
हृदयाने 

प्रिय प्िताांनो,

असे म्हटले जाते की शिवाजी िहाराजाांचे गुरू श्ी रािदास स्ािी हे रािायणाचे वण्णन इतक्ा प्दव्यपणे 
करत की ते ऐकण्ासाठी रित्यक्ष हनुिान वेि बदलून येत असे. अिाच एका सतािध्े रािदास सीतेला 
बां दी बनवून पळवून नेल्ानांतर, पप्हल्ाांदाच जेव्ा ती हनुिानाच्ा दृष्ीस पडली त्या क्षणाचे वण्णन 
करीत होते. त्याला ती रावणाच्ा वाप्टकेत िुभ्र फुलाांच्ा ताटव्यािध्े बसलेली प्दसली.

ही गोष् ऐकल्ावर हनुिान झटक्ात भानावर आला व त्याने घेतलेले सोांग सोडून म्हणाला, “िहाराज 
िी आपल्ा कथा अप्तिय आनांदाने ऐकतो कारण िाझया रिभूांच्ा गोष्ी ांशिवाय इतर कोणतीही गोष् 
िला अशिक प्रिय नाही. परांतु िला हे साांगताना दुः ख होत आहे की यातील एक तपिील चुकीचा आहे.  
रावणाच्ा वाप्टकेतील फुले तमु्ही साांप्गतल्ारििाणे पाांढरी नव्ती तर लाल होती. िला हे वास्तव िाहीत 
आहे कारण िी रित्यक्ष प्तथे होतो व िाझया डोळयाांनी िी ते पाप्हले आहे.” 

रािदासाांच्ा कथाांििील सौ ांदय्ण हे होते की त्याांना प्दव्यदृष्ी रिाप्त होती बरेच लोक करतात तसे ते केवळ 
रािायणाच्ा कथा साांगत नव्त ेतर स्तः  त्या रित्यक्ष पाहत होत,े जस ेभगवद्ीतिेधे् सां जय तो जे पाहत 
होता त्याच ेवण्णन करीत होता. अिा आकलनिक्ीिळेु यणेाऱया आत्मप्वश्ासान ेरािदासाांनी हनिुानाला 
सिजावले की कदाशचत त्याला हा तपिील नीट आठवत नसेल, कारण फुले नक्ीच पाांढरी होती.

जाणणे  
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वास्तवाला त्याच्ा वास्तव रूपात न पाहता येणे, अयोग्य प्वचार आशण 
आशण गैरसिज या सवाांच्ा िागचे कारण आहे आपल्ा अांतरांगात आपण 

बाळगत असलेले ओझे - आपले सांस्ार.

“तर िग आपण हे श्ीरािाांनाच प्वचारू” असे हनुिान म्हणाला व ते दोघे रािाकडे गेले.

दोघाांचेही म्हणणे ऐकल्ावर राि म्हणाले, “िला क्षिा करा पण िी तुिची ही सिस्ा सोडवू िकत 
नाही, कारण िी त्यावेळी प्तथे हजर नव्तो.”

ते रािाकडून प्नघाले व हनुिान म्हणाला, “आपण सीतािातेकडे जाऊ. ती खाती देऊ िकेल की फुले 
लाल होती.”

त्याांनी सां पूण्ण रिसां ग सीतेला साांप्गतला. त्यानांतर सीता म्हणाली, “रािदास सत्य साांगत आहेत. फुले िुभ्र 
पाांढरी होती. ती लाल अशजबातच नव्ती.”

हनुिानाला आश्चय्ण वाटले. “हे कसे िक् आहे? िी रित्यक्ष िाझया डोळयाांनी पाप्हले आहे की फुले 
लाल होती.”

“होय, तुला ती लाल प्दसली.” सीतेने त्याला सिजावले. “परांतु त्यावेळी तुझी दृष्ी रागाने लाल झाली 
होती कारण तुला नुकतेच सिजले होते की िी रावणाच्ा बां प्दवासात आहे. त्यािुळेच तुला पाांढरी फुले 
लाल प्दसली.” 

