




लेखक प रचय

जोसेफ मफ चा ज म आयलडम ये झाला आ ण नंतर ते अमे रकेला था यक झाले.
मनो व ानशा ाम ये पीच.डी. के यानंतर मफ नी यांचा जा तीत जा त वेळ आ शयाई
धमाचं अ ययन कर यात तीत केला. या अ यासासाठ  ते भारतातही येऊन गेले.
व ातील मुख धमा या अ यासानंतर यांना अस ं आढळून आल ं क , संपूण व ावर
एकाच श चं रा य आहे, ती श  सवाम ये थत आहे. ही श  हणजे अंतमनाची
ताकद.

डॉ. मफ वर उ र अमे रकेतील नव वचार स ा ताचा खूप प रणाम झाला. यानुसार,
आप या सम यांचं उ र हे आप या आतच दडलेलं असतं. बा घटकांमुळे आपले वचार
बदलू शकत नाहीत. अ धक चांगलं जीवन जग यासाठ  बा  प र थती बदल याची न हे,
तर तु हांला तुमचं मन बदल याची आव यकता आहे. वकास कर यासाठ  अंतमनाचं
साम य वाप न तु ही प रवतन घडवून आणू शकता.

डॉ. मफ नी तीस न अ धक पु तकं ल हली. यांचं यात पु तक, द पॉवर ऑफ
युअर सबकॉ शस माइंड सव म पु तकांम ये गणल ंजातं. इतर काही यात पु तकं अशी
टे लसाय क स, द मरॅकल ऑफ माइंड डायनॅ म स, युअर इ फायनाइट पॉवर टू बी रच,
ब ल ह इन युअर से फ, हाऊ टू अॅ ॅ ट मनी, मरॅक स ऑफ माइंड.
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मराठ  अनुवाद : संकेत कोरडे

सदर पु तकाची व  पुढ ल अट वर झाली आहे - या बांधणी आ ण मुखपृ ासह
पु तकाचे काशन झाले आहे, या त र  इतर कोण याही व पात याची खरेद - व

काशका या पूवपरवानगी शवाय केली जाऊ नये, उधार दले जाऊ नये, पुन व  कवा
भाडेत वावर दले जाऊ नये, तसेच वतरण केले जाऊ नये. या अट सह इतर सव अट

खरेद दारासही लागू होतात.



होय! या पु तकामुळं तुम या जीवनात चम कार
घडू शकतात!

वेगवेग या े ांत या ी-पु षां या आयु यात चम कार घड याचं मी वतः पा हलं आहे.
तु ही तुम या अंतमना या जा ई श चा वापर केलात, तर असे चम कार तुम याही
बाबतीत घडू शकतात. तुमची वचार कर याची एक व श  सवय असते. तु ही या
श दांचा वापर वारंवार करता, जी च ं मनात रंगवता यामुळं तुमचं भा य घडतं, भ व याला
आकार मळत असतो. कारण माणूस अंतमनात या माणं वचार करतो, या माणंच तो
बनतो. या गो चं तु हांला ान हावं हाच या पु तकाचा मूळ हेतू आहे.

• याचं उ र आहे तुम याकडं?

एक  अगद  आनंदात, तर सरी :खात का आह?े का एका या पायाशी ऐ य लोळण
घेतं, तर सरा इतका कमद र  असतो? का एखा ा ला सतत भीती व वतःब ल
यूनगंड आहे, तर सरी एखाद   आ म व ासानं प रपूण आह?े का एकाजवळ

राहायला आ लशान घर आह,े तर सरा चं मौळ  झोपडीत कसाबसा ास घेतोय?
का एक  आयु यात कायमच यश संपादन करत आह,े तर सरी आयु यभर

मेहनत क न अपयशा या खोल दरीत चाचपडत आह?े का एक व ा असाधारण व
लोक य आहे, तर सरा अगद  सामा य आ ण लोकांचा नावडता आहे? का एक 
त या कामात कवा वसायात यश वी आह,े तर आयु यभर काबाडक  क नही स या

या पदरात नेहमीच अपयशच आह?े
का एक  धर आजारातून लवकर बरी होते; पण सरी सा या आजारातूनसु ा

लवकर बरी होऊ शकत नाही? कतीतरी दयाळू स ह थ आ ण धा मक लोक चांगलं कम
क नसु ा शरीरानं तसंच मनानं इत या यातना का भोगत आहेत, तर सरीकडं काही लोक



वाईट वृ ी आ ण अधा मक असूनही यशा या अन् गती या पाय या चढत व थ जीवन
जगत आहेत? एखादा वैवा हक जीवनाचा प रपूण आनंद उपभोगतोय, तर सरा वफल
आ ण :खी का आह?े

तुम या अंतमना या व बा मना या कायात या ांची उ रं दडली आहेत का?
होय न क च आहे.

• मी हे पु तक का ल हलं?

या व अशांसार या ां या उ रांचा मला जो शोध लागला, यात इतरांनाही सहभागी
क न यावं, या इ छेनं मला हे पु तक लहायला े रत केलं. मना या महान मूलभूत
संक पना श य तत या सो या भाषेत प  कर याचा य न मी येथे केला आहे. मना या
पायाभूत आ ण आधारभूत नयमांना सहजसो या भाषेत मांडणं श य आह,े अस ं मला
खा ीपूवक वाटतं.

या पु तकाची भाषा ही तुम या रोज याच जग यातील आ ण तुम या आजूबाजूला
ऑ फसम ये व घरात वापर या जाणा या भाषेसारखीच आह ेअस ंतुम या ल ात येईल.

तुम या आयु यातील शंका-कुशंका, ःख, यातना आ ण अपयश यां या गततून तु हांला
वर काढ यासाठ  तु ही या पु तकाचा अ यास करावा. यात दले या तं ांचा वापर क न
तु ही चम का रक श ला वश क  शकता, अशी मला पूण खा ी आहे.

तु हांला तुम या येयापयत ने यासाठ  हे पु तक तु हांला मागदशन करेल. तुम या
अडचणी सोडवेल. तुम या भाव नक आ ण शारी रक मयादा तोडून तु हांला वतं  करेल.
तुम या आयु यात आनंद आ ण शांती दान करेल.

तुम या अंतमनाची ही जा ई श  तुम या कोण याही ाधी आ ण खणी र करेल.
तु हांला पूववत ताकदवान आ ण स म बनवेल. तुम या आंत रक श चा वापर कसा
करायचा हे शकत असताना आपोआपच तुम या ल ात येईल क , भीती नाहीशी होऊन
तु ही अशा आदश जीवनात वेश केला आहे याला पॉलने ई रा या बालकांसाठ  भ
मु  असं संबोधल ंआहे.

• चम कार घडवणा या श ला वतं  करा

आप या अंतमना या श चा सहजपणे पटणारा पुरावा हणज े आपल े आजार बरं
कर याची अंतमनाची मता! अंतमना या या ह लग पॉवरचा हणजेच आजारातून मु
करणा या श चा उपयोग क न मी ब याच वषापूवी वतः या शरीरातली एक गाठ
नाहीशी केली. अंतमना या याच श नं मला घडवलं. मा या सग या मह वा या कृत ना
आ ण कायाना हीच श  नयं त करत आहे.

मी जी तं ं वापरली, यांचं स व तर वणन या पु तकात आहे. अंतमना या अफाट



श वर व ास ठेवायला न क च याचा उपयोग होईल, याची मला खा ी आहे. एका
वय कर डॉ टरांचा मी आभारी आहे. यां या मागदशनामुळेच मला ही गो  जाणवली. या
श नं, परमऊजनं माझ ंशरीर तयार केलं, मला जीवन दान केलं ती श  मला पूणपणे
बरं क  शकते, यात काहीच शंका नाही. एका च लत हणीनुसार, ‘डॉ टर जखमेवर
मलमप  करतो; ई रच ती जखम बरी करतो.’

• भावपूण ाथना चम कार घडवून आणते

भावपूण ाथना करणं हणजेच आप या बा मनानं अंतमनाशी साधलेला संवाद असतो.
जो आप या येयाकडे वाटचाल कर यासाठ  आप याला बळ दान करतो. आप यात
असलेल ं साम य कस ं ओळखायचं हे तु हांला या पु तकात शकायला मळेल, यामुळं
तु हांला तुमचं येय गाठ यासाठ  न क च मदत होईल. तु हांला एक सुखी, समृ  व
प रपूण आयु य जगायचं आहे ना? तर रोज या जीवनातील अडचणी, ावसा यक सम या
सोडव यासाठ  आ ण कौटंु बक ना यांम ये सुसंवाद नमाण कर यासाठ  अंतमना या
श चा वापर करायला आजच सु वात करा.

अंतमनाची श  काय कशी करते हे समजून घे यासाठ  हे पु तक वाचा. आप यातील
सु त गुणांना कस ंआ व कृत करायचं हे ल ात या. बा मनावर भाव टाकणारी छोट -
छोट  तं ं शकून या. अंतमना या अफाट श या सं हातून आप याला उपयु  श
मळव या या मागाचा वापर करा. ते कस ेतु हांला मदत क  शकतात हे पडताळून पाहा.
यातून तुम या आयु याला एक नवी दशा मळेल, याची मला खा ी आहे.

• ाथना येक  करते

भावपूण ाथना कशी करायची हे तु हांला माहीत आह?े तु हांला आठवतंय का क , तु ही
शेवटची ाथना कधी केली होती? कुठ यातरी संकटात सापड यावर, कुठली सम या
उ व यावर कवा अगद  आणीबाणी यावेळ  आपण ाथना करतो.

रोज या बात या ब घत या तर तु हांला असं आढळून येईल क , एखा ा लहान मुलाचा
असा य आजार बरा हावा, रा ारा ांत शांतता नांदावी कवा एखा ा खाणीत अडकले या
कामगारां या सुटकेसाठ  मदत मळावी हणून सगळे देशवासी ाथना करतात.

अडचणी या काळात ाथनेनं तु हांला न क च बळ ा त होतं. पण ाथना
कर यासाठ  आपण संकटांची वाट का पाहावी? सव काही आलबेल असतानाही आपण

ाथनेला आप या जीवनाचा अ वभा य भाग बनवू शकतो. ाथना के यामुळे लोकांना
आलेल े व वध अनुभव आपण वतमानप ात नेहमी वाचतो. हा एक कारे ाथने या
श चा पुरावाच असतो. हे तळमळ नं केले या ाथनेचं उदाहरण झालं. पण चमुक यां या
लहानशा ाथनांचं काय, या ते जेवणा या आधी डोळे मटून अ यंत ापूवक आ ण



व छ मनानं करतात. याला ई राशी संधान साध याचं एक मा यम हणता येईल का?
ब याच लोकांसोबत काम करत असताना मला व वध कार या ाथनांचा अ यास

करायला मळाला. मा या जीवनात मी ाथने या साम याची अनुभूती घेतली आहे.
मा या माणंच इतरांनीही घेतले या या अनुभूत या संदभात मी यां याशी चचा केली आहे.

ाथनेचं मह व आ ण ती कशी करावी, हे एखा ाला कस ं समजावून सांगायचं? संकटात
कवा अडचणीत सापड यानंतर मनु य तट थपणे वचार कर याची मता गमावून बसतो.
समोरची  काय सांगत आह ेते ऐकून व समजून घे याची कुवत या याठायी उरत नाही.
अशावेळेस याला असा माग हवा असतो, यामुळे याला या या प र थतीवर हमखास
मात करता येईल.

• या पु तकाची वशेष वै श ं

या पु तकाचं आगळंवेगळं वै श  हणजे याचा साधासरळ वहारात होणारा उपयोग.
या पु तकात तु हांला अशी काही वापर याजोगी सू ं आढळतील, यांचा तु हांला तुम या
रोज या जीवनात सहज उपयोग करता येईल. मा या संपकात येणा या अनेक ी-पु षांना
मी ही सोपी सू ,ं तं ं शकवली आहेत.

या पु तकाचं आणखी एक आगळं वै श  हणजे तु ही ब याचदा या गो ीसाठ
ाथना करता ती गो  सा य न होता भलतंच तुम या वा ाला का येतं, या मागचं कारण,
याचा कायकारणभाव तु हांला यात मळेल. अनेक लोक मला वचारतात, “अनेकदा
ाथना क नही मला मा या ाथनेची अनुभूती का येत नाही?” या त ारीचं कारण तु हांला

या पु तकात मळेल. अंतमनापासून ाथना करत अपे त फळ ा त कस ंक न यायचं
याचं वणन या पु तकाला अन यसाधारण मह व ा त क न देतं. या व वध कार या

ाथनांची मदत तु हांला अडचणी या वेळ  होईलच.

• व ास कशावर ठेवावा?

अनेक लोकांना असं वाटतं क , आपली ाथना फळाला ये यामागचं मु य कारण हणजे
आपला या गो ीवरचा व ास; पण य  प र थती वेगळ च असते. ाथनेची अनुभूती
ते हा येते, जे हा तुमचं अंतमन तुम या मनात या ती  इ छेला कवा वचाराला तसाद
देतं. ाथनेवरील व ास हेच तर जगात या सव धमाचं मूळ असलेलं गूढ त व आहे.

तु ही कुठ याही धमाचे असा; ह , बौ , इ लाम, न तरी तु ही केले या ाथनेचं
फळ तु हांला कस ंबरं ा त होतं? सव धमात या लोकांना ाथनेचं फळ कसं बरं मळतं?
कारण ाथनेला कुठलाही धम नसतो. ाथना कुठ याही वध नी पूण होत नाही; बळ
द यानं कवा साद चढव यानं ती पूण होत नाही; तर ाथना कर यामाग या ढ
व ासामुळे कवा अंतमना या हण मतेमुळेच ती फळास येते.



व ास आ ण ा हणज े तुम या मनात उठणारे व वध वचार. तु ही या कारे
वचार करता या माणं घटना घडून आ यानंतर यावर तुमचा व ास बसतो; यातून ा
नमाण होते. असंच तुम या मना या आ ण शरीरा या संदभात होतं. तु ही कुठली गो  का व
कशासाठ  करत आहात ह ेसमजून घेऊन यावर यो य अशी ाथना के यानंतर या गो ी

य ात घडून येतात. आप या इ छे माणं गो ी घडणं यामागं मु य कारण आहे, तु ही
मनापासून केलेली भावपूण ाथना.

• ती  इ छा हणजेच ाथना होय

आप यापैक  येकाला आरो य, सुख, शांती, सुर तता, मान सक आ ण आ थक थैय
हवं असतं; परंतु ते आप याला मळतंच अस ंनाही. एका ा यापकानं मा यापाशी नुकतंच
कबूल केलं क , मला माहीत आहे क , मी जर माझा जीवनाकडे बघ याचा कोन
बदलला आ ण मा या भावनांना, मनातील वचारांना यो य दशा दली तर मा या
आयु यातील ताण कमी होऊ शकतो. याबरोबरच मा या दयावर आलेला ताण कमी होऊ
शकतो. मला हे सव समजतं; पण खरी अडचण ही आहे क  मनात येणा या वचारांना यो य
दशा दे यासाठ  कोणतं तं  कवा कायप ती वापरावी याचं ान मला नाही. मन सतत
अ थर अस यामुळे सम या नमाण झा या क  यावर तोडगा काढ यासाठ  नेमकं काय
करावं हे न सुच यामुळे मन हताश होतं आ ण पराभूत झा याची भावना मनात नमाण होते.

आपलं जीवन हे पूणपणे नरोगी असावं ही यांची इ छा होती. अंतमनाचं काय
कशा कारे चालतं हे जाणून घे याची आव यकता यांना होती. हे ान यांना मळाल ंतर ते
पूणपणे नरोगी होऊन यां या सव इ छा पूण होऊ शकतात. यासाठ  यांनी या पु तकात
दले या उपचारप ती अमलात आण या व यामुळे ते पूणपणे बरे झाले.

• मन हे सवासाठ  सामाईक असतं

तुम या अंतमनाची वल ण चम कार करणारी श  ही या ांडात आधीपासूनच
हणजेच या व ा या न मती या आधीपासूनच अ त वात होती. ती धमाची न मती

हो यापूव पासून अ त वात होती. जीवनाचं महान त व ान, शा त स य आ ण स ा त हे
धमा या अ त वापे ा खूपच पुरातन आहे.

अंतमना या अ त श या साहा यानं तु ही तुमचं शारी रकच नाही; तर मान सक
आरो यदेखील ा त क  शकाल. तुमचा आ म व ास वाढेल, दा र य्, ःख आ ण अपयश
हे तुम यापासून कोसो र पळतील.

तु हांला फ  इतकंच करायचं आह ेक , जे काही तुमचं येय आह;े तु हांला आयु यात
जे काही मळवायचं आह े या येयाला तुम यात रोमारोमात, तनामनात भनू ा. यामुळे
अंतमनाची ताकद तु हांला या येया त पोहोच यासाठ  सकारा मक तसाद देईल.



आजच न ह,े आ ाच तु ही याला सु वात करा. या चम काराची अनुभूती या. अखंड
य न करत राहा. य न करा, य न करा; अगद  तोपयत य नशील राहा जोपयत

मनातले नकारा मक, अपयशाचे, नैरा येचे वचार र होऊन तु हांला तुमचं यश सकाळ या
व छ सूय काशाइतकं प  दसत नाही.
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१.

तुम या आत दडलाय मौ यवान र नांचा
ख जना

तु हांला अपे त असलेलं सुंदर, भा यशाली, सुखद आ ण समृ  जीवन जग यासाठ
तु हांला जे काही लागतं ते सव तुम या आतच दडलंय. या ख ज याचा वापर क न तु ही
एक यश वी जीवन जगू शकता. यासाठ  तु हांला हवी असलेली श  ही अगद  तुम या
हाताशी आहे. मा , ती मळव यासाठ  तु हांला तुम या अंतमनाची कवाडं उघडायला
हवीत, असीम संप ीचं भांडार नरखून पाहायला हवं. ते हाच तु हांला या श चा, या
असीम संप ीचा सा ा कार घडेल.

अनेकांना याची क पनाच नसते क , आप या आत दडले या या ख ज या या
मा यमातून आप याला हवं ते सव काही आपण मळवू शकतो. आप या अंगी असले या
साम याची अनेकांना जाणीवच नसते. यांना हे माहीतच नसतं क  आप या अंतयामी
असीम बु म ा दडलेली आह;े यायोगे ते यश वी बनू शकतात.

उदाहरण ायचं झालं तर बघा; कागदाचा साधा तुकडाही न उचलू शकणारा लोखंडाचा
तुकडा या या अंगी चंुबक य गुण नमाण करताच या या वजना या १२ पट वजन उचलू
शकतो.

अगद  याच माणे जगात दोन कारचे लोक असतात. काही लोक असे असतात क
यांना यां या अंगी असले या गुणांची पूणपणे जाणीव असते. यां यात आ म व ास आ ण

ा ठासून भरलेली असते. आपण यश वी हो यासाठ च ज मलो आहोत, अस ं यांचं ठाम
मत असतं.

परंतु दवानं इतर ब तांश लोकांना यां यात या सु त गुणांची जाणीवच नसते, यामुळे
ते सतत वतः या कुवतीवर, मतांवर शंका घेतात. जे हा यांना यश वी हो याची संधी
मळते, ते हा यांना वाटतं क  मी अयश वी झालो तर? माझं आ थक नुकसान झालं तर?
मग लोक मला काय हणतील? अशा अनेक वचारांनी त झालेले लोक आयु यात



येणा या या संधीचा कधी लाभच घेऊ शकत नाहीत. मग यशा या शखरावर न जाता ते
आहेत तथंच अडकून बसतात.

तु हीसु ा यश वी होऊ शकाल. पुढ ल शा त रह याचा शोध याल आ ण याचा
वहारात उपयोग क  लागाल ते हा न क च यश वी हाल. काय आह ेहे शा त रह य?

• शा त रह य

हे शा त रह य हणजे आहे तरी काय? तु हांला ठाऊक आह े का? अणू ऊजा कवा
अंत र ातील इतर हांवरचा वास? का अजून काही आह े ह े शा त रह य? नाही असं
कवा यांपैक  काहीच नाही. मग हे रह य हणजे नेमकं आहे तरी काय? हे आप याला कुठं
गवसेल बरं? ते गवसलं तर कसं समजून यायचं याला? आ ण याचा कसा उपयोग क न
घेता येईल यश वी हो यासाठ ?

या सव ांचं उ र अगद च सोपं आहे. हे रह य बाहेर इतर  कुठंही नसून ते तुम याच
आत दडलेलं आहे. हे रह य हणजे तुमचं अंतमन. अश य अशा वाटणा या गो ी श य
क न दाखव याची वल ण श , ऊजा आ ण साम य अंतमनातच आहे.

• तुम या अंतमनाची वल ण श

एकदा तु ही तुम या अंतमनात दडले या अ त श या संपकात आलात, तचा उपयोग
करायला शकलात क  तु ही तुम या जीवनात नेहमी यश वी हाल. वा य, सुख, संप ी,
आनंद तु हांला सदैव ा त होईल.

ही श  ा त कर यासाठ  तु हांला कुठंही बाहेर जा याची आव यकता नाही. कारण
ती श  तुम या आत आधीपासूनच उप थत आहे. तु हांला फ  तुमचं येय गाठ यासाठ
आ ण आयु यात या येक पावलावर यश वी हो यासाठ  तचा वापर कसा करायचा हे
शकून आ ण समजून यायचंय.

• या पु तकातली साधी-सोपी तं ं आ ण या

या पु तकात व तृतपणे आ ण सो या भाषेत सां गतले या या जर तु ही समजून घेऊन
आचरणात आण या, तर तुम यात आ म व ास नमाण होईल. यायोगे तु ही तुम या
येयापयत सहज पोहोचू शकाल. तु ही न त केलेल ं येय, तुमची व ं य ात साकार

कर यासाठ  लागणारी ऊजा तु हांला यातून मळेल. मग आता कशाला उ ाची बात?
आ ाच नणय या. आपलं जीवन समृ  आ ण प रपूण बनव यासाठ  स  हा.

येका या अंतमनात खोलवर चंड माणात ान आ ण असीम बु म ा, आप या



येयापयत पोहोच यासाठ  आव यक ती ऊजा आधीपासूनच उपल ध आहे.
येय ा तीसाठ  याचा वापर हावा हणून ते ान तुम या मदतीसाठ  सदैव उपल ध आहे.

तु ही आ ाच मनात खोलवर जलेलं ान समजून-उमजून या. येय ा तीसाठ  तु हांला
याची लगेच मदत होईल.

तुमची हण मता खरोखरच सू म आ ण उ च तीची असेल, तर तुम या अंतमनातील
चंड ान, बु म ा तु हांला तुमचं येय ा त कर यासाठ  जो माग अवलंबायचा आहे
यासाठ  यो य मागदशन करेल. मग ते ान तु हांला कोण याही णी, कुठंही अवगत

होईल. या ाना या आधारे तु हांला तुम या येया त जा यासाठ  अनेक नवक पना, नवीन
कृती व पयाय सुचतील. अंतमनाचं ान तु हांला आ यकारक प तीनं मदत करेल. या

ानाचा आयु यात सा ा कार होऊ ा, मग अनुभूती या. तुमचं आयु य खरोखरच कशा
कारे वळण घेतं आ ण तु हांला तुम या येयापयत पोहोचवतं, याचा अनुभव या.

वसायात यो य भागीदाराला आप याकडे कस ंआक षत करायचं याचं ान तु हांला
तुम या अंतमनाकडून मळेल. इतकंच नाही तर जीवनात यो य असा जोडीदार
मळव यासाठ ही तु हांला याची मदत होईल. यश वी, आनंद  आ ण वतं  जीवन
जग यासाठ  लागणारा पैसा मळव यासाठ ही तु हांला याची मदत होईल.

तुम या मनात नमाण होणा या व वध कार या भावना, ेम, राग लोभ, म सर तसेच
असं य कारचे वचार यांचा उगम कसा होतो हे जाणून घे याचा पूण ह क तु हांला आहे.
अंतमन जरी आप याला दसत नसलं तरी याची ताकद अफाट आहे. तुम या आयु यातील

येक सम येवरचा उपाय व पडले या असं य ांची उ रं तु हांला तुम या अंतमनातच
गवसतील. तु ही अंतमनाची श  जागृत कराल ते हा आपोआपच समृ , सुर त आ ण
आनंद  जीवन जग यासाठ  लागणारी ऊजा आ ण शारी तुम या अंगी नमाण होईल.

या अंतमनाची श  अचाट, अफाट आहे. मी क येक अधू लोकांना या श या
साहा यानं पु हा एकदा न ानं आ म व ासपूण व आनंद  जीवन जगताना पा हलंय.
नराशेचे सव बंध तोडून परत एकदा सुखी, समृ  आ ण आनंददायी आयु य जगताना यांना
बळ आलेल ंमी पा हलंय. तुम या अंतमनात चंड श शाली अशी ह लग पॉवर हणजेच
उपचारक त व आह,े जे आप याला नराशेतून बाहेर यायला मदत क  शकतं. जे तु हांला
सव कार या भौ तक आ ण शारी रक बंधनांतूनही मु  क  शकतं.

• कृतीची आव यकता

कोण याही े ात पुढं जायची, गती करायची इ छा असेल तर तु हांला यासाठ  वतः न
कृती करणं गरजेचं आहे. यासाठ  तु हांला सग याच कारे मदत करेल, असा आधार
मळ याची आव यकता आहे. तु ही तुम या अंतमना या श चा उ म कारे अ यास
केलात, याची त वं- स ा त समजून घेतलेत तर या श चा वापर तु हांला या कामी
क न घेता येईल. प रणामी तु ही तुम या येयापयत न क च पोहोचू शकाल.



आपण स ा त कशाला हणतो? तु ही जर हाय ोजनचे दोन अणू आ ण
ऑ सजनचा एक अणू एक  केलात तर तु हांला यातून पा याचा एक रेणू मळतो. ही तर
आपण शाळेत शकलेली गो ! आता हा योग तु ही कतीही आ ण कशाही कारे करा,
यातून पाणीच तयार होतं. जर तु ही ऑ सजनचा आ ण काबनचा येक  एक अणू एक

केला, तर यापासून काबन मोनॉ साइड हा वषारी गॅस तयार होईल; पण तु ही यात
ऑ सजनचा आणखी एक अणू मसळला, तर यापासून वन पती आ ण ाणी यां या
जीवनाला पोषक असा काबन डायऑ साइड तयार होईल. ल ात या, ही त वं, हे स ा त
व ात सव  सारखेच असतात. ती व ा या पाठ वर कुठंच बदलत नाहीत. यांनाच तर
आपण ‘ स ा त’ हणतो.

आप या अंतमनाचं कायही या त वापे ा वेगळं नाही. तु हांला रासाय नक कवा
भौ तक शा ातील बळांचा वापर करायचा असेल, तर या वषयांचं संपूण ान तु हांला
असणं अ याव यक आह;े अगद  या माणंच अंतमना या श चा वापर कर यासाठ
आधी अंतमनाचं आ ण या या श चं ान ा त करणं अ याव यक आहे.

पाणी हा असा वपदाथ आहे, जे आपला माग वतः न शोधतं. हे तर सवमा य त व
आहे. हे त व पा यालाच नाही; अ य वपदाथानाही लागू पडतं.

ाचीन इ ज तमध या जाणकारांना ही त वं माहीत होती. वशाल परॅ मड उभारताना,
परॅ मड या पायांचा समतोल साध यासाठ  जाणकारांनी याच त वांचा, नयमांचा वापर
केला. आधु नक काळातले अ भयंतेदेखील जल व ुत न मतीसाठ  याच त वांचा, नयमांचा
वापर करतात.

‘उ णतेने पदाथ सरण पावतात’ हादेखील असाच जग मा य, कालाबाधीत
स य नयम होय. सोनं तापवलं तर ते सरण पावतं; मग ते भारतातल ंअसो क  इं लंडमधलं
वा जपानमधलं.

‘उ णतेने पदाथ सरण पावतात’, या जग मा य, सवमा य स या माणंच, ‘तु ही
तुम या अंतमनात जो काही वचार करता तो वचार प र थती, अनुभव आ ण घटना यां या

पात  होत असतो’ हेदेखील स य आहे.
तुमची ाथना फल पू होते; कारण तुमचं अंतमन हादेखील एक स ा त आहे. मला

वाटतं, स ा त हणजे आप याला अपे त येय गाठ यासाठ  आखून दलेला खा ीशीर
माग! वजेचा एक मह वाचा स ा त सवाना माहीत आह ेक , वीज ही उ च वभवापासून
न न वभवाकडे वाहते. वजेचा दवा लावताना कवा वजेचं एखादं उपकरण चालवताना
तु ही हा स ा त मुळ च बदलत नाही. अशाच कारे अंतमना या श या साहा यानं तु ही
मानवजातीला वरदान ठरतील अस ेअनेक शोध लावू शकता.

तुमचं अंतमन हा एक स ा त आहे. ते ‘ व ास’ या त वानुसार काय करतं.
बायबलम ये सहज, प  आ ण सुंदरपणे व ासाची ा या सां गतली आहे -

जो या पवताला सांगेल, इथून र हो
आ ण समु ात जा; या या मनात



य कं चतही शंका नसेल;
पूण व ास असेल क  तो ज े हणतो ते
होणारच, तर तो जे हणेल ते न क च होईल.

MARK 11:23
तुम या अंतमनाचा मूळ स ा त आह,े ‘ व ास’. आप या मनाची कायप ती जाणून

घे यासाठ  तु हांला यावर व ास ठेवणं गरजेचं आहे. तुमचा व ास हणजेच तुम या
अंतमनातील ती तेनं येणारे वचार. या त र  अ य काहीच नाही.

तु हांला येणारे व वध अनुभव, घटना, आजूबाजूची प र थती आ ण तुम या बाबतीत
घडणारी कृती या सव बाबी तुम या अंतमनानं तु ही करत असले या वचारांना दलेली

त या होय. तु हांला येणारे हे अनुभव तु ही या गो वर व ास ठेवता, या बा
गो मुळे मळत नाहीत; तर तुम या अंतमनानं या गो वर व ास ठेव यामुळेच असे
अनुभव येत असतात.

समाजासाठ  ासदायक अशा वचारांना, धारणांना, अंध ा आ ण भय उ प
करणा या वचारांना जाणीवपूवक र ठेवा. कायम, शा त आ ण स य व प असणा या
भगवंतावर व ास ठेवायला लागा. जो तु हांला तुम या जीवनात सौ य, शांती आ ण आनंद
देईल, या या मागावर वाटचाल करायला आजच सु वात करा.

जे लोक हे पु तक वाचून, यात दले या स ा तांची, त वांची व ासपूवक
अंमलबजावणी करतील यांना वत:बरोबरच इतरांसाठ  शा शु  व प रणामकारक ाथना
कर याची मता ा त होईल. तु ही केले या ाथनेचं फळ ह े या- त या या
नयमावरच अवलंबून असतं. वचाराला मळालेली त या हणजेच तुम या अंतमनानं
वचाराला दलेला एक कारचा तसादच असतो. हा तसाद तुम या वचारांशी साध य
दाखवत असतो. तुम या मनात आरो य, सुख, शांती, शुभ भावना आ ण सकारा मक वचार
यांचा वाह नमाण झा यास आयु य ही चम कारांची मा लकाच बनते.

• मनाचे दोन कार

आपलं मन जरी एक असलं तरी याचे दोन ठळक भाग आहेत. ते दो हीही भ  व पाचे
आहेत. मनाचा अ यास आ ण संशोधन करणा यांना या दोघांमधला फरक चांग या कारे
माहीत आहे. या दो ही मनांची काय पर पर भ  आहेत; यांचे गुण आ ण श थानंही
अगद  भ  आहेत.

यांना वेगवेगळ  नावं दली आहेत- व तु न  व न  मन, बा मन व अंतमन,
जागृत व सु त मन, वै छक व अनै छक मन, ी मन आ ण पु ष मन. या आ ण इतर
अनेक नावांनी या दो ही मनांचा उ लेख केला जातो.

वाचकां या सोयीसाठ  मी या हेरी वभावा या मनाला अंतमन व बा मन या नावांनी



संबोधल ं आहे. या त र  तु हांला कुठल ं सोपं नाव सुचत असेल तर तु ही ते वाप
शकता. मह वाचा मु ा आहे तो मना या हेरी वभावाला ओळखणं.

• अंतमन व बा मन

आप या मनाची ही दोन कारची काय समजून घे यासाठ  तुम या मनाला एक बगीचा
समजा. तु ही या बागेचे माळ  आहात. दवसभर तु ही तुम या अंतमनात वचारां या
मा यमातून अनेक वचारांचे बीजारोपण करत असता; पण ब याचदा तु हांला याची
क पनाच नसते. कारण ही वचारबीजे तुम या सवयी या वचार येवर अवलंबून
असतात. तु ही तुम या अंतमनात जे पेराल, याचंच पीक तु हांला तुम या शरीरात, मनात,
भवतालात ा त होईल.

तुमचं अंतमन अ तशय सुपीक आहे, यात कोण याही कारचं बी अंकु रत होऊन
वाढ स लागेल; मग ते बीज चांगल ंअसो वा वाईट. कडू लबाचं बी पेर यावर तु हांला आंबे
मळतील का? कापूस पेरला तर उसाचं पीक मळेल का? येक वचार हणज ेएक व श
प रणाम घडव यामागचं कारण आहे. वचार = कारण आ ण प र थती = प रणाम.
हणूनच तुम या वचारांचं नयमन करा आ ण सकारा मक वचार करायला लागा. अशा

रीतीनं तु हीच तुम या सभोवताली सकारा मक प र थती नमाण क  शकाल.
आताच तुम या अंतमनात शांती, वा य, अचूक कृती, स ाव आ ण समृ  अशा

वचारांची पेरणी करायला सु वात करा. या गुणांवर संपूण व ास ठेवा. तुम या अंतमनात
आ ण बा मनात या स णांचा पूणपणे वीकार करा. सकारा मक वचारांचे बीज तुम या
मना या बागेत पेरत चला आ ण सव कृ  पीक कापणीसाठ  बह न येईल, अशी अपे ा
बाळगा.

स य समजून घेताच, तुम या अंतमनात पाठवलेल े वचार सजनशील, सुसंवाद  आ ण
शांतीपूण असतील ते हाच तुम या अंतमनाची जा ई श  या वचारांना तसाद देईल. ती
सुसंवाद  प र थती नमाण करेल, सुखद, आनंददायक भवताल आ ण येक गो ीतून
उ कृ  तेच नमाण करेल. वचार येवर नयं ण ठेवून तुम या अंतमना या ताकद ला
कोण याही सम ये या व अडचणी या वेळ  तु ही वाप  शकता. खरं तर अशा कारे तु ही
सजगतेने सव गो ना नयं त करणा या दमदार नयमांशी व असीम, अचाट श शी
सुसंवाद साधत असता.

तुम या आजूबाजूला एक ेप टाका. तु ही कोठेही राहत असा, तुमचा सामा जक
तर कोणताही असो; एक गो  तु हांला जाणवेल, ब तांश लोक बा जगातच वावरत

असतात; पण आ म ानी लोक मा  आंत रक जगात रममाण होतात. यांना जाणीव असते
क , आंत रक जगच बा व ाला नमाण करत असतं. तुमचे वचार, भावना आ ण तुम या
मन:पटलावर या तमाच तुम या अनुभवांना एक त करत असतात. हे आंत रक व
हणज ेएकमेव रचना मक श  आहे. तु हांला बा  जगात आढळणारी येक गो  तु हीच



तुम या आंत रक व ात जाणवीपूवक कवा अजाणतेपणानं नमाण केलेली असते.
अंतमन व बा मन यां या या- त या त वाचं स य जाणताच, तु हांला तुमचं पूण

जीवन बदलता येईल. जर तु हांला बा  प र थतीत बदल हवा आह े तर तु ही आंत रक
कारण बदललं पा हजे. ब तांश लोक बा  प र थती आ ण घटना बदल यासाठ  यां याशी
अ रशः झगडत बसतात. हा खरं तर वेळेचा आ ण माचा अप य आहे. ही प र थती
कोण या कारणामुळं नमाण झाली हेच यांना ल ात येत नसतं. तुम या आयु यातून ग धळ,
वाद ववाद, वसंवाद, अभावाची भावना आ ण मयादा र कर यासाठ  मूळ कारण र केलं
पा हजे. हे मूळ कारण आह,े तुमचं अंतमन! तु ही या रीतीनं तुम या अंतमनाचा वापर
करता, यात ज े वचार, च ं आ ण मनोरंग भरता ते सगळं कारणीभूत असतं. ल ात या-
कारण बदला, प रणाम आपोआप बदलेल. हे इतकं सोपं आहे.

आपण सगळे अनेकानेक मृत या मायाजालात रममाण झालेलो असतो. अंतमन हे
तुम या अचेतन हणजेच सु त वचारांबाबत अ यंत संवेदन म, हणशील असतं. हे वचार
असा माग आखत असतात, यात तुम या अंतमनाची अफाट बु म ा, शारी, जोम आ ण
ऊजा वा हत होत असतात. जर तु ही या वचारांना सकारा मक दशा दलीत, तर
अंतमनाची अपार ऊजा तुम या अ धका धक लाभासाठ  वळवता येईल.

या पु तकातील येक करणात अनेक बळ आ ण व श  उदाहरणांचे पुरावे दलेले
आहेत. एकदा तु ही या तं ांचा वापर करायला शकताच तु ही ग रबी या, अभावा या जागी
वपुलता व समृ , अंध ा आ ण अ ाना या ऐवजी ान व शारी, आंत रक
संघषाऐवजी शांती, अपयशा या जागी यश, :खाऐवजी आनंद, अंधकाराऐवजी तेजोमय

काश, वसंगतीऐवजी सुसंगती, भीतीऐवजी व ास- ा अनुभवाल. यापे ा अ त
वरदान अ य कोणतं असेल बरं!

ब तेक महान शा , कलाकार, कवी, गायक, लेखक आ ण संशोधक यांना मना या
कायाची गाढ समज, जाणीव असते. या ानापायीच ते यांचं उ  गाठ यासाठ  े रत
होतात.

एकदा महान ऑपेरा गायक एन रको के सो ह े टेजवर ये या या भीतीनं गभगळ त
झाले. भीतीमुळे यां या ग याचे नायू आखडल;े यां या वरयं ाला जणू प ाघाताचा
झटका आ यासारखं ते नकामी झालं. वशेष पोशाख घालून ते टेज या मागं उभे होते,
यां या कपाळाव न घामा या धारा वा  लाग या. यांना ऐक यासाठ  हजारो े क आतुर

झाले होते.
थरथर कापत ते वत:शी हणाले “मी गाणं हणूच शकणार नाही. लोक मा यावर

हसतील. माझ ंक रअर संप यातच जमा आहे.”
ते यां या े सग मकडे जायला वळले; पण अचानक थांबले आ ण ओरडले

“मा यातला ‘लहान मी’ मा यात याच ‘मो ा मी’चा गळा दाबत आहे.”
ते पु हा टेजकडे गेले. ताठ उभे रा हले. “इथून चालता हो.” यांनी ‘लहान मी’ला

आ ा केली. “मोठा मी मा या मा यमातून गाणार आहे आज.”



‘मोठा मी’ हणजे यां या अंतमनाची असीम श ! ते मो ानं ओरडू लागले,
“चालता हो, चालता हो, ‘मोठा मी’ गाणार हणजे गाणारच.”

यां या अंतमनानंही यांना तसाद दला. जे हा यांना टेजवर बोलाव यात आलं,
ते हा ते असे काही वल णरी या गायले क , ोते मं मु ध होऊन ऐकतच रा हले.

आता तुम या ल ात आलं असेल क , के सोला मना या दोन पात या माहीत हो या.
चेतन कवा ता कक असणारं बा मन आ ण अचेतन कवा अता कक असं अंतमन! अंतमन

त याशील कवा तसादा मक असतं. ते आप या वचारांना अनुसार त या करतं.
जे हा तुमचं बा मन (के सोचा लहान मी) भीती, चता व तणाव यांनी ासतो, ते हा
तुम या अंतमनात नकारा मक भावना नमाण होतात. कधी या वचारांमुळे बा मन ती
भीती, माघार आ ण नराशा यांनी भ न जातं. तुम यावर अशी भी तदायक वेळ कधी आली
तर तु हीदेखील महान के सो माणं वागू शकता. मनात खोलवर नमाण झाले या
अता कक, नकारा मक भावनांना तु ही अ धकारवाणीनं ठाम आदेश ा. तु ही हणू शकता,
‘तू चूप बस, शांत राहा. मा यावर केवळ माझंच नयं ण आहे. तू माझी आ ा पाळलीच
पा हजेस. मी सांगेन तसाच तू वागशील; जथं तुझा संबंध नाही तथं तू उगाच लुडबूड क
नकोस. समजल?ं’

जे हा तु ही अता कक मनाला अ धकारवाणीनं ठाम आ ा देता, ते हा मळणारे
प रणाम पा न तु ही आ यच कत हाल. मन सहज-संवाद  आ ण शांत भावनांनी भ न
जाईल. याच मनाला ‘अंतमन’ अस ंसंबोध यात येतं.

• दो ही मनां या कायप तीतील मह वाचा फरक

बा मन जहाजा या क तानासारखं असतं. क तान जहाजाला दशा देतो. इं जन ममधील
कमचा यांनाही तोच आदेश देतो. या या आदेशानुसार हे कमचारी बॉयलरसारखी व वध
यं ं हाताळत असतात. यांना हे माहीत नसतं क , ते कोठे जात आहेत. ते केवळ
क ताना या आदेशांचं इमाने-इतबारे पालन करत असतात. जहाजा या अ भागी उ या
असले या या माणसानं या याकडील कंपास, होकायं  वाप न जरी चुक चे आदेश दले
तरी इं जन मचे लोक याच आदेशाचं पालन करतात. कारण तोच यांचा बॉस आहे, तो
काय करत आहे ह े याला माहीत असायला हवं. यामुळे इतर सद य या याशी वाद घालत
नाहीत, ते फ  या या आदेशाचं पालन करतात.

जसा जहाजाचा क तान जहाजाचा मालक असतो आ ण इतर याचे आदेश मानतात;
तसंच तुमचं बा मन तुम या आयु य पी जहाजाचा क तान व मालक आहे. तुमचं
अंतमनच तुम या शरीराचा, तुम या सभोवताली घडणा या घटनांचा आ ण आयु याचा
क तान आहे. तुमचं बा मन कशावर व ास ठेवतं, ते काय वीकारतं, यावर आधा रत
असले या तुम या सूचनांचं पालन तुमचं अंतमन मुका ानं करत असतं. अंतमन कधीच
उलटतपासणी कवा त  करत नाही; तसंच ते आदेश कशावर आधा रत आहेत



या याशी याला काही देणं-घेणं कवा कत  नसतं. केवळ तुम या आदेशांचं पालन करणं
एवढंच अंतमनाला समजतं.

जर तु ही पु हा पु हा वत:शीच हणत रा हलात, “मला हे परवडणार नाही” तर तुमचं
अंतमन तुमचे ते श द खरं ठरवतं. तु हांला हवं ते तु ही खरेद  क  शकणार नाही याचेच
पुरावे ते तु हांला देत राहील. जोपयत तु ही हणता “मला ती गाडी, ते घर वकत घेणे,
अमुक ठकाणी सुट  घालवायला जाणं श य नाही” तोपयत तु ही खा ी बाळगा क , तुमचं
अंतमन तुम या आदेशाचं न क च पालन करेल. तु हांला आयु यभर या व तंूचा अभाव
जाणवेल. तु हांला आतून जसं वाटतं तशीच प र थती बा  जगात आहे. तु हांला कधी
कळतच नाही क , तु ही तुम या नकारा मक वचारांमुळे ती प र थती नमाण केली आहे.

माग या सम या पूवसं येला साउथ कॅ लफो नया यु न ह सट त शकणारी नीना
ड यू. नावाची एक त णी बवल  ह स या एका महाग ा शॉ पग सटरम ये फरत होती.
त या कुटंुबीयांसोबत ती येणा या सु ट्या आनंदात घालवणार होती. याबाबत या योजना
कर यात तचं मन गंुतलं होतं.

शॉ पग सटर या एका कानात एक सुंदर पॅ नश लेदर बॅग ठेवली होती. या बॅगेनं तचं
ल  वेधून केलं. या बॅगकडे आशाळभूतपणे पाहतच या बॅग या कमती या टॅगकडे तचं
ल  गेलं.

“अशी महागडी बॅग मी कधीच घेऊ शकणार नाही.”
असा वचार ती रपीट करणार तत यात अचानक तला मा या ा यानातलं वा य

आठवल,ं
“एखा ा नकारा मक वा याला कधीच पूण वराम देऊ नका. याला त काळ

सकारा मक करा आ ण तुम या जीवनात चम कार घड याचं पाहा.”
काना या काचेतून या बॅगकडे नरखून पाहत ती हणाली, “ही बॅग माझीच आहे. मी

तचा मान सक तरावर वीकार केला आहे. आता ती मला मळेलच हे काम मा या
अंतमनाचं आहे.”

या दवशीची सं याकाळची गो ! ती आप या भावी पतीला डनरसाठ  भेटली. भावी
पती या हातात आकषक आवरणात लपेटलेलं एक ग ट होतं. तनं ते आवरण र केलं.
सकाळ  पा हले या बॅगेसारखीच बॅग यात होती. तनं तचं मन सकारा मक अपे ेनं भ न
टाकलं होतं. नंतर तनं ती बाब त या खोलवर या हणज े अंतमनाकडं पाठवून दली,
या याकडं अपे ापूत चं साम य असतं.

नंतर नीनानं मला सां गतलं, “मा याजवळ ती बॅग खरेद  कर याइतके पैसे न हते,
तरीही आता ती माझी आहे. आता मला समजलं आहे क , पैसा व मला ह ा असले या
इतर सग या गो ी मला कोठे मळतील. मा यातील कधीही न संपणा या कुबेरा या
ख ज यातून या मला मळतील.”

• त या अंतमनानं कसा तसाद दला



मा या एका ा यानाला हजर असले या एका म हलेचं प  मला एक म ह यापूव  मळालं.
ती ल हते :

मी एक पंचाह र वषाची वधवा आहे. मुलं मोठ  होऊन र गेली. मी थो ाशा
पे शनवर व सरकारतफ मळणा या मदतीवर एकाक पणे जगत होते. माझ ं जीवन
आशाहीन व उजाड झाल ं होतं. मग मला अंतमना या श बाबतचं तुमचं ा यान
आठवलं. तु ही सां गतलं होतं क , तुमचे वचार व क पना अंतमनाला आ थापूण व
अपे ापूण पुनरावृ ीनं कळवू शकता. ह ेखरं असेल का? मी ते पडताळून पाह याचा वचार
केला. यात काही नुकसान तर न क च न हते. मी मला जमेल ततकं भाव वभोर होऊन
पु हा पु हा वत:लाच सांगू लागले, “मी कोणाला तरी हवी आहे. कोणीतरी मा यावर ेम
करतेय. मी एका सो वळ वृ ी या दयाळू व ेमळ माणसाशी सुखी वैवा हक जीवन
जगत आहे. मी सुर त आ ण कृताथ आहे.”

जवळजवळ दोन आठवडे मी दवसातून अनेक वेळा अशारीतीनं वत:शीच हणत
रा हले. एके दवशी कोप यावर या औषधी कानात एका नवृ  फामा स टशी माझी
ओळख झाली. मला ते खूप धा मक, कनवाळू आ ण समजूतदार वाटले. यां या पात जणू
माझी ाथनाच फळाला आली. एका आठव ात यांनी मला मागणी घातली. आता आ ही
युरोपला मधुचं  साजरा करत आहोत. मला माहीत आहे क , मा या अंतमना या बु म ेनं
एका दैवी व थे ारा आ हा दोघांना एक  आणलं.

या म हलेला आढळून आल ं क , ख जना तर त या अंतरंगात होता. त या दयात
खोलवर तला त या ाथनेची स यता पटत होती. तचा ठाम सकारा मक भाव त या
अंतमनापयत जे एक सजनशील साधन आहे- झरपत गेला. या णी तनं त या इ छांना
त या मनासमोर यश वीपणे साकार केलं, या णी त या मनानं आकषणा या नयमानुसार
त या मान सक च ाला वा तवात उतरवलं. खरं तर गहन शहाणपण व गाढ बु म ेनं
भरले या त या अंतमनानं एका दैवी व थे ारे तला व त या न ा पतीला एक
आणलं.

• या गो ीचा वचार झालाच पा हजे

या गो ी स य आहेत, या गो ी ामा णक आहेत, या गो ी यायी आहेत, या चांग या
व प व  आहेत, जर जगात अस ेकाही गुण असतील आ ण यांची तुती करायची असेल तर
वरील गो चा वचार करा.

PHILIPPIANS 4:8

• ल ात ठेव याजो या गो ी -



१. तुम या इ छापूत साठ  तुम या आत दडले या ख ज याचा शोध या. तो तुम या
अंतरंगातच आहे.

२. आजपयत होऊन गेले या महान या यशामागचं रह य हणजेच यांनी यां या
अंतमना या श शी साधलेला संवाद व या योगे ती श  काया वत कर याची यांना
उमगलेली कला. तु हीही याचं अनुकरण क  शकता.

३. तुम या येक सम येवरचं यो य समाधान तुम या अंतमनाकडे आहे. तु ही जर तुम या
मनाला सां गतल,ं ‘मला पहाटे ५ वाजता उठायचं आहे,’ तर ते तु हांला नेमकं या वेळ
जागं करेल.

४. आप या म वाचा मह वाचा घटक हणज ेआपलं अंतमन. ते आपलं म व
यो य कारे घडवू शकतं. एखादं लहान मूल या माणं अंगाई ऐकत नवांत झोपतं
तसंच रोज रा ी झोपताना आपण समृ चा, सुखाचा, आनंदाचा, सौ याचा वचार
करत झोपलो तर आपला व ास ूसेवक आपल ंअंतमन आप या या वचारांचं पालन
क न आपलं म व या माणं घडवायला मदत करेल.

५. आपण केलेला येक वचार ही एक कारची या आहे आ ण आपली प र थती ही
या वचारांची त या.

६. जर तु हांला उ म लखाण करायची इ छा आह,े एखादं रंजक नाटक लहायचं आहे
कवा एका मो ा जनसमुदायासमोर भावी भाषण क न ो यांची मनं जकायची
इ छा आहे तर तुमचे हे वचार तुम या अंतमनापयत पोहोचव याची या करा. ते
तुम या या वचारांवर यांना अनुस न तु हांला अपे त अशी त या देईल.

७. तु ही एखा ा जहाजा या जबाबदार क तानासारखे आहात. तुमचा एक चुक चा आदेश
जहाजाला बुडवू शकतो. याच माणं तु हीही तुम या अंतमनाला अचूक व यो य आदेश
वचारां या मा यमातून ायला हवेत कारण तुम या वचारांना नयं त कर याची या
हे अंतमनच करत असतं व यानुसार ते तु हांला त या देतं.

८. ‘ह ेझेपणार नाही’ कवा ‘हे करणं अश य आहे’ असे उ ार कधीही काढू नका, तुमचं
अंतमन तुमचा येक श द खरा करत असतं. एखाद  आवडीची व तू खरेद
कर यासाठ  तुम याजवळ पुरेसे पैस ेनसतील कवा तु हांला एखादं काम करायची खूप
इ छा आहे; परंतु तरीही तु ही ते काही कारणा तव क  शकत नसाल तरी यासंदभात
कोणतेही नकारा मक वचार कर याऐवजी तुम या अंतमनाला खा ीपूवक हणा,
“मा या अंतमना या श या मा यमातून मी सव काही क  शकतो.”

९. आप या जीवनाचा अ वभा य भाग हणजेच व ास. कुणावरही कवा कुठ याही
गो ीवर सहजासहजी व ास ठेवू नका. अनेकदा चुक या गो ीवर व ास ठेवणं
तुम यासाठ  हा नकारक ठ  शकेल. मा  तु हांला समृ , नरोगी, संप , आनंद  जीवन



दान करणा या तुम या अंतमना या श वर संपूणपणे व ास ठेवा. कारण, तेच तुमचं
जीवन घडवणार आहे.

१०. वचार बदला हणजे नशीब आपोआप बदलेल.



२

मनाचे काय

तुमचं मन ही तुमची अमू य अशी संप ी आहे. या संप ीचा उपयोग तु हांला ते हा करता
येईल जे हा तचा वापर कसा करायचा हे तु ही शकाल. आपण आधी या करणात
पा हलंच आहे क , मनाचे दोन तर असतात एक अंतमन व सरं बा मन. आप याला
सतत काही ना काही वचार करायची सवय असते. आपण आप या बा मनात सतत काही
ना काही वचार करत असतो. हेच वचार आप याही नकळत आप या अंतमनात झरपत
असतात व या वचारानु प अंतमन आपली प र थती नमाण करतं. आपलं अंतमन हे
सजनशीलतेचं तीक आहे. तु ही जर सतत चांगला वचार कर याची या केली तर
या या त यानु प तु हांला चांगल ेफळ मळेल व नकारा मक कवा वाईट वचार केला

तर याची त यादेखील नकारा मकच मळेल. इत या सा या सरळ प तीनं मनाचं काय
चालतं.

अ यंत मह वाचा मु ा हणजे आप या अंतमनानं जर एखादा वचार वीकारला क  तो
लगेच अमलात आणायला ते सव श नीशी काय करायला सु वात करतं. एक सरळ स य
हणजे अंतमन आपण केले या चांग या-वाईट दो ही कार या वचारांना अमलात

आणायला सार याच रीतीनं काय करतं. या नयमानुसार जर आपण नकारा मक वचार
केले तर आप या अपयशाला उ प  कर यास आपलेच नकारा मक वचार कारणीभूत
ठरतील. जर आपण नेहमीच सकारा मक, वधायक, रचना मक वचार केले तर आपण
नेहमीच आरो य, सुख, संप  आ ण आनंददायी जीवन जगू शकू व यशाची अनुभूती
आप याला आ यावाचून राहणार नाही.

तु हांला मनाची शांती आ ण नरोगी शरीर ते हाच ा त होतं जे हा तु ही सकारा मक
वचार करायला जाणीवपूवक य न क  लागता. तु ही कषानं केलेला वचार मग तो
कुठलाही असो याची ती ता ल ात घेऊन तुमचं अंतमन तो वचार वीकारतं आ ण
यानुसार कृती करायला सु वात करतं. एकदा का तु ही तुम या अंतमनाला तुमचे वचार



वीकारायची सवय लावली तर तुमचं अंतमन तु हांला सुख, समृ , ऐ य, आरो य आ ण
शांती दान करेल. तु ही फ  आ ा करा आ ण तुमचं अंतमन पूण न ेनं या यावर काय
क न तु ही याला दलेली आ ा पाळेल.

तुम या मनाचा नयम हा आहे - तु हांला मळणारी अंतमनाची त या ही तुम या
बा मनातील वचारांवर आधा रत असते.

