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 प्रपंचािध्ये परिाथा कसा आिावा, याचा ज्ञानकोश म्ििजे प. पू. श्रीसद्गुरू डॉ. गुरुनाथ 
ववश्वनाथ िुंगळे ििाराजांच े "ईश्वरेच्छा" िे चररत्र िोय. नािाच,े ध्यानाच,े ननस्सीि भक्तीच,े 
चचतंनाच,े भक्तीतील दृढतेच,े ववकार आणि ववकल्परहित ववचारांच,े श्रीसद्गुरंूवरील ववश्वासाच,े प्रेिळ 
नामयाच,े जीवनाच्या समय शोधनाच,े परिामम्याच्या कृपेच े आणि ईश्वरी इच्छेच े िित्त्व 
अनुभवण्यासाठी श्रीििाराज आयुष्यभर जीवनातील प्रवासात प्रयास करत आनंदी राहिले. नािाच्या, 
ध्यानाच्या आणि ईश्वरी इच्छेच्या िित्त्वाच ेआणि ििामम्याच ेमयांनी जन्िभर स्वयं-अनुभूती प्राप्त 
झाल्यावरच ते पुरस्कृत केले. आपल्या आयुष्यातील प्रमयेक क्षि नािाच,े ध्यानाच,े श्रीसद्गुरंुच्या 
कृपेच ेआणि ईश्वरी इच्छेच े िित्त्व आणि ििामम्य सांगण्यातच मयांनी मयांच्या संपकाात येिाऱ्या 
प्रमयेकाच्या जीवनातील प्रमयेक क्षि ववलक्षि केले. ब्रह्िस्वरूपी ववलीन झालेले प. पू. श्रीसद्गुरू डॉ. 
गुरुनाथ ववश्वनाथ िुंगळे ििाराज िे पूिामवाप्रत पोिोचलेले, अध्यात्मिक उंची गाठलेले, अनेक संत, 
ििाराज, अध्यात्मिक साक्षामकारी ववभूतींच्या सिवासाने, मयांच्याबरोबर िोत असलेल्या संवादाने 
प्रेररत िोऊन स्वयं अध्यात्मिक अभ्यासातून यशस्वी ठरत राहिले.  
 प्रपंचात रािून परिाथा आिण्यासाठी आणि नािस्िरिाची, धारिेची आणि ध्यानाची ििती 
सांगण्यासाठी मयांच्या ओघवमया वािीतून प्रसवलेल्या प्रवचनाच्या प्रमयेक शब्दाला श्रीसद्गुरंुची, 
ईश्वरी इच्छेची जोड असल्यािुळेच ते गोड िोत असल्याची अनुभूती प्रमयेकास येत असे. संपिूा 
ब्रम्िांडात चतैन्य ननिााि करिारे शब्द लाललमय म्ििजे श्रीसद्गुरंूची प्रवचने. भक्ताला िा 
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अितृानुभव घेण्यासाठी अगोदर लीन व्िावे लागते, तेव्िाच तो तल्लीन िोऊ शकतो. नािाची गोडी 
आणि भगवंताची जोडी भक्ताला प्राप्त िोते, तेव्िाच खरे तर तो केवळ जगण्यापलीकडच ेजीवन 
अनुभवायला लागतो. नािाने बुद्धीिी तरल िोते आणि िी तरलता आमिसाक्षामकारालािी उपयोगी 
पडते. काळ, वेळ, वय अथवा पररत्स्थती या कशाचिेी बंधन नािाला नािी, असेिी ते निूद करतात. 