हनुिान इतका शचडलेला होता की त्याच्ा रागाने त्याची दृष्ी बदलली. पाांढरी िुभ्र फुलेही त्याला 
अप्निसारखी भासली. तो क्षणभर िायेच्ा स्थितीिध्े अडकला होता व त्याला वास्तवाचे आकलन 
अवास्तवासारखे झाले. चुकीच्ा प्वचाराांिुळे चुकीचे आकलन होण्ाची ती स्थिती होती.

याचरििाणे, सिजा की एखादा शभता रिवासी राती एकटाच चालत चालला आहे. त्याला एक छोटासा 
काजवा अांिारात चिकताना प्दसतो व तो त्याला भूत सिजतो. पुढे त्याला एक दोर प्दसतो, ज्ाला तो 
साप सिजतो. आणखी एक िाणूस राती उशिरा त्याच्ा वररष्ठ अशिकाऱयािी फोनवर बोलत असतो आशण 
त्याची बायको प्नष्कर्ण काढते की तो प्वश्ासघात करीत आहे. या दोन्ी रिसां गाांिध्े पररस्थितीचे वास्तव 
बप्घतले गेले नाही, कारण प्तचे आकलन अयोग्य प्वचाराांची चाळण लावून केलेले होते. दोन्ी रिसां ग 
अज्ाताने सुरू होतात. दोरखां डाची ओळख अज्ात असणे, अज्ात िाणूस फोनवर असणे. आपल्ाला 
रित्येक क्षणी अज्ाताचा सािना करावा लागतो, परांतु त्यािुळे भ्रि प्निा्णण होण्ाचे काही कारण नाही.
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हे भावप्नक आठवणी ांचे भाांडार आता आपल्ा 
घटनाांच्ा बाबतीतील प्नष्कराांना रिभाप्वत करते. 
हे असे असते जणूकाही आपण जगाकडे रांगीत 

चष्े लावून पाहत आहोत.

िला ‘ऑझचा जादगूार’ या शचतपटाची आठवण होत ेज्ात ऑझ या िहरातील सव्ण काही प्हरवेकां च आहे अस े
िानले जात,े परांत ुतो केवळ एक भ्रि असतो. ऑझ हे इतर िहराांसारखचे एक िहर असत.े हा प्हरवेपणाचा 
भ्रि तथेील रिते्यक रप्हवािाला प्हरव्या काचाांचा चष्ा देऊन प्टकवून ठेवलेला असतो, जो त्याांनी सतत डोळयाांवर 
ठेवायचा असतो. हा रांगीत चष्ा तथेील रप्हवािाांिधे् त ेिहर प्हरव ेअसल्ाचा भास प्निा्णण करतो. 

ही एक काल्पप्नक कथा होती परांतु आपली वास्तव जीवनातील दृष्ी प्ततकीच प्वपय्णस्त असते. आपण 
आपल्ा जीवनात अनुभवत असलेले पूव्णग्रह त्यापेक्षा फारच वाईट असतात, कारण ऑझच्ा रप्हवािाांनी 
एकाच रांगाचा चष्ा घातललेा असतो, परांत ुआपल्ाकडे अनेक शभांगे असतात जी आपल्ा आकलनाला 
झाकोळून टाकतात. चष्ा सहजपणे काढून ठेवता येतो, परांतु ही शभांगे इतकी खोल रुतलेली असतात 
की आत्मा आपल्ा चेतनेबरोबरच त्याांनाही एका जन्ातून दसुऱया जन्ात वाहून नेत असतो. आपण 
घालत असलेला चष्ा एकाच रांगाचा नसतो तर त्या शभांगािध्े अनेक छटा प्िसळलेल्ा असतात, 
ज्ािुळे तो जवळपास अपारदि्णक बनलेला असतो आशण त्यातही ही शभांगे कोणतीही पूव्णसूचना न 
देता अचानक उद्भवतात. जेव्ा वास्तप्वकतेच्ा या रिकािाला आपल्ा चेतनेिध्े रिवेि करण्ापासून 
रोखले जाते, तेव्ा आपण अांिारात जगत असतो, एक रिकारच्ा नरकात.