मानसशा  आ ण मानस च क सक यां या मता माणं, जे हा तुम या अंतमनाकडे
वचार पाठवले जातात ते हा याचे ठसे म या पेश वर उमटतात. अंतमनानं एखा ा
वचाराचा वीकार केला क , लगेच तो वचार अमलात आणायला ते स  होते. हा हेतू
सा य कर यासाठ  तु ही आयु यभर जे ान मळवलं आह ेते सगळं वचारां या साहा यानं
अंतमना ारे उपयोगात आणलं जातं. तुम यातील अपार श , ऊजा आ ण शहाणपण ते हे
काय स स ने यासाठ  उपयोगात आणतं. आपला माग मोकळा कर यासाठ  ते
नसगा या सव नयमांचा अवलंब करतं. काही वेळा सम यांचं समाधान ते त काळ देतं तर
काही वेळा याला ते समाधान शोधायला यावर तोडगा काढायला काही दवस, काही
आठवडे, काही म हने कवा या नही जा त वेळ लागू शकतो. तो तोडगा काढ याचे मनाचे
माग अनाकलनीय असतात.

• बा मनातील व अंतमनातील फरक

इथं ल ात ठेव यासाठ  मह वाची गो  अशी क  अंतमन व बा मन ही दोन वेगवेगळ  मनं
नसून ती एकाच मनाची काय कर याची दोन भ  े ं आहेत. तुमचं बा मन ह ेता कक मन
आहे. याचा वापर तु ही घर नवडताना, कपडे नवडताना, एखादं पु तक नवडताना,
आयु याचा जोडीदार नवडताना करता. एक कडे तु ही तुमचे सव छोटेच नाहीतर खूप मोठे
नणय तुम या बा मना या मदतीनं घेता तर सरीकडे जाणीवपूवक कोणतेही नणय न
घेता तुमचं अंतमन तुम या शरीराचे काय उ म कारे चालवत असते. जसे क , दयाचे
काय, र ा भसरण, पचन या.

तु ही कषानं अथवा ती तेनं केलेला कुठलाही वचार तुमचं अंतमन वीकारतं. तुम या
बा मनासारखे ते या वचारावर तक- वतक कर यात वेळ घालवत नाही. तसंच या
वरोधात वादही करत नाही. तुमचं अंतमन हे अशा ज मनीसारखं आह ेजी चांग या-वाईट
सवच कार या बयांचा वीकार करते. तुमचे स य वचार हणजेच बीज ं असतात.
नकारा मक व व वंसक वचार अंतमनात नकारा मक पानं काय करत असतात. लवकर
कवा काही कालावधी नंतर ते कटतात आ ण तुम या वचारां या आशयानु प बा
अनुभवाचं प घेत असतात.

ल ात ठेवा, तुमचे वचार चांगले आहेत क  वाईट, खरे आहेत क  खोटे, हे स
कर या या भानगडीत तुमचं अंतमन पडत नाही. ते फ  तुम या वचारां या कवा सूचने या

कारानुसार त या देत असतं. उदाहरणाथ, जर तुम या बा मनानं एखाद  गो  खरी



मानली- जरी ती खोट  असली तरी- तुमचं अंतमन या गो ीचा स य हणून वीकार करेल व
या अनुसार प रणाम देऊ लागेल, कारण तुम या बा मनानं या गो ीला स य मानले आहे.

• मानसशा ां ारा केलेल े व वध योग

संमोहन न े या भावाखाली असले या लोकांवर मानसशा ांनी व अ य संशोधकानी
बरेच योग केले आहेत. या संशोधनानं हे प  दाखवून दलं आहे क , तक कर यासाठ
आव यक असलेल े व ेषण, नवड व तुलना हे अंतमन करत नाही. ते फ  तु ही दले या
सूचनांचा वीकार करतं; मग ती खोट  का असेना. एकदा ती सूचना यानं वीकारली क ,
मग ते याला दले या सूचनेनुसार तसाद देऊ लागतं.

अंतमन हे कती सूचनाबर कूम काय करतं हे पुढ ल उदाहरणातून प  होईल. जर
एखा ा अनुभवी संमोहनशा ानं एखा ा ला संमो हत क न याला सूचना दली
क , तो नेपो लयन बोनापाट आह े कवा अगद  लांडगा वा बोका आहे, तर ती 
अचूकपणे, बे ब तशीच वागू लागते. तेव ा काळासाठ  तचं पूण म व बदलून
जातं. तला संमो हत करणा यानं ती जी कोण आह े हणून तला सां गतलं असेल तेच ती
वत:ला समजू लागते.

कुशल संमोहनत  एकाच वेळ  वेगवेग या लोकांना संमो हत क न येकाला
वेगवेग या अव थेत नेऊ शकतो. एखा ाला सूचना देऊ शकतो क , या या पाठ ला खूप
खाज सुटली आह,े तर स याला सांगू शकतो क  या या नाकांतून र  वाहत आहे, तर
एखा ाला तू संगमरवरी पुतळा आहेस, तर आणखी एकाला सूचना देऊ शकतो क  तू शू य
अंशा या खाली गेले या तापमानात थंडीनं काकडत आहेस. संमो हत झालेला येक जण
या या सूचनांचे तंतोतंत पालन करेल. यांना या वेळ  सभोवताल या प रसराचा व य

प र थतीचा वसर पडलेला असतो.
तुमचं बा मन हे ता कक मन आह,े ते सतत कोण याही गो ीवर तक करत असतं.

सरं अंतमन हे अ गत असतं, यो य अयो यतेची नवड कर याची संधी याला नसते.
तुम या बा मनाचा या गो वर व ास आह,े यांना स य हणून ते वीकारत असते. या
दो हीतील फरक वर दले या सा या उदाहरणाव न प  होतो. हणून तुम या बा मनानं
तु हांला सौ य, शांती, आनंद, ेरणा अशाच क पनांचा वचार करायला हवा. जेणेक न
तुमचं जीवन हे समृ  बनेल.

• व तु न  व न  मन या संक पनांची प ता

बा मनाचा संबंध नेहमीच वा तव जगाशी येतो. यामुळे याला व तु थतीची जाणीव
असते. आप याला लाभले या पंच ान यां या (नाक, कान, डोळे, जीभ, वचा) माफत तो
या जगाचं नरी ण करत असतो. यां या माफत तो सभोवताल या ब याच गो वषयी



मा हती व ान गोळा करत असतो. व वध अनुभव व अ यासा या मा यमातून तो ान
गोळा करत असतो. या आधीच आपण पा हल ंक  बा मनाचं मह वाचं काय हणज ेतक
करणं. या सव गो मुळेच बा मनाला आपण अनेकदा व तु न  कवा तक न  असं
संबोधतो.

समजा, ँड कॅनयॉनला दर वष  भेट देणा या हजारो-लाखो पयटकांपैक  तु ही एक
आहात. ते थळ पा न तु ही असा न कष काढाल क , हे थान हणजे जगातील अ त
नैस गक आ यापैक  एक आहे. तुम या या न कषाला आधार असतो तुम या नरी णाचा.
याची अथांग खोली, पहाडांनी बनलेले संक ण आकार, वेगवेग या भौ मतीय

पात यांवरील रंगांची केलेली सुंदर उधळण या गो चं नरी ण क न तु ही वरील न कष
काढलेला असतो. हे आहे बा मनाचं काय.

अंतमनाला सभोवताल या प र थतीची सहसा जाणीव नसते. अथात भौ तक अथानं
नाही हणता येणार. अंतमन हे तुम या भावनां या, वचारां या, मृत या भांडारा या
साहा यानं, अंतः फुत नं सग या घटनांचा, वचारांचा अथ लावते. जे हा आपली
पंच ान दये, कम ये काय करत नसतात ते हा तुमचं अंतमन हे या या उ च तरावर
कायरत असतं. स या श दात सांगायचं झालं तर जे हा बा मन काय करत नसतं कवा ते
न ाव थेत असतं ते हाच तुमची ा, बु  जागृत व पात कट होते.

न  मनाला तुम या पंच ान यांची कवा कम यांची आव यकता नसते. ते
तुम या डो यां शवाय हे जग पा  शकतं. या याजवळ अत य मता आहे. यामुळे
सभोवताली घडणा या घटना ते पा  शकतं, ऐकू शकतं. अंतमन हे आपलं शरीर सोडून र
देशाची या ा क  शकतं आ ण तथून येताना ते सोबत तथली अगद  तंतोतंत व खरी
मा हती आणू शकतं. अंतमना या साहा यानं तु ही इतरां या मनातील वचार जाणून घेऊ
शकता, बंद पा कटातील मजकूर वाचू शकता तसेच संगणकाचा वापर न करताही तु ही
यातील मा हती आ मसात क  शकता.

ाथनेची खरी कला आप याला ते हाच उमजेल जे हा आपण बा मन कवा व तु न
आ ण अंतमन कवा न  मना या या- त या जाणून घेऊ शकू.

• बा मना माणं अंतमन तक कर यात का रममाण होत नाही?

बा मनाकडून वचारां या मा यमातून मळालेली मा हती खरी आह े क  चुक ची हे
पडताळून पाह याची मता अंतमनाकडे नाही. यामुळे मळाले या मा हतीला वरोध
कर याचा च नमाण होत नाही. तु ही याला जी काही मा हती देता ती स य समजून तो
वीकारतो आ ण ती वा तवात उतरव यासाठ  खटपट करायला लागतं. तु ही याला
दले या सूचना चुक या अस या तरी ते या प र थती, अनुभव कवा घटनां या पात
साकार करते.

अंतमन हे सवय चं आधार थान अस यामुळे या यापयत पोहोच या या वचारांना



यो य दशा देणं फार मह वाचं आहे. तुम या बाबतीत घडणा या घटना हणजे एखा ा
गो ीवर व ास ठेवून अंतमनात उमटवले या यां या या त या असतात. हणून जर
तु ही अंतमनाकडे अयो य वचार, चुक या संक पना, वकृती, अथाचा अनथ करणा या
क पना, वचार पाठवत असाल तर या तातडीनं थांबवणं गरजेचं आहे. कारण या

यांचीच त या अंतमनातून उमटत असते. यश वी हो यासाठ  व समृ  जीवन
जग यासाठ  तु हांला जाणीवपूवक सकारा मक वचार कर याचा माग अवलंबला पा हजे.

बा मनाला या कारे वचार कर याची सवय जडली आह े या वचारांचा अंतमनावर
खोलवर प रणाम होतो. जर तु हांला सजना मक, सुसं कृत आ ण वकसनशील वचार
कर याची सवय असेल, तर अंतमन याच कारची प र थती तुम या सभोवताली नमाण
क न तसाद देईल.

तु ही कधी ताण, भय, नकारा मक वचारां या ोभक वचारां या आहारी गे याचा
अनुभव घेतला आहे? तसं झालं असेल तर यावर उपाय हणून तु ही आजपासूनच तुम या
अंतमनाची ताकद ओळखून याला वतं , आनंद आ ण ताण वर हत जीवन जगत
अस या या सूचना सकारा मक वचारां या मा यमातून ायला सु वात करा. दैवी गुणांशी
एक प झालेल ं तुमचं अंतमन आजपासूनच याला पूरक अशी प र थती तुम या
आजूबाजूला नमाण करेल व तु हांला समृ  जीवन जग याची अनुभूती दान करेल.

• वयंसूचनेची वल ण ताकद

आप या शरीरात बा मन हे ारपालाचे काय करतं हे आ ापयत झाले या चचव न
तुम या ल ात आलं असेल. याचं सवात मह वाचं काय हणज े अंतमनाचे चुक या
वचारांपासून संर ण करणे. या यावर चुक या वचारांचे सं कार घडू नयेत हणून
काळजी घेणं. चुक या सूचनेपासून याला र ठेवणं. कारण आपले अंतमन हे सूचनां या
बाबतीत अ यंत संवेदनशील आहे.

तु हांला कळून चुकलं आहे क , अंतमन तुलना कवा वरोध क  शकत नाही. तसेच
तक क न वत:च काही गो चा वचार करत नाही. ह ेसव काम बा मनाचं आहे. अंतमन
फ  बा मनानं दले या सूचनेला त या देतं. व वध कृत पैक  एका कृतीची नवड
करणं याला जमत नाही. याला बा मना ारे ज े दलं जातं तेवढं फ  ते वीकारतं.

सूचनेत चंड ताकद असते. क पना करा क , तु ही इकडून तकडे डोलणा या
जहाजावर वास करत आहात. एखा ा घाबरट दसणा या सह वाशाकडे जा आ ण याला
हणा, “अरे या! तु हांला बरं वाटत नाही अस ं दसतेय! तुमचा चेहरा बघा कती

पांढराफटक पडलाय! समु  वासामुळे तु हांला उल ा होतील असं दसतंय. तुम या
के बनपयत जायला मी तु हांला मदत क  का?”

हे ऐकून या वाशा या चेह यावरील रंग खरोखरच उडून जातील. कारण याला
वत:ला वाटणा या भीतीशी तु ही नुक याच याला दले या सूचना जुळणा या असतील. तो



या या के बनकडे जायला न क च तुमची मदत घेईल. एकदा तो तथे पोहोचला क , तु ही
याला दले या व यानं वीकारले या सूचना ख या होतील- आ ण तो लगेच उल ा क

लागेल.

• एकाच सूचनेला वेगवेग या कडून मळाले या वेगवेग या त या

वेगवेगळे लोक एकाच सूचनेला वेगवेग या त या देतात. कारण यां या अंतमनाचा
व ास कवा त या कर याची सवय वेगवेगळ  असते.

समजा, एखा ा सह वाशाऐवजी तु ही जहाजा या एखा ा सद याकडे (खलाशाकडे)
जाऊन याला सां गतलं, “अरे म ा, तुला बरं वाटत नाही अस ं दसतेय. समु  या ेमुळे तुला
उल ा होतील अस ंवाटतंय का?”

तो खलाशी या या वभावानुसार तुमचं हणणे एक फालतू वनोद समजून याला
सहज उडवून लावील कवा रागानं तु हांला तथून चालतं हायला सांगेल. तुम या सूचनेचा
या यावर काडीमा  भाव पडणार नाही. कारण याला माहीत आह े क , समु वास
या यासाठ  रोजचाच आहे, यामुळे याला उल ा होणं तर रच पण साधी भीती कवा

आजारी पड याची भावनादेखील या या मनाला शवून जात नाही. उलट याचा
आ म व ास दसून येईल.

श दकोशात सूचनेचा खूप छान अथ दला आह,े ‘एखा ा या मनात काहीतरी भरवणं,’
ही एक कारची मान सक या आहे. या ारे एखादा सुचलेला वचार कवा एखाद
क पना आपण या या मनात भरवून ती अमलात आणली जाते, मा य केली जाते.
मा  ल ात या क , बा मना या इ छे व  कोणतीही सूचना अंतमनावर छाप पाडू शकत
नाही. तुम या बा मनाला मळाले या सूचना अ वीकार कर याची ताकद या याकडं
असते.

वारंवार केले या समु या ेमुळे खलाशाला समु या े या वासाची मुळ च भीती नसते.
याला पूण खा ी असते क , याला तो आजार होऊच शकत नाही. यामुळे तुम या या

नकारा मक सूचनेत या या मनात भीती जागव याची श  येऊ शकली नाही; पण या
आधीचा तो सह वासी आधीच आजारी पड या या भीतीनं पछाडलेला होता. यामुळे तु ही
दले या तुम या सूचनेनुसार प र थती नमाण झाली आ ण तो आजारी पडला.

आप या सग यां या मनात कुठ या ना कुठ या गो ीचे खास असे भय असते. काही
गो वर व ास असतो. या आंत रक धारणा आप या जीवनावर रा य करतात. तसं पा हलं
तर सूचनेत वत:चं अस ंकाहीच साम य नसतं. ती सूचना मान सक तरावर वीकार यामुळे
यात साम य नमाण होतं. या सूचनेला मा यता द या णी आप या अंतमना ारे तचा
वीकार केला जातो व या सूचनेबर कूम आपलं अंतमन काय करायला सु वात करतं.



• मी माझा उजवा हात ायला तयार आहे…

ब याच वषापूव  मी थापन केले या कॅ सटन हॉलमधील लंडन टूथ फोरमम ये मी अनेक
वष नय मत ा यानं दली आहेत. तेथील डायरे टर डॉ. इव लन लटनं मला एका अशा
माणसाब ल सां गतलं, याची त ण मुलगी सं धवात आ ण ःखदायक वचारोग
सोराय सस या दो ही आजारांनी जवळजवळ पांगळ  झाली होती. बरेच डॉ टरी उपचार
केले गेल;े पण कोणताच इलाज लागू पडला नाही. तो माणूस हताश झाला होता. तो
वत:लाच न हे, तर या या म ांना वारंवार हणायचा, “मा या मुलीला बरी झालेली

पाह यासाठ  मी माझा उजवा हात ायला तयार आहे.”
डॉ. लटनं सां गत या माणं ते कुटंुब एके दवशी फरायला बाहेर पडलं होतं. यां या

गाडीला अपघात झाला व या अपघातात या माणसाचा उजवा हात खां ापासून वेगळा
झाला. जे हा तो या यावरील उपचारानंतर हॉ पटलमधून घरी आला ते हा याला आढळून
आलं क , या या मुलीचे दो ही आजार बरे झाल ेहोते.

हणून तु ही अ तशय काळजीपूवक तुम या अंतमनाला केवळ अशा सूचना ायला
ह ात या आजार बरं करतील, उ थान करतील, आशीवाद बनतील आ ण तुम या सग या
बाबतीत तु हांला े रत करतील. ल ात ठेवा क , तुमचं अंतमन वनोद समजू शकत नाही.
ते तुम या आदेशांचं श दश: पालन करतं.

• वयंसूचनां या मा यमातून भीती कशी र पळवाल?

या माणं एखाद  गो  चुक या वापरानं हा नकारक तर यो य वापरानं फायदेकारक ठ
शकते याच कारे वयंसूचने या बाबतीत घडतं. वयंसूचना कवा आ मसूचना हणजे
वतःला काहीतरी न त व व श  गो  ठामपणे सूचवणं.

जॅनेट आर. ही अ यंत तभावंत, त ण गा यका होती. तला एका रंगमंचा या नाटकात
एक मह वा या भू मकेसाठ  आवाजाची चाचणी दे यासाठ  आमं त केलं गेल ं होतं. ती
त या आवाजाची चाचणी ायला खूप उ सुक होती; पण ततक च वतःब ल भयंकर
साशंकही होती.

यापूव  ती तीन वेळा नदशकांपुढे गायली होती आ ण वाईट रीतीनं अपयशी झाली
होती. यामागचं कारण होतं, अपयशाची भीती. तचा आवाज मधुर होता; पण ती वत:शीच
हणत राहायची, “जे हा माझी गायची वेळ येईल ते हा माझा आवाज भयानक असेल. मला

कधीच ती भू मका मळणार नाही. ते मला पसंत करणार नाहीत. यांना या गो ीचंच आ य
वाटेल क , मी य न कर याची हमतच कशी केली. मी तथं जाईन खरी; पण मला माहीत
आह ेक  मी अपयशीच ठरेन.”

याला अनै छक वयंसूचना असं हणतात. त या मनातील भीतीची भावना इतक  ती
झाली क  ती वारंवार अंतमनावर या कार या वचारांचे सं कार इ छा नसतानाही



अजाणतेपणी क  लागली. त या अंतमनानं या नकारा मक वचारांचा वनंती या पात
वीकार केला व या माणं वयंसूचना य ात आण यासाठ  ते कामी लागले व यानं ते
वचार वा तवात आणले.

या नकारा मक वयंसूचनां या जागी सकारा मक वयंसूचना देऊन ही त ण गा यका
त या नकारा मक वयंसूचनां या वळ यातून सुट यात यश वी झाली. यासाठ  ती दररोज
तीन वेळा एका शांत खोलीत एकट च जायची. एका आरामखुच त डोळे बंद क न, शरीर
सैल सोडून आरामशीर बसायची. आपलं शरीर व मन श य ततकं थर करायची. शारी रक

थरता मान सक न यतेला े रत करते आ ण सूचनेसाठ  मनाची हण मता वाढवते.
भीती या सूचनेचा वरोध कर यासाठ  ती वत:शी पु हापु हा हणायची, ‘मी खूप सुंदर

गाते. मी शांत, संतु लत, स , आ म व ासपूण आहे.’ येक वेळ  ती हे वा य सावकाश,
शांतपणे व भावपूणरी या पाच ते दहा वेळा हणायची. ती दवसातून तीनदा व झोपी
जाय या थोडा वेळ आधी असं करायची.

पूणपणे संतु लत आ ण आ म व ासानं प रपूण हो यासाठ  तला एक आठवडा
लागला. यानंतर जे हा तो नणायक दवस आला ते हा तनं अ तशय चांग या कारे
चाचणी दली आ ण या भू मकेसाठ  तची नवड झाली.

• तची मृती कशी परत आली?

एक पंचाह र वषाची ी होती. येकासारखीच ती अधूनमधून काहीबाही वसरायची; पण
ती याकडे ल  ायची नाही. तला त या मरणश चा खूप अ भमान होता. पण हळूहळू
जसं तचं वय वाढू लागले, तशी ती अशा वसराळूपणा या घटनांकडे ल  देऊ लागली
आ ण याब ल चता क  लागली. येक वेळ  ती काहीतरी वसरली क  वत:शीच
हणायची, “ हातारपणामुळे माझी मरणश  कमी कमी होत चालली आहे.”

अशा नकारा मक आ मसूचनेमुळे ती जा तीत जा त नाव आ ण घटना वस  लागली
व हताश होऊ लागली. नंतर काही दवसांनी सुदैवानं तचं तलाच जाणवलं क , ती कशी
वत:च वत:चं नुकसान क न घेत आहे. तनं ती या उलट व याचं ठरवलं.

दवसातून जे हा त या मनात असा वचार यायला लागला क  ‘मी वसराळू होत
चालले आहे’ या वेळ  ती वत:ला थांबवायची. इतकंच नाही तर ती मु ाम या या उलट
वचार करायची.

दवसातून अनेक वेळा ती सकारा मक वयंसूचनांचा सराव करायची. ती वत:शी
हणायची -

आजपासून माझी मरणश  सव कारे सुधारत आहे. मला जे जे ल ात ठेवणं
आव यक असेल ते सगळं या या णी व या या ठकाणी मला नेहमीच आठवेल. मला
सगळं प  व नेमकं ल ात राहील. मी ते आपोआप व सहज ल ात ठेवू शकेन. मी या
वेळ  जे आठव याचा य न करेन, ते सगळं प  व यो य रीतीनं मा यासमोर उभं राहील.



माझी मरणश  रोज झपा ानं सुधारत आहे. लवकरच माझी मृती यापूव  होती यापे ा
अ धक चांगली होईल. या सव सूचनांचा प रणाम हणून तची मृती तीन आठव ांनंतर
सामा य झाली.

• वयंसूचने या साहा यानं वाईट वभावावर केलेली मात

आप या वैवा हक आ ण ावसा यक जीवनात खूप अडचणीत आलेली एक 
मा याकडे मागदशन घे यासाठ  आली. सम या होती ती याची सतत होणारी चड चड व
रागीट वभाव. तो वत:देखील या बाबत चतेत होता; पण इतर कोणी या याशी याबाबत
चचा कर याचा य न केला तर तो जाम भडकायचा. तो वत:शी सतत हणायचा क ,

येक जण मला मा या वभावासंदभात टोचत आहे आ ण मला यां यापासून वतःचं
र ण करायलाच हवं.

या नकारा मक आ मसूचनेऐवजी यानं सकारा मक वयंसूचना करावी, असा स ला
मी याला दला. दवसातून सकाळ , पारी आ ण रा ी झोपी जा याअगोदर यानं
वत:शीच पु हापु हा हणायचे :

यापुढं मी अ धक चांग या वभावाचा बनणार आहे. आता आनंद, सुख आ ण स ता
ही मा या मनाची सामा य थती बनत चालली आहे. येक दवशी मी अ धका धक ेम
कर याजोगा आ ण समजूतदार होतो आहे. मा या अवतीभवती असणा या सग यांसाठ
मी स ता व स द छेचे क  बनून यांनाही मा या चांग या वभावानं आनंद  करेन. ही
आनंद , उ साही आ ण स  मनोदशा आता मा या मनाची वाभा वक व सामा य थती
बनत आहे. मी उपकृत झालो आहे.

एका म ह यानंतर या या प नी या व सहका यां या ल ात आल ं क , आता
या यासोबत काम करणं कती सोपं झालं आहे.

• बा  सूचनेबाबत काही मु े

युगायुगांपासून मानवजाती या वचारांत व समाज जीवनात सूचनश नं फार मोठ  भू मका
पार पाडली आहे. राजक य वंश, धा मक ा आ ण सां कृ तक ढ , परंपरा हे सगळे
बा  सूचन मतेमुळेच बहराला आल े आहेत. बा  सूचना हणज े इतर नी दलेले
सूचन.

वयंसूचनां या मा यमातून आपण वत:ला नयं त व श तशीर बनवू शकतो.
याच माणे यांना मनाचे नयम माहीत नाहीत अशांना आदेश देऊन यांना ता यात

ठेव यासाठ ही याचा उपयोग होऊ शकतो. सजना मक वयंसूचन ह े जतकं अ त व
अलौ कक आह,े ततकंच नकारा मक पात वयंसूचना हणजे मना या सग या

त यांम ये सवात जा त व वंसक कार आहे. याची प रणती द घकाळ टकणा या



यातनेत, अपयशात, :खात, आजारपणात आ ण व वंसात होऊ शकते.

• यांपैक  मळाले या सूचनांचा तु ही वीकार केला आहे का?

आपण ज मलो या णापासून आप यावर सतत नकारा मक सूचनांचा भ डमार होत
असतो. यांचा वरोध कसा करायचा हे माहीत नस यानं आपण नकळत यांचा अंतमना ारे
वीकार करतो व यांचा य ात अनुभव घेत असतो.

नकारा मक सूचनांची काही उदाहरणे -
तुला जमणार नाही.
तू काहीच कामाचा नाहीस.
तू हे क  नकोस.
तू अपयशी होशील.
तुला संधी मळणार नाही.
तू पूणपणे चुक चा आहेस.
याचा काही उपयोग नाही.

तु हांला काय माहीत आहे हे मह वाचे नाही, तर तुमची कोणाशी
ओळख आहे हे मह वाचे आहे.
जगाचा वनाश होत आहे.
काय फायदा, कोणाला कशाची पवा नाही.
इतके य न कर यात काहीच अथ नाही.
आता तुमचं वय झालं.
गो ी जा तीत जा त वाईट होत जात आहेत.
जीवन हणजे अंतहीन रहाटगाडगे आहे.

ेम फ  प यांसाठ च उरल ंआहे.
तु ही कधीच जकू शकत नाही.
सावधानी बाळगा, तु हांला एखादा महाभयंकर आजार होईल.
कोणाचाच भरवसा उरला नाही.

अशा कार या बा  सूचना ऐकून यांचा वीकार के यानं या ख या ठर याला तु ही साथ
देता. लहानपणी तुम यासाठ  मह वपूण व जवळ या नी सतत दले या सूचनांबाबत
तु ही असाहा य असता. अजून चांगल ेकाय आ ण वाईट काय याची जाण तु हांला नसते.
बा मन आ ण अंतमन, दो हीही तुम याबाबत एक असं रह य होतं याबाबत तु ही
वचारदेखील क  शकत न हता.

भूतकाळात तुम या अंतमनावर नमाण झालेले नकारा मक वचारांचे सं कार तु ही
यो य सूचना देऊन बदल ू शकता. यासाठ  तु हांला प हले पाऊल हे उचलावे लागेल क ,
तुम यावर प रणाम करणा या बा  सूचनांबाबत तु ही जाग क हायला हवं. जर यांना



पडताळून पा हल ं नाही तर ते तुम या वैय क व सामा जक जीवनातील अपयशाला
कारणीभूत ठरणारी प र थती नमाण क  शकतात. याउलट रचना मक वयंसूचना
तु हांला अशा नकारा मक शा दक सूचनां या भ डमारापासून मु  करतात. तुमचं जीवन
समृ  आ ण यश वी हो यासाठ  तु हांला साहा य करतात.

• तु ही नकारा मक सूचनांचे नराकरण कशा कारे क  शकता?

आज ट हीवर कवा वतमानप ात तु हांला दररोज भीती, चता, नरथकता, काळजी व
जवळ येणा या लया या घाबरवणा या बात या आढळून येतील. जर तु ही याचा वीकार
केला, यांना हण केल,ं तर ते भी तदायक वचार तुमची जग याची इ छा न  क
शकतात. एकदा तु ही हे ठरवल ं क , अशा सूचनांचा वीकार करायचाच नाही क  लगेच
तुम यासमोर अनेक पयाय उलगडतात. तुम या अंतमनाला सजना मक वयंसूचना देऊन
अशा सा या वनाशक क पनांचे नराकरण कर याची ताकद तुम यात नमाण होते.

इतरांनी तुम यावर लादले या नकारा मक, व वंसक सूचनां या दडपणाखाली जायची
काहीच आव यकता नाही. या नकारा मक सूचनांमुळे आप यापैक  सग यांनाच
या यामुळे आप या बालपणात, कशोराव थेत व ौढाव थेत बरंच काही सोसावं लागलं

आहे. तु ही जर मागं वळून ब घतलं तर तु हांला प  दसून येईल क , तुम यावर अशा
असं य नकारा मक सूचनांचा अ वरत वषाव करणारे सरे तसरे कुणी नसून तुमचेच
पालक, म , नातलग, श क आ ण इतर जवळचे लोक होते. तु हांला सां गत या गेले या
गो चा अ यास करा, यां यात दडले या अथाचं व ेषण करा यातून तु हांला आढळेल
क , यां यापैक  ब याच सूचना हणजे तुम यात भीती नमाण क न तुम यावर नयं ण
ठेवणं एवढाच हेतू यां यामागं दडलेला होता, अजूनही आहे.

ही बा  सूचनांची या येक घरात, कायालयात, फॅ टरीत आ ण लबम ये सतत
चाल ू असते. तुम या ल ात येईल क , लोकांना याची जाणीव असो वा नसो; पण यांनी
केले या अशा अनेक सूचनांचे उ  तु हांला यां या इ छेनुसार वचार करायला,
अनुभवायला व कृती करायला लावणे हाच असतो, मग या सूचना तुम यासाठ  व वंसक
का असेनात. याने यांना काही फरक पडत नाही.

• सूचना जीवघे या कशा ठर या?

रवर असले या भारतात या, काचे या गो यात पा न भ व य सांगणा या म हलेकडे माझे
एक रचे नातेवाईक गेले. यांनी तला यांचे भ व य पाहायला सां गतलं. तनं सां गतल ंक ,
या गृह थां या दयाची अव था फार वाईट आह ेव ते ये या म ह या या तपदेला मरणार

आहेत.
ते ऐकून माझ ेनातलग त ध झाले. यांनी यां या सग या कुटंुबीयांना बोलावून घेतलं



व हे भ व यकथन केलं. यां या व कलाला भेटून यांचं मृ युप  अ यावत क न घेतलं.
जे हा मी यां याशी बोलून यांचा या भ व यकथनावरील व ास र कर याचा य न केला
ते हा ते मला हणाले क , भ व यवे या म हलेला पारलौ कक ान आहे. त याजवळ
गेले या लोकांचे ती अ त भले कवा ततकेच वाईटही क  शकते. यांचा त या बोल यावर
पूण व ास बसलेला होता.

एक म ह यापूव  आनंद , नरोगी, उ साही व जोशपूण असलेले हे गृह थ जसजशी
तपदा जवळ येऊ लागली तसतसे ते अ धका धक अ ल त होऊ लागले. आता ते जणू

अगद  अपंग झाल ेहोते. भ व यकथना या दवशी यांना ाणघातक हाटअॅटॅक आला. ते
वत:च यां या मरणाचे कारण होते, हे न कळून ते मृ यू पावले.

हे जग अनेक गूढ श नी भरलेल ंआह ेआ ण या या जगाचं नयं ण करतात अशी
क येकांची धारणा असेल; परंतु या श  गूढही नाहीत आ ण अ नयं त तर अ जबात
नाहीत. एका म हलेनं केलेल ंभावी कथन ऐकून मा या नातलगानं या सूचनेला वीका न
वतःचा अंत क न घेतला.

• याच घटने या मा यमातून आपल ंअंतमन कसं काय करतं हे पा

आता आपण अंतमन कसं काय करतं या मा हती या आधारे या घटनेकडे पा . चं
बा मन जे काही मा य करतं, अंतमन याचा वीकार क न यानुसार काय करतं. जे हा
माझ ेनातलग या भ व यवे या म हलेकडे गेल ेते हा ते सूचन म अव थेत होते. तनं यांना
एक नकारा मक सूचन दल ंआ ण यांनी ते वीकारलं. ते अ थर झाले. येणा या तपदेला
ते मरणार आहेत या गो ीवर यांनी ा ठेवली व सतत या गो ीचं मनन करत रा हले.
यांनी इतर सवाना तस ंसां गतले आ ण वत: या अंताची तयारी केली. वत: या मरणाची

ही यांची वत:ची भीती व अपे ा यां या अंतमनानं खरी मानली, ती वीकारली व यांचं
मरण ओढवून आणलं.

खरंतर भ व य वत वणा या या ीत कुठलीही अफाट श  न हती. तनं सू चत
केलेली भ व यवाणी खरं कर याचं साम य त या सूचनेत अ जबात न हतं. जर यांना
मना या कायाचा नयम माहीत असता तर यांनी या नकारा मक सूचनेला सरळ नकार
दला असता व त या श दांकडे मुळ च ल  दलं नसतं. जर यांना माहीत असतं क , यांचे
वचार व भावना यांना नयं त करतात, तर ते जग या या खटपट ला लागले असते. असं
झालं असतं तर या ीची भ व यवाणी ही हवेत व न गेली असती. वत:ला मुळ च हानी
क न न घेता यांनी ती भ व यवाणीची सूचना सहज फोल ठरवली असती. उलट पुरेशा
जा णवे या व ाना या अभावी यांनी वत:च मरणाला आमं ण दलं.

इतरांनी केले या सूचनांत यांची वत:ची अशी काहीच ताकद नसते. तु हीच या
वचारांना मह व देऊन याना श शाली बनवता. तु ही या सूचनेला मान सक संमती
दली, या वचाराला वीकारणं हणज ेती सूचना तुमचा वत:चा वचार बनून जाते आ ण



मग तुमचं अंतमन या वचाराला साकार करायला झटू लागतं.
नवड कर याची मता तुम यात आहे. हे कायम ल ात असू ा, मग जीवनाला

नवडा! ेमाला नवडा! आरो याला नवडा!

• मुख आधारवा यांची श

ाचीन ीस या काळापासून त व ानी व तकशा  यांनी तका या एका कारचा अ यास
केला याला Syllogism हणतात. याचा अथ होतो दोन वधानांवर आधा रत अनुमान
कवा तक कर याचं शा . आपलं मन अशाच दोन वधानांचा संबंध लावून तक करत
असतं. ावहा रक संदभात हणायचं तर जी आधारवा यं ( यावर तक आधा रत आहे
अशी वधानं) बा मन खरी मानतं, यावर बा मनानं काढलेल े न कष आधा रत असतात.
सम या कोणतीही असो, तुमचं आधारवा य जर खरं असेल तर यावर आधा रत न कष
खरे असणारच, उदा.

येक गुण शंसनीय आहे.
दयाळूपणा हा एक गुण आहे.
हणून दयाळूपणा शंसनीय आहे.

कवा
सग या आकारधारी व तू बदलतात व न  होतात.
इ ज तचे परॅ मड्स आकारधारी व तू आहेत.
हणून परॅ मड्स बदलतील व न  होतील.

यातील प ह या वधानाला मुख आधारवा य मानल ंजातं आ ण ते जर बरोबर, यो य
असेल तर यावर आधा रत न कषदेखील न तच यो य व अचूक असतील.

यूयॉक सट या टाऊन हॉलम ये मना या शा ावरील मा या काही ा यानांना हजर
असलेले एक कॉलेज ोफेसर मला भेटले. ते मला हणाले, “मा या जीवनात सगळा
सावळा ग धळ आहे. मी माझे म , आरो य आ ण संप ी सगळं हरवून बसलो आहे. मी
या व तूला हात लावतो तची माती होते.”

मी यांना समजावलं क , यांची सम या तक न पणे व प पणे यां या आ मघाती
मुख आधारवा यांमुळे नमाण झाली आहे. यांनी यांचं जीवन बदल यासाठ  यां या

वचारात नवं आधारवा य था पत करायला हवं. यांनी हे ठामपणे मा य करायला हवं
क , यां या अंतमनाची अफाट बु म ा यांना माग दाखवते, नद शत करते आ ण यांची
आ या मक, मान सक व भौ तक भरभराट करते हे स य आहे. एकदा यांनी हे मा य केलं
क , यांचं अंतमन आपोआप यांना शहाणपणानं नणय यायला मागदशन करेल, यांचे
आजार र करेल आ ण यांना यां या मनाची शांती व थरता पु हा मळवून देईल.

या ोफेसरांनी यांना ह ा असले या जीवनाचं सवागीण च  तयार केले. यांची मुख



आधारवा ये होती :
अपार बु म ा मला सव कारे मागदशन करते. माझं आरो य उ म आहे आ ण माझं

मन व शरीर पर परांशी सुसंगत आहेत. मा यापाशी ेम, शांती आ ण समृ  आहे. माझं
सगळं जीवन यो य कृती व दैवी आदेशा या त वांनी नयं त केलं आहे. मला माहीत आहे
क , माझ े मुख आधारवा य हे जीवना या शा त स यावर आधा रत आहे आ ण मी हे
जाणतो, अनुभवतो आ ण व ास करतो, क  माझं अंतमन हे नेहमी मा या बा मना या
वचारांना अनुस न तसाद देत असतं.

नंतर यांनी मला यां या गतीचा अहवाल ल न कळवला. मी दवसातून अनेक वेळा
मा या आधारवा याची वधानं सावकाश, शांतपणे आ ण ेमपूवक हणत असे. मला कळत
होतं क , ती वा यं मा या अंतमनात खोलवर झरपत जात होती. मला या गो ीची खा ी
होती क , मना या नयमां या आधारे मला याचे प रणाम न क च मळतील. तु ही मला
दले या तुम या मुलाखतीब ल व स याबाबत मी मनापासून तुमचा आभारी आहे आ ण हे
कळवायला मला ख चतच आवडेल क , मा या जीवनातील सग या े ात खूप चांगले
बदल झाल ेआहेत. तु ही सुच वलेला इलाज खूपच उपयु  ठरला.

• अंतमन कुठ याच कारचे वाद घालत नाही

अंतमन खूप शहाणं असतं. याला सग या ांची उ रं माहीत असतात; पण याला ही
उ रं माहीत आहे हे यालाच कळत नसतं. ते तुम याशी वाद घालत नाही कवा तु हांला
उलटूनही बोलत नाही. ते तु हांला असं हणणार नाही “तु ही मा यावर अ नया कारची
सूचना ला  नये.”

जे हा तु ही हणता, ‘मी हे क  शकणार नाही’, ‘आता माझं वय झालं’, ‘मी हे कत
पार पाडू शकणार नाही’, ‘माझा ज म चुक या जागी, चुक या घरात झाला आहे’, ‘यो य
नेता कोण हे मला माहीत नाही,’ ते हा तु ही तुम या अंतमनात या नकारा मक सूचना

जवत असता. अंतमन मग तु हांला या सूचनांनुसारच तसाद देतं. अशा नकारा मक
सूचनां ारे तु ही खरेतर तुम या हताचा मागच बंद करत असता. तु ही तुम या जीवनात
अभाव, मयादा आ ण वफलतेला आमं णच देत असता.

जे हा तु हीच तुम या बा मनात अडथळे, अवरोध व वलंब उभे करता ते हा तु ही
तुम या अंतमनात वा त  क न राहणा या शहाणपणाला व बु म ेला नाकारता. इतकेच
नाही तर तु ही ढपणे मानता क , तुमचं अंतमन तुम या सम या सोडवू शकत नाही. तुमचा
हा व ास तु हांला मान सक व भाव नक हलक लोळ व गंु याकडे नेतो. याचा शेवट
आजारपण व मान सक वकृती या वृ ीकडे होत असतो. तुमची इ छा साकार हो यासाठ
आ ण वफलतेतून सावर यासाठ  दवसातून अनेक वेळा ठामपणे हणा :

‘ या अपरंपार बु म ेनं मा यात ही इ छा नमाण केली आहे, तीच माझं बोट ध न
मला माग दाखवते आ ण मा या इ छापूत या योजना मा यासमोर उलगडून दाखवते. मला



हे माहीत आहे क , मा या अंतमनातील गहन व ा आता मला तसाद देत आहे आ ण
ती मा या अंतरंगात जे अनुभवतो व याचा दावा करतो याचीच बा  जगात अ भ
होत असते. सव  संतुलन, समता व समतोल आहे.’

उलटप ी जर तु ही असं हणालात, ‘आता काही माग उरला नाही; मी हरलो आहे, या
धेतून बाहेर पडणे श य नाही; मी या च ूहात अडकून पडलो आहे.’ तर तु हांला

तुम या अंतमनाकडून काहीच चांगले उ र कवा तसाद मळणार नाही. तुम या
बा मनानं तुम यासाठ  काम करावं असे जर तु हांला वाटत असेल तर याला यो य वनंती
करायला हवी. तरच ते तु हांला सहकाय करेल. ते नेहमीच तुम यासाठ  काम करत असतं.
अगद  या णीदेखील ते तुम या दयाचे ठोके आ ण ासो वास नयं त करत आहे.
जे हा तु ही तुमचं बोट कापून घेता, ते हा ते लगेच या जखमेला बरं कर या या गंुतागंुती या
कामाला लागतं. याचा मूलभूत कल जीवना भमुख आहे. ते नेहमीच तुमची काळजी
घे यासाठ  व तु हांला सुर त ठेव यासाठ  धडपडतं.

तुम या अंतमनालाही वत:चं अस ं एक मन आहे; पण ते तुम या वचारप ती व
क पना च  े वीकारते. जे हा तु ही एखा ा सम येची उकल शोधता, ते हा तुमचं अंतमन

तसाद देईल; पण यासाठ  तुम या बा मनाने एखादा नणय यावा कवा खरा नकाल
ावा अशी याची अपे ा असते. तु ही हे मा य करायलाच हवं क , तुम या सग या

सम यांची उ रं तुम या अंतमनाकडे असतात. जर तु ही हणालात, “मी यात पूणपणे
फसलो आहे, ग धळलो आहे; मला वाटतं यातून बाहेर पडताच यायचं नाही. मला काही
उ र का मळत नाही?” तर तु हीच तुम या ाथनेवर पाणी फरवीत आहात. फ  वेळेकडे
ल  देणा या सै नका माणे तु ही मह वा या ऊजचा वापर तर कराल; पण पुढं सरकू
शकणार नाही.

तुम या मना या च ांना थर करा. शांत हा, मोकळे हा, शांतपणे हणा -
“मा या अंतमनाला उ र माहीत आहे. ते मला या णी पण तसाद देत आहे. मला

माहीत आहे क , मा या अंतमना या गाढ बु म ेला सग या गो ी कळतात आ ण ते
आ ाच मा यासमोर मा या ाचं अचूक उ र देत आहे, याब ल मी आभारी आहे.
मा या ख या व ासामुळे मा या अंतमनाचे भ  व राजसी बु वैभव मु  करत आहे.
असं हो याचा मला आनंद आहे.”

• हे ल ात ठेवा -

१. चांगला वचार करा, चांगलेच होईल. वाईट वचार केलात तर वाईटच होईल. तु ही
दवसभर जो वचार कराल, तसेच तु ही बनाल.

२. तुमचं अंतमन तुम याशी वाद घालत नाही. तुम या बा मनाचे आदेश ते वीकारतं. जर
तु ही हणाल, ‘मला हे परवडणार नाही.’ तुमचं अंतमन ते खरं क न दाखवेल. चांगला
वचार नवडा. आदेश ा. मी ते खरेद  करेन. मी याचा मनानं वीकार केला आहे.



३. तुम या हाती नवड कर याची श  आहे. आरो य आ ण आनंदाची नवड करा. तु ही
मै ीपूण बन याची नवड क  शकता कवा अमै ीपूण. सहकाय करणारे, आनंद ,
मै ीपूण, ेम कर याजोगे बनणे नवडा आ ण अ खे जग तु हांला तसाच तसाद
देईल. अ त म व वक सत कर याचा हा उ म माग आहे.

४. तुमचं बा मन ‘ ारपाल, रखवालदार’ आहे. तुम या अंतमनावर वाईट छाप पडू नये हे
बघ याचे याचे मु य काय आहे. काहीतरी चांगले घडू शकते आ ण ते आताही घडत
आहे या गो ीवर व ास ठेवणे नवडा. नवड कर याची मता ही तुमची सवात महान
श  आहे. आनंद व भरभराट ची नवड करा.

५. इतरां या सूचनांत तु हांला ख व याची श  नसते. तुम या वचारात खरी श
असते. इतरां या वचारांना कवा वधानांना नकार दे याची नवड क न केवळ चांगले
वचार ढ करा. तु ही कशी त या करावी याची नवड कर याची श  तुम यात
आहे.

६. तुम या श दांचे भान ठेवा. तु हाला तुम या येक फालतू श दांचा हशेब ावा लागेल.
कधीही हणू नका क , ‘मी अपयशी होईन, माझी नोकरी जाईल, मी भाडे भ  शकत
नाही.’ तुमचं अंतमन अशी वा ये थ ेवारी नेणार नाही. ते न ेने या वा यांना खरे
क न दाखवील.

७. तुमचं मन  नाही. नसगाची कोणतीही श   नाही. तु ही नसगा या श चा
वापर कसा करता यावर ते अवलंबून असतं. येक ठकाणी सग या लोकांना
आशीवाद दे यासाठ , बरं कर यासाठ  आ ण े रत कर यासाठ  तुम या मनाचा वापर
करा.

८. ‘मला हे श य नाही’ असं कधीही हणू नका. या भयाला र कर यासाठ  या
वा या या जागी पुढचं वा य वापरा - “मा या अंतमना या श ारे मी सगळं काही
क  शकतो.”

९. भीती, अ ान व अंध े या भू मकेतून, कोनातून वचार न करता चरंतन स य
आ ण जीवना या स ा ता या कोनातून वचार करा. इतरांना तुम यासाठ  वचार
कर याची अनुमती देऊ नका. वत:चे वचार वत:च नवडा, वत:चे नणय वत:च
या.

१०. तु ही तुम या आ याचे (अंतमनाचे) कॅ टन आ ण तुम या न शबाचे मालक आहात.
ल ात ठेवा, नवड कर याची मता तुम यात आहे. जीवनाची नवड करा, ेमाची
नवड करा, आरो याची नवड करा, आनंदाची नवड करा.

११. तुमचं बा मन यावर व ास ठेवेल व ते स य मानून चालेल, याचा वीकार तुमचं
अंतमन करेल व या गो ी ख या क न दाखवेल. सुदैव, दैवी मागदशन, यो य कृती



आ ण जीवना या सग या शुभ वावर व ास ठेवा.



३

चम कार घडव याची अंतमनाची श

तुम या अंतमनाची श  मोजताच येत नाही इतक  ती अमाप आहे. ती तु हांला े रत करते
व माग दाखवते. आठवण चं भांडार या अंतमनातच असतं. यातून ती घटनांची सु प

तमा दाखवते. तुमचं अंतमनच तर तुम या दया या ठो यांना, र ा भसरणाला,
पचन येला व उ सजन येला नय मत करतं. तु ही खा ले या अ ाचं पांतर मांसपेशी,
नायू, र  व हाडं यांम ये करतं. अंतमनाचं हे काय पृ वीवरील कोण याही या

आकलनापलीकडचं आहे. तुम या शरीरात या सव मह वा या या अंतमनच नयं त
करतं. अंतमनाला सग या ांची उ रं माहीत असतात.

ल ात या, अंतमन कधीही झोपत नाही, ते मुळ च व ांती घेत नाही. ते नरंतरपणे
काम करत असतं. तु हांला तुम या अंतमना या चम कार घडवून आणणा या श चा शोध
यायचा असेल, तर फ  झोपी जा यापूव  तुम या अंतमनाला एवढंच सांगा क , एखाद
व श  गो  तु हांला तडीस यायची आहे. तु हांला हे बघून आनंदासह आ य वाटेल.
तुम या अंतरंगात अशी ऊजा स य होईल, जी तु हांला इ छत प रणाम देईल. अंतमनात
ऊजचा आ ण ानाचा ोत आहे, जो तुमचा संपक थेट या सवश मान ई राशी घडवून
आणेल. ही अशी ऊजा आह े यावर हे ांड स य आहे, हीच ऊजा हांना यां या क ेत
प रवलन-प र मण करायला लावते, सूयाला काशमान करते. तुमचं अंतमन हे आदश,
आकां ा आ ण इतरांचं हत यां या उ कट इ छांचं उगम थान आहे.

शे स पअरचं उदाहरण पाहा. यानं याच अंतमना या साहा यानं अस ं महान स य
जाणलं, जे या या सा ह यात त ब बत झालं. ही स यं या काळात या इतर कोणालाच
समजली न हती. याच अंतमना या साहा यानं फ डअर या महान श पकारानं संगमरवर व

ाँझम ये स दयता, डौलदारपणा आ ण माणब ता यांचा मलाफ घडवला. कोरीव काम
कर याची कला, यातल ं कौश य यानं ा त केलं ते याच अंतमना या बळावर. खरं तर
अंतमन ही अशी एक खोल वहीर आह,े ज या तळातून महान कलाकारांनी अचाट ऊजा



ा त केली. याच अंतमना या श नं महान इटा लयन कलाकार राफेल याला मेडोनासारखी
अमर कलाकृती साकार करता आली. महान जमन संगीतकार बथोवन याला मधुर
संगीतरचना वरब  कर यास मदत केली ती अंतमना या श नंच.

काही वषापूव  मला षीकेश येथील योगा फॉरे ट यु न ह सट त ा यानासाठ
आमं त कर यात आल ंहोतं. यादर यान, मंुबई न येणा या एका सजनशी माझा स व तर
संवाद झाला. या सजननी मला डॉ. जे स ए डेल यांची आ यच कत करणारी वा तवकथा
सां गतली.

डॉ. ए डेल हे कॉ टश सजन होते. यांनी १८४० या दशकात बंगालम ये काम केलं
होतं. ही ते हाची गो  आहे जे हा रो यांना बेशु  कर यासाठ  इथर कवा भूल देणा या
आधु नक रासाय नक ांचा वापर सु  झाला न हता. अस ंअसूनही १८४३-१८४६ या
दर यान डॉ. ए डेल यांनी सव कार या मळून जवळजवळ चारशे या आसपास मो ा
सजरी के या हो या. डो यां या, कानां या आ ण ग यां या श या तर हो याच; शवाय
कॅ सरसार या वाढले या गाठ  र कर यासंबंधी या श यांचादेखील यात समावेश
होता. या सव श या के या गे या हो या या केवळ मान सक भुली या आधारे! पेशंट्स
हणायचे क , यांना :ख वा वेदना जाणवत न ह या. वशेष हणज ेश या करताना

एकही रोगी दगावला न हता.
डॉ. ए डेल या पेशंट्सचा श येनंतरचा मृ यूचा दरदेखील अ यंत खालचा होता. ही

गो  या वेळची आहे जे हा लुई पा र, जोसेफ ल टर यांसार या वै ा नकांनी जंतुसंसग या
वषयात कोणतंही भरीव संशोधन केलं न हतं. श येनंतरचा जवाणंूचा संसग हा
श ये या वेळ  हा नकारक जवाणंूमुळे होऊ शकतो; तसेच तो उकळून नजतुक न
केले या उपकरणांमुळेही होऊ शकतो, याचंही ान कुणाला न हतं. या प र थतीतही डॉ.
ए डेल यां या रो यांना संमो हत करायचे, यांना सूचना ायचे क , श येनंतरही तु ही
सुर त असाल. तु ही जंतुसंसग आ ण चखळलेली जखम यांपासून सुर त असाल.
पेशंट्सचं अंतमन डॉ टरां या या सूचनेला तसाद ायचं. मग काय, सव पेशंट्स
जीवघे या इ फे शन व  लढायला अगद  स ज हायचे.

वचार करा. ही घटना आह े द डशे वषापूव ची! या कॉ टश सजननं अंतमना या
चम का रक, जा ई श चा कसा वापर करायचा याचा शोध लावला होता. या अव लयापुढे
नतम तक हायला हे कारण पुरेसं आहे. या पारलौ कक श नी डॉ. ए डेलना े रत केलं
व यां या पेशंट्सचं जीवघे या धो यांपासून संर ण केलं, या वल ण श वर तु हीही
ताबा मळवू शकता.

अंतमन तु हांला थळकाळा या सीमेतून, बंधनातून मु  करतं. ते तु हांला ववंचना,
ःख, यातना यांपासूनही मु  क  शकतं. होय! तुमचे  कतीही जट ल असोत, अंतमन

सग या ांची उ रं देऊ शकतं; तुम या अंतरंगात एक द  श , ा आहे जी तुम या
मना या, बु या आकलनापलीकडची आहे. या श मुळे घडणारे चम कार तु हांला
आ यच कत क  शकतात. या वल ण अनुभवांमुळे तु ही आनंदानं भा न जाल.



• तुमचं अंतमन हेच तुम या आयु याचं पु तक आहे

अंतमना या पटलावर जे वचार, धारणा, मतं, स ा त, त वं कवा रा ह कोरले जातात,
यांचीच अ भ  तुम या आयु यात बा प र थती, घटना कवा थती यां या पात

होते. तु ही अंतमनावर जे छापाल, याचाच अनुभव तु हांला तुम या आयु यात होईल.
आयु याला नेहमी दोन बाजू कवा दोन पैल ूअसतात - व तु न  आ ण न , य व
अ य, वचार व य  न मती.

वचारांमुळे तुम या चेतासं थेत आवेग तयार होतो. यालाच हणतात म जावेग.
म जावेगा या पात तुम या म या बा  भागाकडे वचार पोहोचतो. म चा हा भाग
हणज ेतक करणारा अवयव आहे. जे हा तुमचं बा मन एखादा वचार वीकारतं, ते हा तो
वचार म या इतर भागांपयत सं मत केला जातो. वचार म पयत पोहोचताच तु हांला
अ धक जवंत अनुभूती होऊ लागते.

ल ात या, तुमचं अंतमन वाद घालू शकत नाही. ते फ  तु ही या यावर
ल ह या माणे कृती क  शकतं. तुमचं बा मन यावर श कामोतब करेल, या
अनुमानांना ते अं तम मानतं हणजे तु ही सतत तुम या जीवन पी पु तकावर ल हत
असता. ल ात या, तुमचे वचारच तुमचे अनुभव बनून जातात. अमे रकन वचारवंत
इमसन या श दांत सांगायचं तर ‘मनु य दवसभर जो वचार करतो, तसाच तो बनतो.’