 श्रीसद्गुरंूच्या जन्िापासून ते अध्यात्मिक कायाापयतं अथाातच साधकापासून ते 
श्रीसदगुरंूपयतंच्या जीवन प्रवासाचा अध्यात्मिक पातळीवर मयांचा उंचावत गेलेला आलेख आपिास 
सिजून घेण्यासाठी िागादशाक ठरतो. आपल्या अतंरंगात डोकाविे, िे कदाचचत प्रयास देिारी प्रक्रिया 
वाटेल, परंतू तो जीवनाचा प्रवास सिजून करत रािण्याची आवश्यकता आिे. आपल्या अतंरामम्याची 
ओळख मया िाध्यिातून िोिे शक्य िोऊ शकते. मयाला ननत्श्चतच योगाभ्यासाची जोड द्यावी 
लागेल. जेिेकरून आपला अतंरामम्याचा शोधा अचधक सुकर िोऊ शकतो आणि आमिननभार 
िोण्यासाठी तो अमयंत जरुरीचा देखील असतो. ह्या ववषयाकड े आपि योग आणि ध्यान ह्या 
अभ्यासातून अध्यामिाचा ववचार करण्याची आवश्यकता असते, "ईश्वरेच्छा" ह्या ग्रंथाच्या पठिािुळे 
आपल्याला मयादृष्टीकोनातून िनपररवतान आणि ितपररवतान िोण्यास िदत करते.  
 अध्यात्मिकतेच्या िागाावर प्रथि केवळ ग्रिस्थ असलेल्या साधकास िागास्थ िोण्यासाठी 
सकारामिक वैचाररक िंथनाच्या िाध्यिातून "ईश्वरेच्छा" ह्या ग्रंथाच्या अध्ययनाव्दारे यशप्राप्तीच्या 
योग्य िागााच े दशान घडू शकते. प्रमयेक साधकाने साधना िी नेििीच मयांच े कताव्य सिजून 
ननमयनेिाने, अतंिुाख िोऊन, आमिभान जागरूक ठेवून, आत्मिक आनंदासाठी केली पाहिजे अस े
मयांनी ह्या ग्रंथात निूद केले आिे. मयासाठी सवाप्रथि आमिननष्ठ िोिे जरुरीच ेअसते. आपल्या 
आमिननष्ठतेिुळे आपल्यात नवचतैन्य, नवी उिेद, नवा उमसाि आणि नवा जोश ननिााि िोत 
असतो. आमिववश्वास वाढीस लागण्याची सुरुवात ह्याच प्रकारे िोत रािते. आमिववश्वास आणि 
श्रीसद्गुरंूवरील ववश्वासच केवळ आपला श्वास सुरु ठेवून आपिास आमिनाभूती आणि आनंदानुभतूी 
देत रािू शकतात. िी ननरंतर प्रक्रिया असल्याचे ववसरून चालिार नािी, िे िी "ईश्वरेच्छा" ह्या 
ग्रंथात मयांनी ननक्षून सांचगतले आिे.  
 अध्यात्मिक प्रबोधनातून भक्तांना नािाितृ आणि ज्ञानाितृ पाजण्याच ेकाि श्रीििाराजांसाठी 
ननमयाचचे िोते. श्रीििाराजांनी स्वतः जन्िभर डोळयांनी नाि पाहिले, कानांनी नाि ऐकले, वािीन े
नाि घेतले, िनाने नाि कत्ल्पले, बुद्धीने नाि चचनंतले आणि अतंरामम्याला नािाच्या अनुभूतींची 
प्रचीती प्राप्त करून हदली. काया वाचा िनाने जगात एका नािालशवाय मयांनी दसुरे कािीच समय 
िानले नािी. मयाच्या फलदृपतेच े शे्रय स्वतःकड ेन घेता, मयांच्या जीवनात जे कािी घडले, घडत 
आिे आणि घडिार आिे, ते सवाकािी ईश्वरी इच्छाच आिे असेच ग्रंथातील प्रमयेक ववषयात आणि 
आशयात स्पष्ट केले आिे.  
