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प्रिय प्ित्रहो,

१९४० साली बाबूजी िहाराजांनी पुस्तकांची एक िाललका ललप्हली, ज्ािध्ये तांनी कें द्ाकडये 
जाण्ाच्ा िानवाच्ा आंतररक रिवासाचये वर्णन कये लये आहये.  कें द् – ती परि अवस्ा, जी सृप्टिरचनयेपूववी 
अस्स्तत्ात होती आलर सव्ण गोटिीचंये प्नप्ि्णतीस्ोत होती. तांनी ता िागा्णवरील अडथळयांचयेदयेखील 
वर्णन कये लये आहये आलर ता अडथळयांवरील उपायही सांप्गतलये आहयेत. ताहीपयेक्ा आश्चय्णकारक 
ही वस्तुस्स्तथी होती की तये प्कती सोपये आहये हये तांनी सांप्गतलये. स्वतः  िाग्णदर्णक बनून, तांनी 
िोकळयेपरानये उपाय सांप्गतलये आलर सोप्ा रयेखालचत्रांचा वापर करून तो रिवास सिजून घयेण्ास 
िदत कये ली. सवा्णत गहन गूढ ज्ान अचानकपरये संपूर्ण प्वश्ाला उपलब्ध झालये. बाबूजीनंी तांच्ाकडये 
आलयेल्ा सव्ण संसृ्तीिंधील, वयोगटातील आलर पाश््णभूिीतील रितयेकाचये, कोरताही भयेदभाव न 
करता, स्वागत कये लये. तांचये स्वप्न होतये की आपर सवाांनी रियेिानये कें द्ाकडये वाटचाल करावी आलर 
िानव म्हरून असलयेल्ा आपल्ा सववोच्च क्ितांचा रोध घ्ावा. रिवासाचये रास्तोक्त पद्धतीनये वर्णन 
करत, तांनी तांच्ा वैयप्क्तक अनुभवातून आपल्ाला िाग्णदर्णन कये लये आलर तांची रयेखालचत्रये आलर 
सूचना अचूक, स्पटि आलर सोप्ा आहयेत. 

रियेिरलाकये वरून 
वाहून नयेरये 
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ता आकृतांपैकी एक आहये २३ वतु्णळये , जी आपर कें द्ाकडये जात असताना आपल्ा आंतररक 
िागा्णवरील प्वप्वध अवस्ा प्कंवा स्तर दर्णवतात. आपर बाह्य पररघापासून सुरुवात करतो आलर 
ता चकांिधून जातो, जी आपल्ा सूक्ष्म ररीराची ररीररचना स्पटि करतात. बाबूजीनंी ही चकये  
ज्ा तीन िंडलांिध्ये आढळतात ता िंडलांचये वर्णनदयेखील कये लये आहये - हृदय िंडल, िनोिंडल 
आलर कें द्ीय िंडल. या सव्ण कें द्ाकडये जाराऱया िागा्णवरील अवस्ा आहयेत. तुम्ही बाबूजीचं्ा 
वर्णनारी पररलचत नसाल तर तुम्हाला या प्वषयावरील तांची - ‘सतोदय’, ‘राजयोगाचा रिभाव’ 
आलर ‘अनंताकडये’ ही पुस्तकये  वाचू रकता. ताहीपयेक्ा तुम्ही स्वतः च या रिवासाचा अनुभव 
घयेतला तर उत्ति. अथा्णतच, जगाच्ा नकारावरील अक्ांर आलर रयेखांर जसये रितक्ात नाहीत, 
ताचरििारये २३ वतु्णळये  रितक्ात नाहीत. तये फक्त संदभ्णप्बंदू आहयेत.

स्वातंत्र्य सोपान 

िाययेची वतु्णळये  
(पाच वतु्णळये)

अहंकाराची वतु्णळये  
(अकरा वतु्णळये)

कें द्ीय िंडल  
(रिकाराची सात वतु्णळये)

