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जीवनाच्ा 
समस्येवरील उपाय

प्रिय प्मताांनो,

योगसाधनयेचा मुख्य उद्येश परमतत्ताबरोबर एकरूप होणये हा आहये आणण या ध्येयाशी आपण पूण्णपणये 
एकात्म होणये हये आपल्ासमोरील आव्ान आहये.

आपलये प्रिय प्मत डॉक्टर ईचाक अदीणिस जये एक रिणितयश व्यवस्ापन तज्ञ आहयेत. तये आपल्ाला 
आपल्ा ध्येयाशी एकात्मता कशी साधता ययेईल यासाठी एक सोपये गुणोत्तर दयेऊ करतात. हये गुणोत्तर 
जरी सांस्ाांसाठी तयार कये लयेलये असलये, तरी आध्ाणत्मक मागा्णवर अांप्तम यश प्मळवू इच्छिणाऱया 
अभ्ासीसाठीसुद्ा तये प्ततकये च लागू पडतये.

हये गुणोत्तर आहये :

बाह्य “एकात्मता”

आांतरीक “प्वघटन” } }f
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सहजमाग्ण परांपरयेनुसार आपण आध्ाणत्मक याता प्कां वा आांतररक याता 
अांप्गकारतो णजच्ामध्ये आपण तयेरा चकाांमधून जातो. ही चकये  हृदय मां डळ 

(प्पांड रिदयेश) मनोमां डळ आणण कें द्ीय मां डळ या तीन चढत्ा कमानये ययेणाऱया 
अच्तित्ाच्ा रितलाांशी प्नगप्डत असतात. जसजसये आपण या रितलाांमधून 
प्वकणसत होत जातो, तसतसये ही एकात्मता वाढत असल्ाचये आपल्ाला 

आढळतये. याउलट जर अधोगती िाली तर त्ाचा पररणाम वाढत्ा 
रिमाणातील प्वघटनात होतो.

भाजक हा त्ा सांस्येतील आांतररक प्वघटन म्हणजये त्ातील मतभयेद प्कां वा प्वसां गती दश्णप्वतो, तर भाज्य 
प्कां वा अांश सांस्येच्ा उद्येश प्कां वा ध्येयाशी सांस्येनये प्कती रिमाणात एकात्मता साधण्ात यश प्मळवलये 
आहये तये दश्णप्वतो. हये यश आांतररक प्वघटनाच्ा व्यति रिमाणात असतये. 

एक साधये उदाहरण - एक वाहन चाकाांना गती दयेण्ासाठी 100 ब्येक हॉस्ण पॉवर(बीएचपी) इतकी शक्ी 
प्नमा्णण करतये, परांतु त्ातील प्कती शक्ी खरोखरच चाकाांपययंत पोहोचतये? सव्ण शक्ी पोहोचत नाही. 
त्ातील काही शक्ी घर्णण आणण सां रियेरणातील घट यात खचची पडतये. या क्षतीनांतर जी शक्ी उरतये ती 
चाकाांसाठी उपलब्ध होतये. जर वाहन उत्तमररत्ा दयेखभाल कये लयेलये असयेल तर कमी शक्ी वाया जातये, 
त्ामुळये चाकाांकडये जाति शक्ी पोहोचतये आणण वाहनाचा उद्येश अणधक चाांगल्ा रीतीनये पूण्ण करतये. 

सांस्येची मया्णप्दत ऊजा्ण अपयेक्षयेनुसार वाहत असतये. ती सवा्णत आधी स्वतः च्ा आांतररक प्वघटनामध्ये 
खचची पडतये - आांतररक घर्णण आणण अकाय्णक्षमता. आांतररक पूत्णतयेसाठी णजतकी जाति ऊजा्ण वापरावी 
लागतये, प्ततकीच कमी ऊजा्ण सांस्येच्ा ध्येयपूतचीसाठी उपलब्ध होतये.

हीच गोष्ट आध्ाणत्मक साधक म्हणून आपल्ालाही लागू पडतये. आपण णजतकये  आपल्ा आांतररक 
गुां तागुां तीमध्ये अिवा प्वघटनामध्ये अडकून राहू, प्ततकये च आपण आपल्ा वातिप्वक ध्येयाशी कमी 
एकात्मता साध् करू. सहजमाग्ण या समस्येवरील उपाय दयेऊ करतो. सहजमाग्ण परांपरयेनुसार आपण 
आध्ाणत्मक याता प्कां वा आांतररक याता अांप्गकारतो णजच्ामध्ये आपण तयेरा चकाांमधून जातो. ही चकये  
हृदय मां डळ (प्पांड रिदयेश) मनोमां डळ आणण कें द्ीय मां डळ या तीन चढत्ा कमानये ययेणाऱया अच्तित्ाच्ा 
रितलाांशी प्नगप्डत असतात. जसजसये आपण या रितलाांमधून प्वकणसत होत जातो, तसतसये ही एकात्मता 
वाढत असल्ाचये आपल्ाला आढळतये. याउलट जर अधोगती िाली तर त्ाचा पररणाम वाढत्ा 
रिमाणातील प्वघटनात होतो. 