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 देिबुद्धी िूळापासून जाळून टाकल्यािुळे मयांच्या आचारात, ववचारात, उच्चारात तसेच 
ववचारांत, वतानात आणि व्यविारांत चकूुन देणखल िी पिा अथवा िाझपेिा हदसत नािी.  िेच 
मयांच्या पूिामवाच ेगिक आणि संत असल्याच ेिळू लक्षि िोय. अथाात स्वत:बद्दल कािीच करायचे 
न उरल्यािुळे केवळ जीवनाच,े िनुष्य जन्ि जगण्याच्या संधीच ेसोने व्िावे, कल्याि व्िावे एवढीच 
मयांची भावना िोती. प्रपंचािध्ये परिाथा कसा आिावा याचा ज्ञानकोश म्ििजे प्रेिाचा पाझर 
फुटिाऱ्या श्रीििाराजांच े चररत्र िोय. प्रापंचचकाच्या, साधकांच्या प्रमयेक अध्यात्मिक शंकेच े उत्तर 
मयांच्या चररत्रात सापडते. अथाात, सवा उत्तरे म्ििजेच, श्रीििाराजांनी स्वानुभूनतव्दारे शब्दांक्रकत 
केलेल्या आणि स्वअध्ययनाव्दारे मयांना प्राप्त झालेल्या प्रचीतीच आिेत. बालपिापासून वैहदक 
अनुष्ठानें, नािजप, भजनसप् ताि, संतांशी संवाद मयांचा सिवास, श्रीगुरुचररत्राची पारायिे, तीथायात्रा 
स्वतः करून प्रपंचात रािून मयांनी परिाथााचा आनंद लिळवला.  
 भ्रिाच्या पलीकड ेकाय आिे, ते जािावयाच ेअसेल तर देिाला आणि देिातील सवा वतृ्तींना 
िनाच्या सिािेवर उगाळत ठेवून ववववध वतृ्तींच्या िेळातून ननिााि िोिारे वतृ्तीगंधरहित गंध िला 
सिवपात िोऊन बाजूला िोवो. सिपािाची प्रक्रिया बोली भाषेत सोपी असली तरी मयासाठी करावयास 
लागिारा अट्टािास फारच िोठा असतो आणि अट्टािासातून िोिारी फलप्राप्ती मया अव्यक्ताच्याच 
िातात असते. अशा स्वरूपातील स्वानुभूनतव्दारे मयांना प्राप्त झालेल्या अनेक प्रचीती मयांनी 
शब्दांक्रकत केल्या आिेत. िा लेखनप्रपंच करण्याच ेकारि कोिाला कािी लशकवावे, कािी सांगावे असे 
नसून, "ईश्वरेच्छा" िे बालपिापासून बरोबर असलेले पाथेय कसे कायारत िोत असत े याचचे 
प्रकटीकरि करावेसे वाटते, असे ग्रंथाच्या प्रारंभीच श्रीििाराजांनी स्पष्ट केले आिे. तसेच ते पुढे 
असेिी म्िितात क्रक, िी कािी साहित्मयक नािी, पि सुंदर साहिमयाचा िी उपासक आिे. 
उपासकाला वारंवार आपली ननष्ठा स्वतःच तपासावी लागते. ती ननष्ठा ननिााि करण्याच े काि 
श्रीसद्गुरू ििाराज करत असतात आणि साधकाच्या उपासनेच े सुननयोजन श्रीसद्गुरूकृपेनेच िोत 
असते. 
 मयांच्या वडडलांकडून घरात श्रीदत्त सेवा तर आईकडून श्रीज्ञानेश्वर िाउलींची सेवा चालू असे. 
मयांच्या दोन्िीिी घराण्यात ईश्वरसेवेची आवड िोती. अगदी बालवयात देवाच्या अत्स्तमवाची एक 
वेगळी जािीव मयांना स्वप्नात झाली, बालवयातील तो ननरागस आनंद पुढे साधनकाळात मयांनी 
मयािुळेच अनुभवला. मयांनी बालपिात देखील देवाच्या हदव्याच्या लििलििमया प्रकाशात आणि 
चचििीच्या उजेडात कािी स्तोत्र े म्ििण्याचा पररपाठिी ठेवला िोता. पि देवाने आपल्याला कािी 
द्यावे ह्या अपेक्षा मयाचं्या अतंिानाला कधीिी लशवल्या नािीत, असेिी ते सुरुवातीलाच स्पष्ट 
करतात. कोल्िापूर आणि शिेगाव येथे असताना मयांच े बालपि, मयादरम्यान झालेले लशक्षि 
संस्कार मयांच्या पुढील अध्यात्मिक प्रवासात ििमवपूिा भूलिका बजावत राहिले.    
