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परमहंस योगानंद यांचे योगीचे आ�मकथन

WY इ�हा�स - Wentz, MA, D.Litt., D.Sc.

"YENSEEMSIGNS आ�ण WONDERRS वगळता,
तुमचा �व�ास बसणार नाही. ” - जॉन 4:48.

�ुदर बुरबँक एक अमे�रकन संत यां�या �मृतीस सम�प�त

[उदाहरण: भारताचा नका�ा - map.gif पहा]

�ा�ता�वक

WY EVANS �ारे - WENTZ, MA, D.Litt., D.Sc.
ये�ू कॉ�ेज, ऑ�सफड�; चे �ेखक
मृत �ोकांचे �तबेट� पु�तक,
�तबेट �ेट योगी �म�ारेपा,
�तबेट�न योग आ�ण गु�त �स�ांत इ.

योगानंदां�या ऑटोबायो�ाफ�चे मू�य हे काही पु�तकांपैक� एक आहे या व�तु��तीमुळे खूप वाढ�े आहे
भारताती� �हा�या माणसांब�� इं�जीम�ये जे एका प�काराने �क�वा परदे�ी ���ने ���ह�े�े नाही, परंत ुएकापैक�
�यांची �वतःची वं� आ�ण ����ण - थोड�यात, योग��ारे योग��वषयी पु�तक. एक ��य�द�� सा�ीदार �हणून
आधु�नक �ह�� संतांचे �व��ण जीवन आ�ण ���, पु�तका�ा वेळ आ�ण का�ातीत दो�ही मह�व आहे. �ा
�याचे ��यात �ेखक, �यांना म�ा भारत आ�ण अमे�रका या दो�ही �ठकाणी जाणून घे�याचा आनंद झा�ा आहे, ��येक वाचक कदा�चत
यो�य कौतुक आ�ण कृत�ता �� करा. �याचे असामा�य जीवन − द�तऐवज न�क�च सवा�त �कट करणारा आहे
�ह�� मन आ�ण �दयाची गहनता, आ�ण भारता�या आ�या��मक संप�ीची, पा��मा�य दे�ात कधीही �का��त के�� जाई�.

�ीयु�े�र यां�या जीवनाचा here इ�तहास येथे सां�गत�ा आहे अ�ा gesष�पैक� एका�ा भेटणे हा माझा �व�ेषा�धकार आहे
�गरी. आदरणीय संताची उपमा मा�या �तबेट� योग आ�ण अ��ेखाचा भाग �हणून �कट झा��
गु�त �स�ांत. {FN1−1} बंगा��या उपसागरावरी� ओ�रसाती� पुरी येथे म�ा ��चा सामना करावा �ाग�ा.
यु�े�र. तो तेथी� समु� �कना�याजवळ�� एका �ांत आ�माचा �मुख होता, आ�ण मु�यतः म�ये �ाप�ा गे�ा होता
त�ण ���यां�या गटाचे आ�या��मक ����ण. �ोकां�या क�याणासाठ� �यांनी उ�सुकता �� के��
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युनायटेड �टेट्स आ�ण सव� अमे�रका आ�ण इं��ंडचे सु�ा आ�ण �र�या बाबत म�ा �� �वचार�े
उप�म, �व�ेषतः कॅ��फो�न�याती�, �यांचे मु�य ���य परमहंस योगानंद, �यांना ते अ�यंत ��य होते
�ेम के�े, आ�ण �यांना �याने 1920 म�ये पाठव�े होते, �यांचे पा��मा�य �त �हणून.

�ी यु�े�र सौ�य �वभावाचे आ�ण आवाजाचे, सुखावह उप��तीचे होते, आ�ण जे आदरणीय होते
अनुयायांनी �या�ा उ��ूत�पणे �द�े. ��येक ��� जो �या�ा ओळखत होता, मग तो �या�या �वतः�या समाजाचा असो �क�वा
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नाही, �या�ा सव�� स�मानाने धर�े. म�ा ��पणे �याची उंच, सरळ, तप�वी आकृती आठवते
�याने सांसा�रक �ोधांचा �याग के�ा आहे �याचा भगवा रंगाचा पो�ाख, कारण तो आ�मा�या �वे��ारावर उभा होता
माझे �वागत करा. �याचे केस �ांब आ�ण थोडे कुरळे होते आ�ण �याचा चेहरा दाढ�वा�ा होता. �याचे �रीर �नायूयु� होते
कणखर, पण सडपातळ आ�ण सुबक, आ�ण �याचे पाऊ� दमदार. �याने �याच ेऐ�हक �नवास�ान �हणून �नवड के�� होती
प�व� �हर पुरी, �जथे पु�यवान �ह��ंची सं�या, भारताती� ��येक �ांताचे ��त�नधी दररोज येतात
जगाती� �भू जग�ाथ�या ��स� मं�दरा�ा तीथ�या�ा. पुरी येथेच �ी यु�े�र बंद झा�े
�याचे न�र डोळे, १ 36 ३ in म�ये, या अ�ायी अव�े�या ��यांकडे आ�ण पुढे गे�े, हे माहीत आहे क� �याचे
अवतार �वजयी पूण��वाकडे ने�ा गे�ा. ही सा� न�दव�यात म�ा खरोखर आनंद झा�ा आहे
�ी यु�े�र�या उ� च�र� आ�ण प�व�तेसाठ�. गद�पासून �र राह�यासाठ� साम�ी, �याने �द��
�वत: �ा अनार��तपणे आ�ण �या आद�� जीवनासाठ� �ांततेत जे परमहंस योगानंद, �यांचे ���य आता
युगासाठ� वण�न के�े�े. WY EVANS − WENTZ

{FN1−1} ऑ�सफोड� यु�न�ह�स�ट� �ेस, 1935.

�ेखकाची मा�हती

या पु�तका�या ह�त���खतावरी� द�घ� संपादक�य प�र�मांसाठ� मी �मस ए��ही �ॅटचा मनापासून tedणी आहे. माझे
अनु�म�णका तयार के�याब�� �मस �थ झॅन, �ी सी. �रचड� राईट यांना परवानगीसाठ� ध�यवाद
�या�या भारतीय �वास डायरीती� उतारे वापर�यासाठ� आ�ण डॉ
�ो�साहन.

परमहंस योगानंदा ऑ�टोबर 28, 1945
ए��स�नटास, कॅ��फो�न�या

अ�याय 1. माझे पा�क आ�ण सु�वातीचे आयु�य

भारतीय सं�कृतीची वै���पूण� वै���े ब�याच काळापासून अं�तम स�याचा आ�ण समवत�चा �ोध घेत आहेत
���य − गु� {FN1−2} संबंध. मा�या �वतः�या मागा�ने म�ा ���तासार�या geषीकडे ने�े �याचे सुंदर जीवन होते
वयोगटासाठ� ��जव�े�े. ते भारताती� एकमेव ����क संप�ी अस�े�या महान �वाम�पैक� एक होते. म�ये उदयो�मुख
��येक �पढ�ने �यांनी बॅ�ब�ोन आ�ण इ�ज�त�या भ�वत�ा�या �वरोधात आप�� जमीन बळकट के�� आहे.

म�ा मा�या प�ह�या आठवणी सापडतात �या आधी�या अवतारा�या अँ�ो�न��टक वै���े आहेत. �� आठवणी
�र�या आयु�यासाठ� मा�याकडे आ�े, एक योगी {FN1−3} �हमा�यीन बफा�म�ये. भूतकाळाती� या झ�क, �ारे
काही आयाम र�हत �वा, म�ा भ�व�याची एक झ�क देखी� �द��.

बा�याव�ेती� असहाय अपमान मा�या मनातून काढून टाक�े जात नाहीत. नस�याब�� म�ा रागाने जाणीव होती
चा��यास �क�वा मु�पणे �� हो�यास स�म. मा�या �ारी�रक नपंुसकतेची जाणीव होताच मा�या आत �ाथ�ना वाढ��. माझे
मजबूत भाव�नक जीवन अनेक भाषांम�ये ��द �हणून मूक �प धारण करते. जीभां�या अंतबा�� ग�धळात,
माझे कान हळूहळू मा�या �ोकां�या वतु�ळाकार बंगा�� अ�राची सवय झा��. भयावह �ा�ती
�हान मु�ा�या मनाची! �ौढांना खेळणी आ�ण बोटांपय�त मया��दत मान�े जाते.

मानस�ा��ीय �क�वन आ�ण माझे ��तसाद न देणारे �रीर म�ा अनेक आडमुठे रड�याकडे ने�े - मं�. म�ा आठवते
मा�या संकटावर सामा�य कुटंुब ग�धळ�े. आनंद� आठवणी, मा�यावर गद� करतात: मा�या आईची काळजी,
आ�ण ����ग वा�यां� आ�ण टॉड���ग �टेपसाठ� माझे प�ह�े �य�न. हे �वकर �वजय, सहसा �वरीत �वसर�े जातात

एका योगीचे आ�मच�र�



तरीही आ�म�व�ासाचा नैस�ग�क आधार.

मा�या �रगामी आठवणी अ��तीय नाहीत. अनेक योग�नी �वत: ची चेतना �टकवून ठेव�� आहे
"जीवन" आ�ण "मृ�यू" म�ये आ�ण ना�मय सं�मणाने ��यय न आणता. जर मनु�य केवळ �रीर असे� तर �याचे नुकसान
खरंच अं�तम का�ावधी ओळखीसाठ� ठेवतो. परंतु जर सह�ा�द�ती� संदे�े स�य बो��े तर माणूस आहे
मू�तः अ�ाकृ�तक �व�पाचे. मानवी अहंकाराचा सतत गाभा केवळ ता�पुरता अथा�ने जोड�ा जातो
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समज

जरी �व�च�, �हानपणा�या �� आठवणी अ�यंत ��म�ळ नसतात. असं�य दे�ां�या �वासादर�यान, म�ा
�ामा�णक पु�ष आ�ण ���यां�या ओठातून �वकर आठवणी ऐक�या.

माझा ज�म एको�णसा�ा �तका�या �ेवट�या द�कात झा�ा आ�ण माझी प�ह�� आठ वष� गोरखपूर येथे गे��. हे होते
माझे ज�म�ान ई�ा�य भारता�या संयु� �ांतात आहे. आ�ही आठ मु�े होतो: चार मु�े आ�ण चार मु��.
मी, मुकंुदा �ा� घोष {FN1−4}, �सरा मु�गा आ�ण चौथा मु�गा होतो.

वडी� आ�ण आई बंगा�� होते, ���य जातीचे. {FN1−5} दोघांनाही संताने आ�ीवा�द �द�ा
�नसग� �यांचे पर�र �ेम, �ांत आ�ण स�माननीय, कधीही �वतः�ा �थ�पणे �� के�े नाही. एक प�रपूण� पा�क
सुसंवाद हे आठ त�णां�या जीवनात �फरणा�या ग�धळाचे �ांत क� � होते.

वडी�, भगवती चरण घोष, दयाळू, गंभीर, कधीकधी कठोर होते. �या�यावर मनापासून �ेम करणे, आ�ही मु�ांनी अजून पा�ह�े
एक �व��� आदरणीय अंतर. एक उ�कृ� ग�णत� आ�ण तक� �ा���, �या�ा मु�यतः �यांचे माग�द��न होते
बु�� पण आई �दयाची राणी होती, आ�ण आ�हा�ा फ� �ेमाने ��कव�े. �त�या मृ�यूनंतर, व�ड�ांनी �द���त के�े
�याची आंत�रक कोम�ता अ�धक. ते�हा मा�या ��ात आ�े क� �याची नजर मा�या आईकडे अनेकदा बद��� होती.

आई�या उप��तीत आ�ही आम�या सु�वाती�या कड�ाची चव चाख�� - �ा��ां�ी गोड ओळख. कडून कथा
महाभारत आ�ण रामायण {FN1−6} यांना आव�यकतेची पूत�ता कर�यासाठ� संसाधनेने बो�ाव�े होते
���त. सूचना आ�ण ���ा हातात हात घा�ून गे�े.

व�ड�ांचा आदर कर�याचा एक दै�नक हावभाव आईने आ�हा�ा �वागत कर�यासाठ� �पार�या वेळ� काळजीपूव�क प�रधान के�े
तो ऑ�फसमधून घरी. बंगा� -नागपूरम�ये �यांचे पद उपा�य�पदासारखे होते
रे�वे, भारताती� मो�ा कंप�यांपैक� एक. �या�या कामात �वास करणे समा�व� होते आ�ण आमचे कुटंुब अनेक �हरांम�ये राहत होते
मा�या �हानपणी.

आईने गरजंूकडे मोकळा हात धर�ा. वडी� देखी� दयाळू होते, परंतु काय�ाब�� �यांचा आदर आ�ण
अथ�संक�पापय�त आदे� वाढव�ा. आईने एक पंधरवडा खच� के�ा, गरीबांना खाऊ घा��यात, व�ड�ां�या मा�सक पे�ा जा�त
उ�प�

"मी फ� एवढेच �वचारतो क�, तुम�या धमा�दायांना वाजवी मया�देत ठेवा." अगद� �त�या पतीकडून एक सौ�य फटकार
आई�ा �ासदायक होता. �तने हॅकनी कॅ�रजची ऑड�र �द��, कोण�याही मतभेदावर मु�ांना इ�ारा न देता.

“चांग�े” �ारे; मी मा�या आई�या घरी जात आहे. ” �ाचीन अ�ट�मेटम!

आ�ही च�कत झा�े�या �व�ापाम�ये मोड�ो. आमचे मामा �संगी आ�े; �याने व�ड�ांना काही कुजबुज�े
counषी स��ागार, युगांपासून �ंका घेतात. व�ड�ांनी काही समंजस भा�य के�यानंतर, आई
आनंदाने कॅब काढून टाक��. अ�ा�कारे मा�या पा�कांम�ये म�ा �दसणारा एकमेव �ास संप�ा. पण म�ा आठवते a
वै���पूण� चचा�.

"कृपया म�ा एका अ�� म�ह�ेसाठ� दहा �पये �ा जे नुकतेच घरी आ�े आहे." आई�या ��मतहा�याचे होते
�वतःचे मन वळवणे.
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“दहा �पये का? एक पुरेसे आहे. ” व�ड�ांनी एक औ�च�य जोड�े: “जे�हा माझे वडी� आ�ण आजोबा वार�ेअचानक, म�ा ग�रबीची प�ह�� चव �मळा��. माझा एकमेव ना�ता, मा�या �ाळेपय�त मै� चा��यापूव�, एक छोटा होता
केळ� नंतर, �व�ापीठात, म�ा इतक� गरज होती क� मी एका �ीमंत �यायाधी�ाकडे एक �पया ��त मदतीसाठ� अज� के�ा
म�हना. �याने नाकार�े, एक �पया देखी� मह�वाचा आहे असे नमूद के�े. ”

"�या �पया�ा नाकारणे तु�हा�ा �कती कडू आठवते!" आई�या �दयात झटपट तक�  होता. "तु�हा�ा हे हवे आहे का
��ी�ाही आठवते क� तुझे दहा �पयांचे नकार �याची �त�ा तातडीने गरज आहे? ”

�ेखकाची मा�हती 4

पृ� 8

"आपण �ज�क�ात!" पराभूत झा�े�या पत��या �ाचीन जे�रने �याने आप�े पाक�ट उघड�े. “हा आहे दहा �पये
ट�प मा�या चांग�या इ�ेने �त�ा �ा. ”

व�ड�ांनी कोण�याही नवीन ��तावा�ा �थम "नाही" �हणायचे. इत�या सहजतेने �व�च� ��ीब�� �याची वृ�ी
न�दणीकृत आईची सहानुभूती हे �या�या नेहमी�या सावध�गरीचे उदाहरण होते. झटपट �वीकृतीचा �तर�कार - वै���पूण�
पा��मा�य दे�ांती� �� च मना�ा खरोखरच "यो�य ��त�ब�ब" या त�वाचा स�मान आहे. म�ा नेहमी सापड�े
वडी� �या�या �नण�याम�ये वाजवी आ�ण समान रीतीने संतु��त. जर मी मा�या असं�य �वनं�या एकासह वाढवू �क�ो
�क�वा दोन चांग�े यु��वाद, �याने नेहमी मा�या आवा�यात�े �येय ठेव�े, मग ती सु��ची सह� असो �क�वा
एक नवीन मोटरसायक�.

वडी� �यां�या सु�वाती�या काळात �यां�या मु�ांसाठ� कठोर ���त��य होते, परंतु �वतःब�� �यांची वृ�ी खरोखरच होती
�ाट�न. उदाहरणाथ�, �यांनी कधीच �थएटर�ा भेट �द�� नाही, परंतु �व�वध आ�या��मक प�त�म�ये �यांची करमणूक �ोध�� आ�ण
भागवद गीता वाचताना. {FN1−7} सव� सुखसोय�चा �याग क�न तो एका जु�या �ूज�या जोडी�ा �चकटून रा�ह�ा
जोपय�त ते �न�पयोगी न�हते. �ोक��य उपयोगात आ�यानंतर �या�या मु�ांनी ऑटोमोबाई� खरेद� के��, परंत ुवडी� नेहमीच होते
�या�या द�तरात रोज�या �वासासाठ� �ॉ�� कारसह साम�ी. स�ेसाठ� पैसा जमा करणे
तो �या�या �वभावासाठ� परका होता. एकदा, क�क�ा अब�न बँकेचे आयोजन के�यानंतर, �याने �वतःचा फायदा घे�यास नकार �द�ा
�याचे कोणतेही �ेअस� धारण करणे. �या�या फाव�या वेळेत नागरी कत�� पार पाड�याची �याची इ�ा होती.

व�ड�ांनी पे��नवर �नवृ� झा�यानंतर �क�येक वषा�नी, एक इं���� अकाउंटंट, �या पु�तकांची तपासणी कर�यासाठ� आ�ा
बंगा� -नागपूर रे�वे कंपनी. आ�य�च�कत अ�वेषकाने �ोधून काढ�े क� व�ड�ांनी कधीही अज� के�ा न�हता
थक�त बोनस.

"�याने तीन माणसांचे काम के�े!" �ेखापा� कंपनी�ा �हणा�ा. "�या�याकडे 125,000 �पये आहेत (सुमारे $ 41,250.)
�या�ा परत भरपाई �हणून. ” अ�धका�यांनी या रकमेचा धनादे� व�ड�ांना सादर के�ा. �या�ा वाट�ं
�याब�� इतके कमी क� �याने कुटंुबाचा कोणताही उ��ेख �����त के�ा. खूप नंतर �या�ा मा�या �हानाने �� �वचार�ा
भाऊ �ब�णू, �यांनी बँक �टेटम�टवर मोठ� ठेव ��ात घेत��.

"भौ�तक न�यामुळे आनंद का होतो?" व�ड�ांनी उ�र �द�े. “जो सम�वचारीपणाचे �येय सा�य करतो तो एकही नाही
�ाभाने आनंद� �क�वा तो�ाने �नरा�. �या�ा माहीत आहे क� मनु�य या जगात �नरथ�क येतो आ�ण �नघतो
एक �पया��वाय. "

[�च�ण: माझे �पता, भगवती चरण घोष, �ा�हरी महा�यांचे ���य father पहा father1.jpg]

�यां�या वैवा�हक आयु�या�या सु�वाती�ा, माझे पा�क बनारस�या �ा�हरी महा�य या महान गु�चे ���य झा�े. हे
संपका�ने व�ड�ांचा �वाभा�वक तप�वी �वभाव बळकट के�ा. आईने मा�यासाठ� उ��ेखनीय �वे� �द�ा
मोठ� बहीण रोमा: “तुझे वडी� आ�ण मी वषा�तून फ� एकदाच पु�ष आ�ण प�नी �हणून एक� राहतो
मु�े आहेत. ”

वडी� प�ह�यांदा �ा�हरी महा�य यांना गोरखपूर काया��याती� एक कम�चारी {FN1−8} अ�वना� बाबू यां�या�ारे भेट�े
बंगा� -नागपूर रे�वे. अ�वना�ने मा�या त�ण काना�ा अनेक भारतीय संतां�या मनोरंजक कथांसह सूचना �द�या.
�याने �या�या �वतः�या गु�ं�या �े� वैभवांना ��ांज�� देऊन नेहमीच �न�कष� काढ�ा.

“तु�ही कधी असामा�य प�र��तीब�� ऐक�े आहे �याम�ये तुमचे वडी� �ा�हरी यांचे ���य बन�े?
महा�य? ”
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आळ�ी उ�हा�या�या �पार�ा, मी आ�ण अबीना� मा�या घरा�या कंपाऊंडम�ये एक� बस�ो होतो
हा गूढ ��. मी अपे�े�या ��मताने माझे डोके ह�व�े.

काही वषा�पूव�, तुझा ज�म हो�यापूव�, मी मा�या व�र� अ�धका�या�ा - तु�या व�ड�ांना म�ा एक आठव�ाची सु�� दे�यास सां�गत�े
बनारसमधी� मा�या गु��ा भेट�यासाठ� माझे गोरखपूर कत��. तु�या व�ड�ांनी मा�या योजनेची �ख��� उडव��.
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'' तु�ही धा�म�क क�र बनणार आहात का? ' �याने चौक�ी के��. 'तु�हा�ा हवे अस�यास तुम�या ऑ�फस�या कामावर �� क� ��त करा
पुढे जा. '

“�द�वाने �या �दव�ी वुड�ँड मागा�व�न घरी चा�त असताना, मी तुम�या व�ड�ांना पा�खीम�ये भेट�ो. �याने �याची हका�प�� के��
नोकर आ�ण वाहतूक, आ�ण मा�या बाजू�ा पाऊ� पड�े. म�ा सां�वन दे�याचा �य�न करत �याने �याचे फायदे सां�गत�े
सांसा�रक य�ासाठ� �य�न करणे. पण मी �या�ा �नरथ�कपणे ऐक�े. माझे �दय पु�हा सांगत होते: '�ा�हरी महा�य! मी क� �कत नाही
तु�ा न बघता जगा! '

“आमचा माग� आ�हा�ा एका �ांत �ेता�या काठावर घेऊन गे�ा, �जथे �पार�या उ��रा�या सूया�ची �करणे अजूनही मुकुट घा�त होती
जंग�� गवताची उंच �हर. आ�ही कौतुकाने थांब�ो. तेथ े�ेतात, आम�यापासून फ� काही अंतरावर,
मा�या महान गु�चे �प अचानक �कट झा�े! {FN1−9}

"'भगवती, तू तु�या कम�चा�यावर खूप कठोर आहेस!' �याचा आवाज आम�या च�कत कानांम�ये गंुजत होता. तो नाहीसा झा�ा
तो आ�ा होता तसा गूढ. मा�या गुड�यांवर मी उ�ार काढत होतो, '�ा�हरी महा�य! �ा�हरी महा�य! ' आप�े
वडी� काही �ण �त�तेने ��र होते.

"'अ�बना�, मी तु�ा फ� रजा देत नाही, तर उ�ापासून बनारस�ा जा�यासाठ� मी �वतः�ा सु�� देतो. मी पा�हजे
या महान �ा�हरी महा�यांना जाणून �या, जो आप�यासाठ� म�य�ी कर�यासाठ� �वत: �ा इ�ापूत� कर�यास स�म आहे! मी करीन
मा�या प�नी�ा घेऊन जा आ�ण या गु��ा �या�या आ�या��मक मागा�ची द��ा दे�यास सांगा. तु�ही आ�हा�ा �याचे माग�द��न करा� का? '

"'न�क�च.' मा�या �ाथ�ने�या चम�का�रक उ�रामुळे आ�ण घटनां�या ज�द, अनुकू� वळणावर आनंदाने म�ा भर�े.

“�स�या �दव�ी सं�याकाळ� तुझे पा�क आ�ण मी बनारस�ा गे�ो. आ�ही �स�या �दव�ी घो�ांची गाडी घेत�� आ�ण मग
अ�ंद ग��यांमधून चा�त मा�या गु��या �नज�न घरी जावे �ाग�े. �या�या छो�ा पा��रम�ये �वे� क�न, आ�ही समोर नतम�तक झा�ो
मा�टर, �या�या नेहमी�या कमळा�या आसनाने बंद. �याने डोळे �मचकाव�े आ�ण �यांना तुम�या व�ड�ांवर समत� के�े.

"'भगवती, तू तु�या कम�चा�यावर खूप कठोर आहेस!' �याचे ��द तेच होते जे �याने दोन �दवस वापर�े होते
आधी गोरखपूर �ेतात. तो पुढे �हणा�ा, 'म�ा आनंद आहे क� तु�ही अ�वना��ा म�ा भेट�याची परवानगी �द�� आ�ण तु�ही
आ�ण तुझी बायको �या�याबरोबर आहे. '

“�यां�या आनंदासाठ�, �याने तुम�या पा�कांना ��ययोगा�या आ�या��मक अ�यासाची द��ा �द��. {FN1−10} तुमचे वडी� आ�ण
मी, भाऊ ���य �हणून, ��ी�या अ�व�मरणीय �दवसापासून जवळचे �म� आहोत. �ा�हरी महा�यांनी अ
तुम�या �वतः�या ज�मात �न��त रस. तुमचे आयु�य न�क�च �या�या �वतः�ी जोड�े जाई�: मा�टरचा आ�ीवा�द कधीही नाही
अपय�ी. "

�ा�हरी महा�यांनी या जगात �वे� के�या�या थो�ाच वेळात हे जग सोड�े. सु�ो�भत चौकट�त �याचे �च� नेहमीच �ोभून �दसते
व�ड�ांची �यां�या काया��या�ारे बद�� कर�यात आ�े�या �व�वध �हरांमधी� आमची कौटंु�बक वेद�. अनेक सकाळ� आ�ण
सं�याकाळ� आई आ�ण मी एका सुधा�रत मं�दरासमोर �यान करताना आढळ�े, सुगंधीत बुड�े�� फु�े अप�ण के��
चंदनाची पे�ट. �ोबान आ�ण गंधरस तसेच आम�या एक��त भ��ने, आ�ही देव�वाचा स�मान के�ा
�या�ा �ा�हरी महा�यात पूण� अ�भ��� आढळ�� होती.

�या�या �च�ाचा मा�या जीवनावर अतु�नीय �भाव पड�ा. मी जसजसा मोठा झा�ो तसतसा मा�तरांचा �वचार मा�याबरोबर वाढत गे�ा. म�ये
�यान मी अनेकदा �या�या छो�ा चौकट�तून �याची फोटो�ा�फक ��तमा उगवताना आ�ण �जवंत �प धारण करताना बघत असे,
मा�या समोर बसा. जे�हा मी �या�या तेज�वी �रीराचे पाय ��� कर�याचा �य�न के�ा, ते�हा ते बद��े आ�ण पु�हा बन�े

एका योगीचे आ�मच�र�



�च� बा�पण �हानपणी सरकत असताना, म�ा �ा�हरी महा�य मा�या मनात थो�ा काळापासून बद��े�े आढळ�े
��तमा, एका चौकट�त बांध�े��, �जवंत, �ानवध�क उप��ती. चाचणी�या �णांम�ये मी वारंवार �या�ा �ाथ�ना के�� �क�वा
ग�धळ, मा�याम�ये �याची �ांत �द�ा �ोधणे. सु�वाती�ा म�ा �ःख झा�े कारण तो आता �ारी�रक नाही
जगणे. जे�हा मी �या�या गु�त सव��ापकतेचा �ोध घेऊ �ाग�ो, ते�हा मी यापुढे �ोक के�ा. �याने अनेकदा �यांना ���ह�े होते
�याचे ���य जे �या�ा पाह�यासाठ� उ�सुक होते: “जे�हा मी कधीही असतो ते�हा माझी हाडे आ�ण मांस का पाहाय�ा येतात?
तु�या KUTASTHA (आ�या��मक ��ी) �या �ेणीत? "
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�ा�हरी महा�यां�या छाया�च�ा�ारे म�ा वया�या आठ�ा वषा�ब�� आ�य�कारक उपचार �मळा�े.
या अनुभवाने मा�या �ेमा�ा ती�ता �द��. बंगा��या इछापूर येथी� आम�या कौटंु�बक इ�टेटम�ये असताना, म�ा �ास झा�ा
ए��या�टक कॉ�रा सह. माझे आयु�य �नरा� झा�े होते; डॉ�टर काहीच क� �कत न�हते. मा�या अंथ�णावर, आई
मा�या डो�या�या वर�या �भ�तीवर �ा�हरी महा�यांचे �च� पाह�यासाठ� म�ा उ�म�पणे इ�ारा के�ा.

"�या�ा मान�सक�र�या नमन करा!" �त�ा माहीत होते क� नम�कार करताना हात उच�ाय�ा मी खूप अ�� आहे. “जर तु�ही खरोखर दाखव�े तर
तुमची भ�� आ�ण आतून �या�यापुढे गुडघे टेकणे, तुमचे आयु�य वाच�े जाई�! ”

मी �या�या छाया�च�ाकडे ब�घत�े आ�ण �तथे एक आंधळा �का� �दस�ा, जो माझे �रीर आ�ण संपूण� खो�� �ापून टाकत होता. माझी मळमळ
आ�ण इतर अ�नयं��त ��णे नाही�ी झा��; मी बरा होतो. एकाच वेळ� म�ा वाकणे पुरेसे मजबूत वाट�े आ�ण
�त�या गु�वर अस�े�या अफाट �व�ासाचे कौतुक कर�यासाठ� आईचे पाय ��� करा. आईने �तचे डोके वारंवार दाब�े
�हान �च�ा�या �वरोधात.

"हे सव��ापी �वामी, मी तुझे आभार मानतो क� तु�या �का�ाने मा�या मु�ा�ा बरे के�े!"

म�ा समज�े क� �तनेही �या तेज�वी आगीचे सा�ीदार के�े आहे �या�ारे मी झटपट सावर�े होते
सहसा घातक रोग.

मा�या सवा�त मौ�यवान संप��पैक� एक तेच छाया�च� आहे. �वतः �ा�हरी महा�यांनी व�ड�ांना �द�े, ते
एक प�व� �ंदन वाहते. �च�ाचे चम�कारीक मूळ होते. मी व�ड�ां�या भावा�या ���याकडून कथा ऐक��,
का�� कुमार रॉय.

असे �दसते क� मा�टर�ा छाया�च� काढ�याचा �तर�कार होता. �या�या �नषेधावर, एक गट �च� एकदा होते
का��कुमार रॉयसह �या�या आ�ण भ�ांचा एक समूह घेत�ा. तो एक आ�य�च�कत छाया�च�कार होता जो
�ोधून काढ�े क� �या ��ेटम�ये सव� ���यां�या �� ��तमा हो�या, �या �रका�या जागेपे�ा अ�धक काहीही �कट करत नाहीत
�या क� �ात �यांनी �ा�हरी महा�यांची �परेषा �ोध�याची वाजवी अपे�ा के�� होती. घटना होती
�ापक चचा�.

एक �व��� �व�ाथ� आ�ण त�� छाया�च�कार, गंगा धार बाबू, फरारी ��� नाही असे बढाई मारत असे
�या�यापासून पळून जा. �स�या �दव�ी सकाळ�, गु� �या�या मागे पड�ासह �ाकडी बाकावर कमळा�या आसनात बस�े,
गंगा धार बाबू आप�े उपकरण घेऊन आ�े. य�ासाठ� ��येक खबरदारी घेत, �याने �ोभाने उघड के�े
बारा ��ेट्स ��येकावर �या�ा �वकरच �ाकडी ब�च आ�ण ���नची छाप सापड��, परंत ुपु�हा एकदा
मा�टर फॉम� गहाळ होता.

अ�ू आ�ण �वखुर�े�या अ�भमानाने गंगा धार बाबंूनी आप�या गु�चा �ोध घेत�ा. �ा�हरी�या �क�येक तास आधी होते
महा�याने गरोदर �ट�पणी देऊन आप�े मौन तोड�े:

"मी आ�मा आहे. तुमचा कॅमेरा सव��ापी अ��य ��त�ब��बत क� �कतो?

“म�ा �दसत आहे क� ते ��य नाही! पण, प�व� साहेब, म�ा �ेमळपणे �ारी�रक मं�दराचे �च� हवे आहे जेथे एकटे, मा�या अ�ंद
��ी, तो आ�मा पूण�पणे वास कर�यासाठ� �दसतो. ”

“च�ा तर मग उ�ा सकाळ�. मी तुम�यासाठ� पोज देईन. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



पु�हा फोटो�ाफरने �याचा कॅमेरा फोकस के�ा. या वेळ� प�व� आकृती, गूढपणे झाक�े�� नाही
अगोचर, ��ेटवर ती�ण होती. मा�टरने �स�या �च�ासाठ� कधीही पोझ �द�ा नाही; �कमान, मी कोणी पा�ह�े नाही.

या पु�तकात छाया�च� पुन��पा�दत के�े आहे. �ा�हरी महा�यांची वै��क वै���े, साव���क क�ाकारांची, �व�चतच सुचतात
तो कोण�या वं�ाचा होता. �याचा ई�र -�ज�हा�याचा ती� आनंद थो�ा�ा गूढतेने �कट होतो
हसू �याचे डोळे, बा� जगा�ा नाममा� �द�ा द���व�यासाठ� अध� उघड�े�े, अध� बंद आहेत. पूण�पणे
पृ�वी�या गरीब आ�मषांपासून अन�भ�, तो साधकां�या आ�या��मक सम�यांसाठ� नेहमीच जागृत होता
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जो �या�या इनाम साठ� संपक�  साध�ा.

गु��या �च�ा�या साम�या�ने मा�या उपचारानंतर थो�ाच वेळात, म�ा एक �भावी आ�या��मक ��ी �मळा��. बस�े�ा
एका सकाळ� मा�या प�ंगावर, मी एका खो�वर पड�ो.

"बंद डो�यां�या अंधारामागे काय आहे?" हा �वचार करणारा �वचार मा�या मनात ����ा��पणे आ�ा. एक
�का�ाचा अफाट ��ॅ� एकाच वेळ� मा�या अंतमु�ख ��ी�ा �कट झा�ा. संतांचे �द� आकार, �यान� बसणे
माउंटन �े�यांमधी� प�व�ा, मा�या अंतग�त तेज�वीते�या मो�ा पड�ावरी� �घु �सनेमा �च�ां�माणे तयार होतो
कपाळ.

"तू कोण आहेस?" मी मो�ाने बो��ो.

"आ�ही �हमा�यीन योगी आहोत." आका�ीय ��तसादाचे वण�न करण ेकठ�ण आहे; माझे �दय रोमां�चत झा�े.

"अरे, म�ा �हमा�यात जायचे आहे आ�ण तु�यासारखे �हायचे आहे!" ��ी नाही�ी झा��, पण चांद�चे �करण
सदा -�व�ता�रत वतु�ळांम�ये अनंतापय�त �व�ता�रत.

"ही चम�का�रक चमक काय आहे?"

"मी इसवरा आहे. {FN1−11} मी �का� आहे." आवाज ढगांसारखा बडबडत होता.

"म�ा तु�याबरोबर एक �हायचे आहे!"

मा�या दैवी परमानंदा�या हळू हळू कमी हो�यापासून, मी देवा�ा �ोध�यासाठ� �ेरणा दे�याचा कायमचा वारसा वाचव�ा.
"तो �ा�त आहे, सदैव - नवीन आनंद!" ही �मृती अ�यानंदा�या �दवसानंतरही कायम रा�ह��.

आणखी एक �वकर आठवण बाक� आहे; आ�ण ��द�ः तसे, कारण मी आजपय�त जखम सहन करतो. माझी मोठ� बहीण उमा
आ�ण मी सकाळ� आम�या गोरखपूर कंपाऊंड म�ये NEEM �या झाडाखा�� बस�ो होतो. ती म�ा मदत करत होती
बंगा�� �ाइमरसह, मी �कती वेळ जवळून बघू �क�ो - प�के माग�सा फळ खाऊन पोपटांनी.
उमा ने �त�या पाया�ा उकळ�याची त�ार के�� आ�ण म�मची भांडी आण��. मी मा�यावर थोडासा सा�वे �ाव�ा
आधीच स�.

"तु�ही �नरोगी हातावर औषध का वापरता?"

“ठ�क आहे, बहीण, म�ा वाटते क� मी उ�ा उकळणार आहे. मी उकळ�े�या �ठकाणी तुम�या म�मची चाचणी करत आहे
�दसे�. ”

"तू �हान �बाड आहेस!"

"बहीण, सकाळ� काय होते ते बघेपय�त म�ा �बाड �हणू नका." म�ा राग आ�ा.

उमा �बनधा�त होती, आ�ण तीन वेळा �तचे टोमणे पु�हा सां�गत�े. मा�या आवाजात एक ठाम �रझो�यू�न मा�या आवाजात आ�ा
मंद उ�र.

एका योगीचे आ�मच�र�



“मा�याम�ये इ�ा����या जोरावर, मी �हणतो क� उ�ा मा�या हातावर या अचूक �ठकाणी म�ा बरीच मोठ� उकळ� येई�;
आ�ण तुमचे उकळणे �या�या स�या�या आकारा�या ��पट होई�! ”

सकाळने म�ा �नद���त जागेवर एक उकळ� सापड��; उमा�या उकळ�चे प�रमाण ��पट झा�े होते. सह
�क�चाळणे, माझी बहीण आईकडे धाव��. "मुकंुदा एक ने�ोमॅ�सर झा�ा आहे!" गंभीरपणे, आईने म�ा सूचना �द��
हानी कर�यासाठ� ��दांची ��� कधीही वाप� नका. मी �तचा स��ा नेहमी ��ात ठेव�ा आहे आ�ण �याचे पा�न के�े आहे.
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मा�या उकळ�वर �����या के�� गे��. डॉ�टरां�या छेदनाने सोड�े�ा एक ��णीय डाग आज उप��त आहे. मा�या उजवीकडे
फोरआम� �हणजे माणसा�या �� ��दाती� ���ची सतत आठवण.

उमा�ा ती साधी आ�ण वरवर पाहता �न�प�वी वा�ये, खो� एका�तेने बो��� गे�� होती
बॉ�बसारखे �ोट हो�यासाठ� आ�ण हानीकारक अस�े तरी �न��त प�रणाम �नमा�ण कर�यासाठ� पुरे�ी छुपी ���. म�ा समज�े,
नंतर, भाषणाती� �ोटक �ंदना�मक ��� एखा�ा ���चे आयु�य अडचण�पासून मु� कर�यासाठ� �हाणपणाने �नद���त के�े जाऊ �कते,
आ�ण अ�ा �कारे डाग �क�वा दटाव�या��वाय चा�वा. {FN1−12}

आमचे कुटंुब पंजाबमधी� �ाहोर�ा गे�े. तेथे मी दैवी मातेचे �च� �पात घेत�े
देवी का��. {FN1−13} �याने आम�या घरा�या बा�कनीवर एक �हान अनौपचा�रक मं�दर प�व� के�े. एक �न�व�वाद
मा�यावर असा �व�ास आ�ा क� �या प�व� �ठकाणी उ�ार�े�या मा�या कोण�याही �ाथ�नेची पूत�ता होई�. उभा आहे
�तथे उमा सोबत एक �दवस, मी दोन पतंग इमारत��या छतावर उडताना पा�ह�े
अ�त�य अ�ंद �ेन.

"तू इतका �ांत का आहेस?" उमाने म�ा खेळकरपणे ढक��े.

"मी फ� �वचार करतो क� हे �कती आ�य�कारक आहे क� दैवी आई मी जे काही मागे� ते म�ा देते."

"म�ा वाटते ती ती तु�हा�ा दोन पतंग देई�!" माझी बहीण उपहासाने हस��.

"का नाही?" मी �यां�या ता�यासाठ� मूक �ाथ�ना कर�यास सुरवात के��.

भारताम�ये अ�ा पतंगांसह सामने खेळ�े जातात �यांच ेतार ग�द आ�ण �ाउंड ��ासने झाक�े�े असतात. ��येक खेळाडू
�या�या ��त��या�ची तार तोड�याचा �य�न करतो. एक मोकळा पतंग छतावर चढतो; ते पकड�यात खूप मजा आहे.
उमा आ�ण मी बा�कनीत असताना, कोणताही सुट�े�ा पतंग आम�याम�ये येऊ �कतो हे अ��य आहे
हात; �याची तार नैस�ग�क�र�या छतावर �टकत असे�.

ग��� ओ�ांडून खेळाडंूनी सामना सु� के�ा. एक तार काप�� गे��; �गेच पतंग मा�या म�ये तरंग�ा
�द�ा. एका �णासाठ� ते ��र होते, अचानक झुळूक कमी झा�यामुळे, जे घ�पणे पुरेस ेहोते
�व�� घरा�या वर कॅ�टस�या रोपासह ����ग�ा अडकवा. मा�या ज�तीसाठ� एक प�रपूण� �ूप तयार झा�ा.
मी उमा�ा ब�ीस �द�े.

“हा फ� एक �व��ण अपघात होता, आ�ण तुम�या �ाथ�ने�ा उ�र नाही. जर �सरा पतंग तुम�याकडे आ�ा तर मी
�व�ास ठेवे�. ” ब�हणी�या का�या डो�यांनी �त�या ��दांपे�ा अ�धक आ�य� �� के�े.

मी अध�चं�ा�या ती�तेने मा�या �ाथ�ना चा�ू ठेव�या. �स�या खेळाडूने जबरद�तीने टग के�याने अचानक प�रणाम झा�ा
�या�या पतंगाचे नुकसान. तो मा�या �द�ेने �नघा�ा, वा�यावर नाचत होता. माझे उपयु� सहा�यक, कॅ�टस वन�ती, पु�हा सुर��त
आव�यक पळवाट म�ये पतंग ����ग �या�ारे मी ते पकडू �कतो. मी माझी �सरी �ॉफ� उमा�ा सादर के��.

“खरंच, दैवी आई तुमचे ऐकते! हे सव� मा�यासाठ� खूप �व�च� आहे! ” बहीण घाबर�यासारखी �र गे��
फॉन

{FN1−2} आ�या��मक ���क; सं�कृत मूळ GUR पासून, वाढवणे, उ�ान करणे.

एका योगीचे आ�मच�र�



{FN1−3} योगाचा अ�यासक, "यु�नयन", देवाचे �यान कर�याचे �ाचीन भारतीय �ा��.

{FN1−4} मी 1914 म�ये �ाचीन मठ �वामी आदे�ात �वे� के�ा ते�हा माझे नाव बद�ून योगानंद कर�यात आ�े.
मा�या गु�ंनी म�ा 1935 म�ये परमहंसची धा�म�क पदवी �द�� (पहा ../अ�याय 24 आ�ण 42).

{FN1−5} परंपरेने, यो�ा आ�ण �ासकांची �सरी जात.

�ेखकाची मा�हती 9

पृ� 13

{FN1−6} ही �ाचीन महाका�े भारताचा इ�तहास, पौरा�णक कथा आ�ण त�व�ानाचा साठा आहेत. एक "Everyman's
�ाय�री ”�हॉ�यूम, रामायण आ�ण महाभारत, रोमे��या इं�जी �ोकात एक कंडेनसे�न आहे
द� (�यूयॉक� : ईपी डटन).

{FN1−7} ही उदा� सं�कृत क�वता, जी महाभारताचा भाग �हणून उ�वते, ती �ह�� बायब� आहे.
सवा�त का�ा�मक इं�जी भाषांतर आहे एड�वन अन��चे द स�ग से�े��टय� (�फ�ाडे��फया: डे��हड
मॅके, 75 स�ट). तप�ी�वार भा�य अस�े�या सव��म अनुवादांपैक� एक �हणजे �ी अर�ब�दोचा MESSAGE OF
गीता (�यु�पटर �ेस, 16 सेमडॉस स�ट, म�ास, भारत, $ 3.50).

{FN1−8} बाबू (�म�टर) बंगा�� नावांम�ये �ेवट� ठेव�े आहे.

{FN1−9} महान गु�ंकडे अस�े�या अभूतपूव� ���चे ��ीकरण 30 �ा अ�याय, "काय�ाचा
चम�कार. ”

{FN1−10} एक यो�गक तं� �या�ारे संवेदना�मक ग�धळ थांब�ा आहे, �यामुळे मनु�य एक सा�य क� �कतो
वै��क चेतनेसह सतत वाढणारी ओळख. (पृ. 243 पहा.)

{FN1−11} �व�ाचा �ासक �हणून देवाचे सं�कृत नाव; मूळ पासून, रा�य कर�यासाठ�. 108 नावे आहेत
�ह�� धम��ंथांम�ये देवासाठ�, ��येक एक दा���नक अथा�ची वेगळ� साव�� घेऊन.

{FN1−12} आवाजाची अनंत �मता ��ए�ट�ह वड�, AUM, वै��क �ंदना�मक ���पासून �ा�त होते
सव� अणुऊज��या मागे. �� सा�ा�कार आ�ण सखो� एका�तेने बो��े�या कोण�याही ��दा�ा साकार होतो
मू�य. �ेरणादायक ��दांची जोरात �क�वा मूक पुनरावृ�ी Coueism आ�ण त�सम �णा��म�ये �भावी आढळ�� आहे
मानसोपचार; मना�या �ंदनाची गती वाढ�याम�ये रह�य आहे. कवी टे�नसन आ�हा�ा सोडून गे�ा,
�या�या आठवण�म�ये, जाणीवपूव�क मना�या प��कडे जा�यासाठ� �या�या पुनरावृ�ी साधनाचे खाते
अ�त चेतना:

"एक �कारचा जागृत �ा�स - हे एका चांग�या ��दा�या अभावासाठ� - जे�हा मी �हानपणापासून बरेचदा होतो, जे�हा मी
सव� एकटे होते, ”टे�नसनने ���ह�े. "हे मा�या �वतः�या नावाची पुनरावृ�ी क�न मा�यावर आ�े आहे
मी �ांतपणे, अगद� एकाएक�पय�त, कारण ते ���म�वा�या चेतने�या ती�तेबाहेर होते,
���म�व �वतःच �वरघळ�यासारखे �दसते आ�ण अमया�द अ��त�वात �व�न जाते, आ�ण ही ग�धळ�े�� ��ती नाही परंतु
सवा�त ��, खा�ी�ीर, ��दां�या प��कडे - �जथे मृ�य ूजवळजवळ हस�याजोगा होता
अ��यता - ���म�वाचे नुकसान (जर तसे असे� तर) �व�ु�त होताना �दसत नाही, परंत ुएकमेव खरे जीवन आहे. �याने ���ह�े
पुढे: "हे एक �न�दनीय परमानंद नाही, परंतु एक आ�य�कारक ��ती आहे, जे संपूण� ��ते�ी संबं�धत आहे
मन. ”

{FN1−13} का�� हे �ा�त माता �नसगा��या पै�ूम�ये देवाचे �तीक आहे.

अ�याय 2. मा�या आईचा मृ�यू आ�ण गूढ ताबीज

मा�या आईची सवा�त मोठ� इ�ा होती मा�या मो�ा भावाचे ��न. “अहो, जे�हा मी अनंताचा चेहरा पाहतो
प�नी, म�ा या पृ�वीवर �वग� �मळे�! ” मी वारंवार आई�ा या ��दांत �तचे स�� भारतीय �� होताना ऐक�े
कौटंु�बक सात�य साठ� भावना.

एका योगीचे आ�मच�र�



अनंता�या ��ना�या वेळ� मी सुमारे अकरा वषा�चा होतो. आई क�क�यात होती, आनंदाने देखरेख करत होती
��नाची तयारी. वडी� आ�ण मी एकटेच उ�र भारताती� बरे�� येथी� आम�या घरी रा�ह�ो, �जथून
�ाहोर येथे दोन वषा�नी व�ड�ांची बद�� झा��.

मी याआधी मा�या दोन मो�ा ब�हणी रोमा आ�ण उमा यां�यासाठ� �ववाह सं�कारांचे वैभव पा�ह�े होते; पण �यासाठ�
अनंत, मोठा मु�गा �हणून, योजना खरोखर �व�तृत हो�या. आई रोज असं�य नातेवाईकांचे �वागत करत होती
�र�या घरातून क�क�यात आगमन. �तने �यांना 50 �या एका मो�ा, नवीन अ�ध��हत घरात आरामात ठेव�े
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एमह�ट� ���ट. सव� काही त�परतेत होते - मेजवानीची चव, सम���गी �स�हासन �यावर भाऊ होता
वधू�या घरी घेऊन जा�यासाठ� - रंगीबेरंगी �दवे, मो�ा काड�बोड� ह�ी आ�ण
उंट, इं����, �कॉ�ट� आ�ण भारतीय वा�वंृद, �ावसा�यक करमणूक करणारे, �ाचीन काळचे पुजारी
�वधी.

वडी� आ�ण मी, उ�साहात, समारंभासाठ� कुटंुबात वेळेत सामी� हो�याची योजना आखत होतो. थो�ा वेळापूव�च महान
�दवस, तथा�प, म�ा एक अ�ुभ ��ी होती.

तो म�यरा�ी बरे��म�ये होता. मी आम�या बंग�या�या �पयाझावर व�ड�ां�या �ेजारी झोप�ो होतो, ते�हा म�ा ए �ारे जागृत कर�यात आ�े
प�ंगावर डासां�या जा�याचा �व��ण फडफड. बारीक पडदे �वभ� झा�े आ�ण मी �याच े��य �प पा�ह�े
माझी आई.

"आप�या व�ड�ांना जागृत करा!" �तचा आवाज फ� कुजबुजत होता. “प�ह�� उप�� �ेन �या, चार वाजता
सकाळ�. तु�ही म�ा भेट�ात तर क�क�या�ा जा! " वेरीथ आकृती नाही�ी झा��.

“वडी�, वडी�! आई मरत आहे! ” मा�या �वरात�� दह�त �या�ा झटपट उठवून गे��. मी जीवघेणी बातमी काढ��.

"तुमचा हा आभास हरकत नाही." व�ड�ांनी �या�या वै���पूण� नकारा�ा नवीन प�र��ती �द��. “आप�े
आईची त�येत उ�म आहे. आ�हा�ा काही वाईट बातमी �मळा�� तर आ�ही उ�ा �नघू. ”

"आतापासून न सु� के�याब�� तु�ही �वतः�ा कधीही �मा करणार नाही!" अ�व�तेमुळे म�ा कडवटपणे सांगावे �ाग�े, “�क�वा मी कधीही करणार नाही
तु�ा माफ कर! "

उदास सकाळ �� ��दांसह आ��: “आई धोकादायक आजारी आहे; ��न पुढे ढक��े; येथ ेया
एकदा. ”

वडी� आ�ण मी �वच��त होऊन �नघून गे�ो. माझे एक काका आ�हा�ा एका �ा�सफर पॉ�टवर भेट�े. एक �ेन जोरात धडक��
आ�हा�ा, �ब�ण वाढ सह looming. मा�या आंतरीक ग�धळातून, �वतःवर ह��ा कर�याचा अचानक �नण�य झा�ा
रे�वेमाग� �ॅक आधीच गमाव�े आहे, म�ा वाट�े क�, मा�या आईब��, मी अचानक नापीक जग सहन क� �कत नाही
हाड. पृ�वीवर माझा सवा�त ��य �म� �हणून मी आईवर �ेम के�े. �तचे �ांत होणारे काळे डोळे माझे �न��त आ�य�ान होते
�हानपणा�या �ु��क �ोकां�तका.

"ती अजून �जवंत आहे का?" मी मा�या काकांना �ेवट�या ��ासाठ� थांब�ो.

"न�क�च ती �जवंत आहे!" मा�या चेह�यावरी� �नरा�ेचा अथ� �ाव�यात तो हळू न�हता. पण मी �या�यावर �व�चतच �व�ास ठेव�ा.

जे�हा आ�ही आम�या क�क�या�या घरी पोहोच�ो, ते�हा ते फ� मृ�यू�या आ�य�कारक गूढतेचा सामना कर�यासाठ� होते. मी म�ये कोसळ�ो
जवळजवळ �नज�व अव�ा. कोणतीही स�ोखा मा�या �दयात ये�यापूव� वष� गे��. �या अगद� गेट्सवर वादळ
�वग�, मा�या रड�याने �ेवट� दैवी आई�ा बो�ाव�े. �त�या ��दांनी मा�या दडप�ाही�ा अं�तम बरे के�े
जखमा:

“मीच तु�यावर �� ठेव�े आहे, जीवनानंतरचे जीवन, अनेक मातां�या कोम�तेत! मा�या टक �ा पहा दोघांना
काळे डोळे, हरव�े�े संुदर डोळे, तू �ोधत आहेस! ”

एका योगीचे आ�मच�र�



व�ड�ां�या अं�यसं�कारानंतर मी आ�ण वडी� बरे���ा परत�ो. रोज सकाळ� �वकर मी
एक दयनीय �मारक बनव�े a एका मो�ा SHEOLI वृ�ाचे तीथ�या�ा �याने गुळगुळ�त, �हर�ा -सो�या�या �हरवळ��ा साव�� �द��
आम�या बंग�या�या आधी. का�ा�मक �णांम�ये, म�ा वाट�े क� पांढरी ��यो�� फु�े वा� �ाग�� आहेत
गवता�या वेद�वर �वतःची �वे�ेने भ�� के��. दव सह अ�ू �मसळणे, मी अनेकदा पा�ह�े a
�व�च� इतर - पहाट पासून उदयास येणारा सांसा�रक �का�. देवाची ती� इ�ा म�ा �ास देत होती. म�ा वाट�े
�हमा�याकडे स��पणे ओढ�े गे�े.
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माझा एक चु�त भाऊ, प�व� ड�गरा�या �वासातून ताजे असताना, बरे���ा आ�हा�ा भेट�ा. मी उ�सुकतेने ऐक�े
योगी आ�ण �वाम��या उंच पव�ता�या �नवास�ानाब���या �या�या कथा. {FN2−1}

"च�ा �हमा�यात पळून जाऊया." आम�या जमीनदारांचा त�ण मु�गा �ारका �साद�ा एक �दवस माझी सूचना
बरे��म�ये, असमाधानकारक कानांवर पड�े. �याने माझी योजना मा�या मो�ा भावा�ा उघड के��, जो नुकताच भेटाय�ा आ�ा होता
वडी�. �हान मु�ा�या या अ�वहाय� योजनेवर ह�के हस�याऐवजी अनंताने एक �न��त मु�ा मांड�ा
माझी थ�ा करणे.

“तुझा सं�ा झगा कुठे आहे? �या��वाय तु�ही �वामी होऊ �कत नाही! ”

पण मी �या�या ��दांमुळे ��पणे रोमां�चत झा�ो. �यांनी मी भारतासारखे �फरत अस�याचे �� �च� आण�े
साधू. कदा�चत �यांनी गे�या आयु�या�या आठवणी जा�या के�या; कोण�याही प�र��तीत, मी �कती नैस�ग�क सहजतेने पा� �ाग�ो
�या पुरातन -��ा�पत मठाती� वे� प�रधान करे�.

एका �दव�ी सकाळ� �ारका�ी ग�पा मारताना, म�ा अव���चक ���ने उतरणा�या देवाब�� �ेम वाट�े. माझा सोबती
आगामी व�ृ�वाकडे फ� अं�तः �� होते, परंतु मी मनापासून �वतःचे ऐकत होतो.

मी �या �दव�ी �पारी �हमा�यीन पाय�या�ी अस�े�या नैनी ता�ाकडे पळा�ो. अनंताने �नधा�राने पाठ�ाग के�ा; म�ा भाग पाड�े गे�े
बरे���ा �ःखाने परतणे. म�ा फ� तीथ�या�ेची परवानगी होती ती �ातःकाळ� �ीओ���ा जा�याची �था होती
झाड. माझे �दय हरव�े�या मातांसाठ�, मानवी आ�ण दैवीसाठ� रड�े.

आई�या �नधनाने कौटंु�बक रचनेत रा�ह�े�े भाडे भ�न न येणारे होते. �या�या जवळ असताना व�ड�ांनी पु�हा ��न के�े नाही
उव��रत चाळ�स वष�. आप�या �हान कळपासाठ� वडी� -आईची अवघड भू�मका गृहीत ध�न तो ��णीय वाढ�ा
अ�धक �न�वदा, अ�धक सु�भ. �ांतता आ�ण अंत���ीने �यांनी �व�वध कौटंु�बक सम�या सोडव�या. नंतर
काया��यीन वेळेत तो एका सं�या�ासारखा आप�या खो���या क�ात �नवृ� झा�ा, कृ�तयोगाचा गोड �ांततेत सराव के�ा.
आई�या मृ�यूनंतर ब�याच �दवसांनी, मी एका इं�जी नस��ा मा�या�ी संबं�धत तप�ी�ांम�ये सहभागी हो�याचा �य�न के�ा
पा�कांचे जीवन अ�धक आरामदायक. पण व�ड�ांनी मान ह�व��.

[उदाहरण: माझी आई, �ा�हरी महा�यांचे ���य mother mother.jpg पहा]

"माझी सेवा तु�या आईबरोबर संप��." �याचे डोळे आजीवन भ��ने �र� होते. “मी �वीकारणार नाही
इतर कोण�याही म�ह�ेकडून मं�ा�य. ”

आई�या �नधनानंतर चौदा म�ह�यांनी म�ा कळ�े क� �तने म�ा एक मह�वपूण� संदे� सोड�ा आहे. अनंता होता
�त�या मृ�यू��येवर उप��त होते आ�ण �तचे ��द रेकॉड� के�े होते. जरी �तने खु�ासा करावा असे �वचार�े होते
मी एका वषा�त, मा�या भावाने �व�ंब के�ा. तो �वकरच बरे�� सोडून क�क�या�ा जाणार होता, आई�या मु���ी ��न कर�यासाठ�
�या�यासाठ� �नवड�े. {FN2−2} एका सं�याकाळ� �यान ेम�ा �या�या बाजू�ा बो�ाव�े.

"मुकंुदा, मी तु�ा �व�च� बातमी दे�यास नाखूष होतो." अनंता�या �वरात राजीना�याची �च�� होती. “माझे
घर सोड�याची तुमची इ�ा भडक�याची भीती होती. परंतु कोण�याही प�र��तीत आपण दैवी उ�कटतेने भर�े�े आहात. जे�हा मी
�हमा�यात जाताना तु�हा�ा अ��कडेच पकड�े, मी एक �न��त संक�प के�ा. मी पुढे ढक�ू नये
मा�या गंभीर वचनाची पूत�ता. ” मा�या भावाने म�ा एक छोटा बॉ�स �द�ा आ�ण आईचा संदे� �द�ा.

एका योगीचे आ�मच�र�



"हे ��द माझे अं�तम आ�ीवा�द असू �ा, माझा ��य मु�गा मुकंुदा!" आई �हणा�� होती. “जे�हा मी येतो ते�हा ती वेळ आ�� आहे
आप�या ज�मानंतर अनेक अभूतपूव� घटना संबं�धत असणे आव�यक आहे. तुझा ते�हा म�ा तुझा ठरव�े�ा माग� मा�हत होता
मा�या हातात फ� एक बाळ होते. मी तु�हा�ा बनारस येथी� मा�या गु��या घरी ने�े. जवळजवळ अ �या मागे �प�े�े
���यांची गद�, मी �ा�हरी महा�यांना सखो� �यानात बस�े असताना मी �यांना �व�चतच पा� �क�ो.

“मी तु�हा�ा थ�पड मारत असताना, मी �ाथ�ना करीत होतो क� महान गु� दख� �या आ�ण आ�ीवा�द �ा. माझे ग�प �हणून
भ��ची मागणी ती�तेने वाढ��, �याने डोळे उघड�े आ�ण म�ा जवळ ये�याचा इ�ारा के�ा. इतरांनी ए
मा�यासाठ� माग�; मी प�व� चरणी नतम�तक झा�ो. मा�या �वामीने तु�हा�ा तुम�या मांडीवर बसव�े, तुम�या कपाळावर हात ठेवून
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तु�हा�ा आ�या��मक बा��त�मा दे�याचा माग�.

“�हान आई, तुझा मु�गा योगी होई�. एक आ�या��मक इं�जन �हणून तो अनेक आ��यांना देवा�या रा�यात घेऊन जाई�. '

“सव�� गु�ंनी �द�े�� माझी गु�त �ाथ�ना �ोध�यासाठ� माझे �दय आनंदाने उडी मार�े. तुम�या ज�मा�या काही काळापूव�,
�याने म�ा सां�गत�े होते क� तू �या�या मागा�चा अव�ंब कर.

“नंतर, मा�या मु�ा, तु�या �ेट �ाईटची ��ी म�ा आ�ण तुझी बहीण रोमा यांना पुढ�� खो���माणे मा�हत होती
आ�ही तु�हा�ा बेडवर ग�तहीन पा�ह�े. तुझा छोटा चेहरा उजळ�ा होता; तुमचा आवाज �ोखंडी संक�पाने वाज�ा
तु�ही �द� �ोधात �हमा�यात जा�याब�� बो��ात.

“अ�ा �कारे, ��य मु�ा, म�ा कळ�े क� तुझा र�ता ऐ�हक मह�वाकां�ांपासून �र आहे. सवा�त एकवचनी
मा�या आयु�याती� घटनेने आणखी पु�ी �मळव�� - एक अ�ी घटना जी आता मा�या मृ�यू�या संदे�ा�ा उ�ेजन देते.

“ही पंजाबमधी� एका षीची मु�ाखत होती. आमचे कुटंुब �ाहोरम�ये राहत असताना, एका सकाळ� द
नोकर झटपट मा�या खो��त आ�ा.

“मा��कन, एक �व�च� साधू {FN2−3} येथे आहे. तो आ�ह करतो क� �याने "मुकंुदाची आई पाहा." '

“या सो�या ��दांनी मा�याम�ये एक खो� �वर गाजव�ा; पा��या�ा अ�भवादन कर�यासाठ� मी �गेच गे�ो. �या�याकडे वाकणे
पाय, म�ा जाणव�े क� मा�या आधी देवाचा खरा माणूस आहे.

"आई, 'तो �हणा�ा,' महान गु� तु�हा�ा हे जाणून घे�याची इ�ा करतात क� तुमचा पृ�वीवरी� मु�काम जा�त काळ राहणार नाही. तुमचे पुढचे
आजार हा तुमचा �ेवटचा �स� होई�. ' {FN2−4} एक �ांतता होती, �या दर�यान म�ा अ�ाम� वाट�ा नाही तर फ� a
महान �ांततेचे �ंदन. �ेवट� �याने म�ा पु�हा संबो�धत के�े:

"'तु�ही एका �व��� चांद��या ताबीजचे संर�क असा�. मी ते आज तु�हा�ा देणार नाही; स�य �द���त कर�यासाठ�
मा�या ��दात, तावीज उ�ा तु�ही �यान करता ते�हा तुम�या हातात येई�. तु�या मृ�यु��येवर, तू
तुमचा मोठा मु�गा अनंता यांना ताबीज एका वषा�साठ� ठेवा आ�ण नंतर ते तुम�या �स�या�या ता�यात �ा
मु�गा मुकंुदा महान �ोकांकडून ताईतचा अथ� समजे�. �याने ते �याब�� �ा�त के�े पा�हजे
जे�हा तो सव� सांसा�रक आ�ा सोडून दे�यास तयार होतो आ�ण देवासाठ� �याचा मह�वपूण� �ोध सु� करतो. जे�हा �याने तो राखून ठेव�ा आहे
काही वषा�पासून ताबीज, आ�ण जे�हा �याने �याचा हेतू पूण� के�ा ते�हा तो नाहीसा होई�. अगद� गु�त �ठकाणी ठेव�े तरी,
ते �जथून आ�े ते परत येई�. '

“मी संता�ा {FN2−5} �भ�ा �द�� आ�ण मो�ा आदराने �या�यापुढे नतम�तक झा�ो. अप�ण घेत नाही, तो
आ�ीवा�द देऊन �नघून गे�ा. �सया� �दव�ी सं�याकाळ�, मी �यानात हात जोडून बस�ो, चांद�चा ताबीज
साधूने वचन �द�या�माणे मा�या हाता�या तळ�ांमध ेसाकार झा�े. हे �वतः�ा थंड, गुळगुळ�त क�न ओळख�े
��� मी ईष�ने दोन वषा�पे�ा जा�त काळ �याचे र�ण के�े आहे, आ�ण आता ते अनंता�या ठेव�यात सोडा. क� नका
मा�यासाठ� �: ख करा, कारण म�ा मा�या महान गु�ंनी अनंता�या बा�ंम�ये �वे� के�ा असे�. �नरोप, मा�या मु�ा;
वै��क आई तुमचे र�ण करे�. ”

ताबीज ता�यात घेऊन मा�यावर �का�ाचा झगमगाट आ�ा; अनेक सु�त आठवणी जा�या झा�या. �या
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तावीज, गो� आ�ण �ाचीन �व�च�, सं�कृत वणा�नी झाक�े�े होते. म�ा समज�े क� ते आ�े आहे
भूतकाळाती� ���क, जे अ��यपणे मा�या पाव�ांना माग�द��न करत होते. तेथ ेआणखी एक मह�व होते, खरंच; पण एक
ताबीजचे �दय पूण�पणे �कट करत नाही.

मा�या आयु�याती� अ�यंत �ःखी प�र��तीत तावीज �ेवट� कसा नाहीसा झा�ा; आ�ण �याचे नुकसान कस ेहोते a
मा�या गु��या �ा�तीची घोषणा, या अ�यायात सांगता येणार नाही.

पण �हान मु�गा, �हमा�यात पोहोच�या�या �य�नांम�ये �वफ� झा�ा, दररोज �या�या पंखांवर �रवर �वास करत होता
ताबीज.
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{FN2−1} �वामीचा सं�कृत मूळ अथ� "तो जो �या�या �व (SWA) बरोबर आहे." �या सद�या�ा �ागू के�े
�भ�ंूचा भारतीय �म, �ीष�क "आदरणीय" चा औपचा�रक आदर आहे.

{FN2−2} भारतीय री�त�रवाज, �या�ारे पा�क �यां�या मु�ासाठ� जीवन -जोडीदार �नवडतात, �यांनी बोथटपणाचा ��तकार के�ा आहे
काळाचे ह��े. सुखी भारतीय �ववाहांची ट�केवारी जा�त आहे.

{FN2−3} एक अँकरोइट; जो साधना �क�वा आ�या��मक ���तीचा माग� अव�ंबतो.

{FN2−4} जे�हा म�ा या ��दांनी कळ�े क� आई�ा �हान जीवनाचे गु�त �ान आहे, ते�हा मी
अनंता�या ��नाची योजना घाईघाईने कर�यास ती आ�ही का होती हे �थमच समज�े. तरी
ती ��नापूव�च मरण पाव��, �तची नैस�ग�क मातृ इ�ा सं�कारांची सा� दे�याची होती.

{FN2−5} साधूसंदभा�त नेहमीचा हावभाव.

अ�याय 3. दोन �रीरांसह संत

"वडी�, जर मी जबरद�ती न करता घरी परत�याचे वचन �द�े तर मी बनारसची सह� बघू �कतो?"

मा�या �वासाब���या ती� �ेमा�ा व�ड�ांनी �व�चतच अडथळा आण�ा. �याने म�ा फ� एक मु�गा �हणून अनेकांना भेट�याची परवानगी �द��
�हरे आ�ण तीथ��ळे. सहसा माझे एक �क�वा अ�धक �म� मा�या सोबत होते; आ�ही आरामात �वास क�
व�ड�ांनी �दान के�े�या �थम �ेणी�या पासवर. रे�वे अ�धकारी �हणून �यांची ��ती पूण�पणे समाधानकारक होती
कुटंुबाती� भट�या.

व�ड�ांनी मा�या �वनंती�ा यो�य �वचार कर�याचे आ�ासन �द�े. �स�या �दव�ी �याने म�ा बो�ाव�े आ�ण अ
बरे�� ते बनारस पय�त फेरी ��प पास, �पया�या नोटा आ�ण दोन अ�रे.

“मा�याकडे बनारस�या �म�ा�ा, केदारनाथ बाबू�ा �पोज कर�याचा �वसाय आहे. �द�वाने मी �या�ा गमाव�े आहे
प�ा. पण माझा �व�ास आहे क� तु�ही आमचे सामा�य �म� �वामी यां�या�ारे हे प� �यांना �मळवू �का�
�णबानंद. �वामी, माझा भाऊ ���य, एक उ� आ�या��मक उंची �ा�त के�� आहे. तु�हा�ा फायदा होई�
�याची कंपनी; ही �सरी ट�प तुमचा प�रचय �हणून काम करे�. ”

व�ड�ांचे डोळे चमक�े ते �हणा�े, "मनापासून, घरातून आणखी उ�ाणे नाहीत!"

मी मा�या बारा वषा��या उ�साहाने पुढे �नघा�ो (जरी वेळाने नवीन ��यांम�ये माझा आनंद कधीच कमी के�ा नाही आ�ण
�व�च� चेहरे). बनारस गाठून मी �वाम��या �नवास�ानाकडे �नघा�ो. समोरचा दरवाजा होता
उघडा; मी �स�या मज�यावरी� खो��सार�या �ांब, हॉ�म�ये जा�याचा माग� आख�ा. एक ऐवजी कणखर माणूस, फ� a घात�ा
�ोन��ोथ, थो�ा उंचाव�े�या �ासपीठावर कमळा�या आसनात बस�े�े होते. �याच ेडोके आ�ण न सुट�े�ा चेहरा होता
�व� -मंुडण; �या�या ओठांब�� एक संुदर ��मत खेळ�े. मी घुसखोरी के�याचा माझा �वचार �र कर�यासाठ� �याने म�ा नम�कार के�ा
एक जुना �म� �हणून

"बाबा आनंद (मा�या ��य ����ा आनंद)." �यांचे �वागत �हान मु�ां�या आवाजात के�े गे�े. मी गुडघे टेक�े आ�ण
�या�या पाया�ा ��� के�ा.

एका योगीचे आ�मच�र�



"तु�ही �वामी �णबानंद आहात का?"

�याने होकार �द�ा. "तू भगवतीचा मु�गा आहेस का?" मा�याकडून व�ड�ांचे प� घे�याची वेळ ये�यापूव�च �याचे ��द संप�े होते
माझा �खसा आ�य�च�कत होऊन मी �या�ा ��तावनाची �च�� �द��, जी आता अनाव�यक वाटत होती.

"न�क�च मी तुम�यासाठ� केदारनाथ बाबू �ोधे�." संतांनी पु�हा �या�या चतुरतेने म�ा आ�य�च�कत के�े. तो
प�ाकडे पा�ह�े आ�ण मा�या पा�कांना काही �ेमळ संदभ� �द�े.
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“तु�हा�ा मा�हती आहे, मी दोन पे��नचा आनंद घेत आहे. एक �हणजे तुम�या व�ड�ां�या ��फार�ीने, �यां�यासाठ� मी एकदा
रे�वे काया��यात काम के�े. �सरा मा�या �वग�य �प�या�या ��फार�ीने आहे, �यां�यासाठ� मी आहे
आयु�याती� माझी ऐ�हक कत��े �ामा�णकपणे पूण� के��. ”

म�ा ही �ट�पणी अ�यंत अ�� वाट��. “सर, तु�हा�ा �वग�य �प�याकडून कोण�या �कारचे पे��न �मळते? करतो
तो तुम�या मांडीवर पैसे टाकतो? ”

तो हस�ा. “माझा अथ� आहे �नरपे� �ांततेचे पे��न - अनेक वषा��या खो� �च�तनासाठ� ब�ीस. म�ा कधीही हवेसे वाटत नाही
आता पैसे. मा�या काही भौ�तक गरजा पुरे�ा �माणात पुर�व�या जातात. नंतर तु�हा�ा a चे मह�व समजे�
�सरी पे��न. "

आमचे संभाषण अचानक संपवून, संत गंभीरपणे ग�तहीन झा�ा. ����ससारखी हवा �या�ा घेर��.
सु�वाती�ा �याचे डोळे चमक�े, जणू काही एखा�ा आवडी�या गो�ीचे �नरी�ण करत होते, नंतर �न�तेज झा�े. म�ा �या�यावर अ�व� वाट�े
pauciloquy; व�ड�ां�या �म�ा�ा मी कसे भेटू �कतो हे �याने म�ा अजून सां�गत�े न�हते. एक �ु��क अ�व�पणे, मी मा�याब�� आत पा�ह�े
उघडी खो��, आम�या दोघां��वाय �रकामी. मा�या �न���य नजरेने ��ॅटफॉम�खा�� पड�े�या �या�या �ाकडी च�प� घेत�या
आसन

“छो�ा सर, {FN3−1} काळजी क� नका. �या माणसा�ा तु�हा�ा पाहायचे आहे तो अ�या� तासात तुम�यासोबत असे�. ” योगी
माझे मन वाचत होते - या �णी एक कठ�ण काम नाही!

पु�हा तो अत�य� �ांततेत पड�ा. मा�या घ�ाळाने म�ा मा�हती �द�� क� तीस �म�नटे संप�� आहेत.

�वाम�नी �वतः�ा जागव�े. "म�ा वाटते केदारनाथ बाबू दाराजवळ आ�े आहेत."

मी कोणीतरी पाय�या वर येत अस�याचे ऐक�े. एक आ�य�च�कत आक�न अचानक उ�व�े; माझे �वचार आत आ�े
ग�धळ: “हे कसे ��य आहे क� व�ड�ां�या �म�ा�ा a �या मदती��वाय या �ठकाणी बो�ाव�े गे�े आहे
संदे�वाहक? �वामी मा�या आगमनापासून मा�या��वाय कोणा�ीही बो��े नाहीत! ”

अचानक मी खो�� सोड�� आ�ण पाय�या उतर�ो. अ�या� खा�� म�ा एक पातळ, गोरा -कात�ाचा माणूस भेट�ा
म�यम उंची. तो घाईत अस�याचे �दसून आ�े.

"तु�ही केदारनाथ बाबू आहात का?" उ�साहाने मा�या आवाजा�ा रंग �द�ा.

“हो. तू म�ा भेट�यासाठ� इथे वाट पाहणारा भगवतीचा मु�गा नाहीस? ” तो मै�ीपूण� प�तीने हस�ा.

"सर, तु�ही इथे कसे आ�ात?" �या�या अवण�नीय उप��तीब�� म�ा सं�म वाट�ा.

“आज सव� काही रह�यमय आहे! एका तासापे�ा कमी वेळापूव� मी नुकतेच गंगेत माझे �नान पूण� के�े होते
�वामी �णबानंद मा�या जवळ आ�े. �या वेळ� मी �तथे आहे हे �या�ा कसे कळ�े याची म�ा क�पना नाही.

"भगवतीचा मु�गा मा�या अपाट�म�टम�ये तुझी वाट पाहत आहे," तो �हणा�ा. 'तू मा�याबरोबर ये�ी� का?' मी आनंदाने सहमत झा�ो. �हणून
आ�ही हातात हात घा�ून पुढे गे�ो, �वामी �या�या �ाकडी सँड�म�ये �व�च�पणे म�ा मागे टाक�यात स�म होते, जरी मी प�रधान के�े होते
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हे जड चा��याचे �ूज.

"'तु�हा�ा मा�या �ठकाणी पोहोचाय�ा �कती वेळ �ागे�?' म�ा हा �� �वचार�यासाठ� �णबानंदजी अचानक थांब�े.

'' सुमारे अधा� तास. '

"म�ा स�या आणखी काही करायचे आहे. ' �याने म�ा एक गूढ ��ी�ेप �द�ा. 'मी तु�ा मागे सोड�े पा�हजे. आपण
मा�या घरात म�ा सामी� क� �कता, �जथे भगवतीचा मु�गा आ�ण मी तुझी वाट पाहत आहोत. '
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“मी पु�हा सांग�याआधी, तो पटकन मा�या पुढे गे�ा आ�ण गद�त गायब झा�ा. मी इथ े�जत�या वेगाने चा��ो
��य."

या ��ीकरणामुळे माझा ग�धळ वाढ�ा. मी �वाम�ना �कती काळ ओळखत होतो याची चौक�ी के��.

“आ�ही गे�या वष� काही वेळा भेट�ो, पण अ��कडे नाही. आज पु�हा �या�ा आंघोळ��या GHAT म�ये पा�न म�ा खूप आनंद झा�ा. ”

"मी मा�या कानांवर �व�ास ठेवू �कत नाही! मी माझे मन गमावत आहे का? तु�ही �या�ा एका ��ीत भेट�ात का, �क�वा ��य�ात तु�ही �या�ा पा�ह�े होते का?
�या�या हाता�ा ��� करा आ�ण �या�या पायांचा आवाज ऐका? ”

"तू काय चा�वत आहेस हे म�ा मा�हत नाही!" �याने रागाने �ा��. “मी तु�ा खोटे बो�त नाही. तु�ा ते समजत नाही का?
केवळ �वाम��या मा�यमातूनच म�ा कळ�े असते क� तु�ही मा�यासाठ� या �ठकाणी वाट पाहत आहात? ”

"का, तो माणूस, �वामी �णबानंद, मी एका तासापूव� प�ह�यांदा आ�यापासून एक �णही माझी ��ी सोड�� नाही." मी
संपूण� कथा अ�� के��.

�याचे डोळे मो�ा �माणात उघड�े. “आपण या भौ�तक युगात जगत आहोत, क� �व� पाहत आहोत? मी कधीच सा�ीची अपे�ा के�� नाही
मा�या आयु�यात असा चम�कार! म�ा वाट�े क� हा �वामी फ� एक सामा�य माणूस आहे, आ�ण आता म�ा वाट�े क� तो साकार क� �कतो
अ�त�र� �रीर आ�ण �या�ारे काय� करा! ” आ�ही दोघे �मळून संतां�या खो��त ��र�ो.

केदार नाथ बाबू कुजबुज�े. “तो प�रधान के�े�ा होता
मी �या�ा आता बघतो �या�माणे फ� एका कवचात. ”

पा��याने �या�यापुढे नतम�तक होताच, संत एक ��मंजुषी ��मत क�न मा�याकडे वळ�े.

“तू हे सव� का अ�व� आहेस? अभूतपूव� जगाची सू�म एकता ख�या यो�यांपासून �प�े�� नाही. मी
�र�या क�क�याम�ये मा�या ���यांसह �व�रत पहा आ�ण संवाद साधा. ते �याच�कारे ��येक इ�ेपे�ा पुढे जाऊ �कतात
�ू� पदाथा�चा अडथळा. ”

मा�या कोव�या �तनाम�ये आ�या��मक उ�साह वाढव�या�या �य�नात कदा�चत हे �वाम�नी सांग�यास मनाई के�� होती
मी �या�या सू�म रे�डओ आ�ण �रद��न�या ����वषयी. {FN3−2} पण उ�साहाऐवजी मी फ� एक अनुभव�ा
भयभीत भीती. मी एका �व��� गु� - �ी �ारे माझा दैवी �ोध घे�याचे ठरव�े होते
यु�े�र, �यांना मी अजून भेट�ो न�हतो - म�ा �णबानंदांना माझे ���क �हणून �वीकार�याची इ�ा न�हती. मी कटा� टाक�ा
तो सं�या�दपणे �वचार करीत होता क� तो �क�वा तो मा�या आधी �या�या समक� होता का.

[�च�ण: �वामी �णबानंद, "द स�ट �वथ टू बॉडीज", �ा�हरीचा एक �े� ���य
महा�य — pranabananda.jpg पहा]

मा�तराने आ�मा -जागृत टक �ावून आ�ण काही �ेरणा देऊन माझी अ�व�ता �र कर�याचा �य�न के�ा
�या�या गु� ब�� ��द.
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“�ा�हरी महा�य हे म�ा मा�हत अस�े�े सवा�त मोठे योगी होते. तो �वत: देहा�या �पात देव�व होता. ”

जर ���य, मी ��त�ब��बत के�े, जर इ�ेनुसार अ�त�र� देहमय �व�प साका� �क�े तर खरोखर कोणत ेचम�कार रोख�े जाऊ �कतात
�या�या मा�का�ा?

“मी तु�हा�ा सांगेन क� गु�ची मदत �कती अनमो� आहे. मी दर आठ तास �स�या ���याबरोबर �यान करायचो
रा� आ�हा�ा �दवसा रे�वेमाग� काया��यात काम करावे �ाग�े. मा�या कारकुना�ा पुढे ने�यात अडचण �ोधणे
कत��े, माझा संपूण� वेळ देवा�ा सम�प�त कर�याची माझी इ�ा होती. आठ वष� मी �चकाट�ने, अ�या� रा�ी �च�तन के�े. मा�याकडे होते
आ�य�कारक प�रणाम; जबरद�त आ�या��मक धारणा मा�या मना�ा �का��त करतात. पण थोडा बुरखा नेहमीच रा�ह�ा
मा�या आ�ण अनंत दर�यान. अ�त -मानवी उ�कटतेनेही, म�ा अं�तम अटूट यु�नयन अस�याचे आढळ�े
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म�ा नाकार�े. एका सं�याकाळ� मी �ा�हरी महा�यांना भेट �द�� आ�ण �यां�या दैवी म�य�ीसाठ� �वनवणी के��. माझे
संपूण� रा�ी दर�यान आयात चा�ू रा�ह��.

"'अँजे��क गु�, माझे आ�या��मक �ःख असे आहे क� मी महान ����ा भेट�या��वाय माझे आयु�य सहन क� �कत नाही
��य समोरासमोर! '

"'मी काय क� �कतो? तु�ही अ�धक सखो� �यान के�े पा�हजे. '

“मी तु�ा �वनवणी करतो, हे देवा, माझे गु�! मी तु�ा भौ�तक �रीरात मा�यापुढे साकार�े�े पाहतो; म�ा आ�ीवा�द �ा
जेणेक�न मी तु�ा तु�या अनंत �व�पात जाणू �केन! '

“�ा�हरी महा�यांनी सौ�य हावभावाने हात पुढे के�ा. 'तु�ही आता जाऊन �यान क� �कता. मी म�य�ी के�� आहे
तु�यासाठ� ��ासोबत. ' {FN3−3}

“अ�यंत उ�साहाने मी मा�या घरी परत�ो. �या रा�ी �यानात, मा�या जीवनाचे �व�ंत �येय होते
सा�य के�े. आता मी सतत आ�या��मक पे��नचा आनंद घेतो. �या �दवसापासून कधीही आनंद� �नमा�ता नाही
�मा�या कोण�याही पड�ामागे मा�या डो�यांपासून �पून रा�ह�े. ”

�णबानंदांचा चेहरा दैवी �का�ाने भर�े�ा होता. �सया� जगाची �ांती मा�या �दयात ��र��; सव� भीती होती
पळून गे�ा. संताने आणखी आ�म�व�ास �नमा�ण के�ा.

“काही म�ह�यांनंतर मी �ा�हरी महा�यांकडे परत�ो आ�ण अनंत भेट �द�याब�� �यांचे आभार मान�याचा �य�न के�ा.
मग मी आणखी एका �करणाचा उ��ेख के�ा.

"'दैवी गु�, मी यापुढे काया��यात काम क� �कत नाही. कृपया म�ा सोडून �ा. ��ा म�ा �नरंतर ठेवतो
न�ेत. '

"'तुम�या कंपनीकडून पे��नसाठ� अज� करा.'

"'मा�या सेवेत इत�या �वकर मी काय कारण देऊ?'

"'तु�हा�ा काय वाटते ते सांगा.'

“�स�या �दव�ी मी माझा अज� के�ा. डॉ�टरांनी मा�या अका�� �वनंतीचे कारण �वचार�े.

“'कामा�या �ठकाणी, म�ा मा�या मण�याम�ये एक जबरद�त संवेदना वाढत अस�याचे �दसत.े {FN3−4} ते माझे संपूण� �रीर �ापते,
माझी कत��े पार पाड�यासाठ� म�ा अयो�य. '

“अ�धक चौक�ी न करता डॉ�टरांनी म�ा पे��नसाठ� खूप ��फारस के��, जी म�ा �वकरच �मळा��. मी
�ा�हरी महा�यांची दैवी इ�ा जाणून �या, डॉ�टरांसह आ�ण रे�वेमागा��या अ�धका�यां�ारे, तुम�यासह
वडी�. �यांनी �वयंच��तपणे महान गु�ं�या आ�या��मक �नद��ांचे पा�न के�े आ�ण म�ा अखंड जीवनासाठ� मु� के�े
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��य ����ी संवाद. " {FN3−5}

या �व��ण सा�ा�कारानंतर, �वामी �णबानंद �यां�या द�घ� �ांततेत �नवृ� झा�े. जसे मी घेत होतो
सोडा, �या�या पाया�ा आदरपूव�क ��� क�न �याने म�ा �याचे आ�ीवा�द �द�े:

“तुमचे जीवन �याग आ�ण योगा�या मागा�चे आहे. मी तु�या व�ड�ांसोबत पु�हा भेटेन. ” �या
वषा�नी या दो�ही भ�व�यवा�या पूण� के�या. {FN3−6}

केदारनाथ बाबू जम�े�या अंधारात मा�या बाजूने चा��े. मी व�ड�ांचे प� �द�े, जे माझे
एका पथ�द�ाखा�� वाच�े�ा साथीदार.
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“तुझे वडी� सुचवतात क� मी �या�या रे�वेमाग� कंपनी�या क�क�ा काया��यात पद घेतो. �कती आनंददायी
�वामी �णबानंदांना �मळणा�या �कमान एक पे��नची अपे�ा करा! पण ते अ��य आहे; मी क� �कत नाही
बनारस सोडा. अरेरे, दोन मृतदेह अजून मा�यासाठ� नाहीत! ”

{FN3−1} छोटा महा�य हा ��द आहे �या�ारे अनेक भारतीय संतांनी म�ा संबो�धत के�े. हे भाषांतर करते
"�हान साहेब."

{FN3−2} �वत: �या मागा�ने, भौ�तक �व�ान योग�नी �ोध�े�या काय�ां�या वैधतेची पु�ी करत आहे
मान�सक �व�ान. उदाहरणाथ�, माणसाकडे �र�च�वाणी ��� अस�याचे �ा�य��क 26 नो�ह�बर 1934 रोजी दे�यात आ�े
रॉय� यु�न�ह�स�ट� ऑफ रोम. “डॉ. �यूरो -सायको�ॉजीचे �ा�यापक �युसे�पे कॅ��गा�रस यांनी �न��तपणे दाब�े
एखा�ा ����या �रीराचे �ब�� आ�ण �वषयाने इतर ��� आ�ण व�तंू�या �म�नटां�या वण�नासह ��तसाद �द�ा
�भ�ती�या उ�ट बाजू. डॉ. कॅ��गा�रसने इतर �ा�यापकांना सां�गत�े क� जर �वचेवरी� काही �े�े उ�े�जत झा�� असती�,
या �वषया�ा अ�त -संवेदना�मक छाप दे�यात आ�� आहे �यामुळे तो अ�ा व�तू पा� �कतो जे तो अ�यथा क� �कत नाही
जाणणे. �या�या �वषया�ा एका �भ�ती�या �स�या बाजू�ा अस�े�या गो�ी समजून घे�यासाठ� स�म कर�यासाठ�, �ोफेसर कॅ��गा�रसने a वर दाब�े
पंधरा �म�नटांसाठ� व��ळा�या उजवीकडे बघा. डॉ.कॅ��गा�रस �हणा�े क� जर �रीराच ेइतर �ॉट्स असती�
उ�े�जत, �वषय कोण�याही अंतरावर व�तू पा� �कतात, पवा� न करता �यांनी �या आधी कधी पा�ह�या हो�या
व�तू.".

{FN3−3} देव �या�या �नमा��या�या पै�ूम�ये; सं�कृत मूळ BRIH पासून, �व�तृत कर�यासाठ�. जे�हा इमस�नची क�वता
��ा 1857 म�ये अट�ां�टक मा�सक म�ये �दसू �ाग�े, ब�तेक वाचक च�कत झा�े. इमस�न
हस�ो. ते �हणा�े, "�यांना सांगा," '��ा' ऐवजी 'यहोवा' �हणा आ�ण �यांना कोणतीही ग�धळ वाटणार नाही. "

{FN3−4} खो� �यानात, आ��याचा प�ह�ा अनुभव मण�या�या वेद�वर आ�ण नंतर म��त असतो.
मुसळधार आनंद जबरद�त आहे, परंतु योगी �या�या बा� अ�भ���वर �नयं�ण ठेव�यास ��कतो.

{FN3−5} सेवा�नवृ�ीनंतर, �णबानंदांनी सवा�त गहन भा�य ���ह�े
भागवद गीता, बंगा�� आ�ण �ह�द�म�ये उप��.

{FN3−6} अ�याय 27 पहा.

अ�याय 4. �हमा�यां�या �द�ेने माझी अंतभू�त उ�ाण

“तुमची वग�वारी काही �ु��क बहा�याने सोडा आ�ण हॅकनी कॅरेजम�ये ��त रहा. कोणीही नस�े�या ग���त थांबा
मा�या घरात तु�ा भेटू �कतो. ”

अमर �मटर या हाय�कू��या मै��णी�ा मा�या �ेवट�या सूचना हो�या, �यांनी मा�याबरोबर जा�याची योजना आख�� होती
�हमा�य. आ�ही आम�या उ�ाणासाठ� पुढ�� �दवस �नवड�ा होता. अनंताने �ायाम के�या�माणे खबरदारी घेणे आव�यक होते
एक जाग�क डोळा. तो पळून जा�या�या योजना अय��वी कर�याचा �नधा�र करत होता �याचा �या�ा सं�य होता क� मा�या मनात सवा�त वरचा आहे.
ताबीज, आ�या��मक यी�टसारखे, मा�या आत �ांतपणे कामावर होते. �हमा�यीन बफा�दर�यान, म�ा आ�ा होती
मा�तर �ोधा �याचा चेहरा म�ा अनेकदा ��ा�तात �दस�ा.
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हे कुटंुब आता क�क�ा येथे राहत होते, �जथे व�ड�ांची कायमची बद�� झा�� होती. खा���
�पतृस�ाक भारतीय �था, अनंताने आप�या वधू�ा आम�या घरी राह�यासाठ� आण�े होते, आता 4 गुरपार रोड येथे. तेथ ेअ
�हान पोटमाळा मी रोज�या �यानाम�ये गंुत�ो आ�ण दैवी �ोधासाठ� माझे मन तयार के�े.

अ�व�मरणीय पावसासह अ�व�मरणीय सकाळचे आगमन झा�े. र��यात अमर�या गाडीची चाके ऐकून मी
घाईघाईने एक घ�गडी, च�प�ांची जोडी, �ा�हरी महा�यांचे �च�, भागवद गीताची �त,
�ाथ�ने�या म�यांची एक तार आ�ण दोन कंबरे. हे बंड� मी मा�या �तस�या -कथा �खडक�तून फेक�े. मी खा�� पळा�ो
पाव�े आ�ण माझे काका पास झा�े, दारात मासे खरेद� करत होते.

"उ�साह �हणजे काय?" �याची नजर मा�या ���वर सं�या�दपण े�फर��.
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मी �या�ा एक �बनधा�त ��मत �द�े आ�ण ग���कडे �नघा�ो. माझे बंड� पुन�ा��त क�न, मी अमरसोबत सामी� झा�ो
ष�ं�ा�मक सावध�गरी. आ�ही चाडनी चौक या �ापारी क� �ाकडे वळ�ो. म�ह�यांपासून आ�ही आमची बचत करत होतो
इं�जी कपडे खरेद� कर�यासाठ� �ट�फनचे पैसे. माझा ��ार भाऊ गु�तहेरची भू�मका सहजपणे बजावू �कतो हे जाणून,
आ�ही �या�ा युरो�पयन वे�ाने मागे टाक�याचा �वचार के�ा.

�टे�नकडे जाताना, मी माझे चु�त भाऊ जो�तन घोष यांना थांब�ो, �यांना मी ज�त�डा �हणा�ो. तो नवीन होता
धमा�तर, �हमा�याती� गु�ची तळमळ. आम�याकडे अस�े�ा नवीन सूट �याने तयार के�ा. छान, छ�ी,
आ�हा�ा आ�ा होती! आम�या �दयावर एक गहन आनंद होता.

"आता आप�या�ा फ� कॅन�हास �ूजची गरज आहे." मी मा�या साथीदारांना रबर -सो� पाद�ाणे दाखवणा�या �कानात ने�े.
"�ेदरचे �ेख, केवळ �ा�यां�या क���मुळे �मळा�े, या प�व� सह���ा अनुप��त असणे आव�यक आहे." मी थांब�ो
मा�या भागवद गीतेतून चाम�ाचे आवरण काढून टाक�यासाठ� आ�ण मा�याकडून चाम�ाचे प�े काढ�यासाठ�
इं�जी − मेड SOLA TOPEE (हे�मेट).

�टे�नवर आ�ही बद�वानची �त�कटे खरेद� के��, �जथे आ�ही �हमा�याती� हर�ार�ा जा�याची योजना आख��
पायथा. आम�यासारखीच �ेन उ�ाण होताच, मी मा�या काही गौरव�ा�� �ोकांना उ�ार�े
अपे�ा

"फ� क�पना करा!" मी �ख�न के�े. “आ�ही मा�तरांकडून द��ा घेत�� जाई� आ�ण वै��क �ा�सचा अनुभव घेऊ
�ु��. आम�या देहावर अ�ा चंुबक�वाने �ु�क आकार�े जाई� क� �हमा�याती� व�य �ाणी येती�
आम�या जवळच. वाघ न� घर�या मांजर�पे�ा जा�त नाही जे आम�या काळजीची वाट पाहत आहेत! ”

ही �टप�णी a मी �वे��ार मान�� जाणारी एक संभावना �च��त करत आहे, दो�ही �पका�मक आ�ण ��द�ः − एक आण�े
अमरचे उ�साही ��मत. पण ज�त�दाने आप�� नजर टळ�� आ�ण �खडक�तून घोटा�या�या �द�ेने �नद���त के�े
�ँड�केप

"पैसे तीन भागात �वभागू �ा." या सूचनेने ज�त�दाने एक द�घ� मौन तोड�े. "आप�यात�ा ��येकजण
बद�वान येथे �वतःचे �तक�ट खरेद� के�े पा�हजे. अ�ा �कारे �टे�नवर कोणीही असे समजणार नाही क� आपण पळून जात आहोत
एक�. ”

मी �नःसं�यपणे सहमत झा�ो. सं�याकाळ� आमची �ेन बद�वान�ा थांब��. ज�त�डा �तक�ट काया��यात दाख� झा�ा; अमर आ�ण मी
�ासपीठावर बस�ो. आ�ही पंधरा �म�नटे थांब�ो, नंतर अनाव�यक चौक�ी के��. सव� �द�ेने �ोधत आहोत, आ�ही
घाबर�या�या �नकडीने ज�त�दाचे नाव ओरड�े. पण तो आजूबाजू�या अंधारात अंधुक झा�ा होता
छोटे �टे�न.

मी पूण�पणे अ�व� होतो, एक �व�च� सु�पणामुळे ध�का बस�ा. क� देव या �नरा�ाजनक ��तीचा सामना करे�
भाग! मा�या प�ह�या काळजीपूव�क − �नयो�जत ��ाइटचा रोमँ�टक �संग �या�यानंतर �ूरपण ेमार�ा गे�ा.

"अमर, आपण घरी परत�े पा�हजे." मी �हान मु�ा�माणे रडत होतो. “ज�त�डाचे �नद�यी �नघणे एक वाईट �गुन आहे. ही सह�
अपय�ा�ा न��बात आहे. ”
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“हे तुमचे परमे�रावरी� �ेम आहे का? तु�ही �व�ासघातक� सोबतीची छोट� परी�ा सहन क� �कत नाही? ”

अमर�या दैवी परी�े�या सूचने�ारे माझे �दय ��र झा�े. आ�ही ��स� सह �वत: �ा ताजेतवाने के�े
बद�वान �वीटमीट्स, सीताभोग (देवीसाठ� अ�) आ�ण मोतीचूर (गोड मो�याचे गाळे). काही म�ये
तास, आ�ही बरे�� माग� हर�ार�ा �वे� के�ा. मोग� सराई येथे गा�ा बद�णे, आ�ही एक मह�वा�या �वषयावर चचा� के��
आ�ही �ासपीठावर थांब�ो.

“अमर, �वकरच रे�वे अ�धका�यांकडून आमची बारकाईने चौक�ी के�� जाऊ �कते. मी मा�या भावा�या क�पकते�ा कमी �ेखत नाही!
प�रणाम काहीही असो, मी अस�य बो�णार नाही. ”
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“मुकंुदा, मी तु�ा एवढेच �वचारतो क� �ांत राहा. मी बो�त असताना हसू नका �क�वा हसू नका. ”

या �णी, एका युरो�पयन �टे�न एजंटने मा�या�ी संपक�  साध�ा. �याने एक तार �ाव�� �याची मी �गेच आयात के��
पकड�े.

"तु�ही रागा�या भरात घरातून पळून जात आहात का?"

"नाही!" म�ा आनंद झा�ा क� �या�या ��दां�या �नवडीने म�ा जोरदार उ�र दे�याची परवानगी �द��. राग नाही तर “�द�
मा�या अपारंप�रक वत�नासाठ� उदासीनता ”जबाबदार होती.

तो अ�धकारी मग अमरकडे वळ�ा. �यानंतर आ�े�या बु��चे �ं� म�ा सांभाळ�याची परवानगी देत   नाही
�टॉइक गु��वाकष�णाचा स��ा �द�ा.

"�तसरा मु�गा कुठे आहे?" �या माणसाने �या�या आवाजात अ�धकाराची संपूण� अंगठ� टोच��. “च�ा; खर ेबो�!"

“सर, म�ा ��ात आ�े क� तु�ही च�मा घात�ा आहे. आपण पा� �कत नाही क� आ�ही फ� दोन आहोत? ” अमर �नबु��पणे हस�ा. “मी
मी जा�गार नाही; मी �तसरा साथीदार बनवू �कत नाही. ”

या �नभ�यतेमुळे ��णीय �नरा� झा�े�या अ�धका�यान ेह��याचे नवीन �े� �ोध�े.

"तुझं नाव काय आहे?"

“म�ा थॉमस �हणतात. मी एका इं�जी आईचा मु�गा आहे आ�ण एक ���न भारतीय वडी� आहे.

"तुम�या �म�ाचे नाव काय आहे?"

"मी �या�ा थॉ�सन �हणतो."

यावेळेस माझा अंतबा�� आनंद कळस गाठ�ा होता; मी �बनधा�तपणे �ेनसाठ� बनव�े, ��ट� वाजव��
�नग�मन अमरने �या अ�धका�याचा पाठपुरावा के�ा, जो �व�ासू होता आ�ण आ�हा�ा युरो�पयन बनव�यास पुरेसे बंधनकारक होता
क�पा. ��पणे �या�ा वाट�े�या �वभागात �वास करणा�या दोन अ�या� -इं�जी मु�ांचा �वचार करताना �या�ा वेदना झा�या
�ा�नक �या�या �वन� �नग�मनानंतर, मी सीटवर परत पड�ो आ�ण अ�नयं��तपणे हस�ो. मा�या �म�ाने एक अ�भ��� घात��
एका अनुभवी युरो�पयन अ�धका�या�ा पराभूत के�याब�� समाधानी समाधान.

��ॅटफॉम�वर मी टे���ाम वाच�याची क�पना के�� होती. मा�या भावाकडून असे झा�े: “तीन बंगा�� मु�े आत आ��
इं�जी कपडे घरापासून पळून मुघ� सराय माग� हर�ार�या �द�ेने. कृपया मा�या पय�त �यांना ता�यात �या
आगमन. तुम�या सेवांसाठ� भरपूर ब�ीस. "

"अमर, मी तु�ा सां�गत�ं होतं क� तु�या घरात �च�हां�कत वेळाप�क सोडू नकोस." माझी नजर �न�दनीय होती. "भाऊ पा�हजे
तेथे एक सापड�ा आहे. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



मा�या मै��णीने �नद�यीपणे जोर �वीकार�ा. आ�ही थोड�यात बरे��म�ये थांब�ो, �जथे �ारका �साद वाट पाहत होता
अनंता कडून टे���ामसह. मा�या जु�या �म�ाने आ�हा�ा ता�यात घे�याचा परा�म के�ा; मी �या�ा खा�ी �द�� क� आमची ��ाइट आहे
ह�के के�े गे�े नाही. मागी� �संगा�माणे, �ारकेने म�ा ये�याचे आमं�ण नाकार�े
�हमा�य.

�या रा�ी आमची �ेन एका �टे�नवर उभी होती आ�ण मी अधा� झोप�ो होतो, अमर�ा �स�याने जाग आ��
अ�धकारी चौक�ी करत आहे. तो देखी� "थॉमस" आ�ण "थॉ�सन" �या संक�रत आकष�णांना बळ� पड�ा. �ेन बोअर झा��
आ�ही �वजयी होऊन पहाटे हर�ार�ा आ�ो. भ� पव�त अंतरावर आमं�ण देत होते. आ�ही
�टे�नमधून ड�ॅ के�े आ�ण �हराती� गद��या �वातं�यात �वे� के�ा. आमचे प�ह�े कृ�य मूळ म�ये बद�णे होते
अनंताने कसा तरी आम�या युरो�पयन वे�ात �वे� के�ा होता. कॅ�चरची पूव�क�पना मा�यावर अव�ंबून होती
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हर�ार�ा एकाच वेळ� सोडणे यो�य आहे असे मानून आ�ही उ�रेकडे proceed�षके��ा जा�यासाठ� �त�कटे खरेद� के��, माती �ांब
अनेक गु�ं�या पायांनी प�व�. मी आधीच �ेनम�ये चढ�ो होतो, तर अमर ��ॅटफॉम�वर मागे पड�ा. तो
एका पो��सा�या ओरड�याने अचानक थांबव�यात आ�े. आमचे नको अस�े�े पा�क आ�हा�ा एका �टे�नवर घेऊन गे�े
बंग�ा आ�ण आम�या पै�ाची जबाबदारी घेत��. �याने �वन�पणे समजावून सां�गत�े क� माईपय�त आ�हा�ा ध�न ठेवणे हे �याचे कत�� आहे
मोठा भाऊ आ�ा.

ट�ं ट्सचे गंत� �हमा�य होते हे जाणून, अ�धका�याने एक �व�च� कथा सां�गत��.

“मी पाहतो क� तु�ही संतांचे वेडे आहात! मी फ� पा�ह�े�या ���पे�ा देवा�या महान माणसा�ा तु�ही कधीच भेटणार नाही
का�. माझा भाऊ अ�धकारी आ�ण मी प�ह�यांदा पाच �दवसांपूव� �या�ा भेट�ो. आ�ही गंगेतून ग�त घा�त होतो
ठरा�वक मारेक�यावर ती�ण नजर. �जवंत �क�वा मृत �या�ा पकड�यासाठ� आम�या सूचना हो�या. �याची ओळख होती
या�ेक�ंना �ुट�यासाठ� एक साधू �हणून मा�करेड करणे. आम�यासमोर थो�ाच अंतरावर, आ�ही एक आकृती �ोध�� जी
गु�हेगारा�या वण�नासारखे. �याने थांबव�या�या आम�या आदे�ाकडे ���� के�े; आ�ही �या�यावर मात कर�यासाठ� धाव�ो.
�या�या पाठ��ी येऊन मी �चंड ताकद�ने कु�हाड चा�व��; माणसाचा उजवा हात जवळजवळ तोड�ा गे�ा
पूण�पणे �या�या �रीरातून.

“आ�ो� न करता �क�वा भयानक जखमाकडे न पाहता, अनोळखी ���ने आ�य�च�कतपणे आप�ा वेग वाढव�ा. �हणून
आ�ही �या�या समोर उडी मार��, तो �ांतपणे बो��ा.

'' तू �ोधत अस�े�ा खुनी मी नाही. '

“मी एका �द� �दसणा�या geषी�या ����ा जखमी के�याचे पा�न म�ा खूप वाईट वाट�े. �या�याकडे म�ा सा�ांग दंडवत
पाय, मी �याची �मा मा�गत��, आ�ण मा�या पगडीचे कापड अप�ण के�े ते र�ा�या जडपणा�ा रोख�यासाठ�.

"'बेटा, ती तु�याकडून फ� समज�यासारखी चूक होती.' संत म�ा दयाळूपणे मानत. 'सोबत चा�वा, आ�ण
�वत: ची �न�दा क� नका. ��य आई माझी काळजी घेत आहे. ' �याने �याचा �टकणारा हात �या�या �टंपम�ये ढक��ा
आ�ण �ो! ते �चकट�े; र� अ�मपणे वाहणे थांब�े.

"'तीन �दवसात मा�याकडे या झाडाखा�� या आ�ण तु�ही म�ा पूण�पणे बरे करा�. �यामुळे तु�हा�ा नाही असे वाटे�
प�ा�ाप. '

“का� माझा भाऊ अ�धकारी आ�ण मी उ�सुकतेने ठरव�े�या �ठकाणी गे�ो. SADHU �तथे होता आ�ण परवानगी होती
आपण �या�या हाताची तपासणी क�. यात कोणताही डाग �क�वा �खापतीचा ठसा न�हता!

"'मी ish�षके� माग� �हमा�यीन एकांतात जात आहे.' तो �वकर �नघून गे�यावर �याने आ�हा�ा आ�ीवा�द �द�ा. म�ा असे वाटते क� माझे
�या�या पा�व�यामुळे जीवन उंचाव�े गे�े आहे. ”

अ�धका�याने प�व� �ख�नाने �न�कष� काढ�ा; �या�या अनुभवान े�या�ा �या�या नेहमी�या प��कडे ने�े
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खो�� एक �भावी हावभाव क�न, �याने म�ा चम�काराब�� एक छापी� ����प�ग �द��. नेहमी�या गडबडीत
सनसनाट� वत�मानप�ाची प�त (गहाळ नाही, अरेरे! भारतातही), �रपोट�रची आवृ�ी होती
�क��चत अ�त�यो��: हे सू�चत करते क� SADHU जवळजवळ �व�ेदन झा�े आहे!

अमर आ�ण मी �ोक �� के�ा क� आ�ही अ�ा महान योगी�ा गमाव�े जे ���तासार�या आप�या छळा�ा माफ क� �क�े
माग�. गे�या दोन �तकांपासून भौ�तक��ा गरीब अस�े�या भारताकडे अ�ाप दैवी संप�ीचा अखंड �नधी आहे; आ�या��मक
“गगनचंुबी इमारती” कधीकधी र��या�या कडे�ा येऊ �कतात, अगद� या पो��सांसार�या सांसा�रक माणसांकडूनही.

आ�ही अ�धका�या�ा �या�या अ��त कथेने आमचा तणाव �र के�याब�� आभार मान�े. तो कदा�चत �या�ा कळवत होता क� तो
तो आम�यापे�ा अ�धक भा�यवान होता: तो �य�ना��वाय एका �बु� संत�ा भेट�ा होता; आमचा कळकळ�चा �ोध संप�ा होता, येथ ेनाही
एका मा�तरचे पाय, पण खडबडीत पो��स ठा�यात!
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तर �हमा�या�या जवळ आ�ण तरीही, आम�या बं�दवासात, आतापय�त, मी अमर�ा सां�गत�े क� म�ा �वातं�य �मळव�यास ��पट �ेरणा वाटते.

“संधी �मळे� ते�हा आपण �र जाऊ. आपण प�व� ish�षके��ा पायी जाऊ �कतो. ” मी उ�साहाने हस�े.

पण आम�या साथीदाराने आम�या पै�ाचा क�र ��ताव आम�याकडून घेत�याबरोबर �नरा�ावाद� झा�ा.

“जर आपण अ�ा धोकादायक जंग� भूमीवर �ेक सु� के�ा तर आपण संतां�या नगरीत न�हे, तर
वाघांचे पोट! ”

अनंता आ�ण अमरचा भाऊ तीन �दवसांनी आ�े. अमरन े�या�या नातेवाईका�ा �ेमाने आराम �द�ा. मी होतो
न जुळ�े�ा; अनंता�ा मा�याकडून गंभीर अप�े�ड�गपे�ा अ�धक काही �मळा�े नाही.

"तु�हा�ा कसे वाटते ते म�ा समज�े." माझा भाऊ �ांतपणे बो��ा. “मी तु�हा�ा एवढेच सांगतो क�, मा�याबरोबर बनारस�ा जा
एका �व��� संता�ा भेट�यासाठ�, आ�ण काही �दवसांसाठ� आप�या �ोक��त व�ड�ांना भेट�यासाठ� क�क�या�ा जा. मग तु�ही पु�हा सु� क� �कता
तुमचा �ोध येथे मा�टरसाठ� आहे. ”

मा�याबरोबर हर�ार�ा परत�याचा कोणताही हेतू अ�वीकार कर�यासाठ� अमरने या वेळ� संभाषणात �वे� के�ा. तो होता
कौटंु�बक उबदारपणाचा आनंद घेत आहे. पण म�ा मा�हत होते क� मी मा�या गु�चा �ोध कधीही सोडणार नाही.

बनारससाठ� आमचा प� �वे� के�ा. �तथे म�ा मा�या �ाथ�ने�ा एकेरी आ�ण झटपट ��तसाद �मळा�ा.

अनंताने एक ��ार योजना पूव� -�व�ा के�� होती. म�ा हर�ार येथे पाह�यापूव� तो बनारस येथ ेथांब�ा होता
एका �व��� �ा��ीय �ा�धकरणा�ा नंतर माझी मु�ाखत घे�यास सांगा. पं�डत आ�ण �याचा मु�गा दोघांनीही हाती घे�याचे आ�ासन �द�े होते
एका सं�यासी�या मागा�पासून माझे �वच�न. {FN4−1}

अनंता म�ा �यां�या घरी घेऊन गे�ा. मु�गा, धैय��ी� त�ण, अंगणात माझे �वागत के�े. तो
म�ा एका �द�घ� त�व�ाना�या भाषणात गंुतव�े. मा�या भ�व�याब�� �� �ान अस�याचे सांगून, तो
�भ�ु हो�या�या मा�या क�पने�ा सव�त �द��.

“तु�ही नेहमी�या �द�वा�ा सामोरे जा� आ�ण जर तु�ही तुम�या सामा�य माणसा�ा सोड�याचा आ�ह धर�ा तर तु�हा�ा देव सापडणार नाही
जबाबदा�या! सांसा�रक अनुभवां��वाय तु�ही तुमचे पूव�चे कम� {FN4−2} क� �कत नाही. "

कृ�णाचे अमर ��द मा�या ओठांवर आ�े.
मा�यावर �यान के�याने �या�या भूतकाळाती� वाईट कृ�यांचे प�रणाम पटकन हर�े. एक उ� आ�मा अस�े�ा �ाणी बनणे, तो �वकरच
बारमाही �ांतता �ा�त करते. अजु�ना, हे �न��तपणे जाणून �या: जो भ� मा�यावर �व�ास ठेवतो तो कधीच न� होत नाही!
{FN4−3}

पण �या त�णा�या जबरद�तीने भ�व�यवाणी के�याने माझा आ�म�व�ास �क��चत ह��ा. �या सव� उ�साहाने
माझे �दय मी �ांतपणे देवा�ा �ाथ�ना के��:

एका योगीचे आ�मच�र�



"कृपया माझी �भती सोडवा आ�ण म�ा उ�र �ा, जर तु�हा�ा माझी इ�ा असे� तर मी येथे जीवन जगू इ��तो.
सं�यास �क�वा सांसा�रक मनु�य! ”

म�ा पं�डतां�या घरा�या कंपाऊंड�या बाहेर उदा� चेहरा अस�े�ा एक साधू �दस�ा. ��पणे
�याने अनोळखी ���साठ� �वयंपूण� दावेदार आ�ण मी यां�याती� उ�साही संभाषण ऐक�े होते.
म�ा �या�या बाजू�ा बो�ाव�े. म�ा �या�या �ांत डो�यांमधून एक �चंड ��� वाहताना जाणव��.

“बेटा, �या अ�ानी �ोकांचे ऐकू नकोस. तु�या �ाथ�ने�ा ��तसाद �हणून, परमे�र म�ा सांगतो क� तू एकमेव आहेस
या जीवनाती� माग� सं�या�ाचा आहे. ”

आ�य� आ�ण कृत�तेसह, मी या �नणा�यक संदे�ावर आनंदाने हस�ो.
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"�या माणसापासून �र या!" "इ�नोरमस" म�ा अंगणातून हाक मारत होता. माझे संत माग�द��क वाढ�े
�याचा हात आ�ीवा�दाने आ�ण हळूहळू �नघून गे�ा.

"ते साधू तुम�यासारखेच वेडे आहे." हे मोहक -डो�याचे पं�डत होते �यांनी हे मोहक बनव�े
�नरी�ण तो आ�ण �याचा मु�गा मा�याकडे हसतमुखाने पाहत होते. “मी ऐक�े क� �यानेही आप�े घर अ�� सोड�े आहे
देवाचा �ोध �या. ”

मी पाठ �फरव��. अनंता�ा मी �ट�पणी के�� क� मी आम�या यजमानां�ी पुढ�� चचा� करणार नाही. माझा भाऊ
�व�रत �नघ�यास सहमती �द��; आ�ही �वकरच क�क�या�ा �वे� घेत�ा.

[उदाहरण: मी माझा मोठा भाऊ अनंता�या मागे उभा आहे. An ananta.jpg पहा]

[उदाहरण: �ी यु�े�र, �डस�बर, १ 35 ३५ यांनी साजरा के�े�ा �ेवटचा सं�ांती महो�सव. माझे गु� येथे बस�े�े आहेत.
क� �; मी �या�या उजवीकडे आहे, सेरामपूरमधी� �या�या आ�मा�या मो�ा अंगणात. Festival महो�सव पहा. Jpg]

"�ी. �डटे��ट�ह, तु�ा कसे कळ�े क� मी दोन साथीदारांसह पळून गे�ो आहे? ” मी मा�या �जवंत कुतूह�ा�ा उ�ेजन �द�े
आम�या घर�या �वासादर�यान अनंता. तो खोडकरपणे हस�ा.

“तु�या �ाळेत, म�ा आढळ�े क� अमर �याचा वग� सोडून गे�ा होता आ�ण परत आ�ा न�हता. मी पुढ�या �दव�ी �या�या घरी गे�ो
सकाळ� आ�ण �च�हां�कत वेळाप�क �ोध�े. अमरचे वडी� नुकतेच गाडीने �नघा�े होते आ�ण �यां�या�ी बो�त होते
����क

"'माझा मु�गा आज सकाळ� मा�याबरोबर �या�या �ाळेत जाणार नाही. तो गायब झा�ा आहे! ' वडी� ओरड�े.

“मी एका भावा�या ����काकडून ऐक�े क� तुझा मु�गा आ�ण इतर दोन, युरो�पयन सूट घात�े�े, �ेनम�ये चढ�े
हावडा �टे�नवर, '�या ���ने सां�गत�े. '�यांनी कॅब �ाय�हर�ा �यां�या �ेदर �ूजची भेट �द��.'

"अ�ा �कारे मा�याकडे तीन सुगावा हो�या - वेळाप�क, मु�ांची ��कूट आ�ण इं�जी कपडे."

मी अनंताचे खु�ासे �म�क�� आनंद आ�ण संतापाने ऐकत होतो. कोचमनब�� आमचे औदाय� होते
थोडे चुक�चे बद��े गे�े!

“अथा�तच मी अमरने अधोरे�खत के�े�या सव� �हरांमधी� �टे�न अ�धका�यांना तार पाठ�व�यासाठ� धाव घेत��
वेळाप�क. �याने बरे��ची तपासणी के�� होती, �हणून मी तुझी मै��ण �ारका�ा �तथे तार �ाव��. आम�या क�क�यात चौक�ी के�यानंतर
�ेजारी, म�ा कळ�े क� चु�त भाऊ ज�त�दा एका रा�ी अनुप��त होते पण खा��� घरी आ�े होते
युरो�पयन वेषात सकाळ. मी �या�ा �ोध�े आ�ण �या�ा रा�ी�या जेवणासाठ� आमं��त के�े. �याने �वीकार�े, मा�याकडून बरीच �नः���
मै�ीपूण� रीतीने. वाटेत मी �या�ा �बनधा�तपणे एका पो��स �टे�न�ा ने�े. �या�ा अनेक जणांनी घेर�े होते
�या अ�धका�यांना मी यापूव� �यां�या उ� �व�पासाठ� �नवड�े होते. �यां�या भयंकर नजरेखा�� ज�त�दा
�या�या रह�यमय वत�नाचा �ह�ेब दे�यास सहमत झा�े.
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“मी �हमा�य पव�तासाठ� उ�साही आ�या��मक मनः��तीत सु�वात के��,” �यांनी �� के�े. '�ेरणा म�ा संभा�तेने भर��
मा�तरांना भेटणे. पण �तत�या �वकर मुकंुदा �हणा�ा, “�हमा�याती� �े�यांम�ये आम�या परमानंदां�या वेळ� वाघ
मं�मु�ध होई� आ�ण आप�या भोवती बसून पुसीसारखे बसे�, ”माझा आ�मा गोठ�ा; मा�यावर घामाचे मणी तयार झा�े
कपाळ "मग काय?" म�ा वाट्त. “जर वाघांचे �ेषपूण� �व�प आप�या ����ारे बद��े नाही
आ�या��मक �ा�स, ते आम�या�ी घर�या मांजर��या दयाळूपणे वागती� का? ” मा�या मना�या डो�यात मी �वतः�ा आधीच पा�ह�े आहे
काही वाघा�या पोटाचा अ�नवाय� कैद� - संपूण� �रीराने एकाच वेळ� तेथे �वे� करत नाही, परंतु
�या�या अनेक भागांचे ह�ते!

ज�त�दा�या अ��य हो�याब��चा माझा राग हा�यात बा��पत झा�ा. �ेनमधी� हा�या�द �स�वे� सवा�ना मो�ाचा वाट�ा
�याने म�ा �द�े�े �ःख. मी समाधानाची थोडी�ी भावना कबू� के�� पा�हजे: ज�त�दासु�ा सुट�ा न�हता
पो��सां�ी चकमक!
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"अनंता, {FN4−4} तू ज�मा�ा आ�ा आहेस!" करमणुक�ची माझी नजर काह���वाय न�हती
�नरा�ा "आ�ण मी ज�त�डा�ा सांगेन क� म�ा �व�ास आहे क� �या�ा �व�ासघाता�या मूडमुळे �े�रत के�े गे�े नाही, परंतु
केवळ �वत: �या �ववेक�ी� वृ�ीने −

क�क�या�या घरी, व�ड�ांनी म�ा ��� क�न �वनंती के�� क�, कमीतकमी, पूण� होईपय�त मा�या �फर�या पायांवर अंकु� ठेवा
माझा हाय�कू� अ�यास. मा�या अनुप��तीत, �याने एका संत पं�डताची �व�ा क�न �ेमाने एक कट रच�ा होता,
�वामी केब�ानंद, {FN4−5} �नय�मतपणे घरी यायचे.

“Willषी तुमचे सं�कृत ���क होती�,” मा�या पा�कांनी आ�म�व�ासाने घोषणा के��.

व�ड�ांनी ��क�े�या त�व�ां�या सूचनां�ारे माझी धा�म�क इ�ा पूण� कर�याची आ�ा �� के��. पण टेब� होते
सू�मपणे वळ�े: माझे नवीन ���क, बौ��क �ु�कता दे�यापासून �र, मा�या अंग�ा वाढव�या
देवाची आकां�ा. व�ड�ांना अ�ात, �वामी केब�ानंद हे �ा�हरी महा�यांचे उ� ���य होते. �या
अतु�नीय गु�कडे हजारो ���य होते, �यां�या दैवीपणा�या अप�रवत�नीयतेमुळे �ांतपणे �यां�याकडे ओढ�े गे�े
चंुबक�व म�ा नंतर कळ�े क� �ा�हरी महा�यांनी केब�ानंदांना अनेकदा ISषी �क�वा �द��त अस ेद���व�े होते
ऋषी.

�व�ासी कुरळे मा�या ���काचा देखणा चेहरा तयार करतात. �याचे काळे डोळे �नद�ष होते, a �या पारद��कतेसह
मु�ाचे. �या�या �करकोळ �रीरा�या सव� हा�चा�� एका �ांत �वचारसरणीने �च�हां�कत के�या गे�या. कधीही सौ�य आ�ण �ेमळ, तो
अनंत चेतनेम�ये �ढपणे �ा�पत झा�े. आमचे बरेच आनंद� तास एक� घा�व�े गे�े
कृया �यान.

केब�ानंद हे �ाचीन �ा�� �क�वा प�व� पु�तकांवरी� ��यात �ा�धकरण होते: �यां�या पां�ड�याने �यांना कमाव�े होते
"�ा��ी महा�य" चे �ीष�क, �या�ारे �या�ा सहसा संबो�धत के�े जात असे. पण सं�कृत�या ���यवृ�ीत माझी �गती
दख�पा� न�हते. मी �ोसेक �ाकरण सोडून योग आ�ण �ा�हरीब�� बो��याची ��येक संधी �ोध��
महा�य. मा�या ���काने म�ा एक �दवस म�ा �या�या �वत: �या जीवनाब�� काहीतरी सांगून गु��ी वचन �द�े.

“�व�चतच सुदैवाने, मी �ा�हरी महा�यांजवळ दहा वष� रा� �क�ो. �याच ेबनारसचे घर माझे रा�ीचे होते
तीथ�या�ेचे �येय. प�ह�या मज�यावर�या छो�ा�ा पा��रम�ये गु� नेहमी उप��त असायच.े तो कमळ बस�ा �हणून
माग�या �ाकडी आसनावर आसन, �या�या ���यांनी �या�ा अध�वतु�ळाम�ये पु�पहार घात�ा. �याचे डोळे चमक�े आ�ण नाच�े
परमा��या�या आनंदाने. ते कधीकधी अध� बंद होते, आती� ��ब�णी�या क�ेतून एका गो�ाम�ये डोकावत होते
�ा�त आनंदाची. तो �व�चतच �ांबवर बो��ा. कधीकधी �याची नजर एका मदतीची गरज अस�े�या �व�ा�या�वर क� ��त होते;
बरे करणारे ��द मग �का�ा�या �हम�ख�नासारखे ओत�े.

“गु��या ��ी�ेपात मा�याम�ये एक अवण�नीय �ांतता उम���. मी �या�या सुगंधाने �ा�त होतो, जसे
जरी अनंत कमळापासून. �या�याबरोबर राहणे, अगद� �दवसभर ��दांची देवाणघेवाण न करता, अनुभव होता
�याने माझे संपूण� अ��त�व बद��े. मा�या एका�ते�या मागा�त कोणताही अ��य अडथळा आ�ा तर मी �यान करेन
गु��या चरणी. तेथे सवा�त �ब�� रा�ये सहजपणे मा�या आक�नाम�ये आ��. अ�ा समजुत�नी म�ा �र के�े
कमी ���कांची उप��ती. गु� हे देवाचे �जवंत मं�दर होते �यांचे गु�त दरवाजे सवा�साठ� खु�े होते

एका योगीचे आ�मच�र�



भ���ारे ���य.

“�ा�हरी महा�य हे धम��ंथांचे पु�तक� �भाषी न�हते. सहजपणे �याने '�द� �ंथा�य' म�ये डुबक� मार��.
��दांचा फोम आ�ण �वचारांचा फवारा �या�या सव��ाना�या झ�यातून बाहेर पड�ा. �या�याकडे चम�का�रक होते
��े�वस �याने अनेक वषा�पूव� वेदात अंतभू�त गहन त�व�ान �व�ान उघड�े. {FN4−6} जर
�ाचीन �ंथांम�ये नमूद के�े�या चेतने�या वेगवेग�या �वमानांचे ��ीकरण कर�यास सां�गत�े, तो हसत हसत �हणा�ा
सहमती

"'मी �या रा�यांमधून जाईन, आ�ण स�या म�ा काय वाटते ते सांगेन.' अ�ा�कारे तो �वषमते�या �वपरीत होता
���क जे मेमरी�ा �ा��वचन देतात आ�ण नंतर अवा�तव अमूत�ता देतात.
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"'कृपया प�व� �ोक �� करा कारण तु�हा�ा अथ� होतो.' �ांत गु�ने अनेकदा ही सूचना �द��
जवळ�या to ���याकडे. 'मी तुम�या �वचारांना माग�द��न करेन, क� यो�य अथ� �ाव�ा जाई�.' अ�ा �कार ेअनेक
�ा�हरी महा�यां�या धारणा न�दव�या गे�या, �यात �व�वध �व�ा�या�नी मो�ा �माणात भा�य के�े.

“मा�तरांनी कधीच गु�ाम �व�ासाचे समुपदे�न के�े नाही. ते �हणा�े, '��द फ� �े� असतात. 'देवाचा �व�ास �ज�क
�यानात तुम�या �वतः�या आनंद� संपका��ारे उप��ती. '

“���याची कोणतीही सम�या असो, गु�ने �या�या यो�यासाठ� कृ�तयोगाचा स��ा �द�ा.

जे�हा मी तु�हा�ा माग�द��न कर�यासाठ� �रीरात उप��त नाही ते�हा यो�गक क� �याची काय��मता गमावणार नाही. हे
तं� सै�ां�तक �ेरणां�या प�तीने बांध�े, दाख� आ�ण �वसर�े जाऊ �कत नाही. अखंड चा�ू ठेवा
कृया�ारे आप�या मु���या मागा�वर, �यांची ��� �वहारात आहे. '

“मी �वतः कृया�ा �वतः�या �य�नां�ारे मो�ाचे सवा�त �भावी साधन मानतो
माणसाचा अनंत �ोध. ” या कळकळ��या सा�ाने केब�ानंदांची सांगता झा��. "�या�या वापरा�ारे,
सव� पु�षांम�ये दड�े�ा सव����मान देव, �ा�हरी महा�यां�या �रीरात ��यमान अवतार झा�ा आ�ण एक सं�या
�या�या ���यांचे. "

�ा�हरी महा�यांनी के�े�ा ���तासारखा चम�कार केब�ानंदां�या उप��तीत झा�ा. माझे संत ���क ��कव�े
एक �दवस कथा, �याचे डोळे सं�कृत �ंथांपासून �र आहेत.

“एक अंध ���य, रामू, माझी स��य दया जागृत के��. �या�या डो�यात �का� नस�ा पा�हजे, जे�हा तो �व�ासाने
आम�या मा�काची सेवा के��, �यात दैव पूण�पणे चमकत होता? एका सकाळ� मी रामू�ी बो��याचा �य�न के�ा, पण तो बस�ा
��णांनी तासाने गु��ा हाताने बनव�े�या तळहाता�या पानाने पंख �ाव�े. जे�हा भ� �ेवट� सोडून गे�ा
खो��, मी �या�या मागे गे�ो.

"'रामू, तू �कती काळ आंधळा आहेस?'

“मा�या ज�मापासून, सर! मा�या डो�यांना कधीही सूया��या एका झ�काने आ�ीवा�द �मळा�ा नाही. '

“आमचे सव����मान गु� तु�हा�ा मदत क� �कतात. कृपया एक �वनंती करा. '

“�स�या �दव�ी रामू ��पणे �ा�हरी महा�यां�ी संपक�  साध�ा. �वचाराय�ा ���या�ा जवळजवळ �ाज वाट��
क� भौ�तक संप�ी �या�या आ�या��मक �े�तेम�ये जोड�� जाई�.

“मा�टर, �व�ाचा �का�क तुम�याम�ये आहे. मी तु�हा�ा �ाथ�ना करतो क� �याचा �का� मा�या डो�यात आणा, जेणेक�न म�ा ते समजे�
सूया�ची कमी चमक. '

"'रामू, कोणीतरी म�ा कठ�ण ��तीत ठेव�याचा �वचार के�ा आहे. मा�याकडे उपचार कर�याची ��� नाही. '
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"सर, तुम�याम�ये असणारा अनंत न�क�च बरे होऊ �कतो. '

“हे खरंच वेगळं आहे, रामू. देवाची मया�दा कुठेच नाही! जो तारे आ�ण मांसा�या पे��ना ��व��त करतो
गूढ जीवन − उ�साह तुम�या डो�यांम�ये न�क�च चमक आणू �कतो. '

“मा�टरने भुवयां�या मध�या �ब��वर रामू�या कपाळा�ा ��� के�ा. {FN4−7} "'तुमचे मन ठेवा
तेथे �� क� ��त के�े आ�ण सात �दवस संदे�ा रामाचे नाव {FN4−8} वारंवार उ�ार�े. वैभव
तुम�यासाठ� सूया�ची एक �व�ेष पहाट असे�. '

“�ो! एका आठव�ात तसे झा�े. रामूने �थमच �नसगा�चा गोरा चेहरा पा�ह�ा. सव�� होते
�या�या ���या�ा इतर सव� संतांपे�ा जा�त आवडणारे रामाचे नाव पु�हा सांग�याचे �नद�� �द�े. रामूचा �व�ास
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भ��ने नांगर�े�� माती होती �यात गु�चे कायम�व�पी उपचारांचे ����ा�� बीज अंकुर�े होते. ”
केब�ानंद �णभर ग�प रा�ह�े, �यानंतर �यां�या गु�ंना आणखी ��ांज�� वा�ह��.

“�ा�हरी महा�यांनी के�े�या सव� चम�कारांम�ये हे �� होते क� �याने अहंकार �स�ांता�ा कधीही परवानगी �द�� नाही
{FN4−9} �वतः�ा एक कारक ��� मानणे. ��तरोधक आ�मसमप�णा�या प�रपूण�तेने, मा�टरने स�म के�े
�या�या�ारे मु�पणे वाह�यासाठ� �ाइम ही���ग पॉवर.

“�ा�हरी महा�यां�ारे ने�द�पकपणे बरे झा�े�या असं�य मृतदेहांना �ेवट� अ� �ावे �ाग�े
अं�यसं�कारा�या �वा�ा. परंतु �याने �नमा�ण के�े�े मूक आ�या��मक �बोधन, �याने तयार के�े�े ���तासारखे ���य आहेत
�याचे अ�वना�ी चम�कार. ”

मी कधीच सं�कृतचा अ�यासक झा�ो नाही; केब�ानंदांनी म�ा एक �ड��हनर वा�यरचना ��कव��.

{FN4−1} ��द�ः, "सं�यास �या." सं�कृत ��यापद मुळांपासून, "बाजू�ा टाकणे."

{FN4−2} या �क�वा पूव��या आयु�याती� मागी� कृत�च ेप�रणाम; सं�कृत KRI कडून, "करणे."

{FN4−3} भागवद गीता, IX, 30-31. कृ�ण हा भारताचा महान संदे�ा होता; अजु�न �याचा होता
अ�ग�य ���य.

{FN4−4} मी �या�ा नेहमी अनंतादा �हणून संबोधत असे. डीए हा एक आदरणीय ��यय आहे जो अ मधी� सवा�त मोठा भाऊ आहे
भारतीय कुटंुब क�न� बंधू आ�ण भ�गन�कडून �ा�त करते.

{FN4−5} आम�या बैठक��या वेळ�, केब�ानंद अजून �वाम��या आदे�ात सामी� झा�े न�हते आ�ण सामा�यपणे होते
�ा��ी महा�य �हणतात. �ा�हरी महा�य आ�ण मा�टर महा�य यां�या नावाचा ग�धळ टाळ�यासाठ�
(।। �याचा
च�र� अ��कडेच बंगा��म�ये �का��त झा�े आहे. 1863 म�ये बंगा��या खु�ना �ज��ात ज�म�े�या केब�ानंदा
वया�या अ�ठ्या��ी�ा वष� बनारसम�ये �याचा देह सोड�ा. �यां�या कुटंुबाचे नाव आ�ुतोष चॅटज� होते.

{FN4−6} �ाचीन चार वेदांम�ये 100 �न अ�धक �ामा�णक पु�तके आहेत. इमस�नने खा��� पैसे �द�े
�यां�या जन��म�ये वै�दक �वचारांना ��ांज��: "हे उ�णता आ�ण रा� आ�ण �ासो��वास नस�े�ा महासागर �हणून उदा� आहे. �यात समा�व� आहे
��येक धा�म�क भावना, सव� भ� नै�तकता जे ��येक उदा� का�ा�मक मना�ा भेट देतात. . . . �याचा काही उपयोग नाही
पु�तक काढून टाका; जर मी �वत: �ा जंग�ात �क�वा त�ावावरी� बोट�वर �व�ास ठेवतो, तर �नसग� �ा�ण बनवतो
मी स�या: �ा�त गरज, �ा�त भरपाई, अतु�नीय ���, अखंड �ांतता. . . . हे �तचे आहे
पंथ �ांतता, ती म�ा �हणते, आ�ण �ु�ता आ�ण पूण� �याग - हे रामबाण सव� पापांची �मा करतात आ�ण आणतात
तु�हा�ा आठ देवां�या संुदरतेसाठ�. ”

{FN4−7} "एक�" �क�वा आ�या��मक डो�याचे आसन. मृ�यू�या वेळ� माणसाची चेतना सहसा याकडे ओढ�� जाते
प�व� �ान, मृतांम�ये सापड�े�या डो�यांसाठ� जबाबदार.
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{FN4−8} सं�कृत महाका�ाची म�य प�व� आकृती, रामायण.

{FN4−9} अहंकार, अहंकार; ��द�ः, "मी करतो." �ैतवादाचे मूळ कारण �क�वा मायाचा �म, �यायोगे
�वषय (अहंकार) व�तू �हणून �दसतो; �ाणी �वतः�ा �नमा�ता �हणून क�पना करतात.

अ�याय 5. एक "पर�यूम स�ट" �या�या जवानांना �द���त करतो

"��येक गो�ीसाठ� एक हंगाम असतो आ�ण �वगा�ती� ��येक हेतूसाठ� एक वेळ असते."

म�ा सां�वन दे�यासाठ� ��मोनाचे हे �हाणपण न�हते; मी कुठ�याही सह��वर मा�याब�� �ोधत होतो
घरी, मा�या �नयत गु��या चेह�यासाठ�. पण माझा माग� पूण� झा�या��वाय �याचा माग� पार के�ा नाही
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हाय�कू� अ�यास.

अमरबरोबर �हमा�याकडे जाणा�या मा�या उ�ाण आ�ण �ी यु�े�रा�या महान �दवसादर�यान दोन वष� उ�ट��
मा�या आयु�यात आगमन. �या दर�यान मी अनेक gesष�ना भेट�ो - "पर�यूम संत", "वाघ �वामी"
नाग�� नाथ भा�री, मा�टर महा�य, आ�ण ��स� बंगा�� �ा���, जगद�स चं� बोस.

"पर�यूम संत" �ी माझी भेट दोन ��तावने होती, एक कण�मधुर आ�ण �सरी �वनोद�.

"देव साधा आहे. बाक� सव� काही गंुतागंुतीचे आहे. �नसगा��या सापे� जगात �नरपे� मू�ये �ोधू नका. ”

का���या मं�दरा�या ��तमेसमोर मी �ांतपणे उभा रा�ह�याने या दा���नक अं�तम गो�ी हळूवारपणे मा�या कानात घुस�या. वळण,
मी एका उंच माणसाचा सामना के�ा �याचे व��, �क�वा �याचा अभाव, �या�ा एक भटकणारा साधू �कट झा�ा.

"तु�ही खरोखर मा�या �वचारां�या ग�धळात ��र�ात!" मी कृत�तेने हस�े. "चा ग�धळ
�नसगा�ती� सौ�य आ�ण भयानक पै�ू, का��चे �तीक �हणून, {FN5−1} ने मा�यापे�ा �हाणे डोके ग�धळ�े आहेत! "

“�तचे गूढ सोडवणारे थोडेच असती�! चांग�े आ�ण वाईट हे एक आ�हाना�मक कोडे आहे जे जीवन ����ससारखे ठेवते
��येक बु���या आधी. कोणताही उपाय न कर�याचा �य�न क�न, ब�तेक पु�ष �यां�या जीवाची भरपाई करतात, दंड आताही
थे�स�या �दवसात. इकडे �तकडे, एक मोठा एकटा आकृती कधीही पराभव रडत नाही. MAYA {FN5−2} कडून
�ैताचा तो एकतेचे �नद�ष स�य उच�त आहे. ”

"तु�ही �व�ासाने बो�ता सर."

“मी बया�च काळापासून �ामा�णक आ�मपरी�ण के�े आहे, �हाणपणासाठ� अ�यंत वेदनादायक ��ीकोन. आ�मपरी�ण,
एखा�ा�या �वचारांचे �नरंतर पा�न करणे हा एक पूण�पणे आ�ण �चरडून टाकणारा अनुभव आहे. तो कडक अहंकार वाढवतो. परंतु
खरे आ�म -�व�ेषण ग�णता�ारे ��ा �नमा�ण कर�यासाठ� चा�ते. '�वत: ची अ�भ���,' वैय��क माग�
पावती, अहंकारात प�रणाम, देव आ�ण �व�ा�या �यां�या खाजगी अथ� �ाव�या�या अ�धकाराची खा�ी. ”

"अ�ा अहंकारी मौ��कतेपुढे स�य न�पणे �नवृ� होते, यात �ंका नाही." मी चच�चा आनंद घेत होतो.

“जोपय�त �याने �वतः�ा ढ�गांपासून मु� के�े नाही तोपय�त मनु�य कोणतीही �ा�त स�य समजू �कत नाही. मानवी मन, कंटाळ�े
एक स��युरीड ��ाइम, असं�य जगा�या �ामक आयु�यासह भडकत आहे. रणांगणांचे संघष�
जे�हा मनु�य �थम आत�या ��ंू�ी संघष� करतो ते�हा येथे �ु��कपणा येतो! हे कोणतेही म�य� ��ू नाहीत
पराभवा�या अरेनेवर मात करा! सव��ापी, �बनधा�त, झोपेतही माणसाचा पाठ�ाग करणे, सू�मपणे सुस�
�मयामी ���ासह, अ�ानी वासनांचे हे सै�नक आप�या सवा�चा वध क� पाहतात. अ�वचारी �हणजे पु�न उरणारा माणूस
�याचे आद��, सामा�य न��बा�ा �रण जाणे. तो नपंुसक, �ाकडी, अपमाना�द वाटू �कतो का? ”

"आदरणीय साहेब, तु�हा�ा ग�धळ�े�या जनतेब�� सहानुभूती नाही का?"
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Aषी �णभर ग�प रा�ह�े, नंतर �तरकस उ�र �द�े.

“अ��य देवावर �ेम करणे, सव� गुणांचे भांडार, आ�ण ��यमान मनु�य, वरवर पाहता काहीही नस�े�े,
अनेकदा ग�धळात टाकणारे! पण क�पकता च��ूहा�या बरोबरीची आहे. आती� सं�ोधन �वकरच सव� मानवी मनांम�ये एकता �कट करते
�वाथ� हेतूचे क�र नाते. �कमान एका अथा�ने माणसाचा भाऊबंदक� �कट होतो. अ�व�
न�ता या समत� �ोधाचे अनुसरण करते. हे एखा�ा�या सहका�यांब�� क�णा म�ये �पकते, उपचारांसाठ� अंध आहे
आ��याची �मता �ोधा�या �ती�ेत आहे. ”

"��येक वयोगटाती� संत, साहेब, जगा�या �ःखांसाठ� �वतःसारखे वाट�े आहेत."

"फ� उथळ माणूस इतरां�या जीवनाती� संकटांना ��तसाद गमावतो, कारण तो संकु�चत �ःखात बुडतो
�याचे �वत: चे." साधूचा कठोर चेहरा ��णीय मऊ झा�ा. “जो �के�पे�चा सराव करतो

अ�याय 5. एक "पर�यूम स�ट" �या�या जवानांना �द���त करतो 27

पृ� 31

�व -�व�ेदनामुळे साव���क दयेचा �व�तार कळे�. �या ब�धरपणा�या माग�यांपासून �या�ा मु� के�े जाते
�याचा अहंकार. अ�ा मातीवर देवाचे �ेम फु�ते. इतर कोण�याही कारणा��वाय �ाणी �ेवट� �या�या �नमा��याकडे वळतो
�ःखाने �वचार�यापे�ा: 'का, �भु, का?' वेदने�या अ�ानी चाबकाने, माणूस �ेवट� अनंतम�य ेने�ा जातो
उप��ती, �या�या स�दया�नेच �या�ा भुरळ घात�� पा�हजे. ”

क�क�या�या का��घाट मं�दरात मी आ�ण geषी उप��त होतो, �जथे मी �याची ��स�� पाह�यासाठ� गे�ो होतो
भ�ता मो�ा हावभावाने, मा�या संधी साथीने सु�ो�भत ��त�ा काढून टाक��.

“�वटा आ�ण तोफ आ�हा�ा ऐकू येत नाहीत; �दय केवळ मानवी अ��त�वा�या मं�ासाठ� उघडत.े ”

आ�ही �वे��ारावर आमं��त सूय��का�ासाठ� �फर�ो, �जथे भ�ांची गद� ये -जा करत होती.

"तू त�ण आहेस." Geष�नी �वचारपूव�क माझे सव��ण के�े. “भारतही त�ण आहे. �ाचीन RISHIS {FN5−3} घात��
आ�या��मक जग�या�या अटळ नमु�यांची. आज�या �दवसासाठ� आ�ण ज�मनीसाठ� �यांचे भयानक �कूम पुरेसे आहेत. नाही
भौ�तकवादा�या छळां�व�� अ�च��त, अनु�ा�सत नस�े�या, ���त��य उपदे�ांनी अजूनही भारता�ा घडव�े आहे. �ारे
सह�ा�द� - ��ा�द �व�ानांची गणना कर�यापे�ा जा�त काळजी! - सं�या�द काळाने वै�दक मू�य �स� के�े आहे
आप�या वार�ासाठ� �या. ”

मी व�ृ�व साधू�ा आदरपूव�क �नरोप देत असताना, �याने एक दावेदार धारणा �कट के��:

"आज तु�ही येथून �नघा�यानंतर, तुम�यासाठ� एक असामा�य अनुभव येई�."

मी मं�दराचा प�रसर सोड�ा आ�ण ��यहीनपणे भटक�ो. एक कोपरा वळवून मी एका जु�या �ठकाणी धाव�ो
ओळखीचा - �या �ांब -वळणा -या सहका�यांपैक� एक �यांची संभाषण ��� वेळेकडे ���� करत ेआ�ण �मठ� मारते
अनंतकाळ.

“आम�या सहा वषा��या दर�यान जे काही घड�े ते जर तु�ही म�ा सांगा� तर मी तु�हा�ा थो�ाच वेळात जाऊ देईन
�वभ� होणे. ”

“काय �वरोधाभास आहे! मी तु�ा आता सोड�े पा�हजे. ”

पण �याने माझा हात धर�ा, जबरद�तीने मा�हती �द��. तो एका काव�या �ांड�यासारखा होता, मी �वचार के�ा
करमणूक; मी �जतके जा�त बो��ो, �तत�याच भुकेने तो बातमीसाठ� वास घेत होता. आतून मी देवी का��ची याचना के��
सुटकेचे एक संुदर साधन �ोधणे.

माझा साथीदार म�ा अचानक सोडून गे�ा. मी आरामाने उसासा टाक�ा आ�ण माझी गती ��पट के��
भयानक ताप. मा�या मागे वेगवान पाव�ांचा आवाज ऐकून मी माझा वेग वाढव�ा. मी मागे वळून पाह�याची �ह�मत के�� नाही. पण ए सह
बांध�े�े, त�ण पु�हा मा�यात सामी� झा�े, आनंदाने मा�या खां�ा�ा घ� पकड�े.

एका योगीचे आ�मच�र�



"मी तु�हा�ा गंधाबाबा (पर�यूम संत) सांग�यास �वसर�ो, जे तुम�या घराची �ोभा वाढवत आहेत." �याने एका व�तीकडे बोट दाखव�े
काही याड� �र. “�या�ा भेटा; तो मनोरंजक आहे. तु�हा�ा असामा�य अनुभव येऊ �कतो. गुड -बाय, ”आ�ण तो
��य�ात म�ा सोड�े.

का��घाट मं�दरात साधूचा असाच ��दब� अंदाज मा�या मनात चमक�ा. न�क�च कुतूह�,
मी घरात �वे� के�ा आ�ण एका कमो�डअस पा��रम�ये �वे� के�ा. �ोकांचा जमाव बस�ा होता, ओ�रएटं - �हाणा,
येथे आ�ण तेथे जाड ना�र�गी रंगा�या काप�टवर. एक भयानक कुजबुज मा�या कानावर पोहोच��:

"�च�ा�या कातडीवर गंधा बाबा पहा. तो कोण�याही फु�ाचा नैस�ग�क पर�यूम अ�र देऊ �कतो,
�क�वा वाळ�े�या कळ��ा पु�हा �जवंत करा �क�वा एखा�ा ����या �वचे�ा आनंददायी सुगंध �ा. ”
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मी थेट साधूकडे पा�ह�े; �याची �त ��ी मा�यावर होती. तो मोटा आ�ण दाढ�वा�ा होता, काळ� �वचा आ�ण
मोठे, चमकणारे डोळे.

"मु�ा, तु�ा पा�न म�ा आनंद झा�ा. तु�ा काय हवं ते सांग. तु�ा काही पर�युम आवडे� का? "

"क�ासाठ�?" म�ा �याची �ट�पणी ऐवजी बा��� वाट��.

"अ�रांचा आनंद घे�याचा चम�का�रक माग� अनुभव�यासाठ�."

"�ग�धी �नमा�ण कर�यासाठ� देवाचा उपयोग?"

"�याचं काय? देव तरीही अ�र बनवतो. ”

“होय, पण तो ता�या वापरासाठ� आ�ण टाक�यासाठ� पाक�या�या कमकुवत बाट�या बनवतो. आपण फु�े साकार क� �कता? ”

"मी सुगंधी व�तू बनवतो, �हान �म�ा."

"मग सुगंध कारखाने �वसायाबाहेर जाती�."

“मी �यांना �यांचा �ापार ठेव�याची परवानगी देईन! देवाचे साम�य� दाखवणे हा माझा �वतःचा हेतू आहे. ”

“सर, देव �स� करणे आव�यक आहे का? तो सव��, सव�� चम�कार करत नाही का? ”

"होय, पण आपणही �या�या काही अनंत सज�न�ी� �व�वधता �कट के�या पा�हजेत."

"तुम�या क�ेवर �भु�व �मळवाय�ा �कती वेळ �ाग�ा?"

"बारा वष�."

"सू�म मागा�ने सुगंध तयार कर�यासाठ�! असे वाटते, मा�या स�माननीय संत, तु�ही एक डझन वष� वाया घा�वत आहात
फु�ां�या �कानातून काही �पयांनी �मळणा�या सुगंधांसाठ�. ”

"पर�यूम फु�ांनी �फकट होतात."

“पर�यूम मृ�यूसह �फकट होतात. केवळ �रीरा�ा �स� करणारी मी का इ�ा क�? ”

"�ी. त�व�, तु�ही मा�या मना�ा �स� करा. आता तुझा उजवा हात �ांब कर. " �याने आ�ीवा�दाचा हावभाव के�ा.
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मी गंधा बाबांपासून काही फूट �र होतो; मा�या �रीरा�ी संपक�  कर�यासाठ� इतर कोणीही पुरेसे जवळ न�हत.े मी माझा �व�तार के�ा
हात, �या�ा योग�नी ��� के�ा नाही.

"तु�ा कोणता पर�युम हवा आहे?"

"गु�ाब."

"असेच रहा."

म�ा आ�य� वाट�े, गु�ाबाचा मोहक सुगंध मा�या तळहाता�या मधोमध जोरदारपणे वाफ�ा गे�ा. मी
हसत हसत जवळ�या फु�दा�याने एक मोठे पांढरे सुगंध नस�े�े फू� घेत�े.

"या गंधर�हत कळ��ा चमे��ने �झरपता येते का?"
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"असेच रहा."

पाक�यांमधून चमे��चा सुगंध झटपट सुट�ा. मी आ�य� − कामगाराचे आभार मान�े आ�ण �वतःपैक� एका�ा बसव�े
�याचे �व�ाथ�. �यांनी म�ा मा�हती �द�� क� गंधा बाबा, �यांच ेयो�य नाव �व�ुधानंद होते, ते बरेच ��क�े होते
�तबेटमधी� एका मा�टरकडून आ�य�कारक योगाचे रह�य. �तबेट� योगी, म�ा खा�ी होती, वयाच ेवय पूण� झा�े आहे
हजारो वष�.

"�यांचे ���य गंधा बाबा नेहमी आप�या सुगंध -परा�म आप�या सा�या �ा��दक प�तीने करत नाहीत
फ� सा�ीदार. " �व�ाथ� �या�या �वामीब�� �� अ�भमानाने बो��ा. "�याची काय�प�ती मो�ा �माणावर �भ� आहे
�वभावाती� �व�वधतेसह. तो अ��त आहे! क�क�ा बु��जीव�चे अनेक सद�य �यां�याम�ये आहेत
अनुयायी. ”

मी �वत: �ा �यां�या �मांका�ी जोडू नये असा अंतःकरणाने �न�य के�ा. एक गु� सु�ा ��द�ः "अ��त" मा�या आवडीच ेन�हते.
गांध बाबांचे �वन� आभार मानून मी �नघा�ो. Sauntering घरी, मी तीन �व�वध चकमक�वर ��त�ब��बत के�े
�दवस पुढे आ�ा होता.

मी आम�या गुरपार रोड दरवा�यात �वे� के�ा ते�हा माझी बहीण उमा म�ा भेट��.

"तु�ही पर�यूम वाप�न खूप �टाय��� होत आहात!"

एकही ��द न बो�ता, मी �त�ा मा�या हाताचा वास घे�याचा इ�ारा के�ा.

“�कती आकष�क गु�ाबाचा सुगंध! हे �व��ण मजबूत आहे! ”

हे "जोरदार असामा�य" आहे असे समजून मी �ांतपणे सुगंधी सुगं�धत कळ� �त�या नाकपु�ाखा�� ठेव��.

"अरे, म�ा चमे�� आवडते!" �तने ते फू� ज�त के�े. ती वारंवार चेह�यावर एक हा�या�द ग�धळ �त�या चेह�याव�न गे��
चमे��चा सुगंध एका �कार�या फु�ापासून सुगं�धत के�ा �त�ा सुगंधहीन मा�हत होते. �त�या ��त��यांनी माझे �न: ��� के�े
गंध बाबांनी ऑटो -सूचक ��ती �नमा�ण के�� असा सं�य �या�ारे मी एकटाच �ोधू �कतो
सुगंध.

नंतर मी एका �म�ाकडून, अ�कानंद कडून ऐक�े क� "पर�यूम संत" म�ये एक ��� होती जी म�ा हवी होती
�ाखो आ��या आ�ण आज युरोप�या उपा�ीपोट�.

अ�कानंदांनी म�ा सां�गत�े, “मी बद�वान येथी� गंधा बाबां�या घरी �ंभर इतर पा��यांसोबत उप��त होतो. "ते होते
एक भ� �संग. कारण योगी�ा पातळ हवेतून व�तू बाहेर काढ�याची ��� आहे �हणून ओळख�े जाते, I
हसत �या�ा �वनंती के�� क� हंगामाती� काही ट�गे�रन साकार करा. �गेच LUCHIS {FN5−4}
जे सव� केळ��या पानां�या ��ेट्सवर उप��त होते. �ेड − ��फाफे ��येक �स�

एका योगीचे आ�मच�र�



सो��े�� ट�ज�रन असते. मी काही घाब�न मा�या �वतःम�य े��र�ो, पण ते चवदार वाट�े. ”

�क�येक वषा�नंतर म�ा गंध बाबांनी �यांचे भौ�तक सा�य कसे के�े हे आंत�रक जा�णवेने समज�े. �या
प�त, अरेरे! जगा�या भुके�या टो�यां�या आवा�याबाहेर आहे.

�व�वध संवेदना�मक उ�ेजना �यावर मनु�य ��त��या देतो - साम�रक, ��य, उ�साही, �वण आ�ण �ाण -
इ�े��ॉन आ�ण �ोटॉनम�ये �हाय�ेटरी फरकां�ारे उ�पा�दत. यामधून कंपने "�ाइफ�ॉन" �ारे �नयं��त के�� जातात
सू�म जीवन ��� �क�वा सू�म − पे�ा − अणुऊजा� पाच �व��� संवेदनांसह ��ारीने चाज� के�� जातात
क�पना − पदाथ�.

गंधबाबा, �व��� यो�गक प�त��ारे �वतः�ा वै��क ����ी जुळवून घेत, जीवनदाय�ना माग�द��न कर�यास स�म होते
�यां�या �ंदना�मक संरचनेची पुनर�चना करणे आ�ण इ��त प�रणामा�ा व�तु�न� करणे. �याचे पर�यूम, फळ आ�ण इतर चम�कार
सांसा�रक �ंदनांचे ��य� भौ�तक�करण होते, आ�ण आंत�रक संवेदना कृ��म�र�या तयार के�या जात नाहीत. {FN5−5}
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"पर�यूम संत" ने दाखव�े�या चम�कारांचे �द��न ने�द�पक परंतु आ�या��मक��ा �न�पयोगी आहे.
मनोरंजना�या प��कडे काही हेतू नस�यामुळे, ते देवा�या गंभीर �ोधामुळे �वषयांतर करतात.

संमोहनाचा वापर डॉ�टरांनी �करकोळ ऑपरे�नम�ये एक �कारचा मान�सक ��ोरोफॉम� �हणून के�ा आहे
भू� देऊन धो�यात येऊ �कते. परंतु एक संमोहन अव�ा अनेकदा �यां�या अधीन अस�े�यांना हा�नकारक असते; एक नकारा�मक
मान�सक प�रणाम होतो �यामुळे का�ांतराने म���या पे�ी खराब होतात. �ह�ो�टझम �हणजे ह��त �वे� करणे
�स�याची जाणीव. �या�या ता�पुर�या घटनांनी के�े�या चम�कारां�ी काहीही सा�य नाही
दैवी सा�ा�कार करणारे पु�ष. देवाम�ये जागृत �हा, खरे संत �भाव या �व�ात बद�तात - जग इ�ा����ारे
��ए�ट�ह कॉ��मक �ीमर�ी सुसंवाद�पणे जुळ�े.

असामा�य ���चे �� �द��न मा�तरां�ारे नाकार�े जाते. प���यन फक�र अबू सैद एकदा हस�े
काही फक�र �यांना पाणी, हवा आ�ण जागेवर �यां�या चम�का�रक ���चा अ�भमान होता.

"बेडूक देखी� पा�यात घरी आहे!" अबू सैदन ेसौ�य �तर�काराने �नद��नास आण�े. “कावळा आ�ण �गधाड सहज
हवेत उडणे; भूत एकाच वेळ� पूव� आ�ण प��म म�ये उप��त आहे! खरा माणूस तो आहे जो आत राहतो
�या�या सहकारी माणसांम�ये धा�म�कता, जो खरेद� करतो आ�ण �वकतो, तरीही देवा�ा कधीच �वसरत नाही! ”
�स�या �संगी महान प���यन ���काने धा�म�क जीवनाब�� आप�� मते अ�ी मांड��: “तु�ही जे काही ते बाजू�ा ठेवा
तुम�या डो�यात आहे (�वाथ� इ�ा आ�ण मह�वाकां�ा); आप�या हातात जे आहे ते मोकळेपणाने देणे; आ�ण कधीही नाही
��तकू�ते�या ध��यांपासून पळून जा! ”

का��घाट मं�दराती� �न�प� saषी �क�वा �तबेट� �����त योग�नी माझी तळमळ पूण� के�� नाही
गु� मा�या �दया�ा �या�या ओळखीसाठ� कोण�याही ���काची गरज न�हती, आ�ण �वतःच े"�ा�होस!" अ�धक आवाजाने
कारण अनौपचा�रकपणे �ांततेतून बो�ाव�े. जे�हा मी �ेवट� मा�या गु��ा भेट�ो, ते�हा �याने म�ा उदा�तेने ��कव�े
फ� ख�या माणसाचे मोजमाप.

{FN5−1} का�� �नसगा�ती� �ा�त त�वाचे ��त�न�ध�व करते. �त�ा पारंपा�रकपणे चार -स��� ��ी �हणून �च��त के�े जाते,
भगवान ��व �क�वा अनंत यां�या �पात उभे राहणे, कारण �नसग� �क�वा अभूतपूव� जग मूळ आहे
नौमेनॉन. चार हात मु�य गुणधमा�चे �तीक आहेत, दोन �ाभाथ�, दोन �व�वंसक, जे सू�चत करतात
पदाथ� �क�वा �न�म�तीचे आव�यक �ैत.

{FN5−2} वै��क �म; ��द�ः, "मोजणारा." माया ही �न�म�तीची जा�ई ��� आहे
मया�दा आ�ण �वभागणी वरवर पाहता अफाट आ�ण अ�वभा�य आहेत. इमस�न यांनी ���ह�े
खा��� क�वता, �या�ा �याने मायाची पदवी �द��:

�म अभे� काय� करते, जाळे �वणणे असं�य, �तची सम���गी �च�े कधीही अय��वी होत नाहीत, एकमेकांना गद� करतात, बुरखा
बुरखा वर, चाम�र �या�ा फसव�े जा�याची तहान अस�े�या माणसा�ारे �व�ास ठेव�ा जाई�.
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{FN5−3} RISHIS, ��द�ः "��ा", अ�न��त पुरातन काळाती� वेदांचे �ेखक होते.
{FN5−4} सपाट, गो� भारतीय �ेड ..

{FN5−5} �ेमेन�ा �वसा�ा �तकाती� �व�ाना�या �चंड �गतीची �व�चतच जाणीव आहे. धातूंचे �पांतरण आ�ण
इतर रसायन�ा��ीय �व�े जगभराती� वै�ा�नक सं�ोधना�या क� �ांम�ये दररोज पूण� होताना �दसत आहेत. �या
��यात �� च रसायन�ा��� एम.
�या�या ऑ��सजन प�रवत�नां�या रासाय�नक �ाना�ारे वै�ा�नक संमे�न. �याची "जा�गारांची कांडी" होती
सा�या ऑ��सजन, टेब�ावरी� नळ�त बुडबुडे. �ा���ाने “मूठभर वाळू�ा मौ�यवान दगड, �ोखंड बनव�े
�वतळ�े�या चॉक�ेट सार�या अव�ेत आ�ण, फु�ांना �यां�या रंगछटांपासून वं�चत के�यानंतर, �यांना म�ये बद��े
काचेची सुसंगतता.

“एम. ��ॉडने समजावून सां�गत�े क� ऑ��सजनचे �पांतर �ाखो प�डात कसे होऊ �कते
अ����चे; जे पाणी उकळते ते अप�रहाय�पणे जळत नाही; वाळूचे �कती �हान �ढगारे, एकाच झट�याने
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ऑ��सजन ��ोपाइपचे, नी�मणी, मा�णक आ�ण पु�कराजांम�ये बद��े जाऊ �कते; आ�ण �याने वेळेचा अंदाज कधी �ाव�ा
पु�षांना समु�ा�या तळा�ी चा�णे ��य होई� ते गोताखोरांचे उपकरण. �ेवट�
�ा���ाने सूया��या �करणांमधून �ा� रंग काढून �यांचे द��क काळे क�न �यां�या द��कांना च�कत के�े. ”

या ��यात �� च �ा���ाने एका �व�तार प�ती�ारे �व हवा �नमा�ण के�� आहे �याम�ये तो स�म झा�ा आहे
हवेचे �व�वध वायू वेगळे के�े आ�ण यां��क वापराचे �व�वध माग� �ोध�े
समु�ा�या पा�यात तापमानात फरक.

अ�याय 6. वाघ �वामी

“मी वाघ �वाम�चा प�ा �ोध�ा आहे. उ�ा आपण �या�ा भेटूया. ”

ही �वागत सूचना चंडी, मा�या हाय�कू��या मै��ण�पैक� एक होती. मी संता�ा भेटाय�ा उ�सुक होतो
�याने आप�या �ीमोनॅ��टक जीवनात वाघांना आप�या न�न हातांनी पकड�े आ�ण �यां�या�ी �ढा �द�ा. एक बा��� उ�साह
असे उ��ेखनीय परा�म मा�याम�ये मजबूत होते.

�स�या �दव�ी थंडी पड��, पण मी आ�ण चंडी उ�साहाने बाहेर पड�ो. खूप �थ� ��कार के�यानंतर
भवानीपूर, क�क�याबाहेर, आ�ही यो�य घरी आ�ो. दरवा�यात दोन �ोखंडी क�ा हो�या, �या मी वाजव�या
छे�न को�ाह� असूनही, एक सेवक आरामात चा�त आ�ा. �याचे उपरो�धक ��मत सुचव�े
अ�यागत, �यांचा आवाज असूनही, संत घरा�या �ांततेत अडथळा आण�यास असमथ� होते.

मूक �न�दा के�यामुळे, मी आ�ण माझे साथीदार पा��रम�ये आमं��त के�याब�� आभारी आहोत. �तथे आमची बरीच वाट
अ�व� गैरसमज �नमा�ण के�े. स�य�ोधकासाठ� भारताचा अ���खत कायदा �हणजे संयम; एक मा�टर कदा�चत
जाणूनबुजून एखा�ा�ा भेट�यासाठ� �या�या उ�सुकतेची चाचणी �या. हे मानस�ा��ीय ष�ं� प��मेम�ये मु�पणे वापर�े जाते
डॉ�टर आ�ण दंत�च�क�सकां�ारे!

�ेवट� नोकराने बो�ाव�े, चंडी आ�ण मी एका झोप�े�या अपाट�म�टम�ये ��र�ो. ��स� सोह�ग {FN6−1}
�वामी �यां�या प�ंगावर बस�े होते. �या�या जबरद�त �रीरा�या ��याने आ�हा�ा �व�च�पणे �भा�वत के�े. उ�या डो�यांनी, आ�ही
अवाक उभा रा�ह�ा. अ�ी छाती �क�वा बायसे�ससारखा फुटबॉ� आपण यापूव� कधीही पा�ह�ा न�हता. अफाट मान वर,
�वाम�चा उ� पण �ांत चेहरा वाहणारे कु�ूप, दाढ� आ�ण �म�ांनी सज�े�ा होता. डोवे��कचा इ�ारा आ�ण
�या�या का�या डो�यात वाघासारखे गुण चमक�े. तो अंगर�हत होता, �या�या �नायूं�या कंबरेब�� वाघा�या कातडीसाठ� वाचवा.

आमचे आवाज �ोधून, माझा �म� आ�ण मी साधू�ा अ�भवादन के�े, �या�या परा�माब�� आमची ��ंसा �� के��
�व��ण मांजरीचा आखाडा.

“तु�ही आ�हा�ा सांगणार नाही, कृपया, जंग�� �ा�यांपैक� सवा�त उ� मुठ�नी व� करणे कसे ��य आहे,
�ाही बंगा�? "
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“मा�या मु�ांनो, वाघां�ी �ढणे मा�यासाठ� काहीच नाही. आव�यक अस�यास मी आज क� �कतो. ” �याने �हान मु�ासारखे हसणे �द�े. “तू
वाघांकडे वाघ �हणून पहा; मी �यांना पुसीट �हणून ओळखतो. ”

“�वामीजी, म�ा वाटतं क� मी मा�या अवचेतनते�ा या �वचाराने �भा�वत क� �कतो क� वाघ हे मांजरी आहेत, पण मी
वाघांना �यावर �व�ास ठेवायचा? ”

"अथा�तच ��� देखी� आव�यक आहे! वाघाची क�पना करणा�या बाळाकडून कोणी �वजयाची अपे�ा क� �कत नाही
घराती� मांजर! ����ा�� हात माझे पुरेसे ��� आहेत. ”

�याने आ�हा�ा �या�या माग�या अंगणात जा�यास सां�गत�े, �जथे �याने एका �भ�ती�या काठावर धडक �द��. एक वीट मज�यावर कोसळ��; �या
�भ�ती�या गमाव�े�या दाताने आका�ाने धैया�ने डोकाव�े. मी आ�य�च�कत झा�े. जो क� �कतो
म�ा वाट�े क�, एका ध��याने घन �भ�तीव�न �वटां�या �वटा काढून टाका, म�ा वाट�े, ते न�क�च दात �व�ा�पत कर�यास स�म असती�
वाघ!
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“ब�याच पु�षांकडे मा�यासारखी �ारी�रक ��� आहे, परंतु तरीही �ांत आ�म�व�ासाची कमतरता आहे. जे �ारी�रक आहेत
परंतु मान�सक��ा कणखर नस�े�या ����ा फ� जंग�� �ापदा�ा मु�पणे बांध�े�े पा�न �वतः�ा बे�ु� वाटू �कते.
जंग�. वाघ �या�या नैस�ग�क �ूरता आ�ण �नवास�ानाम�ये अफूने भर�े�या सक� स �ा�यापे�ा खूप वेगळा आहे!

“बरीच ताकद अस�े�या मनु�या�ा तरीही भयंकर असहा�यते�या आधी घाबरव�े गे�े आहे
�ाही बंगा�चा ह��ा. अ�ा �कारे वाघाने मनु�या�ा, �या�या �वतः�या मना�माणे, न�ह�स ��तीत �पांत�रत के�े आहे
पुसीकॅट. ब�यापैक� मजबूत �रीर आ�ण �चंड �ढ �न�य असणा�या माणसासाठ� हे ��य आहे
वाघावर टेब�स �फरवा आ�ण पुसीकॅट�या �न�प�वीपणाची खा�ी पटवून �ा. मी �कती वेळा के�े आहे
अगद� तेच!"

मा�या आधी टायटन वाघ - पुसीकॅट मेटामोफ��सस कर�यास स�म होता यावर मी �व�ास ठेव�यास तयार होतो.
तो उपदे�ा�मक मूडम�ये �दसत होता; चंडी आ�ण मी आदरपूव�क ऐक�े.

"मन हे �नायंूचे र�क आहे. हातोडा मार�याची ��� �ागू के�े�या ऊज�वर अव�ंबून असते; ताकद
माणसा�या �ारी�रक वा�ा�ारे �� के�े�� �याची आ�मक इ�ा��� आ�ण धैय� यावर अव�ंबून असत.े �रीर अ�र�ः आहे
मनाने �न�म�त आ�ण �टकून आहे. भूतकाळाती� �वृ�ी, ��� �क�वा कमकुवतपणा�या दबावा�ारे
हळूहळू मानवी चेतना म�ये percolate. ते सवयी �हणून �� करतात, �यामुळे ते वांछनीय बनतात �क�वा
एक अवां�छत �रीर. बा� �ब��तेचे मान�सक मूळ आहे; �� वतु�ळात, सवयीने बांध�े�े �रीर अय��वी करते
मन जर मा�क �वतः�ा नोकराने आ�ा कर�यास परवानगी देतो, तर नंतरचे �नरंकु� बनतात; मन आहे
�याच�माणे �ारी�रक �म����या अधीन रा�न गु�ाम बन�े. ”

आम�या �वनंतीवर, �भावी �वाम�नी आ�हा�ा �यां�या �वतः�या जीवनाब�� काहीतरी सांग�यास संमती �द��.

“माझी सवा�त प�ह�� मह�वाकां�ा वाघां�ी �ढ�याची होती. माझी इ�ा��� �बळ होती, पण माझे �रीर अ�� होते. ”

आ�या�चा �ख�न मा�याकडून खं�डत झा�ा. हे अ�व�सनीय वाट�े क� हा माणूस, आता “अट�ां�टयनसह
खांदे, सहन कर�यास यो�य, ”कधीही कमकुवतपणा ओळख�ा जाऊ �कतो.

“आरो�य आ�ण साम�या��या �वचारांम�ये अद�य �चकाट�नेच मी मा�या अपंग�वावर मात के��. मा�याकडे आहे
�ाही बंगा�चा खरा व� आहे असे म�ा वाटणा�या स��चे मान�सक जो� वाढव�याचे ��येक कारण. ”

"तु�हा�ा वाटते का, आदरणीय �वामी, क� मी कधी वाघां�ी �ढू �केन?" ही प�ह�� आ�ण �ेवटची वेळ होती
�व�च� मह�वाकां�ा कधी मा�या मना�ा भेट��!

“हो.” तो हसत होता. “पण वाघांचे अनेक �कार आहेत; काही मानवी इ�ां�या जंग�ात �फरतात. नाही
बे�ु� प�ंूना ठोठावून आ�या��मक �ाभ �मळतो. �याऐवजी आती� चा�कांवर �वजय �मळवा. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



"सर, आ�ही ऐकू �कतो, तु�ही जंग�� वाघां�या टेमरमधून जंग�� वासनां�या टेमरम�ये कस ेबद��ात?"

वाघ �वामी �ांत झा�े. �र��ी �या�या ��ी�ेपात आ��, गे�या वषा��या ��यांना बो�ावून. मी
माझी �वनंती मा�य करायची क� नाही हे ठरव�यासाठ� �या�या थो�ा मान�सक धडपडी�ा ओळख�े. �ेवट� तो होकाराथ� हस�ा.

“जे�हा माझी क�त� ��गे�ा पोहोच��, ते�हा �याने अ�भमानाची न�ा आण��. मी फ� वाघां�ी �ढायचे नाही तर ठरव�े
�यांना �व�वध यु��यांम�ये �द���त करा. माझी मह�वाकां�ा जंग�� जनावरांना पाळ�व �ा�यांसारखे वाग�यास भाग पाडणे होते. मी
समाधानकारक य�ासह माझे परा�म साव�ज�नक�र�या कर�यास सु�वात के��.

“एका सं�याकाळ� माझे वडी� मा�या खो��त �वचार�ी� मूडम�ये दाख� झा�े.

"'बेटा, मा�याकडे चेतावणीचे ��द आहेत. मी तु�हा�ा येणा�या आजारांपासून वाचवतो, कारण कारणीभूत चाकांमुळे तयार होतो
आ�ण प�रणाम. '
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"'तू एक �ाणघातक आहेस का? अंध��े�ा ����ा�� पाणी �क�वा मा�या ��याक�ापांना रंग �ाव�याची परवानगी �ावी? '

“मी मु�गा नाही. पण प�व� �ा��ात ��कव�या�माणे ��त�ोधा�या �या�य काय�ावर माझा �व�ास आहे. तेथ ेआहे
जंग� कुटंुबात तुम�या�व�� चीड; कधीतरी ते तुम�या खचा��ा �ागू �कत.े '

'' बाबा, तु�ही म�ा आ�य�च�कत करता! तु�हा�ा चांग�े मा�हत आहे क� वाघ �हणजे काय - सुंदर पण �नद�यी! अगद� एक नंतर �गेच
काही असहाय �ा�यांचे �चंड जेवण, नवीन ��कार पा�न वाघा�ा ता�या वासनेने उडव�े जाते. हे अ अस ू�कते
आनंद� गझ�, जंग�ा�या गवतावर �भर�भरत आहे. ते पकडणे आ�ण मऊ घ�ात उघडणे चावणे,
�ेषयु� प�ू फ� मूकपणे रडणा�या र�ाची थोडी�ी चव घेतो आ�ण �या�या अयो�य मागा�ने जातो.

"'वाघ जंग� जातीती� सवा�त �तर�करणीय आहेत! कुणास ठाऊक? माझे वार थोडे �ववेक आणू �कतात
�यां�या जाड डो�यावर �वचार करणे. मी जंग� प�र�करण �ाळेत मु�या�यापक आहे, �यांना स�य ��कव�यासाठ�
���ाचार!

“कृपया, वडी�, म�ा वाघ पाळणारा आ�ण कधीही वाघ मारेकरी �हणून �वचार करा. मा�या चांग�या कृत�मुळे कसे वाईट होऊ �कते
मी? मी तु�हा�ा �वनंती करतो क� मी माझी जीवन�ै�� बद�े� अ�ी कोणतीही आ�ा �ा� नये. ''

चंडी आ�ण मी सव� �� होते, भूतकाळाती� क�डी समजून. भारतात एखादा मु�गा �या�या�ी ह�कं मानत नाही
पा�कांची इ�ा.

“�ांत �ांततेत व�ड�ांनी माझे ��ीकरण ऐक�े. �याने गंभीरपणे उ�ार�े�या �कट�करणासह �याच ेअनुसरण के�े.

"'मु�ा, तू म�ा एका संता�या ओठातून एक अ�ुभ भ�व�य सांगाय�ा भाग पाडतेस. �याने का� मा�या�ी संपक�  साध�ा
मी मा�या रोज�या �यानात �हरां�ावर बस�ो.

"'" ��य �म�ा, मी तु�या �ढाऊ मु�ासाठ� एक संदे� घेऊन आ�ो आहे. �या�ा �याच े�ूर कृ�य थांबवू �ा. अ�यथा,
�या�या पुढ�� वाघा�या भेट�मुळे �या�या गंभीर जखमा होती�, �यानंतर सहा म�हने �ाणघातक आजार होई�. तो
नंतर �याचे पूव�चे माग� सोडून सं�यासी होती�. ”

“या कथेने म�ा �भा�वत के�े नाही. म�ा वाट�े क� वडी� एका ��मत धमा�धाचा �व�ासू बळ� आहेत. ”

वाघ �वाम�नी ही कबु�� एका अधीर हावभावाने �द��, जणू काही मूख�पणाचे. भयंकर �ांत
बया�च काळापासून, तो आम�या उप��तीब�� ���� करत होता. जे�हा �याने �या�या कथेचा �टकणारा धागा हाती घेत�ा, तो
अचानक, दब�े�या आवाजासह होता.

“व�ड�ां�या इ�ा�यानंतर मी राजधानी कूच �बहार�ा भेट �द��. नयनर�य �दे� नवीन होता
मा�यासाठ�, आ�ण मी एक �ांत बद� अपे��त. नेहमी�माणे सव��, एक उ�सुक जमाव र��यावर मा�यामागे आ�ा. मी
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कुजबुज�े�या �ट�पणीचे तुकडे पकडती�:

"'हा तो माणूस आहे जो जंग�� वाघां�ी �ढतो.'

"'�या�ा पाय आहेत, �क�वा झाडाची खोड?'

"'�याचा चेहरा बघा! तो �वतः वाघां�या राजाचा अवतार असावा! '

“तु�हा�ा मा�हती आहे क� गावचे अ�च�न वत�मानप�ा�या अं�तम आवृ�ी�माणे कसे काय� करतात! कोण�या वेगाने करा
अगद� − नंतरचे भाषण the ���यांचे बु�े�टन घरोघरी �फरतात! काही तासातच संपूण� �हर
मा�या उप��तीमुळे खळबळ उडा�� होती.

“मी सं�याकाळ� �ांतपणे आराम करत होतो, जे�हा मी सरपटणा�या घो�ांचे आवाज ऐक�े. ते समोरच थांब�े
मा�या �नवास�ानाचे. अनेक उंच, पगडीधारी पो��स आ�े.
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“मी थ�क झा�े. 'मानवी काय�ा�या या जीवांना सव� गो�ी ��य आहेत,' म�ा वाट�े. 'म�ा वाटते क� ते आहेत का
मा�यासाठ� पूण�पणे अ�ात अस�े�या बाब�वर म�ा काय�भार घेणार आहे. ' पण अ�धकारी न चुकता झुक�े
���ाचार.

"'आदरणीय सर, आ�ही कूच �बहार�या राजकुमार�या वतीने आप�े �वागत कर�यासाठ� पाठव�े आहे. तो तु�हा�ा आमं��त कर�यात आनं�दत आहे
उ�ा सकाळ� �या�या वा�ावर. '

“मी भ�व�याब�� थोडा वेळ अंदाज �ाव�ा. काही अ�� कारणा�तव म�ा मा�या या ��ययाब�� ती� खेद वाट�ा
�ांत �वास. पण पो��सां�या पुर�कृत प�तीने म�ा ह�व�े; मी जा�यास तयार झा�ो.

“�स�या �दव�ी मा�या दरवा�यातून काढ�े�या एका भ� कोचम�ये जा�यासाठ� मी घाबर�ो.
चार घोडे. एका सेवकाने म�ा उ��व� सूय��का�ापासून वाचव�यासाठ� अ�ंकृत छ�ी धर��. मी आनंद घेत�ा
�हर आ�ण �या�या वुड�ँड बाहेरी� भागातून आनंददायी सवारी. �ाही वं�ज �वतः महा�ा�या दारावर होता
माझे �वागत करा. �याने �वतःची सो�याची �ोकेड सीट �द��, हसत हसत �वतः�ा सा�या खुच�वर बसव�े
रचना

"'हे सव� ���ाचार न�क�च म�ा काहीतरी खच� करणार आहे!' ' मी आ�य�च�कत करताना �वचार के�ा. राजपु�ाचे
काही �ासं�गक �ेरा नंतर हेतू उदयास आ�ा.

"'माझे �हर या अफवेने भर�े आहे क� आपण आप�या न�न हातां��वाय काहीही न करता जंग�� वाघां�ी �ढू �कता. खरचं
स�य?'

'' हे अगद� खरं आहे. '

"'मी यावर �व�चतच �व�ास ठेवू �कतो! तु�ही क�क�ा बंगा�� आहात, �हरी �ोकां�या पांढ�या तांदळावर पो�षत आहात. मोकळे �हा, कृपया;
तु�ही फ� मण�या��वाय, अफूयु� �ा�यां�ी �ढत नाही का? ' �याचा आवाज जोरात आ�ण �ं�या�मक होता
�ांतीय उ�ारण.

“मी �या�या अपमाना�द ��ाचे कोणतेही उ�र �द�े नाही.

“मी तु�हा�ा मा�या नवीन पकड�े�या वाघा�ी �ढ�याचे आ�हान करतो, राजा बेगम. {FN6−2} जर तु�ही �या�ा य��वीपणे ��तकार क� �कत असा�,
�या�ा साखळ�ने बांधून ठेवा आ�ण �याचा �प�जरा जाग�क अव�ेत सोडा, तुम�याकडे हे �ाही बंगा� असे�! अनेक
हजार �पये आ�ण इतर अनेक भेटव�तू देखी� �द�या जाती�. जर तु�ही �या�ा �ढाईत भेट�यास नकार �द�ा तर मी करीन
अवैध �हणून रा�यभर तुमचे नाव उडवा! '

“�या�या उम�ट ��दांनी म�ा गो�यां�या �हॉ��सारखे मार�े. मी रागा�या भरात �वीकार�े. म�ये खुच�तून अधा� उठ�ा
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�याचा उ�साह, राजकुमार �ःखी ��मतहा�याने परत गे�ा. म�ा रोमन स�ाटांची आठवण झा�����नांना सुखा�या आखा�ांम�ये बसव�यात आनंद होतो.

'' हा सामना एका आठव�ासाठ� सेट के�ा जाई�. मी तु�हा�ा वाघ पाह�याची परवानगी देऊ �कत नाही याची खंत आहे
�गती.'

“राजपु�ा�ा भीती वाट�� क� मी प�ू�ा संमो�हत कर�याचा �य�न क� �कतो �क�वा गु�तपणे �या�ा अफू खाऊ �कतो, म�ा मा�हत नाही!

“राजे�ाही छ�ी आ�ण पॅनो��ायड कोच आता गहाळ आहेत हे ��ात घेऊन मी राजवाडा सोड�ा.

“पुढ�या आठव�ात मी येणा�या परी�ेसाठ� प�त�ीरपणे माझे मन आ�ण �रीर तयार के�े. मा�या सेवका�ारे मी
�व��ण �क�से ��क�े. संताने मा�या व�ड�ांना सां�गत�े�� भयानक भ�व�यवाणी क�ी तरी परदे�ात पोहोच�� होती
धाव�े. अनेक सा�या गावक�यांचा असा �व�ास होता क� देवां�ारे �ा�पत �� आ��याने वाघ �हणून पुनज��म घेत�ा आहे
रा�ी �व�वध रा�सी �प धारण के�े, परंतु �दवसा तो एक धारीदार �ाणी रा�ह�ा. हा रा�स वाघ होता
म�ा न� कर�यासाठ� पाठव�े�ा असावा.
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“आणखी एक क�पनार�य आवृ�ी अ�ी होती क� टायगर हे�हन�ा �ा�यां�या �ाथ�नांनी आकारात ��तसाद �मळव�ा
राजा बेगम �या. तो म�ा ���ा दे�याचे साधन बन�ा होता - धाडसी ��, संपूण� वाघाचा अपमान करणारा
�जाती! �नद�ष, मूख� नस�े�ा माणूस पंजा -स���, बळकट अंग वाघा�ा आ�हान दे�याचे धाडस करतो! एका�
सव� अपमा�नत वाघांचे �वष - गावक�यांनी घो�षत के�े - �पव�े�या ऑपरे�नसाठ� पुरे�ी गती गोळा के��
कायदे आ�ण अ�भमानी वाघ टेमरचे पतन घडवून आणतात.

“मा�या सेवकाने म�ा आणखी मा�हती �द�� क� राजपु� �या�या घटकाम�ये मनु�य आ�ण ��� यां�याती� संघषा�चा �व�ापक होता
प�ू �याने हजारो �ोकांना बसव�यासाठ� तयार के�े�या वादळ -पुरावा मंडप उभारणीचे पय�वे�ण के�े होते. �याचे
क� �ाने राजा बेगम�ा एका मो�ा �ोखंडी �प�ज�यात ठेव�े, �या�या भोवती बा� सुर�ा क� आहे. बं�दवानाने ए
र�ाची अखंड मा��का - दहीहंडी�या गज�ना. रागाची भूक पेटव�यासाठ� �या�ा थोडेस ेअ� �द�े गे�े. कदा�चत
राजपु�ाने म�ा ब�ीसाचे जेवण �हावे अ�ी अपे�ा के��!

“�हर आ�ण उपनगरांती� �ोकांनी ढो� ता�ां�या घोषणे�ा ��तसाद �हणून उ�सुकतेने �त�कटे खरेद� के��
अ��तीय �धा�. �ढाई�या �दव�ी �ेकडो जागा नस�यामुळे मागे हट�े. अनेक पु�षांनी तोडून टाक�ा
तंबू उघडणे, �क�वा गॅ�री�या खा�� कोण�याही जागेत गद�. ”

टायगर �वामीची कथा कळस गाठत असताना, माझा उ�साह वाढ�ा; चंडीही त�पर होती
�नः��द

"बेगम आवाजातून - राजा बेगमचे �ोट आ�ण काहीसे घाबर�े�या जमावाचे क� �, मी
�ांतपणे माझे �व�प के�े. कंबरेवर कवटाळ�े�ा, मी अ�यथा कप�ांपासून असुर��त होतो. मी
से�ट� �म�या दारावरी� बो�ट उघड�ा आ�ण �ांतपणे मा�या मागे �ॉक के�ा. वाघा�ा र� जाणव�े.
�या�या बारवर गडगडाट� �ॅ�ने झेप घेत �याने एक भयानक �वागत के�े. �े�क �ांत झा�े
दयनीय भीतीसह; म�ा उ� प�ू�या आधी एक न� कोक� वाटत होता.

“तीन वेळा मी �प�ज�यात होतो; पण मी दरवाजा ठोठाव�ा ते�हा राजा बेगम मा�यावर डोके ठेवून हो�या. माझा ह�क
हात अ�यंत फाट�े�ा होता. मानवी र�, वाघा�ा कळणारी सवा�त मोठ� वागणूक, भयावह �वाहात पड��. �या
संताची भ�व�यवाणी पूण� होई� असे वाटत होते.

“म�ा �मळा�े�या प�ह�या गंभीर �खापती�या ध��यातून मी त�काळ एक� आ�ो. माझी ��ी ह�पार करणे
गोरी बोटांनी मा�या कंबरे�या कप�ा�या खा�� फेकून, मी माझा डावा हात हाडा�या तडा�याने मार�ा. �या
प�ू मागे �फर�ा, �प�ज�या�या मागी� बाजूस �फर�ा आ�ण ध�कादायकपणे पुढे सरक�ा. माझी ��स� �फ��टक
�या�या डो�यावर ���ेचा वषा�व झा�ा.

“पण राजा बेगम�या र�ाची चव �ड�सोमॅ�नयाक�ा वाइन�या वे�ासारखी प�ह�� घूस �हणून काम करत होती
द�घ� वं�चत. कण�ब�धर गज�नांनी �व�े�दत, पा�वी �ाणघातक ह��े वाढ�े. फ� माझे अपुरे संर�ण
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एका हाताने म�ा पंजे आ�ण नखांपुढे असुर��त सोड�े. पण मी भयंकर बद�ा घेत�ा. पर�र अ���त,आ�ही मृ�यू�ी संघष� के�ा. �प�जरा सगळ�कडे पसर�ा होता, आ�ण सव� �द�ेने र� पसर�े आ�ण �ोट झा�े
वेदना आ�ण �ाणघातक वासना �ाणघातक घ�ातून आ��.

"'�या�ा गो�या घा�ा!' 'वाघ मार!' �े�कांकडून चीक उठ��. माणूस आ�ण प�ू इत�या वेगाने ह��े, क� गाड�चे
गोळ� चुक��. मी माझी सव� इ�ा��� गोळा के��, जोरदार आवाज के�ा आ�ण एक अं�तम ध�कादायक ध�का �द�ा. �या
वाघ कोसळ�ा आ�ण �ांतपणे झोप�ा.

"पुसी�ासारखे!" मी म�य�ी के��.

�वामी मनापासून कौतुकाने हस�े, मग मनोरंजक कथा चा�ू ठेव��.

“�ेवट� राजा बेगमचा पराभव झा�ा. �याचा �ाही अ�भमान आणखी न� झा�ा: मा�या हाताने मी
�नभ�डपणे �याचे जबडे उघड�यास भाग पाड�े. एका ना�मय �णासाठ�, मी जांभई�या मृ�यू�या जा�यात माझे डोके धर�े. मी
साखळ� �ोध��. मज�यावरी� �ढगा�याव�न एका�ा ओढत मी वाघा�ा �या�या ग�याने �प�ज�या�या प�ट्यां�ी बांध�े.
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�वजयात मी दरवाजा�या �द�ेने सरक�ो.

“पण �या भेसूर अवतार राजा बेगम�ा �या�या क�थत रा�सी उ�प�ीचा तग धर�याची �मता होती. एक सह
अ�व�सनीय �ंग, �याने साखळ� तोड�� आ�ण मा�या पाठ�वर उडी मार��. माझा खांदा �या�या जब�ात वेगाने, मी �ह�सकपणे पड�ो.
पण तीन वेळा मी �या�ा मा�या खा�� �पन के�े होते. �नद�यी वारांखा��, �व�ासघातक� �ाणी �यात बुडा�ा
अध�बु��. यावेळ� मी �या�ा अ�धक काळजीपूव�क सुर��त के�े. हळूहळू मी �प�जरा सोड�ा.

“मी �वत: �ा एका नवीन को�ाह�ात सापड�ो, यावेळ� आनंदाची गो� आहे. गद�चा ज��ोष जणू एक�ानेच फुट�ा
�चंड घसा. आप�ीजनक रीतीने मार�े गे�े, मी अ�ाप ��ा�या तीन अट� पूण� के�या हो�या - वाघा�ा आ�य�च�कत करणे,
�या�ा साखळ�ने बांधून, आ�ण मा�यासाठ� मदतीची आव�यकता न घेता �या�ा सोडून. या��त�र�, मा�याकडे ते होते
गंभीर जखमी आ�ण आ�मक प�ू�ा घाबरव�े क� तो संधीकडे ���� कर�यास समाधानी होता
�या�या डो�यात मा�या डो�याचं ब�ीस!

“मा�या जखमांवर उपचार के�यानंतर, माझा स�मान कर�यात आ�ा आ�ण पु�पहार घा��यात आ�ा; �ेकडो सो�याच ेतुकडे मा�या पाया�ी पड�े.
संपूण� �हर सु���या का�ावधीत �वे� के�ा. मा�या �वजयाब�� सव� बाजंूनी अंतहीन चचा� ऐक�या गे�या
आजवर पा�ह�े�या सवा�त मो�ा आ�ण जंग�� वाघांपैक� एक. राजा बेगम म�ा वचन �द�या�माणे सादर कर�यात आ�या, पण म�ा वाट�े
आनंद नाही. मा�या �दयात एक आ�या��मक बद� झा�ा. असे वाट�े क� �प�ज�यातून मा�या अं�तम �नग�मनसह मी देखी� होतो
मा�या सांसा�रक मह�वाकां�ांचे दरवाजे बंद के�े.

“�यानंतर एक �ःखद काळ आ�ा. सहा म�ह�यांपासून मी र�ा�या �वषबाधेमुळे मृ�यू�या जवळ पड�ो. माझी त�येत ठ�क होताच
कूच �बहार सोड�यासाठ� पुरेसे, मी मा�या मूळ गावी परत�ो.

"'म�ा आता कळ�े आहे क� माझे ���क प�व� मनु�य आहेत �यांनी �हाणा इ�ारा �द�ा.' मी न�पणे ही कबु�� �द��
माझे वडी�. 'अरे, जर मी �या�ा �ोधू �क�ो असतो!' माझी तळमळ �ामा�णक होती, एका �दवसासाठ� संत अ�ाहतपणे आ�ा.

"'वाघाचे पा�न करणे पुरेसे आहे.' तो �ांत आ�ासन देऊन बो��ा. 'मा�याबरोबर च�; मी तु�हा�ा व� कराय�ा ��कवीन
मानवी मना�या जंग�ात �फरणारे अ�ानाचे �ाणी. आप�या�ा �े�कांची सवय झा�� आहे: ती आका�गंगा अस ू�ा
देव�तांनो, तुम�या योगा�या रोमांचक �भु�वामुळे मनोरंजन! '

“म�ा मा�या संत गु�ंनी आ�या��मक मागा�ची द��ा �द��. �याने मा�या आ��याचे दरवाजे उघड�े, गंज�े�े आ�ण ��तरोधक
�ांब वापर. हातात हात घा�ून आ�ही �वकरच �हमा�यात मा�या ����णासाठ� �नघा�ो. ”

चंडी आ�ण मी �वाम��या चरणी नतम�तक झा�ो, �यांनी खरोखर च��वादळा�या जीवनाची �� �परेषा �द�याब�� आभारी आहोत. म�ा पुरेस ेवाट�े
को� पा��रम�ये द�घ� परी�े�या �ती�ेची परतफेड!

{FN6−1} सोह�ग हे �याचे मठ नाव होते. ते "वाघ �वामी" �हणून ��स� होते.

एका योगीचे आ�मच�र�



{FN6−2} "���स ���सेस" - या प�ूम�ये वाघाची संयु� उ�ता आहे हे सू�चत कर�यासाठ� नाव दे�यात आ�े आहे आ�ण
वा�घणी

अ�याय 7. �े��ह�ट�ग संत

"मी एका योगी�ा हवेत, ज�मनीपासून �क�येक फूट वर, का� रा�ी एका गट बैठक�त पा�ह�े." माझा �म�,
उप�� मोहन चौधरी, �भावीपणे बो��े.

मी �या�ा एक उ�साही ��मत �द�े. “कदा�चत मी �या�या नावाचा अंदाज �ावू �कतो. तो होता भा�री महा�य, वर�या प�रप�काचा
र�ता? "

उप��ने होकार �द�ा, बातमी बाळगू नये �हणून थोडेसे कवटाळ�े. संतां�वषयी माझी �ज�ासा सव��ात होती
मा�या �म�ांम�ये; म�ा एका नवीन �ॅकवर बसव�यात �यांना आनंद झा�ा.
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"योगी मा�या घरा�या इत�या जवळ राहतो क� मी �या�ा अनेकदा भेटतो." मा�या ��दांनी उप���या चेह�यावर उ�सुकता आण��,
आ�ण मी आणखी आ�म�व�ास �नमा�ण के�ा.

“मी �या�ा उ��ेखनीय परा�मांम�ये पा�ह�े आहे. �यांनी �व�वध �ाणायाम {FN7−1} मधी� त�तेने �भु�व �मळव�े आहे
पतंज��ने सां�गत�े�ा �ाचीन आठपट योग. {FN7−2} एकदा भा�री महा�यांनी भ���का के��
मा�यापुढे �ाणायाम इत�या आ�य�कारक ���ने क� खो��त ��य� वादळ उठ�े आहे अस ेवाटते!
मग �याने जोरजोरात � वास �वझव�ा आ�ण उ� अवचेतन अव�ेत ग�तहीन रा�ह�ा.
{FN7−3} वादळानंतर �ांतीची आभा �वसर�याप��कडे �व�ंत होती. "

"मी ऐक�े क� संत कधीही �याचे घर सोडत नाही." उप��चा �वर �ु��क अ�व�सनीय होता.