हृदयमां डळातील पाच ‘स’ आणण पाच ‘अ’
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हृदय मां डळामध्ये छातीच्ा आणण कां ठाच्ा भागात प्मळून पाच चकये  असतात. या पाच चकाांपैकी 
रित्येक चक पां चभूताांपैकी (प्नसगा्णतील आवश्यक घटक) त्ात रिामुख्यानये उपच्स्त असलयेल्ा एका 
पां चभूतावरून ओळखलये जातये.

या पां चभूताांमुळये  उत्पन्न होणारी रित्येक चकाची त्ाची स्वतः ची अशी परस्परप्वरोधी गुणाांची एक 

चक एक   
पृथ्ी 

चक दोन  
आकाश 

चक तीन    
अप्नि 

चक चार 
जल 

चक पाच 
वायू 
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अप्वितीय जोडी असतये.

तुमच्ा लक्षात ययेईल की सगळये सकारात्मक गुण ‘स’ नये सुरू होतात आणण सगळये नकारात्मक गुण ‘अ’ 

समाधान 

शाांतता 

सहानुभूती  (करुणा)

साहस 

स्पष्टता 

असमाधान 

अशाांतता 

असांतोर 

अनुत्ाह 

अस्पष्टता 

चक   1

चक  2

चक  3

चक  4

चक  5 
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नये सुरू होतात. आपण त्ाांना पाच ‘स’ आणण पाच ‘अ’ असये म्हणू शकतो. हये पाच ‘स’ आणण पाच 
‘अ’ बहुतयेक वयेळा दोलायमान च्स्तीत असतात. सकारात्मकतयेकडून नकारात्मकतयेकडये आणण पुन्ा उलटये 
असये वारांवार हयेलकावये घयेत असतात. त्ामुळये आपण अच्स्र आणण प्वघप्टत अवस्येत राहतो.

आपली अवस्ा ही बहुतयेक वयेळा ‘स’ आणण ‘अ’ चये प्मश्रण असतये. एखाद्ा तिरावर अच्स्रता असली 
तरी दसुऱया एखाद्ा तिरावर समाधान जाणवू शकतये. खरयेतर आपली आांतररक दशा ही रिचां ड गुां तागुां तीनये 
भरलयेली असू शकतये. 

चकाांचये काय्ण कशावरून ठरतये? जयेव्ा कसलाही हतिक्षयेप नसतो तयेव्ा चकये  स्वाभाप्वकपणये एकात्मतयेकडये 
िुकलयेली असतात. कये वळ प्वघटनाच्ा अवस्येलाच अनयेक गोष्टी कारणीभूत असतात. यातील सवा्णत 
रिमुख कारण म्हणजये सांस्ाराांची उपच्स्ती.

सांस्ार म्हणजये आपल्ा चयेतनयेत खोलवर घुटमळणारये भूतकाळातील घटनाांचये ठसये. या ठशाांमध्ये 
भूतकाळातील घटनयेचये कये वळ अच्तित्जन्य स्मरण असतये इतकये च नाही, तर प्तच्ाशी प्नगप्डत भावनाही 
असतये. जयेव्ा वत्णमान काळातील एखादी घटना सांस्ार स्वरूपात आपल्ामध्ये कोरल्ा गयेलयेल्ा 
भूतकाळातील एखाद्ा घटनयेसारखी असतये, तयेव्ा तो सांस्ार, मुळात जयेव्ा तो प्नमा्णण िाला तयेव्ा 
त्ाच्ाशी प्नगप्डत असलयेली भावना रिदणश्णत करतो. हये अवचयेतन तिरावर घडतये. आपल्ाला ती 
भूतकाळातील घटना जागरूकपणये आठवत असली प्कां वा नसली तरीही. आपण आपली भूतकाळातील 
भावना वत्णमान पररच्स्तीवर अध्ारोप्पत करतो आणण ही भूतकाळातील भावना आपल्ा प्वचाराला 
कलुप्रत करून वत्णमान क्षणाबाबत चुकीचा प्नष्कर्ण काढण्ास कारणीभूत ठरतये. मुलत: भूतकाळात 
एखाद्ा गोष्टीबद्ल आपल्ाला वाटलयेल्ा आवडी प्कां वा नावडीच्ा आधारावर सांस्ार वत्णमान काळातील 
गोष्टी ांबाबत आपल्ामध्ये आवड प्कां वा नावड उत्पन्न करतात.

