
�ाटक �व�ा
--------------

तीसरा डोळा �हणज आे�ा च�ाची �द� ��ी
वाढवणा-या साधनामं�य'े�ाटक'म�ुय आह.ेयाला �ब��
योग असहेी �हणतात.अ�त-��त,इकड-े�तकडे
भटकणा-या बा� आ�ण अ�तः ���ला एखा�ा �ब��
�वशषे �क�वा ल�य �वशषेवर एका� कर�याला �ब��
साधना �हणता यऊे शकत.े�ाटकचा उ�शे हाच
असतो.�ाटकम�य �ेब�� आ�ण �दपक सार�या
साधनाचंा उपयोग केला जातो.�याना�या स�ुवाती�या
अ�यासा�या ���न �ेाटकला आव�यकआ�ण �मखु
मानल गेले आेह.े

�ाटक�या �व�पाच वेण�न करत हठयोग
�द��पकाम�य अेस �ेहटल आेह के�-
�नरी� �े��ल��या स�ूम ल�य संमा�हतः
अ� सुपंात पय��त आंचाय���ाटय �मतृम॥्



�हणज,ेजो पय�त डो�यात अ� युते नाही तोपय�त
एका� होऊन �न�ल ���न से�ूम ल�ाला पाहत
राहा.या साधनलेा �ाटक �हणतात.

-------

�ाचीन काळात योग साधकाचंी न�े ��थ�त ��ी खपु
�बल होती. यामळु एेखा�ा �ब��ला सतत पाहत
रा�ह�यान �ेया�ंयावर �वशषे वाईट �भाव पडत न�हता.
यामळु तेस केर�याचा �नद�श �दला होता. आज�या
��थतीम�य ने�े श�� �ब�ल अस�यामळु तेस ने
कर�याच सेा�ंगतल आेह.े यामळु थेो�ा-थो�ा
वळेलेा पाप�याचंी उघडझाप करावी.
मोचन नं�े रोगाणा तं��ाद�ना कंपाटकम।्
य�त��ाटके गो�य यंथा हाटक षटेकम-्हठयोग
�द��पका
डो�याचं रेोग �र करण आे�ण आळस त�ं�ा इ�याद�
�वकार �र करणार �ेाटक आह.े

--------

सतत के�यान वेाढत एेका�ता



यथा ध�वी �वकं ल�य वंधेय�य चंल�ेणः।
तथवै �ाटका�यास कंुमा�दकेा�मानसः-योग रसायनम्
�या �माण धेन�ुय चालवणारा फ�आप�या
ल�याकडचे पाहतो, �याच �माण �ेाटकचा अ�यास
एका� मनान केरावा. �ाटक�या मा�यमातनू केललेा
एका�तचेा अ�यास वाढत-वाढत समा�ध ��थ�तपय�त
पोहचेत.े समा�धसोबतच �द� ���च अेती���य
चतेनास�ुदा जागतृ होत.े �ाटकचा ��तफळ वळेनेसुार
समा�ध�या �पात समोर यते.े अस �ेहटल आेह के� -
�ाटका�यासत�ा�प कालने �मयोगतः।
-------

�ाटकचा अ�यास

तस तेर �ाटकचा अ�यास हा �ब��, तार,े सयू�, च�ं
इ�याद�वर केला जातो. परतं तुरीही �दपक या�या
अ�यासात उपय�ु आह.े भसेळय�ु तपु घ�ेयाऐवजी
श�ुद तले जा�त चागंल अेसत.े मणेब�ीचा उपयोगही
केला जाऊ शकतो. कमी पावरच रेगंीत ब�बही



याम�य केामी यऊे शकतात. वरील पकै� कोणते
उपकरण वापरायच आेह,े त छेातीपासनू सरळ चार ते
दहा फुटा�या अतंरावर ठेवा. माग केाळा, नीखा �क�वा
�हवरा पडदा असावा �क�वा या रगंाची �भ�त असावी.
�ाटकसाठ� सकाळची वळे खपु चागंली आह.े हे
रा���या वळे�ही केल जेाऊ शकत.े �दवसा सयूा�चा
�कार पसरत अस�यामळु हेी साधना यो�य �कार हेोत
नाही. जर �दवसाच करायच अेसले तर अधंार
असल�ेया खोलीम�य केरावी. साधनसेाठ� कंबर सरळ,
हात माडंीवर, यो�य �कार मेाडंी घालनू बसाव.े हा
अ�यास दहा �म�नटापासनू स�ु क�न रोज एक-एक
�म�नट वाढवनू अधा� तास करता यऊे शकतो. याप�ेा
अ�धक केल जेाऊ शकत नाही. उघ�ा डो�यानंी
�काश �यो�त दोन त पेाच स�कड पाहावी आ�ण डोळे
बदं कराव.े �या �ठकाणी �दवा आह,े �याच �ठकाणी
�यो�तला �यान न�ेानंी पाह�याचा �य�न करा. एक
�म�नट पे�ुहा डोळ उेघडाव आे�ण प�ुहा बदं करावी.
अशा �कार केाही सकेंड डोळ उेघडनू तर नतंर डोळे
बदं क�न �यो�त दश�न घते राहाव.े



राजयोगसमा�धः �यात त्��कारोऽधनुो�यत-ेयोग
रसायनम्
�ाटक�या अ�यासान वेळेनेसुार राजयोग�या
समा�धचा लाभ श�य आह.े �ाट �व�ध अनके
�कार�या आहते. म�ॅमरजेमच अे�यासी पाढं-या
कागदावर काळा गोळा बनवतात. �या�या म�यावर
पाढंरा �ब�� रा� दतेात. यावर न�े ��� आ�ण मान�सक
एका�ता क���त केली जात.े

----------

�ाटकच फेायदे

1. एका�ता वाढत.े

2. आकष�ण आ�ण तजे वाढेल आ�ण स�मोहन श��
�नमा�ण होईल.

3. �स-या�या मनातील �वचार समज लूागतील.

