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‘मंगल-भात'
येरोड तु ं गाच गांधीजनी 'येरोड मंदर' नांव पाड . तेथे यांना बाहेरच काही वत!मानप"
वाचाया #मळत, आ'ण आ)मातून+ह प"च प" येत असत; तरीपण एकंदरीत यांनी हा +नवृ1ीचा
काळ सू"य2, चर3याची भ56 आ'ण गीतेच मनन यांम7येच 8तीत केा अस 9हण:यास हरकत नाही.
याच मुदतीत साबरमती आ)मा;या जीवनाम7ये अ#धक चैत=य भर:याची आव>यकता आहे अ?ा
अथा!ची मागणी, एकादोघा बंधूंनी केAयावBन यांनी आ)मवा5सयांना साCता+हक प" (गुजराथीत)
5+ह:यास सु वात केF. कोणत+ह काय! सुB के कG मग त +नय#मत झा च पा+हजे असा गांधीजचा
आIह असतो; तदनुसार दर मंगळवार सकाळ;या Jाथ!नेनंतर एक Jवचन 5Kन धाड:याचा यांनी
संकAप केा. या संकAपाच Jथम फळ 9हणजे आ)मा;या Mतांच यांनी केे  +ववेचन होय. त
“Mत+वचार' या नांवाने J5सO झा .
नमुनेदार कैदF या नायाने सरकारा सव!तोपरी +नP>चत कBन सोडणाQया गांधीजनी तु ं गातून
Rवदे ?ीवर काही+ह न 5+ह:याचा +नण!य केा. यामुळे 'Mत+वचारा' म7ये तेवढF एक गोT राKन गेF
होती. बाहेर आAयानंतर यांनी Rवदे ?ी-Mतावर एक े ख 5Kन दा. जो 'नवजीवन' म7ये J5सO
झाा आहे. या आवृ1ीम7ये तो े ख भरीा घाता असAयाने आ)म-Mतांचा +वचार संपूण! झाा
आहे.
वर सां+गतAयाJमाणे ह Jवचन मंगळवार सकाळW 5+हW जात असत, यावBन या
JवचनसंIहाच नांव 'मंग-Jभात' असच ठे व आहे. आपAया राYीय जीवनाम7ये +नरा?े;या घोर
+न?ेच साZा[य पसर होत अ?ा वेळW [या Mतांनी राYीय जीवनाम7ये आ?ा, आम+व>वास, Rफू\त]
व धा^म]कता यांच वातावरण उप=न के , या Mतांनीच अखेरीा एका अ'भनव संRकृतीची मंगJभात सुB केW अस आपण मानAयास यात जरा तरी अ+त?यो56 आहे का?
- काका काे कर

मंगलल- भात | www.mkgandhi.org

अनुमणका
१

सय

२

अहसा

३

चय

४

अवाद

५

अतेय

६

अपरह

७

अभय

८

अपृ!यता-#नवारण

९

अंगमेहनत

१० सवधम-समभाव – १
११ सवधम-समभाव – २
१२ न-ता
१३ वदे .ी
१४ वदे .ी-0त
१५ 0तांची आव!यकता
१६ पर3.4 - आ5माच6 0त7

मंगलल- भात | www.mkgandhi.org

१. सय
२२-७-१९३०
सकाळ या ाथनेनंतर
आपया संथेच मूळच सया या आ हाम"ये रा#ह$े $ आहे. &हणून सयच थम घेतो.
‘सय’ ,-द ‘सत्’ व1न आ$े $ा आहे. सत् &हणजे असण. सय &हणजे अस4याचा भाव.
सया6#त7र8तं इतर कोणया वतू$ा अ:तवच नाही. परमे<राच खर नांवच ‘सत्’ &हणजे ‘सय’
आहे. &हणून परमे<र ‘सय’ आहे अस &हण4यापे>ा ‘सय’ &हणचेच परमे<रअस &हणण अ?धक
उ?चत होय. आप$ राजकयाखेरीज, सरदाराखेरीज, चा$त नाही. यामुळे परमे<र ह नांव अ?धक
चD$त आहे व राहणार#ह. पण #वचार के$ा असता ‘सत्’ EकFवा 'सय' हच खर नांव होय व हच पूण
अथ सू?चत करत.
आHण जेथे सय आहे तेथे Iान – ,ुK Iान – आहेच आहे. जेथे सय नाही तेथे ,ुK Iान ,8यच
नाही. &हणूनच ई<रा या नांवाबरोबर ?चत् &हणजे Iान हा ,-द#ह जोड$े $ा असतो. आHण जेथे सय
Iान आहे तेथे आनंदच असणार, ,ोक असावयाचाच नाही. आHण सय ,ाOवत आहे या अथP आनंद#ह
,ाOवतच असणार. &हणूनच आपण ई<रा$ा सQ चदानंद या नांवाने ओळखीत असतो.
या सया या आराधनेसाठTच आप$ जीवन. तीयथच आप$U येक हा$चा$. यासाठTच
आपण येक Oवासो Vवास Wयावयाचा. अस कर4यास D,क$ो तर इतर सव #नयम आपया सहजX
हातX येती$ व यांच पा$न सु$भ होऊन जाई$. सया#वना कोणया#ह #नयमाच ,ुK पा$न अ,8य
आहे.
सामाZयत: सय याचा 'खर बो$ण’ एवढाच आपण अथ करीत असतो. परंतु येथे सय ,-द
आपण 6ापक अथाने यो^ज$े $ा आहे. #वचारात, वाणीत व आचरणात सयाच पा$न हच खर सय.
या सयाच _याने संपूणपण आक$न के$ या$ा जगात आणखी काही जाणावयाच राहत नाही. कारण
आपण वर पा#ह$ च कa Iानमाb या याम"ये सांठ#व$े $ आहे. यात _याचा समावे, नसे$ त सय
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नहे, ान नहे; मग यातून खरा आनंद होणारच कोठू न? एवढ ही कसोट "ावून पाह$याच% आपण
&'कून घेत"% क) मग कोणत% काय* कर$याजोगे आहे व कोणत% या,य आहे, काय पहाव% व काय पानये, काय वाचाव% व काय वाचू नये, ह% आप.या चटकन् "0ात येत जाई". पण प3रसासारख% अस"े "%
व कामधेनूसमान अस% ह% स य आप.या हात6 कस% "ागाव%? भगवंतांनी याच% उ9र :द"% आहे. अ;यासाने
व वैरा=याने. स या>वषयीची तळमळ Aहणजेच अ;यास; स याखेरीजBया इतर सव* वDतूंबF" आ यं>तक
उदासीनता Aहणचेच वैरा=य.
अस% असता>ह एकाच% स य त%च GसHयाBया IJीने अस य अस% आप.या"ा पदोपदK आढळे ".
परंतु यामMये घाबNन जा$याच% >ब"कु" कारण नाही. जेथे 'ुP Qय न आहे, तेथे RभSन RभSन
वाटणारी सव* स य% ह6 एकाच झाडाBया >नर>नराVया :दसणाHया पानांQमाणे होत. परमेWवरसुPा Q येक
मनुXया"ा >नर>नराळा :दसत नाही का? तरीपण तो एकच आहे अस% आप.या"ा माहीत आहे. पण स य
हा 'Yदच परमेWवरवाचक आहे. Aहणून ,या"ा ज% स य वाटत% तदनुसार याने वागाव% यात दोष नाही,
एवढ% च नहे तर त%च कत*Z होय. मग तस% कर$यात चूक होत अस" तरी ती सुधार" जावयाचीच
आहे. कारण क) स याBया 'ोधाBया पाठ['ी तपWचया* असणार, Aहणजेच Dवत: G:ख सहन करावयाच%
असणार. याBयाखातर मरायच% असणार. अथा*त् यामMये Dवाथा*चा ]क^_चत् वाससुPा नसणार. अ'ा
तHहेने >न:Dवाथ* 'ोध करीत असता 'ेवटपय`त कोणी आडमागा*ने गे"ा अस% आज_मतीपय`त घड"े "%
नाही. वाट सोडू न >नघा"ा क) ठ% च "ाग"च; क) परत तो सरळ रD या"ा येऊन _मळा"ाच.
Aहणूनच स याची आराधना हीच भ&b; आRण भ&b Aहणजे तर “&'रा_चये साट” _मळणारा
eजSनस आहे. ]क^वा तो ‘हरीचा माग*’* अस.यामुळे यामMये Rभiेपणा"ा जागाच नाही. यात अपय'
Aहणून काही वDतुच नाही. हा 'मNन अमर हो$याचा’ मंi आहे.
पण आता आपण अ]ह^सेBया अगद काठा'ीच येऊन पkच"ो. >तचा >वचार ये या आठवlा"ा
कN.
या Qसंग6 ह3रmंn, Q.हाद, रामचंn, इमाम, हसन-pसेन, qrDती संत इ यादKच% IJांत >वचारात
घे$यासारखे आहेत. हा जप पुढBया आठवlापय`त सव* जण, बा"क व Qौढ, tDiया व पुuष; चा"ता-
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बसता, खाता- पता, खेळता- फरता, सव काही करतांना करीत राहती व तो करीत-करीतच नदष
ना मळ वती तर काय मौज होई! हा स$य%पी परमे&वर मा'याबाबतीत र$न(च)ताम*ण ठरा
आहे; तसाच तो आप/या सवा01या ह बाबतीत ठरो.
___________________________________________________________________
*हरीनो मारग छे 7ुरानो, नह9 कायरनुं काम जोने.
- संत :ीतम
(हरीचा माग असे 7ूराचा, नच *भ?याच@ काम तथे.)

***
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२. अहसा
ता. २९-७-१९३०
मंग-भात
सयाचा, अहसेचा माग जतका सरळ "ततकाच "बकट आहे; तरवारी)या धारेवर चा+यासारखा
आहे. ड.बारी /या दोरीव2न सरळ नजर ठे वून चात जातो, या दोरीपे7ा"ह सय-अहसेची दोरी
बारीक आहे. जरा8ी गफत झा; क< आपण खा; कोसळोच. "त7ण> साधना के?यानेच याच@
द8न घडणार.
पण सयाच@ संपूण द8न तर या दे ह> अ8Bय आहे. याची फC क?पनाच करता येणार. 7णभंगुर
दे हामाफत 8ाEवत धमाचा सा7ाकार होण@ अ8Bय होय. अथात् अखेरीस HIे चा आHय हा करावाच
ागतो.
याव2नच जJासूने अहसेचा 8ोध ावा. “माLया मागात /या अडचणी येती या मी सहन
कराMा कN यां)या "नOमPाने ज@ ज@ नQ कराव@ ागे त@ करीत जाव@ व आपा माग कापीत जावा?”
असा Eन जJासू)या पुढे उभा रा"हा. ना8 करीत गे?यास आपण माग कापीत नाही, तर होतो तेथेच
राहतो अस@ याा कळू न आ@ . संकट@ सहन करीत गेा तर याची ग"त होते. प"ह@ ना8 करता
7ण>च याा आढळू न आ@ क<, आपण /या सयाचा 8ोध करीत आहो त@ सय बाहेर नसून अंतरातच
आहे. अथात् तो जसजसा ना8 करीत जाई तसतसा मागे पडत जाणार, सय बाजूा पडत जाणार.
आप?याा चोर उपWव दे तात. यांच@ "नवारण कर+यासाठX यांच@ पाYरपय के@ . तेवZा
7णापुरते त@ पळू न तर गेे खरे, पण [स\या ]ठकाण> यांनी दरोडा घाता. पण [सर@ ]ठकाण झा@
तरी आप@ च. याचा अथ असा क< आपण अंधा\या ग?;त येऊन सांपडो. चोराचा उपWव वाढतच
चाा. कारण तो तर चोरी हा आपा धंदाच क2न बसा. आप?या 7ात आ@ क< यापे7ा चोराचा
उपWव सहन क2न _यावा त@ बर@; तस@ के?याने चोराा समज येई. एवढ@ सहन के?याने आप?या
7ात आ@ क< चोर झाे तरी आप?याaन "नराळ@ नाहीत; आपे तर सवच आbतेQ आहेत, Oमc
आहेत; यांच@ पाYरपय कस@ करावयाच@?
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पण उपव सहन करीत गेो हणजे भाग असह नाही. यापासून याडपणा उव याचा
संभाव आहे. याव$न आप आणखी व&ेष कत() आप*याा +दसून आ . चोर हे जर आपभावंड तर यां.याह मनाम0ये त&ी भावना उप1न के2 पाहजे. हणजेच आपण यांना आपे स
कर याचे उपाय &ोधून काढ याची तसद2 घेत*याखेरीज गयंतर नाही. हाच अ6ह7सेचा माग(. याम0ये
उ8रो8र 9:ख ओढवून घे याचाच <=न असतो; अमया(द सहन&ीताच ?&कावयाची असते. आ@ण
जर तेवढ साध तर अखेरीस चोर साव बनतो; व आप*याा सयाच अBधक CपD द&(न होत. अ&ा
तEहेने आपण जगाा आपे BमF बनव यास ?&कत असतो; ईHराचा, सयाचा महमा आप*याा
अBधक चांग*या तEहेने कळू न येतो; संकटांचा भार उचावा ागत असा तरीह &ांत-सुख वाढतच
जाते. आप*याम0ये साहस 6क7वा 6ह7मत वाढते. &ाHत-अ&ाHतांमधी भेद आप*याा अBधक
चांग*या तEहेने कळतो; अ@भमान गळतो, नNता वाढते, पOरPह आपोआपच झडत जातो; आ@ण
दे हाम0ये सांठून राहे ा मळ <यही कमी कमी होत जातो.
ही अ6ह7सा हणजे आज आपण जी Cथू अ6ह7सा पाहतो ती नTहे. कोणााह मारावयाच नाही
ह झा च; परंतु <येक कुवचार हणजे 6ह7सा होय. उतावळे पणा हणजे 6ह7सा; BमUया भाषण हणजे
6ह7सा; Vे ष 6ह7सा होय; कोणाच वाईट Wच7तण हणजेसुXा 6ह7साच. Yयाची ोकांना ज$र आहे त
आप*या ताZयात ठे वण ही सुXा 6ह7साच आहे. पण आपण खातो त जगाा पाहजेच असत. आपण
उभ रहाव तेथे &कड[ सू\म जंतु असतात व ते Bचरडे जातात. ही जागा यांची आहे. तर मग काय
आमहया करावयाची? तकडू नह पार पडता येत नाही. दे हाा कवटाळ याची वासना मनाने नः&ेष
सोडावी तेTहाच दे ह &ेवट- आप*याा सोडी. ही नम_ह अवCथा हणजेच सयनारायण. याचा
सा`ाकार उतावीळ बनून साधता यावयाचा नाही. दे ह हा आपा नTहे, आप*या हातa Bमळाे 2 ती
ठे व आहे, अस मानून याचा होई तो उपयोग करावा आ@ण आपा माग( कापीत जावा.
मा ?हायच होत सोप, ?ह गे क+ठण. तरीह Yयाने अ6ह7सेचा थोडा तरी वचार केा
आहे याा समजाया क+ठण जाऊ नये.
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एवढ मा सवानी

ात याव : अहसेवना सयाचा ोध अय आहे. अहसा व सय ह!