सांस्ार आपल्ा आकलनाला पूव्णग्रहदपू्रत बनवतात आशण आपण गोष्ी ांना एक तर चाांगले प्कां वा वाईट 
ठरवतो. काही गोष्ी ांना सुां दर तर काही ांना कुरूप ठरवतो. काही ांना पप्वत, काही ांना अपप्वत ठरवतो. आपल्ा 
हातनू ही वस्तसु्थिती प्नसटत ेकी पाप्वत्र्य सव्णत आहे, सौ ांदय्ण सव्णत आहे. प्नवाडा पाहणाऱयाच्ा दृष्ीिध्े 

बाबूजी िहाराजाांनी या िायेचे कारण ओळखले होते. वास्तवाला त्याच्ा वास्तव रूपात न पाहता येणे, 
अयोग्य प्वचार आशण आशण गैरसिज या सवाांच्ा िागचे कारण आहे आपल्ा अांतरांगात आपण बाळगत 
असलेले ओझे - आपले सांस्ार.

सांस्ार म्हणजे भावप्नक रिभाव टाकणाऱया अनुभवाांचे ठसे जे आपल्ा चेतनेवर कोरले जातात आशण 
आपल्ा अवचेतनेत राहून आपल्ा जीवनावर सुप्त रिभाव टाकतात, ज्ािुळे आपण आपले वत्णिान 
वास्तव भूतकाळातील अनुभवाांचा चष्ा लावून पाहतो. आपल्ा जुन्ा भावना आशण साचेबद्ध प्वचार 
आपल्ा वत्णिानातील वास्तप्वकतेवर अिोरोप्पत (सुपरइम्ोज) होतात व पररणािी ती पूव्णग्रहदपू्रत 
बनते. हे भावप्नक आठवणी ांचे भाांडार आता आपल्ा घटनाांच्ा बाबतीतील प्नष्कराांना रिभाप्वत करते. 
हे असे असते जणूकाही आपण जगाकडे रांगीत चष्े लावून पाहत आहोत.
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असतो. आपण तो वास्तप्वकतेवर लादतो. खरी प्न:पक्षपाती दृष्ी गोष्ी ांना त्या जिा आहेत तसेच पाहते, 
त्यात काहीही किी-अशिक न करता भावप्नक पातळीवर कोणत्याही रिकारचा प्नवाडा प्कां वा प्नष्कर्ण 
न काढता. जेव्ा सव्ण शभांगे प्नघून जातात तेव्ा दृष्ी उदयास येते आशण िास्ाांिध्े या प्विुद्ध दृष्ीला 
दि्णन असे म्हणतात.

बहुतेक लोक दि्णनाला िया्णप्दत अथा्णने घेतात, म्हणजे एखाद्ा िहात्माची एक झलक. श्ीकृषाांच्ा 
जीवनकाळात अनेकाांना त्याांची झलक प्दसली परांतु अगदी एखाद्ालाच ते कोण होते हे प्दसले. िग 
खऱया अथा्णने त्याांचे दि्णन कुणाला रिाप्त झाले? यावरून िला बाबूजी ांचे एक वाक् आठवते, “बरेच 
लोक िला पाहायला येतात परांतु कोणीच खऱया अथा्णने िला पाहत नाही.”

बऱयाच लोकाांनी श्ीकृषाचा प्तरस्ार केला. फारच थोड्ा लोकाांनी त्याच्ावर रिेि केले. दयुयोिनाने 
त्याचा अपिान केला. त्याला केवळ एक जादगूार म्हटले. अजु्णन त्याची रििां सा करायचा, परांतु त्यानेही 
त्याच्ाकडे िया्णप्दत दृष्ीने पाप्हले - एक प्ित म्हणून. अगदी रािेलाही प्तच्ा श्ीकृषावरील असीि 
रिेि व भक्ीिध्े त्याच्ा सां पूण्ण प्वश्ाचा स्ािी या िहानतेचे आकलन झाले नाही. त्याला पाहणाऱया 
रित्येकाचा एक वेगळा दृप्ष्कोन होता. सां पूण्ण सत्य कोणालाच प्दसले नाही.

