
॥ अमत घटुका ॥ृ
�ीमहाराज �वर�चत 

रामाला �ाथन� ा

�ीरामसमथ।�  �ीराम�च�घनक । �ग�रजानदंन। गौर�कुमरा। गणनायका। जय जयाजी स�ग�ु 

�स�। मना पाज�ून नामामतृरस। तोडी ज�ज�ाचा फ�स। ऐस � कर� रमा�वलास। जय जयाजी 

रघनुाथा। पणू � कर� मनोरथा। चरण�वर� ठेव�ून माथा। �ा�थ�तस � ॥१॥

हे चतै���पा रामा, हे गजानना, गौर�प�ुा, गणाधीशा, हे स�गरुो तमुचा जयजयकार असो. 

त�ुी मजवर �स� �ा. हे रामा, मा�ा मनाला त�ुा नामा�ा अमतृव�ीचा रस पाज, आ�ण 

ज�ोज�ी मा�ा जीवा�ा ग�ाला लागणा�या (ज�-म�ृ-ूआद��ा) फासातनू �ाला म�ु 

कर. हे रमा�वलासा रामा, त ूहे एवढे कर. रामा, तझुा जयजयकार असो. त ूमाझी एवढ� इ�ा 

पणू � कर अशी त�ुा पाय�वर म�क ठेवनू मी �ाथन� ा कर�त आहे. १

�ीराम समथ � - �ीसमथ � रामदास�ामी हे �ीरामाच ेपरमभ� होत.े मळू �नगणु�  परमा�ा अ�खल �व�ा�ा सगणु 

��पात �कट होऊन �ात 'रममाण होतो', �णनू 'राम' श� �ीसमथ � सगणु-�नगणु�  अशा दो�ी ��पाथ� 

वापरतात. अशा या परमा�ा�ा इ�ेन ेव स�नेचे सव � चराचर �व�ातील य�यावत घटना घडत असतात. या ्

जा�णवचेी अखडं जाग�ृत रहावी �णनू लखेना�ा आरंभी '�ीराम समथ'�  अस े�ल�ह�ाचा �घात �ीसमथ�नी 

स�ु केला आ�ण ��तु �करण लखेक �ी��चतै�महाराज हे �ाच स�ंदायातल ेअस�ामळेु ��नी यथे ेतो 

अनसुरला आहे. 

�ीराम �च�घन - �णज ेस��दानदं परमा�ा. 

�ग�रजानदंना..... स�ग�ु �स� - गणशे हा �ीरामपरमा�ाचा �थम सगणु आ�व�ार, ॐ��प आहे; 

�ाच�माण ेस�ग�ुदेखील. 

मना पाज�ून .... फास - वासना हीच जीवा�ाच ेमलूभतू बधंन असनू �त�ामळेुच तो ज�मरणा�ा च�ात 

सापडतो. घटसप � या रोगान ेपछाडल�ेा रो�ा�ा घशात अवरोध होऊन गळा आवळ�ासारखा होत जातो. 

�ाच�माण ेवासनचेा गळफास लागनू जीवा�ाही कासावीस होतो. �व�श� वन�तीचा रस पाज�ान ेजशी 

घटसप�पासनू म�ुता होत ेतशी नामव�ीचा रस पाजनू जीवा�ाला म�ु कर�ाची राम�पी ध�तंर�ला 

�वनतंी केली आहे. 
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वासनमेळेु �नम�ण होणारे भवद:ुख

वासना द:ुख शोक मायादोष । आधंळे �च� । कोठे नाही �व��त। समाधान नाही अतंर� । व�ृ� 

उठोनी पळे दरू� । परमाथ � नाही लशे। माया�म ेकासावीस । �ा गणु ेआला �ास । द:ुख भोगी 

�ासो�्वास ॥२॥

वासना हे सव � द:ुखाच ेआ�दकारण आहे. माय�ेा, अ�ाना�ा �मान ेशोक �नम�ण होतो. वासना, 

द:ुख, शोक ही माय�ेा योगान,े अ�ानामळेु उ�� झाललेी आहेत. या मायमेळेु माझ े�च� आधंळे 

झाल ेआहे. (ब�ुधीला स�-अस�, शा�त-अशा�त हा �ववके कळेनासा झाला आहे.) या 

��तीमळेु मा�ा �च�ाला कोठे �व��ती (श�तपणा, ��रता) नाही. अतं:करणाला कोठेही 

समाधान नाही. कारण माझी व�ृी सारखी उठून उठून (सखुा�ा शोधाथ � सरैावरैा) धावत असत,े 

परमाथ�कड ेलवमा�ही वळत नाही. अ�ाना�ा �मान े�ाकुळे होऊन मी क�ी झालो आहे, 

�ासाग�णक (�णो�णी) मी द:ुख भोगीत आहे. २

जीवाला �ा� होणारे सखु हे �ा�ा वा�याला यणेा�या द:ुखा�ा तलुनने ेअ�� असत.े “सखु पाहता जवापाड े

। द:ुख पवत� ाएवढे । �शवाय हे 'सखु' काल, �ल, प�र��ती, उपभोग�मता य�सार�ा अनके बा� गो��वर 

अवलबंनू असत.े �त�ं नसनू परत�ं असत.े िटकाऊही नसत.े तर�देखील �ाचा अनभुव जीवाला हवाहवासा 

वाटतो. वा��वक पाहता हे 'सखु' ही बधंनकारक, पनुज�� ाला कारणीभतूच असत,े पण �ाची जाणीव 

नस�ामळेु जीवाची �ाब�दल त�ार नसत.े उलट द:ुखामळेु �ाला पदोपदी, �णो�णी पीडा होत असत.े अशा 

सामा� जीवाची भ�ूमका धारण क�न, �त: बधंम�ु असलले े�ीमहाराज, आमच ेगा�हाण ेपढेु म�डीत आहेत. 

वासना - मनाम� ेकायमचा 'वास' करणार� घर क�न राहणार� ती वासना. �णज ेइ�ा. वासना अखडं, अनतं 

व चचंल असत.े �वषयात सखु शोध�ासाठ� �तच ेअखडं �हडंण ेचाल ूअसत. नाक, �ज�ा, डोळे, �चा व कान या 

पचं�� �य�ना अनकूुल सवंदेना देणारे पदाथ,�  �वचार, क�ना �णज े�वषय. थोड�ात �णज,े �ीमहाराज�नीच 

अ�� �ट�ा�माण,े “परमा�ाच े�व�रण कर�वणार� गो� �णज े�वषय.” 

द:ुख - �ान�� �य�ना ��तकूल, नकोशा वाटणा�या सवंदेना �णज ेद:ुख. शीतो�, तहानभकू, �ाधी, दा�र�, 

अपमान, अपिकत�, �चतंा, भय, �बळ मनो�वकार, क�, दसु�याकडून होणारा �ास, अपघात, द�ुाळ, रोगा�ा 

साथी, दंगधेोप,े य�ुध,े �नसग�� कोप इ. द:ुखाच ेवयै��क व साम�ूहक �कार अनतं आहेत. 

शोक - ि�य व��ूा िकंवा ����ा ता�रु�ा िकंवा कायम�ा �वयोगान ेिकंवा घडू नय ेती गो� हातनू 

घड�ा�ा प�ा�ापान,े वाटणारे द:ुख वा हरहर. ु ू

मायादोष - मम�ा�ा पोटी िकंवा ��तीमळेु हातनू घडणारे नाना�वध �माद, पाप.े 

समाधान - सखु-द:ुखा�ा हेलका��नी न ढळणारा �च�ाचा समतोलपणा. केवळ दसु�य�प�ेा मी जा� सखुात 

आहे अशी साप�े भावना �णज ेखरे समाधान न�े. अनकूुल-��तकूल अशा कोण�ाही �कार�ा प�र��तीत 

ूमनाचा तोल, �ा� व श�ती अभंग राहण ेहे खरे समाधान. हे एक भगव�भ��नचे �मळ शकत.े 

माया�म - माया �णज ेअ�ान; ज ेनाही त ेआहे अस ेवाटण ेिकंवा ज ेआहे त ेनाही अस ेवाटण,े अथवा ज ेजस े

आहे तस ेन �दसता �नराळेच भासण.े माझा देह, आ��क�य इ. �वषय य�पासनू मला सखु �मळेल ही क�ना हा 

माया�म होय. 

कासावीस (कासा�व�) होण े- दमा, खोकला य�मळेु जशी हैराणगत होत ेतशी ��ती होण.े 
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परमाथ � - मन�ु ज�ाला यऊेन सा� क�न �ावया�ा गो��ना प�ुषाथ � अस े�णतात. धम,�  अथ,�  काम व मो� 

अस ेचार प�ुषाथ � आहेत. ���च ेव समाजाच े�ा�ामळेु क�ाण होईल अशा �कारे वागण े�णज ेधम.�  

धम�ला �वरोध होणार नाही अशा र�तीन े��ा�द सखुसाधन े�मळ�वण े�णज ेअथ.�  धम�ला �व��ध नसणा�या 

सखुाचा सदाचरणान ेउपभोग घणे े�णज ेकाम. सव � �कार�ा वासन�पासनू म�ु होऊन शा�त परमा�सखुाचा 

अनभुव घणे े�णज ेमो�. प�ह�ा तीन प�ुषाथ�प�ेा परम �णज ेसव�� �े अस�ान ेमो�ाला परमाथ � अस े

�णतात.

�वषय�मेामळेु द:ुखाच ेड�गर

इ�ेच � पाह� जात� घर । �वषयावर� �मे भार� 

क��त� असावी महीवर� । अ�भमान चढे यऊे�न �शर� । ऐस ेससंारद:ुखाच ेड�गर झाल े॥३॥

वासनलेा सखुाच ेवाटणारे �ठकाण पाह गले ेतर त े�णज े�वषय; �वषयावर �तची अ�तं �ी�त ू

असत.े �ाच ेएक ठळक उदाहरण �णज े(आप�ा हयातीत आ�ण मरणानतंरही आपली क��त� 

लोकात रहावी अशी) लौिककाची लालसा सतत असत.े (आ�ण �ासाठ� माणसू सतत धडपडत 

असतो.) �वषयासाठ��ा या सव � खटाटोपात (शा�त सखु िकंवा लौिकक हाती लागत नाहीच, 

फ�) अ�भमान मा� �बळ होऊन डो�ावर यऊेन बसतो. (अशा �कारे वासन�ेा अधीन 

झा�ाकारणान)े ससंारद:ुखाच ेड�गर झाल ेआहेत. ३.

इ�ेच ेघर - ���प हे �त:च ेघर सोडून एखा�या �ा�भचार� �ी�माण ेवासना सखुासाठ� �वषय�पी 

पर�वार� रत होत;े शार��रक साम�,�  ��, घरदार, �ीप�ुा�दक आ� व इ��म�, स�ा, लौिकक इ. �वषय��ा 

�ा�ीची लालसा ध�न माणसू ज�भर धडपडत असतो आ�ण ब�या-वाईट, नी�त-अनीती�ा गो�ी कर�ात सव �

आय�ु खच � करतो. 

क��त� असावी महीवर� - सामा� माणसू स�ुधा आप�ा आ��े�म� ेनावलौिकक असावा �णनू श��बाहेरही 

खच � करतो, नीती-अनीतीकड ेकानाडोळा करतो. बलवान, धना�य आ�ण स�ाधार� माणस ेतर �ापायी 

दसु�याचा घातपात कर�ासही मागपेढेु पहात नाहीत अस ेसवक� ाळ� आढळत.े अस�ा माणस�ची िकत� तर 

रहात नाहीच उलट ती �त:वर व इतर�वर द:ुख��ा राशी ओढवनू घतेात हे आपण जगात पहातो. 

