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प्रिय प्ित्रहो,

सर्वच आध्यात्मिक सयाधकयांचे एक सियान ध्ेय असते - स्व-परिरत्वन. बिेच अध्यात्मिक ियार्व 
रुरूरि अरलंबून ियाहण्याचया पुिस्याि कितयात, पिंतु जोपययंत आपण दसुऱयया कुणयारि तिी 
अरलंबून ियाहतो, तोपययंत परिरत्वन अशक्य बनते. जेव्या आपण व्यप्तिशः  ती जबयाबदयािी 
स्वीकयाितो आत्ण म्हणतो, “िलया कयाहीतिी केले पयाप्हजे,” तेव्याच परिरत्वन शक्य होते. 
अरदी ईश्वियारि अरलंबून ियाहणे म्हणजेसुद्या जबयाबदयािी ढकलणेच असते.

जि िी ियाझयया उन्नती आत्ण परिरत्वनयासयाठी रुरू प्कंरया इति कोणयालया जबयाबदयाि धित 
असेन, ति ते परिरत्वन घडून येणयाि नयाही. कयािण अरदी सयाधे आहे. ईश्वि प्कंरया रुरू ययांनी 
आरश्यक ते सर्व आधीच केलेले आहे. आतया एक सयाधक म्हणून, हे ियाझे कयाि आहे की, 
ियाझयया हृदययात बीजरूपयात कयाय प्दलेले आहे ययाचे आकलन करून घेणे र ते ओळखून त्या 
बीजयांनया प्रकत्सत होऊन, बहरू देणे. रियािब्यारि अरलंबून ियाहणे ति अत्धकच प्निर्वक 
आहे, जिी हे खिे असले तिी, की एक रिकयािे आपले रियािब् आपल्या कियायंनी आपणच 
प्निया्वण केलेले असते.

स्वतः िध्े परिरत्वन घडरून आणण्याची तीव्र आकयांक्या असेल ति आपल्यालया हे प्दसून येते 
की आध्यात्मिकतया (खयास करून भयाितीय पिंपिेत) कि्व, ज्यान आत्ण भप्तियोरयाप्रषयी बोलते 

 रिेिपरयारि
अग्ेसि होणे

प्रश्वसनीय ययात्रया :
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- कि्वयोर, ज्यानयोर आत्ण भतिीयोर. हयार्वफुलनेस पद्ती खिोखिच यया तीनही योरयांचे 
अप्तशय सुिेख प्िश्रण आहे. तिीही अशया ियारया्वररून चयालतयानयासुद्या आपल्यालया अनेक 
खयाच-खळगयांनया सयािोिे जयारे लयारते, कयािण आपण कि्व आत्ण ज्यान ययांनया रयाजरीपेक्या 
जयास्तच िहत्त्व देतो. त्यांचया अप्तिेक झयालया ति ते यया ियारया्वच्या सूक्ष्मतेच्या प्ररुद्च ठिते.

तुम्ही आध्यात्मिक उंचीररून पतन झयाल्यािुळे ब्याह्मणयांचे ब्ह्मियाक्स आत्ण अत्त्धक उंची 
रयाठलेले योरी पतन झयाल्यािुळे योरभ्रष्ट झयाल्याची उदयाहिणे ऐकली असतील. त्यांची 
यौप्रक ययात्रया अनेक कयािणयांिुळे अपूण्व ियाप्हली. ज्यानी आत्ण किमी ययांचे पतन होऊ शकते, 
पिंतु तुम्ही कधी भतियाचे पतन झयाल्याचे ऐकले आहे कया? भप्तिभ्रष्ट असया शब्द कधीच 
अस्स्तत्यात येऊ शकत नयाही, कयािण भति हया नेहिी ईश्वियाच्या संिक्णयात असतो. शिणयारती 
रियाप्त केलेल्या, अत्यात्धक आदियाने सिप्वण केलेल्या कोणयाचेही ईश्वि िक्ण कितो. सिस्या 
तेव्या प्निया्वण होते, जेव्या आपण कतया्व बनतो. आत्यापययंत कोणत्याही भतियाचे कधीही 
आध्यात्मिक पतन झयालेले नयाही. ते होऊ शकत नयाही. जि तसे झयाल्यासयािखे रयारत असेल 
ति त्याचया अर्व इतकयाच की प्तरे खऱयया भतिी प्कंरया शिणयारतीची उणीर होती.