याचे कारण रिते्यक व्यक्ी ही अप्वितीय असते. जगात अब्ाविी लोक आहेत. कल्पना करा की 
आपण एकप्ततपणे प्कती ठसे वाहत असतो. या पृथ्ीवरील आपल्ा सािाप्यक क्षणािध्े आपण 
प्कती पूव्णग्रह प्िसळत असतो आशण प्कती वैयप्क्क दृप्ष्कोन असतात. याचा सव्णसािारण पररणाि 
म्हणजे ितभेद आशण भाांडणे.

आपण कायिच असे नव्तो. िुळात रित्येक चेतना ही एकसारखीच होती. सवाांकडेच वास्तप्वकतेप्वरयीची 
प्विुद्ध दृष्ी होती. चुकीच्ा प्वचाराांिुळे भेद प्निा्णण झाले व आपण आपली स्तः ची छोटी-छोटी 
प्वशे् प्निा्णण करण्ास सुरुवात केली. बाबूजी आपल्ा या प्वश्ाांना बेटाांची उपिा देतात - अिी 
बेटे जी एकिेकाांपासून दरू वाहत जातात, ऐक्ापासून दरू, वैयप्क्कपणा, वेगळेपणा व अहांकारयुक् 
अस्स्तत्ाच्ा प्दिेने.

खरी प्न:पक्षपाती दृष्ी गोष्ी ांना त्या जिा आहेत तसेच पाहते, त्यात काहीही 
किी-अशिक न करता भावप्नक पातळीवर कोणत्याही रिकारचा प्नवाडा 

प्कां वा प्नष्कर्ण न काढता. जेव्ा सव्ण शभांगे प्नघून जातात तेव्ा दृष्ी उदयास 
येते आशण िास्ाांिध्े या प्विदु्ध दृष्ीला दि्णन असे म्हणतात.
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अहांकार हा स्भावत:च आत्मकें प्रित असतो आशण स्तः चे अस्स्तत् प्टकवून ठेवण्ासाठी िडपडत 
असतो. अहांकाराला सवा्णत जास्त भीती त्याची ओळख नष् होण्ाची असते. त्याच्ा दृप्ष्कोनातून 
अहांकाराच्ा िृत्यूपेक्षा िारीररक िृत्यूही शे्यस्र असतो. स्तः चे अस्स्तत् सातत्याने प्टकवण्ात िनि 
असलेल्ा अहांकाराला सतत स्त:ला पाहायचे असते, जणूकाही तो आरिात बघत आहे, याची खाती 
करून घेण्ासाठी की तो अजूनही अस्स्तत्ात आहे.

जर अहांकाराला स्तः चे असे काही स्रूप नसेल तर तो स्तः ला कसा पाहू िकतो? तर याचे उत्तर 
आहे की तो वयैप्क्क ज्ात्याच्ा बाह्य व इांप्रियगोचर अिा जाणवू िकणाऱया वस्तूां वरून स्तः ची ओळख 
ठरवतो. एखाद्ा बाह्य वस्तकूडे बोट दाखवून तो जाहीर करतो “तो िी आहे,” आशण त्याने त्याचे सिािान 
होते. अिा रिकारे तो स्तः ची ओळख िनािी, िरीरािी प्कां वा अगदी िानवी सां रचनेच्ा बाहेरील 
गोष्ी ांिीसुद्धा जोडू िकतो, जसे सां सृ्ती, भारा, आवड, िालकीच्ा वस्तू, इत्यादी.

एका पताला उत्तर देताना बाबूजी िहाराजाांनी शलप्हले, “तमु्हाला सां ताांचे दि्णन घ्ावेस ेवाटत ेही चाांगली 
गोष् आहे. पण त्याहीपेक्षा चाांगली गोष् तमु्हाला स्तः चे दि्णन होणे ही आहे.” स्त:च्ा वास्तप्वक ‘स्’ चे 
दि्णन होण्ासाठी आपल्ा अहांकाराने गोळा केलेली खोटी व्यप्क्त् ेप्कां वा ओळखी गळून पडाव्या लागतील. 
परांत ुअहांकार या खोट्ा ओळखी ांना अगदी घट्टपणे शचकटून असतो. त्याांना िोका उद्भवताच तो अप्तिय 
आक्रिकपणे हल्ा करू िकतो. तुम्ही स्तः लाच प्वचारा की ज्ा गोष्ीला तमु्ही स्तः चा भाग सिजता त्यावर 
टीका केली गेली तर तमु्हाला कस ेवाटत े- तिुचा िि्ण, तिुचे राष्ट्र, तिुचा सिाज, तिुचे कुटुांब वगैरे. त्या 
भावनेची तीव्रता तमु्हाला अहांकाराच्ा व्यप्क्त्ाांच्ा तीव्रतचेी कल्पना देईल - खऱया व्यप्क्ित्ताचे िखुवटे.

