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आत्महत्या आ�ण आत्मा
धन्योह म्। धन्योहम्। तक र्व्यं मे न �वद्यत े �कं
धन्योह म्। धन्योहम्। प्राप्तव्यं सवर्मद् य स

व्याधींन, अपघाताने �कंवा अशाच कोणत्यातर� अप�रहायर् कारणामुळे मरण न ये
, जीव न 

जाता, जे लोक कोणत्याह� कारणान
, जीव नकोसा होउन, स्वतःच स्वतःचे मरण ओढवून घेत
,

त्यांनी‘आत्महत्’ के ल� असे आपण म्हणत. पुष्कळ समाजातून तो एक द ंडनीय अपराधह�

(गुन्हाह) समजला जातो.‘आत्म’ �न जीव या शब्दांतील ताित्वक भेद काय मानला जातो याच
चचार् येथे न करत , व्यवहारात आपण होउन आपला जीव द ेण्याच्या कृत्यास जो

सां�गतल्याप्रमा‘आत्महत्’ शब्द वापरला जात, त्यातला आत्मा हा शब्द त्‘व्यावहा�रक

अथ�’ येथे आम्ह� वापर�त आहो. तथा�प
, काह� पकरणी आपण होउन आपला जीव देणायार्◌ाच्
,

आपल्याच हाताने आपल्या प्राणांचा बळी देणायार्तच्या कृ
, ती कृ त्ये वर�ल व्यावहा�रक अथ

‘आत्महत्’च असतानाह� त्यांना मात्र आत्महत्या न म्हणता आ
, आत्म�वसजर्न इत्या

संस्कृत शब्द योज, ती कृ त्ये प्राचीन कालापासून गौरवाहर् मानल� जात आल� . ह� 

�भन्नता का आल? काह� पकारच्या आत्त्यांन मनुष्यसमाजाने तो एक द ंडनीय अपराध न

मानता, त्याला एक पुण्यकृ, महनीय कृ त्, गौरवाहर् कृत्य का मान
? त्याचे मम, आम्ह� येथे
�दलेल्या तशा काह� उदाहरणांवरून आपोआपच स्पष्ट . ह� उदाहरणे देताना आमच्या

आजच्या प�रिस्थत
, त्यांच्या �ववरणात काह� त्रुट� राहण्याचा संभ. कारण वयोमानानुसार 
आम्ह� सध्या वाधर्क्य �न व्याधी यांच्यामुळे अंथरुणास �खळून पडले. अशा िस्थती
,

त्या त्या उदाहर-संबंधीची संदभर् पुस्त, पुन्हा एकदा वाचून पाहण्याची शक्ती न, इच्छा

नाह�, आवश्यकताह� वाटत नाह. असलेल्या आठवणींवर काय ते �वसंबून त्या उदाहरणांचे वणर
�दले आहे. त्यात न्यूना�धक ज्या काह� फुटकळ त्रुट� असतील त्या वजा घालूनह

उदाहरणांवरून जो अं�तम �नष्कषर् आम्ह� क
इिच्छतो त्याला उणेपणा येणार नाह� ह� आमच
�निश्चती आह.
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अशी काह� ठळक उदाहरणे
1) प्रथमतः प्रख्यात मीमांसक आ�ण वै�दक कमर्कांडाचे कट्टर
, श्. कुमार�ल भट यांचे 

उदाहरण घेउ. वै�दक धमार्च
, संपूणर् पाडाव करू इिच्छणायार्र बौद्ध �सद्
, को�टक्रमाने उच्छ
करण्यासाठ� अगद� बुद्धांच्याच ग्रंथांतून त्या �सद्धांतांचा अभ्यास करावा म्ह

�त्र�पटका�दक बुद्धग्रंथांचा अभ्य, त्यांचे आचार पाळल , तसे बुद्धधम�य जीवन जगू

पा�हले. नंतर त्या मतांचा पराजय करण्याच्या आ�ण त्या आचारांचा फोलपणा दाख�वण्य
महत्कायार्स हात घात. मोठमोठ्या वाद�ववादांच्या सभांत
, प्रवचनांतून प्रचार कर�त ,