अ�भमान - अ�भमान च�ग�ा गो�ीब�दल तसाच वाईट गो�ीब�दलही अस ूशकतो. 'मी बवुा दा�ला �शह� ी 

कर�त नाही' तसचे 'आपल ेबवुा दा��शवाय होत नाही', '�व�वतबे�दल माझा स�ान होऊन ही शाल �मळाली' 

आ�ण 'मला हायकोट � ज�ाची जागा देऊ केली होती पण मी ती नाकारली', मी आजपयत�  कोणावर रागावलो 

नाही' वा 'माझा राग कडक आहे बरं का', 'मी देवबीव मानीत नाही' िकंवा 'रोजचा अमकु इतका जप 

झा�ा�शवाय मी झोपत नाही' या सव � उ��म� ेबडुाशी अ�भमानच दडललेा असतो इतका तो स�ू आ�ण 

सव�� ापी आहे. अ�भमानाला काहीही कारण परुत ेिकंवा काहीही कारण लागत नाही. अ�भमान, लौिककाची 

लालसा, �वषय�ेा आ�ण �वकार ही सव � जीवावर द:ुखाच ेड�गरच ओढवनू आणतात.

साधका�ा मनातील �� व �ास उ�र 

“मन ब�ु�ध दरुाचार� । देहब�ुधीच ेसागर� । क� च ेपावने पलैतीर� ।।
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आ��ान मखु� बोलत� । अगंी न बाण ेसवथ� ा । साधना�वण � वथृा । आ��ान बोल�ूंच नय े॥४॥

“ (अशी अपार द:ुख ेअनभुवीत असनूही) माझ ेमन व ब�ुधी वाईट आचरणापासनू पराव�ृ होत 

नाहीत. (असहाय, के�वलवाणा होऊन) मी देहब�ुधी�ा सागरात गट�ग�ा खात आहे. यातनू मी 

िकना�यावर सरु��तपण ेके�ा व कसा पोहोचने ?”

(साधका�ा या ��ाला स�ग�ंुच ेउ�र अस े-) केवळ त�डान ेकोरड ेआ��ान बोलत रा�ह�ान े

त ेकदािप अगंी बाणत नसत.े साधन न करता आ��ानाची बडबड करण ेफोल आहे; आ��ान 

ही बोल�ाची गो�च न�े. ४

मन ब�ु�ध दरुाचार� - वाईट, �णज े�वषय�व�ृी�ा आचार�वचारामळेु द:ुख �ा� होत ेहे ठाऊक असनूही मन 

पनु: पनु: �तकडचे धाव घते रहात ेआ�ण अ�लही �ात यश कस े�मळेल इकडचे खच � होत,े त ेका ? तर अस ेक� 

मधनूमधनू सखुाचा कवडसा जो यते असतो �ाची जीवाला लालचू लागत;े ता�य,�  देहब�ुधी�ा पग�यान े�ाची 

�वचारश�� आ�ण �ववकेब�ु�ध �ीण झाललेी असतात. �सनी माणसू ज�ेा भानावर असतो �ा वळेेपरुत े

�ालाही �सनाच ेघोर प�रणाम �दसनू यऊेन आपण �सनातनू म�ु �ाव ेअस ेवाटत;े पण �सनाची वळे झाली 

क� �ा�ा पजंात तो पनु: जातोच. तसचे सामा� माणसालाही '�शानवरैा�' यते ेपण त े�णमा�च िटकत े

आ�ण ��च ेमन व ब�ु�ध पनु: �वषयवासनने ेझपाटली जाऊन �� होतात. 

देहब�ु�ध - '�दह' (= अगंाला तले लावण)े यापासनू 'देह' �णज ेलपे. शर�र �णजचे मी ही क�ना वारंवार 

होऊन, �तच ेलपे बसनू आ���प �ि�आड होण े�णज े'देहब�ु�ध'. या देहब�ु�धमळेुच जीवा�ा शर�र आ�ण 

�ा�ा सखुद:ुखात म� होतो, आ�ण वासना व �वकार य��ा अधीन होतो. 

आ��ान मखुी बोलता । अगंी न बाण ेसवथ� ा - अ�खल �व�ाच ेअ�वनाशी आ�दत� �णज ेखरे ���प, 

परमा�ा; आ�ण �ाचा �ा�णमा�ात वसणारा अशं �णज े�जवा�ा. परमा�ाच े�णज ेआप�ा मळू ��पाच े

�ान �णज ेआ��ान. वदे�त�थंाच ेनसुत ेवाचन, कथन िकंवा �वण करणारे प�ुळ लोक आढळतात पण 

�ानसुार साधनाच े��� आचरण �न�ेन ेकरणारे �वरळाच. आ��ान ही ��� अनभुवाची गो� अस�ामळेु 

आ�ण साधन हे अनभुवाला आधारभतू अस�ामळेु नसुती ता��क मा�हती वाचली, ऐकली आ�ण �ा आधारावर 

बठैक�त बडबड िकंवा सभते रसाळ व�ृ� केल ेतर� �ापासनू �ा माणसाला िकंवा ऐकणा�यालाही लवमा� 

लाभ होत नसतो. पोह�ा�ा कलवेर�ल िकतीही उ�ृ� प�ुके वाचली तर� पा�ात उत�न पोह�ाचा अ�ास 

के�ा�शवाय �ा�माण ेमाणसाला पोहता यतेच नाही, त�वतच ��� साधन के�ा�शवाय आ��ान होण े

नाही. साखरेचा इ�तहास, गणुधम,�  बन�व�ाची कृती य�चा िकतीही स�गोप�ग अ�ास केला तर� �चमटूभर 

साखर �जभवेर ठेवनू �त�ा गोडीच े�ान अनभुवण ेहेच खरे लाभदायी �ान होय. �ातलाच हा �कार आहे. 

शा��क आ��ान हे �थ � आहे याची उदाहरण ेपढु�ल �बदंतू आहेत.

शा��क आ��ानाचा फोलपणा

��ामाज� छ��सहंासन� बसैला जाण । दसुरे �दवश� खावया न �मळे अ� । क� राजप�ीसी 

दासी अलकंार नऊे�न देत� । काय लाग े�तयचे ेहात� । पाळ�ासी ब��धल � बा�शगं । �ा 

उभयत�सी आ�णल � पालख�त �मरवीत । जयजयकार होत नगर�त । अ�ान बालक� �ववाह होत । 

वरात घऊे�न आल ेगहृ�त । त�ेच �ण� झाला तय�सी सतु । ऐसी कोठ�  ऐिकली नाह� वात� । 

तदपु�र साधना�वण � वथृा । आ��ान बोल�ूंच नय े॥५॥
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

अशी क�ना करा क� एखा�या �भका�याला रा�ी सखु�� पडल ेक� आपण छ�य�ु 

�सहंासनावर बसलो आहो; पण (तवे�यान ेकाही तो खरा राजा होत नाही) दसुरे �दवशी पनु: अ� 

नाही त ेनाहीच (भीक मागत �हडंावचे लागत)े; 

िकंवा राणीकड ेदासी अलकंार नऊेन देत असताना ती काही �ा अलकंाराची मालक�ण होत 

नाही (ती गर�ब, पोटाथ�, भारवाहक दासीच रहात)े; िकंवा समज क�, अजनू पाळ�ातच 

असल�ेा बालक-बा�लकेच ेल� कर�ासाठ� मारे ���ा पाळ��ना बा�शगं ेब�धली, 

जयजयकार कर�त �ा दोघ�ची पालखीतनू गावभर �मरवणकु काढली. �ा अजाण मलु�चा 

थाटाचा �ववाहसोहळा केला आ�ण वरात काढून �मरवीत ��ना घर� आणल;े तर �ाच �णी 

अभक� ��ा �ा जोड�ाला मलुगा झाला अस ेकधी कोणी ऐकल ेआहे काय ? 

ही उदाहरण ेऐक�ानतंर तर� साधन न करताच आ��ाना�ा ग�ा मा� नयते. ५

टीप - वर�ल तीन ���त�नी पोकळ प�िड�ाचा फोलपणा दाखवनू साधन के�ा�वना ���पाचा अनभुव 

कदािप यणे ेनाही हे ठामपण ेस��गतल ेआहे. �बदं ू४ वर�ल शवेटची टीप पहा.

अखडंपण ेसाधनात रहा�ाची आव�कता 

�स�ध �ण ूनय ेआपण । साधन� असाव � प�रपणू � । शकंर कर�तस ेसाधन । वरैा�शील योगी 

ऐसा दजुा आहे कोण । शतकोट�च ेकाढू�न सार । पावत� ीस�हत �रण कर� शकंर । इतर 

िकंकराचा पाड कोण । पाक�न��� न होत� । �धा न वारे सवथ� ा । साधना�वण � आ��ान । नोहे 

नोहे स� जाण ॥६॥

माझ ेसाधन प�रपणू � होऊन मी �स�ध, आ��ानी झालो आहे (आ�ण यापढेु आप�ाला साधन 

कर�ाची ज�र� नाही) अस ेसाधकान ेकधीही �ण ूनय.े �ान ेसतत सवत� ोप�र साधनात म� 

असाव.े याच ेउदाहरण - सा�ात शकंरदेखील सदा साधनात म� रहातो. वा��वक पाहता ्

�ा�ाइतका पणूप� ण े�वर� आ�ण योगी (परमा��चतंन �णमा�ही न सोडणारा) दसुरा कोण 

आहे ? वा��क�न ेर�चल�ेा शतकोटी रामायणाच ेशकंरान ेज ेसार काढल ेत े�णज ेरामनाम; 

�ा रामनामाच ेअखडं �रण शकंर पावत� ीसह कर�त असतो. मग �� मानवाचा काय पाड ? 

(�ान ेअखडं रामनाम घतेल ेपा�हज ेहे उघडच आहे.) अ� �शजवनू तयार क�न त े

खा�ा�शवाय (नसु�ा बोल�ान)े भकेुच े�नवारण होत नसत.े याच �ायान ेत ूसमज क� 

साधन के�ा�शवाय आ��ान होण ेखरोखर सवथ� वै अश� होय. 

�स�ध �ण ूनय ेआपण - योग�व�य�ेा बळान ेकाही असामा� श�� िकंवा '�स�धी' 

�मळ�वल�ेाला '�स�ध' अस े�ण�ाचा �घात आहे. वा��वक पाहता, परमा�ा हे परमो� 

सा� �ान े�मळ�वल ेआहे तोच खरा �स�ध आ�ण �ाच अथ�न े�ीमहाराज�नी हा श� वापरला 

आहे. 

आ��ान झाल े�णज ेकायभ� ाग सपंला अस ेहोत नाही. आणखी साधन क�न त ेअगंी मरुवाव े
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

लागत;े इतके क� मला आ��ान झाल ेआहे ही जाणीवही उरता कामा नय;े कारण अशी जाणीव 

�णजचे ��ू अहंकार आ�ण �ातच अ�व�यचे ेबीज आहे. �णनू 'मी आ��ानी आहे' अस े

�ाला �णावसे ेवाटत ेतथे ेअपणूत� ा �श�क आहे. अस े�न��तपण ेसमजाव,े अस े�ीमहाराज 

बजावतात. त े�त:लाही 'साधक' च �ण�वतात. (�बदं ु२४ - अमतृघटुका स��गतला 'साधके' 

जाण।)

साधन - सा� �मळ�व�ास उपयोगी पडणार� गो� िकंवा उपाय. शकंर कर�त असलले ेसाधन �णज े

रामनाम�रण. 

वरैा� - या जगातील उपभो� �वषयासबंधंी िकंवा इहलोक� प�ुकम � क�न परलोक� �मळणा�या उपभो� 

�वषयासबंधंी वासना नसण;े अनास��. 

योगी - (यजु-जोडण)े परम�ेराशी सतत जोडललेा, �ा�ापासनू कधीही �वभ� �णज ेदरू नसणारा, �ा�ाशी ्

�वयोग नसणारा तो योगी. अशा या महान शकंरान ेलोककाय�थ � हालाहल �वष �ाशन केल ेअसता झाललेा 

अगंाचा दाह कोण�ाच उपायान ेकमी न होता अखरे केवळ रामनाम घते�ानचे शमला आ�ण यानतंरही �ान े

रामनाम कधीच सोडल ेनाही. रामनामाचा हा अ��वतीय �भाव पाहन �व�जननी पावत� ीही रामनाम�रण क� ू

लागली. (�बदं ु१६) प�तप�ीची सम�न�ा व सहकाय � असले तर �ा जोड�ाचा �पचं तसा परमाथह� ी गोड होऊन 

तो इतर�ना अनकुरणीय होतो. 