एकमेकांी इतक% जखड े ) आहेत क* जा काही ना+या,या दोन बाजू; कवा गुळगुळ4त चकती,या
दो5ही बाजू. यांपैक* सु ट4 कोणती आ:ण उ ट4 कोणती? तरीपण अहसे ा आपण साधन >हणाव
व सया ा सा?य. साधन आप@या हाताती गोA आहे; >हणून अहसा परम-धमC झा 4. सय >हणजे
तर परमेEर. साधनाची काळजी घेत 4 तर कधी काळ) तरी सा?याच दCन घडे च. एवढ4 Gचीत
पट 4 क* जग Hजक  . आप@या मागाCत वाटे

त! संकट येवोत, बाJत: पाहता आप@या ा वाटे

ततक अपय येतस Kदस  तरीह आपण वLवास न सोडता एकच मं जपत असाव. तो हा :- सय
आहे,. तच एक आहे. सय हाच परमेEर. याचा सााकार कर+याचा एकच मागC, एकच साधन >हणजे
अहसा. या,याकडे का य! पाठ फरवणार नाही. Oया सयPप परमेEरा,या नांवाने ही GतQा
के 4 आहे, तोच परमेEर तच पा न कर+याच बळ दे वो.
***
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३. चय
५-८-१९३०
मंग - भात
आपया तांपैक तसर त चयाच आहे. खर पाह  असता इतर सव त एका स)या*या
तामधून उ)प/न झा 1 आहेत, व )या*यासाठ4च )यांच अ56त)व आहे. जो मनु:य स)या ाच वाह े ा
आहे, )याचीच उपासना करीत आहे, )याने <स=या कोण)याह व6तूची आराधना केयास तो ?@भचारी
ठरणार; तर मग वकाराची आराधना )या ा BCयच कBी असणार? Eया*या एकूण एक हा चा F
स)या*या दBनासाठ4 योHज े या आहेत, तो जो)पIी*या JकKवा गृह पंच चा वMया*या कायामNये
पडू Bके

तरी कसा? भोगव ासांनी कोणा ा स)याची

ाPQत झायाचा आजRमतीपयSत

आपयापाBी एकह दाख ा नाही.
अथवा अJहKसे*या पा नाची गोU घेत F तरी तच पूण पा न चयाखेरीज अBCय आहे.
अJहKसा Wहणजे सव?ापी ेम. पुXषाने एका 6Zी ा JकKवा 6Zीने एका पुXषा ा आप  ेम दे ऊन टाक 
क मग इतरांसाठ4 )या*यापाBी काय उरणार? )याचा अथच असा क “आपण दोघे थम, बाकच_
सव मागा`न” पतता 6Zी पतीसाठ4 आ@ण प)नीत पुXष प)नीसाठ4 सव6वाचा होम करMयास तयार
असणार. अथात् )यां*याकडू न सव?ापी ेमाच पा न होण BCयच नाही ह 6पU आहे. अcख सृUी ा
आप  कुटुंब बनवण ह )यां*याकडू न घडMयासारखच नाही. कारण क )यां*यापाBी ‘6वत:च' माग े 
अस एक कुटुंब हजर आहे, JकKवा होऊ घात े  आहे. या संकुRचत कुटुंबाची वाढ होई

)या मानाने

सव?ापी ेमामNये वiेप होणार. अस )यi घडत अस े  आपया ा सव जगभर jदसतच आहे.
Wहणून अJहKसा-ताच पा न करणारा ा ववाह BCय नाही; ववाह-बाk वकारावषयी तर बो ायचच
काय?
मग ज_ ववाह कlन चुक 1 आहेत )यांच काय? )यांना स)य कधी काळ1 सांपडावयाचच नाही
कn काय? त_ कधीच सवापण कl Bकणार नाहीत काय? आपण )यां*यासाठ4ही माग काढ े ाच
आहे. ववाहतांनी अववाहतांसारख बनून जाव. याबाबतीत या*यासारखी सुंदर o6थत मी <सरी
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कोणतीही अनुभ वे  नाही. या थतीचा रस याने चाखा असे तोच याची सा दे ऊ के.
आज"मतीा तर या $योगाची सफता 'स( होऊन चुक आहे अस) *हण+यास हरकत नाही.
ववा हत प त-प.नी एकमेकांना भाऊ-ब हणी$माणे मानू ाग3 क4 सव5 त6हे7या ताप8यांतून त9
मु:त झा3. जगाती $.येक 8ी आप भ गनी आहे, आई आहे, क>या आहे, हा वचारच माणसाा
एकदम उ7च थती$त नेणारा, बंधनातून मु'A दे णारा होऊन जातो, यात प तप.नीच) नुकसान कस) च
होत नाही; उट त9 आपDया भांडवाची वृG(च करतात, आपDया कुटुं बाचा वतार करतात,
वकारHपी मळ काढू न टाकDयाने $ेमाची ह वाढच करतात. वकाराचा ोप झाDयामुळे एकमेकांची
सेवासु(ा अ"धक चांगDया त6हेने होऊ कते. एकमेकांमKये धुसफुीचे $संग कमी येतात. $ेम जेथे
वाथL, संकु"चत असत) तेथेच धुसफुीा अ"धक सवड "मळते.
वरी मुMय वचार केा व तो NदयामKये ठसा, क4 मग PQचया5पासून होणा6या ारीRरक
ाभांच), वीय5ाभ इ.याद3च) महTव .या मानाने फारच अDप वाटू ागत). जाणूनबुजून
भोग वासाखातर वीय5हा न करण) व रीराा खंगवून टाकण) हा केवढा मूख5पणा *हटा पा हजे?
वीया5चा उपयोग उभयतांची ारीRरक व मान'सक 'A वाढ व+यासाठV आहे. .याचा वषयभोगाथ5
उपयोग करण) हा .याचा अ.यंत XYपयोग होय; व *हणूनच .यापासून अनेक रोग ह उद्भवत असतात.
अस) PQचय5 कायावाचामन)कHन पाळावयाच) असत). हरएक [ताच) अस)च आहे. जो रीर
तेवढ) ता\यात ठे वतो पण मनाने वकारांच) पोषण करीतच राहतो तो मूढ "म]याचारी होय अस) आपण
गीतेमKये* पा ह) आहे. सवा_ना याचा अनुभव ह असतो. मनाा वकारी रा` aायच) आbण रीराा
मा8 दाब+याचा $य.न करायचा, यापासून हा नच होणार, Gजकडे मन गे) तकडे अखेरीा रीर ह
ख)च) गेDयाखेरीज रहावयाच)च नाही. येथे एक फरक मा8 ात घे+याची आवdयकता आहे. मनाा
वकारव होऊ दे ण) नराळ) , आbण मन आपण होऊन आपDया इ7छे वY( बा.काराने वकारी होण),
fकgवा वारंवार होत राहण), ह) नराळे . मना7या या वकारवतेा आपण सहायभूत होत नसो *हणजे
अखेरीस आपा वजयच आहे. रीर आपDया ता\यात राहत), मन नाही राहत, असा आपDयाा
णोण9 अनुभव येतो. *हणून रीराा तरी चटकन् कhात आणून, मनाा कhात आण+याचा न.य
$य.न करीत आसाव), *हणजे आपण आप) कत5i केDया$माणे होई. परंतु आपण मनाचे ताबेदार
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झाो क रीर आ ण मन यांचा बेबनाव झाा व मयाचाराा सुवात झा अस समजाव. ज!पय#त
आपण मनो$वकार दाब&याचा 'य(न करीत आहो त!पय#त रीर व मन दो*ही एकाच ,देकडे वळे /
आहेत अस 0हण&यास हरकत नाही.
या 12चया3च पान फार $बकट, जवळजवळ अ7य आहे अी सव3साधारण समजूत असते.
या:या कारणांचा ोध करता अस ,दसून येत क 12चया3चा संकुचत अथ3 कर&यात आा आहे.
जनन,<य-$वकाराचा $नरोध 0हणजेच 12चया3च पान अी समजूत होऊन बस आहे. मा तर
अस वाटत क ही ?ा@या चुकची व अपूण3 आहे. य:चयावत् $वषयांचा $नरोध 0हणजेच 12चय3 होय.
जो इतर सव3 इं,<यांना वाटे $तकडे भटकू दे ऊन एका इं,<याा तेवढ अडवून धर&याचा 'य(न करतो
तो $नFफळ 'य(न करीत आहे यात संय कसा? कानांनी $वकारोHेजक गोJी एका?ा:या, डोKयांनी
$वकार उ(प*न करणाMया वNतु पहावया:या, Oजभेने $वकारोHेजक पदाथ3

चाखावयाचे, हाताने

$वकारो(पादक वNतूंना Nप3 करावयाचा, आ ण इतक कQन जनन,<य दाबून ठे व&याचा 'य(न
करावयाचा 0हणजे आगीत हात घाावयाचा, माT तो पोळू नये अी इ:छा करावयाची, अाता
'कार झाा. 0हणून जो जनन,<याचा संयम कर&याचा $नVचय करतो (याने एकूण एक इं,<यांचा,
(यां:या (यां:या $वकारांपासून संयम कर&याचा $नWय केे ा असाच पा$हजे. मा वारंवार वाटत
असत क 12चया3:या संकुचत ?ा@येमुळे नुकसान झाे  आहे. माझा असा Xढ अ भ'ाय आहे,
आ ण अनुभव$ह आहे क जर आपण सव3 इं,<यांना एकदमच आहारY आण&याचा सराव पाडीत गेो
तर जनन,<याा ताZयात आण&या:या 'य(नात (व[रत सफता मळते. याम\ये मु@य ']
Nवाद ,<याचा आहे, आ ण 0हणूनच (या:या संयमाा आपण NवतंT Nथान ,द आहे. (या:या पुढे $वचार
कQ.
12चया3चा मूळ अथ3 सवा#नी ^ात ठे वावा. 12चय3 0हणजे 12ा:या –स(या:या – ोधाथ3 चया3
0हणजे त(संबंधी आचरण. या मूळ अथा3तून सव`,<य-संयम हा $वेष अथ3 $नघतो; ‘केवळ जनन,<याचा
संयम' असा अपुरा अथ3 तर आपण $वसQनच जावा.
___________________________________________________________________
* अ\याय ३ gोक ६

***
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४. अवाद
१२-८-१९३०
मंग - भात
चयाी अगद नकटचा संबंध अस े # अस# ह# %त आहे. माझा असा अनुभव आहे क+ ह# %त
ह,तगत झा # तर चय, /हणजे जनन#23य-संयम अगद सु भ होऊन जाई . पण सामा8यपण# याची
%तांम9ये ,वतं:पण# गणना होत नसते. ,वादा ा मोठमोठे मुनवरह <ज=कू क े नाहीत, /हणूनच
?या ा ,वतं: ,थान Aमळा # नाही. हा केवळ माझा तक आहे. तो बरोबर असो Cक=वा चुक+चा असो;
आपण तरी ?या ा ,वतं: ,थान 2द े # आहे. ?याअथE ?याचा वचार ,वतं:पण# करण# उAचत होय.
अ,वाद /हणजे ,वाद न घेण#. ,वाद /हणजे HAच. Iया माणे औषध घेते वेळL आपण त# ,वा2दM
आहे Cक=वा कस# याचा वचार न करता रीरा ा ?याची जNर आहे अस# समजून ठरावक माणात
खातो, ?याच माणे अ8नावषयी समजाव#. अ8न /हणजे एकूण एक खाQ पदाथ. अथात् Sध, फळ#
इ?या2दह अ8नाम9ये आ L. औषध Iया माणे कमी माणात घेत # तर पVरणाम करीत नाही, Cक=वा
थोडा करत#. आXण माणाबाहेर घेत # तर हान करत#, तस#च अ8नाच#ह आहे. /हणून कोणतीह व,तु
तची HAच घेYयासाठZ चाखण# हा या %ताचा भंग होय. Hचकर वाटणारी व,तु माणाबाहेर खाण# हा तर
उघडच भंग आहे. यावNन

[ात येई

क+ एखाQा \जनसाची चव वाढवYयासाठZ Cक=वा

बद YयासाठZ Cक=वा वाईट चव मोडYयासाठZ ?या \जनसात मीठ घा ण# हाह %ताचा भंग होय. परंतु
अ8नाम9ये अमुक एका