ियाझी सहजियारया्वशी पप्हल्यांदया ओळख करून प्दली रेली, तेव्या ियाझयया रित्शत्क्कया भप्रनी 
द्ौपदी ययांनी िलया एक िूलभूत रिश्न प्रचयािलया, “तुम्हयालया ध्यान कया कियायचे आहे?”
िी उत्िलो, “िी ईश्वियाचया शोध घेत आहे.”

आज बऱययाच रोष्टी रेरळयया रिकयािे सिजून आल्यारि, जेव्या ियारे रळून िी ियाझयया 
व्यप्तिरत श्रद्यांचया प्रचयाि कितो, तेव्या कळते की त्या रेळी िी प्कती चुकीचया होतो. जिी 
आपल्यापैकी बिेचजण असे म्हणत असले की िी ईश्वियाचया शोध घेत आहे, तिीही आतया 
ती रोष्ट िलया हयास्यास्पद रयारते. छोट्या रोष्टी कदयात्चत नजिेस पडणयाि नयाहीत, पिंतु  
सर्वव्ययापी अस्स्तत् आपल्या नजिेतून कसे सुरू शकते? ते सर्वत्र असूनही आपल्या नजिेस 

शिणयारती रियाप्त केलेल्या, अत्यात्धक आदियाने सिप्वण केलेल्या 
कोणयाचेही ईश्वि िक्ण कितो. सिस्या तेव्या प्निया्वण होते, जेव्या 
आपण कतया्व बनतो. आत्यापययंत कोणत्याही भतियाचे कधीही 
आध्यात्मिक पतन झयालेले नयाही. ते होऊ शकत नयाही. 
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पडत नयाही, अरदी तसेच जसे संपूण्व आयुष्य त्याच्यातच घयालरूनही ियाशयालया सिुद्याप्रषयी 
कयाहीच कल्पनया नसते. पयया्वययाने आपण ईश्वियाची कल्पनया अनंतयालया िीतीचंे परिियाण लयारून 
कितो र रोधंळयात पडतो, कयािण आपण अस्स्तत्याची अती दिू असलेली दोन्ी रोके कधी 
पयाप्हलेली नयाहीत आत्ण त्यांची कल्पनयाही करू शकत नयाही. त्याच्या अनंतत्याच्या स्तियारि 
प्दव्यत् अत्धकच अदृश्यपणया धयािण किते.

िी त्याचया शोध घ्यायलया सुरुरयात केली तिी ियाझयया ियया्वप्दत आकलनशतिीने िी त्याचे 
आकलन कसे करू शकणयाि, जोपययंत त्याच्या बयाजूनेही एक रिकयािचया शोध सुरू होत 
नयाही? अनंत हे आकलनयाच्या पलीकडे आहे - ते लघुत्ियापेक्या लघुत्ि आत्ण िहत्ियापेक्या 
िहत्ि आहे, ययाचया अर्व कसया सिजून घ्यायचया? ययात आणखी एक अडचण अशी की 
स्ूल कधीच सूक्ष्मयालया जयाणू शकत नयाही.

त्यािुळे पूज्यभयार आत्ण अतीर आदियाने स्वीकयािलेली शिणयारती हयाच एकिेर ियार्व उितो.

रो प्दल कहयां से लयाऊं, जो तुझे पहचयाने!

ियाझयया हृदययालया तुझी ओळख कशी परयारी!

यया सरयायंच्याही पलीकडे आपल्यासिोि एक िूलभूत कोडे असते : िुळयात आपण त्याच्यापयासून 
प्रलर कसे झयालो, ज्ययािुळे आतया आपल्यालया त्याचया शोध घेण्याची रिज भयासते आहे? 
तो हिरलेलया संपक्व  पुन्या स्याप्पत किण्यासयाठी, आपल्यालया त्या रोष्टी ओळखून कयाढून 
रयाकयाव्यया लयारतील ज्ययािुळे आपण प्रलर झयालो. हीच खऱययाखुऱयया ययात्रेची सुरुरयात आहे.

