठराखा आहे , आ<ण Xहणून काहJ झाले तरJ मला काळजी कर7याचे कारण नाहJ. हे सवD
नाम4मरण केTयाने साधते. Xहणून मी आजपासून सतत नाम4मरण करJत राहणार असा
Oनfचय करावा, आ<ण >या gRटJने 2य>न चालू ठे वावा. परमेfवराला शरण जाऊन 'मला तसे
वाग7याची बs
ु ी Bयावी' Xहणून >याची 2ाथDना करावी. मनाला प6हTयाने थोडी बळजबरJ करावी
लागेल. लहान मुलांना शाळे त जा7याकoरता सुxवातीला थोडी बळजबरJ करावी लागते. मुलJला
2थम सासरJ पाठवतानाहJ तसेच करावे लागते. आपण थोडा तरJ Oनयम करावा. उदाहरणाथD,
जेवाय1या आधी, राlी Oनजताना, सकाळी उठताना नाम `यायचेच; भगवंताची आठवण करायचीच.
असे केले तर ते आयुRयात उपयोगी पडेल. 2पंचाचा 2य>न आज जो चालू आहे तसाच करJत
जावा, पण 'मला भगवंत हवा' असे Xहणत जावे. मनामये भगवंताची आस ठे वावी, Xहणजे
हळूहळू ती वाढत जाईल, आ<ण Oतचे पयDवसान यासामये होईल. समजा एखाBया माणसाला
घर बांधावयाचे आहे; 'मला घर बांधायचे आहे' असे तो Xहणत जातो, आ<ण >यासाठa पैसे 5शTलक
टाकतो. दाVगने करायची वेळ आलJ तर ते नको Xहणतो, कारण पढ
ु े घर बांधायचे आहे . हे जसे
खरे , >याच2माणे 'भगवंत मला हवा आहे ' असे नस
ु ते Xहणत गेTयाने दे खील मनRु य Oन:वळ
2पंचातच गरु फटून न राहता, वषय बेताने भोगेल. खरा यास लागTयावर, ती व4तू
5मळाTयावाचून चैन पडणारच नाहJ.

१३८. jयाचा भगवंतावर Uव{वास, @याला समाधान खास !
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व@ृ ती भगवंताbया Oठकाणी ि थर ठे वावी.
माझा दे ह परमाथाD1या आड येतो हे Xहणणे खरे नाहJ. तो मदत करतो Qकंवा आड येतो, या
दो,हJत वशेष त य मानू नये. माझी व>ृ ती कुठे गत
ुं ते ते पाहावे. भगवBभजनात 6दवस घालवावा
असे वाटू लागले, पण संगत 5मळालJ खेळ खेळणायाची. ते:हा >याचे मन कशाला मोडा असे
Xहणून खेळ खेळू लागाला, भगवंता1या 4मरणात राह7या1या व>ृ तीपासन
ू ढळू लागला, तर कसे
होणार ? आईने आजवर ख4ता खाTTया, लहानाचे मोठे केले, तीच आई लkन झाTयावर वषया1या
आड येऊ लागलJ आ<ण Xहणून वैयासारखी वाटू लागलJ ! वा4तवक, दोघां1याहJ दे हांत फरक
हो7यासारखे असे काहJच झाले नाहJ; पण व>ृ तीत बदल झाला. वषयातच मी गुंतून राहू लागलो,
याला काय करावे ?
'मी सख
ु ी कशाने होईन' हे आपण आपTया कTपनेनेच ठरवले; पण या जगात पण
ू D सख
ु Qकंवा
पण
ू D दःु ख असे काहJ आहे का? जे खरे असेल Qकंवा खोटे असेल याची आपTयाला खाlी नाहJ,
>या बाबतीत आपण oरकाXयाच कTपना करJत बसतो. दस
ु रा मनRु य Zया वेळी आपTयाला lास
दे तो, >या वेळी >यामये प,नास टiके आपलJ कTपना असते. बाकA उरले प,नास टiके;
>याबल '>याने 6दलेला lास मी क\न घेणार नाहJ' हJ व>ृ ती असावी, Xहणजे संपले ! आपलJ
व>ृ ती सारखी बदलते आहे , आ<ण जगहJ सारखे बदलते आहे . >यामुळे अमुक पoरि4थतीमळ
ु े सुख
Qकंवा अमक
ु पoरि4थतीमळ
ु े दःु ख होते हे वाटणे खरे न:हे , कारण सुखदःु ख अि4थर असते.
शा4lांचे Oनयम हे व>ृ तीला ि4थर करतात. भजन, पो यावाचन, मं6दर बांधणे वगैरे गोRटJ जर
वत
ु ती करमणूक होते, >यापासून खरा फायदा होत नाहJ.
ृ ी सुधार7यासाठa न केTया तर ती नस
आगगाडी रोज काशीला जाते, पण Oतला काहJ काशीयाlा घडत नाहJ. याlा घडते ती आत
बसलेTया लोकांना. गंगा4नान, वfवेfवराचे दशDन वगैरे आतTया लोकांना घडते. >याच2माणे,
दे हाने नुसता पज
ू ापाठ वगैरे क\न परमाथD घडत नाहJ.. आपलJ व>ृ ती भगवंता1या 6ठकाणी
VचकटलJ पा6हजे. भगवंताचे \प सारखे समोर ठे वता येणार नाहJ, पण >याचे \प लMात आले
नाहJ तरJ आपण >याचे नाम घेतो हे लMात रा6हले तर व>ृ ती सुधारे ल. आपTया डोjयात अगदJ
बारJक कण गेला तरJ तो खप
ु तो. >याहJपेMा व>ृ ती सूeम असते. ती भगवंताला कळते, Xहणजे
>या1यापाशी लबाडी चालत नाहJ. वषयाचा भोग आला असता जो >यामयेच गुंतत नाहJ,
>या1यावर भगवंताची खरJ कृपा झालJ असे समजावे. भगवंतापासन
ू वेगळे न राहणे, >याचे
व4मरण न होऊ दे ण,े >या1या 4मरणात राहणे, >या1या नामात राहणे, यांत खरे समाधान, शांती
आ<ण सुख आहे .

१३९. व@ृ ती ि थर होणे, शांत होणे, याचे नाव समाधान,
आण भगवंताकडेच व@ृ ती सारखी राहणे याचे नाव समाधी होय.
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भगवंताचे

ेम वाढUवnयाची कृती करावी.

जगात दे वाणघेवाण हा Oनयमच आहे . लाकडाचे दोन तक
ु डे जोडायचे असतील तर 2>येकाचा
थोडा थोडा भाग तासून नंतर एकमेकात बसवतात, आ<ण मग उ>तम रJतीने सांधा बसतो.
>या2माणे, 2>येक माणसाने आपापले दोष जर थोडे थोडे तासून टाकले, तर पर4पर2ेमाचा सांधा
खाlीने उ>तम बसेल. याकoरता वचाराने आ<ण काळजीने वागणे ज\र आहे . घरामये काय
Qकंवा बाहे र काय, 2ेमाचा धाक असावा, 5भतीचा धाक असू नये. जसे आई आ<ण मल
ु ांचे 2ेम
असते तसे भगवंताचे 2ेम लावावे आ<ण >या2माणे आपण वतDन ठे वावे. असा Oनयम आहे कA,
Zयाला आतबाहे र भगवंताचे 2ेम आले, तो भजनामये नाचत असताना >याचा 4पशD दस
ु याला
झाला, कA तोहJ भगवंता1या 2ेमाने नाचू लागतो. भगवंताचे 2ेम हे एक मोठे वेड आहे ; ते Zयाला
लाभेल तो भाkयाचा खरा ! एक भगवंताचे 2ेम लागले, कA वाणीमये सवD चांगले गण
ु येतात.
प4
ु तके वाचून Qकंवा नुस>या बs
ु ीने जगाची अशाfवतता के:हाहJ कळणार नाहJ. भगवंताचे 2ेम
वाढले कA ती आपोआप कळू लागते. एखाBया माणसाचे तड आTयावर, पोटामये भक
ू असूनसs
ु ा,
>याला खाता येत नाहJ, Qकं वा अ,नाची चव लागत नाहJ. >याच2माणे, आतमये भगवंताचे 2ेम
असूनसुsा, आपण बाहे र 2पंचामये आसiत असTयामळ
ु े भगवंता1या नामाची गोडी वाटत नाहJ.
तड बरे :हायला जसे 2थम औषध `यावे, >याच2माणे, नामाची गोडी यायला आपण 2पंचाची
आसिiत कमी करावी. हJ 2पंचाची आसिiत सोडणे Qकंवा कमी करणे, हे फार कठaण काम आहे .
>याकoरता भगवंताबल आपलेपणा, अनुसंधान, आ<ण स>संग हे च तीन उपाय आहे त. भगवंत हा
बहु\पी आ<ण अनंत 6ठकाणी नटणारा असा आहे, Xहणून >या1या 2ाrतीसाठa अनंत साधने
असलJ पा6हजेत. Zया1या >या1या मनोरचने2माणे जो तो आपले साधन करJल, पण या सवD
साधनां1यामये भगवंताचे 2ेम हे सवDसामा,य असले पा6हजे. भगवंताचे 2ेम येईल, तो सRृ टJकडे
कौतक
ु ाने पाहJल. खरोखर, भगवंताचे 2ेम एकदा Vचकटले कA >या1या आड दस
ु रे काहJहJ येऊ
शकत नाहJ. भगवंता1या नामाला नीOत हे प य आहे . ते सांभाळून जो वागेल, >याचे भगवंतावरचे
2ेम वाढे ल. भगवंतावर अ>यंत OनRठा ठे वा, 2ेम ठे वा. भगवंत हा कRटसाय नसून सुलभसाय
आहे . जो हJनाहून हJन आ<ण अडा7यांतला अडाणी आहे, >यालासुsा 5मळणारा असा भगवंत
आहे .

१४०. jयाला भगवंताचे

ेम यावे असे वाटते, @याने नाम घेणे हाच एक माग) आहे .
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भगवंताbया

मत
ृ ीत

पंच करावा.

दःु खाचे मूळ कारण । 4मरणांतून गेला रघन
ु ंदन ॥
सवD दःु खाचे मूळ । भगवंतापासून झालो दरू ॥
रामावाचून 2पंचात नाहJ सुख । कारण 2पंच मूOतDमंत आहे दःु ख ॥
कोळशाने हात काळा झाला । >याने दःु खी कRटJ झाला ।
Zयाचा जो धमD तो >याने पाळला । आपण माl नाहJ ओळखला ।
तैसा 2पंच दःु खाचा झाला । भगवंतावाचून वाया गेला ॥
जगातील ऐfवयD, मानाची 2ािrत । रामरायावण समाधानाला न दे ती ॥
जे जे वैभव जगती । ते ते आले हाती ॥
वाया सवD जाते । हाती न येता रघुपOत ॥
परमा>Xयाचे व4मरण । हे च बीज जाणावे मूळ कारण ॥
काळजी, Vचंता, अहं कार । 5भती, तळमळ फार । हा झाला >याचाच व4तार ॥
ता>पयD, कडू बी पेरले । >याचे गोड फळ नाहJ आले ॥
काळजी आ<ण 5भती । भगवंता1या व4मत
ृ ीत ज,मती ॥
Xहणून 2पंचातील लाभ आ<ण हाOन । परमा>Xयाला दरू च करतील दो,हJ ॥
:यवहार, सBवासना, सदाचरण । लौQकक, संतOत, संपि>त, शा4lाचे मनन ।
सवD काहJ वाटे रामावण शू,य ॥ संतOत, संपि>त, लौQककाची 2ािrत ।
सवD वैभव जरJ आले हाती । तरJ रामावण आहे फिजती ॥
2पंची ठे वता दMता । न वसंबे रघुनाथा । तोच 2पंची सख
ु ी जाणा ॥
2पंच करावा सवा^नी जपून । पण रामाचे 4मरण राखून ॥
सवD4वी :हावे भगवंताचे । मी-माझे सोडोOन साचे ॥
भगवंताचे होऊन राहणे । याहून दज
ु े काहJ न करणे ॥
'मी कताD न:हे ' जाणून करJ कमD । >याला बाधेना कलJचा मागD ॥
दRु ट अ5भमानाला न पडावे बळी । >याचा मालक होईल क5ल ॥
क5ल जे थे 5शरला । >याने राम दरू केला ॥
भगवंताचे 4मरण सांभाळून । कोणताहJ करावा :यवसाय जपून ।
हे च 2ापंVचकास मु;य साधन ॥
कताD मी न:हे , कताD राम । हJ मनात जाणूनखण
ू । करावा :यवहार जतन ॥
रामापरते 6हत । मानी >याचा होई घात ॥
जोवर 'कताD मी' हे यानी । तोवर मन न लागेल राघवचरणी ॥
मीपण टाकावा, अ5भमान सोडावा ।
सख
ु येईल >याचे मागे हा वfवास बाळगावा ॥
Zयाने केले सवDच रामास अपDण । तेथे मीपणास नाहJ ठाव 6ठकाण ॥
पापाचे न :हावे आपण धनी । कताD राम जाणून मनी ॥
रामसेवेपरते 6हत । स>य स>य नाहJ या जगात ॥
Xहणन
ू रामास :हावे अन,य शरण । दःु ख द रू :हावयास म;
ु य साधन ॥
मनाने होऊन जावे भगवंताचे । >याने खास केले साथDक ज,माचे ॥
Xहणन
ू >याचे भाkय थोर जाणा । Zयाने जोडला रामराणा ॥
Zयाने दे ह केला रामास अपDण । ध,य ध,य >याचे जीवन ॥

१४१. अखंड असावे भगवंताचे

मरण । तो दरू करGल दःु खाचे कारण ॥
141

२१ मे

अाहासाने नाम मरण करावे.
नामाइतके सूeम आ<ण 4थल
ू साधन नाहJ. एखादJ गोRट अगदJ कळकळीने सांगायची झालJ
Xहणजे 'अगदJ बबी1या दे ठापासून सांगतो; असे आपण Xहणतो. >या2माणे नामहJ बबी1या
दे ठापासून `यावे, कारण सवD वासनांचा उगम Oतथेच अहे . आपण नामाची व4ती Oतथे ठे वन
ू 6दलJ
Xहणजे आपोआप वासनाMय होईल. उगीच वरवर नाम4मरण क\ नये. ते अvाहासाने आ<ण
अंतःकरणपव
D `यावे, यातच खरे 6हत आहे . आता वासनाच मेलJ तर आXहJ वषय कसे भोग,ू
ू क
याची नाहJ काळजी क\.
भगवंताची स>ता जाणलJ कA >याला सहज जाणता येते. जो जाणेल भगवंत >याला Xहणावे संत.
आपण खे¡यात गेलो कA Oतथले सzय आ<ण 2OतिRठत कोण याची चौकशी करतो. पाटJल
आXहाला 6दसतो, लोक सांगतात, Xहणून आXहJ >याची भेट घेऊ शकतो. पण परमा>मा Oनगण
ुD ,
Oनराकार, >याची ओळख कशी क\न `यावी कळत नाहJ. आXहाला कळत नाहJत >या सवDच
गोRटJ आXहJ कधी खोSया मानतो का ? आपTयाला असणारJ तळमळ हJ भगवंताची Xहणजे
पण
ू >D वाची तळमळ आहे . नाि4तकाचासुsा पण
ू >D वाकडे ओढा असतो. ते:हा या तळमळीला भगवंत
हे च औषध आहे . कोणतीहJ गोRट तळमळी वाचून चांगलJ होत नाहJ. 2>येक जीवाला तळमळ
आहे खरJ,पण ती कशासाठa हवी ते चक
ु ले. ती तळमळ वषयाकडे गेTयाने जीवाला खरे समाधान
5मळत नाहJ. आपला ज,म वासनेत होतो, Xहणून वासनातrृ तीची तळमळ 4वाभावक लागते.
Oतकडून काढून ती भगवंताकडे लावणे, यात माणसाची खरJ कतDबगारJ आहे . काय केले तर मी
भगवंताचा होईन, अशी तळमळ लागावी. ती न लागलJ तर आपले चुकले, वासने1या मागे जाणारJ
तळमळ भगवंताकडे लाव7यासाठaच सगळी साधने आहे त. तळमळ OनमाDण झालJ कA भगवंत
हात दे तो.
जगामये असे कोणतेहJ दःु ख नाहJ, कA जे भगवंता1या आनंदाला वरजण घालJल. 2>येकाला
आनंद पा6हजे आहे, आनंद हे च भगवंताचे 4व\प आहे , तर मग >याचा अzयास कर7याचे काय
2योजन ? तर >याचे कारण हे च, कA आपTयाला भगवंताची व4मत
ृ ी झालJ आहे . भगवंत हा
2ेममत
ू  आहे, Xहणून मं6दरात िजकडे Oतकडे 2ेम भ\न टाकावे. दस
ु रा काय करतो हे न पाहता,
आपण काय करायला पा6हजे याचा अगोदर वचार करावा.

१४२. भगवंताचे नाम घेणे हे ान होnयाचेच ल7ण आहे .
भगवंताकडे ल7 लागले कk आ@मान आपोआप होते.
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गु0वर अ@यंत

rा ठे वावी.

कु4>या खेळून, झगडून, शरJरबळ वाढते; अवघड उदाहरणे सोडवन
ू बु sबळ वाढते; तसेच, आलेTया
पoरि4थतीला तड दे ऊन समाधानाने राह7याने आि>मक बळ वाढते. आि>मक बळ वाढणे Xहणजे
दे हबs
ु ी कमी होणे; आ<ण ते कर7याकoरताच परमेfवर संकटे धाडतो; पण तुXहJ >यांना 5भता
याला काय करावे ? अशा पoरि4थतीत, संकटे परत घेणे Xहणजे तुमचे अन6हत करणे होय. >याला
तुमचे 6हत कशात आहे हे उ>तम कळते. भोग समाधानाने भोग7यात पx
ु षाथD आहे . दख
ु णे आले
असता औषध `यावे. पण औषधात गुण तरJ परमा>Xयानेच ठे वला ना ? औषधाने तरJ गुण
हमखास येतोच असे थोडेच आहे ? एकाला येतो, एकाला नाहJ. Zयाचे Zयात 6हत होणे असेल
तसे तो परमा>मा करतो हे लMात ठे वावे. तुXहJ एकच करावे, परमा>Xयाला शरण जाऊन, "हा
भोग भोग7याची मला ताकद दे , समाधान भंगू दे ऊ नकोस, तझ
ु े सतत 4मरण :हावे." असे
मागावे. दख
ु णे भोगायचे आहे तर ते समाधानाने का नाहJ भोगू ? 2ारधाचे तुम1या डोiयावरचे
ओझे, कजD, तेव¨या 2माणात कमी नाहJ का होणार ? दख
ु णे आले असता >याची उपेMाच करावी,
Xहणजे आपोआप ते कमी होईल.
मी Xहणजे अमक
ु एक, अशी आपTया अि4त>वावषयी जशी खाlी असते, तशी दे व आहे अशी
खाlी पा6हजे. आपले सBग\
ु दे वच आहे त अशी आपलJ खाlी झालJ, Xहणजे आपTया सBग\
ु ं 1या
6ठकाणी भाव आहे असे Xहणता येईल. माझी सेवा तुXहJ जी करता ती तुXहJ आपTया दे हबs
ु ीची
केलJ, तुXहाला जे पसंत तसे तुXहJ केले. वा4तवक, माझी सेवा Xहणजे मला जे आवडते ते
करणे, माcया आEेत राहणे, नाम4मरण करणे, सवा^भत
ू ी भगवBभाव ठे वन
ू कुणाचे मन न दख
ु वणे,
परमा>माच सवD करतो अशी भावना ठे वणे, माcया सांग7याचा पoरणाम न हो7याची दोन कारणे
असतील. एक कारण असे कA, तुम1या मनामये पoरवतDन घडवन
आण7याची शiतीच
ू
माcयामये नसेल; Qकंवा दस
ु रे कारण असे कA, तुXहJ अzयास करJत नसाल. पण परमाथाDत
एकदम फरक होणे बरे न:हे . समजा, एखाBयाला आज १०५ ताप आहे आ<ण उBया तो एकदम
९५ झाला, तर ते बरे नाहJ. तसेच, मनRु य आज रागीट आ<ण उBया एकदम शांत झाला तरे तेहJ
बरे न:हे . आपTयामधे हळूहळू पoरवतDन :हावे, आ<ण ते ववेकाने घडवन
ू आणावे.

१४३. भजन, पज
ू न, नाम मरण इ@याOद आपण जे करतो. ते आप]या
मनापयत पोहोचले पाOहजे. तरच @याचा योय पmरणाम लवकर Oदसू लागेल.
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दे वाकmरता

वतःला Uवसरावे.

तुXहJ 4वतःला 6दवसातून एकदा तरJ वसरता कA नाहJ ? हTलJ आपण आपTयाला वसरतो,
पण ते वषयाकoरता वसरतो. 4वतःला वसरावे, पण ते वषयाकoरता वस\ नये. एखादे वेळेस
असे होते कA, एखादJ आनंदाची बातमी समजलJ Xहणजे आपण काय करतो हे आपले आपTयालाच
समजत नाहJ. अशा वेळी दे ह भानावर नसतो हे च खरे . >याच2माणे दःु खाची बातमी कळलJ
Xहणजे होते. थोडiयात Xहणजे, आपण जे:हा वषया1या आधीन होतो, ते:हा आपण दे हाला
वस\न वषय भोगतो. >याच2माणे ोधाचे होते. वषयासाठa दे हभान वसरणे हे के:हाहJ
वाईटच; परं तु दे वाकoरता जर आपण आपTयाला वसरलो, तर ते फारच उ>तम. भजन करJत
असताना दे हभाव वस\न भजन करावे. आपण आता तसे करतो का ? भजन Xहणत असताना
कोणी ताल चक
ु ला कA लगेच आपण रागावतो; ते खरे भजन होत नाहJ. Xहणून भजन करावे
आ<ण तशी सवय ठे वावी, Xहणजे दे हभाव वसरता येईल. संसारात आपण कोण हे न वसरता
संसार करावा; Xहणजेच, वषया1या अधीन के:हाहJ न होता संसार करावा. 4वतःची आठवण
ठे वन
ू 2ंपच केला तर तो आपTयाला बाधक :हायचा नाहJ.
:यवहारात काम, ोध, लोभ वगैरे सवD काहJ असावे, पण आपण >यां1या 4वाधीन न होता, >यांना
आपTया तायात ठे वन
ू वागावे; Xहणजे दे हभाव आपोआप नRट होऊन जाईल. हे सवD साधायला,
परमेfवराला शरण जाणे हा एकच सोपामागD आहे ; आ<ण >याकoरता नाम4मरणात राहणे हे च
साधन आहे . कोणी बारा अन बारा चोवीस वषp साधनात राहूनहJ काहJ काम झाले नाहJ असे
Xहणतात, आ<ण यात काहJ अथD नाहJ Xहणून सोडूनहJ दे तात; ते:हा अशा लोकांतच अथD नसतो,
कA ग\
ु त काहJ नसते ? तर आपले आपणच याला कारणीभत
ू असतो हे पiके समजावे. सं,यास
`यायचा असेल तर बायकोला बरोबर घेऊन सं,यास घेता येईल का ? >या2माणे, वषय बरोबर
घेऊन गु\कडे गेलो, तर गु\ची खरJ भेट होईल का ? ती शiय नाहJ. याकoरता, ते सांगतील ते
साधन आधी करावे Xहणजे Vच>त शुs होते, आ<ण ते झाTयावर >यांची खरJ भेट होते. Xहणून
आपण >यां1याजवळ खरे समाधान मागावे. आ<ण ते 5मळाTयावर आणखी काय 5मळवायचे
राहते ? मग तो Zया ि4थतीत ठे वील >यातच समाधान होते. दे हभोगाची अशा वेळी काहJच
Qकंमत राहात नाहJ, आ<ण मग >याला कंटाळ7याचेहJ कारण उरत नाहJ.

१४४. परमा@qयाचे

मरण । यातच Uवषयाचे Uव मरण ॥
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नाम

ाणाबरोबर सांभाळावे.

आपTयाला िज:हा 6दलJ आहे ती जर नाम4मरण कर7या:यOतoरiत वापरलJ तर ते चांगले होईल
का ? जे कर7याने दे वाची 2ाrती होते, ते न करता इतर गोRटJ बोलन
ू वेळ घालवला तर कसे
चालेल ? तुXहJ अzयास करता; अzयासाकoरता जी पु4तके घेतलJ ती जर नुसती उशाला घेऊ
लागलात तर अzयास होईल का? Xहणून Xहणतो, आपTयाला िज:हा 6दलJ आहे , Oतचा उपयोग
नाम4मरण कर7याकoरता करा. 2कृती चांगलJ सg
ु ढ आहे ; चांगले धvे कvे पाय आहे त; ते जर
दे वा1या 2ाrतीकoरता वापरले नाहJत, तर पाय नसलेले काय वाईट ? तुम1यापढ
ु े ()मानंदबव
ु ांचे
2>यM उदाहरण असून असे का करता ? >यांनी काय केले पाहा! >यांनी नाम4मरणरणा5शवाय
दस
ु रे काहJच केले नाहJ. >यांनी 2ाणाबरोबर नाम सांभाळले. तुXहाला Oततके जरJ करता आले
नाहJ तरJ, जसे दे हावर 2ेम करता तसे तरJ नामावर ठे वा. आता1या 6दवसांत तर कलJचा एक
एक 6दवस दे वावरचा भाव घालवायला कारण होतो; तरJ )या वेळेस सांभाळा. अ'sा उ>प,न
झालJ तर आपले पापच आड येते असे समजा; आ<ण >या वेळेस नाम4मरण करJत जा. माcयावर
:यवहाराबाबत पा6हजे तर वfवास ठे वू नका, पण नाम4मरण करायला सांगतो >यावर वfवास
ठे वा.
नाम :यवहाराकoरता उपयोगांत आणू नका. नाम4मरण नामाकरताच करJत जा; आ<ण काहJ वेळ
तरJ नामांत घालव7याचा Oनfचय करा; Xहणजे वfवास वाढत जाईल. खरे समाधान तुXहाला
नामांतच 5मळे ल. भगवंताचे नाम हे 4वयंभू आ<ण 4वाभावक आहे. नामाबल संशय Qकं वा
वकTप आले तरJ ते तसेच आ3हाने `यावे. सवD संशय आपोआप नाहJसे होतील. खरोखर,
भगवंताचे नाम हे बँकेत ठे वलेTया पैशा2माणे आहे . वेळ2संगी ते खास उपयोगी पडते.
वकTपां1या उ1चाटनाची गx
ु QकTलJ Xहणजे नाम होय. भगवंताला अन,य शरण जाऊन `तुcया
नामाचे 2ेम मला दे ' अशी काकुळतीने >याची 2ाथDना करावी, Xहणजे नामाचे 2ेम आपोआप वाढे ल
आ<ण भगवंताचे खरे दशDन घडेल.
वासनेमुळे माcया आनंदाचा भंग होतो; Xहणजे वासना माcया आनंदाची चोरJच करते. Zया
समाधानाकरता माझी खटपट चाललेलJ असते, ते समाधानच वासना 6हरावन
ू नेत.े नाम4मरणाने
या वासनेला योkय 6दशा 5मळते. Xहणून, सदासवDकाळ नामात रा6हले, तर हळूहळू Oतचा अंत
होऊन केवळ आनंदच आपTयाजवळ राहJल.

१४५. आपण आप]या िजभेला नामाचा चाळाच लावन
ू sयावा.
पOह]या पOह]याने Uवसरे ल, पण सवयीने आपोआप आठवेल
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घरामधे कसे हसूनखेळून मजेत असावे. आपलJ व>ृ ती अशी असावी कA, Zयाला आनंद पा6हजे
असेल >याने आपTयाकडे धाव `यावी. इतर संपि>त QकतीहJ 6दलJ तरJ परु े पडत नाहJ. पण
व>ृ तीचा आनंद दे ऊन कधी संपत नाहJ. जीवन हे मूलतः आनंदमय आहे ; सिृ Rटमावर सोडले
तर ते सख
ु ी होईल. आनंद अ>यंत वशाल आहे . दे हबs
ु ी मेलJ Xहणजेच >याची 2ाrती होत
असते. आनंद 5मळवणे हे सोपे आहे . पण हे समजून, आपण सोपे झाले पा6हजे. आपण उपाधीने
जड झालो आहोत, Xहणून आपण हलके झाले पा6हजे. सवD जगाला आनंद हवा असतो. Xहणून
कोण>याहJ पoरि4थतीत आनंद राखावा. आनंद हा शाfवत आहे . पण आपण वषयातच आनंद
मानतो, >यामळ
ु े खरा शाfवत आनंद आपTयाला 5मळत नाहJ. फोड आला Xहणजे खाज सुटते,
आ<ण खाजवTयावर रiत आले तरJ एक 2कारचा आनंद आपTयाला होत असतो. पण Xहणून
खाजवतच राहणे योkय होईल का ? कुया1या तडात हाड असताना, 4वतः1या तडातले रiतच
तो चघळत असतो. >यातले काहJ रiत ज5मनीवर पडून कमीहJ होत असते. परं तु तो हाडूक
काहJ सोडीत नाहJ. वषयाचा आनंद हा असाच असतो. कोणतीहJ व4तु अि4त>वात नसतानाहJ
होणारा आनंद, ते परमा>Xयाचे :यiत 4व\प आहे .
वासना भगवंताकडे वळवलJ कA मग आनंदा5शवाय दस
ु रा कोणता लाभ होणार ? खरोखर, वासना
हJ व4तवासारखी आहे . Zया व4तवाने संद
ु र 4वयंपाक क\न कढत आ<ण ताजे अ,न खायला
5मळते, तोच व4तव जर घरावर ठे वला, तर घर जाळून टाकतो. >या2माणे वासना भगवंताकडे
वळलJ तर माणसाला आनंद\प बनवते; पण ती जर वषयाकडे वळलJ तर >याला दःु खामये
लोटते. वासना रोज नवीन नवीन खेळ आपTयाला दाखवते. Xहणजे खेळ जुनेच असतात, पण
आपलJ वासना माl नवी असते. वासना Xहणजे अ5भमान Qकं वा मीपणा, हा मनRु याचा शlु
असून तो >या1या आनंदावर वरजण घालतो. वासनेमळ
ु े Vच>ताला समाधान नाहJ हे कळत
असूनसुsा, वासनेचा जोर इतका वलMण असतो कA तो शेवट1या fवासापय^त जात नाहJ. Zयाने
वासनेला िजंकले, >या1यावर भगवंताची कृपा झालJ Xहणून समजावे. वासनेला िजंकायला
भगवंता1या नामात राह7यासारखा दस
ु रा उपाय नाहJ. वासना न ठे वता कमD करणे याचेच नाव
सं,यास. िजथे वासना संपलJ Oतथे आनंदच आहे .

१४६. -चरकाल Oटकणारा आनंद हा व तुरOहत असतो.
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भगवंताचे

मरण हG सTबुrी.

परमेfवर सवD 6ठकाणी भरलेला आहे , सवD वfव :यापन
ू आहे. मग >या1या अि4त>वाची जाणीव
2>येकाला का होत नाहJ ? Zयाची भावना 2गTभ झालJ असेल, >यालाच परमेfवराचे अि4त>व
जाणवेल, इतरांना नाहJ. Xहणून तशी भावना असणे ज\र आहे , आ<ण ती उ>प,न हो7यासाठa
परमेfवरा1या 4मरणाची आवfयकता आहे . मी नाम4मरण करतो असे जो Xहणतो, तो माcयावर
उपकार करतो असे मला वाटते; कारण जी :यिiत नाम4मरण करते, ती 4वतःचा उsार क\न
घेत असते, Xहणजे पयाDयाने माcयावर उपकारच करJत असते.
बु sवाBयांना एक शंका अशी येते कA, परमेfवर हा जर बु sदाता आहे , तर मग दब
ु s
ुD ी झालJ तर
तो दोष माणसाचा कसा Xहणता येईल ? याला उ>तर असे कA, बुsदाता परमेfवर आहे हे अगदJ
खरे ; पण >या बs
ु ीची सBबs
ु ी Qकंवा दब
ु s
ुD ी का होते हे पाहणे ज\र आहे . 2काश-काळोख या
दोहोलाहJ कारण सूयच
D असतो. सूयाDचे अि4त>व हे उजेडाला आ<ण नाि4त>व हे काळोखाला
कारण आहे . तसे भगवंताचे 4मरण हे सBबs
ु ीला आ<ण व4मरण दब
ु s
ुD ीला कारण आहे . Xहणून,
बs
ु ीदाता परमेfवर हे जरJ खरे असले, तरJ सBबs
ु ी वा दब
ु s
ुD ी ठे वणे हे मनुRया1या हातात आहे .
भगवंताचे 4मरण ठे वले Xहणजे दब
ु s
ुD ी होणार नाहJ. Xहणून नेहमी भगवंता1या 4मरणात राहावे;
आ<ण याला उपाय Xहणजे नाम4मरण. सवD सोडून भगवंता1या 4मरणात रा6हले पा6हजे. परं तु
:यवहार नीट क\न >यामये भगवंताचे अनुसंधान ठे वणे, हे >याहJपेMा 'ेRठ होय. भगवंता1या
कृपेने 2ाrत झालेला आजचा 6दवस आपण >या1याकडेच लावणे ज\र आहे . भगवंताचे अनुसध
ं ान
ठे वले Xहणजे 6दवस >या1याकडे लागतो. अशा रJतीने आजचा 6दवस भगवंता1या अनुसंधानात
घालवला तर आपTयाला Oन>य 6दवाळीच आहे . अनस
ु ंधानात 4lी-पx
ु ष, 'ीमंत-गरJब, हे भेद
नाहJत. इतर साधनांनी जे साधायचे, ते नुस>या अनुसंधानाने साधते. हाच या युगाचा म6हमा
आहे . इतर वषय मनात न येता एकाच वषयावर मन एका3 करणे, याला अनुसंधान असे
Xहणतात. भगवंताचे अनुसंधान हे च खरे प7
ु य होय, आ<ण हJच आयुRयात 5मळव7याची एकमेव
गोRट आहे . एक भगवंताचे अनस
ं ान ठे वा, Xहणजे इतर सवD गण
ु ध
ु आपोआप मागे चालत येतील.
भगवंताला अन,यभावे अशी 2ाथDना करावी कA, "दे वा, 2ारधाने आलेले भोग येऊ दे त, पण तुझे
अनुसंधान माl चक
ु ू दे ऊ नको."

१४७. नाम व अनुसंधान चोवीस तास चालायला पाOहजे.
तेथे दस
ु रG एखादे गोcट वेळेवर न झालG तर @याचा आह नसावा.
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नरLभमानी परोपकार हG भगवंताची सेवाच.
2>येक मनRु याला परोपकाराची बs
ु ी असणे अ>यंत ज\र आहे . पण तो कुणाला शiय आहे
आ<ण कुणी करावा, याचा वचार करायला पा6हजे. Zया शेतात पाणी भरपरू प\
ु न उरत असेल
>याच शेतातले पाणी बाहे र टाकता येत,े आ<ण ते 6हतावहहJ होते. इतर शेतां1या बाबतीत ते होत
नाहJ, अशा शेताला परु े से पाणी कसे 5मळे ल याचाच आधी वचार करणे ज\र आहे . हJच gRटJ
परोपकार करणाया :यiतीने ठे वावी. Zया महा>Xयांनी 4वतःचा उsार क\न घेतला, जगा1या
कTयाणाकoरताच ज,म घेतला, >यांनाच परोपकाराचा अVधकार. मग 2fन येतो कA, इतरांनी
परोपकाराची बs
ु ी ठे वू नये आ<ण तसा 2य>नहJ क\ नये कA काय ? तर तसे नाहJ. परोपकाराची
बs
ु ी आ<ण 2य>न असणेच ज\र आहे . परं तु परोपकार Xहणजे काय, आ<ण >याचा दRु पoरणाम
न होऊ दे ता तो कसा करता येईल, हे पाहणे आवfयक आहे . भगवंताची सेवा या भावनेने
दस
ु याकoरता केलेलJ मेहनत याला परोपकार Xहणता येईल, आ<ण >यापासून नुकसान हो7याची
5भती नाहJ. परं तु हे वाटते Oततके सोपे नाहJ. कारण मनुRयाची सहज 2व>ृ ती अशी कA, थोडेसे
काहJ आपTया हातन
ू झाले कA, "ते मी केले, मी असा चांगला आहे ," अशा तहे चा वचार येऊन
तो अ5भमानाला बळी पडतो. सबब, Zया Zया वेळी दस
ु याकoरता काहJ कर7याची संधी 5मळे ल
>या >या वेळी Oतचा फायदा घेऊन मनाला 5शकवण Bयावी कA, "दे वा, तुcया सेवेचा लाभ मला
6दलास हJ कृपा झालJ. अशीच कृपा ठे वन
ू आणखी सेवा करवन
ू घे." हJ वचारसरणी जागत
ृ
रा6हलJ नाहJ, तर आपला कसा घात होईल याचा प>ताच लागणार नाहJ. Xहणून अ>यंत जपून
वागणे ज\र आहे . परोपकार याचा सरळ अथD पर-उपकार; Xहणजे दस
ु यावर केलेला उपकार.
याव\न असे लMात येईल कA, परोपकाराला दोन :यiतींची गरज लागते. एक उपकार करणारा,
आ<ण दस
ु रा उपकार क\न घेणारा. जगातTया सवDसामा,य :यिiत पा6हTया, तर आपTया
4वतःव\न असे 6दसते कA, मी एक Oनराळा, आ<ण 2>येक :यिiत आ<ण व4तुमाl ग<णक सवD
जग Oनराळे . मना1या या ठे वणीमळ
ु े च जर आपTया हातून दस
ु याचे कधीकाळी एखादे काम
हो7याचा योग आला, तर 'मी दस
ु याचे काम केले' हJ जाणीव होऊन अहं कार झपाSयाने वाढू
लागतो. Xहणून परोपकारा1या बाबतीत अ>यंत सावध राह7याची सूचना सवD संतांनी 6दलJ आहे .
नामात रा6हले Xहणजे अहं कार नाहJसा होऊन सावधानता येते आ<ण Vच>त शांत होते.

१४८. जगात परोपकारG qहणून नावाजलेले, पण भगवंताचे अ-धcठान नसलेले
मोठे मोठे लोकसr
ु ा मानाwबनात कोठे तरG अडक]यावाचून राहणार नाहGत.
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पंच भगवंताचा मानून करावा.
अमक
ु एक हवे Qकंवा अमक
ु एक नको असे न वाटणे याचे नाव वैराkय. संकटकाळी, हे संकट
नसावे असे न वाटता, परमेfवराचे 4मरण असावे आ<ण >या1याजवळ हे मागावे कA, 'दे वा
तुcयाजवळ काहJहJ माग7याची इ1छा दे ऊ नको.' दे हाला मुाम कRट दे ऊ नयेत, पण जे:हा ते
आपोआप येतात, ते:हा माl ते आनंदाने सोसावेत. प\
ु र:याने दRु कृ>य केले आ<ण >यामुळे >याला
वैराkय 2ाrत झाले; ते:हा >याला दRु कृ>य Xहणावे कA स>कृ>य ? तरJहJ, वैराkय2ाrतीचा वा4तवक
हा काहJ मागD न:हे हे खरे च. आपण शा4lवxs कमD क\ नये. आ<ण दस
ु याने केले तर नावे
ठे वू नयेत. न जाणो, परमा>Xयाची इ1छा असेल तर >यातन
ू च चांगले हो7याचा संभव आहे . 2पंच
5म या मानावा आ<ण जो 5म या तो बरा असे वाट7यात काय अथD ? तो जसा असेल तसा असू
Bयावा. नाटकात नट जसे काम करतो, >या2माणे 2पंचात आपण आपले काम करावे. तुमचा
परमाथDहJ तुम1या 4वाधीन नाहJ; सBग\
ु च तो तुम1याकoरता करJत असतात; ते:हा तुXहJ
कशाचीहJ काळजी क\ नये. जे होईल >यात आनंद मानीत राहावे. सBगुxदशDनाने पव
D मp, पापे,
ू क
जळून जातात. तुमची पढ
ु ची काळजी सBगु\ घेतात. ते:हा पाठaमागची आठवण काढJत बसून
नये आ<ण काळजी क\ नये, समाधानात आ<ण आनंदात असावे.
2पंच दे वाचा मानन
ू अ5भमानर6हतपणे तो करणे हा परमाथD. परमेfवराचे 4मरण ठे वन
ू तोच
कताD आहे असे मानणे, आ<ण सवD काहJ >या1याकoरता करणे, Xहणजे दे वाला अपDण केTयासारखेच
आहे . फiत कमाD1या शेवटJच कृRणापDण Xहणणे, Xहणजे इतर वेळ >याला वसरला असे नाहJ
का होत ? दे वापाशी 'मला तू आपला Xहण. हे मन तुcया चरणी अपDण केले. मला तc
ु याजवळ
काहJहJ माग7याची इ1छा न होवो.' असे मागावे. नाहJ तर, जो राZय Bयायला समथD आहे
>या1याजवळ केरसुणी माVगतTया2माणे होईल. भगवंताची मनापासून 2ाथDना करावी. आपTयाला
तो बरोबर मागD दाखवतो. आपण अंधारामये वाट चालत असताना एक Mणभरच वीज चमकते,
परं तु >यामळ
ु े पढ
ु चा सगळा र4ता आपTयाला 6दसतो. >याच2माणे, मनापासन
ू भगवंताचे 4मरण
केले तर पढ
ु 1या मागाDचे आपTयाला आपोआप Eान होते. 'तू जे दे शील ते मला आवडेल,' असे
आपण भगवंताला सांगावे, आ<ण भगवंताचे अखंड 4मरण ठे वावे. यापेMा भगवंताजवळ जायला
दस
ु रा मागD कोणता असणार ?

१४९. jयाbया

पंचामधे पाठuराखा परमा@मा आहे,

@याचा तोच परमाथ) होतो;jयाचा पाठuराखा अLभमान आहे तो
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भगवंताची तळमळ लागायला पाOहजे.
Zयाला जे आवडते ते आपण केले तर >याला गोडी लागते. भगवंताला 2ेमा5शवाय दस
ु या
कशाचीच गरज नसते. भगवंताचे 2ेम यायला >या1याशी आपलेपणा लावन
ू ठे वावा. भगवंत
जोडTया5शवाय नाहJच राहणार, असे ठरवावे. भगवंत जोडावा हे ठरTयावर, मला लोक नावे
ठे वतील याचा कशाला वचार करावा ? Oनfचय आहे Oतथे सवD काहJ सच
ु ते. तळमळ लागलJ
Xहणजे मागD 6दसतो. साधस
ु ंत मागD दाखवायला सतत तयार असतात; माl आपण आपलJ
दे हबs
ु ी बाजूला ठे वन
ू >यांना शरण जावे.
सवD जग जर भगवंताचे आहे तर मग काळजीचे कारण काय ? उपाधी कोणी लावन
ू घेतलJ ?
माझी मीच ! मी Oनदbष होईन ते:हाच लोक मला तसे 6दसतील. आपTया सवD अवगुणांना कारण
Xहणजे 'मी रामाला वसरलो' हे च आहे . परमा>Xयाचा वसर पडतो हे च खरे पाप. कोणी पाहात
नसेल Oतथे वाईट कमD आपण करतो; पण भगवंत चोहोकडे पाहतो आहे अशी जाणीव ठे वलJ,
Xहणजे असे पाप घडणार नाहJ. कोणतेहJ कमD करताना फळाची आशा धरलJ तर ते घातक
ु होते.
Zयाने भगवंत जवळ आणला जातो तेच चांगले कृ>य. 4नानसंया केलJ आ<ण :यवहार खोटा
केला, तर >या संयेचा काय उपयोग ? मनात कोणताहJ हेतू न धरता परमेfवरावर 'sा ठे वून
वागावे. मन परमेfवराला अपDण करावे, व दस
ु रJकडे गंत
ु वू नये. एकदा अपDण केलेTया मनाला
जर पन
ु ः वषयाचा आनंद झाला, तर ते अपDण झाले नाहJ असे समजावे. माझा 2य>न :हायचा
असेल तसा होवो, पण तुझा वसर पडू दे ऊ नको, असे अन,य भावाने भगवंताला Xहणावे. 2>येक
कृतीत, 'मी भगवंताचा आहे ' हJ जाणीव ठे वावी. पड>या काळातहJ जो भगवंताचा होऊन राहतो
>याला कशाचीच 5भती नाहJ वाटत. पांडवां1याजवळ 2>यM भगवंत असताना >यांना QकतीतरJ
संकटे सोसावी लागलJ ! संकटे येऊ दे ऊन मग >यातून बाहे र काढ7यापेMा भगवंताने संकटे
टाळलJच का नाहJत, याचे उ>तर दे णे सोपे आहे . पRु कळ वेळा, आपTयावर येणारे संकट कुणी
टाळले, तर ते संकट येणारच न:हते असे आपण समजतो. खरे सांगायचे Xहणजे संकटे हJ
आपTया कमाDचीच फळे असतात. संकटांमये भगवंता1या अि4त>वाची जाणीव रा6हलJ तर ती
आपTयाला समाधान दे ते. Zयांना सवD अनुकूल आहे >यांनादे खील समाधान हे नसतेच; Xहणून
Zयांना OततकA अनक
ु ू लता नाहJ >यांनी >याबल असमाधान ठे व7याचे कारण नाहJ, कारण
समाधान हे >यामये नाहJच नाहJ. असमाधान हा रोग सवा^चा एकच आहे , आ<ण भगवंताचे
4मरण हे औषधहJ सवा^ना एकच आहे .

१५०. jयाचे समाधान भगवंतावर अवलंबन
ू आहे , @याचे समाधान कोण@याहG पmरि थतीमgये
Oटकेल.
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सवाचे Uव मरण क0न रामच आठवावा.
अकतpपणे करJत राहावे कमD । हाच परमा>मा आपला क\न घे7याचा मागD ॥
न करावा कोणाचा Bवेष म>सर । सवा^त पाहावा आपला रघव
ु ीर ॥
परOनंदा टाळावी । 4वतःकडे gRटJ वळवावी ॥
गण
ु ांचे करावे संवधDन । दोषांचे करावे उ1चाटन ॥
जेथे जेथे जावे । चटका लावन
ू यावे ॥
याला उपाय एकच जाण । रघुनाथावांचन
ू न आवड दज
ु ी जाण ॥
दे हाचे दःु ख अ>यंत भारJ । रामकृपे ने >याची जाणीव दरू करJ ॥
मनावर कशाचाहJ न होऊ Bयावा पoरणाम । हे पण
ू D जाणून, कA माझा lाता राम ॥
अ5भमान नसावा OतळभरJ । OनभDय असावे अंतरJ ॥
जे दःु ख दे णे आले रामाचे मनी । ते तू सुख मानी ॥
दे ह टाकावा 2ारधावर । आपण माl साधनाहून नाहJ होऊ दरू ॥
मी असावे रामाचे । याहून जगी दस
ु रे न 6दसावे साचे ॥
2पंचातील सुखदःु ख ठे वावे दे हाचे माथा । आपण न सोडावा रघन
ु ाथा ॥
आपण नाहJ Xहणू कळले जाण । Eानाचे दाखवावे अEान ॥
दोष न पाहावे जगाचे । आपले आपण सुधा\न `यावे साचे ॥
कोणास न लावावा धiका । हाच नेम तुXहJ राखा ॥
एक रामसेवा अंतरJ । सवा^भूती भगवBभाव धरJ ॥
राम Zयाचा धनी । >याने न :हावे दै ,यवाणी ॥
नका मागू कुणा काहJ । भाव माl ठे वा रामापायी ॥
वाईटांतून साधावे आपले 6हत । हे ठे वावे मनी Oनिfचत ॥
भगवंताचे व4मरण । हे व4तू1या मोहाला कारण ॥
Xहणून भिiत व नाम । या5शवाय ऐकू नये कोणाचे Eान ॥
पoरि4थतीचा OनमाDता परमा>मा जाणे । >यातच >यास पाहावे आपण ॥
सवD कताD राम हा भाव ठे वता Vच>ती । खर्या वचारांची जोडेल संगOत ॥
:यवहारातील लाभ आ<ण हाOन । मनापासून आपण न मानी ॥
मी आहे रामाचा हJ जाणीव ठे वन
ू मनी । सुखाने वतDत जावे जनी ॥
एकच Mण ऐसा यावा । जेणे सवा^चे व4मरण क\न रामच आठवावा ॥
रामावण उठे जी जी विृ >त । >यासी आपण न :हावे सांगाती ॥
मी रामाचा हे जाणून । विृ >त ठे वावी समाधान ॥
ध,य मी झालो । रामाचा होऊन रा6हलो ।
हJ बनवावी विृ >त । जेणे संतोषेल रघप
ु Oत ।
विृ >त बनव7याचे साधन । राखावे परमा>Xयाचे अनस
ु ंधान ॥
शरJरसंपि>त Mीण झालJ । तरJ विृ >त तशी नाहJ बनलJ ॥
वषयाधीन जरJ होय विृ >त । तरJ दरु ावेल तो रघप
ु Oत ॥
संतांची जेथे व4ती । तेथे आपलJ ठे वावी विृ >त ॥
सतत ववेक अखंड Vच>ती । रामनामी मनोविृ >त । हेVच तुXहा परम 2ािrत ॥
नामामये ऐसी स>ता । जेणे जोडे रघुनाथा ॥
नामापरते न मानावे 6हत । हे च आजवर सांगत आलो स>य ॥
भगवंताला आपले होणे आवडते फार । 'ीरामनामी राहावे खबरदार ॥

१५१. रघुनाथ मरणात असावे आनंदात । तेथे न चाले कोणाची मात ॥
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भगवंताला शरण जावे.
मी जे जे करतो ते ते भगवंताकरता करतो असे जो Xहणतो तो खरा आ<ण उ>तम भiत होय.
कतpपण घालवायला उ>तम भiत :हावे लागते. भगवंत2ाrती5शवाय दस
ु रे काहJहJ नको असे
वाटणे, हे भiताचे लMण आहे . चांगले कायD हे सs
ु ा बंधनाला कारणीभत
ू होत असते. याकoरता,
कोणतेहJ कृ>य भगवंताला 4म\न करावे. भगवंता1या 4मरणामये 4नानाची आठवण झालJ
नाहJ तर >याला पापी कसे Xहणावे ? जो काळ भगवंत 4मरणात जातो, तोच काळ सख
ु ात जातो.
वषयासाठa आपण 4वतःला वसरतो. मग भगवंताला आठव7यात का नाहJ 4वतःला वस\ ?
मला सगुणात 2ेम येत नाहJ असे जोपय^त वाटते, तो पय^त सगुणभिiत करावी. गु\1या
इ1छे 2माणे आपण वागलो, Xहणजे माझी इ1छा नाहJशीच नाहJ का झालJ ? यामये अ5भमान
अनायासे मारला जातो. मीपणा टाकTया5शवाय गx
ु आEा नाहJ पाळता येत. गx
ु आEा 2माण
मानून माझी इ1छा मी दाबू लागलो तरJसs
ु ा ती आपले डोके मधून मधून वर काढतेच. पण
Oतला एकदा कळले कA हा ऐकत नाहJ, कA मग ती हळूहळू नाहJशी होत जाते. दे ह अपDण
कर7यापय^त मजल आलJ, तरJ गुxआEा मोडू नये. दे हातीत :हायला, गुxआEे2माणे वागणे
यापरते दस
ु रे काय आहे ? 'मी दे हJ नाहJ' असे Xहणत रा6हला, तर माणस
ू के:हातरJ दे हातीत
होईल.
आपला धमD आ<ण नीOत सांभाळावी, आ<ण स>संगतीने राह7याचा 2य>न करावा. संत आ<ण
2ापंVचक, दोघेहJ 2पंच करतात; पण 2ापंVचक, कतpपणा आपTयाकडे घेतात, तर संत 'राम कताD'
असे Xहणून 2पंच करतात. कतpपण तुXहJ आपTयाकडे घेतलेत तर सख
ु दःु ख भोगावे लागेल.
बायको आजारJ पडलJ तर राlं6दवस जागतो आ<ण 4वतःला वसरतो, मग भगवंताकoरता नाहJ
का तसे करता येणार ? तळमळ असलJ पा6हजे मग सवD काहJ होते. 'Qकती 6दवसात मुिiत
5मळे ल ?' याला समथा^नी फार चांगले उ>तर 6दले आहे . 'Zया Mणी भगवंत4मरणात 4वतःला
वसराल >या Mणी मुिiत 5मळे ल.' 4वतःला वसरणे Xहणजे Oनगण
ुD ात जाणे. कृती करणायाचाच
वेदांत खरा असतो. मी वBवान आहे असे वाटू लागले कA भगवंताचे भजन कर7याची लाज
वाटते. याकoरता सतत भगवंता1या नामाचा सहवास ठे वा, सहवासाने माणसाचेसुsा 2ेम जर
वाढते, तर भगवंताचा सहवास केTयाने >याचे 2ेम नाहJ का येणार ? भगवंताला शरण जावे आ<ण
>याचे होऊन राहावे, यातच सवD धमाDचे आ<ण शा4lांचे सार आहे.

१५२. दे हाहून व मनाहून आपण नराळे आहोत, qहाणून नाम घेत,
तसे वेगळे राहnयाचा

य@न करावा. जे कशानेहG साधले नाहG ते नामाने साधेल.
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कतZपणा टाकणे हाच परमाथ) !
दोरJला जो साप Xहणून समजला तो बs; पण दोरJला दोरJ Xहणून Zयाने ओळखले, तो मi
ु त
समजावा. 'दे हJ मी न:हे' हे Zयाला समजले तो मुiतच. स>यEान क\न घेणे Xहणजेच
मुiताव4था आहे . बsदशा आमची आXहJ OनमाDण केलJ. काळजी, तळमळ आ<ण दःु ख हJ
बsपणाची लMणे होत, तर कोण>याहJ पoरि4थतीत आनंदाने राहणे हे मुiतपणाचे लMण आहे .
जागे होणे Xहणजे मi
ु तदशेला येणे आहे . माझे माcयाजवळच आहे , पण ठाऊक नाहJसे झाले
आहे . भगवंताला वसरTयाने 'मी दे हJ' असे Xहणू लागलो आहे . दे ह तर माcया तायात नाहJ,
ते:हा मी दे हJ नाहJ हे 5सs झाले. आपण कतpपण आपTयाकडे घेतो, आ<ण >याबरोबर सख
ु दःु खहJ
आपTयाकडे घेतो. मला सुख नाहJ आ<ण दःु खहJ नाहJ असे Zयाला वाटे ल, तो मi
ु त समजावा.
कतpपण घातक
ु असते. मी एवढा मोठा वाडा बांधला, 2पंच चांगला केला, असा 2ापंVचकाला
अ5भमान वाटतो, तर सं,यासी मठाचाच अ5भमान ध\न बसतो ! Xहणजे कतpपणा1या बाधेतून
दोघांचीहJ सहजी सट
ु का होत नाहJ. हे कतpपण सोडावेसे वाटले तरJ ते आपTयाला सुटत नाहJ,
याचा आपTयाला नेहमी अनुभव येतो. भगवंताचे अि4त>व पटTयानेच कतpपणा कमी होतो.
Xहणून, भगवंता1या अखंड 4मरणात राहावे, आ<ण भगवंत ठे वील >यात समाधान मानावे.
भगवंता1या 4मरणा5शवाय िजथे आपTयाला सख
ु होते, तो वषय समजावा. वषया1या संगतीत
परमा>Xयापासन
ू वेगळे असणे याचे नाव 2पंच, आ<ण परमा>Xया1या संगतीत वषयात राहणे
याचेच नाव परमाथD.
फळाची अपेMा ठे वन
ू आपण जी कृती करतो ते कमD होय; पण फळाची काहJहJ अपेMा न ठे वता
आपण जे कमD करतो ते कतD:य ठरते. आ<ण असे कतD:य भगवंता1या 4मरणात करJत राहणे
हाच परमाथD. हे करJत असताना भगवंताला gRटJआड न होऊ दे ण,े याचेच नाव अनस
ु ंधान होय.
समजा, आपण एखादे चांगले प4
ु तक वाचीत बसलो आहोत, इतiयात आपTया पायाला एक मुंगी
चावलJ; >याची जाणीव आपTयाला कशी चटकन होते ! ती जाणीव सवD शरJरभर :यापन
ू असते,
>याच2माणे भगवंता1या अनुसंधानाने 2पंचाला :यापन
ू ठे वले पा6हजे. 2पंचातला कोणताहJ
उBयोग करताना अनस
ं ान 6टकवावे. अनस
ं ान
ु ध
ु ंधानाचा अzयास करावा. भगवंताचे अनस
ु ध
आपTयाला भगवंताकडे घेऊन जाते. मी अनुसध
ं ान 6टकवीन असा मनाचा Oनfचय करावा.

१५३. आपले कत)$याला न Uवसरावे । भगवंताचे अनुसध
ं ान राखावे ॥

153

२ ज ून

भगवंतावर अकारण

ेम करावे.

खरोखर, जगात आ<ण लौQककांत आपण अडाणी रा6हलो तर काहJ वाईट नाहJ. भगवंता1या
मागाDमये >याचा फायदाच होईल. आपण अडाणी झाTया5शवाय, Xहणजे आपलJ वBया आ<ण
मोठे पण वसरTया5शवाय, परमाथD साधत नाहJ. मल
ु गा गावाला जाताना Zया2माणे आई >याला
फराळाचे दे ते, >या2माणे परमा>मा आपTयाला Zया पoरि4थतीत ज,माला घालतो >या
पoरि4थतीत राह7यासाठa लागणारे समाधानहJ तो आपTयाला दे त असतो. ते `यायची आपलJ
लायकA माl पा6हजे. िजथे असमाधान फार, Oतथे दRु ट शiतींना काम करायला वाव 5मळतो.
या1या उलट, िजथे खरे समाधान आहे, Oतथे चांगTया शिiत मदत करतात. आपण नामाला
Vचकटून रा6हलो तर बाहे रची वाईट पoरि4थती बाधणार नाहJ. दे हाचा मनाशी संबध
ं आहे , आ<ण
मनाचा dदयाशी संबध
ं आहे ; Xहणून मन नेहमी अगदJ समाधानात ठे वावे, Xहणजे 2कृती चांगलJ
राहून आयुRय वाढे ल.
4वाथD सट
ु ताना प6हTया प6हTयाने मनRु य :यवहारा1या चौकटJत बसणार नाहJ. जो येईल >याला
तो आपलाच Xहणेल. पण परमाथD मुरला कA तो :यवहार बरोबर क\न 5शवाय Oनः4वाथ राहJल.
खरोखर, परमाथD हे एक श4l आहे ; >यामये सुसूlपणा आहे . :यवहार न सोडावा; पण वषयाकडे
गंत
ंु वावे. भगवंताची खरJ
ु णारJ आपलJ व>ृ ती भगवंता1या आड येत,े Xहणून Oतला भगवंताकडे गत
आवड उ>प,न झालJ पा6हजे. भगवंतावर अकारण 2ेम करणे याचे नाव परमाथD. परमाथाDला डोके
शांत पा6हजे. एका गह
ृ 4थाला सगळीकडे रामाची मOू तD 6दसू लागलJ. झाले ! >याला वाटले कA
दे व आपTयाला भेटला. पण हे काहJ खरे भगवंताचे दशDन न:हे . तो सवD 6ठकाणी आहे अशी
भावना झालJ पा6हजे. परमाथाDची काळजी क\ नये; ती काळजीच 2गती1या आड येते. वय वाढू
लागले कA आपले सवD अवयव जसे 2माणात आपोआप वाढतात, तसेच परमाथाDला लागणाया
गुणांचे आहे . आपण साधन करJत असताना, आपलJ 2गती Qकती झालJ हे सारखे पाहू नये.
समजा, आपण आपTया परसात एक झाड लावले, आ<ण ते Qकती वाढले हे पाह7यासाठa रोज
>या1या मj
ु या उपटून आपण जर पाहू लागलो, तर ते झाड वाढे ल का ? अगदJ तसेच परमाथाD1या
2गतीचे आहे . मनुRयाला परमाथD Qकती साधला हे >या1या बोल7याव\न आ<ण gRटJव\न
ओळखता येते.

१५४. परमाथ) हा लोकांना उपदे श करnयासाठu नाहG. तो न$वळ

154

वतःकmरता आहे .

३ ज ून

परमाथ) कसा साधेल ?
Zया1यापासून माया उ>प,न झालJ, >याला शरण जावे. >याला शरण जा7या1या आड काय येते
ते पाहावे. कतpपण टाका Xहणजे शरण जाता येते. माझेपणाने 5मरवता आ<ण अ5भमान कायम
ठे वता, मग भगवंताला शरण कसे जाता येईल ? आपण संतां1या दशDनाला जातो, आ<ण बायकोचे
दख
ु णे बरे :हावे असे Xहणतो; मग ते दशDन खरे झाले Xहणायचे का ? पोराबाळांकरता,
बायकोकरता, संतांकडे नाहJ जाऊ. संतांनी नाम4मरण करायला सांVगतले, परं तु मुलगा वाचत
नाहJ असे पा6हले कA आपलJ रामावरची, नाम4मरणावरची, 'sा उडते. Xहणजे मी वषयाकरता
नाम घेतो असेच झाले ! वषय सुटावेत असे वाटते, पण ते सुटतच नाहJत. याचे कारण आमची
अशी बलव>तर इ1छाच नसते. सं,यास `यायला Oनघाला तर बायको पोर घेऊन आडवी येत;े
Oतला दरू सा\न Oनघाला, पण पढ
ु े मोहात पडून पर4lी कर7याची वेळ येते ! माणूस :यसनाकरतां
हे सवD करतो, परं तु परमाथाDकoरता वषय आ<ण मोह दरू क\न साधन कर Xहटले, तर
OनरOनराjया सबबी आपTया डोjयांसमोर उzया राहतात. चोवीस वषp अzयास केला तरJ पोटभर
खायला 5मळत नाहJ, मग परमाथD माl दोन वषाDत साय :हावा असे कसे Xहणावे ?
शांती हJ परमाथाDची प6हलJ पायरJ आहे . परमाथD हा समजुतीचा आहे , उगीच कRट कर7याचा
Qकंवा पारायणाचा नाहJ. बwJनारायणाची याlा क\नहJ तो साधणार नाहJ. >यापेMा भगवंता1या
अनुसंधानात रा6हTयानेच जा4त फायदा होईल. काहJ खेळ जसे एकSयानेच खेळायचे असतात,
तसा परमाथD हा आपTयाशीच करायचा खेळ आहे . तो आपTयाशीच करायचा अzयास आहे .
खेळात काहJ बा)य साधन तरJ लागते, पण या अzयासात >याचीहJ ज\रJ नसते. परमाथD हा
व>ृ ती सध
ु ार7याचा अzयास आहे . आपला परमाथD जगाला िजतका कमी 6दसेल, Oततका आपTयाला
फायदे शीर आहे . जगातTया मोठे पणात मळ
ु ीच साथDक नाहJ. खरा मोठे पणा नसताना उगीच
मोठे पणा वाटणे, हा तर मोठा घात आहे . सतत आनंद 5मळावा यासाठa 2य>न करणे, याचेच नाव
परमाथD. 'जग काय Xहणेल' Xहणून वागणे याचे नाव :यवहार, आ<ण 'भगवंत काय Xहणेल' Xहणून
वागणे हाच परमाथD.

१५५. कत)$यात भगवंताचे

मरण हे च परमाथा)चे सार.
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परमाथा)त अLभमान आड येतो.
शा4lात दोन गोRटJ सांVगतTया आहेत; इहलोक आ<ण परलोक कसे साधावेत हे दो,हJ 4पRट
केले आहे . परं तु आपण 2पंच तडीचा आ<ण परमाथD सवडीचा मानतो. या दो,हJ गोRटJंत
जाण>याची संगत लागते. परलोक साधून दे णायाला सBगुx Xहणतात. जो मनुRय आपTयाला
कळत नाहJ हे कबल
ू करतो, >यालाच सBगx
ु कडे जा7याचा र4ता मोकळा होतो. आपण भगवंताला
शरण जात नाहJ, कारण आपला अ5भमान या शरण जा7या1या आड येतो. गंमत अशी कA,
:यवहारात सुsा आXहJ अ5भमान सोडून, Zयाला जे समजते >या1याकडे जातो. इहलोक अनुभवाचा
आ<ण परलोक अनुमानाचा, अशी आपलJ कTपना असते. पण इहलोकाचा अनुभव दःु खाचा येतो
तरJ तो आXहJ सोडत नाहJ, मग 'परमाथाDचा अनुभव नाहJ Xहणून मी तो करJत नाहJ' हे Xहणणे
लबाडीचे आहे . '2पंचात आXहJ काहJ पाप करJत नाहJ, मग परमाथD तरJ दस
ु रा कोणता रा6हला
?' असे काहJजण वचारतात. 2पंच सचोटJचा असला, तरJ >यात अ5भमान असेल तर तो परमाथD
होणार नाहJ. 'राम कताD' XहटTया5शवाय, Xहणजेच अ5भमान सोडTया5शवाय, परमाथD नाहJ
साधणार. 'मी दे हJ' Xहणू लागलो यात अ5भमान आला. दे हबs
ु ीला कारण Xहणजे वासना. वासना
हे सवा^चे मळ
ू आहे . 'माझा ज,मच जर वासनेत आहे तर ती बाजल
ू ा काढTयावर आXहJ िजवंत
कसे राहू ?' असे वाटते. जो या वासनेचा खन
ू करतो, तोच परमाथाDला लायक होतो. अंती जी
मती, ती ज,माला कारण होते. हे सगळे Eानाचे बोलणे झाले, पण 2चीतीने हे सवD जाणावे.
बायकोपोरांचा lास होतो, मन एका3 होत नाहJ, Xहणून बव
ु ा झाला; मठ केला. लोक येऊ लागले,
>यांना जेवायला घाल7याकoरता 5भMा आणू लागला. पण भगवंत सवा^ना खायला घालतो हे
वसरला ! छrपर गळू लागले ते नीट कर7याची काळजी क\ लागला. मग घरादारांनी काय केले
? असा बव
ु ा हो7यापेMा 2पंचात रा6हलेले काय वाईट ! थोडiयात Xहणजे, परमाथD समजून जो
>याचे आचरण करJल, >याला तो लवकर साधेल. >या माणसाला 2पंच सोडून जायचे कारणच
उरणार नाहJ. जगातले आपले समाधान अगर असमाधान, Zया व>ृ तीने आपण जगाकडे पाहतो
>यावर अवलंबन
ू आहे . परमाथाDत मह>>व, बाहे रचे ऐfवयD Qकती आहे याला नसून, व>ृ ती ि4थर
हो7याला आहे , आ<ण भगवंताचे सतत अनुसध
ं ान हाच व>ृ ती ि4थर हो7याचा एकमेव उपाय आहे .

१५६. परमाथा)ला कोणतीहG पmरि थती चालते. आपलG व@ृ ती मा8 ि थर असलG पाOहजे.
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वैरायावाचून सारा परमाथ) लटका आहे .
पeयांची पले >यां1या पंखाखालJ वाढतात, >या2माणे घरातTया माणसांना आपण 2ेमा1या
आ'यात ठे वावे. आपण >यां1यावर 2ेम करतो याची जाणीव Zयाला असेल, >याचे दोष काढलेले
>याला बोचत नाहJत. आईने मुलाचे दोष >याला सांVगतले तरJ >याला >याचे वाईट वाटत नाहJ.
रोkया1या अंगातला ताप Oनघाला कA >याला शiतीचे औषध लागू पडते; कारण शिiत येणे हे
4वाभावक आहे . >याच2माणे, अंतःकरण शs
ु झाले कA परमाथD सोपा बनतो. परमाथाDत मनाचे
कRट आहे त. कारण आपTयाला मना1या आजपय^त1या सवयी1या उलट जायचे आहे ; आ<ण
Xहणूनच परमाथाDला अगदJ 4वतःपासून सुxवात करायची असते. आतमये भगवंताचे अनस
ु ंधान
ठे वन
ू बाहे \न व>ृ ती आवर7याचा जो 2य>न करJल, >याला परमाथाDचा अनुभव लवकर येईल.
आपण आपले मन भगवंता1या अनस
D ठे वले असताना >या1यावर
ु ंधानात मोया काळजीपव
ू क
आघात करायला वषय अगदJ टपलेला असतो. मन जरा भगवंतापासून बाजूला झाले कA परु े ,
वषयाने >या1यावर घाला घातलाच Xहणून समजावे. साधकाने राlं6दवस अगदJ डोjयात तेल
घालून जपले पा6हजे. Xहणून परमाथD Xहणजे अखंड सावधानता होय.
2पंच आ<ण परमाथD वेगळा नाहJ. 2पंच अनासिiतने आ<ण आनंदाने करणे हाच परमाथD.
परमाथाD1या आड काय येते ? धन, सत
ु , दारा, वगैरे आड येत नाहJत, तर >यां1यावरचे जे मम>व
ते आड येत.े व4तूवर आसiती न ठे वणे हे वैराkय आहे; ती व4तू नसणे हे वैराkय न:हे .
एखाBयाला बायको नसलJ Xहणजे तो वरiत आ<ण असलJ तर आसiत, असे Xहणता येणार
नाहJ. बायको असून लंपट नसेल तो वरiत. आहे ते परमा>Xयानेच 6दले आहे आ<ण ते >याचे
आहे , असे मानून आनंदाने राहणे हे वैराkय होय. या भावनेत राहून जो इं6wयां1या नादJ लागत
नाहJ, तो वैरागी. वैराkयावाचन
ू सारा परमाथD लटका आहे . कोणतीहJ गोRट अzयासानेच साय
होत असते. आज खरJ भिiत नाहJ Xहणून भगवंताचे 4मरण नाहJ, आ<ण भगवंताचे 4मरण
ठे व7याचा अzयास केTया5शवाय खरJ भिiत येत नाहJ. शहा7या माणसाने उगीच वकTप न
लढवता, भगवंताचे 4मरण ठे वायला आरं भ करावा. Zया 6ठकाणी आपTया ओळखीचे कुणी नाहJ,
आपले आrत कुणी नाहJत, िजथे आपTयाला कुणी मान दे त नाहJ, अशा 6ठकाणी राहून
अनुसंधानाचा अzयास करावा. िजथे कुणी आपTयाला ओळखीचे नाहJ असे 4थान आपTया
अzयासाला चांगले असते.

१५७. बाPयांगाने करावी

पंचाची संगत । -चि@त असावा एक रघुपत ॥
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भगवंत आण मी वेगळे नाहGत.
समw
ु ाचा फेस खरा आहे असे वाटले, तरJ >या1याखालJ पाणीच असते. अस>य हे नेहमी स>याला
ध\नच राहते. जे नाहJ ते तडाने सांगणे हJ माया. Oतला आपण खरे मानतो. मायेला अस>य
मानले कA ()माला स>य>व येते. आपण माये1या पाठaमागे जातो, पण माया हJ मग
ृ जळा2माणे
आहे असे समजते ते:हा आपण 4व4थ होतो. ज,मा1या वेळेस 'सोऽहं ' Xहणत होता, नंतर 'कोऽहं '
Xहणू लागला आ<ण शेवटJ 'दे हच मी' Xहणू लागला ! वा4तवक, सय
ू D आ<ण >याचे Qकरण हे जसे
वेगळे नाहJत, >या2माणे 'भगवंत' आ<ण 'मी' वेगळे नाहJत.
स>य Xहणजे अखंड 6टकणारे ते, Xहणजे परमा>म4व\प होय. सि1चदानंद4व\पा1या 6ठकाणी
मन Vचकटून राहणे यालाच अनुसंधान Xहणतात. भगवंतावाचून इतर सवD Xहणजेच उपाधी होय.
'मला कळत नाहJ' असे वाटणे हJ परमाथाDची प6हलJ पायरJ आहे; आ<ण मी आ<ण भगवंत वेगळे
नाहJत असे अंगी मुरणे हJ शेवटची पायरJ होय. 'जे जे घडते >याचा कताD परमा>मा आहे, मी
फiत कतD:यापरु ता आहे' असे वाटणे, यालाच OनRकाम कमD Xहणतात; आ<ण 'आले तर भोगले,
गेले तर सोडले', हे सहजकमD होय. दोष बाधू नयेत अशा रJतीने केलेले कमD ते Eानयुiत कमD
होय; आ<ण ईfवरा1या 4मरणात केलेले कमD >याला Oनरासiत कमD असे Xहणतात. 'अमक
ु च
फळ मला 5मळावे' हJ व>ृ ती सोडणे, याचे नाव Oनरासिiत होय. वषयांची वरिiत झालJ कA
>याला Eान झाले असे Xहणतात. थोडiयात Xहणजे, जे कमD बंधनाला कारण होते ते अEान,
आ<ण जे मोMाला कारण होते ते Eान समजावे. कमDमागD, उपासनामागD, नववधाभिiत, इ>या6द
सवा^नी गाठ7याचे येय एकच असते. लkनात Zया2माणे अमुक एक खचD मी जा4त करJन,
दस
ु रा कमी करJन, असे माणूस Xहणतो, पण म;
ु य कायD हे मल
ु Jला नवरा गाठून दे णे, >या2माणे
भगवंताची भेट होणे हे मु;य होय. आपलJ दे हबs
ु ी संतां1या संगती1या आड येऊ दे ऊ नये.
भगवंता1या, 4व\पदशDना1या आड माcया दे हबs
ु ीचा पवDत येतो. सवD साधनांचा उपभोग अ5भमान
नाहJसा कर7यासाठa असतो. नाम4मरणाने हे काम लवकर होते, आ<ण Xहणूनच सवD साधनांचे
सार भगवंताचे नाम हे च आहे . ते आपण 'sापव
D `यावे आ<ण भगवंताशी एक\प :हावे. आपण
ू क
2य>न करJत असताना, भगवंत माcया पाठaशी आहे हJ भावनाच आपTयाला उs\न नेईल याची
खाlी बाळगा, आ<ण भगवंता1या नामात आनंदाने कालमणा करा.

१५८. आज तुqहाला जेवढा वेळ mरकामा Lमळतो, तेवढा सगळा भगवंताbया नामात
घालवnयाचा
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न@यनेम qहणजे काय ?
Oन>यनेम Xहणजे काय ? Oन>याचा जो नेम तो खरा Oन>यनेम होय. Oन>य कोण ? जो कधीहJ
बदलत नाहJ तो. याचा अथD, जो पण
ू D शाfवत आहे तोच खरा Oन>य होय. Xहणून Oन>य Xहणजे
भगवंत समजावा. >याचा Oनयम करायचा Xहणजे काय करायचे ? Oनयम करणे याचा अथD
Oनयमन करणे, Oन3ह करणे, वश क\न घेणे, 4वाधीन ठे वणे, हा होय. आपले मन भगवंता1या
4वाधीन करणे, >या1या 6ठकाणी ते नेहमी ठे वणे, याचे नाव Oन>यOनयम होय. आज1या आपTया
मना1या अव4थेमये ते सवD4वी भगवंता1या 4वाधीन करता येत नाहJ; आ<ण दे ह हा जड,
अशाfवत असTयामळ
ु े दे हाने, Oन>य आ<ण शाfवत अशा भगवंताचा Oनयम घडणे शiय नाहJ.
Xहणून, दे हाने घेता येत असून दे हा1या पलJकडे असणारे , आ<ण सूeम असTयामुळे भगवंताशी
शाfवत संबध
ं असणारे , असे भगवंताचे नाम अखंड घेणे हा आपला खरा Oन>यOनयम आहे . इतर
सवD गोRटJ, शा4lाची बंधने, पोथी वगैरे वाचणे, 4नानसंया6द Oन>यकमp, वगैरे पाळावी, पण >याचा
हv वा आ3ह असू नये. कोण>याहJ अव4थेमये भगवंताचे नाम माl सोडू नये. एवढाच हv
MXय आहे .
शुs भावनेने नाम घेतले कA भगवंत दशDन दे तो. शुs भावनेचे फळ फार मोठे आहे . पRु कळ वेळा
गरJब आ<ण अ5शqMत लोकच या बाबतीत 'ेRठ असतात. आपण नाम घेत जावे, नामाने भावना
शुs होत जाते. खरे Xहणजे, मनुRयाला िजवंत राह7यासाठa हवेची िजतकA ज\रJ आहे OततकAच,
Qकं बहुना

>याहूनहJ जा4त ज\रJ, परमाथाDमये भगवंता1या नामाची आहे . भगवंता1या
नामा5शवाय न राह7याचा संकTप 2>येक माणसाने केला पा6हजे. भगवंत हvाने Qकं वा उगीच

केलेTया कRटाने साय होत नाहJ. तो एका 2ेमाने वश होतो. 2ेमामये हv आ<ण कRट झाले
तर शोभतात, आ<ण 6हताचे होतात. आपण भiतांचे 2ेम न पाहता >यांचा हv आ<ण कRट तेवढे
बघतो. जो मनRु य साडेतीन कोटJ रामनामाचा जप करJल >याला भगवंता1या 2ेमाचा अनुभव
आTयावाचून राहणार नाहJ. शंका या फार Vचवट असतात, >या मरता मरत नाहJत. 5शवाय, काहJ
शंका आचरणाने आ<ण अनुभवानेच नाहJशा होतात. Xहणून, मनात शंका असTया तरJ नाम सोडू
नये. सतत नाम घेत गेTयाने मन 4व1छ होत जाते, आ<ण सवD शंका आपोआप व\न जातात.
लंकेमये रावणा1या बं6दवासात अशोकवनात सीता असताना, Oत1या साि,नया1या 2भावामळ
ु े
OतथलJ झाडे, पMी, दगड या सवा^ना रामनामाचे 2ेम लागले होते, असे वणDन आहे . रामनामाचे
2ेम आ<ण भगवंताचे 2ेम हJ दो,हJ एकच आहे त. नामात शेवटचा fवास गेला पा6हजे )यातच
जीवनाचे सवD4व आहे .

१५९. ुवासारखी नामावर नcठा पाOहजे.

@य7 भगवंत समोर आले, तरG @याने नाम सोडले
नाहG.
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Uवषयाकडचा ओढा भगवंताकडे लावावा.
2पंचात Zयाला वfवास Xहणतात, >यालाच परमाथाDत 'sा Xहणतात. उणीव हे च 2पंचाचे \प
असTयामळ
ु े तो पण
ू D झाला असे कधीच होणार नाहJ. समाधान हा माl पण
ू D>वाचा 4वभाव आहे .
Oनहp तक
ु कमD कर7याने खरJ साि>वकता उ>प,न होईल. आ<ण पढ
ु े पण
ू ाDहुती 6दलJ जाईल. अशा
2कारे 'सवD4व' अपDण करणे, याचेच नाव यE होय. >याग आ<ण भगवंताचे 4मरण, हा यEाचा
खरा अथD होय. परमाथD साधला कA बुवाचा दे ह पRु ट होतो. तो काय दध
ु ाचा रतीब लावतो ? छे ः;
भगवंता1या आनंदाने >याचा दे ह भरलेला असतो; परं तु साधकाव4थेमये >याचा दे ह कRटामयेच
ठे वलेला असतो. खरे Xहणजे, परमाथ माणसाने दै ,यवाणे राहायचे कारणच नाहJ. पैसा असेल
तर >याने रोज 'ीखंडपरु J खावी; पण उBया जर उपास पडला, तर माl आज1या पiवा,नाची
आठवण होता कामा नये.
सवा^त

गह
ृ 4था'म

'ेRठ

सांVगतला

आहे .

Zयाला

6हत

क\न

`यायचे

आहे , >याला

गह
ृ 4था'मासारखा आ'म नाहJ. पण लkन क\न सवD काळ वषयांत घालवू लागलो, आ<ण
2पंचाची कतD:ये करायची रा6हलJ, तर मग लkन क\न काय साधले ? उBयोग क\न पोट भरायचे
हे खरे , पण नोकरJ क\न मालकाला सवD4व मानू लागलो आ<ण दे वाला वसरलो, तर नाहJ
उपयोग. दे वाला 4म\न नोकरJ करावी. गह
ृ 4था'मात दे व भेटणार नाहJ असे Xहणेल, >याचे खरे
मानू नये. दे व भेटेल याची खाlी बाळगावी. आपला भार सवD4वी भगवंतावर टाकावा. संकट,
आनंद, दो,हJ भगवंताला सांगावीत. Zया ि4थतीत भगवंताने ठे वले आहे >या ि4थतीत समाधान
मानावे. अपDणबs
ु ीने सवD कमp करावीत. Zयात माझे मन मला खात नाहJ, ते काम चांगले असे
समजावे. कोण>याहJ मनुRयाला जोपय^त या 2पंचामयेच सवD काहJ आहे असे वाटत असते,
तोपय^त तो परमाथाDपासून दरू असतो. वाईट लोक समाधानात 6दसतात, पण खरे ते तसे नसतात.
वाईट कृ>ये करणाराला कधी ना कधी तरJ पfचा>ताप झाTयावाचून राहात नाहJ. एखादJ बाई
आपTया सावl मुलाला Zया2माणे खायला rयायला घालते, पण आतून Oतचे >या1यावर 2ेम
नसते, >या2माणे आपण परमाथाDला वागवतो. खरे Xहणजे आपले इथेच चक
ु ते. आपला ओढा जो
वषयाकडे आहे , तो भगवंताकडे लावला कA परमाथD साधला. Zयाने वषयातले सख
ु भगवंताकडे
लावले, Xहणजे भगवंता1या 4मरणात Zयाला सुखा-समाधानाचा लाभ झाला, >याचे ज,माला येऊन
खरे कTयाण झाले.

१६०.

पंचात जी आपलG -चकाटG आहे . तbया एकचतुथाश

-चकाटG जरG भगवंतासाठu आपण धरलG,, तरG आपले काम भागेल.
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वासनानाश हाच मो7.
पRु कळदा भिiत Xहणजे काय, Qकंवा परमाथD कशाला Xहणतात, हे च आपTयाला कळत नाहJ.
Zयाला 2पंच नीट करता येत नाहJ, >याला नाहJ परमाथD करता येणार. 2पंचाला कंटाळून भिiत
नाहJ येणार. कंटाळा 2पंचाचा ये7यापेMा, वषयांचा आला पा6हजे. मला सुख हवे हा 2>येक
जीवाचा म;
ु य हे तू असतो. मोM Xहणजे OनरOतशय सख
ु ाचा अनुभव होय. 'िजवंतपणी 5मळालेलJ
आ>यंOतक सख
ु ाची ि4थOत' अशी मोMाची :या;या करता येईल.
खरोखर, भगवंताजवळ काय कमी आहे ? एक आपले मन >याला Bयावे आ<ण >याची 'sायi
ु त
भiती करावी. काळजी करणे Xहणजे भगवंतावर भरवसा नसणे होय. 2ारधावर दे ह टाकणे हJ
खरJ सं,यासव>ृ ती होय. वासना न ठे वता आपTया हातून कमDच होत नाहJ, >याला काय करावे
? माझे समाधान माcयाजवळ असताना, दस
ु रJकडे ते 5मळे ल असे आपTयाला वाटते, हे च आपले
चुकते. हवेपण संपले नाहJ तोपय^त समाधान नाहJ. ह:यास मरे पय^त सुटतच नाहJ; हे सवD रोगांचे
मूळ आहे . आ<ण Xहणूनच; Zयाची वासना नाहJशी झालJ तो मोM>वाला गेला खरा. आशेची
Oनराशा झालJ नाहJ तोपय^त भगवंताचा दास नाहJ होता येणार. आशा जे:हा मनात उठे ल ते:हा
ती भगवंताला अपDण करावी. 2>येकाला वाटते, मी 'ीमंत :हावे, पण Qकतीजण तसे होतात ?
Xहणजे ती Oनराशाच नाहJ का ? 2पंच खरोखरJच नाटकासारखा आहे . नाटकामये एखादा मनRु य
राजा झाला काय Qकंवा 5भकारJ झाला काय, 2>यM जगामये >याला Qकंमत नाहJ. उलट,
5भकायाचे काम करणायाने जर ते उ>तम केले, तर लोक >याचे कौतक
ु करतात. तसे, 2पंचामये
कुणी 'ीमंत असला काय आ<ण गरJब असला काय, याला मह>>व नसन
ू , >याने भगवंताचे
अनस
ु ंधान Qकती ठे वले याला खरे मह>>व आहे . आपण पैसा साठवला तर गैर नाहJ, पण >याचा
आधार न वाटावा. अनुसध
ं ाना1या आड >याला येऊ दे ऊ नये. वषयावर जोपय^त तुमचे सुख
अवलंबन
ू आहे , तोपय^त भiतीचे खरे सुख 5मळत नाहJ. एक भगवंतच मनापासून हवा असे
वाटले, Xहणजे तो 2ाrत होतो. 'मी करतो' असे कधीच Xहणू नये. मी आपTया तपfचयpने
भगवंताला पाहJन असे जो Xहणतो, >याला भगवंताचे दशDन होणे कठaण असते. वषय 5मळाला
नाहJ Xहणजे तळमळ लागते, >या2माणे भगवंत भेटला नाहJ तर तळमळ लागावी. आज1या
आपTया ि4थतीत आपTयाला काय करता येणे शiय आहे, हे 2थम पाहावे. परमाथD समजून जो
>याचे आचरण करJल, >याला तो लवकर साधेल. >>या माणसाला 2पंच सोडून जा7याचे कारण
उरणार नाहJ.

१६१. हवे व नको याचा आह नसावा. यातच वासनेचे मरण आहे .
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आपला $यवहार, परमाथ), घडतो ।
तो सव) @याचे इbछे ने चालतो ॥
'असे झाले असते तर बरे झाले असते' । हे Xहणणे नाहJ खरे ॥
जे होणे योkय ते घडले । व ते रामइ1छे नेच घडले ॥
परमा>Xयानेच जी इ1छा केलJ । >याचे आड नाहJ कोणी आले ।
हा ठे वता वfवास । मनाला धीर वाटे ल खास ॥
माझे सवD कमाDचा गु\च सूlधार । सवD स>ता गु\चे हाती । तेथे न चाले कोणाची गOत ॥
आपले जगणे जेथे भगवंता1या हाती । तेथे बाकA1या गोRटJंची काय 5मOत ? ॥
पoरि4थOत कोणाचीहJ । QकतीहJ असलJ भलJ Qकं वा बुरJ । तरJ परमा>Xयाचेच हाती >याची दोरJ ॥
न पडावे अ5भमानाला बळी । रामइ1छा जाणावी सगळी ॥
हा जरJ असेल 5सsांत । तरJ जपून वागावे :यवहारात ॥
आपला :यवहार, परमाथD, घडतो । तो सवD >याचे इ1छे ने चालतो ॥
Xहणून, होणे जाणे भगवंता1या हाती । आपण >याला जावे शरणागOत ॥
Vच>तांत Zया1या रा6हले समाधान । तोच भगवंताचा आवडता जाण ॥
Zयाचा वfवास रामावरJ । >याला समाधान 4वीकारJ ॥
माझे 6हत रामाचे हाती । हा धoरता वfवास । समाधान 5मळत असे जीवास ॥
आपण होऊन रामाचे जाण । सदा राखावे समाधान ॥
मी-माझे करावे रामापDण । तेथे समाधानाचा अनभ
ु व पूणD ॥
आस ठे वावी रामापायी । आनंदJ समाधानी राहJ ॥
अंतरJ समाधान । हे च आपले साधन जाण ॥
संसारात न पाहावे उणे पुरे । ठे वावे >यात समाधान खरे ॥
जशी जशी Zया वेळी पoरि4थOत । तशी तशी असावी समाधान विृ >त ॥
Zया ि4थतीत ठे वील राम । >यात राखावे समाधान ॥
Vचंता, अहं ता, ममता, कोणी कारणावांचून । केले छळ, कपट अपमान ।
अथवा बो5लले शदबाण । >यात राखावे समाधान ॥
समाधान दे णे नाहJ दस
ु याचे हाती । ईfवरकृपेनेच >याची 2ािrत ॥
जोवर संशयी झाले मन । तोवर न होई समाधान ॥
वषयास घातले खत जाण । तरJ कसे पावावे समाधान ? ॥
जोवर gfयाचे भान । तोवरJ मनी न राहे समाधान ॥
समाधानाची ि4थOत । उपाधीर6हत असावी विृ >त ॥
कोठे ठे वावे मन । जे णे 5मळे ल समाधान ? ॥
समाधान न:हे दे हाचा गुण । मनाने :हावे भगवंताचे आपण ॥
पांडव झाले वनवासी । पण अखंड रा6हले भगवंतापाशी ॥
पांडव भगवंताचे भiत झाले । वनवास नाहJ चक
ु वता आले ।
>यांनी केले भगवंताचे 4मरण । जेणे रा<खले समाधान ॥
'आता झालो मी रामाचा' । हा वचार ठे वावा साचा ॥
ऐसे होऊन राहJ । समाधान तेथेच पाहJ ॥

१६२. सव) कता) राम । हे ठे Uवता -च@ती । समाधान येते @यापरती ॥
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सुखदःु ख मनावर अवलंबून आहे .
िजथे रोग असेल Oतथेच औषध लावले तर उपयोग होईल. दःु खाचे मळ
ू कुठे आहे हे 2थम पाहावे.
2पंचात काहJ ,यन
ू ता पडलJ कA दःु ख होते. 'ीमंता1या Qकं वा गरJबा1या सुखदःु खात तसा फरक
तो कोणता ? एखाBयाजवळ पैसा पRु कळ आहे , परं तु मूलबाळ नाहJ, Xहणून तो दःु खी असतो, तर
दस
ु याला संतती आहे पण पैसा नाहJ, Xहणून तो कRटJ होतो. Oतसयाला संतती, संपि>त वगैरे
सवD आहे , परं तु पोटदख
ु ी1या वकाराने तो बेजार आहे . एकंदरJत, सख
ु दःु खे कोणाला सट
ु त नाहJत.
िजतiया गोRटJ कमी पडTया Oततiया 2यासाने सुsा आणTया, तरJ पण ,यूनता काहJ सरत
नाहJ. दःु खावर आपण वरवर उपाय करतो, परं तु आपTया दःु खा1या मळ
ु ाशी आपले मनच आहे
हे नाहJ आपTया यानात येत. खरोखर, सुखदःु ख हे व4तूत नसून आपTया मनःि4थतीवरच
अवलंबन
ू आहे . व4तू चोरJला गेलJ >या वेळी झोपेत, आनंदात होता, पण जागे झाTयावर, व4तू
गेTयाचे समजTयावर दःु खी झाला. Xहणजे दःु खी होते ते मन. ते:हा, औषध Bयायचे ते मनाला
Bया. संतांनी मनाला 5शकवण 6दलJ. आजवर आXहJ वषयसुख स;;या मुला2माणे भोगले,
आ<ण परमाथD सावl मुलासारखा केला. सावl आई2माणे आXहJ मनाला 5शकवले.
Zयाचा सहवास झाला, >या2माणे मनावर पoरणाम होऊ लगले. वषयाचा सहवास गभाDपासून
आपण ठे वतो, Xहणून वषयापासन
ू 5मळणारा आनंद खरा मानू लागलो. Zयाचे बीज लावावे
>याची फळे खावी. आपण वषयाचे बी पेरतो, आ<ण वषयाची फळे दःु खदायक आहे त Xहणून
मग शोक करतो, याला काय करावे ? :यापारJ दरवष आढावा घेतात >या2माणे, माझे वषय
Qकती कमी झाले हे आपण पाहावे. िजतकA 2पंचाकoरता तळमळ करतो, OततकA भगवंताकरता
करावी. 2पंचातTया अनक
ु ू ल पoरि4थतीपेMा 2Oतकूल पoरि4थती हJच परमाथाDला जा4त उपकारक
आहे . परमाथD हा पoरि4थतीवर, 'ीमंती-गरJबीवर, रोगी-Oनरोगीपणावर वगैरे कशावरहJ अवलंबन
ू
नाहJ. मनाची 4व4थता, अंतःशs
ु ता, आचरणाची पवlता, यांवर अवलंबन
ू आहे . 2पंचातTया सोयी
आ<ण गैरसोयी या दो,हJ परमाथाD1या आड येतात. आपण र4>यातन
ू चाललो असताना, एखादे
अ>तराचे दक
ु ान पाहून थांबलो काय Qकं वा 5मर1यांचे दक
ु ान पाहून थांबलो काय, र4ता चाल7या1या
gRटJने दो,हJ घातकच ठरतात. 2पंच मुळात चांगलाहJ नाहJ आ<ण वाईटहJ नाहJ, आपण आपलJ
आसिiत >यात कालवतो Xहणून आपTयाला तो सख
ु दःु ख दे तो, हJ आसिiत काढणे, याचेच नाव
परमाथD होय.

१६३. @याच गोcटG 'आसि'त'' सोडून करणे याचे नाव परमाथ).
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परमाथ) साधणे हाच आप]या जQमाचा खरा हे तू.
Bवैतामये दःु ख आहे , तर एकामये सख
ु आ<ण आनंद आहे . आपण एकामये रा6हलो तर आनंद
5मळे ल. हे जगत ् पRु कळ भासले तरJ ते एकच आहे . 2पंचा1या दहा 6दशा आहे त, पण परमाथाDची
माl एकच 6दशा आहे ; Oत1याकडे आपण लM लावावे. काहJ न करणे, अथाDत ् मनाने, हा खरा
परमाथD होय. परमाथाDमये उपाधी मळ
ु ीच नाहJ; नाहJ Xहणजे Qकती नाहJ, तर 'मी' सुsा Oतथे
नाहJ. 2पंच हा Bवैत आहे , >याचे अवडंबर मोठे असणारच. आपTयाला आपTया जग7याचा अंOतम
हे तू जोपय^त कळला नाहJ, तोपय^त 2पंच करणे हे च येय आपण समजतो. वा4तवक, मनुRय2ाणी
हा दे ह आ<ण मन दो,हJ 5मळून आहे , Xहणून >याने ऐ6हक आ<ण पारलौQकक दो,हJ गोRटJ
साधTया पा6हजेत. परमाथD साधणे हाच आपTया ज,माचा खरा हे तू आहे . :यवहारात Bवैता5शवाय
आनंद नाहJ. Xहणून परमाथाDत, मानसपज
ू ेत, प6हTयाने 'मी' आ<ण 'परमा>मा' अशा Bवैताने सx
ु वात
करावी लागते.
जोपय^त परमाथD आपTया हाडीमासी <खळला नाहJ, तोपय^त आपTयाला वाचनाची गरज आहे.
>यापासून साधनाला जोर येतो. मन भगवंताकडे गुंतव7यासाठa काय करावे हे पाहावे. एक बाप
आपTया मल
ु ाला पोहायला 5शकवीत होता. बापाने मुलाला प6हTया2थम घोSयाइतiया पा7यात
आणले, नंतर ढोपराइतiया पा7यात आणले, नंतर आणखी पढ
ु े आणले; आ<ण एक 6दवस >याने
मुलाला पा7यात खेचून घेतले. >या2माणे आपले गु\ आपTयाला परमाथD 5शकवीत असतात.
आपण पा7यात उतरले माl पा6हजे. दे हाने 2पंच केला पण तो फळाला येत नाहJ, Xहणून संतांनी
नाम4मरणाचा मागD सांVगतला. पण आमचे शहाणपण, आमचा अ5भमान, नाम घे7या1या आड
येतो >याला काय करावे ? हा अ5भमान दस
ु रा कुणी उ>प,न करतो असे थोडेच आहे ? आपTया
यानातहJ येत नाहJ. इतके सe
ू म असे वासनेचे बीज आपTयात कुठे तरJ दडलेले असते. >यामळ
ु े
लौQककाची अ5भलाषा सुटत नाहJ. याकoरता संतांनी एक मागD सुचवला आहे आ<ण तो Xहणजे
नाम4मरणात राहून वषयाची ऊम उठू न दे णे, 2पंचातलJ व`ने हJ सूचनावजा असतात; ती
आपTयाला जागे करतात. ज,माला आलो तो भगवंताला ओळख7याकoरता, हे वस\ नये Xहणून
व`नांची योजना असते. व`ने हJ आपण भगवंता1या जवळ जा7याकoरताच येत असतात. ते:हा
>यांना न घाबरता, भगवंता1या नामांतच 4वतःला वस\न जावे, हाच परमाथाDचा सोपा मागD आहे .

१६४. जेथे आळस माजला,, तेथे परमाथ) बड
ु ाला.
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पंच हे परमाथ) ाWतीचे साधन.
फार 6दवस नोकरJ केलJ कA माणसा1या मनाला गल
ु ामVगरJची सवय लागते; हे चांगले नाहJ.
काहJ 6दवस तरJ माणसाने मालकAहiकाने राहायला 5शकले पा6हजे. नोकरJ करJत असतानाच
अनुसंधानाचा अzयास करावा, Xहणजे पढ
ु े नोकरJ सुटTयावर, िजतका वेळ 5मळे ल Oततका
अनुसंधानात जाईल. 2>येक मनुRय ज,माला आTयापासून परमाथाDचा अzयास करतो आहे .
2>येक मनRु याला आनंद Qकंवा समाधान हवे आहे , आ<ण >यासाठa >याची खटपट चालू असते.
खरोखर, परमाथाDला दस
ु याची गरजच नाहJ; मग दस
ु रा कुणी आपला परमाथD Pबघडवील कसा ?
जगात जे आहे ते सवD चांगले आहे, आपणच तेवढे बरे नाहJ. दरवाजे, <खडiया, हे जसे घराचे
साधन आहे , Qकं वा आपTया गावी जा7यासाठa आगगाडी हे जसे साधन आहे, >या2माणे परमाथD
साध7यासाठa, Qकंवा परमा>Xया1या 2ाrतीसाठa 2पंच हे साधन आहे . नाहJतर नस
ु >या 2पंचामये
सुख नाहJ. 2पंच हा इथून Oतथन
ू सगळा सारखाच. गरJबाचा असो कA अडा7याचा असो,
अVधकायाचा असो कA कारकुनाचा असो, या दे शातला असो कA >या दे शातला असो, 2पंचाचा धमD
जो उणेपणा, अपरु े पणा Qकं वा ता>परु तेपणा, तो कधीहJ कुठे हJ बदलत नाहJ. Xहणून जे
आपTयापाशी नाहJ ते Zया1यापाशी आहे >या1या 2पंचाला पाहून आपण भल
ु ून जाऊ नये. आहे
>यात समाधान ठे वावे. परमाथाDत अVधकार कुणी कुणाला दे ऊन येत नसतो; आपला अVधकार
आपTया कृतीवर अवलंबन
ू असतो. परमाथाDची जाणीव जेवढJ दःु खात होते, तेवढJ सुखात असताना
होत नाहJ. ते सुख शेवटJ दःु खांतच लोटते. Zया जाणीवेने आपण सवD Eान 5मळवतो, ती काय
आहे हे जाण7याचा कुणी 2य>न करJत नाहJ. वैषOयक बs
ु ी वकारांना सामील झालJ Xहणजे ते
2बळ होऊन घातक ठरतात. अशा वेळी, मनात येईल तसे वाग7याचे टाळले तर वकार दब
ु ळे
होतात. मी वकारवश होत असेन, तर अखंड 2ेमयुiत नाम4मरण करणे ज\र आहे . वकारांना
वश न होता, 2ारधाने आलेले वषय भोगावे Xहणजे >यांचे काहJ चालणार नाहJ.
थमाDमीटर ताप दाखवतो, घालवीत नाहJ. तBवत शा4lे आपले कुठे चुकते ते दाखवतात, काय
करावे ते दाखवतात, पण करणे आपTयाकडेच आहे. समथा^ना राम 6दसला, आXहांला का 6दसू
नये ? तर आXहJ समथा^2माणे 'sा ठे वन
ू उपासना सतत आ<ण आदराने करJत नाहJ Xहणून.
कसेहJ करा, पण मी रामाचा आहे हJ भावना जागत
ृ ठे वा. नाम जाणून, अजाणून, 'sेने, अ'sेन,े
कसेहJ `या, राम तुXहाला अ,नव4lाला कमी करणार नाहJ हे खास ! नाम 'sेने घेतले तर
वशेषच फळ. Xहणून अखंड नामात रं गून आनंदात राहू या.

१६५. सुखाने

पंच करा पण @यामgये भगवंताचे अनुसंधान ठे वा. हे च माझे तुqहाला सांगणे
आहे .
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भगवंत जोडणे हाच एक धम).
भगवंत जोडत असेल तर अधमDहJ करावा; भगवंत जोडणे हाच एक धमD. अ5भमानाने कोणतेहJ
कृ>य केले तर ते नाहJ भगवंताला पोहोचत. दानधमD केला, धमDशाळा बांधTया, हे सवD नाव
हो7याकoरता जर केले, तर >याचा तुम1या कTयाणाला काय उपयोग झाला ? भगवंत जवळ न
येता >यामळ
ु े अ5भमान माl वाढतो. बाभळीची झाडे लावलJ तर >यांनी आंबे कसे येतील ?
मीपणाने केलेले काम नाहJ उपयोगी पडत. शरणबs
ु ीने केलेले काम हाच खरा धमD. मी भगवंता1या
हातचे बाहुले आहे असे समजावे. 'राम कताD' असे Xहणावे. Xहणजे, दे वाजवळ शरणबs
ु ी धरावी.
भगवंताची OनRठा कोण>याहJ वयात आ<ण कोण>याहJ अव4थेत वाढवता येते. हJ OनRठा कधी
कुणाला हार जाणार नाहJ, Qकं वा कधी कुणापढ
ु े मान लववणार नाहJ. एकदा भगवंतावर पण
ू D
OनRठा ठे वTयावर मग काळजीचे कारणच काय ? काळजीने कायाDचा नाश होतो आ<ण कतD:याचा
वसर पडतो. भगवंतावर 'sा ठे वन
ू 2य>न करावा, आ<ण जे फळ 5मळे ल >यात समाधान मानावे.
:यवहारात सौ;य कतD:याने 5मळते, तसे परमाथाDत सौ;य OनRटे ने 5मळते. परमाथD करणाया
माणसाने कोणाचेहJ अंतःकरण दख
ु वू नये.
परमाथD हा लबाड आ<ण भद ू माणसाचा नाहJ, तसा तो बावjया माणसाचाहJ नाहJ. :यवहारात
कुणाला फसवू नये, आ<ण कशाला भल
ु ू नये. आपले डावपेच Qकंवा लबाडी लोकांना फसव7यासाठa
नसावी. लोकांकडून न फस7याइतकेच आपण :यवहारJ असावे. आपTया हातामये िजतका पैसा
असेल, >या मानानेच दे वघेव करावी. :यवहारा1या gRटJने दे णे न राहJल असे वागावे.
'कोण>याहJ पoरि4थतीत मी राहJन' असे जो Xहणेल >याला कधीच अडचण पडत नाहJ. आपण
'ीमंतांचा Bवेष क\ नये आ<ण गरJबांना कमी लेखू नये. अशी व>ृ ती बनायला भगवंताची OनRठा
पा6हजे. 2>येकाला खायला rयायला भरपरू 5मळाले पा6हजे हJ संप>तीची समान वाटणी होय.
मोबदला न दे ता आपण पैसा घेतला, तर, तो Zयाचा घेतला >याची वासना >याला Vचकटून बरोबर
येते. काय गंमत आहे बघा, इतर बाबतीत मनुRय वचन पाळ7याची पराकाRठा करतो, पण तो
पैशाचे वचन दे तो ते सहज, आ<ण ते मोडतोहJ सहज. तेवढे च वचन पाळ7यात तो कुचराई करतो.
पैसा नसून अडते आ<ण तो असन
ू नडते, अशी आपलJ पoरि4थती आहे . सं,याशाने एक 6दवसाचा
सं3ह करावा, गह
ृ 4थाने तीन 6दवसांचा सं3ह करावा. आपTयाजवळ तीन 6दवस खायला आहे
असे पा6हTयावर आपण मुळीच काळजी क\ नये.

१६६. 'मी कता) आहे' हG

पंचातलG पOहलG पायरG, तर 'राम कता) आहे ' हG परमाथा)तलG पOहलG
पायरG.
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'मी फ'त एका नामातच आहे .'
मनRु य QकतीहJ मोठा असला, उ>तम परु ाण आ<ण 2वचन सांगणारा जरJ असला, तरJ तो जर
नामात रहात नसेल, Qकं वा >या1या संगतीत परमेfवराचे 2ेम लागत नसेल, तर तो कदापीहJ संत
Xहणून समजला जाणार नाहJ. संतांचे नातेवाईक संत असतातच असे न:हे. आपण नोकरJ केलJ
तर आपला मुलगा नोकरJ करJलच असे काहJ नाहJ; तसेच जो भगवंताचा आहे >याचा मुलगा
भगवंताचा असेलच असे नाहJ. संत जरJ झाला तरJ >याने चार माणसांसारखेच वागावे. काहJतरJ
वागणे हे संतांचे वागणे न:हे . अ>यंत OनभDयता हा संतांचा प6हला गुण होय; कारण 'सवD 6ठकाणी
मी आहे ' हJ भावना झाTयावर भयाचे कारणच उरत नाहJ. साधू1या अंतःकरणामये भयाचा
संकTप नसTयामुळे वाघ, 5संह, साप >याला lास दे त नाहJत. अगदे जंगलJ वाघाकडे दे खील
OनभDयतेने नजरानजर केलJ तर तो अंगावर येत नाहJ; 5शवाय, साधं1
ू या शs
ु अंतःकरणाचाहJ
>या1यावर पoरणाम होतो. अशा रJतीने, संतां1या अंतःकरणाची 2ा<णमाlांनासुsा जाणीव असते.
अशा संतांचा सहवास 5मळणे हJ फार भाkयाची गोRट आहे . परमेfवराचे 2ेम लागणे Qकंवा सतत
मुखात नाम येण,े हे च संतां1या संगतीत राहून साधायचे असते. संतांची अखंड संगत नामानेच
ठे वता येईल. िजथे नाम आहे Oतथे संतांचा सहवास आहे . तुकाराम महाराजांसारखे संतसs
ु ा
दे वापाशी मागताना 'तुझा वसर न पडावा' हे च मागतात. तसेच रामदास4वामी दे वाला Xहणतात,
'तुझा योग, Xहणजे सहवास, मला Oन>य घडू दे .' 'योग असणे' Xहणजे दस
ु रे काहJ नसून, मन जे:हा
अनुसंधानापासून अ5लrत होऊन इतर वचारांत भरकटते, ते:हा >याला आव\न परत अनुसंधानात
लावणे, हJच योगशिiत.
हुकूम QकतीहJ कडक असेना का, परं तु >या1याखालJ जर सहJ नसेल तर >या हुकुमाला मह>>व
नाहJ. साहे बा1या सहJ1या कागदाला मह>>व आहे. नाम हे सवD साधनांत सहJसारखे आहे . एका
मुलाला अ>यंत राग येत असे. रागा1या भरात तो आपले डोके आपटून घेई. >याला मी सांVगतले,
'रोज 4नान झाTयावर आपTया पोटावर गंधाने रामनाम 5लहून ठे व, आ<ण Zया Zया वेळी राग
येईल >या >या वेळी >या नामाकडे पहा !' आ<ण >या 2योगाने >या मल
ु ाचा राग आपोआप शांत
झाला. खरोखर, नामात Qकती 2चंड शिiत आहे ! अनुभव घेऊनच पहा. मी आजपय^त सवा^ना
नामच सांगत आलो आहे . मी इथे नाहJ, मी Oतथे नाहJ, मी गेलो नाहJ, मी जात नाहJ; मी फiत
एका नामातच आहे . Zया1याजवळ भगवंताचे नाम आहे, >या1या मागे-पढ
ु े मी आहे च.

१६७. तुqहG भगवंताचे नाम sयावे PयापलGकडे, स@य सांगतो, मला कसलGहG अपे7ा नाहG.
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परमाथ)

rेने करावा.

आपण मनRु यज,माला आलो, ते भगव>2ाrतीकoरताच आलो. आतापय^त मी पRु कळ योनी 6हंडलो,
भगवंताने आता मला मनुRय योनीत आणले. 'भगवंता, आता नाहJ तुला वसरणार' असे कबल
ू
क\नहJ, आपण ज,माला आलो नाहJ तर लगेच 'तू कोण ?' असे Xहणू लागलो ! संत आपTयाला
'तोच मी' असे भगवंताजवळ कबल
ू क\न आTयाची आठवण क\न दे तात. पण संतांनी जागे
केले तरJ आXहJ माl पन
ु ः तडाव\न पांघ\ण ओढून घेतो, याला काय करावे ? झोपेचे सग
घेतलेTयाला जागे करणे कठaणच जाते. पRु कळ तीथDयाlा केTया पण होतो तसाच रा6हलो; यात
दोष गंगेचा का माझा ? 'गंगे1या काठa QकतीतरJ लोक येतात, 4नान करातात, पज
ू ाअचाD करतात,
मग हे क5लयुग आहे असे कसे Xहणावे ?' असे एकाने Xहटले. >यावर दस
ु रा Xहणला, 'याचे
2>यंतर समोरच दाखवतो. समोर एक रiतपती माणस
ू बसला आहे . >याला जो पापी नसेल
>याने कवटाळावे Xहणजे >याची रiतपती जाईल. पण एवढे होईल कA जर कवटाळणारा माणूस
पापी असेल तर >याला >या माणसाची रiतपती होईल.' असे समजTयावर जो तो हळूहळू Oतथून
पसार होऊ लागला ! Xहणजे एवढे नेमOनRठ, वBवान, गंगामाईचे रोज 4नान करणारे , तरJ आपले
अंतःकरण शs
ु झाले आहे असे >या कुणालाच वाटले नाहJ ! तेव¨यात वहाडकडला एक गरJब
शेतकरJ घगडी पांघ\न हातातलJ काठa टे कAत टे कAत येत होता. >याची OनRठाच अशी कA गंगत
े
4नान केले कA सवD पापे नRट होतात. >याने गंगेत बड
ु ी मारलJ आ<ण वर येऊन >या रोkयाला
कडकडून भेटला; आ<ण आfचयD Xहणजे >या रोkयाचा रोग बरा झाला ! असे हे जे गोरगरJब,
भोळे भाळे लोक, >यां1याजवळ अंध'sेने जे येत,े ते मोया वBवानांनाहJ साधत नाहJ. आपण
:यवहारात पRु कळ 6ठकाणी अंध'sा ठे वतो. घxन कचेरJला Oनघताना वेळेवर आपण पोहोचू अशी
अंध'sा आपलJ असतेच. कधी कधी आकि4मक कारणाने आपण कचेरJला पोहोचू शकत नाहJ,
तरJपण आपण भरवसा ठे वतोच ! :यवहारात आपण एकमेकांवर जेवढJ OनRठा ठे वतो, तेवढJ जरJ
भगवंतावर ठे वलJ, तरJ भगवंत आपTयाला समाधान दे ईल. परमाथD पण
ू D समजून तरJ करावा,
Qकं वा अडा7यासारखा 'sेने करावा. पण आपण आहोत अधDवट; Xहणजे, पण
ू D कळलेले नसून
आपTयाला ते कळले आहे असे वाटते. अशा माणसाला शंका फार, आ<ण >याचे समाधान करणेहJ
फार कठaण जाते. अमक
ु एक खरे आहे असे कळूनसुsा Zयाला आचरणात आणता येत नाहJ,
तो मनRु य खरा अEानी. जे अनुभवाने सध
ु ारले तेच शहाणे भले !

