
संताचासंताचा  पंचसुखापंचसुखा  िवषयीचािवषयीचा  ीकोनीकोन  
संसार मुळीच नासका | िववेक करावा नेटका | 
नेटका क रतां िफका | होत जातो || २८ ||

परम मुखामाजी मूख | जो संसारी ंमानी सुख | 
या संसारदुःखा ऐस दुःख | आणीक नाही ं || ४० ||

संसारापासूनी कैस सोडिवशी | 
न कळे षीकेशी काय झालो ं |न कळे षीकेशी काय झालो ं |
क रतां न सरे काही ं(अिधक) वाढ पाही ं| 
तृ ा देशधडी केलो ं|

पंच हा मीठासारखा आहे. भाकरीत मीठ िकती 
घालायचे असते? तर अगदी थोडे, फ  चवीपुरते! परंतु आपण
िमठाचीच भाकरी करतो आिण ांत िचमूटभर परमाथाचे पीठ
टाकतो, मग ती भाकरी खाता येईल का?



संताचासंताचा  पंचापंचा  िवषयीचािवषयीचा  ीकोनीकोन  

संसारा आिलया एक सुख आहे | 
आठवावे पाय िवठोबाचे || १ ||आठवावे पाय िवठोबाचे || १ ||

हा पंच, हा संसार, जर भगवंतानेच उ  केला आहे तर 
कोणाला तरी तो सुटेल काय? जो आस ी ा आ याखाली 
राहतो ाला संसार आहे असे समजावे. तुकोबांना आिण 
ाने र महाराजांनासु ा संसार, पंच होता. पण ाम े 
ाची आस ी न ती, णून ांना तो बाधला नाही. 



परमाथपरमाथ ––जीवनाचेजीवनाचे  सव मसव म  मूमू   

परम अथात 
सव म भावाथ 
अथात संपूण 
समाधान 

परमाथ

परम अथात 
अ ंत मौ वान 
स ु ा ी अथात 

भगवंत

परमाथ 

परमाथपरमाथ
परमाथ

अथात मनु  ज ाचा 
खरा अथ, तो एकच 
णजे भगवंताची 

ा ी.

परमाथ 
एक अशी स ु िज ा 

ा ीनंतर ा  
कर ासारखे इतर 
काहीच नाही

आप ाला आप ा जग ाचा हेतु जोपयत मािहती नाही, 
तोपयत आपले ेय कस ठरणार? परमाथ साधणे हा आप ा 

ज ाचा हेतू आहे. – ी महाराज 



 पैसा  ित ा, लौिकक 

परमाथपरमाथ ––मनुमनु   ज ाचीज ाची  खरीखरी  तृ ातृ ा  

 पैसा
 घरदार
 मुलबाळ 
आरो

 ित ा, लौिकक 
 सुख 
 थता 
आ स ान

मला खरी अ  
गरज “समाधानाची” आहे

परमाथ ा ी िशवाय समाधान नाही.



पंचपंच  वव  परमाथपरमाथ –– एकएक  िवरोधाभासिवरोधाभास  
 पंच परमाथ  

ाथ हा पंचाचा अिवभा  घटक 
आहे. मी आिण माझे ा आस ी 
भावनेिशवाय पंच होत नाही.

संपूण िन ाथ होणे हे परमाथाचे िशखर 
आहे. मी मा ा पंचाचा नाही िकंब ना 
मी ा देहाचा देखील मालक नाही ही 
िनरास ी हा परमाथाचा ाण आहे.

बिहर्मुख वृ ी व िवषयभोग हा 
ापंिचकाचा िज ा ाचा िवषय 
असतो.

वृ ी अंतमुख होवून इंि य संयमन करीत 
साधना के ािशवाय परमाथ घडत नाही.

अहंकार, भिव ाची िचंता 
जीवनातील अपे ा व ासाठी अखंड 
धडपड हा ापंिचकाचा िन ाचा भाग 
असतो.

अहंकाराचे संपूण िवसजन आिण 
आप ा जीवनातील कतपणाचा संपूण 
हास हे पारमािथकाचे भांडवल आहे.



पंचातपंचात  रा नरा न  खरंचखरंच  परमाथपरमाथ  साधतासाधता  येतोयेतो  काका??

गृहा मु न सांिडता | कमरेखा नोलांिडता | 
िनज ापारी वतता | बोधु सवथा न मैळे ||३५||

गृह था माचा ाग न करता, 
कममयादेचे उ ंघन न करता 

नाथ भागवत अ ाय ९ 

संतसंत  एकनाथएकनाथ  महाराजमहाराज  

कममयादेचे उ ंघन न करता 
आप ा वहारात वागत असताना 
ाचे आ ान मिलन होत नाही.

दाता राम सुखाचा, संसारा मान तू भूसेवा |
हाची सुबोध गु ं चा, संतोषा सवदा मनी ठेवा ||



माझा 
“मी” 

अहंकारअहंकार  श ूश ू  मोठामोठा..........

पंच “मी” 

परमाथ

पंचातला अहंकार काढला की तोच परमाथ प होतो 
आिण परमाथात अहंकार िमसळला की तो पंच होतो.  

पंच



अिभमान श ू मोठा, सवाना जाचतो सुखाशेने |
हािच सुबोध गु ं चा, मारावा तो समूळ नामाने || 

अहंकाराचेअहंकाराचे  िवसजनिवसजन  
नामाचानामाचा  मागमाग  

साधक

नामाने अहंकार समूळ नाश पावतो 
राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम 

नाम आिण नामी हे एक प होऊन जातात 

साधक



गुगु   कृपेचेकृपेचे  मममम ––अहंकाराचेअहंकाराचे  िवसजनिवसजन  
• अनंतकोटी ांडनायक ा हाती 
आपला संसार आिण परमाथ संपूण 
सोपवणे णजे शरणागती...

• शरणागतीिशवाय खोलवर जले ा 
अहंकाराचे िवसजन कदािप श  नाही. 

• माझे खरे कोण आहे, माझा सद्गु  
आहे, माझा ामी आहे, तो जे करतोय 
ते यो च आहे आिण मा ा अंितम 
क ाणाचे आहे ही ढ भावना हा 
शरणागतीचा ाण आहे.

• िजथे अहंकार संपूण संपला ितथे ितथेच 
तो परमा ा आपली वाट पाहतोय....



गुगु   इ ेचाइ े चा  पंचपंच  परमाथपरमाथ  
आता दय हे आपुले 

चौफाळूिनया भले
वरी बैसवू पाऊले

ी गु ं ची 



शरणागताची वाहे िचंता तो एक सद्गु  दाता
जैस बालक वाढवी माता ना ना य े क नी 

- समथ रामदास 

  

लेकराचे िहत वाहे माऊलीचे िच  
तैसे मज येती सांभाळीत 
पोटी भार वाहे, ाचे सव ही साहे 
तुका णे माझे तु ा संतावरी ओझे

- संत तुकाराम  