4. अ�धक अ�यास के�यान भे�व�यात होणा-या घटना
प�हलचे �दसतील.



------

समंोहना�वषयी अनकेा�ंया मनात कुतहूल असत.े
गढूा�या पातळ�वर त केुतहूल उतरत.े वा�त�वक
समंोहन ही �ाचीन भारतीय �व�ा आह.े �तला �ाचीन
काळात '�ाण �व�ा' �क�वा '��काल �व�ा' नावाने
ओळखल जेात होत.े इ�ंजीत �तला '�ह�ॉ�टझम' असे
�हणतात.

यौ�गक ��याचंा उ�शे मन एका� क�न �याला
समाधीव�थते नणे हेा आह.े समाधीव�थते न�ेया�या
श��लाच समंोहन अस �ेहणतात. समंोहन श�� �ा�त
कर�याच अेनके �कार आहते.

समंोहन �हणज केाय?

समंोहनाचा सबंधं वशीकरणाशी जोडला जातो.
वशीकरण �हणज केुणाला तरी वश कर�याची �व�ा.
पण समंोहनाशी वशीकरणाचा सबंधं जोडण चेकु�चे
आह.े मनात अनके �तर असतात. �यात असत एेक
आ�दम आ�म चतेन मन. ह मेन �वचारही करत नाही
आ�ण �नण�यही घते नाही. या मनाचा सबंधं आप�या



शरीराशी असतो. हचे मन आप�याला आगामी
काळात यणेाया� धो�या�वषयी सचते क�न �यापासनू
वाच�याच उेपाय सचुवत.े �याला त�ुही सहाव इे�ं�यही
�हण शूकता.
ह मेन नहेमी आप�या सरं�का�या भ�ूमकेत असत.े
आप�याला होणाया� आजाराच सेकंेत त सेहा म�हने
आधीच आप�याला दते.े आजारी पड�यानतंरही
आप�याला आरो�यदायी ठेव�याचा �य�न करत.े पण
अहकंारामळु आेपण मना�या �या इशाया�कड ले� दते
नाही. या मनाला ऐकण �ेहणजचे समंोहन.

मनाला ऐक�याचा फायदा काय?

ह मेन आप�याला हर �कारची मदत कर�यास तयार
असत.े फ�आपल सेमप�ण �या�या ठायी हव.े भतू
आ�ण भ�व�यकाळाला जाणनू घ�ेयाची याची �मता
असत.े आप�याबरोबर घडणाया� घटनाबंाबत ते
आप�याला सावध करत.े �यामळु ते�ुही त धेोकेही
टाळ शूकता. त�ुही �वतःचाच न�ह तेर �सया�चाही
आजार बरा कर�याची �मता �ा�त क� शकता.



समंोहना�ार मेनाची एका�ता, वाणीचा �भाव व ��ी
या�ंया मा�यमातनू साधकआपल सेकं�प पणू� क�
शकतो. या मा�यमातनू �वतः�या मनातील �वचार
�सया�पय�त न बोलता पोहोच�वण (ेट�ेलपथी),
�सया��या मनातील �वचार ओळखण,े अ��य व�त वूा
आ�म येानंा पहाण,े �र�या गो�ी पहाण हे सेा�य क�
शकता.
या मनाला ऐकाव केस?े

�ाणायामातनू ��याहार व ��याहारातनू धारणा असा
ह मेन ऐक�याचा �वास आह.े आपल मेन शातं,
��थर�च� झा�यास त�ुही तमु�या इ�ं�यातनू अगद�
वगेळा अनभुव घऊे लागाल. असा अनभुव
सामा�यजनानंा यते नाही. ही साधना कर�यासाठ�
त�ुहाला �ाटकही कराव लेागले. �ाटकाचहेी अनके
�कार असतात.

�यान, �ाणायाम व न�े �ाटका�ार सेमंोहन श��
जागतृ केली जाऊ शकत.े �ाटक उपासनलेा
हठयोगात �द� साधना अस �ेहटल आेह.े या



साधन�ेवषयी मा�हती घऊेन एखा�ा ग�ु�या
माग�दश�नाखाली त�ुही ही साधना करावी. मनाला
सहज कवते आणता यईेल. पण �यासाठ� रोज
सकाळ� व स�ंयाकाळ� �ाणायाम व �यान गरजचेे
आह.े

इतर �कार-

काही लोक अगंठा समोर ठेवनू, काही लोक �पायरल,
काही लोक घ�ाळा�या हल�या दोलकाकड ले�
दऊेन, काही लोक लाल ब�बकड एेकटक बघनू तर
काही जण मणेब�ीकड एेकटक ल� दऊेन ही साधना
करतात. पण ह �ेकती यो�य त सेागंता यते नाही.
---------

�ाटक �व�चे देोन �कार पडतात
१. बा� �ाटक
२. अतंर �ाटक
स�ुवातीला �ाटक साधना ही थोडी क�दायक
असतचे, थोडा �ास सहन करावाच लागतो.



१. बा� �ाटक
�ह साधना �थलु च�ुं�या मदतीन केेली जात.े �ा
साधन आेरभंी साधकाला एकटक न पाप�ण लवता
�कमान ३ �मनीट ठेरवल�ेया व�तवुर नजर रोखता
आली पाहीज.े �ा ��यते च�ुंना कोण�याही �कारची
हानी होता कामा नय.े क� सहन कर�यालाच
�तती�ा अस �ेहणतात. सखुासीन ��� प�ुषाथ�
हरवनु बसतात तर �ाटक साधनने पे�ुषाथ� �बळ
बन�वला जातो.
�ा �व�से �ाणाकष�ण �व�ा असहेी �हणतात.
सबं�ंधत मतु� अथवा ��तमवेर सव� ल� क���त क�न
मनाचा लय �ाणश��त केला जातो �यायोग आेप�या
चतै�यश��त अनाकलनीय वाढ होत वे ता�काळ
पारलौ�कक जगताच अेनभुव आप�याला य�ेयास
सरुवात होत.े ��तमा , मतु� , �योती आ�ण ईतर �ाटक
साधनने आेप�या नजरलेा नवीन उजा� नव चेतै�यमय
�वचार �ा�त होऊ लागतात. �ाचा सबंधं आप�या
दहेातीत �ग�ुणाशंी असल�ेयाना आप�या वागणकु�त
�वल�ण बदल होऊन जीवनातील न �दसणा�या