सायार्र भारतभर वै�दक मीमांसकांच्या मतांची पुन्हा प्रस्थापन. शेवट� आपले हे मुख्य

जीवनकायर् यशस्वीपणे संपले आहे असे जेव्हा त्यांना वाटले तेव्हा मग वै�दक धमा

�वजयाक�रताच का होईना पण अवै�दक आ�ण पाखंडीय अशा बुद्ध धमर्ग्रंथांच्या वाचनाच

त्यांच्या आचार�वचारांचा जो अवलंब करावा लागला त्या पापसंपका�चे प्रायिश्चत्त घेण

नैस�गर्क �नधन होण्यापूव� तुषाग्नीत स्वतःचा देह भस्म करून घेण्याची त्यांनी प्.

त्याप्रमाणे त्यांनी स्वहस्ते �चता पेटवून त्यात प्. पाहता पाहता त्या अिग्नज्वालांच
कल्लोळात त्यांच्या देहाचे भस्म होउन !परंतु त्या महान ब�लदानस ‘आत्महत्’ असे न 
म्हटले जात, ‘अिग्न�दव’, ‘आत्मापर’ अशाच शब्दांनी इ�तहासात गौर�वले गेले आह.

2) दुसरे उदाहरण, जगद्गु, श्री आद्य शंकराचायर् यांचे देता . अद्वैत मताच्य

�दिग्वजयासाठ� सायार्उ भारतभर संचार कर�त ते जेव्हा आसाममध(त्यावेळच्या कामरूपम)
गेले, तेव्हा तेथे शाक्त पंथाशी त्यांचा वाद�ववाद झ. त्यातह� त्यांनी �वजयश्री संपादन .
परंतु शाक्तातील उग्रपंथीयांना ते सहन न ह
, त्यांनी शंकराचाया�वर �वषप्रयोग क. त्यामुळ
,

त्यांच्या प्रकृतीला बराच अपाय . तथा�प तेथून ते काश्मीरपय�त संचार कर�त गेल.

काश्मीरला जाताच आपल्या �दिग्वजयाची पूणर्ता झाल� असे प, आपला चौथा प्रमुख म

त्यांनी स्थाप. शनृ ्गेर, द्वारक, पुर� आ�ण हा काश्मीरचा मठ �मळून चार �दशांस अद्वै

मतप्रचाराथर् चार धामे स्थापण्याचे त्यांचे महत्कायर् असे त. श्. शंकराचायर् त्यावेळे

भर तारुण्यात हो, हे प्र�सद्धच. तथा�प, एकतर वर उल्ले�खल्याप्रमाणे खचत चालल
त्यांची प्रक, दुसरे क�, महाभाष्याद� ग्रंथ �लहून आ�ण वर �दलेल� चार धामे स्थ
, आपले 
अवतारकायर् आपण संपूणर् केले आहे असे वाटणारे समाधान आ�ण �तसरे म्हण

बालवयापासूनच त्यांच्या अंग‘यदहरेव �वरज्येत् तदहरेव प्रव्रजेत् । गृहात् वा वनात’, या 
त्यांच्या सूत्राप्रमाणे बाणलेल� उपजत वैराग , या �तन्ह� कारणांमुळ , ज्या आपल्य

जीवनाची अशी संपूणर् कृतकृत्यता झाल� आ, ते ऐ�हक जीवन आता संपवून परब्रह्मी �वल
व्हावे अशी त्यांना आतुरता वाटू लाग. यास्त
, त्यांनी स्वतः महान योग्यांच्या पूवर्परंपरे
,
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गुहाप्रवेश करण्याचा �नश्चय . त्याप्रमाणे गुहेत जाउन आपण योगासन घालून बसले आ
त्यांच्याच आ�ेप्रमाणे त्यांच्याच �शष्यांनी एका भल्यामोठ्
, ते गुहेचे द्वार बंद करू
टाकले. याप्रमाणे योगमा
, जगद्गुरू शंकराचाया�नी मोठ्या समाधान
, प्राण�वसजर्न क.

