॥ मनाचे लोक - जीवनबोध ॥
डॉ. रामचं दे खणे
ानेवर माऊलंचा हरपाठ, तुकाराम महाराजांचे अभंग आ)ण समथ, रामदास -वामींचे मनाचे
लोक ह सामा.य माणसा0या अ1या2मसाधनेची 3-थान4यीच आहे . नी5तबोधाची ती 64वेणी
आहे . लोकक7याणा0या भू9मकेतून संतां0या मुखातन
ू बाहे र पडलेल ती तळमळीची
क7याणवाणी आहे . ानदे वांची ानेवर समजायला कठ;ण पण समजणं आ)ण उमजणं या
दो.ह भू9मकांतून मन रमतं ते हरपाठात. समथा=चा दासबोध आ)ण इतर वा?मयरचनांपे@ाह
मराठ; माणसा0या मुखामुखातून संचार करतात ते मनाचे लोक. Aवान हे शरराचे शा-4
आहे तर अ1या2म हे मनाचे. अ1या2मशा-4ाने मन 3स.न, शुC आ)ण चैत.यमय करायचे
आहे . Eहणूनच अ1या2मशा-4ाने मनाचे आ)ण मनाला वळण लावणाFया उपायांचे
अन.यसाधारण मह22व आहे . मनाची GयाHया करताना असे Eहटले आहे कJ,
म.यते अनेन इ5त ।
Lया0या योगाने मनन केले जाते तेच मन होय. मानवी जीवनात मन हे इ0छा करते, ान
9मळवते, परमेवराची भNती करते Oकंवा सवा=ची घण
ृ ाह करते आ)ण काह वेळा रा@सी
व2ृ तीलाह ते धािज,णे होते. असे असले तर परि-थतीचे योSय आकलन मनच कT शकते
Eहणून वैUदक ऋषींनी मन आ)ण Xदय यात फरक केला आहे . मन हे Aवचार, तक, आ)ण
AववेकबुCी यांचे अZध[ठान आहे तर Xदय हे भावना, अतः3ेरणा आ)ण नैसZग,क 3व2ृ ती यांचे
अZध[ठान आहे . Xदयात उ]भवले7या भावनांना मुरड घाल^याचे Oकंवा 2या _ढ कर^याचे काय,
मनालाच करावे लागते. मानवी मन हे शू.यातून Aवव 5नमा,ण करते आ)ण 2यात सुखदःु खाचे
अनेकAवध रं ग भरते. अशा या मानवी मनाची संगत Eहणजे असंगाचा संग. पण aया
असंगाचा स2संग बनAव^याची कला Eहणजे अ1या2मAव]या. समथा=नी ह कला मानवी जगाला
दे ^यासाठ; जो वागय
केला तो वागय
Eहणजे हे मनाचे ‘लोक’.
्
्
अंतःकरण आ)ण मनोबोध
मन हे च जीवनातील अशांतीचे मळ
ू आहे , हे समथा=नी जाणले आ)ण अशा या मनापासून मN
ु त
हो^यासाठ; मनाचाच कसा उपयोग कTन eयावा aयाचे माग,दश,न दोनशे पाच लोकांमधन
ू
केले. aया दोनशे पाच लोकांतून केलेला मनोबोध Eहणजेच ‘मनाचे लोक’ होय. संत
एकनाथांचे ‘जोशी’ नावाचे भाTड लोकA3य आहे . 2यात ते Eहणतात मनाजी पाटल दे हगावीचा । Aववास धT नका 2याचा ।

‘मन’ हे दे हगावचा पाटल आहे . पाटल चांगला असेल तर 2या0या 5नयं4णाखाल चालणारा
गावह तसाच चांगला होईल. Eहणून मनालाच परव5त,त करणे हे समh परवत,नातील
मह2वाचे त22व आहे . मना0या लोकांत समथ, हे मनाला बोध कTन 2याला राघवा0या Uदशेने
सतत घेऊन जातात. -वामीAव]यार^यांनी पंचदशीम1ये Eहटले आहे :
मन एव मनु[याणां कारणं ब.धमो@योः ।
माणसा0या बंध-मो@ाला मनच कारणीभत
ू आहे . तेच अंतमख
ु, होऊन Aववेकाचा Aवचार करते,
तर वासने0या आहार जाऊन सैरावैरा धावते. पण अशा मनाला योSय बोध Uदला तर तेच
अ1या2मसख
ु ाचे महा]वार ठरते असे समथा=ना वाटते.