कें द् 
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पररघािध्ये आलर कें द्ािध्ये अनयेक आवररये आहयेत. बाहयेरील पृष्ठभागावर आपल्ा इच्ापूतवीच्ा 
ओढातारीत, आपलये रियेि बाह्यकें प्द्त असतये. उदाहरराथ्ण, छोट्ा िुलाचये रियेि आईवप्डलांकडये, 
खयेळण्ांकडये, प्करोरवयीन िुलाचये रिरयाकडये, िैत्रीकडये, रिरौढाचये रियेि करौटंुप्बक जीवन, व्यवसाय, खयेळ, 
छंद, िालकीच्ा वस्तू आलर प्डलजटल साधनये याकडये आकप्ष्णलये जातये. कधीकधी लोभ, ित्सर, हयेवा, 
स्पधा्ण आलर राग ताबा घयेतात. तयेव्ा रियेि स्वाप्ित् गाजवरारये व स्वाथवी बनतये. जयेव्ा असये घडतये,  तयेव्ा 
रियेि सापळयात अडकतये, तसयेच जरी रिकाराची प्करर रलाका आकारगंगांिधील कृष्णप्ववरांिधून 
बाहयेर पडू रकत नाही. हळूहळू, आपल्ा साधनयेद्ारये ययेरारी अलधक चांगली सिज आलर योग्य 
प्वचारांनी, आपर या भावनांवर रिभुत् प्िळवरये लरकतो आलर उच्च स्वरूपावर कें प्द्त होतो. आपला 
पररवार, आपलये काि इतादीवंर रियेि करीत असतानाच, आपर उच्च जारीवदयेखील प्वकलसत करतो. 
भावनांवरचये रिभुत् आपल्ाला पप्हल्ा पडावावर नयेतये. तानंतर, जसजसये आपर िाग्णकिर करीत 
जातो, तसतसये प्वप्वध पररस्स्तीिंध्ये आपर स्वतः ला सािोरये गयेलयेच पाप्हजये.

ज्ारििारये रिकाराची प्करररलाका सवा्णलधक पारदर्णक 
काचयेिुळयेही प्वक्येप्पत होतये आलर प्वपय्णस्त दृश्य प्निा्णर 

होतये, रियेिाची प्करररलाकादयेखील सवा्णलधक सूक्ष्म 
अवररांिुळयेही प्वक्येप्पत होतये. जर आवररये नसती तर 

आपल्ा सवाांना रितक् कें द्ातून रिवाप्हत होराऱया 
प्वरुद्ध रियेिाचा अनुभव आला असता. 

या आंतररक रिवासात आपल्ाला पुढये कसये नयेलये जातये? आपर रियेिरलाकये वरून वाहून नयेलये जातो. 
परंतु िागा्णवर अडथळये  असतात. कोरतये अडथळये  असतात? तांच्ावर िात करी करायची?

ज्ारििारये रिकाराची प्करररलाका सवा्णलधक पारदर्णक काचयेिुळयेही प्वक्येप्पत होतये आलर प्वपय्णस्त 
दृश्य प्निा्णर होतये, रियेिाची प्करररलाकादयेखील सवा्णलधक सूक्ष्म अवररांिुळयेही प्वक्येप्पत होतये. जर 
आवररये नसती तर आपल्ा सवाांना रितक् कें द्ातून रिवाप्हत होराऱया प्वरुद्ध रियेिाचा अनुभव आला 
असता आलर आपल्ाला या आंतररक रिवासाची आवश्यकताच भासली नसती. परंतु, आपल्ा 
िानवी अस्स्तत्ाचये स्वरूप असये आहये की आपल्ाकडये आवररये आहयेतच आलर परररािस्वरूप 
जसजसये आपर कें द्ाकडये वाटचाल करू लागतो, आपल्ाला आपल्ा क्ितयेचा आलर सािर्ा्णचा 
प्वस्तार करीत किाकिानये या २३ वतु्णळांिधून रिवास करावाच लागतो. 
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हृदयातील पाच वतु्णळांपासून, आपर आपला हृदयातील रिवास सुरू करतो. रितयेक पररस्स्ती एका 
भावप्नक अावररारी संबंलधत असतये आलर सुरुवात आपल्ा इच्ांपासून होतये. आपल्ात होरारये 
रिगप्तरील पररवत्णन म्हरजयेच ही आवररये काढून टाकरये. 

आपर अनुभवत असलयेली आवररये वस्तुतः  आपल्ाला सुपररलचत असलयेल्ा गोटिी असतात. उदाहरराथ्ण, 
पती-पत्ी प्कंवा जोडीदाराच्ा नातयेसंबंधात आपर बहुधा एकियेकांना बंधनात अडकवतो. रयेकडो 
जोडप्ांपैकी, क्वलचत तीन प्कंवा चारच भाग्यवान जोडपी असतात, ज्ांना अस्सल रियेि लाभलयेलये असतये. 
बहुतयेक सव्ण स्वाप्ित् गाजवरारयेच असतात. इतर अवररांिध्ये आपल्ा प्वश्ासरिरालीचंा जसये की 
आपल्ा धाप्ि्णक श्रद्धा यांचा सिावयेर असतो. या आपल्ाला वयेगळया श्रद्धा प्कंवा प्वचारसररी असलयेल्ा 
लोकांप्वषयी पूव्णग्रह बाळगण्ाकडये घयेऊन जातात, िग ता धिा्णप्वषयी असोत, राजकारराप्वषयी 
असोत प्कंवा प्वश्ासरिरालीरी संबंलधत असोत. तानंतर आपली तत्तये, जी आपल्ाला फार प्रिय 
असतात, उदाहरराथ्ण, रिािालरकपरा आलर न्ाय. यापैकी अनयेक तत्तये उदात्त आहयेत, तरी जर आपर 
आपल्ा या आवडीबंद्दल दरुाग्रही असू तर आपल्ाला िाफ कररये आलर सोडून दयेरये रक्य होरार 
नाही, ताऐवजी आपर आपल्ाला जये योग्य वाटतये ताबद्दल नयेहिी झगडत राहू. यािुळये प्वपया्णस 
होतो - याचा रयेवट कदालचत आपर लोकांचा प्तरस्ार करण्ात होऊ रकये ल - यािुळये रियेिाची रलाका 
प्तच्ा कें द्ाकडये जाण्ाच्ा गप्तिागा्णतून प्वक्येप्पत होतये.