“खरंच ते खरं आहे! तो गे�या वीस वषा�पासून घराम�ये राहत होता. तो �वतःवर थोपव�े�ा �नयम थोडा ���थ� करतो
आप�या प�व� सणां�या वेळा, जे�हा तो �या�या पुढ�या पदपथापय�त जातो! �भकारी �तथ ेजमतात, कारण
संत भा�री �यां�या कोम� �दयासाठ� ओळख�े जातात.

"तो गु��वाकष�णा�या �नयमा�ा नाकारत हवेत कसा राहतो?"

“काही �ाणायाम वापर�यानंतर योगीचे �रीर �याची �ू�ता गमावते. मग ते उंचावे� �क�वा �ाइक करे�
उडी मारणारा बेडूक. अगद� औपचा�रक योगाचा सराव न करणारे संत {FN7−4} देखी� ए
देवा�या �खर भ��ची ��ती. ”

“म�ा या षीब�� अ�धक जाणून �यायचे आहे. तु�ही �या�या सं�याकाळ�या सभांना उप��त राहता का? ” उप��च ेडोळे चमकत होते
कुतूह�ाने.

“हो, मी अनेकदा जातो. �या�या �हाणपणाती� बु��मुळे मी खूप मनोरंजन करतो. अधूनमधून माझे �द�घ� हा�य मंग�
�या�या मेळा�ांचे गंभीरपणा. संत नाराज नाही, परंतु �याचे ���य खंजीर �दसत आहेत! ”

�या �दव�ी �पारी �ाळेतून घरी जाताना, मी भा�री महा�यां�या ��ॉ�टर पास के�े आ�ण भेट�चा �नण�य घेत�ा.
योगी सामा�य �ोकांसाठ� �ग�म होता. एकटा ���य, तळमज�ा �ापत होता, �याने �याचे र�ण के�े
मा�टरची गोपनीयता. �व�ाथ� मा�ट�नेटचे काहीतरी होते; �याने आता औपचा�रकपणे �वचार�े क� मा�याकडे आहे का
"��तब�ता." म�ा सारां� बाहेर काढ�यापासून वाचव�यासाठ� �या�या गु�ंनी वेळेत एक देखावा के�ा.

"मुकंुदा जे�हा येई� ते�हा येऊ दे." षीचे डोळे चमक�े. “माझा एकटेपणाचा �नयम मा�या �वतःसाठ� नाही
सां�वन, परंतु इतरांसाठ�. सांसा�रक �ोकांना �यां�या �माचा ना� करणारी उदारता आवडत नाही. संत आहेत
केवळ ��म�ळच नाही तर �नरा�ाजनक आहे. अगद� �ा��ातही ते अनेकदा �ा�जरवाणे आढळतात! ”
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मी भा�री महा�यां�या माग�या मज�यावरी� �या�या तप�वी चौथ�यावर गे�ो, �जथून तो �व�चतच ढवळ�ा. मा�टस�
युगाम�ये क� ��त होईपय�त फोकस�या बाहेर, जगा�या अ◌ॅडो�या पॅनोरामाकडे वारंवार ���� करा. �या समका��न
संकु�चत वत�मानाती� aloneषी एकटे नाहीत.

"मह�ष�, {FN7−5} तु�ही म�ा ओळखणारे प�ह�े योगी आहात जे नेहमी घरातच राहतात."

"देव �या�या संतांना कधीकधी अनपे��त मातीम�ये �ावतो, नाहीतर आ�हा�ा वाटते क� आपण �या�ा एका �नयमात कमी क� �कतो!"

Geष�नी आप�े चैत�यमय �रीर कमळा�या आसनात बंद के�े. स�र�या द�कात �याने वयाची कोणतीही अ��य �च�हे दाखव�� नाहीत
�क�वा आसीन जीवन. क�र आ�ण सरळ, तो ��येक बाबतीत आद�� होता. �याचा चेहरा Rषीसारखा होता
�ाचीन �ंथांम�ये वण�न के�े�े. उदा� डोके अस�े�ा, मुब�क दाढ� अस�े�ा, तो नेहमी खंबीरपणे सरळ बस�ा होता, �याचे �ांत डोळे
सव��ापकतेवर �न��त.

संत आ�ण मी �यान� अव�ेत �वे� के�ा. तासाभरानंतर, �या�या सौ�य आवाजाने म�ा ह�व�े.
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"तु�ही अनेकदा �ांततेत जाता, पण तु�ही अनुभव �वक�सत के�ा आहे का?" {FN7−6} तो म�ा आठवण क�न देत होता
�यानापे�ा देवावर �ेम करा. "�येयासाठ� तं� चुकू नका."

�याने म�ा काही आंबे देऊ के�े. �या चांग�या -�वनोद� बु��ने म�ा �या�या गंभीर �वभावात खूप आनंद झा�ा, तो
�ट�पणी के��, "सामा�यतः �ोक �यान योगापे�ा ज�योग (अ�ा�ी जोड�े�े) अ�धक आवडतात.
(देवा�ी एक�प होणे)

�या�या यो�गक ��दाचा मा�यावर �चंड प�रणाम झा�ा.

"तु�ा काय हसू आहे!" �या�या नजरेत एक �ेमळ चमक आ��. �याचा �वतःचा चेहरा नेहमीच गंभीर होता, तरीही
आनंद� ��मत सह ��� के�ा. �या�या मो�ा, कमळा�या डो�यांम�ये एक दैवी ह�ा होता.

"ती प�े अमे�रकेपासून �र आहेत." Geष�नी एका टेब�ावर अनेक जाड ��फाफे दाखव�े. “मी
तेथी� काही सोसाय�ां�ी प��वहार करा �यां�या सद�यांना योगाम�ये रस आहे. ते भारताचा न�ाने �ोध घेत आहेत,
को�ंबसपे�ा अ�धक चांग�या �द�ेने! म�ा �यांना मदत कर�यात आनंद झा�ा. योगाचे �ान सवा�ना मोफत आहे
कोण �ा�त करे�, जसे क� अ�ानी �दवसाचा �का�.

“मानवी उ�ारासाठ� Rष�ना जे आव�यक मान�े जाते ते पा��मा�य दे�ांनी पातळ कर�याची गरज नाही. आ��यात सारखे
बा� अनुभवात वै�व�यपूण� अस�े तरी, काही �कारचे ���त��य योग अस�यास प��म �क�वा पूव� हे दोघेही फु�णार नाहीत
सराव के�ा नाही. ”

संतांनी म�ा �या�या �ांत डो�यांनी धर�े. म�ा कळ�े नाही क� �याचे भाषण हे एक पड�ावरी� भ�व�यसूचक माग�द��न आहे. हे आहे
फ� आता, मी हे ��द ���हत असताना, �याने म�ा अनेकदा �द�े�या आक��मक इं�टमे�नचा पूण� अथ� समज�ा
क� एखा�ा �दव�ी मी भारताची ��कवण अमे�रकेत घेऊन जाईन.

[��ांत: भ�री महा�य, “द �े��हट�ग स�ट” “सर,” मी �वचार�े, “तु�ही का ���हत नाही?
जगा�या फाय�ासाठ� योगावर पु�तक? " “मी ���यांना ����ण देत आहे,” �याने उ�र �द�े. “ते आ�ण �यांच े�व�ाथ� करती�
�जवंत खंड असू �ा, काळा�या नैस�ग�क �वघटनां�व�� पुरावा आ�ण �या अनैस�ग�क �ा�या
ट�काकार. ” - badhuri.jpg पहा]

"मह�ष�, माझी इ�ा आहे क� तु�ही जगा�या भ�यासाठ� योगावर पु�तक ��हावे."

“मी ���यांना ����ण देत आहे. ते आ�ण �यांचे �व�ाथ� �जवंत खंड असती�, नैस�ग�क �व�� पुरावा
काळाचे �वघटन आ�ण ट�काकारांचे अनैस�ग�क �ा�या. ” भा�री�या बु��ने म�ा आणखी एका झोळ�त टाक�े
हा�याचे.
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योगीचे ���य सं�याकाळ� येईपय�त मी एकटाच रा�ह�ो. भा�री महा�यांनी �या�या एकाम�ये �वे� के�ा
अप�रहाय� �वचन. �ांततापूण� पुरा�माणे, �याने आप�या �ो�यांचे मान�सक भंगार वा�न ने�े, �यांना तरंगव�े
गॉडवड�. �याची ठळक उपमा �नद�ष बंगा��म�ये �� के�� गे��.

आज सं�याकाळ� भा�रीने म�ययुगीन मीराबाई�या जीवना�ी �नग�डत �व�वध त�व�ाना�मक मु�े �� के�े
राजपूतानी राजक�या �याने साधंूचा सहवास �मळव�यासाठ� आप�े �याया�यीन जीवन सोडून �द�े. एका महान - सं�यासीने नकार �द�ा
�त�ा �वीकार�यासाठ� कारण ती एक ��ी होती; �त�या उ�राने �या�ा न�पणे �त�या पाया�ी आण�े.

"गु��ा सांगा," ती �हणा�� होती, "म�ा मा�हत न�हते क� �व�ाम�ये कोणीही पु�ष आहे जो देवा��वाय आहे; आ�ही सव� आहोत का?
�या�या आधी म�ह�ा नाहीत? ” (एकमेव सकारा�मक सज�न�ी� त�व �हणून परमे�राची �ा��ीय संक�पना, �याची
सृ�ी काहीच नाही तर एक �न���य माया आहे.)

मीराबा�नी अनेक उ�साही गाणी रच�� जी आजही भारताम�ये मौ�यवान आहेत; मी �यापैक� एकाचा येथे अनुवाद करतो:
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“जर दररोज आंघोळ क�न देव साकार�ा जाऊ �कतो
�वकरच मी खो�वर एक �हे� होई�;
जर मुळे आ�ण फळे खाऊन तो ओळख�ा जाऊ �कतो
आनंदाने मी �ेळ�चे �प �नवडे�;
जर जपमाळां�या मोजणीने �या�ा उघड के�े
मी मो�ा म�यांवर माझी �ाथ�ना �हणेन;
दगडा�या मूत�पुढे नतम�तक झा�यास �याचे अनावरण के�े
एक चकमकयु� पव�त मी न�पणे पूजा करीन;
जर �ध �याय�याने परमे�र आ�मसात होऊ �कतो
अनेक बछडे आ�ण मु�े �या�ा ओळखत असत;
प�नीचा �याग के�यास देवा�ा बो�ाव�े असते
हजारो नपंुसक नसती� का?
मीराबाई�ा मा�हत आहे क� दैवी �ोध�यासाठ�
फ� अप�रहाय� �ेम आहे. "

ब�याच �व�ा�या�नी भा�री�या च�प�म�ये �पये टाक�े जे योगा�या आसनात बस�यावर �या�या बाजू�ा पड�े. हे
आदरयु� अप�ण, भारतात �था, असे द��वते क� ���य �या�या भौ�तक व�तू गु��या चरणी ठेवतो.
कृत� �म� हे वे�ात फ� परमे�र असतात, �या�या �वतःची काळजी घेतात.

"गु�जी, तु�ही छान आहात!" एक �व�ाथ�, �याची सु�� घेत, पु�ष�धान atषीकडे उ�कटतेने पाहत होता. "तु�याकडे आहे
देवाचा �ोध घे�यासाठ� आ�ण आ�हा�ा �हाणपण ��कव�यासाठ� संप�ी आ�ण सुखसोय�चा �याग के�ा! ” भा�री महा�य हे सव��ुत होते
बा�पणात �याने कौटंु�बक संप�ीचा �याग के�ा होता, जे�हा अ�ववा�हत मनाने �याने योग मागा�त �वे� के�ा.

"तु�ही केस उ�टवत आहात!" संता�या चेह�यावर सौ�य �न�दा होती. “मी काही तुटपुंजे �पये, काही �ु��क सोड�े आहेत
अनंत आनंदा�या वै��क सा�ा�यासाठ� सुख. मग मी �वतः�ा क�ा�ाही नाकार�े? म�ा आनंद मा�हत आहे
ख�जना सामा�यक करणे. तो �याग आहे का? अ�रद�� संसा�रक �ोक हे खरे सं�यास घेणारे आहेत! ते
गरीब मूठभर पृ�वीवरी� खेळ�यांसाठ� अतु�नीय दैवी मा�म�ा सोडा! ”

सं�यास घे�या�या या �वरोधाभासी ���कोनावर मी हस�ो - जो �ोएससची टोपी कोण�याही साधुवर ठेवतो
�भकारी, सव� ग�व�� ��ाधी�ांना बे�ु� �ता��यांम�ये बद�ताना.

"दैवी आदे� कोण�याही �वमा कंपनीपे�ा आप�े भ�व�य अ�धक सु�पणे मांडतो." मा�तरांची सांगता
��द हे �या�या �व�ासाचे खरे पंथ होते. "बा� सुर��ततेम�ये जग अ�व� �व�ासणा�यांनी भर�े�े आहे. �यांचे
कडवे �वचार �यां�या कपाळावरी� जखमांसारखे असतात. �याने आप�या प�ह�या �ासापासून आप�या�ा हवा आ�ण �ध �द�े
�या�या भ�ांना �दवस��दवस कसे पुरवायचे हे मा�हत आह.े ”
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मी संता�या दारापय�त �ाळेनंतरची तीथ�या�ा चा�ू ठेव��. मूक आवे�ाने �याने म�ा सा�य कर�यासाठ� मदत के��
अनुभावा. एके �दव�ी ते मा�या गुरपार�या �ेजारपासून �र राम मोहन रॉय रोड�ा गे�े
घरचा र�ता. �या�या �ेमळ ���यांनी �या�ा एक नवीन आ�म बांध�ा होता, �या�ा "नाग�� मठ" �हणून ओळख�े जाते. {FN7−7}

जरी ती म�ा मा�या कथे�या पुढे अनेक वषा�नी फेकून देत अस�� तरी मी म�ा �द�े�े �ेवटचे ��द इथे सांगेन
भा�री महा�य यांनी. मी प��मेकडे जा�या�या काही वेळापूव�, मी �या�ा �ोध�े आ�ण न�पणे �या�यासाठ� गुडघे टेक�े
�नरोप आ�ीवा�द:

“बेटा, अमे�रकेत जा. आप�या ढा��साठ� होरी इं�डयाची ��त�ा �या. तुम�या कपाळावर �वजय ���ह�े�े आहे; �या
उदा� �रचे �ोक तुमचे चांग�े �वागत करती�. ”

{FN7−1} �सनाचे �नयमन क�न जीवन -��� �नयं��त कर�या�या प�ती.

{FN7−2} योगाचा अ�ग�य �ाचीन घातांक.
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{FN7−3} �� च �ा�यापक हे पा��मा�य दे�ांती� प�ह�े वै�ा�नक होते �यांनी वै�ा�नक��ा तपास कर�यास तयार के�े
अचेतन मनाची ��यता. �ा�यापक जु�स -बोईस, द इको�े डी सायको�ॉजी ऑफ द
Sorbonne, 1928 म�ये अमे�रकेत �ा�यान; �याने आप�या �े�कांना सां�गत�े क� �� च �ा���ांनी मा�यता �द�� आहे
सुपरकॉ��ननेससाठ�, “जे �ायड�या अवचेतन मना�या अगद� उ�ट आहे आ�ण जे फॅक�ट� आहे
मनु�या�ा खरोखर माणूस बनवते आ�ण केवळ एक सुपर �ाणी नाही. ” M. Jules − Bois ने �� के�े क�
उ� चेतना "Coueism �क�वा hypnotism म�ये ग�धळून जाऊ नये. अ�त�ोधाच ेअ��त�व
मना�ा फार पूव�पासून त�व�ानाने ओळख�े गे�े आह,े ��य�ात इमस�नने बो��े�े ओ�हरसो� आहे, परंतु केवळ
अ��कडे ते वै�ा�नक��ा ओळख�े गे�े आहे. ” �� च �ा���ाने हे �नद��नास आण�े क�
अ�तजागृती �ेरणा, ��तभा, नै�तक मू�ये येतात. "यावरी� �व�ास गूढवाद नस�ा तरी
गूढवा�ांनी उपदे� के�े�या गुणांना ओळख�े आ�ण �यांची कदर के��. ”

{FN7−4} अ�व�ा�या स�ट थेरेसा आ�ण इतर ���न संतांना ब�याचदा �े��हटे�न�या अव�ेत पा�ह�े गे�े.

{FN7−5} "महान geषी."

{FN7−6} देवाची ��य� धारणा.

{FN7−7} संताचे पूण� नाव नाग��नाथ भा�री होते. ग�णत �हणजे आ�म �क�वा आ�म.

अ�याय 8. भारताचा महान �ा���, जेसी बोस

"जगद�स चं� बोस�या वायर�ेस आ�व�कारांनी माक�नी�या आ�व�कारा�ा आळा घात�ा."

ही ��ोभक �ट�पणी ऐकून, मी �ा���ांम�ये गंुत�े�या �ा�यापकां�या फुटपाथ गटा�या जवळ गे�ो
चचा� जर �यां�यात सामी� हो�याचा माझा हेतू वां��क अ�भमान असे� तर म�ा खेद वाटतो. मी माझी उ�सुकता नाका� �कत नाही
भारत भौ�तक�ा��ात अ�ग�य भू�मका बजावू �कतो याचा पुरावा, आ�ण केवळ अ�या�म�ा�� नाही.

"तु�हा�ा काय �हणायचे आहे, सर?"

�ा�यापकाने आ�ेपाह�पणे �� के�े. “बोस हे वायर�ेस कोअरर आ�ण इ��ट�म�टचा �ोध �ावणारे प�ह�े होते
�व�ुत �ाटांचे अपवत�न द��वते. पण भारतीय �ा���ांनी �या�या �ोधांचा गैरफायदा घेत�ा नाही
�ावसा�यक��ा. �याने �वकरच अकाब��नकपासून स���य जगाकडे आप�े �� वळव�े. �याचा �ां�तकारक
एक वन�ती �रीर�ा��� �हणून �ोध भौ�तक�ा��� �हणून �या�या मू�गामी काम�गरी�ा मागे टाकत आहेत. ”

मी न�पणे मा�या माग�द��काचे आभार मान�े. ते पुढे �हणा�े, “महान वै�ा�नक हा �े�सडे�सीम�य ेमाझा भाऊ �ा�यापक आहे
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कॉ�ेज."

मी �स�या �दव�ी Gurष�ना �यां�या घरी भेट �द��, जे गुरपार रोडवरी� मा�या जवळ होते. मी �ांब होते
आदरयु� अंतराव�न �याचे कौतुक के�े. कबर आ�ण सेवा�नवृ� वन��त�ा���ांनी म�ा �वन� अ�भवादन के�े. तो ए
प�ा�ीत देखणा, मजबूत माणूस, जाड केस, �ंद कपाळ, आ�ण �व�ाळूचे डोळे. �या
�या�या �वरांमधी� सु��ता आजीवन वै�ा�नक सवयी �कट करते.

“मी अ��कडेच एका मो�हमेतून पा��मा�य वै�ा�नक समाजांकडे परत�ो आहे. �यां�या सद�यांनी �द��न के�े
मा�या आ�व�कारा�या नाजूक साधनांम�ये ती� �वार�य जे सव� जीवनाची अ�वभा�य एकता द��वत.े
{FN8−1} बोस �े�को�ाफम�ये दहा �ाख मोठेपणाची �व�ा�ता आहे. सू�मद��क फ� मोठे करतो
काही हजार वेळा; तरीही �याने जै�वक �व�ाना�ा मह�वपूण� चा�ना �द��. �े�को�ाफ अग�णत उघडतो
��ये. ”

"साहेब, �व�ाना�या अ�� ���ाम�ये पूव� आ�ण प��म यांचा आ���गन �वरेने कर�यासाठ� तु�ही बरेच काही के�े आहे."
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“माझे ���ण क� ��जम�ये झा�े. सव� �स�ांत काटेकोरपणे सादर कर�याची पा�ा�य प�त �कती ��ंसनीय आहे
�ायो�गक पडताळणी! ती अनुभवज�य ���या आ�म�नरी�णासाठ� भेटव�तू बरोबर गे�� आहे
जो माझा पूव�कडी� वारसा आहे. �यांनी �मळून म�ा नैस�ग�क �े�ाती� �ांतता �ांब ठेव�यास स�म के�े आहे
�बनधा�त मा�या �े�को�ाफ {FN8−2} चे टे�टे� चाट� सवा�त सं�या�द अस�याचा पुरावा आहेत
वन�त�म�ये संवेदन�ी� म�ासं�ा आ�ण �व�वध भाव�नक जीवन असते. �ेम, �ेष, आनंद, भीती, आनंद, वेदना,
उ�ेजनांना उ�ेजन, मूख�पणा आ�ण अग�णत यो�य ��तसाद वन�त�म�ये �ा�यां�माणेच साव���क आहेत. ”

“सव� सृ�ीती� जीवनाचा अनोखा धडका तुम�या आगमनापूव� केवळ का�ा�मक ��तमा वाटू �कतो, �ोफेसर! अ
म�ा एकदा मा�हत अस�े�े संत कधीही फु�े तोडू �कणार नाहीत. 'मी स�दया�चा अ�भमान अस�े�या गु�ाबाची झाडी �ुटू का? मी �ूरपणे क� का?
मा�या अस�य �वभाजनाने �या�या ��त�ेचा अपमान? ' �याच ेसहानुभूतीपूण� ��द तुम�या�ारे अ�र�ः पडताळ�े जातात
�ोध! "

“कवी स�या�ी �ज�हा�याचा असतो, तर �ा��� अ�ता��तपणे संपक�  साधतो. कधीतरी मा�या �योग�ाळेत या
आ�ण �ेसको�ाफची अतूट सा� पहा. ”

कृत�तेने मी आमं�ण �वीकार�े, आ�ण माझे ��ान घेत�े. मी नंतर ऐक�े क� वन��त�ा���ाने अ�य�पद सोड�े आहे
कॉ�ेज, आ�ण क�क�ा म�ये एक सं�ोधन क� �ाची योजना आखत होता.

जे�हा बोस इ���ट�ूट उघड�यात आ�े, ते�हा मी सम�प�त सेवांना उप��त रा�ह�ो. उ�साही �ेकडो भटकत होते
प�रसर मी �व�ाना�या नवीन घरा�या क�ा�मकता आ�ण आ�या��मक �तीका�मकतेने मो�हत झा�ो. �याचा पुढचा भाग
मा�या ��ात आ�े क�, गेट हे �र�या मं�दराती� �त��त�त अव�ेष होते. कमळा�या मागे {FN8−3} कारंजे, एक ���प
टॉच�सह म�ह�ा आकृतीने अमर �का� -वाहक �हणून ��ीब�� भारतीय आदर �� के�ा. बाग
घटने�या प��कडे नौमेनॉन�ा प�व� के�े�े एक छोटे मं�दर ठेव�े. दैवी �नराकारतेचा �वचार होता
कोण�याही वेद� − ��तमे�या अनुप��तीने सुचव�े.

[उदाहरण: मी �वतः वया�या सहा�ा वष� - atsix.jpg पहा]

[उदाहरण: जगद�स चं� बोस, भारताचे महान भौ�तक�ा���, वन��त�ा��� आ�ण �ोधक
�े�को�ाफ b bose.jpg पहा]

या महान �संगी बोस यांचे भाषण कदा�चत �ाचीन �ाचीन ISष�पैक� एका�या ओठातून �नघा�े असावे.

"मी आज ही सं�ा केवळ �योग�ाळा नसून मं�दर �हणून सम�प�त करतो." �याचे आदरणीय एक�व एक सारखे चोर�े
गद��या सभागृहावर न पा�ह�े�ा झगा. “मा�या तपासा�या �ोधात म�ा बे�ु�पणे ने�यात आ�े
भौ�तक�ा�� आ�ण �रीर�ा��ाचा सीमा �दे�. मा�या आ�या�साठ�, म�ा सीमा रेषा अ��य होताना �दस�या आ�ण �ब��
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उदयो�मुख संपक� , �जवंत आ�ण �नज�व �े�ाती� दर�यान. अकाब��नक पदाथ� �हणून समज�े गे�े
�न���य ��त�र� काहीही; ब�सं�य ����या कारवाई अंतग�त हे ए��� होते.

“साव���क ��त��या असे �दसते क� धातू, वन�ती आ�ण �ाणी एका सामा�य काय�ाखा�� येतात. �या सवा�नी �द��न के�े
मू�तः थकवा आ�ण नैरा�या�या समान घटना, पुन�ा��ती आ�ण उदा�ीकरणा�या ��यतांसह, जसे
तसेच मृ�यू�ी �नगडीत कायमची बेजबाबदारपणा. या �व�मयकारकतेने �व�मयाने भर�े�े
सामा�यीकरण, मो�ा आ�ेने मी रॉय� सोसायट��या �नका�ापूव� माझे �नका� जाहीर के�े
�योगांनी दाखव�े. पण उप��त �फ�जओ�ॉ�ज�टांनी म�ा �वतः�ा �ारी�रक मया��दत ठेव�याचा स��ा �द�ा
तपास, �यात मा�या य�ाचे आ�ासन �द�े गे�े होते, �यां�या संर�णावर अ�त�मण कर�यापे�ा. मा�याकडे होते
नकळत एका अप�र�चत जा�त�व�े�या डो�यात भटक�ो आ�ण �यामुळे �या�या ���ाचारा�ा �खाव�े.

“एक बे�ु� ई�र�ा��ीय पूवा��ह देखी� उप��त होता, जो अ�ाना�ा �व�ासाने ग�धळात टाकतो. हे बया�चदा �वसर�े जाते
क� �याने आप�या�ा सृ�ी�या या सतत �वक�सत होणा�या रह�याने वेढ�े आहे �याने आप�याम�ये ही इ�ाही �जव�� आहे
�� आ�ण समजून �या. अनेक वषा��या गैरसमजातून म�ा समज�े क� एका भ�ाचे जीवन आहे
�व�ान अप�रहाय�पणे न संपणा�या संघषा�ने भर�े�े आहे. �या�यासाठ� �जवाची बाजी �ावणे �या�यासाठ� आहे
ऑफर - gain नफा आ�ण तोटा, य� आ�ण अपय�, एक �हणून.
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“का�ांतराने जगाती� अ�ग�य वै�ा�नक समाजांनी माझे �स�ांत आ�ण प�रणाम �वीकार�े आ�ण मा�यता �द��
�व�ानाती� भारतीय योगदानाचे मह�व. {FN8−4} कोणतीही �हान �क�वा मया��दत गो� कधीच समाधानी होऊ �कते
भारताचे मन? �नरंतर �जवंत परंपरेने, आ�ण कायाक�प कर�याची मह�वाची ���, या भूमी�ा आहे
असं�य प�रवत�नां�ारे �वतः�ा समायो�जत के�े. भारतीय नेहमीच उ�व�े आहेत, जे, टाकून देतात
तासाचे त�काळ आ�ण �ोषक ब�ीस, जीवनाती� सव�� आद�� साकार�याची मागणी के�� आहे - नाही
�न���य सं�यास �ारे, परंतु स��य संघषा�तून. कमकुवत �याने संघष� नाकार�ा आहे,
काहीही �मळवणे, �याग कर�यासारखे काहीच न�हते. �याने धडपड के�� आ�ण �ज�क�े तोच जगा�ा समृ� क� �कतो
�या�या �वजयी अनुभवाची फळे देणे.

“बोस �योग�ाळेत पदाथा��या ��तसादावर आ�ण अनपे��तपणे आधीच काम चा��े आहे
वन�त��या जीवनाती� खु�ासे, भौ�तक�ा��, �रीर�व�ान, म�ये चौक�ीचे खूप �व�ता�रत �े� उघड�े आहेत
औषध, �ेती आ�ण अगद� मानस�ा�� म�ये. आतापय�त अघु�न�ी� समज�या जाणा�या सम�या आता रा�ह�या आहेत
�ायो�गक तपासा�या �े�ात आण�े.

“परंतु कठोर अचूकते��वाय उ� य� �मळवता येत नाही. �यामुळे अ�तसंवेदन�ी� �ांबीची बॅटरी
मा�या रचनेची साधने आ�ण उपकरणे, जी आज �यां�यासमोर �वे� हॉ�म�ये �यां�यासमोर उभी आहेत. ते
��य�ात न �दसणा�या वा�तवात �दसणा�या �ामक मागे �ाग�या�या �द�घ� �य�नांब�� तु�हा�ा सांगतो
सततची मेहनत आ�ण �चकाट� आ�ण साधनसंप�ी मानवी मया�दा �र कर�यासाठ� पुढे आ��. सव�
सज�न�ी� �ा���ांना मा�हत आहे क� खरी �योग�ाळा �हणजे मन आहे, जेथे �मा�या मागे ते कायदे उघड करतात
स�य

“येथे �द�े�� �ा�याने केवळ �स�या हाता�या �ानाची पुनरावृ�ी होणार नाहीत. ते नवीन घोषणा करती�
�ोध, या हॉ�म�ये �थमच �द���त. �या काया��या �नय�मत �का�ना�ारे
सं�ा, हे भारतीय योगदान संपूण� जगापय�त पोहोचे�. ते साव�ज�नक मा�म�ा बनती�. पेटंट नाही
कधी घेत�े जाई�. आप�या रा�ीय सं�कृतीचा आ�मा मागणी करतो क� आपण कायमचे यापासून मु� �हावे
केवळ वैय��क फाय�ासाठ� �ानाचा वापर अप�व� करणे.

“माझी पुढ�� इ�ा आहे क� या सं�ेची सु�वधा ��य �तत�या सव� मजुरांना उप�� �हावी
दे�. याम�ये मी मा�या दे�ा�या परंपरा पुढे ने�याचा �य�न करत आहे. आतापय�त पंचवीस back
�तकानु�तके, भारताने �या�या �ाचीन �व�ापीठांम�ये, ना�ंदा आ�ण त����ा येथे, सव� भागांती� �व�ानांचे �वागत के�े
जग.

“�व�ान जरी पूव�चे नाही �क�वा पा��मा�य नसून �या�या साव���कतेम�ये आंतररा�ीय आहे, तरीही भारत आहे
�व�ेष योगदान उ�म योगदान दे�यासाठ�. {FN8−5} �व�ंत भारतीय क�पनार�य, जे नवीन काढू �कते
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वरवर पाहता पर�र�वरोधी त�यां�या व�तुमानातून ऑड�र, एका�ते�या सवयीने �नयं��त के�े जाते. हेसंयम असीम धैया�ने मना�ा स�या�या �ोधात ठेव�याची ��� �दान करतो. ”

�ा���ां�या सांगता ��दांमुळे मा�या डो�यात अ�ू उभे रा�ह�े. "संयम" खरंच भारताचा समानाथ� ��द नाही का?
ग�धळात टाकणारा काळ आ�ण इ�तहासकार सारखे?

मी पु�हा एकदा सं�ोधन क� �ा�ा भेट �द��, उघड�या�या �दवसानंतर. महान वन��त�ा���, �या�या वचनाची जाणीव,
म�ा �या�या �ांत �योग�ाळेत ने�े.

“मी या फन��ा �े�को�ाफ जोडतो; मोठेपणा जबरद�त आहे. जर गोग�गायीचे �ॉ� मोठे के�े गे�े
�याच �माणात, �ाणी ए�स�ेस �ेन�माणे �वास करत अस�याचे �दसून येई�! ”

माझी नजर ���नवर उ�सुकतेने ��र होती जी भरीव फन� -साव�� ��त�ब��बत करते. �म�नट जीवन − हा�चा��
आता ��पणे समज�यायो�य होते; मा�या मोहक डो�यांपुढे रोप हळूहळू वाढत होते. �ा���
एका �हान धातू�या बारसह फन��या टोका�ा ��� के�ा. �वकसन�ी� पॅ�टोमाईम अचानक थांब�ा,
रॉड मागे घेताच वा��चार पु�हा सु� करणे.
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बोस �हणा�े, "तु�ही पा�ह�े आहे क� बाहेर�या कोण�याही �कारचा ह�त�ेप संवेदन�ी� ऊतकांसाठ� कसा हा�नकारक आहे." “पहा;
मी आता ��ोरोफॉम� देईन, आ�ण नंतर एक उतारा देईन. ”

��ोरोफॉम��या �भावामुळे सव� वाढ थांब��; मारक पुन��ी�वत करत होता. उ��ांतीवाद� हावभाव
पड�ावर म�ा "�च�पट" कथानकापे�ा अ�धक त�परतेने धर�े. माझा सोबती (इथे ख�नायका�या भू�मकेत) जोर अ
फन��या एका भागा�ारे ती�ण वा�; वेदना �ा�मो�डक फडफडां�ार ेद���व�� गे��. जे�हा �याने एक रेझर पास के�ा
अं�तः �टेम�ारे, साव�� �ह�सकपणे �चड�� होती, नंतर अं�तम �वराम�च�हासह �वतः�ा ��र के�े
मृ�यू.

“�थम एका �व�ा� झाडा�ा ��ोरोफॉम� क�न मी य��वी ��यारोपण के�े. सहसा, असे स�ाट
जंग� ह�व�यानंतर खूप �वकर मरतात. ” जगद�स जीव वाचव�या�या यु��ची आठवण क�न देत आनंदाने हस�े.
“मा�या नाजूक उपकरणा�या आ�ेखांनी हे �स� के�े आहे क� झाडांम�ये र�ा�भसरण �णा�� असत;े �यां�या रसाळ हा�चा��
�ा�यां�या �रीराती� र�दाबा�ी सुसंगत. सॅपची चढण यां��क वर �� करता येत नाही
सामा�यतः �गत, जसे के��का आकष�ण. �ारे घटना सोडव�� गे�� आहे
�जवंत पे��ची ��याक�ाप �हणून �े�को�ाफ. पे�र�टा��टक �ाटा एका दंडगो�ाकार नळ�तून बाहेर पडतात जी खा�� पसरते
एक झाड आ�ण ��य� �दय �हणून काम करते! आपण �जतके खो�वर जाणतो �ततके अ�धक ध�कादायक पुरावे बनतात
क� एकसमान योजना ��येक �व�पा�ा अनेक �कारांनी जोडते. ”

महान �ा���ाने �स�या बोस वा�ाकडे �� वेध�े.

“मी तु�हा�ा कथी��या तुक�ावर �योग दाखवतो. धातूंमधी� जीवन��� ��तकू� �क�वा फायदे�ीर ��तसाद देते
उ�ेजना �ाई�या खुणा �व�वध ��त��या न�दवती�. ”

खो�वर त���न, मी आ�ेख पा�ह�ा �याने अणू रचने�या वै���पूण� �ाटा न�दव�या. जे�हा
�ोफेसरने �टनवर ��ोरोफॉम� �ाव�ा, �ंदना�मक �ेखन थांब�े. ते धात ू�हणून पु�हा सु� झा�े
हळूहळू सामा�य ��ती परत आ��. मा�या साथीदाराने एक �वषारी रसायन �द�े. सह एकाच वेळ�
�टन�या थरथरणा�या टोका�ा, सुईने ना�मयपणे चाट�वर मृ�यूची सूचना ���ह��.

"बोस वा�ांनी हे �स� के�े आहे क� धातू, जसे क� का�ी आ�ण यं�ांम�ये वापर�े�े �ट��, �वषय आहेत
थकवा, आ�ण �नय�मत �व�ांती�ारे काय��मता परत �मळवा. धातंूमधी� जीवन -नाडी गंभीरपणे �क�वा अगद� हानी पोहोचवते
�व�ुत �वाह �क�वा जड दाब वाप�न �वझ�े. ”

मी खो��भोवती असं�य आ�व�कार, अथक क�पकतेची �� वाणी पा�ह��.
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“सर, हे अ�यंत खेदजनक आहे क� मो�ा �माणात कृषी �वकास तुम�या अ��त वापराने गतीमान होत नाहीयं�णा. �यापैक� काह�ना ज�द �योग�ाळे�या �योगांम�ये वापरणे सहज ��य होणार नाही
वन�त��या वाढ�वर �व�वध �कार�या खतांचा �भाव सू�चत करा?

“तू बरोबर आहेस. बोस वा�ांचे अग�णत उपयोग भावी �प�ा करती�. �ा��� �व�चतच
समका��न ब�ीस मा�हत आहे; सज�न�ी� सेवेचा आनंद �मळवणे पुरेसे आहे. ”

अप�रवत�नीय geषीब�� अनार��त कृत�ते�या अ�भ���सह, मी माझी रजा घेत��. "आ�य�च�कत क� �कता
�या�या अ�ौ�कक बु��ची �जनन�मता कधी संप�� आहे? ” म�ा वाट्त.

वषा�बरोबर कोणतीही घट झा�� नाही. एक गंुतागंुती�या साधनाचा �ोध �ावणारा, “रेझोनंट का�ड�यो�ाफ”, मग बोस
असं�य भारतीय वन�त�वर �ापक सं�ोधन के�े. चे एक �चंड अ�����त फामा�को�पया
उपयु� औषधे उघड झा��. का�ड�यो�ाफ एक अचूक अचूकतेसह तयार के�ा जातो �या�ारे ए
एका सेकंदाचा − �ंभरावा भाग �ाफवर द���व�ा जातो. अनुनाद न�द� म�ये infinitesimal pulsations मोजतात
वन�ती, �ाणी आ�ण मानवी रचना. महान वन��त�ा���ाने भाक�त के�े क� �या�या का�ड�यो�ाफ�या वापरामुळे पुढे जाई�
�ा�यांऐवजी वन�त�वर vivisection.
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“एका वन�ती आ�ण �ा�या�ा एकाच वेळ� �द�े�या औषधा�या प�रणामांचे �ेजारी रेकॉ�ड�ग आहे
प�रणामात आ�य�कारक एकमत दाखव�े, ”�यांनी �� वेध�े. “माणसाम�ये ��येक गो� पूव��च��त के�े�� आहे
वन�ती. वन�तीवरी� �योग मानवी �ःख कमी कर�यास हातभार �ावती�. ”

ब�याच वषा�नंतर बोस�या पथद�� वन�त�चे �न�कष� इतर �ा���ांनी �स� के�े. येथे 1938 म�ये के�े�े काम
को�ं�बया �व�ापीठा�ा �यूयॉक�  टाइ�सने खा����माणे अहवा� �द�ा:

गे�या काही वषा�म�ये हे �नधा��रत के�े गे�े आहे क� म�ातंतू म�� दर�यान संदे� �सा�रत करतात
आ�ण �रीराचे इतर भाग, �हान �व�ुत आवेग �नमा�ण के�े जात आहेत. हे आवेग मोज�े गे�े आहेत
नाजूक गॅ��हनोमीटरने आ�ण आधु�नक वध�क उपकरणा�ारे �ाखो वेळा मोठे के�े. आतापय�त नाही
जीवनात म�ातंतू तंतंूसह आवेगां�या प�र�ेदांचा अ�यास कर�यासाठ� समाधानकारक प�त सापड��
�ाणी �क�वा माणूस कारण या आवेगांचा �वास �चंड वेगाने होतो.

डॉ. केएस को� आ�ण एचजे क�ट�स यांनी ता�या पा�याती� वन�ती�या �ांब एक� पे�ी �ोध�याचा अहवा� �द�ा
गो��फ� बाउ�सम�ये वारंवार वापर�े जाणारे नायटे�ा, एक� म�ातंतू तंतूं�ी अ�र�ः एकसारखे असतात.
��वाय, �यांना आढळ�े क� नायटे�ा तंतू, उ�े�जत होऊन, सार�याच �व�ुत �ाटांचा �सार करतात
वेग वगळता, ��येक मागा�ने, �ाणी आ�ण मनु�याती� तं��का तंतंूना. �व�ुत म�ातंतू आवेग
वन�ती �ा�यांपे�ा खूपच हळू अस�याचे �दसून आ�े. �यामुळे हा �ोध ज�त कर�यात आ�ा
को�ं�बया कामगार �व�ुत आवेगां�या �वाहाची मंद गती �च�े घे�याचे साधन �हणून
नसा.

नायटे�ा वन�ती अ�ा �कारे जवळ�या संर��त रह�यांचा उ�गडा कर�यासाठ� एक �कारचा रोझेटा दगड बनू �कते
मनाची आ�ण पदाथा�ची अगद� सीमा.

कवी रव��नाथ टागोर हे भारता�या आद��वाद� �ा���ांचे क�र �म� होते. �या�ा गोड बंगा��
गायकाने खा��� ओळ�ना संबो�धत के�े: {FN8−6}

हे हम�ट, तु�ा अ�स� ��दात हाक मार
SAMA नावा�या जु�या �तो�ाचे; “उठ! जागे �हा! ”
�या�या �ा��ीय �ानाचा अ�भमान अस�े�या माणसा�ा कॉ� करा
�न�पयोगी पां�ड�यपूण� भांडणांपासून,
पुढे ये�यासाठ� �या मूख� �ॅगगाट��ा कॉ� करा
�नसगा��या चेह�यावर, ही �व�तृत पृ�वी,
हा कॉ� तुम�या �कॉ�र बँड�ा पाठवा;
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तु�या अ�नी�या य�ाभोवती एक�
�यांना सव� जमू �ा. तर आप�ा भारत,
आप�� �ाचीन जमीन �वतःकडे परत येते
ओ पु�हा एकदा ��र कामावर परत या,
कत�� आ�ण भ��साठ�, �त�या समाधीकडे
मनापासून �यानाचे; �त�ा बसू �ा
पु�हा एकदा �बनधा�त, �ोभी, संघष��वर�हत, �ु�,
ओ पु�हा एकदा �त�या उंच आसनावर
आ�ण �ासपीठ, सव� भूम�चे ���क.

{FN8−1} "सव� �व�ान अत���य आहे अ�यथा नाहीसे झा�े. वन��त�ा�� आता यो�य �स�ांत आ�मसात करत आहे -
��ाचे अवतार स�या नैस�ग�क इ�तहासाची पा�पु�तके असती�. ” - इमस�न

{FN8−2} �ॅ�टन मूळ पासून, CRESCERE, वाढव�यासाठ�. �या�या �े�को�ाफ आ�ण इतर �ोधांसाठ�, बोस होते
1917 म�ये नाइट.
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{FN8−3} कमळाचे फू� भारताती� एक �ाचीन दैवी �तीक आहे; �या�या उ�गड�े�या पाक�या �व�तार सुचवतात
आ�मा; �या�या उ�प�ी�या �चख�ापासून �या�या �ु� स�दया�ची वाढ एक सौ�य आ�या��मक वचन आहे.

{FN8−4} “स�या, केवळ सवा�त मोठा अपघात भारता�ा अमे�रकन कॉ�ेज�या क�ेत आणतो
�व�ाथ� आठ �व�ापीठे (हाव�ड�, ये�, को�ं�बया, ����टन, जॉ�स हॉप�क�स, पेन�स��हे�नया, ��कागो आ�ण
कॅ��फो�न�या) म�ये इंडॉ�ॉजी �क�वा सं�कृत�या खु�या� आहेत, परंतु भारताचा इ�तहास �वभागाम�ये अ�र�ः ��त�न�ध�व नाही,
त�व�ान, ���त क�ा, रा�य�ा��, समाज�ा�� �क�वा बौ��क अनुभवा�या इतर कोण�याही �वभागांम�ये
जे आपण पा�ह�े आहे, भारताने मोठे योगदान �द�े आहे. . . . आ�हा�ा �व�ास आहे, प�रणामी, कोणताही �वभाग नाही
अ�यासाचे, �व�ेषतः मान�वक� म�ये, कोण�याही मो�ा �व�ापीठात यो�य�र�या न करता पूण�पणे सुस� के�े जाऊ �कते
�या�या ���ती�या भारतीय ट��यांत �����त त�. आमचा �व�ास आहे क�, ��येक महा�व�ा�य �याच े�येय आहे
�या�या पदवीधरांना जगाती� बु��मान काया�साठ� तयार करा जे �यांचे राह�यासाठ� आहे, �या�या कम�चा�यांवर असणे आव�यक आहे
भारता�या स�यतेम�ये स�म �व�ान. ” - चे �ोफेसर ड��यू
पेन�स��हे�नया �व�ापीठ जे मे, १ 39 ३, म�ये �दस�े, अमे�रकन बु�े�टनचा अंक
��क�े�या समाजांची प�रषद, 907 15 वी स�ट, वॉ����टन, डीसी, 25 स�ट कॉपी. या अंकात (#28) ओ�हर आहे
"भारतीय अ�यासासाठ� मू�भूत �ंथसूची" ची 100 पाने.

{FN8−5} पदाथा�ची अणू रचना �ाचीन �ह��ंना प�र�चत होती. �या सहा �णा��पैक� एक
भारतीय त�व�ान वैसे�सक आहे, सं�कृत मूळ VISESAS पासून, "अणु ���म�व." यापैक� एक
सवा�त �थम वैसे�सक �व�तारक औ�ु�या होते, �यांना कानडा असेही �हट�े जाते, "अणू -भ�क", सुमारे 2800 चा ज�म
वषा�पूव�.

EAST -WEST, ए���, 1934 मधी� एका �ेखात, VAISESIKA वै�ा�नक �ानाचा सारां� �हणून �द�ा होता
खा����माणे: “आधु�नक 'अणू �स�ांत' सामा�यतः �व�ानाची नवीन �गती मान�� जात अस�� तरी ती होती
फार पूव� कनाडाने 'अणू -भ�क' हे ��पणे �� के�े आहे. सं�कृत ANUS चे यो�य भाषांतर के�े जाऊ �कते
'अणू' नंतर�या �ा��दक �ीक अथा�ने 'अनकट' �क�वा अ�वभा�य. VAISESIKA चे इतर वै�ा�नक �द��न
बीसी युगा�या �ंथांम�ये (1) चंुबकांकडे सुयांची हा�चा�, (2) पा�याचे अ�भसरण
वन�ती, (3) आका� �क�वा आका�, जड आ�ण संरचनाहीन, सू�म ��� �सा�रत कर�यासाठ� आधार �हणून, (4) सौर आग
इतर सव� �कार�या उ�णतेचे कारण �हणून, (5) आ��वक बद�ाचे कारण �हणून उ�णता, (6) गु��वाकष�णाचा �नयम �हणून
पृ�वीम�ये अस�े�या गुणव�ेमुळे - अणू �यांना �यांची आकष�क ��� �क�वा खा�� खेच�यासाठ�, (7)
सव� ऊज�चे गती�ी� �व�प; कारण नेहमी ऊज��या खचा�म�ये �क�वा पुन�व�तरणात मूळ असते
गती, (8) अणंू�या �वघटना�ारे साव���क �वघटन, (9) उ�णता आ�ण �का� �करणांचे �व�करण,
असीमपणे �हान कण, सव� �द�ांना अक�पनीय गतीने (आधु�नक 'वै��क �करण'
�स�ांत), (10) वेळ आ�ण जागेची सापे�ता.
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"वैसे�सकाने जगाची उ�प�ी अणंूना �द�� आहे, �यां�या �वभावात �ा�त आहे, �हणजे �यांचे अं�तम
वै���े हे अणू �नरंतर �ंदना�मक गती अस�े�े मान�े गे�े. . . . अ��कडी�
अणू �हणजे सू�म सौर यं�णा आहे याचा �ोध जु�या वैसेसीका त�व�ांना कोणतीही बातमी नाही,
�याने वेळे�या सवा�त �हान यु�नट (KALA) चे वण�न क�न �या�या सवा�त �र�या ग�णतीय संक�पनेसाठ� वेळ कमी के�ा
अणूने �वतः�या अवका�ाचे एकक पार कर�यासाठ� घेत�े�ा का�ावधी. ”

{FN8−6} मनमोहन घोष यांनी रव��नाथ टागोरां�या बंगा��तून भाषांत�रत के�े
�व�ा AR भारती.

अ�याय 9. आनंद� देव�त आ�ण �याचे कॉ��मक रोमा�स

“�हान साहेब, कृपया बसा. मी मा�या दैवी आई�ी बो�त आहे. ”

�ांतपणे मी मो�ा धाकाने खो��त �वे� के�ा होता. मा�टर महा�यां�या देव�ताने म�ा ब�यापैक� च�कत के�े.
रे�मी पांढरी दाढ� आ�ण मो�ा चमकदार डो�यांनी तो �ु�तेचा अवतार वाटत होता. �याची उठ�े�� हनुवट� आ�ण
हात जोडून म�ा कळव�े क� मा�या प�ह�या भेट�ने �या�या भ���या दर�यान �या�ा �ास �द�ा.
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�ुभे�ा दे�या�या �या�या सो�या ��दांनी मा�या �वभावाचा आतापय�त अनुभव�े�ा सवा�त �ह�सक �भाव �नमा�ण के�ा. कडू
मा�या आई�या मृ�यूचे पृथ�करण म�ा सव� �ःखांचे माप वाट�े होते. आता वेगळे हो�याचा �ास
माझी दैवी आई आ��याचा अवण�नीय छळ होती. मी ज�मनीवर क�हत पड�ो.

"�हान साहेब, तु�ही �ांत �हा!" संत सहानुभूतीने ��थत झा�े.

काही समु�� उजाड ��तीत सोडून �द�े�े, मी मा�या बचावाचा एकमेव तराफा �हणून �याचे पाय पकड�े.

“प�व� साहेब, तुमची म�य�ी! दैवी आई�ा �वचारा क� म�ा �त�या ��ीने काही अनुकू�ता आहे का? ”

हे आ�ासन सहजासहजी �द�े जात नाही; गु� मौन पाळाय�ा बांधी� होते.

�ंके�या प��कडे, म�ा खा�ी होती क� मा�टर महा�य यु�न�हस���ी घ�न� संवाद साधत आहेत
आई. या �णीही माझे डोळे �त�याकडे आंधळे होते हे समजून घेणे खूपच अपमाना�द होते
संता�या �नद�ष टक �ा पाह�यायो�य. �न���पणे �याच ेपाय पकडण,े �या�या सौ�य �मरण���ना ब�धर करणे, मी
�या�या मध�या कृपेसाठ� पु�हा पु�हा �वनंती के��.

"मी तुझी �वनवणी ��यकराकडे करीन." मा�टरची मंजूरी मंद, क�णामय ��मतसह आ��.

�या काही ��दांम�ये कोणती ��� आहे, क� मा�या अ��त�वा�ा �या�या वादळ� वनवासातून मु�ता मा�हत असावी?

“सर, तुमची ��त�ा ��ात ठेवा! मी �वकरच �त�या संदे�ासाठ� परत येईन! ” मा�या आवाजात आनंदाची अपे�ा होती
फ� एक �ण आधी �ःखाने रडत होता.

�ांब �जना उतरताना मी आठवण�नी भारावून गे�ो. 50 एमह�ट� ���टवरी� हे घर, आता
मा�टर महा�यांचे �नवास�ान, एकेकाळ� माझे कौटंु�बक घर होते, मा�या आई�या मृ�यूच े��य. इथे माझा मानव
हरव�े�या आईसाठ� �दय तुट�े होते; आ�ण इथे आज माझा आ�मा अनुप��तीमुळे वध�तंभावर �खळ�यासारखा होता
दैवी आई. प�व� �भ�ती, मा�या गंभीर �ख�यांचा मूक सा�ीदार आ�ण अं�तम उपचार!

मी मा�या गुरपार रोड�या घरी परतत असताना माझी पाव�े उ�सुक होती. मा�या �हान पोटमा�याचा एकांत �ोधत, मी
रा�ी दहा पय�त �यानात रा�ह�े. उबदार भारतीय रा�ीचा अंधार अचानक अ
आ�य�कारक ��ी.
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वैभवात अध�वट, दैवी आई मा�या समोर उभी रा�ह��. �तचा चेहरा, हळुवार हसणारा, �वतःच स�दय� होता.
"मी नेहमीच तु�यावर �ेम के�े आहे! मी तु�यावर कधी �ेम करेन! ”

खगो��य �वर अजूनही हवेत वाजत आहेत, ती नाही�ी झा��.

�स -या �दव�ी सकाळ� जे�हा मी माझी �सरी भेट �द�� ते�हा सूय� �व�चतच सजावट��या कोनापय�त उगव�ा होता
मा�टर महा�य. मा�म�क आठवण��या घरात �जना चढून मी �या�या चौ�या मज�यावरी� खो��त पोहोच�ो.
बंद दाराची नॉब कापडाने गंुडाळ�े�� होती; एक इ�ारा, म�ा वाट�े क�, संता�ा गोपनीयता हवी आहे. मी �हणून
�ँ�ड�गवर बेधडक उभा रा�ह�ा, दरवाजा मा�टर�या �वागताह� हाताने उघड�ा गे�ा. मी �या�या प�व� वर गुडघे टेक�े
पाय. खेळकर मूडम�ये, मी मा�या चेह�यावर एक गंभीर मुखवटा घात�ा, दैवी आनंद �प�व�ा.

“सर, मी आ�ो आहे - खूप �वकर, मी कबू� करतो! - तुम�या संदे�ासाठ�. ��य आई मा�याब�� काही बो��� का? ”

"खोडकर �हान साहेब!"

तो आणखी एक �ट�पणी करणार नाही. वरवर पाहता माझे गृहीत धर�े�े गु��व अ�भावी होते.
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“इतका गूढ, इतका उधळप�� का? संत कधी �� बो�त नाहीत का? ” कदा�चत मी थोडा भडक�ो होतो.

"तु�ही माझी परी�ा �यावी का?" �याचे �ांत डोळे समजूतदार होते. "मी आज सकाळ� एकच ��द जोडू �कतो
तु�हा�ा का� रा�ी दहा वाजता संुदर आईकडून आ�ासन �मळा�े? "

मा�टर महा�यांनी मा�या आ��या�या पूर -�ारांवर �नयं�ण ठेव�े: पु�हा मी �या�या चरणी �णाम के�ा. परंतु
या वेळ� माझे अ�ू एका आनंदाने ओघळ�े, �ःखाने न�हे तर भूतकाळाती�.

“तु�हा�ा वाटते क� तुमची भ�� अनंत दयाळूपणा�ा ��� करत नाही? देवाचे मातृ�व, जे तुम�याकडे आहे
मानवी आ�ण दैवी अ�ा दो�ही �पात पूजा के�� जाते, तुम�या �याग�े�या रड�या�ा उ�र दे�यास कधीही अपय�ी ठ� �कत नाही. ”

हे साधे संत कोण होते, �यांची साव���क आ��या�ा �कमान �वनंती गोड मा�यतेने पूण� झा��? �याची भू�मका
जगात न� होता, मी कधीही ओळखत अस�े�ा सवा�त न� माणूस �हणून यो�य होता. या एमह�ट� ���ट घरात,
मा�टर महा�य {FN9−1} ने मु�ांसाठ� एक �हान हाय�कू� आयो�जत के�े. ���ेचे कोणतेही ��द �या�या ओठातून गे�े नाहीत;
कोणताही �नयम आ�ण ferule �या�या ���त राख��. उ� ग�णत खरोखर या �वन�पणे ��कव�े गे�े
वग�खो�या, आ�ण पा�पु�तकांम�ये अनुप��त �ेमाचे रसायन. �याने आ�या��मक संसगा�ने आप�े �हाणपण पसरव�े
अभे� उपदे�ापे�ा. दैवी माते�या अप�र�मत उ�कटतेने सेवन के�े�े, संत �
मु�ांपे�ा आदरां�या बा� �व�पाची अ�धक मागणी के�� जाते.

“मी तुझा गु� नाही; तो थो�ा वेळाने येई�, ”�याने म�ा सां�गत�े. “�या�या माग�द��ना�ारे, तुमचे अनुभव
�ेम आ�ण भ���या ��ीने दैवी �याचे अतु�नीय �हाणपण �हणून भाषांतर के�े जाई�. ”

दररोज उ��रा �पारी, मी �वत: �ा अ◌ॅ�ह�ट� ���टवर ने�े. मी मा�टर महा�यांचा �द� �या�ा मा�गत�ा, इतका भर�ा
�याचे थ�ब रोज मा�या अ��त�वावर ओसंडून वाहत होते. यापूव� मी कधीही पूण� आदराने वाक�ो न�हतो; आता म�ा ते जाणव�े
मा�टर महा�यांनी �या भूमी�ा प�व� के�े आहे �याच पायरीवर चा��याचा अतु�नीय �व�ेषा�धकार.

"सर, कृपया ही चंपक मा�ा घा�ा जी मी खास तुम�यासाठ� बनव�� आहे." मी ध�न एका सं�याकाळ� पोहोच�ो
माझी फु�ांची साखळ�. पण �ाजाळू तो �र गे�ा, वारंवार स�मान नाकारत होता. माझी �खापत ��ात घेऊन, �याने �ेवट�
हसत संमती.

“आ�ही दोघेही आईचे भ� अस�याने, तु�ही �त�ा देह अप�ण �हणून या �ारी�रक मं�दरावर पु�पहार घा�ू �कता
जो आत राहतो. ” �या�या �व�ा� �वभावाम�ये जागेची कमतरता होती �याम�ये कोण�याही अहंकारी �वचाराने पाय ठेवता येई�.
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[उदाहरण: थेरेसी �यूमनचे दोन भाऊ, मी �यां�यासोबत कोवे�सरेथ, बाव�रया येथे उभा आहे.nbrothers.jpg]

[�च�ण: मा�टर महा�य, �या�या आनंद� वै��क �णय म�ये कधीही म�न. — Mmahasaya.jpg पहा]

"उ�ा मा�या गु�ंनी कायम�व�पी प�व� के�े�या द��णे�र मं�दरात जाऊया." मा�टर महा�य ए
���तासारखे गु�, �ी रामकृ�ण परमहंस यांचे ���य.

�स�या �दव�ी सकाळ� − मै�ांचा �वास गंगेवर बोट�ने के�ा गे�ा. आ�ही म�ये �वे� के�ा
काळ�चे नऊ घुमट मं�दर, �जथे दैवी आई आ�ण ��वाची आकडेवारी जळ�े�या चांद�वर �वसाव�� आहेत
कमळ, �या�या हजार पाक�या काळजीपूव�क �छ�ीत. मा�टर महा�य मं�मु�ध झा�े. तो गंुत�ा होता
��यकराबरोबर �याचा अटूट �णय. �याने �त�या नावाचा जप के�याने माझे संताप�े�े �दय �वखुर�े�े �दसते
हजार तुक�ांम�ये.

आ�ही नंतर प�व� प�रसराम�ये �फर�ो, तामरी�क �ो�हम�ये थांब�ो. म�ा वै���पूण�
या वृ�ा�ारे उगव�े�े �वगा�ती� अ� मा�टर महा�य देत होते. �याच े�द�
�वनंती चा�ू रा�ह��. मी गु�ाबी पंख अस�े�या �च�चे�या फु�ांम�ये गवतावर कठोरपणे ग�तहीन बस�ो.
�रीरातून ता�पुरते अनुप��त, मी एका अ�तउ�म भेट�त वाढ�ो.
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प�व� ���कासह द��णे�र�ा जाणा�या अनेक तीथ�या�ांपैक� हे प�ह�ेच होते. �या�याकडून मी ��क�ो
आई�या पै�ूम�ये देवाची गोडवा �क�वा दैवी दया. बा�सा�ह�य संत म�ये थोडे अपी� आढळ�े
वडी� पै�ू, �क�वा दैवी �याय. �टन�, अचूक, ग�णती �नण�य �या�या सौ�य �वभावासाठ� परका होता.

"तो �वगा�ती� देव�तांसाठ� पृ�वीवरी� नमुना �हणून काम क� �कतो!" मी �ेमाने �वचार के�ा, एक �दवस �या�ा बघून
�या�या �ाथ�नेत. �न�दा �क�वा ट�केचा �ास न घेता, �याने जगा�ी द�घ�काळ प�र�चत अस�े�या डो�यांनी सव��ण के�े
�ाथ�मक �ु�ता. �याचे �रीर, मन, भाषण आ�ण कृती सहजपणे �या�या आ��या�या साधेपणा�ी सुसंगत होते.

"मा�या गु�ने म�ा तसे सां�गत�े." वैय��क व��ापासून संकु�चत होताना, संताने यासह कोण�याही counष�चा स��ा संपव�ा
अतूट ��ांज��. �ी रामकृ�ण यां�या�ी �यांची ओळख इतक� खो� होती क� मा�टर महा�य यापुढे �वचार करत नाहीत
�याचे �वतःचे �वचार.

हातात हात घा�ून, संत आ�ण मी एका सं�याकाळ� �या�या �ाळे�या ��ॉकवर �फर�ो. माझा आनंद मंदाव�ा होता
एका �ांब�चक भाषणाने आप�यावर ओझे अस�े�या एका क��पत प�र�चताचे आगमन.

"मी पाहतो क� हा माणूस तु�हा�ा संतु� करत नाही." संताने म�ा के�े�� कुजबुज अहंकाराने ऐक�� नाही, �या�याकडून जा� झा��
�वतःचा एकपा�ी �योग. “मी याब�� दैवी आई�ी बो��ो आहे; �त�ा आम�या �ःखद प�र��तीची जाणीव होते. �तत�या �वकर आ�ही
�ा� घराकडे जा, �तने �या�ा अ�धक तातडी�या �वसायाची आठवण क�न दे�याचे वचन �द�े आहे. ”

माझे डोळे तारणा�या �ठकाणी �चकट�े�े होते. �या�या �ा� गेटवर पोहोच�यावर, माणूस बे�ह�ेबी वळ�ा आ�ण
�नघून गे�ा, �याचे वा�य पूण� करत नाही �क�वा चांग�े �हणत नाही. ह��ा झा�े�या हवे�ा �ांततेने �द�ासा �मळा�ा.

�स�या �दव�ी म�ा हावडा रे�वे �टे�नजवळ एकटा �फरताना �दस�ा. मी एका मं�दराजवळ �णभर उभा रा�ह�ो,
�म आ�ण झांज अस�े�या पु�षां�या एका छो�ा गटावर �ांतपणे ट�का करणे जे �ह�सकपणे जप करत होते.

“ते यां��क पुनरावृ�ीम�ये परमे�राचे �द� नाव �कती �न�व�वादपणे वापरतात,” मी ��त�ब��बत के�े. माझी नजर होती
मा�टर महा�यां�या ज�द प�दतीने आ�य�च�कत. "सर, तु�ही इथे कसे आ�ात?"

संत, मा�या ��ाकडे ���� क�न मा�या �वचाराचे उ�र �द�े. “हे खरे नाही का, साहेब, ��य ���च ेनाव वाटते
सव� ओठांव�न गोड, अ�ानी �क�वा �हाणा? " �याने मा�याभोवती हात �फरव�ा �ेमाने; म�ा �वतः�ा पुढे चा�व�े�े आढळ�े
दयाळू उप��तीसाठ� �याचे जा�चे गा��चे.

"तु�हा�ा काही बायो�कोप बघाय�ा आवडती� का?" हा �� मा�टर महा�यांकडून एका �पारी होता
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गूढ करणे; हा ��द ते�हा मो�न �प�चस� द��व�यासाठ� भारतात वापर�ा गे�ा. मी सहमत झा�ो, �या�या कंपनीम�ये अस�याने म�ा आनंद झा�ा
कोणतीही प�र��ती. क�क�ा �व�ापीठा�या समोर�या बागेत एक ज�द चा�ा आ�हा�ा घेऊन आ�ा. माझा सोबती
गो��दघी �क�वा त�ावाजवळ ब�च सू�चत के�े.

“आपण इथे काही �म�नटे बसूया. जे�हा जे�हा मी �याचा �व�तार पाहतो ते�हा मा�या गु�ने म�ा नेहमी �यान कर�यास सां�गत�े
पाणी. येथे �याची �ांतता आप�या�ा देवा�या �व�ा� �ांततेची आठवण क�न देते. सव� गो�ी पा�यात पराव�त�त के�या जाऊ �कतात, �हणून
संपूण� �व� कॉ��मक माइंड�या सरोवरात ��त�ब��बत आहे. �हणून माझे गु�देव अनेकदा �हणा�े. ”

�वकरच आ�ही एका �व�ापीठा�या हॉ�म�ये �वे� के�ा �जथे �ा�यान चा�ू होते. हे वै�व�यपूण� अस�े तरी ते अ�यंत कंटाळवाणे �स� झा�े
कधीकधी कंद�� ��ाइड �च�ां�ारे, �ततकेच रसहीन.

"तर हा एक �कारचा बायो�कोप आहे जो मा�टरने म�ा पाहावा अ�ी इ�ा होती!" माझा �वचार अधीर होता, तरीही मी �खावणार नाही
मा�या चेह�यावरी� कंटाळा �कट क�न संत. पण तो मा�याकडे गोपनीयतेने झुक�ा.

“मी बघतो, �हान साहेब, तु�हा�ा हे बायो�कोप आवडत नाही. मी �याचा उ��ेख दैवी आई�ा के�ा आहे; ती पूण� आहे
आम�या दोघांब�� सहानुभूती. ती म�ा सांगते क� आता �वजेचे �दवे �नघून जाती�, आ�ण जोपय�त आम�याकडे नाही तोपय�त �र��ट होणार नाही
खो�� सोड�याची संधी. ”
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�याची कुजबूज संपताच सभागृह अंधारात बुडा�े. �ा�यापकाचा कडक आवाज आत दब�े�ा होता
आ�य�च�कत, नंतर �ट�पणी के��, "या हॉ�ची �व�ुत यं�णा सदोष अस�याचे �दसते." यावेळ�, मा�टर
महा�य आ�ण मी सुर��तपणे उंबरठा ओ�ांडत होतो. कॉ�रडॉर मधून मागे वळून मी पा�ह�े क� आमचे ��य
हौता��य पु�हा �का�मान झा�े होते.

"छो�ा सर, तु�ही �या बायो�कोपम�ये �नरा� होता, {FN9−2} पण म�ा वाटते क� तु�हा�ा एक वेगळे आवडे�." �या
संत आ�ण मी �व�ापीठा�या इमारती�या समोरी� पदपथावर उभे होतो. �याने मा�या छातीवर हळूवार थ�पड मार��
�दय.

एक बद�णारी �ांतता पसर��. �या�माणे आधु�नक “टॉक�ज” आवाज करतेवेळ� ऐकू न येणारी मो�न �प�चर बनतात
उपकरणे �व��त होत नाहीत, �हणून दैवी हाताने, काही �व�च� चम�काराने, ऐ�हक ग�धळ कमी के�ा. �या
पादचारी तसेच पा�स�ग �ॉ�� कार, ऑटोमोबाई�, बै�गाडी, आ�ण �ोखंडी चाक अस�े�� हॅक� गाडी
सव� नीरव सं�मणाम�ये होते. सव��ापी डोळा अस�ा तरी, मी मागे अस�े�� ��ये पा�ह��
मी, आ�ण ��येक बाजू�ा, समोर�यांपे�ा सहज. �या �या �हान �वभागात ��याक�ापांचा संपूण� देखावा
क�क�ा आवाज न करता मा�यापुढे गे�ा. राख�या पातळ आवरणाखा�� अंधुक �दसणा�या आगी�या चकाक��माणे, अ
मधुर luminescence �व�तीण� ��य �झरप�े.

माझे �वतःचे �रीर अनेक साव��पे�ा काहीच �दसत न�हते, जरी ते ग�तहीन होते, तर इतर
इकडे -�तकडे �ांतपणे फडफड�े. अनेक मु�े, माझे �म�, जवळ आ�े आ�ण पुढे गे�े; जरी �यांनी पा�ह�े होते
थेट मा�याकडे, ते ओळख�या��वाय होते.

अनो�या पॅ�टोमाइमने म�ा एक अ��य आनंद �द�ा. मी काही आनं�दत कारंजापासून खो� �याय�ो. अचानक
मा�या छाती�ा मा�टर महा�यांकडून आणखी एक ह�का ध�का बस�ा. मा�यावर जगाचे पेव फुट�े
नको अस�े�े कान. मी च�कत झा�ो, जणू एखा�ा गप�प �व�ातून कठोरपणे जागृत झा�ो. अत���य वाइन
मा�या आवा�याबाहेर काढ�े.

"�हान साहेब, मी पाहतो क� तु�हा�ा तुम�या आवडीनुसार �सरा बायो�कोप सापड�ा आहे." संत हसत होते; मी आत जाऊ �ाग�ो
�या�या आधी ज�मनीवर कृत�ता. “तू आता मा�या�ी असे क� �कत नाहीस; तु�हा�ा मा�हत आहे क� देव तुम�या मं�दरात आहे! मी
दैवी आई�ा तुम�या हातांनी माझे पाय ��� क� देणार नाही! ”

आ�ही गद��या फरसबंद�पासून �र जाताना कोणीतरी न� गु� आ�ण माझे �नरी�ण के�े तर
द��काने आम�यावर न�ेचा सं�य घेत�ा. म�ा वाट�े क� सं�याकाळ�या पड�या छटा सहानुभूतीने आहेत
देवाबरोबर म�धंुद. जे�हा रा�ी�या अंधारातून अंधार परत आ�ा, ते�हा मी मा�या नवीन सकाळचा सामना के�ा
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उ�साही मूड. परंतु �मृतीम�ये कायम�व�पी दड�े�ा आहे दैवी आईचा मा�टर मु�गा - मा�टर महा�य!

�या�या सौ�यते�ा �याय दे�यासाठ� गरीब ��दांनी �य�न क�न, म�ा आ�य� वाटते क� मा�टर महा�य आ�ण इतर
सखो� ��े संत �यांचे माग� मा�या प��कडे गे�े, �यांना मा�हत होते क� ब�याच वषा�नंतर, पा�ा�य दे�ात मी ���हतो
दैवी भ� �हणून �यां�या जीवनाब��. �यांचे पूव��ान म�ा आ�य�च�कत करणार नाही �क�वा, म�ा आ�ा आहे, माझे वाचक, कोण
मा�याबरोबर इत�या �ांब आ�ो आहे.

{FN9−1} ही आदरणीय �ीष�के आहेत �या�ारे �या�ा परंपरेने संबो�धत के�े गे�े. �याचे नाव मह�� नाथ होते
गु�ता; �याने �या�या सा�ह��यक काया�वर फ� "एम." �वा�री के��.

{FN9−2} ऑ�सफड� इं���� �ड��नरी, ��म�ळ �हणून, BIOSCOPE ची �ा�या देते: जीवनाचा एक ���कोन; क�
जे असे ��य देते.

मा�टर महा�यांनी एका ��दाची �नवड ते�हा �व��ण �या�य होती.
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अ�याय 10. मी माझा मा�टर, �ीयु�े�र�ा भेटतो

"देवावर ��ा एक वगळता कोणताही चम�कार घडवू �कते - अ�यासा��वाय परी�ा उ�ीण� होणे." �द�वाने मी
मी एका �न���य �णी उच��े�े पु�तक बंद के�े.

“�ेखकाचा अपवाद �या�या �व�ासाचा पूण� अभाव द���वतो,” म�ा वाट�े. “गरीब चॅप, �या�ा खूप आदर आहे
म�यरा�ी ते�! ”

व�ड�ांना माझे वचन होते क� मी माझा हाय�कू� अ�यास पूण� करेन. मी मेहनतीचे नाटक क� �कत नाही.
गे�े म�हने म�ा वगा�त क�क�या�या बाजू�या �नज�न �ळांपे�ा कमी वारंवार आढळ�े
अंघोळ घाट. �ेजारी� �म�ानभूमी, �व�ेषत: रा�ी भीषण, अ�यंत मान�� जाते
योगी �ारे आकष�क. �या�ा मरणहीन सार सापडे� �यान ेकाही अनोळखी �ोकांनी �नरा� होऊ नये
कव�ा. �व�वध हाडां�या �ख� �नवास�ानात मानवी अपुरेपणा �� होतो. माझी म�यरा�ी जाग येते
अ�ा �कारे �व�ानांपे�ा वेग�या �वभावाचे होते.

�ह�� हाय�कू�म�ये अं�तम परी�ांचा आठवडा जवळ येत होता. हा चौक�ी का�ावधी,
सेप��� अ�ड्यां�माणे, एक सु��स� दह�त �नमा�ण करते. तरीही माझे मन �ांत होते. धैया�ने
भूत, मी �ा�यान हॉ�म�ये न सापड�े�े �ान काढत होतो. पण �यात �वामी �णबानंदां�या क�ेचा अभाव होता,
जे एकाच वेळ� दोन �ठकाणी सहज �दसू �ाग�े. माझी �ै��णक क�डी ��पणे अनंतसाठ� एक बाब होती
चातुय�. हा माझा तक�  होता, जरी अनेकांना ते अता�क�क वाटते. भ�ाची तक� हीनता अ पासून उगवते
संकटात अस�े�या देवा�या �ारंभी�या हजारो अवण�नीय �ा�य��के.

“नम�कार, मुकंुदा! म�ा आजका� तुझी एक झ�क �व�चतच �दसते! ” एका �पारी एका वग��म�ाने मा�या�ी संपक�  साध�ा
गुरपार रोड.

“हॅ�ो, नंटू! �ाळेत मा�या अ��यतेने म�ा खरोखरच तेथे �न��तपणे अ�ता��त ��तीत ठेव�े आहे. ” मी
�या�या मै�ीपूण� नजरेखा�� मी �वत: �ा भा�रत के�े नाही.

��ार �व�ाथ� अस�े�ा नंटू मनापासून हस�ा; माझी प�र��ती हा�य पै�ू��वाय न�हती.

“तु�ही अं�तम फेरीसाठ� पूण�पणे तयार नाही! तु�हा�ा मदत करणे मा�यावर अव�ंबून आहे असे म�ा वाटते! ”

एका योगीचे आ�मच�र�



सो�या ��दांनी मा�या कानांना �द� वचन �द�े; न�तेने मी मा�या �म�ा�या घरी भेट �द��. �याने दयाळूपणे�व�वध सम�यांचे �नराकरण �याचे �याने ���कांनी �न��त के�े असावे असे मान�े.

“हे �� आ�मष आहेत जे अनेक �व�ासू मु�ांना परी�े�या जा�यात अडकवती�. माझे ��ात ठेवा
उ�रे, आ�ण तु�ही इजा न होता पळून जा�. ”

मी �नघा�ो ते�हा रा� खूप �र गे�� होती. अ�ाहत पां�ड�यासह फोडत, मी भ��पूव�क �ाथ�ना के�� क� ते होई�
पुढ�� काही गंभीर �दवस राहती�. नंटूने म�ा मा�या �व�वध �वषयांम�ये �����त के�े होते परंतु, काळा�या दबावाखा��,
माझा सं�कृतचा अ�यास�म �वसर�ा होता. मी मनापासून देवाची आठवण क�न �द��.

मी मा�या नवीन �ाना�ा ��व�ग�या �यम�ये सामावून घेत �स�या �दव�ी सकाळ� थो�ा चा�ाय�ा �नघा�ो
पाव�े. मी एका कोप�यात�या तणातून �ॉट� कट घेत असताना माझी नजर काही मोक�या छाप�े�या �ीटवर पड��. अ
�वजयी उडीने �यांना सं�कृत �ोक अस�याचे �स� के�े. मा�या अडखळ�त मी मदतीसाठ� एक पं�डत �ोध�ा
�ा�या �या�या समृ� आवाजाने �ाचीन जीभे�या �कनार नस�े�या, मधयु� स�दया�ने हवा भर��. {FN10−1}

"हे अपवादा�मक �ोक ��यतो तुम�या सं�कृत परी�ेत मदत क� �कत नाहीत." �व�ानांनी �यांना बाद के�े
सं�याने
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पण �या �व��� क�वते�या प�रचयामुळे म�ा �स�या �दव�ी सं�कृत परी�ा उ�ीण� करता आ��.
नंटूने �द�े�या �ववेक� मदती�ारे, मी मा�या इतर सव� गो��म�ये य�ासाठ� �कमान �ेणी देखी� �ा�त के��
�वषय.

व�ड�ांना आनंद झा�ा क� मी माझा ��द पाळ�ा आ�ण माझा मा�य�मक �ा�ेय अ�यास�म संपव�ा. माझी कृत�ता वाढ��
�भु, �यांचे एकमेव माग�द��न म�ा नंटू�या भेट�म�ये आ�ण मा�या चा���या अन�भ� मागा�व�न जाणव�े
भंगार भर�े�े �ॉट. चंच�तेने �याने मा�या बचावासाठ� �या�या समयो�चत रचने�ा �हेरी अ�भ��� �द�� होती.

म�ा टाकून �द�े�े पु�तक �मळा�े �या�या �ेखकाने परी�ा हॉ�म�ये देवाचे �ाधा�य नाकार�े होते. मी क� �क�ो
मा�या �वतः�या मूक �ट�पणीवर हसणे रोखू नका:

“जर मी �या�ा सां�गत�े क� �ववाहकांम�ये दैवी �च�तन आहे तर ते या साथी�या ग�धळात आणखी भर टाके�
हाय�कू� �ड��ोमासाठ� �ॉट� कट! ”

मा�या नवीन स�मानाने, मी आता उघडपणे घर सोड�याचा �वचार करत होतो. एक त�ण �म�, �जत�� सोबत
मजूमदार, {FN10−2} मी बनारसमधी� महामंडळा�या आ�मात सामी� हो�याचे ठरव�े आ�ण �याचे आ�या��मक
���त.

मा�या कुटंुबापासून �वभ� हो�या�या �वचाराने एका सकाळ� एक उजाडपणा मा�यावर पड�ा. आई�या मृ�यूनंतर, माझे
माझे दोन �हान भाऊ, सानंदा आ�ण �ब�णू यां�यासाठ� �व�ेषतः �ेम वाढ�े. मी मा�याकडे धाव घेत��
माघार, �हान पोटमाळा �याने मा�या अ�ांत साधनाम�ये अनेक ��ये पा�ह�� होती. {FN10−3} a नंतर
अ�ंूचा अडीच तासांचा पूर, म�ा काही अ�के�मक� ���झर�माणे एक�ाने बद��े�े वाट�े. सव� जोड
{FN10−4} नाहीसे झा�े; �म�ांचा �म� �हणून देवा�ा �ोध�याचा माझा संक�प मा�याम�य े�ॅनाइटसारखा आहे. मी
मा�या �वासाची तयारी पटकन पूण� के��.

"मी एक �ेवटची �वनंती करतो." अं�तम आ�ीवा�दासाठ� मी �या�यासमोर उभे रा�ह�याने वडी� ��थत झा�े. “म�ा सोडू नका आ�ण
तुमचे �ःखी भाऊ आ�ण ब�हणी. ”

“आदरणीय वडी�, मी तुम�यावरी� माझे �ेम कसे सांगू! पण �वग�य �प�यासाठ� माझे �ेम �या�नही मोठे आहे
म�ा पृ�वीवरी� प�रपूण� व�ड�ांची भेट �द�� आहे. म�ा जाऊ �ा, क� मी एक �दवस अ�धक �द� घेऊन परत येईन
समज. "
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पा�कां�या अ�न�ेने, मी �जत���ा सामी� हो�यासाठ� �नघा�ो, जो आधीच बनारसम�ये आ�मात आहे. मा�या आगमनावरत�ण डोके �वामी, �ानंदा यांनी म�ा मनापासून �ुभे�ा �द�या. उंच आ�ण पातळ, �वचार�ी� �मयन, �याने म�ा �भा�वत के�े
अनुकू�पणे. �या�या गो�या चेह�यावर बु�ा�माणे �ांतता होती.

म�ा आनंद झा�ा क� मा�या नवीन घरात पोटमाळा आहे, �जथे मी पहाट आ�ण सकाळचे तास घा�व�े.
आ�म सद�यांना, थो�ा �याना�या प�ती मा�हत अस�याने, म�ा वाट�े क� मी माझा संपूण� वेळ घा�वावा
सं�ा�मक कत��े. �यांनी मा�या काया��याती� मा�या �पार�या कामाब�� म�ा �तुती �द��.

"इत�या �वकर देवा�ा पकड�याचा �य�न क� नका!" एका सहकारी र�हवा�याकडून हा उपहास मा�या सु�वाती�या एका सोबत होता
पोटमाळा �द�ेने ��ान. मी गंगाकडे �याहाळत �या�या छो�ा�ा गभ�गृहात ��त अस�े�या �ानंदाकडे गे�ो.

“�वामीजी, {FN10−5} म�ा इथे काय आव�यक आहे ते समजत नाही. मी देवाची थेट धारणा �ोधत आहे.
�या�या��वाय, मी संब�ता �क�वा पंथ �क�वा चांग�या कामां�या काम�गरीवर समाधानी रा� �कत नाही. ”

सं�ा -रोबड चच�ने म�ा एक �ेमळ थाप �द��. �ख��� उडवताना, �याने काही �ोकांना स��ा �द�ा
जवळ disciples ���यांनी. “मुकंुदा�ा �ास देऊ नकोस. तो आमचे माग� ��के�. ”

मी न�पणे माझी �ंका �पव��. �व�ा�या�नी �यां�या ���ेचा अ�तरेक न करता खो�� सोड��. �ानंदा
मा�यासाठ� आणखी ��द होते.
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“मुकंुदा, मी पाहतो तुझे वडी� �नय�मतपणे तु�ा पैसे पाठवत आहेत. कृपया �या�ा परत करा; तु�हा�ा इथे कोणाची गरज नाही. अ
तुम�या ���तीचा �सरा आदे� अ�ा�ी संबं�धत आहे. भूक �ाग�यावरही �याचा उ��ेख क� नका. ”

मा�या डो�यात उपासमार चमक�ा क� नाही हे म�ा मा�हत न�हते. क� म�ा भूक �ाग�� होती, म�ा फ� चांग�े मा�हत होते. अप�रवत�नीय
प�ह�या आ�माती� जेवणासाठ� तास �पारी बारा होता. म�ा मा�या �वतः�या घरात मो�ा �माणात सवय झा�� होती
नऊ वाजता ना�ता.

तीन − तासांचे अंतर दररोज अ�धक अंतबा�� बन�े. क�क�ाची वष� गे�� जे�हा मी दटावू �क�ो
दहा �म�नटां�या �व�ंबाने ��जवा. आता मी माझी भूक �नयं��त कर�याचा �य�न के�ा; एक �दवस मी चोवीस तासांचा उपवास के�ा.
�हेरी उ�साहाने मी पुढ�� �पारची वाट पाहत होतो.

“�ानदाज�ची �ेन उ�ीर झा�� आहे; तो येईपय�त आ�ही जेवणार नाही. ” �जत�� मा�यासाठ� ही �वना�कारी बातमी घेऊन आ�ा.
दोन आठव�ांपासून अनुप��त अस�े�या �वाम��या �वागताचा इ�ारा �हणून, अनेक �वा�द� पदाथ� तयारीत होते.
एक मोहक सुगंध हवा भर��. अ�भमाना��वाय �सरे काहीही देऊ �कत नाही, �गळ�े जाऊ �कत नाही
उपोषणाची का�ची उप��ी?

"�भु �ेन �वकर करा!" �वग�य �दाता, म�ा वाट�े, �या�या�ी ह�त�ेप कर�यात �व�चतच समा�व� के�े गे�े
�ानंदाने म�ा ग�प के�े होते. दैवी �� इतर� होते, तथा�प; ��ॉ�ड�ग घ�ाळाने तास �ाप�े.
आमचा नेता दारात ��रताच अंधार उतरत होता. माझे अ�भवादन हे अप�र�चत आनंदापैक� एक होते.

"अ�दान कर�यापूव� �ानदाजी आंघोळ आ�ण �यान करती�." आजारी प�ी �हणून �जत�� पु�हा मा�या�ी संपक�  साध�ा
�कुन

मी जवळ जवळ − कोसळ�ो होतो. माझे त�ण पोट, वं�चत नवीन, कुरतडणे जोमाने �वरोध के�ा. मा�याकडे अस�े�� �च�े
��काळ��तांना मा�यासमोर अनेक �कारे पा�ह�े गे�े.

“पुढ�� बनारस उपासमारीमुळे मृ�यू एकाच वेळ� या आ�मात होई�,” म�ा वाट�े. आगामी �वना� टळ�ा
ठ�क नऊ वाजता. अमृत   सम�स! �मरणात आहे क� जेवण हे जीवनाती� प�रपूण� तासांपैक� एक आहे.

गहन �ोषणाने म�ा अ�ापही �नरी�ण कर�याची अनुमती �द�� क� �ानंद अनुप��त - मनापासून खातो. वरवर पाहता तो वर होता
माझे सक� सुख.

एका योगीचे आ�मच�र�



"�वामीजी, तु�हा�ा भूक �ाग�� न�हती का?" आनंदाने आ�य� वाट�े, मी �या�या अ�यासात ने�याबरोबर एकटा होतो.

“अरे हो! मी �ेवटचे चार �दवस खा�या�प�या��वाय घा�व�े आहेत. मी कधीही �वषमतेने भर�े�या �ेनम�ये खात नाही
सांसा�रक �ोकांची �ंदने. काटेकोरपणे मी मा�या �व��� �भ�ूंसाठ� SHASTRIC {FN10−6} �नयम पाळतो
ऑड�र

“आम�या सं�ा�मक काया��या काही सम�या मा�या मनात आहेत. आज रा�ी घरी मी मा�या जेवणाकडे ���� के�े. काय आहे
घाई? उ�ा मी यो�य जेवण घे�याचा �य�न करेन. ” तो आनंदाने हस�ा.

�ाज मा�याम�ये गुदमर�यासारखी पसर��. पण मा�या छळाचा भूतकाळ सहज �वसर�ा नाही; मी उ�म के�ा
आणखी एक �ट�पणी.

“�वामीजी, मी ग�धळ�ो आहे. तुम�या सूचनांचे पा�न क�न, समजा मी कधीही अ� मा�गत�े नाही आ�ण कोणीही म�ा देत नाही
कोणतेही मी उपा�ी मर�े पा�हजे. ”

"मग मर!" या भयावह स��याने हवा फुट��. “मुकंुदा पा�हजे तर मर! आपण कधीही जगता हे कबू� क� नका
अ�ाची ��� आ�ण देवा�या साम�या�ने नाही! �याने ��येक �कारचे पोषण �नमा�ण के�े आहे, �या�याकडे आहे
�द�े�� भूक, �याचा भ� �टकून आहे हे न�क�च �दसे�! क�पना क� नका क� तां�ळ तु�हा�ा सांभाळतो, �क�वा
ते पैसे �क�वा पु�ष तु�हा�ा पा�ठ�बा देतात! जर परमे�र तुमचा जीव सोड�ा तर ते मदत क� �कती�? ते �याचे अ��य� आहेत
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साधने फ�. तुम�या कोण�याही कौ��याने तुम�या पोटात अ� पचते का? तुमची त�वार वापरा
भेदभाव, मुकंुदा! एज�सी�या साख�यांना कापून टाका आ�ण एकच कारण समजून �या! ”

म�ा �याचे �वप�रत ��द काही खो� म�ाम�ये �वे� करताना आढळ�े. एक वय जुना �म होता �या�ारे �ारी�रक
अ�याव�यक गो�ी आ��या�ा पराभूत करतात. तेथे आ�ण नंतर मी आ��या�या सव� − पया��ततेचा आ�वाद घेत�ा. �कती �व�च� �हरांम�य,े म�ये
माझे नंतरचे �नरंतर �वास, बनारसम�ये या ध�ाची सेवा�मता �स� कर�याचा �संग �नमा�ण झा�ा
आ�म!

क�क�या�न मा�यासोबत आ�े�ा एकमेव ख�जना �हणजे साधूचा चांद�चा ताबीज होता.
मी आईने. वषा�नुवष� �याचे र�ण करत मी आता ते मा�या आ�मा�या खो��त काळजीपूव�क �पव�े होते. म�ये माझा आनंद नूतनीकरण कर�यासाठ�
तावीज सा�, एका सकाळ� मी �ॉक के�े�ा बॉ�स उघड�ा. सी�बंद क�हर अ�ृ�य, �ो! ताबीज
गे�ा होता. �ोकाने मी �याचे ��फाफा फाड�े आ�ण म�ा खा�ी पट��. �यानुसार, ती नाही�ी झा�� होती
SADHU �या भ�व�यवाणीसह, ईथरमधून �याने �या�ा बो�ाव�े होते.

माझे �ानानंद�या अनुयायां�ी अस�े�े संबंध हळूहळू �बघडत गे�े. घरचे मा�यापासून �राव�े, �खाव�े गे�े
अ���तपणा �न��त के�ा. �या आद�� साठ� मी घर आ�ण सव� सोड�े होते �यावरी� माझे �यानाचे कठोर पा�न
सांसा�रक मह�वाकां�ा सव� बाजंूनी उथळ ट�का करतात.

आ�या��मक �ःखाने फाट�े�या, मी एका पहाटे पोटमा�यावर �वे� के�ा, उ�र देईपय�त �ाथ�ना कर�याचा संक�प के�ा.

"�व�ाची दयाळू आई, म�ा �वतः�ा ��ांतां�ारे �क�वा तू पाठव�े�या गु��ारे ��कव!"

उ�ीण� होणा�या तासांना ��तसाद न देता मा�या रडणा�या �वनव�या सापड�या. अचानक म�ा वाट�े क� �ारी�रक��ा अ वर उच��े गे�े आहे
गो�ाकार नस�े�ा.

"तुझा गु� आज येतोय!" सव�� आ�ण कोठूनही �द� ��ीचा आवाज आ�ा.

एका �व��� �ोक��या ओरड�याने हा अ�ौ�कक अनुभव छेद�ा गे�ा. हबू नावाच ेएक त�ण पुजारी होते
म�ा खा��या �वयंपाकघरातून हाक मारत आहे.

“मुकंुदा, �यान पुरेसे आहे! एका कामासाठ� तुमची गरज आहे. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



�स�या �दव�ी मी कदा�चत अधीरतेने उ�र �द�े असते; आता मी माझे अ�ू पुस�े - सुज�े�ा चेहरा आ�ण न�पणे �याचे पा�न के�े
सम�स हबू आ�ण मी �मळून बनारस�या बंगा�� �वभागात �र�या बाजारपेठेत �नघा�ो. �या
आ�ही बाजारात आमची खरेद� के�� �हणून अ�व� भारतीय सूय� अ�ाप ��गे�ा पोहोच�ा न�हता. आ�ही आमचा माग� पुढे ढक��ा
गृ�हणी, माग�द��क, पुजारी, फ� - प�रधान के�े�या �वधवा, ��त��त �ा�ण आ�ण
सव��ापी प�व� बै�. एक अ�� �ेन पार क�न, मी माझे डोके �फरव�े आ�ण अ�ंद �ांबीचे सव��ण के�े.

�वामी�या गे��या वे�ाती� ���तासारखा माणूस र��या�या �ेवट� ��र होता. झटपट आ�ण �ाचीन
तो प�र�चत वाट�ा; माझी नजर तीन वेळा भुकेने भर��. मग सं�याने मा�यावर ह��ा के�ा.

“तु�ही या भट�या �भ�ू�ा तुम�या ओळखी�या एखा�ा�ी ग�धळात टाकत आहात,” म�ा वाट�े. "�व�ाळू, चा�त जा."

दहा �म�नटांनंतर, म�ा मा�या पायात जड सु�पणा जाणव�ा. जणू दगडाकडे वळ�े, त ेम�ा घेऊन जाऊ �क�े नाहीत
पुढे. �मपूव�क मी �फर�ो; माझे पाय पु�हा सामा�य झा�े. मी उ�ट �द�ेने त�ड �द�े; पु�हा
उ�सुक वजनाने मा�यावर अ�याचार के�ा.

"संत चंुबक�यपणे म�ा �या�याकडे खेचत आहे!" या �वचाराने मी माझे पास�� हबू�या हातात ठेव�े.
तो मा�या �वच��त पाव�ांचे आ�य�च�कतपणे �नरी�ण करत होता आ�ण आता तो हस�ा.

"तु�ा काय �ास आहे? तू वेडा आहेस का? ”
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मा�या ग�धळ�े�या भावनेने कोणताही ��तकार टाळ�ा; मी �ांतपणे पळून गे�ो.

माझी पाव�े �व�ग od �ॉड सारखी मागे घेत मी अ�ंद ग���त पोहोच�ो. मा�या �त ��ी�ेपात �ांतता �कट झा��
आकृती, ��रपणे मा�या �द�ेने टक �ावून. काही उ�सुक पाव�े आ�ण मी �या�या पाया�ी होतो.

"गु�देव!" {FN10−7} दैवी चेहरा �सरा कोणी नसून तो मा�या हजार ��ांतांचा होता. हे ह�सीयन डोळे,
��ओ�नन डो�यात टोकदार दाढ� आ�ण �ॉ�क�ग �ॉक सह, मा�या रा�ी�या काळाती� �नरा�ेने डोकाव�े होते,
वचन पाळणे म�ा पूण�पणे समज�े न�हते.

"हे मा�या �वतः, तू मा�याकडे आ�ास!" मा�या गु�ंनी बंगा��म�ये पु�हा पु�हा ��द उ�ार�े, �यांचा आवाज
आनंदाने थरथरणा�या. "मी �कती वष� तुझी वाट पा�ह�� आहे!"

आ�ही �ांतते�या एकतेत �वे� के�ा; ��द रँके�ट सुपर��युट�ज वाट�े. �न: ��द जपाम�ये वा��चार वाहत होता
गु��या �दयापासून ���यापय�त. अतु�नीय अंत���ी�या en�ट�नासह म�ा जाणव�े क� माझे गु� देवा�ा ओळखतात आ�ण
म�ा �या�याकडे नेई�. ज�मपूव� आठवण��या नाजूक पहाटात या जीवनाचा अ��पणा नाहीसा झा�ा.
ना�मय वेळ! भूतकाळ, वत�मान आ�ण भ�व�य ही �याची सायक���गची ��ये आहेत. म�ा सापड�े�ा हा प�ह�ा सूय� न�हता
प�व� पाय!

�या�याम�ये माझा हात, माझे गु� म�ा �हराती� राणा महा� �वभागात �या�या ता�पुर�या �नवास�ानाकडे ने�े. �याचे थ�े�टक
आकृती �ढ पाव�ांसह ह�व��. उंच, ताठ, सुमारे प�ास − पाच, तो एक त�ण �हणून स��य आ�ण जोमदार होता
माणूस �याचे काळे डोळे मोठे, भुरळबु��ने संुदर होते. �क��चत कुरळे केसांनी चेहरा मऊ के�ा
ध�कादायक ���. ��� सौ�यतेने सू�मपणे �मसळ��.

आ�ही गंगे�या नजरेत अस�े�या घरा�या दगडी बा�कनीकडे जाताना तो �ेमाने �हणा�ा:

"मी तु�हा�ा माझे आ�म आ�ण माझे सव� काही देईन."

"सर, मी �हाणपण आ�ण देवा�या संपका�साठ� आ�ो आहे. ती तुमची संप�ी आहे - मी नंतर आहे!

माझे �वामी पु�हा बो��याआधीच वेगवान भारतीय सं�ध�का�ान े�याचा अधा� पडदा सोड�ा होता. �याचे डोळे रोख�े
अग�य कोम�ता.
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"मी तु�ा माझे �बन�त� �ेम देतो."

मौ�यवान ��द! म�ा �या�या �ेमाचा आणखी एक ऑ�र�यु�र पुरावा �मळ�यापूव� एक चतुथा�� �तक उ�ट�े. �याचे ओठ होते
उ�कटतेने �व�च�; �ांतता �याचे सागरी �दय बन�े.

"तू म�ा तेच �बन�त� �ेम दे�ी� का?" मु�ासारखा �व�ास ठेवून �याने मा�याकडे पा�ह�े.

"मी तु�यावर अनंतकाळ �ेम करेन, गु�देवा!"

"सामा�य �ेम हे �वाथ� असते, इ�ा आ�ण समाधानाम�ये गडद असते. दैवी �ेम अट���वाय, ��वाय आहे
सीमा, बद� न करता. �ु� �दयाचा �वाह �ु� �ेमा�या ��ा�ने कायमचा �नघून जातो. ”
तो न�पणे �हणा�ा, “जर तु�ही म�ा देवा�या अव�ेतून पडताना आढळता - सा�ा�कार, कृपया माझे डोके ठेव�याचे वचन �ा
तु�या मांडीवर आ�ण म�ा �ौ�कक ��यकराकडे परत आण�यास मदत कर आ�ही दोघेही पूजा करतो. ”

मग तो जम�े�या अंधारात उठ�ा आ�ण म�ा एका आत�या खो��त ने�े. जसे आ�ही आंबे आ�ण बदाम खा��े
�मठाई, �याने �बनधा�तपणे �या�या संभाषणात मा�या �वभावाचे अंतरंग �ान �वण�े. मी होतो
�या�या �हाणपणा�या भ�तेवर आ�य� वाट�े, ज�मजात न�तेने उ�कृ�पणे �मसळ�े.

अ�याय 10. मी माझा मा�टर, �ीयु�े�र�ा भेटतो 55

पृ� ५

“तुम�या ताबीजाब�� �ःख क� नका. �याने �याचा हेतू पूण� के�ा आहे. ” �द� आर�ा�माणे, मा�या गु�कडे वरवर पाहता होते
मा�या संपूण� जीवनाचे ��त�ब�ब पकड�े.

"तुम�या उप��तीचे �जवंत वा�तव, गु�, कोण�याही �च�हा�या प��कडे आनंद आहे."

"बद�ाची वेळ आ�� आहे, कारण तु�ही �ःखीपणे आ�मात आहात."

मी मा�या आयु�याचा कोणताही संदभ� �द�ा न�हता; ते आता अनाव�यक वाटत होते! �या�या नैस�ग�क, �बनधा�त प�तीने, मी
�या�ा समज�े क� �याने �या�या दावेदारपणाम�ये आ�य�च�कत झा�े�या �ख�नाची इ�ा नाही.

“तु�ही क�क�या�ा परत जा. तुम�या मानवते�या �ेमातून नातेवाईकांना का वगळा? ”

�या�या या सूचनेने म�ा �नरा� के�े. माझे कुटंुब मा�या परत ये�याचा अंदाज बांधत होते, जरी मी अनेकांना ��तसाद देत न�हतो
प�ा�ारे �वनंती. "त�ण प�या�ा आ�या��मक आका�ाम�ये उडू �ा," अनंताने �ट�पणी के�� होती. "�याचे पंख थकती�
जड वातावरणात. आपण अ�ाप �या�ा घरा�या �द�ेने झेप घेताना, �याचे �पनीयन �मड�े�े आ�ण न�पणे आप�याम�ये �व�ांती घेताना पा�
कौटंु�बक घरटे. ” हे �नरा� करणारा उपमा मा�या मनात ताजेतवाने आहे, मी "डगमगणे" न कर�याचा �नधा�र के�ा आहे
क�क�याची �द�ा.

“सर, मी घरी परतत नाही. पण मी तु�हा�ा कुठेही फॉ�ो करेन. कृपया म�ा तुमचा प�ा आ�ण तुमचे नाव �ा. ”

"�वामी �ी यु�े�र �गरी. माझा मु�य आ�म राय घाट �ेनवरी� सेरामपूरम�य ेआहे. मी मा�या आई�ा भेट देत आहे
इथे फ� काही �दवसांसाठ�. "

देवा�या भ�ांसोबत�या ज�ट� खेळाब�� म�ा आ�य� वाट�े. सेरामपूर क�क�यापासून बारा मै�ांवर आहे, तरीही
ते �े� मी मा�या गु�ची झ�क कधीच पा�ह�� न�हती. पुरातन भेट�साठ� आ�हा�ा �वास करावा �ाग�ा
का�ी �हर (बनारस), �ा�हरी महा�यां�या आठवण�नी प�व�. इथेही बु�ाचे पाय,
�ंकराचाय� आ�ण इतर योगी -���तांनी माती�ा आ�ीवा�द �द�ा होता.

"तू चार आठव�ांत मा�याकडे ये�ी�." प�ह�यांदाच �ी यु�े�रचा आवाज कडक होता. “आता मी सां�गत�े आहे
माझा �ा�त �नेह, आ�ण तु�ा �ोध�यात माझा आनंद दाखव�ा आहे - �हणूनच तू मा�या �वनंतीकडे ���� के�ेस. �या
पुढ�या वेळ� जे�हा आपण भेटू, ते�हा तु�हा�ा माझी आवड पु�हा जागृत करावी �ागे�: मी तु�हा�ा ���य �हणून सहज �वीकारणार नाही. तेथे असणे आव�यक आहे
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मा�या कठोर ����णा�या आ�ापा�नाने पूण� आ�मसमप�ण करा. ”

मी �ज��ने ग�प रा�ह�ो. मा�या गु�ने मा�या अडचणीत सहज �वे� के�ा.

"तुमचे नातेवाईक तुम�यावर हसती� असे तु�हा�ा वाटते का?"

"मी परत येणार नाही."

"तू तीस �दवसात परत ये�ी�."

"कधीच नाही." �या�या चरणी आदरपूव�क वाकून मी वाद��त तणाव ह�का न करता �नघून गे�ो. जसे मी माझे के�े
म�यरा�ी�या अंधारात, मी आ�य�च�कत झा�ो क� चम�कारीक बैठक एका �न�पाप नोटवर का संप��.
मायाची �हेरी तराजू, जी ��येक आनंदा�ा �: खा�ी समतो� देते! माझे त�ण �दय अजून �न�दनीय न�हते
मा�या गु�ची बोटे बद�णे.

�स�या �दव�ी सकाळ� म�ा आ�माती� सद�यां�या वृ�ीम�ये वाढ�े�� वैमन�य �दस��. माझे �दवस झा�े
अप�रवत�नीय उ�टपणा सह spiked. तीन आठव�ांत, �ानंदा मंुबईत एका प�रषदेत सहभागी हो�यासाठ� आ�म सोड�ा;
मा�या हता� डो�यावर हाहाकार माज�ा.

अ�याय 10. मी माझा मा�टर, �ीयु�े�र�ा भेटतो ५

पृ� 60

"मुकंुदा एक परजीवी आहे, यो�य परतावा न देता आ�माचा आदरा�त�य �वीकारतो." हे ऐकून
�ट�पणी, म�ा प�ह�यांदा खेद वाट�ा क� मी माझे पैसे व�ड�ांना परत पाठव�या�या �वनंतीच ेपा�न के�े. सह
जड अंतःकरणाने, मी माझा एकमेव �म� �जत���ा �ोध�े.

"मी जातोय. कृपया �ानंदाजी परत आ�यावर �यांना माझा आदरपूव�क खेद �� करा. ”

"मी पण �नघेन! येथे �यान कर�याचे माझे �य�न तुम�यापे�ा अ�धक अनुकू� नाहीत. ” �जत�� यां�या�ी बो��े
�नधा�र

“मी ���तासारखा संत भेट�ो आहे. च�ा आपण �या�ा सेरामपूरम�ये भेटूया. ”

आ�ण �हणून "प�ी" क�क�या�या जवळ धोकादायकपणे "झटकून" जा�यास तयार झा�ा!

{FN10−1} सं�कृत, पॉ��� के�े�े; पूण� सं�कृत ही सव� इंडो -युरो�पयन भाषांम�य ेसवा�त मोठ� बहीण आहे. �याचे
वण�मा�ा ��पी देवनागरी आहे, ��द�ः "दैवी �नवास". "माझे �ाकरण कोण जाणते ते देवा�ा ओळखत!े"
पा�णनी, �ाचीन भारताती� महान भाषा�ा���, यांनी ग�णत आ�ण मानस�ा��ीय प�रपूण�ते�ा ही ��ांज�� �द��
सं�कृत. जो कोणी भाषेचा मागोवा घेतो तो खरोखर सव�� �हणून संप�ा पा�हजे.

{FN10−2} तो ज�त�दा (जो�तन घोष) न�हता, �या�ा वाघांब�� वेळेवर �तर�कार के�याब�� ��ात ठेव�े जाई�!

{FN10−3} देवाकडे जा�याचा माग� �क�वा �ाथ�मक र�ता.

{FN10−4} �ह�� धम��ंथ ��कवतात क� कौटंु�बक आस�� �ामक आहे जर ती भ�ा�ा �ोध�यापासून रोखते
�ेमळ नातेवाईकांसह सव� वरदान देणारा, जीवनाचा उ��ेख क� नये. ये�ूने असेच ��कव�े:
"माझी आई कोण आहे? आ�ण माझे भाऊ कोण आहेत? ” (मॅ�यू 12:48.)

{FN10−5} JI हा एक परंपरागत आदरयु� ��यय आह,े �व�ेषतः थेट प�याम�ये वापर�ा जातो; अ�ा �कार े"�वामीजी," "गु�जी,"
"�ी यु�े�रजी," "परमहंसजी."

{FN10−6} �ा��ा�ी संबं�धत, ��द�ः, "प�व� पु�तके", �यात �ा��ाचे चार वग� आहेत:
�ुती, �मृती, पुराण आ�ण तं�. हे सव�समावे�क �ंथ धा�म�क सव� पै�ंूचा समावे� करतात
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आ�ण सामा�जक जीवन, आ�ण कायदे, औषध, आ�क�टे�चर, क�ा, इ�याद� �े�े �ुती �हणजे "थेट ऐक�े�े" �क�वा
"�कट" �ा��, वेद. SMRITIS �क�वा "आठव�े" �व�ा �ेवट� �रमोटम�ये ���ह�े गे�े
जगाती� सवा�त �ांब महाका�, महाभारत आ�ण रामायण. पुराण आहेत
��द�ः "�ाचीन" �पक; TANTRAS चा �ा��दक अथ� आहे "सं�कार" �क�वा "�वधी"; हे �ंथ �ग�भ आहेत
तप�ी�वार �तीका�मकते�या पड�ाखा�� स�य.

{FN10−7} "दैवी ���क," एखा�ा�या आ�या��मक गु�साठ� परंपरागत सं�कृत सं�ा. मी ते सादर के�े आहे
इं�जी फ� "मा�टर" �हणून.

अ�याय 11. ���डाबनम�य ेदोन �नद�ष मु�े

“मुकंुदा, जर व�ड�ांनी तु�हा�ा �नरा� के�े तर ते तुमची यो�य सेवा करे�! आपण �कती मूख�पणे आप�े फेकून देत आहात
आयु�य! ” एक मोठा भाऊ �वचन मा�या कानांवर ह��ा करत होता.

�जत�� आ�ण मी, �ेनमधून ताजेतवाने (फ� भाषणाची आकृती; आ�ही धूळ झाक�े�े होते), नुकतेच येथे आ�े होते
अनंताचे घर, नुकतेच क�क�या�न �ाचीन आ�ा �हरात ह�तांत�रत झा�े. भाऊ पय�वे�क होते
बंगा� -नागपूर रे�वेचे �ेखापा�.

"तु�ा चांग�े मा�हत आहे, अनंता, मी �वग�य �प�याकडून माझा वारसा �ोधतो."

अ�याय 11. ���डाबनम�ये दोन �नद�ष मु�े 57

पृ� 61

“आधी पैसे; देव नंतर येऊ �कतो! कुणास ठाऊक? आयु�य खूप �ांब असू �कत.े ”

“�थम देव; पैसा हा �याचा गु�ाम आहे! कोण सांगू �के�? आयु�य खूप �हान असू �कते. ”

मा�या ��तसादा�ा �या �णी आव�यकतेनुसार बो�ाव�े गे�े आ�ण कोणतेही सादरीकरण के�े नाही. तरी काळाची पाने
अनंता�या सु�वाती�या अं�तम ट��यात उ�गड�े; काही वषा�नंतर {FN11−1} �याने �या दे�ात �वे� के�ा �जथे बँक नोटा �मळतात
ना प�ह�� ना �ेवटची.

“आ�माती� �हाणपण, म�ा वाटते! पण मी तु�हा�ा बनारस सोड�े आहे. " अनंताचे डोळे चमक�े
समाधान; �या�ा अ�ाप कौटंु�बक घर�ात माझे �प�नयन सुर��त ठेव�याची आ�ा आहे.

“बनारसमधी� माझा �वास �थ� न�हता! म�ा �तथे मा�या मनाची उ�कंठा अस�े�� ��येक गो� सापड��! कदा�चत तु�ही पण
खा�ी आहे क� तो तुमचा पं�डत �क�वा �यांचा मु�गा न�हता! ”

अनंता मा�याबरोबर आठवण क�न देणारा हसतो; �याने कबू� के�े होते क� �याने �नवड�े�ा बनारस "दावेदार" होता
एक �र��ी अस�े�ा.

"मा�या भट�या भावा, तु�या काय योजना आहेत?"

�जत��ने म�ा आ�याकडे वळव�े. आ�ही ताजमहा� {FN11−2} चे स�दय� येथे पा�, ”मी �� के�े.
"मग आ�ही मा�या न�ाने सापड�े�या गु�ंकडे जात आहोत, �यांचे सेरामपूरम�ये आ�म आहे."

अनंताने आदरा�त�याने आम�या सोईची �व�ा के��. सं�याकाळ� अनेक वेळा मी पा�ह�े क� �याची नजर मा�यावर ��र आहे
�च�तन�ी�पणे

"म�ा ते �प मा�हत आहे!" म�ा वाट्त. "एक ��ॉट तयार होत आहे!"

आम�या �वकर �याहारी दर�यान �न�दा झा��.

"तर तु�हा�ा व�ड�ां�या संप�ीपासून पूण�पणे �वतं� वाटते." अनंताची नजर �नद�ष होती कारण �याने पु�हा बाब� सु� के�े
का�चे संभाषण.

एका योगीचे आ�मच�र�



"म�ा देवावर अव�ंबून राह�याची जाणीव आहे."

"��द �व�त आहेत! आयु�याने तु�हा�ा आतापय�त संर�ण �द�े आहे! जर तु�हा�ा अ��य �दस�यास भाग पाड�े गे�े तर �कती �द��ा होई�
आप�या अ� आ�ण �नवारासाठ� हात! तु�ही �वकरच र��यावर भीक मागा�! ”

“कधीच नाही! मी देवाऐवजी �वा�ांवर �व�ास ठेवणार नाही! तो �या�या भ�ासाठ� हजार �वचार क� �कतो
भीक माग�या��त�र� संसाधने - वाडगा! ”

“अ�धक व�ृ�व! समजा मी तु�हा�ा सुचवतो क� तुम�या मूत� जगात या तुम�या त�व�ानाची परी�ा �यावी? ”

"मी सहमत आहे! तु�ही देवा�ा एका स�ा जगात बं�द�त करता का? ”

"आपण बघू; आज तु�हा�ा एकतर �व�तार कर�याची �क�वा मा�या �वतः�या मतांची पु�ी कर�याची संधी �मळे�! ” अनंता
एका ना�मय �णासाठ� �वराम �द�ा; मग हळूहळू आ�ण गंभीरपणे बो��े.

“मी ��ता�वत करतो क� मी तु�ा आ�ण तुझे सहकारी ���य �जत�� यांना आज सकाळ� जवळच Br वृंदाबन �हराकडे पाठवतो.
तु�ही एक �पया घेऊ नये; तु�ही अ� �क�वा पै�ासाठ� भीक मागू नये; आपण आप�े �कट क� नये
कोणा�ाही �ास; आपण आप�या जेवणा��वाय जाऊ नये; आ�ण तु�ही वंृदाबनम�ये अडकू नये. तर
परी�ेचा कोणताही �नयम न मोडता तु�ही आज रा�ी बारा वाज�यापूव� मा�या बंग�यावर परत या, मी
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आ�याती� सवा�त आ�य�च�कत माणूस असे�! ”

"मी आ�हान �वीकारतो." कोणताही संकोच मा�या ��दात �क�वा मा�या �दयात न�हता. �या कृत� आठवणी चमक�या
झटपट �ाभ: �ा�हरी महा�यां�या �च�ा�ा आवाहन क�न माझे �ाणघातक कॉ�रा बरे करणे; खेळकर
उमासह �ाहोर छतावर दोन पतंगांची भेट; मा�या �नरा�े�या दर�यान यो�य ताबीज; �या
पं�डतां�या घरा�या कंपाऊंडबाहेर अ�ात बनारस साधू�ारे �नणा�यक संदे�; �या
दैवी आईची ��ी आ�ण �त�या �ेमाचे भ� ��द; �तचे ज�द �� मा�टर महा�यां�ारे मा�याकडे गे�े
�ु��क पेच; �ेवट�या − �म�नटांचे माग�द��न �याने माझे हाय�कू� �ड��ोमा पूण� के�े; आ�ण ते
अं�तम वरदान, आजीवन �व�ां�या धुंद�तून माझे �जवंत गु�. मी माझे "त�व�ान" कधीच मा�य क� �क�ो नाही
जगा�या कठोर �स� मैदानावरी� कोण�याही संघषा�साठ� असमान!

“तुमची इ�ा तु�हा�ा �ेय देते. मी तु�ा �गेच �ेनम�ये घेऊन जाईन. ” अनंता उघ�ा त�डाकडे वळ�ा
�जत��. "आपण सा�ीदार �हणून आ�ण ब�धा, एक सहकारी बळ� �हणून जाणे आव�यक आहे!"

अ�या� तासानंतर �जत�� आ�ण मी ताबडतोब आम�या ता�काळ �वासासाठ� एक -माग� �त�कटे ता�यात घेत��. आ�ही सादर के�े,
�टे�न�या एका �नज�न कोप�यात, आम�या ����या �ोधासाठ�. अनंता पटकन समाधानी झा�ा क� आपण आहोत
कोणताही �प�े�ा साठा न बाळगता; आम�या सा�या DHOTIS {FN11−3} ने आव�यकतेपे�ा अ�धक काहीही �पव�े नाही.

�व�ासाने �व� �े�ा�या गंभीर �े�ावर आ�मण के�यामुळे माझा �म� �नषेधाने बो��ा. “अनंता, म�ा एक �क�वा दोन �ा
सुर�ा �हणून �पये. �द�व झा�यास मी तु�हा�ा टे���ाफ क� �कतो. ”

"�जत��!" माझे �ख�न ती�पणे �न�दनीय होते. “जर तु�ही पैसे घेत�े तर मी चाचणी पुढे करणार नाही
अं�तम सुर�ा. ”

"ना�यां�या ���ंकब�� काहीतरी आ�ासक आहे." �जत�� �हणा�ा मी �या�ा कडक मानतो �हणून नाही.

"मुकंुदा, मी �दयहीन नाही." अनंता�या आवाजात न�तेचा इ�ारा आ�ा होता. कदा�चत �याचा �ववेक असे�
�या�ा मारत होता; कदा�चत दोन �दवाळखोर मु�ांना एका अनोळखी �हरात पाठव�यासाठ�; कदा�चत �या�या �वतः�या धमा�साठ�
सं�य “जर कोण�याही संधीने �क�वा कृपेने तु�ही वंृदाबन�या परी�ेत य��वी�र�या पास झा�ात, तर मी तु�हा�ा �वचारे�
म�ा तुमचा ���य �हणून आरंभ करा. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



अपारंप�रक �संगा�ा अनुस�न या वचनाम�ये काही अ�नय�मतता होती. अ मधी� मोठा भाऊ
भारतीय कुटंुब �या�या क�न�ांसमोर �व�चतच झुकते; �या�ा आदर आ�ण आ�ाधारकता व�ड�ांपे�ा �सरे आहे. परंतु
मा�या �ट�पणीसाठ� वेळ रा�ह�ा नाही; आमची �ेन सुट�या�या �ठकाणी होती.

�जत��ने आम�या �ेनने मै� काप�े �हणून एक सुखद �ांतता राख��. �ेवट� �याने �वत: �ा सव��म के�े; ओढा
�ेवट�, �याने म�ा एका अ�ता��त �ठकाणी वेदनादायकपणे �चमटा काढ�ा.

"देव आमचे पुढ�� जेवण पुरवणार आहे असे म�ा कोणतेही �च�ह �दसत नाही!"

थॉमसवर सं�य घेऊन �ांत राहा; परमे�र आम�याबरोबर काम करत आहे. ”

“तु�हीही अ�ी �व�ा क� �कता क� तो घाई करतो? आधीच मा�यापुढ�� संभा�तेमुळे मी भुके�े�ा आहे. मी बनारस सोड�े
ताजची समाधी पाह�यासाठ�, मा�या �वतः�या �वे�ासाठ� नाही! ”

“जयजयकार करा, �जत��! वंृदाबन�या प�व� चम�कारांची प�ह�� झ�क आप�या�ा �मळणार नाही का? {FN11−4} I
भगवान �ीकृ�णा�या पायांनी प�व� अस�े�� जमीन पादा�ांत कर�या�या �वचाराने म�ा खूप आनंद झा�ा आहे. ”

आम�या ड�याचा दरवाजा उघड�ा; दोन माणसे बस��. पुढ�� �ेन थांबा �ेवटचा असे�.

"त�ण मु�ांनो, तु�हा�ा वंृदाबनम�ये �म� आहेत का?" मा�या समोरचा अनोळखी माणूस आ�य�च�कत रस घेत होता.
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"तुमचा कोणताही �वसाय नाही!" उ�टपणे मी माझी नजर टळ��.

“तु�ही कदा�चत तुम�या कुटंुबापासून �ट��र ऑफ हाट्�स�या मं�मु�धतेखा�� उडत आहात. {FN11−5}
मी �वतः भ��मय �वभावाचा आहे. तु�हा�ा अ� �मळते हे पाहणे माझे सकारा�मक कत�� आहे आ�ण
या अ�त उ�णतेपासून आ�य. ”

“नाही, सर, आ�हा�ा एकटे रा� �ा. तू खुप दयाळू आहेस; पण तु�ही आ�हा�ा घरातून खोटे समज�यात चुक�ात. ”

पुढे संभाषण झा�े नाही; �ेन थांब�� �जत�� आ�ण मी �ासपीठावर उतर�ो, आम�या
संधी साथीदारांनी आम�या�ी हात जोड�े आ�ण घो�ांची टॅ�सी बो�ाव��.

सुसं�कृत मैदाना�या सदाह�रत झाडां�या मधोमध आ�ही एका सुंदर आ�मा�या आधी जातो. आमचे उपकार करणारे होते
येथे ��पणे ओळख�े जाते; एक हसणारा बा�क आ�हा�ा पा��रम�ये �ट�पणी न देता घेऊन गे�ा. �वकरच आ�ही एका वयोवृ�ासोबत सामी� झा�ो
स�माननीय ��ी.

"गौरी मा, राजकुमार येऊ �क�े नाहीत." एक पु�ष आ�मा�या प�रचा�रका�ा उ�े�ून �हणा�ा. “�ेवट�या �णी
�यां�या योजना �बघड�या; ते खो� खेद �� करतात. पण आ�ही आणखी दोन पा�णे आण�े आहेत. आमची भेट होताच
�ेन, म�ा �ीकृ�णाचे भ� �हणून �यां�याकडे ओढ�े गे�े. ”

[��ांत: (डावीकडून उजवीकडे) �जत�� मजुमदार, वंृदाबन येथी� “बेकार चाचणी” वर माझा साथीदार;
���त − दा, माझा चु�त भाऊ; �वामी केबे�ानंद ("�ा��ी महा�य"), माझे संत सं�कृत ���क; मी, एक उ� �हणून
�ाळेती� त�ण friends �म� पहा. jpg]

[उदाहरण: आनंदा मोई मा, बंगा�� “आनंद − �झरप�े�� आई.” - amoyima.jpg पहा]

[�च�ण: �हमा�याती� रानीखेतजवळ�� �ोण�गरी पव�तांम�ये बाबाज�नी �ाप�े�या �े�यांपैक� एक.
�ा�हरी महा�यांचा नातू, आनंद मोहन �ा�हरी (उजवीकडून �सरा, पांढ�या रंगात) आ�ण इतर तीन भ�
प�व� �ळा�ा भेट देत आहेत. cave see cave.jpg]

"�म�ांनो, चांग�े." आमचे दोन ओळखीचे �ोक दारापा�ी गे�े. “देव असे� तर आ�ही पु�हा भेटू
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इ�ुक. ”

"तुमचे येथे �वागत आहे." गौरी मा �त�या दोन अनपे��त �ु�कावर मातृभाषेत हस��. “तू क� �क�ी�
चांग�े �दवस आ�े नाहीत. म�ा या आ�मा�या दोन �ाही संर�कांची अपे�ा होती. काय जर �ाज माझी
�वयंपाकाचे कौतुक कराय�ा कोणी सापड�े नाही! ”

या मोहक ��दांचा �जत��वर �वना�कारी प�रणाम झा�ा: तो अ�ू ढाळ�ा. �या "संभावना" ची �या�ा भीती होती
वंृदाबन �ाही मनोरंजन �हणून बाहेर पडत होती; �याचे अचानक मान�सक समायोजन �या�यासाठ� खूपच �स� झा�े.
आम�या प�रचा�रका �या�याकडे कुतूह�ाने बघत हो�या, पण �ट�पणी न करता; कदा�चत ती �क�ोरवयीन मु�ा�ी प�र�चत होती
�व�च�ता.

�पारचे जेवण जाहीर झा�े; गौरी मा ने जेवणा�या आंगणाकडे जा�याचा माग� काढ�ा, मसा�ेदार सुवा�सक वास. ती एक म�ये नाही�ी झा��
�ेजारी� �वयंपाकघर.

मी या �णी पूव��नयो�जत होतो. �जत���या �रीर�ा��ावर यो�य जागा �नवडून, मी a
�याने म�ा �ेनम�ये �द�या�माणे �चमूटभर.

"थॉमसवर �ंका घेऊन, �भु काम करतो - घाईत सु�ा!"

एक प�रचा�रका पु�हा एका पंुखासह आ��. आ�ही बस�ो ते�हा �तने आ�हा�ा ओ�रएटं� प�तीने ��र के�े
सु�ो�भत ��ँकेट − जागा. आ�म ���य काही तीस अ�यास�मांसह पुढे गे�े. "जेवण" ऐवजी
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वण�न फ� "भ� रीप�ट" असू �कते. या �हावर आ�यापासून, �जत�� आ�ण मी यापूव� कधीही न�हतो
अ�ा �वा�द� पदाथा�चा आ�वाद घेत�ा.

“राजकुमारांसाठ� �ड� खरोखरच यो�य आहेत, आदरणीय आई! तुम�या �ाही आ�यदा�यांना �यापे�ा अ�धक तातडीचे काय वाट�े असते
या मेजवानी�ा उप��त राहणे, मी क�पना क� �कत नाही! तु�ही आ�हा�ा आयु�यभरासाठ� �मरण��� �द�� आहे! ”

आ�ही अनंता�या गरजेनुसार �ांत होतो, आ�ही दयाळू बा�ना समजावून सांगू �क�ो नाही क� आमचे आभार मान�े
�हेरी मह�व. आमचा �ामा�णकपणा �कमान पेटंट होता. आ�ही �तचे आ�ीवा�द आ�ण आकष�क घेऊन �नघा�ो
आ�मा�ा पु�हा भेट दे�याचे आमं�ण.

बाहेरची उ�णता �नद�यी होती. मी आ�ण माझा �म� आ�मात एका कडं�या�या झाडा�या आ�यासाठ� बन�ो
गेट �यानंतर ती� ��द; पु�हा एकदा �जत�� गैरसमजांनी घेर�े गे�े.

“तु�ही म�ा एका ग�धळात टाक�े आहे! आमचे जेवण फ� अपघाती सौभा�य होते! आपण कस ेपा� �कतो
या �हराची �े�णीय �ळे, आम�याम�ये एका पै�ा��वाय? आ�ण तु�ही म�ा पृ�वीवर कस ेघेऊन जाणार आहात?
अनंताचे? ”

"आता तु�ही देवा�ा �वकर �वसरता, आता तुमचे पोट भर�े आहे." माझे ��द, कडवट न�हते, आरोप करणारे होते. �कती �हान
दैवी कृपेसाठ� मानवी �मृती आहे! कोणताही मनु�य राहत नाही �याने �या�या �ाथ�ना �न��त के�या पा�ह�या नाहीत.

"मी तुम�यासार�या वे�ासह बाहेर जा�याचा माझा मूख�पणा �वसर�याची ��यता नाही!"

“�ांत राहा, �जत��! �या परमे�राने आ�हा�ा अ� �द�े तेच आ�हा�ा वंृदाबन दाखवती� आ�ण आ�हा�ा आ�ा�ा परत करती�. ”

�स� चेह�याचा एक त�ण त�ण वेगाने आ�ा. आम�या झाडाखा�� थांबून तो वाक�ा
मा�या आधी.

“��य �म�ा, तू आ�ण तुझा सोबती इथे अनोळखी असावेत. म�ा तुमचा हो�ट आ�ण माग�द��क हो�यासाठ� परवानगी �ा. ”

एखा�ा भारतीया�ा �फकट येणे हे �व�चतच ��य आहे, पण �जत��चा चेहरा अचानक आजारी पड�ा. मी न�पणे नकार �द�ा
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ऑफर

"तू न�क�च म�ा ह�पार करत नाहीस?" अनोळखी ���चा गजर इतर कोण�याही प�र��तीत कॉ�मक झा�ा असता.

"का नाही?"

"तु�ही माझे गु� आहात." �या�या डो�यांनी माझा �व�ासाने �ोध घेत�ा. “मा�या �पार�या भ�� दर�यान, ध�य भगवान �ीकृ�ण
एका ��ीत �दस�ा. �याने म�ा या झाडाखा�� दोन सोडून �द�े�या आकृ�या दाखव�या. एक चेहरा होता तुझा, माझा
मा�टर! अनेकदा मी ते �यानात पा�ह�े आहे! तु�ही मा�या �वन� सेवा �वीकार�यास �कती आनंद होई�! ”

“म�ा आनंद झा�ा क� तु�ही म�ा �ोध�े. देवाने �क�वा माणसाने आप�या�ा सोड�े नाही! ” मी ग�तहीन अस�ो तरी हसत होतो
मा�या समोर उ�सुक चेह�यावर, अंतबा�� नतम�तकतेन ेम�ा दैवी चरणावर टाक�े.

"��य �म�ांनो, तु�ही मा�या घरा�ा भेट�साठ� स�मा�नत करणार नाही का?"

"तू दयाळू आहेस; पण योजना अ��य आहे. आधीच आ�ही आ�ा येथी� मा�या भावाचे पा�णे आहोत. ”

"�कमान म�ा तुम�यासोबत वंृदाबन�या सह���या आठवणी �ा."

मी आनंदाने संमती �द��. आप�े नाव �ताप चॅटज� अस�याचे सांगणा�या या त�णाने घो�ा�या गाडीचे �वागत के�े. आ�ही
मदनमोहन मं�दर आ�ण इतर कृ�ण मं�दरांना भेट �द��. आ�ही आम�या मं�दरात असताना रा� झा��
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भ��.

"म�ा संदे� �मळत असताना म�ा माफ करा." {FN11−6} �ताप रे�वे �टे�नजवळ एका �कानात ��र�ा. �जत�� आ�ण मी
�ंद र��यासह sauntered, तु�ना�मक थंडीत आता गद�. आमचा �म� काह�साठ� अनुप��त होता
वेळ, पण �ेवट� अनेक �मठाई�या भेटव�तू घेऊन परत�ा.

"कृपया म�ा ही धा�म�क गुणव�ा �ा�त कर�याची परवानगी �ा." �पया�या नोटांचे बंड� हातात घेताना �ताप �वन�पणे हस�ा
आ�ण आ�यासाठ� नुकतीच खरेद� के�े�� दोन �त�कटे.

मा�या �वीकृतीचा आदर अ��य हातासाठ� होता. अनंताने �याची थ�ा के��, �याचे ब�ीस फार �र न�हते
गरज ओ�ांड��?

आ�ही �टे�नजवळ एक �नज�न जागा �ोध��.

“�ताप, मी तु�हा�ा �ा�हरी महा�य, आधु�नक काळाती� महान योगी, �या कृतीत ��कवीन. �याचा
तं� तुमचे गु� असे�. ”

द�ड तासात द��ा संप� झा��. “कृया तुमची �च�तामणी आहे,” {FN11−7} मी नवीन�ा सां�गत�े
�व�ाथ� “तं�, जे तु�ही पाहता ते सोपे आहे, माणसा�या आ�या��मक उ��ांती�ा वेग दे�याची क�ा साकारते.
�ह�� धम��ंथ ��कवतात क� अवतार घेणा�या अहंकारा�ा मायापासून मु�� �मळव�यासाठ� दहा �ाख वष� �ागतात. हे
कृयायोगा�ारे नैस�ग�क का�ावधी मो�ा �माणात कमी के�ा जातो. जसे जगद�स चं� बोस यांनी दाखवून �द�े आहे
�या वन�ती�या वाढ��ा �या�या सामा�य दरापे�ा खूप वेग वाढवता येतो, �यामुळे माणसाचा मान�सक �वकास होऊ �कतो
आती� �व�ानाने देखी� गती �द��. आप�या �वहारात �व�ासू राहा; तु�ही सव� गु�ं�या गु�ंकडे जा�. ”

"म�ा ही यो�गक चावी �ोध�यासाठ� ने�यात आ�े आहे, �याची खूप मागणी होती!" �ताप �वचारपूव�क बो��ा. "यावर �याचा अबा�धत प�रणाम
माझे संवेद� बंध म�ा उ� �े�ासाठ� मु� करती�. भगवान �ीकृ�णा�या आज�या ��ीचा अथ� फ� माझा अस ू�कतो
सव�� चांग�े. ”

आ�ही थोडावेळ �ांत बस�ो, नंतर हळू हळू �टे�नकडे �नघा�ो. मी चढत असताना आनंद मा�याम�ये होता
�ेन, पण हा �जत��चा अ�ंूचा �दवस होता. �ताप�ा माझी �नेहपूण� �वदाई दडपून टाक�यात आ�� होती
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मा�या दो�ही साथीदारांकडून रडणे. या �वासाने �जत���ा पु�हा एकदा �ःखा�या गत�त सापड�े. �वतःसाठ� नाही
यावेळ�, पण �वतः�या �वरोधात.

"माझा �व�ास �कती उथळ आहे! माझे �दय दगड झा�े आहे! भ�व�यात मी कधीही देवा�या संर�णावर �ंका घेणार नाही! ”

म�यरा� जवळ येत होती. दोन "�स��े�ा", �याने �नरथ�क पाठव�े, अनंता�या बेड�मम�ये �वे� के�ा. �याचा चेहरा,
�याने वचन �द�या�माणे, आ�य�च�कत करणारा अ�यास होता. मूकपणे मी �पयासह टेब�ाचा वषा�व के�ा.

"�जत��, स�य!" अनंताचा �वर �वनोद� होता. "हा त�ण हो�अप करत न�हता का?"

पण जसज�ी कथा उ�गडत गे�� तसतसा माझा भाऊ �ांत झा�ा, नंतर गंभीर झा�ा.

"मागणी आ�ण पुरव�ाचा कायदा मा�या अपे�ेपे�ा सू�म �े�ात पोहोचतो." अनंता बो��ा अ
आ�या��मक उ�साह कधीही ��ात ये�यासारखा नाही. “मी �थमच तु�ंगांब�� तुझी उदासीनता समज��
आ�ण जगाती� अस�य संचय. ”

उ�ीराच, मा�या भावाने आ�ह के�ा क� �याने द��ा {FN11−8} कृती योग म�ये �यावी. "गु�"
एका �दवसात दोन नस�े�या ���यांची जबाबदारी मुकंुदा�ा खां�ावर �यावी �ाग��.

�स�या �दव�ी सकाळचा ना�ता आद�या �दव�ी अनुप��त अस�े�या सामंज�याने खा��ा गे�ा. मी �जत��कडे बघून हस�ो.
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“तु�ही ताजची फसवणूक क� नका. सेरामपूर�ा सु�वात कर�यापूव� आपण ते पा�. ”

अनंत, माझा �म� आ�ण मी आ�ा�या ताजमहा��या वैभवापूव� �वकरच �नरोप घेत होतो. पांढरा संगमरवरी
सूय��का�ात चमकदार, ते �ु� सम�मतीचे द��न उभे करते. प�रपूण� से�ट�ग गडद स�, चमकदार �ॉन आ�ण आहे
�ांत त�ाव. आती� भाग सु�ो�भत दगडांनी कोर�े�या �ेस सार�या कोरीव कामांनी प�रपूण� आहे. नाजूक
पु�पहार आ�ण ��ो� संगमरवरी, तप�करी आ�ण वाय�ेटपासून ज�ट�पणे बाहेर पडतात. घुमटातून �द�पन पडते
स�ाट �हा -जहान आ�ण मुमताज मह�, �या�या रा�याची राणी आ�ण �या�या �दयाची सेनोटाफ.

पुरेसा ��ीकोन - पाहणे! म�ा मा�या गु�ची तळमळ होती. �जत�� आ�ण मी थो�ाच वेळात �ेनने द��ण �वास करत होतो
बंगा��या �द�ेने.

“मुकंुदा, मी �क�येक म�ह�यांपासून मा�या कुटंुबा�ा पा�ह�े नाही. मी माझे मत बद��े आहे; कदा�चत नंतर मी तु�हा�ा भेट देईन
सेरामपूर म�ये मा�टर. "

माझा �म�, �या�ा सौ�यपणे �वभावाती� �नरा� �हणून वण�न के�े जाऊ �कते, �याने म�ा क�क�ा येथे सोड�े. �ोक� �ेनने I
�वकरच उ�रेस बारा मै�ांवर अस�े�या सेरामपूर�ा पोहोच�ो.

बनारसपासून अ�ावीस �दवस �नघून गे�े आहेत हे म�ा जाणव�याने आ�य�च�कत झा�े.
मा�या गु��ा भेटणे. "तू मा�याकडे चार आठव�ांत ये�ी�!" इथे मी, �दय धडधडत, �या�या आत उभा होतो
�ांत राय घाट �ेन वर अंगण. मी प�ह�यांदा आ�मात �वे� के�ा �जथे म�ा सव��म भाग घा�वायचा होता
भारता�या �ानवतार, "�ानाचा अवतार" सह पुढ�� दहा वषा�चा.

{FN11−1} अ�याय 25 पहा.

{FN11−2} जग��स� समाधी ..

{FN11−3} DHOTI − कापड कंबरेभोवती गुंडाळ�े जाते आ�ण पाय झाक�े जाते.

{FN11−4} ���दाबन, संयु� �ांतां�या मु�ा �ज��ाती� �ह�� जे�स�ेम आहे. येथे भगवान �ीकृ�ण
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मानवजाती�या �हतासाठ� �याचे गौरव �द���त के�े ..

{FN11−5} हरी; एक ��य नाव �या�ारे भगवान �ीकृ�ण �या�या भ�ांना प�र�चत आहेत.

{FN11−6} एक भारतीय �वीटमीट ..

{FN11−7} इ�ा पुरव�याची ��� अस�े�े पौरा�णक र�न.

{FN11−8} आ�या��मक द��ा; सं�कृत मूळ DIKSH पासून, �वतः�ा सम�प�त कर�यासाठ�.

अ�याय 12. मा�या मा�टर�या आ�मात वष�

"तु�ही आ�ात." �ी यु�े�रने बा�कनीत बस�े�या खो���या मज�यावरी� वाघा�या कातडीतून माझे �वागत के�े. �याचा
आवाज थंड होता, �याची प�त भावना�वर�हत होती.

"होय, ��य गु�जी, मी तुम�या मागे ये�यासाठ� आ�ो आहे." गुडघे टेकून मी �या�या पाया�ा ��� के�ा.

“ते कसे असू �कते? तु�ही मा�या इ�ेकडे ���� करा. ”

“यापुढे, गु�जी! तुमची इ�ा हा माझा कायदा असे�! ”

"ते चांग�े आहे! आता मी तुम�या आयु�याची जबाबदारी �वीका� �कतो. ”
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"मी �वे�ेने ओझे ह�तांत�रत करतो, मा�टर."

“माझी प�ह�� �वनंती आहे, क� तु�ही तुम�या कुटंुबाकडे घरी परत या. माझी इ�ा आहे क� तु�ही क�क�या�या महा�व�ा�यात �वे� �यावा. आप�े
���ण चा�ू ठेव�े पा�हजे. ”

"खूप छान, सर." मी माझा अ�व�पणा �पव�ा. वषा�नुवष� आयाती पु�तके माझी पाठराखण करती� का? प�ह�ा बाप,
आता �ी यु�े�र!

“एखा�ा �दव�ी तु�ही प��मेकडे जा�. �याचे �ोक भारता�या �ाचीन �ाना�ा अ�धक �हण�ी� असती� तर
�व�च� �ह�� ���काकडे �व�ापीठाची पदवी आहे. ”

"तु�हा�ा चांग�े मा�हत आहे, गु�जी." माझी उदासी �नघून गे��. प��मेचा संदभ� म�ा ग�धळात टाकणारा, �र� वाट�ा; पण माझे
आ�ाधारकते�ारे मा�टर�ा संतु� कर�याची संधी अ�यंत त�काळ होती.

“तु�ही क�क�याजवळ असा�; वेळ �मळे� ते�हा इथे या. ”

"��य अस�यास दररोज, मा�टर! कृत�तेने मी मा�या आयु�या�या ��येक तप�ी�ाम�ये - एकावर तुमचा अ�धकार �वीकारतो
अट."

“हो?”

"तु�ही म�ा देव �कट कर�याचे वचन देता!"

तासभर �ा��दक चकमक झा��. मा�टरचा ��द खोटा ठ� �कत नाही; ते ह�के �द�े नाही. �या
��त�ेती� प�रणाम �व�ा� आ�या��मक ���कोन उघडतात. एक गु� खरंच �ज�हा�या�या अट�वर असणे आव�यक आहे
�नमा�णक�या�ने �या�ा �कट हो�यास बा�य कर�यापूव�! म�ा �ी यु�े�रची दैवी एकता जाणव�� आ�ण मी �ढ�न�य के�ा,
�याचा ���य �हणून, माझा फायदा दाब�यासाठ�.

"तु�ही �वभावाचे आहात!" मग मा�टरची संमती दयाळू अं�तमतेसह वाज��:
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"तुझी इ�ा माझी इ�ा होऊ दे."

मा�या �दयातून आयु�यभराची साव�� उठ��; अ�� �ोध, इकडे आ�ण यॉन, संप�ा. म�ा �ा�त आ�य �मळा�ा होता
ख�या गु�म�ये.

“या; मी तु�ा आ�म दाखवतो. ” मा�टर �या�या वाघा�या चटईतून उठ�ा. मी मा�याब�� डोकाव�े; माझी नजर गे��
�भ�ती�या �च�ावर आ�य�, चमे���या �ेसह हार घा�णे.

"�ा�हरी महा�य!"

"होय, माझे दैवी गु�." �ी यु�े�रचा �वर ��ेने चैत�यमय होता. “माणूस आ�ण योगी �हणून तो महान होता
इतर कोणतेही ���क �यांचे आयु�य मा�या चौक�ी�या क�ेत आ�े. ”

प�र�चत �च�ापुढे मी �ांतपणे नतम�तक झा�ो. मा�या आ�ीवा�द देणा�या अतु�नीय गु��ा आ��याने ��ांज�� वाह��
बा�याव�ेत, या वेळे�ा मा�या पाव�ांचे माग�द��न के�े.

मा�या गु�ं�या नेतृ�वाखा�� मी घर आ�ण �या�या मैदानावर �फर�ो. मोठा, �ाचीन आ�ण उ�म बांध�े�ा, आ�म होता
भ� �तंभ अस�े�या अंगणाने वेढ�े�े. बाहेरी� �भ�ती �ेवाळ झाक�े�या हो�या; ��ॅटवर कबूतर फडफड�े
राखाडी छ�पर, बेकायदे�ीरपणे आ�म �वाट�र सामा�यक करत आहे. मागी� बाग खजूर, आं�याने आनंददायी होती,
आ�ण वृ�ारोपण. �मज�� इमारतीती� वर�या खो�यां�या ब�ुतेदार बा�कनीतून अंगण त�ड के�े
तीन बाजू. एक ���त तळमज�ा हॉ�, �याम�ये उंच कमा� मया�दा को�ोनेड्स�ारे सम�थ�त होती, मा�टर �हणा�े,
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मु�यतः �गा�पूजे�या वा�ष�क उ�सवांम�ये. {FN12−1} अ�ंद �जना �ीयु�े�रकडे गे�ा
बस�याची खो��, �यांची छोट� बा�कनी र��याकडे ���� करते. आ�म ��पणे सुस� होता; सव� काही होते
साधे, �व� आ�ण उपयो�गतावाद�. अनेक पा��मा�य �ै��ती� खु�या�, ब�च आ�ण टेब�स पुरा�ात आहेत.

मा�तरांनी म�ा रा�भर राहाय�ा बो�ाव�े. भाजीपा�या�या करीच ेजेवण दोन त�ण ���यांनी के�े
आ�माचे ����ण घेणे.

"गु�जी, कृपया म�ा तुम�या आयु�याब�� काहीतरी सांगा." मी �या�या वाघा�या कातडीजवळ प��ा�या चटईवर बस�ो होतो. मै�ीपूण�
तारे खूप जवळ होते, असे वाट�े, बा�कनी�या प��कडे.

“मा�या कुटंुबाचे नाव ��या नाथ करार होते. माझा ज�म {FN12−2} येथे सेरामपूर येथ ेझा�ा, �जथे वडी� होते
�ीमंत �ापारी. �याने म�ा ही व�ड�ोपा�ज�त हवे�� सोड��, आता माझी आ�म�ाळा. माझे औपचा�रक �ा�ेय ���ण थोडे होते; मी
ते मंद आ�ण उथळ आढळ�े. सु�वाती�या पौगंडाव�ेम�ये, मी एका गृह�ा�या जबाबदा�या �वीकार�या आ�ण मा�याकडे एक आहे
मु�गी, आता ��न झा�े आहे. माझे म�यम आयु�य �ा�हरी महा�यां�या माग�द��नामुळे ध�य झा�े. मा�या प�नी नंतर
मरण पाव�े, मी �वामी आदे�ात सामी� झा�ो आ�ण �ी यु�े�र �गरी हे नवीन नाव �ा�त के�े. {FN12−3} हे माझे आहेत
साधे इ�तहास. "

मा�या उ�सुक चेह�यावर मा�तर हस�े. सव� च�र�ा�मक �केच �माणे, �या�या ��दांनी बाहेरी� त�ये �द�� होती
आती� मनु�य �कट करणे.

"गु�जी, म�ा तुम�या �हानपणी�या काही कथा ऐकाय�ा आवडती�."

"मी तु�हा�ा काही सांगेन - ��येक एक नै�तक!" �ी यु�े�रचे डोळे �या�या इ�ा�याने चमक�े. "माझी आई
एकदा म�ा एका गडद खो��त अस�े�या भूत�या भयावह कथेने म�ा घाबरव�याचा �य�न के�ा. मी �गेच �तथ ेगे�ो, आ�ण
भूत चुक�याब�� माझी �नरा�ा �� के��. आईने म�ा �सरी भयानक कथा कधीच सां�गत�� नाही. नै�तक:
चेह�यावर भीती पहा आ�ण ते तु�हा�ा �ास देणे थांबवे�.

“आणखी एक �वकर आठवण �हणजे �ेजा�या�या कु�प कु�याची माझी इ�ा आहे. मी मा�या कुटंुबा�ा ग�धळात ठेव�े
तो कु�ा �मळव�यासाठ� आठवडे. माझे कान अ�धक बहर�े�या पाळ�व �ा�यां�या ऑफरसाठ� ब�हरे होते. नै�तक:

एका योगीचे आ�मच�र�



आस�� आंधळ� आहे; हे इ�े�या व�तू�ा आकष�कतेचा का�प�नक �भामंडळ देते.

“�तसरी कथा त�णाई�या मना�या ��ा��टकपणा�ी संबं�धत आहे. मी अधूनमधून मा�या आईची �ट�पणी ऐक��: 'एक माणूस
जो कोणा�या हाताखा�� नोकरी �वीकारतो तो गु�ाम असतो. ' तो ठसा इतका अ�मटपणे �न��त झा�ा क� मा�या नंतरही
��न मी सव� पदे नाकार��. मी मा�या कुटंुबाची संप�ी ज�मनीत गुंतवून खच� भागव�ा. नै�तक: चांग�े आ�ण
सकारा�मक सूचनांनी मु�ां�या संवेदन�ी� कानांना ��कव�े पा�हजे. �यां�या सु�वाती�या क�पना ती�पणे राहतात
कोर�े�े. ”

मा�टर �ांत �ांततेत पड�े. म�यरा�ी�या सुमारास �याने म�ा एका अ�ंद खाटेकडे ने�े. झोप चांग�� आ�ण गोड होती
मा�या गु��या छताखा�� प�ह�� रा�.

�ी यु�े�रने पुढ�� �दव�ी सकाळ� म�ा �या�या योग योग द��ा दे�यासाठ� �नवड�े. मा�याकडे अस�े�े तं�
�ा�हरी महा�यां�या दोन ���यांकडून आधीच �ा�त झा�े आहे - �पता आ�ण माझे ���क, �वामी केब�ानंद - पण
मा�टरची उप��ती म�ा ��� बद�ताना जाणव��. �या�या ��ा�ने, मा�या अ��त�वावर एक महान �का� पड�ा, जसे क� वैभव
असं�य सूय� एक� चमकत आहेत. अ��य आनंदाचा पूर, मा�या �दया�ा अंतःकरणापय�त �ापून टाकतो,
�स�या �दव�ी चा�ू ठेव�े. मी �वत: �ा सोड�यासाठ� आण�यापूव� �पार झा�� होती
आ�म

"तू तीस �दवसात परत ये�ी�." मी मा�या क�क�या�या घरी पोहच�ो, मा�तरां�या भ�व�यवाणीची पूत�ता झा��
मा�याबरोबर. मा�या कोण�याही नातेवाईकाने “वाढ�या” �या पु�हा �दस�याब�� म�ा भीती वाट�� होती
प�ी. ”

अ�याय 12. मा�या मा�टर�या आ�मात वष� 65

पृ� 69

मी मा�या छो�ा�ा पोटमा�यावर चढ�ो आ�ण �जवंत उप��तीवर जणू �ेमळ ��ी �द��. "तु�याकडे आहे
माझे �यान, आ�ण मा�या साधनेचे अ�ू आ�ण वादळ पा�ह�े. आता मी मा�या बंदरावर पोहोच�ो आहे
दैवी ���क. ”

"मु�ा, मी आम�या दोघांसाठ� आनंद� आहे." वडी� आ�ण मी सं�याकाळ� �ांत बस�ो. “तु�हा�ा तुमचे गु� सापड�े आहेत, जसे क�
चम�का�रक फॅ�न म�ा एकदा माझी �वतःची सापड��. �ा�हरी महा�यांचा प�व� हात आप�या जीवनाचे र�ण करत आहे. आप�े
मा�टरने �ग�म �हमा�यी संत �स� के�े नाही, परंतु जवळच एक. मा�या �ाथ�नेचे उ�र �मळा�े: तू
तु�या देवा�या �ोधात मा�या नजरेपासून कायमचे हटव�े गे�े नाही. ”

माझे औपचा�रक अ�यास पु�हा सु� होती� �हणून व�ड�ांनाही आनंद झा�ा; �याने यो�य �व�ा के��. मी होतो
�स�या �दव�ी क�क�या�या �कॉ�ट� चच� कॉ�ेजम�ये �वे� घेत�ा.

आनंद� म�हने उ��रा. मा�या वाचकांनी �नःसं�द�धपणे असा अंदाज �ाव�ा आहे क� मी �यात फार कमी �दस�ो होतो
महा�व�ा�यीन वग�. सेरामपूर ह�म�टेजम�ये एक अतीव मोह होता. मा�तरांनी माझे सव��ापी �वीकार�े
�ट�पणी��वाय उप��ती. मा�या �द�ासासाठ�, �याने �व�चतच ��क�या�या हॉ�चा उ��ेख के�ा. जरी ते सवा�साठ� साध ेहोते
क� मी कधीच एका �व�ानासाठ� कट के�ा नाही, मी वेळोवेळ� �कमान उ�ीण� �ेड �मळव�यात य��वी झा�ो.

आ�माती� दैनं�दन जीवन सुरळ�त, �व�चतच वै�व�यपूण� होते. माझे गु� पहाट हो�यापूव� जागे झा�े. पड�े�े, �क�वा
कधीकधी अंथ�णावर बसून तो समाधी अव�ेत गे�ा. {FN12−4} �ोधणे हे �वतःच साधेपणा होते
जे�हा मा�टर जागृत झा�े: आ�य�कारक घोरणे अचानक थांबणे. {FN12−5} एक उसासा �क�वा दोन; कदा�चत एक �ारी�रक
चळवळ मग �ासो�वासाची �न: ��द ��ती: तो खो� यो�गक आनंदात होता.

�याहारी पाळ�� नाही; �थम गंगेतून �ांब चा�णे आ�े. �या सकाळ मा�या गु�ंसोबत �फरतात - �कती वा�त�वक
आ�ण अजूनही �व�ंत! �मरण����या सहज पुन��ानाम�ये, मी ब�याचदा �वत: �ा �या�या बाजूने �ोधतो: �वकर सूय� तापत आहे
नद�. �याचा आवाज �हाणपणा�या स�यतेने समृ� आहे.

आंघोळ; मग �पारचे जेवण. �याची तयारी, मा�टर�या दैनं�दन �नद��ांनुसार, काळजीपूव�क काय� होते
त�ण ���यांची. माझे गु� �ाकाहारी होते. मोनखूड �वीकार�यापूव� मा� �याने अंडी आ�ण खा��े होते
मासे �व�ा�या�साठ� �यांचा स��ा असा होता क� कोण�याही सा�या आहाराचे पा�न करा जे एखा�ा�या सं�वधाना�ा अनुकू� आहे.
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मा�टर थोडे खा��े; अनेकदा तां�ळ, हळद �क�वा बीट �क�वा पा�क �या रसाने रंगीत आ�ण ह�के ���पड�े�े
�हैस GHEE �क�वा �वतळ�े�े �ोणी. �सया� �दव�ी �या�ा मसूर − DHAL �क�वा CHANNA {FN12−6} करी अस ू�कते
भा�या. �मठाईसाठ�, तांदळाची खीर अस�े�े आंबे �क�वा सं�ी, �क�वा काकडीचा रस.

�पारी पा�णे �दसू �ाग�े. एक ��र �वाह जगातून ह�म�टेज �ांततेत ओत�ा.
मा�टरम�ये ��येकजण समान सौज�य आ�ण दयाळूपणे आढळ�ा. अ�ा माणसा�ा �याने �वतः�ा आ�मा �हणून ओळख�े आहे, नाही
�रीर �क�वा अहंकार, उव��रत मानवता पै�ूची एक उ��ेखनीय समानता गृहीत धरते.

संतांची �न�प�ता �हाणपणात �ज�े�� आहे. मा�टस� MAYA पासून पळून गे�े आहेत; �याचे बु��चे पया�यी चेहरे
आ�ण मूख�पणा यापुढे �भावी ��ी�ेप टाकत नाही. �यांना �ी यु�े�रांनी �व�ेष �वचार के�ा नाही
����ा�� �क�वा कतृ��ववान झा�े; �याने इतरांना �यां�या ग�रबी �क�वा �नर�रतेसाठ� कमी के�े नाही. तो करे�
�हान मु�ाकडून स�याचे ��द आदरपूव�क ऐका आ�ण ग�व�� पं�डताकडे उघडपणे ���� करा.

[उदाहरण: माझे गु�, �ी यु�े�र, �ा�हरी महा�यांचे ���य — पहा yukteswar.jpg]

रा�ीचे आठ वाज�े होते, आ�ण कधीकधी र�गाळ�े�े पा�णे आढळ�े. माझे गु� �वतः�ा माफ करणार नाहीत
एकटे खाणे; कोणीही �या�या आ�मा�ा भुके�े�ा �क�वा असमाधानी सोड�ा नाही. �ी यु�े�र कधीच तो�ात न�हते, कधीही �नरा� झा�े न�हते
अनपे��त अ�यागत; तुटपंुजे अ� �या�या संसाधना�मक माग�द��नाखा�� मेजवानी देई�. तरीही तो होता
�कफायत�ीर; �याचा माफक �नधी खूप �र गे�ा. "आप�या पस�म�ये आरामदायक रहा," तो अनेकदा �हणा�ा. “उधळप�� होई�
तु�हा�ा अ�व�ता �वकत �या. ” ह�म�टेज मनोरंजना�या तप�ी�ांम�ये, �क�वा �या�या इमारतीचे आ�ण ���तीचे काम, �क�वा
इतर �ावहा�रक �च�ता, मा�टरने सज�न�ी� भावनेची मौ��कता �कट के��.
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�ांत सं�याकाळचे तास ब�तेक वेळा मा�या गु�चे �वचन, काळा�या �व�� ख�जना आणतात. �याचा ��येक उ�ार
�हाणपणाने मोज�े गे�े आ�ण ���प�े गे�े. एक उदा� आ�म -आ�ासन �या�या अ�भ���ची प�त �च�हां�कत करते: ते होते
अ��तीय. मा�या अनुभवाम�ये इतर कोणीही बो��े नाही �हणून तो बो��ा. �याचे �वचार नाजूक समतो�ाने तो��े गे�े
�याने �यांना बा� व�� परवानगी दे�यापूव� भेदभाव के�ा. स�याचे सार, सव� even अगद� अ सह �ापक
�ारी�रक पै�ू, �या�याकडून आ��या�या सुगं�धत �वसज�नासारखे आ�े. म�ा नेहमी जाणीव होती क� मी आहे
देवा�या �जवंत �कट�करणा�या उप��तीत. �या�या देव�वाचे वजन आपोआप माझे डोके झुक�े
�या�या आधी.

उ��रा आ�े�या पा��यांनी जर �ी यु�े�र अनंतम�य ेम�न अस�याचे ��ात आ�े, तर �याने पटकन �यांना गंुतव�े
संभाषणात. तो पोझ मार�यात �क�वा �या�या आतून बाहेर काढ�यात असमथ� होता. नेहमी एक सोबत
�भु, �या�ा संवादासाठ� वेग�या वेळेची गरज न�हती. एक �वत: ची जाणती मा�टर आधीच मागे सोड�े आहे
�यानाची पायरी. "फळ �दस�यावर फू� पडते." पण संत अनेकदा अ�या�मा�ा �चकटून असतात
���यां�या �ो�साहनासाठ� फॉम�.

म�यरा�ी जवळ येताच, माझे गु� कदा�चत मु�ा�या नैस�ग�कतेने ��त होती�. गडबड न�हती
बे�ड�ग ब��. तो अनेकदा उ�ा��वाय, एका अ�ंद डे�हनपोट�वर पडतो जो पा��भूमी होती
�या�या नेहमी�या वाघा�या कातडीसाठ�.

रा�भर ता��वक चचा� ��म�ळ न�हती; कोणताही ���य �या�ा �वार�या�या ती�तेने बो�वू �कतो. मी
नंतर थकवा जाणव�ा नाही, झोपेची इ�ा नाही; मा�तरांचे �जवंत ��द पुरेसे होते. “अरे, पहाट झा�� आहे! च�ा च�ा
गंगे�ारे. ” �यामुळे माझे अनेक �न�ाचर का�खंड संप�े.

�ी यु�े�र सह माझे सु�वातीचे म�हने एका उपयु� ध�ात संप�े - "डास कसे बाहेर काढावे." घरी
माझे कुटंुब नेहमी रा�ी सुर�ा�मक पडदे वापरत असे. सेरामपूरम�ये हे �ोधून मी �नरा� झा�ो
आ�मात या �ववेकपूण� �थेचा भंग कर�यात आ�ा. तरीही क�टक पूण� �नवास�ानी होते; म�ा चावा घेत�ा
डो�यापासून पायापय�त. मा�या गु�ंनी मा�यावर दया के��.

"�वतःसाठ� एक पडदा खरेद� करा आ�ण मा�यासाठ� एक." तो हस�ा आ�ण पुढे �हणा�ा, “जर तु�ही फ� एक खरेद� के�े तर तुम�यासाठ� सव�
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डास मा�यावर �� क� ��त करती�! ”

मी पा�न कर�यापे�ा आभारी आहे. मी सेरामपुरात घा�व�े�� ��येक रा�, माझे गु� म�ा �व�ा कराय�ा सांगायचे
�नजायची वेळ पडदे

एका सं�याकाळ� डास �व�ेषतः �वषारी होते. परंतु मा�टर �या�या नेहमी�या सूचना जारी कर�यात अय��वी झा�े. मी
क�टकांचा अगोदरचा आवाज ऐकून घाब�न ऐक�े. अंथ�णावर पड�यावर, मी एक �ाथ�ना �ाथ�ना फेक��
�यांची सामा�य �द�ा. अ�या� तासानंतर, मी मा�या गु�चे �� वेध�यासाठ� खोटे बो��े. म�ा वाट�ं मी
डासांनी र�रं�जत �वधी साजरे के�याने चा�ा�दारे आ�ण �व�ेषतः गायन �ोनने वेडा होई�.

मा�टर कडून ��तसाद नाही ह�वा; मी सावधपणे �या�या जवळ गे�ो. �या�ा �ास �ागत न�हता. हे माझे प�ह�े होते
यो�गक �ा�सम�ये �याचे �नरी�ण; ते म�ा भीतीने भर�े.

"�याचे �दय अय��वी झा�े असावे!" मी �या�या नाकाखा�� आरसा ठेव�ा; �ास नाही - वाफ �दसून आ��. ��पट करणे
काही �म�नटांसाठ� मी �याचे त�ड आ�ण नाकपु�ा मा�या बोटांनी बंद के�या. �याच े�रीर थंड आ�ण ग�तहीन होते. आत मधॆ
�त�, मी मदतीसाठ� बो�ाव�यासाठ� दरवाजाकडे वळ�ो.

“तर! एक नवो�दत �योग�ी�! माझे गरीब नाक! ” मा�तरांचा आवाज हा�याने थरथरत होता. “तू का जात नाहीस?
अंथ�णावर? संपूण� जग तुम�यासाठ� बद�णार आहे का? �वतः�ा बद�ा: डासां�या जाणीवेपासून मु� �हा. ”

न�पणे मी मा�या अंथ�णावर परत�ो. एकही क�टक जवळ आ�ा नाही. म�ा समज�े क� मा�या गु�ने आधी सहमती द��व�� होती
फ� म�ा संतु� कर�यासाठ� पडदे; �या�ा डासांची भीती न�हती. �याची योग��� अ�ी होती क� तो एकतर क� �कतो
�यांना चावू नये, �क�वा आती� अभे�तेपासून पळून जाऊ �के�.
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“तो म�ा एक �ा�य��क देत होता,” म�ा वाट�े. "ती यो�गक अव�ा आहे जी �मळव�यासाठ� मी �य�न के�े पा�हजेत." योगी अव�य
ब�पया�यी �वच�नाची पवा� न करता, सुपरकॉ���सम�ये �वे� कर�यास आ�ण पुढे जा�यास स�म �हा
या पृ�वीपासून अनुप��त. क�टकां�या गंुजाम�ये असो �क�वा �दवसा�या �का�ा�या �ापक झगमगाटात, याची सा�
इं��यांना ��तबं�धत करणे आव�यक आहे. �वनी आ�ण ��ी खरोखरच येतात, परंतु �नवा��सत ईडनपे�ा जगाती� अ�धक चांग�े.
{FN12−7}

उपदे�क डासांनी आ�मात �सया� सु�वाती�या ध�ासाठ� सेवा �द��. तो सं�याकाळचा सौ�य तास होता. माझे
गु� �ाचीन �ंथांचा अतु�नीय अथ� �ावत होते. �या�या चरणी, मी प�रपूण� �ांततेत होतो. एक अस�य डास
मूत�म�ये �वे� के�ा आ�ण मा�या �� वेध�यासाठ� �धा� के��. मा�या मांडीम�ये �वषारी हायपोड�म�क सुई खण�या�माणे, मी
�वयंच��तपणे एक सूड हात उच��ा. आस� अंम�बजावणी पासून सुटका! एक सुयो�य आठवणी आ��
मी पतंज���या योग सू�ांपैक� एक - ते AHIMSA (�न�प�वी) वर.

"तू काम का पूण� के�े नाहीस?"

"मा�टर! तु�ही जीव घे�याचा स��ा देता का? ”

“नाही; पण तुम�या मनात आधीच मृ�यूचा ध�का बस�ा होता. ”

"म�ा समजत नाही."

"पतंज��चा अथ� होता मार�याची इ�ा काढून टाकणे." �ी यु�े�र�ा मा�या मान�सक ���या सापड�या
खु�े पु�तक. “हे जग असु�वधाजनकपणे AHIMSA �या �ा��दक अ�यासासाठ� �व�ा के�े�े आहे. माणसा�ा स�� के�� जाऊ �कते
हा�नकारक �ा�यांचा ना� करणे. �या�ा राग �क�वा वैर वाट�यासारखी स�� नाही. ची सव� �पे
जीवना�ा माये�या हवेचा समान अ�धकार आहे. सृ�ीचे रह�य उ�गडणारा संत सुसंवाद साधे�
�या�या असं�य �व�मयकारक अ�भ���सह. सव� पु�ष �या समजुती�ी संपक�  साध ू�कतात जे आत�यांना रोखतात
�वना�ाची आवड. ”

"गु�जी, एखा�ाने जंग�� प�ू�ा मार�यापे�ा �वतः�ा ब��दान �ावे का?"
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“नाही; माणसाचे �रीर मौ�यवान आहे. अ��तीय म�� आ�ण पाठ��या क� �ांमुळे याचे सवा��धक उ��ांती मू�य आहे.
हे �गत भ�ा�ा देव�वा�या सवा�त उंच पै�ू पूण�पणे समजून घे�यास आ�ण �� कर�यास स�म करतात. कोणताही खा�चा फॉम� नाही
इतके सुस�. हे खरे आहे क� एखा�ाने एखा�ा �हान पापाचे कज� उच��े जर �या�ा एखा�ा �ा�या�ा �क�वा कोण�याही सजीवा�ा मार�यास भाग पाड�े गे�े
गो�. परंतु वेद ��कवतात क� मानवी �रीराचे अयो�य नुकसान हे कम��व�� गंभीर उ��ंघन आहे
कायदा. ”

मी सुटकेचा �नः�ास टाक�ा; एखा�ा�या नैस�ग�क �वृ�ीचे �ा��ीय मजबुतीकरण नेहमीच येत नाही.

असे घड�े क� मी मा�टर�ा �बब�ा �क�वा वाघासह जवळ कधीही पा�ह�े नाही. पण एकदा एक �ाणघातक को�ा
�या�या�ी सामना के�ा, फ� मा�या गु��या �ेमाने �ज�क�े जा�यासाठ�. या सापाची �व�वधता भारतात जा�त आहे, �जथे
यामुळे वषा��ा पाच हजारां�न अ�धक मृ�यू होतात. पुरी येथे धोकादायक चकमक झा��, �जथे �ी
यु�े�र�ा �सरा आ�म होता, जो बंगा��या उपसागराजवळ मोहकपणे वस�े�ा होता. �फु��, एक त�ण ���य
नंतर�या वषा�म�ये, या �संगी मा�टरबरोबर होते.

“आ�माजवळ आ�ही बाहेर बस�ो होतो,” �फु�� म�ा �हणा�ा. “चार फूट �ांबी�या जवळ एक को�ा �दस�ा
ती� दह�त. �याचा �ड रागाने �व�तार�ा होता कारण तो आम�या �द�ेने धावत होता. मा�या गु�ंनी एक �वागताह� हा�य �द�े, जसे
मु�ा�ा तरी. मा�तर एका ता�मीत टा�या वाजवताना पा�न मी �वत: �या जवळ होतो
हात. {FN12−8} तो भयानक अ�यागताचे मनोरंजन करत होता! मी पूण�पणे �ांत रा�ह�ो, आतून �ख�न झा�े
मी �कती उ�कट �ाथ�ना क� �कतो. मा�या गु��या अगद� जवळ अस�े�ा सप� आता ग�तहीन झा�ा होता
�या�या �ेमळ वृ�ीने चंुबक. भयावह �ड हळूहळू आकंुचन पावतो; साप म�येच �नसट�ा
मा�तरांचे पाय आ�ण झुडपात गायब.
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"माझे गु� हात का ह�वती�, आ�ण को�ा �यांना का मारणार नाहीत, हे मा�यासाठ� अवण�नीय होते
मग, ”�फु��ाने �न�कष� काढ�ा. “ते�हापासून म�ा समज�े आहे क� माझे दैवी गु� कोणा�याही �ख�या�या भीतीप��कडे आहेत
सजीव �ाणी. ”

आ�मात मा�या सु�वाती�या म�ह�यांत एक �पारी, �ी यु�े�रची नजर मा�यावर टोचून बस�े�� आढळ��.

"तू खूप पातळ आहेस, मुकंुदा."

�यां�या या व��ाने एका संवेदन�ी� मु�ा�ा ध�का �द�ा. माझे बुड�े�े डोळे आ�ण �ीण �व�प मा�या आवडीपासून �र होते
क�क�ा येथी� मा�या खो��त टॉ�नक�या ओळ�नी �याची सा� �द�� होती. काहीही उपयोग झा�ा नाही; ती� अपचनाने माझा पाठ�ाग के�ा होता
बा�पणापासून. माझी �नरा�ा अधूनमधून ��गे�ा पोहच�� जे�हा मी �वतः�ा �वचार�े क� ते वा�न ने�यासाठ� यो�य आहे का?
या जीवनावर इत�या �बनधा�त �रीरासह.

“औषधांना मया�दा असतात; सज�न�ी� जीवन ����ा काहीच नसते. यावर �व�ास ठेवा: तु�ही चांग�े आ�ण ब�वान �हा�. ”

�ी यु�े�र�या ��दांमुळे वैय��क�र�या − �ागू स�य जे इतर कोणी बरे करणारे नाही of आ�ण मा�याकडे होते याची खा�ी पट��
अनेक �य�न के�े!

�दवस��दवस, पहा! मी waxed. मा�टर�या �प�े�या आ�ीवा�दानंतर दोन आठव�ांनी, मी उ�साहवध�क गोळा के�ा होता
भूतकाळात माझे वजन कमी झा�े. माझे सतत पोटाचे आजार आजीवन कायम�व�पी नाहीसे झा�े. चा�ू
नंतर�या �संगी मी मा�या गु�ंनी अ�ुभ ��त ���चे �व�रत �द� उपचार पा�ह�े
रोग - �यरोग, मधुमेह, अप�मार �क�वा अधा�गवायू. �या�या उपचारांपे�ा कोणीही अ�धक कृत� असू �कत नाही
म�ा अचानक मा�या �नद�यी पै�ूपासून �वातं�य �मळा�े.

“�क�येक वषा�पूव�, मी सु�ा वजन वाढव�यासाठ� उ�सुक होतो,” �ी यु�े�र म�ा �हणा�े. “गंभीर झा�यानंतर बरे होताना
आजारपणामुळे मी बनारसमधी� �ा�हरी महा�यांना भेट �द��.

'' सर, मी खूप आजारी आहे आ�ण बरेच प�ड गमाव�े आहेत. '
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"'मी पाहतो, यु�े�र, {FN12−9} तू �वतः�ा अ�व� के�ेस आ�ण आता तु�ा वाट�े क� तू पातळ आहेस.' '

“हे उ�र मा�या अपे�ेपे�ा खूप �र होते; माझे गु� मा� उ�साहवध�कपणे जोड�े:

"'म�ा बघू �ा; म�ा खा�ी आहे क� तु�हा�ा उ�ा चांग�े वाट�े पा�हजे. '

“मा�या �हण�ी� मनाकडे गु�त उपचारांचा हावभाव �हणून �याचे ��द घेणे, म�ा पुढचे आ�य� वाट�े नाही
साम�या��या �वागता�या वेळ� सकाळ�. मी मा�या मा�काचा �ोध घेत�ा आ�ण मो�ाने उ�ार�े, 'सर, म�ा वाटते
आज बरेच चांग�े. '

"'खरंच! आज तु�ही �वतः�ा बळकट करा. '

'' नाही, गु�जी! ' मी �वरोध के�ा. 'तूच म�ा मदत के��स; आठव�ात प�ह�यांदाच म�ा अस ेझा�े आहे
ऊजा�. '

"'हो! तुमचा आजार बराच गंभीर आहे. तुमचे �रीर अजून कमजोर आहे; उ�ा कसा असे� हे कोण सांगू �के�? '

“मा�या अ��पणा�या संभा� परता�ा�या �वचाराने म�ा थंड भीतीचा थरकाप उडव�ा. �स�या �दव�ी सकाळ� मी
म�ा �ा�हरी महा�यां�या घरी �व�चतच ओढता आ�े.

'सर, मी पु�हा आजारी आहे.'
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“मा�या गु�ची ��ी ��मंजुषा होती. 'तर! पु�हा एकदा तु�ही �वतः�ा अ�व� करा. '

"'गु�देवा, म�ा आता कळ�े क� �दवस��दवस तु�ही माझी थ�ा करत आहात.' माझा संयम संप�ा. 'म�ा नाही
तु�ही मा�या स�य अहवा�ांवर का �व�ास ठेवत नाही ते समजून �या. '

'' खरंच, हे तुमचे �वचार आहेत �यामुळे तु�हा�ा वैक��पक�र�या कमकुवत आ�ण मजबूत वाटू �ाग�े आहे. ' मा�या मा�तरांनी पा�ह�े
म�ा �ेमाने. 'तु�ही पा�ह�े आहे क� तुमचे आरो�य तुम�या अपे�ांचे न�क� कसे पा�न करते. �वचार ही एक ��� आहे,
जरी वीज �क�वा गु��वाकष�ण. मानवी मन हे ई�रा�या सव����मान चेतनेची �ठणगी आहे. मी क� �क�ो
तु�हा�ा दाखवतो क� तुमचे ����ा�� मन जे काही ती�तेन े�व�ास ठेवते ते �व�रत पूण� होई�. '

“�ा�हरी महा�य कधीच आळ�ीपणे बो�त नाही हे जाणून, मी �या�ा मो�ा आदराने आ�ण कृत�तेने संबो�धत के�े: 'मा�टर, जर मी
म�ा वाटते क� मी बरा आहे आ�ण माझे पूव�चे वजन परत आ�े आहे, असे होई� का? '

'' अगद� या �णीही. ' माझे गु� गंभीरपणे बो��े, �यांची नजर मा�या डो�यांवर क� ��त झा��.

“�ो! म�ा केवळ ���च न�हे तर वजनात वाढ झा�याच ेवाट�े. �ा�हरी महा�य �ांतपणे मागे हट�े. काही नंतर
�या�या पायाजवळ तास, मी मा�या आई�या घरी परत�ो, �जथे मी बनारस�या भेट� दर�यान रा�ह�ो.

"'माझा मु�गा! काय �करण आहे? तु�हा�ा थ�बाने सूज आ�� आहे का? ' आईचा �त�या डो�यांवर �व�ास बसत न�हता. माझे �रीर
मा�या आजारापूव� �या�याकडे अस�े�या समान मजबूत प�रमाणांचे होते.

“मी माझे वजन के�े आ�ण म�ा आढळ�े क� एका �दवसात मी प�ास प�ड वाढव�े   आहे; ते कायम मा�याबरोबर रा�ह�े.
�म� आ�ण प�र�चत �यांनी माझी पातळ आकृती पा�ह�� होती ते आ�य�च�कत झा�े. �यापैक� एक सं�या
या चम�कारा�या प�रणाम�व�प �यांचे जीवन�ै�� बद��� आ�ण ते �ा�हरी महा�यांचे ���य बन�े.

“माझे गु�, देवाम�ये जागृत, हे जग �नमा�णक�या��या व�तु�न� �व�ा��वाय �सरे काहीच नाही हे माहीत होते. कारण तो
दैवी �व�ाती� �या�या एकतेची पूण�पणे जाणीव होती, �ा�हरी महा�य ��य�ात येऊ �कतो �क�वा
वै��क ���कोनातून �या�ा हवे अस�े�े डीमटे�रय�ाइझ करा �क�वा कोणताही बद� करा. {FN12−10}

एका योगीचे आ�मच�र�



"सव� सृ�ी काय�ाने चा�ते," �ी यु�े�र यांनी �न�कष� काढ�ा. "जे बा� �व�ात �कट होतात,
�ा���ां�ारे �ोध�यायो�य, या�ा नैस�ग�क �नयम �हणतात. परंतु तेथे सू�म कायदे आहेत
चैत�य जे केवळ योगा�या आंत�रक �व�ाना�ारे ओळख�े जाऊ �कते. �प�े�� आ�या��मक �वमानेही
�यां�या ऑपरे�नची नैस�ग�क आ�ण कायदे�ीर त�वे आहेत. हे भौ�तक �ा��� नाही तर पूण�पणे आ�म -सा�ा�कार आहे
पदाथा�चे खरे �व�प समजून घेणारा मा�टर. अ�ा�कारे ���त �या�या नंतर सेवकाचे कान पुनस�च�यत क� �क�ा
एका ���याने तो तोड�ा होता. ” {FN12−11}

�ी यु�े�र हे धम��ंथांचे एक अनोखे �भाषी होते. मा�या अनेक आनंद� आठवणी �या�यावर क� ��त आहेत
�वचने. पण �याचे र�नज�डत �वचार बे�फक�र �क�वा मूख�पणा�या राखेत टाक�े गे�े नाहीत. एक अ�व�
मा�या �रीराची हा�चा�, �क�वा अनुप��त − मान�सकतेम�ये माझी थोडी�ी चूक, अचानक का�ावधी घा��यासाठ� पुरेसे आहे
मा�टरचे �द��न.

"तू इथे नाहीस." या �कट�करणासह मा�टरने एका �पारी �वतः�ा ��यय आण�ा. नेहमी�माणे तो पाळत होता
�वना�कारी त�परतेने माझे �� �ॅक करा.

"गु�जी!" माझा टोन �नषेध होता. “मी ढवळ�ो नाही; मा�या पाप�या ह��या नाहीत; मी तु�हा�ा ��येक ��द पु�हा सांगू �कतो
उ�ार�े आहे! ”

“तरीसु�ा तू पूण�पणे मा�याबरोबर न�हतास. तुमचा आ�ेप म�ा तुम�या मान�सकतेम�ये हे सांग�यास भाग पाडतो
पा��भूमी तु�ही तीन सं�ा तयार करत होता. एक मैदानावर �स�वान �र��ट होता, �सरा ड�गरावर, ए
�तसरा समु�ाने. "
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हे अ��पणे तयार के�े�े �वचार खरोखर जवळजवळ अवचेतनपणे उप��त होते. मी �या�याकडे ब�घत�े
�मापूव�क.

"अ�ा मा�टर�ी मी काय क� �कतो, जो मा�या या���क संगीतांम�ये �वे� करतो?"

[उदाहरण: �ॉस एजें��समधी� माउंट वॉ����टन इ�टेट्स मधी� मु�य इमारत, 1925 म�ये �हणून �ा�पत
से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��पसाठ� अमे�रकन मु�या�य. — Mtwash.jpg पहा]

[उदाहरण: से�फ -�रअ�ायझे�न चच� ऑफ ऑ� �र��ज�स, हॉ��वूड, कॅ��फो�न�या. — Hollywood.jpg पहा]

“तू म�ा तो अ�धकार �द�ा आहेस. मी �� करत अस�े�� सू�म स�ये तुम�या पूण��वा��वाय पकड�� जाऊ �कत नाहीत
एका�ता आव�यक अस�या��वाय मी इतरां�या मना�या एकाक�पणावर आ�मण करत नाही. माणसा�ा नैस�ग�क �व�ेषा�धकार आहे
�या�या �वचारांम�ये गु�तपणे �फरणे. अबा�धत परमे�र तेथे �वे� करत नाही; मीही उ�म करत नाही
घुसखोरी. "

"तुमचे कधीही �वागत आहे, मा�टर!"

“तुमची �ाप�य�वषयक �व�े नंतर पूण� होती�. आता अ�यासाची वेळ आ�� आहे! ”

अ�ा �कारे योगायोगाने मा�या गु�ने �यां�या सो�या मागा�ने मा�या आयु�याती� तीन महान घटना येत अस�याचे �कट के�े. �वकर पासून
ता��यात मा�याकडे तीन इमारत�ची रह�यमय झ�क होती, ��येक वेग�या से�ट�गम�ये. अचूक �माने �ी
यु�े�रने सू�चत के�े होते, या ��ा�तांनी अं�तम �प धारण के�े. �थम मा�या मु�ां�या योग �ाळेची �ापना झा��
रांचीचे मैदान, नंतर माझे अमे�रकन मु�या�य �ॉस एजें��स टेकडीवर, �ेवट� द��णेकडी� एक आ�म�ान
�व�ा� पॅ�स�फक �ारे कॅ��फो�न�या.

मा�टरने कधीही उ�ामपणे ठामपणे सां�गत�े नाही: "मी भ�व�यवाणी करतो क� अ�ी आ�ण अ�ी घटना घडे�!" �याऐवजी तो सू�चत करे�:
"असे होऊ �कते असे तु�हा�ा वाटत नाही का?" पण �या�या सा�या भाषणाने वात��� �पव��. तेथ ेकोणतेही पुनरावृ�ी न�हते; कधीच के�े नाही
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�याचे �क��चत �प�े�े ��द खोटे ठरतात.

�ी यु�े�र राखीव होते आ�ण वाग�यात त�य आहे. अ�� �क�वा मूख� �रद�� काहीही न�हते
�या�या ब��. �याचे पाय पृ�वीवर ��र होते, �याचे डोके �वगा�त होते. �ावहा�रक �ोकांनी �या�ा जागृत के�े
कौतुक "संत�व �हणजे मूख�पणा नाही! दैवी धारणा अ�म नाहीत! ” तो �हणे�. “द
स��णाची स��य अ�भ��� उ�सुक बु��म�े�ा ज�म देते. ”

मा�टर�या जीवनात मी आ�या��मक वा�तववाद आ�ण अ�� गूढवाद यां�याती� भेद पूण�पणे �ोध�ा
��त�प �हणून खोटेपणे पास होतो. माझे गु� अतीभौ�तक �े�ांवर चचा� कर�यास नाखूष होते. �याचे फ�
"अ��त" आभा प�रपूण� साधेपणा होती. संभाषणात �याने ध�कादायक संदभ� टाळ�े; कृतीत तो
मु�पणे �� होते. इतर चम�कारांब�� बो��े परंतु ते काहीही �कट क� �क�े नाहीत; �ी यु�े�र �व�चतच उ��ेख के�ा आहे
सू�म कायदे परंतु गु�तपणे ते �यां�या इ�ेनुसार चा�व�े.

"सा�ा�कार करणारा माणूस जोपय�त �या�ा आतून मंजुरी �मळत नाही तोपय�त कोणताही चम�कार करत नाही," मा�टरने �� के�े.
“देव �या�या �न�म�तीची रह�ये ��पणे �कट क� इ��त नाही. {FN12−12} तसेच, ��येक ���
जगा�ा �या�या �वतं� इ�ेचा अ�वभा�य अ�धकार आहे. एक संत �या �वातं�यावर अ�त�मण करणार नाही. ”

�ी यु�े�र�ा नेहमीची �ांतता �या�या अनंतब���या खो� समजांमुळे झा��. वेळ रा�ह�ा नाही
���णा�या �दवसांम�ये आ�म -सा�ा�कार न करता अंतभू�त "�कट�करण" साठ�. “उथळ पु�षांम�ये
छो�ा �वचारांचे मासे खूप ग�धळ �नमा�ण करतात. महासागरां�या मनाम�ये �ेरणा देणारी �हे� �व�चतच अ
खडखडाट. " �ह�� �ा��ाती� हे �नरी�ण �वनोद� समज�या��वाय नाही.

मा�या गु��या अ��या��त वे�ामुळे, �या�या समका��न काही �ोकांनीच �या�ा सुपरमॅन �हणून ओळख�े.
�ोक��य �हण: "तो मूख� आहे जो आप�े �हाणपण �पवू �कत नाही," �ी यु�े�र�ा कधीही �ागू के�े जाऊ �कत नाही.
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इतरां�माणेच म�य� ज�मा�ा आ�े अस�े तरी, मा�टरने वेळ आ�ण जागे�या �ासकासह ओळख �मळव�� होती. �या�या आयु�यात
म�ा देवासारखी एकता जाणव��. �या�ा परमा��या�ी �व��न हो�यात कोणताही अ��य अडथळा सापड�ा नाही. नाही
असा अडथळा अ��त�वात आहे, म�ा समज�े, माणसा�या आ�या��मक अप�रवत�नीयतेम�य ेवाच�े.

�ीयु�े�रा�या प�व� चरणा�या ��ा�ने मी नेहमीच रोमां�चत होतो. योगी ��कवतात क� ���य आ�या��मक�र�या चुंबक असतो
मा�टर�ी आदरणीय संपक�  क�न; एक सू�म �वाह �नमा�ण होतो. भ�ाची अ�न� सवय − यं�णा
म�� म�ये अनेकदा cauterized आहेत; �या�या सांसा�रक �वृ��चा चर फायदे�ीरपणे �वच��त झा�ा. �णाधा�त
�कमान �या�ा MAYA उच��याचे गु�त बुरखे सापडती� आ�ण परमानंदा�या वा�तवाचे द��न होई�. मा�या संपूण� �रीराने ��तसाद �द�ा
जे�हा जे�हा मी मा�या गु�पुढे भारतीय फॅ�नम�ये गुडघे टेकतो ते�हा मोक�या चमकाने.

"�ा�हरी महा�य ग�प असतानाही," मा�टर म�ा �हणा�े, "�क�वा जे�हा �याने काटेकोरपणे इतरां�ी संवाद साध�ा
धा�म�क �वषय, म�ा आढळ�े क� तरीही �याने मा�याकडे अ��य �ान �सा�रत के�े आहे. ”

�ी यु�े�रने मा�यावर असाच प�रणाम के�ा. जर मी �च�ता��त �क�वा उदासीन मना�या चौकट�त आ�मात �वे� के�ा तर, माझे
��ीकोन अ��यपणे बद��ा. मा�या गु��या केवळ द��नाने एक उपचारा�मक �ांतता उतर��. �या�यासोबत ��येक �दवस होता
आनंद, �ांती आ�ण �हाणपणात एक नवीन अनुभव. मी कधीच �या�ा ��मत �क�वा �ोभाने न�ेत सापड�ो नाही �क�वा
भावना �क�वा राग �क�वा कोणतीही मानवी आस��.

“मायाचा अंधार �ांतपणे जवळ येत आहे. च�ा आतून घरी जाऊया. ” सं�याकाळ� या ��दांसह
मा�टर आप�या ���यांना �यां�या ��ययोगाची गरज सतत आठवण क�न देत असत. अधूनमधून नवीन �व�ाथ�
योगा�यासाम�ये गंुत�या�या �या�या �वतः�या यो�यतेब�� �ंका �� के��.

"भूतकाळ �वसरा," �ी यु�े�र �या�ा सां�वन देती�. “सव� पु�षांचे �ु�त झा�े�े आयु�य अनेकांसोबत अंधारमय आहे
�ाज दैव म�ये नांगर�या��वाय मानवी आचरण कधीही अ�व�सनीय आहे. भ�व�यात सव� काही सुधारे� जर
तु�ही आता आ�या��मक �य�न करत आहात. ”

मा�टर नेहमी �या�या आ�मात त�ण CHELAS {FN12−13} असत. �यांचे आ�या��मक आ�ण बौ��क ���ण
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�याची आजीवन आवड होती: तो पुढे जा�या�या थो�ा वेळापूव�च �याने दोन सहा वषा��या मु�ांना ����ण दे�यास �वीकार�े आ�ण
सोळा वषा�चा एक त�ण. �याने �यांचे मन आ�ण जीवन �या सावध ���तीने �नद���त के�े �यात ��द
"���य" हे �ु�प�ी�या ��ीने मूळ आहे. आ�माती� र�हवा�ांना �यां�या गु�वर �ेम आ�ण आदर होता; �याची थोडी टाळ�
हात �यांना उ�सुकतेने �या�या बाजू�ा आण�यासाठ� पुरेसे आहेत. जे�हा �याचा मूड �ांत होता आ�ण मागे घेत�ा गे�ा ते�हा कोणीही धाडस के�े नाही
बो�णे; जे�हा �याचे हसणे आनंदाने वाज�े, मु�े �या�याकडे �वतःचे �हणून पाहत होते.

मा�टरने �व�चतच इतरांना �या�ा वैय��क सेवा दे�यास सां�गत�े, �क�वा जोपय�त तो �व�ा�या�कडून मदत �वीकारत नाही
इ�ा �ामा�णक होती. ���यांनी �या �व�ेषा�धकाराकडे ���� के�े तर माझे गु� �ांतपणे आप�े कपडे धुत�े
काय�. �ी यु�े�रने पारंपा�रक गे� रंगाचा �वामी झगा घात�ा होता; �या�या �ेस�ेस �ूज, �यानुसार
योगी �था, वाघ �क�वा हरणां�या कातडी�या हो�या.

मा�टर अ�ख��त इं�जी, �� च, �ह�द� आ�ण बंगा�� बो�त होते; �याची सं�कृत गोरी होती. �याने धीराने �याची सूचना �द��
त�ण ���यांनी काही �ॉट� कट क�न जे �याने इं�जी आ�ण सं�कृत�या अ�यासासाठ� क�पकतेने तयार के�े होते.

मा�तर �या�या �रीराब�� सावध होते, तर �वनंतीची आस�� रोखताना. अनंत, �याने �� वेध�े,
�ारी�रक आ�ण मान�सक सु�ढते�ारे यो�य�र�या �कट होते. �याने कोण�याही टोका�ा सव�त �द��. एक ���य
एकदा द�घ� उपवास सु� के�ा. माझे गु� फ� हस�े: "कु�या�ा हाड का फेकू नका?"

�ी यु�े�रची त�येत उ�म होती; मी �या�ा कधीही अ�व� पा�ह�े नाही. {FN12−14} �याने �व�ा�या�ना स��ा घे�याची परवानगी �द��
डॉ�टरांनी स��ा �द�ा असे� तर. सांसा�रक �थे�ा आदर देणे हा �याचा हेतू होता: “�च�क�सकांनी वा�न ने�े पा�हजे
पदाथा�वर �ागू अस�े�या देवा�या काय�ां�ारे �यां�या उपचारां�या काया�वर. ” पण �याने मान�सक �े�तेचा गौरव के�ा
थेरपी, आ�ण वारंवार पुनरावृ�ी: "बु�� ही सवा�त मोठ� �ु�� आहे."
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“�रीर एक �व�ासघातक� �म� आहे. �याचे देय �ा; यापुढे नाही, ”तो �हणा�ा. “वेदना आ�ण आनंद �णभंगुर असतात; सहन
�ांततेसह सव� �ैत, �याच वेळ� �यांची पकड काढून टाक�याचा �य�न करताना. क�पना��� हा दरवाजा आहे
�या�ारे रोग तसेच उपचारात �वे� होतो. आपण आजारी असतानाही आजारा�या वा�तवावर �व�ास ठेवू नका; एक
अनोळखी अ�यागत पळून जाई�! ”

मा�टरने आप�या ���यांम�ये अनेक डॉ�टरांची गणना के��. “�यांनी �ारी�रक कायदे के�े आहेत ते क� �कतात
सहजपणे आ��या�या �व�ानाची चौक�ी करा, ”�याने �यांना सां�गत�े. “एक सू�म आ�या��मक यं�णा अगद� मागे �प�े�� आहे
�ारी�रक रचना. " {FN12−15}

�ी यु�े�रने आप�या �व�ा�या�ना पा�ा�य आ�ण पूव�कडी� स��णांचे �जवंत संपक�  बनव�याचा स��ा �द�ा. �वतः एक
काय�कारी बा� बा� सवय�म�ये, आतून तो आ�या��मक ओ�रएटं� होता. �यांनी पुरोगा�यांचे कौतुक के�े,
पा��मा�य दे�ां�या साधनसंप� आ�ण �व�ते�या सवयी, आ�ण धा�म�क आद�� जे पूव��ा �तकोट� �भामंडळ देतात.

���त मा�यासाठ� अ�ात न�हती: घरी वडी� कठोर होते, अनंता अनेकदा गंभीर होते. पण �ी यु�े�रांचे
����ण कठोर ��त�र� इतर �हणून वण�न के�े जाऊ �कत नाही. एक परफे���न�ट, माझे गु� �यां�या ���यांब�� अ�यंत गंभीर होते,
�णां�या बाबतीत असो �क�वा वत�ना�या सू�म बारकावे असो.

"�ामा�णकपणा��वाय चांग�� वागणूक एका संुदर मृत म�ह�ेसारखी आहे," �यांनी यो�य �संगी �ट�पणी के��.
“स�यते��वाय सरळपणा सज�न�या चाकूसारखा आह,े �भावी पण अ��य. सौज�याने उदार
उपयु� आ�ण ��ंसनीय आहे. ”

मा�टर मा�या आ�या��मक �गतीवर वरवर पाहता समाधानी होते, कारण �यांनी �व�चतच �याचा उ��ेख के�ा होता; इतर बाबतीत माझे
कान सुनाव�यासाठ� अनोळखी न�हते. माझे मु�य गु�हे अनुप��त राहणे, �ःखात मधूनमधून भोगणे होते
मूड, ���ाचारा�या काही �नयमांचे पा�न न करणे आ�ण अधूनमधून अनै�तक माग�.

"तुमचे वडी� भगवती यांचे उप�म कसे सु�व��त आ�ण ��येक �कारे संतु��त आहेत ते पहा."
गु�ने �� वेध�े. �ा�हरी महा�यांचे दोन ���य भेट�े होते, �वकरच मी माझी तीथ�या�े सु� के��
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सेरामपूर. वडी� आ�ण �ी यु�े�र यांनी कौतुकाने �स�या�या �ायक�चे मू�यमापन के�े. दोघांनी एक आंत�रक जीवन बांध�े होते
आ�या��मक �ॅनाइट, युगा�या �व�� अघु�न�ी�.

मा�या आधी�या आयु�याती� ��णक ���कांकडून मी काही चुक�चे धडे घेत�े. एक CHELA, म�ा सां�गत�े गे�े, गरज आहे
सांसा�रक कत��ांब�� �वतः�ा कठोरपणे काळजी क� नका; जे�हा मी मा�या कामांकडे ���� के�े �क�वा �न�काळजीपणे के�े, ते�हा मी
���ा झा�� नाही. मानवी �नसगा��ा अ�ा सूचना आ�मसात करण ेखूप सोपे वाटते. मा�टर �या unsparing अंतग�त
रॉड, तथा�प, मी �वकरच बेजबाबदारपणा�या सहमत अस�े�या �मातून मु� झा�ो.

"जे या जगासाठ� खूप चांग�े आहेत ते �स�या�ा �ोभत आहेत," �ी यु�े�र यांनी �ट�पणी के��. “जोपय�त तू
पृ�वी�या मोक�या हवेचा �ास �या, तुम�यावर कृत�तापूव�क सेवा कर�याचे बंधन आहे. तो पूण�पणे एकटा आहे
�ासो�वासा�या अव�ेत �भु�व �मळवणे {FN12−16} वै��क अ�नवाय�तेपासून मु� होते. मी तु�हा�ा कळव�यात चुकणार नाही
जे�हा तु�ही अं�तम प�रपूण�ता �ा�त करता. ”

मा�या गु��ा कधीच �ाच देता येत नाही, अगद� �ेमाने सु�ा. �याने मा�या�माणे �वे�ेने कोणा�ाही उदारपणा दाखव�ा नाही
�याचा ���य बन�याची ऑफर �द��. मा�तर आ�ण मी �या�या �व�ा�या�नी �क�वा अनोळखी �ोकांनी वेढ�े होते, �क�वा होते
एकटे एक�, तो नेहमी ��पणे बो��ा आ�ण ती�तेने उंचाव�ा. उथळपणाम�ये �ु��क चूक �क�वा नाही
�वसंगती �या�या दटा�ातून सुट��. हे सपाट उपचार सहन करण ेकठ�ण होते, परंतु माझा संक�प परवानगी दे�याचा होता
�ी यु�े�र मा�या ��येक मान�सक गंुतागंुतीचे �नराकरण कर�यासाठ�. या टायटॅ�नक �ा�सफॉम��नम�य े�याने काम के�यामुळे मी हादर�ो
�या�या ���ती�या हातो�ा�या वजनाखा�� अनेक वेळा.