कल्पनया किया की तुम्ही सिुद्प्कनयाऱययारि आहयात र उसळणयाऱयया लयारयांचया आनंद घेत 
आहयात. पिंतु तुम्हयालया सिुद्यातील खोलरिचे पयाणी प्दसत नयाही, कयािण तुम्हयालया फति 
पृष्ठभयारयारिील लयारया प्दसत असतयात. लयारयाही प्रचयाित आहेत, “सिुद् कोठे आहे?” 

िुळयात आपण त्याच्यापयासून प्रलर कसे झयालो, 
ज्ययािुळे आतया आपल्यालया त्याचया शोध घेण्याची 

रिज भयासते आहे? तो हिरलेलया संपक्व  पुन्या 
स्याप्पत किण्यासयाठी, आपल्यालया त्या रोष्टी 

ओळखून कयाढून रयाकयाव्यया लयारतील 
ज्ययािुळे आपण प्रलर झयालो. 

हीच खऱययाखुऱयया ययात्रेची सुरुरयात आहे. 
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त्याही बेचैन होऊन शोध घेत आहेत. ज्ययाक्णी त्या शयांत होऊन नयाहीशया होतयात, त्याक्णी 
पृष्ठभयारयारिील लयारया सिुद्याशी एकरूप होतयात आत्ण िर सर्व स्पष्ट प्दसते.

लयारया हे प्रसितयात की त्यांचे िूळ सिुद्च आहे. म्हणजे त्या प्तरूनच उत्पन्न होतयात आत्ण 
त्यातच लय पयारतयात. लयारया आत्ण सिुद् एक होण्याची रुरुप्कल्ी आहे त्यांचे शयांत 
होणे र प्ररून जयाणे, स्स्ि होणे. पूण्व नयाहीसे होणे म्हणजे िृत्ू. त्यािुळे आपण प्नदयान 
िृत्ूच्या रुणरैत्शष्यांची नक्कल करून ते आमिसयात करू शकलो, ‘ििजीरया’ म्हणजेच 
‘त्जरंत-िृत’ बनू शकलो, ति आपल्या हृदययात स्वीकयाियाह्वतया आपोआपच जन्यालया येईल. 
त्या िूळ िहयासयारियाशी एकरूप होण्याच्या पप्रत्र क्णयाची सुरुरयात होईल, िूळ सियाधी 
अरस्ेसयािखी स्स्ती. शयािीरिक िृत्ूने सिस्या सुरत नयाही. खिेति सिस्या आपल्या सूक्ष्म 
शिीियािध्े लपून बसते आत्ण जन्-िृत्ूचे हे चक्र अनंत कयाळ चयालू ियाहते.

प्ररून जयाण्याची कलया. प्रियतियाच्या रिेियािध्े त्यालया संपूण्व रश होण्याची कलया, म्हणजेच 
भतिी. नेिके सयांरयायचे ति, जेव्या आपण स्वतः च्या पलीकडे प्नघून जयातो तेव्याच सिस्ेचे 
उत्ि सयापडते.

जब िैं रया तब हरि नही,ं अब हरि है िैं नयाही|
सब अंत्धययािया प्िर रयया, दीपक देखया ियाही ||

‘िी’पणयाचया भ्रि म्हणजेच तो अंध:कयाि आहे, ज्ययािुळे आपल्यालया 
ईश्वि प्दसत नयाही. जेव्या तो हृदययात  असतो, तेव्या तेरे केरळ रिकयाश 
असतो आत्ण आपल्या स्वतः च्या उपस्स्तीचया अंधकयाि रयायब असतो.

आपण प्नदयान िृत्ूच्या रुणरैत्शष्यांची नक्कल करून 
ते आमिसयात करू शकलो, ‘ििजीरया’ म्हणजेच 
‘त्जरंत-िृत’ बनू शकलो, ति आपल्या हृदययात 
स्वीकयाियाह्वतया आपोआपच जन्यालया येईल. त्या िूळ 
िहयासयारियाशी एकरूप होण्याच्या पप्रत्र क्णयाची 
सुरुरयात होईल, िूळ सियाधी अरस्ेसयािखी स्स्ती.
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जयात्णरेची अंप्ति सीिया म्हणजे संपूण्व दैरीकिण. जयात्णरेची उंची आत्ण खोली आपल्यालया 
चेतनेच्या सिुद्यातच सयापडू शकते. हे आपल्यालया सिजून आले की आपल्यालया प्रिय 
बयाबूजीचं्या यया रहन रिश्नयाचया अर्व कळून येतो, “चेतनेलया कशयाचया आधयाि असतो?” आपण 
रिेि आत्ण उदयात्तेलया नयाकयाितो तेव्याच आपल्या स्वतः च्या अस्स्तत्याची उंची आत्ण खोली  
आपल्या नजिेआड होते आत्ण जयात्णरेचया एक ियया्वप्दत प्हस्या आपल्या रयाट्यालया येतो.