• अंतमनावर पडलेली छाप नेहमीच  होते

व यम जे स हे अमे रकन मानसशा ाचे जनक होते. ते हणतात, “जगाला हादरवून
टाक याची श  तुम या अंतमनात आहे. अफाट बु म ेनं, अचाट शहाणपणानं आ ण
भरमसाठ ानानं अंतमन समृ  असतं. तु ही तुम या अंतमनावर जी अमीट छाप सोडता,
ती स यात उतरव यासाठ  अंतमन अ रशः आकाशपाताळ एक क न टाकतं हणूनच
अंतमनावर तु ही सकारा मक क पना आ ण रचना मक वचारच कोरल ेपा हजेत.”

जगात इतक  चंड अ व था आ ण :ख का आह े बरं? कारण ब सं य लोकांना
आप या अंतमनाची काय कर याची प तच माहीत नाही. बा मनात व अंतमनात
होणा या या- त या, यां यातील पर परसंबंध यांपासून जगातले ब तांश लोक
अन भ  आहेत. अंतमन-बा मन यात पर पर-अनु पता, शांतता आ ण पर परसामंज य
अस ेसंबंध असतील, तर तु हांला वा य, आनंद, शांती आ ण सुख मळतं. जे हा बा मन
आ ण अंतमन यांत सुसंवाद असतो आ ण ते शांततेनं काय करतात, ते हा कोणताही
वरोधाभास आ ण आजार उ वत नाही.

हर मस समे ग टस हे ाचीन काळातल े जाग तक क त चे जा गार हणून स
होते. यां या मृ यूनंतर अनेक शतकानंतर जे हा यांची कबर उघड यात आली, ते हा या
काळात या व ानांमधली उ सुकता आ ण नवलाईची भावना शगेला पोहोचली होती.



युगायुगांचं महानतम रह य या जा गारा या कबरीत गवसलं होतं, असं हणतात. ते रह य
होतं -

जे अंतरंगात, तेच बा भागात;
जे वर, तेच खाली.
थोड यात, तुम या अंतमनावर तु ही जी छाप टाकता; तीच अवकाशा या पड ावर

अ भ  होत असते. मुसा, इसा मसीह, येशू, बु , झोरा टर, लाओ से आ ण  ेयुगपु ष
यांनीही याच स याचा उ ोष केला होता. तु ही जे मानता, तेच स य बनून प र थती,
अनुभव आ ण घटना यां या पात तुम यासमोर कट होतं. ज े वगात (तुम या अंतमनात),
तेच पृ वीवर (तुम या आयु यात)! हाच जीवनाचा सव च नयम आहे.

नसगात सव  या- त या, गती- व ाम यांचा नयम आढळून येईल; पण या दोन
टोकां या गो त संतुलन असायला हवं, तरच यां यात सुसंवाद नमाण होईल. जीवनाचे
नयम तुम यातही सहजपणे वा हत हावेत, यासाठ च तु ही या जगात आला आहात; पण
आत वेश करणारं व बाहेर अ भ  होणारं सव काही सारखंच असायला हवं. आत
उमटलेला छाप आ ण याची बा  जगातली अ भ  समानच आ ण पर परांशी
मळतीजुळती असायला हवी. ब याचदा तुम या आयु यात या अपयशामागचं कारण
असतं, आत आ ण बाहेर नसलेला ताळमेळ!

नकारा मक, व वंसक आ ण ू रतेचे वचार वघातक भावना नमाण करतात. मग या
 हो यासाठ  माग शोधतात. या व वध रोगां या मा यमातून अ भ  होतात; कधी

अ सर या, कधी ताणतणावा या, कधी दयरोगां या; तर कधी द घकालीन चते या
पात!

आ ा या णी तुम या अंतमनात वत:ब लची काय क पना कवा कोणती भावना
आह?े ही भावना तुम या अ त वा या येक कणातून णा णाला  होत असते.
तुमचं शरीर, तुमची चेतना, आ थक प र थती, म प रवार आ ण सामा जक दजा या सव
बाबी हणज े तुम या वत:ब ल असले या क पनेचे प रपूण त बब असते. तुम या
अंतमनावरची छाप तुम या जीवनातील सव े ांत  होत असते. या नयमाचा हाच खरा
अथ आहे.

आपण आप या नकारा मक वचारांनी वत:लाच जखमी करत असतो. आजवर कती
वेळा ोधीत होऊन, भय त होऊन, ई या बाळगून कवा खु स बाळगून तु ही वत:लाच
र बंबाळ केलंय? या नकारा मक भावना हणज े एक कारचं वषच आह;े जे तुम या
अंतमनात शरतं. तु ही ज म घेताना अशा नकारा मक भावना न क च बाळग या न ह या
हणूनच जीवनशाली वचारांनी तुम या अंतमनाचं पोषण करा. प रणामी तुम या आत

भ न रा हलेली सगळ  नकारा मकता, घाण धुतली जाईल. तु ही सतत असे करत गेलात
तर सगळा नकारा मक भूतकाळही पुसला जाईल आ ण तो पूणपणे वसरला जाईल.

• अंतमन घातक  वचारोग बरा क  शकतं



अंतमना या उपचारश चा एक अ यंत वल ण, व सनीय पुरावा हणज े गत
उपचार होय. चाळ स वषापूव  मला घातक वचारोग झाला होता. मी त  डॉ टरकडे गेलो.
यानं वै कशा ातले सव म उपचार केल ेमा यावर; पण एकाचाही फायदा झाला नाही.
दवस दवस माझा आजार बळावतच चालला होता.

मग एके दवशी मानसशा ाचं गाढं ान असलेले एक धमगु  मला भेटले. यांनी मला
१३९ ा तो ाचा गूढाथ समजावून सां गतला. याचा थोड यात अथ असा होता - या
मा या अंतमनानं माझ ं शरीर नमाण केलं आह;े ते या या आत समा व  असले या
रचनेनुसार या शरीराचं पुन नमाणसु ा क  शकतं.

धमगु ं नी यां या घ ा याकडे बोट दाखवत सां गतल,ं “हे घ ाळ बघ. यानं हे
बनवलंय, या या मनात ते बनव याबाबत सु प  क पना होती. जर काही कारणांनी ते
घ ाळ बंद पडलं, तर ते घ ाळ बनवणा याला काही मूलभूत क पना देतं, यामुळे ते
पु हा त करता येईल.”

या उदाहरणा ारे धमगु ं ना काय सांगायचं होतं हे मला कळून चुकलं. माझ ं शरीर
बनवणारं अंतमनही या घ ाळ बनवणा यासारखंच तर आहे. मा या शरीराला ा धमु
कस ंकरावं, मा या शरीरातील मह वा या कायाना आ ण यांना नेमकं काय मागदशन

ावं हे अंतमनाला न क च माहीत आह;े पण अंतमनानं अस ं कर यासाठ  मी याला
आरो याची व नरामयतेची अचूक सूचना ायला हवी. मा या अंतमनाला अचूकपणे दलेली
सूचना हे आहे कारण; तर वा य हा याचा प रणाम!

साधी-सरळ ाथना -
शरीर, सव अवयव हे मा या अंतमनात या अ मत, असीम बु म ेनंच नमाण केले

आहेत. मला बरं कस ंकरावं हे याला माहीत आहे. अंतमनानंच मा या सग या अवयवांना,
पेश ना, नायंूना आ ण हाडांना आकार दला आहे. मा या अंतयामीचं हे अफाट, अचाट
आ ण असीम उपचारक त व आता मा या शरीरात या येक पेशीला वा य दान करत
आहे. मी प रपूण, व थ आ ण उ कृ  होत आहे. यासाठ  मी आभारी आहे. मा या
अंतरंगात या या सजनशील, न मतीशील बु म ेची काय खरंच अ त आहेत.

ही ाथना मी दररोज दोन-तीन वेळा मोठमो ानं हणायचो. जवळपास तीन
म ह यांनंतर माझी वचा पूणपणे व थ झाली. तो घातक चमरोग खरंच गायब झाला होता.
माझ ेडॉ टर तर तं भतच झाल;े पण मला मा  मुळ च आ य वाटलं नाही. कारण मला
यामागचं व ान माहीत होतं. मी मा या अंतमनाला पूणतेची, स दयाची आ ण अखंड वाची
जीवनानं रसरसलेली परेषा दली होती, यामुळे मा या अंतमनात ठाण मांडून रा हलेली
नकारा मक परेषा, नकारा मक क पना नाहीशी झाली.

मनात संतुलनाला ाधा य असतं तोवर तुम या शरीरावर कोणताच वाईट प रणाम होत
नाही. तुम या मनाला सकारा मकते या वषावात हाऊ ा; मग सगळे आजार आपोआप र
होतील.



• शरीरा या सव कायाना अंतमन कसं नयं त करतं

तु ही झोपेत असा वा जागे असा, अंतमना या अथक, अखंड कायामुळे शरीराची
अ तमह वाची काय अखंडपणे चालत राहतात. खरं तर यात तुम या बा मनानं कोणतीच
ढवळाढवळ कर याची गरज नसते. तु ही झोपलेले असता ते हाही तुमचं दय एका व श
लयीत धडकत असतं. तुमची छाती, फु फुसांचे नायू, तुम या फु फुसात हवा भरत असतात
आ ण तशीच बाहेर काढ याचं कामही करत असतात. पेश या कायातून नमाण झाले या
काबन-डाय-ऑ साइड या टाकाऊ पदाथा या बद यात तु हांला काय म, जवंत ठेवणारा

ाणवायू घेतला जातो. तुमचं अंतमन तुम या पाचन येचं आ ण शरीरांतगत ंथी या
ावांचं नयं ण करतं. तुम या शरीरात या अनेक ज टल, गंुतागंुती या या तुमचं

अंतमनच घडवून आणत असतं. हे सगळं अखंडपणे सु  असतं; मग तु ही जागे असा वा
झोपेत.

आता जर तु हांला सां गतलं क , तुम या शरीराची काय तुम या बा मना ारे वतः या
हमतीवर घडवून आणा; तर तु ही न क च अपयशी ठराल. तु ही चटकन मर याचा पयाय
नवडाल. कारण शरीरा या अंतभागात या सव या अ यंत गंुतागंुती या आ ण
पर परांशी नग डत आहेत. ओपन हाट सजरी करताना वापरलं जाणारं एक मशीन हा तर
आधु नक वै क य उपकरणांत या चम कारांपैक  एक चम कार आह;े पण या या तुलनेत
तुमचं अंतमन वषानुवष, बारा म हने-चोवीस तास जे काय करतंय ते न क च वल ण
आ ण तं भत करणारं आहे.

समजा, तु ही सुपरसो नक जेटलाइनरमधून वास करत आहात; पण तु ही
वमानचालका या कॉकपीटम ये गेला आहात. वमान कस ंचालवतात याची मा हती तु हांला
न क च नसते; पण एखाद  शंका वचा न वैमा नकाचं ल  वच लत क न एखाद
सम या नमाण करणं तुम यासाठ  सहजश य आहे. तुमचं बा मन हे तुमचं शरीर मुळ च
चालवू शकत नाही; पण बा मनात या शंका, काळजी, भीती यांमुळे अंतमना या
कायप तीत न क च अडथळा नमाण होऊ शकतात.

दय, फु फुस, जठर, आतडी यां या सामा य कायात, चता, काळजी, भय आ ण
नराशा हे अडथळे नमाण करतं, ते तुमचं बा मनच! वै क य े ात या त ांना
तणावामुळे नमाण होणा या आजारांचं गांभीय पटलं आहे. नकारा मक वचार तुम या
अंतमना या सुसंवाद , सहज कायात बाधा आणतात.

शारी रक आ ण मान सक तरावर अ व थ होताच व रत सजग हा. अशा वेळ  तु ही
एकच उ म गो  क  शकता; ती हणजे वतःला श थल करणं. तुम या वचारांची गती
थांबवा. आता तुम या अंतमनाशी संवाद साधा. याला परमशांती, सुसंवाद आ ण दैवी
सु व था था पत कर याचं आवाहन करा. अस ंके यास तु हांला समजेल क , तुम या
शरीरा या या, वहार आता सामा य तरावर आले आहेत. अंतमनाशी अ यंत ढपणे
संवाद साध याची खा ी करा. ते तुम या आदेशांना पूण कर याचा तसाद देईल.



• अंतमनाकडून काम कसं क न याल

प हली गो  ही समजून या क , तुमचं अंतमन अखंडपणे काय करत असतं; मग भलेही
तु ही याला काम कर याचा आदेश ा अथवा नका देऊ. अंतमन रा ं दवस अ वरतपणे
कायम न असतं. अंतमन हाच तुम या शरीराचा नमाता आहे; पण या या न मतीची

या आंत रक, अ य असून शांत आहे. यामुळे ती तु हांला जाणवणार नाही कवा
ऐकूही येणार नाही. तुमचा संबंध नेहमी तुम या बा मनाशी येत असतो; अंतमनाशी नाही.
तुमचं बा मन नेहमी सव माचीच अपे ा करत राहील, याची द ता या. खा ी बाळगा
क , तु ही नेहमी ज े वचार करता ते सकारा मक, स य, यायपूण आ ण सहज-सुसंवाद
त वांवर आधा रत असावेत. आजपासूनच तुम या बा मनाची काळजी यायला सु वात
करा. तनामनात, दयात आ ण आ यात ही गो  सखोल जवा क , अंतमन हे तु ही
तुम या नेहमी करत असले या वचारांना अनुस नच  होतं, यानुसारच न मती करतं.

पाणी ते यातून वाहतं या पाइपचा आकार धारण करतं, याच माणे तुम या
जीवनातले स ा त तुम या वचारांनुसार असतील. वतःला ठामपणे सांगा क , तुम या
अंतमनाचं उपचारक त व तुम यात सहज-संवाद, समंजस संवाद, आरो य, शांती, सुख
आ ण समृ  यां या पात वा हत आहे. मू तमंत बु म े या कवा तु हांला मागात
भेटले या य सह वाशा या पात याची क पना करा. ती सतत तुम यात वा हत होत
तु हांला तेज वी, ो सा हत आ ण गत-उ त करत आहे. ती श  तुम या व ासानुसार

त या करेल.

• अंतमनाचे उपचारक स ा त ने योती पु हा जागवतात

जगात अनेक धम थळं आहेत. या सु स  धम थळांपैक  सवात मोठं धम थळ द ण-
प म ा समधील लॉडस ्हे आहे. या धम थळात या वै क य वभागाचं ऑ फस अशा
अनेक फायल नी ग च भरलेलं आहे. या फायल म ये चम का रक उपचारां या हजारो
अ धकृत केसेसची तपशीलासह न द आहेत. मादाय बायर हे अशा अनेक केसेसपैक  एक
उदाहरण! त या डो यांतला म जेचा भाग झजून गेला आ ण तो नकामी झा यानं ती अंध
झाली होती. लॉड ला आ यावर तची ी परत आली. तला तपासणा या अनेक
डॉ टसनी सां गतलं होतं क , तची ीचे नसतंतू अजूनही नकामी झालेले आहेत; पण तरी
ती पा  शकत होती! एका म ह यानंतर त या स या तपासणीत आढळलं क , तची ी
पूववत सामा य झाली होती.

मादाम बायर ही काही धम थळावर असले या पा यामुळे बरी झाली न हती, याची
मला खा ी होती. तला व थ करणारं तचं अंतमनच होतं. अंतमनानंच त या ेला

तसाद दला होता. जस े तचे वचार होते, तसाच त या अंतमनात या उपचारक
स ा तांनी दलेला तसाद होता. ा हणज ेअंतमनात जलेला एक वचारच असतो.



एखाद  गो  स य हणून वीकारणं हीच ा! अंतमनानं वीकारलेला वचार वत:च
याची अंमलबजावणी आपोआप करतो.

मादाम बायर या धम थळाला भेट दे यासाठ  संपूण ेसह आ ण मो ा आशेनं
गेली होती. मी पूणतः बरी होणारच आहे, असा ठाम व ास त या मनात होता. या
व ासामुळेच त यातली उपचारक श  जागृत झाली. त यात या उपचारक बळाला मु
क न त या अंतमनानं तला असाच सकारा मक तसाद दला. या अंतमनानं डो यांची
न मती केली ते न क च डो यात या एका मृत नसपेशीला पु हा सजीव क  शकतं. या
रचना मक स ा तांनी न मती केली याच स ा तांनी वा याची पुन न मती केली.

तुमचा जसा व ास असेल तसंच तुम याबाबत घडेल.

• संपूण वा याची क पना तुम या अंतमनापयत पोहोचवा

साउथ आ केतील जोहा सबग येथे मला एक पादरी भेटले. यांनी शरीरभर पसरले या
फु फुसा या कॅ सरवर कशी मात केली, याची कहाणी मला सां गतली. यांनी संपूण
वा याची क पना यां या अंतमनापयत पोहोचव याची प त वापरली. मा या
वनंतीव न यांनी मला पाठवलेली ती ाथना-प त अशी होती -

दवसातून अनेक वेळा मी वत:ला शारी रक आ ण मान सक तरावर संपूणपणे
श थल करत असे. मा या शरीराला मी पुढ ल सूचना देत असे :

“माझी पावलं रलॅ स झाली आहेत, माझ ेघोटे रलॅ स झाले आहेत; माझ ेपाय आ ण
मा या पोटाचे नायू रलॅ स झाले आहेत. माझ ं दय आ ण माझी फु फुसं रलॅ स आहेत;
माझ ंम तक रलॅ स आहे. माझं संपूण अ त व रलॅ स झालं आहे.”

अशा वयंसूचना देत साधारणत: पाच म नटांनंतर मी झोपे या गंुगीसार या अव थेत
जायचो. मग मी पुढ या स यपूवक ओळ चं उ चारण करत होतो -

“ई राचं प रपूण व मा या मा यमातून अ भ  होत आहे. संपूण वा याची,
आरो याची क पना आता मा या अंतमनात भ न रा हली आहे. ई राकडे माझी जी तमा
आहे, ती प रपूण आह े आ ण माझं अंतमन, ई रा या मनातील या प रपूण तमेनुसार
मा या शरीराची पुन: न मती करत आहे.”

हे धमगु  या प तीनं उ लेखनीयरी या बरे झाले. प रपूण वा याची क पना
अंतमनाला सा या व सरळ मागानं कळव याचं तं  यांनी वापरलं.

तुम या अंतमनाला प रपूण वा याची क पना दे याचा आणखी एक अ त माग
हणज े श तब  वा शा ीय क पना. अधागवायू झाले या एका माणसाला मी सां गतलं

क , यानं वत:शीच अस ं सु प  च  रंगवायचंय, यात तो या या कायालयात
इकडं तकडं हडत आहे, या या टेबलाला पश करत आहे, फोनवर बोलत आहे आ ण
कायालयातील इतर सगळ  काय करत आहे, जी यानं याला बरं वाट यावर केली असती.
मी याला समजावून सां गतलं क , हे पूण आरो याचं मान सक क पना च  या या



अंतमना ारा वीकारलं जाईल.
यानं वत:ला या भू मकेत झोकून दलं. याला असं जाणवू लागलं क , तो खरोखरच

ऑ फसम ये परत आला आहे. याला माहीत होतं क , या या अंतमनाला यानं काही
न त काम कर यासाठ  दलं आहे.

यानं अनेक आठव ांसाठ  क पना च  पाह याचं तं  श तब  प तीनं कटा ानं
आ ण उ कटतेनं पाळलं. एके दवशी घरात कोणीही न हतं. फोनची घंट  वाजू लागली.
टे लफोन या या बेडपासून बारा फूट र होता, तरीही तथंपयत जाऊन यानं फोन
उचलला. याच णापासून याचा आजार नाहीसा झाला. या या मान सक क पना च ाला
या या अंतमनानं तसाद दला आ ण तो बरा झाला.

हा माणूस एका मान सक सम यानं पी डत होता, जी या या म त नमाण होणा या
म जा आवेगांना या या पायापयत जा यापासून परावृ  करायची, प रणामी तो चालू
शकला न हता; पण आतील उपचारक श कडं ल  वळवताच या या पायांतून ऊजा वा
लागली.

तु ही व ास ठेवून जे काही मागाल ते ा त कराल.
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• हे ल ात ठेवा

१. अंतमन तुम या शरीरा या सव मह वपूण यांचं नयमन करतं. याला सग या
ांची उ रं माहीत असतात.

२. झोपी जा यापूव  तुम या अंतमनाला व श  सूचना ा आ ण चम कार घडवून
आणणा या अंतमना या या श चा अुनभव या.

३. तु ही तुम या अंतमनावर या वचारांची छाप सोडता, ते वचार प र थती, अनुभव
आ ण घटनां या पात अ भ  होत असतात हणून तुम या अंतमनात जाणा या
सवक पनांवर व वचारांवर काळजीपूवक ल  ा.

४. या- त येचा नयम सव ापी आहे. तुमचा वचार ही या आहे, तर तुम या या
वचाराला तुम या अंतमनानं आपोआप दलेला तसाद ही त या आहे. आप या
वचारांबाबत सजग राहा.

५. अपूण रा हले या इ छांमुळे सग या वफलता नमाण होतात. जर तु ही सम यांचा,
अडचण चाच वचार करत रा हलात, तर तुमचं अंतमन तशाच कारे तसाद देईल व
तु ही आप याच हताचा माग रोखाल.

६. ‘माझा व ास आहे क , या अ य श नं मला ही इ छा दली आह ेतीच इ छा पूण



करत आहे,’ या वयंसूचनेनं तुमचे सगळे संघष मटतील.

७. चता, काळजी आ ण भय तुम या दया या, फु फुसा या व इतर अवयवां या लयब
कायात ढवळाढवळ क  शकते हणून तुम या अंतमनाचं सकारा मक संवाद, वा य
आ ण शांतीपूण वचारांनी पोषण करा हणजे तुम या शरीराची सव काय पूववत
होतील.

८. तुम या बा मनाला सदो दत सव मा या अपे ेत गंुतवा मग तुमचं अंतमन पूण न ेनं
तुम या वचारांना साकार करेल.

९. तुम या सम ये या सुखद नराकरणाचे कवा अंताचे क पना च ं पाहा, प रपूत चा
रोमांच अनुभवा, हणजे मग तु ही जी क पना कराल तचा वीकार तुमचं अंतमन करेल
व तु हांला य ात तसेच प रणाम मळतील.



४

ाचीन काळातले मान सक उपचार

युगायुगांपासून येक खंडात, परंपरेत व सं कृतीत लोकांना हे आतून वाटायचं क , कुठंतरी
अशी उपचारक श  आहे, जी या शारी रक मतांना आ ण कायाना सामा य

थतीला आणून याला नरामय बनवू शकते. या गूढ श ला व श  प र थतीत जागृत
करता येतं. या ारे मानवी वेदनांचं उ चाटन होतं. व ास खरा अस याचे असं य पुरावे

येक देशा या इ तहासात आढळतात.
जगा या ाथ मक इ तहासात असं मानल ं जायचं, लोकांवर चांगला कवा वाईट

प रणाम गु तपणे कर याची ताकद तसेच आजार बरे कर याची श  फ  धमगु , सा वी
व प व  लोकांम ये आहे. यां याजवळ थेट ई रानं दान केलेली व श  श  आहे,
यामुळे आजारदेखील बरे होतात, असा यांचा दावा होता. देशातील कानाकोप यात बरे

कर या या प ती जरी वेगवेग या हो या; पण यात साधारणत: ई राची न भावे ाथना
करणं, याला नैवे  अपण करणं अशा गो ी समा व  हो या. तसेच आजारी या
शरीरावर हात ठेवून मं ो चार करणं, मंतरलेल े ताईत, स  अंग ा, तमा, भ म
इ याद चा वापर केला जायचा.

ाचीन रोमन काळात, धमगु  यां या देवळात रो याला काही गंुगी येणारी औषधं देत
आ ण यांना संमोहना ारे सूचना देत. रो याला सां गतल ंजायचं क , न क च यांना ई र
भेट देईल व यांचा आजार बरा करेल. यानंतर अनेक रोगी रोगमु  हायचे.

हटेक या भ ांना सां गतलं जायचं क , राळ, उद, हराबोळ या सग यांना
चं काशात, मोक या हवेत पालीसह कुटावं. रह यमय वधी के यानंतर ते देवतेची
आळवणी करायचे, यांनी नुक याच बनवले या औषधांचा घोट यायचे आ ण झोपी जायचे.
यांची ा पुरेशी बळकट असली तर यांना व ात देवी दसायची. हा वधी आप याला

चम का रक अन् हा या पद वाटत असला तरी यानंतर रोगी बरे होत असत, हे स य आहे.
अंतमना या मौ यवान श ला वा हत कर याचे अनेक प रणामकारक माग जु या



लोकांनी तयार केल ेहोते व ते आजार बरा कर यासाठ  वापरायचे. या प त नी आजारावर
इलाज होतो हे यांना माहीत होतं; पण तो का व कसा होतो हे यांना मा  कळत न हतं. ते
अंतमनाला अशा वध ारे सूचना ायचे. व वध वधी, काढे व ताईत ला शांत व

हणशील बनवायचे, यामुळे रो या या अंतमनाला उपचारकानं दले या सूचना वीकारणं
सुलभ हायचं; पण बरं कर याचं काय रो याचं अंतमनच करायचं.

अ धकृत वै क य उपचारांनी हात टेकलेले असतात व रो यानंही आशा सोडलेली
असते, ते हा अशा अन धकृत उपचारकांना मा  यश मळतं, ही गो  वचार कर याजोगी
आहे. जगा या सग या भागांतील अशा लोकांनी उपचार केले तरी कस?े रो यांनी या
उपचारावर डोळे झाकून व ास ठेवला, हेच याचं खरं उ र आहे. यां या वत: या
अंतमनात वा त  क न रा हलेली उपचारकश  मु  झा यामुळे ते रोगमु  होऊ शकले.
उपचारकाने वापरले या प ती व इलाज जत या वल णव हा या पद ततक च रो याने,
ही काहीतरी आगळ  गो  न क च असाधारण श शाली असणार अस ंमान याची श यता
जा त. अशा आशावाद , उ े जत मान सक अव थेमुळे रो यां या बा मनाला व अंतमनाला
वा याचं सूचन वीकारणं सोपं जायचं. पुढ या करणात यावर स व तर चचा क .

• अंतमना या श या उपयोगाचे संग

ाथना करताना व ास ठेवा क , तु हांला जे हवे आहे, ते तु हांला मळत आह ेआ ण ते
तु हांला मळेलच.
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वरील वा य पु हा वाचा आ ण यात वापर या गेले या ाकरणातील फरकाकडं ल
ा. व ास ठेवणं व मळत आहे ही यापदं वतमानकाळात आहेत, तर मळतील हे

भ व यकाळात आहे. वा या या ाकरणामधील सहज फरका ारे लेखक आप याला
खूपच मह वाची गो  सांगत आहे. जर आपण हे यावर व ास ठेवला, क  आपली इ छा
आधीच पूण झाली आहे, तर ती एक भ व यातली गो  हणून न क च साकार होईल.

या ठाम व ासातच या तं ाचं यश आहे. तो वचार, ती क पना, ते च  आधीच
भ व यातलं बनून गेलं आहे. एखाद  गो  मूत पात ये यासाठ  ती जणू आधीच अ त वात
आहे, असा वचार करायला हवा.

वचारां या रचना मक श चा उपयोग करा. तु हांला ह ा असणा या गो चा ठसा
ती तेनं अंतमनावर ठसवा. तुमचा वचार, तुमची क पना, योजना कवा उ  हे मना या
पातळ वर इतकेच खरेखुरे आहेत जतके तुमचा हात कवा दय. बायबलमधील या तं ाचा
अवलंब क न तु ही तुम या मनातून नकारा मक प रणाम देऊ शकणा या थती व
प र थती कवा योगायोगाचे सगळे वचार नाहीसे क  शकता. तु ही मनात वचार पी बी



पेरत आहात, याला तु ही काही ास दला नाही तर ते न क च अंकु रत होऊन बा
जगात फळाफुलांनी डवरेल.

जजसने आ था, व ास यांना सवा धक मह व दलंय. तु हांला बायबलम ये सारखं
वाचायला मळेल क , तुम या आ थेनुसार तु हांला दलं जाईल. तु ही व श  कारचे बी
ज मनीत पेरता ते हा तु हांला व ास असतो, क  तु ही या फळाचे बी पेरलं आह े तीच
फळं तु हांला मळतील. अशा रीतीनं तु ही या शेती या, नसगा या नयमांवर व ास
ठेवता. पेराल तेच उगवेल यावर तुमचा व ास असतो.

बायबलम ये या आ थेचं व व ासाचं वणन केलं आह,े ती वचार कर याची एक रीत
आह,े मनाचा एक कोन आह,े एक आंत रक न तता आह े क , बा मनात या
वचाराचा पूणपणे वीकार केला जातो, तो तुम या अंतमनात जून य ात उतरेल.
आ था हणज ेस य हणून वीकार करणे. व ास हणजे तक वतक करणा या बा मनाचं
हणणं ऐकायला नकार देणं, याचा अ त च क सेचा आवाज बंद पाडणे आ ण तुम या

अंतमना या श वर पूण व ास ठेवणा या कोनाला बा  पस न आ लगन देणे.
बायबलमधील अनेक उ कृ  उदाहरणांपैक  एक उदाहरण पुढ ल माणं आहे -
काही अंध लोकां या डो यांना जजसनं पश केला आ ण यांचं अंध व नाहीस ंझालं,

अशी एक आ या यका बायबलम ये आहे. या अंधांचा व ास, यांची ा ही यांची
महान अपे ा होती क , काहीतरी चम कार घडणार आहे. आपली ाथना फळणार आह,े
अशी यांची आंत रक भावना होती, ठाम ा होती, हणूनच ते घडलं. हे कालाबा धत
तं , जगातील रोग बरे करणा या समूहांनी सार याच माणात वापरलं आहे. मग ते
कोण याही धमाशी संबं धत असोत. हे बरे झाले या रो यांना जजस न ून सांगतात क ,
यांनी यां या बरे हो याची चचा इतरांशी क  नये. जर यांनी तस ंकेल ंतर यांना ना तक

लोकां या शंकाकुल ट केनं त केलं असतं, यामुळे यां या अंतमनाला भीती, शंका व
काळजी या वचारांनी घेरल ंअसतं व जजस या पशानं यांना झालेला लाभ न भ झाला
असता.

आजारी  जजसकडं बरं हो यासाठ  आ या, ते हा या वत: या ेमुळे आ ण
जोडीला जजसची ा व अंतमना या बरं कर या या श या समजेमुळेच ब या झा या
हो या. जजसनं जो कूम दला तो खरा होणार असं रो यांना मनापासून वाटत होतं. जजस
आ ण ते मदत मागणारे आजारी लोक एकाच वै क मनात होते आ ण याची उपचारक
श ची जाणीव व यावरील ेनं रो यां या अंतमनातील नकारा मक व वंसक रचना
बदलून टाकली. या आंत रक बदलाला आपोआप मळाले या त येमुळेच रोगी बरे झाले.
यांनी अ धकारवाणीनं उ चारले या श दांना रो यांचं अंतमन त या करेलच याब ल
यांना जाणीव आ ण पूण व ास होता.

• व वध धम थळ  होणारे चम कार



येक खंडात अशी अनेक धम थळं आहेत, जथं उपचार केले जातात, तथं रोगी बरे
होतात. यापैक  काही जग स  आहेत, तर इतरांची मा हती केवळ तथ या था नकांना
आहे. अशी थळ स  असो वा नसो, अशा ठकाणी होणारे उपचार हे व ासामुळेच होत
असतात.

मी जपानमधील अनेक स  धम थळांना भेट दली आहे. तेथील डाया स ूबु ाची
बेचाळ स फूट उंचीची वराट तमा ह े या जग स  धम थळाचं मु य आकषण आहे.
मांडीवर हात बांधून बसले या बु मूत या चेह यावर परम संतु ीचे भाव दाखवणारी
चतनम न मु ा आहे.

इथं मी आबालवृ ांना या मूत या पायाशी पैसे, फळे, तां ळ आ ण सं ी अशा व वध
गो ी वाहताना पा हल ं आहे. मेणब या पेटले या असाय या, उदब या जळत असाय या,
नवस हायचे. तथं एका त ण मुलीला मी ाथना पुटपुटत दोन सं ी वाहताना पा हलं. तचा
आवाज परत द याब ल ती बु ांचे आभार मानत होती. ती आपला आवाज हरवून बसली
होती; जो या धम थळ  तला पु हा मळाला. काही वधी केल,े उपवास केले, काही व श
नैवे  दाखवला तर बु  तचा गाणारा गळा तला पु हा मळवून देतील, या त या व ासानं,
त यात ेची, व ासाची व आशेची योत जागृत केली. अढळ न ा होती. त या
अंतमनानं त या व ासाला तसाद दला एवढंच.

असंच आणखी एक उदाहरण हणजे यरोगानं पी डत असलेले प म ऑ े लयातील
पथम ये राहणारे माझ ेएक नातेवाईक. यरोगानं यांचं फु फुस पोख न गेल ंहोतं. यां या
मुलानं यांना सां गतलं क , याला एक दैवीश  धारण करणारा सं यासी भेटला, जो
सारखा फरत होता.

युरोपमध या अ यंत स  धम थळ  द घकाळ रा ह यानंतर तो नुकताच तेथून
परतला होता. तथं यानं ट ॉसचा एक छोटा तुकडा जडवलेली अंगठ  ा त केलेली आहे.
ही अंगठ  म यमयुगीन काळातील आहे. अनेक शतकांपासून या अंगठ या पशानं अनेक
रोगी रोगमु  झाले आहेत. हे ऐकताच या मुलानं या साधूला या या व डलां या
आजाराब ल सां गतलं व ती अंगठ  दे याची तळमळ नं वनंती केली. तो साधू यासाठ
तयार झाला. मुलानं साधूला वे छेनं पाचशे पयां या सामानाची भेट दली.

आप या व डलांना ती अंगठ  दाखवली ते हा व डलांनी ती हसकावूनच घेतली. यांनी
ती आप या दयाशी धरली, मनोभावे ाथना केली आ ण ते झोपी गेले. सकाळ  उठ यावर
ते रोगमु  झाले होते. वै क य चाच यांतही हेच स  झालं.

अशा कारचे उपचार येक काळात होत असतात; पण या मुलानं सां गतलेली सुरस
कथा केवळ का प नक होती. वा त वक या मुलानं र यातून लाकडाचा एक तुकडा उचलून
सोनाराकडे नेला, जु या काळ या डझाईन या एका अंगठ त बसवून ती अंगठ  आप या
व डलांना दली.

र या या फुटपाथाव न उचलले या या लाकडी तुक ानं या रो याला बरं केलं
न हतं. अ यंत ती पणे जा या झाले या ापूण आशेनं, ेनं यांना बरं केलं. क पना



ेशी जोडली गेली आ ण या दो ह या संयोगानं यां यात जा या झाले या अंतमना या
श नं यांना बरं केलं.

व डलांना ही चलाखी कधीच समजली नाही. जर यांना ते कळाल ंअसतं तर यां या
आजारानं पु हा डोकं वर काढलं असतं; पण ते अ ानात अस यानं तसं झाल ं नाही. ते
पूणपणे बरे झाले. यानंतर पंधरा वषानंतर वया या एकोणन वदा ा वष  ते अ य कारणानं
वारले.

• सव ापी उपचार त व

जगात या सव उपचार प त त एखादा अवयव आ ण या असावी जी या सग यांबाबत
सामाईक असावी. अथात तसंच आहे. तो उपचारक अवयव आह े अंतमन आ ण ती
उपचारक या आहे व ास.

• या मूलभूत स याबाबत खोलवर वचार करा.

* तुम या मान सक कायाची वभागणी केली जाते. एक बा मनाला व सरं
अंतमनाला दलं जातं.

* तुमचं अंतमन हे नेहमी सूचना आ ण आ ा यां या श या अधीन असतं.

तुम या या, शरीरा या संवेदना यांवर अंतमनाचं संपूण नयं ण असतं.
कोण याही ला संमो हत क न या अव थेत तला नकारा मक सूचना देऊन,

कोण याही रोगाची ल णं नमाण केली जाऊ शकतात. संमो हत ला सूचना देऊन
त या शरीराचं तापमान वाढवता येतं, चेहरा लाल करता येतो कवा ला थंडी वाजून
ड डी भ  शकते. तला प पात (अधागवायू) झाला आहे आ ण तो चालू शकणार नाही,

अस ंतु ही तला सांगू शकता. त यावर तसेच प रणाम होतील. नाकाखाली थंड पा याचा
कप ध न याला सां गतलं क , हा कप का या म यांनी भरलेला आहे, याचा वास घे, तर
ती संमो हत  वारंवार जोरजोरानं शकू लागेल. या या शक याचं कारण काय बरं?
पाणी क  सूचनांवरचा व ास?

गाजरगवताची अॅलज  असले या एखा ाला संमो हत केल ंआ ण या या नाकासमोर
नकली फूल ध न सां गतलं क , ‘ह ेगाजरगवत आह,े’ तर या त अॅलज ची नेहमी
दसून येणारी ल णं नमाण होतील. ता पय, ल णांचं कारण तर अंतमनात आहे.
साह जकच उपायदेखील अंतमनातच होत असतो.

अ थ च क सा, अॅ युपं चर, कायरो ॅ टक, ची वाँग आ ण नॅचरोपॅथी अशा



वै क य उपचार प ती उ लेखनीयरी या रोग बरे करतात. तसाच आरो यदायी प रणाम
व वध धा मक सं दाया या ढ -परंपरांचा होत असतो; पण या सग यां ारा होणारे
उपचार हे अंतमना ारेच केले जातात.

तुमचं कापलेलं बोट तुमचं अंतमनच बरं करतं. डॉ टर जखमेवर मलमप  क न
हणतात, “ नसग जखम बरी करेल!” पण हा नसग हणजे अ य काही नसून अंतमनाचा
नयम. वर णाची नैस गक सहज वृ ी हा नसगाचा प हला नयम आहे आ ण वर ण हे
अंतमनाचे ाथ मक काय आहे.

व वध सं दाय, पंथ व ाथना समूहांनी अनेक उपचार प ती वक सत के या आहेत.
येक जणं असा दावा करतो क , यां या प तीमुळे रोगमु  होतं अस यानं यांचे

स ा त सवा धक यो य आहेत; पण यात न क च त य नाही.
उपचार कर याचे अनेक कार आहेत. ा झ अॅ टन मे मेर (१७३०-१८१५) हा एक

ऑ यन डॉ टर होता. तो पॅ रसम ये ॅ ट स करायचा. याला असं आढळलं, क  आजारी
माणसा या शरीराला चंुबक लावताच याचा रोग र होतो. यानं काचेचे आ ण धातूचे तुकडे
वाप नदेखील रो यांवर उपचार केले. यानंतर तो याचा हात रो या या शरीरावर फरवू
लागला. याचा असा दावा होता या या रोगमु चा ोत होता ‘ ाणीक चंुबक व.’ या या
स ा तानुसार एक रह यमय चंुबक य त व उपचारका या हातातून रो याकडे जाते.

रो यांना बरं कर या या या या या प तीला यानं वत:चं नाव दलं. ती प त
‘मे मेरीझम’ या नावानं स  झाली. याच प तीला आता संमोहन या नावानं ओळखतो.
मे मेर या यशामुळे याचा ेष करणा या इतर डॉ टरांनी दावा केला क , मे मेरचे सगळे
उपचार वयंसूचनेमुळे होतात. पण जे हा यांना वचारल ंगेल ंते हा यांनी हे कबूल केलं क ,
यामागचं शा ीय कारण यांना माहीत नाही.

समूह-मानस च क सक, मानसशा , अ थशा , कायरो ॅ टस, डॉ टस आ ण
धा मक समुदाय अस ेसव उपचारक अंतमना या श चाच वापर करतात. यांपैक  येक
जण दावा क  शकतो क , यां या स ा तामुळे रोग र होतात; पण वा तव या न फार
वेगळं आहे. ही बरं कर याची या हणज े‘ ा’ होय. एक आ म व ासपूण ा जी
अंतमनाला एक दमदार सूचना दे याचं काय करते.

बरं हो यामागं केवळ एकच श  असते. दोन चे बरे हो याचे वत:चे असे
वेगवेगळे स ा त असू शकतात; पण यां यात एकमा  उपचारक या असते, ती
हणज े ा. एकच उपचारक श  असते, ती हणज ेअंतमन. तु हांला यो य वाटेल असा

कोणताही स ा त नवडा; पण एक गो ीची खा ी बाळगा क , जर तुमची ा असेल
तरच तु हांला अपे त प रणाम दसून येतील.

• पॅरासेलसचे वचार

१४९३ ते १५४१ या काळात फ ल स पॅरासेलस नावाचा एक स  रसायनशा



वीसम ये होऊन गेला. तो या काळातील महान उपचारक होता. याचं याकाळचे वधान ते
आजचं एक उघड वै ा नक त य आहे.

“तुमची यावर ा, व ास आह,े ती खरी असो वा खोट  तरीही तु हांला सारखेच
प रणाम मळतील. मी सट पीटरला जतका मानतो, ततक च ा मी सट पीटर या
पुत यावर ठेवली तर मला खु  सट पीटरपासून जो प रणाम मळाला असता, तोच यां या
पुत यापासूनदेखील मळेल. खरं तर ही अंध ा आहे, तरीही ा चम कार नमाण करते
आ ण ती ा व तो व ास खरा असो वा खोटा, तो नेहमीसारखेच अ त प रणाम घडवून
आणतो.”

पॅरासेलस या वचारांचेच त बब सोळा ा शतकात इटलीत होऊन गेले या पये ी
पा नोनाझी या वचारांत त बबीत होतं. तो ल हतो -

आपण अ त प रणामांची क पना क  शकतो, ज े आ म व ासामुळे आ ण
क पनेमुळे नमाण होऊ शकतात. भ  आ ण त व चतक दोघांनाही क पना असते क , जर
संतां या अ थ या जागी कुणाचीही हाडं ठेवली तरी रो यांना यापासून लाभच होईल. जर
यां या मनात ‘या अ थी प व  आहेत’ असा व ास असेल तर!

याचा अथ असा होतो क , जर तु हांला संतां या अ थी या श वर कवा एखा ा
ठकाण या श वर कवा मा या ऑ यन नातेवाइका माणे एखा ा लाकडी तुक ा या
चम कारी भावावर व ास असेल तर तु हांला रोगमु चा प रणाम लाभेलच; कारण
व ास तुम या अंतमनाला श शाली सूचना देतो. तु हांला बरं करत ते अंतमनच!

• बनहीमचे योग

वसा ा शतका या आरंभी ा समधील ना सी येथे हपोलाइट बनहीम नावाचा मे डकल
ोफेसर राहत असे. रो याला डॉ टरनं दले या सूचना या या अंतमना या बलामुळे कशी

प रणामकारक ठरतात, हे यानं सव थम प  केलं.
एका माणसा या जभेला प ाघात झाला होता. अनेक कारचे इलाज केले; पण सगळे

थ ! मग एके दवशी डॉ टरनं याला सां गतलं क , मला एका अशा उपकरणाची मा हती
आह े जी तुझा रोग र क  शकेल. डॉ टरनं रो या या त डात तापमापक (थमामीटर)
ठेवला. रो याला वाटलं, डॉ टरनं सां गतलेल ं उपकरण हेच असावं. काही णांतच तो
आनंदा तशयानं ओरडू लागला क , तो आता या या जभेची पूववत हालचाल क  शकतो.

बनहीम या कथेत पुढं सांगतो -
आम या केसेसबाबतदेखील अशीच काही त यं आढळून येतील. एक त ण मुलगी

मा या ऑ फसम ये आली. चार आठव ांपासून तची वाचा बंद झाली होती. काही वेळा
गेलेली वाचा व ुत वाहामुळे पु हा येऊ शकते, जी केवळ वसूचनाश मुळे भावशाली
ठरते. मी ग यात सोड याचं उपकरण मागवलं. त या वरयं ावर हात ठेवून हणालो,

“आता तू मो ानं बोल ूशकशील,” काही णांत मी तला ‘मा रया’ हणायला लावलं.



खरंच! तची वाचा पु हा आली होती.
इथे बनहीम रो या या ेची व आशेची श  अधोरे खत करतात.
सूचनेमुळे फोड आल!े
बनहीमनं सां गतलं क , एका रो या या मानेमागे मी पो टाचं तक ट लावलं पण याला

सां गतलं क , यामुळे तुला फोडं येतील आ ण आ य… तसंच झालं. जगातील अनेक
देशांतील डॉ टसनी केले या योगांव न अशा कार या योगांना जोरा मळाला आहे.
याव न शंकेला, संशयाला वावच उरत नाही. रो याला दले या त डी सूचनां या
प रणाम व प रो या या शरीरात रचना मक बदल घडवून आणता येतात.

• र ावाचं कारण काय?

वयंसूचना तं ा ारे बदल नमाण केले जाऊ शकतात. डॉ. एम. बॉउ  यांनी एका ला
सूचने ारा संमो हत केलं आ ण याला पुढ ल सूचना द या -

आज सं याकाळ  चार वाजता तू मा या ऑ फसम ये येशील. या आरामखुच त बसून
हातांची घडी घालशील. मग बघ लगेच तु या नाकातून र  येऊ लागेल.

या सं याकाळ  ती त ण  या सूचनेनुसार वागली. यानं हाताची घडी घात यावर
या या डा ा नाकपुडीतून र ाचे थब पडू लागले.

स या एका संगी यांनी एक रोगी संमोहना या अव थेत असताना या या दो ही
बा ंवर एका बोथट टोकानं याचं नाव ल हलं. याला सूचना दली -

आज सं याकाळ  चार वाजता तुला झोप लागेल.
तु या हातांवर काढले या रेषांमधून र  वा  लागेल
या र ाळले या अ रांत तुझ ंनाव कोरल जाईल.

चार वाजता तो मनु य झोपी गेला. या या डा ा हातावर या या नावाची अ रं र ानं
चकाकू लागली. क येक ठकाणी र ाचे थब दस ूलागले. नंतर ती अ रं हळूहळू फकट
होत गेली तरी यानंतर तीन म ह यांपयत ती दसत होती.

ता पय, अंतमन हे नेहमी वयंसूचना कवा इतरांनी दलेला आ ा यां या अधीन असते.
अंतमनाचे शरीरा या सग या या, संवेदना आ ण थतीवर संपूण नयं ण असते.

 त या अंतमनात जसा वचार करते तशीच ती बनते.

• उपचारा मक त वांचा साराथ -

१. अधूनमधून वत:ला आठवण क न ा क  उपचारक श  मा याच अंतमनात आहे.

२. व ास व ा ही ज मनीत पेरले या बीसारखी असते. जे बीज पेराल, तेच फळ
उगवेल. तुम या मनात क पना पी बीज पेरा. याला आशेचं खतपाणी ा.



३. एखा ा पु तक लेखनाची, न ा शोधाची कवा नाटकाची क पना तुम या मनात जवंत,
साकार आहे. या गो ीवर व ास ठेवा क  ती पूण झाली आहे. तुम या क पने या,
योजने या कवा शोधा या मूत कट करणावर व ास ठेवा. ती खरोखरच वा तवात
साकार होईल.

४. ाथना करताना हे ल ात या क , संपूणत: स दय आ ण प रपूणता याबाबतचं तुमचं
आंत रक ान इतरां या अंतमनातील नकारा मक रचना बदलू शकते आ ण अ त
प रणाम आणू शकते.

५. व वध धम थळां या ठकाणी ज े घडते ते क पना आ ण आंध या व ासामुळे. या
दो ही बाबी अंतमनावर प रणाम करतात व रो या या उपचारक श ला मु  करतात.

६. सगळे रोग थम मनात उ वतात. रोगांचा शरीरावर तोपयत काहीच प रणाम दसून येत
नाही, जोपयत यां याशी अनु प मनोधारणा होत नाही.

७. संमोहन सूचने ारे कोण याही रोगाची ल णं नमाण केली जाऊ शकतात. तुम या
वचारात कती ताकद आह ेहे याव न तुम या ल ात येईल.

८. बरे हो याची एकच या आहे ा. एकच उपचारक श  आह े- तुमचं अंतमन.

९. अंतमन तुम या मनातील वचारांना तसाद देतं. ेकडे तुम या मनातील वचार
हणून पाहा.



५

आधु नक काळातले मान सक उपचार

एक जुनी च लत हण आहे, ‘डॉ टर जखमेवर मलमप  करतो; पण ई रच ती बरी
करतो.’ मानसशा  कवा मनो च क सक मान सक अडथ याला हटवतो आ ण भावी
बदल घडवून आणू शकता. उपचारक त व वाही होतं. रोगी पु हा व थ होतो; तसेच सजन
हा शारी रक अडथळा र क न उपचारक श  वाहाला सामा यपणे काय कर यास
मदत करतो. कोणतीही  अ धकृतपणे दावा क  शकत नाही क , ‘मीच रो याला बरं
केलं.’ या एकाच उपचारक श ला वेगवेगळ  नावं दे यात आली आहेत - नसग, जीवन,
ई र, सजना मक बु म ा-पण ख या अथानं ती सगळ  या अंतमना या श चीच नावं
आहेत.

नवचैत य देणा या उपचारक जीवनत वाला अडथळा ठरणा या मान सक, भाव नक
आ ण शारी रक अडथ यांना आपण अनेक मागानी र क  शकतो. यो य दशा मळताच
तुम यातलं उपचारक त व तुमचे सगळे शारी रक व मान सक आजार र क  शकतं. हे
उपचारक त व सवात स य असतं; मग ती  कोण याही जाती-धमाची, वंशाची कवा
पंथाची असो. तु ही को या व श  चचचा, धमाचा सद य असणं मुळ च गरजेचं नाही. तु ही
कतीही ना तक असलात, तरीही तुमचं अंतमन तुम या हाताला लागलेला चटका कवा
जखम पूणपणे बरी क  शकते.

तुम या अंतमनाची अफाट बु म ा आ ण श  तुम या व ासानुसार, ेनुसार
तसाद देते, हेच आधु नक प तीचं अ ध ान आहे. मान सक उपचार करणारे कवा

धमगु  बायबलमध या वचनांचं पालन करतात हणजे ते यां या मनाला श थल करतात.
ते यां यात असले या उपचारक त वाचं अ त व अनुभवतात. मनाची कवाडं, सग या
बा  अडथ यांसाठ  बंद क न टाकतात आ ण मग ते शांतपणे यां या अंतमनापाशी
वनवणी करतात.

तुम या इ छे या अं तम प रपूत ची क पना करा. ती पूण झालीच आहे, अशी अनुभूती



या. मग अप र मत जीवनत व तुम या सजग नवडीला व वनंतीला तसाद देईल.

• उपचार - एक या

जगातील येक व तूत एकच सव ापी उपचारत व आहे; मग ते मांजर असो, कु ा असो,
वृ  असो, हवा असो वा धरती. कारण येक व तू चेतनामय आहे. हे जीवनत व ाणी,
वन पती आ ण ख नज सा ा यात एक सहज वृ ी हणून आ ण वाढ चा नयम हणून
काय करते. सव जणच जीवनत वाब ल सजग आहेत हणून या जीवनत वाला आपण
जाणीवपूवक आप या लाभासाठ  अनेक कारे वाप  शकतो.

या सव ा त श चा उपयोग कर यासाठ  व वध कार, तं ं च लत आहेत; पण बरं
हो याची एकच या आहे, ती आहे ‘ व ास.’ तुम या व ासानुसार तु हांला सव मळेल.

• व ास - नयम

जीवनाचा नयम हणजेच व ास. तुमचा वत:ब ल, जीवनाब ल आ ण सग या
ांडाब ल काय व ास आहे?

• जसा व ास तसेच प रणाम

व ास कवा ा तुम या मनातील मूळ वचार आहे, या या ारे तुम या अंतमनाची श
तुम या जीवना या सव े ांत वाढत असते. तु हांला याची जाणीव असायला हवी क ,
जे हा बायबलम ये व ासाचा उ लेख केला जातो ते हा तो एखादा वधी, कमकांड या
अथानं नसतो, तर तो अंतमनावरील व ासाचा उ लेख असतो. तुम या मनातील व ास
हणजे फ  तुम या मनातील वचार!

• तु ही व ास ठेवू शकता, तर तुम यासाठ  सव काही श य आहे

हानी पोहोचवू शकणा या कवा खवू शकणा या गो ीवर व ास ठेवणं मूखपणा ठरेल.
ल ात ठेवा, तुम या मनातील वचार हा नकारक प रणाम घडवू शकतात. तुमचे सगळे
अनुभव, सगळं वतन, सग या घटना आ ण सगळ  प र थती हणज े तुम या वचारांचं

त बब असतं.

• ाथना हे बा  व अंतमनाचं संयु  काय



ाथना च क सा हणज ेमना या चेतन व अचेतन पात यांवर एकाच वेळ  घडणारं काय
असतं. ाथना च क सेत कवा शा शु  ाथनेत तु हांला हे माहीत असायला हवं क ,
तु ही ाथना का करत आहात. तु ही रोगमु या त वांवर भरवसा ठेवता हणूनच ाथना
च क सेला ‘मान सक उपचार’ कवा ‘वै ा नक ाथना’ हटल ंजातं.

ाथना च क सेत, याचा अनुभव यायचा आहे, अशा न त, मानस च ाची तु ही
सजगपणे नवड करता. तु ही मानलेली मान सक तमा खरी झाली आह,े अस ंमानून तु ही
ती तुम या अंतमनापयत पोहोचवता. जसजशी तुम या मान सक क पनेवरील तुमची न ा
वाढत जाते तसतशी तुमची ाथना फल पू होऊ लागते. अशा रीतीनं ाथना च क सा ही
एका ठरावीक येयासाठ  केलेली न त अशी मान सक कृती असते.

समजा तु ही ाथना च क से ारे व श  सम येवर इलाज कर याचं ठरवल ं आहे.
तुम या आजारपणाचं कारण हणजे तुम या अंतमनातील भय त नकारा मक वचार
आहेत, याची तु हाला क पना असते. हे घातक वचार नाहीस े क न मन शु  कर यात
तु ही यश वी झालात तरच तु ही बरे होऊ शकाल, हेदेखील तु ही जाणून असता.

मग तु ही तुम या अंतमना या उपचारक श कडे वळता. या या अमयाद श ची व
ेची तसेच ह लग पॉवरची वत:लाच तु ही आठवण क न देता. या स याचं चतन क

लागलात हणज े तुमची भीती पळू लागते. या स या या मृती चुक या धोरणांशी (भीती)
लढतात व यांना परा त करतात.

या रोगमु चे आभार मानू लागता, जी होणारच आहे याची तु हांला प क  खा ी
असते. नंतर काही काळासाठ  तु ही या सम येचे वचार तोपयत मनातून र करता जोपयत
तु हांला पु हा ाथना कर याचा संकेत ा त होत नाही. ाथना करताना तु ही नकारा मक,
नैरा यपूण वचारांना ताकद मळू देत नाही कवा णभरही अशी शंका घेत नाही क , तु ही
रोगमु  होणारच नाही. हा सकारा मक कोन बा मनात व अंतमनात सहज संवाद व
ताळमेळ घडवून आणतो, यामुळे उपचारक श ची गंगा वा  लागते.