हृदयातील पाच वतु्णळांपासून, आपर आपला हृदयातील 
रिवास सुरू करतो. रितयेक पररस्स्ती एका भावप्नक 
अावररारी संबंलधत असतये आलर सुरुवात आपल्ा 
इच्ांपासून होतये. आपल्ात होरारये रिगप्तरील पररवत्णन 
म्हरजयेच ही आवररये काढून टाकरये.

लोकप्रिय संसृ्तीतील याचये उत्ति उदाहरर आहये स्ार वॉस्णिधील अॅनाकीन स्ायवॉकर. अॅनाकीनिध्ये 
प्नवडक जयेडाइंपैकी एक जयेडाइ बनण्ाची क्िता होती, जो रक्तीचये संतुलन पुनस्ा्णप्पत करू रकला 
असता. तो एक रियेिळ आलर दयाळू युवक होता. परंतु, नंतर ताच्ािध्ये ताच्ा प्रिय आईच्ा आलर 
ताच्ा लाडक्या पॅडियेच्ा िृतूिुळये  प्निा्णर झालयेल्ा तीव्र संतापाबद्दल ओढ प्निा्णर झाली आलर 
तािुळये ताचये रयेवटी डाथ्ण वयेडरिध्ये रूपांतर झालये. 

अहंकार ही अस्स्तत्ाची काळी बाजू आहये. लजतकये  आपर आपल्ा अस्स्तत्ाच्ा कें द्ातील रिकाराच्ा 
स्ोतापासून दरू असू, प्ततकी ती गडद सावली लांब वाटतये. अहंकारानये कराचये प्कंवा कोराचये सिाधान 
होतये? जयेव्ा इतर लोक रिखर प्वरोध करत असताना एखादा कोरीतरी आपल्ारी सहिती दर्णवतो, 
तयेव्ा तो आपला सवा्णत चांगला प्ित्र बनतो. का? याच्ा अगदी प्वपरीत. जयेव्ा एखादा आपला 
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खरोखर जवळचा असरारा कोरीतरी आपल्ारी पूर्णतः  असहित असतो, तयेव्ा नयेहिी आपर आपलये 
संतुलन गिावतो.

अहंकारापयेक्ा इच्ांना हाताळरये खूप सोपये आहये, कारर एकदा तांची पूत्णता झाली की संतृप्ीनंतर ता 
पुन्ा उत्पन्न होरार नाहीत. कदालचत तांची पुनरावृत्ती होऊ रकतये, परंतु ताचा कालावधी िया्णप्दत 
असयेल. ताचरििारये, अन्नाबद्दलची आलर इतर इंप्द्यांच्ा पररपूत्णतयेची इच्ा बरीचरी नैसप्ग्णक असतये. 
अहंकाराच्ा बाबतीत िात्र प्वना उसंत सातत असतये. अहंकार सत्ता आलर पद ...  खरयेतर जये काही 
ताच्ा अस्स्तत्ाला खतपारी घालतये, ताच्ावर फोफावतो. हा गुर आपल्ाला इतर रिारीजगतापासून 
वयेगळये करतो. ही गोटि लजच्ािुळये प्वकास होरये अलभरियेत आहये, तीच चयेतनयेच्ा प्वस्ताराच्ाप्वरुद्ध काि 
करत आहये. 

रिारी आलर वनस्पती यांच्ािध्ये या पतनाचा धोका नसतो, परंतु पुढील सजग प्वकासाचा लाभदयेखील 
तांना प्िळत नाही. तांचा अहंकार अस्स्तत्ात नसल्ातच जिा असला तरी, रिारी आलर वनस्पती 
यांच्ासारखये वागरये आपल्ाला उन्नती प्िळवून दयेरार नाही.   