आपलया आंतरिक प्दशयादश्वक रियारून बसलेल्या प्कंरया त्याची प्दशया संपूण्वपणे प्दव्यत्याचया 
अरदी प्ररुद् बयाजूलया कें प्द्त असलेल्या ियाणसयापेक्या अत्धक रिीब, दुः खी र एकयाकी 
प्कंरया तुच्छ कोणीही नसतो. भतिी प्कंरया प्रियतियाप्रषयीचे आतं्प्तक रिेि, भयारप्नक 
लयारयांिधील आत्ण असण्या र बनण्यािधील चढ-उतयाियांनया कयाढून रयाकून प्दव्यत्याचया 
एकसियान एकसंघपणया सयाध् किते. ययाउलर प्रियतियाच्या जयात्णरेपयासून दिू जयाणे रेदनया 
आत्ण क्ेशयांनया आिंत्रण देते.

यहुदी पिंपिेत पयापयाची व्ययाख्या अरदी नेिकेपणयाने ‘पूजनीय रोष्टीपयासून दिू भिकरणे’ 
अशी केलेली आहे. बयाबूजी म्हणतयात की कृतघ्नतया हे पयाप आहे. आपण कृतघ्न बनतो 
तेव्याच नेिकेपणयाने आपली खऱयया संबंधयांपयासून दिू जयायलया सुरुरयात होते. कृतघ्नतया 
हीच परभ्रष्ट होण्याची सुरुरयात असते. म्हणून ते पयाप आहे. प्तरे रिेियाचे अस्स्तत् उित 
नयाही आत्ण म्हणून नयाते संपुष्टयात येते. हे नयाते संपुष्टयात आणून तुम्ही कुठे जयाणयाि? 
कल्पनया किया की लयारेलया रिश्न प्रचयािलया आहे, “हे प्रिय आत्ण उत्ुं र लयारे तू सिुद्यालया 
सोडून कुठे जयाणयाि?”

यया दृप्ष्टकोनयातून पयाप्हले ति कोणत्याही रिकयािचे भिकरणे, ज्ययात आपली जयाणीर भौप्तक 
संपत्ी, शिीि, िन, बुद्ी प्कंरया अहंकयाियाशी संलग्न असते ते कें द्यापयासून, जीरनयाच्या 

भतिी प्कंरया प्रियतियाप्रषयीचे आतं्प्तक रिेि, 
भयारप्नक लयारयांिधील आत्ण असण्या र 

बनण्यािधील चढ-उतयाियांनया कयाढून रयाकून 
प्दव्यत्याचया एकसियान एकसंघपणया सयाध् किते. 

ययाउलर प्रियतियाच्या जयात्णरेपयासून दिू जयाणे 
रेदनया आत्ण क्ेशयांनया आिंत्रण देते.
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स्ोतयापयासून प्कंरया आत्मयापयासून दिू जयाणेच असते. आपल्या अस्स्तत्याची ियायेशी प्कंरया 
अहंकयाियाशी असलेली ओळख बयाबूजी 23 रतु्वळयांच्या िेखयात्चत्रयाच्या सयाहयाय्याने, संख्या 
पद्तीने प्कती सुं दि र सोप्या िीतीने दयाखरून देतयात. ययात ियायेची केरळ पयाच रतु्वळे 
आहेत, ति अहंकयाियाची 11. ययाचया अर्व एरढयाच की आपल्यालया कें द्याकडून परिघयाकडे 
ढकलणयािया अहंकयािच असतो. अहंकयाि हया ियायेपेक्या प्कतीतिी अत्धक शप्तिशयाली अडरळया 
असतो. हया एक रिकयािचया भ्रि असतो.
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ऋषी पतंजली ययालया ‘भ्रयांतीदश्वन’ म्हणजे चुकीचे आकलन असे म्हणतयात. िी भौप्तक 
संपत्ी कियारण्याच्या प्रिोधयात नयाही, पिंतु बयाह्य सिृद्ी आत्ण संपत्ीररून स्वतः ची 
ओळख ठिरणे हे आंतरिक दयारिद्रयाचे लक्ण आहे. अशी संपत्ी केरळ भ्रयांती म्हणजे भ्रि 
प्कंरया असुित्क्ततया प्निया्वण किते. अशया ओळखीतून प्निया्वण झयालेल्या चुकीच्या कल्पनयांनी 
आयुष्य चयालत ियाहते. आपल्यािधील उत्ियातील उत्ि लोकयांनयासुद्या ही रयास्तप्रकतया 
सिजून येत नयाही.