आपण होउन न जाणारा जीव
, बळाने देण्याची �क्, ज्याला आपण द ंडनीय आत्महत्या म्ह
त्यात आ�ण अशा यौ�गक प्राण�वसजर, आत्म�वसजर्न, जर� एक सामान्य घटक असल,

तर�ह� जगद्गुरू शंकराचाया�चा हा गुहाप्र
इ�तहासात ‘आत्महत्’ म्हणून उल्ले�खला न जा
,

‘आत्मापर’ या गौरवाहर् नावानेच यथाथर्पणे उल्ले�खला जात . अशी योगेश्वरांच्य

गुहाप्रवेशाची अनेक उदाहरणे आपल्या प्राचीन इ�तहासात सा. आता सापे�तः अगद� 

अवार्चीन इ�तहासातील अशा कृतकृत्यतेच्या समाधानानेच आपण होउन स्वदेह �वसजर्न केल

आत्मापर्णाची काह� उदाहरणे उल्ल.

3) ‘गौरांगप्र’ अशा प्रेमादरदशर्क नावाने बंगालमधील ज्या वैष्णवाचा
, महाप्रभू चैत्यन्,

क�त� भारतभर पसरल� आहे , त्यांच्या �नधना�वषयी अशीच एक कथा सां�गतल� जा.

श्रीकृष्णाच्या भिक्तसंप्रदायाचा प्रचार, हे श्रीचैतन्यप्रभू सामुदा�यक भजनात र

मोठमोठ्या नगरयात्रा काढ�त तेव्हा त्या भिक्तरसाच्या आनंदात वह
, त्या त्या नगरा
सहस्रावधी स-पुरूष त्यांच्यामागे नामाचा गजर कर�त चालू लागत आ�ण भक्ती
भावोन्मादात मागार्मागार्तून नाचत नाचत चैत्यन्यप्रभू पुढे पु. आयुष्याच्य

उत्तराधार्पय�त साया बंगालभर भिक्-संप्रदायाचा असा उत्कट प्रचार कर�त कर�त ते श

जगन्नाथपुर�ला गेल. तेव्हा एकदा तेथील सागराच्या तटावर ते सामुदा�यक भजनयात्रेत चा

असता, त्या सागराच्या सुनील जलाशयास पहाताच भावावेशात येउन घनःशामल श्रीकृष्णाचे

स्वरूप आ, तो श्रीकृष्णच �दसत , असा उत्कट भास त्यांना झाला आ�ण त्या स्वर
प्रत्य� अ�लंगन देण्याक�‘हे कृ ष्! हे शाम! हे शाम! ’ असा टाहो फोडीत, देहभान सुटून 

त्यांनी अकस्मात् त्या अफाट सागरातच उडी घे. ते आत्म�वसजर्न करते झा! परंतु या 

देहत्यागास चैत्यन्या‘आत्महत्’ के ल�, असे न म्हणता ‘चैत्यन्यप्रभूने जलसमाधी घ,

आत्मापर्ण के’ असेच इ�तहास म्हणत आला आह.

4) आपल्या महाराष्ट्रात श्री�ानेश्वर महाराजांची कथा तर प्. या अलौ�कक �वभूतीने 

अगद� तरुण वयातच �ानेश्व
, अमृतानुभव यांसारखे, तत्त्व�ानाच्या मं�दराचे सुवणर् क
शोभावे असे दोन ग्रंथ �ल�ह. आपले अवतार कायर् होत, ते आता संपले आहे. यापुढे जग

त्याप्रमाणे चालो �कंवा न च
, त्याचे उत्तरदा�यत्व आपणावर रा�हले नाह� अशा कृ तकृत्यते
जाणीवेने वयाच्या अवघ्या �त-पिस्तशीच्या आ
, त्यांनी अं�तम समाधी घेण्याचा �नश्