१६८. परमाथा)मgये अंध rेची मळ
ु ीच गरज नाहG. पण तेथे
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पंचाbया गडबडीतच परमाथ) साधावा.
कोटाDतलJ शपथ Zया2माणे लोक खरJ मानीत नाहJत, >या2माणे 2पंचात काहJ लोक लबाडीने
वागतात. आ<ण >याला 'हा :यवहार आहे ' असे Xहणतात; हा काहJ नेटका 2पंच न:हे . 2पंचात
जर समाधान झाले नाहJ, तर तो नेटका नाहJ झाला. 2पंचाची 6दशा Zयाची चुकलJ, >याने नाहJ
परमाथD साधला. Zयाला 2पंच करता येत नाहJ, >याला बव
ु ापणाहJ नाहJ करता येणार ! कजD फार
झाले Xहणून 2पंच मोडला, यात कोणता 4वाथD>याग आहे ? 2पंचाचा >याग केला Xहणजे काय
केले, तर जंगलात जाऊन बसला. थंडी वाजू लागलJ ते:हा काटiया गोळा क\न शेकोटJ केलJ.
जागा साफ केलJ, तुळशी लावTया, झोपडी बांधलJ. पण 5भMेला जाताना झोपडीची काळजी केलJ,
तर मग घरदारानेच काय केले होते ? 2पंचाचे बंधन सुटावे लागते, जबरद4तीने सोडून कुठे सोडता
येते ? हा 2पंच, हा संसार, जर भगवंतानेच उ>प,न केला आहे , तर तो कोणाला तरJ सट
ु े ल काय
? जो आसिiत1या आ'याखालJ राहतो >याला संसार आहे असे समजावे. तुकोबांना आ<ण
Eानेfवरमहाराजांनासुsा संसार, 2पंच होता; पण >यामये >यांची आसिiत न:हती, Xहणून >यांना
तो बाधला नाहJ.
पे,शन घेतTयावर परमाथD क\, हे Xहणणे बरोबर नाहJ. या गडबडीतच, 2पंचा1या झटापटJतच
परमाथD साधावा. सावधानता कशाची ठे वायची ? तर मी ज,माला आलो ते:हा जे कबल
ू केले, ते
कर7याची सावधVगरJ ठे वायची. 2पंच करताना लM भगवंताकडे ठे वा. वषयात गग
ुं झालो,
भगवंताचा वसर पडू लागला, हJ संधी साधावी आ<ण >या वेळी भगवंताचे 4मरण ठे वावे. आपण
वषयाला जसे शरण गेलो तसे भगवंताला शरण जावे. Vच>त शs
ु क\न वचार करावा, आ<ण
मी वषयाला Qकती शरण गेलो हे पाहावे. वषयापासून वेगळे :हावे, Xहणजे हे पाहता येते.
:यसनी माणसाने, :यसनापव
ू  मी कसा वागत होतो याचा वचार करावा. माxOतराया1या दशDनाला
मी पव
ू  जात होतो, आता वषयात >याची आठवणहJ होत नाहJ, याला काय करावे ? नोकरJत
नाहJ का तुXहJ वoरRठाला शरण जात ? मग जे पोटाकरता करता ते भगवंताकरता का नाहJ
करJत ? भगवंताला शरण जाणे सवा^त सोपे आहे ; >याला Oनराjया कोण>याहJ व4तच
ू ी ज\रJ
नाहJ लागत. माcया मनांत येईल ते:हा भगवंताला शरण जाता येईल. भगवंताला शरण जाणे
Xहणजे 'मी >याचा झालो' असे Xहणणेच होय. 'मी रामाचा झालो, जे जे होते ते रामइ1छे ने होते'
असे जो Xहणतो >याला Oनराळी सावधVगरJ ठे वावी लागत नाहJ.

१६९.

पंचाला 'माझी'' गरज आहे , आण 'मला'' भगवंताची गरज आहे.
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परमाथा)त गुWततेची ज0रG असते.
वासने1या तावडीतन
ू सट
ु णे फार कठaण आहे . कारण वासने1या पोटJच 2ाणी ज,माला येत
असतो. >या वासनेला िजंकणे, Xहणजे आपण म\न जा7याइतके कठaण आहे . वासने1या पोटJ
ज,म, आ<ण ज,मानंतर अहं कार, )या जोडrयापोटJ कामोधा6द वकार ज,माला येतात. या
जोडrयाचे वै5शRSय असे कA, >यामये बायको नवयापेMा वडील असते; कारण आधी वासना,
आ<ण >यातन
ू पढ
ु े अहं कार. भगवंताजवळ 'वास' ठे वला तरच वासना नRट होते. 2पंच मळ
ु ात
चांगलाहJ नाहJ आ<ण वाईटहJ नाहJ. 2पंचातलJ वासना बाहे र काढणे, याचेच नाव परमाथD. 2पंचात
25सsीची ज\रJ वाटते. >या1या उलट परमाथाDत गुrततेची ज\रJ लागते. समजा, एखाBया बाईने
दाVगने हवेत Xहणून नवयाजवळ हv धरला, आ<ण नवयाने Oतला हवे असलेले सवD दाVगने
दे 7याचे कबल
ू केले; पण अट अशी घातलJ कA, जे:हा दाVगने अंगावर घालायचे असतील >या
वेळी ते घालून खोलJची दार-<खडiया बंद क\न आत बसले पा6हजे. अशी अट पाळून कोणती
बाई दाVगने घालायला कबल
ू होईल ? कारण दाVगने लोकांनी पाह7यातच Oतला समाधान आहे .
हJ झालJ 2पंचातलJ रJत. परमाथाDत या1या उलट गrु ततेची गरज आहे . आपलJ साधना
कोणा1याहJ नजरे त न येईल अशी खबरदारJ `यावी; कारण परमाथाDला gRट फार लवकर लागते.
ती केवळ इतर लोकांचीच लागते असे नसून, आपलJ 4वतःचीसs
ु ा लाग7याचा फार संभव असतो.
Xहणून परमाथाDत गrु तता असावी; आ<ण आपTया हातून जे साधन होते आहे , ते सBगु\ Qकंवा
परमा>मा यां1या कृपेनेच माcयाकडून करवन
ू घेतले जात आहे, हJ जाणीव ठे वावी.
आजारJ माणसाने नुसते पडून राहावे, पण औषध माl Oनयमाने `यावे. बाकA1या गोRटJ इतर
लोक करतात; औषध माl आपण 4वतःच घेतले पा6हजे. एखादा मोठा राजा जरJ झाला तरJ कडू
औषध दासीला दे ऊन काहJ >याचा रोग बरा होत नाहJ. >याच2माणे, परमाथाDत भगवंताचे 4मरण
ठे व7याचे काम आपTया 4वतःलाच करायला पा6हजे. उगीच कुणा1या नादJ लागू नये. परमाथD
Xहणजे काय करायला पा6हजे हे नीट समजावन
ू `या आ<ण मग >या मागाDने जा. कोणाला फसू
नका, कारण 4वतः फसणे हे जगाला फसव7याइतकेच पाप आहे . Zया1या 2पंचात पाठaराखा
परमा>मा आहे, >याचा तो 2पंचच परमाथD होतो. उलट Zयाचा पा6ठराखा अ5भमान आहे , >याचा
परमाथDदेखील 2पंचच Xहटला पा6हजे.

१७०. बाहे 0न

पंची Oदसावे पण आत मा8 परमाथ असावे. हG खरG कला होय.
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'मी कोणीतरG आहे ' हG व@ृ ती घातक.
पRु कळ लोकां1या अडचणी ऐकून असा वचार मनात आला, कA जगातTया सवD दःु खांचे मळ
ू ,
दे हदःु ख आ<ण पैशाची टं चाई )यांत म;
ु यतः साठवलेले आहे . या दोन गोRटJंत जर मदत करता
आलJ तर पRु कळ लोकांना सुखी करता येईल असे वाटू लागले, आ<ण >या gRटJने वचार सु\
झाला. पैशाचा वचार करता असे 6दसले कA, आपण लंगोटJ घातलेलJ, जवळ पैसा नाहJ, आ<ण
>याचा लोभहJ नाहJ. आता दस
ु याला पैसा Bयायचे Xहटले, Xहणजे >याचा 2थम आपTया 6ठकाणी
लोभ उ>प,न केलाच पा6हजे, तरच तो 5मळवावा अशी बs
ु ी होईल; नंतर पैसे 5मळवणे, आ<ण
>या1यानंतर तो गरजवंताला दे णे. पण हे करणे वाटते Oततके सोपे नाहJ. कारण दस
ु याला
दे 7याकoरता पैसा 5मळवावा Xहणून जो लोभ 2थम आपTया 6ठकाणी उ>प,न केला, तोच पैसा
सोडताना आपTया आड येईल, आ<ण दस
ु याला पैसा दे 7याची बs
ु ी मारJल. Xहणजे पoरणाम असा
होणार कA, दस
ु याला पैसा तर दे ता आला नाहJच, पण आपTया 6ठकाणा माl आधी नसलेTया
पैशाचा लोभ उ>प,न झाला. )यात दस
ु याचे काम तर नाहJच, आ<ण 4वतःचे माl नक
ु सान
झाले. दस
ु रJ बाब दे हदःु खाची. Zयाची दे हबs
ु ी मेलेलJ आहे, >याला दस
ु या1या दे हदःु खाची जाणीवच
होऊ शकत नाहJ. Xहणजे दस
ु याचे दे हदःु ख नाहJसे करावे अशी बs
ु ी हो7याकoरता 4वतःचे
6ठकाणी दे हबs
ु ी जागत
ु याचे दे हदःु ख Oनवारले, तरJ
ृ करावी लागेल. समजा इतके केले, आ<ण दस
>याला पन
ु ः दे हदःु ख भोगावे लागणारच नाहJ असे कसे होईल ? आज झालेलJ पोटदख
ु ी बंद केलJ
तरJ कालांतराने >याला ताप Qकंवा इतर आजार येणारच नाहJ असे कसे होऊ शकेल ? Xहणजे
दे हदःु ख कायमचे टाळता येणार नाहJ, आ<ण पैसाहJ दे ता येत नाहJ. अशाने जगाला सख
ु ी तर
करता येणार नाहJच, पण आपTया 4वतः1या 6ठकाणी माl नसते दोष उ>प,न केTयामळ
ु े 4वतःची
अवनती केTयासारखे होऊन, नुकसान माl पदरात पडते. Xहणून रामाची 2ाथDना केलJ कA,
असTया गोRटJ कर7याची शिiत आ<ण बs
ु ी मला दे ऊ नकोस.
बालपणाची सरल व>ृ ती नाहJशी :हायला दोन मोठa कारणे आहे त. एक पैसा, आ<ण दस
ु रे वBया.
दो,हJंपासन
ू 'मी कुणीतरJ 'ेRठ आहे ' हJ व>ृ ती उ>प,न होते, आ<ण ती घातक असते. 'मी कुणीतरJ
आहे ' असे वाट7यापेMा 'मी कुणाचा तरJ आहे ' असे वाटणे 6हताचे आहे . जगातले अ>याचार,
अनीOत, अधमD, असमाधान, या सवा^चे कारण हे च कA, मनुRय जा4त लोभी झाला आहे . दे वाची
Zया1यावर कृपा आहे >याला तो पोटापरु ता पैसा दे तो, पण Zयाची परJMा पाहायची >याला भगवंत
जा4त पैसा दे तो.

१७१. आप]याला ह$या @या गोcटG दे nयामgये भगवंताची खरG कृपा नसन
ू ,
असेल @या पmरि थतीमgये आपले समाधान Oटकणे हG @याची खरG कृपा होय.
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jयाला

पंच नाहG करता आला ।

@याचा परमाथ) Oढला पडला ॥
मातापता यांचे न पाहावे दोष । हे सवD स>पुlाचे लMण स>य ॥
माता-पतरांचे समाधान । हे च सप
ु ुlाचे खरे लMण ॥
आईचे अंतःकरण अ>यंत कोवळे असते । आपले दःु खीपणाने ते दःु खी होते ।
आपलJ आनंदJ विृ >त आईला आनंदJ बनवते ।
Xहणून मुलांनी असावे नेहमी आनंदात । काहूर न माजू Bयावे Vच>तात ॥
शदाने करावे >यांचे समाधान । उ>तरJ अपशदाचे न मानावे दःु ख जाण ॥
नोकरJ चाकरJ उBयोग धंदा । पोटाकoरता करणे आहे सदा ॥
आपण पैका 5मळवावा पुRकळ । पण ते सुखाचे साधन न मानावे सकळ ॥
2पंचात नुकसान होईल असे काम क\ नये । तसे शद बोलू नये ॥
आTया अOतथा अ,न Bयावे । कोणास व,मुख न पाठवावे ॥
Oनx>साहJ बनू नये । Oनराश वाटू दे ऊ नये ॥
अगदJ :यवहारा1या मागाDने जावे । >यात रामाचे अVधRठान राखावे ॥
Zयाला 2पंच नाहJ करता आला । >याचा परमाथD 6ढला पडला ॥
2पंचाची काळजी । हJच परमाथाDला वाळवी ॥
परमा>Xयाचा आधार Zयाला । ठाव नसे काळजीला ॥
शेजार असता रामाचा । दःु खाची, काळजीची, काय वाताD ? ॥
मी कोण हे जाणले Zयाने Vच>ती । >याला काळजी न राहे अशी होईल विृ >त ॥
राम lाता हा भाव ठे वावा Vचि>त । OनभDयता होईल याच रJती ॥
Zयाने दे ह केला रामाला अपDण । >याला नाहJ काळजीचे कारण ॥
कताD राम हे आणता Vचि>त । पापपु7याची नाहJ >याला भीOत ॥
Zयाचा परमा>मा झाला सखा । >याला नाहJ कोठे धोका ॥
'कताD मी' Xहणे आपण । हे सवD दःु ख काळजीचे कारण ॥
झाले ते होऊन गेले । होणार ते चक
ु े ना कोणाला भले ॥
Xहणून नाहJ क\ काळजीला । राम साMी आहे >याला ॥
जे जे काहJ माझे । ते ते जाणावे रामाचे ॥
राम >यास सांभाळता । काळजीस कारण न उरले आता ॥
मुलाबाळांची न करावी काळजी । रामराय करावा राजी ॥
आपला 2पंच हा रामाचा जाणून Vच>ती । काळजी Vचंता करणे हJ योkय नाहJ रJOत ॥
शiयतो करावे नाम4मरण । आपलJ काळजी न करावी आपण ॥
रामाचा Xहणून 2पंच केला । काळजीचे कारण उरत नाहJ आपTयाला ॥
भगवंत असता पाठaराखा । काळजीची काय कथा ? ॥
Xहणून, मुखाने नाम, Vच>तांत राम । >याचे मनाला होईल आराम ॥
सतत ठे वावे एक Vच>तीं । । न सोडावा रघुपOत ॥
सवD सारांचे सार । एक भजावा रघव
ु ीर ॥
नेमात नेम उ>तम जाण । रामावाचून न राहावे आपण ॥

१७२. सव) कता) राम । हा भरवसा ठे वावा ठाम । मग काळजीचे उरले नाहG काम ॥
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भाव अस]याLशवाय परमाथ) होत नाहG.
2पंचात जसा पैसा लागतो >या2माणे परमाथाDत भाव लागतो. 2पंचात पैशा5शवाय चालच
ू शकत
नाहJ. परमाथDहJ भाव असTया5शवाय होत नाहJ. जसा तुमचा भाव असेल >या2माणे तुXहाला
दे वाची 2ाrती होईल. 2)लादाला खांबातहJ दे वाची 2ाrती झालJ, तर नामदे वाने दगडा1या मत
ू लाहJ
जेवू घातले. तुXहा सवा^ना गोपीची गोRट माहJत असेलच. >या गोपीला 'ीकृRणाला जेवण घालायचे
होते, पण Oतचा नवरा Oतला जाऊ दे ईना. >यावर Oतने सांVगतले कA, हा दे ह तझ
ु ा आहे , परं तु
मनावर तुझा ताबा नाहJ. असे Xहणून ती >या1या दे हाजवळ दे ह ठे वन
ू 'ीकृRणाकडे गेलJच कA
नाहJ ? >या2माणे आपण परमाथाDत भाव ठे वणे ज\र आहे . पण असे आपण नुसते Xहणून काय
उपयोग ? तो सवD:यापी आहे , सवDसाMी आहे , असे आपण Xहणतो, पण आपण पापाचरण करायला
5भतो का ? तो आपTयाला पाहतो आहे असे पiके वाटले तर आपTयाकडून कधीतरJ पाप होईल
का ? पण आपTयाला तसे वाटतच नाहJ. आपTयासार;या आि4तकाला दे व 'हवा' असे वाटते खरे ,
पण 'हवाच' असे वाटत नाहJ. आपTया 2पंचा1या मदतीसाठa दे व हवा असे वाटते. 2पंच 'असावाच'
असे आपTयाला वाटते. आ<ण भगवंत माl 'असला तर बर' असे वाटते. या1या उलट 'भगवंत
असावाच' आ<ण '2पंच असला तर बरा' असे वाटायला पा6हजे. 2पंचाची आवड असू नये, पण
2पंचातTया कतD:याची आवड असावी. दे हाने ते कतD:य करावे, आ<ण मनाने माl अनुसंधान
ठे वावे. Zया गोRटJ आपTया मनाला खातात >या न केTया कA आपला आपTया वकारांवर ताबा
येईल. भगवंता1या दे खत आपTयाला करायला लाज वाटणार नाहJ, अशीच कृती आपण करावी.
Zयांना :याप आहे ते लोक रडतात, आ<ण Zयांना :याप नाहJ तेहJ लोक रडतात; मग सख
ु कशात
आहे ? पैसा सख
ु दे तो का ? पैसा 5मळवणे कठaण, 5मळाला तर तो कायम राहJल का >याची
शाfवती नाहJ. पैशा2माणेच इतर सवD व4तूंची गोRट आहे . सवDसख
ु ी असा 2पंचात कोण ?
2>येकाचे काहJ ना काहJ तरJ गाहाणे आहे च. 2>येकाला आशा वाटते कA मी उBया आज1यापेMा
सुखी होईन. तो कधी पूणD सुखी होत नाहJ, >याचे गाहाणे संपत नाहJ ! 2पंचातTया सवD व4तू
नाशवंत आ<ण दःु ख\प अशा आहेत. Xहणूनच 2पंच अस>य आहे, हा अनभ
ु व 2पंच दे तो. >या
अनुभवाने 2पंचात जो आसiत होत नाहJ तो सख
ु ी; अनुभव वस\न जो आसiत होतो तो दःु खी.
सुख हे समजुतीमये आहे , आ<ण भगवंताचे होणे हJच समजत
ू तेवढJ खरJ आहे .

१७३.

पंच अनासि'तने आण आनंदाने करणे हाच परमाथ).
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सुख @यागात आहे , भोगात नाहG.
अमक
ु हवे असे वाटले आ<ण ते 5मळाले नाहJ, Xहणजे दःु ख होते. अमक
ु हवे असे वाटूच दे ऊ
नये. परमा>मा ठे वील >यात समाधान मानावे. याचेच नाव वैराkय. आपण वषयांत बड
ु तो आहोत,
आ<ण पन
ु ः वषयाचीच कास धरलJ तर आपण अVधकाVधक नाहJ का बड
ु णार ? वषयाची आस
धरणे Xहणजे >याचे दास हो7यासारखे आहे . मनRु य सुखाकरता धडपड करतो, आ<ण अंती दःु खमय
अशा वषयाची आशा करतो. सख
ु >यागात आहे , भोगात नाहJ, हे पRु कळांना पटत नाहJ.
पoरसाला लोखंड लागले Xहणजे >याचे सोने होते, पण xrयाचे काहJ सोने होत नाहJ. तसे आपण
दJनाहून दJन Xहणजे अ5भमानर6हत झाले पा6हजे. आ<ण असे झाले Xहणजेच परमा>Xयाला
अन,य शरण जाता येईल. हे :हायला >याची कृपाच पा6हजे, आ<ण ती Oन>य भाकावी. एखाBया
गोRटJने आपले मन अ4व4थ होते ते का बरे ? >या गोRटJला आपण स>य>व दे तो Xहणून. हा
सवD खेळ आहे , हे 5म या आहे , असे जाणून, Zया2माणे नट नाटकातलJ आपलJ भू5मका अगदJ
खयासारखी करतो, >या2माणे :यवहार करावा. सख
ु , समाधान, स>यात असते, 5म यात नसते.
आजपय^त आपण वषय उपभोगले पण >यात आपTयाला सुख झाले नाहJ; मग वषय 5म या
आहे त याची भगवंताने तुXहाला 2चीती नाहJ का 6दलJ ? तरJसुsा तुXहJ या वषयांतच 2पंच
कसा सध
ु ारे ल असे मला वचारता, याला काय Xहणावे ? जे दःु खमयच आहे >यात सख
ु कुठून
5मळणार ? दोन लहान मल
ु J भातुकलJ खेळTया; जी मुलगी गरJब होती Oतने पोjया आ<ण गळ
ु ांबा
केला, पण जी 'ीमंत होती Oतने माl 'ीखंड आ<ण बासुंदJ केलJ. प6हलJचा गुळांबा िजतका पोट
भर7याला उपयोगी नाहJ, Oततकेच दस
ु रJचे 'ीखंडहJ उपयोगी नाहJ. तसे 2पंचाचे खरे पण आहे .
2पंच अस7यासाठa बायको आ<ण मल
ु े यांची गरज आहे च असे नाहJ; जो दस
ु यावर अवलंबन
ू
असतो तो 2पंचीच असतो. Xहणून एकटा असला तरJ 2पंचीच असतो. दस
ु यापासून सख
ु
5मळव7याचा 2य>न करणारा मनRु य हा 2पंची होय. पाचजण 5मळून 2पंच बनतो. >यामये
2>येकजण 4वाथ असतो. मग सवD सुख एकSयालाच 5मळणे कसे शiय आहे ?
2पंचामये अनेक व4तू आहे त, पण भगवंताजवळ एकच व4तू आहे . 2पंचामये QकतीहJ व4तू
आणTया तरJ पु या पडत नाहJत, कारण एका व4त1
ू या आण7यामयेच दस
ु या व4त1
ू या
आण7याचे बीज आहे . पण भगवंताचे तसे नाहJ. भगवंताची व4तू एकदा आणलJ कA पन
ु ः ती
आणायला नको.

१७४. 'अमक
ु एक व तू आहे qहणून मी सुखी आहे '
या व@ृ तीत राम नसून, काहG नसताना व@ृ तीचे समाधान Oटकले पाOहजे.
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हे तू शुr ठे वावा.
मनRु याने शs
ु हे तू ठे व7याचा 2य>न करावा. हे तू शs
ु असला कA 4वाभावकच कृती >याला
अनुxप होऊ लागते आ<ण 2गतीला मदत होते. हे तू हा व6हरJत असणाया झया2माणे आहे .
झरा गोड पा7याचा असला Xहणजे व6हरJचे पाणी 4वाभावकच गोड असते. Xहणन
ू हे तू शs
ु
ठे व7याची दMता `यावी, आ<ण >याकoरता रामाची 2ाथDना करावी. माणसाला दे हरMणापरु ते अ,न,
व4l आ<ण नाम घे7याची बs
ु ी असलJ कA असमाधानाला जागा नाहJ. 'नको दै ,यवाणे िजणे
भिiत उणे' हे च रामराया जवळ मागावे. पवDकाळात भगवंत कामधेनूचा अवतार घेतो; जे Zयाला
पा6हजे ते >याला देतो. पवDकाळात सZजन तसेच दज
ु DनहJ आपलJ कामे क\न घेतात. जारणमारण हJ दे खील पवDकाळांतच शी¦ साय होतात. आपण माl भगवंताचे कसे :हावे हे पहावे.
शुभे1छा धरावी, भावना जागत
ु ा वसर पडू दे ऊ नकोस.'
ृ करावी. 'काहJहJ कर, पण भगवंता तझ
असे भगवंताजवळ मागावे. 'आजवर कळत नकळत जे पाप झाले असेल ते नाहJसे कर. पढ
ु े
पन
ु ः नाहJ करणार,' असे Xहणावे, Xहणजे मागलJ पापे नRट होतात. Zयाला वषयाची गोडी असते
>याला नाहJ परमाथाDची गोडी लागत. >यांना 'मीच काय तो शहाणा, मोठा' असा अ5भमान असतो.
पण >यां1यापेMा लMावधी शहाणे आ<ण 'ीमंत जगात आहे त हे ते जाणत नाहJत. ते खाल1या
लोकांकडे पाहतात आ<ण >यां1याहून मी 'ेRठ आहे असे Xहणतात. माझे चुकते आहे एवढे कळले
तरJ चालेल. वषयी लोकांना 'मला कुठे दःु ख आहे ' असे वाटते. पण दा\2माणे वषयाची धुंदJ
उतरलJ Xहणजे पfचा>ताप होतो. 'दे व आहे ' असे खया अथाDने वाटणारे जगामये थोडेच असतात.
सBवचार, स1छा4l आ<ण सBबु s हे 2>येक माणसाला याच ज,मात भगवंताकडे ने7यासाठa
आहे त. 2पंचाचा अनुभव कRटमय आहे , पण भगवंताचा अनुभव आनंदमय आहे . तापाने आजारJ
असलेTया माणसाला आपTयाला घाम यावा असे वाटत असते. पण नुस>या वाट7याने काहJ तो
येत नाहJ, >यासाठa डॉiटरचे औषध `यावे लागते. तसे, Zयाला भगवंताचे 2ेम यावे असे वाटते,
>याने नाम घेणे हे च एक औषध `यावे. भगवंताचे 2ेम एकदा Vचकटले कA >या1या आड दस
ु रे
काहJ येत नाहJ.
खाणीतTया दगडामये जसे सोने असते, तसा आपTयामये परमा>मा आहे . दगडातलJ माती
अनेक चाळ7यांनी आ<ण यंlांनी काढून टाकतात आ<ण नंतर सोने हाती लागते, >याच2माणे
अनेक वासना नRट झाTयानंतर परमा>मा आपTया हाती लागतो. आपण 'मी' पणाने मेTयानंतर
शेवटJ परमा>मा 2कट होतो.

१७५. शुr असावे आचरण । तसेच असावे अंतःकरण ।
@यात भगवंताचे

मरण । हेच
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ान हे दह
ु े रG श 8 आहे .
लोककTयाणा1या तळमळीने जो 3ंथ 5ल6हतो तो खरा 3ंथकार होय; वाचनात आलेले आचरणात
आणून जो लोकांना सांगतो तो खरा वiता होय; आ<ण सांVगतलेले आचरणात आणतो तोच खरा
'ोता आ<ण साधक होय. अलJकडे Eान2साराची अनेक साधने उपलध झालJ आहे त.>यामळ
ु े
नको >या EानाचाहJ व4तार झपाSयाने होतो आहे . Eान हे एक 2कारचे दहु े रJ श4l आहे .
कोण>याहJ Eानाचा बरावाईट उपयोग, तो करणायावर अवलंबन
ू असतो. Eान हे मळ
ु ात पवl
आहे . जे Eान नीOत आ<ण धमD यां1या पायावर उभे असते ते जा4त 2भावी ठरते. सवा^चे
एकमेकांवर 2ेम वाढे ल आ<ण सवDजण एकl येतील असे Eान असावे. 'ीमंत-गरJब, वBवानअ5शqMत, लहान-थोर, 4lी-पx
ु ष या सवा^ना एकमेकांबल 2ेम, आदर आ<ण आपल
ु कA वाढे ल, असे
Eान :यiत झाले पा6हजे. Bवेष-म>सर वाढवील, नीOतधमाDला फाटा दे ईल, असे Eान प4
ु तकात
नसावे. वBवान शा4lE नवीन शोध लावन
ू जगाला 4वाथ आ<ण लोभी बनवतात, आ<ण >यामळ
ु े
सवDनाश होतो. जे Eान समाधान दे त नाहJ ते खरे Eान न:हे . जगाचे खरे 4व\प Zयाने कळते
ते खरे Eान होय.
दे हासंबध
ं ी जे Eान ते :यावहाoरक Eान जे असे आहे तसे ओळखणे हे त>>वEान. मी दे हाला
'माझा' Xहणतो, अथाDत मी दे ह न:हे . 'माझे घर' Xहणणारा 'मी', घराहून वेगळा ठरलो ! जड>व
Xहणजे काय ? दे हा1या 6ठकाणी मम>व हे जड>व. पदाथाDचे यथाथD Eान Zयाला आहे तो शहाणा.
:यवहाराचे गूढ Zयाला कळते तो 2पंची; जगाचे गूढ Zयाला कळते तो त>>वEानी. सूeमाचे Eान
होणे यात सुख आहे . आ>मा हा समुw आहे , तर जीव हा >याचा अगदJ लहान थब आहे . >याची
ओळख होऊन आ>Xयाशी समरस होणे हे च खरे त>>वEान आहे . '()म स>यं, जगि,म या' अशा
Eाना1या गोRटJ कळायला कठaण असTया, तरJ अzयासाने दJघD काळानंतर कळतील; पण नामाचे
मह>>व कळणार नाहJ; ते एक संतकृपेनेच कळते. नामावर वfवास ठे वन
ू अखंड नाम `यावे;
>यानेच समाधान लाभेल.
Zया 3ंथा1या 'वणाने भगवंतावषयी 2ेम उ>प,न होते; Zया1या योगाने वरिiत उ>प,न होते,
अनीOतचे वतDन टाकून नीOतमागD, धमDमागD याचा अवलंब करावासा वाटतो, तो सB3ंथ;
उदाहरणाथD, EानेfवरJ, दासबोध, नाथभागवत, हे 3ंथ वाचून सदो6दत >यांचे मनन करणे, हे च
फार ज\रJचे आहे . >याने ईfवर2ेम उ>प,न होते.

१७६. अ@यंत कठuण

मेये असलेले जगातले ंथ वाचावेत,

पण शेवटG अ@यंत सोWयातले सोपे असे नामच sयावे.
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सदाचरण हा परमाथा)चा पाया आहे .
राम सहज हाती लागेल Xहणून जी काहJ साधने समथा^नी सांVगतलJ आहेत, >यामये चांगTया
3ंथांचे वाचन हे हJ एक आहे . परं तु कोण>याहJ 3ंथाचे अगर पोथीचे वाचन करताना, केवळ
काहJतरJ वाचायचे Xहणून वाचन क\ नये. अथD कळTया5शवाय पोथी खरJ वाचTयासारखे नाहJ
होणार; तसेच िजतका >याचा अथD कळला Oततके तरJ कृतीत आण7याचा 2य>न करावा. आपण
जे करJत नाहJ ते 2थम करायला सx
ु वात करावी. भाराभर वाचले आ<ण कृती केलJ नाहJ, तर
काय उपयोग ? चार मैलांचा र4ता असला तर सबंध र4ता एकदम 6दसावा असे XहटTयाने कसे
होईल ? एक मैल र4ता चालावा, Xहणजे पढ
ु चे 6दसेल. जसजशी मजल मारावी तसतसे पढ
ु चे
6दसू लागेल. परमाथाDचह
े J असेच आहे . बापासार;या 5मशा मला या:या Xहणन
ू लहान मुलाने हv
धरला तर कसे होईल ? >याच2माणे, आजच मला दे वदशDन :हावे Xहटले तर कसे होईल ?
सBग\
ु ची आEा पाळावी, साधन क\ लागावे, Xहणजे सवD काहJ होते. जेवायला बसले Xहणजे
पोट भरायचे राहते का ?
खरोखर परमाथाDची वाट अगदJ सरळ आहे; 2पंचाचा र4ता माl डगराळ असून काटे कुटे यांनी
भरलेला आहे . आपला 2पंच हा परमाथाD1या सोयीसाठa असायला पा6हजे. पण या1या उलट,
आपला परमाथDच मळ
ु ी आपTया 2पंचा1या सोयीसाठa आपण केला आहे . कंु पणाने शेत खावे तसे
आपले झाले आहे . शेताला कंु पणाची ज\रJ आहे; नाहJतर ढोरे आत येऊन शेत फ4त करतील.
पण कंु पणच जर बेसम
ु ार वाढले, तर >यामळ
ु े शेताचे नुकसान होते हे जाणले पा6हजे.
Zयाने :यवहार तपासन
ू केला, >याला परमाथD साधलाच. परमाथD हा साखरे सारखा आहे . आपण
साखरे चे कारले जरJ केले तरJ ते खायला गोड लागते, तसे 2पंचातसुsा परमाथD केला तरJहJ तो
गोडच असतो. परमाथD हा आपTयासाठaच असTयाने तो आपTयाला शiय आहे Qकंवा नाहJ हे
वचार क\न पाहावे; आ<ण तो आपTयाला शiय आहे असे जर पटले, तर माl केTया5शवाय राहू
नये.
पोटात अ,न घाल7यासाठa जसे तड, >याच2माणे परमाथाDला सदाचरण आवfयक आहे.
सदाचरण हा परमाथाDचा पाया आहे . पाया Xहणजे काहJ घर न:हे ; परं तु पाया5शवाय माl घर
न:हे , हे दे खील Oततकेच खरे . आपण 4वतः1या मल
ु ाला जसे 2ेमाने घेतो तसा परमाथD करावा;
आ<ण दस
ु या1या मुलाला जसे घेतो तसा 2पंच करावा. भगवंता1या 4मरणात 2पंच सख
ु ाचा
करणे हाच खरा परमाथD, आ<ण Zयाची व>ृ ती सुधा\न भगवंताकडे लागलJ >यालाच खरा
परमाथD कळला.

१७७. भगवंतावर अकारण

म
े करणे याचे नाव परमाथ).
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नयम थोडा करावा, पण तो शा{वताचा असावा.
Zया झाडाची वाढ :हावी असे आपTयाला वाटते, >या झाडाला आपण पाणी घालतो, >याची
मशागत करतो, >या झाडाकडे लM पुरवतो. परं तु जे झाड वाढू नये असे वाटते, Qकं वा Zया
झाडाचे वशेष मह>>व आपTयाला वाटत नाहJ, >या झाडाकडे आपण दल
D करतो. तसे, जेणेक\न
ु M
परमेfवरा1या 6ठकाणी बs
ु ी ि4थर होईल, >याची जोपासना करावी. दे हाकडे, वचारांकडे, वषयांकडे
दल
D करावे, Xहणजे आपोआपच >यांचा वसर पडेल. Zया2माणे एखाBया झाडाची जोपासना
ु M
करताना, >याला गुराढोरांनी खाऊ नये Xहणून >या1याभोवती कंु पण घालावे लागते, >या2माणे
परमाथD हा खरा कंु पणातच ठे वावा; तो िजतका गुrत राहJल Oततका चांगला. >याचे 2दशDन झाले
तर >याला gRट लागते. Xहणून परमाथD हा कोणा1या न कळत, परं तु अ>यंत आवडीने करावा.
झाड लावTयावर ते Qकती वाढले आहे हे कुणी रोज उक\न पाहात नाहJ, >या2माणे अनुभवा1या,
2चीती1या मागे लागू नका; >यामळ
ु े 2गती खट
ुं े ल.
हvी आ<ण :यसनी माणसे एका gRटJने मला आवडतात; कारण >यांचा हv भगवंता1या मागाDला
लावला कA झाले. परमाथाDत Oनयम थोडाच करावा, पण तो शाfवताचा असावा; Xहणजे, जेणेक\न
भगवंताचे 2ेम लागेल याबलचा असावा, आ<ण तो 2ाणाबरोबर सांभाळावा. जे अ>यंत थोर
भाkयाचे असतात >यांनाच यानमागD साधतो. हा मागD फार थोरांचा आहे . यानामये जगाचाच
वसर पडतो; >या अव4थेमये 6दवस काय पण वषpसुsा जातील, पण >या1या दे हाला काहJ होणार
नाहJ. आपTयासार;याला साधनांत साधन Xहणजे भगवंताचे नाम; दानांत दान Xहणजे अ,नदान;
आ<ण उपासनांत उपासना Xहणजे सगुणाची उपासना होय; या Oत,हJंमुळे दे हाचा वसर पडतो.
Xहणून शiय तो या तीन गोRटJंची कास धरा. मनRु याची साहिजक 2व>ृ ती :याप वाढव7याकडे
असते. Bवैत वाढवन
ू >यात अBवैत पाह7यात आनंद असतो हे हJ खरे . साधे मधमाfयांचे उदाहरण
`या. >या अनेक झाडांव\न मध गोळा करतात आ<ण नंतर पोवjयात एकl करतात. असा
एकl केलेTया मधाचा केवढा गोड साठा होऊ शकतो बरे ! अशा रJतीने सवD Bवैतामये एक
अBवैत, Xहणजे एक राम, पहायला 5शकावे; आ<ण Zयाला सवDl राम पाहणे असेल >याने
4वतःमयेच राम पाहून, 2>येक कृती हJ रामाची समजावी. 4वतःमये राम पा6हTया5शवाय तो
सवDl पाहता येणार नाहJ. ते:हा 4वतःचा Xहणजेच दे हाचा वसर पडTया5शवाय सुख लाभणार
नाहJ, आ<ण हा दे हाचा वसर राममय झाTयानेच होईल. Xहणून अखंड भगवंता1या अनुसंधानात
राहा.

१७८. परमाथा)ला अगदG

वतःपासन
ू सु4वात करायची असते.
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शा{वतचे सुख कसे लाभेल ?
असे पाहा, एखादा 2वचन करणारा `या; Qकंवा मोठा वै6दक कमp करणारा `या; >याला >यापासून
समाधान 5मळते असे नाहJ, तो असमाधानातच असतो. कळू लागTयापासून आपण सदाचाराने
वागत असून आ<ण दे वधमD करJत असूनहJ आपTयाला समाधान लाभत नाहJ, याचे कारण काय?
तर आपले येय Oनिfचत झालेले नसते. आपण नीOतने वागतो ते लोकां1या 5भतीने; कारण
आपण वाईट वागलो तर लोक आपTयाला नावे ठे वतील. लौQककासाठa केलेले कमD कधीहJ
समाधान दे ऊ शकत नाहJ. पापकमD करणायालाहJ समाधान लाभत नाहJ, कारण >यालासs
ु ा
आपण करतो हे वाईट आहे असे वाटतच असते. एकदा एक गह
ृ 4थ माcयाकडे आला आ<ण
Xहणाला, "दे वापाशी काहJ ,याय नाहJ; तो अगदJ अ,यायी आहे ." मी >याला वचारले, "असे झाले
तरJ काय ?" >यावर तो Xहणाला, "मी कधी कोणाचा पैसा खाTला नाहJ, सदाचरणाने वागलो; पण
मी फiत एकमजलJ घर बांधू शकलो, आ<ण माcया हाताखालJ काम करणाया एका 5भकार¡या
कारकुनाने पैसा खाऊन माcया घरासमोर दम
ु जलJ घर बांधले !" मी >याला वचारले, "मग तुXहJ
का नाहJ पैसा खाTला ?" >यावर तो Xहणाला, "मला तसे आवडत नाहJ; लोक नावे ठे वतील."
ते:हा, जे कमD लौQककासाठa केले >याने कधीहJ समाधान 5मळू शकणार नाहJ. 2पंचात सुख
लाभावे Xहणून आपण दे वाचे करतो, आ<ण लौQककासाठa नीOतधमाDने वागतो; मग >यातून
शाfवतचे सुख कसे लाभेल ? अंगावर चांगले दाVगने घातले, उ>तम लुगडे नेसले, परं तु कंु कू जर
कपाळाला नसेल तर या सवा^ची काय Qकंमत ? तसेच, जर दे वाचे 2ेम नसेल तर >या स>कमाDपासून
Oततकासा उपयोग होणार नाहJ. याउलट दे वा1या 6ठकाणी अ>यंत 2ेम असूनसुsा जर नीOतधमाDचे
आचरण नसेल, तर ती परमाथाDची इमारत 6टकू शकणार नाहJ.
खरोखर परमाथD अ>यंत सोपा आहे , वBवान लोक तो उगीचच अवघड क\न सांगतात. चांगले
काय आ<ण वाईट काय हे कळायला लागTयापासून जो >या2माणे वागेल >याला खाlीने परमाथD
साधेल. परमाथD तीनपैकA कोण>याहJ एका गोRटJने साधू शकेल : एक, दे हाने साधूची संगत;
दस
ु रJ, संतां1या वा°मयाची संगत आ<ण >याच2माणे पढ
ु े आचरण; आ<ण OतसरJ, भगवंताचे
नाम4मरण. नाम घेतTयाने >याची संगत आपTयाला अखंड लाभू शकेल. संतांनी सांVगतले ते
संशय न घेता वfवासाने करणे हJ प6हलJ पायरJ, आ<ण ते पढ
ु े Oनfचयाने, 'sेने, आ<ण 2ेमाने
चालू ठे वणे हJ शेवटची पायरJ. हाच शाfवत समाधानाचा मागD आहे .

१७९. जग काय qहणेल qहणून वागणे याचे नाव $यवहार;
भगवंत काय qहणेल qहणून वागणे याचे नाव परमाथ).
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परमाथ) हे कृतीचे शा 8 आहे.
एकदा जनक राजा1या घरJ एक वBवान आला, आ<ण आपण आTयाची वद >याने राजाला
पाठवलJ. 'आता राजा आपलJ पज
ू ा करJल' असे >या1या मनात आले. हा >याचा भाव समजून
जनक राजाने Oनरोप पाठवला कA, 'आपण एकटे च यावे.' >या2माणे, आपण अ5भमानाचे गाठोडे
बाहे र ठे वन
ू मगच रामाकडे जावे; तसेच सBगु\1या घरJहJ आपले भांडवल बाजूला ठे वन
ू च जावे.
'मी कोण' याची जाणीव जोपय^त राहते तोपय^त दज
ु ेपण आलेच. अ5भमान वाढव7याकoरता
दे वाकडे नाहJ जाऊ. दस
ु याचे वाईट :हावे असे आपTयाला वाटले कA आपला अ5भमान वाढJला लागला

आहे असे जाणावे. पोराबाळांवर िजतके 2ेम करता Oततके 2ेम भगवंतावर करावे. आपलJ आ<ण
भगवंताची इ1छा एकच होणे, हे परमाथाDचे सूl आहे . भगवंताची जी इ1छा तीच आपलJ करावी,
आ<ण आनंदात राहावे. अगदJ Oनः4वाथDबs
ु ीने केलेले कतD:य कधी वाया जात नाहJ. एखाBया
सावकाराकडे कोणाचे दाVगने गहाण असले, तर >याने आपTया घर1या लkनामये ते वापरणे हा
अ,याय आहे . >याच2माणे, आपलJ मल
ु ेबाळे हJ दे वाने आपTयाजवळ 6दलJ आहे त, >यांचे रMण
करावे; ते कतD:य होईल. पण >यां1या 6ठकाणी आपलेपणा ठे वन
ू सुखदःु ख भोगणे हे माl पाप
आहे .
सं,याशाने भगवे व4l धारण केTयावर >याचा थोडा तरJ पoरणाम बs
ु ीवर होतोच. >याच2माणे
आपण भजनपज
ू न क\ लागTयावर >याचा पoरणाम आपTयावर 6दसला पा6हजे. जो शहाणा
असेल >याने समजून आ<ण जो अडाणी असेल >याने 'sेन,े बंधने पाळावीत. 4वतः1या मताबल
आपTयाला पण
ू D खाlी असावी, >यात घोटाळा असू नये. मनाने आपण खंबीर झाले पा6हजे.
Zया2माणे पांढरा कपडा मळ7याचा जा4त संभव असतो, >या2माणे स>कमाDला व`ने फार येतात;
>यांना न जुमानता आपण स>कमD करावे. आचार आ<ण वचार हJ दो,हJ जुळलJ Xहणजे
उ1चारहJ तसाच येतो.
नारळात पाणी िजतके गोड तेवढJ खोबयाला चव कमी; तसे, जेवढJ वBव>ता जा4त तेवढJ OनRठा
कमी. फार वाचू नका; जे काहJ थोडे वाचाल >याचे मनन करा; आ<ण ते कृतीत आणा. जसे
वडलांचे पl वाचTयावर आपण >यातTया मजकुरा2माणे कृती करतो, तशी 3ंथ वाचना1या
समाrतीनंतर कृतीला सुxवात करावी. परमाथD हे सवD4वी कृतीचेच शा4l आहे . समाधान आ<ण
आनंद हे >या शा4lाचे साय आहे . भगवंता1या 4मरणात कतD:य केले कA जीवनात आनंद
उ>प,न होतो.

१८०. सव) काहG करावे । पण खरे

180

ेम साधनावर असावे ॥

२९ जून

पुnयतथी कशी साजरG करावी ?
स>पx
ु षाची प7ु यOतथी कशी साजरJ कराल ? या 6दवशी जो नेम कराल तो सतत 6टक7यासारखा
असतो. Xहणून आजपासून नामा5शवाय बोलायचे नाहJ असे आधीच ठरवा. नामांत राह7याचा
2य>न करा, Xहणजे इथे आTयासारखे काहJ केTयाचे 'ेय तरJ 5मळे ल. इथे जो जो Xहणून आला
>या1याजवळ आपण राहावे असे मला वाटते, पण तुXहJच दार लावन
ू ठे वले तर मी काय करणार
? पाहुणा घरJ आला आ<ण >याला दार उघडलेच नाहJ, तर तो काय करणार ? तसे वषयात राहून
दारे बंद क\न ठे वू नका. नामाचा उ1चार कंठa ठे वा, Xहणजे वषयाचा घाला होणार नाहJ. आता
कलJ मातत चालला आहे ; >याचा घाला चुकवायचा असेल तर नामावर वfवास ठे वा. कोणीहJ
काहJहJ सांVगतले तरJ नाम सोडू नका. जसे पा7याचा मोठा लढा चालू झाला कA एखाBया ि4थर
झाडाला दोराने बांधून ठे वलेलJ व4तू वाहून जात नाहJ, तसे तुXहJ नामाची कास घv धरलJत
Xहणजे काळ काहJ क\ शकणार नाहJ.
समथा^नी नामा1या समासात सांVगतले आहे तसे, नाम हे च \प असे समजन
ू घेत चला, Xहणजे
\प 6दसेल. भगवंत हा आपTया आतमये 2कट :हायचा असTयामळ
ु े , नाम4मरणा1या योगाने
तो हळूहळू 2कट होत जाणे हे च खरे 6हताचे आ<ण कायमचे असते. डोiयावर हात ठे वन
ू चम>कार
होणे, काहJतरJ तेज 6दसणे, gRटांत होणे, इ>या6द गोRटJ ता>परु >या असतात. एखादा अशiत,
हाडकुळा मनRु य ल± हो7यासाठa 'अंगाला सज
ू येऊ दे ' असे Xहणाला तर ते वे¡यासारखे होईल;
या1या उलट, >याने नीट औषध घेतले तर तो कदाVचत ल± होणार नाहJ, पण >याचे शरJर माl
घv होईल. तसेच परमाथाD1या अनुभवाचे आहे; आ<ण हा अनुभव वाढJला लागावा याकoरताच
प7
ु यOतथी साजरJ करावी. नाम4मरण सतत केTयाने आज ना उBया भगवंताचे 2ेम येईलच
येईल. 2पंचा1या गदमये भगवंताचे 4मरण ठे व7यासाठa उ>सव, सण, प7
ु यOत या, वगैरे असतात.
खरोखर, 2ापंVचकाला QकतीतरJ पाश आहे त ! पैसा, लौQकक, मुले, 5मl, आrत, वगैरे सवD पाशच
आहे त. अशा अनेक पाशांमयेहJ नाम आवडीने घेणे Qकती कठaण आहे ! >यामये 6टकणारा
मनRु य चांगला भiकम असला पा6हजे. नामा1या मागे भगवंताचे अि4त>व आहे . Xहणून नामात
स>संगतीहJ आहे . मोबदTयाची अपेMा न करता मनापासून नाम `यायचे आज1या 6दवसापासून
ठरवा.

१८१. संतांचे अि त@व @यांbया दे हात नसून @यांbया वचनात आहे.
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३० जून
ऐसा करावा काहG नेम । जेणे जोडेल आ@माराम ॥
ऐसा करावा काहJ नेम । जेणे जोडेल आ>माराम ॥
नेम असावा शाfवताचा । जेणे राम कृपा करJल साचा ॥
नेम असावा वाचा मन । जेणे संतुRट होईल रघन
ु ंदन ॥
कतD:यात गुंतवावे शरJर । जे णे संतोषे रघुवीर ॥
सतीला नसे दज
ु े दै वत जाण । Oतला पOत एकच 2माण ॥
न पाहावे >याचे दोष गुण । आपले कतD:य करावे जतन ॥
पOतªताधमD 'ेRठ भारJ । वं6दताती संत महामुOन ॥
पOतआEा 2माण । हे च मु;य सावीचे लMण जाण ॥
न बोलावे उणेपरु े । जे परमा>Xयास न आवडेल खरे ॥
संतOत वा संपि>त । भगव>कृपेने Zयाची 2ािrत ॥
>याचे करावे रMण । पण न गुंतू Bयावे मन ॥
जे आवडेल पतीला पाहJ । तो तो आपला धमDच राहJ ॥
मनाने करावे भगवंत 4मरण । जेणे चक
ु े ल ज,ममरण ॥
अखंड राखावे समाधान । चुको न Bयावे अनुसंधान ॥
काया गत
ुं वावी 2पंचात । मन असावे रघुनाथात ॥
2पंचात राखावी खबरदारJ । मन लावावे रामावरJ ।
>याचा राम होईल दाता । न करावी कशाची Vचंता ॥
मुखी असावे नाम4मरण । dदयात भगवंता1या अि4त>वाची जाणीव ।
शुs राखावे आचरण । पवlतम अंतःकरण ।
मुखाने भगवंताचे 4मरण । >यावर कृपा करJल रघुनंद न ।
हा ठे वावा वfवास । अनुभव येईल नiकA खास ॥
पतीस करावे एकदा तरJ नमन । राम\प जाणून ।
>याचे जाणावे मनोगत । तैसे वतDणे हे आपले 6हत ॥
ऐसा नेम Zयाचे घरJ । राम उभा >याचे दारJ ॥
आTया अOतथा अ,न Bयावे । कोणास व,मुख न पाठवावे ॥
राम कताD हा ठे वा भाव । कमीपणाला नाहJ ठाव ॥
सवा^चे उगम4थान एक । हे धरावे Vच>ती । >याला नाहJ कशाची भीOत ॥
रामावण न पाहावे जग । समाधानाची खूण हJच स>य ॥
जे जे काहJ यावे । ते ते रामापासन
ू आले । हा ठे वावा भाव ॥
साqM>वाने दे हाचा 2पंच पाहावा । अंतरJ रघुनाथ भजावा ॥
दे हाची गOत 2ारधाचे हाती । ऐसे शा4lे सांगती ।
पoर न येई हे Vच>तीं । एकच जगती माझा रघुपOत ॥
मुखाने `यावे रामनाम । dदयी परमा>Xयाचे 2ेम ।
याहून दज
ु ा न करावा वचार । हा ठे वावा OनधाDर ॥
चातुमाDसांत करावी सुxवात । अखंड चालवावा हा हे त ॥
थोडा नेम सांगतो कांहJ । तो क\Oनया पाहJ ॥
`याव भगवंताच नाम । खात पीत, करJत असता काम ।
होईल तेवढे करावे जतन । परमा>मा परु े करJल हे जाणावे ॥
सवा^स सांगावे आशीवाDद । सवा^नी जोडावा भगवंत ॥

१८२. मागणे तुqहा एकच पाहG । नामावाचून दरू कधी न राहG ॥
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गु4 कशाला हवा ?
:यवहारात सs
ु ा आपTयाला ग\
ु करावा लागतो, तर >या1यापेMा अवघड Eान हो7यासाठa ग\
ु
नको असे Xहणून कसे चालेल ? 2पंचात सख
ु दःु ख झाले, समाधान 5मळाले नाहJ, तर मग खरे
सुख कुठे आहे आ<ण ते मला कोण दाखवील, अशी Zयाला तळमळ लागेल तोच गु\ करJल.
2पंच आXहाला कडू वाटला तरच 5शRय हो7याचा 2fन. 5शकावे असे Zया1या मनात येते तो
5शRय, आ<ण जो 5शकवतो तो ग\
ु . मला काहJ कळत नाहJ असे Zयाला वाटतो तोच ग\
ु करJल.
मी 'राम राम' Xहणतो, वाईट मागाDने जात नाहJ, मग गु\ कशाला हवा, असे काहJजण Xहणतात.
'मी' केले हJ जाणीव आड येत,े Xहणून सBगु\ची आवfयकता आहे. स>कमाDचा अ5भमान जर
आपTयाकडे घेतला तर रामाचा वसर नाहJ का पडला ? अ5भमान गेTया5शवाय राम नाहJ
भेटणार. दे वाजवळ गेला तरJ नामदे वाचा अ5भमान नाहJ गेला, Xहणून भगवंतांनी >याला 'ग\
ु
कर' Xहणून सांVगतले.
संतां1या कृपेने दख
ु णे बरे झाले Xहणून >याला मानणे हे खरे न:हे . जो 5शRयाला वषयात
ओढJल >याला गु\ कसे Xहणावे ? जो काहJ चम>कार क\न दाखवील >याला आXहJ बव
ु ा Xहणतो.
संताची पoरMा आXहJ बा)यांगाव\न करतो. सवा^भूती भगवंत Zयाला पाहता येईल >याला संताची
खरJ ओळख होईल. संता1या संगतीत आपTया मनावर जो पoरणाम होतो, >याव\न आपण
संताची पoरMा करावी. माझे Vच>त िजथे OनवDषय होईल Oतथेच संताची खरJ जागा Xहणता
येईल. Zयाला भगव>2ाrतीची तळमळ लागलJ आहे , >यालाच 5शRय Xहणावे. जो ग\
ु आEेबाहे र
जात नाहJ, आ<ण गु\ हे च भगवंत2ाrतीचे साधन मानतो, तो सि1छRय होय. गु\परता दे वधमDच
नाहJ मान.ू
काहJ कानडी माणसे महाराRात आलJ. >यांना मराठa येत न:हते. >यांनी एक दभ
ु ाषी गाठला
आ<ण >या1या मागोमाग ती पRु कळ 6हंडलJ. >यांची Vचंता आ<ण जबाबदारJ >या दभ
ु ाRयावर
पडलJ. तशी आपण दभ
ु ाRयाची Xहणजे सBगु\ची संगत केलJ पा6हजे. तो Xहणेल Oतथे जावे, तो
सांगेल तसे करावे, मग परमा>मा 5मळे लच. शा4lे आ<ण वेद अनंत आहे त; ते 5शकायला
आपTयाला वेळ कुठे आहे ? सBग\
ु ं नी नवनीता2माणे सवD साधनांचे सार असे जे नामसाधन
सांVगतले, ते आपण करावे, Xहणजे भगवंताचे 2ेम लागेलच. बाजारात गेTयावर जो माल
आपTयाला अनक
ु ू ल आ<ण माफक दराचा असेल तोच `यावा, >या2माणे परमाथाD1या अनेक
साधनांत आपTयाला अनक
ु ू ल आ<ण माफक असे नाम4मरण हे च एक उ>तम साधन आहे ; तेच
करावे आ<ण आनंदाने रहावे.

१८३. भगवंताबaल िजासा उ@पQन होणे हG खरG भायाची गोcट आहे. असा िजासू Lशcय
भेटला तर संताला आपले

वतःचे साथ)क झाले असे वाटते.
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गु4सेवा करणे qहणजे काय ?
साधनाची आटाआटJ कुठपय^त करायची ? जप, तप, नेम, याग, वगैरे आपण कशाकoरता करतो ?
तर दे वाची 2ािrत :हावी Xहणून. तोच दे व जर आपTया घरJ आला, तर साधनाची आटाआटJ
कशाला करायची ? Xहणून, साधनाची आटाआटJ कर7याचे कारण नाहJ; नाहJतर >याचाच अ5भमान
होतो, आ<ण 5मळवावयाचे ते बाजूलाच राहून उलट तोटा होतो. जे जे घडत असते ते माcया
इ1छे ने झाले असे समजत जा आ<ण >यात आनंद माना. तुXहJ जी जी गोRट कराल >यात मला
आठवा. गx
ु भिiत करायची Xहणजे काय ? >या1या दे हाची सेवा करणे हJच गु\ची सेवा असे
तुXहाला वाटते का ? >या1या दे हाची सेवा करणे हJ ग\
ु ची खरJ सेवाच होत नसते. ग\
ु सांगेल
तसे वागणे, हJच >याची खरJ सेवा होय. माcयाजवळ जे येतात, ते कुणी मुलगा मागतो, कुणी
संप>ती मागतो, कुणी रोग बरा :हावा Xहणून मागतो; ते:हां माझी सेवा करायला तुXहJ येता, का
मीच तुमची सेवा करावी Xहणून येता ? माcयाजवळ येऊन, मनुRयदे हाचे खरे साथDक होईल असे
करा. तुXहJ मागाल >या2माणे मी थोडेसे दे णार नाहJ असे नाहJ; पण ते काढा घे7याकoरता
गुळाचा खडा दे 7यासारखे आहे .
'मला सवD कळते' असे माcयाबल तुXहJ Xहणता, पण ते मनापासून न:हे च. कारण Zयाला असे
खरोखर वाटत असेल >या1या हातून पापकमD होणारच नाहJ. Zयाची व>ृ ती माcयाशी एक\प
होईल >यालाच कळे ल कA, मला सवD कळते आहे . गु\ला अन,य शरण जाणे Xहणजे इतके कA,
>याचे मन आ<ण आपले मन एकच झाले पा6हजे. Xहणजे दै ववशात जरJ आपण ग\
ु पासून दरू
असलो तरJ मनाने >या1याशी संलkन असTयावर >या1यापाशीच अस.ू आपण आपTया आईशी
जसे बोलतो तसे माcयापाशी बोलावे, आपले सवD दःु ख मला सांगत जावे. तुXहJ इतके कRट
घेऊन मला भेटायला येता, पण तुXहाला oरकामे परत जाताना पाहून मला फार वाईट वाटते.
माcयाजवळ जे आहे ते :यावहाoरक जगात कुठे हJ तुXहांला 5मळायचे नाहJ; ते Xहणजे भगवंता1या
नामाचे 2ेम होय. सगjया 2पंचात खरJ व'ांती असेल तर ती नाम4मरणातच आहे . Zयाला मी
भेटावा असे वाटते, जो माझा Xहणवतो, >याला नामाचे 2ेम असलेच पा6हजे.

१८४. नामावर

म
े करणे qहणजेच माlयावर
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सTगु0ची काम-गरG
सBग\
ु ची कामVगरJ कोणती ? आरशावर धूळ पडलेलJ असते, ती बाजल
ू ा सारायला सBगु\
सांगतात; आपले चुकते कुठे ते सBगु\ सांगतात. सBगु\ आपTयाला मागाDला लावतात.
4वrनामये तलावात पडला Xहणून ओरडू लागला, तोच जागा झाTयावर ओरडायचा थांबला !
सBग\
ु जागे कर7याचे काम करतात. मला करायचेच काहJ उरले नाहJ असे Zयाने Xहटले, >याने
सBग\
ु खरोखर केला असे Xहणावे. एखादा सुखव4तू गह
ृ 4थ 'मी 4व4थ आहे ' असे Xहणतो, पण
ते काहJ खरे नाहJ. मन जोवर Vगरiया मारते तो पय^त तो 4व4थ आहे असे नाहJ Xहणता
येणार.
5शRया1या भावनाच ग\
ु ला गx
ु पद दे तात. जो शरण जातो >याचा कायDभार सBग\
ु उचलतो.
Zयाची gRटJ राम\प झालJ तो खरा गु\. जे Vचरकाल 6टकते ते गुxपद समजावे. खरोखर,
सBगुx Xहणजे मूOतDमंत नामच होय. गु\ने सांVगतलेले अMरशः पाळणे हे च खरे साधन. संत
कुणालाहJ दे हाने कायमचे लाभले नाहJत. संतांना भगवंताचा जो यास असतो तो मह>>वाचा
आहे . पRु कळांना संतांची गाठ पडते, परं तु स>संगतीचे मह>>व न कळTयामळ
ु े बहुतेकांना >यापासून
जो :हायला पा6हजे तो फायदा होत नाहJ. आपलJ जी कतD:ये ठरलJ आहेत ती आपण बरोबर
करावीत. :यापार थोडiया 2माणात केला तर पढ
ु े वाढतो, >या2माणे कतD:य करJत गेTयाने
फळाची आशा आपोआपच सुटेल. आपले कतD:य कोणते ते सBगु\ आपTयाला दाखवन
ू दे तात.
रथ आहे खरा, पण जर >याला सारथी Xहणजे चालवणारा नसेल, तर रथ कुठे तरJच जाईल. केवळ
'गाडी माझी आहे ' Xहणून ती मालकाला चालवता येणार नाहJ. साधी बैलगाडी सs
ु ा चालवता
येणार नाहJ. आपला दे ह मनुRय आपTया मनाने चालवतो, आ<ण ख¡¡यामये पडतो. सBगु\
हे गाडीवानाचे काम करतात आ<ण आपTया दे ह\पी गाडीला योkय र4>याव\न नेतात. आपण
नेहमी भगवंता1या अनुसध
ं ानात मkन असावे आ<ण गाडीवानावर वfवास ठे वन
ू OनधाD4त असावे,
मग कसलाच धोका उरणार नाहJ; आपTया न5शबात जेवढे 5मळायचे असेल तेवढे च आपTयाला
5मळणार, अशी व>ृ ती बनून आपले हवेपण कमी होईल.मनाची हJ व>ृ ती झालJ कA, जे घडेल ते
भगवंता1या इ1छे नेच घडेल असे आपTयाला वाटू लागेल. असे वाटू लागले कA समाधान चालत
घरJ येईल. पण हे सगळे हो7यासठa आपTया अंतःकरणाची शुsता हा पाया आहे .

१८५. संतचरणी Uव{वास । @याने भगवंत जोडला खास ॥
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दे ह हा दे वाbया

ाWतीकरता आहे .

एकदा असे झाले, कA एका साधक
ू डे चोरांनी चोरJ केले. ते पळून जात असताना 5शRयांनी पा6हले,
ते:हा चोरांना ध\न >या 5शRयांनी खप
ू चोप 6दला. हे >यांचे करणे गु\ला समजले, ते:हा >या
चोरांना आणून, गु\ने >यां1या अंगाला तेल वगैरे लावन
ू 4नान घातले, आ<ण >यांना पंचपiवा,नांचे
भोजन 6दले. हे असे काय करता ? Xहणून 5शRयांनी गु\ला वचारले, ते:हा >याने 5शRयांना
सांVगतले कA, "तुXहJ तरJ काय करता ? सवDचजण दे वा1या घरJ चोरJ करJत आहे त; कारण
आपTयाला >याने हा जो दे ह 6दला तो दे वाची 2ाrती क\न घे7याकoरता Xहणून 6दला, परं तु
आपण ते न करता >या1यापासन
ू वषय चोरतो आहोच कA नाहJ ! Xहणून, वषयात आसिiत
न ठे वता आपण मनापासन
ू दे वाची भिiत करावी. आपण सवा^नी 'मी भगवंताकoरता आहे ' असे
मनाने समजावे. सवD 6ठकाणी भगवंतच भरलेला आहे अशी मनाची पiकA खाlी झाTयावर, मग
Bवैत आपोआप ना6हसे होऊन जी एका3ता साधते, तीच खरJ समाधी होय.
संत काय करतात ? आपण चुकAची वाट चालत असताना, 'अरे , तू वाट चुकलास' अशी जागत
ृ ी
आपTयाला दे तात आ<ण खरा मागD दाखवतात. ते सदासवDदा समाVधसुख भोगीत असतात, आ<ण
नेहमी भगवंतावषयी सांगत असतात. भगवंता1या लJला पाहणायांनाच खरा आनंद 5मळतो.
आपण एक दाणा शेतात पेरावा आ<ण >याबल हजार दाणे `यावे, हJ भगवंताची लJला आहे .
भगवंता1या 6ठकाणी जे जे आहे ते ते सवD आपTया 6ठकाणी आहे . जसा माxतीमये दे व-अंश
होता, तसा तो आपTयामयेहJ आहे . >याने तो फुलवला, आपण तो झाकून वझवन
ू टाकला.
माxतीचे येय डोjयांसमोर ठे वावे. >याचे ()मचयD, भिiत, दा4य आ<ण परोपकार कर7याची तहा
या गोRटJ आपण 5शका:यात. माxती हा Vचरं जीव आहे . Zयाची तशी भावना असेल >याला
अजूनहJ >याचे दशDन होईल. माxतीला सवD सRृ टJ राम\प 6दसलJ. हे च खरे भिiतचे फळ आहे .
उपासक दे हाला वसरला कA उपा4यमूतमये >याला िजवंतपणा अनुभवाला येऊ लागेल. 'माcया
दे वाला हे आवडेल का ?' अशा भावनेने जगात वागावे. हाच सगुणोपासनेचा म;
ु य हे तू आहे .
भगवंत दाता आहे , तो माcया मागे आहे , तो माझे कTयाण करणारा आहे , हJ जाणीव झालJ, कA
जे 5मळाले ते भगवंता1या इ1छे ने 5मळाले हJ भावना होऊन, आहे >या पoरि4थतीमये समाधान
5मळे ल. समाधान आ<ण आनंद हJच खरJ लeमी होय. आपलJ व>ृ ती अशी असावी कA, कुणाला
आनंद पा6हजे असेल तर >याने आपTयाकडे धाव `यावी. इतर संप>ती QकतीहJ 6दलJ तरJ परु J
पडत नाहJ, पण व>ृ तीचा आनंद दे ऊन कधीच संपत नाहJ.

१८६. व@ृ तीचे समाधान हG भगवंताbया कृपेची खण
ू आहे .
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आपलG सुखदःु खे

ीरामाला सांगा.

तुXहJ सवDजण छान सेवा करता आहात याबल शंका नाहJ. अशीच सेवा अखंड चालू ठे वा,
>यातच कTयाण आहे . >यानेच आपण त\न जाऊ. जरJ कुणी काहJहJ सांVगतले, ')यात काय
आहे , >यात काय आहे , )याने काय होणार आहे,' असे Xहटले, तरJ तुXहJ Oतकडे लM दे ऊ नका.
परमेfवराची सेवा वाढवावी तेवढJ थोडीच आहे . तो फार मोठा आहे , अमयाDद आहे , >याला पहायला
तशीच सेवाहJ फार मोठa करायला पा6हजे. >याला पाह7यासाठa तशी मोठa शiतीहJ आपTयाला
लागेल. अजन
ुD ाला 'ीकृRण परमा>Xयाने 6द:य gRटJ दे ऊन दशDन घडवले. ती 6द:य gRटJ
आपTयाजवळ नाहJ, पण ती 5मळव7याची शiती आपTयाजवळ आहे . भiतीची 2गती हJ खरJ
शिiत; आ<ण >याकoरता अखंड नाम4मरण हे च खरे साधन. 'ीराम2भू आपTया घरातला कुणीतरJ
आहे याबल खाlी बाळगा. >याला तुXहJ आपलJ सख
ु -दःु खे सांगा. 6दवसाकाठa एकदा तरJ
रामापढ
ु े उभे राहून >याला अन,यभावाने शरण जा; 6दवस आनंदात जाईल आ<ण तुमचे दःु ख दरू
होईल. आपले Eान, शिiत, वैभव, स>ता, >या1यापढ
ु े काहJच नाहJत. ते:हा या सवा^चा वसर पाडून,
>याला शरण जा, आ<ण >या1याजवळ 2ेम मागा. "दे वा ! आXहJ जे तुझे दशDन घेतो ते सवD
बा)य 4व\पाचे; तझ
ु े आXहाला खरे दशDन घडव. आXहJ अवगण
ु संप,न असू, तझ
ु े दशDन :हावे
एवढJ सेवा आम1याजवळ नाहJ, परं तु तू आता आXहाला Mमा कर. यापढ
ु े दे वा, QकतीहJ संकटे
येवोत, आम1या 2ारधाचे भोग आXहJ तुcया नामात आनंदाने भोग.ू जे काहJ :हायचे असेल ते
होऊ दे , आमचे समाधान 6टकून तुcया नामात आमचे 2ेम राहJल एवढJ तझ
ु ी कृपा असू दे ."
खरोखर, परमेfवर भiताचे मन पाहतो, >याचा भाव पाहतो; एर:हJ तो >या1याजवळच असतो. जो
'sेने परमेfवराचे Vचंतन करतो >याला, परमेfवर जवळ असन
ू आपTयाला तो मदत करायला
5सs आहे याची खाlीच असते. आपTयाला दोन मागD आहेत; एक 'sेचा, आ<ण दस
ु रा अनुभवाचा.
एका गावी पायवाटे ने गेले तर फiत तीन मैलांचे अंतर, आ<ण मोटार1या र4>याने गेले तर
दहाबारा मैलांचे अंतर. 'sा हJ >या पायवाटे सारखी आहे . Oतने चालले तर अंतर कमी पडेल.
मोटारJचा मागD Xहणजे अनुभवाचा मागD. मोटार कुठे र4>यात PबघडलJ, Qकं वा वाटे त कुठे अडथळा
आला, कA 2गती थांबते; >या2माणे अनुभवात काहJ चुकले कA 2गती खट
ुं ते. ते:हा शiयतो आपण
'sेचा मागD प>करावा. सBगु\1या शदावर वfवास ठे वन
ू 'sेने आ<ण 2ेमाने नाम `यावे.

१८७. भगवंताचे नाम Lसr क0न दे णे हाच संतांचा जगावर सवात मोठा उपकार होय.
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आप]याला सTगु0चा आधार वाटावा.
वेळ2संग येईल तसे वागणे उVचत आहे , आ<ण >याबल मनावर पoरणाम होऊ दे ऊ नये.
परमा>Xया1या Vचंतनात मन गत
ुं ले असताना अवांतर गोRटJंचा पoरणाम >यावर होत नाहJ. जेवढे
झेपेल तेवढे च करावे. अzयास करावा पण काळजी न करता. सवD4वी भार भगवंतावर ठे वन
ू
Oनवांत असावे. आपTया मनाचे 4वा4 य Pबघडू न दे ता आनंदात रहावे. व>ृ ती आव\न आवरत
नाहJ; ती परमा>Xयाकडे लावलJ Xहणजे आवरते. रामइ1छे ने सवD चालते असे लMात ठे वावे.
संकट, आनंद, दो,हJ भगवंताला सांगावीत. Zया ि4थतीत भगवंताने ठे वले >या ि4थतीत समाधान
मानावे.
अंतःकरणात सrु त असलेले भगवंताचे 2ेम जागत
ृ हो7यासाठa काहJ Oन5म>त लागते. तीथDयाlा
आ<ण साधुसंतांची भेट हे च ते Oन5म>त होय. 'ीरामचंwहJ तीथDयाlेला जाऊन अनेक संतांची
दशDने घेऊन आले. संतां1या अहं काराला िजवंत राहताच येणार नाहJ. कारण 'परोपकार' करायला
लावणार 'पर'च 6ठकाणावर नाहJ, तर मग 'दस
ु याकoरता मी काहJ केले' हJ भावना :हायला
आधारच कुठे रा6हला ? वषया1या लालसेने स>समागम करणे हा खरा स>समागम न:हे . संत
कधीकधी आपTयाला वषय दे तात खरे , पण एकंदरJत आपTयाला वषयाचा वीट आण7याचाच
>यांचा 2य>न असतो. संता1या घरJ नस
ु ते पडून रा6हTयानेहJ शs
ु भाव येईल. भगवंता1या
नामातच संतसंगती आहे, कारण नामा1या मागे भगवंताचे अि4त>व आहे . वषयाची ऊम हे
मायेचे 4मरण होय, आ<ण नामाचे 4मरण हे भगवंताचे 4मरण होय. तपfचयpचे सवा^त शेवटचे
फळ काहJ असेल तर परमेfवरा1या 6ठकाणी अन,यभावाने शरण जा7याची बs
ु ी होय. ती बs
ु ी
आपTयाला झालJ पा6हजे. एकदा शरण गेTयावर आपण उ\च शकत नाहJ; >यालाच शरणागती
Xहणतात; आ<ण हJच परमाथाDतलJ अ>यंत 'ेRठ गती आहे . आपण आपTया सBगु\चे आहोत
असे छातीठोकपणे सांगत चला. काहJ नाहJ केलेत तरJ चालेल, पण आपले सBगु\ आपTया
मागेपढ
ु े आहे त अशी gढ भावना असावी. मला सख
ु दःु ख दो,हJ नाहJत. पण तुXहJ दःु खी झालात
तर मला दःु ख होते. ते:हा तुXहJ मनाला दःु खच होऊ नये असे वागा. 2पंची माणसा1या दःु खाची
मला पण
ू D जाणीव आहे . ती जाणीव ठे वन
ू च 'भगवंताचे नाम `या' असे मी सांगतो. जे मी
सुxवातीला सांVगतले तेच शेवटJ सांगतो; तुXहJ कसेहJ असा, पण भगवंता1या नामाला सोडू नका.

१८८. तq
ु हG नुसते नाम sया, बाकkचे सव) मी करतो.
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मूल होऊन भगवंतापाशी जावे.
या जगात कमाD5शवाय कोण राहतो ? पण कमD यथासांग होत नाहJ याचे कारण, आपण कमD
कशाकoरता करतो याची जाणीवच होत नाहJ आपTयाला. अVधRठाना5शवाय कमD साधत नाहJ.
मालक पाठaशी असला कA कमD करणायाला जोर येतो. काहJ चांगलJ कमDमाग माणसे भिiतमाग
लोकांना नावे ठे वतात. भिiतभावाने जो राहतो तो दस
ु याला नावे ठे वीत नाहJ. 'मी कोण' हे
जाणायला Eान आ<ण भिiत लागतेच. तसेच, '()म स>यं जगि,म या' Xहटले तरJ >याचा अनुभव
ये7यासाठa कमD करावेच लागते. उपासना भगवंताला ओळखन
ू करावी. लहान मूल आईकडे डोळे
क\न मक
ु ाSयाने दध
ू पते, >या2माणे समथा^सार;यांनी जे सांVगतले ते आXहJ Oनमूटपणे करावे.
डोळे 5मटून िजतके काम होईल, अंध'sेने जे होईल, ते अ5भमानाने, Eानाचे डोळे उघडे ठे वन
ू हJ
नाहJ होणार. मल
ू होऊन भगवंताला ओळखावे. याला अडचण एकच असते; माझे 'शहाणपण' आड
येते. भiत मुलांसारखे वागतात दे व >यांचे लाड पुरवतो. कुणी असे Xहणतील कA, "भगवंताची
आ<ण आमची ओळख नाहJ, तर >याची आXहJ कशी पज
ू ा करावी ?" ">याला ओळखTया 5शवाय
मी भजन करणार नाहJ" असे Xहणणे वेडेपणाचेच आहे . भगवंताला पRु कळ मागा^नी ओळखता
येईल. पांडुरं गाकडे जा7यासाठa काहJ मागD आधी आमणे ज\र आहे . संतांनी अखंड जागत
ृ
राह7याचा मागD सांVगतला; तो असा कA, दे हाने 2पंच करा, पण मन भगवंता1या 6ठकाणी अपDण
करा. मन भगवंता1या 6ठकाणी ि4थर झाTया5शवाय इतर काहJहJ क\न उपयोग नाहJ.
येय स>य असTयाखेरJज Vच>ताची ि4थरता होत नाहJ. पण स>य अशा येयावर अगोदर पण
ू D
'sा पा6हजे. 2पंचात जशी 2ेमाची गरज आहे तशी परमाथाDत 'sा पा6हजे. 'दे व माझा आहे '
असे Xहण7याऐवजी 'मी दे वाचा आहे' असे Xहणावे, Xहणजे 'sा उ>प,न होते. समw
ु ाचा तरं ग
असतो, तरं गाचा समुw असतो असे न:हे समाधानात Oनिfचतपणा असेल तर >यात समाधान
आहे ; Xहणून साधन 'sेने करJत जावे. जशी 'sा तशी फळे . आपण भगवंता1या 4मरणात
OनधाD4त असावे. 2पंचात कधीच धीर सोडू नये. Zया2माणे मुंkयांची राणी जागेव\न हलवलJ
कA Oत1यामागे असणाया हजारो मkंु या Oत1याबरोबर नाहJशा होतात, >याच2माणे एक दे हबs
ु ी
काढून टाकलJ, कA आपTया मनात उठणारे हजारो संकTप नाहJसे होतात. या दे हबs
ु ी1या पलJकडे
गेTयावर जे Eान होते >यालाच आ>मEान Xहणतात. असे आ>मEान झाTयावर जे पण
ू D समाधान
5मळते तेच खरे भगवंताचे दशDन होय.

१८९. भि'तमाग) हा

म
े ाचा माग) आहे .

पंचाकडचे
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भगवंताचे अनुसंधान कसे ठे वावे ?
Zया गोRटJचे अ>यंत 2ेम आहे Oतचे अनस
ं ान मनRु याला आपोआपच राहते. ते इतके 6टकते
ु ध
कA ते अनुसध
ं ान मला आहे हJ जाणीवहJ राहात नाहJ. 'अनुसंधान ठे वतो' असे Xहणताना 'मी'
>या1याहून वेगळा असतो; आ<ण 2ेमाचे जे अनुसध
ं ान असते Oतथे मी एकजीवच होतो. आपण
QकतीहJ गडबडत असलो तरJ वाटे ने जात असताना आपTया नावाने कुणी हाक मारलJ कA
आपण वळून पाहतो. हे आपले अनस
ु ंधान आहे ; कारण या दे हावर आपले इतके 2ेम आहे कA मी
>या1याहून वेगळा नाहJच ! असे दे हाचे अनुसंधान कसे ठे वावे हे सांगावे लागत नाहJ. 'दे हाचा
वसर पाडा' Xहणून सांगावे लागते, 'दे हाचे 4मरण ठे वा' Xहणून नाहJ सांगावे लागत !
आXहाला भगवंताचे अनस
ु ंधान ठे वायचे आहे . हा एक 2कारचा अzयास आहे . भगवंताचे 2ेम
वाढले तर अनुसंधान 6टकेल. पoरMा पास हो7याकoरता जसा अzयास करावा लागतो तसा
भगवंताचे 2ेम वाढव7याकoरता अzयास करणे ज\र आहे. यासाठa, जे जे काहJ मी करJन ते ते
मी भगवंता1या साqM>वाने करतो आहे हJ जाणीव ठे वन
ू करायला पा6हजे. आज आXहांला नाना
तहे चे उBयोग करावे लागतात. 2पंच Xहटला Xहणजे Qकती गोRटJ करा:या लागतात ! >या
सगjया करJत असताना भगवंताचे 4मरण ठे वन
ू करणे, हे आपले खरे कतD:य आहे .
सकDशीमये आपण पाहतो ना ! वाघ, 5संह, घोडे, ह>ती जे काय 2ाणी असतील ते खेळ खेळतात.
घोडा कसा सुंदर नाचतो असे आपण Xहणतो ! पण >या घो¡याचे लM 2ेMकांकडे नसते. >या
घो¡याचे, >या वाघाचे, >या 5संहाचे लM आतमये चाबक
ू उगारणारा जो मनRु य असतो >या1याकडे
असते ना ? 2ेMक काय Xहणतील ते तो 2ाणी पाहात नाहJ. आ<ण आपण काय करतो ? भगवंत
काय Xहणेल हे पाहातच नाहJ, जग काय Xहणेल ते पाहतो ! हे जर आXहJ सोडले ना, तर
भगवंताला काय हवे आहे ते आXहाला बरोबर कळे ल. भगवंताचे 4मरण ठे वन
ू कमD केTयाने
>याला काय हवे तेच आम1या हातून घडेल. >याचे संधान न सोडता कमD करणे हे अनुसंधानाचे
लMण आहे . हे कशाने होईल ? अ>यंत 2ेमाने होईलच.
एक बाई नक
ु तीच बाळं त होऊन सासरJ आTयावर Oतने मूल पाळ7यात Oनजवले, आ<ण माग1या
परसामये ती भांडी घाशीत होती. ते मूल थोडेसे कुठे रडले, घरात पRु कळ माणसे होती, कुणाला
ऐकू नाहJ गेल.े ती पोरगी माl धावत पाळ7यापाशी आलJ, आ<ण 'मल
ू उठलेले 6दसते आहे ' असे
XहणालJ. काम करताना Oतचे कान जसे पाळ7याकडे होते, तसे 2पंच करताना आपले लM माl
भगवंताकडे असले पा6हजे. याचे नाव अनुसध
ं ान !

१९०. अखंड मुखी रामनाम, आत असावे अनुसध
ं ान, दे हाने करावे
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नाम घेnयाचा न{चय करावा.
जे gfय असते ते आज ना उBया नाश पावते. gfय हे 4वतंl नसते. भगवंता1या अधीन असते.
Xहणून, जगात जी जी गोRट घडते ती ती भगवंता1या इ1छे नेच घडते हे आपण ओळखावे.
आपला दे ह gfयच आहे , आ<ण >याला चालवणारा भगवंत दे हात आहे; >या1या अनुसध
ं ानात
राह7याचा आपण 2य>न केला पा6हजे. हे अनुसंधान राहणे भगवंता1या नामाने साधते, Xहणून
तुXहJ सवा^नी नाम घे7याचा Oनfचय करावा. आपले Vच>त नामामये गत
ंु ले Xहणजे दे हाला
2ारधा1या 4वाधीन करता येते. हJ युिiत Zयाला साधलJ >याला सख
ु दःु खाची बाधा उरलJ नाहJ.
संतांना दे खील >यांचे 2ारध भोगावे लागते, पण >यांना दे हबs
ु ी नसTयाने भोगाचे सख
ु दःु ख होत
नाहJ. :यवहारा1या मागाDने जात असता भगवंताचे नाम कधी वस\ नये. आपTया 2य>नाला
जे फळ येईल ती भगवंताची इ1छा समजन
ू , जे पदरात पडेल >यात समाधान मानावे. आपण
2पंची लोक आहोत, Xहणून 2पंचाला उVचत असणारा 2य>न केTयावाचून कधी राहू नये. पण
2पंच हे च आपले सवD4व आहे हे न समजता, >यामये भगवंताला वस\ नये. परमाथाDला
सदाचरणाची फार ज\रJ आहे. उगीच भल>या1या सांग7याला भुलू नये, आ<ण अनीOत-अधमाD1या
मागाDला जाऊ नये. संत जे सांगतात >या1यावर वfवास ठे वन
ू , मख
ु ात नाम ठे वावे आ<ण
सदाचरणाने वागून 2पंच करावा. असे जो वागेल >याचे कTयाण राम खाlीने करJल हे मी सवा^ना
वचन दे तो. बहुतेकांना 2पंचासाठa दे व पा6हजे असतो. खरोखर, हे सवD 6हंग-िजयाचेच Vगहाईक
आहे त; दे वासाठa दे व पा6हजे असे Xहणणारा खरा क4तुरJचा चाहताच कोणी भेटत नाहJ.
जो बरा होणार नाहJ अशा रोkयाला बरा करतो तो डॉiटर खरा. अगदJ वषयातTया माणसांनासुsा
जो बाहे र काढतो तो संत खरा. >या1याजवळ जाऊन नस
ु ते 'मी शरण आलो आहे' असे Xहटले
तरJ परु े होते. हTलJ1या आ<ण पव
ू 1या 2पंचात तसा फरक नाहJ; पण पूव लोक दे वाला वसरत
नसत, अ5लकडे ते जा4त संकुVचत झाले आहे त. पव
े ावामये 4वाभावकपणे एकमेकां1या
ू  खेडग
उपयोगी पडावे अशी बs
ु ी असायची, पण आता काळ पालटला आहे . तुXहा इतiया लोकांना
नाम4मरण करताना पाहून मला एक समाधान वाटते कA, मला जी गोRट आवडते ती इतiया
लोकांना आवडू लागलJ आहे . मी सांVगतलेले तेवढे करJन असा Oनfचय करा. कशाचीहJ काळजी
क\ नका. मी तुमचा भार घेतलेला आहे हJ जाणीव ठे वन
ू आनंदाने 2पंच करा.

१९१. भगवंताbया नामाचा नाद लागला तर दःु खाची जाणीव कमी होईल.
दःु खाची जाणीव नस]यावर, दःु ख असले qहणून wबघडले कुठे ?
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सTगु0स जावे शरण । संशयUवरOहत व@ृ तीने sयावे नाम ||
राम ठे वील जी ि4थOत । >यात समाधान राखे Zयाची विृ >त । >या नाव खरJ वरिiत ॥
रामाआड ज ज कांहJ । तेथन
ू दरू ठे वी विृ >त । या नांव ववेकाची 2ािrत ॥
विृ >त न होऊं Bयावी वषयीं फार । Vच>तीं Vचंतावा रघव
ु ीर ॥
जे:हां विृ >त होते वषयाकार । तेथ न राहे सारासार वचार ॥
विृ >त राहJ अ5भमानाला ध\न । तेथ न कधीं अनुसध
ं ान ॥
ज ज पाहावे त त रामच होईजे । ऐसी ठे वावी विृ >त । रघन
ु ंदन आणावा Vच>तीं ॥
काळोख अ>यंत मातला । घालवावयास उपाय दज
ु ला ।
ु ा न सच
होतां सय
ू ाDचे आगमन । काळोख जाईल 4वतः आपण ॥
तैस 'राम कताD' हा भाव ठे वता Vच>तीं । उपाधीर6हत बनते विृ >त ॥
विृ >त असावी शs
ु , संतसZजनांना 2माण । >याने संतRु ट होईल नारायण ॥
जग 4वाथDमल
ू क खर । हे आपले व>ृ तीव\न ओळखण बरे ॥
विृ >त अलग करावी सवा^हून । आलेलJ ऊ5मD करावी सहन । सवD कताD जाणन
ं न ॥
ू रघन
ु द
Oनःसंशय करावी विृ >त आपण । सBग\
ु स जाव शरण ।
संशयवर6हत विृ >तने `याव नाम । ज सख
ु ाचे आहे धाम ॥
शs
ु Zयाचे अंतःकरण । शs
ु Zयाचे आचरण ।
परमा>Xयाबल शs
ु Zयाची विृ >त । >या1याहून दरू न राहे रघुपOत ॥
सवD कांहJ कराव आपण । पण व>ृ तीन >यांत न गत
ुं ावे आपण ॥
नामांत ठे वाव 2ेम । तेथ 2कटे ल पुxषो>तम ॥
दे हाच चलन Zयाचे स>तेन । >या रघप
ु तीच 4मरण असावे आनंदाने ॥
वासना नामापायीं जडलJ । ध,य ध,य सZजनीं माOनलJ ॥
पाणी माती एक झाले । वेगळ नाहJ करतां आले ।
Oनवळी घालावी पा7यांत । पाणी 4व1छ होते जाण ॥
तैसा वषयांत राहून जगती । नामाची ठे वावी संगती ॥
वषयाच वष शोषून घेई । ऐसी आहे नामाची 2चीOत ॥
शiय Oततक राहाव नामांत । याहून दस
ु रे न आणावे मनांत ॥
परा पfयंती वैखरJ वाणी । या1याहJ पलJकडे नाम ठे वा 4मरणीं ॥
नामापरती उठे ल विृ >त । तेथ सावध असाव तुXहJ ॥
जो नामांत रा6हला दं ग । >याने लुटला रामरं ग ॥
रामनाम बोलाव वाचा । काळ न येऊं Bयावा काळजीचा ॥
नामावण राम । जैस पाकjयावण फूल जाण ॥
नाम Zयान घेतले सवDकाळ । िजंकला >यान एक अंतराळ ॥
भगवंत ठे वील >यांत 6हत मानाव । अखंड नाम4मरण `याव ॥
नामांत 4वतःचा वसर । ह च दे ईल रघुवीर ॥
भगवंताची 2ािrत, संतांची संगती, नामाचे 2ेम, । हे भगव>कृपेवांचन
ू नाहJ साधत जाण ॥
सतत करावे नाम4मरण । सवD इ1छा राम करJल पण
ू D ॥

१९२. 8ाता राम जाणन
ू -च@ती । नभ)य करावी आपलG विृ @त ॥
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स@पु4ष व @यांचा अनुह.
स>पx
ु षाचा अनु3ह झाला Xहणजे >या :यiती1या 2ापंVचक आ<ण पारमाVथDक बाबतीत >या
स>पx
ु षाचीच स>ता असते. सरकार1या हातात सवD स>ता असते, आ<ण राZययंl सुरळीत
चाल7याकoरता एकेका खा>याकडे एकेक कामVगरJ सोपवलेलJ असते. कायBयाला ध\न जोपय^त
ते खाते आपले काम करJत असते, तोपय^त सरकार >यात ढवळाढवळ करJत नाहJ. फiत iवVचत ्
2संगी आ<ण वशेष कारणामळ
ु े च, ह4तMेप क\न सरकार आपTया स>तेचा उपयोग करते, आ<ण
इ1छे 2माणे गोRटJ घडवन
ू आणते. तोच Oनयम इथेहJ लागू आहे . 2ापंVचक बाबतीत '2ारध' हे
एक खाते आहे , >याचा संबध
ं दे हापरु ताच असतो. 2>येका1या 2ारधानस
ु ार >याला बयावाईट
गोRटJ भोगा:या लागतात. स>पx
ु ष होता होईल >यांत ढवळाढवळ करJत नाहJ. फiत :यiती1या
कTयाणाकoरताच जर ज\र असेल, तर स>पx
ु ष >यात ढवळाढवळ करJल. पण परमाथाD1या
बाबतीत >याची सवD स>ता असते. आपण माl >याने सांVगतलेTया साधनात राहून, >याला >याची
कामVगरJ कर7यात अडथळा न येईल असे वागणे ज\र असते. हा अडथळा अनेक 2कारचा
असतो. एक Xहणजे, >याने सांVगतलेTया साधनाबल शंका घेण;े दस
ु रे , दस
ु याला अमुक एक
6दवसात साधले, मला अजून का साधत नाहJ, असा वचार मनात येण;े आ<ण Oतसरे , सांVगतलेTया
साधनापेMा काहJ अVधक Qकंवा कमी कर7याचा 2य>न करणे. थोडiयात Xहणजे, एकदा संता1या
पायावर डोके ठे वTयावर, आपला 2पंच आ<ण परमाथD हJ दो,हJ >या1याकडे सोपवन
ू , 2पंचात
घडणाया गोRटJ >या1याच इ1छे ने घडताहे त अशी भावना ठे वन
ू , आपले कतD:य करJत, >याने
सांVगतलेTया साधनात एकOनRठे ने राहणे, हाच खरा मागD आहे.
संता1या दे हाकडे पाह7याचे कारण नाहJ; >याचा दे ह आमचे काम करJतच नाहJ. तो परमा>म4व\प
आहे हJ जी आपलJ भावना, ती आपले काम करते. संत अ>यंत दयाळू असतात. स>पx
ु षाला
भगवंत भेटलेला असतो. Xहणून, स>पx
ु ष हा दे हाने या जगात राहतो असे 6दसले, तरJ अंतयाDमी
तो भगवंतापाशीच असतो. Xहणून आपण स>पुxषाकडे जात असताना या जगातTया व4तूवषयी
वासना ध\न गेलो, तर ते योkय न:हे . स>पx
ु षाला >या1या लMणांव\न ओळखता येणार नाहJ.
प4
ु तकामये 6दलेलJ जी लMणे असतात, >यां1या पलJकडे संत असतो. >याला ओळखायला
आपTया अंगी थोडे तरJ भगवंताचे 2ेम आवfयक आहे . भगवंताचे 2ेम हे एक मोठे वेड आहे .
जे Zयाला लागेल तो भाkयाचा खरा !

१९३. भगवंताbया दा यात जे

ेम आहे ते जगाbया मालकkत नाहG.
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सTगु0 सांगेल @या माणे वागावे.
शs
ु भावना Xहणजे मोबदला न घे7याची Qकंवा फलाशा सोड7याची इ1छा. भिiत हJ अशी
OनरपेM असावी. दे वालये बांधलJ, दे वांचे पज
ू न-अचDन केले, Xहणजे भिiत OनरपेM केलJ असे
न:हे . दे वाचे करJत असताना, जप करJत असताना, >यापासून काहJ हवे आहे असे न वाटले
पा6हजे. तुXहJ सवD लोक भजन पज
ू न करता, परं तु हे सवD कसे होऊन बसले आहे ? जसे भांडे
कुठे ठे वावे, पळीताXहन कुठे ठे वावे, वगैरे जे शा4lात 5ल6हलेले असते ते सवD, माणूस तडाने
Xहणत असतो आ<ण करJत असतो. कारण >यामुळे >याला कृती करणे सोपे जाते. तसे आपण
दे वाचे करतो. परं तु ते केवळ केले पा6हजे Xहणून, ती आपTया घरातलJ एक 2था आहे Xहणून;
आपTयाला दे व आवडतो Xहणून न:हे . एक मल
ु गा होता, >याला >या1या वडलांची पlे येत
असत. तो पl वाची आ<ण दे :हायात ठे वन
ू दे ई. दस
ु रे पl आले कA ते वाची, आ<ण मागले पl
काढून टाकA. एकदा वडलांनी पंचवीस xपये माVगतले. मुलाने ते पl वाचले आ<ण नेहमी2माणे
पज
ू ेत नेऊन ठे वले. नंतर काहJ 6दवसांनी वडलांकडून एक गह
ृ 4थ आला आ<ण Xहणाला, "तुला
तुझा वडलांचे पl 5मळाले का ?" >यावर तो Xहणाला "हो." >यावर >या गहृ 4थाने वचारले, "अरे ,
मग पैसे का पाठवले नाहJस वडलांना ?" >यावर तो Xहणाला, "तेवढे च रा6हले बघा !" तसे
आपले होते. आपण कृती करतो, पZ
ू यभाव वगैरे ठे वतो, परं तु सBगु\ने सांVगतलेले तेवढे करJत
नाहJ. >यामळ
ु े च आपलJ स>कमp हJ आपला अहंकार कमी :हायला कारणीभूत न होता, उलट
अहं पणा वाढवायलाच मदत करतात. Xहणन
ू सBगु\ने सांVगतलेले साधनच आपण 2ामा<णकपणे,
संशयर6हत होऊन करावे. >याकoरता :यवहार सोड7याची ज\र नाहJ.
आपण :यवहाराला सोडू नये, पण :यवहारात गंत
ु ू नये. यs
ु ात सार या1या हाती सवD काहJ असते.
तो लगाम हाती घेऊन जागत
ृ पणे उभा असतो, आ<ण योkय वाटे ल तेथे रथ नेऊन उभा करतो.
युsक>याDचे काम फiत बाण अचूक 6दशेला Qकंवा :यiतीवर सोडणे. >या2माणे, आपले सवD
जीवन एकदा सBगु\1या तायात 6दTयावर, तो सांगेल >या2माणे वागणे हे च आपले कतD:य
ठरते.
Zयाने जगाची आस टाकलJ >याचे तेज पडणारच हे लMात ठे वावे. एखादा xपया आपण उचलला
तर >या1या दो,हJ बाजू जशा एकदमच येतात, >या2माणे आपण 2पंचात पडलो कA आपTयाला
परमाथD हा पा6हजेच. परमाथाDत भगवंताची गरज असते. हJ भगवंताची गरज, सBग\
ु >याचे
'नाम' दे ऊन भागवतात. आपण हे नाम Oनरं तर आ<ण 'sेने घेणे आवfयक आहे . अशा रJतीने
नामात अखंड रा6हले तर परमाथD साधतो, भगवंताची गरज भासते, 2पंचात समाधान 5मळते,
आ<ण ज,माला आTयाचे साथDक होते.

१९४. गु0वर Uव{वास ठे वून -चकाटGने व आवडीने नाम sयावे.
194

१३ जुलै

दे व आण नाम LभQन नाहGत.
आपTया अनुभवाला येईल तेच खरे जरJ असले, तरJ आपण >या 2माणे वागतो का ? पRु कळ
गोRटJ वाईट आहेत असे आपTया अनुभवाला येते, परं तु >या कर7याचे आपण टाळतो का ? हाच
तर आपला दोष आहे . थोर पx
ु षांचे माl तसे नसते. >यांना जे अनुभवाला आले ते >यांनी
आचरणात आणन
ू दाखवले, आ<ण Xहणूनच ते संत पदवीला गेले. खरोखर संतांचे आपTयावर
केवढे उपकार आहे त ! जगातले सख
ु हे खरे सख
ु न:हे , दःु खानेच सख
ु ाचा घेतलेला केवळ वेष
आहे तो, असे जे:हां >यां1या अनुभवास आले, ते:हा >यांनी >या सुखाकडे पाठ QफरवलJ आ<ण
खया सुखा1या शोधाला ते लागले. परमेfवर 2ाrतीतच खरे सुख आहे , असे >यांना आढळून
आले. >या 2ाrतीचा अगदJ सोपा मागD Xहणजे ईfवराचे नाम. हे च, वेदकाळापासून तो आतापय^त
सवD साधस
ु ंतांनी अनुभव घेऊन सांVगतले आहे . सBग\
ु कडून 5मळालेले ईfवराचे नाम 2ेमाने,
भिiतने आ<ण एका3तेने घेतले, तर परमेfवर आपTयाजवळ येऊन उभा राहतो, असा सवD संतांनी
आपला अनुभव कंठरवाने सांVगतला आहे . आपण तसे नाम घेतो का ? नामाकoरता नाम आपण
घेतो का ? का मनात काहJ इ1छा, वासना ठे वन
ू घेतो ? कोणतीहJ व>ृ ती मनात उठू न दे ता जर
नाम4मरण केले तर दे व काहJ लांब नाहJ. दे व आ<ण नाम हJ दो,हJ 5भ,न नाहJतच; नाम
Xहणजे दे व आ<ण दे व Xहणजेच नाम. एकदा मख
ु ात आले Xहणजे दे व हातात आलाच. मुले
पतंग उडवतात, एखादा पतंग आकाशात इतका उं च जातो कA तो 6दसेनासा होतो. तरJ तो पतंग
उडवणारा Xहणतो, 'माcया हातात आहे पतंग.' कारण पतंगाचा दोरा >या1या हातात असतो.
जोपय^त अखंड नाम4मरणाची दोरJ आपTया हातात आहे, तोपय^त परमेfवर आपTया हातात
आहे . ती दोरJ सुटलJ कA परमेfवर सुटला.
आपTया नाम4मरणाला एक गोRटJची अ>यंत ज\रJ आहे . आपTया जीवनात परमेfवरावाचून
नडते असे जोपय^त आपTयाला वाटत नाहJ, तो पय^त आपले नाम4मरण खरे न:हे . परमेfवरच
आपTया जीवनाचा आधार, >या5शवाय आपण जगूच शकत नाहJ, अशी व>ृ ती बाणTयावर होणारे
नाम4मरण तेच खरे नाम4मरण. आपलJ ि4थती तर या1या अगदJ उलट ! परमेfवरावाचून
आपले कुठे च अडत नाहJ अशा व>ृ तीने आपण नाम4मरण करतो. मग परमेfवर तरJ कसा येईल
? परमेfवराचे नाम हे च आपTया जीवनाचे सवD4व समजून नाम घेतले, तर जीवनाचे साथDक
झाTयावाचून राहणार नाहJ. नामाने भगवंताची 2ाrती होणारच हJ खाlी असावी. अशा नामालाच
'OनRठे चे नाम' असे Xहणतात.

१९५. भ'त, भगवंत व नाम हG तQहG एक0पच आहे त. जेथे नाम आहे तेथे भ'त आहे, व
तेथेच भगवंत आहे .
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गु0 सांगेल तेच साधन.
परमाथD Xहणजे काय, हे मी तुXहाला अगदJ थोडiयात सांगतो. परमाथाDचे जर काहJ ममD असेल
तर, आसिiत सोडून 2पंच करणे हे होय. Zयाने आपTयाला 2पंच 6दला >याचाच तो आहे असे
समजून वागले, Xहणजे आपTयाला >याबाबत सख
ु दःु ख बाधत नाहJ. हे साध7यासाठa गुxमुखाने
6दलेले परमा>Xयाचे नाम आपण घेत असावे. गुx कुणाला करावे ? िजथे आपले समाधान होते
तेच गx
ु पद Xहणावे. गx
ु पद कुठे हJ एकच असते. ग\
ु ला कोठे आडनाव असते का ? गदवलेकर
गदवTयास राहात असतील, दस
ु रा कोणी आणखी कोण>या गावी राहात असेल. Xहणून लौQकक
आडनाव जरJ Oनराळे झाले तरJ गx
ु पद हे सवDकाळी अबाVधत असेच असते. तुमचे िजथे समाधान
झाले >याला ग\
ु समजा, आ<ण तो जे साधन सांगेल >यातच >याला पहा; >या1या दे हाकडे पाहू
नका. तो लळ
ु ापांगळा आहे कA काय, हे पाहू नका. तो दे हाने कसाहJ असला, तरJ >याने
सांVगतलेTया साधनात राहा. >याची लाज, िजथून गुxपद OनमाDण झाले, >याला असते. गुxआEा
हाच परमाथD; तो सांगेल तेच साधन. तुXहJ आपTया मनाने काहJ ठरवन
ू क\ लागलात, तर >यात
तुXहाला यश येणार नाहJ. अ5भमान ध\न काहJ क\ लागलात, तर ते साधणार नाहJ. Xहणून
अ5भमान सोडून ग\
ु कडे जा. ग\
ु सांगेल तेच साधन हे पiके लMात ठे वा.
खरा परमाथD हा लोकांना उपदे श कर7यासाठa नाहJ, तो 4वतःकरता आहे . आपला परमाथD जगाला
िजतका कमी 6दसेल, Oततका आपTयाला फायदे शीर आहे . जगातTया मोठे पणात मळ
ु ीच साथDकता
नाहJ. खरा मोठे पणा नसताना उगीच मोठे पणा वाटणे, हा तर मोठा घात आहे . एकाने कोळfयाचे
दक
ु ान घातले आ<ण दस
ु याने पे¨याचे दक
ु ान घातले; दक
ु ान कशाचेहJ असले तरJ शेवटJ फायदा
Qकती होतो याला मह>>व आहे . तसे, 2पंचात कमी जा4त काय आहे याला परमाथाDत मह>>व
नसून, मनुRयाची व>ृ ती भगवंताकडे Qकती लागलJ याला मह>>व आहे . परमाथाDला कोणतीहJ
पoरि4थती चालते. आपलJ व>ृ ती माl ि4थर असलJ पा6हजे. एकAकडून मनाचे संयमन आ<ण
दस
ु रJकडून भiतीचा जोर असला, Xहणजे परमाथD लवकर साधतो. खरोखर परमाथD इतका सोपा
आहे , कA तो सहज रJतीने करता येतो. पण गंमत अशी, कA तो सोपा आहे Xहणून कुणीच करJत
नाहJ. 2पंच हा परमाथाD1या आडकाठaसाठa नाहJ, तो परमाथाDसाठaच आहे , हे पiके लMात ठे वावे.
साधकाने दे हाचे कतD:य 2ारधावर टाकून, मनाने माl ईfवरोपासना करावी.

१९६. दयी ठे वा राम । मुखी सदा @याचे नाम ।
हातात असावे

पंचाचे काम । हे च खरे परमाथा)चे मम) ॥
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तळमळ लाग]यावर गु4भेट नि{चत !
काय करावे हे मनRु याला कळते, पण >याचे मन >याला आवरत नाहJ. वषयाचा उपभोग घेताना
आपले मन >यामये रं गन
ू जाते, आ<ण >याचे सुखदःु ख Oन4तरताना माl आपलJ 5मRटासारखी
Vच>तव>ृ ती होते. आपTयाला झालेला म नाहJसा करायला तीन गोRटJ आवfयक आहे त : एक
सBवचार, दस
ु रJ नाम4मरण, आ<ण OतसरJ स>संगती. संत ओळखणे फार कठaण आहे . आपण
>या1यासारखे :हावे ते:हांच तो कळायचा. >यापेMा सBवचार बाळगणे सोपे. भगवंताचा वचार
तोच सु वचार होय. भगवंता1या कथा ऐका:यात, >या1या लJला वणDन करा:यात, >या1या वणDनाचे
3ंथ वाचावेत, पण याहJपेMा, आपTयाजवळ राहणारे असे >याचे नाम `यावे. तुXहJ नेहमी नाम
घेत गेलात, तर तुXहाला संत धुंडीत जा7याची ज\र न पडता, संतच - अगदJ 6हमालयातले संत,
तुXहाला धंड
ु ीत येऊन तुमचे काम करतील. अहो, खडीसाखर ठे वलJ कA मंग
ु jयांना आमंlण
करायला नको ! तुXहJ Xहणाल, 'आXहाला ते करता येत नाहJ.' पण आपण आपTया मुलाला
शाळे त घालतो, आ<ण तो न 5शकला Qकंवा >याला अzयास येत नसला, तर प,
ु हा >याच वगाDत
>याला बळजबरJने ठे वतोच कA नाहJ ? >याला एखादJ वBया आलJ नाहJ, तर दस
ु रJ कोणती येईल
ती 5शकवतोच कA नाहJ ? आ<ण >याने आपTया पोटापा7याची :यव4था करायला तयार :हावे
Xहणून आपTयाला तळमळ लागतेच कA नाहJ ? तशी परमेfवर 5मळावा Xहणून आपTयाला
तळमळ लागलJ आहे का ? तशी तळमळ लागलJ Xहणजे तुमचा गु\ 2>यM ज5मनीतन
ू वर
येईल. तो सारखा तुम1याकoरता वाट पाहात असतो.
आई मल
ु ाची फार तर एक ज,मापय^त, Xहणजे दे ह आहे तोपय^तच काळजी करJल; पण गु\ हा
ज,मोज,मी तुमची काळजी `यायला तयार आहे . >याला दे ह नसला, तरJ तो नाहJ असे समजू
नका. तुXहJ दिु fच>त झाला Xहणजे तो दिु fच>त होतो. Xहणून तुXहJ के:हांहJ दिु fच>त होऊ
नका. दे हाचे भोग येतील-जातील, पण तुXहJ सदा आनंदात राहा. तुXहाला आता काहJ करणे उरले
आहे असे मानू नका. गुxभेट झालJ Xहणजे तुXहJ तुXहJपणाने उरतच नाहJ. माl, गु\ला अन,य
शरण जा. एक 5शRय मला भेटला, ते:हा तो आनंदाने नाचू लागला. मी >याला वचारले, "तल
ु ा
एवढा कसला आनंद झाला आहे ?" >यावर तो Xहणाला, "मला आता आनंदा5शवाय दस
ु रे काहJ
उरलेच नाहJ, कारण मला आज गु\ भेटले !" जो असा झाला, >यालाच खरJ गु\ची भेट झालJ.
तरJ, तुXहJ गु\ला अन,य शरण जा, Xहणजे तुXहJ आणखी काहJ कर7याची ज\रJ नाहJ.

१९७. भगवंताची तळमळ हा साधकपणाचा
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गु4आापालनाLशवाय दस
ु रे कत)$यच उरले नाहG.
परमा>Xयाकडे जा7याचे अनेक मागD आहे त. आपTया ग\
ु ं नी जो राजमागD दाखवला >यानेच जावे.
मयेच दस
ु रा मागD घेतला, तर पTला कधीच गाठायचा नाहJ. एका वैBयाचे औषध सोडून दस
ु याचे
घेतले, तर प6हTया वैBयाची जबाबदारJ संपलJ. तरJहJ मी माcया माणसाला सोडीत नाहJ हJ
गोRट Oनराळी. Zया 6दवशी मी तुXहाला अनु3ह दे ऊन आपला Xहटले, >या 6दवशीच सवD 2ापंVचक
आ<ण पारमाVथDक जबाबदारJ ग\
ु वर सोपवून तुXहJ मोकळे झाला, गx
ु आEे5शवाय तुXहाला दस
ु रे
कतD:यच उरले नाहJ. पण तुXहाला असे वाटते कुठे ?
वष हे आमटJत घातले काय Qकं वा भाजीत घातले काय, दो,हJ >याZयच; >या2माणे अ5भमान
:यवहारात असला काय Qकंवा पारमाVथDक साधनात असला काय, दो,हJ >याZयच. मी कोण हे
आधी जाणले पा6हजे; परमा>मा कोण ते मग आपोआपच कळते. दोघांचह
े J 4व\प एकच आहे ,
Xहणजे दोघेहJ एकच आहे त. परमा>मा Oनगण
ुD आहे , आ<ण तो जाण7यासाठa आपणहJ Oनगण
ुD
असायला पा6हजे. Xहणून आपण दे हबs
ु ी सोडलJ पा6हजे. कोणतीहJ गोRट आपण 'जाणतो' Xहणजे
आपTयाला >या व4तूशी तदाकार :हावे लागते; >याखेरJज जाणणेच होत नाहJ. Xहणून
परमा>Xयाला जाण7यासाठa आपणहJ नको का परमा>म4व\प :हायला ? यालाच 'साधू होऊन
साधस
ू ओळखणे' Qकंवा '5शवो भ>ू वा 5शवं यजेत ्' असे Xहणतात. आता, कोण>याहJ व4तच
ू ा आकार
आपTयाला 2ाrत हो7यासाठa आपTयाजवळ त>सgश असे सं4कार पा6हजेत. ते सं4कार >या
व4तू1या आघाताने 2>याघात\पाने उBभूत होतात; नंतर >या व4तूचे Eान होते. Xहणन
ू
परमा>म\पाला वरोधी असे सं4कार घालवन
ू , आपण आपले अंतःकरण पोषक सं4कारांनी युiत
केले पा6हजे. जर आपण साधन क\न OनRपाप होऊ शकलो, तर आपTयाला जगात पाप 6दसणेच
शiय नाहJ.
दे वा1या गुणाने आ<ण \पाने >याचे गुण आ<ण \प 5मळे ल, पण >या1या नामाने तो जसा असेल
तसा सवD1या सवD 5मळतो. Xहणून नाम हे साधन 'ेRठ आहे . आपण भगवंता1या नामात रा6हले
पा6हजे; >यातच जीवनातले सवD सुख सामावले आहे . याहून दस
ु रे काय 5मळवायचे ? मी सुखाचा
शोध केला, आ<ण ते मला सापडले. Xहणून मी तुXहाला >याचा Oनिfचत मागD सांगेन. तो मागD
Xहणजे, भगवंताचे अनुसध
ं ान होय. मी अ>यंत समाधानी आहे , तसे तुXहJ समाधानी रहा. जे मी
सुxवातीला संVगतले तेच मी शेवटJ सांगतो : तुXहJ कसेहJ असा, पण भगवंता1या नामाला सोडू
नका. अंतकाळी अगदJ शेवटJ सुटणारJ व4तू Xहणजे भगवंताचे नाम पा6हजे. नामात शेवटचा
fवास गेला पा6हजे. याहून दस
ु रे काय 5मळवायचे ?

