
भाग 1ला

सव�साधारण माणसु कुंड�लनी,��र�ं,श��पात या श�दानंी पार गागं�न जातो.ह शे�द �यानयोग �शकताना
कानावर पडतात.�यानयोग ही नाम�मरणाची पढुची पायरी आह.ेआ�या��मक साधना �यानयोगा�शवाय पणु�
होऊ शकत नाही.

नाम�मरण हा साधनचेा पाया आह,ेतर �यान,समाधी ह सेाधनचे केळस आहते.�यानाला डावलनू कसं
चालले????

नाम�मरणावर मराठ� भाषते �वपलु सा�ह�य आह,ेतवेढे �यानावर नाही.याउलट �ह�द� भाषचे आंह.े�तथे
नाम�मरणावर �वशषे भा�य नाही.तलुसीदासानंीच यावर दोह रेचल आेहते,पण �यानावर मा� अनके �ह�द�
सतंानंी �लखाण केल आेह.े

�यान �हणज �ेन�व�चार होण.ेनाम�मरणान �ेवचार�वाह थाबंला क� पढुे �यान करण सेो�प जेात.ेअ�ागं
योगाम�य हेी यम,�नयम �ा स�ुवाती�या पाय~या आहते आ�ण �यान,धारणा,समाधी या पाय~या नतंर
ठेव�या आहते.

आपली गोची कुठे होत?े???आपण यम,�नयम पाळतच नाही,नाम�मरण ही तोडके-मोडके होत.ेdirect
�यानालाच बसतो आ�ण ह आेप�याला जमत नाही �हणनु काही �दवसानंी सोडनू दतेो.

�यानाम�य �ेाणायामाला खपु मह�व आह.ेकस ते सेागंत.े...

भाग 2रा
�यान �हणज केाय

�यान �हणज �ेन�व�चार होण.ेआप�या मनातील �वचार ह आेप�या शरीरातील वाता�या गतीवर अवलबंनू
असतात.वाताची गती जवेढ� अ�धक तवेढे मनातल �ेवचार जलद धावतात.
�ासाची गती कमीतकमी ठेवली क� �ाणगतीही कमी होत.ेपया�यान �ेवचारगतीही कमी होत.े

अ�ागंयोगाम�ये�ाणायाम अतंभु�त आह.े�ाणायामाचेअनके �कार आहते.�यातलेअतं:कुंभक आ�ण
ब�ह:कुंभक ह �ेवचारगती कमी कर�यासाठ� खपु सहा�य करतात.आपला �ास �जतका हळहुळ चूालले,तवेढे
मनही ��थर रा�हल.

एकदा �ाणायामाची सवय लावली क�,त�ुही �दवसभरही आपली �ासगती कमी ठेऊ शकता.पया�यान मेनातले
�वचार कमी होऊन त �ेदवसभर ��थर रा� शकत.े

�जतके मन ��थर �ततके �यान करण सेो�प जेात.े�य�न वेाळचू केण रग�डता तलेही गळ,ेही �हण जर खरी
होत असले तर �यान करण हे हेी �ततकेस केठ�ण जाणार नाही.

भाग 3रा

*�यान कस केराव?े???*

पवु�सरु�नी �यान कर�या�या वगेवगे�या प�ती सा�ंगत�या आहते.�या सवा�चा �मान उेहापोह आपण
करणारच आहोत.

�थम एका शातं,�नवातं जागी सतुी व�� टाकून �यावर बसाव.ेचटई,सतरजंी चालले.अ�जबात ग�गाट कानावर



पडणार नाही,अशी बस�याची जागा असावी.जागा हवा खळेती रा�हल,अशी असावी.

प�ासन घालनू बसाव.ेतस जेमत नसले तर साधी माडंी घालावी.काही �यान�कारातं खचु�वर बसायला मभुा
�दललेी आह.े�तथ तेस चेालले.
डोळ �ेमटावते आ�ण द�घ� �ास �यावा.�ाणायाम यते असले तर ज�र करावा.�ासगती साधारण ठेवावी.
आपल सेपंणु� ल� ह �ेमु�यावर ��थर कराव.ेमनात कोणतहेी �वचार यऊे दऊे नयते.

इथ गेमंत अशी आह के�,�यावळे� आपली नजर �मु�यावर ��थर असत,ेत�ेहा आप�या मनात कोणतहेी
�वचार यते नाहीत.ज�ेहा मनात �वचार चाल अूसतात,त�ेहा नजर भलतीकडचे रहात.ेअसा हा पाठ�शवणीचा
खळे चाल अूसतो.ज�ेहा तमु�या ल�ात यईेल,आप�या मनात �वचारच� चाल आूह,ेत�ेहा त�ेहा त थेाबंवनू
��ी �मु�यावर ��थर करायची आह.े�तथ आे�ाच� असत.ेया च�ावर �नय�ंण रा�हल के�,�वचारच�ावरही
�नय�ंण रहात.े

मन खपु अचपळ असत.ेत एेका सकेंदात �बई,जम�नी,कोलक�ा,उरण �हाया आपली सासरुवाडी एवढा �वास
क�न यते.ेया मनालाच आवर घालनू नजर �मु�यावर ��थर ठेवावी लागत.े�हटल तंर सो�प,ेना�हतर
अवघडा�न अवघड अस हे केाम आह.ेहचे काम त�ुहाला करायच आेह.े

स�ुवातीला �यानाला १० �म�नटतेरी �ा.हळहुळ हूी वळे वाढवत �या.

हा �यान�कार �यानंी कधी �यान केललेचं नाही,अ�यासंाठ� आह.े�यानाम�यहेी काही �कार आहते.आधी
त�ुही सा�या �यानानचे स�ुवात करा.जशी तमुची एका�ता वाढेल,तस हे ने�वन �कार �शकता यतेील.

भाग 4था
�यानयोग

कालचा भाग पो�ट के�यानतंर इतराकंडनू शकंा �वचारणा �हायला लाग�यात,�हणनु आधी तो परामश� घते.े
*�यानाला बस�यावर काही वळेान पेाठ�त उसण भरत.ेपायानंाही मुं�या यतेात.काय क�???*

याचसाठ� �ाणायाम आ�ण योगासन �ेशकावी लागतात.�यामळुेआपल शेरीर हलके आ�ण लव�चक
होत.े�यानानहेी रोग�नव�ृी होत,ेपण �याला वळे लागतो.

स�ुवाती�या �दवसातं �यानाला बस�यावर पाठ�ला रग लागत.ेकाही वळे �यानाव�था सोडनू हातपाय मोकळे
करावते.श�रराला आळोख �ेपळोख �ेावते.मगप�ुहा �यानाला बसाव.ेजसजस �ेयान वाढत जात,ेतसत�या
श�ररा�या या त�ारी कमी होत जातात.

�यान ह बेसनुच कराव लेागत.ेझोपनू �यान केल तेर छान झोप लागले.�यानंा �न�ानाशाचा �वकार
आह,े�यानंी झोपतानाही �यान कराव.े
बस�या�या ��थतीत �यान करताना शरीर �श�थल होत,ेपण बसलले अेस�यामळु झेोप लागत नाही.

ज�मनीवर सतुी सतरजंी टाकून �यावरच बसाव आे�ण �यान कराव.ेयाला कारण आह.ेआपल शे�रर हे
प�ृवी,जल,वायुआ�द पचंभौ�तकानंी बनललेेआह.ेमातीत ज�मशी,मातीत �मळ�वशी,या उ���माणे
पचंमहाभतुाचंा शरीराशी जवेढा सपंक� रा�हल,तवेढा चागंलाच आह.ेत�ुही कधी असा फोटो पा�हला आहे
का,�व�ा�म� मनुी म�त easychairवर बसलते आ�ण हातात सरबताचा �लास घऊेन �यान करताहते!!!!
त�ुहाला परमाथा�त पढुे जायच आंह,ेतर �वत:महेनत �यावीच लागले.

�या अ�त �थलु ��� आहते,�यानंी स�ुवातीला लाकडी खचु�वर बसनु �यान कराव.ेकाही �दवसानंी मा�
ज�मनीवर बसनु �यान �शकाव लेागले.ल�ात �या,प�ासन ह हेी एक आसनच आह.ेया आसनान तेमु�या
श�ररात लाघव �नमा�ण होत.े



�यान बसनु कराव,ेयाला �सरहेी कारण आह.ेत �ेहणज आेपला पाठ�चा कणा-म�ेदडं!!!या�वषयी मी पढुे
कधीतरी स�व�तर �लहीनच.ततुा�स एवढे परु.े...

थोड�यात,�यान ह जे�मनीवर बसनु,प�ासनात,हाताचंी �यानम�ुा(अगं�ाच टेोक �यालगत�या बोटा�या
टोकाला जळुवण)ेक�न कराव.े

ऋषीमनुी ह एेखा�ा मो�ा व�ृा�या छायते,श�यतो वडच बसनु म�हनोम�हन �ेयान करत बसायच.े�नसगा��या
सा�न�यात त�ुही जवेढे रहाल,तवेढे �यान जा�त चागंल हेोत.े�गरनार पव�तावर अस अेनके योगीमनुी कैक
वषा�पासनु �यान करतात.खरतंर �यानाम�य शेारी�रक ��थती गौण आह.ेमह�वाच आेह,ेत अेचपळ मनाला
आवर घालनू �याला �नय�ंणात ठेवण!े!!!!हचे खपु कठ�ण आह!े!!!

भाग ५ वा

*सव�साधारण �यानामळु हेोणार फेायद*े

सपंणु� शरीरातला ताण ना�हसा होतो.

आपण झोपतेनू जवेढ� उजा� �मळवतो,�या�या �कतीतरी पट�न उेजा� �यानातनू �मळत.े

शरीरातला ताण ना�हसा झा�यामळुेमनोका�यक आजार कमी होतात.मनोका�यक �हणजेमना�या
असतंलुनामळुे श�रराला होणारे आजार.उ�च र�दाब,उ�च/नीच र�माधयु�,नरैा�य,अ�त
आ�मकता,�यनुगडं,अ�तगडं,सशंयीपणा इ�या�द प�ुकळ आजार �नय�ंणात यतेात.