माणात मीठ घा ण# आव^यक आहे अस# आप_या ा माहीत असे

व

तदनुसार ?याम9ये आपण मीठ घा त असू तर तो %त भंग होत नाही. रीरपोषणासाठZ आव^यकता
नसताह मना ा फसवYयासाठZ आव^यकतेच# आरोपण कNन अमुक व,तु अ8नात घा ण# /हणजे
तर Aम`याचारच होतो /हट # पाहजे.
या पaतीने वचार के_यास आप_या ा 2दसून येई क+ आपण खातो पतो ?याम9ये अा अनेक
व,तु आहेत क+ ?या आव^यक नस_यामुळे ?याIय ठरतात आXण अा तbहेने असंcय व,तूंचा ?याग
Iयाdया बाबतीत ,वाभावक होऊन जाई ?याचे एकंदर वकार ांत होती . ‘एक तो डी तेर वानां
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मागे छे ' (एक मडक तेरा जनस मागते.), 'पेट करावे वेठ’ (पोटासाठ वेठ), ‘पेट वाजां वगडावे'
(पोट वाजं ! वाजवाय#ा #ावत!), या सव$ %हण(म)ये खूप अथ$ भर#े #ा आहे. या 0वषयाकडे इतक! कमी
#4 5द#! गे#! आहे क 7ता8या 9:ीने अनाची 0नवड करण! जवळ जवळ अ=>य होऊन बस#! आहे.
A=वाय #हानपणापासूनच आईबाप खोCा Dेमा#ा बळE पडू न अनेक Dकारचे जFा-0व#ास करवून
=रीर 0बघडवून टाकतात आIण जभे#ा कु ीसारखी (ताळतं सुट#े #E) कKन सोडतात. Lयाचा
पMरणाम असा होतो क वाढती 0पढE =रीराने रोगट व Oची8या बाबतीत अ0त=य 0बघडू न गे#े#E अ=ी
5दसून येते. याचे कटु पMरणाम पाव#Pपाव#E आपQया अनुभवा#ा येतात. अनेक खचाRत आपण पडतो,
वैT-डॉ>टरां8या मागे #ागतो आIण =रीर व इं5Vय! आपQया कWात ठे वXयाऐवजी उ#ट Lयांचेच गु#ाम
बनून जाऊन पंगुवत् आयु\य कंठतो. एका अनुभवी वैTाने %हट#! आहे क सबंध जगात आपQया#ा
एक0ह 0नरोगी मनु\य आढळ#े #ा नाही. थोडासा0ह ^वाद घड#ा क Lया 4ण(च =रीर _: झा#! आIण
Lया 4णापासूनच =रीरा8या बाबतीत उपवासाची आवaयकता उLपन झा#E अस! समजाव!.
या 0वचारपbतीमुळे कोणी घाबKन जाXयाच! कारण नाही. अ^वाद7ताचा 0बकटपणा पाcन त!
सोडू न दे Xयाच!0ह कारण नाही. आपण कोणत!0ह एक 7त घेत#! %हणजे Lया वेळेपासूनच Lयाच! संपूण$पण!
पा#न कK #ाग#ो असा अथ$ नdहे. 7त घेण! %हणजे Lयाच! संपूण$ पा#न करXयाचा DामाIणक, 9ढ
DयLन काया-वाचा-मन!कKन मरेपयRत करण!. अमुक एक 7त क5ठण आहे %हणून Lयाची eाfयाच
5ढ#E कK नये. कारण तस! करXयाम)ये आLमवंचना आहे. आपQया सोयीखातर आद=ा$#ाच खा#E
ओढXयाम)ये खोडसाळपणा आहे, आप#! पतन आहे. आद=$ ^वतं पण! न>क करावा व मग तो
0कती0ह क5ठण अस#ा तरी Lया8यापयRत पPचXयाचा, Dाण गे#ा तरी पण, DयLन करीत राहाव! हाच
परम अथ$ होय – पुOषाथ$ होय. (पुOष =iदाचा अथ$ केवळ नर असा न करता मूळ अथ$ jयावयाचा
आहे. पुराम)ये %हणजे =रीराम)ये वास करतो तो पुOष. अ=ा तkहेने अथ$ #ाव#ा %हणजे पुOष याचा
उपयोग नर-नारी उभयतांसाठ0ह करता येतो.) जो पुOष महा7तांच! संपूण$पण! व 0तह( काळl पा#न
करXयास समथ$ आहे Lया#ा इह#ोकm काही करावयाच! राहत नाही; तो भगवान् होय. तो मुo आहे.
आपण तर अQप, मुमु4ु, जpासु, सLयाचा आqह धरणारे, Lयाचा =ोध करीत अस#े #े Dाणी आहो.
%हणून आप#! काम गीता %हणते LयाDमाणे धीमे धीमे, पण अतं5Vत राcन, DयLन करीत जाण! ह!च होय.
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अस करीत गे यास कधी काळ आपण भूया कृपेा ायक बनू व या वेळ आपे सव रस जळू न
जाती.
अ!वाद #ताच मह'व आप याा पट असे तर आपण याच पान कर)याया यनाा
न*ा जोमाने ाग पा,हजे. यासाठ. चोवीस,ह तास खा)याचेच ,वचार करीत बस)याची आव0यकता
नसते. केवळ सावध,गरीची, जाग2कतेची, अयंत आव0यकता असत. अस करीत गे याने थोड6याच
काळात आपण !वाद कोठे घेत असतो आ8ण कोठे 9रीराया पोषणासाठ. खात असतो ह समजत
जाई. ह समजू ाग यावर आपण <ढतापूवक !वाद कमी करीत जाव. या <>ीने ,वचार के यास
एक@ !वयंपाक – मा@ तो अ!वादवृBीने कर)यात येत असा पा,हजे – हा फार उपयोगी होतो. तेथे
आप याा रोज आज काय खाव EकFवा रांधाव, याचा ,वचार करीत बसाव ागत नाही. पण ज तयार
कर)यात आ असे व ज आप याा याGय नसे त ईHराचा साद समजून, मनातून,ह याचे दोष
न काढता, संतोषपूवक, 9रीराा आव0यक असे तेवढ खाऊन उठाव. जो अस करतो यायाकडू न
अ!वाद#ताच पान सहजJच घडत, एक@ !वयंपाकाचे कतK आपा भार हका करतात, आप या
#तांचे ते रखवादार बनतात. !वयंपा6यांनी जेवणारांना चवदार जेवण घा)याया <>ीने कोणता,ह
पदाथ बनवू नये; केवळ संघाया घटकांया 9रीरपोषणाथच !वयंपाकाची MसNता करावी. खर पाहता
आद9 O!थतीमPये ,व!तवाची ज2री कमीत कमी पडावी, EकFवा मुळRच पडू नये. सूय2पी महान् अTUन
Gया व!तु M9ज,वतो यांतूनच आप या खाVाची ,नवड Wहावी. आ8ण या <>ीने ,वचार के यास
मनुXयाणी केवळ फाहारी आहे अस MसN होत. पण इत6या खोात M9र)याची येथे आव0यकता
नाही. येथे तर अ!वाद#त Zहणजे काय, यात कोणकोणया अडचणी आहेत EकFवा नाहीत, तसच
[\चय-पाना9ी याचा ,कती ,नकटचा संबंध आहे तेव^ाचाच ,वचार करावयाचा होता. एवढ मनात
ठस यानंतर सवा_नी यथा9M` या #तात MसaN bमळ,व)याचा 9ुभ यन करावा.
***
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५. अतेय
१९-८- १९३०
मंग - भात
आता आपण अतेयाकडे वळू या. खो वचार के"यास आप"या $ात येई क& सव' (त) स*य
व अ+ह-सेम.येच +क-वा स*याम.येच अंतभू'त आहेत. त) अ/ा त0हेने दाखवता येई :स*य

स*य - अ+ह-सा

अथवा
अ+ह-सा

56चय',

अवाद,

अतेय,

अ 8र9ह,

अभय, वगैरे जेवढ)

ांबवाव) तेवढ) .

स*यातून अ+ह-सा काढावी अथवा स*य-अ+ह-सा ही जोडी समजावी. दो?ही एकच; तरीपण माBया मनाचा
क पह"या गोCीकडे आहे. D/वाय अखेरची Eथत तर जोडीFया, Gं GाFया प Hकडची आहे. परम
स*य Iस0या क/ाFJया आKयाखेरीज उभ) राM /कत). स*य सा.य आहे, अहसा साधन आहे. अ+ह-सा
Oहणजे काय त) आप"या ा कळू /कत), पण पा न कPठण आहे. स*य आप"या ा अं/त:च कळत);
संपूण' Rान दे हधा0या ा कPठण आहे, तस) अ+ह-सेच) संपूण' पा नह दे हधा0या ा कPठण आहे.
अतेय Oहणजे चोरी न करण). जो चोरी करतो *या ा स*य कळत) +क-वा ेमधमा'च) *याFयाकडू न
पा न होत) अस) कोणीच Oहणू /कणार नाही. तरीह अस) खर) क& चोरीचा दोष आपण सव'च
थोTाबUत अं/V जाणता अजाणता करीत असतो. परWयाची वतु *याFया परवानगीD/वाय घेण) ही
तर चोरी खरVच. पण वत:ची समज H जाणारी वतुह मनुZय चो[ /कतो. जस), बापाने आप"या
मु ाFया न कळत, *यांना कळू नये अ/ा हेतूने, गुपचुप काही खाव). आKमाच) कोठार ह) आप ) सवा\च)
आहे अस) Oहणता येई . पण *यांतून जो कोणी गुपचुप गुळाचा बारका खडाह त]डात टाक& तो चोर

मंगलल- भात | www.mkgandhi.org

होय. एक मु गा सयाची े खणी घेतो हणजे चोरीच करतो. याने ती घेत  ह या सया इसमा ा
माहीत असेना कां पण कस "ह व$तु या%या परवानगी&'वाय घेण हणजे सु(ा चोरीच होय. व$तू ा
कोणी मा क नाही, अस हणून ती घे+याम,ये चोरी होते. हणजे आप.या ा र$यात सांपड े .या
व$तूवर आप  मा क0 नाही, तर या 1दे 'ाचा राजा 3क4वा ज सरकार असे याचीच होय. आ5मा%या
जवळपास कोणती"ह व$तु सांपड  तर ती आ5मा%या 7व$थापकाकडे 9द  पा"हजे. 7व$थापक,
जर ती आ5माची नसे तर &'पाया%या $वाधीन करी .
येथपय;तच समजाय ा या मानाने सोप आहे. पण अ$तेय<ताची मज या%या पु=कळ पुढे जाते.
कोणती एखाद व$तु घे+याची आप.या ा आव?यकता नाही अस असता ती @या%या ताAयात असे
या%यापासून, याची परवानगी घेऊन कां होईना, घेण हणजे चोरी होय. अनाव?यक अ'ी एक"ह व$तु
घेता कामा नये. अस  चोरी जगात अDधकात अDधक खा+या%या पदाथा;ची घडत असते. म ा अमुक
1कार%या फळांची जFर नाही, तरी"ह मी तG खा. H, 3क4वा जFरीIन अDधक खा. H क0 ती चोरी
झा . खरोखरी आप  गरज केवढ आहे त आप.या ा कळत नाही, 3क4वा आपण बLतेक सवMच
जण आप  गरज अस  पा"हजे याIन अDधक फुगवून ठे वतो, हणजेच आपण अजाणता चोर बनत
असतो. "वचार के ा असता आप.या ा आढळू न येई क0 आप.या पु=कळ'ा गरजांना आपण संOेप
दे ऊ 'कतो. अ$तेय<ताच पा न करणारा इसम उQरोQर आप.या गरजा कमी करीत जाई . या
जगाती पु=कळस दाRरS्य अ$तेया%या भंगामुळे उपVन झा े  आहे.
वर द'M"व े .या या सवM बाW 3क4वा 'ारीRरक चोया हणता येती . याIन सूXम व आया ा
खा  पाडणारी 3क4वा राखणारी चोरी हणजे मान&सक चोरी होय. मनाने आपण कोणाची व$तु
Dमळ"व+याची इ%छा के  3क4वा नजरेने जरी ती उZाव  तरी ती चोरीच होय. मो[ा माणसांना काय
3क4वा मु ांना काय, एखाद चांग  व$तु पाIन ती हवी'ी वाटण हणजे मान&सक चोरी होय. उपवास
करणारा मनु=य 'रीराने खात नाही खरा, पण सया ा जेवतांना पाIन मनाने $वादाच सेवन करीत
असे तर याने चोरीच के  व आप ा उपवास मोड ा. जो मनु=य उपवास चा ू अस.या अवधीत,
पार+या%या वेळH काय काय खायच या%याच योजना करीत असतो तो अ$तेय<ताचा व उपवासाचा"ह
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भंगच करीत असतो, अस हणयास हरकत नाही. असतेयताच पान करणारा इसम भवयकाळ!
"मळवावया#या व$तूं#या &च'तना#या भ(व)यात पडणारच नाही. पुकळ,ा चो)यां#या मुळा,ी असउ/ी वासनाच अस0याच आढळू न येई. आज ती फ6 वचारातच राहे - असे, पण ती तृ8त
करयासाठ: उ;ा आपण भे -बुरे उपाय योजयात गक> होऊन जाणारच.
आ@ण ज,ी व$तूंची चोरी होते त,ीच वचाराचीही चोरी होऊ ,कते. अमुक एक चांगा वचार
मुळात $वतःा सुचे ा नसता आप0यााच तो सुचा अस जो Cौढ- "मरवून द,>वतो तो वचारांची
चोरी करतो. अस- चोरी पुकळ वFानांनीह Gनये#या इतहासात केे - आहे आ@ण आज"मतीा
चात आहे. समजा कH आंIमJये मी एक नवीन नमुKयाचा चरखा पाहा. तसाच चरखा मी
आMमात बनवा आ@ण मग सांगत सुटो कH हा माझा ,ोध. यात मी उघडच Gस)याने केे 0या
,ोधाची चोरी के-, असRय तर पदरS घेत च आहे.
हणून अ$तेयताच पान करणाराा फारच नT, फारच वचारी, फारच सावध, फारच साध
Uहाव ागत असत.
***
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६. अपरह
२६-८-१९३०
मंग-Cभात
अप]र^ह ह अ$तेया,ी "मळत त आहे अस हणता येई. मुळात न चोरे 0या व$तूचाह
ज_री नसतांना सं^ह क_न ठे व0याने ती चोरी#या माासारखी होऊन जाते. प]र^ह हणजे संचय
`क'वा एकa करण. सRय,ोधक, अ`ह'सक प]र^ह क_ ,कत नाही. परमाRमा प]र^ह करीत नाही.
Rयाा 'हcा वाटणा)या’ व$तु तो रोज#या रोज नमा>ण करतो. हणून आपा जर परमाRयावर
वeवास असे तर आपण समजून असाव कH आप0याा ागणा)या व$तु तो रोज#या रोज दे त
असतो, दे त जाईह. अव-यांचा, भ6ांचा, असा अनुभव आहे. रोज#या पुरतच नमा>ण करयाचा
हा ईeवरी नयम आप0याा माहत नसतो, अथवा माहत होऊनह आपण Rयाच पान करीत नाही.
Rयामुळे जगामधे वषमता व वषमते-पासून उद्भवणारी G:ख आप0याा अनुभवावS ागतात.
धनाj इसमा#या घरS Rयाा ज_र नसे 0या व$तु सांठवे 0या असतात, असताc$त पडे 0या
असतात, कुजत असतात. तर इकडे Rयां#या अभावS करोड( गोरगरीब रडत असतात, भुकk मरत
असतात, थंडीने गारठत असतात. सवाlनी आप0यास ज_र तेवढाच सं^ह केा तर कोणााच वाण
पडणार नाही, व सवाlनाच संतोष ाभे. आज तरी दोघां#याह मागे भीक ागे - आहे. कोmधी,
असतो तो अnजाधी, होऊ पाहतो, आ@ण तेवjावरह Rयाा संतोष होत नाही. कंगा असतो तो
कोmधी, होयाची इ#छा करतो. कंगा इसमाा पोटापुरत "मळा तर तेवjाने Rयाा संतोष झाा
असह pदसत नाही.
पण कंगााा पोटापुरत "मळण हा Rयाचा हqक आहे, आ@ण Rयाा तेवढ "मळे स क_न
दे ण समाजाच कत>c आहे. हणून Rयाा संतोष Uहावा, व आप0यााह Uहावा, यासाठ: धनाj
ोकांनी पुढे सर पाहजे. Rयाने आपा फाजी प]र^ह सोडू न pदा तर कंगााा $वतःपुरत सहजS
"मळू न जाई व दोKही पr संतोषाचा धडा s,कती. आद,>भूत नःसीम अप]र^ह तर जो मनाने व
कमा>ने pदगंबर आहे Rयाचाच होय. हणजे तो पtयाCमाणे घराs,वाय, व$aाखेरीज व अKनाखेरीज