१९८. आप]याकडून होईल तेवढे नाम sयावे. न होईल @याचा राम कैवारG आहे .
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गु0ने सां-गतलेले साधन अनQयतेने सांभाळावे.
एकदा एक बाई बाळं तीण झालJ, आ<ण ताबडतोब Oत1या मल
ु ाला दस
ु रJकडे नेले. पढ
ु े काहJ वषा^नी
>या दोघांची भेट झालJ, ते:हा मुलाला हJ माझी आई, आ<ण >या बाईला हा माझा मल
ु गा, हे
ओळखता आले नाहJ. तशासारखे आपले झाले आहे . आपण इथे कशाकoरता आलो हे च वसरलो
आहोत. खरे Xहणजे, आपण काहJ एका Oनिfचत कायाDकoरता ज,मलो आहोत; ते Xहणजे मनRु य
दे हात परमा>Xयाची ओळख क\न घेणे हे होय. परं तु आपण वषयात पडTयामळ
ु े परमाथाDची
ओळख वसरतो, वषयातच आनंद मानू लागलो आ<ण >यातच सख
ु 5मळावे अशी आशा करJत
रा6हलो. पण वषयच जरे खोटे , तर >यापासून सुख तरJ कसे 5मळणार ? आ<ण जे सुख 5मळते,
तेहJ अंती खोटे च ठरते ! Xहणून वषयापासून आपण वरiत :हावे ते:हाच भिiत करता येत.े
िजथे वषयवरिiत झालJ Oतथेच भिiतला सx
ु वात होते.
गुx तरJ काय करतो. तर वषय हे खोटे आहे त, >यात आपTयाला सुख 5मळणार नाहJ हे च
दाखवतो. Xहणून, तो जे सांगेल तसे वागणे यातच आपले 6हत असते. गु\ने सांVगतTया 5शवाय
जे जे साधन कराल, ते ते फiत कRटालाच कारण होईल. साधनाची QकतीहJ आटाआटJ केलJ
आ<ण शरJराला कRट 6दले, तरJ ते :यथD जातील. कारण, गु\ :यOतoरiत जी खटपट, ती फारशी
उपयोगी नसते. ग\
ु ने सांVगतलेले साधन हलके मानून आपTया मनाने केलेले साधन आपTयाला
बरे वाटते, Xहणजे गु\ला गौणपणा 6दTयासारखे झाले ! वा4तवक पाहता गु\ हा सवDE आहे
आ<ण तोच 2>यM परमा>मा आहे , हJ भावना gढ झालJ पा6हजे. ती तशी झालJ Xहणजे >या1या
वचनावर वfवास बसतो, आ<ण गु\ सांगेल तेच साधन खरे वाटू लागते. गु\ तरJ नाम हे च
स>य असे सांगतो, आ<ण नाम4मरणाला आणखी दस
ु या काहJ साधनांची गरज लागत नसते हे
पटवन
ू दे तो. नाम हे च साधन आ<ण तेच साय होय, हे अMरशः खरे आहे . गु\ने सांVगतलेले
साधन पOतªतेसारखे OनRठे ने पाळले पा6हजे. ती जशी आपTया पती5शवाय जगात दस
ु रा पx
ु षच
नाहJ असे मानते, >या2माणे आपण आपले साधन सांभाळले पा6हजे. जो असा अन,यतेने वागतो,
>यानेच गx
ु आEा 2माण मानलJ असे होते, आ<ण >यामळ
ु े च >याला खरे सख
ु होते. कुठे तरJ आपले
2ेम असावे, कुणाला तरJ आपला वfवास असावा, कुठे तरJ आपलेपणा असावा. आपण >याचे
होऊन राहावे अशी नेहमी इ1छा धरावी. िजतiया अपेMेने आपण 2पंचात सुख 5मळव7यासाठa
धडपड करतो, OततकA सवD अपेMा जर भगवंताकडे लावलJ तर आपTयाला सख
ु खाlीने 5मळे ल
यात शंका नाहJ.

१९९. सTगु4आा माण । हे च साधनांतील साधन जाण ॥
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सा7@वाने राहाणायाला दःु खाची बाधा नाहG.
दे हबs
ु ी आहे तोवर, Xहणजे 'मी दे हJ आहे ' हJ भावना आहे तोपय^त, काळजी राहणारच. काळजी
मनातून असते. जोवर संशय Qफटत नाहJ, परमेfवराचा आधार वाटत नाहJ, तोवर काळजीहJ
मनाला सोडीत नाहJ.
कंु डलJतTया 3हां1या अVधकाराची मयाDदा दे हापय^तच आहे . पैसा Qकती 5मळे ल हे >याव\न सांगता
येईल, भगवंताकडे Qकती कल आहे हे सांगता येईल, पण भगवंताची 2ाrती होईल कA नाहJ हे
सांगता येणार नाहJ. मनRु यज,म येऊनहJ भगवंताची 2ाrती नाहJ झालJ, तर िजवाचे फार नुकसान
आहे . भगवंता1या 2ाrतीची मनापासन
ू तळमळ लागायला पा6हजे. एकदा का अशी तळमळ
लागलJ कA मनुRय वेडा बनतो, आ<ण कोणी संत भेटला कA Oनवांत होतो. संत आपTयावर येणारJ
संकटे नाहJशी करJत नाहJत, तर >या संकटांची 5भती नाहJशी करतात. संकटापेMा संकटाची
5भतीच आपTयाला फार घाबरवन
ू सोडते. 'आपTयाला हे कळले ते लोकांना कळून लोक सख
ु ी
होऊ Bया,' असा संतांचा एकच हे तू असतो. संत वषयावर मालकA गाजवतात. जगाला िजंकणे
एक वेळ सोपे, पण 4वतःला िजंकणे कठaण आहे. संत 4वतःला िजंकून जगात वावरत असतात.
संत साqM>वाने जगात राहतात, आ<ण साqM>वाने राहणायाला दःु खाची बाधा होत नाहJ. संतां1या
संगतीत राहून, >यां1या आEेत राहून, आपण आपTया मनातले सवD संशय नाहJसे करावेत.
वा4तवक, संतां1या आEेचे एकOनRठपणाने जो पालन करतो, >याचे संशय आपोआप दरू होतात.
जोवर संशय आहे तोवर असमाधान आहे . समाधान हे आपले आपTयालाच `यायचे असते.
Xहणून Zयाला समाधानी राहायचे आहे, >याने फार धडपड क\ नये.जशी ि4थती येईल >या
ि4थतीत समाधानात राहावे.
कचेरJचे वचार आपTयाबरोबर घरJ आणू नयेत; ते Oतथेच ठे वावेत. घरातले वातावरण शs
ु आ<ण
Oनःसंशयाचे असावे. भोळे पण एक2कारे चांगले; ती भाkयाची गोRट आहे . जो योगRट असतो
>या1या अंगी भोळे पण असते; जसे कTयाण4वामीं1या अंगी होते. झालेTया गोRटJ वस\न
जा7यातच आनंद आहे; पण ते वसरणे कृPlमपणे न आणता, भगवंता1या 4मरणात रा6हTयाने
आले पा6हजे. Xहातारपणी मन आ<ण शरJर फार नाजक
ू बनते. >या वेळी शरJरसs
ु ा बरे राहायला,
आनंद हे फार मोठे औषध आहे . हसावे, खेळावे, लहान मुलांत 5मसळावे, थvा-वनोद करावा;
काहJहJ करावे पण आनंदात राहावे. Zयाचा आनंद कायम 6टकला, >या1याच ज,माचे साथDक
झाले.

२००. समाधान हG परमे{वराची दे णगी आहे . ती LमळUवnयाचा उपाय qहणजे भगवंताचे
होय.

200

मरण

१९ जुलै

साधनाची चार अंगे.
मी जे:हा भजन करJत असे, >या वेळेस मी आ<ण दे व यां1या5शवाय मला कुणीच 6दसत नसे.
तसे तुXहाला :हावे अशी माझी इ1छा आहे , आ<ण तसे तुXहाला होऊ शकेल Xहणूनच हे मी
तुXहाला सांगतो आहे . 2पंचात वागत असताना 2>येकाने अंतमख
ुD होऊन आपले दोष काय आहेत
ते हुडकून काढावे आ<ण ते घालव7याचा 2य>न करावा. माझे अवगुण मला डगरासारखे 6दसले
पा6हजेत. 2>येकजण 4वतः1या अवगण
D क\न, दस
ु ांकडे दल
ु M
ु या1या अवगण
ु ांकडे Qकंवा दोषाकडे
पाहतो. >याला 4वतः1या डोjयातले मुसळ 6दसत नाहJ, पण दस
ु या1या डोjयातले कुसळसs
ु ा
मुसळापेMा जा4त मोठे 6दसते, हे च चुकते. आपण दस
ु याचे दोष सांगू नयेत, आ<ण परOनंदा क\
नये. रोज Oनज7या1या वेळेस, आपण 6दवसभरात दे व2ाrतीसाठa काय केले आणे दस
ु या1या
Oनंदेत Qकती काळ घालवला याचा पाढा वाचावा, Xहणजे Vच>तशs
ु ी होत जाईल. रोज असे तुXहJ
करJत जा, Xहणजे तीन म6ह,यात तुमचे Vच>त शुs होईल. Vच>तशुs हो7यासाठa दस
ु रा उपाय
Xहणजे स>संग. स>संग कर7यासाठa संत कुठे पाहावेत ? आपण पाहू गेलो तर संत आपTयाला
ओळखता येतील का ? संत आपTयासारखेच दे हधारJ असतात का ? हTलJ1या काळात संत पाहू
गेTयास सापडणे कठaण आहे . अशा वेळी दासबोध हाच संत होईल. समथा^नी सांगून ठे वले आहे
कA, जो वfवासाने हा 3ंथ वाचील >याला माझा संग घडेल.
आपण संतांना दे हात पाहू नये, तर ते जे साधन सांगतात, तेच ते होत असे समजावे. >यांनी चार
गोRटJ करायला सांVगतTया आहे त : एक, Oनगण
ुD >व कळायला कठaण Xहणून सगुणोपासना
करावी. >यानेच Oनगण
ुD रह4य कळे ल. दस
ु रJ गोRट Xहणजे नता. अ5भमानाने परमा>मा दरु ावतो.
सवा^शी जो न तो भगवंताला 2य असतो. OतसरJ गोRट अ,नदान, क5लयुगात यथाशिiत
अ,नदान करJत जावे. >याचे मह>>व फार आहे. चौथी गोRट Xहणजे भगव,नाम4मरण अखंड
ठे वणे. परमा>म2ाrतीसाठa संतांनी नाम हJ अजब व4तू 6दलJ आहे . संत भेटTयावर, काहJ करायचे
उरले आहे असे आपTयाला वाटताच कामा नये. Zयांना ते वाटते, >यांना गु\ भेटूनहJ भेट न
झाTयासारखेच आहे . आज एक याlा केलJ, उBया दस
ु रJ करायची रा6हलJ, अशी इ1छा का असावी
? गु\ एकदा भेटला कA आता काहJ कतD:यच उरले नाहJ असे Zयाला वाटते, >यानेच गु\ भेटTयाचे
साथDक केले असे होते. गुxआEेपरते दस
ु रे >याला साधनच नसते. तोच परमाथD, आ<ण तीच
>याची तीथDयाlा होते. आणखी काहJ करायचे आहे असे >या1या यानीमनीहJ येत नाहJ.

२०१. अ@यंत -चकाटGने संतांचा समागम करावा,, आण @यांbया कृपेस पा8 $हावे.
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नामांतच राहे समाधान । हG सTगु0ची आहे खूण ॥
रामापायी ठे वावे मन । >यासी कतD:य नाहJं उरले जाण ॥
दे हभोग आजवरJ नाहJ सुटला कोणाला । >याचा lास माl नाहJं रामभiताला ॥
तुXहाला आता कर7याच च नाहJ काहJ । भाव ठे वा रामापायीं ॥
नामांतच राहे समाधान । हJ सBगु\ची आहे खूण ॥
रामास जाव अन,य शरण । कृपा करJल तो दयाघन ॥
दे ह सोडावा 2ारधावर । Zया Zया वेळी ज ज होईल तो मानावा आनंद ॥
gfयाते नाहJं मानूं स>य । राम\पीं ठे वाव Vच>त ॥
वषयासी नाहJ दे ऊं थारा । दया येईल रघव
ु ीरा ॥
नाहJं दे वाजवळ मागूं दज
ु  जाण । तुमचे नामीं लागो मन ।
ऐस 2ाVथDता जो झाला । राम कृपा करJल >याला ॥
नाहJं भंगंू Bयाव समाधान । रामापायीं ठे वाव मन ॥
लोzया1या मनांत जस व>त । तस साधकाच नामांत Vच>त ॥
एवढे Zयान केल काम । >याला नाहJं रामाचा वयोग ॥
पा7यांवाचन
ू जसा मासा तळमळतो । तस नामा5शवाय :हाव मन ॥
एक मानावी आEा 2माण । नाहJं याहून दस
ु र साधन जाण ॥
साधना1या आटाआटJ । नाहJ दे ह क\ कRटJ ॥
रामावांचन
ू नाहJ कोणी सखा । >याला नाहJं कोठ धोका ॥
2पंची Zयाचा राम सखा । भय Vचंता दःु ख नाहJं दे खा ॥
रामसेवेपरत 6हत । स>य स>य नाहJं या जगांत ॥
मनान होऊन जाव भगवंताचे । >यान खास केल साथDक ज,माचे ॥
सवD कताD राम । हा भरवसा ठे वावा ठाम ॥
राम कताD हा ठे वतां वfवास । काळजीच कारण उरत नाहJं खास ॥
रामरायाच साि,नय राखता । भय, Vचंता, शोक, यांची नाहJ वाताD ॥
सतत कराव नाम4मरण । सवD इ1छा राम करJल पूणD ॥
नामाच Vचंतन, भगवंताच यान, गुxआEा 2माण ।
तीच गx
ु पुlाची आहे खूण । नाहJं यावांचून दस
ु र 4थान । िजथ राहे समाधान ॥
रामापायीं :हाव लJन । याहून नाहJं दस
ु र 5ल6हण जाण ॥
आतां याहून दज
ु े नाहJ करण काहJं । असा भाव Zयान ठे वला dदयीं । >याला राम नाहJं रा6हला दरू ॥
रामावण न मानावे 6हत । >यानच जोडेल भगवंत ॥
नाहJं क\ं दे हाचा कंटाळा । राम ठे वील >यांत राहाव सदा ।
जे जे होतील दे हाचे हाल । ते ते परमा>Xयापासून आले अस जाणाव ॥
नाहJं क\ं काळजीला । मी नाहJ सोडल तुXहांला ॥
Zयाची वाटते महOत । >याच च Vचंतन होय Vच>तीं ॥
रामावांचन
ू न ठे वा दज
ु ा भाव । Vच>तास येईल तेथच ठाव ॥
दे हासकट माझा 2पंच जाण । हा रामा तल
ु ा अपDण ।
ऐस वाटत जाण Vच>तीं । कृपा करJल रघप
ु Oत ॥
सवD 6ठकाणीं पाहाव अVधRठान । तेण 5मळे ल मनास समाधान ॥

२०२. रामापायीं ठे वा मन । नाम sयाव_ रा8ंOदन॥
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वेदा माणे नामहG अनादG, अनंत, अपौ4षेय आहे .
शा4lामये असे सांगून ठे वले आहे कA, कृतयुगामBये यानाने, lेतायुगामये हवनाने आ<ण
Bवापारयुगामये दे वताचDनाने भगवंताची 2ाrती होते. परं तु क5लयुगामये >यांपक
ै Aं काहJच साय
होणे शiय नसTयाने, भगवंताचे केवळ नाम घेतले असता मनुRयाला >याचे दशDन घडते.
शा4lा1या या 5सsांताचा संतांनी 4वतः अनुभव घेतला आ<ण लोकांना सांVगतले कA, साडेतीन
कोटJ जप केला असता Vच>तशs
ु ी होते; आ<ण तेरा कोटJ जप केला असता, भगवंताचे दशDन होते.
मला आपण मह>>व दे ऊ नका; पण Zया थोर संतां1या नावावर मी नामावषयी सांगतो, ते
Eानेfवरमहाराज, एकनाथमहराज, तुकाराममहाराज, आ<ण समथD रामदास4वामी, यां1यासारखे संत
कधी वेदबा)य बोलतील, हे शiयच नाहJ. वेदांना जे परमा>म4व\प अगोचर आहे ते 4व\प संत
तB\पाने जाणतात. सया1या पoरि4थतीमये संयमाची बंधने सट
ु त चाललJ आहे त, Xहणून
संतांनी कळवळून 'नाम `या' असे सांVगतले.
वेद भगवंताचे वणDन करतात. नामदे खील भगवंताचेच अि4त>व 2कट करते. 2>येक वेदमंlा1या
आरं भी 'हoरः ॐ' असते, ते नामच आहे . जसा वेद हा अना6द, तसे नाम अना6द. जसा वेद हा
अपौxषेय, तसे नाम हे अपौxषेय. जसा वेद हा अनंत, तसे नाम हे अनंत आहे . 2>यM 5शवाने
नाम घेतले, Xहणून ते अना6द साधन आहे . इतर साधनांना आ<ण वै6दक कमा^ना आहारावहाराची
बंधने आहे त, भगवंता1या नामाला ती नाहJत. नाम हे आगंतक
ु नाहJ. आ6दनारायणाने वेद
सांग7या1या वेळी जो ॐ चा वनी केला तेच नाम होय. Xहणून सवा^ना माझी वनंती आहे कA,
आपण नाम घेत जावे. Qकं बहुना, आपण नाम घेतले तरच वेदांचा खरा अथD आपTयाला कळे ल
अशी माझी खाlी आहे . वेद Xहणजे भगवंताची 4तत
ु ी होय. ती करJत असताना, Xहणजे वेद
Xहणत असताना, आपले लM शदांकडे असावे. आपण नेमके तेवढे च वसरतो. नाम घेणाया
लोकांनी शा4lा1या वxs वतDन क\ नये. आपTयाला शiय आहे Oततके वै6दक कमD करावे,
परं तु Vच>तशs
ु ी हो7यासाठa >यावर पण
ू Dपणे वसंबन
ू न राहता >या कमाD1या जोडीला भगवंताचे
नाम `यावे. भगवंताला लबाडी खपत नाहJ. आपले मन 4व1छ नसेल तर भगवंत हात आखडता
घेतो, पण खरJ अन,यता असेल तर पोटभर परु वतो. इतiया त,मयतेने नाम `या कA, 'मी नाम
घेतो आहे' हे सुsा वस\न जा.

२०३. इतर साधनांनी लवकर साध]यासारखे वाटे ल पण ते ता@परु ते असते. नामाने थोडा
उशीर लागेल, पण जे साधेल ते कायमचे साधेल, कारण नामाने मळ
ु ापासून सध
ु ारणा होते.

203

२२ जुलै

गु0 आप]याला अंतम सुख दाखUवतात.
एक लहान मल
ु गा एका व6हरJजवळ उभा होता. >याची एक व4तू आत पडलJ होती. 'ती
काढ7याकoरता मी आत उडी मारतो,' असे तो Xहणू लागला. >यावर Oतथे होता तो एक मनुRय
Xहणाला, 'तू असे क\ नकोस, आत पडून बड
ु ू न जाशील.' तरJपण तो ऐकेना, एव¨यात >याचा बाप
Oतथे आला. >यानेहJ मुलाला पRु कळ सांगून पा6हले, पण तो ऐकेना, मग >या मुलाला बापाने धाक
दाखवन
ू आ<ण मार दे ऊन घरात नेले. आता, मल
ु ाला मारले Xहणून तुXहJ बापाला दोष Bयाल
का ? "एकुलता एक मुलगा, नवस क\न झालेला, >याला जाऊ 6दले असते तर काय झाले असते
?" असे Xहणाल का ? नाहJ ना ? तर मग गु\ करJ काय करJत असतो ? आपण वषय मागत
असतो आ<ण ते 6दले तर आपण >यात बड
ु ू न म\ हे >याला माहJत असते; Xहणूनच तो आपTयाला
>यातून वाचव7यासाठa चार गोRटJ सांगून पाहतो. आपण तेहJ न ऐकले, तर तो आप>ती वगैरे
आणून धाक दाखवतो. आपण >याबल रडत असलो तरJ तो आपTयाला >यातून वर ओढJतच
असतो. आपण तर चांगले 5शकले-सवरलेले; >या मुला2माणे अEान नसन
ू चांगले वय4कर;
तरJसुsा आपTयाला वषयात उडी `यावीशी वाटते. गु\ने सांVगतले, 'लkन क\ नकोस', तर आपण
'लkन कधी होईल' Xहणून >या1या पाठaस लागत असतो. आ<ण शेवटJ तर 'ग\
ु ला समजतच
नाहJ' असे Xहण7यापय^त आपलJ मजल जाते ! सया 6दसते तेच सुख आपण खरे असे मानीत
असतो. पण अंOतम सख
ु काय, हे गु\ला कळत असते. Xहणून तो सया 6दसणाया सख
ु ापासन
ू
आपTयाला पराव>ृ त करJत असतो. ते:हा, आपण गुxवचनावर वfवास ठे वून >या1या आEे2माणे
वागणे हे च 'ेय4कर आहे . तो जे साधन सांगेल तेच करJत राहावे, Xहणजे आपTयाला अंOतम
सुखाचा लाभ होईल. गु\ आEा करतो Xहणजे काय करतो ? तर आपले मन िजथे गुंतले असेल
Oतथून >याला काढ7याचा तो 2य>न करतो.
भगवंत भiताची संकटे नाहJशी करतो, Xहणजे >याची 2ापंVचक संकटे दरू करतो असे नाहJ. ती
काय, सहज दरू करता येतात; पण भiताला समाधानात ठे वन
ू संकटे सहन कर7याची शिiत
भगवंत दे तो. भiताला तो नेहमी 4मरणात ठे वतो. असे भiतच संतपदाला पोहोचतात. एकाBया
वBवान माणसाची वBव>ता ओळखायला आपण थोडे तरJ वBवान झाले पा6हजे, >या2माणे,
संत ओळखायला संतां1या 6ठकाणी असणारा गुण थोडा तरJ आपTया 6ठकाणी असला पा6हजे.
संतांचा म;
ु य गण
ु Xहणजे, ते भिiतला Vचकटलेले असतात. स>पx
ु षांचे बाहे \न वाग7याचे 2कार
>या >या दे शकालमानाने OनरOनराळे असतात, पण आतले भगवंताचे 2ेम माl सवा^चे एकच
असते.

२०४.

ापं-चक जन Uवषय ाWतीसाठu झटतात. पण Uवषय

मागूनहG जो दे त नाहG,, @यापासून पराव@ृ त करतो,, तो संत.
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आधी

rा, मग कृती, नंतर अनुभव.

गx
ु आEे2माणे वागणायाला कधीहJ नड येत नाहJ. राजा1या राणीला दप
ु ारJ जेवायला कसे 5मळे ल
याची काळजी नसते. तसे, गु\चा आधार आपTयाला आहे असे ठाम समजणायाला कसलJ नड
असणार ? लांब उडी घे7यापव
ू  चार पावले मागे जावे लागते, पoरसापाशी सोने :हायला xrयाचे
लोखंड :हावे लागते; तसे, गु\चा पाठaराखेपणा असन
ू आपTयाला जी अधोगतीशी वाटते, ती पढ
ु 1या
मह>कायाDची पव
D यारJच होय. बाप मल
ू त
ु ाला हातावर घेऊन पोहायला 5शकवीत असताना मधून
मधून हात काढून घेतो, पण मुलाची खाlी असते कA हा आपTयाला बड
ु ू दे णार नाहJ, तसा
आपTयाला सBगु\चा आधार आहे अशी आपण पiकA खाlी बाळगावी.
आपण आजारJ पडलो तर आपणच पैसे दे ऊन डॉiटरवर वfवास ठे वतो, याचे कारण असे कA,
आपTयाला जगायची इ1छा आहे . तसे, भगवंता1या 2ाrतीची तळमळ असेल तर मनुRय >याचे
नाम घेतTया5शवाय राहणार नाहJ. आधी 'sा, मग कृती, आ<ण नंतर कृती1या फलाचा अनुभव,
असा :यवहाराचा Oनयम आहे . परमाथाDमये आपण >याच मागाDने जावे. :यवहारात तुXहJ
एकमेकांवर जेवढJ OनRठा ठे वता तेवढJ जर भगवंतावर ठे वलJत, तरJ भगवंत तुXहाला खाlीने
समाधान दे ईल. आगगाडीत ²ाय:हरवर वfवास ठे वन
ू आपण 4व4थ झोप घेतो, >या2माणे
भगवंतावर 'sा ठे वन
ू काळजी न करता आपण 4व4थ रहावे. ²ाय:हरपेMा भगवंत नiकAच
'ेRठ आहे . परमाथाDत अंध'ेsेची मुळीच गरज नाहJ, पण Oतथे 'sे5शवाय माl मुळीच चालावयाचे
नाहJ. सांगणारा कसाहJ असला तरJ ऐकणायाची जर खरJ 'sा असेल; तर >या 'sेनेच
>या1याअंगी पाlता येईल. संतां1या सांग7यावर पूणD 'sा ठे वावी. अशी 'sा असणे हJ फार
भाkयाची गोRट आहे . खरे Xहणजे अशी 'sा Zयाला लाभलJ, तो लवकर सख
ु ी झाला. आज
आपTयापाशी ती नाहJ, तर Oनदान आपण 4वतःशी 2ामा<णक बनू या. आधी पRु कळ VचQक>सा
क\न आपले येय ठरवावे, पण एकदा ते ठरले कA मग Oनfचयाने आ<ण 'sेने >या1या साधनात
राहावे.
आपण परमा>Xयाजवळ मागावे कA, "तू वाटे ल >या ि4थतीत मला ठे व, पण माझे समाधान भंगू
दे ऊ नकोस. माझा मीपणा काढून टाक. तझ
ु ा वसर पडू दे ऊ नकोस. मला अमक
ु एक तज
ु जवळ
मागावे अशी इ1छा दे ऊ नकोस. नामामये 2ेम दे , आ<ण तुcया चरणी gढ 'sा सतत 6टकू दे ."

२०५.

rेLशवाय कधी कोणाला परमाथ) साधायचा नाहG.
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सTगु0ला शरण जावे.
2>येकजण पोटाला खायला 5मळावे Xहणून खटपट करJत असतो. परं तु आपTया इ1छे 2माणे
आपTयाला 5मळते का ? नाहJ. Xहणून, सांगायचे कारण असे कA, जर आपण वषयांकoरता इतके
झटतो, तर दे वा1या 2ाrतीकरता 'म करायला नकोत का ? संत सांगतात तो मागD चोखाळून
पाहावा. एकदा ठाम वचार क\न आपण Zयाला गु\ किTपला, तो सांगेल तेच साधन मानावे.
ग\
ु दे हातच असावा हे मानणे चक
ू आहे . ग\
ु हे दे हात कधीच नसतात. ग\
ु 2>यM दे वच आहे
अशी भावना ठे वन
ू वागले पा6हजे. अशी भावना ठे वन
ू वागले, Xहणजे गु\ कसाहJ असला तरJ
Oतथे 2>यM दे वाला येणे भाग पडते. गु\ सांगेल तसे आपण नेहमी साधन करJत राहावे. तसे
साधन करJत रा6हले Xहणजे आपTयाला दे वाची 2ाrती होते. गु\ नामा5शवाय दस
ु रे काय सांगणार
? >यातच आपण सदा राहावे. जो खरा साधनात राहतो, >याला )या सवD गोRटJ आपोआपच साधत
असतात. Xहणून आपण गु\ला अन,यशरण जाऊन, तोच सवD करतो आहे हे मानून, जे होईल
>यात आनंद मानीत जावा. भगवंताबल िजEासा उ>प,न होणे हJ खरJ भाkयाची गोRट आहे .
असा िजEासू 5शRय भेटला तर गु\ला दे खील आपले 4वतःचे साथDक झाले असे वाटते.
'ीरामचंwाची िजEासू अव4था पाहून व5सRठांना फार आनंद वाटला; आ<ण ते साहिजकच आहे .
एकच दे व, एकच साधन, आ<ण एकच गु\ मानला, >याच2माणे, आपण एका नामात राह7याचा
2य>न करावा. मल
ु गा हसतखेळत असताना बाप >याला घेतो, पण रडू लागला कA खालJ ठे वतो;
या1या उलट, मुलगा रडत असला तर आई >याला घेते. हाच दे वामये आ<ण संतामये फरक
आहे .
बफाDमधले पाणी काढले तर काहJच उरत नाहJ. >या2माणे, संतांमधले भगवंताचे 2ेम जर काढून
टाकले तर >यां1यामये मग काहJच उरत नाहJ. साधन कर7याचे कRट न होता व4तू साय
क\न घे7याचा मागD Xहणजे स>संगती हा होय. आपTया मनावर संगतीचा फार पoरणाम होतो.
नुसता हेतू काम करJत नसून संगत काम करJत असते. संगत दोन 2कारची आहे ; घातक आ<ण
उ>तम. वषयी माणसाची संगत हJ घातक होय, आ<ण स>संगत हJ उ>तम होय. स>संगतीमये
असताना, आपTया 6ठकाणी दोष आहे असे Zयाला कळे ल तो लवकर सुधारे ल. आपण Zया
स>पx
ु षाकडे जातो >याने सांVगतलेले मनापासून आचरणामये आण7याचा 2य>न केला, तरच
>या1याशी खरJ संगत केलJ असे Xहणावे. संताची 2चीती पाहणे Xहणजे आपले 2पंचातले काम
मनासारखे होणे हे न:हे . Zया घटकेला आपले Vच>त शs
ु होते, >या घटकेला संताची खरJ 2चीती
आलJ असे समजावे.

२०६. संतांना ओळखnयासाठu अनुसंधानाLशवाय दस
ु रे साधन नाहG.
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भगवंताचे नाम सोडू नका.
संकTप हJ फार मोठa शिiत आहे . इ1छा जर खरोखर अती 2बळ झलJ, तर ती व4तल
ू ा
आपTयाकडे खेचून घेतTया5शवाय राहणार नाहJ. तसेच, भगवंता1या 2ाrतीसाठa 2बळ इ1छा
धारण केलJ तर भगवंत भेटतो. 2ापंVचक व4तू आपण QकतीहJ 5मळवTया, तरJ >या 4वभावतःच
अपण
ू D असTयामळ
ु े >यां1या 2ाrतीपासून पण
ू D समाधान होत नाहJ. या1या उलट, भगवंत 4वतः
पण
ू D असTयामुळे, आपTया वासनांची पण
ू D तrृ ती होऊन >या Mीण बनतात, आ<ण नंतर आपोआप
नाहJशा होतात. Xहणून नेहमी 'भगवंत मला हवा' अशी इ1छा करJत जावे. >याचे नाम घेणे,
Xहणजे 'तू मला हवास' असे Xहणणेच होय. खया 2ेमाने जर आपण आपला भार रामावर
टाकला, तर तो नेहमी आपTया कTपने1या बाहे र गोRटJ घडवन
ू आणतो. आपला दे ह आ<ण 2पंच
भगवंता1या स>तेने चालतो, हJ जाणीव सतत ठे वन
ू जगात वागावे, Xहणजे आपTयाला कधी कमी
पडणार नाहJ.
नामात एक वशेष आहे . वषयाकरता जरJ नाम घेतले तरJ वषय 2ाrत होऊनहJ ते आपले
काम, Xहणजे तुमचे मन OनवDषय करणे, ते करJतच असते, Xहणून कशाकरता का होईना, नाम
`या. पण OनवDषय हो7याकoरता घेतले तर काम शी¦ होईल. साधन तेच, आ<ण सायहJ तेच.
नामच एक स>य आहे , यापरते दस
ु रे स>य नाहJ, यापरते दस
ु रे साधन नाहJ, असा gढ भाव असावा.
आपण कोणचेहJ कृ>य करJत असताना, Zयाकरता ते आरं भले ते जसे नेहमी आपTया डोjयासमोर
असते, >या2माणे नाम घेताना, ते आपण कशाकरता घेतो >याची जाणीव अखंड असावी. हJ
जाणीव अखंड ठे वणे, मी भगवंताचा आहे हे जाणणे, याचे नाव अनस
ु ंधान. वा4तवक आपण
भगवंताचेच आहोत, पण माने मला 'मी वषयाचा आहे ' असे वाटू लागले. संत 'तू वषयाचा
नाहJस, भगवंताचा आहे स,' असे सांगतात. हJच संतांची खरJ कामVगरJ; आ<ण याकरता ते नाम
सांगतात, नाम घेणे Xहणजे 'मी वषयाचा नाहJ, भगवंताचा आहे ' असे मनाला सांगणे, मनात तशी
जाणीव उ>प,न करणे, आ<ण हJ जाणीव 6टकव7याकरता पन
ु ः पन
ु ः मनाला तेच सांगणे, Xहणजे
तेच नाम सतत घेणे.
भगवंत खरोखरच मनापासून Zयाला हवा आहे , >याचे काम झालेच पा6हजे. आपTयाला जगातला
मान, लौQकक, पैसा, वषय इ>या6द काहJ नको असे वाटते का ? तसे नसेल तर, 'भगवंत मला हवा
आहे ' असे नुसते तडाने Xहणणे बरोबर नाहJ. Zयाला भगवंताचे 2ेम जोडायचे असेल >याने
जगाचा नाद सोडायला पा6हजे. जगा1या मागे लागाल तर आपले साधन बड
ु वन
ू बसाल. तुXहJ
सतत भगवंताचे नाम `यावे आ<ण मनापासून भगवंताला आळवावे, तुXहJ QकतीहJ पOतत असला
तरJ पावन होऊन जाल, हा माझा तुXहाला आशीवाDद आहे .

२०७. जो जो संक]प उठे ल तो तो राम मरणयु'त असला पाOहजे.
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साधन - चतुcटय.
कोणतीहJ इमारत बांधीत असताना अगोदर Oतचा पाया जसा घालावा लागतो, >या2माणे परमाथD
साध7यासाठa अगोदर साधनांचा पाया घालावा लागतो. शा4lाने चार 2कारचे साधन सांVगतले
आहे . 2थम, Oन>याOन>यव4तु ववेक करावा. अOन>य जो वषय >या1या वाबतीत आपण उदास
:हावे आ<ण Oन>य जो भगवंत >या1याकडे लM Bयावे. नंतर, या जगातTया Qकंवा 4वगाDतTया
भोगाची वासना नाहJशी करावी. हे दस
ु रे साधन होय. आपले मन बा)य वषयांकडे धाव घेत;े
Oतथून >याला खेचून आणावे आ<ण भगवंताकडे लावावे. आपण चूक केलJ नसतानाहJ कोणी
जाच केला तरJ शांतपणे सहन करावे, ग\
ु 1या सांग7यावर वfवास ठे वावा, हषD वषाद न मानता
संतोषाने राहावे; हे Oतसरे साधन होय. शेवटJ, भगवंता1या भेटJची खरJ तळमळ लागावी. हJ सवD
साधनसाम3ी असेल तरच साधकाला ()मदशDन घडेल. ()मदशDन हो7यासाठa कडकडीत वैराkय
असावे लागते. पैशाचा लोभ पण
ू Dपणे गेला पा6हजे. मनामधलJ कामवासना पण
ू Dपणे गेलJ पा6हजे.
मोहाला बळी पडता कामा नये.
नस
ु ता 2पंच चांगला करणे हे काहJ मनRु यज,माचे येय न:हे . जनावरे देखील आपापला 2पंच
करतातच. मनRु याने भगवंताची उपासना क\न >याची 2ाrती क\न घेतलJ पा6हजे, तरच
2पंचातTया कRटांचे साथDक होते. सया1या पoरि4थतीमये उपासना करायला नामासारखा सोपा
उपाय नाहJ. खरोखर, भगवंता1या नामामये फार मोठे साम यD साठवलेले आहे . >याचे नाव
घेऊन जो जगात वावरे ल, >याला :यवहारामये नेहमीच यश येईल असे नाहJ, परं तु भगवंत >याची
लाज राखील यात शंका नाहJ. 2पंचातले यश आ<ण अपयश या ता>परु >या गोRटJ आहे त.
भगवंता1या अनस
ु ंधानाला खरे मह>>व आहे . रामा1या इ1छे नेच आपTयाला सुखदःु ख भोगावे
लागते, पण हे आपTयाला सवाD1या शेवटJ आठवते, Xहणून सुखदःु ख बाधते. Xहणून आपण
सx
ु वातीपासूनच रामाची इ1छा लMात ठे वन
ू वागू. यासाठa >या1या नामाची गरज आहे . 2पंचाची
तहा अशी असते कA, आज सुख झाले Xहणून जरा बरे वाटले, कA लगेच उBया दःु खाचे ताट पढ
ु े
वाढून ठे वलेले असते. Xहणून, एका डोjयात सुखाचे अ'ू, तर दस
ु या डोjयात दःु खाचे अ'ू ठे वन
ू
माणसाने 2पंचात वागावे. 2>येक गोRट भगवंता1या इ1छे नेच जर घडते, तर एकAचे सुख आ<ण
दस
ु रJचे दःु ख का मानावे ? शहा7या माणसाने आपले Vच>त भगवंता1या नामात गंत
ु वन
ू ठे वावे,
आ<ण बरावाईट जसा 2संग येईल >यात सामील होऊन जावे. जो नाम घेईल >या1या मागे राम
उभा आहे . नाम घेणायाचे राम कTयाण करतो, एवढे माझे सांगणे शेवटय^त वस\ नका.

२०८. अती

ेमाने नाम sयावे. नामात त]लGन

झा]यावर दे हाची सुखदःु खे बाधणार नाहGत.
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आपण मागावे फ'त एका रामाजवळ.
आपTया जीवनामधलJ 2>येक Qया हJ रामा1याकoरता :हावी. आपले जगणे दे खील >या1या
सेवस
े ाठa असावे. Qकं बहुना, लहान मुलाला जशी आई, मोया मल
ु ाला जसा बाप, बाईला जसा
2ेमळ नवरा, मुनीमाला जसा सZजन मालक, नोकराला जसा >याचा 4वामी, एखाBयाला जसा
वfवासू 5मl, तसा रामराया 2>येकाला वाटला पा6हजे. Xहणून 2>येकाने गदवTयास यावे.
भगवंता1या अि4त>वाची खरJ जाणीव होऊन, >या1या अनुसंधानामये जीवनाचा 2>येक Mण
कसा घालवावा, हे सगुणोपासने5शवाय सामा,य 4lी-पx
ु षाला समजणे अशiय आहे . जगात घडून
येणाया 2>येक गोRटJमये रामरायाची इ1छा काम करJत असTयाचे आपण जाणले पा6हजे.
इतकेच न:हे , तर :यवहारgRSया आपण योkय 2य>न केTयानंतर जे चांगले वाईट फळ 5मळे ल,
ते रामा1या इ1छे नेच 5मळते अशी 'sा ठे वावी. अशी 'sा Zया1यापाशी असते, >याला सुखदःु खाची
बाधा होत नाहJ. सवD काहJ राम करतो, खरे कतpपण रामाचे, हे नीट लMात आणून, भगवंताकडे
कत>Dृ व Bयावे आ<ण आपण मीपणाने नाहJसे :हावे. खरोखर, आपTया रामाला काय कमी आहे ?
आपण मागावे फiत एका रामाजवळ ! तो दे ईल अथवा न दे ईल. जे दे ईल >यांत समाधान
मानावे. दस
ु या कोणा1याहJ जवळ आपण कधी मागू नये. >यामये आपTया उपासनेला कमीपणा
आहे . माl दे णायाने 4वखश
ु ीने 6दले तर ते टाकू नये.
माcया आयRु यात मी नामा5शवाय दस
ु रे साधन केले नाहJ. माcया ग\
ु ं नी मला नामच 6दले, तेच
नाम मी सवा^ना देत आहे . तुXहJ ते नाम `या, तुXहाला राम खाlीने भेटेल. तडाने नेहमी 'राम
राम' Xहणत जा. भगवंता1या नामामये जीवाचे कTयाण आहे असा माझा अनुभव आहे . Xहणून
ते जा4तीत जा4त 4lी-पx
ु षांनी `यावे. कोण>याहJ कायाD1या पाठaमागे भगवंता1या उपासनेचे
बळ ठे वा. गाईचे रMण आ<ण Oतची सेवा इतर कशासाठa नसावी, फiत भगवंतासाठa असावी.
आपण जे काहJ करJत आहोत ते सवD भगवंतासाठa करJत आहो, जी जाणीव राह7यासाठa >याचे
नाम सतत घेत असावे. Zया वेळी समाजातलJ पुRकळ माणसे अमयाDद वषयासiत बनतात,
>या वेळी क5लयग
ु सु\ झाले असे समजावे. सZजनांची बs
ु ी Rट होऊन ते दे खील वषयाधीन
बनतात. वषयांची 2ाrती क\न घे7यासाठa वाटे ल ते कृ>य कर7याची >यांची तयारJ असते. अशा
वेळी, भगवंता1या नामाचे माहा>Xय जो सांगतो >या1यावर कठaण 2संग यायचेच; पण परमा>मा
सांभाळतो अशा OनRठे ने जो राहJल, तो 2>येक संकटातून सहJसलामत पार पडेल यात शंका नाहJ.
Xहणून 2>येकाने नामाला Vचकटून असावे. जगाचा नाद सोडा आ<ण भगवंताचे 2ेम जोडा.

२०९. राम कता) qहणेल तो सख
ु ी, मी कता) qहणेल तो दःु खी.
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नाम घेणायाbया मागेपुढे मी उभा आहे .
गढ
ू शोधून काढ7याकडे मनRु याची नेहमी 2व>ृ ती असते. कोकणामये पा7याचे झरे आढळतात.
ते कुठून येतात हे कळत नाहJ. Xहणजे, केवळ gfयामये असणाया गोRटJंचद
े े खील मूळ
आपTयाला उकलत नाहJ. मग जे अgfयच आहे >याचे मूळ आपTयाला कसे कळणार ? मो
बोलतो कसा, माझे मन कुठून येत,े हे दे हबs
ु ीत राहणायांना कळणे कठaण आहे . नामामये जे
4वतःस वसरले >यांनाच मी खरा कळलो. 4वतः1या 2पंचाचे कTयाण क\न घे7यासाठa तुXहJ
माcयाकडे येता. पण कोळसा िजतका जा4त उगाळावा Oततका तो काळाच होत जातो, >या2माणे
2पंचामधे कसेहJ केले तरJ दःु खच पदरात पडते. आपण समजून उमजून Zया चुका करतो, >यांचा
दोष आपTयाकडे असतो. न समजता जी चूक होते >याचा दोष येत नाहJ. 2पंचा1या आसिiतने
दःु खपरं परा येते हा अनभ
ु व दररोज येत असून आपण 2पंचात आसिiत ठे वतो, हा दोष न:हे
काय ? आपले कुठे चुकते ते पाहावे आ<ण जे चक
ु ते ते सुधारावे. 2पंचात मनासार;या गोRटJ
कुठे 5मळतात ? >या 5मळणे न 5मळणे आपTया हातातच नसते. मग अमुक हवे Qकंवा नको
असे कशाला Xहणावे ? रामाचेच होऊन राहावे Xहणजे झाले ! जो रामाजवळ वषय मागतो,
>याला रामापेMा >या वषयाचेच 2ेम जा4त असते असे 5सs होते.
मी तुम1याकडे येतो. पण मला ये7यासाठa तुXहJ वाट मोकळी ठे वीत नाहJ. मी ये7यासाठa तुXहJ
वाट मोकळी करा; Xहणजे सतत नाम4मरणात रहा. मी कधीच कुणाबल Oनराश होत नाहJ. जो
मनुRय Xहणून ज,माला आला >याचा उsार होणारच. मला रामावाचून दस
ु रे िजवलग कोणी
नाहJ. दे हा1या भोगांना मी कधी कंटाळलो नाहJ. तुXहJ भगवंताचे नाम `यावे याप5लकडे खरोखर
मला दस
ु रJ कसलJहJ अपेMा नाहJ. राlं6दवस माcया माणसांना मी हे च सांगत असतो कA, वाटे ल
ते झाले तरJ भगवंताचे नाम सोडू नका. जो माझा Xहणतो , >याला नामाचे 2ेम असलेच पा6हजे.
जीवनामये तुXहJ घाब\ नका, धीर सोडू नका, आ<ण `यायचे झाले तर नामच `या. माझा
Oनयम असा आहे कA, परमाथाDची एकहJ गोRट अशी असता कामा नये कA जी :यवहारा1या आड
येईल. माcया गावी पैसा पकत नाहJ. पण भिiत माl खास पकते. Zया1याजवळ भगवंताचे
नाम आहे >या1या मागेपढ
ु े मी उभा आहे . मी तुम1याजवळ आहे च; तो कसा आहे याचा वचार
तुXहJ क\ नका. तुXहJ नुसते नाम `या, बाकAचे सवD मी करतो. शुsीमये नाम घे7याची
जबाबदारJ तुमची आहे , मग झोपेत आ<ण बेशुsीत नाम घे7याची जबाबदारJ माझी आहे; ती मी
सांभाळीन.

२१०. जेथे नाम तेथे मी । हा भरवसा बाळगन
ू असावे तुqहG ॥
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मला कुणाचे दःु ख पाहवत नाहG.
पRु कळ मंडळी यावीत, आलेTयाला खायला घालावे, आ<ण भगवंताचे नाम `यावे, )या तीन गोRटJ
मला फार आवडतात. >या जो करJल >या1या हयातीत >याला कधीहJ कमी पडणार नाहJ. जो
माcया 4मरणात 2पंच करतो, >या1या 2पंचात मी आहे . माcया माणसाने 2पंचात हे ळसांड
केलेलJ मला आवडायची नाहJ. उलट, इतरां1यापेMा >याने जा4त दMता दाखवलJ पा6हजे. कमी
आहे >याची काळजी न करता, जा4त असेल तर >यावषयी मम>व न ठे वता, जो येईल तसा खचD
करतो, तो मनRु य ते सवD मला दे तो. मला वकत-'ाs `यायची सवय आहे . मला 4वतःचा 2पंच
करता आला नाहJ; पण दस
ु याचा माl चांगला करता येतो. माcयाजवळ एकहJ पैसा न:हता
आ<ण खाणारJ माणसे खप
ू होती; पण मी कधीहJ काळजी केलJ नाहJ. मी आजपय^त पैशासाठa
कुणापढ
ु े जीभ वटाळलJ नाहJ. उBया जर कोणी एक लाख xपये माcया नकळत माcया उशाशी
आणून ठे वले, तर मी ते वRठे सारखे बाजूला सारJन आ<ण 4वतः1या 'माचे चार आणे 5मळवून
पोट भरJन. मला आवडते कA, एक लंगोटJ घालावी, माxती1या दे वळात राहावे, 5भMा मागावी,
आ<ण अखंड नाम `यावे. हे करायला कोण तयार आहे ? मी आपला नामाचा हv कधी सोडला
नाहJ. मी जरJ जा4त गरJबांचा आहे, तरJ मला 2पंचांत कधी दै ,यपणा आवडत नाहJ.
दस
ु याकoरता Oनः4वाथपणाने भीक माग7याची मला कधीच लाज वाटलJ नाहJ.
:यवहारgRSया माcयामये एकच दोष आहे कA, मला कुणाचे दःु ख पाहवत नाहJ. माcयामये
2ेमा5शवाय दस
ु रे काहJ सापडायचे नाहJ. माcयातले 2ेम काढले तर मग 'मी' नाहJच ! मला फiत
आई1याच 2ेमाची कTपना आहे . माcयाकडे येणाया माणसाला माहे रJ आTयासारखे वाटले
पा6हजे; तो परत जाताना >या1या डोjयांत पाणी आले पा6हजे. दस
ु याला आपला आधार वाटला
पा6हजे. मी असून काहJच होत नाहJ; Zया गोRटJ घडाय1या >या घडतच असतात. पण आपण
अस7यात एक आधार आहे असे इतरांना वाटावे. माझे आता Qकती 6दवस आहेत कुणास ठाऊक
! मी पढ
ु े असो वा नसो, जे मी सx
ु वातीला सांVगतले तेच मी शेवटJहJ सांगतो : तुXहJ कसेहJ
असा पण भगवंता1या नामाला सोडू नका. रामरायाने तुXहा सवा^वर कृपा करावी, हJ माझी >याला
2ाथDना आहे . तुXहJ माcयासाठa इतiया आपलेपणाने कRट करता याची जाणीव मला आहे . या
कRटांचा मोबदला रामरायच तुXहाला दे ईल. तुXहJ सवDजण आनंदात राहा, हा माझा तुXहा सवा^ना
आ5शवाDद आहे .

२११. माझा असा अनुभव आहे कk,, जो मनुcय
आपले आहे ते रामाला दे तो @याला राम परु वतो.
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राम कता) हे जाणून -च@तीं । जगांत संत ऐस_ वत)ती ॥
जेथे मीपणाचे ठाण । तेथ दःु खाच सााZय असणे ।
हा आहे Oनयम । Xहणून मी सांगतो राखावा नेम ।
सवD4वी :हाव भगवंताच । 'मी, माझ' सोडून साच ॥
बा)य मीपणान जरJ सोडल । पण अ5भमानान विृ >त बळावलJ । तेथ घाताला सx
ु वात झालJ ॥
बुs करावी ि4थर । नामीं असाव 2ेम अनावर ।
राम कताD जाणूOन Vच>तीं । जगांत संत ऐस वतDती ॥
साधनीं सावधान जाण । ह च साधकाचे म;
ु य लMण ॥
बा)य वेषान कसा6ह नटला । जगाला भुलवता झाला ।
तरJं जवरJ नाहJं Vच>त ि4थर । कसा पावेल रघव
ु ीर ? ॥
आजवर केTया गोRटJ फार । भTया बुया असतील जाण ।
>याचा न करावा वचार । पुढ असाव खबरदार ॥
मानावी पर4lी मातेसमान । दस
ु याच न पाहाव उणेपण ।
परOनंदा टाळावी । 4वतःकडे gRटJ वळवावी ॥
गुणांचे कराव संवधDन । दोषांचे कराव उ1चाटन ।
याला एकच उपाय जाण । अखंड असाव अनुसंधान ॥
2पंच न मानावा सुखाचा । तो असावा कतD:याचा ॥
विृ >त असावी ि4थर । Vच>तीं भजावा रघुवीर ॥
असा करा कांहJ नेम । जे ण जवळ येईल राम ॥
2पंचाची धoरतां कांस । दःु खVच पावे खास ॥
2पंच हाच आधार । 2पंचावण Oनराधार ।
ऐशी होई Zयाची विृ >त । समाधान न ये >याचे हातीं ॥
तुXहJ सुE भावक जाण । एवढ ऐकाव माझ वचन ॥
दRु ट मतीची उ>पि>त । हJ दज
D ाची संगOत ।
ु न
भाव धoरतां रघप
ु Oत । सवD संकट दरू जाती ॥
विृ >त असावी खंबीर । Zयाचा आधार रघुवीर ॥
दज
D ांचे जैस मन । पाषाणास न फुटे wव जाण ।
ु न
तैस 2पंची इ1छa जो सख
ु । ज आजवर कोणास न 5मळाले दे ख ॥
2पंचाचे दःु ख जाण । त मीपण असTयाची खूण जाण ॥
जगांत वताDव, घरांत असाव । :यवहारांत व 2पंचांत वागावे । पoर न कोठे गंत
ु ाव ॥
फार 6दवसांचा वM
ृ झाला । घरांतील घडामोडी 6दसती >याला ।
जैस तो न सोडी आपल 4थान । तैस वागाव आतां आपण ॥
Zयाच घरJ रामाचा वास । तेण न राहाव कधीं उदास ॥
सदा राखाव समाधान । मुखीं भगवंताच नाम ॥
आतां 2ेम ठे वा नामीं । कृपा करJल चपाणी ॥
आतां करा Vच>त ि4थर । dदयीं धरा रघुवीर ॥
रामावांचन
ू न आणावा वचार । हाच माझा आ5शवाDद ॥

२१२. जेथे नाम तेथे राम । हा ठे वावा Uव{वास । कृपा करGल रघुनाथ खास ॥
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आपण भगवंताचे झालो तरच सुखी होऊ.
आपTयाला साधायचे काय हे यानात धरले पा6हजे. परमा>मा साधायचा आहे , आ<ण शरJर आ<ण
2पंच हJ साधने आहे त, हे पiके समजावे. आपण साधनाला साय आ<ण सायाला साधन
मानतो, Xहणून आपले चुकते. एका गहृ 4थाला मुलाबाळांसह मब
ुं ईला जायचे होते. आता
आगगाडीत बसायला 5मळे ल या आनंदात मुले गाडीत बसलJ, पण मुंबईस जा7यासाठa गह
ृ 4थ
गाडीत बसला. गाडीतून उतरताना मल
ु ांना वाईट वाटले, >या गह
ृ 4थाला नाहJ तसे वाटले.
व5सRठांनी रामाला सांVगतले कA, "रामा, तू 2पंचात वागताना अंतयाDमी Oनःसंग रहा." 'मी दे ह
नसून आनंद\प आ>मा आहे , Oनःसंग आहे ,' हJ gढ भावना ठे वन
ू 2पंच करावा. जमीन सोडून
कुणाला राहता येत नाहJ, >या2माणे 2पंच कुणालाच टाकता येत नाहJ. पण >यात 'राम कताD'
मानून वागणारा तो पारमाVथDक, 'मी कताD' असे मानून वागणारा तो 2ापंVचक. 'मी कताD' असे
XहणूनहJ जर 2पंच दःु ख\प राहतो, सुख\प होत नाहJ, तर >याचा कताD मी नाहJ हे 5सs झाले!
2पंच हा अधDवट आहे , पूणD फiत राम आहे . 5मठाचे पोते QकतीहJ धुतले तरJ >याचा खारटपणा
जात नाहJ, तसे 2पंचाचे आहे . Xहणून परमाथD हे येय ठे वन
ू सुलभ असे साधन जे नाम4मरण,
ते अखंड करावे. 2पंचात आपण Qकती कRट करतो ! Oततका मोबदला 5मळत नाहJ, तरJहJ कRट
करतो. परमाथाDत तसे नाहJ. परमाथD िजतका िजतका करावा Oततके Oततके समाधान अVधकाVधक
असते. आयुRयभर 2पंच केला तर म>ृ युमुखीहJ 2पंचच आठवेल. Xहणून 2पंचाचा ह:यास ध\
नये. 2पंचातTया व4तू आज ना उBया जाणार हे जाणून, >यां1याबाबत अ5लrतपणाने वागावे.
हJ व>ृ ती अzयासाने आ<ण वारं वार वचाराने वाढवावी. 2पंचात, 2ाrत झाले >याचा हषD न करावा,
गेTयाचा शोक न करावा. दे ह 2ारधावर टाकावा. हे साधायला एक मोठa पoरणामकारक आ<ण
सोपी युिiत आहे ; आपण रामाचे :हावे. राम ठे वील तसे समाधानाने राहावे. हे सवD वfव आ<ण
अ<खल 2पंच ईfवराचा आहे ; तो Zयाचा >याला दे ऊन टाकून मोकळे :हावे.
सवD ईfवराचे आहे , माझे काहJ नाहJ, असे समजणे Xहणजे ईfवरापDण करणे आहे. आपण भगवंताचे
झालो तर सुखी होऊ, नाहJतर दःु खी होतो. धा,यातले दगड, माती, पाकड, Oनवडून बाजूला काढून,
धा,य जे सार, ते `यावे; >याच2माणे, अहं काराचे खडे, मम>वाची माती आ<ण वकारांचे पाकड,
आ>म4व\प परमाथाDत 5मसळTयाने दःु ख\प 2पंच होतो. ते 2पंचातून Oनवडून टाकले Xहणजे
जे उरे ल ते सारे सुखच !

२१३. 'रामा, सव) तुझेच आहे , तू दे शील ते घेईन.'
अशी भावना ठे वावी. यानेच अ@यंत समाधान होते.
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आनंद कशामुळे Lमळतो ?
सॄRटJ श,
ू यापासून OनमाDण झालJ. आपलJहJ मळ
ू ि4थOत तीच आहे , Xहणून आपण शू,याकडे
जा7याचा 2य>न करावा; Xहणजेच 4वानंदात 4व4थ रहावे. पण ते आपTया हातून होत नाहJ,
कमD करJतच रहावे असे वाटते. 2पंचाची दगदग झालJ Xहणजे आपण दरू जाऊन बसतो; पण
मनाची तळमळ >यामळ
ु े नाहJशी झालJ नाहJ, तर काय उपयोग ? या करJता मनाची 4व4थता
कशाने येईल ते पहावे. आनंद कुणाला नको आहे? आपTयाला आनंद हवा आहे खरा, परं तु तो
5मळव7याकरJता जे करायला पा6हजे ते आपण करJत नाहJ. नोकरJ नको आ<ण खायला हवे, हे
कसे शiय आहे ? खरोखर 2पंचा1या या अग<णत उपाधींतून सुटून जो 4वा4 याकडे जातो तो
ध,यच होय. मना1या वxs गोRटJ झाTया कA लगेच आपTया आनंदात Pबघाड येतो; याकoरता,
आपTया इ1छे वxs घडले तरJ माझे 4वा4 य Pबघडणार नाहJ, इकडे पाहावे. याला एकच उपाय
आहे , आ<ण तो Xहणजे माझी इ1छाच मी नाहJशी करणे. कोणतीहJ व4तू 5मळावी Qकंवा अमक
ु
एक गोRट घडावी, हJ बs
ु ीच ठे वू नये. जो पय^त हाव आहे तो पय^त 4वा4 यापासून आपण दरू
आहोत असे समजावे. मह>वाकांMा खुशाल धरावी, पण >यामुळे मनाला lास होऊ दे वू नये.
भगवंताची इ1छा तीच माझी इ1छा असे Xहणावे, आ<ण अ5भमान सोडून कमD करJत राहावे.
2य>न क\न जे काहJ होते, ते रामा1या इ1छे ने झाले असे Xहणावे. कतpपणाचा अ5भमान
सोडTयानेच 4वा4 य लाभते. मागे घडलेTया चांगTया-वाईट गोRटJ आठवत राहणे यामळ
ु े
आनंदात Pबघाड येतो. तसेच उBयाची काळजी करJत राहाणे यामुळेहJ मना1या 4वा4 यात
:य>यय येतो. होते-जाते ते भगवंता1या इ1छे ने होते, हे मनाने पiके ठरवTयावर मग वनाकारण
काळजी का करावी ?
दख
ु ः करणे अथवा न करणे हा मनाचा धमD असTयामळ
ु े , Zया माणसाने मनाला योkय वळण
6दले आहे , तो 2>यM दख
ु णे भोगीत असताहJ आनंदात राहू शकेल. Xहातारपणी तर आनंद हे
मोठे शिiतवधDक औषध आहे . Zयाला नामाचे 2ेम आले >याला शरJरा1या कोण>याहJ अव4थेत
आनंदाचा लाभ होतो; आ<ण Zयाला असा आनंदाचा लाभ झाला, >या1यावर रामाने कृपा केलJ
असे खVचतच समजावे. भगवंतासाठa एकच दान खरे आहे , आ<ण ते Xहणजे आ>मदान होय.
सतत भगवंता1या नामात राहून दे हाVच व4मOृ त होणे हा आ>मदानाचाच 2कार आहे .

२१४. वाणीने नाम sयावे व मनाने

मरण करावे, आण या दोQहGचा मेळ असावा.
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आप]या 'मी'चे

व0प आनंदमय आहे .

इि1छत व4तू 5मळणे यात समाधान असतेच असे नाहJ. ती इ1छाच नाहJशी करणे यात समाधान
आहे . हाव संपल
े ते:हाच समाधान होईल. याकoरता वासनाMय कसा होईल ते पहावे. कशात
सुख आहे , कशाची कास धरावी, इकडे लM Bयावे. खरा आनंद आ<ण समाधान भगवंताचे हो7यातच
आहे . 'भगवंता, तुcयावाचन
ू मला कोणी नाहJ' हे Zया 6दवशी मनाने पiके ठरे ल, >याच 6दवशी
समाधान 5मळे ल. िजतकA वषयाची आवड धरावी, Oततके दःु खच पदरात येते. वषयसख
ु न
मागताहJ येत;े परं तु जे परमाथाD1या आड येणार आहे, ते मागत कशाला राहायचे ? माcया मागे
राम आहे Xहटले, Xहणजे 2पंचातTया वषयात जरJ रा6हलो तरJ 5भ7याचे कारण नाहJ. भगवंताचा
आधार कायम ठे वला कA मग वषयांची नाहJ 5भती वाटत. नेहमी अनुसंधानात रा6हले Xहणजे
मग सावधच रा6हTयासारखे आहे .
6दवाळी हा आनंदाचा 6दवस असतो, पण 6दवाळीचा 6दवस हा इतर 6दवसांसारखाच असतो.
इतकेच न:हे , तर आदTया 6दवसाची पoरि4थती, संकटे आ<ण अडचणी >या 6दवशीहJ कायम
असतात. याचा अथD असा कA, पoरि4थतीत बदल होत नाहJ. 6दवाळीचा 6दवस हा 6दवस या
ना>याने Oनराळा नाहJ. पण काल आपण जे केले, ते 6दवाळी1या 6दवशी आपण करJत नाहJ, हाच
म;
ु य फरक होय. आपणच 6दवाळी1या 6दवसाला आनंदाचा 6दवस करतो. हे जर खरे , तर तसा
तो आपण नेहमीच का कx नये? आपTयाला नेहमीच 6दवाळी असावी; आपण नेहमीच आनंदात
असावे; आ<ण >या कoरता आनंदमय अशा भगवंताचा आधार `यावा. आपण 6दवाळी1या सणाचा
आधार घेऊन आनंदJ-आनंद करतो. मग आनंद जो OनमाDण करतो >या भगवंता1या आ'याला
नेहमी का न जावे ? भगवंताचा आनंद हा फार बलव>तर आहे . असा आनंदमय भगवंत आपTया
आतमये असून आपण दःु ख भोगतो याला कारण, भगवंताला 2कट :हायला आपणच आपTया
आतमये आडकाठa करJत असतो. आपTया आतमये भगवंत तर आहे च, पण >याच बरोबर
'मी' सुsा आहे . हा 'मी' कोण हे जाण7याकoरता, इं6wयांची गडबड शांत कxन आतमये आपण
आनंदाचा शोध करावा; Xहणजे आपTयाला या 'मी'चे 4व\पहJ आनंदमय असTयाचे 2>ययाला
येईल. अशी परमा>Xयाची ओळख कxन घेणे हJ खरJ जीवनाची सुxवात आहे; आ<ण परमा>Xयात
वलJन होणे हेच जीवनाचे सवD4व होय.

२१५. jयाचा आनंद Oटकेल @याला न@य Oदवाळी आहे .
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भगवंताशी एक0प झा]यावर सव) आनंदच आहे .
भiत झाTयावर माणस
ू Zया आनंदात असतो तो आनंद वणDन क\न समजणार नाहJ. िजथे
दख
ु ःच नाहJ Oतथे आनंद हा शद तरJ सांगायला कोण असणार ? अन,य भiत :हावे आ<ण तो
आनंद पाहावा. भiताला सवDच 6ठकाणी आपण आहोत असे 6दसते; Xहणजे सवD चराचर व4तू
तो भगवB\पच पहात असतो. एखाBया खोलJत सवD बाजूंनी आरसे ठे वलेले असले, तर कुठे हJ
पा6हले तर आपTयाला काय 6दसेल ? आपTया 4वतः5शवाय दस
ु रे काहJच 6दसणार नाहJ. Xहणजे
सवD 6ठकाणी एकभाव झाला Oतथे दःु खाचे कारणच नाहJ. Oतथे सवDच आनंद असतो. >या2माणे
भiत भगवंताशी एकxप झाला Oतथे आनंदा5शवाय दस
ु रे काय असणार ? जे या2माणे जगात
वावरतात, ते आपTया आनंदात राहूनहJ इतर लोकां2माणे वागत असतात. तक
ु ारामांनी अशा
ि4थतीत राहून लोकांना स,मागD दाखवला. समथा^नीहJ ती ि4थOत सांभाळून सवD जगाचा :यवहार
केला आ<ण इतर लोकांना आपTया पदाला नेले. आपण कधी >या आनंदाकडे जा7याचा मागD
पा6हलेला नाहJ. Xहणून, Zयांनी तो आनंद पा6हला आहे आ<ण जे सदै व >या आनंदात राहतात,
>यां1या सांग7या2माणे वागणे हे च 'ेय4कर आहे ; Xहणजेच गुxआEे2माणे वागावे. आपTयाला
वाटा¡या भेटला Xहणजे >या1यावर वfवास ठे वन
ू आपण चालतो, >या2माणे गx
ु ं 1या वचनावर
वfवास ठे वन
ू आपण वागावे Xहणजे आपले 6हत होते.
एखाBया आंधjया माणसाने साखर समजून मीठ खाTले, तर ते खारट लागTयावाचून राहणार
नाहJ. >या2माणे, आनंद 5मळे ल या कTपनेने आपण वषयाची संगत धरलJ, पण >यापासून दःु खच
2ाrत झाले. पRु कळ व4तू 5मळाTया Xहणजे >याने पRु कळ सख
ु 5मळते असे मानणे हा म
आहे . खरे Qकंवा पRु कळ सख
ु Xहणजे कायमचे, सनातन सख
ु होय. ते सनातन व4तप
ू ाशीच,
Xहणजे भगवंतापाशीच असते. भगवंताचे आपण झाTयास सुखी होऊ. तड गोड कर7यासाठa
जशी साखर खावी लागते, तसे आनंद 2ाrत हो7यासाठa नाम `यावे लागते. आपण 2पंच
दस
ु याचाच करतो, आपला करJतच नाहJ. एखाBया शेतापेMा कंु पणालाच जा4त खचD यावा,
>या2माणे आपण आपTया मळ
ू 4व\पापेMा आपTया उपाधींचीच जा4त आरास करतो. आपण
सवD 5मळवतो, पण सवD ठे वन
ू जावे लागते. आपTया फायBयाचे केले तरच आपला 2पंच;
भगवंताचे

4मरण

तेवढाच

आपला

2पंच.

आपण

आई-बापांवर, नवराबायकोवर, मुलांवर,

नातेवाईकांवर, शेजायापाजायांवर सख
ु ासाठa अवलंबन
ू राहJलो तर सुखी होणार नाहJ. आपले
दःु ख Qकं वा यातना जर कोणी नाहJशा करJत नाहJ तर मग दस
ु रा कोणी आपTयाला सख
ु दे ईल
हJ कTपना कशी खरJ ठरे ल ?

२१६. परमा@qयाचा आनंद अखंड Lमळावा,, मी @याचा $हावे, हG }cटG ठे वन
ू नाम मरण करावे.
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वासनेला कसे िजंकता येईल ?
QकतीहJ वBवान पंडत जरJ झाला तरJ >याला 4वतःला अनुभव आTयावाचून Eान साथDकA
लागले असे होत नाहJ. पोथी ऐकून Zयाला वैराkय आले >यालाच पोथी खरJ कळलJ असे Xहणावे.
पोथीत सांVगतलेले ऐकून ते जो आचरणात आणतो तोच खरा 'ोता होय. वेदांत हा रोज1या
आचरणात आणला पा6हजे, तर >याचा उपयोग. Xहणूनच सवD 2चीतींमये आ>म2चीती हJ उ>तम
होय. जो भगवंताला शरण गेला >या1यापाशी शदEान नसले तरJ, >याला 5मळवायचे काहJच
उरत नाहJ. जो शदEाना1या मागे जातो >याचा अ5भमान बळावतो. जो शदEानी नसतो >याला
अ5भमान नसेलच असे नाहJ. अEानी माणसालाहJ अ5भमान असतो, परं तु तो घालवणे सोपे
असते. 'सBग\
ु ला शरण जा' Xहटले, तर अEानी माणूस मुकाSयाने शरण जाईल, >याला शंका
येणार नाहJ.
काशीला जाणारे पRु कळ र4ते आहे त; पण कोण>याहJ र4>याने जायचे तरJ आपले घर
सोडTया5शवाय जाता येत नाहJ. हे जसे खरे , तसे कोण>याहJ साधनात वासना बाळगून, Qकंवा ती
दे वापासन
ू Oनराळी ठे वन
ू भागणार नाहJ. ती दे वाची करायला, Oतला मारायला, दे वाचे 4मरण
पा6हजे. भगवंताचे होणे हे माझे या ज,मातले मु;य काम आहे असे समजावे. मी भगवंताचा
कसा होईन याचा सारखा राlं6दवस वचार करावा. मी दस
ु या कोणाचा नाहJ हJ खाlी असलJ
Xहणजे भगवंताचे होता येते. आपले मन वासने1या अधीन होऊन ता>परु >या सुखा1या मागे
गेTयामळ
ु े थrपड खाऊन परत येते. लोक समजतात Oततके वासनेला िजंकणे कठaण नाहJ.
आपलJ वासना कुठे गत
ुं ते ते पाहावे. आपTया अंगातले रiत काढून ते तपासून, आपTयाला
कोणता रोग झाला आहे हे डॉiटर पाहातात, >याच2माणे आपले Vच>त कुठे गंत
ु ले आहे हे आपण
पाहावे; तो आपला रोग आहे . जी गोRट आपTया हातात नाहJ Oत1यावषयी वासना करणे वेडप
े णाचे
आहे , हे यानात ठे वावे. Xहणूनच वचार आ<ण नाम यांनी वासनेला खाlीने िजंकता येईल. मग
आपले कतpपण आपोआप म\न जाईल. 6हमालयावर Zया वेळी आकाशातुन बफD पडते >या वेळी
ते अगदJ भस
ु भुशीत असते, पण ते पडTयावर काहJ काळाने दगडापेMाहJ घv बनते. >याच2माणे,
वासनाहJ सूeम आ<ण लवVचक आहे , पण आपण Oतला दे हबs
ु ीने अगदJ घv बनवन
ू टाकतो.
मग ती काढणे फार कठaण जाते. भगवंताची वासना हJ वासना होऊच शकत नाहJ. Zया2माणे
कणीक अनेक वेळा चाळून ग:हाचे स>व काढतात, >या2माणे वषयाची सवD वासना नाहJशी
झाTयावर जी उरते, ती भगवंताVच वासना होय.

२१७. वासना मारायला भगवंताचे अcठान हा एकच उपाय होय.
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'दे हच मी' हा म.
आपण कोण, आपले कतD:य काय, हे कळणे जसे :यवहारात ज\र असते, तBवतच परमाथाDत
सुsा मी कोण हे कळले पा6हजे. Zयाला मी 'माझे' Xहणतो तो मी न:हे खास. माझा दे ह
XहटTयावर 'मी' >याहून Oनराळाच न:हे का ? दे हाला ताप आला तर 'मला' ताप आला, दे ह वाळला
तर 'मी' वाळलो, असे Xहणतो तीच चूक, हाच म. वा4तवक दे हाहून वेगळा असन
ू हJ दे हच मी
अशी भावना केलJ. Xहणून मी सख
ु दःु ख अनुभवू लागलो. दःु ख नको, सख
ु हवे, असे मला वाटते,
याचा अथD माझे मळ
ू चे 4व\प हे Oन>यसुख-\पच असले पा6हजे.
नदJ1या पाlातले पाणी आ<ण Oतथूनच भां¡यात आणलेले पाणी, दो,हJ एकच; पण भां¡यातTया
पा7याला चव Qकंवा 4वाद Oनराळाच येत असेल, तर भां¡यात घाण आहे असे आपTयाला समजते.
तसे, सुख-\प असणाया आ>Xयाचाच अंश असलेला जीव दःु ख\प झाला याचे कारण दे हसंगती.
एका गॄह4थाची बायको बाळं त झालJ, ते:हा >या1या 5मlाने डॉiटरची मदत आ<ण अशा अनेक
बाबतीत धावपळ केलJ, पण >याने सोयर मळ
ु ीच पाळले नाहJ, >या 5मlा2माणे आपण दे हाबाबत
वागले पा6हजे.
एखादे झाड काढायचे असेल, आ<ण ते प,ु हा वाढू नये अशी इ1छा असलJ, तर >याची पालवी
वरवर खड
ु ू न काम होत नाहJ, >या1या मुळाला पाणी घालणे बंद केले पा6हजे. तBवतच संसार\पी
वॄMाला आXहJ अ5भमानाचे पाणी वारं वार घातTयामळ
ु े तो इतका फोफावला आहे , तो अ5भमान
नRट केला पा6हजे. 'मी कमD केले' हा म टाकून 6दला पा6हजे. खरा कताD ईfवर असताना जीव
वनाकारणच 'मी' कताD असे मानतो. कत>ुD व आपTयाकडे घेतTयामुळे जीव सुखदःु ख भोगतो.
ते:हा 'मी कताD नसून राम कताD' हJ भावना वाढवणे, हJच खरJ उपासना होय. आपTया आयुRयात
Zया Zया गोRटJ घडतात >या सवD भगवंता1या इ1छे नेच घडतात अशी पण
ू D खाlी झालJ कA मग
सुखदःु ख उरत नाहJ. Zयाची खरJ अशी OनRठा आहे >याचे तेज काहJ Oनराळे च असते. अशा
माणसाला अचल समाधान लाभते; Qकं बहुना, हे च साधु>वाचे मु;य लMण जाणावे. हे आपTया
अंगी यावे Xहणून साधनाची सवD खटपट असते.
खरोखर, तुXहा सवा^ना आता प,ु हा एकच सांगतो कA, सदै व नामात राह7याचा 2य>न करा,
आ<ण नीOतला ध\न राहा; >यानेच तुXहाला भगवंत भेटेल. परमाथाDत नीOतला, शs
ु आचरणाला,
फार मह>व आहे . जो शs
ु मनाने परमेfवराचे Vचंतन, नाम4मरण करतो, >याला साहाय
करायला परमेfवर सदै व तयार असतो. आपण >या परमेfवराला शरण जाऊन >या1या नामाचे
2ेम मागू या. दJनदयाळ भiतव>सल परमेfवर कृपेचा वषाDव करJल याची खाlी बाळगा.

२१८. नाम मरण 'समजून' करावे; समजून qहणजे 'राम कता)' या भावनेत राहून.
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भगवंताचा आनंद हा न4पा-धक असतो.
2>येक मनRु याची 2व>ृ ती भगवंताकडे जा7याची असते, कारण >याला आनंद हवा असतो.
मनुRयाला आनंदा5शवाय जगता येत नाहJ. पण सयाचा आपला आनंद हा नुसता आशेचा आनंद
आहे . तो काहJ खरा आनंद नाहJ. उBया सुख 5मळे ल या आशेवर आपण जगतो, पण ते सुख
iवVचतच 5मळते. Zया आनंदातन
ू दःु ख Oनघत नाहJ तोच खरा आनंद. जग7यामये काहJतरJ
आनंद असला पाहJजे. जगणे जर आनंददायक आहे तर मग आपTयाला दःु ख का होते ?
वा4तवक आपण कशाकरJता काय करतो हे च वसरतो. Xहणजे मनRु य जगतो आनंदासाठa, पण
करतो माl दःु ख ! दा\चा आनंद हा दा\ची धुंदJ आहे तोपय^तच असतो, >याच2माणे वषयापासून
होणारा आनंद, तो वषय भोगीत असेपय^तच 6टकतो. gRय व4तू हJ स>य नसTयामुळे, ती
अशाfवत असते. अथाDत Oत1यापासन
ू 5मळणारा आनंद हा दे खील अशाfवत असतो. आपण
जगामये :याप वाढवतो, तो आनंदासाठaच वाढवतो. पण भगवंता1या :यOतoरiत असणारा
आनंद हा कारणावर अवलंबन
ू असTयाने, ती कारणे नाहJशी झालJ कA तो आनंद पण मावळतो.
यासाठa तो आनंद अशाfवत होय. Xहणून खरा आनंद कुठे 5मळतो ते पाहावे. खरा आनंद gRय
व4तंम
ू ये नसून व4त1
ू या पलJकडे आहे . Vचरकाल 6टकणारा आनंद व4तरू 6हतच असतो. Xहणून
आनंदासाठa व4तू1या मागे लागणे बरोबर नाहJ. वषयाचा आनंद परावलंबी असतो, तर भगवंताचा
आनंद Oन\पाVधक असतो. 4वानंद 4मरणा:यOतरJiत जे 4फुरण तोच वषय समजावा.
खरJ आनंदJ व>ृ ती हJच दसरा-6दवाळीची खण
ू आहे . हा4य हे आनंदाचे :यiत 4व\प आहे .
कोणतीहJ व4तू अि4त>वात नसताना होणारा जो आनंद, तेच परमा>Xयाचे :यiत 4व\प आहे .
आनंदाला जे मारक आहे ते न करणे Xहणजे वैराkय, आ<ण आनंदाला बळकटJ ये7यासाठa जे
करणे >याचे नाव ववेक होय. आनंद Xहणजे आ>मVचंतनाने येणारे मान5सक समाधानच होय.
जो Oन4वाथDबs
ु ीने 2ेम करतो, >याला आनंद खास 5मळतो. घेणरा 'मी' जे:हा दे णारा होतो >याच
वेळेस >याला खरा आनंद होतो. ()मानंद हा 2>येका1या ´दयात 4वयंभू आहे . विृ >त वळवन
ू
तो चाखला पा6हजे. एकांतात 4व4थ बसावे, रामाला आठवावे, >या1या पायावर म4तक ठे वन
ू
>याला Xहणावे, "रामा, माझे मन शुs कर. दे हबs
ु ी दे वू नको. तुझे चरण, तझ
ु े हा4य, मला सदा
पाहू दे . तू माcया म4तकावर वरदह4त ठे व". रामाला 2ेमाने आळवन
ू , राम परमानंद\प आहे
असे जाणून, >या1याशी अन,य होऊन राहावे. मी कुणीच नाहJ, सवD राम आहे आ<ण मी रामाचा
आहे , या गोड भावनेत आनंदाने असावे.

२१९. मनात

@येक संक]प उठताच @यावर रामनामाचा Lश'का असावा.

219

७ ऑग ट

0पाची ओळख नामानेच होते.
नस
ु >या शा4lपठणामळ
ु े होणाया EानापेMा भiती हJ नiकAच 'ेRठ आहे . भiती Xहणजे
परमा>म4व\पाचे परम2ेम होय. कमD, Eान, योग हJ साधने असून भiती हे साय आहे.
कमDमागाDमये, नुसते कमD बरोबर कर7या1या 6हशेबात मन अडकून जाते; Xहणून नुसता कमDमाग
कमDठ आ<ण जड बनतो आ<ण >याला भगवंताचा वसर पडतो. योगामये व>ृ तींना आव\न
धर7याची खटपट करावी लागते. व>ृ ती शांत झाTया Xहणजे मन श,
ू याकार होते. व>ृ ती
आवरणायाला

भगवंताचे

2ेम

असेलच

असे

सांगता

येत

नाहJ.

EानमागाDमये

आ>माना>मवचाराला 2ाधा,य असTयाने Oतथे बs
ु ी1या साम याDवर फार भर असतो. पण मायेचा
जोर फार वलMण असTयामळ
ु े , साधकाला ती के:हा फसवील याचा नेम नसतो. EानमागD फार
कठaण आहे . Eानमाग माणसाला अ5भमानाची बाधा लवकर होते. माझे मतच तेवढे खरे असे
तो ध\न चालतो. Eानी मनुRय जगताला मायाकायD मानतो; Xहणजेच जगत 5म या आहे असे
तो समजतो. परमा>मा जर सवD:यापी आहे , तर हे जगत >या1यामयेच असले पाहJजे, Xहणून
भiत या सRृ टJला 5म या न मानता भगवंताची लJला समजतो. >याला या सRृ टJमये सवD
6ठकाणी भगवंताचा म6हमा, >याचे वभOू तम>व, आ<ण >याचा आनंद भरलेला 6दसून येतो.
सRृ टJमधले सदयD, माधय
ु ,D मनोहर भाव, पावय आ<ण 2ेम पाहून जीव मो6हत होतो. पण
सRृ टJमधTया वभूOत\पांची उपासना क\न जीवाची तrृ ती होत नाहJ, कारण वभूती हे साMात ्
भाव नाहJत. Xहणून भगवंता1या साMात ् गुणांची आ<ण भावांची ज\रJ लागते. >यां1या 2ाrतीने
जीवाची तrृ ती होते. माl सदयाDने आ<ण माधुयाDने भरलेले हे भगवंताचे \प आहे हे समजायला
>याला भगवंताचे नाम दे णे ज\र आहे . कारण >या \पाला भगवंताचे नाम 6दले नसेल तर ते
\प मायावी राMसाचे दे खील ठरे ल. कंु भाराने एकाच मातीपासन
ू अनेक 2कारची भांडी तयार
केलJ; 2>येक भां¡यात माती5शवाय दस
ु रे काहJच नाहJ, तरJ 2>येक भां¡याचे नाव Oनराळे !
तुकारामबव
ु ा एवढे मोठे संत बनले, पण भगवंत सवD 6ठकाणी :यापन
ू आहे Xहणून ते वठोबाला
'राम' Xहणाले नाहJत, Qकं व द>ताला 'महादे व' Xहणाले नाहJत. जगत ् हे भगवंतापासून 5भ,न नाहJ.
जगतात आढळणारJ सवD \पे भगवंताची आहे त, पण \पाची ओळखण नामानेच होते. 2>यM
आकाराला आलेलJ अनेक \पे नाहJशी झालJ तरJ >यांचे नाव 6टकून राहाते. Xहणजे नाम हे
दे शकाला1या मयाDदेपलJकडे असते. Xहणून ते \पापेMा जा4त स>य होय; आ<ण जे स>य आहे ,
ते 'ेRठ असलेच पा6हजे. स>य व4तू ओळखणे हाच परमाथD होय.

२२०. भगवंताची 0पे जेथून येतात, तेथे 'नामा'चे वा त$य आहे .
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समाधान हG आंतmरक सुधारणेची खूण आहे .
2पंचात काय Qकंवा परमाथाDत काय, काहJ प ये पाळायला लागतातच. नेहमी 'राम कताD' हJ
भावना मनात जागत
ृ ठे वा. शोक, Vचंता, 5भती, आशा, तRृ णा, )या सवD 'राम कताD' XहटTयाने नाहJशा
होतात. Zया अथ >या अजून नाहJशा होत नाहJत, >या अथ रोग कायमच आहे असे Xहटले
पा6हजे. तरJ आजपासून, )या घटकेपासून नामात राह7याचा Oनfचय करा, आ<ण 'राम कताD' हJ
भावना gढ करा. कुणी आपTयाला बरे Xहटले कA तेव¨यापरु ते बरे वाटते; ते समाधान Xहणता
येईल का ? जे 5मळाTयाने दस
ु रे काहJ हवेसे वाटणार नाहJ, ते समाधान. समाधान हJ आंतoरक
सुधारणेची खण
ू च आहे . ते 5मळव7यासाठa 2पंच सोड7याची ज\रJ नाहJ. 2पंच सोडून QकतीहJ
लांब गेले तरJ >याची आठवण येतेच. ते:हा तसा तो सोडता येत नाहJ; तो एक 'राम' XहटTयानेच
सट
ु ू शकेल. कोणतेहJ कमD करताना भगवंता1या नामात करा. >यामळ
ु े समाधान 5मळून, मनRु य
सुखदःु खा1या BवंBवात गुरफटला जाणार नाहJ. जो कोणी 4वतःचा उsार क\न घेईल तो खरा
Eानी; काहJ न करणारा हा खरा अडाणी होय.
वासनेचे पoरणत 4व\प Xहणजे बs
ु ी होय. जी बs
ु ी बंधनामये काम करते ती खरJ 4वतंl बs
ु ी
होय. बंधनाला न जुमानता वागणारJ, ती 4वैराचारJ बs
ु ी होय. वासना नRट होणे Xहणजे दे )बs
ु ी
नRट होणे होय. 2ापंVचक मनRु याला वषय टाकता येतील हे शiय नाहJ. >याचे वषयाचे 2ेम
रiतात इतके 5भनले आहे कA ते काढून टाकायला सूeम अ4l पा6हजे. नाम हे अOतशय सूeम
अ4l आहे. ते घेतTयाने वषयाचे 2ेम नRट होईल. खरोखर, थोडा मनापासून Oनfचय करा. तो
परमा>मा फार दयाळू आहे , तो खाlीने आपTया Oनfचया1या पाठaशी उभा राहJल. दोष न पाहताहJ
जो दस
ु याला जवळ करतो तो दयाळू खरा. भगवंत अ>यंत दयाळू आहे . >या1या नामा1या
सहवासात रा6हTयाने दे हावरचे 2ेम नRट होईल, आ<ण दे हावरचे 2ेम नRट झाले कA संसारावरचे
2ेम कमी होईल, आ<ण आपTयाला सवDl राम 6दसू लागेल. 2>येक जीवाची ओढ Vचरं तन
समाधानाकडेच असते. ती ओढ परमेfवर2ाrतीनेच परु J होऊ शकते. हJ 2ाrती :हायला अ>यंत
सल
ु भ साधन जर कोणते असेल, आ<ण >याचा सतत सहवास जर कशाने लाभत असेल, तर एका
नामानेच. Zयाने नाम dदयात अखंड बाळगले, >याला सवDl परमेfवरच 6दसेल. इतर साधनामये
उपाधीमुळे थोडी तरJ चलPबचल आहे , नाम हे ि4थर आहे . हे भगवंताचे नाम आवडीने `या, 'sेने
`या, मनापासून `या.

२२१. अखंड नाम मरणात राहा,, कती समाधान राहGल !
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jयाला समाधान तो भायवान.
Zयाचे 'हवेपण' जा4त असते तो गरJब जाणावा, आ<ण Zयाचे हवेपण कमी असते तो 'ीमंत
जाणावा. परमाथ Xहणजे 5भकारJ असे Zयाला वाटते, >याला 'ीमंतीची खरJ कTपनाच नाहJ.
Zयाला नेहमी समाधान वाटते तोच खरा 'ीमंत. आमचा आधार पैशाचा; तो आज आहे अन
उBया नाहJ. पायाच िजथे डळमळीत Oतथे इमारत कुठे पiकA होईल ? 'ीमान याचा अथD
भगवंता5शवाय 'ी असा होऊ नये, याची 'ीमंतानी काळजी `यावी. खरे Xहणजे समाधान हाच
खरा पैसा, हJच खरJ 'ीमंती, हे च खरे भाkय, आ<ण हे च खरे ऐfवयD होय. Zयाला समाधान जा4त,
तो जा4त भाkयवान समजावा. समाधान हे आपले आपTयाला `यायचे असते, दस
ु रा कोणी ते
आपTयाला दे वू शकत नाहJ. खरोखर, समाधानासारखे औषधच नाहJ. ते 5मळत नाहJ Xहणून
इतर औषधे `यावी लागतात. काळजी नाहJशी झालJ कA अखंड समाधान, शांती आ<ण आनंद
5मळतो. पैलवानासारखा 6दसणारा एक गह
ृ 4थ होता, >याला वचारले तर तो Xहणाला, "अहो, मला
मधुमेह झाला आहे; मी आतून पोखरला गेलो आहे ! >यापेMा तुXहJ बरे ." खरोखर, >याच2माणे
पैशापासन
ू 2ाrत होणाया ऐfवयाDची अव4था आहे . फiत भगवंता1या OनRठे मये समाधान आहे .
ते राजवा¡यामये नाहJच नाहJ, पण ते झोपडीमयेहJ नसेल. असमाधान हा रोग सवा^नाच
असTयामळ
ु े रोगां1या यादJतन
ू >याचे नावच Oनघून गेले आहे ! सया जगात पRु कळ सध
ु ारणा
झालेTया आहे त. पण >यांनी माणसाला समाधान 5मळालेले नाहJ. जीवन सख
ु ी न होता मनाला
िज1यामळ
ु े हुरहुर लागते ती सुधारणा कसलJ ? :यiती काय Qकंवा समाज काय, यांची सुधारणा
घडवन
ू आणायला Vच>त ि4थर झाले पा6हजे. Vच>ताची हJ ि4थरता धमाD5शवाय येणे शiय नाहJ.
हTलJचे त>वEान नुसते अzयासी आहे, अनुभवाचे नाहJ; Xहणून >याने खरे समाधान लाभणार
नाहJ.
खरोखर, 2>येक जीवाला भगवंताची तळमळ लागलJ पा6हजे. भगवंता5शवाय जो राहतो >याला
सुखदःु ख येत;े आ<ण सुख तरJ काय, दःु खाची कमतरता ते सुख ! राजापासून रं कापय^त 2>येकाला
काहJतरJ 5मळावेसे वाटते; Xहणजे 2>येकाला काहJतरJ कमी आहे . पण कुणी असा वचार करJत
नाहJ कA, जे आज कमी आहे ते पव
ू  आपTयाजवळ असताना तरJ आपण सुखी होतो का ? याचे
उ>तर 'नाहJ' असेच 5मळते. ताजी िजलबी कTपनेने खा7यापेMा 5शjया िजलबीचा तक
ु डा 2>यM
खा7यामये जा4त समाधान आहे . बु sचा आनंद हा उपाधीचा आ<ण कTपनेचा आनंद आहे ,
भगवंताचा आनंद हा उपाधीरहJत आहे . हा आनंद 5मळवायला भगवंताला शरण जाऊन नामात
राहणे हा एकच उपाय आहे .

२२२. नाम मरणाbया योगाने आनंदाचा आण समाधानाचा लाभ सहजी होतो यात शंकाच
नाहG.
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अनस
ु ंधानीं -च@त । सवाभत
ू ीं भगवंत । हाच माझा परमाथ) ॥
Zयास पा6हजे असेल 6हत । >याने ऐकावी माझी मात ॥
जो झाला रामभiत । तेथेच माझा जीव गुंतत ॥
मला रामभiतावीण काहJ । स>य स>य जगी कोणी नाहJ ॥
जीवाचे :हावे 6हत । हाच मनाचा संकTप दे ख ॥
तX
ु हास सांगावे काहJ । ऐसे स>य माझेजवळ नाहJ ॥
पण एक सांगावे वाटते Vच>ती । रघुपतीवीण शोभा नाहJ जगती ॥
मुलगी सासरJ गेलJ । Oतची काळजी सासर1याला लागलJ ।
तैसे तX
ु हJ माझे झाला । आता काळजी सोपवावी मला ॥
सदा राखा समाधान माझा आशीवाDद पूणD ॥
मी तुमची वेळ साधलJ । हा ठे वा मनी वfवास । आनंदाने राहावे जगात ॥
अंतकाळची काळजी । तुXहJ कशाला करावी ? ॥
:यवहार मी सांभाळला । तरJ पण रामाला नाहJ दरू केला ॥
राम सखा झाला । नामी ध,य मला केला ॥
मी तX
ु हास Xहटले आपले । याचे साथDक क\न घेणे आहे भले ॥
नामापरते न माना सुख । हाच माझा आशीवाDद ॥
मला माझे बोल स>य । कृपा करJल खास भगवंत ॥
मी असो कोठे तरJ । मी तX
ु हापासून नाहJ दरू । याला साM रघुवीर ॥
तम
ु चे आनंदात माझे अि4त>व जाण । दःु खी होऊन न करावे अ2माण ॥
तX
ु हJ माझे Xहणवता । मग दःु खी कRटJ का होता ? ॥
उपाधीवेगळे झाला । ऐसे ऐकू Bयावे मला ॥
माझे Zयाने :हावे । >याने राम जोडून `यावे ॥
gfय व4तच
ू ा होतो नाश । याला मीहJ अपवाद नाहJ खास ॥
शेवटJ मागणे तX
ु हा एकच पाहJ । नामावाचून दरू कधी न राहJ ॥
अनुसंधानी Vच>त । सवा^भत
ू ी भगवंत ।
नामी 2ेम फार । >याला राम नाहJ दरू ॥
मी सांVगतTया2माणे वागावे । राम कृपा करJल हे Oनिfचत समजावे ॥
आता आनंदाने Bयावा Oनरोप । हे च तX
ु हा सवा^स माझे सांगणे दे ख ॥
सदा राहावे समाधानी । नको सुखदःु ख काळजीचा लेश । माझा झाला जगदJश ।
हा भाव ठे वा Oनरं तर । राम साMी, मी तX
ु हापासुन नाहJ दरू ॥
सवा^चे करावे समाधान । जे माझे 2ाणाहून 2ाण जाण ॥
सवा^नी :हावे रामाचे । हाच माझा आशीवाDद घेई साचे ॥
जगाचे ओळखावे अंतःकरण । तैसे आपण वागावे जाण ॥
नामापरते दज
ु े न मानावे । एका 2भस
ू शरण जावे ॥
हा करावा उपाय । तोच समाधानाला नेईल खास ॥
ववेक-वैराkय संप,न । सदा असो अंतःकरण ॥
अखंड घडो भगवBभिiत । आ>मEान2तीOत ।
()म4व\पि4थती । नामी Oनरं तर जडो व>ृ ती ॥
मी आहे तुम1यापाशी हा ठे वावा OनधाDर । न सोडावा आता धीर ॥
सुखाने करा नाम4मरण । कृपा करJल रघुनद
ं न ॥

२२३. काया गुंतवावी

पंचात । मन असावे रघन
ु ाथात ॥
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समाधान भगवंताLशवाय कोठे हG नाहG.
खरोखर, जे आपTया बs
ु ीला पटते आ<ण अनुभवाला येत,े ते स>य आहे असे ध\न चालायला
हरकत नाहJ; मग >या1या आड कोणीहJ येत असेल तरJ >याची पवाD आपण क\ नये. पण स>य
अनुभवाला यायला आपलJ बs
ु ी ि4थर पा6हजे. हTलJ जगात बs
ु ीभेद फार झाला आहे ; अशा वेळी
माणसाची बs
ु ी ि4थर राहाणे फार कठaण झाले आहे . अगदJ अ>यंत सदाचाराने वागणाया
माणसाचीसs
ु ा बs
ु ी के:हा Qफरे ल हे सांगता येणार नाहJ. केवळ शा4l सांगते Xहणून अमक
ु एक
स>य आहे असे ध\न चाला, असे मी Xहणत नाहJ; मी सांगतो तेच स>य आहे असे तुXहJ Xहणा,
असेहJ मी Xहणत नाहJ; तुXहJ आपTया 4वतः1या वचारानेच ठरवा कA, जीवनात तुXहाला
समाधान पाहJजे ना ? ते समाधान भगवंता5शवाय दस
ु रे कोठे हJ आपTयाला 5मळणार नाहJ हे
अगदJ Oनfचयाने ठरवा. एकदा तुमचा Oनfचय कायम झाTयावर तुम1या आड कुणीहJ येऊ
शकणार नाहJ, Oनfचय माl कायम पा6हजे. या Oनfचयाचे बळ Qकती वलMण असते Xहणून
सांगू ! एका गावात एक प,नास-साठa1या वयाचा बs
ु ीमान पण कुि>सत विृ >तचा माणूस राहात
होता. वेडव
े ाकडे 2fन वचा\न टवाळकA कर7यात >याचा हातखंडा होता. एकदा एका साधुचे
2वचन अगदJ रं गात आले असताना एकदम मयेच उभा राहून तो Xहणाला, "अहो बव
ु ा, ती
तुमची भiतीPबiती ती बाजूला ठे वा, दे शाला 4वातंय कधी 5मळे ल ते सांगा !" >यावर साधु
शांतपणे बोलला, ते मी सांगतो; पण आता तुमचे उतार वय झाले. काळ के:हा झडप घालJल
याचा नेम नाहJ, तर आता मला सांगा कA 2पंचाची उपाधी, दे हाची :याधी, आ<ण म>ृ यूची मगर5मठa,
यांतून 4वातंय 5मळवायचा काहJ वचार, 2य>न, तुXहJ केला आहे का ?" हा मा5मDक 2Oत2fन
ऐकून टवाळखोर चूप बसला, पण >याचे वचारच स\
ु झाले. दस
ु या 6दवशी तो >या साधूला
भेटून Xहणाला, "आजपय^त मी 4वतःचा वचार केलाच नाहJ. पण आता मी काय क\ ते मला
सांगा." साधु बोलला, "दोन वषp मौन ध\न नाम4मरण करावे" >या 6दवसापासून >याने gढ
Oनfचयाने मौन धरले आ<ण नामजपाचा तडाखा लावला. मौनाचा अवधी संपTयावर साधच
ु ी प,
ु हा
गाठ पडलJ ते:हा तो इसम डोjयात पाणी आणन
ू Xहणाला, महाराज, मला सवD 5मळाले ! मला
नामाने जे समाधान 5मळाले >यापढ
D नाम4मरणाचे
ु े इतर सवD गोRटJ र आहे त. Oनfचयपुवक
असे वलMण साम यD आहे !

२२४. नामी ठे वावे -च@त । तेच मानावे स@य ।
हा न{चय ठे वा मनात । मन होईल नांत ॥
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शांत परमा@म मरणाने Lमळते.
नववधा भiतीत जशी 'वण हJ प6हलJ भiती, तBवतच अनेक संतलMणात शांती हे प6हले
लMण आहे . वा4तवक संतांची लMणे सांगता येणे कठaण. तरJ पण असे Xहणता येईल कA
शांती हे संतांचे मु;य लMण आहे . प ृ वी हJ Mमा-शांOत\प आहे . >या2माणेच संत असतात.
शांती ढळायला बाहे रची पoरि4थती कारण नसून अंतःि4थती हJच कारण आहे . िजथे 4वाथD Oतथे
अशांती. भगवंताहून मी Oनराळा अशी िजथे Bवैत-भावना, Oतथे खरJ शांती नाहJ. अन,येतेने शांती
2ाrत होते, आ<ण तीच परमाथाDचा पाया आहे . पैसा आ<ण लौQकक अशाfवत आहे त. >यां1यात
Vच>त ठे वTयाने अशांतीच येणार. शांती Pबघडायला दोन कारणे आहे त: एक: गत गोRटJंचा शोक,
आ<ण दस
ु रे : पढ
ु ची Vचंता. आपTया बाबतीत घडणारे मागले आ<ण पढ
ु ले हे दो,हJ ईfवराधीन
आहे त अशी gढ समजत
ू झालJ तर शांती Pबघडणार नाहJ. आणखी मह>वाची गोRट Xहणजे
सदाचरण. सदाचरण नसेल तर शांती कधीहJ येणार नाहJ; पfचाताप कर7याची पाळी येईल.
Xहणून 2>येक कमD भगवंता1या साMीने करावे. भगवंताला साMी ठे वन
ू कमD केले तर हातून
दRु कमD होणार नाहJ. सदाचरण हा परमाथाDचा पाया आहे .
आपलJ शांती पoरि4थतीवर अवलंबन
ू नसावी. एका साधूला कुणीतरJ शेतात झाडाखालJ आणून
ठे वले. तो तेथे 4व4थ बसून नाम4मरण करJत असे. Oतथे लोक >या1या दशDनाला येऊ लागले.
लोकांची ये-जा वाढTयामळ
ु े >या शेता1या मालकाला lास वाटू लागला, Xहणून >याने >या साधूला
उचलन
ू दस
ु रJकडे ठे वले. साधुची शांती पव
ू 1या 4थळी होती, तशीच दस
ु या 6ठकाणीहJ कायम
होती. शेतमालाकाला आfचयD वाटले. Zयाचे मन शांत आ<ण Vचंतार6हत असते >याला कुठे हJ
ठे वा, तो शांतच राहणार. Xहणून भगवंतावर वfवास ठे वन
ू 4व4थ बसावे. >या1यावर भार घालन
ू
2पंच करावा. कतpपण आपTयाकडे घेऊ नये. अकत>D ृ वभाव ठे वावा. अशाने शांती येईल.
जग1चालक राम आहे हJ भावना gढ झालJ तर शांती येईल. एकनाथांची शांती अगाध होती.
नाथांसारखी शांती यायला परमभाkय पा6हजे. राजेरजवाडे आले आ<ण गेले, पण Eानेfवरांचे नाव
6टकले, कारण ते शांतीची मत
ू  होते. हJ शांती काय केले असताना 5मळे ल ? भगव>4मरणावाचून
अ,य उपायाने ती साधणार नाहJ. जे जे घडते ते ते भगवBइ1छे ने घडते हJ gढ भावना असणे,
हे च शांतीचे लMण आहे . कतD>ृ वा5भमान शांती1या आड येतो. वBया, वैभव, कला, संप>ती, संतती,
याने शांती येतेच असे नाहJ. OनरपेMता हे शांतीचे मूळ आहे . मनाव\s गोRट घडTयानंतर लगेच
भगवंताची आठवण करावी Xहणजे आपोआप शांती येईल. मनातलJ शांती कायम ठे वन
ू रागावता
येते. तसे केTयास हातन
ू 2माद घडत नाहJ.

२२५. शांती परमा@म मरणाने Lमळते. ते

मरण अखंड ठे वावे आण खश
ु ाल
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दे हाचे भोग आण आनंद
तुXहाला आपTया 6हताकरJता दस
ु या1या उपयोगी पडणे जxर आहे . तुXहJ असे नाहJ Xहणता
कामा कA, परमा>Xयानेच याला अशा ि4थतीत ठे वला आहे , >या1या वxs कसे जावे ? तुXहाला
परमा>Xया1या वxs जाणे शiयच नाहJ. पण आपTया 6हताकरJता, Xहणजे आपलJ दे हबs
ु ी कमी
हो7यासाठa, दस
ु या1या उपयोगी पडणे ज\रJ आहे . जसे लहान मल
ु ांना खाऊ वगैरे 6दला Xहणजे
घर1या यजमानाला पोहोचतो, तBवत लोकां1या उपयोगी पडले Xहणजे परमा>Xयाला पोहोचते.
परमा>Xयाने पाठवलेलJ दख
ु णी, संकटे , यांत आनंद मानला पा6हजे. एखाBया आजारJ माणसाची
दे हकRट घेऊन शु'ूषा करायला मी जर सांVगतलJ, तर ते काम तुXहJ आनंदाने कराल. सदगुxंनी
आपTयाला हे काम सांVगतले याचा आनंदच वाटे ल. मग परमा>Xया1या इ1छे ने येणारJ दख
ु णी,
संकटे यांचाहJ तुXहJ का नाहJ मानू आनंद ? पण परमा>मा आपला सवD4वी 6हतकताD आहे असा
तुमचा वfवास आहे कुठे ? परमा>Xयानेच धाडलेलJ संकटे >यालाच दरू करायला कशी सांगावीत
? दस
ु रे असे कA भोग हा भोगलाच पा6हजे. आता जर भोगला नाहJ, तर पुढे तरJ भोगावा
लागणारच ना ?
दे ह सिु 4थतीत असला Xहणजे दे हाचा वसर पडतो असे तुXहJ Xहणता; पण तुXहाला दे हाचा असा
वसर कधीहJ पडत नाहJ. >याची आठवण सामा,यपणे असतेच. दख
ु णे वगैरे आले Xहणजे ती
वशेषपणे भासते इतकेच. दख
ु णे आ<ण >याचे दःु ख हJ दोन Oनराळी असTयामुळे, दख
ु णे आले
तरJ मनुRयाला आनंदात राहता येईल. Zया1याजवळ भगवंत असेल >यालाच आनंदाचे जगणे
2ाrत होईल; Xहणून Zयाला आनंदात जगायचे आहे >याने नाम `यावे, आ<ण भगवंता1या
अनुसंधानात राहावे.
अनुसंधान कशाला Xहणावे ? उठणे, बसणे, जप करणे, गrपागोRटJ करणे, चेRटा-म4करJ करणे,
वगैरे Qयांमधे भगवंताशी संबंध आ<ण संदभD असावा, हे च अनुसंधान. भगवंताचे अनुसंधान
आपTयाला भगवंताकडे घेऊन जाते. 'मी अनस
ं ान 6टकवीन' असा मनाचा Oनfचय करावा.
ु ध
जगा1या 2वाहात उलट पोहणे Xहणजे भगवंताचे अनुसंधान 6टकवणेच होय. भगवंताचे होऊन
2पंच करणे हJ सवD'ेRठ कला आहे . भiताला हJ कला अवगत झाTयाने भiत भगवंतमय होऊन
>याला सवD जगतात आनंद 6दसतो.

२२६. दे हाची सख
ु दःु खे

ार|धावर टाकू या आण नाम मरण
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शा{वत आनंद फ'त भगवंताजवळच.
जगात 2>येक मनRु य 4वतःला आनंद 5मळावा Xहणून धडपडतो आहे . Qकंबहुना, आनंद नको
असे Xहणणारा मनRु य 5मळणारच नाहJ. Xहणजे मनRु याला आनंद हवाच असतो. मग इतiया
धडपडीतून >याला आनंद, समाधान, का बरे न 5मळावे ? याला कारण असे कA, हा शाfवत आनंद
एका भगवंतावाचून दस
ु या कुठे हJ 5मळणे शiय नसTयाकारणाने >याचे 2य>न :यथD आहे त. >या
आनंदासाठa, मला भगवंत पा6हजे असे मनापासून वाटले पा6हजे; आ<ण >यासाठaच, आपण सवा^नी
नाम घेणे आवfयक आहे . आपले मन भगवंता1या चरणावर Vचकटवन
ू ठे वावे, आ<ण दे ह
2ारधा1या 2वाहामये सोडून Bयावा. कधी तो सख
ु ात राहJल तर कधी दःु खात राहJल; कधी तो
बरे च 6दवस सरळ जाईल, तर कधी मयेच गचका खाऊन बड
ु ाय1या बेताला येईल; पण >या1या
कोण>याहJ अव4थेमये आपला आनंद कायम राहJल. तुXहJ सवD माणसे फार चांगलJ आहात,
भगवंताचे नाम घेता, हे मला माहJत आहे . परं तु नामाचे 2ेम तुXहाला येत नाहJ हे पाहून मला
फार वाईट वाटते. तुम1यापैकA 2>येकाने मनापासन
ू वचार क\न ठरवा, कA मला नामाचे 2ेम
ये7या1या आड काय येत असेल बरे ? तुमची पoरि4थती आड येते का ? इथे मं6दरात राहणाया
माणसांनी तरJ नामाचे 2ेम यायला पoरि4थती आडवी येते असे Xहणणे बरोबर नाहJ. तुXहJ इथे
आनंदाने राहा, मं6दरात जेवा, आ<ण 'राम, राम' Xहणा असे मी सांगतो. पण या लोकांनीसs
ु ा
नामाचे 2ेम यायला पoरि4थती आड येते असे Xहटले तर बाहे \न येणाया लोकांना मी काय
सांगू ?
खरोखर मनुRय आनंदासाठa न जगता व4तूसाठa जगतो असेच Xहणावे लागते. व4तू हJ स>य
नसTयामळ
ु े Oतचे \प अशाfवत असते. अथाDत Oत1यापासून 5मळणारा आनंद हा दे खील अशाfवत
असतो. खरा आनंद हा व4तूमये नसून व4तू1या पलJकडे आहे . आपण भगवंताजवळ आनंद
मागावा. >याने व4तू आ<ण आनंद दो,हJ 6दले तर फारच बरे . माl Vचरकाल 6टकणारा आनंद
हा नेहमी व4तूर6हतच असतो. एका 4टे शनवर पे\ चांगले 5मळतात Xहणून एकजण गाडीतून
खालJ उतरला; तो पे\ घे7या1या नादJ Qकती लागेल, तर आपलJ गाडी न चक
ु 7याइतका ! हे जसे
खरे , >या2माणे आनंदा1या आड येणाया व4तूं1या मागे लागणे बरे नाहJ. आनंद जोडणाया
गोRटJंचा आपण वचार क\ या, आ<ण नाम4मरणात राहू या. काल जे झाले >याबल दःु ख क\
नये; उBया काय होणार याची काळजी क\ नये; आज माl आनंदात आपले कतD:य करावे.