त्ाही पुढये सांस्ार तामणसक, राजणसक प्कां वा साणत्क असू शकतात. ‘तम’ ‘रज’ आणण ‘सत’्  हये प्नसगा्णचये 
तीन गुण आहयेत. गुण म्हणजये काय? सुप्त स्वभाव, रिकृती काही प्वणशष्ट वारांवाररतेंवर (प्रिक्ें सीज) कां प 
पावत असतये, ज्या चयेतनयेचये वहन करीत असतात व प्तची अणभव्यक्ी ठरप्वत असतात. प्नसगा्णच्ा तीन 
मूळ वारांवाररता म्हणजये ‘तम’, ‘रज’ आणण ‘सत्’. ही तीन कां पनये चयेतनयेच्ा अणभव्यक्ीत फये रफार करून 
प्तला तामणसक, राजणसक प्कां वा साणत्क बनण्ास कारणीभूत ठरतात. पूज्य लालाजी महाराज या 

भूतकाळात एखाद्ा गोष्टीबद्ल आपल्ाला वाटलयेल्ा आवडी 
प्कां वा नावडीच्ा आधारावर सांस्ार वत्णमान काळातील 

गोष्टी ांबाबत आपल्ामध्ये आवड प्कां वा नावड उत्पन्न करतात.
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गुणाांच्ा आपल्ा चयेतनयेवर पडणाऱया रिभावाचये वण्णन करतात :

“तमाला अज्ञान, आळशीपणा, प्नण्रियता, स्ूलत्, सां भ्रम वगैरये मानलये जातये. या 
सवा्णतून पाया प्कां वा आधार असा अि्ण ध्वप्नत होतो. रजला मध् प्कां वा मध्वतची 
च्स्ती. त्ाचा स्वभाव आहये चां चलता. प्वचार करणये इत्ादी हये नयेहमी मधलये रितल 
दश्णप्वतात. सत् म्हणजये आनांद, रिसन्नता, उां ची, सूक्ष्मता, पाप्वत्र्य आणण महानता. 

हये णशखर आहये. हा ध्वप्नत अि्ण सव्णमान्य आहये.”

या तीन गुणाांबद्लच्ा आपल्ा आसक्ी प्कां वा प्तटकाऱयानुसार आपण त्ा रिकारचये सांस्ार गोळा करतो 
व आपल्ात तामणसक, राजणसक प्कां वा साणत्क रिवृत्ती प्वकणसत होतात.

जयेव्ा एखादा सांस्ार सप्कय होतो तयेव्ा तो हृदयातील चकाांनी त्ाांच्ा भोवती प्नमा्णण कये लयेल्ा क्षयेतात 
एका तिरावरील सकारात्मक प्कां वा नकारात्मक भावना प्नमा्णण करतो. उदाहरणाि्ण, जर एखादी सांस्ाररक 
इछिा पूण्ण िाली तर पप्हलये चक समाधानानये कां प पावतये. परांतु जर ती इछिा अपूण्ण राप्हली तर तयेच 
चक असमाधानानये कां प पावतये. उलटपक्षी एखाद्ा प्ततकारा वाटणाऱया गोष्टीशी आलयेला सां बां ध काही 
रिमाणात असमाधान प्नमा्णण करतो. 

जर ही सांस्ाररक इछिा काही काळपययंत अपूण्ण राप्हली, तर हये असमाधान वाढत जातये. शयेवटी दसुऱया 
चकावरही त्ाचा पररणाम होऊन तयेिील शाांतता अशाांततयेत पररवप्त्णत होतये. ही अस्वस्ता आणखी 
वाढून प्तसऱया चकावर असां तोरात आणण पुढये चौथ्ा चकावर अनुत्ाहात पररवप्त्णत होतये. पुढची पायरी 
म्हणजये प्वचाररिप्कया सां भ्रप्मत होतये, म्हणजयेच पाचव्या चकावर अस्वस्ता प्नमा्णण होतये, ज्याचा पररणाम 
असतो चुकीचये आकलन.

