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तमुच्या हेतकूडे
लक्ष द्या

प्रिय प्मत्रहो,

जन्याष्टमीच्या यया आनंददयायी प्दवशी, चेतनया आणि उजयाजा ययाप्वषयीचे मयाझ ेकयाही प्वचयार मी तमु्यालया सयागंियार आहे. 

बयाबूजीचं्या मते, जर ऊजयाजा वयापरली नयाही तर कयाही कयाळयानंतर ती स्वत:लया नष्ट करेल, त्याच वेळी, शयास्त्र सयांगते 
की ऊजयाजा कधीही नष्ट होऊ शकत नयाही, परंतु प्तचे रूपयांतरि होऊ शकते. ययालया आपि नयाश पयाविे प्कंवया 
रूपयांतररत होिे असे कयाहीही समजत असलो तरीही, जेव्या आपि प्वद्या रियाप्त करून प्कंवया अप्वद्या रियाप्त करून 
ऊजयाजा वयापरत नयाही, तेव्या त्यापेक्षयाही बरेच वयाईट घडू शकते – ऊजयाजा कंुप्ित होिे. म्िूनच, आळशी मयािूस 
असिे चयांगले नयाही. लोक समजतयात की आळशी मयािूस कयाही वयाईट करीत नयाही, पि कंुप्ित होिे ही तुम्ी 
स्वत:सयािी करू शकत  असलेली सवयाजात वयाईट गोष्ट आहे. आळसयामुळेही कयाही रिमयाियात संस्यार प्नमयाजाि होतयात, 
कयारि स्ूलतया जमया होतच असते. 

तुमच्यापैकी ज्यानेही जेमस ॲलनचे ‘ॲज अ मॅन णिंकेि’ हे पुस्तक वयाचले आहे, त्यांनया पुढील क्रम आिवेल 
: प्वचयार कृतीकडे नेतयात, ज्यामुळे पररियाम प्मळतयात, ज्यामुळे चयाररत्र्य प्नमयाजाि होते, ज्यामुळे रियारब्ध बनते. 
तरीसदु्या, प्वचयारयाचं्या अगोदर कयाहीतरी आहे – संस्यार. संस्यार आपल्या प्वचयारयानंया रंग देतयात, आपल्या जयािीवेवर 
आणि आकलनयावर आवरियांची भर घयालतयात. 
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परंतु संस्यार प्वचयार म्िून रिकट होण्यापूववी, जर आपि एखयादया हेतू मनयात बयाळगलया तर प्नणचित झयालेलया मयागजा 
बदलण्याची शक्यतया प्नमयाजाि होते. वस्तुतः , हे कोित्याही टप्प्यावर होऊ शकते, ज्यामुळे शेवटी आपले रियारब्ध 
बदलते. आपल्या सहजमयागयाजाच्या सयाधनया सवजातोपरी हेतूचया वयापर करण्यावर आधयाररत आहेत, ज्यालया आपि 
संकल्प म्ितो, आणि त्यामुळे हस्तक्षेप कोित्याही स्तरयावर होऊ शकतो.
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मनयातून रिवयाप्हत होियारी ऊजयाजा, त्या व्यक्ीच्या चेतनेद्यारे, त्या चेतनेतील 
आवरियांनुसयार, एक प्वणशष्ट क्षेत्र तययार करते. चेतनेच्या एकया क्षेत्रयातून 

वयाहियारी ऊजयाजा दे्षयाच्या रूपयात रिकट होते, तर चेतनेच्या दसुऱयया क्षेत्रयातून 
वयाहियारी ऊजयाजा रिेमयाच्या रूपयात रिकट होते. 