२२७. वेळ सापडताच तो $यथ) गWपागोcटGत न घालUवता नाम मरण करावे.
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विृ @तचे समाधान हG भगवंताbया कृपेची खूण.
आपला दे ह पंचमहाभत
ू ांचा आहे . यामधला 'मी' कोण हे पाहावे, जे नासणार ते 'मी' कधी असणार
नाहJ; Xहणजे पंचमहाभत
ू ांचा 'मी' नाहJ हे ठरले. जो शाfवत असतो तोच सि1चदानंद असतो. मी
भगवंत4व\प :हावे अशी 2>येक मनुRयाची सrु त अगर 2गट इ1छा असते; ते:हा >यापैकA थोडा
तरJ 'मी' असTया5शवाय मला असे वाटणार नाहJ. भगवंताचे 4व\प आनंदमय आहे , आ<ण आपण
सवD लोक आनंदात राहावे असे Xहणतो. मी या आनंदापासून वेगळा होतो ते:हा कुठे तरJ चक
ु ले
असे समजावे. अपण
ू D सRृ टJ पण
ू D कर7यासाठaच मनुRयाची उ>प>ती भगवंताने आपTया अंश\पाने
केलJ. आपTया आनंदात :य>यय आणणारे वषय जाणून घेतले, Xहणजे मग आनंदात Pबघाड
नाहJ येणार. या वाटे ने चोर आहे त असे समजले, Xहणजे >या तयारJनेच आपण जातो. जो भiत
झाला >याला व`ने येत नाहJत. भगवंताचे Xहणून कोणतेहJ काम केले Xहणजे lास नाहJ होत.
आनंदाचा साठा कुठे Oनिfचत असेल तर तो भगवंताजवळ आहे . नाटकात राजाचे काम करणारा
माणूस जसा मी खरा 5भकारJच आहे हे ओळखून काम करतो, >या2माणे आपण आपले खरे
4व\प ओळखून 2पंच करावा. नाशवंत व4तूवर आपण 2ेम करतो, तसेच लहानसहान गोRटJत
अ5भमान धरतो, इथेच तर आमचे चुकते. मी जे नाहJ ते :हावे यात सख
ु आहे , असे वाटते.
कामधेनूजवळ आपण वषय मागतो, आ<ण मग दःु ख झाले Xहणून रडत बसतो, याला काय करावे
? जो परमाथाDत जाणता, तोच खरा जाणता होय. परमाथD Xहणजे बावळटपणा कसा असेल ?
अनेक बु sमान, वBवान लोकांना िजथे आपTया बाजूला वळवायचे असते, Oतथे बावळटपणाला
वावच नाहJ.
वBवान लोक वेदा,त अ>यंत कठaण क\न जगाला उगीच फसवतात. मग सामा,य माणसाला
असे वाटते कA, 'अरे , हा वेदा,त आपTयासाठa नाहJ.' परं तु हJ चक
ू आहे . वेदा,त हा सवा^साठa, सवD
मनुRयमाlासाठa आहे. वेदा,ता5शवाय मनRु याला जगताच येत नाहJ. घरा1या छपराखालJ
Zया2माणे सवD लहान लहान खोTया येतात, >या2माणे वेदा,तात इतर सवD शा4lे येतात. शा4lाचे
मागD हे व>ृ तीला भटकू न दे 7यासाठa आहे त. ते व>ृ तीला हलू दे त नाहJत; >यात नामाची गाठ
पडलJ कA भगवंतापय^त साखळी जोडलJ जाते. आपण :यवहारासाठa ज,माला आलो नसन
ू
भगवंतासाठa आलो आहोत. Xहणून, आपण अमुक एक व4तू नाहJ Xहणून कRटJ हो7यापेMा,
दस
ु रJ एखादJ व4तू आहे Xहणून समाधानात राहावे. समाधान हJ व4तू फiत भगवंताजवळ
5मळते, आ<ण ती 5मळव7या1या आड काहJहJ येऊ शकत नाहJ.

२२८. व@ृ तीचे समाधान असणे हG भगवंताbया कृपेची खण
ू आहे ,
आण @याकmरता भगवंताचे सतत अनुसंधान ठे वणे अ@यंत आव{यक आहे .
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नामाLशवाय कशानेहG समाधान नाहG.
मनRु य चक
ू करतो, अ<ण 'दे वा, Mमा कर' Xहणतो; पण प,
ु हा प,ु हा चक
ु ा करJतच रहातो. हे काहJ
योkय न:हे . अशाने काहJ >याला दे व Mमा करणार नाहJ. 'दे वा, Mमा कर' हे Xहणणे इतके सहज
होऊन बसले आहे , कA >याचा अथDच आपTया यानात येत नाहJ. तो जर यानात येत असता
तर मनुRय >या चुका पु,हा प,
ु हा न करता. अशा रJतीने आपण आपTया बs
ु ी1या बळावर
परमेfवराला फसवू शकणार नाहJ. बs
ु ी1या जोरावर जर आपण माणसालाहJ फसवू शकत नाहJ
तर परमेfवर कसा फसेल ? आपण आपTया बs
ु ी1या जोरावर परमेfवराची 2ाrती क\न घेऊ,
असे Xहणणे कदापीहJ योkय होणार नाहJ. ते:हा शरणागती5शवाय मागD नाहJ. ते तुXहJ करा.
समाधान काहJ पoरि4थतीवर अवलंबन
ू नाहJ. QकतीहJ परु ाणे वाचलJ, 3ंथ मुखोBगत केले, 2वचने
ऐकलJ, तरJ मनाला समाधान लाभणार नाहJ. >या2माणे थोडे तरJ आचरण केले पा6हजे. नामात
रा6हले पा6हजे. नामा5शवाय इतर कोण>याहJ गोRटJने पत
D ा येऊ शकत नाहJ. नामा5शवाय खरे
ू त
समाधान 5मळणार नाहJ. ते:हा तुXहJ भगवंताला अन,यभावाने शरण जाऊन, >याचे नाम आवडीने
आ<ण सतत `या.
एक गरJब वारकरJ पंढरपूरला चालला होता. मोया कRटाने तो पायी चालला होता. वाटे त एक
रे Tवेचे फाटक लागले, ते बंद होते Xहणून तो थांबला. इतiयात Oतथे एक मोटार येऊन उभी
रा6हलJ. आत एक मोठा 'ीमंत माणूस बसला होता. तोहJ पंढरपरू ला चालला होता. रकया1या
मनात आले, 'दे वा, तुझी एवढJ Oन4सीम भiती मी करतो, परं तु माझी हJ दशा; आ<ण हा लबाड
:यापारJ, याला माl तू ऐfवयD दे ऊन आरामात पंढरपरू ची याlा घडवतोस. काय तुझा हा ,याय
!' एव¨यात मोटारJचे दार उघडून दोन नोकरांनी >या माणसाचे हात आपTया खांBयावर घेऊन
>याला खालJ उतरवले. तो पांगळा होता ! वारकयाने वचार केला, पांगळा होऊन आरामात
पंढरपरू ला जा7यापेMा गoरबीत पायी जाणे बरे . आपTयाजवळ जे नाहJ ते Zया1यापाशी आहे तो
सुखी असला पा6हजे, हे आपण ध\न चालतो, पण तसा तो नसतो. >याचे दःु ख आपTयाला माहJत
नसते. आ<ण तो 4वतःला जर सुखी समजत असेल, तर तो दा\1या मदा2माणे मद समजावा.
आहे >या पoरि4थतीमये समाधान मानणे हाच वषयाची पकड 6ढलJ करायचा उपाय आहे .
आपलJ पoरि4थती हJ परमा>Xया1या इ1छे ने आलJ आहे असे आपण Xहणू या. असे जर आपण
केले तर दःु खाचा आवेग कमी होईल.

२२९. jयाचे समाधान भगवंतावर अवलंबन
ू आहे @याचे समाधान कोण@याहG पmरि थतीमgये
Oटकेल.
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नcठे चा पmरणाम फार आहे .
भगवंतावर पण
ू D OनRठा ठे वन
ू 2पंचात आपले कतD:य केले तर आXहाला के:हाहJ दःु ख कर7याची
वेळ येणार नाहJ. आम1याकडे आठव¡याचा बाजार असतो. एक नवरा-बायको असे बाजाराला
गेले होते. संयाकाळ झालJ. >यांचे घर फार लांब होते. ती दोघे आपसात बोलत होती कA, "आता
उशीर झाला आहे , राlीचे जाणे नको. ते:हा आज इथेच राहू आ<ण सकाळी जाऊ" >यांचे बोलणे
दोन लबाड माणसांनी ऐकले. ते >यांना Xहणाले, "तुXहJ का घाबरता ? आXहJ बरोबर आहोत ना
! आXहाला तुम1या पढ
ु 1या गावाला जायचे आहे . आXहJ रामासाM सांगतो आहो; ते:हा आपण
जाऊ या." या नवराबायकोला ती माणसे वाईट आहेत असे वाटले नाहJ. पढ
ु े एका दरJत गेTयावर,
>या लोकांनी >या बाई1या नवयाला झाडाला बांधले आ<ण >या बाई1या अंगावरचे दाVगने काढून
घेतले. पढ
ु े >या बाई1या पदराला हात लावताच ती बाई रामाचा धावा क\न XहणालJ, "रामा !
मी या लोकां1या वfवासावर आले नाहJ, >यांनी तुझी साM ठे वलJ, तुझी शपथ वा6हलJ, >या
शपथे1या वfवासावर मी आले. माझे रMण करणारा आता तूच आहे स !" एव¨यात बंदक
ु Aचे
आवाज झाले, आ<ण दोन 5शपाई Oतथे धावत आले. ते:हा चोर पळून गेले आ<ण >या 5शपायांनी
>यांना मi
ु त केले. >यांचे दाVगने आ<ण सामान >यांना 6दले, आ<ण >यांना घरJ पोहोचवले. घरJ
गेTयावर ती बाई XहणालJ, "तसे जाऊ नका, थोडे गळ
ू पाणी घेऊन जा." ते Xहणाले, "नको,
आXहाला फार कामे आहे त." ती XहणालJ, "थांबा जरा, मी आ>ता आणतेच." Xहणून ती आत
वळलJ, तेव¨यात ते गुrत झाले. OनRठा हJ अशी पा6हजे. आजवर Qकतीकां1यावर Qकती Pबकट
2संग आले असतील, परं तु >यां1या OनRठे मळ
ु े च ते >यातून पार पडले.
सगण
ु भiतीचा जर काहJ मोठा फायदा असेल तर तो हा कA, जे:हा रामा1या पायावर डोके ठे वतो
ते:हा आपTया भावना उचंबळून येतात. अशा वेळी आपण रामाला सांगावे, "रामा, आता
तुcया5शवाय मला कोणी नाहJ. मला तू आपलासा क\न घे. मी अवगुणी असेन, पण तू माझा
अ:हे र क\ नकोस, मी तल
ु ा शरण आलो आहे ." आपTया 4वभावामये भगवंता1या 'sेपासन
ू
उ>प,न झालेला Vधमेपणा Xहणजे धीर पा6हजे. जो भगवंतावर OनRठा ठे वील >या1यावर साया
जगाची OनRठा बसेल. लोक दे वालासुsा बाजूला करतात आ<ण अशा OनRठावान मनRु याला
भजतात. OनRठे चा पoरणाम फार आहे .

२३०. भगवंतावर पण
ू ) नcठा ठे वन
ू

पंच करा,, तो खा8ीने सुखाचा होईल.
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रामाला अनQयभावे शरण जा.
2पंचात दे वाची आवfयकता आहे हे सांगायला नको. 2>येकाने आपापTया पoरि4थतीचा अनुभव
जर पा6हला, तर खVचत ् असे आढळून येईल, कA आपले हे सवD वैभव केवळ रामा1या कृपेचच
े
आहे . जो काहJ पैसाअडका, मानमरातब 5मळतो आहे , तो सवD भगवंता1या कृपेमुळेच आहे हे
2>येकजण जाणून आहे . Xहणून जे जे कमD आपTया हातन
ू घडत असते ते >या1याच स>तेने
होत असते याची खाlी बाळगून, कोण>याहJ बयावाईट कमाDचा अ5भमान ध\ नका, Qकंवा खेदहJ
क\ नका. गवD झालाच तर रामाची आठवण करा, तो तुमचा अ5भमान नRS करJल. नµया1या
वेळी अ5भमान उ>प,न होतो, तोSया1या वेळी दै व आठवते; Xहणून दो,हJ 2संगी अ5भमान नसावा.
माझे कतpपण मेTया5शवाय भगवंत 2स,न होणार नाहJ. 2>येक कमाDचे वेळी >याचे 4मरण क\
या. 'राम कताD' Xहणेल तो सख
ु ी, 'मी कताD' Xहणेल तो दःु खी. लहान मल
ु ा2माणे Oनर5भमान असावे.
रामालाच सवD समपDण क\ आ<ण समाधान मानून घेऊ. रामाला शरण जावे आ<ण मजेने असावे;
आनंदाने संसार करावा. 'तुcया नाम4मरणाची गोडी दे ' हे च मागावे.
2>येक गोRट भगवंता1या इ1छे ने होत आहे हे समजून, समाधानात रहा. वाईटाबल कंटाळा
Qकंवा सख
ु ाबल आसiती नको. असे वागTयाने हवे-नकोपण नाहJसे होते, आ<ण अहं पणाला
जागाच उरत नाहJ. ते:हा आता एक करा, रामाला अन,यभावे शरण जा. 'रामा, तू ठे वशील >यात
आनंद मानीन,' अशी >या1या चरणी म4तक ठे वन
ू 2ाथDना करा. तो तुXहाला मदत करायला सदै व
तयार आहे . आपण अ5भमानामळ
ु े मदतीकoरता हातच पढ
ु े करJत नाहJ, >याला तो काय करणार
? तुXहाला खरोखर परमेfवराजवळ काय पा6हजे ते मागा, तो तुXहाला खVचत दे ईल. पण जे
मागाल ते माl 6हताचे मागा. समथD रामदास हे मनोभावे रामाचे दास झाले, Xहणून ते 'समथD'
होऊ शकले. Zयाने जगताची आस सोडलJ आ<ण रामाची सेवा प>करलJ, तो जगाचा 4वामी
होईल. Xहातारे असतील >यांनी भगवBभजनात आपला वेळ घालवावा, आ<ण त\ण असतील
>यांनी भगवत4मरणात
कतD:याला चुकू नये, हाच समाधानाचा मागD आहे ; यातच सवD4व आहे .
्
जो भगवंता1या 2ेमात Oनमkन राहतो, >याला उपदे श कर7याची ज\रJ नसते. भगवंताने गोपींना
उपदे श केTयाचे ऐQकवात नाहJ. >या सदै व >या1या 2ेमातच रं गून गेTया हो>या. भगवंताचे 2ेम
एक >या1या नामानेच साधेल. Xहणून नेहमी भगवंता1या नामात राहून आयुRय घालवा. भगवंत
कृपा करJल हाच माझा आशीवाDद.

२३१. राम कता) आहे अशी jयाची }ढ
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आप]याला दे वाची नड वाटते का ?
एक मनRु य 2वासाला Oनघाला. >याने सवD सामान घेतले. तो पानतंबाखू खाणारा होता, >याने
तेहJ सवD सा6ह>य बरोबर घेतले होते. गाडी सु\ झाTयावर थो¡या वेळाने >याने पानाचे सा6ह>य
काढले, ते:हा >या1या यानात आले कA आपण चु,याची डबी वसरलो आहोत. >याने प,ु हा प,
ु हा
सामान हुडकले. >याला मोठa चुटपट
ु लागलJ. कुठे काहJ पडTयाचा आवाज झाला, कA >याला वाटे
च,
ु याची डबीच पडलJ. कुणी >या1याशी बोलले कA >याला वाटे , आपTयाला हा चुना हवा का
Xहणून वचारJल. Zया गोRटJवर आपले 2ेम असते >या गोRटJची आपTयाला नड लागते; ती
नसेल तर हळहळ वाटते. तशी आपTयाला दे वाची नड कधी लागलJ आहे का ? आपण आपTया
घरातTया सवD व4तू आपTया Xहणतो. बायको, मुले आ<ण घरातTया इतर व4तूंची आपTयाला
इ>थंभत
ू मा6हती असते; परं तु दे वघरातला दे व, Zयाची आपण रोज पज
ू ा करतो, तो कधी आपलासा
वाटला आहे का ? आपलJ जर हJ ि4थती आहे तर आपTयाला दे वाचे 2ेम कसे लागेल ? दे वाचे
2ेम लागायला हवे असेल तर जगताची आशा सोडलJ पा6हजे. :यवहार न सोडावा, पण वषयाकडे
गुंतणारJ आपलJ व>ृ ती भगवंता1या आड येत,े Xहणून Oतला भगवंताकडे गत
ुं वावे. भगवंताची खरJ
आवड उ>प,न झालJ पा6हजे. दे वावाचून आपले नडते असे वाटले पा6हजे.
Zयाचा आपण सहवास करतो >याचेच आपTयाला 2ेम लागते. Zयाचे 2ेम लागते >याचीच
आपTयाला नड भासते. आपण पाहतोच, सहवासात Qकती 2ेम आहे . 2वासात आपTयाला कुणी
चांगला माणूस भेटला, >या1याशी आपण बोललो, बसलो, कA >याचे 2ेम आपTयाला लागते. तो
>या1या 4टे शनवर उत\न जाताना आपण >याला Xहणतो, "तुम1याबरोबर वेळ Qकती आनंदात
गेला ! तुXहJ आणखी बरोबर असता तर बरे झाले असते." थो¡याfया सहवासाने जर एवढे 2ेम
उ>प,न होते, तर मग भगवंताचा अखंड सहवास ठे वTयावर >याचे Qकती 2ेम 5मळे ल ! Xहणून
>या1या नामाचा सतत सहवास ठे वा. भगवंता1या सहवासात राहायचे Xहणजे अहं पणा वस\न,
कताD-करवता तो आहे हJ भावना gढ झालJ पा6हजे. होणारे कमD >या1या कृपेने होते आहे हJ
भावना OनमाDण झालJ पा6हजे. तुमची कळकळीची हाक ऐकून तो तुम1यापाशी आनंदाने धावत
येईल. 'नामाने काय होणार आहे ' असे मनात दे खील आणू नका. नामात Qकती शiती आहे याचा
अनुभव नाम घेऊनच पाहा. Zयाला नामाचे 2ेम आले >याने भगवंतालाच आपलेसे केले यात
शंका नाहJ.

२३२. नाम मरण करता करता मनcु य मामाने
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दास Uवषयाचा झाला । सुखसमाधानाला आंचवला ॥
सवD दःु खाचे मूळ दे ह हाच होय ॥
>यातच दे हाला दख
ु णे । Xहणजे दःु खाचा कळस होय ॥
5मठाचे खारटपण । साखरे चे पांढरे पण ।
यांस नसे वेगळे पण । त¶से दे ह आ<ण दःु ख जाण ॥
दे हाने जरJ सुg¨ झाला । तेथेहJ दःु खाचा वसर नाहJ पडला ॥
सांवलJ जशी शरJराला । तैसा रोग आहे शरJराला ॥
रामकृRणा6दक अवतार झाले । परJ दे हाने नाहJ उरले ॥
4वतःचा नाहJ भरवसा हे अनुभवास येई । पoर वयोगाचे दःु ख अOनवार होई ॥
दे हदःु ख फार अOनवार । Vच>त होई अि4थर ॥
दे हाचे भोग दे हाचेच माथी । ते कोणास दे ता येत नाहJत । कोणाकडून घेता येत नाहJत ॥
आजवर जे जे काहJ आपण केले । ते ते 2पंचाला अपDण केले । 4वाथाDला सोडून नाहJ रा6हले ॥
अVधकार, संतOत, संपि>त । लौQकक:यवहार, जन2ीOत, ।
या सवा^चे मळ
ू नाहJ 4वाथाDपरते । अखेर दःु खालाच कारण होते ॥
जो जो 2य>न केला आपण । तेच सुखाचे Oनधान समजून ।
कTपनेने सुख मानले । हाती आले असे नाहJ झाले ॥
Zयाचे करावे बहुत भारJ । थोडे चुकता उलट गुरगुरJ ।
ऐसे 4वाथDपूणD आहे जन । हे ओळखून वागावे आपण ॥
2पंचात आसiती ठे वणे । Xहणजे जणू अkनीला कवटाळणे ।
Xहणून आजवर खटाटोप खूप केला । पoर कामाला नाहJ आला ॥
वषयातून शोधून काढले काहJ । दःु खा5शवाय दस
ु रे Oनघणारच नाहJ ॥
Xहणून 2पंचाने सुखी झाला । ऐसा न कोणी ऐQकला वा दे <खला ॥
Zयाची धरावी आस । >याचे बनावे लागे दास ॥
दास वषयाचा झाला । तो सुखसमाधानाला आचवला ॥
Zया रोपSयास घालावे खतपाणी । >याचेच फळ आपण घेई ॥
वषयास घातले खत जाण । तरJ कैसे पावावे समाधान ? ॥
2पंचातील संकटे अOनवार । कारण 2पं च दःु ख\प जाण ॥
आजवर नाहJ सुखी कोणी झाला । Zयानी वषयी Vच>त गुंतवले ॥
कडू कारले Qकती साखरे त घोळले । तरJ नाहJ गोड झाले ।
तैसे वषयात सुख मानले । दःु ख माl अनभ
ु वास आले ॥
2पंचातील उपाVध । दे त असे सुखदःु खाची 2ािrत ॥
संतOत, संपि>त, वैभवाची 2ाrती, । जगांतील मानस,मानाची गOत, ।
आधुOनक वBयेची संगOत, । न येईल समाधाना2Oत ॥
2पंचातील सुखदःु खाची जोडी । आपणाला कधी न सोडी ॥
नामातच जो रा6हला । नामापरता आठव नाहJ Zयाला ।
परमा>मा तारतो >याला । हाच पुराणीचा दाखला ॥

२३३. नका क0 आटाआटG । राम ठे वावा कंठu ॥
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सुख

वतःवरच अवलंबन
ू आहे .

सख
ु ाचा उगम आपTयातच आहे . ते जगाकडून 5मळत नसते. मनRु य जगाकडून सख
ु 5मळव7याचा
2य>न करतो, पण ते >याला 5मळत नाहJ. याचे कारण असे कA, सुख बाहे \न 5मळवायचे नसून
4वतःकडून 5मळवायचे असते. आपण आहो Oतथपय^त जग आहे अशा अथाDची Xहण आहे . जगाचे
अि4त>व आपTया अि4त>वावर् अवलंबन
ू असते. समजा, आपTया घरात वजेचे 6दवे आहे त ; ते
बटण दाबTयाबरोबर लागतात. पण जर का >या वजे1या उगमा1याच 6ठकाणी Pबघाड झाला
तर घरातले बटण दाबन
ू 6दवे लागणार नाहJत. फार काय, पण घरातील 6द:याची दx
ु 4ती
कर7याचा 2य>न केला, तरJ मूळ 6ठकाण1या Pबघाडाची दx
ु 4ती होईपय^त काहJ उपयोग होत
नाहJ. >या2माणे आपTया 4वतःमयेच सुधारणा झाTया5शवाय बाहे \न सख
ु 5मळणार नाहJ.
समw
ु सवD प ृ वी1या पाठaवर दरू वर पसरलेला आहे , पण असे कधी झाले आहे का, कA अमक
ु
एका 6ठकाणचे पाणी कमी खारट आहे ? तसे, जगात कुठे हJ गेले तरJ सख
ु ा1या बाबतीत अनुभव
सारखाच येणार. Xहणजे, सुख जगावर अवलंबन
ू नसून 4वतःवरच आहे . >याला उपाय Xहणजे
4वतःचीच सुधारणा करणे हा आहे . आता हJ सुधारणा कशी करायची ? ईfवराने मनुRयाला
बरे वाईट जाण7याची बs
ु ी 6दलेलJ आहे . ती इतर 2ा7यांना नाहJ. >या बs
ु ीचा परु े परू उपयोग
क\न, आपण वाईट गोRटJ कर7याचे टाळावे आ<ण चांगTया गोRटJ कर7याचा 2य>न करावा.
वाईट गोRट टाळणे 2>येकाला शiय आहे, कारण >यात कृती न करणे एवढे च काम असते, आ<ण
ते कृती कर7यापेMा के:हाहJ सोपेच. चांगTया गोRटJ सवा^नाच करता येतील असे नाहJ. सारांश,
सख
ु ी हो7याचा मागD Xहणजे वाईट गोRटJ कर7याचे वचाराने टाळावे आ<ण चांगTया गोRटJ
शiयतेनुसार करJत राहा:या; आ<ण हे सवD करताना सवDकाळ भगवंताचे Vचंतन करावे. असे
केTयानेच सख
ु 5मळे ल. जगाकडून सुख 5मळे ल, हJ कTपनाच चुकAची आहे. 'तुझे आहे तज
ु पाशी
। पoर जागा चक
ु लासी ॥' आपण 4वतः जगासारखे वागत नाहJ, मग जगाने आपTयासारखे वागावे
असे आपण का Xहणावे ?
गीतेमये भगवान सांगतात कA, 'मन हे मीच आहे .' भगवंतावाचून मनाची तयारJ होणार नाहJ.
Xहणून आपण भगवंताला घv धरावे, आ<ण मग समाधानात राहावे. भगवंताचे सदासवDकाळ
4मरण ठे वावे आ<ण व>ृ ती ि4थर राखावी. व>ृ ती ि4थर झालJ कA >या1या मागोमाग समाधान
येतेच येते.

२३४. आप]याला ह$या @या गोcटG दे nयामgये भगवंताची खरG कृपा नसन
ू ,
असेल @या पmरि थतीमgये आपले समाधान Oटकणे हG @याची खरG कृपा होय.
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समाधान हG परमे{वराची खरG दे णगी.
2>येकाला असे वाटते कA, मी कुणाची Oनंदा करJत नाहJ, धमाDने वागतो, तरJ मी दःु खी, आ<ण
वाईट माणसे सुखात वावरताना 6दसतात, हे कसे काय? अगदJ QकतीहJ साि>वक मनुRय असला,
तरJ >या1या हे मनात आTयावाचून रहात नाहJ. नामाचा वटाळ Zयाने मानला तो सुखी 6दसावा,
आ<ण नाम Zयाने कंठa धरले >याला दःु ख :हावे, याव\न भगवंताला ,यायी कसे Xहणावे, अशीहJ
पRु कळांना शंका येते. खरोखर, याचे ममD जर आपण पा6हले तर आपTयाला असे आढळून येईल
कA, बाहे \न जे सख
ु ी 6दसतात ते अंतयाDमी दःु खात बड
ु लेले असतात. वषय >यांना पRु कळ
5मळाले, पण >यामुळे मनाची शांती लाभलJ तर उपयोग! दोन र4ते लागले, >यातला एक चांगला
6दसला पण तो आपTया गावाला नेणारा न:हता, आ<ण दस
ु रा खडकाळ आ<ण काSयाकुSयांचा
होता पण तो आपTया गावाला नेणारा होता; तर कोणता र4ता आपण धरायचा ? भगवंताकडे
जाणाया लोकांचे गीतेमधे दोन वगD सांVगतले आहे त; एक सां;यमाग आ<ण दस
ु रे कमDयोगी.
Zयांची 4वभावतःच वासना कमी असन
ू Zयांचा इं6wयांवर ताबा चालतो, जे ज,मापासून तयार
असतात, ते सां;यमाग होत. Zयां1या वासना पRु कळ असून जे इं6wयाधीन असतात, पण Zयांना
भगवंत असावा असेहJ वाटते, Xहणजे आपTयासारखे सामा,य जन, ते कमDयोगी होत. सां;यांचा
साधनमागD अथाDत सूeम आ<ण उ1च 2तीचा असतो; आपला मागD जड, सोपा आ<ण सख
ु कारक
असतो. सां;य हा भगवंताकडे चS6दशी पोहोचतो, पण आपण मामाने जातो. सामा,य
माणसाचा मग मागD कोणता ? तो मागD असा - वासना आहे तोपय^त योkय मागाDने ती तrृ त
कर7याचा 2य>न करावा, पण सRृ टJमधTया सवD घडामोडी ईfवरा1या स>तेने घडत असTयामळ
ु े
आपTया 2य>नांचे फळ ईfवरावर अवलंबन
ू आहे , हे यानात बाळगून समाधान ठे वावे.
दहा माणसांना >यां1या असमाधानाचे कारण वचारले तर ती माणसे दहा OनरOनराळी कारणे
सांगतील. याव\न असे 6दसते कA जगातील कोणतीहJ व4तू समाधान दे णारJ नाहJ. समाधानाचे
शा4l Oनराळे च आहे . ते 2पंचापासन
ू 5शकता येत नाहJ. Zया1याजवळ अगदJ थोडे आहे
>या1यापासून, तो Zया1याजवळ अगदJ पRु कळ आहे >या1यापय^त, 2>येकाला काहJ तरJ कमी
असणारच. पण मजा अशी कA 2>येकाची समजूत माl अशी असते कA, आपTयाजवळ जे कमी
आहे >यामये समाधान आहे ; Xहणून >याचे दःु ख कायम राहते. भगवंतावाचून असणारे वैभव
आ<ण ऐfवयD हे कधीच सख
ु समाधान दे ऊ शकत नाहJत. समाधान हJ परमेfवराची खरJ दे णगी
आहे , ती 5मळव7याचा उपाय Xहणजे भगवंताचे 4मरण होय.

२३५.

@येकाला @याची गरज भागेल एवढे भगवंत दे तच असतो, qहणून जे आहे @यात
समाधान मानावे.
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वाचनाची आव{यकता आण मया)दा.
पो या आ<ण संतांचे 3ंथ आपण मोया 2ेमाने वाचतो आ<ण सांगतो, पण तशी कृती करJत
नाहJ Xहणून आपण दे वाला अ2य होतो. संतांचे 3ंथ हे अगदJ 2य :यiती1या पlा2माणे मन
लावन
ू वाचावेत. हा 3ंथ माcयाचकरJता सांVगतला आहे . तो कृतीत आण7याकoरता आहे , हJ
भावना ठे वन
ू वाचन करावे. 3ंथ 5लहJणाराची तीª इ1छा असते कA, >या2माणे लोकांनी आचरण
करावे. >यावरची टJका वाचताना मळ
3ंथातला मVथताथD लMात आणावा. भाषांतरकार हा
ू
भाषांतरामये आपले थोडे घालतोच; मूळ 3ंथ वाचणे हे के:हाहJ चांगले. संतांचे 3ंथ हे आई1या
दध
ु ासारखे, तर टJका अ<ण भाषांतर हे दाई1या दध
ु ासारखे आहे त, हा फरक जाणून `यावा.
Qक>येकां1या बाबतीत वाचन हे सs
ु ा एक :यसन होऊन जाते. उगीच वाचीत बस7यात फायदा
नाहJ. नुस>या वाचनाने काहJ साधत नाहJ. िजतके वाचावे Oततका घोटाळा माl होतो. वाचावे
कुणी ? तर Zयाला पचव7याची शiती आहे >याने. बाकA1या लोकांनी फार वाचू नये; >यातहJ,
वतDमानपl वाचीत वेळ घालवणे, Xहणजे आपण होऊन जगाला घरJ बोलावणे होय. वाचनाचे
मनन झाले पा6हजे. मनन झाले कA ते आपTया रiतामये 5मसळते. वाचन आ<ण साधन बरोबर
चालावे. मग साधकाला वाचनापासन
ू खरा अथD कळतो आ<ण आनंद होतो. साधन आ<ण वाचन
असले कA साधक कधीहJ मागे पडायचा नाहJ. उपOनषदे , गीता, योगव5सRठ, यांसारखे 3ंथ वाचणे
आ<ण समजावन
ू घेण,े आपTया उपासनेला आवfयक असते. गीता हJ सवD 3ंथांची आई आहे .
2व>ृ ती आ<ण Oनव>ृ ती, कमDयोग आ<ण कमDसं,यास, यांचे एकAकरण कर7यासाठa गीता सांVगतलJ
आहे , हे लMात ठे वन
ू ती वाचावी. वेदा,त हा आचरणात आणTया5शवाय >याचा उपयोग नाहJ.
6हतकारक गोRट आचरणात आणलJच पा6हजे. समजा, आपण एका गावाला जायला Oनघालो
आहोत आ<ण मोया र4>याने जातो आहोत. वाटे त एक माहJतगार इसम भेटला आ<ण >याने
आपTयाला जवळची एक पायवाट दाखवलJ. >या पायवाटे ने आपण आपTया गावी लवकर
पोहोचतो. तसे उपासने1या मागाDमये 4वतःचा दोष 4वतःला कळत नाहJ, आपले मन ताjयावर
रहात नाहJ. अशा वेळी गीतेसार;या 3ंथां1या वाचनाने आपला दोष आपTयाला कळतो. आ<ण
आपलJ चूक आपTयाला कळलJ तर आपण लवकर सुधारतो.

२३६. पोथी वाचायची ती कशाकरGता ? साgय काय, साधन काय,
हे जाणून घेऊन @या माणे कृती करnयासाठu.
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जेथे संत तेथे आनंद व समाधान असणारच.
काहJ संत व\न अEानी 6दसतात पण अंतरं गी Eानी असतात. खरोखर, संतांची बा)यांगाव\न
पRु कळदा ओळख पटत नाहJ. संतांचे होऊन राहJTयाने, Qकं वा >यांनी सांVगतलेTया साधनात
रा6हTयानेच >यांना नीट ओळखता येईल. मनातले वषय काढून टाकले Xहणजे संतांची 2चीती
येईल. आपले दोष जोपय^त नाहJसे होत नाहJत, Qकंवा लोकांचे दोष 6दसणे जोपय^त बंद होत
नाहJ, तोपय^त संतांची पण
ू D ओळख आपTयाला होणार नाहJ. संताचे दोष 6दसणे, Xहणजे आपलेच
दोष बाहे र काढून दाखव7यासारखे आहे . संत हा 6हर:या चाµया1या फूला2माणे असतो; सुंदर
वास तर येतो, पण 6हर:या पानात ते फूल शोधून काढता येत नाहJ. >या2माणे िजथे संत आहे
Oतथे आनंद आ<ण समाधान असते, पण तो सामा,य माणसासारखाच वागत आ<ण 6दसत
असTयामळ
ु े आपTयाला ओळखता येत नाहJ. वेदा,त आपण नस
ु ता लोकांना सांगतो, पण संत
तो 4वतः आचरणात आणतात. >यां1यावर कठaण 2संग आला तरJ ते डगमगत नाहJत. संत हे
Oनःसंशय असतात तर आपण संशयात असतो. >यामुळे >यांना समाधान 5मळते, तर आपTया
पदरात असमाधान पडते. संशय नाहJसा करायला आपलJ व>ृ ती बदललJ पा6हजे.
संतांना जे आवडते ते आपTयाला आवडणे Xहणजेच >यांचा समागम करणे होय. 'मी करतो' हे
बंधनाला कारण असते; ते नाहJसे करणे Xहणजे 'ग\
ु चे होणे' समजावे. कधी चक
ु तो आ<ण कधी
बरोबर असतो, तो साधक समजावा, आ<ण जो नेहमी बरोबर असतो तो 5सs समजावा. नुसते
इं6wयदमन हे सवD4व मानू नये; ते Zया1याकoरता आहे , >याचे अनुसंधान पा6हजे. Zयाला काहJतरJ
कर7याची सवय आहे , >याने काहJ काळ मळ
ु ीच काहJ क\ नये; आ<ण नंतर भगवंताचे अनुसंधान
ठे वायला 5शकावे. आपण परJMा एकदा नापास झालो तर प,
ु हा परJMेला बसतो, पण भगवंताचे
अनुसंधान ठे व7यात एकदा 2य>न क\न यश आले नाहJ तर ते माl आपण सोडून दे तो, हे बरे
नाहJ. दे वाचे बोलणे हे बापा1या बोल7यासारखे आहे, >या1याजवळ तडजोड नाहJ. पण संत हे
आईसारखे आहे त, आ<ण आईपाशी नेहमीच तडजोड असते.
जो भगवंतावषयी सांगेल तोच संत खरा. संत जो बोध सांगतात >याचे आपण थोडेतरJ आचरण
क\ या. भगवंताचे अVधRठान ठे वन
ू 2>येक कमD करावे. िजथे भगवंताचे 4मरण Oतथे माया
नाहJ; िजथे माया, अ5भमान आहे , Oतथे भगवंत नाहJ. दानाचेहJ मह>व आहे . पैसा आणन
ू
गjयापाशी बांधला तर तो बड
ु वील; >याचे यथायोkय दान केले तर तो तारJल. भगवंतच खरा
'ीमंत दाता आहे . >याचेच होऊन आपण रा6हलो तर तो आपTयाला दJनवाणे कसा ठे वील ?

२३७. संत हे भगवंतावाचन
ू दस
ु रGकडे राOहलेच नाहGत. qहणूनच ते संत झाले, qहणजे दे व व0प
बनले.
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आपण भगवंतासाठu आलो आहोत.
आपण 4वrनात असतो तोपय^त 4वrनच खरे आहे असे वाटते. >याच2माणे जोपय^त भगवंताचे
स>य>व आपTयाला नीट समजत नाहJ, तोपय^त हे सवD 5म या असणारे जग आपण माने
स>यच मानीत असतो. जे Vचरकाल राहते तेच खरे स>य होय. आपला मागD चक
ु ला आहे एवढे
जरJ समजले तरJ स>याकडे जाता येत.े मन वषयाकडे लावन
ू नाहJ समाधानाचा अनुभव येणार.
समाधान िजथे भंगते तो मागD खास चक
ु Aचा आहे . मंग
ु ळा गळ
ु ा1या ख¡याला Vचकटतो, मान
तुटलJ तरJ सोडीत नाहJ. >याच2माणे, आपण वषयसुख सोडीत नाहJ, याला काय करावे? जे
अनुभवाने खरे शहाणे होतात ते या वषयसुखाचा >याग करतात; आ<ण Zयांची हJ वषयाची
आसiती सट
ु लJ >यांनाच ते 5म या आहे हे 2>ययाला येत.े
आपले समाधान का Pबघडते ? आज आहे >यापेMा Oनराळे असावे असे वाटते Xहणून ! जो
िज,नस िजथे ठे वला आहे ती जागा सोडून आपण Plभुवन जरJ शोधले तरJ तो सापडत नाहJ;
>याच2माणे )या व4तूमये समाधान नाहJच >यामये QकतीहJ शोधले तरJ ते आपTयाला 5मळत
नाहJ. समाधान फiत भगवंताजवळ आहे . खरे Xहणजे आपलJ व>ृ ती पoरि4थतीत अडकलेलJ
असTयामळ
ु े ती ि4थर राहात नाहJ; Xहणून आपTयाला समाधान नाहJ. मनRु य आहे >या ि4थतीला
कंटाळून, सख
ु 5मळावे यासाठa जे करायला जातो ते शेवटJ दःु खाचेच होते. Xहणून, आहे >या
पoरि4थतीत समाधान मानायला 5शकावे.
आपण Zया कायाDसाठa आलो, ते कायD झाले कA समाधान होते. मग जोपय^त आपTया कृतीने
आपTयाला समाधान होत नाहJ तोपय^त, आपण >या कायाDसाठa आलो नाहJ असे Xहणायला काय
हरकत आहे ? आपण भगवंतासाठaच आलो आहोत आ<ण >या1या 2ाrतीमये आनंद आहे.
जगातलJ कोणतीहJ gfय व4तू आपTयाला मनाचे 4वा4 य दे ऊ शकत नाहJ, Qकंवा ते नेऊ शकत
नाहJ. मन भगवंताजवळ गुंतेल ते:हाच 4वा4 य 5मळे ल. >याकoरता नेहमी भगवंताचे नाम4मरण
करावे, >याचे गुणवणDन ऐकावे, >या1या5शवाय दस
ु रJ गोRट काढूच नये. 5म या समजून 2पंच
करावा आ<ण भगवंताचे होऊन राहावे. नामा1या उलट सांगतील >यां1यावर वfवास ठे वू नये.
कोरडा वेदा,त ऐकू नये. 2>येक नामाग<णक भगवंताची आठवण होते. Xहणून नामच सवD4व
मानावे. नामात काय आहे हे , ते घेतTयानेच सवD काहJ कळून येते.तीथDMेlात Qकंवा संतां1याकडे
जाऊन व4तू 5मळवायची नसून समाधान 5मळवायचे असते, आ<ण हे नाम4मरणा1या योगानेच
घडून येत.े

२३८.

पंचाचा अनुभव कcटमय आहे , पण भगवंताचा अनुभव आनंदमय आहे .
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कारणावाचन
ू आनंद, तो खरा.
जग7यामये काहJतरJ आनंद असला पा6हजे. जगणे हे आनंददायक आहे , मग आपTयाला दःु ख
का होते ? Xहणजे, मनुRय आनंदासाठa जगतो, आ<ण दःु ख करतो. याचे कारण असे कA, आपण
कशाकoरता काय करतो हेच वसरतो. मनRु य आनंदासाठa न जगता व4तूसाठa जगतो. व4तू
हJ स>य नसTयामळ
ु े Oतचे \प अशाfवत असते. अथाDत Oत1यापासून 5मळणारा आनंद हा
दे खील अशाfवत असतो.
मी आनंदात राहावे असे 2>येकाला वाटते; Xहणजेच भगवंताकडे जावे असे वाटते, कारण भगवंत
आनंद4व\पच आहे . आपTयाला अशी एक सवय लागलJ आहे कA, काहJतरJ कारणा5शवाय आपण
आनंद भोगूच शकत नाहJ. 2>यM कारण सापडत नसेल तर आपण आपTया कTपनेचे राZय
उ>प,न करतो, आ<ण >यापासून आनंद भोगतो. आनंद 5मळव7यासाठaच 2>येक मनRु याची खटपट
आहे ; पण कारणावर अवलंबन
ू असणाया आनंदाची वाट दःु खामधून आहे , आ<ण >या आनंदासाठa
मनुRय दःु खदायक 2पंचाची कास धरतो. Xहणून, कोणतेहJ कारण नसलेला आनंद भोग7याची
आपण सवय लावन
ू `यावी. कारणावर अवलंबन
ू असणारा आनंद हा अथाDत अशाfवत असणार,
Xहणून तो खरा आनंद नाहJ. कारणा5शवाय आनंद 5मळव7यासाठa अगदJ 4व4थ बसायला
5शकावे. हे 'काहJहJ न करणे' हJ फारच उ1च अव4था आहे . काहJतरJ कर7यापेMा ती फारच
कठaण आहे . भगवंताशी अगदJ अन,य होणे, आपले कतpपण पण
ू D मारणे, हJ ती अव4था आहे .
आनंद पा6हजे असेल तर तुXहJ आनंदातच राहा ! कशाहJ पoरि4थतीत आनंद राहावा. आपTया
मनासारखी गोRट घडून आलJ तर समाधान वाटावे. कुणीहJ मनुRय 4वतःसाठaच सवD करतो.
समजा, आपTयाला lास दे णारा कुणी आहे; आपTयाला lास 6दला तर >याला बरे वाटते; Xहणजे
आपTयाला दःु ख 6दले तर >याला आनंद होतो, Xहणून तो नुसता 4वतःसाठaच माcयाशी तसा
वागतो; हे जसे खरे , तसेच, >याने 6दलेला lास मी का `यावा ? >याने काहJहJ केले तरJ आपला
आनंद का Pबघडू Bयावा ? असे आपण वागावे. काल जे झाले >याबल दःु ख क\ नये, उBया
काय होणार याची काळजी क\ नये, आज माl आनंदात आपले कतD:य करावे आ<ण भगवंता1या
अनुसंधानात राहावे. यातच सवD आले.

२३९. भगवंताची

ाWती $हावी असे वाटणे हे जQमाचे साथ)क आहे .
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समाधान हा व@ृ तीचा गुण आहे , दे हाचा न$हे.
सवD 6ठकाणी राम भरलेला जो पाहJल >यालाच समाधान 5मळे ल. Zया घरात समाधान, तेथे
भगवंताचे राहणे जाण. जे घडते ते भगवंता1या इ1छे ने घडते, अशा खया भावनेने एक वषDभर
जो राहJल, >याला समाधान हे काय ते खाlीने कळे ल. समाधान हा व>ृ तीचा गुण आहे, दे हाचा
न:हे . 2पंचाबल काहJहJ न सांगणारा, आ<ण अ>यंत समाधान असणारा मनुRय भेटावा असे
वाटते. >या1या मागे सारे जग लागेल. जगामये आपTयाला समाधान कुणी दे त नाहJ.
समाधानाला OनRठे ची अ>यंत ज\रJ आहे . पांडवांना वनवासात जे समाधान होते, ते राZयपदावर
असणाया कौरवांना न:हते. Xहणून परमा>मा ठे वील >यामये सुखी राहावे. 'ठे वले अनंते तैसेVच
राहावे । Vच>ती असो Bयावे समाधान ॥' हे च संत'ेRठ तक
े J सांगणे आहे . भगवंताची
ु ारामबव
ु ांचह
दे णगी सवD बाजंन
ू ी गोड असलJ पा6हजे. पैसा हJ भगवंताची दे णगी न:हे ; >याने तळमळ आ<ण
अतrृ ती होते. खरोखर, समाधान हJच भगवंताची दे णगी होय. मनRु याला Qकती असले Xहणजे परु े
होईल हे ठरलेले नाहJ. आहे >या पoरि4थतीत आपण समाधान मानले कA, जे आहे ते परु े ल.
Zयाचे मन समाधानात आहे , >याचे शरJर कसेहJ असले तरJ चालेल. समाधानालाच खरे मह>व
आहे . घे7यापेMा दे 7यामयेच फार समाधान आहे . 5शवाय, घे7याला काहJ अंतच नाहJ. QकतीहJ
5मळाले तरJ आपलJ माग7याची बs
ु ी कायम राहते. पण आपले सवD काहJ 6दले कA दे 7याला अंत
आला, Xहणून >यामये समाधान आहे . आपण उपाधीने झाकले गेलो आहोत. एक एक उपाधी
टाकAत गेले तर आपले खरे 4व\प 2कट होईल. Oतथे खरे समाधान होते.
'राम कताD आहे ' हJ भावना होणे हे वासनेचे मरण होय. मनRु य काहJ तरJ हे तू ठे वन
ू कमD करतो.
पण 2>येक 6ठकाणी 'भगवंता1या इ1छे ने काय :हायचे आहे ते होऊ दे ', असे अनस
ं ान असेल
ु ध
तर फलावषयी सुखदःु ख राहणार नाहJ. आपTयाला सगळे कळते, पण आय>या वेळेला आपण
वसरतो. आलेलJ ऊम आपण सहन करावी. 6दवा बरोबर नेला कA अंधार नाहJसा होतो. तसे
अनुसंधानाचा 6दवा बरोबर ,यावा, Xहणजे आपण आपTया ऊम·ना आव\ शकू. 2>येकाचा रोग
Oनराळा असला तरJ औषध एकच आहे , ते Xहणजे अनस
ु ंधान. हे औषध जरJ चांगTया डॉiटरकडून
घेतले, तरJ रोkयाला प ये सांभाळावीच लागतात. शा4lाने, सsमाDने आ<ण अzयासाने वागून
अनुसंधानात राहणे ज\र आहे . अनुसंधानाने जे साधेल, ते शतकोटJ साधनांनी साधणार नाहJ.
असे अखंड नामानुसंधान Xहणजेच खरJ भiती.

२४०. इतर साधनांनी जे साधायचे ते नुस@या अनस
ं ानाने साधते, हाच या युगाचा मOहमा
ु ध
आहे .
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आनंदापासून दरू करते ती माया.
व4तू आहे तशी न 6दसता वपरJत 6दसणे Xहणजे माया होय. माया Xहणजे जी असTया5शवाय
राहात नाहJ, पण नसलJ तरJ चालते; उदाहरणाथD, छाया. माया हJ नासणारJ आहे . ती जगते आ<ण
मरते. मला वषयापासून आनंद होतो; पण तो आनंद भंग पावणारा आहे . आनंदापासून मला जी
दरू करते ती माया. आपTयाला वषयापासून शेवटJ दःु खच येते. हा आपला अनुभव आहे. माया
आपTयाला वषयात लोटते; वषयांचे आ5मष दाखवून चटकन Oनघून जाते. आहे >या पoरि4थतीत
चैन पडू न दे णे, हे च तर मळ
ु ी मायेचे लMण आहे . पैसा हे मायेचे अ4l आहे . मायेचे थोडiयात
वणDन करायचे Xहणजे, भगवंतापासन
ू मला जी दरू करते ती माया. भगवंताची शiती जे:हा
>या1याच आड येत,े ते:हा आपTयाला ती माया बनते, आ<ण Oतचे कौतक
ु जे:हा आपTयाला वाटते
ते:हा ती लJला बनते. एक भगवंत माझा आ<ण मी भगवंताचा, असे Xहटले Xहणजे मायेचे
Oनरसन झाले. मायेचा अनथD माहJत असूनहJ तो आपण प>करतो, याला काय करावे ?
जगाचा 2वाह हा भगवंता1या उलट आहे . आपण >याला बळी पडू नये. जो 2वाहाबरोबर जाऊ
लागला तो खडकावर आपटे ल, भोवयात सापडेल, आ<ण कुठे वाहात जाईल याचा प>ता लागणार
नाहJ. आपण 2वाहात पडावे पण 2वाहपOतत होऊ नये. आपण 2वाहा1या उलट पोहत जावे;
यालाच अनुसंधान 6टकवणे असे Xहणतात. भत
ु ाची बाधा Zया माणसाला आहे >याला जसे ते
जवळ आहे असे सारखे वाटते, तसे आपTयाला भगवंता1या बाबतीत झाले पा6हजे. परं तु बाधा
हJ 5भतीने होते; >या1या उलट, भगवंत हा आधार Xहणून आपTयाजवळ आहे असे वाटले पा6हजे.
मनात वाईट वचार येतात, पण >यां1यामागे आपण जाऊ नये, मग वाईट संकTप-वकTप येणार
नाहJत. सवा^ना मी 'माझे' असे Xहणतो, माl भगवंताला मी 'माझा' असे Xहणत नाहJ; याला कारण
Xहणजे माया. वकAल हा लोकांचे भांडण 'माझे' Xहणून भांडतो, पण >या1या पoरणामाचे सख
ु दःु ख
मानत नाहJ, >याच2माणे, 2पंच 'माझा' Xहणून करावा, पण >यामधTया सख
ु दःु खाचे धनी आपण
न :हावे. खटTया1या Oनकाल कसाहJ झाला तरJ वQकलाला फA तेवढJच 5मळते. तसे, 2पंचात
2ारधाने ठरवलेलेच भोग आपTयाला येत असतात. आपले कतD:य Xहणून वकAल जसा भांडतो,
>या2माणे कतD:य Xहणूनच आपण 2ामा<णकपणे 2पंच करावा. >यामये भगवंताला वस\ नये,
अनुसंधान कमी होऊ दे ऊ नये, कतD:य केTयावर काळजी क\ नये, Xहणजे सुखदःु खाचा पoरणाम
आपTयावर होणार नाहJ. हे Zयाला साधले >यालाच खरा परमाथD साधला.

२४१. दःु खाचे मूळ कारण । जगत स@य मानले आपण ॥
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धम) qहणजे नीत आण अgया@म यांचा संयोग.
Bवैत आ<ण अBवैत हJ काय भानगड आहे ? भगवंतापासन
ू च सवD झाले. एकापासून दोन झाले.
आपण मळ
ू 4व\पापासून बाजूला झालो Xहणून Bवैत आले. मायेमये सापडले नाहJ Xहणजे
अBवैतात राहता येईल. माया कTपनेचीच झालJ; Oतला कTपनेनेच मारावी. एकच करावे: अBवैतात
जे रा6हले >यां1या नादJ आपण राहावे. भगवंताचे हो7याकoरता, Zयाने मी वेगळा झालो ते सोडावे.
Zया1यापासून माया OनमाDण झालJ, >यालाच शरण जावे. माया तरJ भगवंतामळ
ु े च झालJ. जो
भगवंताचा होतो, >याला माया नाहJ बाधत. मायेचा जोर संकTप-वकTपात आहे . अखंड 4मरणात
राहावे Xहणजे नाहJ माया बाधत. भगवंताचे नाम हे ि4थर आहे , पण \प माl सारखे बदलते.
2>यM साकार\प हे काहJ \प न:हे ; जे जे आपTया कTपनेमये येऊ शकेल ते ते सवD \पच
होय. भगवंता1या नामात मोबदTयाची अपेMा नाहJ, Xहणून ते पण
ू D आहे . समाधान हा पण
ू D>वाचा
4वभाव होय. Xहणूनच, जे पण
ू D नाहJ ते असमाधान. भगवंताकडून येणारJ शांती हे च समाधान
होय, आ<ण हे च पण
ू Dपण आहे . जे शा4l समाधान दे ते तेच शा4l खरे होय, आ<ण Zयाने शांती
आ<ण समाधानाचा लाभ होतो तोच खरा धमD होय. धमD Xहणजे नीOत आ<ण अया>म यांचा
संयोगच.
जो दस
ु या1या 6हताकडे न पाहता आपTया 6हताकडेच पाहतो तो 4वाथच होय. सख
ु :हावे हJ
मनRु याला इ1छा असTयामळ
ु े अ4व4थपणा येतो. या अ4व4थतेमधून तळमळ OनमाDण होते. या
तळमळीमळ
ु े जगा1या सवD सध
ु ारणा बाहे र पडतात. पण )या सध
ु ारणा िजतiया जा4त होतात,
Oततके मनुRयाला दःु ख जा4तच होते. जी वBया केवळ नोकरJचे साधन आहे , ती अपण
D असते.
ू च
असलJ वBया पोटापरु तीच समजावी. ती समाधान दे ऊ शकणार नाहJ. समाधान दे णारJ वBया
Oनराळीच आहे . Xहणून लौQकक वBयेला फार मह>व दे ऊ नये. एखादे वेळी आपTयाला असा
संशय येतो कA, जगात कुठे सख
ु , समाधान, आ<ण आनंद आहे का ? पण तो संशय बरोबर नाहJ.
कारण Zया गोRटJ जगात नाहJत >यांचे नावच कसे Oनघेल ? असमाधान याचा अथDच 'समाधान
नाहJ ते.' याव\न असे 4पRट 6दसते कA, आधी समाधान असलेच पा6हजे. 6दवाळीमये, सुखाचे
जे असेल ते आज करतो आ<ण दःु खाचे जे असेल ते आपण उBयावर टाकतो. )याचा अथD असा
कA आपलJ काळजी नाहJशी झालेलJ नसूनहJ आपण आजचा 6दवस चांगला Xहणजे
काळजीवर6हत घालवतो. उBया प,
ु हा काळजी आहे च ! पण जो भगवंताचे 4मरण ठे वील >याला
काळजी के:हाच नसते.

२४२. jयाची

@येक कृती रामाbया

मरणात होते तोच खरा रामराjयात राहतो.
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समाधानाच_

थान । एका रामावांचन
ू नाहGं जाण ॥

वषयी गंत
ु ले सवD जन । Vच>त मन तेथे केले अपDण ।
तेथे कोणास न येई समाधान । पावे सुखदःु ख समसमान ॥
वषयाचा केला कंटाळा । पoर मनावर बसला >याचाच थारा ॥
पैका हाती खेळवला । >याने हात काळा झाला ।
हा दोष नाहJ पैiयाला । आपण >याला स>य मानला ॥
एका मानापोटJ दःु खाचे मूळ । हे जाणती सवD सकळ ॥
वैभव-संप>तीचा सहवास । हाच दःु खास कारण खास ॥
:यवहारा1या चालJने चालावे । वेळ 2संग पाहून वताDवे । Vच>ती समाधान राखावे ॥
जोवर ज\र :यवहारात राहणे । तोवर >याला जतन करणे ॥
Zयाचा `यावा वेष । तैसे वागणे आहे दे ख ॥
:यवहारात जैसे जगाने वागावे आपTयाशी । तैसेच वतDन ठे वावे आपण दस
ु यापाशी ॥
Zयाचा जो जो संबंध आला । तो तो पा6हजे रMण केला ॥
आपलेकडून न कोणाचे दख
ु वावे अंतःकरण ।
तरJ :यवहारात जे करणे ज\र ते करावे आपण ॥
संगत धरावी पाहून । बा)य भाषणावर न जावे भुलून ॥
5मRट भाषण वoरवरJ । वष राहे अंतरJ । असTयाची संगत नसावी बरJ ॥
Zयाचा >यास Bयावा मान । लहानाचे राखावे समाधान ।
मोयाचेपुढे :हावे लJन । वागत जावे जगी सवाDस ओळखून ॥
मनाने :हावे 'ेRठ । बा)यांगी राहावे कOनRठ ॥
न करावा कोणाचा उपमदD । गोड भाषण असावे Oन>य ॥
आळसाला न Bयावा थारा । सगjया जीवनाचा घात Zयाने केला ॥
पराधीनता अ>यंत कठaण हे खरे असे । पण >या1या5शवाय जगतात कोणी नसे ॥
तरJ :यवहारात 5मंधेपणे न राहावे । आळशीपण नसावे ॥
दे ह आळशी न ठे वावा हे जरJ खरे । तरJ >याची पoरि4थOत ओळखून वागणे बरे ॥
मागे काय झाले हे न पाहावे । उBया काय होईल हे मनी न आणावे ।
आज :यवहारात योkय 6दसेल तसे वागावे । 2य>नाचा कंटाळा न करावा ॥
आज जे 5मळाले ते `यावे । पुढे जा4त 5मळव7याचा 2य>न करावा ॥
Pबना केले काम । न 5मळत असे दाम ॥
धन सं3हJ राखावे । सवDच खचून
D न टाकावे ॥
थोडे थोडे लोकांचे दे णे दे त जावे । आणखी जा4त न करावे ॥
नोकरJ Zयाची करणे जाण । >याचे मानावे 2माण ॥
:यवहारात असावी दMता । अचक
ू 2य>न करावा सवDथा ॥
2पंचात असावे दM । स>याचा धरावा पM ॥
जो जो 2संग येईल जैसा । 2पंचात वागेल तैसा । याचे नाव 2पंचात दMता ॥
:यवहार करावा ऐसा जपून । कोणाचे नक
ु सान न होऊ Bयावे चुकून ॥
भगवंताचे आहो आपण । हJ मनी ठे वावी ओळखण ॥
समाधानाचे 4थान । एका रामावाचून नाहJ जाण ॥
Xहणून राम ठे वील >यात मानावे समाधान । राखून नामाचे अनस
ु ंधान ॥

२४३.

य@नावाचन
ू $हावे Oहत । ऐसे न आणावे -च@तात ॥
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"jयाbया घरात समाधान तेथे मी आहे ."
मनRु य मला भेटला कA तो सख
ु ी Qकती आहे हे मी पाहतो, >या1या इतर गोRटJ मी पाहात नाहJ.
पण तुXहJ >याची 'ीमंती, वBया, मान, यांव\न तो सुखी आहे कA नाहJ हे ठरवता. भगवंतावाचून
मनुRय कसा सुखी होईल ? लोकांना 'ीमंत आवडतो तर मला गरJब आवडतो. लोकांना वBवान
आवडतो, तर मला अडाणी आवडतो. असे माझे सगळे जगा1या उलट आहे . पण Xहणूनच
जगा1या उलट माcयाजवळ समाधान आहे . समाधान कशात आ<ण कुठे आहे याचा मी शोध
लावला. मी समाधान\पी आहे . Zया1या घरात समाधान आहे Oतथे मी आहे . जो माझा आहे
पण समाधानी नाहJ, >या1याजवळ राहायला मला कRट होतात. मी अ>यंत समाधानी आहे , तसे
तुXहJसुsा अ>यंत समाधानी राहा कA झाले ! आजपय^त मी एकच साधन केले: कुणाचे मन
दख
ु वले नाहJ, आ<ण एका नामावाचन
ू दस
ु या कशाचीहJ आठवण ठे वलJ नाहJ. माcयाजवळ काय
आहे ते सांगा ! वBया नाहJ, पैसा नाहJ, Qकंवा कला नाहJ. पण सवा^वर मी अ>यंत OनRकपट 2ेम
करतो, >यामळ
ु े लोकांना मी हवासा वाटतो आ<ण >यांना माझा आधार वाटतो.
जगाचा 4वभाव मला पiका माहJत आहे ; Xहणून आजपय^त मला कोण काय Xहणतो हे मी
पा6हले नाहJ, मी >याला काय सांगायचे एवढे च मी पा6हले. माझे सांगणे ऐकTयानंतर पन
ु ः तुXहJ
ऐकायला येता, याची तीन कारणे असू शकतील. एक, मला चांगले सांगता आले नसेल; दस
ु रे ,
तुXहाला ते समजले नसेल; Qकंवा Oतसरे , सांVगतलेले तुXहJ वसरला असाल. तुXहJ माcयाशी
अगदJ 4वाभावक रJतीने बोलावे; आपण आपTया घरातTया माणसांशी जसे बोलतो तसे अगदJ
आपलेपणाने माcयाशी बोलावे. पण माcयाशी कुणी कसाहJ आ<ण काहJहJ बोलला तरJ मला जे
सांगायचे तेच मी >याला सांगत असतो. मी एखाBयाला सांगत असताना, 'याने माझे ऐकले तर
याचे कTयाण होईल' असे आपोआपच माcया मनात येते. माझे जो ऐकेल >याचे खास कTयाण
होईल याची मला खाlी असते. पण कTयाण Xहणजे 2पंचातलJ सुधारणा नसून, आहे >या
पoरि4थतीमये समाधानाने राहणे होय. माcया माणसा1या 2पंचाला मी मदत करणार नाहJ
असे नाहJ; पण >याचा 2पंच >या1या परमाथाDचा 2ाण घेईल इतकA मी मदत करणार नाहJ. अशी
केलJ नाहJ तर तो रडेल, >याची माcयावरची 'sा थोडी कमी होईल, पण तो जगेल हे माl
Oनिfचत होय; आ<ण जगTयावर आज ना उBया तो नाम घेईल. रोगी मेTयानंतर >याला औषध
दे ऊन काय उपयोग आहे ? मी एकदा बीज पे\न ठे वतो. आज ना उBया >याचे झाड झाTया5शवाय
राहणार नाहJ.

२४४. आजपयत मी नामाLशवाय दस
ु रे काहG सां-गतलेच नाहG. जो मला
भेटायला येतो @याbया त9डातून नाम घेववnयाचे माlयाकडे लागले.
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आपले ान हे दे हबुrीचे.
2ापंVचक लोक Xहणतात कA, वषयाचा अनुभव ता>काळ येतो, पण भगवंताचा अनुभव हा
अनुमानाचा आ<ण 'sेचा आहे . हे >यांचे Xहणणे मला पटते. 2ापंVचक लोक 2पंच सोडीत नाहJत
याचे मला नवल वाटत नाहJ, पण ते सुख Vचरकाल 6टकणारे आहे हJ समजत
ू क\न घेऊन
>यामये रमतात, याचे मला वाईट वाटते. मी असे Xहणतो कA, तुम1या अनुभवा2माणे जे खरे
आहे तेवढे च तुXहJ खरे माना, पण ते तुXहJ करJत नाहJ. भगवंताचा आनंद 5मळाला नाहJ तरJ
हरकत नाहJ, पण कायम 6टकणारे सुख वषयामये नाहJ एवढJ जरJ खाlी झालJ तरJ पRु कळ
काम होईल. >यामधुनच भगवंताचा आनंद उ>प,न होईल. भगवंताचा आनंद बाहे \न कुठून
आणायचा नसून तो आपTयामयेच उ>प,न होणारा आहे .
सया1या सुधारणेने दे हाचे सुख पRु कळ वाढव7याचा 2य>न केला, पण ते शेवटJ दःु खालाच
कारण झाले. समजा, दे हाचे पRु कळ सख
ु समोर आहे , पण ते भोग7याची जर आपTयाला शारJoरक
शiती अथवा सांपि>तक सुब>ता नसेल तर >या1या 2ाrतीमळ
ु े सs
ु ा दःु खच पदरात पडेल.
सगjयांना सगळे सुख 5मळणे के:हाच शiय नसTयामळ
ु े 2>येकजण धडपड क\न शेवटJ दःु खीच
राहतो. सुख आ<ण दःु ख हJ दो,हJ व4तुतः उ>प,न झालJच नाहJत. ती आपण आपTया माने
उ>प,न केलJ आहे त. मना1या सल
ु ट झाले कA सख
ु होते, आ<ण मना1या उलट झाले कA दःु ख
होते. मळ
ु ात सुखहJ नाहJ आ<ण दःु खहJ नाहJ. ’मी दे हJ’ हJ भावना जोपय^त आहे , तोपय^त
अनुभवा1या बरोबर म असायचाच. सRृ टJ हJ आनंदमय असूनहJ तशी ती आपTयाला 6दसत
नाहJ, हा आपला म आहे ; >या माचे मूळ आपTया आतमये आहे . भगवंत Oतथे माया, काया
Oतथे छाया, हे जसे खरे , >या2माणे अनुभव Oतथे म असायचाच हा Oनयम आहे . पाचजण 5मळून
2पंच बनतो. >यामये 2>येकजण 4वाथ असतो; मग सवD सुख एकSयालाच 5मळणे कसे शiय
आहे ?
एका गावाहून दस
ु या गावी बदलJ झालेला मनRु य आता दोनतीन वषp तरJ आपलJ बदलJ होत
नाहJ Xहणून Oनिfचंत असतो. या 2पंचामये आपलJ आयुRयाची OततकAसुsा Oनिfचंती नाहJ.
याकoरता, आपण आयRु याचा एक Mणसs
ु ा फुकट न घालवता स>कमाDत, Xहणजेच भगवंता1या
अनुसंधानात :यतीत करावा. आपला शlू भेटून >या1याशी भांडण झाTयामळ
ु े गाडी चुकलJ काय,
Qकं वा कोणी 5मl भेटून >या1याशी 2ेमाने बोल7यात गाडी चुकलJ काय, दो,हJ सारखेच. >या2माणे
2पंचामये आघात झाTयामळ
ु े भगवंताला वसरले काय, आ<ण 2पंच अ>यंत अनुकूल असन
ू
>यामये गंत
ु ून रा6हTयामळ
ु े भगवंताला वसरले काय, दो,हJ सारखेच; नक
ु सान एकच.

२४५. भगवंतावाचून जगात दस
ु रे स@य नाहG असे मनापासून
वाट]यावर,, जो काहG

पंच घडतो तो परमाथ) समजायचा.
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नामात राहणे qहणजे मरणातीत होणे.
मल
ु गा आजारJ पडला तर माणस
ू दे वाला नवस क\न >याला जगवायचा 2य>न क\ लागतो;
’जगला तर दे वाला अपDण करJन’ Xहणतो. अपDण करणार Xहणजे आपलेपणा सोडणार; मग तो
आज मरण पावला तरJ कुठे Pबघडले? मुलगा जगावा असे वाटते ते आम1या सुखाकरJताच. एक
6दवस हा जाणारच हे Zयाला खरे पटले, तो नाहJ दे वाजवळ असे मागणार. ज,ममरणा1या
फेयातून सट
ु ावे हे मागून घे7यापेMा, मरण चक
ु वावे हे Xहणणे Qकती वाईट आहे ! खरा भiत
तोच कA Zयाला संताजवळ Qकंवा दे वाजवळ काय मागावे हे बरोबर समजते. मरणाला जे कारण
झाले ते चुकवावे. मरण येणार हे नiकA ठरलेलेच आहे ; मग ते चांगले यावे असे नाहJ का वाटू
? Zयानंतर प,
ु हा ज,म नाहJ ते चांगले मरण. जो मरतो >याचा आपण शोक करतो. ’दे व आज
लोपला’ असे Xहणतो, ते आपTया 4वाथाDपोटJच. 4वतःला वसरणे, ’मी कोण’ हे न जाणणे, हे
मेTया2माणेच आहे . याकoरता, आलेलJ संधी वाया जाऊ दे ऊ नये. बs
ु ी जोवर ि4थर आहे तोवर
कायD साधून `यावे. आजची बs
ु ी उBयाला 6टकत नाहJ असे आपले चालले आहे . संकTपवकTपांनी
आपण बेजार होतो. ते:हा, Zया वासनेत आपला ज,म होतो ती वासनाच भगवंता1या नामाने
मा\न टाकावी. नामात राहणे Xहणजेच वासना मारणे, Xहणजेच मरणातीत होणे. भगवंताचे
होऊन राहणे हाच मरण टाळ7याचा खरा उपाय आहे . काळाचाहJ जो काळ, >याला ओळखTयावर
मरणाची भीती कसलJ ! Eानी नाहJ मरणाची काळजी करJत. नुसते िजवंत राहणे हे काहJ खरे
न:हे . जगणे हे काहJतरJ हे तूसाठa, येयासाठa असावे. जगन
ं ानात राहावे.
ू भगवंता1या अनुसध
भाkयाचा 6दवस तोच कA Zया 6दवशी नाम4मरणामये दे हाचा अंत झाला.
वा4तवक, आXहJ दररोज जगतो आ<ण मरतो. एकदा Oनजला आ<ण प,ु हा जागा नाहJ झाला
कA तेच मरण ! झोप हे एक 2कारचे मरणच आहे . एव¨याकoरता, झोपी जाताना नाम4मरण
करJत करJत झोपी जावे, Xहणजे उठतानाहJ नाम4मरणातच जाग येईल. पण झोपे1या वेळी नाम
ये7यासाठa, >याचा अगोदर अzयास करणे ज\र आहे . जागत
ृ ीत अzयास केला नाहJ, तर झोपे1या
वेळी दस
ु रे च वचार येतील. नाम4मरण बाजल
ू ाच राहJल, आ<ण भल>याच वचारात पटकन झोप
लागून जाईल. सदो6दत नाम4मरण केले नाहJ तर ते अंतकाळी कसे येईल ? अzयास अगोदर
केला नाहJ तर पoरMे1या वेळी तो कसा येईल ? ते:हा नाम4मरणा1या अzयासाला आजपासूनच
सु\वात क\ या.

२४६. ’आपुले मरण पाहGले qया डोळा’ qहणजे माlया दे खत वासना संपण
ू ) 7ीण झालG हा अनुभव
येणे.
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साधनात पूण) भाव व तळमळ पाOहजे.
आपTया 4वभावानस
ु ार 2>येकाला कोण>या ना कोण>या तहे ने भगवंताची ओळख क\न घेता
येईल. मा\तीने दा4य>वाने भiती केलJ. दशरथाने पl
ु ा2माणे दे वाला मानले. भगवंत माझा कसा
होईल याचा आपण वचार करावा. भगवंता1या 2ाrतीसाठa भiती हे सवाDत 'ेRठ साधन सांVगतले
आहे . मनRु य जे जे 2ेम :यसनात लावतो ते 2ेम भगवंताकडे लावले तर सवD काम होते. हvी
आ<ण :यसनी माणसे एक 2कारे चांगलJ. >यांचे मन >यांना सांगत असते कA :यसनापायी
आपTया मल
े J नुकसान होते आहे . पण आपले :यसन ते हvाने सोडीत नाहJत. हाच
ु ा-बाळांचह
हv Qकं वा Oनfचय भगवंताकडे लावला कA परमाथD झाला ! माझे गुणदोष मी दे वाला वा6हले कA
अपDणभiती होते. आपण दे वाची भiती करतो. परं तु >या भiतीत खरे 2ेम येत नाहJ; याचे कारण
Xहणजे आपलJ gRटJ चारJ 6दशांना फाकलेलJ असते. ती 2थम एका3 करावी. थोडे करावे, पण
एकाकार होऊन करावे.
परमाथD कंटाळवाणे2माणे क\ नये. आपTया भावनेला :यiत :हायला योkय 6दशा कशी 5मळे ल
इकडे लM Bयावे. परमा>मा पंढरपरु ात आहे असे साधुसंत Xहणत आले, परं तु आपTयाला तो
दगडच 6दसतो, हा दोष कुणाचा ? आपTया भावनेचाच. जशी भावना ठे वू तशी कृती होते.
भगवंताजवळ आपला पण
ू D भाव ठे वावा. 6दवा थोडा बाजल
ू ा झाला कA वाट चक
ु ते; Xहणून सतत
भगवंताकडे नजर ठे वन
ू वागावे. साधनावर सतत जोर Bयावा. तालासुरावाचून 2ेम येत नाहJ असे
थोडेच आहे ? मी Zया1यापढ
ु े भजन Xहणतो, तो ते ऐकतो या समजुतीने Xहटले Xहणजे झाले.
भगवंताचाच मी आहे असे Xहणवून `यावे, >याची कृपा के:हा होईल हJ तळमळ बाळगावी, आ<ण
मी जे करतो ते मनापासन
ू करतो कA नाहJ हे पाहावे. झाTयागेTयाचे दःु ख क\ नका, उBयाची
काळजी क\ नका, आ<ण आजचे अनुसंधान चुकवू नका. भगवंत साMात पढ
ु े उभा आहे असे
समजून नाम4मरण करावे. 2>येक नामात ’भगवंत कताD’ असे Xहणावे, Xहणजे अ5भमान वाट
अडवणार नाहJ. लाभहानीचे सुखदःु ख न वाटणे हJ खरJ भiतीची 2गती होय. दे हा1या कत>ुD वा1या
मयाDदा सांभाळून, वषयातलJ व>ृ ती भगवंताकडे लावणे, हे च खरे सीमोTलंघन होय. जो अ>यंत
आकंु Vचत आ<ण 4वाथ आहे , तसेच जो ’माcया सख
ु ाकरJता सवD जग आहे ’ हJ बs
ु ी ठे वतो, तो
मनुRय अ5भमानी समजावा. मनुRय िजतका 4वाथ, Oततका तो पराधीन असतो. पाचजणापासून
सुख 5मळव7याचा मागD Xहणजे 2पंच, आ<ण एकापासून सख
ु 5मळव7याचा मागD Xहणजे परमाथD
होय.

२४७. ’भगवंत आहे ’ या भावनेपासून साधकाने सु0वात करावी,
आण ’भगवंत आहे च’ या भावनेमgये समाWती करावी.
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अLभमानरOहत राOह]याLशवाय भि'त करता येत नाहG.
बा)य जगाचे आघात आपTयावर होतात >यामळ
ु े आपलJ जी 2OतQया होते, मग ती सख
ु ाची,
दःु खाची, अ5भमानाची, कामाची, लोभाची, कसलJहJ असो, Oतचे नाव व>ृ ती. हJ व>ृ ती ि4थर ठे वणे
हा खरा परमाथD होय. परमा>Xयाकडे व>ृ ती वळवणे Xहणजेच भiती करणे होय. भगवंता1या
भiतीने वषय बेमालूम नाहJसा होतो. भiती हJ अ>यंत 4वाभावक आहे , ती 2>येकाला हवीच
असते; कारण भiती Xहणजे आवड; आ<ण कसTयातरJ आवडी5शवाय मनRु यच सापडणार नाहJ.
माl अ5भमानर6हत रा6हTया5शवाय भiती करता येणार नाहJ, आ<ण भiतीवणे भगवंत नाहJच
2ाrत होणार. भगवंताचे 2ेम भगवंतावाचून इतर कुणाला दे ता येत नाहJ, तोच ते दे ऊ शकतो.
भiत आ<ण भगवंत हे दोन नाहJतच. Xहणून भगवंत हा जसा सवD 6ठकाणी आहे , तसा भiतहJ
सवD 6ठकाणी असतो. भiत भगवंतमय होतो, Xहणून >याला सवD जगतात आनंद 6दसतो. ’मी
नाहJ आ<ण तू (Xहणजे भगवंत) आहे स,’ Qकंवा ’मी तोच (Xहणजे भगवंत) आहे ’ असे जाणणे,
आ<ण तसेच कृतीत घडणे, हे च परमाथाD1या त>वEानाचे सार आहे, आ<ण हे साधायला भगवंताचे
अनुसंधान हे च मु;य साधन आहे .
आज आपTयाला भगवंत पाहायचा असेल तर >याला एकच उपाय आहे ; भगवंता1या नामात
राहावे. नामा5शवाय दस
ु रा मागD नाहJ. वहात आलेले नाले Oत1यात 5मसळले तरJ गंगामाईचे
पवlपण जसे कायम राहाते, >याच2माणे आमचा 2पंच QकतीहJ गढूळ असला तरJ भगवंताची
आठवण >यात ठे वलJ तर >याचे गढूळपण मग कुठून राहJल ? भगवंताचे 4मरण तर सवD तीथा^चा
राजा आहे . नाम4मरणा5शवाय दस
ु रा मागD नाहJ. भगवंता1या व4मरणाला जे कारण होते ते
टाकणे Qकंवा सोडणे हे वैराkय, आ<ण भगवंताचे 4मरण होईल अशा गोRटJ करणे हा ववेक होय.
रामरायाचे अंतःकरण खरोखर िजतके कठोर आहे Oततकेच भiताला ते अ>यंत कोवळे आहे .
कतD:यासाठa >याने सीतामाईला अर7यात सोडलJ, तर भiत2ेमापोटJ >याने भरताला सांभाळले.
माझे सांगणे आचरणात आणाल तेवढे च कामाला येईल. सगjयांनी नाम4मरण करा,
नाम4मरणासारखा दस
ु रा कTयाणाचा मागD नाहJ. जे सहज आपTयाजवळ आहे , अ>यंत उपाधीरहJत
असून कुणावर अवलंबन
ू नाहJ, असे जर काहJ असेल तर ते भगवंताचे नाम आहे . शs
ु मनाने
आ<ण शुs अंतःकरणाने जो ते घेईल >याचे राम खरे च कTयाण करJल.

२४८. सव) सcृ टG राम4प Oदसणे हे च भ'तीचे फळ आहे .
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नाम qहणजे जादच
ू ा Oदवाच.
एकदा एक बाई सोवळे नेसून 4वयंपाक करJत होती. बाईचे मल
ू झोपन
ू उठTयावर, अंथ\णातच
’आई, मला घे,’ Xहणून रडू लागले. आई XहणालJ, ’बाळा, मी तुला `यायला आतरु झाले आहे रे ,
पण तू कपडे तेवढे काढून ये’. परं तु मुलगा कपडे काढायला तयार होईना, आ<ण ’आई, आई’
Xहणून रडू लागला. ते:हा शेजार1या बाईने येऊन मुलाचे कपडे काढले, आ<ण मग आईने मुलाला
पोटाशी घेतले. आपलेहJ >या लहान मल
ु ा2माणे झाले आहे . वासना, वकार, अहं भाव इ>यादJंचे
कपडे न काढताच आपण परमेfवराला भेटायची इ1छा करतो, मग >याची Oन आपलJ भेट कशी
होणार ? परमेfवर माते2माणेच अ>यंत 2ेमळ आ<ण ममताळू आहे, >याला आपTयाला भेटायची
अOतशय इ1छा आहे; परं तु जोपय^त आपण आपTया अंगावरची अपवl आवरणे काढून टाकAत
नाहJ, तोपय^त परमेfवर आपTयाला जवळ घेत नाहJ.
संत आपTयाला परमेfवराकडे जायचा र4ता सांगतात. >या मागाDने गेलो तर आपTयाला खVचतच
भगवंताची 2ाrती होईल. आपण परु ाणात वाचलेच असेल कA, 'ीकृRणाकडे दय
ु bधन आ<ण अजुDन
गेले असताना, 'ीकृRण परमा>Xयाने सांVगतले कA, ’Zयाला मी हवा असेन >याला माझे सै,य
आ<ण इतर गोRटJ 5मळणार नाहJत’. हे ऐकून, दय
D ाला
ु bधनाने >याचे सवD सै,य मागून घेतले. अजुन
खरा आनंद झाला कA आपTयाला हवी असलेलJ गोRट 5मळते आहे , कारण तो हे जाणून होता
कA, एका परमेfवरावाचन
ू बाकA सवD :यथD आहे . 2ाणावाचून हजारो शरJरांचा काय उपयोग ?
कोणी आपTयाला सांगतीलहJ कA परमेfवर साता समुwापलJकडे आहे , तो शेषशायी आहे . ते:हा
आपTयासार;या सामा,य माणसाला तो 2ाrत होणे अ>यंत कठaण आहे . परं तु संतांनी आपTयावर
फार मोठे उपकार क\न ठे वले आहे त. >यांनी नाम\पी जादच
ू ा 6दवाच आपTया हाती 6दला आहे;
>यात स>संगतीचे तेल घातले Xहणजे झाले. हा 6दवा वझू नये Xहणून फार काळजी `यावी
लागते. मी Plवार स>य सांगतो कA, नीतीने वागून जो नामात राहJल >याला नामाचे 2ेम
लागTया5शवाय राहणार नाहJ. नीती हा सवा^चा पाया आहे . >या पाया5शवाय इमारत 6टकू शकणार
नाहJ. तीन गोRटJ अ>यंत जपा : पर4lी मातेसमान माना, परधन आ<ण परOनंदा वRठे सारखी
माना, आ<ण कशाहJ पoरि4थतीत नाम4मरणाला सोडू नका; तुXहाला भगवंताचे 2ेम खाlीने
लागेल.

२४९. मुखात नाम ठे वावे आण सदाचरणाने वागून
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' राम कता) ' या भावनेने समाधान Lमळते.
पहाटे ची वेळ खरोखर फार चांगलJ. )या वेळी कोणी मानसपज
ू ा करJत असतील तर फारच
उ>तम. दस
ु रे कोणी या वेळी झोपेत असतील, तर आणखी कोणी मनोराZयेहJ करJत असतील.
पहाटे पासून तो राlी1या झोपेपय^त, मग तो राजा असो Qकं वा रं क असो, सवा^ची एकच धडपड
चालू असते, आ<ण ती Xहणजे समाधान 5मळवायची. 2>येका1या जीवनाला समाधानाची ओढ
लागलेलJ असते. वा4तवक, खरे समाधान हे कशावरहJ अवलंबन
ू नाहJ. ते ’राम कताD’ हJ भावना
बाळगTयानेच 5मळू शकते. समाधान 5मळवायचे एक अ>यंत सोपे साधन सवD संतांनी 4वतः
अनुभव घेऊन आपTयाला सांVगतले आहे, आ<ण ते Xहणजे नाम4मरण. खरJ तहान लागलJ
Xहणजे सहजपणे कोण>याहJ नदJचे पाणी rयाले तरJ तहान भागते. >याच2माणे खरJ तळमळ
असलJ, Xहणजे सहजपणे नाम4मरण होऊन समाधानाची 2ाrती होते. पहाटे 1या वेळी केलेला
अzयास चांगला होतो असे Xहणतात. ते:हा या नाम4मरणा1या अzयासाला आपण पहाटे पासून
सु\वात क\ या. काकड आरती झालJ Xहणजे दे वाचे 4मरण संपवावे असे नाहJ, Qकंवा सारखी
काकड आरतीच करावी असेहJ नाहJ. भगवंताचे अखंड 4मरण आ<ण भाव पा6हजे, यात सवD काहJ
आले. मला खाlी आहे, तुXहJ आवडीने आ<ण तळमळीने हा अzयास चालू ठे वाल, तर राम तुमचे
कTयाण करJल.
नाम घेत असताना इतर वचार मनात येत राहतात, अशी सवा^चीच तार आहे , परं तु असे पाहा,
एखादा मनुRय र4>याने चालला असला कA, ’तुला र4>यात कोण कोण भेटले ?’ तर तो Xहणतो,
’माझे लMच न:हते.’ >या2माणे आपण नाम घेत असताना या वचारांकडे दल
D करावे. >यां1या
ु M
पाठaमागे जाऊ नये, Qकंवा >यां1याबल वचार करJत वेळ फुकट घालवू नये. ’मला वचार
वसरला पाहJजे, वसरला पाहJजे,’ असे Xहणून का >याचे व4मरण होणार आहे ? नामाकडेच
जा4त लM Bयावे, Xहणजे वचारांचा आपोआप वसर पडतो, आ<ण पढ
ु े ते येईनासे होतात.
एकदा वाट चुकTयावर ती चुकAची वाट परत उलट 6दशेने चालावी लागते; आ<ण मग योkय
र4ता आTयावर >या र4>याला लागायचे, हाच अzयास; आ<ण हे सवD येय गाठे पय^त चालू ठे वणे
हJच तपfचयाD, (Xहानंदबव
ु ांनी खरJ तपfचयाD केलJ. ते एवढे वBवान, परं तु >यांनी आपलJ सवD
बs
े ा हे केTयाने आपले खVचतच कTयाण होईल
ु ी रामचरणी लावलJ. जगातTया इतर गोRटJंपM
असे वाटले, Xहणून >यांनी हा मागD प>करला, आ<ण >याला सवD4वी वाहून घेतले. ते:हा, मोठे
साधक Zया मागाDने गेले >या मागाDने आपण संशयर6हत होऊन चालावे, >यात आपले कTयाण
आहे .

२५०. नामात राहा आण राम कता) हG भावना }ढ करा.
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पैसा नीतधमा)ने Lमळवावा.
काळजीचे काहJ कारण नसताना काळजीत राह7याचे काहJंना :यसन असते. :यवहारात काळजी
हा मोठा वकTप आहे . पैसा असTयामळ
ु े जर काळजी वाटू लागलJ, तर तो पैसाच दरू केला तर
नाहJ चालणार ? पैसा टाकून दे ऊ नका, पण पैशा1या 2ेमातहJ राहू नका. िजवापाड 'म क\न
जो कमवायचा, तोच जर दःु खाला कारण होऊ लागला तर काय उपयोग ? पैसा काहJ आयRु याचे
सवD4व न:हे , Qकंवा सवD'ेRठ येय न:हे . :यवहारामये जीवनाला पैसा आवfयक आहे; आ<ण तो
नीतीने वागन
ू आपTया पोटापरु ता कमावणे ज\र आहे . पैसा 5मळवावा हे :यवहारgRSया योkयच
आहे , पण जर तो 5मळाला नाहJ तर आपले जीवन :यथD आहे असे कोणी समजू नये. पैसा आला
तर भगवंता1या इ1छे ने आला, आ<ण यदाकदाVचत तो गेला, तर भगवंता1या इ1छे ने गेला, असे
Xहणून, आपले समाधान Pबघडू दे ऊ नये. पैसा गेला Xहणून काहJ अ(ू जात नाहJ; आपलJ अ(ू
आपTया आचरणावर अवलंबून असते. अशी Xहण आहे कA, ’पैसा प\
ु न उरावा इतका 5मळावा.’
पण आपTयाला जगात काय आढळते ? जीवनामये पैसा आपTयाला परु तो आ<ण आपTया
उरावर नाचतो. हे काहJ ’पु\न उरणे’ न:हे. या1या उलट, आपण >याला परु ावे आ<ण >या1या
छातीवर नाचावे. मनRु य नेहमी Xहणतो कA, ’माcया मल
ु ाबाळांची तरतद
ू मला केलJ पा6हजे; मी
काय, आज आहे आ<ण उBया नाहJ.’ पण आपण जसे खाlीचे नाहJ, तशी आपलJ मुलेबाळे तरJ
कुठे खाlीची आहे त ? हJ गोRट माणसा1या लMातच येत नाहJ.
पैशाबल रामचंwाला उदासपण आले, असे योगव5सRठात वणDन आहे . तसे ते आपTयालाहJ लागू
आहे ; फरक एवढाच कA, रामाचे उदासपण पैसा ’असणेपणाचे’ होते, आ<ण आपले उदासपण पैसा
’नसणेपणाचे’ आहे . पैसा नसTयाबल आपTयाला उदासपण आहे , कारण तो 2पंचातTया सख
ु ाचे
साधन वाटते. पण >याबरोबरच भगवंत हवा असेहJ आपTयाला वाटते. आता, आपण आपTया
पैशाचे बरोबर दोन भाग क\. आपTयाला 2पंचाला लागेल इतका पैसा 2ामा<णकपणे 5मळवन
ू
आपण जगावे. जा4तीची हाव क\ नये. हा झाला आपला पैसा; अथाDत, रा6हलेला सगळा दस
ु याचा.
>याचा लोभ क\ नये. 'ीमंत मनRु य हा पैशासाठa, Xहणजे लeमीसाठa, सवD जीवन खचD करतो.
पण ती >याचा मळ
ु ासकट नाश करते. Xहणून नारायणा1या 4मरणात लeमी 5मळवलJ, कA ती
आपला नाश न करता, आपTया आनंदाला कारण होते.

२५१. पैसा हा नीतधमा)नच
े Lमळवावा;; तो वाटे ल @या मागा)ने Lमळवणे इcट नाहG.

251

८ सWट_ बर

थोडेच वाचावे, पण @याचे मनन व आचरण करावे.
माया Xहणजे काय, तर जे परमा>Xया5शवाय असते ती माया. जे 6दसते आ<ण नासते ती सवD
माया. आपण जोपय^त नाम4मरणात आहोत, तोपय^त आपण माये1या बाहे र आहोत, आ<ण जे:हा
>याचे व4मरण होते ते:हा आपण माये1या अधीन आहोत असे समजावे. सवD काहJ कर7यामये
आहे , सांग7यात आ<ण ऐक7यात नाहJ. Oनगण
ुD ाचे QकतीहJ वणDन केले तरJ Oनगण
ुD \प समजायचे
नाहJ. Xहणून सगण
ु \पच आपण पाहावे आ<ण >याचेच पज
ू न करावे. ’मी Oनगण
ुD ाची उपासना
करतो’ असे जो Xहणतो, >याला खरे Xहटले Xहणजे OनगुDण हे काय ते समजलेच नाहJ; कारण
Oतथे सांगायलाच कुणी उरत नाहJ.
एकाने मला सांVगतले कA, "मी सवD वेदांत3ंथ वाचले आहे त." >यावर मी >याला Xहटले कA, "तर
मग तुXहाला समाधान 5मळालेच आहे !" >यावर तो Xहणाला, "तेवढे च काय ते 5मळाले नाहJ."
मग एवढे वाचून काय उपयोग झाला ? आपTयाला >या वेदांताला घेऊन मग काय करायचे आहे
? आपण आपलJ भोळीभाबडी भiतीच करावी. दे वाला अन,य शरण जाऊन, >याचे नाम4मरण
करJत जावे, Xहणजे सवD काहJ 5मळते. जो जेवायला बसतो, तो ’माझे पोट भरावे’ असे कधी
शदांनी Xहणतो का ? पण जेवण झाले कA आपोआपच पोट भरते ! आपण 3ंथामये जे वाचतो
ते जर आचरणामये आणले नाहJ तर >या वाचनाचा उपयोग काय ? Xहणून आपण फारसे
वाचना1या वगैरे नादJ लागू नये, कारण >याने खरे साधन बाजूलाच राहते आ<ण >या वाचनाचाच
अ5भमान वाटू लागतो. Xहणून थोडेच वाचावे आ<ण >याचे मनन करावे.
शरJरा1या अगदJ लहान भागाला लागले तरJ सबंध दे हाला वेदना होतात, >या2माणे 6दवसाची
एक घटका जरJ आपण भगवंता1या 4मरणात घालवलJ तरJ सबंध 6दवस >यामये जाईल;
आ<ण 6दवसांचेच म6हने, म6ह,यांचच
े वषD, आ<ण वषा^चच
े आपले आयRु य बनलेले असते, या gRटJने
आपले सवD आयुRय भगवंता1या 4मरणात जाईल. 2पंचाची आवड असू नये, पण 2पंचातTया
कतD:याची आवड असावी. 2पंचातलJ कतD:ये करणे हे पवl आहे खरे पण >यामये गत
ुं ून राहणे
बरे न:हे . Xहणून आपण मनाने भगवंताचे होऊन राहावे. आपण मनापासून भगवंताला 4मरले
तर तो आपTयाला सख
ु ासमाधानात ठे वTया5शवाय राहणार नाहJ. 2पंचात सख
ु ी होणे Xहणजे
भगवंताचे होणेच होय. दे वाला मानावे आ<ण >याला आवडेल तेच करावे, हे च परमाथाDचे सार
आहे .

२५२. दे ह के$हा जाईल याचा नयम नाहG. qहणून, ’वr
ृ ापकाळी नाम मरण क0’ असे qहणू
नये.
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भगवंताचा Uवसर हेच मोठे पाप !
खरोखर भगवंताचे अि4त>व िजथे पाहावे Oतथे आहे . भगवंत आहे कA नाहJ हे जाण7याकoरताच
बs
ु ीची दे णगी आपTयाला 5मळालJ आहे . भगवंताचे ममD ओळखायला, मी कसे वागावे हे पाहावे.
Zयांनी भगवंताला जाणले, >यांनी भगवंताला काय आवडते हे सांगून टाकले आहे . ’सवD
वषयवासना सोडून भगवंताला शरण जावे’ हे >यां1या सांग7याचे सार आहे . हे आrतवाiय आपण
2माण मानले पा6हजे; कारण 4वतः अनुभव घेऊन, Xहणजेच 4वतः मi
ु त होऊन, >यांनी आपTयाला
मुiतीचा मागD दाखवला. ज,ममरणापासन
ू जो आपTयाला मुiत करतो तो खरा आrत. जे
भगवंताचे होऊन राहJले >यांना जगाची भीती नाहJ वाटत. आपण वषयांना नेहमी शरण जातोच
कA नाहJ ? मग भगवंताला शरण जायला का zयावे ? खरोखर, सवD चम>कार करता येतात, पण
भगवंताला शरण जाणे फार कठaण आहे.
नाम4मरण क\ लागलो तर वषय हात धऊ
ु न मागे लागतात. Xहणजे मी आतबाहे र वषयाने
Qकती भरलेला आहे ! तथाप काहJ झाले तरJ gढOनfचयाने नाम चालू ठे वावे. 2पंच करJत
असताना नाहJ का वाईट वचार मनात येत ? मग परमाथD करJत असता तसे आले Xहणून
zयायचे काय कारण ? 2Tहादाने एकदा नाम घेतले ते शेवटपय^त काहJ सोडले नाहJ; >या नामानेच
तो तरला, >या भावनेनेच तो उs\न गेला. Xहणून हJ भावना वाढव7याकoरता आपण नामाचे
अखंड 4मरण ठे वावे. आपलJ पापे मनात आणू नयेत. माझा पव
ू D सं4कार मी आपTया बs
ु ीनेच
ठरवतो, नाहJ का ? 4वतःचे मनच 4वतःला खाते याला काय करावे ? काल झालेले आज नाहJ
सुधारता येणार; पण चालू Mण माl दवडू नका. Oनराश कधीच होऊ नका. 2>येक साधन आपTया
परJने 'ेRठच आहे . साधनाला पOतªतेसारखे मानावे. भगवंताचे होणे हे सवD साधनांचे आ<ण
धमाDचे मूळ आहे हे पiके यानात ठे वावे. 2पंच परु ा हो7याकoरता आपण मरे पय^त काम करतो,
मग भगवंताचे हो7याकoरता, भगवंत जोड7याकoरता, थोडे कRट का घेऊ नयेत ? खरोखर भगवंताचा
वसर पडणे )याहून दस
ु रे मोठे पाप नाहJ. दे व हवा असे वाटणे हJ दे वाची बs
ु ी, आ<ण वषय
हवा असे वाटणे हJ दे हाची बs
ु ी. वासना Xहणजे दे वा1या वxs असलेलJ आपलJ इ1छा. हJ
वासना, Xहणजेच वषयांचे हवे-नकोपण जसजसे कमी होईल, तसतशी बs
ु ी नामात ि4थर होत
जाईल. अशा तहे न,े ’तू आहे स, मी नाहJ’ हJ ि4थती जे:हा नाम4मरणा1या योगाने आपलJ होईल,
ते:हाच परमेfवर आपण जोडला Qकंवा मी परमेfवराचा झालो असे साथDपणाने Xहणता येईल.
Oन6दयासाने आनंद-साMा>कार होणे हाच मोM होय.

२५३. भगवंताकडे एकदा }cटG लागलG कk, बाकkbयाचा @याग आपोआप होतो.
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रामापायीं ठे वा मन । नाम sयाव_ रा8ंOदन ॥
राम हा तारक मंl Oनराकार । जपा वारं वार हे Vच एक ॥
हे Vच एक करा राम gढ धरा । पुनरप संसारा येणे नाहJ ॥
येणे नाहJ पु,हा सांVगतलJ मात । जानकAचा कांत आळवावा ॥
पावDतीरमण जपे रामनाम । वषयाचे दहन तेणे झाले ॥
दJनदास Xहणे वाTमीक तरला । पापी उsरJला अजामेळ ।
जयासी लागला रामनामचाळा । आठवी गोपाळा सवDकाळ ॥
सवDकाळ मOत संतांचे संगती । जोडला 'ीपOत येणे पंथे ॥
Oत,हJ लोकA 'ेRठ रामनाम एक । ध\Oन ववेक जपे सदा ॥
हनुमंते केले लंकेसी उ¡डाण । रामनाम ठाण dदयामाझी ।
दJनदास Xहणे वानर तरले । नामी को6ट कुळे उsरती ॥
रामनामावणे साधन हे जनी । बरळती 2ाणी 4वrनामाजी ॥
4वrनीचा वचार तैसा हा संसार । सोडुOन असार, राम यावा ॥
रामनामवनी उ1चाoरता वाणी । पापाची ते धन
ु ी होय तेणे ॥
5संधच
ू े मंथन र>नांची खाण । तैसे हे साधन रामनाम ॥
वेदाचेहJ खंड योगाचे ते बंड । >याचे काळे तड, दास Xहणे ॥
मन हे Vच राम दे हJ आ>माराम । जनी मेघfयाम पाहे डोळा ॥
पाहूOनया डोळा 4व\पी मुरावे । वाचे5स असावे रामनाम ॥
नारायणनामे 2Tहाद तरला । अजा5मळ झाला एक\प ॥
एक\प झाले व5सRठ महामुOन । तया चापपा<ण वश झाला ॥
दJनदास Xहणे 4मरे । संसाराची Vचंता >यासी नसे ॥
जनी जनादD न रामाचे Vचंतन । स>याची हJ खाण रामनाम ॥
गाईचे रMण भूतदया जाण । अOतथीसी अ,न घाला तX
ु हJ ॥
संताचा संग वषयाचा >याग । रामनामी दं ग होऊOनया राहे ॥
राम कृRण हoर एकVच 4व\प । अवताराची लJला वेगळालJ ॥
6दनदास सांगे लावूOनया यान । तुXहJ आ>मEान जतन करा ॥
य>न परोपरJ साधनाचे भरJ । आवळे घेता करJ तैसे होय ॥
तैसे होय, Xहणुनी करा, >याग । साधावा तो योग रामनामे॥
रामनामी आस ठे वूOनया खास । वथ
ृ ा न जाय fवास ऐसे करा ॥
ऐसे करा तुXहJ संसारा असता । वाया आ<णकपंथा जाऊ नका तX
ु हJ । येतो आता आXहJ, कृपा करा ॥
शेवटची वनवणी ऐका तुXहJ कानी । संसारजाचणी पडू नका ॥
रामपाठ तुXहा सांVगतला आज । आ<णकाचे काज नाहJ आता ॥
Oन>यपाठ करJ माणगंगातीरJ । होसी अVधकरJ मोMाचा तू ॥
(Xहचैत,य नाम सBग\
ु चे कृपे । दJनदास जपे राम सदा ॥

२५४. मनी धरा राम हाती धरा काम । वाउगा-च
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-चक@सा मया)देपयतच करावी.
भगवंत आपलासा क\न घे7याचा 2य>न करावा. अ5भमान सोडून जर असा 2य>न चालू ठे वला
तर सBगु\कृपा झाTया5शवाय राहात नाहJ. अमुक एक साधन करJत जा Xहणून सBगु\ने
सांVगतले, आपण ते अvाहासाने क\ लागलो, पण आपले वचार जर आहे त तसेच रा6हले, तर
भगवंताचे 2ेम येणार कसे ? चारपाच वषp खप
ू कRट केले, वषय बाजूला ठे वले, पण अजून कसा
अनुभव येत नाहJ असे Xहणू लागलो, तर साधनाचा जोर कमी होतो आ<ण OनRठा घसरायला
लागते. जे काहJ होणार ते सBगु\1याच इ1छे ने, >या1याच 2ेरणेने होते, अशी आपलJ ठाम 'sा
पा6हजे. साधनाचे 2ेम तो भगवंतच दे तो, हे आपण वस\न जातो. आपण पूव काहJ साधन
करJत न:हतो, ते आता क\ लागलो, असा साधनाबलचा अ5भमान बाळगू लागलो तर काय
उपयोग ? सBग\
ु 1या पायावर एकदा डोके ठे वले कA काहJंचे काम होते, यात सBग\
ु पMपात
करतात असे कसे Xहणता येईल ? आपलेच कुठे तरJ चक
ु त असले पा6हजे याचा वचार करावा.
आजवर दे वाचे नाव घेणे बरे असे वाटत होते, परं तु `यायचे काहJ जमले नाहJ; ते आता घेऊ
लागलो हे >या1या कृपेने घेऊ लागलो हे नाहJ का समजू ?
2पंचात मनुRयाला धीर हवा. आपण भगवंता1या 4मरणात OनधाD4त असावे. फार VचQक>सा
कर7याने नक
ु सान होते. वBयेचे फळ काय, तर आपTया मनाला जे बरे वाटे ल >याची VचQक>सा
न करता ते करायचे आ<ण आपTयाला जे करायचे नाहJ >याची VचQक>सा कoरत बसायचे !
VचQक>सा मयाDदेपय^तच असावी. ती मयाDदेबाहे र गेलJ कA आपण काय बोलतो हे आपले
आपTयालाच कळत नाहJ.
एक मुलगा रोज तालमीत जातो आ<ण चांगले दध
ू , तूप खातो; पण तो जर 6दवस6दवस वाळू
लागला आ<ण हडकुळा 6दसू लागला तर >याला काहJ तरJ रोग आहे असे नiकA समजावे.
>याच2माणे, सया1या सुधारणेने माणूस पा7यावर, हवेत, िजकडे Oतकडे वेगाने जाऊ लागला आहे
खरा, पण 6दवस6दवस जा4त असमाधानी बनत चालला आहे; हे काहJ खया सुधारणेचे लMण
नाहJ. पoरि4थती वाईट आलJ Xहणून रडू नका, कारण ती बाधतच नसते. कोण>याहJ काळात,
कशाहJ पoरि4थतीत, आपTयाला आनंद\प बनता येईल. आजपय^तचा आपला अनुभव पा6हला
तर ’आपण केले’ असे थोडेच असते; Xहणून पoरि4थतीबल फारशी काळजी न करता आपण
आपले कतD:य तेवढे करावे, आपTया व>ृ तीवर पoरणाम होऊ दे ऊ नये. अzयास केला तर थो¡या
6दवसात हे साधेल.

२५५. ’कता) राम आहे ’ असे jयाला वाटले, @याने सव) काहG साधले.
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नाम अLभमानाचा नाश करते.
दस
ु याचे घर जळले हे कळTयावर एकाने >यास पl 5ल6हले कA, भगवंतावर वfवास ठे वन
ू
समाधानात राहावे. पढ
ु े >याचे 4वतःचे पैसे बँकेत होते ते बड
ु ाले, ते:हा तो रडू लागला ! ’लोका
सांगे ()मEान, आपण कोरडे पाषाण’ असे नसावे. जे आपण दस
ु यास सांगतो तेच आपण
आपणास सांगावे. माझे कतpपण मेTया5शवाय भगवंत 2स,न होणार नाहJ. 2>येक कमाDचे वेळी
>याचे 4मरण क\ या. नµयाचे वेळी अ5भमान उ>प,न होतो, तोSयाचे वेळी दै व आठवते; Xहणून
दो,हJ 2संगी कतpपण नसावे. दे वा1या हातात मी बाहुलJ2माणे आहे असे मानावे. खोटे कतpपण
घेतTयामळ
ु े खरे रडावे लागते, लहान अभDका2माणे Oनर5भमान असावे. मनRु याचे हाती काहJ नाहJ,
सवD रामाचे हाती आहे . ’यश दे णे न दे णे तुcया हाती आहे ’ असे Xहणून रामास शरण जावे.
जगात अनेक शोध लागत आहे त, >यात शरJरसख
े शोध जा4त आहेत. परं तु
ु भोगा1या साधनांचच
खया सुखाचा शोध, शाfवत समाधानाचा शोध, एक साधुसंतच क\ शकतात, >यांनी समाधानाची
Xहणूण जी काहJ साधने सांVगतलJ आहे त, >यांचा अवलंब केला तर आपTयाला खाlीने समाधान
5मळे ल. आज आपTयाला समाधान का 5मळत नाहJ, तर आपला अ5भमान >या1या आड येतो.
कमD करJत असताना, Qकं वा केTयावर, >याबल अ5भमान झाला नाहJ, तर आपTयाला भगवंताचे
2ेम लागन
ू समाधानाची 2ाrती होईल यात शंका नाहJ. Qकती साया गोRटJत आपला अ5भमान
डोके वर काढJत असतो पाहा ! एक गह
ृ 4थ होते, >यांना एक मुलगी होती. ती वयात आलJ,
6दसायला ती साधारण बरJ होती, जवळ पैसाहJ होता; परं तु >या मुलJचे लkन पाचसहा वषp कुठे हJ
जमू शकले नाहJ. पढ
ु े Oतचे लkन झाTयावर तो Xहणाला, "माcया मल
ु Jचे लkन मी थाटात क\न
टाकले." >यावर >याला कोणी वचारले, "मग दोनचार वषp आधीच का नाहJ केलेत ?" ते:हा तो
Xहणाला, ">या वेळी जमले नाहJ" मग आता जमले Xहण कA. ’मी केले’ असे कशाला Xहणतोस
?" असो. अ5भमान घालवायला, भगवंताला मनापासून शरण जाणे, हा उपाय साधुसंतांनी 4वतः
अनुभवन
ू सांVगतला आहे . एकदा माणस
ू एखाBया घरा7याला द>तक गेला, कA >या1या मल
ु ाला
काहJ >या घरा7याचे नाव लाव7यासाठa प,
ु हा द>तक जावे लागत नाहJ. तसेच, एकदा रामा1या
पायावर डोके ठे वन
ू , ’रामा, मी तझ
ु ा झालो आ<ण तू माझा झालास,’ असे अन,येतेने XहटTयावर,
>यापढ
ु े होणारे आपले 2>येक कमD हे >याचेच होईल. ते >याला अपDण कर7याची ज\रJ नाहJ.
Xहणून, होईल ते कमD >याचेच मानावे. कोणतेहJ कमD अपDण केले असताना ’अपDण करणारा’
उरतोच; तर तसे न :हावे.

२५६. स@कमा)ने अLभमान मरत नाहG, भगवQनामाने आण स@संगतीने तो मरतो.
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शुr भावनेLशवाय सव) $यथ).
भगवंताला शरण जा7यात दे हबs
ु ी आ<ण अ5भमान आड येतो, पoरि4थती आड येत नाहJ. ती
:यसना1या आड कुठे येते ? अ5भमान जा7यासाठa उपाय Xहणजे, जे जे कराल ते ते भगवंताला
अपDण करावे. तोच कताD, आपण काहJच करJत नाहJ, अशी भावना ठे वावी; Xहणजे अ5भमानहJ
भगवंताला अपDण करावा. आपण भगवंताशी काहJ ना काहJ कारणाने संबध
ं ठे वावा. >या1याशी
बोलावे; >याचे नाम `यावे. नामासारखे दस
ु रे खरे साधन नाहJ. वास\ घेऊन गेले Xहणजे जशी
गाय पाठaमागून आपोआप येत,े >या2माणे नाम घेतले कA भगवंत >यामागे येतो. Zयाला एकदा
नामाची गोडी लागलJ >याला 2पंचाची भीती वाटू लागते. वषय >याला कडू वाटू लागतात.
परमा>Xया1या नामाने संसार Pबघडतो हे Xहणणे चुकAचे आहे . नाम `यायचे Xहणून कमDमागD
सोडू नये. नामाची गोडी Zयाला आलJ >याचीच कमp सट
ु तात. नामाचा अनभ
ु व नाहJ असे Xहणणे
खोटे आहे ; आपण ते िजतके `यावे Oततके घेतच नाहJ. नामात 2ेम येईल असे करावे. ज,माला
आTयासारखे नामाचे होऊन राहावे. भगवंत आपTया नाम4मरणात आहे . शुs भावने5शवाय सवD
:यथD आहे ; आ<ण भाव शुs हो7यासाठa स>समागमावाचून दस
ु रा उपाय नाहJ. एकदा >याचे होऊन
रा6हले Xहणजे तोच सवD उपाय काढतो. ’मी’ अमक
ु एक साधन करJन, असे Xहणू नये. ’परमेfवरा,
तूच माcया हातून करवन
ू घेणारा आहे स,’ अशी gढ भावना ठे वावी. समजा, आपण एक :यापार
केला, >यासाठa एकाने आपTयाला भांडवल 6दले, तर >या माणसाला आपण कधीहJ वसरत नाहJ;
>याच2माणे Zया भगवंताने आपTयाला वBया, पैसा, 2कृती 6दलJ, >याला आपण कधीहJ वस\
नये. भगवंत हा सहजसाय आहे , सल
ु भसाय नाहJ. OनसगाDने जे आपTयाकडे येते ते ’सहज’
होय. Xहणून, सहजसाय याचा अथD, फलाची अपेMा नसणे आ<ण कतD:याचा अ5भमान नसणे हा
समजावा.
भगवंताने आपTयाला Zया ि4थतीत ठे वले आहे >यात समाधान मानून >याचा वसर पडू न
Bयावा. जो 4वतःपासून दरू आहे >याला भगवंत दरू आहे . आपण मनुRयज,माला आलो हJच
आपण भगवंताचे हो7याची खण
ू आहे . भोग आ<ण दःु ख यात वेळ न घालवता, भगवंताकडे लM
6दले पाहJजे. याच ज,मात सुवचाराने आ<ण सBबुsीने भगवंत आपलासा करणे, हे च आपले खरे
कतD:य आहे . याकoरताच सतत >याचे यान करावे, आ<ण मनातून आपले भगवंताशी नाते जोडून
ठे वावे, यासारखा दस
ु रा सल
ु भ उपाय नाहJ.