अिया्णद सागरारी एकरूप होऊन, अदृश्य प्दव्यत्ारी स्वतः ची ओळख जोडून, कये वळ आनंदी, 
हलकये  बनूनच आपर अहंकाराच्ा अखंड िागण्ा आलर ओझयातून स्वतः ला िुक्त करू रकतो. 
जयेव्ा आपर स्वतः ला बाह्य जगारी जोडून घयेतो, तयेव्ा आपर पूर्णपरये तािध्येच गंुतून 
पडतो, ताला काही िया्णदाच नसतये. हये म्हरजये एखादये जाळये  प्निा्णर करून तािध्येच अडकून 
पडण्ासारखये आहये. 

आपल्ा रिाकृप्तक प्कंवा इंप्द्यजन् इच्ांची पूत्णता करण्ासाठी बाह्य गोटिीचंी गरज असतये. 
आपर बाह्य गोटिीवंर अवलंबून असतो. ही प्नभ्णरता आपल्ाला इच्ांचये गुलाि बनवतये. वाघ, 
म्हरीची प्कंवा हरराची लरकार जगण्ाच्ा अंतः रियेररयेनये करतो. लसंहाकडये रिजननासाठी ताच्ा 
सहा लसप्हरीचंा कळप असतो. हा प्नसग्ण आहये. नयेिकये परये सांगायचये तर बाह्य प्नसग्ण आहये. 
आपर रसगुल्ा, प्बया्णरी प्कंवा प्पझ्ा खारये टाळू रकतो, परंतु अन्नाची गरज कधीच टाळू 
रकत नाही. एखाद्ा व्यक्तीच्ा अहंकाराची पूत्णता करण्ाचये काय? अहंकार ईश्रदत्त आहये का? 
तो स्वप्नप्ि्णत आहये. तो अदृश्य, आंतररक प्वश्ातून उत्पन्न होतो. 

तहान आलर भूक भागवण्ाची आलर कािवासनयेची पूत्णता करण्ाची गरज आपर सहज सिजू 
रकतो - ता आवश्यक आहयेत आलर प्नसगा्णच्ा योजनयेचा भाग आहयेत. अहंकारदयेखील प्नस्णगाची 
दयेरगी आहये का? जयेव्ा पोट जड होतये आलर दुखण्ास सुरुवात होतये, तयेव्ा तो आतून आलयेला 
इरारा असतो की याहून अलधक अन्न त्रासदायक ठररार आहये. अनावश्यक गोटिीसंाठी बहुतयेकवयेळा 
इरारा प्िळतो. अहंकारदयेखील अनावश्यक आहये आलर अनावश्यक गोटिीची पूत्णता कररये वैयप्क्तक 
आरोग्याच्ा प्वरुद्ध आहये, िग ती रारीररक असो, िानलसक, भावप्नक अथवा आध्ालमिक असो. 
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रितयेक वयेळी जयेव्ा िला एखाद्ा गरजयेवर आधाररत ईियेल ययेतये, तयेव्ा िी एकतर ताला उत्तर दयेतो 
प्कंवा फाईलला लावतो. िी जर रिप्तसाद प्दला नाही तर ईियेल पाठवरारा पुन्ा ईियेल पाठवून 
प्वचारतो, “दाजी, तुम्ही िाझयावर नाराज आहात का?” तये िला रिप्तसाद द्ायला भाग पाडतात 
आलर अरी आरा करतात की िी म्हरावये, “नाही, नाही, िी तुिच्ावर नाराज नाही.” अरा 
रिकारची दयेवारघयेवार अथ्णहीन असतये आलर संबंलधत लोकांचा वयेळ वाया घालवरारी असतये. जये 
लोक अरा अहंकार कुरवाळण्ात आलर चोचलये पुरवण्ात िग्न असतात, तये क्वलचतच अंतरंगात 
खोलवर जाऊ रकतील. अहंकाराला नयेहिीच बाहयेरून कुरवाळलये जाण्ाची अपयेक्ा असतये, 
प्वरयेषत: ताच्ाकडून जो तुिच्ासारखा आहये, ताच रिकारचा आहये प्कंवा ज्ाचा तुम्ही खूप 
आदर करता.

ताच रिकारचये लोक का? भारतीय संसदयेत सूट आलर टाय घालून काय उपयोग? कोर तुिचा 
हयेवा करयेल? 

स्वािी प्ववयेकानंदांसिोर प्कंवा रािकृष्ण परिहंसांसिोर प्हऱयाचा हार आलर सोन्ाच्ा जरीचा 
ब्ाउज घालून काय उपयोग? तांना हयेवा वाटयेल का? उलट, तांनी वाहवा न कये ल्ानये, तुिचा 
अहंकार भुईसपाट होईल. तुिच्ा कें द्ापासून तुम्हाला दूर नयेरारी, अहंकार ही सवा्णत बाहयेरील 
सीिा आहये. ता सवा्णत बाहयेरील पररसीियेवरून तुम्हाला तुिच्ा हृदयाचये ऐकरये अवघड बनतये. 
ताऐवजी, तुम्ही इतरांच्ा आलर तांच्ा ितांच्ा अलधक जवळ असता. अरी रिवृत्ती आध्ालमिक 
व्यक्तीसाठी प्वषासिान असतये. 