���प� लीन होण � ह� साधन; नसु�ा बोल�ान � कोणी �� होत नाह�. 

���प� �ाव � लीन । ह� एक त�हेच � आहे साधन । कोणी �ण े'क� कराव � साधन ॥ आ�ी 

अहं�� �नमळ�  । आ�� नाह� पापाचा मळ'। ऐस � बोलती दजुन�  खळ। आ�� ऐस � बोलत� । �� न 

होय सवथ� ा ॥७॥

���पाशी तादा� पावण ेहे एक �कारच ेसाधन आहे. यावर कोणी अशी शकंा काढ�ल क�, 

'साधन कर�ाची आ��ला काय ज�र� ? आ�ी ����प आहोत, श�ुध आहोत, आम�ा 

�ठकाणी पापाचा मळ नाही.' दजुन�  व वाक�या ब�ुधीच ेलोक अस ेबोलत असतात. आ�ी �� 

आहोत अस ेनसुत े�ट�ान ेकाही कोणी �� अ�जबात होत नाही. ७

���प - ���प �णज ेआपल ेखरे ��प. परमा�ा हे आपल ेखरे ��प आहे. माझा देह �णज ेमी अस े

अ�ानान ेवाटत,े पण देह हे ���प न�े. 

ू���पी �ाव ेलीन - सगणु भ��न,े �वशषेत: नाम�रणान,े ���पी �मळन जाव ेहे साधन �ीमहाराज�नी 

'अमतृघटुका' या �थंात जागोजागी स��गतल ेआहे हे पढु�ल अवतरण�व�न �� होईल -

�बदं ू८ - जाणो�न ���पाची खणू । साधनी असाव ेप�रपणू � ।

�बदं ू१० - आपलु े��पी �मळो�न जाव े।

�बदं ू२० - आपल ेआपण �रण कराव े।

�बदं ू१५ - �नगणु� ाची जाणो�न खणू । सगणुाच ेकराव े�ान । (सगणु भ��)

�बदं ू१८ - राघवाच ेभ���वण । �ण ेमज झाल ेआ��ान । तो�च दैवहीन पापी जाण । 
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

�बदं ू१५ - �ीराम�चतंन कर�त जाई । (नाम�रण)

�बदं ू२२ - परेपास�ून वखैर�पयत�  कराव ेराम�चतंन । वखैर�शी रामनामा�वण ेन पडाव ेख�न । 

�बदं ू२४ - रामनाम जाणा अ�रे दोन । ग�ुमखु ेकरावी ओळखण ।

 एकत�हेच े- आ��ानाची अ� साधन ेहठयोग, कम,�  �ानसाधन इ. आहेत. 

अहं�� - 'त�म�स-त ूतचे आहेस, �णजचे त ूपरमा�ा आहे. अहं ��ा�� मी �� आहे' अस ेउप�नषदात 

स��गतल ेआहे. 

दजुन�  खळ - मी �� आहे, �न�लकं आहे अशा सार�ा उप�नष� वा��चा आधार घऊेन काही लोक �रैवतन�  

करतात, पाखडंीपणान ेबोलतात �णनू अशा लोक�ना यथे ेदजुन� , खळ अस े�टल ेआहे. 

�� - �� �णज ेसव � �व�ात भ�न रा�हलले ेअ�ंतम परमा�त�. 

देहब�ु�ध सोड�ाचा �य� कर�त साधन कराव े

सोडू�न �यावा देहाचा सबंधं।ू मग तो�च �ानाचा �सधं ु। माग � चालत असत� । क�ह� पहावयाच �

नसो�न कारण । सहज न�े�पढु� �दस ेजाण। दजुा श� बोलत� । अ�भमान उठे �च�ा । ही एक 

देहाचीच ग�त । �णो�न साधन� असावी व�ृ� । �ानदशा �ा� जाहली । तर� व�ृ� पा�हज े

स�भाळली । जाणो�न ���पाची खणू । साधन� असाव � प�रपणू � ॥८॥

देह आ�ण देहाशी सबंधं असणा�या ��� व व� ूय��ाब�दलच ेमम� व आस�� टाकून 

�यावी, �णज ेमन�ु आ��ानाचा सागर बनतो (पणू � आ��ानी होतो). (पण देहब�ु�ध सोडण े

कठ�ण असत,े कारण ती, �णजचे अहंभाव, आप�ा रोमारोमात �भनललेी असत.े उदाहरणाथ)�  

काही �व�श� हेत ूमनात नसता, र�ान ेचालत जाणा�यालाही सहजग�ा �व�वध व� ू

(दजुपेणान)े डो��पढेु �दसतात; िकंवा दसुरा काही बोलतो आहे अस ेअ��पण ेऐकू आल ेतर� 

(हे मजब�दल असले अस ेवाटून माणसू लगचे कान टवकारतो, कारण) अ�भमान जागतृ होतो. 

हा देहब�ुधीचाच प�रणाम होय. ही खोल मरुललेी व�ृी न� करण ेज�र आहे, �णनू �तला 

साधनात गतुं�वली पा�हज.े (ही व�ृी इतक� जबरद� आ�ण �चवट असत ेक�) आ��ान �ा� 

झा�ावरही व�ृी फार सावधपण ेक�ात ठेवावी लागत.े देहब�ुधीपासनू सव�� ी अ�ल� असण े

हेच ���प�ा�ीच ेल�ण आहे अस े�ानात ठेवनू अखडं साधनात म� असाव.े ८

ममु�ु� आ�ण साधन कर�ाची तयार� या दोन गो��ची आ��ानासाठ� अ�तं ज�र� आहे. 

वदेा�ाच � सार । तीथ�च ेमाहेर । या साधनाच � केवळ घर । याह�न  नस ेथोर । पढु� ऐका हा �वचार ू

। ममु�ुनू � पहावी खणू । साधनाच � ल�ण । ममु�ु नसत� घाली कपाळ� आठ� । �ास�ून आपलु े

पोट�। वथृा कर� चावट� । �ाच � नोहे ह� काम । गाईची कसाबास न य ेदया । जा�रणीस 

बालकाची नस ेमाया । तसैा ममु�ु साधक नसत� देख । तो कुतक� होय बाधक । आत� 

पारमा�थ�क त�ुी जन । श�ुध साधनाची ऐका खणू ॥९॥
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

('साधनी असाव ेप�रपणू'�  अस ेमी स��गतल,े यावर आपण �वचाराल क� 'कोणत ेत ेसाधन ?' याच े

उ�र मी देतो त ेअस े- त ेसाधन �णज े���पी लीन होण;े �णजचे 'मी �ीराम आहे' अस े

�चतंन, अशी अखडं धारणा करण.े �ीराम�चतंन 'राम राम राम' �ण�ान,े नाम�रणान ेहोत;े 

�णनू नाम�रण हे त ेसाधन होय.)

नाम�रण हे साधन वदे�ताच ेता�य,�  पा�व�ाच ेमाहेरघर, आ��ान क�न देणा�या सव �

साधन�च ेसा�ात राहत ेघर आहे. (नाम�रणाप�ेा) दसुरे थोर साधन नाही. अशा या साधनाच े्

सव�गीण ��प काय आहे याब�दलचा �वचार मी पढेु स�गणार आहे तो त�ुी ऐका - आपण 

ममु�ु (म�ु हो�ाची खर� तळमळ असणारे) आहोत का नाही याचा आधी पडताळा �ावा. मग 

साधनाच े��प समजनू �ाव.े 

मन�ु ममु�ु नस�ास तो (आ��ाना�ा गो�ी �नघा�ा क� �ाब�दल) �तर�ार दाख�वतो 

आ�ण मनात �चडून �न�ारण टवाळ� क� लागतो. आ��ान �मळ�वण ेहे टवाळखोराच,े �थ �

बडबड करणा�याच ेकाम न�े. 

आता, �ा�माण ेकसायला गाईब�दल, �ा�भचा�रणी �ीला आप�ा पोट�ा बाळाब�दल 

दयामाया (कळकळ) असत नाही, �ा�माण े�ा ममु�ुला साधनाब�दल कळकळ नसत ेआ�ण 

जो साधनचेा प�र�म कर�ास तयार नसतो, तो साधनाब�दल कुशकंा काढ�त बसतो आ�ण 

(�त:�ा आ�ण दसु�या�ाही �हताला) बाधक होतो. 

पारमा�थ�क जनहो, (ही ममु�ु�ाची आव�कता �ानी ठेवनू) आता त�ुी श�ुध साधनाच े��प 

ऐका. ९

तीथ�च ेमाहेर - अतं:करणाची श�ुधता, दान, स�न�ची सवेा, भतूदया इ. स�गणु �ामधनू उ�� होतात अस े

साधन. 

या साधनाच ेकेवळ घर - �णज ेआ��ान क�न देणार� सव � साधन े�ा�ात समा�व� होतात अस ेसाधन 

�णज ेनाम�रण (�बदं ू२४). इतर साधन�नी ज ेसाधत ेत ेनाम�रणान ेसलुभपणान ेसाधत.े नाम�रणात इतर 

साधन�चा समावशे होतो. त ेसव�� �े साधन आहे. याचा खलुासा �बदं ू१५ म� ेआहे. त ेकस ेकराव ेत े�बदं ू१६ व 

२२ म� ेस��गतल ेआहे. 

पढेु ऐका हा �वचार - �बदं ू१०, १५, १६, २२, २४. 

ममु�ु नसत� - दा�र��, �सन, गलुाम�गर� अशासार�ा द:ुखातनू सटुावयाच ेझा�ास आधी ती� इ�ा व क� 

कर�ाची तयार� पा�हज,े नाहीतर मन�ु नसुतीच बडबड कर�त बसतो. �ा�माण ेमन�ु ममु�ु नसला तर 

नसुतचे बोलत राहतो. 

माझा नवरा रोगी, द�र�ी आहे तो माझी कसलीच हौस भागवीत नाही, सखु देत नाही, मी आपला ज� द:ुखात का 

काढावा ? अशा �कारे �ा�भचा�रणी �ी आप�ा दवुत� न� ाच ेसमथन�  क�न प�त��ाब�दल कुतक�पणान े 
बोलत.े ममु�ु साधक नस�ास तो सगणु उपासना, ग�ुची आव�कता, नाम�रण इ. गो��ब�दल 

पाखडंीपणान ेबोलतो. अशा �ा�ा कुतक� �वचारसरणीन ेतो आ��हताचा घात करतो आ�ण आप�ा  
बोल�ान ेव वाग�ान ेदसु�याचाही ब�ु�धभदे क�न �ा�ाही �हताला बाधा आणतो. 

श�ुध साधन - याब�दल पढेु �वचार आललेा आहेच. �ा�ा योगान ेदेहब�ु�ध बळावत ेत ेअश�ुध साधन होय. 
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

उदा. श��ान, योगसाम���ा माग ेलागण.े ��ासबंधंीच े�ान हेही परमाथ��ा ��ीन ेअश�ुध �ान होय. 

(दासबोध द. ५, स. ५ व ६ पहा.)