के ला. जे जे योगीजन समा�धस्थ होउ शकतात त्यांची ती समा�धस्थ िस्थती अं�तम असते 
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नाह�. समाधी घेतलेला योगी ती समाधी स्वेच्छेने उतरवूह� शक. पुन्हा व्यावहा�
, संसा�रक,

जाग�तक जाग ृतीत, इच्छा असल्यास तो येउ शक. पण अशी कालावधीची समाधी न घेता
,

�ानेश्वरांनी‘यद्गत्वा न �नवतर्ते तद्धाम परमम
’ अशा अं�तम समाधीला घेण्याचे ठर�वल.
त्यांचे गुरूच असलेले त्यांचे ज्येष्ठ , जे �नवृत्तीना, त्यांनी स्वतः �ानेश्वरांच्या 

�नधार्रास अनुमती �दल. अनेक संत मंडळींच्या सम� भजनाच्या गजरात स्वतःच बांध�वलेल

समाधीस्थानामध्ये कृतकृत्यतेच्या समाधानात श्री�ानेश्वर महाराज उतरले आ�ण योगासन

बसले. स्वतः �नवृत्तीनाथांनी त्या समाधीस्थानावर शेवटचा �चरा स्वहस्ते . अशा 
पकारे 
�ानेश्वरांनी अं�तम समाधी घेतल.

जो जीव बाह्य �न�मत्ताने जात नाह� तो आपला जीव आपण होउन बळाने देणे हे कृ ,

व्यवहारात ज्याल
‘आत्महत्’ म्हणतात त्यात आ�ण या िजवंतपणी आपण होउन अं�तम समाध
घेण्यात उभयसामान्य असता, त्याला �ानेश्वरांन ‘आत्महत्’ के ल� असे न म्हणता श्

�ानेश्वरांनी आत्मापर्ण क, श्री�ानेश्वर समाधीस्थ झाले असेच संतमहंतापासून तो साम
जनतेपय�त सवा�मुखी म्हटले जात आह.

5) तीच गोष्ट समथर् रामदासांच्या आत्मापर्णाच.
‘प्रस्तुत यवनांचे बंड �हंदु उरला नाह� चं
बहुता �दसांचे मुंड। शास्ता न �मळे तयासी।
’ अशा प�रिस्थतीने व्याकूळ होउन त्या यवनांच
बंडाचा समूळ �नःपात करण्याच्या कायार्सच श्रीसमथा�नी आपले जीवन कायर्.

महाराष्ट्रातील �हंदूसमाजात धमर्युद्धाची आग पेटवून देण्यासाठ� आपल्या तपोबळाने प्रच

उभारल�. त्याला जोडूनच �तकडे त्याच ध्येयाने प्रे�रत
, श्रीछत्रपतींनी आपल्या शस्त

मुसलमानांच्या शहांची �न पातशहांची तक्ते गदगदा हालव , जेव्हा प्रत्य� औरंगजेबा

छातीवरच, रायगडाचे स्वतंत्र �हंदूर, �हंदूध्वज �न �हदू �संहासन उभारले तेव्
, �हंदूजातीच्या
त्या महान �वजयाने प्रफुिल्लत होउन समथर् गजर्ते:-

स्वप्नी जे दे�खले रात्री ते तेतैसे�च ह

बुडाला औरं ग्या पाप, म्ल �च्छ संहार जाह
मांडल� मो�डल� �ेत्, �हंदस
ु ्थान बळावले।

आपल्या प्र�त�ेची अशी कल्पनातीत पूणर्ता , अशा कृतकृ त्यतेच्या भावने, आपल्या

वयाच्या80 व्या वष, समथर् रामदासांन, आपले अवतारकायर् संपले असे वाटू लागल.इतक्यात

�शवछत्रपतींचा अंतकाल झाल्याची दुष्ट वातार् समथा�ना.
‘राजे आम्हाला सोडून गेल’ असे 
शोकाकु ल उद्गार त्यांच्या त�डून बाहेर प. लगोलग संभाजीमहाराजांनी उच्छृंखलपणाने

