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“नवर�माला ःतोऽनवर�माला ःतोऽनवर�माला ःतोऽनवर�माला ःतोऽ” 

((((प�रचयप�रचयप�रचयप�रचय))))         

पपपप....    पूपपूूपू. . . . ःवामी पूणा�नंद ःवामी पूणा�नंद ःवामी पूणा�नंद ःवामी पूणा�नंद ((((अमळनेरअमळनेरअमळनेरअमळनेर, , , , जळगावजळगावजळगावजळगाव)))) 

(परमहंस प�रोाजकाचाय� ौीमत वासुदेवानंद सरःवती ःवामी महाराजां&या Ôनवर�माला ःतोऽÕ या 

ूिस+ ःतोऽावर आधा�रत परमपू.य स/ गु0 ौी बापट गु0जी यां&या नुक3याच ूिस+ झाले5या 

“नवर�माला ःतोऽ : सपूंण� अथ� व 8ववेचन” या पुःतकाचा प पू ःवामी पूणा�नंद, अमळनेर यांनी 

िल9हलेला रसमहणवजा लेख)  

महारा< भूमी ह> Ôसंत-पंत-तंतÕ यांची सपुीक भूमी आहे. आ@ मराठB कवी मुकंुदराजांपासून 

अ@ावधी ह> थोर संतकवी परंपरा अखडं सु0 आहे. गे5या हजार वषा�त महान अवतार> 8वभतूींनी अEर 

वाF  मयधन िनमा�ण केले; तसेच 3यावर अिधकार वाणीने भांय करणारे ट>काकारह> जIमास आले. 

मराठB भाषा त3वJान, साEा3कार> अनुभूती आKण सLदय�पूण� काMयमय अ8वंकार, या 8ऽवेणीत 

Iहाऊन िनघाली. 3या  मंथां&या आधारे बहुमोल जीवन घडवणारे लE लE साधक जIमास आले. 

याचा गोड शेवट 9हंदवी ःवरा.यात झाला. अवQया एक8वसाMया वषS साधना, िस+>, देशाटन, अEर 

सा9ह3याची िनिम�ती कTन योिगयां दलु�भ संजीवन समाधी घेणारा युवक भारता&या अIय भागात वा 

जगा&या पाठBवर कुठे जIमास झाला का? 

महारा<ा&या उ..वल अWयाK3मक परंपरेत वारकर>, महानुभाव, ौीदX, नाथ आKण समथ� या 

पाच संू दायांनी साधना-8वJानाची उ..वल परंपरा िनमा�ण केली. या संू दायांनी उ&च कोट>ची 

सा9ह3य िनिम�ती, साधना िस+> व तYवचचा� असा परम पावन 8ऽवेणी सगंम िनमा�ण केला. संत 

तुलसीदास 8ऽवेणी सगंम ःनानाचे मह3व सांगतात “8ऽवेणीत ःनान करणारा कावळा, कोकZळ बनतो 

आKण बगळा हा राजहंसपदास जातो” 

परमपू.य ूातःःमरणीय अवा�चीन दXावतार ौीमत ् वासुदेवानंद सरःवती ःवामी महाराज 

यांनी केवळ ११ मराठB ^ोकाचे “नवर�माला ःतोऽÕ २१ Mया चातुमा�सात 8पठापूर या दXEेऽी रचले. 

नुक3याच झाले5या १३ जुलै २०१४ रोजी&या गु0पौKण�मेस ःवनाम धIय प. पू. गु0वय� वा. वा. बापट 

गु0जींची या ःतोऽावर Ôसंपूण� अथ� व 8ववेचनपर ट>काÕ ूकािशत झाली. या मंथाचे ठळक 8वशेष 

eहणजे Jान-8वJान, ूपंचÐपरमाथ�, MयgीÐसमgी या दंhांचे िनरसन पूव�क सव�ःतर>य वाचकांना 

समाधान देईल अशी अलौ9कक ूाितभ शैली! 3यातच गु0कृपेचा पर>स-ःपश�! दोन पgृांवर>ल छापील 
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फn ११ ^ोक! 3यावर ५ ूकरणे व १५२ पpेृ!! गु0जींनी 8पंजून 8पंजून अथ� काढला आहे. तो 

पं9डतांना तसेच उपासकांनाह> ूेरक वाटावा; अhैत सगुणभnZची वाट गवसावी.  