आ��ानाचा माग � आ�ण �ाच ेफळ

मी-माझपेणाचा टाकू�न आळ । श�ुध �ानामाज� रहाव � सवक� ाळ । �न�र� सदा असाव े। मन 

जाळो�न �� बसाव े। आपलु े��पी �मळो�न जाव े। वासनचे ेबीज जाळो�न आ��ान पहाव।े 

�ान ेपनुज�� ासी न याव े॥१०॥

माझा देह �णजचे मी आ�ण देहा�ा �न�म�ान े��चा सबंधं आला �ा ��� व व� ूय�ब�दल 

मम�, माझपेणा हे दो�ी �म�ा आरोप होत. या खो�या क�ना टाकून, आप�ा ख�या �णज े

����पा�ा जा�णवते, (�णजचे नाम�रणात) सवक� ाळ रहाव.े �णजचे नहेमी �न�र�, 

वासनार�हत हो�ा�ा �य�ात असोव. चचंलपणा हव े- नकोपण (हा मनाचा �भावधम � तो) 

मोडून काढून �ाला ��, ��र, वासनार�हत कराव ेव आप�ा ख�या ��प�त लीन होऊन 

जाव.े वासनचे ेमळू बीजच न� केल े�णज ेआ��ान होत ेत ेक�न �ाव ेआ�ण �ायोग े

ज�मरणा�ा पनुराव�ृीपासनू म�ु �ाव.े १०

वासनाबीज नाहीस ेहोण ेहीच ���ानाची खणू

बहत साम� � �मळव�ून �ण े'मी �स�ध'। जगामाज� ��स�ध। �दवसा मशाली, उठवी मले � �ते । ु

पढु� न बोल ेकोणी एक । सम� राज ेपादा��त । आ��तु� सदा डु�त । तयाच � वासनाबीज 

जर� न मोड े। तयासी आ��ानी �णती वडे े। वासनाबीज गले � मरुोन । त�ेच ���ानाची खणू । 

दधुा�स घातल � मरुवण । तया�स दधू �णले कोण ॥११॥

(अश�ुध �ाना�ा माग ेलागनू मन�ु आपला व दसु�याचा असा घात क�न घतेो -)

एखादा माणसू (हठयोग, म�ं�व�या वगरेै साधन क�न) काही साम� � �मळवनू 'मी �स�ध झालो' 

ूअस े�णतो. �स�ध �णनू जगाम� े��स�धीही �मळ�वतो; �दवसा मशाली पाजळन आप�ा 

साम��च े�दशन�  करतो; मले�ेाला उठ�व�ासारख े(अ�भतु वाटणारे) चम�ार करतो; 

�ामळेु �ा�ासमोर बोल�ासही कोणी धजत नाही, राज-ेमहाराज ेस�ुधा �ाच ेअिंकत होतात 

(मग इतर�ची काय गो� ?) आ�ण ��ुतपाठक��ा �तुी�ा मदान ेतो सदा डोलत असतो. पण 

�ाच ेवासनाबीज �श�कच असत.े �ामळेु ��ना खरे काही कळत नसत ेत ेसामा� जनच 

तवेढे �ाला 'आ��ानी' समजतात. (�ाला 'आ��ानी' �णणारे वडेचे समजावते.) वा��वक 

पाहता, वासनाबीज पणूप� ण े�ज�न जाण,े न� होण ेहीच ���ान झा�ाची खर� खणू होय. 

दधुाला �वरजण घातल े�णज े�ाच ेदधू हे ��प न�च होत.े (�ा�माण ेवासनाबीज न� झाल े

�णजचे जीवा�ाच ेजीव�प न� होऊन तो �शव�प होतो.) ११

टीप - प�ुळ लोक योग�व�या, म�ं�व�या अस�ा �व�य��ा साधनाकड ेवळतात. ��त अ�भ�ते असल�ेा 
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

श�� परेुशा अ�ासान े�ा� झालले ेलोकही आढळतात. पण (१) �ा श�� वापरा�ा �ा �माणात �ीण होत 

जातात आ�ण (२) याहीप�ेा मोठा धोका �णज ेऐ�हक हेतसूाठ� ��चा उपयोग कर�ाचा मोह झा�ा�शवाय 

राहात नाही. कधी कधी असा �स�धी �ा� झाललेा माणसू पर�हतासाठ�, परोपकारासाठ� �णनू ��चा वापर 

क� लागतो. पण ही भावना शवेटपयत�  िटकून राहण ेअश��ाय असत ेआ�ण खरा वासनानाश झाललेा 

नस�ान ेके�ाना के�ा तर� �ा श�� �ाथल� ाभासाठ� वापर�ाचा मोह उ�� होतो. यथेनू अनाचाराला 

स�ुवात होऊन अखरे�स �ा ���चा आ�ा��क अध:पात होतो. 

यासाठ�च सतं टाहो फोडून अ�टाहासान ेभ��माग�चा उपदेश करतात. भ�� याचा अथ � भगवतंा�वषयी �नरप�े, 

�नर�तशय �मे. नामसाधनान ेहे �मे वाढत वाढत व श�ुध होत होत अखरे अन�शरणागतीत, आ��नवदेनात 

ू�ाची प�रण�त होत,े साधक पणूप� ण ेत�प, अ�वभ� बनतो; याचाच अथ � �ाच ेवासनाबीज जळन जात ेआ�ण तो ू

आ��ानी होतो. या �ि�यमे� े�मेभाव हे स�ू �थमपासनू अखरेपयत�  अस�ान ेश�� यते ेती �मे�पच असत,े 

�ाथ�चा सभंवच उरत नाही, द�ुपयोग होण ेअश�च असत.े त�ेा माणसान ेही गो� ल�ात ठेवावी क�, नसु�ा 

चम�ाराच ेमह� मान ूनय.े �ये भ� हो�ाच ेठेवाव ेआ�ण �ासाठ� नाम�रणासारख ेसलुभ व 

प�रणामकारक साधन नाही. नामदेखील इतर कोण�ाही हेतसूाठ� नसाव,े नामासाठ�च नाम �ाव ेया माग�त 

धोका तर नाहीच आ�ण �ये अ�तं श�ुध, अ��ु आहे.

�व�� �व�भंर आहे एक (���प सव��  कस � पहाव)�

व�ृ आहे एक । प�व �दसती हजार� लाख । तसैा �व�� �व�भंर आहे एक । आपणास�हत दजुा 

न �दस ेदेख ॥ धा� भाजो�न कािढल � । पर� त � �दसनेा ऐस � नाह� झाल � । तसै � जाळो�न 

वासनाबीज। सखु द:ुख देह� �मावा काळ । साधन� असो�न जन �रझवाव ेसवक� ाळ। कोणा�स न 

वाट ेव�कुड े। ऐस ेश� बोलाव ेरोकड े। व�ृ� असावी क�नार�हत । सदा रहाव � �ान� ॥१२॥

एखा�या मो�या व�ृाला पान ेलाखो �दसली तर� तो व�ृ एकच, त�वत हे नाना�वध चराचर �व� ्

जर� अथ�ग �प�नी नटलले े�दसल ेतर� �ा सव�ला भ�न रा�हललेा जो एकमवेा��वतीय असा 

परमा�ा �ा एकाचाच तो आ�व�ार होय. �ा �व�भंराखरे�ज आणखी दसुरे काही �दसत नाही 

(कारण दसुरे काही नाहीच; साधकान े�ाला जाणनू घ�ेाच े�ये ठेवाव.े) धा� भाजनू काढल े

तर� त ेकाही �दसनेास ेहोत नाही, �दसत राहातचे, मा� त ेपरेल ेअसता उगवत नाही; �ाच�माण े

साधकान ेवासनाबीज भाजनू टाकाव े(मग त ेपनुज�� ाला कारणीभतू होत नाही) आ�ण देह आहे 

तोपयत�  (आनदंान)े सखुद:ुख भोगीत उव�� रत काल�मणा करावी. सवक� ाळ (अखडं) साधन�त 

राहन लोक�ना सतंोष देत रहाव.े बोलण ेस� पण कोणाच ेमन दखुावणार नाही अस ेगोड असाव.े ू

(परमा�ा�शवाय इतर) क�न�ना मनात थारा देऊ नय ेआ�ण �ा �व�भंरा�ा �ानात सदा 

म� असाव.े (असा मन�ु भाजल�ेा धा�ा�माण,े देहान ेसामा� माणसासारखाच वावरतोसा 

�दसला, तर� तो वासनाम�ु असतो आ�ण �णनू ज�मरणबधंनर�हत असतो.) १२
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

परमा�ा सव��  भरललेा आहे यासाठ� आणखी ���त

उदक�त उठे ब�ुबदुाकार । ब�ुबदुाकार नोहे पाणी । पाहं जात� उदकाची अगंवणी । उदक ू

ब�ुबदुाकार नोहे �भ� । हा ��� सव��स यतेस ेअनभुव । ब�ुब�ुकार आहे देह । �णो�न साधन 

करण � आहे ॥१३॥

पा�ात बडुबडुा उठतो पण बडुबडुा पाणी नसत.े �वचार केला असता �दसनू यते ेक�, बडुबडुा 

पा�ाचा एक आ�व�ार, एक ��प आहे. पाणी बडुबडुा त�त: वगेळे नसनू एकच असतात, 

हा उघड अनभुव सव�ना यतेो. आपला देह (आ�ण सव � �� �व�) हा परमा��पी पा�ावरचा 

बडुबडुा आहे. (पण बडुबडुा शा�त नसतो, तस े�� जगतही अ�का�लक असत.े) बडुबडुा 

�णज ेजस ेपाणी न�े, �ा�माण ेदेह व �� �व�ही स���प परमा�ा न�े. आपण अ�ानान े

देहाला मीपण देतो, न�र ��ाला शा�त स� समजतो. हे अ�ान घाल�व�ासाठ� 

(परमा��चतंनाच,े नाम�रणाच)े साधन करण ेअव� आहे. १३

उदकाची अगंवणी - देहाची सावली पडत,े पण सावली �णज ेदेह न�े; ती देहाच ेअधंकु व ठोकळ ��प आहे, 

आ�ण �तत�ापरुतचे �तच ेदेहाशी सम��प� आहे. तसचे बडुबडुा आ�ण उदक, �� आ�ण अ�� य�च ेनात े

समजाव.े अ�� पर��ाच ेपरमा�ाच े��प व �� �व� य�चा सबंधं मागील �बदंंतू व�ृप�व ���तान ेव या 

�बदंतू उदक-ब�ुबदकार ���तान े�� केला आहे.

 �ो��स �वन�ंत; 'हे नोहे माझ ेपदरच ेबोल'

आत� ऐका �ोत ेजन। कोठ�  जर� चकुला असले दीन। माझ � कराव � समाधान। ग�ुप�ु�च ेल�ण। 

हे नोहे माझ ेपदरच ेबोल जाण। ग�ुघरची आहे खणू ॥१४॥

�ोत ेमडंळ�नो, आता माझी एक �वनतंी ऐकावी. मी दीन आहे. मी आतापयत�  ज ेस��गतल े(व पढेु 

स�गणार आहे) �ात काही चकू आढळ�ास ती मला दाखवनू देऊन माझ ेसमाधान कराव.े 

ग�ुकृपने ेमा�ात ग�ुप�ुाच ेल�ण (ग�ुन ेकेल�ेा उपदेशाच ेसार िकंवा ठसा) आहे. मी 

स��गतल ेत ेमा�ा पदरच ेनसनू हे मा�ा ग�ुच ेबोल होत. १४

दीन - अशाच �वनयान े�बदं ू२४ म�हेी �ीमहाराज �त:ला 'दीन' �ण�वतात. आप�ा बहतके अभंग�त 'दीन' ु

िकंवा 'दीनदास' असा त े�त:चा �नद�श करतात. 

समाधान - �त:ची चकू दाखवनू �द�ाब�दल राग न मानता उलट द�ु�ीब�दल कृत�ता, समाधानच �� 

करतात. 