भ्रि, अज्यान, अंध:कयाि आत्ण आजयाणतेपणयाच्या सयारलीत जरलेले जीरन निकयासियान 
असते. ययाउलर स्पष्टतया, प्नियारसतया आत्ण रिसन्नतेने जरलेले जीरन हे स्वरमीय जीरन 
असते. हेच भतिीचे र ती ज्यया रोष्टीनंया चयालनया देते त्यांच्यातील सौदंय्व आहे. ज्यया प्दरशी 
आपल्यालया अंध:कयाििय जीरन जरण्याचया खऱयया अरया्वने उबर येतो, त्या प्दरशी अप्तशय 
रैतयारून आपण जयाहीि कितो, “इरून पुढे िी अंतिंरयात जयाण्यास िदत किणयािी जीरनशैली 
अंप्रकयािणयाि आहे.”

ही सिुद्याच्या पृष्ठभयारयारिील लयारया संपुष्टयात येण्याची सुरुरयात असते. सर्व रिकयािच्या 
ियारण्या पूण्व किण्यासयाठी दििोज कियाव्यया लयारणयाऱयया रियतयांिधून प्निया्वण होणयािे संघष्व 
एक रिकयािची तपस्या बनून जयातयात. जि ती तपस्या बनली ति आपण नक्कीच प्नव्वळ 
कत्वव्यपूतमीकडून प्रियतियासयाठी रिेिपूर्वक केलेल्या कत्वव्यपूतमीकडे जयाणयाि आत्ण हयाच ियार्व 
पुढे परिपक्व होऊन प्नष्कलंक भतिीिध्े परिरप्त्वत होऊ शकतो.

भतिीचया अर्व जयात्णरेच्या रिकयाशयात जीरन जरणे असयाही असतो, ज्ययात आपण जीरनयातील 
सर्व दं्द्यांिधून जयात असल्याची जयाणीर र स्वीकयाियाह्वतया असते. ध्यान ही केरळ ियानत्सक 
प्क्रयया नसून ती िन र शिीियाच्या पलीकडे जयाणयािी रोष्ट आहे. बिेच लोक तक्रयाि कितयात 
की प्रप्रध रिकयािच्या प्रचत्लत किणयाऱयया रोष्टीिंुळे ययांचे ध्यान रुळयाररून घसिते. पिंतु 
भतिीने केलेले ध्यान एखयाद्यालया त्या अदृश्ययाचे आकलन अत्धक नेिकेपणयाने किरून देते, 
कयािण आतया िन कोणत्याही रिकयािच्या जयाणीरपूर्वक अररया उतू्सत्व रिभयारयापयासून िुति 
असते. प्रचत्लतपणया हया िनयाच्या अनेक रिकयािे भिकरण्याचया अंप्ति परिणयाि असतो. हे 

भ्रि, अज्यान, अंधकयाि आत्ण आजयाणतेपणयाच्या 
सयारलीत जरलेले जीरन निकयासियान असते. 
ययाउलर स्पष्टतया, प्नियारसतया आत्ण रिसन्नतेने 

जरलेले जीरन हे स्वरमीय जीरन असते. 
हेच भतिीचे र ती ज्यया रोष्टीनंया चयालनया 

देते त्यांच्यातील सौदंय्व आहे.
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ियानत्सक भिकरणे आपल्या स्वत:च्या अपरिहयाय्वतेच्या परिणयािस्वरूप असते ज्ययांनया आपण 
संस्याि म्हणतो.