मंगलल- भात | www.mkgandhi.org

फरत राही. अKन हणाा तर Rयाा ागे तेवढ रोज#या रोज भगवान् पुरवीत जाई. अस0या
अवधूत u$थतीा qव"चतच कोणी प(चणार. आपण पडो सामाKय दजा>चे सRया^ही, vजwासु. आपण
आद,ा>वर नजर ठे वून आपा प]र^ह नRय तपा,ीत जाव व होई त(पयlत कमी कमी करीत जाव.
ख)या सुधारणेच, ख)या सं$कृतीच, rण प]र^हाची वाढ नसून Rयाच वचारपूव>क व इरादापूव>क
आकुंचन करण हच होय. आपण जसजस प]र^हाचा छे द करीत जातो तसतस खर सुख व खरा संतोष
हS वाढत जातात, सेवा,s6 वाढते.
अ,ा त)हेने वचार क_न तदनुसार वागू ाग0यास आप0यास pदसून येई कH आMमामJये
आपण पुकळसा असा सं^ह करीत असतो कH xयाची आवeयकता sसy करता यावयाची नाही;
आ@ण अ,ा अनावeयक प]र^हामुळे आपण ,ेजा)याा चोरी करया#या मोहात पाडीत असतो.
अ{यासाने मनुय आप0या गरजा कमी क_ ,कतो; आ@ण जसजसा तो Rया कमी करीत जातो तसतसा
तो सुखी, ,ांत, व सव> |/Sनी आरो}यवान् बनत असतो. केवळ सRया#या, आRया#या |/ीने वचार
के0यास ,रीरसुyा प]र^हच आहे. भोग-ासेपायS आपण ,रीराच आवरण उभ के आहे व त
pटकवून धरीत आहो. भोगे#छा पार rीण झा- कH मग ,रीराची आवeयकता राहत नाही, हणजे
मनुयाा नवीन दे ह धारण करावयाचा राहत नाही. आRमा सव>cापी आहे; मग Rयाने ,रीर_पी
`प'ज)यामJये $वतःा कां क(डू न ~याव? हा `प'जरा pटकवून धरयासाठ:, नाही नाही Rया गो/ी कां
कराcा? Gस)यांना कां माराव? या pद,ेने वचार केा असता आपण आRयंतक Rयागा,ी येऊन
प(चतो, आ@ण असा धडा s,कतो कH ,रीर असे त(पयlत Rयाचा उपयोग केवळ सेवेसाठ: करावा
आ@ण तो येथपयlत कH सेवा हाच Rयाचा खराखुरा आहार होऊन रहावा. ,रीराने खायच, 8यायच,
पडायच, बसायच, जगायच, झोपायच, त सव> काही सेवेसाठ:च. यापासून उद्भवणारे सुख हच खर
सुख होय, व अस करणा)या मनुयाा अखेरीस सRयाच द,>न होणारच. या |/ीने आपण सवाlनी
आपा प]र^ह तपासावा.
एवढ ह Jयानात बाळगण यो}य आहे कH xयाCमाणे व$तूंचा RयाCमाणेच वचारांचाह अप]र^ह
घडा पाहजे. जो मनुय आप0या ममJये नरथ>क wान सांठवून ठे वतो तो प]र^ही होय. जे वचार
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आप0याा ईरापासून वKमुख ठे वतात, `क'वा जे आप0याा ईरासKनध घेऊन जात नाहीत, Rयांची
प]र^हामJयेच गणना होते; अथा>त् ते Rयाxयच आहेत. wानाची अ,ा त)हेची cाया भगवंतांनी तेराcा
अJयायात pद- आहे. तचा या pठकाणS वचार करण उ"चत आहे. अमानRव इRयाpद गुणांची याददे ऊन भगवान् हणतात कH या cत]र6 त सव> अwान होय. ह वचन खर असे – आ@ण खर तर
आहेच – तर मग आज आपण wाना#या नांवाखा- ज सांठवून धरतो त पुकळस खरोखरी अwानच
आहे. व Rयापासून ाभ होयाऐवजी हानच होत असते. डोक फ_ ागत, अखेरीस पोकळ होत;
असंतोष फैावतो व अनथ> वाढतात. याव_न कोणी मंदतेच माa समथ>न क_ नये. CRयेक rण
कामातच गेा पाहजे. एवढ च कH त काम सावक असाव, सRयाकडे घेऊन जाणार असाव. xयाने
सेवाधम> पRकरा Rयाा एक rणसुyा आळसात घावयाची मोकळ-क नाही. सार व असार
यांमधी भेद माa rात घेता पाहजे. सेवा-परायण इसमाा हा ववेक सहजS Cा8त होतो.
***
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७. अभय
२-९-१९३०
मंग - भात
याची गणना सोळाा अयायात दै वी संपीच वण!न करतांना भगवंतांनी थम के & आहे, ती
*ोक रच+या,या सोयीसाठ., क/ अभया ा थम 0थानच 1मळा

पा2हजे 4हणून, या,या वादात मी

67रत नाही; 9याचा 2नण!य कर+याची मा:यात ताकद2ह नाही. मा:या समजुतीने, अभया ा सहजच
थम 0थान 1मळा अस तरी त यथायो=यच आहे. अभया,या अभाव> इतर संप6 हात> ागणारच
नाही. अभयाखेरीज स9याचा 7ोध Bहावाच कसा? अभयाखेरीज अDहEसेच पा न कस होणार? “हGरनो
मारग छे 7ूरानो न2ह कायरनुं काम जोने*!” स9य 4हणजेच हGर, राम, नारायण, वासुदेव. कायर 4हणजे
भयभीत, Lयाड. ‘7ूर' 4हणजे भयमुP; तरवारीचे हात वगैरे 67क े ा नBहे. तरवार ही 7ूराच 1चQ
नBहे, भीतीच 1चQ आहे.
अभय 4हणजे सव! तRहे,या बाT भयांपासून मु6P. मृ9यूच भय, धनदौ त चोरीस जा+याच भय,
कुटुंब पGरवारासंबंध>च भय, रोगाच भय, 70X हाराच भय, अYूच भय, कोणी नाराज होई याच भय,
अ7ा तRहेने भयाची वं7ावळ वाटे

तेवढ&

भय ]जक _ अस सामा`यत: 4हट

जात. पण त बरोबर bदसत नाही. पुcकळ जणांनी मृ9यूच भय

सोड े

ांब2वता येई . केवळ एका मृ9यूच भय ]जक

क^ सव!

असत. पण त इतर अनेक कार,या d:खांपुढे पळ काढतात. कोणी 0वत: ]जवावर उदार

असतात पण आfतेgांचा 2वयोग 9यांना सहन करवत नाही. एखादा कृपण ह सव! जाऊ दे ई , 9यi
दे हावर पाणी सोडी , पण सांठ2व े
मानीव अYू DकEवा
करी 2ह,

धन सोडतांना 9याचा जीव कासावीस होई . कोणी 0वत:ची

2तjा संभाळू न धर+यासाठ. अनेक भ _बुर> कमk कराय ा उlुP होई , व

ोकDनEदे,या भयाने, सरळ माग! bदसत असता2ह, कोणी तो 0वीकार+यास कांकूं करी .

स9याचा 7ोध करणाराने या सव! भयांना गचांडी bदmयाखेरीज ग9यंतर नाही. हGरnंoा माणे सव!0वाची
पायमm & कpन घे+याची 9याची तयारी अस & पा2हजे. हGरnंoाची कथा काmप2नक कां असेना, पण
9येक आ9माथr इसमाचा असाच अनुभव आहे. अथा!त् या कथेची DकEमत कोण9या2ह ऐ2तहा6सक
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कथेपेा अनंत पट ने अधक आहे व ही कथा आपण सवानी दयाी धरयासारखी, मनन
करयासारखी आहे.
अभय"ताच$ संपूण& पा'न जवळ जवळ अ*य आहे. सव& त+हे,या भयांमधून मु.ता एक
0या'ाच 'ाभे' क1 2या'ा आ0मसाा0कार झा' आहे. अभय ही 4नम5ह 67थतीची पराका8ा होय.
4न:य के;याने, सतत <य0न के;याने, आ0=यावरी' >?ा वाढत गे;याने, अBयाच$ <माण वाढू के'.
मी आरंभCच =हट'$ क1 आप;या'ा बाE भयांपासून मु.ता म;वावयाची आहे. अंतरात वास करणारे
जे Fु 0यांना तर Gभऊनच चा''$ पा4हजे. काम-JोधाKदकांच$ भय ह$च खर$खुर$ भय होय. 0यांना Lजक'$
तर भी4तदायक बाE व7तूंचा उपNव आपोआप नाहीसा होई'. सव& भी4त एका दे हामुळे आहे. दे हावरी'
ममता झड' तर अभय सहजC <ाQत होई'. अा त+हेने 4वचार के'ा असता आप;या 'ात येई'
क1 सव& भय$ आप;या क;पनेचे खेळ आहेत. पैामधून, कुटुंबामधून, रीरामधून 'माझे’ पणा काढू न
टाक'ा क1 मग भय रा4ह'$ च कोठे ? तेन यतेन भुंजीथा: ह$ रामबाण वचन आहे. कुटुंब, पैसा, दे ह,
आहेत तCच राहणार. आमची 0यां,याबX'ची क;पना बद'' =हणजे झा'$ . तC ‘आप'Z’ न[हत,
'माझी' न[हत; तC ई]वराची आहेत; 'मी'सु?ा 0याचाच आहे. माझ$ अस$ या जगात काहीच नाही. मग
म'ा डर तो कसचा? =हणूनच उप4नष0काराने =हट'$ आहे : ‘0याचा 0याग क_न उपभोग घे.’ =हणजे
आपण 0याचे रखवा'दार =हणून रहाव$. तो ईaरच आप;या'ा 0यांच$ रण करयापुरती b. व सामcी
दे ई'. अा त+हेने धनीपणा सोडू न चाकर बन'ो, ूdयवत् होऊन गे'ो, तर सहजCच सव& भय$ fजgकू,
सहजCच ां4त <ाQत क_, स0यनारायणाच$ द&न क_.
___________________________________________________________________
* पान ६ वरी' ट प पहा. – अनुवादक

***
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८. अपृयता- नवारण
९-९-१९३०
मंग' <भात
ह$ "त4ह अ7वाद"ता<माणे नवीन आहे. आGण काहीस$ 4वचF4ह वाटे '. 4वचF आहे 0याpन
आव]यक अधक आहे. अ7पृ]यता =हणजे bवाीव. आGण अखा भगताने =हट'$ आहे त$ योrयच आहे
क1 ‘आभडछे ट अदके_ं अंग.' (bवाीव 'ु ;या अवयवा<माणे आहे.) ही धमा&,या नांवाखा' , vकgवा
धमा&च$ सwग आणून, धमा&मxयेच जेथे तेथे 4वxन आणीत असते, व धमा&'ा क'ु 4षत करते. आ0मा जर
एकच आहे, ईaर एकच आहे, तर मग अ7पृ]य कोणीच नाही. 2या<माणे धेडभंrयांना अ7पृ]य
'े खयात येत$ पण ते अ7पृ]य नाहीत, 0या<माणेच मृत दे हसु?ा अ7पृ]य नाही, तो मान व कyणा यांस
पाF आहे. मृत दे हाचा 7प& झा;यानंतर, vकgवा अंगा'ा ते' 'ाव;यानंतर, vकgवा हजामत के;यानंतर
vकgवा कर4व;यानंतर, आपण 7नान करतो त$ केवळ आरोrया,या z{ीने. मृत दे हाचा 7प& झा;यास,
vकgवा ते' 'ाव;यास vकgवा 'ावून घेत;यावर कोणी 7नान करीत नसे' तर 0या'ा वाट;यास घाणेरडा
=हणा; परंतु तो पापी vकgवा पातक1 न[हे. एरवी आई'ासु?ा मु'ाच$ हगमूत काढ;यानंतर ती 7नान
करीपयत vकgवा हातपाय धुईपयत अ7पृ]य मान' तर 0यात काही वावग$ नाही; पण मु' खेळता खेळता
4त'ा bव'$ तर 0या'ा नाही होणार 4वटाळ, क| नाही 0याचा आ0मा4ह मb'न [हायचा. पण 2यांना
आपण ह'केपणा,या अथा&ने भंगी, धेड, चांभार इ0याKद नांवांनी संबोधतो 0यांना तर जdमत:च अ7पृ]य
'े खयात येत$. मग ते $कडw साबण खच& क_न वषा&नुवष~ अंग चोळू न कां काढ तना, वैणवांसारखा
पोाख कां करीतना, गयात तुळीची माळ कां घा' तना, रोज गीतापाठ कां करीतना, आGण धंदा
कारकुनाचा कां करीतना, ते अ7पृ]य ते अ7पृ]यच. अा त+हेने जो धम& समज'ा जातो, vकgवा धम&
=हणून आचर'ा जातो, तो धम& न[हे तर अधम&च आहे व नाा'ा 'ायक आहे. अ7पृ]यता-4नवारणा'ा
"ताच$ 7व_प दे यात आपण अस$ मानतो क1 अ7पृ]यता ह$ vहgधमा&च$ अंग नाही, एवढ$ च न[हे तर ही
vहgधमा&त bर'े ' घाण आहे, हा म आहे, पाप आहे व 4तच$ 4नवारण करण$ <0येक vहgचा धम& आहे,
0याच$ त$ परम कत&