बा� जगातली आकष�ण केमी होऊन �वभाव अतंमु�ख होतो.

शातं झोप लागत.ेकाळजी करण,े�च�ता �ा ही कमी होतात.

�स~याचा �वचार कर�याची सवय लागत.े

श�ररात�या अतं:��ावी �थंी नीट काय� करतात.श�ररातील hormones च �ेनय�ंण करण,ेह येा �थं�चे
मह�वाच केाम असत.े

सग�यात मह�वाच �ेहणज,ेएका�ता वाढत.ेमनातला ग�धळ सपं�यामळु आेपण ज केाम/�वसाय करतो,ते
पणु� �न�ने,ेआवडीन केरतो.

मी ह जे फेायद सेा�ंगतल आेहते,त सेाधारण �यानाच आेहते.या��त�र� सखोल �यान ही आह.े�याचा
उहापोह प�ुहा के�हातरी!!!

यानतंर मी त�ुहाला �यानाच �ेकार आ�ण �याची �व�ततृ मा�हती ट��याट��यान देते जाईन.

भाग ६ वा

�वशषे �यान�कार

*मानसपजुा*

मानसपजुा हा �यानातला सव��कृ� �कार आह.ेबाक� सव� �यानामं�य ते�ुहाला �ासावर �नय�ंण ठेऊन



एका� �हायच अेसत.े
मानसपजुते मा� त�ुहाला परम�ेराचचे �यान करायच अेसत.ेआपण रोज ज दुवेपजुा करतो,ती आप�या
ऐपती�माण केरतो.कधी कधी आप�याला दवेासाठ� खपु काही करावयाच अेसत,ेपण पशैाच पेाठबळ नसले
तर मा� काही करता यते नाही.अ�यावळेलेा मानसपजुा करावी.मानसपजुा �हणज देवेाची मनातनूच केललेी
पजुा.

मानसपजुा करताना शातं,हवशेीर जागा �नवडावी.कोणाचा अडथळा यणेार नाही ना,ह पेहाव.े�नान क�न
श�ुचभू�त �हाव.ेज�मनीवर सतरजंी अथं�न �यावर पवुा��भमखु बसाव.ेसमोर द�ेहारा असलाच �प�हज,ेअसे
काही नाही.ही मनोमन करावयाची पजुा अस�यामळु बेा� साधनाचंी तशी �कही आव�यकता नसत.ेशातं
बसनु डोळ �ेमटावते आ�ण आप�या आवड�या दवेाला आठवाव.े�याला आप�या समोर य�ेयाची कळकळ�ने
�वनतंी करावी.�याला सवुा�सक उटण लेावाव.े�ध,दही,तपु अ�या पचंग�ान आेघंोळ घालावी.सतुी,�व�छ
व��ान �ेयाला हळवुारपण पेसुाव.े�याला तलम रशेमी व�� पे�रधान करावीत.अगंावर त�ुहाला जवेढे हव तेवेढे
दा�गन घेालावते.को�हनरु �हरा �कती �ल�भ आह!े!!!पण त�ुही मनोमन आप�या दवेाला �कतीही को�हनरु �हरे
घाल शूकता!!!
�याला सवुा�सक चदंन,अ�राचा लपे लावावा.
�याचा हात ध�न उचं अ�या सोनरेी �स�हासनावर बसवाव.े�याला उ�मो�म फुल अेप�ण करावीत.त�ुहाला
जमले तवेढ� �याची �ततुी करावी.तो तमु�या सहवासात �स�न रा�हल,ह पेहाव.े�या�याशी आप�या मनी�या
गजुगो�ी करा�ात.त�ुही तमु�या आवड�या ���शी �कती आपलपेणान बेोलता,अगद� दवेाशीही तसचे
बोलाव.े
दवेाला उ�मो�म,�चकर प�वा�न खेाऊ घालावीत.तो आप�यासमोर आवडीन जेवेतो आह के� नाही,ते
पहाव.ेजवेणान �ेयाच सेमाधान होत आेह के� नाही,त पेहाव.ेजवेताना �याला वारा घालावा.
जवे�यानतंर �याच मेखु��ालन क�न �याच हेात आचवावते आ�ण �योदशगणुी �वडा खावयास �ावा.
�याला �व�ातंी घऊे �ावी.
सरतशेवेट� �या�याकडनू प�ुहा य�ेयाच आेम�ंण घऊेन �याला �नरोप �ावा.�याला घऊेन जा�यासाठ� सुंदर
घो�ा�ंया रथाची योजना करावी.तो जात असताना �या�याकड अे�भुर�या नजरने पेहात रहाव.े
ह सेगळ मेनोमनच कराव.े
ह �ेयान करताना खपु वळे लाग शूकतो,�हणनु तसा वळे काढूनच �यानाला बसाव.े

आपल सेतं ह मेानसपजुाच करायच.ेयाबाबतीत रामकृ�ण परमहसंाचं उेदाहरण द�ेयासारख आेह.ेत मेनोमन
दवेाला चदंन लावायच,ेत�ेहा आसमतंात चदंनाचा प�रमळ दरवळायचा.पजु�ेया शवेट� �या�ंया डो�यातंनू
घळाघळा अ� पुाझरायच.े

खरोखर मानसपजुते एवढ� ताकद आह के�,ख�ु परम�ेरालाही �यावळे� उप��थत रहाव लेागायच!े!!

भाग ७ वा

*सो$हम स्ाधना *

आज आपण �यान�कारातंील सग�यात सो�पी साधना �शकणार आहोत.ही साधना समजायला खपुच
सरळ,साधी आह.ेयालाच अजपा साधना असहेी �हणतात.

मन�ुय ज�ेहा �ास सोडत असतो,त�ेहा ह हंा उ�चार करत असतो आ�ण �ास घते असतो,त�ेहा स हा
उ�चार होतो.अशा�कार तेो आय�ुयभर हसं �वनीचा उ�चार करत रहातो.हाच हसं �वनी उलटा केला तर
सोह उं�चार होतो.सोह चंा अथ� मीच तो आह,ेअसा आह.े�हणज मेा�यातला आ�मा तो मी,दहे न�ह हेा गढु
अथ� आह.ेहाच �वनी �ासो�छवासाबरोबर घणे �ेहणज सेो$हम स्ाधना होय.

�थम एका शातं,हवशेीर �ठकाणी सतरजंी अथं�न �यावर प�ासन घालनू बसाव.ेनजर पवुा��भमखु
असावी.�थम द�घ� �ास �यावा.नतंर हळवुारपण सेोडावा.�ासो�छवासाची गती मदं असावी.�ास घतेाना सो
चा उ�चार करतो आहोत,अशी भावना असावी.�ास सोडताना ह चंा उ�चार होत आह,ेअशी भावना



असावी.आपोआपच सो$ह हंा जप �ासो�छवासा�या लयीत चाल रूहातो.यात जप आ�ण �ासो�छवास हे
एक�च होत अस�यामळु मेनातली �वचारगती पणु�पण थेाबंत आे�ण साधकाला �द� शातंीचा अनभुव यतेो.

स�ुवातीला तरी जप आ�ण �ासो�छवास यावरच ल� क���त अस �ूाव.े�यानतंर आपली एका�ता वाढली
आह,ेअस वेाटल के� मग �यान �मु�यावर �क�वा अनाहत च�ावर क���त कराव.े

�ा �यानाची स�ुवात स�ुवातीला १० �म�नट तेरी असावी.�यानतंर वळे वाढवत �यावी.

�यानंा �यान�कार वाचनूही,�शकूनही करता यते नाही,�या�ंयासाठ� हा सो�पा �यान�कार आह.े

मन�ुयजीव हा २१,६०० वळेा �ासो�छवास करतो,�हणजचे एव�ा वळेा तो सो$हंजप करत
असतो.अ�ानामळु आेपण �कती चागंली गो� करत आहोत,हचे �या�या ल�ात यते नाही.हा �यान�कार
�शक�यानतंर �दवसभर तो �ा जपावर ल� क���त क� शकतो,हचे �ा �यानाच वे�ैश�� आह.े

भाग ८ वा

*�ाटक �यान*

ह �ेयान अ�ागं योगातल आंह.ेह एेकच �यान अस आेह के� �यात डोळ उेघड ठेेवाव लेागतात.�र�या
�ब��कड �ेक�वा �योतीकड एेकटक पहाण �ेहणज �ेाटक होय.ह केोण�याही वळे� करता यते.े

�थम आप�यापासनु ६ मीटर अतंरावर मणेब�ी लावावी �क�वा �भ�तीवर एखादा �ठपका काढावा.एक डोळा
बदं क�न �स~या डो�यान एेका�तने �ेयाकड पेहाव.ेकाही वळेान तेो डोळा बदं क�न प�ह�या डो�याने
एका�तने पेहाव.ेनतंर दो�ही डोळ �ेणभर बदं क�न डो�यानंा �व�ातंी �ावी.

�ा �यानाचा कालावधीही आप�याला हवा �ततका वाढवता यतेो.अ�या� तासाप�ेा जा�त वळे घऊे नय.े�यानंा
डो�याचं आेजार आहते,डोळ �ेीण आहते,�यानंी ह �ेयान क� नय.े

�ा �याना�या सतत अ�यासान �े�ी ती�ण होत.े�वल�ण एका�ता वाढत.े�ावहा�रक जीवनात या एका�तचेा
खपु उपयोग होतो.आ�या��मक साधना वाढत.े

काही �दवसापवु� मी मानसपजुवेर लखे �ल�हला होता.�यावर काही गमंतीशीर ��त��या वाचायला
�मळा�या.ही लखेमाला खपु जण गा�ंभया�न वेाचतात,ह हेी ल�ात आल.े

-मी परमा��याला ��ातच ठेवणार.जाऊच दणेार नाही.