"जर तु�हा�ा माझे ��द आवडत नाहीत, तर तु�ही कधीही सोडून जा�यास �वातं�य आहात," मा�तरांनी म�ा आ�ासन �द�े. “म�ा काहीही नको आहे
तु�ही पण तुमची �वतःची सुधारणा. तु�हा�ा फायदा वाट�ा तरच राहा. ”
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��येक न� आघाताने �याने मा�या �थ�ते�ा सामोरे गे�े, मा�या �पक जब�ाती� ��येक दात �याने सोड�े
आ�य�कारक �येय, अ�भ����या कोण�याही सु�वधे�या प��कडे मी कृत� आहे. मानवी अहंकाराचा कणखर भाग असणं �व�चतच आहे
उ�टपणे वगळता. �या�या �नघून गे�यावर, दैवी एक अबा�धत चॅने� �ोधतो. �थ� तो �ोधतो
�वाथ�पणा�या चकचक�त अंतःकरणा�ारे �छ� पाडणे.

�ी यु�े�रचे �हाणपण इतके भेदक होते क�, �ट�प�यांकडे ���� क�न, �याने अनेकदा एखा�ा�या न बो��े�या गो�ी�ा उ�र �द�े
�नरी�ण "एखाद� ��� क�पना करते क� तो ऐकतो आ�ण व��याने खरोखर काय सू�चत के�े आहे, ते �ुव वेगळे अस ू�कतात."
तो �हणा�ा. "पु�षां�या ��द�योगा�या ग�धळामागी� �वचार जाण�याचा �य�न करा."

पण दैवी अंत���ी ऐ�हक कानांना वेदनादायक आहे; वरवर�या �व�ा�या�म�ये मा�टर �ोक��य न�हता. �हाणा,
नेहमी सं�येने कमी, �याचे मनापासून आदर. मी �ह�मत करतो �ीयु�े�र हे सवा�त कठोर होते
भारताती� गु�चे ��द इतके �� आ�ण इतके से�सॉ�रअस न�हते.

“जे मा�या ����णासाठ� येतात �यां�यावर मी कठोर आहे,” �याने म�ा कबू� के�े. “हा माझा माग� आहे; ते �या �क�वा सोडा. मी करीन
कधीही तडजोड क� नका. पण तु�ही तुम�या ���यां�ी खूप दयाळू �हा�; तो तुमचा माग� आहे. मी फ� म�ये �ु� कर�याचा �य�न करतो
ती�तेची आग, सरासरी सहन�ी�ते�या प��कडे पाहणे. �ेमाचा सौ�य ���कोन देखी� बद�त आहे. �या
�हाणपणाने �ागू के�यास अनपे��त आ�ण उ�प� दे�या�या प�ती �तत�याच �भावी आहेत. तु�ही परदे�ात जा�,
�जथे अहंकारावर बोथट ह��यांचे कौतुक के�े जात नाही. एक ���क भारताचा संदे� पा��मा�य दे�ात पसरवू �क�ा नाही
सोयी�कर संयम आ�ण सहन�ी�ते�या मो�ा �नधी��वाय. ” मी स�य �कती आहे हे सांग�यास नकार देतो
नंतर मा�टर�या ��दात सापड�े!

�ी यु�े�र�या अ�वभा�य भाषणामुळे पृ�वीवरी� �या�या वषा�म�ये मो�ा अनुयायांना रोख�े,
असे अस�े तरी �याची �जवंत आ�मा आज �या�या कृ�त योगा�या �ामा�णक �व�ा�या��ारे जगभरात �कट होते
आ�ण इतर ��कवणी. अ�े�झांडरने मातीत �व�ात पा�ह�े �यापे�ा पु�षां�या आ��यावर �याचे अ�धक �भु�व आहे.

वडी� एके �दव�ी �ीयु�े�रा�ा आदरांज�� दे�यासाठ� आ�े. मा�या पा�कांनी काही ऐक�याची अपे�ा के�� होती
मा�या �तुतीती� ��द. मा�या अप�रपूण�तेचा द�घ� �ेखाजोखा �द�याने �या�ा ध�का बस�ा. ती मा�टरची �ॅ��टस होती
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सो�या, नग�य उणीवा ती� गु��वाकष�णा�या हवेने पु�हा सांगणे. वडी� म�ा भेटाय�ा धाव�े. “कडून
तु�या गु��या व��ामुळे म�ा वाट�े क� तु�ा एक संपूण� म�बा सापडे�! ” माझे पा�क अ�ू आ�ण ह�ा दर�यान होते.

�यावेळ� �ी यु�े�र�या नाराजीचे एकमेव कारण �हणजे मी �यां�या सौ�य इ�ा�या�या �वरोधात �य�न करत होतो
एका �व��� माणसा�ा आ�या��मक मागा�वर �पांत�रत करा.

रागा�या भरात मी मा�या गु�चा �ोध घेत�ा. अपराधीपणाची जाणीव अस�या�माणे �याने म�ा �नरा� डो�यांनी �वीकार�े.
मा�यापुढे दैवी �स�ह न� �दस�याची ही एकमेव वेळ होती. या अनो�या �णाचा पूण� आ�वाद घेत�ा गे�ा.

“सर, तु�ही मा�या आ�य�च�कत व�ड�ांसमोर माझा इतका �नद�यपणे �याय का के�ा? ते फ� होते का? ”

"मी ते पु�हा करणार नाही." मा�तरांचा सूर �मा�ी� होता.

�गेच मी �नः��� झा�ो. महापु�षाने �कती सहजतेने आप�ा दोष मा�य के�ा! जरी �याने पु�हा व�ड�ांना अ�व� के�े नाही
मनाची �ांती, मा�टरने कधीही आ�ण �जथे �जथे �जथे �जथे �जथे �नवड�े �तथे अ�वरतपणे माझे �व�ेदन चा�ू ठेव�े.

नवीन ���य ब�याचदा �ी यु�े�र�ा इतरां�या संपूण� ट�केम�ये सामी� झा�े. गु�सारखा �हाणा! ची मॉडे�स
�नद�ष भेदभाव! परंतु जो आ�ेपाह� कारवाई करतो तो �न�प�वी असू नये. �याच carping �व�ाथ�
मा�टरने �यां�या �व�ेषणामधून काही �ा�ट �यां�या �द�ेने उघड�याबरोबर �गेच पळून गे�े
थरकाप.

"�न�वदा�या सौ�य ��ा�ने �व�ोह करणारी आंत�रक कमकुवतता �रीरा�या रोग��त भागांसारखी आहे,
अगद� नाजूक हाताळणीपूव�. ” उ�ाण करणा�यांवर �ीयु�े�रची ही मजेदार �ट�पणी होती.
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असे ���य आहेत जे �यां�या �वतः�या ��तमेत बन�व�े�े गु� �ोधतात. अ�ा �व�ा�या�नी अनेकदा त�ार के�� क� �यांनी त ेके�े
�ी यु�े�र समजत नाही.

"तु�ाही देव समजत नाही!" मी एका �संगी उ�र �द�े. “जे�हा एखादा संत तुम�यासाठ� �� असे� ते�हा तु�ही असा�
एक. ” ����यन रह�यांपैक�, ��येक सेकंदा�ा अवण�नीय हवा �ास घेणे, जे हे �वचार�याचा �य�न क� �कते
मा�टरचा अथांग �वभाव �व�रत समज�ा जातो?

�व�ाथ� आ�े, आ�ण साधारणपणे गे�े. �यांना ते�कट सहानुभूती आ�ण आरामदायक ओळखीचा माग� हवा आहे
आ�मात ते सापड�े नाही. मा�टरने युगांसाठ� आ�य आ�ण म�ढपाळ देऊ के�े, परंतु बरेच ���य
�ु��कपणे अहंकार - बामची मागणी के��. आयु�या�या अग�णत अपमानांना �ाधा�य देऊन त े�नघून गे�े
न�ता. मा�टरचे तेज�वी �करण, �या�या �हाणपणाचे खु�े भेदक सूय��का�, �यां�यासाठ� खूप ����ा�� होते
आ�या��मक आजार. �यांनी काही कमी ���कांची मागणी के��, �यांनी �यांना चाप�ूसी क�न, यो�य झोपेची परवानगी �द��
अ�ानाचा.

मा�या सु�वाती�या म�ह�यांत मा�टरबरोबर, मी �या�या फटकाराब�� संवेदन�ी� भीती अनुभव�� होती. हे होते
आर��त, मी �वकरच पा�ह�े, ���यांसाठ� �यांनी �या�या मौ�खक �व�वसे��नसाठ� �वचार�े होते. जर कोण�याही मुरगळणा�या �व�ा�या�ने अ
�नषेध, �ी यु�े�र �बनधा�तपणे मूक होई�. �याचे ��द कधीच �ोधी न�हते, पण अ�� होते
�हाणपणाने.

मा�टरची अंत���ी अनौपचा�रक अ�यागतां�या तयारी नस�े�या कानांसाठ� न�हती; �याने �यां�या दोषांवर �व�चतच �ट�पणी के��, अगद�
�� अस�यास. परंतु �या �व�ा�या�नी �यांचा स��ा घेत�ा �यां�यासाठ� �ी यु�े�र�ा एक गंभीर जबाबदारी वाट��. �ूर
खरं तर गु� आहे जो अहंकारा�या �ूड ऑरम�ये बद��े�या मानवतेचे �पांतर करतो! एका संताचे धाडस
या जगा�या अडखळणा�या डो�यांसाठ� �या�या क�णेची मुळे.

जे�हा मी मू�भूत असंतोष सोड�ा होता, ते�हा म�ा मा�या ���ेत ��णीय घट �दसून आ��. अगद� सू�मात
तसे, मा�टर तु�ना�मक दयाळूपणे �वतळ�े. का�ांतराने मी तक� �ु�तेची ��येक �भ�त पाड�� आ�ण
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अवचेतन आर�ण �या�या मागे मानवी ���म�व सामा�यतः �वतः�ा ढा�ते. {FN12−17} ब�ीसमा�या गु�ं�ी एक सहज सुसंवाद होता. मी नंतर �या�ा �व�ासू, �वचार�ी� आ�ण �ांतपणे �ेमळ अस�याचे �ोध�े.
�नःसं�य, तथा�प, �याने आपु�क�चा ��द �द�ा नाही.

माझा �वतःचा �वभाव मु�यतः भ��मय आहे. माझे गु� संतृ�त आहेत हे �ोधणे �थम �नरा� करणारे होते
JNANA सह परंतु भ��त कोरडे �दसत अस�याने, {FN12−18} �वतः�ा फ� थंड आ�या��मक ��ीने �� के�े
ग�णत. पण मी �वतः�ा �या�या �वभावा�ी जुळवून घेत�यामुळे, म�ा कोणताही कमीपणा आढळ�ा नाही तर मा�याम�ये वाढ झा��
देवाकडे भ��भाव. एक आ�म -जाणता मा�टर �या�या �व�वध ���यांना नैस�ग�क मागा�ने माग�द��न कर�यास पूण�पणे स�म आहे
�यां�या आव�यक पूवा��हां�या ओळ�.

�ी यु�े�र यां�या�ी माझे संबंध, काहीसे अ��, तरीही सव� वा��चार होते. अनेकदा मी
मा�या �वचारांवर �याची मूक �वा�री सापड��, भाषण �न�फळ ठर�े. �ांतपणे �या�या �ेजारी बसून म�ा �याचे वाट�े
मा�या अ��त�वावर ब�ीस �ांततेने ओतत आहे.

मा�या प�ह�या कॉ�ेज�या उ�हा�या�या सु��त �ी यु�े�रचा �न�प� �याय �व�ेषतः �दसून आ�ा
वष�. मी मा�या गु�ंसोबत सेरामपूर येथे अखंड म�हने घा�व�या�या संधीचे �वागत के�े.

"आपण आ�माचे �भारी असू �कता." मा�या उ�साही आगमनाने मा�टर खू� झा�े. “तुमची कत��े होती�
पा��यांचे �वागत आ�ण इतर ���यां�या काया�चे पय�वे�ण �हा. ”

कुमार, पूव� बंगा�मधी� एक त�ण गावकरी, पंधरव�ानंतर ह�म�टेज �े�न�गसाठ� �वीकार�ा गे�ा. उ��ेखनीय
बु��मान, �याने पटकन �ी यु�े�रचा �नेह �ज�क�ा. काही अक�पनीय कारणा�तव, मा�टर खूप उदार होते
नवीन र�हवा�ा�ा.
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“मुकंुदा, कुमार�ा तुमची कत��े �वीका� �ा. आप�ा �वतःचा वेळ झाडून आ�ण �वयंपाकात घा�वा. ” मा�टर जारी
एक म�हना नवीन मु�गा आम�यासोबत रा�ह�यानंतर या सूचना.

नेतृ�वासाठ� �े�, कुमार यांनी घरगुती अ�याचार के�ा. मूक �व�ोहाम�ये, इतर ���य
रोज�या स��यासाठ� म�ा �ोधत रा�ह�े.

“मुकंुदा अ��य आहे! तू म�ा पय�वे�क बनव�ेस, तरीही इतर �या�याकडे जाऊन �याचे पा�न करतात. ” तीन आठव�ानंतर
कुमार आम�या गु�ंकडे त�ार करत होते. मी �या�ा �ेजार�या खो��तून ऐक�े.

"�हणूनच मी �या�ा �वयंपाकघरात आ�ण तु�ा पा��रम�ये �नयु� के�े." �ी यु�े�रचे कोमेज�े�े सूर नवीन होते
कुमार. “अ�ा�कारे तु�हा�ा समज�े आहे क� यो�य ने�याची सेवा कर�याची इ�ा आहे, नाही
वच��व गाजवणे. तु�हा�ा मुकंुदाचे �ान हवे होते, परंतु गुणव�ेनुसार ते राखता आ�े नाही. आता आप�या पूव�कडे परत या
�वयंपाकाचे सहा�यक �हणून काम करा. ”

या �वन� घटनेनंतर, मा�टरने कुमारकडे पु�हा अनाव�यक भोग�याची पूव�ची वृ�ी सु� के��. Who
आकष�णाचे रह�य सोडवू �कतो का? कुमार म�ये आम�या गु�ंनी एक आकष�क झरा �ोध�ा �यासाठ� वेग वाढ�ा नाही
सहकारी ���य. नवीन मु�गा ��पणे �ी यु�े�रचा आवडता अस�ा तरी म�ा अ�जबात �नरा�ा वाट�� नाही. वैय��क
अगद� मा�टस��या कडे अस�े�े वै�व�यपूण�, जीवना�या प�ती�ा एक ज�ट� ज�ट�ता देते. माझा �वभाव �व�चतच आहे
तप�ी�ा�ारे �नद���त; मी �ी यु�े�र कडून बा� पे�ा अ�धक �ग�म �ाभ मागत होतो
�तुती.

कुमार एक �दवस �वनाकारण मा�या�ी �वषारी बो��े; म�ा खूप �खापत झा��.

"तुमचे डोके फोड�या�या �ब��वर सूजत आहे!" मी एक चेतावणी जोड�� �याच ेस�य म�ा अंत�ा�नी वाट�े: “जोपय�त तु�ही नाही
तुमचे माग� सुधारा, एखा�ा �दव�ी तु�हा�ा हा आ�म सोड�यास सां�गत�े जाई�. ”
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�ं�या�मकपणे हसत, कुमारने मा�या गु��ा माझी �ट�पणी पु�हा सां�गत��, जे नुकतेच खो��त ��र�े होते. पूण�पणे
फटकार�याची अपे�ा करत मी एका कोप�यात न�पणे �नवृ� झा�ो.

"कदा�चत मुकंुदा बरोबर आहे." मु�ा�ा मा�टरचे उ�र असामा�य थंडपणासह आ�े. मी न पळून गे�ो
�न�दा

एक वषा�नंतर, कुमार �या�या बा�पणी�या घरी भेट�साठ� �नघा�े. �याने �ी�या �ांत नापसंतीकडे ���� के�े
यु�े�र, �यांनी कधीही अ�धकृतपणे आप�या ���यां�या हा�चा��वर �नयं�ण ठेव�े नाही. मु�गा सीरामपूर�ा परत�ा
काही म�ह�यांत, एक बद� अ��यपणे उघड झा�ा. �ांतपणे चमकणारा संुदर कुमार होता
चेहरा केवळ एक न समजणारा �ेतकरी आम�यासमोर उभा रा�ह�ा, �याने अ��कडे अनेक वाईट सवयी घेत�या हो�या.

मा�तरांनी म�ा बो�ाव�े आ�ण मनापासून चचा� के�� क� मु�गा आता मठा�ा अनुप��त आहे
आ�म जीवन.

“मुकंुदा, मी तु�ा कुमार�ा आ�म सोड�याची सूचना उ�ा देईन; मी हे क� �कत नाही! ” अ�ू उभे रा�ह�े
�ी यु�े�रचे डोळे, पण �याने पटकन �वतःवर �नयं�ण ठेव�े. “मु�गा या खो��त कधीच पड�ा नसता
�याने माझे ऐक�े आ�ण अवां�छत साथीदारांम�ये �मसळ�यासाठ� �र गे�ा नाही. �याने माझे संर�ण नाकार�े आहे; �या
घृणा�द जग �याचे गु� अस�े पा�हजे. ”

कुमार�या जा�याने म�ा आनंद झा�ा नाही; �द�वाने म�ा आ�य� वाट�े क� एखा�ा ���चे �ेम �ज�क�याची ��� क�ी असू �कते
कधीही �व�त मोहांना ��तसाद �ा. वाइन आ�ण से�सचा आनंद नैस�ग�क माणसाम�ये आहे आ�ण �या�ा गरज नाही
�यां�या कौतुकासाठ� समज�याची चव. से�स वाई�सची तु�ना सदाह�रत ऑ���डर, सुगंधी आहे
�या�या ब�रंगी फु�ांसह: वन�तीचा ��येक भाग �वषारी आहे. उपचारांची भूमी आत आहे, तेज�वी आहे
तो आनंद हजारो चुक��या �द�ांनी आंधळेपणाने �ोध�ा. {FN12−19}
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"उ�सुक बु��म�ा �धारी आहे," मा�टरने एकदा कुमार�या तेज�वी मना�या संदभा�त �ट�पणी के��. "असू �कते
रचना�मक �क�वा �व�वंसकपणे चाकूसारखे वापर�े जाते, एकतर अ�ानाचे उकळणे �क�वा �वत: चे ��र�ेद कर�यासाठ�.
मनाने आ�या��मक काय�ाची अप�रहाय�ता मा�य के�यानंतरच बु��म�ा यो�य�र�या माग�द��न के�� जाते.

माझे गु� पु�ष आ�ण म�ह�ा ���यांम�ये मु�पणे �मसळ�े, सवा�ना �यांची मु�े मानत. �यां�या आ��या�ा जाणणे
समानता, �याने कोणताही भेद �क�वा प�पात द���व�ा नाही.

तो �हणा�ा, "झोपेत, तु�हा�ा माहीत नाही क� तु�ही पु�ष आहात क� म�ह�ा." “फ� एक माणूस �हणून, तोतया�गरी करणे a
��ी, एक होत नाही, �हणून आ�मा, पु�ष आ�ण ��ी दोघांचाही तोतया�गरी करतो, ���गक संबंध नाही. आ�मा आहे
देवाची �ु�, अप�रवत�नीय ��तमा. ”

�ी यु�े�रने कधीच ���यांना फूस �ाव�या�या व�तू �हणून टाळ�े नाही �क�वा दोष �द�ा नाही. तो �हणा�ा, पु�ष देखी� एक ��ोभन होते
म�ह�ांना. मी एकदा मा�या गु��ा �वचार�े क� एका महान �ाचीन संताने ���यांना "नरकाच ेदार" का �हट�े आहे?

"मा�या मु��ने �या�या सु�वाती�या आयु�यात �या�या मान�सक �ांतीसाठ� खूप �ासदायक �स� के�े असावे," मा�या गु�ने उ�र �द�े
का��टक प�तीने. "अ�यथा �याने ��ीची न�हे तर �या�या �वत: �या �नयं�णाम�ये काही अपूण�तेची �न�दा के�� असती."

जर एखा�ा पा��याने आ�माती� एक सूचक कथा सांग�याचे धाडस के�े तर मा�टर एक ��तसाद न देणारी �ांतता राखे�.
“एका संुदर चेह�या�या उ�ेजक चाबकाने �वतः�ा मारहाण क� देऊ नका,” तो ���यांना �हणा�ा. “कसे
गु�ामांना जगाचा आनंद घेता येई� का? �याची सू�म चव �यां�यातून बाहेर पडत असताना ते मूळ �चख�ात कुरकुरत असतात. सव� छान
मू�भूत वासना अस�े�या माणसाकडे भेदभाव न� होतो. ”

�ी यु�े�र ��णाकडून �ा�त झा�े�या �ैतवाद� माया �मातून सुट�याचा �य�न करणारे �व�ाथ� आ�ण
समजून घेणारा स��ागार.

"�या�माणे खा�याचा हेतू भूक भागवणे आहे, �ोभ नाही, �याच�माणे ���गक वृ�ी �सारासाठ� तयार के�� गे�� आहे

एका योगीचे आ�मच�र�



नैस�ग�क �नयमांनुसार �जाती, कधीही अतृ�त तळमळ पेटव�यासाठ� नाही, ”तो �हणा�ा. "चुक�चा न� करा
आता इ�ा; अ�यथा सू�म �रीर �या�या भौ�तक आवरणापासून फाट�यानंतर ते तुम�या मागे येती�. जर कधी
मांस कमकुवत आहे, मन सतत ��तरोधक अस�े पा�हजे. जर मोह तुम�यावर �ूर ���ने ह��ा करत असे� तर �यावर मात करा
तो अवैय��क �व�ेषण आ�ण अद�य इ�ा��� �ारे. ��येक नैस�ग�क उ�कटतेवर �भु�व �मळवता येते.

"आप�या ���चे संर�ण करा. इं��यां�या सव� उपन�ा न�ांम�ये �ोषून घेणा�या, �व�ा� समु�ासारखे �हा.
�हान तळमळ �हणजे आप�या आंत�रक �ांती�या ज�ा�यात उघडणे, �यामुळे बरे होणारे पाणी वाया जाऊ �कते
भौ�तकवादाची वाळवंट माती. चुक��या इ�ेचा जबरद�तीने स��य आवेग हा सवा�त मोठा ��ू आहे
माणसाचा आनंद. आ�म -�नयं�णाचा �स�ह �हणून जगात �फरणे; �ब��तेचे बेडूक तु�हा�ा �ाथ मारत नाहीत हे पहा
आजूबाजू�ा. ”

भ� �ेवट� सव� उपजत स��पासून मु� होतो. तो मानवी �नेहाची गरज बद�तो
एक�ा देवाची आकां�ा, एकटे �ेम कारण सव��ापी.

�ी यु�े�रची आई बनारस�या राणा महा� �ज��ात राहत होती �जथे मी �थम मा�या गु�ंना भेट �द�� होती.
दयाळू आ�ण दयाळूपणे, ती अ�ाप एक �न��त मतांची ��ी होती. मी एक �दवस �त�या बा�कनीवर उभा रा�ह�ो आ�ण
आई आ�ण मु�गा एक� बो�ताना पा�ह�े. �या�या �ांत, समंजस मागा�ने, मा�टर �त�ा याब�� समजाव�याचा �य�न करत होता
काहीतरी. तो वरवर पाहता अय��वी झा�ा, कारण �तने मो�ा जोमाने �तचे डोके ह�व�े.

"नाही, नाही, मा�या मु�ा, आता �नघून जा! तुझे �हाणे ��द मा�यासाठ� नाहीत! मी तुझा ���य नाही! ”

�ी यु�े�र आणखी वाद न घा�ता मागे हट�े, जसे क� ���ा �द�या. म�ा �या�या मो�ा आदराने ��� झा�ा
�या�या आईसाठ� अगद� �त�या अवा�तव मूडम�ये. �तने �या�ा फ� �तचा �हान मु�गा �हणून पा�ह�े, aषी �हणून नाही. होता
�ु��क घटनेब�� आकष�ण; �याने मा�या गु��या असामा�य �वभावावर, अंतमु�खतेने न� आ�ण
बाहे�न अस�.

अ�याय 12. मा�या मा�टर�या आ�मात वष� 77

पृ� 81

मठांचे �नयम �वाम�ना �यां�या औपचा�रकतेनंतर सांसा�रक संबंधां�ी संबंध कायम ठेवू देत नाहीत
�वयोग तो घरगुतीवर बंधनकारक अस�े�े औपचा�रक कौटंु�बक सं�कार क� �कत नाही. अ�ाप
�वामी आदे�ाचे �ाचीन सं�ापक �ंकरा यांनी आदे�ाची अवहे�ना के��. �या�या �ेयसी�या मृ�यूनंतर
आई, �याने �त�या �रीरावर �वग�य अ�नीने अं�यसं�कार के�े जे �याने �या�या उंचाव�े�या हातापासून उडव�े.

�ी यु�े�रने �नब�धांकडे ���� के�े, कमी ने�द�पक. जे�हा �याची आई गे�� ते�हा �याने
बनारसम�ये प�व� गंगे�ारे �म�ान सेवांची �व�ा के�� आ�ण अनेक �ा�णांना अनु�प के�े
वय - जुनी �था.

�ा��ीय बंद� �वाम�ना संकु�चत ओळखीवर मात कर�यात मदत कर�या�या उ�े�ाने होती. �ंकरा आ�ण
�ी यु�े�रने �यां�या �ा�यांना अ�� ���म�वाम�ये पूण�पणे �व��न के�े होते; �यांना �नयमानुसार बचावाची गरज न�हती.
कधीकधी, एक मा�टर हेतुपुर�सर तोफांकडे ���� करतो जेणेक�न �याचे त�व आ�ण �यापे�ा �े� �हणून �टकून राही�
�व�पापासून �वतं�. अ�ा �कारे ये�ूने �व�ांती�या �दव�ी म�याचे कान तोड�े. अप�रहाय� ट�काकारांना तो �हणा�ा: “द
��बाथ हा माणसासाठ� बनव�यात आ�ा होता, ��बाथासाठ� माणूस नाही. ” {FN12−20}

धम��ंथां�या बाहेर, �व�चतच �ीयु�े�रा�या अव�ोकनाने स�मा�नत पु�तक होते. तरीही तो कायम होता
नवीनतम वै�ा�नक �ोध आ�ण �ाना�या इतर �गत�सह प�र�चत. एक त��ख
संभाषणवाद�, �याने आप�या पा��यांसह असं�य �वषयांवर �वचारां�या देवाणघेवाणीचा आनंद घेत�ा. माझे गु� तयार बु��
आ�ण रो���ग हस�याने ��येक चचा� �जवंत झा��. ब�याचदा गंभीर, मा�टर कधीच �ख� झा�े नाहीत. "परमे�राचा �ोध घे�यासाठ�,
एखा�ाने �याचा चेहरा �वकृत कर�याची गरज नाही, ”तो �हणा�ा. “��ात ठेवा देव �ोधणे �हणजे सवा�चे अं�यसं�कार
�ःख. ”

आ�मात आ�े�े त�व�, �ा�यापक, वक�� आ�ण �ा��� यां�याम�ये एक सं�या आ��
ऑथ�डॉ�स धम�वाद� भेट�या�या अपे�ेन े�यांची प�ह�� भेट. एक अ�ौ�कक ��मत �क�वा एक नजर
मजेदार स�ह�णुता कधीकधी �व�ासघात करते क� नवीन आ�े�यांना काही धा�म�क गो��पे�ा काहीच अपे��त नसते
��ॅ�ट�ूड्स तरीही �यां�या अ�न�ेने जा�याने �ी यु�े�रन ेदाखव�े�� एक खा�ी पट��
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�यां�या �व�ेष �े�ात तंतोतंत अंत���ी.

माझे गु� साधारणपणे सौ�य आ�ण पा��यांना �ेमळ होते; �याचे �वागत आकष�क सौहादा�ने के�े गे�े. अ�ाप
अ�ववेक� अहंकारांना कधीकधी एक उ�ेजक ध�का बस�ा. �यांनी मा�टरम�ये एकतर ���जडचा सामना के�ा
उदासीनता �क�वा ती� �वरोध: बफ�  �क�वा �ोह!

��यात रसायन�ा���ाने एकदा �ी यु�े�रसोबत त�वारी ओ�ांड�या. अ�यागत देवाचे अ��त�व मा�य करणार नाही,
कारण �व�ानाने �या�ा �ोध�याचे कोणतेही साधन �ोध�े नाही.

"�हणून तु�ही तुम�या टे�ट �ूबम�ये सव�� ��� वेगळ� कर�यात अ�मपणे अय��वी झा�ा आहात!" मा�टरची नजर कठोर होती. “मी
न ऐक�े�या �योगाची ��फारस करा. चोवीस तास �नरंतर आप�या �वचारांची तपासणी करा. मग
देवा�या अनुप��तीब�� आता आ�य� वाटणार नाही. ”

एका नामवंत पं�डता�ा असाच ध�का बस�ा. �व��ण उ�साहाने, �व�ानाने आ�माचे तळ ह�व�े
�ा��ीय �व�ा. महाभारत, उप�नषद, {FN12−21} मधून ओत�ोत भर�े�े प�र�ेद
�ंकराचे BHASYAS {FN12−22}.

"मी तु�ा ऐक�याची वाट पाहत आहे." �ी यु�े�रचा �वर चौक�ी करत होता, जणू काही पूण� �ांतता रा�य करत होती. �या
पं�डत ग�धळून गे�ा.

"तेथे कोटे��स जा�त �माणात आहेत." मी आत बस�ो असताना मा�टर�या ��दांनी म�ा आनंदाने कंटाळ�े
माझा कोपरा, अ�यागतापासून आदरणीय अंतरावर. “पण तु�ही कोणते मूळ भा�य देऊ �कता
तुम�या �व��� जीवनाची �व���ता? तु�ही कोणता प�व� मजकूर आ�मसात के�ा आहे आ�ण �वतः बनव�ा आहे? कोण�या मागा�नी आहेत
या का�ातीत स�यांनी तुम�या �वभावाचे नूतनीकरण के�े? तु�ही पोकळ ��ह��ो�ा, यां��क रीतीने पुनरावृ�ी हो�यास समाधानी आहात का?
इतर पु�षांचे ��द? "
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"मी हार मानतो!" �व�ानांची चीड हा�यपूण� होती. "म�ा आंत�रक जाणीव नाही."

�थमच, कदा�चत, �या�ा समज�े क� �व�प�वरामाची �ववेकपूण� �नयु�� अ साठ� �ाय��त करत नाही
आ�या��मक कोमा

"हे र�हीन पेडंट्स �द�ाचा अनाव�यक वास घेतात," मा�या गु�ने ���ा झा�यावर सां�गत�े
एक. “ते त�व�ाना�ा सौ�य बौ��क से�ट�ग -अप �ायाम �हणून पसंत करतात. �यांच ेउ�त �वचार आहेत
एकतर बाहेरी� ��यां�या �ूरते�ी �क�वा कोण�याही आ�मक आती� ���ती�ी संबं�धत नाही! ”

मा�टरने इतर �संगी केवळ पु�तक ��क�या�या �थ�तेवर भर �द�ा.

“मो�ा ��दसं�हाने समजून घे�यास ग�धळात टाकू नका,” �यांनी �ट�पणी के��. “प�व� �ेखन फायदे�ीर आहे
एका वेळ� एक �ोक हळूहळू आ�मसात के�यास अंतभा�वनाची उ�कंठा वाढवणारी इ�ा. अखंड बु��वाद�
अ�यासामुळे �थ�ता येते आ�ण न पच�े�या �ानाचे खोटे समाधान �मळते. ”

�ी यु�े�र यांनी �ा��ीय सुधारणात �वतःचा एक अनुभव सां�गत�ा. ते ��य जंग�ाती� आ�माचे होते
पूव� बंगा�, �जथे �यांनी ��यात ���क डब� ब��व यांची काय�प�ती पा�ह��. �याची प�त, एकाच वेळ�
सोपे आ�ण कठ�ण, �ाचीन भारतात सामा�य होते.

डब� ब��व यांनी आप�या ���यांना �या�याभोवती �स�वान एकांतात एक� के�े होते. प�व� भगवद ्गीता
�यां�या समोर उघडे होते. हळू हळू �यांनी अ�या� तासासाठ� एका र�ताकडे पा�ह�े, नंतर �यांचे डोळे बंद के�े. �सरा
अधा� तास �र सरक�ा. मा�तरांनी थोड�यात �ट�पणी �द��. ग�तहीन, �यांनी पु�हा एक तास �यान के�े.
�ेवट� गु� बो��े.

"तु�ा समज�े आहे का?"
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"होय साहेब." गटाती� एकाने हे ��तपादन के�े.

“नाही; पूण�पणे नाही. आ�या��मक चैत�य �ोधा �याने या ��दांना �तकानंतर भारता�ा नवचैत�य दे�याची ��� �द�� आहे
�तक. ” आणखी एक तास �ांततेत गायब झा�ा. मा�तरांनी �व�ा�या�ना काढून टाक�े आ�ण �ीकडे वळ�े
यु�े�र.

"तु�हा�ा भगवद ्गीता मा�हत आहे का?"

“नाही सर, खरंच नाही; जरी माझे डोळे आ�ण मन �या�या पृ�ांव�न अनेक वेळा �फर�े आहे. ”

"हजारो �ोकांनी म�ा वेग�या �कारे उ�र �द�े!" महान geषी आ�ीवा�द देऊन मा�टरकडे हस�े. “जर कोणी ��त असे�
�वत: �ा��ीय संप�ी�या बा� �द��नासह, अमू�य नंतर मूक आती� डाइ�व�गसाठ� �कती वेळ ����क आहे
मोती? "

�ी यु�े�रने �या�या �वतः�या ���यां�या अ�यासाचे �नद�� एका समान गुणां�या समान गहन प�ती�ारे के�े.
ते �हणा�े, "बु�� डो�यांनी आ�मसात के�� जात नाही, तर अणंूनी." “जे�हा तुमची स�याची खा�ी असते
केवळ तुम�या म��तच नाही तर तुम�या अ��त�वातही तु�ही �याचा अथ� ��पणे सांगू �कता. ” �याने कोण�याही गो�ी�ा परावृ� के�े
अ�या��मक सा�ा�कारासाठ� आव�यक पाऊ� �हणून �व�ा�या��ा पु�तक -�ानाचा अथ� �ावावा �ागे�.

“ISष�नी एका वा�यात �वपु�ता ���ह�� आहे �यावर भा�य करणारे �व�ान �वतःसाठ� ��त आहेत
�प�ा, ”�यांनी �ट�पणी के��. “अंतहीन सा�ह��यक वाद आळ�ी मनांसाठ� आहे. या�न अ�धक मोकळा �वचार
'देव आहे' पे�ा - नाही, 'देव'? "

पण माणूस सहजपणे साधेपणाकडे परत येत नाही. तो �या�यासाठ� �व�चतच "देव" आहे, परंतु �याऐवजी ��क�े�या पो�ो�सट�ज. �याचा
अहंकार खू� आहे, क� तो अ�ा �ानाचा आक�न क� �कतो.
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उ� सांसा�रक ��तीब�� अ�भमानाने जाग�क अस�े�े पु�ष, कदा�चत मा�टर�या उप��तीत जोड�याची ��यता आहे
�यां�या इतर संप�ीसाठ� न�ता. एक �ा�नक दंडा�धकारी एकदा समु��कनारी अस�े�या आ�मात मु�ाखतीसाठ� आ�ा
पुरी. �नद�यीपणाची �याती अस�े�या माणसाने आ�मातून आ�हा�ा �सकावून �ावणे �या�या साम�या�त होते.
मी मा�या गु�ंना �नरंकु� ��यतांब�� सावध के�े. पण तो �वतः�ा �बनधा�त हवा देऊन बस�ा, आ�ण
पा��या�ा �ुभे�ा दे�यासाठ� उठ�े नाही. �क��चत घाब�न मी दाराजवळ बस�ो. �या माणसा�ा �वतःवर समाधान मानावे �ाग�े
�ाकडी पेट�सह; मा�या गु�ंनी म�ा खुच� आण�याची �वनंती के�� नाही. दंडा�धका�यांची कोणतीही पूत�ता न�हती
�याचे मह�व समारंभपूव�क मा�य के�े जाई� अ�ी �� अपे�ा.

एक आ�या��मक चचा� झा��. पा��यांनी �ा��ाचा चुक�चा अथ� �ाव�ा. �याचे �हणून
अचूकता बुडा��, �याचा राग वाढ�ा.

"तु�हा�ा माहीत आहे का क� मी MA परी�ेत �थम आ�ो होतो?" कारणाने �या�ा सोडून �द�े होते, परंत ुतो अजूनही ओरडू �कत होता.

"�ी. मॅ�ज��ेट, तु�ही �वसर�ात क� ही तुमची कोट��म नाही, ”मा�टरने समान उ�र �द�े. “तुम�या बा���पणापासून
�ट�प�या म�ा असे वाट�े असते क� तुमची महा�व�ा�यीन कारक�द� अ�व�सनीय आहे. �व�ापीठाची पदवी, कोण�याही प�र��तीत आहे
�र��ीने वै�दक सा�ा�कारा�ी संबं�धत नाही. �ेखापा� �माणे ��येक सेमे�टरम�य ेसंत तयार होत नाहीत. ”

�त� �ांततेनंतर, पा�णा मनापासून हस�ा.

ते �हणा�े, “�वग�य दंडा�धका�यां�ी माझी ही प�ह�� भेट आहे. नंतर �याने औपचा�रक �वनंती के��, सहवासात घेत�े
कायदे�ीर अट� जे ��पणे �या�या अ��त�वाचा भाग आ�ण भाग होते, "�ोबे�नरी" ���य �हणून �वीकार�े जाणे.

माझे गु� वैय��क�र�या �या�या मा�म�े�या �व�ापना�ी संबं�धत तप�ी�ांकडे �� देतात. बेईमान
���नी �व�वध �संगी मा�टर�या व�ड�ोपा�ज�त ज�मनीचा ताबा �मळव�याचा �य�न के�ा. �नधा�राने
आ�ण खट�े भडकवूनही, �ी यु�े�रन े��येक �वरोधका�ा पराभूत के�े. �याने या वेदनांना त�ड �द�े
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कधीही भीक मागणारे गु�, �क�वा �या�या ���यांवर ओझे नस�याची इ�ा.

�याचे आ�थ�क �वातं�य हे एक कारण होते क� माझे भयानक ��व�े मा�टर �नद�ष होते
मु�स��पणाचे कण. �या ���कांना �यां�या समथ�कांची चाप�ूसी करावी �ागते �यां�या �वपरीत, माझे गु� अभे� होते
इतरां�या संप�ीचे �भाव, खु�े �क�वा सू�म. मी कधीही �या�ा कोणाकडून पै�ाची मागणी करताना �क�वा इ�ारा करताना ऐक�े नाही
उ�े� �याचे आ�म ����ण सव� ���यांना मोफत आ�ण मु�पणे दे�यात आ�े.

एक उ�म� �याया�याचा डे�युट� एक �दवस सेरामपूर आ�मात �ीयु�े�रची सेवा कर�यासाठ� आ�ा.
सम�स कनई नावाचा एक ���य आ�ण मी सु�ा उप��त होतो. अ�धका�याचा मा�टर �वषयीचा ���कोन होता
आ�ेपाह�

"तुम�या आ�माची साव�� सोडून कोट�कचेरी�या �ामा�णक हवेचा �ास घेणे तु�हा�ा चांग�े होई�." �या
उपमु�ा �तर�काराने हस�ा. मी �वतः�ा साव� �क�ो नाही.

"तुम�या मूख�पणाचा आणखी एक ��द आ�ण तु�ही ज�मनीवर असा�!" मी धमक� देऊन पुढे गे�ो.

"तू वाईट आहेस!" कनईचा आरडाओरडा मा�या एकाच वेळ� होता. “�ह�मत करा तु�ही यात तुमची �न�दा आणा
प�व� आ�म? "

पण मा�तर �या�या ��वीगाळापुढे संर�णाथ� उभे रा�ह�े. “क�ाब��ही उ�सा�हत होऊ नका. हा माणूस फ� करत आहे
�याचे यो�य कत��. ”

अ�धकारी, �या�या वेगवेग�या �वागतावर �त�, आदराने माफ�चा ��द देऊ के�ा आ�ण �नघून गे�ा.

हे आ�य�कारक आहे क� अ�ा अ��नमय इ�ा अस�े�ा मा�टर आतून इतका �ांत अस ू�कतो. �याने वै�दक �फट के�े
देवा�या माणसाची �ा�या: “फु�ापे�ा मऊ, �जथे दयाळूपणाचा संबंध आहे; गडगडाटापे�ा मजबूत,

अ�याय 12. मा�या मा�टर�या आ�मात वष� 80

पृ� 84

�जथे त�वे धो�यात आहेत. ”

या जगात नेहमीच असे असतात जे, �ाऊ�न�ग�या ��दात, "�वतः�ा अ�� अस�याने �का� सहन करत नाहीत."
एका बाहेरी� ���ने का�प�नक त�ारीसाठ� अधूनमधून �ी यु�े�र�ा मारहाण के��. माझे अभे� गु� ऐक�े
�वन�पणे, स�याचा काही तुकडा �न�दाम�ये आहे क� नाही हे पाह�यासाठ� �वतःचे �व�ेषण करते. ही ��ये आणत असत
मा�या मनात मा�टरचे एक अप�रहाय� �नरी�ण आहे: “काही �ोक डोकं कापून उंच हो�याचा �य�न करतात
इतर!"

कोण�याही �वचना�या प��कडे संताची अच� रचना �भावी आहे. “जो रागात मंद आहे तो �या�यापे�ा चांग�ा आहे
परा�मी; आ�ण जो �हर घेतो �या�यापे�ा तो आप�या आ��यावर रा�य करतो. ” {FN12−23}

मी अनेकदा असे ��त�ब��बत के�े क� माझे भ� गु� सहजपणे स�ाट �क�वा जग बन�े असत े- थरथरणा�या यो�ा�ा
मन ��स�� �क�वा ऐ�हक काम�गरीवर क� ��त होते. �याऐवजी �याने �या अंतग�त बा�े�क��यांवर ह��ा करणे �नवड�े होते
�ोध आ�ण अहंकार �याचा पतन हा माणसाची उंची आहे.

{FN12−1} "�गा�ची पूजा." हा बंगा�� वषा�चा मु�य सण आहे आ�ण सुमारे नऊ �दवस चा�तो
स�ट�बरचा �ेवट. �यानंतर �गेचच द�हराचा दहा �दवसांचा सण (“जो
दहा पापे �र करतात " - �रीराचे तीन, मनाचे तीन, बो��याचे चार). दो�ही पुजा �गा�साठ� प�व� आहेत, अ�र�ः
"�ग�म," दैवी आई, ���, ��ी सज�न�ी� ���चा एक पै�ू आहे.

{FN12−2} �ी यु�े�र यांचा ज�म 10 मे 1855 रोजी झा�ा.

{FN12−3} यु�े�र �हणजे "देवा�ी एक�प होणे." GIRI हा दहा पैक� एक वग�करण भेद आहे
�ाचीन �वामी �ाखा. SRI �हणजे “प�व�”; हे नाव नसून आदरांच े�ीष�क आहे.
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{FN12−4} ��द�ः, "एक� �द�द���त कर�यासाठ�." समाधी ही परमानंदाची एक अचेतन अव�ा आहे �यात योगी
आ�मा आ�ण आ��याची ओळख समजते.

{FN12−5} �रीर�ा���ां�या मते घोरणे हे पूण� �व�ांतीचे संकेत आहे (�व�मृतीत गे�े�यांना
�वसायी, केवळ).

{FN12−6} DHAL हे एक जाड सूप आहे जे मटार �क�वा इतर डाळ�पासून बनव�े जाते. च�ा ताजे दहीयु� चीज आहे
�ध, चौकोनी तुकडे आ�ण बटाटे सह करी.

{FN12−7} योगीची सव��ापी ���, �यायोगे तो पाहतो, ऐकतो, चव घेतो, वास घेतो, आ�ण �या�यात एकता जाणवतो
�ान���यांचा वापर न करता �न�म�ती, TAITTIRIYA म�ये खा����माणे वण�न के�े आहे
अर�यका: “अंधाने मो�या�ा छेद �द�ा; बोट नस�े�याने �यात एक धागा घात�ा; ग�या�वर�हत ते प�रधान के�े; आ�ण
जीभ नस�े�यांनी �याची ��ंसा के��. ”

{FN12−8} को�ा �या�या र�जमधी� कोण�याही ह�णा�या व�तूवर वेगाने धडकतो. संपूण� अ��रता सहसा असते
सुर��ततेची एकमेव आ�ा.

{FN12−9} �ा�हरी महा�य खरं तर "��या" (प�ह�े �क�वा �द�े�े नाव) �हणा�े, "यु�े�र" नाही (मठाती� नाव, नाही
�ा�हरी महा�यां�या हयातीत मा�या गु�ंनी �ा�त के�े�े). (पृ� 109 पहा.) “यु�े�र” येथे ��त�ा�पत के�े आहे, आ�ण
वाचकांसाठ�, दोन नावांचा ग�धळ टाळ�यासाठ� या पु�तकाती� इतर काही �ठकाणी.

{FN12−10} "�हणून मी तु�हां�ा सांगतो, तु�ही जे काही इ��ता, जे�हा तु�ही �ाथ�ना करता ते�हा �व�ास ठेवा क� तु�हा�ा ते �मळा�े
ते, आ�ण तु�हा�ा ते �मळती�. ” - माक�  11:24. दैवी ��ी अस�े�े मा�टस� पूण�पणे स�म आहेत
�ा�हरी महा�यांनी या �संगी �ी यु�े�रसाठ� के�े�या �गत ���यांना �यांचे सा�ा�कार ह�तांत�रत करा.
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{FN12−11} "आ�ण �यापैक� एकाने मु�य याजका�या नोकरा�ा मार�े आ�ण �याचा उजवा कान काप�ा. आ�ण ये�ू
उ�र �द�े आ�ण �हणा�े, तु�ही आतापय�त �ास सहन करा. आ�ण �याने �या�या काना�ा ��� के�ा आ�ण �या�ा बरे के�े. ” - �ूक 22: 50-51.

{FN12−12} "जे प�व� आहे ते कु�यांना देऊ नका, आ�ण मो�यांना सूरापुढे टाकू नका, नाहीतर ते
�यांना �यां�या पायाखा�� तुडवून टाका, आ�ण पु�हा वळा आ�ण तु�हा�ा फाडा. ” - मॅ�यू 7: 6

{FN12−13} ���य; सं�कृत ��यापद मूळ पासून, "सेवा कर�यासाठ�."

{FN12−14} तो एकदा का�मीरम�ये आजारी होता, जे�हा मी �या�यापासून अनुप��त होतो. (अ�याय 23 पहा.)

{FN12−15} चा�स� रॉबट� �र�ेट, �रीर�ा��ाती� नोबे� पा�रतो�षकाने स�मा�नत वै�क�य माणूस
खा����माणे: "मेटा�फ�ज�स अ�ाप अ�धकृतपणे एक �व�ान नाही, जसे क� ओळख�े जाते. पण ते असणार आहे. . . . येथे
ए�डनबग�, मी 100 �फ�जयो�ॉ�ज�टांपुढे ��तपादन क� �क�ो क� आम�या पाच इं��य हे आमचे एकमेव साधन नाही
�ान आ�ण वा�त�वकतेचा एक भाग कधीकधी इतर मागा�नी बु��म�ेपय�त पोहोचतो. . . . कारण एक व�तु��ती
ते अ��त�वात नस�याचे कारण ��म�ळ आहे. कारण अ�यास कठ�ण आहे, ते न समज�याचे कारण आहे का? .
. . �यांनी अ�या�म�ा��ात एक मनोगत �व�ान �हणून काम के�े आहे �यांना �वतः�ा ज�ी �ाज वाटे� ते
त�व�ां�या दगडाचा पाठपुरावा करणे हे �ामक आहे अ�ा ज�मनीवर रसायन�ा��ावर ह��ा के�ा. . . . �या बाबतीत
त�वे फ� Lavoisier, ��ाउड बना�ड� आ�ण पा�र आहेत - सव�� �ावहा�रक
आ�ण नेहमी. तर मग, नवीन �व�ाना�ा �ुभे�ा जे मानवी �वचारांची �द�ा बद�णार आहे. ”

{FN12−16} समाधी: अनंत आ��यासह वैय��क आ��याचे प�रपूण� �म�न.

{FN12−17} मनाचे अवचेतन माग�द���त यु��करण अचूक पे�ा पूण�पणे �भ� आहे
स�याचे माग�द��न जे अ�तजागृतीपासून जारी होते. सोरबोन�या �� च �ा���ांचे नेतृ�व,
पा�ा�य �वचारवंत माणसाम�ये दैवी धारणा हो�याची ��यता �ोधू �ाग�े आहेत.
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“गे�या वीस वषा�पासून, �ायडने �भा�वत झा�े�या मानस�ा��ा�या �व�ा�या�नी �यांचा सव� वेळ �ोधात �द�ा
अवचेतन �े�, ”र�बी इ�ाय� एच. �े�व�� यांनी 1929 म�ये �� वेध�े.“ हे खरे आहे क� अवचेतन �कट करते
बरेचसे रह�य जे मानवी कृत�चे ��ीकरण देऊ �कते, परंतु आप�या सव� कृत�चे नाही. हे असामा�य समजावून सांगू �कत,े
परंतु सामा�यपे�ा वरची कामे नाहीत. �� च �ाळांनी पुर�कृत के�े�े नवीनतम मानस�ा�� आहे
माणसात एक नवीन �दे� �ोध�ा, �या�ा तो अचेतन �हणतो. अवचेतन �या उ�ट जे
आप�या �नसगा��या बुड�े�या �वाहांचे ��त�न�ध�व करते, ते आप�े �वभाव �या उंचीवर पोहोचू �कते ते �कट करते. माणूस
�तहेरी, �हेरी न�हे तर ���म�व द��वते; आप�या जाग�क आ�ण अवचेतन अ��त�वाचा मुकुट अ
अ�त चेतना. अनेक वषा�पूव� इं�जी मानस�ा���, FWH Myers, ने सुचव�े क� 'द �प�े�े
आप�या अ��त�वाचा खो� भाग �हणजे कच�याचा ढ�ग तसेच ख�जना आहे. ' सवा�ना क� ��ानी ठेवणा�या मानस�ा��ा�या उ�ट
मनु�या�या �वभावाती� अवचेतनतेवर �याचे सं�ोधन, सुपरकॉ��सचे हे नवीन मानस�ा�� �यावर �� क� ��त करते
ख�जना -घराकडे �� �ा, तो �दे� जो केवळ पु�षां�या महान, �नः�वाथ�, वीर कृ�यांचे ��ीकरण देऊ �कतो. ”

{FN12−18} �ान, बु�� आ�ण भ��, भ��: देवाकडे जा�याचे दोन मु�य माग�.

{FN12−19} "मनु�य जागृत अव�ेत कामुक सुख अनुभव�यासाठ� असं�य �य�न करतो; कधी
�ान���यांचा संपूण� गट थक�े�ा आहे, तो हाताती� सुखसु�ा �वसरतो आ�ण �व��त झोपी जातो
आ��यात �व�ांती घे�यासाठ�, �याचा �वतःचा �वभाव, ”�ंकरा, महान वेदांतवाद� यांनी ���ह�े आहे. "अ�त -कामुक आनंद आहे
अ�ा�कारे सा�य करणे अ�यंत सोपे आहे आ�ण भावना आनंदांपे�ा �कतीतरी पट�ने �े� आहे जे नेहमी �तर�काराने संपते. ”

{FN12−20} माक�  2:27.

{FN12−21} UPANISHADS �क�वा VEDANTA (��द�ः, "वेदांचा �ेवट"), काही भागांम�ये आढळतात
वेडा आव�यक सारां� �हणून. उप�नषद �ह�� धमा�चा सै�ां�तक आधार देतात. ते
Schopenhauer कडून पुढ�� ��ांज�� �ा�त झा��: “UPANISHAD �कती पूण�पणे �ास घेतो
वेदांचा प�व� आ�मा! �या अतु�नीय पु�तका�ी प�र�चत झा�े�ा ��येकजण कसा ढवळून �नघतो
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�या आ��या�ारे �या�या आ��या�या अगद� खो�वर! ��येक वा�यातून खो�, मूळ आ�ण उदा� �वचार उ�वतात,
आ�ण संपूण� उ� आ�ण प�व� आ�ण �ामा�णक आ��याने �ाप�े�े आहे. . . . �ारे वेदास �वे�
मा�या ��ीने UPANISHADS हा सवा�त मोठा �व�ेषा�धकार आहे जो या �तकाने मागी� सव� �तकांपूव� दावा क� �कतो. ”

{FN12−22} भा�ये. �ंकराने उप�नषदांचा उ�गडा के�ा.

{FN12−23} नी�तसू�े 16:32.

अ�याय 13. �नद�ष संत

“कृपया म�ा �हमा�यात जा�याची परवानगी �ा. अखंड ई�र�ा�तीसाठ� मी अखंड एकांतात आ�ा करतो
सौहाद�. ”

मी ��य�ात एकदा या कृत�न ��दांना मा�या गु��ा संबो�धत के�े. एका अ��या��त �मांनी पकड�े
जे कधीकधी भ�ावर ह��ा करते, म�ा ह�म�टेज कत��े आ�ण महा�व�ा�यीन अ�यासाम�ये वाढती अधीरता जाणव��.
एक �व��ण �वदारक प�र��ती अ�ी आहे क� जे�हा मी �ीबरोबर फ� सहा म�हने रा�ह�ो होतो ते�हा माझा ��ताव आ�ा होता
यु�े�र. मी अजून �या�या �चंड उंचीचे पूण� सव��ण के�े न�हते.

"अनेक �ह�मॅन �हमा�यात राहतात, तरीही �यांना देव -धारणा नसते." मा�या गु�चे उ�र हळूहळू आ�े आ�ण
फ�. "अ�ात ड�गरापे�ा जाणकार माणसाकडून �हाणपण चांग�े �ोध�े जाते."

मा�तरां�या सा�या इ�ा�याकडे ���� क�न तो, आ�ण ड�गर नाही, माझे ���क होते, मी माझी �वनंती पु�हा के��. �ी यु�े�र
उ�र �द�े नाही. मी संमतीसाठ� �याचे मौन �वीकार�े, एखा�ाची अ�न��त �ा�या सहज �वीकार��
सु�वधा.

एका योगीचे आ�मच�र�



सं�याकाळ� मा�या क�क�या�या घरी मी �वासा�या तयारीत ��त होतो. अ म�ये काही �ेख बांधणे
घ�गडी, म�ा एक समान बंड� आठव�े, काही वषा�पूव� मा�या पोटमा�या�या �खडक�तून गु�तपणे सोड�े. मी
आ�य� वाट�े क� हे �हमा�य�या �द�ेने �सरे अ -तारां�कत उ�ाण असे� का? प�ह�यांदा माझा आ�या��मक आनंद
उ� होते; मा�या गु��ा सोड�या�या �वचाराने आज रा�ी �ववेकाने जोरदार धडक �द��.

�स�या �दव�ी सकाळ� मी �कॉ�ट� चच� कॉ�ेजम�ये माझे सं�कृतचे �ा�यापक �बहारी पं�डत �ोध�े.

“सर, तु�ही म�ा �ा�हरी महा�यां�या एका महान ���या�ी अस�े�या मै�ीब�� सां�गत�े आहे. कृपया म�ा �याचे �ा
प�ा."

“तु�ा राम गोपा� मुझुमदार �हणायचे आहे. मी �या�ा '�न���त संत' �हणतो. तो नेहमी आनंदात जागृत असतो
�ु��. �याचे घर तारके�र जवळ रानबाजपूर येथे आहे.

मी पं�डताचे आभार मान�े, आ�ण �गेच तारके�रसाठ� आत गे�े. म�ा मा�या गैरसमजांना �ांत कर�याची आ�ा होती
�वतः�ा एकाक� �हमा�यीन �यानात गंुतव�यासाठ� "�न���त संत" कडून मंजुरी �मळवणे. �बहारी यांचे
�म�ा, मी ऐक�े आहे, ब�याच वषा��या कृ�तयोग सरावानंतर �वभ� �े�यांम�ये �का� �ा�त झा�ा होता.

तारके�र येथे मी एका ��स� मं�दरात गे�ो. कॅथ��क �ोक �या आदरांज�� देतात तेच �ह�� त ेमानतात
�ा�समधी� �ॉड�स अभयार�य. तारके�र येथे असं�य बरे कर�याच ेचम�कार घड�े, �यात एकाचा समावे� आहे
मा�या कुटंुबाती� एका सद�यासाठ�.

“मी �तथ�या मं�दरात आठवडाभर बस�ो होतो,” मा�या �ये� काकंूनी एकदा म�ा सां�गत�े. “पूण� उपवास पाळून मी �ाथ�ना के��
आप�या काका सारडाची द�घ� आजारातून पुन�ा��ती. सात�ा �दव�ी म�ा एक औषधी वन�ती सापड��
माझा हात! मी पानांपासून म� तयार के�े आ�ण ते तु�या काकांना �द�े. �याचा रोग एकाच वेळ� नाहीसा झा�ा, आ�ण आहे
पु�हा �दस�ा नाही. ”
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मी प�व� तारके�र मं�दरात �वे� के�ा; वेद�म�ये गो� दगडा��वाय काहीच नाही. �याचा घेर,
आरंभहीन आ�ण अंतहीन, ते अनंतचे यो�य ��णीय बनवते. कॉ��मक अ◌ॅब��ॅ���स देखी� परके नाहीत
सवा�त न� भारतीय �ेतकरी; �या�यावर पा�ा�यांनी आरोप के�ा आहे, �क�ब�ना, अमूत�तेवर जग�याचा!

या �णी माझा �वतःचा मूड इतका टणक होता क� म�ा दगडा�या �च�हापुढे नतम�तक हो�यासारखे वाट�े. देव
�ोध�े पा�हजे, मी ��त�ब��बत के�े, फ� आ��याम�ये.

मी मूख�पणा��वाय मं�दर सोड�े आ�ण रानबाजपूर�या �र�या गावाकडे झपा�ाने चा��ो. माझे आवाहन
एका �वा�याकडे - माग�द��नामुळे तो द�घ� �वचारात बुडा�ा.

"जे�हा तु�ही एका चौर��यावर आ�ात, ते�हा उजवीकडे वळा आ�ण पुढे जात रहा," �याने �ेवट� व�ृ�वाने उ�ार�े.

�द�ा�नद��ांचे पा�न क�न, मी का��ा�या काठाव�न वाट काढ��. अंधार पड�ा; �या बाहेरी� भागात
जंग� गाव डोळे �मचकावत �जवंत होते आ�ण जवळच jack कोक�यां�या ओरड�याने. चांदणी खूप मंद होती
कोणतेही आ�ासन दे�यासाठ�; मी दोन तास अडखळ�ो.

काउबे��या �वागताचे वाजवा! मा�या वारंवार ओरड�याने �ेवट� एक �ेतकरी मा�या बाजूने आ�ा.

"मी राम गोपा� बाबू �ोधत आहे."

"अ�ी कोणतीही ��� आम�या गावात राहत नाही." �या माणसाचा सूर अ�व� होता. "तु�ही कदा�चत खोटे गु�तहेर आहात."

�या�या राजक�य��ा अ�व� मनाती� �ंका �र कर�या�या आ�ेने, मी मा�या प�र��ती�ा ��ा�ने �� के�े. �याने घेत�ा
मी �या�या घरी गे�ो आ�ण पा�णचार के�ा.

एका योगीचे आ�मच�र�



“रणबाजपूर येथून खूप �र आहे,” �यांनी �ट�पणी के��. "चौर��यावर, आपण डावीकडे वळाय�ा हवे होते, उजवीकडे नाही."

माझे पूव�चे मा�हती देणारे, म�ा �ःखाचे वाट�े, �वा�ांसाठ� एक वेगळा धोका होता. खडबडीत चवदार जेवणानंतर
तां�ळ, मसूर H DHAL, आ�ण क��या के�यांसह बटा�ाचे करी, मी अंगण�ा �ागून अस�े�या एका छो�ा झोपडीत �नवृ� झा�ो. म�ये
अंतर, गावकरी MRIDANGAS {FN13−1} आ�ण झांजां�या मो�ा आवाजात गात होते.
�या रा�ी झोप अ�व�सनीय होती; मी गु�त योगी राम गोपा�कडे �नद���त हो�यासाठ� मनापासून �ाथ�ना के��.

पहाटेची प�ह�� �क�र मा�या अंधा�या खो��त भेद�� �हणून मी रणबाजपूर�ा �नघा�ो. ओबडधोबड ओ�ांडणे
भात�ेती, मी काटेरी झाडा�या �सक� �टंप आ�ण वाळ�े�या माती�या �ढगा�यावर झाड�ो. एक
कधीकधी भेट�े�े �ेतकरी म�ा सू�चत करती�, माझे गंत� “फ� एक �ो�ा (दोन होते)
मै�). ” सहा तासांत सूय� ���तजापासून मे�र�डयनपय�त �वजयी झा�ा, पण म�ा वाटू �ाग�े क� मी असे करेन
एका �ो�ाने रानबाजपूरपासून कधीही �र रहा.

म�यरा�ी माझे जग अजूनही एक न संपणारी भात�ेती होती. टाळता ये�याजो�या आभाळातून उ�मा ओतत होता
मी जवळ − कोसळ�ो. जे�हा एखादा माणूस आराम�ीर वेगाने जवळ आ�ा, ते�हा मी माझा नेहमीचा �� बो��याचे धाडस के�े नाही
नीरस बो�वा: "फ� एक �ो�ा."

अनोळखी ��� मा�या बाजू�ा थांब��. �हान आ�ण �क��चत, तो एक �व��ण जोडीसाठ� �ारी�रक��ा अ�भावी जतन होता
काळे डोळे छे�न.

"मी रणबाजपूर सोड�याचा �वचार करत होतो, पण तुझा हेतू चांग�ा होता, �हणून मी तुझी वाट पाहत होतो." �याने माझे बोट ह�व�े
च�कत चेहरा “अघो�षत, तू मा�यावर ह��ा क� �कतोस असे �वचार कर�यास तू ��ार नाहीस का? ते �ा�यापक
तु�ा माझा प�ा दे�याचा �बहारी�ा अ�धकार न�हता. ”

या �वामी�या उप��तीत माझी �वतःची ओळख केवळ ��द�ः असे� हे ��ात घेऊन मी उभा रा�ह�ो
अवाक, मा�या �वागता�ा काहीसे �खाव�े. �याचा पुढ�� �ेरा अचानक टाक�यात आ�ा.
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"म�ा सांग; देव कुठे आहे असे तु�हा�ा वाटते? "

"का, तो मा�याम�ये आ�ण सव�� आहे." म�ा वाट�े �हणून मी �नःसं�यपणे ग�धळ�े�ा �दसत होतो.

"सव� - सव�� पसर�े आहे, नाही का?" संत हस�ा. “मग, त�ण साहेब, तु�ही अनंतपुढे नतम�तक का झा�ा नाही
तारके�र मं�दरात का� दगडी �च�ह? {FN13−2} तुम�या अ�भमानामुळे तु�हा�ा अस�याची ���ा �मळा��
डावी आ�ण उजवीकड�या भेदांमुळे �या�ा �ास झा�ा नाही �या पा�स�ग�ारे चुक�चे �नद���त के�े गे�े. आज तुम�याकडेही आहे
�याचा बराचसा अ�व� वेळ होता! ”

मी मनापासून सहमत झा�ो, आ�य� वाट�े - एक सव�� डोळा मा�यापुढे अतु�नीय �रीरात �प�ा.
योगीतून �नमा�ण होणारी उपचार ���; मी झटपट �ेतात झटपट ताजेतवाने झा�ो.

तो �हणा�ा, "भ� देवाकडे जा�याचा आप�ा माग� हाच एकमेव माग� आहे असे मानतो." “योग, �या�ारे देव�व आहे
आत सापड�ा, �नःसं�यपणे सवा�त उंच र�ता आहे: �हणून �ा�हरी महा�यांनी आ�हा�ा सां�गत�े आहे. पण आत परमे�राचा �ोध घेणे,
आपण �वकरच �या�ा न समजता. तारके�र आ�ण इतर� प�व� तीथ� अणु �हणून यो�य आहेत
आ�या��मक ���चे क� �. "

संताची से�सॉ�रयस वृ�ी नाही�ी झा��; �याचे डोळे दयाळू मऊ झा�े. �याने मा�या खां�ावर थाप मार��.

“त�ण योगी, मी पाहतो क� तू तु�या मा�कापासून पळून जात आहेस. �या�याकडे आप�या�ा आव�यक अस�े�े सव� काही आहे; आपण परत जाय�ा हवे
�या�ा. पव�त तुमचे गु� असू �कत नाहीत. ” �ी यु�े�र�या �वचारांचा राम गोपा� पुनरावृ�ी करत होता
आम�या �ेवट�या बैठक�त �� के�े.

"मा�टस�ना �यांचे �नवास�ान मया��दत कर�याची वै��क स�� नाही." मा�या सोबतीने मा�याकडे ��ाथ�क नजरेने पा�ह�े.
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“भारताती� �हमा�य आ�ण �तबेटम�ये संतांची म�ेदारी नाही. इ�ा���म�ये जे सापड�यास �ास होत नाही
�रीराची इकडे -�तकडे वाहतूक क�न �ोध�े जाऊ �कत नाही. �तत�या �वकर भ� अगद� येथे जा�यासाठ� इ�ुक आहे
आ�या��मक �ानासाठ� पृ�वीचे टोक, �याचे गु� जवळच �दसतात. ”

बनारस आ�मात माझी �ाथ�ना आठवून मी �ांतपणे सहमत झा�ो, �यानंतर �ी यु�े�र�ा भेट�ो
गद��या ग���त.

"तु�ही थोडी खो�� घेऊ �कता �जथे तु�ही दरवाजा बंद क� �कता आ�ण एकटे रा� �कता?"

“हो.” मी ��त�ब��बत के�े क� हा संत �नरा�ाजनक वेगाने सामा�य ते �व��� ���कडे आ�ा.

"ती तुमची गुहा आहे." योग�नी म�ा �का�मय ��ी �द�� जी मी कधीही �वसर�� नाही. "ते आहे
तुझा प�व� पव�त. �तथेच तु�हा�ा देवाचे रा�य �मळे�. ”

�या�या सो�या ��दांनी �हमा�याती� मा�या आजीवन �यास �व�रत काढून टाक�ा. जळत अस�े�या धाना�या �ेतात
मी �ा�त �हमवषा�वां�या म��टको�स �व�ांमधून उठ�ो.

“त�ण साहेब, तुमची �द� तहान ��ंसनीय आहे. म�ा तु�यावर खूप �ेम वाटत.े ” राम गोपा�ने माझा हात घेत�ा आ�ण म�ा a कडे ने�े
�व�च� गाव. अडोब घरे नारळा�या पानांनी झाक�े�� होती आ�ण देहाती �वे��ारांनी सज�े�� होती.

संतांनी म�ा �या�या छो�ा कुट��या बांबू�या �ासपीठावर बसव�े. म�ा गोड �द�यानंतर
���बाचा रस आ�ण रॉक कँडीचा तुकडा, �याने �या�या अंगणात �वे� के�ा आ�ण कमळाची मु�ा धारण के��. सुमारे चार तासांत मी
माझे �च�तन�ी� डोळे उघड�े आ�ण पा�ह�े क� योगीची चांदणी आकृती अजूनही ग�तहीन आहे. जसा मी कडक होतो
मा�या पोटाची आठवण क�न देतो क� माणूस एक�ा भाकरीने राहत नाही, राम गोपा� मा�या�ी संपक�  साध�ा.

“मी पाहतो क� तु�ही भुके�े आहात; अ� �वकरच तयार होई�. ”
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अंगणात माती�या ओ�हनखा�� आग पेट��; भात आ�ण DHAL पटकन मो�ा केळ�वर �द�े गे�े
पाने. मा�या यजमानाने �वयंपाका�या सव� कामात �वन�पणे माझी मदत नाकार��. "अ�तथी हा देव आहे," एक �ह�� �हण आहे
�ाचीन काळापासून धमा��भमान पाळ�याची आ�ा के��. मा�या नंतर�या जग�वासाम�य,े मी हे पा�न मो�हत झा�ो क� अ
अ�यागतांसाठ� समान आदर अनेक दे�ां�या �ामीण भागांम�ये �कट होतो. �हरवासीय उ�सुक �दसतो
�व�च� चेह�यां�या अ�तरेकाने आदरा�त�याची धार बोथट झा��.

मी �हान जंग� गावा�या अ���ततेत योग�नी बस�ो �हणून पु�षांचे माट� �र�पणे अंधुक �दसत होते.
कॉटेज �म मधुर �का�ाने गूढ होती. राम गोपा�ने ज�मनीवर काही फाट�े�या घ�ग�ांची �व�ा के��
मा�या प�ंगासाठ�, आ�ण �वतः�ा प��ा�या चटईवर बसव�े. �या�या आ�या��मक चुंबक�वाने भारावून मी एक �वनंती के��.

"सर, तु�ही म�ा समाधी का देत नाही?"

"��य, म�ा दैवी संपक�  सांग�यात आनंद होई�, परंतु असे कर�याचे माझे �ान नाही." संताने पा�ह�े
मी अध� -बंद डो�यांनी. “तुमचा मा�टर �वकरच तो अनुभव देई�. आप�े �रीर अ�ाप �ून के�े�े नाही.
जसा एक छोटा �दवा जा�त �व�ुतीय �हो�टेजचा सामना क� �कत नाही, �याच�माणे तुम�या तं��का वै��कतेसाठ� तयार नाहीत
वत�मान जर मी आ�ा तु�हा�ा अनंत परमानंद �द�ा, तर तु�ही ��येक पे�ी�ा आग �ाग�या�माणे जळा�.

"तु�ही मा�याकडून रोषणाई �वचारत आहात," योगी संगीतब�पणे पुढे �हणा�े, "मी आ�य�च�कत असताना - अ�व�सनीय
मी जसे आहे, आ�ण मी के�े�े थोडे �यान क�न - जर मी देवा�ा संतु� कर�यात य��वी झा�ो आहे, आ�ण मी �कती �ायक आहे
अं�तम �ह�ोबात �या�या नजरेत �ोधा. ”

"सर, तु�ही द�घ�काळापासून अ�वचारीपणे देवाचा �ोध घेत नाही का?"

“मी जा�त काही के�े नाही. �बहारी तु�हा�ा मा�या आयु�याब�� काहीतरी सां�गत�े असे�. वीस वष� मी एक रह�य �ाप�े
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कुटंूब, �दवसाती� अठरा तास �यान. मग मी अ�धक �ग�म गुहेत गे�ो आ�ण �तथेच रा�ह�ो
पंचवीस वष�, दररोज वीस तास योग संघात �वे� करणे. म�ा झोपेची गरज न�हती, कारण मी कधीही सोबत होतो
देव. मा�या �रीरा�ा सुपरकॉ���स�या पूण� �ांततेत जा�त �व�ांती �मळा��
सामा�य अवचेतन अव�ेची आं��क �ांतता.

“झोपे�या वेळ� �नायू आराम करतात, परंतु �दय, फु�फुसे आ�ण र�ा�भसरण �णा�� सतत कामात असतात; �यांना �मळा�े
�व�ांती नाही अ�त�ोधात, अंतग�त अवयव �न�ं�बत अ◌ॅ�नमे�न�या अव�ेत राहतात, �या�ारे �व�ुतीकरण के�े जाते
वै��क ऊजा� अ�ा �कारे म�ा वषा�नुवष� झोपणे अनाव�यक वाट�े. वेळ येई� जे�हा तु�ही
खूप झोपेचा �ास होई�. ”

"मा�या चांगु�पणा, तू इतके �दवस �यान के�े आहेस आ�ण तरीही परमे�रा�या कृपेब�� अ�न��त आहेस!" मी �या�याकडे आत पा�ह�े
आ�य� "मग आम�या गरीब माणसांचे काय?"

“बरं, मा�या ��य मु�ा, तु�ा �दसत नाही क� देव �वतः अनंतकाळ आहे? असे गृहीत धरणे क� एखाद� ��� �या�ा पूण�पणे ओळखू �कते
पंचेचाळ�स वषा�चे �च�तन ही अपे�ाभंग अपे�ा आहे. बाबाजी आ�हा�ा आ�ासन देतात, तथा�प, ए
थोडे �यान एखा�ा�ा मृ�यू�या भीतीपासून आ�ण मृ�यूनंतर�या ��तीपासून वाचवते. तुमचा आ�या��मक आद�� �न��त क� नका
एक छोटा ड�गर, पण �या�ा अयो�य �द� �ा�ती�या तारेकडे जा. जर तु�ही मेहनत के�� तर तु�हा�ा न�क� �मळे�
तेथे."

संभा�तेने �भा�वत होऊन, मी �या�ा आणखी �ानवध�क ��द �वचार�े. �याने �या�या प�ह�याची एक अ��त कथा सां�गत��
�ा�हरी महा�यांचे गु� बाबाजी यांची भेट. {FN13−3} म�यरा�ी�या सुमारास राम गोपा� �ांत झा�े आ�ण मी
मा�या चादरीवर झोप. माझे डोळे बंद क�न, मी �वजेच ेचमक पा�ह�े; मा�या आत �व�ा� जागा होती a
�वतळ�े�या �का�ाचे च�बर. मी माझे डोळे उघड�े आ�ण तेच तेज�वी तेज पा�ह�े. खो�� एक भाग बन��
�या अनंत �तजोरीचे जे मी आंत�रक ��ीने पा�ह�े.

"तू झोपाय�ा का जात नाहीस?"
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"सर, माझे डोळे बंद �क�वा उघडे अस�े तरी मी �वजे�या उप��तीत कसे झोपू �कतो?"

“तु�हा�ा हा अनुभव �मळा�याब�� ध�य आहात; आ�या��मक �करणे सहज �दसत नाहीत. ” संत काही जोड�े
�ेमळ ��द.

पहाटे राम गोपा�ने म�ा रॉक कँडीज �द�या आ�ण सां�गत�े क� म�ा �नघून जावे �ागे�. म�ा �या�ा �नरोप देताना अ�ी अ�न�ा वाट��
ते अ�ू मा�या गा�ाव�न खा�� आ�े.

"मी तु�ा �रका�या हाताने जाऊ देणार नाही." योगी हळुवारपणे बो��ा. "मी तु�यासाठ� काहीतरी करेन."

तो हस�ा आ�ण मा�याकडे ��रपणे ब�घत�ा. मी ज�मनीवर मुळा�ी उभा रा�ह�ो, �ांतता एका महा��यासारखी धावत होती
मा�या डो�यां�या दरवाजातून. मी मा�या पाठ��या �ख�याने �व�रत बरे झा�ो, �यामुळे म�ा �ास झा�ा
वषा�नुवष�. नूतनीकरण, तेज�वी आनंदा�या समु�ात आंघोळ, मी यापुढे रड�ो. संतांना ��� के�यानंतर
पाय, मी जंग�ात ��र�ो, �या�या उ�णक�टबंधीय ग�धळातून मी तारके�र�ा पोहोचेपय�त माग� काढ�ा.

तेथे मी ��स� तीथ��े�ात �सरे तीथ�या�ा के�� आ�ण वेद�पुढे �वतः�ा पूण� नतम�तक के�े. फेरी
मा�या आंत�रक ��ीपुढे दगड वाढ�ा तोपय�त तो वै��क गो� बनत नाही, �र�गम�ये �र�ग, झोन नंतर झोन,
सव� देव�वाने दब�े�े.

मी एका तासानंतर आनंदाने क�क�या�ा गे�ो. माझा �वास उंच ड�गरांम�य ेनाही तर संप�ा
मा�या गु�ची �हमा�यीन उप��ती.

{FN13−1} हाताने वाजव�े�े �म, फ� भ�� संगीतासाठ� वापर�े जातात.
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{FN13−2} येथे दो�तो��क��या �नरी�णाची आठवण क�न �द�� आहे: "जो माणूस काहीही न मानतो तो कधीच
�वतःचा भार सहन करा. ”

{FN13−3} अ�याय 35 पहा.

अ�याय 14. कॉ��मक कॉ��सओसनेस म�ये एक अनुभव

"मी इथे आहे, गु�जी." माझी ��ा�दता मा�यासाठ� अ�धक ��पण ेबो���.

"च�ा �वयंपाकघरात जाऊ आ�ण खा�यासाठ� काहीतरी �ोधू." �ी यु�े�रची प�त �वाभा�वक होती जणू काही तास आ�ण
काही �दवसांनी आ�हा�ा वेगळे के�े नाही.

मा�टर म�ा वाट�े तु�ही असा�
मा�यावर �चड�ा आहेसं."

“नाही, न�क�च नाही! �ोध फ� उधळ�े�या इ�ांमधून उगवतो. मी इतरांकडून काही अपे�ा करत नाही, �हणून �यां�या
कृती मा�या इ�े�या �वरोधात असू �कत नाही. मी तु�ा मा�या �वतःसाठ� वापरणार नाही; मी फ� म�ये आनंद� आहे
तुमचा �वतःचा खरा आनंद. "

“सर, एक दैवी �ेमाचे अ�� मागा�ने ऐकतो, पण प�ह�यांदा मी तुम�यासमोर एक ठोस उदाहरण देत आहे
देव�त �वतः! जगात, एक वडी�सु�ा आप�या मु�ाचा आई -व�ड�ांचा �वसाय सोड�यास �या�ा माफ करत नाही
पूव� सुचने ��वाय. परंतु तु�ही थोडी�ी भीती दाखवत नाही, जरी तु�हा�ा खूप चांग�े वाट�े असावे
मी मागे सोड�े�या अनेक अपूण� कामांमुळे गैरसोय. ”

आ�ही एकमेकां�या डो�यात पा�ह�े, �जथे अ�ू चमकत होते. एका आनंद� �ाटेने म�ा घेर�े; म�ा याची जाणीव होती
�भु, मा�या गु��या �पात, मा�या �दया�या छो�ा छो�ा कवचाचा �व�तार न करता ये�याजोगा आहे
वै��क �ेमाचे.
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काही सकाळ� नंतर मी मा�तरां�या �रका�या खो��त जाय�ा �नघा�ो. मी �यान कर�याची योजना के��, पण माझे कौतुक
हेतू अव�ाकारी �वचारांनी सामा�यक के�े�ा नाही. ते ��कारी�या आधी प�यांसारखे �वखुर�े.

"मुकंुदा!" �र�या आती� बा�कनीतून �ी यु�े�रचा आवाज आ�ा.

म�ा मा�या �वचारांसारखे बंडखोर वाट�े. "मा�तर म�ा नेहमी �च�तन कर�यास उ�ु� करतात," मी �वतः�ी �वचार के�ा. “�याने पा�हजे
मी �या�या खो��त का आ�ो हे �या�ा माहीत असताना म�ा �ास देऊ नका. ”

�याने म�ा पु�हा बो�ाव�े; मी �ज��ने ग�प रा�ह�ो. �तस�यांदा �या�या �वराने फटकार�े.

“सर, मी �यान करत आहे,” मी �नषेधाने ओरड�ो.

मा�या गु�ने हाक मार��, "म�ा मा�हत आहे क� तू कसे �यान करत आहेस, तुझे मन वादळात पानांसारखे वाट�े आहे!
मा�याकडे इथे ये. ”

दचकून आ�ण उघडक�स, मी �ःखाने �या�या बाजू�ा गे�ो.

"गरीब मु�गा, तु�ा हवे ते पव�त देऊ �कत नाही." मा�टर काळजीपूव�क, सां�वनाने बो��े. �याची �ांतता
टक �ावून पाहणे अग�य होते. "तुम�या मनाची इ�ा पूण� होई�."

�ी यु�े�र �व�चतच कोडे म�ये ���त; मी भांबावून गे�ो होतो. �याने �दया�या वर मा�या छातीवर हळूवार वार के�े.

माझे �रीर अच� मुळे झा�े; मा�या फु�फुसातून �ास बाहेर काढ�ा गे�ा जणू काही एका �चंड चुंबका�ारे. आ�मा आ�ण
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मन �व�रत �यांचे �ारी�रक बंधन गमाव�े आ�ण मा�या ��येक �छ�ातून �व छेदणा�या �का�ा�माणे �वा�हत झा�े.
मांस जणू मे�े होते, तरीही मा�या ती� जाग�कतेम�ये म�ा मा�हत होते क� यापूव� मी पूण�पणे �जवंत न�हतो. माझे
ओळखीची भावना यापुढे केवळ �रीरापुरती मया��दत रा�ह�� नाही, परंतु वतु�ळाकार अणंूना �वीकार��. �ोक
�र�या र��यांवर मा�या �वतः�या �रमोट प�रघावर हळूवारपणे �फरताना �दसत आहे. झाडे आ�ण झाडांची मुळे
माती�या अंधुक पारद��कते�ारे �दसून आ�े; मी �यां�या रसाचा आती� �वाह ओळख�ा.

संपूण� प�रसर मा�या समोर उघडा पड�ा. माझी सामा�य पुढची ��ी आता एका �व�ा� गो�ाकार ��यात बद��� गे��,
एकाच वेळ� सव� − �हण�म. मा�या डो�या�या माग�या बाजूने मी पु�षांना राय घाट रोडवर खूप �र �फरताना पा�ह�े आ�ण
एक पांढरी गाय देखी� �दस�� जी आरामात येत होती. जे�हा ती समोर�या मोक�या जागेत पोहोच��
आ�म गेट, मी �त�ा मा�या दोन �ारी�रक डो�यांनी पा�ह�े. ती जात असताना, �वटां�या �भ�ती�या मागे, मी �त�ा पा�ह�े
��पणे ��र.

मा�या �वहंगम ��ी�या सव� व�तू थरथर काप�या आ�ण ज�द गती �च�ां�माणे कं�पत झा�या. माझे �रीर, मा�टर,
�तं�भत अंगण, फ�न�चर आ�ण मज�ा, झाडे आ�ण सूय��का�, अधूनमधून �ह�सकपणे �चघळ�े,
सव� चमकदार समु�ात �वतळ�या��वाय; साखरेचे ��टक जसे एका काचे�या पा�यात फेक�े जातात, नंतर �वरघळतात
थरथरत आहे. एका��मक �का�ाचे �पांतर भौ�तक �पाने के�े जाते, �पांतर �कट करते
�न�म�तीम�ये कारणाचा आ�ण प�रणामाचा कायदा.

मा�या आ��या�या �ांत अंतहीन �कना�यांवर सागरी आनंद तुट�ा. देवाचा आ�मा, म�ा जाणव�े, तो थक�े�ा आनंद आहे;
�याचे �रीर �का�ाचे अग�णत ऊतक आहे. मा�या आत एक सूज वैभव �हरे, खंड,
पृ�वी, सौर आ�ण तारक�य �णा��, �ब�� नेबु�ा आ�ण ��ो�ट�ग ��ांड. संपूण� ��ांड, ह��या चमकदार,
रा�ी �रवर �दसणा�या �हरा�माणे, मा�या अ��त�वा�या अनंततेत चमक�े. झपा�ाने कोर�े�� जाग�तक �परेषा
सवा�त �र�या काठावर काहीसे �फकट; तेथे मी एक मधुर तेज पा� �कतो, कधीही - कमी नाही. ते होते
अवण�नीय सू�म; �हाची �च�े एका सक� �का�ापासून बन�� होती.

�करणांचा दैवी �सार एक �ा�त ��ोतापासून ओत�ा जातो, आका�गंगेम�ये झगमगतो, अ�मतेने �पांत�रत होतो
आभास पु�हा पु�हा मी पा�ह�े क� सज�न�ी� बीम न��ांम�ये घन�प होतात, नंतर �ीट्सम�ये �नराकरण करतात
पारद��क �योत. �यब� ��यावत�नाने, से���ट��यन जग डायफॅनस चमक म�ये गे�े; आग बन��
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आका�

मी ए�ी�रयनचे क� � मा�या अंतःकरणाती� अंत�ा�नी समज �हणून ओळख�े. तेजोमय तेज
मा�या क� �कातून साव���क संरचने�या ��येक भागा�ा जारी के�े. आनंद� अमृता, अमर�वाच ेअमृत,
��वक�स��हर सार�या �वाहीपणा�ारे मा�या�ारे �ं�दत. देवाचा सज�न�ी� आवाज मी एयूएम �हणून ऐक�ा,
{FN14−1} कॉ��मक मोटरचे कंपन.

अचानक �ास मा�या फु�फुसात परत�ा. �नरा�ा जवळजवळ अस� झा�याने, म�ा समज�े क� माझे
अनंत �व�ा�ता न� झा��. पु�हा एकदा मी �रीरा�या अपमाना�द �प�ज�यापुरता मया��दत होतो, सहज नाही
आ��यासाठ� अनुकू�. उध�या मु�ा�माणे, मी मा�या मॅ�ोको��मक घरातून पळून गे�ो होतो आ�ण
म�ा एका अ�ंद सू�म �व�ात कैद के�े.

माझे गु� मा�यापुढे ��र होते; मधी� अनुभवाब�� कृत�तेने मी �या�या प�व� चरणावर पडू �ाग�ो
वै��क चेतना �याची मी खूप पूव�पासून उ�कटतेने मागणी के�� होती. �याने म�ा सरळ धर�े आ�ण �ांतपणे बो��े,
न�पणे.

“तु�ही ए��टसीने अ�तरेक क� नये. जगात तुम�यासाठ� अजून बरेच काम ����क आहे. या; आ�हा�ा झाडू �ा
बा�कनी मज�ा; मग आपण गंगेतून चा�त जाऊ. ”

मी झाडू आण�ा; मा�टर, म�ा माहीत होते, ते म�ा संतु��त जग�याचे रह�य ��कवत होते. आ�मा ताण�ा पा�हजे
कॉ�मोगो�नक रसातळ, �रीर आप�े दैनं�दन कत�� पार पाडत असताना. जे�हा आ�ही नंतर �फराय�ा �नघा�ो, ते�हा मी �ांत होतो
अक�पनीय आनंदात �वे� के�ा. मी आमचे मृतदेह दोन सू�म �च� े�हणून पा�ह�े, नद��या एका र��याव�न �फरत होतो
�याचे सार �� �का� होता.
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“हा देवाचा आ�मा आहे जो �व�ाती� ��येक �प आ�ण ��� स��यपणे �टकवून ठेवतो; तरीही तो अत���य आहे आ�ण
�ंदना�मक घटनां�या जगा�या प��कडे आनंद� न बन�े�या �ू�यात अ���त, ”{FN14−2} मा�टरने �� के�े.
“�या देहधमा�म�ये असतानाही �यांचे देव�व जाणणारे संत समान �हेरी अ��त�व जाणतात. �ववेकाने
ऐ�हक कामात ��त रा�न, ते अ�ाप अंतबा�� संुदरतेत म�न आहेत. परमे�राने सव� माणसांची �न�म�ती के�� आहे
�या�या अ��त�वा�या अमया�द आनंदापासून. जरी ते �रीराने वेदनादायक आहेत, तरीही देव अपे�ा करतो
�या�या ��तमेत बन�े�े आ�मा �ेवट� सव� इं��य ओळखी�या वर उठती� आ�ण �या�या�ी पु�हा एक� येती�. ”

वै��क ��ीने अनेक कायमचे धडे सोड�े. दररोज माझे �वचार ��र क�न, मी �यातून मु� होऊ �कतो
माझे �रीर मांस आ�ण हाडांचे एक ��मान आहे, अ�ी �ामक खा�ी आहे, जे पदाथा��या कठ�ण मातीतून जाते. �ास
आ�ण अ�व� मन, मी पा�ह�े, ते वादळांसारखे होते जे �का�ा�या महासागरा�ा सा�ह�या�या �ाटांम�ये ढक�तात
�पे - पृ�वी, आका�, मानव, �ाणी, प�ी, झाडे. अनंत एक �का� �हणून असू �कत नाही
�या वादळांना �ांत क�न. �जत�या वेळा मी दोन नैस�ग�क ग�धळांना �ांत के�े, �तत�या वेळा मी ब�पया�य�ना पा�ह�े
सृ�ी�या �ाटा एका �व��ण समु�ात �वतळतात, अगद� समु�ा�या �ाटां�माणे, �यांचे वादळ �ांत होते
ऐ�यात �वरघळणे.

एक गु� वै��क चेतनेचा दैवी अनुभव देतो जे�हा �याचा ���य �यानाने असतो
�या�या मना�ा �या �माणात बळकट के�े जेथे �व�ा� ��य �या�ा दडपून टाकणार नाहीत. अनुभव कधीच येऊ �कत नाही
एखा�ा�या केवळ बौ��क इ�े�ारे �क�वा खु�या �वचारां�ारे �द�े जाऊ �कते. �ार ेफ� पुरे�ी वाढ
योगसाधना आ�ण भ��यु� भ�� मना�ा सव��ापकतेचा मु� करणारा ध�का �ोष�यासाठ� तयार क� �कते.
हे �ामा�णक भ�ा�ा नैस�ग�क अप�रहाय�तेसह येते. �याची ती� तृ�णा देवाकडे ओढू �ागते
अग�य ���. �ॉड�, कॉ��मक ��हजन �हणून, साधका�या चुंबक�य उ�कटतेने �या�या �ेणीम�ये काढ�ा जातो
�ु��.

मी मा�या नंतर�या वषा�त, "समाधी" ही क�वता ���ह��, जी �या�या वै��कतेचा गौरव �� कर�याचा �य�न करीत होती.
रा�य:
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�का� आ�ण साव��चे पडदे नाहीसे झा�े,
�: खाची ��येक वाफ उच���,
�णभंगुर आनंदाची सव� पहाट �र के��,
मंद संवेद� मृगजळ गे�े.
�ेम, �ेष, आरो�य, रोग, जीवन, मृ�यू,
�ैता�या पड�ावर या खो�ा साव�यांचा ना� के�ा.
हा�या�या �ाटा, �वडंबन, �ख� वावटळ,
आनंदा�या अफाट समु�ात �वतळणे.
मायाचे वादळ थांब�े
अंत�ा�न खो� जा�ची कांडी क�न.
�व�, �वसर�े�े �व�, अवचेतनपणे �प�े�े,
मा�या न�ाने जागृत झा�े�या �मृतीवर आ�मण कर�यास तयार आहे.
मी वै��क साव����वाय जगतो,
पण ते नाही, मा�यापासून वं�चत;
समु� �ाटां��वाय अ��त�वात आहे,
पण ते समु�ा��वाय �ास घेत नाहीत.
�व�े, जागृत होणे, गाढ तु�रया झोपेची अव�ा,
वत�मान, भूतकाळ, भ�व�य, मा�यासाठ� यापुढे,
पण सदैव − वत�मान, सव� − वाहते मी, मी, सव��.
�ह, तारे, �टारड�ट, पृ�वी,
कयामत�या �दवसाचा �वा�ामुखीचा �ोट,
सृ�ीची मो���ग भ��,
मूक � -�करणांचे �हमनद�, जळणारे इ�े��ॉन पूर,
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सव� पु�षांचे �वचार, भूतकाळ, वत�मान, येणारे,
गवताचा ��येक ��ेड, मी, मानवजाती,
साव���क धुळ�चा ��येक कण,
�ोध, �ोभ, चांग�े, वाईट, मो�, वासना,
मी �गळ�े, सव� ह�तांत�रत के�े
मा�या �वतः�या अ��त�वा�या र�ा�या �व�ा� सागरात!
�मॉ��र�ग आनंद, ब�याचदा �यानाने फुग�े�ा
माझे अ�ू डोळे आंधळे क�न,
आनंदा�या अमर �वा�ांम�ये �ोट करा,
माझे अ�ू, माझी चौकट, माझे सव� काही घेत�े.
तू मी आहे, मी तू आहेस,
जाणणारा, जाणणारा, �ात, एक �हणून!
�ांत, अखंड रोमांच, �चरंतन जगणे, सदैव - नवीन �ांती!
अपे�े�या क�पने�या प��कडे आनंददायक, समाधी आनंद!
बे�ु� ��ती नाही
�क�वा जाणीवपूव�क परत न येता मान�सक ��ोरोफॉम�,
समाधी पण माझे जाणीव �े� वाढवते
म�य� चौकट��या मया�देप��कडे
अनंतकाळ�या सवा�त �र�या सीमेपय�त
�जथे मी, वै��क समु�,
मा�याम�ये तरंगणारा छोटा अहंकार पहा.
�चमणी, वाळूचे ��येक धा�य, मा�या नजरे��वाय पडत नाही.
सव� जागा मा�या मान�सक समु�ात �हमखंडा�माणे तरंगत आहेत.
बनव�े�या सव� गो��चा �चंड कंटेनर, I.
सखो�, द�घ�, तहान�े�े, गु� -�द�े�े �यान क�न
ही आका�ीय समाधी येते.
मोबाई�म�ये अणंूची बडबड ऐकू येते,
काळ� पृ�वी, पव�त, वे�स, �ो! �वतळ�े�ा �व!
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वाहणारे समु� �नहा�रका�या वाफांम�ये बद�तात!
AUM वाफांवर उडते, आ�य�कारकपणे �यांचे बुरखे उघडते,
महासागर उभे आहेत, चमकणारे इ�े��ॉन,
��ांड �म�या �ेवट�या आवाजापय�त,
�ॉसर �दवे �ा�त �करणांम�ये न� करा
सव� - सव��ापी आनंद.
आनंदातून मी आ�ो, आनंदासाठ� मी जगतो, प�व� आनंदात मी �वतळतो.
मनाचा महासागर, मी सृ�ी�या सव� �ाटा �पतो.
घन, �व, वाफ, �का� यांचे चार बुरखे,
उजवीकडे उच�.
मी �वतः, ��येक गो�ीत, �ेट मायसे�फम�ये �वे� करतो.
कायमचे गे�े, तं���त, म�य� आठवणी�या चकाचक छाया.
�न�क�ंक माझे मान�सक आका� आहे, खा��, पुढे आ�ण वर.
अनंतकाळ आ�ण मी, एक संयु� �करण.
हा�याचा एक छोटा बुडबुडा, मी
मी �वतः आनंदाचा सागर बन�ो आहे.

�ी यु�े�रने म�ा ��कव�े क� आ�ीवा��दत अनुभवा�ा कसे बो�ावायचे आ�ण ते इतरांना कसे पाठवायचे
जर �यांचे अंत�ा�नी चॅने� �वक�सत के�े गे�े. म�ह�यांपासून मी परमानंद यु�नयनम�ये �वे� के�ा, का हे समजून घेत आहे
उप�नषद �हणतात क� देव रास आहे, "सवा�त आरामदायक". एक �दवस मा� मी एक सम�या मा�टरकडे ने��.

"म�ा जाणून �यायचे आहे, सर - मी देव कधी �ोधू?"
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"तु�ा तो सापड�ा आहे."

"नाही, सर, म�ा असे वाटत नाही!"

माझे गु� हसत होते. “म�ा खा�ी आहे क� तु�ही आदरणीय ���ची अपे�ा करत नाही, काह�म�ये �स�हासनाची �ोभा वाढवत आहात
�व�ाचा अँ�टसे��टक कोपरा! मी पाहतो क�, तु�ही क�पना करत आहात क� चम�का�रक ताबा
��� �हणजे देवाचे �ान. एखा�ाकडे संपूण� �व� असू �कते, आ�ण परमे�रा�ा अजूनही मायावी �ोधा! आ�या��मक
�गती एखा�ा�या बा� ���नी मोज�� जात नाही, तर केवळ �या�या आनंदाती� �यानाने.

“कधीही - नवीन आनंद देव आहे. तो अ�य आहे; जसे आपण वषा�म�ये आप�े �यान चा�ू ठेवता, तो करे�
तु�हा�ा अनंत क�पकतेने फसवा. तुम�यासारखे भ� �यांना देवाचा माग� सापड�ा आहे �यांनी �व�ातही पा�ह�े नाही
इतर कोण�याही आनंदासाठ� �याची देवाणघेवाण; तो �ध��या �वचारा�या प��कडे मोहक आहे.

“�कती �वकर आपण ऐ�हक सुखा�ा कंटाळ�ो आहोत! भौ�तक गो��ची इ�ा अंतहीन आहे; माणूस कधीच समाधानी नसतो
पूण�पणे, आ�ण एकामागून एक �येय गाठतो. तो �ोधत अस�े�े '�सरे काहीतरी' परमे�र आहे, जो एकटाच देऊ �कतो
�ा�त आनंद.

“बा� इ�ा आप�या�ा ईडनमधून आत नेतात; ते खोटे सुख देतात जे केवळ तोतया�गरी करतात
आ�मा - आनंद. दैवी �यानाने गमाव�े�े नंदनवन पटकन परत �मळते. जसे देव अनपे��त आहे
कधीही − नवीनपणा, आ�ही कधीही �या�ा कंटाळ�ो नाही. आपण अनंतकाळपय�त आनंदाने, आनंदाने वै�व�यपूण� होऊ �कतो का? ”

“म�ा आता समज�े, सर, संत परमे�रा�ा अतूट का �हणतात. साव�का��क जीवन देखी� पुरेसे नाही
�याचे मू�यांकन करा. ”

"ते स�य आहे; पण तो जवळ आ�ण ��य आहे. �ान���यां�या ��या योगाने मन �व� झा�यानंतर
अडथळे, �यान देवाचा �हेरी पुरावा देतात. कधीही - नवीन आनंद �या�या अ��त�वाचा पुरावा आहे,
आम�या अणंूना पटवून देणे. तसेच, �यानात एखा�ा�ा �याचे झटपट माग�द��न, �या�ा पुरेसा ��तसाद �मळतो
��येक अडचणी. ”
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“मी पाहतो, गु�जी; तू माझी सम�या सोडव�� आहे. ” मी कृत�तेने हस�े. “म�ा आता समज�े आहे क� म�ा देव सापड�ा आह,े कारण
जे�हा मा�या स��य तासांम�ये �यानाचा आनंद अवचेतनपणे परत आ�ा, ते�हा मी सू�मपणे होतो
��येक गो�ीम�ये यो�य अ�यास�म, अगद� तप�ी�ांचा अव�ंब कर�याचे �नद�� �द�े. ”

"दैवी इ�ेनुसार कसे जुळवायचे, �याचा 'यो�य माग�' आहे, तोपय�त मानवी जीवन �ःखाने वेढ�े�े आहे
अनेकदा अहंकारी बु��म�े�ा च�कत करणारे. देव �व�ाचा भार उच�तो; तो एकटाच अन�र�ग देऊ �कतो
स��ा. "

{FN14−1} "सु�वाती�ा ��द होता, आ�ण ��द देवाबरोबर होता, आ�ण ��द देव होता." - जॉन
1: 1.

{FN14−2} "कारण �पता कोणाचाही �याय करत नाही, परंतु �याने सव� �नण�य पु�ा�ा �द�ा आहे." - जॉन 5:22. “नाही
मनु�याने कधीही देव पा�ह�ा आहे; एकु�ता एक मु�गा, जो �प�या�या कु�ीत आहे, �याने जाहीर के�े आहे
�या�ा. ” - जॉन 1:18. “मी तु�हा�ा खरे सांगतो, जो मा�यावर �व�ास ठेवतो, मी जी कामे करतो तो तो करे�
देखी�; आ�ण यापे�ा मोठ� कामे तो करी�; कारण मी मा�या व�ड�ांकडे जातो. ” - जॉन 14:12. "पण
सां�वनकता�, जो प�व� आ�मा आहे, �या�ा �पता मा�या नावाने पाठवे�, तो तु�हा�ा सव� गो�ी ��कवे� आ�ण
सव� काही तु�या �मरणात आण, मी तु�ा जे काही सां�गत�े ते. ” - जॉन 14:26.

हे बायब�संबंधी ��द �पता, पु�, प�व� आ�मा (SAT, TAT, AUM म�ये देवा�या तीन गुणा �वभावाचा संदभ� देतात
�ह�� धम��ंथ). देव �पता हा प�रपूण�, अ��, �व�मान BEYOND �ंदना�मक �न�म�ती आहे. देव
पु� �हणजे ���त चेतना (��ा �क�वा कौ�� चैत�य) �व�मान �ंदना�मक
�न�म�ती; ही ���त चेतना ही "केवळ ज�म�े��" �क�वा न बन�े�या अनंताचे एकमेव ��त�ब�ब आहे. �याचे
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बा� �कट�करण �क�वा "सा�ीदार" AUM �क�वा प�व� आ�मा आहे, दैवी, सज�न�ी�, अ��य ��� आहे
कंपना�ारे सव� सृ�ीची रचना. AUM आनंददायक सां�वनकता� �यान म�ये ऐक�े आहे आ�ण ते �कट करते
भ� अं�तम स�य.

अ�याय 15. फु�कोबी रॉबरी

“गु�जी, तुम�यासाठ� एक भेट! या सहा �चंड फु�कोबी मा�या हातांनी �ाव�या हो�या; मी �यां�यावर �� ठेव�े आहे
आई�या मु�ा�या संगोपनामुळे वाढते. " मी भा�यांची टोप�� ए सह सादर के��
औपचा�रक भरभराट.

"ध�यवाद!" �ी यु�े�रचे ��मत कौतुकाने उबदार होते. “कृपया �यांना तुम�या खो��त ठेवा; मी करेन
उ�ा एका खास �डनरसाठ� �यांची गरज आहे. ”

मी नुकतेच पुरी {FN15−1} म�ये मा�या महा�व�ा�या�या उ�हा�या�या सु�ट्या मा�या गु�ंसोबत समु��कनारी घा�व�यासाठ� आ�ो होतो.
आ�म मा�टर आ�ण �या�या ���यांनी बनव�े�े, खाडी�या �कना�यावर आनंद� दोन मज�� �र��ट मोच�
बंगा�.

मी �स�या �दव�ी सकाळ� �वकर उठ�ो, समु�ा�या खारट वारा आ�ण मा�या सभोवता��या मो�हनीने ताजेतवाने झा�ो. �ी
यु�े�रचा मधुर आवाज हाक देत होता; मी मा�या �ेमळ फु�कोबीवर एक नजर टाक�� आ�ण �यांना नीटनेटके के�े
मा�या प�ंगाखा��.

"च�ा, आपण बीचवर जाऊया." मा�टर माग� दाखव�ा; अनेक त�ण ���य आ�ण मी एक �वखुर�े�े अनुसरण के�े
गट. आम�या गु�ंनी सौ�य ट�केम�ये आमचे सव��ण के�े.

“जे�हा आमचे पा�ा�य बांधव चा�तात, ते�हा ते सहसा एकसंधतेचा अ�भमान बाळगतात. आता, कृपया दोन ओळ�म�य ेमाच� करा; ठेवा
एकमेकांसोबत ता�ब� पाऊ�. ” �ी यु�े�र आ�ही पाळ�या�माणे पा�ह�े; तो गाऊ �ाग�ा: “मु�े इकडे -�तकडे जातात,
खूपच �हान ओळ�त. ” मी �या सहजतेने मा�टर�या वेगवान गती�ी जुळवून घे�यास स�म होतो �याब�� मी ��ंसा क� �कत नाही
�याचे त�ण �व�ाथ�.
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"थांब!" मा�या गु��या डो�यांनी माझा �ोध घेत�ा. "तु�हा�ा आ�माचा मागी� दरवाजा �ॉक करणे आठवते का?"

[उदाहरण: पुरी येथे मा�या गु�ंचा समु��कनारा आ�म
आ�माती� �ांततेत जग. भेट�याची अपे�ा घेऊन अनेक �व�ान पु�ष आ�े
ऑथ�डॉ�स धम�वाद�. एक अ�तउ�साही ��मत �क�वा मनोरंजक स�ह�णुतेची एक नजर अधूनमधून �व�ासघात करते क�
नवो�दतांना काही प�व� वाग�यांपे�ा काहीच अपे��त न�हते. तरीही �यां�या अ�न�ेने �नघून जाणे एक आणे�
�ी यु�े�रने �यां�या �व�ेष �ाना�या �े�ाम�ये तंतोतंत अंत���ी दाखव�� असा �व�ास �� के�ा.
मा�या गु��या आ�मात नेहमी त�ण �नवासी ���य होते. �याने �यां�या मना�ा �नद���त के�े आ�ण �यासह जग�े
काळजीपूव�क ���त �याम�ये "���य" हा ��द �ु�प�ीसंबंधी आहे. — puri.jpg पहा]

"म�ा असे वाटते, सर."

�ी यु�े�र काही �म�नटे �ांत होते, �या�या ओठांवर अध� -दडप�े�े ��मत. "नाही, तू �वसर�ास," तो �हणा�ा
�ेवट�. “दैवी �च�तना�ा भौ�तक �न�काळजीपणाचे �न�म� बनू नये. आपण ���� के�े आहे
आ�माचे र�ण कर�याचे आप�े कत��; तु�ा ���ा झा��च पा�हजे. "

म�ा वाट�े क� तो अ��पणे �वनोद करत आहे जे�हा �याने जोड�े: "तुमचे सहा फु�कोबी �वकरच फ� पाच होती�."

आ�ही मा�तरां�या आदे�ानुसार �फर�ो आ�ण आ�ही आ�मा�या जवळ येईपय�त परत �फर�ो.

"थोडा वेळ आराम कर. मुकंुदा, आम�या डावीकडी� कंपाऊंड ओ�ांडून पहा; प��कड�या र��याचे �नरी�ण करा. एक �न��त माणूस करे�
स�या तेथे पोहोचा; तो तुम�या ���ेचे साधन होई�. ”
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या अनाक�नीय व��ावर मी माझा संताप �प�व�ा. एक �ेतकरी �वकरच र��यावर �दस�ा; तो होता
�व�च�पणे नाचणे आ�ण �नरथ�क हावभाव क�न हात ह�वणे. कुतूह�ाने जवळजवळ अधा�गवायू, मी
माझे डोळे आनंद� देखा�ावर �चकटव�े. तो माणूस र��या�या एका �ब��वर पोहोच�ा �जथून तो नाहीसा होई�
आमचे मत, �ी यु�े�र �हणा�े, "आता, तो परत येई�."

�ेतक�याने �गेच �याची �द�ा बद��� आ�ण आ�मा�या मागी� बाजूस बनव�े. एक वा�ुकामय माग� ओ�ांडून, तो
माग�या दाराने इमारतीत �वे� के�ा. मा�या गु�ंनी सां�गत�या�माणे मी ते अन�ॉक के�े होते. माणूस उदयास आ�ा
थो�ाच वेळात, माझी एक मौ�यवान फु�कोबी ध�न. तो आता स�मानाने वाटचा� करत आहे, �या स�मानाने गंुतवणूक करतो
ताबा

उ�गडणारा �हसन, �यात माझी भू�मका भयभीत झा�े�या पी�डतेची अस�याचे �दसून आ�े, ते इतके �नरा� करणारे न�हते
मी रागाने पाठ�ाग कर�यात अय��वी झा�ो. मा�तरांनी म�ा आठव�े ते�हा मी र��या�या अ�या�वर होतो. तो डो�यापासून थरथरत होता
ह�ा सह पाऊ�.

"तो गरीब वेडा माणूस फु�कोबीसाठ� आसुस�े�ा आहे," �याने आनंदा�या उ�ेकांम�ये �� के�े. “मी
�या�ा वाट�े क� �या�ा तुम�यापैक� एखाद�, इतक� आजारी -संर��त �मळा�� तर चांग�� क�पना होई�! ”

मी मा�या खो��कडे धाव घेत��, �जथे म�ा आढळ�े क� चोर, भाजीपा�ा �न��त करणारा, अ�ृ�य रा�ह�ा आहे
मा�या सो�या�या अंग�ा, घ�ाळ आ�ण पैसे, सव� उघ�ावर घ�गडीवर पड�े�े. तो प�ंगाखा�� र�गाळ�ा होता
�जथे, अनौपचा�रक ��यापासून पूण�पणे �प�े�े, मा�या एका फु�कोबीने �याची एकहाती इ�ा जागृत के�� होती.

मी �या सं�याकाळ� �ी यु�े�र�ा �या घटनेचे ��ीकरण दे�यास सां�गत�े, �याम�ये म�ा वाट�े, काही च�कत करणारी वै���े.

मा�या गु�ने हळूच डोके ह�व�े. “तु�ा ते एक �दवस समजे�. �व�ान �वकरच यापैक� काही �ोधे�
�प�े�े कायदे. ”

काही वषा�नंतर जे�हा एका आ�य�च�कत जगावर रे�डओचे चम�कार फुट�े, ते�हा म�ा मा�टरचा अंदाज आठव�ा.
वय time काळ आ�ण जागे�या जु�या संक�पना न� के�या गे�या; कोण�याही �ेतक�याचे घर इतके अ�ंद नाही क� �ंडन �क�वा क�क�ा
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�वे� क� �क�ो नाही! माणसा�या एका पै�ू�या �न�व�वाद पुरा�ापुढे �न�तेज बु��म�ा वाढ��
सव��ापकता.

फु�कोबी �वनोदाचा "��ॉट" रे�डओ सा��याने उ�म �कारे समजू �कतो. �ी यु�े�र एक प�रपूण� होते
मानवी रे�डओ इथरम�ये ह�णा�या �वचारांपे�ा अ�धक सौ�य �ंदने नाहीत. फ� एक संवेदन�ी� रे�डओ �हणून
��येक �द�ेकडून इतर हजारो काय��मांपैक� एक इ��त संगीत �मांक उच�तो, �हणून मा�या गु��ा होते
अध�बु�� अस�े�या माणसाचा �वचार पकड�यात स�म आहे, �याने फु�कोबीसाठ� असं�य के�े, असं�य पैक�
जगात मानवी इ�ा �सा�रत कर�याचे �वचार. {FN15−2} �या�या ����ा�� इ�ा���ने, मा�टर देखी� एक मानव होता
�ॉडका��ट�ग �टे�न, आ�ण �ेतक�या�ा �याची पाव�े उ�ट� क�न एका �व��� खो��त जा�याचे य��वी�र�या �नद�� �द�े होते
एकच फु�कोबी.

अंत�ा�न {FN15−3} हे आ�मा माग�द��न आहे, जे�हा मनु�याम�ये �या �णी नैस�ग�क�र�या �कट होते जे�हा �याचे मन �ांत असते.
जवळजवळ ��येका�ा एक अकथनीय अचूक "हंच" चा अनुभव आ�ा आहे �क�वा �याने आप�े �वचार ह�तांत�रत के�े आहेत
�भावीपणे �स�या ����ा.

मानवी मन, अ�व�ते�या ��रतेपासून मु�, अंत�ा�ना�या अँटेना�ारे सव� काय� क� �कते
���� रे�डओ यं�णेची काय� - �वचार पाठवणे आ�ण �ा�त करणे, आ�ण अवां�छत �वचारांना �र करणे.
जसे रे�डओची ��� ती वाप� �कणा�या �व�ुत �वाहा�या �माणावर अव�ंबून असते, �याच�माणे मानवी रे�डओ आहे
��येक ����या इ�े�या ���नुसार ऊजा�वान.

सव� �वचार ��ांडात �चरंतन कं�पत होतात. खो� एका�तेने, मा�टरचे �वचार �ोध�यात स�म आहे
कोणतेही मन, �जवंत �क�वा मृत. �वचार साव���क आहेत आ�ण वैय��क�र�या मूळ नाहीत; स�य �नमा�ण करता येत नाही, पण
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फ� समज�े. मनु�याचे चुक�चे �वचार �या�या �ववेकबु��ती� अपूण�तेमुळे उ�वतात. योगाचे �येय
�व�ान मना�ा �ांत करणे आहे, जेणेक�न �वकृती��वाय ते �व�ाती� दैवी ��ी �मरवू �के�.

रे�डओ आ�ण टे����हजनमुळे �र� ���चा ता�का��क आवाज आ�ण ��ी अ��न�ामक �ठकाणी पोहोच�� आहे
�ाखो: मनु�य हा सव��ापी आ�मा आहे ही प�ह�� �ब�� वै�ा�नक मा�हती. �रीर अ पय�त मया��दत नाही
अवका�ात �ब��, पण अफाट आ�मा, �या�ा अहंकार ब�तेक रानट� प�तीने मोडतोड कर�यासाठ� �थ� कट करतो.

“खूप �व�च�, अ�त�य �व�मयकारक, वरवर पाहता अ�यंत असंभा� घटना अ�ाप �दसू �कतात, जे एकदा
��ा�पत, आ�हा�ा आता आ�य�च�कत करणार नाही �यापे�ा जे आपण आता �व�ानाने आ�हा�ा ��कव�े आहे �यापे�ा जा�त आ�य�च�कत झा�े आहे
गे�या �तकात, ”�रीर�ा��ाती� नोबे� पा�रतो�षक चा�स� रॉबट� �र�ेट यांनी जाहीर के�े आहे. “असे मान�े जाते क�
�या घटना आपण आता आ�य�च�कत न करता �वीकारतो, �या आम�या आ�य�च�कत क� नका कारण �या आहेत
समज�े. पण असे नाही. जर �यांनी आ�हा�ा आ�य�च�कत के�े नाही तर ते समज�े �हणून नाही, ते आहे
कारण ते प�र�चत आहेत; कारण जे समज�े नाही ते आप�या�ा आ�य�च�कत कराय�ा हवे, तर आप�या�ा आ�य� वाट�े पा�हजे
सव� काही - हवेत फेक�े�या दगडाचे पडणे, एकोन� जो ओक बनतो, पारा जो �व�तारतो
जे�हा ते गरम होते, �ोह चंुबका�ारे आक�ष�त होते, फॉ�रस जो घास�यावर जळतो. . . . चे �व�ान
आज एक ह�क� बाब आहे; �ांती आ�ण उ��ांती जी ती �ंभर हजार वषा�त अनुभवे�
सवा�त धाडसी अपे�ेपे�ा जा�त असे�. स�य - ते आ�य�कारक, आ�य�कारक, अ��या��त स�य - जे
आमचे वं�ज �ोधती�, ते आजही आप�या आजूबाजू�ा आहेत, आ�हा�ा डो�यांकडे पाहत आहेत, �हणून बो�ायचे आहे आ�ण तरीही आ�ही करतो
�यांना पा� नका. पण आपण �यांना पाहत नाही असे �हणणे पुरेसे नाही; आ�ही �यांना पा� इ��त नाही; �जत�या �वकर
एक अनपे��त आ�ण अप�र�चत व�तु��ती �दसून येते, आ�ही �यास सामा�य �ठकाणां�या चौकट�त बसव�याचा �य�न करतो
�मळव�े�े �ान, आ�ण आ�हा�ा राग आहे क� कोणीही पुढ�� �योग कर�याचे धाडस करावे. ”

म�ा एक फु�कोबी इतक� ��पणे �ुट�यात आ�यानंतर काही �दवसांनी एक �वनोद� घटना घड��. अ
काही रॉके�चा �दवा सापड�ा नाही. अ��कडे मा�या गु�ं�या सव�� अंत���ीचे सा�ीदार झा�यामुळे म�ा वाट�े
तो दाखवतो क� �दवा �ावणे हे मु�ांचे खेळ आहे.

मा�तरांना माझी अपे�ा समज��. अ�त�यो��पूण� गु��वाकष�णासह �याने सव� आ�म र�हवा�ांना �� के�ा. एक त�ण
���याने कबू� के�े क� �याने मागी� अंगणाती� �व�हरीवर जा�यासाठ� �दवा वापर�ा होता.
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�ी यु�े�रने एक गंभीर स��ा �द�ा: "�व�हरीजवळ �दवा �ोधा."

मी �तथे धाव घेत��; �दवा नाही! �े�टफॅ�ेन, मी मा�या गु�ंकडे परत�ो. तो आता मनापासून हसत होता, ��वाय
मा�या मोहभंग साठ� compunction.

“�द�वाने मी तु�हा�ा नाही�ा झा�े�या �द�ाकडे �नद���त क� �क�ो नाही; मी भ�व�य सांगणारा नाही! ” डोळे �मचकावून तो पुढे �हणा�ा,
"मी समाधानकारक �ेर�ॉक हो�स सु�ा नाही!"

म�ा समज�े क� आ�हान �द�यावर �क�वा �ु��क गो��साठ� मा�टर कधीही आप�� ��� �द���त करणार नाही.

आनंददायक आठवडे पुढे गे�े. �ी यु�े�र एका धा�म�क �मरवणुक�चे �नयोजन करत होते. �याने म�ा नेतृ�व कर�यास सां�गत�े
पुरी �हर आ�ण समु��कना�यावरी� ���य. सणासुद�चा �दवस उ�हा�याती� सवा�त गरम �हणून उगव�ा.

"गु�जी, मी अनवाणी �व�ा�या�ना अ��नमय वाळूवर कसे नेऊ �कतो?" मी �नरा� होऊन बो��ो.

“मी तु�ा एक रह�य सांगेन,” मा�टरने उ�र �द�े. “परमे�र ढगांची छ�ी पाठवे�; तु�ही सव� आत जा
सां�वन. "

मी आनंदाने �मरवणुक�चे आयोजन के�े; आम�या �ुपची सु�वात आ�मातून SAT -SANGA बॅनरने झा��.
{FN15−4} �ी यु�े�र �ारा �डझाइन के�े�े, हे एकाच {FN15−5} डो�याचे, �रबीन टकटक�चे �तीक आहे
अंत�ा�न
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आका�ाचा भाग �जतका �वकर आ�ा�दत झा�ा होता �तत�या �वकर आ�ही आ�म सोड�ा नाही
जरी जा�ने. सव� बाजंूनी च�कत झा�े�या �ख�ना�या साथीने, खूप ह�का �ॉवर पड�ा,
�हराती� र�ते आ�ण जळणारा समु� �कनारा थंड करणे. �या दोन तासांत सुखदायक थ�ब उतर�े
परेड �या वेळ� आमचा गट आ�मात परत�ा, �याच वेळ� ढग आ�ण पाऊस �नघून गे�ा
�ेस�ेसपणे.

“तु�ही बघता क� देव आम�यासाठ� कसा वाटतो,” मी कृत�ता �� के�यानंतर मा�टरने उ�र �द�े. “परमे�र सवा�ना ��तसाद देतो
आ�ण सवा�साठ� काम करते. �या�माणे �याने मा�या �वनंतीवर पाऊस पाठव�ा, �याच�माणे तो भ�ाची कोणतीही �ामा�णक इ�ा पूण� करतो. �व�चतच करतात
देव �यां�या �ाथ�ना �कती वेळा ऐकतो याची जाणीव पु�षांना होते. तो काही �ोकांसाठ� आं��क नाही, परंत ु��येकाचे ऐकतो
�या�याकडे �व�ासाने संपक�  साधतो. �या�या मु�ांना �यां�या �ेमळ -दयाळूपणावर कधीही �व�ास असावा
सव��ापी �पता. ” {FN15−6}

�ी यु�े�र चार वषा�चे सण, �वषुववृ� आ�ण सं�ांती�या वेळ�, जे�हा �यांचे �व�ाथ� एक� आ�े
�र आ�ण जवळ. सेरामपूरम�ये �हवाळ� सं�ांतीचा उ�सव झा�ा; मी उप��त अस�े�या प�ह�याने म�ा अ सह सोड�े
कायम�व�पी आ�ीवा�द.

उ�सवांची सु�वात सकाळ� र��यावर अनवाणी �मरवणुक�ने झा��. �ंभरांचे आवाज
�व�ा�या�नी गोड धा�म�क गा�यांनी आवाज �द�ा; काही संगीतकारांनी बासरी आ�ण खो� कत�� (�म वाजव�े
आ�ण झांज). उ�साही �हरवासीयांनी फु�ांनी माग� काढ�ा, �ॉसेइककडून बो�ाव�यात आनंद झा�ा
�भू�या आ�ीवा��दत नावाची आमची जबरद�त �तुती. �या �ांगणात �द�घ� दौरा संप�ा
आ�म �तथे आ�ही आम�या गु��ा घेराव घात�ा, तर वर�या बा�कनीती� �व�ा�या�नी आ�हा�ा झ�डूचा वषा�व के�ा
फु�णे.

अनेक पा�णे च�ा आ�ण सं�यांची खीर घे�यासाठ� वर�या मज�यावर गे�े. �या एका गटाकडे मी माग� काढ�ा
भाऊ ���य जे आज �वयंपाक� �हणून सेवा करत होते. अ�ा मो�ा मेळा�ांसाठ� अ� बाहेर ��जवावे �ाग�े
�चंड कढईत. सुधा�रत �ाकूड -जाळ�े�या �वटांचे �ेगडे धुरकट आ�ण अ�ू -उ�ेजक होते, परंतु आ�ही
आम�या कामावर आनंदाने हस�े. भारताती� धा�म�क उ�सव कधीही �ासदायक मान�े जात नाहीत; ��येकजण �याचे करतो
भाग, पैसे, तां�ळ, भा�या �क�वा �या�या वैय��क सेवा पुरवणे.
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मेजवानी�या तप���ांवर �� ठेवून मा�टर �वकरच आम�याम�ये आ�े. ��येक �णी ��त, �याने �या�या�ी ता� धर�ा
सवा�त उ�साही त�ण �व�ाथ�.

हाम��नयम आ�ण हाताने वाजव�े�े भारतीय �मसह एक संक�त�न (समूह जप) होता
�स�या मज�यावर �गती. �ी यु�े�र कौतुकाने ऐक�े; �याची संगीताची भावना अ�यंत प�रपूण� होती.

"ते बंद आहेत!" मा�टर �वयंपाक� सोडून क�ाकारांम�य ेसामी� झा�े. या वेळ� पु�हा एकदा �वर ऐकू आ�ा
यो�य�र�या ��तुत.

भारतात संगीत, �च�क�ा आ�ण नाटक ही एक दैवी क�ा मान�� जाते. ��ा, �व�णू आ�ण ��व -
�ा�त ���नट� - प�ह�े संगीतकार होते. दैवी नृ�यांगना ��व हे �ा��ीय��ा असणे �हणून द���व�े जाते
�या�या वै��क सृ�ी, जतन, आ�ण �या�या वै��क नृ�याम�ये �य�या अनंत प�त�चा वापर के�ा
�वघटन, ��हाने वेळेचा जोर �द�ा cla घंटा वाजवत आ�ण �व�णूने प�व� आवाज के�ा
मृदंगा �क�वा �म. कृ�ण, �व�णूचा अवतार, �ह�� क�ेम�य ेनेहमी बासरीने दाखव�ा जातो, �यावर
तो मनमोहक गाणे वाजवतो जे �यां�या खरे घरची आठवण क�न देते मानवी आ�मा माया -�मात भटकत असतात.
सर�वती, बु��ची देवी, सव� तंतुवा�ांची आई, वीनावर काम करत अस�याचे �तीक आहे.
भारता�या सम वेदाम�ये संगीत �ा��ावरी� जगाती� सवा�त �ाचीन �ेखन समा�व� आहे.

�ह�� संगीताची पायाभरणी �हणजे राग �क�वा �न��त सुरे� तराजू. सहा मू�भूत RAGAS �ाखा
126 �ु�प� RAGINIS (बायका) आ�ण PUTRAS (मु�गे) म�ये. ��येक रागाम�ये �कमान पाच नोटा असतात: अ
अ�ग�य नोट (VADI �क�वा राजा), एक ��यम नोट (SAMAVADI �क�वा पंत�धान), मदत नोट्स (ANUVADI,
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सेवक), आ�ण एक �वसंगत ट�प (VIVADI, ��ू).

सहा मू�भूत रागांपैक� ��येकाचा �दवसाचा �व��� तास, हंगामाचा नैस�ग�क प��वहार असतो
वष�, आ�ण एक �मुख देवता जो �व��� ��� �दान करतो. अ�ा�कारे, (१) �ह�डो� राग फ� येथे ऐक�ा जातो
साव���क �ेमाचा मूड जागृत कर�यासाठ� वसंत inतूची पहाट; (२) द�पका राग सं�याकाळ� वाज�व�ा   जातो
उ�हा�यात, क�णा जागृत कर�यासाठ�; (3) मेघा राग हा पावसा�यात म�यरा�ीसाठ� एक सुर आहे
धैय� बो�वा; (4) भैरव राग ऑग�ट, स�ट�बर, ऑ�टोबर रोजी सकाळ� वाज�व�ा   जातो
�ांतता �ा�त करणे; (5) �ी राग �ु� �ेम �ा�त कर�यासाठ� �रद twतूती� सं�याकाळसाठ� राखीव आहे; (6) म�को�सा
�ौया�साठ� रागा �हवा�यात म�यरा�ी ऐक�ा जातो.

�ाचीन ishष�नी �नसग� आ�ण माणूस यां�याती� �व�न युतीचे हे �नयम �ोध�े. कारण �नसग� एक आहे
AUM, �ाथ�मक �वनी �क�वा �ंदना�मक ��दांचे ऑ�जे��ट�फके�न, मनु�य सव� नैस�ग�क गो��वर �नयं�ण �मळवू �कतो
ठरा�वक MANTRAS �क�वा मं�ां�या वापरातून �कट�करण. {FN15−7} ऐ�तहा�सक कागदप�े सांगतात
अकबर द �ेटसाठ� सोळा�ा �तकाती� दरबारी संगीतकार �मयान तान सेन यां�याकडे उ��ेखनीय ��� आहेत.
सूय� मा�यावर असताना स�ाटाने रा�ीचा राग गा�याची आ�ा �द��, तान सेनने मं�ाचा उ�ार के�ा
�यामुळे झटपट संपूण� राजवाडा प�रसर अंधाराने �ाप�ा गे�ा.

भारतीय संगीत अ�का�ा 22 एसआरयूट�आयएस �क�वा डेमी -सेमीटोनम�ये �वभागते. हे माय�ोटोन� म�यांतर दंड परवानगी देते
12 सेमीटो�स�या पा�ा�य रंगसंगती �के��ारे अ�ा�य संगीत अ�भ����या छटा. ��येक एक
अ�का�या सात मू�भूत नोट्स �ह�� पौरा�णक कथांम�ये रंगासह आ�ण प�या�या नैस�ग�क रड�या�ी संबं�धत आहेत
प�ू green �हर�ा रंगाचे, आ�ण मोर; �ा�, आ�ण �काय�ाक� सह आरई; MI सोनेरी, आ�ण �ेळ�; एफ ए सह
�पवळसर पांढरा आ�ण बगळा; काळा, आ�ण नाइ�ट�गे� सह SOL; �पवळा, आ�ण घोडा सह LA; SI सह a
सव� रंगांचे संयोजन आ�ण ह�ी.

तीन �के� - �मुख, हाम��नक मायनर, मे�ो�डक मायनर - केवळ ऑ��सड�ट� संगीत वापरतात, परंतु
भारतीय संगीत �परेषा 72 THATAS �क�वा �के�. संगीतकारा�ा अंतहीन सुधारणेसाठ� सज�न�ी� वाव आहे
�न��त पारंपा�रक मे�डी �क�वा रागाभोवती; तो भावना �क�वा �न��त मूडवर �� क� ��त करतो
���चर� थीम आ�ण नंतर तो �या�या �वतः�या मौ��कते�या मया�देत भरतकाम करतो. �ह�� संगीतकार वाचत नाही
नोट्स सेट करा; तो रागाचा उघडा सांगाडा वाजवणा�या ��येका�ा नवीन कपडे घा�तो, ब�तेकदा तो �वत: �ा एक�म�ये मया��दत करतो
मधुर �म, �या�या सव� सू�म सू�म आ�ण �यब� �भ�तेची पुनरावृ�ी क�न ताण. बाख, यां�यात
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पा�ा�य संगीतकारांना मो�हनी आ�ण पुनरावृ�ी आवाजा�या साम�या�ची थोडी�ी ओळख होती
�ंभर ज�ट� मागा�नी.

�ाचीन सं�कृत सा�ह�य 120 TALAS �क�वा वेळ -उपायांचे वण�न करते. �ह�� संगीताचे पारंपा�रक सं�ापक,
भरताने �ाका��या गा�यात 32 �कारचे टा�ा वेगळे के�े अस�याचे �हट�े जाते. TALA �क�वा �य मूळ आहे
मानवी हा�चा��म�ये �ज�े�� - चा��याची ��पट वेळ, आ�ण झोपेम�ये �सनाची �त�पट वेळ, जे�हा
इनहे�े�न �ासो�वासा�या �ांबी�या ��पट आहे. भारताने नेहमीच मानवी आवाज सवा�त प�रपूण� �हणून ओळख�ा आहे
आवाजाचे साधन. �हणून �ह�� संगीत मु�य�वे �वतः�ा तीन अ�कां�या आवाजा�या मया�देत मया��दत करते. साठ�
�याच कारणामुळे, मे�ोडी (स�ग नोट्सचा संबंध) ताण पडतो, ऐवजी सुसंवाद (एकाचवेळ� संबंध
नोट्स).

सु�वाती�या rषी -संगीतकारांचे सखो� �येय हे गायका�ा कॉ��मक गा�यात �मसळणे होते जे ऐक�े जाऊ �कते
माणसा�या मनोगत �ायन� क� �ां�या �बोधना�ारे. भारतीय संगीत हे ����न�, आ�या��मक आ�ण ���परक आहे
क�ा, �स�ो�नक तेजाने न�हे तर ओ�हरसो��ी वैय��क सुसंवाद साध�याचे ��य आहे. साठ� सं�कृत ��द
संगीतकार �हणजे भागवतार, "जो देवाची �तुती गातो." संक�त�न �क�वा संगीत मेळावे
योग �क�वा आ�या��मक ���तीचे एक �भावी �व�प आहे, �यात खो� एका�ता आव�यक आहे, म�ये ती� �ोषण
बीज �वचार आ�ण आवाज. मनु�य �वतः सज�न�ी� ��दाची अ�भ��� अस�याने, �वनीम�य ेसवा�त जा�त असते
�या�यावर �भावी आ�ण त�काळ �भाव, �या�या दैवी उ�प�ीचे �मरण कर�याचा माग� �दान करणे.

महो�सवा�या �दव�ी �ी यु�े�र�या ��तीय -कथा बैठक क�ातून जारी होणारे संक�ण� होते.
वाफव�े�या भांडीम�ये �वयंपाकांसाठ� �ेरणादायी. माझे भाऊ ���य आ�ण मी आनंदाने परावृ� के�े, मारहाण के��
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वेळ आप�या हातांनी.

सूया��तापय�त आ�ही आम�या �ेकडो पा��यांना �खचुरी (तां�ळ आ�ण मसूर), भाजीपा�ा करी आ�ण तां�ळ �द�े होते.
सांजा आ�ही अंगणात कापसाचे घ�गडे घात�े; �वकरच संमे�न तारेखा�� बस�े होते
�तजोरी, �ी यु�े�र�या ओठातून �हाणपणाकडे �ांतपणे �� �ा. �यां�या साव�ज�नक भाषणांनी यावर जोर �द�ा
��ययोगाचे मू�य, आ�ण �वा�भमानाचे जीवन, �ांतता, �ढ�न�य, साधा आहार आ�ण �नय�मत �ायाम.

अगद� त�ण ���यां�या गटाने काही प�व� �तो�े जप��; सह बैठक संप��
संक�त�न. रा�ी दहापासून म�यरा�ीपय�त, आ�माती� र�हवा�ांनी भांडी आ�ण पाते�े धुत�े आ�ण �व� के�े
अंगण. मा�या गु�ने म�ा �या�या बाजू�ा बो�ाव�े.

“आज आ�ण मागी� आठव�ा�या तयारी�या तुम�या आनंद� प�र�मांवर मी खू� आहे. तू म�ा मा�या बरोबर हवा आहे;
तु�ही आज रा�ी मा�या अंथ�णावर झोपू �कता. ”

हा एक �व�ेषा�धकार होता �याचा मी कधीही �वचार के�ा न�हता क� मा�या �ॉटम�ये पडे�. आ�ही थोडा वेळ �खर दैवी अव�ेत बस�ो
�ांतता. आ�ही अंथ�णावर पड�यानंतर अव�या दहा �म�नटांनी, मा�टर उठ�ा आ�ण कपडे घा�ू �ाग�ा.

"काय आहे साहेब?" मा�या गु��या �ेजारी झोपे�या अनपे��त आनंदाम�ये म�ा अवा�तवपणाची भावना जाणव��.

“म�ा वाटते क� काही �व�ाथ� �यांनी �यांचे यो�य रे�वे कने��न चुकव�े ते �वकरच येथे येती�. आ�हा�ा थोडे घेऊ �ा
अ� तयार. "

"गु�जी, सकाळ� एक वाजता कोणी येणार नाही!"

“अंथ�णावर रहा; तु�ही खूप मेहनत के�� आहे. पण मी �वयंपाक करणार आहे. ”

�ी यु�े�र�या �ढ �न�याने, मी उडी मार�� आ�ण �या�या �ेजारी अस�े�या छो�ा दैनं�दन वापर�े�या �वयंपाकघरात गे�ो.
�स�या मज�यावरी� आती� बा�कनी. तां�ळ आ�ण DHAL �वकरच उकळत होते.
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माझे गु� �ेमाने हस�े. “आज रा�ी तु�ही थकवा आ�ण मेहनती�या भीतीवर �वजय �मळव�ा आहे; आपण कधीही करणार नाही
भ�व�यात �यांना �ास होई�. ”

�याने आजीवन आ�ीवा�दाचे हे ��द उ�ारताच अंगणात पाऊ� पड�े. मी खा�� धाव�ो आ�ण
�व�ा�या��या गटा�ा �वे� �द�ा.

"��य भाऊ, या �णी आ�ही मा�टर�ा �ास दे�यास �कती नाखूष आहोत!" एका माणसाने म�ा माफ� मा�गत��.
"आ�ही �ेन�या वेळाप�कात चूक के��, पण वाट�े क� आ�ही आम�या गु��या झ�क��वाय घरी परत ू�कत नाही."

"तो तुमची अपे�ा करत होता आ�ण आताही तुमचे अ� तयार करत आहे."

�ी यु�े�र�या �वागताचा आवाज वाज�ा; मी आ�य�च�कत पा��यांना �वयंपाकघरात ने�े. मा�तर मा�याकडे वळ�े
डोळे �मचकावून.

“आता तु�ही नोट्सची तु�ना करणे पूण� के�े आहे, यात �ंका नाही क� आम�या पा��यांनी खरोखरच �यांची नोट चुकव�� आहे यात तु�ही समाधानी आहात
�ेन! ”

मी �या�या बेड�मम�ये �या�या अ�या� तासानंतर गे�ो, म�ा पूण� जाणव�ं क� मी एका देवासार�या गु�जवळ झोपणार आहे.

{FN15−1} पुरी, क�क�या�या द��णेस सुमारे 310 मै�, कृ�णा�या भ�ांसाठ� ��स� तीथ��े� आहे; �याचा
तेथे दोन �चंड वा�ष�क सणांसह पूजा के�� जाते, SNANAYATRA आ�ण RATHAYATRA.
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{FN15−2} १ 39 ३ a म�ये रे�डओ सू�मद��का�या �ोधामुळे आतापय�त अ�ात �करणांचे नवीन जग उघड झा�े. “माणूस
�वत: तसेच सव� �कारचे क��पत जड पदाथ� सतत �करणांचे उ�सज�न करतात जे हे उपकरण 'पाहते'
असो�सएटेड �ेसचा अहवा� �द�ा. “�यांना टे��पॅथी, ��तीय ��ी आ�ण ��ॅरवॉय�सवर �व�ास आहे, �यांनी आत �वे� के�ा आहे
ही घोषणा अ��य �करणां�या अ��त�वाचा प�ह�ा वै�ा�नक पुरावा आहे जो खरोखर एकापासून �वास करतो
��� �स�या�ा. रे�डओ उपकरण ��य�ात रे�डओ ���वे�सी �े��ो�कोप आहे. हे म�तसाठ� तेच करत,े
�े��ो�कोप तारे बनवणाया� अणंूचे �कार उघड करते ते�हा ते फारसे मह�वाचे नसते. . . .
मनु�याकडून आ�ण सव� सजीवांमधून येणा�या अ�ा �करणांचे अ��त�व �ा���ांनी अनेकांना सं��यत के�े आहे
वष� आज �यां�या अ��त�वाचा प�ह�ा �ायो�गक पुरावा आहे. �ोध द���वतो क� ��येक अणू आ�ण ��येक
�नसगा�ती� रेणू एक सतत रे�डओ �सारण क� � आहे. . . . अ�ा �कारे मृ�यूनंतरही तो पदाथ� होता
एक माणूस �याचे नाजूक �करण पाठवत राहतो. या �करणां�या �हर�ची �ांबी कोण�याही गो�ीपे�ा �हान असते
आता �द�घ� �कार�या रे�डओ �हर��या �सारणासाठ� वापर�े जाते. या �करणांचा ग�धळ जवळजवळ अक�पनीय आहे.
�यापैक� �ाखो आहेत. एकच खूप मोठा रेणू 1, 000 �ा वेग�या �ाटाची �ांबी देऊ �कतो
एकाच वेळ�. रे�डओ �हर��या सहजतेने आ�ण वेगाने या �कार�या �वाहाची �ांबी जा�त असते. . . . �तथे एक आहे
नवीन रे�डओ �करण आ�ण �का�ासार�या प�र�चत �करणांम�ये आ�य�कारक फरक. हा द�घ� काळ आहे,
हजारो वषा�पय�त, जे या रे�डओ �ाटा अबा�धत पदाथा�तून बाहेर पडत राहती�. ”

{FN15−3} एक "अंत�ा�न" वापर�यास संकोच करतो; �हट�रने अ�धक मह�वाकां�ी सोबत ��द जवळजवळ न� के�ा आहे
�व�वंस INTUITION चा �ॅ�टन मूळ अथ� "अंतग�त संर�ण" आहे. AGAMA हा सं�कृत ��द
�हणजे थेट आ��या�या धारणेतून ज�म�े�े अंत�ा�ना�मक �ान; �हणून ancientष�चे काही �ाचीन �ंथ होते
AGAMAS �हणतात.

{FN15−4} SAT ��द�ः "अ��त�व" आहे, �हणून "सार; वा�तव. ” सांगा "असो�सए�न" आहे. �ी यु�े�र�ा बो�ाव�े
�याची आ�य सं�ा सॅट -सांगा, "स�याबरोबर फे�ो��प."

{FN15−5} "�हणून जर तुमचा डोळा अ�ववा�हत असे� तर तुमचे संपूण� �रीर �का�ाने भर�े�े असे�." - मॅ�यू 6:22. दर�यान
खो� �यान, एक� �क�वा आ�या��मक डोळा कपाळा�या म�यभागी �दसतो. हे
सव�� डोळा �ा��ाम�ये �तसरा डोळा, पूव�चा तारा, आती� डोळा,
कबुतराचे �वगा�तून उतरणे, ��वाचा डोळा, अंत�ा�नाचा डोळा इ.
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{FN15−6} "�याने कान �ाव�े, �याने ऐकू नये? �याने डोळा बनव�ा, �या�ा �दसणार नाही का? . . . तो
माणसा�ा �ान ��कवते, �या�ा कळणार नाही का? ” - �तो� 94: 9-10.

{FN15−7} सव� �ोकां�या �ोककथांम�ये �नसगा�वर स�ा अस�े�या मं�ांचे संदभ� आहेत. अमे�रकन
भारतीयांनी पाऊस आ�ण वा�यासाठ� �वनी �वधी �वक�सत के�याची मा�हती आहे. तन सेन, महान �ह��
संगीतकार, �या�या गा�या�या साम�या�ने आग �वझवू �क�ा. कॅ��फो�न�याती� �नसग�वाद� चा�स� के�ॉग यांनी ए
�यूयॉक� �या फायरमन�या गटापुढे 1926 म�ये आगीवर टोन� कंपन�या �भावाचे �द��न. “उ�ीण� अ
धनु�य, वाढ�े�या �हायो��न धनु�यासारखा, वेगाने अ◌ॅ�यु�म�नयम �ू�न�ग फाटा ओ�ांडून, �याने ती� सारखी ओरड के��
रे�डओ ��र. ताबडतोब �पव�या वायूची �योत, दोन फूट उंच, एका पोकळ काचे�या नळ��या आत उडी मा�न, अ खा�� गे��
सहा इंच उंची आ�ण एक sputtering �नळा भडक बन�े. धनु�यासह �सरा �य�न, आ�ण आणखी एक ओरड
कंपन, ते �वझव�े. ”

अ�याय 16. तारे बाहेर टाकणे

"मुकंुदा, तु�ा �यो�तष�ा��ीय आम��ेट का �मळत नाही?"

“मी, मा�टर? माझा �यो�तषावर �व�ास नाही. ”

“हा कधीही �व�ास ठेव�याचा �� नाही; कोण�याही �वषयावर एकमेव वै�ा�नक ��ीकोन आहे क� नाही
खरे. गु��वाकष�णाचा �नयम �यूटन�या आधी �या�याइतकाच �भावीपणे काय� करत होता. ��ांड �न�प� असे�
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मानवी �व�ासा�या मंजुरी��वाय �याचे कायदे काय� क� �कत नस�यास अराजक.

“चा��ट�सने तारां�कत �व�ान �या�या स�या�या बदनामी�या ��तीत आण�े आहे. �यो�तष�ा�� खूप मोठे आहे, दो�ही
ग�णतीय��ा {FN16−1} आ�ण त�व�ानाने, गहन पु�षांना वगळता यो�य�र�या समजून घेणे
समज. जर अ�ानी �ोकांनी �वगा�चा गैरवापर के�ा आ�ण तेथे ����टऐवजी ��ो� पा�ह�े तर त ेहोई�
या अपूण� जगात अपे��त. एखा�ाने �हाणपणाने '�हा�या' बरोबर नाका� नये.

“सृ�ीचे सव� भाग एकमेकां�ी जोड�े�े आहेत आ�ण �यांचे �भाव बद�तात. ची संतु��त �य
�व�ाचे मूळ पर�र आहे, ”माझे गु� पुढे �हणा�े. “माणसा�ा �या�या मानवी पै�ूम�य ेदोन गटांचा सामना करावा �ागतो
सव��थम, पृ�वी, पाणी, अ��न, हवा आ�ण ईथर�या �म�णामुळे �या�या अ��त�वाती� ग�धळ
घटक; �सरे, �नसगा��या बा� �वघटन ���. जोपय�त माणूस �या�या मृ�यू�ी संघष� करतो तोपय�त तो आहे
�वग� आ�ण पृ�वी�या असं�य उ�प�रवत�नामुळे �भा�वत.

"�यो�तष �हणजे �हां�या उ�ेजनांना माणसा�या ��तसादाचा अ�यास. ता�यांना जाणीवपूव�क परोपकार नाही �क�वा
वैर; ते फ� सकारा�मक आ�ण नकारा�मक �करणे पाठवतात. �वतः�न, हे मदत �क�वा हानी करत नाहीत
मानवता, परंतु ��येक मनु�या�या कारणा�तव प�रणाम -समतो�ा�या बा� काया�साठ� कायदे�ीर माग� �दान करते
भूतकाळात हा�चा� के�� आहे.

"�या �दव�ी आ�ण �या �णी मु�ाचा ज�म होतो जे�हा खगो��य �करण �या�या�ी ग�णतीय सुसंगत असतात
वैय��क कम�. �याची कंुड�� एक आ�हाना�मक पो��ट आहे, जो �याचा न बद�णारा भूतकाळ आ�ण �याचे संभा� भ�व�य �कट करतो
प�रणाम परंतु ज�मा�या चाट�चा यो�य अथ� केवळ अंत�ा�नी �हाणपणा�या पु�षां�ारे के�ा जाऊ �कतो: हे थोडे आहेत.

"ज�मा�या �णी आका�ात धैया�ने उडव�े�ा संदे� न��बावर जोर दे�यासाठ� नाही
भूतकाळाती� चांग�या आ�ण वाईटाचा प�रणाम - परंतु माणसा�या �या�या साव���क ��डमपासून सुट�याची इ�ा जागृत करणे. �या�याकडे जे आहे
झा�े, तो पूव�वत क� �कतो. आता जे काही प�रणाम आहेत �याची कारणे भडकवणारे �वतः��वाय इतर कोणी न�हते
�या�या जीवनात �च��त. तो कोण�याही मया�देवर मात क� �कतो, कारण �याने प�ह�यांदा �या�या �वतः�या कृत�नी ते तयार के�े
�ान, आ�ण कारण �या�याकडे आ�या��मक संसाधने आहेत जी �हां�या दबावा�या अधीन नाहीत.

"�यो�तष�ा��ाचा अंध��ेचा धाक एखा�ा�ा �वयंच��त बनवतो, जो यां��क माग�द��नावर ��े�ही�� अव�ंबून असतो. �या
�हाणा मनु�य आप�या �हांचा पराभव करतो - �हणजे �याचा भूतकाळ - �न�म�तीपासून �या�या �न�ा ह�तांत�रत क�न
�नमा�णकता�. �या�ा आ��याबरोबर �या�या एकतेची जा�तीत जा�त जाणीव होई�, पदाथा�वर �याचे वच��व कमी होई�. आ�मा आहे
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कधीही मु�; हे ज�महीन आहे कारण ज�महीन आहे. हे ता�यां�ारे रे�जम�ट के�े जाऊ �कत नाही.

"माणूस आ�मा आहे आ�ण �रीर आहे. जे�हा तो �या�या ओळखीची भावना यो�य�र�या ठेवतो, ते�हा तो सवा�ना मागे टाकतो
स��चे नमुने. जोपय�त तो �या�या सामा�य आ�या��मक �मृ�त�ं� ��तीत ग�धळ�े�ा राही� तोपय�त �या�ा कळे�
पया�वरण काय�ाचे सू�म बंधन.

“देव सुसंवाद आहे; जो भ� �वतः�ा सजवतो तो कधीही कोणतीही कृती चुकवत नाही. �याचे उप�म असती�
यो�य आ�ण नैस�ग�क�र�या �यो�तष�ा��ीय काय�ा�ा अनुसर�याची वेळ आ�� आहे. सखो� �ाथ�ना आ�ण �यानानंतर तो संपका�त आहे
�या�या दैवी चेतनेसह; �या अंतग�त संर�णापे�ा मोठ� ��� नाही. ”

"मग, ��य �वामी, मी �यो�तषीय बांगडी घा�ावी अ�ी तुमची इ�ा का आहे?" मी खूप �दवसांनी हा �� �वचार�ा
�ांतता, �या दर�यान मी �ी यु�े�र�या उदा� �द��ना�ा आ�मसात कर�याचा �य�न के�ा होता.

“जे�हा एखादा �वासी आप�े �येय गाठतो ते�हाच �या�ा �याचे नका�े टाकणे यो�य ठरते. �वासादर�यान,
तो कोण�याही सोयी�कर �ॉट� कटचा फायदा घेतो. �ाचीन ishष�नी काळ कमी कर�यासाठ� अनेक माग� �ोध�े
�मात मनु�याचा वनवास. कमा��या �नयमात काही यां��क वै���े आहेत जी कु��तेने अस ू�कतात
�हाणपणा�या बोटांनी समायो�जत.

“सव� मानवी आजार साव���क काय�ा�या काही उ��ंघनातून उ�वतात. धम��ंथ द��वतात क� मनु�याने समाधान के�े पा�हजे
�नसगा�चे �नयम, दैवी सव����मानाची बदनामी न करता. �याने �हणावे: '�भु, मी तु�यावर �व�ास ठेवतो, आ�ण

एका योगीचे आ�मच�र�



तू म�ा मदत क� �कतोस हे म�ा माहीत आहे, पण मी के�े�े कोणतेही चुक�चे पूव�वत कर�यासाठ� मीही सव�तोपरी �य�न करेन. ' �या सं�येने
�हणजे prayer �ाथ�ने�ारे, इ�ा���ने, योग �यानाने, संतां�ी स��ामस�त क�न, �यो�तष�ा��ाचा वापर क�न
बांग�ा - भूतकाळाती� चुक�चे ��प�रणाम कमी के�े जाऊ �कतात �क�वा र� के�े जाऊ �कतात.

“�या�माणे घरा�ा �वजेचा ध�का �ोष�यासाठ� तां�या�या रॉडने बसव�े जाऊ �कते, �याच�माणे �ारी�रक मं�दर देखी� असू �कते
�व�वध संर�णा�मक उपायांनी फायदा. युगापूव� आम�या यो�यांनी �ोधून काढ�े क� �ु� धातू सू�म �का� सोडतात
जे �हां�या pullणा�मक खेचा�ा साम�य�वान आहे. सू�म �व�ुत आ�ण चुंबक�य �व�करण
�व�ात सतत �फरत असतात; जे�हा एखा�ा माणसा�या �रीरा�ा मदत के�� जाते, ते�हा �या�ा ते मा�हत नसते; जे�हा आहे
�वघ�टत झा�यामुळे, तो अजूनही अ�ानात आहे. तो याब�� काही क� �कतो का?

“आम�या ishष�कडून या सम�येकडे �� वेध�े गे�े; �यांना केवळ धातंूचे �म�णच नाही तर उपयु� वाट�े
तसेच वन�त�चे आ�ण - सवा�त �भावी - दोन कॅरेटपे�ा कमी नस�े�े दोषर�हत दा�गने. चे ��तबंधा�मक उपयोग
भारताबाहेर �यो�तष�ा��ाचा �व�चतच गंभीरपणे अ�यास के�ा गे�ा आहे. एक छोट��ी �ात व�तु��ती �हणजे यो�य दा�गने,
आव�यक वजन सुर��त के�या��वाय आ�ण या उपाययोजना के�या��वाय धातू �क�वा वन�त�ची तयारी �नरथ�क आहे
एजंट �वचे�या पुढे घात�े जातात. ”

“सर, न�क�च मी तुमचा स��ा घेईन आ�ण बांगडी घेईन. मी एका �हा�ा च�ावून टाक�या�या �वचाराने उ�सुक आहे! ”

"सामा�य हेतंूसाठ� मी सोने, चांद� आ�ण तांबे बनव�े�या आम��ेट�या वापराचा स��ा देतो. पण एका �व��� साठ�
हेतू आहे क� मी तु�हा�ा चांद� आ�ण ��से �मळवावे. ” �ी यु�े�रने काळजीपूव�क �द�ा�नद�� जोड�े.

"गु�जी, तु�हा�ा कोणता '�व��� उ�े�' �हणायचा आहे?"

“मुकंुदा, तारे तुम�याम�ये एक मै�ीपूण� रस घेणार आहेत. घाब� नकोस; तुमचे संर�ण के�े जाई�. सुमारे
एक म�हना तुमचे यकृत तु�हा�ा खूप �ास देई�. हा आजार सहा म�हने �टकणार आहे, परंतु तु�ही �याचा वापर करा
एक �यो�तषीय ���ा�� हा का�ावधी कमी क�न चोवीस �दवस करे�. ”

मी �स�या �दव�ी एक �वे�र �ोध�ा आ�ण �वकरच बांगडी घात��. माझी त�येत उ�म होती; मा�तरांचे
भ�व�यवाणी मा�या मनातून सरक��. बनारस�ा भेट दे�यासाठ� �यांनी सेरामपूर सोड�े. आम�या संभाषणानंतर तीस �दवसांनी म�ा वाट�े
मा�या यकृता�या �दे�ात अचानक वेदना. पुढ�� आठवडे अ�यंत वेदनादायक �ःखाचे �व� होते. अ�न�ुक
मा�या गु��ा �ास दे�यासाठ�, म�ा वाट�े क� मी एक�ाने माझी परी�ा सहन करेन.
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पण तेवीस �दवसां�या छळामुळे माझा संक�प कमकुवत झा�ा; मी बनारस�ा �वे� घेत�ा. तेथ े�ी यु�े�र
असामा�य कळकळ�ने माझे �वागत के�े, परंतु म�ा माझे �ःख एकांतात सांग�याची संधी �द�� नाही. अनेक भ�
�या �दव�ी मा�टर�ा भेट �द��, फ� एका द��नासाठ�. {FN16−2} आजारी आ�ण �����त, मी एका कोप�यात बस�ो. तोपय�त न�हता
सं�याकाळ� जेवण झा�यावर सव� पा�णे �नघून गे�े. मा�या गु�ने म�ा अ�कोनी बा�कनीत बो�ाव�े
घर

"तु�ही तुम�या ���हर �डसऑड�रब�� आ�ा असा�." �ी यु�े�रची नजर टळ��; तो इकडे -�तकडे चा�त गे�ा,
अधूनमधून चं�ाचा �का� रोखणे. “म�ा बघू दे; तु�ही चोवीस �दवस आजारी आहात, नाही
तू? ”

"होय साहेब."

"कृपया मी तु�हा�ा ��कव�े�ा पोटाचा �ायाम करा."

"मा�तर, तु�हा�ा मा�या �ःखाची �ा�ती मा�हत असे� तर तु�ही म�ा �ायाम कराय�ा सांगणार नाही." तरीसु�ा मी ए
�याचे पा�न कर�याचा �ब�� �य�न.

“तु�ही �हणता क� तु�हा�ा वेदना आहेत; मी �हणतो क� तुम�याकडे कोणी नाही. असे �वरोधाभास कस ेअ��त�वात असू �कतात? ” मा�या गु�ने मा�याकडे पा�ह�े
चौक�ी क�न.
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मी �त� झा�ो आ�ण नंतर आनंदाने आराम �मळव�ा. यापुढे म�ा सतत होणारा �ास जाणवू �क�ा नाही
मी आठवडे जवळजवळ झोप�ो नाही; �ी यु�े�र�या ��दांव�न ती वेदना कधीच नाही�ी झा��.

मी कृत�तेने �या�या पाया�ा गुडघे टेकू �ाग�ो, पण �याने म�ा पटकन रोख�े.

“बा��� होऊ नका. उठ आ�ण गंगेवरी� चं�ा�या स�दया�चा आनंद �या. ” पण मा�तरांचे डोळे होते
मी �या�या बाजू�ा �ांतपणे उभा असताना आनंदाने चमकत होतो. म�ा �या�या वाग�याने समज�े क� �याने म�ा असे वाट�े पा�हजे
तो नाही, पण देव, बरे करणारा होता.

मी आताही जड चांद� आ�ण ���ाची बांगडी घा�तो, �या �दवसाची �मृती�च�ह − द�घ� − भूतकाळ, कधीही her �ेमळ − जे�हा मी
म�ा पु�हा एकदा असे आढळ�े क� मी खरोखरच अ�ौ�कक ���म�वाबरोबर राहत आहे. नंतर�या �संगी, जे�हा मी माझे आण�े
�म�ांनी �ीयु�े�र�ा बरे कर�यासाठ�, �याने नेहमीच दा�गने �क�वा बांगडीची ��फारस के�� आ�ण �यांचा वापर �हणून गौरव के�ा
�यो�तष�ा��ीय �हाणपणाची कृती.

मी �हानपणापासूनच �यो�तष�ा��ाब�� पूव��ह��षत होतो, अं�तः कारण मी पा�ह�े क� बरेच �ोक आहेत
�या�या�ी अनु�मे जोड�े�े, आ�ण अं�तः आम�या कुटंुबाती� �यो�तषीने के�े�या भाक�तामुळे: “तू ��न कर�ी�
तीन वेळा, दोनदा �वधुर असणे. ” मी या �करणावर �वचार के�ा, आधी बळ��या �ती�ेत अस�े�या बकरीसारखे वाट�े
�तहेरी ��नाचे मं�दर.

माझा भाऊ अनंता �हणा�ा होता क�, "तु�ही तुम�या न��बासाठ� राजीनामा देऊ �कता." “तुमची ���खत कंुड�� आहे
तुम�या सु�वाती�या काळात तु�ही घरातून �हमा�या�या �द�ेने उ�ाण करा� असे सां�गत�े आहे, पण असे�
जबरद�तीने परत के�े. तुम�या ��नाचा अंदाज देखी� खरा ठरे�. ”

एक रा�ी म�ा �� अंत�ा�न आ�े क� भ�व�यवाणी पूण�पणे खोट� आहे. मी कंुड���या ��ो��ा आग �ाव��,
कागदा�या �प�वीत राख ठेवणे �यावर मी ���ह�े: “भूतकाळाती� कमा�चे �बयाणे भाज�े तर त ेअंकु�रत होऊ �कत नाहीत
�हाणपणा�या दैवी अ�नीत. ” मी बॅग एका �� �ठकाणी ठेव��; अनंताने �गेच माझा �न�दा वाच�ा
�ट�पणी.

"तु�ही हे कागद ��ो� जाळ�े �तत�या सहजपणे स�याचा ना� क� �कत नाही." माझा भाऊ �तर�काराने हस�ा.

अ�याय 16. तारे बाहेर टाकणे 101

पृ� 105

हे खरं आहे क� मी पु�ष�वाकडे जा�यापूव� तीन �संगी मा�या कुटंुबाने मा�या ��नाची �व�ा कर�याचा �य�न के�ा. ��येक
�या वेळेस मी योजनांम�ये पड�यास नकार �द�ा, {FN16−3} हे जाणून क� देवावर माझे �ेम अ�धक जबरद�त आहे
भूतकाळाती� कोण�याही �यो�तषीय समज�यापे�ा.

“माणसाचे आ�म -जाणीव �जतके खो� असे� �ततके तो �या�या �व�ावर �या�या सू�म अ�या�मा�ारे �भाव पाडतो
�ंदने, आ�ण �या�ा �वतः�ा अभूतपूव� �वाहाने कमी �भा�वत के�े आहे. ” मा�तरांचे हे ��द अनेकदा
मा�या मनाकडे �ेरणादायी परत�े.

अधूनमधून मी �यो�तषांना सां�गत�े क� माझे सवा�त वाईट का�ावधी �हां�या संकेतानुसार �नवडा आ�ण मी अजूनही असेन
मी �वतः ठरव�े�े कोणतेही काम पूण� करा. हे खरे आहे क� अ�ा वेळ� माझे य� सोबत होते
�व��ण अडचणी. परंतु माझा �व�ास नेहमीच �या�य आहे: दैवी संर�णावर �व�ास आ�ण
मनु�या�या ई�राने �द�े�या इ�ेचा यो�य वापर, "उ�टा वाडगा" जमू �क�याप��कडे बळकट ��� आहेत.

एखा�ा�या ज�मा�या तारां�कत ���ा�ेख, म�ा समज�े, क� माणूस �या�या भूतकाळाची कठपुतळ� नाही. �याचा संदे� आहे
�याऐवजी अ�भमानाची गो�; �वग� ��येक मया�देपासून मु� हो�याचा मानवाचा �नधा�र जागृत कर�याचा �य�न करतो.
देवाने ��येक मनु�या�ा एक आ�मा �हणून �नमा�ण के�े, ���म�वाने दब�े�े, �हणून साव���क संरचनेसाठ� आव�यक आहे,
खांब �क�वा परजीवी ता�पुरती भू�मका असो. �याची इ�ा असे� तर �याचे �वातं�य अं�तम आ�ण त�काळ आहे; ते
बा� न�हे तर अंतग�त �वजयांवर अव�ंबून आहे.

�ी यु�े�रने आम�या वत�मान युगासाठ� 24,000 वषा��या �वषुववृ� च�ाचा ग�णतीय अनु�योग �ोध�ा.
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{FN16−4} च� 12,000 वषा��या ��येक चढ�या आक�  आ�ण उतर�या आक� म�ये �वभाग�े�े आहे. आत
��येक कमान चार युग �क�वा युगात येते, �या�ा का��, �ापारा, �ेता आ�ण स�य �हणतात.
�ोह, कां�य, चांद� आ�ण सुवण� युगा�या �ीक क�पना.

माझे गु� �व�वध गणना क�न �नधा��रत करतात क� �ेवटचा क��युग �क�वा �ोहयुग, चढ�या कमानाचा,
इ.स. ५०० �या सुमारास सु�वात झा��. 1200 वष� का�ावधीचा �ोहयुग हा भौ�तकवादाचा काळ आहे; तो इ.स.�या सुमारास संप�ा
1700. �या वष� �ापारा युग, 2400 वषा�चा �व�ुत आ�ण अणु -ऊजा� का�ावधी
घडामोडी, तार, रे�डओ, �वमाने आ�ण इतर अवका� age �वना�कांचे वय.

TRETA YUGA चा 3600 वषा�चा का�ावधी AD 4100 म�ये सु� होई�; �याचे वय सामा�य �च�हां�कत के�े जाई�
टे��पा�थक सं�ेषणांचे �ान आ�ण इतर वेळ - �वना�क. स�या�या 4800 वषा��या दर�यान
युगा, चढ�या कमानीचे अं�तम वय, माणसाची बु��म�ा पूण�पणे �वक�सत होई�; तो काम करे�
दैवी योजने�ी सुसंगतता.

4800 वषा��या उतर�या सुवण�युगापासून सु� होणारी 12,000 वषा�ची उतरती कमान, नंतर सु� होते
जगासाठ� {FN16−5}; माणूस हळूहळू अ�ानात बुडतो. ही च�े मायाची �ा�त फेरी आहेत,
अभूतपूव� �व�ाचे �वरोधाभास आ�ण सापे�ता. {FN16−6} मनु�य, एक एक क�न, सृ�ीपासून पळून जातो
�नमा�णक�या�बरोबर �या�या अ�वभा�य दैवी ऐ�याची जाणीव जागृत करताना �ैताचा तु�ंग.

मा�तरांनी केवळ �यो�तषच न�हे तर जगा�या �ा��ांची माझी समज वाढव��. प�व� �ंथ ठेवणे
�या�या मना�या �न�क�ंक टेब�वर, तो अंत�ा�नी यु��वादा�या �के�पे�ने �यांचे �व�ेदन कर�यास स�म होता आ�ण
मू�तः पैगंबरांनी �� के�या�माणे स�यांपासून �व�ानांचे वेगळे �ुट� आ�ण ��ेप.

"नाका�या टोकावर एखा�ाची ��ी �न��त करा." BHAGAVAD GITA �ोकाचे हे चुक�चे ��ीकरण,
{FN16−7} पूव� पं�डत आ�ण पा�ा�य भाषांतरकारांनी मो�ा �माणावर �वीकार�े, जे मा�टर �ो� जागृत कर�यासाठ� वापर�े गे�े
ट�का

"योगीचा माग� पुरेसा एकवा�य आहे," �यांनी �ट�पणी के��. “�या�ा स��ा का �ायचा क� तोही बनवाय�ा हवा
�वत: चे डोळे ओ�ांड�े? ना�सक�ामचा खरा अथ� 'नाकाचा उगम,' नाकाचा �ेवट 'नाही. �या
नाक दोन भुवयां�या म�यभागी सु� होते, आ�या��मक ��ीचे आसन. ” {FN16−8} एकामुळे
सां�य {FN16−9} aphorism, "ISWAR − ASHIDHA," - "A Lord of Creation can be deduced" �क�वा "God
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�स� झा�े नाही, ”{FN16−10} - अनेक �व�ान संपूण� त�व�ाना�ा ना��तक �हणतात.

“�ोक �ू�यवाद� नाही,” �ी यु�े�रने �� के�े. "हे केवळ अ����त माणसा�ा सू�चत करत,े
सव� अं�तम �नण�यासाठ� �या�या इं��यांवर अव�ंबून, देवाचा पुरावा अ�ात असणे आव�यक आहे आ�ण �हणून
अ��त�वात नाही. खरे सां�य अनुयायी, �यानातून ज�म�े�या अतूट अंत���ीसह, हे समजतात क�
परमे�र दो�ही अ��त�वात आहे आ�ण �ात आहे. ”

मा�टरने ���न बायब�ची संुदर ��ता �द��. ते मा�या �ह�� गु�ंकडून होते
���न सद�य�वाचा रो� कॉ�, क� मी बायब�चे �नज�व सार समजून �याय�ा ��क�ो आ�ण
���ता�या ��तपादनाती� स�य समजून �या - �न��तपणे सवा�त रोमांचकारी अंत�ा�नी: “�वग� आ�ण
पृ�वी �नघून जाई�, पण माझे ��द �नघून जाणार नाहीत. ” {FN16−11}

भारताती� महान �वाम�नी आप�े जीवन �याच ई�रीय आद�ा��ारे घडव�े �याने ये�ू�ा �जवंत के�े; ही माणसे �याची आहेत
घो�षत नातेवाईक: “जो कोणी �वगा�त अस�े�या मा�या �प�याची इ�ा पूण� करे�, तोच माझा भाऊ आहे आ�ण
बहीण आ�ण आई. ” {FN16−12} "जर तु�ही मा�या वचनावर कायम रा�ह�ात," ���त �हणा�ा, "तर तु�ही माझे ���य आहात
खरंच; आ�ण तु�हा�ा स�य कळे� आ�ण स�य तु�हा�ा मु� करे�. ” {FN16−13} ��मन सव�, �ॉड्�स
�वतः, भारताचे योगी -���त अमर बंधु�वाचा भाग आहेत: �यांना मु�� �मळा�� आहे
एका �प�याचे �ान.
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"अ◌ॅडम आ�ण ह�वाची कथा म�ा समज�यासारखी नाही!" मी मा�या �ारंभी एक �दवस ब�याच उ�णतेने पा�ह�े�पकां�ी संघष� करतो. “देवाने केवळ दोषी जोडी�ाच नाही तर �नद�ष ज�म�े�यांनाही का ���ा �द��?
�प�ा? "

मा�तर मा�या अ�ानापे�ा मा�या क�पकतेने जा�त रम�े. "उ�प�� गंभीरपणे �तीका�मक आहे आ�ण असू �कत नाही
�ा��दक अथा�ने समज�े, ”�याने �� के�े. "�याचे 'जीवनाचे झाड' मानवी �रीर आहे. पाठ�चा कणा एक सारखा आहे
उंचाव�े�े झाड, माणसाचे केस �या�या मुळांसारखे, आ�ण �ा��दक आ�ण �न���य नसा फां�ा �हणून. चे झाड
म�ासं�ा अनेक आनंददायी फळे, �क�वा ��ी, आवाज, वास, चव आ�ण ��� यां�या संवेदना देते. यात,
माणूस यो�य�र�या �ाड क� �कतो; पण �या�ा से�सचा अनुभव �न�ष� होता, 'सफरचंद' �रीरा�या क� ��ानी
बाग. {FN16-14}

'सप�' गंुडाळ�े�या �ाइन� एनज�चे ��त�न�ध�व करते जे ���गक तं��का उ�े�जत करत.े 'अ◌ॅडम' हे कारण आहे आ�ण
'ई�ह' वाटत आहे. जे�हा कोण�याही मनु�याती� भावना �क�वा ई�ह − देहभान ���गकतेने पराभूत होते
आवेग, �याचे कारण �क�वा अ◌ॅडम देखी� मरतात. {FN16−15}

“देवाने �या�या इ�े�या बळावर ��ी आ�ण पु�षांचे �रीर साकार क�न मानवी �जाती �नमा�ण के��;
�याने नवीन �जात�ना समान '�नद�ष' �क�वा दैवी प�तीने मु�े तयार कर�याची ��� �द��.
{FN16−16} कारण वैय��क आ��याम�ये �याचे �कट�करण आतापय�त �ा�यांपय�त मया��दत होते,
अंतः�ेरणा आ�ण पूण� कारणा�या संभा�तेची कमतरता, देवाने �तीका�मकपणे �थम मानवी �रीर बनव�े
आदाम आ�ण ह�वा �हणतात. या, फायदे�ीर ऊ�व�गामी उ��ांतीसाठ�, �याने आ�मा �क�वा दैवी ह�तांत�रत के�े
दोन �ा�यांचे सार. {FN16−17} आदाम �क�वा मनु�याम�ये, कारण �ामु�याने; ह�वा �क�वा ��ी म�य,े भावना होती
चढ�या अ�ा �कारे �ैत �क�वा �ुवीयता �� के�� गे�� जी अभूतपूव� जगा�ा अधोरे�खत करत.े कारण आ�ण
जोपय�त मानवी मना�ा सापा�ारे फसव�े जात नाही तोपय�त सहकाया��या आनंदा�या �वगा�त राहणे ही भावना आहे
�ा�यां�या �मतेची ऊजा�.

“�हणून मानवी �रीर केवळ प�ंूपासून उ��ांतीचा प�रणाम नाही, तर एखा�ा कृतीने �नमा�ण झा�े
देवाची �व�ेष �न�म�ती. पूण� देव�व �� कर�यासाठ� �ा�यांचे �प खूपच �ूड होते; मानव होता
म��चे 'हजार − पाक�या अस�े�े कमळ' तसेच ती�तेने एक �चंड मान�सक �मता �द�� आहे.
मण�याचे जागृत मनोगत क� �.

“देव, �क�वा प�ह�या तयार के�े�या जोडीम�ये उप��त दैवी चेतना, �यांना सव� मानवांचा आनंद घे�याचा स��ा �द�ा
संवेदन�ी�ता, परंतु ��� संवेदनांवर �यांची एका�ता ठेवू नका. {FN16−18} यावर �माने बंद� घा��यात आ��
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���गक अवयवांचा �वकास टाळा, �यामुळे क�न� �ा�यां�या प�दतीत मानवता �भने�
�सार अवचेतनपणे -वत�मान �ेमा�या आठवण�चे पुन��ीवन न कर�या�या चेतावणीकडे �� �द�े गे�े नाही. पु�हा सु� करत आहे
�ूर �जननाचा माग�, आदाम आ�ण ह�वा �वग�य आनंदा�या ��तीतून मूळ प�रपूण�तेवर पड�े
माणूस

“चांग�या आ�ण वाईटाचे �ान हे वै��क �ैतवाद� स���ा सू�चत करते. माया �या अ�धप�याखा�� पडणे
�या�या भावना आ�ण कारणाचा गैरवापर क�न, �क�वा ह�वा - आ�ण अ◌ॅडम - चेतना, माणूस �याचा ह�क सोडून देतो
�द� �वयंपूण�ते�या �वग�य बागेत �वे� करा. {FN16−19} ��येक मानवाची वैय��क जबाबदारी
�याचे 'पा�क' �क�वा �हेरी �वभाव एकसंध सुसंवाद �क�वा ईडन�ा पुनस�च�यत करणे आहे.

�ी यु�े�रने आप�े �वचन संपताच, मी उ�प�ी�या पृ�ांवर नवीन आदराने पा�ह�े.

“��य �वामी,” मी �हणा�ो, “�थमच म�ा आदाम आ�ण ह�वा�या �द�ेने यो�य फाइ� दा�य�व वाटते!”

{FN16−1} �ाचीन �ह�� �ा��ांमधी� खगो��ा��ीय संदभा�मधून, �व�ान यो�य�र�या स�म झा�े आहेत
�ेखकां�या तारखा �न��त करा. Isष�चे �ा��ीय �ान खूप मोठे होते; कौ�ीतक� म�ये
�ा�ण आ�हा�ा अचूक खगो��ा��ीय प�र�ेद सापडतात जे द��वतात क� इ.स.पूव� 3100 म�ये �ह�� खूप �र होते
खगो��ा��ात �गत, �यो�तष�ा��ासाठ� �ुभ काळ ठरव�यासाठ� �ावहा�रक मू�य होते
समारंभ. EAST -WEST, फे�ुवारी, 1934 मधी� एका �ेखात, �यो�तषाचा खा��� सारां� �द�ा आहे
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�क�वा वै�दक खगो��ा��ीय �ंथांचा भाग: “�यात वै�ा�नक �ा�� आहे �याने भारता�ा सवा�पे�ा आघाडीवर ठेव�े
�ाचीन रा�े आ�ण �त�ा �ानानंतर साधकांचा म�का बनव�े. अ�यंत �ाचीन ��गु�त, एक
�यो�तष काया�चा, हा एक खगो��ा��ीय �ंथ आहे �याम�ये सूय�क� ��त गती सार�या बाबी हाताळ�या जातात
आप�या सौर यं�णेती� �हांचे �प�ड, �हणाची �तरकसता, पृ�वीचे गो�ाकार �व�प, पराव�त�त �का�
चं�ाची, पृ�वीची दैनं�दन अ�ीय �ांती, आका�गंगेम�ये ��र ता�यांची उप��ती, चा �नयम
गु��वाकष�ण आ�ण इतर वै�ा�नक त�ये जी कोप�न�कस�या काळापय�त पा�ा�य जगात उजाड�� नाहीत
आ�ण �यूटन. "

हे आता सव��ात आहे क� तथाक�थत "अरबी अंक", �या�या �तीकां��वाय �गत ग�णत आहे
अवघड, 9 �ा �तकात, अरबांमधून, भारतातून, भारतात आ�े, �जथे नोटे�नची प�त होती
�ाचीन प�तीने तयार के�े�े. भारता�या अफाट वै�ा�नक वार�ावर आणखी �का� डाॅ. पी. सी. रे
�ह�� रसायन�ा��ाचा इ�तहास आ�ण डॉ.
�ह��.

{FN16−2} केवळ एका साधू�या ��ीने वाहणारा आ�ीवा�द.

{FN16−3} मा�या कुटंुबाने मा�यासाठ� संभा� वधू �हणून �नवड�े�या मु��पैक� एकाने नंतर माझे ��न के�े
चु�त भाऊ, �भास चं� घोष.

{FN16−4} �ी यु�े�र�या युगा �स�ांता�या ऐ�तहा�सक पडताळणीवर तेरा �ेखांची मा��का
EAST -WEST (�ॉस एजें��स) मा�सकात स�ट�बर, 1932 ते स�ट�बर, 1933 पय�त �दस�े.

{FN16−5} AD 12,500 म�ये.

{FN16−6} �ह�� धम��ंथ स�या�या जगाचा युग ब�याच क��युगात घडत आहे
�ी यु�े�र �या सा�या 24,000 वष�य �वषुववृ�ी�या सायक�पे�ा �ांब साव���क च� होते
संबं�धत. �ा��ांचे साव���क च� 4,300,560,000 वषा�चे आहे आ�ण एका �दवसाचे मोजमाप करते
सृ�ी �क�वा आप�या �ह �णा���ा �या�या वत�मान �व�पात �नयु� के�े�या जीवनाची �ांबी. �ारे �द�े�� ही �व�ा� आकृती
isषी सौर वषा�ची �ांबी आ�ण Pi �या एका�धक (3.1416, चे गुणो�र यां�याती� संबंधावर आधा�रत आहेत
वतु�ळा�या �ासाचा प�रघ).
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संपूण� �व�ाचे आयुमा�न, �ाचीन ��ां�या मते, 314,159,000,000,000 सौर वष� �क�वा “एक
��ाचे वय. ”

�ा���ांनी पृ�वीचे स�याचे वय अंदाजे दोन अ�ज वष� अस�याचा अंदाज �� के�ा आहे, �यांचे �न�कष� a वर आधा�रत आहेत
खडकांमधी� �करणो�सग�ते�या प�रणामी ����क �ख�ांचा अ�यास. �ह�� धम��ंथ घो�षत करतात क� अ�ी पृ�वी
आमचे दोन कारणांपैक� एक कारणाने �वरघळ�े आहे: संपूण� र�हवासी एकतर पूण�पणे चांग�े होतात �क�वा
पूण�पणे वाईट. अ�ा�कारे �व� -मन एक ��� �नमा�ण करते जे एक �हणून बं�द�त अणंूना मु� करते
पृ�वी

"जगाचा �ेवट" या�वषयी अधूनमधून ती� घोषणा �का��त के�या जातात. नवीनतम
न��बाचा अंदाज रे�ह चास यांनी �द�ा होता. जी. �ॉ�ग ऑफ पासाडेना, �यांनी साव�ज�नकपणे "�यायाचा �दवस"   �न��त के�ा
स�ट�बर 21, 1945 साठ�. युनायटेड �ेस�या प�कारांनी माझे मत �वचार�े; मी �� के�े क� जाग�तक च� एक अनुसरण करतात
दैवी योजनेनुसार �व��त �गती. कोणतेही पृ�वीवरी� �वघटन ��ी�ेपात नाही; दोन अ�ज वष�
चढ�या आ�ण उतर�या �वषुववृ� च�ाचा अ�ाप आप�या �हासाठ� �या�या स�या�या �व�पात संचय आहे. आकडेवारी
�व�वध जाग�तक वयोगटांसाठ� ishष�नी �द�े�े पा��मा�य दे� काळजीपूव�क अ�यास कर�यास पा� आहेत; TIME मा�सक (�डस�बर 17,
1945, पृ. 6) �यांना "आ�ासक आकडेवारी" �हणतात.

{FN16−7} अ�याय VI: 13.
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{FN16−8} "�रीराचा �का� �हणजे डोळा: �हणून जे�हा तुझा डोळा अ�ववा�हत असतो, ते�हा तुझे संपूण� �रीर देखी� भर�े�े असते
�का�; पण जे�हा तुझा डोळा वाईट असतो, ते�हा तुझे �रीरही अंधाराने भर�े�े असते. �हणून जो �का� आहे �याची काळजी �या
तु�यात अंधार रा� नकोस. ” - �ूक 11: 34-35.

{FN16−9} �ह�� त�व�ाना�या सहा �णा��पैक� एक. सां�य �ारे अं�तम मु�� ��कवते
पंचवीस त�वांचे �ान, �कृती �क�वा �नसगा�ने सु� होते आ�ण पु�ष �क�वा आ��याने समा�त होते.

{FN16−10} सां�य उपमा, I: 92.

{FN16−11} मॅ�यू 24:35.

{FN16−12} मॅ�यू 12:50.

{FN16−13} जॉन 8: 31-32. स�ट जॉनने सा� �द��: “पण �यांनी �या�ा �वीकार�े, �यांनी �यांना अ�धकार �द�ा
देवाचे पु� �हा, अगद� �यां�या नावावर �व�ास ठेवणा�यांसाठ� (अगद� �यां�याम�ये जे �ा�पत आहेत
���त चेतना). ” - जॉन 1:12.

{FN16−14} "आ�ही बागे�या झाडांची फळे खाऊ �कतो, पण म�यभागी अस�े�या झाडाचे फळ
बागेत, देवाने �हट�े आहे क�, तु�ही ते खाऊ नका, ��� क� नका, अ�यथा तु�ही मरणार नाही. ” - उ�प�� ३: २-३.

{FN16−15} "�या ��ी�ा तू मा�याबरोबर राहाय�ा �द�ेस, �तने म�ा �या झाडाचे �द�े आ�ण मी खा��े. ��ी
�हणा�ा, सापाने म�ा फसव�े आ�ण मी खा��े. ” - जनर�. 3: 12-13.

{FN16−16} "�हणून देवाने मनु�या�ा �या�या �वतः�या ��तमेत �नमा�ण के�े, देवा�या ��तमेत �याने �या�ा �नमा�ण के�े; पु�ष आणी ��ी
�याने �यांना �नमा�ण के�े. आ�ण देवाने �यांना आ�ीवा�द �द�ा, आ�ण देव �यांना �हणा�ा, फ�दायी �हा आ�ण गुणाकार करा, आ�ण पु�हा भरा
पृ�वी, आ�ण व� करा. ” - उ�प�ी. 1: 27-28.

{FN16−17} "आ�ण �भू देवाने ज�मनी�या धूळातून मनु�य तयार के�ा आ�ण �या�या नाकपु�ांम�ये �ास घेत�ा
जीवनाचा �ास; आ�ण माणूस �जवंत आ�मा बन�ा. ” - जनर�. 2: 7.

{FN16−18} "आता सप� (���गक ���) �ेताती� कोण�याही प�ूपे�ा अ�धक सू�म होता" (इतर कोण�याही अथा�ने
�रीर) .− सामा�य. 3: 1.
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{FN16−19} “आ�ण �भू देवाने ईडनम�ये पूव�कडे एक बाग �ाव��; आ�ण तेथे �याने �या�याजवळ अस�े�या माणसा�ा ठेव�े
तयार झा�े. ” - जनर�. 2: 8. “�हणून �भू देवाने �या�ा ईडन बागेतून, ज�मनीपासून पुढे पाठव�े
�या�ा कुठून ने�यात आ�े. ” - जनर�. 3:23. देवाने �थम तयार के�े�या दैवी मनु�याने �याची चेतना म�ये क� ��त के�� होती
कपाळावर सव����मान एकच डोळा (पूव�कडे). �या�या इ�े�या सव� सज�न�ी� ���, �या �ठकाणी क� ��त,
जे�हा मनु�य �या�या भौ�तक �वभावा�या "ज�मनीपय�त" सु� झा�ा ते�हा तो हरव�ा.

अ�याय 17. सासी आ�ण तीन नी�म

"तू आ�ण माझा मु�गा �वामी �ी यु�े�रब�� खूप �वचार करतो �हणून, मी �या�याकडे एक नजर टाकेन." चे �वर
डॉ नारायण चंदर रॉय यांनी वापर�े�या आवाजाचा अथ� असा होतो क� ते अ�या� बु���या �हरीपणाचा �वनोद करत होते. मी माझे �पव�े
धम��यागा�या सव��म परंपरांम�ये राग.

माझा साथीदार, एक प�ुवै�क�य ��य�च�क�सक, एक पु�ीकृत अ�ेयवाद� होता. �याचा त�ण मु�गा संतोषने म�ा �वनंती के�� होती
�या�या व�ड�ांम�ये रस �या. आतापय�त माझी अमू�य मदत अ��य बाजू�ा थोडी होती.

डॉ. रॉय �स�या �दव�ी मा�याबरोबर सेरामपूर आ�मात गे�े. मा�टरने �या�ा एक सं���त मा�हती �द�यानंतर
मु�ाखत, ब�तेक वेळा दो�ही बाजंूनी �ांत �ांततेने �च�हां�कत, अ�यागत �ुस�� �नघून गे�ा.
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"मृत माणसा�ा आ�मात का आणायचे?" दरवाजा होताच �ी यु�े�रने मा�याकडे चौक�ी क�न पा�ह�ेक�क�ा सं�यवाद� वर बंद.

“सर! डॉ�टर खूप �जवंत आहेत! ”

"पण थो�ाच वेळात तो मे�ा जाई�."

म�ा ध�का बस�ा. “सर, हा �या�या मु�ासाठ� एक भयंकर ध�का असे�. संतोष अजून व�ड�ांना बद��यासाठ� वेळेची आ�ा करतो
भौ�तकवाद� ��ये. मी तु�हा�ा �वनंती करतो, गु�जी, �या माणसा�ा मदत करा. ”

“खूप छान; तुम�या फाय�ासाठ�. " मा�या गु�चा चेहरा �न�व�कार होता. "ग�व�� घो�ाचा डॉ�टर मधुमेहाम�ये खूप �र गे�ा आहे,
जरी �या�ा ते मा�हत नाही. पंधरा �दवसात तो �या�या अंथ�णावर जाई�. डॉ�टर �या�ा हरव�याब�� सोडून देती�;
ही पृ�वी सोड�याची �याची नैस�ग�क वेळ आजपासून सहा आठवडे आहे. तुम�या म�य�ीमुळे, तथा�प, �या तारखे�ा �याने
पुन�ा��त होई�. पण एक अट आहे. तु�ही �या�ा �यो�तषीय बांगडी घा�ाय�ा �ाव�� पा�हजे; तो �नःसं�यपणे करे�
ऑपरे�न कर�यापूव� �या�या घो�ां�माणे �ह�सक आ�ेप �या! ” मा�टर हस�े.

एका �ांततेनंतर, �या दर�यान मी �वचार के�ा क� संतोष आ�ण मी काजो�री�या क�ांचा सव��म उपयोग कसा क� �कतो
पुनरावृ�ी करणारे डॉ�टर, �ी यु�े�र यांनी आणखी खु�ास ेके�े.

“माणूस बरा होताच �या�ा मांस न खा�याचा स��ा �ा. तो मा� सहा म�य ेया स��याकडे �� देणार नाही
म�हने, �या�माणे तो �या�या सव��म वाटतो आहे, तो मे�ा जाई�. अगद� सहा म�हने आयु�य वाढव�े   जाते
तो फ� तुम�या �वनंतीमुळे. ”

�स�या �दव�ी मी संतोष�ा सुचव�े क� �याने �वे�स�म�ये आम��ेट मागवा. ते एका आठव�ात तयार होते, पण
डॉ.रॉय यांनी ते घा��यास नकार �द�ा.

“माझी त�येत उ�म आहे. या �यो�तष�ा��ीय अंध��ांनी तु�ही म�ा कधीही �भा�वत करणार नाही. ” �च�क�सक
मा�याकडे �ढाऊ नजरेने पा�ह�े.

म�ा मनोरंजनासह आठव�े क� मा�टरने �या�यपणे �या माणसाची तु�ना बा�क घो�ा�ी के�� होती. आणखी सात �दवस
उ�ीण�; डॉ�टर, अचानक आजारी, न�पणे बांगडी घा��यास संमती �द��. दोन आठव�ांनंतर डॉ�टर आत आ�े
उप��तीने म�ा सां�गत�े क� �या�या ��णाची केस �नरा�ाजनक आहे. �याने झा�े�या नुकसानीचे �ःखदायक तप�ी� �द�े
मधुमेहा�ारे.
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मी मान ह�व��. "मा�या गु�ंनी सां�गत�े आहे क�, एक म�हना �टक�े�या आजारानंतर डॉ. रॉय बरे होती�."

डॉ�टर मा�याकडे अ�व�सनीयपणे पाहत होते. पण �याने पंधरव�ानंतर माफ� मागून म�ा �ोध�े.

“डॉ. रॉयने पूण� पुन�ा��ती के�� आहे! ” तो उ�ार�ा. “मा�या अनुभवाती� हे सवा�त आ�य�कारक �करण आहे. कधीच नाही
मरणा -या माणसा�ा असे अकथनीय पुनरागमन दाखव�यापूव� मी पा�ह�े आहे. तुमचे गु� खरोखरच उपचार करणारे अस�े पा�हजेत
संदे�ा!"

डॉ. रॉय यां�या एका मु�ाखतीनंतर, �या दर�यान मी मांस�वर�हत आहाराब�� �ी यु�े�र�या स��याची पुनरावृ�ी के��, ती मी के��
सहा म�हने पु�हा माणसा�ा भेटू नका. मी सं�याकाळ� ग�पा मार�यासाठ� थांब�ो कारण मी मा�या कुटंुबा�या �पयाझावर बस�ो
गुरपार रोडवरी� घर.

“तुम�या ���का�ा सांगा क� वारंवार मांस खा��याने मी माझी ताकद पूण�पणे परत �मळव�� आहे. �या�या अवै�ा�नक क�पना
आहाराचा मा�यावर �भाव पड�ा नाही. ” हे खरे होते क� डॉ.रॉय यांनी आरो�याचे �च� पा�ह�े.

पण �स�या �दव�ी संतोष पुढ�या ��ॉकवर �या�या घरातून मा�याकडे धावत आ�ा. “आज सकाळ� वडी� सोड�े
मृत! ”

एका योगीचे आ�मच�र�



हे �करण मा�टरबरोबर�या मा�या �व�च� अनुभवांपैक� एक होते. �याने बंडखोर प�ुवै�क�य सज�न�ा बरे के�े�या�या अ�व�ास असूनही, आ�ण पृ�वीवरी� माणसाची नैस�ग�क मुदत सहा म�ह�यांनी वाढव��, फ� मा�या आ�ेमुळे
�वनंती. एका भ�ा�या तातडी�या �ाथ�नेचा सामना करताना �ी यु�े�र �या�या दयाळूपणे अमया�द होते.

मा�या गु�ंना भेट�यासाठ� महा�व�ा�यीन �म�ांना आणणे हा माझा अ�भमाना�द सौभा�य होता. �यापैक� बरेचजण बाजू�ा ठेवती� - �कमान
आ�मात! - धा�म�क सं�याचा �यांचा फॅ�नेब� �ै��णक झगा.

मा�या एका मै��णीने, ससीने सेरामपूरम�ये अनेक आनंद� आठव�ांचा �ेवट के�ा. मा�टर �चंड �ेमळ झा�े
मु�ाचे, आ�ण �ोक �� के�ा क� �याचे खाजगी जीवन जंग�� आ�ण उ�ंृख� आहे.

"ससी, जोपय�त तु�ही सुधारणा करत नाही, एक वष� तु�ही धोकादायक आजारी असा�." �ी यु�े�रने मा�या �म�ाकडे पा�ह�े
�ेमळ �नरा�ा. "मुकंुदा सा�ीदार आहे: नंतर सांगू नका क� मी तु�हा�ा चेतावणी �द�� नाही."

ससी हस��. मा�टर माझे
आ�मा तयार आहे पण माझी इ�ा कमकुवत आहे. तू पृ�वीवरी� माझा एकमेव तारणहार आहेस; माझा इतर कोण�याही गो�ीवर �व�ास नाही. ”

“�कमान तु�ही दोन कॅरेटचा �नळा नी�म घा�ा. ते तु�हा�ा मदत करे�. ”

“मी एक घेऊ �कत नाही. असो, ��य गु�जी, जर अडचण आ�� तर माझा पूण� �व�ास आहे क� तु�ही माझे र�ण करा�. ”

“एका वषा�त तु�ही तीन नी�म आणा�,” �ी यु�े�रन ेगु�तपणे उ�र �द�े. "ते�हा �यांचा काही उपयोग होणार नाही."

या संभाषणावरी� तफावत �नय�मतपणे होत असे. "मी सुधा� �कत नाही!" ससी �वनोद� �नरा�ेने �हणे�.
"आ�ण मा�टर, तु�यावरचा माझा �व�ास मा�यासाठ� कोण�याही दगडापे�ा अ�धक मौ�यवान आहे!"

एका वषा�नंतर मी मा�या गु��ा �यां�या ���य नरेन बाबू यां�या क�क�ा घरी भेट देत होतो. सुमारे दहा वाज�े
सकाळ�, �ी यु�े�र आ�ण मी �स�या मज�या�या पा��रम�ये �ांतपणे बस�ो होतो, ते�हा म�ा समोरचा दरवाजा उघड�याचे ऐक�े.
मा�टर कडक सरळ के�े.

“ती ससी आहे,” �याने गंभीरपणे �ट�पणी के��. “वष� आता संप�े आहे; �याच ेदो�ही फु�फुसे संप�े आहेत. �याने मा�याकडे ���� के�े आहे
स��ा; �या�ा सांगा म�ा �या�ा भेटायचे नाही. ”

�ी यु�े�र�या कठोरपणामुळे अधा� �त�, मी �जना उतर�ो. ससी चढत होती.
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“हे मुकंुदा! म�ा आ�ा आहे क� मा�टर येथे आहेत; म�ा वाट�े क� तो असावा. ”

"होय, पण �या�ा अ�व� हो�याची इ�ा नाही."

ससीने अ�ू ढाळ�े आ�ण मा�या पुढे गे�े. �याने �वत: �ा �ी यु�े�र�या पायावर फेकून �द�े, तेथे तीन ठेवून
संुदर नी�मणी.

“सव�� गु�, डॉ�टर �हणतात क� म�ा सरपटणारा �यरोग आहे! ते म�ा यापुढे तीनपे�ा जा�त देत नाहीत
म�हने! मी न�पणे तुम�या मदतीची �वनंती करतो; म�ा मा�हत आहे तू म�ा बरे क� �कतोस! ”

“आता तुम�या आयु�याब�� �च�ता कराय�ा थोडा उ�ीर झा�ा नाही का? आप�या दा�ग�यांसह ��ान करा; �यां�या उपयु�तेची वेळ गे�� आहे. ”
मा�टर नंतर दया साठ� मु�ा�या sobs �ारे �वराम�च�हे, एक �नरंतर �ांतता म�ये sphinxlike बस�ा.

म�ा एक अंत�ा�नी खा�ी पट�� क� �ी यु�े�र फ� ��ी�या �व�ासाची खो�� तपासत होता
दैवी उपचार ���. तासा�या तासानंतर म�ा आ�य� वाट�े नाही जे�हा मा�टरने मा�याकडे सहानुभूतीपूव�क नजर टाक��
दंडवत �म�ा.

“उठ, ससी; तु�ही इतर �ोकां�या घरात �कती ग�धळ करता! आप�े नी�म �वे�स�कडे परत करा;
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ते आता अनाव�यक खच� आहेत. पण एक �यो�तषीय बांगडी �या आ�ण ती घा�ा. घाब� नकोस; काही आठव�ांत तु�ही
बरे होई�. ”

ससी�या ��मताने �याचा अ�ू��त चेहरा चेह�यावर अचानक सूया�सारखा �का�मय झा�ा. "��य गु�, मी क�
डॉ�टरांनी सां�गत�े�� औषधे �यावीत का? "

�ी यु�े�रची ��ी द�घ�काळ होती. “ज�ी तुमची इ�ा आहे - ते �या �क�वा �यांना टाकून �ा; काही फरक पडत नाही ते
�यरोगाने मर�यापे�ा सूय� आ�ण चं�ाची ��ती बद�णे अ�धक ��य आहे. ” तो
अचानक जोड�े, "माझे मत बद��यापूव� आता जा!"