ठाि अहांकार हे ऐक्ाचा नाि करणारे असतात. सिूहािध्े काि करत असताना इतराांना गोष्ी 
तुिच्ापेक्षा वेगळया रिकारे करायच्ा असू िकतात. तुम्ही जर तुिच्ा स्तः च्ा कल्पनाांवरून स्तः ची 
ओळख ठरवत असाल तर इतराांकडून आलेल्ा प्विायक सूचनाही तुम्हाला वैयप्क्क ििक्ाांसारख्ा 
वाटू िकतील. कल्पना करा, जर सिूहातील रित्येकाने कािाची “िाझेच खरे” हीच पद्धत प्नवडली तर! 
त्याचा पररणाि काय होईल याची कल्पना करा! दृप्ष्कोनातील फरक पोरक असतात, जेव्ा आपण 
लवशचक राहून अहांकाराांची लढाई टाळतो.

कािाची अहांकारयुक् पद्धत आपल्ाला प्दव्य ऊजजेचे वाहक बनवण्ाच्ा गुरुदेवाांच्ा कािािध्े बािा 
आणत.े जर प्दव्य ऊजजेच्ा रिवाहाला आपल्ा आतच रिप्तकाराला सािोरे जावे लागले तर घर्णण प्निा्णण 
होते. ध्ानादरम्ान जाणवणारे ‘झटके’ यासारख्ा गोष्ी सां रचनेतील रिप्तकाराच्ा द्ोतक असतात.

 स्त:च्ा वास्तप्वक ‘स्’ चे दि्णन होण्ासाठी 
आपल्ा अहांकाराने गोळा केलेली खोटी व्यप्क्त् ेप्कां वा 

ओळखी गळून पडाव्या लागतील. 
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अहांकार आशण सांस्ार हे भागीदार आहेत. जेव्ा आपण भावप्नक रिप्तप्क्रया देतो तवे्ा सांस्ार प्निा्णण 
होतात. अहांकार हा आपल्ाििील रिप्तप्क्रया देणारा घटक आहे जो सांस्ाराांच्ा प्नप्ि्णतीला चालना देतो. 
अहांकार रिप्तप्क्रया का देतो? अहांकाराच्ा एखाद्ा ओळखीला बढावा प्दला जातो प्कां वा िोका प्निा्णण 
होतो तवे्ा अहांकार रिप्तप्क्रया व्यक् करतो. ही रिप्तप्क्रया आवड प्कां वा नावड या स्रूपात व्यक् होत.े या 
रिप्तप्क्रयदेरम्ान प्निा्णण होणारी सकारात्मक प्कां वा नकारात्मक भावना िग ठिाचे स्रूप िारण करत.े

त्याला पूरक म्हणून सांस्ार त्या गोष्ी ठरवतो, ज्ावरुन अहांकार स्तः ला ओळखतो. म्हणजे अहांकार 
आशण सांस्ार हे िायेचे सहप्निा्णत ेआहेत, जी आपल्ा आकलनाला झाकोळून, आपल्ाला वास्तप्वकतचेे 
प्वपय्णस्त दि्णन घडवते.

वैयप्क्क प्नयतीचे वृक्ष हे सांस्ाराांच्ा बीजाांपासून प्निा्णण होतात जी अहांकाराच्ा िातीिध्े रुजवली 
जातात. आपले सांस्ार आपल्ा हृदयातील हेत ूप्निा्णण करतात, जे साध् करण्ासाठी िन काि करत.े 
िनाच्ा या प्क्रया व रिवृत्ती याांना ‘वृत्ती’ म्हणतात आशण याउलट आपल्ा वृत्ती ांपासून आपल्ा ‘रिवृत्ती’ 
तयार होतात. वृत्ती व रिवृत्ती एकप्ततपणे आपल्ा रिकृतीला (स्भावाला) तीन गुणाांनी रांगवतात - सत् 
राजस आशण तिस.