-काल दवेाला �तखटाचा उपमा केला होता,तो काही �याला आवडललेा �दसला नाही.आज गोडाचा �शरा
करत.े

-मडॅम,मला जवेण यतेच नाही.बायकोलाही मानसपजुते सहभागी क�न घतेल तंर चालले का??sheis
fantasticcook!!!
ʻʻ

-मानसपजुा सकाळ� नाही करणार.सकाळ� खपु थडंी असत.ेदवेाला आघंोळ कशी घालणार?�

-मानसपजुा करताना म�यचे खडं पडला तर काही problem नाही ना होणार???दवेाला राग यऊे शकतो.

�ा काही �नवडक ��त��या आहते.मानसपजुा ह केेवळ �यान न मानता �यात आपली envolvementही
क� शकतो,हचे वरील ��त��यातंनु �दसत.ेƠ �Ơ �Ơ �



भाग ९ वा

*�वप�यना*

�वशषे �यान�कारातली ही शवेटची �यानप�ती आह.ेगौतम ब�ुानंी जगाला �दललेी ही अ��तम दणेगी
आह.ेब�ु ह मेळु भारतातलचे!!! पण �या�ंयानतंर ही प�ती ल�ुत झाली.ती �वक�सत झाली ती
��दशेात(आ�ाच �ेयानमार).

प.प.ुस�यनारायण गोएकंाजी यानंी ही �व�ा ��दशेात �शकून घतेली आ�ण भारतात पनु���जत
केली.जगभरातल लेोकं भारतात खास �वप�यना �शकायला यतेात.�करण बदे� या �तहार जले�या आय�ु
असताना �यानंी १५००कै�ासंाठ� �वप�यनचे वेग� चालूकेल.े�या�ंया या एका कृ�यान �ेया जगभर
पोहोच�या.�यानंा समाजसवेसेाठ� ��त��त रमॅन मगॅससे अेवॅाड� �मळाल आे�ण भारताम�य केैक मानस�मान
�मळाल.े�तहार जले�या आय�ुपद� झाललेी नमेणकु �हणज सेायड�गला टाकललेी पो�ट!!!!पण बदे�नी या
सधंीचहंी सोन कंेल.ं

आज जगभरात कै�ावंर �वप�यनचे �ेयोग होतायत.घट�फो�टताचं सेसंार सावरल जेाताहते.पालक-मलु,े�श�क-
�व�ाथ�,मालक-नोकर,शजेारी-शजेारी,पढुारी-काय�कत�या सग�याच ना�यामंधल तेाण �वप�यनमेळु �ेनवळत
आहते.

एवढं काय आह येा �वप�यनते???खरचं,ही जा�ची झ�पी आह केा???मग तर आप�याला यायलाच
हवी!!!�वप�यनवेरच मी काही �दवस �वचार मथंन करणार आह.ेएवढं मथंन होईल,क� त�ुही ठरवनू
टाकालच,मी ही �व�ा �शकणारच!!!!!!!

भाग १० वा

*�वप�यना*

�वप�यना ही गौतम ब�ुानंी शोधनू काढली.प�ुकळ जणाचंा असा समज आह के�,�वप�यना �शकायची
�हणज बेौ� धम� ��वकारावा लागले.तस खेरोखरच नाही.�वप�यना आ�ण बौ� धमा�चा सबंधं नाही,�क�ब�ना
कोण�याच धमा�चा सबंधं �वप�यनशेी यते नाही.आबालव�ृ,लहान थोर,ग�रब-�ीमतं कोणीही ही �यानप�ती
�शकू शकतो.

�वप�यना �हणज केाय???
�वशषे प�यन �्हणज �ेवप�यना.एखा�ा व�तकुड,ेघटनकेड �ेवशषे ��ीन पेहाण �ेहणज �ेवप�यना होय.आ�ा
ही �वशषे ��ी आपण कशी तयार करायची,त पेा�.
�वशषे ��ी �हणज �ेय�थ ��ी होय.कोणाकडहेी त�ुही �य�थ नजरने पेहाता,त�ेहा �याच पंरखड �व�षेण
करता.थोड�यात त�ुही इतरा�ंया बाबतीत �यायाधीश असता.�वत:�या बाबतीत मा� तमुची प�पाती भ�ुमका
असत.ेमाझ बंरोबरच आह,े�याच चंकुललेचं आह,ेहा तमुचा कायम अ�ाहास असतो.
�वप�यना �शकताना त�ुहाला हा अ�ाहास सोडावा लागले.�वत:तला मी काही वळेासाठ� बाहरे काढा.अगद�
हातभर अतंरावर �याला ठेवला.आ�ा हा मी तमुच �ंवत:चचं �नरी�ण करतोय,अशी क�पना करा.

एक उदाहरण दते.ेतमु�या घरात�या कुंडीत त�ुही गलुाबाच झंाड लावल आेह.े�या झाडावर एक सुंदर लाल
गलुाबाच फंुल आल आंह.ेत�ुहाला त फेुल बघनू खपु आनदं झालाय.
आ�ा �णभर तमु�यातला मी बाहरे काढा.�वत:कड �ेय�थ ��ीकोनातनू पहा.तमु�यातला आनदं �या मी ला
�दसले.हा आनदं कोणी �नमा�ण केला???�या गलुाबान केेला.



�या गलुाबाकड तेो आनदं होता का??नाही ना!!!मग त�ुहाला तो कसा �मळाला???आनदं ही व�त आुहे
का???ती �दसत केा त�ुहाला???
नाही!!!ह तेमुच उे�र आह.ेअहो,मग कुठे आह तेो आनदं????
ल�ात �या,त�ुही �य�थ ��ीकोनातनू �वत:कड पेहाताय.आ�ा तमु�या ल�ात यईेल,�या गलुाबाकड तेो
आनदं न�हताच.तो तमु�यात�या मी नचे �नमा�ण केला.आनदं ही भावना त�ुही �वत:च बनवलीत आ�ण
�वत:च �या आनदंात गरुफटनू गलेात.गलुाब ह फे� �न�म� होत.ंमा�याकड बेघनू तलुा �यान आेनदं �हायला
हवा,अस �ेयान ते�ुहाला सा�ंगतलचं नाही.गलुाबाकड बेघनू आनदं वाटायचा असतो,ह पेवु�स�ंकार तमु�यावर
झालले अेसतात.�ा स�ंकारामळुचे गलुाबाकड बेघनू आनदं झाला पा�हज,ेअस तंमु�यात�या मी ला वाटत.ं

आ�ा आल लं�ात????आप�याला ज सेखु,�:ख,आनदं,राग,वतैाग �ा भावना वाटतात,�याला �सर �ेतसरे
कोणीही नाही,आपण �वत:च कारणीभतू असतो.
अजनू काही उदाहरण मेी त�ुहाला दईेन...

भाग ११वा
*�वप�यना*

कालचा भाग पो�ट झा�यानतंर १ शकंा आललेी आह,े�तला डावलनू नाही चालणार.अगोदर �तच �ंनरसन
करत.े

*मा�यातला मी कसा बाहरे काढायचा???अवघड आह!े!!*

अवघड तर आहचे,पण अश�य नाही.�वप�यना ही �यानप�तीतली सवा�त कठ�ण प�त आह.ेती �शकून
�यावी लागत.ेही लखेमाला वाच�यानतंर त�ुहाला �वप�यना यायला लागले,या �मात त�ुही रा� नका.
या लखेमालते मी काही सो�या �यानप�ती सा�ंगत�या हो�या.वाचकानंी �या करायला स�ुवातही केली आह.े

�वप�यना मा� ग�ुजना�ंया माग�दश�नाखाली �शकावी लागत.ेजगात सगळ�कड �ेवप�यना क�� अेसली तरी
basicfoundation �शकायच अेसले तर ध�म�गरी पीठ,इगतपरुी,ना�शक याला पया�य नाही.या �ठकाणाब�ल
मी पढुे स�व�तर लखे �ल�हणारच आह.ेइगतपरुीची जा�हरात mouthtomouthझाली आह.ेइथ एेकदा यऊेन
गलेलेा साधक प�ुहा यतेाना चार जणानंा घऊेनच यतेो.हा या पीठाचा म�हमा आह.े

या लखेमालते �वप�यना �हणज केाय??याब�ल मा�हतीच �मळले.ती कशी करावी,ह मेी सागं शूकणार
नाही.त अे�धकारी गोएकंा आ�ण फ� गोएकंा ग�ुजीच आहते.इगतपरुीच �ेनयम कडक आहते,पण �यानंा
�वप�यना �शकायचीच आह,ेत हे �ेनयम कसोशीन पेाळतात.जगभरात लाखो लोकानंी इगतपरुीला जाऊन
�वप�यना �शकून घतेली आह आे�ण जगभर �तचा �सार केला आह.ेमला अ�भमान वाटतो क� पा�ा�यानंाही
वडे लावणारी ही प�ती मळु भारतीयच आह.े
पढु�या भागात �वप�यनचेी काही उदाहरण मेी दईेन.

भाग १२ वा

*�वप�यना*

*�वप�यनने शेरीर-मनाच आेजारही बर हेोतात.*

त�ुहाला सतत थक�यासारख वेाटत,ेकामात उ�साह वाटत नाही,वय वाढ�याची ल�ण सेतत जाणवतात.
अशा वळे� शातं,�नवातं जागी प�ासन घालनू बसा.डोळ बेदं क�न द�घ� �ास �या आ�ण हलकेच



सोडा.क�पना करा,तमु�यातला मी बाहरे आला आह.े�याला तमुचचे नाव �ा.आ�ा तो मी तट�थपण तेमुचे
�न�र�ण करतो आह.े�या�यावर ल� ठेवा.तो काय �हणतोय,त नेीट ल� दऊेन ऐका.

तमुचा हा मी खपु सतं�त झाला आह.ेतो वतैागला आह तेमु�यावर!!!
तो �हणतोय,अररे!े!�कती दनैा झालीय या श�रराची!!!वा�ले तेअरबट-चरबट खा�लसे,�ायाम केला
नाहीस,�कतीतरी �सन केेलीस!!!का नाही श�रर खराब होणार????