�शवछत्रपतींना अनुकूल असलेल
, अनेक प्रमुख व्यक्तींना बंद�त घ
, �कत्येकांना ठार मारल.
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स्वराज्यात भाउबंदक�चा वणवा पेट. स्वतः संभाजी सज्जनगडाच्या पायथ्याशी येउन समथा
भेटण्यासाठ� आग्रह धरून . �शवछत्रपतींच्या अनक �वश्वासपात्र मं�यां
ने घातपात 

के ला तो �शवछत्रपतींचे राजगुरूच असलेल्या समथा�नाह� काह� उपद्रव देण्यास सोडण
, हे 

उघड �दसत असल्याने समथा�नी कळ�वले क, वयोमानाने आता गडाखाल� उतरण्याची शक्त
आमच्यात रा�हल� नाह� यास्तव आशीवार्दाचे एक फक्त पत्र तेवढे धाड. तेच ते 

खणखणीत सणसणीत सुप्र�सद्ध पत्र होय क� ज्यात समथा�नी �ल�ह.‘�शवरायाचे आठवावे 

रूप। �शवरायांचा आठवावा प्रताप। �शवरायांचा आठवावा सा�... जी�वत तृणवत मानावे। कष्टे
करूनी घसरावे। म् ल�च्छा!!... आहे �ततुके जतन करावे। पुढे आ�णक मेळवावे। महाराष्ट

राज्य�च करावे। िजकडे �तकडे। ’ त्याचवेळी �हंदूंचे स्वतंत्र राज्य स्थापन झाल्याच

चवताळलेला औरंगजेब सायार्ि◌ मुसलमानी शक्ती एकवटून स्वतः मराठ्यांवर चढून येत आहे 
बातमी आल�. अशा या नवीन संकटाला त�ड देण्याची ज्याअथ� आपल्
80 वषा�वर गेलेल्या

वयोमानात �न व्या�धग्रस्त शर�रात शक्ती, महाराजांससुद्धा आपल� �पढ�ची �पढ� �नघू

गेल�. त्याअथ, आपले कतर्व्य संप. ‘उपाधीचे काम ऐसे! काह� साधे काह� नासे!
’ या न्यायाने

स्वतंत्र �हंदुराज्य स्थापनेचे जे महान कायर् पार पडले तीच आपल्या जीवनाची कृतकृत्यत
अशी भगवंताची इच्छा �दसत! आता , ‘नवीन �पढ�चे प्रश्न नवीन �पढ�च्य कतृर्त्वा
ा

भगवंताच्या कृपेवर अवलंबू’ !असा �वचार करू
, समथा�नी प्रायोपवेशन करण्याचा �नश्चय .

आपल्या सवर् �शष्य�शिष्यणींना एकत्र करून सां�गतले क� आम्ह� आता दे, आमचे 

अवतार कृ त्य संपल. देहाचे साथर्क झाल. ते ऐकताच शोकाकु ल झालेल्या आपल्या भक्तां

त्यांनी धीर �दल. ‘जर� माझी वाणी, गेल� म्हणाल अंतकरण
, तर� मी असे जगजीवनी
, �नरंतर!
आ�ण मागर्दशर्ना�वषयी �वचाराल तर हा माझा दासबोध मी मागे ठेवतोच आ!
’ असे आश्वासू,

अचल आसन मांडून, अन्नत्याग क, रामनामाच्या गजरास समथा�नी आरंभ केल. अशी कथा 
आहे क�, त्या अखंड नामजपाच्या शेवट� प्रत्य� श्रीरामानी समथा�ना दश. तेव्ह
, अत्यंत

कृतकृ त्य भावनेने श्रीरामाच्याच चरणी समथा�नी अन्नत्यागाने �ीणतम झालेला आपला श
�नःश्वास सोडल!