• आ था उपचाराचा अथ

सवसाधारणपणे जला आ था उपचार हणून ओळखलं जातं ती बायबलम ये अ भ ेत
असलेली आ था/ व ास नसतो. बायबलम ये उ लेखलेली आ था हणजे बा मना या व
अंतमना या पर पर येचे ान. ती वत:म ये उपचार कर याची दैवीश  अस याचा दावा
करते. त यावर अंध व ास, अंध ा ठेवणा या आजारी ना न क च लाभ होतो.

व ा या अनेक भागांत अस ेभगत यां या रो यांना नृ य, मं , तो  यां ारे आ यांना
बोलावून बरे करतात. एखा ा संता या अ थी, केस अशा अवशेषां या पशानं रोगी बरा
होऊ शकतो. ताईताने, मेणब या कवा अगरब या लावून कवा जडीबुट चा काढा देऊन रोग
बरा होऊ शकतो. रोगी जा तीत जा त ामा णकपणे व ास ठेवतो, ततक  या या
रोगमु ची श यता णावते.



जी प त तु हांला भय आ ण चतेपासून व ासाकडे, आशेकडे नेते, ती तु हांला बरी
क  शकते. अनेक लोकांचा असा दावा असतो क , यांचे वैय क स ा त, यांची प त
चांगला प रणाम देणारी अस यामुळे ते बरोबर व खरे आहेत. अशा दा ात काही अथ
नसतो.

आपण वीस डॉ टर ा स अॅ टन मे मेर यांचे काय बघून अंध व ास कसं काय करते
हे पा . १७७६म ये अनेक रो यांना चंुबक पशा ारे बरं के याचा डॉ टर ा स अॅ टन यांनी
दावा केला आहे. नंतर चंुबकाचा वापर सोडून दला आ ण रो यापासून थो ा अंतराव न
हात फरवणं सु  केलं. याचाही लाभ झाला. यां या या न ा प ती या यशाची
कारणमीमांसा करताना यांनी ‘ ाणीक चंुबक वाचा स ा त’ मांडला. यां या
स ा तानुसार चंुबक य व ांडात ा त असते; पण ते माणसात अ धक स य असतं.
हे चंुबक य व यां या हातातून रो यां या शरीरात सं मत होत अस याचा यांचा दावा
होता व या ाणीक चंुबक वा या सं मणामुळे ते बरे होतात. यां याकडं लोकांचे घोळके या
घोळके येऊ लागले आ ण ब याच आ यकारक रोगमु चे क से न दवले गेले व जाऊ
लागले.

मे मेर पॅ रसला गेले. सरकारनं यां या रोगमु या प तीची पूण चौकशी कर यासाठ
एक स मती नेमली. यात डॉ टस व साय स अॅकॅडमी या सद यांचा समावेश होता.
बजा मन ॅ क लन हे यांपैक च एक होते. मे मेरने खरोखरच रो यांना बरे केले आहे, हे
सखोल चौकशीअंती आयोगानं मा य केलं. याचबरोबर असंही सां गतल ंक , चंुबक य व
स ा त स  करणारा एकही पुरावा यांना आढळला नाही. प रणाम हे रो यां या
क पनेमुळे आलेले आहेत, अस ंस मतीचं हणणं आहे.

यानंतर मे मेरला देशाबाहेर काढलं. ते १८१५ म ये नवतले. यानंतर थो ाच काळात
इं लंडमधील मँचे टर येथील डॉ. जे स ेड यांनी चंुबक य वाचा डॉ. मे मेरने केले या
रोगमु शी संबंध नाही, ह े स  कर यासाठ  कंबर कसली. डॉ. ेडने शोधून काढलं क ,
संमोहना या तं ाव थेत असताना वयंसूचनांमुळे रोगी रोगमु  होतो. अनेक रो यां या बाबत
रोगमु चे चम का रक प रणाम यांनी मळवले, याचं ेय मे मेरनं ाणीक चंुबक वाला
दलं होतं.

रोगमु चे प रणाम न:शंकपणे रो यां या स य क पनेमुळे व या या जोडीला
यां या अंतमनाला दले या वा थपूण वयंसूचनांमुळे मळत होते. याला अंध व ास
हणणं यो य ठरणार नाही.

• वैय क आ था

अंतमन हे बा मना या नयं णात असतं; तसंच ते इतरां या सूचनेनंही भा वत होत असतं.
याचा अथ तुमची व तु न  धारणा काहीही असो; पण यावर तु ही डोळस कवा आंधळ

ा ठेवली, तर तुमचं अंतमन या सूचनेची अंमलबजावणी करेल आ ण तुमची इ छा पूण



होईल.
मान सक उपचारासाठ  संपूणत: वैय क ेची गरज असते. ती ा त कर याचा

माग हणजे तुम या बा मनाला शांत करणं.
तु ही तुम या शरीराला व मनाला रलॅ स क न न ा अव थेत येऊन, न य बनून

हण मता वाढवू शकता. अशा अधजागृत अव थेत तुम या न यतेमुळे सूचनांबाबत
तुमची हणशीलता वाढते.

एकदा एका माणसानं मला वचारल,ं “मी एका धमगु ारा रोगमु  झालो! यांनी
मला सां गतलं क , रोग नावाची कोणतीही गो  अ त वात नसते, ते हा एकाही श दावर
माझा व ास बसला नाही. मला वाटलं, हे मानणं हणजे माझी बु  गहाण
ठेव यासारखंच! आ ण तरीही मी बरा झालो, अस ंकस ंघडलं असावं?”

याचा खुलासा अगद  सोपा आहे. धमगु ं या शांत श दांनी या माणसाला शांत केलं.
याला पूणपणे अशा अधजागृत थतीत नेलं क , यानं ता पुरतं काहीही बोल ूनये आ ण
वचारही क  नये. नंतर ते जवळजवळ अधा तास शांतपणे, व थतेने व सात याने हणत
रा हल ेक , या माणसाला संपूण वा य, शांती लाभो.

या अ या तासानंतर या माणसाला आराम वाटला आ ण याला पु हा वा य ा त
झालं, तो नरोगी झाला.

या या उपचारादर यान रो या या न यतेमुळे याचा वैय क व ास कट झाला
आ ण या धमगु ं नी दले या संपूण वा याची सूचना या या अंतमनापयत पोहोचली.
अशा अव थेत या ची व धमगु ं ची अंतमने एकमेकांशी सम प झाली.

जर या नं शंका  के या अस या, तर या ‘ वरोधी वयं-सूचना’ ठर या
अस या. अशा प र थतीत या धमगु ं या सूचना न भ ठर या अस या. या या
या अ या तासातील तं ाव थेम ये बा मनाचा वरोध नाहीसा झाला. रो याचं अंतमन

धमगु ं या सूचना वीकार या या हणशील थतीत आलं. अंतमनानं या सूचनांशी
सुसंवाद साधून या माणे काय केलं आ ण या पाठोपाठ रोगमु  आपोआपच आली.

• अनुप थत अस यावर उपचार

क पना करा क , तु ही लॉस एजं लसम ये राहता आ ण यूयॉक सट त असणारी तुमची
आई गंभीररी या आजारी आहे, असं तु हांला कळतं. हे ऐक यावर तुम या मनात सवात
आधी त याकडे धाव घे याची इ छा नमाण होईल; पण ते श य नसेल तर तुम या आई या
बरं हो या या येत तुम या व ासाची श  वाप न ती या बळकट कर याची
आशा सोडून ाल?

नाही! शरीराने त याजवळ उप थत नसलात, तरीही तुमची ाथना त यापयत
न क च पोहोचेल. चराचरात अंतरंगात असलेला तो परम पता सव काही घडवून आणतो.

सजना मक, रचना मक मन एकच आहे. मनाचा रचना मक नयम तुमचं काम करतो.



तु हांला फ  वत: या मान सकतेत वा य व सुसंवादाची आंत रक जाणीव नमाण
करायची आहे. याची त या आपोआप घडेल. कशी? तु ही वत: या अंतयामी नमाण
केलेली जाणीव तुम या अंतमना ारे तुम या आई या अंतमनात पोहोचते. तुमचं आरो य,
श  आ ण पूणतेचे वचार या एका वै क मना ारे कायरत होतात. ते वचार तुम या
आई या बरं हो यातून अ भ  होऊ लागतात.

मना या स ा ताला थळ-काळाचं बंधन नसतं. ते एकच वै क मन तुम या आईत व
तुम यात स य असतं, मग तु ही कोठेही असा! खरं पाहता उप थत व  अनुप थत
उपचार अस ं काही असूच शकत नाही; कारण साव क, सव ापी मन सव  ापून
रा हलंय. तुमचे उपचार हणजे वचारांची जाणीवपूवक केलेली हालचाल असते. तु हांला
वा य आ ण आराम या गुणधमाची जाणीव झाली क , या गुणांचे सारण तुम या

आई या अनुभवाला येईल. प रणामी ती बरी होईल.
इथं एक य ात घडलेलं उदाहरण देत आहे, याला चुकून अनुप थत उपचाराचा

क सा मानल ं गेलं आहे. लॉस एजं लसम ये राहणा या एका म हले या आईला
र वा ह यातील र  गोठ याचा आजार जडला होता. ती लगेच आईकडं जाऊ शकत
न हती; पण तनं पुढ ल माणे ाथना केली -

माझी आई जथं आहे तथं उपचारक श  उप थत आहे. तची शारी रक थती
हणज े वचार- व ाचं त बब आहे. मी आता मा या मनात मा या आईसाठ  प रपूण

आरो य, सहज संवादा या तमा े पत करत आहे.
या अमाप उपचारक अ त वानं मा या आईचे शरीर व तचे सगळे अवयव बनवले

आहेत, ती स या त या अ त वा या येक अणूरेणूत भ न रा हलेली आहे. त या
शरीरा या येक पेशीत शांतीची स रता वाहत आहे. त यावर उपचार करणा या डॉ टरांना
दैवी मागदशन लाभत आहे आ ण जो कोणी तला पश करतो याला यो य तेच कर याचं
मागदशन लाभत आहे.

रोग हे अं तम स य नाही. कारण तस ंअसतं तर कोणीच बरं होऊ शकलं नसतं, ह ेमी
जाणते. मी वत:ला जीवन व ेमा या अपार त वाशी जोडत आहे. आरो य, शांती आ ण
सहज संवाद यांमुळे मा या आई या शरीरात सकारा मक बदल घडत आहेत.

दवसातून अनेक वेळा ती अशा कारे ाथना करायची. थो ा दवसांनंतर त या
आईला बराच आराम वाटू लागला. त या प र थतीत उ लेखनीय सुधारणा झाली. तचे

दयरोग च क सकही आ यच कत झाले. यांनी दैवीश वरील व ासाब ल आईचं
अ भनंदन केलं.

मुली या मनानं पूण व ासानं वीकारले या न कषाने वै क अंतमना या रचना मक
ऊजला गती दली. ही ऊजा त या आई या शरीरात नरामय आरो य आ ण सहज
संवादा या पात  झाली. मुलीला त या आईब ल जे वाटत होतं ते आई या
अनुभवातून  होत होतं.



• अंतमना या ग तशील येला वा हत करणं

मा या एका मानसशा  मै णी या शरीरा या मह वा या अंगात कॅ सर या गाठ  झा या
हो या. यावर त या डॉ टरांनी अ यंत वेदनादायक उपचार सां गतले. या उपायांऐवजी
मा या मै णीनं सरा माग नवडला. रोज रा ी झोपाय या आधी ती शांतपणे व ठामपणे
हणायची, “मा या शरीराची येक पेशी, नस, पेश चे जाळे आ ण अवयव प रपूण, शु

आ ण उ कृ  बनल ेआहेत. मला नरामय आरो य मळालेलं आहे.”
अशा ाथनेमुळे ती एक म ह यानंतर रोगमु  झाली होती. नंतर या वै क य चाच यात

कॅ सर या गाठ चं अ त वसु ा दसून आलं नाही.
मी या गो ीनं अ तशय भा वत झा यामुळं तला उ सुकतेनं वचारल ंक , ही ाथना

रा ी झोप यापूव च ती का हणायची. यावर तनं मला सां गतल,ं “अंतमना या ग तशील
येला एकदा काय करायला व श  दशा दली क , ते तुम या झोपेदर यानही या दशेनं

काय करत राहतं. हणूनच तु ही अध न ाव थेत अंतमनाला यो य या सूचना देणं अ तशय
गरजेचं आहे.”

नरामय आरो य व सहज संवादाचा वचार करताना तनं कधीही वत: या
आजारपणाचा उ लेख केला नाही.

तु ही आजाराबाबत बोलणं टाळा. वशेषत: अधजागृत असताना आजाराचा वचारही
क  नका. मनातील भीतीमुळं आजार जा त बळावतो, असं मला नेहमीचं वाटतं.

याउलट जर सतत आजारांब ल बोलत रा हलात, तर तो आजार अ धकच बळावेल.
यामुळे तुम या अंतमना या या ग तशील येला बांध घातला जातो, जी उपचारक श  व

ऊजा मु  करत असते. इतकंच नाही तर तुम या क पना व रोगाचे वचार मूत प धारण
क न तु ही खरोखरच आजारी पडता.

• नरामय आरो यासाठ  हे ल ात ठेवा -

१. तुम या अंतमनाला दलेली यो य दशा तुम या मनाला व शरीराला बरी क  शकते.

२. तुमची इ छा कवा वनंती तुम या अंतमनाला कळ व यासाठ  एक न त योजना
बनवा.

३. तुम या इ छापूत ची क पना करा व ती वा तवात पूण झालीच आहे अस े अनुभवा.
यामुळे न क च चांगल ेप रणाम दसतील.

४. व ास हणजे तुम या मनातील एक वचार आहे. जसा वचार कराल तसंच घडतं.

५. तु हांला इजा पोहोचवणा या अशा कोण याही गो वर व ास ठेवू नका. नरामय
आरो य, शांती, भरभराट, संप ी आ ण दैवी मागदशनावर व ास ठेवा.



६. सकारा मक वचार करायची सवय लावून या.

७. तुम या जीवनात ाथना च क सेचा उपयोग करा. एखा ा इ छत गो ीशी वत:ला
मान सक व भाव नकरी या जोडून या. तुम या मान सक कोनावर जर ढ न ा
असेल तर तुमची ाथना न क च सफल होईल.

८. तुम या बा मना या व अंतमना या कायाचं ान हणजेच व ास. तु हांला बरं
हो याची श  या व ासातूनच मळू शकते, हे ल ात ठेवा.

९. जे हा एखाद   या या उपचारात सामा व  असले या श  व बळा या वै ा नक
मा हती शवाय रोगमु  होते ते हा याला अंध व ास असं हणतात.

१०. तुम या आजारी यजनांसाठ  ाथना करायला शका. तुमचं मन शांत करा. वा थ,
श  आ ण प रपूत चे तुमचे वचार, या सव ा त अंतमनामाफत तुम या य

या मनाला जाणवतील व यां या शरीरावर ते  होतील. ते ा धमु
होतील.



६

मान सक उपचारांची ावहा रक तं ं

एखादा इं ज नअर पूल बांध याची तयारी करतो कवा अंत र यानाची योजना बनवतो,
ते हा तो याला माहीत असले या तं ाचा व तो यात कुशल आह ेअशा कौश यांचा वापर
करत असतो. ही तं ,ं प ती व कौश यं शकावी लागतात. तुम या जीवनाचे नयं ण
करणारी व याला दशा देणारीदेखील काही मा यता ा त तं ं, कौश यं व प ती आहेत. या
प ती व तं ं मूलभूत आहेत.

गो डन गेट ज बांध यासाठ  इं ज नअसना आधी काही ग णतीय संक पना, थाप य
शा ातील समीकरणं समजून घेणं ज री होतं. यांचं सरं पाऊल होतं खाडीवरील उ कृ
पुलाचं मान सक तमा च  तयार करणं. तसरं पाऊल हणजे या त वांची अंमलबजावणी
कर यासाठ  पूव  वापरले या व उपयु  ठरले या प त चा अवलंब. ही तीन पावलं
उचलली गेली ते हा पूल वा तवात उतरला.

जर तु हांला तुमची ाथना सुफल हावी, अस ं वाटत असेल तर तु हीसु ा यो य
प त या व तं ां या वापराला आरंभ करा. तुम या ाथनेचं फळ या मागानं मळतं तो
एक वै ा नक माग असतो. काहीही योगायोगानं घडत नसतं. हे जग नयमांवर चालतं. या

करणात तु हांला तुमचं आ या मक जीवन फुलवणारी वहारोपयोगी तं  ंआढळतील.
तुमची ाथना हवेत उडणा या फु या माणं अधांतरी राहता कामा नये. ती कुठं तरी
पोहोचली पा हजे. तु हांला तुम या आयु यात काही मळालं पा हजे.

ाथने या अनेक वेगवेग या प ती व वधी आहेत. या पु तकात आपण धा मक,
कमकांडा या औपचा रक ाथनांचा वचार करणार नाही. सामू हक उपासनेत यांना
मह वाचं थान असतं; पण आपला क ब  तो नाही. वैय क ाथने या अशा भावी
प त शी, यांचा अवलंब तु हांला दैनं दन जीवनात करता येईल व यां यामुळे तु हांला
वत:ला व इतरांना मदत मळेल, अशा वषयी आपण बोलतोय.

आप याला ज े हवंय या हेतूचे, वचाराचे सू ीकरण करणे हणजे ाथना. ाथना



आ याची तळमळ ची इ छा, कामना असते. तुमची मनोकामना हीच तुमची ाथना होय. ती
तुम या ती  इ छेतून वर येत असते व तु हांला तुम या जीवनात या गो ी ह ात या गो ी
त यात  होत असतात. जीवनातील शांती, आरो य, आनंद आ ण जीवना या इतर
कृपा सादा या भुकेचे व तहानेचे कट करण व अ भ  हेच ाथनेचं खरं व प आहे.

• बा मनाकडून अंतमनाकडं वचार पाठ व याचं तं

भावी ाथना हणजे इ छत प रणामाची क पना अंतमनात खोलवर पोहोचवणं. हे
अ तशय सोपं आहे. बा मनाची वनंती अंतमनापयत पोहोचवली जाते. या प तीत
बा मनाची वनंती मा य कर यासाठ  अंतमनाला े रत केलं जातं. हे तं  अधजागृताव थेत
अ धक चांग या कारे काय करतं.

तुम या अंतमनात अमयाद बु म ा आ ण अफाट श  सामावलेली आहे. तु हांला जे
हवं आहे याचा शांतपणे वचार करा. इ छा पूण झा याचं क पना च  तयार करा. या
लहान मुलीसारखं बना, जला खूप भयंकर खोकला झाला आह े आ ण तचा घसा
खवखवतोय. ती ठामपणे हणते, “खोकला आता थांबत आह,े आता थांबला आहे.” तचा
खोकला एका तासात थांबतो. हे तं  साधेपणानं वापरा.

• तुमचं अंतमन तुमचा क चा आराखडा वीकारेल

जर तु ही वत:साठ  व वत: या कुटंुबासाठ  नवीन घर बांधत असाल, तर तु ही तुम या
घरा या क या आराख ात खूप रस याल. तुम या ब डरने या आराख ानुसार अगद
बारीकसारीक तप शलाचं पालन केलं आहे क  नाही, हे पाह याची काळजी याल. यानं
वापरले या सामानावर तुमचं बारीक ल  असेल. कारण घर बांध यासाठ  वापर या
जाणा या मालसामाना या दजावर भावी घराचे आयु यमान अवलंबून असतं. उ कृ
दजा या समटची, वजे या तारांची, छत इ याद ची तु ही नवड करता.

तुम या मान सक घरासाठ  बन वले या आनंद व भरभराट या आराख ाचीदेखील
अशीच काळजी घेणं तु हांला आव यक वाटत नाही का?

तुमचं मान सक घर बन व यासाठ  तु ही या कार या वटा वापरता, यावर तुमचे
सगळे अनुभव आ ण तुम या जीवनात वेशणारं सव काही अवलंबून असतं. तुमचा क चा
आराखडा भीती, काळजी कवा अभावा या रचनेचा असेल, तर तु ही तुम या मान सक
घरासाठ  वापरले या या साम ी या दजानुसार जीवनात क , काळजी, तणाव, चता आ ण
मयादाचा अनुभव याल.

तुम या जागेपणा या येक तासात तु ही तुम या मान सकतेत जे भरता, नमाण करता
ती तुम या जीवनातील अ यंत मूलभूत आ ण रगामी गो  असते. तुमचे श द जरी मूक
आ ण अ य असलं तरीही ते खरे असतात.



तु ही सतत तुमचे मान सक घर बनवीत असता आ ण तुमचे वचार व मान सक तमा
या घराचा क चा आराखडा बनवतात. णा णाला तु ही ज े वचार करता, या
क पनेभोवती घुटमळता, यातून जो व ास तु ही वीकारता या माणं तुम या मनात
क पना च  साकारत असतं. यातून तु ही तेज वी आरो य, यश आ ण सुख नमाण क
शकता.

वतमान णी शांती, सुसंवाद, सुख आ ण शुभे छां या जा णवेसह शांतपणे नवं
मान सक घर बनवा. या स णांचं तु ही चतन केलं हणजे तुमचं अंतमन तुम या क या
आराख ाचा वीकार करेल आ ण सग या गो ी तुम यासाठ  नमाण करील. या या
फळाव न तु ही ते ओळखू शकाल.

• ख या ाथनेचे व ान व कला

व ान हणज े सु व थत, मब , रचनाब  ानाचा वा मा हतीचा समु चय. हा
मा हतीचा व ानाचा समु चय जीवना या मूलभूत स ा ताशी संबं धत आहे. यात अशा
तं ाचं व यांचं वणन आहे, यांचं ा य क तु ही जीवनात क  शकता. तु ही
वापरलेलं तं  वा या ही कला आह ेव तुम या रचना मक मनानं तुम या वचाराला कवा
मान सक च ाला दलेली न त त या हे यामागचं व ान आहे.

मागा हणजे मळेल, शोधा हणजे सापडेल,
ठोठवा हणज ेदार उघडल ंजाईल.
हे तो  आप याला काय सांगतं? तु ही ज े मागाल ते तु हांला मळेल. जे हा तु ही

संधीचा दरवाजा ठोठवाल ते हा तो उघडेल. या या शोधात आहात ते तु हांला मळेल,
असाच याचा अथ आहे. यात मना या नयमाची वा आ या मक नयमाची न तताच
दसून येते. तुमचं बा मन जो वचार करतं याची सरळ त या अंतमना या अमयाद
बु म ेमुळे नेहमी मळतेच. जर तु ही भाकरी मा गतली तर दगड-ध डे नाही मळणार,
भाकरीच मळेल.

काही मळवायचं असेल तर आधी तु ही व ासपूवक ते मा गतलं पा हजेत. तुमचं मन
वचारापासून व तूकडे जात असतं. जर आधी मनात ठरावीक तमाच नसली तर तुमचं मन
कुठंही जाणार नाही. तुमची ाथना, जी तुमचं मान सक काय आहे ती आधी तुम या मनानं
एक तमा हणून वीकारायला हवं; तरच अंतमनाची श  या च ाचं पांतर सा ात
व तूत करेल. तु ही तुम या मनात वीकृती या अशा ब पाशी पोहोचल े पा हजे जथं
कोण याही वाद ववादा शवाय व कारणा शवाय पूण मा यता असेल.

तुम या इ छेला पूण झालेल,ं साकार झालेल ं अनुभवत असताना या अनुभूतीला
परमसुखाची व अपार कृताथतेची कनार लाभली पा हजे. तुम या अंतमनाजवळ अपरंपार
सु पणा आ ण अफाट श  आहे. ते बा मना या वचाराला न क च तसाद देतं.
याब ल तुमची जाणीव व पूण आ म व ास हाच ख या ाथने या कलेचा व व ानाचा



मजबूत पाया व आधार आहे. या प तीचा अवलंब केला, तर तुमची ाथना न क च मा य
होत असते.

• तमांकनाचं तं

एखा ा क पने या सू ीकरणाचं सवात सोपं आ ण अ यंत सु प  तं  हणजे या क पनेचं
तमांकन करणं. ती गो  जणू सजीव आहे असं तचं अ यंत प  च  पाहणं. तु ही बा

जगातील केवळ अ त वात असले या गो ीच पा  शकता. याच माणं तु ही मना या
डो यांनी जे च  पाहता ती गो  तुम या मना या अ य ांतात आधीपासूनच असते.
तुम या मनात जे च  असतं ते तु ही इ छले या गो ीचं सारत व असतं, न पा हले या
गो ीचा पुरावा असतो. तु ही क पनेत जे काही बन वता ते तुम या शरीरा या कोण याही
अवयवाइतकंच खरं असतं. ती क पना, तो वचार हा खरा असतो. तुम या मान सक
च ावर तुमची नतांत न ा व व ास असेल, तर एक दवस तो वचार तुम या आयु यात
न क च अवतीण होतो.

चतनाची ही या तुम या मनात ठस े नमाण करते. नंतर हे ठस े त य आ ण
अनुभवा या पात तुम या जीवनात  होत असतात. वा तु वशारद (आ कटे ट) या

कारची इमारत बनवू इ छतो तचं च  आधी तो डो यांसमोर उभं करतो. या या
इ छेनुसार ते पूण झा यावर कस ं दसेल हे क पनेत तो पाहतो. याचं मान सक च  व
वचार या हे अशा लॅ टक सा याचं प घेतात, यातून ती इमारत आकारणार असते.
ती सुंदर वा गचाळ अस ूशकते, गगनचंुबी वा एकमजली असू शकते; पण तचा ारंभ होतो
तो नेहमीच तमांकनानं. आ कटे टची मान सक तमा यानं कागदावर काढले या
इमारती या आराख ात  होत असते. कालांतरानं कॉ ॅ टर व बांधकाम करणारे
मजूर बांधकामासाठ  आव यक या सामानाची जमवाजमव करतात व ती इमारत हळूहळू
आकार धारण करत आ कटे ट या मान सक योजनेनुसार पूण होत जाते.

मी ो यांसमोर भाषण दे यापूव  नेहमी हे तमांकनाचं तं  वापरतो. मा या
वचारां या तमा मा या बा मनापयत पोहोचा ात हणून मी मा या मनाची ग तशील
वचारच े  शांत करतो. नंतर मी संपूण सभागृहाचं च  मनासमोर आणतो. सभागृहातील
खु या ेषकांनी ग च भरले या आहेत. यांचे चेहरे यां यातील असीम उपचारक श मुळे
तेज:पंुज व ो सा हत झालेले आहेत.

आधी ही क पना तयार क न मग मी तला अशा मान सक च ा या पात थर
क न पाहतो; यात मला लोकांचं अस ं बोलणं ऐकू येत असतं, ‘मी बरा झालो आहे.’,
‘मला खूप बरं वाटत आहे.’, ‘माझा संपूण कायाक प झाला आहे.’ हे च  मी दहा म नटं
पाहतो. येक या मनात व शरीरात ेम, संपूणता, स दय आ ण नेटकेपणा भ न
रा हला आहे, हे मी वतःला जाणवू देतो. माझी ही जाणीव या ब पयत वाढू देतो जथं मी
मा या मनात असं य लोकांना आरो य व आनंदाची उ ोषणा करत असलेल ंऐकतो. मग मी



या च ाला मु  क न टाकतो व भाषणासाठ  मंचावर पोहोचतो.
जे हा मी या तं ाचा वापर क न बोलतो, ते हा माझ ंभाषण संप यानंतर लोक मला हे

सांग यासाठ  थांबतात क , आमची ाथना मा य झाली. आ ही मा गतलेल ं आ हाला
मळालं.

• मान सक चल च  प ती

जु या हणीत हट या माणं एक च  हजार वा यां या बरोबरीचं असतं. जर ठाम व ास
असेल, तर बा मनात उभारलंलं कोणतंही च  साकार होतं.

मी मडवे टम ये दौ यावर असताना अनेक रा यांत गेलो होतो. या ांतात मला थायी
हो याची इ छा होती, यामुळं मा या मदतीची गरज असले या गरजू लोकांना मी उपयोगी
पडू शकेन. बराच वास केला; पण अशा जागेचा वचार मनातून काढू शकलो नाही.
वॉ श टमधील पोकेन येथे मा या खोलीत आराम करत असताना मी माझ ं च  थर केलं.
शांत होऊन मी क पना केली क , मी मो ा जनसमुदायासमोर भाषण करत आहे. या

ो यांना मी सां गतलं, “येथे येऊन मला खूप आनंद झाला; मी या आदश संधीसाठ  ाथना
केली होती.”

मी मा या मन:च ूसमोर तो का प नक ोतवंृद पा हला आ ण तो खराखुरा अस याची
अनुभूती घेतली. मी एका नटाची भू मका केली आ ण या मान सक चल च ाचे नाटक य

पांतर केलं. मी या गो ीमुळे समाधानी होतो क , माझ ंहे क पना च  मा या अंतमनाकडे
पाठ वल ं जाणार होतं व ते या या परीनं वा तवात साकार करणार होतं. स या दवशी
मला खूप शांत व समाधानी वाटलं. काही दवसांनी मला मडवे ट या एका सं थेचा फोन
आला. यांनी मला यां या सं थेचा डायरे टर बन याची वनंती केली. मी ती मा य केली
आ ण तथं क येक वष मनाला समाधान देणा या कामाचा आनंद उपभोगला.

मी आताच सां गतले या प तीला ‘मान सक चल च  प ती’ अस ं हटल ंजातं. यांनी
माझी भाषणं ऐकली आहेत कवा पु तकं वाचली आहेत अशा अनेक लोकांनी मला प
ल न कळ वल ंआहे क , यांना या प ती या वापरानं अ त प रणाम मळाल ेआहेत.

ही प ती जमीन-जुम या या व बाबत अ यंत उपयु  स  झाली आहे. जर
तु हांला घर कवा जमीन वकायची असेल, तर मी सांगू इ छतो क , तु ही आधी मनात या
गो ीची खातरजमा क न या क , तु ही या इ टेट ची ठरवलेली कमत वाजवी असून ती
तुम यासाठ  व खरेद  करणा यासाठ  यो य आहे. असं के यानंतर तुमचं मन शांत करा,
शरीर रलॅ स करा. तु हाला अपे त असले या रकमेचा चेक हातात पडला आहे, अशी
क पना करा. याचा आनंद साजरा करा. चेक देणा याचे आभार माना. तुम या मनात तु ही
नमाण केले या या मान सक चल च ाची सहजता अनुभवत न े या वाधीन हा.

तु हांला अस ंजगायचं आहे क , जणू हा मान सक सनेमा खराखुरा आहे. तु ही असं
केलं हणजे तुमचं अंतमन याचा वीकार करील. अंतमनाची अफाट श  अशा



खरेद दाराला तुम याकडं खेचून आणील, याला खरोखरच तुम या या जागेची गरज आह,े
जो या जागेवर ेम करेल व याची यात भरभराट होईल. मनातील खोलवर या वाहांमुळे
वकणारा व खरेद  करणारा एकमेकाजवळ येतात. मनात असं धारण केलेलं च ,
व ासा या पाठबळावर वा त वकता बनून जाईल.

• बॉडोइन तं

चालस ्बॉडोइन ा समधील र शयन इ ट ूटम ये ोफेसर होते. ते एक मानसोपचारत
व यू ना सी कूल ऑफ ह लगचे रसच डायरे टर होते. यांनी शोधून काढलं क ,
अंतमनाला भा वत कर याचा सव े  माग हणजे अशा तं या यानम न अव थेत वेश
करणे, या अव थेत सगळ  धडपड मंदावते, सगळे यास कमीत कमी होऊन जातात. मग
चतन क न एखाद  क पना कवा वचार, शांत, न य अन् हणशील रीतीनं
अंतमनाकडे पाठवता येतो.

बॉडोइननं प  के यानुसार -
“असं कर याचा एक सुर त माग हणज े जी क पना अंतमनाला सुचवायची आह,े

तला सं त क न, तचा सारांश थो ा श दांत तयार करणं, यामुळे ती मृतीत चटकन
कोरली जाईल आ ण एखा ा अंगाईगीता माणे तची वारंवार, हळुवारपणे पुनरावृ ी करता
येईल.”

काही वषापूव  लॉस एजं लसमधील एक त ण वधवा काय ा या एका कटू ववादात
द घकाळापासून अडकली होती. त या वगवासी पतीनं याची सगळ  संप ी त या नावे
केली होती; पण त या आधी या ल ना या मुला-मुल नी ते मृ युप  र  कर यासाठ  दावा
दाखल केला होता. तनं केले या तडजोडीचे सगळे तावपण यांनी उडवून लावल ेहोते.

जे हा तनं माझी मदत मा गतली ते हा मी तला बॉडोइन तं  समजावून सां गतलं. मी
तला सां गतलं क , तू तु या गरजेची क पना थो ा श दांत रचावी, जी तु या मृतीवर
सहज अं कत होऊ शकेल. तनं पुढ ल वा य नवडल,ं ‘हे सगळं दैवी आदेशानुसार पूण
झालं आहे.’ या श दांचा त यासाठ  असा अथ होता क , त या अंतमना या नयमा ारा
कायरत असलेली अपार बु म ा, सुसंवादा या स ा तानुसार या दा ाचा पर पर
समजुतीने नकाल लावील.

दहा दवस ती रोज रा ी आरामखुच त वसावायची. त या शरीराला प तशीरपणे
रलॅ स करायची आ ण अधजागृताव थेत वेश करायची, मग या थतीत ती सावकाश,
शांतपणे आ ण भावपूणतेने; पण ढपणे वारंवार हणायची, “हे सगळे दैवी आदेशा ारे पूण
झालं आहे.” मग तचं च  थर हायचं, ती अपार शांती अनुभवायची; नंतर तला सामा य
व गाढ झोप लागायची.

अकरा ा दवशी तला सकाळ  जाग आली. तीच मुळ  एका सुखद जा णवेनं तला
व ासपूवक वाटू लागलं क , ते सगळं खरोखरच संपलं आहे. त या व कलानं याच दवशी



तला फोन क न कळ वल ंक , समोरचा प  व यांचे वक ल तडजोडीसाठ  तयार झाले
होते. यानंतर पर पर समजुतीनं तडजोड झाली आ ण केस नकाली काढ यात आली.

• झोपेचे तं

तु ही झोपे या अमलाखाली असता ते हा तुमची सगळ  धडपड कमीत कमी झालेली असते.
याचं कारण हणजे झोपे या अव थेत बा मन खूप मो ा माणात व ाम पावत असतं.
या कारणामुळे अंतमन झोपी जाय या आधी व झोपेतून जाग येते ते हा खूप मो ा

माणात स य होऊन पृ भागावर येत असते. या अव थेत तुम या इ छेला मा णत
क न तला तुम या अंतमना ारा वीकृत होऊ न देणारे नकारा मक वचार अ त वात
नसतात.

अस ंसमजा क , तु हांला एखाद  वाईट, हा नकारक सवय सोडायची आहे. यासाठ
एक आरामशीर बैठक धारण करा. तुमचं मन व शरीर सैल सोडा व त ध बना.
अधजागृताव थेत वारंवार हणा, “मी या सवयीपासून मु  झालो आहे. मी सहज संवाद
आ ण मान सक शांती या सव म रा यात वहरत आहे.” रा ी आ ण सकाळ  हे श द
सावकाश, शांतपणे आ ण ेमपूवक पाच ते दहा म नटे पु हा पु हा हणा. तुम या येक
पुनरावृ ीबरोबर या श दांचे भावना मक मू य वाढत जाते. जे हा या वाईट सवयीची पु हा
आठवण येईल, ते हा हे श द वत:शीच मो ानं हणा. या तं ामुळे तु ही अंतमनाला ती
सवय सोडून ाय या क पनेनं े रत क  शकता व तु हांला आपोआप बरं वाटू लागतं.

• ‘आभार’ तं

बायबलम ये पॉल सांगतात क , तुमची वनंती ध यवादासह कळवा. ाथने या या सा या
तं ानं असामा य प रणाम ा त होतात. कृत  दय हे नेहमी रचना मक श या नकट
असतं. यामुळे या- त ये या नयमावर आधा रत पर पर देवाणघेवाणी या
नयमानुसार या याकडे अग णत ई र कृपा सादाचा ओघ वा  लागतो.

एका त ण आईनं या तं ाबाबत तचा अनुभव मला सां गतला. ती हणाली, “मा यावर
तीन लहान मुलांची जबाबदारी होती. तशातच मी बेकार होते. नोकरी गेली होती. मी पूणपणे
नराश झाले होते. कोणाची मदत यावी हे कळत न हतं. मग मी तु हांला असं सांगताना
ऐकल ंक , तुमची ाथना मा य हाय या आधीपण तु ही कृत तेनं आभार मानल ेपा हजेत.
अस ंवाटलं जणू मा या मना या काळोखात एका काश करणानं वेश केला. याचा अनुभव
यावा, अस ंमला वाटलं.

ती ी तीन आठवडे रोज सकाळ  आ ण रा ी हे श द वारंवार हणायची, ‘परम प या
मा या संप ीब ल तुझे आभार.’ त या मनात कृत तेची भावना काठोकाठ भ न
राहीपयत ती हे श द शांत व सौ यपणे सतत हणायची. अथातच तला माहीत होतं क , या



रचना मक बु ला कवा वशाल मनाला श दश: पा  शकणार न हती, तरी ती क पना
करायची क  ती या श ला आवाहन करत होती. आ या मक अनुभूती या अंत ीनं ती
पाहायची. तला या गो ीची जाणीव होती क , तला ह ा असले या अ , पैसा व त ेशी
नग डत प हले कारण होते तचे यां याब लचे वचार. तची वचार-भावना ही संप ी या
हेतू या मुळाशी होती, जी कोण याही कार या अडथ यांना जुमानणारी न हती.

वारंवार ‘परम प या, तुझे आभार’ या श दांची पुनरावृ ी के यानं या ीचं मन व दय
वीकृती या ब पाशी पोहोचले. जे हा त या मनात चणचण, दा र य् आ ण नराशेचे
वचार यायचे ते हा ती ते वचार नाहीस ेहोईपयत हणायची, ‘पर प या, तुझे आभार.’ तला
माहीत होतं क , तनं कृत तेचा भाव टकवून ठेवला तर तचं मन पु हा संप ी या
वचारांवर ढ होईल आ ण झालंही अगद  तसेच.

या म हलेची ाथना सफल झाली. थो ा कालावधीतच ती या याकडे पूव  कामाला
होती; पण गे या पाच वषात तला भेटला न हता असा माणूस तला र यात भेटला.
यापूव या मालकानं तला एका जबाबदारीपूण व भारद त पगाराची नोकरी देऊ केली.
इतकंच न हे तर तला तचा प हला पगार मळेपयत तचा खच भागावा हणून तला
ता पुरतं कजही दलं. या म हलेनं मला सां गतलं, क  मी कधीच ‘परम प या तुझे आभार’
या श दाची अ त श  वसरणार नाही. यांनी मा यासाठ  चम कार घडवून आणला आहे.

• सकारा मक प त

एखा ा ाथनेतील श दांमागील स य व अथ तु ही कतपत समजून घेता यावर या ाथनेचा
भावीपणा ठरत असतो. ाथनेत फ  श दांची पुनरावृ ी थ ठरते. ाथनेतील

सकारा मक वा यांची श  न त आ ण ठरावीक सकारा मकतेवर अवलंबून असते.
समजा, एखा ा शाळकरी मुलानं तीन अ धक तीन बरोबर सात असं फ यावर ल हलं आहे.
अशा वेळ  याचे श क याला ठामपणे यामागील ग णतीय न त नयम सांगतात क ,
तीन आ ण तीन सहा होतात हणून मग मूल या माणं अंक बदलतं. केवळ श कां या
हण यानं तीन अ धक तीन सहा होत नाहीत. ते आधीच स  झालेलं ग णतीय स य असतं.

आजारी पडणं सामा य नाही, नरोगी राहणं सामा य आहे. आरो य हे तुम या
अ त वाचं स य आहे. जे हा तु ही वत:साठ  व इतरांसाठ  नरामय आरो याची, सहज
संवादाची व शांतीची मागणी करता, ते हा तु ही तुम या अंतमनातील नकारा मका काढून
सकारा मक व ासाला जागा देता.

जीवना या स ा तांना मा यता दली तर ाथने या सकारा मक येचे प रणाम
दसून येतील, मग ते कसेही दस ूदेत. णभर वचार करा - ग णताचा स ा त असतो; पण
चुक चा कोणताच स ा त नसतो. स याचा स ा त असतो, अ ामा णकपणाचा नसतो.
बु चा स ा त असतो, अ ानाचा नाही. सुसंवादाचा स ा त असतो; पण वसंवादाचा
एकही स ा त अस ू शकत नाही. नरोगीपणाचा स ा त आहे; पण आजाराचा एकही



नसतो. भरभराट चा व समृ चा स ा त असतो; पण ग रबी व दा र य्ाचा एकही स ा त
नसतो.

इं लंडमधील मा या ब हणीचे Gallstone र कर याचे ऑपरेशन होणार होते, ते हा
मीही सकारा मक प त वापर याचं ठरवलं. नेहमी या आव यक या वै क य चाच या
आ ण ए स-रे चाच यां ारे त या आजाराचं नदान झाल ं होतं. तनं तचा आजार बरा
हावा हणून मला ाथना करायला सां गतलं. मी त यापासून सहा हजार मैल र होतो;

पण या अंतरा या वचारानं मी वच लत झालो नाही. मना या स ा तात वेळ व थानाला
काही अथ नसतो.

मा या ब हणीचे शारी रक म व व त या आजारां या ल णांचे सगळे वचार र
क न मी दवसातून अनेक वेळा शांतपणे; पूण आ म व ासानं पुढ ल माणं सकारा मक

ाथना केली -
‘ही ाथना माझी बहीण कॅथरीनसाठ  आहे. ती आरामात आहे, शांत आहे, पूणपणे

संतु लत, थर, समतोल व स  आहे. तचं शरीर घड वणा या त या अंतमनाची उपचारक
श  आता त या अ त वाची येक पेशी, नायू आ ण अ थ ना बदलत आहे. अंतमनात
साठवले या सव अवयवां या प रपूण आराख ानुसारच ह ेहोत आहे. शांतपणे, मु पणे
त या मनातील सगळे वकृत वचारतं  र केले जात आहेत, व न जात आहेत आ ण
त या अ त वा या येक अणूरेणूत जीवन स ा ताचे सगळे चैत य, सगळ  संपूणता व
स दय  होत आहे. तला पु हा संपूण नरामय आरो य, सहज संवाद आ ण शांती दान
करणा या उपचारक वाहांना ती हण करत आहे. त यातील ेम व शांती या अफाट
सागरलहरीत सग या वकृती आ ण कु प तमा धुऊन नघत आहेत, असंच होत आहे.’

दोन आठव ांनंतर पु हा मा या ब हणी या वै क य चाच या घेत या गे या. नवल
हणज े त या ए स-रेम ये कोण याही आजाराची च हं दसून आली नाहीत. त या

डॉ टरांनी मा य केलं क , तची प र थती झपा ानं सुधारत आह े आ ण आता
ऑपरेशनची काहीही गरज नाही. ठाम सकारा मक वधानाचा अथ आहे क , ते असंच आहे
असं हणणं. सगळे पुरावे वरोधात असूनही जर तु ही तुम या मनाचा हा कोन टकवून
ठेवलात तर तु हांला तुम या ाथनेचं उ र न क च मळेल. तुमचे वचार फ  सकारा मक
घोषणा क  शकतात; कारण जे हा तु ही एखाद  गो  नाकारता; ते हा या नाकारले या
गो ीचं अ त व या नकारातून वीकारत असता. या सकारा मक वधानाची पुनरावृ ी
क न तसंच तु ही काय आ ण का हणता हे समजून घेऊन तु ही मनाला चेतने या अशा
अव थेकडे घेऊन जाता; जथे तुमचं हणणं स यच आहे असा वीकार केला जातो.
जोपयत तु हांला अंतमनात समाधानकारक त या मळत नाही; तोपयत पुनरावृ ी करत
राहा.

• वाद ववादा मक प ती



ही प त त या नावानुसार आहे. डॉ. फनीज पाकह ट व बी (Dr. Phineas Parkhurt
Quimby ) यां या अ त कायातून तचा उगम झाला आहे. डॉ. व बी ह ेएका शतकापूव
बेलफा ट, मैन येथे राहणारे मान सक आ ण आ या मक उपचारांचे आ णेते होते. ते
ख या अथानं प हले मनो व ेषक होते; तसेच ते मनोदै हक औषधांचे जनक होते. इतकंच
नाही; तर रो याचा ासाचं, या या वेदनेचं आ ण या या ख या या कारणाचं नदान
कर याची अत य श  यां यात होती.

थोड यात, डॉ. व ब नी अ यंत यश वीरी या उपयोगात आणले या वाद ववादा मक
प तीत आ या मक तकाचा समावेश होता. यात उपचारक रो याला आ ण वतःला असं
पटवून देतो क , याचा आजार हा चुक चे व ास, आधारहीन भय आ ण अंतमनात
ठसवले या नकारा मक प ती यांमुळे नमाण झाला आहे. तु ही वतः तुम या मनात
प पणे तक करता आ ण ते रो याला पटवून देता क , याची वपरीत आ ण चुक चा पीळ

बसलेली वचारशैली या या शरीरावर रोगा या पात कट झाली आहे; हणून तो आजारी
पडला आहे. या या मनात या काही बा  श वरचा, बा  कारणांवरचा चुक चा व ासच
आता आजार बनून बाहेर पडला आहे; यामुळे साह जकच वचारशैलीत बदल क न याचा
आजार बरा होऊ शकतो.

तु ही आजारी माणसाला समजावून देता क , या या व ासातला ब ल हाच या या
उपचाराचा आधारभूत पाया आहे. तु ही याला हेही सांगू शकता क , अंतमनानं शरीर आ ण
याचे सगळे अवयव बनवले आहेत; यामुळे शरीर कसं बरं करावं हे याला माहीत आहे. ते

शरीरावर उपचार क  शकतं आ ण अगद  तु ही बोलत आहात या णीसु ा ते हेच करत
आहे. तु ही मना या यायालयात वाद घालता क , आजार हणजे रोगीट आ ण आजारयु
वचार तमेची मान सक छाया आहे. या आंत रक उपचारश या समथनाथ तु ही सतत
श य ततके तक आ ण पुरावे उभे करता. प हली गो  हणजे याच श नं सगळे अवयव
बनवले आहेत आ ण त यात येक पेशी, नस आ ण नायू यांचा प रपूण आराखडा आहे;
यामुळे कसा उपचार करायचा हे ती श  जाणते.

मग तु हीच तुम या मना या यायालयात तुम या वतःतफ आ ण रो यातफ नवाडा
जाहीर करता. तु ही आ था आ ण आ या मक अथबोध यां ारे रो याला रोगमु चे आदेश
देता. तुमचे मान सक आ ण आ या मक पुरावे जबरद त असतात. शेवट  सव ापी मन
एकच अस यामुळे तु हांला जे खरं वाटतं; तेच खरं अस याचा अनुभव रो याला येतो आ ण
तो बरा होतो.

• परम वधी ही आधु नक अ ासाउडं उपचार प तीसारखी आहे

या कार या ाथनाप तीचा वापर क न जगा या व वध भागांत या लोकांना अ त
प रणाम मळाले आहेत. परम वधी प तीचा वापर करताना यात रो या या नावाचा उ लेख
केला जातो. मग ती  ई राचं आ ण या या गुणवैभवाचं मु पणे चतन करते. जसं



ई र कृपा सधू आहे. ई र हणजे अमयाद ेम, अफाट बु चा, सव श मान, असी मत
शहाणपण, शु  सुसंवाद, अवणनीय लाव य आ ण प रपूणता आहे. जे हा ती  अशा
दैवी वचारांत गढून जाते; ते हा तची चेतना एका न ा आ या मक पातळ वर पोहोचते.
तला असं जाणवायला लागतं क , ती या रो यासाठ  ाथना करत आहे; या रो या या
शरीरातली आ ण मनातली येक वसंगत गो  परमे रा या ेमसागरात वरघळून जात
आहे. सगळ  ई री श  आ ण ेम आता रो यावर क त झा याचं तला जाणवतं.
जीवना या आ ण वा स या या या अथांग महासागरात रो याला ास देणारी येक गो

भावहीन होऊन गेली आहे.
परम वधी या या प तीची तुलना आधु नक काळात वक सत झाले या अ ासाउंड

च क सा प तीशी केली जाऊ शकते. लॉस एजंे लसमध या एका व यात डॉ टरनं मला
याब ल सां गतलं. अ ासाउंड च क सेत वापर या जाणा या उपकरणा ारे अ तउ च
तरंगां या श शाली व नलहरी नमाण के या जातात. शरीरात या या भागात वकृती
आहे; तथे या व नलहरी क त के या; हणजे तो रोग त भाग या व नतरंगांना

त वनी ारे तसाद ायला लागतो. आपण आपली चेतना ई रा या गुणगानात जत या
माणात उंच तरावर नेतो; तत याच माणात आपण सुसंवाद, वा य आ ण शांती यांचे

आ या मक तरंग नमाण करतो. मग हे तरंग या वर क त केले जातात; यां यावर
या लहरी त वनी या पात तसाद देतात. ाथने या या तं ा ारा कतीतरी लोकांवर
उ लेखनीय उपचार केले गेल ेआहेत.

• अपंगाला पाय फुटले

डॉ. व बी यां या कारक द या शेवट या काळात परम वधी तं ाचा ब याचदा वापर
करत.

यां या एका ह त ल खता ारे कळतं क , यांनी एका पांग या ीला कसं चालतं
केले. यांनी एका वृ , अंथ णाला खळले या ीला तपासायला बोलव यात आल ंहोतं.
ते ल हतात क , त या आजारपणाचं कारण ह े होतं क , ती एका अ त संकु चत अशा
धा मक अथघटनानं अशी बांधली गेली होती क , तला ना धड उभे राहता येत होतं, ना
चालता येत होतं. ती जणू भीती आ ण अ ाना या थड यात जगत होती. तनं बायबल या
शकवणुक चा फ  वरवर या श दांचा अथ लावला होता, यामुळे ती भयभीत झाली होती.

डॉ. व बी हणतात, “या अशा थड यात ई रा या श चं अ त व होतं जे बंधनं
तोड या या, साख यांतून मु  हो या या आ ण मृताला सजीव कर या या य नात होतं.”

जे हा ती एखा ाला बायबल या एखा ा भागाचा अथ वचारायची; ते हा तला तोच
ठोकळेबाज, नज व अथ सां गतला जायचा; मग ती जग यासाठ  धडपडायची. डॉ.

व बीनं तचं नदान करत सां गतले क , तचं मन अ तउ ेजनेमुळे आ ण भीतीमुळे रोधलं
जाऊन गढूळ झालं होतं, साचले या पा यासारखे; यामुळे बायबल या वाचत असले या या



भागाचा प  म थताथ ती जाणून घेऊ शकत न हती. त या या मान सक गढूळपणामुळे
तचं शरीर जड आ ण मंद पडल ंहोतं. जे जड व लक ात पांत रत झाल ंहोतं.

अशा वळणावर व बीनं तला बायबलमध या पुढ या ओळ चा अथ वचारला -
मी थो ा काळासाठ  तुम यासोबत आहे. मग मी या परम प याकडे जाईन; यानं

मला पाठवल ंआहे. तु ही मला शोधलंत; तरी मला शोधू शकणार नाही. जथे मी आहे; तथे
तु ही येऊ शकणार नाही.

JOHN 7:33-34

ती उ रली ‘याचा अथ येशू वगात गेले.’ याचा खरा अथ काय होतो हे व बीनं प
करत सां गतल ंक , त यासोबत थोडा काळ राहणं याचा अथ तची ल णं, त या भावना
आ ण यां या कारणांचं प ीकरण. याला त याब ल जरी णभर क णा आ ण
सहानुभूती वाटत असली; तरी ती या मान सक अव थेत जा त काळ रा  शकत नाही.
पुढचा ट पा होता या याजवळ जाणं; यानं आ हाला पाठवलं आहे. व बीनं सां गतलं
‘या श दां ारे आप या सग यांत असले या ई रा या रचना मक श कडे बोट दाखवलं
गेल ंआहे.

व बीनं त काळ आपली मान सक या ा केली आ ण रो यात कायरत असले या
चैत य, सुसंवाद आ ण श  या ई रा या गुणांचं चतन केलं. यांनी या ीला सां गतलं
‘मी जथे जाईन तथे तु ही येऊ शकणार नाही; कारण तु ही तुम या संकु चत, बं द त ेत
जगता आ ण मी आरो यात वास करतो.’

व बी या ाथनेत आ ण यां या बायबल या वचनां या प ीकरणानं या ीला
त काळ खरी जाणीव नमाण झाली आ ण त या मनात बदल घडून आला. ती त या
कुब ांवाचून चालायला लागली. व बीनं नमूद केलं आहे क , मी केले या उपचारांत ही
एकमेव अशी केस होती; याम ये ती ी चुक या अं तम टोकावर होती. जणू मृतवत होती
आ ण तला स याकडे कवा जीवनाकडे आणणं हणज े ेतात जीव फंुक यासारखं होतं.

व बीनं येशू ता या पुनज वनाचा उ लेख क न त या आरो याचं पुनज वन केलं.
याचा जबरद त भाव त या मनावर पडला. यानं या म हलेला हेही सां गतलं क , तनं
वीकारलेलं स य हणज े एक अशी क पना होती कवा त यासाठ  देव त होता; यानं

भीती, अ ान आ ण अंध ा यांचा असा दगड र सारला; जो त या वा या या मागात
अडथळा आणत होता … यामुळे तला व थ करणारी दैवी श  मु  होऊन झुळझुळ
करत वाहायला लागली.

• आदेश वधी

आप या श दांमागे दडले या भावनेमुळे आ ण आ थेमुळे यां यात श  येत असते. जे हा



आप यात ही जाणीव नमाण होते क , हे व  चालवणारी श  आप यासाठ  काय करत
आहे आ ण आप या श दांना पा ठबा देत आहे; ते हा आपला आ म व ास वाढतो, आपली
खा ी वाढते. मग श ला श  पुरव याचा च उरत नाही. यात कोण याही कारचे
मान सक य न, जुलूम-जबरद ती, बल योग कवा मान सक कु ती असता कामा नये.

एका त णीनं हा आदेश वधी एका अशा त णावर लागू केला; जो तला सतत फोन
क न डेटवर ये यासाठ  दबाव टाकत होता. तला या या ासातून सुटका मळवणं खूप
कठ ण वाटत होतं. जे हा तो त या नोकरी या जागीपण यायला लागला; ते हा तला कळलं
क , आता मला चटकन काहीतरी कठोर पावलं उचलणं भाग आहे.

दवसातून अनेक वेळा ती वतःला शांत, संय मत अव थेत आणून पुढ ल आदेश
वारंवार ायची.