�ःखाचं �ेनराकरण होत.े आपली मान�सक, शारी�रक,
सामा�जक, आ�थ�कआ�ण आ�या��मक �व�न �ेर
होऊन राजमाग� �ा�त होऊ शकतो.
बा� �ाटका�ार �ेया�माण �ेथलु व�तूं�या मागे
दडलले से�ुम चतै�य अनभुवास यऊे लागत �ेयाच
�माण आेप�या सभोवताली असलले आेपले
नातवेाईक, �म�वग� आ�ण ईतर ���रखेाचंहेी
आप�याला स�ुम आकलन होऊ लागत.े �याअथ�
भ�व�यात सबं�ंधत �वषय फसवणकू टळ�यास
आप�याला मदत होत असत.े बा� �ाटक �व�ा
अ�यतं श��मय आ�ण अनप�े�त अनभुव �दान
करणारी �व�ा आह.े

बा� �ाटकाच �ेकार खालील�माण आेहते.

१. मतु� �ाटक
२. �योती �ाटक
३. �फ�टकगोल ( crystal gazing ) �ाटक
४. ��तमा �ाटक



२. अतंर �ाटक
ही साधना स�ुम च�ुं�या मदतीन केेली जात.े बा�
�ाटका�या तलुनते साधकाला अतंर �ाटकात काहीही
धोका नसतो. अतंर �ाटकाची सरुवात आरभंाव�थते
�कमान २० �मनीटापंासनु कर�यात यते.े �या
साधकानंा योग��या �शक�याची ई�छा असत �ेयानंा
अतंर �ाटक साधना �कमान ४००० तास करावीच
लागत.े �ा साधनने आेपला प�ुषाथ� �बळ होतोच
पण सोबत द�ैव सा���यातही अमोघ वाढ होत.े

अतंर �ाटक साधनने देहेातील श�ु�करणावर
�ाथ��मक ���ा भर �दला जातो. ह शे�ु�करण �थलु
दहेा�याही मळुाशी असल�ेया स�ुम दहे, कारण दहे,
व�ै�क दहे याच सोबत
दहेातील सहा च�ानंा �भा�वत करतात. �यायोगे
साधकाच अेतंर बा� मन �नम�ळ होऊन भगवतचरणी
�च�लयाला सरुवात होत.े बा� �ाटका�या तलुनते
अतंर �ाटक अनतं पट�न अे�धक ताकदवान असत.े



भगवतंाची खरी ओळख करवनु दणेार ऐेकमवे अ�सेर
�व�ा सदन �हणज अेतंर �ाटक साधना...!
आ�मसा�ा�काराची ती� ई�छा असल�ेया साधकानंी
अतंर �ाटकावर �वशषे भर �दला पाहीज.े अतंर
�ाटकाच �ेकार खालील�माण �ेदल आेहते.

१. अतंर सयु� �ाटक
२. सोम �ाटक
३. ��ा��न �ाटक
४. �दय �ाटक
५. ��त�ब�ब �ाटक
६. �च��ब�� �ाटक
७. अतंर �योती �ाटक
८. ॐकार �ाटक
९. ना�सका� �ाटक
१०. �ाटका�ार केंुडलीनी जागतृी
-------------



मतु� �ाटक

ह �ेाटक एखा�ा मतु�वर �क�वा फोटोवर केल जेात.े
तमु�या आरा�य दवैताची मतु� �क�वा फोटो �या. एखादे
लहान �नसग� �च� घतेल तेरी चालले. आता ही मतु�
�क�वा �च� आप�या डो�या�ंया समातंर, एका �टलुवर
�क�वा बठैक�वर ठेवा. �या�यासमोर साधारण 3 फूट
अतंरावर शरीर सरळ ठेवनू बसा. व �या
मतु�कड/ेफोटोकड 8े-10 सकेंद �नरखनू पहा. ही मतु�
मनात साठवनू ठेवा.नतंर डोळ बेदं क�न �या व ती
मतु� मनोमन तप�शलवार आठव�याचा �य�न करा.
ती मतु� �क�वा फोटो आठवनू �त�याकड मेनानचे
��थरपण पेहात रहा. मतु�/फोटो �दसनेाशी झा�यास
प�ुहा डोळ उेघडनू मतु�/फोटोकड 8े-10 सकेंद पहा.
नतंर डोळ बेदं क�न मनान आेठव�याचा �य�न करा.
ही ��या 15-20 �म�नट केे�यावर �ाटक बदं क�न ,
थोडावळे तसचे बसनू रहा. नतंर आसनातनू उठा.
या �ाटकान 'ेसकं�प�स��' �ा�त होत.े �ाटकाचंे



अनके �कार आहते.�यातील ह मेह�वाच तेीन. या तीन
�ाटकापंकै� कोणतहेी एक �ाटक केल तेरी चालले
---------

�योती �ाटक

�योती �ाटकाच देोन भाग खालील�माण आेहते.