आहे. =हणून जो त$ पाप आहे अस$ मानतो, 0याने 0याबX' <ायG: कराव$; आGण
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समजूतदार vहgंनी काही नाही तरी <ायG: =हणून, धम&काय& समजून, अ7पृ]य मान;या जाणा+या
<0येक बंधुभ4गनCी आप'े पणा जोडावा. 0यांना मनोभावाने, सेवाभावाने, 7प& करावा; 0या 7पा&ने
आपण पुनीत झा'ो अस$ मानाव$. 'अ7पृ]या' ,या अडचणCच$ 4नवारण कराव$; आज अनेक वष~ 0यांना
चरडू न टाकयात आ;यामुळे 0यां,यामxये जे अानाKद दोष bर'े आहेत ते काढू न टाकयास 0याने
0यांना सोbकपण$ मदत करावी; आGण अस$च करया4वषयी इतर vहgंची मन$ वळवावC; 0यांना
<ो0साहन ाव$.
या z{ीने अ]पृ]यतेकडे पा4ह'$ असता, 4तच$ 4नवारण करयापासून जे ऐ4हक vकgवा राजक1य
फायदे होणार ते "तधा+या,या z{ीने ु;'क होत. ह$ vकgवा यासारख$ फायदे होवोत वा न होवोत, "त
=हणून अ7पृ]यता-4नवारणाच$ आचरण करणा+याने अ7पृ]य 'े ख'े जाणारांना धम&बु? ने आप'े स$
कराव$. स0य वगैरे "तांच$ आचरण करतांना आपण ऐ4हक परणामांचा 4वचार क_च नये. "तधारी
इसमा,या बाबतीत स0याचरण ह$ काही एक धोरण न[हे, ती 0या,या हाडCमाी खळ'े ' व7तु आहे,
0याचा 7वभाव आहे. अ7पृ]यता 4नवारणसु?ा "तधा+या'ा 0याच<माणे आहे.
अ7पृ]यतेच$ ह$ महव कळू न आ'$ =हणजे आप;या ह$4ह 'ात येई' क1 ही घाण केवळ 2यांना
धेड-भंगी =हणतात 0यां,याच बाबतीत <चारत आ' आहे अस$ नाही. कुज*या भागाची ही रीतच आहे
क1 <थम तो राई,या दायाएवढा Kदसतो, मग पहाडाच$ 7व_प घेतो आGण अखेरीस 2या व7तूत 0याने
4ब+हाड के'$ असे' 4तचा स0याना करीत जातो. अ7पृ]यतेच$4ह तस$च आहे. ही bवाीव
परधमयांबाबत <चारात आ' आहे, अdय सं<दायांबाबत आ' आहे, एकाच सं<दायात आपापसात
bर' आहे. येथपयत क1 4क0येक जण bवाीव पाळता पाळता पृवीवर भार_प बनून गे'े आहेत.
आप'$ च सांभाळायच$, आप'$ च 'ाड करायच$, आंघोळ कराय,या, व7F$ धुवायचC, खायच$-Qयायच$ या
सवाखा' 0यांना फुरसत की ती मळत नाही. ईaरा,या नांवाने ईaरा'ा बाजू'ा ठे वून 7वत:चीच
पूजा-अचा& क_ 'ाग'े आहेत. =हणूनच अ7पृ]यता4नवारण करणाराने महार-चांभारांना आप'े स$ करण$
एवावरच संतोष मानून बसता कामा नये. जwपयत 0या'ा जीवमाFांमxये 7वत:ची ओळख पट'
नाही, आGण 7वत:'ा 0याने जीवमाFांमxये अपून
& टाक'$ नाही, तwपयत तो 7व7थ बसणार नाही.
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अ7पृ]यता4नवारण =हणजे उBया जगाी मैFी जोडण$, 0याचा सेवक बनण$. अा त+हेने पा4ह'$ असता
अ7पृ]यता4नवारण ह$ अvहgसेच$ जोडीदार बनून जात$, व खरोखरी आहेच. अvहgसा =हणजे जीवमाFाबX'
पूण& <ेम. अ7पृ]यता-4नवारणाचा तरी तोच अथ& आहे. जीवमाFाबरोबरचा भेद पुसून टाकण$ =हणजेच
अ7पृ]यता-4नवारण. अा त+हेने अ7पृ]यतेकडे पा4ह'$ असता तो दोष थोाबत अंाने सव& जगभर
ापून रा4ह'े 'ा आहे खराच. येथे आपण 0याचा vहg-धमा&वरी' क1ट या z{ीने 4वचार के'ा आहे.
कारण vहg-धमा&मxये 0याने धमा&च$ 7थान पटकाव'$ आहे, आGण धमा&,या नांवाखा' 'ावध,
vकgबना कोावधी 'ोकांची गु'ामासारखी दा क_न सोड' आहे.
***
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९. अंगमेहनत
१६-९-१९३०
मंग - भात
अंगमेहनत

येक माणसा ा आवयक आहे हा सांत

थम माया मनात भन ा

टॉ #टॉय$या एका &नबंधाव)न. परंतु हा सांत इत/या #प0पण1 पट2यापूव4च र6#कनच1 'अन टु 8धस
ा#ट' (सव:दय) वाचून

गेच मी याच1 आचरण&ह क)

ाग ो होतो. अंगमेहनत ह1 ?ेड- े बर' या

इंAजी CDदाच1 भाषांतर आहे. '?ेड- े बर' च1 CDदC: भाषांतर रोटG (साठI) मेहनत. रोटGसाठI येक
माणसाने मेहनत के Gच पा&हजे, Cरीर वांक&व े पा&हजे, असा ईवरी &नयम आहे. या सांताचा मूळ
Cोध टॉ #टॉयचा नMहे तर टॉ #टॉयNन बOयाच अ सG अCा बुनP&ह नांवा$या रCयन े खकाचा
आहे. टॉ #टॉयने या ा सG दे ऊन आप ासा के ा. माया नजरे ा हाच सांत भगवSGते$या
&तसOया अTयायात Uदसून येतो. यV केWयाखेरीज जो खातो तो चोरीच1 अXन खातो, अCा तOहेचा
भयंकर Cाप यV न करणारा ा Uद े ा आहे. या UठकाणY यV याचा अथZ अंगमेहनत [क\वा रोटG-मेहनत
हाच यो]य Uदसतो. माया मत1 तर हाच एक अथZ C/य आहे. त1 कस1&ह असो हाच आपWया या ^ताचा
उगम होय. बु`वादाने&ह आपण या सांताCी येऊन पaचतो. मेहनत करीत नाही या ा खा2याचा
ह/कच काय? बायब

सांगत1, ‘तू आप G भाकर #वत:$या अंगातून घाम काढू न कमव व खा.'

कोfधीCसुा जर आपWया प ं गावर ोळतच रा&ह ा, आ ण तaडात कोणी आणून घा G तेMहाच
खात गे ा, तर या ा फार काळ खाता यायच1 नाही, या ा अXनाची गोडी&ह वाटणार नाही. hहणून तो
iायाम वगैरे क)न भूक

ागेCी करतो; आ ण खा2यासाठI तर या ा #वत:चेच हात तaड हा वाव1

ागत1. जर अCा तOहेने या नाही तर या )पाने Cारीlरक iायाम राव व रंक सवाmना करावाच ागतो,
तर मग रोटG उपXन कर2याचाच iायाम सवाmनी कां क) नये, असा

न सहजYच उद्भवतो.

CेतकOया ा नाही कोणी हवा खाय ा कo iायाम कराय ा सांगत. आ ण p&नयेती नMवद ट//यांNन
अ8धक

ोकांचा &नवाZह Cेतीवरच चा

ा आहे. यांच1 अनुकरण बाकo$या दहा ट//यांनी के 1 तर

जगात &कती सुख, &कती Cां&त, व &कती आरो]य फै ावे बर1! Cवाय Cेतीबरोबर बु` 8मसळWयाने
Cेती$या कामाती पुrकळसे / े C आपोआप sर होती . तस1च, अंगमेहनतीचा हा &नरपवाद कायदा
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जर सवाmनी माXय के ा तर उ$च व नीच हा भेदच उरणार नाही. सTया जेथे उ$च-नीचतेचा गंधही
नसावयाचा अCा UठकाणYही, hहणजे वणZiव#थेमTये, हा भेद Cर ा आहे. सवZ जगभर मा क व
मजूर असे भेद पडू न रा&ह े आहेत, आ ण गरीब

ोक tीमंतांचा हेवा करीत आहेत. सवाmनीच जर

आपापWया पोटापुरत1 काम के 1 तर उ$च-नीच भेदच &नघून जाई ; इत/या उपर&ह ध&नक वगZ राही .
याने आपWया ा आपWया 8मळकतीचा मा क न समजता केवळ रखवा दार [क\वा पंच मानाव1, व
&तचा उपयोग मुuयत: केवळ ोकसेवेसाठI करावा. vया ा अ&हसेच1 पा न करावयाच1 आहे, सयाची
आराधना करावयाची आहे, ?wचयाZ ा आप ा जXम#वभाव बनवावयाच1 आहे, या ा तर अंगमेहनत
ही रामबाणा माणे होते.
ही मेहनत खर1 पाN गे 1 असता Cेतीचीच होय. पण सTया तरी अCी x#थती आहे कo ती करण1
सवाmनाच साधणार नाही. hहणून Cेतीचा आदCZ नजरेपुढे ठे वून Cेती$याऐवजी माणसाने इतर कस G
तरी मेहनत केWयास हरकत नाही. उदाहरणाथZ : कांतण1, &वणण1, सुतारकाम,

ोहारकाम इयाUद,

इयाUद. येकाने आपाप ा भंगी तर झा 1 च पा&हजे. जो अXन खातो या ा म याग करावाच
ागणार. म याग करणारानेच आप ा मळ पु)न टाकावा ही उ{म रीत होय. तेवढ1 जमत नसे तर
येक कुटुंबाने आप 1 काम कराव1. जेथे भंगीकाम हा #वतं| धंदा कxWप ा गे ा आहे तेथे कस ा तरी
महादोष Cर े ा अस ा पा&हजे अस1 म ा आज &कयेक वषाmपासून वाटत आहे. या आवयक,
आरो]यदायक, कामा ा सग}यात ह क1 थम कोणी गण 1 असे याचा इ&तहास आपWयापाCी नाही.
vयाने गण 1 याने आपWयावर उपकार मा| के े ा नाही. आपण सवZ भंगी आहो ही भावना आपWया
मनात बा पणापासून ठस G पा&हजे, आ ण ती तCी ठस&व2याचा उ{मात उ{म मागZ हो आहे कo
vयांची समजूत पट G आहे अCांनी अंगमेहनत सु) करावयाची, ती पायखाने साफ कर2यापासूनच
करावी. अस1 जो VानपूवZक करी

तो याच ~णापासून धमाZ ा &नरा}याच व खOया तOहेने

ओळखावया ा Cके . मु 1 , hहातारेकोतारे व iा8धA#त

ोक यांनी मेहनत के G नाही तर तो

&नयमा ा अपवाद समजावयाचा नाही. मु ाचा समावेC या$या आई$या कामात होतो. &नसगाZ$या
&नयमांचा भंग न होई तर hहातारे&ह पंगु बनणार नाहीत, आ ण रोग जवळपास &फरके तरी कCा ा?
***
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१०. सवधम-समभाव – १
२३-९-१९३०
मंग - भात
आपWया ^तांमTये vया ^ता ा आपण स&हrणुता या नांवाने ओळखतो या ाच मी ह1 नवीन
नांव Uद 1 आहे. स&हrणुता ह1 ‘टॉ रेCन' या इंAजी CDदाच1 भाषांतर आहे. पूव4&ह म ा ह1 नांव आवड 1
नMहत1च, पण याऐवजी pसरा कोणता CDद सुचत नMहता. काकासाहेबांना&ह ह1 नांव आवडत नMहत1.
यांनी 'सवZधमZ-आदर' नांव सुच&व 1 . म ा त1&ह च 1 नाही. इतर धमाmना 'सहन कर2यामTये' यांचा
कमीपणा गृहीत धरWया माणे होत1. ‘आदरा’ मTये&ह मेहेरबानीचा भाव येतो. अ[ह\सा आपWया ा इतर
धमाmब

समभाव Cक&वते. आदर आ ण स&हrणुता ही अ[ह\से$या

0ीने पुरेCी नाहीत. इतर

धमाm&वषयी समभाव राख2या$या मुळाCी #वत:$या धमाZ$या अपूणZतेची कबू G येऊनच जाते. सयाची
आराधनासुा, अ[ह\सेची कसोटGसुा, आपWया ा ह1च Cक&वते. संपूणZ सय जर आपWया हातY
ाग े 1 असे तर मग सया$या आAहाच1 योजनच काय? मग तर आपण य~ परमेवरच होऊ.
कारण कo सय hहणजेच परमेवर अCी आप G समजूत आहे. आपWया ा पूणZ सय कळत नाही,
hहणून तर आपण याब

आAह बाळगतो, यामुळेच तर पुषाथZ C/य होतो. यात आपWया

अपूणZतेची कबू G आ G. जर आपण #वत: अपूणZ, तर आपण कxWप े ा धमZही अपूणZ. #वतं|, hहणजे
मनुrय बु`&नरपे~, धमZ संपूणZ आहे. पण तो आपण पा&ह े ा नाही, vया माणे ईरा ा&ह आपण
पा&ह े 1 नाही. आपण मानतो तो धमZ अपूणZ आहे, यामTये &नय फेरफार होत असतात, आ ण
Mहायचेच. अस1 झा 1 तरच आपण उ{रो{र चढू Cकू; सयाकडे, ईराकडे रोज$या रोज जवळ जात
जाऊ.
आ ण मनुrयकxWपत सवZ धमZ अपूणZ आहेत अस1 एकदा कबू के 1 क मग कोणयाही धमाZ ा
उ$च [क\वा नीच े ख2याचा नच उरत नाही. सवZच धमZ खरे आहेत, पण सगळे च अपूणZ&ह आहेत,
अथाZत् दोषा ा पा| आहेत. समभाव वाटत असता&ह आपण यां$याती