मी ----- (नाव) ला ई रासाठ  मु  करत आहे. तो नेहमी या या ख या जागी आहे. मी
वतं  आहे आ ण तोही मु  आहे. मी आता आदेश देते क , माझे श द असी मत मनात

जावेत आ ण यानं ते श द खरे करावेत … असंच होवो.
त या सांग या माणे तो त ण त या आयु यातून लगेच नाहीसा झाला; ते हापासून तो

तला दसलाही नाही. ती हणते, ‘जणू याला धरणीनं गळून टाकलं.’
तु ही एखा ा गो ीचा आदेश ा; तर ती तुम यासमोर था पत केली जाईल आ ण

तुमचा माग काशमान होऊन जाईल.

JOB 22:28

• या वै ा नक स याचा उपयोग करा

१. मान सक इं ज नअर बना आ ण उदा  आ ण भ  जीवना या उभारणीसाठ
अजमावलेल ंआ ण चांगलं हणून स  झालेलं तं  वापरा.

२. तुमची इ छा हीच तुमची ाथना आहे. तुमची इ छा आताच पूण झा याचं च  रंगवा
आ ण ती जणू खरोखर पूण झाली आहे अशी अनुभूती या आ ण तुमची ाथना, इ छा
खरोखरच पूण झा याचा अनुभव याल.

३. सो या मागानं गो ी ा त कर याची इ छा बाळगा मान सक व ाना या खा ीशीर
मदतीनं.

४. तुम या मनात या छु या टु डओत केले या वचारांमुळे रसरशीत आरो याची, यशाची
आ ण सुखाची बांधणी क  शकता.

५. तुम या चेतन वचारांना तुम या अंतमनाची अफाट बु म ा नेहमीच सरळसरळ
त या देते; ह ेत य जोपयत तु ही वतः स  क  शकत नाही; तोपयत वै ा नक



रतीनं योग करत राहा.

६. तुम या व श  इ छेची भावी प रपूत  झालेली पा न आनंद आ ण परमशांती अनुभवा.
तुम या मनात असलेलं मान सक च  हे इ छत व तूचं सार असतं, तसंच न पा हले या
गो ीचा पुरावा असतं.

७. ाथनेत कोण याही कारचे य न आ ण कसलीही जबरद ती टाळा. झोपे या तं या
अव थेत जा, ाथना करा आ ण तुमची ाथना न क च वीकारली जाईल असं समजून
झोपे या वाधीन हा.

८. एक मान सक च  हे हजार श दां या बरोबर असतं. ेचं पाठबळ लाभलेलं तुमचं
कोणतंही मान सक च  तुमचं अंतमन साकार करतं.

९. ल ात ठेवा, कृत  दय नेहमी हांडा या समृ या समीप असतं.

१०. सकारा मक वधान हणजे तु ही जे हणता तसंच आहे असं हणणं आ ण सगळे पुरावे
वरोधात असतानाही तु ही मना या या कोनाला स य मानता; ते हा तुमची ाथना
न क च वीकृत होते.

११. ई रा या ेमाचा आ ण द वाचा वचार क न सुसंवादा या, वा या या आ ण
शांती या लहरी उ प  करा.

१२. तु ही जो आदेश देता आ ण तो स य मानता; ते हा तो खरा होतोच. सुसंवाद, आरो य,
शांती आ ण समृ  यांचे आदेश ा.



७

अंतमनाची कृती जीवना भमुख असते

तुमचं न वद ट कयांपे ा अ धक मान सक जीवन हे अचेतन असतं. जर तु ही अंतमना या
आ यकारक श चा उपयोग क न घेऊ शकला नाहीत; तर तुम या वा ाला अ यंत
संकु चत, मया दत आ ण शा पत जगणं येतं.

तुम या अचेतन या या नेहमी जीवना भमुख आ ण रचना मक असतात. तुमचं
अंतमन हे तुम या शरीराचा नमाता असून ते तुम या सग या जीवनाव यक या घडवून
आणत असतं. ते दवसाचे चोवीस तास काम करतं आ ण कधीही झोपत नाही. ते नेहमी
तु हांला मदत कर याचा आ ण तु हांला इजेपासून वाचव याचा य न करतं.

तुमचं अंतमन हे नेहमी पारावर जीवन आ ण अमयाद ाना या संपकात असतं. या या
क पना आ ण आवेगांची दशा नेहमी जीवना त असते. महान येयं, मह वाकां ा आ ण
अ धक भ  आ ण उदा  जीवनाब लची ी ही नेहमी अंतमनातून फुरत असते. तुमचा
गहनतम व ास, या याब ल तु ही तक क न वाद घाल ूशकत नाही असा व ास तुम या
बा मनातून न हे; तर अंतमनातून येत असतो.

तुमचं अंतमन तुम याशी अंत: फुरणा, आवेग, इशारा, संकेत, उ कट इ छा आ ण
क पना यां या पात बोलतं. ते नेहमी तु हांला उभं राहायला, सं मत हायला, गती
करायला, धाडस करायला आ ण जीवना या अ धक उंचीकडे वाटचाल करायला े रत
करतं. इतरांवर ेम कर याची, यांचं जीवन वाचव याची उ कट इ छा ही नेहमी तुम या
अंतमना या तळापासून वर येत असते. उदाहरणच ायचं; तर सॅन ा स कोतला १८
ए ल १९०६ मधला धरणीकंप आ ण आगी दर यान द घकाळापासून अंथ णावर
खळले या कतीतरी अपंग आ ण पांग या लोकांनी उठून शूरपणाची, सहनशीलतेची आ ण
श ची आ यकारक आ ण अचाट कामं केली होती. कसंही क न इतरांना वाचव याची
यांची उ कट इ छा इतक  बळ झाली क , यां या अंतमनानं यांना अनुकूल तसाद
दला.



मोठमोठे कलाकार, संगीतकार, कवी, व े  आ ण लेखक यांनी यां या अंतमना या
श शी सूर जुळवलेल ेअसतात आ ण हणून ते े रत आ ण नवचैत यानं भरलेले असतात.
रॉबट लुई ट ह सन झोपी जा याअगोदर या यासाठ  गो ी शोध याची काम गरी या या
अंतमनाला सोपवत असे. जे हा जे हा याला पैशाची चणचण भासायची; ते हा तो नेहमी
या या अंतमनाला एक चांगली, भरपूर वकणारी रोमांचक कादंबरी सुचवायला सांगायचा.
ट ह सननं सां गतलं आहे क , या या अंतमनात खोलवर वास क न असलेली बु म ा
याला एखा ा रदशन मा लके माणे छानशी गो  छो ाछो ा अंशांनी सुचवते. याव न

हेच दसून येतं क , तुमचं अंतमन तुम या ारा अशा उदा  आ ण शहाणपणा या गो ी
बोलतं, याची तुम या बा  मनाला गंधवाताही नसते.

माक ट्वेन या लेखकानं जगाला अनेक संगी हेच सां गतलं आह ेक , यांनी जीवनात
कधीच काम केलेल ं नाही. यांचे सगळे वनोद आ ण महान लेखन हणज े या या
अंतमनात या कधीही न संपणा या कुबेरा या भांडाराला ठोठव याचा प रणाम होता.

• मनाचं काय शरीरावर च त होत असतं

तुम या बा  आ ण अंतमनात पर पर या हो यासाठ  तशाच कारची आंतर या
पर पर जोडले या पेशीतं ात हावी लागते. ऐ छक पेशीसं थे ारा बा मन काय घडवून
आणत असतं; तर अंतमन वाय  म जासं थे ारा तुमची शारीरीक पंच ये (नाक, कान,
डोळे, जीभ, वचा) तु हांला ान देतात आ ण या ानानुसार तुम या शरीरा या येवरील
तुमचं नयं ण हे ऐ छक म जासं थेमुळे श य होतं. या यं णेचा नयं ण क  हा म या
पृ भागात (Cerebellum cortex ), असतो.

वाय  म जासं थेला अनै छक म जासं थाही हटल ं जातं, ज या कायाची क े
म या इतर भागात असतात. यात लहान म  (Cerebellum ), मे दंड (Brain stem )
आ ण अ म डला (amygdala ) यांचा समावेश होतो. शरीरा या मह वपूण यं णांशी
(पचन यं णा, सन यं णा) यांचा संबंध असतो. हे भाग चेतन जाग कते या
अनुप थतीही या यं णां या कायाना मदत करत असतात.

या दोन यं णा वतं पणे पण पर परपूरक काम करतात. उदाहरणाथ, जे हा एखा ा
धो याची जाणीव लहान म या संबं धत क ाला होते; ते हा बा मना या म या
पृ भागाला आ ण अंतमना या अॅ म डालाला संदेश पाठवले जातात; यामुळे जाग क
मनानं धो याची न द घेऊन याचं मू यमापन कर याआधीच या बचावा मक मता
या धो याला त या करायला लागतात.

शरीरा या आ ण मना या पर पर या- त या कशा होतात हे समजून घे याचा एक
सोपा माग हणजे हे समजून घेणं क , ऐ छक म जापेशीत चाल ू असले या व ुत
आवेगां या साखळ शी समांतर असलेली क पना तुमचं बा मन हण करत असतं. याचा
प रणाम हणून अनै छक म जासं थेत तशासारखेच आवेगाचे वाह वाहायला लागतात



आ ण ते आवेग ती क पना तुमचे अंतमनाकडे पाठवतात. वाह वाहायला लागतात आ ण
ते आवेग ती क पना तुम या अंतमनाकडे पाठवतात; जे सजनशील मा यम आहे. अशा
रीतीनं तुमचे वचार व तूत पांत रत होतात.

तुम या बा मनानं केलेला आ ण स य हणून वीकारलेला येक वचार तुम या
मो ा म ारा म या इतर अवयवांकडे पाठवला जातो. हे अवयव तुम या अंतमनाला तो
वचार तुम या शरीरात  कर यासाठ  आ ण तुम या बा जगात य ात
उतरव यासाठ  साथ देतात.

• एक बु  शरीराची काळजी वाहत असते

जे हा तु ही म जासं थे या आ ण डोळे, कान, नाक, दय, जठर, अमाशय अशा व वध
अवयवां या रचनेचा अ यास करता; ते हा तु हांला आढळून येतं क , यां यात पेश चे समूह
असतात, जे एक तपणे काम कर यासाठ  एका सामू हक बु चं नमाण करतात.
बु मान आ ण क पक मनानं दलेले आदेश वीका न या आदेशांनुसार अनुमानावर
आधा रत काय कर यास हे पेशीसमूह समथ असतात.

तुम या संक ण, गंुतागंुती या शरीरात काय घडत असतं हे एकपेशीय सजीवा या
शरीराचा काळजीपूवक अ यास के यावर दसून येईल. जरी एकपेशीय सजीवांना व वध
अवयव नसतात; तरी यां यात हालचाल, पचन, पोषण आ ण उ सजन या मना या या-

त यांमधून होणा या मूलभूत यांचे पुरावे आढळतात.
अनेक लोक अस ं हणतात क , एक ा आप या शरीराची देखभाल आपोआप करत

असते; मा  तु ही त या कामात ढवळाढवळ करता कामा नये. एका परीनं हे खरं आहे.
अडचण फ  एवढ च आह े क , बा मन हे नेहमी बा  अनुभूती या आ ण इं यज य
पुरा ां या आधारे या या कायात ढवळाढवळ करत असतं; यामुळे चुक चा व ास, भीती
आ ण उथळ मतं यांचं वच व वाढतं. जे हा मानसशा ीय आ ण भाव नक पुनरावृ ीमुळे
काही भय, चुक चे व ास आ ण नकारा मक मतं या गो ी तुम या अंतमनात एका क या
नकाशा या पात (Blue Print ) न दव या जातात; ते हा तुम या अंतमनाजवळ तु ही
याला दले या क या नकाशानुसार काम कर याचा पयाय वीकार या शवाय सरा

पयायच उरत नाही.

• अंतमन सामा य हतासाठ  काम करतं

तुम या आतला न  व कवा तुमचं अंतमन ह ेसग या गो ी सुसंवादा या नैस गक
त वानुसार क न सतत सामा य हतासाठ  काय करत असतात. तुम या अंतमनाचीही
वतःची अशी इ छा असते आ ण ती मुळात खूप वा त वक असते. तुमची इ छा असो वा

नसो; अंतमन अहोरा  काय करत असतं. ते तुमचं शरीर नमाण करतं; पण याचं



नमाणकाय आपण पा , ऐकू कवा अनुभवू शकत नाही. ही सगळ  मु पणे चालणारी
या आहे. तुम या अंतमनाचं वतःचं जीवन असतं; जे नेहमी सुसंवादा या, वा या या

आ ण शांती या दशेनं वाटचाल करत असतं. या यात दैवी मानदंड (Norms ) असतात;
जे सदा सवकाळ तुम या मा यमातून  होऊ पाहत असतात.

• नैस गक सुसंवादा या स ा तात मानव कसा ह त ेप करतो

यो य आ ण वै ा नक वचार कर यासाठ  आप याला ‘स य’ माहीत असायला हवं. जु या
हणीत हट या माणे, ‘तु ही स य जाणून यायला हवं आ ण स य तु हांला मु  करील.’

स य जाणून घेणं हणज े तुम या आत या, सतत जीवनाकडे ग तशील असले या
अंतमना या अपार बु शी सुसंवाद साधणं होय. जे हा एखादा वचार कवा एखाद  कृती हे
कळत-नकळत अंतमनाशी सुसंवाद  नसते; ते हा प रणाम व प सग या कार या
वसंवादांबरोबरच मयादाही नमाण होतात.

वै ा नक आप याला सांगतात क , तुमचं शरीर येक अकरा म ह यांनी नवं होत
असतं. याचा अथ शारी रक ा तु ही खरं तर फ  अकरा म हनांचेच असतात. जर तु ही
भीती, राग, ेष आ ण  भावना यां या वचारांनी तुम या शरीरात दोष नमाण केलेत; तर
यासाठ  तुम या शवाय इतर कुणालाच दोष देता येणार नाही.

• तुम या सग या वचारांची गोळाबेरीज हणजे तु ही वतः

तु ही नकारा मक वचारांना आ ण तमांना म जाव क  शकता. अंधकारापासून मु
मळव याचा माग हणज े काशाजवळ जाणं. उ णतेमुळे तु ही थंडी नवा  शकता;
नकारा मक वचारांवर मात कर यासाठ  चांगल े वचार करा. चांगुलपणावर ठाम राहा आ ण
मग अ न  आ ण वाईट आपोआप न  होईल.

• नरोगी, सश  आ ण कणखर असणं सामा य … आ ण आजारी असणं
असामा य कसं?

साधारण मूल या जगात ज म घेतं; ते हा ते पूणपणे व थ असतं आ ण याचे सव अवयव
व थतपणे काय करत असतात. ही सामा य थती आहे. आपण नरोगी, सश  आ ण

कणखर रा हलं पा हजे. आ मबचावाची मूलभूत वृ ी ही तुम या वभावातली सवात
बळ वृ ी असते. ही वृ ी हणज ेतुम यात आलेलं उपजत, सवात श शाली, नेहमी

आढळणारं आ ण सतत कायरत असलेलं स य असतं. तुम या सग या वचारांनी,
क पनांनी आ ण व ासांनी तुम यात ज मजात असले या या जीवन स ा तांशी सुसंवाद



साधून काय करायला हवं; कारण हा जीवन स ा तच तु हांला सग या संकटांपासून
वाचव या या आ ण तुमचं अ त व टकवून ठेव या या य नांत असतो. याव न हे प
होतं क , असामा य थती वृ  कर यापे ा सामा य थती पु हा ा त करणं कती सोपं
आ ण न त असतं.

आजारी पडणं अपसामा य आहे. आजारपणाची थती हे सू चत करतं क , तु ही
जीवन वाहा या व  जात आहात आ ण नकारा मक वचार करत आहात. जीवनाचा
नयम हा वाढ चा नयम आहे. सगळा नसग या त वानुसार काय क न अ वरत वाढ आ ण
वकास पावत असतो आ ण हा नयम स  क न दाखवत असतो. जथे वकास आ ण
अ भ  आहे; तथे जीवन असायलाच हवं. जथे जीवन आह;े तथे सुसंवा दता
असणारच आ ण जथे सुसंवा दता आहे; तथे प रपूण आरो य असतंच.

जर तुमचे वचार तुम या अंतमना या सजना मक स ा तांना अनुस न असतील; तर
याचा अथ तु ही सुसंवा दते या उपजत स ा ता या सुरात सूर मळवला आहे; पण जर
तु ही अशा वचारांना वाव दलात क , ज ेसुसंवा दते या त वाला अनुस न नाहीत; तर ते
वचार तु हांला बांडगुळासारखे घ  चकटतील, ास देतील, चतीत करतील आ ण शेवट
आजाराला आमं ण देतील आ ण तरीही तु ही या वचारांना र सारल ंनाहीत; तर कदा चत
मृ यूसु ा ओढवेल.

आजार बरा कर यासाठ  तु ही तुम या सग या शारी रक यं णांमधून तुम या
अंतमना या श शाली बळाचा वाह वतरीत केला पा हजे, वाढवला पा हजे. यासाठ
भीती, चता, काळजी, ईषा, ेष आ ण इतर सगळे व वंसक वचार हे सारं र सारायला
हवं. अस े वचार तुम या नसांना आ ण ंथ ना फाडून टाकून यांना न  करतात; तुम या
शरीरात या अशु  पदाथाना बाहेर टाकून शरीर शु  करणा या पेश ना ते हानी
पोहोचवतात.

• पाठ या क याचा यरोग बरा झाला

पोट्स आजार कवा पाठ या क याचा यरोग बालकांसाठ  अ यं नलेशदायक असतो.
इं डयानामध या इं डयाना पोलीस इथे राहणा या े ड रक ए लस अॅ डयूला हा आजार
झाला होता. या आजारामुळे तो पांगळा झाला होता. तो चालू शकत न हता. हातांचा आ ण
गुड यांचा वापर क न तो चालत असे. याचा आजार बरा होणार नाही अस ंडॉ टरी नदान
होतं.

पण अॅ डयूला डॉ टरांचं हे नदान मा य न हतं. तो ाथना करायला लागला. यानं
याचं वतःचं सकारा मक वधान तयार केलं. दवसातून अनेक वेळा ते वा य हणून तो
यातली याला हवी असलेली गुणवै श  ंमान सकरी या हण करायला लागला.

मी पूण, आदश, सश , ेममय, सुसंवाद  आ ण आनंद  आहे.
ही ाथना रा ी झोपताना या या ओठांवरचे शेवटचे श द आ ण सकाळ  उठ यावर



प हले श द बनून गेली. इतरांसाठ ही ेमाचे आ ण आरो याचे वचार पाठवत तो ाथना
करायचा.

या या मनाचा कोन आ ण ाथनेचा हा माग या यासाठ  कतीतरी पट नी
फलदायी ठरला. या या व ासाचं संर क कवच या यासाठ  अ यंत उपकारक ठरलं.
जे हा याचं ल  भीती या, राग- ेषा या कवा ईष या वचारांनी वच लत हायचं; ते हा तो
यांना र कर यासाठ  या या सकारा मक वधानाची ताकद वापरायचा. असे सकारा मक
वचार या या सवयीचे झाले आ ण या या अंतमनानं याला अनुकूल तसाद दला. तो
एक मजबूत, सुग ठत आ ण ताठ चालणारा माणूस बनला.

बायबलमध या पुढ ल वधानाचा हाच अथ होतो
तुम या वाटेनं चालत राहा, तुम या आ थेनं तु हांला पूण केल ंआहे.

MARK 10:52

• अचेतन श वरचा तुमचा व ास तुमचा इलाज करतो

अंतमना या उपचारक श वरचं माझं ा यान ऐक यासाठ  आले या एका त णाला ती
ने रोग होता. याला डो यां या डॉ टरांनी सां गतलं होतं क , या यावर एक जोखमीचं
आ ण नाजूक ऑपरेशन करायला लागणार आहे. ाथनेचा वै ा नक पाया जाणून घेत यावर
तो वतःशी हणायला लागला, “मा या अंतमनानं माझ ेडोळे बनवले आहेत आ ण यांना
तेच बरे क  शकते.”

रोज रा ी झोप यापूव  यानम न, तं या अव थेत गे यावर तो आपलं ल  एका तेनं
या या ने च क सकावर क त करायचा. तो क पना करायचा क , डॉ टर या या पु ात

आह ेआ ण डॉ टरांनी बोललेलं तो ऐकत आहे. ‘चम कार घडला!’ हे क पनाना  तो रोज
रा ी झोपी जाय या आधी पाचेक मनटांसाठ  वठवायचा.

तीन आठव ांनंतर तो पु हा याच डॉ टरकडे गेला. यानं याचे डोळे तपासल ेहोते.
या डॉ टरांनी याला पु हा तपासल ंआ ण ते उ ारले ‘हा तर चम कार आहे!’

काय घडल ं होतं? या माणसानं डो यां या डॉ टरांची तमा वा च  एक साधना
हणून वाप न या या अंतमनावर छाप टाकली. याला चम काराची क पना कळवली,

पटवून दली. सकारा मक वधानाची पुनरावृ ी, आ था आ ण अपे ेनं यानं या या
अंतमनाला भ न टाकलं. या या अंतमनानं याचे डोळे बरे केले. या या अंतमनात
सामा य, नरोगी डो यां या रचनेचा प रपूण आराखडा होता. डो यांना पु हा सामा य

थतीत आण या या क पनेनं भारलेलंअंतमन त काळ डोळे बरे कर या या मागाला
लागले. तुम या अंतमना या उपचारक श वरील आ थेनं तु ही नरोगी होऊ शकता याचं हे
आणखी एक उदाहरण आहे.



• मनन कर याचे मु े

१. तुमचं अंतमन तुम या शरीराचा नमाता आह ेआ ण तो दवसाचे चोवीस तास कामावर
असतो. या या जीवनदायी शैलीत तु ही नकारा मक वचारांनी ह त ेप करत असता.

२. झोपी जा यापूव  तुम या अंतमनाला कोण याही ाचं उ र शोध याचं काम सोपवा
आ ण ते उ र शोधून आणील.

३. तुम या वचारांवर नजर ठेवा. तुम या म नं खरा हणून ा  धरलेला आ ण
अंतमनाकडे पाठ वलेला येक वचार तुम या जगात साकार प धारण करतो.

४. तुम या अंतमनाला नवीन आराखडा ( Blue Print ) देऊन तु ही वतःला पु हा न ानं
बनवू शकता.

५. अंतमनाची वृ ी नेहमी जीवना भमुख असते. तुमचं काम तुम या बा मनाशी नगडीत
आहे. तुम या बा मनात फ  खरं आधारवा य पाठवा. तु ही सवयीनुसार नेहमी या

कारचे वचार करता याला अनु प प रणाम दे याचं काम अंतमन करतं.

६. तुमचं शरीर येक अकरा म ह यांनी नवीन बनत असतं. तुमचे वचार बदलून तुमचं
शरीर बदला.

७. व थ आ ण नरोगी राहणं सामा य आहे. आजारी राहणं अपसामा य आहे. तुम या
अंतरंगात सुसंवादाचं त व उपजत, ज मजात असतं.

८. ेष, भीती, चता आ ण काळजीचे वचार तुम या पेश ना आ ण ंथ ना इजा त क न
न  करतात; मान सक आ ण शारी रक आजार नमाण करतात.

९. तु ही जे चेतन पात जाणीवपूवक आ ण ठामपणे स य मानता; ते तुम या मनात,
शरीरात आ ण प र थतीत साकार होत असतं. चांगुलपणाची कास ध न ठेवा आ ण
जीवना या आनंदात सहभागी हा.



८

इ छत प रणाम कसे मळवावेत

सग या ाथना वीकार या जातीलच अस ं नाही हे येकाला माहीत असतं. संशयवाद
ना तक लोक या गो ीकडे ाथनेचा उपयोग होत नाही याचा पुरावा हणून पाहतात; पण
यां या ल ात ही गो  येत नाही क , ाथना सफल हो यासाठ  ती भावीपणे आ ण त या

मागचा वै ा नक आधार समजून घेऊन करायला हवी. अस ंकेलं तरच आप या हे ल ात
येईल क , व श  ाथना प रणामकारक का ठरली नाही; तसंच ती प रणामकारक ठरावी
हणून कोणती प ती वहारोपयोगी ठरेल.

तुम या ाथनेचा तु हांला हवा तसा प रणाम मळत नाही अस ंतु हांला आढळून आलं
तर? मग काय कराल? अशा अपयशामागची मुख कारणं तु ही समजून यायला हवीत. ती
आहेत - आ म व ासाचा अभाव आ ण अ त यास. ब याच लोकांना यां या अंतमनाचं
काय पूणपणे न उमग यामुळे ते वतःच यां या ाथनापूत या मागात अडथळे नमाण
करत असतात. तुमचं मन कसं काय करतं हे जे हा तु हांला कळतं; ते हा तुम या
आ म व ासाचं माप शगो शग भरतं.

तु ही एक गो  ल ात ठेवायला हवी क , जे हा तुमचं अंतमन एखाद  क पना
वीकारतं; ते हा ते लगेच या क पने या अंमलबजावणीसाठ  स  होतं. अं तम उ
ा त कर यासाठ  ते या याजवळची सगळ  बलशाली संसाधनं उपयोगात आणतं. तुम या

मनात या खोलवर या सग या मान सक आ ण आ या मक नयमांना ते ग तमान करतं. हा
नयम जसा चांग या क पनेसाठ  लागू पडतो; तसाच वाईट क पनेलाही लागू पडतो. याचा
प रणाम हणून जर तु ही अंतमन नकारा मक रतीनं वापरलं; तर ते ास, अडचणी,
अपयश आ ण धा नमाण करतं. जे हा तु ही हे सजनशीलतेनं वापरता; ते हा ते अचूक
मागदशन, मु  आ ण मनाची शांती खेचून आणतं.

जे हा तुमचे वचार सकारा मक, सजनशील आ ण ेमपूण असतात; ते हा खरं उ र
अप रहायपणे मळतंच. याव न हे प  होतं क , तु ही अपयशावर मात कर यासाठ  एकच



गो  करायला हवी; ती हणजे तुमची क पना कवा वनंती तुम या अंतमनाला वीकारायला
लावावी. ती वनंती खरोखर पूण झाली अस याची अनुभूती या आ ण मग तुम या मनाचा
स ा त बाक चं सगळं बघून घेईल. तु ही पूण व ासानं, ेनं आ ण नःशंक होऊन
याला वनंती करा; तुमचं अंतमन तचा वीकार क न ती पूण करील.

तुम या अंतमनानं तुम यासाठ  काही करावं हणून जे हा जे हा तु ही या यावर
दडपण आणाल; ते हा ते हा तु हांला अपयश मळेल. तु हांला हवे असलेल े प रणाम
हाता या अंतरावर ये याऐवजी अ धकच र जातील. तुमचं अंतमन मान सक दडपणाला
बळ  पडत नाही. ते तुम या आ थेला कवा बा मना या वीकृतीला तसाद देतं.

इ छत प रणाम ा तीत तु हांला आलेल ं अपयश हे पुढ या मान सक वधानांचे
प रणाम अस ूशकतं -

* गो ी वाईट होत चाल या आहेत.
* मला कधीच उ र मळणार नाही.
* यातून बाहेर पड याचा कोणताच माग दसत नाही.
* सगळं नराशाजनक झालं आहे.
* मला कळत नाही क , काय करावं.
* मी च ूहात अडकलो आहे.

जे हा तु ही अशी वधानं करता; ते हा तुमचं अंतमन तु हांला कोणतंच सहकाय कवा
तसाद देत नाही. वेळकाढू सै नका माणे ना तु ही पुढे जाता, ना मागे. स या श दांत

सांगायचं तर तु ही जथे असता तथेच अडकून पडता.
क पना करा क , तु ही एखा ा टॅ सीत बसला आहात आ ण ाय हरला दहा

वेगवेग या जागी यायला सां गतलंत तर? तो पूणपणे ग धळून जाईल. तु हांला नेमकं कुठं
जायचं आहे हे न कळ यामुळे श य आहे क , तो तु हांला कुठंही घेऊन जायला नकार
देईल. जरी यानं तुम या सूचना पाळायचा य न केला; तरी श यता हीच राहील क , याला
ते करता येणार नाही. अशा प र थतीत तु ही कुठं जाऊ शकाल हे या ई रालाच ठाऊक.

अंतमना या चंड श कडून काम करवून घेणंसु ा असंच आहे. आधी तुम या मनात
एक सु प  क पना वा वचार हे असायला हवं. तु ही हा नणय घेतला पा हजे क , यातून
बाहेर पड याचा माग न क च आहे; तु हांला ास देणा या सम येचा, आजाराचा इलाज
हमखास आहे. केवळ तुम या अंतमना या अमाप बु म ेला ते उ र माहीत असतं. जे हा
तु ही तुम या बा मनात एक सु प  न कष काढता; ते हा तुमचं मन तयार होतं आ ण
तुम या व ासानुसार तु हांला फल ा पी होते. यासाठ  सहजता हवी.



• हळुवारपणे केलेलं काय व थतपणे होतं

कडा या या थंडीत एका माणसाची घरशेकोट  (Fire Place ) खराब झाली. यानं ती
त कर यासाठ  मेकॅ नकला बोलावलं. तो चटकन आला. अ या तासा या आत शेकोट

पु हा प ह यासारखी काम करायला लागली. मग या मेकॅ नकनं या माणसाला दोनशे
डॉलरचं बल दलं.

‘हे काय!’ तो घरमालक रागानं उ ारला ‘तुला शेकोट  त करायला जराही वेळ
लागलेला नाही. तू फ  एक छोटा भाग बदललास. एव ाशा पाटची कमत पाच
डॉलरपे ा जा त नसेल. तुझी हमत कशी झाली मा याकडे दोनशे डॉलस मागायची?

मेकॅ नक खांदे उडवत हणाला ‘मी तर या पाटचे फ  दोन डॉलरच बलात लावले
आहेत.’ तो हणाला ‘मला यासाठ  इतकेच खचावे लागलेत.’

घरमालकानं ते बल मेकॅ नक या त डासमोर फडकवत सां गतल ं ‘दोन डॉलस!’ तो
कचाळला ‘हे बल तर दोनशे डॉलसचं आहे.’

‘ते बरोबरच आहे.’ मेकॅ नक उ रला ‘बाक चे एकशे अ ठ्या णव डॉलस तर शेकोट त
काय बघाड होता आ ण तो कसा त करायचा हे जाण याचे आहेत.’

तुमचं अंतमन सव े  मेकॅ नक आहे. याला सगळं ात असतं. तुम या शरीराचा
कोणताही अवयव बरा कर याची साधनं आ ण माग याला माहीत असतात. याला
आरो याचे आदेश ा आ ण तो तु हांला नरोगी बनवील; पण यासाठ  मन आ ण शरीर
सैल, श थल कर याची गरज असते. यासाठ  सहजता हवी.

याला हे कस ं सा य होईल या या स व तर तप शलात आ ण साधनां या वचारां या
दलदलीत तून बस ूनका. फ  अं तम प रणाम काय असायला हवा एवढंच समजून या.
तुम या सम येचं सुखद समाधान अनुभवा; मग ती सम या वा याची असो, पैशाची असो
वा वैय क नातेसंबंधाची. आठवा क , एखा ा गंभीर आजारापणातून उठ यावर तु हांला
कस ंवाटलं होतं. मनात प क  गाठ बांधून ठेवा क , तुम या सग या अचेतन अ भ ची
कसोट  आहे. तुम या अनुभूती, भावना, तुमचा नवीन वचार ह े सारं जणू चरमसीमेला
पोहोचल ं आह,े पूण झाल ं आह े असं गतपणे अनुभवा; भ व यात घडणारी एखाद
घटना हणून न ह ेतर अगद  या णी तो वचार य ात साकार होत आह ेअस ंमाना.

• इ छाश  न हे, क पनाश  वापरा

तुम या अंतमना या श ची मदत घेणं हणजे वाटेतला एखादा अडथळा हटवणं न हे.
कधी खूप य न क नही तु हांला अ धक चांगल ेप रणाम लाभत नाहीत. अ धक य न
क न अ धक चांगल े प रणाम मळत नाहीत. इ छाश चा वापर मुळ च क  नका.
याऐवजी इ छत प रणामांचं आ ण यामुळे नमाण होणा या मु या थतीचं तमा च

क पनेत साकार करा. जर इ छेचा वापर केला; तर तु हांला असं आढळून येईल क , तुमची



बु  ह त ेप क न सम या सोडव याचे माग शोधत आहे आ ण ते माग तुम या
अंतमनावर थोपाव याचा य न करत आहे.

हे थांबवा. सम या सोडव याचं तुमचं बु चातुय बाजूला सारा. फ  एक साधीसरळ,
बालसुलभ, चम कारांना मानणारी आ ण व मत होणारी आ था टकवून ठेवा. सम यामु ,
रोगमु  झा याचं वतःचं च  क पनेत पाहा. तु हांला ह ा असले या मु  थती या
भाव नक संतु ीची क पना करा. या येतली सगळ  गंुतागंुत र करा. सरळ माग सव े
असतो.

• श तब  क पना चम कार घडवते

तुम या अंतमनाकडून तसाद मळव याचा सुलभ आ ण अ त माग हणज े श तब
कवा शा ीय क पना. आपण पा हलंच आह े क , अंतमन शरीराचा श पकार आ ण
सजनहार असतं. तुम या सग या मह वा या या ते नयं त करत असतं.

बायबलम ये सां गतलं आह े‘तु ही ाथनेत व ासपूवक जे मागाल ते तु हांला मळेल.
व ास करणं हणज ेकशाला तरी स य मानून चालणं, याला वीकारणं, ते य ात आहे
अस ंमानून जगणं. ही मनोदशा तु ही टकवून ठेवलीत; तर तु ही फळाला आले या ाथनेची
खुशी अनुभवाल.’

• ाथने या सफलतेसाठ  तीन पावलं

ाथना यश वी हो यासाठ  तु हांला पुढची तीन पावल ंउचलावी लागतील -

१. सम येचा वीकार करा; ती मा य करा.

२. ती सम या अंतमनाकडे पाठवा. याला एक ालाच सम येची सवात भावी
उकल माहीत असते.

३. ती सम या सुटलीच आह ेअशा गाढ व ासासह न त हा.

शंका कवा धा तुम या ाथनेला कमकुवत बनवते. वतःशी अस ं कधीही हणून
नका, ‘मला बरे वाटावं अस ंइ छतो.’ कवा ‘मला आशा आहे क , हे उपयोगी पडेल.’ जे
काम हायचं आह े याब ल या तुम या भावनासु ा तत याच मह वा या असतात.
सुसंवा दता तुमचीच आहे. वा य तुमचंच आहे असं समजून चला.

अंतमना या अमयाद उपचारक श चं मा यम बनून तु ही भावशाली बनू शकता.



संपूण व ासानं सु वा याची क पना तुम या अंतमनाला कळवा अन् मग न त हा.
वतःला या या श या हवाली करा. येक प र थतीला सांगा ‘हीपण नघून जाईल.’

तुम या श थलतेमुळे आ ण तुम या व ासामुळे तुमचं अंतमन सुपीक बनतं आ ण या
क पनेमाग या ग तशील ऊजला ती क पना वीका न तला वा तवात साकार कर याचं
साम य मळतं.

• तु हांला तुम या ाथने या वपरीत प रणाम का मळतात

ए मले कुए एक सु स  च मानसशा  होते. यां या ा यानाचे अनेक चाहते
अमे रकेत होते. यांची एक मह वाची अंत ी पुढ ल माणे होती -

जे हा तुमची इ छा आ ण क पना यां यात संघष असतो; ते हा तुमची क पना न क च
वरचढ ठरते.

याच गो ीला यांनी व ध यासाचा नयम असंही नाव दलं आहे.
समजा, तु हांला ज मनीवर ठेवले या एखा ा अ ं द फळ वर चालायला सां गतलं; तर

तु ही ते सहज कराल, कोणताही  न वचारता; पण आता क पना करा क , ती फळ
वीस फूट उंचीवर दोन भत वर आहे. आता तु ही त यावर चालाल? चाल ूशकाल?

कदा चत नाही; कारण या फळ वर चाल याची तुम या इ छेत आ ण तुम या क पनेत
संघष नमाण झालेला असतो. तु ही क पना कराल क , या फळ व न चालताना तोल
जाऊन तु ही इत या उंचीव न खाली ज मनीवर त डघशी पडू शकता. या फळ वर
चाल याची तुमची लाख इ छा असेल; पण तुमची पड याची भीती तु हांला तस ंक  देणार
नाही. तु ही तुम या क पनेवर मात कर याचा कवा तला दडप याचा जतका जा तीत
जा त य न कराल; ततक च पड याची बळ क पना अ धका धक ती  होत जाईल.

‘मा या अपयशावर मात कर यासाठ  मी मा या इ छाश चा वापर करीन.’ हा वचार
अपयशाला अ धक बळ बनवतो. मान सक य न सहसा आ मपराभवाकडे नेतात आ ण
जे वां छलं आह;े या या अगद  व  प रणाम नमाण करतात. इ छाश चा वापर
कर यावर ल  क त कर याचा अथ होतो क , तु ही श हीन आहात; हणून तु हांला
इ छाश चा वापर करावासा वाटतो. हे तर जणू हर ा ह पोपोटेमसबाबत (एखा ा
व श  गो ीबाबत) वचार न कर यासाठ  तु हांला श य होईल ते सगळं कर याचा नणय
घे यासारखं होतं. यामुळे होईल एवढंच क , या गो ीचा वचार तु ही क  इ छत नाही;
तोच वचार तुम या मनाचा ताबा मळवील, तो वचार अ धक बळ होईल आ ण अंतमन हे
नेहमी बळ वचाराला अ धक तसाद देतं. तुम या मनात या पर पर वरोधी दोन
वचारांपैक  बलवान वचाराला तुमचं मन वीकारील.

कदा चत तु ही पुढ ल माणे वचार करत असाल
‘मला बरं हायचं आहे; पण मी बरा का होत नाही?’
‘मी खूप य न करतो; मला याचं फळ का मळत नाही?’ ‘अ धक मन लावून ाथना



कर यासाठ  मला जा त जोर लावावा लागेल. य न करावे लागतील.’
‘मा याजवळची सगळ  इ छाश  मी पणाला लावायला हवी.’
तुम या ल ात आलंच असेल क , असा वचार क न तु ही नेमके कुठं चुकत आहात.

तु ही खूप जा त य न करत आहात. इ छाश चा वापर क न तुम या अंतमनाला
जुलमानं तुमचा वचार वीकारायला कधीच भाग पाडू नका. अशा य नां या प रणामी
अपयशच येईल. असं केलं; तर सहसा तु ही ाथने ारे जे मा गतलं आह;े या या नेमक
व  गो  तुम या पदरात पडू शकते. यासहीन, अगद  सहज प ती सव म ठरते.

तुम या बाबतीत अस ंकधी घडलं आहे का? समजा, तु ही एखा ा परी ेला बसणार
आहात. अ ययनसाम ीचा अ यास क न ती आ मसात कर यासाठ  आ ण याचं मनन
क न आढावा घे यासाठ  भरपूर वेळ खच  घातला आहे. तु हांला वाटतं, तुमची छान
तयारी झाली आहे; पण य ात जे हा परी ा हॉलम ये तुम यासमोर कोरी उ रप का
येते; ते हा तु हांला वाटतं क , तुमचं मन या प के नही कोरं झाल ंआहे. या वषयाचा
आ ापयत तु ही केलेला अ यास पूणपणे वस न गेला आहात. तु हांला अगद  एकही मु ा
आठवत नाही. तु ही दातांवर दात रोवून तुम या इ छाश ची सगळ  ताकद वाप न
आठवायचा य न करता; पण तु ही जतके य न करता; ततक च ती मा हती
तुम यापासून अ धकच र पळत जाते.

वफल आ ण नराश होऊन तु ही परी ा हॉल सोडून बाहेर पडता. आता तु हीच
तुम यावर लादलेलं मान सक दडपण र होतं आ ण काही णांपूव  तु ही या उ राचा
जवावर उदार होऊन पाठलाग करत होतात; ते तुम यासमोर अचानक सुवणमृगासारखं
चमकायला लागतं. ते सा ह य पाठ आहे अस ं तु ही सां गतलेल ं असतं आ ण खा ीनं ते
तु हांला पाठ असतं; पण जे हा तु हांला हवं होतं ते नेमकं आठव यासाठ  तु ही खूप जोर
लावलेला असतो. वपरीत यासा या नयमानुसार हे यास तु हांला यशाकडे न नेता
अपयशाकडे नेतात. तु ही ाथना क न जे मा गतलेलं असतं; या या नेमकं व
मळालेलं असतं.

इ छेतला आ ण क पनेतला संघष सोडवायला हवा.
मान सक श चा कवा इ छाश चा वापर करणं हणजे हे मानून चालणं क ,

काहीतरी वरोध आहे; पण वरोधाची क पना केली क , वरोधच नमाण होतो. तु हांला जे
हवं आह े ते ा त कर या या मागात या अडथ यांवर तु ही तुमचं ल  क त करणं
हणजेच तुम या मनोवां छत गो या ा ती या साधनांवर तुमचं ल  नाही हे दाखवणं.

बायबलम ये सां गतलं आह े-
जर पृ वीवर या तुम यापैक  दोघांचं एखा ा गो ीला ा त कर याबाबत एकमत झालं;

तर यांनी मा गतलेली ती गो  यांना वगात बसलेला माझा परम पता देईलच.
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हे दोघं हणजे कोण? हे दोघं हणज ेतुमचं बा मन आ ण अंतमन. यां यात एखा ा



क पनेबाबत, इ छेबाबत कवा मान सक च ाबाबत असलेली सहमती आ ण सुसंवाद
ऐ य. जे हा तुम या मना या व वध भागांत संघष, ओढाताण नसते; ते हा तुमची ाथना
न क च फळाला येते. हे दोघं; तु ही आ ण तुमची इ छा, तुमचे वचार आ ण तुम या भावना,
तुम या क पना आ ण भावना, तुम या इ छा आ ण क पना यांचं त न ध व करतात.

एक शांत, यानम न, झोपे या तं सार या गंुगी या अव थेत जथे तुमचे सगळे य न
कमीत कमी होतात; अशा अव थेत जाऊन तुम या इ छा आ ण तुमचे वचार यां यातले
सगळे संघष टाळू शकता. तुमचं बा मन अशा अव थेत खूप मो ा माणावर शांत होत
असतं; हणून तुम या अंतमनाला एखा ा वचारानं भा न टाक याची सव े  वेळ हणजे
झोप याय या क चत आधीची अधजागृताव था; कारण झोपी जाय या आधी आ ण
आप याला जाग आ यानंतरचे काही ण ही अशी वेळ असते क , जे हा अंतमन या या
अथांग खोलीतून वर येत असतं. अंतमनाशी संपक साध याची ही सव े  वेळ असते;
कारण अशा अव थेत तुमची इ छा न  करणारे आ ण तुम या अंतमनाला या इ छेचा
वीकार कर यापासून रोखणारे नकारा मक वचार आ ण तमा अ त वात नसतात. जे हा

तुमची इ छा खरोखरच पूण झाली आह ेअशी क पना रंगवता आ ण त या पूत चा रोमांच
अनुभवता; ते हा तुमचं अंतमन तुमची मनोकामना वा तवात पूण करतं.

बरेचसे लोक यां या नयं त, नद शत आ ण श तब  क पने या करामतीनं यांची
सगळं ं ं , सग या सम या सोडवू शकतात; कारण यांना माहीत असतं क , ते या
गो ची क पना करतात आ ण जे स य मानतात; या गो ी ख या होतीलच आ ण या
ख या हायलाच पा हजेत.

मा याकडे आलेली एक त णी शारा जी नराशे या गतत सापडली होती; ती अशा एका
कचकट आ ण वेळकाढू काय ा या केसम ये अडकली होती. याम ये फ  एकापाठोपाठ
एक तारखा पडत हो या आ ण या केसचा नकाल लवकर लागेल अशी कोणतीच च हं
दसत न हती. या केसचा नकाल सामंज यपूण लागावा अशी तची उ कट इ छा होती.
मा  का कुणास ठाऊक; पण त या मान सक तमा त या इ छे या उलट; पराभवा या,
नुकसानी या, दा र य्ा या आ ण दवाळखोरी या हो या. कुए या पूवकथनानुसार इ छेत
आ ण क पनेत संघष असला; तर क पनेचेच प रणाम दसून येतात. तेच त याबाबत घडत
होतं. तची क पना त या इ छेला दडपून टाकत होती आ ण केसचा नकाल रखडत होता.

मा या सूचनेनुसार शारानं रोज रा ी झोपी जा याअगोदर या अध न े या अव थेत
त या सम येचा श य ततका उ मो म अंत कसा होईल याची क पना करायला सु वात
केली. तला जमेल तत या माणात ती हे अनुभवायची. तला माहीत होतं क , त या
मनात या तमा त या दया या इ छेला अनु प असायला ह ात.

जे हा त यावर झोपेचा अंमल चढायला लागायचा; ते हा ती श य तत या प पणे
क पना करायची क , त या केसचा नकाल लागला आहे. ती त या व कलांना भेटत आहे
आ ण काय नकाल लागला याब ल वचारत आहे. यांनी दलेला खुलासा ऐकत आहे. ती
यांना जणू वरचेवर असं हणताना ऐकायची ‘केसचा यायालयाबाहेर समझोता झाला आहे.



हा अगद  समंजसपणाचा नकाल आहे.’
दवसादर यान जे हा-जे हा त या मनात भीतीचे वचार डोकं वर काढायचे; ते हा शारा

तची ही मान सक ह डओ टेप चालू करायची; यात ती व कलांना भेटायची, यांचे श द
आ ण हावभाव अनुभवायची. यांचं मतहा य, यां या बोलाय या लकबी, यांचा आवाज,
यांनी वापरलेले व श  श द या सग यांचं च  क पनेत रंगवायची, अनुभवायची. ती असं

इ नयांदा आ ण इत या न ेनं करायची क , तची भीती त या मनात वेश कराय या
आधीच वरघळून जायची.

काही आठव ांनंतर त या व कलानं तला फोन केला. ती क पनेत ज ेस य मानून
पाहत आ ण अनुभवत होती; तसंच घडलं होतं. यांनी सां गतलं क , त या इ छेनुसार
केस या बाबतीत सामंज यपूण समझोता झाला आह;े जो तनं वीकारावा असाच आहे.

पुढ या प व  गीतात भजनकारानं याच अथानं ल हलं आहे -
मा या मुखीचे श द (तुमचे वचार आ ण तुम या मान सक तमा) आ ण मा या

दयाचं चतन (तुमचे भाव, तुम या भावना आ ण तुमचा वभाव) हे तू मा य करावंस! हे
ई रा (तुम या अंतमनाचा नयम) माझी श  आ ण मा या मु दाता, उ ारका …
(तुम या अंतमनाची श  आ ण शहाणपण जे तु हांला आजार, बंधनं आ ण ःखं यांमधून
मु  देऊन तुमचा उ ार क  शकतं.)
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• पु हा आठव यासारखे वचार

१. मान सक दडपण आ ण अ त र  यास हे भीती आ ण काळजी सुचवतात.

२. जे हा तुमचं मन तणावर हत असतं; अशा अव थेत तु ही एखादा वचार वीकारता;
ते हा तुमचं अंतमन तो वचार अमलात आणाय या मागाला लागतं.

३. पारंप रक प ती सोडून वतं पणे वचार करा आ ण योजना आखा. हे यानात ठेवा
क , येक सम येचं उ र असतंच आ ण ाथनेला नेहमी उ र मळतंच.

४. तुम या दयाची धडधडीब ल, तुम या फु फुसांनी ास घे याब ल कवा तुम या
शरीरा या कोण याही अवयवा या कायाब ल जा त काळजी क  नका. तुम या
अंतमनावर अढळ भरवसा करा आ ण हे ठामपणे मा य करत राहा क , सगळं काय दैवी
योजनेनुसार उ मच चाललं आहे.

५. वा या या भावनेनं वा य नमाण होतं, संप ीची भावना संप ी नमाण करते.
तपासून पाहा क , तुमची भावना कशी आहे.

६. क पना ही तुमची सग यांत मोठ  ई रद  श  आहे. जे चांगलं आ ण शुभ आहे;



याची क पना करा. तु ही वतःब ल जशी क पना कराल; तसेच तु ही बनाल.

७. झोपेपूव या तं या अव थेत तुम या बा मनातला आ ण अंतमनातला संघष मटवा.
झोपी जा याअगोदर तुम या इ छापूत ची वारंवार क पना करा. शां तपूवक झोपा आ ण
आनंदानं जागे हा.
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अंतमनाची श  संप ी मळव यासाठ
कशी वापरावी

जर तु ही आ थक अडचणीत असाल, म ह या या दो ही टोकांची कशीबशी गाठ पडत
असेल; तर याचा अथ असा होतो क , तु ही तुम या अंतमनाला हे पटवलेल ं नाही क ,
तुम याजवळ भरपूर पैसा आह ेआ ण तु ही थोडी बचतही क  शकता. तु ही अशा अनेक
लोकांना ओळखत असाल; ज ेआठव ाचे काही तासच काम करतात आ ण र गड पैसा
कमावतात. ते अ धक काबाडक  करत नाहीत, इतरांची गुलामीही करत नाहीत. या गो वर
व ास ठेवू नका क , केवळ नढळाचा घाम गाळून आ ण काबाडक  क न ीमंत होता
येतं. नेहमीच तस ंनसतं. जीवनाचा यासर हत माग सव म आहे. तु हांला जे आवडतं; ते
काम करा आ ण या मनपसंत कामापासून मळणा या आनंदासाठ  आ ण रोमांचासाठ  ते
काम करा.

मला लॉस एजंे लस इथला एक ऑ फसर माहीत आह;े जो म ह याकाठ  सहा आकडी
पगार मळवतो. माग याच वष  यानं नऊ म हने जहाज वास क न जगात या े णीय
थळांना भेट  द या. तो मला हणाला क , मला मळणारे पैसे मा या पा तेनुसार मळत

आहेत. यानं मला हेही सां गतल ंक , मा या कंपनीत असे कतीतरी लोक आहेत; यांना
मला मळणा या पगारा या दहा ा भागाइतकाच पगार मळतो. खरं तर या लोकांना
मा यापे ा अ धक ावसा यक ान आह े आ ण ते मा यापे ा अ धक चांग या रतीनं

वसाय क  शकतात; पण यां यात मह वाकां ेचा आ ण सजनशील वचारांचा अभाव
आहे. यांना यां या अंतमना या चम कारात ची नाही.

• मनाची संप ी



शेवट  संप ी ही या अचेतन व ासाखेरीज सरं काहीच नाही. ‘मी लखपती आह’े,
‘मी करोडपती आहे’ असं हणून तु ही लखपती कवा करोडपती बनू शकत नाही. तुम या
मान सकतेत संप ीची आ ण समृ ची क पना नमाण क न तु ही संप ीची चेतना
वक सत क  शकता.

• आधाराची अ य साधनं

अ धकतर लोकां या बाबतीत अडचण ही असते क , यां याजवळ आधाराची अ य साधनं
नसतात. जे हा वसायात मंद ची लाट येते, शेअर बाजार कोसळायला लागतो कवा
यां या गंुतवणुक त फाय ाऐवजी नुकसान हायला लागतं; ते हा ते असहाय बनतात. अशा

असुर ततेचं कारण हणजे यांना अचेतन मना या समृ  ख ज याचं दार कसं ठोठवावं हे
माहीत नसतं. यां या आत दडले या अ यपा ासार या या भांडाराशी ते प र चत नसतात.

एखा ाची मान सकता ग रबीची असेल; तर तो नेहमी दा र य्ा या दलदलीत तून
बसेल; तर सरीकडे याचं मन संप ी या वचारांनी काठोकाठ भरलेलं असतं;
या याभोवती याला ह ा असले या व तंूची रेलचेल असते. तु ही दा र  जीवन जगावं हे

कधीच अपे त नसतं. तु ही अमाप पैसा मळवू शकता. तु हांला हवी असलेली येक गो
मळवू शकता आ ण तरीही भरपूर बचत क  शकता. यासाठ  तु ही तुम या मनातून
चुक या क पना व छ क न याजागी नवीन वचार नमाण करायला हवेत.

• संप ीची चेतना नमाण कर याची आदश प त

कदा चत हे करण वाचताना तु ही हणत असाल, ‘मलाही धनसंप ी आ ण यश हवं आहे.’
मग एक काम करा. रोज जवळजवळ पाच मनटं वतःशी ‘धन-यश’ हे श द वारंवार हणा.
या श दांम ये कमालीची ताकद असते. असं के यानं तुम या मना या जहाजाचा नांगर या
श त तेल आ ण मग या श दां या वभावाशी, गुणांशी मळतीजुळती प र थती तुम या
जीवनात नमाण होईल. तु ही फ  ‘मी धनवान आहे.’ एवढेच हणत नाही; तर तुम या
अंतः थ असले या ख या श वर वसंबून राहता. इतकंच न हे; तर संप ीचे तु ही जतके
जा त चतन कराल; ततक च संप ीची भावना, जाणीव तुम या मनात घर क न राहील.
या गो ची मनात प क  गाठ बांधा क , संप ीची जाणीव संप ी नमाण करीलच. तुमचं
अंतमन बँकेसारखं असतं; एक कारची साव क व ीय सं था … ज यात ठेवलेली,
ठसवलेली येक गो  ती वाढवते; मग तो संप ीचा वचार असो वा दा र य्ाचा; हणून
संप ी नवडा.

• संप ीब ल तुमची सकारा मक वधानं असफल का होतात?



मी गे या क येक वषात अशा अनेक लोकांशी बोललो आह;े यांची नेहमीच ही त ार
असते, ‘मी अनेक आठवडे, अनेक म हने हणत रा हलो; मी ीमंत आहे, समृ  आह;े पण
तस ंकाही घडलंच नाही.’ मला अस ं दसून आलं क , ते जे हा हणतात, ‘मी ीमंत आह,े
मी समृ  आहे.’ ते हा यां या अंतमनात यांना अस ं वाटत होतं क , ते वतःशीच खोटं
बोलत आहेत.

एका माणसानं मला सां गतलं “मी ीमंत आह ेअशा सकारा मक वधानाचा जप करता
करता ती थकलो. आता तर माझी प र थती अ धकच बकट झाली आहे. मी जे हा ह ेवा य
हणत होतो; ते हाच मला कळत होतं क , ते खरं नाही.” या या अशा जा णवेमुळे याची
वधानं या या बा मनानं नाकारली आ ण तो वरवर जे काही हणत होता; ते थ ठरलं
आ ण या या वपरीत प र थती या या पदरी पडली.