१. बा� �योती �ाटक
२. अतंः �योती �ाटक
१. बा� �योती �ाटक
�यो�त��ह अथवा �यो�त��ल�ग ही आ�या��मक स�ंा
एकचआह.े या स�ंते �दप�योतीला अढळआ�ण
शा�त अस �ेथान शा��ान �ेदल आेह.े �या अथ�
�दप�योती अढळ, अनतं आ�ण अनाकलनीय �या
अथ� त सेमु�े त�व आह.े समु�े त�व आह �ेहणजचे
�याच उे�लघंन करता यते नाही. �या त�वाच उे�लघंन
होत नाही त सेमु�े त�व �हणज पेरम��ह स�ग�ु त�व
अस संमजल पंाहीज.े �ा त�वाचा घ�न� सबंधं



आप�या मनाशी, दहेाशी आ�ण आप�या ससंाराशी
अ�यतं गढु रह�यानंी जोडललेा आह.े

�दप�योती आप�या घरात तवेत असललेी स�ुम
अ��त�वातील कुलदवेतचेी अ�भ��� असत.े �या
घरामंध केुलदवैत हरवलले आेह अेथवा गहाळ झाले
आह.े �या लोकानंा आप�या कुलदवैतचेी कृपा �ा�त
कर�याची �ढ ई�छा आह.े आपणआ�ण आपले
कुलदवैत हा अ�वभा�व �या भ�गणामंध देरवळतो
�या साधकानंी �योती �ाटक साधना अवगत करावी.
बा� �योती �ाटक साधन�ेारा आपणआप�या ई�
दवेतचे �ेन�व��नतने देश�न घऊे शकतो. �यासाठ� सतत
४५ �दवस सबं�ंधत सराव करावा लागतो. आप�या
�यान श��त जर काही �व�श� म�ंो�चारण अथवा
नाम�मरण आचरणात आणल तेर �न��तपणे
�ाटकाचा अनप�े�त आधार साधकाला �ा�त होतो.
आप�या अतं�मनावरील पाप�लशेाच जेमलले थेर
धवुनु टाक�यात �योती �ाटक साधकाला �ाधा�यतः
सहा�यक ठरत.े एकदाक� अतं�मन �नम�ळ होऊ लागले
असता अनायास �ेी गणपती, �ी स�ग�ु व



आ�दश��ची कृपा हो�यास सरुवात होत.े �याअथ�
प�ुढल साधना माग��मणाकरीता साधक तठ�थ होतो.
२. अतंः �योती �ाटक
�दया�या आ�मगहुतेील अतंःकरणातनु सहज
होणा�या �योती �ाटकाला अतंः �योती �ाटक असे
�हणतात. अतंः �योती �ाटक ह बेा� �योती
�ाटका�या तलुन अे�या�धक पट�न शे��य�ु असत.े
अतंः �योती �ाटकाचा मळु हते सुाधकाला समाधी
अव�थपेय�त पोहोचवण.े �ा माग��मणामध उे�प�
होणा�या �व�नानंा अनायास �ेर कर�याच अे�तु
सामथ� अतंाः �योती �ाटकात असत.े �या�माण बेा�
�योती कुलदवैत आ�ण संंब�ंधत साधकामधील अतंर
कमी कर�याच केाम करत.े �याच�माण अेतंः �योती
�ाटक परमा�मा आ�ण आ�मा यामंधील न �दसणारे
�� �व�ृ�ना न� क�न सरीता सागराला �मळव�याचे
काय� करत.े

अतंःकरण �हणज केाय ?

आ�या��मक साधकाला कोणतीही अतं���या



कर�यापवु� अतंःकरणाचा मतीताथ� अ�त�प�तनेे
आ�मसात करता आला पाहीज ते�ेहाच घडणा�या
सव� साधनलेा काही अशंी सद च्ा�र�याला अनसु�न
अथ� आह.े अ�यथा उल�ा घागरीवर पाणी ओतणं
अस संमजाव.ं

अतंः �योती �ाटक साधनते भगव�मय अतंः करणाला
अन�यसाधारण मह�व आह.े ह अेतंः करण कस बेनते
�ाची परीभाषा समजण�हते �ुज�ास सुाधकानंी मला
��य� सपंक� करावा. अतंः �ाटक साधनते साधकाचे
सव� �यान आप�या भकृुट� म�यावर ठेवल पेाहीज.े
�याअथ� �ारभंाव�थते बया�च �माणात मान�सक
पीडलेा सामोर जेाव लंागत पंरतं ऐुकदा क� भगव�मय
अतंःकरण �फुरायला सरुवात झाली क� सव� �कारची
आ�मवादळ शेातं होऊ लागतात. दहेा�याही
प�लकडील आ�मानदंाचा अनभुव साधकाला यऊे
लागतो. एका नवीन यगुात, जगात आ�ण दहेात
आपण �वशे करत आहोत अस पेारलौक�क आ�ण
स�ुम अनभुव आप�याला यऊे लागताता.
�योती �ाटकः ह �ेाटक कर�यासाठ� आप�या



साधन�ेया खोलीत थोडा अधंार असावा. �खड�या
दरवाज बेदं क�न �याव केारण वारा आत यऊे नय.े
ही साधना चाल अूसताना आप�याला कोणी साधनते
��यय आणणार नाही याची काळजी �यावी.
ज�मनीवर चटई �क�वा सतरजंी टाकून माडंी घालनू
बसाव.े ज�मनीवर बसण शे�य होत नसले तर खचु�त
बसाव.े आप�या पढुे द�ड- दोन फुटावर �टलू ठेवनू
�यावर मणेब�ी पटेवावी. शरीर सलै सोडनू सरळ
बसाव.े कपाळावर ताण असता कामा नय.े आता
अगद� एकटक मणेब�ी�या �योतीकड अेदंाज १े५-
२० सकेंद पहाव.े �योत थोडीफार हलत असले तरी
चालले. नतंर डोळ बेदं क�न �याव.े बदं डो�यासंमोर
त�ुहाला �या �योतीची ��तमा �दस लूागले. �या
��तमकेड पेहात रहाव.े काही काळान तेी ��तमा
डो�यासंमो�न नाहीशी होईल. मग प�ुहा डोळ उेघडनू
१५-२० सकेंद �योतीकड पेहाव.े नतंर वरील �माणे
डोळ बेदं क�न �योती�या ��तमकेड पेहात रहाव.े
अस वेारवंार १५ �मनीट कराव.े �यानतंर आसनातनू
उठाव.े