अहंकार नयेहिी सािुदाप्यक गोटिीरंी जोडला जातो. उदाहरराथ्ण, तुम्हाला कदालचत दयेरालभिान 
वाटू लागयेल, या प्वश्ासानये की तुिचा दयेर िहान आहये. इतरांच्ा जीवावर. रास्तज् आलर 
आध्ालमिक लोकदयेखील संकुलचत वृत्तीचये बनण्ाची रक्यता असतये, या प्वश्ासानये की कये वळ 
तांचाच दृप्टिकोन योग्य आहये. “िला िाहीत आहये. िीच बरोबर आहये.”  हा रोग कदालचत आपर 
सािोरये जात असलयेली सवा्णत िोठी िहािारी आहये. हये एक प्नरा्णयक आवरर आहये, जये रियेिाच्ा 
रलाकये ला प्वक्येप्पत करतये. 

लजतकये  अलधक आपर आपल्ा श्रद्धांना, आपल्ा तत्तांना आलर आपल्ा पूव्णग्रहांना लचकटलयेलये 
असतो, प्ततकये  िोठये  अडथळये  रियेिरलाकये ला अडवत असतात आलर आपल्ाला गंतव्यस्ानी 
पोहोचण्ापासून रोखत असतात. आपला सािुदाप्यक अहंकार प्वरयेष धोकादायक असतो कारर 
तो आपल्ाला जिाव िानलसकतयेकडये घयेऊन जातो. आपरास ही िानलसकता  धाप्ि्णक कट्टरतयेिध्ये 
आलर जयेव्ा सिाजाचये राजकीयदृष्टा ध्ुवीकरर होतये व तये द्येष, प्हंसा आलर कधीकधी युद्धाकडये 
घयेऊन जातये तयेव्ा प्नदर्णनास ययेतये. अरा रिकारच्ा वातावररात, आपल्ा सभोवतालचये लोक, 
इतर दृप्टिकोन स्वीकारण्ास िदत करण्ाऐवजी आपल्ा स्वतः च्ाच सिजुती िजबूत करतात. 
आपर अलधकच संकुलचत वृत्तीचये बनतो. 
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परंतु, आसक्ती आपली प्ित्रदयेखील बनू रकतये, आपल्ाला प्वरुद्ध प्दरयेला, सव्णसिावयेरकतयेकडये 
नयेऊ रकतये. ही आसक्ती जयेव्ा खरोखर रियेििय असतये तयेव्ा हये घडतये. तयेव्ा आपली जारीव 
प्वस्तृत होतये आलर तो आध्ालमिक रिवास असतो. आपर आसक्तीबद्दल कसये लरकतो? अगदी 
सुरुवातीपासून गभा्णरयात आपल्ा आईसोबत आपर प्तचा अनुभव घयेण्ास सुरुवात करतो. 
जसजसये आपर िोठये  होऊ लागतो, आपर इतर लोकांना भयेटतो, तांच्ाबद्दल आपल्ाला ओढ 
वाटू लागतये. आपल्ािध्ये िुलांबद्दल ििता आलर आपल्ा बरोबरीच्ा लोकांबद्दल रियेि प्निा्णर 
होतये. आपल्ाला िाग्णदर्णन करराऱया गुरुदयेवांबद्दल, ताचरििारये वप्डलधाऱयांबद्दल आपल्ाला 
रियेि, प्वश्ास आलर श्रद्धा वाटू लागतये. ही सव्ण आलमियतयेची प्नष्पत्ती आहये आलर जसजसा आपला 
आंतररक रिवास सुरू राहतो, तािध्ये वाढ व घट होत राहतये. आपर या सव्ण गोटिीचंा अनुभव 
घयेतो, स्वतः ला प्वचारतो, “कोरावर रियेि करावये?” “कोरारी सहयोग ठये वावा?” “कोरावर प्वश्ास 
ठये वावा?” इतादी. आलमियता रियेिािध्ये रूपांतररत होतये आलर रयेवटी रररागतीच्ा अवस्येिध्ये 
प्वलीन होतये. तयेव्ाच आलमियता पररपक्व होऊन भक्ती बनतये. 