ग�ुप�ु�च ेल�ण - स�ग�ु �णज ेम�ु�दाता ग�ु. तो �श�ाला �ानज� देतो �णनू ग�ु�श��त एक �कारे 

िपताप�ु अस ेनात ेअसत ेव �णनू �श�ाला 'ग�ुप�ु' अस े�णतात; पण जो �श� ग�ुचा उपदेश आ�सात  
करतो व आप�ा जीवनान े�ाच ेनाव उ�ल करतो तोच ख�या अथ�न ेग�ुप�ु होय. �श� हा असा 'ग�ुप�ु' या 

पदवीस पा� झाला �णज ेग�ु �ाच ेपनु: आ�ा��क��या नामकरणही करतात. अशा र�तीन े�ीमहाराज��ा ्

ग�ंुनी ��च े'��चतै�' अस ेव �ीमहाराज�नी आप�ा दोघा प�ट�श��च े'आनदंसागर' व '��ानदं' अस े

नामकरण केलले ेहोत.े ज�दा�ा आईबाप�च े�भावा�द गणुधम � �ा�माण ेमलु�त �कट होतात �ा�माण े

स�ग�ु�ा उपदेशाची ल�ण ेख�या ग�ुप�ुा�ा आचार�वचारात �� होतात; 'हेच ग�ुप�ुाच ेल�ण' होय. 
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'�नगणु� ाची जाणो�न खणू । सगणुाच � कराव � �ान ।'

माग � स��गतल � �नगणु� ाच � ल�ण । �नगणु� ाची जाणो�न खणू । सगणुाच � कराव � �ान । काह� 

करावा �न�नमे । जप �ान मानसपजूा आ�दक�न । अ�ा��वण �न�पण । तीथ,�  �त, होत, 

दान । �मे � मानाव � भजन परुाण । आदर� राखाव ेसाध ु�ा�ण। वदेशा�ाची आ�ा पणू � । भतूदया 

समसमान । शा�� असावी अ�त गहन । �ा�णमा�ासी असाव � लीन । म�र नसावा मन�तनू । 

ऐस � जाणो�न राह� । �ीराम�चतंन कर�त जाई ॥१५॥

(मागील �बदंमू�,े आतापयत� च े�ववचेन मा� आहे असा �ो��चा अ�भ�ाय घऊेन �ववचेन पढेु 

चाल�वतात)

माग े�नगणु� ाच ेल�ण स��गतल े(�बदं ु१२ व १३). सगणु हे �ा �नगणु� ाचीच खणू �णनू जाणनू 

सगणुाच े�ान कराव.े जप, �ान, मानसपजूा इ. �कारचा काही तर� �न�नमे करावा. काही तर� 

अ�ाम�थं वाचनात ठेवावा, अ�धकार� ���कडून (�न�पणा�द �पान)े �वण करावा (आ�ण 

वाच�ा-ऐकल�ेाच ेमनन कराव.े) (�� आ�ण शर�रश�� इ. ची अनकूुलता अस�ास) 

तीथय� ा�ा, �तवकै�,े होमहवन दान कराव.े ह�रभजन, (ह�रक�तन� ), परुाण�वण इ. ब�दल �मे 

असाव.े (आपण श� अस�ास कराव,े पण नस�ास दसुरा कोणी कर�त असले �ाब�दल 

आदर असावा.) (तसचे अनकूुलता अस�ास), साधसुतं, ��व�े ेय�ची आ�ने ेसवेा करावी. 

��च ेर�ण कराव.े परामश � घते जावा, वदेशा�ाब�दल पणू � आदर बाळगावा. सव � जीव�ब�दल 

दया आ�ण समब�ु�ध असावी. (खोल डोहातील पा�ा�माण)े अथ�ग, गाढ मन:शा�� असावी. 

सव � �ा�णमा�ाशी लीनतने ेवागाव.े कोणाब�दलही मनात �वषेब�ु�ध नसावी. या सव � गो�ी 

�ीराम�चतंनाला सा�भतू असतात हे �ानी ध�न �ीरामाच ेअखडं �चतंन असाव.े १५

�नगणु� ाची जाणो�न खणू - परमा�ा �नगणु�  आहे हे तर खरेच, परंत ुआपण सगणु 

अस�ाकारणान ेआप�ाला �नगणु� ाच ेखरे आकलन होत नाही, �ाच े�चतंन करता यते नाही. 

'�शवो भ�ूा �शव ंयजते' �णज ेआपण गणुातीत झा�ावरच �नगणु� ाची खर� ओळख होत,े ्

िकंबहना दो�ी एक�पच होतात. परंत ुतोपयत� , �ा परमा�ाची खणू �णनू, सगणुाचा आधार ु

घणे ेज�र आहे. ही खणू �णज ेदेवाची वा स�ग�ुची म�ूत�, ��तमा, �थं इ. �कारची अस ूशकत.े 

सगणु भ�� कर�त असताना खरा 'म�ु' देव �नगणु�  आहे, सगणु हे �ाच े�तीक आहे, याची 

जाणीव ठेवणहेी ज�र आहे. 

�न�नमे - �नय�मतपण,े ठरा�वक वळे�, कर�ाची गो�; परमाथ��ा सबंधंात �न� �णज ेशा�त 

जो परमा�ा, �ाच े�रण �ामळेु होईल, अशी �नय�मतपण ेकर�ाची साधन,े �ाची उदाहरण ेयामागोमागच 

�दललेी आहेत. ही सव � साधन े��केान ेकरावीत अस ेनाही; ��, शर�र�ा�, मनोव�ृ�, प�र��ती य�स 

अनसु�न ज ेजमले त ेजमले �ततके कराव.े पण कोणतहेी साधन (जस,े पजूा, िकंवा तीथय� ा�ा) करत�ना �ाधा� 

�ा साधनाला नसनू सा�ाला आहे हे �वस� नय.े ही सव � साधन ेआप�ाला भगवतंा�भमखु कर�ासाठ� आहेत; 

�ाला �वस�न केललेी पजूा, तीथय� ा�ा िकंवा दान, वगरेै कोणतीही गो� िकतीही च�गली केली तर� ती 

परम�ेराकड ेन�ेास उपयोगी न पडत� उलट केवळ अ�भमानाला (आ�ण �णनू अधःपतनाला) नणेार�च ठरेल. 

�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

कोणतहेी साधन करताना भगवतंाचा �वसर होत नाह� याची खबरदार� घतेली पा�हज.े नाम�रण �ा साधनाला 

��-आरो�ा�द काह�ही बा� अनकूुलता लागत नाही; त ेकोण�ाही वळे�, कोण�ाही �ळ�, कोण�ाही 

प�र��त�त, कोणाही ���ला सहज कर�ासारख,े आ�ण भगव��रण�प अस � अस�ान ेत ेसव�� �े साधन 

आहे.

जप - सतं-�स�द�नी िकंवा स�ग�ंुनी उपदे�शललेा म�ं (जस ेॐ नमः�शवाय, नमो भगवत ेवासदेुवाय, �ीराम जय 

राम जय जय राम, इ�ादी) वारंवार मनात िकंवा �कट उ�ारण,�  �न� िकंवा न�ैम��क जपस�ंा मोज�ासाठ� 

तसचे �च� दसुर�कड ेजाऊन म�ंाचा �वसर न पडवा �णनू (“�रणी”) माळेचा उपयोग करतात. ग�ुकडून 

�ाला म�ं �मळाला आहे �ाला �ा ग�ुचा अनगुहृीत �णतात. म�ं �कट र�तीन े(वखैर�न)े �टला तर� तो 

ूदसु�याला ऐकू न जाईल एव�याच मो�यान े�णावयाचा असतो. अगं�याजवळच ेबोट व करंगळ� वगळन बाक� 

तीन बोटात माळ ध�न म�ं एकदा �टला क� अगं�यान ेिकंवा मध�ा बोटान ेएक म�ण ओढावा म�ेम�ापासनू 

स�ुवात करावी व म�ण ओढ�त पनुः तथेवर पोचल े�णजे माळ िफरव�ृ उलट �दशने ेस�ुवात करावी म�ेम�ण 

ओल�डू नय.े अनगुहृीत ���न ेदररोज �ानानतंर काही खा�ापवू� �नय�मत िकमान जपस�ं (�नदान एक 

माळ) करावी. सकं�ानसुार ���न ेिकंवा सामदुा�यकर��ा ठरा�वक मदुत�त ठरा�वक जप कर�ाचीही प�दत 

आहे. जपा�ा अ�ासान ेभगवतंाब�दलच े�मे वाढाव.े काम�नक (�णज ेमन�त काही इ�ा ध�न केललेा) जप 

आ�ा��क ��या इ� नाही. नामजप िकंवा नाम�रण हे केवळ नामासाठ�च असाव.े इतर काही हेतनू ेनसाव.े 

कारण नाम �णज े��� भगवतंच �ा�ा मोबद�ात �मळ�व�ासारख े�णज े�ा�ा बरोबर��ा िकंमतीच े

काही आहे अस ेवाटण े�णज ेनामची िकंमत कमी लखे�ासारख ेआहे.

�ान - इ� देवतचे ेि�या स�ग�ुच � �प, गणु, ि�या य�च ेएका� �च�ान ेअखडं �चतंन, �प, गणु व ि�या य�ची 

आठवण नाम�त होतच असत,े �णनू नाम�रणान � �ानाचाही कायभ� ाग साधतो.

मानसपजूा - आप�ा उपा�देवतचेी िकंवा स�ग�ुची सचतेन म�ूत� मन��पूढेु आणनू �तची पचंोपचार िकंवा 

षोडशोपचार पजूा करण.े मानसपजूमे� ेबा� पजूतेील सव � उपचार आप�ा क�नने ेउ�मो�म �नम�ण क�न 

मन�त�ा मन�त आ�ण अ�तं श�ध भावनन�  ेअपण�  करावते. पजूा आटोप�ावर म�ूत� �वसजन�  न करता �तला 

आप�ा �दय�त �व���त �यावी. 'तमु�ा�शवाय मला दसूरे खरे कोणी नाही' अशा भावनने � अन� शरणागत 

होऊन मानसपजूा करावी. आपली उपा� देवता आप�ा सतत स��ध आहे, आप�ाशी बोलत आहे, 

आप�ाला मागद� शन�  कर�त आहे, ही भावना मानसपजूने ेवाढत.े मानसपजूा श�त� ठरा�वक �ठकाणी व 

ठरा�वक वळे� करावी; श� तर सततच उपा�देवता मन�त बाळगावी.

आ�दक�न - या श�ान े�न�नमेाच ेअ� �कार स�ूचत आहेत; उदाहरणाथ,�  देवदशन� , �द��णा, व�ृधसवेा इ.

देवदशन�  - भगवतंा�ा मतू��ा िकंवा सतंस�न��ा दशन� ान,े ���ा �ि��पेान,े आप�ा मनावर, �वचार�वर, 

आचारावर, च�गल ेस�ंार होतात, पा�व�ाची आ�ण भगव�मेाची भावना जागतृ होत.े

�द��णा - देवतलेा आप�ा उज�ा बाजसू ठेवनू �त�ा भोवती िफरण.�  देवत�ेा तसचे साधसुतं��ा 

समाधी�ा, आसपास ���ा कृपचे,े उपासनचे ेवलय असत.े या वलयात वावर�ान ेकृपचेा �साद आप�ाला 

लाभतो. �द��णा घालत�ना मन�त अशी भावना धरावी क� ही म�ूत� वा समा�ध ही मा�ा मनाच � क� ��ान असनू, 

मा�ा आय�ु�त�ा सव � घटना व हालचाली मी �त�ा हाती सोप�व�ा आहेत; कत� मी नसनू सव � कतप� ण या 

देवतकेड ेआहे; �त�ा इ�ेन े-व स�नेच�  व सव � गो�ी घडत असनू मी माझी अशी अ� काही इ�ा बाळगीत 

नाही, अन�शरणागतीचाच हा एक अ�ास आहे.

अ�ा��वण�न�पण - अ�ा�पर �व�श� �थं (जस ेदासबोध, तलुसीरामायण, एकनाथी भागवत, �ान�ेर�) 

�नयमान ेवाचण,�  पारायण करण,�  �न�पण ऐकण � या गो��ना मननाची व आचरणाची जोड अव� पा�हज;े अ�था 

त ेएक ढ�ग िकंवा करमणकू होईल.
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तीथ � - तीथ�� �े�ची या�ा करण,े वार� करण,े इ�ादी यायोग ेस�गंलाभ होतो व भगव�मे वाढत.े पण हा हेत ु

डो��पढेु न धर�ास या�ा �णज ेकेवळ �लदशन� , शार��रक क�, ��ाचा खच � आ�ण अ�भमानान � इतर�ना 

स�ग�ाचा �वषय होतो. �ीमहाराज �णत, “तीथ�स ग�ेलयाची खणू। काही पालटावा अवगणु॥”

�त - �नयमपवूक�  आचर�ाच ेप�ुकम;�  जस ेउपवास, मौन , ��चय,�  �नः�ाथ � सवेा मन ता��त ठेव�ास 

�शकण ेहा य�तला �धान हेत ुअसतो. उपवास �णज े(उप + वास) परम�ेरा�ा सा����त राहाण.े देव आप�ा 

जवळ आहे ही भावना करण ेकमी िकंवा न खात� उपाशी राहाण ेय�त पोटाला थोडी �व���त, िकंवा फराळाच े

चमचमीत �ज�स खाण ेयान ेअजीण,�  हा खरा उपवास न�े. �ा �दवश� जा� भगव��तंन झाल ेतर खरा “उप-

वास”.