२५७. ’तुlया नामात मला गोडी दे ’, हे च भगवंताजवळ मागावे.
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स@पु4षाची ल7णे.
जो पRु कळांना मनापासन
ू आवडतो तो मनRु य चांगला; असा मनRु य अजरामर होतो. तो
Oनः4वाथपणाने राहून मनावर संयम ठे वतो. 4वतः1या 4वाथाDसाठa दस
ु याला बड
ु व7याचा
दRु टपणा >या1याकडून होणेच शiय नाहJ. असा स>पx
ु ष Xहातायाला Xहातारा, प\
ु षाला प\
ु ष,
मुलाला मुलासारखा 6दसतो; Xहणजेच जो Zया2माणे असेल >या2माणे >याचे >या1याशी वतDन
असते. असा मनRु य कोणावषयी काहJ Oनंदा Qकंवा 4तत
ु ी बोलत नाहJ. मान `यायला योkय
असूनहJ मानाची अपेMा तो करJत नाहJ. 4वतः1या वकारांवर >याचा पण
ू D ताबा असतो आ<ण
दस
ु या1या दःु खात तो >यांना सुख दे 7याचा 2य>न करJत असतो. तो सहजाव4थेत राहतो;
Xहणजेच उपाधीमुळे बांधला जात नाहJ. असा योगी मनुRय खरोखरच मi
ु त समजावा. अशा
लोकांनाच संत Xहणतात; आ<ण ते जी जी कमp करतात, ती ती भगवंता1या 2ेरणेनेच आ<ण
भगवंतासाठaच असTयामळ
ु े , >या कमा^1यापासून जगाचे कTयाण घडते. संतां1या 2>येक कमाDमये
तुXहाला 2ेम, दया, परोपकार, Oनः4वाथपणा आ<ण भगवंताची OनRठा याच गोRटJ आढळून येतील.
अंतरं ग ओळखायला 4वतःपासून सु\वात करावी. माझे चक
ु ते कुठे हे पाहावे. दःु ख भोग7याची
मला पाळी आलJ, Xहणजे मागD चक
ु ला Xहणावे, Zयाला सुखदःु ख बाधत नाहJ तोच खरा समाधानी.
’मी रोज नाम4मरण करतो, चार वषp माझे भजन नाहJ चक
ु ले , असे आपण Xहणतो; पण ’मी हे
सवD करतो’ अशी सारखी आठवण ठे वलJ तर काय उपयोग ? मी मेहनत घेतो पण थोडiयात
नासते, ते या अ5भमानामळ
ु े . जोपय^त अ5भमान सोडून भगवंताचे 4मरण मी करJत नाहJ तोपय^त
ते ’4मरण’ कसे Xहणावे ? भगवंता5शवाय इतर जाणीव ठे वन
ू , मी >या1याशी अन,यपणे वागतो
असे कसे Xहणता येईल ? मी तुXहाला खरे च सांगतो, तुXहJ रामाकडे कतpपण Bया आ<ण >या1या
इ1छे ने वागा, तुमची दे हबs
ु ी नRट झाTया5शवाय राहणार नाहJ. खुणेने जावे, संतांनी सांVगतलेTया
मागाDने जावे, Xहणजे मागD सापडतो. खरJ तळमळ लागलJ Xहणजे मागD 6दसतो. आ<ण खरJ
कळकळ असलJ Xहणजे >यात 2ेम OनमाDण होते. ’भगवंताने माझी आप>ती दरू करावी, हे Xहणणे
वेडप
े णाचे आहे . संकटे , आप>ती आTया Xहणून भगवंताला वसरणे हे के:हाहJ योkय नाहJ.
दे हबs
ु ीचा नाश नामा1या 4मरणात आहे खास ! नामात 2ेम येत नाहJ याचा वचार करJत
रा6हलो तर नामाचाच वसर पडतो, हे कुठे यानात येते ! उगीच वचार करJत नाहJ बसू. समुw
ओलांडून जा7याकoरता रामाचे नाव घेऊन जी वीट ठे वलJ ती रा6हलJ, हे लMात ठे वा.

२५८. चम@कार करणे हे संतल7ण न$हे , संत चम@कार दाखवावा qहणून चम@कार करGत
नाहGत.
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अखंड अनुसंधान हे च संताbया चmर8ाचे मम).
कोण>याहJ दे वा1या उ>सवाचा म;
ु य हे तू हा कA, आपTयाला >याचे 4मरण अVधकाVधक :हावे.
भगवंताचे 4मरण भगवंता1या 2ाrतीसाठaच करायचे असते. भगवंता1या नामाने सवD 2कार1या
दoु रतांचा नाश आपोआप होतो. नाम घेऊन 2ापंVचक सुख मागणे Xहणजे कामधेनू 5मळत
असताना ती टाकून, गाढव माग7यासारखे आहे . नामाने 2>यM भगवंत घरJ येत असताना पैसा,
लौQकक Qकंवा संतती आपण माVगतलJ, तर ते दःु खालाच कारण होते. नामात 4वतःला वसरायला
5शकावे; असे 4वतःला वसरणे Xहणजे समाधीच समजावी. नाम घेत असताना 4वतःचा वसर
पडणे हJ सवb>कृRट समाधी होय. जो नामामये इतका रं गला कA >याला 4वतःचा वसर पडला,
>यालाच माझे चoरl कळले; नुस>या तकाDने ते कळणार नाहJ. स>पx
ु षाचे चoरl हे जा4त
मान5सक असते. >या1या चoरlामये दे हा1या हालचालJंना दु यम मह>व असते, आ<ण
चम>कारांना तर फारच कमी मह>व Bयायला पा6हजे. दे हा1या कोण>याहJ अव4थेमये भगवंताचे
अखंड अनुसध
ं ान असणे हे च संतां1या चoरlाचे खरे ममD आहे . आपण 4वतः भगवंताला
VचकटTया5शवाय दस
ु रा तसा Vचकटलेला आहे Qकं वा नाहJ हे कळत नाहJ; Xहणून संता1या
चoरlकाराने 4वतः नामामये रं गून जावे आ<ण नंतर >याची आEा घेऊन चoरl 5लहावे. खरे
Xहणजे संताचा चoरlकार ज,माला यावा लागतो.
मी रामाचा उपासक आहे तरJ मला शंकराचा भiत फार आवडतो. शंकर आ<ण 'ीकृRण हJ
एकाच परमा>म4व\पाची दोन :यiत \पे आहे त, हoरहरामये भेद नाहJ असेच 'Oृ त4मत
ृ ीहJ
सांगतात. 'ीशंकरालाहJ अ>यंत 2य असेलेले रामनाम आपण अखंड `यावे. 'ीशंकरापासून
'ीसमथा^1यापय^त जे जे महा5सs होऊन गेले, >या सवा^नी रामनाम कंठa धारण केले. रामनामाचा
साडेतीन कोटJ जप जो करJल >याला >या1या दे व>वाचा अनुभव आTया5शवाय राहणार नाहJ.
रामनामाचा आधार घेऊन सवा^नी राम जोडावा. राम तुमचे कTयाण करJल हा वfवास बाळगावा.
मी दे व पाहJला आहे ; पण Zया डोjयांनी दे व पहायचा असतो ते हे डोळे न:हे त. ते EानचMू
असतात, आ<ण भगवंताचे नाम सतत घेत गेTयाने ते 2ाrत होतात. माcयाकडे येऊन 5शकायचे
असेल तर ते हे च कA, काळजी न करता, ’परमा>मा सवD करतो’ हJ भावना ठे वायला 5शकावे. िजथे
नाम आहे >या1या आसपास मी घोटाळत राहतो, तुXहJ अखंड नाम `या Xहणजे सदा सवDकाळ
माcया संगतीचा लाभ घडेल.

२५९. jयाbया मुखी नाम आहे , @याbया दयामgये माझी वसती आहे .
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भगवंताकडे मन लावावे व दे ह

ार|धावर सोपवावा.

खरोखर, 2ारधाचे भोग कुणालाहJ टळत नाहJत. 2ारधाचा संबध
ं दे हापय^तच असतो, मनाशी
नाहJ. दे हास सुखदःु ख 2ारधाने 5मळते. दःु ख कोणालाहJ नको आहे, पण ते येते. सख
ु ाचेहJ तसेच
आहे . 2ारध Xहणजे कृतकमाDचे फळ. हे चांगले वा वाईट असू शकते. सख
ु ाचे भोग आले तर
माणसाला काहJ वाटत नाहJ, पण दःु खाचे 2संग आले कA मनुRय Xहणतो, "मी दे वाचे एवढे केले,
मी अमiया अमiया स>पx
ु षाचा आहे , मग मला असे दःु ख का भोगावे लागते ?" पण >याला हे
समजत नाहJ कA हा सवD आपTयाच कमाDचा पoरणाम आहे . >याला दे व Qकंवा संत काय करJल
? समजा, आपTयाला काहJ पैशाची ज\रJ आहे आ<ण आपTया ओळखीचा माणूस Qकं वा अगदJ
जवळचा नातेवाईक एखाBया मोया बँकेचा मनेजर आहे ; पण आपTया 4वतः1या नावावर बँकेत
जर पैसे नसले तर तो काहJहJ क\ शकत नाहJ. फारच झाले तर तो आपTया 4वतः1या <खशातन
ू
काहJ पैसे दे ईल. >याच2माणे, आपTया 2ारधात जर सख
ु नसेल तर ते कुठून 5मळणार ? संत
फार तर ज\रJ2माणे आपले दःु ख 4वतः सोसून आपला भार हलका करJल इतकेच. Xहणून
आपTया 2ारधाने आलेTया बयावाईट गोRटJ दे हाने भोगा:या आ<ण मनाने भगवंताचे 4मरण
ठे वावे. खरा भiत हा दे हाला वसरलेला असTयाने दे हाचे भोग भोगणे वा न भोगणे या दो,हJची
>याला QफकAर नसते. Xहणून तो भोग टाळत नाहJ.
मनRु या1या दे हा1या अवयवात जसा कमीजा4तपणा असतो, >याच2माणे मनRु याचे वकार आ<ण
गुण पव
D ,मा1या सं4कारा2माणे, Xहणजेच 2ारधा2माणे, कमीजा4त 2माणात येतात. आपTया
ु ज
दे हाला होणारे भोग आपTया कमाDचच
े फळ असते, पण ते अमक
ु कमाDचे फळ आहे असे कळत
नसTयामळ
ु े आपण >याला 2ारध असे नाव दे तो. जगातTया घडामोडी जशा चालतात, तशाच
आपTया सवD गोRटJ 2ारधानेच चालतात. आपTयाला येणाया आप>ती आपTया 2ारधा1या
असतात; >या भगवंता1या नसतात; >या पाहु7यासार;या असतात. >या जशा येतात तशा जातात
दे खील. आपण होऊन >या आणू नयेत, आ<ण 2ारधाने आTया तर >यांना घाब\ नये. 2ारधाची
आ<ण 3हांची गती दे हापय^तच आहे , मनाने भगवंत भजायला >यांची आडकाठa नाहJ. जो संताची
Qकंवा सBग\
ु ची आEा पाळतो, >याचे 2ारध हे 2ारध\पाने राहात नाहJ. भगवंता1या
अनुसंधानाची सवय लावन
ू `यावी, Xहणजे आपण 2ारधावर वजय 5मळवTयासारखेच आहे .

२६०. भगवंताचा जो झाला । @याला दे ह
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परमे{वर

ाWतीची तळमळ हवी.

परमेfवर आपTयाला खरोखरच हवा आहे का ? आ<ण तो कशासाठa ? बाकA, एवढे कRट क\न
तुXहJ येथे येता, ते:हा भगवंत तुXहाला नको आहे असे कसे होईल ? तुXहाला खाlीने तो हवा
आहे ; पण कशासाठa ? तर आपला 2पंच नीट चालावा Xहणून ! असे जरJ असले तरJ >यात वाईट
नाहJ, >यातूनच आपTयाला पढ
ु ला मागD सापडेल. परं तु केवळ परमेfवरासाठaच परमेfवर हवा असे
Zयाला वाटत असेल तो खरोखर भाkयवान होय. मोठमोया साधस
ं ांना खरोखरच तशी नड
ु त
भासलJ; >यांनी परमेfवर आपलासा क\न घेतला. तुकाराम, रामदास, यांना एका परमेfवरावाचन
ू
दस
ु रे काहJहJ हवेसे वाटले नाहJ. भगवंताची नड फiत संतांनाच OनमाDण होऊ शकते. रामदासांना
परमेfवरा1या उपदे शाची फार गरज भासू लागलJ. >यांनी आपTयाला उपदे श कर7यासाठa मोया
भावाला वनवले, परं तु भाऊ Xहणाला, ’बाळ, तू अजन
ू लहान आहे स.’ रामदासांची तळमळ शमलJ
नाहJ. >यांनी लkना1या आधीच पळ काढला. दे वा1या यासात बारा वषp घालवTयावर परमेfवराने
>यांना उपदे श 6दला, ते:हाच >यांची तळमळ शांत झालJ. परमेfवराची 2ाrती हJ वयावर, 'ीमंतीवर,
जाOतधमाDवर अवलंबन
ू नाहJ; ती एका तळमळीवर अवलंबन
ू असते. हJ तळमळ असणे अ>यंत
ज\रJचे आहे . ती तळमळ जर कशाने लागत असेल तर केवळ एका शरणागतीनेच होय.
रामदासांनी रामा1या पायावर डोके ठे वन
ू सांVगतले Qक, "रामा मी दे ह अपDण केला आहे. आता
याची मला गरज नाहJ. तc
ु यावाचून जगणे मला अशiय आहे ." एवढे 2ेम, एवढे आपलेपण, एवढJ
तळमळ असTयावर परमेfवर Qकती वेळ दरू उभा राहणार !
परमेfवर अ>यंत अTपसंतुRट आहे . आपण >या1याजवळ एक पाऊल पढ
ु े गेलो तर तो दोन पावले
आपTयाजवळ येईल. परं तु आपTयाला >या1याकडे जायची तळमळच लागत नाहJ. आपले वकार,
आपला अहं पणा, आपलJ दे हबs
ु ी, आपTयाला मागे खेचते. या सवा^चे बंध तोडून जो परमेfवराकडे
जातो तो पुनः मागे Qफरत नाहJ. परमेfवर मातेसारखा अ>यंत 2ेमळ आहे . कोण>या आईला
आपले मूल जवळ `यावेसे वाटणार नाहJ ? परं तु मयेच हे वकार आड येतात. खरोखर, भगवंताचे
नाम हे मधला आडपडदा दरू सारते, आपलJ दे हबs
ु ीची आसiती दरू करते, परमेfवराकडे जायची
वाट मोकळी करते, आ<ण सरळ आपTया हाताला ध\न थेट परमेfवरापय^त नेऊन पोहोचवते. हे
नाम तुXहJ आपTया dदयात सतत जागत
ृ ठे वा.

२६१. आपण नामाची जागत
ृ ी ठे वलG तर Uवकारांना बाहे र पडता येणार नाहG.
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ग9दव]याbया रामाचे वैLशcय !
2>येकाने गदवTया1या रामाचे एकदा तरJ दशDन `यावे असे मला फार वाटते. )या रामाचे
वै5शRSय असे आहे कA, >या1यापढ
ु े उभे रा6हले Xहणजे आपTया अवगुणांची तो जाणीव क\न
दे तो. हे च काम वशेष मह>वाचे आहे ; कारण दोषांची जाणीव झालJ तरच मनुRय >यातून
सुट7या1या 2य>नाला लागेल. आपTयाला एखादा रोग झाला आहे असे समजले तरच मनRु य
>यातून मोकळा हो7या1या 2य>नाला लागेल; तसे, दोषांची जाणीव झालJ तरच मनRु य >यातून
सुट7यासाठa रामाची 2ाथDना क\न शरण जाईल. शरणागतावर कृपा करणे हे रामाचे (ीदच
असTयामळ
ु े तो >याला >यातून सोडवीलच, आ<ण >याचे काम होऊन जाईल. चांगला वैBय कोण
? तर जो रोkयाला भक
ू उ>प,न होईल असे औषध दे ऊन नंतर >याला भरपरू खायला दे तो, आ<ण
ते पचेल असे औषध दे ऊन >याला Oनरोगी आ<ण सशiत बनवतो, तो. तसाच माझा राम आहे .
Xहणून 2>येकाने >याला एकवार तरJ पहावे असे मला मनापासून वाटते.
मं6दरामये मुiतBवार असावे, पण ते कुणाला ? तर फiत भगवंता1या उपासकाला ! भगवंता1या
उ>सवाला थोडेच लोक जरJ जमले, पण ते नामात राहणारे असले, तर तो खरा आनंद आहे .
उगीच पRु कळ लोक जमावेत हा हे तू नसावा. मं6दर हे भगवंता1या उपासनेचे मु;य 4थान आहे ;
Xहणून ते अगदJ साधे असावे, आ<ण Oतथे उ>तम उपासना चालावी. मं6दर नेहमी 5भMेवरच
चालावे. मं6दरातून ªताची आ<ण (ीदाची माणसे उ>प,न झालJ पा6हजेत. भगवंताला उपासना
2य

आहे .

Xहणून

सो,याची

मं6दरे

बांध7यापेMा

दगडमाती1या

मं6दरामयेच उपासना

वाढव7याचा 2य>न करावा.
भगवंता1या इ1छे नेच सवD चालले आहे हJ भावना ठे वन
ू , जे येईल >याला नको Xहणू नये, आ<ण
जे येत नाहJ >याबल दःु ख क\ नये. आपTयाला भगवंताचा वसर पडला आहे . >याचे 4मरण
हो7यासाठa आ<ण ते सतत 6टकव7यासाठa भगवंताचे उ>सव करणे ज\र आहे . एखाBया
माणसाला पRु कळ नाती असून तो जसा वेगळा राहू शकतो, >या2माणे भगवंत सगjया 6ठकाणी
स>ता\पाने राहूनहJ आपTया dदयात राहू शकतो. तो सय
ू ाD1या 2काशासारखा एके 6ठकाणी राहून
सवD 6ठकाणी स>ता\पाने राहातो. Zयाची भावना खरJ शs
ु Xहणजे Oनःसंशय असते, >याला
दगडाची मूतदे खील दे व बनते; भावना माl शंभर नंबरJ पा6हजे, तीमये भेसळ उपयोगाची नाहJ.
आतमये भगवंताचे अनुसंधान ठे वन
ू बाहे र व>ृ ती आवर7याचा जो 2य>न करJल, >याला
परमाथाDचा अनुभव लवकर येईल. नामाचा अनुभव जसा `यायचा असतो, तसा भगवंताचा अनुभव
अनस
ु ंधानात येतो.

२६२. उपासक दे हाला Uवसरला कk उपा यमूतमgये @याला िजवंतपणा अनभ
ु वाला येऊ लागेल.
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भगवंताचे होnयानेच काळाbया पLलकडे जाता येते.
आपTया जीवनाचा सारखा वकास होतो आहे . Xहणून, आपण आज िजथे आहोत >या1या मागे
काल होतो, आ<ण आज िजथे आहोत >या1या पढ
ु े उBया आपण जाऊ. हे जरJ खरे , तरJ आज
आपण जे करायला पा6हजे ते न केले, तर एखाBया वेळी उBया मागे जा7याचा 2संग आपTयावर
येईल. पढ
ु चा ज,म हा आज1या ज,मातूनच OनमाDण होतो. ते:हा आपण आज चांगले असलो
तर, 'अ,ते मOतः सा गOतः' या Oनयमा2माणे पढ
ु चा ज,म आपTयाला चांगलाच येईल. काळ
मु;यतः तीन 2कारचा असतो; कालचा, आजचा आ<ण उBयाचा. जो काळ होऊन गेला तो काहJ
केले तरJ परत येणार नाहJ; Xहणून >याची काळजी क\ नये. एखाBयाचे कोणी गेले तर आपण
>याला असे सांगतो कA, "अरे , एकदा गोRट होऊन गेलJ; आता काय >याचे ! आता दःु ख न करणे
हे च बरे ." हे जे तुXहJ लोकांना सांगता, तसे 4वतः वाग7याचा 2य>न करा. मागे होऊन गेTयाची
ववेकाने व4मत
ु े >याची काळजी क\
ृ ी पाडता येते. तसेच, पुढे काय होणार हे माहJत नसTयामळ
नये. आजचे आपले कतD:य आपण केTयानंतर, 'जे :हायचे ते होणारच' Xहणून 4व4थ बसावे.
मागची आठवण क\ नये Qकं वा गेTयाचे दःु ख क\ नये, आ<ण उBयाची Qकं वा होणाया गोRटJची
काळजी क\ नये. सया, आपTयाला काला1या पलJकडे जाता येत नाहJ, आ<ण काला1या पलJकडे
गेTया5शवाय भगवंत 5मळणार नाहJ, अशी अव4था आहे . जगात घडामोडी सार;या होत आहेत
आ<ण आपलJ तळमळ कायम आहे ! आपTयाला जी तळमळ लागते ती आपTया अपरु े पणामुळे,
अपण
D ेमळ
ू त
ु े लागते.
कोणीहJ मनRु य ज,माला आला कA भगवंताला आनंद होतो, कारण स>य4व\प 2>येकाला कळावे
अशी भगवंताची इ1छा आहे , आ<ण हे कायD फiत मनRु य ज,मामयेच शiय आहे, यासाठa
भगवंत आपTयाला समज7यासारखा आहे हे 2>येकाने लMात ठे वावे. याकoरताच आपTयाला
भाव, इ1छा, तळमळ, आच, मनातन
ू उ>प,न :)यायला पा6हजे. पRु कळ चांगला 4वयंपाक केला
आ<ण मीठ घालायचे रा6हले तर काय उपयोग ? भाव जर दज
ु ा ठे वला तर भजन चांगले झाले
असे कसे Xहणावे ? भiतीचे नऊ मागD सांVगतले आहे त. >यातTया कोण>याहJ एकाचेच पण
ू D भाव
ठे वन
ू पoरशीलन केले तरJ >यात बाकAचे आठ येतात. आपTयाला जे कळले ते आपTया आचरणात
आणावे, हे खरे ऐकणे होय. जो आपTया रiतामासात 5मसळतो आ<ण रोज1या वाग7यात आणता
येतो तोच खरा वेदा,त होय; आ<ण आपTया कतD:यामये भगवंताचे 4मरण ठे वणे हे च सवD
वेदा,ताचे सार आहे.

२६३. वेदाQत हा रोजbया आचरणात आणला पाOहजे.
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पंचाची आठवण । ह_ च दःु खाच_ कारण ॥
आपण रामापाशी मागावे एक । 'तझ
ु े इ1छे ने सवD जगत चालते दे ख ।
>यातील मी एक पामर । रामा, तुला कसा झालो जड ? ॥
रामा, अ,याया1या कोटJ । तूच माय घालJ पोटJ ॥
मातेलागी आले शरण । >याला नाहJ 6दले मरण ।
ऐसे ऐQकले आजवर । कृपा करJ तू रघुवीर ॥
दाता राम हे जाणून Vच>ती । Xहणून आलो दारा2Oत ॥
आता रामा नको पाहू अंत । तुजवीण शू,य वाटे जगत ॥
Zयाचा Zयाचा मी केला 4वाथD । ते ते झाले दःु खाला कारण ।
आता, रामा, कोठे जाऊ । तुला टाकून कोठे राहू? ॥
ऐसे कोठे पाहावे 4थान । जेथे होईल समाधान ? ॥
आता असो नसो भाव । मी रामा ! तुझा झालो दे ख ॥
आता कसे तरJ करJ । मी पडलो तुcया दारJ ॥
आता लौQककाची चाड । नाहJ मला >याची आवड ।
हे ठसावे Vच>ती । कृपा करJ रघुपOत ॥
आता मनास येई तसे करJ । माझे मीपण 6हरोOन जाई ॥
जोवर दे हाची संगOत । तोवर मी-माझे हJ विृ >त ।
राहJल अ5भमानाला ध\न । तेथे न राहे कधी अनुसंधान ॥
काळोख अ>यंत मातला । घालवायला उपाय न दज
ु ा सुचला ॥
होता सूयाDचे आगमन । काळोख जाईल 4वतः आपण ॥
2पंचातील संकटे अOनवार । माcया बोल7याचा करावा वचार । आता कRटJ न :हावे फार ॥
2पंचाची आठवण । हे च दःु खाचे कारण ॥
तेच घोकAत बसTयाने । न होई आनंद\प 4मरण ॥
सख
ु दःु खाची उ>पि>त । आपलेपणात आहे Oनिfचत ॥
4वाथD Xहणजेच आपलेपण । Xहणून माझे मीच दःु खाला कारण ॥
आपण आपलेपणाने वागत गेले । सुखदःु ख Vचंता शोक यांचे मालक :हावे लागले ॥
अमुक :हावे, अमुक होऊ नये, । याचे कसे होईल, >याचे कसे होईल, ।
हJ Vच>ताची अ4व4थता । याचे नाव Vचंता ॥
सुखदःु खे Vच>ताची न राहे ि4थरता । तीच >याची खरJ अव4था ॥
सुखदःु ख पoरि4थतीवर नसते । आपTया जाणीवेवर अवलंबून राहते ॥
Zयात एकाला सुख वाटते । तेच दस
ु याला दःु खाला कारण होते ॥
दःु खाचे मूळ कारण । जगत स>य मानले आपण ॥
दे हाने कRट केले फार । >यातील फळाचा घेऊन आधार ॥
फळ नाहJ हाती आले । दःु खाला कारण ते झाले ॥
आपले Vच>त झाले वषयाधीन । नाहJ दःु खास दस
ु रे कारण ॥
मागील गोRटJंची आठवण । पुढJल गोRटJंचे Vचंतन ।
हे च दःु खाला खरे कारण । याला एकच उपाय जाण ।
अखंड असावे अनुसंधान ॥ 2पंच न मानावा सुखाचा । तो असावा कतD:याचा ॥
विृ >त होऊ Bयावी ि4थर । Vच>ती भजावा रघुवीर ॥

२६४. रामा, सुखदःु ख दोQहG । केले अप)ण तुझे चरणी ॥
आता मनास येई तैसे ठे वी । याUवण दज
ु े न मागणे काहG ॥
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अंतरं ग ओळखायला

वतःपासून सु4वात करावी.

दस
ु या1या मनातले ओळखणे हJ फारशी मोठa वBया नाहJ. Zया1या मनातले ओळखायचे आहे
>या1या मनाशी एक\प झाले कA आपTयाला कळायला लागते; पण अंतःकरण शs
ु असेल तरच
हे साधेल. हे साध7या1या काहJ Qया असतात. >या Qया चालू असतात तोपय^त ती शiती
राहते. >या Qया बंद झाTया कA ती नाहJशी होते. जो मनुRय या शiतीचा बाजार मांडतो,
>या1याजवळ भगवंताची कृपा असेलच असे माl नाहJ; आ<ण ती नाहJ Xहणजे काहJच नाहJ !
मनोगत कळायला एकमेकांना एकमेकांची भाषा कळायला पा6हजेच असे नाहJ. समजा,
तेलंगणातला एक 5भकारJ आपTया दारJ भीक मागायला आला आ<ण तो एक तेलग
ं ी गाणे Xहणू
लागला. >या गा7याचा अथD आपTयाला मुळीच कळत नाहJ; पण हा भीक मागतो आहे , हे आपण
ओळखतो. >याच2माणे मनोगताचा भावाथD कळतो. 2>यM वाiयाचा अथD कळला नाहJ तरJ
हरकत नसते. ऐकणारा खया उ>सुकतेने आला असेल, तर सांगणायाचा भावाथD >याला आपोआप
कळे ल. पण ऐकणारा तसा आला नसेल, तर सांगणायाने 4पRट सांगूनसs
ु ा >याला कळायचे
नाहJ. त>वEान हे कायम आ<ण कधीहJ न बदलणारे आहे . 4थलकालानुसार Oनराjया भाषेत ते
मांडावे लागते इतकेच. समजा, आपण गाडीत बसून 6दTलJला चाललो. गाडी दर Mणी पढ
ु े पढ
ु े
जाते, पण आपण आपTया जागेवर बसन
ू च असतो. >या2माणे पoरि4थती सारखी बदलत असते;
पण आपण जर भगवंतालाच Vचकटून रा6हलो तर खाlीने आपण आपTया Oनयोिजत 4थळी
पोहोचू शकू; मग पoरि4थती QकतीहJ बदलू दे !
दे हाला आTयावर आपले Zया1याशी जे जे कतD:य आहे ते बरोबर करणे हे रामचoरlाचे सार आहे
आ<ण हे 2>येकाने जाणले पा6हजे. रामासमोर जाऊन, 'मी अमक
ु अमक
ु करJत आहे' असे >याला
सांगावे, आ<ण आपTया कायाDला लागावे. भगवंताला 4म\न काम करJत असताना, जे योkय
6दसेल ते >या1याच इ1छे ने आहे असे समजून काम करावे. जो असे करJल >याला समाधान
झालेच पा6हजे. 'भगव>कृपेने मी सवD कॄ>ये करतो' Xहटले Xहणजे अ5भमान कशाला वाढे ल ?
अंतरं ग ओळखायला 4वतःपासून सु\वात करावी. माझे चक
ु ते कुठे हे पाहावे. तकDशा4l 5शकून
तकDटJ बनू नये; तसेच संतां1या अनुभवी वचनांकडे फर VचQक>सेने पाहू नये. संतांचे सांगणे
अगदJ सोrया भाषेत असते. गंमत अशी कA, 'भगवंत आहे कA नाहJ' इथपासन
ू लोक VचQक>सेला
सु\वात करतात, आ<ण मोया घोटाjयात पडतात; आ<ण शेवटJ, आहे Oतथेच थांब7याची
>यां1यावर पाळी येत,े Xहणजे, >यांची 2गती खुंटते. याकoरता भगवंताचे बूड कायम ठे वन
ू VचQक>सा
करावी.

२६५. दे ह0प गावाहून राम0प गावाbया

वासात रामनाम हGच उ@तम LशदोरG होय.
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भि'त qहणजे ई{वराUवषयी अ@यंत

ेम.

एखाBया मोया यंlामये एक च स\
ु झाले कA बाकAची सवD चे आपापTयापरJ हळू Qकंवा
जलद Qफ\ लागतात. >याच2माणे आपTया मनाचे आहे . मनाची एक शiती काम क\ लागलJ
कA Oत1याबरोबर इतर सवD शiतीदे खील हालचाल क\ लागतात. मनाला आपTया शiतीने
तायात आणणे फार कठaण आहे . ते थोर माणसालाच जम7यासारखे आहे . पारा समोर टाकला
तर 6दसतो, पण काठaने मारला तर तो मारला जात नाहJ. >याच2माणे, मन आहे हे समजते,
पण ते आवरता येत नाहJ. Xहणूनच भगवंताला शरण जावे, आरशावर घाण पडलJ Xहणन
ू साफ
कर7याचा 2संग आला. अंतःकरणाची घाण पस
ु 7याचे काम साधनाने होते. 5मर1या, 5मरे , मीठ,
इ>यादJ पदाथD एकl क\न जसा सद
ुं र मसाला तयार करतात, >या2माणे भगवंता1या 2ाrतीसाठa
तीन गोRटJंचा मसाला पा6हजे. शs
ु आचरण, शs
ु अंतःकरण आ<ण भगवंताचे नाम4मरण, या
>या तीन गोRटJ आहे त. शs
ु आचरण Xहणजे 2ामा<णकपणा, धा5मDक आचार आ<ण नीतीचे वतDन.
शुs अंतःकरण Xहणजे अ5भमान नसणे, Bवेषम>सर नसणे, आ<ण सवDजण सुखी असावेत अशी
भगवंताची 2ाथDना करणे. भगवंताचे नाम4मरण Xहणजे भगवंताचा के:हाहJ वसर न पडणे.
नवयाला दे व आवडत नाहJ Xहणून बायकोने नाम4मरण सोड7याचे कारण नाहJ. Oतने नाम
घेतले तर प>नीधमD सोडला असे होत नाहJ.
मनात येणारे भलतेसलते वचार हे नामा1या 2ेमाला आडकाठa करतात. >यांचा बंदोब4त
कर7याचा उपाय Xहणजे, या वचारांना थाराच दे ऊ नये Xहणजे झाले. एक मोठा पोलJस अंमलदार
चोर पकड7यात हुशार होता. तो असे करJ कA, चोर Zया बाई1या नादJ असेल Oतला Qफतरु क\न
`यायचा, Xहणजे चोर आपोआप नेमका सापडे. >याच2माणे आपले मन िजथे गत
ंु ते Oतथे
भगवंताला ठे वला, कA मन आपTया तायात आलेच Xहणून समजा. मनाचे संयमन करायला
दोन उपाय आहे त: एक Xहणजे पातंजल योग, आ<ण दस
ु रा Xहणजे भगवंताची भiती. पातंजल
योग Xहणजे युiताहारवहार, Oनय5मत राहणे, आ<ण इं6wयांचा Oनरोध करणे, भगवंताची भiती
Xहणजे ईfवरावषयी अ>यंत 2ेम. या 2ेमाची साधने कोणती तर भगवंताचे नाम4मरण, >याचे
कथाकAतDन, साधुसमागम, आ<ण >यातTया

>यात

सBगु\ची

कृपा, हJ

होत. भगवंता1या

4मरणा5शवाय जी कमp होतात ती वाईट कमp होत. कोणताहJ खा7याचा Qकंवा प7याचा पदाथD
भगवंताचे नाम घेतTया5शवाय खायचा नाहJ, असा नेम ठे वला तर नाम आपोआप येते. कोण>याहJ
पoरि4थतीत आपण नाम4मरणापासून ढळूच नये. जो नामात 2पंच करJल, >याचा अ5भमान नRट
होऊन >याला सुखसमाधानाचा लाभ झाTयावाचून राहणार नाहJ.

२६६. अनावर मनाला नामाचे ओंडके बांधावे, qहणजे भगवंताचे
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शा 8वचन, थोरवचन आण आ@मसंशोधन.
एकदा उsवाने 'ीकृRणाला वचारले कA, "तू आपTया मख
ु ानेच सांग कA आXहाला तझ
ु ी 2ाrती
कशी होईल." ते:हा परमा>मा Xहणाला, "भiती केTयानेच माझी 2ाrती होऊ शकते." भiतीची
तीन साधने आहे त - शा4lवचन, थोरवचन आ<ण आ>मसंशोधन. आपले सया सगळे वपरJत
झाले आहे . शा4lवचन Xहणावे, तर आपण आता इतके सुधारक झालो आहोत कA, हTलJ1या
Eानाने आपTयाला परु ाणावर वfवास ठे व7याची लाज वाटते, 'मी या गावंढळ बापाचे कसे ऐकू
? यापासून माझा काय फायदा होणार?' तसेच आ>मसंशोधनाचे. आपण शोधन करतो ते कसले,
तर पांडव कुठे राहात होते ? रामाचा ज,म कोण>या गावी झाला ? कौरव-पांडवांचे युs कोण>या
6ठकाणी झाले ? मला सांगा, अशा संशोधनापासून आपला कसा फायदा होणार ? एक 2ायापक
मला Xहणाले, "मी कृRणाबलचे पRु कळ संशोधन केले आहे आ<ण कृRणाचे ज,म4थळ कोणते,
OनयाDण4थळ कोणते, याची आता खाlी झालJ." मी Xहणतो कA, ते करतात ते 6ठक आहे . पण
संतांना कृRण2ाrतीसाठa, कृRणज,म कुठे झाला या 2fना1या खाlीची ज\रJ वाटलJ नाहJ; >यांनी
gढ उपासना क\न कृRणाला आपलेसे केले. खरे Xहणाल तर कृRणाचा ज,म उपासनेने dदयातच
झाला पा6हजे आ<ण तेच खरे ज,म4थान आहे .
आपण जर आपले वतDन पा6हले, मनातले वचार बOघतले, तर आपTयाला असे आढळून येईल
कA, लोकांना जर ते कळले तर लोक आपTयाकडे ढुंकूनहJ पाहणार नाहJत; आ<ण असे असूनहJ
आपण आपTया संशोधनाचा आ<ण वचारांचा अ5भमान बाळगतो, याला काय Xहणावे ? अशाने
का आपTयाला भगवंताचे 2ेम लाभणार ? आपला परमाथD कसा चालला आहे हे दस
ु या कुणी
सांग7याची गरजच नाहJ. आपTयाला तो परु ता ठाऊक असतो. अ5भमान खोल गेलेला, वचारांवर
ताबा नाहJ, साधनात आळशीपणा; मग अशा पoरि4थतीत आपTयाला परमा>Xयाचे 2ेम कसे
लाभणार ? साधुसंतांनी यावर एकच उपाय सांVगतला आहे , आ<ण तो Xहणजे पण
ू D शरणागती.
रामाला अगदJ वनवणी क\न सांगा कA, 'रामा, आता मी तुझा झालो; )यापढ
ु े जे काहJ होईल ती
तझ
ु ीच इ1छा मानून मी राहJन, आ<ण तुझे नाम घे7याचा आटोकाट 2य>न करJन; तू मला आपला
Xहण.' दे व खरोखरच Qकती दयाळू आहे ! लोकांचे शेकडो अपराध पोटात घालूनहJ, शरण
आलेTयाला मदत करायला तो सदै व 5सsच असतो.

२६७. नाम घेnयात एकतानता करावी आण
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कुटुंबात कसे वागावे ?
दे हात आTयावर, आपले Zया1याशी जे कतD:य आहे ते बरोबर करावे. घरात अ>यंत समाधान
असावे. मल
ु ांनी वडील माणसांचे दोष पाहू नयेत. बाप जसा स1छaल आहे तसे मुलांनी :हावे.,
Xहणजे कुळाची कAOतD वाढते. मोया माणसाने, पे,शन घेतTयावर मनाने भगवंताचे नोकर होऊन
राहावे. बाईनेहJ पतीपरते दै वत न मानावे. सवा^नी भगवंता1या नामात राहावे. जो मनRु य
त\णपणी 4वाभावक रJतीने वागेल >याला XहातारपणीहJ 4वाभावक रJतीने वागता येईल;
Xहणजेच Xहातारपण >याला मुळीच दःु खदायक होणार नाहJ. आपण अ4वाभावक रJतीने,
Xहणजेच आसiतीने वागत असTयामुळे, Xहातारपणी कतpपण कमी होते आ<ण आसiती माl
6टकते; आ<ण ती तापदायक बनते. Zया माणसाची आसiती Qकं वा आ3ह Xहातारपणी सट
ु लेला
असतो, >याचा दे ह जरJ अशiत झाला तरJ तो सवा^ना हवासा वाटे ल. अशiतपणामळ
ु े >याला
ऐकायला कमी येईल, >याला 6दसायला कमी लागेल, >याला माग1या गोRटJंची आठवण राहणार
नाहJ, >याची झोप कमी होईल; पण हे सवD होऊनहJ >याचा कोणी कंटाळा करणार नाहJ, आ<ण
>याला 4वतःलाहJ जीवनाचा कंटाळा येणार नाहJ. Xहातारपणी आपण कसे मीपणाने वतळून
जावे ! पण मी सांगतो ना !, हJ कतpपणाची व>ृ ती नाहJशी करावी, Xहणजे मग दःु ख नाहJच नाहJ.
2पंचात वागत असता 2>येकाने अंतमख
ुD होऊन, आपले दोष काय आहे त ते हुडकून काढावेत
आ<ण ते घालव7याचा 2य>न करावा. वयाची सोळा ते पंचवीस वषp हा काल असा असतो कA
मनुRयाची बs
ु ी वाढJला लागलेलJ असते. ती वाढ योkय मागाDने :हायला बंधनाची अ>यंत
आवfयकता असते. बंधनात उ>तम बंधन Xहणजे आईबाप सांगतील >या2माणे वागणे हे होय;
कारण आपले 6हत :हावे यापलJकडे >यांचा दस
ु रा हे तू नसतो. जगामये 2>येक गोRट आपण
4वतः1या अनुभवाने 5शकणे कसे शiय आहे ? Xहणून आईबापां1या अनुभवाचा फायदा आपण
क\न `यावा. आपले आईबाप एखादे वेळी चुकणार नाहJत असे नाहJ, कारण चुकणे हा मनुRयाचा
धमDच आहे ; परं तु आपTयावषयी >यांची जी 6हतबs
ु ी असते, Oत1यामळ
ु े >यांची चूक आपले
कायमचे नक
ु सान करणार नाहJ. कोणता काल कुणा1या भाkयाने येतो हे सांगता येत नाहJ.
Xहणून आपण कधी कRटJ होऊ नये. स>कमD जेवढे मोठे तेवढJ व`ने अVधक; भगवंताचे अनुसंधान
हे सवाDत मोठे स>कमD आहे . आपण Oनfचयाने आ<ण Oनःशंकपणे >याचे नाव घेऊ या आ<ण
आनंदात राहू या.

२६८. आपले अवगुण शोधावेत व @यांचा @याग क0न गुण sयावेत.
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अखंड अनुसंधान ठे वnयाकmरता काय करावे ?
भगवंताने आपTयाला बs
ु ी 6दलJ आ<ण ती चालवन
ू आपण काम करतो, Xहणजे भगवंतच
आपTयाकडून सवD कमp घडवीत असतो. >या1या 2ेरणेनेच सवD घडते आहे, अशी भावना 2>येक
कमाDत ठे वलJ, Xहणजे भगवंतावर 2ेम जडते. जे जे काहJ करायचे ते भगवंताकoरता करावे;
Xहणजे पापप7ु याची बाधा आपTयाला होणार नाहJ. एकदा कबीरा1या घरJ पाहुणे आले. घरात
तर >यांना जेवू घालायला काहJ न:हते. आ<ण अOतथीला भगव>4व\प पाहावे असे शा4l आहे,
ते:हा कबीराने >यांना परु े ल इतiयाच धा,याची चोरJ केलJ. चोरJ करणे हे वाईट असले, तरJ ती
भगवंताकoरता केTयामळ
ु े Oतचे पाप >याला नाहJ लागले. Oनदान, कमD झाTयावर तरJ भगवंताचे
4मरण क\न ते >याला अपDण करावे, Xहणजे हळूहळू अ5भमान कमी होऊन भगवंतावर 2ेम
जडेल.
आपण भगवंताचे आहोत, जगाचे नाहJ, असा एकदा gढ Oनfचय करावा. आपण मनुRय आहोत
याची जाणीव िजतकA gढ असते Oततका हा Oनfचय gढ असावा. तथाप हे साधणे कठaण आहे .
>या1या खालोखालचा उपाय Xहणजे, जे काहJ घडते आहे ते भगव>2ेरणेने, >या1या स>तेने आ<ण
इ1छे ने घडते आहे , अशी अंतःकरणपव
D भावना ठे वावी. आ<ण हे हJ साधत नसेल, तर वैखरJने
ू क
अखंड नाम4मरण करावे. या अनस
ं ाना1या 2Qयेत मन भगवंता1या 6ठकाणी Vचकटून असते.
ु ध
सया आपले उलट चालले आहे ; आपण दे हाने पज
ू ा करतो, याlाPबlा करतो, पण मन माl
2पंचाकडे ठे वतो. सासरJ असलेलJ सून कुटुंबातTया सवा^कoरता कRट करते; नवयाचे कदाVचत ्
ती फारसे करJतहJ नसेल, पण अंतःकरणात माl ती फiत >या1यासाठaच असते. तसे, 2पंचात
सवा^कoरता सवD करावे, पण मनात माl 'मी रामाचा आहे ' हJ अखंड आठवण ठे वावी. आपले
4टे शन ठ\न आपण गाडीत बसTयावर मये अनेक गोRटJ घडतील; उभे राहावे लागेल,
OनरOनराjया तहे चे लोक भेटतील. पण 4टे शनावर उतरTयानंतर >या आनंदामये मागचे सगळे
आपण वस\न जातो. तसे भगवंताचे येय Oनिfचत करावे. भगव,नाम हे भगव>कृपेसाठa `यावे,
कामनापत
ू साठa नसावे; नामच येय गाठून दे ईल. भगवंता2माणे आपणदे खील, 2पंचात असन
ू
बाहे र राहावे; आपTया दे हाकडे साqM>वाने पाहायला 5शकावे. पण ते साधत नसेल, तर :यापात
राहून अनुसंधानात असावे. वाचलेले वसरे ल, पा6हलेले वसरे ल, कृती केलेलJ वसरे ल, पण ्
अंतःकरणात घv धरलेले भगवंताचे अनुसंधान कधी वसरायचे नाहJ.

२६९. कLलयग
ु ात अवतार नसला तरG 'नामावतार' आहे , आण तोच खरा तारक आहे .
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भगवंताला Uवसरणे हG आ@मह@याच.
एकदा एका माणसाने पiवा,ने कशी तयार करावी हे 5शकव7याची शाळा काढलJ. >या शाळे मये
तो मनRु य शदां1या साहायाने, OनरOनराळी पiवा,ने कशी तयार करायची, हे आपTया
वBया या^ना समजावन
ू सांगे. पण >या वBया या^ना घरJ भाकरJ क\न खा7यापरु ते पीठ दे खील
5मळत नसे; >यांना >या पiवा,नां1या Eानाचा काय उपयोग होईल बरे ? >याच2माणे वेदांता1या
गोRटJ Qकंवा Eान हे पiवा,नां1या Eानासारखे आहे. जो मनRु य वेदांताचा नस
ु ताच अzयास
करतो, >याला >यापासून तसा काहJ फायदा होत नाहJ. जे Eान :यवहाराला लागू पडत नाहJ, ते
Eान खरे असले तरJ आपTयाला उपयोगाचे नाहJ.
आपTयात आ<ण संतांमये फरक हाच कA, आपण जगतासाठa दे व मानतो, तर् संत दे वासाठa
जगत मानतात. खरे Xहणजे, जी गोRट आचरायला अOतसुलभ असते, ती समजावन
ू सांगायला
फार कठaण असते; ती खरJ अनुभवानेच जाणायची असते. Zयाचा अनुभव दस
ु यावर अवलंबन
ू
आहे तो अपण
ू D समजावा; Xहणजेच, जे:हा 5म'णाने पदाथाDला चव येते ते:हा ते दो,हJ पदाथD
अपण
D समजावेत. या जगात सवD दRॄ टJने पण
ू च
ू D असा एक भगवंतच आहे; >याला वसरणे हJ
आ>मह>याच आहे . ते:हा नेहमी >या1या साि,नयात, Xहणजेच >या1या नामात, राहा7याचा 2य>न
करावा. सवD कAतDनांचे सार हे च असते. फiत मांडणी Oनराळी.
रामरायांनी सवD वानरांना सीतामाईचा शोध करायला सांVगतले. जो तो 'हूं, हूं' क\न शोधासाठa
Oनघून गेला. परं तु मा\ती अती बs
ु ीमान ्; >याने 'सीतेला कसे ओळखायचे' Xहणून वचारले. >यावर
'ीरामांनी Oतचे पRु कळ वणDन केले. ती सुंदर आहे Xहणून सांVगतले. परं तु 4lी कशी 6दसते हे च
>याला मा6हती नाहJ ! ते:हा 'ीराम2भू >याला Xहणाले, "तुला मी काय सांगतो हे कळलेले 6दसत
नाहJ; तू आता एकच गोRट लMात ठे व, िजथे तल
ु ा रामनामाचा सारखा वनी ऐकू येईल Oतथे ती
आहे Xहणून समज." ते:हा ती खण
ू माxOतरायाला पटलJ. Zयाला भगवंता1या नामाची खण
ू
मनापासून समजलJ >या1या ज,माचे साथDक झाले, >याचा परमाथD सफल झाला, आ<ण >याला
जगात 5मळवायचे बाकA असे काहJ रा6हलेच नाहJ. माxOतरायाची भiती फार मोठa. 'ीरामाला
वाटले, याला आता काहJतरJ 'Vचरं जीव' असे 6दTया5शवाय याचे समाधान होणार नाहJ; Xहणून
Vचरं जीव असे हे आपले नाम >याला >याने 6दले. >यामळ
ु े >या नामाबरोबर माxतीहJ Vचरं जीव
झाला.

२७०. सव) संतांचे सांगणे आहे कk,, मनापासून भगवंताचे नाम sया आण आपले कत)$यकम)
करा.
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मरण हG कृती आहे.
ग\
ु ने सवD करावे हJ गोRट स>य आहे , आ<ण तो करतो हJ हJ गोRट OततकAच स>य आहे . पण
आपण खरोखर सि1छRय आहोत कA नाहJ हे पाहावे. दे हातीत :हायला, गु\आEे2माणे वागणे
यापरते दस
ु रे काय आहे ? 'मी दे हJ नाहJ' असे Xहणत रा6हलो तर के:हातरJ दे हातीत होईन. दस
ु रा
मागD Xहणजे 'भगवंत माझा' Xहणावे, Xहणजे दे हाचा वसर पडतो. समथा^चे नाव घेऊन सांगतो
कA आपला नीOतधमD सांभाळा, आ<ण कोणताहJ 2संग आला तरJ नामाला वस\ नका. 'मी जे
जे करतो ते ते भगवंताकoरता करतो' असे जो Xहणतो तो खरा आ<ण उ>तम भiत होय. कतpपण
घालवायला उ>तम भiत :हावे लागते. भiताचे लMण Xहणजे भगवंत2ाrती5शवाय दस
ु रे काहJ
नको असे वाटणे. भगवंतापासून आपTयाला जे दरू सारते ते खरे संकट होय. तोच काळ सुखात
जातो कA जो भगव>4मरणात जातो. खरोखर, 4मरण हJ कृती आहे आ<ण व4मरण हJ व>ृ ती
आहे . भगवंताचे 4मरण करणे Xहणजे हवन करणे होय, आ<ण अ5भमान नRट करणे Xहणजे
पण
ू ाDहुती दे णेच होय ्. व>ृ ती भगवंताकार झालJ पा6हजे. आपTयाला Zयाची आवड असते >याचे
4मरण आपोआप राहते. वषय अंगभूत झाले असTयाने >यांचे 4मरण सहज राहते; पण भगवंताचे
4मरण आपण म
ु ाम करायला पा6हजे. हे करणे अगदJच सोपे नाहJ; परं तु ते फार कठaण दे खील
नाहJ. ते मनRु याला करता ये7यासारखे आहे .
भगवंताची भiती हJ सहजसाय आहे . ती अनुसंधानाने साय होते. अनस
ु ंधान समजून केले
पा6हजे; Oतथे अनुभव लवकर येईल. पहायावर 5शपाई जसा जागत
ृ राहतो, >या2माणे अनुसंधान
जागत
ू ,
ृ ् ठे वले तर वषयां1या संकTपाचे पाय मोडतील. चोर चोरJ करायला के:हा येईल हे ओळखन
अनस
ु ंधान चक
ु ू दे ऊ नये. ताप आला कA तड कडू होते, मग िजभेवर साखर जरJ चोळलJ तरJ
तड गोड होत नाहJ. >यासाठa अंगातला ताप गेला पा6हजे. >या2माणे, वरवर Qया क\न दःु ख
नाहJसे होणार नाहJ. >यासाठa अनुसंधानच पा6हजे. एक मुलगा परJMेसाठa मब
ुं ईला आला. परJMा
होईपय^त तो अडकून होता. परJMा संपलJ ते:हा तो Xहणाला, 'आता मी मोकळा झालो बाबा !'
नंतर चार 6दवस तो मजेत मंब
ु ईत 6हंडला. >या2माणे, आपण अनस
ु ंधान ठे वन
ू 2पंचा1या
आसiतीतून मोकळे :हावे, आ<ण मग मजेने संसार करावा; आपTयाला अगदJ आनंदच 5मळे ल.
उं बरयावर 6दवा ठे वला असताना Zया2माणे दो,हJ बाजूला उजेड पडतो, >या2माणे भगवंताचे
अनुसंधान हा उं बरयावरचा 6दवा आहे ; >याने परमाथD आ<ण 2पंच दो,हJकडे उजेड पडेल.
2पंचामये वागताना मनाने थोडे लM Bयावे लागते, याला भगवंताचे अVधRठान असणे Xहणजेच
अनुसंधान ठे वणे Xहणतात.

२७१. भगवंताbया इbछे ने अकतZपणाने कम) करणे, हे च अनुसंधान ठे वणे कंवा भ'ती करणे
होय.
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अनुसंधानात राOह]यावर अLभमान गळून जातो.
अ5भमान सोडून जो गह
ृ 4था'म पाळील तोच खरा परमाथ. अ5भमान सोडTयाने गह
ृ 4था'म
चांगला होतो. 'मी Xहणेन तसे होईल,' असे कधीहJ Xहणू नये. अ5भमाना1या पायावर उभारलेलJ
इमारत डळमळीत होणारच. अ5भमान हा दे हाचा आ<ण त>संबध
ं ी वषयांचा असतो. अ5भमानाचे
मूळच काढून टाकावे; Xहणजे, मी दे हाचा आहे Xहणतो, हे च काढून टाकावे. हा दे ह माझा नाहJ हे
आपTयाला पटते, पण अखंड सहवासाने आपले >यावर 2ेम जडते. एकदा दे हावर 2ेम जडले मग
अ5भमान आला. >या1या पाठोपाठ लोभ, ोध येणारच. अ5भमान Xहणजे 'मी कताD' हJ भावना
असणे. हJ भावना टाकून काम केले, तर् :यवहारात कुठे नडते ? आपTया दे हाचा आ<ण मनाचा
फार Oनकटचा संबध
ं आहे . पण दे ह के:हातरJ जाणार असTयाने >याला इतके मह>व नाहJ. नुसता
जाडजुड दे ह कामाचा नाहJ. आपले मन तयार झाले पा6हजे. 'मी भगवंताचा आहे ' हे एकदा मनाने
जाणून घेतले, Xहणजे मग अ5भमानर6हत होता येते. नेहमी भगवBभजनात राह7याचा 2य>न
करा, Xहणजे अ5भमान 5शवणार नाहJ. डोjयात पाणी आणून भगवंताला आळवावे, >याला शरण
जावे; भगवंत कृपा केTया5शवाय राहणार नाहJ. आपण आपTया मयाDदा ओळखन
ू वागावे. अमक
ु
एक गोRट अमiया तहे ने घडावी असे जोपय^त आपTयाला वाटते आहे , तोपय^त :यवहारा1या
मागाDने जो योkय 2य>न आहे तो आपण केला पा6हजे. पण 2य>न केTयावर माl >याचे फळ
भगवंतावर सोपवावे, आ<ण जे काहJ घडेल >यामये समाधान मानावे.
आपले अंतःकरण नेहमी शुs ठे वावे. राlी Oनज7यासाठa अंथ\णावर पडले असताना आपले
अंतरं ग शोधून पाहावे कA, 'मी कुणाचा Bवेष-म>सर करतो का ?' तसे असेल, तर ते मनातून
जबरJने काढून टाकावे; ते थोडे जरJ 5शTलक रा6हले, तरJ आपTया परमाथाD1या आड येणार आहे;
आपTया मनाने आपTयाला Oनf1ययाने असे सांVगतले पा6हजे कA, 'मी कुणाचाहJ Bवेष करJत
नाहJ.' आपले अंतःकरण इतके शुs आ<ण सरळ असावे कA, आपण तर कुणाचा Bवेष-म>सर क\
नयेच नये, परं तु दस
ु रा कुणी आपला Bवेष करJत असेल हJ कTपनासs
ु ा आपTयाला येता कामा
नये. 'मी भगवंताचा आहे , या दे हाचा नाहJ,' असे अखंड अनस
ु ंधान ् ठे वन
ू , आपTयाला भगव>4व\प
का होता येणार नाहJ ? जो आतबाहे र भगवंताने भ\न राहJल Qकंवा >या Eानाने भ\न राहJल
तोच खरा Eानी होय' आ<ण जाणीव Zया2माणे दे हाला :यापन
ू असते, >या2माणे भगवंताचे 4मरण
Zयाचे मन :यापन
ू टाकAल तोच खरा साधक, तोच खरा अनुसंधानी, आ<ण तोच खरा मi
ु त
समजावा.

२७२. Uव तवाजवळ तूप ठे वले कk ते Uवतळते, तसे नामाची शेगडी ठे वलG कk अLभमान
Uवतळलाच पाOहजे.
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पंच हे साधन, परमाथ) हे साgय.
मी 2पंचासाठa नसन
ू रामाकरता आहे, हJ gढ भावना ठे वावी. 'मी माcयाकरता जगतो' असे न
Xहणता 'रामाकरता जगतो' असे Xहणू या, मग रामाचेच गण
ु अंगी येतील. आपण 2पंचाकरता
जगतो, Xहणून 2पंचाचे गुण अंगी येतात. Xहणून भगवंताकरता जगावे. 2पंच हे साधन आहे ,
परमाथD हे साय आहे . 2पंच कुणाला सट
ु ला आहे ? पण साधू >याचा सदप
ु योग करतात; आXहJ
तसा करJत नाहJ, Xहणून परमाथD साधत नाहJ. जगात तीन गोRटJ द5ु मDळ आहेत: मनRु यज,म,
संतसमागम, आ<ण मुमुM>व. मनुRयज,म हा परमाथाDकरताच आहे , वषयभोगासाठa न:हे .
परमाथाDची तळमळ लागलJ पाहJजे. तळमळ उ>प,न झाTयावर, मन शुs झाTयावर, राम भेटेलच.
समई लावलJ पण तेल बरोबर् न घातले तर ती वझेल. 4मरण\पी तेल वारं वार घालावे, मग
परमाथD-6दवा कायम राहJल. परमाथD हा म;
ु यतः अनुभवाचा आहे . पंढरपरू ला जायचे असेल तर
वाट चालू लागले पा6हजे. मग वाटे त कुणीतरJ वाट दाखवणारा भेटतोच; Oनदान पाSया तरJ
आढळतात. आXहJ परमाथDमागाDवर 2>यM चालूच लागत नाहJ, मग वाटा¡या कसा भेटणार् ?
परमाथDमागाDवर गु\ खास भेटेलच. Xहणूनच रामाचे अखंड 4मरण ठे वन
ू परमाथाDला लागू या.
आचार आ<ण वचार यांची सांगड असावी. पोथीत जे ऐकतो ते थोडेतरJ कृतीत येणे ज\र आहे.
पोथी वाचTयानंतर, जेवढे कळले तेवढे तरJ आचरणात आणायला काय हरकत आहे ? जे कळणार
नाहJ तेहJ पढ
ु े हळूहळू कळे ल. घरातून बाहे र पडTयावर एकदम मi
ु कामाचे 6ठकाण 6दसत नाहJ.
2थम एक र4ता, मग दस
ु रा, मग Oतसरा, असे करता करता आपण मi
ु कामाला पोहोचतो.
>या2माणे, पोथीतले सगळे कळले नाहJ, तरJ जे कळले तेवढे तरJ कृतीत आणू या. gढ Oनfचयाने
एकएक मागD आमीत गेलो तर मi
ु कामाला खास पोहोचू. Xहणुन भगव>4मरणाला जपले
पा6हजे. >याला 2ाणापेMाहJ जा4त समजून सांभाळावे. संत, सBग\
ु आ<ण शा4l यां1या वचनावर
gढ वfवास ठे वावा. तेथे बु sभेद होऊ दे ऊ नये. या2माणे वागले तर 2पंच परमाथD\पच होईल.
मी रामाचा Xहणणे हाच परमाथD, अहं बs
ु ी ठे वणे हा 2पंच. परमाथाDत अहं कार 5मसळला कA तो
2पंचच झाला; उलS, 2पंचातला अहं कार दरू झाला कA तो परमाथDच. संसार\पी वM
ृ ाला अ5भमानाचे
पाणी आXहJ वारं वार घालतो Xहणून तो इतका फोफावला. हा मळ
ू अ5भमानच नRट केला पा6हजे.
खरा कताD ईfवर असताना, जीव वनाकारणच 'मी कताD' असे मानतो. झाडाचे पान रामावाचून
हलत नाहJ. दे हाचा योगMेम तोच चालवतो. मी कताD नसून राम कताD हJ भावना वाढवणे हJच
खरJ उपासना.

२७३. कत@) ृ व न घेईल तर जीव सुखदःु ख भोगणार नाहG.
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पंचात असावी खबरदारG । मन लावावे रामावरG ॥
सवा^चे राखावे समाधान । पण रामाकडे लावावे मन ॥
रामाला 4म\न वागावे जगात आपण । तेथे पfचातापाला नाहJ कारण ॥
Xहणून कृतीस असावा साMी भगवंत । हा जाणावा खरा परमाथD ॥
:यवहार करावा :यवहारEानाने । परमाथD करावा गु\आEेने ॥
क5ल अ>यंत माजला । गलबला चोहोकडून झाला ।
Vच>त ठे वावे रामावर ि4थर । कायD घडते बरोबर ॥
4व4थ बसावे एके 6ठकाणी । राम आणत जावा मनी ॥
2य>नांती परमा>मा । हJ खूण घालावी Vच>ता । :यवहारJ ठे वावी दMता ॥
मागील झाले होऊन गेले । पुढJल होणार ते होऊ Bयावे भले ।
>याचा न करावा वचार । आज Vच>ती 4मरावा रघुवीर ॥
आंतबvय
् ाचा नाहJ :यापार । Zयाने घरJ आणला रघुवीर ॥
नुस>या 2य>नाने जग सुखी होते । तर दःु खाचे वारे न भरते ॥
Xहणून परमा>मा आ<ण 2य>न । यांची घालावी सांगड । Xहणजे मनी न वाटे अवघड ॥
जेथे वाटते 6हत । तेथे गुंतत असते Vच>त ।
Vच>त गुंतवावे भगवंतापाशी । दे ह ठे वावा :यवहाराशी ॥
Vच>ती ठे वावी एक मात । कधी न सुटावा भगवंत ॥
राम माझा धनी । तोच माझा रqMता जनी ।
हे आणून Vच>ती । वषयाची योkयतेने करावी संगOत ॥
दे ह करावा रामापDण । मुखी `यावे नाम4मरण ॥
संतांची संगOत । रामावर 2ीOत । तोच होईल ध,य जगती ॥
:यवहार सांभाळून । करावा परमाथD जतन ॥
राम ठे वावा dदयात । जपून असावे :यवहारात ॥
रामाचे Vचंतन, नामाचे अनस
ु ंधान । विृ >त भगव>परायण, साधुसंतास मान ।
आTया अOतथा अ,नदान, । भगवंताला 5भऊन वागणे जाण, ।
यावण परमाथD नाहJ जाण ॥ 2पंचात असावी खबरदारJ । मन लावावे रामावरJ ।
>याचा राम होईल दाता । न करावी कशाची6ह Vचंता ॥
करवंटJचे कारण । खोबरे राहावे सुख\प जाण ।
तैसे आपले दे हाचे संबंध ठे वून । Vच>ती असावा रघुनद
ं न ॥
परमाथD करावा जतन । मन क\न रामाला अपDण ॥
2पंची असावे सावध । कतD:यी असावे दM । तरJ न सोडावा रामाचा पM ॥
2य>नांती परमेfवर हे सZजनांचे बोल । मनी ठसवावे खोल ॥
पण आरं भी 4मरला राम । >यालाच 2य>नांती राम ।
हा ठे वावा वfवास । सुखे साधावे संसारास ॥
कतD:यात भगवंताचे 4मरण । हे च समाधान 5मळव7याचे साधन ॥
2य>न करावा मनापासून । फळाची अपेMा न ठे वून ॥
कतD:यात असावे त>पर । Oनः4वाथDबुs >याचे बरोबर ॥
जोवर दे हाची आठवण । तोवर :यवहार करणे जतन ।
Xहणून 2य>न करावा कतD:य जाणून । यश दे णे न दे णे भगवंताचे अधीन ॥

२७४. दाता राम हे आणून -च@ती । आपण वता)वे जगती ॥
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उ@सवामgये भगवंताचे

ेम हाच मुय भाग आहे .

उ>सवासाठa तुXहा सवा^ना बरे च कRS झाले. लkनामये खया ववाहवधीला, Xहणजे अंतरपाट
ध\न सrतपदJ होईपय^त, थोडाच वेळ लागतो; पण या सं4काराचे मह>व आ<ण गांभीयD मनावर
ठसावे Xहणून चार 6दवस एवढे सोहळे करतात. >याच2माणे, उ>सवामये भगवंताचे 2ेम हे मु;य
आहे बाकA आनंद आ<ण उ>साह हे >याला पोषक Xहणून असावेत. आपला 2>येक सण आपTयाला
भगवंताची आठवण क\न दे 7यासाठa आहे . दे वदे वतां1या उ>सवाचा हे तूहJ भगवंताचे 2ेम वाढJला
लागावे हाच आहे . 6दवाळीमये फटाके उडवणे, गोड खाणे, फराळ करणे, या सवD गोRटJ मागचे
दःु ख वसर7यासाठa Xहणून आहे त. उ>सव काय, सण काय, धा5मDक कृ>ये काय, तीथDMेl,े
पज
ू ापठण, इ>या6द सवा^चे कायD भगवंताचे 2ेम 5मळवणे हे च म;
ु यतः आहे . आपTया हातून
घडणारे 2>येक कमD भगवंता1या कृपेने होते आहे हJ भावना OनमाDण झालJ पा6हजे, Xहणजे हवे
नकोपण नाहJसे होऊन, >या1या 6ठकाणी 2ेम उ>प,न होईल. दे वाचे 2ेम यायला >याची भीती
गेलJ पा6हजे. आपण भुताखेतांवर आपला वfवास नाहJ असे Xहणतो; पण करणी केलेला कुणी
माणूस भेटला असताना Qकं वा पछाडलेला माणूस बOघतTयावर, आपTयाला >याची भीती उ>प,न
होते. जी भीती आपTयाला भत
ु ाखेतांची वाटते तीच दे वाबल वाटलJ तर आपTयाला 2ेम कसे
उ>प,न होणार ? ते:हा दे वाबलची भीती मनातून कढून टाका. दे व कधीहJ कोणाचे वाईट करणार
नाहJ याची खाlी बाळगा. परमेfवर दयेचा सागर आहे . आपTया बाळाला दःु ख :हावे असे
माउलJला कधी वाटे ल का ? आपण Oतला मनापासन
ू हाकच मारJत नाहJ. भगवंताचे नाम
मनापासून घेतच नाहJ; इथेच आपले सवD चक
ु ते. ते:हा, गदवTयास आTयासारखे, रामाजवळ
जाऊन आता तुXहJ एकच मागा, 'रामा, तुझे 2ेम आXहाला दे .' तुXहJ मागाल ते तो तुXहाला
खाlीने दे ईल )यावर वfवास ठे वा. तो >या1यासाठaच इथे उभा आहे . रामाची भiती कर7याने,
आपला संसार आपलJ कTपनाहJ होणार नाहJ इतका सुखाचा होईल. कोण>याहJ पoरि4थतीत
नामाला सोडू नका. भगवंता1या नामानेच >याचा सहवास घडेल आ<ण >याचे 2ेम उ>प,न होईल.
नाम हे भगवंताला अ>यंत जवळचे आहे . या नामाची तुXहJ संगत धरा, >याचा सतत सहवास
ठे वा, >याला 2ाणापलJकडे जपा; मग हे च नाम तX
ु हाला थेट भगवंतापय^त पोहोचवTया5शवाय
राहणार नाहJ. िजथे राम Oतथे नाम, आ<ण नाम Oतथे राम. खरोखर तुXहJ नामात दं ग होऊन
4वतःला वसरा, मग राम तुम1यापढ
ु े च उभा आहे .

२७५. }{यामgये असणारG भगवंताची खण
ू qहणजे नाम होय.
नामावर Uव{वास बसणे महाभायाचे ल7ण आहे .
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सगुणभि'त
सवा^भत
ू ी भगवंत आहे याची खाlी पटाय1या आधी, तो माcयात आहे हे पटले पा6हजे. सो,याचा
दाVगना 'मला सोने भेटवा' असे Xहणत नाहJ; >याच2माणे, मला भगवंत बाहे\न कुठून भेटायचा
आहे असे नाहJ समजू. तो आपTयाजवळच आहे . मनRु य बोलतो तसा जर वागला तर >याला
>याची 2चीती आTया5शवाय राहणार नाहJ. मी 'कुणाचा' आहे हे जसे जाणले तर मी 'कोण' हे
कळायला वेळ लागायला नको. स>समागम केला Xहणजे मी कोण आहे हे कळते. साMी\पाने
नटलेला जो 'मी' >याला पाहायला जंगलात जायला नको. 'माझेपण' सोडावे Xहणजे 'मी' चा बोध
होतो. भगवंत चोहोकडे भरलेला आहे असे आपण नुसते तडाने Xहणतो, पण >या2माणे वागत
नाहJ हे आपले मूळ चुकते. भगवंत माcयात आहे तसाच तो दस
ु यातहJ आहे , हे आपण
सोयी4करपणे वस\न जातो. जसा खोलJतला 6दवा 2काशाने सवD खोलJ :यापन
ू टाकतो, तसे हे
सवD जग भगवंताने :यापन
ू टाकले आहे . मी कताD नसून राम कताD आहे हे Xहटले Xहणजे >यात
सवD आले. पोशाख OनरOनराळे केले तरJ मनुRय हा एकच असतो. सं,यास हा मनाचा असतो,
पोशाखाचा नसतो. मनावर कशाचाच पoरणाम होऊ न दे णे हाच सं,यास.
सगुणभiती करावी, भiतीने नाम `यावे, नामात भगवंत आहे असे जाणावे, आ<ण भगवंताचे
होऊन राहावे, हाच परमाथाDचा सल
ु भ मागD आहे . साधस
ु ंतांनी अOतशय पoर'म घेऊन आ<ण 4वतः
अनुभव घेऊन हा मागD आपTयाला दाखवन
ू 6दला आहे . आपले Zया1याशी साXय आहे >या1याशी
आपलJ मैlी जमते. आपण दे हJ असTयामुळे आज आपला दे वहJ आपTयासारखाच, पण >या1याहJ
पलJकडे असणारा असा पा6हजे. अशा 2कारचा दे व Xहणजे सगुण मूत होय. लहान मुलगा
एखाBया व4तस
ू ाठa हv क\ लागला कA, आपण >या1यापढ
ु े >या व4तस
ू ार;या इतर, पण बाधक
नसणाया व4तू टाकतो. >याच2माणे, सगुणपासनेचा पoरणाम होतो. gfय व4तूंवर आपले 2ेम
आहे ; जे 6दसते तेच सुखाचे आहे असे आपTयाला आज वाटते; Xहणून आपणच आपTया कTपनेने
भगवंताला सगुण बनवला आ<ण >याची उपासना केलJ. आपलJ बs
ु ी Oनfचया>मक हो7यात या
उपासनेचा शेवट होईल. आ3ह आ<ण 2ेम फiत एका भगवंता1या येयाबल असावे. इतर येये
असावीत, पण >यांचा आ3ह नसावा. 2पंचामये :यवहार होत असताना भगवंतापासून जे:हा
व>ृ ती हलत नाहJ, ते:हा Oतला 'सहजसमाधी' असे Xहणतात. सहजपणाने जगणे, Xहणजे
सहजपणातन
ू वेगळे न राहणे, हJच सहजसमाधी होय. 'राम सवD करतो' आ<ण 'राम माझा दाता
आहे ' हJ भावना Zयाची ि4थर झालJ, >या1यावर भगवंताची कृपा झालJ असे समजावे. >या1या
ज,माचे साथDक झाले हे सांगणे नकोच.

२७६. नाम घेताना

वतःचा Uवसर पडणे हG सव@कृcट

समाधी होय.नामात

वतःला Uवसरnयास Lशकावे.
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मीपणा ठे वन
ू दे वाकडे पाहणायास @याची

ाWती होत नाहG.

दे वाला आपण जाणू Xहणून तो जाणला जाईल का? मला ()म कळले Xहणून शदाने सांVगतले
तर ()म कळले असे होत नाहJ. जो ()म कळले असे Xहणतो, >याला खरे Xहणजे काहJच
कळले नाहJ असे होते. ते कळून घेऊ Xहणून कळत नाहJ; ते न कळतच कळते, आ<ण मग 'मला
कळले' हJ भावनाच Oतथे राहात नाहJ. मी ()माला ओळखीन असे Xहणून जो दे वाजवळ गेला,
>याला काहJच 2ाrती होणार नाहJ. मीपणाने जो दे वाला पाहू जातो, >याला दे वाची 2ाrती होणार
नाहJ. आपला अहं कारच दे वा1या 2ाrती1या आड येतो; आ<ण तो बरोबर घेऊनच जर आपण
दे वाला शोधू लागलो तर तो कसा सापडेल ? आपTया आ<ण दे वा1यामये आपTया अहं काराचा
पातळ पडदा असतो, आ<ण तो असTयामुळे आपTयाला दे व 6दसत नाहJ. तो दरू करा Xहणजे
दे व 6दसू लागेल.
:यापार चांगला चालला नाहJ Xहणजे मग वचारायला येता कA, तुXहJ :यापार करायला सांVगतला
पण चांगला चालत नाहJ! नाम4मरण केTयाने :यापारात Pबघाड येईल का ? तुXहJ Xहणाल कA,
आम1या संसारात तुXहJ Pबघाड करायला सांगता; परं तु मी Pबघाड करायला सांगत नसून, माcया
सांग7याव\न तुXहJ नाम4मरण केले तर उलट तो चांगलाच होईल. काळजी न करता संसार
करा, रामाला जे करायचे, ते तुXहJ काहJ केले तरJ करायला तो चक
ु त नाहJ. मग काळजी क\न
तरJ काय होणार आहे ? जे भोगायचे ते कRटाने भोग7यापेMा आनंदाने भोगलेले काय वाईट !
जे जे आघात होतील ते >याचे Xहणून >या1याकडे पाठवावेत. आपTयाला >यां1याशी कतD:य
नाहJ असे समजत जावे. आपTयाला नवस करायचा असेल तर असा करावा कA, "मला तू Zया
ि4थतीत ठे वशील >या ि4थतीत आनंद दे , Xहणजे मला समाधान राहJल. दस
ु रे काहJ माग7याची
इ1छाच होऊ दे ऊ नको." असे मागावे, Xहणजे आपTयाला >याचे होऊन राहता येईल. मनुRयाची
शांती Pबघडायला जगामये दोनच कारणे आहे त. एक Xहणजे आपTयाला हवे ते न येण,े आ<ण
दस
ु रे Xहणजे आपTयाला नको ते येण.े या दो,हJपैकA आपTया हातामये एकहJ नाहJ; मग
आपण दःु ख का करावे ? भगवंता1या नामाची एकदा गोडी लागलJ ना, कA सवD काहJ साधते.
नाम अ5भमानाचा नाश करते. नामाने हवे-नको-पणाची बs
D
ु ी होत नाहJ, साधुसंतांनी आवजून
सांVगतलेले हे च नाम तुXहJ सतत घेऊन समाधानाचा शाfवत ठे वा 5मळवा.

२७७. भगवंताजवळ असे काहG मागा, कk पQु हा दस
ु रे काहG हवेसेच वाटणार नाहG.

277

४ ऑ'टोबर

भगवंताbया संयोग-Uवयोगातच खरे सुख दःु ख आहे .
हTलJ लोकांचे 6हत कर7यासाठa जो तो झटत असतो, पण आपले 4वतःचे 6हत साधTया5शवाय ्
दस
ु याचे 6हत आपण काय साधणार ? Zयाला 4वतःला सुधारता येत नाहJ, तो दस
ु याला काय
सुधारणार ? >यालासs
ु ा अ5भमानच आड येतो, कारण >याला वाटते, 'आपण दस
ु याचे 6हत क\न
दे ऊ.' या अ5भमानाने तो फुगलेला असतो. अहं कार जा7यासाठa साधनच करावे लागते, आ<ण ते
साधन ग\
ु सांगत असतात. Xहणून, >या1या आEे2माणे वागले Xहणजे आपले 6हत होते. ()म
हे काहJ कुठे शोधायला जावे लागत नाहJ. ते आपTया जवळच असते; पण ते दस
ु याने आपTयाला
दाखवावे लागते. हे च काम सBगु\ करJत असतात. 'ीकृRण 2>यM पर()म, अवतार घेऊन
वसद
ु े वा1या पोटJ आले. परं तु, वसद
ु े व >यांना आपला मल
ु गाच समजत होते तोपय^त, 2>यM
परमा>मा घरJ असूनहJ ओळख पटलJ नाहJ. तेच, नारदांनी जे:हा सांVगतले कA, ''ीकृRणाला
आपला मुलगा न समजता तो पर()म आहे असे समजा Xहणजे तुमचे 6हत होईल, ' ते:हा खरJ
ओळख पटलJ. तसेच, राम अवतारJ असूनहJ, व5सRठांनी जे:हा सांVगतले कA, 'तूच 2>यM पर()म
आहे स, ' ते:हाच >याला ते Eान झाले. आता हे जरJ केवळ आपTयाला दाखव7याकoरता असले,
तरJ >याचा अथD हा कA, ग\
ु ने दाखवTया5शवाय तो परमा>मा भेटत नाहJ. ग\
ु तरJ काय सांगतात
? नाम4मरण हे च साधन Xहणून ् ते सांगतात. ते 6दसायला िजतके सोपे Oततकेच करायला कठaण
असते; ते कठaण आहे Xहणून सोडून दे ऊ नये. आपण दे वाला शरण जाऊन साधन करायला
लागावे, Xहणजे ते करायला तो परमा>मा शiती दे तो.
जगात खरे सुख नाहJ आ<ण दःु खहJ नाहJ. जगात सुखदःु ख आहे असे जे आपTयाला वाटते ते
अपरु े आहे ; ते ता>परु ते आहे . खरे सख
ु दःु ख भगवंता1या संयोग-वयोगामयेच आहे . खरे पाहता
आपलJ बs
ु ी लवVचक आहे ; आपTया व>ृ तीवर कशाचाहJ पoरणाम होतो. Xहणून आपTया मागे
भगवंताचा आधार हवा. आपण >याचे आहोत, आ<ण जे जे होते ते >या1या इ1छे ने होते, असे
समजून वागावे. भूक लागलJ तर आईजवळ खायला मागावे, पण चोरJ क\ नये; तसे पोटापरु ते
भगवंताजवळ मागावे, पण जा4त मागू नये. भगवंत अ>यंत जवळ आहे आ<ण अ>यंत दरू हJ
आहे . तसाच तो सवD:यापी आहे . Xहणून तो आपTयाला 6दसत नाहJ. आपण दरवष भगवंताचा
ज,म करतो; याचा अथD असा कA, माग1या वष आपण ज,म केला हे वसरलो, Xहणून या वष
पन
ु ः >याचा ज,म करावा लागला ! खरे Xहणजे भगवंताचा वाढ6दवस करायला पा6हजे. भगवंत
काल होते, आज आहे , आ<ण उBया राहणारच; Xहणून >याचा खरा वाढ6दवस होऊ शकतो. भगवंताचे
अि4त>व आपण जागत
ृ ठे वले, तर दरवष जा4त उ>साह वाढे ल आ<ण आनंदाचा वाढ6दवस होईल.

२७८. रामनाम जाणा अ7रे दोन । गु0मख
ु े करावी ओळखण ॥
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अLभमानाची पूणा)हुती हाच खरा य
पा7याचा रं ग कोणता Xहणून वचारले तर काय सांगता येईल ? >याच2माणे भगवंत आहे .
Zया2माणे पाहाल >या2माणे तो आपTयाला 6दसेल. आपTयामधTया वकारांमुळे तो आपTयाला
Oनराळा 6दसू लागतो. खरोखर, भगवंताचे खरे 4व\प जाणणारे वरळाच. Zयाचे वकार कमी,
>याला भगवंताची 2चीती जा4त. एकच राम चोहोकडे कसा असेल, हे Xहणणे माचे आहे . सवD
अवतार एक भगवंताचेच आहेत. नारायण हा लहानपणचा अवतार आहे, कारण तो सवा^चा आ6द
आहे . राम हा तxणपणचा अवतार आ<ण कृRण हा Xहातारपणचा अवतार समजावा. भगवंताला
ज,ममरण नाहJ. तो तर सि1चदानंद आहे; मग >याचा ज,म कशाला करायचा असे काहJ जण
वचारतात. एका घरामये बाहे र1या खोलJत पोरे दं गाम4ती आ<ण आरडाओरडा करJत होती.
आजोबा घरात आहेत हे >यांना माहJत न:हते. आपण घरामये आहोत हJ जाणीव >या पोरांना
दे 7यासाठa, खाकरा आला नसतानादे खील, आजोबा नुसते खाकरले. ते ऐकTयाबरोबर पोरे लगेच
गrप बसलJ. >याच2माणे भगवंताला ज,म नसूनसs
ु ा 'तो आहे ' हJ जाणीव हो7यासाठa >याचा
ज,म करायचा असतो. भगवंत आहे हJ जाणीव झाTयानंतर, आपण वषयामये दं गाम4ती
करणार नाहJ आ<ण तो बेताने भोगू.
मी जोवर साकारावर 2ेम करतो, तोवर भगवंतालाहJ आकार घेणे 2ाrत आहे. जे वेदांना शiय
झाले नाहJ, िजथे वेदांनी 'नेOत नेOत' केले, ते परमा>म4व\प संतांनी जाणले; Xहणून भगवंताला
सगुणात आणले. हा आनंद4व\प परमा>मा 5मळव7यासाठa आज आपTयाला सगुणोपासनेची
अ>यंत ज\रJ आहे . माणसाला जे अ>यंत 6हतकारक असते, ते शांत आ<ण आनंद4व\प असले
पा6हजे. स>य4व\पाची 2ाrती झाTया5शवाय ते 5मळत नाहJ; Xहणून भगवंताची 2ाrती क\न
`यावी. वBव>ता अ5भमान उ>प,न करते; Xहणून वBव>ता आ<ण भगवंताची OनRठा एके 6ठकाणी
सापडणे कठaण आहे . मीपणाची आ<ण अ5भमानाची पण
ू ाDहुती दे णे हाच खरा यE होय. Oनहp तक
ु
कमD कर7याने खरJ साि>>वकता उ>प,न होईल, आ<ण पुढे पण
ू ाDहुती 6दलJ जाईल. अशा 2कारे
'सवD4व' अपDण करणे, हे च यEाचे खरे सार होय.Zयाने 4वतःला ओळखले, >याने भगवंताला
ओळखले. वकारां1या अधीन न हो7यामये मनुRयाचे खरे मनुRयपण आहे . भगवंता1या
अVधRठाना5शवाय नुसती नीOत हJ पोरकA असते. Zयात परमा>Xयाचा वसर पडत नाहJ ती खरJ
चांगलJ बs
ु ी आ<ण तो खरा सB:यवसाय. दे वाचे नाम `यावे, नीOतधमाDचे आचरण करावे, 2ेमाने
वागावे, आ<ण लोकांना मदत करावी, यालाच परमाथD Xहणतात; आ<ण तो 2>येकाने मनापासून
करावा.

२७९.

पंचात जशी आसि'त असते, तशीच रामचरणी ठे वणे, हGच रामभि'त होय.
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सिbचदानंद परमा@qयाला सगुणाbया आधारानेच पाहता येईल.
परमा>मा सि1चदानंद4व\प आहे हे जरJ खरे , तरJ ते 4व\प सगण
ु ा1या आधारा5शवाय आपTयाला
पाहता येणार नाहJ. आपण भगवंताला सगुणात पाहावे ते:हाच >या1या वभत
ू ीचे आपTयाला
आकलन होईल. Xहणूनच समथा^नी 'OनगुDण ओळखन
ू सगुणात रहावे' असे Xहटले आहे . स>य हे
शांत आ<ण आनंदमय असले पा6हजे; हे च भगवंताचे मळ
ू 4व\प आहे . हJ सवD सRृ टJ भगवंतानेच
उ>प,न केलJ असून, Oत1यामये तो :यापन
ू रा6हला आहे . अथाDत ्, सवD सRृ टJ आनंदमय असन
ू हJ
ती तशी 6दसत नाहJ; हा म आहे . डोjया1या आतमये पाह7याची शिiत नसेल तर बा)य
डोळा असन
ू हJ 6दसत नाहJ; परं तु आंतमये शिiत असलJ, तरJ ती आहे असे बा)य डोjयां5शवाय
कळत नाहJ. >याच2माणे, सगुण आ<ण Oनगण
ं आहे . स>य हे अखंड 6टकणारे आहे
ुD यांचा संबध
Xहणून ते शांत आहे ; Xहणून सनातन आहे . ते शांत आ<ण सनातन आहे Xहणून >या1याच
6ठकाणी समाधान आहे ; कारण अशांतामये आनंद असणे शiय नाहJ. Xहणून स>य हे
परमा>म4व\प होय. परमा>म4व\पी स>य हे :यावहाoरक भाषेत सांVगतले पा6हजे. पण
:यावहाoरक स>य माl Oनराळे असते. हJ सRृ टJ भगवंताने OनमाDण केलJ आहे, Xहणून Oत1यामये
सवD 6ठकाणी भगवंताचे अि4त>व असले पा6हजे. याचा अथD असा कA, 2>येकामये भगवंता1या
अि4त>वाची जाणीव क\न दे णारा असा एक गुण आहे . हा गुण Xहणजे जग7याची हौस होय.
सवा^ना शांOत 5मळावी हाच भगवंताचा हे तू आहे . हJ शांOत पoरि4थतीवर अवलंबन
ू नाहJ. शांOत
एकपणात आहे, Bवैतात नाहJ. एकामये Zयाचे मन गुंतले, Zयाने आपले मन भगवंताकडे ठे वले,
>यालाच शांतीचा लाभ होतो; मग >याची इतर पoरि4थती कशीहJ असो. 2पंचाचा अनुभव कRटमय
आहे , पण भगवंताचा अनुभव आनंदमय आहे खास, आ<ण >याकoरता >या1या नामाचे अनुसंधान
हे एकच साधन आहे .
भगवंताला पहायचे असेल तर आपTयालाहJ तसे :हावे लागते. स>>वगुणात भगवंत असतो; ते:हा
आपण >या मागाDने जावे. आजारJ माणसाला तीन गोRटJ करा:या लागतात. कुप य टाळणे, प य
सांभाळणे, आ<ण औषध घेणे. >याच2माणे भवरोkयालाहJ तीन गोRटJ करा:या लागतात. म;
ु य
येय परमा>प2ाrती. >या1या आड जे येईल ते कुप य - दःु संगती, अनाचार, अधमाDचरण, 5म या
भाषण, Bवेष, म>सर वगैरे - >याचा >याग करावा; परमा>म2ाrतीला जे सहायक, पोषक स>संगती,
सBवचार, सB3ंथवाचन, आ<ण सदाचार - ते प य; ते सांभाळावे, आ<ण अखंड नाम4मरण करणे
हे औषधसेवन होय.

२८०. आनंद0प परमा@मा LमळUवnयासाठu सगुणोपासना पाOहजे.
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@याग हे याचे खरे मम) आहे .
सदाचरणाने राहणाया माणसाला खचD कमी लागतो, कारण खया समाधानाने पोट भरले कA
अ,नहJ कमी लागते. मी हे वारं वार सांगतो, कारण सदाचरणाचे, नीOतधमाDचे आचरण, हा
परमाथाD1या इमारतीचा पाया आहे . पाया भiकम नसेल तर >यावरची इमारत जा4त 6दवस 6टकू
शकणार नाहJ. >या2माणे नीOत जर सांभाळलJ नाहJ, तर पढ
ु 1या कमाDचा फारसा उपयोग होत
नाहJ. पर4lी मातेसमान माना, परw:याची अ5भलाषा बाळगू नका आ<ण परOनंदेला वRठा समजन
ू
>याग करा. या तीन गोRटJंना फार सांभाळा. परमाथाDची इमारत या तीन गोRटJंवर उभी करायची
आहे . नुसता पाया बांधून Zया2माणे घरात राहता येत नाहJ, >या2माणे पाया5शवाय इमारतहJ
उभी करता येत नाहJ. 'राम कताD' हJ भावना ठे वन
ू नामात राहणे, Xहणजे परमाथD\पी इमारतीत
आनंदात राहणेच होय. :यावहाoरक मोठे पणा बाजल
ू ा ठे वा आ<ण दे वाला अन,यभावाने शरण जा.
दे वाला शरण जाताना सवD वस\न जा. समजा एखादा माणूस नाटकात राजाचे काम करJत
असला आ<ण नाटक संपTयावरहJ तो घरJ येऊन जर राजासारखे वागू लागला, तर >याचा :यवहार
Pबघडून जाईल; >याच2माणे, दे वाला शरण जाताना, मी मोठा भiत, वBवान, पैसावाला, हJ सवD
नाती वस\न गेले पा6हजे.
कमाDचे फळ आपTया हातचे नाहJ Xहणून >याची काळजी क\ नये, हे समजले तरJ, काळजी न
करणे हे दे खील आपTया हातचे नाहJ Xहणून आपण काळजी करतोच ! यासाठaच भगवंता1या
नामात राह7याची सवय करा. कमD करणे यात वशेष नाहJ. आपTयाला कमD केTया5शवाय चैनच
पडत नाहJ. 'कमD करा' असे गीतेतहJ सांVगतले आहे च. परं तु कमD केTयाने पा6हजे ते फळ
आपTयाला 5मळतेच असे नाहJ. Xहणून भगवंताला 4म\न कमD करा, आ<ण मग काय काय होते
ते पहा. हे च OनRकाम कमD. भगवंता1या इ1छे ने सवD घडते आहे हJ भावना ठे वन
ू आपले कतD:य
करणे, हे सवD गीतेचे सार आहे .
जो समजून >याग करJल >याला फायदा होईल. नाहJतरJ, सं,यास आ<ण >याग दो,हJ
आपTयाजवळ सुsा आहे त. भगवंता1या बाबतीत आपण सं,यासी विृ >त धारण करतो आ<ण
आपण आपTया आईबापाला सोडतो असा >याग करतो ! हे काय कामाचे ? >याग हे यEाचे खरे
ममD आहे . भगवंता1या 2ाrती1या आड जे जे येते ते ते टाकणे, Xहणजे यE करणे होय. या
यEामये वासनांची आहुOत Bयावी. कोण>याच गोRटJबल हवे अगर नको असे न वाटणे, हे च
वासनांची आहुती 6दTयाचे लMण आहे .

२८१. जेथे वासना संपलG तेथेच भगवंताची कृपा झालG.
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य@न आण परमे{वर यांची सांगड घालावी.
जगात कुणीहJ सख
ु ी नाहJ असे समथD सांगतात. पण एखादा राजा1या पोटJ ज,माला आला
Xहणून सुखी झाला, असे आपण मानतो ! खा7याप7याची अडचण नसलJ Xहणजे >याला इतर
काहJ काळZयाच नाहJत असे Xहणून कसे चालेल ? ' माग1या ज,मी मी कुणाचा तरJ घात केला
Xहणून आज हे दःु ख वाSयाला आले आहे , ' असे आपण Xहणतो, आ<ण >याबरोबरच फलाशेने
कमD क\न पढ
ु Jल ज,माची तयारJ आजच क\ लागतो. पण >यातून सट
ु 7याचा काहJ मागD 6दसत
नाहJ. कमाDमये आजवर मोठे मोठे लोक गुंतन
ू रा6हले आहेत. ज,माला आलो तो ज,माचे साथDक
क\न घे7याकoरता; पण या फेयातच आपण अडकून पडलो तर काय उपयोग ? आपण एखाBया
कापडा1या Vगरणीत गेलो तर Xहणतो, 'काय धोटे Qफरतात !' परं तु Qफरवणारा तर दस
ु रJकडेच
असतो, >या2माणे, दे हाचे दे हपण जीव असेल तोपय^त; >यामधून तो जीवा>मा नाहJसा झाला कA,
दे हाचे दे हपणहJ नाहJसे होते. आ>Xया1या संयोगाने सवD काहJ चालते.
एका गह
ृ 4थाला फार काम असे, जेवायलाहJ फुरसत 5मळत नसे. >या1या आईने >या1या <खशात
बदाम, खडीसाखर, व¡या अशा िजनसा टाकTया आ<ण सांVगतले कA, "येताजाता, काम करता
करता, एक एक तडात टाकAत जा." >या2माणे, संतांनी आXहाला नाम\पी खाऊ 6दला आ<ण
सांVगतले कA, "येताजाता, काम करता करता, हा तडात टाकAत जा, Xहणजे लोभाची भक
ू लागणारच
नाहJ, फार सुख होईल."
एका गहृ 4थाचे >या1या भावाशी भांडण होते. >याने जे:हा आपले म>ृ युपl केले ते:हा >यामये
5ल6हले कA, "माcया शवाला माcया भावाचा हात लागू नये." काय हJ दे हबs
ु ीची पराकाRठा !
आज आपTयाला जे करणे योkय आहे ते करायचे सोडून, मनुRय कालचे आ<ण उBयाचे पाहात
बसतो. पRु कळ लोकांना 'उBया काय होणार ' हे कळायला पा6हजे असते. पण आपला पढ
ु चा काळ
चांगला यावा Xहणून आपण आज चांगले वागणे ज\र आहे ; तसे न करता माग1याचा Qकं वा
पढ
ु 1याचा वचार करJत बसणे Xहणजे जे क\ नये ते करणे, हे मायेचे लMण होय. माये1या
तावडीत जे सापडलेले आहे त ते लोक क\ नये ते करतील, आ<ण उBयाची काळजी करतील.
मनRु याची एक ि4थती कधीच कायम राहात नाहJ. आजची वाईट ि4थती जाऊन चांगलJ ि4थती
उBया ना परवा येणारच असते. पण आपला 2य>न आपण कधी सोडू नये. :यवहारात नेहमी
2य>न आ<ण परमेf वर यांची सांगड घालावी. कमाDचा हे तू जाळून टाकावा हJ पढ
ु ची पायरJ.
रामा1या इ1छे ने सवD काहJ होते हJ gढ भावना ठे वन
ू , मरणाची 5भती बाळगू नये आ<ण जा7याची
काळजी क\ नये. नेहमी नाम4मरणात राह7याचा 2य>न करावा.

२८२. कत)$यी असावे त@पर । मुखी नाम नरं तर ॥
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भगवंताचे

मरण हे च भ'तीचे रह य !

'मी नाहJ, तू आहे स' हे जाणणे हJच खरJ भिiत होय. भiतीचा वषय एक भगवंत ठे वला, कA
बाकA सवा^चा वसर पडतो. भिiत केलJ कA Vच>त OनवDषय होते, हे सांगावेच लागत नाहJ.
4वतःचे व4मरण आ<ण भगवंताचे 4मरण हे च भiतीचे रह4य. भगवंताची 2ाrती पा6हजे असेल
तर भiती करावी. भगवंता1या चoरlात भiतां1या सवD तहा आहे त. >यामये आपण कुठे तरJ
खासच बसू ! भगवंताने >या सवा^ना समाधान 6दले, मग ते आपTयाला का 5मळणार नाहJ ?
जग 2गतीपर आहे हे खरे ; पण पैसा, मुले, मा,यता, वगैरे ऐ6हक सुखांची वाढ होणे यालाच आपण
2गती समजतो. भगवंताची भिiत हJ खरJ 2गती होय. हJ 2गती बाहे र 6दस7यासारखी नाहJ.
भगवंतावाचून यश हे अपयशच समजावे. Qक>येक वेळा अपयश हे च यश बनते; Xहणून अपयश
आले तरJ, ते भगवंता1या इ1छे ने आले असे समजून शांत रहावे. 'भगवंत आहे ' असे Xहणणे Qकंवा
मानणे याचा अथD असा कA, हJ सवD सRृ टJ भगवंताने उ>प,न केलJ आहे. >या सRृ टJचे तो रMण
आ<ण पालन करतो. सRृ टJमये अनेक समूह आहे त, >यांचस
े ुsा रMण आ<ण पालन तोच करतो.
>या समह
ै A आपण एक जीव आहोत, आ<ण आपलेहJ रMण आ<ण पालन तो सदा करJत
ू ांपक
आहे . खरे पा6हले असता 2>येक मनRु य अBवैताचाच अzयास करJत असतो. अBवैतामये नेणारे
Bवैत आपTयाला पा6हजे आहे . भगवंत, Xहणजे सगुण परमा>मा, असा आहे कA वेगळा 6दसतो
खरा, परं तु भiताला तो आपTयासारखा क\न घेतो. आई आ<ण मुलगा यां1यामये साXय असते.
मुलाचा आवाज आईला नेहमी गोडच लागतो, >या2माणे भiताचा आवाज भगवंताला गोड लागतो.
शेताची राखण कर7याकoरता जसे काठaवर कांबळे घालून >याचे सग करतात, तसेच सगण
ु
उपासनेचे आहे . राखणदार हजर नसताना ते सग Zया2माणे शेताचे रMण करायला उपयोगी
पडते, >याच2माणे Oनगण
ुD ा1या अभावी परमा>Xयाची आठवण क\न दे 7यासाठa सगण
ु हे उपयोगी
पडते. डगरा1या मा यावर चढTया5शवाय आपले पलJकडे असलेले गाव जसे आपTयाला 6दसत
नाहJ, तसे सगण
ु \पमय झाTया5शवाय Oनगण
ुD होता येत नाहJ.
जो भगवंतावर अवलंबन
ू आहे तोच खरा 4वतंl होय. भगवंताचा यास लागणे Xहणजे तB\पच
होणे होय. भगवंताची 2ीOत याचेच नाव भिiत. 'माझा lाता, माझी काळजी घेणारा, माझे रMण
करणारा आ<ण पालन करणारा तो भगवंत आहे' असे मानणे आ<ण तसे वागणे हJच
भगवंताबलची खरJ अि4त>वबs
ु ी होय. आपले 4वतःवर िजतके 2ेम आहे , >या1यापेMा जा4त
2ेम भगवंतावर करणे हJच खरJ उपासना, आ<ण हे च जीवनाचे सवD4व होय.

२८३. संकटांचे ड9गर अंगावर पडले तरG jयाची व@ृ ती
भगवंतापासन
ू वळत नाहG,, तोच खरा भगवंताचा झाला.
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राम ठे वील @यात समाधान ।
हे खया भ'ताचे ल7ण जाण ॥
नसावे कशाचे Eान । वाटावे सदा `यावे रामनाम ।
2पंची राखावे समाधान । ह च भiताचे म;
ु य लMण जाण ॥
डोळे व कान )यांनी होते बा)य जगाच Eान । >यांना लावावे नामाचे अनस
ु ंधान ।।
राम आणावा Vच>तीं । '>याचा 2पंच करतो' हJ राखावी 4मOृ त ।।
4वाथDहJन :हावे आपण । त होईल करतां परमा>म4मरण ।।
संVध साधून जो रा6हला । तोच जगीं ध,य झाला ।।
नाटकांत नट काम करJ जैस । आपण वतDत जाव तैस ।।
राजा रं क होई जरJ । तरJ मी कोण ह जाणून राहे अंतरJं ।।
जग सZजन-दज
D 5मV'त । >यांतून शोधून काढावा अवVचत ।।
ु न
जो लाभेल संगतीला । रामाच 2ेम दण
ु ावेल >याला ।।
Bवेष, म>सर, अहं कारविृ >त, । यांची न धरावी संगOत ।।
मानापमान करावे सहन । साM ठे वून रामचरण ।।
सवD कांहJ कराव । पण खर 2ेम साधनावर असाव ।।
अ5भमानर6हत राहाव । ह च 5शRयाचे लMण जाणाव ।।
राम :हावा माझा । राlं6दवस काळजी ठे वीत जा ।।
लM ठे वाव संताकडे । दे ह लावावा 2पंचाकडे ।।
गुणांत उ>तम गुण । आपले कळावे अवगुण ।
अवगुण कळले Zयाला । तो सुधार7या1या मागाDला लागला ।।
2थम 4वाधीन करJं आपले मना । सोडावा अहं भाव, वषयवासना । काहJ पा6हजे ह न वाटावे मना ।।
:यवहारांत असावे दM । कधीं न `यावा वषयी लोकांचा पM ।।
दज
D ाची संगOत । तीच रामाला दरू कoरती ।।
ु न
Xहणून मनासी धरावा स>संग । रामावण दज
ु ा नसावा रं ग ।
उदास :हाव एकाच वेळीं । के:हा भेटेल वनमाळी ।।
तळमळीचे म;
ु य लMण । दस
ु रे वषयाची न :हावी आठवण ।।
पOतªतेला पOत जाण । तैस साधकाला साधन जाण ।।
मोहाला बळीं पडण । याहून नाहJं दज
ु  लािजरवाण ।।
व`न रामसेवत भारJ । तरJ आपण सांभाळाव हातीं घेऊन 5शरJं ।।
रामाची सेवा हा जाणावा संसार । मग सुखाने करावा :यवहार ।।
दे वास करावा नैवेBय अपDण । 2साद `यावा >याचा आपण ।।
Vच>त ठे वाव रामापाशीं । यास असावा >याचा अहOनDशीं ।।
गु\कडून घेतलेले नाम पावन करJल जगास । हा ठे वावा वfवास । राम कृपा करJल खास ।।
दे हान नाहJं करता आले । मन रामापायीं गुंतवले । रामान >याच कTयाण केल ।।
राम ठे वील >यांत समाधान । ह च खरे भiताच लMण जाण ।।
भगवंतावांचन
ू मनीं न येऊ Bयाव काहJ । भगव>4व\प तो सवD 6ठकाणीं पाहJं ।।
आपण :हाव रामाच । उदाहरण घालून Bयाव साच ।।

२८४. नामाहून दज
ु े काहG । स@य w8वाचा नाहG ॥
नहZ तुक sयावे नाम । जेणे जोडेल आ@माराम ॥
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भगवंताजवळ 'वास' ठे व]यावर वासना राहातच नाहG.
एखादा मनुRय दRु ट Oनघाला, तर 'माग1या ज,मी तो कसाब असेल' असे आपण Xहणतो, पण हे
बरोबर नाहJ. मनRु याला वासनेनेच ज,म येतो, कमाDने नाहJ. Xहणूनच कमD टाळायचे नसते,
>या1यामागची वासना टाळावी लागते. कमD हे के:हाहJ बाधक ठरत नाहJ, तर कमाDचा हे तू बाधक
ठरतो. अVधकायापढ
ु े 5शपाई चालतो आ<ण कैBया1या पढ
ु े हJ चालतो. परं तु यामये जो फरक
आहे , तोच संता1या आ<ण आम1या वासनेत आहे . आXहJ वासनेचे खत वषयाला घालतो आ<ण
वषयांतच गुंतून राहतो. वासनेचा Mय स>संगा5शवाय नाहJ होणार. संगतीने मनावर पoरणाम
घडतो. वासना हJ दस
ु या कोण>याहJ उपायांनी तrृ त हो7यासारखी नसून, आपण भगवंताजवळ
'वास' ठे वला तरच ती नRट होते. 'वासना' Xहणजे 'वषयाजवळचा वास ना - Xहणजे नको.'
सकाळपासन
ू संयाकाळपय^त Xहणजे राlीपय^त वासनेमुळे सवD कमD एकमेकांत गुंतून गेले आहे त.
Xहातारे आ<ण तxण या सवा^ना वासना सारखीच आहे . 'मी आता कंटाळलो' असे Xहटले, तरJ
वासना आपTयाला सोडीत नाहJ, आ<ण दे ह ठे वतानाहJ आपलJ वासना आपTयाबरोबर येते.
परमा>मा जसा Vचरं जीव आहे , तशी वासना पण Vचरं जीव आहे .
वासने1या Xहणजे हवेपणा1या तीन अव4था आहे त, एक आस, दस
ु रJ ह:यास, आ<ण OतसरJ यास.
आस Xहणजे व4तू नुसती हवीशी वाटणे; ह:यास मये व4तू नेहमीच आपTया जवळ असावीशी
वाटते आ<ण यासामये >या व4तू5शवाय इतर काहJच सुचत नाहJ. मोठे झाड तोडायचे असेल
तर आपण >या1या वर1या फांBया आधी तोडतो, नंतर बध
ंु ा तोडतो, >याच2माणे वासनेचे झाड
तोड7यासाठa >या1या फांBया, Xहणजेच आपले हवे-नको पण, आधी तोडा:या, आ<ण शेवटJ वासना
मारावी. आपTयाला जे मागायचे आहे ते भगवंताजवळच मागावे. >याने ते नाहJ 6दले, तर ते न
दे णेच आपTया 6हताचे आहे अशी बs
ु ी उ>प,न होईल. >यानेच वासना मरे ल; आ<ण वासना नRट
झाTयावर बs
ु ी भगवB4व\प होईल. काहJहJ न करता 5मळावा इतका का परमाथD सोपा आहे ?
>या1यासाठa Oनदान वाईट वासना तरJ मारायला नको का ? आ<ण चांगTया वासनासs
ु ा नीOत
आ<ण धमाDला ध\न असतील तेव¨याच भोगा:या. 'ीमंतां1या गरजा मरे पय^त भागत नाहJत,
कारण >यांना वासना जा4त असते. काळ हा आपTयाला आशेत गुंतवन
ू ठे वतो, आ<ण शेवटपय^त
सख
ु न दे ता आपले आयRु य संपवतो. जो िजवंतपणी वासनार6हत रा6हला >याला सख
ु दःु ख नाहJ.
आपण आपTयाच घरामये पाहु7यासारखे वागावे. असे राह7याने वासना Mीण होईल.

२८५. 'राम कता)' हG भावना ठे वन
ू नामात राहnयाचा

य@न करा,,

qहणजे वासनेची नांगी मोडलGच qहणून समजा.
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विृ @त भगवंतमय होणे याचेच नाव भि'त.
भगवंतापासन
ू पंचमहाभत
ू े OनमाDण झालJ; आ<ण तसे बOघतले तर सवD चम>कार भगवंता1या
साम याDने पंचमहाभत
ू ांचेच असतात. भगवंता1या 6ठकाणी जे जे आहे ते ते सवD आपTया 6ठकाणी
आहे . भगवंत हा जगाचा मालक आहे . >या1या स>तेने सवD :यवहार घडतात. आपण जीव >याचा
अंश आहोत. Xहणून आपण कतD:य करावे, आ<ण फळ भगवंता1या इ1छे वर सोपवावे. आता 2fन
असा आहे कA, सवD गोRटJ जर भगवंता1या इ1छे ने घडतात, तर माझी इ1छाहJ भगवंत उ>प,न
करतो; आ<ण असे आहे तर मी माझी इ1छा का मारावी ? अगदJ बरोबर आहे. राlी अंधार पडतो
>याला कारण कोण ? >याला कारण सय
ू D ! कारण सूयD मावळला कA अंधार पडतो. याचा अथD
असा कA, Zया2माणे 2काशाचे कारण सूयD आहे >याच2माणे अंधाराचे कारण पण सूयच
D आहे ;
फरक इतकाच कA, 2काशाचे कारण तो असणेपणाने आहे , आ<ण अंधाराचे कारण तो नसणेपणाने
आहे . हे जसे खरे , तसे माcया इ1छे चे कारणसुsा भगवंतच आहे, पण नसणेपणाने कारण आहे
इतकेच. सारांश, भगवंताचा वसर पडला कA माझी इ1छा ज,म पावते. Xहणून, Zयाला भगवंत
हवा असेल >याने >याचे 4मरण करावे आ<ण आपलJ इ1छा >याला अपDण करावी.
आपलJ दे हबs
ु ी नRट झालJ कA भगवंत ओळखता येतो. Zया2माणे इमारतीचा नकाशा कागदावर
असतो, >याच2माणे सगण
ु मत
ू  हे च आपले पर()म. एकदा नकाशा पiका झाTयावर मग इमारत
बांधणे जड जात नाहJ. सगुणमत
ू चे यान करावे. '()म Oनराकार आहे , >याला आकारात आणणे
हJ चक
आहे,' असे कुणी कुणी Xहणतात, पण मी 4वतः जोपय^त आकारात आहे तोपय^त
ू
सगुणमूतचे पज
ू न आवfयकच आहे . 'मी रामाचा आहे ' असे Xहणणे Xहणजे 'मी ()म आहे ' असे
Xहणणे होय. तदाकार व>ृ ती होणे याचे नाव अनस
ु ंधान; आ<ण अनस
ु ंधानाने व>ृ ती भगवंतमय
होणे याचे नाव भिiत. '()म स>य जग 5म या' याचा थोडiयात अथD Xहणजे; 'जग जसे आहे
असे आपण समजतो तसे ते नाहJ.' अंतबाD)य परमा>मा 6दसू लागणे हे च भiतीचे लMण आहे .
याकoरता, आपTया कृतीकडे भगवंत पाहतो हJ जाणीव नेहमी कायम ठे वावी. भगवंतापासून मी
दरू आहे हJ भावनाच मनात आणू नये. भगवंता1या 2ाrतीकरता दे हाचा सांभाळ करावा. मन
रामाकडे गत
ुं लेले असले Xहणजे दे हाचा वसर पडतो. Xहणून नाम4मरणा1या योगाने मन
भगवंता1या 6ठकाणी वलJन करावे. हे च परमाथाDचे सवD सार आहे .

२८६. वेदांती jयाला 'FPम'' असे qहणतात,, @यालाच भ'त 'नाम'' असे qहणतात.
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नcठा बलव@तर असावी.
पोथीची समाrती झालJ, Xहणजे ऐक7याचे संपन
ू कृतीत उतर7याची वेळ आलJ असे समजावे.
पोथी ऐक7याचा मोबदला परु ा<णकाला पैका 6दTयाने 5मळत नाहJ; तो असा असावा कA दोघांचह
े J
कTयाण होईल. भगवBभिiत करणे हा खरा मोबदला आहे .
जगात अशा QकतीतरJ गोRटJ आहे त कA >यांचे Eान आपTयाला होत नाहJ; पण Xहणून काहJ
आपण >या खोSया नाहJ मानीत. आपण आपTया तुटपZ
ुं या EानाचाहJ अ5भमान धरतो हे चक
ु ते
आपले. भगवंताने Eान 6दले, आ<ण आXहJ >याचा अ5भमान ध\ लागलो, तर हातात तरवार
6दTयावर शlूचे 5शर काप7याऐवजी आपलJच मान तोडTयासारखे झाले ! Zया वBयेने 4वतःचे
6हत कळत नाहJ, ती वBया नसन
ू अवBयाच होय. जे खरे नाहJ ते खरे आहे असे वाटणे, हे
अEान होय. अवBया आ<ण अEान दो,हJ सारखेच. परमा>Xया1या 4व\पावषयी आपण संशय
घेतो हे आपले अEानच होय. दे व आपTयाला आ<ण आपTया कृतीला पाहतो हJ जाणीव असणे,
Xहणजे Eान होय.
2>येकाला >याची गरज भागेल एवढे भगवंत दे तच असतो. Xहणून आहे >यात समाधान ठे वावे.
Zयाचे समाधान भगवंतावर अवलंबन
ू आहे >याचे समाधान कोण>याहJ पoरि4थतीत 6टकेल.
आपलJ OनRठा अशी बलव>तर असावी कA Oत1यामळ
ु े आपले समाधान राहJल. हoरfचंw, 2)लाद,
वगैरे मोठ मोयांचा Qकती छळ झाला ! पण >यांची OनRठा अती बलव>तर असTयाने ते >या
छळातून सुख\प पार पडले. पoरि4थती सारखी बदलत असते; Xहणून जे फळ आपण आज
मागतो ते बदललेTया पoरि4थतीत सुखाचे होईलच याची खाlी नाहJ. Xहणन
ू जे फळ 5मळे ल
>यात समाधान मानावे. गीतेत असे सांVगतले आहे कA, सवD धमD सोडावेत पण भगवंताला शरण
जावे; पण ते न करता आपण वषयालाच शरण जातो, >याला काय करावे ? अजुDनाने भगवंताला
आपTया बाजूला घेतले, आ<ण >यामळ
ु े पांडवांचे जे समाधान 6टकले, ते काहJ कौरवांचे 6टकले
नाहJ. पांडवांनी दे हाने वनवास सोसला; पण मनाने >यांनी भगवंताला भजTयामुळे वनवासातहJ
ते समाधानात रा6हले. भगवंता1या इ1छे ने सवD होते आ<ण सवD तोच करतो, अशी भावना ठे वणे
यासारखे समाधान नाहJ. आनंद कृतीत आहे , फळा1या आशेत नाहJ. नाम4मरण हJ कृती केलJ
तर शाfवत आनंद आ<ण समाधान आपTयाला 5मळाTयावाचून राहणार नाहJ. जे घडते ते
भगवंता1या इ1छे ने घडते अशा खया भावनेने एक वषDभर जो राहJल, >याला समाधान हे काय
आहे हे खाlीने कळे ल.