रियेिाच्ा रलाकये ची गती रिकाराच्ा गतीपयेक्ा अलधक वयेगवान असतये, तािुळये  जर आपर 
सव्ण आवररये काढून टाकू रकलो, तर आपर कें द्ाजवळ अगदी क्रभरातच पोहोचू. जयेव्ा 
या आवररांनी प्निा्णर कये लयेलये अडथळये  रियेिरलाकये ला कें द्ापासून दूर प्वचललत करतात, तयेव्ा 
आपल्ाला खूप त्रास होतो. पूव्णग्रह, ित्सर, हयेवा, लोभ आलर राग यासारखी काही आवररये 
इतकी रिभावी असतात की ता जप्िनीखालील आस््वक कक्ासारखये काि करतात - ता 
कराचाही आत लररकाव होऊ दयेत नाहीत. ता रियेिाच्ा रलाकये ला प्तची जादू दाखवण्ापासून 
रोखतात.  

अलीकडील काळात िला याची अलधकालधक जारीव होतये आहये की, रिाचीन भारतीय परंपरयेत 
यासंबंलधत आपल्ाला लरकवण्ासारखये खूप आहये, प्वरयेषतः  भप्क्तसूत्रये. आपर सािान्तः 
भक्तीचा अनुवाद “रियेि आलर भक्ती” असा करतो, परंतु ती याहून अलधक िूलभूत आहये. ती 
एक जारीव आहये, रितयेक गोटिीरी हृदयाद्ारये जोडलयेलये असण्ाची - आपली वैयप्क्तक चयेतना 
आलर प्दव्य वैलश्क चयेतना यांच्ािधील दुवा आहये. भक्तीअभावी, आपर करत असलयेल्ा 

आलमियता रियेिािध्ये रूपांतररत होतये 
आलर रयेवटी रररागतीच्ा 

अवस्येिध्ये प्वलीन होतये. 
तयेव्ाच आलमियता पररपक्व होऊन 

भक्ती बनतये.
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रितयेक प्वचार व कृतीिधून उत्साह व आनंद हये िहत्ताचये घटक हरवलयेलये असतात, तािुळये 
तांना काही उद्दयेरच उरत नाही. भक्ती ही आपल्ा आंतररक रिवासाची जीवनरयेखा असतये, 
ती आपल्ाला रियेिरलाकये स जोडून ठये वतये. नयेिकये परानये सांगायचये झालये तर भक्ती रियेिरलाकये स 
खतपारी घालतये. 

भक्ती ही आपल्ा आंतररक रिवासाची जीवनरयेखा असतये, 
ती आपल्ाला रियेिरलाकये स जोडून ठये वतये. नयेिकये परानये 

सांगायचये झालये तर भक्ती रियेिरलाकये स खतपारी घालतये. 

अहंकार रियेिाची नाही, कये वळ वच्णस्वाची भाषा आलर व्यप्क्तगत प्वजय जारतो. अहंकारी िारसासाठी 
प्वनम्रतयेची भाषा, अनाप्िकता आलर खुल्ा हृदयाची लवलचकता अनोळखी असतये, तो सिजूच 
रकत नाही. कें द्ाकडये जाण्ाचा रिवास किाकिानये आपल्ाला एका वतु्णळापासून पुढील वतु्णळाकडये, 
एका प्ितीतून दसुऱया प्ितीत घयेऊन जातो आलर जर आपर ताच्ारी जुळवून घयेऊ रकलो नाही 
तर रितयेक नवीन वातावररारी अनुरूप होण्ासाठी आपल्ाला संघष्ण करावा लागतो. याकररताच 
ऋषीिुनी चाररत्र्य प्वरुद्ध करण्ाची, ‘अखलाक’ ची गरज असल्ाचये सांगतात. तांना अनुभवातून 
सिजलये आहये की आध्ालमिक रिदयेरातील (टोपोग्राफी) बदलराऱया आंतररक वातावररारी आपली 
वागरूक जुळवून घयेरये आपल्ासाठी गरजयेचये आहये आलर रियेि ती तडजोड घडून ययेण्ास िदत करतये. 
उदाहरराथ्ण, जयेव्ा आपर हृदय िंडलातील रांती, स्स्रता आलर भरौप्तक गोटिीपासून िुक्तीचये दैवी 
स्ान असलयेल्ा चक दोनवर पोहोचतो, तयेव्ा आपल्ा प्रिय व्यक्तीवंर ओरडरये योग्य आहये का? 
अरा रिकारचये सक्तीचये वागरये दसुऱया चकाच्ा आंतररक प्ितीरी जुळत नाही. 