इंUयांनाच ‘करण’ असे दस
ु रे नाव आहे . पंचानjUये Oकंवा पंचकमkUये ह आप7याला ात
आहे त. मन हे कुणालाह Uदसत नाह पण 2याचे अि-त2व आ)ण कत2,ृ व सव,च इंUयांना
जाणवत असते. मन हे Uदसत नस7याने शररा0या आत आ)ण गुlत आहे . Eहणून 2याला
‘अंतःकरण’ Eहणजे आतले इंUय असे Eहणतात. समथ, अंतःकरणपूवक
, अंतःकरणालाच बोध
करतात. मनाची संगत करणार द[ु ट वासना पापबुCीला ज.म दे ते. 2या पापातून अनीती,
अनीतीतून अधम, आ)ण अधमा,तून दःु ख ज.म घेते. Eहणून समथ, Eहणतात हे मना द[ु ट
वासना आ)ण पापबुCीचा -पश,ह नको. नीती आ)ण धमा,चा सारासार Aवचार या मनात 5न2य
घडो. मनाला AववेकJ घडAव^याचा हा उपदे श Uदसायला जर सोपा असला तर असायला गंभीर
आहे . भिNतत22वालाच नी5तबोधाकडे नेऊन मानवी जीवना0या सदाचार परवत,नाचे मूळच
समथा=नी शोधले आहे . मना0या लोकात ते Eहणतात,
मना सव,था स2य सोडू नको रे ।
मना सव,था 9मmय मांडू नको रे ।
मना स2य ते स2य वाचे वदावे ।
मना 9मmय ते 9मmय सोडून ]यावे ॥
मनाचे लोक हा समथा=0या अंतम,नाचा तळमळीचा उ]गार आहे . 32येक लोकातून समथ,
नी5तबोधाचा व-तप
ु ाठ मांडतात. मानवी मनाचा आ)ण 2या अनष
ु ंगाने मन[ु य2वाचा शोध
घे^याचा 3य2न अAवरतपणे चालू आहे .
मन हे च गणाधीश
इतर 3ा^यांपे@ा माणसाला 3ाlत झालेले संद
ु र असे ‘मानवी मन’ ह परमेवराने माणसाला
-वतं4पणे बहाल केलेल दे णगीच आहे . मानवी मन हे मनाचे -वतं4 Aवव 5नमा,ण करते. 2या
Aववात -वतःह रमते आ)ण इतरांनाह रमAवते. भगवंताने शरराला अनेक इंUये Uदल

आहे त. 32येक इंUयाचा -वतं4 गुणधम, आहे . 32येक इंUयाचे वेगवेगळे काम आहे . पण ते
32येक इंUय ‘मन’ नावा0या न UदसणाFया इंUयाशी जोडले गेले आहे . आपण हाताने काम
करतो, डोoयाने पाहतो, कानाने ऎकतो पण aया सगoया Oqयांम1ये आनंद 9मळवायचा असेल
तर 2यात मन ओतावे लागते. मोठ; माणसे सांगतात मन लावून काम करा. वNता सांगतो
माझे भाषण मन लावून ऎका. नस
ु ते पाहणे हे Uदसणे असते पण मन लावून पाहणे हे दश,न
ठरते. Eहणजे 32येक Oqयेत मन ओतले कJ 2या Oqयेलाह एक 3कारचे sे[ठ2व 3ाlत होते.
तक
ु ोबारायांनी सव, इंUयांना Aवtला0या ठायी नेले.
घेई घेई माझे वाचे गोड नाम Aवठोबाचे ........
वाणीने Aवठोबाचे गोड नाम eयावे. डोoयाने Aवठोबाचे मख
ु पाहावे. कानाने Aवठोबाचे गण
ु
ऎकावे. पण 2यासाठ; ‘मना तेथे धाव येई’ असे तक
ु ोबाराय Eहणतात. या सवा=तून सव,
इंUयांना असणारा मनाचा 3भाव ल@ात येईल. आपले शरर Eहणजे 5नर5नराoया इंUयांचा
गण Eहणजे एक संघ होय. 32येक इंUयाला -वतं4 गुण आहे . 2या इंUय-संघाचा आ)ण 2या
गुण-संघाचा अ5घपती 5नयं4क Eहणजे आपले मन होय. Eहणून तर ‘मन’ Eहणजेच गणाधीश
होय.