दोष पाN Cकू,

#वत:$याती ही पाN Cकू, हे दोष या$यामTये आहेत एवासाठI याचा याग करणार नाही तर दोष
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तेवढे टाळू . अCा तOहेने समभाव राख ा hहणजे इतर धमाmमTये ज1 काही Aा Uदसे या ा #वत:$या
धमाZमTये #थान दे 2यास आपण अनमान करणार नाही. एवढ1 च नMहे तर तस1 करण1 आप 1 कतZi ठरे .
सवZ धमZ ईवरद{च आहेत, परंतु ते मनुrयकxWपत असWयामुळे, मनुrय हा यांचा चार करीत
असWयामुळे, ते अपूणZ आहेत. ईरद{ धमZ अगhय आहे. या ा भाषेमTये i/त करणारा मनुrय आहे,
याचा अथZ ावणारा&ह मनुrयच. कोणाचा अथZ खरा समजावयाचा? सवZच आपापWया &0नु)प – ती
&0 कायम आहे तaपयmत – खरे. पण सगळे च खोटे असती ह1&ह अC/य नाही. hहणूनच आपण सवZ
धमाmब

समभाव बाळगावा. यामTये #वत:$या धमाZब

उदासीनता नाही येत, तर #वत:$या

धमाZ&वषयीच1 आप 1 ेम आंधळ1 होत1 याऐवजी Vानमय बनत1. व यामुळे अ8धक सावक, &नमZळ&ह
बनत1. सवZधमाm&वषयी समभाव बाणे तेMहाच आप े Uदiच~ु उघडती . धमाmधता व दै वी सा~ाकार
यांमTये उ{र-द ~ण UदCांइतक1 अंतर आहे. धमZVान होताच आडपडदे उडू न जातात व समभाव उपXन
होतो. आपण जसजसा या समभावाचा अयास क) तसतCी आपWया ा आपWया #वत:$या धमाZची&ह
अ8धक चांग G ओळख होत जाई .
येथे धमZ व अधमZ यांमधी भेद मा| टळत नाही. येथे गो0 चा

G आहे ती जे ठाम झा े े धमZ

hहणून आपWया ा माहीत आहेत यांचीच होय. या सवZ धमाmमTये मूळ सांत एकच आहेत. या सवZ
धमाmमTये संत #|ी-पुष होऊन गे े आहेत, आज&ह हयात आहेत. hहणून धमाZब चा समभाव व
धम4यांब चा – मनुrयांब चा – समभाव यांमTये काहीसा फरक आहे. मनुrयमा|ाब – p0ाब
आ ण tेाब , धमZ&नाब

आ ण धमZहीनाब

– समभाव असावा अस1 आमच1 hहणण1;

अधमाZब मा| का |यY नाही.
मग असा न उपx#थत होतो कo अनेक धमZ मुळ पा&हजेतच कCा ा? धमZ अनेक आहेत ह1
तर आपWया ा Uदसत1च आहे. आमा एक आहे, पण मनुrयदे ह असंuय आहेत. दे हांची असंuयता
टाळावयाची hहटWयास टाळता येणार नाही. तरी&ह आhयांची एकता आपण ओळखू Cकतो. याच
Xयायाने धमाZच1 मूळ एक आहे, जस1 वृ~ाच1 असत1; पण या ा असंuय पान1 आहेत.
***
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११. सवधम-समभाव - २
३०-९-१९३०
मंग - भात
हा वषय इतका महवाचा आहे क याचा येथे आणखी थोडा व"तार करतो. मी "वत:चाच
थोडासा अनुभव सांगत ा तर समभावाचा अथ* कदा,चत् अ,धक "प0 होई . येथ2या माणेच
फन4सम5येह* रोज ाथ*ना होत असे. त8याम5ये 9ह:;, मुस मान, =>"ती सव* असत. "व. ?"तमजी
@ेठ 9क:वा यांचे ,चरंजीव पुBकळदा हजर रहायचे. ?"तमजी @ेठना 'मने वहा ु दादा रामजीनुं नाम' हE
भजन फार आवडे. म ा आठवत आहे या माणे, एकदा मगन ा कG का@ी भजन सांगत होती व
आHही सव*जण Hहणत होतो. ?"तमजी @ेठ उ2हासा8या भरात एकदम Hहणतात. “दादा रामजी ऐवजी
‘दादा होरमMद’ Hहणा ना”. सांगणाराने तसEच Hहणणारांनी, ही, क2पना अगदP "वाभावक अ@ा तQहेने
चटकन् उच

P. आSण पुढे ?"तमजी @ेठ असती तेUहा ब कु न चुकता, आSण कधी कधी तर

ते नसतांनाह आHही तE भजन ‘दादा होरमझ्’ 8या नांवाने गात असू. सYत दाउद @ेठजZचा मु गा सYत
[सेन तर आ\मात पुBकळदा रहाय ा असे. तो ाथ*नेम5ये हौसेने भाग घेत असे. तो "वतः फार मधुर
"वराने 'ऑग*न' बरोबर ‘है बहारे बाग ;नया चंदरोज’ Hहणत असे; आSण तE भजन याने आHहा ाह
सवाcना d@कव E होतE व ाथ*नेत पुBकळदा Hहट E जात असे. आप2या येथी

भजनाव Pम5ये या

भजना ा जE "थान eद े E आहे, तE सय य [सेनचE "मारकच होय. या8याfन अ,धक एकनgपणE
सयाचE आचरण करणारे त?ण माMया पाहhयात नाहीत. जोसेफ रॉयपेन् पुBकळदा आ\मात येऊन
जात. ते पड े =>"ती. यांना “वैBणव जन तो' फार आवडे. यांना संगीताचE चांग E kान होतE. यांनी
‘वैBणव जन’ 8या जागZ '=>lन जन तो तेने कहीये' असE गाई E ; सवाcनी

गेच उच

E . जोसेफ्

अमया*द हष* झा े ा म ा eदसून आ ा.
"वत:8या मना8या समाधानासाठm मी एकवेळ नरनराळे धम*nंथ चाळPत राह ो होतो; या
वेळo =>"तीधम*, इ" ाम, 'जरथु"ती**’, य[दP आSण 9ह:; एवpा धमाc8या nंथांचा "वत:8या
समाधानापुरता पqरचय कrन घेत ा होता, तसE करते वेळo माMया मनात सव* धमाcबs समभाव असे,
असE मी सांगू @कतो. या वेळo माMयाम5ये याची जाणीव होती असE मी सांगू @कत नाही. समभाव
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दाचाह नीटसा अथ या वेळ कळत नसावा. पण या वेळच मरण ताज क! जाता म"ा या या
धमा$ची ट%का कर&याची जरा पण इ(छा झा+याच आठवत नाही. या या धमा$(या पुतकांच मी धम0ंथ
या 12ीने आदरपूवक वाचन करीत असे व सव धमा$म4ये मू" नैतक 6स7ांत एकच अस+याच म"ा
आढळत असे. कयेक बाबचा म"ा उ"गडा होत नसे. ?ह@Aधमा(या बाबतीतह तस होई. आजसु7ा
काही गो2ी म"ा समजत नाहीत. पण अनुभवाने म"ा वाटू "ाग" आहे कD आपण समजू कत नाही
त सव झूटच आहे अस मान&याची उतावीळ करण चूक आहे. काही गो2ी Eया पूवF समजत नसत याच
आज GदHाIमाणे प2 Gदसतात. समभावाचा अJयास के+याने कयेक कKड आप+या आपण
उ"गडू न जातात. आLण काही Gठकाण आप+या"ा प2 दोषच Gदस"े तरी ते दाखवून दे तांना
आप+याम4ये जी नOता व जो वनय असतो यामुळे ते दाखवून Gद+याने कोणा"ा A:खह होत नाही.
एक अडचण माQ कदाRचत् 6+"क राहते. गे+या खेपे"ा मी सांगत" कD धम व अधम यांती"
भेद राहणारच, आLण अधमाबU" समभाव अJया6स&याचा या Gठकाण हेतु नाही. अस असे" तर मग
धमाधमाचा नणय करतांनाच समभावाची साखळ% तुटून पडत नाही का? असा IWन उद्भवे". आLण
अा तXहेने धमाधमाचा नणय करणाराची चूक होई" असाह संभव खराच. पण आप+याम4ये खरी
अ?ह@सा वसत असे" तर आपण वैरभावातून बचावून जात असतो. कारण कD आप+या"ा अधम Gदसत
अस"ा तरी तो अधम आचरणाXयावषयी आप+या मनात Iेमभावच असणार आLण Yहणून एक तर तो
आप"% 12 माZय करी", नाहीपे[ा आYहा"ाच आमची चूक दाखवून दे ई". ?क@वा असह होई" कD
दोघेह एकमेकांचा मतभेद सहन करीत राहती". फार तर, Aसरा प[ अ?ह@सक नस+यास तो कठोरता
दाखवी" तरीसु7ा आपण जर अ?ह@सेचे खरे पुजारी असू, तर आप"% मृAता या(या कठोरतेच नवारण
करणारच याबU" ंका नाही. AसXया(या चुकDबU"ह आप+या"ा या"ा पीडा _ावयाची नाही, वत:
पीडा सहन करावयाची आहे. हा सुवणनयम जो पाळतो तो सव संकटांमधून त!न जातो.
___________________________________________________________________
*दL[ण आbकेत जोहानसबगजवळ%" एक खेड. येथे गांधीजनी आcम काढ"ा होता.
**पारांचा धम. धमगुd जरथुत.

***
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१२. नता
७-१०-१९३०
मंग"-Iभात
याचा आप+या kतांम4ये वतंQ नदl  के"े "ा नाही, करण उRचतही नाही. अ?ह@सेचाच हा एक
अथ आहे, ?क@वा असह Yहणा कD यां(याम4ये ह येऊन गे". पण नOता अJयास सा4य नाही. ती
वभावत:च Iाnत झा"% पाहजे. आcमाची नयमाव6" Iथम तयार के"% या वेळ तचा मसुदा
RमQमंडळकडे पाठव"ा होता. सर गुdदास बानजoनी नOते"ा kतांम4ये थान दे &यात याव अी
सूचना के"%, आLण या वेळह तचा नदl  न कर&या"ा मी तच कारण Gद" होत, ज आता येथे 6"हीत
आहे. परंतु जरी त"ा kतांम4ये थान नस" तरीह नOता ही kतांपे[ाह कदाRचत् अRधक आवWयक
आहे; पण अJयासाने कोणा(या अंग नOता आ+याच आप+या माहतीत नाही. सय घटवता येई",
दया घडवता येई", परंतु नOता घटवण Yहणजे दं भ घटवणच होय अस Yहणता येई".
थोरांमोqांम4ये एकमेकां(या सZमानाची रीत Yहणून जी 6कव"% जाते ?क@वा तKडी "ागते ती ही नOता
नrहे. एक जण AसXया"ा सा2ांग नमकार घा"%त असे"; पण मनात तर या(यावषयी तरकार
भर"ा असे"! ही नOता नrहे, "ु (चेगरी आहे. कोणी रामनामाचा जप करीत असे", माळा फरवीत
असे", "ोकांसम[ महामुन होऊन बसत असे"; पण आंत वाथ भर"े "ा असे" तर तो नO नसून
पाखंडी होय. नO माणसा"ा आपण नOपण केrहा वाग"ो याची खबरच नसते. सय इयादचे आपण
आप+यापाी मोजमाप ठे वू कतो, नOते"ा मोजमापच नाही. वभाव6स7 नOता "पून राही" अस
नrहे. पण नO माणसा"ा वत:"ा ती Gदसत नसते. व6सtवWवाRमQाच उदाहरण तर आपण
आcमाम4ये अनेकदा समजून घेत" आहे. आप"% नOता ूZयवापय$त जाऊन पKच"% पाहजे. आपण
कोणी तरी आहो ह भूत मनात भर" कD नOभाव तेथून उडू न गे"ा आLण आप" सव kत धुळ%स
Rमळा". kतपा"नाबU" जो गव मानी", तो आप+या साXया kQांची ?क@मत घा"वून बसे" व
समाजाम4ये वष!प बनून राही". "ोकांनाह या(या kतांची ?क@मत वाटणार नाही, आLण वत:
या"ाह यांच फळ उपभोगता येणार नाही. नOता Yहणजे मीपणाचा आयंतक [य. वचार के+यास
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"[ात ये&याजोग आहे कD या वuाम4ये कोणताह जीव एका रज:कणाvनह [ु+"क आहे. दे हा(या
12ीने पाह" असता आपण [णभंगरु आहो. का"ा(या अनंत चwाम4ये आप+या आयुxया(या ंभर
वषा$चा पyाह "ागणार नाही. परंतु जर का आपण या भोवXयामधून नसट"ो, Yहणजे कोणी नrहेस
होऊन गे"ो, तर मग सव काही आपणच आहो. आपण काहीतरी, कोणी तरी, असण Yहणजे
ईuरापासून, परमाYयापासून, सयापासून वेगळ पडण. 'काही' नाहीस होण Yहणजेच परमाYयात
Rमळू न जाण. समु{ात अस"े "ा छोटा ?ब@|ह समु{ा(या थोरवीचा धनी असतो, पण या"ा याची
जाणीव नसते. समु{ापासून वेगळा होऊन तो मीपणाचा टभा Rमरवू "ाग"ा कD या [णच तो सुकून
गे"ा. आप+या या जीवना"ा पा&या(या बुडबु}ाची उपमा दे &यात आ"% आहे यात म"ा ब"कु"
अतयो6~ वाटत नाही. अस"% नOता ?क@वा ूZयता ओढू नताणून थोडीच येणार? पण kतांच
यथायोय आक"न के+याने नOता आपोआप अंग बाणत जाते. सयाच पा"न क! इ(छणारा"ा
अहंकारी होऊन कस चा"े "? इतरांसाठ Iाण सांडू इ(छणारा वत:साठ जागा अडवीत कोठू न
बसणार? याने वतःचे आण अप@&याचा न य के"ा याच वेळ वत:चा दे ह फेकून Gद"ा.
ही नOता Yहणजे पुdषाथहीनता तर नrहेच. ?ह@|धमाम4ये असा अथ क!न टाक&यात आ"ा
आहे खरा, आLण यामुळे आळसाच, पाखंडाच पुxकळ Gठकाण बर फाव" आहे. खर पाह" असता
नOता Yहणजे तीkतम पुdषाथ. माQ तो सव परमाथासाठ असणार. खुU ईWवर दम न टाकता चोवीसह
तास काम करीत असतो, अंगा"ा आळे पळे दे &यापूरतीह सवड घेत नाही. आपण याचे झा"ो,
या(याम4ये Rमसळू न गे"ो, कD मग आप"ा उ_मसु7ा या(याIमाणेच अतंG{त झा"ा पाहजे,
समु{ापासून वेगया पड"े +या ?ब@|(या बाबतीत आपण वcांतीची क+पना क! कतो. पण समु{ात
असणाXया ?ब@|"ा वcांत कोठ"%? समु{ा"ा एका [णाची तरी वcांत आहे कुठे ? आप" ह तंतोतंत
तसच आहे. ईuर!पी सागरात आपण Rमळू न गे"ो कD आप"% वcांत गे"%, वcांतीची
आवWयकताह उर"% नाही. हीच खरी वcांत; हीच खरी महान् अवथेती" वथता. Yहणून खरी
नOता ही आप+याकडू न जीवमाQा(या सेवेIीयथ सवापणाची अपे[ा करते. सव आटपून बस+यानंतर
आप+यापाी नाही उरत रववार क ुwवार क सोमवार. या थतीच वणन करण कGठण आहे, पण
ती अनुभवगYय आहे. Eयाने सवापण के" आहे या"ा ती अनुभवावयास Rमळा"े "% असते. आपणा
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सवा$नाह अनुभवता ये&याजोगी आहे. ती अनुभव&या(या हेतूने तर आपण आcमात एकQ जम"ो
आहो. सार kत, सार काम, तचा अनुभव Iाnत करणायासाठ आहेत. Aसर तसरच काही करीत
असता कधी काळ ती आप+या हात "ागून जाई". त(याच मागे "ागून ती Rमळणारी नाही.
***
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१३. वदे शी