२८७. नाम घेताना दे वाला सांगावे, " पंचातले काहG मला दे ऊ नकोस,, मला तुझे
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परमा@qयाचे U य@व आले कk जनU य@व येते.
परमा>Xयाने आपTयाला लोककTयाणाथD सवD काहJ शिiत Bया:यात, असे काहJ माणसांना वाटते,
पण अमुक एका दे हामाफDत लोककTयाण :हावे अशी इ1छा का असावी ? दे हबs
ु ी सट
ु लJ नाहJ
असाच याचा अथD न:हे का ? शिiत वापर7याचे साम यD आपTयाला आले तर परमा>मा कदाVचत ्
ती दे ईलहJ. लहाना1या हातात तरवार दे ऊन काय उपयोग ? लोकांनी आपले ऐकावे असे तुXहाला
वाटते; पण अजून ोध अनावर आहे , मन तायात नाहJ, असेहJ Xहणता ! तर आधी आपTया
वकारांवर, मनावर छाप बसवा आ<ण मग लोकांबल वचार करा ! तुXहाला जन2य>व पा6हजे
ना ? मग जनांचा राजा परमा>मा, >याचे 2य>व संपादन करा, Xहणजे जन2य>व आपोआपच
येईल. तुXहाला लोक वाईट 6दसतात, पण >यांना सध
ु ारायला जाऊ नका. तुम1याच मनात वाईट
आहे Xहणून लोक तुXहाला तसे 6दसतात. 4वतःला आधी सुधारा Xहणजे कुणीहJ वाईट 6दसणार
नाहJ.
लहान मुलJ बाहुलJबरोबर खेळतात, Oतला जेवू घालतात, Oनजवतात. >यांना ठाऊक असते कA हJ
Oनजव आहे , पण भावनेने Oतला सजीव कTपन
ू Oत1याशी >या खेळतात. तX
ु हJहJ अशी भावना
का करJत नाहJ कA, परमा>मा आपTयाशी बोलतो आ<ण आपणहJ >या1याशी बोलतो ? हJ भावना
जो जो जा4त gढ होईल, तो तो खरोखर तो तुम1याशी बोलू लागेल. मनातून आपले नाते
भगवंताशी ठे वावे. आपले सगळे जीवन जर भगवंता1या हाती आहे, तर जीवनातTया सवD घडामोडी
>या1याच हातात असणार.
आपण साि>>वक कृ>ये करतो, पण >यांचा अ5भमान बाळगतो. साि>>वक कृ>ये चांगलJ खरJ, पण
>यात अ5भमान ठे वला तर फार वाईट. एक वेळ वाईट कृ>ये परवडलJ; के:हा तरJ >यांचा
पfचा>ताप होऊन मi
ु तता तरJ होईल. पण साि>>वक कृ>यातला अ5भमान कसा Oनघणार ? मी
आrतइRटांना मदत केलJ, आ<ण आrतइRट Xहणू लागले, 'यात याने काय केले ? परमा>Xयाने
>याला 6दले Xहणून >याने मदत केलJ !' हे ऐकून मला वाईट वाटते ! इथे वा4तवक पाहता
परमा>मा >यांना आठवला, आ<ण मी माl 'मी 6दले' असा अ5भमान ध\न वाईट वाटून घेतो !
परमा>Xयाने >यांना माcया हाताने 6दले, हJच स>य ि4थती असताना मला वाईट वाट7याचे काय
कारण ? Xहणून, परमा>Xया1या इ1छे ने सवD काहJ घडते आहे हJ भावना ठे वावी. आपण
परमा>Xयाजवळ मागावे कA, "तू वाटे ल >या ि4थतींत मला ठे व, पण माझे समाधान भंगू दे ऊ
नकोस, माझा मीपणा काढून टाक. तुझा वसर पडू दे ऊ नकोस. नामामये 2ेम दे आ<ण तुcया
चरणी gढ 'sा सतत 6टकू दे ."

२८८. आपले जीवन दे वाbया हाती आहे , आण दे व नामाbया
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लGन माणसाला भगवंत लवकर साधेल.
नाम4मरण करायचे ते अ5भमान टाकून करJत जावे. परमेfवराला अन,यशरण जाऊनच >याचे
नाम घेत जावे. पRु कळ वेळा, आपण साधन क\ लागलो Xहणजे आपTयाला अ5भमान चढू
लागतो, आ<ण >यामळ
ु े साधन :यथD होते. संताकडे जाताना आपण मनामये काहJ एक बरोबर
घेऊन जाऊ नये; Qकंवा काहJ नेलेच तर भगवंताचे 2ेम ,यावे. आपण 2पंचाचे 2ेम आ<ण अ5भमान
बरोबर घेऊन जातो आ<ण मग, एकावर एक 5ल6हलेले जसे वाचता येत नाहJ तशी अव4था होते.
एखादJ व4तू आपTयाला हवी असे वाटTयावर आपण Oत1या 2ाrतीवषयी वचार क\ लागतो.
Xहणूनच प6हTयाने, भगवंत हवा असे आपTयाला वाटले पा6हजे. >यानंतर >या1या 2ाrती1या
साधनांचा अzयास करायला पा6हजे. हा अzयास मना1या कRटाचा आहे . ोधाला बाहे र येऊ
दे 7यापेMा, ोध Vगळणे यात जा4त 'म आहे त. असे कर7यामये आज कRट आहेत हे खरे ,
पण पढ
ु े माl सुख आहे हे Oनिfचत. वाग7यात आ<ण चाल7यात आपण सावधVगरJ बाळगावी;
नको ते टाळावे.
अन,यतेला पैसा लागत नाहJ, वBया लागत नाहJ; >याला फiत आपलJ अ5भमानव>ृ ती बाजूला
ठे वावी लागते. भगवंताचे हो7यासाठa अंगी लJनता आलJच पा6हजे. लJन माणसाला भगवंत
लवकर साधेल. लJनतेमये बाकAचा वसर पडून भगवंत तेवढा 5शTलक राहतो. जो व>ृ तीने
लहान आहे >याला भगवंत लवकर वश होतो. मनRु य मोठा असन
ू लहानासारखा वागला तर ते
फार चांगले असते. मनाने माl आपण बळकट बनले पा6हजे. आपण 4वतःशी चोवीस तास
उघडा :यवहार करावा. भगवंताने आपTयाला के:हाहJ जरJ पा6हले तरJ आपTयाला लाज वाटता
कामा नये. आपले वागणे असे असावे कA भगवंताची आस मनामये वाढत जाऊन, Oतचे पयDवसान
यासामये :हावे. राlी जे 4वrन पडावेसे वाटते ते 6दवसभर करावे. यासाठa आपलJ व>ृ ती
नामामये गुंतवन
ू ठे वावी. 'असावे सवा^त पण नसावे कोणाचे' अशा व>ृ तीने जो राहJल >याला
लवकर परमाथD साधेल.
दे हा1या उपचारांना जो भल
ु तो तो भगवंताला अगदJ वसरलेला असतो. पण Zयाचे अनुसंधान
मजबन
ू असते >याला जगातTया ऐfवयाDची Qकंमत नसते. पैशाची वासना आ<ण लौQककाची
लालसा माणसाला भगवंतापासन
ू दरू नेतात. >यां1या तावडीत सापडता कामा नये. लोकेषणा
आ<ण धने1छा या दो,हJ गोRटJंचा संबंध 2पंचात वावरत असताना येणारच. तो टाळता येणे
कठaण आहे . पण Zयाला भगवंताचे 2ेम पा6हजे आहे >याने >यांचा गण
ु धमD ओळखन
ू >यांना
वापरावे, Xहणजे >यां1यापासून उ>प,न होणारे दोष >याला बाधणार नाहJत.

२८९. अLभमानरOहत जावे रामाला शरण ।
@यानेच राम आपला होईल जाण ॥
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परनंदा व UवTयेचा अLभमान माणसाला भगवंतापासन
ू दरू नेतात.
परOनंदा कर7यासारखे पाप नाहJ. Oनंदेची सवय फार वाईट असते; Oत1यामळ
ु े आपले 4वतःचेच
नुकसान होते. दस
ु याला दःु ख :हावे Xहणून माणूस परOनंदा करतो, पण ती ऐकायला तो हजरच
कुठे असतो ? Xहणजे मग आपण यात काय साधले ? Oनंदेमुळे आपलेच मन दू षत होते. दू षत
मन Qकंवा दRु कमD हे माणसाला परOनंदेला 2व>ृ त करते. Zयाला परOनंदा गोड वाटते, >याने
समजावे कA आपTयाला भगवंत अजून फार दरू रा6हला आहे . Oतखट Oतखटा2माणे लागू लागणे
हJ जशी सापाचे वष उतरTयाची खण
ू आहे , >याच2माणे परOनंदा गोड वाटे नाशी झालJ कA दे व
जवळ येत चालला असे समजावे. Xहणून, Zयाला 4वतःचे 6हत क\न `यायचे असेल >याने
परOनंदा सोडून Bयावी आ<ण िज:हा नामाला वाहावी. भगवंता1या मागाDने जाणायाने, दस
ु या1या
6ठकाणी 6दसणाया दोषांचे बीज आपTयामये आहे हे यानात ठे वन
ू वागावे, आ<ण अवगण
ु ाचे
तण आपTया अंतःकरणातून काढून टाकून Oतथे भगवंता1या नामाचे बीज पेरावे.
पRु कळ वेळा आपले दोष आपTयाला कळतात, ते भगवंताचा आड येतात हे दे खील कळते, पण
>याला आपला इलाज नसतो. उदाहरणाथD, काहJ लोकांची gRटJ फारच बाधक असते. एखादJ
चांगलJ व4तू Qकंवा गोRट >यांनी बOघतलJ कA ती Pबघडते. असे दोष पRु कळ वेळा Zयाचे >याला
सुधारता येत नाहJत. पण स>संगती जर लाभलJ तर माl असले दोषदे खील सध
ु ारतात. हाच
संतां1या संगतीचा म6हमा आहे . मनRु य 4वभावतः आपले दोष वाढव7याचा 2य>न करJत
असTयामळ
ु े >याचे जीवन सुखमय होत नाहJ. तो दस
ु याला >याचा दोष दाखवन
ू दे ईल, पण
>याला 4वतःला आपला दोष कळणार नाहJ.
वBया हJ बरे च वेळा मनुRयाला भगवंतापासून दरू नेते. वारकरJ पंथातले अडाणी लोक 'व±ल
व±ल' Xहणता Xहणता भगवंताला ओळखतात, पण शहाणे लोक परमाथाDची प4
ु तके वाचन
ू हJ
>याला ओळखीत नाहJत. घरात बदाम आ<ण खारका यांची पोती भ\न ठे वलJ, तरJ ते पदाथD
जोपय^त हाडामांसात जाऊन रiतांत 5मसळत नाहJत तोपय^त >यांचा उपयोग नाहJ. >याच2माणे,
प4
ु तकA Eानाचे पयDवसान आचरणात झाले नाहJ तर ते :यथD जाते. भगवंताकoरता कुणीहJ कRट
क\न नका; कRटाने साय होणारJ ती व4तू न:हे. ती व4तू साि>>वक 2ेमाने साय होणारJ आहे ;
आ<ण 2ेमामये झालेले कRट मनुRय चटकन वस\न जातो. तुXहJ भगवंता1या 2ेमाने अगदJ
भ\न जा, आपापसांत 2ेम वाढवा, Xहणजे मग सवD जग आनंदमय, 2ेममय 6दसू लागेल, आ<ण
शेवटJ तुXहाला 4वतःचा वसर पडेल.

२९०. नंदा हG आप]या साधनाची होळी करते.
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अनQयतेतच भि'त जQम पावते.
भगवंतावाचून भिiत होत नाहJ. Zया2माणे सौभाkयवती XहटलJ कA Oतला नवरा असायचाच,
>या2माणे भिiत XहटलJ कA Oतथे भगवंत असलाच पा6हजे. भगवंत हा भiतीचा 2ाण आहे .
भिiत आ<ण माया दोघी भगवंता1याच ि4lया आहे त. पण, Xहणून >या सवती आहे त. दोन
सवती एके 6ठकाणी सख
ु ाने नांदत नाहJत हा जगाचा अनुभव आहे . मायेला बाजूला करायची
झाTयास आपण भiतीची कास धरावी. Xहणजे ती मायेस आपोआप हुसकावन
ू लावते. मायेचे
वचD4व नाहJसे झाले कA आपले काम होऊन जाते.
तालमीत जाणारा आ<ण तालमीत न जाणारा यां1यामये थोडातरJ फरक 6दसायला पा6हजे;
तालमीत जाणाया1या शरJरावर थोडातरJ पीळ 6दसायला हवा ना ! तसेच, जो भिiत करतो
>या1या व>ृ तीमये थोडा तरJ फरक पडला पा6हजे. आपTयाला जर वBया पा6हजे असेल तर
आपण वBवानांची संगत धरलJ पा6हजे, >याच2माणे आपTयाला भिiत आ<ण आनंद पा6हजे
असेल तर भगवंताची संगत धरलJ पा6हजे, सवD सRृ टJ राम\प 6दसणे हे च भiतीचे फळ आहे .
याकoरता अन,यतेची अ>यंत ज\रJ आहे . अन,यतेतच भिiत ज,म पावते. wौपदJची अन,यता
खरJ. भगवंता5शवाय मला दस
ु रा कोणताच आधार नाहJ याची खाlी पटणे, हे च अन,यतेचे 4व\प.
माझी 2ाrती क\न `यायची असेल तर भिiत हे च साधन आहे असे 4वतः परमा>Xयानेच
सांVगतले आहे . जसे नाम4मरण व4मरणाने करता येत नाहJ, >याच2माणे भिiत अ5भमानाने
करता येत नाहJ.
समजा, एखाBया माणसाचे लkन झाले. तो काल ()मचारJ होता आ<ण आज गह
ृ 4था'मी झाला;
तरJ >या1या जीवनांतले इतर :यवसाय चालूच राहतात. >याच2माणे, आपण भगवंताचे झालो
तरJ आपले 2पंचाचे सवD :यवहार पव
D त ् सुरळीत चालतात. जी जी गोRट घडेल ती ती आपण
ू व
भगवंताला सांगावी. भगवंता1या अि4त>वाची जाणीव ठे व7यासाठa, भगवंताला सांगून 2>येक काम
करावे. भiतीने भगवंत साधतो आ<ण फलाशा आपोआप कमी होतात. Xहणून आपण उपासना
Qकं वा भिiत वाढवावी. 'मी दे हJ आहे ,' असे Xहणता Xहणता आपण या दे हाचे झालो; तसेच मी
दे वाचा आहे असे Xहणत गेTयाने आपण दे व\प होऊन जाऊ. पण हे हो7यासाठa सगुणोपासनेची
ज\रJ आहे . र4ता चालून गेTया5शवाय जसे आपले घर गाठता येत नाहJ, >या2माणे
सगुणोपासने5शवाय आपTयाला उपाVधर6हत होता येत नाहJ. राम कताD आहे हJ भावना Xहणजेच
सगुणोपासना, आ<ण हे च खया भiतीचे 4व\प आहे . 'तू जे दे शील ते मला आवडेल' असे आपण
भगवंताला सांगावे, आ<ण 'माcया दे वाला हे आवडेल का ?' अशा भावनेने जगात वागावे.

२९१. घडणारG

@येक गोcट भगवंताbया इbछे ने घडते अशी भावना कायम ठे वणे qहणजे च
भि'त करणे होय.
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भगवंताbया

ाWतीची साधने.

भगवंत आ<ण आपण )यां1यामये अ5भमानाचा पडदा आहे; हा दरू झाला Xहणजे आपTयाला
भगव>2ाrती झालJ. हा दरू :हायला अनेक मागD आहे त. कमDमागD, हठयोग,राजयोग, वगैरे मागा^नी
हा Oततका लवकर दरू होत नाहJ; उलट iवVचत ् 2संगी वाढतोहJ. भिiतमागD सोपा आहे . भिiत
Xहणजे भगवंताला अ5भमानर6हत अन,य शरण जाणे, भगवंताचे होऊन राहणे, भगवंता5शवाय
दस
ु रे काहJच न 6दसणे, सवDl भगवत ् 2चीती येणे. अशी भिiत 2ाrत हो7याचा मागD Xहटला
Xहणजे सवD कत>D ृ व भगवंताकडे दे णे, सवD >या1या इ1छे ने चालले आहे असे मानणे, आ<ण आपलJ
2>येक Qया >याला समपDण करणे. असे केTयाने आपला अ5भमान लवकर नाहJसा होतो. हे
साधत नसेल तर गुx आEेत राहणे, Xहणजेच आपला मान अ5भमान, शहाणपण, हे सवD गुंडाळून
ठे वन
ू , गx
ु सांगतील तसे, सबब न सांगता वागणे. हे हJ साधत नसेल तर संतांजवळ नस
ु ते पडून
राहणे. >यां1या सांग7याने, सहवासाने, अ5भमान हळूहळू कमी होतो.
भिiत दोन 2कारांनी उ>प,न करता येते. प6हला 2कार Xहणजे सवD सोडून, लंगोटJ लावन
ू ,
'भगवंता, तू मला भेटशील ते:हाच मी उठे न,' अशा Oन3हाने बसणे. हा मागD कठaण आहे .
2ापंVचकाला हा साधणार नाहJ. दस
ु रा 2कार Xहणजे सहवासाने भिiत उ>प,न करणे. भगवंताचे
गण
ु वणDन वाचणे, >याचेच गण
ु 'वण करणे, >या1या दशDनास जाणे, 2>येक कृ>य भगवंताकoरता
करणे, 2>येक कृ>यात >याचे 4मरण ठे वणे; असा >याचा अखंड सहवास ठे वावा, Xहणजे भगवंता1या
6ठकाणी 2ेम उ>प,न होते. वषयाकoरता केलेलJ भगवBभिiत हJ खरJ भिiत होऊ शकत नाहJ.
भगवतसे
् वा OनRकाम पा6हजे; कारण भिiत Xहणजे संलkन होणे. मी वषयाशी संलkन असतो
ते:हा ती वषयाची भिiत होते, भगवंताची नाहJ. ते:हा, आपण करतो हJ भगवंताची सेवा नसून
वषयाची सेवा होते हे ठरTयासारखे झाले; Xहणजे मी वषयाचाच गुलाम झालो. वषयांचा गुलाम
होऊन मी वषय कसचे भोगणार ? मालक होऊन वषय भोगावेत. संत, भगवंत, हे OनरOतशय
सुख दे णारे आहेत. >यां1याजवळ वषय मागणे Xहणजे रामाजवळ 5भMेचे फडके माग7याइतकेच
वेडप
े णाचे न:हे का ? आपण सेवच
े े फळ मागून भगवंताला माl दरू करतो. भगवंताची 2ाrती
हे च आपTया जीवनाचे येय ठरवन
ू आपण नेहमी >या1याभोवती Qफरत असावे. भगवंतामये
जे 5मसळतात ते परत येत नाहJत, हे लMात ठे वावे.

२९२. भगवंताbया

ाWतीbया आड येणारे नाहGसे $हावे qहणून

तळमळणारा जो असतो,, @याचे साधन बरोबर चाललेले असते.
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सं कारकमाचा मूळ हे तू.
धा5मDक सं4कार फार चांगले असतात, कारण >यांनी आपTया मनाला वळण लागते. 2>येक
धमाDमये सं4कार असतातच. Zया मनुRयाला सं4कार नाहJ तो कोण>याच धमाDचा नाहJ; मग तो
आि4तक असो वा नाि4तक असो. खरे Xहणजे कोणतेच कमD यथासांग घडत नसते; पण >यातTया
>यात, सं4कारकमD मनुRयाने शा4lा2माणे करावे. >यामये िजथे कमी पडेल Oतथे भगवंताचे
4मरण करावे, कारण भगवंताची 'sा वाढावी हाच सं4काराचा मल
ू हे तू आहे . सं4कार करJत
असताना ज\र असलेला धा5मDक वधी तर करावाच, पण Zयांना आपTयावषयी 2ेम आहे असे,
आ<ण आपTयाला Zयां1यावषयी 2ेम आहे असे जे लोक आहेत, >यांना जेवायला बोलवावे.
लौQकक माl वाढवू नये. वाईट ते सोडणे आ<ण चांगले ते धरणे हाच सं4काराचा मु;य हे त.ू
सं4कार हे भगवंताचे 4मरण क\न दे तात. समाज हा बंधना5शवाय राहूच शकत नाहJ. 'आXहाला
बंधने नकोत' असे Xहणणारे लोक वेडे आहे त. बंधनामुळेच आपTया धमाDला सनातन>व आले
आहे . Xहणून बंधनांना अOतशय मह>>व आहे . धमD हा कधीच बड
ु त नसून बंधने बड
ु त जातात.
सया बंधने बड
ु त चाललJ आहे त. पव
ू  धमाDवर 'sा होती, Xहणून इतiया सध
ु ारणा नसूनसs
ु ा
4वा4 य होते. पण आज बाहे र1या जगात पRु कळ सुधारणा झाTया तरJ >या सुधारणांना धमाDचा
पाया नसTयामुळे मानवाला 4वा4 य नाहJ. अलJकडे काहJ लोक असे Xहणतात कA, समाज जसा
बदलेल तसे नीतीचे Oनयम बदलायला पा6हजेत. पण अया>मवBया असे सांगते कA, नीOतचे
Oनयम कायमच आहे त. ते न बदलता माणसाने 4वतःलाच बदलले पा6हजे. एखाBया समाजाचा
पाया बौsक असू शकेल Qकं वा पैसा असेल, पण Zया समाजाचा पाया धमD आहे >या समाजालाच
खरे समाधान लाभेल. धमD Xहणजे एका अथाDने :यवि4थतपणाच होय. धमD समाजाला सं4कारा1या
\पाने ध\न ठे वतो.
:यवहारामये Zयाचा उपयोग करता येतो तोच खरा वेदांत होय; आ<ण जो परमाथाDला उपयोगी
तोच खरा आ<ण योkय :यवहार होय. भगवंत आXहाला हवा आहे असे Xहटले, तरJ जग आम1या
आड येत आहे असे आXहाला वाटते. जग आडवे का येत,े तर जगाशी आमचे 4वाथाDचे संबध
ं
आहे त Xहणून, जगाशी वागताना आXहाला Oनः4वाथपणाने :यवहार कर7याची सवय नसTयाने
जगाचा मोह आXहाला सट
ु त नाहJ. हे सवD नाहJसे हो7यासाठa आXहJ Oनः4वाथ बनणे खरोखर
आवfयक आहे . >यासाठa आXहाला आमचे मन तायात ठे वता आले पा6हजे, आ<ण >याकoरता
नाम हे च साधन आहे . ज,माला येऊन काहJ करणे असेल तर भगवंताला न वसरता कमp करावी,
Xहणजे झाले.

२९३. नामात जो

पंच करGल @याचाच
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भगवंताला होता अप)ण । तेथ_ सुख दःु खाचे नाहG कारण ॥
सवD4वी :हाव रामास अपDण । हाच उपाय सांगती साधज
ु न ॥
रामास अपDण :हाव को7या रJती । >याचा मागD सZजन सांगती ॥
2थम राखावे भगवंताचे अVधRठान । तेथ 2य>नांचा उगम ॥
अखंड राखावे अनुसंधान । येण कमD होईल सहज समपDण ॥
उपा4यदे वतेची करावी आठवण । मनान जावे >यास शरण ॥
सBगु\सी झाला जो अन,य । >यास द ज
ु  करणे नाहJ अ,य ॥
सBविृ >त, सBगुण, दग
D ा6द वकार । ह सवD कराव रामापDण ।
ु ुण
>यान च रामाचे होऊन राहणे जाण ॥
राजापोटJं पुl ज,मा आला । राजपद हातीं चालत आले >याला ।
तैसे आपण :हाव रामापDण । वषयाचा न लागे तेथे लाग जाण ॥
मनान भगवंतास जावे शरण । :यवहारांत दMता ठे वावी आपण ॥
अन,य :हाव रामास शरण । तुझेवण नाहJं मानण कांहJ अ,य ॥
ठे वावा सदा मनीं यास । दया येईल रामरायास ॥
जे:हां मनासकट दे ह केला अपDण । मग मरणा1या भयाच काय कारण ? ॥
परमाथाDचे म;
ु य साधन । शiयतो न चक
ु ंू Bयावे अनुसंधान ॥
dदयी भगवंताचे यान । यावण नाहJं दज
ु ा उपाय जाण ॥
सवD कांहJ करJत जावे । पoर :यवहारJ न गुंतावे ॥
ऐस राहावे 2पंचांत । जसा पाहुणा वागे जगांत ॥
बा)य सRृ टJ वषयाकार । तेथ मन न गत
ुं ूं Bयावे जाण ॥
दे ह लावावा 2पंची । मन लावावे रामचरणी ॥
लोzयाचे Vच>त पैशावरJ । पoर :यवहार जैसा करJ ।
तैस मन ठे वावे रामावरJ । 2पंचांत असावी हुशारJ ॥
Vच>त एका3 न :हावया कारण । वषय मानला आपला जाण ॥
घार Qफरते आकाशांत । तैस Vच>त राहत वषयांत ॥
Xहणन
ू gRटJ ठे वावी >याचेवर । जे 4वाभावक आहे ि4थर ॥
एका3तेस करण साधन । >याला करण ज\र नाम4मरण ॥
एका3तेस उपाय एकच खरा । नामीं 2ेमा ठे वा पुरा ॥
Oनिfचतपणा राखावा । साधनांत जोर आणावा ॥
वषयापासून Oनविृ >त । जडावी नामाची 2ीOत । >याला दरू नाहJ रघुपOत ॥
:यवहारांत असावी दMता । पoर राम Vचंतीत जावा सदा ॥
2पंचांत असावे लM । तरJ >याचा Vच>तीं घेऊं नये पM ॥
परमा>Xयाने ज ज 6दले । त त >याच Xहणन
ू सांभाळावे भले ।
मुला-बाळांचे कराव जतन । रामाने 6दलेल ह जाणून ।
>यां1या लोभांत न गुंतवाव Vच>त । हाच परमाथD स>य ॥
सवD कांहJ करावे । मीपणाने न राहावे ॥
रामसेवा रामासाठa । न जाणावी वषयासाठa ॥
2पंच न मानावा सख
ु ाचा । तो असावा कतD:याचा ॥
सदा राहाव सावधVच>त । मनान भजावा भगवंत ॥

२९४. ज_ ज_ कांहG माझे । त_ त_ जाणाव_ रामाच_ ।
राम @यास सांभाLळता । काळजीस कारण उरले नाहG आतां ॥
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ार|ध qहणजे न समजणाया गोcटGंचे कारण.
आपले येय काय असावे हे ठरव7याची बs
ु ी माणसाला आहे , ती खाल1या 2ा7यांना नाहJ. हाच
माणसांत आ<ण >या 2ा7यांत फरक आहे . 2ा7यांना 2ारधाने आलेले भोग भोगावे लागतात,
>याच2माणे माणसालादे खील आलेले भोग भोगावे लागतात. पण भगवंताचा पा6ठं बा Zयाला आहे
तो मागेपढ
ु े सोयीने भोग भोगू शकतो. जगातTया घडामोडी जशा चालतात, तशाच आपTयाहJ
सवD गोRटJ 2ारधाने चालतात. आपण जे 5मळवले आहे ते 4वतः1या 2य>नाने 5मळाले, हJ
कTपना गेTया5शवाय दे ह 2ारधावर टाकता येणार नाहJ. 'माझे सवD हे >या1या कृतीचे फळ
आहे ,' असे Xहटले तर Qया तर चालते, पण कतpपण राहात नाहJ. पRु कळ गोRटJ अशा आहेत
कA, >यां1याकडे बोट दाखवन
ू >यांचे कारण अमुक असे आपण सांगू शकतो. पण काहJ गोRटJ
अशा आहे त कA, >यांचे कारण आपTयाला दाखवता येत नाहJ. अशा वेळी, >या 2ारधाने घडTया
असे आपण Xहणतो. 2ारध Xहणजे न समजणाया गोRटJंचे कारण होय, असे Xहणायला हरकत
नाहJ. संतांनादे खील >यांचे 2ारध भोगावे लागते, पण >यांना दे हबs
ु ी नसTयाने भोगाचे सख
ु दःु ख
>यांना नाहJ. :यवहारgRSया औषध घेऊन मग भोग भोगणे हाच मागD खरा आहे . बुवाने आपTया
5सsीने रोग बरा करणे Qकं वा टाळणे हे बरे नाहJ. >यामये बव
ु ाची 25सsी होईल खरJ, पण >यात
>याचे 4वतःचे कTयाण नाहJ, तसेच लोकांचह
े J पण 6हत नाहJ. समजा, एक मनRु य र4>याने
चालला असताना वाटे त एक दहा xपयांची नोट पडलेलJ आढळलJ. पव
D ं4कारा2माणे ती उचलून
ू स
घे7याची वासना >याला होईल, पण ती 2>यM उचलन
ू `यावी Qकंवा न `यावी हे ठरव7याचे
4वातंय >याला आहे . Xहणून 2ारधाने दे हभोग आला असता >यामये मनाची व>ृ ती कशी
ठे वावी हे 4वातंय >याला आहे . Xहणून 2ारधाने दे हभोग आला असता >यामये मनाची व>ृ ती
कशी ठे वावी हे 4वातंय आपTयाला आहे . ते 2ारधावर अवलंबन
ू नाहJ. भगवंत सगुणात आला
कA >यालादे खील 2ारधाचा Oनयम लागू झाला.
आपला ज,मजात 4वभाव जरJ वाईट असला तरे अzयासाने तो खाlीने सध
ु ारता येईल. जोपय^त
आपTया अंतःकरणात अवगण
ु आहे त तोपय^त आपलJ 2गती होणे कठaण आहे. शेत पेर7याकoरता
Zया2माणे ज5मनीची मशागत करायला पा6हजे, >या2माणे भगवंताचे 2ेम ये7यासाठa आपले
अंतःकरण दग
ु ण
ुD ांपासून 4व1छ केले पा6हजे. एकदा असे अंतःकरण शुs झाले Xहणजे
भगवंतावाचून दस
ं ान ठे वणे, फारसे जड
ु रा कोणी नाहJ हJ भावना 6टकवणे, Xहणजेच अनुसध
नाहJ. अनस
ु ंधान हे आपले येय ठरवन
ू , >याला अनस
ु \न बाकA1या गोRटJ करा:या. >याकoरता
सवा^नी मनापासून नाम `यावे, आ<ण आनंदात राहावे.

२९५. Lमळणे आण जाणे दोQहG

ार|धाधीनच आहे . मग हष), शोक वथ
ृ ा का करावा ?
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मुखी नाम, नीतचे आचरण, दयी भगवंताचे

ेम.

Zया1या मख
ु ात नाम आहे >या1या dदयात राम आहे खास. Zया1या dदयात राम आहे, तो राम
Xहणूनच मी पाहतो. 2पंचामये जोपय^त आपण भगवंत आणला नाहJ, तोपय^त 2पंचाला पत
D ा
ू त
नाहJ आलJ. 2पंचाचे आपण मालक बनू या; 2पंचाचे गुलाम नाहJ आपण बनू. जो 2पंचाचा
गुलाम बनेल >याला समाधान कसे 5मळे ल ? सुख हे लोकांकडून 5मळते. समाधान हे अंतयाDमातून
5मळते. लोकांकडून येते ते सख
ु , आतून येते ते समाधान. समाधान दस
ु यावर अवलंबन
ू नसते.
ते माझे मला 5मळवता आले पा6हजे. समाधान हे दे 7यासारखे नाहJ, आ<ण घे7यासारखे नाहJ.
माझी वासना माcया तायात असलJ पा6हजे, Zयाने परमा>Xयाला आपला Xहटला, >याची वासना
नRट झाTया5शवाय राहणार नाहJ.
2पंच टाका असे मी कधीच सांगत नाहJ. 2पंच टाकून परमाथD 5मळत नाहJ अशी माझी खाlी
आहे . 2पंच असला पा6हजे असेहJ नाहJ. 2पंच नसला तरJ चालेल, आ<ण असला तरJ Pबघडत
नाहJ. 2पंच करा, पण समाधान ठे वा. मुखाने भगवंताचे नाम, नीOतचे आचरण, आ<ण dदयात
भगवंताचे 2ेम ठे वा. इतर कशाने साधता येणार नाहJ ते 2ेमाने साधेल. आपण जसे आपTया
आई-बापांवर, मुलाबाळांवर, 2ेम करतो तसे भगवंतावर 2ेम करावे. Eानेfवरांचे जाऊ Bया, ते
वBयेचे सागर होते, परमा>म4व\प होते; पण तक
ु ारामांजवळ काय होते ? तक
ु ारामांजवळ अशी
काय वBया होती ? पण >यांनी दे वावर Qकती 2ेम केले ! आज लाखो लोक पंढरJला जातात, हJ
>याची साM आहे . तसे 2ेम करायला तुXहा 5शका. घरात असे वळण ठे वा कA सवा^चे भगवंताकडे
लM लागेल. भाषा गोड असावी, कधी कडू नसावी; लो7यासारखी असावी. 5श:या 6दTया तरJ >या
भाषेमये गोडी आहे असे वाटावे; रागावला तरJ >यात गोडी आहे असे वाटावे. भाषा गोड :हायला
आपण Oनः4वाथ बनTया5शवाय नाहJ येणार. गोकुळासारखे घर असले तर असू Bया, पण
गोकुळाला शोभा आणणारा परमा>मा >यात पा6हजे. गoरबी QकतीहJ असलJ तरJ ते घर सुख\प
6दसेल खास. आXहाला भगवंताचे खरे 2ेम असेल, तर आXहJ >या1याकडून 2पंचातलJ काहJ
अपेMा करणार नाहJ. चोराने चोरJचा नवस केला, आ<ण 2ापंVचकाने 2ापंVचक गोRटJकoरता नवस
केला, काय फरक आहे ? दोघांनाहJ भगवंत नको आहे ! भगवंताचा वसर यासारखे पाप नाहJ,
भगवंताचे 4मरण यासारखे पु7य नाहJ. ते 4मरण आपण अखंड राख7याचा 2य>न क\ या.
नामात राहू या, Xहणजे आपTया कतD:याची जाणीव आपTयाला बरोबर होईल.

२९६. दस
ु यापासून सुख LमळUवnयाचा
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तुqहG नाम sयायला लागा, भगवंताचे

ेम येईलच.

Zया माणसाला आपला 4वाथD साधायचा नाहJ, >याला कमी पडणे शiयच नाहJ. िजथे
Oनः4वाथपणा आहे Oतथे भगवंताला परु वठा केलाच पा6हजे. आपण जगावर 2ेम केTया5शवाय
परत 2ेम 5मळणार नाहJ. जो भगवंता1या 2ेमात तTलJन झाला, >याला बाकA1या गोRटJंची
आठवण राहात नाहJ. Zया2माणे मालक घरात आला कA चोर पळालाच Xहणून समजा,
>याच2माणे जो भगवंता1या 2ेमात रमला, तो खाlीने सख
ु ी बनला; कारण >याची दे हबs
ु ी पळून
जाते. Xहणून भगवंताला अशा 2ेमाने आळवावे, कA >या1या डोjयांत पाणी यावे. आळवताना
आपTया डोjयात पाणी आले कA भगवंता1या डोjयांत पाणी येते.
भगवंताचे 2ेम लागायला स>संगतीचा मागD अOतशय उ>तम आहे यात शंकाच नाहJ. परं तु
स>संगती सवा^नाच 5मळे ल असे काहJ Oनfचयाने सांगता येणार नाहJ. दस
ु रा मागD वचाराचा
आहे . नेहमी चांगले आ<ण पवl वचार मनात बाळगावेत. भगवंताने सवा^वर कृपा करावी, >याने
सवा^चे कTयाण करावे, >याचे 2ेम सवा^ना यावे, असे वचार नेहमी मनात ठे वन
ू संतां1या वचारांचे
मनन करावे. सवा^चे कTयाण Vचंत7यात 4वतःचे कTयाण अनायासे होत असते. पण आपण असे
पाहतो कA आपले वचारसुsा नेहमी ि4थर राहात नाहJत. नाम4मरणाला बसTयानंतर Qकती
अपवl वचार आपTया मनात येत असतात याचा सवा^ना अनुभव आहे ना ? ते:हा चांगले
वचार मनात बाळगणे हे हJ आपTया हातात नाहJ. आता Oतसरा मागD Xहणजे नाम. नाम हे
एकच साधन असे आहे कA आपTयाला ते 2य>नाने घेता येईल. ते नाम तX
ु हJ सवा^नी Oनःशंकपणे
`या. >या नामा1या वxs तुXहाला कुणीहJ सांVगतले तरJ >याचे ऐकू नका. ते नाम कसे `यावे
वगैरे VचQक>सेत तुXहJ पडू नका. तुXहJ नाम `यायला लागा, भगवंताचे 2ेम तुXहाला आTया5शवाय
राहणार नाहJ. अगदJ सतत Oनfचयाने नाम `या. िजथे नाम Oतथे माझा राम आहे, हा माझा
वfवास तुXहJ बाळगा. दस
ु रे काहJ एक न करता सतत Oनfचयाने नामात राहणाया माणसाला
संतांची भेट होऊन ते >याचे कTयाण करतील. भगवंताचे नाम हJ 6ठणगी आहे . ती फुलवलJ तर
सबंध जग भ\न जाईल एवढJ मोठa होऊ शकते. हJ नामाची 6ठणगी आपण सतत जागत
ृ ठे वू
या. जो नामात रा6हला >याचा वासनाMय झाला आ<ण दै ,यपणा संपला. ते नाम सवा^नी
मनापासून `या, आ<ण सवा^नी अगदJ आनंदात राहून सुखाने संसार करा.

२९७. Uवचार आण नाम यांनी वासनेला खा8ीने िजंकता येईल.
मग आपले कतZपण आपोआप म0न जाईल.
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परमे{वराची खरG पूजा.
दे हा5भमान नाहJसा झाला Xहणजे काळजीचे कारण उरत नाहJ. 'मी साधन करतो' असा अ5भमान
दे हा5भमानामळ
असतो. ते:हा, जे काहJ होते ते
ु े उ>प,न होतो. हा साधना5भमानहJ घातक
ु
परमेfवरा1या स>तेने होते असे मानीत जावे. आपले 6हत कशात असते ते >यालाच उ>तम
कळते, आ<ण तो सवD तुम1या बयाकoरताच करJत असतो. ते:हा कसलJहJ काळजी क\ नये.
>या1यावर वfवास टाकून आनंदात असावे, Vच>तव>ृ ती परमेfवराकडे लावावी. तेथून ती वषयाकडे
जाऊ लागलJ Xहणजे संधी साधावी; Xहणजे >यावर लM असावे. मन वषयाकार होऊ लागले
Xहणजे माझे 4मरण करावे. बयाच वेळाने आठवण झालJ तरJ माझे 4मरण करावे, Xहणजे पढ
ु े
पढ
ु े लवकर आठवण होऊ लागेल. Zयाचे मन पज
ू ेत असते >याची खरJ पज
ू ा होते. सवा^भत
ू ी
भगवBभाव, आ<ण कोणाचे मन न दख
ु वणे, हJ पज
ू ा खरJ होय. पज
ू ेला बा)योपचाराची गरज
नसते. मन माl अपDण होणे ज\र आहे . पज
ू ेत भाव असणे ज\र आहे .
भिiत आ<ण वैराkय यां1यामये तसा फरक नाहJ. परमेfवराची आवड Xहणजे भिiत, आ<ण
वषयाची अनासिiत Xहणजे वैराkय. रामराय वनवासात जायला Oनघाले ते:हा >यांनी सीतामाईला
बरोबर न ये7यावषयी सांVगतले. >या वेळी Oतने उ>तर 6दले कA, 'रामा ! तुcयाबरोबर असेन तर
मला सवD कRट सख
ु मय आहे त; आ<ण तुcया5शवाय असेन तर सवD सख
ु ोपभोग हे मला कRटमय
आहे त.' सीता हJ रामाची मोठa भiत होती, आ<ण Xहणून Oतची अशी अव4था होती. Oतला
पoरि4थतीची जाणीव न:हती. पण आपलJ गोRट अशी नाहJ. आपण एकAकडे पoरि4थतीवर
अवलंबन
ू आहोत आ<ण दस
ु रJकडे आपTयाला भगवंत पा6हजे, Xहणून आपण मयम मागD धरावा;
तो हा कA, आपण Xहणावे, 'रामा, माझी पoरि4थती तc
ु या इ1छे वर अवलंबून आहे .' असे आपण
मनःपूवक
D Xहटले कA पoरि4थती बदललJ तरJ आपला आनंद 6टकेल.
'माcया दे वाला हे आवडेल का ?' अशा भावनेने जगात वागणे हाच सगण
ु ोपासनेचा हेतू आहे .
जसजशी आपण सगुणाची उपाधी वाढवतो तसतशी आपलJ इतर उपाधी कमी कमी होत जाते.
सगुणा1या उपासनेला आज आपण कTपनेने 2ारं भ क\, मागन
ू Oनfचया>मकता आपोआप येईल.
चैत,य सवD 6ठकाणी भरलेले आहे ; ते कुठे हJ 2कट होऊ शकेल. >याला 2कट करणे हे आपTया
भावनेवर अवलंबन
ू आहे . Zयाची भावना खरJ शs
ु , Xहणजे Oनःसंशय असते, >याला दगडाची
मूतदे खील दे व बनते. भावना माl शंभर नंबरJ पा6हजे; >यामये भेसळ उपयोगाची नाहJ.

२९८. उपाधी वासना नाहGशा करnयासाठuच नाम sयायचे असते.
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ई{वर ाWतीचा माग) - खरG तळमळ आण संपूण) शरणागती
नस
ु ता वषयाचा >याग केTयाने ईfवराची 2ाrती होत नाहJ; बायकोचा >याग क\न होत नाहJ; जनात
राहून होत नाहJ तसेच वनात रा6हTयानेहJ होत नाहJ. खरे Xहटले Xहणजे अमुक असे काहJ नाहJ,
कA जे केTयाने >याची 2ाrती होईल. तसे असते तर साधू ओळखायला काहJच वेळ लागला नसता.
संत हे यांपैकA काय करJत नाहJत ? काहJ 2पंच करतात तर काहJ वनात राहतात. Xहणून काय, कA
अमुकच केले Xहणजे ईfवराची 2ाrती होते असे नाहJ. मग असे काय आहे कA जे केTयाने >याची
2ाrती होते ? तर >यासाठa एकच लागते, ते Xहणजे, ईfवराची 2ाrती :हावी हJ मनापासून तळमळ
लागलJ पा6हजे. Zयाला अशी तळमळ लागलJ >याचे OनXमे काम झाले. Zया2माणे मोठa इमारत
बांध7यासाठa Oतचा पाया अगोदर बळकट असावा लागतो, >या2माणे खरJ तळमळ लागलJ Xहणजे
पुढले कायD :हायला फार अडचण पडत नाहJ; आ<ण हे :हायला भाkय लागते. तळमळ लागTयावर
सवD भोगांचा >याग करावाच लागतो असे नाहJ. आपण रामाचे आहोत असे आपTयाला मनापासून
वाटले पा6हजे; आ<ण >याला शरण जाऊन आपण >याचे आहोत असे वागले पा6हजे; Xहणजे >याचे
झाले पा6हजे. असे कर7याने आपला 2पंच Pबघडेल असे वाटते का ? आपण नोकरJ करतो >यावेळेस
अंमलदाराबल आपले चांगले मत असते का ? तो आपTयाला मनाने आवडत नसूनहJ आपण दे हाने
>याचे काम करतोच कA नाहJ ? तसे, आपण मनाने रामाचे आहोत असे ठरवून दे हाने 2पंच करावा,
Xहणजे 2पंच न Pबघडता उलट चांगला होतो; कारण आपण Zयाला शरण गेलो >याला >याची लाज
असते. Pबभीषण रामाला शरण आला, ते:हा >याला मा\न टाकावा असेच बाकA1यांनी सांVगतले. तरJ
पण रामाने सांVगतले कA, "जो मला शरण आला >याचे रMण करणे माझे काम आहे ." शरणागताला
नुसते जीवदान दे ऊन तो रा6हला नाहJ, तर >याला लंकेचे राZय 6दले. Xहणून सांगतो कA, जो >याचा
होऊन राहतो, >याची लाज रामाला असते. माcयाकडे इतके जण येतात, पण एकाने तरJ 'रामाची
2ाrती क\न Bया' Xहणन
ू वचारले का ? मी आलो आहे तो काय तुमचे वषय पुरव7यासाठa ?
समजा, एकजण चोरJ करायला Oनघाला आ<ण वाटे त >याला माxतीचे दे ऊळ लागले. Oतथे जाऊन
माxतीला नवस केला कA, "मला जर आज चोरJत यश आले तर मी तुcया दे वळावर सो,याचा कळस
चढवीन'" तर आता सांगा, >याला माxतीने काय Bयावे ? >याने >या1या नवसाला पावावे असे तुXहाला
वाटते का ? जर नाहJ, तर तुXहJ वषय माVगतले आ<ण मी 6दले नाहJत तर मला दोष का दे ता ?
आपTयाला नवस करायचा असेल तर असा करावा कA, "मला तू Zया ि4थतीत ठे वशील >या ि4थतीत
आनंद Xहणजे समाधान रहावे, आ<ण दस
ु रे काहJ माग7याची इ1छाच होऊ नये ."

२९९. साधकाने श'य ततके कत)$य करावे, आण मग
'भगवंत कं वा गु0 पाहून घेतील'' असे qहणून आनंदात राहावे.

299

२६ ऑ'टोबर

भगव@कृपेचा ल9ढा qहणजे काय ?
कोणतेहJ बी पेरताना ते अ>यंत शs
ु असावे; Xहणजे Qकडलेले Qकंवा सडलेले नसावे. भगवंता5शवाय
दस
ु या कोण>याहJ फळा1या हे तूने केलेलJ भिiत हJ सडलेTया बीजासारखी आहे . आता,
सुxवातीलाच उ>तम बी पैदा होईल असे नाहJ, परं तु 2य>नाने ते साधता येते. पRु कळ वेळा काहJ
तरJ ऐ6हक सुखा1या इ1छे ने मनुRय भिiत करायला लागतो; Xहणजे >यावेळी तो सडके बीज
पेरJत असतो. 2ारं भी अशा तहे चे काहJ तरJ Oन5म>त होतच असते, परं तु थो¡याशा वचाराने, शs
ु
बीजाची पेरणी होणे ज\र आहे असे Vच>ताला पटते. भगवंताची तशी अन,य भावाने 2ाथDना
करावी. पाऊस पडणे वा न पडणे हJ गोRट सवD4वी भगवंता1या 4वाधीन आहे, आ<ण तो यथाकाळ
पडतोहJ. असे पाहा कA, एखादे शेत खोलात असले कA >यात पाणी इतके साचते कA, ते जर बाहे र
काढून लावले नाहJ तर सबंध पीक कुजून जाते. >याच अथाDने भगवंता1या कृपेचा लढा जर
जोराचा असला तर बंधारा फोडून तो बाहे र सोडणेच ज\र असते. असे कर7यात दो,हJंकडून
फायदा असतो. एक Xहणजे शेतात जा4त झालेले पाणी बाहे र काढून लावTयाने शेतातले पीक
न कुजता उ>तम वाढते; आ<ण दस
ु रे Xहणजे, हे बाहे र घालवलेले पाणी आजूबाजू1या शेतात
पस\न OतथलेहJ पीक वाढवायला मदत होते. बंधारा फोडून पाणी बाहे र लावणे याचेच नाव
परोपकार. साधकाची जशी 2गती होत जाईल >या2माणे मयंतरJ 5सsी 2ाrत होऊन, बोललेले
खरे होणे, दस
ु या1या मनातले समजणे, एका 6ठकाणाहून दस
ु या 6ठकाणी अgfय गतीने जाणे,
इ>या6द 2कार घडू लागतात. अशा वेळी मोहाला बळी न पडता, >यांचा उपयोग 4वाथाDकडे न
होईल अशी खबरदारJ घेणे ज\र असते. उपयोग करायचाच झाला तर दस
ु याचे काम कर7यात,
परोपकारांत :हावा; यालाच बंध फोडून पाणी बाहे र लावणे असे Xहणता येईल.
शहा7या माणसाने आपले सख
ु बाहे र1या व4तूवर अवलंबन
ू न ठे व7याचा अzयास करावा. बाहे रची
व4तू सुटलJ तरJ मनाला दस
ु रJ व4तू दे णे अवfय असते. अशी व4तू Xहणजे भगवंत होय.
भगवंत हा नेहमी राहणारा, 4वयंपूणD, आ<ण आनंदमय असTयामळ
ु े >याचे Vचंतन करता करता
मनामये ते गण
उतरतात. अथाDत ् मन भगवंता1या Vचंतनाने आनंदमय बनTयावर >या
ु
माणसाला जीवन Qकती रसमय होत असेल याची कTपना करावी. मी >याचा आहे आ<ण हे सवD
>याचे आहे अशी सारखी जाणीव पा6हजे. Qकती आनंद आहे >यात !

३००. शr
ु अंतःकरण ठे वन
ू नाम घेतले तर भगवंताbया कृपेचा अनुभव येईल.
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परमे{वराकडे कतZपण दे ऊन काळजी सोडून Tयावी.
सवD कतpपण परमा>Xयाला दे ऊन, आपण काळजी कर7याचे अगदJ सोडून Bयावे, आ<ण सदै व
समाधानात आ<ण आनंदात राहावे. जे जे काहJ घडते आहे ते ते परमा>माच आपTया 6हताकoरता
करतो आहे , आ<ण आपTयाकडून Zया Qया होतात >या आपण करJत नसन
ू परमा>माच करJत
आहे , अशी 2>येक गोRटJमये आ<ण 2>येक Qयेमये जाणीव आ<ण भावना ठे वावी. अशी
भावना ठे वायला कुठे Pबघडते ? >यात अवघड ते काय आहे ? 2य>न अवfय करावा आ<ण तो
कसून करावा ; पण तो परमा>माच सवD करJत असून, >यात येणारे यश अगर अपयश हे सवD
आपTया 6हतासाठaच आहे , अशी ठाम भावना ठे वलJ पा6हजे. अशी ठाम भावना ठे वTयावर
काळजीला जागाच कुठे रा6हलJ ? आ<ण एकदा काळजी गेलJ Xहणजे आपला आनंद हा 4वयं5सs
आहे च आहे ! तो काहJ दस
ु या कुठून 5मळवायचा नाहJ. आनंदाला हJ काळजी झाकाळून टाकते.
थोडiयात Xहणायचे झाले तर असे सांगता येईल कA, मीपण, Xहणजेच कतpपण परमा>Xयाला
Bयावे, Xहणजे काळजी नाहJशी होते आ<ण OनमDळ आनंद उरतो, आ<ण अशा ि4थतीत नाम4मरण
चालावे. हे च '4वानंदात 4मरण' होय. आपले कतpपण अपरु े आहे . ते आपTया 4वाधीन नसन
ू
परमा>Xया1या 4वाधीन आहे . Xहणून सख
ु दःु खाची बाधा आपTयाला न होता, ती परमा>Xयाला
झालJ पा6हजे ! आपTया सुखदःु खाचा नाश Xहणजेच आपTया कतpपणाचा नाश; आ<ण आपTया
कतpपणाचा नाश Xहणजेच 'भगवंत करतो' हJ भावना होय. आपले होते कसे ते पाहा; कमाD1या
सुxवातीला काळजी लागते; कमD झाTयावर शेवटJ, 'अरे , हे च का फळ 5मळाले ?' Xहणून काळजी
लागते; या2माणे, काळजी करणाया मनRु याला सख
ु -समाधान के:हाच 5मळत नाहJ.
काळजी हJ वाळवीसारखी आहे ; काहJ खात असताना तर ती 6दसत नाहJ, पण कपडा Qकंवा प4
ु तक
खाTTयावर माl ती 6दसते. >याच2माणे, काळजी आपलJ OनRठा कमी करJत असते; >या अव4थेत
ती 6दसत नाहJ, परं तु नंतर माl ती 6दसते. काळजी सोडायची XहटलJ तर आजच सुटेल, नाहJतर
ती के:हाच सट
ु णार नाहJ. भारतीय युsात, भगवंताने िजथे रथ नेऊन उभा करावा Oतथे अजुDनाने
बाण मारावे ! अजDन
ु ाने आपTया रथा1या दोया भगवंता1या हाती 6दTया, >याच2माणे आपण
आपTया जीवना1या दोया भगवंता1या हाती दे ऊ या. अजुDना1या जागी एखादे बाण मारणारे यंl
जरJ असते तरJ काम तेच झाले असते. तसे आपण भगवंताचे यंl बनू या. यंlाला चालवणारJ
शिiत आ<ण यंlाकडून काम करवन
ू घेणारJ शिiत Xहणजे भगवंत आहे . आपण आपTया
मालकावर पण
ू D वfवास टाकून >या1या नामात राहू या.

३०१. आपला दे ह

ार|धावर टाकून, साधकाने मजेत @याbया सख
ु दःु खाकडे पाहावे.
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परमे{वर आप]या दयात आहे .
सरकारJ नोकर वoरRठा1या हुकुमा2माणे चालत असTयामळ
ु े >या1यावर वैयिiतक जबाबदारJ
कसलJहJ येत नाहJ आ<ण कतpपणाहJ >याला 5शवत नाहJ; >या2माणे गु\वर 'sा ठे वन
ू >या1या
आEेत राहावे. लाभ-हानी दे व जाणे, जबाबदारJ ग\
ु वर; आ<ण तोच हे साधन करवीत असTयाने
कतpपणहJ >या1यावरच असणार. >या1याहJ पढ
ु े Xहणजे, जे जे काहJ घडते ते ते सवD >या1याच
इ1छे ने आ<ण स>तेने घडते, अशी gढ भावना असलJ, Xहणजे कतpपण सोडून अिजबात मोकळे
होता येत.े असे झाले Xहणजे जे जे आपTया हातन
ू घडते, ती >याचीच सेवा होते. मु;य गोRट
हJ कA, परमा>मा आपTया dदयात आहे, आपण >या1यात आहोत, आपण तोच आहो, अशी gढ
भावना पा6हजे. या1या मधलJ पायरJ Xहणजे परमा>Xया1या नजरे खालJ, तो पाहात असताना,
आपण सवD कमp करJत आहोत अशी जाणीव असणे आवfयक आहे . यामळ
ु े अ5भमान सवD4वी
जरJ न गळला, तरJ आपTया हातन
ू वाईट कृ>ये तरJ घडायची नाहJत.
Mेlाला Mेl>व आपण आपTया भावनेने जर 6दले नाहJ तर Oतथे पाणी आ<ण दगडच आहे त !
'काशी', 'गंगा', असे Xहटले Xहणजे पवlतेचे सं4कार मनात उभे राहतात, पण OतथTया राहणाया
पRु कळ लोकांचा तसा भाव नसTयामुळे ते वषाDवषाDत 4नानासहJ जात नाहJत. याव\न, >यांना ते
Mेl असे वाटतच नाहJ असे 6दसते. Mेl हे आपTया भावनेनेच नाहJ का OनमाDण होत ? मग ते
घर1या घरJच नाहJ का OनमाDण करता येणार ? याला अथाDतच gढभाव असायला पा6हजे. Oततका
तो gढ होत नसेल, तर Mेlात जावे; आ<ण आVथDकgRSया तेहJ शiय नसेल, तर 'काशीस जावे
Oन>य वदावे;' Xहणजे काशीचे 4मरण तरJ करावे, Xहणजे >याने पवlतेचे सं4कार उBभूत होऊन
मन पवl होईल. दे व सवDl भरलेला आहे , पण तो भावाने 2कट केला पा6हजे. 2)लाद, wौपदJ
यांना अगदJ खाlी होती कA दे व आपला सा)यकारJ आहे, ते:हा दे वाला 2कट होणेच भाग पडले.
सBग\
ु मला साहाय करतील अशी तुमची खाlी पा6हजे, Xहणजे >यांना साहाय करावेच लागते.
याचा अनुभव घेणे हे तुम1याच हाती नाहJ का ?
4वाथाDने कमp करणे याचे नाव 2पंच, आ<ण Oनः4वाथDपणाने करणे याचे नाव परमाथD. जो
आसिiतमये नाहJ तो Oनः4वाथ समजावा. आसिiत Oनघ7याची प6हलJ पायरJ असेल तर ती
उदासीनता होय. दे व आहे असे Oनःशंकपणे वाटणे हे Eान होय. हे Eान भगवंता1या अनुसध
ं ानात
रा6हTयाने सहज 2ाrत होते.

३०२. उपासनेचा हे तू असेल तर तो राम आप]या पाठuमागे उभा आहे हG भावना उ@पQन करणे
हा होय.
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भगवंताचे होnयास आपण नदष असणे ज0र आहे .
भगवंताचे समाधान आप7यास न 5मळ7याचे कारण, आXहJ Zयाचे आहोत असे वाटते ते आXहाला
सोडता येत नाहJ; 2पंच आXहाला हवासा वाटतो. जगा1या तडाकडे पाहून समाधान 5मळे ल असे
आपTयाला वाटते. हJ 2पंचाची आ<ण जगाची आस सोडून भगवंताचे दास झाTया5शवाय आXहाला
समाधान 5मळणे कठaण आहे . हे दा4य>व ये7यासाठa भगवंता1या 2ाrतीची उ>कंठा आXहाला
लागणे ज\र आहे . हJ उ>कंठा यावी तरJ कशी ? भगवंताचे हो7यासाठa, आXहJ अगदJ Oनदbष
असणे अवfय आहे . हे Oनदbषपण ये7यासाठa, आपण खरोखरच जसे नाहJ तसे जगाला 6दसू नये.
मनाने नेहमी शुs असावे. आपण खरोखर चांगले नाहJ असे आपTयाला कळत असतानासs
ु ा
लोक आपTयाला चांगले Xहणतात, याची आXहाला खंत वाटणे ज\र आहे . जगात आपले वागणे
असे असावे कA, आपTयावषयी दस
ु या कुणाला शंकाहJ येता कामा नये. ढग मळ
ु ीच क\ नका.
आचारवचाराने इतके पवl झाTयानंतर मग आXहाला भगवंताचे का बरे होता येणार नाहJ ?
भगवंताचे झाTयावर आXहाला काळजीचे काहJ कारण आहे का ? आपण सवDजण 'आXहJ भगवंताचे
आहोत' असे Xहणतो आ<ण काळजी करतो, हे Qकती वपरJत आहे ! हJ 2पंचाची काळजी नाहJशी
हो7यासाठa, 2पंचातले सवD वैभव, धनदौलत हJ आपलJ कतDबगारJ नसन
ू , ती रामा1या इ1छे ने
आलJ आहे असे आXहJ Xहटले पा6हजे. 'माझा 2पंच तc
ु या इ1छे ने चालला आहे, तू ठे वशील
>यात मी समाधानात राहJन,' अशी आमची व>ृ ती बनायला पा6हजे. यासाठa मोठे वैराkय पा6हजे
असे नाहJ. खरोखर, वैराkय, >याग वगैर1या भानगडीत पडू नका. भगवंत ठे वील >या
पoरि4थतीमये समाधानात राहणे यासारखे दस
ु रे वैराkय कोणतेहJ नाहJ. Zया1यामधे भगवंताचा
वसर पडेल, >या1यावर वैराkय करा. Zया1यामये भगवंताची आठवण राहJल, तो ववेक समजून
आचरणात आणा. 2पंच उ>तम करा, पण >या1या आधीन होऊ नका. आधीन होणे हे पाप आहे ,
2पंच करणे हे पाप नाहJ. शiय Oततके धमाDचे पालन करा; नीOत 2ाणाबरोबर सांभाळा.
गदवTयाला तुXहJ इतकA मंडळी येता, मला संकोच असा वाटतो कA, इतका पैसा खचD क\न,
इतiया अडचणी सोसून, इतके कRट क\न तुXहJ येता, तर बरोबर काय घेऊन जाता ? काहJतरJ
बरोबर घेऊन जाऊन आचरणात आणा. नाम4मरणात तुXहJ सगjयांनी राहा. नामाकoरता नाम
`या. नाम घेऊन काहJ मागू नका, राम कTयाण केTयाखेरJज राहणार नाहJ.

३०३. आप]याला कोणी चांगले qहटले तर आप]या जीवाला ध'का बसून लगेच नामाची
आठवण $हावी.
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ठे वतां रामावर एक Uव{वास । @यालाच समाधान हमखास ॥
रामाचा हात माcयामागे ह ठे वाव मनांत । :यवहार सांभाळून वागावे जगांत ॥
दRु ट मतीची उ>पि>त । हJ दज
D ाची संगOत ॥
ु न
भावे धoरतां रघप
ु Oत । सवD संकटे दरू जाती ॥
भोगांत नामाचे न :हावे व4मरण । याकoरतां राखाव समाधान ॥
दे हाचे भोग दे हाचे माथी । >याची न मानावी खंती ॥
वfवास ठे वावा रामापायीं । सवD कांहJ चांगले होऊन जाई ॥
आपला भार घेतला रामान । वfवासाने स>य मानण खरे ॥
सBगुxआEा 2माण । ह च साधनांतील साधन जाण ॥
जो जो 2संग येईल जैसा । तो तो साि,नय जाणावे रघुपतीचा ॥
शरJर आहे द 6दवसांचे । वायां न जाऊं Bयाव साचे ॥
रामकृपा >याजसी होई । Zयान नांव ठे वले dदयी ॥
मख
ु ीं नाम, dदयीं राम, । >याने जोडला आ>माराम ॥
गx
ु चरणी ठे वावा वfवास । OनभDयता >यान येते खास ॥
ज ज होणार ते होतच जाते । वनाकारण मन कRटJ होते ॥
माझे 2पंची नाहJं सुखदःु ख । असे Zयाने जाणले Vच>तीं । >याचा संसार झाला सुखाचा Oनिfचतीं ॥
Zयाने 6दलJ रामाची संगOत । >याचा वषाद न मानावा Vचतीं ॥
उBवkनतेच कारण । साधनाचे व4मरण ॥
मु;य कoरतां रामाची भिiत । आपोआप गळते वषयाची आसिiत ॥
भगवंतावर ठे वावा पूणD वfवास । तो करतो ह च 6हताचे मानाव खास ॥
अंतकाळी भगवंताचे नाम । >याला करJन माझेसमान ।
ह भगवंताचे वचन जाण । >या1यावर ठे वावा वfवास ॥
Xहणून रामावांचून जगती । आतां माझा अस न Xहणाव Vच>तीं ॥
दःु ख जा7यास उपाय सांगती साधुजन । आसiतीत न गुंताव आपण ॥
Xहणून, सवD कांहJ करावे । पण मीपणाने कोठ न राहावे ॥
याला उपाय एकच जाण । सदा राखावे रामाचे अनुसंधान ॥
याहून दज
ु  नाहJ साधन । हे मानावे 2माण ॥
ठे वतां रामावर एक वfवास । >यालाच समाधान हमखास ॥
Xहणून रामाचा Vच>तीं ठे वावा वfवास । वळण Bयाव :यवहारास ॥
साधन अस काहJ असावे । Zयाने सायाला सहज पोहोचावे ॥
राम Xहणावा आपला । साधनांतील साधनाचा लाभ झाला ॥
शुs असावे आचरण । पवl कराव मन ॥
नाम4मरण Zया1या मुखीं । रामकृप तोच एक सुखी ॥
एकच दे व, एकच गx
ु , एकच साधन ।
यांवर ठे वतां वfवास । कृपा करJल ईfवर खास ॥

३०४ जे$हां मनासकट दे ह केला अप)ण ।
मग मरणाbया भयाचे काय कारण ॥
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मनुcयमा8 भगवंताbया

ाWतीसाठuच जQमाला आला आहे .

भगवंत एकच ओळखतो : जो >याची भिiत करतो, तो >याला आवडतो. Oतथे जातीचे, वणाDच,े
बंधन नाहJ. आपण भाkयवान कुणाला Xहणतो ? Zया1याजवळ पैसा अVधक असतो >याला; पण
तो काहJ खरा भाkयवान न:हे. Zयाला भगवंत भेटला तो खरा भाkयवान. भगवंत आपTयाला
भेटणे हे 2>येकाने जीवनातले मु;य कायD समजावे. पैसा भगवंता1या आड येत नसतो; आपला
अहं कार, मीपणा, हाच म;
ु यतः भगवंता1या आड येतो. 'मी सेवा करतो' असे जो Xहणतो >याची
खरJ सेवाच होत नाहJ. कतpपणा आपTयाकडे घेतो तोपय^त सेवा नाहJ घडलJ. भगवंताची आठवण
ठे वन
ू जे जे कमD आपण करतो ते ते प7ु यकमD होते. भगवंत माcयाजवळ आहे अशी 'sा ठे वन
ू
वागा. 'sेने जो करJल >याला फळ येईल खास. पण Xहणून 'sेवांचून केलेले भजनपज
ू न वाया
जाते असे नाहJ समजू. भगवंताची भिiत उ>प,न :हावी Xहणूनच भजनपज
ू न करावे, मनाचे
रं जन Xहणून क\ नये. स>कमD करणारे पRु कळ असतात, पण पRु कळ वेळा >यात 4वाथDबs
ु ी
असते. फळाची आशा न ठे वता स>कमD करणे हJच खरJ भिiत.
सवा^भत
ू ी भगवBभाव ठे वावा हे च परमाथाDचे खरे सार आहे . माcयामये भगवंत आहे हे मी
ओळखले Xहणजे इतरां1या 6ठकाणी >याला पाहता येईल. 'मी कोण' हे न ओळखTयामळ
ु े च आपले
सवD चक
ु ते आहे . माcयात भगवंत आहे हे दोन 2कारे पाहता येत.े सवD चेतना >याकडून 5मळते
हे एक. दस
ु रे Xहणजे, 'दे ह ठे वला' असे आपण जे:हा Xहणतो, ते:हा ठे वणारा कोणी दस
ु रा असला
पा6हजे; Xहणजे दे ह हा 'मी' न:हे . जागत
़ कुणीतरJ आहे हे खास. 'मी
ृ ी, 4वrन, सुषrु ती, यांचा साMी
कोण' हे जाणायला साMी\पाने
वागावे. सवD जगाला मी माझे Xहणतो, पण जो खरा माझा >याला
़
तसे Xहणत नाहJ. भगवंत माcयात आहे हJ जाणीव उ>प,न क\न `यावी. अनुमानाने आ<ण
अनुभवाने पा6हले तर भगवंत माcयात आहे हे खाlीने पटे ल. वषाDचा आनंद पाड:यापासन
ू ,
आयुRयाचा आनंद वाढ6दवसापासून, आ<ण 6दवसाचा आनंद सकाळपासून सु\ होतो, Xहणून
भगवंता1या भiतीला आपण >या1या नामाने सx
ु वात करावी; Xहणजे >यामुळे होणारा आनंद
लगेच आपTयाला 5मळे ल; सx
ु वात गोड आ<ण शेवटहJ गोडच होईल. आकाश हे जसे सवा^ना
सारखे आहे, >याच2माणे मानवज,माचे येय हे सवा^ना सारखेच आ<ण एकच आहे . कोण>याहJ
जातीतला, धमाDतला

Qकंवा

दे शातला

मनुRय

असो, तो

भगवंता1या

2ाrतीसाठa

Xहणजे

परमाथाDसाठaच ज,माला आला आहे .

३०५. आपण भगवंताला शरण गेलो, तर तो आप]याला हातचा कधी सोडणार नाहG.
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गीता हG सव) ंथांची आई आहे.
गीता हJ वेदांपM
े ा 'ेRठ आहे . वेद हे दे वा1या Oनःfवासातन
ू Oनघाले, तर गीता हJ >या1या मख
ु ातून
OनघालJ. गीतेचा वषय कोणता ? गीतेचा वषय Xहणजे मोहाचा नाश कर7याचे त>>वgRSया
आ<ण साधनgRSया ववेचन, हा होय. गीतेची सुxवात Xहणजे अजुन
D ाला मोह झाला; याचा अथD
असा कA, >याला कतpपणा1या अ5भमानाने असमाधान उ>प,न झाले, आ<ण >यामुळे काय करावे
आ<ण काय न करावे याची शंका >याला उ>प,न झालJ. गीतेचा शेवट Xहणजे अजुन
D ाचा मोह
नाश पावला. याचा अथD असा कA, कताD परमा>मा आहे हे Oनिfचत झाTयामळ
ु े जीवा1या कमाDचे
सुखदःु ख संपले. खरोखर, गीतेचे रह4य सांगावे Eानेfवरमहाराजांनीच. भारतीय युsामये
परमा>मा पीतांबर नेसून, अजुDना1या रथावर बसन
D ाला गीता सांगते झाले. पढ
ू , रणांगणावर अजुन
ु े
हजारो वषा^नी, भगवंत कपडे बदलून आले आ<ण >यांनी EानेfवरJ सांVगतलJ. EानेfवरJ हJ
भगवंताची वाणी होय. >यात सांVगतTया2माणे आपण आचरण करावे. ' मी मागे आहे , तू पढ
ु े
चल.' हे च भगवंतांनी आपणा सवा^ना सांVगतले आहे.
एखादJ उपवर झालेलJ मुलगी जर आपTया मैPlणी1या लkनाला गेलJ, तर तो समारं भ पाहून
Oत1या मनामये 4वतः1या लkनाचे आ<ण >यातTया सोहjयाचे वचार येतील; >याच2माणे,
आपण पोथी ऐकत असताना >यामये वणDन केलेTया अव4था आपTयाला कशा येतील याचा
वचार करावा. आ>मOनवेदन Xहणजे मी कोण आहे हे कळणे होय. 2ारधा1या गतीने दे हाला
जी सुखदःु खे भोगावी लागतात, >यांमये आपण असTयासारखे 6दसावे, पण खरे माl नसावे.
अ5शलाचा खटला 4वतःचाच आहे असे समजून वकAल कोटाDमये भांडतो, पण खटTयाचा Oनकाल
कसाहJ लागला तरJ >याचे सख
ु दःु ख मानीत नाहJ, व\न माl अ5शलाजवळ दःु ख दाखवतो; अगदJ
असाच :यवहार मी करतो. :यवहार स>य मानणायाD लोकांत वावरायचे असेल, तर बाहे \न
>यां1यासारखे वागणे ज\र आहे . असे वागत असताना आपले भगवंताचे अनस
ु ंधान चुकू न 6दले
कA :यवहार हा खेळ बनतो. कधी हार तर कधी जीत. खेळात आपण हरलो काय आ<ण िजंकलो
काय, खयाD जीवना1या gRटJने सारखेच. तरJ खेळ खेळतांना माl तो िजंक7याचा चांगला 2य>न
करावा. भगवंताचे नाम घेतले कA हJ युiती आपोआप साधते. Xहणून राlं6दवस माcया माणसांना
मी सांगतो कA, वाटे ल ते झाले तरJ भगवंताचे नाम सोडू नका.

३०६. भगवंताbया इbछे ने सव) घडत आहे , हG भावना ठे वन
ू आपले कत)$य करणे, हे गीतेचे सार
आहे .
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आसि'त भगवंताची असावी.
कोण>याहJ धमाDची आपण कधीहJ Oनंदा क\ नये. 2>येक धमाDत OनरOनराळे वधी लावलेले
असतात. धमाDला वधींची फार ज\रJ असते. वषयसुsा आXहJ वधीने भोगतो. आXहJ गंगेवर
4नानाला जातो असे Xहणतो. खरोखर, मनाने आपण गंगेवर गेलो तरJ चालू शकते. ते:हा गंगेला
4नानाला जाऊन अपवl मनाने परत आलो तर >या 4नानाचा काय उपयोग ? नाम घेऊन
वषयाचा धंदा केला तर काय उपयोग ? कमाDची बंधने तट
ु ावीत Xहणून शा4lाची पाळावी
लागतात. दे वाला पैसा दे 7याचा हे तू हाच कA, माझा लोभ कमी :हावा. खरे Xहणजे, आपTयाला
कमD केTया5शवाय करमतच नाहJ. पण आपण फळाची आशा उगीचच करJत बसतो; इथेच आपले
चुकते. काहJहJ न करता राहणे मनRु याला शiय नसते. उदाहरणाथD, एकाला सांVगतले कA, हातपाय
न हलवता, काहJ न करता, 4व4थ रहा, तर ती >याला 5शMाच होईल. जर काहJतरJ करणे ज\रच
आहे , तर उVचतच गोRट करावी. जी गोRट बंधनाला कारण होते ती वपरJतच असते. कतpपणा1या
अ5भमानाने केलेले कमD हे असे वपरJत कमD होय. Eानाव4थेत झालेले कमD पण
D असते. >या
ू च
अगोदरचे कमD पण
ू D होत नाहJ. धमD तरJ काय सांगतो ? तर 2>येकाने आपले कतD:य करावे. पण
कतD:य तरJ कशासाठa करायचे ? तर ते भगवंतासाठa होय. भगवंता1या 6ठकाणी 'sा ठे वून
कतD:य करावे, तरच मानव सुखी होईल.
सुधारणांनी सोई केTया, Xहणजे दे हसख
वाढवले. >याने परावलंPब>व माl आले; आ<ण
ु
परावलंबनात खरे सुख नाहJ. लौQकक वBया हJ खरJ वBया न:हे, अवBयाच ती. वBयेने एक
समाधान तरJ 5मळाले पा6हजे, Qकं वा हमखास पैसा तरJ 5मळाला पा6हजे. या दो,हJ गोRटJ Oतने
साधत नाहJत. वBवानालासs
ु ा 'मला नोकरJ Bया' Xहणून अजD करावा लागतो; ,Xहणजे ती वBया
4वयं2काशी नाहJ. जीवनाला हवा, पाणी, अ,न या व4तू आवfयकच आहे त. >या कशाहJ
5मळवा:यात. पण बाकA1या व4तू काहJ आवडीखातर, तर काहJ लौQककात ज\र Xहणून पा6हजेत.
पैसा असेल तर दै ,यवाणे राहू नये, पण >यामये आसिiत असू नये. आसिiत भगवंता1या
6ठकाणी असावी, आ<ण इतर 2ापंVचक व4तंब
ू ल उदास असावे. ' कुणी शlु नाहJ आ<ण 5मl
नाहJ ' अशी Zयाची खरJ व>ृ ती तो सुखी. जो कशावरहJ अवलंबन
ू नाहJ, Zया1या आड काहJ येत
नाहJ, तो मi
ु त समजावा. दे हाला कुठे हJ लागले तरJ आपTयाला जाणीव होते; >या2माणे मना1या
सवD व>ृ तींमये भगवंताचे 4मरण असणे हे च अनुसंधान होय. हJच वBया होय, हाच खरा धमD
होय, आ<ण हे च परमाथाDचे सार होय.

३०७. jयाbया

पंचामgये पाठuराखा परमा@मा आहे, तो
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Uवषय मनात आले कk भगवंताची आठवण करावी.
' भगवंता, माझा भोग बरा कर, ' असे आपण जर >याला Xहटले नाहJ, तर >या1या 4मरणाची
जाणीव आपTयाला होईल. भगवंता1या 4मरणात आनंद आहे . आनंदाची जाणीव झालJ कA
दःु खाची जाणीव कमी होईल. अनुसंधानाने जे काय साधायचे ते हे च. भगवंताचे अनुसंधान सोडू
नये. घरादाराला राlी1या वेळी आपण पहारा ठे वतो, चोर येतील >या वेळेस सावध राहतो; तसेच
संधी1या वेळेस भगवंतापासून दरू होऊ नये Xहणजे झाले. वेळेला सावध राहणे Zयाला जमत
नसेल >याने अखंड सावधान राहावे. वषय मनात आले कA Oतथे भगवंताची आठवण ठे वन
ू
Bयावी. 'अंते मOतः सा गOतः' अशी आपTयात एक Xहण आहे . ज,मात जे केले नाहJ ते म>ृ यु1या
वेळेला कसे आठवता येईल ? एव¨याकoरता भगवंता1या अखंड 4मरणात राहावे. भगवंताचे नाम
हे औषध समजावे; भगवंताची 2ाrती हे >याचे फल. औषध माl थब थब आ<ण सतत पोटात
गेले पा6हजे. नाम4मरण जर शेवटपय^त चालू रा6हले तर तो 'योगच' आहे ; आ<ण >या 'एकाशी'
योग साधणारा तो योगी समजावा.
एकच 6ठणगी कापसाचा नाश करायला समथD असते, >या2माणे भगवंताचे नाम सवD पापांचा नाश
करायला समथD असते. आपण ते आवडीने, तळमळीने, भावाने घेत नाहJ, >यात नामाचा काय दोष
? नामाची भावना वाढवणे हJच उपासना. एखाBया आईला सांVगतले कA, 'तू मल
ु ाला जवळ ठे व
पण >या1यावर 2ेम क\ नकोस,' तर ते जसे शiय नाहJ, >या2माणे नाम घेणायाला स>कमD
टाळू Xहटले तरJ टाळता येणार नाहJ. एकवेळ भजनाला दे हबs
ु ीची झळ लागेल, पण नामाला ती
नाहJ, हे लMात ठे वावे. मरणा1या मागे 4मरणाचा ससे5मरा चालू ठे वावा, Xहणजे मरणाची 5भती
नाहJशी होईल. खरोखर, भगवंता1या नामाची तळमळ मनापासून लागायला हवी. तेरा कोटJ
जपामये अंतःकरणाची तळमळ हJ जा4त उपयोगी पडते, यात शंकाच नाहJ. भगवंतापासून वेगळे
न राहणे, >याचे व4मरण होऊ न दे ण,े >या1या 4मरणात राहणे, >या1या नामात राहणे, यांतच
खरे समाधान, शांOत आ<ण सुख आहे . खरे सांगतो मी, मनुRयाने ज,माला येऊन एकच करावे;
आपण नामात राहावे आ<ण दस
ु याला नामात लावावे. संसारात ,यून पडू दे ऊ नये, पण भगवंताला
वस\ नये, भगवंता1या 4मरणात 4वतःस वसरावे. सवा^भूती न होणे हाच अ5भमान
घालव7याचा उपाय होय. इतर साधनांनी जे साधायचे ते नुस>या अनुसंधानाने साधते हाच या
युगाचा म6हमा आहे .

३०८. मायेने आप]यावर Uवषया 8 सोडले कk आपण @यावर भगवंताbया
नामाचे अ 8 सोडावे, qहणजे Uवषय आपोआप नाहGसा होईल.
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भगवंत सगुणात आले qहणजे काय ?
एक गह
ु ात आले हे नाहJ
ृ 4थ मला भेटले. ते Xहणाले, "6हंद ू धमाDसारखा धमD नाहJ; पण दे व सगण
मला कबल
ू . Xहणे OनरOनराjया उपासना सांVगतTया ! दे व जर Oनगण
ुD Oनराकार, तर राम, कृRण,
5शव, द>त अशा या एव¨या OनरOनराjया उपासना कशाला ?" पढ
ु े एक 6दवस >यां1यावषयी एका
गह
ृ 4थाने >यां1या घरJ चौकशी केलJ, ते:हां 2>येकजण OनरOनराळे नाव घेऊन सांगू लागले. कोणी
'दादा' घरJ नाहJत असे Xहणाले, तर कोणी 'दामोदर' घरJ नाहJ Xहणाले, कोणी 'रावसाहे ब' नाहJत
Xहणाले. हे सवD जरJ Xहटले तरJ >या योगे भेटणारा मनुRय Zया2माणे तो गह
ृ 4थ एकच,
>या2माणे हे भगवंता1या Oनगण
ुD ाचे सगुणात आले. भगवंत सगुणामये आला कA, जे Oनयम
आपTयाला लागू असतात तेच Oनयम >यालाहJ लागू होतात. सगुणा5शवाय Oनगण
ुD उपासना
करतो Xहणतो, >याला >याचे ममDच नाहJ कळले. खरJ तो सगण
ु उपासनाच करJत असतो, पण
>याला नाहJ ते कळत. आपले वेद, उपOनषदे , ()मसूl,े आ<ण >यावरची भाRये यांनी Oनगण
ुD
4व\पाची \परे षा काढून 6दलJ. संतांनी Oत1यामये रं ग भरला आ<ण भगवंताचे सद
ुं र Vचl तयार
केले; हJ सगुणभिiत होय. सगुणोपासनेवाचन
ू मोM 5मळणार नाहJ.
उपासना याचा अथD अगदJ Oनकट असणे, उपा4याचा गुण अंगी आणणे. तुळशीदासांनी रामोपासना
अशी केलJ कA ते 4वतः राम\प बनले. तळ
ु शीदासांचे रामायण ऐकत असता मनRु य तTलJन
होऊन जातो. राम\प हो7यासाठa रामासारखे Oनः4वाथ बनले पा6हजे. रामाने 'जग माcयाकoरता
आहे ' असे न Xहणता, 'मी जगाकoरता आहे ' असे Xहटले. हा खरा परमाथD. एकप>नीªत, स>यभाषण
हे रामाचे दोन 2मख
गुण होते. इतर अवतारातहJ मह>>वा1या गोRटJ आहे त, परं तु सवा^त
ु
रामचoरl 2ापंVचकांना अ>यंत आदशD\प आहे. रामचoरl सवा^ना सवDकाळी आदरणीय आ<ण
अनुकरणीय होय. रामचoरl वाचताना, सांगताना अथवा ऐकताना, आपण राम2ेमात 4वतःला
वस\न जाणे हJ फार उ1च अव4था होय.
भगवंत हवासा वाटणे यामये सवD ममD आहे . भगवंत हवासा वाटणे Qकं वा >याची तळमळ
उ>प,न करणे हे भगवंता1या हाती नाहJ, ते संतां1या हाती आहे ; Xहणून स>संगतीने ते साधते.
'साधस
ु ंत येती घरा तोVच 6दवाळी दसरा' असे आपण Xहणतो. संत दसरा आणतात, मग 6दवाळी
आपोआप मागे येते. आमची व>ृ ती वषयाकार झालेलJ आहे , ती काढून संत स,मागाDला लावतात,
तोच खरा मुहूतD कA Zया 6दवशी आमची व>ृ ती भगवंताकडे होऊ लागलJ.

३०९. भगवंताbया

ेमामळ
ु े jयाला समाधान Lमळाले तोच खरा भायवान.
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भगवंत हाच एकमेव आधार वाटला पाOहजे.
एक भगवंत स>य आहे . आपले कुठे चक
ु त असेल तर ते हे च कA, आXहJ 2पंच स>य मानतो.
फणस कापायला Zया2माणे हाताला तेल लावावे लागते >या2माणे, राजकारण `या, Qकंवा 2पंच
`या, हoर2ेमाचे तेल आधी हाताला लावावे. समथा^नी 'मु;य हoरकथाOन\पण' असे सांVगतले;
Xहणजे बाकA1या गोRटJ आपोआप मागे येतील. आXहJ कतpपण 5मरवू पाहतो इथेच सवD Pबघडते.
हरJचे अVधRठान ठे व7याआधी आXहJ कतpपणाचेच अVधRठान ठे वतो. लkना1या आधी दे वाला
नम4कार करतो, पण पढ
ु े 2पंचात दे वाला वसरतो, हे चुकते. नुसते वषय घातक नाहJत; >यां1यात
आXहJ आपTया आवडीने जीव घालतो हे घातक आहे, वषया1या तायात जाणे हे घातुक आहे.
पण पायाच जर चांगला नाहJ घातला तर दे ऊळ कसे 6टकावे ?
अमक
ु एका कायाDला कुणाची मदत नको Xहटले, तर आपण जे Xहणू ते :हायला पा6हजे. ते होत
नाहJ. ते:हा मदत कोणाची तरJ `यायचीच, तर मग आपTयासार;या बड
ु >याचीच घेऊन काय
उपयोग ? भगवंताचीच घेतलJ पा6हजे. आXहJ जर भगवंताजवळ वषय माVगतले तर >याचे
फळहJ `यावे लागेल. दय
ु bधन आ<ण अजुDन भगवंताची मदत मागायला आले. एवढे सै,य सोडले
आ<ण अजन
ुD ाने भगवंताला माVगतले. दय
ु bधनाने जे माVगतले तेच नाहJ का आXहJ आज 2पंचात
मागत ? आमचे कायाDकडे लMच नसते, सवD लौQककाकडेच असते. 'मी दस
ु या कशाचाहJ नाहJ'
असे Xहटले Xहणजे भगवंताला अन,य शरण होता येते. 'परमा>मा हवा' हJ नाहJ आXहJ जाणीव
क\न घेत, 'जग हवे' असे Xहणतो; आ<ण Oतकडे, सवD जग मला नावे ठे वते असेहJ Xहणतो ! मी
Xहणतो, जगाला नावे ठे वू Bया, पण राम काय Xहणतो इकडे पाहणे ज\र आहे . आपण परमेfवराचे
परमेfवरालाच 6दले तर कुठे Pबघडले ? जो 6दसत नाहJ, भासत नाहJ, >याचे हे सवD आहे असे
Xहण7यात कुठे Pबघडते ? ते Xहण7यात जे समाधान 5मळते ते नाहJ आXहाला समजत. खरोखर
परमा>मा साMात कTपवM
ृ आहे . आपण नेहमी Vचंता वाहतो, Xहणून तो आपTयाला Vचंताच
दे तो. आपण जर >या1याकडे आनंद माVगतला तर तो आपTयाला आनंदच दे ईल. भगवंताचा
आनंद हा फार बलव>तर आहे . तो एकदा 5मळाTयावर 2पंचातTया लाभहानीचे मह>>व नाहJ.
राम हा lैलोiयाचा 4वामी आहे , आपण >याचे सेवक आहोत. पण आXहJ नोकरJ दस
ु याची करतो
आ<ण पगार माl रामाजवळ मागतो ! तसे क\ नये. खरे -खुरेच रामाचे दास :हावे. Eान, योग,
2ाणायाम वगैरे भगवंतावाचन
ू येऊ शकेल, पण भिiत माl भगवंतावाचून येणार नाहJ. भिiत हJ
भगवंताची दे णगी आहे .

३१०.

पंच करणे हा आपण

वाथ) qहणतो. पण तो खरा
होnयात आहे .
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भगवंताची कृपा.
खरोखर, भगवंता1या कृपे5शवाय बाकA गोRटJ असन
ू वा नसून सार;याच आहे त. एखादJ मुलगी
लkन होऊन सासरJ गेलJ; Oतथे सास,ू सासरा, दJर नणंद, जावा वगैरे सवD लोकांशी Oतचे चांगले
आहे पण नवयाDशी माl पटत नाहJ, तर Oतला खरे सख
ु समाधान 5मळणार नाहJ. परं तु, समजा,
नवयाDशी चांगले आहे पण इतरांशी Oततकेसे ठaक नाहJ, तर Oतचे अडणार नाहJ. तसेच एकाBया1या
आजारात पैसा, डॉiटर, औषधे, माणसांची मदत वगैरे सवD गोRटJ अनक
ु ू ल आहे त, पण >यात
भगवंता1या कृपेचा हात नसेल तर सवD :यथD आहे . या1या उलट, भगवंताची कृपा आहे , पण इतर
गोRटJंचा अभाव आहे , तरJ काम भागते. Xहणून सवD बाबतीत भगवंता1या कृपेची गरज आहे;
आ<ण ती 5मळव7याकoरता, >याचे 4मरण हाच एक मागD आहे . समजा, एखादJ कु\प मल
ु गी
आहे . पRु कळ 6ठकाणी Oतला दाखवलJ पण ती नापसंत झालJ; नंतर एकाने Oतला पा6हलJ आ<ण
एकदम पसंत आहे Xहणून सांVगतले. ती पसंत झालJ कA सौभाkयाचे सवD गुण जसे Oत1यामये
येतात, >या2माणे Zया1यावर भगवंताची कृपा झालJ >याचे काम पण
ू D झाले; मग >याने Qकती
पाप आ<ण प7
ु य केले आहे हे कोण पाहतो !
भगवंताची कृपा सवा^वर, अथाDत ् आपTयावरहJ आहे च. आपTयावर कृपा आहे अशी आपलJ खाlी
झालJ कA ती 2कट होते. कृपा Xहणजे भगवंताशी एक\पताच. ' मी पईन तर आईचेच दध
ू
पईन ' असे Xहणून वास\ गाईला ढुस7या मारते आ<ण गाय >याला पाजते; >या2माणे आपण
भगवंताशी अन,यतेने वागले आ<ण >याचे नामच माVगतले तर तो कृपा करतोच करतो.
आपTयाला ह:या >या गोRटJ दे 7यामये भगवंताची खरJ कृपा नसन
ू , असेल >या पoरि4थतीमये
आपले समाधान 6टकणे हJ >याची खरJ कृपा होय. 'भगवंता ! तू माcयावर कृपा कर,' असे
सांगणे Xहणजे 'मी कृपेला लायक नाहJ >या माcयावर तू कृपा कर' असे Xहण7यासारखेच आहे .
जो लायक नाहJ >या1यावर कृपा कशी होईल ? Zया2माणे डगरावर आपण शद काढला तर
>याला उ>तर Xहणन
ू आपलाच शद 2OतवOन\पाने येतो, >या2माणे भगवंता1या 2ाथDनेचा
2Oतवनी >या1या कृपा\पाने येतो. भगवंता1या कृपेनेच >याचे नाम आपTया मुखात येत.े
भगवंताची कृपा आपTयावर आहे च असे Xहणावे. ती काम करJत असतेच, आपणच आपTया
शंकेने ती झाकून टाकू नये. पRु कळ केलेले दे खील शंकेने :यथD जाते. आपण नाम सोडणार नाहJ
हे नiकA ठरले कA आपलJ व>ृ ती Oनःशंक होते. जे भगवंताचे आहे त ते अहे तुक नाम घेतात.

३११. कोण@याहG पmरि थतीत,, कोण@याहG काळात आण वाटे ल @या अव थेत घेnयासारखे एक
भगवंताचे नामच तेवढे आहे .
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साधन नcकामबुrीने आण सावधानपणे करावे.
भगवंतापासन
ू जो Oनराळा राहात नाहJ तो मi
ु तच. 'मी भगवंताचा' Xहटले कA Oतथे बsपणा
संपला. 'मी' नसून 'तो' आहे हे जाणणे Xहणजे मुiतता 2ाrत क\न घेणे. दे हात असन
ू दे हातीत
राहतो तो मi
ु त. 'राम कताD' हे जाणतो तो मi
ु त. 'माझे माझे' Xहणून आपण बsाव4था लावन
ू
घेतो, बsाचे आवरण काढून टाकले कA आपण मुiतच आहोत. माcया मनावर कशाचाहJ पoरणाम
झाला नाहJ आ<ण समाधान कायम रा6हले, कA मुiताव4था. 'माcयासारखा पापी मीच' असे आपण
मनानेच ठरवतो आ<ण दःु ख करJत बसतो. मी एक भगवंताचा झालो, आता नाहJ कोणाचा, असे
Xहणावे, आ<ण जगात नटासारखे वागावे. वा4तवक, आपण मायेकडून पछाडले गेलो आहोत.
भगवंताजवळ माया हJ छाये2माणे आहे . आपण मायेचा Oनयंता जो भगवंत, >याचे होऊन राहावे;
मग माया खरJ नाहJ हे समजते. मायेला ओळखणे Xहणजे ववेक, आ<ण भगवंत ठे वील >यात
समाधान मानणे, हे वैराkय.
पापप7ु य हे मनाचे धमD आहे त, मी आता नाम घेतो, माझी सवD पापे >यामळ
ु े नाहJशी झालJ आहेत
अशी gढ भावना झालJ कA तो OनRपाप झाला हे समजावे. चारचौघे करतात Xहणून साधन क\न
नाहJ चालणार. साधनात gढ भाव पा6हजे. साधन करायचे ते योkय मागाDने झाले पा6हजे. ते
अगदJ OनRकाम असावे. बु sभेद करणारे लोक जगात नेहमी असणारच; पण साधकाने आपला
बु sभेद होत नाहJ इकडे जागत
ु ष Qकं वा ि4lया यांना आपला 4वतःचा असा
ृ असावे. काहJ पx
काहJ 2पंच रा6हलेला नसतो, तरJहJ हे लोक उगीचच जगाचे दोष काढJत बसतात; दस
ु यां1या घरJ
जाऊन उठाठे व करतात; हे फार मोठे पाप आहे . साधकाने ते कटाMाने टाळावे. Zया लोकांना
आपTयामये दोष आहे त हे कळतच नाहJ, ते लोक अगदJ खालचे समजावेत; Zयांना आपला दोष
कळतो ते दस
ु या 2तीचे समजावेत; आपण 2य>न क\नसs
ु ा भगवंता1या आड येणारा दोष जात
नाहJ Xहणून तळमळ असणारे

लोक हे

सवा^त चांगले; साधकाने तसे बनले पा6हजे.

परमाथDमागाDमये अयाDपय^त गेTयावर, मग पढ
ु े जाणारे साधक फार थोडे असतात. खरे Xहटले
Xहणजे साधन आ<ण वाचन असले कA साधक कधी मागे पडायचा नाहJ. ()मचारJ साधकाने
2पंचातTया उठाठे वी क\ नयेत, कारण तशाने 2पंचाचे 2ेम >याला लागेल. >याने 2पंचापासून
चार पावले दरू रहावे, नाहJ तर तोच हवा असे वाटू लागते. जगात Qकती पो या आ<ण Qकती
मते आहेत ! एवढे पाहायला वेळ कुठे आहे ? Xहणून साधकाने गीता, EानेfवरJ, गाथा, भागवत,
Qकं वा दासबोध, असा एक 3ंथ 2माण मानून >या2माणे साधन करावे.

३१२. मुंगी ड9गरावर चढnयाचा

य@न करते आण कालांतराने का होईना पण वर

पोहोच]याLशवाय राहात नाहG,, हे gयानात घेऊन आपण
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कत)$य करावे, मग $हायचे ते होऊ Tयावे.
जगामये आ<ण जीवनामये दःु ख आहे यात शंका नाहJ. पण >यापैकA पंचवीस टiके दःु खच
बाहे \न येते. युs, महागाई, दRु काळ, चोयामाया, दाoर©य इ>या6दंचे दःु ख बाहे \न येते. पण
पंचाह>तर टiके आपले दःु ख आपTयामधूनच OनमाDण होत असते. आपले शरJर, मन आ<ण
dदय4थ भगवंत 5मळून आपण बनतो. भगवंत आनंद\प असTयाने तो दःु ख OनमाDण क\
शकणार नाहJ. दे हाचा 4वभाव <झजणे, Mीण होणे, असमथD होत जाणे, हा असTयाने तो आपTया
मागाDने जात असतो. तो दःु ख OनमाDण क\ शकत नाहJ. जे जडच आहे ते सुखहJ दे ऊ शकत
नाहJ आ<ण दःु खहJ OनमाDण क\ शकत नाहJ. उरले आपले मन. कुठे तरJ Vचकटणे हा मनाचा
4वभावधमD असTयाने Zयाला ते Vचकटते >याचे गण
ु धमD अंVगकारते. भiताचे मन भगवंताला
Vचकटते Xहणून >या1या मनातून दःु ख OनमाDण होऊच शकत नाहJ. Zयाचे मन दे हाला Vचकटते,
>याचे मन दःु ख OनमाDण करJत असले पा6हजे. भगवंताहून वेगळे पण आ<ण दे हाशी एकपण, या
एकाच ना7या1या दोन बाजू आहे त. दे ह लहान आहे , आकंु Vचत आहे , ता>परु ता आहे , सा,त आहे ,
तोच मी आहे अशा घv भावनेने िजकडेOतकडे दोनपण 6दसू लागते आ<ण >यातून भय\पी समंध
साकार होतो आ<ण तो जीवाला छळतो. भगवंता1या 4मरणात आनंदाची म4ती भोगायला
ज,मलेला माणूस, भयापोटJ Vचंता आ<ण Vचंतेपायी दःु ख OनमाDण करतो. भगवंताने आपTया
संकTपाने जग Oन5मDले. >यात घडणाया घटनांचा आराखडा >या संकTपात असतो. कालच जसे
Qफरते तशा घटना आकार घेत जातात. >यात भगवंताचा हात असतो. >याचा वसर पडला कA
आपण गधळून जातो, आ<ण आपलJ कTपना भय OनमाDण करते. भगवंत मला सांभाळणारा आहे
हJ व4तुि4थती आहे , कारण भगवंताने 4वतःतूनच हे जग OनमाDण केले. आपण अंतयाDमी >या1या
नामात गुंतून रा6हलो, तर >याचे साहाय कसे 5मळते याचा अनुभव आपोआप येईल. भगवंत
नाम4व\प आहे , Xहणून >या1या नामात राहाणायाला दे हाचे काय होईल याचे भय उरत नाहJ.
आपTया 2य>नाने जेव¨या गोRटJ करता येतील तेव¨या करा. >या होतच असतात, 2य>नाने
फiत आपला हात लागतो. आपTया मनासारखे :हावे असे Xहणणे Xहणजे Zया होणाया गोRटJ
आहे त >या मी बदला:या, असे Xहण7यासारखे आहे . >या कधी बदलTया जात नाहJत, आ<ण
आपTयाला आनंद कधी 5मळत नाहJ. Xहणून Xहणतो, रामावर OनRठा ठे वावी. माझे कतD:य मी
केले आहे ना ? ते करJत असताना मी अनीOत, अधमाDने वागलो नाहJ ना ? आता जे :हायचे ते
होऊ दे ; कुठे काळजी करा ! हJ व>ृ ती ठे वन
ू जगात जो वागेल ना, तोच मनRु य सख
ु ी होईल.

३१३. दे हाचा लगाम भगवंताbया हातात Tयावा आण नाम मरणात मजेत Oदवस घालवावे.
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लोकांचे मन दख
ु Uवणे हG Oहंसाच !
हJ जी सRृ टJ भगवंताने उ>प,न केलJ आहे Oतची नiकल Xहणजे Vचlकला होय. Vचlकाराने
रं गवलेले Vचl खोटे असून जे खयाDसारखे भासते, >याला उ>तम Vचl असे Xहणतात. भगवंताचे
होऊन जी कला येईल ती खरJ. भगवंताने आपTयाकडून जे करवन
ू घेतले ती कला समजावी.
जे कमD भगवंताकडे ,यायला मदत करते ती कलाच होय. या कलेमये मनाला गुंतवणे आ<ण
उBयोगात राहणे हJ भगव>सेवाच आहे . मन Xहणजे कTपनांचे मत
ू D 4व\प. मन चंचल आहे
तोपय^त दे हालासुsा 4व4थता नाहJ. मनाची चलPबचल होते Xहणूनच अzयास करायला पा6हजे.
मनाला 5शMण दे णे याचे नाव अzयास करणे. मनाची व'ांती हJच खरJ व'ांती होय.
सRृ टJमये सवD 6ठकाणी वैVचय आढळते. 2ा7यां1या QकतीतरJ जाती आहे त. माणसेसs
ु ा
एकासारखी एक कुठे असतात ? पण सवा^मये भगवंत माl सारखाच ओवलेला आहे . जगामये
2ाणी एकमेकाला मारक असूनदे खील कसे जगतात, हे पा6हले Xहणजे आfचयD वाटते. जगामये
माणूस आ<ण वाघ दोघेहJ राहतात. परं तु दोघांनाहJ एकमेकांची 5भती असते, Xहणून एक दस
ु याDला
सहसा मारJत नाहJ. Zया1यामळ
ु े दस
ु याD1या 6हताचा घात होतो, अशी कृती करणे Xहणजे 6हंसेचे
लMण समजावे. भगवंता1या आड येणाया व4तूंची 6हंसा करणे हJ अ6हंसाच होय. पण आपTया
4वाथाDकoरता आ<ण बडेजावाकoरता लोकांचे मन दख
ु वणे, हJ 6हंसाच समजावी. दस
ु याDचे मन
दख
ु वणे Xहणजे भगवंताचे मन दख
ु वणे होय. आपTया मनात आलेलJ गोRट आपTया हातूनसs
ु ा
होत नाहJ, तर मग इतरांनी आपTया मनासारखे वागावे असे Xहणणे हे काहJ बरोबर नाहJ.
आपTयाकडे बायका चातम
ु ाDसामये Oनयम करतात. उदाहरणाथD, रोज एक वात लावायची, उज:या
हाताने पाणी rयायचे, वगैरे. वा4तवक हे Oनयम कसले ! तुXहJ एक वात लावलJ काय आ<ण
दोन वाती लावTया काय, शेवटJ 6दवा लावावा लागतोच ! >यापेMा, ' कुणाचे अंतःकरण दख
ु वणार
नाहJ' असा Oनयम करावा. 2थम चार म6हने करावा आ<ण मग वषDभर पाळावा आ<ण नंतर
ज,मभर ठे वावा. काहJ बायका चातुमाDसात मीठ सोडतात. असे अळणी खाणारJ बाई जेवायला
बसलJ असताना मीठ वाढायला आलेTया बाईला द\
ु नच ' नको नको ' Xहणते; कारण न जाणो,
चुकून मीठ Qकंवा 5मठाचा पदाथD पानात पडायचा ! हे जसे ती सांभाळते, >याच2माणे आपण
कुणाचे अंतःकरण न दख
ु व7याचा Oनयम केला कA, आपण Qकती बेताने बोलू आ<ण कोणी आले
तर आपण Qकती काळजीपव
D वागू ! भगवंत चोहोकडे आहे असे आपण Xहणतो, पण >या2माणे
ू क
वागत नाहJ, याला काय करावे ? भगवंताचे होऊन >या1या नामात राहणे हाच एक उ>तम मागD
आहे .

३१४. अंतःकरण न दख
ु वता बोलणे, हे वाचेचे तप आहे असे qहणतात.
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शेजार असतां रामाचा । दःु खाची, काळजीची, काय वाता) ॥
Zयाला Xहणावे मी 'माझे' । >यावर माझी स>ता न गाजे ॥
4वतःचा नाहJ भरं वसा ह अनुभवास येई । पoर वयोगाचे दःु ख अOनवार होई ॥
तुXहJ वचारJ, सुE आहांत । थोडासा करावा वचार ॥
सवD स>ता रामरायाचे हाती । तेथे मानवाची काय गOत ? ॥
वचाराने दःु ख साराव । सवा^चे समाधान राखाव ॥
सवD केले रामापDण । हा न:हे शदांचा खेळ जाण ॥
अपDण केTयाची खूण । न लागावी काळजी तळमळ जाण ॥
परमा>Xयाचे रMण, कोणतेहJ 4थळी, कोणतेहJ काळी, असते हा भरं वसा ।
याचा अनभ
ु व 2>येकास आहे खासा ॥
ठे वा रामावर पण
ू D वfवास । न करावे उपासतापास ॥
उपास हा शद अ5लकडील जाण । >या1यापुढे एक पाऊल टाकून ।
उपासनेत राहावे आपण । तेथे आहे OनधाD4तपण ।
उपासनापढ
ु Jल ठाण । उपासना मु;य जाण ॥
उपासनत राहावे आपण । ह च रामाच साि,नय जाण ॥
शेजार असतां रामाचा । दःु खाची, काळजीची काय वाताD ॥
जैसा सय
ू D 2काशतां । काळोखाचा नाश होईल त>>वतां ॥
एवढ आता ऐकावे माझे । राम उतरJल सवD ओझ ॥
4मरतां रामाला । तो दे ईल समाधानाला ॥
दे वाकडे करावी वनंOत । दे हदःु ख अOत फार । होई रामाचा वसर ।
आता Bया नामाचे अखंड 4मरण । दे वा, दे ह केला तल
ु ा अपDण ॥
परमा>मा दयाळू फार । आपल 6हत करJल हा ठे वावा OनधाDर ॥
मी आहे तम
ु 1यापाशी हा ठे वावा वfवास । न सोडावा आता धीर ।
सदा `या भगवंताचे नाम । जेण कृपा करJल रघुनद
ं न ॥
राम कृपाळू दJनांचा नाथ । तो सवD कांहJ पाहात ॥
आपले 2ारधाने आलेले कमD । ते >यास न वसरतां करावे अपDण ।
सुखाने `या नाम4मरण । कृपा करJल रघुनंदन ॥
हा करावा उपाय । तोच समाधानाला नेईल खास ॥
मागील गोRटJंची आठवण । पुढJल गोRटJंचे Vचंतन । ह च दःु खाला खरे कारण ॥
4वाथD Xहणजेच आपलेपण । Xहणून माझा मीच दःु खाला कारण ॥
आपण आपलेपणान वागत गेल । सख
ु , दःु ख, Vचंता, शोक यांचे मालक :हावे लागल ॥
सुखदःु खांत Vच>ताची न राहे ि4थरता । तीच >याची खरJ अव4था ॥
सुखदःु ख पoरि4थतीवर नसते । आपTया जाणीवेवर अवलंबन
ू राहते ॥
दःु खाच मळ
ू कारण । जगत ् स>य मानल आपण ॥

३१५. जोपयत 'दे हG मी'' हG भावना । तोपयत दःु खाbया यातना ॥
सारांश, दे हातादा@मक । याच_ च नांव दःु ख ॥
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परमे{वराbया भ'तीचा राजमाग).
परमा>Xयाची Zयाने ओळख होते ते Eान. अ,य Eान ते केवळ शदांचे अवडंबरच होय. परमा>मा
नुस>या Eानाने ओळखता येणार नाहJ. भिiत केTयानेच तो ओळखता येईल. जसे गाय आलJ
Xहणजे Oत1यामागोमाग वास\ येत,े >याला Oनराळे बोलवावे लागत नाहJ. >या2माणे, भिiत
केTयावर Eान आपोआपच मागे येते. आता भिiत कशी करायची हे पा6हले पा6हजे. जो दे वापासून
वभiत राहात नाहJ तो भiत. नस
ु ते दे हाला कRट 6दTयाने वैराkय 2ाrत होत नाहJ, तर Zया
ि4थतीत आपTयाला दे व ठे वील >या ि4थतीतच आनंदाने राहणे Xहणजे वैरागी होणे. सुखात ठे वले
तर आसिiत5शवाय रा6हले Xहणजे झाले. वैराkय 2ाrत :हायला 2पंच सोडावा लागत नाहJ.
साधुसंत 2पंच सोडून राहात नाहJत. Qकं बहुना, ते आपTयापेMांहJ 2पंच उ>तम करतात; पण
मनातून >यांना >यात आसिiत नसते. मनाने आतून जो आसिiतर6हत झाला >यालाच खरे
वैराkय आले असे होते. अंगाला राख फासून रा6हले Xहणजे वैराkय येत नाहJ; तर दे ह 2ारधावर,
भगवंता1या भरवंशावर टाकून राहणे हे च वैराkय. कशाचीहJ हाव न धरता, जी ि4थती 2ाrत होईल
तीतच आनंदाने राहणे Xहणजे परमेfवराची इ1छा मानणे होय. आ<ण तसे रा6हले Xहणजे
आपोआपच भiत होतो. तसे :हायला राजमागD Xहणजे नाम4मरण करणे. नाम4मरणावर वfवास
ठे वावा आ<ण ते वfवासाने घेत जावे.
गु\ने जे नाम4मरण करायला सांVगतले असेल तेच करJत राहावे. आ<ण >यातच >याला पाहावे,
Xहणजे 6दसेल ते गुx\पच 6दसू लागते. असे झाले Xहणजे सवD 6ठकाणी गु\ 6दसू लागतो;
चांगTया 6दवाणखा,यात असलो Xहणजे ग\
ु 6दसतो आ<ण वाईट 6ठकाणी असलो तर तो 6दसत
नाहJ असे नाहJ. सवD 6ठकाणी गx
ु \प 6दसू लागTयावर जगात वाईट असे काहJच राहात नाहJ,
कारण मग वाईटाला जागाच राहात नाहJ. नाम4मरण हे च साधन आहे आ<ण सायहJ तेच आहे .
दस
ु या कुणीहJ काहJहJ सांVगतले तरJ >यावर वfवास ठे वू नये. नाम4मरण हे च स>य. >यावर
इतका वfवास ठे वा, कA >या5शवाय जगात दस
ु रे काहJ नाहJ. एवढा वfवास अंगी बाणTयावर दे व
काहJ लांब नाहJ, तुम1याजवळ आहे . 2पंचावर जी आसिiत करता ती Oतथून काढून परमाथाDवर
ठे वा, Xहणजे परमाथD कठaण नाहJ. गु\ला अन,य शरण जाणे Xहणजेच आपला मीपणा नाहJसा
करणे होय. मीपणा समूळ मेTया5शवाय अन,य शरण जाता येणार नाहJ. मीपणा हा गु\ने
सांVगतलेले नाम4मरण करJत रा6हTयाने जातो. Xहणूनच सतत नाम4मरण करJत असावे.