भडक�े�या धनु�याने माझा �म� घाईघाईने �नघून गे�ा. पुढ�� काही आठव�ांत मी �या�ा अनेक वेळा भेट �द�� आ�ण
�याची �कृती �दवस��दवस अ�धकच �बकट होत चा��� होती.

"ससी रा�भर �टकू �कत नाही." �या�या डॉ�टरांचे हे ��द, आ�ण आता मा�या �म�ाचा तमा�ा
जवळजवळ एका सांगा�ापय�त कमी के�े, म�ा सेरमपूर�ा पो�टहे�ट पाठव�े. मा�या गु�ंनी माझे अ�ूधर अहवा� थंडपणे ऐक�े.

“तू म�ा �ास दे�यासाठ� इथे का आ�ा आहेस? ससी�ा बरे हो�याचे आ�ासन देताना तु�ही आधीच ऐक�े आहे. ”

मी �या�यापुढे मो�ा �व�मयाने नतम�तक झा�ो आ�ण दरवा�याकडे मागे हट�ो. �ी यु�े�रने �वभ� होणारा ��द सां�गत�ा नाही, पण �यात बुडा�ा
�ांतता, �याचे डोळे अध� उघडे, �यांची ��ी �स�या जगात पळून गे��.

मी क�क�याती� सासी�या घरी परत�ो. आ�या�ने म�ा माझा �म� उठून बस�े�ा, �ध �पताना �दस�ा.

“हे मुकंुदा! काय चम�कार! चार तासांपूव� म�ा खो��त मा�टरची उप��ती जाणव��; माझी भयानक ��णे
�गेच गायब. म�ा वाटते क� �या�या कृपेने मी पूण�पणे बरा आहे. ”

काही आठव�ांत ससी �टॉटर होती आ�ण पूव�पे�ा चांग�� त�येत होती. {FN17−1} पण �याची एकवचनी ��त��या
�या�या उपचारात एक कृत�नता होती: �याने पु�हा एकदा �व�चतच �ी यु�े�र�ा भेट �द��! मा�या �म�ाने म�ा एक �दवस सां�गत�े क� तो
�या�या पूव��या जीवन�ै��चा इतका मनापासून प�ा�ाप झा�ा क� �या�ा मा�टर�ा त�ड दे�यास �ाज वाट��.

मी फ� एवढाच �न�कष� काढू �कतो क� ससी�या आजारपणामुळे �या�या इ�ा����ा कठोर बनव�याचा आ�ण �या�या �ीण हो�याचा �वपरीत प�रणाम झा�ा
���ाचार.
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�कॉ�ट� चच� कॉ�ेजम�ये मा�या अ�यास�माची प�ह�� दोन वष� पूण� होत होती. माझा वग�
उप��ती खूपच �ा�मो�डक होती; मी जे थोडे अ�यास के�े ते फ� मा�या कुटंुबासोबत �ांतता राख�यासाठ� होते. माझे
दोन खाजगी ���क मा�या घरी �नय�मत येत असत; मी �नय�मतपणे अनुप��त होतो: मी �कमान ही �नय�मतता ओळखू �कतो
मा�या �ै��णक कारक�द�त!

भारतात कॉ�ेजची दोन य��वी वष� इंटरमी�डएट आट्�स �ड��ोमा आणतात; �व�ाथ� नंतर पा� �कतो
आणखी दोन वष� आ�ण �याची एबी पदवी पुढे.

इंटरमी�डएट आट्�स�या अं�तम परी�ांची वाटचा� पुढे आहे. मी पुरी�ा पळून गे�ो, �जथे माझे गु� होते
काही आठवडे घा�वणे. अ��पणे आ�ा आहे क� तो अं�तम फेरीत मा�या अनुप��ती�ा मंजुरी देई�, मी मा�या�ी संबं�धत आहे
�ा�जरवाणी तयारी.

पण मा�टर सां�वनपूव�क हस�े. “तु�ही मनापासून तुम�या आ�या��मक कत��ांचा पाठपुरावा के�ा आहे, आ�ण मदत क� �कत नाही
तुम�या कॉ�ेज�या कामाकडे ����. पुढ�� आठव�ासाठ� �वतः�ा आप�या पु�तकांवर प�र�मपूव�क �ागू करा: तु�हा�ा �मळे�
अपय�ा��वाय तुम�या परी�े�ारे. ”

अधूनमधून उ�वणा�या सव� वाजवी �ंकांना घ�पणे दाबून मी क�क�या�ा परत�ो
उपहास. मा�या टेब�ावर पु�तकां�या ड�गराचे सव��ण करताना म�ा वाट�े क� एखा�ा रानात हरव�े�ा �वासी आहे. द�घ� का�ावधी
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�यानामुळे म�ा �म -बचत �ेरणा �मळा��. ��येक पु�तक या���कपणे उघडताना मी फ� �या पु�तकांचा अ�यास के�ा
अ�ी पृ�े उघडक�स आ��. एका आठव�ासाठ� �दवसातून अठरा तास या कोस�चा पाठपुरावा करणे, मी �वचार के�ा
�ॅ�म�ग�या क�ेवर मी सव� पुढ�या �प�ांना स��ा दे�याचा अ�धकार आहे.

परी�ा हॉ�म�ये पुढ�� �दवस मा�या उ��राने वाटणा�या ���येचे औ�च�य होते. मी
सव� चाच�या उ�ीण� झा�या, जरी के�भूषा क�न. माझे �म� आ�ण कुटंुबाचे अ�भनंदन हा�या�द होते
�व�मरणात �मसळून �यां�या आ�या�चा �व�ासघात के�ा.

पुरी�न परत�यावर �ी यु�े�रने म�ा एक सुखद आ�य� �द�े. “तुझा क�क�ा अ�यास आता संप�ा आहे. मी
तु�हा�ा �दसे� क� तु�ही तुमची �ेवटची दोन वष� �व�ापीठाचे काम इथेच सेरमपूरम�ये करता. ”

मी ग�धळ�ो. "सर, या �हरात बॅच�र ऑफ आट्�स कोस� नाही." सेरामपूर कॉ�ेज, एकमेव सं�ा
उ� ���णासाठ�, इंटरमी�डएट आट्�सम�ये फ� दोन वषा�चा अ�यास�म �द�ा जातो.

मा�तर खोडकरपणे हस�े. “मी एबी कॉ�ेज �ापन कर�यासाठ� देण�या गोळा कर�यास जा�यासाठ� माझे वय झा�े आहे
तू. म�ा वाटते क� म�ा या �करणाची �व�ा इतर कोणा�ारे करावी �ागे�. ”

दोन म�ह�यांनंतर सेरामपूर महा�व�ा�याचे अ�य� �ा�यापक हॉवे�स यांनी जाहीर के�े क� �यां�याकडे आहे
चार वषा�चा अ�यास�म दे�यासाठ� पुरेसा �नधी गोळा कर�यात य��वी झा�ा. सेरामपूर कॉ�ेजची �ाखा झा��
क�क�ा �व�ापीठा�ी सं��नता. सेरामपूरम�ये एबी �हणून �वे� घेणा�या प�ह�या �व�ा�या�पैक� मी एक होतो
उमेदवार

“गु�जी, तु�ही मा�यावर �कती दयाळू आहात! म�ा क�क�ा सोड�याची आ�ण दररोज तुम�या जवळ ये�याची इ�ा आहे
सेरामपूर. �ा�यापक हॉवे�स आप�या मूक मदतीचे �कती esणी आहेत हे �व� पाहत नाही! ”

�ी यु�े�रने मा�याकडे टोकदार ती�तेने पा�ह�े. “आता तु�हा�ा इतके तास गा�ांवर घा�वावे �ागणार नाहीत; काय
तुम�या अ�यासासाठ� भरपूर मोकळा वेळ! कदा�चत तु�ही �ेवट�या − �म�नटां�या �ॅमरपे�ा कमी आ�ण ए चे अ�धक �हा�
�व�ान. ” पण कसा तरी �या�या �वरात खा�ीचा अभाव होता.

{FN17−1} 1936 म�ये मी एका �म�ाकडून ऐक�े क� ससी अजूनही उ�म त�येत आहे.
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अ�याय 18. एक मोह�मदन वंडर − कामगार

“�क�येक वषा�पूव�, आता तु�ही �या खो��त आहात, �याच खो��त, एका मोह�मद�या आ�य�च�कत झा�े�या कामगाराने चार काम�गरी के��
मा�यापुढे चम�कार! ”

�ी यु�े�रने मा�या नवीन �वाट�र�या प�ह�या भेट�त हे आ�य�कारक �वधान के�े. �यानंतर �गेच
सेरामपूर महा�व�ा�यात �वे� करताना, मी बो�ड�ग हाऊस जवळ�� in म�ये एक खो�� घेत�� होती, �या�ा प�ी �हणतात. तो एक होता
गंगे�या समोर, जु�या प�तीचा �वटांचा वाडा.

“मा�तर, काय योगायोग आहे! या न�ाने सजव�े�या �भ�ती खरोखरच आठवण��या आहेत का? ” मी पा�ह�े
जागृत �वार�य अस�े�या मा�या सहज सुस� खो��भोवती.

"ही एक द�घ� कथा आहे." माझे गु� �मरण क�न हस�े. “FAKIR {FN18−1} चे नाव अफझ� खान होते. तो
एका �ह�� योगी�ी संधी साधून �याने �या�या �व��ण ��� �ा�त के�या हो�या.

"'बेटा, म�ा तहान �ाग�� आहे; म�ा पाणी आण. ' धूळाने झाक�े�या स�यासीने एक �दवस अफज�ची ही �वनंती के��
पूव� बंगा��या एका छो�ा गावात �या�या बा�पणात.

एका योगीचे आ�मच�र�



“मा�टर, मी एक मोह�मद�न आहे. तु�ही, �ह��, मा�या हातातून पेय कसे �वीका� �कता? '

“तुझी स�यता म�ा आवडते, मा�या मु�ा. मी अधा�म�क सां�दा�यकतेचे ब�ह�कृत �नयम पाळत नाही. जा;
म�ा पटकन पाणी आण. '

“योग��या �ेमळ नजरेने अफझ��या आदरणीय आ�ाधारकते�ा ब�ीस �मळा�े.

"तुम�याकडे पूव��या जीवनाती� चांग�े कम� आहे," �याने गंभीरपणे पा�ह�े. 'मी तु�हा�ा एक �व��� योग ��कवणार आहे
प�त जी तु�हा�ा एका अ��य �े�ावर अ�धकार देई�. �या महान ��� तुम�या असती�
यो�य टोकांसाठ� वापर�ा पा�हजे; �यांना कधीही �वाथ�पणे वाप� नका! म�ा समज�े, अरेरे! जे तु�ही आण�े आहे
भूतकाळापासून काही �व�वंसक �वृ��ची बीजे. �यांना पाणी देऊन �यांना क�बू देऊ नका
ता�या वाईट कृती. तुम�या पूव��या कमा�ची गुंतागंुत अ�ी आहे क� तु�ही या जीवनाचा उपयोग तुम�या सामंज�यासाठ� के�ा पा�हजे
उ�तम मानवतावाद� उ���ांसह योग �स��. '

“च�कत झा�े�या मु�ा�ा एका गंुतागंुती�या तं�ात ��कव�यानंतर, मा�टर अ��य झा�ा.

“अफझ�ने वीस वष� �या�या योग �ायामाचे �व�ासाने पा�न के�े. �याचे चम�का�रक परा�म �ापक �माणात आक�ष�त होऊ �ाग�े
�� असे �दसते क� �या�यासोबत नेहमीच एक अ�व� आ�मा होता �या�ा तो 'हजरत' �हणत असे. हे
अ��य अ��त�व फक�रची छोट��ी इ�ा पूण� कर�यास स�म होते.

“�या�या मा�का�या इ�ा�याकडे ���� क�न, अफझ�ने �या�या अ�धकारांचा गैरवापर कर�यास सु�वात के��. �याने �या व�तू�ा ��� के�ा आ�ण नंतर
पुन�ा��पत �वकरच �ेस��वाय अ��य होई�. ही �नरा�ाजनक घटना सहसा मोह�मद बन��
एक आ�ेपाह� पा�णा!

“�याने क�क�याम�ये वेळोवेळ� दा�ग�यां�या मो�ा �कानांना भेट �द�� आ�ण �वतः�ा संभा� खरेद�दार �हणून सादर के�े.
�याने हाताळ�े�े कोणतेही दा�गने �कान सोड�यानंतर थो�ाच वेळात नाहीसे होई�.

“अफझ��ा अनेक �ंभर �व�ा�या�नी घेर�े होते, �याचे रह�य जाणून घे�या�या आ�ेने आक�ष�त झा�े. �या
फक�रने अधूनमधून �यांना �यां�यासोबत �वास कर�यास आमं��त के�े. रे�वे �ानकावर तो एका रो��ा ��� क� �कतो
�त�कटांचे. ते ���पकांकडे परत येती�, अ�ी �ट�पणी करत: 'मी माझा �वचार बद��ा आहे आ�ण आता ते �वकत घेणार नाही.'
पण जे�हा तो �या�या रे�ट�यूसह �ेनम�ये चढ�ा ते�हा अफझ�कडे आव�यक �त�कटे असती�.
{FN18−2}
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“या कारना�यांनी संतापजनक ग�धळ �नमा�ण के�ा; बंगा�� �वे�स� आ�ण �तक�ट �व�ेते �च�ता��त झा�े होते
�बघाड! अफझ��ा अटक कर�याचा �य�न करणा�या पो��सांना �वतः�ा असहा�य वाट�े; फक�र काढू �कतो
केवळ 'हजरत, हे काढून टाका' असे सांगून दोषी पुरावे.

�ी यु�े�र आप�या आसनाव�न उठ�ा आ�ण मा�या खो���या बा�कनीत चा��ा �याने गंगेकडे ���� के�े. मी
�या�या मागे गे�ा, च�कत करणारे मोह�मदन रॅफ�स अ�धक ऐक�यासाठ� उ�सुक.

“हे पँथी घर पूव� मा�या एका �म�ाचे होते. तो अफझ��ी प�र�चत झा�ा आ�ण �या�ा �वचार�े
येथे. मा�या �म�ाने मा�यासह जवळपास वीस �ेजा�यांनाही आमं��त के�े. मी ते�हा फ� एक त�ण होतो, आ�ण म�ा वाट�े क� अ
कु�यात फक�रब�� �ज�ासा. " मा�तर हस�े. “मी काहीही न घा��याची खबरदारी घेत��
मौ�यवान! अफज�ने मा�याकडे �ज�ासू नजरेने पा�ह�े, नंतर �ट�पणी के��:

“तुझे ����ा�� हात आहेत. खा�� बागेत जा; एक गुळगुळ�त दगड �मळवा आ�ण �यावर आप�े नाव ��हा
खडू; मग ��यतो दगड गंगेत फेक. '

“मी आ�ा पाळ��. �र�या �ाटांखा�� दगड गायब होताच, मोह�मदने म�ा पु�हा संबो�धत के�े:

एका योगीचे आ�मच�र�



"'या घरा�या समोर गंगे�या पा�याने एक भांडे भरा.'

“मी पा�याचे पा� घेऊन परत�यावर, फक�र ओरड�ा, 'हजरत, दगड भां�ात ठेवा!'

“दगड �गेच �दस�ा. मी ते पा�ातून बाहेर काढ�े आ�ण माझी �वा�री मा�याकडे सुवा�य �हणून सापड��
ते ���ह�े.

“बाबू, {FN18−3} खो��ती� माझा एक �म�, जड �ाचीन सो�याचे घ�ाळ आ�ण साखळ� घात�े�ा होता. �या
फक�रने �यांची अ�ुभ ��ंसा क�न तपासणी के��. �वकरच त ेबेप�ा झा�े!

'' अफज�, कृपया माझा ब�मू�य वारसा परत करा! '' बाबू जवळजवळ रडत होते.

“मोह�मदन थोडावेळ �ांतपणे �ांत रा�ह�ा, मग �हणा�ा, 'तुम�याकडे �ोखंडी �तजोरीत पाच�े �पये आहेत.
�यांना मा�याकडे आणा, आ�ण मी तु�हा�ा सांगेन क� तुमचा टाइमपीस कुठे �ोधायचा. '

“अ�व� बाबू ताबडतोब आप�या घरी �नघून गे�ा. तो थो�ाच वेळात परत आ�ा आ�ण �याने अफज��ा आव�यक ते �द�े
बेरीज

“तुम�या घराजवळ�या छो�ा पु�ावर जा,” फक�रन ेबाबू�ा सूचना �द��. 'घ�ाळ दे�यासाठ� हजरत�ा फोन करा
आ�ण साखळ�. '

“बाबू धावत गे�ा. परत�यावर, �याने आरामदायक ��मत घात�े होते आ�ण दा�गने काहीही न�हते.

“जे�हा मी �नद��ानुसार हजरत�ा आ�ा के��, ते�हा �याने घो�षत के�े, 'माझे घ�ाळ हवेतून खा�� पड�े
उजवा हात! येथे गटात पु�हा सामी� हो�यापूव� मी मा�या �तजोरीत वं�परंपरा �ॉक के�ा असे� याची तु�हा�ा खा�ी असू �कते! '

“बाबूचे �म�, घ�ाळासाठ� खंडणी�या कॉ�मको�ागेडीचे सा�ीदार, �यां�याकडे नाराजीने पाहत होते.
अफझ�. तो आता �ांतपणे बो��ा.

"'कृपया तु�हा�ा ह�ा अस�े�या पेयाचे नाव �ा; हजरत �याची �न�म�ती करती�. '

“एका नंबरने �धाची मागणी के��, इतरांनी फळां�या रसांसाठ�. अ�व� बाबंूना म�ा फारसा ध�का बस�ा नाही
��ह�क� मा�गत��! मोह�मदने आदे� �द�ा; बंधनकारक हजरतने सी�बंद कंटेनर खा�� पाठव�े
हवा आ�ण ज�मनीवर धडधडणे. ��येक माणसा�ा �याचे इ��त पेय सापड�े.
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“�या �दवसा�या चौ�या ने�द�पक परा�माचे वचन आम�या यजमानासाठ� �नःसं�यपणे कृत� होते: अफझ�ने देऊ के�े
ता�काळ �ंच पुरवा!

बाबंूनी उदासपणे सुचव�े. 'म�ा मा�या पाच जणांसाठ� �व�तृत जेवण हवे आहे
�ंभर �पये! ��येक व�तू सो�या�या ताटांवर �द�या पा�हजेत! '

“��येक माणसाने आप�� पसंती �� करताच, फक�रने �वतः�ा अ��य संबोध�े
हजरत. मोठा ग�धळ उडा�ा; सो�याचे ताट गंुतागंुतीने तयार के�े�े करी, गरम �ुची आ�ण बरेच काही
बाहेर�या हंगामाती� फळे, कोठेही आम�या पायावर उतर�� नाहीत. सव� जेवण �वा�द� होते. तासभर मेजवानी के�यानंतर,
आ�ही खो�� सोडाय�ा सु�वात के��. एक �चंड आवाज, जणू भांडी गोळा के�� जात होती, �यामुळे आ�हा�ा वळण �ाग�े
सुमारे. �ो! चकचक�त ��ेट्स �क�वा जेवणाचे अव�ेष यांची कोणतीही �च�हे न�हती. ”

“गु�जी,” मी ��यय आण�ा, “जर अफझ� सो�या�या भां�ांसार�या गो�ी सहज सुर��त क� �कत असे� तर �याने मा�म�ेचा �ा�सा का के�ा?
इतरांचे? ”

"फक�र आ�या��मक��ा फार �वक�सत न�हता," �ी यु�े�र यांनी �� के�े. “एका �व��� योगावर �यांचे �भु�व
तं�ाने �या�ा सू�म �वमानात �वे� �द�ा जेथे कोणतीही इ�ा �व�रत पूण� होते. �ारे
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सू�म अ��त�वाची एज�सी, हजरत, मोह�मदन कोण�याही व�तू�या अणूंना इथ�रकमधून बो�ावू �कतो
����ा�� इ�ा����या कृतीने ऊजा�. परंतु अ�ा सू�म��ा उ�पा�दत व�तू संरचना�मक��ा उ��ांत असतात; ते क� �कत नाहीत
बराच काळ �टकून राहा. अफझ� अजूनही ऐ�हक संप�ीसाठ� आसुस�े�ा आहे, जो अ�धक क�ाने कमाव�ा अस�ा तरी �या�याकडे अ�धक आहे
�व�सनीय �टकाऊपणा. ”

मी हस�ो. "हे देखी� कधीकधी सवा�त बे�ह�ेबीपणे नाहीसे होते!"

"अफझ� हा देवाचा माणूस न�हता - सा�ा�कार," मा�टर पुढे गे�ा. “कायम आ�ण फायदे�ीर �नसगा�चे चम�कार
ते खरे संतांनी के�े आहेत कारण �यांनी �वतः�ा सव����मान �नमा��या�ी जोड�े आहे. अफझ� होता
केवळ एक सामा�य माणूस �याम�ये सू�म �े�ात �वे� कर�याची �व��ण ��� असते �याम�ये सहसा �वे� के�ा जात नाही
मरेपय�त म�य�. ”

“म�ा आता समज�े, गु�जी. नंतर�या जगात काही आकष�क वै���े आहेत असे �दसत.े

मा�टर सहमत. “मी �या �दवसा नंतर अफझ��ा कधीच पा�ह�े नाही, पण काही वषा�नी बाबू मा�या घरी म�ा दाखवाय�ा आ�े
मोह�मदन�या साव�ज�नक कबु��जबाबाचे वृ�प� खाते. �यातून मी तु�हा�ा नुकतीच सां�गत�े�� व�तु��ती कळ��
�ह�� गु�ंकडून अफझ��या सु�वाती�या द��ाब��. ”

�का��त झा�े�या द�तऐवजा�या उ�राधा�चा सारां�, �ी यु�े�रने सां�गत�या�माणे खा����माणे होता: “मी, अफझ�
खान, हे ��द तप�या� �हणून आ�ण जे ता�यात घेतात �यांना चेतावणी �हणून ���हत आहे
चम�का�रक ���. �या कृपेने म�ा �द�े�या अ��त �मतांचा मी अनेक वषा�पासून गैरवापर करीत आहे
देव आ�ण माझे गु�. मी नै�तकते�या सामा�य �नयमां�या प��कडे आहे असे वाटून मी अहंकाराने म�धुंद झा�ो.
मा�या �ह�ोबाचा �दवस �ेवट� आ�ा.

“अ��कडेच मी क�क�याबाहेरी� र��यावर एका �हातारी�ा भेट�ो. तो एक �ख�खीत व�तू घेऊन क�ाने �ंगडत होता
जे सो�यासारखे �दसत होते. मी मनात�या मनात �या�ा �ोभाने संबो�धत के�े.

“मी अफझ� खान आहे, महान फक�र. तु�ा �तथे काय आहे? '

"'सो�याचा हा च�डू माझी एकमेव भौ�तक संप�ी आहे; तो फक�रसाठ� �वार�य असू �कत नाही. मी तु�हा�ा �वनंती करतो, सर, बरे करा
माझा �ंगडा. '

“मी च�डू�ा ��� के�ा आ�ण उ�र न देता �नघून गे�ो. �हातारा मा�या मागे �ाग�ा. �याने �वकरच आ�ो� के�ा:
'माझे सोने गे�े!'
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“मी �� न �द�याने, तो अचानक एका �ट�टो�रयन आवाजात बो��ा जो �या�या �ब�� �रीरातून �व�च�पणे �नघा�ा:

'' तू म�ा ओळखत नाहीस का? '

“�व�ं�बत �ोधामुळे मी अवाक उभा रा�ह�ो, क� हे अ�भावी जुने अपंग �सरे कोणी न�हते
महान संत �यांनी, फार पूव�, म�ा योगाची द��ा �द�� होती. �याने �वतः�ा सरळ के�े; �याचे �रीर �व�रत
मजबूत आ�ण त�ण झा�े.

"'तर!' मा�या गु�ची नजर अ��नमय होती. 'मी मा�या �वतः�या डो�यांनी पाहतो क� तु�ही तुम�या ���चा वापर करता, �ःखा�ा मदत कर�यासाठ� नाही
माणुसक�, पण सामा�य चोरांसारखी �याची ��कार! मी तुम�या गु�त भेट� मागे घेतो; हजरत आता तुम�यापासून मु� झा�े आहेत.
यापुढे तु�ही बंगा�म�ये दह�तवाद� होणार नाही! '

“मी �ःखी �वरात हजरत�ा हाक मार��; �थमच, तो मा�या आती� ��ीस �दस�ा नाही. पण काही अंधार
मा�याम�ये अचानक बुरखा उच��ा गे�ा; मी मा�या आयु�याची �न�दा ��पणे पा�ह��.

"'मा�या गु�, मा�या द�घ� �म �र कर�यासाठ� आ�याब�� मी तुमचे आभार मानतो.' मी �या�या पाया�ी रडत होतो. 'मी �याग कर�याच ेवचन देतो
मा�या सांसा�रक मह�वाकां�ा. देवावर एकाक� �यान कर�यासाठ� मी ड�गरावर �नवृ� होईन, मा�या वाईटाचे �ाय��त कर�यासाठ�
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भूतकाळ. '

“मा�या गु�ने म�ा मूक क�णेने पा�ह�े. 'म�ा तुमचा �ामा�णकपणा जाणवतो,' तो �ेवट� �हणा�ा. 'तु�या आधी�यामुळे
वषा�नुवष� कठोर आ�ाधारक, आ�ण तुम�या स�या�या प�ा�ापामुळे, मी तु�हा�ा एक वरदान देईन. आप�ा �सरा
��� आता संप�या आहेत, परंतु जे�हा जे�हा अ� आ�ण व��ांची गरज भासते, ते�हा तु�ही अजूनही हजरत यांना य��वी�र�या कॉ� क� �कता
�यांना पुरवठा करा. ड�गरा�या एकांतात दैवी समजुतीसाठ� मनापासून �वतः�ा सम�प�त करा. '

“माझे गु� नंतर नाहीसे झा�े; मी माझे अ�ू आ�ण ��त�ब�ब सोड�े होते. �नरोप, जग! मी �मा माग�यासाठ� जातो
वै��क ��य. ”

{FN18−1} एक मु���म योगी; अरबी FAQIR कडून, गरीब; मू�तः �त अंतग�त दरवे�ांना �ागू
ग�रबी

{FN18−2} नंतर मा�या व�ड�ांनी म�ा सां�गत�े क� �यांची कंपनी, बंगा� -नागपूर रे�वे, एक कंपनी होती
अफझ� खानने बळ� घेत�ा.

{FN18−3} म�ा �ी यु�े�र�या �म�ाचे नाव आठवत नाही आ�ण �या�ा फ� "बाबू" �हणून संबोध�े पा�हजे
(�म�टर).

अ�याय 19. माझा मा�टर, क�क�ा म�ये, �सरमपूर म�ये �दसतो

“म�ा अनेकदा ना��तक �ंका येतात. तरीही एक छळ करणारा अंदाज कधीकधी म�ा सतावतो: कदा�चत न वापर�े�ा आ�मा
��यता अ��त�वात आहेत? जर मनु�य �यांचे �ोध�यात अय��वी झा�ा तर �याचे खरे भा�य चुकत नाही का? ”

प�थी बो�ड�ग हाऊसमधी� माझे �ममेट �डजेन बाबू यां�या या �टप�णी मा�याकडून पुढे आ�या
मा�या गु��ा भेट�याचे आमं�ण.

“�ी यु�े�रजी तु�हा�ा कृ�तयोगाची द��ा देती�,” मी उ�र �द�े. “हे दैवी �ार े�ैतवाद� ग�धळ �ांत करते
अंतग�त खा�ी. ”

�या सं�याकाळ� �डजेन मा�याबरोबर आ�मात गे�े. मा�टर�या उप��तीत मा�या �म�ा�ा असे आ�या��मक �ाभ�े
�ांतता क� तो �वकरच एक सतत अ�यागत होता. दैनं�दन जीवनाती� �ु��क ��तता माणसा�ा पुरे�ी नाही;
�हाणपण ही सु�ा दे�ी भूक आहे. �ी यु�े�र�या ��दात �डजेन�ा �या �य�नांना �ो�साहन �मळा�े - प�ह�े
वेदनादायक, नंतर सहजतेने मु� करणे - एखा�ा�या अपमाना�द अहंकारापे�ा �या�या �वत: �या छातीत �वतः�ा �ोधणे.
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ता�पुरता ज�म, �व�चतच आ��यासाठ� पुरेसे.

�डजेन आ�ण मी दोघेही सेरामपूर कॉ�ेजम�ये एबी कोस� करत असताना आ�हा�ा चा��याची सवय �ाग��
वग� संपताच आ�मात एक�. �ीयु�े�र �या�यावर उभा अस�े�ा आपण अनेकदा पाहत असू
�स�या मज�यावरी� बा�कनी, आम�या ���कोनाचे ��मतहा�याने �वागत.

एके �दव�ी �पारी कनई, एक त�ण आ�माती� र�हवासी, �नरा�े�या बातमीने �डजेन आ�ण म�ा दारात भेट�े.

“मा�तर इथे नाहीत; �यांना तातडीने नोट क�न क�क�या�ा बो�ाव�यात आ�े.

�स�या �दव�ी म�ा मा�या गु�ंकडून एक पो�ट काड� �मळा�े. “मी बुधवारी सकाळ� क�क�ा सोडतो,” �याने सां�गत�े
���ह�े�े. "तु�ही आ�ण �डजेन सेरामपूर �टे�नवर रा�ी नऊ वाजता �ेन�ा भेटता."

बुधवारी सकाळ� सुमारे आठ − तीस, �ी यु�े�रचा एक टे��पा�थक संदे� मा�याकडे आ�हाने चमक�ा
मन: “म�ा �व�ंब होत आहे; रा�ी नऊ�या �ेन�ा भेटू नका. ”

मी �डजेन�ा नवीनतम सूचना �द�या, �यांनी आधीच �नघ�यासाठ� कपडे घात�े होते.
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"तू आ�ण तुझी अंत�ा�न!" मा�या �म�ाचा आवाज �तर�काराने कडाड�ा होता. "मी मा�टर�या ���खत ��दावर �व�ास ठेव�यास �ाधा�य देतो."

मी माझे खांदे ह�व�े आ�ण �वतः�ा �ांतपणे बसव�े. रागाने �चडवणे, �डजेन दरवाजासाठ� बनव�े आ�ण
तो �या�या मागे ग�गाटाने बंद के�ा.

खो��त अंधार अस�याने मी र��या�या कडे�ा अस�े�या �खडक�जवळ गे�ो. अ�प सूय��का�
अचानक एका ती� �खरतेत वाढ झा�� �याम�ये �ोखंडी ��तबं�धत �खडक� पूण�पणे नाही�ी झा��. �व��
ही चमकदार पा��भूमी �ीयु�े�रची ��पणे साकार�े�� आकृती �दस��!

ध�काबु�क� झा�यावर मी मा�या खुच�व�न उठ�ो आ�ण �या�यासमोर नतम�तक झा�ो. �या मा�या नेहमी�या हावभावाने
मा�या गु��या चरणी आदरपूव�क अ�भवादन, मी �या�या �ूजांना ��� के�ा. नारंगी रंगाने रंगव�े�� ही मा�यासाठ� प�र�चत जोडी होती
कॅन�हास, दोरीने �भज�े�ा. �याचे गे� �वामी कापड मा�यावर घास�े; म�ा ��पण ेकेवळ �याचा पोतच जाणव�ा नाही
झगा, पण �ूजचा �करकोळ पृ�भाग, आ�ण �याम�ये �या�या बोटांचा दबाव. खूप आ�य�च�कत झा�े
एक ��द बो�ा, मी उठून �या�याकडे ��ाथ�क नजरेने पा�ह�े.

"तु�हा�ा माझा टे��पा�थक संदे� �मळा�ा याचा म�ा आनंद झा�ा." मा�टरचा आवाज �ांत, पूण�पणे सामा�य होता. “मा�याकडे आता आहे
क�क�यात माझा �वसाय संप�ा आ�ण दहा वाजता �ेनने सेरामपूर�ा पोहोचेन. ”

मी अजूनही �ांतपणे पाहत असताना, �ी यु�े�र पुढे �हणा�े, “हे एक �व�प नाही, तर माझे मांस आ�ण र�ाचे �व�प आहे. मी
तु�हा�ा हा अनुभव दे�याची दैवी आ�ा दे�यात आ�� आहे, पृ�वीवर सा�य कर�यासाठ� ��म�ळ. �टे�नवर म�ा भेटा;
तू आ�ण �डजेन म�ा तु�याकडे येताना �दसती�, मी आता आहे �हणून कपडे घात�े आहे. मा�या आधी एक सहकारी असे�
�वासी - एक �हान मु�गा चांद�चा घोट घेऊन. "

मा�या गु�ंनी दो�ही हात मा�या डो�यावर ठेव�े, बडबड�े�या आ�ीवा�दाने. �याने या ��दांनी �न�कष� काढ�ा, “TABA
एएसआय, ”{FN19−1} मी एक �व�च� आवाज ऐक�ा. {FN19−2} �याच े�रीर हळूहळू आत �वतळू �ाग�े
छेदणारा �का�. आधी �याचे पाय आ�ण पाय नाहीसे झा�े, नंतर �याचे धड आ�ण डोके, जसे गंुडाळ�े जात आहे. कर�यासाठ�
अगद� �ेवट�, म�ा वाट�े क� �याची बोटं मा�या केसांवर ह�क� �व�ांती घेत आहेत. फुगवटा मंदाव�ा; मा�यापुढे काहीही रा�ह�े नाही
पण बं�द�त �खडक� आ�ण सूय��का�ाचा �फकट �वाह.

मी अ�या� -ग�धळा�या अव�ेत रा�ह�ो, मी �ामकपणा�ा बळ� पड�ो नाही का असा �� �वचार�ा. अ
crestfallen Dijen �वकरच खो��त �वे� के�ा.
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"मा�टर नऊ वाजता�या �ेनम�ये न�हते, �क�वा अगद� नऊ − तीसही." मा�या �म�ाने �याची घोषणा अ सह के��
�क��चत �मा�ी� हवा.

“मग या; म�ा मा�हत आहे तो दहा वाजता येई�. ” मी �डजेनचा हात घेत�ा आ�ण �या�ा जबरद�तीने मा�याबरोबर ने�े,
�या�या �नषेधाकडे ����. सुमारे दहा �म�नटांत आ�ही �टे�नम�ये �वे� के�ा, �जथे �ेन आधीच a �ा धडधडत होती
थांबवा

“संपूण� �ेन मा�टर�या आभा�या �का�ाने भर�े�� आहे! तो �तथे आहे!" मी आनंदाने उ�ार�ो.

"तू असे �व� पाहतोस?" �डजेन उपहासाने हस�े.

"आपण इथे थांबूया." मी मा�या �म�ा�ा �या मागा�ने आप�े गु� आप�या�ी संपक�  साधणार आहे �याचे तप�ी� सां�गत�े. जसे मी माझे काम पूण� के�े
वण�न, �ी यु�े�र ��यमान झा�े, मी थो�ा वेळापूव� पा�ह�े होते तेच कपडे प�रधान के�े. तो
चांद��या भां�ासह एका �हान मु�ा�या पा��भूमीवर हळूहळू चा�त गे�े.

�णभर मा�या अनुभवा�या अभूतपूव� �व�च�तेमुळे थंड भीतीची एक �ाट मा�यामधून गे��. मी
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भौ�तकवाद�, �वसा�ा �तकाती� जग मा�याकडून घसरत अस�याचे जाणव�े; मी जु�या �दवसात परत आ�ो होतो जे�हा ये�ूपीटर�ा समु�ावर हजर के�े?

�ी यु�े�र, एक आधु�नक योगी -���त, �या �ठकाणी पोहच�े �जथे �डजेन आ�ण मी अवाकपणे �ज�े�ो होतो,
मा�टर मा�या �म�ाकडे हस�े आ�ण �ट�पणी �द��:

"मी तु�हा�ा एक मेसेज पण पाठव�ा होता, पण तु�ही ते समजून घेऊ �क�ा नाही."

�डजेन �ांत होता, पण मा�याकडे सं�याने पाहत होता. आ�ही आम�या गु��ा �यां�या आ�मात ने�यानंतर, मा�या �म�ा
आ�ण मी सेरामपूर कॉ�ेज�या �द�ेने �नघा�ो. �डजेन र��यावर थांब�ा, �या�या ��येकाकडून राग �वा�हत झा�ा
�छ�

“तर! मा�तरांनी म�ा �नरोप �द�ा! तरीही तु�ही ते �पव�े! मी ��ीकरण मागतो! ”

“जर तुमचा मान�सक आरसा अ�ा अ�व�तेने थरथरत असे� क� तु�ही आम�या गु�ंची न�दणी क� �कत नाही तर मी �याची मदत क� �कतो का?
सूचना?" मी उ�र �द�े.

�डजेन�या चेह�याव�न राग नाहीसा झा�ा. “तु�ा काय �हणायचे आहे ते मी पाहतो,” तो रागाने �हणा�ा. "पण कृपया तु�ही कसे आहात ते �� करा
गुळासह मु�ाब�� जाणून घेऊ �क�ो. ”

मी सकाळ� बो�ड�ग हाऊसम�ये मा�टर�या अभूतपूव� देखा�ाची कथा पूण� के�� होती,
मी आ�ण माझा �म� सेरामपूर महा�व�ा�यात पोहोच�ो होतो.

�डजेन �हणा�े, "मी नुकतेच आम�या गु�ं�या अ�धकारांब�� ऐक�े आहे," म�ा असे वाटते क� कोण�याही �व�ापीठात
जग फ� एक बा�वाडी आहे. ”

धडा 19 तळट�प

{FN19−1} बंगा�� “गुड − बाय”; ��द�ः, तो एक आ�ावाद� �वरोधाभास आहे: "मग मी येतो."

{FN19−2} �ारी�रक अणंू�या डीमटे�रय�ायझे�नचा वै���पूण� आवाज.
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अ�याय 20. आ�ही क�मीर�ा भेट देत नाही

“वडी�, म�ा मा�तर आ�ण चार �म�ांना मा�यासोबत �हमा�यीन पाय�या�ी ये�यासाठ� आमं��त करायचे आहे
उ�हाळ� सु��. मा�याकडे का�मीर�ा जा�यासाठ� सहा �ेन पास आ�ण आम�या �वासाचा खच� भागव�यासाठ� पुरेस ेपैसे असती� का? ”

मा�या अपे�े�माणे, वडी� मनापासून हस�े. “तु�ही म�ा �तस�यांदा समान क�बडा − आ�ण. बै� �द�ा आहे
कथा. माग�या उ�हा�यात आ�ण �या आधी�या वष� तु�ही अ�ीच �वनंती के�� नाही का? �ेवट�या �णी �ी
यु�े�रज�नी जा�यास नकार �द�ा. ”

“हे खरे आहे, बाबा; म�ा माहीत नाही का माझे गु� म�ा का�मीर �वषयी �न��त ��द का देत नाहीत. {FN20−1}
पण जर मी �या�ा सां�गत�े क� मी आधीच तुम�याकडून पास सुर��त के�े आहेत, तरी म�ा वाटते क� या वेळ� तो करे�
�वास कर�यास संमती. "

या �णी व�ड�ांची खा�ी न�हती, परंतु �स�या �दव�ी, काही चांग�या -�वनोद� भेट�नंतर �यांनी म�ा हात �द�ा
सहा पास आ�ण दहा �पयां�या �ब�ांचा रो�.
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"म�ा �व�चतच वाटते क� तुम�या सै�ां�तक सह���ा अ�ा �ावहा�रक साधनांची आव�यकता आहे," �यांनी �ट�पणी के��, "पण ते येथे आहेत."

�या �पारी मी �ी यु�े�र�ा माझी �ूट दाखव��. मा�या उ�साहावर तो हस�ा तरी �याचे ��द होते
नॉन क�मट��: “म�ा जाय�ा आवडे�; आपण बघू." जे�हा मी �या�या �हान आ�मा�ा �वचार�े ते�हा �याने कोणतीही �ट�पणी के�� नाही
���य, कनई, आम�या सोबत. मी राज�� नाथ �म�ा, जो�तन औडी आ�ण इतर तीन �म�ांनाही आमं��त के�े
�सरा एक मु�गा. आमची �नघ�याची तारीख पुढ�� सोमवार �न��त कर�यात आ��.

��नवार आ�ण र�ववारी मी क�क�यात रा�ह�ो, �जथे मा�या चु�त भावा�या ��नाचे �वधी साजरे के�े जात होते
कौटंु�बक घर. मी सोमवारी सकाळ� मा�या सामानासह सेरामपूर�ा पोहोच�ो. राज�� म�ा भेट�ा
आ�माचा दरवाजा.

“मा�तर बाहेर आहेत, चा�त आहेत. �याने जा�यास नकार �द�ा आहे. ”

मी �ततकाच �: खी आ�ण अ�व� होतो. “मी मा�या व�ड�ां�या योजनांची उपहास कर�याची �तसरी संधी देणार नाही
का�मीर. या; आ�ही बाक�चे कसेही जाऊ. ”

राज�� सहमत झा�ा; नोकर �ोध�यासाठ� मी आ�म सोड�ा. कनाई, म�ा माहीत होते, मा�टर��वाय ��प घेणार नाही, आ�ण
सामानाची काळजी घे�यासाठ� कोणीतरी आव�यक होते. मी �वत: �ा �बहारीचा �वचार के�ा, जो पूव� माझा सेवक होता
कौटंु�बक घर, जे आता सेरामपूर�या �ाळे�या मा�तराने नोकरी�ा होते. मी वेगाने चा�त असताना, म�ा भेट�े
सेरामपूर �याया�यगृहाजवळ ���न चच�समोर गु�.

"तू कुठे चा��ा आहेस?" �ी यु�े�रचा चेहरा न� होता.

“सर, मी ऐक�े आहे क� आपण आ�ण कनई आ�ही �या �वासाची योजना के�� होती ती घेणार नाही. मी �बहारी �ोधत आहे. तू कर�ी�
आठवते क� गे�या वष� तो का�मीर पाह�यासाठ� इतका उ�सुक होता क� �याने अगद� पगारा��वाय सेवा कर�याची ऑफर �द��.

“म�ा आठवते. तरीसु�ा, म�ा असे वाटत नाही क� �बहारी जा�यास तयार असे�. ”

मी हता� झा�ो होतो. "तो फ� या संधीची आतुरतेने वाट पाहत आहे!"

माझे गु� �ांतपणे चा�ाय�ा �ाग�े; मी �वकरच �ाळे�या मा�तरां�या घरी पोहोच�ो. �बहारी, अंगणात, नम�कार के�ा
म�ा मै�ीपूण� कळकळ�ने मी का�मीरचा उ��ेख करताच अचानक गायब झा�ो. �या कुरकुर ��दाने
माफ� मागतो, नोकर म�ा सोडून �या�या मा�का�या घरी गे�ा. मी घाब�न आ�ासन देत अधा� तास थांब�ो
म�ा वाट�े क�, �बहारीचा �व�ंब �या�या सह���या तयारीमुळे होत आहे. �ेवट� मी समोरचा दरवाजा ठोठाव�ा.
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"सुमारे तीस �म�नटांपूव� �बहारी माग�या पाय�यांव�न �नघून गे�े," एका माणसाने म�ा मा�हती �द��. �या�याब�� �क��चत हस ूउमट�े
ओठ.

माझे आमं�ण खूप जबरद�तीचे होते क� मा�तरांचे न पा�ह�े�े आहे याचा �वचार क�न मी �ःखी होऊन �नघून गे�ो
कामावर �भाव होता. ���न चच�मधून जाताना, पु�हा मी माझे गु� मा�याकडे हळू चा�ताना पा�ह�े.
माझा अहवा� ऐक�याची वाट न पाहता तो उ�ार�ा:

“तर �बहारी जाणार नाही! आता, तुम�या योजना काय आहेत? ”

म�ा असे वाट�े क� तो एक ��ार मु�ासारखा आहे जो �या�या कु�� व�ड�ांचा अवमान कर�याचा �नधा�र करतो. “सर, मी मा�या काकांना �वचारणार आहे
म�ा �याचा सेवक �ा� धारी उधार दे�यासाठ�. ”

“तु�ा हवे अस�यास तु�या काकांना भेटू,” �ी यु�े�रने हसून उ�र �द�े. “पण म�ा �व�चतच वाटते क� तु�ही याचा आनंद �या�
भेट."

भीतीदायक पण बंडखोर, मी माझे गु� सोडून सेरामपूर कोट�हाऊसम�ये �वे� के�ा. माझे वडी� �ारदा
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एक सरकारी वक�� घोष यांनी माझे �ेमाने �वागत के�े.

“मी आज काही �म�ांसह का�मीर�ा जात आहे,” मी �या�ा सां�गत�े. “�क�येक वषा�पासून मी आतुरतेने वाट पाहत आहे
�हमा�यीन सह�. "

“मुकंुदा, मी तु�यासाठ� आनंद� आहे. तुमचा �वास अ�धक आरामदायक कर�यासाठ� मी काही क� �कतो का? ”

या दयाळू ��दांनी म�ा �ो�साहन �द�े. “��य काका,” मी �हणा�ो, “तु�ही म�ा तुमची सुटका क� �कता का?
नोकर, �ा� धारी? ”

मा�या सा�या �वनंतीवर भूकंपाचा प�रणाम झा�ा. काकांनी इतक� �ह�सक उडी मार�� क� �याची खुच� उ�थ��,
डे�कवरी� कागद ��येक �द�ेने उड�े आ�ण �याचा पाईप, एक �ांब, नारळ - �टेमयु� हब� - बब�, खा�� पड�ा
एक महान ग�धळ सह मज�ा.

“तू �वाथ� त�ण आहेस,” तो रागाने थरथर कापत ओरड�ा, “�कती भ�ाट क�पना आहे! कोण सांभाळे�
मी, जर तू मा�या सेवका�ा तु�या आनंदा�या एका जागी ने�ेस? ”

मी माझे आ�य� �पव�े, हे ��त�ब��बत करते क� मा�या �ेमळ काकांचा अचानक समोरचा बद� हा आणखी एक कोडे होता
एका �दवसात पूण�पणे समज�यायो�य नाही. �याया�या�या काया��यातून माझी माघार �यापे�ा अ�धक भयंकर होती
��त��त

मी आ�मात परत�ो, �जथे माझे �म� अपे��तपणे जम�े होते. मा�यावर याची खा�ी वाढत होती
मा�तरां�या मनोवृ�ीमागे जर पुरेसा पुन�व�चार कर�याचा हेतू असे� तर पुरेसे आहे. मा�याकडे अस�े�ा प�ाताप म�ा पकड�ा
मा�या गु�ची इ�ा उधळ�याचा �य�न करत आहे.

"मुकंुदा, तु�ा काही काळ मा�याबरोबर राहाय�ा आवडणार नाही का?" �ी यु�े�रने चौक�ी के��. "राज�� आ�ण
इतर आता पुढे जाऊ �कतात आ�ण क�क�ा येथे तुमची वाट पा� �कतात. �ेवटची सं�याकाळ पकड�यासाठ� भरपूर वेळ असे�
क�क�या�न का�मीर�ा जाणारी �ेन.

“सर, म�ा तुम�या��वाय जा�याची पवा� नाही,” मी �ोकाने �हणा�ो.

मा�या �म�ांनी मा�या �ट�पणीकडे �क��चतही �� �द�े नाही. �यांनी एका खाचखळ�या�ा बो�ाव�े आ�ण �नघून गे�े
सव� सामानासह. कनई आ�ण मी �ांतपणे आम�या गु�ं�या चरणी बस�ो. अ�या� तासा�या संपूण� �ांततेनंतर, मा�टर
उठ�ा आ�ण �स�या मज�यावरी� जेवणा�या अंगणाकडे �नघा�ा.
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“कनई, कृपया मुकंुदाचे जेवण दे. �याची �ेन �वकरच �नघत.े ”

मा�या ��ँकेट सीट व�न उठ�यावर, मी अचानक मळमळ आ�ण मा�याम�ये एक भयंकर मंथन संवेदना सह च�ावून गे�ो
पोट. चाकूने होणारी वेदना इतक� ती� होती क� म�ा वाट�े क� म�ा अचानक काही �ह�सक नरकात टाक�यात आ�े आहे.
मा�या गु�ंकडे डोळे झाकून, मी �या�यासमोर कोसळ�ो, भयानक ए��या�टक�या सव� ��णांनी ह��ा के�ा
कॉ�रा �ी यु�े�र आ�ण कनई म�ा बस�या�या खो��त घेऊन गे�े.

वेदनेने वेड�े�े, मी ओरड�ो, "गु�जी, मी माझे आयु�य तुम�याकडे सोपवतो;" कारण माझा �व�ास होता क� हे खरोखर वेगाने ओहोट� आहे
मा�या �रीराचे �कनारे.

�ी यु�े�रने माझे डोके �या�या मांडीवर ठेव�े आ�ण मा�या कपाळा�ा देव�ताने कोम� के�े.

ते �हणा�े, “तु�ही आता तुम�या �म�ांसोबत �टे�नवर असता तर काय झा�े असते,” ते �हणा�े. “म�ा बघायच ेहोते
तुम�यानंतर या �व�च� मागा�ने, कारण तु�ही या �व��� �ठकाणी सह� घे�याबाबत मा�या �नण�यावर �ंका घेणे �नवड�े आहे
वेळ. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



म�ा �ेवट� समज�े. महान मा�टर �हणून �व�चतच �यांची ��� उघडपणे �द���त करणे यो�य वाटते, एक �ासं�गक �नरी�क
�दवसा�या घटनांची क�पना के�� असती क� �यांचा �म अगद� नैस�ग�क आहे. मा�या गु�चा ह�त�ेप होता
सं�या�द हो�यासाठ� खूप सू�म होते. �याने �बहारी आ�ण माझे काका �ारदा आ�ण राज�� यां�या�ारे �यांची इ�ा पूण� के�� होती
आ�ण इतर अ�ा अ�� रीतीने क� कदा�चत ��येका�ाच वाट�े क� प�र��ती आहे
ता�क�क��ा सामा�य होते.

�ी यु�े�र आप�या सामा�जक दा�य�वांचे पा�न कर�यात कधीच अपय�ी ठर�े �हणून �यांनी कनई�ा त�ाकडे जा�याची सूचना �द�� आ�ण
मा�या काकांना सू�चत कर�यासाठ�.

“मा�तर,” मी �वरोध के�ा, “फ� तूच म�ा बरे क� �कतोस. मी कोण�याही डॉ�टरसाठ� खूप �र गे�ो आहे. ”

“मु�ा, तू दैवी दयेने संर��त आहेस. डॉ�टरांची काळजी क� नका; तो तु�हा�ा या अव�ेत सापडणार नाही.
तू आधीच बरा झा�ा आहेस. ”

मा�या गु�ं�या बो��याने, �ासदायक �ःख म�ा सोडून गे�े. मी हळुवारपणे बस�ो. �वकरच एक डॉ�टर आ�ा आ�ण तपासणी के��
म�ा काळजीपूव�क.

तो �हणा�ा, “तु�ही सवा�त वाईट प�र��तीतून गे�ा आहात. “मी �योग�ाळेसाठ� मा�याबरोबर काही नमुने घेईन
चाच�या. ”

�स�या �दव�ी सकाळ� डॉ�टर घाईने आ�े. मी उठून बस�ो होतो, चांग�या उ�साहात.

"बरं, बरं, तू इथे आहेस, हसत आहेस आ�ण ग�पा मारत आहेस जणू तु�ा मृ�यू�ी जवळचा संपक�  न�हता." �याने माझी थाप मार��
हळूवारपणे हात. “तुमचा रोग अस�याचे नमु�यांमधून �ोधून काढ�यानंतर मी तु�हा�ा �जवंत �ोध�याची �व�चतच अपे�ा के�� होती
ए��या�टक कॉ�रा होता. आपण भा�यवान आहात, त�ण, दैवी उपचार ��� अस�े�े गु� असणे! मी आहे
खा�ी पट��! "

मी मनापासून सहमत झा�ो. डॉ�टर �नघ�या�या तयारीत असताना, राज�� आ�ण औडी दारात हजर झा�े. �या
�यां�या चेह�यावरी� असंतोष सहानुभूतीत बद��ा कारण �यांनी डॉ�टरकडे आ�ण नंतर मा�याकडे थोडेस ेपा�ह�े
चेहरा

“जे�हा तु�ही क�क�ा �ेनम�ये सहमत झा�ा नाही ते�हा आ�हा�ा राग आ�ा. तू आजारी आहेस? ”

“हो.” मी हस�यास मदत क� �क�ो नाही कारण मा�या �म�ांनी सामान कोपया�त ठेव�े होते
का�. मी उ��त के�े: “एक जहाज होते जे �ेन�ा गे�े होते; जे�हा ते आ�े, त ेपु�हा परत आ�े! ”
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मा�तर खो��त ��र�े. मी �वतः�ा �वातं�य �मळव�याची परवानगी �द�� आ�ण �याचा हात �ेमाने पकड�ा.

“गु�जी,” मी �हणा�ो, “मा�या बारा�ा वषा�पासून मी �हमा�यात पोहोच�याचे अनेक अय��वी �य�न के�े. मी
�ेवट� म�ा खा�ी आहे क� तुम�या आ�ीवा�दा��वाय देवी पाव�ती {FN20−2} म�ा �वीकारणार नाही! "

{FN20−1} मा�टर कोणतेही ��ीकरण दे�यास अय��वी झा�े अस�े तरी, �या दोघां�या दर�यान का�मीर�ा भेट दे�यास �यांची अ�न�ा
उ�हा�याची पूव�सूचना असू �कते क� �या�या आजारासाठ� वेळ यो�य न�हता (अ�याय 22 पहा).

{FN20−2} ��द�ः, "पव�तांचे." पाव�ती, पौरा�णक��ा �हमावत �क�वा
प�व� पव�त, हे ��� �क�वा ��वा�या "प�नी" �ा �द�े�े नाव आहे.

अ�याय 21. आ�ही का�मीर�ा भेट देतो

“तु�ही आता �वासासाठ� पुरेसे मजबूत आहात. मी तुम�याबरोबर का�मीर�ा जाईन, ”�ी यु�े�रने म�ा दोन मा�हती �द��
ए��या�टक कॉ�रापासून मा�या चम�का�रक पुन�ा��तीनंतरचे �दवस.

एका योगीचे आ�मच�र�



�या सं�याकाळ� आमची सहा जणांची पाट� उ�रेकडे गे��. आमचा प�ह�ा आराम�ीर मु�काम �सम�ा येथ ेहोता
�हमा�यीन टेक�ां�या �स�हासनावर �व�ांती. भ� ��यांचे कौतुक करत आ�ही खडकाळ र��यावर �फर�ो.

"�व��साठ� इं�जी ��ॉबेरी," एका वृ� ��ीने रड�े, एका खु�या बाजारपेठेत बसून.

मा�टर �व�च� �हान �ा� फळांब�� उ�सुक होते. �याने एक बा�केटफु� �वकत घेत�ा आ�ण कनई�ा अप�ण के�ा आ�ण
मी, जे जवळच होते. मी एक बेरी चाख�� पण घाईघाईने ज�मनीवर थंुक��.

“सर, �कती आंबट फळ आहे! म�ा ��ॉबेरी कधीच आवडत न�हती! ”

माझे गु� हस�े. “अरे, तु�ा ते आवडती� - अमे�रकेत. �तथ�या �डनरम�ये तुमची हो�टेस �यांना स�ह� करे�
साखर आ�ण म�ई. �तने का�ाने बेरी मॅ� के�यानंतर, आपण �यांना चव �या� आ�ण �हणा�: '�कती �वा�द�
��ॉबेरी! ' मग तु�हा�ा �सम�याती� हा �दवस आठवे�. ”

�ी यु�े�रचा अंदाज मा�या मनातून नाहीसा झा�ा, पण ब�याच वषा�नी पु�हा तेथे �दस�ा, मा�या थो�ा वेळाने
अमे�रकेत आगमन. मी प��मेस �ीमती अ◌ॅ��स ट�
सोमर�व�े, मॅसे�युसेट्स. जे�हा टेब�वर ��ॉबेरीची �म�ा� ठेव�� गे��, ते�हा मा�या प�रचा�रकेने �तचा काटा उच��ा
आ�ण ��म आ�ण साखर घा�ून माझी बेरी मॅ� के��. “फळ ऐवजी �तखट आहे; म�ा वाटते क� तु�हा�ा हे �न��त के�े आवडे�
माग�, "�तने �ट�पणी के��.

मी त�डभर घेत�े. "काय �वा�द� ��ॉबेरी!" मी उ�ार�ो. �सम�याती� मा�या गु�चे भाक�त उदयास आ�े
�मृत��या अथांग गुहेतून. फार पूव� �ीयु� ते�राचा देव ed जुळ�ा होता हे जाणवणे च�कत करणारे होते
भ�व�या�या ईथरम�ये भटकणा�या कम� घटनांचा काय��म मनाने संवेदन�ी�पणे �ोध�ा होता.

आमचा प� �वकरच ��म�ा सोडून रावळ�प�डी�ा गे�ा. तेथे आ�ही दोन घो�ांनी काढ�े�ा एक मोठा �ँडौ भा�ाने घेत�ा,
�यात आ�ही का�मीरची राजधानी �ीनगरची सात �दवसांची सह� सु� के��. आम�या उ�र �द�ेचा �सरा �दवस
�वासाने �हमा�याती� �व�ा�ता समोर आण��. आम�या गाडीची �ोखंडी चाके र�गाळत असताना
गरम, खडकाळ र�ते, ड�गराळ भ�ते�या बद��या ��यांमुळे आ�ही मो�हत झा�ो.

"सर," ऑडी मा�टर�ा �हणा�े, "मी तुम�या प�व� सहवासाती� या गौरव�ा�� ��यांचा खूप आनंद घेत आहे."

औडी�या कौतुकाने म�ा आनंद वाट�ा, कारण मी या सह��त हो�ट �हणून काम करत होतो. �ी यु�े�र पकड�ा
माझा �वचार; तो मा�याकडे वळ�ा आ�ण कुजबुज�ा:
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“�वतःची खु�ामत क� नका; ऑडी जवळून जा�याइतका ��या�द नाही
आ�हा�ा �सगारेट घे�यास पुरेसे आहे. ”

म�ा ध�का बस�ा. “सर,” मी एक अंडरटोन म�ये �हणा�ो, “कृपया या अ��य ��दांनी आमची सुसंवाद तोडू नका. मी
�व�चतच �व�ास बसू �कतो क� ऑडी धू�पानासाठ� तडफडत आहे. ” {FN21−1} मी मा�या सहसा �भतीने पा�ह�े
अग�य गु�.

“खूप छान; मी औडी�ा काहीही बो�णार नाही. ” मा�टर हस�े. “पण �ांडौ थांब�यावर तु�हा�ा �वकरच �दसे�,
क� ऑडी �या�या संधीचा फायदा घे�यास पटकन आहे. ”

गाडी एका छो�ा कारवांसेराई येथे आ��. आम�या घो�ांना पाणी पाज�े जात असताना, ऑडीने �वचार�े, “सर, करा
मी �ाय�हरबरोबर थोडा वेळ चा��ो तर तु�हा�ा हरकत आहे का? म�ा थोडी बाहेरची हवा हवी आहे. ”

�ी यु�े�रने परवानगी �द��, पण म�ा �ट�पणी के��, "�या�ा ताजे धूर हवे आहेत ताजी हवा नाही."

एका योगीचे आ�मच�र�



�ांडौने धुळ��या र��यांवर पु�हा ग�गाट सु� के�ा. मा�तरांचे डोळे चमकत होते; �याने म�ा सूचना �द��,
"गाडी�या दरवाजातून आप�� मान वर करा आ�ण पहा क� ऑडी हवेत काय करत आहे."

मी आ�ा पाळ��, आ�ण �सगरेट�या धुरा�या �र�ग बाहेर काढ�या�या कृतीत ऑडीचे �नरी�ण करताना थ�क झा�ो. माझी नजर
�ी यु�े�र�या �द�ेने �मा�ी� होते.

“तु�ही नेहमी�माणेच बरोबर आहात, सर. ऑडी पॅनोरामासह पफचा आनंद घेत आहे. ” म�ा असे वाट�े क� मा�या �म�ाकडे आहे
कॅब चा�काकडून भेट �मळा��; म�ा मा�हत होते क� ऑडीने क�क�या�न कोणतेही �सगारेट आण�े न�हते.

आ�ही च��ूहा�या मागा�ने पुढे जात रा�ह�ो, न�ा, द�या, पज��यमान खेकडे आ�ण
ब��वध पव�त�तरीय. दररोज रा�ी आ�ही देहाती सरावांवर थांब�ो आ�ण �वतःचे जेवण तयार के�े. �ी
यु�े�रने मा�या आहाराची �व�ेष काळजी घेत��, मी सव� जेवणात ���बाचा रस घे�याचा आ�ह धर�ा. मी अजूनही कमकुवत होतो, पण दररोज
सुधारत आहे, जरी ग�धळ�े�� गाडी अ�व�तेसाठ� काटेकोरपणे तयार के�� गे�� होती.

म�य का�मीर, कमळा�या त�ावांची �वग�भूमी, तरंगत असताना आ�ही आनंद� अपे�ांनी आमची अंतःकरणे भर��
गाड��स, चपख� कानोपीड हाऊसबोट्स, अनेक − पु�ांची झे�म नद�, आ�ण फु�ांनी पसर�े�� कुरणे, सव� �र�ग
गो� �हमा�यीन म�हमा �ारे. �ीनगरकडे आमचा ���कोन उंच, �वागताह� झाडां�या मागा�तून होता.
उदा� ड�गरांकडे पाहणा�या �मज�� सराईत आ�ही खो�या गंुतव�या. वाहणारे पाणी उप�� न�हते; आ�ही
आमचा पुरवठा जवळ�या �व�हरीतून काढ�ा. उ�हा�याचे हवामान आद�� होते, उबदार �दवस आ�ण �क��चत थंड
रा�ी.

आ�ही �वामी �ंकरा�या �ाचीन �ीनगर मं�दरात तीथ�या�ा के��. मी ज�ी नजर टाक��
पव�त − ��खर आ�म, आका�ा�या �व�� ठळकपणे उभे रा�न, मी आनंद� समाधीत पड�ो. A चे द��न झा�े
�र�या �दे�ात ड�गरमा�यावरी� हवे��. मा�या आधीचा उदा� �ंकराचा आ�म संरचनेत बद��ा गे�ा
�जथे, ब�याच वषा�नंतर, मी अमे�रकेत से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��प मु�या�य �ापन के�े. जे�हा मी प�ह�यांदा भेट �द��
�ॉस एजें��स, आ�ण माउंट वॉ����टन�या ��खरावर मोठ� इमारत पा�ह��, मी ती मा�याकडून �गेच ओळख��
का�मीर आ�ण इतर� द�घ�का��न ��ी.

�ीनगर येथे काही �दवस; नंतर गु�मग�कडे ("फु�ांचे पव�त माग�"), सहा हजार फुटांनी उंच.
�तथे माझी प�ह�� घोडा मो�ा घो�ावर बस�� होती. राज��ने एक �हान �ॉटर बसव�े, �या�या �दयावर गोळ�बार झा�ा
वेगाची मह�वाकां�ा. आ�ही अगद� �ख�ानमाग� वर गे�ो; घनदाट जंग�ातून माग� �नघा�ा,
वृ� -म��मम�ये भरपूर, �जथे धंुधाने झाक�े�े पाय ब�तेक वेळा अ�न��त होते. पण राज��चे थोडे
�ा�यांनी कधीही मा�या मो�ा आकारा�या �ट�ड�ा �णभर �व�ांती दे�याची परवानगी �द�� नाही, अगद� धोकादायक वळणावरही. चा�ू, चा�ू, अथकपणे
राज��चा घोडा आ�ा, सवा�ना �वस�न गे�ा पण �ध�चा आनंद.
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आम�या �ज���या �य�ती�ा �ीद घे�यासारखे ��य �मळा�े. या आयु�यात �थमच मी सवा�कडे पा�ह�े
उंच बफा��ा�दत �हमा�याती� �द�ा�नद��, �व�ा� �ुवीय अ�व�ां�या छाय�च�ां�माणे �तरावर पड�े�े. माझे
डोळे बफा�ळ पव�तां�या अंतहीन पव�तरांगावर सनी �न�या आका�ा�व�� उ�साहाने भोज�े.

मी मा�या त�ण सहका�यांसह आनंदाने �फर�ो, सवा�नी ओ�हरकोट घात�े�े, चमचम�या पांढ�या उतारांवर. आम�या वर
खा��या �वासा�ा आ�ही �रवर �पव�या फु�ांचे एक �व�तीण� गा��चे पा�ह�े, पूण�तः अंधुक ड�गरांचे �पांतर के�े.

आमचे पुढ�� �मण �ा��मार येथी� स�ाट जहांगीर�या ��स� �ाही "आनंद बाग" म�ये होते.
�न�ात बाग. �न�ात बाग येथी� �ाचीन राजवाडा थेट नैस�ग�क धबध�यावर बांध�े�ा आहे. पासून खा�� घाई
पव�त, टोरंट�ा रंगीबेरंगी टेरेसवर वाह�यासाठ� क�पकतेने �नयं��त के�े गे�े आहे
आ�ण चमकदार फु�ां�या बेडांम�ये कारं�यांम�ये ��रणे. हा �वाह अनेक वा�ांम�ये �वे� करतो
खो�या, �ेवट� परी�ा खा�� त�ावाम�ये सोडत. अफाट बागा रंग -गु�ाबांनी दंग आहेत
एक डझन रंग, �नॅप�गॅन, �ै�ह�डर, पॅ�सीज, पॉपपीज. �ार ेएक प�ा जोड�े�� �परेषा �द�� आहे
CHINARS �या सम�मतीय पं��, {FN21−2} साय�स, चेरी झाडे; �यां�या प��कडे पांढरे तप�या आहेत
�हमा�या�या.

एका योगीचे आ�मच�र�



का��मर �ा�े क�क�ा म�ये एक ��म�ळ चवदारपणा मान�� जाते. राज��, जो �वत: �ा आ�ासन देत होता ए
का��मर�ा पोहच�याची खरी मेजवानी, तेथे मो�ा �ा�बागा न �मळा�याने �नरा�ा झा��. आता आ�ण मग मी
�या�या �नराधार अपे�ेवर �या�ा �वनोदाने ध�का �द�ा.

"अरे, मी �ा�ांनी इतका घास�ो आहे क� म�ा चा�ता येत नाही!" मी �हणेन. “अ��य �ा�े तयार होत आहेत
मा�या आत! ” नंतर मी ऐक�े क� का�मीर�या प��मेकडी� काबु�म�ये गोड �ा�े भरपूर �माणात वाढतात. आ�ही सां�वन के�े
�वतः RABRI बनव�े�े आइ���म, एक जोरदार घन�प �ध, आ�ण संपूण� �प�ता नट्स सह चव.

आ�ही ��कार �क�वा हाऊसबोटम�ये अनेक सह�� घेत�या, �ा� -भरतकाम के�े�या छताने छायां�कत, सोबत जात
द� सरोवरा�या गंुतागंुती�या वा�ह�या, पा�या�या को�या�या जा�यासार�या का��ांचे जाळे. येथ ेअसं�य ��ो�ट�ग
गाड��स, न�द� आ�ण पृ�वीसह �ूरपणे सुधा�रत, आ�य�च�कत करा, �यामुळे �वसंगत �थम ��य आहे
अफाट पा�याम�ये वाढणा�या भा�या आ�ण खरबूज. कधीकधी एखादा �ेतकरी �दसतो, �तर�कार करतो
"ज�मनीत �ज�े�े" असा, �या�या "जमीन" �या चौरस भूखंडा�ा अनेक बोटां�या त�ावाती� एका नवीन �ानावर नेणे.

या मज�या�या खो�यात पृ�वी�या सव� संुदरतेचे �तीक आहे. �ेडी ऑफ का�मीर आहे
ड�गर - मुकुट, सरोवर, हार, आ�ण फु�ांची झाड. नंतर�या वषा�म�ये, मी अनेक �र�या दे�ांचा दौरा के�यानंतर, मी
का�मीर�ा जगाती� सवा�त �नसग�र�य �ठकाण का �हट�े जाते हे समज�े. यात काही आकष�ण आहे
��वस आ��स, आ�ण �कॉट�ंडमधी� �ोच �ोम�ड, आ�ण उ�म इं�जी त�ाव. म�ये एक अमे�रकन �वासी
का�मीर �या�ा अ�ा�का�या खडबडीत भ�तेची आ�ण डे��हरजवळ�� पाई�स पीकची आठवण क�न दे�यासारखे आहे.

�नसग�र�य स�दय� �ध�ती� न�द� �हणून, मी मे��सकोमधी� Xochimilco चे भ� ��य एकतर �थम ब�ीस देऊ करतो,
�जथे पव�त, आका� आ�ण �चनार खेळ�या�या मा�ां�या दर�यान पा�या�या असं�य ग��यांम�ये �वतः�ा ��त�ब��बत करतात, �क�वा
का�मीर�या त�ावांसारखे र�न, �हमा�याती� कडक �नगराणीने संुदर दास�सारखे संर��त. हे
मा�या आठवणीत पृ�वीवरी� सवा�त संुदर �ठकाणे �हणून दोन �ठकाणे उभी आहेत.

तरीही य�ो�टोन नॅ�न� पाक�  आ�ण �ँड कॅ�नयनचे चम�कार पा�ह�े ते�हा म�ाही आ�य� वाट�े
को�ोरॅडो आ�ण अ�ा�का. य�ो�टोन पाक�  हा कदा�चत एकमेव �दे� आहे �जथे असं�य �दसू �कतात
गीझर हवेत उंच उडत आहेत, वषा�नुवष� घ�ाळा�या कामात �नय�मतपणे काम करतात. �याचे ओप� आ�ण नी�मणी
त�ाव आ�ण गरम गंधकयु� झरे, �याचे अ�व� आ�ण व�य �ाणी, याची आठवण क�न देतात क� येथे �नसगा�ने एक नमुना सोड�ा
�तची सवा�त �ाचीन �न�म�ती. वायो�म�ग�या र��यांसह मोटा�र�ग गरम बुडबुडे �चख�ा�या "डे��ह�स प�ट पॉट" पय�त,
गुग���ग ����स, बा�पयु� फवारे, आ�ण सव� �द�ा�नद���त गीझस�सह, म�ा असे �हणायच ेआहे क�
य�ो�टोन �व���तेसाठ� �व�ेष ब�ीस पा� आहे.

योसेमाइटचे �ाचीन भ� रेडवुड्स, �यांचे �व�ा� �तंभ अतु�नीय आका�ात पसर�े�े आहेत.
दैवी कौ��याने �डझाइन के�े�े �हरवे नैस�ग�क कॅथे��. जरी ओ�रएटंम�ये आ�य�कारक धबधबे अस�े तरी काहीही जुळत नाही
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कॅने�डयन सीमेजवळ�� नायगराचे मुसळधार स�दय�. क� टक� आ�ण का�� �बॅड�या मॅमथ गुहा
�यू मे��सकोमधी� कॅ�हन�, रंगीबेरंगी आइ�सक� सार�या रचनांसह, आ�य�कारक परीकथा आहेत. �या �यां�या �ांब सुया
�टॅ�े�टाइट �ायस�, गुहे�या छतावर �टक�े�े आ�ण भूगभा�ती� पा�यात ��त�ब��बत, इतरांची एक झ�क सादर करतात
माणसाने का�प�नक �हणून जग.

का�मीरमधी� ब�तेक �ह��, �यां�या स�दया�साठ� ��स�, युरो�पयन �ोकांसारखे गोरे आहेत आ�ण �यां�यासारखेच आहेत
वै���े आ�ण हाडांची रचना; अनेकांचे डोळे �नळे आ�ण गोरे केस आहेत. पा��मा�य कपडे घात�े�े, त े�दसतात
अमे�रकन. थंड �हमा�य का��मर�ना कडक उ�हापासून वाचवतो आ�ण �यांचा �का� जपतो
रंग. भारता�या द��णेकडी� आ�ण उ�णक�टबंधीय अ�ां�ांकडे �वास करताना, �या�ा उ�रो�र आढळते क�
�ोक गडद आ�ण गडद होतात

का�मीरम�ये आनंद� आठवडे घा�व�यानंतर, म�ा सेरामपूर�या �ेवट�या का�ावधीसाठ� बंगा��ा परत जा�यास भाग पाड�े गे�े
कॉ�ेज. �ी यु�े�र कनई आ�ण औडी यां�यासह �ीनगरम�ये रा�ह�े. मी जा�यापूव�, मा�टरने संकेत �द�े क� �याचे
का�मीरम�ये �रीरा�ा �ःख सहन करावे �ागे�.
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“सर, तु�ही आरो�याचे �च� पाहता,” मी �नषेध के�ा.

"अ�ी ��यता आहे क� मी ही पृ�वी सोडून जाईन."

"गु�जी!" मी �वनवणी करत �या�या पाया पड�ो. “कृपया वचन �ा क� तु�ही आता तुमचे �रीर सोडणार नाही. मी
तु�या��वाय पुढे जा�यासाठ� मी पूण�पणे तयार नाही. ”

�ी यु�े�र ग�प होते, पण मा�याकडे इत�या क�णेने हस�े क� म�ा आ��त वाट�े. अ�न�ेने मी �या�ा सोड�े.

"मा�टर धोकादायक आजारी आहे." ऑडीचा हा टे���ाम मा�या सेरामपूर�ा परत�यानंतर थो�ाच वेळात मा�यापय�त पोहोच�ा.

“सर,” मी मा�या गु��ा उ�म�पणे सां�गत�े, “म�ा सोडू नका असे तुमचे वचन मी मा�गत�े. कृपया आप�े �रीर ठेवा;
अ�यथा, मीही मरणार आहे. ”

"तु�या इ�े�माणे हो." का��मरातून हे �ीयु�े�रचे उ�र होते.

औडीचे एक प� काही �दवसात आ�े आ�ण म�ा कळव�े क� मा�तर बरे झा�े आहेत. �या�याकडे परत�यावर
पुढ�या पंधरव�ात सेरामपूर�ा, मा�या गु�चे �रीर नेहमी�या वजनापे�ा अध� कमी झा�यामुळे म�ा �ःख झा�े.

सुदैवाने �या�या ���यांसाठ�, �ी यु�े�रन े�या�या ती� तापा�या आगीत �यांची अनेक पापे जाळ��
का�मीर. रोगा�या भौ�तक ह�तांतरणाची आ�या��मक प�त अ�यंत �गत यो�यांना �ात आहे. अ
ब�वान मनु�य कमकुवत ����ा �याचे जड भार उच��यास मदत क� �कतो; एक आ�या��मक सुपरमॅन स�म आहे
�या�या ���यांचे �ारी�रक �क�वा मान�सक ओझे कमी करा �यां�या मागी� कृत�चे कम� सामा�यक क�न. अगद� �ीमंत �हणून
मनु�य काही पैसे गमावतो जे�हा तो �या�या उध�या मु�ाचे मोठे कज� फेडतो, जो अ�ा �कारे भयानकतेपासून वाच�ा आहे
�या�या �वत: �या मूख�पणाचे प�रणाम, �हणून एक मा�टर �वे�ेने �या�या �ारी�रक संप�ीचा एक भाग बळ� देतो
���यांचे �ःख. {FN21−3}

एका गु�त प�ती�ारे, योगी आप�े मन आ�ण सू�म वाहन एका �ःखी ����ी जोडतो; �या
हा रोग संपूण�पणे �क�वा अं�तः संता�या �रीरात पोहोच�व�ा जातो. भौ�तक �े�ात देवाची कापणी के�यावर, अ
�या भौ�तक �व�पाचे काय होई� याची आता मा�टर�ा पवा� नाही. जरी तो �यास �व��� न�दणी कर�यास परवानगी देऊ �कतो
इतरांना आराम दे�यासाठ� रोग, �या�या मनावर कधीही प�रणाम होत नाही; तो स�म हो�यात �वतः�ा भा�यवान समजतो
अ�ी मदत �ा.

�या भ�ाने �भूम�ये अं�तम मो� �ा�त के�ा आहे �या�ा आढळते क� �याचे �रीर पूण�पणे पूण� झा�े आहे
उ�े�; �यानंतर तो �या�ा यो�य वाटे� अ�ा �कारे वाप� �कतो. जगाती� �याचे काय� �: ख �र करणे आहे
मानवजाती, आ�या��मक मागा�ने �क�वा बौ��क स��ा �क�वा इ�ा ����ारे �क�वा भौ�तक �ारे
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रोगाचे ह�तांतरण. जे�हा जे�हा �याची इ�ा असे� ते�हा अ�त�ोधाकडे जाणे, एक मा�टर �व�मृतीत रा� �कतो
�ारी�रक �ास; कधीकधी तो ���यांसाठ� एक उदाहरण �हणून �ारी�रक वेदना सहन करणे �नवडतो. �ारे
इतरां�या आजारांवर घा�ा घा�णे, एक योगी �यां�यासाठ�, कारण आ�ण प�रणामाचा क�म�क �नयम संतु� क� �कतो. हा कायदा आहे
यां��क �क�वा ग�णती ऑपरे�ट�ह; �याचे काय� वै�ा�नक प�तीने दैवी पु�षां�ारे हाताळ�े जाऊ �कते
�हाणपण

अ�या��मक �नयमांनुसार जे�हा तो �स�या ����ा बरे करतो ते�हा �या�ा आजारी पड�याची गरज नसते. बरे करणे
सामा�यतः संतां�या �ाना�ारे �व�रत उपचारां�या �व�वध प�त�चा समावे� होतो �यात कोणतीही �खापत नाही
आ�या��मक उपचार करणारा गंुत�े�ा आहे. तथा�प, �व�चत �संगी, एक मा�टर जो �या�या मो�ा �माणावर ज�द कर�याची इ�ा करतो
���यांची उ��ांती नंतर �वे�ेने �या�या �वतः�या �रीरावर �यां�या अवां�छत मो�ा �माणावर काय� क� �कते
कम�.

ये�ूने �वतः�ा अनेकां�या पापांची खंडणी �हणून सू�चत के�े. �या�या दैवी ���सह, {FN21−4} �याचे �रीर क� �क�े
जर �याने सू�म ��ांडा�ा �वे�ेने सहकाय� के�े नसते तर �या�ा वध�तंभावर �खळ�े गे�े नाही
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कारण आ�ण प�रणामाचा कायदा. अ�ा �कारे �याने इतरां�या कमा�चे प�रणाम �वतःवर घेत�े, �व�ेषत: �या�या कमा�चे���य. अ�ा �कारे ते अ�यंत �ु� झा�े आ�ण सव��ापी चैत�य �ा�त कर�यास यो�य बन�े
जे नंतर �यां�यावर उतर�े.

केवळ एक आ�म -जाणता मा�टरच �याचे जीवन��� ह�तांत�रत क� �कतो �क�वा इतरां�या आजारांना �वतः�या �रीरात पोहोचवू �कतो. एक
सामा�य माणूस या यो�गक प�तीचा उपयोग क� �कत नाही, �क�वा �याने तसे करणे इ� नाही; �बनधा�त साठ�
भौ�तक साधन हे देवा�या �च�तनात अडथळा आहे. �ह�� धम��ंथ ��कवतात क� माणसाचे प�ह�े कत��
�याचे �रीर चांग�या ��तीत ठेवणे आहे; अ�यथा �याचे मन भ��म�ये ��र राह�यास असमथ� आहे
एका�ता

तथा�प, एक अ�त�य मजबूत मन सव� �ारी�रक अडचण�वर मात क� �कतो आ�ण भगवंताची �ा�ती क� �कतो. अनेक
संतांनी आजाराकडे ���� के�े आ�ण �यां�या दैवी �ोधात य��वी झा�े. असीसीचे स�ट �ा��सस, �या�ा गंभीरपणे �ास झा�ा
आजार, इतरांना बरे के�े आ�ण मृतांना उठव�े.

मी एका भारतीय संत�ा ओळखत होतो, �याचे अध� �रीर एकेकाळ� फोडांनी तापत होते. �याची मधुमेहाची ��ती खूप ती� होती
क� सामा�य प�र��तीत तो एका वेळ� पंधरा �म�नटांपे�ा जा�त वेळ बसू �कत न�हता. पण �याचे आ�या��मक
आकां�ा �न�व�वाद होती. "�भु," �याने �ाथ�ना के��, "तू मा�या तुट�े�या मं�दरात ये�ी� का?" अखंड सह
इ�ेनुसार, संत हळूहळू अठरा सतत कमळा�या आसनात बसू �क�ा
तास, परमानंद �ा�सम�ये म�न.

“आ�ण,” �याने म�ा सां�गत�े, “तीन वषा��या अखेरीस, म�ा मा�या �वखुर�े�या �व�पात अनंत �का� झगमगाट�े�ा �दस�ा.
आनंदमय वैभवात रमून मी देह �वसर�ो. नंतर मी पा�ह�े क� ते परमा��या�ार ेपूण� झा�े आहे
दया. ”

भारताती� मोग� सा�ा�याचे सं�ापक �क�ग बेबर (1483-1530) यां�या�ी उपचार करणारी एक ऐ�तहा�सक घटना. �याचा
मु�गा, राजकुमार �मायून �ाणघातक आजारी होता. व�ड�ांनी �ःखाने �ढ �न�याने �ाथ�ना के�� क� ते �ा�त करा
आजारपण, आ�ण �याचा मु�गा वाच�ा पा�हजे. सव� �च�क�सकांनी आ�ा सोड�यानंतर, �मायून बरा झा�ा. बाबर
ताबडतोब आजारी पड�ा आ�ण �याच रोगामुळे मरण पाव�ा �याने �या�या मु�ा�ा �ास�े होते. �मायून बाबर �हणून गाद�वर आ�ा
�ह���ानचा स�ाट.

बरेच �ोक क�पना करतात क� ��येक आ�या��मक गु�कडे सां�ाचे आरो�य आ�ण साम�य� आहे �क�वा असाव.े �या
गृ�हतक �नराधार आहे आजारी �रीर हे सू�चत करत नाही क� गु� दैवी ����या संपका�त नाही
आजीवन आरो�यापे�ा जा�त आती� �द�पन सू�चत करते. भौ�तक �रीराची ��ती, म�ये
�सया� ��दात, यो�य�र�या मा�टरची चाचणी के�� जाऊ �कत नाही. �याची �व��� पा�ता �ोध�� पा�हजे
�याचे �वतःचे �े�, आ�या��मक.
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पा��मा�य दे�ांती� असं�य ग�धळ�े�े साधक चुक��या प�तीने �वचार करतात क� आ�या��मक �वषयावरी� एक व�ा �क�वा �ेखक
मा�टर असणे आव�यक आहे. Theष�नी मा� असे �नद��नास आणून �द�े आहे क� गु�ची आ�� चाचणी ही माणसाची �वे� कर�याची �मता आहे
इ�ेनुसार �ासो�वासाची ��ती, आ�ण �न�ब�क�पाची अखंड समाधी राख�यासाठ�. {FN21−5} फ� �ारे
ही उप��ी मानवा�ा �स� क� �कते क� �याने MAYA �क�वा �ैतवाद� वै��क �मात “�भु�व” �मळव�े आहे.
तो एकटाच सा�ा�कारा�या खो��तून �हणू �कतो: “एकम सॅट,” - “फ� एकच अ��त�वात आहे.”

“वेदांनी घो�षत के�े आहे क� अ�ानी माणूस जो थोडासा फरक क�न समाधानी राहतो
वैय��क आ�मा आ�ण सव�� आ�मा धो�यात आ�ा आहे, ”�ंकरा�या महान मो�न�टने ���ह�े आहे.
“�जथे अ�ानामुळे �ैत असते, �तथे ��येक गो� �वतः�न वेगळ� �दसते. जे�हा सव�काही
�वत: �हणून पा�ह�े जाते, मग आ��या��वाय �सरे अण ूदेखी� नसते. . . .

“वा�त�वकतेचे �ान उगवताच, मागी� कृत�चे कोणतेही फळ असू �कत नाही
अनुभवी, �रीरा�या अवा�तवपणामुळे, जसे जागृत झा�यावर कोणतेही �व� असू �कत नाही. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



केवळ महान गु�च ���यांचे कम� गृहीत ध� �कतात. �ी यु�े�र यांना यातना झा�या नस�या
का�मीर जोपय�त �या�ा �या�या आत�या आ��याकडून �या�या ���यांना �या �व�च� गो��म�ये मदत कर�याची परवानगी �मळा�� न�हती
माग�. मा�यापे�ा दैवी आ�ा पाळ�यासाठ� काही संत अ�धक संवेदन�ी�तेने �हाणपणाने सुस� होते
देव -�ून के�े�े मा�टर.

जे�हा मी �या�या �ीण आकृतीब�� सहानुभूतीचे काही ��द काढ�े, ते�हा माझे गु� आनंदाने �हणा�े:

“�याचे चांग�े गुण आहेत; मी आता न घा��े�या काही छो�ा छो�ा GANJIS (अंडर�ट�) म�ये �वे� कर�यास स�म आहे
वष�! ”

मा�टरचे आनंददायक हसणे ऐकून, म�ा स�ट �ा��सस डी से�सचे ��द आठव�े: “एक संत जो �ःखी असतो तो �ःखी असतो
संत! ”

{FN21−1} भारतात, एखा�ा�या वडी� आ�ण व�र�ां�या उप��तीत धू�पान करणे हे अनादरच े��ण आहे.

{FN21−2} ओ�रएटं� ��ेन �� ..

{FN21−3} थेरेसी �युमन (अ�याय 39 पहा) सह अनेक ���न संत, प�र�चत आहेत
रोगाचे आ�या��मक ह�तांतरण.

{FN21−4} ���ताने �या�ा वध�तंभावर �खळवून ने�याआधीच �हट�े: “तु�ा वाटते क� मी आता �ाथ�ना क� �कत नाही
माझे वडी�, आ�ण तो स�या म�ा देव�तां�या बारा�न अ�धक सै�य देई�? पण मग कस ेहोई�
�ा��े पूण� होती�, क� ते असेच असावे? ” - मॅ�यू 26: 53-54.

{FN21−5} पहा ../ अ�याय 26, 43 नोट्स.

अ�याय 22. दगडा�या �च�ाचे �दय

“एक �न�ावान �ह�� प�नी �हणून, मी मा�या पतीची त�ार क� इ��त नाही. पण मी �या�ा �या�याकडून वळताना बघाय�ा उ�सुक आहे
भौ�तकवाद� ��ये. मा�या �यान क�ाती� संतां�या �च�ांची �ख��� उडव�यात �या�ा आनंद होतो. ��य भाऊ, मी
आपण �या�ा मदत क� �कता यावर खो� �व�ास आहे. कर�ी�? "

माझी मोठ� बहीण रोमा मा�याकडे �नरखून पाहत होती. मी �गरी��या �त�या क�क�या�या घरी एक छोट� भेट �द�� होती
�व�ार�न �ेन. �त�या �वनवणीने म�ा ��� के�ा, कारण �तने मा�या सु�वाती�या आयु�यावर खो� आ�या��मक �भाव टाक�ा होता,
आ�ण आई�या �नधनाने कौटंु�बक वतु�ळात उर�े�� पोकळ� भ�न काढ�याचा �ेमाने �य�न के�ा होता.
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"��य ब�हण, न�क�च मी जे काही करेन ते करेन." मी हस�ो, �त�यावर ��पणे �दसणारी �ख�ता काढ�यासाठ� उ�सुक
चेहरा, �त�या नेहमी�या �ांत आ�ण आनंद� अ�भ����या उ�ट.

रोमा आ�ण मी थोडा वेळ मूक �ाथ�नेत माग�द��नासाठ� बस�ो. एक वषा�पूव�, मा�या ब�हणीने म�ा �त�ा द��ा दे�यास सां�गत�े होते
��या योग, �यात ती ��णीय �गती करत होती.

म�ा एक �ेरणा �मळा��. “उ�ा,” मी �हणा�ो, “मी द��णे�र मं�दरात जात आहे. कृपया मा�याबरोबर या,
आ�ण आप�या पती�ा आम�यासोबत ये�यास �वृ� करा. म�ा वाटत ेक� �या प�व� �ळा�या �ंदनांम�ये, दैवी आई
�या�या �दया�ा ��� करे�. पण �या�ा जायचे आहे अ�ी आमची गो� उघड क� नका. ”

ब�हणीने आ�ेने सहमती द���व��. �स�या �दव�ी सकाळ� रोमा आ�ण �तचा नवरा आत अस�याचे पा�न म�ा आनंद झा�ा
सह��ची तयारी. अ�पर सकु� �र रोड बरोबर द��णे�र�या �द�ेने आमची खाचखळ�याची गाडी गडगडत असताना, मा
भाऊ, सती�चं� बोस, भूतकाळ, वत�मान आ�ण आ�या��मक गु�ंचा उपहास क�न �वतः�ा आनं�दत के�े
भ�व�य मा�या ��ात आ�े क� रोमा �ांतपणे रडत होती.
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[उदाहरण: से�फ − �रअ�ायझे�न चच� ऑफ ऑ� �र��ज�स, सॅन �दएगो, कॅ��फो�न�या — सँ�डएगो.जेपीजी पहा]

[उदाहरण: मी मा�या दोन ब�हणी, रोमा (डावीकडे) आ�ण न��नी सोबत आहे - बहीण पहा. Jpg]

[उदाहरण: माझी बहीण उमा, एक त�ण मु�गी �हणून — uma.jpg पहा]

"ब�हण, आनंद� हो!" मी कुजबुज�ो. “आपण आप�या पती�ा �व�ास ठेवतो क� आपण �याचा �वीकार करतो अस ेसमाधान देऊ नका
गंभीरपणे थ�ा. "

"मुकंुदा, तू ना�ायक हंब�सची ��ंसा क�ी क� �कतोस?" सती� सांगत होता. “साधूच े�व�प आहे
�तर�करणीय तो एकतर सांगा�ासारखा पातळ आहे, �क�वा ह�ीसारखा अप�व� चरबी आहे! ”

मी हसून ओरड�ो. माझी चांग�� �वभावाची ��त��या सती��ा �ासदायक होती; तो �न: ��द �ांततेत �नवृ� झा�ा. �हणून
आमची कॅब द��णे�र मैदानावर ��र��, �याने �ं�या�मकपणे हस�े.

"हा �वास, मा�या मते, मा�या सुधारणेची योजना आहे?"

मी उ�र न देता मागे वळ�ो �हणून �याने माझा हात पकड�ा. "त�ण �म�टर �भ�ु," तो �हणा�ा, "यो�य बनवाय�ा �वस� नका
आम�या �पार�या जेवणाची �व�ा कर�यासाठ� मं�दर अ�धका�यांसोबत �व�ा. ”

“मी आता �यान करणार आहे. आप�या �पार�या जेवणाची काळजी क� नका, ”मी ती� उ�र �द�े. “दैवी आई �दसे�
�या नंतर. ”

“दैवी आई मा�यावर एकच काम करे� यावर माझा �व�ास नाही. पण मी तु�हा�ा मा�या अ�ासाठ� जबाबदार धरतो. ” सती�चे
टोन धमक� देत   होते.

मी एकटाच को�ोनेड हॉ�म�ये गे�ो जे का���या मो�ा मं�दरा�ा �क�वा मदर नेचर�ा समोर आहे. �नवडणे a
एका खांबाजवळ छायादार जागा, मी मा�या �रीरा�ा कमळा�या आसनात �व��त के�े. जरी ते फ� सात होते
वाज�े, सकाळचा सूय� �वकरच दडप�ाही होई�.

मी भ��पूव�क �वे� के�यामुळे जग कमी झा�े. माझे मन देवी का��वर क� ��त होते, �यांचे
द��णे�र येथी� ��तमा महान गु� �ी रामकृ�ण यां�या �व�ेष आराधनेची होती
परमहंस. �या�या ��थत माग�यांना उ�र देताना, या मं�दरा�या दगडी ��तमेने अनेकदा जीव घेत�ा होता
फॉम� आ�ण �या�या�ी संवाद साध�ा.
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"दगडा�या �दयासह मूक आई," मी �ाथ�ना के��, "तु�या ��यकरा�या �वनंतीमुळे तू आयु�यात भर�ा आहेस
भ� रामकृ�ण; तू तु�या या तळमळ�े�या मु�ा�या ओरड�याकडे का �� देत नाहीस? ”

दैवी �ांतीसह माझा मह�वाकां�ी उ�साह अमया�दपणे वाढ�ा. तरीही, जे�हा पाच तास �नघून गे�े होते आ�ण
�या देवी�ा मी आतून पाहत होतो �यांनी कोणताही ��तसाद �द�ा नाही, म�ा थोडे �नरा� वाट�े. कधी कधी
�ाथ�ना पूण� हो�यास �व�ंब करणे ही देवाची परी�ा आह.े पण अखेरीस तो सतत भ�ा�ा �दसतो
�या�ा कोणतेही �व�प ��य आहे. एक धमा��भमानी ���न ये�ू�ा पाहतो; एक �ह�� कृ�ण, �क�वा देवी का��, �क�वा पाहतो
जर �याची उपासना अवैय��क वळण घेत असे� तर �व�तारणारा �का�.

अ�न�ेने मी माझे डोळे उघड�े आ�ण पा�ह�े क� मं�दराचे दरवाजे एका पुजारीने अनु�प के�े आहेत
�पार�या − तासां�या �थेसह. मी मोक�या, छतावरी� हॉ��या खा�� मा�या �नज�न आसनाव�न उठ�ो आ�ण आत ��र�ो
अंगण. �याचा दगडी मज�ा �पार�या सूया�खा�� जळत होता; माझे अनवाणी पाय �खत होते.

एका योगीचे आ�मच�र�



“दैवी आई,” मी �ांतपणे पु�हा सां�गत�े, “तू मा�याकडे ��ीस आ�ा नाहीस आ�ण आता तू �प�ा आहेसबंद दारामागे मं�दर. म�ा मा�या वतीने आज तु�ा एक �व�ेष �ाथ�ना करायची होती
सासरा. "

माझी आंत�रक या�चका �व�रत मा�य के�� गे��. �थम, एक सुखद थंडीची �ाट मा�या पाठ�वर आ�� आ�ण
मा�या पायाखा��, सव� अ�व�ता काढून टाकणे. मग, मा�या आ�य�च�कत कर�यासाठ�, मं�दराची मो�ा �माणात वाढ झा��. �याचे
मोठा दरवाजा हळूहळू उघड�ा, का�� देवी�या दगडी आकृतीचा खु�ासा के�ा. हळूहळू ते �जवंत �व�पात बद��े,
हसतमुखाने नम�कार करताना, आनंदाने अवण�नीय म�ा रोमां�चत करते. जणू एखा�ा गूढ �स�र�जने, �ास होता
मा�या फु�फुसातून काढ�े; माझे �रीर जड नस�े तरी अगद� ��र झा�े.

�यानंतर चेतनाचा आनंद वाढ�ा. म�ा गंगेवर अनेक मै� ��पणे �दसत होते
मा�या डावीकडे नद�, आ�ण मं�दरा�या प��कडे संपूण� द��णे�र प�रसरात. सव� इमारत��या �भ�ती
पारद��कपणे चमकणे; �यां�या�ारे मी �रवर�या एकरांव�न ये -जा करताना �ोकांना पा�ह�े.

जरी मी दम घेत होतो आ�ण माझे �रीर �व�च� �ांत ��तीत होते, तरीही मी माझे हात आ�ण पाय ह�वू �क�ो
मु�पणे. �क�येक �म�नटे मी डोळे बंद क�न उघड�याच े�योग के�े; कोण�याही रा�यात मी ��पणे पा�ह�े
संपूण� द��णे�र पॅनोरामा.

आ�या��मक ��ी, ए�स -रे सारखी, सव� पदाथा�म�ये �वे� करते; दैवी ने� सव�� क� � आहे, प�रघ
कोठेही नाही. म�ा पु�हा एकदा जाणव�े, तेथे सनी अंगणात उभे रा�न, क� जे�हा माणूस उडवाउडवी हो�याचे सोडून देतो
देवाचे, भौ�तक जगात गंुत�े�े खरोखर �व�, बुडबुडे �हणून �नराधार, तो �या�या �चरंतन �े�ांना पु�हा �ा�पत करतो. तर
"प�ायनवाद" माणसाची गरज असू �कते, �या�या संकु�चत ���म�वात अडक�े��, कोण�याही प�ायनची तु�ना म�हमा�ी होऊ �कते
सव��ापकता?

द��णे�र येथी� मा�या प�व� अनुभवात, केवळ �व��ण �व�ता�रत व�तू हो�या मं�दर आ�ण
देवीचे �प. बाक� सव� काही �या�या सामा�य प�रमाणांम�ये �दसू �ाग�े, जरी ��येक एक �भामंडळात बंद होता
मधुर �का�ाचा - पांढरा, �नळा आ�ण पे�ट� इं�धनु�य रंग. माझे �रीर इथ�रय� पदाथा�च ेआहे, तयार आहे
levitate. मा�या भौ�तक प�रसराब�� पूण�पणे जाग�क, मी मा�याब�� �ोधत होतो आ�ण काही पाव�े न टाकता
आनंद� ��ीचे सात�य अडथळा आणणारे.

मं�दरा�या �भ�त��या मागे मी अचानक मा�या भावा�ा सासूची झ�क �द�� कारण तो एका काटेरी फां�ाखा�� बस�ा होता
प�व� BEL वृ�. मी �या�या �वचारांचा माग� सहजपणे ओळखू �क�ो. प�व� अंतग�त काहीसे उ�ान
द��णे�राचा �भाव, �या�या मनात अजून मा�याब�� अ�व� ��त�ब�ब होते. मी थेट दयाळूकडे वळ�ो
देवीचे �प.

"दैवी आई," मी �ाथ�ना के��, "तू मा�या ब�हणी�या पती�ा आ�या��मक�र�या बद�णार नाहीस का?"

संुदर आकृती, आतापय�त ग�प, �ेवट� बो���: "तुझी इ�ा पूण� झा��!"
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मी आनंदाने सती�कडे पा�ह�े. काही आ�या��मक ��� काय�रत आहे याची सहजपणे जाणीव अस�� तरी तो उठ�ा
ज�मनीवर �या�या आसनाव�न रागाने. मी �या�ा मं�दरा�या मागे धावताना पा�ह�े; तो मा�याजवळ आ�ा, �या�ा ह�वत होता
मुठ

सव� आ���गन ��ी नाही�ी झा��. यापुढे मी तेज�वी देवी पा� �क�ो नाही; उंच मं�दर होते
�या�या सामा�य आकारात कमी, पारद��कता वजा. पु�हा माझे �रीर सूया��या ती� �करणांखा�� सुज�े.
मी �तं�भत हॉ��या आ�यावर उडी मार��, �जथे सती�ने रागाने माझा पाठ�ाग के�ा. मी मा�या घ�ाळाकडे पा�ह�े. तो एक होता
वाज�े; �द� ��ी एक तास चा��� होती.

“तू �हान मूख�,” माझा भाऊ − कायदा स� झा�ा, “तू �तथे �ॉस -�े�ड आ�ण �ॉस -डो�यांनी बस�ा आहेस
सहा तासांसाठ�. मी तु�ा पाहत मागे पुढे गे�ो आहे. माझे अ� कोठे आहे? आता मं�दर बंद आहे; तू
अ�धका�यांना सू�चत कर�यात अय��वी; आ�हा�ा �पार�या जेवणा��वाय सोड�े जाते! ”

एका योगीचे आ�मच�र�



देवी�या उप��तीत म�ा जो उदा�पणा जाणव�ा तो अजूनही मा�या �दयात चैत�यमय होता. म�ा �ो�साहन �मळा�ेउ�ार काढा, "दैवी आई आ�हा�ा खाय�ा देई�!"

सती� रागा�या भरात �वतःजवळ होता. “एकदा आ�ण सवा�साठ�,” तो ओरड�ा, “म�ा तुझी दैवी आई भेटाय�ा आवडे�
आगाऊ �व�ा न करता आ�हा�ा येथे अ� देणे! ”

जे�हा मं�दराचा पुजारी अंगण ओ�ांडून आम�यात सामी� झा�ा ते�हा �याचे ��द �व�चतच उ�ार�े गे�े.

“बेटा,” �याने म�ा संबो�धत के�े, “मी �याना�या तासांम�ये तु�या चेह�यावर �ांतपणे चमकत आहे हे पाहत आहे. मी प�ह�े
आज सकाळ� तुम�या पाट�चे आगमन, आ�ण तुम�या जेवणासाठ� भरपूर अ� बाजू�ा ठेव�याची इ�ा वाट��. �या �व�� आहे
�यांनी आधी �वनंती के�� नाही �यांना अ� दे�याचे मं�दर �नयम, परंतु मी तुम�यासाठ� अपवाद के�ा आहे. ”

मी �याचे आभार मान�े आ�ण सरळ सती��या डो�यात डोकाव�े. तो भावनांनी भडक�ा, �ांतपणे आप�� नजर खा�� के��
प�ा�ाप. जे�हा आ�हा�ा − हंगामाती� आं�यांसह भरपेट जेवण दे�यात आ�े, ते�हा मा�या ��ात आ�े क� माझे
भाऊ -भाऊची भूक कमी होती. तो �वच��त झा�ा होता, �वचारां�या महासागरात खो�वर बुडत होता. वर
क�क�या�ा परतीचा �वास, सती�, हळुवार अ�भ���सह, अधूनमधून मा�याकडे �वनवणी क�न बघत होता. पण �याने के�े
याजकाने आ�हा�ा �पार�या जेवणासाठ� आमं��त के�या�या �णानंतर एक ��दही बो�ू नका, जणू थेट
सती��या आ�हाना�ा उ�र.

�स�या �दव�ी �पारी मी मा�या ब�हणी�ा �त�या घरी भेट�ो. �तने म�ा �ेमाने नम�कार के�ा.

“��य भाऊ,” ती ओरड��, “काय चम�कार आहे! का� सं�याकाळ� माझे पती मा�या समोर उघडपणे रड�े.

"'��य देवी,' {FN22−1} तो �हणा�ा, 'मी तुम�या सुधारणा योजने�या अ�भ����या प��कडे आनंद� आहे
भावाचे प�रवत�न घडव�े आहे. मी तुम�याकडून के�े�� ��येक चूक मी पूव�वत करणार आहे. आज रा�ीपासून आ�ही
आमचे मोठे �यनक� फ� पूजा�ळ �हणून वापरे�; तुमची छोट� �यान खो�� आम�या म�ये बद��� जाई�
झोप�याची जागा मी तुम�या भावाची �ख��� उडव�� याचा म�ा मनापासून खेद आहे. मी ��ा�द मागा�ने आहे
अ�भनय, मी मुकंुदा�ी न बो�ता �वतः�ा ���ा करीन जोपय�त मी आ�या��मक मागा�ने �गती करत नाही. खो�वर मी
आतापासून दैवी आईचा �ोध घेई�; एखा�ा �दव�ी मी �त�ा न�क�च �ोध�े पा�हजे! ''

ब�याच वषा�नंतर, मी मा�या भावा�ा �द����ा भेट�ो. तो अ�यंत �वक�सत झा�ा आहे हे समज�यावर म�ा खूप आनंद झा�ा
आ�म -सा�ा�कार, आ�ण दैवी आई�या ��ीने आ�ीवा��दत होते. �या�यासोबत राह�या�या दर�यान, म�ा ते ��ात आ�े
सती�ने गु�तपणे ��येक रा�ीचा बराचसा भाग दैवी �च�तनात घा�व�ा, जरी �या�ा अ
गंभीर आजार, आ�ण �दवसा �या�या काया��यात ��त होते.

मा�या मनात असा �वचार आ�ा क�, मा�या भावाचे आयु�य खूप मोठे नाही. रोमा न�क�च वाच�� असे�
माझे मन.
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“��य भाऊ,” ती �हणा��, “मी ठ�क आहे, आ�ण माझे पती आजारी आहेत. तरीसु�ा, मी तु�हा�ा हे जाणून �यायच ेआहे क�, ए
सम�प�त �ह�� प�नी, मी �थम मरणार आहे. {FN22−2} मी पुढे जा�यापूव� आता जा�त वेळ �ागणार नाही. "

�त�या अ�ुभ ��दावर आ�य�च�कत झा�े, तरीही म�ा �यां�या स�याचा डंका जाणव�ा. माझी बहीण मरण पाव�� ते�हा मी अमे�रकेत होतो,
�त�या अंदाजानंतर सुमारे एक वष�. माझा धाकटा भाऊ �ब�णूने नंतर म�ा तप�ी� �द�ा.

"रोमा आ�ण सती� �त�या मृ�यू�या वेळ� क�क�यात होते," �ब�णूने म�ा सां�गत�े. “�या सकाळ� �तने कपडे घात�े
�वत: �त�या वधू�या ��नात.

"'हा खास पो�ाख का?' सती�ने चौक�ी के��.

'' पृ�वीवरी� तुम�या सेवेचा हा माझा �ेवटचा �दवस आहे, '' रोमाने उ�र �द�े. थो�ा वेळाने �त�ा �दय�वकाराचा झटका आ�ा. �त�या �पात
मु�गा मदतीसाठ� धावत होता, ती �हणा��:

एका योगीचे आ�मच�र�



"'बेटा, म�ा सोडू नकोस. �याचा काही उपयोग नाही; डॉ�टर ये�यापूव� मी �नघून जाईन. ' दहा �म�नटांनंतर, ध�न
आदराने �त�या पतीचे पाय, रोमाने जाणीवपूव�क �तचे �रीर सोड�े, आनंदाने आ�ण �ःख न देता.

"प�नी�या मृ�यूनंतर सती� खूप एकांगी झा�ा," �ब�णू पुढे �हणा�ा. “एक �दवस तो आ�ण मी अ बघत होतो
रोमाचे मोठे हसणारे छाया�च�.

"'तू का हसतोस?' सती� अचानक उ�ार�ा, जणू �याची बायको हजर होती. 'तु�ा वाटतं त ू��ार होतास
मा�या आधी जा�याची �व�ा करताना. मी �स� करीन क� तु�ही मा�यापासून �ांब रा� �कत नाही; �वकरच मी तुम�यात सामी� होईन. '

“जरी यावेळ� सती� �या�या आजारातून पूण�पणे बरा झा�ा होता आ�ण तो उ�म आरो�याचा आनंद घेत होता
छाया�च�ापुढे �या�या �व�च� �ट�पणीनंतर �गेचच �� कारणा��वाय मरण पाव�ा. ”

अ�ा�कारे भ�व�यसूचकपणे माझी अ�यंत ��य मोठ� बहीण रोमा आ�ण �तचा नवरा सती� - जे बद��े ते पास झा�े
द��णे�र एक सामा�य �ापं�चक मनु�यापासून मूक संत पय�त.

{FN22−1} देवी.

{FN22−2} �ह�� प�नीचा असा �व�ास आहे क� जर ती �त�या पतीपुढे मरण पाव�� तर ती आ�या��मक �गतीचे ��ण आहे.
�त�यासाठ� �त�या �न�ावान सेवेचा पुरावा, �क�वा "हान�सम�ये मरणे."

अ�याय 23. मी माझी �व�ापीठाची पदवी �ा�त करतो

“तु�ही त�व�ानाती� तुम�या पा�पु�तका�या असाइनम�टकडे ���� करता. यात �ंका नाही क� तु�ही एखा�ा अनै�तकतेवर अव�ंबून आहात
परी�ांमधून तु�हा�ा �मळव�यासाठ� 'अंत�ा�न'. परंतु जोपय�त तु�ही �वतः�ा अ�धक अ�यासपूण� प�तीने �ागू करत नाही तोपय�त मी
तु�ही हा अ�यास�म उ�ीण� क� नका याची काळजी �या. ”

सेरामपूर कॉ�ेजचे �ा�यापक डी.सी. घोषा� म�ा कठोरपणे संबो�धत करत होते. जर मी �याचे अं�तम �ेखी उ�ीण� होऊ �क�ो नाही
वग� चाचणी, मी अं�तम परी�ा दे�यास अपा� आहे. हे �ा�यापकांनी तयार के�े आहेत
क�क�ा �व�ापीठाचे, जे �या�या सं��न �ाखांम�ये सेरामपूर कॉ�ेज�ा �मांक देते. भारतीय �व�ाथ�
एबी फायन�म�ये एका �वषयात नापास झा�े�या �व�ापीठांनी �या�या सव� �वषयांची न�ाने तपासणी के�� पा�हजे
पुढ�� वष�.

सेरामपूर महा�व�ा�याती� मा�या ����कांनी सहसा मा�या�ी दयाळूपणे वाग�े, मनोरंजक स�ह�णुता न सोडता.
"मुकंुदा थोडा जा�त आहे - धमा��या न�ेत." अ�ा �कारे म�ा सारां�, �यांनी कु��तेने म�ा वाचव�े
वगा�ती� ��ांची उ�रे दे�यास �ाज वाटणे; �यांनी म�ा अं�तम �ेखी चाच�यांवर �व�ास �द�ा
एबी उमेदवारांची याद�. मा�या सहकारी �व�ा�या�नी �द�े�ा �नण�य �यां�या टोपणनावाने �� कर�यात आ�ा
मी - "वेडा साधू."
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त�व�ानात अपय�ाची �ा�यापक घोषा� यांची धमक� र� कर�यासाठ� मी एक क�पक पाऊ� उच��े. जे�हा �नका�
अं�तम चाच�या जाहीरपणे होणार हो�या, मी एका वग��म�ांना मा�याबरोबर �ा�यापकाकडे जा�यास सां�गत�े
अ�यास

“सोबत या; म�ा सा�ीदार हवा आहे, ”मी मा�या सोबती�ा सां�गत�े. “मी नस�यास मी खूप �नरा� होई�
����का�ा मागे टाक�यात य��वी झा�े. ”

मी मा�या पेपर�ा काय रे�ट�ग �द�े याची चौक�ी के�यानंतर �ा�यापक घोषा� यांनी मान ह�व��.

“तु�ही उ�ीण� झा�े�यांपैक� नाही,” तो �वजयात �हणा�ा. �याने �या�या डे�कवर एका मो�ा �ढगा�या�ारे ��कार के��.
“तुझा पेपर इथे अ�जबात नाही; तु�ही कोण�याही प�र��तीत परी�ेत न �दस�याने नापास झा�ा आहात. ”

मी हस�ो. “सर, मी �तथे होतो. मी �वतः �टॅकमधून पा� �कतो का? ”

एका योगीचे आ�मच�र�



�ा�यापक, नॉन��यू�, �या�ा परवानगी �द��; म�ा माझा कागद पटकन सापड�ा, �जथे मी काळजीपूव�क वगळ�े होते
माझा रो� कॉ� नंबर वगळता ओळख �च�ह. मा�या नावा�या "�ा� झ��ा" पासून अन�भ�, ����काकडे होते
मा�या उ�रांना उ� दजा� �द�ा जरी ते पा�पु�तकाती� कोटे�न�ारे असमंजस होते. {FN23−1}

माझी यु�� पा�न, तो आता गडगडाट झा�ा, "�नभ�य न�ीब!" तो आ�ेने पुढे �हणा�ा, “तु�ही न�क�च नापास �हा�
एबी फायन�. ”

मा�या इतर �वषयां�या चाच�यांसाठ�, म�ा काही को�च�ग �मळा�े, �व�ेषतः मा�या ��य �म�ाकडून आ�ण चु�त भावाकडून,
�भास चं� घोष, {FN23−2} मा�या काका सारदाचा मु�गा. मी �ःखाने पण य��वी�र�या च�कत झा�ो
मा�या सव� अं�तम चाच�यांमधून कमीत कमी उ�ीण� गुण.

आता, कॉ�ेज�या चार वषा�नंतर, मी एबी परी�ांना बस�यास पा� झा�ो. तरीही, मी �व�चतच
म�ा �व�ेषा�धकार �मळ�याची अपे�ा आहे. सेरामपूर महा�व�ा�याची अं�तम फेरी मु�ां�या खेळा�या तु�नेत कठोर होती
जे क�क�ा �व�ापीठ एबी पदवीसाठ� ठरवती�. �ी यु�े�र�ा मा�या जवळजवळ दररोज भेट�
म�ा कॉ�ेज�या हॉ�म�ये जाय�ा थोडा वेळ ����क होता. �तथे मा�या अनुप��तीपे�ा माझी उप��ती होती
मा�या वग��म�ांकडून आ�य�च�कत होणे!

सकाळ� नऊ ते साडेतीन�या सुमारास मा�या सायक�व�न �नघायची माझी नेहमीची �दनचया� होती. एका हातात मी
मा�या गु�साठ� अप�ण करा - मा�या प�ी बो�ड�ग हाऊस�या बागेतून काही फु�े. म�ा अ�भवादन करत आहे
�ेमळपणे, मा�टर म�ा �पार�या जेवणासाठ� आमं��त करायचे. मी नेहमीच ��तेने �वीकार�े, याचा �वचार काढून टाक�यात आनंद झा�ा
�दवसासाठ� कॉ�ेज. �ी यु�े�र सह तासांनंतर, �या�या अतु�नीय �ानाचा �वाह ऐकणे, �क�वा मदत करणे
आ�म कत��ांसह, मी अ�न�ेने म�यरा�ी�या सुमारास प�थीसाठ� �नघून जाईन. अधून मधून मी सव� थांब�ो
रा�ी मा�या गु�बरोबर, इत�या आनंदाने �या�या संभाषणात म�न झा�े क� अंधार बद��ा ते�हा म�ा �व�चतच ��ात आ�े
पहाट म�ये.

एका रा�ी अकरा�या सुमारास, मी मा�या �ूजवर {FN23−3} घा�त होतो, ते�हा �वासा�या तयारीसाठ�
बो�ड�ग हाऊस, मा�तरांनी म�ा गंभीरपणे �वचार�े.

"तुम�या AB परी�ा कधी सु� होतात?"

"पाच �दवसांनी साहेब."

"म�ा आ�ा आहे क� तु�ही �यां�यासाठ� त�पर असा�."

अ�ाम�सह �ा�स�फ�स के�े�े, मी एक जोडा हवेत धर�ा. “सर,” मी �नषेध के�ा, “माझे �दवस कसे गे�े ते तु�हा�ा मा�हती आहे
�ा�यापकांपे�ा तुम�याबरोबर. �या कठ�ण फायन��ा उप��त रा�न मी �हसन कस ेतयार क� �कतो? ”
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�ी यु�े�रची नजर मा�यावर टोच�� गे��. "तु�ही �दस�ेच पा�हजे." �याचा आवाज थंड �व�पाचा होता.
“आ�ही तुम�या व�ड�ांना आ�ण इतर नातेवाईकांना आ�म जीवनासाठ� तुम�या आवडीवर ट�का कर�याचे कारण देऊ नये. फ�
म�ा वचन �ा क� तु�ही परी�ांना उप��त रहा�; �यांना ��य �तत�या चांग�या �कारे उ�र �ा. ”

अ�नयं��त अ�ू मा�या चेह�यावर येत होते. म�ा वाट�े क� मा�टरची आ�ा अवा�तव आहे आ�ण ती
�याची आवड कमीतकमी �व�ंबाने सांगायची होती.

“तुमची इ�ा अस�यास मी हजर होईन,” मी रडत असताना सां�गत�े. "पण यो�य तयारीसाठ� वेळ ����क नाही." मा�या अंतग�त
मी दम मार�ा, "��ांची उ�रे देऊन मी तुम�या ��कवणीने प�के भ�न देईन!"

जे�हा मी �स�या �दव�ी मा�या नेहमी�या वेळ� ह�म�टेजम�ये �वे� के�ा ते�हा मी माझा पु�पगु� एका ठरावीक प�तीने सादर के�ा
�ोकपूण� गंभीरता. �ी यु�े�र मा�या वेबोन एअरवर हस�े.
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"मुकंुदा, परमे�र तु�ा कधी प�र�ेत �क�वा इतर� नापास करतो का?"

“नाही सर,” मी उबदार ��तसाद �द�ा. कृत�तापूण� आठवण�ना पुन��ी�वत पूर आ�ा.

"आळस नाही तर देवासाठ� आवे�ाने तु�हा�ा महा�व�ा�यीन स�मान �मळव�यापासून रोख�े आहे," माझे गु� दयाळूपणे �हणा�े.
मौनानंतर, �याने उ��त के�े, “'तु�ही आधी देवाचे रा�य आ�ण �याचे नी�तम�व �ोधा; आ�ण या सव� गो�ी
तु�हा�ा जोड�े जाई�. '' {FN23−4}

हजार�ा वेळ�, म�ा माझे ओझे मा�टर�या उप��तीत उच��े गे�े असे वाट�े. जे�हा आ�ही आमचे �वकर जेवण संपव�े,
�याने म�ा पॅ�ीकडे परत ये�याचे सुचव�े.

"तुझा �म� रोमे�चं� द� अजूनही तु�या बो�ड�ग हाऊसम�ये राहतो का?"

"होय साहेब."

“�या�या�ी संपक�  साधा; परमे�र तु�हा�ा परी�ांम�ये मदत कर�यासाठ� �े�रत करे�. ”

“खूप छान, सर; पण रोमे� �व��ण ��त आहे. तो आम�या वगा�ती� स�माननीय माणूस आहे, आ�ण एक जड अ�यास�म पार पाडतो
इतरांपे�ा. "

मा�तरांनी माझे आ�ेप बाजू�ा के�े. “रोमे� तुम�यासाठ� वेळ �ोधे�. जा आता."

मी सायक� चा�वून परत पॅ�ीकडे गे�ो. बो�ड�गहाऊस कंपाऊंडम�ये म�ा भेट�े�� प�ह�� ��� �व�ान होती
रोमे�. जणू �याचे �दवस खूप मोकळे होते, �याने मा�या वेग�या �वनंती�ा सहमत के�े.

“न�क�च; मी तुम�या सेवेत आहे. ” �याने �पारचे अनेक तास आ�ण �यानंतरचे �दवस को�च�गम�ये घा�व�े
मी मा�या �व�वध �वषयांम�ये.

"म�ा �व�ास आहे क� इं�जी सा�ह�याती� बरेच �� �च�े हॅरो��या मागा�ने क� ��त होती�," �याने म�ा सां�गत�े.
"आ�हा�ा एकाच वेळ� अ◌ॅट�स �मळणे आव�यक आह.े"

मी मा�या काका सारदा�या घरी घाईघाईने गे�ो आ�ण एक अ◌ॅट�स उधार घेत�ा. रोमे�ने युरो�पयन नका�ावर �च�हां�कत के�े
बायरन�या रोमँ�टक �वा�ाने भेट �द�े�� �ठकाणे.

��कवणी ऐक�यासाठ� काही वग��म� जम�े होते. "रोमे� तु�हा�ा चुक�चा स��ा देत आहे," �यापैक� एक
एका स�ा�या �ेवट� �यांनी म�ा �ट�पणी �द��. “सहसा फ� प�ास ट�के �� या �वषयी असतात
पु�तके; उव��रत अ�या� भागात �ेखकां�या जीवनाचा समावे� असे�. ”
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जे�हा मी �स�या �दव�ी इं�जी सा�ह�या�या परी�े�ा बस�ो, ते�हा माझी प�ह�� नजर �नमा�ण झा�े�या ��ांकडे
कृत�तेचे अ�ू ओतणे, माझा कागद ओ�ा करणे. वगा�चा मॉ�नटर मा�या डे�कवर आ�ा आ�ण a
सहानुभूतीपूण� चौक�ी.

“मा�या गु�ने भाक�त के�े क� रोमे� म�ा मदत करे�,” मी �� के�े. "�दसत; म�ा �वचार�े�े ��
रोमे� इथे परी�ा प�कावर आहेत! सुदैवाने मा�यासाठ�, या वष� खूप कमी �� आहेत
इं�जी �ेखक, �यांचे आयु�य मा�या गूढतेत �प�े�े आहे!

मी परत�यावर माझे बो�ड�ग हाऊस ग�धळात होते. �या मु�ांनी रोमे��या प�तीची �ख��� उडव�� होती
को�च�गने मा�याकडे आ�या�ने पा�ह�े, अ�भनंदनाने म�ा जवळजवळ ब�हरा के�े. �या आठव�ात
परी�ेत, मी रोमे�सोबत बरेच तास घा�व�े, �याने �या�ा वाट�े असे �� तयार के�े
�ा�यापकांनी सेट के�े. �दवस��दवस, रोमे�चे �� परी�ेत जवळजवळ सार�याच �व�पात �दसू �ाग�े
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प�के.

एका चम�कारासारखे काहीतरी घडत अस�याची बातमी महा�व�ा�यात मो�ा �माणावर पसर�� होती आ�ण ती
अनुप��त मना�या "मॅड �भ�ु" साठ� य� संभा� वाट�े. मी �करणाती� त�य �पव�याचा �य�न के�ा नाही.
�ा�नक �ा�यापक क�क�ा �व�ापीठाने मांड�े�े �� बद��यास असमथ� होते.

इं�जी सा�ह�याती� परी�ेचा �वचार करताना म�ा एका सकाळ� ��ात आ�े क� मी एक गंभीर चूक के�� आहे.
��ां�या एका भागा�ा उ�रे दे�याऐवजी A �क�वा B आ�ण C �क�वा D. असे दोन भाग के�े गे�े
��येक भागाती� ��, मी गट I मधी� दो�ही ��ांची �न�काळजीपणे उ�रे �द�� होती, आ�ण �वचार कर�यात अय��वी झा�ो होतो
गट II मधी� काहीही. मी �या पेपरम�ये सव��म गुण �मळवू �कतो 33, पा�स�ग माक� पे�ा तीन कमी
36. मी मा�टरकडे धाव घेत�� आ�ण माझे �ास ओत�े.

“सर, मी एक अ��य चूक के�� आहे. मी रोमे� �ारे दैवी आ�ीवा�द पा� नाही; मी ब�यापैक� आहे
अयो�य. "

"मुकंुदा, खु� हो." �ी यु�े�रचे �वर ह�के आ�ण �बनधा�त होते. �याने �न�या �तजोरीकडे �नद�� के�ा
�वग�. “सूय� आ�ण चं�ासाठ� अंतराळात �यांची ��ती बद�णे आप�यापे�ा जा�त ��य आहे
तुमची पदवी �मळव�यात अपय�ी! "

मी आ�मा�ा अ�धक �ांत मूडम�ये सोड�े, जरी मी ग�णताने अक�पनीय वाट�े क� मी पास होऊ �कतो.
मी एक -दोनदा �भतीने आका�ात पा�ह�े; �ॉड� ऑफ डे �या�याम�ये सुर��तपणे नांगर�े�े अस�याच े�दसून आ�े
नेहमीची क�ा!

मी ज��हा पॅ�ी �ा पोहच�ो, त��हा मी एका वग��म�ांची �ट�पणी ऐक��: “म�ा नुकतेच कळ�े क�, प�ह�यांदा
वेळ, इं�जी सा�ह�याती� आव�यक उ�ीण� गुण कमी के�े गे�े आहेत. ”

मी मु�ा�या खो��त इत�या वेगाने ��र�ो क� �याने अ�ाम� वर पा�ह�े. मी �या�ा उ�सुकतेने �� के�ा.

“�ांब केसांचा साधू,” तो हसत �हणा�ा, “�ै��णक गो��म�ये अचानक रस का? म�ये का रडा
अकरावा तास? पण हे खरे आहे क� उ�ीण� हो�याचे गुण फ� 33 गुणांवर आण�े गे�े आहेत. ”

काही आनंद� झेप म�ा मा�या �वतः�या खो��त घेऊन गे��, �जथे मी गुडघे टेक�े आ�ण ग�णताचे कौतुक के�े
मा�या दैवी �प�याची प�रपूण�ता.

दररोज मी आ�या��मक उप��ती�या जाणीवेने रोमां�चत होतो �या�ारे म�ा ��पणे वाट�े क� म�ा माग� दाखवत आहे
रोमे�. बंगा�� भाषेत परी�े�या संदभा�त एक मह�वपूण� घटना घड��. रोमे�, होता
�या �वषयावर थोडासा ��� के�ा, मी सकाळ� बो�ड�ग हाऊसमधून जात असताना म�ा परत बो�ाव�े
परी�ा हॉ�.
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“रोमे� तुम�यासाठ� ओरडत आहे,” एक वग��म� म�ा अधीरपणे �हणा�ा. “परत येऊ नका; आ�हा�ा उ�ीर होई�
हॉ�. ”

स��याकडे ���� क�न मी परत घराकडे पळा�ो.

रोमे� म�ा �हणा�ा, “बंगा�� परी�ा सहसा आम�या बंगा�� मु�ांकडून सहज उ�ीण� होते. “पण मा�याकडे फ� आहे
या वष� �ा�यापकांनी आम�याकडून �� �वचा�न �व�ा�या�ची ह�या कर�याचा �वचार के�ा होता
�ाचीन सा�ह�य. ” मा�या �म�ाने नंतर ��स� �व�ासागर�या जीवनाती� दोन कथा थोड�यात सां�गत�या
परोपकारी.

मी रोमे�चे आभार मान�े आ�ण पटकन सायक� चा�वून कॉ�ेज�या हॉ�म�ये गे�ो. बंगा�� भाषेत परी�ा प�क �स� झा�े
दोन भाग असतात. प�ह�� सूचना होती: "�व�ासागरां�या धमा�दाय सं�ांची दोन उदाहरणे ��हा." मी �हणून
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मी अ��कडेच �मळव�े�� �व�ा कागदावर ह�तांत�रत के��, मी आभार मान�याचे काही ��द कुजबुज�े क� मी
रोमे��या �ेवट�या − �म�नटां�या सम�सकडे �� �द�े होते. �व�ासागरांनी मानवजाती�ा के�े�या उपकारांब�� मी अन�भ� असतो
(�ेवट� �वतःसह), मी बंगा�� परी�ा उ�ीण� होऊ �क�ो नाही. एका �वषयात नापास, I
पुढ�या वष� सव� �वषयांम�ये न�ाने परी�ा दे�यास भाग पाड�े असते. अ�ी ��यता होती
समज�यासारखा घृणा�द.

प�कावरी� �स�या सूचनाम�ये असे ���ह�े आहे: “बंगा��म�ये �नबंध ��हा �या�याकडे सवा�त जा�त आहे �या�या जीवनावर
तु�ा �े�रत के�े. ” �वन� वाचक, मी मा�या थीमसाठ� मी कोणता माणूस �नवड�ा हे म�ा सांग�याची गरज नाही. जसे मी नंतर पृ� क�हर के�े
मा�या गु�ं�या �तुतीसह पृ�, म�ा हे समज�यावर हसू आ�े क� माझी बद��े�� भ�व�यवाणी खरी ठरत आहे: “मी भरे�
आप�या ��कवणीसह प�के! ”

रोमे��ा त�व�ाना�या मा�या कोस�ब�� �� �वचार�याची माझी इ�ा न�हती. ���या अंतग�त मा�या द�घ� ����णावर �व�ास आहे
यु�े�र, मी पा�पु�तका�या ��ीकरणाकडे सुर��तपणे ���� के�े. मा�या कोण�याही पेपर�ा �द�े�ा सव�� गुण होता
त�व�ानाती� एक. इतर सव� �वषयांम�ये माझा गुण फ� उ�ीण� हो�या�या गुणात होता.

माझा �न�वाथ� �म� रोमे��ा �वतःची पदवी CUM LAUDE �मळा�� हे न�दवताना आनंद होत आहे.

मा�या पदवीनंतर व�ड�ांना हसू आ�े. "म�ा �व�चतच वाट�े क� त ूमुकंुदा पास हो�ी�," �याने कबू� के�े.
"तु�ही तुम�या गु�ंसोबत खूप वेळ घा�वता." मा�तरांनी मा�यावरी� न बो��े�� ट�का खरोखरच अचूकपणे ओळख�� होती
वडी�.

वषा�नुवष� मी अ�न��त होतो क� मी कधी असा �दवस बघेन जे�हा एबी मा�या नावाचे अनुसरण करे�. मी �व�चतच
�ीष�क हे दैवी देणगी आहे असे ��त�ब��बत न करता वापरा, काहीसे अ�� कारणांमुळे म�ा बहा� के�े.
कधीकधी मी कॉ�ेज�या पु�षांना असे �हणताना ऐकतो क� �यांचे खूप कमी �ान �यां�याकडे रा�ह�े
पदवी ते �वे� म�ा मा�या �नःसं�य �ै��णक कमतरतेसाठ� थोडे सां�वन देते.

�या �दव�ी म�ा क�क�ा �व�ापीठातून पदवी �मळा��, �या �दव�ी मी मा�या गु�ं�या पाया पड�ो आ�ण सवा�चे आभार मान�े
�या�या आयु�यातून मा�याकडे वाहणारे आ�ीवा�द.

“उठ, मुकंुदा,” तो �न���पणे �हणा�ा. “तु�हा�ा पदवीधर बनवणे परमे�रा�ा अ�धक सोयीच ेवाट�े
सूय� आ�ण चं�ाची पुनर�चना कर�यापे�ा! ”

{FN23−1} म�ा �ा�यापक घोषा� यांनी हे मा�य के�े पा�हजे क� आम�याती� ताण�े�े संबंध होते
�या�या कोण�याही दोषामुळे नाही, तर केवळ वगा�तून मा�या अनुप��तीमुळे आ�ण �यां�याती� ����यामुळे. �ा�यापक घोषा�
�व�ा� दा���नक �ान अस�े�े एक उ��ेखनीय व�े होते आ�ण आहे. नंतर�या वषा�म�ये आ�ही सौहादा��ा आ�ो
समजून घेणे ..

{FN23−2} जरी माझे आ�ण माझे चु�त भाऊ घोष यांचे एकाच कुटंुबाचे नाव अस�े तरी �भास�ा �वतःची सवय झा�� आहे
घोष �हणून �याचे नाव इं�जीम�ये ���यंत�रत करणे; �हणून मी �या�या �वतः�या �ु��ेखनाच ेअनुसरण करतो.
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{FN23−3} एक ���य नेहमी भारतीय आ�मात आप�े �ूज काढतो.

{FN23−4} मॅ�यू 6:33.

अ�याय 24. मी �वामी आदे�ाचा �भ�ु बनतो

“मा�तर, माझे वडी� म�ा बंगा� -नागपूर रे�वेम�ये काय�कारी पद �वीकार�यास उ�सुक आहेत.
पण मी न�क�च नकार �द�ा आहे. ” मी आ�ेने जोड�े, "सर, तु�ही म�ा �वाम��या आदे�ाचे साधू बनवणार नाही का?"
मी �वनवणीपूव�क मा�या गु�कडे पा�ह�े. मागी� वषा�म�ये, मा�या �ढ�न�याची खो�� तपास�यासाठ�, �या�याकडे होते
हीच �वनंती नाकार��. आज मा� तो दयाळू हस�ा.

“खूप छान; उ�ा मी तु�ा �वामी�ीप करीन. ” तो �ांतपणे पुढे गे�ा, “म�ा आनंद झा�ा क� तु�याकडे आहे
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�भ�ु हो�याची तुमची इ�ा कायम आहे. �ा�हरी महा�य अनेकदा �हणत: 'जर तु�ही देवा�ा आमं�ण �द�े नाही तर तुमचा उ�हाळा असे�
अ�तथी, तो तुम�या आयु�या�या �हवा�यात येणार नाही.

"��य �वामी, मी तुम�या आदरणीय �वभावा�माणे �वामी आदे�ा�ी संबं�धत राह�या�या मा�या �येयात कधीही कमी पडू �कत नाही." मी हस�ो
�या�ा अपार �ेमाने.

“जो अ�ववा�हत आहे तो �भू�या गो��ची काळजी करतो, तो �भू�ा कसे संतु� क� �कतो: पण जो आहे
�ववा�हत जगाती� गो��ची काळजी घेतो, तो आप�या प�नी�ा कसे संतु� क� �के�. ” {FN24−1} �या जीवनाचे मी �व�ेषण के�े होते
माझे अनेक �म� �यांनी, �व��� आ�या��मक ���त पाळ�यानंतर, नंतर ��न के�े होते. समु�ावर �ाँच के�े
ऐ�हक जबाबदा�यांमुळे, ते मनन कर�यासाठ� �यांचे संक�प �वसर�े होते.

देवा�ा वाटप कर�यासाठ� आयु�यात ��यम �ान मा�यासाठ� अक�पनीय होते. जरी तो �व�ाचा एकमा� मा�क आहे,
जीवनातून जीवनापय�त भेटव�तू देऊन �ांतपणे आप�यावर वषा�व करत आहे, एक गो� अ�ाप ����क आहे जी �या�या मा�क�ची नाही आ�ण जी
��येक मनु�या�या �दया�ा मनु�याचे �ेम रोख�यास �क�वा दे�याचे अ�धकार आहे. �नमा�णकता�, अनंत वेदना घेऊन
सृ�ी�या ��येक अणूम�ये �या�या अ��त�वाचा आ�ादन, फ� एकच हेतू असू �कतो - एक संवेदन�ी� इ�ा
क� माणसे �या�ा फ� �वतं� इ�े�ारे �ोधतात. ��येक �वन�ते�या कोण�या मखम�� द�ताने �याने झाक�े�े नाही
सव����मानाचा �ोखंडी हात!

�यानंतरचा �दवस मा�या आयु�याती� सवा�त अ�व�मरणीय �दवस होता. तो एक सनी गु�वार होता, म�ा आठवत आहे, जु�ै म�ये,
1914, महा�व�ा�यातून पदवी घेत�यानंतर काही आठव�ांनी. �या�या सेरामपूर आ�मा�या आती� बा�कनीवर,
�वामी ऑड�रचा पारंपा�रक रंग, गे��या रंगात मा�टरने पांढरा रे�ीमचा एक नवीन तुकडा बुड�व�ा. नंतर
कापड सुक�े होते, मा�या गु�ने �यागा�ा सं�या�ाचा झगा �हणून मा�याभोवती गुंडाळ�े.

"एखा�ा �दव�ी तु�ही प��मेकडे जा�, �जथे रे�ीम�ा �ाधा�य �द�े जाते," तो �हणा�ा. “एक �तीक �हणून, मी तुम�यासाठ� हे �नवड�े आहे
नेहमी�या कापसाऐवजी रे�ीम सा�ह�य. ”

भारतात, जेथे �भ�ु दा�र�य्ाचा आद�� �वीकारतात, तेथे रे�ीम व��े घात�े�े �वामी हे एक असामा�य ��य आहे. अनेक योगी,
तथा�प, रे�माचे कपडे घा�ा, जे काही सू�म �ारी�रक �वाह कापसापे�ा चांग�े ठेवतात.

“मी समारंभांना �वरोध करतो,” �ी यु�े�र यांनी �ट�पणी के��. “मी तु�हा�ा �बडवॅटम�ये �वामी बनवीन
(गैर -औपचा�रक) रीती. "

BIBIDISA �क�वा �वामी�ीप म�ये �व�तृत द��ा एक अ��न समारंभ समा�व� आहे, �या दर�यान �तीका�मक
अं�यसं�कार के�े जातात. ���याचे भौ�तक �रीर मृत �हणून द���व�े जाते, �योतम�ये अं�यसं�कार के�े जातात
�हाणपण न�ाने बनव�े�या �वाम�ना नंतर जप �द�ा जातो, जसे क�: "हे ATMA ��ा आहे" {FN24−2} �क�वा
"तू तो आहेस" �क�वा "मी तो आहे." �ी यु�े�र, मा�, �या�या साधेपणा�या �ेमामुळे, सव� औपचा�रकपणे �वतरीत के�े
सं�कार आ�ण फ� म�ा नवीन नाव �नवड�यास सां�गत�े.

"मी तु�हा�ा ते �वतः �नवड�याचा �व�ेषा�धकार देईन," तो हसत �हणा�ा.
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“योगानंद,” मी �णभर �वचार के�यानंतर उ�र �द�े. नावाचा �ा��दक अथ� आहे "आनंद (आनंद) मा�यमातून
�द� यु�नयन (योग). ”

“असंच हो. आप�या कुटंुबाचे नाव मुकंुदा �ा� घोष सोडून देणे, यापुढे तु�हा�ा योगानंद �हट�े जाई�
�वामी आदे�ाची �गरी �ाखा. ”

मी �ी यु�े�रपुढे गुडघे टेक�े आ�ण प�ह�यांदा �या�ा माझे नवीन नाव, माझे �दय उ�ारताना ऐक�े
कृत�तेने भ�न गे�े. �याने �कती �ेमाने आ�ण अथक प�र�म के�े होते, क� मु�गा मुकंुदा एखा�ा �दव�ी असे�
साधू योगानंद म�ये �पांत�रत! मी �भू�या द�घ� सं�कृत मं�ातून काही �ोक आनंदाने गाय�े
�ंकर:
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“मन, �क�वा बु��, �क�वा अहंकार, भावना;आका�, पृ�वी �क�वा धातू मी नाही.
मी तो आहे, मी तो आहे, ध�य आ�मा, मी तो आहे!
ज�म नाही, मरण नाही, माझी जात नाही;
वडी�, आई, मा�याकडे कोणी नाही.
मी तो आहे, मी तो आहे, ध�य आ�मा, मी तो आहे!
फॅ�सी�या उ�ाणां�या प��कडे, �नराकार मी आहे,
सव� जीवनाचे अंग �झरपणे;
बंधन म�ा भीती वाटत नाही; मी मु� आहे, कधीही मु� आहे,
मी तो आहे, मी तो आहे, ध�य आ�मा, मी तो आहे! ”

��येक �वामी हा �ाचीन मठाती� आहे जो �ंकरा�या वत�मान �व�पात आयो�जत के�ा गे�ा होता.
{FN24−3} कारण हा एक औपचा�रक आदे� आहे, �याम�ये संत ��त�नध�ची अखंड ओळ स��य आहे
नेते, कोणताही माणूस �वतः�ा �वामी ही पदवी देऊ �कत नाही. तो यो�य�र�या फ� �स�या �वाम�कडून घेतो; सव�
अ�ा �कारे �भ�खू �यांचा आ�या��मक वं� एका सामा�य गु�, भगवान �ंकराकडे �ोधतात. दा�र�य्, �ु�ता,
आ�ण आ�या��मक ���काचे आ�ापा�न, अनेक कॅथो��क ���न मठाती� ऑड�र ऑड�र ऑफ सारखे असतात
�वामी.

�या�या नवीन नावा��त�र�, सामा�यत: आनंदाम�ये समा�त होणारे, �वामी एक पदवी घेतात जे �याचे औपचा�रक संकेत देते
�वामी आदे�ा�या दहा उप�वभागांपैक� एका�ी संबंध. हे DASANAMIS �क�वा दहा agnomens
GIRI (पव�त) समा�व� करा, �यात �ी यु�े�र, आ�ण �हणून मी �वतःचा आहे. इतर �ाखांम�ये
सागर (समु�), भारती (जमीन), अर�या (वन), पुरी (प��का), तीथ� (तीथ��े�),
आ�ण सर�वती (�नसगा�चे �हाणपण).

अ�ा �कारे �वाम�नी �ा�त के�े�े नवीन नाव �हेरी मह�व आहे आ�ण सव�� �ा�तीचे ��त�न�ध�व करते
आनंद (आनंद) काही दैवी गुण �क�वा रा�य - �ेम, �हाणपण, भ��, सेवा, योग − आ�ण �ारे
�नसगा��ी सुसंवाद, जसे �त�या महासागर, पव�त, आका�ा�या असीम �व�ा�तेम�ये �� के�े आहे.

सव� मानवजातीसाठ� �न�वाथ� सेवेचा आद��, आ�ण वैय��क संबंध आ�ण मह�वाकां�ा यांचा �याग करणे, हे नेतृ�व करते
ब�सं�य �वामी भारतात मानवतावाद� आ�ण �ै��णक काया�त स��यपणे सहभागी होतात �क�वा कधीकधी
परदे�ी जमीन. जात, पंथ, वग�, रंग, ���ग �क�वा वं� या सव� पूव��हांकडे ���� क�न, एक �वामी खा��� �नयमांचे पा�न करतो
मानवी बंधु�व. �याचे �येय आ��या�ी प�रपूण� एकता आहे. �या�या जागृत आ�ण झोपे�या देहबु���ा कमी करणे
"मी तो आहे," या �वचाराने तो जगात समाधानाने �फरतो, पण �याब�� नाही. अ�ा �कारे तो फ� �या�या �ीष�का�ा �याय देऊ �के�
�वामीचा - जो SWA �क�वा �वत: �ी एक�ीकरण साध�याचा �य�न करतो. हे सव� औपचा�रकपणे जोडणे अनाव�यक आहे
�ीष�क अस�े�े �वामी �यांचे उ� �येय गाठ�यात �ततकेच य��वी आहेत.

�ी यु�े�र हे �वामी आ�ण योगी दो�ही होते. एक �वामी, औपचा�रक�र�या एक साधू �या�या�ी �या�या संबंधामुळे
�ाचीन �म, नेहमी योगी नसतो. जो कोणी ई�र -संपका�चे वै�ा�नक तं� वापरतो तो योगी आहे; तो
एकतर �ववा�हत �क�वा अ�ववा�हत, एकतर सांसा�रक माणूस �क�वा औपचा�रक धा�म�क संबंधांपैक� एक अस ू�कतो. एक �वामी मे
क�पनेने केवळ कोर�ा तक� ���चा माग�, थंड सं�यासचा अव�ंब करा; पण एक योगी �वतः�ा अ म�ये गंुतवतो
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�न��त, चरण -दर -चरण ���या �या�ारे �रीर आ�ण मन ���तब� होते आ�ण आ�मा मु� होतो. घेणे
भाव�नक कारणा�तव काहीही �द�े जात नाही, �क�वा �व�ासाने, योगी �ायामांची संपूण� चाचणी के�े�� मा��का सराव करतात
�याचा आरंभ theष�नी �थम के�ा होता. योगाने भारता�या ��येक युगात पु�ष बन�े आहेत
खरोखर मु�, खरोखर योगी -���त.

इतर कोण�याही �व�ाना�माणे, योग ��येक वातावरण आ�ण वेळे�या �ोकांना �ागू आहे. �स�ांत �न��तपणे �गत झा�ा
योगा “पा�ा�यांसाठ� अयो�य” आहे असे अ�ानी �ेखक पूण�पणे खोटे आहेत आ�ण अनेकांना �ःखाने ��तबं�धत करतात
�ामा�णक �व�ाथ� �याचे अनेक �कारचे आ�ीवा�द घे�यापासून. नैस�ग�क अ�व�ता रोख�यासाठ� योग ही एक प�त आहे
�वचारांचे, जे अ�यथा �नःप�पातीपणे सव� पु�षांना, सव� दे�ांना �यां�या ख�या �वभावाची झ�क दाखव�यापासून रोखतात
आ�मा. योगा�ा उपचार आ�ण �या�य �का�ापे�ा पूव� आ�ण प��मचा अडथळा मा�हत नाही
सूय� जोपय�त मनु�य �या�या अ�व� �वचारांसह मन धारण करतो, तोपय�त योगाची साव���क गरज असे�
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�क�वा �नयं�ण.

[�च�ण: भगवान ��व �या�या ��ीने, कृ�णासारखा ऐ�तहा�सक ��� नाही, ��व आहे
देवा�ा �या�या ��गुणा�मक �वभावा�या �ेवट�या पै�ूम�ये (�नमा�ते − संर�क − �वना�क) नाव �द�े. ��व,
माया �क�वा �माचा ना� करणारा, �तीका�मकपणे �ा��ाम�ये सं�यास देणारा परमे�र �हणून द��व�ा जातो,
योग�चा राजा. �ह�� क�ेत तो नेहमी अमावा�ये�ा �या�या केसांम�य ेआ�ण हार घा�ून द��वतो
टोपी अस�े�े साप, ��तेचे �ाचीन �तीक आ�ण प�रपूण� �हाणपण. सव��तेचा "एकच" डोळा आहे
�या�या कपाळावर उघडा. — shiva.jpg पहा]

�ाचीन Patषी पतंज�� "योगा" ची �ा�या "मना�या चढउतारांवर �नयं�ण as व�तू" �हणून करतात. {FN24−4} �याचे
अ�त�य सू�म आ�ण कु�� �द��न, योग सु�स, �ह�� त�व�ाना�या सहा �णा��पैक� एक आहे.
{FN24−5} पा�ा�य त�व�ाना�या �वरोधाभासात, सव� सहा �ह�� प�ती केवळ सै�ां�तकच नाहीत
पण �ावहा�रक ��कवणी. ��येक क�पनीय ऑ�टो�ॉ�जक� चौक�ी ��त�र�, सहा �णा�� सहा तयार करतात
�ःखाचे कायमचे उ�ाटन आ�ण का�ातीत आनंद �मळव�या�या उ�े�ाने �न��त �वषय.

सव� सहा �णा��ना जोडणारा सामा�य धागा ही घोषणा आहे क� मनु�यासाठ� कोणतेही खरे �वातं�य �या��वाय ��य नाही
अं�तम वा�तवाचे �ान. नंतर�या उप�नषदांनी सहापैक� योग सु�ांना कायम ठेव�े
स�याची ��य� धारणा सा�य कर�यासाठ� सवा�त �भावी प�त�चा समावे� अस�े�� �णा��. �ारे
योगाची �ावहा�रक तं�े, मनु�य स�ा�या वांझ �े�ांना कायमचा मागे टाकतो आ�ण जाणतो
��य� सार अनुभव.

पतंज��ने सां�गत�े�� योग �णा�� आठ पायांचा माग� �हणून ओळख�� जाते. प�ह�� पायरी, (1) YAMA आ�ण (2)
�नयम, दहा नकारा�मक आ�ण सकारा�मक नै�तकतेचे पा�न करणे आव�यक आहे - इतरांना इजा टाळणे
अस�य, चोरी करणे, असंयम करणे, भेटव�तू �ा�त करणे (जे दा�य�व आणते); आ�ण �रीराची �ु�ता
आ�ण मन, समाधान, आ�म -���त, अ�यास आ�ण देवाची भ��.

पुढ�� पाय�या आहेत (3) ASANA (उजवी मु�ा); पाठ�चा कणा �तंभ सरळ धर�ा जाणे आव�यक आहे आ�ण �रीर अ म�ये अडक�े पा�हजे
�यानासाठ� आरामदायक ��ती; (4) �ाणायाम (�ाणाचे �नयं�ण, सू�म जीवनाचे �वाह); आ�ण (5)
स�यहार (बा� व�तंूमधून इं��यांची माघार).

�ेवट�या पाय�या यो�य योगाचे �कार आहेत: (6) धारणा (एका�ता); मना�ा एका �वचारात ध�न ठेवणे; (7)
�यान (�यान), आ�ण (8) समाधी (अचेतन धारणा). योगाचा हा आठवा माग� आहे
{FN24−6} जे एका�ा कैव�य (�नरपे�ता) �या अं�तम �येयाकडे घेऊन जाते, ही सं�ा अ�धक अस ू�कते
सम�तपणे "सव� बौ��क भीतीप��कडे स�याचे सा�ा�कार" �हणून ठेव�े.

"कोणते मोठे आहे," कोणी �वचा� �कते, "�वामी क� योगी?" जर आ�ण देवा�ी अं�तम एका�मता सा�य झा�� तर,
�व�वध मागा�चे भेद नाहीसे होतात. BHAGAVAD GITA, तथा�प, �या प�ती सांगतात
योग सव� ra�� आहेत. �याची तं�े केवळ �व��� �कार�या आ�ण �वभावांसाठ�च नाहीत, जसे क�
मठाती� जीवनाकडे झुकणारे काही; योगा�ा औपचा�रक �न�ा आव�यक नाही. कारण योग�ा��
एक वै��क गरज पूण� करते, �याची नैस�ग�क साव���क �ागूता आहे.
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खरा योगी जगात कत���न� रा� �कतो; तेथे तो पा�यावरी� �ो�यासारखा आहे, आ�ण सहजपणे पातळ हो�यासारखा नाही
अप�रव�त�त आ�ण अनु�ा�सत मानवतेचे �ध. �वतः�या ऐ�हक जबाबदा�या पार पाडणे खरोखरच उ� आहे
माग�, योगी �दान, अहंकारी इ�ा एक मान�सक uninvolvement राख�यासाठ�, एक �हणून �याची भू�मका बजावते
देवाचे इ�ुक साधन.

अमे�रकन �क�वा युरोपीय �क�वा इतर अ�ह�� �रीरात राहणारे अनेक महान आ�मा आज आहेत,
जरी �यांनी YOGI आ�ण SWAMI हे ��द कधीच ऐक�े नसती�, तरीही ते �या अट�चे खरे उदाहरण आहेत.
मानवजाती�या �यां�या �नः�वाथ� सेवे�ारे, �क�वा आकां�ा आ�ण �वचारांवर �यांचे �भु�व, �क�वा
देवा�या �यां�या एकमेव �ेमा�ारे, �क�वा �यां�या एका�ते�या महान ����ारे, ते एका अथा�ने,
योगी; �यांनी �वत: �ा योगाचे ��य ठेव�े आहे - आ�म -�नयं�ण. जर ही माणसे आणखी उंचीवर जाऊ �कतात
�यांना योगाचे �न��त �व�ान ��कव�े गे�े, �यामुळे एखा�ा�या मनाची अ�धक जाग�क �द�ा ��य होते
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आ�ण जीवन.

काही पा�ा�य �ेखकांनी योगाचा वरवरचा गैरसमज के�ा आहे, परंतु �याचे समी�क कधीच न�हते
�वसायी. योगा�या अनेक �वचार�ी� ��ांज��म�ये ��स� डॉ. सी जी जंग यांचा उ��ेख के�ा जाऊ �कतो
��वस मानस�ा���.

“जे�हा एखाद� धा�म�क प�त �वतः�ा 'वै�ा�नक' �हणून ��फारस करते, ते�हा ती पा��मा�य दे�ांती� काही �ोकांसाठ� �न��त असू �कते. योग
ही अपे�ा पूण� करते, ”डॉ जंग ���हतात. {FN24−7} "नवीन�या आकष�णांपासून आ�ण
अ�या�चे आकष�ण - समज�े, योगासाठ� अनेक अनुयायी अस�याचे चांग�े कारण आहे. हे देते
�नयं�णीय अनुभवाची ��यता, आ�ण अ�ा �कारे 'त�ये' ची वै�ा�नक गरज पूण� करते आ�ण या��वाय, �ारे
�या�या �ंद� आ�ण खो��चे कारण, �याचे आदरणीय वय, �याची ��कवण आ�ण प�त, �यात जीवना�या ��येक ट��याचा समावे� आहे,
हे अ��या��त promises ��यतांचे वचन देते.

“��येक धा�म�क �क�वा त�व�ाना�या अ�यासाचा अथ� एक मान�सक ���त आहे, �हणजेच मान�सक प�ती
�व�ता योगा�या अनेक �कार�या, पूण�पणे �ारी�रक ���या {FN24−8} �हणजे �ारी�रक �व�ता
जे सामा�य �ज�नॅ��टक आ�ण �ासो�वासा�या �ायामांपे�ा �े� आहे, कारण ते केवळ यां��क नाही
आ�ण वै�ा�नक, पण ता��वक देखी�; �रीरा�या अवयवां�या ����णात, ते �यांना संपूण� घटकांसह एक� करते
आ�मा, जसे अगद� �� आहे, उदाहरणाथ�, �ाणायाम �ायामांम�ये �जथे �ाण �ास आ�ण
�व�ाची साव���क ग�त�ी�ता.

"जे�हा एखाद� ��� करत अस�े�� गो� देखी� एक वै��क घटना असते, ते�हा �रीरात अनुभव�े�ा �भाव (
अंतभा�व), आ��या�या भावनेने (साव���क क�पना) एक� येते आ�ण यातून एक �जवंत �वक�सत होते
एकता जे कोणतेही तं�, जरी वै�ा�नक अस�े तरी �नमा�ण क� �कत नाही. योगा�यास अक�पनीय आहे, आ�ण असे�ही
योग �या संक�पनांवर आधा�रत आहे �या��वाय अ�भावी. हे ��येका�ा �ारी�रक आ�ण आ�या��मक जोडते
इतर एक �व��ण पूण� मागा�ने.

“पूव�म�ये, �जथे या क�पना आ�ण प�ती �वक�सत झा�या आहेत आ�ण �जथे अनेक हजार वषा�पासून अ
अखंड परंपरेने आव�यक आ�या��मक पाया तयार के�ा आहे, योग आहे, जसे मी सहज �व�ास ठेवू �कतो
�रीर आ�ण मन एक� जोड�याची प�रपूण� आ�ण यो�य प�त जेणेक�न ते एकता �नमा�ण करती� जे ��म�ळ आहे
चौक�ी के�� जाई�. ही एकता एक मनोवै�ा�नक �वभाव �नमा�ण करते �यामुळे प��कडे जाणे ��य होते
�ु��."

पा��मा�य �दवस जवळ आ�ा आहे जे�हा आ�म -�नयं�णाचे आंत�रक �व�ान आव�यकतेनुसार सापडे�
�नसगा�चा बा� �वजय. हे नवीन अणुयुग आता पु�षांची मने �ांत आ�ण �व�तृत करे�
वै�ा�नक��ा �न�व�वाद स�य हे आहे क� पदाथ� वा�त�वकतेत ऊज�चे क� ��करण आहे. माणसा�या बारीक ���
दगड आ�ण धातंूमधी� ���पे�ा जा�त ���ना मन मु� क� �कते आ�ण क� �कते, जेणेक�न भौ�तक अणू रा�स,
न�ाने बाहेर पड�े, जगा�ा मूख� �वना�ात चा�ू करा. {FN24−9}

{FN24−1} I क�र��थयन 7: 32-33.
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{FN24−2} ��द�ः, "हा आ�मा आ�मा आहे." सव�� आ�मा, न बन�े�ा, पूण�पणे �बन�त� आहे (NETI,
NETI, हे नाही, ते नाही) परंतु ब�याचदा वेदा�त म�ये SAT − CHIT − ANANDA असे �हट�े जाते, �हणजे,
− बु��म�ा − परमानंद असणे.

{FN24−3} कधीकधी �ंकराचाय� �हणतात. आचाय� �हणजे "धा�म�क ���क." �ंकराची तारीख अ
नेहमी�या �ै��णक वादाचे क� �. काही न�द� सू�चत करतात क� पीअर�ेस मो�न�ट 510 त े478 पय�त जग�े
बीसी; पा��मा�य इ�तहासकारांनी �या�ा आठ�ा �तका�या उ�राधा�त �ंकराची आवड अस�े�या वाचकांना �नयु� के�े
BRAHMA SUTRAS चे ��स� �द��न डॉ पॉ� �ूसे�स म�ये काळजीपूव�क इं�जी अनुवाद सापडे�
वेदा�टाची �णा�� (��कागो: ओपन कोट� प������ग कंपनी, 1912). �या�याकडून �हान उतारे
�ी �ंकरचाय� (नटेसन अँड कंपनी., म�ास) �या �नवडक काया�त �ेखन सापडे�.

एका योगीचे आ�मच�र�



{FN24−4} "�च� वृ�ी �नरोधा" -योग सू� I: 2. पतंज��ची तारीख अ�ात आहे, तरीही
इ.स.पू.�या �स�या �तकात �व�ानांची सं�या �या�ा placeष�नी सव� �वषयांवर �ंथ �द�े
अ�ी अंत���ी जी युगांना �यां�यापासून �र ठेव�यास ���हीन आहे; तरीही, नंतर�या अ�व�तेसाठ�
इ�तहासकार, gesष�नी �यां�या �वतः�या तारखा आ�ण ���म�वांना �यां�या सा�ह�यकृती�ी जोड�याचा �य�न के�ा नाही. ते
महान अनंत जीवनाची चमक �हणून �यांचे जीवन ता�पुरत ेमह�वाचे होते हे �यांना माहीत होते; आ�ण ते स�य का�ातीत आहे,
�ेडमाक�  करणे अ��य आहे आ�ण �यांचा �वतःचा खाजगी ताबा नाही.

{FN24−5} सहा ऑथ�डॉ�स �स�ट�म (SADDARSANA) �हणजे सां�य, योग, वेदा�त, �ममांसा,
�याय, आ�ण वैसेसीका. अ�यासपूण� वा�याचे वाचक या सू�मता आ�ण �व�तृत �ा�तीम�ये आनं�दत होती�
�ाचीन फॉ�यु��े��स सारां� �हणून, इं�जीम�ये, HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY, Vol. मी, �ा.
सुर��नाथ दासगु�ता (क� ��ज यु�न�ह�स�ट� �ेस, 1922)

{FN24−6} बौ� धमा��या "उदा� आठ माग�" म�ये ग�धळून जाऊ नका, मनु�या�या जीवन�ै��च ेमाग�द��क,
खा��� �माणे
उपजी�वका, (6) यो�य �य�न, (7) यो�य �मरण (�वतःचे), (8) यो�य भान (समाधी).

{FN24−7} डॉ. जंग यांनी १ 37 ३ in म�ये इं�डयन साय�स काँ�ेसम�ये भाग घेत�ा आ�ण �यां�याकडून मानद पदवी �ा�त के��
क�क�ा �व�ापीठ.

{FN24−8} डॉ जंग येथे हठयोगाचा उ��ेख करत आहेत, �ारी�रक आसनांची एक �व�ेष �ाखा आ�ण
आरो�य आ�ण द�घा�यु�यासाठ� तं�. HATHA उपयु� आहे, आ�ण ने�द�पक भौ�तक प�रणाम देते, पण हे
आ�या��मक मु��कडे वाक�े�या योग�नी योगाची �ाखा कमी वापर�� आहे.

{FN24−9} ��ेटो�या अट�ां�टस�या TIMAEUS कथेम�ये, तो र�हवा�ां�या वै�ा�नक �गत ��तीब�� सांगतो
�ान असे मान�े जाते क� हरव�े�ा खंड 9500 ईसा पूव� �नसगा��या ��याने नाहीसा झा�ा;
काही आ�या��मक �ेखक मा� असे �हणतात क� अट�ां�टयन �ोकांचा �यां�या गैरवापरामुळे ना� झा�ा
अणु���. दोन �� च �ेखकांनी अ��कडेच BIBLIOGRAPHY OF ATLANTIS चे संक�न के�े आहे
1700 ऐ�तहा�सक आ�ण इतर संदभ�.

अ�याय 25. भाऊ अनंता आ�ण बहीण न��नी

“अनंता जगू �कत नाही; या जीवनासाठ� �या�या कमा�ची वाळू संप�� आहे. ”

एका सकाळ�या खो� �यानात बस�यावर हे अ��य ��द मा�या अंतरंगात पोहोच�े. थो�ा वेळाने
मी �वामी आदे�ात �वे� के�ा होता, मी मा�या मो�ा भावाचा अ�तथी �हणून मा�या ज�म�ळ गोरखपूर�ा भेट �द��
अनंता. अचानक आजाराने �या�ा �या�या अंथ�णावर बं�द�त के�े; मी �या�ा �ेमाने पाळ�े.

गंभीर अंतबा�� उ�ाराने म�ा �ःखाने भर�े. म�ा असे वाट�े क� मी जा�त काळ राहणे सहन क� �कत नाही
गोरखपूर, फ� मा�या असहा�य नजरेपुढे मा�या भावा�ा काढ�े�े पाह�यासाठ�. अनाक�नीय ट�केदर�यान
मा�या नातेवाईकांकडून, मी प�ह�या उप�� बोट�वर भारत सोड�े. हे बमा� आ�ण चीन समु�ासह जपान�ा गे�े. मी
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कोबे येथे उतर�ो, �जथे मी फ� काही �दवस घा�व�े. �े�णीय �ळांसाठ� माझे �दय खूप जड होते.

परती�या �वासात बोट�ने �ांघाय�ा ��� के�ा. तेथे जहाजाचे �च�क�सक डॉ �म�ा यांनी म�ा माग�द��न के�े
अनेक कु�रओ �काने, �जथे मी �ी यु�े�र आ�ण माझे कुटंुब आ�ण �म�ांसाठ� �व�वध भेटव�तू �नवड�या. �या साठ�
अनंता मी एक मोठा कोर�े�ा बांबूचा तुकडा खरेद� के�ा. चायनीज से�समनने म�ा �वकर बांबू �द�ा नाही
मी ते ज�मनीवर सोड�यापे�ा �मर�णका, "मी मा�या ��य मृत भावासाठ� हे खरेद� के�े आहे!"

एक �� जाणीव मा�यावर पसर�� होती क� �याचा आ�मा फ� अनंत म�ये मु� होत आहे. �मर�णका होती
�या�या पतनाने ती�ण आ�ण �तीका�मकपणे �ॅक; रड�या�या दर�यान, मी बांबू�या पृ�भागावर ���ह�े: “मा�या ��यसाठ�
अनंता, आता �नघून गे�े. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



माझा सोबती, डॉ�टर, हे कामकाज हसतमुखाने पाहत होता.

"तुमचे अ�ू वाचवा," �याने �ट�पणी के��. "तो मे�ा आहे याची खा�ी होईपय�त �यांना का टाकावे?"

जे�हा आमची बोट क�क�या�ा पोहच��, ते�हा डॉ.�म�ा पु�हा मा�याबरोबर आ�े. माझा धाकटा भाऊ �ब�णू वाट पाहत होता
म�ा डॉकवर नम�कार कर�यासाठ�.

“म�ा मा�हत आहे अनंता हे आयु�य सोडून गे�ा आहे,” मी बो��याची वेळ ये�यापूव�च �ब�णू�ा �हणा�ो. “कृपया म�ा सांगा आ�ण
येथी� डॉ�टर, जे�हा अनंताचा मृ�यू झा�ा. ”

�ब�णंूनी तारखे�ा नाव �द�े, �या �दव�ी मी �ांघायम�ये �मृ�त�च�हे खरेद� के�� होती.

"इकडे पहा!" �म�ा यांनी �ख�न के�े. "यापैक� कोणताही ��द येऊ देऊ नका! �ा�यापक एक जोडणार आहेत
वै�क�य कोस�साठ� मान�सक टे��पॅथीचा वषा�चा अ�यास, जो आधीच बराच मोठा आहे! ”

मी आम�या गुरपार रोड�या घरात �वे� करताच व�ड�ांनी म�ा �मठ� मार��. “तू आ�ा आहेस,” तो �ेमळपणे �हणा�ा. दोन
�या�या डो�यातून मोठे अ�ू वा� �ाग�े. साधारणपणे �न�व�वाद, �यान ेम�ा यापूव� कधीही ही �च�ह ेदाखव�� न�हती
आपु�क� बा�तः गंभीर वडी�, आतून �या�याकडे आईचे �वतळणारे �दय होते. �या�या सव� �वहारात
कुटंुबासह, �याची �हेरी पा�कांची भू�मका ��पणे �कट झा��.

अनंता�या �नधनानंतर �वकरच, माझी धाकट� बहीण न��नी�ा दैवी उपचाराने मृ�यू�या दारातून परत आण�यात आ�े.
कथा सांग�यापूव�, मी �त�या आधी�या आयु�याती� काही ट��यांचा संदभ� घेईन.

न��नी आ�ण मी यां�याती� बा�पणाचे नाते सवा�त आनंद� �वभावाचे न�हते. मी खूप पातळ होतो;
ती अजून बारीक होती. एक बे�ु� हेतू �क�वा "ज�ट�" �ारे जे मनो�च�क�सकांना कोणतीही अडचण येणार नाही
ओळखताना, मी ब�याचदा मा�या ब�हणी�ा �त�या �ाड�या �व�पाब�� �चडवायचो. �तचे ��यु�र �ततकेच होते
अ�यंत त�णां�या �नद�यी ��व�ेपणाने �ा�त. कधीकधी आईने ह�त�ेप के�ा, बा���पणाचा �ेवट के�ा
भांडण, ता�पुरते, मा�या कानावर एक ह��या पेट�ने, मोठे कान �हणून.

वेळ �नघून गे��; न��नीचा क�क�या�या एका त�ण वै�, पंचानन बोस�ी �ववाह झा�ा होता. �या�ा उदारता �ा�त झा��
व�ड�ांकडून �ंडा, ��यतो (मी ब�हणी�ा सां�गत�या�माणे) वरा�ा नुकसानभरपाई दे�यासाठ� - �या�या न��बात
�वतः�ा मानवी बीन -पो�सह जोडतो.

�व�तृत �ववाह �वधी यो�य वेळ� साजरे के�े गे�े. ��ना�या रा�ी, मी मो�ा आ�ण आनंद� गटात सामी� झा�ो
आम�या क�क�या�या घरा�या ����ह�ग �मम�ये नातेवाईकांचे. वधू एका अफाट वर झुकत होती
सो�याची �ोकेडेड उ�ी, न��नी �या�या बाजू�ा. एक भ� जांभळा रे�ीम SARI {FN25−1}, अरेरे, पूण� क� �क�े नाही
�तची कोनता �पवा. मी �वत: �ा मा�या नवीन भावा�या उ�ी�या मागे आ�य �द�ा आ�ण �या�याकडे हस�े
मै�ीपूण� फॅ�न. ��न समारंभा�या �दवसापय�त �याने न��नी�ा कधीही पा�ह�े न�हते, �ेवट� �या�ा काय कळ�े
तो मॅ��मो�नय� �ॉटरीम�ये �मळत होता.

अ�याय 25. भाऊ अनंता आ�ण बहीण न��नी 138

पृ� 142

माझी सहानुभूती जाणवत, डॉ. बोस यांनी �बनधा�तपणे न��नीकडे �नद�� के�ा आ�ण मा�या कानात कुजबुज�े, "�हणा, हे काय आहे?"

"का, डॉ�टर," मी उ�र �द�े, "ते तुम�या �नरी�णासाठ� एक सांगाडा आहे!"

आनंदाने ग�धळ�े�ा, माझा भाऊ आ�ण सासरे
जम�े�े नातेवाईक.

जसज�ी वष� सरत गे�� तसतसे डॉ. बोस यांनी आम�या कुटंुबा�ी �ेम के�े, �यांनी जे�हा आजार उ�व�ा ते�हा �यांना बो�ाव�े. तो
आ�ण मी वेगवान �म� झा�ो, सहसा एक� �वनोद करतो, सहसा न��नी बरोबर आमचे ��य असत.े

एका योगीचे आ�मच�र�



“ही एक वै�क�य कुतूह� आहे,” माझा भाऊ एक �दवस म�ा �हणा�ा. “मी तुम�या झु�यावर सव� काही क�न पा�ह�े आहेबहीण - कॉड ���हर ते�, �ोणी, मा�ट, मध, मासे, मांस, अंडी, टॉ�न�स. तरीही ती एक − �ंभरावा भाग वाढव�यात अपय�ी ठरते
एक इंच. ” आ�ही दोघेही हस�े.

काही �दवसांनी मी बोस�या घरी गे�ो. �तथे मा�या चुक��ा फ� काही �म�नटे �ाग��; मी �नघा�ो होतो, कुणा�याही ��ात न येता, मी
�वचार, न��नी यांनी. मी समोर�या दारावर पोहचताच, मी �तचा आवाज ऐक�ा, सौहाद�पूण� पण आ�ाधारक.

“भाऊ, इकडे या. तू म�ा यावेळ� ���प देणार नाहीस. म�ा तुम�या�ी बो�ायचे आहे."

मी �त�या खो��त जा�यासाठ� पाय�या चढव�या. म�ा आ�य� वाट�े, �त�ा अ�ू अनावर झा�े.

“��य भाऊ,” ती �हणा��, “आपण जु�या कुब�ा�ा पु� या. मी पाहतो क� तुमचे पाय आता अ�या�मावर ठाम आहेत
माग�. म�ा ��येक �कारे तु�यासारखे �हायचे आहे. ” ती आ�ेने पुढे �हणा��, “तू आता �दसाय�ा मजबूत आहेस; क� �कता
तू म�ा मदत कर? माझा नवरा मा�या जवळ येत नाही आ�ण मी �या�यावर खूप �ेम करतो! पण अजून म�ा �गती करायची आहे
देवाम�ये − सा�ा�कार, जरी मी पातळ रा�ह�े पा�हजे {FN25−2} आ�ण अनाकष�क. "

�त�या �वनवणीने माझे �दय खूपच �भा�वत झा�े. आमची नवीन मै�ी सात�याने वाढत गे��; एक �दवस �तने �वचार�े
माझे ���य �हा.

“तु�हा�ा आवडे� अ�ा �कारे म�ा �����त करा. मी टॉ�नकऐवजी देवावर �व�ास ठेवतो. ” �तने एक मूठभर गोळा के�े
औषधे आ�ण ती छतावरी� ना�यात ओत��.

�त�या �व�ासाची परी�ा �हणून, मी �त�ा �त�या आहारातून सव� मासे, मांस आ�ण अंडी वगळ�यास सां�गत�े.

�क�येक म�ह�यांनंतर, �या दर�यान न��नीने मी सां�गत�े�या �व�वध �नयमांचे काटेकोरपण ेपा�न के�े होते आ�ण होते
असं�य अडचणी असूनही मी �त�या �ाकाहारी आहाराचे पा�न के�े, मी �त�ा भेट �द��.

“ब�हणी, तु�ही �ामा�णकपणे आ�या��मक आदे� पाळत आहात; तुमचे ब�ीस जवळ आहे. ” मी हस�ो
खोडकरपणे. "तु�हा�ा �कती मोकळे �हायचे आहे - आम�या माव�ीसारखे ��, �यांनी वषा�नुवष� �तचे पाय पा�ह�े नाहीत?"

“नाही! पण म�ा तुम�यासारखा कणखर �हायचा आहे. ”

मी गंभीरपणे उ�र �द�े. “देवा�या कृपेने, जसे मी नेहमी स�य बो��ो, मी आता खरे बो�तो. {FN25−3}
दैवी आ�ीवा�दां�ारे, तुमचे �रीर आजपासून खरोखर बद�े�; एका म�ह�यात ते समान असे�
माझे वजन. "

मा�या मनाती� या ��दांना पूण�ता �मळा��. तीस �दवसांत न��नी�या वजनाची खाण बरोबरी के��. नवीन
गो�ाकारतेने �त�ा स�दय� �द�े; �तचा नवरा खो� �ेमात पड�ा. �यांचे ��न, अ�ुभपणे सु� झा�े, वळ�े
आद�� आनंद� हो�यासाठ�.
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जपान�न परत�यावर म�ा कळ�े क� मा�या अनुप��तीत न��नी�ा टायफॉईड ताप आ�ा होता. मी
�त�या घरी धाव घेत��, आ�ण �त�ा फ� सांगा�ात कमी पड�याब�� अ�व� झा�े. ती कोमात होती.

"�तचे मन आजाराने ग�धळ�याआधी," मा�या भावाने म�ा सां�गत�े, "ती अनेकदा �हणायची: 'जर भाऊ
मुकंुदा येथे होता, मी अ�ा �कारे पुढे जाणार नाही. '' तो �नरा�पणे �हणा�ा, "इतर डॉ�टर आ�ण मी पाहतो
आ�ा नाही. �त�या टायफॉइडने द�घ� झंुज �द�यानंतर र�ाचा पेच सु� झा�ा आहे. ”

मी मा�या �ाथ�नेने �वग� आ�ण पृ�वी ह�वू �ाग�ो. एक अँ��ो -भारतीय प�रचा�रका गंुत�े��, �यांनी म�ा पूण� �द�े
सहकाय�, मी मा�या ब�हणी�ा उपचारांचे �व�वध योगा तं� �ागू के�े. र�ाचा पेच अ��य झा�ा.

एका योगीचे आ�मच�र�



पण डॉ. बोस यांनी �ोकाने डोके ह�व�े. "�त�याकडे सांड�यासाठ� आणखी र� ����क नाही."

“ती बरी होई�,” मी ठामपणे उ�र �द�े. "सात �दवसात �तचा ताप �नघून जाई�."

एका आठव�ानंतर न��नीने �तचे डोळे उघड�े आ�ण �ेमळ ओळखीने मा�याकडे टक �ावून पा�न म�ा खूप आनंद झा�ा. �या �दवसापासून
�तची पुन�ा��ती ज�द होती. जरी �तने �तचे नेहमीचे वजन परत �मळव�े अस�े तरी, �त�ा �त�या जवळजवळ जीवघे�या एक �ःखदायक जखम झा��
आजार: �तचे पाय अधा�गवायू झा�े होते. भारतीय आ�ण इं�जी त�ांनी �त�ा �नरा�ाजनक अपंग �हणून घो�षत के�े.

�त�या आयु�यासाठ�चे सततचे यु� जे मी �ाथ�नेने पुकार�े होते ते म�ा कंटाळ�े होते. मी �ी�ा �वचार�यासाठ� सेरामपूर�ा गे�ो
यु�े�रची मदत. मी �या�ा न��नीची �द��ा सां�गत�� �हणून �या�या डो�यांनी खो� सहानुभूती �� के��.

"तुम�या ब�हणीचे पाय एका म�ह�या�या �ेवट� सामा�य होती�." तो पुढे �हणा�ा, “�त�ा घा�ू �ा, �त�या �वचे�या बाजू�ा, एक बँड
एक अ�ु� दोन -कॅरेट मो�यासह, जो पकडीने धर�े�ा असतो. ”

मी आनंद� आरामाने �या�या चरणी नतम�तक झा�ो.

“सर, तु�ही मा�तर आहात; �तचा पुन�ा��तीचा ��द पुरेसा आहे परंतु जर तु�ही आ�ह के�ा तर मी �त�ा ताबडतोब ए
मोती. "

मा�या गु�ने होकार �द�ा. "हो, ते करा." �याने �ारी�रक आ�ण मान�सक वै���ांच ेयो�य वण�न के�े
न��नी, �या�ा �याने कधीच पा�ह�े न�हते.

“सर,” मी �वचार�े, “हे �यो�तष�ा��ीय �व�ेषण आहे का? तु�ा �तचा ज�म �दवस �क�वा तास मा�हत नाही. ”

�ी यु�े�र हस�े. “एक सखो� �यो�तष आहे, कॅ��डर आ�ण घ�ाळां�या सा�ांवर अव�ंबून नाही.
��येक माणूस हा �नमा��याचा एक भाग आहे, �क�वा वै��क माणूस; �या�याकडे एक �वग�य �रीर तसेच पृ�वीच ेएक आहे. मानव
डोळा भौ�तक �व�प पाहतो, परंतु अंतमु�ख डोळा अ�धक खो�वर �वे� करतो, अगद� साव�भौ�मक नमु�यापय�त
जो ��येक माणूस एक अ�वभा�य आ�ण वैय��क भाग आहे. ”

मी क�क�या�ा परत�ो आ�ण न��नीसाठ� एक मोती �वकत घेत�ा. एका म�ह�यानंतर �तचे अधा�गवायू पाय पूण�पणे झा�े
बरे झा�े.

ब�हणीने म�ा मा�या गु�ंकडे �तची मनापासून कृत�ता �� कर�यास सां�गत�े. �याने �तचा संदे� �ांतपणे ऐक�ा. पण मी �हणून
माझी रजा घेत होता, �याने गभ�वती �ट�पणी के��.

“तुम�या ब�हणी�ा अनेक डॉ�टरांनी सां�गत�े आहे क� ती कधीही मु�े घेऊ �कत नाही. �त�ा खा�ी �ा क� काही वषा�त ती
दोन मु��ना ज�म देई�. ”

काही वषा�नंतर, न��नी�या आनंदासाठ�, �तने एका मु���ा ज�म �द�ा, �यानंतर काही वषा�नी �सरी मु�गी झा��.
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“तु�या मा�काने आम�या घरा�ा, आम�या संपूण� कुटंुबा�ा आ�ीवा�द �द�ा आहे,” माझी बहीण �हणा��. “अ�ा माणसाची उप��ती अ
संपूण� भारतावर प�व�ता. ��य भावा, कृपया �ीयु�े�रज�ना सांगा क�, तुम�या�ारे मी न�पणे
मी �वतः�ा �या�या योग योग ���यांपैक� एक मानतो. ”

{FN25−1} भारतीय म�ह�ांचा �ोभून �दसणारा �ेस.

{FN25−2} कारण भारताती� ब�तेक ��� पातळ आहेत, वाजवी मोकळेपणा खूप इ� मान�ा जातो.

{FN25−3} �ह�� धम��ंथ घो�षत करतात क� जे सवयीने स�य बो�तात �यांची ��� �वक�सत होई�
�यांचे ��द साकार करणे. ते मनापासून काय आ�ा देतात ते जीवनात खरे ठरती�.

एका योगीचे आ�मच�र�



अ�याय 26. ��ययोगाच े�व�ान

��ययोगाचे �व�ान, �याचा या पृ�ांम�ये वारंवार उ��ेख के�ा गे�ा आहे, आधु�नक भारतात मो�ा �माणात ��स� झा�ा
मा�या गु�चे गु� �ा�हरी महा�य यां�या वा�ा�ारे. कृयाच ेसं�कृत मूळ �हणजे KRI, to, to
कृती करा आ�ण ��त��या �ा; हेच मूळ कम� ��दात आढळते, कारण आ�ण प�रणामाचे नैस�ग�क त�व. ��या
योग �हणजे अ�ा �कारे "�व��� कृती �क�वा सं�कारा�ारे अनंता�ी एक�प होणे (योग)." एक योगी जो �व�ासाने अनुसरण करतो
�याचे तं� हळूहळू कमा�पासून �क�वा काय�कारणां�या साव���क साखळ�पासून मु� होते.

काही �ाचीन यो�गक आदे�ांमुळे, मी पृ�ांम�ये ��या योगाचे संपूण� ��ीकरण देऊ �कत नाही
सामा�य �ोकांसाठ� उ�े��त पु�तकाचे. वा�त�वक तं� कृयाबनकडून �क�वा ��क�े पा�हजे
��या योगी; येथे �व�तृत संदभ� पुरेसे असणे आव�यक आहे.

��या योग ही एक साधी, सायको�फ�जयो�ॉ�जक� प�त आहे �या�ारे मानवी र� डीकाब�नाइ� आ�ण
ऑ��सजनसह �रचाज�. या अ�त�र� ऑ��सजनचे अणू म���ा नवचैत�य दे�यासाठ� जीवन �वाहात �पांत�रत होतात
आ�ण पाठ�चा कणा. {FN26−1} ��रासंबंधी र� जमा करणे थांबवून, योगी कमी कर�यास �क�वा
ऊतकांचा �य रोखणे; �गत योगी आप�या पे��ना �ु� ऊज�त �पांत�रत करतो. ए��या, ये�,ू कबीर आ�ण
इतर संदे�े KRIYA �क�वा त�सम तं�ा�या वापरात भूतकाळाती� मा�टर होते, �या�ारे �यांनी �यांचे कारण बनव�े
इ�ेनुसार डीमटे�रय�ाइझ कर�यासाठ� मृतदेह.

कृया हे एक �ाचीन �व�ान आहे. �ा�हरी महा�यांनी ते �यांचे गु� बाबाज�कडून �ा�त के�े, �यांनी पु�हा �ोध �ाव�ा आ�ण
अंधार युगात हरव�यानंतर तं� �� के�े.

बाबाज�नी सां�गत�े क�, "मी जे कृयायोग या एको�णसा�ा �तकात तुम�या�ारे जगा�ा देत आहे."
�ा�हरी महा�य, "कृ�णाने हजारो वषा�पूव� अजु�न�ा �द�े�या �याच �व�ानाचे पुन��ीवन आहे आ�ण
जे नंतर पतंज�� आ�ण ���त, स�ट जॉन, स�ट पॉ� आ�ण इतर ���यांना ओळख�े गे�े.

कृ�ण योगाचा उ��ेख भारताती� महान संदे�ा, भगवद ्गीता�या एका �ोकात के�ा आहे:
"बाहेर जाणा�या �ासाम�ये �ासो��वास �ास देणे, आ�ण बाहेर जाणारा �ास आत घेत�े�या �ासात अप�ण करणे,
योगी हे दो�ही �ास �न��भावी करतात; अ�ा�कारे तो �दयातून �ाण��� सोडतो आ�ण ते �या�या अंतग�त आणतो
�नयं�ण." {FN26−2} �ा�या आहे: "योगी अरे�टस� �रीराती� �ाण����या वाढ�मुळे �य होतो, आ�ण
एपीएएन (वत�मान काढून टाकणे) �ारे �रीराती� वाढ��या उ�प�रवत�नांना अटक करते. अ�ा �कार े�य तट� करणे आ�ण
वाढ, �दय �ांत क�न, योगी जीवन �नयं�ण ��कतो. ”

कृ�णा देखी� {FN26−3} �ी संबं�धत आहे क� �यानेच पूव��या अवतारात अ�वना�ी संवाद साध�ा होता
�ाचीन इ�यु�मनाटो�ा योग, �ववा�वत, �याने ते महान आमदार मनु यांना �द�े. {FN26−4} तो,
भारता�या सौर यो�ा राजवं�ाचे जनक इ�वाकू यांना �नद�� �द�े. अ�ा �कारे एकाकडून �स�याकडे जात, �ाही
भौ�तकवाद� युग येईपय�त yogaष�नी योगाचे र�ण के�े होते. {FN26−5} नंतर, पुरो�हतांमुळे
गु�तता आ�ण माणसाची उदासीनता, प�व� �ान हळूहळू �ग�म होऊ �ाग�े.
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कृ�त योगाचा उ��ेख �ाचीन Patषी पतंज�� यांनी के�ा आहे, जो योगाचा अ�ग�य आहे, �यांनी ���ह�े:
"��या योगात �रीर ���त, मान�सक �नयं�ण आ�ण AUM वर �यान करणे समा�व� आहे." {FN26−6} पतंज��
�यानात ऐक�े�ा AUM चा वा�त�वक वै��क आवाज �हणून देवाब�� बो�तो. {FN26−7} AUM हे ��ए�ट�ह आहे
��द, {FN26−8} �हाय�ेटरी मोटरचा आवाज. अगद� योग − आरंभ करणारा �वकरच आतून ऐकतो
AUM चा अ��त आवाज. हे आनंद� आ�या��मक �ो�साहन �ा�त के�यावर, भ� याची खा�ी बाळगतो
तो दैवी �े�ां�या ��य� संपका�त आहे.

पतंज�� �स�यांदा जीवन -�नयं�ण �क�वा कृया तं�ाचा संदभ� देते: “मु�� पूण� होऊ �कते
�या �ाणायाम �ारे जे �ेरणा आ�ण का�बा� हो�या�या मागा��ा न जुमानता �ा�त होते. ” {FN26−9}

एका योगीचे आ�मच�र�



स�ट पॉ��ा कृया योग �क�वा �या�यासारखेच तं� मा�हत होते, �या�ारे तो जीवनाचे �वाह बद�ू �कतो आ�ण
इं��यांपासून. �हणून तो �हणू �क�ा: “खरोखर, मी ���ताम�ये अस�े�या मा�या आनंदाने मी �नषेध करतो, मी मरतो
दै�नक. ” {एफएन २−-१०} दररोज �याचे �ारी�रक जीवन��� काढून घेत, �याने योगायोगाने �या�ा आनंदाने एक� के�े
(�ा�त आनंद) ���त चैत�याचा. �या स�कारमय अव�ेत, �या�ा जाणीवपूव�क जाणीव होती क� तो मृत आहे
मायाचे �ामक संवेद� जग.

देवा�या �ारं�भक अव�ांम�ये − संपक�  (स�बक�प समाधी) भ�ाची चेतना �व��न होते
वै��क आ�मा; �याची जीवन��� �रीरातून काढून घेत�� जाते, जी "मृत" �क�वा ग�तहीन आ�ण कठोर �दसते. �या
योगी�ा �न�ं�बत अ◌ॅ�नमे�न�या �या�या �ारी�रक ��तीब�� पूण�पणे मा�हती आहे. जसजसा तो उ� आ�या��मक अव�ेत �गती करतो
(�न�ब�क�प समाधी), तथा�प, तो �ारी�रक �नधा�रण न करता देवा�ी संवाद साधतो, आ�ण �या�या सामा�य
सांसा�रक कत��े पार पाडत असतानाही जाग�कता जागृत करणे. {FN26−11}

"कृ�तयोग हे एक साधन आहे �या�ारे मानवी उ��ांती वेगवान होऊ �कते," �ी यु�े�र
�या�या �व�ा�या�ना समजावून सां�गत�े. “�ाचीन यो�यांनी �ोधून काढ�े क� वै��क चेतनाचे रह�य अंतरंगात आहे
�ासो�वासा�या �भु�वा�ी जोड�े�े. जगा�या �तजोरीत हे भारताचे अ��तीय आ�ण मृ�यूहीन योगदान आहे
�ान �ाण���, जी साधारणपणे �दयाचा पंप सांभाळ�यासाठ� �ोष�� जाते, �यासाठ� मु� होणे आव�यक आहे
�ासो�वासा�या �नरंतर माग�या �ांत आ�ण ��र कर�या�या प�ती�ारे उ� ��याक�ाप. ”

��या योगी मान�सक��ा �या�या जीवन����ा सहा पाठ��या भोवती, वर आ�ण खा�� �फरव�यास �नद���त करते
क� �े (म�ातंतू, गभा��य �ीवा, पृ�ीय, कमरेसंबंधी, ��क आ�ण को�सीजी� ��े�सस) जे बारा�ी संबं�धत आहेत
रा�ीची सू�म �च�हे, �तीका�मक कॉ��मक मॅन. सुमारे द�ड �म�नट उजा� �ांती
माणसा�या संवेदन�ी� पाठ�चा कणा �या�या उ��ांतीम�ये सू�म �गतीवर प�रणाम करतो; KRIYA �या �या अ�या� �म�नटाची बरोबरी आहे
नैस�ग�क आ�या��मक �गतीचे वष�.

मानवाची सू�म �णा��, सहा (�ुवीयतेनुसार बारा) अंतग�त न��ांभोवती �फरते
सव�� आ�या��मक डो�याचा सूय�, भौ�तक सूय� आ�ण बारा रा���ी संबं�धत आहे. सव� पु�ष
अ�ा �कारे आती� आ�ण बा� �व�ावर प�रणाम होतो. �ाचीन isष�नी �ोधून काढ�े क� माणसाचे ऐ�हक आ�ण
�वग�य वातावरण, बारा वषा��या च�ात, �या�ा �या�या नैस�ग�क मागा�वर पुढे ढक�णे. धम��ंथांनी त ेटाळ�े आहे
मनु�या�ा �या�या म���ा पुरेसे प�रपूण� कर�यासाठ� द��� वष� सामा�य, रोग�वर�हत उ��ांतीची आव�यकता असते
वै��क चेतना �� करा.

आठ तासांत सराव के�े�ा एक हजार कृ�त योगी�ा एका �दवसात एक हजार वषा��या बरोबरीने देतो
नैस�ग�क उ��ांती: 365,000 वष� उ��ांती एका वषा�त. तीन वषा�त, एक ��ययोगी अ�ा �कारे क� �कतो
बु��मान �व -�य�नां�ारे तेच प�रणाम सा�य करा जे �नसगा�ने द��� वषा�त आण�े. �या
KRIYA �ॉट� कट, अथा�तच, सखो� �वक�सत योग��ारेच घेता येतो. एखा�ा गु��या माग�द��नाने, असे
योग�नी सखो� अ�यासा�ारे �नमा�ण के�े�� ��� �ा�त कर�यासाठ� �यांचे �रीर आ�ण म�� काळजीपूव�क तयार के�े आहेत.

KRIYA नव���या �या�या योग �ायामा�ा फ� चौदा ते अ�ावीस वेळा, दररोज दोनदा वापरतो. एक सं�या
योगी सहा �क�वा बारा �क�वा चोवीस -चौबीस �क�वा अ�ेचाळ�स -आठ वषा�त मु�� �ा�त करतात. एक योगी जो आधी मरतो
पूण� सा�ा�कार सा�य करणे �या�याबरोबर �या�या मागी� कृती�या �य�नांचे चांग�े कम� आहे; �या�या नवीन आयु�यात तो आहे
�या�या अनंत �येयाकडे कण�मधुरपणे पुढे गे�े.
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सरासरी माणसाचे �रीर प�ास वॅट�या �द�ासारखे आहे, जे अ�जावधी वॅट्सची ��� सामावून घेऊ �कत नाही
��यां�या अ�य�धक सरावामुळे उ�े�जत. सा�या आ�ण हळूहळू आ�ण �नय�मत वाढ��ारे
��यां�या “मूख�” प�ती, माणसाचे �रीर �दवस��दवस ख�या अथा�ने बद�त जाते, आ�ण �ेवट� ते बसव�े जाते
वै��क उज��या असीम �मता �� करा - आ��याची प�ह�� भौ�तक स��य अ�भ���.

कृया योगाम�ये असं�य �ोकां�ारे ��कव�े�या अवै�ा�नक �ासो�वासा�या �ायामांम�ये काहीही सा�य नाही
�द�ाभू� के�े�े धमा�ध. फु�फुसांम�ये जबरद�तीने �ास रोख�याचा �यांचा �य�न केवळ अ�ाकृ�तकच नाही तर �न��त आहे
अ��य. �सरीकडे, ��या�ा अगद� सु�वातीपासूनच �ांतते�या �वे�ासह आ�ण
मण�याचे पुन��पादक �भावा�या सुखदायक संवेदनां�ारे.

एका योगीचे आ�मच�र�



�ाचीन यो�गक तं� �ासाचे मनाम�ये �पांतर करते. आ�या��मक �गती क�न, एखाद� ��� ओळखू �कते
�ास मनाची कृती �हणून - एक �व� - �ास.

माणसाचा �सन दर आ�ण यां�याती� ग�णतीय संबंधाची अनेक उदाहरणे �द�� जाऊ �कतात
�या�या चेतने�या अव�ेत फरक. एक ��� �याचे �� संपूण�पणे त���न आहे, जसे काह�चे अनुसरण करणे
बौ��क यु��वाद जवळून �वणणे, �क�वा काही नाजूक �क�वा कठ�ण �ारी�रक परा�म कर�याचा �य�न करणे, आपोआप
खूप हळू �ास घेतो. �� ��रता मंद �ासांवर अव�ंबून असते; ज�द �क�वा असमान �ास एक अप�रहाय� आहे
हा�नकारक भाव�नक अव�ेची साथ: भीती, वासना, राग. अ�व� माकड 32 �या दराने �ास घेतो
एका �म�नटा�या वेळा, मनु�या�या सरासरी�या 18 पट. ह�ी, कासव, साप आ�ण इतर �ा�यांनी न�द घेत��
�यां�या द�घा�यु�यासाठ� �सन दर आहे जो मनु�या�या तु�नेत कमी आहे. कासव, उदाहरणाथ�, कोण सा�य क� �कते
300 वषा�चे वय, {FN26−12} ��त �म�नट फ� 4 वेळा �ास घेते.

झोपेचे कायाक�प करणारे प�रणाम मनु�या�या �रीर आ�ण �ासो�वासा�या ता�पुर�या नकळतपणामुळे होतात. झोप�े�ा
माणूस योगी होतो; ��येक रा�ी तो बे�ु�पणे �वतः�ा �रीरापासून मु� कर�याचा योग�वधी करतो
ओळख, आ�ण मु�य ��� म���या �दे�ात आ�ण सहाम�ये उपचार करणा�यांसह जीवन��� �व��न करणे
�या�या पाठ��या क� �ांचे उप -ग�त�ी�ता. अ�ा�कारे ���पर अ�ातपणे वै��क उज��या सा�ात बुडतो
जे सव� जीवन �टकवते.

�वै��क योगी एक साधी, नैस�ग�क ���या जाणीवपूव�क करतो, बे�ु�पणे मंद गती�माणे नाही
झोप�े�ा. कृयायोगी �या�या तं�ाचा वापर क�न �या�या सव� भौ�तक पे��ना �न�व�वाद �का�ाने पोसतो
आ�ण �यांना चंुबक�य अव�ेत ठेवा. तो वै�ा�नक��ा रा�यांची �न�म�ती न करता �ास अनाव�यक करतो
अवचेतन झोप �क�वा बे�ु�पणा.