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 परिाथा िा चचचेा ववषय नािी, तर तो प्रमयक्ष अनुभूतीचाच ववषय आिे, याची खिुगाठ जर 
िनाशी पक्की बांधली तर मयातून साधकास प्राप्त िोिारी शक्ती नुसती मयाला जागवत नािी, तर 
मयाच ेजीवन सफल करण्यास िदत करत रािते, िे ह्या ग्रंथाच्या अध्ययनाने वाचकांना, साधकांना 
नीटपिे सिजू शकते. अध्यामम्याचा अतं:करिातून पुरस्कार िोऊ लागल्यावर प्रेिभावाची िोिारी 
जागतृी आपल्या अवतीभवती वावरिाऱ्या िािसातिी बदल घडवून आित;े इतकेच नव्िे, तर ववशषे 
प्रेिभाव प्राणििात्रांच्या सिवासात जर प्रकट िोत राहिला, तर मयांच्यातिी बदल झाल्याच ेजािवते. 
 ह्या ग्रंथात मयांनी मयांच्या अध्यात्मिक प्रयासात कोिकोिमया ववभूतींच,े संतांच,े ििराजांच,े 
तमवज्ञानी व्यक्तींच ेिादाशान लाभले तसेच ह्या प्रवासात साधक पररवारातील कोिकोिमया व्यक्तींची 
साथ-सोबत लिळाली मयांचािी आवजूान नािोल्लेख केला आिे. मयासाठी मया सवांच े मयांनी आभार 
देखील िानले आिेत. जीवनातील ववववध प्रकारचे चांगले-वाईट अनुभव, सुख-द:ुख याबाबत देखील 
मयांनी स्पष्टपिे निूद केले आिे. मयांच्या बौद्चधक गहृितकांना जे पटले ते मयांनी स्वीकारले आणि 
न पटलेल्या बाबींकड,े ितांकड,े ववचारांकड े दलुाक्ष केले. ववचारांिध्ये ववकल्प ननिााि करिाऱ्या 
ववकारात अडकून न रािता मयाचं्या श्रीसद्गुरुप्राप्तीच्या संकल्प पूतीसाठी ते सदैव प्रयोगशील, 
प्रयमनशील, चचतंनशील राहिले.   
 एक सािान्य साधक ते असािान्यमव प्राप्त झालेल्या श्रीसद्गुरूपयतंची जीवनगाथा 
ललहिताना "ईश्वरेच्छा" च्या िाध्यिातून मयांनी स्वतःला सतत एक सािान्य साधकच सिजून 
घेतले, कधीिी श्रीसद्गुरंुच े स्थान प्राप्त झाल्याच े भासवले अथवा स्वतःला लिरवले नािी. त े
प्रलसद्धीपासून सदैव दरूच रिात आले. तसेच मयांच्या संपकाात येिाऱ्या साधकांशी िैत्रीपूिा नाते 
जपले, मयानािी कधी मयांच े लशष्य सिजले नािी. ह्यािी सवा बाबींना ते, िी केवळ "ईश्वरेच्छा" 
असल्याचचे म्िित आले. अध्यात्मिक अनुभूती घेण्यासाठी "ईश्वरेच्छा" िा ग्रंथ प्रमयेकाने एकदा तरी 
अध्ययनाच्या दृष्टीने वाचावा आणि शक्य झाल्यास आपल्या ग्रंथसंपदेत सिाववष्ट करावा.    
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