संस्याि हळूहळू कयाढून रयाकत िनयालया रित्शत्क्त किणे ही बहुतेकयांच्या बयाबतीत अप्तशय 
सयारकयाशपणे होणयािी रिप्क्रयया आहे. जेव्या संस्याि हळूहळू आंतरिक िोकत्ळकीलया जयारया 
करून देतयात, तेव्या त्या आंतरिक रयातयारिणयाशी जुळरून घेण्यास आपल्यालया खूप रेळ 
लयारतो. तेव्या िर आपल्या लक्यात येते की केरळ दुः ख सहन किण्याच्या बयाबतीतच नयाही 
ति आनंद सहन किण्याच्या बयाबतीतही आपल्यालया ियया्वदया आहेत.

भतिीचया अर्व जयात्णरेच्या रिकयाशयात जीरन जरणे 
असयाही असतो, ज्ययात आपण जीरनयातील सर्व 
दं्द्यांिधून जयात असल्याची जयाणीर र स्वीकयाियाह्वतया 
असते. ध्यान ही केरळ ियानत्सक प्क्रयया नसून ती 
िन र शिीियाच्या पलीकडे जयाणयािी रोष्ट आहे. बिेच 
लोक तक्रयाि कितयात की प्रप्रध रिकयािच्या प्रचत्लत 
किणयाऱयया रोष्टीिंुळे ययांचे ध्यान रुळयाररून घसिते. 
पिंतु भतिीने केलेले ध्यान एखयाद्यालया त्या अदृश्ययाचे 
आकलन अत्धक नेिकेपणयाने किरून देते, कयािण 
आतया िन कोणत्याही रिकयािच्या जयाणीरपूर्वक 
अररया उतू्सत्व रिभयारयापयासून िुति असते.

आपल्या सयाधनेच्या प्कंरया ती सयाधनया आपल्यालया रिदयान किणयाऱययाच्या बयाबतीत आनंदयाची 
प्कंरया दुः खयाची स्स्ती येणे स्वयाभयाप्रकपणे रुं तयारुं तीचे असते. जोपययंत आपल्या इच्छया पूण्व 
होत असतयात तोपययंत आपल्यात अत्धकयात्धक श्रद्या प्रकत्सत होत जयाते. ज्यया क्णी आपली 
एखयादी इच्छया बियाच कयाळ उलरूनही पूण्व होत नयाही, तेव्या आपण संस्ेरि, सयाधनेरि, 
प्कंरया रुरूरि अप्रश्वयास दयाखरण्यास सुरुरयात कितो. िी असे घडतयानया अरदी दििोज पयाहत 
असतो. उदयाहिण म्हणून सयांरयायचे ति, एकया सयाधकयाने त्लप्हले, “दयाजी ियाझी अरस्या 
अप्तशय चयांरली आहे. तुिच्या आशीरया्वदयाने ियाझयया िुलीचे आतया लग्न झयाले आहे र िी 
पूण्वपणे िोकळया आहे. िलया आतया कोणतीही कयाळजी नयाही आत्ण संपूण्व आयुष्यभि िी 
तुिची सेरया कियायचे ठिरले आहे.” कयाही आठरडयांनंति तीच व्यतिी तक्रयाि करू लयारली 
अरदी ियाझययारि पक्पयातयाचयाही आिोप करू लयारली आत्ण जेव्या िी ययाचे कयािण प्रचयािले 
तेव्या त्याने अरदी स्पष्टपणे सयांप्रतले, “तुम्ही प्तच्या आजयािपणयात ियाझयया पतीलया िदत 
केली नयाही. आतया ती यया जरयात नयाही. िी अरदी िनयापयासून तुम्हयालया रियार्वनया केली पण 
बघया कयाय झयाले? आतया ियाझया प्रश्वयास उडयालया आहे, िी ध्यान करू शकत नयाही. बयाबूजी 
असते ति फयाि बिे झयाले असते. त्यांनी नक्कीच ियाझयया बयायकोलया बिे केले असते.” 
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दििोज अशया रिसंरयांनया सयािोिे जयात असतयानया आपल्यालया नयािद भप्तिसूत्रयािधील 54व्यया 
सूत्रयातील सुज्पणयाचे कौतुक रयारल्यात्शरयाय ियाहयात नयाही.