गणाधीश जो ईश सवा, गुणांचा ।
aया मना0या लोकातील पUह7याच लोकात समथ, मनालाच गणाधीश Eहणतात. इंUयTपी
गणांचा तोच खरा -वामी आहे . Eहणून 2याला एकदा बोध केला कJ आपोआप सार इंUये
सदाचारा0या मागा,वTन वाटचाल कT लागतात. जगात स2याइतके सामmय,शाल दस
ु रे काह
नाह. शील, चारuय, कत2,ृ व यां0या मुळाशी स2यच दडले आहे . हे स2य जाणायचे असेल तर
ते स2या0याच वाचेने जाणता येईल. स2य हे स2या0याच वाचेने वदावे Eहणजे जाणावे,
अनुभवावे. पण 2या अAवनाशी स2याची वाचा Eहणजे वाणी कोणती असेल, तर जी वाणी 9मmय2व पूणप
, णे सोडून स2या0या मागा,वTन कधीह ढळत नाह. स2य2व येणे, स2य2व vजणे
आ)ण स2य2व मांडणे हे अशा वाणीलाच शNय होईल कJ Lया वाणी0या पाठ;शी स2यTप मन
उभे आहे . हे गणाधीश मनच 5नगुण
, ाला सगुणTप दे ते आ)ण गुण-Tपाला आकार 9मळतो.
सगुणाचा आ)ण 5नगुण
, ाचा तोच मुळारं भ आहे असे समथ, पUह7याच लोकात सांगतात.
म.मना भव म]भNतो ।
समथा=0या मना0या लोकांची मूळ 3ेरणा काय असावी? हा संशोधनाचा Aवषय आहे . परं तु
सव,च संतांनी नी5तत22वासाठ;च भिNतत2व सांZगतले आ)ण 2यासाठ; ‘मन’ हे च साधन आहे हे
समजून मनाला _ढ कर^याचा संक7प केला.

Eहणोनी मन एक 5नचल राहे ल ।
मग आEहासी साEय येईल ।
ाने. ६-४१७
जे मन सारासार बुCीला |मात टाकते, संतोषाला आशा उ2प.न करते आ)ण आपण एके
Uठकाणी असतानाह आप7याला दाह Uदशांना OफरAवते 2या मनाला वैराSया0या जोरावर
5नचल केले तर साEयाव-था 3ाlत Gहायला काय वेळ लागणार, असे सांगून ानेवर माऊल
पुढे Eहणतात Eहणो5न मनाचा 5नhहो होये ........
Eहणून मनाचा 5नhह होईल असा जो उपाय आहे तो कर^यास 3ारं भ कर, तर तुकोबाराय
Eहणतात मन वोळी मना । बC
ु ी @णा@णा .......
एका मनाला सावर7यावर संपूण, जीवन सावरते कारण संक7प, Aवक7प आ)ण 3क7प ह सार
मनाचीच बाळे आहे त. हे सावरलेले मनच र@णकता, Eहणून उभे आहे . मनाचे मोठे पण
साFयांनीच जाणले आ)ण भगवंतां0या भNतीसाठ; ‘मन’ हवे हे 5नचयपूवक
, सांZगतले. ान,
कम, आ)ण भNती या 5त.हतह खFया अथा,ने मनाचा संचार हवा. भगव]गीता ह
भिNतत2वाची जननी. संतAवचारांचा भिNत3वाह गीतेतून उगम पावला आ)ण पुढे Gयापक
होऊन वाहू लागला. भगव]गीते0या नवGया अ1यायातील आ)ण पुढे अठराGया अ1यायातील
दोन लोक 2या _[टने फार मह2वाचे आहे त. नवGया अ1यायात भगवान सांगतात म.मना भव म]भNतो म]याजी मां नम-कुv ।
मामेवै[य9स युN2वैवमा2मानं म2परायणः ॥
भगव]गीता ९-३४
भगवंत अजुन
, ाला या लोकातून ‘म2परायण’ हो^यासाठ; Eहणजे माया3त ये^यासाठ; भNती
कशी कर हे सांगतात आ)ण 2यासाठ; - ‘मायाठायी मन अप,ण केलेला हो’ असे सू4 सांगून
जातात. इथे भगवंत भNती आ)ण मन यांची सांगड घालतात आ)ण मनालाच भNतीची ओढ
लावतात. ानेवर महाराज तर या लोकावर भा[य करताना Eहणतात मन हे मीZच कर । माया भजनी 3ेम धर ।
मनाला भगव]Tप करणे हच भNती होय असे त2वच मांडतात.