मौन - न बोलण.े मन�त जळफळ ठेवनू अबोला धरण ेहे मौन न�े. न बोल�ान ेव�चणार� श��, ब�ु�ध व वळे 

ूपरमा��चतंनाकड ेलागावा व मन �� व एका� �ाव ेहा मौनाचा ख़रा हेत,ु हा हेत ुस�भाळन गरजपेरुत � बोलल े

तर मौनभंग झाला अस ेसमज ूनय.े भगवतंा�ा नामाचा �मेपवूक�  उ�ार हा मौन�तच धरावा.

होम - अ�� हा परम�ेराचा ��त�नधी माननू ह� व� ु�ास म�ंपवूक�  अपण�  करण.�  यान ेकृत�ता, �ाग व 

अपण� ब�ु�ध हा म�ु हेत ुसाधावा.

दान - अ�, व�, �नवारा, ��, भ�ूम, �व�या, �म, इ�ा�द एखा�या ख�या स�ा� ���ला िकंवा समहला देण.�  ू

दान करत�ना 'मी दाता आहे' ही अ�भमानव�ृ� नसावी, कारण आप�ाला ज े�मळालले ेआहे �ासाठ� आपण 

प�र�म केल◌ेेल ेअसल ेतर� त ेभगव�ृपनेचे �मळालले ेअसत.े �ातल ेआप�ा गरजपेरुतचे आपल ेसमजनू 

आपण वापराव,े अ�त�र� असले त ेकेवळ मा�मा�ा भ�ूमकेन ेआपण स�ा�ी खच � कराव,े नावलौिककासाठ� 

केलले ेदान �वहार�त जर� उपय�ु असल ेतर� परमाथ�� �या गौण होय.

भजन - भगव�मे वाढाव,े भगवतंाची क�णा भाकावी, आपला भ��भाव व�ृ�धगंत �ावा, हा भजनाचा हेत ु

असावा. प�ुळदा भजनाला अटीतटी�ा सगंीत मफैलीच � ��प य◌ेेत ेत ेयो� न��; �ान ेअ�भमान, म�र 

इ�ा�द वाढ�ाचा सभंव असतो. भजन व �ाचाच भाग �णनू फेर वगरेै धरण ेयान � �पचं�चतंचेा �वसर पडतो, 

मन त�ीन होत � व साम�ुहक भ��भाव वाढतो.

परुाण - भगवतंान ेद�ु�चा सहंार क�न स�ु�च ेर�ण केल े�ा�ा कथा परुाणात व इ�तहासात असतात. �ा 

ऐकून आपली स�व�ृ� वाढावी हा परुाण�वणाचा हेत.ू 

वदेशा�ाची आ�ा पणू � - भ��माग � प�रला क� शा�ाच ेव नीतीच े�नयम न पाळल ेतर� हरकत नाही अस े

समजण ेबरोबर नाही. शा� आ�ण नी�तधम � य��ा मय�दा व �नयम ����ा आ�ण समाजा�ा �यै�साठ�, 

सरुळ�त �वहारासाठ� असतात. देश-काल-प�र��तीस अनसु�न �ात ज�र तो फरक �ावा, पण मलूत��ना 

ध�ा लाग ूनय.े या �नयम��ा पालनान ेमन �ाधीन ठेव�ाचा अ�ासही होतो आ�ण परमाथ � साधनास तो फार 

उपयोगी आहे. 

भतूदया समसमान - सव�भतूी भगवतं आहे ही भावना वाढ�स लागावी यासाठ� हा समभाव फार उपकारक आहे.  

श��त - भगवतंावर �व�ास ठेव�ान ेआ�ण �ा�ाच इ�ेन ेव स�ने ेसव � घडत ेअशी �ढ ��धा बाळग�ान ेमन 

श�त, समतोल राहत,े �वहार अ�धक च�गला होतो आ�ण पारमा�थ�क सखुाचा अनभुव यतेो. 

लीन - �वन� वागणकू. यान े�नर�भमानता यते.े ��केाम� ेभगवतं आहे अशी �ाची �ढ भावना झाली तो 

�ाभा�वकच सव�शी न�पणानचे वागले. �ाला �नर�भमानी व�ृ� कमवायची आहे �ान ेकोणालाही हीन लखे ू

नय,े �ा�ात वास करणा�या भगवतंाची जाणीव ठेवनू �ा�ाशीही न�तचेीच वतण� कू ठेवावी. 

म�र नसावा - सव�म�चे भगवतं वास कर�त आहे अस ेजो मानतो तो दसु�याचा म�र कसा कर�ल ? 

�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

या �बदंतू स��गतल�ेा गो�ीतल ेमम � जाणनू राम�चतंन �णज ेनाम�रण कर�ल �ा माणसाची साधनात 

झपा�यान े�गती होईल. 

यात स��गतल�ेा सव � गो�ी �ीमहाराज�नी �त: आचर�ा, इतर�ना �शक�व�ा आ�ण ���श: आ�ण 

सामदुा�यक र�तीनहेी करवनू घते�ा हा �बदं ू�णज े“अमतृघटु�ाचा” गाभाच आहे अस े�ण�ास हरकत 

नाही. 

�वकार �जकूंन मन:पवूक�  अखडं नाम�रण कराव े

वखैर� �णभर�ह न रहावी जाण । काम�ोध�चा �ावा �ाण । मग वा��क�च ेसार । ��ादाचा 

भाव थोर । मा�तीची अतंरमाळ । �शवाचा भावशोध फार । पावत� ी �व�जननी कर� नमे । ह��च 

जप े'राम राम राम' । ऐशा नमेाची होय हातवट� । मग �ाणी कधी न होय क�ी ॥१६॥

राम�चतंन कस ेकराव ेत ेआता स�गतो. वखैर�न ेरामनामाचा जप �णमा�ही न थ�बता करावा. 

काम�ोधा�द �वकार�चा �ाण घऊेन (��ना पणूप� ण े�जकूंन) 'राम, राम, राम' असा अखडं जप 

करावा. याचा दररोज काही वळे अ�ास कर�त जावा. (असा अ�ास के�ान ेकाय साधले त े

स�गतो.) रामनाम हे वा��क��ा जीवनाच ेसारसव��  होय. या भगव�ामाब�दल बापान े

केल�ेा अनतं हालअप�ेा सोसनूही ��ादान ेअ�तं �न�ा बाळगली. मा�ती रामनामाची अखडं 

माळ आप�ा अतं:करणात ठेवतो. शकंर अ�तं श�ुध भावनने े(अन�तने)े नाम जपत असतो. 

�व�माता पावत� ीस�ुधा सतत नामच जपत असत.े इत�ा �न�ेन,े श�ुध भावान,े अखडंपण ेजप 

कर�ाची सवय जो लावनू घईेल तो �ाणी कधीच क�ी होणार नाही, आ�ानदंात सदा म� 

होऊन राहील. १६

वखैर� - वखैर�, म�मा, प��ी व परा अशा चार �कार�ा वाणी आहेत. वाणी िकंवा शारदा ही स��दानदंाची 

�ानमय महाश�� होय. ती श�ुध जाणीवमय असनू ओकंार�पान ेना�भ-�ानी वास करत,े �तला 'परा' अस े

�णतात. केवळ जाणीव�प असणार� परा ज�ेा अनभुवात �शरल�ेा व�चूा, घटनचेा अथ � पाहत ेत�ेा �तला 

'प��ी' अस े�णतात. �दय हे �तच े�ान असनू ती केवळ अथम� य असत.े भाष�ेा ��पात �� नसत.े 

�तसर�, कंठ��त असणार� ती 'म�मा'; ही �चतंना�क, श�मय असत ेपरंत ु�� उ�ार नसतो. स�ू अथ �

आ�ण �लू जगत य�ना जोडणार� �णनू म�मा. �ा 'मौनभाषलेा' ग�ात �र�प देऊन श��पान ेओठ, ्

जीभ, द�त वगरेै�ा सा�ान ेत�डावाट ेबाहेर पडणार� ती 'वखैर�'. या चार� वाणी एकमके�शी सलं� अस�ामळेु 

आपण बोलतो �ा श�ामाग ेइतर �त�ी वाण�ची स�ू हालचाल असतचे, ती आप�ा �ानात यते नाही 

इतकेच.

“�न�नमे करावा �ढ”

�न�नमे � चकेु भवबधंन । सहज होय समाधान । ऐस � अ�ासाव � मन । मग अतंकाळ� वासना दजुी 

न उठे जाण । �न�नमे करावा �ढ । नमे �ढ जाह�ावर� । देहा�ब�ु�ध न राहे सकळ । ऐस � न 

होय जर� । द:ुख भोगाव � ज�वर� । यमयातना �शे भार� । न चकेु�च �नध�र� । �शे � िफराव �

चार� खाणी । द:ुखशोका�स नाह� गणना । य�त सदेंह नाही जाणा ॥१७॥
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

(नाम�रणा�ा) �न�नमेान ेसाधक ससंारपाशातनू, भवबधंनातनू, वासन�ेा बधंनातनू म�ु 

होतो. �न�नमेान ेसव � प�र��तीत समाधान सहज राखता यते,े तो �भावच होऊन जातो. �णनू 

�ा�ा योगान ेनाम�रण सतत िटकेल असा मनाचा अ�ास करावा अस े�ाला वळण लावाव.े 

मग अतंकाळ� नाम�रणा�ा वासन�ेशवाय दसुर� वासना मनात उठणारच नाही. अतंकाळ� 

देखील नाम�रण िटकाव े�णनू �न�नमे अ�ासान ेबळकट करावा. तो बळकट झा�ावर 

ू ूदेहब�ु�ध हळहळ �ीण होत जाऊन शवेटी परु� न� होईल. अस ेजर न झाल े(�णज ेजर 

देहब�ुधीचा नाश झाला नाही) तर मरेपयत�  द:ुख भोगाव ेलागले, अतंकाळ� अस� �शे व 

यमयातना भोगा�ा लागतील, �ा टळणार नाहीत यात मळु�च सशंय नाही. 

मरणो�र प�ुा ज�, प�ुा मरण अस ेहोत चार� खाणीत ज� घते �शेान े�जवाला िफराव े

लागले. वारंवार व पवूव� त अग�णत द:ुखशोक भोगाव ेलागतील यात शकंा नाही अस ेसमजा. ्

(�णनू वळे न गमावता अ�तशय तळमळ�न ेव �मेान ेरामनाम�रण कराव े�णज ेद:ुखम�ु� 

होईल.) १७

अ�ासाव े- जस े�वहारात �ा�माण ेपरमाथ�तही अ�ासाच े�णज ेसतत �य�ाच ेमोठे मह� आहे. अ�ासान े

असा� त ेसा� होत.े 

�शे - ��ना आजवर आपण ि�य मानल ेअशा ���ना सोडून जाताना, तसचे ज ेधन व जो लौिकक आपण 

क�ान े�मळ�वला त ेधन व लौिकक सोडून जाताना �जवाला फार वदेना होतात. 

यमयातना - मरणा�ा वळे� म�ृबू�दल जीवाला फार भय वाटत.े  जीवतं असताना आप�ा हातनू जी पाप े

घडली �ाच ेशासन यम आप�ाला देईल अस ेवाटत.े �ाच�माण ेम�ेानतंर आप�ाला कसा ज� �मळणार 

आहे याब�दलही जीव अधंारात असतो. �णनू �ाला पढु�ल ज�ाब�दलही भय वाटत.े या �वचार�नी �ाला 

यातना होतात. 