आ�ा मी सागंतो त ऐेक,तलुा ज आेजार झाल आेहते,�याचंी प�य पेाळ,�सन सेोडनू द,े�ायाम कर.ह तेलुा
करावचे लागले,�या�शवाय ग�यतंर नाही.

आ�ा श�रर हळहुळ �ूश�थल कर.�कती ताण भरला आहसे या श�ररात!!!काढून टाक तो ताण!!!तझु डंोकं
�कती जड झाल आेह.ेनको त �ेवचार भरल आेहसे �यात!!!कोठारच झाल आंह �ेया �वचाराचं!ं!�रकाम कंर ते
कोठार!!त �ेरकाम◌ं झंाल नेाही,तर चागंल �ेवचार कस येतेील �यात!!!तझुी मान खपु जखडली आह,ेती
मोकळ� कर.(इथ �ेमा�मान ते�ुही तमुच शे�ररावयव �श�थल करा.)

तझु �ेदय ही �कती थक�यासारख वेाटत आह.ेशातं रहा.हळहुळचू �ास घ.ेपोटाचा जडपणा कमी
होऊद.ेपाठ�ला मोकळ केर.हात-पाय,श�ररातल सेगळ �ेनाय �ुढल केर.श�ररातल रे� खपु घ�,��षत झाले
आह,ेत पेातळ,श�ु होऊद.ेतझु संपंणु� शरीरच आ�ा चतै�यान भेरल आेह.े�याचा अनभुव घ.ेसगळ शेरीर
हलके झा�यामळु तेलुा खपु शातं वाटत आंह.ेती शातंी त अुनभुव कर.
आ�ा �यानंी ह आेप�याला �शकवलयं,�या गोएकंा ग�ुजीच आेभार मान.परम�ेराचहेी �मरण कर आ�ण
शातंपण डेोळ उेघड.काहीवळे तसाच बसनु रहा.बघ,तलुा प�ह�याप�ेा खपु हलके वाटत असले.

खरोखर त�ुही तमु�यात�या मी च एंवढं ऐकलतं,�हणनु त�ुहाला बर वंाटल.ंकाय �हणता,त�ुहाला खपु राग
यतेो,कोणी बोललंतर रडायला ही यते.ंअहो,मग काळजी कसली करता????तमुचा मी आहेक�
तमु�यासोबत!!!आय�ुयभर तो तमु�या बरोबरच रहाणार आह.े�याला सागंत जा ना ह सेगळ!ं!!हा.ं...पण जरा
दमान.ं...घाई क� नका...एकदम सगळ संागंायला गलेात तर तो मी कंटाळनू जाईल.आ�ा प�ासनात बसनू
तमुच पेाय ही जड झालते.पढु�या वळे� न�क� �याला सागंा.तो मी न�क� त�ुहाला बर केरले....!!!!

(इथ ते�ुहाला आजार बर केरायच आेहते,त�ेहा श�रररचनाशा��ाच जेजुबी �ान तरी हवचे.)

भाग १३ वा

*�वप�यना*

काल आपण श�रर मनासाठ� �वप�यनचेा �योग केला.आज आपण अजनू एक उदाहरण घऊे.

ध�न चाला,त�ुही एका multinationalcompanyत generalmanagerआहात.तमु�या bossन ते�ुहाला
एक project�दला आह.ेतो त�ुहालाच पणु� करायचा आह.े�याची deadlineउ�ावर आली आह.ेत�ुही ९०%
काम पणु� करताही.आ�ा थोडसचं काम बाक� आह.े

तमु�या �म�ाचा मलुाचा आजच वाढ�दवस आह.े�यानआे�हान ते�ुहाला आ�ण तमु�या प�रवाराला आम�ं�त
केल आंह.ेत�ुहाला ह आेम�ंण टाळता यते नाही.त�ुही ठरवता,पाट�व�न आ�यावर मी माझ कंाम पणु� क�न
सकाळ� bossला दाखवने.

�म�ा�या आ�हामळु ते�ुहाला रा�ी पाट�व�न यायला खपु उशीर होतो.आ�यावर mobileवर fb,whatsApp
बघण हंोत.ंझोपायला उशीरच होतो.त�ुही ठरवता,bossकड मेी अजनू १ �दवस मागने.

�स~या �दवशीची सकाळ!!!!त�ुही bossसमोर खाली मान घालनू आहात.bossतमु�याकड खेाऊ क� �गळू



या नजरने पेहातोय.तमु�या चकु�मळु �ेयाच �ंकती नकुसान झालयं त ऐेकवतोय.सरतशेवेट� त�ुहाला
म�ह�याभरा�या स���या रजवेर पाठवनू तमुचा काही �दवसाचंा पगारही कापतोय.तमुचा अगद� सतंाप-सतंाप
झाललेा आह.ेत�ुही अगद� �त�र�मरीतच boss दोन श�द ऐकवनू,�या�या टबेलावर रा�जनामा प� ठेवता
आ�ण रागानचे बाहरे पडता.

दोन �दवसानंी तमुचा �वप�यनाचा �लास आह.ेत�ुही तमु�या ग�ुला सगळ� ह�ककत सागंता.तो त�ुहाला खोल
�वप�यना करायला सागंतो.आ�ा त�ुही �यानात आहात.त�ुही �य�थपणेसग�या घटनाकंडेबघता
आहात....त�ुहाला काय �दसल?ं??

�या कंपनीच ते�ुही employeeहोता,�या कंपनीत अजनू २०० लोकं काम करतात.

त�ुहाला फ� तमु�या पगाराशी मतलब आह.ेतमु�या bossला या २०० लोकानंा पगार �ायचा आह.े�वत:चा
फायदाही बघायचा आह.े

तमु�या project�या �दरगंाईमळु �ेयाच कंाही कोट�च नंकुसान झालले आंह.ेहा projectजी दसेरी कंपनी
घणेार होती,�तन तेमु�या कंपनीबरोबरच सेगळ �ेवहार थाबंवल आेहते.

तमु�या कंपनीची �व�ासाहता�ही का�हशी कमी झाली आह.े

bossचहेी आ�थ�क नकुसान झालले आंह.ेतो मान�सक ताणात आह,ेअ�या प�र��थतीत �यान केाय कराव?ं??

इथ आे�ा तमु�या मनात guiltyconcious �नमा�ण होतो.boss वर�या रागाची जागा दयने घेतेली
जात.ेbossब�ल त�ुहाला अपार कणव �नमा�ण होत.ेखरोखर मी बजेबाबदारपणा केला,याब�ल तमुची खा�ी
होत.े�यान आेप�याला नोकरीव�न काढूनच टाकायला पा�हज हेोत,ंअस आं�ा त�ुहाला वाट लूागत.ंत�ुही
�या�याकड जेाऊन �याच मुाफ� मागाला आ�ण रा�जनामा माग �ेयाल,असा मनोमन त�ुही �नण�य घऊेन
टाकता.त�ुही ग�ुलाही ह सेागंता.

थोड�यात,�वप�यनापवु� आ�ण नतंर तमु�या मनोभ�ुमकेत एवढा ज�मन-अ�मानाचा फरक पडललेा आह.े

�वप�यना त�ुहाला अशी तट�थता �शकवत.ेतमु�या आय�ुयातल �े� सोडवत.ेत�ुहाला अस �े��म�व
बदलायच अेसले तर प�ह�यादंा त�ुहाला �वप�यना �शकावी लागले.

भाग १४ वा

*�वप�यना*

माग�या पो�टम�य मेी corporate ��ेातील एका ���च उेदाहरण �दल हेोत,ेत�ेहा एकान शेकंा
�वचारली,क� फ� कंपनीसाठ�च राबायच केा???कुटूंबासाठ� वळे काढायला नको??
हा �� बरोबर आह.े
अ�या वळेलेा तो �वप�यना साधक असले तर �यान सेम�यतेनू सवुण�म�य काढला असता.�वत:�या
काय��माला थोडा वळे हजर रा�हला असता �क�वा कुटूं�बयानंा �तथ जेायला सा�ंगतल अेसत.ेprojectची
deadlineही पाळता आली असती.

कधी कधी वळेा असहेी होत,ेआपली काही चकू नसत.ेसमोरचाच चकूत असतो.�वनाकारण वाद घालत
असतो,अ�यावळे� �वप�यना कशी मदत करत?े???

अशी वळे तमु�यावर आलीच तर तट�थपण �ेनरी�ण करा आ�ण सम�य�ेया मळुाशी जायचा �य�न
करा.ब�तके वळे� हचे �दसनू यते,ेत�ुही बोललात क� समोरची ��� �याला ��य�ुर दते.े�यावर त�ुहीही



बोलता,मग प�ुहा ती ���...!!!थोड�यात श�दाला श�द वाढतो आ�ण मळु �� बाजलूाच रहातो.

त�ुही साधक असाल तर ग�प रहाल.समोरची ��� शातं होईपय�त वाट पहाल.ज�ेहा तमु�याकडनू काहीच
��य�ुर यते नाही,अ�या वळे� ती ���ही थडं होत.ेवातावरण थडं झाल के� त�ुही मळु ��ाला हात घालू
शकता,�क�वा ती ��� तमु�या प�रचयाची नसले तर �तला टाळ शूकता.कोण�याही प�र��थतीत त�ुही तमुची
शातंी ढळ दूणेार नाही.

कधी कधी �या कारणान वेाद होत असतात,�याची ती�ता अवघी २%असत.े�यावर जर-तरची पटु चेढून
�क�वा अ�त काळजीन मेळु �� १००% ज�टल होऊन जातो.अ�यावळे� भ�व�यात काय होईल,याचा �वचार
करत बस नूका.�वप�यना त�ुहाला वत�मानात जगायला �शकवत.ेआज जी सम�या आह,ेती फ� आजच
असणार आह.ेभ�व�यात ती राहणार नाही �क�वा ती आज�याप�ेा कमी ती� असले,ही खा�ीसाधकाला
असतचे.