संपूिजा प्वश्व हे ऊजजेने सं्प्दत होत असत.े आपल्यालया रिकट स्वरूपयात प्दसियारे स्लू पदयािजादेखील घनरूप ऊजयाजाच 
असत.े एकया प्वजयािू(इलेक्ट्रॉन)मधे् वयाहियारी ऊजयाजा ही प्वणशष्ट प्दशनेे एकया प्वणशष्ट वेगयाने गरगर प्िरत असत े- 
त्या गरगर प्िरण्याचया कोन ऋि भयार प्नमयाजाि करतो. जेव्या त ेप्िरिे हे प्वरुद् प्दशलेया जयास्त वगेयात होत,े तवे्या 
एकया अवअिकुियाची (रिोटरॉनची) प्नप्मजाती होत,े ज्यालया घन भयार असतो. अिचू्या कें द्यामधील ऋि आणि घन 
भयारयाच्या गतीच्या जटील ऊजयाजा हयालचयालीमुळे एक रिभयाररप्हत अवअिुकि (न्टूट्रॉन) तययार होतो, जेव्या भयार 
एकमेकयंाचया रिभयाव शनू् करतयात आणि वजनयाची उत्पत्ी होत.े क्याकजा  आणि कयाल्पप्नक टॅप्कऑन्ससयारख ेइतर अनेक 
उपअवआण्वक (सब-सबॅटरॉप्मक कि) आहेत, आणि ययाबरोबर ऊजजेच्या हयालचयालीचें अनेक णभन्न रिकयार आहेत. 
यया सवजा ऊजयाजा आहेत, ज्या वेगवेगळयया रिमयाियात एकत्र यतेयात आणि हे रिकट प्वश्व प्नमयाजाि करतयात.

त्याचरिमयािे, मनयातून रिवयाप्हत होियारी ऊजयाजा, त्या व्यक्ीच्या चेतनेद्यारे, त्या चेतनेतील आवरियांनुसयार, एक 
प्वणशष्ट क्षेत्र तययार करते. चेतनेच्या एकया क्षेत्रयातून वयाहियारी ऊजयाजा दे्षयाच्या रूपयात रिकट होते, तर चेतनेच्या 
दसुऱयया क्षेत्रयातून वयाहियारी ऊजयाजा रिेमयाच्या रूपयात रिकट होते. यया दोन्ीच्या दरम्यान, ज्यारिमयािे अव-आण्वक 
कियांचे अनेक रिकयार आहेत, त्यारिमयािेच अनेक संभयाव्य गुि आपल्यालया आढळू शकतयात. उदयाहरियािजा, एखयादी 
प्वणशष्ट चेतनया दययाळू, करुियामयी आणि समयानुभूतीपूिजा असेल, दसुरी लोभी व स्वयािवी असेल आणि दसुरी 
एखयादी उदयासीन असेल. 

हे िरक व्यक्ीमंधे् प्दस ूशकतयात, त्याचरिमयाि ेत ेएकयाच व्यक्ीमधे् वेगवेगळयया वेळीही प्दस ूशकतयात. उदयाहरियािजा, 
समजया, एखयाद्या व्यक्ीवर तमुचे खपू रिमे आहे, परंत ुनंतर एखयादी अशी पररणस्ती उद्भवत ेकी ज्यामुळे तमुची 
ती भयावनया बदलत.े दसुऱयया व्यक्ीबद्दलची तमुची बदललेली धयारिया ऊजजेचया रिवयाह बदलत.े पररियामी, तमुच्या 
स्वतः च्या चक्रयावंर पररियाम होतो, आणि तमुची बदललेली धयारिया पररणस्तीचया पुन्या पुन्या प्वचयार केल्यामुळे 
बळकट होत.े चेतनेचया हया बदलियारया पट हे तचे ऊजयाजाक्षते्र आहे, ज्याबद्दल आपि बोलत आहोत. 

जेव्या आपि संवयाद सयाधतो तेव्या त्यात जटीलतेची आिखीच भर घयातली जयाते, कयारि आपि एकमेकयांनया 
खूप िसवत असतो. तुम्ी कदयाणचत एखयाद्याचया दे्ष करत असतया आणि त्यांनया िसवू इणछितया - हया तुमचया 
आंतररक हेतू असतो - परंतु तुम्ी वरवर हसत असतया. तुमच्या आतील ऊजजेच्या क्षेत्रयात आणि बयाहेरील क्षेत्रयात 
सुसंगततया रयाहत नयाही. तुमचे दृश्य स्वरूप िसवे आहे, त्यामुळे तुमचे ऊजयाजाक्षेत्र प्बघडलेले आहे. तुमचे मन 
आणि मेंद ूययंाच्यातील प्वसंगतीमुळे गंुतयागंुत प्नमयाजाि होत.े मग भयावनया तमुच्या हृदययात जटीलतया प्नमयाजाि करतयात. 
आणि जटीलतया यया चेतन आणि अवचेतन मनयातसुद्या असू शकतयात, कयारि बऱययाचदया आपि अवचेतनेप्वषयी 
अनणभज्ञ असतो.