 गुण म्हणजये काय? सुप्त स्वभाव, रिकृती काही प्वणशष्ट वारांवाररतेंवर 
(प्रिक्ें सीज) कां प पावत असतये, ज्या चयेतनयेचये वहन करीत असतात व प्तची 
अणभव्यक्ी ठरप्वत असतात. प्नसगा्णच्ा तीन मूळ वारांवाररता म्हणजये तम, 
रज आणण सत्. ही तीन कां पनये चयेतनयेच्ा अणभव्यक्ीत फये रफार करून प्तला 

तामणसक, राजणसक प्कां वा साणत्क बनण्ास कारणीभूत ठरतात.
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सकारात्मक ‘स’ आणण नकारात्मक ‘अ’ एखाद्ा प्वणशष्ट ध्येयारित पोहोचण्ातील आपल्ा यशाची 
पोचपावती दयेतात. जर तये ध्येय - ती इछिा प्कां वा तीव्र नापसां ती – सांस्ाररक असयेल, तर त्ा इछियेच्ा 
प्कां वा नापसां तीच्ा पूतची प्कां वा अ-पूतचीनुसार आपल्ाला ‘स’ प्कां वा ‘अ’ अनुभवास ययेतात. खरोखर 
सांस्ार हये कॉम्पुटरमधील व्ायरससारखये असतात : तये चकाला बाणधत करतात आणण त्ाच्ा प्कयाांवर 
ताबा प्मळवतात. जयेव्ा सांस्ाराांचये प्नयां तण असतये, तयेव्ा ‘स’ च्स्ती अनुभवण्ासाठी आपण सांस्ाररक 
पूत्णतयेवर अवलांबून राहतो. अन्यिा आपण ‘अ’ च्स्तीत राहतो, क्येशाांमध्ये.

ही पूत्णता जी प्वणशष्ट पररच्स्ती ांवर अवलांबून असतये ती क्षणभांगूर आणण प्मथ्ा असतये. खऱया पूत्णतयेमध्ये 
व्यक्ीला पूतची आणण अपूतची या सां कल्पनाांचा स्वाभाप्वकपणयेच प्वसर पडतो आणण ती हलकये पणाच्ा 
च्स्तीत राहतये, अशी च्स्ती ज्यात ‘स’ आणण ‘अ’ याांच्ामधील हयेलकावये अत्ल्प असतात. पररणामतः 
ती सां तुलनाची च्स्ती असतये, जणू काही लोलकाच्ा आांदोलनाचा कां स कमी कमी होत जाऊन शयेवटी 
त्ाच्ा गप्तमागा्णच्ा मध्वतची प्बांदवूर ययेऊन िाांबतो, तो या बाजूलाही जात नाही आणण त्ा बाजूलाही 
जात नाही.

प्रिय बाबूजी ांनी या सां तुणलत अवस्येचये वण्णन या उक्ीनये कये लये आहये - “हये आणण तये आता प्नघून गयेलये 
आहये.” म्हणजये आता ती व्यक्ी विांविाांच्ा पलीकडये प्नघून गयेली आहये. जयेव्ा “हये आणण तये प्नघून जातये,” 
तयेव्ा त्ा प्वरुद् टोकाांमधील आांदोलन इतकये  सूक्ष्म असतये की त्ा प्वरुद् गोष्टी जवळपास एकच होऊन 
जातात. म्हणूनच या अवस्येला “अव्यक् गती” असये म्हणतात. व्यक् म्हणजये रिकट, अव्यक् म्हणजये 
अरिकट. विांवि प्कां वा प्वरुद् गोष्टी अरिकट राहतात याचा अि्ण त्ाांचा प्वलय िाला असा होत नाही. विांवि 
अच्तित्ात असतये, परांतु तये अरिकट असतये. याचाच अि्ण असा की त्ाांच्ात रिकट होण्ाची क्षमता आहये 
- आणण तये होतात. तये काही प्वणशष्ट क्षणी गरजयेनुसार पृष्ठभागावर ययेतात. त्ाांच्ा रिकट होण्ामागचये 
एक कारण आपल्ाला माग्णदश्णन करणये, ‘स’ आणण ‘अ’ उत्णज्णत करून आपल्ाला रिोत्ाप्हत करणये 
प्कां वा सावध करणये हये आहये.