--------

सयू� �ाटक

योग��या शा��ानसुार सयु��ाटकाचा �नय�मत सराव
के�यास सपंणु� स�ुम भवुनाचं �े�य� �ान होत.े भवुन
श�दाचा ता�पय� यथे चेतदु�श लोकाशंी आह.े सात उ�व�
लोक आहते - भलू�क, भवूल�क, �वरल�क, महल�क,
जनलोक, तपोलोक व स�यलोक अस अेतंर स�ुम�म
आहते. �हणजचे ह लेोक ऐकमकेामंध सेामावल�ेया
स�ुममा�यमा�ार जेोडलले आेहते. �यात स�यलोक हे
अ�ंतम स�ुमपव� जथे पेरमा�मा ��थत असतो.
सात अधोलोक आहते - महातल, रसातल, अतल,
सतुल, �वतल, तलातल आ�ण पाताल अस बेा�
स�ुम�म आहते. पाताल ह �ेथम बा� स�ुमपव� आहे
जथे पेरमा�मा ��थत आह.े पाताळ��थत वग�करणात
वकैंुठ, ��लोक व भरतखडंाच �ेव�वध लोक आहते.
नरक कोठ� पाताळलोकातच मोज�यात यते.े �या
नरक कोठ�त अजनु खोलवर ऐकवीस को�ा आहते.



ईतर महातल त तेलातल यथे नेागदवे, अनगं दवेाचंा
आ�ण द�ैयाचा वास असतो.
सयु�- �ाटक साधना करणारा साधक या ��ेात यश
�मळवतो. त�ेहा तो चतदु�श लोकामंध केाय घटना
घडत आहते. ह अेतंर�ानान पेाहाव तेस �ेप�प
घटना�च� पा� शकतो. पचंायतन शा��ात पाच दवेाचंे
माहा��य व�ण�त केल आेह.े �यात भगवान सयु� ऐक
आहते. भगवान सयु� चतेना आहते. �रेकता चतेनचेाच
गणु आह.े परतं �ुद�व अस के� आजआपण स�ुम
अनभुतुी �वसरत आहोत.

�यानंा ��ीदोष आह के�वा न�ेाचंी श�� वाढवायची
आह �ेयाकरीता सयु��ाटक एक महान योग साधना
आह.े या साधनमेळु ने�ेानंा अ�तशय तजे यते.े मनाची
श�� तसचे आ�मबल वाढत.े शरीर आरो�य सपं�
होत.े अनके �स�� साधकाला �ा�त होतात.

---------

च�ं �ाटक



च�ंाचा आप�या मनावर, शरीरावर व स�ृीवर
होणा�या सखोल प�रणामाचंा �भ�ुववाद� अ�यास
आज�या �पढ�ला अ�यतं ��म�ळ झाला आह.े च�ं
�ाटक ही �व�ा '�रदश�' �स�� दणेारी ऐकमवे
��हाडंीय �व�ा आह.े

�रदश� श�� �हणज केाय ?

सामा�यतः प�ृवीच केालच�ात दोन भाग पाहा�यात
यतेात. एक �का�शत आ�ण �सरा अधंकारमय...!
�का�शत भाग सयुा�कडनु �ापललेा असतो जो अभगं
आह अेथवा अखडं आह.े सयुा��या कलमेध फेरक
पडत नाही अथवा तो अ�त होत नाही याचा अ�भ�ाय
अभगं असा आह.े अधंकारमय भाग च�ंाकडनु
�ापललेा असतो जो भगं अथवा खडंीत आह केारण
च�ं काळच�ा�माण �ेवतःची कला बदलत असतो.
�रदश� अथवा �रदश�न श�� हीचा थटे सबंधं
आप�या दहेात ��थत असल�ेया बह�मनाशी आह.े
जथे आेपणआप�या मान�सक मया�द�ेयाही प�लकडे
जाऊन अशा गो�ी पा� शकतो आ�ण समज शुकतो
�या आप�या आ�ण आप�या सभोवताल�या



जीवनावर अक�मात प�रणाम करतात. �याअथ�
आप�याला सावधानता बाळगनू पढु�ल �वहार करता
यईेल आ�ण फसवणकू �क�वा नकुसान टाळता यईेल.

आप�या डो�याचंी �रवर पाहा�याची श��
सव�साधारण चार-पाच फला�गाची असत.े �या
प�लकडील व�त अुथवा व�त�ु�थती आपण पा�
शकत नाही. �र�या पदाथा�वर च�ं �ाटक के�यास,
आप�या डो�याचंी �रवर पाहा�याची श��
सव�साधारण नजर�ेया तलुनते खा�ीन वेाढत.े
बा�च�ूंची श��त वाढ झा�यावर अतंःच�ूंची �रवर
पाहा�याची श��ही आपोआप वाढत.े �या मळुे
�रदश�न �स��साठ� च�ं �ाटक मह�वाच आेह.े

च�ं �ाटकामळु आे�मबळात खपु वाढ होत.े
आकष�णश�� व �व�तुश��ची वाढ होत.े आप�यात
असल�ेया आकष�ण श���चा अनभुव यऊे लागतो.
�सरी ��� केवळ आप�या ��ी�पेातनुच
आप�याला मा�य करत.े �च�व�ृीला एक �वल�ण
�कारची बळकट� यऊेन आपल से�ंकार, �वचार आ�ण
आचार सव�समंत होतात. च�ं �ाटक एक �ाणाकष�ण



�व�ा अस�यामळु �ेया मानवानंा ���म�व �वकास
कर�याचा आह ते येा साधनचेा �न��तच अप�े�त
आ�ण अनप�े�त अस देो�ही फायद �ेमळव शूकताता.
च�ंकल�ेया अ�यासा�माण अेमाव�या त पेौ�ण�मा व
पौ�ण�मा त पेरत अमाव�या अशा प�कारणात
अन�ुम चे�ंकला हळहुळ वुाढत जाऊन पौ�ण�मपेासनु
परत हळहुळ कुमी होऊन श�ुय होत.े या�कारे
अमाव�या व पौ�ण�मा ह सेमु�े आहते �याचं उे�लघंन
होत नाही �याअथ� आप�या भारतीय स�ंकृतीत
पौ�ण�मलेा स�ग�ुंच पेजुन केल जेात.े �याच बरोबर
अमाव�यलेा महा�शवरा�ीसारख मेोठे सण साजर केेले
जातात.