चार� खाणी - सजीव स�ृीच ेचार वग � (१) ज�मनीतनू वर यणेारे �णज ेगवत, वन�ती, वलेी, झाड े(उ��भ�). 

(२) घामापासनू �नम�ण होणारे जीवजतं ू(�देज). (३) अ�ंयामधनू बाहेर पडणारे �णज ेप�ी (अडंज). आ�ण 

मात�ेा यो�न�वार�तनू बाहेर पडणारे अस े�ाणी �णज ेपश ुव मन�ु (जरायजु अथवा यो�नज.)

आत� तर� सावध होऊन श��ाना�ा व �मा�ा माग � न लागत� साधन कराव �

आत� या ज��च ेद:ुख ेहोय दीन । हे मागील होतस ेउगवण । आत� राखाव � सावधपण । �ाधीन 

ठेवाव � आपल ुंमन । न पडाव � भलत े�माच ेआटाआट� । देह जात� होशील क�ी । मना पडशील 

बह भर� । तर� दजु � न यईे पदर� । उ��पणाच � वार� जाण । ���ान आहे फार क�ठण । राघवाच ेु

भ���वण । �ण ेमज झाल � आ��ान। तो�च दैवहीन पापी जाण । एकवीस सह� सहाश � जप । 

ह� �शवाच ेघरच � आहे माप । सव � देव�माज� �शरोम�ण । योगी अयो�नसभंव लाव�खाणी । पणू �

�� गणुर�हत । सिृ�कारणा�व ध�रला देह जाण । �णो�न कराव � लाग ेसाधन ॥18॥ 

आत� मन�ु या ज�ातील द:ुखान ेके�वलवाणा होतो याच ेकारण �णज े(परेलले ेबी �ा�माण े

उगवत े�ा�माण)े पवू��ा ज��त बाळगल�ेा वासना आ�ण �ानसुार केललेी कम �
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

प�रणामा�ा �पान ेया ज�ात उगवतात. 

(हे ल�ात ठेवनू प�ुा अशी चकू घडू नय े�णनू,) आता तर� सावध �ाव े(आ�ण वासना�य 

कर�ा�ा कामी लागाव)े. 

आपल ेमन क�ात ठेवाव.े भल�ा �माला बळ� पडून उप��ाप कर�ा�ा भानगडीत पडू नय;े 

अ�था �ाण जा�ा�ा वळे� प�ा�ापान ेतलुा क� होतील. �णनू त ूमनाला अस ेसमजावनू 

स�गाव ेक�, 'बा मना, त ूनाना �कार�ा नादाला लागशील तर द:ुखा�शवाय दसुरे काही त�ुा 

पदरात पडणार नाही.' भ��वाचनू ���ान होण ेही गो� फार दघुट�  होय. (पण रामा�ा भ��मळेु 

�ान सलुभतने े�ा� होत.े) ताप फार वाढला �णज ेहोणा�या उ�ादवाय�ूमाण,े पोकळ श��ान 

हे भयानक आहे अस ेसमज. रामाची भ�� अगंी नसताना 'मला ���ान झाल'े अस े�णणारा 

ददु�वी, पापी आहे अस ेसमजाव.े (�णनू साधकान ेपोकळ श��ाना�ा नादी न लागता महान ्

रामभ� जो शकंर �ाचा आदश � ठेवनू रामभ�� करावी.) शकंर दररोज �योदशा�र� 

तारकम�ंाची एकवीस हजार सहाश ेजपस�ंा कर�त असतो. व�तु: तो सव � देव�म� े��े, 

योग�व�यते पारंगत, �यभं,ू स�दय�ची जण ू��� मतू�च, पणू � ��च, �नगणु�  असा आहे. पण 

�ान ेस�ृी�ा काय�साठ� देह धारण केला �णनू �ाला स�ुधा साधन कराव ेलागल.े (मग 

मन�ुान ेसाधन केल ेपा�हज ेहे काय स�गायला पा�हज े? त�ेा साधकान ेनमेान ेअ�धकात अ�धक 

जप कर�त जाव.े) १८

भलता �म - �वषय�पासनू सखु �मळत,े शा��क �ानान ेद:ुखम�ु� होत,े समा�ध लाव�ान ेदेहब�ु�ध न� होत,े ही 

�माची उदाहरण ेहोत. 

बह भर� - भ�व��ानासाठ� धडपड, भतूिपशा���ना वश क�न घणे,े म�ंान ेकाय�� स��ध िकंवा ��ाजन�  ु

कर�ाचा �य�, हीन धातचू ेसोन ेबन�व�ाचा �य� असल ेनाना �कारच ेअ�न� नाद. 

उ��पणाच ेवारे - उ�ादवाय ुझाललेा मन�ु बरळतो, �ाची हालचाल अनावर होत,े तशी पोकळ ���ानी 

माणसाची ��ती हो◌ेत;े तो अ�वतैा�ा ग�ा मारतो, अ�वतैा�ा नावावर �रै वतन�  करतो. 

दैवहीन, पापी - �बदं ू११ वर�ल टीपते �नद�श के�ा�माण,े इतर साधनमाग�त नाना�कारच ेधोके असनू एक 

भ��मागच�  आ��ान �ा� क�न देऊ शकतो. असा सलुभ व खा�ीचा माग � सोडून धो�ाचा माग � प��न, 

अहंकार व वासना य�ना वाव देऊन पनु: ज�रणा�ा फे�यात गरुफटून जाणाय�ना 'ददु�वी' नाही तर काय 

�णणार ? पण हा अपाय एव�यावरच सपंत नाही; कारण ���ा ढ�गामळेु भाबड ेलोक फसनू नकुसान 

पावतात, �ा नकुसानीस जबाबदार �णनू असल े'���ानी' लोक पापीही ठरतात.

 

“अतं�न��ाची ही खणू”

कु��लनी ��रं��त लाहे । तयान � �वषबाधा न जाय े। समा�ध लाव�ून बसती देख । न तटुती 

देहाच ेकलकं । देहाच ेस�धंी जाहली �वषबाधा । तोही 'राम राम' कर� सदा । देहाच � �रण न 

राहे कुडी । त�व�र रामनाम न सोडी । �णो�न स��गतल � साधन । अ��न��ाची ही खणू ॥१९॥

योगसाम��न ेकु��लनी जागतृ क�न �तला ��र�ापयत�  नतेा यते ेव �तचा अमतृ�ाव होतो; 
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परंत ुशर�राला झाललेी �वषबाधा िकंवा इतर �ाधी काही �ायोग ेदरू करता यते नाही; तसचे 

योगबलान ेसमा�ध लावता आली तर� देहदोष (वगै�ु,े �ा�ध, मनो�वकार, देहब�ु�ध) फार तर 

समा�ध असतेोपयत�  ��गत करता यतेील, पण ��च ेकायम �नरसन होत नाही. (�त: ��� 

यो�गराज, परंत)ु देहाला झाललेी �वषबाधा 'राम, राम' या जपानचे दरू झाली �णनू शकंर 

अ�वरत रामनाम जपतो; इतके क� �ात देहभानही राहत नाही �णनू (�ानभुवाव�न) तो �ाच 

रामनामा�ा साधनाचा सव�ना उपदेश करतो; रामनामावर�ल �ा�ा मन:पवूक�  �न�ेचीच ही 

खणू होय. १९

कुंड�लनी - शर�रातील म�णपरू च�ा�ा �ठकाणी सप��ा आकृ�त�पान ेराहणार� �ाण�प श��. 

ू��र� - म�ृनूतंर �ातनू �ाण �नघनू जातो त ेटाळवर�ल ग�ु �छ�. 

 

“राम�प होऊ�न कराव � �चतंन”

सोडू�न षिड� पचूं ेबधंन । राम�प होऊ�न कराव � �च�न । देहासाठ� वागाव � वगेळेपण । अ�र� 

पहाव � जग कैस � आहे कोण । देहाच ेअसती अवयव । नामकरण� �भ� भाव । तसै � ��ामाज� 

रहाव � । अ�र� पणू � चतै� ओळखाव � । आपल � आपण �रण कराव � ॥२०॥

काम, �ोध, लोभ, मोह, मद आ�ण म�र �ा सहा म�ु श��ूंा दा�ातनू म�ु होऊन, आ�ण 

�त:सह सव � �व�ात एक रामच भ�न रा�हललेा आहे या जा�णवने े�ा पर�� रामाच े�चतंन 

कराव.े आपण देह धारण केला अस�ान े�वहारापरुत ेमा� देह�पान ेदजुपेणान ेवागाव.े तथािप 

आप�ा अतं:करणात या स�ृी�ा स� ��पाची जाणीव ठेवावी, आ�ण एकाच देहाच ेअसनूही 

�नर�नरा�ा नाव�नी ओळखल ेजाणारे अवयव �ा�माण े(वरकरणी) �भ�, �त�ं 

अस�ासारख ेवतत�  असतात, �ा�माण े�� जगात �ावहा�रक वतन�  ठेवाव.े सव��  भ�न 

रा�हल�ेा प�रपणू � अशा मळू चतै�ाच े�ान अतंय�मी सतत राखाव,े आ�ण आपणही तचे 

अस�ामळेु �ाच े�णज े���पाच ेसतत �रण रहाव.े २०

 

�य�पवूक�  अ�ासान ेआ��चतंन साधते

आपण एक �रण एक । ऐसा सशंय घसेी देख । �च� देऊ�न थोड ेऐक । कागद शाई �भ� देख । 

लखेक होत� दोनी एक । सवुण � होत ेघर� । करणी न क�रता न होय सर� । करणी जाह�लया देख 

। सोन ेआ�ण सर� एक । तसै ेअ�ासाव ेसाधन । मग �कृ�त प�ुष एक जाण ॥२१॥

(आपल ेआपण �रण कराव,े अस ेमी स��गतल ेयावर) त ूअशी शकंा घशेील क�, 'मी त�त: 

परमा�ा आहे हे मा�; पण ���ात मी नहेमी �वषय�रण कर�त असतो, मग ���प�रण 

असा� �दसत.े त ेकस ेसा� �ाव े?' (त�ुा या सभंा� शकेंच ेमी �नरसन करतो.) तर त ूथोड े

ल� देऊन ऐक. 
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अस ेपहा क� कागद व शाई मळुात �भ� व� ूअसतात. पण लखेकान े�ल�ह�ाच ेकाम केल े

�णज ेशाई कागदावर उमटून दो�ी एक होतात, अथ � �� होतो. कागदावर आपणहन काही ू

लखे उमटत नाही. (आता दसुरे उदाहरण स�गतो.) घरात सोन ेआहे पण �ावर सोनारान े

कारा�गर� केली नाही, तर सो�ाची आपोआप सर� होत नाही. पण सोनारान ेकाम केल े�णज ेहे 

सोन ेआ�ण ही सर� अशा दोन �भ� व� ूराहात नाहीत, सोन ेआ�ण सर� एकच होतात. 

या दोन उदाहरण�व�न तलुा अस ेसमजनू यईेल क� ज ेआधी असा� �दसत ेत े�य� के�ान े

सा� होत.े �णनू त ूनाम�रणा�ा साधनाचा अ�ास करावास �णज े�कृ�त व प�ुष, जगत ्

व परमा�ा, �वषय व आ�ा हे �वतै नाहीस ेहोईल, अ�वतैाचा अनभुव यईेल. (�णजचे आपल े

आपण �रण करण,े ���पात लीन होण,े तलुा साधले.) २१

 

“म�ु साधनाच ेसार”

�न�ाम करो�न मन । परेपास�ून वखैर�पयत�  । कराव � राम�च�न । ह� म�ु साधनाच � सार । 

वखेर�श� रामनामा�वण � न पडाव � ख�न। कोठ�  न चळाव � मन । ह��च परेच � अ�ध�ान ॥२२॥

मनात वासना न बाळगता, परा, प��ी, म�मा आ�ण वखैर� या चार� वाण�नी राम�चतंन 

कराव.े नाम�रण या म�ु साधनाच ेसार �णज ेचार� वाण�नी नाम�रण करण.े 

वखैर� वाणीला रामनामा��त�र� अ� बोल�ान ेखडं पाडू नय.े नाम�रणातनू मन �वच�लत 

होऊ देऊ नय.े अशाच अ�ासान ेपरावाणीन ेनाम�रण कर�ाचा पाया तयार होतो. २२

परेपासनू वखैर�पयत�  कराव ेराम�चतंन - माग े�बदं ू१६ वर�ल टीप�म� े४ वाण�ब�दल मा�हती �दललेी आहे. 