या Iवचनांम4ये 'वदे ी'वर 6"ह&याच गाळू नच टाकतो. राजकDय बाबना ढका न "ाव&याचा
संक+प आहे. या"ा थोडा तरी बाध ये&याचा संभव वाटतो. वदे ीवषयी नrवळ धाम@क 12ीने
6"हावयाच Yहट" तरी अस थोड तरी 6"हाव "ागणार कD Eयाचा अIय[ रीतीने तरी राजकारणाी
संबंध पKचे".
***

१४. वदे शी- त
(तुdंगातून बाहेर आ+यानंतर गांधीजनी वदे ी-kतावर 6"vन Gद"े "ा हा "े ख.)
वदे ी-kत ह या युगाती" महाkत होय. जी गो2 आYयाचा धम आहे, परंतु अानामुळे ?क@वा
अZय कारणांनी आYया"ा जची जाणीव उर"े "% नाही, त(या पा"नासाठ kत घे&याची ज!र पडते.
जो जZमतःच नमा$साहारी आहे, या"ा मांसाहार न कर&याच kत घे&याचा IWनच येत नाही. मांसाबU"
या"ा "ा"सा तर वाटत नाहीच, उ"ट मांस 12ीस पडताच या"ा ओकारी येणार.
वदे ी हा आYयाचा धम आहे, पण याचा वसर पड"ा आहे. Yहणून या(यासंबंधी kत
घे&याची आवWयकता उपZन होते. आYया(या 12ीने वदे ीचा अंतम अथ सव तXहे(या बा
संबंधांपासून संपूण मु6~ हाच होय. दे हसु7ा आYया"ा परदे ी आहे. कारण कD इतर आYयांी ऐय
साध&या(या आड दे ह येतो. दे ह हा आYया(या मागाम4ये वन!प आहे. वदे ीधम जाणणारा व
पाळणारा इसम जीवमाQाबरोबर ऐय साध&यासाठ दे हाचाह याग करी".
हा अथ खरा असे" तर आप+या जवळपास अस"े +या "ोकां(या सेवेम4ये मन होऊन राहण
यातच वदे ीधम आहे ह कळ&यास आप+या"ा अडचण पडणार नाही. अी सेवा के+याने |रचे राvन
जातात, ?क@वा यांना नुकसान पKचत, असा भास हो&याचा संभव आहे, पण तो केवळ भासच.
वदे ीची सु7ा सेवा के+याने परदे ीचीसु7ा ु7 सेवा घडतच. ज ?प@ड त ांड.
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या(या उ"ट |रची सेवा कर&याचा मोह धर+यास ती तर घडत नाहीच, आLण जवळ(यांची
सेवाह राvन जाते. अा तXहेने बावाच हह जात आLण तह जात. माया आधारावर असणाXया
कुटुं बयांना अथवा गांववा+यांना मी टाक" कD यांची मायावर जी Lभत होती ती फस"%, AसXयाची
सेवा कराय"ा मी सरसाव"ो तर यांची सेवा कर&याची Eयां(यावर जबाबदारी आहे यांना यांचा वसर
पडतो. |र(या "ोकांचे मायाकडू न खोटे "ाड हो&याचाह संभव; तस झा" कD तेथी" वातावरण
बघडव&यास मी कारण होणार, आLण वत:चा चुथडा तर अगोदरच होऊन चुक"े "ा आहे. अा
तXहेने सव 12नी मी नुकसाना"ाच कारणीभूत होणार. अाच तXहेचे असंय हेब क+पता येती"
व वदे ीधमाची युतता 6स7 करता येई". याव!नच 'वधमl नधनं cेय: परधम भयावह:’ ह वचन
नघा" आहे. याचा अथ पुढ%"Iमाणे कर&यास ब"कु" हरकत नाही :- 'वदे ीच पा"न करतांना
मृयु आ"ा तरी तो बरा, पण परदे ी भयानकच आहे.’ वधम Yहणजे वदे ी.
घोटाळा होतो तो वदे ीचा अथ न समज+यामुळेच. कुटुं बयांवषयी मोह ठे वून मी यांचे "ाड
कराव, यां(यासाठ धन चोराव, इतर खोट -नाट कराव, ह वदे ी नrहे. मी फ~ यां(याबाबतीत"ा
आप"ा धम पाळावयाचा आहे. तो धम ोधीत व पाळ%त असता म"ा सवHापी धम सांपडू न जातो.
वधमा(या पा"नाने परधम@यांना ?क@वा परधमा"ा हान पKचतच नाही, पKचता कामाच नये. इतरांची
हान होत असे" तर आपण क+प"े "ा धम वधम नrहे, तो वाLभमान आहे, अथात् याEय आहे.
वदे ीच पा"न करतांना कुटुं बाची होळ%ह करावी "ागे". पण तस कराव "ाग" तरी
याम4येह कुटुं बाची सेवाच अस"% पाहजे. EयाIमाणे वत:(या वाथावर पाणी सोड+याने आपण
वत:च संर[ण करीत असतो, याचIमाणे कुटुंबावर पाणी सोड+याने कुटुंबाच र[णच क! असह
हो&याचा संभाव आहे. समजा कD माया गांवात पतकDची सांथ पसर"% आहे. या सांथी(या तडायात
सांपड"े +या "ोकां(या ुcूषे"ा मी वतः "ाग"ो व पनी, मु"गे, मु"% यांनाह "ाव" ; आLण समजा
कD आYही सवजण या सांथीत सांपडू न मृयुव झा"ो. यात मी कुटुं बाचा संहार के"ा नसून याची
सेवाच बजाव"% आहे. वदे ीम4ये वाथ नाही ?क@वा अस"ाच तर तो ु7 वाथ आहे. ु7 वाथ
Yहणजे परमाथ; ु7 वदे ी Yहणजे परमाथाची पराकाtा.
मी या वचारप7तीचा आcय घेऊन चा""ो असता खाद%म4ये म"ा सामाजक ु7 वदे ीधम
Gदसून आ"ा. सवा$ना कळे " असा, Eयाच पा"न या युगात, या दे ात, सवा$नाच अयंत आवWयक आहे,

मंगलल- भात | www.mkgandhi.org

असा कोणता वदे ीधम असू के"? Eया(या अ+प आचरणानेह ?ह@Aथाना(या कोवRध "ोकांच,
र[ण होऊ के" असा वदे ी धम कोणता? या IWनाच उyर ोधत असता खाद% व चरखा हात
"ाग"ा.
या धमा(या पा"नाने परदे ी गरणीवा+यांच नुकसान होत अस कोणी समजू नये. चोरा"ा याने
चोर"े " सामान परत _ाव "ाग" ?क@वा या(या चोरीम4ये अडथळा आण"ा तर यात याच नुकसान
नाही, हतच आहे. ेजारचा इसम दा! प&याचा ?क@वा अफू खा&याचा बंद झा"ा तर याम4ये
गुyेदाराच ?क@वा अफू(या Aकानदाराच नुकसान नाही, हतच आहे. अयोय मागा$नी जे कोणी अथ
संपाGदत असती" यां(या या अनथाचा ना झा+यास यात यांच व जगाच हतच आहे.
परंतु चरयावर कसबस सूत काढ" , खाद% वापर"% व इतरांनाह वापराय"ा "ाव"%, कD झा"
वदे ीधमाच पूण पा"न, अस मानून जे बसून राहतात ते महामोहाम4ये बुडा"े "े आहेत अस समजाव.
खाद% ही सामाजक वदे ीची पह"% पायरी आहे, ती वदे ी-धमाची परसीमा नrहे. असेह
खाद%धारी पाह"े आहेत कD जे बाकD(या सव जनसा परदे ी आणून भरीत असतात यांचेकडू न
वदे ीच पा"न घडत नाही. ते चा"ू Iवाहात वहावत चा""े आहेत इतकच. वदे ी-kताच पा"न
करणारा इसम नय आप+या सभKवार नजर फरवीत राही", आLण जेथे जेथे ेजाXयांची सेवा
कर&याची संRध Gदसे", Yहणजे वत:"ा आवWयक अस"े "ा मा" यां(या हातून तयार झा"े "ा
Rमळ&यासारखा असे", तेथे इतर टाकून तो तस"ाच मा" घेई", मग वदे ी वतु Iथम महाग व गुणाने
उतरती अस"% तरी च@ता नाही. यां(यात सुधारणा कर&याचा ?क@वा करवून घे&याचा Iयन kतधाXयाने
करावा. Qासून ‘वदे ी खराब' Yहणून परदे ी वाप! "ागू नये.
पण Eया"ा वदे ीधम कळतो तो वत:(या वहरीत बुडूनह मरणार नाही. जी वतु वदे 
बनत नाही, ?क@वा महाक2ानेच बनवता येते, ती कोणी परदे ा(या े षाखातर वत:(या दे ात
बनव&या(या मागे "ाग"ा तर तो वदे ी-धम नrहे, वदे ी-धमाच आंचरण करणारा परदे ीचा े ष
कधी करणारच नाही. Yहणजेच पूण वदे ीम4ये कोणाचा े ष नसतो. हा संकुRचत धम नrहे. हा Iेमातून,
अ?ह@सेतून उपZन झा"े "ा सुंदर धम आहे. (नवजीवन)
***
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१५. तांची आव यकता
१४-१०-१९३०
मंग" Iभात
kतां(या महवावषयी या "े खमा"े म4ये मी मधून मधून थोडबत 6"ह" असे". पण
जीवना(या बांधणी"ा kतांची कती आवWयकता आहे याचा वतंQ वचार करण योय Gदसत.
kतांवषयी 6"vन झा" आहे, तरी आता या kतां(या आवWयकतेसंबंधी वचार क!.
असा एक प[ आहे, आLण तो Iबळह आहे, कD जो Yहणतो : “अमुक नयमांच पा"न करण
उRचत आहे ह Yहणण ठक, पण याबU" kत घे&याची आवWयकता नाही; एवढ च नrहे तर याम4ये
मनाची Aब"ताच Gदसून येत,े व तस करण हानकारकह हो&याचा संभव आहे. 6वाय एकदा kत
धेत+यानंतर तो नयम जाचक हो&याचाह संभव असतो; ?क@वा तो पाप!पह वाटू "ागे"; व अस
असतांह या"ा Rचकटू न राहण ह तर अस होय.” ा प[ाचे "ोक Yहणतात : “उदाहरणाथ, दा! न
पण ठक आहे, Yहणून nया"% नाही Yहणजे झा" . पण Iसंग nया"%च तर यात झा" काय?
औषधासाठ तर nयावीच "ागणार. अथात् ती न प&याच kत ह गयात "ोढण बांधून घे&याIमाणे
होय. आLण जी दा!ची गो2 तीच इतर बाबची. असयसु7ा बXयासाठ बो"ाय"ा हरकत कोणती?”
म"ा या यु6~वादात काही त¢य Gदसत नाही. kत Yहणजे अढळ न य. अडचणी ओ"ांडून
जा&यासाठ तर kतांची ज!र असते. अडचणी सहन करीन पण डळमळणार नाही, तोच अढळ नWचय
Yहणावयाचा. अा नWचयाखेरीज मनुxय उyरोyर उZनत साधूच कत नाही, असा सव जगाचा
अनुभव सा[ दे त आहे. ज पाप!प असे" यासंबंधी(या नWचया"ा kत Yहणताच येणार नाही. तस"ा
नWचय रा[सी वृyीचा _ोतक होय. आLण अमुक एक न य, जो Iथम आप+या"ा पु&य!प वाटत
होता तोच, अखेरीस पाप!प अस+याच 6स7 झा+यास तो मोडण ह आप" अवWय कतH होऊन
बसत. पण अस+या गो2बU" कोणी kत घेत नसतो, घेण रातह नाही. जो सवमाZय धम समज"ा
जात आहे, पण Eया(या आचरणाची आप+या"ा सवय पड"े "% नाही, यावषयीच kत यावयाच
असत. वरी" उदाहरणात आप+या"ा पापस वाटत तो केवळ £म असे". सय बो"+याने कोणा"ा
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हान पच