३१६. वैराय हे व@ृ तीत असते. भगवंताने जे Oदले @यात समाधान असून, इतर काहG हवे असे
न वाटणे, हे वैराय.
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बr आण मु'त यांतला फरक.
बs हे जगाचे असतात. मi
ु त हे जगाचे नसन
ू एका भगवंताचे असतात. संतांची चवकशी
करताना, >याची उपासना कोणती, गु\ कोण हे पाहतात. >या1या आईबापांची नाहJ चौकशी करJत.
संतांना दे हाची आठवण नसते. ते आपला दे हा5भमान, मीपण, भगवंताला दे तात. परमा>XयापेMा
वषयाची गोडी Zयाला जा4त तो बs. वषयाचे 2ेम कमी होणे Xहणजे मi
ु तदशे1या मागाDला
लागणे, ' मी भगवंताचा ' Xहटले कA Oतथे बsपणा संपला. आपण बs आहोत हे तरJ आपणच
बs आहोत हJ भावना क\न घेतलJ Xहणून. आपण, मूळ तेच \प 4वयं5सs असताना, सवD इं6wये
5मळून होणारा दे ह मी आहे असे Xहणतो; आ<ण >यामळ
ु े दे हाला जे सुखदःु ख होते ते आपTयाला
झाले असे Xहणतो. आ>मा 4वतः >यापासून अ5लrत असतो. परं तु आ>मा आ<ण दे ह वेगळा
नाहJ असे आपण Xहणत असतो; Xहणून मी तोच दे ह आ<ण हा दे ह तोच आ>मा, अशी आपलJ
भावना gढ झालेलJ असते. परं तु आपण बोल7यात माl ' माझा ' हात दख
ु ावला Qकंवा 'माcया '
पोटात दख
ु ते, असे Xहणतोच कA नाहJ ? Xहणजे, 2>येक अवयव 'माझा' Xहणणारा कुणीतरJ वेगळा
आहे हे खरे ; आपTयाला ते बरोबर समजत नाहJ इतकेच. मीपणा हा आपTयात इतका बाणलेला
असतो.
आपले मन वषया1या आनंदात रं गले, Xहणून Oतथे आपण आपलेपणाने वागतो. परं तु वषयच
िजथे खोटे , Oतथे मन रं गूनहJ, ते नाहJसे झाले Xहणजे आपTयाला दःु ख हे होणारच. आपण
दस
ु यावर अवलंबन
ू रा6हलो XहणूनहJ सुखदःु ख होते. Xहणून , आपण >या सवा^पासन
ू Oनराळे
आहोत असे समजून वागावे. हे हो7यासाठa परमेfवराची भिiत करायला पा6हजे. भिiतला जर
काहJ आड येत असेल तर आपलJ दे हबs
ु ीच होय; आ<ण ती गेTया5शवाय खरJ भिiत होणारच
नाहJ. तरJ आपण परमेfवराचे आहोत असे समजन
ू वागावे. जे जे होईल ते ते >याची इ1छा
Xहणून झाले असे समजून वागू लागलो, Xहणजे आपलJ दे हबुsी हळूहळू कमी होत जाईल.
याकoरता काहJ तप, याग वगैरे करावे लागत नाहJ. संसार सोडून वनातहJ जावे लागत नाहJ
आ<ण वशेष आटाआटJहJ करावी लागत नाहJ. जे घडते ते ' मी केले' हा मीपणा टाकून, ' मी
दे वाचा आहे ' असे Xहणन
ू , आ<ण जे होईल >यात आनंद मानून राहावे, Xहणजे मीपणा सुटत
जाईल. हे ' मी ' केले नाहJ, परमा>Xया1या इ1छे ने झाले, असे मानले Xहणजे मीपणा रा6हला कुठे ?

३१७. jया माणे, मनाने ' मी दे हाचा आहे ' अशी समजून झाले]याने आपण दे ह0प बनलो,,
@याच माणे मनाने ' मी भगवंताचा आहे ' असे qहणत गे]याने आपण भगवT 0प बनून जाऊ.
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परमे{वर जाणnयाचा माग) !
जो कोणी एखादे कृ>य करतो >यात तो करणारा असतो; 4वतः Oनराळा राहूनहJ >या कृ>यात तो
अंश\पाने असतो. ,यायाधीश Oनकाल दे तो ते:हा 'अमiया ,यायाVधशाने Oनकाल 6दला' असे
Xहणतो. Xहणजेच काय कA, तो ,यायाधीश जरJ वेगळा असला तरJ 6दलेTया Oनकालामये तो
असतोच. >याच2माणे परमा>Xयाने हे जे सवD जग उ>प,न केले, >या 2>येकात तो अंश\पाने
आहे . Xहणूनच, सवD चराचरामये ईfवर पाहावा असे सांगतात >याचेहJ कारण हे च आहे . या सवD
चराचर सRृ टJमये ईfवर पाहायला आपलJ OततकA 2बळ इ1छा :हावी लागते. दे व आहे हJ
पRु कळांची नस
ु ती भावनाच असते, पण ती बरोबर जाणलJ जात नाहJ, आ<ण ती बरोबर जाण7याची
इ1छा होणे हे च खरे :हायला पा6हजे असे असते, अशी Zयाला इ1छा झालJ >याचे अधp काम
झाले असे Xहणावे. तशी इ1छा झाTयावर, दे व पाह7यासाठa काय मागD आहे त हे तो पाहू लागतो.
>याला पRु कळ OनरOनराळे मागD सांगणारे भेटतील. कोणी सांगतील कA सं,यास घेतला Xहणजे
ताबडतोब ईfवराची 2ाrती होईल; कुणी सांगतील कA ()मचारJ रा6हले Xहणजे दे व भेटेल, कुणी
सांगतील गह
ृ 4था'म वेदाने 'ेRठ सांVगतला आहे . तसे वागले Xहणजे दे व आपTया घरJ चालत
येईल; कुणी याग, कुणी हठयोग, तर कुणी जपतपा6द साधने सांगतील. अशा मतामतां1या गधळात
आपण काय करावे ? तर Zयांनी तो मागD चोखाळला आहे , >यांनी काय केले ते पाहावे. असा
मागD कुणी चोखाळला ? तर जे संत लोक आजपय^त झाले >यांनी. >या सवा^नी दे वाची 2ाrती
क\न घेतलJ आहे . Xहणन
ू ते काय सांगतात ते पाहावे.
आपण घरा1या बाहे र जायला Oनघालो Xहणजे वाट चालू लागतो. िजथे चार वाटा फुटतात Oतथे
पाSया लावलेTया असतात, आ<ण िजकडे जायचे ते >यावर 5ल6हलेले असते. समजा आपTयाला
पंढरपरू जायचे आहे ; आता केवळ एखादा र4ता सावलJचा आहे Xहणून >याच र4>याने जाऊ
लागलो तर आपण पंढरपरू ला पोहोचू का ? पंढरपरू चा मागD उ,हाचा Xहणन
ू आपण तो सोडून
दे ऊन सावलJ1या र4>याने जावे, तसेच आपले झाले आहे . आपण वषयात आनंद मानून >यातच
रं गून गेलो आहोत, आ<ण >यामळ
ु े दे वाकडे जाणारा र4ता चुकलो आहोत. Xहणूनच, संत सांगत
असतात >या वाटे नेच जा7याचा Oनfचय करावा, आ<ण तो मागD जरJ कठaण वाटत असला, तरJ
तो दे वाकडे जातो हे लMात ठे वावे.

३१८. संतांनी जो माग) आखला @यावर डोळे Lमटून जावे; पडnयाची, अडखळnयाची Lभतीच
नाहG.
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पंच भगवंताचा आहे असे जाणन
ू करावा.
हे जे सवD जग 6दसते, >याला कुणी तरJ Oनयंता आहे असे तुXहाला वाटते का ? एखाBया
नाि4तकाला वचारले कA 'हे जग कुणी OनमाDण केले ? ' तर तो काय सांगेल, तर पांचभौOतक
त>>वांपासूनच याची उ>प>ती झालJ आहे . पण हJ त>>वे कुणी OनमाDण केलJ ? >यावर तो सांगेल,
'ते माl काहJ कळत नाहJ'. पण जे कळत नाहJ >यालासुsा कुणीतरJ असलाच पा6हजे. Xहणून,
दे व नाहJ हे कोणालाहJ Xहणता येणार नाहJ. िजथे सया व4ती नाहJ OतथेहJ मं6दरे बांधलेलJ
आपण पा6हतो; आ<ण ती कुणी बांधलJ याचा तपास क\ लागलो असताना बांधणारा कोण हे
जरJ समजले नाहJ तरJ, Zयाअथ ती आहे त, >या अथ >यांना कुणीतरJ बांधणारा आहे च. Xहणून
काय कA, जगाचा कुणी तरJ कताD हा असलाच पा6हजे. तो कोण हे आपTयाला समजत नाहJ
इतकेच.
आपण संसारात वागतो >या2माणे मुले खेळात खेळ थाटतात, खेळात लkन लावतात, >यांचा सवD
सोहळा करतात; बाहुलJचे सवD सं4कार ती करतात. >यां1या खेळात बाळं तपण होते, मुले होतात,
सवD काहJ करतात; पण >यांना कुणी घरात हाक मारलJ Xहणजे खेळ टाकून तशीच धावत
जातात. >या वेळेस मल
ू Oतथे रडेल वगैरेची काळजी >यांना राहात नाहJ. असेच आपण संसारात
वागावे. जर सवDच दे वाने केले आहे तर >याचे पालनहJ तोच करतो आ<ण संहारहJ करणारा तोच
असतो; तर मग आपTयाला तरJ >याने 6दलेTया संसारात काहJ बरे -वाईट झाले Xहणून सुखदःु ख
मान7याचा काय अVधकार आहे ? समजा, आपण एक घर भा¡याने घेतले आहे. >याचे आपण
बरJच वषp भाडे भरतो आहोत. पढ
ु े जर आपण ते घर माझेच आहे असे Xहणू लागलो, तर तो
मालक ऐकेल का ? तो काहJहJ उपायाने आपTयाला घरातून काढून लावील कA नाहJ ? तसेच
आपले 2पंचात झाले आहे. जो 2पंच आपTयाला >याने भा¡याने 6दला आहे , तो आपण आपलाच
Xहणून ध\न बसलो. परं तु >याला वाटे ल ते:हा आपTयाला काढून लावता येणे शiय असताना
आपण तो आपला Xहणून कसे Xहणावे ? तर तो >याचा आहे असे समजून वागावे आ<ण जे:हा
तो आपTयाला ,यायला येईल ते:हा जा7याची आपलJ तयारJ ठे वावी, Xहणजे संसारात सुखदःु खे
बाधत नाहJत.
आपण भजनाला लागलो तर 2पंच कसा चालेल याची काळजी क\ नये. भजनाला लागTयावर
तक
ु ाराम महाराजांसारखे झालो तर वाईट काय ? बरे , तसे न झाले तर 2पंच चालच
ू आहे !
2पंचात नुसते रडत बस7यापेMा, आनंदाने रामनामात राहू या. सवD हवाला रामावर ठे वन
ू थोडे
6दवस तरJ राहून पहा, मन खास Vचंतार6हत होईल, पूणD OनRठा उ>प,न होईल.

३१९. हे सव) Uव{व व अखल

पंच ई{वराचा आहे .

पंच jयाचा आहे @यास तो दे ऊन टाकून

आपण मोकळे $हावे. अडखळnयाची Lभतीच नाहG.
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काळजीचे मूळ कतZपणात आहे
आनंद पहायला आपTयाला दस
ु रे कुठे जावे लागते का ? नाहJ. जो 4वतःच आनंद\प आहे >याने
आपण होऊन ' मी दःु खी आहे ' असे मानून घेतले आहे . एक जण आपले तड आरशात पहायला
गेला, पण >याला ते 6दसले नाहJ. >यावर दस
ु रा एकजण Xहणाला, ' मी दाखवतो.' असे Xहणून
आरशावर मळ बसला होता तो पस
ु ून, >याने आत पहायला सांVगतले, ते:हां तड 4व1छ 6दसले.
>याच2माणे साधू लोक करJत असतात. ते आपTयाला सांगत असतात कA तूच ()म4व\प
आहे स; Xहणजे तू 4वतः5सs आ<ण आनंद\प आहे स. परं तु आपण काय करतो कA हा 2पंच
माझा आहे असे समजतो. आ<ण >यामळ
ु े >यातले सवD सख
ु दःु ख आपण आपTयावर लादन
ू घेतो.
Zयाने तो उ>प,न केला >याला तो रMण कर7याची शिiत असते आ<ण तो ते आपTया
इ1छे 2माणे करJतहJ असतो; पण Oतथे आपTयावर कतpपणा ओढून घेऊन आपण सवD काळजी
करJत बसतो. वा4तवक आपTया हाती काय आहे ? परमा>Xयाला काय करायचे ते तो करJत
असतो, आपण माl काळजी क\न शीण क\न घेत असतो. Xहणूनच काळजी सोडून दे ऊन आपण
भगवंताला शरण होऊन राहावे. आपण >याचे होऊन रा6हले Xहणजे आपTयाला सख
ु दःु ख होत
नाहJ, आ<ण मग आपTयाला >या आनंदाचा लाभ 5मळतो.
काळजी हJ मोठa वलMण असते. एका माणसाला आपTया मुलाला चांगलJ नोकरJ लागावी हJ
काळजी होती. पढ
ु े >या1या मना2माणे नोकरJ लागTयावर, >या मुला1या लkनाची काळजी सु\
झालJ. काहJ 6दवसांनी लkन झाले; मग पढ
ु े सून चांगलJ वागत नाहJ Xहणून काळजी लागलJ.
नंतर Oतला मूल होईना Xहणून काळजी लागलJ. काहJ 6दवसांनी Oतला मल
ू झाले; >या मुलाला
Qफट येऊ लागलJ Xहणून >याला काळजी लागलJ. शेवटJ आणखी काहJ 6दवसांनी मुलाची Qफट
बरJ झालJ. पण >या Xहातायालाच QफSस येऊ लागTया. आ<ण अखेर काळजी करJत करJतच
तो म\न गेला. काळजी हJ आपTयाला भगवंतापासून खरे च काळा1या 4वाधीन करते. आपण
काळा1या 4वाधीन झालो कA आपलJ बs
ु ी Rट होते. खरे Xहणजे काळजीचे मूळ माझेपणात
आ<ण कतpपणात आहे , आ<ण खु कतpपणाचे मूळ भगवंता1या व4मरणात आहे . :यवहारJ माणसे
मोठa हुशार असतात; भगवंताला साMी ठे वन
ू काळजी करतात ! हा तर >या1या6हपेMा मोठा गु,हा
आहे . 'काळजी लागणे 4वाभावक आहे हJ कTपनाच आधी मनातून काढून टाकलJ पा6हजे. आपलJ
काळजी का सुटत नाहJ ? या 2fनाचे उ>तर अगदJ सोपे आहे . काळजीने आपTयाला धर7याऐवजी
आपणच काळजीला घv ध\न ठे वतो, तर मग ती सुटणार कशी ? Zयाने भगवंत आपलासा क\न
घेतला >याला काळजीचे कारण उरत नाहJ.

३२०. संकट आले तर काळजी क0 नये. भगवंत करतो ते आप]या Oहताचे करतो हG }cटG
ठे वावी.
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अLभमान जाणे हG दे वाची कृपाच.
आता उ>सव पुरा झाला; आता तुXहJ सवDजण परत जाल, तर Mेlात आTयाची काहJ खण
ू घेऊन
जा. ती खण
ू Xहणजे काय ? Mेlा1या 6ठकाणी काहJतरJ अवगुण सोडावा. आपTयाला जी काहJ
2य व4तू असते ती सोडावी. तर इथे येऊन, वषयांपक
ै A एखादा वषय तरJ तुXहJ सोडाल का ?
इथे साMात ् परमा>मा आले आहे त, >यांचे तुXहा सवा^ना दशDन झाले आहे . तर मला वाटते याहून
तुXहJ काहJ तरJ जा4त करणे आवfयक आहे . तर एक गोRट इथे Bयावी आ<ण एक गोRट इथून
घेऊन जावी. अ5भमान इथे सोडावा, आ<ण >या1या बदलJ दे वाची कृपा घेऊन जावी. अ5भमान
तुXहाला दे ता येईल का ? अ5भमान हJ उचलन
ू दे 7यासारखी व4तू आहे का ? अ5भमान जाणे
Xहणजे दे वाची कृपा होणे आहे . अ5भमान सोडू Xहणून सुटत नाहJ. मागे एकदा असे झाले कA,
एकजण तीन वषpपय^त एके 6ठकाणी बसून सारखे साधन करJत होता. मी एके 6ठकाणी सारखे
बसन
ू साधन करतो आहे असे >याला वाटत असे. एकदा >याचे गु\ Oतथन
ू जात होते. >याला
साधनाचा अ5भमान झाला आहे असे >यांना ताबडतोब समजले. Xहणून ते >या1याजवळ जाऊन
Xहणाले कA, " तू इथे काय करतो आहे स ? " तर तो Xहणाला, " मी इथे एके 6ठकाणी बसन
ू तीन
वषp साधन करतो आहे ." ते Xहणाले, " वा ! वा ! फार चांगले ! तू आणखी तीन 6दवस इथे
सारखे बसून साधन कर, Xहणजे आतापय^त केलेTयाचे 'ेय 5मळे ल." तो तसे क\ लागला. >याला
वाटले कA, तीन वषp साधन केले, तर आता तीन 6दवस करणे फारसे काय अवघड आहे , तर ते
सहज करJन ! पण गंमत अशी कA, >याला गु\ने सांVगतTयावर Oतथे पाच 5मOनटे सुsा बसवले
नाहJ. >याला आतून कोणीतरJ फेकून दे ते आहे असे वाटू लागले, खालन
ू मुंkया आTयाशा वाटू
लागTया, आ<ण आजूबाजन
ू े सारखी 5भती वाटू लागलJ. ते:हा आपलJ चूक >या1या यानात आलJ
आ<ण तो ग\
ु ला शरण गेला. तो Xहणाला, " मी आजपय^त अ5भमानाने साधन केले, पण आपण
क\न घेतTया5शवाय हे काहJ सुरळीत घडणे शiय न:हते. आपणच माcयाकडून सवD क\न
घेतले आ<ण आपण शिiत 6दलJ Xहणूनच माcयाकडून हे साधन झाले, नाहJतर होणे शiय
नाहJ. तर मी आपTयाला शरण आलो आहे ." या2माणे शरण गेTयावर >याला गुxकृपा झालJ.
Xहणून, साि>>वक अ5भमानहJ उपयोगी नाहJ. एकवेळ 2पंचाचा अ5भमान प>करतो, कारण तो
लवकर जा7याचा संभव असतो; पण साि>>वक अ5भमान सुटायला फार वेळ लागतो.

३२१. परमाथा)मgये LमळUवnयापे7ा LमळUवलेले Oटकवणे हे च फार कठuण जाते.
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भगवंताला गरज फ'त आप]या नcठे ची.
परमेfवरापाशी काय मागावे ? तुXहJ lास क\न घेऊन इतiया लांब गदवTयाला जे आलात ते
वषयच माग7यासाठa आला आहात ना ? ते माVगतलेत तर तो दे णार नाहJ असे नाहJ.
आपTया2माणे तो मयाD6दत 4व\पाचा दाता नाहJ. आपण दान केले तर Oततके आपTयापैकA
कमी होते, पण >याने QकतीहJ 6दले तरJ ते कमी होणे शiय नाहJ. पण वषय मागून 5मळाले
तरJ आपले खरे कTयाण होईल का ? >याने तुXहाला खरे समाधान होईल का ? नाहJ. कारण
दे हभोग आज एक गेला तरJ दस
ु रा पन
ु ः येणारच. Xहणून दे हभोग येतील ते येऊ दे त. दे वा1या
मनात Zया ि4थतीत ठे वायचे असेल >या ि4थतीत 'मला समाधान दे ' हे च >या1यापाशी मागावे.
>याची कxणा भाकून, 'मला तू OनवDषय कर आ<ण काहJ मागावे अशी इ1छाच होऊ नये हे च दे णे
मला दे ,' असे तुXहJ अन,य शरण जाऊन मागावे. >यातच तुमचे कTयाण आहे .
भगवंताला फiत आपTया OनRठे ची गरज आहे . अ>यंत आवडी1या गोRटJबल जे 2ेम आपTयाला
वाटते, तेच भगवंताबल वाटावे. साि>>वक गुणाप5लकडे गेTया5शवाय दे वाची भेट होत नाहJ.
Xहणून दे वाला अन,य शरण गेTया5शवाय काहJ होत नाहJ. जोपय^त अ5भमान आहे तोपय^त
आपTयाला शरण जाता येणार नाहJ. Xहणून अ5भमान सोडून >या1याजवळ कxणा भाका, Xहणजे
तो दयाघन परमा>मा तम
ु 1यावर कृपा करायला वेळ लावणार नाहJ. जगात जे Zयाला आवडते
तेच आपण केले तर >याला ते गोड वाटते. भगवंताला 2ेमा5शवाय दस
ु या कशाचीहJ गरज नाहJ.
Oनः4वाथD बs
ु ी1या 2ेमानेच भगवंताला बs करता येत.े 2ेमाने जग िजंकता येते. 2ेम हJ भगवंताची
व4तू आहे . 2ेम करायला आपण आपTया घरापासून सुxवात करावी. सवा^शी अ>यंत 2ेमाने,
OनRकपट 2ेमाने वागावे. आपले बोलणे अगदJ गोड असावे. आपTया बोल7यामये, न:हे
पाह7यामयेसुsा 2ेम असावे. 2ेम करायला गरJबी आड येत नाहJ, Qकंवा 'ीमंती असेल तर फार
Bयावे लागत नाहJ. नाम हे 2ेम\पच आहे , आ<ण खरा 2ेमाचा :यवहार Xहणजे दे णे-घेणे हा होय.
Xहणून, आपण नाम घेतले कA, भगवंताचे 2ेम येईलच. नामाचे 2ेम नामातूनच उ>प,न होते.
दे वाला दे ता येईल असे एक नामच आहे , ते घेऊन आपTयाला तो समाधानात ठे वतो. अ>यंत
गु)यातले जे ग)
ु य आहे ते मी तुXहाला सांगतो : नामाचे 2ेम हे च ते गु)य होय. आपण
भगवंताची 2ाथDना क\न, नामाची VचकाटJ सोडलJ नाहJ तर तो मदत करतो, आ<ण आपले मन
आपोआप नामात रं गून जाऊ लागते.

३२२. भगवंताचे नाम हे च

ेcठ आहे . @या नामात जो रं गेल तोच खरा
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rा हG मोठu शि'त आहे.
फार VचQक>सा करJत बसणे हे मानवी दे हबs
ु ीचे लMण आहे . दक
ु ानात Vगहाईक आले आ<ण
मालाची फार VचQक>सा क\ लागले कA, ' हे Vगहाईक काहJ वकत घेणार नाहJ ' असे दक
ु ानदार
समजतो. परमाथाDतहJ अती VचQक>सा करणाया माणसाचे तसेच आहे . रणांगणावर गु\ंना कसे
मारावे या VचQक>सेत अजुन
D पडला. भगवंतांनी अजन
ुD ाला आपले \प दाखवले. >यात पुढे होणाया
सवD गोRटJ अजुन
D ाला 6दसू लागTया. दे हबs
ु ी1या, अ5भमाना1या आहारJ जाऊन मायेत
सापडTयामळ
ु े झालेला गधळ या वfव\पदशDनामुळे नाहJसा झाला.
मायेचे मूळ लMण Xहणजे 'मी कताD आहे’ असे वाटणे. 'अ5भमाना5शवाय कायD तरJ कसे होईल
?' असे आपण Xहणतो, आ<ण पापाचरण करायलाहJ मागे पढ
ु े पाहात नाहJ. दे हबुsीने केलेला धमD
उपयोगी पडत नाहJ. अ5भमानाने प7
ु यकमp जरJ केलJ तरJ तीहJ पढ
ु Tया ज,माला कारण होतात.
सवD काहJ दे वाला अपDण केले, हJ आपलJ आठवण काहJ जात नाहJ. दःु खात असताना, आपण
आपले जीवन 2ारधा1या, 3हां1या, संVचता1या Qकंवा भवRया1या हाती आहे असे Xहणतो. परं तु
ते भगवंता1या हाती आहे हJ 'sा उडून, आपण >याला वसरतो. आपण आपTया शंकेचे समाधान
क\ शकत नाहJ. >यासाठa आपण कुठे तरJ वfवास ठे वला पा6हजे. आपण आजपय^त जगलो
याला काय कारण सांगता येईल ? आपण मेलो नाहJ Xहणून जगलो इतकेच ! 'मी कसा जगलो'
याचे कारण कुणालाहJ सांगता येणार नाहJ. Xहणून, राखणारा भगवंत आहे हJ 'sा असावी.
हJ सRृ टJ भगवंताने उ>प,न केलJ. सRृ टJमये भगवंत सवD 6ठकाणी भरलेला आहे . तो आनंदमय
आहे , आपण >याचे अंश आहोत, मग आपण दःु खी का ? याचे उ>तर असे कA, 'दे व आहे ' असे
खया अथाDने आपण वागत नाहJ, िजथे भगवंत आहे Oतथे आपण >याला पाहात नाहJ, 'sेने
साधन करJत नाहJ. 'sे5शवाय कधी कुणाला परमाथD साधायचा नाहJ. 'sा हJ फार बळकट
आ<ण मोठa शिiत आहे . 'sेने जे काम होईल ते कृतीने होणे कठaण जाते. वBया, बs
ु ी, कला,
इ>या6द गोRटJ Pबळासार;या आहे त, >यां1यामधून 'sा <झरपत जाते. वBवानांची मते आपापसांत
जमत नाहJत आ<ण >यामळ
ु े आपलJ 'sा डळमळते, आ<ण मग आपTयाला आणखी वाचन
केTया5शवाय चैनच पडत नाहJ. आपTया 4वभावामये भगवंता1या 'sेपासून उ>प,न झालेला
धीमेपणा, Xहणजे धीर पा6हजे. आपण आपTया 4वतःवर जेवढJ OनRठा ठे वतो तेवढJ जरJ
भगवंतावर ठे वलJ, तरJ आपले काम होईल. नामात भगवंत आहे हJ 'sा ठे वावी, आ<ण अखंड
भगवंता1या नामात राह7याचा 2य>न करावा, हाच परमाथाDचा सोपा मागD आहे .

३२३. भगवंतावर नcठा ठे वा,, ेम ठे वा,, भगवंत कcटसाgय नसून सहजसाgय आहे.
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भगवंताजवळ काय मागावे ?
परमा>मा कसा असतो Xहणून वचारले तर काय सांगता येईल ? तो तर नाम, \प आ<ण गण
ु
यां1या अतीत आहे ; Xहणून, आपTया भावनेने जसा पाहावा तसा तो आहे असे सांगता येईल.
Xहणजेच, सवD काहJ आपTया भावनेवर आहे . आपण >या1याजवळ काहJहJ माVगतले तरJ तो
Bयायला तयार असतो. आपण वषय माVगतले तर तो दे त नाहJ असे नाहJ, पण >याबरोबरच
>याचे फळ Xहणून सख
ु दःु खेहJ आपTयाला भोगावी लागतात. Xहणून, काहJ मागायचे झाले तर
ते वचार क\न मागावे. एक गह
ू एका झाडाखालJ बसला. ते झाड कTपवM
ृ ाचे होते. तो
ृ 4थ दमन
सहज Xहणाला, 'इथे आता मला पाणी 5मळाले तर फार बरे होईल.' असे Xहणताच >याला पाणी
5मळाले. पढ
ु े , 'आता काहJ खायला 5मळाले तर बरे .' असे Xहणताच >याला खायला 5मळाले. >यावर,
>याला व'ांती `यावीशी वाटलJ, आ<ण तसे Xहणताच >याची Oनज7याची सोय झालJ. पढ
ु े >याला
वाटले कA आता इतके सवD 5मळाले, ते:हां इथे माझी बायकोमुले असती तर मजा आलJ असती;
असे Xहणताच ती Oतथे आलJ. एवढे झाTयावर >याला वाटले, ' आपण जी इ1छा केलJ ते सवD
5मळाले. तर आता इथे मरण आले तर--' असे Xहणताच तो मरण पावला ! Xहणून काय, कA
वषय मागत गेले तर >यापासन
ू वषयच वाढत जातात. ते:हां, Zयापासून आपले कTयाण होईल
असे मागावे. एका 5भकायाला राजा Xहणाला कA, 'तुला काय मागायचे असेल ते माग.' >याने
आपTयाला पांघरायला घगडी माVगतलJ. माVगतले असते तर अधp राZयहJ Bयायला तो राजा
तयार होता, >या1यापाशी >याने यःकिfचत ् घगडी माVगतलJ. समथD Bयायला भेटTयावर
>या1याजवळ काय मागायचे हे नीट वचार क\न मागावे. Xहणूनच, भगवंतापाशी >या1या
भिiतची याचना करावी; हJ माVगतTयाने आपTयाला समाधान 5मळते, आ<ण दस
ु रे काहJ
माग7याची इ1छा होत नाहJ.
भगवंताचे अवतार कसे झाले आहे त ? तर भiतांकoरताच दे वाला अवतार `यावे लागले आहे त.
अवतार घेतTयावर नुसते भiतांचच
े काम होते असे नाहJ, तर >यामळ
ु े इतरांनाहJ 'दे व आहे ' हJ
भावना OनमाDण होते. आपण >याला शरण जाऊन >याचे होऊन रहावे, Xहणजे आपTयाला मग
इतर कोण>याहJ बाबतीत काळजी कर7याचे कारण उरत नाहJ. भगवंत हा अ>यंत दयाळू आहे .
लोखंडाने पoरसाला मारले तरJ >याचे सोनेच बनते. >या2माणे, भगवंताने भरताला भाऊ Xहणून
तारला, Pबभीषण शरण आला Xहणून >याला तारला, आ<ण रावणाला शlू XहणूनहJ तारला; पण
>याने सोडले कुणालाच नाहJ. असा भगवंत जोडायला नामा5शवाय दस
ु रा कोणताच उपाय नाहJ.

३२४. भगवंताbया नामाLशवाय मला काहGच कळत नाहG,, असे jयाला कळले @यालाच सव)
कळले.
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रामापरत_ स@य नाहG ॥
मी कोणाचा कोण ? । मी आलो कोणीकडून ? ।
तू आहे सी अजQम आ@मा-च नधान ।
आ@qयासी नाहG जQममरण । हे आहे स@य जाण ॥
आ@qयास नसे जQममरण । तरG तो दे हांत आला कैसा कोण ? ॥
आ@मा नगुण
) नराकारG । @यास नाहG जQमम@ृ युची भरG । तो स@तामा8 वसे शरGरG ॥
आ@मा नाहG कता) हता) । तो क]पनेbया परता ॥
तूं आहे स आ@मा । सव) $यापूनी वेगळा तो परमा@मा ॥
सव) पोयांचे सार । सव) साधू ्-संतांचा Uवचार । परमा@मा एकच स@य जाण ॥
रामापरते स@य नाहG । ुत मृ त सांगतात हे -च पाहG ॥
रामस@तेUवण न हाले पान । हे सव) जाणती थोर लहान ॥
ीराम0प FPम व0प, नगुण
) सगुण, सुंदर । तयासी माझे अनंत नम कार ॥
रामाUवण_ स@य काहG । स@य जाण दज
ु _ नाहG ॥
दःु खाचा हता) व सुखाचा कता) । परमा@qयावाचून नाहG कोणी परता ॥
रामापरते Oहत । स@य स@य नाहGं w8भुवनांत ॥
आजवर ज_ ज_ कांहG केले । त_ भगविbचंतनाने दरू झाले ॥
Uवषय मला मारG ठार । हा जे$हां झाला नधा)र । ते$हांच तो होईल दरू ॥
सव) कांहG पूवव
) त ् चालाव_ । तरG पण मन रामाला लावावे ॥
वैभव, संपि@त, मनास वाटे ल तशी ि थत, । हG भगवत ्-कृपेची नाहG गत ॥
न $हावे कधी उदास । रामावर ठे वावा Uव{वास ॥
वाथ)रOहत

ेम । हGच परमा@qयाची खूण ॥

जसा सूया)ला अंधार नाहG । तस_ परमा@qयाशी अस@य, अQयाय, नाहG ॥
परमा@मा Qयाय0प आहे । qहणजे परमा@मा स@य आहे ॥
रामाUवण स@य स@य कांहG । स@य@वाला उरले नाहG ॥
आपले आधी आला । आपले संगत राOहला ।
आपले मागे उरला । @याची संगत धरतो भला ॥
रामाचा आधार जQमाआधी आला । पण माझे-मीपणान_ सोडून गेला ॥
सव) ि थत-लय-कता) । एकच

भु माझा राम 8ाता ॥

राम सव)$यापी भरला । तो माझेपासून दरू नाहG जाहला ॥
परमा@मा सव) Oठकाणी भरला । @याचेUवण mरता ठाव नाहG उरला ॥
सव) जीव पराधीन । सव) परमा@qयाचे अधीन ॥
qहणून ज_ ज_ घडेल कांहG । त_ त_ @याचे स@तेन_च पाहG ॥
चातुय,) बुrी, दे हभाव, वासना, क]पना । हG मायाच अवघी जाणा ॥
माया बहुत जुनाट । तन_ बहुतास भोगUवल_ कcट ॥
मुय दे हबुrी अUवTया@मक । अUवTया पराम साधी फार ।
तची शि'त फार मोठu । आ@मदश)न न होऊं दे ई भेटGं ॥
qहणून ज_ ज_ Oदसत_ त_ त_ नासते । हा बोध घेऊन -चि@त ।
सjजन लोक जगीं वत)ती ॥

३२५. जगाची उ@पि@त,, ि थत,, लय । हे परमा@qयाचे हाती । मनी न वाटू Tयावी खंती ॥
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भगवंताजवळ काय मागावे ?
एखादा मनुRय तालुiया1या 6ठकाणी गेला, आ<ण >याला 'तुXहJ कुठले' असे वचारले, तर तो
आपTया खेडग
े ावचे नाव सांगेल. िजT)या1या 6ठकाणी गेला तर तालुiयाचे नाव सांगेल,
इला;या1या 6ठकाणी गेला तर िजT)याचे नाव सांगेल; तसेच दस
ु या 2ांतात गेला तर आपTया
इला;याचे नाव सांगेल, आ<ण परदे शात गेला तर आपTया दे शाचे नाव सांगेल. Xहणजे मनुRया1या
6ठकाणी जेवढJ वशालता येईल तेवढे भेदभाव कमी होतात. तसे, मनुRय कोण>याहJ धमाDचा
असला तरJ सवD धमा^चे मळ
ू एकच असTयामळ
ु े , >या मुळाशी जो गेला >याला सवD धमD सारखेच.
पण एवढJ वशाल gRटJ येईपय^त, जो Zया धमाDत ज,माला आला >या धमाDचे आचरण करणे
हे च 6हताचे असते.
सुख 5मळव7या1या आपTया सवD कTपना आज खोSया ठरTया आहे त. आपण 2थम अशी
कTपना केलJ कA, 'ीमंतीमये सुख आहे . >या2माणे रगड पैसा 5मळवला तरJ आपTयाला जर
सुख 5मळाले नाहJ, तर तर आपलJ कTपना खोटJ होती असे Xहणायला काय हरकत आहे ?
एकच व4तू एकाला सख
ु \प तर दस
ु याला दःु ख\प वाटते; Xहणजे ती व4तू मळ
ु ात दो,हJ नाहJ,
सुख\प नाहJ Qकंवा दःु ख\पहJ नाहJ. जी व4तू आज आपTयाला सुखाची वाटते, ती उBया तशी
वाटे लच असे नाहJ. आपलJ बs
ु ी ि4थर नसTयामळ
ु े आपलJ कTपनाहJ ि4थर नाहJ. Xहणून >याच
व4तूमये सुख आहे हJ कTपनादे खील खोटJच असलJ पा6हजे; ती तेवढJ खरJ आहे असे आपण
का Xहणावे ? जगातलJ आपलJ नाती आपण कTपनेनेच लावतो. ती नाहJ Xहणायला Qकं वा
वसरायला आपणच तयार होतो. आपTयावर संकट आले कA आपTयाला पूव1या गोRटJ, नाती,
वगैरे गोड लागत नाहJत. >यावेळी आपTयाला चैन पडत नाहJ. हा सवD कTपनेचाच खेळ आहे .
एका काSयाने दस
ु रा काटा काढावा आ<ण नंतर दो,हJ टाकून Bयावेत; >या2माणे एका कTपनेने
दस
ु रJ कTपना मारावी आ<ण शेवटJ दो,हJ कTपना नाहJशा करा:यात. कTपना करायचीच तर
ती भगवंतावषयी क\ या. भगवंत हा दाता आहे , lाता आहे, सुख दे णारा आहे, अशी कTपना
आपण क\ या. >यात खरे 6हत आहे, आ<ण >यानेच संसार खरा सख
ु ाचा होईल. कTपनेचे खरे खोटे पण हे अनुभवाअंती कळते; Xहणून अनुभवानंतर कTपना थांबलJ पा6हजे. अशी रJतीने
कTपना थांबTयावर आ<ण व>ृ ती ि4थर झाTयावर Oतला ि4थर व4तूवर Vचकटवन
ू ठे वलJ पा6हजे.
भगवंत हJ अशी एकच ि4थर व4तू आहे . " अमक
ु एक व4तू मजपाशी आहे Xहणून मी सुखी
आहे , " या व>ृ तीमये राम नसून , काहJ नसताना व>ृ तीचे समाधान 6टकले पा6हजे, आ<ण व>ृ ती
भगवंतापाशी ि4थर झालJ पा6हजे. हे च परमाथाDचे खरे ममD आहे .

३२६. क]पना qहणजे मायेचे ह@यार. क]पनारOहत थोडे नामदे खील फळ दे ईल.
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दे व अ@यंत दयाळू आहे .
तुXहJ फार कRट क\न इथे येता. Qकती दगदग, Qकती lास तुXहाला सोसावा लागतो ! बरे , इथे
आTयावर हाल काय कमी होतात ? परं तु इथे कशासाठa आपण येतो, आपTयाला काय हवे आहे ,
हे आपTयाला कळते का ? आपTयाला दे व खरोखर हवासा वाटतो आहे का ? याचा वचारच
आपण फारसा करJत नाहJ. आपTयावर काहJ संकट आले, Qकंबहुना आपले काहJ वाईट झाले, कA
आपण Xहणतो, दे वाने असे कसे केले ? असे Xहणणे यासारखे दस
ु रे पाप नाहJ. दे वावर वfवास
न ठे वणारा माणूस यापेMा एकवेळ परवडला, कारण तो ’ दे वाने वाईट केले ’ असे तरJ Xहणणार
नाहJ. दे व खरोखर अ>यंत मायाळू आहे , >याला कुणाचेहJ दःु ख सहन होत नाहJ. कोण>या आईला
आपTया मल
ु ाला दःु ख, कRट झालेले आवडेल ? Xहणून, दे वाने माझे वाईट केले हJ खोटJ समजूत
2थम मनातून काढून टाका.
wौपदJला जे:हा व4lहरणासाठa दःु शासनाने भर सभेत खेचले, ते:हा Oतला वाटत होते कA पांडवांना
हे सहन होणार नाहJ, ते माझी वटं बना होऊ दे णार नाहJत, ते दःु शासनाची खांडोळी करतील.
Oतला पांडवांबल वfवास वाटत होता. दःु शासनाने जे:हा Oत1या पदराला हात घातला, ते:हा
Oतने आशेने धमाDकडे पा6हले. धमाDला वाटले, आता वरोध केला तर आपले स>याचे ªत उघडे
पडेल, Xहणून >याने लाजेने मान खालJ घातलJ. हे कसले अहं पणाने लडबडलेले स>य ! तीच
ि4थती इतर पांडवांची झालJ. पढ
ु े Oतने भीRमाचाया^कडे पा6हले, परं तु >यांनीहJ मान खालJ घातलJ.
ते:हा माl Oतने जगाची आशा सोडलJ, आ<ण कळकळीने परमा>मा 'ीकृRणाला हाक मारलJ;
आ<ण >याने अनेक व4lे परु वन
ू Oतची अ(ू रMण केलJ. पढ
ु े Oतला एकदा 'ीकृRण भेटला
असताना Oतने >याला वचारले कA, " आधीच तू माcया बचावासाठa का नाहJ धावलास ? तो
दRु ट, केस ध\न मला खेचून नेत असतानाच का नाहJ धावलास ? " ते:हा 'ीकृRण Xहणाला, "
>यात माझा काय दोष ? मी तुcया रMणासाठa आतुर होतो, परं तु तुला पांडवांची आ<ण इतरांची
आशा होती, ते रMण करतील असे तुला वाटत होते. मला दरवाजा खल
ु ा न:हता, मग मी कसा
येऊ ? तू जगताची आशा सोडलJस आ<ण मला बोलावलेस, >याबरोबर मी तc
ु या भेटJला धावलो.
" जगाची आशा, आसिiत सोडTया5शवाय परमेfवराला आपलJ हाक कशी पोहोचेल ? Zया गोRटJवर
आपले 2ेम असते >याच गोRटJची आपTयाला नड लागते. आपTयाला दे वाची नड लागलJ आहे
का ? दे वाचे 2ेम लागायला >या1या अखंड सहवासात राह7याची अ>यंत ज\रJ आहे ; आ<ण हा
सहवास जर कशाने साधत असेल तर तो एक >याचे नाम घेतTयानेच साधेल. भगवंताचे नाम
घेऊन >याचे 2ेम 5मळवा, हे च माझे सांगणे.

३२७. सव) Uवस0न भगवंताला आळवले कk तो कृपा करतो.
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भगवंत क]पनेbया पलGकडे आहे .
मनRु याचा 4वभावच असा असतो कA, आपTया कTपनेत जेवढे येते तेवढे च आपण स>य मानतो.
पण आपलJ कTपनाच Qकती संकुVचत असते, याचा कोणी वचार करJत नाहJ. जो कTपने1या
पलJकडे आहे , िजथे कTपना थांबते, Zयाला कTपना बांधू शकत नाहJ, >याला कTपनेने कसे
ओळखता येईल ? जो Eाना1या पलJकडे रा6हला आहे >याला माcया तोक¡या Eानाने कसे
आजमावता येणार ? माcया बs
ु ी1या पलJकडे तो आहे , ते:हां >या1या इ1छे नेच >याचे खरे Eान
होणार आहे . अवBया ती हJच कA आपTया कTपनेने होणारे Eान हे च खरे मानणे. याकoरता
'sा आ<ण कTपना यांतला फरक ओळखावा. खरJ 'sा तीच कA जी कTपने1या पलJकडे राहते.
2Tहादाइतके आपण नामाला स>य>व दे त नाहJ. कTपनेची मजल 2Tहादाने नाहJ चालवलJ.
कTपने1याहJ पलJकडे रा6हला असे मानायला काय हरकत आहे ?
सूय2
D काश जसा सवD 6ठकाणी भरलेला असतो, >या2माणे दे वळात, घरात, तीथDMेlांत, सवD 6ठकाणी
परमा>मा भरलेला आहे. परमा>मा फiत वBवानांचा Qकंवा 'ीमंतांचा नसन
ू तो सवा^चा आहे .
भगवंत सवा^चा आहे , Xहणूनच तो सवा^ना सस
ु ाय असला पा6हजे. एखादा मोठा ग<णती 6हशेब
लवकर क\ शकतो; परं तु खेडग
े ावातले अडाणी लोक ग<णत न 5शकताहJ 6हशेब बरोबर करतात,
आ<ण >यांचा :यवहार बरोबर चालतो. तसे वBवानाला कदाVचत ् भगवंत लवकर 2ाrत होईल,
पण अडाणी माणसालादे खील तो 2ाrत होऊ शकेलच. भगवंताची gRटJच अशी आहे कA, >याला
आपले अंतःकरण 4पRट 6दसते. ते जसे असेल >या2माणे भगवंत आपTयाला जवळ Qकं वा दरू
करतो. मनRु य ज,माला आला कA सगळी नाती >याला आपोआप येतात, >याच2माणे, परमा>मा
आनंद\प आहे असे Xहटले कA बाकAचे सवD गण
ु >यामये आले असे समजावे. जसा माxतीमये
दे वअंश होता तसाच तो आपTयामयेहJ आहे . >याने तो फुलवला, पण आपण झाकून तो वझवून
टाकला, याला काय करावे ? मामलेदाराला बरोबर असलेTया 5शपायाची 5भती वाटत नाहJ, चोराला
माl >या1याबरोबर असलेTया 5शपायाची 5भती वाटते. >याच2माणे भगवंत आपTया पाठaमागे
आहे हJ जाणीव Zयाला असते, >याला उपाधीची 5भती वाटत नाहJ; कारण ती >या1याच इ1छे ने
आलJ आहे अशी >याची खाlी असते. आपण आपले मागले घडलेले सवD भगवंताला अपDण करावे,
मग पढ
ु ची जबाबदारJ >या1यावर पडते.

३२८. जे नि{चत नाहG @याचे नाव क]पना होय. दे व आहे असे नःशंकपणाने वाटणे,
हे ान होय.
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उ@कट भावनेने भगवंताची उपासना करावी.
व4तव माहJत नसला, तरJ तो हाताला चक
ु ू नहJ लागला तरJ हात भाजतो; Qकंवा हा परJस आहे
हे माहJत नसूनहJ, लोखंडाचा घण >यावर मारला तरJ >याचे सोने :हायचे रहात नाहJ. >या2माणे
Eाना5शवाय नुसते भiतीने जरJ भगवंताकडे गेले तरJ काम होते. परं तु दस
ु या वषयांची आसिiत
जोवर आपTयाला सट
ु त नाहJ, तोवर मनापासन
ू भगवBभिiत होत नाहJ. िजथे उ>कट भावना
आहे Oतथे सगण
ु मत
ू ला मनRु यधमD 2ाrत होतील. उपासक दे हाला वसरला कA उपा4यमत
ू मये
>याला िजवंतपणा अनुभवाला येऊ लागेल. 5शवाय, जे इतर लोक थोडे त,मय झाले आहे त,
>यांनादे खील तो अनुभवाला येईल. परं तु उपासकाची Qकं वा भiताची भावना नेहमी उ>कट राहJलच
असा नेम नाहJ. Xहणन
ू अशा उपासकाला मत
ू मधTया चैत,याचा अनुभव येऊन दे खील
पारमाVथDकgRSया फायदा होईलच असे Oनिfचत नाहJ.
एका मुलाने काहJ खोडी केलJ Xहणून शेजार1या बाईने >याला एक चापट मारलJ. >याबरोबर >या
मुलाने मोठे भोकाड पसरले आ<ण >या बाईला 5श:या दे ऊ लागला. ते ऐकून >याची आई बाहे र
आलJ आ<ण Oतने >याला चांगलाच झोडपला. परं तु आई1या हातचा इतका मार खाऊनसुsा तो
मुलगा फार ओरडला नाहJ, आ<ण >याने आईला उलट 5श:यापण 6दTया नाहJत. हे जसे खरे ,
>या2माणे आपTयावर येणारJ संकटे हJ भगवंताने आणलJ आहे त अशी OनRठा असेल, तर
आपTयाला >यांचा lास होईल, पण >यांनी आपलJ शांOत Pबघडणार नाहJ. भगवंताचा वसर
आपTयाला पडला कA आपलJ शांOत Pबघडते. Zया दातांनी 5संह मोठाले 2ाणी मारतो >याच
दातांनी तो आपTया पTलांना इजा न करता उचलतो, हे लMात असू Bयावे. आपण OनःपMपाती
बs
ु ीने वचार केला तर भगवंताचे साि,नय लाभले >यालाच OनभDयता आ<ण OनवाDसनता येईल.
2>येक माणसाला आधार लागतो. पण आपण अपूणाDचा आधार धरTयामुळे आपTयाला OनभDयता
येत नाहJ; यासाठa भगवंताचा आधार धरावा. बs
ु ीने Oनfचय करावा आ<ण मन भगवंताकडे
लावावे, कA इं6wये Oतकडे बळजबरJने जातीलच, राम उपाVधर6हत आ<ण >याचे नामहJ उपाVधर6हत
आहे . Xहणून, Zया2माणे खडक Qकं वा वाळू पा7याशी 5मसळत नाहJत, साखर Qकं वा मीठच
वरघळते आ<ण समरस होते, तBवत ् रामाशी >याचे नामच समरस होते.

३२९. सव) सcृ टG राम0प Oदसणे हे च भ'तीचे फळ आहे .
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Uवषय, वासना, इ@याOद सोडून भगवंताला शरण जावे.
भगवंताचे अि4त>व िजथे पाहावे Oतथे आहे . भगवंताचे ममD ओळखायला, मी कसे वागावे हे 2थम
पाहावे. भगवंत आहे कA नाहJ हे जाण7याकoरता आपTयाला बs
ु ी 6दलेलJ आहे . भगवंत Oनिfचत
आहे हे काहJंना अनुभवाने कळले. आपण >यांचे आrतवाiय 2माण मानले. भगवंताचे अि4त>व
जर Oनिfचत आहे तर >याची ओळख तरJ कशी क\न `यावी ? बीजग<णतामये उदाहरण
सोडवताना एक अEात 'M' `यावा लागतो. उदाहरणाचे उ>तर येईपय^त >या 'M' ची खरJ Qकंमत
काय आहे हे आपTयाला कळत नाहJ. पण तो घेतTया5शवाय चालत नाहJ. >या2माणे, जीवनाचे
कोडे सोडव7यासाठa आज अEात असा भगवंत आपTयाला गह
ृ Jत धरलाच पा6हजे. >या भगवंताचे
खरे 4व\प, जीवनाचे कोडे सट
ु े ल >यावेळी आपTयाला कळे ल. खरोखर, ज,ममरणातून मुiत
हो7याचा मागD जो आपTयाला दाखवतो तो खरा आrत. भगवंताला सवाDत अVधक काय आवडते
हे संतांनी सांगून टाकले. ते Xहणजे ' आपण वषय, वासना इ>या6द सवD काहJ सोडून भगवंताला
शरण जावे. ' आपण नेहमी वषयांनाच शरण जातो. भगवंताला जो शरण गेला >याला जगाची
5भतीच नाहJ उरत. सवD चम>कार करता येतात, पण भगवंताला शरण जाणे फार कठaण आहे .
आपण िजना चढतो ते िज,यासाठa नसून वर1या मजTयावर जा7यासाठa असते. वर1या
मजTयावर जाणे हे साय असन
ू , िजना हे >याचे साधन आहे . >या2माणे तीथDयाlा, ªते, नेमधमD
हJ साधने असून, परमेfवर2ाrती हे आपले साय आहे . पण परमेfवर2ाrती बाजूलाच रा6हलJ
आ<ण आपण साधनालाच घv ध\न बसलो आहोत याला काय करावे ? मूळ भगवंत हा Oनगण
ुD ,
Oनराकार आ<ण अ:यiत आहे, पण मनुRय >याला आपTया कTपनेमये आणतो. आपTया
6ठकाणी असणारे गण
ु पण
ू D>वाने >या भगवंता1या 6ठकाणी आहे त अशी आपण कTपना करतो.
याचा अथD असा कA, आपण 2थम भगवंताला जडामये पाहतो, आ<ण मग >या1या नामाकडे
जातो. भगवंताने केलेलJ हJ सRृ टJ, आहे तशीच सवD ज\र आहे . Oत1यामये बदल करायला नको,
बदल आपTयामये करायला हवा. आपले सगळे जीवन जर भगवंता1या हातामये आहे, तर
मग जीवनातTया सवD घडामोडी >या1याच हातात आहे त यात शंका कोणती ? झाडा1या मळ
ु ांना
पाणी घातले कA >या1या सवD भागांना ते पोहोचते, तसे, भगवंताचा वसर पडू न 6दला Xहणजे
सवD काहJ बरोबर होते. भगवंत हवासा वाटणे, यामये सवD ममD आहे . आ>मा हा समw
ु ासारखा
आहे ; >याचा अगदJ लहान थ ब, >या2माणे हा जीव आहे . >याची ओळख होऊन आ>Xयाशी समरस
होणे, हे च खरे त>>वEान आहे . या आ>Xयाचे Oन>य 4मरण ठे वन
ू आनंदात असावे.

३३०. संतांनी नाम मरण0पी नाव आपणास OदलG आहे . @यात Uव{वासाने बसू. संत हे
कण)धार आहे त, ते आपणास पैलपार नेतील.
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भगवंताशी आपले नाते जोडावे.
भगवंताचे नाम मख
ु ातून न ये7यापेMा मक
ु े पण बरे नाहJ का ? gRटJ जर भगवंताची मत
ू  पाहात
नसेल तर ती gRटJ काय कामाची ? आपले कान जर >याची कAOतD ऐकत नसतील तर ते कान
काय कामाचे ? डोjयांनी भगवंताची मत
ू  पाहणे, मुखाने भगवंताचे नाम4मरण करणे, कानांनी
>याचेच गुणानुवाद ऐकणे, हाच खरा अzयास आहे. भगव1चoरl ऐकायचे कशासाठa ? तर
>या2माणे वाग7यासाठa.
भगव>2ाrतीसाठa एक सुलभ उपाय आहे . भगवंताशी आपले नाते जोडावे. कोणते तरJ नाते
लावावे. भगवंत हा माझा 4वामी आहे, मी >याचा सेवक आहे ; तो माता, मी लेक\; तो पता, मी
पl
ु ; तो पती, मी प>नी; तो पl
ु , मी आई; तो सl
ू धार, मी बाहुले; असे काहJ नाते लावावे. मुलगा
द>तक घेतTयावर मग >या1याशी पl
ु 2ेम लावतो कA नाहJ ? लkन हो7यापव
ू  कोण नवरा आ<ण
कोण बायको ? पण लkन होताच ते नाते लावतो, आ<ण सहवासाने 2ेम वाढवतो. 2ेम केTयाने
2ेम वाढते. तसे भगवंतावषयीचे 2ेम कोणचे तरJ नाते लावन
ू वाढवावे. Qकंबहुना तो 4वभावच
:हावा, Xहणजे भगवB2ाrती सुलभ होते. हनुमंताने दा4यभिiत केलJ, रामाला आपTया dदयातच
ठे वले. गुहकाचे रामावर तसेच 2ेम होते. रावणाने शlू Xहणून, भरताने भाऊ Xहणून, सीतामाईने
पती Xहणून, Pबभीषणाने 5मl Xहणून, हनुमंताने 4वामी Xहणून, भगवंताला आपलासा क\न
घेतलाच.
Zया गावात माxती नाहJ >या गावात राहूच नये. माxती गावात नसेल तर Oनदान आपTया घरJ
तरJ ठे वावा. घरात दे वाची उपासना करावी. घर हे मं6दरा2माणे असावे. परा,न Xहणजे दस
ु याने
5मळवलेले अ,न. आपण घरJ जे अ,न खातो ते दे खील परा,नच आहे , कारण अ,नदाता
परमा>माच आहे . >याचे 4मरण ठे वन
ू अ,न खावे. चवीला बळी न पडता, ज\र असेल ते:हा
आ<ण तेवढे च खाणे, याचे नाव साि>>वक आहार होय. मु;य Xहणजे, 2>येक गोRटJत भगवंताची
आठवण रा6हलJ पा6हजे. मग ते खाणे, पणे, गाणे, बजावणे, 6हंडणे, काहJहJ असो. गायनामये
ठरलेTया सरु ात शद Xहणायचे असतात, >यामये भगवंताची आठवण राहणे कठaण असते.
गायन हे करमणक
ु Aकoरता असले तरJ भगवंताला अशा 2ेमाने आळवावे कA >या1या डोjयांत
पाणी यावे. राम आपTया ज\रJपरु ते कुठे हJ दे तो, Xहणून भगवंत दे ईल >यात समाधानाने राहायला
5शकावे. 2पंचात दःु ख2संग आले Xहणजे मग राम4मरण होते; तसे ते सवD काळी करावे. रामावर
'sा पण
ू D असावी, Xहणजे आपलJ काळजी >याला वाटते.

३३१. भगवंताbया नामात राOह]यावर @याला आपलासा क0न sयायला नराळे काहG करnयाची
ज0रG नसते.

331

२७ नो$ह_ बर

नगुण
) ाची जाणीव ठे वन
ू सगुणोपासनेत राहावे.
समजा आपTया एका गावाला जायचे आहे . >या गावाला जाणारJ आगगाडी ध\न आपण Oतची
संगती करतो. आपले गाव आले कA आपण गाडी सोडतो. हे जसे खरे , >याच2माणे, Oनगण
ुD हे
आपले साय असले तरJ आज आपTयाला सगुणच खरे मानून >याची संगती केलJ पा6हजे.
Oनगण
ुD ा5शवाय सगुण खरे नाहJ हJ गोRट खरJ; पण सगुण खरे ध\न चालTया5शवाय Oनगण
ुD ापय^त
पोहोचता येणार नाहJ हे हJ Oततकेच खरे . सगण
ु ोपासनेत 4वतःचा वसर पडला कA, एकAकडे ’ मी
’ नाहJसा होतो आ<ण दस
ु रJकडे दे व नाहJसा होतो, आ<ण शेवटJ परमा>मा 5शTलक राहतो.
Xहणूनच, आपण Oनगण
ुD ाची ओळख क\न घेऊन सगुणात राहावे. 4वतःचा वसर जर रामा1या
पज
आणखी कोणते रा6हले ? परं तु ताप आलेTया माणसाला
ू नात पडू लागला, तर Oनगण
ुD
Zया2माणे सवD कडूच लागते, >या2माणे आपलJ व>ृ ती वषयाकार झालेलJ, Oतला सगण
ु , Oनगण
ुD ,
दो,हJ कुठे गोड लागतात ? ’सगुणा5शवाय Oनगण
ुD उपासना करतो’ Xहणतो, >याला >याचे ममDच
नाहJ कळले. व4तुतः तो सगुण उपासनाच करJत असतो, पण >याचे >यालाच नाहJ कळत.
4थलात आ<ण कालात जे दे वाला आणतात, >यांनी >याला सगुणात नाहJ आणले या Xहण7यात
काय अथD आहे ?
परमाथाDवषयी आपTयाला वVचl कTपना असतात. अगदJ अडाणीपणा प>करला, पण हे वपरJत
Eान नको. सूयD हा आपTया आधी होता, आज आहे आ<ण पढ
ु े हJ राहणार आहे . तो नेहमीचाच
असTयामळ
D करतो.
ु े >याचे अि4त>व आपTया यानात येत नाहJ, >या1याकडे आपण दल
ु M
भगवंता1या बाबतीत आपले तसेच घडते. एखादा नाि4तक जर Xहणाला कA, ’दे व नाहJच; तो कुठे
आहे हे दाखवा, ’ तर >याला असे उ>तर दे ऊन अडवता येईल कA, ’दे व कुठे नाहJ ते दाखवा. ’
पण हा उ>तम मागD न:हे . दे व नाहJ असे Xहणणारालासुsा, >या 4व\पाचे काहJतरJ आहे हJ
जाणीव असतेच; फiत तो >याला OनरOनराळी नावे दे तो. OनसगD, शिiत, स>ता, अशी नावे दे ऊन
>यांचे अि4त>व मा,य करतो, पण ’ दे व ’ नाहJ असे तो Xहणतो. जे आहे असे >याला वाटते
तोच दे व समजावा. मनRु याला िजतके Eान असते Oततके 5ल6हता येत नाहJ; िजतके 5ल6हलेले
असते Oततके वाचणायाला समजत नाहJ; >याला िजतके समजलेले असते Oततके सांगता येत
नाहJ; आ<ण ऐकणायाला, तो िजतके सांगतो Oततके कळत नाहJ. Xहणून, मूळ व4तूचे वणDन
4वतः अनुभव घेऊनच समजावे. परमा>मा कताD आहे असे समजून, आपण आजचे कतD:य करJत
राहावे.

३३२. नगुण
) हे Oदसत नाहG,, कळत नाहG. qहणून ते अवतार0पाने, अथवा संत0पाने, सगुण0प
घेऊन येते.
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भगवांताला पाहnयास

वांतर शुr करावे.

'अंते मOतः सा गOतः' असे एक वचन आहे . ज,माचे खरे कारण शोधून पा6हले तर हे च आढळे ल
कA, वासनेमुळे ज,मा1या फेयात आपण सापडलो. ज,मा1या पाठaमागे मरण हे ठे वलेलेच असते.
ज,ममरणाचा ओघ सतत चाललेला आहे . वासना आधी का ज,म आधी, या वादात पडणे Xहणजे
बीज आधी का झाड आधी यासार;या, जगा1या अंतापय^त कधी न सट
ु णाया 2fनाबल
का याकूट करणे होय. आपTयाला नडते कुठे ते पाहावे. वषयांतच आXहJ गत
ंु ून राहतो ते सोडावे.
अस>यातन
ू च स>य कसे जाणता येईल ते पाहावे. इथून कुणीतरJ गेले, असे सावलJव\न आपण
Xहणतो. >या2माणे हJ जगत\प
सावलJच आहे . Oतला असणारे खयाचे अVधRठान जो ईfवर,
्
>याला आपण जाणून घे7याचा 2य>न क\ या. आपTया डोjयांवर वषयाची धुंदJ असTयामळ
ु े,
सवD 6ठकाणी भरलेला भगवंत आपTयाला नाहJ पाहता येत. >याला पाह7यासाठa gRटJ Oनराळी
करावी लागते. आपण आपले अंतरं ग साफ केले तर तशी gRटJ येते. आपण कोणा 4lीकडे पाहू
लागलो तर आपलJ जशी विृ >त असेल तशी ती 6दसते; कामी असेल >याला ती तशी 6दसू लागेल,
आ<ण साि>>वक असेल >याला ती मातुः'ीच 6दसू लागेल. Xहणून काय, कA जोपय^त आपले
अंतःकरण शs
ु नाहJ तोपय^त आपTयाला सवDl भगवंत 6दसणार नाहJ. भगवंत सवD 6ठकाणी
पाहताना तो आपTयातहJ आहे हे पा6हले पा6हजे. जोपय^त भगवंत आपTयात आहे हे 6दसून येत
नाहJ, तोपय^त तो इतरांत असलेला आपTयाला 6दसणार नाहJ. Xहणून भगवंत सदासवDकाळ
आपTयात आहे हे पाहू लागले पा6हजे.
सBगुx सांगेल तसे वागावे. >यामुळे आपला अ5भमान नाहJसा होतो. संतांचा थोडासा कटाM जो
कमDमागाDवर आहे तो याचकoरता कA, कमD कर7याने अ5भमान येतो, आ<ण >याउलट, गx
ु आEेत
वागTयाने तोच अ5भमान नाहJसा होतो. इथे शंका वाटे ल कA, गु\ तरJ नाम4मरण करायलाच
सांगतात, Xहणजे कमD आहे च ना ! वैBयाने एका रोkयाला सांVगतले कA तू काहJ खाऊ नकोस.
>याला वैBयाने औषधा1या तीन प¡
ु या 6दTया, आ<ण >या तीन वेळा घे Xहणन
ू सांVगतले. >यावर
तो रोगी Xहणाला, " तुXहJ काहJ खाऊ नको Xहणता, आ<ण या प¡
ु या `या Xहणून सांगता, हे
कसे? " >यावर वैBयाने सांVगतले, "पूव जे अजीणD झाले आहे >याचा नाश कर7यासाठa या प¡
ु या
उपयोगी आहे त." >या2माणे, गु\ आपTयाला नाम4मरण करायला सांगतात ते पव
ू चा वषयाचा
अनुभव नRट कर7यासाठa. जो आपलJ वषयवासना कमी क\न आपTयामये नामाचे 2ेम
उ>प,न करJल तोच खरा सBग\
ु होय.

३३३.

पंच व परमाथ) यांचा छि@तसाचा आकडा पाहून, संतांनी तडजोड करnयाचा
नाम मरण करGत करGत

पंच करा,, हGच ती तडजोड.
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वेळीच जागे होऊन योय र @याला लागा.
कोण>याहJ कमाDची सx
ु वात हे तप
ू ासून Xहणजे वासनेपासून होत असते. ज,म हा दे खील वासनेतून
OनमाDण होतो. गंगेचा उगम अ>यंत पवl आ<ण लहान असला तरJ 4व1छ असतो. >या2माणे,
आपला ज,म वासनेत झाला असला तरJ सुxवातीला मूळ 4व\प OनमDळ असते. याच वेळी आई
लहान मुलाला 5शकवते, ’ दे वा चांगलJ बs
ु ी दे , ’ पुढे या OनमDळ मनावर OनरOनराjया बयावाईट
वासनांचे पगडे बसू लागतात. गंगेचे पाणी पढ
ु े पढ
ु े वाहात गेTयाने गढूळ होते होते. आ<ण ते
4व1छ

कर7यासाठa

आपण

Zया2माणे

तुरटJ

लावतो, >या2माणे

वासनेचा

गढूळपणा

घालव7यासाठa ’राम कताD’ हJ भावना gढ करायला पा6हजे. भगवंता1या नामाची तुरटJ QफरTयाने
वासनेचा साका खालJ राहून शs
ु अंतःकरण 2कट होईल. ’ गेTया ज,मात मी जी काहJ पापे
केलJ असतील ती आता भोगतो आहे , ’ असे नस
ु ते Xहणून जग7यात अथD नाहJ, कारण >यामळ
ु े
आपण पढ
ु 1या ज,माची तयारJच करJत असतो. जर पढ
ु चा ज,म चुकवायचा असेल तर या
ज,मीच >यासाठa कायD करायला पा6हजे; Xहणजे ती वासना नRट केलJ पा6हजे.
स>तावान ्, 'ीमंत, वैभववान ् माणसे सुखी असतात, हा नुसता म आहे . जोपय^त यांना भगवंताचा
आधार नसतो तोपय^त या सवD गोRटJ कुचकामा1या आहे त. आपले 2ापंVचक सुख आहे ते
6दसायला वरवर बाळसेदार 6दसते, परं तु ती सज
ू आहे , हे काहJ खरे बाळसे न:हे . Xहणून आपTयाला
2पंचात सख
ु लागत नाहJ. आपले वय जसजसे वाढत जाते, तसतसे आपले :याप वाढतात आ<ण
परमेfवराकडे दल
D होते. वासना कमी हो7याऐवजी वाढत जाते, आ<ण तीच पढ
ु M
ु Tया ज,माची
अVधRठाlी ठरते. ते:हा यातून काहJतरJ मागD वेळेलाच काढणे आवfयक आहे . हा मागD अगदJ
सरळ आ<ण सोपा आहे . संतांनी तो अनेक वेळा दाखवन
ू 6दला आहे . >या मागाDने पावले टाका,
भगवंत पुढला मागD दाखवायला उ>सक
ु आहे . तुXहाला हे सवD पटले असे Xहणता, परं तु पटले
असून करJत नाहJ. बरे , पटले नाहJ Xहणावे, तर का पटले नाहJ तेहJ सांगत नाहJ, याला काय
करावे ? मनुRया1या 6ठकाणी इतर 2ाणीमाlापेMा जर काहJ जा4त असेल तर ते Xहणजे
चांगलेवाईट कळ7याची बs
ु ी. ते:हा तुम1या बs
ु ीला पटूनहJ जर तुXहJ तसे वागला नाहJ Qकं वा
नुसता 2य>नहJ केला नाहJ, तर तो दोष सवD4वी तुमचाच न:हे का ? Xहणून मला पन
ु ः सांगावेसे
वाटते कA, वेळेलाच जागे होऊन योkय र4>याला लागा. भगवंता1या नामात राहून सवD काय ते
करा, हे च माझे शेवटचे सांगणे आहे .

३३४. नामावर बळकट

rा ठे वन
ू परमाथ) क0 या. नाम न सोडता इतर गोcटG क0.
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लोभाbया -च@तीं धन । तैस_ राखाव_ अनस
ु ंधान ॥
मंगलांत मंगल, शुrांत शुr जाण । एक परमा@qयाच_ अनुसंधान ॥
ह_ बीज लावले jयांनी । धQय धQय झाले जनीं ॥
अचूक

य@न तोच जाण । jया

य@नांत न चुकत_ अनुसंधान ॥

स@य कराव_ भगवंताचे अनुसंधान । जेण_ दरू होईल मीपण ॥
'मी माझे' qहणून सव) काहG करGत जाव_ । पmर भगवंतापासून -च@त दरू न कराव_ ॥
मा4तरायाचे sयावे दश)न । @याbयाच कृपेने राखावे अनुसंधान ॥
लोयाbया -च@तीं धन । तैसे राखावे अनुसंधान ॥
दरू गेला

ाणी । परत येnयाची वेळ ठे वी मनीं ।

तैसे राहणे आहे जगांत । मी परमा@qयाचा होnयाचा ठे वावा हे त ॥
qहणून न सोडावे अनस
ु ंधान । कशापे7ांहG जा ती कराव_ जतन ॥
कोणाच_ च न दख
ु वाव_ अंतःकरण । $यवहार करGत असावा जतन ।
$यवहारांतील मानअपमान । हे टाकावे -गळून ॥
अखंड राखाव_ रामाच_ अनुसंधान । जेण_ सदाचरणाकडे लागेल वळण ॥
माझ_ नातेगोत_ राम । हा भाव ठे वून जाव_ रामास शरण ॥
ह_ ऐका माझ_ वचन । मनान_ $हावे रामाप)ण ॥
अनQय $हाव_ भगवं ती । जो कृपेची सा7ात ् मूत ॥
आपले कतZपण टाकाव_ । qहणजे शरण जातां येते ॥
jयाने धरल_ भगवंताचे पाय । तोच @याला झाला उपाय ॥
मी आता झाल9 रामाचा । @याला अपा)वी सव) -चंता ॥
मी jयाचा झालो @याला माझी काळजी । हा ठे वावा भाव -च@तीं ॥
माझे Oहत तो जाणे । ह_ जाणून

व थ-च राहण_ ॥

Uवषयवासना सुटnयास उपाय जाण । आपण जाव_ रामास शरण ॥
ज_ ज_ करण_ आपल_ हाती । त_ क0न न झालG शांत । आतां शरण जाव_ रघुपत ॥
जाव_ रघुनाथास शरण । तोच दःु ख करGल नवारण ॥
एक राम माझा धनी । @याहून दज
ु _ आपले न आणी मनीं ॥
अLभमानरOहत जाव_ रामाला शरण । @यान_ च राम होईल आपला जाण ॥
आतां जगांत माझे नाहG कोणी । एका

भु रामावांचुनी ॥

नधा)र ठे वा मनीं । शरण जाव_ राघवचरणीं ॥
ज_ ज_ केले आजवर आपण । त_ त_ कराव_ रामास अप)ण ॥
ज_ ज_ होते त_ राम करG । ते

वभाव_ होय OहतकारG ।

qहणून जी ि थत रामाने OदलG । ती मानावी आपण भलG ॥
गंगb
े या

वाहांत पडले । गंगा नेईल तकडे गेले ॥

गंगा जाते योय Oठकाणी । याचे जाणे सहजासहजी ॥
तैसे असावे भगवंताचे

मरणात । राम ठे वील @यांत मानाव_ Oहत ॥

सव) जगत ् jयान_ जाणले Lमया । हे जाणून शरण जावे रघुनाथा ॥
कारण परमा@qयाला जाणे शरण । याहून दज
ु ा माग) न उरला जाण ॥
धQय तो $यावहाmरक जाण । जेणे केल_ रामास वतःला अप)ण ॥

३३५. रामापरत_ स@य नाहG ।

ुत मृ त सांगतात ह_ च पाहG ॥

रामस@तेUवण न हाले पान । ह_ सव) जाणती थोर लहान ॥
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दे हसुखाची अनासि'त qहणजे वैराय.
भगवंत अस7याची जी ि4थOत Oतचे नाव भिiत; आ<ण हा सवD व4तार माझा नाहJ या बs
ु ीने
राहणे याचे नाव वैराkय. सवD काहJ रामाचे आहे असे समजणे, Xहणजे सवD4व रामास अपDण
करणे होय. परमाथाD1या आड काय येते ? धन, सुत, दारा वगैरे आड येत नाहJत, तर >यां1यावरचे
जे मम>व, ते आड येते. व4तूवर आसिiत न ठे वणे हे वैराkय आहे, ती व4तूच नसणे हे वैराkय
न:हे . एखाBयाची बायको मेलJ Qकंवा नसलJ Xहणजे तो वरiत आ<ण असलJ तर आसiत, असे
Xहणता येणार नाहJ. बायको असून लंपट नसेल तर तो वरiतच आहे . आहे ते परमा>Xयाने
6दले आहे , आ<ण ते >याचे आहे , असे मानून आनंदाने राहणे हे वैराkय होय. या भावनेत राहून
जो इं6wयां1या नादJ लागत नाहJ तो वैरागी. संसार हा नfवर आहे हे ओळखन
ू वागायचे आहे .
तो टाकता येत नाहJ; >यात राहून आसिiत न ठे वलJ कA तो टाकTयासारखाच नाहJ का ? फळाची
आशा न करता स>कायD करणे हे भिiतचे लMण आहे , आ<ण कतD:या1या आड येणारJ 2>येक
गोRट बाजूला सारणे हे वैराkयाचे लMण आहे . आसिiत न ठे वता कतD:या1या गोRटJ करणे हJ
तपfचयाD होय. दे हसुखाची अनासिiत Qकं वा हवेनकोपण टाकणे Xहणजे वैराkय. खरोखर, वचार
करा, 2पंचात मनासार;या गोRटJ 5मळतात कुठे ? >या 5मळणे न 5मळणे आपTया हातातच
नसते. अमक
ु हवे अथवा नको, असे कशाला Xहणावे ? असे न Xहणता, रामाचेच होऊन राहावे
Xहणजे झाले. जो रामाजवळ वषय मागतो, >याला रामापेMा >या वषयाचेच 2ेम जा4त आहे
असे 5सs होते. वषय बाधक नाहJ, पण वषयासिiत बाधक आहे . भगवंताला 2स,न क\न
घेऊन ना5शवंत व4तु माVगतलJ तर काय उपयोग ? नामावर 2Tहादाने जशी OनRठा ठे वलJ, तशी
आपण ठे वावी. >याने नाम 'sेने घेतले आ<ण OनवDषय हो7याकoरता घेतले. आपण ते वषयासाठa
घेऊ नये.
जगातले सवD लोक सख
ु ासाठa 2य>न करJत आहे त. शा4lांचे पRु कळ संशोधन होऊन इतकA
सुधारणा झालJ. >यामुळे दे हसुख पRु कळ वाढले; पण मानव सुखी झाला नाहJ. आजारJ माणसाचा
ताप जोपय^त Oनघत नाहJ तो पय^त >याचा रोग बरा झाला नाहJ. >याच2माणे मानव सुखी झाला
नाहJ, तो पय^त खरJ सुधारणा झालJ नाहJ असे समजावे. सया जगाला सध
ु ार7याचा आ<ण
जगावर उपकार कर7याचा काळ रा6हलेला नाहJ. 2>येकाने आपTयाला तेवढे सांभाळावे. यासाठa
भगवंताचे अनुसंधान चक
ु ू दे ऊ नये; मग धोका नाहJ. सगjयांनी असा Oनfचय करा कA,
भगवंता1या नामापर>या गोRटJ ऐकाय1या नाहJत. जे 5मळे ल >यात समाधान मानायला 5शका.
'मी भगवंताचा आहे ' असे XहटTयावर सवD जगत ् आपTयाला भगव>4व\प 6दसू लागेल यात शंका
नाहJ. हJ केवळ कTपना नाहJ, आपण अनुभव घेऊन पाहात नाहJ. >यासाठa नाम4मरणात आपण
राहू या.

३३६. जगात भगवंतावाचून स@य व तू नाहG हG jयाची नcठा तोच खरा.
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अखंड नाम मरणात राहणे qहणजेच उपासना.
दे वा1या आड काय येत असते ? आपTयाला दे वाची 2ािrत होत नाहJ याला वा4तवक आपणच
कारण असतो. आपण लोकांना >याबल दोष दे त असतो, पण इतर लोक >या1या आड येत
नसून आपण 4वतःच आड येत असतो, हे थोडा वचार केला असता समजुन येईल. Zयाला
आपले Xहणायला पा6हजे होते >याला आपले न Xहणता, आपण दस
ु या कोणाला तरJ आपले
Xहणत असतो. आपला मल
ु गा, बायको, भाऊ, या सवा^ना आपले Xहणत असतो. हे सवDजण काहJ
मयाDदेपय^त आपले असतात. परं तु दे वाला जर आपले Xहटले, तर तो सदासवDकाळ आपलाच
असतो, आ<ण आपTयाला तो मदत करायला तयार असतो. तुXहा सवा^ना wौपदJची गोRट माहJत
आहे ना ? आपले तार आपले रMण करतील असे Oतला वाटत होते. परं तु >या कोणाकडून
काहJ होणे शiय नाहJ असे Oतला 6दसले, ते:हा Oतने अन,यतेने 'ीकृRणाचा धावा केला आ<ण
ते:हांच कृRण Oत1याकoरता धावन
ू आले. Xहणजे काय, कA आपण Zयाला आपले Xहणत असतो
ते खरे आपले नसतात. आपण परमा>Xयाला आपले Xहणावे, 'मी >याचा आहे ' अशी सदासवDकाळ
आठवण ठे वावी, आ<ण जे जे घडत असते ते ते सवD >या1या इ1छे ने होत असते हJ भावना
ठे वावी. अशी भावना हो7याकoरता आपण >याची उपासना करायला पा6हजे. उपासना करणे
Xहणजे तरJ काय ? आपण दे वाचे आहोत, आपण नेहमी >या1या साि,नयात आहोत, असे वाटणे.
असे वाट7याकoरता >या1या नाम4मरणात राहणे ज\र आहे .आपण >या1या नाम4मरणात रा6हलो
Xहणजे तो सदासवDकाळ आपTया जवळ राहतो. तX
ु हJ कोणाचे नाव घेतले Xहणजे >याची मूOतD
जशी तुम1या यानात येत,े >या2माणे दे वाचे नाव घेतले Xहणजे तो तुम1याजवळ असतो. दे व
कसा आहे हे वचारले तर कसे सांगता येईल ? तो नामात आहे हे 2>यM 'ीकृRणांनी सांVगतले
आहे . नाम हे >याचे \प, Xहणून नाम4मरण केले Xहणजे दे वाला तुम1याजवळ येणे भागच पडते.
हे नाम4मरण कसे करावे ? समथा^नी सांVगतले आहे कA, 'काहJच न क\Oन 2ाणी ॥ रामनाम
जपे वाणी । तेणे संतRु ट चपाणी । भiतालागी सांभाळी ॥' आपण नाम घेताना काहJच करJत
नाहJ का ? आपण >या वेळी संसाराची काळजी करJत असतोच ना ? Xहणजेच >या वेळी आपण
मीपणा ठे वन
ू नाम4मरण करJत असतो ! मीपणार6हत जो नाम4मरण करJल >यालाच दे व
सांभा5ळत असतो; आ<ण जो 4व4थ राहJल >याचा योगMेम चालवीत असतो.

३३७. आपण कोणाचे तरG होऊन राहावे.; गु0चे तरG कंवा दे वाचे तरG.
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नाम हे रामबाणासारखे आहे .
बाळांनो ! Zया1यावर कुणाची स>ता चालत नाहJ, जो कुणापासून लाच घेत नाहJ, जो जात
असताना कुणाला कळत नाहJ, जो Qकती गेला आ<ण Qकती उरला हे कुणाला सांगता येत नाहJ,
जो गेलेला कधी परत येत नाहJ, आ<ण जो भगवंता5शवाय कुणाला भीत नाहJ, असा हा काळ
आजपय^त कुणालाहJ चुकला नाहJ. Zया काळा1या स>तेने व4तू आकार धरते, >याच काळा1या
स>तेने ती अक4मात मोडलJ जाते. सवD gRय व4तंन
ू ा हा Oनयम लागू आहे . मग आपला दे ह
>यातून कसा सट
ु े ल ? पण Zयाने भगवंत घv ध\न ठे वला, >याचा दे ह रा6हला Qकं वा गेला, तरJ
>या1या अव4थेमये फरक पडला नाहJ.
यापढ
ु े कुणी सांगणारा भेटो वा न भेटो, तुXहJ सवा^नी नाम घेतTया5शवाय राहू नये. जो भगवंताचे
नाम घेईल >याचे राम कTयाण करJल. हे माझे सांगणे खरे माना. 2पंच लM दे ऊन करा, परं तु
>यामये भगवंताला वस\ नका. हाच माझा अvाहास आहे . >या1या 4मरणात सवा^नी आनंदात
6दवस घालवा. नाम रामबाणा2माणेच आहे . रामबाण Xहणजे बरोबर काम करणारा बाण; आपTया
लeयावर अचूक जाणारा तो बाण पन
ु ः परत येऊन भा>यामये बसत असे. रामनाम हे रामा1या
जवळ राहणारे आ<ण अचूक रामाकडे नेणारे एक साधन आहे . खरोखर, नाम4मरणाचा अzयास
एका gRटJने फार सोपा आहे . >याला कोणतीहJ उपाधी लागत नाहJ, >याला काळवेळ नाहJ, >याला
4थलाचे आ<ण दे हा1या अव4थेचे बंधन नाहJ. जोपय^त जीवाला शुs आहे , तो पय^त नाम घेता
येते. पण दस
ु या gRटJने नाम4मरणाचा अzयास कठaण आहे . उपाधी असTया5शवाय आपTया
मनाला चैन पडत नाहJ. उपाधीमये मन रमते. नामाला 4वतःची अशी चव नाहJ, Xहणून जरा
नाम4मरण केले कA >याचा कंटाळा येतो. यासाठa, नामात रं गणे हJ मोठa भाkयाची गोRट आहे .
Zयाचे मन नामात रं गू लागले >याला 4वतःचा वसर पडू लागला असे समजावे. Zयाचे Vच>त
पण
ू Dपणे नामात रं गेल तो 4वतःला पण
ू Dपणे वसरतो, आ<ण >याला भगवंताचे दशDन घडते. नामाची
चटक लागलJ पा6हजे. ती चटक एकदा लागलJ Xहणजे जगामधलJ सवD ऐfवयp तु1छ वाटतील.
हा बाजार मांडून मी बसलो आहे तो >यासाठaच आहे . 2>येकाला नामाची चटक लागावी Xहणून
माझा 2य>न सारखा चालू आहे . कुणीतरJ >याचा अनुभव `यायला तयार :हा. राम >या1या
पाठaमागे उभा आहे याची खाlी बाळगा, आ<ण सवा^नी मनापासन
ू नाम `या, हाच माझा सवा^ना
आ5शवाDद.

३३८. नामात रं गून जाईपयत नाम sयावे, रं गला कk नाम सट
ु णारच नाहG.
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ग9दव]याचे मह@@व नामाbया

ेमात आहे .

Zया2माणे एखादा बाप ब¹केत पैसे ठे वतो आ<ण >याचे :याज आपTया मल
ु ाला आपTया पfचात ्
5मळ7याची :यव4था करतो, >याच2माणे, Zयांची बs
ु ी Rट झालJ आहे >यांना, Oनदान अंतकाळी
तरJ, सBबs
ु ीचे :याज 5मळ7यासाठa भरपरू भांडवल मी गदवTयास ठे वले आहे . मनRु य QकतीहJ
Rट बs
ु ीचा झाला तरJ गदवTयाला आला कA >या1या बs
ु ीचा पालट झालाच पा6हजे. Oनदान
अंतकाळी तरJ तो Oतथे येऊन चांगला मरे ल. अ5भमान Xहणून न:हे , परं तु गदवTयाचे मह>>व
कशात असेल तर ते नामा1या 2ेमात आहे . राम Qकती दयाळू आहे ! >या1या नामाचा 2सार
:हावा Xहणून >या1या नावाने मी हा बाजार मांडला. प6हTयाने वाटले, आपला माल खपेल कA
नाहJ कुणास ठाऊक ! पण रामाने मोठa कृपा केलJ, आ<ण पRु कळ लोक नामाला लागले. आपण
पाहतो, 2>येक गावाला OनरOनराळे नाव असते. तसे पा6हले तर सवD गावे सारखीच; घरे दारे , 5भंती,
शाळा, धमDशाळा, चाव¡या या 2>येक गावात असतात. परं तु 2>येक गावाचे मह>>व काहJ वेगळे
असते. गदवTयास पैशाचे मह>>व नाहJ, परं तु Oतथे नामाचे पीक भरघोस आहे . मी नेहमी हे च
सांगत असतो कA, 'िजथे जे उगवेल तेच तुXहJ पेरा.' इथला कोणताहJ भiत कुठे हJ जरJ 6दसला,
तरJ >या1या वाग7याव\न कळून आले पा6हजे कA, हा गदवTयाचा भiत असला पा6हजे. >याचे
तड सारखे हलते आहे, तडाने रामाचा जप चालू आहे , >याअथ हा अमiया ग\
ु चा 5शRय असला
पा6हजे, असे कळून यायला हवे. Xहणतात ना, कA आपTया वडलांचे मह>>व सांगु नये, ते मुला1या
कृतीव\न कळले पा6हजे. Xहणून आता एकच करा, रामाला हात जोडून मनापासून सांगा, " रामा
! तुझे 2ेम असू दे , आXहJ अखंड नामात राहू. 2ारधाचे भोग आXहJ आनंदाने भोग,ू आ<ण तू
ठे वशील >यात आनंद मानू. तुझे गोड नाम आXहJ dदयात सतत जतन क\न ठे व.ू " राम खाlीने
कृपा केTयावाचून राहणार नाहJ. खरोखर, या नामामये आपला 2पंच आपTया कTपनेपM
े ा
QकतीतरJ सख
ु ाचा होईल !
लढाई करणे हे अजुन
D ाचे कतD:य असTयाने, 'तू माझे 4मरण ठे ऊन लढाई कर,' असे भगवंतांनी
सांVगतले. आज नोकरJ Qकंवा 2पंच करणे हे आपले कतD:य आहे ; तेच आपण भगवंता1या
4मरणात क\. नीOतधमाDचे आचरण, आ<ण 2ारधाने आलेलJ कामे भगवंता1या 4मरणात करणे,
हे च सवD धमाDच,े शा4lांचे सार आहे . आपण साखर खाTलJ तर आपTयाला गोड लागते, >याच2माणे
आपण गोड शद बोललो कA आपTयाला गोड शद ऐकायला 5मळतात. आपTया सवD गोRटJ जर
भगवंता1या नामात झाTया, तर भगवंताचे 2ेम आपTयाला का बरे 5मळणार नाहJ ? आपण
भगवंताचे नाम `यायला सx
ु वात क\ या. तेच नाम भगवंताची 2ािrत क\न Bयायला समथD
आहे याची खाlी बाळगा. 2पंचाचा अनुभव कRटमय आहे , पण भगवंताचा अनुभव खासच
आनंदमय आहे .

३३९. जो माझा qहणवतो @याला नामाचे
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नाम सहजपणे येणे याचे नाव 'अजपाजप.'
एक चांगला गहृ 4थ होता. >याला कसलेहJ :यसन न:हते. >या गावात एक 6दवस एक बुवा
आला. या सBगह
ृ 4थाला भवRयाचा नाद होता. >याला कुणीतरJ सांVगतले कA, हे आलेले बुवा
भवRय अOत उ>तम सांगतात. तो >यांना भेटायला गेला, परं तु ते गांजा ओढJत होते. >याला
काहJ तो वास सहन झाला नाहJ. तरJहJ, भवRय ऐक7यासाठa Xहणून तो एका कोपयात बसून
रा6हला. असे बरे च 6दवस गेले. होता होता >याला बव
ु ा फार आवडू लागले. >या2माणे तो रोज
Oतथे जात असे. एक 6दवस बुवांनी सांVगतले Xहणून Vचलमीत Oनखारा ठे वला; दस
ु रे 6दवशी फडके
ओले क\न 6दले. पढ
ु े >याला एकदा बुवांनी सांVगतले Xहणून >याने एक झुरका घेऊन पा6हला;
आ<ण हळूहळू सवयीने तो इतका तरबेज झाला कA >याने गांजा ओढ7यात गु\लाहJ मागे टाकले
! असा हा संगतीचा पoरणाम फार मोठा होत असतो. Zयाची संगत केलJ असता भगव>2ेम
2कट होते, तो संत जाणावा. अशाची संगती के:हा होईल हJ तळमळ असावी.
'ीराम2भल
ू ा आवडणारे 'नाम' घेऊन माxOतरायांनी >याला आपलासा क\न घेतला. ते नाम तुXहJ
अ>यंत 'sेने `या, भगवंताला आपलासा क\न घेणे तुXहालाहJ अगदJ शiय आहे . नाम कुठे हJ
`या, कोण>याहJ वेळी `या, QकतीहJ हळू `या, पण ते 'sेने `या, Xहणजे ते भगवंतापय^त खाlीने
पोहोचू शकेल. परमेfवरा1या 2ािrतसाठa 2ाणायाम, योगासने इ>या6द साधने सांVगतलेलJ आहे त.
परं तु >याहून जा4त मह>>वाचे Xहणजे परमेfवराची सहजभिiत. भगवंताचे नाम सहजपणे येणे
याचेच नाव 'अजपाजप' होय. हा भिiतचा 2कार अ>यंत 'ेRठ आहे . यात मीपणाचा शेवट आहे .
मीपणा जाणे हJच भगवंताची खरJ अन,यता होय. भगवंताची पण
ू D कृपा Xहणजे भगवंताची
एक\पताच होय. परमाथD Xहणजे आपलJ 'सहजाव4था' झालJ पा6हजे; आ<ण तशी :हायला
अंतरं गाची ओळख क\न `यायला पा6हजे, Xहणजेच अंतमख
बनायला पा6हजे. भगवंता1या
ुD
नसतेपणाने उठलेले वारे Xहणजे काळजी होय. मनRु या1या सवD दःु खांवर, आजारांवर, आनंद आ<ण
समाधान हे च खरे औषध आहे . जो सदाचरणात आ<ण भगवंता1या नामात राहतो, >याला हे
औषध सहजी लाभत असते. या औषधाचा पoरणाम नकळत आ<ण सहजी होत जाऊन तो
शेवटपय^त 6टकून राहतो. आनंदमय राह7याकoरता भगवंत हवा. भगवंताकडून येणारJ शांOत हे च
समाधान होय. मन आ<ण भगवंत यांना जोडणारJ साखळी Xहणजे नाम. या नामात आपले
सवD4व गुंतवले तर आपTयाला भगवंतापय^त सहज जाता येईल.

३४०. नामाbया आनंदाचा झटका आला कk मनcु य
Uवसरे ल.
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नरासि'त आण शरणागत
एखाBयाची सरु J असलJ, Oतची लाकडी मठ
ू बदलून लोखंडाची केलJ; दस
ु याने चांदJची केलJ, कुणी
सो,याची केलJ; पण मारTयानंतर पoरणाम एकच ! तसा, 2पंच चांगला असला, कसाहJ असला,
तरJ तो सुरJच आहे , >याचा घात सगळीकडे सारखाच ! 2पंचाची आसिiत Xहणजे सरु Jची धार
आहे . Xहणून, आपला धंदा, नोकरJ, सगळे उ>तम करावे,>यात मागेपढ
ु े पाहू नये; पण >यासाठa मी
आहे असे नाहJ समजू कधी. नोकरJ हJ सख
ु ाकoरता नसन
ू पोट भर7यासाठa आहे अशा व>ृ तीने
जो ती करJल >याला Oतची आसिiत आ<ण अ5भमान राहणार नाहJ. सावधVगरJने वागावे,
भगवंताचे 4मरण ठे वावे, >याचे नाम `यावे; बाकA1या सगjया गोRटJ 2ारधावर ठे वा:या. यानेच
समाधान 5मळे ल. भगवंता5शवाय समाधान 5मळणे शiय नाहJ. 'मी समाधान राखन
ू चाललो' असे
Xहणणारा, तो जगात ध,य आहे खरा ! हJ ध,यता यायला भगवंताची अ>यंत आवfयकता आहे .
रामा1या इ1छे ने सवD चालले आहे , राम कताD आहे , हJ भावना ठे वन
ू आपण 2पंच क\ या. 2य>न
आटोकाट करावा, पण फळ दे णारा भगवंत आहे हJ भावना ठे वन
ू समाधान 6टकवावे.
भगवंताची 2ािrत :हायला दस
ु रे काहJ नको, शरणागती पा6हजे. मी उपाVधर6हत बनणे हJ
शरणागती आहे . माझेपणाची जी उपाधी आहे ती नाहJशी करायची असेल तर साधन तसेच
पा6हजे. इतके उपाधीर6हत साधन नामा5शवाय दस
ु रे कोणतेहJ नाहJ. ते साधन तुXहJ करा.
भगवंता1या नामाचे 2ेम यायचे असेल तर अंतःकरण शs
ु पा6हजे. अंतःकरण Bवेषाने, म>सराने,
अ5भमानाने भरलेले असू नये. एकमेकांवर 2ेम करा, घरातन
ू सx
ु वात करा. मल
ु गा आपTयाला
सुख दे तो Xहणून नाहJ, पण माझे कतD:य Xहणून मी >या1यावर 2ेम करJन. Oनः4वाथपणाने
2ेम करणे हाच परमाथD आहे खरा. >यासाठa, राम दाता आहे , पाठaराखा भगवंत आहे , हJ जाणीव
ठे वन
ू तुXहJ रहा. हJ जाणीव OनमाDण कर7याकoरता भगवंता1या नामाची खरJ गरज आहे . मनाची
शांOत 5मळवायला हाच मागD आहे . दै ,यवाणे कधीच नसावे. अगदJ राजाचे वैभव तुXहJ भोगा,
पण >या वैभवाने मी सुखी आहे असे न Xहणता, मी रामाचा आहे Xहणून सुखी आहे हJ भावना
ठे वन
ू वागा. वैभव आज आहे , उBया नाहJ; वैभवावर वfवास ठे वू नका. मी रामाचा आहे या
भावनेत तुXहJ रहा. >यासाठa रामाचे नाम तुXहJ `या, राम कTयाण करJल हा माझा भरवसा
तुXहJ ठे वा.

३४१. सुख कशात आहे ? सुख हे समजुतीमgये आहे , आण भगवंताचे होणे हG समजूत तेवढGच
खरG आहे .
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नाम आण

ेम हG जुळी भावंडे आहे त.

साधारण 2ापंVचकाची ओढ वषयाकडे असते. आज सख
ु कशात आहे एवढे च तो बघतो, आ<ण
वषयात तो इतका तTलJन होतो कA जगालाहJ तो त1
ु छ मानतो. वषय शेवटJ दःु खालाच
कारणीभूत होतात हे तो वसरतो. वषय आ<ण मी एक होतो ते:हा सख
ु होतेसे वाटते. पण
वा4तवक, आजवर कुणालाहJ वषयाने शाfवत सख
ु आ<ण समाधान 5मळालेले नाहJ. असे सुख
आ<ण समाधान 5मळव7यासाठa आपलJ व>ृ ती भगवंता1या 6ठकाणी ि4थर ठे वणे हा एकच उपाय
आहे . व>ृ ती नेहमी एकाकार :हावी, पण ती वषयात न होता नामात :हावी, हे च सवD संतांचे
सांगणे आहे . 'मना'ला उलटे केले कA 'नाम' हा शद तयार होतो. याचा अथD असा कA, नाम घेणे
Xहणजे मनाची वषयाकडे असलेलJ ओढ उलटJ Qफरवणे. नाम Xहणजेच 'न मम'. 2पंच माझा
नाहJ Xहणून करणे Xहणजेच नाम घेणे. मी िजतकA 2पंचाची काळजी घेतो OततकA नामाची घेतो
का, याचा 2>येकाने वचार करावा. 2पंचातले आपले कतD:य अगदJ मनापासून केTयावर, जी
पoरि4थती OनमाDण होईल Oत1यामये अ>यंत समाधानाने राहून नाम4मरणात काळ घालवावा.
Oनगण
ुD ाला एक जुळे झाले, ते Xहणजे नाम आ<ण 2ेम. दो,हJ एकमेकांना अOतशय Vचकटून
आहे त. एकाला धरले कA दस
ु रे >या1यामागे येते. आज आपले 2ेम अनेक व4तूंवर, :यiतींवर,
पैशावर, वBयेवर, दे हावर, लौQककावर गुंतले आहे . >या कारणाने, भगवंतावर 2ेम क\न >या1यामागे
नाम येईल अशी आपलJ अव4था नाहJ. गोपींची तशी अव4था होती. पण आपण नामाला वश
क\न घेऊ शकतो. ते झाले कA भगवंताचे 2ेम आपोआप येईल. घरादारावर 2ेम सहवासाने बसते;
मग नामाचा सहवास केला तर 2ेम का लागणार नाहJ ?
खरोखर, या जगात कुणा1या बs
ु ीला पचवता आTया नाहJत अशा QकतीतरJ व4तू आहे त. मुलाला
आपTया बापाचे बारसे पाहाणे जसे शiय नाहJ, तसे 'मी कोण आहे "' हे बs
ु ीने ओळखणे शiय
नाहJ. खरJ स>य व4तू कTपना, बs
ु ी, आ<ण तकD यां1या पलJकडे आहे . स>याचा शोध करायचा
असेल तर स>य Zयाने झाकले आहे ती व4तू दरू करा, Xहणजे स>य 6दसेल. स>य हे आपTयाला
उ>प,न करता येत नाहJ; पण उपाधी माl उ>प,न करता येते. उदाहरणाथD, 5भती, कTपना इ>या6द
आपणच उ>प,न करतो. नदJ1या पल
ु ावर उभे रा6हले असता पायाला पा7याचा 4पशD न लागता
दे खील, वाहणाया पा7याची मजा अनुभवता येते; >याच2माणे भगवंताचे स>य>व Zया1या
अंतःकरणाला पटले, तो वषयामये राहून दे खील, होणाया सुखदःु खा1या गोRटJंकडे गंमत Xहणून
बघेल आ<ण >यापासून 4वतः अ5लrत राहJल.

३४२. सुख हे Uवषयात नसून आ@qयात आहे . आ@मा सुख-0प आहे .
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दे हाला भगवंत ािWत कmरताच सांभाळावे
दे हाला सांभाळणे ज\र आहे ; परं तु भगवंत2ािrत कoरता ते करावे, वषयासाठa नाहJ क\. बाहे रचा
लौQकक सांभाळला पण होते न:हते ते घालवले, यात काय 5मळवले ? हा वेडेपणा Xहणायचा.
आतTया खोबयाचे रMण कर7याकoरता करवंटJची ज\रJ आहे . केवळ बा)यांगाचीच जपणूक
करणे हे च काहJ मनRु याचे अंOतम उ6Rट नाहJ. बा)यांगाचे सख
ु हे काहJ खरे नाहJ. 'मी, माझे'
यापासून आपण Bवैताला सx
ु वात करतो, कTपनेने जेवढे समजेल तेवढे पाहू लागतो; परं तु
शेवटपय^त 'मी कोण' याचा आपTयाला प>ता लागत नाहJ. आपलJ चक
ू झालJ असे समजले
Xहणजे दx
ु 4त कर7याचा मागD पहावा. िजथून आपलJ वाट चुकलJ Oतथे परत यावे लागते. 'मी
दे हJ' असे Xहणू लागलो, इथे वाट चक
ु लJ. अस>याला स>य मानले हJ आपलJ चूक झालJ.
वषयामये सुख आहे हJ आपण कTपना केलJ, >याचा अनुभव आपण अनेक वेळा घेतला, तरJ
अजून आपलJ हJ कTपना खरJ का खोटJ हे आपTयाला कळत नाहJ, हे माl और आहे . खरोखर,
2पंच हा 6टपयां1या खेळा2माणे आहे . 6टपयां1या खेळात एकाला 6टपरJ 6दलJ कA, तो लगेचच
पढ
ु 1या ग¡यापाशी जातो, >या2माणे हा 2पंच ि4थर नसन
ू सारखा बदलणारा आहे . आपले ज,म
आ<ण मरण एक 2कारे रोज घडत असते. आपण Oनजलो, झोपी गेलो, कA मरण समजावे; आ<ण
उठलो, जागे झालो कA आपला ज,म झाला असे समजावे.
एखाBया तुxंगात पRु कळ कैदJ असतात; कुणी काहJ, कुणी काहJ केलेले असते, हे खरे ; तरJ जे क\
नये ते 2>येकाने केलेलेच असते हJ गोRट Oनिfचतच आहे . >या2माणे, जगात जे लोक दःु ख
भोगतात >यांनी मागील ज,मी अमक
ु एक कमD केले हे जरJ समजले नाहJ तरJ, जे क\ नये ते
>यांनी केले आहे , हJ गोRट Oनिfचत. परं तु >यामये भगवंताने एक मोठa सोय ठे वलJ आहे, ती
हJ कA, जो दे हाला वसरे ल >याला >या दःु खाची जाणीव होणार नाहJ. जगातTया दःु खाचा 2fन
हा मानवी तकाDला समाधानकारकपणे न सट
ु णारा 2fन आहे . Xहणून >याबल फार वचार न
करता जगातले दःु ख शiयतो कमी कर7याचा 2य>न करावा. Zयाला दे वाची पण
ू D आठवण असते
>यालाच जगाचा, दःु खाचा वसर पडतो, जो 4वतःला पण
ू Dपणे वसरतो >यालाच भगवंताची 2ािrत
होते. 4वतःला पण
D णे वसरायला भगवंता1या नामात रं गून जाणे हा एकच उपाय आहे . जेव¨या
ू प
उ>कटतेने नाम घेऊ Oततके अVधकाVधक आपण नामात गत
ुं ले जाऊ; मग दे हाची आठवण कशाला
राहJल ? आपण नाम `यावे त आपणच आपTया कानांनी ऐकावे आ<ण ते घेता घेता शेवटJ
>यात 4वतःला वस\न जावे हाच आनंदाचा मागD आहे .

३४३. नाम अंतरात Lशरले कk दे हाचा Uवसर पडतो. मग मी कोण आण दे व कोण हे आपोआप
कळते
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अLभमान बाळगू नये, नंदा क0 नये.
खरे पा6हले असता, दे हबs
ु ीचा जोर :हायला कारण Xहणजे आमचा अ5भमान होय. अ5भमानाने
सBगण
ु जाऊ लागले तर काय उपयोग ? Eानी आ<ण अEानी यां1यात मु;य फरक Xहणजे,
Eानी अ5भमान टाकतात तर अEानी लोक तो वाढवतात. अ5भमानासारखा मोठा शlू नाहJ.
अंतरं गातTया या शlच
ू ा आपण शोध `यावा आ<ण >याचा योkय बंदोब4त करावा. नुस>या
स>कमाDने अ5भमान जात नसतो. सापाला दध
ू घातले तरJ >याचे वषच होते, तसे अ5भमानाला
कोणतेहJ कृ>य घाला तो वाढतच जातो. आता याकoरता स>कमp करायचे सोडावे असे नाहJ, परं तु
अ5भमान न बाळगता ती करावीत. 'मी कताD' हJ भावना सोडावी. अ5भमान हा बारशाला
आपTयाबरोबर येतो, आ<ण बारा:यापय^त आपTयाजवळच राह7याचा 2य>न करतो. Xहणून
नाम\पी अंकुशा1या योगाने >याला वेळीच हुसकून लावणे आवfयक आहे .
आपTया अंतःकरणामये Oनंदेची घाण आहे; Xहणजे आपTया व6हरJमये खारट पाणी आहे .
समजा वरचे खारट पाणी काढून टाकले आ<ण जा4त खोल खणले, तर एखादे वेळी गो¡या
पा7याचा झरा लाग7याचा संभव असतो. मग >या व6हरJचे पाणी गोड होईल. तसे, आपण जर
अ5भमान टाकला, Oनंदा बंद केलJ, आ<ण अंतमख
ुD होऊन भगवंताला शोधला, तर >या1या 2ेमाचा
झरा लागन
ू आपले अंतःकरण >या 2ेमाने भ\न जाईल. आपTयाकडे अशी Xहण आहे कA, जे
आडात आहे तेच पोहयात येते. व6हरJमये जर खारट पाणी असेल तर तेच पोहयामये येणार
हे जसे खरे , >याच2माणे आपTया मनात जे असते तेच बोल7या1या \पाने बाहे र पडते.
बोल7याव\न माणसा1या अंतःकरणाची परJMा होते. Zयाला Oनंदा आवडते >या1या पोटात घाण
असलJच पा6हजे. काहJ लोक दस
ु याचा उ>कषD सहन न झाTयामुळे >याची Oनंदा करतात; दस
ु याचे
चांगले >यांना पाहवत नाहJ. काहJ लोक दोष आपTयावर येऊ नये Xहणून दस
ु यांची Oनंदा
करतात. काहJ लोकांची gRटJच अशी वाईट असते कA, दस
ु यामये दोष असो वा नसो, >यांना
दस
ु यांत दोष 6दसायचाच.
भगवंता1या मागाDने जाणायाने, दस
ु या1या 6ठकाणी 6दसणाया दोषांचे बीज आपTयामये आहे
हे यानात ठे वन
ू वागावे. >याने दस
ु याची Oनंदा क\ नये, आ<ण आपTया साम याDचा वा गुणाचा
अ5भमानहJ बाळगू नये. लोकांनी जे क\ नये असे आपTयाला वाटते, ते आपण 4वतः क\ नये.
2पंचाचा सहवास वरवरचा असावा; >याचा वास आत नसावा. आत वास भगवंताचाच असावा.
>यामळ
ु े आतTया सवD दोषांचे उ1चाटन होऊन मनाला शाfवत शांतीचा आ4वाद घेता येईल.

३४४. दोष सांगणे आण बोलणे हे हGनपणाचे ल7ण आहे .
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राम ठे वील @यांत समाधान राखाव_ ।
2पंची राहून समाधान । ह च मोठ Eानाच Eान ॥
भगवंताचे हात जेथे । समाधान सख
ु राहते तेथ ॥
राम ठे वील >यांत समाधान राखाव । हाच सख
ु ी हो7याचा मागD जाण ॥
रामापायीं अन,य झाला । समाधान चालत येईल घराला ॥
Zयाचे अंतःकरणांत समाधान । तेथ भगवंता1या 2ेमाची उ>पि>त जाण ॥
आपल असमाधान हो7याच कारण । रामाहून दस
ु याच झालो आपण ॥
उपाVधर6हत रामास पाहाव । मयंतरJं Vच>त कोठ न गुंतवाव ॥
Vच>त गंत
ु तां मय4थळीं । परमा>Xयाची 2ािrत दरु ावलJ ॥
भगवंताचे 4मरण । तसच भगवंताचे आगमन । प7
ु या5शवाय घडत नाहJ जाण ॥
'ीराम सवD:यापी हा ठे वून वfवास । समाधान राखाव खास ॥
दाता एक रघुनद
ं न । हा भाव ठे वावा मनांत । >यास दै ,यपण न येईल जगांत ॥
धमाDच रMण । ठे वतां परमा>Xयाच 4मरण ॥
राम आपTया दासावरJ । Oन>य कृपा करJ ॥
राम परमा>मा कृपा करतो । सवD चुकAची Mमा करतो ॥
प,
ु हा वाईट न वागाव । याबल जबाबदारJन वताDव ॥
'अंतीं घेतां माझ 4मरण । मी उsरJन >यास आपण' ।
हे ख
ु भगवंताचे वचन । तेथ नसाव शंकेच कारण ॥
रघन
ु ाथावांचून सुखी झाला । असा नाहJं कोणी पा6हला, ऐQकला ॥
मीपणाचा सोडावा अ5भमान । तोच एक भगवंताचा जाण ॥
राजाची भेट झालJ । खाल1यांचे नाहJं मह>>व तेथ । तैस जगि,नयं>या 2भस
ू कराव आपल ॥
आजवर रामान सांभाळ केला । तो आजहJ नाहJं Oनजलेला ॥
पण >याची जागOृ त । असे आमच हातीं ॥
काळावर Zयाची स>ता । >याचे चरणीं ठे वावा माथा । मग धोका नाहJं हJ मानावी स>यता ॥
राम Zया1या dदयीं करJ वास । तेथ ऋs5सs पडTया ओस ॥
Oनः4वाथाDपाशीं भगवंत । हा जाणावा 5सsांत ॥
राम कताD हा ठे वावा भाव । कमीपणाला नाहJं ठाव ॥
कतD:य कराव Oनः4वाथDबs
ु ीन । रामखष
ू होईल >यान ॥
Zयाला नाहJं दस
ु रा उपाय । तेथ मागाव भगवंताच साहाय ॥
परमा>मा Zयाचा सा)यकारJ । >यास धोका नाहJं OतळभरJ ॥
दे ह आहे परतंl । मन राखाव भगवंताशीं 4वतंl ॥
वषयवर6हत मारावी हांक । तम
ु चे समोर माझा दाशरVथ राम ॥
रामान कराव सवा^चे कTयाण । दRु टास सब
ु ु s दे ऊन जाण ॥
दJनदयाळु परमा>मा राम खास । न ठाव Bयावा वकTपास ॥
>या1याशीं वागाव स>य । कृपा करJल भगवंत ॥
अखंड करा नाम4मरण । जेण कृपा करJल रघुनद
ं न ॥

३४५. भगवंतान_ काय Oदल_ त_ पहाव_ । @यांत समाधान राखाव_ ॥
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कम)मागा)ने जात असता नामाची अ@यंत गरज आहे
परमाथD साध7यासाठa मोठa उदार व>ृ ती आवfयक आहे . थोर मना1या माणसालाच परमाथD
साधतो. जो पंत असेल तोच संत बनेल. 2ापंVचक माणसाने घरामये असलेले सवD1या सवD दे ऊन
टाकू नये हJ गोRट खरJ, पण 2संग आला तर सवD दे 7याची मनाची तयारJ पा6हजे हे हJ खरे .
खरोखर, भगवंताला 'सवD' दे 7यापेMा '4व' Bयायला 5शका. '4व' 6दTयावर 'सवD' न 6दले तरJ चालेल,
कारण ते आपले - आपTया मालकAचे राहातच नाहJ. उलट 'सवD' दे ऊन '4व' Bयायचा रा6हला, तर
'सवD' 6दTयाचे समाधान 5मळत नाहJ. भगवंताला '4व' दे णे Xहणजे 'मी >याचा आहे ' हJ जाणीव
राlं6दवस मनामये ठे वणे होय.
वै6दक कमाDने Vच>तशs
ु ी होते. परं तु Zया भगवंताची 2ािrत :हावी Xहणून करावयाची, >या
भगवंताचे अVधRठान जर वै6दक कमाDत नसेल, तर कमDमागाDचे पयDवसान कमDठपणामये होते.
5शवाय, सया1या काळी बा)य पoरि4थतीमये फरक पडTयाकारणाने, वै6दक कमp जशी :हायला
हवीत तशी होत नाहJत. Xहणून, आपण कमDमागाDने जात असता, कमाDची पत
D ा हो7यासाठa आज
ू त
भगवंता1या नामाची अ>यंत गरज आहे . कमDमागD मनापासून करणाया माणसामये, नुसते कमD
करणे हे च सवD4व आहे अशी जी कमDठपणाची भावना उ>प,न होते, >याबल माझा आMेप आहे .
एहवी, कमDमाग माणसा1या 5श4तीबल आ<ण संयमाबल आदरच आहे .
एक रामनाम घेतले Xहणजे सवD धमDबंधने माफ होतात हा समज खरा नाहJ. परं तु, कमाDने Vच>त
शुs होत असताना नामाने भगवंता1या अि4त>वाची जाणीव जागत
ू D
ृ राहते. इतकेच न:हे , तर पण
Vच>तशs
ु ी होऊन कमD गळून गेTयावर फiत नामच 5शTलक राहते, आ<ण भगवंताशी एक\प
झालो कA ते >यामये मु\न जाते. रामनाम हा नस
ु ता मंlच आहे असे न:हे , तर तो 5सsमंl
आहे . तो भगवंतापय^त नेतो; न:हे , तो भगवंताला आपTयाकडे खेचन
ू आणतो, हा माझा 2>यM
अनुभव आहे . वाटे ल >याने नामा1या या साम याDचे 2>यंतर पाहावे. रामनाम हा दे हबs
ु ी जाळणारा
अिkन आहे . रामनाम हा ॐकाराचेच 4व\प आहे . ते सवD कमा^चा आ<ण साधनांचा 2ाण आहे .
'ीशंकरांपासून तो 'ीसमथा^1या पय^त जे जे महा5सs होऊन गेले >या सवा^नी रामनाम कंठa
धारण केले. रामनामाचा साडेतीन कोटJ जप करJल >याला >या1या दे वतेचा अनुभव आTया5शवाय
राहणार नाहJ. रामनामाचा आधार घेऊन आपण सवा^नी राम जोडावा. नाम घेत असता, जे घडेल
ते चांगले आ<ण आपTया कTयाणाचे आहे, असा भरवसा ठे वावा.