‘अनंताकडये’ िध्ये, बाबूजीनंी रितयेक चकापासून पुढील चकापयांतच्ा रिगतीचये वर्णन कये लये आहये. 
हृदयातील पप्हल्ा चकावर, आपल्ा ध्ानादरम्ान जी अवस्ा गुरुदयेवांनी आपल्ाला रिदान 
कये ली आहये, प्तच्ात चैतन् ओतून, ता अवस्येची संपूर्ण जारीव करून घयेण्ास तांनी सांप्गतलये 
आहये, तानंतर प्तला आमिसात करावये, जयेरयेकरून आपर प्तच्ारी एकरूप होऊ. या रिप्कययेिुळये  
आपल्ािध्ये स्वाभाप्वकपरये अलधकालधक ओढ प्निा्णर होतये. दुसऱया चकावर, तये आपल्ाला 
आठवर करून दयेतात की, आपली उत्कट भक्ती आपल्ाला ताच्ा पुढील प्ितीिध्ये घयेऊन 
जातये. आपर असये म्हरू रकतो की दुसऱया चकािध्ये आपल्ाला प्दली जारारी पोहोच आपल्ा 
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खरी भक्ती प्निा्णर होण्ासाठी, आपल्ाला 
आपली रियेि करण्ाची क्िता प्वस्तीर्ण करीत 

राहण्ाची आलर तानये संपूर्ण जगाला वयेढून 
टाकण्ाची आवश्यकता असतये. ही हृदयाची खरी 

उदारता आध्ालमिक साधनयेचा पररराि असतये.

भक्तीच्ा उत्कटतयेच्ा रििारात असतये. भक्ती – हा आलमियतयेचा अलधक सखोल स्तर आहये. 
प्तसऱया चकािध्ये, आपर खऱया रियेिाचा अग्नी अनुभवतो, ज्ािुळये  दैवी कृपा आकप्ष्णत होतये 
आलर आपर रिवासात पुढये िाग्णकिर करतो. आलमियतयेचा हा सखोल अनुभव इतका रप्क्तराली 
असतो की तो रितक् कें द्ाचा रिप्तसाद आकप्ष्णत करतो. अरा तऱहयेनये, रियेिरलाकये वरून वाहून नयेलये 
जात असताना, रितयेक िीती पूववीच्ा िीतीवर उभारली जातये. 

रियेिाप्वषयी आपर आपल्ा नातयेसंबंधातून लरकतो. तये रियेि लरकवरारी आपली रिलरक्रभूिी 
आहयेत. आलमियता लहान िुलांसाठी आलर पररवारातील सदसांसाठी ििता म्हरून व्यक्त 
होतये आलर बरोबरीच्ांसाठी आपुलकी ही रियेिात रूपांतररत होतये, परंतु असयेदयेखील आहये की 
इथयेच अहंकार िागा्णत आडवा ययेतो. होऊ रकरारये प्वभाजन जर आपल्ाला टाळायचये असयेल 
तर आमि अवलोकनाची सवय िहत्ताची आहये. जयेव्ा आपर रियेिापासून दूर होतो तयेव्ा हये 
घडतये.

रियेि प्निा्णर होण्ासाठी आलमियता जरी एक आवश्यक पायरी असली तरी ती सापळादयेखील 
ठरू रकतये. जर एका प्वलरटि पातळीवर आपर बांधलये गयेलो, तर आपर तयेथयेच अडकून 
पडतो. उदाहरराथ्ण, जयेव्ा आपर फक्त कुटंुबावरच कें प्द्त होतो, तयेव्ा सिाजापयांत, संपूर्ण 
िानवजातीपयांतच्ा प्कंवा संपूर्ण सृटिीपयांतच्ा पुढील पातळीपयांत आपल्ा रियेिाचा प्वस्तार 
होऊ रकत नाही. जयेव्ा आपल्ा रियेिाचा िाग्ण लचंचोळा असतो, तयेव्ा आपर सवाांवर रियेि करू 
रकत नाही. खरी भक्ती प्निा्णर होण्ासाठी, आपल्ाला आपली रियेि करण्ाची क्िता प्वस्तीर्ण 
करीत राहण्ाची आलर तानये संपूर्ण जगाला वयेढून टाकण्ाची आवश्यकता असतये. ही हृदयाची 
खरी उदारता आध्ालमिक साधनयेचा पररराि असतये. 

साधाररपरये, रिगती अरा रिकारये होत असतये : आलमियतयेपासून आपुलकी, तातून रियेि व 
तापासून श्रद्धा. श्रद्धा ही फार िोठी रिाप्ी आहये, लजथये खरी श्रद्धा रररागतीिध्ये प्वकलसत होतये. 
आपर या सव्ण किानये ययेराऱया स्स्तीिंधून जातो. परंतु पुढये काय होतये? आपर कुठये  पोचतो? 
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भक्तीचा उद्दयेर कये वळ हाच आहये की ती रियेिाच्ा रलाकये वरून सहजतयेनये आलर प्वनासायास 
रिवास करण्ास आपल्ाला िदत करतये, जयेरयेकरून आपर परितत्तािध्ये लय होऊ रकू. 
लयावस्येिध्ये, आपल्ा इच्ांच्ा, आपल्ा भावनांच्ा आलर आपल्ा अहंकाराच्ा अवररांना 
दूर कये लये जातये, ज्ािुळये  आपला िाग्ण सुकर होतो. तुम्हाला कदालचत वाटू रकये ल की आता आपर 
कें द्ाजवळ पोहोचलो असू, परंतु अजूनही काही बाकी आहये. कये वळ आता, लयावस्येच्ा स्स्तीत 
पोहोचल्ावर, आपला वास्तप्वक रिवास खऱया अथा्णनये सुरू होतो! सरळ रब्ात सांगायचये तर, 
जयेव्ा तुम्ही तुिच्ा इच्ा सोडून दयेता, तयेव्ा िुक्ती प्नलश्चत होतये; जयेव्ा अहंकार गळून पडतो, 
तयेव्ा ताबडतोब लयावस्ा रिाप् होतये.