आता चार वाण�नी राम�रण कस ेकराव ेयाचा खलुासा असा - 

ग�ुन े�दल�ेा म�ंाचा वखैर�न ेउ�ार, नामघोष-वखैर�न े�थम दररोज काही वळे, श�तो ठरा�वक वळेेस व 

ठरा�वक �ळ� आ�ण अ�ासान,े अखडं नामो�ार कर�ान,े परावाणीन ेनाम�रण कर�ाचा पाया तयार होतो. 

उंचाव�न पाणी दगडावर एकसारख े�ठबकत रा�हल ेतर पा�ा�ा थब� �नी दगडाला खळगा पडतो, �ा�माण े

वखैर��ा नामघोषान ेनाम�रण मनात खोलवर जात ेव परावाणीन े�रण कर�ाची तयार� होत.े 

ग�ुन े�श�ाला �दललेा म�ं �ाच �श�ाक�रता असतो व तो �श�ाचा ग�ु ठेवा असतो, �णनू दसु�याला ऐकू 

जाईल एव�या मो�यान ेतो �णावयाचा नसतो. तो फ� �त:लाच ऐकू जाईल एव�या आवाजात   �णायचा 

असतो. तो मो�यान ेउ�ार�ास अ�धकारान ेदसु�याला म�ं स��गत�ाचा अपराध घडतो. ग�ुन ेम�ंोपदेशाचा 

अ�धकार �द�ावाचनू �श�ान ेदसु�यास म�ं �यावयाचा नाही असा दंडक आहे. अ�था म�ंदी�चेा अ�धकार 

कोणीही आप�ाकड ेघईेल व ग�ुबाजीची बजबजपरु� माजले. �वहारातस�ुधा �व�श� कागदावर �व�श� 

पा�त�ेा अ�धका�याचीच सही लागत.े तोच �ाय यथेहेी लाग ूआहे. 

दी�ाम�ंाखरे�ज भजनम�ं अनके आहेत; जस ेराम कृ� ह�र, हरे राम सीताराम, जय जय �ीराम, रघपु�त राघव 

राजाराम प�ततपावन सीताराम, जय जय ग�ुमहाराज ग�ु जय जय पर�� स�ग�ु इ. हे म�ं �कटपण े

�ण�ास कोणासही ��वाय नसतो. ��चा ���श: िकंवा समहूान ेरागदार�त िकंवा टाळमदंृगुा�ा गजरात 

घोष केला असता मन त�ीन होत.े �पचं �चतंा व देहभान य�चा �वसर पडतो आ�ण मनात भगवतंाब�दल �मे 

�नम�ण होत.े 
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वखैर�न ेनामघोष कर�ाला अगंात श�� लागत,े ती सव � प�र��तीत िटकतचे अस ेनाही. तसचे साधकाला 

�वहारही स�भाळावा लागतो आ�ण �ासाठ� �ाला इतर बोलाव ेलागत.े ���श: िकंवा समहूान ेवखैर�न े

नामो�ार कर�ाला अशा त�हे�ा मय�दा असतात. �णनू अखडं जपाच ेउ��द� सा� कर�ासाठ� म�मा, 

प��ी व परा याही वाणीन� जप कर�ाचा अ�ास लागत असतो. 

ओठ व जीभ य�ची हालचाल क�न, �णज ेवखैर�न ेनाम�रणाला �ारंभ करण ेबहतके�ना सोप,े सोयीच ेव ु

लाभदायक असत.े पढेु सवयीन ेत�ड बदं असनू आत�ा आत जीभ थोडी हलनू नाम�रण होऊ लागत.े नामाचा 

अ�ास आणखी वाढला �णज ेनाम म�मते यऊे लागत.े जड व स�ू य��ा मधली �णनू ही 'म�मा' वाणी. 

या ��तीत ओठ व जीभ य�ची हालचाल नसत,े तर वाण�च ेमद� तूल ेज ेक� � तथे ेनामाच ेस�ू �दंन चाल ूअसत.े 

यथेनू या नामाला शार��रक श�� आव�क रहात नाही, व बा� प�र��तीशी सबंधं कमी होऊ लागतो. 

शर�रा�ा सामा� हालचाल�नाही बाध कमी होऊ लागतो. वखैर�न ेवा म�मते नाम चालत असता आपण त े

कान�नी ऐक�ाचा �य� कर�त रहाव,े यान ेएका�ता साध�ास फार मदत होत.े अ�ास नटेान ेचाल ूरा�हला 

�णज ेनाम यानतंर प��ीम� े�दय�ानी, अनसुधंान�पान ेचालत ेव अखरे त ेना�भ�ानी परावाणीन ेकेवळ 

�ू�त��पान ेचाल ूअसत.े मग बोलण,े देहाची हालचाल, ��ती, �ाधी िकंवा बा� प�र��ती या कशाचाही 

��य न होता नाम अखडं चाल ूरहात.े �णनू �ीमहाराज याला 'म�ु साधनाच ेसार' अस े�णतात. 

 

वासनपेाय� ज�मरणा�ा यरेझारा घडतात, �णनू वासनापाश तोडावा 

वासना�पी अवघ � ब�न । ती वासना कैस ेपर� । त � तजु स�गत� �नध�र� । बाळक वणवा लाव�ून 

आल � घर� । तथे � व�ृ �ा� जळती भार� । बाळक राह�न घर� । हजार� जीववन�त�चा सहंार ू

कर� । ऐस � अ�ान� ला�वल ेअ� । तसै � वथृा वासना अ�ानपण । वासना�पी यणेज� ाण � । 

आ�ा�स नाह� ज�मरण । ह� स� आहे जाण ॥२३॥

मन�ुा�ा मनाला जखडनार� सव � बधंन ेवासनामलूक असतात. �ा वासनचे े��प काय आहे हे 

मी बरोबर स�गतो. 

(अ�ान बालकाला सहज गमंत कर�ाची वासना उ�� होऊन त ेपटेललेा फटाका िकंवा काडी-

काटक� दरू �भरकावनू देत,े ती गवतावर पडून आग लागत,े व ती वाढत जाऊन �तला वण�ाच े

��प यते;े अशा र�तीन ेसहज �णनू) वणवा लागनू (पण �ा आगीला घाब�न) लहान मलू घर� 

ू ूपळन यते.े �तकड ेवणवा भडकून �ात मोठमोठे व�ृ, �ा� वगरेै पश ूजळन जातात. अशा र�तीन े

त ेलहान मलू घर� राहनही एखा�या काडी�ा योगान ेहजारो जीव व झाडझेडुुप ेय��ा सहंाराला ू

कारणीभतू होत.े (प�रणामा�ा) अ�ानामळेु जसा हा भयानक वणवा, तसा ���पा�ा 

अ�ानामळेु स�ू व फोल अशा वासन�चा पढेु भडका होऊन, �ा वासन�मळेु जीवा�ा 

ज�म�ृ�ूा फे�यात सापडतो (व अनतं यातन�चा भडका भोगतो). वा��वक आ�ाला 

ज�मरण, यणेजेाण,े नाही हे स� आहे हे जाण. २३

वासना�पी अवघ ेबधंन - वासना (�बदं ू१), ज�ज�ाचा फास, देहाचा सबंधं ु(�बदं ू८), मी-माझपेणा (�बदं ू१०), 

षिड� पचूं ेबधंन (�बदं ू२०) अशा अनके र�त�नी जीवा�ा बधंन�चा उ�खे अमतृघटु�ात आहे. नातगेोत,े �मे, म�ैी, 

जात, धम,�  रा�ीय� ही सव � बधंन ेमळुात वासनतेनूच �नम�ण होत असली तर� कत�� , नीती, धम � इ. बधंन े�

�वहारात वावरताना आव�क असतात, ती सोड�ास अनथच�  होतो. पण �ात आस��न ेगतुंनू पडू नय ेहे मम �

�ानी ठेवाव ेअसा �ीमहाराज�चा आशय आहे.
२०/२१
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�ीमहाराज �वर�चत ॥ अमतृ घटुका॥

 

“रामनाम जाणा अ�र� दोन । ग�ुमखु � करावी ओळखण ।”

देहाच�ेन पडल � दीघ � �� । �णो�न कराव � नाम�रण । बहत क�रत� �व�ार । तर� �थं होतो थोर ु

। �णो�न स��गतला सारासार। रामनाम जाणा अ�र� दोन । ग�ुमखु ेकरावी ओळखण । 

स�ग�ुच ेकृपके�न । ��चतै� बोल ेदीन । अमतृघटुका स��गतला साधक�  जाण । आत� 

याह�न सशंय घसेी देख । तर� न दाखव� आ���स आपलु � मखु ॥२४॥ू

हा ज� �णज ेदेहब�ुधीमळेु (वासनमेळेु) पडलले ेएक दीघ � ��च होय. यातनू जाग ेहो�ासाठ� 

नाम�रण (हे साधन) कराव.े असो. आता आणखी �व�ारान ेस��गतल ेतर �थं फार वाढेल, 

�णनू थोड�ात साराचह� ी सार स�गतो. 'राम' हे नाम, ही दोन अ�रे, हेच त ेसार होय. ��ची 

स�ग�ुमखुान ेओळख क�न �ावी (स�ग�ुकडून रामनामाची दी�ा �ावी.)

मी एक दीन साधक, मा�ा स�ग�ंु�ा कृपने,े मी ��चतै� यान ेहा अमतृघटुका स��गतला. 

आता इतके स�गनूही �ा �ो�ाला सशंय वाटत असले �ान ेमला व इतर भा�वक�ना पनु: 

भटे�ाची तसदी न �ावी. (कारण अस ेसशंय घते बसणारा खरा ममु�ु व साधन नसतो.) २४

दीघ � �� - स��दानदं, अना�द व अनतं अशा पर��ा�ा काल-��पा�ा ��ीन ेपा�हल ेअसता आपल ेआय�ु 

हे एक ��च होय; शपे�ास वष � अवधीपयत�  त ेिटकत ेइतकेच. ��ात�ा गो�ी �ा�माण ेस� नसनू स� 

भासतात, �ा�माण ेजागतृीतही मन�ु�ा�ाला अस� व शा�त वाटतात, ख�या सखुमय नसणा�या गो�ी 

सखुमय वाटतात. 

ग�ुमखु ेकरावी ओळखण - ग�ु �णज ेमोठा, ��े. वयान,े �व�यने,े गणु�नी, अनभुवान े�ा �ा ��ेात जो जो 

आप�ाहन ��े असतो, �ा�ापासनू आपण �शकत असतो. फार काय, पण लहान, अडाणी, �सनी, अशा ू

माणस�कडूनही काय न कराव ेयाचा धडा आपण घते असतो. �नसग�पासनू, घटन�तनू, �थं�तनू आपण अनके 

त�हेचा बोध घते असतो. �णज ेसव � जग ग�ु�पच असत,े मग तो ग�ु देहधार� असो वा नसो. थोड�ात, ग�ुपद 

हे �ानमय असत.े तथािप, देहधार� ���, ��तमा, �थं इ. �� गो�ीला ग�ु�ानी मान�ात फायदा हा क� 

�ाच ेअ��� चटकन व सदैव �तीत होत असत ेआ�ण �ासबंधंी आपला आदरभाव आप�ाला �� करता 

यऊेन समाधान व आधार य�चा लाभ होतो व आपला अहंभाव, कतप� ण व वासना य�चा �ाग करता यतेो.

॥ जानक�जीवन�रण जय जय राम ॥