आपल्ा स्भावाच्ा गुणििा्णनुसार आपण काही प्क्रयाांची पुनरावृत्ती करत राहतो. खाण्ाची आवड 
असलेली व्यक्ी सतत उपहारगृहाांना भेट देत राहते, लाटाांवर स्ार व्ायला आवडणारी व्यक्ी सतत 
लाटाांचा पाठलाग करत राहते, शचतपटाांची आवड असणारी व्यक्ी सतत शसनेिागहृात जाते. अिा प्क्रया 
प्वशिष् रिकारचे सांस्ार गोळा करण्ास िदत करतात जे रित्येक व्यक्ीच्ा स्भावानुसार अप्वितीय 
असतात. जन्ािागून जन् अप्वरतपणे चालणाऱया या प्क्रया आशण सांस्ाराांचा सां चय आपल्ा स्भावाला 
अशिकच पके् बनवतात. यालाच आपण रिारब्ध म्हणून ओळखतो.

वैयप्क्क प्नयतीचे वृक्ष हे सांस्ाराांच्ा बीजापासून 
प्निा्णण होतात जी अहांकाराच्ा िातीिध्े रुजवली 

जातात. आपले सांस्ार आपल्ा हृदयातील हेतू प्निा्णण 
करतात, जे साध् करण्ासाठी िन काि करते. िनाच्ा 
या प्क्रया व रिवृत्ती याांना वृत्ती म्हणतात आशण याउलट 
आपल्ा वृत्ती ांपासून आपल्ा रिवृत्ती तयार होतात. वृत्ती 
व रिवृत्ती एकप्ततपणे आपल्ा रिकृतीला (स्भावाला) 

तीन गुणाांनी रांगवतात - सत् राजस आशण तिस.
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आपणच आपल्ा वैयप्क्क रिारब्धाचे प्निा्णते आहोत. परांतु एक दैवी रिारब्धही असते - असे रिारब्ध जे 
तेव्ाच घप्टत होऊ िकते, जेव्ा आपण वैयप्क्कररत्या प्निा्णण केलेली प्वशे् नाहीिी केलेली असतील 
आशण स्तः चा वैयप्क्क रिलय घडवून आणलेला असेल. 

हेच उप्दिष् साध् करण्ासाठी िहान ऋरी पतांजली ांनी योगाचा िाग्ण दाखवला, ज्ायोगे आपण आपल्ा 
वृत्ती ांचा प्नरेि करू िकतो, ज्ाांनी एरवी अपररहाय्णपणे आपल्ा रिारब्धाची रचना केली असती व 
आपल्ाला िायेच्ा चक्रात अडकवनू ठेवले असत.े हे तचे उप्दिष् आहे ज्ासाठी पूज् बाबूजी िहाराजाांनी 
आपल्ा वृत्ती ांना पोरक ठरणारे सांस्ार काढून टाकण्ासाठी काही पद्धती प्निा्णण केल्ा. शचत्त वृत्ती 
प्नरोि एका अथा्णने योप्गक अवथिा आहे. आपल्ा वृत्ती ांना पोसत राप्हल्ास आपली किीच िुक्ता 
होणार नाही. म्हणूनच त्याला अ-योग म्हणतात.

ददुदैवाने अहांकाराचा कल स्त:च्ा प्नप्ि्णतीचा बचाव करण्ाकडे आशण वृत्ती, रिवृत्ती, रिकृती आशण 
रिारब्धावरून स्तः ची ओळख ठरवण्ाकडे असतो. त्यािुळे पररवत्णन अवघड बनते. चारीजी म्हणत 
असत की िखू्ण िाणसाला त्याच्ा चुका लक्षात आल्ाच तर त्या घटना घडून गेल्ानांतर यतेात. बुप्द्धिान 
िाणसाला त्याच्ा चुका तो त्या करीत असतानाच लक्षात येतात आशण सुज् िाणसाला त्याच्ा चुका 
आिीच प्दसून येतात व तो त्या करणे टाळतो. 