आपल्या जीवनाची संपूणर् सफलता झाल्यानंतरह� जो जीव समाजाला व स्वतःलाह� केवळ भार

होउन र�गाळत राहतो त्याची आपण होउन

इ�तश्री करणे ह� �क् ‘आत्मापर्ण’ आ�ण 

‘आत्महत्त्’ जर� समानच असल� तर� 
‘समथर् रामदासांनी आत्महत्याल�’ असे कोणी म्हणत
नाह�, तर ‘समथा�नी प्रायोपवेशन के
, आत्मसमपर्ण के’ असेच इ�तहास म्हणत आला आह.
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6) एकनाथ-तुकाराम महाराजांच्या �नधनाच्या कथा अशा
पकारच्या आहे. एकनाथ महाराजांनी 
अनेक उत्कृष्ट ग्रंथ �ल�हल्यानंतर आ�ण हर� भक्तीचा उदंड प्रचार ,क वयोमानानुसार 

त्यांची प्रकृती अत्यंत �ीण . आपल्या हातून जे व्हावयाचे ते देवकायर् पूणर् झाले,

आता यापुढे समाजाची कोणती अ�धक सेवा घडावी अशी देवाचीच इच्छा नाह. हे आपल� प्रकृत
�ीण झाल�, अ�धक कायर् करण्यास दुबर्ल झाल� 
, यावरूनच �दसते असे एकनाथ महाराजांना
वाटू लागले. एकदा तर त्यांचा व्या�धग्रस्त
इतका मरणासन्न झाला क
, त्यात चेतना म्हणू

उरल�च नाह�. पण थोड्याच समयानंतर तो �नश्चेतन झालेला देह पुन्हा सचेतन झ. आपले 
पारमा�थर्क कायर् शक्य �ततके पूणर् झाल्य
, असा स्वतःला �न समाजाला भारभूत झालेला
देह आपण होउन ईश्वरापर्ण करणे हेच आता आपले अं�तम तक र्व्य
, अशा जाणीवेने आ�ण 

मोठ्या सुखासमाधानाने एकनाथ महाराजांनी स्नानसंध्या करावयास ते पैठणला ज्या गंग

जात त्याच गंगेत �शरून जलसमाधी घेत.

ते त्यांचे जलसमाधीचे कृत्य आत्महत्त्येसारखे �नंद्य न मानले
इतके वंद्य मानले गेले
क�, त्यांच्या जलसमाधीच्या स्थानाला प�वत्र तीथार्चे स्वरूप .

एकनाथ महाराजांच्या याच समाधीस्थानचे दशर्न घेण्याक�रता पुढे स्व. तुकाराम महाराज
एकदा पैठणला गेले होते. श्. एकनाथांची ह� आत्-�वसजर्नाची कथा तुकाराम महाराजांनाह�

अवगत होती. पुढे जेव्हा तुकाराम महाराजांना आपले भक्ती संप्रदायाचा प्रचार करण्याचे म
पूणर् झाल्याची जाणीव होउन मध्यम वयातच परमेश्वराच्या प्रत्य� भेट�ची उत्क

उत्पन्न झाल� तेव्हा त्यांनीह� ऐ�हक जीवनाचा त्याग करण्याचे मनात आणून सगळ्यांचा
समाधानाने शेवटचा �नरोप घेण्यासाठ� देहूगावात घरोघर भेट देउन
‘आम्ह� जातो आमुच्या गावा
आमुचा रामराम घ्यावा।। आता कैचे येण� जाणे। सहज खुंटल� बोलण�।
’ हा सुप्र�सद्ध अभंग 

गात ते इंद्रायणी नद�वर गे. भजनानंदात तल्ल�न होता होता भगवंताचे �वमानच आपल्याल

नेण्याक�रताइंद्रायणीच्या पल्याड आले, असे त्यांना भासू लागल. परमोल्हासाने त्यांन

इंद्रायणीत प्रवेश ! एक कथा सांगते क� त्या नद�तच एकनाथाप्रमाणे त्यांनी जलसम
घेतल�. दुसयार्  कथेप्रमाणे त्या �वमानात बसून ते सदेह स्वगार्.