�वप�यना ही मनावर काय� करत.ेत�ुही तमु�या मनाच तेट�थपण �ेनरी�ण करा.आय�ुयात�या ब�तके सम�या
�ा आपण �यात मान�सक ���ा गुंत�यामळुचे होत असतात.�यातनू त मेन त�ुही काढून घतेलतं तर
सम�या ही फार ��ुलक होऊन जात.े

नात सेबंधंातली गुंतागुंत ही आज�या जगापढुली मोठ� सम�या बनत चालली आह.ेआपण ��यके जण
इतराशंी कोण�या ना कोण�या तरी ना�यान बेाधंल गेलेो आहोत.ही सगळ�च नाती नीट सवंाद नसले तर
डळमळ�त होतात.अ�त ���गत �वचार हचे यामागच कंारण आह.ेत�ुही याला �वाथ�पणाच लंबेल लाऊ
शकता.�वप�यनमेळु �े�� �वचार माग पेडतो.�वत:चचे परखड �नरी�ण के�यामळु आेपण ही इतरासंारखचे
आहोत,वगेळ नेाही आहोत,ह सेमजायला लागत.े

आज अनके मनो�च�क�सक नातेसबंधंातं गुंतागुंत असल�ेया ���ना �वप�यना �शकायला
पाठवतात.councellingन हेी ज हेोऊ शकत नाही,त �ेवप�यनने ने�क�च होत.ेघरात एकान जेरी �वप�यना
�शकून घतेली तरी इतरानंा �याचा फायदा होतोच.�या घरात फारस वेाद न होता सवंाद होतो.सम�या असली
तरी मळु कारण शोधनू �यावर माग� काढला जातोच.

भाग १५ वा

*�वप�यना*

या साधनवेर लखे �ल�हताना �करण बदे��या आ�मच�र�पर प�ुतकाला डावलनू चालणार नाही.आय डअेर-
�करण बदे� ह पे�ुतक मळु इ�ं�लशम�य आेह.े�याची काही भाषातं भाषातंर झेाली आहते.मराठ� भाषतेही ते
आहचे.

आप�याला �वप�यना जमले का???एवढे कडक �नयम कस पेाळायच?े??�वत:च तेट�थ �न�र�ण करता
यईेल का???अ�या अनके शकंा कुशकंा �या�ंया मनात आहते,�यानंी ह पे�ुतक ज�र वाचाव.ेआज�मतीस
�वप�यनचेा �सार करायला या प�ुतकान बेराच हातभार लावला आह.े

�तहार जलेच आेय�ुपद� बदे�ना बढती �मळाली,पण ही sidingpostच होती.इथ रेा�न आय�ुानंी फ�
आरामच करायचा असतो,हा समज बदे�नी खोटा ठर�वला.जलेम�य एेकुण ८०००कैद� असायच.े�यात अ�यतं
�ुर,थडं डो�याच,े�यानंा माणस मेारण हेा डा�ा हाताचा मळ वाटायचा,अशी चबंळ खो~यातली डाकू
मडंळ�ही असायची.या सवा�साठ� बदे�नी �व�वध उप�म राबवल.ेयातलाच एक उप�म हा �वप�यनचेाही
होता.मदुा�ड नोकरशाहीन �ेया�ंया मागा�त खो घाल�याचा �य�न केला.�या कै�ासंाठ� �या ह सेगळ कंरत
हो�या,�यानंीही स�ुवातीला असहकारच पकुारला.कैद� आ�ण �यान????सवा��या मनात हाच �� होता.बदे�
या सवा�ना प�ुन उर�या.हळहुळ �ूवप�यनचे मेह�व कै�ानंाही कळ लूागल आे�ण बदे�ना पा�ठ�बा �मळू
लागला.



कै�ानंा �वप�यना �शकवायची,ही क�पनाच मळुात भ�नाट होती.ती फ� बदे��याच डो�यात होती.ती �यानंी
�भावीपण रेाबवली आ�ण �तहार जले हा जले न रहाता �तहार आ�म झाला.

��च सरकारन येाची दखल घतेली आ�ण अ�यतं ��त��त असा मगॅरसे पेरु�कार बदे�ना �मळाला.या
परु�कारान जेगभर या �योगाची दखल घतेली गलेी.केवळ �तबटे,��दशे आ�ण भारतात�या काही �दशेातं
असणारी ही साधना सपंणु� जगात पोहोचली.

�या साधनमेळु हे घेडल,े�या �वप�यन�ेवषयी बदे�नी आ�मच�र�ातली काही पान �ेन��� खच� केली
आहते.आज जगभर त�ुंगामं�य �ेवप�यनचे �ेयोग होत आहते.त�ुंग �हणज केैद� भर�याची भरताड जागा,हे
समीकरण ना�हस हेोऊन �यानंा समाजा�या मळु �वाहात आण�याची केललेी धडपड,�य�न ह सेमीकरण
�ढ होऊ लागल आेह.ेयामंळु केाही त�ुंगानंा आ�ा च�क आयएसओ �माणप� ही �मळ लूागल आेह.े

त�ुंगात�या �वप�यन�ेया यश�वी �योगानंतंर समाजात�या इतर घटकानंीही �वप�यना �शकून घतेली.यात
corporate,politics,filmindustry,familyसगळचे आल.े
अ�यतं �ुर कैद� जर सधुा� शकतात,तर आप�यात का नाही फरक पडणार???हाच �वचार सग�यानंी
केला असणार.

बदे�नी दगडध�ड बेाजलूा सा�न जो र�ता आप�यासाठ� तयार केला,तो बनवताना �यानंा �कती सकंटानंा
सामोर जंाव लंागल अंसले,याची त�ुही �न�वळ क�पनाही क� शकत नाही.

भाग १६ वा
*�वप�यना*

सव� �यान�कार वाचनू,समजनू करता यतेील,पण �वप�यना ही एकच �यानप�त अशी आह के�,ती आप�या
घरापासनु �र,एकातं�थळ�,ग�ुजनाकंडनू �शकून �यावी लागत.ेचला,तर मग आपण ईगतपरुीला फेरफटका
मा�न यऊे!!!!

त�ुही ना�शकला जायला �ने पकडलीत तर त�ुहाला कसारा �टशेन�या काही �टशेनानंतंर इगतपरुी �टशेन
लागत.े�तथनू �र�ान धे�म�गरी पीठात जाता यते.ेकाया�लय अगद� गटेला लागनूच आह.े�तथनू काही अतंरावर
ध�मपीठ स�ु होत.ेइथ ये�ेयासाठ� ३म�हन अेगोदर onlinebookingकराव लेागत.ेसपंणु� कोस� १० �दवसाचंा
आह.ेत सेागंतील �या तारखलेा आप�याला रजा टाकून याव लेागत.ेसपंणु� १० �दवस आपला बाहरे�या
जगाशी सपंक� रहात नाही.ग�ेया ग�ेया तमुचा मोबाईल �तथ जेमा करावा लागतो.त�ुही १० �दवस पणु�पणे
�या�ंया ता�यात असता.त�ुही तमु�या घर�याशंीही सपंक� ठेऊ शकत नाही.काही अडचण असले तरच
मानवीय ��ीकोनातनू त�ुहाला घर�याशंी बोल �ूदल जेात,ेअ�यथा नाही.बाहरे�या जगात त�ुही �कतीही
मा�यवर ��� असा,इथ ते�ुहाला इतरासंारखचे साधक �हणनु वागणकू �मळत.े

�वप�यना तीन ट��या वंर स�ु होत.ेखोट बेोलणार नाही,�ह�सा करणार नाही,�सन करणार नाही अशी
अ�भवचन सेाधकाकडनू घतेली जातात.सपंणु� १० �दवस मौन�त पाळायच अेसत.े

�स�गल,शअे�र�ग आ�ण �पुम�य अे�या तीन प�ती�या खो�या असतात.तमु�या आवडी�माण ते�ुही �यातनू
�नवड क� शकता.सपंणु� ध�मपीठ प�रसर हा अ�तशय रमणीय,शातं आ�ण �व�वध फुलझाडानंी �ापललेा
आह.ेएकंदर ४०० खो�या ध�मपीठात आहते.

�दवस पहाट ४े वाज�यापासनु स�ु होतो.तमुची आ��हके उरकून त�ुहाला मध�या एका मो�ा हालॅम�ये
�यानाला बसायच अेसत.े�ठक�ठकाणी पय�व�ेक त�ुहाला मदत करायला असतात.मौनात रा�न आपण
आपली काम केशी करणार,ही शकंा प�ह�या दोन �दवसातंच �र होत.ेइथ आेप�याला मौनाच फेायदे
कळतात.अ�तशय बोल�यान जेी उजा� न� होत असत,ेती वाचवनू �यानाला वापरली जात.ेआपला �वत:शीच



सवंाद �हायला लागतो.

जवेण अ�तशय साध,ेशाकाहारी,�तखट मसाल �ेवर�हत,पण �चकर असत.ेत�ुहाला अमकु एखाद� गो�
जवेणात चालत नसले तर त�ुही �यानंा तसेआगाऊ कळवूशकता.स�ंयाकाळ� जवेण दते
नाहीत.�वप�यनमे�य आेहारावर �वशषे कटा� असावा लागतो.आहार जवेढा साधा,तवेढे �यान चागंल हेोत.े

सकाळ� ४ त रेा�ी ९ पय�त त�ुहाला �यान करायच अेसत.ेप�हल तेीन �दवस त�ुहाला चटईवर बसनु आप�या
�ासो�छवासावर ल� ठेवायला सागंतात.याला आनापान अशी स�ंा आह.ेआन �हणज �ेास घणे आे�ण
अपान �हणजे�ास सोडण.ेस�ुवातीला बसनू �यान करणेअवघड वाटत,ेत�ेहा बसायला खचु�ही
�मळत.ेसाधक १-२ �दवसातंच चटईवर बसनू �यान करायला सरावतात.