तुमची सकारा मक वधानं; ते हाच खरी ठरतात जे हा ती अशा रतीनं ठासून हटलेली
असतात क , यां यापुढे तुम या इ छेत आ ण क पनेत कोणताही मान सक संघष कवा
ववाद नमाण होत नाही. या माणसा या सकारा मक वधानांनी प र थती अ धकच
बघडली; कारण ती खरी नाहीत असं याला वाटत होतं; यामुळे यात अभावाबरोबरच
तंगीही सू चत होत होती. तुमचं अंतमन तु ही उ चारलेले फ  श द कवा वधान वीकारत
नाही; तर तु हांला जे मनापासून खरं वाटतं तेच वीकारतं. अंतमन केवळ बळ आ ण
वच व श शाली क पना कवा व ास वीकारतं.

• मान सक संघष कसे टाळावेत?

या लोकां या बाबत मान सक संघषाची अडचण असेल; यां यासाठ  तो संघष र
कर याचा पुढ ल माग अगद  आदश आहे. पुढ ल ावहा रक वधान पु हापु हा, वशेषतः
झोपी जाय या आधी हणा - ‘रा ं दवस मी मा या आवडी या, ची या बाबत समृ  होत
जात आहे.’ अशा सकारा मक वधानानं कोणताही वाद वा कोणतेही मतभेद नमाण होणार
नाहीत; कारण ते तुम या अंतमनावर या ठशां या वरोधात नाही.

मा याकडे एक ावसा यक आल,े यांची व  आ ण आ थक थती अ यंत
डबघाईला आलेली होती. ते खूप चतेत होते. मी यांना सुचवलं क , आपण आप या
ऑ फसम ये बसून, शांत होऊन हे वा य वारंवार हणावे ‘माझी व  दवस दवस वाढत
आहे.’ या वा यामुळे यां या बा मनात आ ण अंतमनात सहकाय नमाण झाल ं आ ण
यांना हवे होते तसे प रणाम ा त झाले.

• को या चेकवर सही क  नका

जे हा तु ही अशी वधानं करता क , ‘एव ानं काही भागायचं नाही.’ ‘खूप चणचण आहे.’,
‘कजाचा ह ता न भ  शक यामुळे मी ब तेक घर गमावून बसेन.’ वगैरे; ते हा तु ही



नकळत को या चेकवर सही करत असता. जे हा तुम या मनात भ व याब ल खूप भीती
असते; ते हाही तु ही असा कोरा चेकच सही करत असता आ ण नकारा मक प र थतीला
तुम याकडे आक षत करत असता. तुम या भीतीला आ ण तुम या नकारा मक वधानांना
तुमचं अंतमन तुमची वनंती हणून वीकारतं आ ण तुम या जीवनात अडथळे, वलंब,
अभाव आ ण मयादा आणायला क टब  होतं.

• तुमचं अंतमन तु हांला च वाढ ाज देतं

या यात संप ीची भावना आहे; याला अ धक संप ी मळेल. या या मनात अभावाची
भावना आहे; याचा अभाव अ धक वाढवला जाईल. तुम या अंतमनात तु ही जे जमा
करता; याची ते वृ  करतं, याचा गुणाकार करतं. रोज सकाळ  जे हा तु हांला जाग येते;
ते हा तुम या अंतमनात समृ , यश, संप ी आ ण शांतीचे वचार दाखल करा; या
संकलनांचं चतन करा; मनन करा. तुम या मनाला या वचारात श य ततकं गंुतवा. हे
रचना मक वचार तुम या अंतमनात मु लासारखे जमा होऊन तुम यासाठ  समृ ,
भरभराट आ ण मुबलकता आणतील.

• काहीच का घडत नाही?

तु ही ब तेक असं हणत असाल ‘अरे, मीही तसंच केलं आ ण तरीही काहीच घडलं नाही.’
तु हांला अपे त प रणाम मळाले नाहीत; कारण ब धा तु ही अशा सकारा मक
वधानां या उ चारांनंतर पुढ या दहा म नटांतच भीती या वचारात गढून गेला असाल;
यामुळे तुमचं सकारा मक वधान अमा य झालं. जे हा तु ही एखादं बीज ज मनीत पेरता;

ते हा याला याच दवशी खणून काढत नाही; तर तु ही याला मूळ ध  ायला, वाढायला
वेळ ायला हवा.

समजा, तु ही असं हणणार असाल, ‘मी हा खच क  शकणार नाही.’ अशा वेळ  तु ही
हे वा य ‘मी हा खच …’ हणताच थांबवा. पुढचे नकारा मक श द हणूच नका. उलट ते
वा य रचना मक वा यात पांत रत करा. जस ं‘माझी सग या बाबत त भरभराट होणार
आहे.’

• संप ीचा खरा ोत

तुम या अंतमनाजवळ वचारांची कमतरता कधीच नसते. या यात असे असं य वचार
आहेत; जे तुम या बा मनात वा हत होऊन अनेक रतीनं तुम या खशात अमाप पैसा
भर या या तयारीत असतात. ही या तुम या मनात अ वरतपणे चाललेली असते; मग



शेअर माकट वर जावो वा खाली; पाउंडची, पयांची कमत वाढो वा घसरो. तु ही वकत
घेतलेल े बाँड, शेअर कवा बँकेतला तुम या खा यातला पैसा यांवर तुमची संप ी ख या
अथानं कधीच अवलंबून नसते. ही सगळ  तर च हं कवा तीकं आहेत - अथातच
मह वाची आ ण उपयोगी; पण फ  च हं आ ण तीकं.

मी या मु यावर जोर देऊ इ छतो क , जर तु ही तुम या अंतमनाला अस ंपटवून दलं
क , संप ी तुमची आहे; ती नेहमी तुम या जीवनात बहरत आहे; तर ती तु हांला सदैव आ ण
अप रहायपणे मळेलच … मग ती तुम या जीवनात कोण याही पानं अवतीण होवो.

• तंगी या दवसांचं मूळ कारण

अस ेअनेक लोक असतात ज ेम ह याची दो ही टोकं कशीबशी एक करत असतात. म हना
कसातरी पूण कर याचा य न करत असतात. यां या जबाबदा या पूण कर यासाठ  यांना
खूप संघष करावा लागतो. अशा लोकांचं संभाषण तु ही कधी ऐकल ंआह?े सहसा यां या
वचारांचा वाह अभावा या एकाच दशेनं वाहत असतो. जे आयु यात यश वी झाल ेआहेत
आ ण जे चारचौघांपे ा ताठ मानेनं जगत असतात; यांचा हे लोक ध कार करतात.
ब तेक वेळा ते हणत असतात ‘अरे! तो माणूस तर समाजकंटक आहे; तो उल ा
काळजाचा आह,े लबाड आहे.’

याच कारणामुळे ते नेहमी अभावात जगतात. यांना जी गो  मनापासून हवी आह;े
याच गो ीचा ते ध कार करतात. यां या अ धक धनवान सहकमचा यांची ते नदा

करतात; कारण यांना अशा लोकांची ईषा वाटते, इतरां या संप ीचा यांना हेवा आ ण
ह ास वाटतो. तुम यापे ा अ धक धनवान लोकांची ट का करणं, यांचा ध कार करणं
हणज ेसंप ीला पंख देऊन तुम यापासून र उडून जायला लावणं होय.

• संप ी या मागातला एक सामा य अडथळा

एक भावना अशी आह;े जी ब तेकां या जीवनात संप ी या अभावाचं कारण बनते. ती
भावना आहे ईषची. खूप लोकांना हे मा य करणं जड जातं. उदाहरणाथ, तु ही बँकेत गेला
आहात. तथे तु ही तुम या त प याला खूप मोठ  र कम जमा करताना पाहता आ ण
तुम याजवळ जमा कर यासाठ  अगद  ु लक र कम आह;े अशा वेळ  तु हांला याची
ईषा वाटते? या भावनेतून बाहेर पड याचा एकच माग आहे तो हणजे वतःशीच हणणं
‘वा! कती छान. या माणसा या समृ त मलासु ा आनंद वाटतो. याची संप ी अशीच
उदंड वाढत जावी अस ंमी इ छतो.’

ईषा मक वचार करणं वघातक आ ण व वंसक आहे; कारण असे वचार तु हांला
नकारा मक थतीत ठेवतात; यामुळे संप ी तुम याकडे ये याऐवजी तुम यापासून र
नघून जाते. जर तु हांला कधीही कुणा या भरभराट ची कवा अमाप ीमंतीची ईषा वाटली



कवा चीड आली; तर चटकन असा दावा करा क , तु ही या साठ  श य तत या
मागानी अ धक संप ीची कामना करता. यामुळे तुम या मनातले नकारा मक वचार

भावहीन होतील आ ण तुम या वतः या अंतमना या नयमा ारे तुम याकडे संप ीचा
ओघ धो धो वाहायला लागेल.

• संप ी या मागातला एक मोठा मान सक अडथळा र करणं

तुम या हण यानुसार कुणी जर खरोखरच अ ामा णक मागानं पैसा गोळा करत असेल
आ ण याब ल तु ही याची टका वा चता करत असाल; तर तसं करणं सोडून ा. जरी
तुमची या याब लची शंका खरी असली; तरी तु हांला माहीत असायला हवं क , तो मना या
नयमांचा उपयोग नकारा मक रीतीनं करत आहे. यो य वेळ आली हणज े मना या
नयमानुसार जे हायचं ते होईलच.

याचे प रणाम यालाच भोगायला लागतील. तु ही फ  इतक च काळजी या क ,
याची नदा के यानं तु ही नकारा मक थतीत जाता; हणून तु ही याची नदा क  नये.

ल ात अस ू ा क , ा तीसाठ  अडथळा कवा अडसर तुम या वतः याच मनात असतो.
आता तु हांला हे कळलं आहे; ते हा तु हीच तो मान सक अडथळा र क  शकता.

येकाशी मान सकरी या चांगल ेसंबंध ठेवून तु ही हा अडसर र सा  शकता.

• झोपा आ ण वैभव ा त करा

रोज रा ी झोप यापूव  हे तं  वापरा ‘संप ी’ हा श द शांतपणे, सहजतेनं आ ण भावपूणतेनं
पु हापु हा हणा. एखा ा अंगाईगीता माणे हळुवारपणे या श दाची वारंवार उजळणी करा.
तस े हणताना झोप आली हणजे शांतपणे झोपी जा. याचा प रणाम पा न तु ही त डात
बोट घालाल. ड गरा या क ाव न कोसळणा या पातासारखी संप ी तुम याकडे
झेपावत येईल. तुम या अंतमना या चम काराचं हे आणखीन एक उदाहरण आहे.

• तुम या मना या श ला तुम या सेवेला लावा

१. सरळ मागानी ीमंत हायचं ठरवा; तुम या अंतमना या खा ीशीर मदतीनं.

२. केवळ नढळाचा घाम गाळून आ ण काबाडक  क न धन जमा करणं हणजे
मे यानंतर सग यांत ीमंत होणं होय. तु हांला अ धक यास कर याची, क
कर याची गरज नाही.

३. ीमंती हा एक अचेतन व ास आहे. तुम या मान सकतेत संप ीची क पना साकार



करा.

४. अ धकतर लोकां या बाबतीत अडचण ही असते क , यां याजवळ आधाराचं अ य
मा यम नसतं.

५. झोपी जा यापूव  पाच मनटं वतःशी ‘संप ी’ या श दाचा सावकाश आ ण शांतपणे
पुन चार करा आ ण तुमचं अंतमन तुम या जीवनात तु हांला संप ीचा अनुभव देईल.

६. संप ीची भावना संप ी नमाण करते हे सदैव ल ात असू ा.

७. तुमचं बा मन आ ण अंतमन पर परांशी सहमत असायला हवं. तु हांला खरं वाटतं तेच
तुमचं अंतमन वीकारतं. केवळ भावशाली क पनाच तुम या अंतमना ारे वीकारली
जाते. ही भावशाली क पना संप ी असायला हवी; दा र य् न हे.

८. संप ीबाबत तुम या मनातल े कोणतेही मान सक संघष सोडव यासाठ  पुढ ल
सकारा मक वधान वारंवार हणा ‘रा ं दवस मी मा या सग या च म ये समृ  होत
आहे.’

९. तुम या वसायात व चा आलेख पुढ ल वा यांनी उंचीवर या ‘मा या वसायात
होणा या व त दररोज सुधारणा होत आहे. मी दररोज पुढे जात आहे, गती करत
आह ेआ ण ीमंत होत आहे.

१०. ‘पुरेसा पैसा हातात नाही.’ कवा ‘सगळ  टंचाई आहे.’ अशी वा यं हणून को या
चेकवर सही क  नका. अशी वधानं तुमचं नुकसान दाम पट नं वाढवू शकतील.

११. तुम या अंतमना या खा यात समृ , ीमंती आ ण यश या गो ी जमा करा आ ण या
तु हांला या जमेवर च वाढ ाज देतील.

१२. तु ही हेतुपूवक, जाणीवपूवक जे सकारा मक वधान करता; याला काही णानंतर
मान सक पातळ वर नाका  नका; यामुळे तुमचं सकारा मक वधान भावशाली
ठरणार नाही.

१३. संप ीचा खरा ोत तुम या मनातले वचार आहेत. तुमची एक क पना लाखमोलाची
अस ूशकते. तु ही शोधत असलेले वचार तुमचं अंतमन तु हांला उपल ध क न देईल.

१४. ईषा आ ण ेष संप ी या मागात अवरोध नमाण करतात. इतरां या समृ त आनंद
माना.

१५. संप ी या मागातला अडसर तुम या मनातच आहे. इतरांशी मान सक तरावर चांगले
संबंध बांधून तो अडसर आ ाच न  करा.



१०

ीमंत होणं हा तुमचा ह क आहे

ीमंत होणं हा तुमचा मूलभूत अ धकार आहे. या जगात तु ही समृ  जीवन जगून आनंद ,
तेज वी आ ण मु  बन यासाठ  आलेल ेआहात; हणून पूण समृ  आ ण आनंद  जीवन
जग यासाठ  आव यक तेवढा पैसा तुम या जवळ असायला हवा.

तु ही या पृ वीवर वक सत हो यासाठ , व तार पाव यासाठ  आलेले आहात.
आ या मक, मान सक आ ण भौ तक पातळ वर तुमची येक पाकळ  उमलली पा हजे.
तुम यात या सग या सु तगुणांचा संपूणपणे वकास कर याचा आ ण यांना अ भ
कर याचा तुमचा अ धकार कुणीही हरावून घेऊ शकत नाही. या ह काचा एक मह वपूण
पैलू हणजे जर या ह काचा तु ही वापर केलात; तर वतःभोवती स दयपूण आ ण वैभवी
भोग वलासाचा डोलारा उभा करायची मता तुम यात येते.

जर तुम याजवळ असले या तुम या अंतमना या ीमंतीचा आनंद तु ही लुटू शकता;
तर फ  पोटापुरतं मळव याचे भकेचे डोहाळे कशाला लावून घेता? या करणात तु ही
धन-संप ीशी, ऐ याशी मै ी करायला शकणार आहात. तु ही तसं केलं हणजे तु हांला
हवं ते सगळं मळेल याहीपे ा जा त. तुम या ीमंत हो या या अ भलाषेब ल कुणाचंही
ऐकून ला जरवाणं कवा शंकाशील होऊ नका. ीमंत हो याची इ छा हणजे सखोल
तरावर एक संपूण आनंद  आ ण अ धक अ त जीवन जग याची इ छा आहे. ती एक

वै क इ छा आहे. ती फ  एक चांगलीच न हे; तर अ तचांगली इ छा आहे.

• धन एक तीक आहे

पैसा हे व नमयाचं एक तीक आहे. तुम यासाठ  ते फ  गरजांपासून मु ता मळव याचं
तीकच नाही; तर ते स दय, सुसं कृतपणा, वपुलता आ ण वैभव वलासाचंही च ह आह;े

तसंच ते रा ा या आ थक वा याचंही तीक आहे. जे हा तुम या शरीरात र ाचा वाह



मु पणे वाहतो; ते हा तु ही शारी रक ा व थ असता. जे हा पैसा तुम या जीवनात
मु पणे वाहतो; ते हा तु ही आ थक ा व थ असता; पण जे हा लोक धनसं ह
करायला लागतात, याला कुलपात क डायला लागतात आ ण तो जा या या आशंकेनं
भयभीत होतात; ते हा ते आ थकरी या आजारी पडतात.

अनेक शतकांत पैशानं व वध पं धारण केली आहेत. तु ही याचा वचार क
शकता अशा येक व तूनं इ तहासात या कोण या ना कोण या काळ  आ ण ठकाणी
पैशाचं प घेतलं आह े अथातच सोनं, चांद  तर आहेतच; शवाय मीठ, मोती, व वध

कार या शोभे या व तूही. नागरी सं कृती या ारं भक काळ  लोकांजवळ असले या
गुराढोरां या (गाई, बैल, म ा यां या) सं येव न यां या संप ीचं मोल ठरत असे. आता
आपण यासाठ  नोटांसार या आ ण ना यांसार या इतर गो चा वापर करतो. एक गो
मा  प  आहे जे हा तु हांला खरेद  क न बल चुकवायचं असतं; ते हा काही शे याम ा
घेऊन जा यापे ा एक चेक ल न देणं अ धक सोयी कर असतं.

• ीमंती या राजमागावर कसं चालाव?ं

जे हा तु हांला तुम या अंतमनाची ताकद कळते; ते हा आ या मक, मान सक कवा
आ थक सग या कार या संप ी या राजमागाचा नकाशाच तुम या मुठ त येतो. या

नं मनाचे नयम शकून घे याची तसद  घेतली असेल; तला माहीत असतं आ ण
व ास असतो क , तला कधीच चणचण भासणार नाही. आ थक संकटं, शेअर बाजारातला
चढउतार, जाग तक मंद , संप, महागाईची घोडदौड; अगद  यु  झालं; तरी त याजवळ
भरपूर पैसा असणारच.

याचं कारण हणजे या नं संप ीचा वचार त या अंतमनाला कळवलेला असतो.
प रणाम व प तचं अंतमन तला सतत संप ीचा पुरवठा करत असतं; मग ती 
कुठंही असो. तला त या मनात प क  खा ी असते क , त या जीवनात धनाचा वाह
मोकळेपणानं वाहत आहे. त याजवळ नेहमीच आव यकतेपे ा अ धक असेलच असेल.
तनं आदेश देताच धन हजर होणार आहे. उ ा जर तची आ थक प र थती डबघाईला
आली आ ण त याजवळची येक गो  कवडीमोल झाली; तरी तला फक र नसते; कारण
तला व ास असतो क , ती पु हा ल मीला आक षत करील. ती या आ थक संकटातून
आरामात बाहेर पडेल आ ण श य आहे क , तला या प र थतीचाही फायदाच होईल.

• तुम याजवळ अ धक पैसा का नाही?

हे करण वाच यानंतर तु ही कदा चत वचार कराल क , ‘मा या स या या उ प ापे ा
अ धक कमाई कर याची माझी पा ता आहे.’ मा या मते अनेक लोकांबाबत ते खरं असतं.
ते खरोखरच अ धक उ प ाला पा  असतात; पण यांना ते मळू शकत नाही. या



लोकांजवळ अ धक पैसा नस याचं एक मह वाचं कारण हणजे ते उघडपणे कवा
मनात या मनात संप ीचा ध कार करतात. ते संप ीला ‘कचरा’ मानतात. ते यां या
मुलांना आ ण म ांना हणत असतात क , पैसा, धन हे सव गुणांचं मूळ आहे. यांची
भरभराट न हो याचं या शवाय आणखी एक कारण हणज े यां या मनात कुठंतरी एक
चोरटा भाव दडलेला असतो क , ग रबीत काही खास स ण असतात. हा अचेतन भाव
कदा चत काही माणात यां या बालपणी या ारं भक सं कारातून नमाण झालेला असतो
कवा धम ंथां या शकवणुक चा चुक चा अथ लाव यामुळेही येऊ शकतो.

• संप ी आ ण संतु लत जीवन

एकदा एक माणूस मा याकडे येऊन हणाला ‘मी एकदम कोलमडून पडलोय; पण जे झालं
ते बरंच झालं. मला पैसा आवडत नाही. सग या गुणांचं कारण पैसाच असतो.’ अशा
वधानातून एका ग धळले या रोगट मनाची वचारसरणी दसून येते; ते हा धनलालसा इतर
कोण याही गो ीपे ा जा त ती  होऊन आंधळा ह ास बनते; ते हा ती तुमचा तोल
ढासळायला, तु हांला असंतु लत करायला कारणीभूत ठरते … पण तु ही या जगात तुम या
स ेचा वा अ धकाराचा वापर शहाणपणानं करायला हवा. काही लोक स ा पपासू असतात;
तर काही मडास राजासारखे पैशाला हपापलेले असतात.

जर तु ही तुम या मनाशी प क  गाठ मारली क , पैसाच ‘सबकुछ है’ आ ण हणालात,
‘मला फ  पैसा हवा; मी माझ ेल  फ  पैसा गोळा कर यावर क त करणार, बाक या
कोण याच गो ी मह वा या नाहीत.’ तर तु ही पैसा ज र कमवाल, खंडीभर धन गोळा
कराल; पण कशाची कमत चुकवून! जे हा तु ही अस ंवागता; ते हा तु ही ह े वस न जाता
क , तु हांला एक संतु लत जीवन जगायला हवं. तु ही मनाची शांती, सुसंवा दता, ेम, आनंद
आ ण संपूण आरो याची भूकसु ा शांत करायला हवी.

• पैशाला एकमेव उ  बनवून तु ही चुक ची नवड करता

तु हांला जर अस ंवाटत असेल क , तु हांला फ  पैसा हवा; तर तु ही य नांची पराका ा
क न पाहा, तु हांला हेच दसून येईल क , तु हांला फ  पैशाचीच गरज नसते. कुणीही
मरणा या दारी उभा असताना अशी इ छा  करणार नाही क , मला पैस े कमवायला
आणखीन वेळ हवा होता. तु हांला तुम या आत दडले या सु त अ भ चीसु ा गरज
भासते. तुम या पा तेनुसार तु हांला यो य थान मळावं, स दय मळवावं, इतरां या यशात
आ ण क याणात तुमचंही योगदान असावं ही गरजही भासायला लागते. तुम या अंतमनाचे
नयम शकून, समजून घेतले; तर तु ही लाखोच न ह,े वाट यास करोडो पये मळवू शकता
आ ण सोबत मळवू शकता मनाची शांती, सुसंवाद, संपूण आरो य आ ण तुम या तभेची
खरी अ भ सु ा.



• दा र य् एक मान सक आजार आहे

दा र य्ात काहीही स ण नसतात. इतर मान सक आजारांसारखाच तोही एक मान सक
आजार आहे. जर तु हांला एखादा शारी रक आजार झाला; तर तु हांला लगेच जाणवतं क ,
तुम यात काहीतरी गडबड आहे. यो य ती मदत घेऊन तु ही लगेच तो आजार बरा कर याचा

य न करता. तशाच कारे जर तुम या जीवनात पुरेसा पैसा वा हत होत नसेल; तर न क
समजा क , तुम यात काहीतरी मूलभूत चूक आहे.

तुम यातला जीवन स ा त वक सत, व ता रत आ ण अ धक समृ  जीवना या
दशेनं असतो. तु ही या धरणीवर ग ल छ खोपटात राह यासाठ , ल रं घालून उपाशीपोट
जग यासाठ  आलेल ेनाहीत. तु ही आनंद , समृ  आ ण यश वी असायला हवं.

• संप ीची ट का कधीही का क  नय?े

संप ीबाबत तुम या मनात असलेल ेसगळे व च  आ ण अंध ेचे व ास धुऊन काढा.
संप ीला कधीही घाण, कचरा कवा अ न  मानू नका. जर तु ही तसं केलंत; तर संप ी
पंख लावून तुम यापासून र उडून जाईल. ल ात असू ा क , तु ही याचा ध कार
कराल; ती गो  गमावून बसाल. तु ही याची नदा कराल; ख चतच याला कधीही
तुम याकडे आक षत क  शकणार नाही.

• संप ीबाबत यो य कोन बाळगणं

इथे सां गतले या एका सा यासो या तं ाचा वापर क न तु ही तुम या जीवनात या
संप ीचा गुणाकार क  शकता. पुढ ल वधानं दवसातून अनेक वेळा हणा

मला पैसा आवडतो. मी पैशावर ेम करतो. मी पैशाचा वापर सजनशीलतेनं,
शहाणपणानं आ ण यायपूणतेनं करतो. मा या जीवनात ल मीचा वाह अ वरत वाहत
आहे. मी याला खुशीनं मु  करतो आ ण तो अ त रीतीनं कतीतरी पट नी वाढून
मा याकडे परत येत आहे. पैसा चांगला आहे, खूप चांगला. संप ी मा याकडे समृ या
धबध यासारखी झेपावत आहे. मी धनाचा केवळ चांगला वापर करतो. मा या संप ीचा
आ ण मना या समृ चा मी ऋणी आहे.

• वै ा नक, वचारवंत पैशाकडे कशा रीतीनं पाहतात?

समजा, तु हांला सोनं, चांद , शस,ं तांबं कवा लोखंड यांपैक  कशाची तरी खाण सापडली;
तर तु ही या गो ी वाईट आहेत असं घो षत कराल का? अथातच नाही. सगळा ावा



आ ण सगळे गुण हे मानवा या काळवंडले या समजुतीतून, अ ानातून, जीवनाचा चुक चा
अथ लाव यातून आ ण अंतमना या पयोगातून ज म घेतात.

पैसा, धन हे केवळ एक तीक अस यामुळे आपण अगद  सहजतेनं शशाचा, प याचा
कवा इतर कोण याही धातूचा वापर देवाणघेवाणीसाठ  क  शकतो. वसा ा शतका या
सु वातीला अमे रकेत दहा सट आ ण चार आ याचं नाणं चांद चं बनवल ंजायचं. या वेळ
यां यात दहा सट या कवा पंचवीस सट या कमतीची चांद  असायची. कालांतरानं

सरकारनं ही नाणी व त धातूपासून बनवायला सु वात केली; पण तरीही चवली या सटची
कमत पंचवीस सट इतक च होती. जरी ते बनव यासाठ  वापरले या धातूची कमत
यापे ा कतीतरी कमी होती तरी.

कोणताही भौ तकशा  सहज सांगू शकेल क , कोण याही दोन धातंूमधला फरक
केवळ यां या अणंूमध या मूलभूत परमाणंू या सं येमुळे आ ण कारांमुळे पडत असतो.
एका धातू या अणू या परमाणंू या सं येत बदल क न तु ही या धातूचं पांतर स या
धातूत क  शकता. पुरातन रसायनशा ांनी पा हलेल ंपायाभूत धातूचं पांतर सो यात
कर याचं व  आता अगद  हाता या अंतरावर आहे; पण हणून काय झालं? सोनं हे
शशापे ा जा त गुणी कवा स णी ठरत नाही. ते दो ही फ  वेगवेग या गुणधमाचे
वेगवेगळे पदाथ आहेत इतकंच; हणूनच द घ इ तहासकाळापासून सोनं ामु यानं मू यवान
मानल ंगेलं; कारण लोक शशापे ा सो यावर अ धक ेम करायचे कवा शशाचा ध कार
करायचे.

• आव यक तेवढं धन कसं आक षत करावं?

खूप वषापूव  मला ऑ े लयात एक त ण भेटला. यानं मला सां गतल ंक , याचं अ त य
व  होतं डॉ टर बनणं. यासाठ  तो व ान शाखेत श ण घेत होता आ ण अ यंत शार
व ाथ  होता; पण या याजवळ मे डकल कॉलेजची फ  भरायला पैस े न हते. याचे
आईवडील मरण पावल े होते. वतःचा च रताथ चालव यासाठ  तो था नक
हॉ पटलमध या डॉ टरां या ऑ फसेसची सफाई करायचा. मी याला समजावलं क ,
ज मनीत पेरलेल ं बी याला ज यासाठ  आव यक असलेली येक गो  या याकडे
आक षत करत असतं. या त णानं फ  इतकंच करायला हवं होतं क , या बीपासून धडा
घेऊन या या अंतमनात या या व ाची क पना जायला हवी. यानुसार हा त ण रोज
रा ी झोपताना डॉ टरी पदवीची तमा, तचं च  डो यांसमोर आणायचा, यात याचं
नाव मो ा ठळक अ रात ल हलेल ं असायचं. याला या पदवीचं प  आ ण स व तर
च  मनासमोर उभं करणं सहज जमायचं. डॉ टरांचं ऑ फस साफ करताना याला भतीवर
टांगले या, े म केले या पद ांव न धूळ झटकून या पुसायला लागाय या. या पुसताना
तो यांचं बारकाईनं नरी ण करायचा.

जवळजवळ चार म ह यांपयत यानं रोज रा ी हे तमानांकनाचं तं  चकाट नं



वापरलं. मग एक दवशी तो या डॉ टरांकडे ऑ फसेस साफ करायचा; यां यापैक  एका
डॉ टरनं याला वचारलं क , या त णाला याचा मदतनीस हायला आवडेल का? या
त णानं वै क य श ण यावं हणून फ ही या डॉ टरनं भरली आ ण तथे तो व वध

कारची वै क य कौश यं शकला आ ण या डॉ टरांचा मदतनीस हणून काम करायला
लागला. या त णा या कामानं आ ण बु म ेनं तो डॉ टर इतका भा वत झाला क , नंतर
यानं या त णाला डॉ टर हायला मदत केली. आज तो त ण कॅनडा या माँ अल इथला

एक थतयश डॉ टर आहे.
या त णाला यश मळाल;ं कारण तो आकषणाचा नयम शकला. या या अंतमनाचा

यो य वापर कसा करायचा हे यानं शोधून काढलं. याम ये या पुरातन नयमा या
वापराचासु ा समावेश होता. यात हटल ंआहे ‘शेवटाला प पणे पा न, तु ही तुमचं उ

य ात आण यासाठ  तुम या साधनाला बळकट केलं.’ या उदाहरणात शेवट होता डॉ टर
बनणं. डॉ टर बन यासाठ  याची क पना वा तवात पूण झाली असं च  मन ूंसमोर
रेखाटून ती अनुभवू शकला. तो या क पनेसह जगायला लागला. यानं ती क पना सतत
धारण केली, तचं पोषण केलं आ ण त यावर ेम केलं. शेवट  या या तमांकनातून ती
क पना या या अंतमना या पात यांना भे न खोलवर जली. ती क पना एक ठाम व ास
बनली. मग या ठाम व ासानं याचं व  साकार कर यासाठ  लागणा या येक गो ीला
आक षत क न या याकडे ओढून आणलं.

• काही लोकांचा पगार वाढत का नाही?

समजा, तु ही एखा ा मो ा कंपनीत काम करत आहात. तु हांला खा ीनं वाटतं क ,
तु हांला कमी पगार दला जातो. तुमचे व र  तुमची कदर करत नाहीत याची तु हांला चीड
येते. तु ही सतत हा वचार करत असता क , तु ही अ धक पैसा आ ण अ धक मा यता
मळव यास पा  आहात.

मान सक पातळ वर वतः या व र ां या वरोधात उभं ठाकून तु ही अचेतनपणे या
कंपनीशी असलेल ेतुमचे संबंध खो ात आणत असता. तुम या व र ांबाबत वरोधाचा सूर
या येला गती देतो. मग एके दवशी तुमचे व र  तु हांला बोलावून सांगतात ‘आ ही

तु हांला नोकरीतून मु  करत आहोत.’ ख या अथानं तु ही वतःच वतःला नोकरीतून कमी
केलेल ंअसतं. तुम या व र ांनी फ  एक साधन हणून तु हांला नोकरीतून कमी कर याची
कृती केली. ही कृती तुम या वतः या नकारा मक मनोदशेला पु ी देते. या आ ण

त येचं हे एक उदाहरण आहे. या आहे तुमचे वचार आ ण त या आह े तुम या
अंतमनाचा तसाद.

• ीमंती या मागातल ेअडसर आ ण अडथळे



तु ही कदा चत वेळोवेळ  कुणाकडून असं ऐकल ंअसेल क , ‘जो ढ गभर पैसा कमावतो; तो
कोण या ना कोण या रीतीनं बदमाश असतो.’

जी  असं बोलते आ ण वचार करते; ती सहसा आ थक आजारानं पी डत असते.
श य आह ेक , याचे पूव चे म  ज ेआ ा खूप यश वी झाले आहेत आ ण यां याजवळ
खूप संप ी आहे यांची या ला ईषा वाटत असेल. जर असं असेल; तर अशा कटुतेनं
ही  वतःसाठ  अडचणी नमाण करत असते. अशा धनवान म ांब लचे नकारा मक
वचार आ ण यां या संप ीचा ध कार त या संप ीला आ ण भरभराट ला र सारायला
कारणीभूत ठरतात. तुमचा ध कार करणा याजवळ तु ही रा  शकता? नाही ना! मग तु ही
ध कारलेली ीमंती तुमची कशी होईल? अशी  या गो ीसाठ  ाथना करत आहे;
याच गो ीला वतःच पळवून लावत आहे.

ती दोन पर पर वरोधी ाथना करत असते. एक कडे ती हणत असते ‘संप ीचा ओघ
मा या दशेनं वाहावा अशी माझी इ छा आहे.’ पण पुढचा ास घेत ती हणत असते ‘ या
माणसाची संप ी म लन आह,े वाईट गो  आहे.’ असा पर पर वरोध हा ग रबीकडे आ ण
ःख-दा र य्ाकडे जाणा या मागावरचं सूचक च ह आहे. नेहमीच इतरां या भरभराट त

आनंद माना.

• तुम या गंुतवणुक चं र ण करा

जर तु ही तुम या गंुतवणुक बाबत मागदशन शोधत आहात कवा तुम या शेअसब ल कवा
बाँडब ल च तत आहात; तर शांतपणे दावा करा ‘अमयाद बु म ा मा या सग या
आ थक वहारांना नयं त करत आह े आ ण यां यावर ल  ठेवत आहे. मी जे काही
करीन; याची भरभराट होईल.’ जर तु ही असं पूण ेनं आ ण आ म व ासानं केलंत; तर
तु हांला अस ं आढळून येईल क , पूण शहाणपणानं गंुतवणूक कर याचं मागदशन मळत
आहे. इतकंच न ह;े तर नुकसानीपासून तुमचा बचाव होईल; कारण नुकसान हाय या
आधीच ते शेअर वक याचे संकेत तु हांला मळतील.

• द या शवाय काहीही मळत नसतं

लोकांनी चोरी क  नये हणून मो ामो ा टोअसम ये पहारेकरी आ ण गु तहेर ठेवले
जातात. अशा चोरी करणा या ब याच लोकांना ते दररोज पकडत असतात. ते काही न देता
काहीतरी मळव याचा य न करत असतात. असं करणारा अभावा या आ ण मयादां या
मान सक वातावरणात पूणपणे बुडालेला असतो. इतरांची चोरी कर या या नादात असे
लोक वतःचीच शांती, सुसंवाद, ा, ामा णकपणा, एका मता, स ावना आ ण द घ

य नच हरवून बसतात.
तसंच यां या अंतमनाला यां यातफ असे संदेश दले जातात क ; यामुळे यांचं अनेक



कारे नुकसान होतं. चा र याचा, त ेचा, सामा जक मानस मानाचा आ ण मना या
शांतीचा हास होतो. या लोकांना यांचं मन कसं काय करतं ते कळू शकत नाही.
पुरव ा या ोतांवर यांचा व ास नसतो. जर यांनी मान सक तरावर यां या
अंतमना या श ला आवाहन केलं आ ण असा ठाम व ास बाळगला क , ती श
यां या ारा ख या अथानं  हो यासाठ  यांना माग दाखवत आह;े तर यांना काम मळू

शकतं, यांची भरभराट होऊ शकते. मग सचोट नं, एका मतेनं आ ण चकाट नं ते केवळ
वतःसाठ च न ह;े तर समाजासाठ ही नावलौ कक मळवू शकतात.

• पैशाचा अखंड वाहता झरा

वातं य, आराम आ ण आव यक असणा या संप ीचा अखंड पुरवठा या गो कडे नेणारा
राजमाग हणज े तुम या अंतमनाची श  ओळखणं आ ण तुम या सजना मक वचारांचं
कवा मान सक तमेचं साम य जाणून घेणं हा होय. तुम या मनात दडले या समृ
जीवनाला वीकारा. तु ही एवढंच केलं हणज ेमग संप ी या मान सक वीकारा या आ ण
अपे े या तु ही केले या वतः या व श  ग णता ारा आ ण तं ा ारा आपोआप संप ी
तुम या जीवनात कट होईल. तु ही वैभवा या मनोदशेत वेश केलात क  समृ  जीवन
जग यासाठ  आव यक असले या सग या गो ी साकार हायला लागतात.

तुमचं रोजचं सकारा मक वधान ह ेअसू ा, कब ना तुम या दयावर को न ठेवा.
मा यासोबत मा या अंतमनाचं अफाट वैभव आहे. सुखी, वैभवी आ ण यश वी होणं हा

माझा ह कच आहे. पैशाचा ओघ मा या दशेनं मु पणे, वपुलतेनं आ ण अखंडपणे वाहत
आहे. मी मा या ख या पा तेब ल नेहमीच जाग क आहे. मी मा या तभेला मु पणे
वा  देतो आ ण मला संप ीचं अ त वरदान लाभतं. हे खरोखर अ त आहे.

• वैभवा या सोपाना या पाय या

१. ीमंत होणं हा माझा ह क आहे असा दावा कर यासाठ  पुरेसे हमतवान बना.

२. तुमचा कसाबसा उदर नवाह हावा अशी तुमची इ छा नाही. तु हांला या गो ी या
वेळ  कर याची इ छा असेल; या वेळ  या करता या ात इतका पैसा तु हांला हवा
आहे. तुम या अंतमना या समृ ला ओळखा. त याशी प र चत हा.

३. जे हा तुम या जीवनात पैशाचा ओघ अ वरतपणे वाहतो; ते हा तु ही आ थक ा
व थ असता. पैशाला नेहमी सागरा या भरती या पात पाहा आ ण तो तुम यापाशी
वपुलतेनं राहील. उधाणाची भरतीओहोट  नरंतर चालू असते. जरी ओहोट  लागलेली
असली; तरी तु हांला पूण खा ी असायला हवी क , पु हा भरती हमखास येईलच.



४. तुम या अंतमनाचे नयम जाणून घेतले; तर तु हांला कोण या ना कोण या पात
पैशाचा पुरवठा सतत होत राहील.

५. ब याच लोकांजवळ कधीच पुरेसा पैसा नसतो आ ण यांना म ह याची दोन टोकं
कशीबशी जुळवावी लागतात; कारण ते पैशाला ध कारतात. तु ही जचा ध कार
कराल; ती गो  नेहमीच पंख लावून तुम यापासून र उडून जाईल.

६. पैशाला ई र बनवू नका. तो फ  एक तीक कवा च ह आहे. ल ात अस ू ा क , ही
खरी ीमंती तुम या मनात असते. एक संतु लत जीवन जग यासाठ  तु ही इथे आलेला
आहात याम ये तु हांला आव यक ततका पैसा मळव याचाही समावेश होतो.

७. धन हे तुमचं एकमेव उ  नाही. संप ी, आनंद, शांती, तुम या सु तगुणांची खरी
अ भ  आ ण ेमाची अ भलाषा बाळगा. सग यांसाठ  वैय करी या अलौ कक

ेम आ ण स ावना बाळगा. मग तुमचं अंतमन तु हांला या सग या बाबत त च वाढ
ाजा या त वावर मोबदला देईल.

८. ग रबीत काहीही स ण नसतो. दा र य् हणजे मनाचा एक आजार आहे. वतःला या
मान सक संघषातून कवा आजारातून त काळ बरं करा.

९. पृ वीवर तु ही झोपडीत राह यासाठ , च या पांघर यासाठ  कवा उपाशी राह यासाठ
आलेले नाहीत. अ धक समृ  जीवन जग यासाठ  तुमचा ज म झाला आहे.

१०. पैशासाठ  कधीही ‘घाण’, ‘कचरा’ असे श द वाप  नका कवा ‘मी संप ीचा ध कार
करतो.’ अस ं हणू नका. तु ही याची नदा करता; ते गमावून बसता. पैसा हा मुळात
कधीच चांगला वा वाईट नसतो; पण या याकडे तु ही या ीनं पाहाल; तसाच तो
बनतो.

११. पु हा पु हा हणा ‘मला पैसा आवडतो. मी याचा उपयोग शहाणपणानं, सजनशीलतेनं
आ ण यायपूण रीतीनं करतो. मी पैशाला आनंदानं मु  करतो आ ण तो हजार पट नी
वाढून मा याकडे परत येतो.

१२. तु हांला खाणीत सापडणा या तांबं, शसं, प ा कवा लोखंड यांपे ा पैसा जा त वाईट
नाही. सगळा वाईटपणा अ ानातून कवा मना या श या पयोगातून येत असतो.

१३. तुम या मनात तुम या इ छापूत चं च  रेखाट यामुळे तुमचं अंतमन त या करतं
आ ण तुमचं मान सक च  वा तवात साकार करतं.

१४. काही न देता काही मळव याचा य न थांबवा. फुकट जेवण कधीच मळत नसतं.
काही मळव यासाठ  तु ही काही दलं पा हजे. जर तु ही तुम या ल याकडे,
आदशाकडे आ ण धाडसाकडे मान सकरी या ल  दलंत; तर तुमचं गहन मन नेहमी
तु हांला पा ठबा देईल. अंतमनाचे नयम लागू क न याला संप ी या वचारांनी चब



क न टाकणं हीच संप ीची गु क ली आहे.



११

तुमच ंअंतमन तुम या यशाचा साथीदार

आयु या या साहसी खेळात जकणं हेच खरं यश! शां तपूण, आनंदमय आ ण सुखी
द घकालीन आयु य जगणं हणजे यश! या स णांचा शा त अनुभव घेणं यालाच येशूनं
‘अनंत जीवन’ अस ंसंबोधलं आहे.

आयु यात शांती, सुसंवाद, अंतबा  एकवा यता, सुर तता आ ण आनंद अशा अमूत
गो ीच ख या अथानं मह वा या आहेत. मानवा या सखोल व वातून यांचा उगम होत
असतो. या गुणां या चतनानं हा वग य ठेवा आप या अंतमनात उतरत असतो.

अंतमन हे अस ं थान आहे याला-
कप ांना लागणारी कसर खाऊ शकत नाही, वा लोखंडाला लागणारा गंज संपवू

शकत नाही, याची चोर चोरी क  शकत नाही.
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• यश ा तीची तीन पावलं

यशाकडं नेणारं प हल ं अ यंत मह वाचं पाऊल हणज े तु हांला कोण या गो ी करणं
आवडतं हे शोधणं, मग या गो ी करणं. जोपयत तु ही तुम या कायावर ेम करत नाही
तोपयत तु ही यश वी होऊ समज ूशकत नाही. मग भलेही सगळं जग तु हांला यश वी मानत
असंल तरीही! कामावर ेम के यानं ते काम कर याची तु हांला आतून ती  इ छा होते.
एखा ा ला मानसोपचार त  हायची ती  इ छा असेल, तर या साठ  केवळ
ती पदवी मळवणं पुरेसं नसतं. तला या े ात काम करायची इ छा असेल, ती प रषदांना
उप थत राहील, मना या कायाचा अ यास करणं सु  ठेवेल. मनो णासाठ या
दवाखा यांना भेट  देईल. अ याधु नक वै क य जनलचं वाचन करेल. मानवी था र



कर या या आधु नक प ती जाणून घे यासाठ  सतत धडपड करेल. कारण ती त या
रो यांना सव च ाधा य देते.

‘मी हे प हलंच पाऊल उचलू शकत नाही. कारण मला काय आवडेल हे माझं मलाच
माहीत नाही. मी असं कोणतं काय े  नवडू क , यात काम करायला मला आवडेल?’

तुमची अशी दशा असेल तर पुढ ल ाथना करा:
मा या अंतमनाची असीम ा मला मा या जीवनातील काय प  क न दाखवत

आहे.
ही ाथना शांतपणे, ठामपणे व ेमपूवक पु हा पु हा हणा. तुम या अंतमनासमोर ही

ाथना सतत ा व व ासपूवक हणत रा ह यास एका व श  दशेनं भावनां या पात
तु हांला न क च उ र मळेल. उ र तुम यासमोर प पणे आ ण शांततेने, एका शांत
आंत रक जा णवे या पात येईल.

यश ा तीचं सरं पाऊल आहे. तु ही नवडले या शाखेतील कामात वशेष नैपु य ा त
करणं आ ण यात सव कृ  बन यासाठ  सतत य न करणं. समजा, एखा ा व ा यानं
रसायनशा  हे े  वसाय हणून नवडलं आहे. आता यानं या े ातील अनेक
शाखांपैक  एका शाखेवर ल  क त करायला हवं. सखोल अ यासासाठ  सगळा वेळ

ायला हवा. या वषयात जे जे जाणून घे यासारखं आह े ते सगळं उ साहानं जाणून
यायला हवं. इतरांपे ा अ धक मह वाची मा हती मळवावी. कामात अ यंत कळकळ नं

उ साहानं, तळमळ नं रस यावा आ ण ानाचा उपयोग जगा या सेवेसाठ , भ यासाठ
हावा हणून धडपडावे, झटावे.

जो तुम यात अ यंत महान आह,े याला तुमचा सेवक बनू ा.
‘कसे तरी’ काम पूण करण खरं यश नाही. येय अ धक महान, अ धक स व तर आ ण

सेवाभावी व परक याण साधणारं असायला हवं. यांनी इतरां या सेवेसाठ  वत: या
ताटातील भाकरीचा याग करायला हवा.

तसरं पाऊल तु ही जी गो  क  इ छता, तचा वाटा फ  तुम यापुरता मया दत
असता कामा नये. तुमची इ छा संकु चत असू नये. तु ही केले या कामामुळे मानववजातीचं
क याण झालं पा हजे. तो एक वतुळाकार माग असला पा हजे. स या श दांत, तुम या
इ छापूत सोबत व ाचं हत साधलं पा हजे. मानवतेची सेवा घडायला हवी. मग तु ही
केलेली सेवा व तृत बनून व तुम यासाठ  वरदान बनून तुम याकडे परत येईल. जर तु ही
करत असलेलं काम फ  व हताचं असेल, तर वतुळ पूण होणार नाही. वरवर तु ही यश वी
अस याचं भासेल; पण कालांतरानं तुम या जीवनातील हे अपुरं वतुळ तुम यासाठ  मयादा
कवा आजार नमाण क  शकतं.

• ख या यशाचा मापदंड

हे वाचून तु ही वचार करत असाल मी याची मुलाखत नुकतीच ट हीवर पा हली, या



माणसाचं काय? यानं तर च क चलाखी क न शेअर बाजारात करोडो डॉलस कमावले.
मो ा यश वी माणसासारखाच तोही आहे. पण याला मानवते या हताची याला मुळ च
काळजी असावी.

अशा घटना खूप सवसामा य आहेत; काळजीपूवक ते खरोखर कस े आहेत हे पण
आप याला समजून यायला हवं. काही जण ता पुरते यश वी झालेले दसून येतील; पण
लबाडीनं मळवलेला पैसा चंचल असतो. जे हा तु ही इतरांना लुबाडता, ते हा य ात
वत:लाच लुबाडत असता. उ णवेची जाणीव ज यामुळे आपण असं लबाडीनं वागलेलो

असतो, ती आप या जीवनात  होत असते; आप या शरीरात, आप या ना यांत आ ण
आप या इतरांशी असले या नातेसंबंधातही!

आपण ज े वचार करतो, अनुभवतो तेच आपण नमाण करतो. यावर व ास ठेवतो
तेच नमाण करतो. लबाडीने अमाप पैसा मळवला तरी ती  यश वी नसते- जथं
मान सक शांती नाही, तथं मुळ च यश नाही. रा ी झोप येत नसेल, आजारानं जखडलं
असेल कवा अपराधी भावनेनं पोखरल ं असेल, तर कमावले या संप ी या ढगाचा काय
उपयोग?

मला एकदा लंडनम ये एक गु हेगार भेटला. या या परा माब ल यानं सां गतलं.
यानं इतका अमाप पैसा गोळा केला होता क , तो लंडन या बाहेरील भागात वलासी

आयु य जगत होता आ ण उ हा यात हवापालट करायला ा सला जात असे. तो वैभवात
जगायचा ह े खरे; पण न ततेनं नाही. आप याला पोलीस कधीही पकडतील या
दहशतीखाली तो जगायचा. याला अनेक आजार झाले होते. जे या या सतत या भीतीतून
आ ण मनात खोलवर तले या अपराध-भावनेतून नमाण झाले होते. मी नको ती वाईट
कामं केली आहेत, अपराध भावने या चंड ओ यानंच अनेक सम या या याकडे आ या
हो या.

नंतर वे छेने तो पो लसांना शरण गेला व यानं तु ं गवासही भोगला. तु ं गातून
सुट यावर तो मानसशा ीय व आ या मक उपचारांनी याचं संपूण प रवतन झालं. तो
चारचौघांसारखा काम करणारा एक ामा णक नाग रक बनला.

एक यश वी  या या कामावर ेम करते व वत:चे आंत रक गुण पूणपणे 
क न वक सत होते. यश केवळ जमवले या संप ीवर न हे तर उ च आदशावर अवलंबून
असतं. जनं महान मानसशा ीय आ ण आ या मक समज ा त केली आह,े तोच यश वी.
आजकाल अनेक ावसा यक यां या यशासाठ  यां या अंतमना या यो य उपयोगावर भर
देतात. यां या समोरचा ोजे ट जणू आधीच पूण झाला आह,े अशा रीतीनं पाह याची
मान सक मता यांनी वक सत केलेली असते. यां या इ छा, ाथना पूण झा याचं
पा ह यानं व अनुभव यानं यांचं अंतमन या प रपूण करतं.

कधीही तुम या अंतमना या सु त, रचना मक, सजनशील मता वस  नका. यशा या
तीन पावलांमागील खरी ताकद हीच आहे. तुमचा वचार रचना मक असतो, या वचाराला
भावनेचं बळ मळताच, वचार ेत बदलतो.



…आ ण तुम या ेनुसार तु हांला ते मळतं.
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तुम यात अस ंबळ आह ेजे तुम या सग या इ छा पूण कर यास समथ आहे. हे ल ात
येताच तु हांला दोन गो ी ा त होतात. आ म व ास आ ण शांती. तुमचं काय े  कोणतंही
अस ू ा, तु हांला अंतमनाचे नयम समजून यायलाच हवेत. मना या श चा वापर कसा
करायचा याच ान मळवताचं तु ही तुम या मतांना  हो यास मु  वाव देता आ ण
तुम या तभेमुळे स याचं क याण करता, ते हा तु ही ख या यशा या न त मागावर
वाटचाल करत असता. जर तु ही ई रा या काया या समीप आहात तर साह जकच ई र
तुम यासोबत असतो; मग तुमचा वरोध कोण क  शकेल? आकाशपाताळ एक झाल ंतरी
तु हांला यश मळव यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.

• याचं व  कसं खरं झालं?

हॉ लवूडम ये मला एक अ भनेता भेटला. याचं नाव कदा चत येक सने ेमीला न क च
माहीत असेल. यानं मला व ासात घेऊन सां गतलं क , तो मडवे ट या एका छो ा
शेतावर लहानाचा मोठा झाला. या या कुटंुबाची गुजराण कशीबशी होत होती. याची
एकमा  करमणूक होती या या घरातील लॅक अँड हाइट ट ही; यावर फ  दोनच
चॅने स लागायचे, तरीही तो अ भनेता बन याचं व  पा  लागला. या व ानं अ रशः
झपाटला जाऊ लागला.

‘ दवसभर शेतात राबताना, सं याकाळ  गाय ना गो ात आणताना मी च  रंगवायचो
क , माझ ं नाव मो ा अ रात, थएटरवर ल हलेल ं आहे. तो हणाला, ‘मला सगळा
बारीकसारीक तपशील दसायचा- चाह यांची गद , माझी मुलाखत घे यासाठ  प कारांची
रेटारेट . मी अनेक वष हे च  मनःपटलावर पाहत आलो.

शेवट  मी घर सोडलं. मी लॉस एजं लसला आलो. ट ही शो व सनेमात ए ा हणून
काम क  लागलो. मु य अ भनेता हणून मला प हली भू मका मळाली. या सनेमा या

ी मअर या रा ी मी जे हा थएटरवर पोहोचलो, ते हा आ यानं च कत झालो. माझ ंनाव
वजे या द ात दमाखात झळकत होतं, गद  होती चाह यांची आ ण वतमानप ां या
प कारांची. सगळं काही बे ब तसंच होतं, जस ंमी बालपणापासून मा या क पनेत पाहत
आलो होतो.’

तो पुढं हणतो, ‘ चकाट नं टकले या क पनेची श  यश कस ंखेचून आणते,’ हे मीच
उ म जाणतो.

• व ातील फामसी स य बनली



खूप वषापूव  माझी मेरी एस. नावा या एका त ण औषध व े तीशी ओळख झाली. एका
मो ा कानात ती काम करत होती. एके दवशी ती मला डॉ टरांनी ल न दलेली औषधं
देत होती ते हा आम यात संवाद सु  झाला. मी तला वचारलं, “तुला तुझ ंकाम आवडतं
का?”

“ओह! ते ठ कच आहे.” ती हणाली, “पगार आ ण क मशन यात भागून जातं.
कंपनी या न यात चांगलाच ह सा मळतो. जर दैवानं साथ दली तर मी जीवनाचा आनंद
लुटू शकेन, इत या लहान वयात नवृ ी घेऊ शकेन.”

णभर ग प रा न मी तला वचारल,ं “औषध व े ती बनणं हेच लहानपणापासूनचं
तुझं व  होतं का?”

यावर त या कपाळावर आ ा पड या. “नाही” ती हणाली. “मी वत:ला नेहमीच
एका टोअर माल कणी या पात पा हल ंहोतं. मी जे हा र याव न चालत जाईन ते हा
लोकांनी मला ओळखावं, मला हाक मा न ‘हॅलो’ हणावं. मीपण येकाला यां या नावानं
ओळखावं अशी माझी इ छा होती. तु हांला हे थोडंसं व च  वाटेल, पण म यरा ी मुलांचे
आई-बाबा यां या आजारी मुलां या औषधांसाठ  मला उठवत आहेत. असंही क पना च
मी रंगवायचे. मी मा या नाईट ेसम येच मा या राह या घराखालील मे डकल टोअरमधून
यांना औषधं दे यासाठ  धावत जात आहे. अस ं च  मी रंगवायचे. काऊंटरमागे नऊ ते पाच

उभी रा न औषधं वक या या नोकरीचं व  मी कधीच पा हलं न हतं.”
“होय ना!” मी वचारल;ं “मग तु या व ांची पूत  का केली नाहीस? यात तू अ धक

आनंद  अन् सजनशीलबनू शकली असतीस ना? आता तरी तुझं व  बघ. वत:चं टोअर
सु  कर.”