तथा�प दोन्ह� कथांचा आशय एकच क, तुकाराम महाराजांनी अत्यंत सुखासमाधानाने आपले

ऐ�हक जीवन कृतकृ त्य झाल
, असे समजून, ऐ�हक जगाचा �नरोप घेतला
; ऐ�हक जीवनाचा त्याग

के ला आ�ण ते परमात्मस्वरूपी �वल�न झ. म्हणूनच त्यांच्या या ऐ�हक अिस्तत्वाच्या त्
‘आत्महत्’ न म्हणता‘आत्मापर’ म्हणूनच गौर�वले गेले आह.

वर तशा शतावधी उदाहरणांपैक� जी काह� उदाहरणे �दलेल� आहेत त्या सवा�वरून जो �नष्क

�नघतो तो असा क�, जो जीव आपण होउन जात नाह� तो हेतूपूवर्क बळाने द ेण्याच्या स

कृ त्यांना आत्महत्या म्हणत न. तसे कृ त्य �नंद्यच मानले जाते असे ना. तर अत्यंत

असमाधानाने, �वफलतेच्या तीव्र जा�णव, संकटांना कंटाळून, इच्छा असतानाह� सुखाने जगता
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येत नाह� म्हणून अत्यंत अतृप्त अशा मनःिस्थतीत वैतागाच्या भरात जे बळाने जीव द
त्यांच्या त्या कृत्याला साधार‘आत्महत्’ म्हटले जात. परंतु आपले जी�वतकायर
, जीवनाचे 

ध्ये, जीवनाचा हेतू संपूणर्पणे सफल झालेला आहे अशा सफलतेच्
, कृतकृ त्यतेच्या भावनेन

जे आपल्या ऐ�हक अिस्तत्वाची हषर्भराने समाप्ती करतात त्यांच्या या कृत्यास आत्म

म्हणता. यद्य�प या प�रवतर्नशील �कंवा अखंड �वकसनशील जगात सवर्तोपर� प�रपूणर्ता 

केव्हाह� असू शकणार नाह. जे जीवनात संपादावयाचे होते ते सवर् संपा�दलेले आहे म्हणून आत

कतर्व्य असे काह� उरलेले नाह� अशा कृतकृत्य भावनेने �रक्तकाम �कंवा पूणर्काम झालेले
पुरुष आपण होउन आपले प्राण �वसजर्न क. ते आपले नश्वर जीवन �वश्वाच्या �चरं
जीवनात �वल�न करून टाकतात योगवा�सष्ठात म्हटल्याप-

अंत�रर्क्तो ब�ह�रर्क्तो �रक् त कुंभ�रव

अंतःपण
र
े
ू � ब�हःपण
ू � पण
ू ् कुंभ�रवाणर्व

तथा�प आपल्या या जीवनकायार्ची सापे�तः प�रपूणर्ता झाल� आहे अशी आत्मसंतुष

वाटल्यानंतर समाजाला �कंवा स्वतःला जो देह वाधर्क्याने , व्याधीने म्ह, पण केवळ 
भारभूत असाच राहाणार आहे त्या देहाचा गुहाप्रवेश

, प्रायोपवेशना, अिग्न�दव्या,

समुद्रसमाधी �कंवा अं�तम योगसमाधी घेउन �कंवा अशाच कोणत्यातर� मागार्ने जे त्याग
,
ते त्यांचे कृत , उत्तान अथ�‘बळाने जीव देणे’च असताह� त्याला‘आत्मसमपर’ म्हणून जे
गौर�वले जाते ते यथाथर्च असत!

धन्योह म्। धन्योहम्। कतर्व्यं मे न �वद्यते �कं
धन्योह म्। धन्योहम्। प्राप्तव्यं सवर्मद्य स

लेखन काल - आषाढ शा.१८८६ : जुलै १९६४

आत्मापर्- फाल्गुन श.6 शा. 1887 : २६ फे ब्रुवार१९६६
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