अिा िाणसाला कुठल्ा शे्णीत टाकायचे, ज्ाला त्याच्ा चुका प्दसतात पण हटवादीपणे ते आग्रह 
िरतात की त्याांच्ाच कृती बरोबर आहेत? अिा व्यक्ीचे रूपाांतरण कसे होईल? ती स्तः चा वैयप्क्क 
रिलय कसा घडवून आणू िकेल, जर ती स्तः च्ा रचना प्निा्णण करण्ात व्यस्त असेल. हे म्हणजे 
ताांब्ाचे रूपाांतर सोन्ात होण्ासारखे आहे. हे किीतरी िक् आहे का? यावरून हे स्पष् होते की 
आपण स्तः ला बदलण्ात इतके अपयिी का ठरतो? यावरून हेही स्पष् होते की बाबूजी ांच्ा तेवीस 
वतु्णळाांच्ा शचतािध्े अहांकाराची वतु्णळे िायेच्ा वतु्णळाांना आिार का देतात.

 �कृती

�ार� 

प्रवृ�ीवृ�ी 



सहज िाग्ण आपल्ाला एक आांतररक रिशिक्षण देऊ करते, ज्ाने आपण आपल्ा जीवनिैलीवर रिभुत् 
रिाप्त करून आपली उदात्त कायजे, सांस्ाराांची प्नप्ि्णती न करता, पार पाडू िकतो. सांस्ाराांचे ओझे काढून 
टाकणे सोपे आहे. प्दवसभरातील सांस्ाराांचा सां ग्रह आपल्ा सांध्ाकाळच्ा िुद्धीकरणाविारे काढला 
जातो. या जन्ातील भतूकाळातील ठस ेरिशिक्षकाांबरोबर घतेलेल्ा वैयप्क्क शसप्टांगिधे् काढले जातात. 
पूव्णजन्ाांििील सांस्ार भां डाऱयादरम्ान, सािूप्हक सत्ां गात, गुरुदेवाांच्ा िारीररक उपस्थितीत काढले 
जातात आशण जर अभ्ासी सिप्प्णत असेल आशण लयावथिेरित पोहोचला असेल तर कोणत्याही वेळी.

सांस्ाराांच्ा प्नप्ि्णतीला रिप्तबां ि करणे आव्ानात्मक आहे. या जगात जीवन जगत असताना ठसे टाळणे 
हे कोळिाच्ा खाणीत अांगाला काळे लागू न देण्ासारखे प्कां वा वादळी पावसात चालत असताना 
ओले न होण्ासारखे आहे. आपण पावसाला टाळू िकत नाही, परांतु रेनकोट घालून स्त:ला ओले 
होण्ापासनू वाचवू िकतो. िनाच्ा व हृदयाच्ा बाबतीत असा रेनकोट कोणता अस ूिकतो, जेणेकरून 
ते भावप्नक उरेिकादरम्ान अरिभाप्वत राहू िकतील? तो म्हणजे सतत स्मरणाचे सां रक्षक कवच, जे  
ईश्राच्ा रिेिाने शचांब झालेले आहे. 

सतत स्मरण ही एक अद्भतु चाळण आहे जी ठिाांना त्याांनी आपल्ा चेतनेला डागाळण्ाआिीच 
गाळून टाकते. त्याच्ावरील प्वनम्रतेच्ा छताने सतत स्मरण अहांकाराला गाळून टाकून आपल्ाला 
पक्षपातीपणापासनू सटुका प्िळवून देत.े त्यािुळे प्दव्य गां तव्यथिान स्पष्पणे नजरेसिोर राहत.े साांसाररक 
आशण भ्रािक गोष्ीसुद्धा प्दव्य आशण अप्वितीय बनतात जेव्ा आपले आकलन हृदयपूव्णक गुरुदेवाांच्ा 
रिेिािध्े बुडून गेलेले असते. जर ईश्र प्दव्य असेल तर त्याची रचना प्दव्यच असणार. कारण स्ोत 
आशण त्यातून बाहेर येणारी गोष् एकच असते. रित्येक गोष् प्दव्य बनते.

रिेि व आदरासप्हत
किलेि

पूज् श्ी बाबूजी िहाराजाांच्ा 
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