रुण िप्हतं कयािनया िप्हतं रिप्तक्ण-रध्वियानं,
अप्रस्च्छनं्न सूक्ष्मतिं अनुभर-रूपि् |
(नयािदभप्तिसुत्रयात्ण 54)

भतिी ही भौप्तक रुण र कयािनयािप्हत असते. 
ती सतत रयाढत असते, 
अप्तशय सूक्ष्म र अनुभररम्य असते.

खिी भतिी बक्ीस न प्िळणे प्कंरया बक्ीस प्िळणे अशया रोष्टीचं्या परिणयािस्वरूप हेलकयारे 
खयात नयाही. ती तुम्हयालया तुिच्या जोडीदयाियाच्या प्कंरया िुलयांच्या सहरयासयाचया आनंद लुरण्यास 
रिप्तबंध कित नयाही. अशया भतियांच्या बयाबतीत जेव्या परिस्स्ती रिप्तकूल बनते, तेव्या ते 
प्तचया स्वीकयाि आनंदयाने र कृतज्तेने कितयात. भतिीिध्े कोणतीही अर नसते. ती िन 
आत्ण हृदय, तक्व  आत्ण भयारनया ययांच्या पलीकडे असते. भतिी हया जीरन सिृद्ी - शुद् 
चेतनेच्या स्तियारि पोहोचण्यासयाठीचया एकिेर रिभयारी घरक आहे.

रिेि हया भतियाचया प्रशेषयात्धकयाि असतो. रिेि म्हणजे देणे. करुणया म्हणजे देणे. ययाउलर तीव्र 
लयालसया लुबयाडणे र इतियांचया फयायदया उचलण्याशी संबंत्धत असते. करुणयािय हृदययालया रयार 
कशी बघयायची ते ियाहीत असते. ययाउलर प्रकयािरश ियाणसयालया रयांबणे जित नयाही. तेव्या 
आपण सहज असया प्नष्कष्व कयाढू शकतो की कत्लयुर असो की सत्युर, एक रोष्ट शयाश्वत 
असते, प्रकयािरश ियाणूस कधीच स्वतः रि प्रश्वयास ठेरू शकत नयाही. रयाढत्या रिियाणयात 
रिेि कित जयाणयाऱयया िनुष्ययातसुद्या प्रश्वयासयाच्या बयाबतीत अप्नत्चिततया असते. कधी त्यांचया 
स्वतः रि प्रश्वयास असतो ति कधी ते इतियांरि प्रश्वयास ठेरतयात. (ययाचयाच अर्व असयाही होतो 
की कधीकधी ते स्वतः रि प्रश्वयास ठेरत नयाहीत, ति कधीकधी ते इतियांरि प्रश्वयास ठेरत 
नयाहीत.) भतिी अंरी बयाणरलेल्या ियाणसयाची ईश्वियारि परिपूण्व श्रद्या असल्यािुळे त्याचया 
प्रश्वयास रिभूच्या ठयायी असतो. असे रूपयांतिण उदयात् र उन्नत बनरणयािे असते. भतियाचया 
प्रश्वयास कधीच किी होत नयाही, तो सतत रयाढतच असतो. 

भतिी अंरी बयाणरलेल्या ियाणसयाची ईश्वियारि 
परिपूण्व श्रद्या असल्यािुळे त्याचया प्रश्वयास 

रिभूच्या ठयायी असतो. असे रुपयांतिण उदयात् र 
उन्नत बनरणयािे असते. भतियाचया प्रश्वयास कधीच 

किी होत नयाही, तो सतत रयाढतच असतो.
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1981 िध्े अहिदयाबयादिध्े असतयानया बयाबूजीनंी अरदी सयाधया संदेश प्दलया. ते खुशयालभयाई 
परेलयांबिोबि सयाऊर आप्रिकेच्या दौऱययारि प्नघणयाि होते आत्ण आिच्याबिोबि केरळ 
दोनच ियात्री रयांबले होते. हया अप्तशय सयाधया संदेश अजूनही ियाझयया कयानयात घुित ियाहतो,

“ियाहें तलब िें ऐसे बेख़बि हो रए, 
िंत़्िल पे आके िंत़्िल को ढंुढते हैं |

ते त्यांच्या शोधयात इतके हिरून रेले होते की 
ध्ेय रयाठल्यारिही ध्ेययाचया शोध घेत होते.