“पण यासाठ  खूप पैसा लागेल, जो मा याकडे मुळ च नाहीये.”
मी तला अंतमनाचं स य सां गतलं : ती ज ेकाही स य मानेल ते स यात उतरेल. मी

तला अंतमना या श ब ल बरंच काही सां गतलं. जर ती त या अंतमनाला एका व श
व व छ क पनेनं भा न टाक यात यश वी झाली, तर अंतमनाची श  ती क पना न त
साकार करतीलच हे तला उमजलं.

ती क पना क  लागली क , ती वत: या मालक या टोअरम ये उभी आहे. ती
औषधां या बाट या रचून ठेवी, ाहकांना औषधं देई. क पनेतच संभा  ाहकांची वाट ती
पा  लागली. तनं वाढ या बँक बॅले सचीही क पना केली. ती या का प नक टोअरम ये
काम क  लागली. एक उ म क पकता जपून तनं तची भू मका जवंत केली. ती जणू
टोअरची मालक ण झाली आहे, अशा मनापासून या आ वभावात ती जीव ओतून वागू

लागली.
अनेक वषानंतर मेरीनं मला ल न कळवलं, आम या संभाषणानंतर काय ह ककत

घडली. नवीन मॉलम ये उघडले या एका मो ा टोअरची बरोबरी क  न शक यानं, तचं
औषधी टोअर डबघाईला आलं. एका मो ा औषध कंपनीसाठ  तला फर या त नधीचं
काम मळालं. या न म ानं तला अनेक रा यांचा वास करावा लागायचा.



एके दवशी तला प मेकडील एका छो ा शहरात कामा न म  जावं लागलं. या
शहरात औषधांचं एकमेव कान होतं. ती यापूव  तथं कधीच आली न हती; पण या णी
तनं कानात वेश केला याच णी तला ही जागा ओळखीची, आपलीशी वाटू लागली. ते
कान तनं क पनेत रंगवले या टोअरसारखंच होतं, अगद  तेच!

ती आ यानं थ क झाली. या काना या वृ  मालकाशी या मजेशीर योगायोगाब ल
ती बोलली. ‘मी या टोअरमधून नवृ  तर होऊ इ छतो; पण मा या कुटंुबा या तीन
प ांपासून वारशानं चालत आलेल ंहे टोअर मी एखा ा मो ा संघटनेला वकू इ छत
नाही,’ या मालकांचं मत.

अनेक बैठका झा या, या मालकानं ते टोअर खरेद  करायला तला कज देऊ केलं.
झाले या न यातून ती कजफेड क  शकणार होती. या त ण ीनं आपलं कुटंुब या
गावात हलवलं आ ण या टोअरपासून हाके या अंतरावर असलेल ंमोठं घर राह यासाठ  ती
वकत घेऊ शकली. आता रोज सकाळ  टोअरम ये जायला पायी नघते, ते हा र यातून
जाणारा येक जण तला त या नावानं हाक मा न ‘हॅलो’ हणतो. तचं तथ या

ाहकांशी घ  नातं तयार झालंय.

• ावसा यक यशासाठ  अंतमनाचा वापर

काही वषापूव ची गो . मी बझनेस ए झ यु ट ह या एका गटाला क पनाश  आ ण
अंतमना या श वषयी ा यान दलं होतं. मी यांना महान जमन कवी गटेनं बकट
प र थतीला त ड दे यासाठ  या या क पनेचा कसा प रणामकारक वापर केला होता हे
सां गतलं.

गटे हणतो क , मला तास तास का प नक संवादात घालवायची सवय होती. अडचण
आली असता मी क पना च  रंगवायचो क , माझा एखादा म  मा यासमोर बसलेला आहे
आ ण तो मला अचूक मागदशन करत आहे. एखा ा सम येनं त झालेल े असले ते हा
आपला म  स ला देत आह े अशी क पना गटे करायचे. ही क पना करताना आपला
म ा या बोल या या नेहमी या लकबी, हावभाव व या या वराचीही ते क पना करायचे.
या सग या का प नक संगात ते सगळे रंग भ न याला ठसठशीत करायचे.

ा यानाला उप थत असले यांपैक  एक त णी शेअर ोकर होती. ती गटेचं तं
वाप  लागली. एका करोडपती गंुतवणूकदारांशी ती का प नक संवाद साधू लागली. यापूव
या त णीला या नं दले या स यानुसार गंुतवणूक के यानं चांगलाच फायदा झाला

होता. याब ल या नं या त णीचं अ भनंदन केल ं होतं. या करोडपती
गंुतवणूकदाराशी हे मान सक संभाषणाचं ना  त या मनात एक व ास बनून ठसेपयत
चाल ूठेवलं.

या त णीचं आंत रक वगत आ ण दशायु  क पना त या उ ांना अनु प होती.
त या्नलायंट साठ  पैसा वाढवणा या गंुतवणुक  करणं हाच तचा उ ेश होता. त या



जीवनाचा मु य हेतू होता क , त या गंुतवणूकदारांनी चांगला पैसा कमवावा. त या
स यामुळे यांची आ थक भरभराट हावी. ती अजूनही त या अंतमनाचा वापर त या

वसायवृ साठ  करत असते. तनं त या े ात उ लेखनीय यश मळवलं आहे. एका
मुख प केत तची मुलाखत छापून आली होती.

• सोळा वषा या मुलानं अपयशाचं पांतर यशात केलं

सोळा वषा या टॉड एम.नं मला सां गतलं, “मी अपयशी ठरलो आहे, यामागचं कारण मला
समजतच न हतं. मला वाटतं, मी एकदम मूख आहे. शाळेतून हाकलून लाव यापूव  मी
वत:च शाळा सोडलेली बरी.”

आ ही पुढं बोलू लागलो. टॉड या बाबतीत एकच गो  चुक ची होती. ती हणजे याचा
कोन. अ यासा या बाबतीत तो खूपच उदासीन होता. या या काही श कांचा आ ण

सहका यांचा तो तर कार करायचा.
अ यासात यश मळव यासाठ  टॉडनं या या अंतमनाचा कसा उपयोग करावा, याची

तं ं मी याला शकवली. तो दवसातून अनेक वेळेला, वशेषत: झोपी जाय या आधी आ ण
सकाळ  जाग आ यावर सकारा मक वयंसूचना हणू लागला. आप या अंतमनात
कोणतीही क पना जव याची सकाळ व झोप यापूव ची वेळ सव म वेळ असते.

तो सकारा मक वधानं हणायचा ती अशी -
माझ ं अंतमन मृत चं भांडार आहे. मी वाचलेलं व श कांकडून ऐकलेलं सव काही

अंतमन ल ात ठेवतं. मा याजवळ चांग या दजाची मरणश  आहे. मी तचा चांगला
उपयोग क  शकतो. मा या अंतमनाची असीम ा मा यासमोर सव काही उलगडून
दाखवत आह,े याची मला त डी वा लेखी परी ेत गरज पडणार आहे. मी मा या
श कांकडे व म ांकडे स ावना, ेम पाठवत आहे.

आता टॉड यापूव  ‘न भूतो न भ व य त’ अशा वातं याचा आनंद उपभोगत आहे.
आता याला सग या वषयांत ‘ए’ ेड मळत आहे. तो सतत मानस च  रंगवतो क , मी
मा या अ यासात ा त केले या यशाब ल माझ ेपालक व श क माझं अ भनंदन करत
आहेत.

• खरेद - व त यश वी कसं हाल?

ल ात ठेवा, खरेद - व या वहारात तुमचं बा मन हे टाटरचं, तर अंतमन मोटारचं
काय करतं. मोटार चाल ू केली, तरच ती काय क  शकेल. तुमचं बा मन तुम या
अंतमना या श ला जागृत करतं.

प हली पायरी आहे वत:ला रलॅ स करणं, ल  अ वचल करणं, न: त ध आ ण शांत
होणं. मना या अशा शांत, श थल आ ण न ल थतीमुळे तुम या अंतमना ारे तुमची



क पना हण कर यात येणारे बा गो चे व चुक या वचारांचे अडथळे र केले जातात.
मना या अशा शांत, संथ आ ण संवेदन म थतीत तुमचे जाणीवपूवक केले जाणारे य न
कमीत कमी असतात.

सरी पायरी आहे तु हांला हवे असलेले प रणाम कवा तुमची इ छापूत  य ात
झालीच आहे, असं च  मनःपटलावर रंगवा. समजा तु हांला एक घर खरेद  करायचं आहे.

यासाठ  तुम या मना या व ांत थतीत पुढ ल सकारा मक वधानं हणा -
मा या अंतमनाची अमयाद ा परम ानी आहे. ती मला असं आदश घर दाखवत आहे

जे मा या सग या आव यकता पूण करणारं व मला परवडणारं आहे. मी माझी वनंती
मा या अंतमनाकडं पाठवत आहे. अंतमन मा या वनंतीला अनुस न तसाद देईल. माझी
वनंती मा या अंतमनाकडं पूण ेनं आ ण व ासासह अशा रीतीनं पाठवत आहे क ,
जसा एखादा शेतकरी वकासा या नसग नयमांवर व ास ठेवून ज मनीत बी पेरतो.

तुम या ाथनेचं उ र वतमानप ातील एखा ा जा हरातीतून कवा म ा ारे मळू
शकतं. तु हांला अशा एखा ा घराकडं जा याचा संकेत मळतो, जे तु हांला अगद  हवं
तसंच आहे. ाथनेचं उ र तु हांला नाना कारे मळू शकतं. ल ात या, ाथनेचं उ र
तु हांला न क च मळतं; पण तुम या अंतमना या कायावर तुमचा ठाम व ास असायला
हवा.

खरेद  कर याऐवजी तु हांला ॉपट  वकायची आहे. अशा वेळ सु ा तुम या
अंतमनातील असामा य ेवरील व ासाची हीच मनोभू मका तु हांला हवं असलेलं
मागदशन देईल. लॉस एजं लसमधील माझं घर वक यासाठ  मी अशाच एका तं ाचा वापर
केला. रअल इ टेट खरेद - व  करणा या अनेक दलालांना मी ते सां गतल ं व ते या
तं ा या वापरानं अ यंत उ लेखनीय प रणाम गतीनं मळवू लागले आहेत.

मा या घरासमोरील लॉनवर मी ‘ वकणे आहे’ पाट  लावली. या रा ी जे हा मी
झोपायला गेलो ते हा वत:लाच वचारल,ं ‘घर खरेद  करणारा तुला कोणी भेटला तर तू पुढं
काय करशील?’ उ र होतं, ‘मी ‘ वकणे आहे’ची लॉनम ये रोवलेली पाट  काढून कच यात
फेकून देईन.’

मा या अंतमना या पड ावर मी एक स व तर य पा हलं. मी या पाट जवळ गेलो.
घ  पकडून ती ज मनीतून उखडून बाहेर काढली. मा या खां ावर ठेवली आ ण मा या
घरा या माग या बाजूला असले या कचराकंुडीजवळ आणली. कचराकंुडीत पाट  टाकताना
मी हणालो, ‘आजवर या मदतीब ल तुझ ेआभार; पण यापुढे मला तुझी गरज नाही.’

माझ ंघर वकलं गेलंय या जा णवेसह गाढ समाधानासह मी झोपी गेलो.
स या दवशी एका माणसानं घराचा सौदा केला आ ण बयाणा देत हटलं, ‘तु ही ती

पाट  काढून टाका. आता तु हांला याची गरज नाही.’
मी स ला पाळला. जसे आत तसेच बाहेर. स या श दात सांगायचं तर अंतमनावर

जशी तमा ठसवली असेल तशीच ती तु हांला तुम या बा जगात दसून येईल. बा कृती
नेहमी आंत रक कृतीला अनुसरते.



घर, जमीन कवा इतर कोण याही कारची मालम ा वक यासाठ  आणखी एक
भावी तं  आहे : पुढ ल सकारा मक वा य शांतपणे, सावकाश आ ण मनापासून हणा -

अमयाद ा या घरासाठ  मा याकडे अशा ाहकाला आकृ  करत आह े याला ते हवं
आहे आ ण याची या घरात भरभराट होईल. या खरेद दाराला मा याजवळ मा या
अंतमना या सजनशील बु नं पाठवल ं आहे, जे कधीच कोणतीही चूक करत नाही. हा
खरेद दार इतर अनेक घरे पा  शकतो; पण माझं घर एकमा  असं आहे ज े याला खरंच हवं
आहे. कारण याला या या अंतमनाचं मागदशन लाभल ं आहे. मला माहीत आहे क ,
खरेद दार, वेळ आ ण कमतही यो य आहे. मा या अंतमनाची श , एका दैवी
नयमनानुसार आ हा दोघांना एक  आण यासाठ  आता स य आहेत.

तु ही याचा शोध घेताय, ती गो ही तुमचा शोध घेत आहे, हे ल ात या. जे हा तु ही
घर कवा इतर मालम ा वकायला नघता, ते हा नेहमीच कोणीतरी इ छुक असतं.
अंतमना या श चा यो य वापर क न तुमचं मन घर वक याबाबत कवा खरेद
कर याबाबत या कोण याही तणावातून, पधतून चतामु  होऊ शकता.

• ती कशी यश वी झाली?

मागारेट नावाची एक त णी मा या ा यानांना नय मतपणे यायची. त या घरापासून
ा याना या जागी ये यासाठ  तला तीनदा बस बदलावी लागत असे. यामुळे तला

जायला द ड तास व यायला द ड तास लागायचा. एका त णानं या या कामकाजासाठ
आव यक असलेली कार कशी मळवली हे मी एका ा यानात सां गतलेलं तनं ऐकलं
होतं.

या त णीनं घरी जाऊन मी मा या ा यानात सां गतले या तं ाचा योग केला.
कालांतरानं तनं मला प  ल न कळवल ंक , तं  तनं कशा कारे वापरलं आ ण याचा
काय प रणाम झाला. त या संमतीने मी ते प  येथे देत आहे.

य डॉ. मफ ,
मा या वैय क वकासासाठ  मा याजवळ एक कार असायला हवी हे मला

कळत होतं. तुमची ा यानं नय मतपणे ऐक यासाठ  या शवाय सरा कोणताच
माग न हता. मी मा या व ातील कार कॅ डलेक मळव यासाठ  य न करेन.

मा या क पनेत मी या सव गो ी के या, या मी वा तवात एक कार खरेद
कर यासाठ  के या अस या. मी या क पना च ात वत:ला शो मम ये जाऊन
मला आवडले या मॉडेलची टे ट ाइ ह घेताना पा हलं. मी पु हा पु हा ती कॅ डलेक
मा या मालक ची झाली आहे अस ंक पना च  पा हलं.

जवळपास दोन आठवडे मी गाडीत बसून ती चालव याचं, त या बैठक या



गाद या पशा या अनुभवाचं मान सक च  पाहत होते. माग या आठव ात व
तुम या ा यानाला कॅ डलेकमधून आले. इं लंडम ये राहणारे माझे काका नवतले
आ ण यांनी यांची कॅ डलेक आ ण सगळ  संप ी मा या नावे केली होती.

• अनेक सीईओ अ धकारी वापरत असलेल ेतं

अनेक थतयश सीईओ यशाचं मानस च  मु पणे दवसातून वारंवार तोपयत रंगवतात
जोपयत यांना ‘यश’ अगद  हाताशी दसून येत नाही. यशा या क पनेतच यश ा ती
सामावली आहे, हे यांना माहीत असतं. यां या माणेच तु हीही आ ाच ‘यश’ हा श द
वत:शी पूण ेनं व व ासानं हणायला लागा.

तुमचं अंतमन यशाला स य हणून वीकारेल आ ण तु ही यश मळव या या अ य
ेरणेनं यशाकडे ओढल ेजाल.

तु हांला तुमचा गत व ास, धारणा आ ण मतं  करणं नतांत गरजेचं असतं.
तुम या मते ‘यश’ हणजे काय? तुम या कौटंु बक नातेसंबंधात व इतरांशी असले या
संबंधात यश वी हो याची तुमची इ छा असते. तु ही नवडले या कामात कवा वसायात
उ ुंग शखर गाठावं असं तु हांला मनापासून वाटत असतं. तु हांला वत:चं एक आ लशान
घर हवं असतं. यात सुखानं राह यासाठ  पैसा हवा असतो. तु ही केलेली ाथना तुम या
जीवनात आ ण तुम या अंतमना या श शी संपक साध यात तु हांला यश मळावं अशी
तुमची इ छा असते.

आपलं आयु य हाही एक वसाय आहे. हा वसाय करणारे आपण आप या
आयु याचे सीईओ आहोत. तुम या येयपूत ची, व पूत ची क पना क न एक यश वी
सीईओ बना. क पक बना, तु ही य ात यश वी झाला आहात अशी मनःपटलावर
अनुभूती या, या अव थेत राहा. वत:ला या गो ीची सवयच लावून या. रोज रा ी यश वी
झा या या अनुभूतीसह आ ण पूण समाधानासह झोपी जा. हळूहळू तु ही अंतमनात
यशा या क पनेचं बीजारोपण कर यात यश वी हाल. ‘ जक यासाठ च माझा ज म
झालाय’ अशी खा ी बाळगा अन् बघा क , तु ही ाथना के यावर कस े चम कार घडून
येतात.

• हे ल ात ठेवा

१. यश हणज ेआनंद  आयु य जगणं. तु ही शांतीपूण, आनंद , सुखी आ ण आवडी या
कायात समरसून जाता ते हा तु ही यश वी असता.

२. तु हांला कोणतं काम आवडतं याचा शोध या. आवडतं कामच करा. जर तुमची आवड
कोण या े ात आहे, कशात आह ेहे तु हांला माहीत नसेल, तर अंतमनाकडे मागदशन



मागा आ ण तु हांला याचे संकेत मळतील.

३. तु ही नवडले या े ातील वशेष  बना. या े ातील अ य पे ा या े ात
अ धक ान व कौश य ा त करा.

४. यश वी लोक कधीच वाथ  नसतात. मानवतेची सेवा यां या जीवनाची मु य
अ भलाषा असते.

५. मना या सखोल, गहन शांती शवाय यश संभवत नाही.

६. यश वी कडे महान आ या मक समंजसपणा असतो.

७. तु ही तुम या उ ांचं प पणे मनन केलं तर तुम या अंतमना या चम कार घडवून
आणणा या श ारे तुम या उ पूत साठ  आव यक या सग या गो ी पुर व या
जातील.

८. भावनेने भारले गेलेले तुमचे वचार व ास बनतात. तुम या व ासानुसार तु हांला सव
काही ा त होते.

९. सतत क पना कर याची श  अंतमना या जा  घडवून आणणा या सु त श ला
जागृत करते.

१०. जर तु हांला पदो ती हवी असेल तर तुमचे व र  सुपरवायझर, तुमचे कुटंुबीय, म
तुम या पदो तीबाबत तुमचं अ भनंदन करत अस याची क पना करा. हे का प नक
च  अ यंत सु प  व वा त वक बनवा. यांचे हावभाव याहाळा, यांचे अ भनंदनाचे
आवाज ऐका. वारंवार अस ं करत राहा आ ण तुम या मनात हे च  वारंवार जवंत
क न तुम या मनोकामनेचा सुखद अंत अनुभवा.

११. तुमचं अंतमन ह े मृत चं भांडार आहे. उ कृ  मृतीसाठ  पु हा पु हा हणा, ‘मा या
अंतमनाची असीम ा येक ठकाणी मला ह ा या गो ीचं मरण घडवत आहे.’

१२. जर तु हांला घर कवा इतर कोण याही कारची संप ी वकायची असेल तर पुढ ल
वा यं सावकाश, शांतपणे आ ण दयापासून वारंवार हणा, असीम ा हे घर कवा

ॉपट  याला हवी आह े व यात याची भरभराट होणार आहे, अशा ाहकाला
मा याकडे आक षत करत आहे.’ ही जाणीव कायम टकवून ठेवा. तुम या अंतमनाचे

वाह या जा णवेला खरं क न दाखवतील.

१३. यशा या क पनेतच यश सामावल ेआहे. वत:शीच ‘यश… यश’ हा श द मनात वारंवार
उ चारा. जेणे क न तुमचं अंतमन यश आकृ  करेल.



१२

शा  कसा करतात अंतमनाचा वापर?

इ तहासातील अनेक सवा धक सजनशील शा ांना अंतमना या महतीची जाणीव होती.
ए डसन, माक नी, आइ टाइन आ ण इतर अनेकांनी यां या योगांचे मम जाणून
घे यासाठ  आ ण एखा ा घटनेमागचा कायकारणभाव जाणून घे यासाठ  अंतमनाचा वापर
केला होता. महान शा ांना यश वी हो यासाठ  कारणीभूत ठरलेला अ यंत मह वाचा
घटक हणजे अंतमना या श ला स य कर याची यांची मता.

सु स  रसायनशा  े ड रक वॉन ोडोनीझ या जीवनात या गो ीची सवात मोठ
चीती आढळून येते. ब झन नावा या हाय ोकाबन या रासाय नक संरचनेचा अ यास

कर यासाठ  ते अनेक वष झटत होते. हे अस ं संयुग आहे, यात काबनचे सहा व
हाय ोजनचे सहा अणू असतात. या संशोधनाचे उ र न सापड याने ासून गेले होते. यांचे
सगळे य न अपयशी ठरत होते.

हे कोडे सोडवू न शकले या ोडोनीझने ही बाब पूणपणे अंतमनावर सोडून दली. ते
जे हा लंडनला जाणा या बसम ये चढत होते ते हा यां या अंतमनाने यां या बा  मनाला
अचानक वजे या लोळासारखा संकेत दला. यां या मनासमोर शेपट चा चावा घेत,
वतुळाकार गंुडाळ या गेले या सापांचं च  उभं रा हलं. अंतमनाने दले या या संकेताने
यांचे मन वेग या दशेने संशोधन कर यास े रत झाले. ते शोधत असलेलं उ र यांना

लवकरच सापडलं. अणंूची वतुळाकार रचना जला ब झन रग कवा वतुळ हणून संबोधलं
जातं.

• एका शा ानं याचं संशोधन कसं पुढं आणलं

नकोला टेसला हा व ुत े ातील बु मान शा  होता. टेसला कॉईल हे या या अनेक
संशोधनांपैक  एक होते. हे एक व ुतभारीत वतुळाकार े  आहे. जर याला पश केला



तर पश करणा याचे केस उभे राहतात. टेसलाने ऊज या नभो ोपणा या
संक पनेवरदेखील योग केले आहेत. या मु यावरील यां या क पना अजूनही ां तकारी
मान या जातात.

टेसला अंतमना या श वर व ास ठेवणा यांपैक  एक होता. एखा ा नवीन शोधाची
क पना सुचायची, ते हा तो या शोधाचं च  रंगवायचा आ ण मग ते च  या या
अंतमना या हवाली करायचा. याचं अंतमन याची पुनरचना क न ते वा तवात साकार
कर यासाठ  आव यक या गो ी या या बा  मनासमोर उघड करेल. यावर याचा व ास
होता. या यासोबत काम करणा या तं ांना तो या या मनातील प रपूण अस ं अं तम
उ पादन देऊ शकत असे.

एका मुलाखतीत यानं सां गतल,ं मी जशी क पना केलेली असते अगद  याच माणे
माझी सगळ  उपकरणं काम करतात. गे या वीस वषात याला एकही अपवाद नाही.’

• स  नसगत ववा ानं आपली सम या कशी सोडवली

हॉवड व ापीठाचे ोफेसर लुई एगे सज १९ ा शतकातील यातनाम अमे रकन
नसगत ववाद  होते. यांना यां या अंतमना या श चा शोध गाढ झोपेत लागला. यां या
प नीनं ल हले या यां या जीवनच र ातील पुढ ल उदाहरण पाहा :

एका दगडावर अं कत झाले या एका माशा या जीवा मांना समजावून घे यासाठ  ते
दोन आठव ांपासून झटत होते. शेवट  कंटाळून यांनी यांचं काम र सारलं. यानंतर
काही दवसांनी एके रा ी यांना जाग आली. झोपेत माशाला या या सव अवयवांसह
पूणपणे पा ह याचं यांना म  लागलं. यांनी या च ाला पु हा आठवायचा य न केला;
पण ते यां या मनातून नसटलं. या ते भ या सकाळ  जीवा म ठेवले या जागी गेल;े पण

थ!…ते पुसट ठसे पूव सारखेच अ प  होते. स या रा ीही यांना झोपेत तो मासा पु हा
दसला; पण नंतर यांना नीटसं आठवत न हतं आ ण ाचं उ र मळत न हतं. जाग
आ यावर तर ते च  यां या मृतीतून गायब झालं. तस या रा ी झोपी जा याअगोदर
यां या पलंगाजवळ एक पेपर व पे सल ठेवली.

पहाटे तो मासा यांना व ात दसला. आधी थोडा अ प सा; पण नंतर इत या
ठळकपणे दसला क , यां या मनात या या जै वक घटकांब ल कोणतीच शंका उरली
नाही. पूण अंधारात यांनी पलंगाजवळ ल कागदावर या माशाचं च  रेखाटलं. सकाळ  ते
च  पा न ते वत:च आ यच कत झाले. या च ात यांना माशाची अशी वै श  ं दसली
जी जीवा मां या ठशात दसणं अश यच होतं. यांनी या जीवा मां या ठशांकडे धाव
घेतली.

• यात डॉ टरने मधुमेहाची सम या सोडवली!



१९२० म ये डॉ. े ड रक बॅ टंग नावा या एका कॅने डयन डॉ टरनं मधुमेहा या घातक
प रणामांवर संशोधन केलं. या काळ  या रोगाला आटो्नयात आण याची एकही भावी
प त न हती. डॉ. बॅ टंग या वषयावरील योग कर यात बराच वेळ घालवायचे; पण
यांचा संशोधनमाग पुढे बंद हायचा.

दवसभरा या न फळ य नांनंतर कंटाळून एके दवशी झोपी गेले. यां या अंतमनाने
यांना कु या या खराब झाले या वा पडा या न लके या अवशेषा या भागाचा अ यास

कर, अस ं सुचवलं. या ेरणेतून इ सु लनचा शोध लागला. या इ सु लनमुळेच आजवर
को ावध चे ाण वाचले आहेत.

डॉ. बॅ टंग बराच काळ बा मनाने या सम येची उकल शोध या या य नात होते.
यां या तकाने माग काढ याचे चतन करत होते; पण ता कक य न सोडून द यावर
यां या अंतमनाने यां या य नांना अनुस न तसाद दला.

याचा अथ असा नाही क , तु हांला नेहमी एका रा ीतच उ र मळेल. असंही होऊ
शकतं क , काही काळ मुळ च उ र मळणार नाही; पण यामुळे हताश होऊ नका. रोज
रा ी झोपी जा याआधी तुमची सम या अंतमनाकडे पाठवा. येक वेळ  न ा उ साहानं हे
काम करत राहा.

तुम या सम येचं समाधान तुम या अंतमनाकडून मळ यास बराच वलंब होत असेल,
तर याला तु ही जबाबदार असू शकता. कदा चत तुमचा असा व ास असेल क , सम या
इतक  मोठ  आह ेक , ती सोडव यास बराच वेळ लागू शकतो. आप यापैक  येकालाच
वत:ची सम या बकट अस याचं वाटतं. तुम या अंतमनाला थळ-काळा या कधीच मयादा

पडत नाहीत. तुम या सम येचं उ र मळालंच आहे असा व ास बाळगत झोपी जा.
सम येचं उ र भ व यात मळेल व यासाठ  तु हांला खूप वाट पाहावी लागेल, अस ंमुळ च
गृहीत ध  नका. प रणामावर अढळ व ास ठेवा.

• एक शा  यातनांतून कसा नसटला

स या महायु ा या वेळ  डॉ. लोथार वॉन ले क- मत नावाचे एक सजनशील इले कल
इं ज नअर र शयन तु ं गात बंद  होते. तथ या भयंकर प र थतीत तग ध न जवंत
राह याचं व तेथून नसटून वतं  हो याचं सगळं ेय यां या अंतमना या श ला देतात.

र शया या कोळशा या खाणीत मी यु बंद  हणून होतो. या तु ं गा या आवारात
दररोज मी क येक लोकांना मरताना पाहत होतो. ू र चौक दार, उ ट अ धकारी आ ण
ती ण नजरे या जेल मुखांचा कडक पहारा असायचा. एका छो ा वै क य तपासणीनंतर,
दर दवशी येकानं कती कोळसा खणायचा हे ठरवल ंजायचं. मी रोज ३०० प ड कोळसा
खणायचा होता. जर या दवशीचं टागट पूण झाल ंनाही, तर याला मळणा या अ य प
अ ात कपात केली जायची.

कधी एकदा सुटतोय अस ं मला झालं होतं. अंतमनावर माझा व ास होताच.



जमनीतील माझ ेघर उद् व त झालं. माझ ेकुटंुब न  झाले होते, माझ ेसगळे म  व प र चत
यु ात मारले तरी गेले होते कवा यातना श बरात होते.

मी मा या अंतमनाला सां गतल,ं ‘मला लॉस एजंे लसला जायचे आह ेआ ण तुला माग
काढायचा आहे.’ मी लॉस एजंे लसची च े पा हली होती आ ण मला काही इमारती व
तफा झाडी असलेले ं द र ते आठवत होते.

रोज रा ं दवस मी क पना करायचो क , मी वलशायर र याव न चालत आहे.
मा यासोबत ती अमे रकन मुलगी आह,े जला मी यु  हो याअगोदर ब लनम ये भेटलो
होतो (आता ती माझी प नी आह)े. मी क पना करायचो क , आ ही दोघं अनेक टोअसम ये
फरतोय. मनसो  भटकतोय. रोज रा ी अस ंक पना च  रंगवताना मी का प नक वाहनात
लॉस एजं लस या र याव न फरताना पाहायचो.

रोज सकाळ  आ हा कै ांना रांगेत उभं केलं जायचं. मु य गाड हजेरी यायचा. एके
दवशी तो नेहमी माणे हजेरी घेत होता. ‘एक, दोन, तीन…’ असं हणत जे हा सतरा
हणाला, ते हा मी रांगेतून बाजूला आलो. या दर यान गाडला मधेच कुणीतरी बोलावलं. तो

जे हा परतला ते हा यानं हजेरी पुढे चालू ठेवत स याच कै ाला ‘सतरा नंबरचा कैद ’
मानलं. सं याकाळ  कै ांचा गट परतला ते हा याची सं या पूण होती; तरीही मी वगळला
गेलो होतो. मी परत न आ याचं कळायला बराच कालावधी जाणार होता.

कोणा याही ल ात न येता मी या कैदेतून पडलो आ ण चोवीस तास चालत रा हलो.
स या दवशी एका गावात व ांतीसाठ  थांबलो. मासे आ ण व यजीवांवर मी गुजराण

केली. मला पोलंडला जाणारी एक ेन मळाली. या ेनम ये रा ीचा वास क न मी शेवट
पोलंडला पोहोचलो. म ां या मदतीने मी वी झलड या लुसनेला जायला नघालो.

लुसनेमधील हॉटेल पॅलेसम ये मी एका अमे रकन दा प याला भेटलो. मला
कॅ लफो नयातील सा ता मो नका येथे यां या घरी आमं ण मळालं. जे हा मी लॉस
एजं लसला पोहोचलो ते हा मला आढळून आल ं क , या दा प या या ाय हरनं मला
यां या अ लशान कारमधून वलशायर व तफा झाडी असले या अनेक श त र यांव न
फरवलं; मी तु ं गात असताना मा या क पनेत हे र ते अनेकदा पा हले होते. जणू यापूव  मी
लॉस एजं लसला येऊन गेलो आहे. हे सगळं मी पूव पण मान सक तरावर पा हलं होतं.
मला माझ ंउ  ा त झालं होतं.

• जीवा म अ यासक पुरातन य पु हा कसं नमाण करतात

तुम या अंतमनात मानवजाती या इ तहासात घडले या येक घटनेची मृती असते. पुरातन
वा तंूचे भ नावशेष आ ण या काळातील सं कृती या लोकांनी तयार केले या
कलाकुसरी या अग णत व तंूचा अ यास संशोधन पुराणव तू संशोधक करत असतात. ते
यां या कायात क पनाश चा उपयोग करत असतात. पुरातन य पु हा जवंत कर यात
यांचं अंतमन यांना मदत करतं. मृत गतकाल पु हा साकार होतो. या पुरातन इमारत या



अवशेषांचा, ाचीन सं कृतीची भांडीकंुडी, मूत , अवजारं, घरगुती सा ह य यांचा ते अ यास
करतात.

या शा ांचं सू म नरी ण, एका ता आ ण दशायु  क पना यां या अंतमना या
सु तश ला जागृत करतात. ती श  यांना या पुरातन भ नावशेषांना छताने सजवायला,
या घरांभोवती असले या ब गचांना, त यांना आ ण कारंजांना साकार करायला लावते. मग

संशोधका या मन:पटलावर जीवा मांना डोळे, अ थी आ ण नायू ा त होतात. ते जीव जणू
पु हा बोल ू व चालू लागतात. भूतकाळाचे पांतर सजीव वतमानकाळात होते आ ण
आप याला पु हा एकदा या गो ीची चीती येते क , अंतमनाला थळ-काळा या मुळ च
मयादा नसतात. दशायु  आ ण नद शत क पने ारे तु हीसु ा अशा अनेक शा  व

ेरणायु  वचारवंतांचे सहयोगी बनू शकता.

• अंतमनापासून मागदशन कसं मळवावं

एखादा नणय घेणं अवघड आहे असं ल ात येताच याबाबत रचना मक वचार करायला
लागा. जे हा तु ही चता त असता ते हा ख या अथानं वचार क  शकत नाही. खरी
वचार या भयमु  असते.

अंतमनाचे मागदशन मळव या या सो या तं ाचे ट पे पुढ ल माणे आहेत -

* मन शांत आ ण शरीर थर, करा. शरीराला रलॅ स हायला सांगा, याला तुमची
आ ा मानावीच लागेल. या याजवळ वतं  वचारश , पुढाकार घे याची वृ ी,
आ मजाणीव कवा बु  नसते. तुमचं शरीर एक ड क आहे, जी तुमचा व ास
आ ण धारणा रेकॉड करत असते.

* तुम या सम ये या नराकरणावर, ा या उ रावर तुमचे वचार क त करा.
* तुम या बा मना ारा ती सोडवायचा य न करा.
* वचार करा क , सम यामु  झा यावर तु ही कती आनंद  हाल. जर तुम या

ाचं समाधानकारक उ र आताच मळालं तर तु हांला कस ंवाटेल ते अनुभवा.
* तुमचं मन आनंदा या व समाधाना या भावनेत रममाण होऊ ा, मग झोपी जा.
* जागं झा यावर जर तु हांला उ र मळाल ेनाही, तर नराश न होता अ य कामात

वत:ला गंुतवून या. श य आह ेक , इतर कोण याही कामात तु ही  असताना
अचानक ते उ र तुम यासमोर येईल.

अंतमनाकडून मागदशन मळव यासाठ  साधा माग उ म असतो. एक उदाहरण देतो.
एकदा माझी एक अंगठ  हरवली, जी आम या कुटंुबाची वंशपरंपरागत नशाणी होती. मी



सगळ कडे तचा शोध घेतला; पण ती कुठंच सापडली नाही. या नुकसानीमुळे मी चता त
व :खी होतो.

या रा ी मी मा या अंतमनाशी मनमोकळा संवाद साधला. झोपी जाय या आधी मी
अंतमनाला हणालो, ‘तुला सग या गो ी ात असतात. ती अंगठ  कुठं आहे, ह े तू
जाणतोस. तू आता मला ती अंगठ  नेमक  कुठे आहे हे दाखवणार आहेस.’

सकाळ  मी जागा झालो तेच मा या कानात श द गुणगुणले, ‘रॉबटला वचार!’
मला हे खूप व च  वाटलं. मा या ओळखीचा एकमेव रॉबट होता. मा या शेजा याचा

नऊ वषाचा मुलगा.
मला रॉबट या या अंगणात दसला. ‘तू अंगठ  कुठे पा हली आहेस?’
‘हो तर!’ तो उ रला. ‘काल मी लपंडाव खेळत असताना झुडपात सापडली ती मला.

ती आणून मा या कपाटात ठेवली आहे. कुणाची होती माहीत नाही. मी याबाबत बोडवर
ल नही ठेवणार होतो; पण वसरलो.’

व ास ठेवला तर अंतमन तु हांला नेहमीच उ र देईल.

• या या अंतमनानं व डलां या मृ यूप ाची जागा दाखवली

गो आर. नावाचा त ण लॉस एजं लसमधील मा या ा यानांना कायम हजेरी लावायचा.
अंतमना या श बाबत याचा अनुभव यानं मला सां गतला. याचे वडील अचानक
नवतले. मृ युप  केलेले दसत न हते; तरीही या या ब हणीनं याला सां गतल ं क ,
व डलांनी एकदा त याजवळ मृ युप  तयार अस याचा उ लेख केला होता. कोणावर
अ याय होणार नाही याची काळजी घेतली होती. असंही व डलांनी तला सां गतलं होतं.

जर मा या व डलांनी मृ युप  बनवलं नसेल तर सरकारी नयमानुसार संप ीची वाटणी
होईल याची गोला जाणीव होती. अशी वाटणी यां या व डलां या इ छेला अनुस न
हो याची श यता न हती. शवाय कायदेशीर फ  भर यातच ॉपट चा बराच मोठा ह सा
जाणार होता. यानं ब हणीसह सव  शोध घेतला, पण यांना मृ युप  सापडलं नाही.

मग गोला अंतमना या उपयोगाब ल अचानक आठवलं. झोपी जाय या आधी यानं
अंतमनाशी संवाद साधला, ‘मी आता ही वनंती अंतमना या हवाली करत आहे. अंतमनाला
माहीत आह ेक , मा या व डलांचे मृ युप  कुठं आहे आ ण तो मला याची जागा दाखवेल.’
यानं वनंती आणखी सं त करत एकच श द उ चारला, ‘उ र’! तो श द वारंवार

उ चारला. ‘उ र’! हा श द या या मनात गंुजारव करत असताना याला गाढ झोप लागली.
स या दवशी सकाळ  उठ यावर याला डाऊन टाऊन लॉस एजं लसमधील एका

बँकेत जा याची इ छा झाली. व डलां या बोल यात कधी असा उ लेख आला होता का
याचा यानं वचार केला. व डलांना येणा या प ात या बँकेचं प  आ याचं यानं पा हल ंहोतं
का? काही कळत न हतं. फ  इतकंच कळत होतं क , अंतमना या सूचनेला पडताळून
पाहायला हवं. तो बँकेत गेला. तथं चौकशी के यावर शेवट  एका बँक ऑ फसरनं या गो ीचं



समथन केलं क , बँकेत व डलां या नावानं एक लॉकर होतं. लॉकर उघडलं ते हा यात
मृ युप  होतं.

तु ही झोपेत असता ते हा तुमचे वचार तुम यातील सु त साम य जागं करतात. समजा
तु ही असा वचार करत आहात क , घर वकावं का? एखादा व श  शेअर वकत घेऊ क
नको? एखाद  भागीदारी तोडावी का? यूयॉकला जावं क  लॉस एजं लसलाच? नवा करार
करावा? तुम या आरामखुच त शांतपणे बसा. या- त येचा नयम नेहमीच स य
असतो. तुमचा वचार हणजे तुमची या; याला तुम या अंतमनानं दलेला तसाद
हणज े त या! अंतमन हे तसादा मक असतं. तदास देणं हा याचा वभाव असतो.

ते उ र देतं, ते सादाला तसाद देतं. जर तु ही एखाद  यो य कृती करत असाल तर तु हांला
तुम या अंतरंगात जी त या आपोआप अनुभवायला येईल. असा तसाद हणजेच
तुम या अंतमनानं दलेल ंउ र असतं.

मागदशन मागताना तु ही यो य कायाबाबत शांतपणे वचार करा. अंतमनात वसणा या
असीम े या उ च ब पयत उपयोग करत आहात. या ब पाशी तु ही पोहोच यानंतर
तुम यातील सवश मान, सव ानी अंतमनचं तुम या कृतीला दशा व मागदशन देईल.
तुमचे नणय यो य ठरतील. हातून केवळ यो य कृतीच घडेल. कारण तु हांला तुमचं अंतमन
केवळ यो य कृती कर यासाठ  सकारा मक दबाव टाकेल. मी दबाव हा श द वापरला आहे;
कारण अंतमनाचा कायदा असाच आहे.

• मागदशनाचं रह य

मागदशनाचं रह य आह,े यो य उ र मळेपयत वत:ला सम पत करणं, जोपयत वत: या
आत याचा तसाद मळत नाही. त या आंत रक जाणीव, भावना एक जबरद त
अतं: फुत  आहे, यामुळे तु हांला उ र गवसतं. तु ही या श चा वापर या अ यु य
ब पयत केला आह,े जथून ती तु हांला वाप  लागते. तुम या अंतरंगातील या
मागदशनाखाली असताना तु ही अपयशी ठ  शकत नाही. एकही चुक चं पाऊल उचलू
शकत नाही. तुमचे सगळे माग आनंददायक अस याचं तु हाला जाणवेल. तुम या मागात
शांतीचं सा ा य येईल.

• हे ल ात ठेवा

१. ल ात या, शा ांना, वै ा नकांना यां या अंतमनानं यश आ ण आ यकारक
प रणाम मळवून दलेल ेआहेत.

२. एखा ा सम ये या नराकरणासाठ  तु ही जाणीवपूवक ल  दल ं तर तुमचं अंतमन
आव यक मा हती गोळा करतं. बा मनाकडं पाठवतं.



३. तु ही एखा ा सम येचं उ र शोधत असाल तर ती व तु न पणे ती सोडव याचा य न
करा. इतरांकडून व वत: या संशोधनातून श य ततक  मा हती गोळा करा. झोपी
जा यापूव  ती सम या अंतमनाकडे सुपूद करा. तु हांला उ र न क च मळेल. अंतमन
कधीच अपयशी होत नाही.

४. रा भर उ र न मळा यास न क च सूय दय होऊन काळोख र होत नाही, ग धळ र
सारणारी उ रं सापडत नाहीत तोपयत तुम या अंतमनाला वनंती करत राहा.

५. ‘उ र ये यास खूप वेळ लागेल’ असा वचार क न तु हीच उ राला लांबणीवर टाकत
असता. तुम या अंतमनासाठ  कोणताच  कठ ण नसतो. या याकडे केवळ उ रं
असतात.

६. व ास ठेवा, तुम या सम येचं उ र या णी तुम याजवळच आहे. उ र सापड याचा
आनंद आताच असा अनुभवा जसा आनंद तु ही एक प रपूण उ र मळा यावर
अनुभवला असता. तुमचं अंतमन तुम या भावनेला तसाद देतं.

७. व ास आ ण चकाट ची जोड आहे अस ंकोणतंही क पना च  तुम या अंतमना या
श ारे साकार केलं जातं. या यावर ढ ा ठेवा. या या श वर ा ठेवा
आ ण मग पाहा क , तुमची ाथना कसा चम कार घडवून आणते!

८. अंतमन आठवण चं भांडार असतं. यात तुम या बालपणापासून या सग या
आठवण ची यात न द असते.

९. ाचीन लपी, मं दर, जीवा म आ ण इतर पुरातन अवशेषांचा अ यास करणारे संशोधक
गतकाळाचं य आज जवंत उभं क  शकतात. यासाठ  यांचं अंतमन साहा य करतं.

१०. झोपी जा याअगोदर तुम या सम येचं उ र शोध याची वनंती अंतमनाकडे सुपूद करा.
यावर व ास ठेवा, ा ठेवा; मग तु हांला उ र मळेल. याला सगळं माहीत असतं,

ते सव काही बघत असतं; पण या या मते वषयी शंका घेऊ नका.

११. तुमचा वचार हणज े तुमची या आ ण तुम या अंतमनाने दलेला तसाद ही
त या होय. तुमचे वचार शहाणपणाचे असतील, तर तुमची कृती व नणयदेखील

शहाणपणाचे असतील.

१२. आप याला आतून काहीतरी माहीत आहे अशी ती  भावना, आंत रक जाणीव वा
अंत: ेरणा या व पात आप याला मागदशन लाभतं. आतला आवाज ऐका.



१३

अंतमन आ ण न ेचा चम कार

तु ही चोवीस तासांपैक  आठ तास, तुम या आयु याचा एकतृतीयांश भाग झोप यात
घालवत असता. हा जीवनाचा एक अटळ नयम आहे. झोप एक दैवी व था आहे, जे हा
आपण गाढ न ेत असतो ते हा आप या क येक सम यांची उ रं मळत असतात.

अनेक लोक यु वाद करतात क , तु ही दवसभरा या कामानं थकता हणून शरीराला
व ांती दे यासाठ  झोपता आ ण तु ही झोपेत असताना तुम या शरीराची झीज भ न
नघते. ही एक मोठ  चुक ची समजूत गैरसमज आहे. झोपेत कोणीही व ांती घेत नसतं.
तुमचं दय, फु फुस आ ण सगळे मह वाचे अवयव तुम या झोपेदर यानही काय करत
असतात. पचन सु  असतं व यातील पोषक  ंसव अंगांना पोहोचवली जातात. वचेला
घाम येतो, नखं आ ण केस वाढत असतात.

अंतमन कधीच व ांती घेत नाही. ते कधीच झोपत नाही. ते नेहमी याशील असतं.
सव मह वा या यांना नयं त करत असतं. झोपेत असताना बरं हो याची या
अ धक जलद होते; कारण यावेळ  तुम या बा मनाचा कोणताही अडथळा नसतो. तुम या
झोपेत तु हांला रह यमय उ रं मळत असतात.

• आपण का झोपतो?

डॉ. जॉन बगेलो हे झोपे या बाबत संशोधन करणा या संशोधकांपैक  डॉ. जॉन बगेलो एक
होते. रा ी झोपेत तुमचे डोळे, कान, नाक आ ण वचेला जोडले या संवेदक पेश ारे
तु हांला सतत चेतावेग, संदेश मळत असतात. हे यांनी स  केलं. डॉ. बगेलो हणतात
क , ‘आपण झोपतो; कारण आप या आ याचा उदा  भाग आप या सव च ‘ व’शी
अमूतपणे जोडला जातो. तो ई री शहाणपणात आ ण भ व य ानात व पूणाव थेत
सहभागी होत असतो.’



• ाथना - झोपेचं एक प

बा  मन अनेक संघषात, ववादात, मन तापात गंुतलेलं असतं. याला वेळोवेळ  वषयज य
व तु न  जगापासून र जाऊन तुम या अंतमना या आंत रक सू तेशी शहाणपणाशी,
एक प हो याची, तादा य पाव याची गरज असते. या याकडून मागदशन, ऊजा आ ण
अ धक बु  मागून तु ही तुम या सग या सम या सोडव यासाठ  समथ बनाल. तुम या
दैनं दन सम या सोडवू शकाल.

रोज या जीवना या वषयज य अनुभवातून आ ण गडबड-ग धळातून काही काळ
माघार घेणं हणजेच झोप. अशा वेळ  तु ही बा  जगा या संवेदनांसाठ  न य असता
आ ण तुम या अंतमना या श साठ  सजग असता.

• न े या अभावाचे गंभीर प रणाम

झोपे या अभावी तु ही चड चडे, लहरी, नराश आ ण वैफ य त बनू शकता. नरोगी
राह यासाठ  येक ला कमीत कमी सहा तासांची झोप आव यक असते. काह ना
यापे ा अ धक झोपेची गरज असते. यांना कमी झोप पुरेशी वाटते, ते वत:ला मूख बनवत
आहेत, असं नॅशनल असो सएशन फॉर मटल हे थचे डॉ. जॉज ट ह सन हणतात.

न ा या व झोपेची कमतरता या गो चा अ यास करणा या वै क य संशोधकांनी
असे दाखवून दले आह ेक , न हस ेकडाऊन या काही केसेसम ये मनो वकृतीपूव  रोगी
ती  न ानाशाने पी डत होतो. ल ात या, झोपेमुळे तु ही पु हा ताजेतवाने होत असता.
जीवनात आनंद, जोम-जोश नमाण हो यासाठ  पुरेशी झोप आव यक असते.

• तु हांला अ धक झोपेची आव यकता आहे

‘मे बी यू नीड मोर लीप’ या रडस डायजे टमध या एका लेखात रॉबट ओ फ ायन यांनी
झोपे वषयी एका योगाची मा हती दली आहे.

“वॉ श टन डी.सी. इथ या वॉ टर रीड आम  इ ट ूट ऑफ रसचम ये शंभर न
अ धक लोकांना जवळपास चार तास जागं ठेवलं. यामुळे वभावावर, म वावर काय
प रणाम होतो, याचा यांनी अ यास केला. यातले न कष न क च गंभीर होते.”

अनेक योगांती असं दसून आलं क , झोपे वना थकलेला म  झोपेसाठ  इतका
ाकुळ असतो क , तो कशाचंही ब लदान देऊ शकतो. झोपे या अभावा या काही तासांतच

ला डु नया येऊ लागतात. एका तासात तीन ते चार डु नया येतात. ला अशा
डु नया येत असतात ते हा त या डो यां या पाप या मट या जातात आ ण म लहरी
मंदावतात.

सु वातीला या डु नया फ  सेकंदात या अ प भागाइत या असतात; पण जसजसे



जागं राह याचं माण वाढत जातं, तशा डु नया सतत येऊ लागतात. या जा त वेळ
टकतात, अगद  दोन कवा तीन सेकंदापयत… अशा वेळ  ती  वमान चालवत असली
तरी ती डु नयांवर नयं ण ठेवू शकत नाही.

• झोप समुपदेशन देते

लॉस एजं लसमधील एक त णी सहसा माझी रे डओवरील भाषणे ऐकत असते. तला
यूयॉक सट त त या आता या पगारा या पट पगाराची नोकरी आली होती. ही नवी

नोकरी वीकारायची क  नाही, याचा नणय ती घेऊ शकत न हती. तनं झोपी
जा याअगोदर ाथना केली -

मा या अंतमनाला माहीत आहे क , मा यासाठ  काय उ म आहे. याची वृ ी
जीवना भमुख असते. ते नेहमी यो य नणय दाखवत असतं. या या अशा उ राब ल याला
ध यवाद देते.

झोप लागेपयत ती ाथना वारंवार हणाली. सकाळ  उठ यावर तला आतून जाणवलं
क , तनं नोकरी वीका  नये. तनं तो ताव नाकारला. काही म ह यांनंतर कंपनीचं
दवाळं नघालं.

बा मन त यां या बाबत अचूक अस ू शकतं. तरीही अंतमना या अंत: फुत ला या
कंपनी या सम यांबाबत समजल ंहोतं आ ण या अंत: फुत नं तला यो य संकेत दला.

• झोपेमुळे धो यापासून सुर ा

ब याच वषापूव  मला पूव देशातून मुबलक पैसा देऊ करणारा एक ताव आला होता. मी
याबाबत काय करावं यासाठ  मागदशन मळावं हणून मी ाथना केली -

मा यातील असीम ा सव काही जाणते. द  योजनेनुसार यो य नणय कोणता हे
मला सांग यात येत आहे. उ र मा यासमोर येईल ते हा मी ते ओळखू शकेन.

ही ाथना वारंवार आळवत मी झोपी गेलो. या रा ी मा या व ात एक जुना म
आला. यानं मा यासमोर एक वतमानप  ध न सां गतल,ं ‘वाच, वाच या प ह या
पानावर या बात या! जाऊ नकोस!!’ या वतमानप ा या मु य बात यांम ये सगळ कडे
मो ा अ रात हसा, अ व थता आ ण यु ा या बात या हो या- हे सगळं अगद  काही
काळातच या भागात घडलं, जथून मला तो ताव आला.

तुमचं अंतमन सव  आहे. याला सव कळत असते. सहसा ते तुम याशी बोलत असतं;
पण याचं हणणं तुम या बा मनानं चटकन वीकारावं असा याचा आवाज असतो. या
व ाबाबत मी आताच सां गतलं, यानं अ तशय गंभीर प र थतीतून मला वाचवलं. मा या

अंतमनाने ती धो याची सूचना मा या बा मनाला व ास ू या पात दली होती.
काही लोकांना ही धो याची सूचना यां या व ात आई या मा यमातून मळू शकते.



यांची आई यांना व ात येऊन अ नया ठकाणी जाऊ नको, असं सांगून यामागचं
कारणही सांगते. ब याचदा तुमचं अंतमन तु हांला जागेपणीही अशी धो याची सूचना देत
असतं. तु ही तुम या आईचा कवा य या आवाजासारखा आवाज ऐकला असं
तु हांला जाणवतं. तु ही वळून पाहता क , तो आवाज कुठून आला. नंतर तु हांला कळते क ,
वर या खडक तून एक व तू थेट तुम या डो यावरच पडली असती.

• तुमचं भ व य तुम या अंतमनात असतं

ल ात या, तुम या वचारसरणीमुळे तुमचं भ वत  मन:पटलावर आधीच तयार झालेलं
असतं. पण ाथनेनं तु ही भ व यही बदलू शकता. एखा ा रा ाचं भ वत  हणजे तथ या
नाग रकांचं सामाईक अंतमन असतं. मला यूयॉक टाइ स या मु य मथ यात यु ा या
बात या या यु ापूव च दस या हो या. यु  घडतं ते आधी मनात; ह ले होतात ते आधी
मान सक तरावर. तुम या अंतमनात सव काही न दल ं गेलंय; उ ा या, परवा या आ ण
अगद  पुढ या म ह यात याही घटना. पण एका द् ा, द दश लाच या दस ूशकतात.

तु ही ाथना करायचे ठरवल,ं तर तुम यावर कोणतंही संकट कोसळू शकत नाही.
अ न  अस ं काहीच तुम यासोाबत घडू शकत नाही. कोणतीही गो  व ध ल खत नसते.
तुमचा कोन- तुमची वचारप ी, धारणा यांमुळे तुमची नयती नधा रत होत असते.
शा ो  ाथना क न तु ही तुम या भ व याला आकार देऊ शकता. माणूस जे काही पेरतो
याचेच पीक याला काढावे लागते.

• ५ म नटे डुलक  आ ण १५००० डॉलस

३-४ वषापूव ची गो . मा या एका व ा यानं मला एका वृ प ातल ंका ण दाखवलं. यात
एका माणसाची कथा होती. या मनु याला एका म शनचं डझाइन करायचं होतं; पण काही
के या याला ते सुचेना. मग एक दवस तो याचा वचार करता करता वामकु ीसाठ  गेला.
सलग बारा तास काम क नही याला जे डझाइन सुचल ंन हतं, ते अ पशा व ांतीनंतर
लगेच सुचलं. मग कंपनीनं याला १५,००० डॉलसचा चेक भेट दला. पाच म नटां या
डुलक नं याला च क १५,००० डॉलस मळाले.

• एका ा यापकानं याची सम या झोपेत सोडवली

पे स हा नया व ापीठात एक ा यापक होते. यां या आठवणीतला एक अ त अनुभव
यांनी सां गतला -

एका श नवारी सं याकाळ  मी एक सम या सोडव यात गंुतून गेलो होतो. को या



बॅ बलॉ नयन या बोटा या अंगठ चे असावेत अस े गोमेदा या दोन तुक ांचे रह य मी
उलगडू शकत न हतो.