प्नरप्नराळया चकाांवरील कां पनाांच्ा आकृतीबां धाांची एक प्वणशष्ट ओळख असतये. उदाहरणाि्ण, जयेव्ा आपण 
आपल्ा मुलाांच्ा प्कां वा जोडीदाराच्ा प्कां वा व्यवसायातील सहकाऱयाांच्ा सहवासात असतो. आपल्ा 
मुलाांच्ा सहवासात आपल्ाला प्मळणारा आराम आणण प्वलक्षण शाांतता अप्वितीय असतये. क्षणभर 

ही पूत्णता जी प्वणशष्ट पररच्स्ती ांवर अवलांबून असतये ती क्षणभांगूर 
आणण प्मथ्ा असतये. खऱया पूत्णतयेमध्ये व्यक्ीला पूतची आणण अपूतची या 
सां कल्पनाांचा स्वाभाप्वकपणयेच प्वसर पडतो आणण ती हलकये पणाच्ा 
च्स्तीत राहतये, अशी च्स्ती ज्यात ‘स’ आणण ‘अ’ याांच्ामधील 

हयेलकावये अत्ल्प असतात.
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कल्पना करा की तुमचा मुलगा तुमच्ा माांडीवर बसलयेला आहये. तुमच्ा हृदयातील अाांतररक कां पनाांच्ा 
स्वरूपाचये प्नरीक्षण करा. तुमचये नातये प्कतीही तणावग्रति असलये, तरीही त्ा दसुऱया व्यक्ीबरोबर नुसतये 
शाांतपणये बसण्ानये कां पनाांचा एक प्वणशष्ट आकृतीबां ध दसुऱया चकावर प्नमा्णण होतो, जये चक आत्माशी 
प्नगप्डत आहये. याचये सवा्णत पप्हलये कारण म्हणजये त्ा आपल्ा प्रिय व्यक्ीच्ा आत्मानये आपल्ावर 
लक्ष कें प्द्त करून आपल्ाला त्ाचये पालक म्हणून प्नवडलयेलये असतये. गभ्णधारणयेच्ा खूप आधी तयेिये 
एक रिकारचा सुसां वाद होता.

कधीकधी हा बां ध इतका खडतर बनतो की आपल्ाला त्ा नात्ाचा काही िाांगपत्ताच लागत नाही आणण 
आपण ओरडतो, “हये काट्ण माझया पोटी का!” तरीसदु्ा शयेवटी तो बां ध आनांददायी असतो व शाांतता रिदान 
करतो. दोन्ी पररच्स्ती ांमध्ये दसुऱया चकावरील कां पनये खूप काही साांगून जातात. जयेव्ा आपल्ाला 
आत्मचकावर कां पनये जाणवतात आणण प्तिये शाांतता आढळतये, तयेव्ा आपण असा प्नष्कर्ण काढू शकतो 
की तयेिये काही रिमाणात आणत्मक सुसां वाद आहये. त्ावयेळी त्ा चकावर हलकये पणा प्कां वा मृदपूणाची 
भावना जाणवयेल. ही शाांतता अनुभवत असताना जर आपल्ाला प्तसऱया चकावरील कां पनये जाणवली 
आणण ती भावना जड नसून जणूकाही प्वरघळून जात असल्ासारखी असली, तर आपण खातीपूव्णक 
त्ाहीपुढील प्नष्कर्ण काढू शकतो की हये नातये आणत्मक असणार आहये. त्ाहीपुढची खातरजमा म्हणजये 
हृदयाला मुक्, भाररप्हत, प्वशाल, हलकये  व आनांदी वाटयेल. असये तयेव्ा घडतये जयेव्ा आपल्ा उत्ाांतीसाठी 
चाांगलये असये काहीतरी घडणार असतये. याचमुळये आपल्ा गुरुदयेवाांसारख्या महान व्यप्क्मत्ताांच्ा शयेजारी 
बसल्ावर आपल्ाला अतुलनीय आनांद जाणवतो. अशा इशाऱयाांच्ा आधारावर आपण प्नधधोकपणये 
असा प्नष्कर्ण काढू शकतो की हये नातये फुलणार, फळणार आहये. याउलट जर प्तसऱया चकावर जडपणा 
जाणवत असयेल आणण पप्हल्ा चकावरही काही रिमाणात जडपणा जाणवत असयेल, तर खातीनये समजा 
की हये नातये यशस्वी होणार नाही.

जीवनातील महत्ताचये प्नण्णय घयेण्ाआधी तुम्हाला असयेही वाटू शकये ल की तुमची सां पूण्ण सां रचना दोन 
मोठ्ा पहाडाांच्ामध्ये भरडली जात आहये. जयेव्ा अशी भरडलये जात असल्ाची भावना प्नमा्णण होईल, 
तयेव्ा जये काही तुम्ही करणार असाल तये ताबडतोब सोडून द्ा. जर एखाद्ा व्यक्ीच्ा उपच्स्तीत तुमच्ा 
शाांततयेत व्यत्य ययेऊन दसुऱया चकावर तुम्हाला जडपणा जाणवत असयेल तर हये समजून घ्ा की हये नातये 
टाळलये पाप्हजये.