हे शब्द ऐकून िी आनंदयाने बेभयान झयालो. त्यांनी आपल्यालया आपण ध्ेययारि पोचलो 
असल्याची खयात्री प्दली! भतियासयाठी खिेति ियार्वच ध्ेय बनू शकतो आत्ण ही नक्कीच 
त्यांच्या कृपेची आत्ण दयेची प्कियया असते. कयािण आपल्या बयाजूने ति आपण कयाहीच 
केलेले नसते.

ईश्वि प्कंरया रुरूबद्दल कयाय? जि ईश्वि कशयाचीही ियारणी कित असेल ति तोही ययाचकच 
झयालया. आपण त्यालया आपल्या स्तियारि खयाली आणू शकत नयाही. दं्द्यांच्या आत्ण त्जरंत-
िृत अरस्ेच्या पलीकडे रेलेले आत्ण पिितत्त्वयात लय पयारलेले सद्रुू कधीतिी त्यांच्या 
त्शष्ययांनया त्यांची पूजया करू देतील कया? ते कधीच स्वतः चे िहत्त्व, कीतमी प्कंरया रित्सद्ीच्या 
शोधयात नसतयात. सिर्व रुरंूचे हे रुण लक्यात ठेरणे कदयात्चत आपल्यालया फसरणुकीपयासून 
दिू ठेरेल. एक भति म्हणून आपण त्याच्याशी एकतयानतया सयाधण्यास त्शकले पयाप्हजे, जो 
आपल्यालया लक् देण्यायोग, आपल्या आदियास र रिेियास पयात्र आढळलया आहे.

आपण स्वरियतयाने जे कयाही प्िळरू ते ईश्वियाने प्दलेल्या भेरीचं्या तुलनेत प्फकेच पडेल. 
आपली तपचियया्व आत्ण इतक्यया रषयायंच्या प्नषे्ठने केलेल्या सयाधनेनंतिही पिितत्त्वयाने संपूण्वपणे 
आपल्या हृदययात अरतिीत व्यारे अशी ियारणी आपण करू शकत नयाही. आपल्या सर्व 
सयाधनया यया आदियुति, प्नष्ठयारयान आत्ण शिणयारत हृदये तययाि किण्यासयाठी आहेत. रिति 

आपल्या सर्व सयाधनया यया आदियुति, प्नष्ठयारयान 
आत्ण शिणयारत हृदये तययाि किण्यासयाठी 
आहेत. रिति झयालेल्या हृदययाची ही तययािीच 
पिितत्यालया आकप्ष्वत किते. ययाचया अंप्ति 
परिणयाि प्कंरया परिणती प्दव्य करुणया आत्ण 
कृपेिुळेच शक्य होते, आपण तययाि प्कंरया सज्ज 
आहोत म्हणून नयाही. 
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झयालेल्या हृदययाची ही तययािीच पिितत्त्वयालया आकप्ष्वत किते. ययाचया अंप्ति परिणयाि प्कंरया 
परिणती प्दव्य करुणया आत्ण कृपेिुळेच शक्य होते, आपण तययाि प्कंरया सज्ज आहोत 
म्हणून नयाही. ययािुळेच आपल्यालया भररद् रीतेतील दसुऱयया अध्याययातील 47 व्यया रित्सद् 
श्ोकयातील सुज्पणयाचे िहत्त्व कळून येते. 

कि्वण्ेरयात्धकयािस्ते िया फलेषु कदयाचन | 
िया कि्वफलहेतुभु्विया्व ते संरोऽस्त्वकि्वणी ||

तुिचे प्नयोत्जत कत्वव्य किण्याचया तुम्हयालया अत्धकयाि आहे, 
पिंतु तुिच्या कृतीचं्या फळयारि तुिचया अत्धकयाि नयाही.
स्वतः लया कधीही तुिच्या कृतीचं्या परिणयाियाियारचे कयािण 
सिजू नकया आत्ण कधीही तुिच्या कत्वव्ययास चुकू नकया.

रियार्वनयािय हृदययाने,

किलेश

4 जुलै 2021 
कयान्या शयांती रनि
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