तर? – अस ा वचार सयवाद करीत बसणारच नाही, सयापासून या जगात कोणाची

हान झा े

नाही, कधी काळ" #हावयाची नाही, असा $वत:&या मना(ी व)वास धरावा. तस+च

म,पानाबाबत. एक तर .त घेतांनाच याम1ये औषधापुरती सूट ठे व े

असे ; त(ी नसे तर या

.ता&या पाठ8मागे 9ाणावरी संकटह सहन कर:याचा न;य असणार. औषध <हणूनह दा= घे:याच+
नाकार>यामुळे दे ह पड ा <हणून तरी काय? दा= घेऊन तरी दे ह जगे च अस+ कोण A Bन दे ऊ (के ?
आDण या वेळेपुरता समजा दे ह तग ा आDण EसFया GणHच काही Eसर+ नIमJ होऊन पड ा तर
याची जबाबदारी कोणा&या माथH? आDण या&या उ ट, 9ाणावर बेत े असताह दा= पणार नाहीच
अस>या उदाहरणाचा दा=&या EMNसनात सांपड े >या

ोकांवर जो व Gण पOरणाम होई , तो

जगा ा कती ाभदायक होई ! दे ह जावो अथवा राहो, धमN हा आप>या ा पाळावयाचाच आहे; अ(ा
तFहेचा उदाJ न)चय करणारांनाच कधी काळ" ईSराचा साGाकार होऊ (के . .त घेण+ ह+ EबN तेच+
IचT न#हे तर खंबीरपणाच+ ,ोतक आहे, अमुक एक गोV करण+ उIचत आहे, मग ती काही झा + तरी
करावयाचीच, याच+ नांव .त. आDण यात सामWयN आहे. मग या ा .त न <हणता Eसर+ कस + नाव+
,ायच+ असे

तर या ा हरकत नाही. पण ‘(Yय तवर करीन’ <हणणारा $वत:च EबN तेच+ [क\वां

अDभमानाच+च 9द(Nन करीत असतो. तो $वत: या ा न]तेच+ नांव दे त असो बापडा, परंतु यात न]तेचा
गंधसु^ा नाही. ‘(Yय तपय_त' ह+ वचन (ुभ न)चयाम1ये वषवत् आहे अस+ मी तरी माbया $वत:&या
जीवनाम1ये व इतरह अनेक जणां&या जीवनाम1ये पाह + आहे. ‘(Yय तपय_त' करण+ <हणजे पह>या
अडचणीसर(ी माघार घेण+. ‘(Yय तवर सय पाळ न’ या वाYया ा अथNच नाही. Mापारात कोणी
‘(Yय तर अमुक तारखे ा अमुक रकम दे ईन' अस

Iचd8 के#हाह चेक [क\वा eंडी <हणून

$वीकारणार नाही. याच9माणे (Yय तवर सय पाळणाराची eंडी ई)वरा&या पेढ वर वटव

जाणार

नाही.
ईSर $वत: न;याचा, .ताचा 9यG पुतळा आहे. तो आप>या काय,ापासून अणुमाgह ढळे
तर तो ई)वर राहणार नाही. सूयN महा.तधारी आहे <हणून तर जगाम1ये काळ <हणून व$तु उपhन
झा

आहे व (ु^ पंचांग+ रचता येत आहेत. याने अ(ी पत Iमळव

आहे कi तो नय उगवत आ ा

आहे व तसाच नय नेमाने उगवत जाई . आDण <हणून तर आपण आप े Mवहार सुरळ तपण+ चा वू
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(कतो. Mापाराची सवN मदार एकवचनीपणावर आहे. Mापारी आपापसाती करारांनी $वत: ा बांधून
घेणार नाहीत तर Mापार चा णारच नाही. अ(ा तFहेने .तांचा अंम सवNg अस े ा jदसून येतो. तर
मग जेथे आप + जीवनच बांधून काढ:याचा 9)न येतो, ई(वरद(Nन कर:याचा 9)न येतो, तेथे
.तांखेरीज चा ाव+ कसे ? <हणून .तां&या आव)यकतेसंबंधी आप>या मनात कधी (ंकाच न उद्भवो.
***
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१६. परश
[मंग-भात या अयासकांना उपयोगी होई अा समजुतीने आमा या नयमाव!पैक#
पुढ! भाग खा! दे त आहो.]
१स य
सामा)य *वहारात अस,य बोू नये /क0वा आच2 नये एवढाच स,याचा अथ5 न6हे. तर स,य
7हणजेच परमे9र होय व ,याखेरीज :सर; काहीह नाही. या स,या या ोधाथ5 व पूजे या न=म>ाने इतर
सव5 नयमांची आव@यकता असते. आAण ,यामधूनच ,यांची उ,पB> आहे. या स,याचा उपासक Cवत:
कEFपे Fया दे हतासाठHह अस,य उ चारणार नाही /क0वा आचरणार नाही. स,याखातर
Iादामाणे मातापतर; /क0वा इतर वडी मंडळ! यां या आLेचा वनयपूव5क भंग करण;ह तो आपा
धम5 समजे.
२ अहसा
ाMयांचा वध न करण; एवढ; च या Nता या पानाा पुरेस; नाही. अ/ह0सा 7हणजे सूOम
जंतप
ू ासून तP थेट मनुRयापयSत या सव5 जीवांबT समभाव. या Nताचा पानकता5 घोर अ)याय
करणारावरसुVा Wोध करणार नाही, तर ,या यावषयी ेमभाव बाळगी, ,याच; हत Zच0ती व करी.
परंतु ेम करीत असा तरी अ)यायी इसमा या अ)यायाा व होणार नाही, तर अ)यायाचा वरोध
करी व तस; करीत असता तप[ी जे जे क\ दे ई ते ते धैय5पूव5क व अ)यायी इसमाचा मनानेह ]े ष
न करता सहन करी.
३ चय
^_चया5 या पानाखेरीज वरी Nतांच; पान अ`य आहे. ^_चारी कोणाह Caीवर /क0वा
पुbषावर कुc\ टाकणार नाही एवdाने भागत नाही; तर ,याने मनानेह वषयाच; Zच0तन /क0वा सेवन
करता कामा नये. आAण ववाहत असे तर Cवत: या Caीबरोबर /क0वा पतीबरोबर, वषयभोग करणार
नाही; परंतु ता /क0वा ,याा, =मa गणून त याी, /क0वा ,या याी, नम5ळ संबंध ठे वी. Cवत: या
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प,नीचा /क0वा इतर Caीचा अथवा Cवत: या पतीचा /क0वा इतर पुbषाचा, वकारमय Cप5, /क0वा
,यां याी वकारमय भाषण, /क0वा इतर कसाह वकारमय ारीfरक *ापार 7हणजेह Cथू
^_चया5चा भंग होय. पुbषां-पुbषांमधी /क0वा gCaयां-gCaयांमधी, /क0वा दोघांसंबंधh या कसFयाह
वCतूा अनु[ून केे ! वकारमय हाचा 7हणजेह Cथू ^_चया5चा भंगच होय.
४ अवाद
मनुRयाने जPपयSत iजभ;चे रस jज0के नाहीत तPपयSत ,याा ^_चया5च; पान फार अवघड
आहे असा अनुभव आFयाव2नच अCवाद ह; नराळ; Nत े खMयात येत आहे. भोजन केवळ रीर
धारणेसाठHच असाव;, मजेखातर कदाप नाही. यासाठH त; औषध 7हणून संयमपूव5क घेत जाण;
आव@यक आहे. या Nताच; पान करणारा वकार उ,प)न करणाmया मसाFयांचा व ,यां यासारnया इतर
पदाथाSचा ,याग करी. मांसाहार, मoपान, तंबाखू, भांग इ,याpदह आमाा नषV आहेत. या
Nतामqये CवादासाठH सण करMयाचा /क0वा जेवMया-खाMयाचा कोणास आrह करMयाचा नषेध आहे.
५ अतेय
:सmयाची वCतु ,या या परवानगीखेरीज न घेण; एवढ; च या Nता या पानाा पुर;स; नाही. जी
वCतु sया उपयोगासाठH आपFयाा =मळा! असे ,याtन इतर कामाा ती ावण;, /क0वा जेवdा
मुदतीपुरती =मळा! असे तीtन अ=धक मुदतीपयSत तचा भोगवटा घेण; हीसुVा चोरीच. या Nता या
मुळाी असा एक सूOम BसVांत राहे ा आहे, क# परमा,मा ाMयांना ,या ,या वेळu ागणाmया
आव@यक तेवdा वCतु ,या ,या वेळu उ,प)न क2न दे त असतो. ,याtन अ=धक मुळ!च उ,प)न करीत
नाही. अथा5त् Cवत: या कमीत कमी आव@यकतेप!कडे मनुRयाने एवढ; स; काही जरी घेत; तरी ,याने
ती चोरीच के!.
६ अपर ह
अपfरrह अCतेयामqयेच येऊन जात;. अनाव@यक वCतु घेण; sयामाणे अयोxय, ,यामाणेच ती
जवळ बाळगण;ह अयोxयच. 7हणून sयाची आव@यकता नाही अस; अ)न /क0वा सामानसुमान संrहh
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ठे वण; हा या Nताचा भंग होय. sयाच; खुचyBवाय चात असे ,याने खुचy ठे वू नये. अपfरrही इसमाने
आप; जीवन न,य साध; करीत जाव;.
७ अंगमेहनत
अCतेय व अपfरrह यां या पानासाठH अंगमेहनतीचा नयम आव@यक आहे. Bवाय कोणीह
मनुRय असो, तो आप! रीरयाaा ारीfरक माने चावी तरच तो समाजाचा व Cवत:चा zोह
करMया या दोषापासून मु`त राt के. sयाचे हातपाय चाू कतात, व sयाा हा BसVांत पटा
आहे, अा ,येक Caी-पुbषाने आप; सव5 न,याच; काम, जेवढ; Cवत:ा झेपMयासारख; असे तेवढ; ,
Cवत:च उरकून घेत; पाहजे, आAण इतरांची सेवा वनाकारण घेता कामा नये. पण बाकांची, इतर
:ब|यापांग|यांची, आAण वृV Caीपुbषांची सेवा करMयाचा जे6हा जे6हा संग येई ते6हा ते6हा ती
करण; हा, sयाा आप! सामाiजक जबाबदारी कळत आहे अा ,येक *~#चा धम5 आहे.
या आदा5चा अवं ब क2न आमामqये मजूर अगद! ज2र तेथेच ठे वे जातात, आAण
,यां याी धनी चाकर असा संबंध ठे वMयात येत नाही.
८ वदे 'ी
मनुRय सव5 B~मान ाणी नाही. 7हणूनच तो Cवत: या ेजाmया पाजाmयांची सेवा करMयानेच
जगाची सेवा करतो. या भावनेच; नांव Cवदे ी होय. Cवत: या नजीक या ोकांची सेवा टाकून र या
ोकांची सेवा करMयास /क0वा घेMयास जो धावतो तो Cवदे ीचा भंग करतो. ही भावना पोष! गेFयास
जगात सु*वCथा नां के. त या भंगामुळे अ*वCथा माजणार. या नयमा)वय; आपण होता होई
तो आपFया ेजाmया या :कानाी *वहार ठे वावा. दे ात जी वCतु होत असे, /क0वा सहजh बनवता
येMयासारखी असे, ती वCतु आपण परदे ाtन आणवू नये. Cवदे ीमqये Cवाथा5ा Cथान नाही.
Cवत:ची कुंटुं बा या; कुटुंबाची हरा या; हराची दे ा या; दे ाची जगता या कFयाणाथ5 होळ! करण;
उ=चत आहे.
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९ अभय
सय, अहसा इया द तांच पान नभयतेखेरीज अय आहे. आ"ण स$या तर सव& भीतीच
वातावरण पसरे  आहे. अा '(थतीत नभयतेचे *चतून व तचा अ,यास अयंत आव-यक
अस/यामुळे याा तांम$ये (थान दे 3यात आ आहे. 4याा सयपरायण राह3याची इ5छा आहे
याने जातगोताच भय धरता कामा नये, सरकारच भय ध: नये, चोराच ध: नये, ग;रबीच ध: नये,
मृयूच ध: नये.
१० अपृ यता-नवारण
ह> धमाम$ये अ(पृ-यतेची : ढ @ढमू झाB आहे. यात धम नसून अधमच आहे, अी
आमची समजूत अस/यामुळे अ(पृ-यता-नवारणाा नयमांम$ये (थान दे 3यात आ आहे. अ(पृ(य
मान/या जाणाDया इसमांना इतर जातE5या इसमां-बरोबरीनेच आFमाम$ये वागव3यात येत.
आFम जातभेद मानीत नाही. जातीभेदामुळे हGधमाच नुकसान झा आहे अी आमची
समजूत आहे. यात गHभत असे B उ5चनीचतेची व (पा(पाची भावना अहसा-धमाा वघातक
आहे. आFमाा वणाFमधम माKय आहे. याती वणLव(था केवळ धंMांना ागू आहे अस दसत.
Nहणून वणLव(थेच पान करणाDया इसमाने वOडोपाQजत धंMांवर आपB उपजीवका चावावी,
आ"ण बाकRचा वेळ ुS Tान UाVत कर3यात कवा वाढव3याच खच करावा. (मृतWंथांनी घाू न
दे B आFमLव(था जगाा हतकारक होणारी आहे. परंतु वणाFम धम माKय अस् तरीह
आFमाच जीवन ह गीतेा माKय असे ा Lापक व भावनाUधान असा संKयासाचा आद पुढे ठे वून
योZज अस/यामुळे आFमात वणभेदाा जागा नाही.
११ सहणुता
आFमाची अी समजूत आहे कR जगात Uच[त असे े U\यात धम सय Lत करणारे
आहेत. परंतु ते सव अपूण अा मनु]यामाफत Lत झाे  अस/यामुळे सवा_म$ये अपूणतेच अथवा
असयाच OमFण झाे  आहे. Nहणून आप/याा (वत:5या धमाबa जेवढा आदर वाटतो ततकाच
आदर आपण इतरां5या धमाबaह बाळगण उOचत आहे. जेथे अा तDहेची सह]णुता आहे तेथे एकाने
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GसDया5या धमाचा वरोध कर3याचा U-नच उद्भवत नाही; परधeमयांना आप/या धमाम$ये ओढू न
आण3याचा Uयनह य नाही. पण या या धमा_म$ये असणारे दोष >र hहावे अीच Uाथना व
अीच भावना नय मनात @ढ करण योiय होय.
***