कृया �ारे, बाहेर जाणारे जीवन��� वाया जात नाही आ�ण इं��यांम�ये �याचा गैरवापर के�ा जात नाही, परंतु पु�हा एक� ये�यास ��तबंध के�ा जातो
सू�म पाठ��या उजा�. जीवना�या अ�ा मजबुतीकरणाने, योग�चे �रीर आ�ण म���या पे��चे �व�ुतीकरण होते
आ�या��मक अमृत. अ�ा�कारे तो �वतः�ा नैस�ग�क �नयमां�या अ�यास�े�या पा�नापासून �र करतो, जो फ� घेऊ �कतो
�या�ा - यो�य अ�, सूय��का� आ�ण कण�मधुर �वचारां�ारे - द��� -वषा��या �येया�ारे �द�े�या वतु�ळाकार मागा�ने.
म���या संरचनेत अगद� थोडेसे समज�याजो�या बद�ावर प�रणाम हो�यासाठ� �या�ा बारा वष� सामा�य आरो�यदायी जीवन जग�याची आव�यकता आहे
��ांडा�या �कट�करणासाठ� सेरे�� टेनेम�ट पुरेसे प�र�कृत कर�यासाठ� एक द��� सौर परतावा �मळतो
�ु��.

आ��या�ा �रीरा�ी बांधून ठेवणारी �ासो�वासाची दोरी उघडणे, कृया आयु�य वाढवणे आ�ण वाढवणे
चेतना ते अनंत. योगाची प�त मन आ�ण �करणे यां�याती� संघषा�वर मात करते
इं��य, आ�ण भ�ा�ा �या�या �ा�त रा�याचा पु�हा वारसा दे�यासाठ� मु� करते. �या�ा मा�हत आहे क� �याचे खर े�व�प बांध�े�े नाही
�ा�ररीक बं�द�तपणा �क�वा �ासो�वासा�ारे, हवे�या म�य� गु�ाम�गरीचे, �नसगा��या मू�भूततेचे �तीक
स��

आ�म�नरी�ण, �क�वा "ग�प बसून," मन आ�ण इं��यांना वेगळे कर�याचा �य�न कर�याचा एक अवै�ा�नक माग� आहे,
जीवन���ने एक� बांध�े�े. �च�तन�ी� मन, देव�वाकडे परत�याचा �य�न करत आहे, सतत ओढ�े जाते
जीवन �वाहां�ारे इं��यांकडे परत. कृया, �ाण����ारे मनावर थेट �नयं�ण ठेवणे,
अनंतकडे जा�याचा सवा�त सोपा, सवा�त �भावी आ�ण सवा�त वै�ा�नक माग� आहे. संथ �या उ�ट,
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देवाकडे जाणारा अ�न��त "बै�गाडी" धम��ा��ीय माग�, कृया�ा यो�य�र�या "�वमान" माग� �हट�े जाऊ �कते.

योग�ा�� सव� �कार�या एका�ता आ�ण �याना�या अनुभवज�य �वचारांवर आधा�रत आहे
�ायाम. योगामुळे भ�ा�ा पाच इं��यां�या �र�वन�मधून इ�ेनुसार जीवन चा�ू �क�वा चा�ू करता येते
��ी, आवाज, वास, चव आ�ण ���. इं��य -�वयोग ही ��� �ा�त करणे, योगी�ा हे सोपे वाटते
�या�या मना�ा दैवी �े�ां�ी �क�वा पदाथा��या जगा�ी एक� करा. यापुढे �या�ा अ�न�ेने परत आण�े जात नाही
उप�वी संवेदना आ�ण अ�व� �वचारां�या सांसा�रक �े�ाकडे जीवन����ारे. �या�या �रीराचा मा�टर आ�ण
��ात ठेवा, कृती योगी �ेवट� "�ेवट�या ��ू" मृ�यूवर �वजय �मळवते.
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�हणून तु�ही मृ�यू�ा खाऊ �कता, जे माणसांना खाऊ घा�ते: आ�ण एकदा मृ�यू झा�ा क� मग मरणार नाही. {FN26−13}

�गत ��ययोगीचे जीवन भूतकाळाती� ��यां�या �भावामुळे न�हे तर केवळ �नद��ां�ारे �भा�वत होते
आ��यापासून. भ� अ�ा�कारे, चांग�या आ�ण वाईट, अहंकारी ��यांचे मंद, उ��ांतीवाद� �नरी�ण टाळतो
सामा�य जीवन, उ� आ�ण गोग�गाय - ग�डा�या �दयासारखे.

आ��या�या जग�याची �े� प�त योगी�ा मु� करते, जो �या�या अहंकाराने तु�ंगात आहे, �या�या खो� हवेचा �वाद घेतो.
सव��ापकता. नैस�ग�क जीवन जग�याचा उ�थापा�थ, �याउ�ट, अपमाना�द वेगाने सेट के�े�ा आहे. �या�या जीवना�ा अनु�प
उ��ांतीचा �म, माणूस �नसगा�कडून कोणतीही सव�तीची घाई क� �कत नाही परंतु, �ुट���वाय जगतो
�या�या �ारी�रक आ�ण मान�सक देणगी�या �नयमां�व��, अ�ाप सुमारे द��� वष� अवतार आव�यक आहे
अं�तम मु�� जाणून घे�यासाठ� मुखवटा.

यो�यां�या ��ब�णी�या प�ती, �वतः�या बाजूने �ारी�रक आ�ण मान�सक ओळखीपासून �र राहणे
आ�मा − ���म�व, अ�ा �कारे हजारो वषा��या �व�ोहाकडे डोळे �ावून पाहणा�यांची �वतःची ��ंसा करा. हे
सामा�य माणसासाठ� सं�या�मक प�रघाचा �व�तार के�ा गे�ा आहे, जो �नसगा��ी सुसंगत राहतो, �या�ा सोडून �ा
आ�मा, पण �याऐवजी अनैस�ग�क गंुतागंुत पाठ�ाग करतो, अ�ा �कारे �या�या �रीरात आ�ण �या�या मधुर �व�ते�या �वचारांना �ास होतो
�नसग� �या�यासाठ�, दोन वेळा द��� वष� मु��साठ� पुरेसे असू �कतात.

�ू� माणसा�ा �व�चतच �क�वा कधीच कळत नाही क� �याचे �रीर एक रा�य आहे, �या�या �स�हासनावर स�ाट सो� �ारे �ा�सत आहे
�ॅ�नयम, सहा �ाइन� स�टर �क�वा चेतने�या �े�ांम�ये सहा�यक रीज�ट्ससह. ही ई�र�ाही
आ�ाधारक �वषयां�या गद�वर �व�ता�रत आहे: पंचवीस -सात हजार अ�ज पे�ी a जर �न��त असती� तर
�वयंच��त बु��म�ा �या�ारे ते �ारी�रक वाढ, प�रवत�न आ�ण सव� कत��े पार पाडतात
�वघटन - आ�ण प�ास द��� सब��� �वचार, भावना आ�ण मनु�या�या पया�यी ट��यांची �भ�ता
साठ वषा��या सरासरी आयु�यात चेतना. �द�ेने �ारी�रक �क�वा सेरे�� पे��चा कोणताही उघड बंड
स�ाट आ�मा, रोग �क�वा नैरा�य �हणून �कट होत आहे, न� नाग�रकांम�ये �व�ासघात नस�यामुळे, परंतु
मनु�याने �या�या ���म�वाचा �क�वा �वतं� इ�ेचा भूतकाळाती� �क�वा वत�मान गैरवापर, �या�ा एकाच वेळ� आ��यासह �द�े�ा, आ�ण
कधीही र� करता येणार नाही.

उथळ अहंकाराने �वतःची ओळख क�न घेताना, माणूस �वचार करतो, इ�ा करतो, अनुभवतो, पचवतो
जेवण, आ�ण �वत: �ा �जवंत ठेवते, कधीही ��त�ब�बातून कबू� करत नाही (फ� थोडे पुरेसे असे�!) �या�या म�ये
सामा�य जीवन तो �ू�य आहे परंतु भूतकाळाती� कृती (कम�) आ�ण �नसग� �क�वा पया�वरणाची बा��� आहे. ��येक माणसाचे
बौ��क ��त��या, भावना, मनः��ती आ�ण सवयी हे भूतकाळाती� कारणां�या प�रणामां�ारे मया��दत आहेत
�क�वा पूव�चे आयु�य. अ�ा �भावांपे�ा उंच, तथा�प, �याचा �ाही आ�मा आह.े �णभंगुर स�ये आ�ण
�वातं�य, कृया योगी सव� मोहभंगा�या प��कडे �या�या �नरंकु� अ��त�वात जातो. सव� �ा��े
मनु�या�ा �� �रीर नाही तर �जवंत आ�मा घो�षत करा; कृया �ारे �या�ा �स� कर�यासाठ� एक प�त �द�� जाते
�ा��ीय स�य.

"बा� �वधी अ�ानाचा ना� क� �कत नाही, कारण ते पर�र �वरोधी नाहीत"
वस�सची ��स� �तक. “केवळ �ान हे अ�ान न� करते. . . . �ान होऊ �कत नाही
चौक�ी पे�ा इतर कोण�याही मागा�ने उठणे. 'मी कोण आहे? या �व�ाचा ज�म कसा झा�ा? �याचा �नमा�ता कोण आहे? काय
�याचे भौ�तक कारण आहे का? ' या �कार�या चौक�ीचा उ��ेख आहे. ” या ��ांना बु��कडे उ�र नाही;
�हणून ishष�नी योगा�ा आ�या��मक चौक�ीचे तं� �हणून �वक�सत के�े.
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कृयायोग हा खरा “अ��न सं�कार” आहे जो अनेकदा भगवद गीतेम�ये के�ा जातो. योगाचे �ु� करणारे अ��न
�ा�त रोषणाई आणा, आ�ण अ�ा �कारे बा� आ�ण थो�ा -�भावी धा�म�क अ��न समारंभांपे�ा बरेच वेगळे,
�जथे स�याची धारणा ब�याचदा जाळ�� जाते, �तथे धूपसह, जप�े�या संवादासाठ�!

�गत योगी, आप�े सव� मन, इ�ा आ�ण �ारी�रक इ�ा अस�े�या खो�ा ओळखीपासून भावना रोखून ठेवतो,
पाठ��या देव�ानांम�ये �या�या मना�ा अ�त�ोधक ���सह एक� करणे, अ�ा �कारे देवाने ठरव�या�माणे या जगात राहतो,
भूतकाळाती� आवेगांमुळे �क�वा नवीन मानवी �ेरणां�या नवीन अ�ानांमुळे �े�रत नाही. असा योगी
�या�या सव�� इ�ेची पूत�ता �ा�त करते, जो अखंड आनंददायक आ��या�या अं�तम आ�य�ानात सुर��त आहे.
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योगी �या�या भू�भु�ैया मानवी आकां�ा अतु�नीय देवा�ा सम�प�त एके�रवाद� बोनफायरसाठ� देतात.
हा खरोखरच खरा यो�गक अ��न सोहळा आहे, �याम�ये सव� भूतकाळ आ�ण वत�मान इ�ा �ेमा�ारे इंधन घेतात
�द�. अं�तम �योत सव� मानवी उ�मादांचे ब��दान �ा�त करते आ�ण मनु�य �ु� आहे. �याची हाडे
सव� इ�ायु� मांस काढून टाक�े, �याचा कम� सांगाडा �हाणपणा�या एटं�से��टक सूय��का�ात �वरघळ�ा, तो �ेवट� �व� आहे,
मनु�य आ�ण �नमा��यासमोर अपमानजनक.

योगा�या खा�ी�ीर आ�ण प�त�ीर प�रणामकारकतेचा संदभ� देत, भगवान �ीकृ�ण खा��� म�ये तां��क योग�ची �तुती करतात
��द: "योगी �रीरापे�ा मोठा आहे - सं�यास�ना अनु�ासन देणारा, �या मागा��या अनुयायांपे�ाही मोठा
�हाणपण (�ान योग), �क�वा कृतीचा माग� (कम� योग); हे ���य अजु�न, तू योगी हो! ”
{FN26−14}

{FN26−1} �व�यात �ा���, डॉ. जॉज� ड��यू.
अमे�रकन असो�सए�न फॉर द अ◌ॅड�हा�सम�ट ऑफ साय�स �या �योगांनी �यांनी हे सव� �स� के�े होते
म�� आ�ण म�ासं�ेचे ऊतक वगळता �ारी�रक ऊतक �व�ुत��ा नकारा�मक असतात, जे �व�ुतीय�र�या राहतात
सकारा�मक कारण ते अ�धक वेगाने ऑ��सजनचे पुन��ीवन करतात.

{FN26−2} भागवद गीता, IV: 29.

{FN26−3} भागवद गीता IV: 1−2.

{FN26−4} मनवा धम��ा��ाचे �ेखक. सामा�य काय�ा�या या सं�ा आहेत
भारतात आजपय�त �भावी. �� च �व�ान �ुईस जॅको��ओट ���हतात क� मनुची तारीख “म�ये हरव�� आहे
भारता�या पूव��या ऐ�तहा�सक काळाची रा�; आ�ण कोण�याही �व�ानाने �या�ा सवा�त �ाचीन उपाधी नाकार�याचे धाडस के�े नाही
जगाती� कायदा देणारा. ” LA BIBLE DANS L'INDE, पृ� 33-37 म�ये, जॅको��ओट समांतर मजकूर पुन��पा�दत करते
ज��ट�नयनचा रोमन कोड मानू�या �नयमांचे बारकाईने पा�न करतो हे �स� कर�यासाठ� संदभ�.

{FN26−5} �ह�� धम��ा��ीय गणनेनुसार भौ�तकवाद� युगाची सु�वात ही 3102 ई.पू.
उतर�या �ापर युगाची सु�वात होती (पृ� 174 पहा). आधु�नक �व�ान, असे ��पणे मानतात
10,000 वषा�पूव� सव� पु�ष एका रानट� पाषाण युगात बुड�े होते, थोड�यात सव� पुरावे "�मथक" �हणून फेटाळ�े आ�ण
भारत, चीन, इ�ज�त आ�ण इतर दे�ांती� अ�यंत �ाचीन स�यते�या परंपरा.

{FN26−6} पतंज��ची कृ�ये, II: 1. ��या योग या ��दाचा वापर करताना पतंज�� एकतर उ��ेख करत होती
बाबाज�नी ��कव�े�े अचूक तं� �क�वा �या�यासारखेच. हे जीवन �नयं�णाचे एक �न��त तं� होते
पतंज���या कृ�त ��तीय �ारे �स�: ४.

{FN26−7} पतंज��ची कृ�ये, I: 27.

{FN26−8} "सु�वाती�ा ��द होता, आ�ण ��द देवाबरोबर होता, आ�ण ��द देव होता. . . . सव�
गो�ी �याने बनव�या हो�या; आ�ण �या�या��वाय कोणतीही व�तू बनव�� जात न�हती. ” - जॉन 1: 1-3. AUM
वेदांचा (OM) मु���मांचा AMIN, �तबेट� �ोकांचा HUM आ�ण AMEN हा प�व� ��द बन�ा
���न (�ह�ूम�ये �याचा अथ� खा�ी�ीर, �व�ासू आहे). आमेन, �व�ासू या गो�ी सांगतात
आ�ण खरा सा�ीदार, देवा�या �न�म�तीची सु�वात. ” - �कट�करण 3:14.
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{FN26−9} कृ�ये II: 49 ..

{FN26−10} मी को�र��थय�स 15:31. “आमचा आनंद” हे यो�य भाषांतर आहे; सामा�यतः �द�या�माणे नाही, "आप�े
आनंद होतो. ” स�ट पॉ� ���त चेतने�या सव��ापीतेचा संदभ� देत होता.

{FN26−11} क�प �हणजे काळ �क�वा युग. स�बक�प �हणजे काळ �क�वा बद�ा�या अधीन; सह काही �वा
�कृती �क�वा पदाथ� ����क आहे. �नब�क�प �हणजे का�ातीत, प�रवत�न�ी�; हे सव�� रा�य आहे
समाधी.
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{FN26−12} आव�यक मा�हती�या ���कन �ाय�रीनुसार, पृ. 1030, रा�स
कासव 200 ते 300 वष� जगतात.

{FN26−13} �े�स�पयर: SONNET #146.

{FN26−14} भागवद गीता, VI: 46.

अ�याय 27. रांची येथे एक योग �ाळा �ोधणे

"तु�ही सं�ा�मक काया��ा का �वरोध करता?"

मा�तरां�या ��ाने म�ा जरा ध�का बस�ा. हे खरे आहे क� �या वेळ� माझा खाजगी �व�ास होता क� संघटना हो�या
"हॉन�ट्सचे घरटे."

"हे एक उपकारहीन काम आहे सर," मी उ�र �द�े. "नेता काहीही करतो �क�वा करत नाही, �या�यावर ट�का के�� जाते."

"तु�हा�ा �वतःसाठ� संपूण� दैवी च�ा (�धाचे दही) हवे आहे का?" मा�या गु�ंचा ��यु�र सोबत होता
कडक नजरेने. “तु�ही �क�वा इतर कोणीही देव सा�य क� �कता - योगा�ारे संपक�  करा जर उदार मनाने
मा�तर आप�े �ान इतरांपय�त पोहोचव�यास तयार न�हते? ” तो पुढे �हणा�ा, "देव मध आहे,
सं�ा पो�या आहेत; दो�ही आव�यक आहेत. कोणतेही �व�प हे �न�पयोगी आहे, अथा�तच, आ��या��वाय, पण का
तु�ही आ�या��मक अमृताने भर�े�या ��त पो�या सु� क� नये? ”

�या�या स��याने म�ा खो�वर ह�व�े. मी कोणतेही बा� उ�र �द�े नस�े तरी, मा�या �तनात एक ठाम ठराव �नमा�ण झा�ा: मी
मा�या सहका�यांसह सामा�यक करेन, जोपय�त मा�या साम�या�त आहे, मी मा�या गु�ं�या चरणी ��क�े�� अतु�नीय स�ये.
"�भु," मी �ाथ�ना के��, "तुझे �ेम मा�या भ���या अभयार�यात सदैव चमकू �के� आ�ण मी जागृत होऊ �के�
ते �ेम इतरां�या �दयात आहे. ”

मागी� एका �संगी, मी मठात सामी� हो�यापूव�, �ी यु�े�रने सवा�त अनपे��त के�े होते
�ट�पणी

"तु�ही तुम�या �हातारपणी प�नीचा सहवास कसा चुकवा�!" तो �हणा�ा होता. “तु�ही सहमत नाही क�
कौटंु�बक माणूस, �याची बायको आ�ण मु�े सांभाळ�यासाठ� उपयु� कामात गंुत�े�ा, अ�ा �कारे देवाम�ये एक फायदे�ीर भू�मका बजावते
डोळे? "

"सर," मी अ�ाम� म�ये �नषेध के�ा होता, "तु�हा�ा मा�हत आहे क� या जीवनात माझी इ�ा फ� वै��क ��य ����ा मदत करणे आहे."

मा�तर खूप आनंदाने हस�े होते क� म�ा समज�े क� �यांचे �नरी�ण केवळ मा�या �व�ासाची परी�ा �हणून के�े गे�े आहे.

“��ात ठेवा,” तो हळूहळू �हणा�ा होता, “जो आप�या सांसा�रक कत��ांना सोडून देतो तो फ� �वतः�ा �याय देऊ �कतो
खूप मो�ा कुटंुबासाठ� काही �कारची जबाबदारी �वीकारणे. ”
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त�णांसाठ� सव�प�ीय ���णाचा आद�� नेहमीच मा�या �दया�या जवळ होता. मी ��पणे कोरडे प�रणाम पा�ह�े
सामा�य सूचना, �याचा उ�े� केवळ �रीर आ�ण बु��चा �वकास आहे. नै�तक आ�ण आ�या��मक मू�ये,
�यां�या कौतुका��वाय कोणताही माणूस आनंदाकडे जाऊ �कत नाही, तरीही औपचा�रक अ�यास�मात �यांचा अभाव होता. मी
अ�ी �ाळा �ोध�याचा �नधा�र �जथे त�ण मु�े पु�ष�वा�या पूण� उंचीपय�त �वक�सत होऊ �कती�. माझी प�ह�� पायरी
बंगा�मधी� द��हका या छो�ा दे�ा�या �ठकाणी सात मु�ांसह ती �द�ा बनव�� गे��.

एक वषा�नंतर, 1918 म�ये, का�समबाजारचे महाराजा सर मन�� चं� नंद� यां�या उदारतेमुळे, मी
माझा वेगाने वाढणारा गट रांची�ा ह�तांत�रत कर�यात स�म होतो. �बहारमधी� हे �हर, पासून सुमारे दोन�े मै�
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क�क�ा, भारताती� सवा�त �नरोगी हवामानांपैक� एक आहे. रांची येथी� का�समबाजार पॅ�ेस होतानवीन �ाळे�या मु�या�यात �पांतर झा�े, �या�ा मी ��चय� �व�ा�य �हट�े
Fष��या �ै��णक आद�ा�नुसार {FN27−1}. �यांचे वन आ�म �ाचीन होते
भारताती� त�णांसाठ� ��क�याची जागा, धम��नरपे� आ�ण �द�.

रांची येथे मी �ाकरण आ�ण हाय�कू� �ेड दो�हीसाठ� �ै��णक काय��म आयो�जत के�ा. �यात समा�व� होते
कृषी, औ�ो�गक, �ावसा�यक आ�ण �ै��णक �वषय. �व�ा�या�ना योग एका�ता देखी� ��कव�� गे��
आ�ण �यान, आ�ण �ारी�रक �वकासाची एक अनोखी �णा��, "योगोदा", �याची त�वे मी �ोध�� होती
1916 म�ये.

माणसाचे �रीर इ�े���क बॅटरीसारखे आहे हे ओळखून, मी तक�  के�ा क� ते उज��ारे रीचाज� के�े जाऊ �कते
मानवी इ�ेची थेट सं�ा. कोणतीही कृती, थोडी �क�वा मोठ�, WILLING ��वाय ��य नाही, माणूस क� �कतो
�वत: �ा �या�या मु�य चा�काचा �ाभ �या, �या�या �ारी�रक ऊत�चे नूतनीकरण कर�यासाठ� बोजा�या उपकरणा��वाय �क�वा
यां��क �ायाम. �हणून मी रांची�या �व�ा�या�ना माझे सोप े"योगोडा" तं� ��कव�े �या�ारे जीवन
मनु�या�या म�ातंतूवर क� ��त ���, अमया��दत पासून जाणीवपूव�क आ�ण �व�रत रीचाज� के�� जाऊ �कते
वै��क ऊज�चा पुरवठा.

मु�ांनी या ����णा�ा आ�य�कारक ��तसाद �द�ा, �यातून जीवन��� बद��याची �व��ण �मता �वक�सत झा��
�रीराचा एक भाग �सया� भागापय�त आ�ण �रीरा�या कठ�ण अव�ेत प�रपूण� ��तीत बसणे. {FN27−2} ते
साम�य� आ�ण सहन���चे परा�म के�े जे अनेक ����ा�� �ौढ बरोबरी क� �कत नाहीत. माझा धाकटा भाऊ,
�ब�णू चरण घोष, रांची �ाळेत �जू झा�े; नंतर ते बंगा�मधी� एक अ�ग�य भौ�तक सं�कृतीवाद� बन�े. तो
आ�ण �या�या �व�ा�या�पैक� एकाने युरोप आ�ण अमे�रकेत �वास के�ा आ�ण ताकद आ�ण कौ��याची �द��ने देऊन आ�य�च�कत के�े
�यूयॉक� मधी� को�ं�बया �व�ापीठाती� �व�ा�या�सह �व�ापीठाचे सेवक.

रांची येथे प�ह�या वषा��या अखेरीस �वे�ासाठ� अज� दोन हजारांवर पोहोच�े. पण �ाळा, जे
�या वेळ� केवळ �नवासी होते, फ� �ंभर �ोकांना सामावून घेऊ �क�े. �दवसा�या �व�ा�या�साठ� सूचना
�वकरच जोड�े गे�े.

�व�ा�याम�ये म�ा व�ड�ांची भू�मका करायची होती - �हान मु�ांसाठ� आईची, आ�ण अनेक संघटनांचा सामना कर�यासाठ�
अडचणी. म�ा ब�याचदा ���ताचे ��द आठव�े: “मी तु�हा�ा खरे सांगतो, घर सोडणारा कोणीही नाही,
�क�वा भाऊ �क�वा ब�हणी, �क�वा वडी�, �क�वा आई, �क�वा प�नी, �क�वा मु�े, �क�वा जमीन, मा�यासाठ� आ�ण सुवात�साठ�, पण तो
या वेळ� आता �ंभर पट �मळती�, घरे आ�ण बंध,ू आ�ण ब�हणी, आ�ण माता, आ�ण मु�े, आ�ण
ज�मनी, छळ सह; आ�ण जगात अनंतकाळचे जीवन ये�यासाठ�. ” {FN27−3} �ी यु�े�र यांनी �ा�या के�� होती
हे ��द: "भ� जो जीवन सोडून जातो - �ववाह आ�ण कुटंुबाचे अनुभव, आ�ण देवाणघेवाण करतो
छो�ा घराती� सम�या आ�ण समाजाती� सेवे�या मो�ा जबाबदा�यांसाठ� मया��दत ��याक�ाप
सामा�यपणे, एक काय� हाती घेत आहे �याम�ये सहसा गैरसमज अस�े�या जगातून छळ होतो, परंतु
तसेच दैवी आंत�रक समाधानाने. ”

[�च�ण: योगोदा मठ, द��णे�र येथे से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��पचा सुंदर आ�म
गंगा. 1938 म�ये पूव� आ�ण प��म�या �व�ा�या�साठ� योग माघार �हणून �ा�पत. — Math.jpg पहा]

[�च�ण: �बहार�या रांची येथी� योगोडा सत् -सांग ��चय� �व�ा�याची म�यवत� इमारत,
�ाकरण आ�ण उ� मा�य�मक ���णासह मु�ांसाठ� योग �ाळा �हणून 1918 म�ये �ा�पत. �या�या�ी जोड�े�े आहे
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परोपकारी �ा�हरी महा�य �म�न. ran ranchi.jpg पहा]

एक �दवस माझे वडी� रांची�ा आ�े आ�ण �यांना आ�ीवा�द �द�ा, �ांब थांबव�े कारण मी �यांना �खाव�े होते
बंगा� -नागपूर रे�वेम�ये पदाची ऑफर नाकार��.

“बेटा,” तो �हणा�ा, “मी आता आयु�यात तु�या �नवडी�ी समेट झा�ो आहे. तु�हा�ा या आनंद� �ोकांम�ये पा�न म�ा आनंद होतो,
उ�सुक त�ण; रे�वे�या वेळाप�कां�या �नज�व आकृ�यांपे�ा तु�ही येथे आहात. ” �याने ओवाळ�े
मा�या टाचांवर टॅग करणा�या डझनभर �हान मु�ां�या गटाकडे. "म�ा फ� आठ मु�े होती," �याने �नरी�ण के�े
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डोळे �मचकावत, "पण मी तु�यासाठ� अनुभवू �कतो!"

एक मोठ� फळ बाग आ�ण पंचवीस सुपीक एकर आम�याकडे, �व�ाथ�, ���क आ�ण मी
या आद�� प�रसराम�ये बाहेर�या �मा�या अनेक आनंद� तासांचा आनंद घेत�ा. आम�याकडे एका �हान मु�ासह अनेक पाळ�व �ाणी होते
हरीण �या�ा मु�ांनी ब�यापैक� मूत� के�� होती. म�ाही ते कोवळे इतके आवड�े क� मी �या�ा मा�याम�ये झोपू �द�े
खो�� पहाटे�या �का�ात, �हान �ाणी सकाळ�या �ेमासाठ� मा�या प�ंगावर झोपायचा.

एक �दवस मी नेहमीपे�ा पाळ�व �ा�या�ा खाऊ घात�े, कारण म�ा रांची �हराती� काही �वसायात जावे �ाग�े. जरी मी
मा�या परत येईपय�त पोरांना अ� न खा�याची ताक�द �द��, �याती� एकाने आ�ाभंग के�ा आ�ण बाळा�ा ह�रण �द�े
मो�ा �माणात �ध. जे�हा मी सं�याकाळ� परत आ�ो, ते�हा �ःखद बातमीने म�ा �ुभे�ा �द�या: “�हान फॉन जवळ आ�े आहे
जा�त खा�यामुळे मृत. "

अ�ंूनी, मी वरवर पाहता �नज�व पाळ�व �ाणी मा�या मांडीवर ठेव�े. मी देवा�ा �याच े�ाण वाचव�याची �ाथ�ना के��. तासांनंतर,
छो�ा �ा�याने डोळे उघड�े, उभे रा�ह�े आ�ण �ांतपणे चा��े. संपूण� �ाळा आनंदाने ओरड��.

पण �या रा�ी म�ा एक खो� धडा �मळा�ा, जो मी कधीही �वस� �कत नाही. मी दोन वाजेपय�त क�ब�ाबरोबर रा�ह�ो,
जे�हा मी झोपी गे�ो. �व�ात हरीण �दस�े आ�ण मा�या�ी बो��े:

“तू म�ा मागे धरत आहेस. कृपया म�ा जाऊ �ा; म�ा जाऊ �ा!"

“ठ�क आहे,” मी �व�ात उ�र �द�े.

मी �गेच उठ�ो, आ�ण ओरड�ो, "मु�ांनो, हरण मरत आहे!" मु�े मा�या बाजू�ा धाव��.

मी �या पाळ�व �ा�या�ा ठेव�े�या खो���या कोप�यात पळा�ो. �याने उठ�याचा �ेवटचा �य�न के�ा, मा�या �द�ेने अडखळ�ा,
मग मा�या पायावर पड�े, मृत.

जनावरां�या न��बी माग�द��न आ�ण �नयमन करणा�या सामू�हक कमा�नुसार, हरणांचे आयु�य संप�े आ�ण
तो उ� �व�पाची �गती कर�यास तयार होता. पण मा�या खो� आस��मुळे, जे म�ा नंतर जाणव�े ते �वाथ� होते आ�ण
मा�या उ�कट �ाथ�नेमुळे, मी �ा�यां�या �व�पा�या मया�देत ते ठेवू �क�ो होतो �जथून आ�मा होता
सुटकेसाठ� संघष� करत आहे. हरणां�या आ��याने �व�ात आप�� �वनंती के�� कारण मा�या �ेमळ परवानगी��वाय ते
एकतर जाणार नाही �क�वा जाऊ �कत नाही. मी होकार देताच ते �नघून गे�े.

सव� �: ख म�ा सोडून गे�े; म�ा न�ाने कळ�े क� देवाची इ�ा आहे क� �या�या मु�ांनी �याचा ��येक भाग �हणून �ेम करावे, आ�ण नाही
मृ�यू सव�काही संपवतो असे �ामक वाटते. अ�ानी माणूस मृ�यूची केवळ अग�य �भ�त �पून बस�े�ा पाहतो,
वरवर पाहता, �याचे ��य �म�. पण अनाक�नीय माणूस, जो इतरांवर अ�भ��� �हणून �ेम करतो
�भु, समजतो क� मृ�यू�या वेळ� ��यजन फ� �ास घे�यासाठ� परत�े आहेत - �या�याम�ये आनंदाचे �ान.

रांची �ाळा �हान आ�ण सा�या सुरवातीपासून वाढून आता भारताम�ये ��स� अस�े�या सं�ेत वाढ��. अनेक
�ाळे�या �वभागांना कायम�व�पी आनंद देणा�यांकडून �वै��क योगदाना�ारे पा�ठ�बा �द�ा जातो
isष�चे �ै��णक आद��. YOGODA SAT AN SANGA �या सामा�य नावाखा��, {FN27−4} भरभराट�त आहे
�मदनापूर, ��मणपूर आ�ण पुरी येथे �ाखा �ाळा �ापन कर�यात आ�या आहेत.
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रांची मु�या�यात वै�क�य �वभाग आहे जेथे औषध ेआ�ण डॉ�टरां�या सेवा आहेत
प�रसराती� गरीबांना मोफत पुरव�े जाते. उपचार के�े�या सं�येची वा�ष�क सरासरी 18,000 पे�ा जा�त ��� आहेत.
�व�ापीठाने भारतीय �धा��मक खेळांम�ये आ�ण �ै��णक �े�ातही आप�ा ठसा उमटव�ा आहे, �जथे
रांची�या अनेक माजी �व�ा�या�नी नंतर�या �व�ापीठ जीवनात �वतः�ा वेगळे के�े आहे.

�ाळा, आता �या�या अठरा�ा वषा�त आ�ण अनेक उप�मांचे क� �, {FN27−5} �ारे स�मा�नत कर�यात आ�े आहे
पूव� आ�ण प��म मधी� मा�यवरां�या भेट�. ची पाहणी कर�यासाठ� �वकरात �वकर महान ���पैक� एक
�व�ा�या�या प�ह�या वष� �वामी �णबानंद, बनारसचे "दोन �रीर अस�े�े संत" होते. महान �हणून
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मा�टर झाडांखा�� आयो�जत नयनर�य बा� वग� पा�ह�े, आ�ण सं�याकाळ� पा�ह�े क� त�ण मु�े
योगा�या �यानात तास�तास ग�तहीन बस�े होते, तो गंभीरपणे ह��ा होता.

“मा�या �दयात आनंद येतो,” ते �हणा�े, “त�णां�या यो�य ����णासाठ� �ा�हरी महा�यांचे आद�� आहेत हे पाह�यासाठ�
या सं�ेत चा�ू आहे. �यावर मा�या गु�ंचा आ�ीवा�द असो. ”

मा�या �ेजारी बस�े�या एका त�ण मु�ाने महान योग�ना एक �� �वचार�याचा �य�न के�ा.

"सर," तो �हणा�ा, "मी साधू होऊ का? माझे आयु�य फ� देवासाठ� आहे का? "

�वामी �णबानंद ह��या हस�े अस�े तरी �यांचे डोळे भ�व�या�ा टोचत होते.

"मु�ा," �याने उ�र �द�े, "तू मोठा झा�यावर एक संुदर वधू तुझी वाट पाहत आहे." मु�ाने �ेवट� के�े
�वाम��या आदे�ात �वे� कर�यासाठ� वषा�नुवष� �नयोजन के�यानंतर ��न करा.

�वामी �णबानंदांनी रांची�ा भेट �द�यानंतर काही वेळाने मी व�ड�ांसोबत क�क�या�या घरी गे�ो
�जथे योगी ता�पुरता राहत होता. इत�या वषा�पूव� म�ा के�े�ा �णबानंदांचा अंदाज आ�ा
मा�या मनात धावत आहे: "मी तु�ा, तु�या व�ड�ांसोबत नंतर भेटेन."

वडी� �वाम��या खो��त �वे� करताच, महान योगी आप�या आसनाव�न उठ�े आ�ण मा�या पा�कांना �ेमाने �मठ� मार��
आदर.

"भगवती," तो �हणा�ा, "तू �वतःब�� काय करत आहेस? तु�हा�ा तुमचा मु�गा अनंतकडे धावताना �दसत नाही? ” मी
मा�या व�ड�ांसमोर �याची �तुती ऐकून �ाज वाट��. �वामी पुढे �हणा�े, “तु�हा�ा आठवते क� आमचे आ�ीवा��दत गु� �कती वेळा वापरत असत
�हणणे: 'बनत, बनत, बन जय.' {FN26−6} �हणून ��ययोग सतत चा�ू ठेवा आ�ण परमा��यापय�त पोहोचा
पटकन पोट��. "

�णबानंदांचे �रीर, जे म�ा �यां�या प�ह�या आ�य�कारक भेट�दर�यान खूप चांग�े आ�ण मजबूत �दस�े होते
बनारस, आता �न��त वृ��व दाखव�े, जरी �याची मु�ा अजूनही ��ंसनीयपणे ताठ होती.

“�वामीजी,” मी �या�या डो�यांकडे पाहत �वचार�े, “कृपया म�ा खरं सांगा: तु�हा�ा आगाऊ वाटत नाही का?
वयाचे? जसजसे �रीर कमकुवत होत आहे, देवाब���या तुम�या धारणा काही कमी होत आहेत का? ”

तो देव�ताने हस�ा. "��य आता मा�याबरोबर पूव�पे�ा जा�त आहे." �याचा पूण� �व�ास भारावून गे�ा
माझे मन आ�ण आ�मा. तो पुढे �हणा�ा, "मी अजूनही दोन पे��नचा आनंद घेत आहे - एक भागवती येथून, आ�ण एक येथून
वर. ” आप�े बोट �वग�य �द�ेने दाखवत, संत एका परमानंदात पड�ा, �याचा चेहरा दैवी तेजाने उजळ�ा - एक मोठा
मा�या ��ाचे उ�र.

�णबानंदां�या खो��त बरीच झाडे आ�ण �बया�यांचे पॅकेज आहेत हे ��ात घेऊन मी �यांचा उ�े� �वचार�ा.

ते �हणा�े, “मी कायम�व�पी बनारस सोड�े आहे, आ�ण आता मी �हमा�यात जात आहे. तेथ ेमी एक उघडे�
मा�या ���यांसाठ� आ�म. या �बयांमधून पा�क आ�ण काही भा�या तयार होती�. माझे ��यजन जगती�
फ�, �यांचा वेळ आनंदमय ई�र -संगतीत घा�वणे. �सरे काहीही आव�यक नाही. ”
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व�ड�ांनी भाऊ ���या�ा �वचार�े क� तो क�क�या�ा परत कधी येई�.

"पु�हा कधीही नाही," संताने उ�र �द�े. “हे वष� आहे �याम�ये �ा�हरी महा�यांनी म�ा सां�गत�े क� मी माझे सोडून जाईन
��य बनारस कायमचे आ�ण �हमा�यात जा, तेथे माझी न�र चौकट फेक�यासाठ�. ”

�या�या बो��याने माझे डोळे भ�न आ�े, पण �वामी �ांतपणे हस�े. �याने म�ा थो�ा �वग�यची आठवण क�न �द��
मू�, दैवी आई�या मांडीवर सुर��तपणे बस�े�े. वषा��या ओ�याचा महानवर कोणताही वाईट प�रणाम होत नाही
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योग�चा सव�� आ�या��मक ���चा पूण� ताबा. तो इ�ेनुसार �या�या �रीराचे नूतनीकरण कर�यास स�म आहे; तरीही कधीकधी तो करतोवृ��वाची ���या मंदाव�याची काळजी करत नाही, परंतु �या�या कमा��ा �याचे जुने वाप�न �ारी�रक �वमानात �वतःच काम कर�याची परवानगी देते
नवीन अवतारात कमा�ची गरज भागव�यासाठ� वेळ वाचवणारे साधन �हणून �रीर.

म�ह�यांनंतर मी एक जुना �म� सानंदन�ा भेट�ो, जो �णबानंदां�या जवळ�या ���यांपैक� एक होता.

“माझे आरा�य गु� गे�े,” �याने म�ा रडत असताना सां�गत�े. “�याने ish�षके�जवळ एक आ�म �ापन के�ा आ�ण आ�हा�ा �द�ा
�ेमळ ����ण. जे�हा आ�ही खूप चांग�े �ा�यक झा�ो, आ�ण �या�या कंपनीत वेगवान आ�या��मक �गती के��, ते�हा तो
day�षके� कडून मो�ा गद��ा पोस�यासाठ� एक �दवस ��ता�वत. मी �वचार�े क� �या�ा एवढ� मोठ� सं�या का हवी आहे.

तो �हणा�ा, 'हा माझा �ेवटचा सण समारंभ आहे. म�ा �या�या ��दांचा पूण� अथ� समज�ा नाही.

“�णबानंदज�नी मो�ा �माणात अ� ��जव�यास मदत के��. आ�ही सुमारे 2000 पा��यांना जेवण �द�े. मेजवानीनंतर,
तो एका उंच �ासपीठावर बस�ा आ�ण अनंत वर एक �े�रत �वचन �द�े. �ेवट�, �या टक �ावून पाह�यापूव�
हजारो, तो मा�याकडे वळ�ा, मी �या�या बाजू�ा �ासपीठावर बस�ो आ�ण असामा�य ���ने बो��ो.

सानंदन, तयार राहा; मी �ेम �ाथ मारणार आहे. ' {FN27−7}

“�त� �ांततेनंतर, मी मो�ाने ओरड�ो, 'गु�जी, हे क� नका! कृपया, कृपया, हे क� नका! ' गद� होती
जीभ बांध�े��, उ�सुकतेने आम�याकडे पाहत आहे. माझे गु� मा�याकडे पा�न हस�े, परंतु �यांची गंभीर ��ी आधीच �ा�ततेवर ��र होती.

तो �हणा�ा, '' �वाथ� होऊ नका, '�क�वा मा�यासाठ� �: ख क� नका. मी द�घ�काळ तुम�या सवा�ची सेवा करत आहे; आता आनंद करा आ�ण इ�ा करा
मी गॉड�ीड. मी मा�या वै��क ��य ����ा भेटाय�ा जातो. ' कुजबुजत, �णबानंदजी पुढे �हणा�े, 'माझा पुनज��म होई�
�वकरच. अनंत आनंदा�या अ�प का�ावधीचा आनंद घेत�यानंतर, मी पृ�वीवर परत येईन आ�ण बाबाज�म�ये सामी� होईन. {FN27−8}
माझा आ�मा नवीन �रीरात के�हा आ�ण कोठे आहे हे तु�हा�ा �वकरच कळे�. '

"तो पु�हा ओरड�ा, 'सानंदन, इथे मी �स�या कृ�त योगान े�ेम �ाथ मार��.' {FN27−9}

“�याने आम�या समोर चेह�या�या समु�ाकडे पा�ह�े आ�ण आ�ीवा�द �द�ा. आ�या��मक डो�याकडे �या�या ��ीस आतून �नद���त करणे,
तो अच� झा�ा. ग�धळ�े�या जमावा�ा वाट�े क� तो एका उ�साही अव�ेत �यान करत आहे, �या�याकडे होते
आधीच मांसाचा तंबू सोड�ा आ�ण �याचा आ�मा वै��क �व�ा�तेत डंुब�ा. ���यांनी �या�ा ��� के�ा
�रीर, कमळा�या आसनात बस�े�े, पण ते आता उबदार मांस न�हते. फ� एक ताठ के�े�� चौकट रा�ह��; �या
भाडेक� अमर �कना�यावर पळून गे�ा होता. ”

मी �णबानंदांचा पुनज��म कोठे करायचा याची चौक�ी के��.

"हा एक प�व� �व�ास आहे जो मी कोणा�ाही सांगू �कत नाही," सानंदन यांनी उ�र �द�े. “कदा�चत तु�हा�ा आणखी काही सापडे�
माग�. ”

�क�येक वषा�नंतर म�ा �वामी के�बानंद {FN27−10} कडून समज�े क� �णबानंद, �यां�या ज�मानंतर काही वषा�नी
एका नवीन �रीरात, �हमा�याती� ब��नारायण येथे गे�े होते, आ�ण तेथे आसपास�या संतां�या गटात सामी� झा�े
महान बाबाजी.
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{FN27−1} �व�ा�य, �ाळा. ��चाय� येथे वै�दक योजनेती� चार ट��यांपैक� एकाचा संदभ� देते
मनु�या�या जीवनासाठ�, (1) ��चारी �व�ाथ� (�ा�चारी) यांचा समावे� आहे; (२) घरमा�कासह
सांसा�रक जबाबदा�या (गृह�); (3) सं�यासी (वन��); (4) वनवासी �क�वा
भटकणारा, सव� ऐ�हक �च�तांपासून मु� (सं�यासी). जीवनाची ही आद�� योजना, मो�ा �माणावर पाळ�� जात नसताना
आधु�नक भारतात अजूनही अनेक ��ाळू अनुयायी आहेत. चार ट�पे आयु�यभर धा�म�क प�तीने पार पाड�े जातात
गु�ची �द�ा.
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{FN27−2} अनेक अमे�रकन �व�ा�या�नी देखी� �व�वध आसनांम�ये �क�वा आसनांवर �भु�व �मळव�े आहे, �यात हे समा�व� आहेबना�ड� को�, से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��प ��कवणीचे �ॉस एजें��समधी� ���क.

{FN27−3} माक�  10: 29−30 ..

{FN27−4} योगोडा: योग, संघ, सुसंवाद, समतो�; डीए, जे देते. सत् a सांगा: सॅट, स�य;
सांगा, फे�ो��प. प��मेम�ये, सं�कृत नावाचा वापर टाळ�यासाठ�, योग सत् सांग
चळवळ��ा से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��प �हणतात.

{FN27−5} रांची येथी� उप�मांचे 40 �ा अ�यायात अ�धक वण�न के�े आहे. ��मणपूर �ाळा आहे
�ी
भूषण मु��क.

{FN27−6} �ा�हरी महा�यां�या आवड�या व��ापैक� एक, �यां�या �व�ा�या��या �चकाट��ा �ो�साहन �हणून �द�े.
एक �वनामू�य भाषांतर आहे: “�य�न करणे, �य�न करणे, एक �दवस पाहा! दैवी �येय! ”

{FN27−7} �हणजे, �रीर सोडून �ा.

{FN27−8} �ा�हरी महा�यांचे गु�, जे अजूनही �जवंत आहेत. (अ�याय 33 पहा.)

{FN27−9} �सरे कृ�य, �ा�हरी महा�यांनी ��कव�या�माणे, �या भ�ा�ा स�म करते �याने �यावर �भु�व �मळव�े आहे
सोडा आ�ण कोण�याही वेळ� जाणीवपूव�क �रीरात परत या. �गत योगी दर�यान �सरे ��या तं� वापरतात
मृ�यूचा �ेवटचा �नग�मन, एक �ण �यांना नेहमी आधीपासून मा�हत असते.

{FN27−10} के�बानंदां�ी माझी भेट 42 �ा अ�यायात वण�न के�� आहे.

अ�याय 28. का�ी, पुनज��म आ�ण पुन�ा��त

“कृपया पा�यात जाऊ नका. आम�या बाद�या बुडवून आंघोळ क�या. ”

मी मा�याबरोबर रांची�या त�ण �व�ा�या�ना आठ -मै�ां�या �वासात संबो�धत करत होतो
�ेजारची टेकडी. आम�यापुढ�� त�ाव आमं��त करत होता, पण �यासाठ� मा�या मनात एक अ�व�ता �नमा�ण झा�� होती. गट
मा�या आजूबाजू�ा बाद�या बुडव�या�या मा�या उदाहरणाचे अनुसरण के�े, परंतु काही मु�ांनी थंडी�या मोहात पड�े
पाणी �यां�या भोवती �फरणा�या मो�ा पा�या�या सापांपे�ा �यांनी �वकर डुबक� मार�� न�हती. मु�े बाहेर आ��
�वनोद� ��पणासह त�ाव.

आ�ही आम�या गंत��ानावर पोहोच�यानंतर आ�ही सह���या भोजनाचा आनंद घेत�ा. मी एका झाडाखा�� बस�ो, �या�या भोवती एक गट आहे
�व�ाथ��या. म�ा �ेरणादायी मूडम�ये �ोधून �यांनी म�ा �� �वचार�े.

"कृपया म�ा सांगा, सर," एका त�णाने �वचार�े, "जर मी नेहमी सं�यास�या मागा�वर तुम�याबरोबर राहीन."

"अहो, नाही," मी उ�र �द�े, "तु�हा�ा जबरद�तीने तुम�या घरी ने�े जाई� आ�ण नंतर तु�ही ��न करा�."
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अ�व�सनीय, �याने ती� �नषेध के�ा. "मी मे�े तरच म�ा घरी ने�े जाऊ �कत.े" पण काही म�ह�यांत �याचे
अ�ूधर ��तकार असूनही पा�क �या�ा घेऊन जा�यासाठ� आ�े; काही वषा�नंतर �याने ��न के�े.

अनेक ��ांची उ�रे �द�यानंतर म�ा का�ी नावा�या एका मु�ाने संबो�धत के�े. तो सुमारे बारा वषा�चा होता, अ
��ार �व�ाथ�, आ�ण सवा�चा ��य.

"सर," तो �हणा�ा, "माझे न�ीब काय असे�?"
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"तू �वकरच मर�ी�." उ�र मा�या ओठातून एका अप�रवत�नीय ���ने आ�े.

या अनपे��त खु�ा�ामुळे म�ा तसेच उप��त सवा�ना ध�का बस�ा आ�ण �: ख झा�े. �हणून म�ा �ांतपणे फटकार�े
एक भयानक भय, मी पुढ�� ��ांची उ�रे दे�यास नकार �द�ा.

�ाळेत परत�यावर का�ी मा�या खो��त आ��.

"जर मी मे�ो, तर माझा पुनज��म झा�यावर तू म�ा �ोध�ी� आ�ण म�ा पु�हा आ�या��मक मागा�वर आण�ी� का?" तो रड�ा.

म�ा ही कठ�ण गु�त जबाबदारी नाकार�यास अडचण वाट��. पण नंतर�या आठवडे का�ीने म�ा दाब�े
कु��सतपणे. �या�ा �े�क�ग पॉ�ट�ा अ�व� पा�न �ेवट� मी �या�ा धीर �द�ा.

“होय,” मी वचन �द�े. "जर �वग�य �प�याने �या�ा मदत के�� तर मी तु�ा �ोध�याचा �य�न करेन."

उ�हा�या�या सु��त मी एका �हान सह���ा सु�वात के��. का�ी�ा मी सोबत घेऊ �क�ो नाही याचा प�ाताप होत मी फोन के�ा
जा�यापूव� �या�ा मा�या खो��त ने�े, आ�ण काळजीपूव�क �या�ा अ�या�मात सव� अनुनयां�या �वरोधात राह�या�या सूचना �द�या
�ाळेची �ंदने. कसा तरी म�ा वाट�े क� जर तो घरी गे�ा नाही तर तो येणारी आप�ी टाळू �कतो.

का�ीचे वडी� रांची�ा आ�यापासून मी �वकर �नघा�ो नाही. पंधरा �दवस �याने आप�या मु�ाची इ�ा मोड�याचा �य�न के�ा,
का�ी क�क�या�ा �या�या आई�ा भेटाय�ा फ� चार �दवस गे�े तर ते परत येऊ �कती� अस े�� के�े. का�ी
स��ने नकार �द�ा. व�ड�ांनी �ेवट� सां�गत�े क� तो पो��सां�या मदतीने मु�ा�ा घेऊन जाई�. धमक�
का�ी�ा �ास झा�ा, जो �ाळे�ा कोण�याही ��तकू� ��स��चे कारण बन�यास तयार न�हता. �याने पा�ह�े नाही
जा�या��वाय पया�य.

मी काही �दवसांनी रांची�ा परत�ो. का�ी क�ी काढ�� गे�� हे ऐक�यावर मी �गेच आत ��र�ो
क�क�ा. �तथे मी घोडा कॅब �ाव��. अ�त�य �व�च�पणे, वाहन हावडा पु�ा�या प��कडे जात असताना
गंगा, मी का�ीचे वडी� आ�ण इतर नातेवाईकांना �ोकाकु� कप�ांम�ये पा�ह�े. मा�या �ाय�हर�ा थांब�यासाठ� ओरडणे, मी
बाहेर धाव घेत�� आ�ण �द�वी व�ड�ांकडे पा�ह�े.

"�ी. मारेकरी, ”मी काहीसा अकारण रड�ो,“ तू मा�या मु�ा�ा मार�े आहेस! ”

का�ी�ा जबरद�तीने क�क�या�ा आण�यात �याने के�े�� चूक व�ड�ांना आधीच समज�� होती. काही दर�यान
मु�गा �तथे होता, �याने ��षत अ� खा��े होते, कॉ�रा झा�ा होता आ�ण पुढे गे�ा होता.

का�ीवरी� माझे �ेम आ�ण मृ�यूनंतर �या�ा �ोध�याची ��त�ा, रा� आ�ण �दवस म�ा पछाडत होते. मी कुठेही गे�ो तरी हरकत नाही,
�याचा चेहरा मा�या समोर उगव�ा. मी �या�यासाठ� एक सं�मरणीय �ोध सु� के�ा, अगद� पूव� मी माझा �ोध घेत�ा होता
हरव�े�� आई.

[�च�ण: का�ी, हरव�े आ�ण पु�हा �ोध�े - kashi.jpg पहा]

[उदाहरण: माझा भाऊ �ब�णू; सेरामपूरचे मोती�ा� मुखज�, ��चे अ�यंत �गत ���य
यु�े�र; माझे वडी�; �ी राइट; �वतः; तुळ�ी नारायण बोस; रांचीचे �वामी स�यानंद — पहा
bishnu.jpg]
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[उदाहरण: बो�टन येथे 1920 �या आंतररा�ीय धा�म�क धा�म�क ��बर�स�या ��त�नध�चे एक गट, जेथे मी
अमे�रकेत माझे प�ह�े भाषण �द�े. (डावीकडून उजवीकडे) रे�ह ��े मॅककॉ��, रे�ह. ट�. र�डा �व�य�स, �ा.
एस. उ��गासाक�, रेव. जाबेज ट�. संुदर�ँड, मी, रे�ह. चास. ड��य.ू व�डटे, रेव. सॅ�युअ� ए. इ��यट, रे�ह
मा�ट�न, रे�ह. ���टोफर जे. ���ट, रे�ह. सॅ�युए� एम. �ोथस�. — Congress.jpg पहा]

म�ा वाट�े क� देवाने म�ा कारण�ा�� �द�े आहे �हणून, मी �याचा वापर के�ा पा�हजे आ�ण मा�या अ�धकारांवर कर �ाव�ा पा�हजे
अ�यंत सू�म कायदे �ोध�यासाठ� �या�ारे म�ा �या मु�ाचा सू�म ठाव�ठकाणा कळू �के�. तो एक आ�मा होता

एका योगीचे आ�मच�र�



अपूण� इ�ांनी कं�पत होताना, म�ा जाणव�े - �ाखो चमकदार �का�ा�या दर�यान कुठेतरी �का�ाचा एक �� तरंगत आहे
सू�म �दे�ाती� आ�मा. इतर आ��यां�या अनेक �ंदना�मक �द�ांम�ये मी �या�या�ी कसे जुळ�े?

गु�त योग तं�ाचा वापर क�न, मी का�ी�या आ��यावरी� माझे �ेम आ�या��मक माय�ोफोन�ारे �सा�रत के�े
डोळा, भुवयां�या दर�यानचा आती� �ब��. उंचाव�े�े हात आ�ण बोटां�या अँटेनासह, मी अनेकदा वळ�ो
मी गो� आ�ण गो� आहे, �या �द�ेने तो �ूण �हणून पुनज��म झा�ा होता ते �ोध�याचा �य�न करीत आहे. म�ा आ�ा होती
मा�या �दया�या एका�ता -�ून के�े�या रे�डओम�ये �या�याकडून ��तसाद �मळवा. {FN28−1}

म�ा अंत�ा�नी वाट�े क� का�ी �वकरच पृ�वीवर परत येई� आ�ण जर मी माझा कॉ� �नरंतर �सा�रत करत रा�ह�ो
�या�ा, �याचा आ�मा उ�र देई�. म�ा मा�हत होते क� का�ीने पाठव�े�ा थोडासा आवेग मा�या बोटांम�ये जाणवे�,
हात, हात, पाठ�चा कणा आ�ण नसा.

का�ी�या मृ�यूनंतर जवळजवळ सहा म�हने कमी उ�साहाने, मी योगा प�तीचा सराव के�ा.
क�क�या�या गजबज�े�या बोबाजार �वभागात एका सकाळ� काही �म�ांसोबत चा�ताना मी हात वर के�ा
नेहमी�या प�तीने. �थमच ��तसाद �मळा�ा. खा�� येणा�या �व�ुत आवेगांचा �ोध घेऊन मी रोमां�चत झा�ो
माझी बोटे आ�ण तळवे. या �वाहांनी एका खो� अवका�ातून �वतः�ा एका ����ा�� �वचारात अनुवा�दत के�े
मा�या चैत�याचे: "मी का�ी आहे; मी का�ी आहे; मा�याकडे ये!"

मी मा�या �दया�या रे�डओवर �� क� ��त के�यामुळे �वचार जवळजवळ ऐकू आ�ा. वै���पूण� म�ये, �क��चत कक� �
का�ीची कुजबुज, {FN28−2} मी �याचे सम�स पु�हा पु�हा ऐक�े. मी मा�या एकाचा हात पकड�ा
साथीदार, �का� दास, {FN28−3} आ�ण �या�याकडे आनंदाने हस�े.

"असे �दसते क� मी का�ी�ा आहे!"

मी मा�या �म�ां�या �न�व�वाद करमणुक�कडे आ�ण उ�ीण� होणा�यां�या भोवती �फ� �ाग�ो. �या
�व�ुत आवेग मा�या बोटांनी मंु�या येतात फ� जे�हा मी जवळ�या �द�ेने त�ड क�न आ�ो, यो�य नाव �द�े
"स�प�न �ेन." मी इतर �द�ांना वळ�ो ते�हा सू�म �वाह गायब झा�े.

"आह," मी उ�ार�े, "का�ीचा आ�मा �या आईचे घर या ग���त आहे अ�ा आई�या पोटात राहत असावा."

माझे साथीदार आ�ण मी सप��टाईन �ेन जवळ आ�ो; मा�या उठ�े�या हाताती� �ंदने वाढ��
अ�धक मजबूत, अ�धक ��. जणू एखा�ा चंुबका�ार,े म�ा र��या�या उज�ा बाजू�ा खेच�े गे�े. पय�त पोहोचत आहे
एका �व��� घराचे �वे��ार, मी �वत: �ा �ा�स�फ�स के�े�े पा�न आ�य�च�कत झा�ो. मी दयनीय अव�ेत दार ठोठाव�े
ती� उ�साह, माझा �ास रोखून धरणे. म�ा वाट�े क� य��वी �ेवट मा�या द�घ�, क�दायक आ�ण साठ� आ�ा आहे
न�क�च असामा�य �ोध!

दरवाजा एका नोकराने उघड�ा, �याने म�ा सां�गत�े क� �तचा मा�क घरी आहे. तो �जना व�न खा�� उतर�ा
�सरा मज�ा आ�ण मा�याकडे चौक�ी क�न हस�े. म�ा �� समजावून कसा �यावा हे म�ा �व�चतच माहीत होते, एकाच वेळ� समप�क आ�ण
अभे�

"कृपया म�ा सांगा, सर, जर तु�ही आ�ण तुमची प�नी सुमारे सहा म�ह�यांपासून मु�ाची अपे�ा करत असा� तर?"

"हो, तसे आहे." मी पारंपा�रक के�री व�� प�रधान के�े�ा एक �वामी, सं�यासी आहे हे पा�न ते पुढे �हणा�े
�वन�पणे, "�ाथ�ना करा क� तु�हा�ा माझे �वहार कसे कळतात ते कळवा."
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जे�हा �याने का�ी आ�ण मी �द�े�या वचनाब�� ऐक�े ते�हा आ�य�च�कत झा�े�या माणसाने मा�या कथेवर �व�ास ठेव�ा.

मी तु�ा सां�गत�े, “गोरा रंगाचा नर मु�गा ज�मा�ा येई�.” “�या�ा एक �ापक चेहरा असे�, एका गा�यकासह
�या�या कपाळा�या वर. �याचा �वभाव �व�ेषतः आ�या��मक असे�. ” म�ा खा�ी होती क� येणारा मु�गा सहन करे�
हे का�ी�ी सा�य आहे.

एका योगीचे आ�मच�र�



नंतर मी �या मु�ा�ा भेट�ो, �या�या पा�कांनी �या�ा का�ीचे जुने नाव �द�े होते. अगद� �हानपणी तो होतामा�या ��य रांची�या �व�ा�या�सारखाच �दसतो. मु�ाने म�ा ता�काळ �ेम दाखव�े;
भूतकाळाचे आकष�ण ��पट ती�तेने जागृत झा�े.

काही वषा�नंतर �क�ोरवयीन मु�ाने मा�या अमे�रकेत राह�या�या वेळ� म�ा ���ह�े. �याने अनुसरण कर�याची �याची ती� इ�ा �� के��
सं�यासचा माग�. मी �या�ा एका �हमा�यीन गु�कडे �नद���त के�े, जो आजपय�त पुनज��म का�ी�ा माग�द��न करतो.

{FN28−1} भुवयां�या मध�या �ब��व�न मांड�े�� इ�ा, योग�ना �सारण �हणून ओळखतात
�वचारांचे उपकरण. जे�हा भावना �ांतपणे �दयावर क� ��त होते, ते�हा ती मान�सक रे�डओ �हणून काम करत ेआ�ण क� �कते
�र �क�वा जवळून इतरांचे संदे� �ा�त करा. टे��पॅथीम�ये एका ����या �वचारांची सू�म �ंदने
सू�म ईथर�या सू�म �ंदनां�ारे आ�ण नंतर �ू� ऐ�हक ईथर�ारे मन �सा�रत के�े जाते,
�व�ुतीय �ाटा �नमा�ण करणे, �यामुळे, �स�या�या मनात �वचार �ाटांम�ये �वतःचे भाषांतर होते
���.

{FN28−2} ��येक आ�मा �या�या �ु� अव�ेत सव�� आहे. का�ी�या आ��या�ा का�ीची सव� वै���े आठव��,
मु�गा, आ�ण �हणून माझी ओळख ह�व�यासाठ� �या�या कक� � आवाजाची न�क� के��.

{FN28−3} �का� दास बंगा�मधी� द��णे�र येथी� आम�या योगोदा मठाचे (आ�म) स�याचे संचा�क आहेत.

�करण 29. रव��नाथ टागोर आ�ण मी �ाळांची तु�ना करतो

"रव��नाथ टागोरांनी आप�या�ा प�यां�माणे �व -अ�भ���चे नैस�ग�क �व�प �हणून गाणे ��कव�े."

मा�या रांची �ाळेती� चौदा वष�य तेज�वी भो�ा नाथाने म�ा हे ��ीकरण �द�े
�या�या सुरे� उ�ेकांवर एका सकाळ� �याचे कौतुक के�े. �चथावणीसह �क�वा �या��वाय, मु�गा ओत�ा
पुढे एक सुरे� �वाह. �यांनी यापूव� “�ां�त�नकेतन” �या ��स� टागोर �ाळेत (हेवन ऑफ
�ांतता) बो�पूर येथे.

"मा�या �हानपणापासूनच रव��नाथांची गाणी मा�या ओठांवर आहेत," मी मा�या सोब�या�ा सां�गत�े. “सव� बंगा�, अगद�
अ����त �ेतकरी, �या�या उदा� �ोकाने आनं�दत होतात. ”

भो�ा आ�ण मी एक� टागोरांचे काही गाणे गाय�े, �यांनी हजारो भारतीय क�वता संगीतब� के�या आहेत, काही
मूळ आ�ण इतर पुरातन काळाती�.

"रव��नाथ यांना सा�ह�याचे नोबे� पा�रतो�षक �मळा�यानंतर मी �गेच भेट�ो," मी आम�या नंतर �ट�पणी के��
आवाज काढणे. “मी �या�ा भेटाय�ा आक�ष�त झा�ो कारण �या�या सा�ह��यकांची �व�हेवाट �ाव�या�या �या�या राजनै�तक धैया�चे मी कौतुक के�े
ट�काकार. ” मी हस�ो.

भो�ा कुतूह�ाने कथा �वचार��.

“बंगा�� क�वतेत नवीन �ै�� आण�याब�� �व�ानांनी टागोरांना गंभीरपणे फटकार�े,” मी सु�वात के��. “तो �मसळ�ा
बो��या आ�ण �ा��ीय अ�भ���, पं�डतां�या �दया�ा ��य अस�े�या सव� �नधा��रत मया�दांकडे ���� करणे. �याचा
गा�यांम�ये भाव�नक��ा आकष�क ��ीकोनातून खो� त�व�ाना�मक स�याचा समावे� होतो, �वीकार�याब�� थोडे आदर न बाळगता
सा�ह��यक �पे.
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“एका �भाव�ा�� समी�काने रव��नाथांना 'कबूतर -कवी' �हणून संबोध�े �याने �याचे कूइंग ���टम�ये �वक�े
एक �पया. ' पण टागोरांचा सूड हातात होता; �यां�या प�ात संपूण� पा�ा�य जगाने �यां�या चरणी ��ांज�� वा�ह��
�याचे गीतांज�� ('साँग ऑफ�र��स') इं�जीत अनुवा�दत के�े होते. �या�या एकवेळेसह पं�डतांचा �ेन�ोड
ट�काकार, �यांचे अ�भनंदन कर�यासाठ� �ां�त�नकेतनम�ये गे�े.

“रव��नाथांनी �यां�या पा��यांना हेतुपुर�सर द�घ� �व�ंबानंतरच �ा�त के�े आ�ण नंतर �यांची �तुती �ांतपणे ऐक��

एका योगीचे आ�मच�र�



�ांतता. अखेरीस तो �यां�या�व�� �यां�या �वतः�या सवयी�या ट�केची ���े बन�ा.

ते �हणा�े, 'स�नांनो,' तु�ही येथे �द�े�े सुगं�धत स�मान अ�ु� गंधांनी �व��न झा�े आहेत.
तुमचा पूव�चा अवमान. माझा नोबे� पा�रतो�षक पुर�कार आ�ण तुमचा काही संबंध आहे का?
अचानक कौतुकाची ती� ���? मी अजूनही तोच कवी आहे �याने मी प�ह�यांदा माझी ऑफर �द�� ते�हा तु�हा�ा नाराज के�े
बंगा��या मं�दरात न� फु�े. '

“वत�मानप�ांनी टागोरांनी �द�े�या धाडसी ���ेचा �ेखा �का��त के�ा. मी ��व�ेपणाचे कौतुक के�े
चाप�ूसी क�न अ�ा�य माणसाचे ��द, ”मी पुढे गे�ो. “रव��नाथांची क�क�यात �यां�या�ी ओळख झा��
स�चव, �ी.सी.एफ. अँ�ूज, {FN29−1} �या�ा फ� बंगा�� DHOTI म�ये सजव�े गे�े होते. �याने �ेमाने उ��ेख के�ा
टागोर �यांचे गु�देव �हणून.

“रव��नाथांनी माझे �ेमाने �वागत के�े. �याने मो�हनी, सं�कृती आ�ण स�यतेचा एक सुखदायक आभा उदया�ा आण�ा.
�यां�या सा�ह��यक पा��भूमीब�� मा�या ��ा�ा उ�र देताना टागोरांनी म�ा सां�गत�े क� �याचा एक �ाचीन ��ोत
�ेरणा, आम�या धा�म�क महाका�ां��त�र�, �ा��ीय कवी, �व�ापती होते.

या आठवण�नी �े�रत होऊन, मी टागोरां�या जु�या बंगा�� गा�याची आवृ�ी गा�यास सु�वात के��, “तुझा �दवा �ावा
�ेम. ” आ�ही �व�ा�या�या मैदानावर �फरत असताना भो�ा आ�ण मी आनंदाने जप के�ा.

रांची �ाळा �ापन के�यानंतर सुमारे दोन वषा�नी म�ा रव��नाथांकडून �यां�या भेट�चे आमं�ण �मळा�े
आम�या �ै��णक आद�ा�वर चचा� कर�यासाठ� �ां�त�नकेतन. मी आनंदाने गे�ो. कवी �या�या अ�यासात बस�ा होता जे�हा मी
�वे� के�ा; म�ा वाट�े क�, आम�या प�ह�या बैठक��माणेच, तो कोण�याही ���सारखा उ�कृ� पु�ष�वाचा नमुना आहे
�च�कार इ�ा क� �कतो. �याचा संुदर छळ�े�ा चेहरा, कु��न पे����यन, �ांब केस आ�ण वाह�या दाढ�ने बांध�े�ा होता.
मोठे, �वतळणारे डोळे; एक देव�त ��मत; आ�ण ��ुटे��क गुणव�ेचा आवाज जो अ�र�ः मोहक होता.
�टॅ�वाट�, उंच आ�ण गंभीर, �याने जवळजवळ ��ी�या कोम�ते�ा आनंददायी सहजतेने एक� के�े
मू� या स�य गायकापे�ा कवी�या कोण�याही आद�� संक�पने�ा अ�धक यो�य अवतार सापडत नाही.

टागोर आ�ण मी �वकरच आम�या �ाळां�या तु�ना�मक अ�यासात खो�वर गे�ो, दोघांची �ापना अपारंप�रक प�तीनुसार झा��. आ�ही
अनेक समान वै���े �ोध�� - बा� सूचना, साधेपणा, मु�ा�या सज�न�ी� भावने�ा पुरेसा वाव.
रव��नाथांनी मा� सा�ह�य आ�ण क�वते�या अ�यासावर आ�ण �वतः�या अ�भ���वर ��णीय भर �द�ा
संगीत आ�ण गा�या�ारे जे मी भो�ा�या बाबतीत आधीच नमूद के�े होते. �ां�त�नकेतन�या मु�ांनी पा�ह�े
�ांततेचा का�ावधी, परंतु �व�ेष योग ����ण �द�े गे�े नाही.

कवीने उ�साहवध�क "योगोदा" �ायामा�या मा�या वण�नाकडे �� देऊन ऐक�े
योग एका�ता तं� जे रांची येथे सव� �व�ा�या�ना ��कव�े जाते.

टागोरांनी म�ा �यां�या �वतः�या सु�वाती�या �ै��णक संघषा�ब�� सां�गत�े. "मी पाचवीनंतर �ाळेतून पळून गे�ो," तो �हणा�ा,
हसणे. मी सहजपणे समजू �कतो क� �या�या ज�मजात का�ा�मक नाजूकपणा�ा �ेरीने कसे सामोरे गे�े होते,
�ाळेती� ���तीचे वातावरण.

"�हणूनच मी छायादार झाडांखा�� आ�ण आका�ा�या वैभवाखा�� �ां�त�नकेतन उघड�े." �याने ��पणे हा�चा� के��
संुदर बागेत अ�यास करणा�या एका छो�ा गटा�ा. “मू�   �या�या नैस�ग�क वातावरणात फु�ां�या दर�यान आहे आ�ण
गा�याचे प�ी. केवळ अ�ा �कारे तो �या�या वैय��क संप�ीची �प�े�� संप�ी पूण�पणे �� क� �कतो. खर े���ण क� �कतो
कधीही बाहेर �ॅ�ड आ�ण पंप के�े जाऊ नका; �याऐवजी ते पृ�भागावर उ��ूत�पणे आण�यास मदत करणे आव�यक आहे
आत �हाणपणाचे अनंत फ�क आहेत. ” {FN29−2}

�करण 29. रव��नाथ टागोर आ�ण मी �ाळांची तु�ना करतो 155

पृ� 159

मी होकार �द�ा. "आद��वाद� आ�ण नायक - त�णां�या उपासने�या �वृ�ी एका �व�ेष आहारावर उपा�ी आहेत
आकडेवारी आ�ण का��मानुसार युग. ”

कवी आप�े वडी� देव��नाथ यां�याब�� �ेमाने बो��े, �यांनी �ां�त�नकेतन�या सु�वाती�ा �ेरणा �द�� होती.

"व�ड�ांनी म�ा ही सुपीक जमीन �द��, �जथे �याने आधीच एक अ�तथीगृह आ�ण मं�दर बांध�े होते,"

एका योगीचे आ�मच�र�



रव��नाथांनी म�ा सां�गत�े. “मी माझा �ै��णक �योग इथे १ 1 ०१ म�ये सु� के�ा, फ� दहा मु�ांसह. आठ
नोबे� पा�रतो�षकासह आ�े�े हजार प�ड हे सव� �ाळे�या देखभा��साठ� गे�े. ”

मोठे टागोर, देव��नाथ, "मह�ष�" �हणून �र�रपय�त ओळख�े जाणारे एक अ�त�य उ��ेखनीय माणूस होते
�या�या ऑटोबायो�ाफ�मधून �ोधा. �या�या पु�ष�वाची दोन वष� �यानात घा�व�� गे��
�हमा�य. या�या बद�यात, �याचे वडी� �ारकानाथ टागोर, �या�या बडबडीसाठ� बंगा�भर साजरे के�े गे�े
साव�ज�नक �ाभ. या �व��ण वृ�ापासून ��तभासंप� कुटंुब उगव�े आहे. एकटा रव��नाथ नाही; �याचे सव�
नातेवाईकांनी सज�न�ी� अ�भ���म�ये �वतः�ा वेगळे के�े आहे. �याचे भाऊ गोगोन�� आ�ण अब�न�� आहेत
भारताती� अ�ग�य क�ाकारांपैक� {FN29−3}; �सरा भाऊ, ��ज��, एक खो� �दसणारा त�व� आहे, येथे
�या�या सौ�य हाक प�ी आ�ण वुड�ँड �ाणी ��तसाद देतात.

रव��नाथांनी म�ा अ�तथीगृहात रा�भर राह�याचे आमं�ण �द�े. तो खरोखर एक मोहक तमा�ा होता, म�ये
सं�याकाळ�, कवी�ा अंगणात एका गटासह बस�े�े पाह�यासाठ�. वेळ मागे उ�गड��: मा�या आधीचा देखावा होता
एखा�ा �ाचीन आ�मा�माणेच - �या�या भ�ांनी वेढ�े�े आनंद� गायक, सव� दैवी �ेमाम�ये ओढ�े गे�े.
टागोरांनी सुसंवाद र�सीने ��येक टाई �वण��. कधीही ठाम नाही, �याने एका�ारे �दय काढ�े आ�ण पकड�े
अतु�नीय चंुबक�व. परमे�रा�या बागेत बहर�े�ा ��म�ळ बहर, इतरांना आक�ष�त क�न अ
नैस�ग�क सुगंध!

�यां�या मधुर आवाजात रव��नाथांनी न�ाने तयार के�े�या �यां�या काही उ�कृ� क�वता आ�हा�ा वाच�या. �या�या ब�तेक
�ां�त�नकेतन येथे �यां�या �व�ा�या��या �वच�नासाठ� ���ह�े�� गाणी आ�ण नाटके तयार के�� गे�� आहेत. स�दय�
�या�या ओळ�, मा�यासाठ�, जवळजवळ ��येक �ोकात देवाचा उ��ेख कर�या�या �या�या क�ेम�ये आहे, तरीही प�व� गो��चा �व�चतच उ��ेख के�ा जातो
नाव. "गा�या�या आनंदाने न�ेत," �याने ���ह�े, "मी �वतः�ा �वसरतो आ�ण तु�ा माझा �म� �हणतो जो माझा �वामी आहे."

�स�या �दव�ी, �पार�या जेवणानंतर मी कवी�ा अ�न�ेने �नरोप �द�ा. म�ा आनंद आहे क� �याची छोट� �ाळा आता आहे
आंतररा�ीय �व�ापीठ, "�व�ा -भारती" म�ये वाढ�े, �जथे सव� दे�ां�या �व�ानांना एक आद�� से�ट�ग सापड��.

“�जथे मन भीती��वाय असते आ�ण डोके उंच असते;
�जथे �ान मोफत आहे;
�जथे जग तुक�ांम�ये �वभाग�े गे�े नाही

अ�ंद घरगुती �भ�ती;
जेथे स�या�या खो��तून ��द बाहेर येतात;
�जथे अथक प�र�म आप�े हात प�रपूण�तेकडे पसरवतात;
�जथे कारणाचा �� �वाह आप�ा माग� गमाव�ा नाही

मृत सवयीची भयानक वाळवंट वाळू;
�जथे मना�ा तु�याकडून सदैव �ंद�करणाकडे ने�े जाते

�वचार आ�ण कृती;
�वातं�या�या �या �वगा�त, मा�या �प�या, मा�या दे�ा�ा जाऊ दे

जागे �हा! ” {FN29−4}
रब��नाथ टागोर

{FN29−1} इं�जी �ेखक आ�ण �चारक, महा�मा गांध�चे जवळचे �म�. �ी अँ�ूज म�ये स�मा�नत आहे
भारताने �या�या द�क भूमीसाठ� के�े�या अनेक सेवांसाठ�.

{FN29−2} "आ�मा अनेकदा ज�मा�ा आ�ा आहे, �क�वा, जसे �ह�� �हणतात, 'अ��त�वा�या मागा�व�न �वास करत आहे
हजारो ज�म ' . . असे काहीही नाही �यात �त�ा �ान �मळा�े नाही; ती स�म आहे यात आ�य� नाही
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आठवणे. . . पूव� �त�ा काय मा�हत होते. . . . चौक�ी आ�ण ��कणे �हणजे सवा�ची आठवण क�न देणे. ” - इमस�न

{FN29−3} रव��नाथसु�ा साठ�या द�कात �च�क�े�या गंभीर अ�यासात गुंत�े होते. �याची �द��ने
युरो�पयन राजधानी आ�ण �यूयॉक� म�ये काही वषा�पूव� “भ�व�यवाद�” काम दे�यात आ�े होते.

{FN29−4} गीतांज�� (�यूयॉक� : मॅक�म�न कंपनी). कवीचा �वचारपूव�क अ�यास THE म�ये �मळे�
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��यात �व�ान सर एस राधाकृ�णन यांनी रव��नाथ टागोर यांचे त�व�ान
(मॅक�म�न, 1918). आणखी एक ए�सपो�झटरी �हॉ�यूम �हणजे बीके रॉय यांचा रब��नाथ टागोर: द मॅन
आ�ण �याची क�वता (�यूयॉक� : डॉड, मीड, 1915). बु�दा आ�ण बौ��ची सुवाता�
(�यूयॉक� : पुटनम, 1916), ��यात ओ�रएटं� आट� अथॉ�रट�, आनंद के. कुमार�वामी यांनी एक
कवीचा भाऊ अबन�� नाथ टागोर यांनी रंगीत �च�ांची सं�या.

अ�याय 30. चम�कारांचा कायदा

महान कादंबरीकार ��ओ टॉ��टॉयन ेएक आनंददायी कथा ���ह��, तीन ह�म�ट्स. �याचा �म� �नको�स रोरीच
{FN30−1} ने कथेचा सारां� खा����माणे �द�ा आहे:

“एका बेटावर तीन जुने सं�यासी राहत होते. ते इतके साधे होते क� �यांनी फ� एकच �ाथ�ना वापर��: 'आ�ही आहोत
तीन; तु�ही तीन आहात us आम�यावर दया करा! ' या भो�या �ाथ�नेदर�यान मोठे चम�कार �कट झा�े.

"�ा�नक �ब�प {FN30−2} तीन सं�यासी आ�ण �यां�या अ�वीकाय� �ाथ�नेब�� ऐक�यासाठ� आ�े आ�ण �यांनी �नण�य घेत�ा
�यांना �ामा�णक आमं�णे ��कव�यासाठ� �यांना भेट देणे. तो बेटावर आ�ा, ह�म�ट्स�ा ते सां�गत�े
�यांची �वग�य �वनंती �न�व�वाद होती आ�ण �यांना अनेक �थागत �ाथ�ना ��कव�या. �ब�प नंतर �नघून गे�ा
एका बोट�वर. �याने जहाजा�या मागे एक तेज�वी �का� पा�ह�ा. जसजसा तो जवळ आ�ा, �याने तीन सं�यासी ओळख�े, कोण
जहाजा�ा ओ�हरटेक कर�या�या �य�नात हात ध�न �ाटांवर धावत होते.

"'तु�ही आ�हा�ा ��कव�े�या �ाथ�ना आ�ही �वसर�ो आहोत,' ते �ब�पकडे पोहोचताच �यांनी रड�े, 'आ�ण �यांनी घाई के��
�यांची पुनरावृ�ी कर�यास सांगा. ' जागृत �ब�पने मान ह�व��.

"��य, '�याने न�पणे उ�र �द�े,' तुम�या जु�या �ाथ�नेसह जगणे सु� ठेवा! ''

तीन संत पा�यावर कसे चा��े?

���ताने �या�या वध�तंभावरी� �रीराचे पुन��ान कसे के�े?

�ा�हरी महा�य आ�ण �ी यु�े�र यांनी �यांचे चम�कार कसे के�े?

आधु�नक �व�ाना�ा अ�ाप उ�र नाही; अणुबॉ�ब�या आगमनाने आ�ण रडार�या चम�कारांसह,
जगा�या �ा�तीची �ा�ती अचानक वाढ�� आहे. "अ��य" हा ��द कमी मह�वाचा होत आहे
वै�ा�नक ��दसं�ह म�ये.

�ाचीन वै�दक �ा��े घो�षत करतात क� भौ�तक जग MAYA �या मू�भूत काय�ानुसार चा�त,े
सापे�ता आ�ण �ैत त�व. देव, एकमेव जीवन, एक पूण� एकता आहे; तो �हणून �दसू �कत नाही
खो�ा �क�वा अवा�तव पड�ाखा�� वगळता सृ�ीची �वतं� आ�ण वै�व�यपूण� अ�भ���. तो वै��क �म आहे
माया. आधु�नक काळाती� ��येक महान वै�ा�नक �ोधाने या सा�या गो�ीची पु�ी के�� आहे
isष�ची घोषणा.

�यूटनचा गतीचा �नयम हा मायाचा कायदा आहे: “��येक ��ये�ा नेहमीच एक समान आ�ण उ�ट ��त��या असते;
कोण�याही दोन सं�ां�या पर�र ��या नेहमी समान आ�ण �व�� �नद���त असतात. ” ��या आ�ण ��त��या अ�ा �कारे आहेत
अगद� समान. “एकच ��� असणे अ��य आहे. ���ची एक जोडी समान आ�ण असणे आव�यक आहे आ�ण नेहमीच असते
उ�ट. ”
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मू�भूत नैस�ग�क ��याक�ाप सव� �यां�या मूळ उ�प�ीचा �व�ासघात करतात. उदाहरणाथ�, वीज ही एक घटना आहे
�तर�कार आ�ण आकष�ण; �याचे इ�े��ॉन आ�ण �ोटॉन हे �व�ुतीय �व�� आहेत. �सरे उदाहरण: अणू �क�वा अं�तम
पदाथा�चा कण, पृ�वी�माणेच, सकारा�मक आ�ण नकारा�मक �ुवांसह चंुबक आहे. संपूण� अभूतपूव�
जग �ुवीयते�या अ��य �भावाखा�� आहे; भौ�तक�ा��, रसायन�ा�� �क�वा इतर कोण�याही �व�ानाचा कोणताही कायदा कधीही नाही
मूळ �व�� �क�वा �वरोधाभासी त�वांपासून मु� सापड�े.
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भौ�तक�ा��, नंतर, MAYA �या बाहेर कायदे तयार क� �कत नाही, �न�म�तीची रचना आ�ण रचना.
�नसग� �वतः माया आहे; नैस�ग�क �व�ानाने �त�या अ��य �व�च�तेचा सामना के�ा पा�हजे. �त�या �वतः�या डोमेनम�ये,
ती �ा�त आ�ण अ�य आहे; भ�व�याती� �ा��� �त�या एकापाठोपाठ एक पै�ू तपास�या��वाय आणखी काही क� �कत नाहीत
�व�वध अनंत. अ�ा �कारे �व�ान �ा�त �वाहात राहते, �ेवटपय�त पोहोचू �कत नाही; तयार कर�यासाठ� खरोखर �फट
आधीच अ��त�वात अस�े�े आ�ण काय�रत अस�े�े ��ांडाचे कायदे, परंतु �ॉ �ेमर आ�ण एकमेव �ोध�यात अ�म
ऑपरेटर. गु��वाकष�ण आ�ण �वजेची भ� �पे �ात झा�� आहेत, परंतु गु��वाकष�ण काय आहे
आ�ण वीज आहे, न�र मा�हत नाही. {FN30−3}

[उदाहरण: एक गु� आ�ण ���त, वन आ�म ही ��क�याची �ाचीन जागा होती, धम��नरपे� आ�ण
�द�, भारताती� त�णांसाठ�. येथे एक आदरणीय गु�, एक �ाकडी �यान कोपर − सहारावर टेक�े�ा आहे
�या�या ���या�ा आ��या�या ऑग�ट रह�यांची सु�वात करणे. — guru.jpg पहा]

मायावर मात करणे हे सह�ा�द� संदे�ांनी मानवजाती�ा �द�े�े काम होते. �या वर जा�यासाठ�
�न�म�तीचे �ैत आ�ण �नमा�णक�या�ची ऐ�य समजणे हे मानवाचे सव�� �येय आहे. जे �ोक
वै��क �मा�ा �चकटून �ुवीयतेचा �याचा आव�यक �नयम �वीकार�ा पा�हजे: �वाह आ�ण ओहोट�, उदय आ�ण पतन, �दवस आ�ण रा�,
आनंद आ�ण वेदना, चांग�े आ�ण वाईट, ज�म आ�ण मृ�यू. हा च��य नमुना एक �व��� �ासदायक नीरसपणा गृहीत धरतो,
मनु�य काही हजार मानवी ज�मांनंतर गे�ा; तो प��कडे एक आ�ावाद� डोळा टाकू �ागतो
MAYA ची स��.

मायाचा बुरखा फाडणे �हणजे सृ�ीचे रह�य छेदणे. जो योगी �व�ा�ा नाकारतो तो आहे
फ� खरा एके�रवाद�. इतर सव� मूख� ��तमांची पूजा करत आहेत. जोपय�त माणूस �या�या अधीन राहतो
�नसगा�चा �ैतवाद� �म, जानूसमुखी माया ही �याची देवी आहे; तो एक खरा देव ओळखू �कत नाही.

जाग�तक �म, माया, वैय��क�र�या AVIDYA �हट�े जाते, ��द�ः, "�ान नाही," अ�ान, �म.
माया �क�वा अ�व�ा कधीच बौ��क �ढ�न�याने �क�वा �व�ेषणा�ारे न� होऊ �कत नाही, परंत ुपूण�पणे
�न�व�क�प समाधीची अंतग�त ��ती �ा�त करणे. जुना करार संदे�ा, आ�ण सव� दे�ांचे ��ा
आ�ण वय, चेतना�या �या अव�ेतून बो��े. यहे�के� �हणतो (४३: १-२): “नंतर �याने म�ा येथे आण�े
दरवाजा, अगद� पूव�कडे पाहणारा दरवाजा: आ�ण पाहा, इ�ाए��या देवाचा गौरव मागा�तून आ�ा
पूव��ा: आ�ण �याचा आवाज अनेक पा�या�या आवाजासारखा होता: आ�ण पृ�वी �या�या तेजाने चमक��. ” �ारे
कपाळावर (पूव�) �द� डोळा, योगी आप�े चैत�य सव��ापकतेकडे नेतो, ��द ऐकतो �क�वा
ओम, अनेक पा�याचा �क�वा �ंदनांचा �द� आवाज जो सृ�ीचे एकमेव वा�तव आहे.

��ांडा�या ����यन रह�यांपैक� सवा�त �व��ण �का� आहे. �वनी − �हर��या �वपरीत, �यांचे
�ांस�म�न�ा हवा �क�वा इतर भौ�तक मा�यमांची आव�यकता असते, �का� -�ाटा आंतरतारका�या �हॅ�यूममधून मु�पणे जातात
जागा अ�नय�मत �स�ांताम�ये �का�ाचे आंतर�हीय मा�यम �हणून धारण के�े�े का�प�नक ईथर देखी� असू �कते
आई��टाईन�या आधारावर टाक�े गे�े क� जागेचे भौ�मतीय गुणधम� ईथरचा �स�ांत देतात
अनाव�यक. एकतर प�रक�पना अंतग�त, �का� सवा�त सू�म राहतो, भौ�तक अव�ंबनापासून मु�
कोणतेही नैस�ग�क �कट�करण.

आइ��टाईन�या �व�ा� संक�पनांम�ये, �का�ाचा वेग - 186,000 मै� ��त सेकंद - संपूण� वर अ�धरा�य गाजवतो
सापे�तेचा �स�ांत. तो ग�णता�ारे �स� करतो क� �का�ाचा वेग मनु�या�या मया��दत मनापय�त आहे
संबं�धत, अ��र �वाहा�या �व�ाती� एकमेव ��र. �का�ा�या एकमेव �नरपे�तेवर
वेळ आ�ण जागे�या सव� मानकांवर अव�ंबून. वेळ आ�ण जागा या�माणे अमूत�पणे �ा�त नाही
सापे� आ�ण मया��दत घटक आहेत, �यांची मोजमाप वैधता केवळ याड���टक�या संदभा�त �ा�त करतात
ह�का वेग. �मती�या सापे�ते�या �पात अवका�ात सामी� हो�यासाठ�, वेळाने वया�ा जुने दावे �द�े आहेत
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प�रवत�न�ी� मू�य. वेळ आता �या�या यो�य �वभावाकडे वळ�� आहे - अ��तेचे साधे सार! काही सह
आईन�टाईनने �या�या पेनचे समीकरणा�मक फटके, �का�ा�या वगळता ��येक �न��त वा�तवा�ा ��ांडातून काढून टाक�े आहे.

नंतर�या �वकासात, �याचा यु�नफाइड फ�� �स�ांत, महान भौ�तक�ा��� एका ग�णती सू�ात साकार�ा
गु��वाकष�णाचे आ�ण इ�े��ोमॅ�ने�टझमचे �नयम. वै��क रचना कमी क�न एकाच काय�ाती� �भ�ता,
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आईन�टाईन {FN30−4} युगांपय�त theष�पय�त पोहोचतो �यांनी �न�म�तीचा एकमेव पोत घो�षत के�ा - एक�ो�टन माया.

सापे�ते�या युगा�या �स�ांतामुळे अं�तम अणूचा �ोध घे�याची ग�णतीय ��यता �नमा�ण झा�� आहे.
महान �ा��� आता धैया�ने ठामपणे सांगत आहेत क� अणू हे पदाथा�पे�ा ऊजा� नाही तर ते अणू आहे
ऊजा� ही मू�तः मनाची साम�ी आहे.

“भौ�तक �व�ान साव���या जगा�ी संबं�धत आहे हे ��पणे जाणवणे हे सवा�त जा�त आहे
मह�वपूण� �गती, ”सर आथ�र �टॅ��� ए�ड��टन द �फचर ऑफ द �फ�जक� व�� म�ये ���हतात.
“भौ�तक�ा��ा�या जगात आपण प�र�चत जीवनाती� नाटकाचे छाया�च� �द��न पाहतो. ची साव��
साव���या कागदावर साव��ची �ाई वा� �ाग�याने माझी कोपर साव���या टेब�वर आहे. हे सव� �तीका�मक आहे, आ�ण �हणून
एक �तीक भौ�तक�ा��� ते सोडतो. �यानंतर येते �कमयागार मन जे �च�हांचे �सारण करत.े . . . ठेव�यासाठ�
�न�व�वादपणे �न�कष�, जगाची साम�ी �हणजे मनाची साम�ी. . . . वा�तववाद� बाब आ�ण पूव��या ���चे �े�
भौ�तक �स�ांत पूण�पणे अ�ासं�गक आहेत वगळता मनापासून - गो��नीच या क�पनांना का�ी �ाव�� आहे. . .
. बा� जग अ�ा �कारे साव��चे जग बन�े आहे. आप�े �म �र करताना आ�ही �र के�े
पदाथ�, कारण खरोखरच आपण पा�ह�े आहे क� पदाथ� हा आप�या सवा�त मो�ा �मांपैक� एक आहे. ”

इ�े��ॉन माय�ो�कोप�या अ��कडी� �ोधामुळे अणूं�या �का�ाचा सार आ�ण �याचा �न��त पुरावा आ�ा
�नसगा�चे अटळ �ैत. �यूयॉक�  टाइ�सन े1937 चा खा��� अहवा� �द�ा
अमे�रकन असो�सए�न फॉर द अ◌ॅड�हा�सम�ट�या बैठक�पूव� इ�े��ॉन सू�मद��काचे �ा�य��क
�व�ानाचे:

"टंग�टनची ��टकाची रचना, जी आतापय�त फ� ए�स -रे�ारे अ��य�पणे ओळख�� जाते
��ोरोस�ट ���नवर धैया�ने, नऊ अणू अवका� जाळ�, �यूबसह �यां�या यो�य ��तीत द��वतात
��येक कोप�यात एक अणू आ�ण म�यभागी एक. टंग�टन�या ���ट� जाळ�त अणू �दसू �ाग�े
�का�ाचे �ब�� �हणून ��ोरोस�ट ���न, भौ�म�तक पॅटन�म�ये मांड�े��. �का�ा�या या ���ट� �यूब �व��
हवे�या अणुबॉ��ब�ग रेणंूना �का�ाचे नृ�य �ब�� �हणून पा�ह�े जाऊ �कते, सूय��का�ा�या �ब��ं�माणे
ह�णाया� पा�यावर चमकणारा. . . .

इ�े��ॉन सू�मद��काचे त�व सव��थम 1927 म�ये डॉ. ���ंटन जे. डे��हसन आ�ण �े�टर
एच.जम�र ऑफ द बे� टे��फोन �ॅबोरेटरीज, �यूयॉक�  �सट�, �यांना आढळ�े क� इ�े��ॉनम�ये �हेरी आहे
कण आ�ण �हर या दोह�ची वै���े अस�े�े ���म�व. तरंग गुणव�ेने इ�े��ॉन �द�े
�का�ाचे वै��� आ�ण अ�ाच �कारे 'फोक�स�ग' इ�े��ॉनचे साधन �ोध�यासाठ� �ोध सु� झा�ा
�े�स�या सहा�याने �का�ाचे �� क� ��त करणे.

"इ�े��ॉन�या जे�क� -हाईड गुणव�े�या �या�या �ोधासाठ�, �याने 1924 म�ये के�े�या भ�व�यवाणीची पु�ी के��.
�ा�सचे नोबे� पा�रतो�षक �वजेते भौ�तक�ा��� डी �ो��� यांनी आ�ण भौ�तक �वभावाचे संपूण� �े� अस�याचे दाखवून �द�े
�हेरी ���म�व, डॉ. डे��हसन यांना भौ�तक�ा��ाती� नोबे� पा�रतो�षकही �मळा�े.

सर �म�टर जी�स द �म��ट�रयस यु�न�ह�स�ट� म�ये ���हतात, "�ानाचा �वाह" �द�ेने जात आहे
एक गैर -यां��क वा�तव; एक महान यं�ापे�ा हे �व� एका महान �वचारांसारखे �दसू �ागते. ”
�वसा�ा �तकाती� �व�ान अ�ा �कारे होडी वेदां�या पृ�ासारखे वाटू �ाग�े आहे.

�व�ानापासून, जर तसे असे� तर, मनु�या�ा त�व�ानाचे स�य ��कू �ा क� कोणतेही भौ�तक �व� नाही; �याचे
ताना आ�ण वूफ माया, �म आहे. �याचे वा�तवाचे मृगजळ सव� �व�ेषणाखा�� मोडतात. एक एक �हणून
�या�या खा�� अस�े�या भौ�तक ��ांड �ॅ�चे आ�ासक आ�ासन, मनु�या�ा �या�या मूत�पूजक भरोसा, �याचा भूतकाळ अंधुकपणे जाणतो
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दैवी आ�ेचे उ��ंघन: "मा�यापुढे तुमचे इतर देव नाहीत."

�या�या ��स� समीकरणात व�तुमान आ�ण ऊज��या समतु�यतेची �परेषा मांडताना, आइ��टाईनने �स� के�े क� कोण�याहीम�ये ऊजा� आहे
पदाथा�चा कण �या�या व�तुमान �क�वा वजना�या बरोबरीने �का�ा�या वेगा�या वगा�ने गुणाकार के�ा जातो. चे �का�न
भौ�तक कणां�या उ�ाटना�ारे अणु��� आण�� जाते. पदाथा�चा "मृ�यू"
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अणुयुगाचा "ज�म" होता.

�का� -वेग हे एक ग�णती मानक आहे �क�वा ��र नाही कारण 186,000 मै� म�ये प�रपूण� मू�य आहे
एक सेकंद, परंतु कारण कोणतेही भौ�तक �रीर, �याचे ��मान �या�या वेगाने वाढते, ते कधीही वेग �ा�त क� �कत नाही
�का� �सरा माग� सां�गत�ा आहे: केवळ एक भौ�तक �रीर �याचे व�तुमान अमया�द आहे ते �का�ा�या वेगा�या बरोबरीचे असू �कते.

ही धारणा आप�या�ा चम�कारां�या काय�ात आणते.

मा�तर जे �यांचे �रीर �क�वा इतर कोण�याही व�तूचे भौ�तक�करण आ�ण डीमटे�रय�ाइझे�न कर�यास स�म असतात आ�ण �यासह पुढे जाऊ �कतात
�का�ाचा वेग, आ�ण सज�न�ी� �का�ा�या �करणांचा वापर क�न कोण�याही भौ�तक �त ��यमानतेत आणणे
�कट�करण, आव�यक आई��टाईन अट पूण� के�� आहे: �यांचे व�तुमान अनंत आहे.

एका प�रपूण� योगीची चेतना सहजपणे ओळख�� जाते, ती अ�ंद �रीरासह नाही, तर साव���क आहे
रचना गु��वाकष�ण, �यूटनचे "ब�" �क�वा आइ��टाइनचे "जड�व �कट होणे" आहे
गु��वाकष�णा�ा "वजनाची" मा�म�ा �द���त कर�यास भाग पाडणे अ��य आहे
सव� भौ�तक व�तंूची ��ती. जो �वतः�ा सव��ापी आ�मा �हणून ओळखतो तो आता या�या अधीन नाही
वेळेची आ�ण जागेची �रीराची कठोरता. �यांचे कैद "�र��ज - पास - नॉट" �व�ायकाने �द�े आहेत: "मी आहे
तो. ”

"�फयाट ��स! आ�ण �का� होता. ” �या�या आदे��त सृ�ी�ा देवाची प�ह�� आ�ा (उ�प�� 1: 3) आण��
एकमेव अणु वा�तव आहे: �का�. या अमूत� मा�यमा�या �करणांवर सव� दैवी �कट�करण होतात.
��येक युगाचे भ� �योत आ�ण �का� �हणून देवा�या देखा�ाची सा� देतात. "राजांचा राजा आ�ण �भु
�भु; �या�याकडे फ� अमर�व आहे, तो �का�ात राहतो �याकडे कोणीही संपक�  क� �कत नाही. ” {FN30−5}

एक योगी �याने प�रपूण� �यानाने आप�� चेतना �नमा�णक�या�म�ये �व��न के�� आहे �या�ा वै��क जाणते
�का� �हणून सार; �या�यासाठ� पाणी तयार करणारे �का� �करण आ�ण �का� �करणांम�ये फरक नाही
जमीन तयार करणे. पदाथा�पासून मु� - चेतना, जागे�या तीन प�रमाणांपासून मु� आ�ण चौथा
काळाचे प�रमाण, मा�तर �या�या �का�ाचे �रीर पृ�वी, पाणी, अ�नी�या �का� �करणांवर समान सहजतेने ह�तांत�रत करतो,
�क�वा हवा. मु� करणा�या आ�या��मक डो�यावर द�घ� एका�तेमुळे योगी सव� �मांचा ना� क� �क�ा आहे
पदाथ� आ�ण �याचे गु��वाकष�ण वजन संबं�धत; �यानंतर तो �व�ाकडे मू�तः पाहतो
�का�ाचा अप�रहाय� व�तुमान.

"ऑ��टक� इमेजेस," डॉ. ए�ट� �ॉ�ँड ऑफ हाव�ड� आ�हा�ा सांगतात, "सामा�य सार�याच त�वावर तयार के�े�े आहेत
'अधा� टोन' खोदकाम; �हणजेच, ते �म�नट डॉट्स �क�वा ��������जपासून बन�े�े आहेत जे �ोध�यासाठ� खूप �हान आहेत
डो�याने. . . . डोळयाती� पडदा संवेदन�ी�ता इतक� महान आहे क� एक ��य संवेदना तु�नेने तयार के�� जाऊ �कते
यो�य �कार�या �का�ाचा काही �वांटा. ” �का� घटने�या मा�टर�या �द� �ाना�ारे, तो क� �कतो
सव��ापी �का� अणंूना सहज ��ात ये�याजोगा �कट�करण करा. चे ��य� �प
��ेपण - मग ते झाड असो, औषध असो, मानवी �रीर असो - योगी�या इ�ा��� आ�ण
��ह�युअ�ायझे�न �या.

मनु�या�या �व�ात - चेतना, �जथे �याने झोपेत आप�ा ताण सोड�ा आहे �या अहंकारी मया�दांवर दररोज
�या�ा गो� करा, �या�या मनाची सव����मानता रा�ीचे �द��न आहे. �ो! तेथे �व�ात उभे रहा
�ांब − मृत �म�, �ग�म खंड, �या�या बा�पणाचे पुन��ान के�े�े ��य. �या �वनामू�य आ�ण सह
�बन�त� चेतना, �व�ां�या घटनेती� सव� पु�षांना �ात आहे, देव -�ून के�े�या मा�टरकडे आहे
कधीही न तोड�े�ा �वा खोटा. सव� वैय��क हेतंूचा �नद�ष, आ�ण सज�न�ी�तेचा वापर के�याने �द�े जाई�
�या�ा �नमा�णक�या��ारे, एका योगीने भ�ा�या कोण�याही �ामा�णक �ाथ�नेचे समाधान कर�यासाठ� �व�ा�या �का� अणंूची पुनर�चना के��.
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या उ�े�ासाठ� मनु�य आ�ण सृ�ी तयार के�� गे�� होती: क� �याने मायेचे मा�तर �हणून उठ�े पा�हजे
�व�ावर �भु�व.

"आ�ण देव �हणा�ा, आपण आप�या ��त�पानुसार मनु�या�ा बनवूया: आ�ण �यांना मा�ांवर अ�धरा�य गाजवू �ा
समु�, आ�ण हवे�या प�ी, गुरेढोरे, आ�ण सव� पृ�वीवर आ�ण ��येक र�गाळणा�या गो�ीवर
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जे पृ�वीवर र�गाळते. ” {FN30−6}

1915 म�ये, मी �वामी आदे�ात �वे� के�या�या थो�ाच वेळात, मी �ह�सक �वरोधाभासांचे द��न पा�ह�े. �यात द
मानवी चेतनेची सापे�ता ��पणे �ा�पत के�� गे��; म�ा �ा�त �का�ाची एकता ��पणे जाणव��
MAYA �या वेदनादायक �ैत मागे. मी सकाळ� मा�या छो�ा�ा पोटमा�यावर बस�ो ते�हा ��ी मा�यावर उतर��
व�ड�ां�या गुरपार रोडवरी� खो��. �क�येक म�हने प�ह�े महायु� युरोपम�ये चा�ू होते; मी �ःखाने ��त�ब��बत के�े
मृ�यूची मोठ� सं�या.

मी �यानात माझे डोळे बंद के�यावर, माझी चेतना अचानक एका कॅ�टन�या �रीरात ह�तांत�रत झा��
यु�नौकेची आ�ा. �कना�यां�या बॅटर�म�ये �ॉट्सची देवाणघेवाण होत असताना तोफां�या गडगडाटाने हवा �वभ� झा��
आ�ण जहाजा�या तोफ. पावडर मा�सकावर एक �चंड �े� आदळ�ा आ�ण माझे जहाज फाडून टाक�े. मी म�ये उडी मार��
पाणी, काही ख�ा�ांसह जे �ोटातून वाच�े होते.

�दय धडधडत, मी सुख�प �कना�यावर पोहोच�ो. पण अरेरे! एका भरकट�े�या गोळ�ने मा�या छातीत उ� उ�ाण संपव�े. मी पड�ो
ज�मनीवर क�हणे. माझे संपूण� �रीर अधा�गवायू झा�े होते, तरीही एखा�ा�ा जाणीव अस�याने म�ा ते ता�यात घे�याची जाणीव होती
एक पाय झोपाय�ा गे�ा.

“�ेवट� मृ�यूची गूढ पायरी म�ा पकड�� आहे,” म�ा वाट�े. एक �ेवटचा उसासा टाकून मी जाणार होतो
बे�ु� अव�ेत बुडणे जे�हा �ो! म�ा मा�या गुरपार रोड�या खो��त कमळा�या आसनात बस�े�े आढळ�े.

उ�मादाने अ�ू ओघळ�े जे�हा मी आनंदाने मार�े आ�ण माझा पु�हा �मळव�े�ा ताबा - कोण�याही �रीरापासून मु� �रीर
छातीत बु�ेट �छ�. मी �जवंत अस�याचे आ�ासन दे�यासाठ� � वास घेत आ�ण �ास बाहेर टाकत होतो. दर�यान
हे �वत: चे अ�भनंदन, म�ा पु�हा कळ�े क� माझी चेतना कॅ�टन�या मृतदेहाकडे गोरीने ह�तांत�रत के�� आहे
�कनारा. मनाचा पूण� ग�धळ मा�यावर आ�ा.

"�भू," मी �ाथ�ना के��, "मी मृत आहे क� �जवंत?"

�का�ा�या एका चमकदार नाटकाने संपूण� ���तज भ�न काढ�े. एक मऊ रंब���ग �ंदन �वतः ��दांम�ये तयार होते:

"�का�ा�ी जीवन �क�वा मृ�यूचा काय संबंध आहे? मा�या �का�ा�या ��तमेत मी तु�ा बनव�े आहे. जीवनाची सापे�ता
आ�ण मृ�यू वै��क �व�ा�ी संबं�धत आहे. तु�या �व�ा��वाय अ��त�वाकडे पहा! जागे हो, मा�या मु�ा, जागे हो! ”

मनु�या�या �बोधनाची पाव�े �हणून, परमे�र �ा���ांना यो�य वेळ� आ�ण �ठकाणी रह�ये �ोध�यासाठ� �े�रत करतो
�याची �न�म�ती. ब�याच आधु�नक �ोधांमुळे पु�षांना ��ांडाची �व�वध अ�भ��� �हणून ओळख�यास मदत होते
��� - �का�, दैवी बु��म�े�ारे �नद���त. मो�न �प�चरचे आ�य�, रे�डओचे, �रद��नचे, चे
रडार, फोटोचा − इ�े���क से� all सव� − अणुऊज�चा "�व�ुत डोळा" पाहणे, हे सव� यावर आधा�रत आहेत
�का�ाची �व�ुत चंुबक�य घटना.

मो�न �प�चर क�ा कोण�याही चम�काराचे �च�ण क� �कते. �भावी ��ह�युअ� ���कोनातून, कोण�याही चम�कारास ��तबं�धत नाही
यु�� फोटो�ाफ�. माणसाचे पारद��क सू�म �रीर �या�या �ू� भौ�तक �पातून उठताना �दसू �कते, तो क� �कतो
पा�यावर चा�ा, मृतांचे पुन��ान करा, घडामोड�चा नैस�ग�क �म उ�टा करा आ�ण काळाबरोबर कहर करा
आ�ण जागा. �या�ा आवडे� �या�माणे ह�क� ��तमा एक� करणे, छाया�च�कार ऑ��टक� चम�कार �ा�त करतो जे खरे आहे
मा�टर वा�त�वक �का� �करणांसह तयार करतो.

मो�न �प�चर�या आजीवन ��तमा सृ�ी�ी संबं�धत अनेक स�ये �� करतात. कॉ��मक डायरे�टरकडे आहे
�याने �वतःची नाटके ���ह�� आ�ण �तकां�या �ध�साठ� जबरद�त क�ाकार एक� के�े. अंधारातून
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अनंतकाळचे बूथ, तो स�ग युगा�या �च�पटां�ारे �याचे सज�न�ी� बीम ओततो आ�ण �च�े आहेत
अंतराळा�या पड�ावर फेक�े. �या�माणे मो�न -�प�चर इमेज �रअ� �दसतात, पण फ� कॉ��बने��स असतात
�का� आ�ण साव��, �हणून वै��क �व�वधता एक �ामक �दसते. �हांचे गो�, �यां�या अग�णत सह
जीवनाची �पे, �ू�य आहेत परंतु वै��क मो�न �प�चरमधी� आकृ�या आहेत, ता�पुरते पाच इं��य धारणांसाठ� खरे आहेत
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��ये माणसा�या चेतने�या पड�ावर अनंत सज�न�ी� बीम�ारे टाक�� जातात.

�सनेमा �े�क वर पा� �कतात आ�ण पा� �कतात क� सव� ���न ��तमा एका�या इ��ट�म�ट��ट��ारे �दसत आहेत
�का�ाची ��तमाहीन �करण. रंगीबेरंगी साव���क नाटक �याच�माणे अ �या एकाच पांढ�या �का�ापासून जारी होत आहे
वै��क ��ोत. अक�पनीय क�पकतेने देव �या�या मानवी मु�ांसाठ� मनोरंजन करत आहे,
�यां�या �ह रंगभूमीवर �यांना अ�भनेते तसेच �े�क बनवणे.

एक �दवस मी युरो�पयन रणांगणांची �यूज री� पाह�यासाठ� मो�न �प�चर हाऊसम�ये �वे� के�ा. प�ह�े महायु� होते
अजूनही पा��मा�य दे�ांत काम सु� आहे; �यूज री�ने नरसंहार अ�ा वा�तववादासह रेकॉड� के�ा क� मी ए सह �थएटर सोड�े
अ�व� �दय.

"�भु," मी �ाथ�ना के��, "तू अ�ा �ःखा�ा परवानगी का देतोस?"

मा�या ती� आ�या�साठ�, एक �व�रत उ�र ��य� युरो�पयन यु��े�ां�या ���कोना�या �व�पात आ�े. �या
संघषा�ची भीती, मृतांनी भर�े�� आ�ण मरण पाव�े��, �ूरतेने कुठ�याही �कारचे ��त�न�ध�व
�यूज री�.

"��पूव�क पहा!" एक हळुवार आवाज मा�या अंतरंगात बो��ा. “तु�हा�ा �दसे� क� ही ��ये आता आहेत
�ा�सम�ये बनव�े�े हे �चयारो�कोरोचे नाटक आहे. ते वै��क मो�न �प�चर आहेत, वा�त�वक आ�ण जसे
आपण नुकतेच पा�ह�े�े �थएटर �यूज री� �हणून अवा�तव - नाटकाती� एक नाटक. ”

मा�या मना�ा अजूनही �द�ासा �मळा�ा न�हता. दैवी आवाज पुढे गे�ा: “सृ�ी �का� आ�ण साव�� दो�ही आहे, अ�यथा नाही
�च� ��य आहे. MAYA चे चांग�े आ�ण वाईट हे वच��व म�ये कधीही पया�यी अस�े पा�हजेत. जर आनंद येथ े�नरंतर होता
या जगात, माणूस कधी �स�याचा �ोध घेई� का? �: ख न होता तो �व�चतच तो सोड�याची आठवण क�न देतो
�याचे �ा�त घर. वेदना ही �मरण��� आहे. सुटकेचा माग� �हणजे �हाणपण! मृ�यूची �ोकां�तका
अवा�तव आहे; जे याकडे थरथर कापतात ते एका अ�ानी अ�भने�यासारखे असतात जे �टेजवर आणखी काही नसताना भीतीने मरतात
�र� काडतूसपे�ा �या�यावर गोळ�बार के�ा जातो. माझे पु� �का�ाची मु�े आहेत; ते कायमच ेझोपणार नाहीत
�म."

जरी मी MAYA ची �ा��ीय खाती वाच�� होती, तरी �यांनी म�ा यासह आ�े�� खो� अंत���ी �द�� नाही
वैय��क ��ी आ�ण �यांचे सां�वन करणारे ��द. एखा�ाची मू�ये जे�हा ती बद�तात ते�हा ती खूप बद��� जाते
�ेवट� खा�ी आहे क� �न�म�ती ही केवळ एक �व�ा� �च� आहे, आ�ण �याम�ये नाही, पण �या�या प��कडे, �याचे �वतःचे आहे
वा�तव

हा अ�याय ���हताना मी मा�या प�ंगावर कमळा�या आसनात बस�ो. माझी खो�� दोन छटांनी मंदपणे उजळ�� होती
�दवे. माझी नजर उंचावताना, मी पा�ह�े क� कमा� मया�दा �हान मोहरी -रंगीत �दवे, चमकदार
आ�ण रे�डयम सार�या चमकाने थरथरत आहे. पावसा�या चादरीसारखे असं�य पे��स� �करण, अ म�ये जम�े
पारद��क �ा�ट आ�ण मा�यावर �ांतपणे ओत�े.

�गेच मा�या भौ�तक �रीराची �ू�ता गमाव�� आ�ण सू�म पोत बन��. म�ा तरंगताना वाट�े
बेड�ा फ� ��� के�याने संवेदना, वजनहीन �रीर �क��चत आ�ण वैक��पक�र�या डावीकडे आ�ण उजवीकडे ह�व�े. मी
खो��भोवती पा�ह�े; फ�न�चर आ�ण �भ�ती नेहमी�माणे हो�या, परंतु �का�ाचा थोडासा व�तुमान इतका वाढ�ा होता
क� कमा� मया�दा अ��य होती. म�ा आ�य� वाट�े.

"ही वै��क मो�न �प�चर यं�णा आहे." एक आवाज जणू �का�ा�या आतून बो��ा. “�याचे �े�ड�ग
तुम�या चादरी�या पांढ�या पड�ावर बीम, ते तुम�या �रीराच े�च� तयार करत आहे. बघ, तुझा फॉम� आहे
�का�ा��वाय काहीच नाही! ”

अ�याय 30. चम�कारांचा कायदा 162

पृ� 166

मी मा�या हातांकडे पा�ह�े आ�ण �यांना पुढे सरकव�े, तरीही �यांचे वजन जाणव�े नाही. एक आनंद� आनंद
म�ा भारावून टाक�े. �का�ाचे हे वै��क �टेम, माझे �रीर �हणून उम��े�े, �का�ाची दैवी ��तकृती वाट��
�सनेमागृहाती� �ोजे��न बूथमधून बाहेर पडणारे बीम आ�ण ���नवर �च�े �हणून �कट होतात.

एका योगीचे आ�मच�र�



बया�च काळापासून मी मा�या �रीरा�या या मो�न �प�चरचा अनुभव मा�या �वतः�या बेड�म�या मंद �का�ा�या �थएटरम�ये घेत�ा.म�ा अनेक ���कोन असूनही, कोणीही कधीही एकेरी न�हते. घन �रीराचा माझा �म होता तसा
पूण�पणे न� झा�े आ�ण सव� व�तंूचे सार ह�के आहे हे मा�या ��ात आ�े, मी वर पा�ह�े
�ाइफ�ॉनचा धडधडणारा �वाह आ�ण �वन�पणे बो��ा.

“दैवी �का�, कृपया हे मागे �या, माझे न� �ारी�रक �च�, �वतःम�ये, जसे ए��याकडे ओढ�े गे�े होते
�योताने �वग�. ”

ही �ाथ�ना ��पणे ध�कादायक होती; तुळई गायब झा��. माझे �रीर �याचे सामा�य वजन पु�हा सु� झा�े आ�ण बुडा�े
�बछाना; चमकदार छतावरी� �दवे झुबकेदार झा�े आ�ण अ��य झा�े. माझी ही पृ�वी सोड�याची वेळ आ�� होती
वरवर पाहता आ�े नाही.

“या��वाय,” म�ा ता��वक��ा वाट�े, “संदे�ा ए��या मा�या अनुमानानुसार कदा�चत नाराज असे�!”

{FN30−1} हा ��स� र��यन क�ाकार आ�ण त�व� अनेक वषा�पासून भारतात जवळ राहतो
�हमा�य. "��खरांमधून �कट�करण येते," �याने ���ह�े आहे. “�े�यांम�ये आ�ण ��खरावर
षी. �हमा�याती� बफा��ा�दत ��खरावर एक तेज�वी चमक, तारे पे�ा तेज�वी आ�ण �व��ण चमक चमकते
�वजेचा. "

{FN30−2} कथे�ा ऐ�तहा�सक आधार असू �कतो; एक संपादक�य ट�प आ�हा�ा सू�चत करते क� �ब�प �तघांना भेट�े
�भ�ु जे�हा तो मु�य देव�त पासून ��ोवे��क� मठात जात होते, ते�हा ड्�वना नद��या मुखावर.

{FN30−3} महान �ोधक, माक�नीने वै�ा�नक अपुरेपणाचा पुढ�� �वे� के�ा
अं�तम: "जीवनाचे �नराकरण कर�यासाठ� �व�ानाची असमथ�ता पूण� आहे. ही व�तु��ती खरोखरच भयावह असे� जर ती नसते
�व�ास जीवनाचे गूढ न�क�च माणसा�या �वचारापुढे ठेव�यात आ�े�� सवा�त �चकाट�ची सम�या आहे. ”

{FN30−4} आइ��टाईन�या बु��म�ेने घेत�े�या �द�ा�नद��ाचा एक संकेत हा आहे क� तो आजीवन ���य आहे
महान त�व� ��नोझा यांचे, �यांचे सवा�त ��स� काम ETHICS DEMONSTRATED IN आहे
�जयोमे��क� ऑड�र.

{FN30−5} I TIMOTHY 6: 15−16.

{FN30−6} उ�प�� 1:26.

अ�याय 31. प�व� आई�ी एक मु�ाखत

“आदरणीय आई, मी तु�या संदे�ा�या पतीकडून बा�याव�ेत बा��त�मा घेत�ा. ते मा�या पा�कांचे आ�ण चे गु� होते
माझे �वतःचे गु� �ी यु�े�रजी. �हणून तु�ही म�ा तुम�या काही घटना ऐक�याचा �व�ेषा�धकार �ा� का?
प�व� जीवन? "

मी �ीमती का�ी मोनी, �ा�हरी महा�यांचे जीवन साथीदार यांना संबो�धत करत होतो. साठ� म�ा बनारस म�ये �ोधत आहे
थो�ा काळासाठ�, मी आदरणीय ��ी�ा भेट दे�याची एक द�घ� भावना वाट��. येथे �तने माझे �ेमाने �वागत के�े
बनारस�या ग�डे�र मो���ा �वभागात जुने �ा�हरीचे घर. �हातारी अस�� तरी ती अ सारखी फु�त होती
कमळ, �ांतपणे आ�या��मक सुगंध सोडत आहे. ती पातळ मान आ�ण गोरी �वचा अस�े�� म�यम आकाराची होती.
मो�ा, चमकदार डो�यांनी �त�या मातृ चेह�या�ा मऊ के�े.

“बेटा, तुझे इथे �वागत आहे. वर या. ”
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का�ी मोनीने एका छो�ा खो��त ने�े, �जथे काही काळ ती �त�या पतीसोबत राहत होती. म�ा स�मा�नत वाट�े
�या देव�ानाम�ये पीअर�ेस मा�टरने ��नाचे मानवी नाटक खेळ�यासाठ� कृत�ता �� के�� होती �याचे सा�ीदार हो�यासाठ�.
सौ�य म�ह�ेने म�ा �त�या बाजू�ा उ�ा�या सीटवर ह�व�े.

एका योगीचे आ�मच�र�



"म�ा मा�या पतीची दैवी उंची ��ात ये�यापूव� बरीच वष� झा�� होती," �तने सु�वात के��. “एक रा�, �ा म�ये
खो��, म�ा एक �व�ंत �व� पड�े. तेज�वी देव�त मा�या वर अक�पनीय कृपेने तरंग�े. �यामुळे वा�तववाद� ��य होते
क� मी �गेच उठ�ो; खो�� चम�का�रक �का�ात �व�च�पणे �ाप�े�� होती.

“माझे पती, कमळा�या अव�ेत, खो���या म�यभागी �ाव�यात आ�े होते, �यां�याभोवती देव�तांनी वेढ�े�े होते
तळहातावर हात जोडून �वन� आदराने �याची पूजा करणे. मापना�या प��कडे आ�य�च�कत, मी होतो
खा�ी आहे क� मी अजूनही �व� पाहत आहे.

"बाई, '�ा�हरी महा�य �हणा�े,' तू �व� पाहत नाहीस. आप�� झोप कायमची आ�ण कायमची सोडून �ा. ' तो हळू हळू
मज�यावर उतर�ो, मी �या�या चरणी नतम�तक झा�ो.

“मा�टर, 'मी ओरड�ो,' पु�हा पु�हा मी तुम�यापुढे नतम�तक होतो! तु�हा�ा माझा समज के�याब�� तु�ही म�ा �मा करा� का?
नवरा? जो आहे �या�या बाजूने मी अ�ानाम�ये झोप�ो आहे हे समजून �ाजून मी मरतो
�द� जागृत. या रा�ीपासून, तु�ही आता माझे पती नाही, तर माझे गु� आहात. तु�ही माझा �वीकार करा� का?
तुझा ���य �हणून �ु��क �वतः? ' {FN31−1}

“मा�तरांनी म�ा हळूवार ��� के�ा. 'प�व� आ�मा, उठ. आपण �वीकार�े आहे. ' �याने देव�तांकडे इ�ारा के�ा. 'कृपया
या ��येक प�व� संतांना वंदन करा. '

“जे�हा मी माझी �वन� क�पना पूण� के��, ते�हा देव�तांचे आवाज एक� वाज�े, जसे क� एका कोरसमधून
�ाचीन �ा��.

“'दैवी प�नी, तू ध�य आहेस. आ�ही तु�ा स�ाम करतो. ' �यांनी मा�या पाया पड�े आ�ण �ो! �यांचे दयाळू
फॉम� गायब झा�े. खो�� अंधा�न गे��.

“मा�या गु�ंनी म�ा कृती योगात द��ा घे�यास सां�गत�े.

"'न�क�च,' मी ��तसाद �द�ा. 'मा�या आयु�यात आधी �याचा आ�ीवा�द �मळा�ा नाही याब�� म�ा खेद वाटतो.'

'' वेळ �पक�े�� न�हती. ' �ा�हरी महा�य सां�वनपूव�क हस�े. 'तु�या कमा�ची बरीच�ी मी तु�ा �ांतपणे मदत के�� आहे
�ायाम करणे. आता तू तयार आ�ण तयार आहेस. '

“�याने मा�या कपाळा�ा हात �ाव�ा. च�ाकार �का�ाचे ��मान �दसू �ाग�े; तेज हळूहळू �वतःम�य ेतयार होते
ओप� - �नळा आ�या��मक डोळा, सो�याने �र�ग के�े�ा आ�ण पांढरा पंचकोनी तारा अस�े�ा.

"'चेतना तारे�ारे अनंत रा�याम�ये �वे� करा.' मा�या गु��या आवाजात नवीन होती
��ात ठेवा, �र�या संगीतासारखे मऊ.

“मा�या आ��या�या �कना�यावर सागरी सफ�  �हणून ��ी नंतरची ��ी तुट��. �वहंगम गो� �ेवट� अ म�ये �वतळ�े
आनंदाचा समु�. मी �वत: �ा कधीही गमाव�े - वाढ�या आ�ीवा�दात. जे�हा मी काही तासांनी या जगा�या जाग�कतेसाठ� परत�ो,
मा�तरांनी म�ा कृया योगाचे तं� �द�े.

“�या रा�ीपासून �ा�हरी महा�य पु�हा मा�या खो��त झोप�े नाहीत. �क�वा �यानंतर, तो कधी झोप�ा नाही. तो
�या�या ���यां�या सहवासात आ�ण रा�ी दो�ही वेळेस समोर�या खो��त रा�ह�े. ”

��यात म�ह�ा �ांत झा��. उदा� योग��ी अस�े�या �त�या ना�याचे वेगळेपण ओळखून, मी
�ेवट� आणखी आठवणी �वचार�याचे धाडस के�े.
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“बेटा, तू �ोभी आहेस. तरीही तु�याकडे अजून एक कथा असे�. ” ती �ाजत हस��. “मी एक पाप कबू� करेन
जे मी मा�या गु� पती�व�� के�े. मा�या द��ा नंतर काही म�हने, म�ा �नरा� वाटू �ाग�े आ�ण
�����त. एक सकाळ� �ा�हरी महा�य या छो�ा खो��त एक �ेख आण�यासाठ� दाख� झा�ा; मी पटकन �या�या मागे गे�ो.
�ह�सक �मावर मात क�न मी �या�ा भयंकरपणे संबो�धत के�े.

एका योगीचे आ�मच�र�



“तु�ही तुमचा सव� वेळ ���यांसोबत घा�वता. तुम�या प�नी आ�ण मु�ांसाठ� तुम�या जबाबदा�यांचे काय? मी
कुटंुबासाठ� अ�धक पैसे पुरव�यात तु�हा�ा �वार�य नाही याची खंत आहे. '

“मा�तरांनी �णभर मा�याकडे पा�ह�े, मग बघ! तो गे�ा होता. भयभीत आ�ण घाबर�े�या म�ा एक आवाज ऐकू आ�ा
खो���या ��येक भागातून आवाज:

“हे सव� काही नाही, तु�ा �दसत नाही का? मा�यासारखी कोणतीही गो� तुम�यासाठ� संप�ी क�ी �नमा�ण क� �कत नाही? '

"'गु�जी,' मी ओरड�ो, 'मी �ाख वेळा �मा मागतो! माझे पापी डोळे तु�हा�ा यापुढे पा� �कत नाहीत; कृपया तुम�या म�ये �दसून या
प�व� �प. '

"'मी इथे आहे.' हे उ�र मा�या व�न आ�े. मी वर पा�ह�े आ�ण पा�ह�े क� मा�टर हवेत, �याचे डोके बनवतो
छता�ा ��� करणे. �याचे डोळे �वाळा आंधळे कर�यासारखे होते. �वत: �या भीतीने मी �या�या पायाजवळ रडत होतो
तो �ांतपणे ज�मनीवर उतर�ा होता.

"बाई, 'तो �हणा�ा,' दैवी संप�ीचा �ोध �या, पृ�वीचा तुटपुंजा नाही. आवक ख�जना �ा�त के�यानंतर, आपण करा�
�ोधा क� बा� पुरवठा नेहमीच येत असतो. ' ते पुढे �हणा�े, 'माझा एक आ�या��मक मु�गा यासाठ� तरतूद करे�
तू. '

“मा�या गु�चे ��द �वाभा�वकपणे खरे ठर�े; एका ���याने आम�या कुटंुबासाठ� बरीच र�कम सोड��. ”

मी का�ी मोनी�ा �तचे आ�य�कारक अनुभव मा�या�ी �ेअर के�याब�� आभार मान�े. {FN31−2} �स�या �दव�ी मी
�त�या घरी परत�े आ�ण �तनकौरी आ�ण डकुरी �ा�हरी यां�याबरोबर अनेक तासां�या ता��वक चच�चा आनंद घेत�ा.
भारता�या महान योग��या या दोन संतपु�ांनी �या�या आद�� पाव�ांवर ��पूव�क अनुसरण के�े. दो�ही पु�ष गोरा, उंच,
मवाळ आवाज आ�ण जु�या प�ती�या मो�हनीसह कणखर, आ�ण जोरदार दाढ� अस�े�ा.

�यांची प�नी �ा�हरी महा�यांची एकमेव म�ह�ा ���य न�हती; मा�यासह �ेकडो इतर होते
आई एका म�ह�ेने एकदा गु��ा �याचे छाया�च� मा�गत�े. �याने �त�ा एक ���ट �द��, �ट�पणी के��, “जर तू
�या�ा संर�ण समजा, मग ते तसे आहे; अ�यथा ते फ� एक �च� आहे. ”

काही �दवसांनंतर ही म�ह�ा आ�ण �ा�हरी महा�य यांची मु�गी − सासरे studying कायदा ��कत होती
भगवद ्गीता एका टेब�ावर �या�या मागे गु�चे छाया�च� �टक�े होते. सोबत �वजेचे वादळ आ�े
�चंड रोष.

"�ा�हरी महा�य, आमचे र�ण करा!" ���या �च�ापुढे नतम�तक झा�या. �यांनी �या पु�तकावर वीज कोसळ��
वाचत होतो, पण दोन भ� सुर��त होते.

"म�ा असे वाट�े क� मा�याभोवती बफा�चा एक थर ठेव�ा गे�ा आहे जेणेक�न उ�णतेपासून बचाव होई�."
�� के�े.

�ा�हरी महा�याने अभोया या म�ह�ा ���या�या संबंधात दोन चम�कार के�े. ती आ�ण �तचा नवरा,
क�क�याचे वक��, बनारस�ा गु��ा भेट दे�यासाठ� एक �दवस सु� झा�े. अवजड वाहतुक�मुळे �यां�या गाडी�ा उ�ीर झा�ा;
ते हावडा मु�य �ानकावर पोहच�े ते फ� बनारस �ेन सुट�यासाठ� ���� ऐक�यासाठ�.

अभोया, �तक�ट काया��याजवळ, �ांतपणे उभा रा�ह�ा.
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"�ा�हरी महा�य, मी तु�ा गाडी थांबव�याची �वनंती करतो!" �तने �ांतपणे �ाथ�ना के��. “मी �व�ंबाने होणा�या वेदना सहन क� �कत नाही
तु�ा भेट�यासाठ� आणखी एका �दवसाची वाट पाहत आहे. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



�नॉ�ट�ग �ेनची चाके गो� गो� �फरत रा�ह��, परंतु पुढे कोणतीही �गती झा�� नाही. �याघटना पाह�यासाठ� अ�भयंता आ�ण �वासी ��ॅटफॉम�वर उतर�े. एक इं���� रे�रोड गाड�
अभोया आ�ण �त�या पती�ी संपक�  साध�ा. सव� उदाहरणां�या �वपरीत, �याने �वे�ेने �या�या सेवा �द�या.

“बाबू,” तो �हणा�ा, “म�ा पैसे दे. जे�हा तु�ही �वमानात चढता ते�हा मी तुमची �त�कटे खरेद� करेन. ”

जोडपे बस�े आ�ण �त�कटे �मळताच, �ेन हळूहळू पुढे सरक��. घाब�न,
इं�जनीअर आ�ण �वासी पु�हा आप�या �ठकाणी गे�े, �यांना �ेन क�ी सु� झा��, का नाही हे मा�हत न�हते
�थम �ानावर थांब�े.

बनारस येथी� �ा�हरी महा�यां�या घरी पोहच�यावर, अभोया �ांतपणे �वामीपुढे नतम�तक झा�ा आ�ण
�याचे पाय ��� कर�याचा �य�न के�ा.

"अभोया, �वतः तयार करा," �याने �ट�पणी के��. “तु�ा म�ा �ास देणे �कती आवडते! जणू तु�ही इथे येऊ �क�ा नसता
पुढ�या �ेनने! "

अभोयाने आणखी एका अ�व�मरणीय �संगी �ा�हरी महा�यांना भेट �द��. यावेळ� �त�ा �याची म�य�ी हवी होती, नाही
�ेनसह, पण सारस सह.

ती �हणा��, "मी तु�हा�ा �ाथ�ना करतो क� म�ा आ�ीवा�द �ा क� माझे नववे मू� जगू �के�." “म�ा आठ बाळांचा ज�म झा�ा आहे; सव� मरण पाव�े
ज�मानंतर �गेच. ”

मा�तर सहानुभूतीने हस�े. “तुमचे येणारे मू� जगे�. कृपया मा�या सूचनांचे काळजीपूव�क पा�न करा. �या
बाळ, मु�गी, रा�ी ज�मा�ा येई�. पहा ते�ाचा �दवा पहाटेपय�त जळत राहतो. झोपी जाऊ नका आ�ण अ�ा �कारे
�का� �वझू �ा. ”

अभोयाचे मू� एक मु�गी होती, ती रा�ी ज�मा�ा आ��, अगद� सव�� गु�ंनी सां�गत�या�माणे. आई
�त�या प�रचा�रके�ा ते�ाने भर�े�ा �दवा ठेव�याची सूचना के��. दो�ही म�ह�ांनी तातडीची द�ता �वकरात �वकर ठेव��
सकाळचे तास, पण �ेवट� झोप �ाग��. �द�ाचे ते� जवळजवळ संप�े होते; ह�कासा �का� चमक�ा.

बेड�मचा दरवाजा अबा�धत आ�ण �ह�सक आवाजाने उडून गे�ा. च�कत झा�े�या ���या जागे झा�या. �यांचे
आ�य�च�कत डो�यांनी �ा�हरी महा�यांचे �प पा�ह�े.

"अभोया, बघ, �का� जवळजवळ संप�ा आहे!" �याने �द�ाकडे बोट दाखव�े, �या�ा नस�ने पु�हा भर�याची घाई के��. �हणून
ते पु�हा तेज�वीपणे जळताच, गु� अ��य झा�ा. दार बंद; कंुडी ��यमान न होता �चकट�े�� होती
एज�सी.

अभोयाचे नववे मू� वाच�े; 1935 म�ये, जे�हा मी चौक�ी के�� ते�हा ती अजूनही �जवंत होती.

�ा�हरी महा�यां�या ���यांपैक� एक, आदरणीय का�� कुमार रॉय, मा�या�ी संबं�धत अनेक आकष�क तप�ी�
�याचे जीवन मा�टरबरोबर.

रॉय म�ा �हणा�े, “मी अनेकदा �या�या बनारस�या घरी पा�णे होतो. “मी ते अनेक संत पाळ�े
दांडा {FN31−3} �वामी, गु�ं�या चरणी बस�यासाठ� रा�ी�या �ांततेत आ�े. कधी कधी ते
�यान आ�ण ता��वक मु�ां�या चच�त गंुतती�. पहाटे उ��व� पा�णे येती�
�नघून जा. म�ा मा�या भेट� दर�यान आढळ�े क� �ा�हरी महा�य एकदा झोपी गे�े नाहीत.
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“मा�टरबरोबर�या सहवासा�या सु�वाती�या काळात म�ा मा�या �वरोधाचा सामना करावा �ाग�ा
�नयो�ा, ”रॉय पुढे गे�े. “तो भौ�तकवादात अडक�ा होता.

एका योगीचे आ�मच�र�



“म�ा मा�या कम�चाया�वर धा�म�क क�रता नको आहे,” तो हसतो. जर मी तुम�या चा�ा�टन गु��ा कधी भेट�ो तर मी देईन�या�ा ��ात ठेव�यासाठ� काही ��द. '

“ही धोकादायक धमक� मा�या �नय�मत काय��मात ��यय आण�यात अपय�ी ठर��; मी जवळजवळ ��येक सं�याकाळ मा�या गु�ंम�य ेघा�व��
उप��ती. एका रा�ी माझा �नयो�ा मा�यामागे आ�ा आ�ण उ�टपणे पा��रम�ये गे�ा. तो �नःसं�यपणे पूण�पणे वाक�े�ा होता
�याने वचन �द�े�े खोटे बो��यावर. �ा�हरीपे�ा माणूस �वकर बस�ा न�हता
महा�यांनी सुमारे बारा ���यां�या छो�ा गटा�ा संबो�धत के�े.

"'तु�हा�ा सग�यांना �च� पाहाय�ा आवडे� का?'

“आ�ही होकार �द�ा ते�हा �याने आ�हा�ा खो�� अंधार कराय�ा सां�गत�े. 'एका वतु�ळात एकमेकां�या मागे बसा,' तो �हणा�ा, 'आ�ण जागा
तुम�या समोर�या माणसा�या डो�यांवर तुमचे हात. '

“माझा �नयो�ासु�ा �वाम��या �नद��ांचे पा�न करत आहे हे पा�न म�ा आ�य� वाट�े नाही. म�ये
काही �म�नटे �ा�हरी महा�यांनी आ�हा�ा �वचार�े क� आ�ही काय पहात आहोत.

"सर, 'मी उ�र �द�े,' एक संुदर ��ी �दसते. ती �ा� रंगाची साडी घा�ते आ�ण ह�ी�या कानाजवळ उभी असते
वन�ती.' इतर सव� ���यांनी समान वण�न �द�े. मा�तर मा�या मा�काकडे वळ�े. 'ओळखता का?
ती बाई? '

"'हो.' माणूस �या�या �वभावात नवीन भावनां�ी झगडत होता हे उघड आहे. 'मी मूख�पणे माझा खच� करत आहे
मा�याकडे चांग�� प�नी अस�� तरी �त�यावर पैसे. �या कारणांनी म�ा इथे आण�े �याची म�ा �ाज वाटते. कर�ी�
म�ा �मा करा आ�ण म�ा ���य �हणून �वीकारा? '

"जर तु�ही सहा म�हने चांग�े नै�तक जीवन जग�ात तर मी तु�हा�ा �वीकारेन. ' मा�टर गु�तपणे जोड�े, 'अ�यथा
म�ा तुमची द��ा �यावी �ागणार नाही. '

“तीन म�ह�यांसाठ� माझा �नयो�ा ��ोभनापासून �र रा�ह�ा; मग �याने �याचे पूव�चे संबंध पु�हा सु� के�े
��ी. दोन म�ह�यांनी �याचा मृ�यू झा�ा. अ�ा�कारे म�ा मा�या गु�ची पड�ावरी� भ�व�यवाणी समज��
माणसा�या द��ाची असंभवता. ”

�ा�हरी महा�यांचा एक अ�त�य ��स� �म�, �वामी �े�ंगा होता, जो तीन�े वषा��न अ�धक काळ ��स� होता
जु�या. दोन योगी अनेकदा �यानात एक� बस�े होते. �े�ंगाची �याती इतक� �ापक आहे क� काही �ह��ंनाच
�या�या आ�य�कारक चम�कारां�या कोण�याही कथेती� स�याची ��यता नाकारणे. जर ���त पृ�वीवर परत आ�ा आ�ण चा��ा
�यूयॉक� �या र��यांवर, �या�या दैवी ���चे �द��न के�याने, तोच उ�साह �नमा�ण करे� जो �नमा�ण झा�ा होता
�े�ंगा द�कांपूव� बनारस�या गजबज�े�या ग���तून जात असताना.

ब�याच �संगी �वाम�ना दा� �पताना पा�ह�े गे�े, कोणताही वाईट प�रणाम न होता, सवा�त घातक �वष. हजारो
काही �यांसह जे अजूनही �जवंत आहेत, �यांनी �े�ंगा गंगेवर तरंगताना पा�ह�� आहे. तो एक� �दवसांसाठ�
पा�या�या वर बसून, �क�वा �ाटांखा�� बराच काळ �पून राहती�. येथे एक सामा�य ��य
बनारस आंघोळ घाट हे �वाम�चे ग�तहीन �रीर होते जे फोड�े�या दगडा�या ��ॅबवर होते, जे पूण�पणे उघड होते
�नद�यी भारतीय सूय�. या परा�मां�ारे �े�ंगाने पु�षांना ��कव�याचा �य�न के�ा क� योगीचे जीवन अव�ंबून नाही
ऑ��सजन �क�वा सामा�य प�र��ती आ�ण खबरदारी. तो पा�या�या वर होता क� �या�या खा��, आ�ण नाही �क�वा नाही
�याचे �रीर भयंकर सौर �करणां�या संपका�त होते, मा�टरने �स� के�े क� तो दैवी चेतनेने जग�ा: मृ�यू
�या�ा ��� क� �क�ो नाही.

योगी केवळ आ�या��मकच न�हे तर �ारी�रक��ाही महान होते. �याचे वजन तीन�े प�ड ओ�ांड�े: एक प�ड
�या�या आयु�या�या ��येक वषा�साठ�! �याने �व�चतच खा��यान ेगूढ वाढ�े आहे. एक मा�टर मा� सहजपणे सवा�कडे ���� करतो
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आरो�याचे नेहमीचे �नयम, जे�हा �या�ा काही �व�ेष कारणा�तव असे कर�याची इ�ा असत,े ब�तेकदा फ� एक सू�म �या�ा फ� मा�हत असते
�वतः महान संत �यांनी वै��क �व�ातून जागृत के�े आहे आ�ण या जगा�ा एक क�पना �हणून साकार�े आहे
दैवी मन, �रीरासह �यां�या इ�ेनुसार क� �कते, हे जाणून घेणे क� ते केवळ घन��पत हाताळ�यायो�य �कार आहे
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�क�वा गोठ�े�� ऊजा�. जरी भौ�तक �ा���ांना आता समज�े आहे क� �� संक��त ऊजा���वाय काहीच नाही,
पूण�पणे -�बु� मा�टस� �स�ांतापासून पदाथा��या �नयं�णापय�त �ॅ��टसकडे गे�े आहेत.

�े�ंगा नेहमी पूण�पणे न�न रा�ह��. बनारसचा छळ�े�ा पो��स �या�ा च�ावून टाकणारा मान�ा
सम�या मू�. ईडन बागेत सु�वाती�या आदामा�माणे नैस�ग�क �वामी �या�याब�� पूण�पणे बे�ु� होते
न�नता. पो��सांना याची पुरेपूर जाणीव होती, आ�ण �यांनी �या�ा बेकायदे�ीरपणे तु�ंगात टाक�े.
सामा�य पेच �नमा�ण झा�ा; �े�ंगाचे �व�ा� �रीर �वकरच �या�या नेहमी�या संपूण�तेवर �दस�े
तु�ंगाचे छत. �या�या से��ा, अजूनही सुर��तपणे �ॉक के�े�े, �या�या सुटके�या प�तीचा कोणताही सुगावा देत न�हता.

काय�ाचे �नरा� अ�धकारी पु�हा एकदा आप�े कत�� पार पाड�े. यावेळ� एक र�क तैनात कर�यात आ�ा होता
�वाम�चा से�. उज�ा आधी पु�हा �नवृ� होऊ �कते. �ाय�ंगा �वकरच �या�या बे�ु� चा��वर �दस��
छ�पर. �याय आंधळा असतो; ��ार पो��सांनी �त�या उदाहरणाचे अनुसरण कर�याचा �नण�य घेत�ा.

महान योग�नी नेहमीची �ांतता जप��. {FN31−4} �याचा गो� चेहरा आ�ण �चंड असूनही, बॅर� − सारखे
पोट, Trailanga फ� कधीकधी खा��े. काही आठव�ांनंतर अ�ा��वाय, तो पोटफु�ांनी आप�ा उपवास मोडे�
भ�ांनी �या�ा अप�ण के�े�े �ध. एक सं�यवाद� एकदा �े�ंगा चा�ा�टन �हणून उघड कर�याचा �नधा�र के�ा. अ
पांढ�या रंगा�या �भ�त�म�ये वापर�या जाणा�या कॅ���यम -चु�या�या �म�णाची मोठ� बाद�� �वाम��या आधी ठेव�यात आ�� होती.

“मा�तर,” भौ�तकवाद� �वनोद� आदराने �हणा�ा, “मी तुम�यासाठ� थोडेसे �ध आण�े आहे. कृपया ते �या. ”

�े�ंगा �बनधा�तपणे �नचरा, �ेवट�या थ�बापय�त, जळ�े�या चुनाचा कंटेनर. काही �म�नटांत
�� मनु�य वेदनेने ज�मनीवर पड�ा.

"मदत, �वामी, मदत!" तो ओरड�ा. "मी आग �ावत आहे! माझी �� परी�ा �मा कर! ”

महान योग�नी आप�े नेहमीचे मौन मोड�े. "�कॉफर," तो �हणा�ा, "तु�ही म�ा �वष कधी �द�े हे तुम�या ��ात आ�े नाही
क� माझे आयु�य तुम�या �वतः�या सहवासात आहे. मा�या पोटात देव आहे हे मा�या मा�हती��वाय वगळता, ��येका�माणे
�न�म�तीचा अणू, चुना म�ा मार�ा असता. आता तु�हा�ा बूमर�गचा �द� अथ� मा�हत आहे, कधीही नाही
पु�हा कोणावरही यु��या खेळा. ”

�ाय�ंगा�या ��दांनी बरे झा�े�ा एक चांग�ा �ु��कृत पापी, थोडे �र गे�ा.

वेदना उ�टणे हे मा�टर�या कोण�याही इ�ेमुळे झा�े नाही, परंतु ते न आण�े�या अनु�योगा�ारे घड�े
�यायाचा कायदा जो सृ�ी�या सवा�त �ांब झु��या क�ा�ा कायम ठेवतो. �े�ंगा सार�या देवा�या माणसांना अनुमती आहे
ई�रीय �नयम त�काळ काय� कर�यासाठ�; �यांनी अहंकाराचे सव� �वघटन करणार े�ॉस करंट कायमचे ह�पार के�े आहेत.

धा�म�कतेचे �वयंच��त समायोजन, ब�तेक वेळा अनपे��त ना�याम�ये �द�े जाते जसे �े�ंगा आ�ण
तो खुनी असे�, मानवी अ�यायाब�� घाईघाईने आप�ा राग �ांत करा. “सूड माझा आहे; मी परतफेड करीन,
परमे�र �हणतो. ” {FN31−5} माणसा�या सं���त संसाधनांची काय गरज आहे? ��ांड यो�य रीतीने बद�ा घे�याचा कट रचतो.
सु�त मने दैवी �याय, �ेम, सव��ता, अमर�वाची ��यता बदनाम करतात. "हवादार �ा��ीय
अनुमान! " हा असंवेदन�ी� ���कोन, वै��क ��यापुढे भयभीत, घटनांची एक �ेन उभी करतो
�वतःचे �बोधन आणते.

���ताने �या�या �वजयी �वे�ा�या �न�म�ाने आ�या��मक काय�ा�या सव����मानाचा उ��ेख के�ा
जे�स�ेम. जसे ���य आ�ण �ोक आनंदाने ओरड�े आ�ण ओरड�े, “�वगा�त �ांती आ�ण देवाम�ये गौरव
सवा�त जा�त, ”काही प��यांनी अ�� देखा�ाची त�ार के��. “मा�तर,” �यांनी �वरोध के�ा, “तुझा �नषेध करा
���य. ”
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“मी तु�हा�ा सांगतो,” ये�ूने उ�र �द�े, “जर �यांनी �ांत राहावे, तर दगड �गेच ओरडती�.”
{FN31−6}
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प��यांना या फटकाया�त, ���त हे सांगत होता क� दैवी �याय हा �ा��णक अमूत�पणा नाही, आ�ण
�ांततेचा माणूस, �याची जीभ मुळापासून फाट�� अस�� तरी, �या�ा �याचे भाषण आ�ण �याचा बचाव सापडे�
�न�म�तीचा पाया, साव���क �म �वतः.

“तु�ही �वचार करा,” ये�ू �हणत होता, “�ांतते�या �ोकांना �ांत कर�यासाठ�? तसेच तु�ही देवाचा आवाज दाब�याची आ�ा क� �कता,
�याचे दगड �याचे गौरव आ�ण सव��ापकता गातात. पु�षां�या स�मानाथ� उ�सव साजरा क� नका अ�ी तु�ही मागणी करा� का?
�वगा�त �ांतता आहे, परंतु पृ�वीवरी� यु�ासाठ� ओरड�यासाठ� फ� मो�ा सं�येने एक� जम�े पा�हजे? मग आप�े बनवा
हे प��यांनो, जगा�या पायावर मात कर�यासाठ� तयारी; कारण हे एकटे स�य पु�ष नाहीत तर दगड आहेत
�क�वा पृ�वी, आ�ण पाणी आ�ण अ�नी आ�ण हवा जे तुम�या �व�� उठती�, �या�या आदे��त सुसंवादाची सा� दे�यासाठ�. ”

���त सार�या योगी, �े�ंगाची कृपा एकदा मा�या साजो मामावर (मामा) बहा� के�� गे��. एक
सकाळ� काकांनी मा�टर�ा बनारस घाटावर भ�ां�या गद�ने वेढ�े�े पा�ह�े. तो आप�� धार काढ�यात य��वी झा�ा
�े�ंगा जवळ, �यांचे पाय �याने न�पणे ��� के�े. काका �वतः�ा झटपट मु� झा�याचे पा�न आ�य�च�कत झा�े
एक वेदनादायक जुनाट आजार पासून. {FN31−7}

महान योग�चा एकमेव �ात �जवंत ���य एक म�ह�ा आहे, �ंकरी माई �यू. पैक� एकाची मु�गी
�े�ंगा�या ���या, �तने �हानपणापासूनच �वाम�चे ����ण घेत�े. ती a म�ये चाळ�स वष� जग��
ब��नाथ, केदारनाथ, अमरनाथ आ�ण पसुपतीनाथ जवळ�� एकाक� �हमा�यीन �े�यांची मा��का. �या
��चा�रणी (��ी सं�यासी), 1826 म�ये ज�म�े�या, आता �तका�या प��कडे आहेत. वयात नाही
देखावा, तथा�प, �तने �तचे काळे केस, चमकणारे दात आ�ण आ�य�कारक ऊजा� �टकवून ठेव�� आहे. ती बाहेर येते
�नयतका��क मे�ा �क�वा धा�म�क मे�यांना उप��त राह�यासाठ� ��येक काही वषा�नी �तचा एकांत.

ही म�ह�ा संत अनेकदा �ा�हरी महा�यांना भेट देत असे. �तने एक �दवस, जवळ�या बराकपूर �वभागात संबं�धत आहे
क�क�ा, ती �ा�हरी महा�यां�या बाजू�ा बस�े�� असताना, �यांचे महान गु� बाबाजी �ांतपणे खो��त ��र�े आ�ण
दोघां�ी संवाद साध�ा.

एका �संगी �तची गु� �ै�ंगा, नेहमी�या �ांततेचा �याग क�न, �ा�हरी महा�यांना अ�यंत ��पणे स�मा�नत करते
साव�ज�नक बनारस�या एका ���याने आ�ेप घेत�ा.

"सर," तो �हणा�ा, "तु�ही, �वामी आ�ण सं�यास घेणा�या, घर�यांचा एवढा आदर का करता?"

“माझा मु�गा,” �े�ंगा उ�र�ा, “�ा�हरी महा�य हे �द� मांजरीसारखे आहे, जेथे वै��क आई आहे
�या�ा ठेव�े आहे. कत���न�पणे सांसा�रक माणसाची भू�मका बजावत असताना, �या�ा ते प�रपूण� आ�म -सा�ा�कार �ा�त झा�े आहे
�यासाठ� मी माझा अंगरखा देखी� सोडून �द�ा आहे! ”

{FN31−1} येथे �म�टन�या ओळ�ची आठवण क�न �द�� जाते: "तो फ� देवासाठ�, ती �या�यासाठ� देवासाठ�."

{FN31−2} आदरणीय आईचे 1930 म�ये बनारस येथे �नधन झा�े.

{FN31−3} कम�चारी, पाठ��या क�याचे �तीक, �भ�ुं�या �व��� आदे�ाने �वधीपूव�क पार पाडतात.

{FN31−4} तो मुनी होता, मौना, आ�या��मक मौन पाळणारा �भ�ु होता. सं�कृत मूळ मुनी आहे
�ीक मोनोस सारखे, "एकटे, अ�ववा�हत", �यातून इं�जी ��द MONK, MONISM, इ.

{FN31−5} रोम�स 12:19.

{FN31−6} �ूक 19: 37-40.
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{FN31−7} �े�ंगा आ�ण इतर महान गु�ंचे जीवन आप�या�ा ये�ू�या ��दांची आठवण क�न देतात: "आ�ण ही �च�हे
�व�ास ठेवणा�यांचे अनुसरण करा; मा�या नावाने (���त चेतना) ते भुते काढती�; ते बो�ती�
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नवीन जीभ सह; ते साप घेती�; आ�ण जर �यांनी कोणतीही �ाणघातक व�तू �याय�� तर ती �यांना इजा करणार नाही; तेआजारी �ोकांवर हात ठेवती� आ�ण ते बरे होती�. ” - माक�  16: 17-18.

अ�याय 32. रमा मृतांमधून उठव�ा आहे

“आता �ाजर नावाचा एक माणूस आजारी होता. . . . जे�हा ये�ूने हे ऐक�े, तो �हणा�ा, हा आजार नाही
मृ�यू, परंतु देवा�या गौरवासाठ�, जेणेक�न देवा�या पु�ाचे गौरव �हावे. '' {FN32−1}

�ी यु�े�र आप�या सेरामपूर�या बा�कनीत एका सनी सकाळ� ���न धम��ंथ �� करत होता
आ�म मा�तरां�या काही ���यां��त�र�, मी मा�या रांची�या �व�ा�या��या एका छो�ा गटासह उप��त होतो.

“या प�र�ेदात ये�ू �वतः�ा देवाचा पु� �हणवतो. जरी तो खरोखर देवा�ी एक�प झा�ा अस�ा तरी �याचा संदभ� येथे आहे
�याचे खो� अवैय��क मह�व आहे, ”मा�या गु�ंनी �� के�े. “देवाचा पु� ���त �क�वा दैवी आहे
माणसाम�ये चैत�य. कोणताही जीव देवाचा गौरव क� �कत नाही. एकमा� स�मान जो मनु�य �या�या �नमा�णक�या��ा देऊ �कतो तो �हणजे �ोधणे
�या�ा; माणूस �या�ा मा�हत नस�े�या अमूत�तेचा गौरव क� �कत नाही. �या डो�याभोवती 'गौरव' �क�वा �न�बस
संत हे दैवी ��ांज�� दे�यासाठ� �यां�या �मतेचे ��तका�मक सा�ीदार आहेत. ”

�ी यु�े�र ने �ाजर�या पुन��ानाची अ��त कथा वाच��. �या�या �ेवट� मा�टर पड�े
एक �ांब �ांतता, प�व� पु�तक �या�या गुड�यावर उघड�े.

"म�ाही असाच चम�कार पाह�याचा �व�ेषा�धकार �मळा�ा." माझे गु� �ेवट� गंभीरपणे बो��े. “�ा�हरी
महा�याने मा�या एका �म�ा�ा मे�े�यातून �जवंत के�े. ”

मा�या बाजूचे त�ण मु�े उ�सुकतेने हस�े. मा�याम�येही पुरेसा मु�गा होता, �याचा आनंद घेऊ नये
केवळ त�व�ान पण, �व�ेषतः, कोणतीही कथा म�ा �ीयु�े�र�ा �या�या अ��त गो��ब�� सांगाय�ा �मळू �के�
�या�या गु�बरोबरचे अनुभव.

"माझा �म� रामा आ�ण मी अ�वभा�य होते," मा�टरने सु�वात के��. “कारण तो �ाजाळू आ�ण एकांगी होता, �याने भेट दे�याचे �नवड�े
आमचे गु� �ा�हरी महा�य फ� म�यरा�ी आ�ण पहाटे�या वेळ�, जे�हा �दवसा�या ���यांची गद� असते
अनुप��त होते. रामाचा सवा�त जवळचा �म� �हणून, मी एक आ�या��मक माग� �हणून काम के�े �या�ारे �याने �याची संप�ी बाहेर टाक��
आ�या��मक समज. �या�या आद�� सहवासात म�ा �ेरणा �मळा��. ” मा�या गु�चा चेहरा आठवण�नी मऊ झा�ा.

�ी यु�े�र पुढे �हणा�े, "रामाची अचानक कठोर परी�ा झा��. “�या�ा ए��या�टक रोग झा�ा
कॉ�रा आम�या गु�ने गंभीर आजारा�या वेळ� डॉ�टरां�या सेवांवर कधीही आ�ेप घेत�ा नाही �हणून, दोन त�
बो�ाव�े होते. ��त माणसाची सेवा कर�या�या उ� गद�त, मी �ा�हरी�ा मनापासून �ाथ�ना करत होतो
मदतीसाठ� महा�य. मी घाईघाईने �या�या घरी गे�ो आ�ण कथा रड��.

“डॉ�टर रामा�ा पाहत आहेत. तो बरा होई�. ' माझे गु� आनंदाने हस�े.

“मी मा�या �म�ा�या अंथ�णावर ह�के अंतःकरणाने परत�ो, फ� �या�ा मरण पाव�े�या अव�ेत �ोध�यासाठ�.

"'तो एक �क�वा दोन तासांपे�ा जा�त काळ �टकू �कत नाही,' एका डॉ�टरांनी म�ा �नरा�े�या हावभावाने सां�गत�े. एकदा
अ�धक मी �ा�हरी महा�यांना घाई के��.

“डॉ�टर कत���न� पु�ष आहेत. म�ा खा�ी आहे क� राम बरा होई�. ' मा�तरांनी म�ा �न���पणे काढून टाक�े.

“रामा�या �ठकाणी म�ा दो�ही डॉ�टर गे�े�े आढळ�े. एकाने म�ा एक �च�� सोड�� होती: 'आ�ही आमच ेसव��म काम के�े आहे, पण �याचे �करण आहे
हता�. '
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“माझा �म� खरोखर मरण पाव�े�या माणसाचा फोटो होता. �ा�हरी महा�यांचे ��द कस ेअस ू�कतात हे म�ा समज�े नाही
खरे हो�यास अपय�ी ठर�ो, तरीही रामा�या झपा�ाने ओसरणा�या जीवनाचे ��य मा�या मना�ा सुचवत रा�ह�े: 'आता सव� संप�े आहे.'

एका योगीचे आ�मच�र�



अ�ा �कारे �व�ासा�या समु�ावर आ�ण भयभीत सं�यावर फेकत मी मा�या �म�ाची ��य �ततक� सेवा के��. �याने खळबळ उडव��
�वतः रडाय�ा:

“यु�े�र, मा�तरांकडे धाव �या आ�ण �या�ा सांगा क� मी �नघून गे�ो आहे. मा�या अं�यसं�कारापूव� �या�ा आ�ीवा�द दे�यास सांगा. ' यासह
��दांनी मो�ाने उसासा टाक�ा आ�ण भूत सोड�े. {FN32−2}

“मी �या�या ��य �पाने एक तास रड�ो. नेहमी �ांत �ेमी, आता �याने पूण�पणे �ांतता �ा�त के�� होती
मृ�यू. �सरा ���य आत आ�ा; मी �या�ा परत येईपय�त घरात राह�यास सां�गत�े. अधा� च�कत, मी ��त झा�ो
मा�या गु�ंकडे परत.

"'राम आता कसा आहे?' �ा�हरी महा�यां�या चेह�यावर हा�य फु��े होते.

'' सर, �वकरच तो कसा आहे हे तु�हा�ा �दसे�, '' मी भाव�नकपणे धूसर झा�ो. 'काही तासांत तु�ही �याचा मृतदेह �दसे�, �यापूव�
�म�ानभूमीत ने�े. ' मी तुटून पड�ो आ�ण मोकळेपणाने ओरड�ो.

“यु�े�र, �वतःवर �नयं�ण ठेवा. �ांत बसून �यान करा. ' माझे गु� समाधी म�ये �नवृ� झा�े. �पारी आ�ण
रा� अखंड �ांततेत गे��; आंत�रक �ांतता परत �मळव�यासाठ� मी अय��वी संघष� के�ा.

“पहाटे �ा�हरी महा�यांनी मा�याकडे सां�वनाने पा�ह�े. 'मी पाहतो क� तू अजून अ�व� आहेस. तु�ही का �� के�े नाही
का� तु�ही मा�याकडून रामा�ा काही औषधां�या �पात मूत� सहा�य दे�याची अपे�ा के�� होती? ' मा�तरांनी बोट दाखव�े
क��या एरंडे� ते� अस�े�या कप -आकारा�या �द�ासाठ�. '�दवामधून थोडी बाट�� भरा; सात थ�ब घा�ा
रामाचे त�ड. '

'' सर, 'मी पु�हा �वचार के�ा,' तो का� �पारपासून मृत आहे. आता ते�ाचा काय उपयोग? '

"'हरकत नाही; मी �वचारे� तसे करा. ' �ा�हरी महा�यांचा आनंद� मूड समज�यासारखा न�हता; मी अजूनही म�येच होतो
�ोक नस�े�� �था. थोडे ते� ओतून मी रामा�या घराकडे �नघा�ो.

“म�ा मा�या �म�ाचा मृतदेह कवटाळ�े�या अव�ेत सापड�ा. �या�या भयानक ��तीकडे �� न देता, मी �याचे उघड�े
मा�या उज�ा बोटाने ओठ आ�ण मा�या डा�ा हाताने आ�ण कॉक� �या मदतीने ते�ाचा थ�ब टाक�यासाठ� �व�ा�पत
�या�या घ� दात वर.

“सात�ा थ�बाने �या�या थंड ओठांना ��� करताच राम �ह�सकपणे थरथर कापत होता. �याचे �नायू डो�यापासून पायापय�त कं�पत होते
तो आ�य�च�कत होऊन बस�ा.

"मी �ा�हरी महा�यांना �का�ा�या झगमगाटात पा�ह�े," तो ओरड�ा. 'तो सूया�सारखा चमक�ा. 'उ�वू; तुझी झोप सोडा, 'तो
म�ा आ�ा के��. 'म�ा भेटाय�ा यु�े�र बरोबर या.'

“जे�हा रामाने �वत: �ा कपडे घात�े आ�ण �या घातक आजारानंतर पुरेसे मजबूत झा�े ते�हा मी मा�या डो�यांवर �व�चतच �व�ास ठेवू �क�ो
आप�या गु��या घरी चा��यासाठ�. तेथे �यांनी कृत�ते�या अ�ंूनी �ा�हरी महा�यांसमोर नतम�तक झा�े.

“मा�तर आनंदात �वतःजवळ होते. �याचे डोळे मा�याकडे खोडकरपणे चमक�े.

'' यु�े�र, '' तो �हणा�ा, '' �न��तपणे यापुढे तु�ही एरंडे� ते�ाची बाट�� सोबत ने�यात अपय�ी होणार नाही! के�हाही
तु�हा�ा एक मृतदेह �दसतो, फ� ते� �ावा! का, �द�ा�या ते�ाचे सात थ�ब यमाचे साम�य� न�क�च न� क� �कतात! '
{FN32−3}

“गु�जी, तु�ही माझी थ�ा करत आहात. म�ा समजत नाही; कृपया मा�या �ुट�चे �व�प सांगा. '

अ�याय 32. रमा मृतांमधून उठव�ा आहे 171

पृ� 175

“मी तु�हा�ा दोनदा सां�गत�े होते क� राम ठ�क होई�; तरीही तु�ही मा�यावर पूण� �व�ास ठेवू �कत नाही, '�ा�हरी महा�यांनी �� के�े. 'मी
याचा अथ� असा नाही क� डॉ�टर �या�ा बरे क� �कती�; मी फ� �ट�पणी के�� क� त ेउप��त होते. �तथे होता

एका योगीचे आ�मच�र�



मा�या दोन �वधानांम�ये कोणतेही कारण नाही. म�ा �च�क�सकांम�ये ह�त�ेप करायचा न�हता; �यांना करावे �ागे�
जगा, सु�ा. ' आनंदाने गजबज�े�या आवाजात माझे गु� पुढे �हणा�े, 'नेहमी जाणता क� अ��य परमा�मा
{FN32−4} कोणा�ाही बरे क� �कतो, डॉ�टर �क�वा डॉ�टर नाही. '

"'म�ा माझी चूक �दसते,' मी प�ा�ापाने कबू� के�े. 'म�ा मा�हत आहे क� तुझा साधा ��द संपूण�पणे बंधनकारक आहे
�व�

�ी यु�े�रने जबरद�त कथा संपवताच, मं�मु�ध करणा�यांपैक� एकाने एक �� �वचार�ा क�,
मु�ा�ा ��पट समज�यासारखे होते.

"सर," ते �हणा�े, "तुम�या गु�ने एरंडे� ते� का वापर�े?"

“मु�ा, ते� दे�या�ा काही अथ� न�हता या��वाय म�ा काहीतरी सा�ह�य अपे��त होते आ�ण �ा�हरी महा�यांनी �नवड�े
जवळचा oil ते�ाने माझा मोठा �व�ास जागृत कर�यासाठ� एक व�तु�न� �तीक �हणून. गु�ने रामा�ा म� �द�े,
कारण म�ा अं�तः �ंका होती. पण दैवी गु��ा माहीत होते क�, ���य होई� असे �याने सां�गत�े होते
ठ�क आहे, बरे होणे आव�यक आहे, जरी �या�ा मृ�यूचा रामा बरा करावा �ाग�ा अस�ा तरी, हा रोग सामा�यतः अं�तम असतो! ”

�ी यु�े�रने �या छो�ा गटा�ा काढून टाक�े आ�ण म�ा �या�या पायावर एका आसन सीटकडे ने�े.

"योगानंद," तो असामा�य गु��वाकष�णाने �हणा�ा, "तु�हा�ा ज�मापासून थेट ���यांनी वेढ�े आहे
�ा�हरी महा�य. महान गु�ने आप�े उदा� आयु�य आं��क एकांतात जग�े आ�ण ��रपण ेपरवानगी दे�यास नकार �द�ा
�याचे अनुयायी �या�या ��कवणीभोवती कोणतीही संघटना तयार करतात. तरीही, �याने एक मह�वपूण� भ�व�यवाणी के��.

'' मा�या �नधनानंतर सुमारे प�ास वषा�नी, '' तो �हणा�ा, '' माझे जीवन योगाम�ये खो� रस अस�यामुळे ���ह�े जाई�
प��म �कट होई�. यो�गक संदे� जगा�ा वेढा देई� आ�ण �या बंधु�वाची �ापना कर�यात मदत करे�
मनु�य जो एका �प�या�या थेट धारणामुळे �नमा�ण होतो. '

"माझा मु�गा योगानंद," �ी यु�े�र पुढे �हणा�े, "तु�ही हा संदे� पसरव�यासाठ� आ�ण �यात
ते प�व� जीवन ���हत आहे. ”

1895 म�ये �ा�हरी महा�यां�या �नधनानंतर प�ास वषा�नी 1945 म�ये �ेवट झा�ा, हे वत�मान पूण� हो�याचे वष�
पु�तक म�ा योगायोगाने ध�का बसू �कत नाही क� 1945 वषा�ने नवीन युगाची सु�वात के�� - युग
�ां�तकारी अणू ऊजा�. सव� �वचार�ी� मन �ांतते�या तातडी�या सम�यांकडे पूव� कधीही वळ�े नाहीत आ�ण
भाऊबंदक�, �ारी�रक ���चा सतत वापर सम�यांसह सव� पु�षांना ह�पार करे�.

जरी मानवजाती आ�ण �याची कामे काळाने �क�वा बॉ�बने अ��य झा�� अस�� तरी सूय� �यात डगमगत नाही
अ�यास�म; तारे �यांची अप�रवत�नीय द�ता ठेवतात. वै��क कायदा ��गत �क�वा बद��ा जाऊ �कत नाही आ�ण माणूस चांग�े करे�
�वतः�ा �या�या�ी सुसंगत ठेव�यासाठ�. जर ��ांड ����या �वरोधात असे�, जर सूय� �हां�ी यु� करत नसे� परंतु
तारकांना �यां�या थो�ा�ा �भावासाठ� यो�य वेळ� �नवृ� होते, आम�या मे� के�े�या मुठ�चा काय फायदा? खरोखर �ांतता �मळे�
�यातून बाहेर या? �ूरता नाही तर चांग�े होई� साव�भौ�मक साई�यूज�ा ���; �ांततेत अस�े�या मानवते�ा कळे�
�वजयाची न संपणारी फळे, र�ा�या मातीवर पोस�े�या कोण�याही पदाथा�पे�ा चवी�ा गोड.

रा�ांची �भावी ��ग मानवी �दयाची एक नैस�ग�क, नाव नस�े�� ��ग असे�. �ापक सहानुभूती
आ�ण ऐ�हक �ःखां�या उपचारांसाठ� आव�यक समजदार अंत���ी केवळ बौ��कातून वा� �कत नाही
मनु�या�या �व�वधतेचा �वचार, परंतु मनु�या�या एका�मते�या �ानातून - देवा�ी �याचे नाते. �द�ेने
जगाती� सव�� आद�� - भावा�या मा�यमातून �ांती - साकारणे योग, वैय��क संपका�चे �व�ान
�द� सह, सव� दे�ांती� सव� पु�षांपय�त वेळेत पसर�ा.
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भारताची स�यता इतरांपे�ा �ाचीन अस�� तरी काही इ�तहासकारांनी न�दव�े आहे क� �तचा रा�ीय परा�म
जगणे कोण�याही �कारे अपघात नाही, परंतु भारताती� �ा�त स�यते�या भ��म�ये एक ता�क�क घटना आहे
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��येक �पढ�ती� �त�या सव��म पु�षां�ारे ऑफर के�े जाते. अ��त�वा�या �नरंतर सात�याने, आधी�या अंत�ा�ना�ारे
वयोगटाती� - धूळ �व�ान खरोखरच आ�हा�ा सांगू �कतात क� �कती? - भारताने कोण�याही �ोकांना यो�य उ�र �द�े आहे
काळाचे आ�हान.

बायब�संबंधी कथा {FN32−5} अ�ाहमने परमे�राकडे �वनंती के�� क� सदोम �हर वाच�े तर दहा नी�तमान
�यात माणसे सापड��, आ�ण दैवी उ�र: “मी दहा�या फाय�ासाठ� ते न� करणार नाही,” म�ये नवीन अथ� �ा�त होतो
बॅ�ब�ोन, इ�ज�त आ�ण इतर साम�य�वान रा�ां�या �व�मरणातून भारता�या सुटकेचा �का� जो एकदा �त�या हो�या
समका��न परमे�राचे उ�र ��पणे द��वते क� एखाद� जमीन �या�या भौ�तक कतृ��वामुळे नाही तर �या�याम�ये राहते
माणसाचे उ�कृ� नमुने.

ई�रीय ��द पु�हा ऐकू �ा, या �वसा�ा �तकात, दोन वेळा र�ात अ�या�वर रंग�े: कोणतेही रा� नाही
जे दहा माणसे �नमा�ण क� �कतात, �यांना न दे�यायो�य �यायाधी�ां�या ��ीने महान आहे, �यांना �व�ु�त होणे मा�हत असे�. अ�ी दख� घेणे
मन वळव�याने, भारताने काळा�या हजारो चाणा�ां�या �वरोधात �वतः�ा बु��हीन नस�याचे �स� के�े आहे. �वत: ची जाण अस�े�े मा�तर
��येक �तकात �तने �तची माती प�व� के�� आहे; आधु�नक ���तासारखे gesषी, जसे �ा�हरी महा�य आ�ण �यांचे ���य �ी
यु�े�र, योगाचे �व�ान मानवा�या कोण�याही भौ�तक �गतीपे�ा अ�धक मह�वाचे आहे हे घो�षत कर�यासाठ� उठा
आनंद आ�ण रा�ा�या द�घा�यु�यासाठ�.

�ा�हरी महा�यां�या जीवना�वषयी आ�ण �यां�या साव���क �स�ांता�वषयी अ�यंत तुटपंु�या मा�हती कधीच समोर आ�� आहे
छापणे. भारत, अमे�रका आ�ण युरोपम�ये तीन द�कांपासून म�ा �या�या संदे�ाब�� खो� आ�ण �ामा�णक �वार�य आहे
योगापासून मु� होणे; मा�टर�या जीवनाचा �ेखी �ह�ोब, जसे �याने भाक�त के�े होते, ते आता प��मेकडे कुठे आव�यक आहे
महान आधु�नक योग�चे जीवन फारसे �ात नाही.

गु��या जीवनावर इं�जीम�ये एक �क�वा दोन �हान प�के वगळता काहीही ���ह�े गे�े नाही. म�ये एक च�र�
बंगा��, SRI SRI {FN32−6} �यामा चरण ��हरी महा�य, 1941 म�ये �दस�े. हे ���ह�े होते
माझे ���य �वामी स�यानंद यांनी, जे अनेक वषा�पासून आम�याकडे आचाय� (आ�या��मक गु�) आहेत
रांची म�ये �व�ा�या. मी �यां�या पु�तकाती� काही प�र�ेदांचे भाषांतर के�े आहे आ�ण �यांना यात समा�व� के�े आहे
�वभाग �ा�हरी महा�यांना सम�प�त.

�ाचीन वं�ा�या एका धा�म�क �ा�ण कुटंुबात �ा�हरी महा�य यांचा ज�म 30 स�ट�बर 1828 रोजी झा�ा.
बंगा��या कृ�णनगरजवळ�� ना�दया �ज��ाती� घूण� हे ज�मगाव होते. तो सवा�त धाकटा मु�गा होता
आदरणीय गौर मोहन �ा�हरी यांची �सरी प�नी मु�ाका�ी. (तीन मु�ां�या ज�मानंतर �याची प�ह�� प�नी,
तीथ�या�ेदर�यान मरण पाव�ा होता.) मु�ा�या आईचे बा�पणात �नधन झा�े; �त�याब�� थोडेस ेमा�हती आहे
ती भगवान ��वची क�र भ� होती हे उघड करणारी व�तु��ती वगळता, {FN32−7} �ा��ानुसार �नयु�
"योग�चा राजा."

मु�गा �ा�हरी, �याचे नाव �यामा चरण होते, �याने सु�वातीची वष� ना�दया येथी� व�ड�ोपा�ज�त घरात घा�व��.
तीन �क�वा चार वषा��या वयात तो अनेकदा योगी�या अव�ेत वाळूखा�� बस�े�ा �दस�ा, �याचे �रीर
डोके वगळता पूण�पणे �प�े�े.

1833 �या �हवा�यात �ा�हरी इ�टेट न� झा�े, जे�हा जवळ�या ज�ंगी नद�ने आप�ा माग� बद��ा आ�ण
गंगे�या खो��त नाहीसे झा�े. �ा�हर�नी �ापन के�े�े एक ��वमं�दर नद�त गे�े
कुटंुबा�या घरासह. एका भ�ाने घुमणा�या पा�यातून भगवान ��व यां�या दगडी ��तमेची सुटका के�� आ�ण
ते एका नवीन मं�दरात ठेव�े, जे आता घूण� ��व �ळ �हणून ��स� आहे.

गौर मोहन �ा�हरी आ�ण �यांचे कुटंुब ना�दया सोडून बनारसचे र�हवासी झा�े, �जथे वडी� �गेच
��वमं�दर उभार�े. �याने आप�े घर वै�दक ���तीनुसार �नय�मतपणे चा�व�े
औपचा�रक पूजा, धमा�दाय कृती आ�ण �ा��ीय अ�यास पाळणे. �यायी आ�ण मोक�या मनाने मा�, तो
आधु�नक क�पनां�या फायदे�ीर �वाहाकडे ���� के�े नाही.
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मु�गा �ा�हरीने बनारस अ�यास Hindi गटांम�ये �ह�द� आ�ण उ�� चे धडे घेत�े. यांनी आयो�जत के�े�या �ाळेत ���ण घेत�े
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जॉय नारायण घोषा�, सं�कृत, बंगा��, �� च आ�ण इं�जी म�ये सूचना �ा�त करत आहेत. �वत: �ा अवेदांचा जवळून अ�यास, त�ण योगी �व�ान �ा�णांनी �ा��ीय चचा� उ�सुकतेने ऐक��,
नाग -भ�ा नावा�या मरह�ा पं�डताचा समावे� आहे.

�यामा चरण एक दयाळू, सौ�य आ�ण धैय�वान त�ण होते, जे �या�या सव� साथीदारांनी ��य होते. �या बरोबर
चांग�े -�मा�णत, तेज�वी आ�ण ����ा�� �रीर, �याने पोह�यात आ�ण अनेक कु�� ��याक�ापांम�ये उ�कृ� काम�गरी के��.

1846 म�ये �यामा चरण �ा�हरी यांचा �ववाह �ी देबनारायण स�या� यांची मु�गी �ीमती का�ी मोनी�ी झा�ा. अ
मॉडे� भारतीय गृ�हणी, का�ी मोनी आनंदाने �तचे घराती� कत�� आ�ण पारंपा�रक गृह� पार पाड��
अ�तथी आ�ण ग�रबांची सेवा कर�याचे कत��. दोन संतपु�, �टनकुरी आ�ण डुकौरी यांनी यु�नयन�ा आ�ीवा�द �द�ा.

वया�या 23 �ा वष� 1851 म�ये �ा�हरी महा�यांनी �म��टरी इं�जनीअ�र�गम�ये �ेखापा� पद घेत�े
इं�जी सरकारचा �वभाग. �यां�या सेवे�या काळात �यांना अनेक जा�हराती �मळा�या. अ�ा �कार ेनाही
तो फ� देवा�या डो�यांपुढे एक मा�टर होता, परंतु छो�ा मानवी नाटकात तो य��वी झा�ा �जथे �याने �याचे नाटक के�े
जगात ऑ�फस कामगार �हणून भू�मका �द��.

��कर �वभागाची काया��ये ��ांत�रत झा�यामुळे, �ा�हरी महा�य यांची गाजीपूर, �मझा�पूर येथ ेबद�� झा��.
दानापूर, नैनी ता, बनारस आ�ण इतर प�रसर. व�ड�ां�या मृ�यूनंतर �ा�हरी�ा संपूण� गृहीत धरावे �ाग�े
�या�या कुटंुबाची जबाबदारी, �यां�यासाठ� �याने ग�डे�र मो���ा प�रसरात एक �ांत �नवास �वकत घेत�े
बनारसचे.

�ा�हरी महा�यांनी तेतीस�ा वषा�त �या उ�े�ाने तो होता तो पूण� होत अस�याचे पा�ह�े
पृ�वीवर पुनज��म. राख − �प�े�� �योत, �ांब धगधगणारी, �योत फोड�याची संधी �मळा��. अ
दैवी �कुम, मानवा�या टक �ावून �व�ांती घेणे, सव� गो�ी बाहे�न आण�यासाठ� रह�यमयपण ेकाय� करते
यो�य वेळ� �कट�करण. तो रानीखेतजवळ �याचे महान गु� बाबाज�ना भेट�ा आ�ण �यांनी �यां�याकडून द��ा घेत��
��या योग.

ही �ुभ घटना �या�या एक�ाने घड�� नाही; सव� मानवजातीसाठ� हा एक भा�यवान �ण होता
�यांना नंतर KRIYA ची आ�मा -जागृत भेट �ा�त कर�याचा �व�ेषा�धकार �मळा�ा. गमाव�े�े, �क�वा �ांब -अ��य झा�े�े, सव��
योगाची क�ा पु�हा �का�ात आण�� जात होती. अनेक आ�या��मक तहान�े�े ��ी -पु�ष अखेरीस सापड�े
कृया योगा�या थंड पा�याचा माग�. जसे �ह�� दंतकथेम�य,े �जथे माता गंगा �त�ा �द� देते
पारधी भ� भगीरथा�ा मसुदा, �हणून ��येचा आका�ीय पूर गु�त घटकांपासून �फर�ा
�हमा�य माणसां�या धुळ��या अ�ड्यात.

{FN32−1} जॉन 11: 1−4.

{FN32−2} कॉ�राचा बळ� अनेकदा मृ�यू�या �णापय�त तक� �ु� आ�ण पूण�पणे जाग�क असतो.

{FN32−3} मृ�यूचा देव.

{FN32−4} ��द�ः, "सव�� आ�मा."

{FN32−5} उ�प�� 18: 23-32.

{FN32−6} SRI, "प�व�" हा उपसग� महान भारतीयां�या नावांना जोड�ा जातो (साधारणपणे दोन �क�वा तीनदा)
���क.

{FN32−7} ई�रा�या ��मूत�पैक� एक - ��ा, �व�णू, ��व - �याचे साव���क काय� �म�ः आहे
�न�म�ती, जतन आ�ण �वघटन - जीण��ार. ��व (कधीकधी ��व ���ह�े), म�य े��त�न�ध�व
सं�यास घेणारे भगवान �हणून पौरा�णक कथा, �या�या भ�ांना �व�वध पै�ंूखा�� ��ा�तात �दसतात, जसे क�
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महादेव, मॅटेड केसांचा तप�वी आ�ण नटराज, कॉ��मक डा�सर.
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अ�याय 33. बाबाजी, योगी MOD आधु�नक भारताचा ���त

ब��नारायणजवळ�� उ�र �हमा�यीन खेकडे आजही बाबाज��या �जवंत उप��तीमुळे ध�य आहेत
�ा�हरी महा�य. �नज�न मा�टरने �तकानु�तके, कदा�चत सह�ा�द�पय�त �याचे भौ�तक �व�प �टकवून ठेव�े आहे.
मृ�यूहीन बाबाजी हे अवतार आहेत. या सं�कृत ��दाचा अथ� "वं�" आहे; �याची मुळे AVA, "down," आ�ण
TRI, "पास कर�यासाठ�." �ह�� धम��ंथांम�ये, अवतार देहात देवी�या उ�प�ीचे �तीक आहे.

“बाबाज�ची आ�या��मक ��ती मानवी आक�ना�या प��कडे आहे,” �ी यु�े�रने म�ा समजाव�े. “बौने
पु�षांची ��ी �या�या अत���य ता�या�ा भे� �कत नाही. कोणीही अवतारांचे �च� काढ�याचा �थ� �य�न करतो
�ा�ती ते अक�पनीय आहे. ”

यूपी�नषदांनी आ�या��मक �गती�या ��येक ट��याचे सू�म वग�करण के�े आहे. एक �स� ("प�रपूण�
") जीवनमु� अव�ेतून (" जगत असताना मोकळे झा�े ") पासून परमु�ा�या ��तीत �गती के�� आहे.
("सव�� मु�" deathमृ�यूवर पूण� ���); उ�राध� मायक� �ॅ�म आ�ण �या�यापासून पूण�पणे �नसट�ा आहे
पुनज��म फेरी. �हणून परमु� �व�चतच भौ�तक �रीरात परत येतो; जर �याने असे के�े तर तो एक आहे
अवतार, जगावर अ�ौ�कक आ�ीवा�दाचे दैवी �नयु� के�े�े मा�यम.

अवतार हा साव���क अथ��व�ेचा �वषय नाही; �याच े�ु� �रीर, एक ह�क� ��तमा �हणून ��यमान, कोण�याही कजा�पासून मु� आहे
�नसगा��ा. कॅ�युअ� टक �ा अवतारा�या �पात काही �व��ण �दसणार नाही पण �यावर साव�� पडत नाही �क�वा बनत नाही
ज�मनीवर कोण�याही पाव�ांचे ठसे. हे अंधार आ�ण सा�ह�या�या अंतग�त कमतरतेच ेबा� �तीका�मक पुरावे आहेत
बंधन असा देव -मनु�य एकटाच जीवन आ�ण मृ�यू�या सापे�तेमागी� स�य जाणतो. ओमर ख�याम, तसे
या गैरमु� माणसाचे �या�या अमर �ा��ाम�ये, �बायत म�ये गंभीरपणे गैरसमज झा�े, गाय�े:

“अहो, मा�या �स�तेचा चं� �यांना माहीत नाही, हेवनचा चं� पु�हा एकदा उगवत आहे; पुढे �कती वेळा
उगवत ती मा�या नंतर याच बागेतून बघे� - �थ�! ”

“आनंदाचा चं�” हा देव आहे, �ा�त पो�ा�रस, कधीच अनावर नाही. "Heav'n चा चं�" बा� आहे
��ांड, �नयतका��क पुनरावृ�ी�या काय�ा�ा जोड�े�े. प���यन ��ाने �याची साखळ� कायमची �वरघळ�� होती
�या�या आ�म -सा�ा�कारा�ारे. "पुढे ती �कती वेळा उगवे�. . . मा�या नंतर - �थ�! " काय �नरा�ा
संपूण� वगळ�यासाठ� एका उ�माद� �व�ाचा �ोध!

���ताने आप�े �वातं�य �स�या �कारे �� के�े: “आ�ण एक �व��� �ा��ी आ�ा आ�ण �या�ा �हणा�ा, गु�जी, मी करेन
तु�ही �जथे जा� �तथे तुमचे अनुसरण करा. आ�ण ये�ू �या�ा �हणा�ा, को��ांना �छ� आहेत आ�ण हवेच ेप�ी
घरटे आहेत; पण मनु�या�या पु�ा�ा डोके कोठे ठेवायचे नाही. ” {FN33−1}

सव��ापकतेसह ���त, खरोखरच ���ताचा पाठपुरावा के�ा जाऊ �कतो वगळता आ��या��वाय?

कृ�ण, राम, बु� आ�ण पतंज�� हे �ाचीन भारतीय अवतारांपैक� होते. ��णीय का� सा�ह�य
ता�मळम�ये अग��य या द��ण भारतीय अवतारभोवती वाढ�ा आहे. �तकांदर�यान �याने अनेक चम�कार के�े
���न युगा�या आधी आ�ण नंतरचे आ�ण �याचे �ारी�रक �व�प आजपय�त �टकवून ठेव�याचे �ेय �द�े जाते.

बाबाज�चे भारताती� �येय �हणजे संदे�ांना �यांचे �व�ेष �वतरण कर�यात मदत करणे. तो अ�ा �कारे
महावतार (�ेट अवतार) �या �ा��ीय वग�करणासाठ� पा�. �याने योग �द�याचे सां�गत�े आहे
�वामी आदे�ाचे �ाचीन सं�ापक �ंकरा�ा आ�ण म�ययुगीन संत कबीर यांना द��ा. �याचा �मुख
एको�णसा�ा �तकाती� ���य, जसे आप�या�ा माहीत आहे, �ा�हरी महा�य, हरव�े�या ��या क�ेचे पुन��ीवनवाद� होते.

[�च�ण: बाबाजी, द महावतार, �ा�हरी महा�यांचे गु�, मी एका क�ाकारा�ा खरा �च� काढ�यास मदत के�� आहे.
महान योगी − आधु�नक भारता�या ���ताची उपमा. — पहा babaji.jpg]
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महावतार ���ता�ी सतत संपका�त आहे; ते एक��तपणे �वमोचन कंपने पाठवतात,

एका योगीचे आ�मच�र�



आ�ण या युगासाठ� तारणाचे आ�या��मक तं� आख�े आहे. या दोघांचे काय� पूण�पणे �का��त झा�े आहे
�वामी - एक �रीरासह, आ�ण एक �या��वाय - रा�ांना आ�मघाती यु�े, वं��ेष सोडून दे�यासाठ� �े�रत करणे,
धा�म�क सां�दा�यकता आ�ण बुमेरांग - भौ�तकवादाचे वाईट. बाबाज�ना आधु�नकतेचा क� चांग�ा ठाऊक आहे
वेळा, �व�ेषत: पा�ा�य स�यतेचा �भाव आ�ण गंुतागंुत, आ�ण �याची आव�यकता जाणवते
योगाची �वत: ची मु�� प��म आ�ण पूव� म�ये समान �माणात पसरवणे.

बाबाज�चा कोणताही ऐ�तहा�सक संदभ� नस�यामुळे आ�हा�ा आ�य� वाट�याची गरज नाही. महान गु� कधीही उघडपणे �कट झा�े नाहीत
कोण�याही �तकात; ��स��चा चुक�चा अथ� �ावणा�या चकाक��ा �या�या सह�ा�द��या योजनांम�ये �ान नाही. �नमा�णक�या��माणे,
एकमेव पण मूक ���, बाबाजी न� अ��तेत काम करतात.

���त आ�ण कृ�णासारखे महान संदे�े एका �व��� आ�ण ने�द�पक हेतूने पृ�वीवर येतात; ते �हणून �नघून जातात
ते पूण� झा�यावर. इतर अवतार, जसे बाबाजी, असे काम करतात जे मंदगती�ी अ�धक संबं�धत असतात
इ�तहासा�या कोण�याही उ�कृ� घटनेपे�ा �तकांदर�यान माणसाची उ��ांतीची �गती. अ�ा
मा�तर नेहमी सक� साव�ज�नक नजरेपासून �वतः�ा �पवतात आ�ण इ�ेनुसार अ��य हो�याची ��� असत.े
या कारणांमुळे, आ�ण कारण ते सामा�यतः �यां�या ���यांना �यां�याब�� मौन राख�याची सूचना देतात, एक सं�या
अफाट आ�या��मक ��� जगात अ�ात आहेत. मी बाबाज�वर या पानांम�ये फ� �यांचा एक इ�ारा देतो
जीवन - फ� काही त�ये जे तो यो�य आ�ण साव�ज�नक�र�या �दान करणे उपयु� मानतो.

बाबाज��या कुटंुबाब�� �क�वा ज�म�ळा�वषयी कोणतीही मया��दत त�ये, इ�तहासकारां�या �दया�ा ��य, कधीही सापड�� नाहीत.
�याचे भाषण साधारणपणे �ह�द�त असते, पण तो कोण�याही भाषेत सहज संवाद साधतो. चे साध ेनाव �यांनी �वीकार�े आहे
बाबाजी (आदरणीय वडी�); �ा�हरी महा�यां�या ���यांनी �या�ा �द�े�या आदरां�या इतर पद�ा महामुनी बाबाजी आहेत
महाराज (परम परमानंद संत), महा योगी (योग�म�ये �े�), �ंबक बाबा आ�ण ��वबाबा (पद�ा
��वाचे अवतार). आ�हा�ा पृ�वीवर सोड�े�या गु�चे आ�य�ान मा�हत नाही हे मह�वाचे आहे का?

"जे�हा कोणी बाबाज�चे नाव ��ेने उ�ारतो," �ा�हरी महा�य �हणा�े, "तो भ� आक�ष�त होतो
�व�रत आ�या��मक आ�ीवा�द. ”

मरणहीन गु��या �रीरावर वयाचे कोणतेही �च�ह नसतात; तो पंचवीस वषा��या त�णापे�ा जा�त नाही अस े�दसत.े
गोरा, कातडयाचा, म�यम बांधणीचा आ�ण उंचीचा, बाबाज�चे संुदर, मजबूत �रीर एक जाणवणारी चमक पसरवते. �याचा
डोळे गडद,   �ांत आ�ण कोम� आहेत; �याचे �ांब, चमकदार केस तांबे रंगाचे आहेत. एक अ�त�य �व�च� स�य आहे बाबाजी
�यांचे ���य �ा�हरी महा�य यां�या�ी �व��ण अचूक सा�य आहे. समानता इतक� आ�य�कारक आहे क�,
�या�या नंतर�या वषा�म�ये, �ा�हरी महा�य कदा�चत त�ण -�दसणारे बाबाज�चे वडी� �हणून गे�े असती�.

माझे संत सं�कृत ���क �वामी केब�ानंद यांनी �हमा�यात काही काळ बाबाज�सोबत घा�व�ा.

केब�ानंदांनी म�ा सां�गत�े, “सहकम� नस�े�ा मा�टर �या�या गटासह एका �ठकाणा�न �स�या �ठकाणी �फरतो.” "�याचा
छो�ा बँडम�ये दोन अ�यंत �गत अमे�रकन ���य आहेत. बाबाजी काह�साठ� एका प�रसरात रा�ह�यानंतर
वेळ, तो �हणतो: 'DERA DANDA UTHAO.' ('आपण आमचे ���बर आ�ण कम�चारी उच�ूया.') तो ��तका�मक दांडा घेऊन जातो
(बांबू कम�चारी). �याचे ��द �या�या गटासह �व�रत �स�या �ठकाणी जा�याचे संकेत आहेत. तो करतो
सू�म �वासाची ही प�त नेहमी वाप� नका; कधीकधी तो ��खराव�न पायी जातो.

“बाबाजी जे�हा इतरांना पा�हजे ते�हाच �यांना पा� �क�वा ओळखू �कतात. तो अनेकांम�य े�दस�ा �हणून ओळख�ा जातो
�व�वध भ�ांसाठ� थोडे वेगळे �प - कधीकधी दाढ� आ�ण �म�ा��वाय, आ�ण कधीकधी
�यांना. �या�या कुज�े�या �रीरा�ा अ�ाची आव�यकता नस�यामुळे, मा�टर �व�चतच खातो. भेट दे�याचे सामा�जक सौज�य �हणून
���य, तो अधूनमधून फळे �क�वा �धात ��जव�े�े तां�ळ आ�ण �ोणी �� करतो.

"बाबाज��या आयु�याती� दोन आ�य�कारक घटना म�ा माहीत आहेत," केब�ानंद पुढे गे�े. “�याचे ���य बस�े होते
प�व� वै�दक समारंभासाठ� जळत अस�े�या एका �चंड अ�नीभोवती एक रा�. मा�तरांनी अचानक अ
आगी�या जवळ अस�े�या चे�ा�या उघ�ा खां�ावर जळणारा �ॉग आ�ण ह�का मार�ा.
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"'सर, �कती �ूर!' उप��त अस�े�या �ा�हरी महा�यांनी ही आठवण क�न �द��.
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“'�या�या भूतकाळाती� फमा�नानुसार तु�ही �या�ा आप�या डो�यांसमोर राख होताना पा�ह�े असत ेका?
कम�? '

“या ��दांनी बाबाज�नी चे�या�या �व�कट�े�या खां�ावर उपचार करणारा हात ठेव�ा. 'मी तु�ा आज रा�ी मु� के�े आहे
वेदनादायक मृ�यू पासून. अ�नीने तुम�या थो�ा�ा �ःखाने कम� �नयम पूण� झा�ा आहे. '

“�स�या �संगी बाबाज�चे प�व� मंडळ एका अनोळखी ����या आगमनाने ��थत झा�े. तो सोबत चढ�ा होता
मा�टर�या छावणीजवळ जवळजवळ �ग�म �कनाया�साठ� आ�य�कारक कौ��य.