जयेव्ा “हये आणण तये प्नघून जातये,” तयेव्ा त्ा प्वरुद् टोकाांमधील 
आांदोलन इतकये  सूक्ष्म असतये की त्ा प्वरुद् गोष्टी जवळपास एकच 

होऊन जातात. म्हणूनच या अवस्येला “अव्यक् गती” असये म्हणतात.
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‘स’ आणण ‘अ’ या दोन्ीची दखल घयेतली गयेली पाप्हजये. उदाहरणाि्ण, चौथ्ा चकावरून साहस उत्णज्णत 
न होणये हा तुम्ही करण्ाचा प्वचार करीत असलयेलये काम टाळण्ाचा एक महत्ताचा इशारा असू शकये ल. 
कल्पना करा की साहस नयेहमीच तुमच्ाकडये आहये. तुम्ही प्वचारू शकता साहस कशासाठी? उदाहरणाि्ण 
एखादी अनैप्तक गोष्ट करण्ासाठी साहस असणये काय कामाचये? कधी कधी पाचवये चक तमु्हाला कोणतीच 
स्पष्टता दयेऊ करत नाही. तुम्ही स्वतः ला प्वचारू शकता, ही स्पष्टता कुठल्ा गोष्टीसाठी वापरण्ाचा 
मािा प्वचार आहये? माझया हृदयातील उद्येश काय आहये? जर त्ा स्पष्टतयेनये तुम्ही एखादये चुकीचये काम 
करणार असाल तर ईश्वराचये आभार माना की ती तुमच्ाकडये नाही.

मनोमां डळातील ‘तो’ आणण ‘मी’ चा खयेळ 

हृदयमां डळामध्ये विांविये असतात. पाच चकाांपैकी रित्येकासाठी एक विांवि, तर मनोमां डळामध्ये मात तये एकच 
असतये. ‘तो’ आणण ‘मी’ म्हणजयेच परमयेश्वर आणण मी. ‘मी’ णजतका जाति उपच्स्त असयेल प्ततकाच 
‘तो’ कमी उपच्स्त असयेल आणण ‘मी’ णजतका कमी उपच्स्त असयेल प्ततका ‘तो’ जाति 
रिबळ असयेल. मनोमां डळाची णशकवण ही आहये की स्वतः ला नामशयेर करा आणण तुमच्ा जीवनावर 
‘त्ाचा’ अांमल राहील याची खाती करा.

त्ाांच्ा एका सहकाऱयाला णलप्हलयेल्ा पतात बाबूजी महाराजाांनी णलप्हलये, “एक प्मप्नटही त्ाच्ा 
स्मरणाणशवाय गयेलये तर त्ाचा पश्ात्ताप वाटला पाप्हजये.” यातून यहुदी लोकाांची पापाांची सां कल्पना 
आठवतये, णजच्ात भरकटणये प्कां वा मूलस्ोतापासून दरू जाणये असा अि्ण प्नप्हत आहये. हये तुमचा फोन 
एरोप्येन मोडवर टाकण्ासारखये आहये. णसनिल सतत आहये परांतु तो प्मळण्ापासून तुम्हीच तुम्हाला 
अडवलये आहये. याच रिकारये ज्याला आपण प्दव्य सां कये त म्हणतो तो आपल्ासाठी सतत उपलब्ध असतो. 
आपण कये वळ त्ाच्ारिती ग्रहणक्षम राहणये गरजयेचये आहये. स्मरणाप्वना घालवलयेल्ा क्षणाांबद्ल पश्ात्ताप 
करणये म्हणजये नैराश्यानये प्कां वा अपराधभावनयेनये ग्रासून जाणये प्कां वा हताश होणये नव्ये. पश्ात्ताप म्हणजये 
सां पूण्ण आत्मप्वश्वासानये मूलस्ोताकडये परत जाण्ाचा प्नग्रह करणये. यात रियेम आपला माग्ण रिशति करतये.

भौप्तक रितलामध्ये रियेम हये इांप्द्याांच्ा माफ्ण त काम प्कां वा वासनयेच्ा स्वरूपात रिकट होतये. स्वतः ला 
तमाचये स्वरूप मानून, जो सृजनाचा भौप्तक गुणधम्ण आहये, आपण त्ा तिरावर त्ाच्ा पूत्णतयेची 
इछिा ठये वतो, जये तामणसक असतये. शारीररक सुख कधीही हृदयाचये समाधान करू शकत नाही. खरयेतर 

‘मी’ णजतका जाति उपच्स्त असयेल प्ततकाच ‘तो’ कमी उपच्स्त असयेल 
आणण ‘मी’ णजतका कमी उपच्स्त असयेल प्ततका ‘तो’ जाति रिबळ असयेल. 
मनोमां डळाची णशकवण ही आहये की स्वतः ला नामशयेर करा आणण तुमच्ा 

जीवनावर त्ाचा अांमल राहील याची खाती करा.
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कामवासनयेच्ा पररपूतचीनां तर हृदयातील असमाधान दोन व्यक्ीांमध्ये अणधकच अांतर प्नमा्णण करतये, 
ज्यामुळये  खयेद प्नमा्णण होतो.