चौ�या �दवशी �वप�यना स�ु होत.ेसलग तीन �दवस/१० तास �यान करत रा�ह�यामळु सेाधका�या �च�व�ृी
खपु तरल झाल�ेया असतात.आप�याच �ासाच तेट�थपण �ेनरी�ण करायच,े�ास कुठे-कुठे जातोय,ते
पहायच,े�ासो�छवासाबरोबर आप�या आत-बाहरे होणा~या पोटाचे�नरी�ण�करायच,ेहचे ते�यान
असत.ेआप�या शरीरात होणा~या सवंदेना �नरी�ण कराय�या असतात.एखा�ा सवंदेनचे �ेनरी�ण करत
रा�ह�यावर काही वळेान जेाणवत,ेती सवंदेना ना�हशी झाली आह.ेथोड�यात आप�या श�ररात ज केाही
घडत असत,े�याचंी होणारी जा�णव ना�हशी झाली आह,ेआप�या श�ररातला अण नु अ्ण हुलका,तरला झाला
आह,ेअशी �वल�ण अनभुतूी साधकाला होत.ेहीच �वप�यना होय.चौ�या �दवसापासनू नव�ा �दवसापंय�त हचे
करायच अेसत.े

शवेट�या �दवशी मगंलम�ैी �हणनु �यान �शकवतात.बाहरे�या जगात�या सम�याही अ�याच न� होत
जाणा~या आहते,ह ते�ुहाला �वत:वर �ब�बवायच अेसत.े

�ा सग�या �यानप�ती गोएकंा ग�ुज��या �व�नम�ु�त कॅसटे�ार �ेशकव�या जातात.रोज स�ंयाकाळ�
ग�ुज�च �ेवचन असत.े�यामधनू आप�या मनातील शकंाचं �ंनरसन होत.ेग�ुजी दहेान आेप�यात नाहीत,पण
�व�नम�ु�कामंधनू �याचं सेाधकानंा माग�दश�न �मळत रहात.े

सपंणु� कोस� हा �वनाम�ुय आह.ेत�ुहाला दणेगी �ायची असले तर त�ुही दऊे शकता.जबरद�ती नाही.१०�ा
�दवसानतंर त�ुही बाहरे�या जगात पाऊल टाकणार असता.�याची सवय �हावी,�हणनु त�ुहाला शवेट�या
�दवशी बोल�याची परवानगी �मळत.े

स�ंथचेी onlinesightwww.dhamma.inही आह.े
त�ुही घरी तासभर तरी �वप�यना करायची असत.ेइगतपरुीला त�ुही �कतीही वळेा यऊे शकता,�याला मया�दा
नाही.वषा�तनु एकदा तरी �तथ जेाणार सेाधक आहते.

आय�ुयात तरी �वप�यनचेा असा अनभुव �या.जर त�ुही weekendला कुठे longtourकाढत असाल तर
इथ येा.सहलीचा ताजपेणा त�ुहाला इथ अेनभुवायला �मळले.

भाग १७ वा

कालची पो�ट वाचनू एकान �ेवचारल के�,स�ंयाकाळची �वचन केोण�या भाषते होतात???
मी खरोखर �लहायला �वसरल,े�म�व!!!
गोएकंा ग�ुज�ची �वचन हेी �ह�द� आ�ण इ�ं�लश या दोन भाषातं होतात.आप�याला �नवड करता
यते.ेध�मपीठात अनके परदशेी पा�णहेी �वप�यना �शकायला यते असतात.�या�ंया सोयीसाठ� इ�ं�लशचा वापर
आह.े

*ना�भ �यान*



ही �यानप�त �वप�यनतेच यते आे�ण �वत�ंय�र�याही करता यते.े�यानंा �वप�यना फ� ध�मपीठात
जमत,ेघरी करता यते नाही,�यानंी ह �ेयान अव�य कराव.े

ना�भ �यान अ�तशय सोप आेह.ेनहेमी�माणचे प�ासनात बसाव.े�ासो�छवास मदं ठेवावा.आपल पेोट
�ासाबरोबर पढुे माग हेोत असत.े�तथचे ल� �ाव.ेपोटा�या म�यभागी ना�भ अस�यामळु येाला ना�भ �यान
�हणतात.

�यानाच सेव� फायद नेा�भ �यानात �मळतात.ह �ेयान झोपनूही करता यते.ेझोपनू जर त�ुही ह �ेयान केलतं
तर काही वळेान गेाढ झोप लागत!े!!!
मला खा�ी आह,ेत�ुही आजपासनूच ना�भ �यान करायला स�ुवात कराल!!!

आ�ापय�तच सेगळ �ेयान�कार मी त�ुहाला सा�ंगतल आेहते.�यान या श�दाब�लची तमुची भी�त बरीचशी
कमी झाली असले.यापढुे �यानयोगात�या काही पा�रभा�षक स�ंाचंी मी त�ुहाला ओळख क�न दईेन.

ही लखेमाला त�ुहाला कशी वाटत,ेह मेला आवजू�न कळवा.तमु�या सग�या�ंया feedbackवरच माझी �भ�त
आह.ेकाही शकंा असतील तर �याही सागंा,मा� �यानयोगाला डावल नूका.

भाग १८ वा

माग सेा�ंगत�या�माण आेपण �यानयोगातील काही स�ंाचंी ओळख क�न घऊे.

*कुंड�लनी*

�यानप�तीतला सग�यात �च�लत श�द!!!!�यानाब�ल वाचताना कधी ना कधी हा श�द वाचनात
यतेोच!!!त�ुही-आ�ही ही कुंड�लनी कधीच ब�घतललेी नाही,त�रही आप�याला वारवंार �त�याब�ल सा�ंगतले
जात.ेखरोखर ती अ��त�वात आह के� नाही,क� नसुतीच ती ��तका�मक आह,ेया�वषयीही काही जण शकंा
घतेात.
इथ आे�तोपदशे �माण मानला पा�हज.ेअ�या�मामधल संग�याच गो�ी आप�याला मा�हत नसतात.एकतर
आपला अ�यास कमी पडतो आ�ण काही वळेा पवु�सरु�वर आपला तवेढा �व�ास नसतो.��य� �ंह �माणम्
ही उ�� अ�या�माला चालत नाही.

मन�ुयाला उभा पाठ�चा कणा लाभललेा आह.ेया क�या�या टोकाशी �हणज मेाकडहाडा�या तळाशी
कुंड�लनी स�ुताव�थते असत.ेउभा कणा अस�यामळु मेन�ुय बसनू �यान क� शकतो आ�ण ही कुंड�लनी
जागतृ क� शकतो.

�यानयोगामळु,ेश��पात योगामळु,ेहठयोगामळु,ेसा��वक आहारामळु,ेसा��वक �वचारामंळु हेी कुंड�लनी जागतृ
�हणज अेतंमु�ख होत.े

जागतृ कुंड�लनीच केाही फायद अेसतीलच ना!!!�या�शवाय का साधक एवढा आटा�पटा करतात???
हो,कुंड�लनी अतंमु�ख झा�यामळु सेाधकाची व�ृी पणु�पण पेरमा�मा�प होत.ेससंारात रा�नही तो �यापासनु
अ�ल�तच रहातो.सखु�:खाच भेान रहात नाहीत.�स�� �ा�त होतात,�याला आपण चम�कार �हणतो,त हेी
मडंळ� �ललया करतात.लोकानंा चम�काराच वेडे अस�यामळु ते अे�या साधका�ंया माग लेागतात.या
साधकाचंा वगेळा �श�यगण तयार होतो.

काही साधक अ�या �स�� वाप�न लोकाचं के�याणच करतात.�स�� �ा�त करण,ेह केंुड�लनी जागतृीचे
अ�ंतम �यये नाही.मो��ा�ती करण हेचे अ�ंतम उ��� असायला हव.े�ानदवेानंा �स�� �ा�त झा�या
हो�या,�यायोग �ेयानंी लोकानंा चम�कार दाख�वल.े�ान�ेरीसारखा अद भ्तू �थं �लहीला.त �ेस��त अडकले
नाहीत.�यानंी सजंीवन समाधी घतेली.



ज सेाधक अ�या �स��म�यचे अडकतात,त आेप�या उ�शेापंासनु भरकटतात आ�ण अ�ंतमत:�स��ही
गमावनू बसतात.

मळुात कुंड�लनी जागतृ होण,ेहचे महाकठ�ण काम आह,ेपण अश�य नाही.आप�यासार�या सामा�यानंाही ते
जम शूकेल,पण �यासाठ� घोर तपाची आ�ण मनो�न�हाची आव�यकता आह.े

भाग १९ वा

*श��-पात*

माग�या पो�टम�य शे��पात योग ही स�ंा आली होती.काय असतो हा योग???

श��पात ही �द�ा आह.ेअ�तशय �स� प�ुषच ही द��ा आप�या �श�यानंा दतेात.�श�याचीही �यानंा पारख
करावी लागत.ेजो आचार-�वचारान सेा��वक आह,ेपरमाथा�त दगं आह,ेआ�या��मक साधना उ�च कोट�ची
आह,ेअसा �श�यच श��पाताला यो�य ठरतो.

सद ग्�ु आपला उजवा हात प�ासनात बसल�ेया आप�या �श�या�या टाळवूर �हणजचे ��र�ंावर ठेवतो
आ�ण �याला �द�ा दतेो.इथ शे�� पाताचा अथ� श�� �दान करण,ेहा आह.ेया �द�मेळु सेाधकाच सेह�दल
च� जागतृ होत आे�ण कुंड�लनी अतंमु�ख होत.े��र�ंातील आनदंमय अमतृरसाच अेखडं पान स�ु
होत.ेसाधकाला �यानातच सग�या गो�ी कळ लूागतात.भतू-भ�व�य-वत�मानाच �ेान होत.ेअनके �स�� �ा�त
होतात.��र�ंातील अमतृरस �हणज सेपंणु� कुंड�लनी जागतृी!!!!अध�या-मध�या कुठ�याही �स��त न
अडकता साधक अगद� परमो�च पदाला पोहोचतो.खरोखर अशी अव�था दवे�ल�भच असत.ेयाम�ये
साधकाला ��य�ात काहीच करायच नेसत.े�याला फ� ��ानदंाचा आनदं �यायचा असतो.ज केाही करायचे
असत ते गे�ुलाच!!!!

