
 मनोगत 

 

एखा
ा सामा�य मनुं याला जर रः�यात थांबवनू �वचारलं क�, “तुला 

ॄ !ान हवं आहे का?” तर तो ूचंड संशयाने तुम)याकडे बघेल आ+ण 

शीयाितशीयतेने तुम)यापासनू जाःतीत जाःत लांब पसार होईल! परंत ु�याला जर 

असं �वचारलं क� तलुा सखु पा4हजे का, 4कंवा तुला तु5या द:ुखांपासनू सटुका 

पा4हजे का? तर माऽ तो तुमचा �प)छा सोडणार नाह;! खर; गंमत अशी क� श<दात 

फरक असला तर; >ा दो�ह; ू?ां)या आशयात माऽ कोणताह; फरक नाह;. सखु-

द:ुखा)या खोBया कCपनांना घBट िचकटून बसणारा मनुं य �यापासनू मDु� देणाE या 

ॄ कCपने)या वाE यालाह; उभा राहत नाह; ह; खर; शोकांितका आहे. 

Hयाूमाणे �व!ानाला अजून इलेJशॉन बघता आलेला नाह;, फD �याचं 

अ+ःतMवं जाणवलं आहे, �याचूमाणे ॄ ाचं अ+ःतMव सNुा सामा�य माणसाला जर; 

सहजी जाणवलं नाह; तर; स�पOुषांना ते !ात असतं. हे अ+ःतMव एकाच वेळ; 

अितसआूम आ+ण �याचवेळ; अितभSय असं आहे. अितभSय Tहणजे Õहे �वVिच 

माझे घर ऐसी मती जयाची +ःथर 4कंबहुना चराचर आपणची झालाÕ, इतकं भSय. 

आ+ण सआूम Tहणजे इतकं सआूम क� आपCया ःवतः)याच देहात सआूमाितसआूम 

पातळ;वर जर आपण गेलो तर ते आपCयाला आपCयातच आढळतं.  

हरपलेलं हे ौये एकदा का गवसलं क� मग मनुं याला ना सखुाची आस 

लागते ना द:ुखाचा खेद वाटतो. सखु-द:ुखापलीकडची ह; अवःथा स�पOुषांना ठाऊक 

असते आ+ण आपCयासारखीच ती सवान̂ा !ात Sहावी अशी आंत_रक तळमळ 

�यांना वाटते. ौीम`   आ
 शंकराचायाप̂ासनू ते अगद; समथa रामदास 4कंवा 

वासदेुवानंद सरःवती ःवामी महाराजापयत̂)या अनेक स�पOुषांनी वेळोवेळ;, 



वेगवेगbया पNतीने आपCयातच दडलेCया हया आनंदा)या कंदापयत̂ पोहोचcयाचा 

मागa सांिगतला आहे. परंत ु सोयीःकर सखुाचे लाड परुवcयाची सवय लागलेCया 

सामा�य मनुं याला खE या सखुाचा हा मागa कdदायी वाटतो, आडवळणी वाटतो. 

�यामळेु �याची अवःथा काखेत कळसा आ+ण गावाला वळसा >ा Tहणीूमाणेच 

दयनीय होते.    

मग असा ू? िनमाaण होतो क� �वVॅमात चाचपडणाE या आ+ण ःवतः)या 

अंितम 4हताची 4दशाच हरवलेCया >ा अ! +जवाला सावध करावं कसं? �यासाठg 

गुOमहापरंपरेमhये जो मागa सांिगतला आहे तो Tहणजे �या सi गुOंना शरण जा 

आ+ण �यां)या पायापाशी बसनू ते !ान िमळवा. थोडJयात �वVॅमातून 

सटुcयासाठg आ�म!ानाला पयाaय नाह; आ+ण आ�म!ानासाठg आवँयक असलेCया 

शरणागतीलाह; पयाaय नाह;! 

ःवामी महाराजांसारkया आ�म!ानी महापOुषाने आयुं यभरा)या तपlयmनंतर 

�यांना ूाn झालेCया ॄ !ानाचा अकa  काढून �यापासनू >ा ÕनवरoमालाÕ ःतोऽाची 

िनिमaती केली आहे. >ा ःतोऽाचं आhया+�मक मCूय अितशय उ)च आहे. अ�यंत 

गहन अशा भारतीय तMव!ानाची चचाa, �यातले िसNांत ःवामी महाराजांनी सरळ 

सोpया श<दांमhये उलगडून सांिगतले आहेत. सकाळ; उठCयापासनू राऽी िनजेपयत̂ 

आपण करत असलेCया सखु-द:ुखाभोवती)या धावपळ;तून अCपसा वेळ काढून >ा 

ःतोऽात दडलेले !ानकण मनापासनू वेचcयाचा ूयo जर केलात तर आपणह; �या 

ॄ ाची ओळख कrन घेऊ शकाल >ाची िन+lत खाऽी बाळगा. �यात अशJय 4कंवा 

अतJयa काह;च नाह;. अट एकच क� �यासाठg ूचंड तळमळ पा4हजे. जण ूआपCया 

डोJयाला आग लागली आहे आ+ण ती आग �वझवcयासाठg आपण सi गुOंकडे 

जाऊन �यांना सांगता आहात क� माझी दसुर; कोणतीह; मागणी नाह;, मला >ा 

मायेतून आता सोडवा! अशा खE या तळमळ;ने जेSहा हे !ान घेcयाचा ूयo कराल 



तेSहाच ते !ान इं4ियां)या माhयमातून बNु;त +झरपेल, Oजेल आ+ण �यातून 

!ानवuृाचा उगम होईल. अशा !ानवuृाची सावली ू�येका)या जीवनात िनमाaण 

Sहावी, ह;च सi गुOतMवाचरणी ूाथaना! 

.....ौी बापट गुOजी 

 

 

 

 

 

 

 

 