गीते0या अठराह अ1यायांत गीतात2व सांगून पु.हा गीतेचा बोध Uद7यानंतर 2या बोधाचा
परणाम काय असावा ह अपे@ा GयNत करताना अठराGया अ1याया0या उ2तराधा,त प.
ु हा
भगवान अजुन
, ाला सांगतात म.मना भव म]भNतो म]यािज मां नम-कुv ।
मामेवै[य9स स2यं ते 35तजाने A3योऽ9स मे ॥
गीता १८-६५
अजुन
, ा माया Uठकाणी मन ठे वणारा हो, माझा भNत हो. माझे भजन करणारा हो. मला
नम-कार कर Eहणजे माया3त येशील. तू मला A3य अस7यामुळे मी हे तुला 35तेवर स2य
सांगत आहे . यातील ‘माया ठायी मन ठे वणारा हो’ हे वाNय फार मह2वाचे आहे . याच
लोकावर भा[य करताना ानेवर महाराज EहणतातOकंबहुना आपुले मन । कर माझे एकायतन ॥
ाने. १८ - १३५५
अजुन
, ा तुझे मन हे माझे एकयाचेच राह^याचे Uठकाण कर Eहणजे माया9शवाय इतर
असणारे Aवकार, वासना, Aवषय यांना 2या मनात -थान राहणार नाह आ)ण खर भNती
घडेल. भगवान अजुन
, ाला गीते0या म1यावर Eहणजे नवGया अ1यायात आ)ण पुढे गीते0या
शेवट अठराGया अ1यायात ‘म.मन भव म]भNतो’ या शदानी सुvवात कTन
भगव]3ाlतीसाठ; मनाला भगवंताकडे लाव^याचा पु.हा पु.हा तळमळीने उपदे श करतात आ)ण
‘मन भगवंताचे लाभणे’ Eहणजेच भNती असेह ठामपणे 35तपादन करतात.
गीतात2व आ)ण मनोबोध
समथा=नी भिNतत2वाचाच बोध दे ^यासाठ; मनाला उपदे श केला आहे . 2या उपदे शाची मूळ
3ेरणा भगव]गीते0या aया दोन लोकांत आ)ण 2या अनुषंगाने घडले7या गीतात2व बोधात
आहे ; असे वाटते. शेवट सकल संतांनी सांZगतलेला भिNतयोग हे गीतात2वाचेच बाळ आहे .
2या भिNतयोगाची, भगव]गीता हच जननी आहे . भगव]गीतेलाच माऊल समजून समथा=नी
तेच त2व सामा.यां0या बोलभाषेत व-तु5न[ठ भू9मकेतून मांडले. गीतेचा 3विृ 2तवाद आ)ण
5नविृ 2तवाद समथा=0या समh वा?मयातून डोकावू लागला. मना0या लोकाची मूळ 3ेरणाह
गीतात2वच आहे , हे मना0या लोकांवTनह ल@ात येते. जो बोध भगवंताने अजुन
, ाला केला
तोच बोध समथ, जनमनाला करतात.
भिNतपंथाची वाटचाल घडावी आ)ण Aववेकाचा आनंद गवसावा हच समथा=ची धारणा आहे .
Eहणून तर दस
ु Fयाच लोकात ते सांगतातमना सLजना भिNत पंथेZच जावे ।

हे मना! कम,, उपासना आ)ण ान या तीनह मागा=तूनच आ2मा Lयांनी जाणला आहे अशा
संतांनी संशोधन कTन जो भिNतमाग, घालून Uदला आहे 2याच मागा,ने जा. Eहणजे तल
ु ा
अंतरsी, आ2मsी, आ2मवैभव Eहणजेच आ2माराम सहजसल
ु भ 9मळे ल. पण 2यासाठ;
सदा सव,दा 3ी5त रामी धरावी ।
असे सांगायला समथ, Aवसरत नाहत. हे मना या िजवाने आप7
ु या Uठकाणी एकच एक
स]व-तु Eहणजे परaम-वTप आ2मारामाचे Tप अंतर धारण करावे.