मानणसक तिरावर रियेम हये भावप्नक रियेम म्हणून रिकट होतये. स्वतः ला राजणसक आणण मनाचये व भावनयेचये 
अप्तशय पररवत्णनशील स्वरूप मानलये तर आपण त्ा तिरावर पररपूतची प्मळवण्ाचा रियत्न करतो, परांतु 
राजणसक पररपूतची ही प्तच्ातील अांतप्न्णहीत अच्स्रपणामुळये नयेहमीच फसवी असतये. ‘रज’नये प्नमा्णण 
कये लयेल्ा अच्स्रतयेमुळये  रियेमी नयेहमीच अप्नणश्त व नात्ाची सतत पारख करत राहतो. घडून गयेलयेल्ा 
घटनाांबद्ल व भप्वष्ातील शक्यताांबद्ल प्वचार करीत राहतो. रियेमाच्ा क्षयेतातील पररपूतची कधीच सरुणक्षत 
नसतये आणण त्ात नयेहमीच काही रिमाणात दोलायमान च्स्ती असतये. 

आध्ाणत्मक रितलात रियेम भक्ीमध्ये प्वकणसत होतये, प्दव्यत्ारिती पराकोटीची आसक्ी. अट एवढीच 
की ती प्दव्यत्ाच्ा कोणत्ाही प्वशयेरणाांच्ा प्कां वा गुणधमायंच्ा म्हणजये सत्गुणाांच्ा रिती असलयेल्ा 
आसक्ीच्ा पलीकडये असावी. भगवान श्रीकृषाांनी साांप्गतलये आहये की भक्ी ही सव्ण गुणाांच्ा पलीकडये 
असतये. गुणधमायंच्ा नशयेत धुां द असू, तर आपण खऱया अिा्णनये ईश्वराकडये जाऊ शकत नाही. 

आध्ाणत्मक रितलात रियेम भक्ीमध्ये प्वकणसत होतये, प्दव्यत्ारिती 
पराकोटीची आसक्ी. अट एवढीच की ती प्दव्यत्ाच्ा कोणत्ाही 

प्वशयेरणाांच्ा प्कां वा गुणधमायंच्ा म्हणजये सत्गुणाांच्ा रिती असलयेल्ा 
आसक्ीच्ा पलीकडये असावी. भगवान श्रीकृषाांनी साांप्गतलये आहये की भक्ी 
ही सव्ण गुणाांच्ा पलीकडये असतये. गुणधमायंच्ा नशयेत धुां द असू, तर आपण 

खऱया अिा्णनये ईश्वराकडये जाऊ शकत नाही. 

आपण प्नराकार व प्नगु्णणाला तयेव्ाच भयेटू शकतो जयेव्ा आपण आपल्ा आकार व गुणधमा्णप्वरयीच्ा 
आसक्ीचा त्ाग करू. उदाहरणाि्ण जर आपण ईश्वराकडये अगदी साणत्क गुणधमायंची इछिा जरी बाळगून 
गयेलो, अगदी शाांततयेची प्कां वा ब्ह्मप्वद्येची, तरीसुद्ा त्ामुळये आपलये ईश्वराशी असलयेलये नातये डागाळलये 
जातये. प्नव्वळ त्ा एका इछियेमुळये आपलये नातये व्यावहाररक बनतये. जर आपण ऋरी अष्टावकाांचा सल्ा 
मानला व इछिाांना प्वरासमान मानलये, तर आपल्ा लक्षात ययेईल की प्वराचा एक िेंबसुद्ा त्ा पप्वत 
नात्ाला दपू्रत करू शकतो आणण भक्ीची पररपक्ता धोक्यात आणू शकतो.

भक्ी गुरूां च्ा मानणसक गभ्णकोशाला रिभाप्वत करतये. आणण जर ही भक्ी रियेममय, आदरयुक् आणण 
कृतज्ञ भयेटी ांच्ा माध्मातून अप्वचल राप्हली, तर एक नवीन व्यप्क्मत्त - आध्ाणत्मक व्यप्क्मत्त 
- प्दव्य लोकात जन्म घयेतये. तये तुमचयेच व्यप्क्मत्त असतये. तये तुम्ही दसुऱयाचये धारण करू शकत नाही, 
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अगदी तसयेच जसये तुम्ही दसुऱया कोणाच्ा भक्ीची नक्कल करू शकत नाही.