च�ं �ाटक �व��ेार पेो�ण�मा त अेमाव�या आ�ण
अमाव�या त पेौ�ण�मा यातील च�ंकलवेर होणारा
आप�या मनावर आ�ण दहेावर होणा�या प�रणामाचंी
पवु�सचुना आप�या अत���य श��ना �ा�त होत.े एक
चबंक�वीय त�व अनभुवास यऊेन स�ुम जीवनाची
जाणीव हो�यास मदत होत.े आ�या��मक मागा�वर
वाटचाल कर�यासाठ� ही साधना मह�वाची आह.े



�शवपरुाणात उ�लखे अस�या�माण भेगवान �शवाने
�ी काळभरैव अवताराब�ल बदल�या च�ंकलवेर एक
स�ुम �ान �दल ते अेस,े ' ज सेाधक माझी �हणजे
भगवान �शवाची उपासना करतात आ�ण �ी
काळभरैवाला मानत नाहीत अथवा �याच देश�न घते
नाहीत, अशा भ�ाचं पे�ुयफळ पौ�ण�मपेासनु ते
अमाव�यपेय�त कमी होणा�या च�ंकल�ेमाण केमी
कमी होत जेात वे शवेट� अमाव�यलेा तो प�ुयहीन
होतो. या उलट ज सेाधक माझी �हणज भेगवान
�शवाची उपासना करतात आ�ण �यापवु� �ी
काळभरैवाच �ेमरण करतात, अशा भ�ाचं पे�ुय
अमाव�यपेासनु त पेौ�ण�मपेय�त कलकेलने वेाढत
असत.े '

च�ं �ाटक एक पारलौक�क अनभुव दणेारी अभतुपवु�
व मानवी व�ृी�याही प�लकडील श��मय साधना
आह.े

--------

�ब�� �ाटक



6 इचं लाबं व 6 इचं �ंद असा पाढं-या रगंाचा कागद
घऊेन,�या�या म�यभागी 1 स.ेमी. �ासाचा, का�या
रगंाचा �ब�� काढावा.तो कागद आप�या डो�या�ंया
समातंर असा �भ�तीवर �चकटवावा.
�क�वा प�ुठय्ावर �चकटवनू तो प�ुा आप�या
नजरसेमोर �टलूवर ठेवावा. (वरील �च� पहा)
या कागदासमोर अदंाज 3े फूट अतंरावर शरीर सरळ
ठेवनू बसा. शरीरावर ताण असता कामा नय.े नतंर
कागदावरील �ब��कड अेगद� एकटक पहा�यास
स�ुवात करा. पहात असताना डो�यातं जळजळ
लाग�यास थोडावळे डोळ बेदं क�न �या नतंर डोळे
उघडनू प�ुहा पाह�यास स�ुवात करा. तमुच मेन
�ब��वर एका� झा�यावर �ब�� तजे�वी होत अस�याचे
त�ुहाला �दसनू यईेल. �ब�कड एेकटक पहात रहा. हे
�ाटक साधारणपण 1े5 �म�नट केरा. �ाटक
आटप�यावर 1-2 �म�नट डेोळ बेदं क�न �याच
अव�थते बसनू रहा नतंर आसनातनू उठा. डो�यावंर
थडं पा�याचा हात �फरवा. या �ाटकान मेन अ�तशय
�न�व�चार होत.े



---------

य� �ाटक

य� �ाटक हा ��हय� आह.े �पतराचं तेप�ण हा
�पतयृ� आह.े होम करण हेा दवेय� आह.े ब�ल दणेे
हा भतुय� आह आे�ण अ�तथीपजून करण�हा मन�ुय
य� आह.े आ�मअ�ययन व अ�यापन करण��हणजे
��हय�. ऋ�षय� �हणज आेपल मेन, ब�ु� �ाचंी
श�ु� कर�यासाठ� ऋष�नी �दल�ेया �वचाराचं मेनन व
�च�तन. त आे�मसमप�णा�ार शे�य आह.े तप�णा�ारे
माणसान �ेपतयृ� केला पाहीज.े मन�ुयावर आई-
बापाच ऋेण आहते. दवेय� �हणज देवे�ा�तीसाठ�
केलले केम�. भतुय� �हणज �ेाणीमा�ावंर �मे...!

पाच �व�भ� य�ाचं केम��व�प �हणज ये� �ाटक ,
य� �ाटका�ार हेोणा�या स�ुम य�ाला तपोय� असे
�हणतात. ह तेप आपचरणात आण�यास काय �ा�त
होत हे सेागं�याप�ेा अनभुवण�मह�वाच ,े थोड�यात
फल�तुी सागं�यात आली तर ती �हणज,े " मी य�



आह "े ही भावना जागतृ होऊन सव� स�ुमलोकातं
�मण कर�याची आ�मश�� �ा�त होण.े

-----------

��त�ब�ब �ाटक
��त�ब�ब �ाटक �ा �व�चेा �सार �वभा�वक
�व�पात सवंदेना�मक ��त��य�ेया कारणा�तव कमी
कर�यात आला. ��त�ब�बातील स�ुमजीव आप�या
सव� कमा�च �ेनःष�पाती सा�ीदार असतात. अनगं
लोकातील सबं�ंधत श�� म�ृयलुोकात �वचरण क�
शकत नाही आ�ण म�ृयलुोकातील दहेधारी
अनगंलोकात न जा�याचा दडंक आह.े �यायोगे
��त�ब�ब �ाटक साधना ही ऐकमवे �व�ा दो�ही
लोकातंील आ�मश��ना �वय�ंनय�णात ठेऊन
काय��स�� यथाश�� करवनु घतेात व �नयमाचंहेी
पालन अबा�धत राहात.े