खरोखर असा ग�ु लाभण हेा ��म�ळच योग आह.ेसमथ� रामदास-क�याण �वामी,रामदास-वणेाबाई,रामकृ�ण-
�ववकेानदं,तकुाई-ग�दवलकेर महाराज अ�या �कतीतरी जो�ा आप�या भमुीत झा�या आहते.
ध�य त गे�ु आ�ण ध�य त �ेश�यʲ �ʲ �ʲ �

भाग २० वा

काल श��पात �द�बे�ल स�व�तर �ल�हल हेोत.े�याच श��पाताचा �सराही अथ� आह.ेवाचकाचंा ग�धळ
होऊ नय,े�हणनु सागंत.े

श��पाताचा अथ� आह,ेश��च पेतन होण.ेहा श�दश:अथ� आह.ेश�� वाया घालवण �ेहणज शे��पात
होय.हा अथ� आ�या��मक ���ाही घतेा यतेो.

त�ुही नाम�मरण,�यानधारणा केली,पण �याचबरोबर इतराचंी �न�दाही केली,खोट बेोललात,��ाचार केलात तर
�मळवलले पे�ुय एका �णात ना�हस हेोत.ेत पे�ुय लयाला गले,ेह हेी आप�या ल�ात यते नाही.पापप�ुयाचा
हा �हशोब खपु स�ुमतम आ्ह.े

आप�याला परमाथ� �गतीसाठ� आ�या��मक साधना करायची आह,ेह ले�ात असत.ेती साधना फल��प
�हावी,�हणनु नी�त�नयमाचं आेचरण करायच अेसत,ेह मेा� आपण �यानी घते नाही.काही चकु��या सवयी
आप�या अगंात एव�ा मरुल�ेया असतात,क� �या साधन�ेया �व�� आहते,ह आेपण ल�ातच घते नाही.



इथ केोण�या �या सवयी??? ह हेी त�ुही �वचाराल!!!�ा सवयी शोधनू काढण,ेफारस केाही कठ�ण
नाही.आपण अतंमु�ख होऊन �वचार केला तर कुठे कमी पडतो आहोत,त सेमजत.े

एक�कड सेाधना करत असताना �सरीकड आेप�या राग,�षे,लोभ,नकारा�मक �वचार यावंर �नय�ंण ठेवले
तर तमुची श��ही वाया जाणार नाही.त�ुहाला साधनचे पेणु� फळ �मळले.

कोणाची �न�दा करताना आपला शभंर जप वाया गलेा,अस सेमजनू चाला.�दवसभरात त�ुही �कती जप वाया
घाल�वलात त ते�ुहाला कळनू यईेल.

मोजकेच बोला,गोड बोला,�स~याची हानी होऊन तमुच केाम होत असले अस वेत�न क� नका.जो �रकामा
वळे �मळले तो आ�या��मक साधनते घालवा.मग बघा,दवे तमु�या पाठ�शी उभा राहतो क� नाही त!े!!!

भाग २१ वा

*स�तच�े आ�ण कुंड�लनी*

आप�या शरीरातला पाठ�चा कणा हा व�ै�कय���ा फार मह�वाचा आहचे,तो आ�या��मक ���ाही
तवेढाच मह�वपणु� आह.ेमानवाला पाठ�चा कणा हा उभा �मळाला आह.ेइतर �ा�यासंारखा आडवा नाही.या
क�याम�य येोगशा�ात वण�न केललेी स�तच�े आ�ण कुंड�लनी ��थत आहते.�ा कुंड�लनीच वेण�न वटेोळे
असल�ेया सापासारख शेा�कारानंी केलले आेह.ेमलुाधारापासनु सह��दलापय�त स�तच�े पाठ��या क�यात
��थर आहते,अस वेण�न आह.े

साधकाची श��पात योगान वेा आ�या��मक साधनान �ेमान से�तच�े जागतृ होतात.�मवार च�ा�ंया
जागतृीमळु �ेयाला �व�वध �स�� �ा�त होतात.कुंड�लनीही अतंमु�ख होऊ लागत.ेती पणु� अतंमु�ख झाली क�
सवा�त शवेट� ज सेह�दल च� असत,े�यातनु आनदंमयी असा अमतृरस पाझ� लागतो.साधका�या मनाची न
भतूो न भ�व�यती,अशी अव�था होत.े�यानसाधनचे अे�ंतम उ��� हचे असत.े

वाचकहो,मी ह जे �ेल�हलये,त ते�ुहाला अग�य वाटत असले ना???आपण आ�या��मक साधनते क�चे
अस�यामळुेआप�याच श�ररात असल�ेया या स�तच�ाचंी आ�ण कुंड�लनीची आप�याला ओळखही
नसत,े�तच अे��त�वही आप�याला मा�हत नसत.े

उ�च आ�या��मक साधना असल�ेया साधकानंी ही च�े आ�ण कुंड�लनी जागतृ केललेी आहते.ह ते�ुहालाही
काही कठ�ण नाही.�यासाठ� हवा आह तेो आ�म�नधा�र आ�ण साधनसेाठ� असावी लागणारी तळमळ!!!!मग
ज के� कराव लेागतात,त आेपोआपच होतात!!!!
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*�ाणायाम आ�ण �यानयोग*

�यान लवकर आ�ण �व��थत लाग�यासाठ� �वचारावंर अभतुपवू� �नय�ंण असाव लेागत.े�वचारगती �नय�ं�त
ठेवायची असले तर �ासगती वर �नय�ंण ठेवाव लेागत.े�ासगती �जतक� ��थर �ततक� �वचारगती ��थर
असत.ेत�ु�ह हा �योग �वत:क�न पहा.

�ासगती �नय�ं�त ठेव�यासाठ� �ाणायाम मह�वाची भ�ुमका बजावतो.त�ुहाला �ाणायाम यते असले तर
�यानाचा एवढा बाऊ क� नका.स�ुवातीला �ाणायामाच केाही �कार क�न द�घ� �ास �या.नतंर �यान



करा.बघा,पटकन ज्मले.
आजकाल �ाणायाम यते नाही,अ�या ��� �वरळाच आहते.ट�.�ही,socialmedia,classes यामंधनू
�ाणायाम �शकता यतेो.�ाणायाम यतेच नाही,अ�यानंीही �यान करावचे.�यानंा �शकायला वळे लागतो,एवढेच!!!!

आप�या �ासगतीवर आपलेआय�ुयही अवलबंनू असत.ेजवेढ� �ासगती अ�धक,तवेढे आय�ुय कमी
असत.ेछोट पे�ी,कु�ा,माजंर,घोडा या �ा�याचंी �ासगती अ�धक,�यामळु हे �ेाणी खपु कमी आय�ुय
जगतात.मगर,कासव ह मेदंगतीन �ेासो�छवास घतेात,�यामळु जेा�त वष�जगतात.
मन�ुय�ाणीही �जतक� �ासगती कमी ठेवले,तवेढा जा�त जगले.अनके योगी साधक ह �ेाणायाम,�यान क�न
आपल आेय�ुय लाबंवत आल आेहते.
द�घा�य�ुयासाठ� �ाणायाम आ�ण �यान खपु मह�वाच आेह.े
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*��यायोग आ�ण �यानयोग*

�यानप�तीब�ल वाचताना ��यायोग हा श�द अनकेवळेा पाह�यात यतेो.खपु जणानंा हा श�द �यानाला
समानाथ� आह अेस वेाटत.े
��यायोग �हणज �ेाणायाम.�व�श� �कार�या �ाणायाम ��यानंा ��यायोग �हटल जेात.ेइथ �े�या अप�े�त
आहते.कृं कर�त इ�त ��या!!!

�यानाचा आ�ण �ाणायामाचा इतका अ�यो�य सबंधं आह के�,�व�श� �कारच �ेाणायाम के�यामळु �ेयानाचे
सव� फायद �ेमळतात.�यानंा प�ासनात बसनू एका� होता यते नाही,�यानंा ह �ेाणायाम फायदशेीर ठरतात.हे
�ाणायाम �शक�यामळु मेान�सक अव�था तर सधुारतचे,शारी�रक आजारही बर हेोतात.

�ी.�ी.र�वशकंर यानंी अस �े�यायोग सदुश�न ��या या नावान जेग��स� केल आेहते.मन:श�� आरो�य
क��,लोणावळा इथ �ेाणायाम आ�ण �यान�कार �शकवतात.�तथ तेर लहान मलुासंाठ�ही बाल स�ंकार क��े
आहते.

कोणताही �यान�कार �या,मनाची एका�ता वाढण आे�ण शारी�रक आजार बर हेोण,ेह फेायद अेसतात.मन
जवेढे एका� होईल,तवेढा मनातला ग�धळ कमी होत जातो.उलटसलुट यणेार �ेवचार कमी झाल के�,आतम�ये
एका �नरव शातंीचा अनभुव यतेो.रोज �यान करणारी ��� ही गद�-गजबजाटातही शातं,�न�व�कार
असत.ेबाहरेच वेातावरण �कतीही �बघडलले अेस दु,े�त�यावर कोण�याही सखु�:खाचंा प�रणाम होत नाही.

त�ुही कोणताही �यान�कार करा,प�रणाम हा एकच असतो.�यानप�त�त डाव-ेउजव केरता यते नाही.�यान हे
आप�या आवा�यातच नाही,अस सेमज नूका.रोजची १०-१५ �म�नटहेी तमुचा अ�खा �दवस चागंला जायला
परुशेी असतात.त�ुही तवेढा वळे तर काढला पा�हजचे,�यान �शक�याचा �नधा�रही केला पा�हज.े

भाग २४ वा

*काही साधकाचं अेनभुव*

एका �पुम�य मेी �� �वचारला,क� मी ज �ेयान�कार त�ुहाला सा�ंगतलते,�यातल कंोणत �ंयान त�ुहाला
करायला जा�त आवडले???
त�बल २२ जणानंी सा�ंगतल के�,मानसपजुा हा �यान�कार करायला आवडले.ह उे�र मला अप�े�तच
होत.ंयाचा अथ� असा नाही क�,बाक�च �ेयान�कार तकला� आहते.