म्िून, आपल्या हेतूकडे लक्ष द्या. हेतू तुमची प्वचयारसरिी बदलू शकतो. आणि जर तुमची ती संधी हुकली 
आणि तुमच्या संस्यारयांच्या घडिीनुसयार प्वचयार बनले, तरीही कयाही कृती करण्यापूववी तुमच्या प्वचयारयांची पद्त 
बदलण्याची क्षमतया तुमच्याकडे असते. ऋषी आणि संत रिप्तबंधयाचया अवलंब करतयात - ते त्यांच्या हेतूं मध्े 
सुधयारिया करतयात. सुज्ञ लोक त्यांच्या प्वचयारयांमध्े सुधयारिया करतयात. व्यवहयारी मयािसे त्यांच्या कृतीमंध्े सुधयारिया 
करतयात. शुद्ीकरि सवजा टप्प्यांवर हस्तक्षेप शक्य बनवू शकते. 

यया क्रमवयारीत गुरुदेवयांची भूप्मकया कयाय आहे? जर आपि अनुमती प्दली तर गुरुदेव आपल्या चेतनेलया रिभयाप्वत 
करतयात. जर आपि त्याचं्याशी अनुनयाप्दत झयालो तर आपि त्याचंी चेतनया उसनी घतेो, जेिकेरून आपि आपल्या 
मययाजाप्दत दृष्टीतून नयाही तर त्यांच्या दृष्टीतून पयाहू शकू. हे एखयाद्या लहयान मुलयाने त्याच्या प्पत्याच्या नजरेतून जग 
पयाहण्यासयारखे आहे - वप्डलयांच्या खयांद्यावर बसलेले मूल वप्डलयांनया प्दसियारे जग पयाहू शकते. कदयाणचत तो त्या 
क्षिी त्याच्या वप्डलयांसयारखया बनियार नयाही, पि तो त्यांनया प्दसियारे जग पयाहण्यासयािी स्वतः लया उचलून घ्यायलया 
वप्डलयांनया सयांगू शकतो. तसेच गुरुदेव आपल्यालया उचलून घेतयात.

अशया रिकयारे, सतत स्मरियाचे प्वप्वध पैलू आहेत. ध्यानयापयासून आणि ती णस्ती प्टकवण्यापयासून त्याची सुरुवयात 
होते. मग “मी मयाझयया गुरुदेवयांसयािी सवजा कयाही करत आहे” हया प्वचयार समयाप्वष्ट करण्यात त्याचया प्वस्तयार होतो. 
मग अशी अवस्या येते की कयाम करीत असतयानया आपि त्यांच्यामध्े लीन होतो. अशया वेळी आपि वेगवेगळे 
प्नकष लयावत असतो. 

गुरुदेवयांचया रिभयाव पडण्यासयािी, आपल्यालया अशया णस्तीस पोहोचले पयाप्हजे, णजिे आपि आपली वयागण्याची 
जुनी पद्त अणजबयात सहन करू शकत नयाही. गुरुदेव आपिया सवयाांवर एकसयारखे कयाम करतयात, परंतु पररियाम 
मयात्र वेगवेगळे असतयात. ते रित्ेकयामध्े अशी अवस्या प्नमयाजाि करू शकत नयाहीत. असे कया होते? कयारि यश 
हे गुरुदेवयांच्या नयाही तर अभ्यासीच्या हयातयात असते. म्िून आपि सयाधनया करतो आणि म्िूनच आपल्यालया 
जीप्वत गुरूची आवश्यकतया असते. अशया मृत व्यक्ीलया आपि कसे शरि जयाियार, जो आपल्याशी भयांडू शकत 
नयाही, आपल्यालया चीड आिू शकत नयाही आणि आपल्यालया पररवतजान करण्याचे आव्यान देऊ शकत नयाही?

रिेम आणि आदरपूवजाक
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