'' सर, तु�ही महान बाबाजी अस�े पा�हजे. ' �या माणसाचा चेहरा अवण�नीय ��ेने उजळ�ा होता. 'म�ह�यांपासून मा�याकडे आहे
या �न�ष� �ॅगम�ये तुम�यासाठ� अ�वरत �ोध घेत�ा. मी तु�हा�ा �वनंती करतो क� म�ा ���य �हणून �वीकारा. '

“जे�हा महान गु�ंनी कोणताही ��तसाद �द�ा नाही, ते�हा �या माणसाने �या�या पाया�या खडकाळ खडकाकडे �नद�� के�ा.

'' जर तु�ही म�ा नकार �द�ा तर मी या पव�ताव�न उडी मारेन. जर मी तुमचे माग�द��न �ज�कू �क�ो नाही तर जीवनाचे आणखी मू�य नाही
दैवी. '

“मग उडी मारा,” बाबाजी �नःसंकोचपणे �हणा�े. 'तुम�या स�या�या �वकासा�या ��तीत मी तु�हा�ा �वीका� �कत नाही.'

“�या माणसाने ताबडतोब क�ाव�न �वतः�ा फेक�े. बाबाज�नी ध�का बस�े�या ���यांना ते आण�याची सूचना के��
अनोळखी ���चे �रीर. जे�हा ते ग�धळ�े�े �प घेऊन परत�े, ते�हा गु�ने मृतांवर आप�ा �द� हात ठेव�ा
माणूस �ो! �याने आप�े डोळे उघड�े आ�ण सव����मानापुढे न�पणे नम�कार के�ा.

'' तु�ही आता ���य�वासाठ� तयार आहात. ' बाबाजी �या�या पुन��ान झा�े�या चे�ावर �ेमाने चमक�े. 'तु�याकडे आहे
धैया�ने एक कठ�ण परी�ा उ�ीण� झा��. मृ�यू तु�हा�ा पु�हा ��� करणार नाही; आता तु�ही आम�या अमर कळपापैक� आहात. '
मग तो �या�या नेहमी�या �नघ�याचे ��द बो��ा, 'DERA DANDA UTHAO'; संपूण� गट गायब झा�ा
ड�गर."

अवतार सव��ापी आ��यात राहतो; �या�यासाठ� ��वेअरम�ये उ�ट अंतर नाही. फ� एकच कारण,
�हणून, बाबाज�ना �तक ते �तकापय�त �यांचे �ारी�रक �व�प �टकवून ठेव�यास �वृ� क� �कते: सादर कर�याची इ�ा
�या�या �वतः�या ��यतांचे ठोस उदाहरण अस�े�� मानवता. मनु�याने कधीही देव�वाची झ�क �द�� नाही
देहात, तो �या�या मृ�यू�या प��कडे जाऊ �कत नाही या जबरद�त �ामक �मामुळे तो दडप�े�ा राही�.

ये�ू�ा सु�वातीपासूनच �या�या जीवनाचा �म मा�हत होता; तो ��येक इ�ह�टमधून �वतःसाठ� नाही, नाही
कोण�याही कम� स��पासून, परंतु केवळ ��त�ब��बत मानवां�या उ�ानासाठ�. �याचे चार
�रपोट�र − ���य − मॅ�यू, माक� , �यूक आ�ण जॉन later नंतर�या फाय�ासाठ� अ��य नाटक रेकॉड� के�े
�प�ा.

बाबाज�साठ� देखी� भूतकाळ, वत�मान, भ�व�याची सापे�ता नाही; सु�वातीपासून �या�ा सव� ट�पे मा�हत आहेत
�याचे आयु�य. तरीही, �वत: �ा पु�षां�या मया��दत समजुतीम�ये सामावून घेत, �याने �या�या अनेक कृती के�या आहेत
एक �क�वा अ�धक सा�ीदारां�या उप��तीत दैवी जीवन. अ�ा �कारे �ा�हरी महा�यांचे ���य झा�े
बाबाज�नी �ारी�रक अमर�वाची ��यता घो�षत कर�यासाठ� �यां�यासाठ� यो�य वेळ अस�याचे मान�े ते�हा ते उप��त होते.
राम गोपा� मुझुमदार यां�यासमोर �यांनी हे वचन उ�ार�े, क� ते �ेवट� �ेरणा �हणून ओळख�े जाऊ �कते
इतर �ोधणा�या �दयाची. महान �ोक �यांचे ��द बो�तात आ�ण वरवर पाहता नैस�ग�क मागा�त भाग घेतात
घटना, केवळ मनु�या�या भ�यासाठ�, अगद� ���ताने �हट�या�माणे: “वडी�. . . म�ा मा�हत होते क� त ूनेहमी माझे ऐकतोस: पण
�या �ोकांनी मी हे सां�गत�े होते �यां�यामुळे, जेणेक�न ते �व�ास करती� क� तू म�ा पाठव�े आहे. ”
{FN33−2} रानबाजपूर येथे मा�या राम गोपा�, "�न���त संत", {FN33−3} सोबत�या भेट�दर�यान �यांनी संबं�धत
बाबाज�सोबत �यां�या प�ह�या भेट�ची अ��त कथा.

अ�याय 33. बाबाजी, योगी MOD आधु�नक भारताचा ���त 177

पृ� 181

एका योगीचे आ�मच�र�



राम गोपा� म�ा �हणा�े, “कधीकधी मी बनारसम�ये �ा�हरी महा�यां�या पायावर बस�यासाठ� माझी वेगळ� गुहा सोड��. “एकम�यरा�ी मी �या�या ���यां�या गटाम�ये �ांतपणे �यान करत असताना, गु�ने एक आ�य�कारक �वनंती के��.

'' राम गोपा�, '' तो �हणा�ा, 'द�ासमेध �नान घाट�ा जा.'

“मी �वकरच �नज�न �ळ� पोहोच�ो. रा� चांद�यांनी आ�ण चकाकणा�या ता�यांनी उजळून �नघा�� होती. मी बस�यानंतर
थोडा वेळ धीरगंभीर �ांततेत माझे �� मा�या पायाजवळ�या एका मो�ा दगडी ��ॅबकडे वेध�े गे�े. तो हळूहळू वाढ�ा,
भू�मगत गुहा उघड करणे. दगड काही अ�ात रीतीने संतु��त रा�ह�ा �हणून, चा �े�ड फॉम�
एक त�ण आ�ण आ�य�कारक संुदर ��ी गुहेतून हवेत उंच झा��. भोवती एक मऊ
हॅ�ो, ती हळू हळू मा�या समोर उतर�� आ�ण ग�तहीन उभी रा�ह��, परमानंदां�या आती� अव�ेत उभी रा�ह��. ती
�ेवट� ढवळ�े, आ�ण हळूवारपणे बो��े.

“मी माताजी आहे, {FN33−4} बाबाज�ची बहीण. मी �या�ा आ�ण �ा�हरी महा�यांना मा�या गुहेत ये�यास सां�गत�े आहे
आज रा�ी एका मह�वा�या �वषयावर चचा� कर�यासाठ�. '

“गंगेवर एक अ�� �का� वेगाने तरंगत होता; �व�च� luminescence अपारद��क म�य ेपराव�त�त होते
पाणी तो जवळ आ�ण जवळ आ�ा, जोपय�त आंधळा ��ॅ� घेऊन, तो माताजी�या बाजूने �दस�ा आ�ण
�ा�हरी महा�यां�या मानवी �व�पात �व�रत घनीभूत झा�े. �या चरणी �याने न�पणे नतम�तक के�े
म�ह�ा संत.

“मी मा�या ग�धळातून सावर�याआधी, म�ा एक च�ाकार व�तुमान पाह�यासाठ� आ�य� वाट�े
गूढ �का� आका�ात �वास करत आहे. झपा�ाने खा�� उतरताना, �व�ंत भंवर आम�या गटा�या जवळ आ�ा आ�ण
एका संुदर त�णा�या �रीरात �वतः�ा सामावून घेत�े, जे म�ा �गेच समज�े, ते बाबाजी होते. तो �दसत होता
�ा�हरी महा�य, फरक एवढाच क� बाबाजी खूप �हान �दस�े, आ�ण �ांब, चमकदार केस होते.

“�ा�हरी महा�य, माताजी आ�ण मी �वतः गु�ं�या चरणी नतम�तक झा�ो. सुंदर वैभवाची ईथ�रय� संवेदना रोमां�चत करते
मा�या अ��त�वाचा ��येक तंतू मी �या�या दैवी देहा�ा ��� के�ा.

"ध�य बहीण, 'बाबाजी �हणा�े,' मी माझा फॉम� टाकून अनंत �वाहात डंुब�याचा �वचार करीत आहे. '

"'��य गु�जी, मी तुमची योजना आधीच पा�ह�� आहे. म�ा आज रा�ी तुम�या�ी चचा� करायची होती. आपण का पा�हजे
तुमचे �रीर सोडा? ' गौरव�ा�� ��ीने �या�याकडे �वनंतीपूव�क पा�ह�े.

"'मी मा�या आ��या�या महासागरावर ��यमान �क�वा अ��य �ाट घात�� तर काय फरक पडतो?'

"माताज�नी बु���या �व��ण चमकाने उ�र �द�े. 'मृ�युहीन गु�, जर काही फरक पड�ा नाही तर कृपया कधीही क� नका
तुझा फॉम� सोड. ' {FN33−5}

बाबाजी गंभीरपणे �हणा�े. 'मी माझे �ारी�रक �रीर कधीही सोडणार नाही. हे नेहमीच कमीतकमी ��यमान राही�
या पृ�वीवरी� �ोकांची सं�या कमी आहे. परमे�र तुम�या ओठां�ारे �वतःची इ�ा बो��ा आहे. '

“मी या उदा� �ा�यांमधी� संभाषण ऐकून घाबर�ो, महान गु� मा�याकडे ए
सौ�य हावभाव.

'' राम गोपा�, घाब� नका, '' तो �हणा�ा, 'या अमर वचना�या �ठकाणी तु�ही सा�ीदार हो�यात ध�य आहात.'

“बाबाज��या आवाजाची मधुर माधुरी जसज�ी मावळत गे�� तसतसे �यांचे �व�प आ�ण �ा�हरी महा�य यांचे �व�प हळूहळू उंचाव�े आ�ण
गंगे�या मागे सरक�े. चमकदार �का�ा�या ऑ�रयो�ने �यांचे �रीर मोहात पाड�े �हणून ते �यां�या �रीरात गे�े
रा�ीचे आका�. माताज�चे �प गुहेकडे तरंग�े आ�ण खा�� उतर�े; दगडी ��ॅब �वतःच बंद झा�ा, जणू एखा�ावर काम करत आहे
अ��य �ाभ.
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“अप�र�मतपणे �े�रत होऊन, मी �ा�हरी महा�यां�या �ठकाणी परतीचा माग� धर�ा. जसे मी �वकर �या�यासमोर नतम�तक झा�ो
पहाटे, माझे गु� मा�याकडे समजून घेऊन हस�े.

"मी तु�यासाठ� आनंद� आहे, राम गोपा�," तो �हणा�ा. 'बाबाजी आ�ण माताज�ना भेट�याची इ�ा, जी तुम�याकडे अनेकदा असते
म�ा �� के�े, �ेवट� एक प�व� पूत�ता �मळा��. '

“मा�या सहकारी ���यांनी म�ा कळव�े क� �ा�हरी महा�य सु�वातीपासूनच �या�या �ासपीठाव�न ह��े नाहीत
आधीची सं�याकाळ.

'' तु�ही दससमेध घाट�ा �नघा�यानंतर �यांनी अमर�वावर एक अ��त �वचन �द�े, '
चे�ास म�ा सां�गत�े. प�ह�यांदाच म�ा �ा��ीय �ोकांमधी� स�य पूण�पणे जाणव�े जे सांगते क� एक माणूस
आ�म -सा�ा�कार एकाच वेळ� दोन �क�वा अ�धक �रीरात वेगवेग�या �ठकाणी �दसू �कतो.

“�ा�हरी महा�यांनी नंतर म�ा यासाठ� �पव�े�या दैवी योजनेसंबंधी अनेक आ�या��मक मु�े समजावून सां�गत�े
पृ�वी, ”राम गोपा� यांनी �न�कष� काढ�ा. “बाबाज�ना या का�ावधीसाठ� �यां�या �रीरात राह�यासाठ� देवाने �नवड�े आहे
�व��� जाग�तक च�. युग येती� आ�ण जाती� - तरीही मृ�यूहीन मा�टर, {FN33−6} चे नाटक पाहत आहे
�तके, ���य या �टेजवर उप��त असती�. ”

अ�याय 33 तळट�प

{FN33−1} मॅ�यू 8: 19-20.

{FN33−2} जॉन 11: 41-42.

{FN33−3} सव��ापी योगी �याने पा�ह�े क� मी तारके�र मं�दरापुढे नतम�तक हो�यात अपय�ी झा�ो (../ अ�याय
13).

{FN33−4} "प�व� आई." माताजी देखी� �तकानु�तके जग�े आहेत; ती जवळजवळ �गत आहे
�तचा भाऊ �हणून आ�या��मक. ती दससामेध GHAT जवळ एका �प�े�या भू�मगत गुहेत परमानंदात राहते.

{FN33−5} ही घटना थॅ�सची आठवण क�न देते. महान �ीक त�व�ानी ��कव�े क� नाही
जीवन आ�ण मृ�यू याती� फरक. "मग, का," एका समी�का�ा �वचार�े, "तू मरत नाहीस का?" "कारण," उ�र �द�े
थॅ�स, "काही फरक पडत नाही."

{FN33−6} "मी तु�हा�ा खरे सांगतो, जर कोणी माझे �हणणे पाळ�े तर (���ताम�ये अखंड राहा
चेतना), तो कधीही मृ�यू पा� �कणार नाही. ” - जॉन 8:51.

अ�याय 34. �हमा�याती� एका वा�तूची साम�ी बनवणे

“�ा�हरी महा�यांसोबत बाबाज�ची प�ह�� भेट ही एक रोमांचकारी कथा आहे, आ�ण �यापैक� एक जे आ�हा�ा देते
मृ�यूहीन गु�ची तप�ी�वार झ�क. ”

हे ��द �वामी केब�ानंदांनी एका अ��त कथेची ��तावना होती. प�ह�यांदा �यान ेहे सां�गत�ं क� मी होतो
अ�र�ः मं�मु�ध. इतर अनेक �संगी मी मा�या सौ�य सं�कृत ���का�ा कथा पु�हा सांगाय�ा �ाव��, जी होती
नंतर �ी यु�े�रने म�ा तेच ��दात सां�गत�े. या दो�ही �ा�हरी महा�यांचे ���य होते
�यां�या गु�ं�या ओठांव�न अ��तम कथा ऐक��.

“बाबाज��ी माझी प�ह�� भेट मा�या तेहतीस�ा वष� झा��,” �ा�हरी महा�य �हणा�े होते. "�रद तूती�
1861 म�ये मी ��करी अ�भयां��क� �वभागात �ासक�य �ेखापा� �हणून दानापूर येथे तैनात होतो. एक
सकाळ� ऑ�फस मॅनेजरने म�ा बो�ाव�े.
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ते �हणा�े, '�ा�हरी,' आम�या मु�य काया��यातून नुकतीच एक तार आ�� आहे. तुमची रानीखेत�ा बद�� होणार आहे, �जथे
सै�य पो�ट {FN34−1} आता �ापन के�े जात आहे. '

“एका सेवकासह, मी 500 − मै�ा�या �वासा�ा �नघा�ो. घोडा आ�ण ब�गीने �वास क�न, आ�ही तीस �दवसात पोहोच�ो
रानीखेतचे �हमा�यीन �ठकाण. {FN34−2}

“मा�या काया��याती� कत��े कठ�ण न�हती; म�ा भ� ड�गरांम�ये अनेक तास भटकंती करता आ��. अ
मा�यापय�त अफवा पोहोच�� क� महान संतांनी �यां�या उप��तीने �दे�ा�ा आ�ीवा�द �द�ा; म�ा �यांना पाह�याची ती� इ�ा वाट��.
एका पहाटे�या धावपळ��या वेळ�, मा�या नावाचा हाक मारणारा �रचा आवाज ऐकून मी थ�क झा�ो. मी माझे चा�ू ठेव�े
�ोण�गरी पव�तावर जोमदार चढण. मी असू �कत नाही या �वचाराने थोडी�ी अ�व�ता म�ा घेर��
जंग�ावर अंधार पड�यापूव� माझी पाव�े मागे घे�यास स�म.

“�ेवट� मी एका छो�ा ���अ�र�गवर पोहोच�ो �या�या बाजंूना �े�यांनी �ठपका होता. एका खडकाळ �कनाया�वर उभा होता
हसणारा त�ण, �वागतासाठ� हात पुढे करत आहे. म�ा आ�य� वाट�े क� ते वगळता
तां�या�या रंगाचे केस, �याने मा�या�ी उ��ेखनीय सा�य धारण के�े.

'' �ा�हरी, तु�ही आ�ात! ' संताने म�ा �ह�द�त �ेमाने संबोध�े. 'इथे या गुहेत �व�ांती �या. मीच होतो
तु�ा बो�ाव�े. '

“मी एका संुदर छो�ा कंुडीत �वे� के�ा �यात अनेक �ोकरीचे घ�गडे आ�ण काही कमंडु�स (भीक मागणे
वाट�).

"'�ा�हरी, तु�ा ती जागा आठवते का?' योग�नी एका कोप�यात �मड�े�या चादरीकडे बोट दाखव�े.

"'नाही सर.' मा�या साहसा�या �व�च�तेने काहीसे च�कत झा�े, मी पुढे �हट�े, 'म�ा रा�ी �नघ�यापूव� आता �नघाय�ा हवे. मी
मा�या ऑ�फसम�ये सकाळ� �वसाय करा. '

“रह�यमय संताने इं�जीत उ�र �द�े, 'काया��य तुम�यासाठ� आण�े होते, तु�ही काया��यासाठ� नाही.'

“म�ा सं�म वाट�ा क� या वन सं�यासीने केवळ इं�जीच बो�ू नये तर �याचे ��द देखी� �� के�े पा�हजेत
���त. {FN34−3}

"'मी पाहतो क� माझा टे���ाम �भावी झा�ा आहे.' योग�ची �ट�पणी म�ा समज�यासारखी न�हती; मी �याचा अथ� �वचार�ा.

“'मी �या टे���ामचा संदभ� देतो �याने तु�हा�ा या वेग�या भागांम�ये बो�ाव�े. मीच �ांतपणे मना�ा सुचव�े
तुम�या व�र� अ�धका�याने तु�हा�ा रानीखेत�ा बद�� करा. जे�हा एखा�ा�ा मानवजाती�ी �याची एकता जाणवते, सव� मनांना
�ांस�म�न �टे�न बनवा �या�ारे तो इ�ेनुसार काम क� �के�. ' तो हळूवारपणे �हणा�ा, '�ा�हरी, न�क�च ही गुहा
तु�हा�ा प�र�चत वाटते? '

“मी एक ग�धळ�े�� �ांतता पाळत असताना, संत जवळ आ�ा आ�ण मा�या कपाळावर हळूवारपणे मार�ा. �या�याकडे
चंुबक�य ���, एक आ�य�कारक �वाह मा�या म��तून वाहतो, गोड बीज सोडतो - मा�या आठवणी
मागी� आयु�य.

"'म�ा आठवते!' ' माझा आवाज आनंद� रड�याने अधा� गुदमर�ा होता. 'तु�ही माझे गु� बाबाजी आहात, �यांचे आहेत
मी नेहमी! भूतकाळाती� ��ये मा�या मनात ��पणे उ�वतात; इथे या गुहेत मी माझी �ेवटची अनेक वष� घा�व��
अवतार! ' ज�ी अ��य आठवण�नी म�ा भारावून टाक�े, मी अ�ंूनी मा�या मा�का�या पाया�ा �मठ� मार��.

"'तीन द�कां�न अ�धक काळ मी येथे तुझी वाट पाहत आहे - तू मा�याकडे परत ये�याची वाट पाहत आहेस!' बाबाज�चा आवाज वाज�ा
आका�ीय �ेमाने. 'तु�ही �र सरक�े आ�ण मृ�यू�या प��कडे जीवनाती� ग�धळ�े�या �ाटांम�ये अ��य झा�ा. �या
तुम�या कमा�ची जा�ची कांडी तु�हा�ा ��� के�� आ�ण तु�ही �नघून गे�ात! तू माझी ��ी गमाव�� अस�� तरी मी कधीच हर�ो नाही
तुझी नजर! तेज�वी देव�त जेथे जातात �या �का�मय सू�म समु�ावर मी तुमचा पाठ�ाग के�ा. �ख�तेतून,
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वादळ, उ�थापा�थ आ�ण �का� मी तु�यामागे आ�ो, जसे आई प�ी �त�या �हान मु�ांचे र�ण करत.े तु�ही जगत असताना तुमचे
गभा�ची मानवी सं�ा - जीवन, आ�ण एक बाळ उदयास आ�े, माझी नजर तुम�यावर कायम होती. जे�हा आपण आप�े �हान �व�प झाक�े
तुम�या �हानपणी ना�दया वाळूखा�� कमळा�या आसनात मी अ��यपणे उप��त होतो! धीराने, म�ह�यानंतर
या प�रपूण� �दवसाची वाट पाहत मी वषा�नुवष�, तुम�यावर �� ठेव�े आहे. आता तू मा�याबरोबर आहेस! �ो, इथे
तुमची गुहा आहे, पूव�ची आवडती! मी ते नेहमी �व� आ�ण तुम�यासाठ� तयार ठेव�े आहे. हा तुमचा प�व� आहे
ASANA − ��ँकेट, �जथे तु�ही दररोज तुमचे �व�ता�रत �दय देवासोबत भर�यासाठ� बसता! �तथे तुमचा वाडगा पहा
जे तु�ही अनेकदा मा�याकडून तयार के�े�े अमृत �या�े! मी �पतळ� कप चमकदार पॉ��� कसा ठेव�ा आहे त ेपहा
आपण �यामधून पु�हा म�पान क� �कता! मा�या �वत: �या, तु�ा आता समज�े का? '

"'माझे गु�, मी काय सांगू?' मी कुरकुर के��. 'अ�ा मृ�यूहीन �ेमाब�� कोठे ऐक�े आहे?' मी टक �ावून पा�ह�े
द�घ� आ�ण आनंदाने मा�या �ा�त ख�ज�यावर, जीवन आ�ण मृ�यूम�ये माझे गु�.

'' �ा�हरी, तु�हा�ा �ु��ची गरज आहे. या भां�ात ते� �या आ�ण नद��या कडे�ा झोपा. ' बाबाज�चे �ावहा�रक �हाणपण,
मी एक ज�द, आठवण क�न देणारे ��मत, ��त�ब��बत के�े.

“मी �या�या �नद��ांचे पा�न के�े. �हमा�याती� बफा�ळ रा� उतरत अस�� तरी, एक आरामदायक उबदारपणा, एक आती�
�करणो�सग�, मा�या �रीरा�या ��येक पे�ीत धडधडाय�ा सु�वात झा��. म�ा आ�य� वाट�े. अ�ात ते� वै��क होते
उ�णता?

“गडद वारे मा�याभोवती अंधारात चाबूक मारत होते, एक भयंकर आ�हान ओरडत होते. �या थंडगार तरंग
खडकाळ �कना�यावर पसर�े�या गोगा� नद� आता मा�या �रीरावर �झरप�या. जवळच वाघ ओरड�े,
पण माझे �दय भीतीपासून मु� होते; मा�याम�ये न�ाने �नमा�ण झा�े�या तेज�वी ���ने एक आ�ासन �द�े
अग�य संर�ण. �क�येक तास वेगाने गे�े; �सया� आयु�या�या �मट�े�या आठवणी �वतःम�ये �वण�या
मा�या दैवी गु�ंसोबत पुन�म��न कर�याचा स�याचा उ�कृ� नमुना.

“मा�या एकांत संगीतांना पाव�ां�या जवळ ये�या�या आवाजाने ��यय आ�ा. अंधारात माणसाचा हात
हळूवारपणे मा�या पाया�ा मदत के�� आ�ण म�ा काही कोरडे कपडे �द�े.

"'ये भाऊ,' माझा सोबती �हणा�ा. 'मा�तर तुमची वाट पाहत आहेत.'

“�याने जंग�ातून माग� दाखव�ा. थो�ा अंतरावर ��र �का�ाने अचानक रा�ी उजाड��.

"तो सूय�दय असू �कतो का? ' मी चौक�ी के��. 'न�क�च संपूण� रा� गे�� नसे�?'

'' तास म�यरा�ी आहे. ' माझे माग�द��क हस�े. 'यापुढ�� �का� �हणजे सुवण�महा�ाची चमक आहे, ती साकार झा�� आहे
येथे आज रा�ी नीरव बाबाज�नी. अंधुक भूतकाळात, आपण एकदा अ �या सुंदरतेचा आनंद घे�याची इ�ा �� के��
राजवाडा. आमचे गु� आता तुमची इ�ा पूण� करत आहेत, अ�ा �कारे तु�हा�ा कमा��या बंधनातून मु� करतात. ' {FN34−4} तो
ते पुढे �हणा�े, 'भ� राजवाडा आज रा�ी तुम�या योगाम�ये द��ा घेत�याचा देखावा असे�. सव� तुझे
तुम�या �ांब�या वनवास संप�यावर आनं�दत होऊन येथे भाऊ तुम�या �वागतासाठ� सहभागी होतात. बघा! '

“चमकदार सो�याचा एक �व�ा� राजवाडा आम�या समोर उभा होता. असं�य दा�ग�यांनी भर�े�े, आ�ण �ँड�केप दर�यान सेट
गाड��स, �याने अतु�नीय भ�तेचा देखावा सादर के�ा. देव�त चेह�याचे संत तैनात होते
चमकदार दरवाजे, मा�णकां�या चकाक�ने अध� �ा� झा�े. �हरे, मोती, नी�मणी आ�ण उ�म प�ा
सजावट��या कमान�म�ये आकार आ�ण चमक अंतभू�त होती.

“मी मा�या सोबती�ा एका ���त �रसे��न हॉ�म�ये गे�ो. उदब�ी आ�ण गु�ाबाचा वास
हवा; मंद �दवे ब�रंगी चमक दाखवतात. भ�ांचे छोटे गट, काही गोरा, काही काळे -कातडे, जप के�े�े
आंत�रक �ांततेत �वस�ज�त, संगीत��ा �क�वा �यान� आसनात बस�े. एक चैत�यमय आनंद पसर�ा
वातावरण.
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"'तुम�या डो�यांना मेजवानी �ा; या महा�ा�या क�ा�मक वैभवाचा आनंद �या, कारण ते केवळ तुम�याम�ये अ��त�वात आ�े आहे
स�मान.' मी आ�य�च�कत झा�े�या काही �ख�न बो�ताना माझे माग�द��क सहानुभूतीने हस�े.

"'भाऊ,' मी �हणा�ो, 'या संरचनेचे स�दय� मानवी क�पने�या मया�दा ओ�ांडते. कृपया म�ा सांगा
�या�या उ�प�ीचे रह�य. '

'' मी तु�हा�ा आनंदाने �बोधन करीन. ' मा�या सोबतीचे काळे डोळे �हाणपणाने चमक�े. '��य�ात काहीच नाही
या भौ�तक�करणाब�� अवण�नीय. संपूण� ��ांड हा �नमा��याचा भौ�तक �वचार आहे. हे
जड, ऐ�हक ��ॉड, अंतराळात तरंगत, हे देवाचे �व� आहे. �याने सव� गो�ी �या�या चेतनेतून बनव�या, अगद� �हणून
मनु�य �या�या �व�ाती� चेतनेम�ये पुन��पादन करतो आ�ण सृ�ी�ा �या�या जीवांसह �जवंत करतो.

"'देवाने �थम पृ�वी ही क�पना �हणून �नमा�ण के��. मग �याने ते ज�द के�े; ऊजा� अणू अ��त�वात आ�े. �याने सम�वय साध�ा
या घन गो�ाती� अणू. �याचे सव� रेणू देवा�या इ�ेने एक� असतात. जे�हा तो मागे घेतो
�याची इ�ा, पृ�वी पु�हा उज�म�ये �वघ�टत होई�. ऊजा� चैत�यात �वरघळे�; पृ�वीची क�पना
व�तु�न�तेपासून अ��य होई�.

"'�व�ाती� पदाथ� �व�ाती� ����या अवचेतन �वचाराने साकार होतो. जे�हा ते
जाग�कतेम�ये एक��त �वचार मागे घेत�ा जातो, �व� आ�ण �याती� घटक �वरघळतात. एक माणूस डोळे बंद करतो आ�ण
एक �व� उभे करते - सृ�ी जे जागृत झा�यावर सहजतेने डीमटे�रय�ाइझ करते. तो दैवी आ�क�टेप�चे अनुसरण करतो
नमुना �याच�माणे, जे�हा तो वै��क चेतनेम�ये जागृत होई�, ते�हा तो सहजपणे �मांचे डीमटे�रय�ाइझे�न करे�
वै��क �व�ाचे.

"'असीम सव� -पूण� इ�ा���सह एक अस�याने, बाबाजी मू�भूत अणंूना एक� कर�यासाठ� आ�ण
�वतः�ा कोण�याही �व�पात �कट करा. ता�काळ तयार के�े�ा हा सुवण� महा� वा�त�वक आहे, जरी ही पृ�वी खरी आहे.
बाबाज�नी हा मनमोहक वाडा �या�या मनातून �नमा�ण के�ा आहे आ�ण �या�या इ�ा���ने �याचे अणू एक� ध�न आहेत,
जरी देवाने ही पृ�वी �नमा�ण के�� आ�ण ती अखंड राखत आहे. ' ते पुढे �हणा�े, 'जे�हा ही रचना �याची सेवा करते
हेतू, बाबाजी ते डीमटे�रय�ाइझ करती�. '

“मी घाब�न ग�प रा�ह�ो, मा�या माग�द��काने एक जबरद�त हावभाव के�ा. 'हा चमकणारा राजवाडा, उ�कृ�पणे
दा�ग�यांनी सु�ो�भत के�े�े, मानवी �य�नांनी �क�वा क�ान ेखण�े�े सोने आ�ण र�ने बांध�े�े नाही. ते
ठामपणे उभे राहणे, मानवा�ा एक मोठे आ�हान. {FN34−5} जो कोणी �वतः�ा देवाचा पु� �हणून ओळखतो, अगद�
बाबाज�नी के�े आहे, �यां�याम�ये दड�े�या अनंत ���नी कोण�याही �येयापय�त पोहोचू �कता. आत एक सामा�य दगड कु�ूप
�वतःच आ�य�कारक अणुऊज�चे रह�य; {FN34−6} तरीही, म�य� अजून देव�वाचे ����ान आहे. '

“Nearष�नी जवळून - टेब�वर एक संुदर फु�दाणी उच��� �याचे हँड� �ह�यांनी चमकत होते. 'आमचे
महान गु�ंनी असं�य मु� वै��क �करणांना �ढ क�न हा महा� तयार के�ा, 'तो पुढे गे�ा. 'या फु�दा�या�ा आ�ण �या�ा ��� करा
�हरे; ते संवेद� अनुभवा�या सव� चाच�या पूण� करती�. '

“मी फु�दाणीची तपासणी के�� आ�ण गुळगुळ�त खो���या �भ�त�वर हात �फरव�ा, चमकदार सो�याने जाड. ��येक
भ�पणे �वखुर�े�े दा�गने राजा�या सं�हास पा� होते. खो� समाधान मा�या मनावर पसर�े.
मा�या अवचेतनतेम�ये दड�े�� एक इ�ा, जी आता जीवनातून गे�� आहे, एकाच वेळ� समाधानी वाटत होती
आ�ण �वझ�े.

“मा�या संुदर सोब�याने म�ा सु�ो�भत कमानी आ�ण कॉ�रडॉरमधून भरघोस सुस� क�ां�या मा��केत ने�े.
स�ाटा�या महा�ा�या �ै��त. आ�ही एका �चंड हॉ�म�ये �वे� के�ा. म�यभागी एक सो�याचे �स�हासन उभे होते
दा�ग�यांसह रंगांचे चमकदार �म�ण तेथे, कमळा�या आसनात, सव�� बाबाजी बस�े. मी गुडघे टेक�े
�या�या पायावर चमकणारा मज�ा.

"'�ा�हरी, तू अजूनही तु�या �व�ाती� सो�या�या वा�ावर मेजवानी करत आहेस?' मा�या गु�चे डोळे जसे चमकत होते
�याचे �वतःचे नी�म. 'उठा! तु�या सव� ऐ�हक तहान कायम�या �वझणार आहेत. ' �याने काही कुरकुर के��
आ�ीवा�दाचे गूढ ��द. 'मा�या मु�ा, उठ. ��या�ारे देवा�या रा�यात तुमची द��ा �ा�त करा
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योग. '

“बाबाज�नी हात पुढे के�ा; फळे आ�ण फु�ांनी वेढ�े�� होमा (य�) आग �दस��. मी
या �व�ंत वेद�पूव� मु�� योग तं� �ा�त के�े.

“पहाटे�या सुमारास सं�कार पूण� झा�े. म�ा मा�या आनंद� अव�ेत झोपेची गरज भास�� नाही आ�ण मी भटक�ो
राजवाडा, सव� बाजंूनी ख�जना आ�ण अमू�य OBJETS D'ART ने भर�े�ा. भ�कडे उतरत आहे
उ�ान, मा�या ��ात आ�े, जवळच, �याच �े�या आ�ण ओसाड ड�गरा�या कडा �यावर का� बढाई मार�� होती
राजवाडा �क�वा फु�ां�या ग�ी�ा सं��नता.

"�हमा�याती� थंड सूय��का�ात चमकदारपणे चमकणा�या राजवा�ात परतताना, मी मा�या उप��तीची मागणी के��
मा�टर. तो अजूनही �स�हासनावर होता, �या�याभोवती अनेक �ांत ���य होते.

'' �ा�हरी, तु�ा भूक �ाग�� आहे. ' बाबाजी पुढे �हणा�े, 'डोळे बंद करा.'

“जे�हा मी ते पु�हा उघड�े, ते�हा मोहक राजवाडा आ�ण �याती� नयनर�य बागा गायब झा�या. माझे �वतःच े�रीर
आ�ण बाबाज�चे �प आ�ण चे�ाचे पंुजके हे सव� आता नेमक� जागेवर बेअर मैदानावर बस�े होते.
�ु�त झा�े�ा राजवाडा, खडकाळ �ोटोस�या सूय��का� �वे�ापासून फार �र नाही. म�ा आठव�े क� मा�या माग�द��काकडे होते
�ट�पणी के�� क� राजवाडा डीमटे�रय�ाइ� होई�, �याचे बं�द�त अणू �वचारात सोड�े जाती�
जे ते उगव�े होते. �त� अस�े तरी मी मा�या गु�ंकडे �व�ासाने पा�ह�े. यावर पुढे काय अपे�ा करावी हे म�ा मा�हत न�हते
चम�कारांचा �दवस.

बाबाज�नी �� के�े क�, '�या उ�े�ाने राजवाडा तयार कर�यात आ�ा होता तो आता पूण� झा�ा आहे. �याने एक माती उच���
ज�मनीतून पा�. '�तथे हात जोडा आ�ण तु�हा�ा हवे ते अ� �या.'

“मी �ंद, �रका�या वाड�या�ा ��� करताच ते गरम �ोणी - तळ�े�े �ु�चस, करी, आ�ण
��म�ळ �मठाई. मी �वत: �ा मदत के��, हे ��ात घेऊन क� पा� कधीही भर�े�े आहे. मा�या जेवणा�या �ेवट� मी पा�ह�े
पा�यासाठ�. मा�या गु�ने मा�या समोर वाडगा दाखव�ा. �ो! अ� नाहीसे झा�े; �या�या जागी पाणी होते,
ड�गरा�या ओ�ा�माणे �व�.

"काही �ोकांना हे मा�हत आहे क� देवा�या रा�यात सांसा�रक पूत�तेचे रा�य समा�व� आहे, 'बाबाजी
�नरी�ण के�े. 'दैवी �े� ऐ�हक पय�त �व�तार�े�े आहे, परंतु नंतरचे, �ामक अस�याने, �याचे सार समा�व� क� �कत नाही
वा�तव. '

"'��य गु�, का� रा�ी तु�ही मा�यासाठ� �वग� आ�ण पृ�वीवरी� स�दया�चा �वा दाखव�ा!' मी हस�ो
गायब झा�े�या महा�ा�या आठवणी; �न��तपणे कोण�याही सा�या योगी�ा ऑग�ट रह�यांची द��ा �मळा�� न�हती
अ�धक �भावी ��झरी�या प�रसराम�ये आ��याचे! मी वत�माना�या अगद� �वरोधाभासाकडे �ांतपणे पा�ह�े
देखावा दमदार मैदान, गगनचंुबी छ�पर, आ�दम आ�य देणा�या �े�या − सव� काही एक दयाळू नैस�ग�क वाट�े
मा�या आजूबाजू�या सेरा�फक संतांसाठ� से�ट�ग.

"मी �या �पारी मा�या कंब�वर बस�ो होतो, भूतकाळाती� जीवनाती� अनुभवां�या संघटनांनी प�व� के�े होते. माझे �द� गु�
जवळ आ�ा आ�ण मा�या डो�याव�न हात �फरव�ा. मी �न�व�क�प समाधी रा�यात �वे� के�ा, उव��रत
अखंडपणे �या�या आनंदात सात �दवस. �व -�ानाचा स�ग �तर ओ�ांडून मी आत �वे� के�ा
वा�तवाचे मृ�यूहीन �े�. सव� �ामक मया�दा �र झा�या; माझा आ�मा पूण�पणे वर �ा�पत झा�ा
वै��क आ��याची �ा�त वेद�. आठ�ा �दव�ी मी मा�या गु�ं�या पाया पड�ो आ�ण �यांना �वनंती के�� क� म�ा ठेवा
या प�व� रानात नेहमी �या�या जवळ.

"मा�या मु�ा, 'बाबाजी म�ा �मठ� मारत �हणा�े,' या अवताराती� तुमची भू�मका बा� रंगभूमीवर साकार�� गे�� पा�हजे.
ज�मपूव� एकाक� �याना�या अनेक जीवनांनी आ�ीवा��दत, आपण आता पु�षां�या जगात �मसळ�े पा�हजे.
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"'तु�ही आधीच �ववा�हत पु�ष होईपय�त या वेळ� म�ा भेट�ा नाही या व�तु��तीचा एक खो� उ�े� आहे,
माफक �वसाया�या जबाबदाया�सह. तु�ही आम�या गु�त बँडम�ये सामी� हो�याचे तुमचे �वचार बाजू�ा ठेव�े पा�हजेत
�हमा�य; आप�े जीवन गद��या म��ांम�ये आहे, जे आद�� योगी -गृह�ांचे उदाहरण आहे.

"'अनेक भयभीत झा�े�या सांसा�रक पु�ष आ�ण ���यांचे रडणे महान �ोकां�या कानावर पड�े नाही
�ोकांनो, 'तो पुढे गे�ा. कृयायोगा�ारे असं�य �ोकांना आ�या��मक सां�वन दे�यासाठ� तु�ही �नवड�े गे�े आहात
�ामा�णक साधक. कौटंु�बक संबंध आ�ण जड सांसा�रक कत��ांनी अडक�े�े �ाखो नवीन �दय घेती�
तुम�याकडून, �यां�यासारखे गृह�. उ�तम यो�गक �ा�ती आहेत हे पाह�यासाठ� तु�ही �यांना माग�द��न के�े पा�हजे
कौटंु�बक पु�षासाठ� ��तबं�धत नाही. जगातही, योगी जो �व�ासाने आप�� जबाबदारी पार पाडतो,
वैय��क हेतू �क�वा आस����वाय, �ानाचा �न��त माग� चा�तो.

"'कोणतीही गरज तु�हा�ा जग सोडून जा�यास भाग पाडत नाही, कारण आतून तु�ही �याची ��येक कम� बांधून टाक�� आहेत.
या जगाचे नाही, आपण अ�ाप �यात असणे आव�यक आहे. बरीच वष� अजूनही ����क आहेत �या दर�यान आपण �ामा�णकपणे पूण� करणे आव�यक आहे
आप�े कुटंुब, �वसाय, नागरी आ�ण आ�या��मक कत��े. दैवी आ�ेचा एक गोड नवीन �ास कोर�ात �वे� करे�
सांसा�रक माणसांची अंतःकरणे. तुम�या संतु��त जीवनातून, �यांना समजे� क� मु�� आती�वर अव�ंबून आहे,
�याऐवजी बा�, सं�यास. '

“माझे कुटंुब, काया��य, जग �कती �ग�म वाटत होते, कारण मी उ� �हमा�याती� मा�या गु�चे ऐक�े
एकांत. तरीही �या�या ��दात ठाम स�य वाज�े; मी �ांतीचे हे आ�य�ान सोड�यास न�पणे सहमत झा�ो.
बाबाज�नी म�ा �ाचीन कठोर �नयमांचे �नद�� �द�े जे योग क�ेचे �सारण गु�ंकडून करतात
���य

बाबाजी �हणा�े, 'फ� ��यांची चावी पा� चे�ांनाच �ा. 'जो �ोधात सवा�चा �याग कर�याचे वचन देतो
�यान �ा��ातून जीवनाचे अं�तम रह�य उ�गड�यासाठ� दैवी यो�य आहे. '

"'अँजे��क गु�, तु�ही आधीच हरव�े�या कृया क�ाचे पुन��ान क�न मानवजाती�ा अनुकू� के�े आहे, तसे तु�ही करणार नाही का?
���य�वा�या कठोर आव�यकता ���थ� क�न तो �ाभ वाढवा? ' मी बाबाज�कडे �नरखून पा�ह�े. 'मी
�ाथ�ना करा क� तु�ही म�ा सव� साधकां�ी कृया संवाद साध�याची परवानगी �ा, जरी सु�वाती�ा ते �त क� �कत नाहीत
�वतःचा आंत�रक �याग पूण� कर�यासाठ�. जगाती� अ�याचा�रत पु�ष आ�ण ���या, �याने �यांचा पाठ�ाग के�ा
�त�पट �: ख, {FN34−7} �ा �व�ेष �ो�साहनाची आव�यकता आहे. ते �वातं�याचा माग� कधीच �य�न क� �कत नाहीत जर
कृया द��ा �यां�याकडून रोख�� जावी. '

"'असंच हो. दैवी इ�ा तुम�या�ारे �� झा�� आहे. ' या सो�या ��दांनी दयाळू गु�
युगांपासून ��याने जगापासून �पव�े�े कठोर सुर�ा उपाय काढून टाक�े. 'कृया सवा�ना मु�पणे �ा
जे न�पणे मदत मागतात. '

“�ांततेनंतर, बाबाजी पुढे �हणा�े, 'तुम�या ��येक ���या�ा भगवदाचे हे भ� वचन पु�हा सांगा
गीता: “�व�पमा�य धम��य, �यता महतो भोयात” - “अगद� थोडेसे
या धमा�चे आचरण तु�हा�ा भयंकर भीती आ�ण �चंड �ासांपासून वाचवे�. '' {FN34−8}

“�स�या �दव�ी सकाळ� मी मा�या गु��या चरणी �यां�या �वदाई आ�ीवा�दासाठ� गुडघे टेक�े, ते�हा �यांनी म�ा �नघून जा�यास मनापासून संकोच वाट�ा.
�या�ा.

मा�या ��य मु�ा, आम�यासाठ� वेगळेपणा नाही. �याने मा�या खां�ा�ा �ेमाने ��� के�ा. '�जथेकुठे त ूआहेस,
जे�हाही तु�ही म�ा फोन करा�, मी �गेच तुम�यासोबत असेन. '

“�या�या चम�का�रक वचनामुळे सां�वन, आ�ण देवा�या न�ाने सापड�े�या सो�याने समृ� - बु��ने, मी माझा माग� मोकळा के�ा
ड�गरा�या खा��. काया��यात माझे सहकारी कम�चा�यांनी �वागत के�े, �यांनी दहा �दवस माझा �वचार के�ा
�हमा�यीन जंग�ात हरव�े. �वकरच मु�य काया��याकडून एक प� आ�े.
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'' �ा�हर�नी दानापूर {FN34−9} काया��यात परत यावे, 'असे ���ह�े आहे. 'रानीखेत�ा �याचे ह�तांतरण चुकून झा�े.
�सरा माणूस रानीखेत कत��े �वीकाराय�ा पाठवाय�ा हवा होता. '

“मी हस�ो, इ�ह�ट्समधी� �प�े�या �ॉस�� ट्सवर ��त�ब��बत क�न �याने म�ा या सवा�त जवळ�या �ठकाणी ने�े
भारत.

“दानापूर�ा परत�यापूव�, मी मुरादाबाद येथे एका बंगा�� कुटंुबासोबत काही �दवस घा�व�े. सहा �म�ांची पाट�
म�ा अ�भवादन कर�यासाठ� जम�े. मी संभाषण आ�या��मक �वषयांकडे वळवताना, मा�या यजमानाने उदासपण ेपा�ह�े:

'' अरे, या �दवसांत भारत संतांचा �नराधार आहे! ''

'' बाबू, 'मी मनापासून �नषेध के�ा,' अथा�तच या दे�ात अजूनही महान गु� आहेत! '

“�चंड उ�साहा�या मूडम�ये, म�ा �हमा�याती� माझे चम�कारीक अनुभव सांग�याची �ेरणा �मळा��. �हान
कंपनी न�पणे अ�व�सनीय होती.

"'�ा�हरी,' एक माणूस �ांतपणे �हणा�ा, 'तुमचे मन �या ��म�ळ पव�तीय हवेम�ये ताणतणावाखा�� आहे. हे आहे
काही �दवसाचे �व� तु�ही सां�गत�े आहे. '

“स�या�या उ�साहाने जळत मी यो�य �वचार न करता बो��ो. जर मी �या�ा फोन के�ा तर माझे गु� �गेच आत येती�
हे घर.'

“��येक डो�यात �ाज चमक�े; यात आ�य� वाट�यासारखे न�हते क� हा गट एका संत�ा पाह�यास उ�सुक होता
असा �व�च� माग�. अ�या� - अ�न�ेने, मी एक �ांत खो�� आ�ण दोन नवीन �ोकरीचे ��ँकेट मा�गत�े.

“मा�टर ईथरमधून साकार होई�,’ मी �हणा�ो. 'दाराबाहेर �ांतपणे रहा; मी तु�ा �वकरच फोन करेन. '

“मी �यान� अव�ेत बुडा�ो, न�पणे मा�या गु��ा बो�ाव�े. अंधार�े�� खो�� �वकरच अंधुकाने भर��
कण� चं��का�; बाबाज�ची तेज�वी आकृती उदयास आ��.

'' �ा�हरी, तू म�ा �ु��क �हणतोस का? ' मा�तरांची नजर कठोर होती. 'स�य �ामा�णक साधकांसाठ� आहे, �यां�यासाठ� नाही
�न���य कुतूह�. जे�हा कोणी पाहतो ते�हा �यावर �व�ास ठेवणे सोप ेअसते; मग नाकार�यासारखे काहीच नाही. अ�ौ�कक स�य पा� आहे
आ�ण �यां�या नैस�ग�क भौ�तकवाद� सं�यावर मात करणा�यांनी �ोधून काढ�ा. ' तो गंभीरपणे �हणा�ा, 'म�ा जाऊ दे!'

“मी �वन�पणे �या�या पाया पड�ो. 'प�व� गु�, म�ा माझी गंभीर चूक जाणव��; मी न�पणे �मा मागतो. ते �नमा�ण करायचे होते
या आ�या��मक��ा आंध�या झा�े�या मनांवर �व�ास ठेवा �याने मी तु�हा�ा कॉ� कर�याचे धाडस के�े. कारण तु�ही येथ ेकृपापूव�क �कट झा�ा आहात
माझी �ाथ�ना, कृपया मा�या �म�ांना आ�ीवा�द �द�या��वाय जाऊ नका. अ�व�ासू अस�े तरी ते येथ ेआहेत
कमीतकमी ते मा�या �व�च� �वधानां�या स�यतेची चौक�ी कर�यास तयार होते. '

"'बरं; मी थोडा वेळ थांबतो. तुमचा ��द तुम�या �म�ांसमोर बदनाम �हावा अ�ी माझी इ�ा नाही. ' बाबाज�चा चेहरा होता
मऊ झा�े, पण �याने हळुवारपणे जोड�े, 'यापुढे, मा�या मु�ा, जे�हा तु�ा माझी गरज असे� ते�हा मी येईन, आ�ण नेहमीच जे�हा तू
म�ा फोन करा. {FN34−10} '

“जे�हा मी दार उघड�े ते�हा �हान गटात तणावपूण� �ांतता होती. जणू �यां�या इं��यांवर अ�व�ास, मा�या �म�ांनो
��ँकेट सीटवरी� चमकदार आकृतीकडे पा�ह�े.

"'हे व�तुमान आहे - संमोहन!' एक माणूस �न�व�कारपणे हस�ा. 'या खो��त कोणीही ��र�े नसते
आमचे �ान! '

“बाबाजी हसत हसत पुढे गे�े आ�ण ��येका�ा �या�या �रीरा�या उबदार, घन मांसा�ा ��� कर�याची �ेरणा �द��. �ंका
�र झा�े, मा�या �म�ांनी भयंकर प�ातापात ज�मनीवर �ोटांगण घात�े.

एका योगीचे आ�मच�र�
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"'HALUA {FN34−11} तयार होऊ �ा.' बाबाज�नी ही �वनंती के��, म�ा माहीत आहे, �यां�या गटा�ा आणखी आ�ासन दे�यासाठ�
भौ�तक वा�तव. द��या उकळत असताना, दैवी गु�ंनी �ेमाने ग�पा मार�या. �ेट �पांतर होते
या सं��यत थॉमसेस�ा धमा��भमानी स�ट पॉ� म�ये. आ�ही जेव�यानंतर बाबाज�नी आ�हा ��येका�ा आ�ीवा�द �द�ा. तेथे
अचानक ��ॅ� झा�ा; आ�ही बाबाज��या इ�े��ॉ�नक घटकांचे ता�काळ डीके�मक�ायझे�न पा�ह�े
पसर�े�या बा�पयु� �का�ाम�ये �रीर. ई�राने तयार के�े�या इ�ा���ने गु�ची पकड सै� के�� होती
इथर अणू एक� �याचे �रीर �हणून धर�े�े; ता�काळ को�वधी छो�ा �ाइफ�ॉ�नक �ा�स� अनंताम�ये �वरघळ�या
ज�ा�य

"'मी मा�या �वतः�या डो�यांनी मृ�यूवर �वजय �मळवणा�या�ा पा�ह�े आहे.' मै�, {FN34−12} गटाती� एक, बो��ा
��ेने �या�या अ��कड�या �बोधना�या आनंदाने �याचा चेहरा बद��ा होता. 'परा�पर गु� खेळ�े
वेळ आ�ण जागा, जसे �हान मू� फु�यांसह खेळते. मी �वग� आ�ण पृ�वी�या चा�ा पा�ह�या आहेत. '

“मी �वकरच दानापूर�ा परत�ो. आ��यात �ढपणे अँकर के�े�े, पु�हा मी अनेक पट�चा �वसाय आ�ण कुटंुब गृहीत धर�े
घरमा�काची कत��े. "

�ा�हरी महा�य �वामी केब�ानंद आ�ण �ी यु�े�र यां�या�ी संबं�धत अस�े�या आणखी एका भेट�ची कथा देखी� संबं�धत आहे
बाबाजी, अ�ा प�र��तीत �याने गु�चे वचन आठव�े: "जे�हा जे�हा तु�हा�ा माझी गरज असे� ते�हा मी येई�."

“अ�ाहाबाद येथी� कंुभमेळा होता,” �ा�हरी महा�यांनी आप�या ���यांना सां�गत�े. “मी �तथे गे�ो होतो
मा�या काया��याती� कत��ातून �हान सु�� दर�यान. साधू आ�ण साधूं�या गद�त मी भटक�ो
प�व� सणा�ा उप��त राह�यासाठ� मो�ा �रव�न आ�े, म�ा एक राख -गं�धत तप�वी �दस�ा �याने एक धारण के�ा होता
भीक मागणारा वाडगा. मा�या मनात �वचार �नमा�ण झा�ा क� तो माणूस दां�भक आहे, �याने बाहेरची �च�हे घात�� आहेत
संबं�धत अंतमु�ख कृपे��वाय सं�यास.

बाबाज�वर माझी अचं�बत नजर पड�यापूव� मी सं�यासी पास के�ा नाही. तो a समोर गुडघे टेकत होता
मॅटेड − केसांचा अँकोराइट.

"'गु�जी!' मी घाईघाईने �या�या बाजू�ा गे�ो. 'सर, तु�ही इथे काय करताय?'

"'मी या सं�या�ाचे पाय धुवत आहे, आ�ण मग मी �या�या �वयंपाकाची भांडी �व� करेन.' बाबाजी मा�यासारखे हस�े
एक �हान मू�; म�ा माहीत होते क� तो सांगत होता क� �याने कोणावरही ट�का क� नये, परंतु परमे�रा�ा वा�त� �हणून पाहावे अ�ी �याची इ�ा आहे
सव� �रीर -मं�दरांम�ये समान, �े� �क�वा क�न� पु�षांची. महान गु� पुढे �हणा�े, '�हा�यांची सेवा क�न
अ�ानी साधू, मी सवा�त मोठे गुण ��कत आहे, इतर सवा�पे�ा देवा�ा �स� करतो - न�ता.

{FN34−1} आता एक ��करी आरो�यगृह. 1861 पय�त ���ट� सरकारन ेआधीच �न��त के�े होते
टे���ा�फक संवाद.

{FN34−2} रानीखेत, संयु� �ांतां�या अ�मोडा �ज��ाती�, नंदा देवी�या पाय�या�ी आहे,
���ट� �हमा�याती� सव�� ��खर (25,661 फूट).

{FN34−3} "��बाथ मनु�यासाठ� बनव�यात आ�ा होता, ��बाथासाठ� मनु�य न�हता." - माक�  2:27.

{FN34−4} कम� काय�ानुसार ��येक मानवी इ�ा अं�तम पूण� होणे आव�यक आहे. इ�ा ही साखळ� आहे
जे माणसा�ा पुनज��मा�या चाका�ी बांधते.

{FN34−5} "चम�कार �हणजे काय? - 'ती एक �न�दा आहे,
'हे मानवजातीवर �न�हत �ंग आहे. "

- एडवड� यंग,   रा�ी�या �वचारांम�ये.

{FN34−5} पदाथा��या अणू रचनेचा �स�ांत �ाचीन भारतीय वैसेका आ�ण
NYAYA �ंथ. “��येक अणू�या पोकळ�म�ये सव�� अफाट जग आहेत, जसे क� �व�वध
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सूया��या �करणात ग�त. ” - योग व���.

{FN34−7} �ारी�रक, मान�सक आ�ण आ�या��मक �ास; अनु�मे, रोगाम�ये, मनोवै�ा�नक �व�पात �कट
अपुरेपणा �क�वा "कॉ��े�स" आ�ण आ��यात - अ�ान.

{FN34−8} अ�याय II: 40.

{FN34−9} बनारस जवळ�� एक �हर.

{FN34−10} अनंत�या मागा�वर, �ा�हरी महा�यांसारख े�द��त मा�तर सु�ा �ास सहन क� �कतात
अ�त आवे�, आ�ण ���ती�या अधीन रहा. भागवद गीतेम�ये आपण अनेक उतारे वाचतो �जथे
दैवी गु� कृ�ण भ�ांचा राजकुमार अजु�न�ा ���ा देतात.

{FN34−11} ग�हा�या ��मने बनव�े�े �ाप�ी �ोणीम�ये तळ�े�े आ�ण �धात उकळ�े�े.

{FN34−12} मै�ी, �याचा उ��ेख �ा�हरी महा�य येथे करीत आहेत, नंतर तो खूप �गत झा�ा
आ�म -सा�ा�कारात. हाय�कू�मधून पदवी घेत�यानंतर मी मै�ा�ा भेट�ो; �यांनी महामंडळा�ा भेट �द��
मी र�हवासी असताना बनारसम�ये आ�म. �यांनी म�ा बाबाज��या सामु�हकते�वषयी �या गटा�या आधी सां�गत�े
मुरादाबाद. "चम�काराचा प�रणाम �हणून," मै�ाने म�ा समजाव�े, "मी �ा�हरीचा आजीवन ���य झा�ो
महा�य. ”

अ�याय 35. �ा�हरी महा�यांचे ���ती जीवन

"अ�ा�कारे सव� धा�म�कता पूण� करणे आप�यासाठ� बनते." {FN35−1} जॉन द बा��ट�ट�ा या ��दात आ�ण �वचारताना
जॉन �या�ा बा��त�मा दे�यासाठ�, ये�ू �या�या गु�चे दैवी अ�धकार मा�य करत होता.

पूव�कडी� ���कोनातून बायब��या ��ापूव�क अ�यासापासून, {FN35−2} आ�ण अंत�ा�नी समजातून,
म�ा खा�ी आहे क� जॉन बा��ट�ट, मागी� ज�मात, ���ताचा गु� होता. म�ये असं�य प�र�ेद आहेत
बायब� जे अनुमान �ावते क� जॉन आ�ण ये�ू �यां�या �ेवट�या अवतारांम�ये अनु�मे ए��या आ�ण �याचा ���य होते
अ���ा. (हे जु�या कराराती� ��द�ेखन आहेत. �ीक अनुवादकांनी नावे इ��यास आ�ण
ए���सयस; ते बद��े�या �व�पात नवीन करारात पु�हा �कट होतात.)

जु�या कराराचा �ेवट ए��जा आ�ण अ���ा�या पुनज��माची भ�व�यवाणी आहे: “पाहा, मी
परमे�राचा महान आ�ण भयानक �दवस ये�यापूव� तु�हा�ा ए��या संदे�ा पाठवा. ” {FN35−3} अ�ा �कारे
जॉन (ए��या), “ये�यापूव� पाठव�े. . . परमे�राचा, ”हेरा� �हणून काम कर�यासाठ� थोडा आधी ज�म�ा होता
���त. एक देव�त जक�रया�या व�ड�ांना सा� दे�यासाठ� �कट झा�ा क� �याचा येणारा मु�गा जॉन �सरा कोणी नाही
ए��या (इ��यास).

“पण देव�त �या�ा �हणा�ा, घाब� नकोस, तुझी �ाथ�ना ऐक�� आहे; आ�ण तुझी प�नी ए��झाबेथ सहन करे�
तु�ा एक मु�गा आहे, आ�ण तू �याचे नाव जॉन ठेव. . . . आ�ण इ�ाए��या पु�ांपैक� बरेच जण परमे�राकडे वळती�
�यांचा देव. आ�ण तो �या�या आधी जाई�
मु�ांसाठ� व�ड�ांची अंतःकरणे, आ�ण �यायी �ोकां�या �हाणपणाची अव�ा करणारे; �ोकांना तयार कर�यासाठ�
परमे�रासाठ� तयार. " {FN35−5} ये�ूने दोनदा ��पणे ए��या (इ��यास) �ा जॉन �हणून ओळख�े: "इ��यास आ�ा आहे
आधीच, आ�ण ते �या�ा ओळखत न�हते. . . . मग ���यांना समज�े क� तो �यांना जॉन द योनाब�� बो��ा
बा��त�मा घेणारा. ” {FN35−6} पु�हा, ���त �हणतो: "कारण सव� संदे�े आ�ण �नयम योहान पय�त भ�व�यवाणी करत होते. आ�ण जर तुमची इ�ा असे� तर
ते �वीकारा, हा इ��यास आहे, जो येणार होता. ” {FN35−7} जे�हा जॉनने नाकार�े क� तो इ��यास आहे (ए��या),
{FN35−8} �याचा अथ� असा होता क� जॉन�या न� वे�ात तो यापुढे ए��या�या बा� उंचीवर आ�ा
महान गु�. �या�या पूव��या अवतारात �याने �या�या वैभवाच ेआ�ण �या�या आ�या��मक संप�ीच े"आवरण" �द�े होते
���य अ���ा. “आ�ण अ���ा �हणा�ा, मी तु�ा �ाथ�ना करतो, तु�या आ��याचा ��पट भाग मा�यावर अस ूदे. आ�ण तो �हणा�ा, तू
तु�ही एक कठ�ण गो� �वचार�� आहे: असे अस�े तरी, जे�हा म�ा तु�याकडून घेत�े जाई� ते�हा तू म�ा पाह�ी� तर ते तु�या बाबतीत असेच होई�. . . .
आ�ण �याने �या�याकडून पड�े�ा ए��याचा म�ट� घेत�ा. ” {FN35−9}
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भू�मका उ��ा झा�या, कारण ए��जा -जॉन�ा यापुढे �� गु� हो�याची गरज न�हती
अ���ा - ये�ू, आता दैवी सा�ा�कारात प�रपूण�.

जे�हा ���ताचे ड�गरावर �पांतर झा�े होते {FN35−10} ते�हा तो �याचा गु� इ��यास होता, मो�ेबरोबर, �या�ा �याने पा�ह�े.
पु�हा, वध�तंभावरी� �या�या अ�तरेक� तासात, ये�ूने दैवी नावाने ओरड�े: “ए��, ए��, �ामा
सबथानी? �हणजे माझा देव, माझा देव, तू म�ा का सोड�े आहेस? �यापैक� काही उभे रा�ह�े
तेथे, जे�हा �यांनी ते ऐक�े, ते �हणा�े, हा माणूस इ��याससाठ� बो�ावतो. . . . इ��यास वाचव�यासाठ� येई� का त ेपा�
�या�ा. ” {FN35−11}

जॉन आ�ण ये�ू यां�यात अ��त�वात अस�े�े गु� आ�ण ���याचे �ा�त बंधन बाबाज�साठ� आ�ण उप��त होते
�ा�हरी महा�य. �न�वदा �ववाहासह मृ�यूहीन गु� �े�थयन पा�या�ा पोहतात जे दर�यान �फरत होते
�या�या चे�ाचे �ेवटचे दोन आयु�य, आ�ण मु�ा�ारे आ�ण नंतर �ा�हरी या ���ने घेत�े�या स�ग पाव�ांच ेमाग�द��न के�े
महा�य. ���य आप�या तेहतीस�ा वष� पोहचेपय�त बाबाज�नी �पक�े�� वेळ मान�� नाही
कधीही न तोड�े�ा �वा पु�हा उघड�यासाठ�. मग, रानीखेत जवळ �यां�या सं���त भेट�नंतर, �नः�वाथ� गु�
छो�ा ड�गरा�या गटातून �या�या ��य -��य ���या�ा ह�पार के�े आ�ण �या�ा बा� जगासाठ� सोड�े
�म�न "मु�ा, तु�ा माझी गरज असे� ते�हा मी येईन." कोणता न�र �ेमी ते अनंत वचन देऊ �कतो?

सव�साधारणपणे समाजासाठ� अ�ात, बनारस�या �ग�म कोप�यातून एक महान आ�या��मक पुनजा�गरण वा� �ाग�े.
�या�माणे फु�ांचा सुगंध दाबता येत नाही, �याच�माणे �ा�हरी महा�य, एक आद�� �हणून �ांतपणे जगत आहेत
गृह�, आप�े ज�मजात वैभव �पवू �कत नाही. हळूहळू, भारता�या ��येक भागातून, भ� − मधमा�यांनी मा�गत�े
मु� झा�े�या गु�चे �द� अमृत.

इं�जी काया��याचे अधी�क �यां�याम�ये एक �व��ण अ�ौ�कक बद� ��ात घेणारे प�ह�े होते
कम�चारी, �यांना �यांनी �ेमाने "ए��टॅ�टक बाबू" �हट�े.

"सर, तु�ही �: खी आहात. काय �ास आहे? ” �ा�हरी महा�यांनी एका सकाळ� �याची सहानुभूतीपूव�क चौक�ी के��
�नयो�ा

“इं��ंडम�ये माझी प�नी गंभीर आजारी आहे. मी �च�तेन ेफाट�ो आहे. ”

"मी तु�ा �त�याब�� काही ��द सांगेन." �ा�हरी महा�य खो��तून बाहेर पड�े आ�ण एकांतात थोडा वेळ बस�े
�ॉट परत�यावर तो सां�वनपूव�क हस�ा.

“तुमची प�नी सुधारत आहे; ती आता तु�ा एक प� ���हत आहे. ” सव�� योग�नी काही भाग उ��त के�े
चूक

“परमानंद बाबू, म�ा आधीच मा�हत आहे क� तु�ही सामा�य माणूस नाही. तरीही मी �व�ास ठेव�यास असमथ� आहे क�, इ�ेनुसार, तु�ही क� �कता
वेळ आ�ण जागा काढून टाका! ”

वचन �द�े�े प� �ेवट� आ�े. च�कत झा�े�या अधी�कांना आढळ�े क� �यात केवळ चांग�ेच नाही
�या�या प�नी�या पुन�ा��तीची बातमी, परंतु �याच वा�ये �या आठव�ापूव� �ा�हरी महा�यांनी पुनरावृ�ी के�या हो�या.

प�नी काही म�ह�यांनी भारतात आ��. �तने �या काया��या�ा भेट �द��, �जथे �ा�हरी महा�य �ांतपणे बस�े होते
�या�या डे�कवर. ती ��ी आदराने �या�याजवळ आ��.

“सर,” ती �हणा��, “हे तुझे �प होते, तेज�वी �का�ात हॅ�ो के�े�े, जे मी काही म�ह�यांपूव� �ंडनम�ये मा�या आजारी पड�ावर पा�ह�े होते.
�या �णी मी पूण�पणे बरा झा�ो! थो�ाच वेळात, मी भारता�ा द�घ� सागरी �वास कर�यास स�म झा�ो. ”

�दवस��दवस, एक �क�वा दोन भ�ांनी कृपा द��ासाठ� उदा� गु�ची �वनंती के��. या ��त�र�
आ�या��मक कत��े, आ�ण �या�या �वसाय आ�ण कौटंु�बक जीवनासाठ�, महान गु�ने एक उ�साही रस घेत�ा
���ण �याने अनेक अ�यास गट आयो�जत के�े आ�ण मो�ा हाय�कू��या वाढ�म�ये स��य भाग घेत�ा
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बनारसचा बंगा��टो�ा �वभाग. �ा��ावरी� �यांचे �नय�मत �वचन �यांना "गीता" �हट�े गे�े
�वधानसभा, ”उ�सुकतेने अनेक स�य -साधक उप��त होते.

या ब��वध उप�मां�ारे, �ा�हरी महा�यांनी सामा�य आ�हाना�ा उ�र दे�याचा �य�न के�ा: “काम�गरी के�यानंतर
एखा�ाचे �वसाय आ�ण सामा�जक कत��े, भ�� �च�तनासाठ� वेळ कोठे आहे? ” सुसंवाद�पणे संतु��त जीवन
महान गृह� − गु� हजारो ��ाथ�क �दयांची मूक �ेरणा बन�े. कमाई फ� a
माफक पगार, काटकसरी, अ�व�, सवा�साठ� �वे�यो�य, �वामी �वाभा�वकपणे आ�ण आनंदाने वाटचा� करत होते
सांसा�रक जीवनाचे.

सव�� एका�या आसनावर बस�े�े अस�े तरी, �ा�हरी महा�यांनी सव� पु�षांना आदर दाखव�ा, पवा� न करता
�यां�या �भ� गुणांब��. जे�हा �या�या भ�ांनी �या�ा अ�भवादन के�े, ते�हा तो �यां�याकडे वळ�ा. �हान मु�ांसारखी न�ता,
मा�तर अनेकदा इतरां�या पाया�ा हात �ावत असत, पण �व�चतच �यांना �या�ा समान स�मान दे�याची परवानगी �द��, जरी
गु��या �द�ेने अ�ी आराधना ही �ाचीन ओ�रएटं� �था आहे.

�ा�हरी महा�यां�या जीवनाचे एक मह�वपूण� वै��� �हणजे �यांनी ��येक ��ावानांना ��या द��ाची भेट �द��. नाही
केवळ �ह��, परंतु मु���म आ�ण ���न हे �या�या अ�ग�य ���यांम�ये होते. Monists आ�ण �ैतवाद�, �या
सव� ��ा �क�वा कोणताही ��ा�पत �व�ास नस�े�ा, �नःप�पातीपणे �ा�त झा�ा आ�ण साव���क गु�ंनी �नद���त के�े. �याचा एक
अ�यंत �गत चे�ास अ��� गुफूर खान, एक मोह�मद�यन होता. हे �ा�हरी यां�याकडून मोठे धैय� दाखवते
महा�य क�, जरी उ� जातीचा �ा�ण अस�ा तरी �याने �या�या जाती�या क�रतेचे �वघटन कर�याचा पुरेपूर �य�न के�ा.
वेळ जीवना�या ��येक �े�ाती� �ोकांना मा�टर�या सव��ापी पंखांखा�� आ�य �मळा�ा. सवा��माणे
ई�र�े�रत संदे�े, �ा�हरी महा�यांनी ब�ह�कृत आ�ण समाजाती� दड�े�यांना नवीन आ�ा �द��.

“नेहमी ��ात ठेवा क� तु�ही कोणाचेही नाही आ�ण कोणीही तुमचे नाही. ��त�ब��बत करा क� एखा�ा �दव�ी आपण ते करा�
अचानक या जगाती� सव� काही सोडावे �ागे� - �हणून आता देवाची ओळख क�न �या, ”महान गु�
�या�या ���यांना सां�गत�े. “रोज�या फु�यात �वार होऊन मृ�यू�या येणा�या सू�म �वासासाठ� �वतः�ा तयार करा
देवाची धारणा. �मा�ारे तु�ही �वत: �ा मांस आ�ण हाडांच ेबंड� समजत आहात, जे सव��म आहे
�ासांचे घरटे आहे. {FN35−12} अखंडपणे �यान करा, जेणेक�न तु�ही �वतः�ा अनंत �हणून पटकन पा� �का�
सार, ��येक �कार�या �ःखापासून मु�. �रीराचे कैद� असणे बंद करा; ��याची गु�त चावी वापरणे,
आ��यात पळून जाय�ा ��का. ”

महान गु�ंनी �यां�या �व�वध �व�ा�या�ना �यां�या �वतः�या �व�ासा�या चांग�या पारंपा�रक ���तीचे पा�न कर�यास �ो�सा�हत के�े.
मु��चे �ावहा�रक तं� �हणून ��यां�या सव�समावे�क �व�पावर जोर देऊन �ा�हरी महा�यांनी नंतर �द�े
�या�या चे�ांना �यांचे जीवन पया�वरणा�ी सुसंगतपणे �� कर�याचे �वातं�य आहे.

“एका मु���माने दररोज चार वेळा �याची नामजप (FN35−13) पूजा के�� पा�हजे,” गु� �हणा�े. “चार
दररोज �ह��ने �यानात बस�े पा�हजे. एका ���नाने दररोज चार वेळा गुडघे टेकून खा�� जावे,
देवा�ा �ाथ�ना करणे आ�ण नंतर बायब� वाचणे. ”

�हाणपणाने बु��ने गु�ने आप�या अनुयायांना भ�� (भ��), कम� (कृती) �या मागा�वर माग�द��न के�े,
��येक मनु�या�या नैस�ग�क �वृ�ीनुसार �ान (�हाणपण), �क�वा राजा (�ाही �क�वा पूण�) योग. �या
मा�टर, जो मोनखूड�या औपचा�रक मागा�त �वे� क� इ��णा�या भ�ांना परवानगी दे�यास मंद होता,
नेहमी �यांना सावध के�े क� �थम मठाती� जीवनाचे तप�या चांग�या �कारे �च�तन करा.

महान गु�ंनी आप�या ���यांना �ा��ांची सै�ां�तक चचा� टाळ�यास ��कव�े. "तो फ� �हाणा आहे जो
�ाचीन खु�ासे केवळ वाचून न�हे तर साकार�यासाठ� �वतः�ा वा�न घेतो, ”तो �हणा�ा. "तुम�या सव� सम�या सोडवा
�याना�ारे. {FN35−14} वा�त�वक देवा�या संपका�साठ� �ाभहीन धा�म�क अनुमानांची देवाणघेवाण करा. साफ करा
तुमचा मनगट धम��ा��ीय मोडतोड; थेट धारणेचे ताजे, बर ेकरणारे पाणी जाऊ �ा. �वतः�ा अनुकू� करा
स��य आती� माग�द��नासाठ�; दैवी वाणीकडे जीवनाती� ��येक क�डीचे उ�र आहे. माणसाचे अस�े तरी
�वतः�ा अडचणीत आण�याची क�पकता अंतहीन अस�याचे �दसून येते, अनंत सहा�य हे कमी साधनसंप� नाही. ”

[उदाहरण: �ा�हरी महा�य, बाबाजी चे ���य आ�ण �ी यु�े�रचे गु� — पहा lahiri.jpg]

एका योगीचे आ�मच�र�

अ�याय 35. �ा�हरी महा�यांचे ���ती जीवन 189

पान 193



गु�चे सव��ापक�व एक �दवस �या�या ���यां�या गटापुढे �द���त झा�े जे �याचे ऐकत होते
भागवद गीताचे �द��न. तो KUTASTHA चैत�य �क�वा याचा अथ� सांगत होता
सव� �ंदना�मक सृ�ीत ���त चेतना, �ा�हरी महा�य अचानक दम�े आ�ण ओरड�े:

"मी जपान�या �कना�यावरी� अनेक आ��यां�या �रीरात बुडत आहे!"

�स�या �दव�ी सकाळ� चे�ांनी अनेक �ोकां�या मृ�यूचे वृ�प� वाच�े �यांचे जहाज खा�� पड�े होते
जपान जवळचा आधीचा �दवस.

�ा�हरी महा�यां�या �र�या ���यांना अनेकदा �या�या वाढ�या उप��तीची जाणीव क�न दे�यात आ��. “मी कधीही सोबत आहे
जे कृयाचा सराव करतात, ”�यांनी �यां�या जवळ रा� न �क�े�या चे�ांना सां�वनपूव�क सां�गत�े. “मी तु�हा�ा माग�द��न करेन
आप�या वाढ�या समजां�ारे कॉ��मक होमकडे. ”

�वामी स�यानंदांना एका भ�ाने सां�गत�े क�, बनारस�ा जाणे अ��य आहे, तरीही �या माणसा�ा �मळा�े होते
�व�ात अचूक कृया द��ा. �ा�हरी महा�य चे�ा�ा उ�र देताना �दस�े होते
�ाथ�ना.

जर एखा�ा ���याने �या�या कोण�याही सांसा�रक जबाबदा�यांकडे ���� के�े तर गु� �या�ा हळूवारपणे ���त क�न ���त �ावतो.

“�ा�हरी महा�यांचे ��द सौ�य आ�ण बरे करणारे होते, जरी �या�ा चे�ाचे उघडपणे बो��यास भाग पाड�े गे�े
दोष, ”�ी यु�े�रने म�ा एकदा सां�गत�े होते. तो रागा�या भरात �हणा�ा, "आम�या ���या�या बा�स�मधून कोणताही ���य पळून गे�ा नाही." मी
हस�यास मदत क� �क�ो नाही, परंतु मी �ीयु�े�र�ा खरे आ�ासन �द�े क�, �तचा ��येक ��द संगीत होता
माझे कान.

�ा�हरी महा�यांनी कृयाची काळजीपूव�क चार पुरोगामी द��ा म�ये वग�करण के�े. {FN35−15} �याने �तघांना �द�े
भ�ाने �न��त आ�या��मक �गती �कट के�यानंतरच उ� तं�. एक �दवस एक �व��� चे�ा,
�या�या �ायक�चे यो�य मू�यमापन के�े जात नाही याची खा�ी के�याने �या�या असंतोषा�ा आवाज �द�ा.

"मा�टर," तो �हणा�ा, "न�क�च मी आता �स�या द��ासाठ� तयार आहे."

या �णी वंृदा भगत या न� ���या�ा �वे� दे�यासाठ� दरवाजा उघड�ा. ते बनारसचे पो�टमन होते.

"वंृदा, इथे मा�याजवळ बस." महान गु� �या�याकडे �ेमाने हस�े. “म�ा सांगा, तु�ही �स�यासाठ� तयार आहात का?
कृयाचे तं�? "

छो�ा पो�टमनने हात जोडून �वनंती के��. "गु�देव," तो गजराने �हणा�ा, "यापुढे द��ा नाही,
कृपया! मी कोणतीही उ� ��कवण क�ी आ�मसात क� �कतो? मी आज तुझे आ�ीवा�द माग�यासाठ� आ�ो आहे, कारण प�ह�े
दैवी ��याने म�ा अ�ी न�ा भर�� आहे क� मी माझी प�े देऊ �कत नाही! ”

"आधीच वंृदा आ��या�या समु�ात पोहत आहे." �ा�हरी महा�यां�या या ��दांवर, �या�या इतर ���याने �या�ा टांग�े
डोके.

"मा�टर," तो �हणा�ा, "मी पाहतो क� मी एक गरीब कामगार आहे, मा�या साधनांम�ये दोष �ोधत आहे."

पो�टमन, जो एक अ����त माणूस होता, नंतर �याने ��या�ारे आप�� अंत���ी इत�या �माणात �वक�सत के�� क�
�व�ान अधूनमधून �ा��ीय मु�ांवर �याचे ��ीकरण मा�गत�े. पाप आ�ण वा�यरचना सारखेच �नद�ष,
छो�ा वंृदाने �व�ान पं�डतां�या �े�ात ��स�� �मळव��.

�ा�हरी महा�यां�या असं�य बनारस ���यां��त�र�, �र�या भागातून �ेकडो �या�याकडे आ�े
भारत. �यांनी �वतः बंगा��ा अनेक �संगी �वास के�ा, �यां�या व�ड�ां�या घरी भेट �द��
दोन मु�गे. अ�ा�कारे �या�या उप��तीमुळे आ�ीवा��दत, बंगा� �हान ��या गटांसह मधमा� बन�ा. �व�ेषतः

एका योगीचे आ�मच�र�

अ�याय 35. �ा�हरी महा�यांचे ���ती जीवन 190

पृ� 194



कृ�णनगर आ�ण �ब�णुपूर �ज��ांम�ये, आजपय�त अनेक मूक भ�ांनी अ��य �वाह ठेव�ा आहे
आ�या��मक �यानाचा �वाह.

�ा�हरी महा�यांकडून कृया �ा�त झा�े�या अनेक संतांम�ये उ��ेखनीय �वाम�चा उ��ेख के�ा जाऊ �कतो
बनारसचे भा�करानंद सर�वती, आ�ण देवगड उ� तप�वी तप�वी, बा�नंद ��चारी. �यासाठ�
�ा�हरी महा�यांनी महाराजा ई�री नारायण �स�हा बहा�र यांचे पु� खाजगी ���क �हणून काम के�े
बनारस. गु�ची आ�या��मक �ा�ती ओळखून महाराजांनी तसेच �यां�या मु�ाने कृयाची मागणी के��
द��ा, जसे महाराजा जो�त�� मोहन ठाकूर यांनी के��.

�भाव�ा�� सांसा�रक �ान अस�े�े �ा�हरी महा�यांचे अनेक ���य �व�तार कर�याचा इ�ुक होते
KRIYA सक� � ��स�� �ारे. गु�ने �याची परवानगी नाकार��. एक चे�ा, परमे�राचे �ाही वै�
बनारस, मा�टरचे नाव "का�ी बाबा" (बनारसचे एक �े�) �हणून �सा�रत कर�यासाठ� संघ�टत �य�न सु� के�े.
{FN35−16} पु�हा गु�ने मनाई के��.

ते �हणा�े, “कृया फु�ाचा सुगंध नैस�ग�क�र�या, कोण�याही �द��ना��वाय होऊ �ा.” "�याची �बयाणे होई�
आ�या��मक��ा सुपीक �दया�या मातीत �जणे. ”

जरी महान गु�ने अ �या आधु�नक मा�यमा�ारे �चार कर�याची प�त �वीकार�� नाही
संघटना, �क�वा ����ट�ग �ेस�ारे, �या�ा मा�हत होते क� �या�या संदे�ाची ��� एक ��तरोधक सारखी उगवे�
पूर, �या�या �वत: �या ���ने बुडणे मानवी मना�या बँका. भ�ांचे बद��े�े आ�ण �ु� झा�े�े जीवन
��यां�या मृ�यूहीन जीवन���ची साधी हमी होती.

1886 म�ये, रानीखेत द��ा घेत�यानंतर पंचवीस वषा�नी, �ा�हरी महा�य �नवृ�ीवेतनावर �नवृ� झा�े.
{FN35−17} �दवसा �या�या उप��तेमुळे, ���यांनी �या�ा सतत वाढ�या सं�येने �ोध�े. �या
महान गु� आता �ांत कमळा�या मु�ेम�ये बंद होऊन ब�तेक वेळा �ांत बस�े होते. �याने �व�चतच �याच े�हान सोड�े
पा��र, अगद� �फराय�ा �क�वा घरा�या इतर भागांना भेट दे�यासाठ�. चे�ांचा एक �ांत �वाह आ�ा, जवळजवळ अखंडपणे,
गु��या द��नासाठ�.

सव� पाहणा�यां�या �व�मयाने, �ा�हरी महा�यां�या नेहमी�या �ारी�रक अव�ेने अ�तमानवी वै���े �द���त के��
�ासो�वास, झोप न येणे, नाडी आ�ण �दयाचा ठोका थांबणे, �ांत डोळे तास न उघडणे आ�ण
�ांततेचा गहन आभा. कोणतेही पा�णे आ��या�या उ�ती��वाय �नघून गे�े नाहीत; सवा�ना मा�हत होते क� �यांना मूक �मळा�े आहे
देवा�या ख�या माणसाचा आ�ीवा�द.

गु�ंनी आता �यांचे ���य पंचानन भ�ाचाय� यांना "आय� �म�न सं�ा" उघड�याची परवानगी �द��
क�क�ा. येथे संत ���याने कृ�तयोगाचा संदे� पसरव�ा आ�ण साव�ज�नक �हतासाठ� तयार के�े
काही यो�गक हब�� {FN35−18} औषध.े

�ाचीन चा��रीतीनुसार, मा�तरांनी �ोकांना उपचारांसाठ� सव�साधारणपणे NEEM {FN35−19} ते� �द�े
�व�वध रोगांचे. जे�हा गु�ने ���या�ा ते� �वरघळव�याची �वनंती के��, ते�हा तो ते काम सहजपणे पूण� क� �क�ा. तर
इतर कोणीही �य�न के�ा, �या�ा �व�च� अडचण�चा सामना करावा �ागे�, औषधी ते� जवळजवळ बा�पीभवन झा�े आहे
आव�यक �ड��ट���ग ���येतून गे�यानंतर. ��पणे गु�चा आ�ीवा�द आव�यक होता
घटक

[�च�ण: mlmwriting.jpg]

�ा�हरी महा�यांचे ह�ता�र आ�ण �वा�री, बंगा�� ��पीम�ये, वर द���व�� आहे. ओळ�ना एका प�ात आढळतात
एक चे�ा; महान गु� एका सं�कृत �ोकाचा खा����माणे अथ� �ावतात: “�याने �ांत ��ती �ा�त के�� आहे
�याम�ये �या�या पाप�या �ुक�ुकत नाहीत, �याने संभाबी मु�ा �ा�त के�� आहे. ”

(�वा�री के�े�े) "�ी �यामा चरण देवा �म�न"
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आय� �म�न सं�ेने गु�ं�या अनेक �ा��ीय भा�यांचे �का�न के�े. आवड�े
ये�ू आ�ण इतर महान संदे�े, �ा�हरी महा�य यांनी �वतः कोणतीही पु�तके ���ह�� नाहीत, परंत ु�यांचे भेदक अथ� �ाव�े
�व�वध ���यांनी रेकॉड� आ�ण �व�ा के�� होती. यापैक� काही ऐ��क उपाय अ�धक �ववेक� होते
इतरांपे�ा गु�ची सखो� अंत���ी यो�य�र�या �� कर�यात; तरीही, एकूणच, �यांच े�य�न होते
य��वी. �यां�या आवे�ाने, जगाकडे �ा�हरी महा�यांनी अतु�नीय भा�ये आहेत
स�वीस �ाचीन �ा��े.

गु�चा नातू �ी आनंद मोहन �ा�हरी यांनी कृयावर एक मनोरंजक पु��तका ���ह�� आहे. "मजकूर
भागवत गीता हा महाभारताचा एक भाग आहे, �याम�ये अनेक आहेत
गाठ − गुण (VYAS -KUTAS), ”�ी आनंद यांनी ���ह�े. “ते गाठ − गुण �न�व�वाद ठेवा आ�ण आ�हा�ा सापड�े
एक �व��ण आ�ण सहज -गैरसमज �कारा�या पौरा�णक कथां��वाय काहीही नाही. ते गाठ − गुण ठेवा
अ��, आ�ण आ�ही एक �व�ान गमाव�े आहे जे पूव�ने एका �ोधानंतर अ�तमानवी संयमाने जप�े आहे
हजारो वषा�चे �योग. {FN35−20} �ा�हरी महा�यांचे भा�य होते
�का�, �पकांपासून ��, धमा�चे �व�ान जे कोडेम�ये इत�या चतुराईने नजरेसमोर ठेव�े गे�े होते
�ा��ीय अ�रे आ�ण ��तमा. यापुढे केवळ ��दांचा अक�पनीय जुग�बंद�, अ�यथा अथ� नस�े�ा
वै�दक उपासनेची सू�े �वाम�नी वै�ा�नक मह�वाने प�रपूण� अस�याचे �स� के�े आहे. . . .

“आ�हा�ा मा�हत आहे क� सामा�यत: वाईट आकां�ां�या बंडखोरां�या �भावा�व�� माणूस असहाय असतो, परंतु ते ��तुत के�े जातात
���हीन आ�ण मनु�या�ा �यां�या भोगात कोणताही हेतू सापडत नाही जे�हा �या�यावर �े��वाची चेतना उगवते
आ�ण KRIYA �ारे �चर�ायी आनंद. येथे हार मानणे, खा��या आवे�ांना नकार देणे, अ सह सम��मत होते
वर �या, एक संुदरतेचे ��तपादन. अ�ा कोस���वाय, �ेकडो नै�तक अ�धकतम जे केवळ चा�तात
नकारा�मक आम�यासाठ� �न�पयोगी आहेत.

“ऐ�हक काया�साठ� आप�� उ�सुकता आ�या��मक दराराची भावना न� करते. आ�ही महान समजू �कत नाही
सव� नावे आ�ण �पांमागी� जीवन, कारण �व�ान आप�यासाठ� घरी आणते क� आपण �नसगा��या ���चा वापर कसा क� �कतो;
या प�रचयामुळे �त�या अं�तम गु�पतांचा अवमान झा�ा आहे. �नसगा��ी आप�ा संबंध �ावहा�रक आहे
�वसाय. आ�ही �तची छेड काढतो, �हणून बो��यासाठ�, ती आम�या हेतंूसाठ� क�ी वापर�� जाऊ �कते हे जाणून घे�यासाठ�; आ�ही �तचा वापर करतो
ऊजा�, �याचा �ोत अ�ाप अ�ात आहे. �व�ानाम�ये आप�ा �नसगा��ी अस�े�ा संबंध अ दर�यान अ��त�वात आहे
मनु�य आ�ण �याची नोकर, �क�वा दा���नक अथा�ने ती सा�ीदार चौकट�त बं�दवासारखी आहे. आ�ही उ�ट तपासणी करतो
�त�ा, �त�ा आ�हान �ा आ�ण �तचे पुरावे मानवी तराजूम�ये मोजून �या जे �त�ा �पव�े जाऊ �कत नाही
मू�ये �सरीकडे, जे�हा �वत: उ� साम�या�सह असतो ते�हा �नसग� आपोआप पा�न करतो,
ताण �क�वा ताण न घेता, मनु�याची इ�ा. �नसगा�वरी� या सहज आ�े�ा 'चम�का�रक' �हणतात
न समजणारे भौ�तकवाद�.

“�ा�हरी महा�यां�या जीवनाने एक उदाहरण मांड�े �यामुळे योग एक रह�यमय आहे अ�ी चुक�ची धारणा बद���
सराव. ��येक मनु�या�ा ��या�ारे �याचा �नसगा��ी यो�य संबंध समजून घे�यासाठ� आ�ण अनुभव�यासाठ� माग� सापडे�
गूढ असो �क�वा दैनं�दन घटना असो, सव� घटनांसाठ� आ�या��मक ��ा
भौ�तक �व�ानाची व�तु��ती. {FN35−21} आपण हे ��ात ठेव�े पा�हजे क� गूढ हजार काय होते
वषा�पूव� आता असे नाही आ�ण आता जे रह�यमय आहे ते �ंभर वष� कायदे�ीर�र�या सुगम होऊ �कते
�हणून. तो अनंत आहे, ���चा महासागर आहे, जो सव� �कट�करणा�या मागे आहे.

“��या योगाचा �नयम �ा�त आहे. हे ग�णता�माणे खरे आहे; जोड�या�या सा�या �नयमां�माणे आ�ण
वजाबाक�, कृयाचा कायदा कधीही न� होऊ �कत नाही. ग�णतावरी� सव� पु�तके भ�मसात करा,
ता�क�क��ा मनाची अ�ी स�ये नेहमी पु�हा �ोधून काढती�; योगावरी� सव� प�व� पु�तके न� करा, �याचे मू�भूत
जे�हा जे�हा एखादा खरा योगी �दसतो �याम�ये �वतःम�ये �ु� भ�� असते आ�ण कायदे बाहेर येतात
प�रणामी �ु� �ान. ”

�या�माणे बाबाजी अवतारांम�ये �े� आहेत, महावतार आहेत आ�ण �ी यु�े�र �ानवतार आहेत �क�वा
बु��चा अवतार, �हणून �ा�हरी महा�यांना यो�य�र�या योगवतार �क�वा योगाचा अवतार �हट�े जाऊ �कते. �ारे
गुणा�मक आ�ण प�रमाणा�मक दो�ही चांग�या दजा�चे, �याने समाजाचा आ�या��मक �तर उंचाव�ा. �या�या ���म�ये
�या�या जवळ�या ���यांना ���तासार�या उंचीवर आण�यासाठ� आ�ण �ोकांम�ये स�याचा �ापक �सार कर�यासाठ�,
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�ा�हरी महा�य मानवजाती�या र�णक�या�म�ये �ान �मळवतात.

संदे�ा �हणून �यांचे वेगळेपण �यां�या �ावहा�रक तणावात �न��त प�तीवर आहे, KRIYA, प�ह�यांदा उघडत आहे
सव� पु�षांसाठ� योग �वातं�याचे दरवाजे. �या�या �वतः�या जीवनाती� चम�कारां��त�र�, �न��तपणे योगवतार
योगा�या �ाचीन गंुतागंुतांना �भावी साधेपणा न करता सव� चम�कारां�या ��खरावर पोहोच�े
सामा�य आक�ना�या प��कडे.

चम�कारां�या संदभा�त, �ा�हरी महा�य सहसा असे �हणत असत, “सू�म काय�ांचे काय� जे अ�ात आहेत
सव�साधारणपणे �ोकांम�ये यो�य भेदभावा��वाय साव�ज�नक चचा� �क�वा �का��त क� नये. ” जर या पानांम�ये
मी �या�या सावध�गरी�या ��दांची उधळण के�� आहे, कारण �याने म�ा अंतमु�ख आ�ासन �द�े आहे. तसेच, म�ये
बाबाजी, �ा�हरी महा�य, आ�ण �ी यु�े�र यांचे जीवन रेकॉड� करताना, म�ा असे वाटते क� अनेकांना वगळणे उ�चत आहे
ख�या चम�कारीक कथा, �या ��खाणा��वाय �व�चतच समा�व� के�या जाऊ �कतात, तसेच, एक ��ीकरणा�मक खंड
भ�ाट त�व�ान.

नवीन पु�षांसाठ� नवीन आ�ा! "दैवी संघटन," योगवतारने घो�षत के�े, "�व -�य�नां�ारे ��य आहे, आ�ण
���ान�वषयक �व�ासांवर �क�वा वै��क �कूम�हा�या मनमानी इ�ेवर अव�ंबून नाही. ”

KRIYA क� वाप�न, �या ��� �वतः�ा कोण�याही माणसा�या देव�वावर �व�ास ठेवू �कत नाहीत
�ेवट� �यां�या �वतःचे पूण� देव�व पाहती�.

{FN35−1} मॅ�यू 3:15.

{FN35−2} अनेक बायब�संबंधी प�र�ेदातून असे �दसून येते क� पुनज��माचा कायदा समज�ा आ�ण �वीकार�ा गे�ा.
पुनज��म च� हे उ��ांती�या �व�वध रा�यांसाठ� अ�धक वाजवी ��ीकरण आहे �यात
सामा�य पा�ा�य �स�ांतापे�ा मानवजात सापड�� आहे जी असे मानते क� काहीतरी (अहंकाराची जाणीव)
�ू�यातून बाहेर पड�े, तीस �क�वा न�वद वषा�पासून �व�वध �कार�या �ा�सासह अ��त�वात होते आ�ण नंतर परत आ�े
मूळ पोकळ�. अ�ा �ू�यतेचे अक�पनीय �व�प म�ययुगीन �दया�ा आनंद दे�याची सम�या आहे
�ाळकरी.

{FN35−3} म�ाची 4: 5.

{FN35−4} "�या�या आधी," �हणजेच, "परमे�रापुढे."

{FN35−5} �ूक 1: 13−17.

{FN35−6} मॅ�यू 17: 12-13.

{FN35−7} मॅ�यू 11: 13-14.

{FN35−8} जॉन 1:21.

{FN35−9} II �क��स 2: 9-14.

{FN35−10} मॅ�यू 17: 3.

{FN35−11} मॅ�यू 27: 46-49.

{FN35−12} "आप�या �रीरात �कती �कारचे मृ�यू आहेत! �यात मृ�यू��वाय काहीही नाही. ” - मा�ट�न �ुथर,
"टेब� − टॉक" म�ये.

{FN35−13} मुस�मानांची मु�य �ाथ�ना, साधारणपणे दररोज चार �क�वा पाच वेळा पुनरावृ�ी होते.
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{FN35−14} "�यानात स�य �ोधा, मो� पु�तकांम�ये नाही. चं� �ोध�यासाठ� आका�ात पहा, म�ये नाही
त�ाव. ” - वैय��क नी�त.

{FN35−15} कृयायोग अनेक उप�वभागांम�ये स�म अस�याने, �ा�हरी महा�याने �हाणपणाने चार पाव�े उच���
�याम�ये �याने अ�याव�यक म�ा अस�े�या आ�ण �याम�ये सवा�त जा�त मू�य होते असे समज�े
��य� सराव.

{FN35−16} �ा�हरी महा�यांना �यां�या ���यांनी बहा� के�े�� इतर उपाधी योगीबार (सवा�त मोठ� योगी) होती,
योगीराज (योग�चा राजा), आ�ण मुनीबार (संतांचा महान), �यात मी योगवतार जोड�ा आहे
(योगाचा अवतार).

{FN35−17} �याने सरकार�या एका �वभागात एकूण प�तीस वषा�ची सेवा �द�� होती.

{FN35−18} �ाचीन हब�� �ान �ाचीन सं�कृत �ंथांम�ये आढळते. म�ये �हमा�यीन वनौषधी काय�रत हो�या
एक कायाक�प उपचार �याने 1938 म�ये जगाचे �� वेध�े जे�हा ही प�त वापर�� गे��
पं�डत मदन मोहन मा�वीय, − वष�य, बनारस �ह�� �व�ापीठाचे कु�पती. ते अ
उ��ेखनीय �माणात, ��यात �व�ानाने 45 �दवसांत �याचे आरो�य, साम�य�, �मरण���, सामा�य ��ी�ेप परत �मळव�ा;
दात �तस�या संचाचे संकेत �दसू �ाग�े, तर सव� सुरकु�या अ��य झा�या. हब�� उपचार, �हणून ओळख�े जाते
काया क�प, �ह�� आयुव�द �क�वा वै�क�य �ा��ात सां�गत�े�या 80 कायाक�प प�त�पैक� एक आहे.
पं�डत मा�वीय यांचा दावा �ी क�पचाय� �वामी बे�ंुदादासजी यां�या ह�ते झा�ा
1766 हे �याचे ज�म वष� आहे. �या�याकडे 100 वषा�पे�ा जा�त वयाचे अस�याचे �स� करणारी कागदप�े आहेत; संबं�धत
�ेस प�कारांनी �ट�पणी के�� क� तो सुमारे 40 वषा�चा आहे.

�ाचीन �ह�� �ंथांनी वै�क�य �ा��ाचे 8 �ाखांम�ये �वभाजन के�े: SALYA (�����या); सा��य (रोग
मान वर); KAYACHIKITSA (औषध यो�य); भूत�व� (मान�सक रोग); कौमारा (काळजी
�हानपणापासून); AGADA (�वष�ा��); रसयान (द�घा�यु�य); वा�जकरण (टॉ�न�स). वै�दक वै�
नाजूक �����या साधने वापर��, ��ा��टक �����या के��, ��तकार कर�यासाठ� वै�क�य प�ती समज�या
�वषारी वायूचे प�रणाम, के�े�े �सझे�रयन �वभाग आ�ण म��चे ऑपरे�न, �या ग�त�ी�तेम�ये कु�� होते
औषधे इ.स.पूव� 5 �ा �तकाती� ��स� �च�क�सक �ह�पो�ेट्सने �या�या मटे�रया मे�डकाचा बराचसा उधार घेत�ा
�ह�� ��ोत.

{FN35−19} ई�ट इं�डयन माग�सा वृ�. �याची औषधी मू�ये आता पा��मा�य दे�ात ओळख�� गे�� आहेत,
�जथे कडू NEEM झाडाची सा� टॉ�नक �हणून वापर�� जाते, आ�ण �बयाणे आ�ण फळांपासून ते� सवा�त जा�त आढळ�े आहे
कु�रोग आ�ण इतर रोगां�या उपचारांसाठ� उपयु�.

{FN35−20} “अ��कडेच �स�ध ूखो�याती� पुरात�वीय �ळांमधून उ�खनन कर�यात आ�े�या अनेक सी�, म�ये
�तसरी सह�ा�द� बीसी, आता योग प�तीम�ये वापर�या जाणा�या �याना�मक आसनांम�ये बस�े�� आकडेवारी द��वा आ�ण
असा अंदाज �ावा क� �या वेळ� योगा�या काही मू�भूत गो�ी आधीच मा�हत हो�या. आ�ही कदा�चत नाही
अ�यास के�े�या प�त��या सहा�याने प�त�ीर आ�मपरी�ण के�े गे�े असा �न�कष� अकारण काढा
भारतात पाच हजार वष� सराव के�ा. . . . भारताने काही मौ�यवान धा�म�क मनोवृ�ी �वक�सत के�� आहे
आ�ण नै�तक क�पना जे अ��तीय आहेत, �कमान �यां�या जीवनासाठ� वापर�या�या �व�तृततेम�ये. यापैक� एक झा�े आहे
बौ��क �व�ासा�या ��ांम�ये स�ह�णुता - �स�ांत - जे प��मेकडे आ�य�कारक आहे, �जथे अनेक �तके आहेत
पाखंडी -��कार सामा�य होती आ�ण सां�दा�यक ��ु�वावर रा�ांम�ये र�रं�जत यु�े झा��
वारंवार. ” - बु�े�टन�या मे, १ 39 ३ issue �या अंकाती� �ा�यापक ड��यू. नॉम�न �ाऊन यां�या �ेखाती� अक�
अमे�रकन कौ��स� ऑफ ��� सोसायट�ज, वॉ����टन, डीसी

{FN35−21} येथे कोणीतरी का�ा�ई��या साट�र �रझट�समधी� �नरी�णाचा �वचार करतो: "जो माणूस क� �कत नाही
आ�य�, जो सवयीने आ�य�च�कत होत नाही (आ�ण पूजा करतो), तो असं�य रॉय� सोसाय�ांचा अ�य� होता आ�ण
वा�न ने�े. . . सव� �योग�ाळा आ�ण वेध�ाळांचे �तीक, �यां�या प�रणामांसह, �या�या एकाच डो�यात, - पण एक जोडी आहे
च�मा �या�या मागे डोळा नाही. "
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अ�याय 36. प��मेकडी� बाबाज�ची आवड

"गु�जी, तु�ही कधी बाबाज�ना भेट�ात का?"

सेरामपूरम�ये �ांत उ�हा�याची रा� होती; ���या �ेजारी बस�यावर उ�ण क�टबंधाती� मोठे तारे आम�या डो�यावर चमक�े
यु�े�रची बाजू आ�मा�या �स�या मज�� बा�कनीवर.

“हो.” मा�या थेट ��ावर मा�तर हस�े; �याचे डोळे ��ेने उजळ�े. “तीन वेळा म�ा आ�ीवा�द �मळा�ा आहे
मृ�यूहीन गु�चे द��न. आमची प�ह�� बैठक अ�ाहाबाद येथे कंुभमे�याम�ये झा��.

�ाचीन काळापासून भारतात होणारे धा�म�क मेळे कंुभमेळा �हणून ओळख�े जातात; �यांनी ठेव�े आहे
गद��या सतत ��ीने आ�या��मक �येये. धमा��भमानी �ह�� दर सहा वषा�नी �ाखो �ोकां�या भेट�साठ� जमतात
हजारो साधू, योगी, �वामी आ�ण सव� �कारचे तप�वी. बरेच सं�यासी आहेत जे कधीही �यांना सोडत नाहीत
MELAS म�ये उप��त राहणे आ�ण सांसा�रक पु�ष आ�ण ���यांना �यांचे आ�ीवा�द देणे वगळता �नज�न अ�े.

"मी बाबाज�ना भेट�ो �यावेळ� मी �वामी न�हतो," �ी यु�े�र पुढे गे�े. “पण म�ा आधीच ��या �मळा�� होती
�ा�हरी महा�यांकडून द��ा. �यांनी म�ा मेळा�ा�ा उप��त राह�यास �ो�सा�हत के�े जे जानेवारीत आयो�जत कर�यात आ�े होते,
1894 अ�ाहाबाद येथे. कंुभाचा हा माझा प�ह�ा अनुभव होता; �या को�ाह� आ�ण �ाटाने म�ा �क��चत थ�क वाट�े
गद�. मा�या आजूबाजू�या �ोधात मी मा�टरचा �का�मय चेहरा पा�ह�ा नाही. �या काठावरी� पू� पार करत आहे
गंगा, म�ा �दस�े क� जवळच एक ओळखीचा माणूस उभा आहे, �याचा भीक मागणारा वाडगा �ांब�ा आहे.

“'अरे, हा मेळा �हणजे ग�धळाची आ�ण �भका�यांची अराजकता आहे,' मी �नरा� होऊन �वचार के�ा. 'म�ा आ�य� वाटत ेक� पा�ा�य
वै�ा�नक, मानवजाती�या �ावहा�रक फाय�ासाठ� धीराने �ानाची �े�े वाढवत आहेत
धम� मानणा�या पण �भ�ेवर �� क� ��त करणा�या या आळ�ी �ोकांपे�ा देवा�ा आवडते. '

“समाजसुधारणेवर माझे धगधगते ��त�ब�ब थांब�े�या एका उंच सं�यासी�या आवाजाने ��यय आण�े
मा�या आधी.

"'सर,' तो �हणा�ा, 'एक संत तु�हा�ा बो�ावत आहे.'

"'तो कोण आहे?'

"'या आ�ण �वतः बघा.'

“संकोचाने या �ॅको�नक स��याचे अनुसरण क�न, मी �वकरच म�ा एका झाडाजवळ सापड�ो �या�या फां�ा आ�य देत हो�या
���यां�या आकष�क गटासह गु�. चमकदार गडद डो�यांसह एक तेज�वी असामा�य आकृती अस�े�ा मा�तर उगव�ा
मा�या ���कोनाने आ�ण म�ा �मठ� मार��.

“�वामीजी, �वागत आहे,” तो �ेमाने �हणा�ा.

'' सर, 'मी ठामपणे उ�र �द�े,' मी �वामी नाही. '

"'�यां�यावर मी" �वामी "ही उपाधी दे�याचे �द�पणे �नद���त के�े आहे �यांनी ते कधीही सोड�े नाही.' संताने संबो�धत के�े
मी फ�, पण स�याचा खो� �व�ास �या�या ��दात वाज�ा; मी आ�या��मक एका झटपट �ाटेत गंुत�ो होतो
आ�ीवा�द. �ाचीन मठाती� मा�या अचानक उंचीवर हसत, {FN36−1} मी �यां�या चरणी नतम�तक झा�ो
��पणे महान आ�ण देव�त मानवी �पात �याने माझा स�मान के�ा.

“बाबाजी - खरंच �यांनी म�ा झाडाखा�� �यां�या जवळ�या आसनाकडे ने�े. तो मजबूत आ�ण त�ण होता, आ�ण
�ा�हरी महा�यांसारखे �दसत होते; तरीही ब�याचदा म�ा हे ऐक�े नाही, जरी मी अनेकदा ऐक�े होते
दोन �वाम��या देखा�ाम�ये �व��ण समानता. बाबाज�कडे एक ��� आहे �या�ार ेते क� �कतात
एखा�ा ����या मनात कोणताही �व��� �वचार �नमा�ण हो�यापासून ��तबं�धत करा. ��पणे महान गु�ंनी म�ा �हावे अ�ी इ�ा के��

एका योगीचे आ�मच�र�

अ�याय 36. प��मेकडी� बाबाज�ची आवड १ 195



पृ� १.

�या�या उप��तीत पूण�पणे नैस�ग�क, �या�या ओळखी�या �ानामुळे ओ�हर�हॅड नाही.

"'कंुभमे�याब�� तु�हा�ा काय वाटते?'

“मी खूप �नरा� झा�ो, सर. मी घाईघाईने जोड�े, 'जोपय�त मी तु�ा भेटत नाही तोपय�त. कसा तरी संत आ�ण हे
ग�धळ एक� आहे असे वाटत नाही. '

"मु�ा, 'मा�टर �हणा�ा, जरी वरवर पाहता मी �या�या वया�या जवळजवळ ��पट होतो,' अनेकां�या दोषांसाठ�, �यायाधी�
संपूण� नाही. पृ�वीवरी� ��येक गो� वाळू आ�ण साखरे�या �म�णा�माणे �म��त �व�पाची आहे. �हा�यांसारखे �हा
मंुगी जे फ� साखर पकडते आ�ण वाळू अछूता सोडते. जरी येथे अनेक साध ूअजूनही भटकत असतात
�म, तरीही मे�ा�ा देवा�या काही माणसांचा आ�ीवा�द आहे - सा�ा�कार. '

“या उदा� गु��ी माझी �वतःची भेट पाहता, मी �या�या �नरी�णा�ी पटकन सहमत झा�ो.

"'सर,' मी �ट�पणी के��, 'मी पा��मा�य वै�ा�नक माणसांब�� �वचार करत आहे, बु��म�ेपे�ा जा�त
ब�तेक �ोक येथे जम�े, �र युरोप आ�ण अमे�रकेत राहतात, �भ� पंथ मानतात आ�ण अ�ानी आहेत
स�या�या MELAS सार�या वा�त�वक मू�यांची. ते असे पु�ष आहेत �यांना सभां�ारे मो�ा �माणात फायदा होऊ �कतो
भारता�या �वाम�सोबत. परंतु, बौ��क �ा�त�म�ये उ� अस�े तरी, अनेक पा��मा�य रँकम�ये �ववा�हत आहेत
भौ�तकवाद इतर, �व�ान आ�ण त�व�ानात ��स�, धमा�ती� आव�यक एकता ओळखत नाहीत. �यांचे
पंथ हे अग�य अडथळे �हणून काम करतात जे �यांना आम�यापासून कायमचे वेगळे कर�याची धमक� देतात. '

"'मी पा�ह�े क� तु�हा�ा प��म, तसेच पूव�म�ये रस आहे.' बाबाज�चा चेहरा मंजुरीने चमक�ा. 'म�ा वाट�े
तुम�या �दयाचे �खणे, सव� पु�षांसाठ� पुरेसे �व�तृत, मग ते ओ�रएटं� �क�वा ऑ��सड�ट� असो. �हणूनच मी तु�हा�ा बो�ाव�े
येथे.

ते �हणा�े, '' पूव� आ�ण प��मने ��याक�ाप आ�ण अ�या�माचा सुवण� म�यम माग� �ा�पत के�ा पा�हजे.
'भौ�तक �वकासाम�ये भारता�ा पा��मा�य दे�ांकडून बरेच काही ��क�यासारखे आहे; �या बद�यात भारत साव���क ��कवू �कतो
अ�ा प�ती �या�ारे प��म आप�या धा�म�क �व�ासांना यो�गकां�या अच� पायावर आधार�यास स�म असे�
�व�ान.

“'�वामीजी, ओ�रएटं आ�ण ऑसीड�ट दर�यान येणा�या सामंज�यपूण� देवाणघेवाणीत तुमचा एक भाग आहे. काही
�क�येक वषा�नंतर मी तु�हा�ा एक ���य पाठवीन �यांना तु�ही पा��मा�य दे�ांत योग �सारासाठ� ����ण देऊ �कता. �ंदने
तेथे अनेक आ�या��मक �ोध घेणारे आ�मा मा�यासारखे पूर येतात. म�ा अमे�रकेती� संभा� संत आ�ण
युरोप, जागृत हो�याची वाट पाहत आहे.

�या�या कथे�या या ट��यावर, �ी यु�े�रन ेमाझी नजर पूण�पणे मा�याकडे वळव��.

"मा�या मु�ा," तो चांद�या�या �का�ात हसत �हणा�ा, "तू तो ���य आहेस, जो वषा�पूव� बाबाज�नी पाठव�याचे वचन �द�े होते
मी. ”

म�ा हे जाणून आनंद झा�ा क� बाबाज�नी माझी पाव�े �ी यु�े�रकडे �नद���त के�� होती, तरीही म�ा ��य करणे कठ�ण होते
मी मा�या ��य गु� आ�ण सा�या आ�माती� �ांततेपासून �र �ग�म प��म म�ये आहे.

“बाबाज�नी मग भगवद ्गीतेब�� बो��े,” �ी यु�े�र पुढे गे�े. “मा�या आ�या�ने, �याने सू�चत के�े
काही GITA वर मी ��ीकरण ���ह�े होते या व�तु��तीची �या�ा जाणीव होती अ�ा काही �तुती�या ��दांनी
अ�याय.

“मा�या �वनंतीनुसार, �वामीजी, कृपया �सरे काम हाती �या,” महान गु� �हणा�े. 'तू �हान ��हीणार नाहीस का?
���न आ�ण �ह�� धम��ंथांमधी� मू�भूत ऐ�यावरी� पु�तक? समांतर संदभा�ने दाखवा
क� देवा�या �े�रत मु�ांनी समान स�ये बो��� आहेत, आता पु�षां�या सां�दा�यक भेदांमुळे अ�� आहेत. '

एका योगीचे आ�मच�र�
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“महाराज, '{FN36−2} मी ��पणे उ�र �द�े,' काय आ�ा आहे! मी ते पूण� क� �केन का? '

“बाबाजी हस�े. 'मा�या मु�ा, तु�ा का �ंका आहे?' तो आ�ासकपणे �हणा�ा. खरंच, हे सव� कोणाचे काम आहे आ�ण
सव� कृती करणारा कोण आहे? परमे�राने म�ा जे काही सां�गत�े ते स�य ठरे�. '

“मी �वतः�ा संतां�या आ�ीवा�दाने स�� समज�े आ�ण पु�तक ��हाय�ा तयार झा�ो. अ�न�ेने वाटणे
�वदाईचा अधा� तास आ�ा होता, मी मा�या पानां�या आसनाव�न उठ�ो.

'' तु�ा �ा�हरी मा�हत आहे का? ' {FN36−3} मा�तरांनी चौक�ी के��. 'तो एक महान आ�मा आहे, नाही का? �या�ा आम�या भेट�ब�� सांगा. '
�यानंतर �यांनी म�ा �ा�हरी महा�यांसाठ� संदे� �द�ा.

“मी �वदाईत न�पणे नतम�तक झा�यानंतर, संत सौ�यपणे हस�े. 'तुमचे पु�तक संप�यावर मी पैसे देईन
आपण भेट �ा, '�याने वचन �द�े. 'स�यासाठ� चांग�े.'

“मी �स�या �दव�ी अ�ाहाबाद सोड�े आ�ण बनारस�ा �वे� के�ा. मा�या गु��या घरी पोहचून मी ते ओत�े
कंुभमे�याती� अ��त संताची कथा.

"'अरे, तू �या�ा ओळख�ं नाहीस का?' �ा�हरी महा�यांचे डोळे हा�याने नाचत होते. 'मी पाहतो क� तू नाही क� �कत, �या�यासाठ�
तु�ा रोख�े. ते माझे अतु�नीय गु� आहेत, आका�ीय बाबाजी! '

"'बाबाजी!' मी पुनरावृ�ी के��, आ�य�च�कत झा�ो. 'योगी − ���त बाबाजी! अ��य − ��यमान र�णकता� बाबाजी! अरे, म�ा जम�े तर
फ� भूतकाळ आठवा आ�ण �या�या उप��तीत पु�हा एकदा या, �या�या कमळा�या पाया�ी माझी भ�� दाखव�यासाठ�! '

“काही हरकत नाही,” �ा�हरी महा�य सां�वनाने �हणा�ा. '�याने तु�ा पु�हा भेट�याचे वचन �द�े आहे.'

"'गु�देव, दैवी गु�ंनी म�ा तु�हा�ा एक संदे� दे�यास सां�गत�े. “�ा�हरी�ा सांगा,” तो �हणा�ा, “त ेसाठव�े
या जीवनाची ��� आता कमी आहे; ते जवळजवळ पूण� झा�े आहे. ''

“मा�या या गूढ ��दां�या उ�ाराने �ा�हरी महा�यांची आकृती थरथर कापून जणू एखा�ाने ��� के��
�वजेचा �वाह. एका �णात �या�याब�� सव� काही �ांत झा�े; �याचा हसरा चेहरा अ�व�सनीयपणे बद��ा
कठोर �ाकडी पुत�या�माणे, �तरकस आ�ण �या�या आसनावर अच�, �याचे �रीर रंगहीन झा�े. मी सावध झा�ो आ�ण
आ�या�ने. मा�या आयु�यात मी कधीही या आनंद� आ��या�ा इतके भयानक गु��व �कट के�े�े पा�ह�े न�हते. इतर ���य
उप��त �भतीने पा�ह�े.

“तीन तास पूण�पणे �ांततेत गे�े. मग �ा�हरी महा�यांनी आप�े नैस�ग�क, आनंद� वत�न पु�हा सु� के�े आ�ण
��येक चे�ा�ी �ेमाने बो��ो. सवा�नी सुटकेचा �न: �ास टाक�ा.

“म�ा मा�या �वाम��या ��त��येमुळे ��ात आ�े क� बाबाज�चा संदे� �ा�हरीने एक �� संकेत �द�ा होता
महा�यांना समज�े क� �याचा मृतदेह �वकरच अ�का��त होई�. �या�या भयानक मौनाने हे �स� के�े क� मा�या गु�चे होते
�या�या अ��त�वावर ताबडतोब �नयं�ण ठेव�े, भौ�तक जगा�ी अस�े�� आस��ची �ेवटची दोर काप�� आ�ण �या�या सदासव�काळात पळून गे�ा
आ��यात ओळख. बाबाज�ची �ट�पणी ही �यांची �हण�याची प�त होती: 'मी सदैव तुम�यासोबत असेन.'

"जरी बाबाजी आ�ण �ा�हरी महा�य सव�� होते आ�ण �यांना एकमेकां�ी संवाद साध�याची गरज न�हती
मा�या�ारे �क�वा इतर कोण�याही म�य�ा�ारे, महान �ोक सहसा मानवी नाटकात भाग घे�यासाठ� कृत� असतात.
कधीकधी ते �यां�या भ�व�यवा�या संदे�वाहकां�ारे सामा�य मागा�ने �सा�रत करतात, जे अं�तम पूण� होते
�यां�या ��दांमुळे नंतर�या कथा ��कणा�या पु�षां�या �व�तृत वतु�ळात अ�धक दैवी �व�ास �नमा�ण होऊ �कतो.

"मी �वकरच बनारस सोड�े, आ�ण बाबाज�नी �वनंती के�े�या �ा��ीय ��खाणांवर सेरामपूरम�ये काम कर�यास सुरवात के��," �ी
यु�े�र पुढे गे�ा. “मी मा�या काया��ा सुरवात के�� न�हती �यापे�ा मी म�ा सम�प�त क�वता ���ह�यास स�म होतो
मृ�यूहीन गु�. मा�या पेनमधून मधुर रेषा सहजपणे वा� �ाग�या, जरी मी यापूव� कधीही �य�न के�ा न�हता
सं�कृत क�वता.

एका योगीचे आ�मच�र�
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“रा�ी�या �ांततेत मी �वतः�ा बायब� आ�ण सनातन�या �ा��ां�या तु�नेत ��त के�े
धम�. {FN36−4} आ�ीवा��दत �भु ये�ूचे ��द उ��त क�न, मी दाखव�े क� �या�या ��कवणी म�ये आहेत
वेदां�या �कट�करणासह एक सार. मा�या सुटकेसाठ�, माझे पु�तक अ�पावधीतच संप�े; म�ा कळ�े
क� हा ज�द आ�ीवा�द मा�या परम − गु� AH महाराजां�या कृपेमुळे �मळा�ा. {FN36−5} अ�याय
SADHUSAMBAD जन�� म�ये �थम �दस�े; नंतर ते मा�या एका पु�तकाने खाजगी�र�या छाप�े गे�े
Kidderpore ���य.

“मा�या सा�ह��यक �य�नांची पूत�ता झा�यानंतर सकाळ�,” मा�टर पुढे �हणा�े, “मी येथे राय घाटावर गे�ो होतो
गंगेत �नान करा. घाट �नज�न होता; मी थोडा वेळ �ांत उभा रा�ह�ो, सनी �ांततेचा आनंद घेत होतो. बुडव�यानंतर
चमकणारे पाणी, मी घरासाठ� सु�वात के��. �ांततेत एकच आवाज होता मा�या गंगेचा, �भज�े�या कापडाचा,
swish every ��येक पायरीने swashing. मी नद��या काठाजवळ अस�े�या मो�ा वटवृ�ा�या जागे�या प��कडे जात असताना, ए
ती� आवेगाने म�ा मागे वळून पाह�याचा आ�ह के�ा. तेथे, वटवृ�ा�या साव��खा�� आ�ण काही जणांनी वेढ�े�े
���य, महान बाबाजी बस�े!

"'नम�कार, �वामीजी!' मी �व� पाहत नाही याची खा�ी कर�यासाठ� मा�टरचा सुंदर आवाज वाज�ा. 'मी तु�ा पाहतो
तुमचे पु�तक य��वी�र�या पूण� के�े. मी वचन �द�या�माणे, मी तुमचे आभार मान�यासाठ� येथे आहे. '

“वेगवान धडधडणा�या �दयासह, मी �वतः�ा �या�या चरणी नतम�तक झा�ो. 'परम ji गु�जी,' मी �वनवणी क�न �हणा�ो, 'तु�ही करा�
आ�ण तुझे चे�े तु�या उप��तीने मा�या जवळ�या घरी स�मान करत नाहीत? '

“सव�� गु� हसतमुखाने नकार �द�ा. 'नाही, मु�ा,' तो �हणा�ा, 'आ�ही झाडांचा आ�य आवडणारे �ोक आहोत; हे
�ॉट खूप आरामदायक आहे. '

"कृपया थोडा वेळ थांबा, मा�तर. ' मी �वन�पणे �या�याकडे पा�ह�े. 'मी �गेच काही खास घेऊन परत येईन
�मठाई. '

“जे�हा मी काही �म�नटांत �वा�द� पदाथ� घेऊन परत�ो, �ो! �वामी वटवृ� आता आ�य देत नाही
आका�ीय मंडळ� मी घाटा�या सभोवता� �ोध घेत�ा, पण मा�या मनात म�ा मा�हत होते क� छोटा बँड आधीच पळून गे�ा होता
इथ�रक पंख.

“म�ा खूप �खापत झा��. 'आ�ही पु�हा भेट�ो तरी, मी �या�या�ी बो��याची पवा� करणार नाही,' मी �वतः�ा आ�ासन �द�े. 'तो �नद�यी होता
म�ा अचानक सोडाय�ा. ' हा अथा�तच �ेमाचा राग होता आ�ण यापे�ा अ�धक काही नाही.

“काही म�ह�यांनंतर मी बनारसम�ये �ा�हरी महा�यांना भेट �द��. मी �या�या छो�ा पा��रम�ये ��र�ो, माझे गु� आत हस�े
अ�भवादन

“�वागत आहे, यु�े�र,” तो �हणा�ा. 'तु�ही मा�या खो���या उंबर�ावरच बाबाज�ना भेट�ात का?'

"'का, नाही,' मी आ�या�ने उ�र �द�े.

"'इकडे ये.' �ा�हरी महा�यांनी म�ा कपाळावर हळूवार ��� के�ा; मी �गेच पा�ह�े, दाराजवळ, चे �व�प
बाबाजी, प�रपूण� कमळासारखे फु��े�े.

“म�ा माझी जुनी �खापत आठव�� आ�ण मी वाक�ो नाही. �ा�हरी महा�यांनी मा�याकडे आ�या�ने पा�ह�े.

“दैवी गु�ंनी मा�याकडे अ�� डो�यांनी पा�ह�े. 'तू मा�यावर नाराज आहेस.'

"'सर, मी का होऊ नये?' मी उ�र �द�े. 'हवेतून तु�ही तुम�या जा��या गटासह आ�ण पातळ हवेत आ�ात
तू नाही�ी झा��स. '

एका योगीचे आ�मच�र�
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'' मी तु�ा सां�गत�े होते क� मी तु�ा भेटेन, पण मी �कती �दवस राहीन हे सां�गत�े नाही. ' बाबाजी हस�े. 'तू भर�� होतीस
खळबळ मी तु�हा�ा आ�ासन देतो क� तुम�या अ�व�ते�या झट�याने मी आका�ात ब�यापैक� �वझ�ो. '

“या �नराधार ��ीकरणाने मी �व�रत समाधानी झा�ो. मी �या�या पाया पड�ो; सव�� गु�ने म�ा थाप �द��
कृपया खां�ावर.

तो �हणा�ा, 'मु�ा, तू जा�त �यान के�े पा�हजे. 'तुमची ��ी अजून �नद�ष नाही - तु�ही म�ा मागे �प�े�े पा� �कत नाही
सूय��का�. ' एका आका�ीय बासरी�या आवाजात या ��दांसह, बाबाजी �प�े�या तेजात अ��य झा�े.

"मा�या गु��ा भेट�यासाठ� बनारस�ा ही माझी �ेवटची भेट होती," �ी यु�े�रने �न�कष� काढ�ा. “जसे बाबाजी होते
कंुभमे�यात भाक�त के�े होते, �ा�हरी महा�यांचा गृह� -अवतार जवळ येत होता.
1895 �या उ�हा�यात �या�या �नणा�यक �रीराने पाठ�वर एक �हान उकळणे �वक�सत के�े. �याने �वरोध के�ा
lancing; तो �या�या �वतः�या �रीरात �या�या काही ���यांच ेवाईट कम� करत होता. �ेवट� काही चे�ा
खूप आ�ही झा�े; मा�टरने गु�तपणे उ�र �द�े:

“'�रीरा�ा जा�याचे कारण �ोधावे �ागते; तु�ा जे काही करायचे आहे ते मी मा�य करेन. '

“थो�ा वेळाने अतु�नीय गु�ने बनारसम�ये आप�ा देह सोड�ा. यापुढे म�ा �याची गरज नाही
�हान पा��र; म�ा मा�या जीवनाचा ��येक �दवस �या�या सव��ापी माग�द��नामुळे ध�य वाटतो. ”

ब�याच वषा�नंतर, �वामी के�बानंद, {FN36−6} एक �गत ���य यां�या ओठातून, मी अनेक अ��त ऐक�े
�ा�हरी महा�यां�या उ�ीण�तेब�� तप�ी�.

के�बानंदांनी म�ा सां�गत�े, “मा�या गु�ने �यांचे �रीर सोड�यापूव� काही �दवस आधी �यांनी �वतः�ा साकार के�े
मी हर�ार येथी� मा�या आ�मात बस�ो होतो.

"'बनारस�ा �गेच या.' या ��दांनी �ा�हरी महा�य गायब झा�ा.

“मी �गेच बनारस�ा गे�ो. मा�या गु��या घरी म�ा अनेक ���य जम�े�े आढळ�े. तास ते
�दवस {FN36−7} गु�ने GITA �� के�े; मग �याने आ�हा�ा सहजपणे संबो�धत के�े.

'मी घरी जात आहे.'

“�: खाचे थैमान एका अप�रवत�नीय �वाहा�माणे फुट�े.

"'सां�वन करा; मी पु�हा उठेन. ' या व��ानंतर �ा�हरी महा�यांनी तीनदा �यांचे �रीर अ म�ये �फरव�े
वतु�ळ, �या�या कमळा�या आसनाने उ�रेकडे त�ड क�न, आ�ण गौरवाने अं�तम महा -समाधीम�ये �वे� के�ा. {FN36−8}

“�ा�हरी महा�यांचे संुदर �रीर, जे भ�ांना खूप ��य आहे, येथे घरगुती सं�कारांनी अं�यसं�कार कर�यात आ�े.
प�व� गंगेचा म�णक�ण�का घाट, ”के�बानंद पुढे �हणा�े. “�स�या �दव�ी, रा�ी दहा वाजता
सकाळ�, मी अ�ाप बनारसम�ये असताना, माझी खो�� एका मो�ा �का�ामुळे भर�� होती. �ो! मा�यापुढे मांस उभे रा�ह�े
आ�ण �ा�हरी महा�यांचे र� �प! तो �या�या जु�या �रीरासारखा �दसत होता, वगळता तो त�ण �दस�ा आ�ण
अ�धक तेज�वी. माझे दैवी गु� मा�या�ी बो��े.

"के�बानंद, 'तो �हणा�ा,' तो मी आहे. मा�या अं�यसं�का�रत �रीरा�या �वघ�टत अणूंपासून मी एक
पु�हा तयार के�े�ा फॉम�. जगाती� माझे गृह� काम पूण� झा�े आहे; पण मी पृ�वी पूण�पणे सोडत नाही. यापुढे मी
�हमा�यात बाबाज�सोबत आ�ण ��ांडात बाबाज�सोबत थोडा वेळ घा�वे�. '

“म�ा आ�ीवा�द दे�या�या काही ��दांसह, उ�कृ� मा�टर अ��य झा�ा. आ�य�कारक �ेरणा माझे �दय भर�े;
���त आ�ण कबीर यां�या ���यां�माणेच मी आ��यात उंचाव�े होते {FN36−9} जे�हा �यांनी �यां�याकडे पा�ह�े
�ारी�रक मृ�यूनंतर �जवंत गु�.

एका योगीचे आ�मच�र�
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के�बानंद पुढे �हणा�े, “जे�हा मी मा�या वेग�या हर�ार आ�मात परत�ो, ते�हा मी मा�यासोबत प�व�
मा�या गु�ची राख. म�ा मा�हत आहे क� तो �ा�नक -ऐ�हक �प�ज�यातून पळून गे�ा आहे; सव��ापी प�ी मु� झा�ा आहे. तरीही ते
�याचे प�व� अव�ेष ठेव�यासाठ� मा�या �दया�ा �द�ासा �द�ा. ”

आणखी एक ���य �या�ा �या�या पुन���त गु��या द��नाने आ�ीवा�द �मळा�ा तो संत पंचानन होता
भ�ाचाय�, क�क�ा आय� �म�न सं�ेचे सं�ापक. {FN36−10}

मी पंचानन�ा �या�या क�क�या�या घरी भेट �द�� आ�ण �या�यासोबत�या अनेक वषा��या कहा�या आनंदाने ऐक�या
मा�टर. �ेवट�, �याने म�ा �या�या आयु�याती� सवा�त आ�य�कारक घटना सां�गत��.

“इथे क�क�यात,” पंचनन �हणा�े, “सकाळ� दहा वाजता जे �यां�या अं�यसं�कारानंतर �ा�हरी
महा�य मा�यासमोर �जवंत वैभवात �कट झा�े. ”

"दोन �रीरे अस�े�े संत" �वामी �णबानंदांनी म�ा �यां�या �वतः�या सुपरनॉ�ची मा�हती �द��
अनुभव

"�ा�हरी महा�यांनी �यांचे �रीर सोड�यापूव� काही �दवस"   �णबानंदांनी म�ा मा�या रांची�ा भेट �द�� �या वेळ� सां�गत�े
�ाळा, “म�ा �या�याकडून एक प� �मळा�े, म�ा बनारस�ा �व�रत ये�याची �वनंती के��. म�ा मा� उ�ीर झा�ा आ�ण
�गेच सोडता आ�े नाही. मी मा�या �वासा�या तयारीम�ये असताना, रा�ीचे दहा वाज�े
सकाळ�, मा�या गु�ची चमकदार आकृती पा�न म�ा अचानक आनंद झा�ा.

"'बनारस�ा का घाई?' �ा�हरी महा�य हसत �हणा�े. 'आता तू म�ा �तथे सापडणार नाहीस.'

“जसे �या�या ��दांची आयात मा�यावर आ��, मी मनापासून रड�ो - मनापासून, म�ा �व�ास आहे क� मी �या�ाच पाहत आहे
��ी म�ये.

“मा�तर आरामात मा�याजवळ आ�े. 'इथे, मा�या देहा�ा ��� करा,' तो �हणा�ा. 'मी नेहमी�माणे जगत आहे. क� नका
�व�ाप; मी कायम तुम�यासोबत नाही का? ''

या तीन महान ���यां�या ओठातून, आ�य�कारक स�याची एक कथा उदयास आ�� आहे: सकाळ�या वेळ�
दहा, �ा�हरी महा�यांचा मृतदेह �वा�ांम�ये पाठव�या�या �स�या �दव�ी, पुन��ान झा�े�या मा�टर, म�ये
एक खरा पण �पांत�रत �रीर, तीन ���यांसमोर, ��येक एक वेग�या �हरात.

“ते�हा जे�हा हे �� अ�वना�ी होई� आ�ण या न�राने अमर�व धारण के�े असे�, ते�हा
मृ�यू �वजयाने �गळ�ा गे�ा आहे असे ���ह�े�े �हणणे पूण� के�े जाई�. हे मरण, तुझे कुठे आहे
डंक? हे कबर, तुझा �वजय कुठे आहे? ” {FN36−11}

{FN36−1} �ी यु�े�र�ा नंतर महंत (मठ
बौ� गया चे �मुख.

{FN36−2} "महान राजा" - आदरांचे �ीष�क.

{FN36−3} एक गु� सहसा �या�या �वतः�या ���याचा उ��ेख �या�या नावा�ारे करतो, कोण�याही पदवी�ा वगळून. असे बाबाजी �हणा�े
“�ा�हरी,” “�ा�हरी महा�य” नाही.

{FN36−4} ��द�ः, "�ा�त धम�", वै�दक ��कवणी�या �रीरा�ा �द�े�े नाव. सनातन
�ीक �ोकां�या काळापासून धमा��ा �ह���व �हट�े जाऊ �ाग�े �याने �ोकांना �नयु� के�े
�स�धू नद�चे �कनारे INDOOS �क�वा �ह�� �हणून. �ह�� हा ��द, यो�य�र�या बो�णे, फ� संद�भ�त करतो
सनातन धम� �क�वा �ह�� धमा�चे अनुयायी. भारतीय ही सं�ा �ह��ंना आ�ण �तत�याच �माणात �ागू होते
मोह�मद आ�ण भारता�या मातीचे इतर र�हवासी (आ�ण ग�धळात टाकणारे भौगो��क �ारे देखी�
को�ंबसची चूक, अमे�रकन मंगो�ॉइड आ�दवास�ना).

एका योगीचे आ�मच�र�
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भारताचे �ाचीन नाव आय�वता� आहे, ��द�ः "आया�चे �नवास�ान". ARYA चे सं�कृत मूळ आहे
"यो�य, प�व�, थोर." ARYAN चा नंतरचा वां��क गैरवापर �हणजे आ�या��मक न�हे तर �ारी�रक,
वै���े, महान �ा�य�ा���, मॅ�स मु�र यांनी �व��णपणे सांग�यास �वृ� के�े: “मा�यासाठ� एक वां��क त� जो बो�तो
आय�न वं�, आय�न र�, आय�न डोळे आ�ण केस, एक भाषा�ा��� �हणून एक महान पापी आहे जो बो�तो
डॉ��कोसेफॅ��क ��दको� �क�वा �ेक�सेफॅ��क �ाकरण. ”

{FN36−5} परम − गु� �हणजे ��द�ः "गु� सव��" �क�वा "प��कडे गु�" आहे, �याची ओळ �क�वा उ�रा�धकार सू�चत करते
���क. बाबाजी, �ा�हरी महा�यांचे गु�, �ी यु�े�रचे परम − गु� होते.

{FN36−6} मा�या के�बानंदां�या आ�मा�या भेट�चे वण�न pp. 405-408 वर के�े आहे.

{FN36−7} स�ट�बर 26, 1895 ही तारीख आहे �या �दव�ी �ा�हरी महा�यांनी �यांचे �रीर सोड�े. आणखी काही �दवसात तो
�याचा साठ -आठवा वाढ�दवस गाठ�ा असता.

{FN36−8} उ�रेकडे त�ड क�न, आ�ण �रीरा�ा तीन वेळा �फरवणारे हे वै�दक सं�काराचे भाग आहेत जे मा�तरांनी वापर�े
भौ�तक �रीरासाठ� अं�तम तास कधी येणार आहे हे आधीपासून जाणून �या. दर�यानचे �ेवटचे �यान
�या�ा मा�टर �वतः�ा कॉ��मक AUM म�ये �व��न करतो, �या�ा MAHA �क�वा महान, समाधी �हणतात.

{FN36−9} कबीर हे सोळा�ा �तकाती� एक महान संत होते �यां�या मो�ा अनुयायांम�ये �ह�� आ�ण
मोह�मद. �या�या मृ�यू�या वेळ�, ���य अं�यसं�कार कर�या�या प�तीव�न भांड�े
समारंभ. �नरा� मा�टर �या�या अं�तम झोपेतून उठ�ा आ�ण �याने सूचना �द�या. “माझे अध� अव�ेष
मु���म सं�कारां�ारे दफन के�े जाई�; तो �हणा�ा, "उव��रत अधा� �ह�� सं�काराने अं�यसं�कार क� �ा." तो
नंतर नाही�ी झा��. जे�हा ���यांनी �वपेट� उघड�� �यात �याचा मृतदेह होता, ते�हा काहीही आढळ�े नाही परंत ुa
सो�या�या रंगा�या चंपक फु�ांची चमकदार रचना. यापैक� �न�मे आ�ाधारकपणे मु���मांनी दफन के�े होते
आजपय�त �या�या देव�ानाचा आदर करा.

ता��यात कबीरकडे दोन ���यांनी संपक�  साध�ा �यांना गूढ बु��चे बौ��क माग�द��न हवे होते
माग�. मा�तरांनी सहज उ�र �द�े:

“माग� अंतर मानतो; जर तो जवळ असे� तर तु�हा�ा कोण�याही मागा�ची गरज नाही. खरंच ते म�ा हसवते a ऐक�यासाठ�
पा�यात मासे!

{FN36−10} �बहारमधी� देवगड येथी� सतरा एकरा�या बागेत पंचाननची �ापना के��
�ा�हरी महा�यांचा दगडी पुतळा. छो�ा पा��रम�ये ���यांनी महान गु�ची आणखी एक मूत� �ा�पत के�� आहे
�या�या बनारस�या घरी.

{FN36−11} मी को�र��थय�स 15: 54-55.

अ�याय 37. मी अमे�रकेत जातो

“अमे�रका! न�क�च हे �ोक अमे�रकन आहेत! ” पा�ा�य चेह�यांचे �वहंगम ��ी �हणून हा माझा �वचार होता
मा�या अंतमु�ख ��यापूव� पास झा�े.

�यानात म�न, मी रांची �ाळे�या �टोअर�मम�ये काही धुळ��या खो�यां�या मागे बस�ो होतो. अ
त�णांबरोबर ��त वषा�म�ये खाजगी जागा �ोधणे कठ�ण होते!

��ी चा�ू रा�ह��; एक �चंड जनसमुदाय, {FN37−1} मा�याकडे टक �ावून पाहत आहे, �टेज ओ�ांडून अ�भने�यासारखे
�ु��.

�टोअर�मचा दरवाजा उघड�ा; नेहमी�माणे, एका त�ण मु�ा�ा माझे �प�याचे �ठकाण सापड�े.

एका योगीचे आ�मच�र�
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“इकडे या, �बम�,” मी हस�ो. "मा�याकडे तुम�यासाठ� एक बातमी आहे: �भु म�ा अमे�रकेत बो�वत आहेत!"

"अमे�रके�ा?" �या मु�ाने मा�या ��दांचा ��त�वनी अ�ा �वरात के�ा क� मी "चं�ा�ा" �हणा�ो होतो.

“हो! मी को�ंबस �माणे अमे�रका �ोध�यासाठ� पुढे जात आहे. �या�ा वाट�े क� �या�ा भारत सापड�ा आहे; न�क�च एक आहे
�या दोन भूम�मधी� कम� �वा! ”

�बम� घोटाळा झा�ा; �वकरच संपूण� �ाळे�ा दोन पायां�या वृ�प�ाने कळव�े. {FN37−2} I
ग�धळून गे�े�या �ा�यापकांना बो�ाव�े आ�ण �ाळे�ा �यां�या ता�यात �द�े.

“म�ा मा�हत आहे क� तु�ही �ा�हरी महा�यांचे ���णाचे योग आद�� नेहमीच समोर ठेवता,” मी �हणा�ो. "मी तु�ा ��हीन
वारंवार; देवाची इ�ा, एक �दवस मी परत येईन. ”

मी रांची�या �हान मु�ांवर आ�ण सनी एकरवर �ेवटचा आढावा घेताना मा�या डो�यात अ�ू उभे रा�ह�े. म�ये एक �न��त युग
माझे आयु�य आता बंद झा�े होते, म�ा मा�हत होते; यापुढे मी �र�या दे�ात रा�. मी क�क�यासाठ� काही तास आत गे�ो
मा�या ��ी नंतर. �स�या �दव�ी म�ा भारतातून ��त�नधी �हणून सेवा कर�याचे आमं�ण �मळा�े
अमे�रकेत धा�म�क उदारमतवाद� आंतररा�ीय काँ�ेस. �या वष� बो�टन म�ये, �या अंतग�त बो�ावणे होते
अमे�रकन यु�नटे�रयन असो�सए�नचे �ुभारंभ.

माझे डोके च�ावून गे�े, मी सेरामपूरम�ये �ी यु�े�र �ोध�े.

“गु�जी, म�ा नुकतेच अमे�रकेत एका धा�म�क क��ेस�ा संबो�धत कर�यासाठ� आमं��त कर�यात आ�े आहे. मी जाऊ का?"

“सव� दरवाजे तुम�यासाठ� खु�े आहेत,” मा�तरांनी सहज उ�र �द�े. "हे आता �क�वा कधीही नाही."

“पण सर,” मी �नरा� होऊन �हणा�ो, “म�ा साव�ज�नक बो��याब�� काय मा�हत आहे? मी �व�चतच �ा�यान �द�े आहे, आ�ण कधीही नाही
इं�जी म�ये."

"इं�जी �क�वा इं�जी नाही, योगावरी� तुमचे ��द प��मेम�ये ऐक�े जाती�."

मी हस�ो. “ठ�क आहे, ��य गु�जी, म�ा �व�चतच वाटत ेक� अमे�रकन बंगा�� ��कती�! कृपया म�ा एक ध�का देऊन आ�ीवा�द �ा
इं�जी भाषे�या अडथ�यांवर. ” {FN37−3}

जे�हा मी मा�या योजनांची बातमी व�ड�ांना सां�गत��, ते�हा ते पूण�पणे अवाक् झा�े. �या�यासाठ� अमे�रका अ�व�सनीय वाट��
�र�; �या�ा भीती वाट�� क� तो कदा�चत म�ा पु�हा कधीही भेटणार नाही.

"तु�ही कसे जाऊ �कता?" �याने कठोरपणे �वचार�े. "तु�हा�ा कोण आ�थ�क मदत करे�?" �याने �ेमाने खच� उच��ा होता
माझे ���ण आ�ण संपूण� आयु�य, �या�ा �नःसं�यपणे आ�ा होती क� �याचा �� मा�या �क�पा�ा �ा�जरवाणी करे�
थांबवा

"परमे�र म�ा न�क�च आ�थ�क मदत करे�." मी हे उ�र देताच, मी खूप पूव� मी �द�े�या अ�ाच एकाब�� �वचार के�ा
माझा भाऊ आ�यात�ा अनंता. खूप कपट न करता, मी जोड�े, “बाबा, कदा�चत देव तुम�या मनात ते ठेवे�
म�ा मदत कर�यासाठ�. ”

"नाही कधीच नाही!" �याने मा�याकडे कटा�ाने पा�ह�े.

मी च�कत झा�ो, �हणून, जे�हा व�ड�ांनी म�ा �द�े, �स�या �दव�ी, मो�ा रकमेचा चेक �द�ा.

"मी तु�हा�ा हे पैसे देतो," तो �हणा�ा, "वडी� �हणून मा�या �मतेने नाही, तर �ा�हरी महा�यांचा �व�ासू ���य �हणून.
मग �या �र�या पा�ा�य भूमीकडे जा; तेथे कृ�तयोगाची धम��वर�हत ��कवण पसरवा. ”
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�या �नः�वाथ� भावनेने व�ड�ांनी �यां�या वैय��क गो��ना पटकन बाजू�ा ठेव�यास स�म के�े होते �याब�� म�ा खूप ��� झा�ा
इ�ा. परदे�ीची सामा�य इ�ा नस�याची आद�या रा�ी �या�ा यो�य जाणीव झा��
�वास मा�या �वासा�ा �े�रत करत होता.

"कदा�चत आपण या जीवनात पु�हा भेटणार नाही." यावेळ� साठ − सात वषा�चे वडी� �ःखाने बो��े.

एक अंत�ा�नी �ढ �व�ासाने म�ा उ�र दे�यास �वृ� के�े, "न�क�च �भु आप�या�ा पु�हा एकदा एक� आणे�."

मी मा�टर आ�ण माझी ज�मभूमी अमे�रके�या अ�ात �कना�यांवर सोड�या�या तयारी�ा जात असताना, मी
थोडी भीती वाट�� नाही. मी भौ�तकवाद� पा�ा�य वातावरणाब�� अनेक कथा ऐक�या हो�या, एक
भारता�या आ�या��मक पा��भूमीपे�ा खूप �भ�, संतां�या �तक� आभासह �ाप�े�े. “एक ओ�रएटं�
���क जो पा��मा�य हवेचे धाडस करती�, ”म�ा वाट�े,“ कोण�याही �हमा�यीन सद��या परी�ां�या प��कडे कठोर असणे आव�यक आहे! ”

एका पहाटे मी �ाथ�ना सु� के��, मी सु� होईपय�त, �ाथ�ना करत मरेपय�त �ज��ने �नधा�राने
देवाचा आवाज ऐक�ा. म�ा �याचे आ�ीवा�द आ�ण आ�ासन हव ेहोते क� मी धु�यात �वतः�ा गमावणार नाही
आधु�नक उपयो�गतावाद. माझे मन अमे�रकेत जा�यास तयार होते, पण �या�न अ�धक �ढपणे हे ऐक�याचा संक�प के�ा गे�ा
दैवी परवानगीचे सां�वन.

मी �ाथ�ना के�� आ�ण �ाथ�ना के��, माझे रडणे मळव�े. उ�र आ�े नाही. माझी मूक या�चका भयंकर वाढ��
�पारपय�त, मी एका ��गे�ा पोहोच�ो होतो; माझा म�� यापुढे मा�या दबावाचा सामना क� �क�ा नाही
वेदना. जर मी मा�या आंत�रक उ�कटते�या वाढ�व खो��सह पु�हा एकदा रड�ो तर म�ा अस ेवाट�े क� माझे म�� होई�
�वभा�जत �या �णी गुरपार रोड�या खो���ा �ागून अस�े�या वे��ट�यु��या बाहेर एक ठोठा आ�ा �याम�ये मी
बस�ा होता. दरवाजा उघड�यावर म�ा एका त�णाने सं�यास घे�या�या अ�प वे�ात पा�ह�े. तो आत आ�ा, बंद के�ा
�या�या मागे दरवाजा आ�ण, बस�याची माझी �वनंती नाकारत, हावभावाने सू�चत के�े क� �या�ा मा�या�ी बो��याची इ�ा आहे
उभे असताना.

"तो बाबाजी असावा!" मी �वचार के�ा, च�कत झा�ो, कारण मा�या आधी�या माणसात �हान �ा�हरीची वै���े होती
महा�य.

�याने मा�या �वचारा�ा उ�र �द�े. "होय, मी बाबाजी आहे." ते �ह�द�त मधुर बो��े. "आम�या �वग�य �प�याकडे आहे
तुझी �ाथ�ना ऐक��. तो म�ा तु�हा�ा सांग�याची आ�ा देतो: तुम�या गु�ं�या आ�ेचे पा�न करा आ�ण अमे�रकेत जा. घाब� नकोस;
तुमचे संर�ण होई�. ”

जबरद�त �वरामानंतर, बाबाज�नी म�ा पु�हा संबो�धत के�े. “मी एक आहे �याचा संदे� �सा�रत कर�यासाठ� मी �नवड�ा आहे
प��मेती� ��या योग. फार पूव� मी तुमचे गु� यु�े�र यांना कंुभमे�यात भेट�ो; मी �या�ा सां�गत�े ते�हा मी
तु�ा �या�याकडे ����णासाठ� पाठवतो. ”

मी अवाक होतो, �या�या उप��तीत भ��भावाने �व��मत झा�ो, आ�ण �या�या �वतः�या ओठांव�न ऐकून मना�ा ��� झा�ा
क� �याने म�ा �ी यु�े�र�ा माग�द��न के�े होते. मी मृ�यूहीन गु�पुढे सा�ांग दंडवत घा�तो. �याने म�ा कृपापूव�क उच��े
मज�याव�न. म�ा मा�या आयु�याब�� ब�याच गो�ी सांगत, नंतर �याने म�ा काही वैय��क सूचना �द�या आ�ण उ�ार�या
काही गु�त भ�व�यवा�या.

“कृयायोग, देवाचे वै�ा�नक तं� - सा�ा�कार,” अखेरीस तो गंभीरपणे �हणा�ा, “�ेवट� होई�
सव� दे�ांम�ये पसर�ा आ�ण माणसां�या वैय��क, अत���य धारणा �ारे रा�ांना सुसंवाद साध�यास मदत के��
अनंत �पता. ”

भ� ����या टक �ावून, मा�टरने �या�या वै��क चेतने�या झ�काने म�ा �व�ुत के�े. थोड�यात
तो दरवाजा�या �द�ेने चा�ू �ाग�ा.

तो �हणा�ा, “माझे अनुसरण कर�याचा �य�न क� नका. "तु�ही तसे क� �कणार नाही."
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"कृपया, बाबाजी, �र जाऊ नका!" मी वारंवार रड�ो. "म�ा तुम�या सोबत �या!"

मागे वळून ब�घत�यावर �याने उ�र �द�े, “आता नाही. इतर वेळ�. ”

भावनांनी मात क�न मी �या�या इ�ा�याकडे ���� के�े. मी �याचा पाठ�ाग कर�याचा �य�न के�ा ते�हा म�ा आढळ�े क� माझे पाय आहेत
मज�यापय�त घ� �ज�े��. दारातून बाबाज�नी म�ा �ेवटची �ेमळ ��ी �द��. �याने हात वर के�ा
आ�ीवा�द देऊन आ�ण �नघून गे�े, माझी नजर �या�यावर उ�कटतेने ��र झा��.

काही �म�नटांनी माझे पाय मोकळे झा�े. मी खा�� बस�ो आ�ण एका खो� �यानात गे�ो, सतत देवाचे आभार मान�े
केवळ मा�या �ाथ�नेचे उ�र दे�यासाठ�च नाही तर बाबाज�सोबत भेटून म�ा आ�ीवा�द �द�ा. माझे संपूण� �रीर �दसत होते
�ाचीन, सदासव�काळ त�णां�या ��ा�ने प�व� के�े. खूप �दवसांपासून माझी ती� इ�ा होती
�या�ा पहा.

बाबाज�सोबत�या मा�या भेट�ची गो� मी आतापय�त कोणा�ाही सां�गत�� नाही. ते सवा�त जा�त ध�न
मा�या मानवी अनुभवांचे प�व�, मी ते मा�या �दयात �पव�े आहे. पण �वचार मा�या मनात आ�ा क� वाचक
हे आ�मच�र� कदा�चत एकांत बाबाजी आ�ण �यां�या जगा�या वा�तवावर �व�ास ठेव�याकडे अ�धक क� असे�
मी मा�या �वतः�या डो�यांनी �या�ा पा�ह�े हे सांगत अस�यास म�ा �वार�य आहे. मी एका क�ाकारा�ा महान ���चे खर े�च� काढ�यास मदत के�� आहे
योगी - आधु�नक भारताचे ���त; ते या पु�तकात �दसते.

मा�या अमे�रके�ा जा�या�या पूव�सं�ये�ा म�ा �ी यु�े�र�या प�व� उप��तीत सापड�े.

“तु�ही �ह�� �हणून ज�मा�ा आ�ा आहात हे �वस�न जा आ�ण अमे�रकन होऊ नका. �या दोघांपैक� सव��म �या, ”मा�टर �या�याम�ये �हणा�े
�हाणपणाचा �ांत माग�. “तुमचा खरा �वभाव, देवाचे मू� �हा. आप�या सव��म अस�याचा �ोध �या आ�ण अंतभू�त करा
तुम�या सव� भावांचे गुण, �व�वध �य�तीत पृ�वीवर �वखुर�े�े. ”

मग �याने म�ा आ�ीवा�द �द�ा: “जे �ोक तुम�याकडे �व�ासाने, देवा�या �ोधात येतात �यांना मदत के�� जाई�. जसे तु�ही बघता
ते, तुम�या डो�यांमधून बाहेर पडणारा आ�या��मक �वाह �यां�या म��त �वे� करे� आ�ण �यांचे सा�ह�य बद�े�
सवयी, �यांना अ�धक देव -जाग�क बनवणे. ”

तो पुढे �हणा�ा, “�ामा�णक आ��यांना आक�ष�त कर�यासाठ� तुमची जागा खूप चांग�� आहे. तु�ही �जथे जा�, अगद� रानातही तु�ही जा�
�म� �ोधा."

�याचे दो�ही आ�ीवा�द मो�ा �माणावर �द���त के�े गे�े आहेत. मी एकटाच अमे�रकेत आ�ो, एक न वाळवंटात
एकमेव �म�, पण तेथे हजारो जणांना वेळ − परी��त आ�मा − ��कवणी �मळव�यासाठ� तयार अस�याचे आढळ�े.

मी ऑग�ट, 1920 म�ये �ाटा��या �हराव�न भारत सोड�े, अमे�रकेनंतर जाणारी प�ह�� �वासी बोट
प�ह�या महायु�ा�या समा�तीनंतर
माझा पासपोट� दे�या�ी संबं�धत अनेक "�ा� -टेप" अडचणी.

अडीच म�ह�यां�या �वासादर�यान एका सह�वा�ा�ा कळ�े क� मी बो�टन�ा भारतीय ��त�नधी आहे
काँ�ेस

"�वामी योगानंद," ते �हणा�े, अनेक �व��ण उ�ारांपैक� प�ह�या ��दांसह �या�ारे मी नंतर माझे ऐक�े
अमे�रकन �ोकांनी बो��े�े नाव, “कृपया पुढ�� गु�वारी रा�ी �ा�याना�ारे �वा�ांची बाजू �या. म�ा वाटते आ�ही
'जीवनाची �ढाई आ�ण �या�या�ी कसे �ढायचे' यावरी� भाषणाने सवा�ना फायदा होई�.

अरेरे! म�ा मा�या आयु�याची �ढाई �ढायची होती, हे मी बुधवारी �ोध�े. माझे आयो�जत कर�याचा ती� �य�न
इं�जीती� �ा�यानाची क�पना, मी �ेवट� सव� तयारी सोडून �द��; माझे �वचार, व�य ���गरासारखे डोळे अ
काठ�, इं�जी �ाकरणा�या काय�ां�ी कोणतेही सहकाय� नाकार�े. मा�टर�या मागी� आ�ासनांवर पूण�पणे �व�ास ठेवणे,
तथा�प, मी मा�या गु�वार�या �े�कांसमोर �ट�मर�या स�ूनम�ये हजर झा�ो. मा�या ओठांवर कोणतेही व�ृ�व वाढ�े नाही;
अवाकपणे मी संमे�नासमोर उभा रा�ह�ो. दहा �म�नटे चा��े�या सहन��� �ध�नंतर �े�क
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माझी अडचण जाणव�� आ�ण हसाय�ा �ाग�े.

[उदाहरण: मी अमे�रकेत मा�या एका वगा��या आधी �ासपीठावर उभा आहे. एक हजार योग �व�ा�या�चा हा वग�
वॉ����टन डीसी येथे आयो�जत कर�यात आ�े होते - dc.jpg पहा]

या �णी मा�यासाठ� प�र��ती मजेदार न�हती; रागा�या भरात मी मा�तरांना मूक �ाथ�ना पाठव��.

“तु�ही क� �कता! बो�ा! ” �याचा आवाज मा�या चेतनेम�य े�व�रत वाज�ा.

माझे �वचार एकाच वेळ� इं�जी भाषे�ी मै�ीपूण� संबंधात पड�े. पंचेचाळ�स �म�नटांनंतर
�े�क अजूनही �� देत होते. या चच�ने म�ा �व�वध गटांपूव� �ा�यानासाठ� नंतर अनेक आमं�णे �ज�क��
अमे�रका.

नंतर मी बो��े�ा ��द म�ा कधीच आठवत न�हता. �ववेकपूण� चौक�ी क�न मी ब�याच जणांकडून ��क�ो
�वासी: "तु�ही उ�ेजक आ�ण अचूक इं�जीम�ये �ेरणादायी �ा�यान �द�े." या आनंददायी बातमीवर मी न�पणे
मा�या गु��ा वेळेवर मदत के�याब�� आभार मान�े, तो मा�याबरोबर होता हे पु�हा एकदा जाण�े आ�ण सव� अडथळे �र के�े
वेळ आ�ण जागा.

थो�ा वेळाने, उव��रत महासागरा�या �वासादर�यान, मी याब�� काही �भतीदायक गंुतागंुत अनुभव��
येणारे इं�जी − बो�टन क��ेसम�ये �ा�यानाची परी�ा.

"�भु," मी �ाथ�ना के��, "कृपया माझी �ेरणा �वतः होऊ �ा, आ�ण पु�हा हा�य -�े�कांचा बॉ�ब नाही!"

स�ट�बर�या अखेरीस बो�टनजवळ �ाटा� �हर डॉक झा�े. सहा ऑ�टोबर रोजी मी संबो�धत के�े
अमे�रकेत मा�या प�ह�या भाषणासह काँ�ेस. �या�ा चांग�ा ��तसाद �मळा�ा; मी सुटकेचा �नः�ास टाक�ा. भ�
अमे�रकन यु�नटे�रयन असो�सए�न�या स�चवांनी एका �का��त खा�यात खा��� �ट�पणी ���ह��
क��ेस�या काय�वाहीचे {FN37−4}:

“�वामी योगानंद, भारता�या रांची�या ��चय� आ�माचे ��त�नधी, �यां�या �ुभे�ा घेऊन आ�े
काँ�ेस�ी असो�सए�न. अ�ख��त इं�जी आ�ण जबरद�तीने �सूतीम�ये �याने त�व�ानाचा प�ा �द�ा
'द साय�स ऑफ �र��जन' वरी� पा�, जे �ापक �वतरणासाठ� पॅ��ेट �व�पात छाप�े गे�े आहे.
धम�, तो कायम ठेव�ा, साव���क आहे आ�ण तो एक आहे. आ�ही �व��� री�त�रवाजांचे साव���ककरण क� �कत नाही आ�ण
�व�ास, परंतु धमा�ती� सामा�य घटक साव���क के�े जाऊ �कते आ�ण आ�ही सवा�ना समान आ�ण अनुसरण कर�यास सांगू �कतो
�याचे पा�न करा. ”

व�ड�ां�या उदार तपासणीमुळे, क��ेस संप�यानंतर मी अमे�रकेत रा� �क�ो. चार आनंद�
बो�टनम�ये न� प�र��तीत वष� घा�व�� गे��. मी साव�ज�नक �ा�याने �द��, वग� ��कव�े आ�ण एक पु�तक ���ह�े
कव�य�ी, SONGS OF THE SOUL, �या ��तावनेसह डॉ. �ेड�रक बी. रॉ�ब�सन, महा�व�ा�याचे अ�य�
�यूयॉक�  �हर. {FN37−5}

1924 �या उ�हा�यात �ा�सकॉ��टन�ट� टूर सु� के�यावर, मी मु�य �हरांम�ये हजारो �ोकांसमोर बो��ो, संप�ो
संुदर अ�ा�कन उ�रेत सु��सह माझी पा��मा�य सह�.

मो�ा मना�या �व�ा�या��या मदतीने 1925 �या अखेरीस मी अमे�रकन मु�या�य �ापन के�े
�ॉस एजें��समधी� माउंट वॉ����टन इ�टेट्स. ही इमारत ती आहे जी मी मा�या ���कोनात अनेक वषा�पूव� पा�ह�� होती
का�मीर. मी या �र�या अमे�रकन उप�मांची �ी यु�े�र �च�े पाठव�यास घाई के��. �याने अ सह उ�र �द�े
बंगा�� म�ये पो�टकाड�, �याचा मी येथे अनुवाद करतो:

11 ऑग�ट, 1926

मा�या �दयाचे मू�, हे योगानंद!

एका योगीचे आ�मच�र�
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तुम�या �ाळेचे आ�ण �व�ा�या�चे फोटो पा�न मा�या आयु�यात �कती आनंद येतो ते मी ��दात �� क� �कत नाही. मी आहे
वेगवेग�या �हरांती� तुमचे योग �व�ाथ� पा�न आनंदात �वतळणे. जप पु�ीकरणा�या आप�या प�ती पाहणे,
बरे होणारी �ंदने, आ�ण दैवी उपचार �ाथ�ना, मी मा�या मनापासून तुमचे आभार मान�यापासून परावृ� क� �कत नाही. बघून
गेट, वळणदार ड�गराळ माग� वर आ�ण संुदर ��ये माउंट वॉ����टन�या खा�� पसर��
इ�टेट्स, मी मा�या �वत: �या डो�यांनी हे सव� पाह�यासाठ� उ�सुक आहे.

इथे सव� काही �व��त चा�ू आहे. देवा�या कृपेने, तु�ही कधीही आनंद� असा�.

�ीयु�े�र �गरी

वष� सर��. मी मा�या नवीन भूमी�या ��येक भागात �ा�यान �द�े आ�ण �ेकडो ��ब, महा�व�ा�ये, चच�,
आ�ण ��येक सं�दायाचे गट. हजारो अमे�रकन �ोकांना योग द��ा �मळा��. �यां�या सवा�ना मी
१ 9 २ in म�ये �ाथ�ना �वचारांचे एक नवीन पु�तक सम�प�त के�े - अमे��ता�या ��तावनेसह सव�काळातून कुजबूज
ग��� -कुस�. {FN37−6} मी इथे, पु�तकातून, “देव! देवा! देवा! ”, एका रा�ी तयार के�े
मी �ा�याना�या �ासपीठावर उभा रा�ह�ो:

झोप�या�या खो�व�न,
मी जागृत हो�या�या स�प�� �जना चढत असताना,
मी कुजबुजतो:
देवा! देवा! देवा!

तू अ� आहेस आ�ण जे�हा मी माझा उपवास मोडतो
रा�ी तु�यापासून वेगळे हो�यापासून,
मी तु�ा चव देतो, आ�ण मान�सक�र�या �हणतो:
देवा! देवा! देवा!

मी कुठेही गे�ो तरी मा�या मनाचा �ॉट�ाइट
कधीही तु�ा चा�ू ठेवतो;
आ�ण ��याक�ापां�या �ढाईत
माझे मूक यु� रडणे नेहमी आहे: देवा! देवा! देवा!

जे�हा परी�ांचे उदंड वादळे ओरडतात,
आ�ण जे�हा म�ा काळजी वाटते,
मी �यांचा को�ाह� बुडवतो, मो�ाने जप करतो:
देवा! देवा! देवा!

जे�हा माझे मन �व�े �वणते
आठवण��या धा�यांसह,
मग �या जा��या कापडावर म�ा न�ीदार �दसतो:
देवा! देवा! देवा!

��येक रा�ी, गाढ झोपे�या वेळ�,
माझी �ांतता �व�े आ�ण कॉ�, आनंद! आनंद! आनंद!
आ�ण माझा आनंद नेहमी गा�यात येतो:
देवा! देवा! देवा!

जागेत, खा�यात, काम करताना, �व�ात, झोपेम�ये,
सेवा करणे, �यान करणे, जप करणे, दैवी �ेमळ,
माझा आ�मा सतत कुणकुण देतो, कोणीही ऐकत नाही:
देवा! देवा! देवा!

एका योगीचे आ�मच�र�
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कधीकधी - सहसा म�ह�या�या प�ह�या �दव�ी जे�हा माउंट वॉ����टन�या देखभा��साठ� �ब�े आण�� जातात आ�ण
इतर से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��प स�टर! - मी भारता�या सा�या �ांततेचा द�घ�काळ �वचार के�ा. पण रोज मी ए
प��म आ�ण पूव� दर�यान समज वाढवणे; माझा आ�मा आनं�दत झा�ा.

ए�मा �ाझरस�या पाय�या�ी कोर�े�या आ�य�कारक ओळ�म�ये �� के�े�े अमे�रकेचे महान �दय म�ा सापड�े आहे
�टॅ�यू ऑफ ��बट�, "�नवा��सतांची आई":

�त�या बीकन − हातापासून
��ोजचे जगभर �वागत आहे; �त�या सौ�य डो�यांची आ�ा
हवा -��ज बंदर जे जु�या �हरांची चौकट आहे.
"ठेवा, �ाचीन भूमी, तुमची मंजूरी!" ती रडते
मूक ओठांनी. “तुझा थक�े�ा, गरीब म�ा दे.
मोकळा �ास घे�याची तळमळ�े�� तुमची जनता,
तु�या तेज�वी �कना�याचा �द�वी नकार.
हे, बेघर, वादळ - म�ा पाठवा,
मी माझा �दवा सोनेरी दरवाजा�या बाजू�ा उच�तो.

{FN37−1} �यापैक� बरेच चेहरे मी ते�हापासून पा��मा�य दे�ांत पा�ह�े आ�ण �गेच ओळख�े ..

{FN37−2} �वामी �ेमानंद, आता से�फ -�रअ�ायझे�न चच� ऑफ ऑ� �र��ज�सचे नेते
वॉ����टन, डीसी, रांची �ाळेती� �व�ा�या�पैक� एक होता जे�हा मी �तथून अमे�रके�ा �नघा�ो होतो. (तो होता
मग ��चारी जो�तन.)

{FN37−3} �ी यु�े�र आ�ण मी सामा�यतः बंगा�� भाषेत संभाषण के�े.

{FN37−4} ���रटची   नवीन तीथ� (बो�टन: बीकन �ेस, 1921).

{FN37−5} डॉ. आ�ण सौ.

{FN37−6} Mme. ग��� -कस� आ�ण �तचा पती होमर सॅ�युअ�स, �पयानोवादक, ��या योग �व�ाथ� होते
वीस वष�. ��स� �ाइमा डोना यां�या संगीत वषा�ची �ेरणादायी कथा अ��कडेच �का��त झा�� आहे
(सीए �ेमासेना, पेबर कंपनी, �यूयॉक� , 1945 �ारे ग��� -कुस� �ाइफ ऑफ स�ग).

अ�याय 38. �ुदर बुरबँक - गु�ाबां�या दर�यान एक संत

"वै�ा�नक �ाना��त�र� सुधा�रत वन�ती �जननाचे रह�य �ेम आहे." �यूथर बुरबँकने हे उ�ार�े
�या�या सांता रोझा बागेत मी �या�या �ेजारी चा�त असताना �हाणपण. आ�ही खा�यायो�य कॅ��ट�या बेडजवळ थांब�ो.

"मी '�ाइन�ेस' कॅ��ट बनव�यासाठ� �योग करत असताना, तो पुढे �हणा�ा," मी अनेकदा वन�त��ी बो��ो
�ेमाचे �ंदन तयार करा. 'तु�हा�ा घाबर�यासारखे काहीच नाही,' मी �यांना सांगेन. 'तु�हा�ा तुम�या बचावा�मक का�ांची गरज नाही.
मी तुझे र�ण करीन.' हळूहळू वाळवंटाती� उपयु� वन�ती काटे�वर�हत �व�वध �कारात उदयास आ��. ”

या चम�काराने मी मो�हत झा�ो. “कृपया, ��य �यूथर, म�ा माउंटवरी� मा�या बागेत �ागवड कर�यासाठ� काही कॅ��ट पाने �ा
वॉ����टन. ”

जवळ उ�या अस�े�या एका कामगाराने काही पाने काढाय�ा सु�वात के��; बुरबँकने �या�ा रोख�े.

"मी �वतः �यांना �वाम�साठ� आणीन." �याने म�ा तीन पाने �द��, जी मी नंतर �ाव��, �यां�यासारखी आनंदात
�चंड इ�टेटम�ये वाढ��.

एका योगीचे आ�मच�र�
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महान फ�ो�पादकाने म�ा सां�गत�े क� �याचा प�ह�ा उ��ेखनीय �वजय मोठा बटाटा होता, जो आता �या�या नावाने ओळख�ा जातो.
��तभा�या अप�रहाय�तेसह, �याने �ेकडो पार के�े�या सुधारणांसह जगा�ा सादर के�े
�नसगा�वर - टोमॅटो, कॉन�, ��वॅ�, चेरी, ���स, ने�टे�रन, बेरी, पॉ�पज�या �या�या नवीन बुरबँक जाती,
����, गु�ाब.

मी माझा कॅमेरा फोकस के�ा कारण �यूथरने म�ा ��स� अ�ोड�या झाडासमोर ने�े �या�ारे �याने ते नैस�ग�क �स� के�े होते
उ��ांती टे���को�पक वेगाने के�� जाऊ �कते.

"फ� सोळा वषा�त," ते �हणा�े, "हे अ�ोडाचे झाड मुब�क नट उ�पादना�या अव�ेत पोहच�े आहे
�वनाअनुदा�नत �नसगा�ने �या वेळ� दोनदा झाड आण�े असते. ”

[उदाहरण: �युथर बुरबँक, ��य �म�, मा�याबरोबर �या�या सांता रोझा बागेत पोज देत आहे. Bur burbank.jpg पहा]

[उदाहरण: �यूथर बुरबँक bur burbank2.jpg पहा]

बुरबँकची �हान द�क मु�गी �त�या कु�यासह बागेत घुम��.

"ती माझी मानवी वन�ती आहे." �यूथरने �त�ा �ेमाने ओवाळ�े. “मी आता मानवते�ा एक अफाट वन�ती �हणून पाहतो, �याची गरज आहे
�या�या सव�� पूत�तेसाठ� फ� �ेम, महान बाहेरचे नैस�ग�क आ�ीवा�द, आ�ण बु��मान �ॉ�स�ग आ�ण
�नवड. मा�या �वतः�या आयु�या�या का�ावधीत मी वन�ती उ��ांतीम�ये इतक� आ�य�कारक �गती पा�ह�� आहे क� मी
�नरोगी, आनंद� जगाची आ�ा बाळगून �या�या मु�ांना त�वे ��कवताच
साधे आ�ण तक� संगत जीवन. आपण �नसग� आ�ण �नसगा��या देवाकडे परत�े पा�हजे. ”

“�ूथर, तु�ही मा�या रांची �ाळेत, मैदानी वगा�सह, आनंदाचे वातावरण आ�ण आनं�दत �हा�
साधेपणा. "

मा�या ��दांनी बुरबँक�या �दया�या सवा�त जवळ�या जीवा�ा ��� के�ा - बा� ���ण. �याने म�ा ��, �ाज �द�े
�या�या खो�, �ांत डो�यांमधून चमकणे.

“�वामीजी,” ते �ेवट� �हणा�े, “तुम�यासार�या �ाळा भ�व�याती� सह�ा�द�ची एकमेव आ�ा आहेत. मी �वरोधात आहे
आप�या काळाती� �ै��णक �णा��, �नसगा�पासून �वभ� आ�ण सव� ���म�वाचा गळा दाबून टाकणे. मी तु�या �दया�ी आहे
आ�ण तुम�या ���णा�या �ावहा�रक आद�ा�म�ये आ�मा. ”

मी सौ�य ofष�ची रजा घेत असताना, �याने एक �हान खंड ऑटो�ाफ के�ा आ�ण म�ा सादर के�ा. {FN38−1}
ते �हणा�े, "मानवी वन�ती�या ����णावर माझे पु�तक आहे." {FN38−2} ते �हणा�े. "नवीन �कार
����ण आव�यक आहे - �नभ�य �योग. कधीकधी सवा�त धाडसी चाच�या बाहेर आण�यात य��वी होतात
फळे आ�ण फु�ांम�ये सव��म. मु�ांसाठ� �ै��णक नव�न�म�ती �याच�माणे अ�धक, असं�य �हाय�ा हवी
धैय�वान. ”

मी �या रा�ी �याचं छोटं पु�तक �चंड आवडीने वाच�ं. �या�या डो�याने �य�ती�या उ��व� भ�व�याची क�पना के�� आहे
���ह�े: “या जगाती� सवा�त �ज�� �जवंत, �फरणे सवा�त कठ�ण, एक वन�ती एकदा �न��त के�� आहे
काही सवयी. . . . ��ात ठेवा क� या वन�तीने युगानुयुगे आप�े ���म�व जप�े आहे; कदा�चत त ेआहे
�या�ा फार काळ खडकांम�ये काळा�या ओघात मागास �ोध�े जाऊ �कते, �याम�ये कधीही �भ�ता नाही
या सव� �व�ा� का�ावधीत कोण�याही मो�ा �माणात. तु�ही समजा, पुनरावृ�ी�या या सव� वयोगटानंतर, वन�ती नाही
इ�ा����या ता�यात जा, जर तु�ही असे �हणणे �नवड�े तर, अतु�नीय �ढतेचे? खरंच, वन�ती आहेत, जसे
काही तळवे, इतके �चकाट�चे क� कोणतीही मानवी ��� �यांना बद�ू �क�� नाही. मानवी इ�ा एक आहे
रोपा�या इ�ेपुढे कमकुवत गो�. पण बघा या संपूण� वन�तीची आजीवन �ज�� क�ी मोड�� जाते
�या�यासह एक नवीन जीवन �मसळणे, �ॉस क�न, �या�या जीवनात एक संपूण� आ�ण ����ा�� बद� घडवून आणणे. मग जे�हा
�ेक येतो, ��णां�या देखरेखी�या आ�ण �नवडी�या या �प�ां�ारे �याचे �नराकरण करा आ�ण नवीन वन�ती तयार होई�
�याचा नवीन माग� पु�हा कधीही जु�याकडे परत न ये�याचा, �याचा �ढपणा तुट�ा आ�ण �ेवट� बद��ा.

एका योगीचे आ�मच�र�
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“जे�हा मु�ा�या �वभावासार�या संवेदन�ी� आ�ण �व�चक गो�ीचा �� येतो ते�हा सम�या मो�ा �माणावर बनते
सोपे. ”

या महान अमे�रकनकडे चंुबक�य �पाने आक�ष�त होऊन मी �या�ा पु�हा पु�हा भेट �द��. एका सकाळ� मी �याच �ठकाणी पोहोच�ो
पो�टमन �हणून वेळ, �यांनी बब�क�या अ�यासात सुमारे एक हजार प�े जमा के��. बागायतदारांनी �या�ा ���ह�े
जगा�या सव� भागातून.

“�वामीजी, तुमची उप��ती �हणजे म�ा बागेत बाहेर जा�यासाठ� फ� एक �न�म� आहे,” �यूथर आनंदाने �हणा�ा. �याने ए उघड�े
मो�ा डे�क − �ॉवरम�ये �ेकडो �ॅ�ह� फो�र आहेत.

“पाहा,” तो �हणा�ा, “मी माझा �वास असाच करतो. मा�या वन�ती आ�ण प��वहाराने बांध�े�े, मी माझे समाधान करतो
या �च�ांवर आता आ�ण नंतर एक नजर टाकून परदे�ी भूमीची इ�ा. ”

माझी गाडी �या�या गेटसमोर उभी होती; �ूथर आ�ण मी छो�ा �हरा�या र��यांव�न �फर�ो, �याची बाग उजळ��
सांता रोझा, पीच��ो आ�ण बुरबँक गु�ाबां�या �या�या �वतः�या जात�सह.

"माझा �म� हे�ी फोड� आ�ण मी दोघेही पुनज��मा�या �ाचीन �स�ांतावर �व�ास ठेवतो," �यूथरने म�ा सां�गत�े. “ते पडते
जीवना�या पै�ंूवर �का� अ�यथा अक�पनीय. �मृती ही स�याची परी�ा नाही; फ� माणूस अय��वी झा�यामुळे
��ात ठेवा �याचे मागी� आयु�य हे �स� करत नाही क� �या�ा ते कधीच न�हते. �या�या गभा��वषयी �मरण��� �र� आहे - जीवन आ�ण
बा�पण, खूप; पण तो कदा�चत �यां�यातून गे�ा असे�! ” तो हस�ा.

मा�या आधी�या भेट�पैक� एका महान �ा���ा�ा कृया द��ा �मळा�� होती. “मी तं�ाचा सराव करतो
भ��भावाने, �वामीजी, ”तो �हणा�ा. योगा�या �व�वध पै�ंूब�� म�ा अनेक �वचार�ी� ��ांनंतर, �यूथर
हळूहळू �ट�पणी के��:

"पूव�कडे खरोखरच �ानाचे �चंड साठे आहेत जे प��मने �व�चतच �ोधाय�ा सु�वात के�� आहे."

�नसगा��ी �ज�हा�याचा संवाद, �याने �त�यासाठ� �तची अनेक ई�या�पूव�क संर��त रह�ये उघड�� होती
Burbank एक अमया�द आ�या��मक आदर.

"कधीकधी म�ा अनंत ����या खूप जवळ वाटते," �याने �ाजून �व�ास �द�ा. �याचा संवेदन�ी�, संुदर नमुना अस�े�ा चेहरा
�या�या आठवण�नी उजळ�े. "मग मी मा�या आजूबाजू�या आजारी ���ना तसेच अनेक आजारी वन�त�ना बरे कर�यास स�म झा�ो आहे."

�याने म�ा �या�या आईब�� सां�गत�े, एक �ामा�णक ���न. "�त�या मृ�यूनंतर अनेक वेळा," �यूथर �हणा�ा, "म�ा आ�ीवा�द �मळा�ा आहे
�त�या द��नाने; ती मा�या�ी बो��� आहे. ”

आ�ही अ�न�ेने �या�या घराकडे आ�ण हजार प�ांची वाट पाहणा�यांकडे वळ�ो.

“�ूथर,” मी �ट�पणी के��, “पुढ�या म�ह�यात मी स�य आ�ण पूव� आ�ण प��म यांचे अप�ण सादर कर�यासाठ� एक मा�सक सु� करत आहे.
जन��साठ� चांग�े नाव ठर�व�यात कृपया म�ा मदत करा. ”

आ�ही काही काळासाठ� �ीष�कांवर चचा� के�� आ�ण �ेवट� EAST -WEST वर सहमत झा�ो. आ�ही �या�या अ�यासाम�य ेपु�हा �वे� के�यानंतर,
बुरबँकने म�ा "�व�ान आ�ण स�यता" वर ���ह�े�ा एक �ेख �द�ा.

“हे ई�ट -वे�ट�या प�ह�या अंकात जाई�,” मी कृत�तेने सां�गत�े.

जसज�ी आमची मै�ी घ� होत गे�� तसतसे मी बुरबँक�ा माझे "अमे�रकन संत" �हट�े. “बघा एक माणूस,” मी उ��त के�े, “कोणाम�ये
तेथे कपट नाही! ” �याचे �दय अथांगपणे खो� होते, न�ता, संयम, �यागा�ी द�घ� प�र�चत होते. �याचा
गु�ाबांमध�ं छोटं घर अ�त�य साध ेहोते; �या�ा ��झरीचा �थ�पणा, मोज�या �ोकांचा आनंद मा�हत होता
मा�म�ा. �या न�तेने �याने आप�� वै�ा�नक क�त� प�रधान के�� ती म�ा वारंवार �या झाडांची आठवण क�न देत होती
फळे �पकव�या�या ओ�याने कमी वाकणे; हे वांझ झाड आहे जे �रका�या अ�भमानाने डोके उंचावते.

एका योगीचे आ�मच�र�
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मी 1926 म�ये मा�या ��य �म�ाचे �नधन झा�े ते�हा मी �यूयॉक� म�ये होतो. अ�ंूनी म�ा वाट�े, “अरे, मी आनंदाने चा�ेन
�या�या आणखी एका झ�कसाठ� येथून सांता रोझा पय�त सव� माग�! ” म�ा से�ेटर�पासून �र ठेवणे आ�ण
अ�यागतांनो, मी पुढचे चोवीस तास एकांतात घा�व�े.

�स�या �दव�ी मी �यूथर�या मो�ा �च�ाभोवती वै�दक �मारक �वधी के�ा. माझा एक गट
अमे�रकन �व�ा�या�नी, �ह�� समारंभा�या कप�ांम�ये प�रधान क�न, �ाचीन �तो�े जप�� �हणून जप के�ा
फु�े, पाणी आ�ण अ��न - �ारी�रक घटकांचे �तीक आ�ण अनंत ��ोताम�ये �यांचे �का�न.

बरबँकचे �प सांता रोझाम�ये �ेबनॉन�या देवदार अंतग�त आहे जे �याने �या�या बागेत वषा�पूव� �ाव�े होते,
र��या�या कडे�ा फु�णा�या ��येक �ंद डो�यां�या फु�ांम�ये �याचा आ�मा मा�यासाठ� अंतभू�त आहे. म�ये एका काळासाठ� मागे घेत�े
�नसगा�चा ���त आ�मा, तो �ूथर �त�या वा�यांम�ये कुजबुजत नाही, �त�या पहाटे चा�त आहे का?

�याचे नाव आता सामा�य भाषणा�या वार�ात गे�े आहे. सकम�क ��यापद �हणून "बरबँक" सूचीब� करणे,
वेब�टर �यू इंटरनॅ�न� �ड��नरी �याची �ा�या करत:े “�ॉस �क�वा �ा�ट (एक वन�ती). �हणून, �ा��णक अथा�ने, सुधार�यासाठ�
(काहीही, ���या �क�वा सं�ा �हणून) चांग�� वै���े �नवडून आ�ण वाईट नाका�न, �क�वा चांग�े जोडून
वै���े."

"��य बुरबँक," मी �ा�या वाच�यानंतर रड�ो, "तुझे नाव आता चांगु�पणाचे ��त��द आहे!"

�ुदर बुरबँक

सांता रोसा, कॅ��फो�न�या

संयु� रा�य

22 �डस�बर 1924

मी �वामी योगानंदां�या योगोदा प�तीचे परी�ण के�े आहे आ�ण मा�या मते ते ����णासाठ� आद�� आहे आ�ण
मनु�या�या �ारी�रक, मान�सक आ�ण आ�या��मक �वभावाचे सामंज�य. �वाम�चे �येय "कसे − कस"े जगणे आहे
जगभराती� �ाळा, �यात ���ण केवळ बौ��क �वकासापय�त मया��दत राहणार नाही, परंतु
�रीर, इ�ा��� आ�ण भावनांचे ����ण देखी�.

�या सा�या आ�ण वै�ा�नक प�त�नी �ारी�रक, मान�सक आ�ण आ�या��मक उ�गड�या�या योगोदा �णा���ारे
एका�ता आ�ण �यान, जीवनाती� ब�तेक गुंतागंुती�या सम�या सोडवता येती� आ�ण �ांतता आ�ण चांग�� इ�ा असे�
पृ�वीवर या. �वाम�ची यो�य ���णाची क�पना साधी कॉमनसे�स आहे, सव� गूढवादापासून मु� आ�ण
गैर -�ावहा�रकता; अ�यथा �या�ा माझी मा�यता नसते.

�वाम�सोबत आंतररा�ीय �ाळांसाठ� के�े�या आवाहनात मनापासून सामी� हो�याची ही संधी �मळा�याचा म�ा आनंद आहे
जग�याची क�ा जी, जर �ापन के�� गे��, तर सह�ा�द� आण�या�या जवळ येई� ज�ी मी
मी प�र�चत आहे.

{FN38−1} बुरबँकने म�ा �वतःचे एक ऑटो�ाफ के�े�े �च� देखी� �द�े. मी एक �ह�� �ापारी �हणूनही �याची कदर करतो
एकदा ���कन�या �च�ाचा ठेवा. गृहयु�ा�या काळात अमे�रकेत अस�े�या �ह��ने गभ�धारणा के��
���कनचे असे कौतुक क�, जोपय�त तो पो��ट �मळवत नाही तोपय�त तो भारतात परत�यास तयार न�हता
महान मु��दाता. ���कन�या दारात �वत: �ा ठामपणे �ावत, �ापा�याने येईपय�त जा�यास नकार �द�ा
आ�य�च�कत रा�पत�नी �या�ा �यूयॉक� चे ��स� क�ाकार ड�ॅनय� हं�ट��टन यां�या सेवांम�ये गंुत�याची परवानगी �द��.
जे�हा पो��ट पूण� झा�े, �ह��ने ते �वजयाने क�क�या�ा ने�े.

[उदाहरण: �यूथर बुरबँकची �वा�री - bsignature.jpg पहा]

{FN38−2} �यूयॉक� : स�चुरी कंपनी, 1922.
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अ�याय 39. थेरेसी �यूमॅन, कॅथो��क अ�यासक

"भारतात परत जा. मी पंधरा वष� धीराने तुझी वाट पा�ह��. �वकरच मी �रीराबाहेर पोहणार आहे
चमकणारे �नवास�ान. योगानंद, या! ”

मी मा�या माऊंट वॉ����टन येथे �यान �ावून बस�ो असताना �ी यु�े�रचा आवाज मा�या आती� कानात च�कत झा�ा.
मु�या�य. डो�या�या �ुक�ुक�त दहा हजार मै�ांचा �वास क�न, �याचा संदे� मा�या सार�या आत ��र�ा
�वजेचा एक झटका.

पंधरा वष�! होय, म�ा समज�े, आता 1935 आहे; मी मा�या गु�ं�या ��कवण�चा �सार कर�यात पंधरा वष� घा�व�� आहेत
अमे�रका. आता तो म�ा आठवतो.

�या �दव�ी �पारी मी एका अनुभवी ���या�ा माझा अनुभव सां�गत�ा. ��या अंतग�त �याचा आ�या��मक �वकास
योग इतका उ��ेखनीय होता क� मी �या�ा अनेकदा "संत" असे संबोधत असे, बाबाज�ची भ�व�यवाणी आठवते क� अमे�रका देखी�
�ाचीन यो�गक मागा�ने दैवी सा�ा�कार पु�ष आ�ण ���या �नमा�ण करती�.

हा ���य आ�ण इतर अनेकांनी मा�या �वासासाठ� देणगी दे�याचा उदार मनाने आ�ह के�ा. आ�थ�क
अ�ा�कारे सम�या सुट��, मी भारतासाठ� युरोपमाग� �वास कर�याची �व�ा के��. माउंट येथे तयारीचे ��त आठवडे
वॉ����टन! माच�, १ 35 ३५ म�ये म�ा रा�या�या काय�ांतग�त से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��प दे�यात आ��
कॅ��फो�न�या एक ना -नफा सं�ा �हणून. या �ै��णक सं�े�ा सव� साव�ज�नक देण�या तसेच
माझी पु�तके, मा�सक, ���खत अ�यास�म, वग� ��कवणी, आ�ण इतर ��येक उ�प�ाचे ��ोत �व��तून उ�प�.

“मी परत येईन,” मी मा�या �व�ा�या�ना सां�गत�े. "मी अमे�रका कधीच �वसरणार नाही."

�ॉस एजें��सम�ये �ेमळ �म�ांनी म�ा �द�े�या �नरोप मेळा�ात मी �यां�या चेह�याकडे �ांबून पा�ह�े आ�ण �वचार के�ा
कृत�तेने, “�भु, जो तु�हा�ा एकमेव दाता �हणून आठवते �या�ा मै�ी�या गोडवाची कधीही कमतरता भासणार नाही
म�य� �ोकांम�ये. "

मी �यूयॉक� �न 9 जून, 1935 रोजी {FN39−1} युरोपाम�ये �नघा�ो. मा�याबरोबर दोन �व�ाथ�: माझे
स�चव, �ी. सी. �रचड� राईट आ�ण �सन�सनाट� येथी� एक वृ� म�ह�ा �मस एट� ��ेच. आ�ही आनंद घेत�ा
महासागर �ांततेचे �दवस, मागी� घाई झा�े�या आठव�ां�या तु�नेत एक �वागताह� कॉ��ा�ट. आमचा �व�ांतीचा का�ावधी अ�पका��न होता; �या
आधु�नक बोट��या वेगात काही खेदजनक वै���े आहेत!

�ज�ासू पय�टकां�या इतर गटा�माणे, आ�ही �ंडन�या �व�ा� आ�ण �ाचीन �हराभोवती �फर�ो. �या
�स�या �दव�ी म�ा कॅ�सटन हॉ�म�ये एका मो�ा सभे�ा संबो�धत कर�यासाठ� आमं��त कर�यात आ�े, �याम�ये माझी ओळख झा��
�ंडनचे �े�क सर �ा��सस यंगहसबँड. आम�या पाट�ने सर हॅरी �ॉडरचे पा�णे �हणून आनंददायी �दवस घा�व�ा
�कॉट�ंडमधी� �या�या इ�टेटम�ये. आ�ही �वकरच इं�जी चॅने� ओ�ांडून खंडात गे�ो, कारण म�ा एक �व�ेष बनवायच ेहोते
बाव�रया�ा तीथ�या�ा. थोर कॅथो��क गूढ थेरेसी�ा भेट दे�याची ही म�ा एकमेव संधी असे�
Konnersreuth �या Neumann.

�क�येक वषा�पूव� मी थेरेसीचे एक आ�य�कारक खाते वाच�े होते. �ेखात �द�े�� मा�हती खा����माणे होती:

(१) १se 8 in म�ये ज�म�े�े थेरेसे वया�या वीस�ा वष� अपघातात जखमी झा�े होते; ती अंध झा�� आ�ण
अधा�गवायू

(२) �तने १ 3 २३ म�ये स�ट टेरेसा, “द ��ट� ��ॉवर” �ा के�े�या �ाथ�नां�ारे �तची ��ी पु�हा �मळव��. नंतर
थेरेसी �यूमनचे हातपाय �व�रत बरे झा�े.

(3) 1923 पासून, थेरेसीने दररोज वगळता खा�या�प�यापासून पूण�पणे �र रा�ह�े
एक �हान प�व� वेफर �गळणे.
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(4) ���ताचे क�ंक �क�वा प�व� जखमा 1926 म�ये थेरेसे�या डो�यावर, �तनावर, हातावर आ�ण पायांवर �दस�या. चा�ू
�यानंतर ��येक आठव�ाती� �ु�वार, ती ���ता�या उ�कटतेतून गे�� आहे, �त�या �वतः�या �रीरात सव� �ास सहन करीत आहे
�या�या ऐ�तहा�सक वेदना.

(५) �त�या गावाती� साधारणपणे फ� सा�या जम�न जाणणे, �त�या �ु�वारी �ा�सेस थेरेसी उ�ारांदर�यान
�व�ानांनी �ाचीन अरामी �हणून ओळख�े�� वा�ये. �त�या ��ीने यो�य वेळ� ती बो�ते
�ह�ू �क�वा �ीक.

()) चचा��मक परवानगीने, थेरेसे अनेक वेळा जवळ�या वै�ा�नक �नरी�णाखा�� आहेत. ��ट्झ डॉ
�ोटे�टंट जम�न वृ�प�ाचे संपादक गेर��क, "कॅथो��क फसवणूक उघड कर�यासाठ�" को�सेरेथ येथे गे�े
�तचे च�र� ��ेने ���न संप�े. {FN39−2}

नेहमी�माणे, पूव� �क�वा प��म, मी एका संता�ा भेटाय�ा उ�सुक होतो. जु�ै रोजी आम�या छो�ा पाट�त �वे� के�यामुळे म�ा आनंद झा�ा
16, Konnersreuth चे �व�च� गाव. ब�हे�रयन �ेतक�यांनी आम�या फोड�म�ये �जवंत रस दाखव�ा
ऑटोमोबाई� (अमे�रकेतून आम�यासोबत आण�े�े) आ�ण �याचे �व�वध गट - एक अमे�रकन त�ण, एक वृ� म�ह�ा,
आ�ण ऑ���ह − ��ड ओ�रएटं� �या�या कोट�या कॉ�रखा�� �ांब केस ठेव�े�े.

थेरेसची छोट� कुट�र, �व� आ�ण नीटनेटक�, जीरॅ�नयम एक आ�दम �व�हरीने फु��े��, अरेरे! �ांतपणे बंद.
�ेजारी, आ�ण अगद� गावातून गे�े�े पो�टमन सु�ा आ�हा�ा काही मा�हती देऊ �क�े नाहीत. पाऊस पडू �ाग�ा;
मा�या साथीदारांनी सुचव�े क� आपण �नघून जा.

“नाही,” मी �ज��ने �हणा�ो, “म�ा थेरेसकडे जाणारा काही सुगावा सापडत नाही तोपय�त मी इथेच राहणार आहे.”

दोन तासांनंतरही आ�ही आम�या कारम�ये बस�ो होतो �नरा�ाजनक पावसात. “�भु,” मी त�ारीने उसासा टाक�ा, “का
ती गायब झा�यास तू म�ा येथे ने�े का? ”

एक इं���� बो�णारा माणूस आम�या �ेजारी थांब�ा, �याने �वन�पणे आप�� मदत �द��.

थेरेस कुठे आहे हे म�ा ठाऊक नाही, "तो �हणा�ा," पण ती अनेकदा �ोफेसर वुझ� यां�या घरी भेट देते
इथून ��ी मै� अंतरावर आय��टॅटचे से�मनरी मा�टर. ”

�स�या �दव�ी सकाळ� आमची पाट� मोक�या दगडाने अ�ंद रेषेत अस�े�या आय��टॅट या �ांत गावाकडे गे��
र�ते. डॉ. वुझ�ने �या�या घरी आमचे �वागत के�े; "हो, थेरेसे इथे आहे." �याने �त�ा पा��यांचा ��द पाठव�ा. अ
मेसे�जर �वकरच �त�या उ�रासह �दस�ा.