�या�णी श�ररातील अ�तस�ं�मत स�ुमश��ना
उतारा �व�पात सबंा�ंधत पदाथा�मध उेतरवनु
नद�काठ� अथवा पा�या�या सा�ाजवळ सोड�याची
��या आह केारण आर�या�माण पेाणीसचंयस�ुा



स�ृीच �े�त�ब�बआह.े कोणतहेी आ�या��मक कम�
सबं�ंधत सवेा, साधन�ेया पवुा�ध� अथवा उ�राधा�त
माहीती पोहोचव�याकरीता पा�याचा ��त�ब�बा�मक
उपयोग करतात �यायोग अेनगंजीवापंय�तआपली
�वनतंी पोहोचनु आपली काय��स�� �यामाफ� त पणु�
केली जात.े �ा अनगं जीवामंध सेव��कारच देवे, दवेी,
द�ैय व रा�स सहभागी असतात. ��त�ब�ब �ाटक ही
�व�ा आपली �कृती सव�सामा�य शारी�रक �तराव�न
यौगीक �तरावर स�ुमश��सोबत सधंान ठेवणारी
उ�चमत सीमापातळ�वर काय��म बनवत.े

�ाणाकष�ण व वाताकष�ण �व�ा
��त�ब�ब �ाटक ही �व�ा समंोहना�मक काय�सचंलन
करत.े ह केाय� सचंलन �वाभा�वकपण देोन �तरावंर
पाहा�यात यते ते खेालील�माण आेह.े

१. �वय संमोहना�मक �ाणाकष�ण
२. �च� समंोलना�मक �ाणाकष�ण
�वय संमोहना�मक �ाणाकष�ण
��त�ब�ब �ाटक साधनते �ाथ�मक �व�पात साधना



त�पर साधक नाम�मरणा�या मा�यमातनु �वतः�या
शरीरातील जलत�वाच आे�म��त�ब�बा�या �व�पात
�यान क�न आ�मबळकट�करणावर �वशषे जोर दतेात.
�ा आ��मक साम�या�न सेाधक जीवनात कधीही
कोण�याही अनगं श��समोर पराजय होऊ शकत
नाही. साधकाचा आ�मा हा ईतर अनगंजीवा�ंया
तलुनते स�ग�ुकृप �ेचडं �व�तारललेा असतो �याच
अन�ुप आ�मबळही मो�ा�माणात सा�य होत.े �वयं
समंोहना�या साधनते �वतःची कुवत व काय�त�परता
ओळखली जात.े �याअथ� भ�व�यात कोणतीही �ाटक
�व�ा करताना साधक सदवै गभंीर व साम�य�वान
असतो.
�च� समंोहना�मक �ाणाकष�ण
आप�या सभोवताली असल�ेया दहेधारी तसजे अनगं
जीवाचं आे�मसचंलन �च� समंोहना�या मा�यमातनु
केल जेात.े �ा साधनते अनायास आेप�या
आ�मचुंबक�य ��ेात �व� �तरावर अनाकलनीय वाढ
होत.े �यायोग सेम�वचारी मन�ुय�ाणी आप�या
सपंका�त सहज यतेात. ही ��या मनोबल, ��मक ,



�वहारीक, सामा�जक अथवा �न�काम कम�योगासाठ�
उपयोगात आणता यते जेणेके�न आप�या
काय��णालीत व सामा�जक बा�ंधलक�त �वशषे भर
होऊन बया�च �माणात रा�हीतही साधता यऊे शकत.े
�च� समंोहानात आपल आेभामडंळ सव� सबं�ंधत कम�
ज देहेब�ु��या ह��त असो वा प�लकड ते ते पेरीपणु�
करत.े

------

बले प� �ाटक

बले प� �ाटक ह सेव� �शवसाधन�ेया तलुनते अ�यतं
�भावी आ�ण आ�मसधंाना�या ���कोनातनू
परम�हतकारक आह.े बले प� भगवान �शवशशकंरास
अ�यतं ��य आह.े सामा�यतः भगवान �शवास तीन
गो�� सवा��धक ��य आह.े �यापकै� बले प�ाचे
माहा��य खालील�माण वेण�न करत आह.े

बले प�
सामा�यतः ससंारात दोन �कारच बेले प� अ��त�वात



आहते. �ाथ��मक �व�पात �थलु बले प�, जे
आप�याला कोण�याही �शव म�ंदराजवळ सहजतनेे
उपल�ध होत.े �या योग �ेशव�ल�गावर जला�भषकेानतंर
त वेाहील जेात.े अ��तीय बले प� �हणज अेतं�रक
बले प�, ज �ेथलु भौ�तक जगतात �मळत नाही. ते
बले प� आप�या अतंःकरणात यगुने य्गु एेका
ब�ु�कोटात अनायास�पडनु राहात.े बले प� �ाटक
याच ब�ु�कोटात पडनु राहील�ेया �वयभं बुले प�ाला
जागतृ क�न साधकाला जीव��ीतनु �शव�ाना�या
परमत�वाकड आे�मब�ु��ार �ेवाहीत करत.े या बले
प� �ाटकाची स�ुमता अनभूव�यासाठ� बले प�ाचे
आप�या दहेातील अढळ अथवा शा�त �थान
ओळखता आल पेाहीज.े

बले प�ाच मेानवी शरीरात डो�यावरील केसापंासनु ते
पाया�या नखापंय�त अणरुणे �ुापक �थान आह.े

आप�या कपाळाच �ेमु�य व दोन डोळ आे�ण
ना�सका� �मळनु एक बले प� तयार होत.े ह �ेयान
बले प� �ाटक करत वेळे� आप�या अतंम�नात
अतंन����थत �मु�य व चम�च��ु�थत असल�ेया