एका ूसंगा&या िनिमXाने ःवयं ौीदX ूभूंनी ौीवासुदेवानंद महाराजांना कडक सोवrयावर 

थोड> मया�दा घालsयाचा ःवtनात आदेश 9दला. ौी महाराज uा ःतोऽात आeहास आदेश देतात कZ, 

“देहा&या पलीकडे जा आKण हे Jान समजून Qया”(प.ृ२३) स3याचा शोध घेणे, हे या ःतोऽाचे मळू 

उ9vg होय. अWया3म आKण 8वJान या दोहLचे ूमखु व एकमेव Wयेय eहणजे “स3याचा शोधÕ, सुमारे 

३ ते ४ हजार वषाwपूवS आम&या वैशे8षक दश�नकारांनी “अण-ूरेणूचा” िस+ांत मांडला. तोच आज&या 

वैJािनकांनी थोxया वेगrया भाषेत मांडला आहे. बापट गु0जी वैJािनक अWया3मवादाचे िचंतक 

आहेत. 3यां&या मते भौितक 8वJान हे मnुZ न देता उलट बंधनात अडकवते! तर अWया3म 8वJान 

आeहास Õ8वमोचकÕ, मु8nदायक ठरते. Õआ3मJानÕ हा वर>ल दोIह>पेEा वेगळा व परमो&च शोध 

eहणावा लागेल. या ःतोऽ भांयात गु0जींनी देहाची नEरता, षy  -8वकार, अhैत तYवJानातील 

8ववत�वाद, 8वकारवाद, मायावाद, सदो9दत साKEYव साधना, अIनमय, ूाणमय, मनोमय, 8वJानमय 

व आनंदमय कोशांचे ःवTप व 8वकास ू9बया इ3याद> महYवपूण� वेदाIत 8वषयांवर मािम�क 8ववेचन 

कTन सामाIय असःंकृतJ जनांवर मोठे उपकार केले आहेत. अमतृालाह> पैजां Kजकंणा| या 

Jानदेवां&या Õमाय मराठBतÕ हा सारा ःवKण�म तYवबोध सुलभ कTन ठेवला आहे! 

ताKYवक संक5पनां&या 8ववेचनात ौीगु0जी अशी मािम�क उदाहरणे देतात कZ सारा बौ8+क 

गुंता 3व�रत सुटून ÕमnुZचाÕ आनंद ू3ययास येतो. ःथलाभावी एक-दोन उदाहरणे पाहू या. 

उदाहरणाथ� ÕकूटःथÕ ह> ताKYवक क5पना ःपg करताना ौी गु0जी eहणतात, “समजा राजाचा एक 

दरबार आहे. 3या दरबारात न3ृय सु0 आहे. दरबार राजाचा असला तर> राजा काह> 3या दरबार> 

न3ृयात सहभागी होत नाह>. तो फn बघत असतो, बाकZ काह> नाह>. 3याच ूमाणे आप5या जीवन 

ना}यात सु+ा ’कूटःथ’ हा कधीह> सहभागी होत नसतो. तो अिल~पणे केवळ चैतIय पुर8वsयाचे 

काम क�रत असतो. कारण तो 3याचा सहज धम� आहे.” 

असेच एक दसुरे उदाहरण गु0जी देतात- “पोःटमन 9दवसाला 9कती सुखाची, द:ुखाची पऽे 

8वत�रत करतो, पण तो पऽां&या मजकुरात अKजबात िल~ नसतो! तhत हे कूटःथ चैतIय सु+ा 

उदासीन असते. रः3यावरचा 9दवा सु+ा समोTन पालखी िमरवणूक, ूेतयाऽा वा चौय�कम� या घटनांत 

फn ूकाश पुर8वsयाची जबाबदार> पार पाडतो”. या मािम�क उदाहरणांनी वेदाIतातील ÕकूटःथÕ ह> 
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K�लg संक5पना एकदम ल�ख ूकािशत होते व वाचकास वेगळाच बोधा3मक उ5हास व आ55हाद 

ूा~ कTन देते. अशी अनेक उदाहरणे वाचकांनी मूळ मंथ वाचून Õबोध रवीचाÕ ूकाश लुटावा. 

नवर�माला” मथंाची भाषा साधी, सोपी, ूासा9दक आहे; पण तीत केवढा गहन गंभीर अथ� 

सु~-गु~ आहे! हे भांय वाचताना एक सुखद 8वचार मनात आला.... आप5या गीतेचा अथ� लोकांना 

कळ�नासा झाला आहे eहणून ःवयं भगवान ौीकृंणच ौी Jानदेव Tपात आले व 3यांनी ÕJाने�र>Õ 

hारा ते मूळ ठेवणे ूकट केले. तhतच थोरले महाराज ौी वासुदेवानंद ःवामी यांना आप5या समम 

अEर वा� मयाचा रहःयाथ� सामाIयांपुढे ूकट करsयासाठB पू.यौी बापट ग0ुजीं&या लेखणीत ूकट 

Mहावे लागले, अस ंआमचा आतला आवाज (inner voice) सांगतो. अIयथा हे समम 9दMय Jान Mयथ� 

ठरले असते. 

ूबु+ वाचकांनी या मंथातील आप5या Mय8nमYवाचे पाचह> समथ� पैल-ू अIनमय, ूाणमय, 

मनोमय, 8वJानमय व आनंदमय कोश- समजून घेऊन ते सु8वकिसत करावे; Õनराचा नारायण MहावेÕ 

व आपले Õहरपले ौयेÕ पुन� हःतगत करावे. इित. 

        ःवामी पूणा�नंद 

       केशवनगर, अमळनेर (जळगाव) 
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