“�ब�पने म�ा �या�या परवानगी��वाय कोणा�ाही पा� नये असे सां�गत�े अस�े तरी, मी देवाचा माणूस �वीकारेन
भारत. ”

या ��दांचा म�ा खूप ��� झा�ा, मी वर�या मज�यावरी� डॉ. थेरेस �गेच �वे� के�ा,
�ांती आ�ण आनंदाचे तेजोमय �का�. �तने ��ॅक गाऊन आ�ण �ॉट�ेस �हाईट हेड �ेस घात�ा होता. �तचे वय अस�े तरी
यावेळ� ती thirty was वषा�ची होती, ती खूपच �हान �दसत होती, खरोखरच मु�ासारखी ताजेपणा आ�ण मो�हनी होती.
�नरोगी, सु��तीत, गु�ाबी, गा�ावर आ�ण आनंद�, हा संत नाही जो खात नाही!

थेरेसने म�ा अ�त�य सौ�य ह�तांदो�नाने �ुभे�ा �द�या. आ�ही दोघेही मूक सहभागाम�ये होतो, ��येका�ा हे मा�हत आहे
इतर देवाचा ��यकर हो�यासाठ�.

डॉ. वुझ� यांनी �भाषी �हणून काम कर�याची ऑफर �द��. आ�ही �वत: बस�ो असताना, मा�या ��ात आ�े क� थेरेसेकडे बघत होते
मी �नरागस कुतूह�ाने; बवे�रयाम�ये �ह�� ��म�ळ होते हे उघड आहे.

"तू काही खात नाहीस का?" म�ा �त�याच ओठातून उ�र ऐकायचे होते.
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"नाही, एक प�व� भात वगळता - पीठ वेफर, दररोज सकाळ� सहा वाजता."

"वेफर �कती मोठा आहे?"

"हे कागद आहे - पातळ, एका �हान ना�या�या आकाराचे." ती पुढे �हणा��, “मी ते सं�कारा�मक कारणांसाठ� घेतो; ते असुर��त अस�यास,
मी ते �गळू �कत नाही. ”

"न�क�च तु�ही �यावर संपूण� बारा वष� जगू �क�ा नसता?"

"मी देवा�या �का�ाने जगतो." �तचे उ�र �कती साधे, आई��टाईन कसे!

"मी तु�हा�ा हे ��ात घेत आहे क� ईथर, सूय� आ�ण हवेपासून तुम�या �रीरात ऊजा� वाहते."

�त�या चेह�यावर एक वेगवान ��मत फुट�ं. "मी कसे जगतो हे समज�याब�� म�ा खूप आनंद झा�ा."

“तुमचे प�व� जीवन हे ���ताने सां�गत�े�या स�याचे दररोज �द��न आहे: 'माणूस केवळ भाकरीने जगणार नाही, पण
देवा�या मुखातून �नघणा�या ��येक ��दा�ारे. '' {FN39−3}

मा�या ��ीकरणावर �तने पु�हा आनंद �� के�ा. “खरंच तस ंआहे. आज मी पृ�वीवर आहे याचे एक कारण आहे
हे �स� करा क� मनु�य देवा�या अ��य �का�ा�ारे जगू �कतो, केवळ अ�ाने नाही. ”

"अ�ा��वाय कसे जगायचे हे तु�ही इतरांना ��कवू �कता का?"

�त�ा एक �ु��क ध�का बस�ा. "मी ते क� �कत नाही; देवाची इ�ा नाही. ”

ज�ी माझी नजर �त�या मजबूत, डौ�दार हातांवर पड��, थेरेसने म�ा थोडे, चौकोनी, ताजे बरे झा�े�े जखम दाखव�े
�तचे ��येक तळवे. ��येक हाता�या मागी� बाजूस �तने एक �हान, अध�चं�ाकृती आकाराची जखम ताजी दाखव��
बरे झा�े. ��येक जखम थेट हाताने गे��. या ��याने मा�या मनात एक वेगळ� आठवण आण��
अध�चं�ा�या टोकासह मो�ा चौरस �ोखंडी नखे, अजूनही ओ�रएटंम�ये वापर�या जातात, परंतु जे मी पा�ह�े�े आठवत नाही
प��म म�ये.

संताने म�ा �त�या सा�ता�हक �ा�सब�� काहीतरी सां�गत�े. “एक असहा�य द��क �हणून, मी संपूण� उ�कटतेच े�नरी�ण करतो
���त. ” ��येक आठव�ात, गु�वारी म�यरा�ीपासून �ु�वार �पारपय�त एक वाजता �त�या जखमा उघडतात आ�ण
र���ाव; �तने �त�या सामा�य 121 पाउंड वजना�या दहा प�ड वजन कमी के�े. �त�या सहानुभूतीपूण� �ेमात ती� वेदना सहन करणे,
थेरेस अ�ाप �त�या �भू�या या सा�ता�हक ��यांची आनंदाने वाट पाहत आहे.

म�ा �गेच समज�े क� �तचे �व�च� जीवन ई�राने ऐ�तहा�सक सव� ���नांना आ��त कर�याचा उ�े� आहे
ये�ू�या जीवनाची स�यता आ�ण वध�तंभावर नवीन करारात न�द के�या�माणे, आ�ण ना�मयपणे �द���त कर�यासाठ�
गॅ����यन मा�टर आ�ण �या�या भ�ांमधी� सदैव �जवंत बंध.

�ा�यापक वुझ� यांनी संता�ी �यांचे काही अनुभव सां�गत�े.

तेरेसेसह आप�यापैक� बरेचजण, अनेकदा जम�नीत �वास करताना, ���ने अनेक �दवस �वास करतात
मी. “हे एक आ�य�कारक कॉ��ा�ट आहे - जे�हा आपण �दवसातून तीन जेवण करतो, थेरेस काहीही खात नाही. ती त�ीच ताजी राहते
गु�ाब, सह��मुळे होणा�या थकवामुळे अ�ृ�य. जसजसे आपण भुके�े होतो आ�ण वेसाइड इं�सची ��कार करतो, ती
आनंदाने हसतो. ”

�ा�यापकाने काही मनोरंजक �ारी�रक तप�ी� जोड�े: “कारण थेरेसे अ� घेत नाही, �त�या पोटात आहे
संकु�चत �त�ा कोणतेही उ�सज�न नाही, पण �त�या घामा�या �ंथी काय� करतात; �तची �वचा नेहमी मऊ आ�ण घ� असते. ”

�वभ� हो�या�या वेळ�, मी थेरेसी�ा �त�या �ा�सम�ये उप��त राह�याची इ�ा �� के��.

एका योगीचे आ�मच�र�



अ�याय 39. थेरेसी �यूमॅन, कॅथो��क अ�यासक 213

पृ� 217

“होय, कृपया पुढ�या �ु�वारी कोनस�रेथ�ा या,” ती कृपापूव�क �हणा��. “�ब�प तु�हा�ा पर�मट देई�. मी
तु�ही म�ा Eichstatt म�ये �ोध�े याचा म�ा खूप आनंद आहे. ”

थेरेसने ह��या हाताने अनेक वेळा ह�तांदो�न के�े आ�ण आम�या पाट�सह गेटपय�त चा�त गे�े. �ी राइट चा�ू के�े
ऑटोमोबाई� रे�डओ; संताने थो�ा उ�साही हस�याने �याचे परी�ण के�े. त�णांची एवढ� मोठ� गद�
जम�े क� थेरेसे घरात परत�े. आ�ही �त�ा एका �खडक�वर पा�ह�े, �जथे �तने आम�याकडे पा�ह�े, �हान मु�ासारखे,
�तचा हात ह�वत.

थेरेसी�या दोन भावां�ी �स�या �दव�ी झा�े�या संभाषणातून, अ�त�य दयाळू आ�ण �ेमळ, आ�हा�ा कळ�े क�
संत रा�ी फ� एक �क�वा दोन तास झोपतात. �त�या �रीरात अनेक जखमा असूनही ती स��य आ�ण भर�े�� आहे
ऊजा� �त�ा प�ी आवडतात, मा�ां�या म��या�याची काळजी घेतात आ�ण बया�चदा �त�या बागेत काम करतात. �तचा प��वहार आहे
मोठा; कॅथो��क भ� �त�ा �ाथ�ना आ�ण उपचार आ�ीवा�दांसाठ� ���हतो. अनेक साधक बरे झा�े आहेत
�त�ा गंभीर आजार आहेत.

�तचा भाऊ फ�ड�नांड, सुमारे तेवीस वषा�नी, ��ीकरण �द�े क� थेरेस�ा �ाथ�ने�ारे काम कर�याची ��� आहे
�त�या �वतः�या �रीरावर इतरांचे आजार. संताने अ�ापासून �र राहणे हे �या काळापासून आहे
�ाथ�ना के�� क� �त�या पॅ�र�मधी� एका त�णा�या घ�ाचा आजार, नंतर प�व� आदे� दे�याची तयारी, ह�तांत�रत के�� जावी
�त�या �वतः�या ग�या�ा.

गु�वारी �पारी आमची पाट� �ब�प�या घरी गे��, �यांनी काह�सह मा�या वाह�या कु�ूपांकडे पा�ह�े
आ�य� �याने सहजपणे आव�यक परवानगी ���न �द��. कोणतेही �ु�क न�हते; चच�ने बनव�े�ा �नयम फ� आहे
थेरेसी�ा अनौपचा�रक पय�टकां�या ह��यापासून वाचव�यासाठ�, �यांनी मागी� वषा�म�ये �ु�वार�या �दव�ी गद� के�� होती
हजारो.

आ�ही �ु�वारी सकाळ� सुमारे नऊ − तीस कोनस�रेथ येथे पोहोच�ो. थेरेस�या छो�ा कॉटेजकडे आहे हे मा�या ��ात आ�े
�त�ा भरपूर �का� परवड�यासाठ� �व�ेष काचे�या छताचा �वभाग. आता दरवाजे बंद नस�याचे पा�न आ�हा�ा आनंद झा�ा,
पण �व�तृत h आदरा�त�य उ�साहात खु�े. सुमारे वीस अ�यागतांची एक ओळ होती, �यां�या परवान�यांसह स���. अनेक
गूढ �ा�स पाह�यासाठ� �ांबून आ�े होते.

थेरेसने माझी प�ह�� परी�ा �ा�यापका�या घरी �त�या अंत�ा�नी �ानाने उ�ीण� के�� होती क� म�ा �त�ा भेटायचे होते
आ�या��मक कारणांसाठ�, आ�ण केवळ उ�ीण� होणारी उ�सुकता पूण� कर�यासाठ� नाही.

माझी �सरी चाचणी या व�तु��ती�ी जोड�� गे�� होती क�, मी �त�या खो��त वर जा�यापूव�, मी �वत: �ा ए
टे��पॅ�थक आ�ण टे����ह�झक संबंधात �त�यासोबत एक हो�यासाठ� यो�गक �ा�स �टेट. मी भ�न �त�या खो��त ��र�ो
अ�यागतांसह; ती बेडवर पांढ�या झ�यात पड�े�� होती. �म�टर राईट मा�या जवळून चा�त असताना, मी थांब�ो
अगद� उंबर�ा�या आत, एक �व�च� आ�ण सवा�त भयानक तमा�ा पा�न आ�य�च�कत झा�े.

[उदाहरण: थेरेसी �यूमन, ��स� कॅथो��क क�ंकवाद� �यांनी मा�या 1935 �या या�े�ा �े�रत के�े
Konnersreuth, Bavaria — neumann.jpg पहा]

थेरेस�या खा��या पाप�यांमधून र� पातळ आ�ण सतत एक इंच �ंद �वाहात वाहत होते. �तची नजर होती
म�य कपाळा�या आ�या��मक डो�यावर वर क� ��त के�े. �त�या डो�याभोवती गुंडाळ�े�े कापड होते
का�ां�या मुकुटा�या क�ंकयु� जखमांमधून र�ाम�ये �भज�े�े. पांढरे व�� �ा� रंगाचे फाट�े�े होते
ब�याच वषा�पूव� ���ताचा मृतदेह �या �ठकाणी अं�तम फेरी सहन करत होता �या �ठकाणी �त�या बाजू�या जखमेमुळे �त�या �दयावर
��पाया�या भा�याचा राग − जोर.

थेरेसचे हात माते�या हावभावात वाढव�े, �वनवणी के��; �त�या चेह�यावर अ�याचार आ�ण दो�ही हावभाव होते
�द�. ती बारीक �दस��, अनेक सू�म तसेच बा� मागा�नी बद���. परदे�ी ��द कुरकुर करणे
जीभ, ती �क��चत थरथरणा�या ओठांनी �त�या आती� ��याआधी ��यमान ����ी बो���.

एका योगीचे आ�मच�र�



अ�याय 39. थेरेसी �यूमॅन, कॅथो��क अ�यासक 214

पृ� 218

मी �त�या�ी जुळवून घेत असताना, मी �त�या ��ीची ��ये पा� �ाग�ो. ती ये�ू�ा घेऊन जाताना पहात होती
खळबळजनक गद��या दर�यान �ॉस. {FN39−4} अचानक �तने घाब�न डोके वर काढ�े: परमे�रा�ा
�ूर वजनाखा�� पड�े. ��ी नाही�ी झा��. ती� दया �या थकवा म�य,े थेरेसी जोरदारपणे बुड�े
�त�या उ�ी �व��.

या �णी मी मा�या मागे जोरजोरात आवाज ऐक�ा. एक सेकंद डोकं �फरवताना, म�ा दोन माणसं ए चा�वताना �दस��
सा�ांग �रीर. पण मी खो� सुपरकॉ��स अव�ेतून बाहेर पडत अस�याने मी �गेच नाही
पड�े�या ����ा ओळखा. पु�हा मी थेरेस�या चेह�यावर डोळे टेकव�े, र�ा�या ओ�ाखा�� मरण पाव�े�े,
पण आता �ांत, �ु�ता आ�ण पा�व�य. मी नंतर मा�या मागे नजर टाक�� आ�ण �म�टर राईट �या�या बरोबर उभे अस�याच ेपा�ह�े
�या�या गा�ावर हात, �यामधून र� वाहत होते.

“�डक,” मी उ�सुकतेने �वचार�े, “तूच पड�ास?”

"होय, भयानक देखावा पा�न मी बे�ु� झा�ो."

“बरं,” मी सां�वनपूव�क �हणा�ो, “तू परत ये�यास आ�ण पु�हा ��याकडे पाह�यास धाडसी आहेस.”

या�ेक�ं�या धीराने वाट पाहणा�या ओळ�ची आठवण ठेवून �ी राईट आ�ण मी �ांतपणे थेरेस ेयांना �नरोप �द�ा
�तची प�व� उप��ती सोड��. {FN39−5}

�स�या �दव�ी आम�या छो�ा गटाने द��णेकडे मोटार चा�व��, आ�ही �ेनवर अव�ंबून न�हतो याब�� आभारी आहोत, पण क� �कतो
आ�ही �ामीण भागात जेथे �नवड�े तेथे फोड� थांबवा. आ�ही सह���या ��येक �म�नटाचा आनंद घेत�ा
जम�नी, हॉ�ंड, �ा�स आ�ण ��वस आ��स. इट��म�ये आ�ही �े�षताचा स�मान कर�यासाठ� अ�ससीची �व�ेष सह� के��
न�ता, स�ट �ा��सस. युरो�पयन दौरा �ीसम�ये संप�ा, �जथे आ�ही अथे�नयन मं�दरे पा�ह�� आ�ण पा�ह�े
�या कारागृहात सौ�य सॉ�े�टस {FN39−6} ने �या�या मृ�यूची औषधी �याय�� होती. एक कौतुकाने भर�े�ा आहे
�या क�ा�मकतेने �ीकांनी सव�� अ�ाबा�टरम�ये आप�� आवड �नमा�ण के�� आहे.

आ�ही पॅ�े�टाईनवर उत�न, सनी भूम�यसागरातून जहाज घेत�े. वर �दवस��दवस भटकणे
प�व� भूमी, तीथ��े�ा�या मू�याब�� म�ा पूव�पे�ा अ�धक खा�ी होती. ���ताचा आ�मा सव��ापी आहे
पॅ�े�टाईन; मी �या�या बाजूने बेथ�ेहेम, गेथसेमाने, क�वरी, ऑ���हचा प�व� पव�त येथे ��ेने चा��ो आ�ण
जॉड�न नद� आ�ण ग��� समु�ाजवळ.

आम�या छो�ा पाट�ने बथ� मॅ�जर, जोसेफचे सुतार �कान, �ाजरची कबर, माथा� यांचे घर भेट �द��
आ�ण मेरी, �ेवट�या जेवणाचे हॉ�. पुरातनता उ�गड��; ��यानुसार, मी �द� नाटक पा�ह�े क� ���त
एकदा वयोगटांसाठ� खेळ�ा.

इ�ज�त�ा, �या�या आधु�नक कैरो आ�ण �ाचीन �परॅ�मडसह. मग अ�ंद �ा� समु�ा�या खा�� एक बोट
अ�व� अरबी समु�; �ो, भारत!

{FN39−1} येथे पूण� तारखेचा उ��ेखनीय समावे� या व�तु��तीमुळे आहे क� माझे स�चव �ी राइट,
�वास डायरी ठेव��.

{FN39−2} �त�या जीवनावरी� इतर पु�तके आहेत THERESE NEUMANN: A STIGMATIST OF OUR DAY, आ�ण
�ेड�रक �रटर वॉन �ामा (�म�वॉक�
�ूस पब. कं.).

{FN39−3} मॅ�यू 4: 4. मनु�या�या �रीराची बॅटरी केवळ सक� अ� (�ेड) �ारे �टकत नाही, परंतु
�ंदना�मक वै��क ऊजा� (��द, �क�वा AUM). �या गेटमधून अ��य ��� मानवी �रीरात वाहते
म�ा आयताकृती. हे सहावे �ारी�रक क� � माने�या मागी� बाजूस पाच पाठ��या मण�यां�या �ीष��ानी आहे
च� (सं�कृत "चाकांसाठ�" �क�वा �व�करण ���ची क� �े). म�ा हे मु�य �वे��ार आहे
�रीराचा साव���क जीवन���चा पुरवठा (AUM), आ�ण थेट मनु�या�या इ�ा����ी, एका�ते�ी जोड�े�ा आहे
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सात�ा �क�वा ���त चेतना क� �ात (KUTASTHA) भुवया दर�यान �तस�या डो�यात. �ौ�कक
म��म�ये ऊजा� अनंत संभा�तेचा ज�ा�य �हणून साठव�� जाते, �याचा का�ा�मकपणे उ��ेख के�ा आहे
वेदास "हजार − पाक�या अस�े�े कमळ" बायब� नेहमी AUM �ा "प�व� भूत" �क�वा
अ��य जीवन��� जी सव� सृ�ी�ा दैवीपणे आधार देते. "काय? तु�हा�ा मा�हत नाही क� तुमचे �रीर हे मं�दर आहे
प�व� आ�मा जे तुम�याम�ये आहे, जे तु�हा�ा देवाचे आहे आ�ण तु�ही तुमचे नाही आहात? ” - मी क�र�थ 6:19

{FN39−4} मा�या आगमना�या आधी�या तासांदर�यान, थेरेसी आधीच अनेक ��यांमधून गे�� होती
���ता�या आयु�याती� �ेवटचे �दवस. �तचे �वे� सहसा �ेवट�या नंतर�या घटनां�या ��यांसह सु� होते
रा�ीचे जेवण. �तचे द��न ये�ू�या वध�तंभावर �क�वा कधीकधी �या�या समाधीसह संप�े.

{FN39−5} थेरेसी नाझ��या छळापासून वाच�� आह,े आ�ण अजूनही 1945 नुसार Konnersreuth म�ये उप��त आहे
जम�नीतून अमे�रकन बात�या पाठव�या जातात.

{FN39−6} यूसे�बयसमधी� एका उता�याम�ये सॉ�ेट�स आ�ण एक �ह�� betweenषी यां�याती� एक मनोरंजक चकमक�चा संबंध आहे. �या
र�ता चा�तो: “ए�र�टो�सेनस, संगीतकार, भारतीयांब�� पुढ�� कथा सांगतो. याती� एक माणूस भेट�ा
अथे�स येथे सॉ�ेट�स, आ�ण �या�ा �वचार�े क� �या�या त�व�ानाची �ा�ती काय आहे. 'मानवी घटनांची चौक�ी,'
सॉ�े�टसने उ�र �द�े. यावर भारतीय हस�े. 'मनु�य मानवी घटनांची चौक�ी क�ी क� �कतो,' तो
�हणा�ा, 'जे�हा तो दैवी �ोकांपासून अन�भ� असतो?'
हाम��न�सवर �ेखक. �याची तारीख 330 ईसा पूव� आहे

अ�याय 40. मी भारतात परत�ो

कृत�तेने मी भारता�या आ�ीवा��दत हवा �ास घेत होतो. आमची बोट राजपुताना 22 ऑग�ट, 1935 रोजी डॉक झा��
मंुबईचे मोठे बंदर. तरीही, माझा जहाजावरी� प�ह�ा �दवस, पुढ�� वषा�चा अंदाज होता - बारा म�हने
�नरंतर ��याक�ाप. हार आ�ण �ुभे�ा घेऊन �म� गोद�वर जम�े होते; �वकरच, ताजमधी� आम�या �वीटम�ये
मह� हॉटे�, तेथे प�कार आ�ण छाया�च�कारांचा ओघ होता.

मंुबई हे मा�यासाठ� नवीन �हर होते; पा��मा�य दे�ांती� अनेक नवक�पनांसह म�ा ते उ�साहीपणे आधु�नक वाट�े. तळवे
���त boulevards ओळ; भ� रा�य संरचना �ाचीन मं�दरां�या �वार�यासाठ� आहेत. खूप कमी वेळ
��ी�ा �द�े गे�े होते - पाहणे, तथा�प; मी अधीर होतो, मा�या ��य गु� आ�ण इतर ��यजनांना पाह�यास उ�सुक होतो.
फोड��ा एका बॅगेज कारम�ये पाठवून आमची पाट� �वकरच रे�वेने क�क�या�या �द�ेने पूव�कडे वेगाने जात होती.
{FN40−1}

हावडा �टे�नवर आम�या आगमनामुळे आ�हा�ा अ�भवादन कर�यासाठ� इतका �चंड जमाव जम�ा क� आ�ही काही काळासाठ� होतो
�ेनमधून उतरता येत नाही. का�समबाजारचे त�ण महाराजा आ�ण माझा भाऊ �ब�णू यांनी नेतृ�व के�े
�वागत स�मती; आम�या �वागता�या उबदारपणा आ�ण �व�ा�तेसाठ� मी तयार न�हते.

ऑटोमोबाई� आ�ण मोटारसायक���या ओळ��या आधी, आ�ण ढो� आ�ण �ंखां�या आनंद� आवाजात,
�मस ��ेच, �म�टर राईट, आ�ण मी, फु�ांनी - डो�यापासून पायापय�त हार घा�ून, हळूहळू मा�या व�ड�ां�या घरी गे�ो.

मा�या वृ� आई -व�ड�ांनी म�ा मृतांतून परत येताना �मठ� मार��; आ�ही एकमेकांकडे बराच वेळ टक �ावून बघत रा�ह�ो
आनंद. भाऊ आ�ण बहीण, काका, काकू आ�ण चु�त भाऊ, �व�ाथ� आ�ण खूप पूव�चे �म� एक� के�े गे�े
मा�या आजूबाजू�ा, आम�याम�ये कोरडा डोळा नाही. आता मेमरी�या सं�हात, �ेमळ पुन�म��नचे ��य
��पणे सहन करते, मा�या �दयात अ�व�मरणीय.

�ी यु�े�र यां�या भेट�ब��, ��द म�ा अपय�ी ठरतात; मा�या स�चवाच ेखा��� वण�न पुरेस ेआहे.

"आज, सव�� अपे�ेने भर�े�या, मी योगानंदज�ना क�क�ा�न सेरामपूर�ा ने�े," �ी राइट
�या�या �वास डायरीत न�द. “आ�ही �व�च� �कानांमधून गे�ो, �यापैक� एक योगानंदज�चा आवडता खाऊचा अ�ा
�या�या महा�व�ा�यीन काळात, आ�ण �ेवट� एका अ�ंद, �भ�ती�या ग���त �वे� के�ा. अचानक डावीकडे वळणे, आ�ण �तथे आम�या समोर
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�ांततापूण� एकांताचा �ापक �भाव होता.

“गंभीर �वन�तेने मी योगानंदज��या मागे आ�माती� �भ�त��या अंगणात गे�ो. �दयाचे ठोके
ज�द, आ�ही �सम�ट�या काही जु�या पाय�या चढ�ो, यात �ंका नाही, असं�य स�य -साधकां�ारे. तणाव वाढ�ा
keener आ�ण keener जसे आ�ही चा��ो. आम�या आधी, पाय�यां�या डो�याजवळ, �ांतपणे महान �दस�ा,
�वामी �ी यु�े�रजी, aष��या उदा� ��तीत उभे.

“�या�या उदा� उप��तीत राह�या�या �व�ेषा�धकाराने म�ा �वतः�ा ध�य वाट�याने माझे �दय भ�न आ�े आ�ण फुग�े. अ�ू
जे�हा योगानंदजी गुडघे टेक�े, आ�ण वाक�े�या डो�याने �यां�या आ��या�ा अप�ण के�े ते�हा माझी उ�सुक ��ी अ�� झा��
कृत�ता आ�ण अ�भवादन, �या�या हाताने �या�या गु�चे पाय ��� करणे आ�ण नंतर, न� आदराने, �याचे �वतःचे डोके. तो
ते�हा गु�ाब झा�ा आ�ण छाती�या दो�ही बाजंूना �ी यु�े�रज�नी �मठ� मार��.

“सु�वाती�ा कोणतेही ��द गे�े नाहीत, परंतु सवा�त ती� भावना आ��या�या मूक वा�यां�ांम�ये �� के�� गे��.
�यांचे डोळे कसे चमक�े आ�ण नूतनीकरण झा�े�या आ��या�या उबदारतेने उडा�े - यु�नयन! एक �न�वदा कंप वाढ�ा
�ांत आंगणातून, आ�ण अगद� सूय�ही ढगांपासून �र गे�ा क� अचानक वैभवाचा झगमगाट वाढ�ा.

“गु�पुढे वाक�े�या गुड�यावर मी माझे �वतःचे अ��य� �ेम आ�ण आभार मान�े, �या�या पाया�ा ��� के�ा
वेळ आ�ण सेवे�ारे, आ�ण �याचे आ�ीवा�द �ा�त करणे. मी ते�हा उभा रा�ह�ो आ�ण दोन सुंदर खो� डोळे धुमसत होते
आ�म�नरी�णासह, तरीही आनंदाने तेज�वी. आ�ही �या�या बस�या�या खो��त �वे� के�ा, �याची संपूण� बाजू बाहेर उघड��
बा�कनी �थम र��याव�न �दस��. मा�तर झाक�े�या बसून डे�हनपोट��या �वरोधात उभे रा�ह�े
�सम�ट�या मज�यावर गाद�. योगानंदजी आ�ण मी गु�ं�या पायाजवळ बस�ो, ना�र�गी रंगा�या उ�ा सह झुक�या
प�ढा चटईवर आमची ��ती �व�� आ�ण सु�भ करा.

“मी �ोध�े, इं�जीसाठ� दोन �वामीज�मधी� बंगा�� संभाषणात �वे� कर�याचा �य�न के�ा
जे�हा ते एक� असतात ते�हा �ू�य आ�ण �ू�य, जरी �वामीजी महाराज, महान गु� �हणून इतरांना �हणतात, ते क� �कतात आ�ण
अनेकदा बो�तो. पण म�ा महान ���चे संत�व �या�या �दयातून जाणव�े - उबदार ��मत आ�ण
डोळे चमकणे. �या�या आनंद�, गंभीर संभाषणात सहज ��ात येणारा एक गुण �हणजे �न��त सकारा�मकता
�वधान - �ानी माणसाचे �च�ह, �या�ा मा�हत आहे �या�ा मा�हत आहे, कारण तो देवा�ा ओळखतो. �याचे महान �हाणपण, साम�य�
हेतू आ�ण �ढ�न�य ��येक �कारे �� आहे.

"वेळोवेळ� �याचा आदरपूव�क अ�यास करताना, मी ��ात घेत�े क� तो मोठा, ��डापटूचा, चाच�यांनी कठोर झा�ा आहे
आ�ण �यागाचे ब��दान. �याची दया भ� आहे. �न��तपणे उतार�े�े कपाळ, जणू �वग� �ोधत आहे,
�या�या दैवी चेहरा वर वच��व. �या�याकडे एक मोठे आ�ण घरगुती नाक आहे, �या�ारे तो �वतः�ा मजा करतो
�न���य �ण, प�टणे आ�ण �हान मु�ासारखे बोटांनी ह�वणे. �याचे ����ा�� गडद डोळे एक �ारे haloed आहेत
ईथ�रय� ��ू �र�ग. �याचे केस, म�यभागी �वखुर�े�े, चांद��या �पात सु� होतात आ�ण चांद��या रेषेत बद�तात - सोने आ�ण
चांद� - काळा, �या�या खां�ावर �र�ग�ेटम�ये समा�त. �याची दाढ� आ�ण �म�ा कमी आहेत �क�वा पातळ आहेत, तरीही �दसत आहेत
�याची वै���े वाढव�यासाठ� आ�ण �या�या पा�ा�माणे, एकाच वेळ� खो� आ�ण ह�के आहेत.

“�या�याकडे एक आनंद� आ�ण �वनोद� ह�ा आहे जो �या�या छातीत खो�व�न येतो, �यामुळे तो थरथरतो आ�ण थरथरतो
�या�या संपूण� �रीरात - खूप आनंद� आ�ण �ामा�णक. �याचा चेहरा आ�ण उंची �या�या साम�या�ने आ�य�कारक आहे
�नायंूची बोटं. तो एक स�माननीय चा� आ�ण ताठ मु�ेने �फरतो.

“�या�ा सामा�य DHOTI आ�ण �ट� घात�े गे�े होते, दोघेही एकेकाळ� मजबूत गे� रंगाने रंग�े होते, परंत ुआता �फकट झा�े आहे
ना�र�गी

“डोळसपणे पाहताना, मी पा�ह�े क� या ऐवजी जीण� झा�े�या खो��ने मा�का�ा न जोड�याची सूचना �द��
भौ�तक सुखसोयी. हवामानामुळे �ांब च�बर�या पांढ�या �भ�ती कोमेज�े�या �न�या रंगा�या हो�या
म�म खो���या एका टोका�ा सा�या भ��त पु�पहार घा�ून �ा�हरी महा�यांचे �च� टांग�े. �तथे होता
तसेच योगानंदजी प�ह�यांदा बो�टनम�ये आ�याचे दाखवणार ेजुने �च�, इतर ��त�नध�सोबत उभे होते
काँ�ेसची धम�.
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“मी आधु�नकता आ�ण पुरातनतेची �व��ण सहमती ��ात घेत��. एक �चंड, कट -��ास, मेणब�ी -ह�का झूमर होता
गैरवापरा�ारे कोबवेबने झाक�े�े आ�ण �भ�तीवर एक उ��व�, अ�यावत �दनद���का होती. संपूण� खो��
�ांती आ�ण �ांततेचा सुगंध बाहेर आ�ा. बा�कनी�या प��कडे म�ा नारळाची झाडे उंच उंचावर �दसत होती
मूक संर�णाम�ये आ�म.

“हे पाहणे मनोरंजक आहे क� मा�टर�ा फ� टा�या वाजवाय�या आहेत आ�ण पूण� कर�यापूव� तो आहे
सेवा के�� �क�वा काही �हान ���याने हजेरी �ाव��. योगायोगाने, मी �यापैक� एकाकडे आक�ष�त होतो - एक पातळ मु�गा, �याचे नाव आहे
�फु��, {FN40−2} खां�ावर �ांब काळे केस, चमकदार का�या डो�यांची सवा�त भेदक जोडी आ�ण
एक �वग�य ��मत; �याचे डोळे चमकतात, जसे �या�या त�डाचे कोपरे वाढतात, तारे आ�ण चं�कोर सारखे
सं�याकाळ� �दसणे.

“�वामी �ी यु�े�रज�चा आनंद �यां�या उ�पादना�या परत आ�यावर ��पणे ती� आहे (आ�ण ते काहीसे �दसत आहेत
'उ�पादना�या उ�पादनाब��' �ज�ासू). तथा�प, �हाणपणाचे �ाब�य - महान ���म�ये पै�ू
�नसग� �या�या भावनां�या बा� अ�भ���म�ये अडथळा आणतो.

“योगानंदज�नी �या�ा काही भेटव�तू �द�या, जसे ���य �या�या गु�कडे परत येतो ते�हा �था आहे. आ�ही बस�ो
नंतर खा�� एक साधे पण चांग�े ��जव�े�े जेवण. सव� �ड� भा�या आ�ण तांदळा�या जो�ा हो�या. �ी
यु�े�रजी मा�या अनेक भारतीय चा��रीत�चा वापर के�याने खु� झा�े, उदाहरणाथ� 'बोट − खाणे'.

“बंगा�� वा�ये उडव�या�या �क�येक तासांनंतर आ�ण उबदार ��मत आ�ण आनंद� नजरे�या देवाणघेवाणीनंतर आ�ही पैसे �द�े
�या�या चरणी नतम�तक होणे, PRONAM सह �नरोप घेणे, {FN40−3} आ�ण �चरंतन सह क�क�यासाठ� ��ान
प�व� बैठक आ�ण अ�भवादनाची आठवण. जरी मी मु�यतः �या�या बा� छापांब�� ���हतो, तरीही मी
संताचा खरा आधार - �याचे आ�या��मक वैभव नेहमी जाग�क होते. म�ा �याची ��� जाणव��, आ�ण ती मी घेऊन जाईन
माझा दैवी आ�ीवा�द आहे. ”

अमे�रका, युरोप आ�ण पॅ�े�टाईन मधून मी �ी यु�े�र साठ� अनेक भेटव�तू आण�या हो�या. �याने �यांना �ा�त के�े
हसत, पण �ट�पणी न करता. मा�या �वतः�या वापरासाठ�, मी जम�नीम�ये एक छ�ी − छडी �वकत घेत�� होती. म�ये
भारत मी मा�टर�ा छडी दे�याचे ठरव�े.

"ही भेट मी खरोखर ��ंसा करतो!" मा�या गु��या नजरा �यांनी बनव�या�माणे �ेमाने समजून घेत�या
न कळ�े�� �ट�पणी. सव� भेटव�तंूमधून, तो छडी होता जो �याने अ�यागतांना �द���त कर�यासाठ� बाहेर काढ�ा.

"मा�तर, कृपया म�ा बस�या�या खो��साठ� नवीन काप�ट घे�याची परवानगी �ा." �ी यु�े�रचा वाघ मा�या ��ात आ�ा होता
फाट�े�या गा���यावर �वचा ठेव�� होती.

"ते तु�हा�ा आवडत असे� तर तसे करा." मा�या गु�चा आवाज उ�साही न�हता. “पाहा, माझी वाघाची चटई छान आ�ण �व� आहे; मी आहे
मा�या �वतः�या छो�ा रा�यात राजा. �या�या प��कडे अफाट जग आहे, �या�ा फ� बा� गो��म�ये रस आहे. ”

जे�हा �याने हे ��द उ�ार�े ते�हा म�ा वाट�े क� वष� उ�ट�� आहेत; पु�हा एकदा मी एक त�ण ���य आहे, रोज�या आगीत �ु� झा�े आहे
���ेचा!

सेरामपूर आ�ण क�क�यापासून मी �वतः�ा फाडून टाकू �क�ो, मी �म�टर राईटसह रांची�ा �नघा�ो.
�तथं काय �वागत आहे, खरंच ओ�हे�न! मी �न�वाथ� ���कांना �मठ� मारताना मा�या डो�यात अ�ू उभे रा�ह�े
मा�या पंधरा वषा��या अनुप��तीत �ाळेचे बॅनर उडव�े होते. तेज�वी चेहरे आ�ण आनंद� हसू
�नवासी आ�ण �दवसाचे �व�ाथ� �यां�या अनेक बाजंू�या �ाळा आ�ण योगा�या यो�यतेची पुरे�ी सा� देत होते
����ण.

तरीही, अरेरे! रांची सं�ा �चंड आ�थ�क अडचणीत होती. सर मन�� चं� नंद�, जुने
महाराजा �यांचे का�समबाजार पॅ�ेस म�यवत� �ाळे�या इमारतीत �पांत�रत झा�े होते आ�ण �यांनी बनव�े होते
अनेक सं�ा�नक देण�या आता मृत झा�या हो�या. �ाळेची अनेक �वनामू�य, परोपकारी वै���े आता गंभीरपण ेहोती
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मी काही वषा�पूव� अमे�रकेत काही �ावहा�रक �हाणपण, �याची �न���त भावना ��क�या��वाय घा�व�े न�हते
अडथळे. एक आठवडा मी रांचीम�ये रा�ह�ो, गंभीर सम�यांसह कु�ती करत होतो. नंतर म�य ेमु�ाखती आ�या
�मुख नेते आ�ण ���णत��ांसह क�क�ा, का�समबाजार�या त�ण महाराजा�ी द�घ� चचा�, अ
मा�या व�ड�ांना आ�थ�क आवाहन, आ�ण �ो! रांचीचा डळमळ�त पाया यो�य होऊ �ाग�ा. अनेक देण�या
मा�या अमे�रकन �व�ा�या�कडून एक मोठा चेक आ�ा.

मा�या भारतात आ�यानंतर काही म�ह�यांतच, रांची �ाळा कायदे�ीर�र�या समा�व� के�े�� पा�न म�ा आनंद झा�ा.
कायम�व�पी संप� योग �ै��णक क� �ाचे माझे आजीवन �व� पूण� झा�े. �या ��ीने माग�द��न के�े होते
मी 1917 म�ये सात मु�ां�या गटासह न� सुरवाती�ा.

1935 पासून�या द�कात, रांचीने मु�ां�या �ाळे�या प��कडे आप�े काय��े� वाढव�े   आहे. �ापक मानवतावाद�
आता तेथे �यामा चरण �ा�हरी महा�य �म�नम�ये उप�म राबव�े जात आहेत.

�ाळा, �क�वा योगोडा सत् -सांगा ��चय� �व�ा�य, �ाकरण आ�ण उ� म�ये बा� वग� आयो�जत करते
�ा�ेय �वषय. �नवासी �व�ाथ� आ�ण �दवस अ�यासक देखी� काही �कारचे �ावसा�यक ����ण घेतात. �या
मु�े �वतः �यां�या ब�तेक ��याक�ापांचे �वाय� स�म�यां�ारे �नयमन करतात. मा�या कारक�द��या अगद� सु�वाती�ा
एका ���का�ा मी �ोधून काढ�े क� जे मु�े ���का�ा ��ार कर�यात आनं�दत होतात ते आनंदाने �वीकारती�
अनु�ासना�मक �नयम जे �यां�या सहकारी �व�ा�या�नी �न��त के�े आहेत. मी �वत: कधीही मॉडे� �व�ाथ� नाही, मा�यासाठ� तयार सहानुभूती होती
सव� बा��� खो�ा आ�ण सम�या.

खेळ आ�ण खेळांना �ो�साहन �द�े जाते; हॉक� आ�ण फुटबॉ� सरावाने मैदाने गजबजतात. रांचीचे �व�ाथ� अनेकदा
�धा��मक �धा�म�ये चषक �ज�कणे. मैदानी �ायाम�ाळा �र�रपय�त ओळख�� जाते. मा�यमातून �नायू �रचा�ज�ग
इ�ा��� हे योगदा वै��� आहे: �रीरा�या कोण�याही भागा�ा जीवन���ची मान�सक �द�ा. मु�ंही आहेत
आसने (मु�ा), त�वार आ�ण �ाठ� (काठ�) खेळ आ�ण जु�ज�सू ��कव�े. येथे योगोदा आरो�य �द��न
रांची �व�ा�या�ा हजारो �ोकांनी हजेरी �ाव�� आहे.

KOLS, SANTALS आ�ण MUNDAS या आ�दवासी जमात�ना �ाथ�मक �वषयांचे ���ण �ह�द�म�ये �द�े जाते.
�ांत. मु��साठ� वग� फ� जवळ�या गावांम�ये आयो�जत के�े गे�े आहेत.

रांची येथी� वै��� �हणजे ��ययोगाची द��ा. मु�े दररोज �यां�या आ�या��मक सराव करतात
�ायाम, गीता जपाम�ये ��त रहा, आ�ण ��कवणी�ारे ��कव�े जाते आ�ण साधेपणाचे गुण,
आ�म -�याग, स�मान आ�ण स�य. ��ता �यांना �: ख �नमा�ण करणारी �हणून द���व�� जाते; �या�माणे चांग�े
�या कृत�मुळे खरा आनंद �मळतो. वाईटाची तु�ना �वषबाधा झा�े�या मधा�ी के�� जाऊ �कते, मोहक पण �ाद�े��
मृ�यू.

एका�ता तं�ाने �रीर आ�ण मना�या अ�व�तेवर मात के�याने आ�य�कारक प�रणाम �ा�त झा�े: ते आहे
नऊ �क�वा दहा वषा�ची, एक तास �क�वा �या�न अ�धक काळ बस�े�� आकष�क आकृती पाह�यासाठ� रांची येथे कोणतीही नवीनता नाही
अखंड �ांतता, न पाहणारी ��ी आ�या��मक डो�याकडे �नद���त. अनेकदा या रांची�या �व�ा�या�चे �च�
मा�या मनात परत आ�े आहे, जसे क� मी जगभराती� कॉ�े�जय�सचे �नरी�ण के�े जे एका�ारे �ांत बसू �कत नाहीत
वग� का�ावधी. {FN40−4}

रांची समु�सपाट�पासून 2000 फूट उंचीवर आहे; हवामान सौ�य आ�ण समतो� आहे. पंचवीस एकर जागा, मो�ा �माणात
आंघोळ करणारा त�ाव, भारताती� उ�कृ� फळबागांपैक� एक - पाच�े फळझाडे - आंबा, पे�, ��ची,
जॅक�ूट, तारीख. मु�े �यां�या �वतः�या भा�या �पकवतात आ�ण �यां�या चरकांवर �फरतात.

पा�णे गृह पा��यांसाठ� पा�णचाराने खु�े आहे. रांची �ाय�रीम�य ेअसं�य मा�सके आहेत आ�ण
इं�जी आ�ण बंगा�� भाषेती� सुमारे एक हजार खंड, प��म आ�ण पूव�कडी� देण�या. एक सं�ह आहे
जगा�या �ा��ांचे. एक उ�म वग�कृत सं�हा�य पुरात�व, भूवै�ा�नक आ�ण
मानववं��ा��ीय �द��न; �ॉफ�, मो�ा �माणावर, परमे�रा�या �व�वध पृ�वीवर माझी भटकंती.

एका योगीचे आ�मच�र�
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�ा�हरी महा�य �म�नचे धमा�दाय ��णा�य आ�ण दवाखाना, �याम�ये अनेक मैदानी �ाखा आहेत
गावे, आधीच भारताती� 150,000 ग�रबांची सेवा के�� आहे. रांची�या �व�ा�या�ना �थमोपचाराचे ����ण �द�े जाते आ�ण
पूर �क�वा ��काळात �यां�या �ांतासाठ� ��ंसनीय सेवा �द�� आहे.

फळबागेत एक ��व मं�दर आहे, �याम�ये ध�य गु�, �ा�हरी महा�य यांची मूत� आहे. दररोज �ाथ�ना आ�ण
बागेम�ये आं�या�या बोअरखा�� �ा��वचनांचे वग� आयो�जत के�े जातात.

रांची�या �नवासी आ�ण योग वै���ांसह �ाखा हाय�कू� उघड�या आहेत आ�ण आता आहेत
भरभराट. �बहारमधी� ��मणपूर येथे मु�ांसाठ� योगोडा ��न − सांगा �व�ा�पठ (�ाळा) आहेत; आ�ण ते
योगोदा सत् -सांगा हाय�कू� आ�ण �मदनापूरमधी� ए�मा��चक येथे आ�म.

१ 39 ३ in म�ये द��णे�र येथे थेट गंगा नद�वर एक संुदर योगदा मठ सम�प�त कर�यात आ�ा. फ� काही मै�
क�क�या�या उ�रेस, नवीन आ�म �हरवासीयांसाठ� �ांततेचे आ�य�ान आहे. यो�य �नवास �व�ा आहेत
पा��मा�य पा��यांसाठ� आ�ण �व�ेषत: �या साधकांसाठ� उप�� आहे जे आप�े जीवन ती�तेने सम�प�त करत आहेत
आ�या��मक सा�ा�कार. योगोदा मठा�या उप�मांम�ये �व -सा�ा�काराचा पंधरवडा मे� समा�व� आहे
भारता�या �व�वध भागांम�ये �व�ा�या�ना फे�ो��प ��कवणे.

हे सांग�याची गरज नाही क� या सव� �ै��णक आ�ण मानवतावाद� काया�साठ� आ�म�याग आव�यक आहे
अनेक ���क आ�ण कामगारांची सेवा आ�ण भ��. मी �यांची नावे इथे देत नाही, कारण ते तसे आहेत
असं�य; पण मा�या �दयाम�ये ��येकाचे एक चमकदार कोनाडे आहे. �ा�हरी महा�यां�या आद�ा�नी �े�रत होऊन, हे
���कांनी न�पणे सेवा कर�यासाठ�, मो�ा �माणात दे�याचे आ�ासक सांसा�रक �येय सोडून �द�े आहेत.

�ी राईटने रांची�या मु�ांसोबत अनेक वेगवान मै�ी के��; सा�या DHOTI म�ये प�रधान के�े�े, तो काही काळ जग�ा
�यां�याम�ये. रांची, क�क�ा, सेरामपूर येथे, तो �जथे गे�ा �तथे माझे स�चव, �यां�याकडे एक जबरद�त भेट आहे
वण�न, �याची �वास डायरी काढ�� �या�या साहसांची न�द कर�यासाठ�. एका सं�याकाळ� मी �या�ा एक �� �वचार�ा.

"�डक, भारताब�� तुझी छाप काय आहे?"

“�ांतता,” तो �वचारपूव�क �हणा�ा. "वां��क आभा ही �ांतता आहे."

{FN40−1} महा�मा गांध�ना पाह�यासाठ� आ�ही म�य �ांतांम�ये, संपूण� खंडात अधा� र�ता पार के�ा.
वधा� येथे. �या �दवसांचे वण�न 44 �ा अ�यायात के�े आहे.

{FN40−2} �फु�� हा मु�गा होता जो को�ा जवळ आ�ा ते�हा मा�टरसोबत उप��त होता (पृ� 116 पहा).

{FN40−3} ��द�ः, "प�व� नाव", �ह��ंम�ये अ�भवादन करणारा ��द, सोबत तळहातावर हात जोडून
नम�कार करताना �दयापासून कपाळापय�त उच��े. भारताती� एक PRONAM पा�ा�यांचे �ान घेते
ह�तांदो�न क�न अ�भवादन.

{FN40−4} एका �व��� एका�ता तं�ा�ारे मान�सक ����ण ��येक भारतीय �पढ�म�ये �नमा�ण झा�े आहे
�व��ण �मृती अस�े�े पु�ष. सर ट�. �वजयराघवाचारी, �ह���तान टाइ�स म�ये, चाच�यांच ेवण�न के�े आहे
म�ास�या आधु�नक �ावसा�यक "मेमरी मेन" �ा ठेवा. �याने ���ह�े, “ही माणसे �व��ण ��क�� होती
सं�कृत सा�ह�य. मो�ा �े�कां�या म�यभागी बस�े�े, ते अनेक सद�यां�या चाच�यां�या बरोबरीचे होते
�े�कां�या एकाच वेळ� �यांना ठेव�े. चाचणी अ�ी असे�: एक ��� घंटा वाजवू �ागे�,
�र��जची सं�या 'मेमरी मॅन' �ारे मोजावी �ागते. एखाद� �सरी ��� कागदातून �कूम देई� a
अंकग�णत म�ये द�घ� �ायाम, �यात बेरीज, वजाबाक�, गुणाकार आ�ण भागाकार यांचा समावे� आहे. एक तृतीयां� पुढे जाई�
रामयान �क�वा महाभारतातून क�वतांची एक द�घ� मा��का, जी होती
पुन��पा�दत; चौथा भाग वग�करणात सम�या �नमा�ण करे� �यासाठ� �ोकांची रचना यो�य असणे आव�यक आहे
�द�े�या �वषयावर मीटर, ��येक ओळ एका �न�द�� ��दात संपे�, पाचवा माणूस सहा�ा अ बरोबर पुढे जाई�
���ान�वषयक वाद�ववाद, �याची अचूक भाषा �या तंतोतंत �माने उ��त करावी �ाग��
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जे मोजावे �ाग�े. मेमरी त�ाने एकाच वेळ� हे सव� परा�म मान�सक�र�या के�े होते
���या, कारण �या�ा कागद आ�ण पे��स�ची परवानगी न�हती. �ा�यापकांवरी� ताण भयानक असावा.
सामा�यतः बे�ु� म�सर अस�े�े पु�ष अ�ा �य�नांचे मू�यमापन कर�यास यो�य असतात �यात ते समा�व� आहेत यावर �व�ास ठेवून �भा�वत करतात
फ� म���या खा��या काया�चा �ायाम. तथा�प, हा �मृतीचा �ु� �� नाही. �या
सवा�त मोठा घटक �हणजे मनाची अफाट एका�ता. ”

अ�याय 41. द��ण भारतात एक आयडीए�

“तु�ही �या मं�दरात �वे� करणारे प�ह�े पा�ा�य, �डक आहात. इतर अनेकांनी �थ� �य�न के�े. ”

मा�या बो��यावर �म�टर राईट च�कत झा�े, नंतर खू� झा�े. आ�ही नुकतेच सुंदर चामंुडी मं�दर सोड�े होते
द��ण भारताती� �हैसूरकडे ड�गर. तेथे आ�ही सो�या�या आ�ण चांद��या वे�ांसमोर नतम�तक झा�ो
देवी चामंुडी, रा�य करणा�या महाराजा�या कुटंुबाची संर�क देवता.

“अनो�या स�मानाचे �मर�णका �हणून,” �ी राईट �हणा�े, काही आ�ीवा��दत गु�ाबा�या पाक�या काळजीपूव�क काढून टाका, “मी
पुजारीने गु�ाबा�या पा�याने ���पड�े�े हे फू� नेहमी जतन करे�. ”

माझे सहकारी आ�ण मी {FN41−1} नो�ह�बर, १ 35 ३५ चा म�हना अ�तथी �हणून घा�वत होतो
�हैसूर. महाराजा, प.पू. �ी कृ�णराज वा�डयार चतुथ�, �यां�या ��त बु��मान भ�� अस�े�े एक आद�� राजकुमार आहेत
�ोक. एक धा�म�क �ह��, महाराजांनी एक मोह�मद, स�म �मझा� इ�माई��ा �याचे �दवाण �हणून अ�धकार �द�े आहेत
�ी�मयर. �हैसूर�या सात द��� र�हवा�ांना �वधानसभा आ�ण अ दो�हीम�ये �ोक��य ��त�न�ध�व �द�े जाते
�वधान प�रषद.

महाराजांचे वारस, प.पू. युवराज, सर �ी कृ�ण नर�स�हराज वा�डयार यांनी मा�या से�ेटरी�ा आमं��त के�े होते
आ�ण मी �या�या �बु� आ�ण पुरोगामी �े�ा�ा भेट दे�यासाठ�. गे�या पंधरव�ात मी हजारो �ोकांना संबो�धत के�े होते
�हैसूरचे नाग�रक आ�ण �व�ाथ�, टाऊन हॉ�, महाराजा कॉ�ेज, यु�न�ह�स�ट� मे�डक� �कू�; आ�ण
बंगळु�म�ये नॅ�न� हाय�कू�, इंटरमी�डएट कॉ�ेज आ�ण चे�� येथे तीन सामू�हक सभा
टाउन हॉ� जेथे तीन हजारां�न अ�धक �ोक जम�े होते. उ�सुक �ोते स�म होते क� नाही
मी अमे�रकेचे काढ�े�े चमकणारे �च� �ेय देतो, म�ा मा�हत नाही; पण जे�हा मी होतो ते�हा टा�या नेहमीच मो�ा आवाजात हो�या
पूव� आ�ण प��म मधी� सव��म वै���ां�या देवाणघेवाणीतून वा� �कणा�या पर�र फाय�ांब�� बो��े.

�ी राइट आ�ण मी आता उ�णक�टबंधीय �ांततेत आराम करत होतो. �याची �वास डायरी �या�या खा��� खाती देते
�हैसूरचे ठसे:

“उ��व� �हर�ा तांदळाची �ेते, उसाचे तुकडे क�न, खडका�या संर�क पायावर घरट�
टेक�ा − का�या दगडा�या उ�सज�ना�माणे �हरवा रंग पॅनोरामा �टपणारे टेकडे colors आ�ण रंगांचा खेळ वाढ�ा आहे
सूया��या अचानक आ�ण ना�मय अ��य हो�याने जे�हा तो प�व� ड�गरा�या मागे �व�ांती घेतो.

“ब�याच आनंदाचे �ण पाह�यात घा�व�े गे�े आहेत, जवळजवळ अनुप��त आहेत - मनापासून, सतत बद��या कॅन�हासवर
देवाचा आका�भर पसर�े�ा आहे, कारण �या�या ��ा�नेच �या�यासह कं�पत होणारे रंग तयार कर�यास स�म आहे
जीवनाचा ताजेपणा. जे�हा मनु�य परमे�रासाठ� केवळ रंग��ांसह अनुकरण कर�याचा �य�न करतो ते�हा रंगांची ती ता��य हरवते
अ�धक सो�या आ�ण �भावी मा�यमांसाठ� �रसॉट� - ते�े जे ते� �क�वा रंग�� नाहीत, परंत ुकेवळ �का�ाचे �करण आहेत.
तो येथे �का�ाचा ��ॅ� टाकतो आ�ण तो �ा� ��त�ब��बत करतो; तो पु�हा �� �ाटतो आ�ण तो हळूहळू �मसळतो
के�री आ�ण सोने; मग एका छेदनाने जोराने तो ढगांवर जांभ�या रंगा�या रेषेने वार करतो �यामुळे �र�ग�ेट �क�वा
ढगांम�ये जखमेतून बाहेर पडणा�या �ा� रंगाची �कनार; आ�ण �हणून, तो पुढे आ�ण पुढे खेळतो, रा�ी आ�ण सकाळ सारखेच,
कधीही बद�णारे, कधीही नवीन, कधीही ताजे; कोणतेही नमुने नाहीत, कोणतेही डु���केट नाहीत, कोणतेही रंग समान नाहीत. चे स�दय�
�दवस -रा� भारतीय बद� इतर� तु�ना कर�याप��कडे आहे; ब�याचदा आका� असे �दसत ेक� देवाने सव� काही घेत�े आहे
�या�या �कटम�ये रंग आ�ण �यांना आका�ात एक ����ा�� कॅ��डो�को�पक टॉस �द�ा.
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"म�ा बांध�े�या �व�ा� कृ�णराज सागर धरणा�या सं�याकाळ�या भेट�चे वैभव सांगाय�ा हवे.
�हैसूर�या बाहेर बारा मै�. योगानंदजी आ�ण मी एका छो�ा बसम�य ेचढ�ो आ�ण एका �हान मु�ासह अ�धकारी �हणून
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��कर �क�वा बॅटरी पया�य
ओ�हरराइप टोमॅटोसारखे ��वॅ���ग.

“आमचा �वास सव��ापी चौरस भाता�या �ेतांमधून, वटवृ�ा�ा �द�ासा देणा�या ओळ�तून गे�ा
उंच नारळा�या त�यां�या �ो�ह दर�यान, जंग�ाती� झाडांइतक� जाड आ�ण �ेवट�,
एका टेकडी�या ��खरावर पोहोच�यावर, आ�ही एका अफाट कृ��म त�ावा�या समोरासमोर आ�ो, जे तारे आ�ण
तळवे आ�ण इतर झाडांचा �कनारा, भोवती संुदर टेरेस गाड��स आ�ण काठावर �व�ुत �दवे
धरणा�या - आ�ण �या�या खा�� आमचे डोळे गीझर सार�या कारं�यांवर खेळणा�या रंगीत �करणांचा एक चमकदार तमा�ा भेट�ा,
चमकदार �ाई�या अनेक �वाहां�माणे - संुदर �नळे धबधबे, �ा� मोती�ब��, �हरवा पकडणे
आ�ण �पव�या फवार�या, पाणी सोडणारे ह�ी, ��कागो व�� फेअरचे सू�म आ�ण तरीही आधु�नक
भात�ेती आ�ण सा�या �ोकां�या या �ाचीन भूमीत उ�कृ�, �यांनी आ�हा�ा असे �ेमळ �वागत के�े आहे
म�ा भीती वाटते क� योगानंदज�ना अमे�रकेत परत आण�यासाठ� मा�या ���पे�ा जा�त वेळ �ागे�.

“आणखी एक ��म�ळ �व�ेषा�धकार - माझी प�ह�� ह�ी सवारी. का� युवराजाने आप�या समर पॅ�ेसम�य ेआमं��त के�े
�या�या ह��पैक� एका राइडचा आनंद �या, एक �चंड �ाणी. मी वर चढ�यासाठ� पुरव�े�� ��डी चढव��
HOWDAH �क�वा खोगीर, जे रे�ीम -उ�ी आ�ण बॉ�ससारखे आहे; आ�ण मग रो���ग, टॉ�स�ग, डु�क�, आ�ण
ग���त जाणे, �च�ता करणे �क�वा उ�ार काढणे खूप रोमां�चत आहे, परंतु ��य जीवनासाठ� �टकत आहे! ”

ऐ�तहा�सक आ�ण पुरात�व अव�ेषांनी समृ� अस�े�ा द��ण भारत �न��त आ�ण तरीही अप�रहाय� दे� आहे
मो�हनी �हैसूर�या उ�रेस भारताती� सवा�त मोठे मुळ रा�य हैदराबाद आहे, �याने एक नयनर�य पठार काप�ा आहे
����ा�� गोदावरी नद�. �व�तृत सुपीक मैदाने, संुदर �न��गरी �क�वा "�नळा पव�त", इतर �दे�
चुनखडी �क�वा �ॅनाइटचे नापीक ड�गर. हैदराबादचा इ�तहास ही एक �ांब, रंगीबेरंगी कथा आहे, जी तीन हजार वषा�पासून सु� आहे
पूव� आं� राजां�या अ�धप�याखा��, आ�ण �ह�� राजवं�ां�या अधीन 1294 पय�त चा�ू असताना
आजवर रा�य करणा�या मो��ेम �ासकांचे.

आ�क�टे�चर, ���पक�ा आ�ण प��ट�गचे सवा��धक �ास घेणारे �द��न संपूण� भारतात हैदराबाद येथे आढळते
ए�ोरा आ�ण अ�ज�ठा�या �ाचीन खडक -���प �ेणी. ए�ोरा येथी� कै�ास, एक �व�ा� अखंड मं�दर,
मायके� अँजे�ो�या आ�य�कारक �माणात देव, पु�ष आ�ण प�ूंची कोर�े�� आकृती आहेत. अ�ज�ठा आहे
पाच कॅथे�� आ�ण पंचवीस मठांची जागा, सव� खडक उ�खनन जबरद�त राख�े गे�े
�े�को �तंभ �यावर क�ाकार आ�ण ���पकारांनी �यांची ��तभा अमर के�� आहे.

हैदराबाद �हरा�ा उ�मा�नया �व�ापीठ आ�ण भ� म�का म�ीद म�ीद, जेथे दहा आहे
हजारो मोह�मद� �ोक �ाथ�नेसाठ� जमू �कतात.

�हैसूर रा�य देखी� एक �नसग�र�य वंडर�ँड आहे, समु�सपाट�पासून तीन हजार फूट उंचीवर, दाट उ�णक�टबंधीय भागात भरपूर
जंग�े, जंग�� ह�ी, बायसन, अ�व�, पँथर आ�ण वाघांचे घर. �याची दोन �मुख �हरे, बंग�ोर आ�ण
�हैसूर, �व�, आकष�क, अनेक उ�ाने आ�ण साव�ज�नक उ�ाने आहेत.

�ह�� आ�क�टे�चर आ�ण ���पक�ेने �ह��ं�या संर�णाखा�� �हैसूरम�ये सव�� प�रपूण�ता �ा�त के��
अकरावी ते पंधरा�ा �तकापय�तचे राजे. बे�ूर येथी� मं�दर, अकरा�ा �तकाती� उ�कृ� नमुना
राजा �व�णुवध�न�या कार�कद�त पूण� झा�े�ा, तप�ी�ां�या नाजूकपणासाठ� जगात अतु�नीय आहे
उ�साही ��तमा.

उ�र �हैसूरम�ये सापड�े�े खडक �तंभ इ.स.पू. �तस�या �तकाती� आहेत, जे राजा�या �मृती�ा उजाळा देतात
अ�ोक. तो नंतर �च��त अस�े�या मौय� घरा�या�या �स�हासनावर य��वी झा�ा; �या�या सा�ा�यात जवळजवळ सव� समा�व� होते
आधु�नक भारत, अफगा�ण�तान आ�ण ब�ु�च�तान. हा ��यात स�ाट, �या�ा पा�ा�य इ�तहासकारांनीही मान�े
अतु�नीय �ासक �हणून, �याने खा��� �हाणपण एका खडका�या �मारकावर सोड�े आहे:

आमचे मु�गे आ�ण नातू नवीन �वचार क� नयेत �हणून हा धा�म�क ���ा�ेख कोर�यात आ�ा आहे
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�वजय आव�यक आहे; त�वारीने �वजय �मळव�याचे नाव �यांना यो�य वाटत नाही; क� ते
�याम�ये �वना� आ�ण �ह�सा या��वाय काहीच �दसत नाही; जेणेक�न ते कोण�याही गो�ी�ा खरी �वजय मानू �कणार नाहीत
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धमा�वर �वजय. अ�ा �वजयांचे या जगात आ�ण पुढ�या काळात मू�य आहे.

[उदाहरण: माझे साथीदार आ�ण मी "संगमरवरी �व�ात", आ�ा येथे ताजमहा� समोर उभे आहोत. — पहा taj.jpg]

अ�ोक हा भ� चं�गु�त मौया�चा नातू होता (�ीक �ोकांना सँ�ोकोटस �हणून ओळख�ा जातो),
ता��यात अ�े�झांडर द �ेट�ा भेट�े होते. नंतर चं�गु�ताने म�ये सोड�े�या मॅसेडो�नयन सै�याचा ना� के�ा
भारताने पंजाबम�ये से�युकस�या आ�मक �ीक सै�याचा पराभव के�ा आ�ण नंतर �या�या पाटणा �याया�यात �याचे �वागत के�े
हे�े�नक राज�त मेगा�ेनेस.

�ीक इ�तहासकारांनी आ�ण सोबत आ�े�या इतरांनी ती�तेने मनोरंजक कथा न�दव�या आहेत
अ�े�झांडर�या भारत मो�हमेम�ये �या�या पाठोपाठ. ए�रयन, डायोडोरोस, ��ूटाक�  आ�ण ��ॅबोची कथा
डॉ.जेड��यू एम'���ड� {FN41−3} यांनी भूगो�काराचे भाषांतर के�े आहे जेणेक�न �ाचीन काळावर �का� पडे�.
भारत. अ�े�झांडर�या अय��वी आ�मणाचे सवा�त ��ंसनीय वै��� �हणजे �याने दाखव�े�� खो� �वार�य
�ह�� त�व�ान आ�ण योगी आ�ण प�व� पु�ष �यांना तो वेळोवेळ� भेट�ा आ�ण �यांचा समाज
�याने उ�सुकतेने �ोध घेत�ा. �ीक यो�ा उ�र भारताती� त����ा येथे आ�यानंतर थो�ाच वेळात �याने एक �त पाठव�ा,
ओने�स��टोस, हे�े�नक �कू� ऑफ डायोजे�नसचे ���य, एक भारतीय ���क दंडमीस आण�यासाठ�, एक महान
त����ा�या सं�यासी.

"�ा�णां�या ���का, तु�ा स�ाम!" वनसे��टोसन े�या�या जंग�ाती� �र��टम�ये दंडमी �ोध�यानंतर सां�गत�े. “द
ब�ा� देव �यूसचा मु�गा, अ�े�झांडर आहे जो सव� �ोकांचा साव�भौम �भु आहे, तु�हा�ा �या�याकडे जा�यास सांगतो,
आ�ण जर तु�ही �याचे पा�न के�े तर तो तु�हा�ा मो�ा भेटव�तू देई�, पण जर तु�ही नकार �द�ा तर तो तुमचे डोके कापून टाके�! ”

योग�ना हे ब�यापैक� स��चे आमं�ण �ांतपणे �मळा�े आ�ण “�या�याकडून डोके वर काढ�याइतके नाही
पानांचा प�ंग. ”

"जर मी अ�े�झांडर असे� तर मी �यूसचा मु�गा आहे," �याने �ट�पणी के��. “म�ा अ�े�झांडरच ेकाहीही नको आहे, कारण मी आहे
मा�याकडे जे आहे �यात समाधानी आहे, तर मी पाहतो क� तो आप�या माणसांबरोबर समु� आ�ण ज�मनीवर कोण�याही फाय�ासाठ� भटकत नाही आ�ण आहे
�याची भटकंती कधीच संपत नाही.

“जा आ�ण अ�े�झांडर�ा सांगा क� देव सव�� राजा कधीही चुक��या चुक�चा �ेखक नाही, तर तो �नमा�ता आहे
�का�ाचा, �ांतीचा, जीवनाचा, पा�याचा, मनु�या�या �रीराचा आ�ण आ��यांचा; जे�हा मृ�यू �यांना सेट करतो ते�हा तो सव� पु�षांना �ा�त करतो
मु�, कोण�याही �कारे वाईट रोगा�या अधीन नसणे. तो एकटाच मा�या ��ेचा देव आहे, जो क���चा �तर�कार करतो आ�ण
यु�े कर�यास �वृ� करत नाही.

"अ�े�झांडर हा देव नाही, कारण �याने मृ�यूची चव चाख�� पा�हजे," quietष�नी �ांत �तर�काराने पुढे सां�गत�े. “तो असा कसा असू �कतो
जगाचा �वामी, जे�हा �याने �वतः�ा आती� साव���क वच��वा�या �स�हासनावर बसव�े नाही? अ�ापही नाही
�याने अधो�ोकात वा�त� के�े आहे, �क�वा �या�ा म�य �दे�ातून सूया�चा माग� मा�हत नाही
पृ�वी, तर �या�या सीमेवरी� रा�ांनी �याचे नाव ऐक�े इतके नाही! ”

या ���ेनंतर, "जगाती� �भु" �या कानांवर ह��ा कर�यासाठ� पाठव�े�े सवा�त का��टक
geषी उपरो�धकपणे �हणा�े, “जर अ�े�झांडरचे स�याचे रा�य �या�या इ�ेनुसार पुरेसे नसे� तर �या�ा जाऊ �ा
गंगा नद� ओ�ांडणे; तेथे �या�ा �या�या सव� माणसांना सांभाळ�यास स�म �दे� सापडे�, जर या बाजूचा दे�ही असे�
�या�ा पकड�यासाठ� अ�ंद. {FN41−4}

“हे मा� जाणून �या, क� अ�े�झांडर काय ऑफर करतो आ�ण �याने �द�े�या भेटव�तू मा�यासाठ� पूण�पणे �न�पयोगी आहेत;
�या गो�ी मी ब�ीस करतो आ�ण ख�या वापरासाठ� आ�ण �कमती�या �ोधतो ती ही पाने आहेत जी माझे घर आहेत, ही फु��े�� रोपे
जे म�ा दैनं�दन अ� पुरवते, आ�ण पाणी जे माझे पेय आहे; इतर सव� मा�म�ा जे आहेत
�यांना काळजी जम�� आहे �यांना जमवणा�यांना �वना�कारी ठरव�याचा �य�न के�ा जात नाही आ�ण फ� �: ख आ�ण
�ास, �यासह ��येक गरीब म�य� पूण�पणे भर�े�ा आहे. मा�यासाठ�, मी जंग�ा�या पानांवर झोप�ो आहे आ�ण आहे
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पहारा दे�याची गरज नाही, �ांत झोपेत माझे डोळे बंद करा; मा�याकडे पहारा दे�यासाठ� काहीही होते, ते
झोप काढून टाके�. पृ�वी म�ा सव� काही पुरवते, अगद� आई �हणून �त�या मु�ा�ा �ध. मी जातो
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मी �जथे �जथे कृपया, आ�ण म�ा �वतः�ा कंबरे कराय�ा भाग पाड�े जात आहे अ�ी कोणतीही काळजी नाही.

“जर अ�े�झांडरने माझे डोके काप�े तर तो माझा आ�माही न� क� �कत नाही. माझे डोके एकटे, मग �ांत, राही�,
फाट�े�या व��ा�माणे �रीरा�ा पृ�वीवर सोडून,   ते देखी� घेत�े गे�े. मग मी आ�मा बनू
मा�या देवाकडे जा, �याने आप�या सवा�ना देहाने �ापून टाक�े आ�ण आ�हा�ा पृ�वीवर सोड�े हे �स� कर�यासाठ� क�, खा�� असताना, आ�ही
�या�या आ�ेनुसार आ�ाधारक राहती� आ�ण जे�हा आपण �या�याकडे जाऊ ते�हा आप�या सवा�ची आव�यकता कोण असे�
उप��ती, आप�या जीवनाचे खाते, कारण तो सव� ग�व�� चुक�चा �यायाधी� आहे; दब�े�यां�या हा�यासाठ�
जु�मीची ���ा �हा.

“मग अ�े�झांडर�ा या धम�यांमुळे घाब� �ा �यांना संप�ीची इ�ा आहे आ�ण जे मृ�यू�ा घाबरतात, ते आम�या�व��
ही ���े दो�ही ���हीन आहेत; �ा�णांना ना सो�याची आवड आहे ना मृ�यूची भीती. मग जा आ�ण सांग
अ�े�झांडर हे: दंड�मसांना तुमची काहीही गरज नाही, आ�ण �हणून तुम�याकडे जाणार नाही आ�ण तु�हा�ा हवे अस�यास
दंड�यांकडून काहीही, तु�ही �या�याकडे या. ”

अ�े�झांडरने ओने�स��तोस�ारे योगीकडून संदे� �ा�त के�ा आ�ण “अ�धक मजबूत वाट�े
दंडम�ना पाह�याची नेहमीपे�ा इ�ा आहे, जे वृ� आ�ण न�न अस�े तरी एकमेव �वरोधी होते �यात तो,
अनेक रा�ांचा �वजेता, �या�या साम�यापे�ा जा�त भेट�ा होता. ”

अ�े�झांडरने त����ाम�ये अनेक �ा�ण तप�व�ना ता��वक उ�र दे�या�या कौ��यासाठ� आमं��त के�े
�ु��क �हाणपणासह ��. �ा��दक चकमक�चा �ेखा ��ुटाक� ने �द�ा आहे; अ�े�झांडर �वतः
सव� �� तयार के�े.

"�जवंत �क�वा मृत कोण अ�धक असं�य असती�?"

"�जवंत, मे�े�यांसाठ� नाहीत."

"कोण�या मो�ा �ा�यांची पैदास होते, समु� �क�वा जमीन?"

"जमीन, कारण समु� हा फ� ज�मनीचा एक भाग आहे."

"�ा�यांम�ये सवा�त ��ार कोणता?"

"�या�या�ी माणूस अजून प�र�चत नाही." (माणसा�ा अ�ात भीती वाटते.)

"�दवस �क�वा रा�ी आधी कोणते अ��त�वात होते?"

"�दवस एक �दवस आधी होता." या उ�रामुळे अ�े�झांडर आ�य�च�कत झा�ा; �ा�ण जोड�े:
"अ��य ��ांची अ��य उ�रे आव�यक आहेत."

"माणूस �वतः�ा ��य कसा बनवू �कतो?"

"एखादा माणूस ��य असे� जर �या�याकडे महान ��� असे�, तरीही तो �वत: �ा घाबरत नाही."

"माणूस देव कसा बनू �कतो?" {FN41−5}

"माणसा�ा जे करणे अ��य आहे ते क�न."

"जीवन �क�वा मृ�यू कोणता मजबूत आहे?"

एका योगीचे आ�मच�र�



"जीवन, कारण �यात अनेक वाईट गो�ी आहेत."
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अ�े�झांडर�ा �याचे ���क, एक खरे योगी �हणून भारताबाहेर काढ�यात य� आ�े. हा माणूस �वामी ���स होता, �या�ा �हणतात
�ीक �ोकांनी "क�ानो" �हट�े कारण संत, का���या �पात देवाचा भ�, सवा�नी �ुभे�ा �द�या
�त�या �ुभ नावाचा उ�ार.

क�ानो अ�े�झांडरसह प���या�ा गे�े. एका �न�द�� �दव�ी, प���यामधी� सुसा येथे, क�ानोने �याचे वृ� �रीर सोड�े
संपूण� मॅसेडो�नयन सै�या�या ��ीने अं�यसं�कार �चताम�ये �वे� क�न. इ�तहासकारांनी आ�य� �� के�े
�या सै�नकांनी पा�ह�े क� योगी�ा वेदना �क�वा मृ�यूची भीती नाही आ�ण जे कधीच �या�यापासून ह��े नाहीत
�वा�ांम�ये भ�म झा�यामुळे ��ती. �या�या अं�यसं�कारासाठ� रवाना हो�यापूव�, क�ानोसने �याचे सव� आ���गन घेत�े होते
जवळचे साथीदार, परंतु अ�े�झांडर�ा �नरोप दे�यापासून परावृ� झा�े, �या�ा �ह�� geष�नी फ� के�े होते
�ट�पणी के��:

"मी तु�ा �वकरच बाबे�म�ये भेटेन."

अ�े�झांडरने प���या सोड�ा आ�ण एका वषा�नंतर बॅ�ब�ोनम�ये मरण पाव�ा. �या�या भारतीय गु�चे ��द �या�ा सांग�याची �याची प�त होती
अ�े�झांडरबरोबर जीवन आ�ण मृ�यूम�ये उप��त असे�.

�ीक इ�तहासकारांनी आप�या�ा भारतीय समाजाची अनेक �व�ंत आ�ण �ेरणादायी �च�े सोड�� आहेत. �ह�� कायदा, अ�रयन सांगतो
आ�ही, �ोकांचे र�ण करतो आ�ण "असा आदे� देतो क� �यां�याती� कोणीही कोण�याही प�र��तीत गु�ाम होणार नाही
क�, �वतः �वातं�याचा आनंद घेताना, ते सवा��या समान अ�धकारांचा आदर करती�. �यां�यासाठ�, ते
�वचार, �यांनी ना इतरांवर वच��व गाजवाय�ा ��क�े आहे, ना इतरां�ी खळबळ माजे� ते सवा�साठ� उ�म �कारे अनुकू� जीवन �ा�त करती�
भरपूर प�र��ती. " {FN41−6}

"भारतीय," �सरा मजकूर चा�वतो, "ना �ाजावर पैसे टाकू, ना कज� कसे �यावे हे मा�हत आहे. ते �व�� आहे
एखा�ा भारतीयाने चूक कर�यासाठ� �क�वा भोग�यासाठ� �याचा वापर ��ा�पत के�ा आहे, आ�ण �हणून ते ना करार करत आहेत ना
�स�यु�रट�जची गरज आहे. " आप�या�ा सां�गत�े जाते क�, उपचार हे सा�या आ�ण नैस�ग�क मागा�नी होते. "उपचार ऐवजी प�रणाम करतात
औषधां�या वापरापे�ा आहाराचे �नयमन. म�म आ�ण म�म हे सवा�त आदरणीय उपाय आहेत. सव�
इतरांना मो�ा �माणात घातक मान�े जाते. ” यु�ात ��त राहणे मया��दत होते
���य �क�वा यो�ा जाती. "�क�वा �या�या ज�मनीवर काम करताना �� ू�या�यावर येत नाही,
�या�ा काही इजा होते का, कारण या वगा�ती� पु�षांना साव�ज�नक उपकारक मान�े जाते, ते सव� �खापतीपासून संर��त आहेत. �या
अ�ा�कारे जमीन बरीच ����क रा�ह�� आ�ण जड �पके तयार के��, र�हवा�ांना आव�यक गो�ी पुरव�या
आयु�य आनंददायी बनवा. " {FN41−7}

स�ाट चं�गु�त �याने इ.स.पूव� 305 म�ये अ�े�झांडरचा सेनापती, से�युकस याचा पराभव के�ा होता, �याने सात वषा�चा �नण�य घेत�ा
नंतर भारता�या सरकारची धुरा �या�या मु�ाकडे सोपवायची. द��ण भारतात �वास क�न चं�गु�तने खच� के�ा
�ावणबे�ागो�ा येथी� एका खडकाळ गुहेत आ�म -सा�ा�कार �ोधत, एक तप�वी सं�यासी �हणून �या�या आयु�याची �ेवटची बारा वष�,
आता �हैसूर मं�दर �हणून स�मा�नत. जवळच उभे आहे जगाती� सवा�त मोठा पुतळा, एका मो�ा दगडावर कोर�े�ा
इ.स .983 म�ये जैनांनी संत कोमटे�राचा स�मान कर�यासाठ�.

�हैसूरची सव��ापी धा�म�क मं�दरे द��ण भारताती� अनेक महान संतांची सतत आठवण क�न देतात.
याती� एक मा�तर, थयूमनवर यांनी आ�हा�ा खा��� आ�हाना�मक क�वता सोड�� आहे:

आपण वेडा ह�ी �नयं��त क� �कता;
आपण अ�व� आ�ण वाघाचे त�ड बंद क� �कता;
तु�ही �स�हावर �वार होऊ �कता;
आपण को�ासह खेळू �कता;
�कमया क�न तु�ही तुमचा उदर�नवा�ह क� �कता;
तु�ही गु�त �व�ात भटकू �कता;
तु�ही देवांचे वासरे बनवू �कता;
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तु�ही कधीही त�ण होऊ �कता;आपण पा�यावर चा�ू �कता आ�ण आगीत रा� �कता;
पण मनावर �नयं�ण ठेवणे चांग�े आ�ण अ�धक कठ�ण आहे.
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भारता�या अ�यंत द��णेकडी� �ावणकोर�या संुदर आ�ण सुपीक रा�यात, जेथे वाहतुक�ची मा�हती �द�� जाते
न�ा आ�ण का�वे, महाराजा दरवष� यु�ांमुळे झा�े�या पापांची �मा कर�यासाठ� वं�परंपरागत कत�� मानतात
आ�ण अनेक �ु� रा�यां�या �र�या भूतकाळाती� �ावणकोर�ा जोड. वा�ष�क प�ास -सहा �दवसांसाठ�
वै�दक �तो�े आ�ण पठण ऐक�यासाठ� महाराज दररोज तीन वेळा मं�दरा�ा भेट देतात; समा�ती समारंभ संपतो
�ाख�दपम �क�वा �ाखो �दवे �ावून मं�दराची रोषणाई.

महान �ह�� �व�ध� मनु {FN41−8} ने राजाची कत��े सां�गत�� आहेत. “�याने सु�वधांचा वषा�व के�ा पा�हजे
जसे इं� (देवांचा �वामी); सूय� पा�यातून वाफ �मळवतो �हणून हळूवारपणे आ�ण ��पण ेकर गोळा करा; ��व� करा
वारा सव�� वाहतो �हणून �या�या �जे�या जीवनात; यम (मृ�यूचा देव) सार�या सवा�ना �याय �ा;
अपरा�यांना व�ण सार�या फंदात बांधून ठेवा (आका� आ�ण वा�याची वै�दक देवता); कृपया सवा�ना चं� आवडे�, जाळून टाका
अ�नी�या देवासारखे �� ��ू; आ�ण पृ�वी देवी�माणे सवा�ना आधार �ा.

"यु�ात राजाने �वषारी �क�वा अ�नीयु� ���ांनी �ढू नये �क�वा कमकुवत �क�वा तयार नस�े�े �क�वा ����वर�हत ��ंूना मा� नये
�क�वा भीती अस�े�े �क�वा संर�णासाठ� �ाथ�ना करणारे �क�वा पळून जाणारे पु�ष. यु�ाचा वापर फ� �ेवटचा असावा
�रसॉट�. यु�ात प�रणाम नेहमीच सं�या�द असतात. ”

भारता�या आ�नेय �कनारप��वरी� म�ास �ेसीड�सीम�ये म�ासचे सपाट, ���त, समु�� �हर आहे आ�ण
कॉ�जीवरम, गो�न �सट�, प��व राजवं�ाचे राजधानीचे �ठकाण �यां�या राजांनी सु�वाती�या �तकांम�ये रा�य के�े
���न काळाती�. आधु�नक म�ास �े�सडे�सीम�ये महा�मा गांध�चे अ�ह�सक आद�� महान बन�े आहेत
�गती; पांढरे वेगळे "गांधी टोपी" सव�� �दसतात. द��णेत साधारणपणे महा�मा
"अ�ृ�यांसाठ�" तसेच जात -�णा�� सुधारणांसाठ� अनेक मह�वपूण� मं�दर सुधारणा के�या आहेत.

महान आमदार मनू यांनी तयार के�े�� जा�त�व�ेची उ�प�ी वाखाण�याजोगी होती. �याने ते ��पणे पा�ह�े
नैस�ग�क उ��ांतीमुळे पु�षांना चार महान वगा�म�ये वेगळे के�े जाते: जे समाज सेवा देऊ �कतात
�यां�या �ारी�रक �मा�ारे (SUDRAS); जे मान�सकता, कौ��य, �ेती, �ापार, वा�ण�य �ारे सेवा करतात
सव�साधारणपणे �वसाय जीवन (VAISYAS); �यांची ��तभा ��ासक�य, काय�कारी आ�ण संर�क आहेत
आ�ण यो�ा (���य); �च�तन�ी� �वभावाचे, आ�या��मक�र�या �े�रत आ�ण �ेरणादायी
(�ा�ण). "ज�म �क�वा सं�कार, अ�यास �क�वा वं� हे ठरवू �कत नाही क� ��� आहे क� नाही
दोनदा ज�म (�हणजे �ा�ण); ” महाभारत घो�षत करते, "चा�र�य आ�ण आचरण फ� ठरवू �कते."
{FN41−9} मनुने समाजा�ा �या�या सद�यांना �हाणपण, स��ण अस�याने आदर दाखव�याची सूचना के��.
वय, नाते �क�वा, �ेवट�, संप�ी. वै�दक भारताती� संप�ी साठव�या गे�यास �क�वा �तचा नेहमी �तर�कार के�ा जात असे
धमा�दाय हेतंूसाठ� अनुप��. मो�ा संप�ी�या अस�य पु�षांना समाजात �न�न दजा� दे�यात आ�ा.

जा�त�व�ा �तकानु�तके कडक झा�यावर वं�परंपरागत ��ांत�रत झा�यावर गंभीर वाईट गो�ी उ�व�या.
गांध�सारखे समाजसुधारक आ�ण भारताती� असं�य सोसाय�ांचे सद�य आज मंद गतीने काम करत आहेत
जातीची �ाचीन मू�ये पुनस�च�यत कर�यासाठ� �न��त �गती, केवळ नैस�ग�क पा�तेवर आधा�रत आहे आ�ण ज�मावर नाही.
पृ�वीवरी� ��येक रा�ाचे �वतःचे �व��� �ःख आहे - �या�ा सामोरे जा�यासाठ� आ�ण काढून टाक�यासाठ� कमा�ची �न�म�ती करणे; भारत सु�ा,
�त�या अ�पै�ू आ�ण अभे� आ��याने, ती �वतः�ा जात -सुधारणे�या काया��या बरोबरीने �स� करे�.

द��ण भारत इतका आकष�क आहे क� �म�टर राईट आ�ण मी आमचा आद�� वाढव�यास उ�सुक होतो. पण काळ, �या�या अनाद� काळाम�ये
उ�टपणा, आ�हा�ा कोणताही �वन� �व�तार नाही. �या समारोप स�ा�ा मी �वकरच संबो�धत करणार होतो
क�क�ा �व�ापीठात भारतीय त�व�ान क��ेस. �हैसूर भेट��या �ेवट�, मी �यां�या�ी बो��याचा आनंद घेत�ा
सर सी�ही रमण, भारतीय �व�ान अकादमीचे अ�य�. या ��ार �ह�� भौ�तक�ा���ा�ा पुर�कार दे�यात आ�ा
1930 म�ये नोबे� पा�रतो�षक �का�ा�या �सारा�या मह�वपूण� �ोधासाठ� - "रमन इफे�ट" आता ओळख�े जाते
��येक �ाळकरी मु�गा.

म�ासचे �व�ाथ� आ�ण �म�ां�या गद��ा अ�न�ेने �नरोप देत, �ी राइट आ�ण मी उ�रेकडे �नघा�ो.
वाटेत आ�ही सदा��व �ा�णा�या �मृतीसाठ� प�व� अस�े�या थो�ा मं�दरापुढे थांब�ो, {FN41−10} म�ये
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�यां�या अठरा�ा �तकाती� जीवनकथेचे चम�कार जाड आहेत. ने�र येथे मोठे सदा��व मं�दर, �ारे उभार�यात आ�े
पुडुको�ईचा राजा, एक तीथ��े� आहे �यात असं�य �द� उपचारांचा सा�ीदार आहे.
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सदा��व, एक �ेमळ आ�ण पूण�तः �बु� मा�टर, �या अनेक �व��ण कथा अजूनही द��ण म�ये चा�ू आहेत
भारतीय गावकरी. कावेरी नद��या काठावर समाधी म�ये एक �दवस �वस�ज�त, सदा��व अस�याचे �दसून आ�े
अचानक आ�े�या पुराने वा�न गे�े. काही आठव�ांनंतर तो पृ�वी�या �ढगा�याखा�� खो� दफन के�े�ा आढळ�ा. �हणून
गावक�यां�या फावडे �या�या �रीरावर मार�े, संत उठ�ा आ�ण वेगाने �नघून गे�ा.

सदा��व कधीही एक ��द बो��ा नाही �क�वा कापड घात�ा नाही. एका सकाळ� न�न योगी �बनधा�तपणे मंडपात ��र�ा
एक मोह�मद सरदार. �या�या ���या अ�ाम� म�ये �क�चाळ�या; यो�ाने सदा��वावर �ूर त�वार मार��,
�याचा हात तोड�ा गे�ा. मा�तर बे�फक�र �नघून गे�ा. प�ा�ाप क�न मात करा, मोह�मद
मज�याव�न हात उच��ा आ�ण सदा��वा�या मागे गे�ा. योगीने �ांतपणे �याचा हात र���ाव म�ये घात�ा
�टंप जे�हा यो�ाने न�पणे काही आ�या��मक ��कवणी मा�गत��, ते�हा सदा��वने �यावर बोट ठेवून ���ह�े
वाळू:

"तु�हा�ा पा�हजे ते क� नका आ�ण मग तु�हा�ा जे आवडे� ते करा."

मोह�मदन एक उ� मान�सक ��तीत उंचाव�े गे�े आ�ण संताने �वरोधाभासी स��ा समजून घेत�ा
अहंकारा�या �भु�वा�ारे आ��या�या �वातं�यासाठ� माग�द��क �हा.

गावाती� मु�ांनी एकदा म�रा धा�म�क उ�सव, 150 पाह�याची सदा��वा�या उप��तीत इ�ा �� के��
मै� �र. योगीने �चमुक�यांना सू�चत के�े क� �यांनी �या�या �रीरा�ा ��� करावा. �ो! �व�रत संपूण�
गटा�ा म�रा येथे ने�यात आ�े. हजारो या�ेक�ंम�ये मु�े आनंदाने भटकत होती. काही म�ये
तासांनी योगीने �या�या सा�या वाहतुक��या प�ती�ारे �याचे छोटे �ु�क घरी आण�े. आ�य�च�कत पा�क
��तमां�या �मरवणुक�चे �व�ंत �क�से ऐक�े आ�ण ��ात आ�े क� अनेक मु�े �प��ा घेऊन जात होती
म�रा �मठाई.

एका अ�व�सनीय त�णाने संत आ�ण कथेची थ�ा के��. �स�या �दव�ी सकाळ� तो सदा��वाजवळ आ�ा.

“मा�तर,” तो �तर�काराने �हणा�ा, “तू म�ा सणाकडे का घेऊन जात नाहीस, जसे तू का� �स�यासाठ� के�ा होतास
मु�े? ”

सदा��वाने पा�न के�े; मु�गा ताबडतोब �र�या �हरा�या गद�त सापड�ा. पण अरेरे! कुठे होता
त�णांना सोडायचे होते ते�हा संत? �या थक�े�या मु�ाने �या�या घरी �ाचीन आ�ण गूढ प�ती�ारे पोहोच�े
पायाची हा�चा�.

{FN41−1} �मस ��ेच, �म�टर राइट आ�ण मी सेट के�े�ा स��य वेग राख�यात अ�म, आनंदाने रा�ह��
क�क�याती� मा�या नातेवाईकांसोबत.

{FN41−2} हे धरण, एक �चंड हाय�ो -इ�े���क इ��टॉ�े�न, �हैसूर �सट��ा �का� देते आ�ण कारखा�यांना वीज देते
रे�ीम, साबण आ�ण चंदन ते�. �हैसूरमधी� चंदना�या �मर�णकेम�ये आनंददायी सुगंध आहे
कोणता वेळ संपत नाही; थोडी�ी �पन��क गंध पुन��ी�वत करते. �हैसूर सवा�त मोठा पाय�नयर आहे
भारताती� औ�ो�गक उप�म, �यात को�ार सुवण� खाणी, �हैसूर साखर कारखाना, �चंड �ोह आ�ण
भ�ावती येथे �ट��चे काम, आ�ण �व�त आ�ण काय��म �हैसूर रा�य रे�वे जे रा�या�या अनेक भागांना �ापते
30,000 चौरस मै�.

1935 म�ये �हैसूरम�ये माझे यजमान अस�े�े महाराजा आ�ण युवराज दोघेही अ��कडेच मरण पाव�े. चा मु�गा
युवराज, स�याचे महाराजा, एक उ�ोजक �ासक आहेत आ�ण �यांनी �हैसूर�या उ�ोगांम�ये एक मोठे �वमान जोड�े आहे
कारखाना

{FN41−3} ANCIENT INDIA वरी� सहा खंड (क�क�ा, 1879).

एका योगीचे आ�मच�र�



{FN41−5} अ�े�झांडर �क�वा �या�या कोण�याही सेनापत�नी कधीही गंगा ओ�ांड�� नाही. �नधा��रत ��तकार �ोधणे
वाय� म�ये, मॅसेडो�नयन सै�याने जा�त आत जा�यास नकार �द�ा; अ�े�झांडर�ा भारत सोडून जा�यास भाग पाड�े गे�े आ�ण
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प���याम�ये �याचे �वजय �ोधा.

{FN41−5} या ��ाव�न आपण असे समजू �कतो क� "�यूसचा पु�" �या�ा कधीकधी �ंका होती क�
आधीच पूण�ता �ा�त के�� आहे.

{FN41−6} सव� �ीक �नरी�क भारताती� गु�ाम�गरी�या कमतरतेवर भा�य करतात, �याम�ये पूण� �भ�ता अस�े�े वै��� आहे
हे�े�नक समाजाची रचना.

{FN41−7} ��ए�ट�ह इं�डया, �ा.बेनॉय कुमार सरकार यांनी भारताचे �ापक �च� �द�े आहे
�ाचीन आ�ण आधु�नक य� आ�ण अथ��ा��, रा�य�ा��, सा�ह�य, क�ा आ�ण �व��� मू�ये
सामा�जक त�व�ान. (�ाहोर: मोती�ा� बनारसी दास, �का�क, 1937, 714 पृ., $ 5.00.)

आणखी एक ��फारस के�े�ा खंड आहे भारतीय सं�कृती �ू द एज, एस �ही. वनेते�र (नवीन
यॉक� : �ॉ�गमन, �ीन अँड कंपनी., $ 5.00).

{FN41−8} मनु हा साव���क कायदा करणारा आहे; एक�ा �ह�� समाजासाठ� नाही तर जगासाठ�. �हाणपणाची सव� �व�ा
सामा�जक �नयम आ�ण अगद� �याय हे मनु नंतर नमुनेदार आहेत. नी��ेने खा��� ��ांज�� �द�� आहे: “म�ा मा�हत आहे
कोण�याही पु�तकाम�ये �यात म�ह�ांना मनू�या काय�ा�माणे खूप नाजूक आ�ण �ेमळ गो�ी सां�गत�या जातात;
�या जु�या राखाडी दाढ� आ�ण संतांची ���यांसाठ� �ौय� अस�याची प�त आहे जी कदा�चत ओ�ांड�� जाऊ �कत नाही.
. . एक अतु�नीय बौ��क आ�ण �े� काय�. . . उदा� मू�यांनी प�रपूण�, ती भावनांनी भर�े�� आहे
प�रपूण�ता, आयु�यासाठ� होय या �हणीसह, आ�ण �वतः�या आ�ण जीवना�या बाबतीत - क�याणची �वजयी भावना; �या
संपूण� पु�तकावर सूय� चमकतो. ”

{FN41−9} "या चार जात�पैक� एकाचा समावे� मू�तः माणसा�या ज�मावर नाही तर �या�या नैस�ग�कतेवर अव�ंबून होता
आयु�या�या �येयानुसार �याने सा�य कर�यासाठ� �नवड�े�या �मता, ”जानेवारीसाठ� EAST -WEST मधी� एक �ेख,
1935, आ�हा�ा सांगते. "हे �येय असू �कते (1) काम, इ�ा, इं��यां�या जीवनाची ��या (सु� अव�ा), (2)
अथ�, �मळवणे, पूण� करणे परंतु इ�ा �नयं��त करणे (वै�य �टेज), (३) धम�, �वयं ���त, जीवन
जबाबदारी आ�ण यो�य कृती (���य अव�ा), (4) मो�, मु��, अ�या�माचे जीवन आ�ण
धा�म�क ���ण (�ा�ण ट�पा). या चार जाती मानवतेची सेवा करतात (1) �रीर, (2) मन, (3)
इ�ा���, (4) आ�मा.

"या चार ट��यांचे �ा�त गुणाम�ये �क�वा �नसगा�चे गुण, तमस, राजस,
आ�ण SATTVA: अडथळा, ��याक�ाप आ�ण �व�तार; �क�वा, व�तुमान, ऊजा� आ�ण बु��म�ा. चार नैस�ग�क जाती
GUNAS �ारे (1) TAMAS (अ�ान), (2) TAMAS -RAJAS (अ�ान यांचे �म�ण आ�ण
��याक�ाप), (3) RAJAS -SATTVA (यो�य ��याक�ाप आ�ण �बोधनाचे �म�ण), (4) SATTVA (�बोधन).
अ�ा�कारे �नसगा�ने ��येक मनु�या�ा �या�या जातीसह �च�हां�कत के�े आहे, �वतःम�ये एका�या वच��वामुळे �क�वा �या�या �म�णा�ारे
दोन, गुणापैक�. अथा�त ��येक मनु�या�ा वेगवेग�या �माणात तीनही गुण आहेत. गु� करे�
एखा�ा माणसाची जात �क�वा उ��ांतीची ��ती �न��त कर�यास स�म �हा.

“एका �व��� मया�देपय�त, सव� वं� आ�ण रा�े सराव म�ये �नरी�ण करतात, �स�ांत नस�यास, जातीची वै���े. कुठे
महान परवाना आहे �क�वा �या�ा �वातं�य �हणतात, �व�ेषत: नैस�ग�क जात�मधी� टोका�या दर�यान�या �ववाहात,
�य�त कमी होते आ�ण नाम�ेष होते. पुराण सं�हता अ�ा संततीची तु�ना करते
यु�नयन नापीक संक�रत, जसे क� ख�र जे �वतः�या �जात�चा �सार कर�यास असमथ� आहे. कृ��म �जाती
अखेरीस न� के�े जातात. इ�तहास असं�य महान �य�त�चा मुब�क पुरावा देतो जे यापुढे नाहीत
�जवंत ��त�नधी. भारता�या जा�त�व�ेचे �ेय �त�या सवा�त �ग�भ �वचारवंतांना आहे
परवाना तपासा �क�वा ��तबंध करा �याने �य�तीची �ु�ता जप�� आहे आ�ण ती सुर��तपणे आण�� आहे
सह�ा�द� �रव�ा, तर इतर वं� �व�मृतीत गायब झा�े आहेत. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



{FN41−10} �यांचे पूण� �ीष�क �ी सदा�सव�� सर�वती �वामी होते. औपचा�रक म�ये सु��स� उ�रा�धकारी
�ंकराची ओळ, �ंृगेरी मठाचे जग��� �ी �ंकराचाय� यांनी एक �ेरणादायी ओडीई ���ह�े
सदा��व. EAST -WEST जु�ै, 1942 साठ�, सदा��वां�या जीवनावर एक �ेख होता.
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अ�याय 42. मा�या गु�बरोबर �ेवटचे �दवस

"गु�जी, आज सकाळ� तु�हा�ा एकटे पा�न म�ा आनंद झा�ा." मी आ�ाच सेरामपूर आ�मात आ�ो होतो
फळे आ�ण गु�ाबांचे सुगंधी ओझे. �ी यु�े�रने मा�याकडे न�पणे पा�ह�े.

"तुमचा �� काय आहे?" मा�टर पळून जा�याचा �य�न करीत अस�यासारखे खो��कडे पा�ह�े.

“गु�जी, मी तुम�याकडे हाय�कू� त�ण �हणून आ�ो होतो; आता मी एक �ौढ माणूस आहे, अगद� राखाडी केसांसह. तरी
तु�ही म�ा प�ह�या तासापासून मूक �नेहाचा वषा�व के�ा आहे, तु�हा�ा हे समज�े आहे क� फ� एकदा
भेट�याचे �दवस, तु�ही कधी �हट�े आहे क�, 'मी तु�यावर �ेम करतो'? " मी �वनव�या क�न �या�याकडे पा�ह�े.

मा�तरांनी आप�� नजर खा�� के��. “योगानंद, मी भाषणा�या थंड �े�ात उबदार भावना आणा�ात
��दहीन �दया�ारे सव��म संर��त? "

"गु�जी, म�ा मा�हत आहे क� तु�ही मा�यावर �ेम करता, पण तु�ही असे �हणता हे ऐकून माझे न�र कान �खतात."

“तु�या इ�े�माणे हो. मा�या वैवा�हक आयु�यात मी अनेकदा एका मु�ासाठ�, योगा�या मागा�वर ����ण घे�यासाठ� आसुस�ो. पण जे�हा तु�ही
मा�या आयु�यात आ�ा, मी समाधानी होतो; तु�यात म�ा माझा मु�गा सापड�ा आहे. ” �ी यु�े�र म�ये दोन �� अ�ू उभे रा�ह�े
डोळे "योगानंद, मी तु�यावर नेहमीच �ेम करतो."

"तुमचे उ�र माझा �वगा�ती� पासपोट� आहे." म�ा मा�या अंतःकरणातून एक भार वाट�ा, �या�या ��दांवर कायमचे �वरघळ�े.
�या�या मौनावर म�ा अनेकदा �� पड�ा होता. तो भावना�ू�य आ�ण आ�म�न� होता हे ओळखून, तरीही कधीकधी मी
भीती वाट�� क� मी �या�ा पूण�पणे समाधानी कर�यात अय��वी झा�ो. �याचा एक �व�च� �वभाव होता, तो पूण�पणे ओळख�ा जाऊ �कत नाही; अ
�नसग� खो� आ�ण ��र, बा� जगा�ा अतु�नीय, �याची मू�ये �याने फार काळ ओ�ांड�� होती.

काही �दवसांनंतर, जे�हा मी क�क�या�या अ�बट� हॉ�म�ये एका �चंड �े�कांसमोर बो��ो, ते�हा �ी यु�े�र यांनी संमती �द��
�ासपीठावर संतोषचे महाराज आ�ण क�क�याचे महापौर यां�याबरोबर मा�या बाजू�ा बसा. मा�टरने बनव�े अस�े तरी
म�ा कोणतीही �ट�पणी नाही, मी मा�या प�यादर�यान वेळोवेळ� �या�याकडे पा�ह�े आ�ण म�ा वाट�े क� म�ा आनंद झा�ा आहे
�या�या डो�यात चमक

�यानंतर सेरामपूर महा�व�ा�या�या माजी �व�ा�या�समोर चचा� झा��. जसे मी मा�या जु�या वग��म�ांवर आ�ण �यां�याकडे बघत होतो
�यां�या �वतः�या “वेडे �भ�ू” कडे पा�ह�े, आनंदाचे अ�ू �न���पणे �दसून आ�े. चे माझे चांद�चे भा�षक �ा�यापक
त�व�ान, डॉ. घोषा�, म�ा अ�भवादन कर�यासाठ� पुढे आ�े, �कमयागाराने आप�े सव� भूतकाळाती� गैरसमज �र के�े
वेळ.

सेरामपूर आ�मात �डस�बर�या अखेरीस �हवाळ� सं�ांतीचा उ�सव साजरा कर�यात आ�ा. नेहमी�माणे, �ी
यु�े�रचे ���य �रव�न जम�े. भ��संक�त�न, अमृत -एक� गोड आवाजात एक�
���टोडाचा, त�ण ���यांनी �द�े�� मेजवानी, मा�तरांचे तारेखा�� खो�वर चा�णारे �वचन
आ�माचे गद�चे अंगण - आठवणी, आठवणी! वषा�नुवष� आनंददायक सण! आज रा�ी,
तथा�प, एक नवीन वै��� असणे आव�यक होते.

"योगानंद, कृपया संमे�ना�ा संबो�धत करा English इं�जीम�ये." हे ��पट के�याने मा�टरचे डोळे चमकत होते
असामा�य �वनंती; तो मा�या बो���या इं�जी भाषेपूव� झा�े�या ��पबोड��या सम�येचा �वचार करत होता का? मी
मा�या गु�ंना भावपूण� ��ांज��सह मा�या भावा�या ���यां�या मा�या �े�कांना ही कथा सां�गत��.

मी �याचे �न�कष� काढ�े, “�याचे सव��ापी माग�द��न मा�याबरोबर एक�ाने नाही तर समु�ा�या �ट�मरवर होते.
अमे�रके�या �व�ा� आ�ण आदरा�त�य भूमीत माझी पंधरा वष�. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



पा�णे �नघून गे�यानंतर, �ी यु�े�रने म�ा �याच बेड�मम�ये बो�ाव�े - जेथे एकदा, सणानंतर
मा�या सु�वाती�या वषा�पासून - म�ा �या�या �ाकडी प�ंगावर झोप�याची परवानगी दे�यात आ�� होती. आज रा�ी माझे गु� �तथ े�ांत बस�े होते,
�या�या पायावर ���यांचे अध�वतु�ळ. मी पटकन खो��त ��र�ो ते�हा तो हस�ा.
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“योगानंद, तू आता क�क�या�ा जात आहेस का? कृपया उ�ा इथे परत या. म�ा काही गो�ी सांगाय�या आहेत
तू. ”

�स�या �दव�ी �पारी, आ�ीवा�दा�या काही सो�या ��दांनी �ी यु�े�रने म�ा पुढ�� मठ �द�ा
परमहंस चे �ीष�क. {FN42−1}

मी �या�यापुढे गुडघे टेकताना ते �हणा�े, "आता ते तुम�या �वामी�या पूव��या पदवी�ा औपचा�रकपणे मागे टाकते." मूक हस�याने
मी मा�या अमे�रकन �व�ा�या�ना �या संघषा�चा सामना करावा �ागे� �या संघषा�चा �वचार के�ा
परमहंसजी. {FN42−2}

“पृ�वीवरी� माझे काय� आता संप�े आहे; तु�ही पुढे चा��े पा�हजे. ” मा�टर �ांतपणे बो��े, �याच ेडोळे �ांत आ�ण सौ�य. माझे
�दय भीतीने धडधडत होते.

“कृपया पुरी येथी� आम�या आ�माची जबाबदारी घे�यासाठ� कोणा�ा पाठवा,” �ी यु�े�र पुढे �हणा�े. “मी सव� काही आत सोडतो
आप�े हात. तु�ही तुम�या जीवनाची आ�ण सं�ेची बोट य��वी�र�या परमा��याकडे ने�यास स�म �हा�
�कनारे. ”

अ�ंूनी मी �या�या पाया�ा �मठ� मारत होतो; तो उठ�ा आ�ण म�ा मनापासून आ�ीवा�द �द�ा.

�स�या �दव�ी मी रांची�न एक ���य �वामी सेबानंद यांना बो�ाव�े आ�ण �यांना पुरी�ा पाठव�े
आ�म कत��े. {FN42−3} नंतर माझे गु� मा�या�ी �या�या मा�म�ेचा �नपटारा कर�या�या कायदे�ीर तप�ी�ांवर चचा� के��; तो होता
�या�या मृ�यूनंतर, �या�या दोघां�या ता�यासाठ� नातेवाईकां�ारे खट�ा चा�व�याची ��यता टाळ�यासाठ� उ�सुक
आ�म आ�ण इतर मा�म�ा, �याची �या�ा केवळ धमा�दाय हेतूने �वमा कर�याची इ�ा होती.

"अ��कडेच मा�टरने �कडरपोर�ा भेट दे�याची �व�ा के�� होती, {FN42−4} पण तो जा�यात अय��वी झा�ा." अमू�या
बाबू, एक भाऊ ���य, म�ा ही �ट�पणी एका �पारी के��; म�ा पूव�क�पनाची एक थंड �ाट जाणव��. मा�याकडे
चौक�ी दाबून, �ी यु�े�रने फ� उ�र �द�े, "मी यापुढे �कडरपोर�ा जाणार नाही." �णभर, मा�तर
भयभीत मु�ा�माणे थरथर काप��.

("�ारी�रक �नवास�ाना�ी सं��नता, �वतः�या �वभावाचा उदय [अथा�त, �ाचीन मुळांपासून उ�व�े�ा, भूतकाळ
मृ�यूचे अनुभव], "पतंज��ने ���ह�े, {FN42−5}" "थोर संतांम�ये सु�ा थो�ा �माणात उप��त आहे." काही म�ये
मृ�यूवर�या �यां�या �वचनां�वषयी, मा�या गु��ा हे जोड�याची सवय न�हती: “जसे �ांब �प�जरा अस�े�ा प�ी �याचे सोडून जा�यास संकोच करतो
दरवाजा उघड�यावर �न�याचा घरी. ”)

“गु�जी,” मी �यांना �वनंती के��, “असे �हणू नका! ते ��द म�ा कधीही उ�ा� नका! ”

�ांतते�या ��मतहा�याने �ीयु�े�रचा चेहरा �नवांत झा�ा. �याचा पंचाह�रीचा वाढ�दवस जवळ आ�ा अस�ा तरी तो चांग�ा �दसत होता आ�ण
मजबूत

मा�या गु��या �ेमा�या सूय��का�ात �दवस��दवस बा��क�ग करणे, न बो��े�े पण ती�तेने वाट�े, मी मा�यापासून ह�पार झा�ो
�या�या जवळ�या उ�ीण�तेब�� �याने �द�े�या �व�वध सूचना जाग�क मन.

"साहेब, या म�ह�यात अ�ाहाबाद येथे कंुभमेळा आयो�जत होत आहे." मी मा�टर�ा ए म�य ेमे�ा�या तारखा दाखव�या
बंगा�� पंचांग. {FN42−6}

"तु�ा खरोखर जायचे आहे का?"

एका योगीचे आ�मच�र�



�ीयु�े�रने म�ा सोडून जा�यास नकार �द�याने मी पुढे गे�ो, “एकदा तु�ही ध�य ��य पा�ह�े
अ�ाहाबाद कंुभा येथे बाबाज�चे. कदा�चत या वेळ� मी �या�ा भेट�याचे भा�यवान होई�. ”

"म�ा वाटत नाही क� तू �या�ा �तथे भेट�ी�." माझे गु� मग मा�या योजनांम�ये अडथळा आण�याची इ�ा न बाळगता �ांत झा�े.
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जे�हा मी �स�या �दव�ी एका �हान गटासह अ�ाहाबाद�ा �नघा�ो, ते�हा मा�टरने म�ा नेहमी�माणे �ांतपणे आ�ीवा�द �द�ा
रीतीने. वरवर पाहता, मी �ी यु�े�र�या वृ�ीती� प�रणामांपासून अन�भ� रा�ह�ो कारण परमे�र
मा�या गु��या �नधनाचे सा�ीदार हो�यासाठ� म�ा जबरद�ती, असहायतेचा अनुभव सोड�याची इ�ा आहे. हे नेहमीच असते
मा�या आयु�यात असे घड�े क�, मा�या ��य ����या मृ�यूनंतर, देवाने दयाळूपणे �व�ा के�� आहे क� मी
घटना�ळापासून �र रहा. {FN42−7}

आमचा प� 23 जानेवारी 1936 रोजी कंुभमे�या�ा पोहोच�ा. जवळजवळ 20 �ाखांची गद�
��� एक �भावी ��य होते, अगद� जबरद�त. भारतीय �ोकांची �व��ण ��तभा आहे
अगद� क�न� �ेतक�यांम�ये आ��या�या यो�यतेब�� आ�ण साधू आ�ण साधूंसाठ� ��ा ज�मजात आहे
दैवी �ंगर �ोध�यासाठ� ऐ�हक संबंध सोडून �द�े आहेत. ढ�गी आ�ण ढ�गी तेथे आहेत, पण भारत
थो�ा�ा �ोकांसाठ� सवा�चा आदर करतो जे संपूण� दे�ा�ा अ�ौ�कक आ�ीवा�दाने �का��त करतात. पा�ा�य जे होते
�व�ा� देखावा पाह�यासाठ� ज�मनीची नाडी, आ�या��मक उ�कटता अनुभव�याची अनोखी संधी होती
काळा�या आघात हो�याआधी भारता�ा �त�या �ांत नस�े�या चैत�याचे णी आहे.

[�च�ण: म�ह�ा योगी, �ंकरी माई �यू, महान �े�ंगा �वाम�ची फ� �जवंत ���य. �या
�त�या बाजू�ा बस�े�� पगडी अस�े�� आकृती �वामी बेनोयानंद, आम�या रांची योग �ाळेचे संचा�क आहेत
�बहारमधी� मु�े. हे �च� 1938 म�ये हर�ार कंुभमे�यात घे�यात आ�े होते; म�ह�ा संत ते�हा 112 हो�या
वष� जुने. — majiew.jpg पहा]

[उदाहरण: कृ�णानंद, १ 36 ३ Alla अ�ाहाबाद कंुभमे�यात, �या�या �ाकाहारी �स��हणीसह. — पहा
�स�ह. jpg]

[उदाहरण: �ी यु�े�र�या सेरामपूर आ�माचा �सरा मज�ा जेवणाचा आंगन. मी मा�या (म�यभागी) बस�ो आहे
गु�चे पाय. — serampore.jpg पहा]

प�ह�ा �दवस आम�या �ुपने �नरखून पाह�यात घा�व�ा. येथे प�व� नद�त बुडणारे अग�णत �नान करणारे होते
पापांची �मा कर�यासाठ�; तेथे आ�ही पूजेचे गंभीर �वधी पा�ह�े; यापुढे भ�� अप�ण होते
संतां�या धुळ��या पायावर; आम�या डो�यावर एक वळण, आ�ण ह��ची एक रेषा, घोडे आ�ण मंद गती
राजपुताना उंटांनी दाख� के�े�े, �क�वा न�न साधूंचे �व��ण धा�म�क परेड, सोने -चांद�चे राजदंड ओवाळणारे, �क�वा
रे�मी मखम��चे झ�डे आ�ण �वाह.

केवळ �ंगोट� प�रधान के�े�े अँकरोइट्स �हान गटांम�ये �ांतपणे बस�े, �यांचे �रीर राखाने वेढ�े गे�े
�यांना उ�णता आ�ण थंडीपासून वाचवा. आ�या��मक डोळा �यां�या कपाळावर एक�ाने ��पणे द���व�ा गे�ा
चंदन पे�टची जागा. �े�ड हेड �वामी हजारो �ोकांनी �दस�े, गे� - कपडे घात�े आ�ण �यांना घेऊन गे�े
बांबू कम�चारी आ�ण भीक मागणारा वाडगा. चा�ताना �क�वा ध�न ठेवताना �यांचे चेहरे सं�या�ा�या �ांततेने चमक�े
���यां�ी ता��वक चचा�.

येथे आ�ण तेथे झाडां�या खा��, जळ�े�या न�द��या �चंड �ढगा�याभोवती, नयनर�य साध ूहोते, {FN42−8} �यांचे
केस वेणीत आ�ण डो�या�या वर�या कॉइ�म�ये मा��� के�े�े. काह�नी �क�येक फूट �ांबीची दाढ�, कुरळे आ�ण बांध�े�े होते
एक गाठ म�ये. �यांनी �ांतपणे �यान के�े, �क�वा उ�ीण� झा�े�या �भ�ेक�यांना आ�ीवा�द दे�यासाठ� हात पुढे के�े,
ह��वर महाराज, ब�रंगी सा�ांमधी� म�ह�ा — �यां�या बांग�ा आ�ण पायात �झण�झ�या, फक�र
पातळ हात �व�च�पणे उंचावर धर�े�े, �ा�चारी �यान कोपर carrying �ॉ�स घेऊन, न� gesषी �यांचे
गंभीरतेने आंत�रक आनंद �प�व�ा. �दवसा�या वर आ�ही मं�दरा�या घं�ांचे अखंड सम�स ऐक�े.

आम�या �स�या MELA �दव�ी माझे साथीदार आ�ण मी �व�वध आ�म आ�ण ता�पुर�या झोप�ांम�ये �वे� के�ा
संत ���म�वांना �णाम. आ�हा�ा �वाम��या GIRI �ाखे�या ने�याचा आ�ीवा�द �मळा�ा
ऑड�र - हसणा�या अ�नी�या डो�यांसह एक पातळ, तप�वी साधू. आमची पुढची भेट आ�हा�ा एका आ�मात घेऊन गे�� �यांचे गु� होते

एका योगीचे आ�मच�र�



गे�या नऊ वषा�पासून मौनाचे �त आ�ण कठोर फळयु� आहार पाळ�ा. म�ये म�यवत� �ासपीठावर
आ�म सभागृहात एक अंध साधू बस�ा, ��ा च�ु, �ा��ाम�ये सखो� ��क�े�ा आ�ण अ�यंत आदरणीय
सव� पंथ.
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मी वेदा�टावर �ह�द�त एक सं���त �वचन �द�यानंतर, आमचा गट �ांततेत आ�म सोड�ा.
near जवळ �वामी, कृ�णानंद, गु�ाबी गा� आ�ण �भावी खां�ांसह एक देखणा साधू. जवळ झुकत आहे
तो एक �ेर �स�ह होता. साधू�या आ�या��मक मो�हमे�ा बळ� पडणे - म�ा खा�ी नाही, �या�या साम�य�वानांना
�रीर! - जंग� �ाणी तां�ळ आ�ण �धा�या बाजूने सव� मांस नाकारतो. �वाम�नी ��कव�े आहे
एक खो�, आकष�क गुरगुरणे - मांजर भ� म�ये "AUM" उ�ार�यासाठ� �पव�या केसांचा प�ू!

आमची पुढची भेट, एका अ�यासू त�ण साधूची मु�ाखत, �म�टर राईट�या �ाक� ���गम�ये चांग�े वण�न के�े आहे
�वास डायरी.

“आ�ही फोड�म�ये अगद� खा��या गंगा ओ�ांडून �ॅ�क�ग पॉ�टून पु�ावर, सापे��क सारखे र�गाळ�ो.
गद� आ�ण अ�ंद, वळणावळणा�या ग��या, योगानंदज�नी �या नद��या काठावर �� वेध�े ते �ठकाण पार करत आहे
मा�यासाठ� बाबाजी आ�ण �ी यु�े�रज��या भेट�चे �ठकाण आहे. थो�ा वेळाने गाडीतून उत�न आ�ही चा�त गे�ो
काही अंतर साधंू�या आगी�या दाट धुरातून आ�ण �नसर�ा वाळू�या व�न एका ���टरपय�त पोहोच�यासाठ�
�हान, अ�त�य माफक �चख� − आ�ण − प�ढा झोप�ा. आ�ही यापैक� एका �ु��क ता�पुर�या समोर थांब�ो
घरे, �प�मी दार नस�े�या �वे��ारासह, कारा पा�ीचा आ�य, एक त�ण भटकणारा साधू �या�यासाठ� ��स� आहे
अपवादा�मक बु��म�ा. तेथे तो बस�ा, �ॉस -�ेग पाय�या प��ावर, �याचे एकमेव आ�ादन - आ�ण योगायोगाने �याचे
फ� क�जा - �या�या खां�ावर एक गे� कापड आहे.

“आ�ही सव� चौघांवर झोपडीत र�गाळ�ो आ�ण �यां�या पाया�ी अ�भवादन के�यानंतर खरोखरच एक दैवी चेहरा आम�याकडे हस�ा.
हा �बु� आ�मा, �वे��ारावरी� केरोसीन कंद�� �व�च� चमकत होता, �यावर साव�� नाचत होता
खाच�े�या �भ�ती. �याचा चेहरा, �व�ेषतः �याचे डोळे आ�ण प�रपूण� दात, चमकदार आ�ण चमकदार. जरी मी ग�धळ�ो होतो
�ह�द� �ारे, �याचे भाव अ�त�य �कट होते; तो उ�साह, �ेम, आ�या��मक वैभवाने प�रपूण� होता. कोणीच नाही
�या�या महानतेब�� चूक होऊ �कते.

“भौ�तक जगा�ी न जुळ�े�या ����या आनंद� जीवनाची क�पना करा; कप�ां�या सम�येपासून मु�; अ� मु�
तृ�णा, कधीही भीक मागणे, ��जव�े�या अ�ा�ा कधीही ��� करणे, पया�यी �दवस वगळता, कधीही भीक मागणारा वाडगा वा�न नेणे;
सव� पै�ा�या गंुतागंुतांपासून मु�, कधीही पैसे हाताळू नका, कधीही व�तू साठवू नका, नेहमी देवावर �व�ास ठेवा;
वाहतुक��या �च�तेपासून मु�, वाहनांम�ये कधीही �वार होऊ नका, परंतु नेहमी प�व� न�ां�या काठावर चा�त रहा;
कोण�याही सं��नकाची वाढ टाळ�यासाठ� एका आठव�ापे�ा जा�त वेळ एकाच �ठकाणी रा� नका.

“इतका �वन� आ�मा! वेदास म�ये असामा�यपणे ��क�े�े, आ�ण एमए पदवी आ�ण पदवी अस�े�े
�ा��ी (�ा��ाचे मा�टर) बनारस �व�ापीठातून. मी �या�या चरणी बस�ो ते�हा एक उदा� भावना म�ा �ा�त झा��;
हे सव� खरे, �ाचीन भारत पाह�या�या मा�या इ�े�ा उ�र अस�याचे �दसते, कारण तो �याचा खरा ��त�नधी आहे
आ�या��मक �द�गजांची ही भूमी. ”

मी कारा प�ी�ा �या�या भट�या जीवनाब�� �� �वचार�ा. "तुम�याकडे �हवा�यासाठ� अ�त�र� कपडे नाहीत का?"

"नाही, हे पुरेसे आहे."

"तुम�याकडे काही पु�तके आहेत का?"

"नाही, मी जे �ोक म�ा ऐकू इ��तात �यांना मी �मरणातून ��कवते."

"तु�ही आणखी काय करता?"

"मी गंगेतून �फरतो."

एका योगीचे आ�मच�र�



या �ांत ��दांवर, मी �या�या जीवनाती� साधेपणा�या तळमळ�ने भारावून गे�ो. म�ा अमे�रका आठव��,
आ�ण मा�या खां�ावर आ�े�या सव� जबाबदा�या.

“नाही, योगानंद,” मी �णभर �ःखाने �वचार के�ा, “या जीवनात गंगेत �फरणे तुम�यासाठ� नाही.”
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साधूने म�ा �या�या काही आ�या��मक सा�ा�कार सां�गत�यानंतर, मी अचानक �� �वचार�ा.

"तु�ही हे वण�न �ा��ीय �ानातून देत आहात क� अंतमु�ख अनुभवातून?"

"पु�तक ��क�यापासून अध�," �याने सरळ हसत उ�र �द�े, "आ�ण अध� अनुभवाने."

आ�ही थोडा वेळ �यान� �ांततेत आनंदाने बस�ो. आ�ही �यांची प�व� उप��ती सोड�यानंतर मी �ी राईट�ा �हणा�ो, “तो आहे
सोनेरी प��ा�या �स�हासनावर बस�े�ा राजा. ”

आ�ही �या रा�ी मे�या�या मैदानावर ता�यांखा�� आमचे जेवण के�े, पानां�या ताटातून एक� �पन के�े
का�ा सह. भारताती� �ड�वॉ���ग कमीतकमी कमी के�े जातात!

आकष�क कंुभाचे आणखी दोन �दवस; नंतर वाय�ेकडे जुमना �कनारी आ�ा पय�त. पु�हा एकदा मी
ताजमहा�कडे पा�ह�े; आठवणीत �जत�� मा�या बाजूने उभा रा�ह�ा, संगमरवराती� �व�ामुळे भयभीत झा�ा. नंतर वर
�वामी के�बानंदांचा वंृदाबन आ�म.

के�बानंद �ोध�याचा माझा उ�े� या पु�तका�ी जोड�ा गे�ा. मी �ी यु�े�र�ा कधीच �वसर�ो नाही
मी �ा�हरी महा�यांचे जीवन ��हावे ही �वनंती. मा�या भारतात मु�काम दर�यान मी ��येक संधीचा �ाभ घेत होतो
थेट ���य आ�ण योगावतार�या नातेवाईकां�ी संपक�  साधणे. �यांचे संभाषण मो�ा नोट्सम�य ेरेकॉड� करणे,
मी त�ये आ�ण तारखांची पडताळणी के�� आ�ण छाया�च�े, जुनी प�े आ�ण कागदप�े गोळा के��. माझे �ा�हरी महा�य
पोट�फो��ओ फुगू �ाग�ा; म�ा �नरा�ेने जाणव�े क� मा�या पुढे �ेखक�वाम�ये कठोर प�र�म आहेत. मी �ाथ�ना के��
जेणेक�न मी मो�ा गु�चे च�र�कार �हणून मा�या भू�मके�या बरोबरीचे असू �कते. �या�या अनेक ���यांना भीती वाट�� क� ए
�ेखी खाते �यां�या मा�का�ा कमी �ेख�े जाऊ �कते �क�वा चुक�चा अथ� �ाव�ा जाऊ �कतो.

पंचानन भ�ाचाय� �हणा�े, "दैवी अवतारा�या जीवना�ा कोणीही थंड ��दात �याय देऊ �कत नाही"
एकदा म�ा �ट�पणी �द��.

इतर जवळचे ���यही अ�ाच �कारे समाधानी होते क� योगवतार �यां�या अंत: करणात मरणहीन �हणून �पून रा�ह�े
गु� तरीसु�ा, �ा�हरी महा�य यां�या च�र�ाब���या भ�व�यवाणीची जाणीव ठेवून, मी कोणतीही कसर सोड�� नाही
�या�या बा� जीवनाती� त�ये सुर��त आ�ण �स� करा.

�वामी के�बानंदांनी वंृदाबन येथे आप�या का�यायनी पीठ आ�मात आम�या प�ाचे हा�द�क �वागत के�े, एक भ�
का�या खांबांसह �वटांची इमारत, एका संुदर बागेत उभार�े��. �याने आ�हा�ा एकाच वेळ� बस�या�या खो��त आण�े
�ा�हरी महा�यां�या �च�ा�या �व�तारासह सु�ो�भत. �वामी वया�या न�वद��या जवळ येत होते, पण
�या�या �नायंू�या �रीरात ��� आ�ण आरो�य पसरते. �ांब केस आ�ण बफ�  - पांढरी दाढ�, डोळे चमकत आहेत
आनंद, तो एक वा�त�वक पु�ष�धान अवतार होता. मी �या�ा कळव�े क� म�ा मा�या पु�तकात �या�या नावाचा उ��ेख करायचा आहे
भारता�या �वाम�वर.

"कृपया म�ा तुम�या पूव��या जीवनाब�� सांगा." मी �वन�पणे हस�े; महान योगी ब�याचदा संवादहीन असतात.

के�बानंदांनी न�तेचा हावभाव के�ा. “बा� �ण कमी आहे. �ावहा�रक��ा माझे संपूण� आयु�य आहे
�हमा�याती� एकांतात घा�व�े गे�े आहे, एका �ांत गुहेतून �स�या गुहेत पायी �वास करत आहे. थो�ा काळासाठ� मी
हर�ार�या बाहेर एक छोटा आ�म ठेव�ा, जो चारही बाजंूनी उंच झाडां�या खोबणीने वेढ�े�ा आहे. ती �ांततापूण� होती
को�ा�या सव��ापी उप��तीमुळे �वा�ांनी भेट �द�� नाही. ” के�बानंद हस�े. “नंतर ए
गंगे�या पूराने आ�म आ�ण कोबरा सारखेच वा�न गे�े. नंतर मा�या ���यांनी म�ा हे बांध�यास मदत के��
वंृदाबन आ�म. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



आम�या प�ाती� एकाने �वामी�ा �वचार�े क� �याने �हमा�यीन वाघांपासून �वतःचे संर�ण कसे के�े? {FN42−9}

के�बानंदांनी मान ह�व��. "�या उ� आ�या��मक उंचीवर," तो �हणा�ा, "जंग�� प�ू �व�चतच छेडछाड करतात
योगी. एकदा जंग�ात म�ा वाघाचा चेहरा − ते − चेहरा आ�ा. मा�या अचानक �ख�न वेळ�, �ाणी होता
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दगडाकडे वळ�यासारखे ह�तांत�रत. ” पु�हा �वामी �या�या आठवण�वर हस�े.

“कधीकधी मी बनारसम�ये मा�या गु��ा भेटाय�ा माझा एकांत सोड�ा. तो मा�या�ी सतत �वनोद करायचा
�हमा�याती� वाळवंटात �वास.

“तु�या पायावर भटकंतीची खूण आहे,” �याने म�ा एकदा सां�गत�े. 'म�ा आनंद आहे क� प�व� �हमा�य आहे
तु�हा�ा गंुतव�यासाठ� पुरेसे �व�तृत. '

"अनेक वेळा," के�बानंद पुढे गे�े, "�यां�या �नधन हो�यापूव� आ�ण नंतर दो�ही, �ा�हरी महा�य �कट झा�े आहेत
मा�या आधी �ारी�रक. �या�यासाठ� �हमा�याची कोणतीही उंची �ग�म नाही! ”

दोन तासांनंतर �याने आ�हा�ा जेवणा�या अंगणात ने�े. मी मूक �नरा�ेने उसासा टाक�ा. आणखी पंधरा कोस� जेवण! पे�ा कमी
एक वष� भारतीय आदरा�त�य, आ�ण मी प�ास प�ड �मळव�े होते! तरीही �याची उंची मान�� गे�� असती
कोण�याही स�मानास नकार दे�याची उ�टपणा, मा�या स�मानाथ� अंतहीन मेजवानीसाठ� काळजीपूव�क तयार. भारतात
(इतर कोठेही नाही, अरेरे!) �वहीर -पॅडेड �वामी हे एक रमणीय ��य मान�े जाते. {FN42−10}

[�च�ण: �म�टर राईट, मी, �मस ��ेच - इ�ज�तम�ये - ऊंट पहा. Jpg]

[�च�ण: रव��नाथ टागोर, बंगा�चे �े�रत कवी आ�ण सा�ह�याती� नोबे� पा�रतो�षक tag पहा tagore.jpg]

[�च�ण: �ी राईट आ�ण मी आदरणीय �वामी के�बानंद आ�ण ���यासह
वंृदाबन मधी� आ�म k keshabananda.jpg पहा]

रा�ी�या जेवणानंतर, के�बानंदांनी म�ा एका �नज�न कोप�यात ने�े.

ते �हणा�े, तुमचे आगमन अनपे��त नाही. "मा�यासाठ� तुम�यासाठ� एक संदे� आहे."

मी आ�य�च�कत झा�ो; के�बानंदांना भेट दे�याची माझी योजना कोणा�ाही मा�हत न�हती.

"गे�या वष� ब��नारायण जवळ उ�र �हमा�यात भटकत असताना," �वामी पुढे �हणा�े, "मी माझा माग� गमाव�ा.
आ�य एका ���त गुहेत �दस�ा, जो �रकामा होता, जरी आगीचे अंगारे एका �छ�ात चमक�े
खडकाळ मज�ा. या एकाक� माघारी�या र�हवा�याब�� आ�य�च�कत होऊन, मी आगीजवळ बस�ो, माझी नजर सूय��का�ावर ��र आहे
गुहेचे �वे��ार.

"'के�बानंद, तू इथे आहेस याचा म�ा आनंद आहे.' हे ��द मा�या मागून आ�े. मी वळ�ो, च�कत झा�ो आ�ण होतो
बाबाज�ना पा�न च�कत! महान गु�ंनी गुहे�या अवका�ात �वतः�ा साकार के�े होते. पा�न खूप आनंद झा�ा
�या�ा अनेक वषा�नी पु�हा, मी �या�या प�व� चरणी नतम�तक झा�ो.

“मी तु�ा इथे बो�ाव�े, 'बाबाजी पुढे गे�े. '�हणूनच तु�ही तुमचा माग� गमाव�ा आ�ण मा�या ता�पुर�या �नवास�ानाकडे ने�े
ही गुहा. आम�या �ेवट�या बैठक��ा बराच काळ झा�ा आहे; तु�हा�ा पु�हा एकदा अ�भवादन करताना म�ा आनंद झा�ा. '

“मृ�यूहीन मा�तराने म�ा आ�या��मक मदतीचे काही ��द देऊन आ�ीवा�द �द�े, नंतर जोड�े: 'मी तु�हा�ा एक संदे� देतो
योगानंद. भारतात परत�यावर तो तु�हा�ा भेट देई�. �या�या गु� आ�ण �या�या�ी संबं�धत अनेक बाबी
�ा�हरीचे �जवंत ���य योगानंदांना पूण�पणे �ापून ठेवती�. तर �या�ा सांगा क� मी �या�ा हे बघणार नाही
वेळ, कारण तो आतुरतेने आ�ा करतो; पण मी �या�ा �स�या �संगी भेटेन.

एका योगीचे आ�मच�र�



बाबाज�नी �द�े�े हे सां�वनदायक वचन के�बानंदां�या ओठांव�न म�ा �ा�त झा�े. एक �व��� �खापत
मा�या �दयात नाहीसे झा�े; म�ा यापुढे �: ख झा�े नाही क�, �ी यु�े�रने सू�चत के�या�माणे, बाबाजी येथे �दस�े नाहीत
कंुभमेळा.
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आ�माचे पा�णे �हणून एक रा� घा�वून आमची पाट� �स�या �दव�ी �पारी क�क�या�ा �नघा��. �वारी
जुमना नद��या एका पु�ावर, आ�ही सूया��माणेच वंृदाबन�या आका�ाचे भ� ��य अनुभव�े
आका�ा�ा आग �ावा - व�कन रंगाची एक स�य भ��, जी आम�या खा�� �ांत पा�यात ��त�ब��बत होते.

जुमना समु��कनारा बा� �ीकृ�णा�या आठवण�नी प�व� आहे. येथे �याने �न�पाप गोडतेत गंुत�े
GOPIS (मो�करीण) सह �या�या LILAS (नाटके) म�ये, कधीही दर�यान अ��त�वात अस�े�या अ�ौ�कक �ेमाचे उदाहरण देते
दैवी अवतार आ�ण �याचे भ�. भगवान �ीकृ�णा�या जीवनाब�� अनेक पा��मा�य �ोकांचा गैरसमज झा�ा आहे
समा�ोचक. �ा��ीय �पक �ा��दक मनांना च�कत करणारे आहे. अनुवादकाची एक मजेदार चूक �� करे�
हा मु�ा. या कथेम�ये म�ययुगीन संत, मोची र�वदास यांचा समावे� आहे, �यांनी सो�या भाषेत गाय�े
सव� मानवजातीत �प�े�या आ�या��मक वैभवा�या �या�या �वतः�या �ापाराब��:

�न�या रंगा�या �व�ा� �तजोरीखा��
�पव�े�े कपडे घात�े�े देव�व जगते.

एका पा��मा�याने र�वदासां�या क�वते�ा �द�े�या पादचारी �ा�या ऐक�यावर ��मतहा�य �पव�यासाठ� कोणी बाजू�ा वळते
�ेखक:

"नंतर �याने एक झोपडी बांध��, �याम�ये एक मूत� उभी के�� जी �याने �पव�यापासून बनव�� आ�ण �वतः�ा �या�या पूजेसाठ� �ागू के�े."

र�वदास थोर कबीराचा भाऊ ���य होता. र�वदासां�या �े� चे�ांपैक� एक �च�ोरची राणी होती. ती
�त�या ���कां�या स�मानाथ� मो�ा सं�येने �ा�णांना मेजवानीसाठ� आमं��त के�े, परंतु �यांनी न�तेने खा�यास नकार �द�ा
मोची ते �वत: चे ��षत जेवण खा�यासाठ� स�माननीय अ���तपणाने बस�े असताना, �ो! ��येक �ा�ण
�या�या बाजू�ा र�वदासांचे �प सापड�े. या सामू�हक ��ीने �च�ोरम�ये �ापक आ�या��मक पुन��ीवन के�े.

काही �दवसात आमचा छोटासा �ुप क�क�या�ा पोहोच�ा. �ी यु�े�र�ा पाह�यास उ�सुक, ते ऐकून मी �नरा� झा�ो
सेरामपूर सोड�े होते आ�ण आता पुरीम�ये होते, द��णे�ा सुमारे तीन�े मै�.

"एकदा पुरी आ�मात या." हा तार 8 माच� रोजी भाऊ ���यान ेअतु� चं�ा�ा पाठव�ा होता
रॉय चौधरी, क�क�याती� मा�टर चे�ांपैक� एक. संदे�ाची बातमी मा�या कानापय�त पोहोच��; �यावर �ःखी
प�रणाम, मी मा�या गुडघे टेक�े आ�ण देवा�ा �वनंती के�� क� मा�या गु�चे �ाण वाच�े पा�हजेत. मी �नघणार होतो
�ेनसाठ� व�ड�ांचे घर, आत एक दैवी आवाज बो��ा.

“आज रा�ी पुरी�ा जाऊ नका. तुझी �ाथ�ना तो देऊ �कत नाही. ”

"�भु," मी �: खी झा�े, मी �हणा�ो, "तू मा�या�ी पुरी येथे 'टग ऑफ वॉर' म�ये सामी� होऊ इ��त नाहीस, �जथे तू
मा�टर�या जीवनासाठ� मा�या सतत�या �ाथ�ना नाकार�या पा�हजेत. मग, �याने तु�याकडे उ� कत��ांसाठ� जाणे आव�यक आहे
इ�ारा? "

अंतमु�ख आ�े�या आ�ापा�नाम�ये, मी ती रा� पुरीसाठ� सोड�� नाही. �स�या �दव�ी सं�याकाळ� मी �नघा�ो
आगगाडी; वाटेत, सात वाजता, एका का�या सू�म ढगाने अचानक आका� �ाप�े. {FN42−11} नंतर, दर�यान
�ेन पुरी�या �द�ेने गज�ना के��, �ी यु�े�राचे द��न मा�यासमोर आ�े. तो बस�ा होता, खूप गंभीर
चेहरा, ��येक बाजू�ा �का�ासह.

"हे सव� संप�े आहे का?" मी �वनवणी क�न हात वर के�े.

�याने होकार �द�ा, मग हळूहळू नाही�ी झा��.

एका योगीचे आ�मच�र�



मी �स�या �दव�ी सकाळ� पुरी रे�वे ��ॅटफॉम�वर उभा रा�ह�ो, तरीही आ�े�या �व��, एक अ�ात माणूस
मा�या�ी संपक�  साध�ा.
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"तु�ही ऐक�े आहे क� तुमचे गु� गे�े आहेत?" �याने म�ा �सरा ��द न देता सोड�े; तो कोण आहे हे मी कधी �ोध�े नाही
�क�वा म�ा कुठे �ोधायचे हे �या�ा कसे मा�हत होते.

�त�, मी ��ॅटफॉम��या �भ�ती�या �व�� सरक�ो, हे ��ात घेऊन क� �व�वध मागा�नी माझे गु� सांग�याचा �य�न करीत आहेत
म�ा �वना�कारी बातमी. �व�ोहा�ा कंटाळून माझा आ�मा �वा�ामुखीसारखा होता. मी पुरी�ा पोहोच�ो तोपय�त
आ�म मी कोसळ�या�या जवळ होतो. आत�ा आवाज हळुवारपणे सांगत होता: “�वतः�ा गोळा करा. �ांत रहा."

मी आ�म खो��त �वे� के�ा �जथे मा�टरचे �रीर, अक�पनीयपणे आजीबाईसारखे, कमळा�या आसनात बस�े�े होते.
आरो�य आ�ण �ेमळपणाचे �च�. �या�या �नधन हो�या�या थो�ा वेळापूव�, माझे गु� तापाने �क��चत आजारी होते, पण
अनंत म�ये �या�या �वगा�रोहणा�या �दवसापूव�, �याचे �रीर पूण�पणे बरे झा�े होते. मी �कतीही वेळा
�या�या ��य �व�पाकडे पा�ह�यावर म�ा कळ�े नाही क� �याचे आयु�य �नघून गे�े आहे. �याची �वचा गुळगुळ�त आ�ण मऊ होती; �या�या चेह�यावर
�ांततेची संुदर अ�भ��� होती. �याने गूढते�या वेळ� जाणीवपूव�क आप�े �रीर सोड�े होते
बो�ावणे.

"बंगा�चा �स�ह गे�ा!" मी �त� होऊन रड�ो.

मी 10 माच� रोजी गंभीर सं�कार के�े. �ी यु�े�र यांना पुरातन �वध�सह {FN42−12} पुर�यात आ�े
�या�या पुरी आ�माती� बागेत �वामी. �यांचे ���य नंतर �यां�या गु�ंचा स�मान कर�यासाठ� �र आ�ण जवळून आ�े
एक �ा�नक �वषुव �मारक सेवा. अमृता बाजार प��का, क�क�याचे अ�ग�य वृ�प�, ने�े
�याचे �च� आ�ण खा��� अहवा�:

�ीमंत �वामी �ी यु�े�र �गरी महाराज, वय 81, यांचा पु�य�ान येथे पु�य�मरण झा�ा.
21 माच� रोजी. अनेक ���य �वधीसाठ� पुरी�ा आ�े.

भागवद गीते�या महान �वत�कांपैक� एक, �वामी महाराज योगीराजांचे महान ���य होते
बनारसचे �ी �यामा चरण �ा�हरी महा�य. �वामी महाराज अनेक योगांचे सं�ापक होते
सत -सांगा (से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��प) भारतात क� ��ानी आहे आ�ण योगामागी� मोठ� �ेरणा होती
�वामी योगानंद, �यांचे �मुख ���य यांनी प��मेकडे ने�े�� चळवळ. ते �ी होते
यु�े�रज�ची भ�व�यसूचक ��� आ�ण खो� सा�ा�कार �याने �वामी योगानंदांना महासागर ओ�ांड�यास �े�रत के�े आ�ण
अमे�रकेत भारता�या �वाम�चा संदे� पसर�ा.

भगवद ्गीता आ�ण इतर �ा��ांचे �यांचे ��ीकरण �ी यु�े�रज��या खो��ची सा� देतात
त�व�ानाची आ�ा, दो�ही पूव� आ�ण पा�ा�य, आ�ण दर�यान�या ऐ�यासाठ� डोळे उघडणारे �हणून राहती�
ओ�रएटं आ�ण ऑ��सड�ट. सव� धा�म�क ��ां�या ऐ�यावर �यांचा �व�ास अस�याने �ी यु�े�र महाराजांनी �ापना के��
साधू सभा (संतांची सोसायट�) �व�वध पंथ आ�ण धमा��या ने�यां�या सहकाया�ने,
धमा�त वै�ा�नक भावना �नमा�ण करणे. �यां�या �नधना�या वेळ� �यांनी �वामी योगानंद यांना नामां�कत के�े
साधू सभेचे अ�य� �हणून उ�रा�धकारी.

अ�ा महान माणसा�या �नधनाने आज भारत खरोखर गरीब आहे. सव� भा�यवान जवळ आ�े आहेत
�याने �वतःम�ये भारताची सं�कृती आ�ण साधनेची खरी भावना �नमा�ण के�� जी �या�याम�ये �� झा��.

मी क�क�या�ा परत�ो. �या�या प�व� आठवण�सह सेरामपूर आ�मा�ा जा�यासाठ� अ�ाप मा�यावर �व�ास नाही, मी
�ीयु�े�रचा छोटा ���य �फु���ा सेरामपूरम�ये बो�ाव�े आ�ण �या�या �वे�ाची �व�ा के��.
रांची �ाळा.
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�फु�� म�ा �हणा�ा, “सकाळ� तु�ही अ�ाहाबाद मे�या�ा �नघा�ात,डे�हनपोट�

"'योगानंद गे�े!' तो ओरड�ा. 'योगानंद गे�े!' तो गु�तपणे �हणा�ा, 'म�ा �या�ा आणखी काही सांगावे �ागे�
माग�. ' �यानंतर तो तास�तास �ांत बस�ा. ”
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माझे �दवस �ा�याने, वग�, मु�ाखती आ�ण जु�या �म�ांसह पुन�म��नाने भर�े�े होते. खा�� एक पोकळ ��मत
आ�ण �नरंतर ��याक�ापांचे जीवन, का�या �प��ा�या �वाहाने आनंदा�या आती� नद��ा ���षत के�े जे अनेकांसाठ� आहे
वष� मा�या सव� समजां�या वाळूखा�� �फर�� होती.

"ते �द� geषी कुठे गे�े?" मी पी�डत आ��या�या खो�व�न �ांतपणे रड�ो.

उ�र आ�े नाही.

"हे सव��म आहे क� मा�टरने कॉ��मक ��य ����ी आप�े एक�ीकरण पूण� के�े आहे," मा�या मनाने म�ा खा�ी �द��. "तो आहे
मृ�यूहीनते�या वच��वात सदासव�काळ चमकणारा. ”

“तु�ा पु�हा कधीच जु�या सेरामपूर हवे��त �दसणार नाही,” मा�या �दयाने �ोक �� के�ा. “यापुढे तु�ही आणू �कत नाही
आप�े �म� �या�ा भेट�यासाठ� �क�वा अ�भमानाने �हणा: 'पाहा, भारताचा �ानवतार बस�ा आहे!' "

�म�टर राईटने जून�या सु�वाती�ा आम�या पाट�ची मंुबई�न प��मेकडे जा�याची �व�ा के��. पंधरव�ानंतर
मे म�ये क�क�ा येथे �वदाई मेजवानी आ�ण भाषणे, �मस ��ेच, �म�टर राईट आ�ण मी फोड�म�ये गे�े
बॉ�बे. आम�या आगमनानंतर, जहाज अ�धका�यांनी आ�हा�ा आमचा र�ता र� कर�यास सां�गत�े, कारण �यासाठ� जागा �मळत न�हती
फोड�, �याची आ�हा�ा पु�हा युरोपम�ये गरज आहे.

“काही हरकत नाही,” मी �म�टर राईट�ा �ख�पणे �हणा�ो. "म�ा पु�हा एकदा पुरी�ा परत यायच ेआहे." मी �ांतपणे जोड�े, “म�ा �ा
मा�या गु�ं�या कबरी�ा पु�हा एकदा अ�ंूनी पाणी �द�े. ”

{FN42−1} ��द�ः, परम, सव��; हंसा, हंस. हंस हे �ा��ीय �व�ा म�ये �हणून द���व�े जाते
��ाचे वाहन, सव�� आ�मा; भेदभावाचे �तीक �हणून, पांढरा हंसा हंस �हणून �वचार के�ा जातो
�ध आ�ण पा�या�या �म�णातून खरे सोमा अमृत वेगळे कर�यास स�म. HAM − SA (उ�ा�रत
हाँग − एसएयू) हे दोन प�व� सं�कृत जप ��द आहेत �यात येणा�यांसह �ंदना�मक संबंध आहे
बाहेर जाणारा �ास. AHAM -SA �हणजे �ा��दक "मी तो आहे."

{FN42−2} �यांनी साधारणपणे म�ा SIR �हणून संबोधून अडचण टाळ�� आहे.

{FN42−3} पुरी आ�मात, �वामी सेबानंद अजूनही मु�ांसाठ� एक �हान, भरभराट�ची योग �ाळा चा�वत आहेत,
आ�ण �ौढांसाठ� �यान गट. संत आ�ण पं�डतां�या बैठका �तथे वेळोवेळ� भरतात.

{FN42−4} क�क�याचा एक �वभाग.

{FN42−5} उपमा: II: 9.

{FN42−6} धा�म�क मे�ांचा उ��ेख �ाचीन महाभारतात आहे. �चनी �वासी Hieuen
��सयांगने अ�ाहाबाद येथे इ.स .644 म�ये आयो�जत �व�ा� कंुभमे�याचे खाते सोड�े आहे. सवा�त मोठा मे�ा आहे
दर बारा�ा वष� आयो�जत; पुढ�� सवा�त मोठा (अधा� �क�वा अधा�) कंुभा दर सहा�ा वष� होतो. �हान
सुमारे दहा �ाख भा�वकांना आक�ष�त क�न ��येक �तस�या वष� मे�ा आयो�जत के�ा जातो. चार प�व� MELA �हरे आहेत
अ�ाहाबाद, हर�ार, ना��क आ�ण उ�ैन.

सु�वाती�या �चनी �वा�ांनी आप�याकडे भारतीय समाजाची अनेक �च�े सोड�� आहेत. �चनी पुजारी फा -�ह�सएन,
चं�गु�त ��तीय (चौ�या �तका�या �ारंभी) �या कार�कद�त भारतात �या�या अकरा वषा�चा �ेखाजोखा ���ह�ा. �या
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�चनी �ेखक सांगतात: “दे�भरात कोणीही कोण�याही सजीवांना मारत नाही, वाइन पीत नाही. . . . ते करतातडुकरे �क�वा प�ी ठेवू नका; गुरांम�ये कोणतेही �वहार नाहीत, कसा�ची �काने �क�वा �ड��ट�री नाहीत. बेडसह खो�या आ�ण
गाद�, अ� आ�ण कपडे, र�हवासी आ�ण �वासी पुजा�यांसाठ� न चुकता पुरव�े जातात, आ�ण हे समान आहे
सव� �ठकाणे. पुजारी परोपकारी सेवांसह आ�ण मं�ो�ार �वध�नी �वतः�ा �ापतात; �क�वा त ेबसतात
�यानात. " फा − �ह�सयन आ�हा�ा सांगतात क� भारतीय �ोक आनंद� आ�ण �ामा�णक होते; फा�ीची ���ा अ�ात होती.
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{FN42−7} मी माझी आई, मोठा भाऊ अनंता, मोठ� बहीण रोमा, मा�टर, यां�या मृ�यू�ा उप��त न�हतो
वडी�, �क�वा अनेक जवळचे ���य.

(वडी� ��ी − �ा वष� 1942 म�ये क�क�या�ा गे�े.)

{FN42−8} �ाखो भारतीय साधूंचे �नयं�ण सात जणां�या काय�कारी स�मती�ारे के�े जाते
भारता�या सात मो�ा वगा�चे ��त�न�ध�व करणारे नेते. स�याचे महामंड�े�र �क�वा अ�य� आहेत
जय�� पुरी. हा संत माणूस अ�यंत आर��त आहे, अनेकदा �याचे भाषण तीन ��दांपय�त मया��दत ठेवते - स�य, �ेम,
आ�ण काम. पुरेसे संभाषण!

{FN42−9} वाघा�ा मागे टाक�यासाठ� अनेक प�ती आहेत. ऑ��े��यन ए�स��ोरर, �ा��सस �बट��स,
�याने सां�गत�े आहे क� �या�ा भारतीय जंग� "�व�वध, सुंदर आ�ण सुर��त" आढळ�े. �याची सुर�ा आकष�ण ��ायपेपर होती.
“��येक रा�ी मी मा�या छावणीभोवती चादर पसरवतो आ�ण म�ा कधीही �ास झा�ा नाही,” �याने �� के�े. “द
कारण मान�सक आहे. वाघ हा अ�यंत जाग�क ��त�ेचा �ाणी आहे. तो आजूबाजू�ा �फरतो आ�ण आ�हान देतो
माणूस ��ायपेपरवर येईपय�त; मग तो �र सरकतो. कोणताही स�माननीय वाघ माणसा�ा त�ड दे�याचे धाडस करणार नाही
�चकट ��ायपेपरवर खा�� बस�यानंतर! ”

{FN42−10} मी अमे�रकेत परत�यानंतर मी साठ − पाच प�ड काढ�े.

{FN42−11} �ी यु�े�र hour माच�, १ 36 ३ PM रोजी सं�याकाळ�:: ०० वाजता पास झा�े.

{FN42−12} भारताती� अं�यसं�कार �थेसाठ� गृह�ांसाठ� अं�यसं�कार आव�यक असतात; �वामी आ�ण इतर आदे�ांचे �भ�ू
अं�यसं�कार के�े जात नाहीत, परंतु दफन के�े जातात. (अधूनमधून अपवाद आहेत.) �भ�ंूच ेमृतदेह �तीका�मक आहेत
मठ �त घेताना �हाणपणा�या अ�नीत अं�यसं�कार के�े गे�े असे मान�े जाते.

अ�याय 43. �ीयु�े�राचे पुन��ान

"भगवान �ीकृ�ण!" मी मा�या खो��त बस�ो असताना अवतारचे तेज�वी �प चमकदार झगमगाटात �कट झा�े
बॉ�बे मधी� रीज�ट हॉटे�. र��या�या प��कडे एका उंच इमारती�या छतावर चमकणे, अ��य ��ी होती
मी मा�या �ांब उघड�े�या �तस�या मज�या�या �खडक�तून बाहेर बघत असताना अचानक मा�या ��ीस पड��.

दैवी आकृती म�ा ओवाळ��, हसून नम�कार के�ा. जे�हा म�ा अचूक समज�े नाही
भगवान �ीकृ�णाचा संदे�, तो आ�ीवा�दा�या हावभावाने �नघून गे�ा. आ�य�कारकपणे उंचाव�े, म�ा असे वाट�े क� काही
आ�या��मक काय��म आयो�जत के�ा होता.

माझी पा��मा�य या�ा काही काळासाठ� र� कर�यात आ�� होती. मी म�य ेअनेक साव�ज�नक प�यांसाठ� �नयो�जत होते
बंगा��ा परती�या भेट�वर जा�यापूव� मंुबई.

१ June जून १ 36 ३ of �या �पारी तीन वाजता बॉ�बे हॉटे�म�ये मा�या प�ंगावर बस�ो - एक आठव�ानंतर
कृ�णाची ��ी - मी मा�या �यानातून एका संुदर �का�ामुळे उठ�ो. मा�या उघ�ा आ�ण आ�य�च�कत डो�यांसमोर,
संपूण� खो�� एका �व��ण जगात बद��� गे��, सूय��का� अ�ौ�कक वैभवात �पांत�रत झा�ा.

�ीयु�े�राचे मांस आ�ण र�ाचे �प पाहताच म�ा आनंद झा�ा.

"माझा मु�गा!" मा�टर कोम�तेने बो��े, �या�या चेह�यावर एक देव�त - �व�ोभनीय ��मत.
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मा�या आयु�यात �थमच मी �या�या पाया�ी नतम�तक होऊन नम�कार के�ा नाही पण �गेच �या�ा भुके�े जमव�यासाठ� पुढे गे�ो
मा�या बा�त. �णांचा �ण! गे�या म�ह�याती� �ःख हे मी टो��व�� वजनहीन मोज�े होते
मुसळधार आनंद आता उतरत आहे.
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"मा�तर माझा, मा�या �दयाचा ��य, तू म�ा का सोड�ेस?" मी जा�त आनंदात अस�ह�णु होतो. “का के�े
तू म�ा कंुभमे�या�ा जाऊ दे? तु�ा सोडून गे�याब�� मी �वतः�ा �कती कडवट दोष �द�ा आहे! ”

[उदाहरण: कृ�णा, भारताती� �ाचीन भ�व�यसूचक, आधु�नक क�ाकाराची दैवी संक�पना
���क �याचा भगव��तेती� आ�या��मक स��ा �ह�� बायब� बन�ा आहे. कृ�णाचे �च�ण के�े आहे
केसांम�ये मोराचे पंख अस�े�� �ह�� क�ा (भगवान ���ा, खेळ �क�वा सज�न�ी� खेळाचे �तीक) आ�ण
बासरी, �या�या मोहक नोट्स भ�ांना एक �क�वा एक, �यां�या माया �क�वा वै��क झोपेतून जागृत करतात
�म. — कृ�ण.जेपीजी पहा]

“मी प�ह�यांदा भेट�ो तीथ��े� पाह�या�या तुम�या आनंद� अपे�ेम�ये म�ा अडथळा आणायचा न�हता
बाबाजी. मी तु�ा फ� थो�ा काळासाठ� सोड�े; मी पु�हा तु�याबरोबर नाही का? ”

“पण तु�ही, गु�, देवाचा तोच �स�ह आहे का? मी �ूर�या खा�� दफन के�े�या �रीरासारखे प�रधान के�े आहे का?
पुरी वाळू? ”

“हो, मा�या मु�ा, मी तोच आहे. हे एक मांस आ�ण र�ाच े�रीर आहे. जरी मी ते ईथ�रय� �हणून पाहत अस�ो तरी तुम�या ��ीने ते आहे
�ारी�रक वै��क अणंूपासून मी पूण�पणे नवीन �रीर तयार के�े, अगद� �या वै��क -�व�ाती� भौ�तक �माणे
तु�ही �व�ाखा�� ठेव�े�े �रीर - तुम�या �व�ात�या जगात पुरी येथे वाळू. मी स�यात पुन���त आहे - चा�ू नाही
पृ�वी पण सू�म �हावर. माझे र�हवासी पृ�वीवरी� मानवतेपे�ा चांग�े आहेत जे माझे उंच मानके पूण� क� �कतात.
�तथे तू आ�ण तुझे उदा� ��यजन एके �दव�ी मा�याबरोबर येती�. ”

"मृ�युहीन गु�, म�ा अ�धक सांगा!"

मा�तरांनी एक झटपट, आनंद� हस��. “कृपया, ��य,” तो �हणा�ा, “तू थोडी�ी आराम करणार नाहीस?”

"थोडेसे!" मी �या�ा ऑ�टोपस ��पने �मठ� मार�� होती. मी तेच मंद, सुगंधी, नैस�ग�क �ोधू �क�ो
गंध जो आधी �या�या �रीराचे वै��� होता. �या�या �द� देहाचा रोमांचकारी ��� अजूनही कायम आहे
मा�या हातां�या आती� बाजूस आ�ण मा�या तळहातांम�ये जे�हा जे�हा म�ा ते तेज�वी तास आठवतात.

“जसे पृ�वीवर संदे�े पाठव�े जातात जेणेक�न मनु�यांना �यांचे �ारी�रक कम� कर�यास मदत होई�, �हणून म�ा देवाने �नद���त के�े आहे
तारक �हणून सू�म �हावर सेवा करा, ”�ी यु�े�र यांनी �� के�े. "या�ा �हर�य�ोका �क�वा '�द��त असे �हणतात
सू�म �ह. ' तेथे मी सू�म कमा�पासून मु� हो�यासाठ� आ�ण अ�ा �कारे मु�� �मळव�यासाठ� �गत �ा�यांना मदत करीत आहे
सू�म पुनज��मांपासून. �हर�य�ोकावरी� र�हवासी आ�या��मक��ा अ�यंत �वक�सत आहेत; �या सवा�नी �मळव�े होते, म�ये
�यांची �ेवटची पृ�वी - अवतार, �यान - जाणीवपूव�क �यांचे भौ�तक �रीर मृ�यू�या वेळ� सोड�याची ���.
कोणीही �हर�य�ोकात �वे� क� �कत नाही जोपय�त तो पृ�वीवर स�बक�प समाधी�या प��कडे गे�ा नाही.
�नब�क�पा समाधी�या उ� रा�यात. {FN43−1}

“�हर�य�ोकाचे र�हवासी आधीच सामा�य सू�म �े�ातून गे�े आहेत, �जथे जवळजवळ सव� �ाणी आहेत
पृ�वीव�न मृ�यू�ा जाणे आव�यक आहे; तेथे �यांनी सू�म जगात �यां�या भूतकाळाती� कृत�चे अनेक बीज तयार के�े. काहीही नाही
परंतु �गत �ाणी सू�म जगात �भावीपणे असे �वमोचन काय� क� �कतात. मग, मु� कर�यासाठ�
�यांचे आ�मा �यां�या सू�म �रीरात अस�े�या कम� �ेस�या कोकून अ�धक पूण�पणे, हे उ� �ाणी होते
�हर�य�ोक, सू�म सूय� �क�वा �वग�, �जथे मी
�यांना मदत कर�यासाठ� पुन��ान के�े आहे. �हर�य�ोकावर उ� �गत �ाणी देखी� आहेत जे आ�े आहेत
�े�, सू�म, काय�कारण जग. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



माझे मन आता मा�या गु�ं�ी इतके प�रपूण� होते क� ते �यांचे ��द − �च�े म�ा सांगत होते
अं�तः भाषणाने आ�ण अं�तः �वचाराने - ह�तांतरणा�ारे. म�ा अ�ा �कारे �याची क�पना पटकन �ा�त होत होती - टॅ��ॉइड्स.

"तु�ही �ा��वचनांम�ये वाच�े आहे," मा�टर पुढे �हणा�े, "देवाने मानवी आ��या�ा ��मकपणे तीनम�ये समा�व� के�े
�रीर - क�पना, �क�वा काय�कारण, �रीर; सू�म सू�म �रीर, मनु�या�या मान�सक आ�ण भाव�नक �वभावांचे आसन; आ�ण ते
�ू� भौ�तक �रीर. पृ�वीवर माणूस �या�या भौ�तक इं��यांनी सुस� आहे. एक सू�म �ाणी �या�याबरोबर काय� करतो
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चेतना आ�ण भावना आ�ण जीवनदायी बन�े�े �रीर. {FN43−2} एक काय� -�रीरयु� अ��त�व म�ये राहते
क�पनांचे आनंद� �े�. माझे काम �या सू�म �ा�यांबरोबर आहे जे काय�कारण जगात �वे� कर�याची तयारी करत आहेत. ”

"आदरणीय मा�टर, कृपया म�ा सू�म ��ांड ब�� अ�धक सांगा." जरी मी मा�या �मठ�त थोडासा आराम के�ा
�ी यु�े�रची �वनंती, माझे हात अजूनही �या�याभोवती होते. सव� ख�ज�यां�या प��कडे ख�जना, माझे गु� �यां�याकडे होते
मा�यापय�त पोहोच�यासाठ� मृ�यूवर हस�े!

"बरेच सू�म �ह आहेत, सू�म �ा�यांनी भर�े�े आहेत," मा�टरने सु�वात के��. "र�हवासी सू�म �वमाने वापरतात,
�क�वा �का�ाचे ��मान, एका �हाव�न �स�या �हाकडे जा�यासाठ�, वीज आ�ण �करणो�सग� ऊज�पे�ा ज�द.

"�का� आ�ण रंगा�या �व�वध सू�म �ंदनांनी बन�े�े सू�म �व�, �ेकडो पट मोठे आहे
भौ�तक �व�. संपूण� भ� सृ�ी एका �चंड चमकदार फु�या�या खा�� थो�ा घन टोप��सारखी �टक�े�� आहे
सू�म गो�ाचा. जसे अनेक भौ�तक सूय� आ�ण तारे अंतराळात �फरतात, �याच�माणे अग�णत सू�म सौर देखी� आहेत
आ�ण तारक�य �णा��. �यां�या �हांम�ये सू�म सूय� आ�ण चं� आहेत, भौ�तक �हांपे�ा अ�धक संुदर. �या
सू�म �का�मान अरोरा बोरे��ससारखे �दसतात - सनी सू�म अरोरा यापे�ा अ�धक चमकदार आहे
सौ�य -�करण चं� − अरोरा. सू�म �दवस आ�ण रा� पृ�वीपे�ा �ांब आहेत.

"सू�म जग असीम संुदर, �व�, �ु� आ�ण �व��त आहे. कोणतेही मृत �ह �क�वा ओसाड जमीन नाही.
���य दोष - तण, जीवाणू, क�टक, साप - अनुप��त आहेत. च� हवामान �वपरीत आ�ण
पृ�वीचे asonsतू, सू�म �ह अधूनमधून �चरंतन वसंत तुचे समान तापमान राखतात
चमकदार पांढरा बफ�  आ�ण अनेक रंगां�या �द�ांचा पाऊस. ओप� �ेक आ�ण तेज�वी समु�ांम�ये सू�म �ह भरपूर आहेत आ�ण
इं�धनु�य न�ा.

"सामा�य सू�म �व� - �हर�य�ोकाचे सू�म सू�म �वग� नाही - �ाखो सू�म �ोक आहेत
पृ�वीव�न, �क�वा कमीतकमी अ��कडे आ�े�े �ाणी आ�ण असं�य परी, ज�परी,
मासे, �ाणी, गो���न, जीनोम, डे�मगोड्स आ�ण ���रट्स, सव� वेगवेग�या सू�म �हांवर राहतात
कम� पा�तेसह. चांग�या आ�ण वाईटासाठ� �व�वध गो�ाकार हवे�� �क�वा �ंदना�मक �दे� �दान के�े जातात
आ�मा चांग�े �ोक मु�पणे �वास क� �कतात, परंतु �� आ�मा मया��दत �े�ांम�ये मया��दत आहेत. त�ाच �कारे
मानव पृ�वी�या पृ�भागावर राहतो, ज�मनी�या आत �कडे, पा�यात मासे आ�ण हवेत प�ी, �यामुळे सू�म
वेगवेग�या �ेडचे �ाणी यो�य �ंदना�मक �वाट�रम�ये �नयु� के�े जातात.

“इतर जगातून ह�पार झा�े�या गडद देव�तांम�ये, घष�ण आ�ण यु� जीवंत बॉ�बने होतात
�क�वा मान�सक मॅन��क {FN43−3} �हाय�ेटरी �करण. हे �ाणी �ख� -�भज�े�या �दे�ांम�ये राहतात
कमी सू�म ��ांड, �यां�या वाईट कमा�चे काय� करतात.

“गडद सू�म कारागृहा�या वरी� �व�ा� �दे�ात, सव� चमकणारे आ�ण संुदर आहे. सू�म ��ांड अ�धक आहे
दैवी इ�ा आ�ण प�रपूण�ते�या योजने�ी पृ�वीपे�ा नैस�ग�क�र�या जुळ�े�े. ��येक सू�म व�तू �कट होते
�ामु�याने देवा�या इ�ेने, आ�ण अं�तः इ�े�ारे - सू�म �ा�यां�या हाकेने. �यां�याकडे ��� आहे
परमे�राने आधीच तयार के�े�या कोण�याही गो�ीची कृपा आ�ण �व�प सुधारणे �क�वा वाढवणे. �याने �याचे सू�म �द�े आहे
मु�ांना सू�म ��ांड बद�णे �क�वा सुधारणेचे �वातं�य आ�ण �व�ेषा�धकार. पृ�वीवर एक ठोस आव�यक आहे
नैस�ग�क �क�वा रासाय�नक ���ये�ारे �व �क�वा इतर �व�पात �पांत�रत के�े जाऊ �कते, परंत ुसू�म घन बद��े जातात
र�हवा�ां�या इ�ेनुसार सू�म �व, वायू �क�वा उज�म�ये पूण�पणे आ�ण �व�रत.

माझे गु� पुढे �हणा�े, “समु�, जमीन आ�ण हवेत यु� आ�ण खूनाने पृ�वी अंधारमय आहे,” पण सू�म

एका योगीचे आ�मच�र�



�े�ांना आनंद� सुसंवाद आ�ण समानता मा�हत आहे. सू�म �ाणी इ�ेनुसार �यांचे �व�प डीमटे�रय�ाइझ करतात �क�वा साकार करतात.फु�े �क�वा मासे �क�वा �ाणी �वतः�ा, काही काळासाठ�, सू�म पु�षांम�ये बद�ू �कतात. सव� सू�म �ाणी मु� आहेत
कोणतेही �व�प धारण करणे, आ�ण सहजपणे एक� क�युन क� �कता. कोणताही �न��त, �न��त, नैस�ग�क �नयम �यां�याभोवती नाही - कोणताही
सू�म वृ�, उदाहरणाथ�, एक सू�म आंबा �क�वा इतर इ��त फळे, फू�, �क�वा उ�पादन कर�यास य��वी�र�या सां�गत�े जाऊ �कते
खरंच इतर कोणतीही व�तू. काही कम� ��तबंध आहेत, परंतु सू�म जगात कोणतेही भेद नाहीत
�व�वध �पां�या वांछनीयतेब��. देवा�या सज�न�ी� �का�ासह सव� काही चैत�यमय आह.े
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“कोणीही ��ीपासून ज�मा�ा येत नाही; अप�य सू�म �ा�यांनी �यां�या वै��क इ�े�या मदतीने साकार के�े आहे
�व�ेष नमुनेदार, सू�म��ा घनीभूत �व�पात. अ��कडे �ारी�रक��ा अ�व��त अ��त�व एक म�ये येते
�नमं�ण �ारे सू�म कुटंुब, समान मान�सक आ�ण आ�या��मक �वृ�ी �ारे काढ�े�े.

"सू�म �रीर थंड �क�वा उ�णता �क�वा इतर नैस�ग�क प�र��त��या अधीन नाही. �रीर�ा��ात सू�म समा�व� आहे
म��, �क�वा हजारो पाक�या अस�े�े कमळ, आ�ण सुषु�ना मधी� सहा जागृत क� �े, �क�वा सू�म
सेरे�ो -�ाइन� अ�. �दय सू�म म��तून वै��क ऊजा� तसेच �का� खेचते आ�ण �यास पंप करते
सू�म तं��का आ�ण �रीरा�या पे�ी �क�वा �ाइफ�ॉन. सू�म �ाणी �यां�या �रीरावर �ाइफ�ॉ�नक ����ारे �क�वा �भा�वत क� �कतात
मॅ���क �ंदने.

“सू�म �रीर हे �ेवट�या भौ�तक �व�पाचे अचूक ��त�प आहे. सू�म �ाणी समान �व�प �टकवून ठेवतात
जे �यां�या पूव��या ऐ�हक �वासात ता��यात होते; कधीकधी एक सू�म �ाणी �नवडतो, जसे
मी, �याचे �हातारपणाचे �व�प �टकवून ठेव�यासाठ�. ” मा�टर, त�णाईचे सार काढत, आनंदाने हस�े.

"अवका�ा�या �वपरीत, ���मतीय भौ�तक जग केवळ पाच इं��यां�ारे ओळख�े जाते, सू�म �े�े आहेत
सव� -समावे�क सहा�ा इं��य -अंत�ा�ना�ा ��यमान, ”�ी यु�े�र पुढे गे�े. “पूण�पणे अंत�ा�नी भावनांनी, सव�
सू�म �ाणी पाहतात, ऐकतात, वास घेतात, चव आ�ण ��� करतात. �यां�याकडे तीन डोळे आहेत, �यापैक� दोन अं�तः बंद आहेत. �या
�तसरा आ�ण मु�य सू�म डोळा, कपाळावर अनु�ंब ठेव�े�ा, उघडा आहे. सू�म �ा�यांम�य ेसव� बा� संवेदना असतात
अवयव - कान, डोळे, नाक, जीभ आ�ण �वचा - परंतु ते संवेदना अनुभव�यासाठ� अंत�ा�ना�मक �ान वापरतात
�रीरा�या कोण�याही भागा�ारे; ते कान, नाक �क�वा �वचे�ारे पा� �कतात. ते �ार ेऐक�यास स�म आहेत
डोळे �क�वा जीभ, आ�ण कान �क�वा �वचे�ारे चव घेऊ �कतात आ�ण पुढे. {FN43−4}

“माणसाचे �ारी�रक �रीर अग�णत धो�यांना सामोरे गे�े आहे, आ�ण सहज �खापत �क�वा अपंग आहे; ईथ�रय� सू�म �रीर
कधीकधी कट �क�वा जखम होऊ �कते परंतु केवळ इ�ेने ते �गेच बरे होते. ”

"गु�देव, सव� सू�म ��� संुदर आहेत का?"

"सू�म जगाती� स�दय� हे आ�या��मक गुण �हणून ओळख�े जाते, बा� �व�प नाही." �ी
यु�े�रने उ�र �द�े. “सू�म �ाणी चेह�या�या वै���ांना कमी मह�व देतात. �यांना �व�ेषा�धकार आहे,
तथा�प, नवीन, रंगीबेरंगी, सू�म��ा भौ�तक �रीरांसह �वत: �या इ�ेनुसार पो�ाख करणे. जसे संसारी पु�ष
पव� काय��मांसाठ� नवीन अ◌ॅरे क� नका, �हणून सू�म �ा�यांना �व�ेषतः �डझाइन के�े�े �वत: �ा बेडके कर�याचे �संग सापडतात
फॉम�

"�हर�य�ोकासार�या उ� सू�म �हांवर आनंद� सू�म उ�सव होतात जे�हा एखाद� ��� मु� होते
आ�या��मक �गती�ारे सू�म जगातून, आ�ण �हणून काय�कारण �वगा�त �वे� कर�यास तयार आहे
जग. अ�ा �संगी अ��य �वग�य �पता आ�ण �या�याम�य े�व��न झा�े�े संत साकार होतात
�वतः�ा �यां�या �वतः�या पसंती�या �रीरात सामी� करा आ�ण सू�म उ�सवात सामी� �हा. �या�या ��य ����ा संतु� कर�यासाठ�
भ�, परमे�र कोणतेही इ��त �व�प धारण करतो. जर भ�ाने भ���ारे उपासना के��, तर तो देव �हणून पाहतो
दैवी आई. ये�ूसाठ�, �पता - अनंत एक पै�ू इतर संक�पनां�या प��कडे आकष�क होते. �या
�नमा�णक�या�ने �या�या ��येक सृ�ी�ा �द�े�� ���म�व ��येक क�पना कर�यायो�य बनवते
परमे�रा�या अ�पै�ु�वावर अक�पनीय मागणी! ” माझे गु� आ�ण मी एक� आनंदाने हस�े.

"इतर जीवनाती� �म� सू�म जगात एकमेकांना सहज ओळखतात," �ी यु�े�र पुढे गे�े
संुदर, ��ुटे��क आवाज. "मै�ी�या अमर�वाचा आनंद घेताना, �यांना �ेमाची अ�वना�ीपणाची जाणीव होते,
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ऐ�हक जीवनाती� �ःखी, �ामक �वभाजना�या वेळ� अनेकदा �ंका घेत�� जाते.

“सू�म �ा�यांचे अंत�ा�न पड�ा�ारे छेदते आ�ण पृ�वीवरी� मानवी ��याक�ापांचे �नरी�ण करत,े परंतु मनु�य क� �कत नाही
जोपय�त �याची सहावी इं��य काही �माणात �वक�सत होत नाही तोपय�त सू�म जग पहा. हजारो पृ�वी -र�हवा�ांकडे आहेत
�णा�णा�ा सू�म अ��त�व �क�वा सू�म जग �दस�े.
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"�हर�य�ोकावरी� �गत �ाणी �दवस��दवस आ�ण रा�ी�या दर�यान सू�म जाग�क राहतात,
वै��क सरकार�या गंुतागंुती�या सम�यांचे �नराकरण कर�यात मदत करणे आ�ण उध�या पु�ांचे �वमोचन, पृ�वीवरी�
आ�मा. जे�हा �हर�य�ोक �ाणी झोपतात, �यांना अधूनमधून �व�ासारखी सू�म ��ी येत.े �यांचे मन आहे
सहसा सव�� �न�व�क�प आनंदा�या जाग�क अव�ेत म�न असतात.

"सू�म जगा�या सव� भागांती� र�हवासी अजूनही मान�सक वेदने�या अधीन आहेत. ची संवेदन�ी� मने
�हर�य�ोकासार�या �हावरी� उ� �ा�यांना आचार �क�वा समजात काही चूक झा�यास ती� वेदना जाणवते
स�य हे �गत �ाणी आ�या��मक प�रपूण�तेसह �यां�या ��येक कृती आ�ण �वचारांना अनुकू� कर�याचा �य�न करतात
कायदा

"सू�म र�हवा�ांम�ये सं�ेषण पूण�पणे सू�म टे��पॅथी आ�ण �रद��न �ारे आयो�जत के�े जाते; एकही नाही
���खत आ�ण बो��े�या ��दाचा ग�धळ आ�ण गैरसमज जे पृ�वीवरी� र�हवा�ांनी सहन के�े पा�हजे.
�या�माणे �सनेमा�या पड�ावरी� ��� ह�के �च�ां�या मा��केतून ह�तात आ�ण वागतात, आ�ण तसे करत नाहीत
��य�ात �ास �या, �हणून सू�म �ाणी चा�तात आ�ण �का�ा�या बु��मान माग�द���त आ�ण सम��वत ��तमा �हणून काम करतात,
ऑ��सजन पासून ��� काढ�याची गरज न. माणूस घन, �व, वायू आ�ण उजा� यावर अव�ंबून असतो
उदर�नवा�ह; सू�म �ाणी �ामु�याने वै��क �का�ाने �वतः�ा �टकवतात.

"मा�तर माझे, सू�म �ाणी काही खातात का?" मी �या�या आ�य�कारक ��ीकरणांसह पीत होतो
मा�या सव� �व�ा�ाखांची �हण�मता - मन, �दय, आ�मा. स�याब���या अचेतन धारणा कायम�व�पी वा�त�वक असतात आ�ण
अ��र, �णभंगुर अनुभव आ�ण छाप ता�पुर�या �क�वा तु�नेने कधीही जा�त नसतात
खरे आहे, आ�ण �वकरच �यांचे सव� चैत�य �मरणात हरवते. मा�या गु�चे ��द इत�या भेदकपणे छाप�े गे�े
मा�या अ��त�वाचे चम�प� क� कोण�याही वेळ�, माझे मन सुपरकॉ��स अव�ेत �ानांत�रत क�न, मी ��पणे क� �कतो
दैवी अनुभव पु�हा �मळवा.

“सू�म �करणांसार�या भा�या सू�म मातीत भरपूर आहेत,” �याने उ�र �द�े. “सू�म �ाणी उपभोगतात
भा�या, आ�ण �का�ा�या तेज�वी झ�यांमधून आ�ण सू�म नद� आ�ण न�ांमधून वाहणारे अमृत �या. फ�
पृ�वीवरी� ����या अ��य ��तमा आका�ातून खोद�या जाऊ �कतात आ�ण �रद��न�ारे ��यमान के�या जाऊ �कतात
उपकरणे, नंतर पु�हा अंतराळात सोड�यात आ��, �हणून देवाने भा�यांचे अ��य सू�म ��ू���ट तयार के�े
आ�ण आका�ात तरंगणारी झाडे �या�या र�हवा�ां�या इ�ेनुसार सू�म �हावर आढळतात. �याच म�ये
अ�ा �कारे, या �ा�यां�या �व��ण क�पनेपासून, सुगंधी फु�ां�या संपूण� बागांचे पुन��ान होते
नंतर इथ�रक अ��यतेकडे. जरी �हर�य�ोकासार�या �वग�य �हांवर राहणारे जवळजवळ मु� झा�े आहेत
खा�या�या कोण�याही गरजेपासून, जवळजवळ पूण�पणे मु� झा�े�या आ��यांचे �बन�त� अ��त�व अजूनही जा�त आहे
काय�कारण जग, जे काही खात नाहीत ते आनंदा�या म�ा��वाय.

"पृ�वी - मु� झा�े�या सू�म अ��त�वा�ा अनेक नातेवाईक, वडी�, माता, प�नी, पती आ�ण
�म�ांनो, पृ�वीवरी� वेगवेग�या अवतारांदर�यान �मळव�े�े, {FN43−5} कारण ते वेळोवेळ� �व�वध �व�पात �दसतात
सू�म �े�ांचे भाग. �यामुळे कोणावर �व�ेषतः �ेम करावे हे समजून घे�यास तो तो�ात आहे; तो अ�ा �कार े��कतो
सवा�ना दैवी आ�ण समान �ेम देणे, �हान मु�े आ�ण देवाची वैय��क अ�भ���. जरी बाहेरी
नवीन गुणां�या �वकासानुसार ��यजनांचे �व�प कमी -अ�धक �माणात बद��े असे�
कोण�याही �व��� आ��याचे नवीनतम जीवन, सू�म अ��त�व एकदाच �या सवा�ना ओळख�यासाठ� �या�या अंत�ा�नाचा वापर करते
अ��त�वा�या इतर �वमानांम�ये �या�ा ��य, आ�ण �यां�या नवीन सू�म घरात �यांचे �वागत कर�यासाठ�. कारण ��येक अणू
सृ�ीम�ये ���म�वा�ा �न�व�वादपणे दडप�े जाते, {FN43−6} एक सू�म �म� ओळख�ा जाई� नाही
तो �कतीही वे�भूषा क� �कतो, जरी पृ�वीवर एखा�ा अ�भने�याची ओळख अगद� बारीक �नरी�णाने �ोधता येते
कोणताही वे� असूनही
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"सू�म जगात जीवनाचा का�ावधी पृ�वीपे�ा खूप मोठा आहे. सामा�य �गत सू�म अ��त�वाची सरासरी
जीवनाचा का�ावधी पाच�े ते एक हजार वषा�पय�त आहे, जो वेळे�या ऐ�हक मानकांनुसार मोज�ा जातो.
काही �ा� �ाकडाची झाडे सह�ा�द�पय�त ब�तेक झाडे जगतात �क�वा काही योगी अनेक �ंभर वष� जगतात
जरी ब�तेक पु�ष वया�या साठ वषा�पूव�च मरतात, �हणून काही सू�म �ाणी नेहमी�या का�ावधीपे�ा जा�त काळ जगतात
सू�म अ��त�व. सू�म जगा�ा भेट देणारे तेथे अ�धक �क�वा कमी का�ावधीसाठ� राहतात
�यां�या �ारी�रक कमा�चे वजन, जे �यांना एका �व��� वेळेत पृ�वीवर परत आणते.
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“सू�म जीवा�ा �याचे तेज�वी �रीर सोडताना मृ�यू�ी क�ाने संघष� करावा �ागत नाही.
यापैक� बरेच �ाणी तरीही �यांचे सू�म �व�प सोड�या�या �वचाराने �क��चत घाबरतात
सू�म कारक एक. सू�म जग अ�न�ुक मृ�यू, रोग आ�ण वृ�ापकापासून मु� आहे. हे तीन भय आहेत
पृ�वीचा �ाप, �जथे मनु�याने �या�या चेतना�ा �वतः�ा जवळजवळ संपूण�पणे �ब��पणे ओळख�याची परवानगी �द�� आहे
अ��त�वात राह�यासाठ� �ारी�रक �रीरा�ा हवा, अ� आ�ण झोपेची सतत मदत आव�यक असते.

“�ारी�रक मृ�यू हा �ासो�वास आ�ण देह पे��चे �वघटन क�न होतो. सू�म मृ�यू
�ाइफ�ॉनचे �वखुरणे, ऊज��या �या �कट यु�नट्स असतात �या सू�म जीवनाचे गठन करतात
�ाणी. �ारी�रक मृ�यू�या वेळ� एखादा �ाणी देहाची चेतना गमावतो आ�ण �या�या सू�म �रीराब�� जाग�क होतो
सू�म जग. यो�य वेळेत सू�म मृ�यूचा अनुभव घेताना, एक जीव अ�ा �कारे सू�म ज�मा�या चेतनेतून �नघून जातो
आ�ण �ारी�रक ज�म आ�ण मृ�यूचा मृ�यू. सू�म आ�ण �ारी�रक बंद�ची ही आवत� च�े आहेत
सव� अ�ानी �ा�यांचे अयो�य भा�य. �वग� आ�ण नरकाची �ा��ीय �ा�या कधीकधी माणसा�ा ढवळून काढते
�या�या द�घ� अनुभवां�या द�घ� -�ंृख�े�या अवचेतन आठवण�पे�ा सखो� सू�म आ�ण सू�म
�नरा�ाजनक ���य जग. ”

“��य गु�,” मी �वचार�े, “तु�ही पृ�वीवरी� पुनज��माती� फरकाचे अ�धक तप�ी�वार वण�न करा� का?
आ�ण सू�म आ�ण काय�कारण �े�ात? ”

"एक वैय��क आ�मा �हणून मनु�य मू�त: कारणीभूत आहे," माझे गु� �� करतात. “ते �रीर एक मॅ���स आहे
देवाने मू�भूत �क�वा कारणा�मक �वचार ��� �हणून आव�यक अस�े�या प�तीस आय�डयाज �यामधून �याने नंतरची �ापना के��
एकोणीस घटकांचे सू�म सू�म �रीर आ�ण सोळा घटकांचे �ू� भौ�तक �रीर.

"सू�म �रीराचे एकोणीस घटक मान�सक, भाव�नक आ�ण जीवनदायी आहेत. एकोणीस घटक आहेत
बु��म�ा; अहंकार; भावना; मन (संवेदना − चेतना); �ानाची पाच साधने, सू�म
��ी, �वण, वास, चव, ��� या संवेदनांचे समक�; कृतीची पाच साधने, मान�सक
मॅ�युअ� कौ��य �नमा�ण करणे, बाहेर काढणे, बो�णे, चा�णे आ�ण �ायाम कर�यासाठ� काय�कारी �मतांसाठ� प��वहार; आ�ण पाच
�ाइफ फोस�ची साधने, �यांना ��टक, आ�मसात करणे, न� करणे,
चयापचय, आ�ण �रीराची प�रसंचरण काय�. एकोणीस घटकांचे हे सू�म सू�म आवरण
भौ�तक �रीरा�या मृ�यूपासून वाचतो, जे सोळा सक� धातू आ�ण अधातू घटकांपासून बन�े�े आहे.

“देवाने �वतःम�ये वेगवेग�या क�पना �वचारात घेत�या आ�ण �या �व�ांम�ये मांड�या. अ�ा �कार े�ेडी कॉ��मक �ीम
�त�या सव� सापे�ते�या �चंड अंतहीन दा�ग�यांनी सज�े�े.

"काय�कारण �रीरा�या पंचवीस �वचार �ेण�म�ये, देवाने मनु�या�या एकोणीस�या सव� गंुतागंुत �व�तृत के�या आहेत
सू�म आ�ण सोळा भौ�तक समक�. �ंदना�मक ���चे सं�ेपण क�न, �थम सू�म, नंतर �ू�, तो
माणसाचे सू�म �रीर आ�ण �ेवट� �याचे भौ�तक �व�प तयार के�े. सापे�ते�या काय�ानुसार, �या�ारे
�ाईम साधेपणा �व�मयकारक ब��वध बन�ा आहे, कारणा�मक ��ांड आ�ण काय�कारण �रीर �भ� आहेत
सू�म ��ांड आ�ण सू�म �रीर; भौ�तक ��ांड आ�ण भौ�तक �रीर �याच�माणे वै���पूण� आहेत
सृ�ी�या इतर �कारां�ी �भ�ता.

“दै�हक �रीर �नमा�णक�या��या �न��त, व�तु�न� �व�ांनी बन�े�े आहे. �ैत सदैव अ��त�वात आहेत
पृ�वी: रोग आ�ण आरो�य, वेदना आ�ण आनंद, नुकसान आ�ण नफा. मानवांना मया�दा आ�ण ��तकार सापडतो
���मतीय बाब. जे�हा माणसाची जग�याची इ�ा रोग �क�वा इतर कारणांमुळे ती�पणे हादर�� जाते, मृ�यू
आगमन; मांसाचा जड ओ�हरकोट ता�पुरता सांड�ा जातो. आ�मा मा� सू�मात अडकून राहतो
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आ�ण कारण देह. {FN43−7} �चकट ��� �या�ारे �त�ही �रीरे एक� धर�� जातात ती इ�ा आहे. �या
अपूण� इ�ांची ��� हे सव� मनु�या�या गु�ाम�गरीचे मूळ आहे.

"�ारी�रक इ�ा अहंकार आ�ण इं��य सुखाम�ये आहेत. संवेदनांची स�� �क�वा ��ोभन
अनुभव इ�ा पे�ा अ�धक ����ा�� आहे - सू�म सं��नक �क�वा कारणा�मक धारणा सह जोड�े�े ब�.
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"सू�म इ�ा कंपन�या ��ीने आनंदभोवती क� ��त असतात. सू�म �ाणी ईथे�या संगीताचा आनंद घेतात
बद� आ�ण �का�ा�या �नरपे� अ�भ��� �हणून सव� सृ�ी�या ��ीने गो�ाकार आ�ण आत �वे� करतात. सू�म
�ाणी वास, चव आ�ण ��� �का� देखी� करतात. सू�म इ�ा अ�ा �कारे सू�म अ��त�वा�या ����ी जोड�या जातात
सव� व�तू आ�ण अनुभवांना �का�ा�या �पात �क�वा घनीभूत �वचार �क�वा �व�े �हणून आणा.

“कारणा�मक इ�ा केवळ समजाने पूण� होतात. जवळजवळ − मु� �ाणी जे केवळ काय�कारणात अडक�े�े आहेत
�रीर संपूण� �व�ा�ा �व�ाची सा� �हणून पाहते - देवा�या क�पना; ते काहीही साकार क� �कतात आ�ण
सव� काही अगद� �वचारात. कारणीभूत �ाणी �हणून भौ�तक संवेदनांचा �क�वा सू�माचा आनंद मानतात
आ��या�या सू�म संवेदनांना �ू� आ�ण गुदमर�यासारखे आनंद. कारणीभूत �ाणी �यां�या इ�ा पूण� करतात
�यांना �व�रत साकार करणे. {FN43−8} �यांना �वतः�ा फ� नाजूक बुर�याने झाक�े�े �दसते
काय�कता� �रीर जरी �नमा�णकता� �हणून �व�ांना �कट क� �कतो. कारण सव� सृ�ी ही बन�े�� आहे
वै��क �व� − पोत, काय�कारणाने पातळ व�� धारण के�े�या आ��या�ा ���चे �व�ा� सा�ा�कार असतात.

“आ�मा, �वभावाने अ��य अस�याने, केवळ �या�या �रीरा�या �क�वा �रीरा�या उप��तीने ओळख�ा जाऊ �कतो. फ�
�रीराची उप��ती द��वते क� �याचे अ��त�व अपूण� इ�ांनी ��य झा�े आहे. {FN43−9}

"जोपय�त मनु�याचा आ�मा एका, दोन �क�वा तीन �रीरा�या कंटेनरम�ये बंद आहे, तो कॉक� सह घ� बंद के�ा जातो.
अ�ान आ�ण इ�ा, तो आ��या�या समु�ात �व��न होऊ �कत नाही. जे�हा �ू� भौ�तक �हण न� होते
मृ�यू�या हातो�ाने, इतर दोन आवरणे - सू�म आ�ण काय�कारण - अजूनही आ��या�ा टाळ�यासाठ� बाक� आहेत
जाणीवपूव�क सव��ापी जीवनात सामी� �हा. जे�हा इ�ा��� �हाणपणाने �ा�त होते, ते�हा �याची ���
उव��रत दोन पा�ांचे �वघटन करते. �हान मानवी आ�मा उदयास येतो, �ेवट� मु�; तो एक सह आहे
मापन र�हत मोठेपणा. ”

मी मा�या दैवी गु�ंना उ� आ�ण गूढ कारणीभूत जगावर अ�धक �का� टाक�यास सां�गत�े.

"काय�कारण जग अवण�नीय सू�म आहे," �याने उ�र �द�े. “ते समजून घे�यासाठ�, एखा�ाकडे असणे आव�यक आहे
एका�तेची इतक� �चंड ��� क� तो आप�े डोळे बंद क� �कतो आ�ण सू�म ��ांड आ�ण
भौ�तक ��ांड �यां�या सव� �व�ा�तेम�ये - घन टोप��सह चमकदार फुगा - केवळ क�पनांम�ये अ��त�वात आहे. तर
या अ�ौ�कक एका�तेने एकाने दोन ��ांडांना �यां�या सव� गो��सह �पांत�रत �क�वा सोड�व�यास य��वी झा�े
ज�ट� क�पनांम�ये गंुतागंुत, तो नंतर काय�कारण जगापय�त पोहोचे� आ�ण �यूजन�या सीमेवर उभे राही�
मन आ�ण पदाथ� यां�यात. तेथे सव� �नमा�ण के�े�या व�तू - घन, �व, वायू, वीज, ऊजा�, सव�काही जाणतात
�ाणी, देव, पु�ष, �ाणी, वन�ती, जीवाणू - चेतनाचे �प �हणून, जसे माणूस डोळे बंद क� �कतो आ�ण
��ात ठेवा क� तो अ��त�वात आहे, जरी �याचे �रीर �या�या भौ�तक डो�यांना अ��य आहे आ�ण केवळ एक क�पना �हणून उप��त आहे.

“मनु�य जे काही का�प�नकपणे क� �कतो, एक काय�कारणभाव ��य�ात क� �कतो. सवा�त जबरद�त क�पक
मानवी बु��म�ा केवळ मनाम�ये, �वचारां�या एका टोकापासून �स�यापय�त, मान�सक��ा वगळ�यास स�म आहे
एका �हाव�न �स�या �हावर, �क�वा अनंतकाळ�या ख�ड्यात सतत खा�� पडणे, �क�वा आका�गंगा�या छत म�ये रॉकेट सारखे उडणे,
�क�वा �धाळ मागा�वर आ�ण तारे�या जागांवर सच��ाइट �माणे. परंतु काय�कारण जगाती� �ा�यांना अ
बरेच मोठे �वातं�य, आ�ण ते सहजपणे �यांचे �वचार �व�रत व�तु�न�तेत �कट क� �कतात, कोण�याही गो�ी��वाय
भौ�तक �क�वा सू�म अडथळा �क�वा कम� मया�दा.

"कारणीभूत �ा�यांना हे समजते क� भौ�तक ��ांड �ामु�याने इ�े��ॉनने बन�े�े नाही �क�वा सू�म नाही
��ांड मुळात �ाईफ�ॉ�सपासून बन�े�ा असतो - दो�ही ��य�ात सवा�त कमी कणांपासून तयार के�े जातात

एका योगीचे आ�मच�र�



देवाने �वचार के�ा, �च�न घेत�ा आ�ण MAYA ने �वभा�जत के�ा, सापे�तेचा कायदा जो वरवर पाहता �वभ� हो�यासाठ� ह�त�ेप करतो�या�या घटना पासून Noumenon.

“काय�कारण जगाती� आ�मा एकमेकांना आनंद� आ��याचे वैय��क गुण �हणून ओळखतात; �यांचे
�वचार - गो�ी ही एकमेव व�तू आहेत जी �यां�या सभोवती आहेत. कारण �ाणी �यां�याती� फरक पाहतात
�रीर आ�ण �वचार फ� क�पना आहेत. एक माणूस �हणून, �याच ेडोळे बंद क�न, एक चमकदार पांढरा �का� �क�वा अ
�ब�� �नळा धुके, �हणून केवळ �वचाराने काय� करणारे �ाणी पाह�यास, ऐक�यास, जाण�यास, चव आ�ण ��� कर�यास स�म आहेत; ते तयार करतात
वै��क मना�या साम�या�ने काहीही, �क�वा ते �वरघळते.
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“काय�कारण जगात मृ�यू आ�ण पुनज��म दो�ही �वचारात आहेत. कारण -�रीरयु� �ाणी केवळ अमृतवर मेजवानी करतात
अनंतकाळचे नवीन �ान. ते �ांती�या झ�यांमधून म�पान करतात, समजां�या �ॅक�ेस मातीवर �फरतात,
समु�ात पोहणे - आनंदाचा अंतहीनपणा. �ो! �यांचे तेज�वी �वचार पहा - �रीर को�वध�पे�ा झूम झा�े आहे
���रटने तयार के�े�े �ह, �व�ांचे ताजे बुडबुडे, �हाणपण - तारे, गो�न नेबु�ाची वण��मी �व�े, सव��
इ��फ�नट�ची �काय ��ू छाती!