असये प्दव्य व्यप्क्मत्त - तुमचये स्वतः चये प्दव्यत् - रिाप्त करण्ासाठी रित्येकचजण उन्नत होऊ शकतो व 
त्ानये िालये पाप्हजये. गुरुदयेवाांनी अभ्ासीला आपल्ा मानणसक गभा्णमध्ये धारण करण्ासाठीची पूव्णअट 
म्हणजये अभ्ासीनये कये वळ रियेमाखातर रियेम, भक्ीखातर भक्ी व श्रद्येखातर श्रद्ा बाळगली पाप्हजये. रियेम, 
भक्ी व आदराच्ा बदल्ात काही प्मळवण्ासाठी नाही. प्तिये कोणत्ाही रिकारची वैयप्क्क इछिा 
प्कां वा आकाांक्षा असू शकत नाही, ना कोणती आशा प्कां वा कोणत्ाही रिकारची मागणी, णजची पूत्णता 
कये ली जायला हवी.

भक्ी गुरूां च्ा मानणसक गभ्णकोशाला रिभाप्वत करतये आणण 
जर ही भक्ी रियेममय, आदरयुक् आणण कृतज्ञ भयेटी ांच्ा 

माध्मातून अप्वचल राप्हली, तर एक नवीन व्यप्क्मत्त - 
आध्ाणत्मक व्यप्क्मत्त - प्दव्य लोकात जन्म घयेतये. तये तुमचयेच 

व्यप्क्मत्त असतये.



 पूज्य श्री चारीजी महाराज याांच्ा 

95 व्या जन्मोत्वाच्ा प्नप्मत्तानये 
जुलै 23, 24 आणण  25, 2022

भक् शरणागतीचये जीवन जगतो, प्नणश्ांत समप्णणाची अवस्ा, ज्यात तये स्वखुशीनये असुरणक्षत राहणये पसां त 
करतात. शरणागतीमध्ये रियेम असतये, परांतु रियेमाची कल्पना अनुपच्स्त असतये. आदर असतो, परांतु ‘मी 
आदर करतो’, ही कल्पना नसतये. कृतज्ञता असतये, परांत ु‘मी कृतज्ञ आहये’, ही कल्पना, अगदी शरणागतीची 
कल्पनासुद्ा उपच्स्त नसतये, कारण पाशप्वक अहांकारसुद्ा पूण्णपणये नमवला गयेलयेला असतो. िाड 
जन्माला ययेण्ासाठी बीजानये नाहीसये होणये आवश्यक असतये. आध्ाणत्मक व्यप्क्मत्त जन्माला ययेण्ासाठी 
‘मी’ नाहीसा व्ावा लागतो. मग आपण बाबूजी महाराजाांच्ा अवस्येरित ययेतो - सूक्ष्म, कोणावरही 
कोणतीही गोष्ट न लादणारये, परांतु तरीही त्ाांच्ा अवतीभवती गोष्टी घडत राहतात.

आपल्ा अांतरांगात आपल्ाला कधीकधी आढळणारी आांतररक प्वघटनाची अवस्ा ही असांख्य सांस्ाराांच्ा 
आपसातील रिप्तप्कयाांमुळये  उत्पन्न होणारी गुां तागुां त, जी आपल्ा आकलनाला िाकोळून टाकतये, प्तगुण 
जये आपल्ा स्वभावाला छटा रिदान करतात आणण प्पांड रिदयेशात उपच्स्त असणारी पाच विांविये याांचा 
पररणाम असतो. या गुां तागुां तीला उत्तर आहये - तये म्हणजये ‘तो’ आणण ‘मी’ हये साधये विांवि. प्नम्न रिवृत्ती ांचा 
प्वलय कये ल्ास ‘त्ाचा’ स्वभाव पृष्ठभागावर ययेतो आणण अांप्तमतः  ‘तो’ आणण ‘मी’ चये हये विांवि  कये वळ 
‘तो’ अशी एकात्मता बनतये.

पूज्य लालाजी महाराजाांनी णलहून ठये वल्ारिमाणये, “ईश्वरानये स्वतः ला तुमच्ा हृदयात लपवून तुम्हाला 
रिकट कये लये आहये. स्वतः ला लपवा आणण ईश्वराला रिकट करा! हीच खरी साधना आहये.”

रियेम व आदरासप्हत

कमलयेश