आता आपर कें द्ीय रिदयेरात रिवयेर करतो आलर यािध्ये सात वतु्णळये  असतात, जी रिकाराची वतु्णळये  
म्हरून ओळखली जातात. प्वरुद्ध स्वरूपाच्ा पराचयेतनयेचा अनुभव घयेत, आपर पुढये िाग्णकिर 
सुरू ठये वतो. या रिदयेरािध्ये, चयेतना प्तचये िूळ स्वरूप रिाप् करतये. हये वास्तप्वकतयेचये क्येत्र आहये, 
इच्येच्ा, भावनयेच्ा आलर अहंकाराच्ा वतु्णळांपलीकडील. ययेथये आपर सूक्ष्म अस्स्तत्ाच्ा प्वप्वध 
अवस्ांिधून अनस्स्तत्ाकडये जातो. कें द्ीय रिदयेराची सुरुवात स्वयंचललततयेच्ा स्स्तीनये होतये – 
अरी सूक्ष्म जारीव की सव्णकाही आपोआप घडतये आहये. तयेथये कोरताही प्कययेत “कततेपराची” 
जारीव नसतये. हये स्वयंचललत् प्वनासायास असतये आलर प्नसगा्णरी सिरूप असतये. 

पुढील स्स्तीिध्ये, स्वयंचललत्ाची जारीव नाहीरी होतये. हये सिजून घयेण्ाचा सवा्णत सोपा िाग्ण आहये, 
दैनंप्दन जीवन जगत असताना गाढ झोपयेच्ा स्स्तीत असल्ाची कल्पना कररये. या अजारतयेपराच्ा 
स्स्तीतील प्कया ठसये प्निा्णर करत नाहीत. िानलसक स्तरावर प्वचारांिध्ये प्कंवा प्कययेिध्ये कोरतीही 
गुं तवरूक नसतये. 

पुढये, जसजसये रियेिाची रलाका आपल्ाला कें द्ाच्ा जवळ घयेऊन जातये, तसतरी प्वरुद्ध व्यप्क्तत् 
बनण्ासाठी, अजारतयेपराची स्स्ती आरखी पररषृ्त होतये. सव्ण िया्णदा प्नघून जातात, परंतु हा काही 
रयेवट नाही. सुप् गती अजूनही असतये. 

साधाररपरये, रिगती अरा रिकारये होत असतये : आलमियतयेपासून 
आपुलकी, तातून रियेि व तापासून श्रद्धा.



श्री किलयेर पटयेल 
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आपर कें द्ाकडये आपलये पोहरये सुरू ठये वतो. बाबूजी कें द्ाचये वर्णन गप्तहीन आलर “स्वतः िध्येच अनंत,” 
असये करतात, लजथये रुद्ध कुतुहल आलर उच्च रितीचा प्वस्मय आढळतो. हयेच गप्तहीन कें द्, संपूर्ण 
सृटिीसाठी जबाबदार असरारी सुप् गती प्टकवून ठये वतये. 

बाबूजी ता रिकाराचयेही वर्णन करतात जो कें द्ातून उत्सलज्णत होतो, कें द् रिदयेराच्ा बाहयेरील टोकाकडये 
रिवास करत एक “वतु्णळ” बनवतो. तये रिकार हा रब् वापरतात परंतु असये म्हरतात की याचये वर्णन 
करण्ास खरयेतर रब्च नाही. कदालचत हा तो रिकार आहये जो कें द् रिदयेराच्ा सात वतु्णळांना तांचये, 
“रिकाराची सात वतु्णळये” हये नाव दयेतो. तुम्हाला काय वाटतये? आपल्ाला िाहीत आहये तये हये, की कें द् 
रिदयेरािध्ये रिवयेर करण्ासाठी तये वतु्णळ ओलांडून जाण्ाचा एकियेव िाग्ण आहये रियेिाची रलाका आलर 
तासाठी गुरुदयेवांवर संपूर्ण अवलंप्बत् आवश्यक आहये.  

हृदयपूर्ण रिाथ्णनयेसह,

किलयेर 
कान्ा रांती वनि  

advancing in love