"अनेक �ाणी हजारो वष� काय�कारण �व�ात राहतात. सखो� परमानंदांनी मु� झा�े�ा आ�मा
छो�ा कारणा�तव �रीरातून �वतः�ा मागे घेतो आ�ण काय�कारण ��ांडा�या �व�ा�तेवर टाकतो. सव� वेगळे
क�पनांची उजा�, ����या �व�ेष �ाटा, �ेम, इ�ा, आनंद, �ांती, अंत�ा�न, �ांतता, आ�म -�नयं�ण आ�ण
एका�ता सतत आनंदा�या समु�ात �वतळते. यापुढे आ��या�ा �याचा आनंद अनुभव�याची गरज नाही
चेतनाची वैय��क �ाट, परंतु एका वै��क महासागरात �व��न झा�� आहे, �या�या सव� �ाटा - �ा�त
ह�ा, थरार, धडधड.

“जे�हा एखादा आ�मा तीन �रीरां�या कोकून बाहेर असतो ते�हा तो सापे�ते�या �नयमापासून कायमचा �नसटतो आ�ण बनतो
अग�य कधीही - अ��त�वात. {FN43−10} सव��ापकतेच ेफु�पाख� पाहा, �याच ेपंख ता�यांनी कोर�े�े आहेत
आ�ण चं� आ�ण सूय�! आ��यात �व�तार�े�ा आ�मा �का�हीन �का�ा�या �दे�ात एकटाच राहतो, अंधारहीन असतो
गडद, अ�वचारी �वचार, देवा�या वै��क सृ�ी�या �व�ाती� आनंदा�या परमानंदाने मादक. "

"एक मु� आ�मा!" मी घाब�न �ख�न के�े.

"जे�हा एखादा आ�मा �ेवट� �ारी�रक �मां�या तीन बर�यांमधून बाहेर पडतो," मा�टर पुढे �हणा�ा, "तो एक बनतो
���म�वाचे कोणतेही नुकसान न करता अनंत. ���ताने ज�मा�ा ये�यापूव�च हे अं�तम �वातं�य �ज�क�े होते
ये�ू. �या�या भूतकाळा�या तीन ट��यांम�ये, �या�या पृ�वीवरी� �तीक - जीवन �या�या मृ�यू�या अनुभवाचे तीन �दवस आ�ण
पुन��ान, �याने आ��यात पूण�पणे उठ�याची ��� �ा�त के�� होती.

“अ�वक�सत मनु�याने उदयास ये�यासाठ� अग�णत ऐ�हक आ�ण सू�म आ�ण कारक अवतार घेत�े पा�हजेत
�या�या तीन �रीरांमधून. हे अं�तम �वातं�य �मळवणारे मा�टर पृ�वीवर संदे�ा �हणून परत ये�याची �नवड क� �कतात
इतर मानवांना देवाकडे परत आणा, �क�वा मा�यासारखे तो सू�म ��ांडात राहणे �नवडू �के�. तेथ ेअ
तारणहार र�हवा�ां�या कमा�चा काही भार गृहीत धरतो {FN43−11} आ�ण अ�ा �कारे �यांना समा�त कर�यास मदत करते
सू�म ��ांडात �यांचे पुनज��माचे च� आ�ण कायम�व�पी काय��े�ात जा. �क�वा एक मु� आ�मा
काय�क�या��या जगात �वे� क� �कतो �यामुळे �या�या �ा�यांना काय�कारण �रीरात �यांचा का�ावधी कमी कर�यास मदत होई� आ�ण अ�ा �कारे ते �ा�त होई�
पूण� �वातं�य. ”

"पुन���त ���, म�ा �या कमा�ब�� अ�धक जाणून �यायचे आहे जे आ��यांना तीन जगात परत�यास भाग पाडते." मी
मी मा�या सव�� गु�ंकडे कायमचे ऐकू �कतो. �या�या पृ�वीवर मी कधीच जीवन �मळवू �क�ो नाही
�या�या �हाणपणाचे बरेच आ�मसात करा. आता �थमच म�ा एक ��, �न��त अंत���ी �ा�त होत होती
जीवन आ�ण मृ�यू�या चेकरबोड�वर गूढ अंतरंग.

"मनु�या�या �ारी�रक कम� �क�वा इ�ा पूण�पणे सू�म म�ये कायम�व�पी राह�यापूव� पूण� करणे आव�यक आहे
जग ��य होते, ”माझे गु� �या�या थरारक आवाजात �� झा�े. "सू�मात दोन �कारचे �ाणी राहतात
गो� �यां�याकडे अजूनही सांसा�रक कम� आहे ते �व�हेवाट �ाव�यासाठ� आ�ण �हणून �यांनी �ू� �ारी�रक पुनव�सन के�े पा�हजे
�ारी�रक कजा�ची भरपाई कर�यासाठ� �रीराचे वग�करण के�े जाऊ �कते, �ारी�रक मृ�यूनंतर, ता�पुरत ेअ�यागत �हणून
कायमचे र�हवासी �हणून ऐवजी सू�म जग.

एका योगीचे आ�मच�र�



"सू�म मृ�यूनंतर अप�रव�त�त ऐ�हक कमा��ी संबं�धत ���ना उ� काय��े�ात जा�याची परवानगी नाही.
वै��क क�पना, परंतु केवळ भौ�तक आ�ण सू�म जगांपासून �र जाणे आव�यक आहे, स�गपणे
�यांचे भौ�तक �रीर सोळा �ू� घटकांचे, आ�ण �यां�या सू�म �रीराचे एकोणीस सू�म घटक. ��येक नंतर
�या�या भौ�तक �रीराचे नुकसान, तथा�प, पृ�वीवरी� एक अ�वक�सत अ��त�व ब�तेक खो�वर राहते
मृ�यूचा मूख�पणा - झोप आ�ण संुदर सू�म �े�ाब�� �व�चतच जाग�क आहे. सू�म �व�ांतीनंतर, अ�ा ए
मनु�य पुढ�� ध�ांसाठ� भौ�तक �वमानात परत येतो, हळूहळू �वतःची सवय �ावून, पु�हा पु�हा
�वास, सू�म सू�म पोत �या जगात.
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"सू�म �व�ाचे सामा�य �क�वा द�घ� -��ा�पत र�हवासी, �सरीकडे, जे कायमचे मु� झा�े आहेत
सव� भौ�तक तळमळांपासून, पृ�वी�या �ू� कंपनांकडे परत जा�याची गरज नाही. अ�ा �ा�यांना फ� सू�म असते
आ�ण कारणा�तव कम� करणे. सू�म मृ�यू�या वेळ� हे �ाणी अमया�द सू�म आ�ण अ�धक नाजूक कारणांकडे जातात
जग. वै��क �नयमानुसार �न��त के�े�या �व��� का�ावधी�या �ेवट� काय� -�रीराचे �वचार − �प धारण करणे,
हे �गत �ाणी मग �हर�य�ोक �क�वा त�सम उ� सू�म �हाकडे परत येतात, एका नवीन सू�म �रीरात पुनज��म घेतात
�यांचे अ�ा�य सू�म कम� करा.

"मा�या मु�ा, तू आता अ�धक समजू �कतोस क� मी दैवी �कुमा�ारे पुन���त आहे," �ी यु�े�र
पुढे, “�व�ेषतः पुन��ान करणा�या आ��यांचा तारणहार �हणून काय��े�ातून परत येत आहे, �व�ेषतः
�या सू�म �ा�यांपे�ा जे पृ�वीव�न येत आहेत. जे पृ�वीवरी� आहेत, जर ते अजूनही अव�ेष �टकवून ठेवतात
भौ�तक कमा��या बाबतीत, �हर�य�ोकासार�या अ�त उ� सू�म �हांवर जाऊ नका.

"�या�माणे पृ�वीवरी� ब�तेक �ोक �यानातून ��क�े नाहीत - व�र�ांचे कौतुक कर�यासाठ� ��ी �ा�त के��
सू�म जीवनाती� आनंद आ�ण फायदे आ�ण अ�ा �कारे, मृ�यूनंतर, मया��दत, अपूण� सुखांकडे परत�याची इ�ा
पृ�वी, इतके सू�म �ाणी, �यां�या सू�म �रीरा�या सामा�य �वघटनादर�यान, �च�ात अपय�ी ठरतात
काय�कारण जगाती� आ�या��मक आनंदाची �गत अव�ा आ�ण अ�धक �ू� आ�ण भ�ा �वचारांवर राहणे
सू�म आनंद, सू�म नंदनवना�ा पु�हा भेट दे�याची तळमळ. जड सू�म कम� अ�ा �ा�यांनी सोडव�े पा�हजे
सू�म मृ�यूनंतर ते सा�य कर�यापूव� काय�कारण �वचार -जगात कायम�व�पी मु�काम, इतके बारीक �वभाजन
�नमा��याकडून.

“केवळ जे�हा एखा�ा ����ा सुखद -ते -ने� -सू�म ��ांडाती� अनुभवांची इ�ा नसत ेआ�ण
�या�ा परत जा�याचा मोह होऊ �कत नाही, तो काय�कारण जगात राहतो का? तेथे काम पूण� करणे
सव� कारणा�मक कम� �क�वा भूतकाळाती� इ�ांचे बीज सोडवणे, बं�द�त आ�मा तीन कॉ�स�पैक� �ेवटचा बाहेर टाकतो
अ�ान आ�ण, कारणा�मक �रीरा�या अं�तम भां�ातून बाहेर पडणे, �ा�त सह एक� येणे.

"आता तु�ा समज�ं का?" मा�तर खूप मोहक हस�े!

“होय, तुम�या कृपेने. मी आनंद आ�ण कृत�तेने अवाक आहे. ”

गाणे �क�वा कथेतून म�ा कधीही असे �ेरणादायी �ान �मळा�े न�हते. �ह�� धम��ंथांचा संदभ� अस�ा तरी
कारण आ�ण सू�म जग आ�ण मनु�या�या तीन �रीरां�ी, �या पृ�ांची तु�ना �कती �र� आ�ण �नरथ�क आहे
मा�या पुन���त मा�टर�या उबदार स�यतेसह! �या�यासाठ� खरोखर अ��त�वात न�हते एकही "न �ोधता"
�या दे�ातून कोणी �वासी परत येत नाही ”!

"मनु�या�या तीन �रीरांचे आंतर�वे� �या�या ��गुणा�मक �वभावा�ारे अनेक �कारे �� के�े जाते," माझे महान
गु� पुढे गे�े. “पृ�वीवरी� जागृत अव�ेत माणूस �या�या तीन वाहनांपैक� कमी -अ�धक �माणात जाग�क असतो.
जे�हा �या�ा चाखणे, वास घेणे, ��� करणे, ऐकणे �क�वा पाहणे हे संवेदनापूण� हेतू असते, ते�हा तो �ामु�याने काम करत असतो
�या�या भौ�तक �रीरा�ारे. ��ह�युअ�ाय�झ�ग �क�वा इ�ुक, तो �ामु�याने �या�या सू�म �रीरा�ारे काम करत आहे. �याचे काय�कारण
जे�हा माणूस आ�म�नरी�ण �क�वा �च�तनात खो�वर �वचार करत असतो �क�वा डुबक� मारत असतो ते�हा मा�यम अ�भ��� �ोधते; वै��क
अ�ौ�कक बु��म�ेचे �वचार �या माणसा�ा येतात जे नेहमी �या�या कारक �रीरा�ी संपक�  साधतात. या अथा�ने एखाद� ��� क� �कते
'भौ�तक माणूस', 'ऊजा�वान माणूस' �क�वा 'बौ��क माणूस' �हणून �ापकपणे वग�कृत के�े जावे.

“एक माणूस �वतः�या �ारी�रक वाहनासह दररोज सोळा तास �वतःची ओळख करतो. मग तो झोपतो; जर �याने �व� पा�ह�े तर तो
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�या�या सू�म �रीरात राहतो, सहजपणे सू�म �ा�यां�माणे कोणतीही व�तू तयार करतो. जर माणसाची झोप गाढ असे�
आ�ण �व�हीन, �क�येक तास तो आप�� चेतना, �क�वा कतृ��वाची भावना काय�कारणात ह�तांत�रत कर�यास स�म आहे.
�रीर; अ�ी झोप पुन��ी�वत करते. एक �व� पाहणारा �या�या सू�म�ी संपक�  साधत आहे, �या�या कारक �रीरा�ी नाही; �याची झोप नाही
पूण�पणे री�े�. ”

�यांनी �ीयु�े�र यांचे आ�य�कारक �द��न करताना मी �ेमाने �नरी�ण के�े होते.

मी �हणा�ो, "अँजे��क गु�, तुझे �रीर अगद� पूव�सारखेच �दसते जसे मी पुरी आ�मात रड�ो होतो."
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“अरे हो, माझे नवीन �रीर जु�या �रीराची प�रपूण� �त आहे. मी इ�ेनुसार कोण�याही वेळ� हा फॉम� साकार �क�वा �डमटे�रय�ाइझ करतो,
पृ�वीवर असताना मा�यापे�ा बरेचदा. �त डीमटे�रय�ायझे�नमुळे, मी आता �का�ा�ारे �व�रत �वास करतो
�हाव�न �ह �क�वा खरंच, सू�म ते काय�कारण �क�वा भौ�तक �व�ाकडे �� करा. ” माझे दैवी गु� हस�े.
"आजका� तू इत�या वेगाने �फरत अस�ा तरी म�ा तु�ा मंुबईत �ोध�यात कोणतीही अडचण न�हती!"

"हे गु�जी, म�ा तुम�या मृ�यूब�� खूप �ःख होत होते!"

“अहो, मी कुठे मे�ो? काही �वरोधाभास नाही का? ” �ी यु�े�रचे डोळे �ेमाने चमकत होते आ�ण
करमणूक

“तु�ही फ� पृ�वीवर �व� पाहत होता; �या पृ�वीवर तु�ही माझे �व� पा�ह�े - �रीर, ”तो पुढे गे�ा. “नंतर तु�ही पुर�े
ती �व� − ��तमा. आता माझे बारीक �ारी�रक �रीर - जे तु�ही बघता आ�ण आता �याऐवजी �वीकारत आहात
जवळून! - देवा�या �सया� संुदर �व�ावर पुन��ान झा�े आहे. एखा�ा �दव�ी ते उ�म �व� - �रीर आ�ण बारीक
�व� − �ह �नघून जाई�; ते सु�ा कायमचे नाहीत. सव� �व� -बुडबुडे अखेरीस अं�तम फेरीत फुट�े पा�हजेत
जागृत ���. माझा मु�गा योगानंद, �व�े आ�ण वा�तवात फरक करा! ”

VEDANTIC {FN43−12} पुन��ाना�या या क�पनेने म�ा आ�य� वाट�े. म�ा दया आ�� याची म�ा �ाज वाट��
मा�तर जे�हा मी पुरी येथे �याचे �नज�व �रीर पा�ह�े होते. म�ा �ेवट� समज�े क� माझे गु� नेहमीच पूण�पणे होते
देवाम�ये जागृत होणे, �वतःचे जीवन समजून घेणे आ�ण पृ�वीवर जाणे आ�ण �याचे स�याचे पुन��ान यापे�ा �सरे काहीही नाही
वै��क �व�ाती� दैवी क�पनांची सापे�ता.

“मी आता तु�ा सां�गत�े आहे, योगानंद, मा�या जीवनाचे स�य, मृ�यू आ�ण पुन��ान. मा�यासाठ� �: ख नको; �याऐवजी
मा�या पुन��ानाची कथा सव�� देवाने �व�ात पा�ह�े�या पृ�वीव�न �स�याकडे �सा�रत के��
देवाने �व�ात पा�ह�े�ा �ह अ�व�पणे प�रधान के�े�ा आ�मा! �ःखा�या �दयात नवीन आ�ा �नमा�ण होई� - वेडे,
मृ�यू - जगाचे �व� पाहणारे घाबरतात. ”

"होय मा�क!" �या�या पुन��ानाचा आनंद मी इतरांसोबत �कती �वे�ेने सामा�यक करीन!

"पृ�वीवर माझे मानक अ�व�पणे उ� होते, ब�तेक पु�षां�या �वभावासाठ� अनुपयु�. अनेकदा मी तु�ा खडसाव�े
मा�यापे�ा जा�त. तू माझी परी�ा उ�ीण� झा��स; तुझे �ेम सव� फटकारां�या ढगांमधून चमक�े. ” तो
हळुवारपणे जोड�े, “मी आज तु�हा�ा हे सांग�यासाठ� आ�ो आहे: मी पु�हा कधीही �न�दाची कठोर नजर घा�णार नाही. मी करेन
तु�हा�ा यापुढे फटका� नका. ”

मी मा�या महान गु�ंची ���ा �कती चुकव�� होती! ��येकजण एक संर�क देव�त होता
संर�ण

“��य गु�जी! म�ा द��� वेळा फटकारा - आता म�ा फटकारा! ”

"मी तु�ा यापुढे ���ा देणार नाही." �याचा दैवी आवाज गंभीर होता, तरीही हा�या�या अंडर�� टसह. "तू आ�ण मी
जोपय�त आमची दोन �पे माया - देवा�या �व�ात �भ� �दसती� तोपय�त एक� हसती�. �ेवट� आपण क�
वै��क ��य म�ये एक �हणून �व��न �हा; आमचे ��मत �याच े��मत असे�, आमचे एकसंध आनंदाचे गाणे कं�पत करे�
अनंतकाळपय�त देवाकडे �सा�रत के�े जाई� - �ून के�े�े आ�मा! ”
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�ी यु�े�रने म�ा काही बाब�वर �का� टाक�ा जे मी येथे उघड क� �कत नाही. �याने घा�व�े�या दोन तासां�या दर�यान
मा�याबरोबर बॉ�बे हॉटे��या खो��त �याने मा�या ��येक ��ाचे उ�र �द�े. �ारे उ�ार�े�या अनेक जाग�तक भ�व�यवा�या
1936 मधी� तो जून �दवस आधीच पार पड�ा आहे.

"मी तु�ा सोडून देतो, ��य!" या ��दांवर म�ा वाट�े क� मा�टर मा�या वेढ�े�या हातांम�ये �वतळत आहेत.

"मा�या मु�ा," �याचा आवाज वाज�ा, मा�या आ��यात - वातावरणात कं�पत झा�ा, "जे�हाही तू दारात �वे� करतोस
�न�ब�क�प समाधी आ�ण म�ा हाक मारा, मी आजही मांस आ�ण र�ात तुम�याकडे येईन. ”
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या आका�ीय वचनाने �ी यु�े�र मा�या नजरेतून नाहीसा झा�ा. एक मेघ -आवाज संगीताम�ये पुनरावृ�ी होतो
गडगडाट: “सव� सांगा! �या�ा �न�ब�क�पा�ारे मा�हत आहे क� आप�� पृ�वी देवाचे �व� आहे हे जाणू �कते
�हर�य�ोका�या उ�म �व�ांनी बनव�े�या �हावर या, आ�ण �तथे म�ा अगद� सार�याच �रीरात पुन��ान झा�े
माझा ऐ�हक. योगानंद, सव� सांगा! ”

�वभ� हो�याचे �: ख गे�े. �या�या मृ�यूब�� दया आ�ण �ःख, मा�या �ांततेचा �ांब दरोडेखोर, आता पूण�पणे पळून गे�ा
�ाज अंतहीन, न�ाने उघड�े�या आ��या�या �छ�ांमधून आनंद कारं�या�माणे ओत�ा गे�ा. �ाचीन काळापासून �चकट�े�े
न वापरणे, ते आता परमानंदा�या �ाय��ह�ग ��डम�ये �ु�तेत �ंद झा�े. माझे अवचेतन �वचार आ�ण भावना
भूतकाळाती� अवतारांनी �यांचे कम� रंग बद��े, �ी यु�े�र�या दैवी भेट�ने चमकदारपण ेनूतनीकरण के�े.

मा�या आ�मच�र�ा�या या अ�यायात मी मा�या गु�ं�या आ�ेचे पा�न के�े आ�ण आनंदाची बातमी पसरव��.
पु�हा एकदा ग�धळ�े�� �पढ� ग�धळात पडे�. �ोव���ग, माणसा�ा चांग�े मा�हत आहे; �नरा�ा �व�चतच परक� आहे; तरीही या
�वकृती आहेत, माणसा�या ख�या गो�ीचा भाग नाही. �या �दव�ी �याची इ�ा असे�, तो �वातं�या�या मागा�वर सेट होई�. तो खूप �ांब आहे
�या�या "धूळ - तू - क�ा" समुपदे�कां�या उदास �नरा�ावादाकडे ऐक�े, अ�ज��य आ��याकडे ���� के�े.

पुन��ान झा�े�े गु� पाह�याचा म�ा एकमेव �व�ेषा�धकार न�हता.

�ी यु�े�र�या चे�ांपैक� एक वृ� ��ी होती, �या�ा �ेमाने एमए (आई) �हणून ओळख�े जाते, �याचे घर होते
पुरी आ�मा�या जवळ. माॅ�ट�ग वॉक दर�यान मा�टर �त�या�ी ग�पा मार�यासाठ� अनेकदा थांब�े होते. वर
१ March माच� १ 36 ३ of �या सं�याकाळ�, मा आ�मात आ�� आ�ण �तने �त�या गु��ा भेटाय�ा सां�गत�े.

"का, मा�टर एका आठव�ापूव� मरण पाव�ा!" आता पुरी आ�माचे �भारी �वामी सेबानंद �त�याकडे उदासपण ेपाहत होते.

"ते अ��य आहे!" ती थोडी हस��. “कदा�चत तु�ही फ� गु��ा आ�हापासून वाचव�याचा �य�न करत आहात
अ�यागतांना?"

"नाही." सेबानंदांनी अं�यसं�काराचे तप�ी� सां�गत�े. “या,” तो �हणा�ा, “मी तु�ा समोर�या बागेत �ीकडे घेऊन जाईन
यु�े�रज�ची कबर. ”

मांनी मान ह�व��. “�या�यासाठ� कोणतीही कबर नाही! आज सकाळ� दहा वाजता तो �या�या नेहमी�या चा�ाआधी गे�ा
माझा दरवाजा! मी �या�या�ी उ��व� घराम�ये काही �म�नटे बो��ो.

“आज सं�याकाळ� आ�मात या,” तो �हणा�ा.

"मी इथे आहे! या जु�या राखाडी डो�यावर आ�ीवा�दांचा वषा�व! मरणहीन गु��ा मी क�ाम�ये समजावे अ�ी इ�ा होती
आज सकाळ� �याने म�ा भेट �द�� होती �या�न अ�धक देह! ”

च�कत झा�े�े सेबानंद �त�यापुढे गुडघे टेक�े.

“मा,” तो �हणा�ा, “तू मा�या �दयातून �कती �: खाचे वजन उच�तोस! तो उठ�ा आहे! ”

{FN43−1} स�बक�प समाधीम�ये भ�ाने आ�या��मक �गती के�� आहे अंतमु�खी दैवी ��तीकडे
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संघ, पण ��र वै��क ��ती वगळता �याची वै��क चेतना राखू �कत नाही. सतत क�न�यान, तो �न�व�क�प समाधी�या उ� अव�ेत पोहोचतो, �जथे तो जगात मु�पणे �फरतो
आ�ण देवाचे सा�ा�कार न करता �याचे बा� कत�� पार पाडते.

{FN43−2} �ी यु�े�रने �ाण हा ��द वापर�ा; मी �याचे संजीवनी �हणून भाषांतर के�े आहे. �ह�� धम��ंथ उ��ेख करतात
केवळ एएनयू, "अणू" आ�ण परमानू�ाच नाही, "अणू�या प��कडे", उ�म इ�े��ॉ�नक ऊजा�; पण
PRANA �ा, "��ए�ट�ह �ाइफ�ॉ�नक फोस�." अणू आ�ण इ�े��ॉन ही अंध ��� आहेत; PRANA �वाभा�वकपणे बु��मान आहे.
�ु�ाणूज�य आ�ण ओवा मधी� �ा�णक �ाइफ�ॉन, उदाहरणाथ�, गभा��या �वकासास माग�द��न करतात
एक कम� �डझाइन.
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{FN43−3} मं�ाचे �व�ेषण, जप के�े�े बीज − �वनी एका�ते�या मान�सक बं�क�ने सोड�े जातात. �या
पुराण (�ाचीन �ा��े �क�वा �ंथ) देव आ�ण दर�यान�या या यु� यु�ांचे वण�न करतात
असुरस (देव आ�ण रा�स). एका असुराने एकदा एका ����ा�� मं�ाने देवाचा वध कर�याचा �य�न के�ा. पण मुळे
चुक�चा उ�ार मान�सक बॉ�बने बूमर�ग �हणून काम के�े आ�ण रा�सा�ा मार�े.

{FN43−4} हे�न के�र आ�ण इतरां�माणे पृ�वीवरही अ�ा ���ची उदाहरणे नको आहेत
��म�ळ �ाणी.

{FN43−5} एकदा भगवान बु�ांना �वचार�यात आ�े क� माणसाने सव� ���वर समान �ेम का करावे? “कारण,” महान
���कांनी उ�र �द�े, "��येक माणसा�या खूप असं�य आ�ण वै�व�यपूण� आयु�यात, ��येक इतर ����ा एकाच वेळ� �क�वा
�सरा �या�ा ��य होता. ”

{FN43−6} अणूपासून मनु�यापय�त सव� �नमा�ण के�े�या जीवनात �वे� करणारे आठ मू�भूत गुण �हणजे पृ�वी, पाणी,
आग, हवा, आका�, गती, मन आ�ण ���म�व. (भगवद गीता: VII: 4.)

{FN43−7} �रीर कोण�याही जीवाचा अथ� आहे - �ू� �क�वा सू�म असो. तीन मृतदेह हे �प�जरे आहेत
नंदनवन प�ी.

{FN43−8} जरी बाबाज�नी �ा�हरी महा�यांना गे�या काही आयु�याती� अवचेतन इ�ेपासून मु� हो�यास मदत के��
अ�याय 34 म�ये वण�न के�या�माणे, महा�ासाठ�.

{FN43−9} "आ�ण तो �यांना �हणा�ा, �जथे �जथे �रीर असे� �तथे �तथे ग�ड गोळा के�े जाती�
एक�. ” - �ूक 17:37. �जथे �जथे आ�मा भौ�तक �रीरात �क�वा सू�म �रीरात �क�वा म�ये आहे
काय�कारण �रीर, तेथे वासनांचे ग�ड - जे मानवी इं��य कमकुव�यांना ��कवतात, �क�वा सू�म आ�ण काय�कारण
आ��या�ा कैद� �हणून ठेव�यासाठ� सं��नक देखी� जमती�.

{FN43−10} "जो मा�यावर �वजय �मळवतो तो मी मा�या देवा�या मं�दरात एक �तंभ बनवीन आ�ण तो आता बाहेर जाणार नाही
(�हणजे, यापुढे पुनज��म होणार नाही). . . . जो �वजय �मळवतो �या�ा मी मा�या �स�हासनावर बस�याची परवानगी देतो, अगद� मा�या�माणे
मात के��, आ�ण मा�या व�ड�ांसोबत �या�या �स�हासनावर बस�ो. ” - �कट�करण ३:१२, २१.

{FN43−11} �ी यु�े�र हे सू�चत करत होते, अगद� �यां�या पृ�वीवरी� अवतारात जसे �यांनी अधूनमधून गृहीत धर�े होते
रोगाचे वजन �या�या ���यांचे कम� ह�के कर�यासाठ�, �हणून सू�म जगात तारणहार �हणून �या�या �म�नने �या�ा स�म के�े
�हर�य�ोकावरी� र�हवा�ांचे काही सू�म कम� �वीकारणे, आ�ण अ�ा �कारे �यांची उ��ांती उ��ानी वाढवणे
काय�कारण जग.

{FN43−12} जीवन आ�ण मृ�यू केवळ �वचारां�या सापे�ता �हणून. वेदा�टा सांगतात क� देव एकमेव वा�तव आहे;
सव� �न�म�ती �क�वा वेगळे अ��त�व माया �क�वा �म आहे. मो�नझम�या या त�व�ाना�ा सव�� �ान �मळा�े
�ंकरा�या UPANISHAD भा�यांम�ये अ�भ���.

अ�याय 44. वधा� येथ ेमहा�मा गांधी बरोबर

"वधा� म�ये आप�े �वागत आहे!" महा�मा गांध�चे स�चव महादेव देसाई यांनी �मस ��ेच, �म�टर राईट आ�ण
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मी या सौहाद�पूण� ��दांसह आ�ण ख�ार (होम�न कॉटन) �या पु�पहारांची भेट. आमचा छोटा गट
वधा� �टे�नवर ऑग�ट�या पहाटेच उतर�ो होतो, धूळ आ�ण उ�णता सोडून आनंद झा�ा
आगगाडी. आमचे सामान एका बै�गाडी�ा पाठवून आ�ही �ी देसाई आ�ण �यां�यासोबत एका मोटार मोटारीत �वे� के�ा
साथीदार, बाबासाहेब दे�मुख आ�ण डॉ. �प�गळे. गढूळ दे�ाती� र��यांवर एक �हान �ाइ�ह आ�हा�ा आण�े
मगनवाडी, भारता�या राजक�य संताचा आ�म.

�ी देसा�नी आ�हा�ा �गेच �ेखन क�ात ने�े, �जथे महा�मा गांधी बस�े होते. एका हातात पेन आ�ण
�स�या कागदाचा एक ��ॅप, �या�या चेह�यावर एक �व�ा�, �वजयी, उबदार �दयाचे ��मत!
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"�वागत आहे!" �याने �ह�द�त ���ह�े; तो सोमवार होता, �याचा सा�ता�हक �ांतता �दवस.

जरी ही आमची प�ह�� भेट होती, तरीही आ�ही एकमेकांवर �ेमाने �ेम के�े. 1925 म�ये महा�मा गांध�नी के�े होते
रांची �ाळे�ा भेट देऊन स�मा�नत के�े आ�ण �या�या पा��यां�या पु�तकात कृत� ��ांज�� ���ह��.

�हान 100 − प�ड संताने �ारी�रक, मान�सक आ�ण आ�या��मक आरो�य �व�करण के�े. �याचे मऊ तप�करी डोळे चमक�े
बु��म�ा, �ामा�णकपणा आ�ण भेदभाव; या राजकार�याने बु�� जुळव�� आहे आ�ण अ म�य े�वजेता उदयास आ�ा आहे
हजार कायदे�ीर, सामा�जक आ�ण राजक�य �ढाया. जगाती� इतर कोण�याही ने�या�ा सुर��त �ान �मळा�े नाही
आप�या �ोकां�या �दयावर गांध�नी भारता�या �ाखो �ोकांसाठ� क�जा के�ा आहे. �यांची उ��ूत� ��ांज�� ही �यांची आहे
��स� �ीष�क - महा�मा, "महान आ�मा." {FN44−1} �यां�यासाठ�च गांध�नी �यांचा पो�ाख मया��दत के�ा
�ापकपणे − �ंग�च�यु� �ंगोट�, दब�े�या जनतेसह �या�या एकतेचे �तीक जे यापुढे घेऊ �कत नाहीत.

[�च�ण: महा�मा गांधी, मी भारताती� राजक�य संतासोबत �यां�या आ�मात �ांत जेवणाचा आनंद घेतो
वधा�, ऑग�ट, 1935. — Gandhi.jpg पहा]

“आ�माती� र�हवासी पूण�पणे तुम�याकडे आहेत; कृपया �यांना कोण�याही सेवेसाठ� कॉ� करा. ” वै���पूण� सह
सौज�याने, महा�माज�नी म�ा ही घाईने ���ह�े�� �च�� �द�� कारण �ी देसा�नी �ेखन क�ातून आम�या प�ाचे नेतृ�व के�े
गे�ट हाऊस�या �द�ेने.

आम�या माग�द��काने आ�हा�ा फळबागा आ�ण फु�ां�या �ेतातून जाळ�दार �खड�या अस�े�या टाइ� -छता�या इमारतीकडे ने�े. अ
समोरी� − याड� �वहीर, पंचवीस फूट ओ�ांडून, �ी देसाई �हणा�े, पाणी साठव�यासाठ�; − जवळ उभ ेa
भात मळणीसाठ� �फरणारे �सम�ट �ही�. आम�या ��येक �हान बेड�मम�ये केवळ अप�रवत�नीय गो�ी अस�याचे �स� झा�े
�कमान - एक बेड, दोरीने हाताने बनव�े�े. �हाईटवॉ� �कचनने एका कोप�यात एक न� आ�ण �यासाठ� अ��न�ामक �ेखीचा अ�भमान बाळग�ा
�सया� म�ये �वयंपाक. सा�या आक� �डयन आवाज आम�या कानापय�त पोहोच�े - कावळे आ�ण �चम�यांचे रडणे, कमी करणे
गुरे, आ�ण �छ�ीचा रॅप दगड काप�यासाठ� वापर�ा जात आहे.

�ी राईट�या �वास डायरीचे �नरी�ण क�न, �ी देसा�नी एक पान उघड�े आ�ण �यावर स�या�हाची याद� ���ह��
{FN44−2} सव� महा��या�या कडक अनुयायांनी (स�या�ही) घेत�े�� ��त�ा:

"अ�ह�सा; स�य; चोरी न करणे; ��चय�; ताबा नसणे; �रीर - �म; टाळूचे �नयं�ण;
�नभ�यता; सव� धमा�साठ� समान आदर; �वदे�ी (घरगुती उ�पादनांचा वापर); पासून �वातं�य
अ�ृ�यता. हे अकरा न�ते�या भावनेने नवस �हणून पाळ�े पा�हजेत. ”

(गांध�नी �वत: �स�या �दव�ी या पृ�ावर �वा�री के��, तारीख देखी� �द�� - 27 ऑग�ट, 1935.)

आम�या आगमनानंतर दोन तासांनी म�ा आ�ण मा�या साथीदारांना जेवणासाठ� बो�ाव�े. महा�मा आधीच बस�े�े होते
आ�म पोच��या कमानीखा��, �या�या अ�यासापासून अंगण ओ�ांडून. सुमारे पंचवीस अनवाणी पाय
स�या�ही �पतळ� कप आ�ण ताटापुढे बसत होते. �ाथ�नेचे सामुदा�यक कोरस; मग जेवण
GHEE सह ���पड�े�या CHAPATIS (संपूण� − ग� बेखमीर भाकरी) अस�े�या मो�ा �पतळ� भांडी पासून स�ह� के�े जाते;
त�ासरी (उकड�े�या आ�ण �चर�े�या भा�या), आ�ण ���बू जाम.

महा�मा चपाती, उकड�े�े बीट, काही क��या भा�या आ�ण सं�ी खा��े. �या�या थाळ��या बाजू�ा अ
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अ�यंत कडू NEEM पानांचा मोठा ढेकूळ, एक ��णीय र� साफ करणारे. �या�या चम�याने �याने एक भाग वेगळा के�ा आ�ण
मा�या �ड�वर ठेव�े. आईने म�ा जबरद�ती के�� होती त े�हानपणीचे �दवस आठवून मी ते पा�याने खा�� के�े
असहमत डोस �गळा. तथा�प, गांधी थो�ा थो�ा �माणात नीम पे�ट जेव�ा चवीने खात होते
जर ते मधुर गोड असते.

या �ु��क घटनेत मी महा�मा�या इ�ेनुसार �याचे मन इं��यांपासून अ���त कर�याची �मता ��ात घेत��. म�ा आठव�े
काही वषा�पूव� �या�यावर ��स� अप�ड�टॉमी कर�यात आ��. भू� दे�यास नकार देत संताने ग�पा मार�या
संपूण� ऑपरे�न दर�यान �या�या ���यांसह आनंदाने, �याचे संसग�ज�य ��मत �या�या वेदनेब�� नकळत �कट करते.
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�पारी गांध��या ��यात ���या�ी, एका इं�जी अ◌ॅड�मर�ची मु�गी, ग�पा मार�याची संधी �मळा��.
�मस मॅडे��न ��ेड, �या�ा आता मीराबाई �हणतात. {FN44−3} �तने सां�गत�या�माणे �तचा मजबूत, �ांत चेहरा उ�साहाने उजळ�ा
मी, �नद�ष �ह�द�म�ये, �त�या दैनं�दन कामकाजाब��.

“�ामीण पुनबा�धणीचे काम फाय�ाचे आहे! आम�यापैक� एक गट दररोज सकाळ� पाच वाजता जवळ�या सेवेसाठ� जातो
गावकरी आ�ण �यांना साधी �व�ता ��कवा. आ�ही �यांची �ौचा�ये आ�ण �यांचा �चख� -खाच �व� कर�याचा मु�ा बनवतो
झोप�ा. गावकरी �नर�र आहेत; उदाहरणा��वाय �यांना ���ण देता येत नाही! ” ती आनंदाने हस��.

मी या उ�जाती�या इं�ज ��ीचे कौतुक के�े �याची खरी ���न न�ता �त�ा हे कर�यास स�म करते
साफसफाईचे काम सहसा फ� "अ�ृ�यां�ारे" के�े जाते.

“मी 1925 म�ये भारतात आ�ो,” �तने म�ा सां�गत�े. “या दे�ात म�ा असे वाटते क� मी 'घरी परत आ�ो आहे.' आता मी कधीच नाही
मा�या जु�या आयु�याकडे आ�ण जु�या आवडीकडे परत ये�यास तयार रहा. ”

आ�ही काही काळ अमे�रकेब�� चचा� के��. "मी नेहमीच आनंद� आ�ण आ�य�च�कत आहे," ती �हणा��, "�याती� खो� �वार�य पाह�यासाठ�
भारता�ा भेट देणा�या अनेक अमे�रकन �ोकांनी �द���त के�े�े आ�या��मक �वषय. ” {FN44−4}

मीराबाईचे हात �वकरच चरका (चरखा) म�ये ��त झा�े, सव� आ�म खो�यांम�ये सव��ापी आ�ण,
खरंच, महा��यामुळे, संपूण� भारतभर सव��ापी.

कुट�र उ�ोगां�या पुन��ीवना�ा �ो�साहन दे�यासाठ� गांध�कडे आ�थ�क आ�ण सां�कृ�तक कारणे आहेत, पण ते करतात
सव� आधु�नक �गती�या क�र नकाराचा स��ा देऊ नका. यं�े, गा�ा, ऑटोमोबाई�, तार आहेत
�या�या �वत: �या �चंड जीवनात मह�वाचे भाग खेळ�े! प�ास वषा�ची साव�ज�नक सेवा, तु�ंगात आ�ण बाहेर, दररोज कु�ती
�ावहा�रक तप�ी�ांसह आ�ण राजक�य जगाती� कठोर वा�त�वकतेमुळे, केवळ �याचे संतु�न वाढ�े आहे,
�व�च� मानवी तमा�ाचे खु�े �वचार, �ववेक आ�ण �वनोद� कौतुक.

आम�या �तघांनी बाबासाहेब दे�मुखांचे पा�णे �हणून सहा वाजता रा�ी�या जेवणाचा आनंद घेत�ा. सं�याकाळ� 7:00 �ाथ�ना तास आ�हा�ा सापड�ा
मगनवडी आ�मात परत, छतावर चढून �जथे तीस स�या�ह�ना एक� के�े गे�े
गांधीभोवती अध�वतु�ळ. तो प��ा�या चटईवर बस�ा होता, �या�या समोर एक �ाचीन �ख�ाती� घ�ाळ उभे होते.
मावळ�या सूया�ने तळवे आ�ण केळ�वर �ेवटचा �करण टाक�ा; रा�ीची धूम आ�ण ��केट सु� झा�े होते.
वातावरणातच �ांतता होती; मी मो�हत झा�ो.

�ी देसाई यां�या नेतृ�वाखा��� एक गंभीर जप, गटाती� ��तसादांसह; मग गीता वाचन. महा�मा
म�ा समारोप कर�याची �ाथ�ना के��. �वचार आ�ण आकां�ा यांचे असे �द� ऐ�य! एक आठवण
कायमचे: सु�वाती�या ता�यांखा�� वधा� छताचे �ीष� �यान.

वेळेनुसार आठ वाजता गांध�नी आप�े मौन संपव�े. �या�या जीवनाती� हकु� ��यन �मांनी �या�ा �वभागणी करणे आव�यक आहे
�याचा वेळ �णाधा�त.

"�वामीजी, �वागत आहे!" यावेळ� महा�मांचे अ�भवादन कागदा�ारे न�हते. आ�ही नुकतेच उतर�ो होतो
�या�या �ेखन खो���ा छ�पर, फ� चौरस चटई (खु�या� नाहीत), पु�तके, कागद आ�ण एक कमी डे�कसह सुस�
काही सामा�य पेन (फाऊंटन पेन नाहीत); एका कोप�यात नस�े�े ����ट घ�ाळ. �ांतीची सव��ापी आभा
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आ�ण भ��. गांधी आप�े एक मनमोहक, गुहा, जवळजवळ दात नस�े�े हसू देत होते.

"वषा�पूव�," �यांनी �� के�े, "वेळ �मळव�याचे साधन �हणून मी माझे सा�ता�हक मौन पाळणे सु� के�े
माझा प��वहार पहा. पण आता ते चोवीस तास ही एक मह�वाची आ�या��मक गरज बन�� आहे. अ
�ांततेचा �नयतका��क �कूम हा यातना नसून आ�ीवा�द आहे. ”

मी मनापासून सहमत झा�ो. {FN44−5} महा��याने म�ा अमे�रका आ�ण युरोप ब�� �� �वचार�ा; आ�ही चचा� के��
भारत आ�ण जाग�तक प�र��ती.
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देसाई खो��त �वे� करताच गांधी �हणा�े, "महादेव," कृपया टाउन हॉ�म�ये �व�ा करा
�वामीजी उ�ा रा�ी योगावर बो�ती�. ”

मी महा�मा�ा �ुभ रा�ी बो�� देत   असताना, �याने म�ा काळजीपूव�क �स�ोने�ा ते�ाची बाट�� �द��.

"वधा� डासांना अ�हमासाब�� काही मा�हती नाही, {FN44−6} �वामीजी!" तो हसत �हणा�ा.

�स�या �दव�ी सकाळ� आम�या छो�ा गटाने मो�ॅ�सस आ�ण �धासह चवदार ग�हा�या �ाप�ीवर �वकर उपवास के�ा. येथे
दहा − तीस आ�हा�ा आ�म पोच�म�ये गांधी आ�ण स�या�ह�सोबत जेवणासाठ� बो�ाव�यात आ�े. आज द
मेनूम�ये तप�करी तां�ळ, भा�यांची नवीन �नवड आ�ण वे�चीचे दाणे समा�व� होते.

�पारी म�ा आ�म मैदानावर, काही अभे� गाय��या चराई�या ज�मनीवर �फरताना आढळ�े. �या
गा�चे र�ण करणे ही गांध�ची आवड आहे.

"मा�यासाठ� गाय �हणजे संपूण� उप -मानवी जग, मनु�या�या सहानुभूती�ा �या�या �वतः�या �जात�पे�ा �व�ता�रत करते,"
महा�माज�नी �� के�े आहे. “गाई�या मा�यमातून मनु�या�ा आजीवन �या�या ओळखीची जाणीव क�न दे�याची आ�ा आहे. का
�ाचीन ishष�नी अपोथे�सससाठ� गाय �नवड�� हे म�ा �� आहे. भारताती� गाय ही सव��म तु�ना होती;
ती भरपूर देणारी होती. �तने फ� �धच �द�े नाही, तर �तने �ेतीही ��य के��. गाय अ
दयेची क�वता; एक स�य �ा�याब�� दया वाचतो. �ाखो मानवजातीसाठ� ती �सरी आई आहे. संर�ण
गायीचा अथ� देवा�या संपूण� मूख� सृ�ीचे संर�ण आहे. �न�म�ती�या खा��या �माचे अपी� आहे
सव� अ�धक ����ा�� कारण ते अवाक आहे. ”

सनातनी �ह��ंवर तीन दैनं�दन �वधी के�े जातात. एक �हणजे भूत य�, �ोकांना अ� अप�ण करणे
�ा�यांचे रा�य. हा सोहळा मनु�या�या कमी �वक�सत �व�पा�या �या�या कत��ाची जाणीव द��वतो
�न�म�ती, सहजपणे �ारी�रक ओळखी�ी जोड�े�� जी मानवी जीवना�ाही खराब करत,े परंतु �या गुणव�ेचा अभाव आहे
मु��चे कारण जे मानवतेसाठ� �व��ण आहे. भूता य� अ�ा�कारे मनु�या�या मदतीची तयारी मजबूत करते
कमकुवत, कारण �या�ा उ� अ��य �ा�यां�या असं�य �वनं�यांमुळे �द�ासा �मळतो. माणूस सु�ा बंधनात आहे
�नसग�, पृ�वी, समु� आ�ण आका�ाती� उधळप���या कायाक�पांसाठ�. असंगततेचा उ��ांतीचा अडथळा
�नसग�, �ाणी, मनु�य आ�ण सू�म देव�तांम�ये अ�ा �कारे मूक �ेमा�या काया��यांनी मात के�� आहे.

इतर दोन दै�नक YAJNAS आहेत PITRI आ�ण NRI. �प�ी य� हे पूव�जांना अप�ण कर�याचा अप�ण आहे, जसे क�
मनु�या�या भूतकाळासाठ� �या�या कजा��या मा�यतेचे �तीक, �यांचे �हाणपण आज मानवते�ा �का��त करते.
NRI YAJNA हे अनोळखी �क�वा गरीब �ोकांना अ�ाचा नैवे� आहे, जे मनु�या�या स�या�या जबाबदा�यांचे �तीक आहे
समका��न �ोकांसाठ� कत��े.

पहाटे�या सुमारास मी �हान मु��साठ� गांध��या आ�मा�ा भेट देऊन एक �ेजारी NRI YAJNA पूण� के�े. �ी.
राईट दहा �म�नटां�या �ाई�हवर मा�याबरोबर होते. फु�ासारखे �हान चेहरे �ांब -�टेम�या वर
रंगीबेरंगी सा�ा! �ह�द�त�या एका सं���त भाषणा�या �ेवट� {FN44−7} जे मी बाहेर देत होतो, आका� मोकळे झा�े
अचानक पडणारा पाऊस. हसत, �म�टर राईट आ�ण मी गाडीवर चढ�ो आ�ण मगनवाडीकडे परत �नघा�ो
�ाय��ह�ग चांद��या �ीट्स दर�यान. अ�ी उ�णक�टबंधीय ती�ता आ�ण ��ॅ�!

एका योगीचे आ�मच�र�



गे�ट हाऊसम�ये परतताना म�ा अगद� साधेपणा आ�ण आ�म�यागाचे पुरावे �मळा�े.सव�� उप��त. ता�यात न घे�याचे गांधी �त �यां�या वैवा�हक जीवनात �वकर आ�े. �याग a
�ापक कायदे�ीर सराव �याने �या�ा $ 20,000 पे�ा जा�त वा�ष�क उ�प� �मळत होते, महा�मा
आप�� सव� संप�ी गरीबांना वाटून �द��.

�ी यु�े�र सं�यास�या सामा�यतः अपु�या संक�पनांवर सौ�य मजा करायचे.

“�भकारी संप�ीचा �याग क� �कत नाही,” मा�टर सांगती�. “जर एखादा माणूस �ोक करतो: 'माझा �वसाय अय��वी झा�ा आहे; माझी प�नी
म�ा सोड�े आहे; मी सवा�चा �याग क�न मठात �वे� करेन, 'तो कोण�या सांसा�रक �यागाचा उ��ेख करत आहे? �याने नाही के�ं
संप�ी आ�ण �ेम सोडून �ा; �यांनी �याचा �याग के�ा! ”
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�सरीकडे गांध�सार�या संतांनी केवळ मूत� भौ�तक ब��दानच �द�े नाही तर �या�नही अ�धक के�े आहे
�वाथ� हेतू आ�ण खाजगी �येयाचा कठ�ण सं�यास, �यांच ेअंतरंग मानवते�या �वाहात �व��न करणे
संपूण�.

महा�मा यां�या उ��ेखनीय प�नी क�तुराबा�नी �यां�या संप�ीचा कोणताही भाग बाजू�ा ठेव�यात अपय� आ�यावर आ�ेप घेत�ा नाही
�वतः�या आ�ण �यां�या मु�ां�या वापरासाठ�. सु�वाती�या ता��यात ��न क�न गांधी आ�ण �यां�या प�नीने ��चय� �त घेत�े
अनेक पु�ां�या ज�मानंतर. {FN44−8} �खर नाटकाती� एक �ांत ना�यका जी �यांचे आयु�य आहे
एक�, क�तुराबाई �त�या पतीचे अनुसरण क�न तु�ंगात गे��, �तचे तीन आठव�ांचे उपवास के�े आ�ण �त�ा पूण�तः सहन के�े
�या�या अंतहीन जबाबदा�यांचा वाटा. �तने गांध�ना खा��� ��ांज�� वा�ह�� आहे:

तुमचा आजीवन साथीदार आ�ण मदतनीस हो�याचा ब�मान �मळा�याब�� मी तुमचे आभार मानतो. साठ� मी तुमचे आभारी आहे
जगाती� सवा�त प�रपूण� �ववाह, ��चय� (आ�म -�नयं�ण) वर आधा�रत आहे आ�ण से�सवर नाही. मी तुमचे आभार मानतो
म�ा तुम�या आयु�यात भारतासाठ� तुम�या बरोबरीचा मान�याब��. �यापैक� एक नस�याब�� मी तुमचे आभार मानतो
पती जे आप�ा वेळ जुगार, रे�स�ग, म�ह�ा, वाइन आ�ण गा�यात घा�वतात, �यां�या बायका आ�ण मु�ांना कंटाळतात
�हान मु�गा पटकन �या�या �हानपणी�या खेळ�यांना कंटाळतो. मी �यापैक� एक न�हतो याब�� मी �कती आभारी आहे
पती जे आप�ा वेळ इतरां�या �मां�या �ोषणावर �ीमंत हो�यासाठ� घा�वतात.

तु�ही देवा�ा आ�ण दे�ा�ा �ाच दे�यापूव� �कती आभारी आहात, क� तु�हा�ा तुम�या �व�ासांची �ह�मत �मळा��
आ�ण देवावर पूण� आ�ण अंतभू�त �व�ास. देव आ�ण �या�या दे�ा�ा ठेवणा�या पतीब�� मी �कती आभारी आहे
मा�या आधी. जे�हा मी बडबड�ो आ�ण मा�याब���या मा�या सहन�ी�तेब�� आ�ण त�णपणा�या मा�या कमतरतेब�� मी तुमचा आभारी आहे
तु�ही आम�या राहणीमानात के�े�या बद�ा�या �वरोधात बंड के�े, खूप थो�ापासून ते थो�ा पय�त.

�हानपणी मी तुम�या पा�कां�या घरी राहत होतो; तुझी आई एक महान आ�ण चांग�� ��ी होती; �तने म�ा ����ण �द�े,
एक धैय�वान, धैय�वान प�नी क�ी असावी आ�ण �त�या मु�ाचे �ेम आ�ण आदर कसा ठेवावा, माझे भ�व�य म�ा ��कव�े
नवरा. जसज�ी वष� �नघून गे�� आ�ण तु�ही भारताचे सवा�त �ाडके नेते बन�े त�ी म�ा भीती वाट�� नाही
�या प�नी�ा �तचा पती य�ा�या ��डीवर चढत असताना बाजू�ा टाक�ा जाऊ �कतो, जसे अनेकदा घडते
अ�य दे�. म�ा मा�हत होते क� मृ�यू आ�हा�ा पती -प�नी �ोधे�.

वषा�नुवष� क�तुराबा�नी साव�ज�नक �नधी�या कोषा�य�पदाची कत��े पार पाड�� जी मूत�यु� महा�मा समथ� आहेत
�ाखो जमा करणे. भारतीय घरांम�ये पती अस�या�या अनेक �वनोद� कथा आहेत
�यां�या प�न�नी गांधी सभे�ा दा�गने घात�याने घाबरणे; �वनंती करताना महा�माज�ची जा�ई जीभ
द��त �ोकांसाठ�, सो�या�या बांग�ा आ�ण �ह�या�या हारांना हात आ�ण ग�यापासून मो�हत करतात
क�े��न बा�केटम�ये �ीमंत!

एके �दव�ी साव�ज�नक ख�जनदार क�तुराबा�ना चार �पयां�या �वतरणाचा �ह�ेब करता आ�ा नाही. गांधी �व�धवत
एक �ेखापरी�ण �का��त के�े �यात �याने �या�या प�नीची चार �पयांची तफावत ��पणे दाखव��.

मी अनेकदा मा�या अमे�रकन �व�ा�या��या वगा�पूव� ही गो� सां�गत�� होती. एका सं�याकाळ� हॉ�मधी� एका म�ह�ेने �द�े होते
संताप�े�ा दम

“महा�मा �क�वा नाही महा�मा,” ती ओरड�� होती, “जर तो माझा नवरा असता तर मी �या�ा काळा डोळा �द�ा असता

एका योगीचे आ�मच�र�



असा अनाव�यक साव�ज�नक अपमान! ”

अमे�रकन बायका आ�ण �ह�� बायका या �वषयावर आम�यात काही चांग�े �वनोद� �वनोद झा�े.
मी पूण� ��ीकरणावर गे�ो होतो.

"सौ. गांधी महा�मा यांना �यांचे पती �हणून न�हे तर �यांचे गु� मानतात, �यांना ���त �ाव�याचा अ�धकार आहे
अगद� �ु��क �ुट�साठ� ती, ”मी �� वेध�े होते. “क�तुराबाई�ा साव�ज�नकरी�या फटकार�यानंतर,
गांध�ना राजक�य आरोपाखा�� तु�ंगवासाची ���ा झा��. तो �ांतपणे आप�या प�नी�ा �नरोप देत असताना ती खा�� पड��
�या�या पाया�ी. 'मा�तर,' ती न�पणे �हणा��, 'जर मी तु�हा�ा कधी �खाव�े असे� तर कृपया म�ा �मा करा.' '{FN44−9}
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वधा� येथे �या �पारी तीन वाजता, मी �वतः�ा, आधी�या भेट�नुसार, �या �ेखन क�ाकडे वळ�ो
संत जो �वतः�या प�नीपासून एक अतु�नीय ���य बनवू �क�ा - ��म�ळ चम�कार! गांध�नी पा�ह�े
�या�या अ�व�मरणीय ��मतसह.

"महा�माजी," मी �यां�या बाजू�ा �बनधा�त चटईवर बस�यावर �हणा�ो, "कृपया म�ा तुमची �ा�या सांगा
अ�ह�सा. ”

"�वचार �क�वा कृतीत कोण�याही सजीव �ा�याचे नुकसान टाळणे."

"संुदर आद��! पण जग नेहमी �वचारे�: �हान मु�ाचे �क�वा �वतःच ेसंर�ण कर�यासाठ� कोणी को�ा मा� नये? ”

“मी मा�या दोन �पथांचे उ��ंघन के�या��वाय को�ा�ा मा� �कत नाही - �नभ�यता आ�ण न मारणे. मी �याऐवजी �य�न करेन
�ेमा�या �ंदनांनी सापा�ा आतून �ांत करणे. मी ��यतो मा�या मानकांनुसार कमी क� �कत नाही
प�र��ती." �या�या आ�य�कारक उदारतेसह, गांधी पुढे �हणा�े, “मी हे कबू� के�े पा�हजे क� मी हे चा�ू ठेवू �क�ो नाही
मी एका को�ा�ी संवाद साध�ा होता! ”

मी �या�या डे�कवर ठेव�े�या आहारावरी� अनेक अ��कडी� पा�ा�य पु�तकांवर �ट�पणी के��.

"होय, स�या�ह चळवळ�त आहार मह�वाचा आहे - इतर सव��," तो हसत �हणा�ा.
"कारण मी स�या�ह�साठ� पूण� सात�य राख�याचा स��ा देतो, मी नेहमी सव��म आहार �ोध�याचा �य�न करतो
��चारी �जनन�ी� वृ�ीवर �नयं�ण ठेव�यापूव� एखा�ाने टाळूवर �वजय �मळव�ा पा�हजे. अध� -उपा�ी �क�वा
असंतु��त आहार हे उ�र नाही. अ�ासाठ� आवक GREED वर मात के�यानंतर, स�या�ही असणे आव�यक आहे
सव� आव�यक जीवनस�वे, ख�नजे, कॅ�रीज इ�याद�सह तक� संगत �ाकाहारी आहाराचे अनुसरण करणे सु� ठेवा. �ारे
खा�या�या संदभा�त अंतबा�� आ�ण बा� �हाणपण, स�या�ही ���गक �वपदाथ� सहजपणे मह�वपूण� बनतो
संपूण� �रीरासाठ� ऊजा�. ”

महा�मा आ�ण मी चांग�या मांसा�या पया�यां�वषयी�या आप�या �ानाची तु�ना के��. "एवोकॅडो उ�कृ� आहे," मी �हणा�ो.
"कॅ��फो�न�याती� मा�या क� �ाजवळ असं�य एवोकॅडो �ो�ह आहेत."

गांध�चा चेहरा आवडीने उजळ�ा. “म�ा आ�य� वाटते क� ते व�या�त वाढती� का? स�या�ही असती�
नवीन अ�ाचे कौतुक करा. ”

"मी �ॉस एजें��स�न वधा� येथे काही एवोकॅडो वन�ती पाठवणार आहे." {FN44−10} मी जोड�े, “अंडी आहेत a
उ� ��थनेयु� अ�; �यांना स�या�ह�ना मनाई आहे का? ”

"अकृ��म अंडी नाही." महा�मा आठवून हस�े. “वषा�नुवष� मी �यां�या वापरा�ा त�ड देत नाही;
आताही मी वैय��क�र�या ते खात नाही. माझी एक मु�गी − सासू एकदा कुपोषणामुळे मरत होती; �त�ा
डॉ�टरांनी अं�ांचा आ�ह धर�ा. मी सहमत नाही, आ�ण �त�ा �त�ा अं�ाचा पया�य दे�याचा स��ा �द�ा.

डॉ�टर �हणा�े, 'गांधीजी,' अकृ��म अं�ांम�ये जीवन �ु�ाणू नसतात; कोण�याही ह�येचा समावे� नाही. '

एका योगीचे आ�मच�र�



“मग मी आनंदाने मा�या मु���ा - सास�यांना अंडी खा�याची परवानगी �द��; �वकरच �तची त�येत बरी झा��. ”

आद�या रा�ी गांध�नी �ा�हरी महा�यांचा कृ�तयोग �ा�त कर�याची इ�ा �� के�� होती. मी होतो
महा�माज��या मोक�या मनाने आ�ण चौक�ी�या भावनेने �भा�वत झा�े. तो �या�या दैवी �ोधात मु�ासारखा आहे,
ती �ु� �हण�मता �कट करणे �याची ये�ूने मु�ांम�ये ��ंसा के��, ”. . . �वगा�चे रा�य असे आहे. ”

मा�या वचन �द�े�या ���णाची वेळ आ�� आहे; अनेक स�या�ही आता खो��त दाख� झा�े - �ी.
देसाई, डॉ. �प�गळे आ�ण इतर काही �यांना ��या तं�ाची इ�ा होती.
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मी �थम छो�ा वगा��ा �ारी�रक योग �ायाम ��कव�े. वीसम�य े�वभाग�या�माणे �रीराची क�पना के�� जाते
भाग; इ�ा��� ��येक �वभागाकडे ऊजा� �नद���त करते. थो�ाच वेळात ��येक जण मा�यापुढे माणसासारखा थरथरत होता
मोटर गांध��या वीस �रीरा�या अवयवांवर होणारा �हरी प�रणाम, ��येक वेळ� पूण�पणे पाहणे सोपे होते
पाह�यासाठ� उघड! खूप पातळ अस�ा तरी तो अ��य नाही; �या�या �रीराची �वचा गुळगुळ�त आ�ण अ�ु� आहे.

नंतर मी ��ययोगा�या मु�� तं�ात गटाची सु�वात के��.

महा��याने सव� जाग�तक धमा�चा आदरपूव�क अ�यास के�ा आहे. जैन धम��ंथ, बायब�संबंधी नवीन करार, आ�ण
टॉ��टॉय {FN44−11} चे समाज�ा��ीय �ेखन हे गांध��या अ�ह�सकतेचे तीन मु�य ��ोत आहेत
�व�ास. �याने आप�े �ेय असे सां�गत�े आहे:

म�ा �व�ास आहे क� बायब�, कोरन आ�ण झ�ड − अवे�टा {FN44−12} हे दैवाने �े�रत आहेत
वेदास. माझा गु�ं�या सं�ेवर �व�ास आहे, परंतु या युगात �ाखो �ोकांनी गु���वाय जाणे आव�यक आहे, कारण ते अ
प�रपूण� �ु�ता आ�ण प�रपूण� ���णाचे संयोजन �ोध�यासाठ� ��म�ळ गो�. परंतु एखा�ाने कधीही �नरा� हो�याची गरज नाही
एखा�ा�या धमा�चे स�य जाणून घेणे, कारण ��येक महान धमा��माणे �ह�� धमा�ची मू�भूत त�वे आहेत
अप�रवत�नीय, आ�ण सहज समज�यासारखे.

मी ��येक �ह���माणे देवावर आ�ण �या�या एकतेवर, पुनज��म आ�ण मो� यावर �व�ास ठेवतो. . . . मी यापुढे माझे वण�न क� �कत नाही
मा�या �वतः�या प�नीपे�ा �ह�� धमा�ब�� भावना. ती म�ा जगात �सरी ��ी क� �कत नाही �हणून ह�वते. ती नाही
दोष नाही; मी �वत: �ा पाह�यापे�ा �त�याकडे बरेच काही आहे. पण अतु�नीय बंधनाची भावना आहे.
तरीही म�ा �ह�� धमा�ब�� आ�ण �या�या सव� दोष आ�ण मया�दांब�� वाटते. काहीही म�ा इतका आनं�दत करत नाही
गीताचे संगीत, �क�वा तु�सीदास यांचे रामायण. जे�हा मी का�प�नक होतो ते�हा मी माझा �ेवटचा �ास घेत होतो, गीता
माझे सां�वन होते.

�ह�� धम� हा एकमेव धम� नाही. �यात जगाती� सव� संदे�ां�या उपासनेसाठ� जागा आहे.
{FN44−13} सं�े�या सामा�य अथा�ने हा �म�नरी धम� नाही. यात �ंका नाही क� ते अनेकांना �ोषून घेतात
जमाती �या�या पटात आहेत, परंतु हे �ोषण उ��ांतीवाद�, अगोचर पा� आहे. �ह�� धम� ��येका�ा सांगतो
मनु�य �वतः�या ��ेनुसार �क�वा धमा��माणे देवाची उपासना करतो, {FN44−14} आ�ण �यामुळे सवा�सोबत �ांततेत राहतो
धम�.

���ताब��, गांध�नी ���ह�े आहे: “म�ा खा�ी आहे क� जर तो आता इथे माणसांम�ये राहत असता तर तो आ�ीवा�द देई�
अनेकांचे आयु�य �यांनी कदा�चत �यांचे नाव कधीच ऐक�े नसे�. . . जसे ���ह�े आहे: '��येकजण �हणत नाही
मा�यासाठ�, �भु, �भु. . . पण जो मा�या �प�या�या इ�े�माणे वागतो. ' {FN44−15} �या�या �वतः�या जीवनाती� ध�ात,
ये�ूने मानवते�ा एक भ� हेतू आ�ण एकमेव उ��� �द�े �यासाठ� आपण सवा�नी आकां�ा बाळग�� पा�हजे. मी
�व�ास ठेवा क� तो केवळ ���न धमा�चा नाही, तर संपूण� जगाचा, सव� दे�ांचा आ�ण वं�ांचा आहे. ”

वधा� येथे मा�या �ेवट�या सं�याकाळ� मी �ी देसा�नी टाऊन हॉ�म�ये बो�ाव�े�या बैठक��ा संबो�धत के�े. �या
खो��वर �खडक��या चौकट�त गद� होती सुमारे 400 �ोक योगावरी� भाषण ऐक�यासाठ� जम�े होते. मी आधी बो��ो
�ह�द� म�ये, नंतर इं�जी म�ये. आमचा छोटा गट आं�ात परत आ�ा आ�ण रा�ी�या वेळ� गांध��या चांग�या झ�कसाठ�,
�ांतता आ�ण प��वहाराने �ाप�े�े.

एका योगीचे आ�मच�र�



मी पहाटे 5:00 वाजता उठ�ो ते�हा रा� अजूनही र�गाळत होती �ामीण जीवन आधीच ढवळून �नघा�े होते; �ारे �थम बै�गाडी
आ�माचे दरवाजे, नंतर एक �ेतकरी �याचा मोठा भार �या�या डो�यावर अ�न��तपणे संतु��त आहे. ना��यानंतर आमचे �तघे
गांध�ना �नरोप दे�याची �वनंती के��. संत आप�या सकाळ�या �ाथ�नेसाठ� चार वाजता उठतात.

"महा�माजी, �ुभे�ा!" मी �याचे पाय ��� कर�यासाठ� गुडघे टेक�े. "भारत तुम�या पाठ�वर सुर��त आहे!"

वधा� आयडे� झा�यापासून वष� �ोट�� आहेत; पृ�वी, महासागर आ�ण आका� यु�ा�या जगासह अंधार�े आहेत.
महान ने�यांम�ये गांध�नी स��� ����ा �ावहा�रक अ�ह�सक पया�य �द�ा आहे. �नवारण कर�यासाठ�
त�ारी आ�ण अ�याय �र कर�यासाठ�, महा��याने अ�ह�सक माग� वापर�े आहेत जे पु�हा पु�हा आहेत
�यांची �भावीता �स� के��. तो आप�ा �स�ांत या ��दात सांगतो:
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म�ा आढळ�े आहे क� जीवन �वना�ा�या दर�यान �टकून आहे. �हणून �यापे�ा उ� कायदा असणे आव�यक आहे
ना� केवळ �या काय�ाअंतग�त समाज सु� आ�ण जीवन जग�या�ायक असे�.

जर तो जीवनाचा �नयम असे� तर आपण दैनं�दन अ��त�वात �याचा वापर के�ा पा�हजे. �जथे �जथे यु�े आहेत, �तथे आ�ही आहोत
��त��या�चा सामना करा, �ेमाने �वजय �मळवा. म�ा आढळ�े आहे क� �ेमा�या �व��� काय�ाने मा�याम�ये उ�र �द�े आहे
�वना�ा�या �नयमा�माणे �वतःचे आयु�य कधीही के�े नाही.

भारतात या काय�ा�या काय�वाहीचे ��य �तत�या �ापक �माणावर आ�ही ने�द��न के�े आहे. म�ा नाही
असा दावा करा क� अ�ह�साने भारताती� 360,000,000 �ोकांम�ये �वे� के�ा आहे, परंतु माझा दावा आहे क� तो अ�धक खो�वर गे�ा आहे
अ�व�सनीयपणे कमी वेळेत इतर कोण�याही ��कवणीपे�ा.

अ�ह�सेची मान�सक ��ती �ा�त कर�यासाठ� ����णाचा ब�यापैक� कठोर अ�यास�म �ागतो. हे एक ���तब� जीवन आहे, जसे
एका सै�नकाचे आयु�य. जे�हा मन, �रीर आ�ण भाषण यो�य असते ते�हाच प�रपूण� ��ती �ा�त होते
सम�वय जर आपण स�याचा �नयम बनव�याचा �न�य के�ा तर ��येक सम�या �वतःच �नराकरणासाठ� कज� देई�
अ�ह�सा जीवनाचा �नयम.

�या�माणे �ा��� �नसगा��या �नयमां�या �व�वध अनु�योगांमधून आ�य�कारक काय� करे�, �याच�माणे जो माणूस �ागू करतो
वै�ा�नक सु��तेसह �ेमाचे �नयम अ�धक चम�कार क� �कतात. अ�ह�सा असीमपणे अ�धक अ��त आहे आ�ण
�नसगा��या ���पे�ा सू�म, उदाहरणाथ�, वीज. �ेमाचा �नयम कोण�याही �ा��ापे�ा खूप मोठा �व�ान आहे
आधु�नक �व�ान.

इ�तहासाचा स��ा घेताना, एखाद� ��� वाजवीपणे �हणू �कते क� मानवजाती�या सम�या वाप�न सोडव�या गे�या नाहीत
�ूर ��� प�ह�या महायु�ाने यु� -कमा�चा एक �व� -थंडगार �नोबॉ� तयार के�ा जो �स�या महायु�ात गे�ा.
केवळ बंधु�वाची उबदारता स�या�या यु� कमा�चा �चंड �नोबॉ� �वतळवू �कते जे अ�यथा होऊ �कते
�तस�या महायु�ात वाढ. हे अप�व� ��मूत� अं�तम महायु�ाची ��यता कायम�व�पी न� करे�
अणुबॉ�बचे. वाद �मटव�यासाठ� मानवी कारणाऐवजी जंग� �ॉ�जकचा वापर के�यास पृ�वी�ा अ
जंग�. जर भाऊ जीवनात नसती� तर भाऊ �ह�सक मृ�यूम�ये.

यु� आ�ण गु�हे कधीच भरत नाहीत. �ोटक �ू�या�या धुराम�ये गे�े�े को�वधी डॉ�स� असती�
एक नवीन जग बनव�यासाठ� पुरेसे आहेत, जे जवळजवळ रोगापासून मु� आ�ण पूण�पणे मु� आहे
ग�रबी भीती, अराजक, ��काळ, रोगराई, डा�स मॅक�ेची पृ�वी नाही, परंतु �ांततेची एक �व�तृत भूमी,
समृ��, आ�ण �ान वाढवणे.

गांध�चा अ�ह�सक आवाज माणसा�या सव�� �ववेका�ा आवाहन करतो. रा�ांनी यापुढे �वतः�ा सहयोग क� �ा
मृ�यूसह, परंतु जीवनासह; �वना�ाने न�हे, तर बांधकामासह; अ◌ॅ�न�ह�ेटरसोबत नाही, पण
�नमा�णकता�.

महाभारत �हणते, "कोण�याही �खापतीमुळे एखा�ाने �मा के�� पा�हजे." “असे �हट�े गे�े आहे क� सात�य
�जाती मनु�या�या �मा�ी�तेमुळे आहे. �मा �हणजे प�व�ता; �मा क�न �व�ाच ेआयोजन के�े जाते
एक�. �मा हे परा�म�चे साम�य� आहे; �मा �हणजे �याग; �मा मनाची �ांतता आहे.
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�मा आ�ण सौ�यता हे �वत: �या मा�क�चे गुण आहेत. ते �ा�त स��ण द��वतात. ”

�मा आ�ण �ेमा�या काय�ाचा अ�ह�सा हा नैस�ग�क प�रणाम आहे. “जर जी�वत हानी आव�यक असे� तर
एक धा�म�क �ढाई, ”गांधी घो�षत करतात,“ एखा�ाने ये�ू�माणे �वतःचे, इतरांचे न�हे तर र� सांड�यासाठ� तयार अस�े पा�हजे.
अखेरीस जगात कमी र� सांड�े जाई�. ”

भारतीय स�या�ह�वर एके �दव�ी महाका� ���ह�े जाई� �यांनी �ेमाने, �ह�सेने �ेष सहन के�ा
अ�ह�सा, �यांनी सूड घे�याऐवजी �नद�यीपणे क�� कर�याची परवानगी �द��. �न��त प�रणाम
ऐ�तहा�सक �संग असे होते क� स��� �वरोधकांनी �यां�या तोफा खा�� फेक�या आ�ण पळून गे�े, ���त झा�े, �यांना ध�का बस�ा
�या माणसांनी �स�या�या जीवना�ा �वतःपे�ा जा�त मह�व �द�े �यां�या ��ीने खो��.
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गांधी �हणा�े, “वयोगटांसाठ� गरज पड�� तर मी थांबतो, र�रं�जतपणे मा�या दे�ाचे �वातं�य �मळव�यापे�ा
�हणजे. ” महा�मा कधीच भ� इ�ारा �वसरत नाही: “त�वार घेणारे सव� न� होती�
त�वार. " {FN44−16} गांध�नी ���ह�े आहे:

मी �वतः�ा रा�वाद� �हणतो, पण माझा रा�वाद �व�ासारखा �ापक आहे. �या�या �वीपम�ये सव� गो��चा समावे� आहे
पृ�वीवरी� रा�े. {FN44−17} मा�या रा�वादाम�ये संपूण� जगाचे क�याण समा�व� आहे. मी क� इ��त नाही
माझा भारत इतर रा�ां�या राखेवर उठे�. भारताने एकाच माणसाचे �ोषण कराव ेअसे म�ा वाटत नाही. म�ा भारत हवा आहे
�त�या ताकद�ने ती इतर रा�ांनाही सं��मत क� �कते यासाठ� मजबूत असणे. एकाच रा�ाम�ये असे नाही
आज युरोप; ते इतरांना ��� देत   नाहीत.

अ�य� �व�सन यांनी �यां�या संुदर चौदा गुणांचा उ��ेख के�ा, परंतु ते �हणा�े: “�ेवट�, जर आमचा हा �य�न आ�ा तर
�ांततेत अपय� आ�यावर, आमचे ���ा��े मागे पडतात. ” म�ा ती ��ती उ�ट करायची आहे आ�ण मी �हणतो: “आमचे
���े आधीच अय��वी झा�� आहेत. च�ा आता आपण काहीतरी नवीन �ोधत असू; आपण �ेम आ�ण देवा�या ���चा �य�न क�या
जे स�य आहे. ” जे�हा आप�या�ा ते �मळे�, ते�हा आ�हा�ा �सरे काहीही नको असे�.

महा�मांनी हजारो ख�या स�या�ह��या ����णाने (�यांनी अकरा कठोर घेत�े आहेत
या अ�याया�या प�ह�या भागात नमूद के�े�े �त), �यांनी यामधून संदे� पसरव�ा; धीराने ���ण देऊन
अ�ह�सेचे आ�या��मक आ�ण अखेरीस भौ�तक फायदे समजून घे�यासाठ� भारतीय जनता; �या�ा ��� देऊन
अ�ह�सक ���े अस�े�े �ोक - अ�याया�ा असहकार, अपमान सहन कर�याची इ�ा,
तु�ंग, ���ांचा अव�ंब कर�यापे�ा मृ�यू; �या असं�य उदाहरणां�ार ेजाग�तक सहानुभूती �मळवून
स�या�ह�म�ये वीर �हीद, गांध�नी �ावहा�रक �व�पाचे ना�पूण� �च�ण के�े आहे
अ�ह�सा, यु� न करता वाद �मटव�याची �याची गंभीर ���.

गांध�नी अ�ह�सा�मक मा�यमां�ारे आधीच �ज�क�े आहे �यां�या ज�मनीसाठ� राजक�य सव�त�ची सं�या जा�त आहे
गो�या वगळता कोण�याही दे�ा�या कोण�याही ने�याने कधीही �ज�क�े आहे. �नमू��नासाठ� अ�ह�सक प�ती
सव� चुका आ�ण वाईट गो�ी केवळ राजक�य �े�ातच न�हे तर नाजूक आ�ण �भावीपणे �ागू के�या गे�या आहेत
भारतीय सामा�जक सुधारणेचे ज�ट� �े�. गांधी आ�ण �यां�या अनुयायांनी अनेक द�घ�का��न भांडणे �र के�� आहेत
�ह�� आ�ण मोह�मद यां�यात; �ेकडो हजारो मु���म महा�माकडे �यांचा नेता �हणून पाहतात.
अ�ृ�यांना �या�यात �यांचा �नडर आ�ण �वजयी �वजेता सापड�ा आहे. “जर �टोअरम�ये पुनज��म असे� तर
मी, ”गांध�नी ���ह�े,“ म�ा प�रयां�या म�ये प�रया ज�माची इ�ा आहे, कारण �या�ारे मी
�यांना अ�धक �भावी सेवा �ा. ”

महा�मा खरोखरच एक "महान आ�मा" आहे, परंतु हे अ����त �ाखो �ोक होते �यांना दे�याची बु�� होती
�ीष�क. या स�य संदे�ाचा �या�याच भूमीत स�मान के�ा जातो. क�न� �ेतकरी गांध��या उंचावर जा�यास स�म झा�ा आहे
आ�हान. महा�मा मनापासून माणसा�या अंगभूत खानदानी �ोकांवर �व�ास ठेवतात. अप�रहाय� अपय� आहेत
�याचा कधीही �म�नरास झा�ा नाही. “�वरोधक जरी �या�ा वीस वेळा खोटे खेळत अस�ा,” तो ���हतो, “स�या�ही
�या�यावर एक�वसा�ा वेळ� �व�ास ठेव�यास तयार आहे, कारण मानवी �वभावावर अंतभू�त �व�ास हेच �याचे सार आहे
पंथ. ” {FN44−18}

“महा�माजी, तु�ही एक अपवादा�मक माणूस आहात. तु�ही तुम�यासारखे जगाने वागावे अ�ी अपे�ा क� नये. ” एक ट�काकार एकदा के�ा
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हे �नरी�ण.

“आपण �वतः�ा कसे फसवतो हे उ�सुक आहे, असे वाटते क� �रीर सुधार�े जाऊ �कते, परंतु ते अ��य आहे
आ��या�या �प�े�या ���ना जागृत करा, ”गांध�नी उ�र �द�े. “मा�याकडे काही अस�यास ते दाखव�या�या �य�नात मी गंुत�ो आहे
�या ���, मी आप�यापैक� कोणासारखा �ब�� आहे आ�ण म�ा मा�याब�� कधीही असाधारण काहीही न�हते �क�वा नाही
मा�याकडे आता आहे. मी इतर सामा�य माणसा�माणे चूक हो�यास जबाबदार एक साधी ��� आहे. मा�याकडे मा� मा�याकडे आहे
मा�या चुका कबू� कर�यासाठ� आ�ण माझी पाव�े मागे घे�यासाठ� पुरे�ी न�ता. माझी मा�क� आहे क� माझा देवावर अच� �व�ास आहे
आ�ण �याचा चांगु�पणा, आ�ण स�य आ�ण �ेमाब�� अतु�नीय आवड. पण ��येक माणसाकडे असे नाही
�या�याम�ये सु�त? जर आपण �गती करायची असे� तर आपण इ�तहासाची पुनरावृ�ी क� नये तर नवीन इ�तहास घडव�ा पा�हजे. आपण �यात जोड�े पा�हजे
आम�या पूव�जांनी सोड�े�ा वारसा. जर आपण अभूतपूव� नवीन �ोध आ�ण �ोध �ावू �कतो
जग, आपण आ�या��मक �े�ात आप�� �दवाळखोरी घो�षत के�� पा�हजे? अपवादांना गुणाकार करणे अ��य आहे का?
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�यांना �नयम बनव�यासाठ�? मनु�य नेहमी �थम �ूर असावा आ�ण मनु�य नंतर, जर असे� तर? ” {FN44−19}

�व�यम पेन�या �ापने�या य��वी अ�ह�सक �योगाची अमे�रकन �ोकांना अ�भमानाने चांग�� आठवण असे�
पेन�स��हे�नयामधी� �यांची 17 �ा �तकाती� वसाहत. तेथ े"�क��े न�हते, सै�नक न�हते, �म����या न�हते, अगद� ���ेही न�हती." दर�यान
नवीन �ा�यक आ�ण रेड इं�डय�स यां�या दर�यान चा�णारी जंग�� सीमा यु�े आ�ण क��खाने
एक�ा पेन�स��हे�नयाचे �वेकस� अनमो�े�टेड रा�ह�े. “इतर मार�े गे�े; इतरांची ह�या के�� गे��; पण ते
सुर��त होते. �वेकर म�ह�े�ा मारहाण झा�� नाही; �वेकर मु�ा�ा मार�े गे�े नाही, �वेकर माणूस न�हता
अ�याचार के�े. ” जे�हा �वेकस��ा �ेवट� रा�याचे सरकार सोड�यास भाग पाड�े गे�े, “यु� सु� झा�े आ�ण
काही पेन�स��हे�नयन �ोक मार�े गे�े. पण फ� तीन �वेकस� मार�े गे�े, तीन जे आतापय�त �यां�यापासून खा�� पड�े होते
संर�णाची ���े बाळग�याचा �व�ास. ”

�ँक��न डी. �झवे�ट यांनी �� वेध�े, "महायु�ात स��चा अव�ंब (I) �ांतता आण�यात अपय�ी ठर�ा.
“�वजय आ�ण पराजय सारखेच �नज�तुक होते. हा धडा जगाने ��क�ा पा�हजे. ”

"�ह�सेची अ�धक ���े, मानवजाती�ा अ�धक �ःख," �ाओ�झूने ��कव�े. “�ह�सेचा �वजय
�ोकमहो�सवात संपतो. ”

"मी जाग�तक �ांततेपे�ा कमी क�ासाठ�ही �ढत आहे," गांध�नी घो�षत के�े. “जर भारतीय चळवळ पुढे ने�� गे��
अ�ह�सक स�या�ह आधारावर य�, हे दे�भ���ा एक नवीन अथ� देई� आ�ण जर मी अस े�हणत असे� तर
सव� न�तेने, �वतः�या जीवनासाठ�. ”

प��मेकडून गांध�चा काय��म अ�वहाय� �व� पाहणारा �हणून नाकार�यापूव�, �थम �यावर �वचार क� �ा
स�या�हाची �ा�या ग����या मा�टरने:

“तु�ही ऐक�े आहे क� असे �हट�े गे�े आहे क�, डो�यासाठ� डोळा आ�ण दात साठ� दात: पण मी तु�हा�ा सांगतो क� तु�ही
वाईट गो��चा ��तकार क� नका: {FN44−20} पण जो कोणी तु�या उज�ा गा�ावर मारे�, �या�याकडे �सरा वळवा. "

वै��क वेळे�या संुदर सु��तेसह गांध�चे युग आधीच उजाड झा�े�या �तकात वाढ�े आहे
आ�ण दोन जाग�तक यु�ांनी उद�्व�त. �या�या आयु�या�या �ॅनाइट �भ�तीवर एक दैवी ह�ता�र �दसते: एक चेतावणी
भावांम�ये आणखी र� सांड�या�या �वरोधात.

�ह�द�म�ये महा�मा गांधी यांचे ह�त�ेखन

[�च� — gandhi2.jpg पहा]

महा�मा गांध�नी रांची येथे योग ����ण घेऊन मा�या हाय�कू��ा भेट �द��. �याने वरी� ओळ� कृपेने ���ह�या
रांची अ�तथी − पु�तक. भाषांतर आहे: “या सं�ेने मा�या मनावर खूप �भाव पाड�ा आहे. मी उंच मानतो
आ�ा आहे क� ही �ाळा कताई�या पुढ�� �ावहा�रक वापरास �ो�सा�हत करे�. ”

(सही) मोहनदास गांधी 17 स�ट�बर 1925

एका योगीचे आ�मच�र�
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भारतासाठ� रा��वजाची रचना गांध�नी 1921 म�ये के�� होती. प�े के�र, पांढरे आ�ण �हरवे आहेत; �या
म�यभागी चरका (कताई) गडद �नळा आहे. "चरका ऊज�चे �तीक आहे," �याने ���ह�े, "आ�ण
आप�या�ा आठवण क�न देते क� भारता�या इ�तहासाती� समृ���या पूव��या काळात, हात �फरवणे आ�ण इतर घरगुती ह�तक�ा
�मुख होते. ”

{FN44−1} �यांचे कौटंु�बक नाव मोहनदास करमचंद गांधी आहे. तो �वतः�ा कधीच "महा�मा" �हणत नाही.
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{FN44−2} सं�कृत मधून �ा��दक भाषांतर �हणजे "स�या�ा ध�न ठेवणे." स�या�ह ��स� आहे
गांध��या नेतृ�वाखा�� अ�ह�सा आंदो�न.

{FN44−3} खोटे आ�ण अरेरे! �मस ��ेडने �तचे सव� संबंध तोड�याच े�भा�वनापूण� अहवा� नुकतेच �सा�रत के�े गे�े
गांध�सोबत आ�ण �तचे �त सोड�े. वीस वष� महा�मा स�या�ह ���य �मस ��ेड,
२ Dec �डस�बर १ 5 ४५ �या UNITED PRESS �ा �वा�री के�े�े �नवेदन जारी के�े, �यात �तने �� के�े क�
ई�ा�य भारताती� एका छो�ा जागेसाठ� गांध��या आ�ीवा�दाने ती गे�यानंतर �नराधार अफवा पसर�या.
�हमा�य जवळ, तेथे �तची �ापना कर�या�या हेतूने - �तची भरभराट होणारी �कसान आ�म (क� �
�ेतकरी �ेतक�यांना वै�क�य आ�ण कृषी मदत). महा�मा गांध�नी 1946 दर�यान नवीन आ�मा�ा भेट दे�याची योजना आख��.

{FN44−4} �मस ��ेडने म�ा आणखी एक ��त��त पा��मा�य म�ह�ा, �मस मागा�रेट वू�ोची आठवण क�न �द��
�व�सन, अमे�रके�या महान रा�ा�य�ांची मोठ� मु�गी. मी �त�ा �यूयॉक� म�य ेभेट�ो; �त�ा ती� रस होता
भारत. नंतर ती पाँडेचेरी�ा गे��, �जथे �तने �त�या आयु�याची �ेवटची पाच वष� आनंदाने घा�व��,
�ी अर�ब�दो घोष यां�या चरणी ���त. हा neverषी कधीही बो�त नाही; तो आप�या ���यांना �तघांना नम�कार करतो
केवळ वा�ष�क �संग.

{FN44−5} अमे�रकेत वषा�नुवष� मी मौन पाळत होतो, कॉ� करणा�यां�या अ�व�तेसाठ� आ�ण
स�चव.

{FN44−6} �न�प�वीपणा; अ�ह�सा; गांध��या पंथाचा पाया. �या कुटंुबात �यांचा ज�म झा�ा
कडक जैन, जे AHIMSA �ा मूळ − गुण �हणून मानतात. जैन धम� हा �ह�� धमा�चा एक सं�दाय आहे, याची �ापना १ in म�ये झा��
�तक बीसी महावीर, बु�ांचे समका��न. महावीर �हणजे "महान नायक"; तो खा�� पा� �कतो
�या�या वीरपु� गांधीवर �तके!

{FN44−7} �ह�द� संपूण� भारतासाठ� भा�षक भाषा आहे. एक इंडो -आय�न भाषा मो�ा �माणावर आधा�रत
सं�कृत मुळे, �ह�द� उ�र भारताती� मु�य �ा�नक भाषा आहे. पा�ा�य �ह�द�ची मु�य बो��भाषा आहे
�ह���ानी, देवनागरी (सं�कृत) वण� आ�ण अरबी अ�रांम�ये दो�ही ���ह�े�े. �याची उप -�नवड,
उ��, मु���म बो�तात.

{FN44−8} गांध�नी मा�या आयु�याची कथा मा�या अनुभवां�या �व�वंसक उदारतेने वण�न के�� आहे
स�य बरोबर (अहमदाबाद: नवजीवन �ेस, 1927-29, 2 खंड.) हे आ�मच�र� सारां��त के�े गे�े आहे
महा�मा गांधी, �याची �वतःची कथा, सीएफ अँ�ूज �ारा संपा�दत, जॉन हे�स�या ��तावनेसह
हो�स (�यूयॉक� : मॅक�म�न कंपनी, 1930).

अनेक आ�मच�र�े ��स� नावे आ�ण रंगीबेरंगी घटनांनी प�रपूण� आहेत
अंतग�त �व�ेषण �क�वा �वकासाचा ट�पा. यापैक� ��येक पु�तक एका �व��� असमाधानाने खा�� ठेवते
असे �हणत अस�े तरी: "हा एक माणूस आहे जो अनेक उ��ेखनीय ���ना ओळखत होता, परंत ुजो �वतः�ा कधीच ओळखत न�हता." ही ��त��या
गांध��या आ�मच�र�ात अ��य आहे; तो �या�या चुका उघड करतो आ�ण अवैय��क भ��ने �या�ा कमी करतो
कोण�याही वया�या इ�तहासात ��म�ळ स�य.

एका योगीचे आ�मच�र�



{FN44−9} क�तुराबाई गांधी यांचे 22 फे�ुवारी 1944 रोजी पूना येथे कैदेत �नधन झा�े.
गांधी �ांतपणे रड�े. �त�या ��ंसकांनी �त�या स�मानाथ� मेमो�रय� फंड सुचव�यानंतर थो�ाच वेळात 125 �ाख
संपूण� भारतातून �पये (जवळपास चार द��� डॉ�स�) ओत�े गे�े. गांध�नी �नधी वापर�याची �व�ा के�� आहे
म�ह�ा आ�ण मु�ांम�ये �ाम क�याण काया�साठ�. तो �या�या इं�जी सा�ता�हकात �या�या ��याक�ापांचा अहवा� देतो,
ह�रजन.

{FN44−10} मी अमे�रकेत परत�यानंतर �वकरच वधा� येथे एक ��पम�ट पाठव��. झाडे, अरेरे! वाटेत मरण पाव�े,
�ांब महासागर वाहतुक�ची कठोरता सहन कर�यास असमथ�.

{FN44−11} थोरो, र��कन आ�ण मॅ�झनी हे तीन इतर पा�ा�य �ेखक आहेत �यांचे गांधी�ा��ाकडे समाज�ा��ीय ���कोन आहेत
काळजीपूव�क अ�यास के�ा आहे.
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{FN44−12} प���या�ा झोरो�टरन ेसुमारे 1000 ईसापूव� प�व� �ंथ �द�ा.

{FN44−13} जाग�तक धमा�म�ये �ह�� धमा�चे वै��� �हणजे ते एकापासून नाही
महान सं�ापक परंतु अवै� वै�दक �ा��ातून. �ह�� धम� अ�ा �कारे पूजे�ा वाव देतो
सव� वयोगटाती� आ�ण सव� दे�ां�या संदे�ां�या पटात समा�व� करणे. वै�दक �ा�� केवळ �नयमन करत नाहीत
भ�� प�ती पण सव� मह�वा�या सामा�जक री�त�रवाज, माणसा�या ��येक कृती�ा सामंज�य आण�या�या �य�नात
दैवी काय�ासह.

{FN44−14} काय�ासाठ� एक �ापक सं�कृत ��द; काय�ाचे अनुपा�न �क�वा नैस�ग�क धा�म�कता; कत�� �हणून
�या प�र��तीत माणूस �वत: �ा कोण�याही वेळ� सापडतो �यात �न�हत आहे. �ा��े प�रभा�षत करतात
धम� �हणून "नैस�ग�क साव���क कायदे �यांचे पा�न के�याने मनु�य �वतः�ा अधोगतीपासून वाचवू �कतो
आ�ण �ःख. "

{FN44−15} मॅ�यू 7:21.

{FN44−16} मॅ�यू 26:52.

{FN44−17} “माणसा�ा यात गौरव क� नये, क� तो �या�या दे�ावर �ेम करतो; �या�ा �यापे�ा जा�त गौरव �ा, क� तो �या�यावर �ेम करतो
दयाळू. ” - प�स�यन �ॉ�हब�.

{FN44−18} "मग पे� �या�याकडे आ�ा आ�ण �हणा�ा, �भु, माझा भाऊ मा�या�व�� �कती वेळा पाप करे� आ�ण मी �मा करतो
�या�ा? सात वेळा पय�त? ये�ू �या�ा �हणा�ा, मी तु�ा सांगत नाही, सात वेळा पय�त: पण, स�र वेळा पय�त
सात. ” - मॅ�यू 18: 21-22.

{FN44−19} महान �व�ुत अ�भयंता चा�स� पी.
"पुढ�� प�ास वषा�म�ये सं�ोधनाची सवा�त मोठ� �गती कोणती �दसे�?" “म�ा सवा�त मोठे वाटते
�ोध आ�या��मक धत�वर के�ा जाई�, ”�टेनमेट्झने उ�र �द�े. “येथे एक अ�ी ��� आहे जी इ�तहास ��पणे ��कवते
पु�षां�या �वकासाती� सवा�त मोठ� ��� आहे. तरीही आ�ही फ� �या�या�ी खेळत आ�ो आहोत आ�ण आहोत
आप�याकडे �ारी�रक ��� अस�यामुळे �याचा कधीच गंभीरपणे अ�यास के�ा नाही. एखा�ा �दव�ी �ोक ��कती� क� भौ�तक गो�ी करतात
आनंद आणत नाही आ�ण पु�ष आ�ण ���यांना सज�न�ी� आ�ण ����ा�� बनव�यात �यांचा फारसा उपयोग नाही. मग �ा���
जग �यां�या �योग�ाळांना देवा�या अ�यासाकडे वळवे� आ�ण �ाथ�ना आ�ण आ�या��मक ��� जे
तरीही �व�चतच ओरखडे झा�े आहेत. जे�हा हा �दवस येई� ते�हा जगा�ा एका �पढ�म�ये अ�धक �गती �दसे�
मागी� चार म�ये पा�ह�यापे�ा. "

{FN44−20} �हणजे, वाईटाचा वाईटा�ी ��तकार क� नका. (मॅ�यू 5: 38-39)

अ�याय 45. बंगा�� "आनंद − परवानगी" आई

“सर, कृपया �नम��ा देवी�या झ�क��वाय भारत सोडू नका. �तचे पा�व�य ती� आहे; ती �रपय�त ओळख�� जाते
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आ�ण आनंद मोई मा (आनंद − �झरप�े�� आई) �हणून �व�तृत. ” माझी भाची, अ�मयो बोस, मा�याकडे गांभीया�ने बघत होती.

“न�क�च! म�ा ��ी संत भेट�याची खूप इ�ा आहे. ” मी पुढे �हट�े, “मी �त�या �गत अव�ेब�� वाच�े आहे
देव सा�ा�कार. �त�याब�� एक छोटासा �ेख वषा�पूव� EAST -WEST म�ये �दस�ा.

"मी �त�ा भेट�ो आहे," अ�मयो पुढे गे�ा. “�तने अ��कडेच मा�या �वतः�या छो�ा�ा जम�ेदपूर�ा भेट �द��. �या �वनंतीवर
एक ���य, आनंदा मोई मा मरण पाव�े�या माणसा�या घरी गे�ा. ती �या�या प�ंगाजवळ उभी होती; �त�या हाता�ा ��� होताच
�याचे कपाळ, �याचा मृ�यू - खडखडाट थांब�ा. रोग �गेचच नाहीसा झा�ा; �या माणसा�या आनंदाब�� आ�य� वाट�े, तो होता
चांग�े. ”

काही �दवसांनंतर मी ऐक�े क� आनंद� आई भवानीपूरम�ये एका ���या�या घरी थांब�� होती
क�क�ा �वभाग. �ी राईट आ�ण मी मा�या व�ड�ां�या क�क�या�या घरी �गेच �नघा�ो. फोड� जवळ आ�ा तसा
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भवानीपूरचे घर, माझा सोबती आ�ण मी एक असामा�य र��याचे ��य पा�ह�े.

आनंदा मोई मा एका खु�या टोपीत उ�या हो�या, सुमारे �ंभर �ोकां�या गद��ा आ�ीवा�द देत
���य. ती ��पणे �नघ�या�या �ठकाणी होती. �ी राइटने फोड��ा काही अंतरावर पाक�  के�े आ�ण
मा�याबरोबर पायी चा�त �ांत संमे�नाकडे. बाई संतांनी आम�या �द�ेने पा�ह�े; ती पासून alit
�तची कार आ�ण आम�या �द�ेने चा��े.

"बाबा, तु�ही आ�ात!" या उ�कट ��दांनी �तने माझा हात मा�या ग�यात आ�ण �तचे डोके मा�यावर ठेव�े
खांदा. �ी राईट, �यां�याकडे मी नुकतीच �ट�पणी के�� होती क� मी संत�ा ओळखत नाही, हे खूप आनंद घेत होते
�वागताचे �व��ण �द��न. �ंभर चे�ांचे डोळेही काह�नी �न��त के�े होते
�ेमळ झांक� वर आ�य�.

मी त�काळ पा�ह�े क� संत समाधी�या उ� अव�ेत आहेत. �त�या बाहेरी� कप�ांपासून पूण�पणे �व�मृतीत
बाई, ती �वत: �ा प�रवत�न�ी� आ�मा �हणून ओळखत होती; �या �वमानातून ती आनंदाने �स�या एका भ�ा�ा अ�भवादन करत होती
देव. �तने मा�या हाताने �त�या ऑटोमोबाई�म�ये ने�े.

"आनंदा मोई मा, मी तुमचा �वास �ांबवत आहे!" मी �वरोध के�ा.

"वडी�, मी तु�हा�ा आयु�यात प�ह�यांदा भेटत आहे, वयोगटानंतर!" ती �हणा��. "कृपया अजून जाऊ नका."

आ�ही गाडी�या माग�या सीटवर एक� बस�ो. आनंद� आई �वकरच अच� उ�साही अव�ेत दाख� झा��. �तचे
संुदर डोळे �वगा�त डोकाव�े आ�ण अध� उघड�े, �ांत झा�े आ�ण जवळ�या �र�या ए���झयमकडे टक �ाव�े.
���यांनी हळूवारपणे जप के�ा: "मातृ दैवीचा �वजय!"

म�ा देवाचे अनेक पु�ष सापड�े होते - भारतात सा�ा�कार झा�े, परंतु यापूव� मी कधीही अ�ा �े� ��ी संता�ा भेट�ो न�हतो.
�तचा सौ�य चेहरा अक��पत आनंदाने जळा�ा होता �याने �त�ा आनंद� आईचे नाव �द�े होते. �ांब
�त�या उ�गड�े�या डो�या�या मागे का�या रंगाचे कपडे �वळखा घा�तात. �त�या कपाळावर चंदना�या पे�टचा �ा� �ठपका �तीक आहे
आ�या��मक डोळा, �त�या आत कधीही उघडा. �हान चेहरा, �हान हात, �हान पाय - �त�या आ�या��मक �व�ा�ते�या �वपरीत!

मी काही �� जवळजवळ woman बाई चे�ा यांना �वचार�े तर आनंदा मोई मा �वे� करत रा�ह�या.

“आनंद� आई भारतात मो�ा �माणावर �वास करते; अनेक भागात �तचे �ेकडो ���य आहेत, ”चे�ा म�ा �हणा�े.
“�त�या धाडसी �य�नांमुळे अनेक इ� सामा�जक सुधारणा घड�या. �ा�ण अस�े तरी संत
जातीचा भेद ओळखत नाही. {FN45−1} आमचा एक गट नेहमी �त�यासोबत �वास करतो, �त�या सुखसोय�ची काळजी घेतो.
आप�या�ा �तची आई करायची आहे; ती �त�या �रीराची दख� घेत नाही. जर �त�ा कोणी अ� �द�े नाही तर ती खात नाही, �क�वा बनवत नाही
कोणतीही चौक�ी. जेवण �त�यापुढे ठेव�यावरही ती �यांना ��� करत नाही. �तचे गायब होणे टाळ�यासाठ�
या जगातून, आ�ही ���य �त�ा �वतः�या हातांनी खाय�ा घा�तो. एक� �दवसांसाठ� ती अनेकदा परमा�मात राहते
�ा�स, �व�चत �ास घेणे, �तचे डोळे न उघडणे. �त�या मु�य ���यांपैक� एक �तचा नवरा आहे. अनेक वषा�पूव�,
�यां�या ��नानंतर �वकरच �यांनी मौनाचे �त घेत�े. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



चे�ा यांनी �ांब केस आ�ण खडबडीत दाढ� अस�े�या �ंद -खां�ा�या, बारीक -वै��� अस�े�या माणसाकडे �नद�� के�ा. तो उभा होता
�ांतपणे मेळा�ा�या दर�यान, �याचे हात ���या�या आदरणीय वृ�ीम�ये जोड�े गे�े.

अनंत म�ये �त�या बुडवून ताजेतवाने झा�े, आनंदा मोई मा आता �त�या चेतनेवर �� क� ��त करत होती
जग.

"वडी�, कृपया तु�ही कुठे राहता ते म�ा सांगा." �तचा आवाज �� आ�ण मधुर होता.

“स�या, क�क�ा �क�वा रांचीम�ये; पण �वकरच मी अमे�रकेत परतणार आहे. ”

"अमे�रका?"
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“हो. एक भारतीय म�ह�ा संत तेथे आ�या��मक साधकांकडून मनापासून कौतुक करे�. तु�हा�ा आवडे� का
जा? "

"जर वडी� म�ा घेऊ �क�े तर मी जाईन."

या उ�रामुळे �त�या जवळ disciples ���यांनी अ�ाम� सु� के�ा.

"आम�यापैक� वीस �क�वा �या�न अ�धक �ोक नेहमी आनंद� आईबरोबर �वास करतात," �यापैक� एकाने म�ा ठामपणे सां�गत�े. "आ�ही क� �क�ो नाही
�त�या��वाय जगा. ती �जथे जाई� �तथे आपण जाय�ा हव.े ”

उ��ूत� वाढ�चे अ�वहाय� वै��� अस�याने मी योजना अ�न�ेने सोड��!

“कृपया तुम�या ���यांसह �कमान रांची�ा या,” मी संताची रजा घेताना �हणा�ो. “�द� मू� �हणून
�वतः, तु�ही मा�या �ाळेती� �हान मु�ांचा आनंद �या�. ”

"जे�हा वडी� म�ा घेती� ते�हा मी आनंदाने जाईन."

थो�ाच वेळानंतर रांची �व�ा�या�या संता�या वचन �द�े�या भेट�साठ� भ� अरे म�ये होते. त�ण
उ�सवा�या कोण�याही �दवसाची �ती�ा के�� - धडे नाहीत, संगीताचे तास नाहीत आ�ण ��ायमॅ�ससाठ� मेजवानी नाही!

"�वजय! आनंदा मोई मा, क� जय! ” या उ�साही छो�ा ग�यातून पु�हा पु�हा उ�ार�या जाणा�या �ुभे�ा
�ाळे�या गेटम�ये �वे� करताना संत पाट�. झ�डू�या सरी, झांजांची �ट�ग�, �ंख फंुकणे
MRIDANGA �मचे �े� आ�ण बीट! आनंद� आई सनीवर हसत हसत �फरत होती
�व�ा�याचे मैदान, कधीही �त�याम�ये पोट�ब� नंदनवन घेऊन जाते.

“ती इथे संुदर आहे,” आनंदा मोई मा �हणा��, मी �त�ा मु�य इमारतीत ने�े ते�हा ते दयाळूपणे �हणा�े. ती �वतः बस��
मा�या बाजूने �हान मु�ासारखे ��मत. ��य मै��ण��या सवा�त जवळ, �तने एक अनुभव �द�ा, तरीही �र�पणाचा आभा
�त�या आजूबाजू�ा होते - सव��ापकतेचा �वरोधाभासी अ�गाव.

"कृपया म�ा तुम�या आयु�याब�� काहीतरी सांगा."

“व�ड�ांना याब�� सव� मा�हती आहे; �याची पुनरावृ�ी का? " �त�ा ��पणे वाट�े क� एका �हान अवताराचा वा�त�वक इ�तहास
नो�ट�ीखा�� होते.

मी हस�े, हळूवारपणे मा�या ��ाची पुनरावृ�ी के��.

"बाबा, सांग�यासारखे थोडेच आहे." �तने घृणा�द हावभावाने आप�े डौ�दार हात पसर�े. “माझी जाणीव आहे
या ता�पुर�या �रीरा�ी �वतः�ा कधीच जोड�े नाही. मी या पृ�वीवर ये�यापूव�, वडी�, 'मी तोच होतो.' जस �क
�हान मु�गी, 'मी पण तसाच होतो.' मी ��ी�व वाढ�ो, पण तरीही 'मी तसाच होतो.' जे�हा मी �या कुटंुबात होतो
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ज�मा�ा या �रीराची ��न कर�याची �व�ा के�� गे��, 'मीही तसाच होतो.' आ�ण जे�हा, उ�कटता - न�ेत, माझे
पती मा�याकडे आ�ा आ�ण �याने मा�या �रीरा�ा ह�के ��� क�न �ेमळ ��द बडबड�े, �या�ा �ह�सक ध�का बस�ा,
जणू वीज पड��, तरीही 'मी तसाच होतो.'

“माझे पती मा�यापुढे गुडघे टेक�े, हात जोड�े आ�ण माझी �मा मा�गत��.

"आई, 'तो �हणा�ा,' कारण मी तु�या �ारी�रक मं�दरा�ा वासनां�या �वचाराने ��� क�न अप�व� के�े आहे - नाही
हे जाणून घेणे क� �याम�ये माझी प�नी नाही तर दैवी आई आहे - मी हे गंभीर वचन घेतो: मी तुझी होईन
���य, ��चारी अनुयायी, कधीही सेवक �हणून �ांतपणे तुमची काळजी घेतो, पु�हा कधीही कोणा�ी बो�णार नाही
मी �जवंत आहे तोपय�त. मा�या गु�, आज मी तु�या�व�� के�े�या पापाचे �ाय��त क�. '
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“जे�हा मी मा�या पतीचा हा ��ताव �ांतपणे �वीकार�ा, ते�हाही मी तसाच होतो. आ�ण, बाबा, तुम�या समोर
आता, 'मी तोच आहे.' सनातन सभागृहात सृ�ीचे नृ�य मा�या सभोवता�� बद�त अस�े तरी, 'मी
समान असे�. ''

आनंदा मोई मा एका खो� �यान� अव�ेत बुडा��. �तचे �व�प मूत� होते - ��र; ती �त�याकडे कधीही फोन क�न पळून गे�� होती
रा�य. �त�या डो�यांचे काळे तळे �नज�व आ�ण काचेचे �दसू �ाग�े. ही अ�भ��� अनेकदा संत असताना असते
भौ�तक देहातून �यांची चेतना काढून टाका, जी नंतर �नज�व माती�या तुक�ापे�ा �व�चतच जा�त असते.
आ�ही एक तास उ�साही �ा�सम�ये एक� बस�ो. ती सम���गी हस�यासह या जगात परत��.

“कृपया, आनंदा मोई मा,” मी �हणा�ो, “मा�याबरोबर बागेत या. �म�टर राईट काही फोटो काढती�. ”

“न�क�च, बाबा. तुझी इ�ा ही माझी इ�ा आहे. ” �त�या तेज�वी डो�यांनी ती न बद�णारी �द� चमक कायम ठेव��
अनेक छाया�च�ांसाठ� पोझ �द�े.

मेजवानीची वेळ! आनंदा मोई मा �त�या कंब� − सीटवर बस�� होती, एक ���य �त�या कोपरात �त�ा खाय�ा देत होता. एक सारखे
���ु, चे�ाने ओठांवर आण�यानंतर संताने आ�ाधारकपणे अ� �गळ�े. हे �� होते क�
आनंद� आईने करी आ�ण �वीटमीट्स मधी� फरक ओळख�ा नाही!

सं�याकाळ जवळ येताच, संत गु�ाबा�या पाक�यां�या आंघोळ�दर�यान, �तचे हात आ�ीवा�दाने उंचाव�े
�हान मु�ांवर. �तने सहजपणे जागव�े�या आपु�क�ने �यांच ेचेहरे चमक�े.

“तू तु�या परमे�रावर तु�या सव� अंतःकरणाने, तु�या संपूण� आ��याने, आ�ण तु�या सव� मनाने आ�ण सवा�नी �ेम कर
तुमची ���: ”���ताने घो�षत के�े आहे,“ ही प�ह�� आ�ा आहे. ” {FN45−2}

��येक क�न� आस�� बाजू�ा सा�न, आनंदा मोई मा �तची एकमेव �न�ा परमे�राकडे देत.े �ारे नाही
�व�ानांचे हेअर����ट�ग भेद परंतु �व�ासा�या खा�ीने तका�ने, मु�ासारखे संताने एकमेव सोडव�े आहे
मानवी जीवनाती� सम�या - देवा�ी ऐ�य �ा�पत करणे. माणूस आता हा �� साधेपणा �वसर�ा आहे
द��� सम�यांमुळे ��त. देवावर एके�रवाद� �ेमा�ा नकार देऊन, रा�े �यां�या अ�व�ासूपणाचा वेष करतात
परमाथा��या बा� मं�दरांपुढे व��ीर आदर. हे मानवतावाद� हावभाव स��णी आहेत, कारण
एका �णासाठ� ते माणसाचे �� �वतःपासून �र करतात, परंतु ते �या�ा �या�या एक�ा जबाबदारीपासून मु� करत नाहीत
जीवनात, ये�ूने �थम आ�ा �हणून उ��ेख के�ा. देवावर �ेम कर�याचे उ�ान दा�य�व गृहीत धर�े आहे
मनु�याने �या�या एकमेव परोपकाराने मु�पणे �द�े�या हवेचा प�ह�ा �ास.

�त�या रांची भेट�नंतर एका अ�य �संगी म�ा आनंदा मोई मा बघ�याची संधी �मळा��. ती �त�याम�ये उभी रा�ह��
काही म�ह�यांनंतर ���य रे�वे�या �ती�ेत सेरामपूर �टे�न ��ॅटफॉम�वर.

“बाबा, मी �हमा�यात जात आहे,” �तने म�ा सां�गत�े. “उदार ���यांनी म�ा देहराम�ये आ�म बांध�ा आहे
अंधार. ”

एका योगीचे आ�मच�र�



ती �ेनम�ये चढताच, मी गद�त असताना, �ेनम�ये, मेजवानी �क�वा बसून हे पा�न आ�य�च�कत झा�ो
�ांतता, �तचे डोळे देवापासून �र �दसत नाहीत. मा�या आत मी अजूनही �तचा आवाज ऐकतो, मोजमापाचा ��त�वनी
गोडपणा:

"पाहा, आता आ�ण सदासव�काळ एक, 'मी नेहमी सारखाच आहे.'"

{FN45−1} म�ा EAST -WEST म�ये छाप�े�या आनंदा मोई मां�या जीवनाती� आणखी काही त�य सापड�े. संत ज�मा�ा आ�े
1893 म�ये म�य बंगा�मधी� ढाका येथे. �नर�र, �तने अजून �त�या बु��ने �वचारवंतांना च�कत के�े आहे. �तचे �ोक
सं�कृतम�ये �व�ानांना आ�या�ने भर�े आहे. �तने �ोक��त ���ना सां�वन �द�े आहे, आ�ण
�त�या केवळ उप��तीमुळे चम�का�रक उपचार झा�े.

{FN45−2} माक�  12:30.
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अ�याय 46. म�ह�ा योगी जो कधीही खात नाही

"सर, आज सकाळ� आ�ही कोठे बांध�े�े आहोत?" �म�टर राइट फोड� चा�वत होते; �याने �ांबून डोळे काढ�े
मा�याकडे ��ाथ�क चमकाने पाह�यासाठ� पुरेसे आहे. बंगा�चा कोणता भाग आहे हे �या�ा �व�चतच माहीत होते
पुढ�� �ोध होई�.

“देवाची इ�ा आहे,” मी �न�ेने उ�र �द�े, “आ�ही जगाचे आठवे आ�य� पाह�या�या मागा�वर आहोत - एक म�ह�ा संत
�याचा आहार पातळ हवा आहे! ”

"थेरेस �यूमन नंतर - चम�कारांची पुनरावृ�ी." पण �म�टर राइट उ�सुकतेने तेच हस�े; तो अगद�
गाडीचा वेग वाढव�ा. �या�या �वास डायरीसाठ� अ�धक �व��ण कवच! सरासरी पय�टकांपैक� एक नाही,
ते!

रांची �ाळा नुकतीच आम�या मागे रा�ह�� होती; आ�ही सूया�पूव� उठ�ो होतो. माझे स�चव आ�ण मी ��त�र�,
पाट�त तीन बंगा�� �म� होते. आ�ही उ�साहवध�क हवा, सकाळची नैस�ग�क वाइन �या��. आमचे
�ाय�हरने सु�वाती�या �ेतक�यांम�ये आ�ण हळूहळू जूने काढ�े�या दोन चाक� गा�ांम�ये कार�ा जोरदार माग�द��न के�े,
कुबड − खां�ावरचे बै�, र��या�ी वाद��त हो���ग इंटर�ॉपरसह झुक�े�े.

"सर, आ�हा�ा उपवास करणा�या संताब�� अ�धक जाणून �यायचे आहे."

"�तचे नाव �गरी बा�ा आहे," मी मा�या साथीदारांना कळव�े. “मी प�ह�यांदा �त�याब�� एका �व�ानांकडून प�ह�यांदा ऐक�े
स�न, ��ती �ा� नंद�. तो माझा भाऊ �ब�णू�ा ��कव�यासाठ� गुरपार रोडवर अनेकदा येत असे. ”

"मी �गरी बा�ा�ा चांग�े ओळखतो," ��ती बाबंूनी म�ा सां�गत�े. 'ती एक �व��� योगा तं� वापरते �यामुळे ती जगू �कते
न खाता. ईचापूरजवळ�� नवाबगंजम�ये मी �तचा जवळचा �ेजारी होतो. {FN46−1} मी �त�ा पाह�याचा मु�ा बनव�ा
जवळून; ती अ� �क�वा पेय घेत होती याचा पुरावा म�ा कधीच �मळा�ा नाही. माझी आवड �ेवट� इतक� वाढ��
क� मी बद�वान�या महाराजाकडे गे�ो {FN46−2} आ�ण �या�ा चौक�ी कराय�ा सां�गत�े. च�कत झा�े
कथेनुसार, �याने �त�ा आप�या महा�ात आमं��त के�े. �तने एका परी�े�ा सहमती द��व�� आ�ण दोन म�हने एका छो�ा�ा खो��त बंद के�े
�या�या घराचा �वभाग. नंतर ती वीस �दवसां�या राजवा�ा�या भेट�साठ� परत��; आ�ण नंतर पंधरा�या �तस�या परी�ेसाठ�
�दवस. या तीन कठोर तपास�यांनी �यांना �ंका न घेता पटवून �द�े आहे, असे �वतः महाराजांनी म�ा सां�गत�े
�तची न खा�याची ��ती. '

“��ती बाबंूची ही कथा मा�या मनात पंचवीस वषा�पे�ा जा�त काळ रा�ह�� आहे,” मी �न�कष� काढ�ा. “कधीकधी आत
अमे�रका म�ा �� पड�ा क� मी �त�ा भेट�यापूव� वेळेची नद� यो�गनी {FN46−3} �गळणार नाही का?
ती आता बरीच वृ� झा�� असावी. ती कुठे राहते �क�वा म�ा मा�हत नाही. पण काही तासात आपण पोहोचू
पु���या; �त�या भावा�ा �तथे घर आहे. ”

दहा − तीस पय�त आमचा छोटा गट भाऊ, �ंबदार डे, पु���याचे वक�� यां�या�ी संवाद साधत होता.

एका योगीचे आ�मच�र�



“हो, माझी बहीण राहत आहे. ती कधीकधी मा�याबरोबर इथे राहते, पण स�या ती आम�या �बअर येथी� कौटंु�बक घरी आहे. ”
�ंबदार बाबंूनी फोड�कडे सं�याने पा�ह�े. “�वामीजी, म�ा असे कधीच वाटत नाही क�, कोण�याही मोटारगाडी�ा आतापय�त
�बउरपय�त आत�या भागात �वे� के�ा. जर तु�ही सवा�नी �ाचीन ध��यातून �वतः�ा राजीनामा �द�ा तर हे सव��म होई�
बै�गाडी! ”

एक आवाज �हणून आम�या प�ाने �ाइड ऑफ डे�ॉईट�ी एक�न� राह�याचे वचन �द�े.

“फोड� अमे�रकेतून आ�ा आहे,” मी व�क�ा�ा सां�गत�े. “�मळव�या�या संधीपासून वं�चत ठेवणे ही �ा�जरवाणी गो� असे�
बंगा��या �दया�ी प�र�चत! ”

"गणे� {FN46−4} तुम�या सोबत जावो!" �ंबदार बाबू हसत �हणा�े. तो �वन�पणे जोड�ा, “जर तु�ही कधी
�तथे जा, म�ा खा�ी आहे क� �गरी बा�ा तु�हा�ा पा�न आनंद होई�. ती �त�या स�री�या जवळ येत आहे, परंतु पुढे चा�ू आहे
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उ�म आरो�य. ”

"कृपया म�ा सांगा, सर, जर ती काहीही खात नाही हे पूण�पणे स�य आहे?" मी थेट �या�या डो�यात पा�ह�े, ते सांगणारे
मना�या �खड�या.

[�च�ण: �गरी बा�ा, या महान ��ी योगीने 1880 पासून अ� �क�वा पेय घेत�े नाही. मी �च��त आहे
१ 36 ३ in म�ये, बुर�या वेग�या बंगा� गावात �त�या घरी. �तची न खा�याची अव�ा कठोर आहे
बद�वान�या महाराजांनी तपास के�ा. ती �त�या �रीरा�ा �रचाज� कर�यासाठ� �व��� योगा तं� वापरते
आका�, सूय� आ�ण हवेतून वै��क ऊजा�. — giribala.jpg पहा]

"ते खरे आहे." �याची नजर खु�� आ�ण स�माननीय होती. “पाच द�कां�न अ�धक काळात मी �त�ा कधीच एक गोळा खाताना पा�ह�े नाही.
जर जग अचानक संप�े, तर मी मा�या ब�हणीने घेत�े�या ��यापे�ा जा�त आ�य�च�कत होऊ �कत नाही
अ�! ”

या दोन वै��क घटनां�या अ��यतेब�� आ�ही एक� हस�ो.

"�गरी बा�ाने �त�या योगा�यासासाठ� कधीही �ग�म एकांत �ोध�ा नाही," �ंबदार बाबू पुढे �हणा�े. "ती
�तचे संपूण� आयु�य �त�या कुटंुब आ�ण �म�ांनी वेढ�े आहे. ते सव� आता �त�या �व�च� सवयीचे झा�े आहेत
रा�य �गरी बा�ा अचानक काहीही खा�याचा �नण�य घेत�यास �यापैक� कोणीही �त� होणार नाही! बहीण आहे
एका �ह�� �वधवे�ा �ोभे� �हणून �वाभा�वकपणे �नवृ� होत आहे, पण पु���या आ�ण �बऊरमधी� आमचे छोटे मंडळ सवा�ना मा�हत आहे क� ती आहे
��द�ः एक 'अपवादा�मक' ��ी. "

भावाचा �ामा�णकपणा �कट झा�ा. आम�या छो�ा पाट�ने �याचे मनापासून आभार मान�े आ�ण �यूर�या �द�ेने �नघा�े. आ�ही
करी आ�ण �ु�चससाठ� एका र��या�या �कानावर थांब�े, ते पाह�यासाठ� जम�े�या अ�च�न�या थवाकडे आक�ष�त झा�े.
�म�टर राईट बोटांनी सा�या �ह�� प�तीने खात आहेत. {FN46−5} �दयाची भूक आ�हा�ा कारणीभूत ठर��
�वतः�ा एका अ�ा �पार�या �वरोधात बळकट करा, जे या �णी अ�ात आहे, ते ब�यापैक� क�करी �स� होई�.

आमचा माग� आता सूय� -भाज�े�या तांदळा�या �ेतातून बंगा��या बद�वान �वभागात गे�ा. र��यांव�न
दाट वन�ती सह अ�तर; MAYNAS ची गाणी आ�ण ��ाईप -�ोटेड बु�बु�स येथून �वा�हत झा��
�चंड, छ�ीसारखी फां�ा अस�े�� झाडे. एक बै�गाडी आता आ�ण नंतर, RINI, RINI, MANJU, MANJU
�या�या धुरा आ�ण �ोखंडी -�ॉड �ाकडी चाकांचा जोराने �वचार करा, �वॉ�, ऑटो�या ��व�सह ती�तेने �वरोधाभास करा
�हरां�या खानदानी डांबरांवर टायस�.

"�डक, थांबा!" मा�या अचानक �वनंतीमुळे फोड�कडून ध�कादायक �नषेध झा�ा. “ते जा�त आं�याचे झाड आहे
आमं�ण देत आहे! ”

आ�हा पाच जणांनी आं�या -पसर�े�या पृ�वीवर �हान मु�ां�माणे धडपड के��; वृ�ाने उदारपणे आप�� फळे �यां�यासारखीच टाक�� होती
�पक�े होते

एका योगीचे आ�मच�र�



"अनेक आंबा न �दस�यासाठ� ज�मा�ा येतात," मी �� के�े, "आ�ण खडकाळ ज�मनीवर �याचा गोडवा वाया घा�वतो."

"अमे�रकेत असे काही नाही, �वामीजी, हो?" �ै�े� मजुमदार, मा�या बंगा�� �व�ा�या�पैक� एक हस�े.

“नाही,” मी कबू� के�े, आं�याचा रस आ�ण समाधानाने झाक�े�े. “मी प��मेकडी� हे फळ कसे चुकव�े! अ
आं�या��वाय �ह��ंचे �वग� अक�पनीय आहे! ”

मी एक खडक उच��ा आ�ण सव�� अंगावर दड�े�े एक अ�भमानी स�दय� खा�� के�े.

"�डक," मी अमृत�या चा�ा दर�यान �वचार�े, उ�णक�टबंधीय सूया�सह उबदार, "कारमधी� सव� कॅमेरे आहेत का?"

"होय साहेब; बॅगेज ड�यात. ”
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“जर �गरी बा�ा खरे संत अस�याचे �स� झा�े, तर म�ा �त�याब�� पा��मा�य दे�ात ��हायचे आहे. अ�ा �ह�� योगीनी
�ेरणा देणा�या ���नी अ�ात जगू नये आ�ण म� नये - यापैक� ब�तेक आं�यासारखे. ”

अ�या� तासानंतर मी अजुनही �ांततेत �फरत होतो.

"सर," �म�टर राईट �हणा�े, "सूय� अ�ता�ा जा�यापूव� आपण �गरी बा�ा गाठ�े पा�हजे, �यासाठ� पुरेसा �का�
छाया�च�े. ” तो हसत �हणा�ा, “पा�ा�य �ोक सं�यवाद� आहेत; आ�ही �यां�यावर �व�ास ठेव�याची अपे�ा क� �कत नाही
कोणतीही छाया�च� नस�े�� बाई! ”

�हाणपणाचा हा भाग �न�व�वाद होता; मी ��ोभनाकडे पाठ �फरव�� आ�ण पु�हा गाडीकडे वळ�ो.

“तू बरोबर आहेस, �डक,” आ�ही पुढे जाताना मी उसासा टाक�ा, “मी पा��मा�य वेद�वर आं�याचा �वग� अप�ण करतो
वा�तववाद छाया�च�े आम�याकडे असणे आव�यक आहे! ”

र�ता अ�धका�धक आजारी होत गे�ा: गंजां�या सुरकु�या, कडक मातीचे उकळणे, जु�या काळाती� �ःखद आजार
वय! आमचा गट अधूनमधून उतर�ा क� �म�टर राईट�ा फोड��ा अ�धक सहजपणे चा�वाय�ा परवानगी �द��, जे
आ�ही चौघांनी मागून ध�का �द�ा.

“�ंबदार बाबू खरे बो��े,” �ै�े�ने कबू� के�े. “कार आ�हा�ा घेऊन जात नाही; आ�ही कार घेऊन जात आहोत! ”

आमची चढाई, चढाई -बाहेर ऑटो टेडीयम कधीच भुरळ पाड�� गे�� आ�ण गावा�या देखा�ामुळे, ��येक एक
�व��ण साधेपणाचे ��य.

“आमचा माग� जंग�ाम�ये वस�े�या �ाचीन, �बनधा�त गावांमधी� त�यां�या खोबणीतून वळ�ा आ�ण वळ�ा
साव��, ”�ी राइट यांनी 5 मे 1936 �या तारखेखा�� �यां�या �वास डायरीत न�द के�� आहे.“ अ�त�य आकष�क आहेत
दारावर भगवंता�या नावांसह सजव�े�या खाच�े�या माती�या झोप�ा; अनेक �हान, न�न
�हान मु�े �न�पापपणे खेळत आहेत, या मो�ा, का�या, बै�गाडी वाहनातून टक �ावून �क�वा पळ काढ�यासाठ� थांबतात
�यां�या गावातून वे�ासारखे फाडणे. ���या फ� साव��तून डोकावतात, तर पु�ष आळ�ीपणे हसतात
र��या�या कडे�ा अस�े�या झाडां�या खा��, �यां�या अ�व�तेखा�� उ�सुक. एकाच �ठकाणी सव� गावकरी होते
मो�ा टाक�म�ये आंघोळ (�यां�या कप�ांम�ये, �यां�या �रीराभोवती कोरडे कापड ओढून बद�णे,
ओ�े टाकणे). ���या �यां�या घरापय�त पाणी वाहतात, मो�ा �पतळ� भां�ांम�ये.

“र��याने आ�हा�ा माउंट आ�ण �रजवर आनंद� पाठ�ाग के�ा; आ�ही बाउ�स आ�ण टॉस के�े, �हान �वाहांम�ये बुडव�े,
एका अपूण� कॉजवे�या सभोवता��, कोर�ा, वा�ुकामय नद��या प�ट्यांवर ओसर�े आ�ण �ेवट�, सं�याकाळ� 5:00 �या सुमारास,
आ�ही आम�या गंत��ाना�या अगद� जवळ होतो, �बउर. बांकुरा �ज��ा�या अंतग�त भागाती� हे छोटेसे गाव
घनदाट पण�संर�णाचे संर�ण, �वाहा�ारे पावसा�या वेळ�, जे�हा ना�े असतात ते�हा पोहोचू �कत नाही
�चघळणा�या टोरंट्स आ�ण र�ता सापासारखा �चख�ाच े�वष टाकतात.

एका योगीचे आ�मच�र�



“मं�दराती� �ाथ�नेतून घरी जाताना उपासकां�या गटाम�ये माग�द��कासाठ� �वचारणे (एकटेपणात बाहेर
फ��), आ�हा�ा डझनभर कमी कपडे घात�े�या मु�ांनी घेराव घात�ा, जे कार�या बाजूने टेक�े, चा�व�यास उ�सुक होते
आ�हा�ा �गरी बा�ा.

“र�ता खजुरा�या कंुडी�या �द�ेने गे�ा, �चख�ा�या झोप�ां�या गटा�ा आ�य देत होता, परंतु आ�ही तेथे पोहोच�यापूव�,
फोड��ा �णो�णी धोकादायक कोनावर �टप�यात आ�े, तो फेक�ा गे�ा आ�ण खा�� पड�ा. अ�ंद पायवाट आजूबाजू�ा गे��
झाडे आ�ण टाक�, कडांवर, �छ� आ�ण खो� ख�ड्यांम�ये. �यानंतर, झाडा�या �ढगा�यावर गाडी नांगर�� गे��
एका टेकडीवर ��त, �या�ा पृ�वी�या ढगांची उच� आव�यक आहे; आ�ही हळूहळू आ�ण काळजीपूव�क पुढे गे�ो; अचानक माग�
काट� �ॅक�या म�यभागी ���या व�तुमाना�ारे थांबव�े गे�े होते, �यामुळे एक वेगवान माग� खा�� वळण ेआव�यक होते
कोर�ा टाक�म�ये, बचाव �यामधून काही ��ॅ�प�ग, अ◌ॅड�झ�ग आ�ण फावडे मा�गत�े. पु�हा पु�हा र�ता
अग�य वाट�े, पण तीथ�या�ा पुढे गे�� पा�हजे; बा�गोपाळांनी कुदळ आण�े आ�ण अडथळे पाड�े
(गणे�ा�या छटा!) तर �ेकडो मु�े आ�ण पा�क टक �ावून पाहत होते.
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“�वकरच आ�ही पुरातन काळाती� दोन मागा�व�न माग� काढत होतो, ���या �यां�या झोपडीतून �व�तीण� नजरेने पाहत हो�या
दरवाजे, आम�या बाजूने आ�ण मागून येणारी माणसे, �मरवणूक फुगव�यासाठ� मु�े घोटाळे करत आहेत. आमचे कदा�चत होते
हे र�ते ओ�ांडणारे प�ह�े ऑटो; 'बै�गाडी संघ' येथे सव����मान असणे आव�यक आहे! आ�ही �कती संवेदना करतो
तयार के�े − एक अमे�रकन �ारे पथद�� गट आ�ण �यां�या घरोघरी वेगात एक snorting कार म�ये पाय�नय�र�ग,
�ाचीन गोपनीयता आ�ण पा�व�यावर आ�मण!

“एका अ�ंद ग���त थांबून आ�ही �वतः�ा �गरी बा�ां�या व�ड�ोपा�ज�त घरा�या �ंभर फूट आत सापड�ो. आ�हा�ा जाणव�े
द�घ� र�ता संघषा�नंतर प�रपूण�तेचा रोमांच उ� समा�तीचा मुकुट. आ�ही एका मो�ा जवळ आ�ो,
वीट आ�ण ��ा�टरची �मज�� इमारत, आसपास�या अडोब झोप�ांवर अ�धरा�य गाजवणे; घर अंतग�त होते
���तीची ���या, कारण आजूबाजू�ा बांबूची वै���पूण� उ�णक�टबंधीय चौकट होती.

“तापदायक आ�ेने आ�ण दडप�या गे�े�या आनंदासह आ�ही आ�ीवा�द �द�े�या ����या खु�या दारासमोर उभे रा�ह�ो
परमे�राचा 'उपा�ी' ���. सतत आगापे गावकरी, त�ण आ�ण वृ�, उघडे आ�ण कपडे घात�े�े, म�ह�ा अ���त होते
थोडी�ी पण �ज�ासू सु�ा, पु�ष आ�ण मु�े �बनधा�तपणे आम�या टाचांवर आहेत कारण �यांनी या अभूतपूव�कडे पा�ह�े
देखावा.

“थो�ाच वेळात दरवा�यात एक छोट� आकृती �दस�� - �गरी बा�ा! �त�ा कंटाळवाणा, सो�या�या कप�ात अडकव�े गे�े
रे�ीम; साधारणपणे भारतीय प�तीम�ये, �तने �वन�पणे आ�ण संकोचाने पुढे सरकव�े, खा�� थोडेसे डोकाव�े
�त�या �वदे�ी कापडाचा वरचा पट. �तचे डोळे �त�या साव��त �मो���ग ए�बस�सारखे चमक�े
डोके तुकडा; आ�ही अ�यंत परोपकारी आ�ण दयाळू चेह�याने, भान आ�ण समजूतदार चेह�याने मो�हत झा�ो,
ऐ�हक आस���या क�ंकातून मु�.

“न�तेने ती आम�या जवळ आ�ण आम�या �च�पटांसह अनेक �च�े काढून घे�यास �ांतपणे सहमत झा��.
कॅमेरे. {FN46−6} धीराने आ�ण �ाजाळू �तने प�व�ा समायोजन आ�ण �का�ाचे आमचे फोटो तं� सहन के�े
�व�ा �ेवट� आ�ही जगाती� एकमेव म�ह�ेची अनेक छाया�च�े वं�परंपरेसाठ� रेकॉड� के�� होती
प�ास वषा��न अ�धक काळ अ� �क�वा पेया��वाय जग�े �हणून ओळख�े जाते. (थेरेस �यूमन, अथा�तच, �यानंतर उपवास के�ा आहे
१ 3 २३.) �गरी बा�ाची अ�भ��� सवा�त जा�त मातृभाषा होती कारण ती आम�यासमोर उभी रा�ह��, पूण�पणे म�ये झाक�े��
सै� वाहणारे कापड, �त�या �रीराचे काहीही �दसत नाही पण �तचा चेहरा खा�� पड�े�े डोळे, हात आ�ण �तचे �हान
पाय. ��म�ळ �ांततेचा आ�ण �नद�ष �वभावाचा चेहरा - �ंद, �हान मु�ासारखा, थरथरणारा ओठ, ��ी���गी नाक, अ�ंद,
चमकणारे डोळे, आ�ण एक हसतमुख ��मत. ”

�गरी बा�ाब�� �ी राईटचा ठसा मी �वतः �ेअर के�ा होता; आ�या��मकतेने �त�ा हळूवारपणे चमक�यासारखे के�े
बुरखा �तने मा�यापुढे गृह�ांकडून एका साधू�ा अ�भवादन कर�या�या नेहमी�या हावभावात अ�भवादन के�े. �तचे
साधे मो�हनी आ�ण �ांत ��मताने मधुर व�ृ�वा�या प��कडे आप�े �वागत के�े; �वसरणे आमचे कठ�ण होते,
धुळ�चा �वास.

�हान संत �वतः �हरां�ावर �ॉस -�े�ज बस�ा होता. वया�या खुणा सहन करत अस�� तरी ती न�हती
�ीण; �तची ऑ���ह रंगाची �वचा �व� आ�ण �नरोगी होती.

एका योगीचे आ�मच�र�



“आई,” मी बंगा��म�ये �हणा�ो, “पंचवीस वषा��न अ�धक काळ मी या तीथ��े�ाचा उ�सुकतेने �वचार के�ा आहे! मी
��ती �ा� नंद� बाबंूकडून तुम�या प�व� जीवनाब�� ऐक�े.

�तने पावतीम�ये होकार �द�ा. "होय, नवाबगंजमधी� माझा चांग�ा �ेजारी."

“�या वषा�म�ये मी महासागर ओ�ांड�े आहे, पण एखा�ा �दव�ी तु�ा भेटायची माझी सु�वातीची योजना मी कधीच �वसर�ो नाही. �या
उदा� नाटक जे तु�ही इथे �बन�द�कतपणे खेळत आहात ते �ांब अस�े�या जगासमोर चमक�े पा�हजे
आती� अ� �द� �वसर�े. ”

संताने एका �म�नटासाठ� डोळे वर के�े, �ांत �वार�याने हस�े.

"बाबा (स�मा�नत वडी�) चांग�े जाणतात," �तने न�पणे उ�र �द�े.
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म�ा आनंद झा�ा क� �तने कोणताही गु�हा के�ा नाही; महान योगी �क�वा योगीनी यावर क�ी ��त��या देती� हे कधीच मा�हत नसते
��स��चा �वचार. �नयमानुसार, �यांनी गहन आ�मा सं�ोधनाचा �ांतपणे पाठपुरावा कर�याची इ�ा बाळग��. एक आती�
�ोध�या�या फाय�ासाठ� �यांचे जीवन उघडपणे �द���त कर�याची यो�य वेळ आ�यावर �यांना मंजुरी �मळते
मन

“आई,” मी पुढे �हणा�ो, “कृपया म�ा �मा करा, मग तुम�यावर अनेक ��ांचे ओझे आहे. कृपया फ� उ�र �ा
जे तु�हा�ा संतु� करतात; तुझे मौन म�ाही समजे�. ”

�तने दयाळू हावभावाने हात पसर�े. “मा�यासार�या �ु��क ��� �हणून म�ा उ�र दे�यात आनंद होत आहे
समाधानकारक उ�रे देऊ �कतात. ”

"अरे नाही, �ु��क नाही!" मी मनापासून �नषेध के�ा. "तू एक महान आ�मा आहेस."

"मी सवा�चा न� सेवक आहे." �तने �व�च�पणे जोड�े, "म�ा �ोकांना �वयंपाक आ�ण खाय�ा आवडते."

एक �व�च� मनोरंजन, म�ा वाट�े, न खाणा�या संतासाठ�!

"म�ा सांग, आई, तु�या �वतः�या ओठांव�न - तू अ�ा��वाय जगतोस का?"

"ते स�य आहे." काही �ण ती ग�प होती; �त�या पुढ�� ट�केने असे �दसून आ�े क� ती संघष� करत होती
मान�सक अंकग�णत. “बारा वषा��या वयापासून चार म�ह�यांपय�त माझे स�याचे वय साठ − आठ — अ
प�ास -सहा वषा�पे�ा जा�त का�ावधी - मी अ� खा��े नाही �क�वा �वपदाथ� घेत�े नाहीत. ”

"तु�हा�ा कधीही खा�याचा मोह होत नाही का?"

"जर म�ा अ�ाची �ा�सा वाटत असे� तर म�ा खावे �ागे�." फ� तरीही �नय�मतपणे �तने हे �वयं�स� स�य सां�गत�े, एक
�दवसातून तीन जेवणाभोवती �फरणा�या जगाने खूप चांग�े ओळख�े जाते!

"पण तू काहीतरी खा!" मा�या टोनम�ये रीमॉ����सची न�द होती.

"न�क�च!" ती पटकन समजुन हस��.

"तुमचे पोषण हवा आ�ण सूय��का�ा�या सू�म ऊजा�, {FN46−7} आ�ण वै��क पासून �मळते
म�ा ओ���गाटा�ारे तुम�या �रीरा�ा �रचाज� करणारी ���. ”

"बाबांना माहीत आहे." पु�हा �तने होकार �द�ा, �तची प�त �ांत आ�ण �न: ��द आहे.

एका योगीचे आ�मच�र�



“आई, कृपया म�ा तु�या सु�वाती�या आयु�याब�� सांग. हे सव� भारतासाठ� आ�ण अगद� आप�या बांधवांसाठ� देखी� एक खो� �वार�य आहेआ�ण समु�ाप��कड�या ब�हणी. ”

�गरी बा�ा संवादा�या मूडम�ये आराम करत �तची नेहमीची राखीव जागा बाजू�ा ठेव��.

"असेच होई�." �तचा आवाज कमी आ�ण खंबीर होता. “माझा ज�म या जंग�ांम�ये झा�ा. माझे बा�पण अतु�नीय होते
वाचवा क� म�ा अतृ�त भूक �ाग�� होती. सु�वाती�या वषा�त माझा �ववाह झा�ा होता.

"मु�ा, 'मा�या आईने म�ा अनेकदा चेतावणी �द��,' आप�या �ोभावर �नयं�ण ठेव�याचा �य�न करा. जे�हा तुम�याम�य ेराह�याची वेळ येते
तुम�या पती�या कुटंुबाती� अनोळखी, जर तुमचे �दवस खा�या��वाय काहीच खच� होत नसे� तर ते तुम�याब�� काय �वचार करती�? '

“�तने �या संकटाची क�पना के�� होती ती पूण� झा��. मी मा�या पती�या �ोकांम�ये सामी� झा�ो ते�हा मी फ� बारा वषा�चा होतो
नवाबगंज. मा�या सासूने म�ा सकाळ�, �पार आ�ण रा�ी मा�या खादाड सवयीब�� �ाज वाट��. �तचे
�न�दा हा वे�ात एक आ�ीवा�द होता, तथा�प; �यांनी माझी सु�त आ�या��मक �वृ�ी जागृत के��. एका सकाळ�
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�तची उपहास �नद�यी होती.

"मी �वकरच तु�हा�ा �स� करेन, 'मी �हणा�ो,' मी चटकन थांब�ो, 'मी �जवंत आहे तोपय�त मी अ�ा�ा कधीही ��� करणार नाही.'

“माझी सासू उपहासाने हस��. 'तर!' ती �हणा��, 'तु�ही जेव�या��वाय कस ेजगू �कता, जे�हा तु�ही क� �कत नाही
जा�त खा��या��वाय जगता? '

“ही �ट�पणी अनु��रत होती! तरीही एक �ोखंडी ठराव मा�या आ��या�ा मचान बनवतो. एका �नज�न �ठकाणी मी माझा �ोध घेत�ा
�वग�य �पता.

"�भु, 'मी सतत �ाथ�ना के��,' कृपया म�ा एक गु� पाठवा, जो म�ा तु�या �का�ाने जगाय�ा ��कवे� आ�ण �या�या�ारे नाही
अ�. '

“एक दैवी परमानंद मा�यावर पड�ा. एका संुदर जा�ने मी गंगावरी� नवाबगंज घाट�ा �नघा�ो. चा�ू
�या �कारे मी मा�या पती�या कुटंुबाती� पुजारी�ा भेट�ो.

"'आदरणीय साहेब,' मी �व�ासाने �हणा�ो, 'कृपया म�ा न सांगता कसे खावे ते सांगा.'

“�याने उ�र न देता मा�याकडे पा�ह�े. �ेवट� तो सां�वनदायक प�तीने बो��ा. 'मु�ा,' तो �हणा�ा, 'मं�दरात या
या सं�याकाळ�; मी तुम�यासाठ� एक �व�ेष वै�दक समारंभ आयो�जत करेन. '

“हे अ�� उ�र मी �ोधत न�हते; मी GHAT �या �द�ेने पुढे गे�ो. सकाळचा सूय� टोच�ा
पाणी; प�व� द��ा घेत�या�माणे मी गंगेत �वतः�ा �ु� के�े. मी नद�काठ सोडताच, माझे ओ�े
मा�या आजूबाजू�ा कापड, �दवसा�या �ापक झगमगाटात माझा �वामी �वतः मा�या समोर आ�ा!

"'��य मु�ा,' तो �ेमळ क�णे�या आवाजात �हणा�ा, 'मी तु�या पूत�साठ� देवाने येथे पाठव�े�ा गु� आहे
तातडीची �ाथ�ना. �या�या अ�यंत असामा�य �वभावामुळे �या�ा खूप ��� झा�ा! आजपासून तु�ही सू�म �का�ा�ारे जगा�,
तुमचे �ारी�रक अणू अनंत �वाहापासून पुरव�े जातात.

�गरी बा�ा ग�प बस��. मी �म�टर राईटची पे��स� आ�ण पॅड घेत�ा आ�ण �या�यासाठ� काही आयटमचे इं�जीत भाषांतर के�े
मा�हती

संताने कथा पु�हा सु� के��, �तचा सौ�य आवाज �व�चतच ऐकू आ�ा. “GHAT �नज�न होता, पण माझे गु� गो� �फर�े
आ�हा�ा �का�ाचे र�ण कर�याची आभा आहे, जेणेक�न नंतर कोणतेही भटकणारे आ�हास �ास देत नाहीत. �याने म�ा KRIA तं�ाची सु�वात के��
जे �रीरा�ा म�या��या सक� अ�ावर अव�ंबून राह�यापासून मु� करते. तं�ात ए चा वापर समा�व� आहे
ठरा�वक मं� {FN46−8} आ�ण �सनाचा �ायाम सरासरी ��� क� �कतो �यापे�ा कठ�ण.
कोणतेही औषध �क�वा जा� गंुत�े�� नाही; KRIA �या प��कडे काहीही नाही. ”
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अमे�रकन वृ�प�ा�या �रपोट�र�या प�तीने, �याने म�ा नकळत �याची ���या ��कव�� होती, मी
�गरी बा�ा�ा अनेक बाब�वर �� �वचार�े जे म�ा वाट�े क� जगा�या �हताचे असे�. �तने म�ा �द�े, थोडेसे
�बट, खा��� मा�हती:

“म�ा कधीही मु�े झा�� नाहीत; अनेक वषा�पूव� मी �वधवा झा�ो. मी खूप कमी झोपतो, जसे झोप आ�ण जाग येते
म�ाही तेच. मी रा�ी �यान करतो, �दवसा मा�या घरगुती कत��ात भाग घेतो. म�ा थोडा बद� जाणवतो
हवामानात seasonतू ते seasonतू. मी कधीही आजारी पड�ो नाही �क�वा कोण�याही रोगाचा अनुभव घेत�ा नाही. म�ा फ� �क��चत वेदना जाणवते
चुकून जखमी झा�यावर. म�ा कोणतेही �ारी�रक �वसज�न नाही. मी माझे �दय आ�ण �ास �नयं��त क� �कतो. मी अनेकदा माझे पाहतो
गु� तसेच इतर महान आ�मा, ��ीम�ये. ”

“आई,” मी �वचार�े, “तु�ही इतरांना अ�ा��वाय जग�याची प�त का ��कवत नाही?”

जगाती� उपा�ी �ाखो �ोकां�या मा�या मह�वाकां�ी आ�ा अंकु�रत झा�या.
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"नाही." �तने मान ह�व��. “म�ा मा�या गु�ंनी कठोरपणे आ�ा के�� होती क� हे रह�य उघड क� नका. ही �याची इ�ा नाही
देवा�या सृ�ी�या नाटकात छेडछाड करणे. मी अनेकांना जगाय�ा ��कव�े तर �ेतकरी माझे आभार मानणार नाहीत
न खाता! सुखद फळे �न�पयोगीपणे ज�मनीवर पडती�. असे �दसते क� �ःख, उपासमार आ�ण
रोग हे आप�या कमा�चे फटके आहेत जे �ेवट� आप�या�ा जीवनाचा खरा अथ� �ोध�यास �वृ� करतात. ”

“आई,” मी हळूच �हणा�ो, “खा��या��वाय जग�यासाठ� तुझे एकटे पडून काय उपयोग?”

"माणूस आ�मा आहे हे �स� कर�यासाठ�." �तचा चेहरा �हाणपणाने उजळ�ा. “हे दैवी �गती�ारे दाखवू �कतो
हळूहळू अ�ाने न�हे तर �ा�त �का�ा�ारे जगाय�ा ��का. ”

संत खो� �यान� अव�ेत बुडा�ा. �तची नजर आत�या �द�ेने होती; �त�या डो�यांची सौ�य खो��
अ�भ���हीन झा�े. �तने एक �व��� उसासा �द�ा, उ�साहपूण� �ासो��वास �ा�सचा ��ताव. काही काळासाठ� ती
��र�हत �े�ात, आंत�रक आनंदा�या �वगा�त पळून गे�ा होता.

उ�णक�टबंधीय अंधार पड�ा होता. छो�ा केरोसीन�या �द�ाचा �का� �कोअर�या चेह�यावर �व��त बस�ा
साव��त �ांतपणे बस�े�े �ाम�. झोपा�याचे चमकदार �कडे आ�ण �रचे ते� कंद�� �वण�े
मखम�� रा�ी चमकदार भयानक नमुने. �वभ� हो�याचा तो वेदनादायक तास होता; एक संथ, दमवणारा �वास समोर होता
आमची छोट� पाट�.

“�गरी बा�ा,” संताने डोळे उघडताच मी �हणा�ो, “कृपया म�ा एक उपहार �ा - तुम�या एका साडीची एक प��.”

ती �वकरच बनारस रे�ीमचा तुकडा घेऊन परत��, �तने हातात ती वाढव�� कारण �तने अचानक �त�ा �णाम के�ा
ते मैदान.

"आई," मी आदराने �हणा�ो, "�यापे�ा म�ा तु�या �वतः�या आ�ीवा��दत पायांना ��� क� दे!"

{FN46−1} उ�र बंगा�म�ये.

{FN46−2} प.पू. सर �बजयचंद महताब, आता मृत. �या�या कुटंुबाकडे �नःसं�यपणे काही रेकॉड� आहेत
�गरी बा�ाची महाराजाची तीन चौक�ी.

{FN46−3} बाई योगी.

{FN46−4} "अडथळे �र करणारा," सौभा�याची देवता.

{FN46−5} �ी यु�े�र �हणायचे: "परमे�राने आ�हा�ा चांग�या पृ�वीची फळे �द�� आहेत. आ�हा�ा आमच ेबघाय�ा आवडते
अ�, �याचा वास घेणे, �याचा आ�वाद घेणे - �ह��ंना ते ��� करणे देखी� आवडते! ” कोणीही हे ऐक�यास हरकत नाही, एकतर, नाही तर
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जेवणाम�ये आणखी एक उप��त आहे!

{FN46−6} �ी राइट यांनी �यां�या �ेवट�या �हवाळ� सं�ांती महो�सवात �ी यु�े�रची ह�क� छाया�च�े देखी� घेत��
सेरामपूर.

{FN46−7} “आपण जे खातो ते �करणो�सज�न आहे; आमचे अ� खूप जा�त ऊजा� आहे, ”डॉ. जॉज� ड��यू. ���े
����ह�ँडने मे��सम�ये 17 मे 1933 रोजी वै�क�य पु�षां�या मेळा�ा�ा सां�गत�े. "हे सव� मह�वाचे �करणो�सग�,
जे �रीरा�या �व�ुतीय स�क�ट, म�ासं�ेसाठ� �व�ुत �वाह सोडते, ते अ�ा�ा �द�े जाते
सूया�ची �करणे. अणू, डॉ. ���े �हणतात, सौर यं�णा आहेत. अणू ही वाहने आहेत जी सौर तेजाने भर�े�� असतात
इतके गंुडाळ�े�े झरे. हे अग�णत अणू ऊजा� �हणून अ� �हणून घेत�े जातात. एकदा मानवी �रीरात,
ही ताण�े�� वाहने, अणू, �रीरा�या �ोटो��ाझमम�ये सोड�े जातात, नवीन रसायन देणारे तेज
ऊजा�, नवीन �व�ुत �वाह. 'तुमचे �रीर अ�ा अणंूनी बन�े�े आहे,' डॉ. ���े �हणा�े. 'ते तुमचे �नायू आहेत,
म�� आ�ण �ान���य, जसे क� डोळे आ�ण कान.
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मनु�य थेट सौर ऊज�वर कसा जगू �कतो हे �ा���ांना सापडे�. “��ोरो�फ� एकमेव आहे
�नसगा�त �ात अस�े�ा पदाथ� �याम�ये 'सूय��का� सापळा' �हणून काम कर�याची ��� आहे, "�व�यम ए�. �ॉरे�स
�यूयॉक�  टाइ�स म�ये ���हतो. “ते सूय��का�ाची ऊजा� 'पकडते' आ�ण ते वन�तीम�ये साठवते. या��वाय
कोणतेही जीवन अ��त�वात असू �कत नाही. आप�या�ा जग�यासाठ� �ागणारी ऊजा� वन�तीम�ये साठव�े�या सौर ऊज�पासून �मळते - आपण अ�
वन�ती खाणा�या �ा�यां�या मांसाम�ये �क�वा मांसाम�ये खा. कोळसा �क�वा ते�ापासून �मळणारी ऊजा� �हणजे सौर ऊजा�
�ाखो वषा�पूव� वन�त��या जीवनात ��ोरो�फ�ने अडक�े. �या एज�सी�ारे आपण सूया��ारे जगतो
��ोरो�फ�. ”

{FN46−8} ����ा�� �ंदना�मक जप. सं�कृत मं�ाचे �ा��दक भाषांतर �हणजे "�वचारांचे साधन"
सृ�ी�या एका पै�ूचे ��त�न�ध�व करणारे आद��, ऐकू न येणारे आवाज सू�चत करणे; जे�हा अ�र े�हणून आवाज �द�ा जातो, अ
मं� एक साव���क ��दाव�� बनवते. आवाजा�या अनंत ��� AUM, "��द" पासून �ा�त होतात
�क�वा कॉ��मक मोटरचा ��ए�ट�ह हम.

अ�याय 47. मी प��मेकडे परत�ो

“मी भारत आ�ण अमे�रकेत अनेक योगाचे धडे �द�े आहेत; पण मी हे कबू� के�े पा�हजे क�, एक �ह�� �हणून, मी �व��ण आहे
इं�जी �व�ा�या�साठ� वग� आयो�जत के�याब�� आनंद झा�ा. ”

माझे �ंडन वग� सद�य कौतुकाने हस�े; कोण�याही राजक�य ग�धळामुळे आमची योग�ांती �बघड�� नाही.

भारत आता एक प�व� �मृती होती. स�ट�बर, 1936 आहे; मी सोळा �द�े�े वचन पूण� कर�यासाठ� इं��ंडम�य ेआहे
म�ह�यांपूव�, �ंडनम�ये पु�हा �ा�यान दे�यासाठ�.

इं��ंड देखी� का�ातीत योग संदे� �वीकारतो. �रपोट�र आ�ण �यूज री� कॅमेरामन मा�यावर थैमान घात�े
�ोसवेनॉर हाऊसमधी� �वाट�र. ��ट�� नॅ�न� कौ��स� ऑफ द व�� फे�ो��प ऑफ फे�स आयो�जत a
२ September स�ट�बर�ा �हाईटफ���या कॉ��ॅगे�न� चच�म�ये बैठक �जथे मी �े�कांना संबो�धत के�े
"फे�ो��पमधी� �व�ास स�यता क�ी वाचवू �कतो" हा एक वजनदार �वषय. कॅ�सटन येथ ेआठ वाजता �ा�याने
हॉ�ने अ�ा गद��ा आक�ष�त के�े क� दोन रा�ी ओ�हर��ो मा�यासाठ� �व�डसर हाऊस सभागृहात थांब�े
नऊ − तीस वाजता �सरी चचा�. पुढ�� आठव�ांत योगाचे वग� इतके मोठे झा�े क� �ी राइट होते
�सया� हॉ�म�ये ह�तांतरणाची �व�ा कर�यास बांधी�.

आ�या��मक नातेसंबंधात इं�जी �ढता ��ंसनीय अ�भ��� आहे. �ंडन योग �व�ाथ� �न�ेने
मा�या जा�यानंतर, �यांचे �यान धारण क�न से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��प स�टरम�ये �वतः�ा संघ�टत के�े
कड�ा यु�ा�या काळात सा�ता�हक बैठका.

इं��ंडमधी� अ�व�मरणीय आठवडे; ��ीचे �दवस - �ंडन म�ये पाहणे, नंतर संुदर �ामीण भागात. �ी.
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राइट आ�ण मी �व�ासू फोड��ा महान कवी आ�ण नायकां�या ज�म�ळे आ�ण थड�यांना भेट दे�यासाठ� बो�ाव�े���ट� इ�तहास.

आमची छोट� पाट� ऑ�टोबर�या अखेरीस साउथॅ�टन�न अमे�रकेसाठ� �ामेनवर �नघा��. चा भ� पुतळा
�यूयॉक�  बंदराती� ��बट�ने केवळ �मस ��ेच आ�ण �म.
राइट, पण मा�या �वतः�या.

फोड�, �ाचीन मातीत�या संघषा�मुळे थोडासा कंटाळ�ा होता, तरीही तो �ांत होता; �याने आता �गती के��
कॅ��फो�न�या�ा �ा�सकॉ��टन�ट� ��प. 1936 �या �ेवट�, �ो! माउंट वॉ����टन.

�ॉस एजें��स स�टरम�ये वषा��या �ेवट� सु�ट्या आठ तासां�या समूह �यानाने साजरी के�या जातात
24 �डस�बर रोजी (आ�या��मक ��समस), �यानंतर �स�या �दव�ी मेजवानी (सामा�जक ��समस). �या
��य �म� आ�ण �र�या �हरांती� �व�ा�या��या उप��तीमुळे या वष� उ�सव वाढ�े होते
तीन जाग�तक �वा�ांचे घरी �वागत कर�यासाठ� आगमन झा�े.
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��समस डे�या मेजवानीम�ये या आनंददायी �संगी पंधरा हजार मै� आण�े�या पदाथा�चा समावे� होता: गु�ी
का�मीरमधी� म��म, कॅन के�े�ा रसगु��ा आ�ण आं�याचा �गदा, पेपर �ब��कटे आ�ण भारतीय ते�
KEORA ��ॉवर �याने आम�या आइ���म�ा चव �द��. सं�याकाळ� आ�हा�ा एका �चंड चमचमीत गटागटात सापड�े
��समस ��, जवळ fire फायर��ेसने सुगंधी साय�स�या न�द�नी तडतडत आहे.

भेट − वेळ! पॅ�े�टाईन, इ�ज�त, भारत, इं��ंड, �ा�स, इट�� - पृ�वी�या कानाकोप�यातून भेटव�तू. कसे
�म�टर राईटने ��येक परदे�ी जं��नवर खोडांची मोजणी के�� होती, जेणेक�न कोण�याही �प���र�ग हाता�ा �ा�त होणार नाही
अमे�रकेती� ��यजनांसाठ� ख�जना! प�व� भूमीती� प�व� जैतुना�या झाडाचे फ�क, नाजूक
बे��जयम आ�ण हॉ�ंडमधी� �ेसेस आ�ण भरतकाम, प���यन का��न, बारीक �वण�े�या का��मरी �ा�,
�हैसूर मधून �चरंतन सुगंधी चंदन �े, म�य �ांताती� ��व “बै� डोळा” दगड, जुने
राजवं�ांची भारतीय नाणी �ांब पळून गे��, बेजवे� फु�दा�या आ�ण कप, �घु�च�, टेपे���, मं�दराचा धूप आ�ण
सुगंधी ��े, �वदे�ी कॉटन ���ट्स, �ाखाचे काम, �हैसूर ह��तदंत कोरीवकाम, �यां�यासह प���यन च�प�
�ज�ासू �ांब पायाचे बोट, �व��ण जु�या �का��त ह�त���खते, मखम��, �ोकेड, गांधी टोपी, मातीची भांडी, फर�ा,
�पतळकाम, �ाथ�ना रग three तीन खंडांची �ूट!

एक एक क�न मी झाडाखा�� अफाट �ढगा�यातून गॅ�� रॅप के�े�े पॅकेजेस वाट�े.

"ब�हण �ानमाता!" मी गोड ��य आ�ण खो� जा�णवे�या संत अमे�रकन ��ी�ा एक �ांब बॉ�स �द�ा
जो मा�या अनुप��तीत माउंट वॉ����टन येथे �भारी होता. कागद� उत�मधून �तने एक SARI उच���
सोनेरी बनारस रे�ीम.

"ध�यवाद साहेब; मा�या डो�यांसमोर भारताची �धा� आणते. ”

"�ी. �ड�क�सन! ” पुढ�या पास��म�ये एक भेट होती जी मी क�क�ा बाजारात �वकत घेत�� होती. "�ी. �ड�क�सन
हे आवडे�, ”मी �यावेळ� �वचार के�ा होता. एक अ�यंत ��य ���य, �ी �ड�क�सन ��येक वेळ� उप��त होते
माउंट वॉ����टन�या 1925 �या �ापनेपासून ��समस उ�सव. या अकरा�ा वा�ष�क उ�सवात तो होता
मा�या समोर उभे रा�न, �या�या चौकोनी छो�ा पॅकेजचे �फती उघडून.

"चांद�चा कप!" भावनां�ी झंुज देत, �याने वत�मानाकडे पा�ह�े, एक उंच �प�याचे कप. तो �वतः बस�ा
काही अंतरावर, वरवर पाहता �त�. सांता �हणून माझी भू�मका पु�हा सु� कर�यापूव� मी �या�याकडे �ेमाने हस�े
��ॉज.

सव� भेटव�तू देणा�या�ा �ाथ�ना क�न �ख�न सं�याकाळ संप��; मग ��समसचे एक समूह गायन
कॅरो�

�म�टर �ड�क�सन आ�ण मी नंतर कधीतरी एक� ग�पा मारत होतो.

एका योगीचे आ�मच�र�



"सर," तो �हणा�ा, "कृपया म�ा आता चांद��या कपसाठ� ध�यवाद �ा. म�ा ��समस�या �दव�ी कोणतेही ��द सापड�े नाहीत
रा�. ”

"मी खास तुम�यासाठ� भेट आण�� आहे."

“चाळ�स -तीन वषा�पासून मी �या चांद��या कपची वाट पाहत आहे! ही एक द�घ� कथा आहे, जी मी आत �पवून ठेव�� आहे
मी. ” �म�टर �ड�क�सनने मा�याकडे �ाजून पा�ह�े. “सु�वात ना�मय होती: मी बुडत होतो. मा�या मो�ा भावा�ा होते
खेळाने म�ा ने�ा�कामधी� एका छो�ा �हराती� पंधरा फुटां�या पू�म�ये ढक��े. मी ते�हा फ� पाच वषा�चा होतो. मी �हणून
पा�याखा�� �स�यांदा बुडणार होता, एक चमकदार ब�रंगी �का� �दस�ा, सव� जागा भर��.
म�यभागी �ांत डोळे आ�ण आ�ासक ��मत अस�े�या माणसाची आकृती होती. साठ� माझे �रीर बुडत होते
�तस�यांदा जे�हा मा�या भावा�या एका सोब�याने म�ा ��य �तत�या कमी बुड�े�या उंच सडपातळ �व�ोचे झाड वाकव�े
मा�या हता� बोटांनी ते समजून �या. मु�ांनी म�ा बँकेत उच��े आ�ण य��वी�र�या म�ा �थमोपचार �द�े
उपचार
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“बारा वषा�नंतर, सतरा वषा�चा त�ण, मी मा�या आईबरोबर ��कागो�ा गे�ो. ते 1893 होते; महान जग
धम� संसदेचे अ�धवे�न चा�ू होते. आई आ�ण मी एका मु�य र��याव�न चा�त होतो, जे�हा पु�हा मी ते पा�ह�े
�का�ाचा जोरदार ��ॅ�. काही अंतरावर, आरामात �फरत, तोच माणूस मी अनेक वषा�पूव� पा�ह�ा होता
��ी म�ये. तो एका मो�ा सभागृहाजवळ आ�ा आ�ण दारातच नाहीसा झा�ा.

[उदाहरण: �ॉस एजें��सचे �ी ईई �ड�क�सन; �याने चांद�चा कप मा�गत�ा - dickinson.jpg पहा]

[�च�ण: �ी यु�े�र आ�ण मी क�क�ा, 1935 म�ये. तो भेट छ�ी घेऊन जात आहे
gurus.jpg]

[उदाहरण: रांचीचे �व�ाथ� आ�ण ���कांचा एक गट का�समबाजार�या आदरणीय महाराजासोबत (येथे
म�यभागी, पांढ�या रंगात). 1918 म�ये �यांनी आप�ा का�समबाजार पॅ�ेस आ�ण रांचीम�ये पंचवीस एकर जागा कायम�व�पी �द��
मु�ांसाठ� मा�या योग �ाळेसाठ�. teachers ���कांना पहा. jpg]

"'आई,' मी ओरड�ो, 'मी बुडत होतो �या वेळ� तो माणूस �दस�ा!'

“ती आ�ण मी घाईघाईने इमारतीत आ�ो; तो माणूस �ा�याना�या �ासपीठावर बस�ा होता. आ�हा�ा �वकरच कळ�े क� तो आहे
भारताचे �वामी �ववेकानंद. {FN47−1} �याने एक आ�मा -उ�ेजक भाषण �द�यानंतर मी �या�ा भेटाय�ा पुढे गे�ो.
तो मा�यावर कृपापूव�क हस�ा, जणू आ�ही जुने �म� आहोत. मी इतका �हान होतो क� म�ा कसे �ायचे ते मा�हत न�हते
मा�या भावना �� करा, पण मा�या मनात म�ा आ�ा होती क� तो माझा ���क हो�याचा ��ताव देई�. �याने माझे वाच�े
�वचार

'' नाही, मु�ा, मी तुझा गु� नाही. ' �ववेकानंदांनी �या�या संुदर, टोच�े�या डो�यांनी मा�या �वतःकडे खो�वर पा�ह�े.
'तुमचे ���क नंतर येती�. तो तु�हा�ा चांद�चा कप देई�. ' थो�ा �वरामानंतर, तो हसत हसत �हणा�ा, 'तो करे�
आता तु�ही ध�न ठेवू �कता �यापे�ा जा�त आ�ीवा�द तुम�यावर ओतणे. '

“मी काही �दवसात ��कागो सोड�े,” �ी �ड�क�सन पुढे �हणा�े, “आ�ण महान �ववेकानंदांना पु�हा कधीच पा�ह�े नाही. परंतु
�याने उ�ार�े�ा ��येक ��द मा�या अंतम�नावर अ�व�सनीयपणे ���ह�े�ा होता. वष� गे��; ���क नाही
�दसू �ाग�े. 1925 म�ये एका रा�ी मी मनापासून �ाथ�ना के�� क� परमे�र म�ा माझे गु� पाठवे�. काही तासांनंतर, मी होतो
माधुया��या मऊ ताणांनी झोपेतून जागृत. खगो��य �ा�यांचा एक बँड, बासरी आ�ण इतर वा�न नेणारा
साधने, मा�या ��यापूव� आ��. तेज�वी संगीताने हवा भर�यानंतर, देव�त हळूहळू नाहीसे झा�े.

“�स�या �दव�ी सं�याकाळ� मी �ॉस एजें��सम�ये तुम�या �ा�यानांपैक� प�ह�यांदा हजर होतो, आ�ण नंतर ते मा�हत होते
माझी �ाथ�ना मा�य झा��. ”

आ�ही �ांतपणे एकमेकांकडे हस�े.

एका योगीचे आ�मच�र�



"अकरा वषा�पासून मी तुमचा योग योग ���य आहे," �ी �ड�क�सन पुढे �हणा�े. "कधीतरी मी
चांद��या कपब�� आ�य� वाट�े; �ववेकानंदांचे ��द फ� आहेत असे मी �वतः�ा जवळजवळ पटवून �द�े होते
�पका�मक. पण ��समस�या रा�ी, जे�हा तु�ही म�ा झाडाचा चौरस बॉ�स �द�ा, मी �तस�यांदा आत पा�ह�े
माझे आयु�य, �का�ाचा तोच चमकणारा ��ॅ�. �स�या एका �म�नटात मी मा�या गु��या भेट�कडे पाहत होतो जी �ववेकानंद
मा�यासाठ� चाळ�स - तीन वषा�पूव� - चांद�चा कप पा�ह�ा होता!

{FN47−1} ���तासारखे गु� �ी रामकृ�ण यांचे मु�य ���य.

अ�याय 48. कॅ��फो�न�यामधी� एन�स�नटासम�ये

“एक आ�य�, सर! परदे�ात तुम�या अनुप��तीदर�यान आ�ही हे ए��स�नटास आ�म बांध�े आहेत; हा
'�वागत − घरी' भेट! " बहीण �ानमाता हसतमुखाने म�ा एका गेटमधून आ�ण एका झाडा�या छायां�कत पायवाटेव�न नेत होती.
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मी एक इमारत �न�या समु�ा�या �द�ेने एका महान पांढ�या महासागर �ाइनर सारखी बाहेर पडताना पा�ह��. आधी अवाक, नंतर सोबत
"अरे!" आ�ण "अहो!", �ेवट� आनंद आ�ण कृत�ते�या मनु�या�या अपु�या ��दसं�हाने, मी तपास�े
आ�म − सोळा असामा�यपणे मो�ा खो�या, ��येक आकष�कपणे �नयु�.

भ� म�यवत� सभागृह, �चंड कमा� मया�दा − उंच �खड�या, गवत, महासागरा�या एक��त वेद�वर �दसत.े
आका� - प�ा, ओप�, नी�मणी म�ये एक �स�नी. हॉ��या �व�ा� फायर��ेसवर एक आवरण �ेम के�े�� समानता ठेवते
�ा�हरी महा�य, या �र ��ांत �वगा�वर आ�ीवा�द देत हसत होते.

हॉ��या अगद� खा��, अगद� ��फम�ये बांध�े�े, दोन एकांत �यान �े�या आका�ा�या अनंततेचा सामना करतात
आ�ण समु�. �हरांडा, सूय� -आंघोळ�चे क�दण, एकर फळबागा, एक नी��गरी �ो�ह, ��ॅग�टोन माग�
गु�ाब आ�ण ���� ते �ांत आब�स�, एका वेग�या �कना�यावर संपणा�या पाय�यांची �ांब उ�ाण आ�ण �व�ा� पाणी! होते
अ�धक ठोस �व�?

"संतां�या चांग�या आ�ण वीर आ�ण �वपु� आ�मा येथे येवो," पासून "�नवास साठ� �ाथ�ना" वाचते
झ�ड -एवे�टा, आ�मा�या एका दरवाजावर बांध�े�े, "आ�ण ते आम�याबरोबर हाताने जाऊ �कतात, देत आहेत
�यां�या आ�ीवा��दत भेटव�तंूचे बरे कर�याचे गुण पृ�वीसारखे �ापक आहेत, न�ां�माणे पसर�े आहेत
सूया��माणे उंच पोहोचणे, उ�म माणसां�या �गतीसाठ�, �वपु�ता आ�ण वैभव वाढव�यासाठ�.

“आ�ाधारकता या घरात आ�ाभंगावर �वजय �मळवू �कते; मतभेदांवर येथे �ांतता �ज�कू �कत;े मु� मनाने
�ोभीपणा देणे, कपट�वर स�य बो�णे, �तर�कारावर आदर करणे. जेणेक�न आप�े मन आनं�दत होई� आ�ण
आप�े आ�मा उ�त झा�े, आप�या �रीराचेही गौरव होऊ �ा; आ�ण हे ह�के दैवी, आ�ही तु�ा पा� आ�ण आ�ही,
जवळ येत आहे, तु�याभोवती ये आ�ण तु�या संपूण� सहवासात जा! ”

[उदाहरण: ए��स�नटास, कॅ��फो�न�या, पॅ�स�फककडे नजरेस पडणारे. मु�य इमारत आ�ण मैदानाचा भाग
से�फ − �रअ�ायझे�न फे�ो��प — encinitas.jpg पहा]

हा से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��प आ�म काही अमे�रकन �ोकां�या उदारतेमुळे ��य झा�ा
���य, अमया�द जबाबदा�यांचे अमे�रकन �ापारी �यांना अ�ाप �यां�या योग योगासाठ� दररोज वेळ �मळतो.
भारत आ�ण युरोपम�ये मा�या मु�कामादर�यान आ�मा�या बांधकामाचा एकही ��द मा�यापय�त पोहोचू �द�ा नाही.
आ�य�, आनंद!

अमे�रकेत�या मा�या सु�वाती�या वषा�म�ये मी कॅ��फो�न�या�या �कना�या�ा समु��कनारी अस�े�या छो�ा जागे�या �ोधात कंघी के�� होती
आ�म; जे�हाही म�ा यो�य �ान सापड�े, ते�हा म�ा अडथळा आण�यासाठ� काही अडथळे �नमा�ण झा�े. टक �ावून पाहणे
आता ए��स�नटास�या �व�तृत एकरवर, {FN48−1} न�पणे मी �ी यु�े�रांची सहजतेने पूत�ता पा�ह��
खूप पूव�ची भ�व�यवाणी: "महासागराचा आ�य."
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काही म�ह�यांनंतर, 1937 चा इ�टर, मी अनेक सूय�दयापैक� प�ह�ा ए��स�नटास येथी� गुळगुळ�त �ॉनवर आयो�जत के�ा
सेवा. जु�या मागी�माणेच, �क�येक �ंभर �व�ा�या�नी रोज�या चम�काराकडे भ��भावाने पा�ह�े
पूव� आका�ात �वकर सौर अ�नी सं�कार. प��मे�ा अखंड पॅ�स�फक आहे, �याची गंभीर �तुती करीत आहे; म�ये
अंतर, एक �हान पांढरी नौका, आ�ण एका सीग�चे एकटे उ�ाण. "���त, तू उठ�ा आहेस!" एकटा नाही
�ा�नक सूया�सह, परंतु आ��या�या �ा�त पहाटम�ये!

अनेक आनंदाचे म�हने पुढे गे�े; प�रपूण� स�दया��या �ांततेत मी आ�मात अ पूण� क� �क�ो
द�घ� -��े�पत काम, कॉ��मक चाँट्स. मी चाळ�स ब�� इं�जी ��द आ�ण पा�ा�य संगीत नोटे�न सेट के�े
गाणी, काही मूळ, इतर माझे �ाचीन �वरांचे �पांतर. �ंकराचा जप समा�व� होता, “नाही
ज�म, मृ�यू नाही ”; �ी यु�े�राचे दोन आवडते: "जागे �हा, तरीही जागे �हा, हे मा�या संत!" आ�ण “इ�ा, माझे महान
��ू ”; सं�कृत "��ाचे �तो�"; जुनी बंगा�� गाणी, "काय �ाइट�न�ग ��ॅ�!" आ�ण "�यां�याकडे आहे
तुझे नाव ऐक�े ”; टागोरांचे “मा�या मं�दरात कोण आहे?”; आ�ण मा�या अनेक रचना: “मी तुझा होईन
नेहमी, ”“ मा�या �व�ां�या प��कडे अस�े�या भूमीत, ”“ �ांत आका�ातून बाहेर या, ”“ मा�या आ��याची हाक ऐका, ”“ म�ये
�ांततेचे मं�दर, ”आ�ण“ तू माझे जीवन आहेस. ”

अ�याय 48. कॅ��फो�न�यामधी� एन�स�नटासम�ये 274

पृ� 278

गा�या�या पु�तका�या ��तावनेसाठ� मी पा�ा�य �ोकां�या �हण�मतेसह माझा प�ह�ा उ�कृ� अनुभव सां�गत�ा
पूव��या �व��ण भ��मय हवे�ा. �न�म� होते साव�ज�नक �ा�यानाचे; वेळ, 18 ए��� 1926;
�ठकाण, �यूयॉक� मधी� कान�गी हॉ�.

"�ी. हन�सकर, ”मी एका अमे�रकन �व�ा�या��ा सां�गत�े होते,“ मी �े�कांना एक �ाचीन गाणे सांग�याची योजना आखत आहे.
�ह�� जप, 'हे देव संुदर!' "

"सर," �ी. हन�सकर यांनी �वरोध के�ा होता, "ही ओ�रएटं� गाणी अमे�रकन समज�यासाठ� परक� आहेत. काय �ाज वाट��
जर अ�त�ापी टोमॅटो�या भाषणामुळे �ा�यान खराब झा�े असते! ”

मी हसत असहमत होतो. “संगीत ही एक साव���क भाषा आहे. अमे�रकन आ�मा -आकां�ा अनुभव�यात अपय�ी होणार नाहीत
या उदा� मं�ात. ” {FN48−2}

�ा�यानादर�यान �ी हन�सकर मा�या मागे �ासपीठावर बस�े होते, कदा�चत मा�या सुर��ततेची भीती बाळगून. �याचा
�ंका �नराधार हो�या; केवळ नको अस�े�या भा�यांचा अभाव होता, परंतु एक तास आ�ण
पंचवीस �म�नटे "ओ देवा संुदर!" तीन हजारांपासून अखंडपणे वाज�ा होता
घसा. ��ेज 'यापुढे, ��य �यूयॉक� स�; आनंदा�या सा�या पेनम�ये तुमची अंतःकरणे वाढ�� होती! दैवी
�या �दव�ी सं�याकाळ� भ�ांम�ये �भू�या आ�ीवा��दत नावाचा जप करत उपचार के�े गे�े.

एका सा�ह��यक मं�याचे �नज�न जीवन फार काळ माझी भू�मका न�हती. �वकरच मी ��येक पंधरव�ा दर�यान �वभागत होतो
�ॉस एजें��स आ�ण ए��स�नटास. र�ववारी सेवा, वग�, ��ब आ�ण महा�व�ा�यांपूव� �ा�याने, मु�ाखती
�व�ाथ�, प��वहाराचे अखंड �वाह, EAST -WEST साठ� �ेख, भारताती� उप�मांची �द�ा आ�ण
अमे�रकन �हरांम�ये असं�य �हान क� �े. ��यां�या �व�ेसाठ� आ�ण खूप वेळ �द�ा गे�ा
इतर �वयं -सा�ा�कार फे�ो��प ��कवणी �र�या योग साधकांसाठ� अ�यासा�या मा��केत �यांचा उ�साह
जागेची मया�दा ओळख�� नाही.

से�फ -�रअ�ायझे�न चच� ऑफ ऑ� �र��ज�सचे आनंददायी समप�ण 1938 म�ये वॉ����टन डीसी सेट येथे झा�े
�ँड�केप मैदानाम�ये, भ� चच� �हरा�या एका भागात उभे आहे �या�ा "�� ड��प हाइट्स" �हणतात.
वॉ����टनचे नेते �वामी �ेमानंद आहेत, रांची �ाळा आ�ण क�क�ा �व�ापीठात ��क�े�े. मा�याकडे होते
वॉ����टन से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��प स�टरचे नेतृ�व �वीकार�यासाठ� �या�ा 1928 म�ये बो�ाव�े.

“�ेमानंद,” मी �या�ा �या�या नवीन मं�दरा�या भेट�दर�यान सां�गत�े, “हे पूव� मु�या�य हे दगडाचे �मारक आहे
तुमची अथक भ��. येथे दे�ा�या राजधानीत तु�ही �ा�हरी महा�यां�या आद�ा�चा �का� वर ठेव�ा आहे. ”

�ेमानंद मा�यासोबत वॉ����टन�न से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��प स�टर म�ये सं���त भेट�साठ� आ�े
बो�टन. १ 20 २० पासून ��र रा�ह�े�या कृया योग बँड�ा पु�हा पा�न �कती आनंद झा�ा! बो�टन
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नेते, डॉ. एम.

सर
खो��, आंघोळ���वाय. बो�टनकडे काही आ���ान अपाट�म�ट्स आहेत हे तु�हा�ा कळावे अ�ी माझी इ�ा होती! ”

जवळ येणा�या नरसंहारा�या साव�या जगभर �ांब�या हो�या; आधीच ती� कान ऐकू �कतो
यु�ाचे भयानक ढो�. कॅ��फो�न�याम�ये आ�ण जगभराती� हजारो �ोकां�या मु�ाखती दर�यान
प��वहार, म�ा आढळ�े क� पु�ष आ�ण ���या �यां�या अंतःकरणाचा खो�वर �ोध घेत आहेत; �ःखद बा� असुर��तता
�ा�त �ंगर�या गरजेवर भर �द�ा होता.

"आ�ही खरोखर �यानाचे मू�य ��क�ो आहोत," �ंडन से�फ -�रअ�ायझे�न फे�ो��पचे नेते
क� �ाने म�ा 1941 म�ये ���ह�े, “आ�ण म�ा मा�हत आहे क� कोणतीही गो� आप�� आंत�रक �ांतता भंग क� �कत नाही. दर�यान गे�या काही आठव�ांत
�या बैठका आ�ही हवाई ह��या�या इ�ारा ऐक�या आहेत आ�ण �व�ंबाने झा�े�या −��न बॉ�बचा �ोट ऐक�ा आहे, पण आम�या
�व�ाथ� अजूनही जमतात आ�ण आम�या संुदर सेवेचा आनंद घेतात. ”
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अमे�रकेने संघषा�त �वे� कर�यापूव� यु� -फाट�े�या इं��ंडमधून आणखी एक प� मा�यापय�त पोहोच�े. न� दयनीय म�ये
��द, डॉ. ए�. �ॅ�मर �ब�ग, द �व�डम ऑफ द ई�ट सीरीजचे ��यात संपादक, यांनी ���ह�े:

“जे�हा मी पूव� -प��म वाच�े ते�हा म�ा जाणव�े क� आपण �कती वेगळे आहोत, वरवर पाहता दोन �भ� राहात आहोत
संसार. स�दय�, सु�व�ा, �ांतता आ�ण �ांती मा�याकडे �ॉस एजें��समधून येते, बंदरात भर�े�या जहाजाने �वास करते
हो�� �े�चे आ�ीवा�द आ�ण सां�वन एका �ास�े�या �हरासाठ�.

“मी �व�ात तु�या खजुरी�या झाडाचे �ो�ह, आ�ण ए��स�नटास येथी� मं�दर �या�या महासागर पसर�े�या आ�ण ड�गरासह पाहतो
��ये, आ�ण वरी� सव� आ�या��मक मान�सकता अस�े�या पु�ष आ�ण ���यां�या सहवासात, एक समाज �याम�ये समजू �कतो
एकता, सज�न�ी� काया�त गढून गे�े�� आ�ण �च�तनात पु�हा भर�े��. हे मा�या �वतः�या ��ीचे जग आहे, म�ये
�याचा मी माझा थोडासा भाग सहन कर�याची आ�ा के�� आ�ण आता. . .

“कदा�चत �रीरात मी तुम�या सो�या�या �कना�यावर कधीही पोहोचणार नाही �क�वा तुम�या मं�दरात पूजा करणार नाही. पण ते काहीतरी आहे
आ�ण अ�धक, ��ी असणे आ�ण हे जाणून घेणे क� यु�ा�या दर�यान अजूनही एक �ांतता आहे जी तुम�याम�ये आहे
बंदरे आ�ण तुम�या ड�गरांम�ये. वर ���ह�े�या एका सामा�य सै�नकाकडून सव� फे�ो��प�ा �ुभे�ा
टेहळणी बु�ज पहाटेची वाट पाहत आहे. ”

यु�ा�या वषा�म�ये अ�ा पु�षांम�ये आ�या��मक जागृती झा�� �यां�या वळणाम�ये यापूव� कधीही अ�यास समा�व� न�हता
नवीन कराराचा. यु�ाती� कडू औषधी वन�त�मधून एक गोड �ड��ट�म�ट! वाढती गरज पूण� कर�यासाठ�, ए
1942 म�ये हॉ��वूडम�ये �ेरणादायक �हान से�फ -�रअ�ायझे�न चच� ऑफ ऑ� �र��ज�स बांध�यात आ�े आ�ण सम�प�त कर�यात आ�े. �या
साइट ऑ���ह �ह� आ�ण �र�या �ॉस एजें��स ��ॅनेटो�रयम�ा   त�ड देते. �नळे, पांढरे आ�ण सो�याने प�र�कृत चच� आहे
मो�ा त�ावाती� पा�या�या ज�कंुभांम�ये पराव�त�त. बाग फु�े, काही च�कत दगड सह सम���गी आहेत
हरीण, एक डाग अस�े�ा काच पेग��ा आ�ण �व��ण इ�ा करणारा �व�च�. पेनी आ�ण कॅ��डो�को�पकसह फेकून �द�े
आ��या�या एकमेव ख�ज�यासाठ� मनु�या�या इ�ा अनेक �ु� आकां�ा आहेत! एक वै��क सौ�यता वाहते
�ा�हरी महा�य आ�ण �ी यु�े�र आ�ण कृ�ण, बु�, क��यू��यस, स�ट �या मूत� अस�े�या �हान कोना�ांमधून
�ा��सस, आ�ण �ेवट�या रा�ी�या जेवणात ���ता�या मो�या�या पुन��पादनाची एक संुदर आई.

1943 म�ये सॅन �दएगो येथे आणखी एक से�फ -�रअ�ायझे�न चच� ऑफ ऑ� �र��ज�सची �ापना झा��. �ांत ड�गरमा�याचे मं�दर,
हे �न��गरी�या उतार अस�े�या दरीत उभा आहे, सॅन �डएगो खाडी�ा चमकत आहे.

या �ांत आ�य�ानात एका सं�याकाळ� बसून मी मा�या �दया�ा गा�यात ओतत होतो. मा�या बोटां�या खा�� होता
चच�चा गोड -टो� अवयव, मा�या ओठांवर एका �ाचीन बंगा�� भ�ाची तळमळ वाद� होती
�ा�त सां�वन �ोध�े:

या जगात, आई, कोणीही मा�यावर �ेम क� �कत नाही;
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या जगात �यांना �ेम �द� मा�हत नाही.�ु� �ेमळ �ेम कुठे आहे?
तु�यावर खरोखर �ेम करणारे कोठे आहे?
�तथं माझं मन हवं असतं.

चॅप�मधी� माझे सहकारी, डॉ. �ॉयड केने�, सॅन �दएगो स�टरचे नेते, ��दांवर थोडे हसत होते
गा�याचे.

"म�ा खरंच सांगा, परमहंसजी, �याची �क�मत झा�� का?" �याने मा�याकडे �ामा�णकपणे पा�ह�े. म�ा �याचे समज�े
�ॅको�नक ��: “तू अमे�रकेत आनंद� आहेस का? �म�नरास, �दयाचे �खणे,
क� � नेते जे नेतृ�व क� �क�े नाहीत, जे �व�ाथ� ��कव�े जाऊ �कत नाहीत? ”

“ध�य तो माणूस �याची �भु परी�ा घेतो, डॉ�टर! �या�यावर ओझे ठेवायचे �या�ा आता आ�ण नंतर आठव�े आहे
मी! ” ते�हा मी �वचार के�ा क�, सव� �व�ासू �ोकांम�ये, �ेम आ�ण भ�� आ�ण अंतःकरणात अस�े�या समजुतीब��
अमे�रकेचे. हळू जोर देऊन मी पुढे गे�ो, “पण माझे उ�र आहे: होय, हजार वेळा होय! झा�े आहे
मू�य − असताना; प��म आ�ण पूव��ा आण�े�े पाहणे हे मी नेहमी �व�ात पा�ह�े �यापे�ा सतत �ेरणा आहे
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एकमेव �चर�ायी बंधनात जवळ, आ�या��मक! ”

�ांतपणे मी एक �ाथ�ना जोड��: “बाबाजी आ�ण �ीयु�े�रज�ना वाटे� क� मी माझा भाग के�ा आहे, �नरा�ाजनक नाही
�या उ� आ�ेने �यांनी म�ा पुढे पाठव�े. ”

मी पु�हा अवयवाकडे वळ�ो; यावेळ� माझे गाणे मा��� �ौया�ने रंग�े होते:

वेळेचे दळणे चाक मारते
चं�ाचे आ�ण ता�याचे आयु�य भ�न काढा
आ�ण अनेक एक तेज�वी हसणारी सकाळ -
पण तरीही माझा आ�मा पुढे चा��ा आहे!

अंधार, मृ�यू आ�ण अपय� उभे रा�ह�े;
माझा माग� अडव�यासाठ� �यांनी जोरदार �य�न के�े;
ई�या�वान �नसगा��ी माझी �ढाई मजबूत आहे—
पण तरीही माझा आ�मा पुढे चा��ा आहे!

1945 �या नवीन वषा�चा आठवडा म�ा मा�या ए��स�नटास अ�यासात कामावर सापड�ा, या पु�तका�या ह�त���खताची उजळणी के��.

"परमहंसजी, कृपया बाहेर या." डॉ. �ुईस, बो�टन�न भेट��ा आ�यावर, मा�याकडे �वनंती क�न हस�े
मा�या �खडक��या बाहेर. �वकरच आ�ही सूय��का�ात �फरत होतो. मा�या सोबतीने ���येत अस�े�या नवीन टॉवस�कडे �� वेध�े
को�ट हायवे�ा �ागून अस�े�या फे�ो��प �ॉपट��या काठावर बांधकाम.

"सर, मा�या �ेवट�या भेट�पासून म�ा इथे अनेक सुधारणा �दसतात." डॉ �ुईस बो�टन पासून वषा��ा दोनदा येतात
ए��स�नटास.

“होय, डॉ�टर, मी बराच काळ �वचारात घेत�े�ा एक �क�प �न��त �व�प घेऊ �ाग�ा आहे. या सुंदर म�ये
आजूबाजू�ा मी एक �घु जाग�तक वसाहत सु� के�� आहे. �दर�ड हा एक आद�� आहे जो उदाहरणा�ारे चांग�या �कारे समज�ा जातो
�नयमापे�ा! येथे एक �हान सामंज�य गट पृ�वीवरी� इतर आद�� समुदायांना �ेरणा देऊ �कतो. ”

“एक संुदर क�पना, सर! ��येकाने �ामा�णकपणे आप�ा भाग के�यास कॉ�नी न�क�च य��वी होई�! ”

'' जग 'ही एक मोठ� सं�ा आहे, परंतु माणसाने �वतः�ा जगा�या �का�ात �वचारात घेऊन आप�� �न�ा वाढव�� पा�हजे
नाग�रक, ”मी पुढे सां�गत�े. “एक ��� �या�ा खरोखर वाटते: 'जग माझी ज�मभूमी आहे; ते माझे अमे�रका, माझे भारत, माझे आहे
�फ���प�स, माझे इं��ंड, माझे आ��का, 'उपयु� आ�ण आनंद� जीवनासाठ� कधीही वाव नसणार. �याचा नैस�ग�क �ा�नक अ�भमान
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अमया�द �व�तार मा�हत असे�; तो सज�न�ी� वै��क �वाहां�या संपका�त असे�. ”

डॉ �ुईस आ�ण मी आ�माजवळ कमळा�या त�ावा�या वर थांब�ो. आम�या खा�� अमया�द पॅ�स�फक आहे.

"हे समान पाणी कॅ��फो�न�या आ�ण चीनमधी� प��म आ�ण पूव��या �कनारप��वर �ततकेच तुटते." माझा सोबती
महासागराती� स�र द��� चौरस मै�ां�या प�ह�या भागात एक छोटासा दगड फेक�ा. “ए��स�नटास हे एक ��तका�मक �ठकाण आहे
जाग�तक वसाहत. ”

“हे खरे आहे, डॉ�टर. आ�ही येथे अनेक कॉ�फर�स आ�ण क��ेस ऑफ �र��जनची �व�ा क�, आमं��त क�
सव� दे�ांचे ��त�नधी. आम�या सभागृहात रा�ांचे झ�डे �टकती�. वर मं�दरे बांध�� जाती�
जगाती� �मुख धमा�ना सम�प�त मैदाने.

“��य �तत�या �वकर,” मी पुढे गे�ो, “मी येथे योग सं�ा उघड�याची योजना आख�� आहे. ��ययोगाची आ�ीवा��दत भू�मका
प��मने नुकतीच सु�वात के�� आहे �यापे�ा �व�चतच. एक �न��त, वै�ा�नक आहे हे सव� पु�षांना कळू दे
सव� मानवी �ःखांवर मात कर�यासाठ� �वत: ची ओळख कर�याचे तं�! ”
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[उदाहरण: �ांतते�या अ�धवे�नादर�यान सॅन �ा��स�कोम�ये 1945 �या आंतरजातीय बैठक�त व�े
प�रषद. (डावीकडून उजवीकडे) डॉ. मॅनेक अँ��ेस�रया, जॉन कोही, मी, �� ई. मॅकबेथ, �व�स एम.
टाऊनस�ड, जू�नयर, �रचड� बी. मूर san sanfr.jpg पहा]

[�च�ण: वॉ����टन, डीसी मधी� से�फ -�रअ�ायझे�न चच� ऑफ ऑ� �र��ज�स, �यांचे नेते �वामी
�ेमानंद, मा�याबरोबर येथे �च��त आहे pre premananda.jpg पहा]

[उदाहरण: माझे आदरणीय वडी�, �ांत कमळा�या आसनावर �वराजमान, क�क�ा, 1936 - पहा father2.jpg]

रा�ीपय�त माझा ��य �म� - अमे�रकेती� प�ह�ा कृ�त योगी - मा�या�ी जगा�या गरजेब�� चचा� के��
आ�या��मक आधारावर �ापन झा�े�या वसाहती. "समाज" नावा�या ए�ोपोमो�फ�क अमूत�ते�ा कारणीभूत आजार
ए�हरीमन�या दारात अ�धक वा�तववाद�पणे ठेव�े जाऊ �कते. युटो�पया खाजगी छातीम�य ेये�यापूव� उगव�ा पा�हजे
नागरी स��णात फु�. माणूस हा आ�मा आहे, सं�ा नाही; केवळ �या�या आंत�रक सुधारणा बा�ांना कायम�व�पी देऊ �कतात
�वषयावर. आ�या��मक मू�यांवर ताण देऊन, आ�म -सा�ा�कार, जाग�तक बंधु�वाचे उदाहरण देणारी वसाहत स�� आहे
�या�या �ोक��या प��कडे �ेरणादायक �ंदन ेपाठव�यासाठ�.

15 ऑग�ट, 1945, �सरे जाग�तक यु�! जगाचा �ेवट; एक गूढ अणुयुगाची पहाट! आ�म
आभार�द��नासाठ� र�हवासी मु�य सभागृहात जम�े. "�वग�य �प�या, ते पु�हा कधीही होऊ �कत नाही! तुझा
मु�े आता भाऊ �हणून जातात! ”

यु�काळाती� तणाव गे�ा; �ांतते�या सूय��का�ात आमचा उ�साह. मी मा�या ��येकाकडे आनंदाने पा�ह�े
अमे�रकन कॉ�ेड.

“�भु,” मी कृत�तेने �वचार के�ा, “तू या साधू�ा एक मोठे कुटंुब �द�े आहेस!”

{FN48−1} को�ट हायवे 101 वर एक �हान �हर, ए��स�नटास �ॉस एजें��स�या द��णेस 100 मै� आ�ण 25 मै�
सॅन �दएगो�या उ�रेस.

{FN48−2} मी येथे गु� नानकां�या गा�याचे ��द भाषांत�रत करतो:

हे देवा संुदर! देवा संुदर!
जंग�ात, तू �हरवा आहेस,
पव�तावर, तू उंच आहेस,
नद�त, तू अ�व� आहेस,
समु�ात, तू गंभीर आहेस!
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सेवेसाठ�, तू सेवा आहेस,
��यकरासाठ�, तू �ेम आहेस,
�: खी, तू सहानुभूती आहेस,
योग�ना, तू आनंद� आहेस!
हे देवा संुदर! देवा संुदर!
तु�या चरणी, OI नम�कार करतो!
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