३४६. नामाकmरता नाम sया,, कk @यात राम आहे हे न'कk कळे ल.
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योगाने जे साधते ते नामाने साधते.
गह
ृ 4था'मी माणसाने असा Oनयम ठे वावा कA, जो कोणी काहJ मागायला येईल >याला 'नाहJ'
Xहणू नये; आपTयाजवळ जे असेल >यामधले थोडे तरJ >याला Bयावे. अ,न Bयायला कधीहJ
मागेपढ
ु े पाहू नये. पैसे दे ताना माl आपलJ पoरि4थती पाहून, आ<ण >याचा हे तु पाहून, तो मागेल
>या1यापेMा जरा कमीच Bयावे; पण 'नाहJ' Xहणणे चांगले नाहJ. 5भकायाला कधीहJ वेडव
े ाकडे
बोलू नये. आपलJ नोकरJ हJहJ एक 2कारची भीकच आहे ! 5भMा मागणे हे वैराkयाला कमीपणाचे
नाहJ, पण 5भMा हJ 4वाथाDसाठa नसावी. आपले पोट भरTयावर रा6हलेTया अ,नाचा 2>येक कण
दस
ु याला Bयावा. वैराkयाचे तेज कधी लपन
ू राहात नाहJ. अ>तरे लावन
ू तेज आणणे Oनराळे ,
आ<ण वैराkयाचे तेज Oनराळे . वैराkयावाचून सारा परमाथD लटका आहे .
जगाचा 4वभाव कळणे हJ Eानाची प6हलJ पायरJ आहे . जे खोटे आहे ते खरे मानणे, हे अEान,
अवBया होय. खरोखर, मनुRयाची पारमाVथDक योkयता काय आहे हे साया माणसाला कळणे
शiय नसते. साधूंनाच अंतरं ग समजते. Xहणून, तशी gRटJ आTया5शवाय आपण कुणालाहJ नावे
ठे वू नयेत. अंतकाळी मनुRय मना1या कशा अव4थेत जातो, याव\न पारमाVथDक अव4थेची कTपना
येऊ शकते. साधा मनRु यसुsा नामा1या योगाने मोया योkयतेला चढतो. अथाDत ् ते कळायला
आपण 4वतः नामामये मरु ले पा6हजे. नामामये फार साम यD आहे ; कुणी >याचा अनुभव घेऊन
पाहात नाहJ, >याला काय करावे ? योगाने जे साधते ते नामाने साधते यात संशय नाहJ. Zयाला
नामाची चटक लागलJ, >या1यावर रामाने कृपा केलJ असे Oनिfचत समजावे. परं तु नामाची चटक
लाग7यासाठa सतत नाम घेणे हाच उपाय आहे . तसे पा6हले तर 2पंची माणसे अ>यंत 4वाथ
असTयाचे 6दसून येते. >यांचा 4वाथD यि>कंVचत ् न Pबघडता >यांना परमाथD पा6हजे असतो. हे
कसे शiय आहे ? अ>यंत Oनः4वाथ बनणे याचेच नाव परमाथD. तो साध7यासाठa थोडातरJ 4वाथD
सोडायला आपण तयार :हावे. साधुसंतां1याकडे जाऊन हे च 5शकायचे असते. 2पंचावर सवD4वी
पाणी सोडा असे कुणीच सांगत नाहJ, आ<ण असे सांVगतले तरJ कुणी ऐकत नाहJ. पण Oनदान
2पंच, Xहणजे आपला 4वाथपणा, हे च आपले सवD4व मानू नका असे संत सांगतात, ते काहJ गैर
नाहJ. 4वाथD कमी :हायला वासना कमी झालJ पा6हजे; वासना कमी हो7यासाठa भगवंताची कास
धरलJ पा6हजे; भगवंताची कास धर7यासाठa >याचे अनस
ं ान ठे वले पा6हजे; आ<ण >याचे
ु ध
अनुसंधान 6टकव7यासाठa >याचे नाम घेतले पा6हजे. Xहणून तुXहJ नाम घेत जावे.

३४७ jयाला नामाचे

म
े लागले @याला भगवंताचे दश)न घडले.
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भगवंताची सेवा शुr भावनेनेच होऊ शकते.
दे ह Xहटला कA dदय आ<ण इतर अवयव हे >याचे भाग होत. पण समजा, दे हाचे इतर अवयव
शाबत
ू आहे त, आ<ण dदय तेवढे बंद पडले, तर सवD इं6wये शाबत
ू असूनहJ >यांचा उपयोग नाहJ.
याउलट dदय चालू असन
ू इतर अवयव जरJ काम करायला समथD नसले, तरJ उपचार क\न पन
ु ः
पूवव
D त :यवहार चालू हो7याचा संभव असतो. फार काय,पण एखादा अवयव काढून टाकावा
लागला तरJ, dदय शाबत
ू असेल तर काम भागते. पण जर का dदयच बंद पडले, तर माl सवD
कांहJ संपलेच. नाम हे dदयासारखे आहे . इतर साधने हJ बाकA1या अवयवांसारखी आहे त. Xहणन
ू
नाम नसेल तर इतर साधने फलदायी होऊ शकणार नाहJत. 'आता या ज,मात एवढे परु े ' हा
,याय फiत भगवंता1या 4मरणाला तुXहJ लागू करता, पण पैसे 5मळव7यासाठa Qकंवा वषय
भोग7याला माl तो लागू करJत नाहJ ! याचे कारण, भगवंताचे 4मरण केले नाहJ तरJ चालते
असे वाटते. 2पंचात िजला 2ीती असे Xहणतात ती भगवंताकडे लागलJ कA भिiत बनते;
2पंचातला लोभ भगवंताची आवड बनते. अशा रJतीने आपले वकार भगवंताकडे लावता येतात.
एक 2वासी होता. गाडीमये >याला चांगलJ जागा 5मळालJ Xहणून आपTया 4टे शनावर न
उतरता, गाडी शेवटJ थांबते Oतथपय^त तो गेला; आ<ण >याच गाडीने तो पन
ु ः परत आपTया गावी
आला ! >याच2माणे आपला ज,म-मरणाचा 2वास चालला आहे . तुXहJ >या 2वाfया2माणे परत
येऊ नका. 2वासामये केळी, संlी वगैरे `या, Xहणजे इथे घरे Pबरे बांधा, पण आपले 4टे शन वस\
नका. भगवंत हे आपले 4टे शन आहे . अ5लकडे शा4lी पंडीत सs
ु ा सवDजण भगवंता1या उलट
बोलू लागले आहे त. Xहणून आपण आधी आपTया साधनाचा Oनिfचतपणा करावा, आ<ण नंतर
पोथी परु ाणे ऐकावीत. पRु कळ लोक जे पोथी ऐकायला जातात ते लोकांनी बरे Xहणावे यासाठa,
Qकंवा करमत नाहJ Xहणून, Qकंवा इतर उBयोग नाहJ Xहणून जातात; असे करणे योkय नाहJ.
पो या-परु ाणां1यामये दोष नाहJ; पण सांगणारा आपले काहJतरJ >या1यामये घालून सांगतो
आ<ण ते बाधक ठरते. कतD:याची जाणीव आ<ण भगवंताचे अखंड अनुसंधान, हे च सवD पो यांचे
सार आहे .
आपण जसे करतो तसे बोल7यासाठa, आपण आपले बोलणे कमी केले पा6हजे. बोलणे कमी
करायला मन गुंतवन
ू ठे वणे ज\र आहे . भगवंताची सेवा शुs भावनेनेच होऊ शकते. )या भावनेचे
मूळ 2>येका1या dदयात असते. हJच शुs भावना आपTयाला तारते, मं6दर आ<ण समाधी तारJत
नाहJ. दे हा1या सहवासाने जशी दे हाशी एक\पता झालJ, >या2माणे भगवंताचा वसर पडू न दे ता
>याचे 4मरण सारखे ठे वले तर >या1याशी एक\पता का होणार नाहJ ?

३४८. परमाथ) कतीहG कठuण असला तरG नामाने तो सस
ु ाgय असतो.
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नाम घेताना मनात एक परमे{वरच पाOहजे.
खरोखर, भगवंताला आपTया 2ेमा5शवाय दस
ु या कशाचीहJ गरज नाहJ. ते 2ेम आतून यायला
पा6हजे. परं तु परमेfवराबल खरे 2ेम उ>प,न होत नाहJ असा आपला अनुभव आहे . परमेfवराला
2ेमाने हाक मारताच येत नाहJ आपTयाला. मग ती ऐकू कशी जाणार ? सहवासाने 2ेम वाढते.
आगगाडी1या चार तासां1या सहवासाने जर 2ेम उ>प,न होते, तर नाम4मरणाने 2ेम का उ>प,न
होत नाहJ ? दे हाशी अनंत ज,मांचा सहवास असतो, Xहणून दे हावर 2ेम जडून दे हबs
ु ी येत.े
नामाचा सहवासहJ पRु कळ Xहणजे सतत करावा, Xहणजे वषयावरची आ<ण दे हाची आसिiत
कमी होऊन नामावर 2ेम जडते. बायकामुलां1या 2ेमाकoरता आपण केवढा >याग करतो ! मग
परमेfवरा1या शाfवत सख
ु ाकoरता Mुw वासनांचा >याग आपण का क\ नये ? नाम घेत असताना
मनात एक परमेfवरच पा6हजे; दस
ु रJ कोणतीच विृ >त उठता कामा नये; तेच खरे नाम4मरण.
वकार हे काहJ मळ
ु ात टाकाऊ नाहJत. ते भगवंतानेच 6दले आहे त, Xहणून >यांना जीवनात योkय
4थान असेलच असेल. Qकं बहुना, :यवहारामये वकारांची ज\रJ आहे . माl वकारांना आपण
स>ता गाजवन
ू वापरायला 5शकले पा6हजे, वकारांनी आपTयावर स>ता गाजवता कामा नये.
समजा, राजVगरा आ<ण भई
ु मुगाचे दाणे 5मसळले आहे त; ते वेगळे करायचे असतील तर >यांतले
एक काढले कA दस
ु रे आपोआप 5शTलक राहते. 5शवाय, >यामये बाहेर काढायला जे सोपे आहे
ते आपण काढतो. >या2माणे, `यायला सोपे असलेले भगवंताचे नाम आपण घेत गेTयाने वषय
आपोआप बाजूला पडेल. दाणे Oनवडून काढताना थोडासा राजVगरा जरJ लागला तरJ आपण तो
झाडून टाकतो. >या2माणे, भगवंताचे अनुसंधानामये नको असला तरJ थोडा वषय येणारच.
पण तो हवेपणाने भोगला नाहJ तर तो आपTयाला बाधक होणार नाहJ. सवD संतांचे सांगणे एकच
आहे आ<ण ते असे कA, "तू भगवंताचे अनुसंधान Xहणजे 4मरण ठे व, >याने तुला स>याचे Eान
होईल." भगवंताचे अनुसंधान याचा अथD असा कA, बाकA1या गोRटJंमये दल
D झाले तरJ चालेल,
ु M
पण परमा>Xयाचे व4मरण होता कामा नये. भगवंताचे अनुसध
ं ान कोण कसे ठे वील याचा नेम
नाहJ. कोणी पज
ू ा कxन ते ठे वील, तर कोणी भजन क\न ते ठे वील, कोणी नाम4मरण क\न
ठे वील, कोणी मानसपज
ं ान
ू ा क\न ठे वील, तर कोणी Vचlकलेमये सs
ु ा ठे वील. भगवंताचे अनुसध
हे आपले येय ठे वावे, आ<ण >याला अनस
ु \न बाकA1या गोRटJ आपण क\ या. कतD:याची जाणीव
आ<ण भगवंताचे अखंड अनुसंधान हे च सवD पो यांचे सार आहे .

३४९. अखंड मुखी रामनाम,, आत असावे अनुसध
ं ान,, हाच सगळा परमाथ) जाण.
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नाम मरणात राहणारालाच खरे दश)न होते.
'ीकृRण परमा>Xयांनासs
ु ा दे ह ठे वावा लागलाच ना ? Oनराकार असले, तरJ साकार झाTयावर
>याला सवD काहJ आलेच कA ! \प आले, गण
ु आले, सवD काहJ आले, आ<ण मग :यवहारामये
सवD करणे आले. तसेच ते साकारात आले Xहणून >यांना जाणे हे हJ आलेच. 'ीकृRण
:यवहारा2माणे वागले. वा4तवक पाहता, ते आलेहJ नाहJत आ<ण गेलेहJ नाहJत. >यांना येणे
जाणे नाहJच; ते कायमच आहेत. साकाराचे \प पहावेसे वाटते, पण तेच सवD काहJ न:हे हे
समजून चालले पा6हजे. भगवंताला पहायचे असेल तर >याला दे हात पाहून चालणार नाहJ, असे
'ीकृRणांनी उsवाला सांVगतले, आ<ण >याला Eानाने समजावले. उsवाला हे Eान झाTयावर,
>यांनी >याला "आता जाऊन गोपींचे समाधान कर" असे सांVगतले. >या2माणे गोकुळात जाऊन
तो गोपींना सांगू लागला कA, " तुXहJ 'ीकृRणाला दे हात पाहून 2ेम केले, हे योkय झाले नाहJ,
तुमची चक
ू झालJ." अशा रJतीने, दे हाबल >याने Oतर4कार उ>प,न कर7याचा 2य>न केला.
>यावर गोपींनी >याला Xहटले कA, " तू आपला वेदांत िजथे कुणी नाहJ Oतथे जाऊन सांग;
'ीकृRणाला दे हात पाहून आXहाला जे 5मळाले ते आमचे आXहालाच ठाऊक. ते तुला 5मळणे
शiय नाहJ." गोपींनी 'ीकृRणावर जे 2ेम केले ते दे हाला वस\न केले, >या1यापढ
ु े >यांनी सवD4व
तु1छ मानले; आ<ण >यामळ
ु े च 'ीकृRणालाहJ गोपींवर तसेच 2ेम करणे भाग पडले. गोपी >याला
अन,यशरण होऊन रा6हTया. तसे 2ेम करावे.
जो नाम घेतो तोच खरा 4मरणात राहतो आ<ण >यालाच खरे दशDन होते' आ<ण ते रोज सतेज
होत असते. दे हाचे दशDन हे वसरणारे असते. Xहणून नाम घेत राहा, Xहणजे खया दशDनात
राहाल. सगुणमूOतD नेहमीच आपTयाजवळ राहणे शiय नसते. पण Oतची खण
ू भगवंता1या
नामात आहे . Xहणून आपण नाम घेतTयावर, भगवंत आपTयाजवळ आTयासारखा आहे . भगवंत
सगुणामये असताना रावणाची Qकंवा दय
ु bधनाची बs
ु ी पालटू शकले नाहJत. सगुण अवताराने
वासना Qकंवा बs
ु ी पालट7याचे कायD होऊ शकत नाहJ. सBबs
ु ी उ>प,न कर7याचे साम यD फiत
भगवंता1या नामातच आहे . :यवहारामये सुsा आपण बघतो कA \प गेले तरJ नाम 5शTलक
राहते. Xहणूनच राम, कृRण, इ>या6द सवDजण शेवटJ नाहJसे होऊन, केवळ नाम तेवढे 5शTलक
रा6हले. नाम हे ि4थर आहे , \प हे सारखे बदलणारे आहे . क5लयुगात सगण
ु अवतार नसला तरJ
'नामावतार' आहे , आ<ण तोच खरा तारक आहे . नामाकoरता नाम `या कAं >यात राम आहे हे
कळे ल.

३५०. भगवंताजवळ काय मागावे ? 'त
' ुझ े

ेम मला लागू दे .' हे च @याbयाजवळ मागावे.
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नाम हे च परमे{वराची भेट करवून दे ईल.
गंगेचा Qकं वा इतर कोण>याहJ नBयांचा उगम जर आपण पा6हला तर एकएक थब 4व1छ पाणी
तेथून खालJ पडत असलेले आपTयाला 6दसेल. पव
D 7ु याईमळ
ू प
ु े आयRु यात परमाथाDचा उगमहJ
असाच लहान पण अगदJ 4व1छ असतो. पढ
ु े >या 4व1छ झयाचे नदJत \पांतर होते, आ<ण
अनेक 6ठकाणांहून वाहात आTयाने पढ
ु े गढूळ बनते. तसेच आपले जीवनहJ :यवहारांतTया
बयावाईट गोRटJं1या साि,नयामळ
ु े पढ
ु े गढूळ बनत जाते. परं तु Zया2माणे पा7याला तुरटJ
लावलJ Xहणजे पाणी 4व1छ होऊन सवD गाळ तळाशी राहतो, >या2माणे कोणतेहJ काम करताना
नाम घेतले तर >या कमाDचे गुणदोष तळाशी बसून, वर OनमDळ जीवनाचा 2>यय येतो. कोणीहJ
दाढJवाला साधू येऊन सांगू लागला कA परमाथD असा आहे , तसा आहे , तर तुXहJ खश
ु ाल छातीवर
हात ठे वन
ू सांगा कAं, नामा5शवाय परमाथDच नाहJ. कमD करताना नाम घेऊन समाधानात राहणे
हाच खरा परमाथD.
भगवंताचे 2ेम यायला, >या1याबल आपलेपणा वाटायला, नामासारखे साधन नाहJ. आपलेपणाचे
2ेम Qकती असते पहा ! एक मुलगा आईजवळ राहात होता. पढ
ु े >याचे लkन झाले. >याने बायको
आपलJ मानलJ, Oत1याबल >याला 2ेम उ>प,न झाले. पढ
ु े ती जरा कृश झालJ. >याला वाटले,
हJ शहाणी आहे , बोलत नाहJ, परं तु 6हला आपTया आईचा जाच असला पा6हजे. Xहणून तो वेगळा
Oनघाला. आपले XहटTयाने केवढे 2ेम उ>प,न होते पहा ! ते:हां, परमेfवर आपलासा हो7यासाठa
नामा1या योगाने >या1यापाशी आपलेपणा OनमाDण केला पा6हजे. रामाचे 2ेम हे >या1या नामा1या
संगतीनेच येऊ शकेल. नस
ु ते प4
ु तक वाचून परमाथD सांगणारे भेटतील, पण आचरणात आणून
सांगणारे वरळाच. Qकती, Qकती Xहणून 2पंच केला तरJ अपरु ाच पडतो. एखादा Xहातारा माणूस
आपण पा6हला तर >याचा संसार खरे पाहू जाता सवD झालेला असतो. मुलेबाळे असतात, सवD
तहे ने तो सुखी असतो. परं तु मरणसमयी Xहणतो, नातवाची मज
ुं पा6हलJ असती तर बरे झाले
असते ! माणूस वासनेत कसा गुंतलेला असतो ते याव\न कळे ल. संसार QकतीहJ केला तरJ तो
परु ा होऊ शकत नाहJ, तो अपण
ू Dच राहतो. मनुRया1या जीवनाची तळमळ परमेfवर 2ाrती5शवाय
शमच
ू शकत नाहJ. >या1या जीवाला समाधान एका परमेfवर भेटJतच 5मळू शकते; आ<ण
याकoरता आयRु या1या सx
ु वातीपासूनच नामाची कास धरा. हे च नाम म>ृ यस
ु मयी तुXहाला
परमेfवराची भेट करवन
ू दे ईल याची पण
ू D खाlी बाळगा. अ>यंत गु)यातले गु)य जे आहे ते मी
तुXहाला सांगतो, नामाचे 2ेम हे च ते गु)य होय.

३५१. आपण मा-गतलेले भगवंत परु वू लागला,, तर @याला आप]यासाठu
चोवीस तास राबावे लागेल. आण इतके क0न आपले अपरु े च राहGल.
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सव) दःु खांचे मूळ दे हबुrी आहे .
परमाथाDचा वषय तसा खरोखरच कठaण आहे, आ<ण सवा^ना नडणारा आहे . Zयाला हा वषय
जाणून `यायचा असेल >याला, मी कोण हे जाण7यापेMा, मी कोण न:हे हे जाणणे मह>>वाचे
आहे . एखाBया पाऊलवाटे ने जात असताना ती वाट चुकलो आ<ण आपण भल>या मागाDला लागलो
तर >यापढ
ु ला सवD :यवहार चुकत जाणार. एखादे ग<णत सोडवताना एखाBया आक¡याची चक
ू
झालJ कA >यापढ
ु ले सवD ग<णत चुकत जाते Qकंवा, एखाBया रोगाचे Oनदान बरोबर झाले नाहJ
तर मग >या रोगावर केलेलJ औषधयोजना फुकट जाते, >या2माणे, मनुRया1या सवDसामा,य
गुणधमा^चे आकलन जर बरोबर झाले नाहJ, तर या गुणधमाDवर आधारलेला परमाथाDचा मागDहJ
जाणणे फार कठaण गोRट होईल. आपण आनंदJ असावे, नेहमी आनंदात रहावे, असे सवा^नाच
वाटते; हा झाला प6हला गण
ु धमD. या आनंदात Vचरं तन असावे, Oनदान आनंदा1या अपेMेत तरJ
Vचरं तन रहावे, असेहJ आपTयाला वाटते. खरे Xहणजे मरण कुणालाच आवडत नाहJ; जग7याची
हाव Qकंवा Vचरं तन राह7याची आवड आपTया सवा^नाच असते. परमेfवर आनंद\प आहे , तो
Vचरं तन आहे . आपTया 6ठकाणी तो अंश\पाने असTयामुळे आपTयालाहJ तसे राहणे साहिजकच
आवडते. पण आपलJ मळ
ु ात वाट चक
ु लJ, आ<ण Xहणून >यापढ
ु ले सवD :यवहारहJ चक
ु त गेले.
एखाBया1या परसातले झाड पडTयावर तो 'माझे झाड पडले' असे Xहणतो, परं तु >याचा दे ह
पडTयावर '>याचे शरJर पडले' असे नाहJ आपण Xहणत, 'तो मेला' असे Xहणतो. Xहणजेच मळ
ु ात
चूक हJ कA, आपण 4वतःला दे ह समजूनच राहतो. दे ह माझाच समजून >या1यावर 2ेम करतो,
हJ आपलJ प6हलJ चक
ू . नंतर, या दे हाचा गण
ु धमD Xहणजे वकार आपTयाला VचकटTयावर,
>यांचीच जोपासना करतो, हJ दस
ु रJ चूक. एकदा हे वकार VचकटTयावर, >यांची वाढ न थांबवता,
ते नेतील Oतकडे >यां1या पाठaमागे जाणे, आ<ण >याकoरता वेळ2संगी आपलJ बs
ु ीहJ गहाण
टाकणे, हJ OतसरJ चक
ू . अशा रJतीने चुकांनी चक
ु ा वाढत जाऊन आयुRयाचे ग<णत मग साफ
चक
ु ते.
एखादे झाड तोडायचे असेल तर 2थम >या1या फांBया तोडा:या लागतात, आ<ण नंतर बध
ंु ा
तोडतात; तसे, नीOतधमाDने वागणे Xहणजे दे हाला लागलेTया वचारा1या फांBया तोड7या2माणेच
आहे , दस
ु रJ योजना Xहणजे सगुणभiतीची. सगुणभiती करताना माणूस Mणभर का होईना
4वतःला वसरतो, आ<ण 'हा तुझा आहे ' असे Xहणतो. या भगवंताचा सतत सहवास जर कशाने
लाभत असेल तर >या1या नामानेच. या नामा1या सहवासात रा6हTयाने दे हावरचे 2ेम आपोआप
नRट होईल, आ<ण मग दे हाने मांडलेTया 2पंचावरचेहJ 2ेम कमी होईल. पढ
ु े >याला सवDl
परमेfवरच 6दसेल. ते:हा आ>तापासून, मी राहJन तर नामातच राहJन असा Oनfचय करा. मला
खाlी आहे राम तुम1यावर कृपा करJल.

३५२. मी कोणीच नाहG,, सव) राम आहे , आण मी रामाचा आहे , या गोड भावनेत आनंदात रहा.
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काळजी करायचीच तर नामाची करा.
आपण असे पाहतो कA आज जे दःु खाचे वाटते तेच पढ
ु े सख
ु ाचे होते, आ<ण जे सख
ु ाचे आहे असे
वाटते तेच पढ
ु े दःु खाला कारणीभत
ू होते. तुXहांला जे सख
ु दःु ख येते ते भगवंतापासून येते Xहटले,
तर दःु खाचे कारण काय ? जोपय^त परiयाने 6दलेले दःु ख भगवंतान च 6दले असे वाटत नाहJ,
तोपय^त आपण भगवंताचे झालो नाहJ. आपण घाबरतो के:हां, तर आपला आधार सट
ु ला Xहणजे,
जे जे होते ते रामा1या इ1छे ने होते असे समजावे. संकटे दे वाने आणलJ तर ती सोस7याची
शiतीहJ तोच दे तो. समथा^चे होऊन असे zयावे का ? समथा^चे जे झाले >यांनी पoरि4थतीला नाहJ
डगमगू. 2>यM संकटाचे Oनवारण जर करता येत,े तर मग 5भती कशाची धरावी ? मुळात जी
5भती नाहJ ती तुXहJ मनाने OनमाDण करता याला काय Xहणावे ? खेळातलJ सगटJ मेलJ Xहणजे
>याचे सख
ु -दःु ख कोणी करतो का ? तसे :यवहारात आपण वागावे. सख
ु ाने हुरळून जाऊ नये
आ<ण दःु खाने अ4व4थ होऊ नये. असे :हायला आपले मन शांत राहणे ज\र असते. जोपय^त
'मी कताD आहे ' अशी भावना असते, तोपय^त सुखदःु खाचे हे लकावे मनाला बसतात. Xहणून कतpपण
रामाकडे Bयावे, आ<ण दे हाने कतD:यात राहून मन शांत ठे वावे. 'पoरि4थतीचा पoरणाम माcया
मनावर घडू दे ऊ नको दे वा' असे Xहणावे, 'पoरि4थतीच बदल' असे दे वाला Xहणू नये.
Zया2माणे एखादे वष रiतात 5मसळावे, >या2माणे काळजी आपTया अंगात 5भनलJ आहे . >याला
व\न औषध लावले तर उपयोग होत नाहJ. )यासाठa भगवंता1या अनस
ु ंधानाचे इंजेiशनच
पा6हजे. जे दग
ु ण
ुD भगवंताचा वसर पाडायला कारण होतात, >या सवा^चा सं3ह Xहणजे काळजी
होय. काळजी हा फार मोठा रोग आहे . पोटात रोग वाढला आ<ण >यानेच पोट भरले कA रोkयाला
अ,न जात नाहJ. >याच2माणे, Zयाला काळजी फार, >या1या dदयात आनंद जाऊच शकत नाहJ.
या काळजीचे आईबाप तरJ कोण ? दे हबs
ु ीमुळे आपTयाला काळजी लागते. दे हबs
ु ी Xहणजे
वासना. वासना आ<ण अहं कार हे काळजीचे आईबाप आहे त. अशा और 4वभावाचे आईबाप
असTयावर पोर असे वVचl असायचेच ! भगवंताचे 4मरण करJत गेTयाने आईचा आ<ण मुलJचा
म>ृ यू बरोबर घडून येतो; वासना आ<ण काळजी दोघीजणी एकदम मरतात. खरे Xहणजे, एकच
ि4थती कधी कायम राहात नाहJ Xहणून आपTयाला 5भती वाटते, आ<ण Oत1यातून काळजी
उ>प,न होते. काळजी िजतकA आपTयाला मारते, Oततकेच नाम आपTयाला तारते. तरJसs
ु ा
आपण काळजीलाच पकडून बसतो, याला काय Xहणावे ? आपला जेवढा वेळ काळजीत गेला
तेवढा वाया गेला असे समजावे. काळजी करायचीच असेल तर अनुसंधान कसे 6टकेल याची
करा.

३५३. नामाची काळजी sया,, qहणजे काळजी करायची वेळच येणार नाहG.
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वेदांत हा रोजbया आचरणात आणला पाOहजे.
भगवंताची उपासना करणारे जे ऋषी असतात >यांचे मन अशा एका अव4थेमये राहते कA, >या
6ठकाणी परमा>माच सवD काहJ करतो हJ भावना 4पRटपणे 2कट होते. भगवंताशी एक\प होऊन
जा7याचीच ती अव4था आहे . ऋषींचा मीपणा नRट झालेला असTयाने, 'मी करतो, मी बोलतो, मी
का:य करतो,' हJ भावनाच >यांना नसून, 'परमा>मा करतो, परमा>मा बोलतो, परमा>मा मंl रचतो'
असा 4पRट आ<ण खरा अनुभव >यांना येतो. या थोर अव4थेमये ऋषीं1या तडून वेदमंl बाहे र
पडलेले असTयामळ
ु े ते मानवाची कृती न:हे त. वेद हे खरे अपौxषयच आहे त. घरा1या छपराखालJ
Zया2माणे सवD लहान लहान खोTया येतात, >या2माणे वेदांतात इतर शा4lे येतात. वेदांता1या
गोRटJ Qकंवा Eान हे पiवा,नां1या Eाना2माणे आहे . जो मनुRय वेदांताचा नुसताच अzयास
करतो >याला >यापासून फारसा फायदा होत नाहJ. वेदांत हा रोज1या आचरणात आणला पा6हजे.
खरे Xहणजे वBवान लोक हा वेदांत अ>यंत कठaण क\न जगाला उगीच फसवतात. मग
सामा,य माणसाला वाटते कA, 'अरे , हा वेदांत आपTयासाठa नाहJ !' वा4तवक, वेदांत हा सवा^साठa
आहे . मनुRयमाlासाठa आहे . वेदांता5शवाय मनुRयाला जगताच येत नाहJ. आपले आकंु Vचत मन
वशाल करणे, आपण 4वाथ आहोत ते Oनः4वाथ बनणे, हे च खया वेदांताचे ममD आहे .
भगवंता1या 2ाrतीचे Oनयम आ<ण :यवहारातील व4तू 2ाrत क\न घे7याचे Oनयम यांमये फरक
आहे . मनामये वासना उ>प,न झालJ असतां ती तrृ त क\न घे7यासाठa दे हाची आ<ण व4तूंची
हालचाल करणे, हा :यवहार होय. सूeम वासना दे हा1या सहायाने जड बनणे हे :यवहाराचे
4व\प आहे . या1या उलट, भगवंत अ>यंत सूeम असTयामुळे, >याची 2ाrती क\न घेणे Xहणजे
जडामधून सूeमाकडे जाणे आहे . ते:हां भगवंताचे साधन हे हJ जडापासन
ू सe
ू माकडे पोचवणारे
असले पा6हजे. जड दे हाशी संबVं धत आ<ण सूeमाशी Oनकट Vचकटलेले असे साधन असेल तर ते
एक नामच होय. जो नामात रा6हला >याचा वासनाMय झाला. पRु कळ वेळा, चांगले अVधकारJ
जीव एखाBया लहानशा वासनेमळ
ु े अडकून पडतात. मग ते अया>मgRSया चांगTया कुळामये
ज,म घेतात. Oतथे >यांची वासना तrृ त :हायला वेळ लागत नाहJ; Xहणून ते लहानपणीच जग
सोडून जातात. >यां1या म>ृ यूचे दःु ख करणे बरोबर नाहJ. वासना हJ दस
ु या कोण>याहJ उपायांनी
तrृ त हो7यासारखी नसून, आपण जर भगवंताजवळ 'वास' ठे वला तरच ती नRट होते. वासना नRट
झालJ कA बs
ु ी भगव>4व\पच होईल. जेथे वासना संपलJ तेथेच भगवंताची कृपा झालJ.

३५४.

@येक वेदमं8ाbया आरं भी 'हmरः ॐ' असते , ते नामच आहे .
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नामीं ठे वाव_ -च@त । त_च मानाव_ स@य ॥
2ारधानस
ु ार दे हाची गOत । तेथे न गंत
ु वावी आपलJ विृ >त ॥
2ारधाने दे हाची ि4थOत । आपण न पालटूं Bयावी विृ >त ॥
दे ह 2ारध जातो । सुखदःु ख भोगवतो ॥
ज ज काहJं केल । ते ते फळाला आल ।
Xहणून दे हाची गOत । ते पालटण नाहJं कोणाचे हातीं ॥
पांडव परमा>Xयाचे सखे झाले । तरJ वनवासांतून मुiत नाहJं झाले ॥
सुदामा भगवंताचा भiत झाला । पण दाoर©यांत रा6हला ॥
Xहणून दे ह 2ारधावर टाकावा । ज होईल तो आनंद मानावा ॥
जैस दःु ख येते 2ारधयोग । सुख आहे >याचे माग ॥
दोहची न धरावी चाड । नामाची ठे वावी आवड ॥
Vच>त ठे वाव भगवंतापायीं । 2ारध आड येऊं शकत नाहJं ॥
दे हाचे भोग दे हाचे माथां । कRट न होती रघन
ु ाथ 4मरतां ॥
2ारधान आलेले कमD करJत जाव । >याचे फळ भगवंताकडे सोपवावे ॥
साधुसंत दे वा6दक । हे 2ारधांतन
ू नाहJ सुटले दे ख ॥
जीवनांतील आघात 2ारधाचे अधीन ।
समाधान नसाव >याचेवर अवलंबून ।
>यांत रामाच 4मरण दे ईल समाधान ॥
दRु टाची संगOत 2ारधान जरJ आलJ । तरJ रामकृपेखालJं दरू गेलJ ॥
मुखीं असाव एक नाम । याहून दज
ु  पु7य नसे जाण ॥
नामीं ठे वाव Vच>त । त च मानावे स>य ।
हा Oनfचय ठे वावा मनांत । मन होईल Oनांत ॥
कतD:यीं असावे त>पर । मुखी नाम Oनरं तर ॥
नामाच 2ेम कराव जतन । जैसा कृपण राखी धन । कारण नामच आपTयाला तारण ॥
मुखीं रामाच नाम । बा)य 2पं चाच काम ।
ऐसा राम जोडा मनीं । दःु खाचा लेश न आणावा मनीं ॥
आजवर रा6हला वासनेचा आधार । अतां नामावर 2ेम ठे वा पुरेपूर ॥
असती पु7या1या गांठa । तरच नाम येईल कंठa ॥
रामाच नांव Zयाला न होईल सहन । >याची गOत नाहJ उ>तम जाण ॥
Oनहp तक
ु `याव नाम । जेण जोडेल आ>माराम ॥
नामावण ज ज साधन । त त कRटास माl कारण ॥
दे ह जरJ नाशवंत । सांVगतलेल नाम आहे स>य ॥
बुs करावी ि4थर । नामीं असाव 2ेम अOनवार ॥
नामांत कसलेहJ वचार आले । तरJ ते नामान दरू सारावे भले ॥
नाम4मरणीं Oन6दयास । 4थूलाची न करावी आस ॥
अखंड राखाव समाधान । हJच परमाथाDची खरJ खूण जाण ॥
जगि,नयं>या 2भूस कराव आपल ।
बाकA Qकतीजण आले गेले ।
मनावर >याचा होऊं न Bयावा पoरणाम ॥
परमाथाDला एकच उपाय जाण । अखंड असाव अनुसंधान ॥

३५५. दे ह सोपवावा

ार|धावर । मन गंत
ु वावे रामावर ॥
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भगवंत हा

पंचासाठu साधन बनवू नये

एक मुलगा घरातून पळून गेला. ते:हां >याची आई XहणालJ, ' तो कुठे हJ राहू दे , पण खश
ु ाल असू
दे .' तसे, तुXहJ कुठे हJ राहा पण नामात असा. नाम तेवढे बळजबरJने `या. 'sेने घेतले तर जा4त
बरे ; व>ृ ती सांभाळून नामात रा6हलात तर >याहूनहJ जा4त बरे ! वन4पती1या पाTयाचा रस
काढ7यासाठa काहJ पाTयांमये मध घालावा लागतो, काहJमये दध
ू , तूप Qकंवा पाणी घालावे
लागते. तसे भगवंताचे 2ेम लाभ7यासाठa आ<ण नामात गोडी उ>प,न हो7यासाठa, >या नामामये
थोडी 'sा घाला. 'मी ()म आहे ' या अनुभवातसुsा मीपणा आहे . नाम >या1याहJ पलJकडे आहे .
Xहणून भगवंता1या नामाचे सतत 4मरण ठे वावे; >यामळ
ु े 2पंच सोपा होतो. नामाची स>ता फार
बलव>तर आहे. जगात असे कोणतेहJ पाप नाहJ कA जे नामासमोर राहू शकेल. नाम हे >या1या
शlल
ू ाहJ मदत करते, तर ते आपTयाला मदत करJलच. \पाचे यान मनामये आले नाहJ तरJ
नाम सोडू नये. पढ
ु े \प आपोआप येऊ लागेल. स>याला काहJ \प 6दTया5शवाय आज आपTयाला
>याचे अनस
ु ंधान ठे वता येत नाहJ. नाम हे >याचे \प आहे, Xहणून नामाचे सतत अनस
ु ंधान
ठे वावे. भगवंता1या नामात मोबदTयाची अपेMा नाहJ, Xहणून ते अपण
ू D नाहJ. अडाणी लोकांना
नाम `यायला सांVगतले तर ते लगेच घेणे चालू करतात, परं तु वBवान लोक माl 'नामाचे 2ेम
असेल तरच मी नाम घेईन' असे Xहणतात. वषय\पी सापाचे वष उतरलेले नसTयाने भगवंताचे
अमत
ू नाम `यायला
ृ ासारखे गोड नाम आपTयाला गोड लागत नाहJ. याकoरता या Mणापासन
सुxवात करावी. आपण रामाचे :हावे आ<ण >याला जे आवडते ते करावे. रामाला जाणतेपणाने
शरण न जाता नेणतेपणाने शरण जावे. भगवंताला अन,य शरण जाऊन अनुभव `यावा. नीतीने
वागावे, भiती चांगलJ करावी, मग राम 2स,न होतो.
Eान 'ेRठ खरे , पण ते भiती5शवाय जगू शकत नाहJ; कारण भगवंताहून कधी वभiत नसतो
तो भiत होय, आ<ण Eानामये भगवंताशी एक\प>व असते; Xहणून भiतीमधून Eान उ>प,न
होते आ<ण ते भiतीवरच जगते. खरा भiत Eानीच असतो. भगवंतासाठa भगवंत पा6हजे Xहणून
भiती करणारा लाखांमये एखादाच असतो. खरJ भiती ती हJच समजावी. नामाकoरता आपण
नाम `यावे, राम ठे वील >यात समाधान मानावे. भगवंत हा 2पंचासाठa साधन बनवू नये, तो
साय असावा. Zयाने भगवंता1या नामात आपTया आयRु याचा :यय केला, >याने ज,माला येऊन
सवD साधले आ<ण ज,माचे साथDक क\न घेतले.

३५६. ानी होऊन नाम मरण करणे, कंवा भ'त होऊन
नाम मरण करणे, एकच आहे . दोQहGकडे भगव@ ेम म
ु य आहे .
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कोण@याहG

संगात नामाला सोडू नका.

आकाशाला 5भऊन पळाले तरJ कुठे हJ आकाश हे असणारच; >या2माणे कुठे हJ गेले तरJ दे ह, मन
आ<ण >या1याबरोबर >याचे भोगहJ आपTयाबरोबर येणारच. Xहणून आपTया वाSयाला आलेले
कमाDचे भोग समाधानाने भोगायला 5शकावे. '2य>न केला असता तर बरे झाले असते' असे जोपय^त
वाटते, तोपय^त 2य>न हा अवfय करावा. यश Qकं वा अपयश दे णारा परमा>माच, असे समजन
ू
2य>न करावा. सवD कतD>ृ व >या1याकडेच Bयावे. तझ
ु ी सेवा Qकती 6दवस क\ असे परमेfवराला
वचारणे Xहणजे सेवत
े कमीपणा आलाच. तसेच, >या1या नामाबलहJ मुदत कशी घालता येईल
? वषय Qकती 6दवस भोगू, असे नाहJ आपण Xहणत ! मग नामाबलच का असे वचारावे ?
आज भगवंत एका टोकाला आ<ण आपण दस
ु या टोकाला आहोत. >या1या नामाने >याला जवळ
जवळ आणावा. आपTयाला िजतका आपTया दे हाचा वसर पडेल Oततका भगवंत आपTया जवळ
येईल. भगवंता1या नामातच स>संगती आहे . 2पंचामये कसलेहJ 2संग येऊ Bया, तुXहJ नामाला
सोडू नका.
मनाला oरकामे ठे वले कA ते वषया1या मागे धावलेच समजा. Xहणून आपले मन नेहमी गत
ुं वन
ू
ठे वावे. उठणे, बसणे, जप करणे, वाचन करणे, गrपागोRटJ करणे, चेRटा-वनोद करणे, वगैरे सवD
Qयांमये भगवंताशी संबध
ं आ<ण संदभD ठे वावा; हे च अनुसंधान होय. भगवंताचे अनुसंधान हे
आपले येय; >याला अनस
ु \न बाकA1या गोRटJ आपण क\ या. आपलJ व>ृ ती आ<ण भगवंत
यांना जोडणारJ साखळी Xहणजे भगवंताचे नाम होय. Xहणून आपलJ व>ृ ती सदै व नामामये
गंत
ु वन
ू ठे वावी. नामाचे अनस
ु ंधान 6टकेल अशीच उपाधी बाळगावी. नाम नस
ु ते घेतTयाने काम
होईल; पण ते समजून घेतTयाने काम लवकर होईल. नाम मख
ु ी आले कA स>कमp आपोआप
होऊ लागतात. आपTया 2>येक कमाDचा साMी राम आहे असे समजून वागावे, Xहणजे दRु कमD
हातून घडणार नाहJ.
आपण उगाचच सबबी सांगत असतो. काम असेल >या काळी कामाची सबब, पण काम नसेल
>यावेळी नाम4मरण न करता, उगाचच गrपा, नाहJ तर Oनंदा-4तत
ु ी, Qकं वा इतर खेळ खेळ7यात
वेळ घालवतो. तसे क\ नये. आपले मन उनाड आहे . >याला एके 6ठकाणी 4व4थ राह7याची
सवयच नाहJ. >याला थोडी बळजबरJ क\न नाम `यायला लावले पा6हजे. नामामये भगवंताची
शiती असTयाने नाम घेणायाची दे हबs
ु ी मामाने कमी होते आ<ण नाम ि4थरावते. Oन>य
नाम4मरण केTयावाचून अंती ते येणार नाहJ. जागेपणी अzयास केला तर झोपे1या वेळी 4मरण
येईल, झोपे1या वेळी 4मरण झाले तर राlी 4वrनात तेच होईल, आ<ण असा सदो6दत यास
ठे वला तर मरणा1या वेळीहJ तेच 4मरण राहJल.

३५७. नाम घेता घेता नामाशी इतके तादा@qय $हावे कk,, मी नाम घेत आहे हे सुrा Uवस0न
जावे.
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नाम हे 0पापे7ा $यापक आहे
समजा मी तुXहाला 2fन वचारला कA, 'आनंद Xहणजे काय ?' तर एखाBया आनंदJ मुलाकडे
बोट दाखवन
ू तुXहJ Xहणाल कA, 'हे पहा, इथे आनंद आहे !' इतकेच न:हे तर या2माणे आनंदाने
खेळणारJ मांजराची पले, उ¡या मारणारJ लहान वासरे , हसणारे 4lी-पx
ु ष, फुलांनी बहरलेTया लता,
यां1याकडे बोट दाखवन
ू , 'इथे आनंद आहे ' असे तुXहJ सांगाल. पण हे काहJ माcया 2fनाचे खरे
उ>तर न:हे . 'आनंदJ व4तू कोण>या आहे त, असा माझा 2fन नसून 'आनंद मला दाखवा असे मी
वचारले होते. आनंदJ व4तूमये आनंद राहतो, Xहणून व4तू हा काहJ आनंद न:हे . लहान मल
ू
हे च जर आनंद असेल तर मोठे 4lी-पx
ु ष आ<ण मांजरJची पले आनंदयi
ु त असणार नाहJत.
अथाDत ् आनंद हा एकच असला पा6हजे; कारण सवD 6ठकाणी आढळणाया आनंदाला एकच शद
आपण वापरतो. आपण जो जो माणूस पाहतो, तो तो Oनराळा असतो, तरJ सवा^ना आपण माणसेच
Xहणतो, कारण 2>येक माणसामये 'मनुRयपणा' आहे . तो आपTया इं6wयांना 6दसत नसला तरJ
मनाने ओळखता येतो, आ<ण >याचे अि4त>व 'मनुRय' या शदाने सांगता येते. 'मनुRयपणा' हा
शद आहे , हे नाव आहे , Xहणून \पाला अि4त>व नामामळ
ु े च आहे . 2>येक व4तूचे बा)य\प
Oत1या नामामुळे 6टकते.
आनंदJ व4तू अनेक असTया तरJ >यां1यामये राहणारा 'आनंद' एकच असतो. Xहणजे एकच
न:हे , तर अनेक \पे आलJ आ<ण गेलJ, तरJ नाम आपले 5शTलक राहते. आजपय^त या प ृ वी1या
पाठaवर अग<णत 4lी-पुxष ज,माला आले, जगले आ<ण म>ृ यु पावले, तरJ 'मनुRयपणा' आहे
तसाच आहे . हा Oनयम सवDl लावला तर असे 6दसेल कA, चांगTया व4तू आTया आ<ण गेTया,
पण 'चांगलेपणा' कायम आहे . सद
ंु र व4तू आTया आ<ण गेTया, पण 'सदयD' कायम आहे . आनंदJ
व4तु आTया आ<ण गेTया, पण 'आनंद' कायम आहे . लाखो जीव आले आ<ण गेले, पण 'जीवन'
कायम आहे . \पे अनेक असलJ तरJ नाम एकच असते. Xहणजे नाम हे अनेकांत एक>वाने
राहणारे असते. याचा अथD असा कA, नाम हे \पापेMा :यापक असते. \प हे नामाहून Oनराळे
राहू शकत नाहJ. नाम हे \पाला :यापन
ू प,
ु हा 5शTलक उरते. नाम हे gfया1या पलJकडे आ<ण
सूeम असTयामुळे >याला उ>प>ती आ<ण वनाश, वाढ आ<ण घट, दे श-काल Oन5म>ता1या मयाDदा,
इ>या6द कोणतेहJ वकार नाहJत. Xहणून नाम हे पव
ू  होते, आज आहे , आ<ण पुढेहJ तसेच राहJल.
नाम हे स>4व\प आहे . नामातून अनेक \पे उ>प,न होतात, आ<ण अखेर >या1यामयेच ती
लJन होतात. शs
ु परमा>म4व\पा1या अगदJ जवळ कोणी असेल तर ते फiत नामच होय.
Xहणून नाम घेतTयावर भगवंत आपTयाजवळ असTयासारखाच आहे .

३५८. माझे बोलणे

@येकाला कळते; jयाची जेवढG तयारG

असेल तेवढे @याला कळते, पण वाया कुठे च जात नाहG.
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अनQयतेLशवाय भगवंताची

ाWती नाहG

स>पx
ु षाजवळ राहून मनRु य जर आEापालन 5शकला नाहJ तर तो काहJच 5शकला नाहJ. जो
आEापालन करJल >यालाहJ भोग भोगावे लागतील हे खरे , परं तु ते आपTया सोयीने भोग7याची
:यव4था होईल. 2ारधाचा जोर मोठा वलMण आहे . भोग ये7याचा समय आला Xहणजे बs
ु ीवर
पoरणाम करतो. Oतथे आपण सावध राहून स>पx
ु षा1या सांग7या2माणेच वागलो तर 2ारधाचा
जोर मंदावTयावाचून राहणार नाहJ. 2ारधाने बs
ु ीमये काहJहJ वचार उ>प,न झाले तरJ
>या2माणे वागणे अथवा न वागणे हे आपTया हातामये आहे; आ<ण Xहणून तर मनRु य हा
'ेRठ आहे. बs
ु ीला आवर7याची युiती साधायला आEापालन हे सवb>कृRट साधन समजावे.
वकार हे काहJ मुळात टाकाऊ नाहJत. ते भगवंतानेच 6दले आहे त. Xहणून जीवनात >यांना योkय
4थान असेलच असेल. Qकंबहुना, :यवहारामये वकारांची ज\र आहे . माl वकारांना आपण
स>ता गाजवन
ू वापरायला 5शकले पा6हजे, वकारांनी आपTयावर स>ता गाजवता कामा नये.
वकारांना आपण वापरावे, वकारांनी आपTयाला वाप\ नये.
प6हTयाने, 2पंचातलJ व4तू हवी Xहणून भगवंतावर 2ेम करायला लागावे. VचकाटJने ते 2ेम
वाढवावे, Xहणजे नंतर व4तूंचे मह>>व Oनघून जाते आ<ण भगवंत तेवढा 5शTलक उरतो. भगवंताला
एकदा धरला कA कोण>याहJ पoरि4थतीमधे >याला सोडून नये. >याचे नाम घेतTयाने हे साधते,
Xहणून नाम घेत जा असे मी सतत सांगत असतो. 2पंचात आपणे Qकती कRट करतो ! Oततका
मोबदलाहJ 5मळत नाहJ. परमाथाDत तसे नाहJ. परमाथD िजतका करावा Oततके Oततके समाधान
अVधकाVधक असते.
EानमागD असो Qकं वा भiतीमागD असो, खरा 'मी' कोण हे ओळख7यासाठaच सवD साधने असतात.
आज आपTयापाशी खोSया 'मी' चे 2ाबTय आहे , ते नाहJसे करणे ज\र आहे . खोटा 'मी' गेला कA
खया 'मी' ला कुठून आणायची ज\रJ नाहJ. तो 2>येका1या अंतःकरणामये 4वतः5सs आहेच.
Xहणून खोSया 'मी' ला मार7यासाठa भगवंताचे दा4य>व प>करणे फार आवfयक असते.
अन,यते5शवाय भगवंताची 2ाrती नाहJ; >यातच भiती ज,म पावते. नाम4मरण हे भiतीमागाDचे
मु;य साधन आहे . नाम4मरणाने भगवंताचे 2ेम अनायासे उ>प,न होते. ते नाम तुXहJ OनRठे ने
आ<ण आनंदाने `या, हे च माझे सांगणे आहे .

३५९. काहGहG केले तरG शेवटG नामाLशवाय ग@यंतर नाहG.
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भगवंताचे

मरण हे च

@येक साधनाचे मम).

एका गावाहून दोन सरकारJ बैलगा¡या OनघाTया. एका बैलगाडीत सो,याची नाणी असलेTया
पश:या हो>या, आ<ण दस
ु या गाडीत बांधकामाचे दगड होते. सबंध 6दवसभर 2वास क\न >या
बैलगा¡या तालुiया1या 6ठकाणी पोचTयावर गाडीवानांनी गा¡या सोडTया, सोने आ<ण दगड
अVधकायां1या हवालJ केले आ<ण दो,हJ गा¡यां1या बैलांना कडबाच घातला. तसे, भगवंता1या
gRटJने, वBवान आ<ण अडाणी दोघेहJ सारखेच. सद
ुं र वचारांचा भार डोiयात वागवला Xहणजे
वBवानाला भगवंत जवळ होतो असे मुळीच नाहJ. वBवान काय Qकंवा अडाणी काय, दोघांनाहJ
बड
ु व7याइतका अ5भमान 2>येकाजवळ असतो; वBवानाला अ5भमान जा4त मारक होतो, इतकेच.
वBयेला जगात Qकं मत आहे , पण ती साधन\प आहे ; साय\प नाहJ. वBया हJ भगवंताची दासी
बनलJ पा6हजे. पRु कळ वेळा वBवान लोक :यथD VचQक>सेने आपTया आयुRयाचा नाश क\न
घेतात. साधेभोळे अडाणी लोक भगवंताचे नाम घेऊन मजेने त\न जातात, पण हे वBवान लोक,
भगवंत कसा आहे , >याचे गुण काय आहे त, >याचा आ<ण आपला संबंध काय आहे, >याचे नाम
>या1यापय^त पोहोचते कA नाहJ, नामाची सx
ु वात के:हापासन
ू झालJ, नाम कोण>या वाणीने `यावे,
इ>या6द गोRटJंची VचQक>सा करJत बसतात. आ<ण ती इतकA करतात कA, शेवटJ आयुRयाचा
अंतकाल येतो, आ<ण नामाची VचQक>सा तेवढJ पदरात पडते. नाम घे7याचा आनंद 5मळत नाहJ.
Xहणून शहा7या वBवानाने, VचQक>सा करायचीच तर नाम घेत करावी.
Zया1या अंगी मीपणा आहे , >याने चूक केलJ तर भगवंत >याचे 2ायिfच>त दे तो. पण Zया1या
अंगी मीपणा नाहJ >या1या हातून चूक घडलJ तर भगवंत ती सांभाळून घेतो. समजा आज
आपTया हातून चूक झालJ, अगदJ अजाणतेपणाने झालJ, तरJ आपण जर पfचा>ताप पावून
भगवंताला शरण गेलो तर खाlीने तो Mमा करतो. आपण आपले मागले घडलेले सवD भगवंताला
अपDण करावे, मग पढ
ु ची जबाबदारJ >या1यावर पडते.
2>येक भiताने साधनाचे कRट 4वतःच सोसले पा6हजेत. QकतीहJ मोठा गx
ु असला तरJ >या
बाबतीत तो काहJच क\ शकत नाहJ. फार तर >या कRटाची >याला जाणीव होऊ दे णार नाहJ.
आपले मन आपणच आवरले पा6हजे, आ<ण आपTया व>ृ तीला आपणच वळवले पा6हजे. साधन
करJत असताना येणाया अव4था आपण शांतपणे सोसTयाच पा6हजेत. भगवंताकडे जायची
साधने पुRकळ आहे त. इतर साधनांनी कRट क\न जे साधते तेच थोडे नाम घेतTयाने साधते.
पण नामावर तशी 'sा माl पा6हजे. 2>येक साधनाचे ममD Xहणजे भगवंताचे 4मरण होय.
>याचा पण
ू Dपणे समावेश भगवंता1या नामात आहे . Xहणुन Zयाला लवकर भगवंत गाठायचा आहे
>याने एका नामाची कास धरावी.

३६०. नामाबaलbया सव) शंका नाम घेत गे]याने आपोआप नाहGशा होतात.
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मन

वाधीन होnयासाठu मनापासन
ू नाम sया.

जगात आजपय^त पRु कळ लोकांनी दानधमD, 4वाथD>याग केला, पण >यां1यामये कतpपणाची जाणीव
रा6हTयाने खया अथाDने >यांना Oनः4वाथ बनता आले नाहJ. खरे Xहणजे, आमचे मन आम1या
तायात आTया5शवाय आXहाला Oनः4वाथ बनता येणार नाहJ. मन कोण>या साधनाने आXहांला
आवरता येईल ? योग, याग इ>या6द साधने >यासाठaच सांVगतलJ आहे त, पण हJ साधने या
काळात आXहाला करता ये7यासारखी आहे त का ? )या साधनांसाठa लागणारJ काळाची अनक
ु ू लता
आपण राहतो >या पoरि4थतीत आपTयाजवळ खास नाहJ. मन तायात यायला सया1या काळात
नाम4मरणा5शवाय दस
ु रे साधनच नाहJ. कारण आज एक नामच भगवंताने अवतार\पाने
आम1यासाठa 5शTलक ठे वले आहे . ते:हां, मन 4वाधीन हो7यासाठa सवा^नी मनापासून नाम `या.
नाम घेत असताना, मनाचे 4थैयD Pबघडवणारे जे वकार आहे त >यांना आवर7याचा 2य>न करा.
मनाला सवा^त मोठा वकार बाधत असेल तर तो Xहणजे अ5भमान. )या अ5भमानासारखा आपला
घात करणारा दस
ु रा शlू कोणी नसेल. तो अ5भमान सोडायला आपण 5शकले पा6हजे. भगवंताने
आजपय^त एवढे अवतार घेतले ते सवD अ5भमान मार7यासाठaच होते. 6हर7यकfयप1
ू या वेळी
भगवंताने अवतार घेतला' पण दे व समोर उभे असतानासs
ु ा >याचा हात नम4काराकडे न जाता
तरवारJकडे गेला ! याव\न >याचा अ5भमान Qकती तीª असेल याची कTपना येईल. तो अ5भमान
नाहJसा कर7यासाठa आपण कतpपणाची जाणीव सोडून नाम घेतले पा6हजे.
मनाची ि4थरता Pबघडवणारा दस
ु रा शlू Xहणजे राग. हा राग फार भयंकर असतो. मोठमोया
तप4वी लोकांची तपfचयाD याने धुळीस 5मळवलJ आहे. हा राग आवर7यासाठa, आपTयाला राग
कशामळ
ु े येतो हे नीट समजून घेतले पा6हजे. :यवहारात आपTयाला नीतीची बंधने घालन
ू 6दलJ
आहे त, ती सवD आपण पाळलJ पा6हजेत. नीती1या बंधनात राहणाया माणसाचे वकार आपोआप
आवरले जातील. हJ बंधने कशासाठa घातलJ आहे त याचे ममD समजून घेऊन वागले तर राग
आवरता येईल. आ<ण राग आवरला Xहणजे >या1या पोटात लपन
ू बसलेले, काम, ोध, मोह,
इ>या6द वकारांनाहJ पायबंद पडेल. या2माणे नीती1या बंधनात राहून तुXहJ आपले मन
भगवंताकडे वन करा. भगवंताकडे जाऊ लागा, मन आपोआप तुम1या मागे येईल, कारण तो
>याचा धमD आहे . भगवंताला वस\ नका. तुमचे मन तुXहाला आपण होऊन साहाय करJल
याची खाlी बाळगा.

३६१. नाम सु4ंगा माणे आहे . Uवकार0पी मोठाले खडक ते फोडून टाकते.
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भगवंताचे

ेम कसे उ@पन होईल ते पाहावे.

चम>कार करता आले Xहणजे ()मEान झाले असे Xहणता येणार नाहJ. संतांचे दशDन झाले, पण
>या1या आजब
ू ाजूचे लोक पा6हले तर वाईट 6दसतात. आपण दवाखाना पहायला गेलो तर Oनरोगी
लोक आपTयाला Oतथे कसे 6दसतील ? आमची 2पंचाची नड संताने दरू करावी, हे Xहणणे चक
ु Aचे
नाहJ का ? ती दरू कर7याकoरता 2ापंVचकाकडे जावे, संताकडे न:हे . आता, दख
ु णे बरे :हावे Xहणून
जरJ 'राम राम' Xहटले, तरJसुsा ते वाया जात नाहJ. स>पx
ु षांचे अ>यंत उपकार असतील तर
रोगाचे Oनदान काय आहे ते >यांनी शोधून काढले. आपTयाला हवेपणाचा रोग झाला आहे !
हवेनकोपण िजथे आहे, Oतथे समाधान नाहJ हे खास. आपTया भजन-पज
ू नाचा हे तू कोणता असेल
? तो समजन
ू भजन-पज
ू न करा Xहणजे झाले ! आज भगवंत हवा असे Xहणणारे लोक थोडेच
आहे त; आ<ण Zयांना भगवंत हवा असतो तो भगवंतासाठa नको असतो, तो >यां1या 2पंचासाठa
हवा असतो. Zयाला भगवंताकरताच भगवंत हवा, >याला समाधान खास 5मळे ल. >याला कशाचीहJ
अट नाहJ. >याला वयाची मयाDदा नाहJ. वBयेची नाहJ, बs
ु ीची नाहJ, पैशाची नाहJ, कशाचीहJ नाहJ;
तळमळीची मयाDदा आहे .
खरोखर परमाथD हा अनम
ु ानाचा नाहJ. आपण नुसते बोलतो, कृOत काहJच करJत नाहJ, Xहणून
तो आपTया आवाiयाबाहे र आहे असे आपTयाला वाटते. न करायला सबबी पRु कळ सांगता
येतात. अजुDनाला भगवंतांनी यs
D सबबी सांगू लागला.
ु ाला उभा राहा Xहणून सांVगतले. अजुन
दे वास फार वाईट वाटले. दे हबs
ु ीमुळे, अ5भमानामळ
ु े , भगवंता1या आEेला सबबी येतात. :यवहारात
सबबी सांग7याची आXहाला फार सवय झालJ आहे. 2यागला मुलगी आजारJ पडलJ तर मनRु य
लगेच Oतकडे जातो, आ<ण काशीस जायचे तर, योग येत नाहJ असे Xहणतो ! आEेला सबब
सांगणे हे मोठे पाप आहे . एखाBया सावकाराला सांVगतले कA तुcयाजवळचे सवD काहJ दे ऊन
टाक, तर तो कदाVचत ् दे ईलहJ; पण 'मी' 6दले, हJ आठवण नाहJ जाणार >याची. जो Bयायला
सांगतो तोच दाता असतो, हे तो वसरतो.
:यापायाला 4वrन :यापाराचेच पडते, >या2माणे आपण Zयाचा सहवास करावा >याचे 2ेम येते.
भगवंतावषयी 2ेम कसे उ>प,न होईल ते पाहावे. सहवासाने, Oनfचयाने, Qकं वा आपलेपणा
वसरTयाने, परमेfवराचे 2ेम येते. पRु कळ 6दवस एका घरात रा6हTयाने >या घरावषयी नाहJ का
आपTयाला 2ेम येत ? मुंबईत राहणायाला मुंबई आवडते, याचे कारण सहवास. गांजा 2थम
ओढताना जरJ ओकारJ आलJ, तरJ सवयीने >याचे 2ेम येऊ शकते. नापसंत नवयाशी जरJ लkन
झाले, तरJ मुलगी Oनfचयाने >या1यावर 2ेम करायला 5शकते; Xहणजेच 2ेम Oनfचयाने येऊ
शकते. राम आपTया dदयात आहे हJ भावना ठे वू या. 'रामाहून मी वेगळा नाहJ, आ<ण तो माcया
dदयात आहे .' असा gढ Oनfचय क\न हJ भावना वाढवलJ पा6हजे.

३६२. आपले

ेम

पंची लावले आहे , ते रामनामी लावायला पाOहजे.
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वैOदक कमा)bया जोडीला भगवंताचे नाम sयावे.
[ गाय8ीपुर{चरण झा]यावर वैOदक FPमवंद
ृ ासमोर झालेले

वचन. ]

तुXहJ वेदवBया जाणणारे सवDजण मोठे Eानी, भाkयवान, आ<ण पZ
ू य आहांत. इतकA वषp
वेदवBया तुXहJ जतन क\न ठे वलJ हे तुमचे फार मोठे उपकार आहे त. तुमची योkयता खरोखर
मोठa आहे ! >या1या उलट माझी ि4थती आहे . मी एक अE मनRु य आहे . मला वेदवBयेचा
गंध नाहJ, 3ंथांचे Eान नाहJ. मी रामरायाचा एक दJन दास आहे . >या1या नामावर माझे 2ेम
आहे . माझे Xहणणे आपण 2ेमाने ऐकून `यावे.
वेदांनी गायlी अ>यंत पZ
ू य मानलJ आहे हे बरोबर आहे , कारण गायlी उपासनेमये वलMण
साम यD साठवलेले आहे. गायlीची उपासना करणाया माणसा1या अंगी खरे वैराkय आ<ण
पावय असावे लागते. पव
ू चे ऋषी जनपदापासून दरू अशा अर7यामये आ'म बांधून राहात
असत. कंदमळ
ु े हा >यांचा आहार असे, इं6wयसंयम हा >यांचा मु;य आचार असे. स>य हे च
>यां1या वाणीचे भष
ू ण असे. काम, ोध, आ<ण लोभ िजंकलेले वरागी ऋषी हJ गायlीची उपासना
करायला खरJ योkय माणसे होती. परं तु आता काळ पालटला आहे . Zया 2कारचे जीवन ऋषलोक
जगत असत, >यापैकA आपणाजवळ आता काहJच 5शTलक उरलेले नाहJ. ऋषींचे राहणे, खाणे,
पणे, इं6wयसंयम, स>यOनRठा यापैकA आपTयाजवळ काय 5शTलक उरले आहे ? >याकाळी ऋषींनी
पजD,यसूiत Xहटले कA पाऊस पडत असे, आ<ण तेच सi
ू त आज Xहटले तर साधा वारादे खील
सुटत नाहJ. ऋषीं1या अंगी तपfचयpचे साम यD होते, Xहणून >यां1या आशीवाDदाला जशी Qकंमत
होती तशी >यां1या शापालादे खील होती. जीवनाबल पव
ू  असणारJ OनRठा आज बदललJ आहे .
सया पoरि4थती अशी आहे कA, वै6दक कमाDवरची 'sा लोकांमये पव
D त ् रा6हलेलJ नाहJ, आ<ण
ू व
वै6दक कमp यथासांग घडणे कठaण होऊन बसले आहे . अशा ि4थतीत, आपTयाला शiय आहे
Oततके वै6दक कमD करावे, परं तु Vच>तशs
ु ी हो7यासाठa >यावर पण
ू Dपणे वसंबन
ू न राहता >या
कमाD1या जोडीला भगवंताचे नाम `यावे. सया1या पoरि4थतीत संयमाची बंधने सट
ु त चाललJ,
Xहणून संतांनी कळवळून 'नाम `या' असे सांVगतले. नाम हे आगंतक
ु नाहJ. आ6द-नारायणाने
वेद सांग7या1या वेळी जो 'ॐ' चा वनी केला, ते नाम होय. Xहणून आपणा सवा^ना माझी वनंती
अशी कA, आपण नाम घेत जावे. Qकं बहुना आपण नाम घेतले तरच वेदांचा खरा अथD कळे ल
अशी माझी खाlी आहे .

३६३ वैOदक कमाना आहाराUवहाराची बंधने आहे त. भगवंताbया नामाला ती नाहGत.
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मीपणाचे Uवसज)न क0न सुखदःु खातीत राहावे.
भिiत Xहणजे संलkन होणे. वषयाकoरता आपण परमेfवराची 2ाथDना वगैरे केलJ तर ती
वषयाची भिiत झालJ, परमेfवराची कशी होईल ? मीपणा आला कA संकTप उठतात, आ<ण
संकTपा>मक वषय तेच मनात येतात. मीपणा ठे वन
ू परमेfवराची पRु कळ सेवा केलJ तरJ तीत
कमीपणा आहे . 2पंचाचा >याग क\न, बैरागी होऊन मठ बांधला, पण मठा1या बंधनात पडला !
दे वाला दाVगने घातले, का, तर >याचे \प आपTयाला चांगले 6दसावे Xहणून ! चांगTया कृ>यांतसुsा
मी कसा लपन
ू बसलेला असतो बघा ! थोडiयात Xहणजे, मीपणाचे वसजDन केले पा6हजे. साधू
कतpपण परमेfवराला दे तात. वा4तवक आपण कतp आहोत कुठे ? आपण कतp Xहटले, परं तु मग
आपTया इ1छे 2माणे गोRटJ घडतात कुठे ? पण नसलेले कतpपण आपTयाकडे ओढून घेऊन माणूस
सख
ु ी Qकंवा दःु खी होतो. Zया1याकडे कतpपण आहे >याला ते दे ऊन आपण सख
ु दःु खातीत राहावे.
'हे सवD ईfवराचे आहे ' हे च सार वेद'त
ु ी सांगतात. "हे सवD रामाचे असून तोच सवा^चा कताD आहे"
असे संत सांगतात; दोघांचह
े J सांगणे एकच. अशी भावना ठे वTयावर सुखदःु ख भोगावे लागणार
नाहJ. मी कताD नसून राम कताD हJ भावना वाढवणे, हJच खरJ उपासना. मी काहJ नाहJ, कोणीतरJ
बाहुलJ आहे , असे समजावे. एक भगवंत तेवढा माझा, असे Xहणावे.
संताजवळ आसिiत जरJ परु ती सट
ु लJ नाहJ तरJ नकळत कमी होत असते. Xहणून आपण नेहमी
स>समागमात असावे. संगत आ<ण अzयास यांचा आपTया मनावर फार चांगला पoरणाम होतो.
आपण हातात काठa घेतलJ तर उगीच कुणाला मारावेसे वाटे ल; हJ झालJ काठaची संगत. आपण
हातात माळ घेतलJ तर >याने जपच क\, माळे ने काहJ आपण कुणाला मारणार नाहJ. आपTया
पोषाखात, वाग7यात, बोल7यात, सवD 6ठकाणी संगत आपTयावर पoरणाम करते; Xहणून संताचा
सहवास नेहमी ठे वावा. गाय जशी वासरामागून येत,े तसे संत नामामागून आलेच पा6हजेत. ते
नाम घेणायाला धुंडाळीत येतील, आ<ण >यां1या मागोमाग भगवंत अथाDत ् आलाच Xहणून समजा.
दवाखा,यात गेलेला रोगी जसा डॉiटर1या 4वाधीन असतो, तसे आपण संता1या घरJ गेTयावर
>यां1या 4वाधीन होतो. Xहणून संतां1या संगतीत आपण गेलो कA आपले कत>D ृ व संपले, असे
मानले पा6हजे. स>संगतीने साधकाची वाढ होते. संतांना ओळख7यासाठa अनुसंधाना5शवाय दस
ु रे
साधन नाहJ. संतांना भिiतचे :यसन असते. ते नेहमी नामात असतात. संत हे भगवंतावाचून
दस
ु रJकडे रा6हलेच नाहJत; Xहणून ते संत झाले, Xहणजे दे व4व\प बनले. भगवंताचे नाम 5सs
क\न दे णे हाच संतांचा जगावर सवाDत मोठा उपकार होय. 2ापंVचक लोकांना परमाथाDला
लावावयाला संसारJ संतच खरा उपयोगी पडतो.

३६४. सव) काहG रामाचे आहे असे समजणे qहणजेच सव) व रामास अप)ण करणे आहे .
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शेवटG करावी

ाथ)ना एक ।

सकाळी लवकर उठावे । भगवंताच 4मरण करावे ।
हातपाय 4व1छ धव
ु ावे । मानसपूजा करावी ॥
dदयांत ठे वावे रामाचे ठाण । षोडशोपचारे कराव पूजन ॥
गंध फूल करावे अपDण । नैवेBय करावा अपDण । मनाने 2साद `यावा जाण ॥
शेवटJ करावी 2ाथDना एक । 'रामा, तुला मी शरण दे ख ॥
वासना न उठ दज
ु ी कांहJ । नामामय 2ेम भरपूर दे º ॥
सदा राखाव समाधान । ह तुझ कृपेवांचून नाहJ जाण ॥
नीOतधमाDचे आचरण । तुझ कृपेने :हावे जतन ॥
न मागण आता कांहJ । मी तुcयासाठa िजवंत पाहJं ।
आतां Bया नामाच अखंड 4मरण । दे ह केला तुला अपDण ॥
रामा, ज ज कांहJ तूं करJ । >यांत समाधानाला Bयाव पुरJ ।
आतां, रामा, एकच करJं । तुझा वसर न पडो अंतरJं ॥
तझ
ु े नामाची आवडी । याहून दज
ु  मागण नसाव उरJ ॥
ह Vच Bयावे मला दान । दJन आलो तज
ु शरण ॥
रामा, मला एकच Bयावे । तझ
ु  अनस
ु ंधान 6टकाव ॥
नको नको ()मEान । का:य-शा4l :यु>प>तीच Eान ॥
कामोधाचे वकार । जाळताती वारं वार ॥
आतां तारJं अथवा मारJं । तुझी कास कधीं न सोडी ॥
आतां, रामा तुझा झाल । कतpपणांतून मुiत झाल ॥
माझ सवD ते तुझे पाहJं । माझ मीपण 6हरोOन जाई ॥
रामा, आतां एकVच करJ । विृ >त सदा राहो तुझेवरJ ॥
रामा, मी कोठ जाव ? । तज
ु वांचून कोठ राहाव ? ॥
दे हबुsीची नड फार । ती करावी रामा तुXहJ दरू ॥
आजवर वषय केला आपलासा । न ओळखतां पडल >या1या फांसा ॥
रामा सवD स>ता तुcया हाती । समाधान राहJल अशी करावी विृ >त ॥
तुझेजवळ मागण दज
ु  नाहJं । dदयांत तझ
ु ा वास अखंड राहJ ।
आतां तुcयासाठaं माझ जीवन । तुला तनमन केल अपDण ॥
तुमच Vचंतनीं लागाव मन । कृपा करा रघुनद
ं न' ॥
ऐस कराव रामाच 4तवन । रMणकताD एक भगवंत मनीं आणून ॥
ऐस :हाव अन,य दJन । ता>काळ भेटेल रघुनंदन ॥
नामापरत न माना दज
ु  साधन । जैस पOतªतेस पOत 2माण ॥
नामापरत न मानाव स>य । Zयान राम होईल अंQकत ॥
हे च सवD साधुसंतांचे बोल । कोणीहJ न मानावे फोल ॥
नामावर OनRठा ठे वावी पूण D । मनीं असो, नसो, कराव नाम4मरण ॥
नामावण दज
ु  काहJं । स>य स>य Plवार नाहJं ॥

३६५. नामाbया संगतीं । jया $यवहाराची

ािWत । तोच $यवहार जाई । भगव@सेवे त ॥
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नाम हे -चरं तन आहे, @याला समािWत नाहG.
[तेरा कोटG रामनामाbया जपाbया समाWतीbया Oदवशी झालेले न0पण]
खरे पा6हले Xहणजे आपण जपाची जी समाrती करतो ती केवळ अEानामुळेच; कारण नाम हे
Vचरं तन आ<ण काळापलJकडचे आहे . >याचे माहा>Xय कळायला फार कठaण आहे . दे वाला अ>यंत
2य जर काहJ असेल तर ते Xहणजे >याचे नाम. ते घेतTयाने तो आपलासा होईल. दे व
नामा5शवाय राहू शकत नाहJ. Plवेणीसंगम जर कोणता असेल तर तो Xहणजे दे व, भiत आ<ण
नाम. िजथे दे व असेल Oतथे भiत आ<ण नाम असते; आ<ण िजथे भiत असतो Oतथे नाम आ<ण
दे व असतो.
तुXहJ लोकांनी सेवा फार केलJ. खरोखर, जपाची सांगता क\न तुXहJ राजाला लाजवील अशा
रJतीने उ>सव साजरा केलात. आता रामाजवळ असे काहJ मागा कA प,ु हा काहJ हवेसे वाटणार
नाहJ. आपण जर काहJ अगदJच MुTलक माVगतले तर तो हसेल, कA मी एवढा दाता असताना
हे MुTलक काय मागतात ! तर आता >या1याजवळ, 'दे वा, माझे समाधान Oनरं तर 6टकू दे , आ<ण
तुcया नामाचे 2ेम दे ,' हे च मागणे मागा. भगवंताला पण
ू D शरण जाऊन सांगा, ' भगवंता, मी हा
असा आहे , यात सध
ु ारणा होणे माcया हाती नाहJ. रामा, मी तझ
ु े नाम मरणापय^त घेईन तरच
जगेन.' ि4lयांनी एकच करावे, पOत दे वासमान मानून दे हाने >याचे :हावे आ<ण मनाने दे वाचे
:हावे. 2पंच हा परमाथाDचा लाभ हो7यासाठa करावा. कुठे हJ गत
ुं ून राहू नये, कोण>याहJ उपाधीत
सापडू नये. उपाधीर6हत राह7याचे साधन Xहणजे उपाधीर6हत असलेले भगवंताचे नाम सतत
घेणे. नाम घेतTयाने 'sा gढ होईल आ<ण नामाची गोडी लागेल. जसे पाणी गोठTयावर बफD
होतो, >याच2माणे नाम घेतTयाने 'sा घv होते. 'sेमळ
ु े दे वाला तुXहांला भेटावेच लागेल. तुXहJ
अखंड नाम घेत राहा, दे व तुXहाला खाlीने भेटेल या बल शंका बाळगू नका.
परमाथD आ<ण :यवहार यांची उ>तम सांगड घालावी. परमाथाDबल नस>या शंका घेऊ नयेत.
आज1या या 6दवसापासून, आपण आपTया मल
ु ाला िजतiया आपलेपणाने हाक मारतो, Oततiया
आपलेपणाने दे वाला हाक मारा; आ<ण आतापय^त िजतiया आवडीने भगवंताचे नाम घेतलेत
Oततiयाच Qकंवा >या1यापेMाहJ जा4त आवडीने आ<ण OनRठे ने ते `या. अंतकाळी अगदJच
सगjयात शेवटJ सुटणारJ व4तू Xहणजे भगवंताचे नाम पा6हजे; नामात शेवटचा fवास गेला
पा6हजे. नाम इतके खोल गेले पा6हजे कA 2ाणाबरोबरच ते बाहे र पडावे. असे नाम जो घेतो
>याला दे हा1या सुख-दःु खाची जाणीवच राहणार नाहJ. तो आनंदात राहJल. मला खाlी आहे , राम
>याचे कTयाण करJल.

३६६. नामात शेवटचा {वास जाnयाकmरता आतापासून सतत नामात राहnयाचा
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आज रामनवमी आहे . आपण ती आनंदाने आ<ण उ>साहाने साजरJ करतो. आज रामज,म झाला;
आता पढ
ु 1या रामज,मापय^त आपला हा आनंद 6टकेल असे आपTयाला मनापासन
ू वाटते का ?
आपलJ 5भती, काळजी, तळमळ दरू झालJ का ? जर झालJ नसेल तर हा रामज,माचा आनंद,
उ>साह, >या 6दवसापरु ताच आहे असे Xहणायला पा6हजे. मग आपण रामज,म म6हनाभर जरJ
साजरे करJत रा6हलो तरJ >याचा काय उपयोग ? खया अथाDने जर आपण रामज,म साजरा
केला नाहJ तर >यामळ
ु े 5मळणारा आनंद कायम कसा राहJल ? वाजंlी लावन
ू :यावहारJकgRSया
साजया केलेTया इतर उ>सव समारं भाचा आनंद जसा तेव¨यापरु ताच 6टकतो, >या2माणेच जर
रामज,मा1याहJ उ>4वाचा आनंद रा6हला, तर आपTया पदरात काय पडले ? उ>सवाकoरता केलेलJ
खटपट आ<ण दगदग, इतकेच ना ? भगवंताला >या1या उ>सवाची ज\रJ नसते. Xहणुन मी
Xहणतो, रामज,माचा उ>सव साजरा करताना एक गोRट लMात ठे वलJ पा6हजे कA, तो :यावहारJक
gRSया साजरा क\ नये. 'ीमंतां2माणे गoरबांना, लहानांना >याच2माणे मोयांना, तो साजरा
करताना आपलेपणा वाटे ल, तसेच Zया योगाने रामनामाचे 2ेम उ>प,न होईल, भिiतभाव वाढे ल,
आ<ण आपापसांत 2ेमभाव OनमाDण होईल, अशा रJतीने उ>सव साजरा करावा. 2>येक माणसाला
आचरणात आणता येईल असेच रामाचे चoरl आहे . सRु टांचे रMण करणे हा खरा धमD होय,
आ<ण >यासाठaच भगवंतांनी अवतार घेतला, हे त>>व आपण समजून घेतले पा6हजे. आपला
'राम' हा दे वघरात Qकंवा मं6दरात नसन
ू 2>येका1या dदयात आहे हे जाणून, >या2माणे :यवहारात
वतDन ठे वले, तरच रामज,म साजरा कर7याचा खरा उपयोग झाला असे Xहणता येईल. परं तु
आपले कसे होते बघा, आपTयाला डोळे असून 2काश 6दसू शकत नाहJ, कारण >यावर वकारांचा
पडदा येतो. डोjयांवर gRटJ कमी करणारे आ1छादन येते आ<ण डॉiटरांनी सांVगतलेले औषध,
प यपाणी, वैगेरे चालू ठे वायला लागते, >या2माणे नीOतधमाDने तुXहJ आपTया अंतःकरणात
पेरलेTया नाम\पी बीजाची वाढ कशी होईल इकडे लM Bया. 2>येक वषाD1या रामज,माबरोबर
रामनामा1या 2ेमाची वाढ होऊन >यामुळे 5मळणाया आनंदात अVधकाVधक भर पडावी, हे च
रामज,मा1या उ>सवाचे खरे फळ होय. 'राम कताD आहे ' हJ भावना gढ होऊन मन रामनामात
जा4तीत जा4त रमणे, हJच रामज,म साजरा केTयाची फल'ुती होय.
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रामचoरl सवा^गसंद
ु र आहे . रामाने पत ृ आEा पाळलJ आ<ण सारे वैभव आ<ण सख
ु यांचा >याग
क\न वनवास प>करला; या >या1या थोर कृ>याचा वारं वार वचार करावा. केवढा हा >याग !
केवढा हा >याग ! Qकती हा संयम ! Qकती असामा,य पतभ
ृ िiत ! काय Oनलbभता ! काय
कतD:यOनRठा ! या 2>येक गुणाचा वचार करावा, आ<ण आपण तसे वाग7याचा 2य>न करावा.
कोणी Xहणतील, रामाचा काळ वेगळा होता, आताचा काळ वेगळा, पण तसे न:हे . राम Zया
मागाDने गेला तो मागD आजहJ अनुसरणीय नाहJ का ? मात-ृ पतभ
ु ेम,
ृ िiत, एकप>नीªत, बंध2
स6हRणुता, Oनलbभ>व, अ>यंत 2ेमळपणा, शौयD, आ6दक\न गोRटJ आजहJ आदशDभूत नाहJत का ?
स>यOनRठा आजहJ मा,य आ<ण 4तु>य नाहJ का ? काळ वेगळा असला तरJ नीOतत>>वे सवDकाळी
अबाVधत असतात. Xहणून रामचoरl सवा^ना सवDकाळी आदरणीय होय.
रामचoरlात मह>>वाचा भाग भiता1या चoरlाचा आहे .Xहणून भरता6दक रामभiत यां1या
चoरlाचा अzयास केला पा6हजे. रामायणात भरताची भिiत अपूवD आहे . रामाजवळून भरताने
पादक
ु ा मागून घेतTया, >या पादक
ु ांना साM ठे वन
ू भरताने अकतpपणाने चौदा वषp राZय केले. तसे
आपण जर 2पंचात वागलो तर Qकती आनंद होईल ! राZयपदात खरे समाधान असते तर
भरताने >याचा >याग केला नसता. पण >याने राZयपदाचा >याग क\न तो रामपदJ रत झाला,
हे च >याचे वै5शRSय. भरताचा 2पंच Xहणजे >याचा राZयशकट. रामपादक
ु ांना वंदन करावे, 2>येक
गोRट >यांना Oनवेदन करावी, आ<ण राम4मरण क\न मग ती करावी, असा >याने राZयशकट
हाकला. तसेच आपणहJ 2पंच राम4मरणपव
D करावा, रामाला साMी ठे वन
ू क
ू करावा; तो सुखाचा
होईल. संसार, जग, माता, पता, जाया, पl
ु , घरदार हे सवD माझे नसून रामाचे आहे , असा भाव
ठे वावा. पl
ु -कलl माझे असे Xहणतो, पण खरोखर माझे असते तर >यां1यावर स>ता गाजवता
आलJ असती; पण तसे करता येत नाहJ. Xहणून हे सवD भगवंताचे आहे हे पiके समजावे.
लeमणापेMांहJ भरताचे चoरl 2ापंVचकाला जा4त आदशD\प आहे . चौदा वषpपय^त जर भरतासारखी
भिiत घडेल तर राम खास भेटेल.
2पंच परमा>Xयाचा आहे असे समजून केला तर तो बाधणार नाहJ. जे जे घडते ते ते भगवंता1या
इ1छे ने घडते हJ भावना करणे हJ परमाथाDतलJ प6हलJ पायरJ होय. आपTयाला झोपेतून हात
ध\न कोणी उठवले तरJ ते भगवंता1या इ1छे ने घडले असे वाटले पा6हजे. हJ भावना इतकA
तयार झालJ पा6हजे. एक भगवंताचे नाम घv धरावे, >यामये अती उ>कटता ठे वन
ू एकतानता
करावी, आ<ण 4वतःला पण
ू D वस\न जावे. 'मी नाम घेतो' हे दे खील वस\न जावे. हाच खरा
परमाथD होय. रामाला अगदJ वनवणी क\न सांगा कA, " रामा, आता मी तुझा झालो. )यापढ
ु े जे
काहJ होईल ती तुझीच इ1छा मानून मी राहJन, आ<ण तुझे नाम घे7याचा मी आटोकाट 2य>न
करJन. तू मला आपला Xहण."
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राम दयाळू आहे , >याने काहJहJ केले तरJ ती दयाच आहे . आत-बाहे र दयाच दया. दयामत
ू च तो,
>याचा ोधहJ दया\पच ! रामाने शlूला मारले, पण मरणात उsार केला. रामाचा कोपहJ
कTयाणकारक; Xहणूनच रामचoरl गोड.
रामाचा यास लागला पा6हजे. दशरथाला रामाचा वरह झाला, 'राम, राम' Xहणत Xहणत 2ाण
गेला, >याला सBगती 5मळालJ. जटायूला मोठा आनंद झाला कA मरतेवळ
े ी रामाचे दशDन झाले,
आ<ण >याला पहात पहात, 'राम राम' Xहणत Xहणत 2ाणो>मण झाले. मारJचाला रावण Xहणाला,
"सुवणDमग
ृ हो आ<ण कपटाने रामलeमणांना सीतेपासून दरू ने, मग मी सीतेचे हरण करJन."
मारJच 2थम कबल
ू होईना. रावण Xहणाला, "तू जर माझे ऐकले नाहJस तर मी तुला ठार करJन."
मारJच मनात Xहणाला, "रावणा1या हातून मर7यापेMा रामा1याच हातन
ू मेलेले काय वाईट ?"
राम\प पहात पहात >याने 2ाण सोडला. >यालाहJ रामाने आ>म4व\पात 5मळवले. रावणाला
मंदोदरJ Xहणत होती, "महाराज, तुXहJ महान अपराध केलात, रामाची सीता >याला दे ऊन टाका."
मंदोदरJने फार उपदे श केला, >यामळ
ु ी >याचे मन वच5लत झाले; >या1या मनात साि>>वक भाव
उगवला, सीता दे ऊन टाकावी असे >याला वाटले. इतiयात नारद आले, ते Xहणाले, "अरे सीतेला
सोडू नकोस; Oतला सोडलेस तर रामा1या हातन
ू मर7याचे भाkय तल
ु ा 5मळणार नाहJ !" Xहणून
रावणाने रामा1या हातून म>ृ यु प>करला, आ<ण >या1या दे खत 2ाण सोडला.
रामाची सवDच कृती गोड, आकृती गोड, मग >या1या नामात Qकती गोडी असलJ पा6हजे ! पण
आपTया अंतरात थोडा तरJ सBभाव पा6हजे,वfवास पा6हजे, अंतरJ थोडेफार नाम2ेम असावे, मग
नाम4मरणात फार आनंद येईल. आपTयामये 2ेम नाहJ असे आपTयाला वाटते. पण 2ेम नाहJ
कसे ? 2ेम आहे , पण ते आपण 2पंचात लावले आहे . तेच रामनामात लावायचे आहे . >यासाठaच
रामचoरl ऐकावे. आपTयाला जुळणारे असेच रामचoरl आहे . 2ापंVचकाला ते आदशD\प आहे .
Xहणून >याचेच अखंड 4मरण करावे. आपण रामाला अन,य शरण जाऊ या, मग तो सवD अडचणी
दरू करJल. राम आपTयाला बोलावतो आहे, पण आपणच 'काम पRु कळ असTयामळ
ु े ' जाऊ इि1छत
नाहJ, खरे ना ? आणखी काय सांगावे बरे ? आशीवाDद.

॥ जानकkजीवन मरण जयजयराम ॥
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हु,नरJ लोक OनरOनराjया व4तंम
ू धून अ>तरे काढतात; कोणी जाईतन
ू , कोणी जई
ु तून, कोणी
गुलाबातून, असे अ>तर काढतात. हJ गोRट सोपी आहे ; पण मातीतून अ>तर काढणारे जे लोक
असतात >यांची माl कमाल आहे . हे जसे खरे , >याच2माणे सवD संत सार;याच योkयतेचे खरे ,
पण मातीतून अ>तर काढणारा, Xहणजे 2पंचामये परमाथD करायला 5शकवणारा, कोणी असेल
तर ते समथDच होत. समथा^नी वषयाला खरे ओळखले. नस
ु ता 'सावधान' हा शद ऐकून समथD
खरे सावध झाले आ<ण पळून गेले. 5शवाजीसार;या 5शRयाला समथा^नी सांVगतले कA, "अरे , माझा
दाता राम आहे !' हे उपासनेचे तेज होय. आपTया 6ठकाणी उपासनेचे तेज पा6हजे. समथा^नी
2पंची लोकांना तु1छ केले नाहJ; परं तु 2पंचात सख
ु 5मळणार नाहJ हे सांVगतTया 5शवाय ते
रा6हले नाहJत. उपासना चालवीत असताना, जग7यासाठa Xहणून 5भMा मागायला हरकत नाहJ;
पण दस
ु या कशासाठa भीक मागणे पाप आहे. नुसती 5भMा मागणे हे काहJ समथा^चे येय खास
न:हते. 'राम दाता आहे ' या भावनेने 5भMा मागणे हे मोठे पणाचे आ<ण तेज4वीपणाचे लMण
आहे . 5शवाजीसारखा 5शRय झाला तरJ समथा^नी आपलJ लंगोटJ टाकलJ नाहJ. हे खरे वैराkय
होय. Xहणूनच ते 'समथD' पदवीला पोहोचले. 4वतःचा जीव धोiयात घालन
ू 5मळवलेले राZय
गु\1या झोळीत टाकणारा 5शRय ध,य होय, आ<ण अनायासे चालून आलेले एवढे राZय
Oनरासिiतने परत करणारा ग\
ु >याहून ध,य होय !
समाजातTया Zया वगाDला परमाथाD1या 5शकवणीची ज\रJ आहे, Oतथे जाऊन >याला अनु\प अशी
5शकवण दे णे, हे च 2>येक संतांचे काम असते. काहJ संत एकांOतक व>ृ तीचे असतात, तर काहJ
संत समतोल व>ृ तीचे असतात. समथा^सारखे समतोल व>ृ तीचे संत 2ापंVचकांना जा4त उपयोगी
असतात, समथा^1या कालJ लोकांची भगवंताबलची बs
ु ी कायम होती, फiत पoरि4थतीमुळे >यांना
बाहे र तसे वागता येत न:हते. पण आज ती बs
ु ीच नाहJशी होत चाललJ आहे . हा काळ जा4त
कठaण आहे . इथे सूeमामये Pबघाड झाला आहे. Xहणून नाम हे सया फार पoरणामकारक
ठरणारे आहे, कारण ते सe
ू म आहे . समथा^नी दासबोध 5ल6हला, >यात आपTयाला सुचणार नाहJत
इतiया शंका घेऊन >यांनी >यांची उ>तरे 6दलJ आहे त. खरोखर, दासबोधसारखा 3ंथ 5मळणे
कठaण. जो दास होतो >यालाच >याचा बोध होतो. जो भगवंताचा दास झाला, >याचे ज,माचे
कTयाण दासबोध करJल. 2>येकाने तो ज\र वाचावा आ<ण >या2माणे मनाला बोध Bयावा.
समथा^ना आपले 6हत कशात आहे ते कळले, आ<ण >यांनी ते जगाला सांVगतले. Zयाला जे
झेप7यासारखे आहे तेच >यांनी सांVगतले. 2पंच मोडका ठे वा असे नाहJ >यांनी सांVगतले, तर तू
Zया मागाDने तो करतोस >यामागाDने तो नेटका होणार नाहJ हे सांVगतले.
समथा^ना रामाची मOू तD Xहणजे 2>यM रामच आहे असे वाटे ; अशांनाच राम आपण होऊन अनु3ह
दे तो. समथा^सारखे संत 4वतः कधीच उsरलेले असतात; केवळ जगाचा उsार कर7यासाठa ते
ज,माला येतात. अशा संतांनी सांVगतलेTया नामाची कास धरTयानेच आपण >यांचे उतराई होऊ
शकू.
॥ जानकAजीवन4मरण जयजयराम ॥
370

ीगु4पौण)मा

ीगु4पौण)मेचे

वचन १

ईfवराला साM ठे वन
ू मी असे सांगतो कA, माcयापाशी अनु3ह घेणायामये सs
ु ा मी रामच
पाहून वागलो. जर सवD 6ठकाणी राम भरला आहे , तर 5शRयामये तेवढा तो नाहJ का ? तो
माcयापेMा लहान आहे , हJन आहे , दJन आहे , अEानी आहे, हे पण
ू D जाणन
ू सुsा मी >याला राम\प
पा6हला. मला वाईट मनुRय असा 6दसतच नाहJ; नाहJतर तो मनुRय होऊन ज,माला आलाच
नसता. माझे कोणी ऐकत नाहJ असे मला वाटत नाहJ. तसेच, मी कुणाचे रMण करतो आहे असे
मला वाटत नाहJ. माझे मला रMण करता आले नाहJ, ते भगवंताने केले, Oतथे मी जगाचे काय
रMण करणार ? लहान मुले आ<ण पे,शन घेतलेलJ माणसे मला आवडतात. कारण ती मोकळी
असतात; >यांना बंधन नाहJ. वBवानां1याबल मला आदर आहे, पण 2ेम नाहJ. >यां1यामये
असणाया सर4वतीबल मला आदर आहे . 'ीमंतां1याबल मला Oतटकारा आहे , कारण पैशा1या
आधारावर ते भगवंताला वसरतात. मला वBवानापेMा अडाणी आवडतो, आ<ण 'ीमंतापेMा गरJब
आवडतो. तसेच, मला शहरात राह7यापेMा खे¡यात राहणे आवडते. मला काय आवडते ते मी
सांVगतले. हा एकेकाचा 4वभाव असतो. सगjया साधूंना असेच आवडेल असे काहJ नाहJ. एखाBया
मनRु याला सांVगतले कA, 'तझ
ु ा डोळा घरJ ठे वन
ू तू मजकडे ये,' तर तसे >याला करता येणार
नाहJ; >याच2माणे मला नामा5शवाय राहता येत नाहJ. िजथे नाम आहे Oतथेच मी आहे . माcयाकडे
येऊन 5शकायचे असेल तर हे च कA आपण काळजी करायची नाहJ; परमा>मा सवD करतो हJ
भावना ठे वायला 5शकावे. मल
ु ांना आ<ण मुलJंना माझे सांगणे असे कA, तुXहJ आईबापांची आEा
पाळावी, जे करायचे ते मनापासून करावे, 2ामा<णकपणा सोडू नये, आ<ण भगवंताला वस\ नये.
लहान रोपटे चांगले खतपाणी घालन
ू नीट सांभाळले तर ते मोठे होऊन अनेकांना सावलJ आ<ण
आ'य दे ते. तसे, लहानपणी चांगले वागले तर पढ
ु े खरे मोठे पण येईल. मला भेटायला येणाया
मनुRया1या मनात काय येते ते सवD मला समजते; पण :यवहारा1या उलट चम>काराचा 2कार
दाखवणे बरे नाहJ; Xहणून मी ते 2कट करJत नाहJ. मी तुXहा सवा^1या कानाने ऐकतो.
आपTयापैकA कुणीहJ मनुRय दिु fच>त झाला कA माझे मन अ4व4थ होते, आ<ण नंतर, हJ
अ4व4थता कोठून आलJ याचा शोध क\ लागलो कA दिु fच>त माणसाचा मला प>ता लागतो.
माcया माणसाने उगाच काळजी क\ नये. मी Zयाची हमी घेतलJ आहे >याने माcयावर 'sा
ठे वावी. माcया 4वतः1या अनुभवाने सांगतो कA, भगवंता1या इ1छे ने 2पंच केला तर >यामये
काहJ Pबघडत नाहJ. मी सांVगतलेले तेवढे करJन असा Oनfचय करा, कशाचीहJ काळजी क\ नका.
मी तुमचा भार घेतला आहे . 'मी तुम1याजवळ आहे' असे मी सांगतो >यावेळी ती :यiती नसून'
परमा>म4व\प तुम1याजवळ आहे ' असा >याचा अथD असतो. मी तुम1याकoरता सवD काहJ करतो
आहे ; तुXहांला जे काहJ होईल, ते तुXहJ करा, पण तळमळ क\ नका. मीच तम
ु 1या dदयात असून
तुम1या बs
ु ीला 2ेरणा करतो असे का मानीत नाहJ ? वा4तवक जे जे काहJ तुXहJ करताहात ते
मीच करतो आहे , माझीच तशी इ1छा आहे , असे मनी gढ ध\न वागावे. मी कधीच कुणाबल
Oनराश होत नाहJ. जो मनुRय Xहणून ज,माला आला >याचा उsारच होणार.
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आशीवाDद. गेले सात 6दवस चाललेला उ>सव पाहताना मला असे खरे वाटते कA आता
तुXहांला सांगायचे रा6हलेच नाहJ काहJ ! Zयाची आपण पज
ू ाअचाD करतो, >याचा हे तू लMात
घेऊनच, >याचे Xहणणे आपTयाला पटले आहे Xहणूनच, आपण >याची पज
ू ाअचाD करतो. तुXहाला
सांगतो, तुम1या आज जेव¨या Xहणून अडचणी असतील, Zया पoरि4थतीत तुXहJ गत
ुं ून गेला
असाल, ती पoरि4थती कायम ठे वन
ू सs
ु ा, Oत1यात Pबघाड न करता, कसे वागावे हे च मी 5शकवले
- आ<ण तुXहJ ते आचरणात आणता असा माझा समज आहे , बरे का ! आपTयाला 2पंचा5शवाय
ग>यंतर नाहJ हJ गोRट खरJ आहे . मनुRय ज,माला येतो तोच पराधीनतेत येतो, आ<ण जातो
तोहJ पराधीनतेतच, हे आपण पाहतो. मग, मनुRय पराधीन असताना, आपण आपलJ व>ृ ती कशी
करावी कA Zयाने परमा>मा आपलासा क\न घेता येईल ?
Zया गोRटJची आपTयाला अ>यंत आवड असते तेच आपण भगवंताजवळ मागणार; आ<ण
अ>यंत आवड जर कोणती असेल, तर Zयात माझा घात आहे तीच आवड मला OनमाDण होते
आहे , हे आपण पाहतो. Xहणून, मला सांगायचे असेल तर एकच; मी भगवंताजवळ काहJ
माग7यापेMा, "भगवंता, तू दाता आहे स, तू सवD उVचत करणारा आहे स, योkय तेच करणारा आहेस,
ते:हा मी तc
ु याजवळ काहJ माग7यापेMा, परमा>मा, तल
ु ा योkय वाटे ल ते तू दे , " असे Xहणणे
ज\र आहे . "Zयात माझे कTयाण असेल तेच तू करशील यात शंका नाहJ; मग मी काहJतरJ
मागून माcयाच पायावर मी धडा पाडून घे7यापेMा, परमा>मा, तू दे शील >यात मी समाधान
मानीन," हJ हमी आज आपण भगवंताला दे ऊ या. मागणारा मनुRय आपलJ योkयता बघून मागत
असतो. एखाद 5भकारJ आला तर 'तुमचे घर माcया नावे कxन Bया' असे कधी Xहणायचा नाहJ;
तो Xहणेल , 'मला चार पैसे Bया. एकवेळचे अ,न Bया.' हे जसे तो आपलJ Qकंमत पाहून मागतो,
तसे दाता QकतीहJ मोठा असला तरJ आपलJ Qकंमत पाहूनच आपण मागणार ! अहो, तो दाता
भगवंत Xहणजे कसा, व4त5ू शवाय समाधान दे णारा आहे ! Xहणून, "भगवंता तल
ु ा आवडेल ते
मला दे ; मी जसे :हावे असे तुला वाटत असेल तेच मला दे , " हे च मागणे ज\र आहे .
जगामधे आपण पा6हले तर दोन 2कारचे भiत आहे त. एक भiत तुम1या-आम1यासारखा
आहे ; तो Xहणतो. "भगवंता तू माझा कधी होशील ? तू माझा होऊन रहा, Xहणजे मला कशाची
ददात नाहJ पडायची. " Xहणजे खोटा खटला केला तरJ Oनकाल माcयासारखा लागेल Xहणतो !
दस
ु रा भiत आहे तो Xहणतो, "भगवंता, आता माझं उरलं नाहJ काहJ. आता मी तुझा होऊन
राहJन." यातला फरक तX
ु हाला कळतो आहे . 'तू माझा हो' Xहणत असताना, 'मी आहे तसाच
कायम राहJन, जे जे मला हवं आहे ते ते तू परु व !' असे Xहणतो; आ<ण दस
ु रा Xहणतो, 'रामा,
आता तुcया5शवाय मला काहJ नको, आता मी तझ
ु ाच होणार !' आपले मन आपTयाला काय
सांगते ? आपण कोण>या भiतांपक
ै A आहो ? आपण प6हTया भiतांपक
ै A असाल तर आपTयाला
वर जाणे ज\र आहे . "आतापय^त परमा>Xया, मी माVगतलेले तू परु वलेस. आता माझे मागणेहJ
थांबत नाहJ, तुझे दे णेहJ थांबत नाहJ. मग वासने1या पोटJच माझा शेवट होणार असे 6दसते !
तर आता, परमा>Xया, एकच गोRट कर - आता माग7याची बs
ु ी मला दे ऊ नकोस.
परमा>Xयासारखा दयाळू कोण आहे ? लहान पोर आई1या मांडीवर असताना आईने
चम1यातन
ू काहJहJ आणले तरJ आऽ क\न पते, असे आपण भगवंताजवळ रा6हले पा6हजे खास!
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>या मुलाला खाlीच असते; आपTयाला मार7यासाठa आई हे आपTयाला काहJतरJ दे ते आहे अशी
शंकासs
ु ा >याला कधी येत नाहJ ना ? तसे, मी Xहणेन, परमा>Xयाने Zया अव4थेत आपTयाला
ठे वले आहे >या अव4थेतच समाधान बाळगणे तुमचे-आमचे खरोखर काम आहे .
पण :यवहाराची संगत तर सट
ु लJ नाहJ, आ<ण भगवंत तर हवा, या अव4थेत आपण काहJ
करणे ज\र असेल तर, :यवहारात 2य>न करावा, अगदJ आटोकाटJने करावा, पण 'फळ माl,
भगवंता, तc
ु या इ1छे ने काय 5मळायचे ते 5मळू दे ,' असे Xहणून >यात समाधान मानायचा अzयास
करावा. तरच तुXहाला साधेल, नाहJतर नाहJ साधणार काहJ; आ<ण हे जो करJल >या1या मागे
परमा>मा उभा राहJल.
मनुRयाचे जीवन अती Mणभंगरु आहे . आपण पाहतो ना ? Qकती मोठमोठे होऊन गेले,
राम-कृRणा6द अवतार झाले, मोठमोठे स>पx
ु ष होऊन गेले; कोण>या ना कोण>या Oन5म>ताने का
होईना, पण आज ते 6दसेनासे झाले, एवढJ गोRट खरJ आहे . पण अशा स>पx
ु षांनी आपTया
बरोबरJचे असे काहJ मागे ठे वले आहे कA ते >यां1या बरोबरJने काम करJल. दे हात असताना ते
जे काम करJत तेवढे च काम >यांची स>ता करJल, एवढJ शिiत >यामये आहे . ते गेले तरJ
>यांची स>ताच काम करते, >याच2माणे परमा>मा गेला तरJ >याने आपTयाला वरदान दे ऊन
ठे वले आहे ; आ<ण ते जो जतन करJल >याला मी पावन करJन, >याचा मी होऊन राहJन, असे
वचन दे ऊन ठे वले आहे . >याने सांVगतले, "तू माझा :हावास असे तुला वाटते आहे ना ? मग तू
एक कर. अती दMतेने 2पंच कर, 2य>नाला कधी मागे पाहू नकोस; पण फळ दे णारा मी आहे
हJ भावना ठे वन
ू तू वाग. जी पoरि4थती येईल >यात समाधान Pबघडू दे ऊ नकोस, आ<ण मी जे
औषध सांगतो ते घे." आ<ण ते औषध जर कोणते असेल तर ते भगवंताचे नाम आहे . >या
नामात राह7याचा खरोखर तुXहJ अzयास करा.
इतiया अvाहासाने मी सांगतो आहे - आ<ण तुXहJ लोक नाम घेत नसाल अशी शंकासुsा
मला कधी येत नाहJ, कारण तुXहJ नाम घेत नसता तर इथे ये7याची बs
ु ी तX
ु हाला झालJ नसती;
पण तुXहJ सवा^नी असा Oनfचय करा - नामा5शवाय जगणे नाहJ खरे . नामा5शवाय जगू नये
असे मला खरोखर मनापासन
ू वाटते. एकदा तरJ भगवंताचे नाम `या. नाम घेत असताना एक
6दवस एक नाम असे भयंकर येईल कA भगवंत थरा\न जाईल, आ<ण मी सांगतो, तुXहJ असाल
Oतथे तो उभा राहJल खास ! 'कुठे माझा तो आहे ' असे >याला वाटे ल. मी सांगतो हे काहJतरJ
सांगतो आहे असे समजू नका, बरे का ! >या नामावर वfवास ठे वन
ू तुXहJ वागा. नामावरची
OनRठा कशी काम करते हे Zयाचे >यालाच कळे ल. ते:हा, तुXहाला एकच सांगणे आहे , हJ जी पज
ू ा
तुXहJ करता, तुXहाला सांVगतलेले आचरणात आणाल ते:हाच हJ पज
ू ा घेतलJ असे समजा. आ<ण
हे जर कराल ना, तर परमा>मा हात 6दTया5शवाय कधी राहायचा नाहJ. परमा>Xयाला तुXहJआXहJ दःु खी रहावे असे कधी वाटत नाहJ. Xहणून परमा>Xयाचे हो7यासाठa एकच >या1याजवळ
मागू. 'तुcया नामात 2ेम दे ' एवढे च मागू. नामाचे 2ेम Zयाला लागले >या1यामागे परमा>मा
उभा राहJल हे अगदJ स>य, स>य Plवाचा सांगतो बरे का ! आ<ण इतके जर केलेत तर पौ<णDमा
केTयाचे 'ेय तुXहाला परमा>मा दे ईल. आता एकच करा, थोडे तरJ नाम घेतTया5शवाय राहू नका.
>याला मोठa Qया आ<ण वधी असतो असे काहJ नाहJ बरे का ! आवडीने, 2ेमाने, भगवंताचे नाव
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`या; एकदा तरJ >याला कळकळीने अशी हक मारा कA, भगवंताला तुXहाला येऊन भेटावेसे
वाटले पा6हजे. असे तुXहJ करा, राम तुमचे सवा^चे कTयाण करJल.
सवा^नी आपला 2पंच उ>तम करा; 2पंचातलJ कतD:ये वस\ नका, पण तो करJत असताना
भगवंताचे 4मरण टाकू नका. आ<ण राम कृपा करल हा भरवसा बाळगा. सख
ु ाने आ<ण आनंदात
रहा, हाच माझा आशीवाDद.

॥ जानकAजीवन4मरण जयजयराम ॥
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ी 7े8 ग9दवले
गदवले बw
ु क
ु अथवा ‘थोरले गदवले’ हे गाव सातारा – पंढरपरू र4>यावर साता-यापासून
६४ Qकलोमीटर अंतरावर आहे . प7
ु याहून सासवड – फलटण मागp गदवTयास थेट जाणा-या 4टे ट
ा,सपोटD बसेस आहे त. तसेच मब
ुं ई, वसई, ठाणे, कराड, वटे , सांगलJ, सोलापरू , पंढरपरू , बाश,
अiकलकोट वगैरे 6ठकाणांहून येणा-या बसेस आहे त. याखेरJज दहJवडीस बदलJ केTयास दहJवडीस
अ,य 6ठकाणांहून बसगा¡या उपलध आहे त. द6हवडी-गदवले बुwक
ु अंतर ५ Qकलोमीटर असून
बससेवा तसेच oरMासेवाहJ वपल
ु 2माणात आहे . आगगाडीने येणे असेल तर कोरे गाव 4टे शन
सोयीचे. तेथून तेथील एस.टJ. 4टँ ड २ Qकलोमीटर आहे , तेथून द6हवडी / गदवले येथे जा7यास
बसची सोय आहे .
'ीसमाधीमं6दर, गदवले बस 4टँ डपासून २०० मीटर अंतरावर आहे . समाधी तळघरात
असून Oत1या वर1या मजTयावर 'ीगोपाळकृRणाची मूत आहे . याच पoरसरात 'ीआईसाहे बांचे
मं6दर, नाममं6दर, गोशाळा, उतर7यासाठa खोTया, 4वयंपाकघर वगैरे वा4तूहJ आहे त.
'ीसमाधीमं6दरात पहाटे

भप
ू ाjया, काकड आरती, Plकाळ पज
ू ा, अ5भषेक, नामजप,

वRणुसह¼नाम आ6द 4तोlे, पंचपदJ भजन, शेजारती असा Oन>योपासना कायDम असतो.
याखेरJज 'ीरामनवमी, गुxपो<णDमा, गोकुळाRटमी व दासनवमी हे उ4तव नामजपसrताहासह
साजरे होतात. प7
ु यOतथीउ4तव मागDशीषD वBय 2Oतपदे पासन
ू दशमीपय^त असतो. दशमीस पहाटे
५-५० वाजता OनणDयकाल साजरा होतो.
गदवले गावात 'ीमहाराजांची ज,माची व राह7याची व4तू आहे , व ‘थोरले’ राममं6दर,
‘धाकटे ’ राममं6दर, द>तमं6दर, शOनमं6दर हJ >यांनी 4थापन केलेलJ मं6दरे आहेत. या सवD
वा4तूंची मालकA 'ीमहाराजां1या :यव4थापlा2माणे नेमलेTया वfव4थांकडे आहे .
'ीमहाराजांचे आजोबांना gRटांत होऊन 5मळालेTया 'ीव±ल- रखुमाई1या मत
ू  >याच
आवारात आहेत.
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