मना सLजना एक जीवी धरावे ।
यातील ‘एकजीवी धरावे’ Oकंवा ‘3ी5त रामी धरावी’ aया संक7पना ‘म.माना भव म]भNतो’
aया लोकाशी जवळचे नाते सांगतात.
Aवदे हपणे भिNतमागZच जावे
संतांनी भिNतयोग सांगताना परमा2Eयाचे Gयापक2व 3थम सांZगतले. ‘वासुदेवः सव,9म5त’ हे
संपूण, Aवव परमा2Eयाने भरले आहे असे गीतेचच
े वचन आहे . तर ‘हे सम-तUह sी वासुदेवो’
असे सांगत ानदे वांनी परमा2मत2वाचे -प[टकरण करताना Zच]Aवलास त2व मांडले आहे .
परमा2मा दरू नाह, तो सि.नधच आहे . तो अवतीभवती आ)ण चराचरात सव,4 आहे . पण
2या0या ठायी असले7या ‘मी पणाचा’ Aवयोग के7या9शवाय भगवंताचा योग नाह हे -प[ट
करताना समथ, Eहणतात सदा सव,दा राम सि.नध आहे । मना सLजना स2य शोधन
ू पाहे ।
अखंडत भेट रघुराज योगु । मना सांड रे मीपणाचा Aवयोगु ॥
आ2माराम हा अगद सि.नध आहे . तसाच तो सव,4 भTन राUहलेला आहे . पण अानामुळे तो
कळत नाह. अहं भाव टाकून नाम-मरणा0या योगाने सि.नध असणारा आ2माराम शोध^याचे
अंतरशोधन Eहणजे भNती. aया भिNतशोधना0या आ)ण अनुभूती0या आड येणाFया गो[टंना
घालAव^याचा उपदे शह समथ, करतात.
दे हेभान हे ानश-4े खड
ु ावे । Aवदे हपणे भिNतमागZच जावे ।
AवरNतीबळे 5नं]य सव तजावे । पर संग सोडू5न सख
ु े रहावे ॥
हे मना aया 5नतळ, AवशC
ु आ)ण भगवंता3त नेणाFया भNती0या आड येणार दे हबुCी,
दे हावरल मम2व हे ‘मी दे ह नाह’ या ाना0या बोधाने खड
ु ू न टाक. दे हात राहूनह दे हातीत
अव-थेला जाऊन Aवदे हपणे भिNतमागा,चा ि-वकार कर. दे हभाव जाऊन सोऽहं भाव आला कJ
आपोआप आसNती न[ट होऊन वैराSयभाव जागा होईल आ)ण Aवषय - वासनांचा संग सुटून
5नःसंग आनंदाची 3ाlती होईल. शेवट भNतीची परणती मुिNत नसून तlृ ती आहे . हे च
समथा=ना सांगायचे आहे . भNतीने सुखाव-था गाठायची आहे आ)ण आनंदानुभव eयायचा आहे .

जीवनबोधाची संUहता
Aवकारवश मनाला आ2मवश कTन 5नAव,कार करायची 3Oqया Eहणजे अ1या2म होय. ह
3Oqया Eहणजेच 3बोधन होय. भगव]गीतेने भिNतत2वाचे -प[टकरण करताना मनाला
केलेला बोधच समथ, मना0या लोकातून मांडतात. आ)ण मनाने भगवंताशी एकTप होऊन 3ेम
- भNतीची अ]वैत वाट दाखAवतात. भिNतबोधच मनोबोधातून 3कटतो आ)ण वा-तवता,
नीती, त2व, म7
ू ये, Aवकार, Aवकृती यांची जाणीव होत होत आनंद जीवनाची वाट Uदसू लागते.
2या_[टने मनाचे लोक हे जीवनबोधाची शC
ु संUहता आहे असेच Eहणावे लागेल.

