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पैसे

हे य ोपकरण सकळ | नेणतसांते बरळ | अहंबु ी के वळ | भोगू पाहती || १२८|३| ा.
बहकलेले लोक आप या जवळची संपि
के वळ वतःसाठी भोग घे यास वृ

सवकाही य ांची साम ी आहे. असे न समजता या सव संप ीचा

होतात. असा ओवीचा अथ आहे. संपि

कवा याला ढोबळमानाने

पैसे हटले जाते ते तर हवेतच. घरातही हवेत आिण बँकेतही हवेत या िशवाय संसार करणार कसा? परंतु
पैसा ा श दाची अथशा ातली ा या बिघतली तर यात पैसे ही गो इतरांची य कवा याश
िवकत घे याची ताकद अशी दली आहे. तुमचे पैसे विडलोपा जत असतील कवा कु टुंबाने वाचवलेले
असोत शेवटी याचा िविनयोग समाजातच होणार असतो. आपण उपटसुंभ नसतो. आपले अि त व
समाजा या क दणात असते. या क दणातले दुवे अ प वाटत असले तरी घ असतात. समाज काय देश
काय कवा पृ वीवरचे इतर देश काय असे करत करत पुढे एके ठकाणी ‘हे िव ाची माझे घर’ असे उ ार
ाने र काढतात.

ा िव ातली संपि

तर अफाट असते तसे बघायला गेले तर पृ वीतलावर या

सग या सजीव िनज व गो ची सवात मह वाची संपि

सूय असते. पैसे

ा अितमह वा या वाटणा या

गो ीपासून सुरवात झालेले हे करण भरकटलेले कवा वर या ओवीत या माणसा सारखे बहकलेले नाही.
िव ात चालणा या कवा आप याशी िनगडीत असणा या घटनांचे व प जर य मानले तर मग वरची
ओवी अथपूण वाटू लागते. या य ातला आपला सहभाग कसा असावा
दे याचा

य

ा

ाचे उ र वरची ओवी

करते. समाजा या क दणात राहतांना सतत ओरबडत आपली धन क न आिण ते धन

आप या शरीर मना या चैनीसाठी वापरणे ातले य कम िवपरीत असते असे ा ओवीचे हणणे आहे.
हा सगळा भंपकपणा आहे असे काही लोक हणतीलही परंतु ही उधळप ी कवा संचयाचा अितरेक शरीर
मनावर िवपरीत प रणाम करतात. हे वै ािनक स यही यांना सांिगतलेले बरे. काही वेळा ते यांना
वतः न उमगते. सगळी माणसे सारखी नसतात. येका या बादलीचा आकार िनराळा िनराळा असतो.
काही बाद या पटकन भ न वा लागतात, काह या भर यास वेळ लागतो परंतु पाणी वा लागले क
याचे काय करायचे हा याचा याचा

असतो याचे उ र

येकजण आप या मती माणे उलगडतो.

वा देत पण दुस यांना देणार नाही असे हणणारे िवरळाच असतात. एकच ल ात ठे वावे लागते क
सग यां याच बादलीत पडणारे पाणी एकाच िविहरीतून आलेले असते.
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धम

एथ वडील जे जे क रती | तया नाम धमु ठे वती | तेिच येर अनुि ती | सामा य सकळ || १६८|३| ा.
इथे थोर लोक या त हेने कवा जे कम करतात कवा आचरतात यालाच सामा य लोक धम हणतात.
धमाची ही

ा या मोठी वेधक आहे. वरवर पहाता

ातून देव ही क पना परागंदा झाली आहे अशी

भावना हो याचा संभव आहे. आिण काही धमात या थोर लोकांनी देव ही संक पनाच नाकार यामुळे या
मंडळ चे अनुयायी यांचेच अनुकरण करत असणार. रािहले या धमाम ये देवा ब ल या क पना इत या
िभ

आहेत क हे िभ

िभ

अनुयायी एक सारखे दसणे अश य दसते. अस जर असेल तर मग उपाय

काय हा
पडतो. याचे उ र ीकृ णाने वतः दले आहे. यात तो हणतो मी तर प रपूण | ऐ याने
संपूण | नाही काही संकट | नाही उरली इ छा ||
तर जसा | सकाम पु ष असतो तसा | जनते या र णाथ | सदैव मी उभा ||
आ मसंतु मी झालो | कमापलीकडे मी गेलो | तर िन तरेल कोण | ही जा || पांतर १६१|१६४|३
ा.

ा यातली कळीची ओवी सकाम माणसाची आहे. सकाम माणूस वतःचे बघतो आिण ते बघणे

िहरहीरीचे असते. इथे याला आप यातले लोक देव मानतात तो

ीकृ ण तर प रपूण आहे याला काही

“काम” उरलेला नाही तरी सु ा तो कामसू माणसासारखा िहरिहरीने

जेसाठी कामाला लागला आहे.

अथात ीकृ ण फारच मोठा माणूस कवा देव आहे. तरीही याची ती जी भूिमका आयु यात मधून मधून
आप याला घेता येईल का या दृ ीने य करता येईल का असा
आहे आिण तो येकाने वतःसाठी
सोडवायचा आहे. अशा गो ी बळजबरीने कवा घोकं प ीने होत नाहीत.

ा भागात ाने र हणतात जे

सायासे त य सेवी | ते प ा े के वी जेवी || १७२|३| ा. अंगावरचे ओढायला जे मूल खळखळ करते ते
प ा े कशी खाणार? ानाचे डोस पाजता येत नाहीत ती या हयाची असेल तर अनुकरणीय ि म वे
असावी लागतात. तुम या समोर उदाहरणे ठे वली आिण मग यां यामागचे मेय आ मसात झाले तर मग
जबरद तीही लागत नाही. उदाहरणे खुटतच जातात असा इथला िनरोप आहे. आिण इथे
संतांनाही ही अशीच भूिमका िनभव यास सांिगतली आहे. ओवी हणते हे ऐसे असे वभावे |

ाने रांनी
हणोिन

कम न संडावे | िवशेष आचरावे | लागे संती || १५९|३| ा. संतां या पाया पडायला आले या
माणसांना संतानी भ ांना याचे कम कर यासाठी परत धाडावे आिण यांनी हणजे संतांनी हे सांग याचे
काय काळजीपूवक करावे असे ाने रांचे हणणे आहे.
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