मानसपजुा हाच �यान�कार असा आह के�,�यात परम�ेराच सेतत �मरण असत.ेज अेतंया�मी भा�वक
आहते,�यानंा ह �ेयान करण अेवघड होत नाही.ह सेमजायलाही सो�प आेह.े

याबाबतीत प�ुया�या एका आज�नी मला �याचंा अनभुव सा�ंगतला.गलेी �क�यके वष��या मानसपजुा
करतात.�याचंा टरेसे �लटॅ आह.ेग�चीवर एका कोप~यात चटई अथं�न �या �यानाला बसतात.�या�ंया वळेलेा
कोणी �तथ फेारशी यजेा करत नाही.आसनावर बस�यानतंर १५-२० �म�नटानंी �यानंा अ�राचा घमघमाट
यतेो.�तथ जेर कोणी चकुून माकून आलचे तर �यालाही अ�राचा मदं सवुास जाणवतो.मोठे आ�य�,�हणजे
�यानाम�य �ेया ह अे�र वापरतही नसत.�यानंा वाटायच,ेहवतेनू हा घमघमाट पसरला असले.माझी लखेमाला
वाच�यावर �यानंी मला सा�ंगतल,ेमा�या सग�या शकंा �र झा�या.मी ह अे�र �कानातही शोधल,ेपण मला
कुठेही त �ेमळाल नेाही.मानसपजुमेळुचे मला हा �द� अनभुव आला आह.े

�स~या एका �ी साधकानंी सा�ंगतल के�,गलेी तीन-चार वष��या मानसपजुा करतात.काही म�ह�यापंासनु �या
�यानाम�य देवेाला जो नवै�े दाखवतात,तो �यानंा ��य�ातही खायला �मळतो.हा नवै�े कोणताही असो,तो
कुठूनही �मळतोच,�मळतो.

अ�य एका साधकाचंाही अनभुव छानच आह.े�यानंी �हटलये,आजपय�त मी मा�या सहधम�चा�रणीला सोडनू
कोणतहेी काम केलले नेाही.मानसपजुतेही मी �त�याकडनूच दवेाची पजुा क�न घतेो.नवै�ेही तीच ठरवते
आ�ण दाखवतहेी.�या �दवशी �तची अडचण असले �या �दवशी मी मानसपजुा करत नाही.एकदोन वळेा मी
�यान लावायचा �य�न केला,पण दवेान सेमोर यायच सेाफ नाकारल.ेमानसपजुमेळु मेाझी प�नी ही माझी
अ�रश:अधा�गच झाली आह.े

वाचकहो,वरच हे अेनभुव वाचनू त�ुहीही को�ात पडला असाल ना!!!उ�च�श��त आ�ण �ामा�यवाद�
लोकानंा ह सेगळ केपोक��पत वाटत असले,पण ह खेरोखर घड शूकत.ेमानसपजुते तवेढ� ताकद
आहचे.यामागचा काय�कारणभाव काय आह,ेह मेी त�ुहाला �न��� सागंने....
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मनाच देोन �कार आहते.एक ब�हम�न आ�ण �सर अेतंम�न.आप�या मनात जी सतत �वचारशृंखला चालू
असत,ेती ब�हम�नात.आप�यात�या राग,लोभ,म�सर,वचैा�रक ग�धळ ह सेगळ बं�हम�नच पलेत असत.ेआपले
अतंम�न ह से�ुताव�थते असत.े�यात अनके क�पना,�ान,आपण पाहत असललेी �व� अेसतात.�याला आपण
unicidea �हणत असतो,त अेतंम�नात असत.े�यावळेलेा आपण खपु �चडलले अेसतो,ग�धळलले अेसतो
�क�वा घाबरलले अेसतो,त�ेहा या ब�हम�नाचा पगडा आप�या �वचारश��वर असतो.या ब�हम�नात�या भावना
आप�या शारी�रक कृतीतनू �गट होतात.उदा.�शवीगाळ करण,ेराग �� करण,ेमारण,ेसतत अ�व�थपणे
हातापायाचंी हालचाल करण वेगरै.े

आपल अेतंम�न के�हा जाग हेोत?े??
गाढ झोपते आ�ण �यानाव�थते!!!!
याचवळेलेा त केा जाग हेोत?े??कारण त�ेहा आपली �वचारश�� मदं झाललेी असत.ेज�ेहा आपण आपली
�वचारश�� ��थर क�न �व�थ बसतो,त�ेहा आप�यातलचे ह अेतंम�न जाग हेोऊन जा�णव�ेया तरल
पातळ�वर यते.े�ा मनात आपण पहात असललेी �व�,ेइ�छा,आका�ंा �ा ��थर असल�ेया �वचारश��वर
�भाव टाकतात.��थर असललेी ही �वचारश�� �ा इ�छा,�व� �े�वकारत.ेएकदा ब�हम�नान �े�वकारललेी ही
�व�,ेआका�ंा आप�याला ��य�ातही घडताना �दसतात.पहाटचेी �व� बे�तके वळेा खरी ठरतात,असे
�हणतात,त येाचमळु.े..कारण पहाटचेी झोप ही अ�तशय गाढ असत.े

मी ग�ेया पो�टम�य तेीन साधकाचं अेनभुव �ल�हल हेोत.े�याला त�ुही चम�कार समजत असाल,त �ेया�ंया
अतंम�नानचे घडवलले अेनभुव आहते.वा�तव जीवनात �ालाच आपण �स�� �ा�त होण,ेअस �ेहणतो.



ही अतंम�नाची श�� ब�तकेानंा मा�हतही नसत.ेत सेतत नकारा�मक �वचार क�न आप�याच बाबतीत
कायम वाईटच घडत असत,ेअस रेडगाण गेात रहातात.अमकुच माणस केायम आशावाद� का रहातात याचे
उ�र �या�ंया या �वचार कर�या�या प�तीत �मळत.े

आ�ा त�ुही असा �वचार करत असाल,चला,मग बसयूा �यानाला आ�ण क�या आपल अेतंम�न जागतृ!!!!तर
वाचकहो,त एेवढे सो�प नेसत.े�यासाठ� वळे �ावा लागतो.रोजची दहा �म�नटहेी काढण ते�ुहाला म�ु�कल
असले तर त�ुही या अतंम�ना�या नाद� न लागललेचं बर!े!!!
अनके वष�मानसपजुा केल�ेया साधकानंा ह अेनभुव यतेात.�यानंी तवेढ� महेनत घतेललेी असत.ेअस अेनभुव
आ�यानतंर �याचंी �यानावर अ�धकच ��ा बसत आे�ण त अे�धका�धक �यान करायला लागतात.

त�ुही अगोदर �यानासाठ� १० �म�नट तेर काढा,हळहुळ �ूयान वाढवा.काही वषा�नी ह अेनभुव त�ुहालाही
यतेील....(सदंभ�-अतंम�नाचा अतंव�ध-ल.ेमधकुर �दघ)े
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माग�या पो�टम�य अेतंम�ना�या श��ब�ल �ल�हल हेोत.े�यानाच सेगळचे �कार मनावर काय� करतात.अगद�
उ�च �ती�या साधकामं�य �ेयानान केंुड�लनी जागतृ होत.ेआप�यासार�या सामा�य लोकाचंी मन��थती
�यानान सेधुारली तरी प�ुकळ आह.ेअनके मनो�च�क�सकही मनोरोगावंर �यानधारणा करा,असा स�ला
दतेात.खर तंर ही शातंीची कुपी सग�याकंडचे असत,ेपण ती ब�तकेानंा मा�हत नसत.ेतझु आेह तेजुपाशी,प�र
त जुागा चकुलाशी!!!

इथ-े�तथ शेोधत रहा�याप�ेा त�ुही नाम�मरण आ�ण �यानाची कास धरा.�यान करण �ेहणज वेळेकाढूपणा
न�ह.ेतमुचा इतर वळे स�कारणी लाव�याची ती नादं� आह.ेआपल पेतं�धान ही �यान करतात,बर कंा!!�यानंा
ही जर ह शे�य होत अरले तर आप�यालाही त केही कठ�ण नाही.जवेढे त�ुही अ�धका�धक �यान
कराल,�ततक� एका� हो�याची तमुची लालसा वाढतच जाईल.
वो मयकश� ही �या,�जसम�कोई जाम ही न ह�....�यानान आेप�यात�याच अतंरा��याची आप�याला ओळख
होत जात.ेएक न�वन ��� तमु�यातच दडली आह.े�तची त�ुही ओळख क�न �या.

आ�ा तमुचा �नरोप �यायची वळे आलीय.एव�ा �ब�ध �वषयावर लखे �ल�हल तेर कोणी वाचले
काय,या�वषयी मी साशकं होत.ेप�ह�याच लखेानतंर थटे पणुकेर मडंळ�नी कौतकुाचा प�हला मसेजे पाठवला
आ�ण मला �ल�ह�याचा ��प आला.या लखेमालने मेला �सववदेनाचंा आ��मक आनदं �मळाला.�यानातील
काही मौ�लक गो�ी जाणकाराकंडनू कळ�या.महारा�ात�या अनके ��ुसना नकळत मी जोडले
गले.ेलखेमालते मा�या काही चकुा झा�याही असतील.चागंलचं �ल�हतये ना,काही वाईट तर �शकवत नाही
ना,अस सेमजनू मला गोड माननू घतेल.ंआ�ा �नरोप घते.ेपढु�या वळेलेा अशीच एखाद� लखेमाला घऊेन
तमु�या भटे�ला यईेन,तोपय�त राम-राम!!!ध�यवादƠ �Ơ �Ơ �Ơ �

इ�त लखेनसीमा समा�त¿¿¿

व.ैवषा� लाड.