बलेप�ाची जाणीव साधन�ेया सात�यान केाही
�दवसात होऊ लागत.े �ा अनशुघंान आेप�या दहेात
लपलले अेनतं रह�य �ाच स�ुमबले प�ा�ार आेपण
ओळख शुकतो. बले प� �ाटक आपली �शवसाधना
काही �णातच आप�या अतंम�ना�ार भेगवान
�शवाकड पेोहोचवत.े जणेके�न अनगंश��शी आपला
आ�मसबंधं ��था�पत होऊन आ�या��मक वाटचाल
डोळस व�ृीन से�ु होत.े

बले प�ा�या तीन पानाचं �ेव�प ईडा, �प�गला व मधील
पान सषु�ुना नाडीला सबंो�धत आह.े ईडा व �प�गला
�ा सयु� व च�ं नाडी तर सषु�ुनलेा ��हा�डीत नाडी
अथवा नीलसर�वती अस सेबंोधतात. आप�या बले
प� �ाटक साधनतेनु सबं�ंधत सयु�, च�ं व सषु�ुनचेे
अतं�ान साधकाला हो�यास स�ुवात होत.े �यायोगे
�चकाट� व �ामा�णकपणा असला पाहीज.े स�ुम बले
प�ातनु सषु�ुना नाडीचा माग� �वाह ना�सका�ापासनु
�हणजचे प� दठेा�या टोकापासनु त मेलुाधार च�
��थत �शव�ल�गापय�त �व�तारललेा आह.े �ा
मलुाधारच�ा�थानी ग�ुव्ारा�या दोन बोटावंर



�शव�ल�गव�ेीत परमश��शाली कुलकुंड�लनी माता
साडतेीन वटेोळ घेालनु महास�प�णी�या �पात यगुने
यगु मेहा�न���थाव�थते असत.े

बले प� �ाटक साधनतेनु तयार झाल�ेया नामा�नी
त�वा�ार आेपण �यानयोगात सहज तपनू �नघ शुकतो.
�यान धारणा करण हेते बुले प� �ाटक ही �ाथ��मक
पायरी समजावी. �ा साधनने आेपण सदवै
�शव�ल�गाजवळआहोत याची आ�म जाणीव होत
राहात.े आप�या दहेात असलले से�व, रज व तम हे
तीन गणु �याच�माण आेपल से�कम�, ��कम� व अकम�
सव� स�ुम बले प�ाशीच जोडलले रेह�य आहते. या
रह�यापंासनु मन�ुय आजही व�ंचत रा�न लाचारीचे
जीवान जगत आह.े

बले प� �ाटकामळु हेोणार फेायद :े

१. �मरणश��त वाढ होत.े

२. अतंर वासनवेर �नय�ंण यते.े

३. आ�या��मक आवड उ�प� होत.े

४. �र��ी �बळ होत.े



५. ईहलोक व पारलौक�क साम�या�ची जाणीव होत.े

६. आप�यावर कुठूनही करणीबाधचे �ेकार होत
नाहीत.

७. �यावंर काही बाधा असले, अशा ���न बेले प�
�ाटक के�यास बाधा न� होऊन, सबं�ंधत �ास
दणेा�याच मे�ृयतू�ुय हालाप�ेा होतात.

८. �शवभ��त �शवभजानात अतंम�न रम�यास
सरुवात होत.े

९. ��ीदोष �र हो�यास सरुवात होत.े

१०. बले प� �ाटक सोबत �शव �क�वा �वाम�
नाम�मरण के�यास �वल�णआनदंाची �ा�ती होत.े

११. बा� बले प� �ाटक �माणचे अतंर बले प�
�ाटक के�यास आ�मसा�ा�काराचा अनभुव य�ेयास
मदत होत.े

भगवान �शवास बले प�ा�माणचे भ�म व भागं स�ुा
अ�यतं ��य आह.े भ�मा�या जोरावर नाथानंी
वाताकष�ण �व�ने सेव� दवेी दवेतानंा य�ुामंध पेरा�त



क�न टाकल.े �ा भ�मा�या साम�या�बरोबर बले प�
�ाटकाचाही अखडं अ�यास नाथ महाराजानंी केला
�यायोग अेलख �नरजंन त�वाचा जय आदशे समाजात
��था�पत केला.
बले प� �ाटक कर�याची �वधी.
सव� �थम एक पाढंराश�ु काड� पपेर �या. पपेर जरा
मोठा अथवा �ापक असावा. एक कोमळ, न फाटललेे
आ�ण �व�छ अस बेले प� �या. घरातील �शजवल�ेया
भाता�या दोन चार �शतानं ते बेले प� बरोबर काड�
पपेर�या मध �े�थत करा.
हा बले प�य�ु काड� पपेर पवु� �क�वा उ�रलेा �भ�तीवर
आप�या बठैक��या उचंी �माण �ेभ�तीला �चकटवा.
गडुघ�ेखी असल�ेया साधकानंी खचु�वर बसनु ही
साधना क� शकता. पाठ�चा कणा सरळ असायला
पाहीज.े या साधनचेी सरुवात �मा�मान केरावी.
�या �ठकाणी �भ�तीवर बलेप� आह तेथे एेक तपुाचा
�दवा लावावा. �या खोलीत अधंार क�न �स�
मना�या अव�थते �दघ� �ास ��ासान �ेकमान ३०



सकेंदापासनु ही साधना स�ु करा. �मा�माने
यथाश�� वळे वाढवावी. अनभुवाच बेोल आ�हाला
कळवावते �या अथ� पढु�ल अप�े�त �दशा�नद�शने
त�वा�या आधार ठेरवता यतेील.

डोळ थेक�यानतंर काही �ण पाप�या बदं करा.
नाम�मरण पवु�वत वाहत रा� दणे येो�य. �यानतंर
पा�याच हेबके दो�ही डो�यावंर हळवूार मा�न
डो�यानंा शातं कराव.ं अ�यतं साधी, सोपी व सरळ
साधना अस�यान पेाठवत आह.े

-----

सकंलन :- अशोककाका कुलकण�
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