साधारणत: म यरा ी थकून-भागून मी अंथ णावर पडलो. मला एक वल ण व
पडलं. न पूर शहरातील एका सडपातळ, उंच, चाळ शी या आसपास असले या धमगु नं
मला मं दरा या ख ज या या क ात नेलं…ती एक छोट , बुट या छताची, बन खडक ची
जागा होती; जथ या ज मनीवर गोमेद आ ण नलम यांचे तुकडे वखुरलेले होते. धमगु
पुढं हणाल,े ‘तू पान . २२ व २६ वर या दोन तुक ांना का शत केलं आहेस, या
वेगवेग या अंग ा नाहीत. प ह या दोन अंग ा हणजे ई रा या मूत या कानातील
बा या आहेत. तु याजवळ असलेले दोन तुकडे हणजे या बा यांचे भाग आहेत. जर तू
यांना जोडून पा हलंस तर तुला माझ ं हणणं पटेल…’

मी ताबडतोब जागा झालो. या तुक ांची मी तपासणी केली. माझ ं व  स यात
उतरलं.

• एका लोक य लेखका या अंतमनानं झोपेत काय केल?ं

‘ए ॉस द लेन’ नावा या पु तकात रॉबट लुई ट ह सनने व ाब ल एक संपूण करण
ल हलं आहे. तो प पणे व  पाहत असे. रोज रा ी झोपताना या या अंतमनाला काही
व श  सूचना ायची याला सवय होती. तो या या अंतमनाला वनंती करायचा ‘मी झोपेत
असताना अंतमनानं मा यासाठ  गो  रचावी.’ जे हा बँक बॅल स कमी हायचा ते हा तो
या या अंतमनाला आदेश ायचा, ‘मला एक अशी रोमांचक कादंबरी दे ज या व तून

ब कळ पैसा हातात येईल.’ याचं अंतमन याला तसाद ायचं.
ट ह सन ल हतो,

रा ी या वेळ  ‘अंतमनाची ा’ आ ण ‘अंतमनाची ऊजा’ या दोन देवता मला एक
कहाणी सांगाय या. एखा ा मा लके या करणासार या छो ा अंशा या पात! जो या
कथेचा नमाता मानला जायचा, या नमा यालादेखील ती कथा आकार घेणार आह ेयाब ल
अ ानात ठेवाय या.

मी जागेपणी केलेलं माझ ंकामही ‘मी केलंय’ असं हणता येणार नाही. कारण यातही
या दोन देवतांचा हात प  दसून येतो.

• शांतपणे झोपा आ ण आनंद  मनानं उठा

न ानाशाचा आजार असणा यांसाठ  पुढ ल ाथना खूप उपयु  ठरेल. ही ाथना
झोप याआधी, सावकाश, वारंवार हणा -

‘मा या टाचा, माझ ेघोटे मा या उदराचे नायू माझ े दय, माझी फु फुस ेमाझ ेहात,
माझी मान आ ण बा  रलॅ स झाल ेआहेत; माझा म , माझा चेहरा, माझ ेडोळे, माझ ेसंपूण



शरीर, मन रलॅ स झालयं.
मी येकाला संपूणपणे आ ण मोकळेपणाने मा करत आहे. मी यां यासाठ

मनापासून सहजसंवाद, वा य, शांती आ ण अशा वरदानांची इ छा करतो. मी पूणपणे
शांत, संतु लत, स  आहे. मी सुर ा आ ण शांतीत नवांत आहे. एका महान न:श द
मौनात मी नवांत आहे. मा या संपूण अ त वावर परमशांतीचा वरदह त आहे. मला मा या
अंतरंगात दैवी अ त वाची जाणीव होत आहे. जीवन आ ण ेमाची जाणीव मला व थ
करत आहे.

मी वत:ला ेमा या उबदार पांघ णात लपेटलंय. सवा वषयी मा या मनात स द छा
असून मी झोपी जात आहे. रा भर शांती मा याजवळ वा त  करत आहे आ ण सकाळ
मी ेमानं ओत ोत असेन. मला कोण याच आप ीचं भय नाही. कारण ‘तू’ मा या सोबत
आहेस. मी शांतपणे झोपतो, मी आनंदासह उठतो आ ण मी ‘ या दैवी अ त वात’ जगतो,
वावरतो आ ण माझ ेपूण अ त व यात वसावलं आहे.

• न े या अ त आ याचा आनंद घे यासाठ  आव यक तं ांचा सारांश

१. वेळेवर जाग येईल का, अशी शंका अस यास झोपेपूव  अंतमनाला उठ याची नेमक
वेळ कळवा.

२. अंतमन सदैव स य असतं. तुम या शरीरातली सव काय, या अंतमनच नयं ीत
करतं. झोप यापूव  वत:ला, इतरांना आ ण सवाना मो ा मनानं मा करा.

३. न ेत कवा व ात तु हांला मागदशन मळू शकतं. न ेत रोगमु चे तरंगही तयार
होतात. सकाळ  उठताच तु हांला ताजंतवानं, अगद  पुनज मासारखं वाटेल.

४. दवसभरा या संघषाने आ ण चतेने शणून गे यावर तुम या मनानं वचारच  थर
करा. अंतमनात असले या शहाणपणाब ल वचार करा. ते तु हांला तसाद ायला
सदैव त पर असतं. तु हांला शांती, ऊजा आ ण आ म व ास देईल.

५. मन:शांतीसाठ  आ ण शरीर वा यासाठ  न ेची आव यकता असते. झोपे या अभावी
चड चडेपणा, हताश आ ण मान सक आजार उ वू शकतात. तु हांला आठ तासांची
झोप आव यक असते.

६. न हस ेकडाऊन या आधी कधी कधी रोगी न ानाशाने पी डत असतो.

७. तु ही झोपेत आ या मक तरावर ताजेतवाने होता. आनंद, जोम, जोश भर यासाठ
पुरेशी झोप आव यक असते.

८. थकलेला म  झोपेसाठ  जे हा बेचैन होतो ते हा झोपेसाठ  कशाचंही ब लदान ायला
तो तयार होतो. वाहन चालवताना डुलक  लाग यास मोठे अपघात घडतात.



९. झोपे अभावी आपली मृती घटते. व वध यांम ये सम वय साधता येत नाही. असे
लोक ग धळलेले, सैरभैर असतात.

१०. झोप यापूव  ठामपणे हणा क , मा या अंतमनाची असीम ा तु हांला माग दाखवत
आहे. झोपेत तु हांला उ म मागदशन लाभतं.

११. अंतमनावर अढळ व ास ठेवा. अंतमनाची वृ ी जीवना भमुख असते. अंतमन
व ां ारे तुम या सम यांचं उ र देऊ शकतं.

१२. भ व य हे तुम या मनातच आहे. ते तुम या वचार प तीवर अवलंबून असतं. व ास
ठेवा क , असीम तभा तु हांला माग दाखवत आहे. सव काही उ म घडणार आहे.
तुमचं भ व य उ वल आहे. सव माची अपे ा बाळगा; मग तु हांला सव मच ा त
होईल.

१३. कादंबरी, पु तक-लेखन, संशोधन अस ंकोणंतही काय करत असाल तर झोप यापूव
अंतमनाशी संवाद साधा - ‘माझ ं अंतमन मला तभा व मागदशन देत आहे. आता
न क च चम कार घडतील.’



१४

तुमच ंअंतमन आ ण वैवा हक सम या

मन कशा कारे काम करतं हे समजून न घेत यामुळे वैवा हक जीवनात अडचणी नमाण
होत असतात. पती-प नी दोघेही अंतमना या नयमांचा यो य वापर क  लागले, तर
यां यातील सगळे मतभेद व संघष नाहीसे होतात. एकमेकांसाठ  ाथना क न ते

पर परांसोबत रा  शकतात. ई रीय मनन- चतन नयमांचा अ यास, सामुदा यक उ ेश,
पर पर-साहचाय आ ण पर परांना पेस देणं यातून वैवा हक जीवनात सुसंवाद नमाण होत
असतो. अशा दा प याला शा त सुख व साहचायाची अनुभूती लाभते.

ववाहा या आधीची वेळ ही घट फोटाला तबंध लाव याची सवात उ म वेळ असते.
नरकमय वैवा हक आयु यातून बाहेर पड याचा नणय घेणं यात काहीच गैर नाही; पण
मुळात इतक  वाईट प र थती का नमाण हावी? वैवा हक सम यां या ख या कारणावर
ल  क त करताना या सम यां या मुळाशी जाणं मह वाचं! वैवा हक जीवनातील :ख,
वाद ववाद, शेवट  घट फोट हे ी-पु षां या इतर सम यां न वेगळे नाहीत. या सग यां या
मुळाशी आहे बा  आ ण अंतमनाचे काय व यां या पर परसंबंधाबाबतचे अ ान.

• अथ ववाहाचा

वैवा हक जीवन वा त वक व सहज अस यासाठ  मजबूत आ या मक आधारावर ववाह-
आरंभ हायला हवा. ववाह दयापासून हावा. दय हे ेमाचं पा  असतं. ामा णकपणा,

ांजळपणा, दयाळूपणा आ ण अखंडता या सग यांचा समावेश ेमात होत असतो. येक
जीवनसाथीनं स याशी पूणपणे ामा णक व ांजळ असायला हवं. जे हा एखादा पु ष
अहंकार

सुखाव यासाठ , सामा जक त ेसाठ  कवा ी या व डलोपा जत संप ीत वाटेकरी
हो यासाठ  एखा ा ीशी ववाह करतो, ते हा तो ख या अथानं ‘ ववाह’ राहत नाही.



सचोट , ामा णकपणा आ ण वनाअट ेम असत नाही. असा ववाह हणजे एक
कपटनीती, एक ढ ग असतं.

एखाद  ी हणते, “मी जॉब क न थकले आहे. सुर तता हवी यासाठ  मला ल न
करायचं आहे.” आता अशा ल नाचा आधारच फसवा आहे. कारण ती अंतमना या नयमांचा
यो य वापर करत नाही. सुर ततेसाठ  ल न कर याची मुळ च गरज नसते. सुर तता
अवलंबून असते बा  व अंतमना या पर परसंबंधा या ानावर!

तुत पु तकात मी जी तं  ंसांगतोय, या तं ांचा अवलंब करणा या कोणाही ीला
कवा पु षाला कधीच संप ीचा, आरो याचा अभाव जाणवणार नाही. तला या संप ीचा
लाभ अ य कोणाकडून होणार नाही तर ती संप ी वत: न या कडे येईल. ी ही
आरो य, शांती, सुख, ेरणा, मागदशन, ेम, वलास, सुर तता, आनंद व जगातील इतर
कोण याही गो ीसाठ  त या पतीवर अवलंबून रा  शकत नाही. तला सुर तता आ ण
मन:शांती लाभते त या अंतयामी असले या श या ानातून.

• कसा आकृ  कराल ‘आदश पती’

आतापयत तु हांला अंतमनाची कायप त समजली असेल. तु हांला माहीत झालं असेल क ,
तु ही यावर जे ठसे उमटवता ते साकार होतं. चला, तर मग तुम या अंतमनावर गुणांचा ठसा
उमटवायला ारंभ करा, जी गुण-वै श े तु हांला एका पु षात हवी आहेत.

पुढे एक उ कृ  तं  दले आहे. रा ी आरामखुच त कवा यो य वाटेल तसे
आरामशीरपणे बसा, डोळे बंद करा, तुमचं शरीर रलॅ स करा; एकदम शांत, संथ आ ण

हणशील बना. तुम या अंतमनाशी संवाद साधा :
मी अशा पु षाला आक षत करत आहे, जो ामा णक, सालस, न ावान, व ास,ू

शांत, आनंद  आ ण संप  आहे. हे मौ यवान गुण आता मा या अंतमनात उतरत आहेत. मी
या गुणांचे मनन व चतन करत जाते, तसे ते माझा एक भाग बनून जातात. मला माहीत आहे
क , आकषणाचा एक श शाली नयम असतो. मी मा या व ासानुसार एका अशा
पु षाला आक षत करत आहे, जो मा या अंतमनात मला खराखुरा वाटतो.

मी जाणते क , मी याला सुख व आनंद देऊ शकते. तो मा यावर ेम करतो व मी
या या आदशावर. तो आ ण मी पर परांना बदलू इ छत नाही. आ हा पर परांत ेम, आदर

आ ण वातं य आहे.
तुम या अंतमनाला सुपीक कर या या या तं ाचा सराव करा. या गुणांचं तु ही मनोमन

चतन केल ं आहे, असे गुण या पु षात आहेत याला तुम याकडे आक षत कर याचा
आनंद अनुभवला. तुमचं अंतमन माग नमाण करेल यावर तु ही दोघे भेटाल. तुम यात
असलेले सव े  ेम, समपण आ ण साहचाय याला दे याची ती  इ छा बाळगा. ेमा या
उपहाराबाबत हणशील राहा.



• कशी आक षत कराल ‘आदश प नी’

आदश प नी आक षत कर यासाठ  पुढ ल सकारा मक वा य/ वधाने सतत हणा -
मी यो य ीला मा याकडे आकृ  करत आह,े जचा मा याशी उ म ताळमेळ आहे. हे

एक सा वक, मीलन असेल; कारण ते दैवी ेम एका अशा त साकार झालेल ंआहे
ज यात मी पूणपणे एक प होणार आहे. मी या ीला ेम आ ण आनंद देऊ शकेन. असा
व ास वाटतोय क , या ीचं जीवन प रपूण व अ त बनवू शकेन.

ती सो वळ, ामा णक, व ास ू आ ण नरागस आहे. ती आनंद  आहे. आ ही
पर परांकडे अनावर ओढ नं आक षत झालो आहोत. ेम, स य आ ण स दय असेल अशीच

ी मा या जीवनात यावी. आता मी माझी आदश जीवनसाथी वीकारली आहे.
साथीदारात जे गुण तु हांला अपे त आहेत, यांचं शांतपणे मनन करा, हणजे तुम या

मन:पटलावर या ीची तमा उभी राहील. मग एका दैवी व थे ारे तु ही दोघं एक
याल.

शेईला बी. नावाची म हला खूप वषापासून शासक हणून काय करत होती. ती मला
हणाली, ‘मी तीनदा ल न केलं; पण माझ े त ही व नेभळट नघाले. सव नणय

घे याबाबतीत ते मा यावर अवलंबून असायचे. मा या न शबी अस ेपु ष का आले बरं?’
‘ स यांदा ल न कर या या आधी तुला हे माहीत होतं का, क  होणा या स या

नव यातही प ह या नव यासारखेच गुण आहेत?’
‘अथातच नाही.’ तनं ठासून सां गतलं, पण मा या तस या नव याबाबतही हेच

घडले.’
दोष या पु षांत न हता, तो त या अंतमनात होता. ती येक प र थती वत:

नयं त कर याचा रा ह ठेवणारी, वच व गाजवणारी ी होती. एक कडे तला
आ ाधारक व न य, नेभळट जोडीदार हवा होता. यामुळे तचं वच व कायम राहील
आ ण सरीकडे तला त याबरोबरीचा सश  जोडीदारही हवा होता. तचं अंतमन त या
सवात बळ गरजेनुसार तसा न य माणूस त याकडे आकृ  करत अस;े पण या याशी
ल न के यावर तला दसून यायचे क , तो पु ष तची खरी गरज पूण क  शकत न हता.
पण यो य ाथनेनं हे तला भेदता आलं.

• च ातून मु

तला शेवट  एक स य समजलं, जे हा तु ही व ास ठेवता, ते हा या कारचा जोडीदार
तु हांला आदश वाटतो तसाच तो तु हांला मळतो. तुम या व ासाला अनु प सव काही
लाभत असते.

जुनी मनोधारणा तोड यासाठ  खालील ाथनेचा अवलंब केला -
मी मा या मान सकतेत मला मळव याची ती  आस असले या पु षाला आकृ  करते.



मला पती हा सश , ताकदवान, ेमळ, यश वी, ामा णक आ ण व ास ू मळावा. याला
मा याकडून ेम, आनंद लाभत आहे.

मी ामा णक, स या मनाची, ेमळ आहे. मा याजवळ अ त नजराणे आहेत. मला
पण तो तसेच नजराणे देऊ शकतो.

असा माणूस कोठे आहे हे नसगाला माहीत आहे. आ ण मा या अंतमनाचे गहन
सु पण आता या या परीने आ हा दोघांना पर परांजवळ आणत आहे. आ ही दोघे
एकमेकांना णाधात ओळखून घेऊ.

सकाळ  उठ यावर आ ण शेवट  झोप लागताना ती रोज ाथना करायची. ती
व ासपूण खा ी बाळगून होती क , ही ाथना वारंवार हणून त या मनात ापली आहे.

• ाथना सफल झाली

क येक म हने गेले. शेईला सामा जक जीवनात अनेक पु षांना भेटत होती; पण तला
भेटलेला एकही पु ष पती हणून हवा होता तसा मुळ च न हता. तला वाटू लागलं क ,
तचा आदश पतीचा शोध अपूण राहील क  काय? ती वत:ला पु हा आठवण क न ायची
क , एक असीम ा तची ाथना ज र वीकारणार आहे. यात काळजी कर यासारखं
काहीच न हतं. घट फोटाची अं तम कायवाही पूण होताच तनं अ यंत मोकळेपणाचा व
मान सक वातं याचा अनुभव घेतला.

यानंतर लवकरच तची एका फामसी कंपनीत मु य शासकपद  नेमणूक झाली.
प ह याच दवशी एक व र  डॉ टर त या के बनम ये वत:चा प रचय क न दे यासाठ
आला. जे हा या पदासाठ  तची मुलाखत घेतली गेली होती ते हा तो एका मे डकल
कॉ फर सम ये भाग घे यासाठ  परगावी गेला होता, यामुळे यांचा प रचय होऊ शकला
न हता.

या णी त या के बनम ये यानं वेश केला, त णी त या ल ात आल ंक , या
माणसासाठ  ाथना करत होती तो हाच आह!े साह जकच या डॉ टरलादेखील तसंच
जाणवलं. ओळखीला एक म हना पूण हाय या आतच या डॉ टरनं तला पोज केलं.
ल नानंतरचं यांचं जीवन सुखद झालं. हा डॉ टर पूव या पु षांसारखा न य न हता. तो
सश , आ म व ासाने भरपूर होता. या या े ात याला मानस मान होता. या या
कॉलेजजीवनात तो एक चांगला खेळाडूही होता, तसाच खूप आ या मक वभावाचा होता.

शेईलाला त या ाथनेनुसार पती मळाला; कारण ती यासाठ  मान सकरी या ती
इ छे या अ यु य ब पयत जाऊन मागत रा हली. ती मान सक व भाव नकरी या त या
क पनेशी त पू झाली आ ण ती क पना त या जीवनाचा एक वा त वक भाग बनून गेली.

• मी घट फोट घेऊ क  नको?



घट फोट हा खरं तर अ यंत वैय क  आहे. या ाचं कोणतंही एकच एक उ र लागू
होत नाही. काह या बाबतीत मुळात हे ल नच हायला नको होतं असं वाटतं, तर काह या
बाबतीत घट फोट हाच एकमेव पयाय नसतो. घट फोट एका जोड यासाठ  यो य, तर
स यासाठ  अयो य ठ  शकतो. एखादा घट फो टत मनु य खोटारडे जीवन जगणा या

इतर अनेक ववा हतांपे ा अ धक ामा णक अस ूशकतो.
मा याकडे अशी एक ी स यासाठ  आली होती जचा नवरा तला मारहाण क न,

तचे पैस ेचो न अमली पदाथा या सेवनाचं सन पूण करत होता. ववाह हा अ यंत प व
असतो आ ण घट फोट घेणं अनै तक असतं. अस े त यावर बालपणापासून सं कार होते. मी
तला समजावलं क , खरा ववाह हणजे दोन मनांचं मीलन असतं. जर दोन मनं सुसंवादाने,
ेमपूवक आ ण ामा णकपणे एक प झाली, तरच तो आदश ववाह असतो.

आपण काय करायला हवं. हे तला समजल,ं असा कोणताही ई रीय नयम नाही, जो
तला मार खा यासाठ , दहशतीखाली जग यासाठ  आ ण दमदाट  सहन करायला भाग
पाडू शकतो.

तुमची धा मन: थती असेल तर, मागदशन मागा. या गो ीची प क  खुणगाठ बांधा
क , कोण याही सम येवरचा उपाय नेहमी असतोच आ ण तु हांला तो मळेल. मौनात
शांतीत तु हांला जो संकेत मळेल याला अनुसरा.

• घट फोटापयत पोहोचणं!

एकदा माझ ं एका दा प याशी बोलणं झालं. यां या ल नाला म हनेच झाले होते आ ण ते
घट फोट नाम घे या या तयारीत होते. या त णाला सतत अशी भीती वाटायची क , याची
बायको याला सोडून नघून जाईल. याची प नी याचा वीकार करत नसून ती या याशी
मुळ च एक न  नाही, असा संशय याला सतत यायचा. या वचारांनी झपाट यानं याचे मन
सैरभैर झालं होतं व तो हे वचार रही क  शकत न हता.

याची मान सकता शंकाळू व वभ  हो याची होती. ती याला यो य तसाद देऊ
शकत न हती. पण या त णा या त याब ल या भावनेचा हा प रणाम होता. या या
अंतमनात घोळणारी वभ  हो याची भावना अशीच बा  प र थती नमाण करत होती,
हाच तर कायकारणभावाचा नयम आहे.

शेवट  या या बायकोनं घर सोडले. याला भीती वाटत होती, तीच गो  वा तवात
उतरली.

• घट फोट आधी मनात घडतो

घट फोट आधी मान सक तरावर घेतला जातो; कायदेशीर कारवाई यानंतर होत असते.
या त ण जोड या या मनात ेष, भीती, शंका आ ण तर कार घर क न होता. प रणामी



येक गो च कमकुवत, बनत चालली होती. मी यांना सां गतलं क , ेषाने मनं भंगतात
आ ण ेमनं साधली जातात. यांना जाणवू लागलं क , ते यां या मनावरच जुलूम करत
होते. अंतमनाचा नयम दोघांपैक  एकालाही माहीत न हता. ते यां या मनाचा पयोग
करत होते. ग धळ व :खाला आमं ण देत होते.

मा या सूचनेनुसार हे जोडपं एक  आलं आ ण ाथना उपचारप तीचा योग क
लागले. ते पर परांब ल ेम, शांती आ ण स ाव अनुभवू लागले. पर परांकडे ेम, सुसंवाद,
आरो य आ ण शांती पाठवू लागले. रा ी बायबलचं क  लागले. दोघांनीही मनापासून
केले या य नांमुळे यांचं वैवा हक जीवन अ धकच लोभसवाणं होऊ लागलं.

• चड चडी बायको

खूप वेळा बायको या चड चडेपणामागे एक कारण असतं, ते हणज े ल ! तचं ेम
आ ण आपलेपणाची नैस गक ओढ अशा रीतीने चडखोर वाग यातून  होत असतं क ,
यामुळे तचा जोडीदारचं त यापासून अ धकच रावतो. ते हा प नीकडे ल  ा, तची

कदर करा. त या सग या गुणांचं कौतुक करा.
प नी या कजागपणातून पतीनं व श  रीतीनं वागावं अशी तची इ छा  होत

असते. खरं तर जोडीदाराला र सार याचे उपाय आहेत. एकमेकांमधील ु लक दोष
शोधून आप या जोडीदारावर तुटून पडू नये. हणून येकाने पर परांतील सजनशील
न मती म व अ त गुणांकडे ल  देऊन कौतुक करायला हवं, कदर करायला हवी.

• नाराज नवरा

एखादा पती प नी या वतणुक बाबत मनात या मनात कुढत असेल, तर मानसशा ीयरी या
तो भचार करत असतो. नकारा मक कवा व वंसक गो कडे ल  देणं हा एक

ा भचारच असतो. पती आप या प नीचा मनात या मनात तर कार करतो, ते हा तो
त याशी अ ामा णक असतो.

जो पती मनात या मनात कुढतो, कटुता बाळगतो आ ण ेषपूण असतो, तो याचा राग
गळू शकतो. तो दयाळू, स य बनू शकतो. चतुराईनं मतभेद टाळू शकतो. बायको या
चांग या गुणांचं कौतुक क न व मान सक य नां ारा तो वरोध कर याची सवय सोडून
देऊ शकतो. यानं या या अंतमनाला शांती, सुसंवाद आ ण ेमा या सर नी ओले चब केलं
तर प नीसोबत या संबंधात माधुय नमाण झालं आहे. सहज संवादाची थती धारण करा
आ ण शेवट  तु हांला शांती अन् सामंज य लाभेल.

• वैवा हक घोडचूक



वैवा हक जीवनातील अडचण ची चचा शेजा यांशी कवा नातलगांशी करणं हणजे मोठ
घोडचूक आहे. प नीनं शेजारणीला सां गतलं, ‘माझा नवरा मा या आईशी खूप वाईट
वागतो; खूप दा  पतो, सतत श ा देतो.’

आता शेजारणी या नजरेतून या बाईचा पती उतरतो. प नीच असे बोलून शेजा यां या
नजरेत ु  बनवते. इतकेच नाही तर त या पती या उ णवांची जतक  जा त चचा ती करत
राहील, याचा वचार करत राहील, तसतशी ती त या अंतरंगात त या पती या या सग या
गुणांना व दोषांना पोषण देत असते. तु ही जसा वचार कराल, तसंच वा तव साकारेल.

साधारणत: नातलग तु हांला चुक चा स ला देतात. तो स ला सहसा पूव ह षत
असतो. कारण असे स ले य थपणे दले जात नाहीत. तु हांला मळालेला कोणताही
स ला, जो अंतमनाचे नयम भंग करणारा असतो, तो कधीही चांगला कवा ठोस असू शकत
नाही.

एका छताखाली राहणा या कोण याही दोन  कधीही तंटे, तणाव यां शवाय रा
शकत नाहीत. तुम या म -मै ण ना कधीही तुम या वैवा हक जीवनाची काळ  बाज ूदाखवू
नका. तुमची भांडणं तुम यापुरतीच मया दत रा  ा. तुम या जोडीदाराची ट का कवा
ध कार कर यापासून वत:ला रोखा.

• तुम या जोडीदाराला बदल याचा य न सोडून ा

पती कवा प नीने यां या जोडीदाराला वत:ची आवृ ी बनव याचा य न क  नये.
इतरांना बदल याचे असे बु हीन य न करणं हणज े यांचा अपमान करणं होय. अनेक
वेळा अशा य नांमुळे ववाह मोडू शकतात. एखा ाला बदल याचे सतत य न के यानं
या या आ मस मानाला ठेच लागते. यातून तर काराची भावना ज म घेते, जी ववाहाला

मारक ठ  शकते.
जुळवून या. आप यापैक  कोणीही ‘परफे ट’ नाही आ ण हेच त य वैवा हक

जोडीदारा या बाबतीतही लागू पडतं. तु हांला वत: या इत या उ णवा आढळतात क , या
र कर यात तु ही आयु यभर गंुतून पडू शकाल. जर तु ही जोडीदाराला बदल याचा य न,

तर तु ही संकटांना आ ण घट फोटाला आमं ण देत आहात. तु ही इतरांना बदलू शकत
नाही; तर तु ही वत:लाच बदलायला हवं. ाथने या या पाय या पर परांसोबत चढा व
सहजीवन अनुभवा -

प हली पायरी : एखा ा दवशी काही कारणाने झालेली चड चड कधीही स या
दवसापयत टकवू नका. रा ी झोप यापूव  एकमेकांना मा करा. सकाळ  या णी
तु हांला जाग येते, ते हा असा दावा करा क , अंतमन तु हांला सग या बाबतीत माग
दाखवत आहे. तुम या जोडीदाराकडे, कुटंुबा या सग या सद यांकडे आ ण सग या
जगाकडे शांती, सुसंवाद आ ण ेमाचे वचार सा रत करा.

सरी पायरी : सकाळचा ना ता करताना ई राचं मरण करा. तु हांला लाभले या



च व  भोजनाब ल, तुम या समृ ब ल ई राचे आभार माना. तुम या कुटंु बयांसोबत
याहारी करतेवेळ  तुम या संभाषणात कोणतीही सम या, चता कवा वाद ववाद यांचा

उ लेख होणार नाही याची काळजी या. हीच काळजी पार या जेवणाबाबत या. तुम या
जोडीदाराला हणा, ‘तू आम यासाठ  ज ेकरत आहेस याची मी कदर करतो / करते. मी
दवसभर तु यासाठ  ेम आ ण स ावनेचे वचार करतो / करते.’

तसरी पायरी : रोज रा ी ई राची ाथना करा. तुम या जोडीदाराला कधीच गृहीत ध
नका. या या वषयी कौतुक आ ण ेम  करा. ध कार, ट का आ ण कजागपणा
यांऐवजी कौतुकाचे वचार करा. ेम, स दय, संवाद, पर पर आदर, ई रावर ा आ ण
सग या मंगल गो ी यां या पायावर शांत आ ण आनंद  वैवा हक जीवनाची इमारत उभी
राहत असते. रोज रा ी झोपी जा याआधी बायबल या ते वसा ा, स वसा ा,
ए या णव ा तो ांचे, ह ू या अकरा ा व कोरीनशीअ स या तेरा ा करणाचे आ ण
बायबल या इतर संगांचे वाचन करा.

• या तुम या कृत चा आढावा या

१. ‘अंतमना वषयी अ ान.’ सग या वैवा हक असमाधानाचं कारण असतं.

२. घट फोट थांब व याची सवात उ म वेळ हणजे ल ना या आधीची वेळ! यो य रीतीने
ाथना कशी करायची हे शक यास तु ही यो य जोडीदाराला तुम याकडे आकृ  क

शकाल.

३. ववाह ह ेअशा ी-पु षांचे मीलन आहे ज ेपर परांशी ेमाने बांधील आहेत.

४. ववाहामुळे सुख मळत नाही, ई रा या शा त स याचं, जीवना या आ या मक
मू यांचं चतन के यानं सुख मळतं.

५. ीत व पु षात कौतुका पद वाटणा या गुणांचे चतन के याने तु ही यो य जोडीदाराला
आक षत क  शकता. मग तुमचं अंतमन एका दैवी संकेताने तु हा दोघांना एक
आणील.

६. तु हांला ह ा असले या तुम या वैवा हक जोडीदाराचे अपे ांसह मान सक च
रेखाटा. तु हांला ामा णक, ेमळ जोडीदार हवा असेल, तर तु ही वत: ामा णक,

ेमळ असायला हवं.

७. चुकांची पुनरावृ ी क  नका. खरोखरच असा व ास वाटत असेल क , तु हांला
क पनेतील आदश जोडीदार मळेलच, तर तुम या व ासाला अनु प फळ तु हांला
न क च मळेल. आताच तुम या आदश जोडीदाराचा मान सकरी या वीकार करा.

८. तु ही या या ा तीसाठ  ाथना करत आहात ती तु हांला कोठे भेटेल या येचा



वचार क  नका. तुम या अंतमना या ेवर पूणत: व ास ठेवा. तु ही अंतमनाला
मदत कर याची मुळ च गरज नसते.

९. जोडीदाराब ल भावना व संताप, श ु वाची भावना असेल तर तु ही मान सक तरावर
घट फोट घेतलाच आहे. तु ही मान सकरी या नकारा मक वचारां या चतनात गक
आहात.

१०. तुम या मनातील भीती तुम या वैवा हक जोडीदारावर ला  नका. याऐवजी शांती, ेम,
सुसंवाद, शुभ भावना े पत करा आ ण तु ही अनुभवाल क , दवस दवस तुमचं
वैवा हक जीवन सुंदर आ ण अ त होत आहे.

११. पर परांकडे ेम, शांती आ ण स ाव यांचं ेपण करा. या शुभ लहरी हण क न
अंतमन पर पर व ास, ज हाळा अन् आदर नमाण करील.

१२. चड च ा जोडीदाराला सहसा तु ही याची कदर कर याची, या याकडे ल  दे याची
गरज असते. या यातील व वध चांग या गुणांची कदर करा. तु ही या यावर ेम
करता, याची कदर करता, हे कृतीतून दाखवा.

१३. जे पती-प नी एकमेकांवर ेम करतात ते कधीही कठोर वागू शकत नाहीत.

१४. वैवा हक सम यांबाबत नेहमी त ांचा स ला या. दात काढ यासाठ  डे ट टची गरज
असते, सुताराकडे जा याची गरज नसते. तुम या सम यांची चचा तुम या म वतुळात
व नातेवाईकांशी क  नका. स लामसलत करायची असेल तर त  कडे जा.

१५. तुम या पती वा प नीला कधीही बदल याचा य न क  नका. अशा मूखपणा या
य नांमुळे आ मस मानाला ध का पोहोचतो. शवाय अशा य नांतून नमाण होणारा
ेष व श ु व वैवा हक बंधनाला घातक ठ  शकतात. तुम या जोडीदाराला तुमची

‘कॉपी’ बनव याचा य न कधीही क  नका.

१६. सोबत ाथना करा. शा ो  ाथना सग या सम या सोडवते. तुमची प नी जशी
असायला हवी याचे मान सक च  मन:पटलावर रेखाटा- आनंद , सुखी, आरो यपूण
आ ण सुंदर! तुम या पतीनं जसं असायला हवे तशा ीनं या याकडे पाहा- सश ,

ेमळ, सुसंवाद .



१५

अंतमन आ ण आनंद

अमे रकन मानसशा ाचे जनक व लयम जे स हणतात क , एको णसा ा शतकातील
सवात मोठा शोध हा भौ तकशा ा या े ातील नाही; तो आह े भारले या अंतमना या
श चा. येक मानवात असलेला अंतमना या श चा ोत कोण याही सम येवर मात
क  शकतो.

अखंड आनंदाची शु  स रता तुम या अंगणी ते हाच येईल जे हा तु हांला हे प पणे
जाणवेल क , तु ही कोणतीही बलता र क  शकता. तुमचं अंतमन सम या सोडवू शकतं,
तुम या शरीराला नरोगी क  शकतं आ ण याची तु ही क पनाही केली नसेल अशी तुमची
भरभराट क  शकतं.

व ातील जीवनसाथीशी साखरपुडा होणं, कॉलेजमधून पदवी मळणं, जे हा तुम या
बाळाचा ज म होणं, हे अनुभव कतीही हळुवार, चम कृतीपूण असल,े तरी ते खरा व शा त,
चरंतन आनंद देऊ शकत नाहीत. ते कायम टकणारे नसतात.

एका पु तकात हटलंय, ‘ याची ई रावर ा, तो सदैव सुखी.’ जे हा तु ही ई रावर
व ास ठेवता ते हा तु ही शांत, समतोलाचं आ ण तणावमु  जीवन जगता. जे हा तु ही
इतरांना ेम, शांती आ ण शुभे छा देता ते हा तु ही तुम या जीवनात आनंदा या उ ुंग
इमारत ची पायाभरणी करता.

• सुखाचीच नवड करा

सुख ही मान सक अव था आहे. बायबलम ये हटल ंआह,े ‘तु ही कोणाची सेवा कराल हे
ठरवा. तु हांला सुख नवडायचे वातं य आहे. तु हांला ते अगद  सोपं वाटत असेल आ ण ते
तसं सोपंही आहे. कदा चत हणूनच लोक सुखा या वाटेवर ठेचकाळत असतील. ते
सुखा या सा यासु या क लीला पा  शकत नाहीत. जीवनातील मो ात मो ा अन् महान



गो ी सा या, ग तशील आ ण रचना मक असतात. या क याण करतात, सुख देतात.
सट पॉल हणतात -
बंधंूनो, या गो ी ख या ामा णक यायपूण शु  आहेत, यांचीच शंसा करा.
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• कशी करावी सुखाची नवड

आतापासून सुखा या नवडीला ारंभ करा. सकाळ  जाग येताच वत:शी हणा - ई रीय
व था दररोज मा या जीवनाचं संचालन करत आहे. आज सग या गो ी एक  येऊन

मा या हतासाठ  काय करतील. मा यासाठ  हा एक नवीन आ ण आ यकारक दवस
आहे. यासारखा अ य कोणताच दवस नसेल. दवसभर मला द  मागदशन लाभत आहे
आ ण आज मी जे करीन या सग यांची भरभराट होईल. वनाअट ेमानं मला वेढून घेतलं
आहे.

माझ ं यान जे हा शुभगो ऐवजी अशुभ गो वर असेल, ते हा मी माझ ं यान शुभ
गो वर पु हा क त करेन. मी एक आ या मक चंुबक असून केवळ आशीवाद व समृ
आकृ  करत आहे.

येक दवसाची सु वात अशी दमदार करा; मग तु ही सुख नवडाल.

• आनंद  राह याची सवय

काही वषापूव  आयलड या प म कना यावरील कोनेमारा इथ या शेतक या या घरात मी
एक आठवडा रा हलो होतो. माझा यजमान खूप हसतमुख होता. सतत गाणी गुणगुणत
असायचा कवा शीळ वाजवताना दसायचा. मी याला या या या सुखाचं रह य वचारलं.

‘सुखी राहणं माझी सवय आहे’ तो हणाला, ‘रोज सकाळ  उठ यावर रोज रा ी
झोप यापूव  मी मा या कुटंुबीयांना, पकांना, गुरांना ध यवाद देतो. अ यंत चांग या
पकाब ल ई राला ध यवाद देतो, यांचे आभार मानतो.’

या शेतक यानं चाळ सपे ा अ धक वषापूव पासून ही सवय अं गकारली होती. या
वचारांची पुनरावृ ी सतत केली जाते, ते अंतमनावर खोल जतात.

तु ही सुखी राह याची ती  इ छा बाळगा. तु ही मनापासून सुखाची इ छा बाळगली
पा हजे. अनेक लोकांना सतत हताश, ख  आ ण :खी राहायची सवय लागलेली असते.
जर यांना अचानक एखाद  ‘गुड यूज’ दली तर ते हणतील, ‘इतकं खुश राहणं यो य
नाही.’ मला भेटले या एका म हलेचं हे वधान होतं. :ख, नैरा य यांची लोकांना जणू
सवयच जडलेली असते; इतक  क , आनंदा या णीही ते हताश, उदास होतात.

इं लंडमधील एका वय कर म हलेला क येक वषापासून सं धवाताचा आजार जडला



होता. ती त या गुड यावर थोपटत हणायची, ‘माझा सं धवात जा तच वाढलाय; आज मी
बाहेर पडू शकेन असं वाटत नाही. मा या सं धवाताने मला अगद  हतबल क न सोडलं
आहे.’ तचा मुलगा, मुलगी व शेजारी तची अ त काळजी यायचे. खरं तर यांची सहानुभूती
मळावी, यासाठ  ती म हला सं धवातासारखा आजार पकडून ठेवत होती. त या अंतमनानं
सं धवाताशी जणू मै ीच केली होती. :खात, हतबलतेत तला आनंद वाटायचा.

मी त यासाठ  एक उपचारक प ती सुचवली. तला बायबलचे काही उतारे ल न दले
व सां गतले क , तने यातील स य समजून घेतलं तर तचा मान सक कोन न क च
बदलेल. तचा व ास, तची ा तला पु हा नरोगी करेल; पण तला बरं हो यात रसच
न हता. तला त राह यातच आनंद वाटत होता. कारण या आजारानं मळणारी
सहानुभूती तला हवीशी वाटत होती.

• :ख का नवडावं

अनेक लोक नकळत :ख नवडतात. पुढ ल माणे वचार क न ते :खाला आमं ण
देतात -

* आजचा दवसच अशुभ आह;े आज येक गो  चुक चीच घडत आहे.
* मला यश मुळ च मळणार नाही.
* येक जण मा या वरोधात कट रचत आहे.
* धंदा खूप डबघाईला आला आहे.
* मी नेहमी उशीरा पोहोचतो.
* कधी चांगली संधी मळतच नाही.
* तो क  शकतो; पण मला मा  जमणार नाही.

• सकाळ  तुम या मनात असे वचार आले, तर ते स यात उतरतील आ ण तु ही
अ यंत :खी हाल

तु ही या जगात वावरता ते तुम या मनात चालले या वचारांवर अवलंबून असतं. मा स
ऑरेकस ्हा महान रोमन त व चतक आ ण संत हणतो, ‘माणूस जसा वचार करतो तसं
याचं जीवन घडतं.’ १९ ा शतकातील एक आघाडीचे अमे रकन त व चतक इमसन
हणतात, ‘माणूस दवसभर जसा वचार करतो तसाच तो असतो.’ तु हांला या कारचे
वचार कर याची सवय जडलेली असते, तेच तुमचं वा तव बनतं.

तुमचं मन नकारा मक वचारांत, नैरा या या व उदास वचारात गुरफटणार नाही. तुमचे



अनुभव तुम या वचारांना अनुस नच असतात. ‘मा याजवळ लाखो पये असते तर मी
सुखी झालो असतो’, हा वचार ामक आहे. धनसंप ी तु हांला सुखी क  शकत नाही,
तसेच ती सुखाला अडवतही नाही. आज बरेच लोक ब याच व तू वकत घेऊन सुख वकत
घे याचा य न करतात; पण महागडा ट ही, अ याधु नक मॉडेलची कार, महागडे
डझायनर कपडे, फाम हाउस या मागाने सुख वकत घेता कवा नमाण करता येत नाही.

सुख असतं ते तुम या वचारात आ ण भावनेत! सुख नमाण हो यासाठ  काहीतरी
कृ मपणे करावं लागतं, अस ंब याच लोकांना वाटतं. कोणी हणतं, ‘जर माझी अ य पद
नवड झाली, एखा ा कॉप रेशनचा सीईओ बनलो, वतमानप ातील ‘पेज ी’वर झळकलो.

पण सुख ही आ या मक अव था आहे. पदो ती कवा मान-स मान सुख देतीलच असं
नाही. अंतमनाचे नयम जाणून यांचा जीवनात यय घे यातच खरं सुख सामावल ंआहे.

• शांत मनोभूमीत सुख फुलते

काही वषापूव  मी सॅन ा स कोत एका माणसाशी बोललो. याचा वसाय डबघाईला
आ यामुळे तो कंुठ त झालेला होता. तो एका कंपनीचा जनरल मॅनेजर होता. अ य  व
उपा य ांब ल या या मनात खूप ेष भरलेला होता. या या क पनांना या दोघांनी
केले या वरोधामुळे कंपनी बुडत होती, अस ं या गृह थाला वाटायचं. बाजारातील या
कंपनी या शेअसचा भावही घटत होता. प रणामी बाजारातील यांचा ह सा पण कमी होत
होता. यामुळे याला खूप मोठा घोर लागून रा हला होता. कारण या शेअसम ये याने खूप
मोठा वाटा गंुतवला होता.

तो रोज सकाळ  उठ यावर सग यात आधी शांतपणे हणायचा -
मा या कंपनीतले सव लोक ामा णक, मन:पूवक काम करणारे, सहकाय देणारे,

व ास ू आहेत. कंपनी या व तारा या, क याणा या आ ण भरभराट या माळेचे ते मणी
आहेत. मी मा या अ य -उपा य ांसाठ  आ ण कंपनीतील सवासाठ  ेम, शांती आ ण
शुभे छा सा रत करतोय.

कंपनी या अ य ांना व उपा य ांना यां या सव कायात द  मागदशन लाभत आहे.
मा या अंतमनाची असीम बु म ा मा यामाफत सगळे नणय घेत आहे. आम या सग या

ावसा यक कायात आ ण आम या पर परांशी असले या संबंधांत फ  यो य तीच कृती
घडत आहे.

मी शांती, ेम आ ण शुभे छा पी तरंगांना मा याआधी कायालयात सा रत करतोय.
कंपनीतील मा यासह सग यां या दयांत शांती आ ण सुसंवादाचं द  सा ा य आहे.

ा, व ास यांनी ओत ोत एका न ा दवसाची मी आता सु वात करत आहे.
तो अ धकारी ाथना रोज सकाळ  तीनदा शांतपणे व पूण व ासासह हणायचा.

दवसभरात जे हा या या मनात भयाचे, रागाचे वचार यायचे ते हा तो वत:शीच
हणायचा, ‘शांतीच मला नयं त करते.’



तो या या मनाला श त लावत रा हला. या या मनात नकारा मक वचार यायचे
थांबले. या या मनात शांतीचं रा य था पत झालं. यानं स चाराचं बी पे न शांतीच
शवार फुलवलं.

नंतर याने मला कळवल ं क , जवळजवळ दोन आठव ांनंतर अ य  व उपा य
यांनी याला बोलावलं. या या कामाची व नव क पनांचं कौतुक केलं. ‘तु यासारखा जनरल
मॅनेजर लाभला हे आमचं खूप मोठं सुदैव आहे.!’

• अडथळा नसतोच मुळ

खूप वषापूव  मी वतमानप ात एक बातमी वाचली. एका घो ाला र या या कडेला साप
दसला. तो घाबरला. यानंतर तो घोडा जे हा या र याव न जाताना या खंु ाजवळ
यायचा ते हा खूपच घाबरायचा. या या मालकानं ते खंुट जाळून तो र ता सपाट केला, पण
तरीही तो घोडा जे हा या खंुटा या जागी यायचा ते हा हाद न जायचा.

तुम या आयु यातही नेमकं हेच तर घडत असतं. घोडा याला घाबरत होता, असं
य ात काही अ त वातच न हतं. अगद  याच माणे, माणसाला याची भीती वाटते, जे

ासदायक वाटतं. अस ंकाही नसतंच मुळ . भीती हा केवळ एक वचार असतो. जस ं या
मालकानं खंुट जाळल,ं तसं तु हीही तुम या मनात या भीतीदायक वचारांना जाळा. सव
ठकाणी वजयच मळेल, असा व ास बाळगा.

मला वसायात अपयशी झालेला एक माणूस भेटला. “मी खूप घोडचुका के या
आहेत. पण यातून मी शकलोही आहे. आता मी पु हा वसाय सु  करेन. मला खरचं यश
मळणार आहे.”

• सवात सुखी माणसं

सवात सुखी  ती असते, जी त यातील सव म बाहेर आणते. सुख आ ण स ण
पर पर पूरक आहेत. सव कृ  लोकच सुखी असतात असे न हे, तर यांना जग याची कला
अवगत असते तेदेखील सवात सुखी असतात. तुम यातील सव मा या पात ई र
तुम यात वास करतो. ेम, स य आ ण स दय अ धका धक  होऊ ा. मग जगात
सवा धक सुखी असले या पैक  तु ही सवा धक सुखी असाल.

थत  ीक त व चतक ए प टेटस हणतात,
जे हा भ या पहाटे जागे होता ते हा आ ण जे हा तु ही झोपायला जाता ते हा, अशा

दो ही अवधीत कोण याही बा  गो या भावाखाली येऊ नका; ई रचरणी सम पत करा.

• सुखाचे मूलमं



१. १९ ा शतकातील सवात मोठा शोध हणज े ेचा पश झाले या अंतमना या
श चा शोध होय. - व यम जे स.

२. अंतमनात चंड श  आहे. जे हा तु ही या श वर ढ ा ठेवू लागता ते हा सुख
तुम याकडे चालत येतं. मग तुमची व  ंस यात उतरतील.

३. अंतमना या श ारे तु ही कोण याही अपयशानंतरही धवल यश मळवू शकता आ ण
तुम या मनात जतन केलेली इ छा पूण क  शकता. जो ई रावर व ास ठेवतो, तो
सुखी होतो.

४. सुखाची नवड करा. सुखी असणं ही एक सवय आहे. या गो ी स य, ामा णक,
या यपूण, शु  आहेत; यांची शंसा हायलाच हवी.
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५. सकाळ  डोळे उघडताच वत:शीच हणा, ‘आज मी सुखाची यशाची, यो य कमाची,
ेमाची व शुभे छांची, शांतीची नवड करतो.

६. आजवर तु हांला जे काही ा त झालंय, यांब ल कृत ता  करा. तुमचे कुटंुबीय,
सहचारी, सहयोगी यां या शांतीसाठ , सुखासाठ , समृ ची ाथना करा.

७. तु ही सुखी हो याची इ छा दयापासून करायला हवी. ती , उ कट इ छे शवाय काहीच
पदरी पडत नाही. इ छा हणजे क पनांचे व ांचे पंख असलेली अ नवार ओढ!
तुम या इ छापूत ची क पना करा. इ छा पूण झाली आहे असं अनुभवा.

८. भीती, राग, ेष आ ण अपयशा या वचारात गंुत यास तु ही :खी हाल. ल ात या,
तुमचं जीवन तसंच असेल जसे तुमचे वचार.

९. तु ही सुख मुळ च वकत घेऊ शकत नाही. काही को धीश लोक सुखी आहेत; तर
काही :खी. यां याजवळ पुरेसा पैसा नाही अस ेबरेच लोक सुखी आहेत; तर काही
:खी. काही ववा हत लोक सुखी आहेत, तर काही :खी. तुम या वचारात आ ण

भावनेत सुख असतं.

१०. मना या शांत ज मनीत फुलणारं पीक हणजे सुख! तुम या वचार पी नांगराला
शांती या, सुर े या याला बांधा. मग तुमचं मन केवळ सुखाची न मती करेल.

११. तुम या सुखात कोणताच अडथळा नसतो. बा  व तू हे सुखाचं कारण ठ  शकत
नाही. ते प रणाम आहेत, कारण नाही. तुम या अंतमनापासून सुखाचं सूचक च ह
मळवा. सुख नवडा.

१२. सवात सुखी  ती आह ेजी सव म  करते. येक त, ई र सव च
आ ण परम उ म आहे.



ई राचं सा ा य तुम या दयात आहे.



१६

अंतमन आ ण मधुर नाती

तुमचं अंतमन ह ेरेकॉ डग म शनसारखं असतं. याचावरील रेकॉड केलेले ठसे पु हा साकार
होतात. याच कारणासाठ  हा नयम मधुर नातेसंबंध नमाण कर यात व ते टकवून ठेव यात
क थानी असतो.

इतरांनी तुम यासाठ  या गो ी करा ात असं तु हांला वाटतं, या तु हीसु ा
इतरांसाठ  करा.
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या शकवणुक त आंत रक व बा  अस े दो ही अथ आहेत. समजा, तुम या
ऑफ सम ये एखा ा समोर तु ही ेमपूवक वागता; पण माघारी त यावर ट का
करता, त यावर चडता. असे नकारा मक वचार तुम यासाठ  वघातक असतात. असं
वागणं वष ाशन कर यासारखं आहे. नकारा मक ऊजा तुमचं बळ, तुमची ऊजा, यांचं
शोषण करते. नकारा मक वचार अंतमनात शर यावर अडचणी आ ण आजार नमाण
करतात.

• सुखद ना यांची गु क ली

इतरां या वाग यांचं मू यांकन, व ेषण कवा च क सा क  नका. कारण तु ही इतरांचं जे
मू यांकन कराल, तशाच कारे इतरही तु हाला च क से या तराजूत तोलतील.

या वधानाचा बारकाईनं अ यास क न अंमलबजावणी करा. मधुर ना यांची हीच
गु क ली आहे. मू यांकन करणं हणजे अ त वचार करणं, मनात या मनात न कष
काढणं. वचारांतून न मती होते. यामुळे तु ही या ब ल जसा वचार करता व



तु हांला जे वाटतं तेच तुम या ययास येतं. इतरांना जी सूचना देता, तीच तु ही वत:लाही
देत असता. कारण तुमचं मन एक न मती म मा यम आहे.

तु ही जसं मू यांकन कराल, तसंच तुमचं मू यांकन केलं जाईल. इतरांसाठ  तु ही जे
मापदंड ठरवता तेच मापदंड तु ही तुम या अंतमनात नमाण करता; जे नंतर तु हांला लागू
पडतात. आता तु ही इतरांबाबत यो य वचार कर याची, स ावना बाळग याची काळजी
या.

तु ही इतरांसाठ  काही शुभ केलं तर ते याच माणात तुम याकडे परत येईल; वाईट
केलं तरीही ते याच नयमानुसार याच माणात तुम याकडे परतेल. इतरांना फसवून तु ही
वत:लाच फसवत असता, धोका देत असता. मनातील अपराधी भावना कोण या ना

कोण या पात वत:चं नुकसान करते. अंतमन सव काही रेकॉड करतं, तुम या मान सक
हेतूनुसार कवा ेरणेनुसार याला तसाद देते.

अंतमन न:प पाती असतं. ते कोणाचाही मुला हजा बाळगत नाही; कोण याही धा मक
पंथांची पवा करत नाही. ते तट थ असतात. इतरांबाबत तु ही वचार कराल, अनुभवाल, ते
सगळं शेवट  तुम यावरच उलटणार आहे.

नकारा मक बात यांनी तो आजारी पडला. लोकांना, प र थतीला कवा घटनांना कशी
त या देता याचं आ मप र ण करा. या त यांची न द एका वहीत क न या.

दवसभरा या घटनांना व बात यांना कसा तसाद देता? इतर लोक बात या पा न कतीही
नकारा मक बोलू देत; तु ही मा  शांत, संयत राहा. एखा ा बातमीनं तु ही अ व थ झालात
तर तो तुमचा दोष आहे; नकारा मक भावनेनं तुमची शांती हरावून घेतला.

एक ी मला हणाली क , ठरावीक तंभलेखकाची बातमी वाचून तचा पती येक
वेळ  रागाने लाल होतो. या या उ च र दाबासाठ  ही आ ताळेपणाची सततची

त या धोकादायक होती. डॉ टरांनी याला तणावमु  राहायला सां गतल ंहोतं.
मी या माणसाचं समुपदेशन केलं. एखादा लेख वाचून मनात राग घालून घेणं

भाव नक ा अप रप वतेचं ल ण आहे, हे याला समजलं. शारी रक व मान सक
वा यासाठ  राग कती हा नकारक आहे, हे याला कळून चुकलं.

एखा ा प काराशी याचे वचार जुळत नसले तरी या प काराला वचार वातं य
आही, हे यानं मा य केलं. शवाय या या मतांशी असहमत हो यासाठ  नेहमी रागरागच
कर याची गरज नाही, हेदेखील याला पटलं.

या माणसा या इलाजाला मदत झाली. थो ाशा सरावानं तो या या ोधावर ताबा
ठेवू शकला. या या प नीनं नंतर सां गतले, तचा नवरा या लेखका या लेखाला हस यावर
नेऊ लागला आहे. या या लेखांना आतापयत इत या ती तेनं त या का दली मी हणून
वत:वरही हसायला शकला आहे. वतमानप ातील कोण याही लेखात याला अ व थ

कर याची ताकद न हती. भाव नक संतुलनामुळे याचा उ च र दाब नयं त आहे.

• मी यांचा तर कार करते; पु षांचा नाही



एका से े टरीला त या ऑ फसमध या ी कमचा यां वषयी ेष वाटायचा. कारण त या
मते, या सव मळून तला षणं ाय या. माझं पु ष सहका यांशी जमतं, पण यांचा मी

ेषच करते. ती ऑ फसमध या क न  पदावर या यांशी हेकेखोरपणे, उ टपणे
बोलायची. या सव बायका तला भंडावून सोडतात अस ं तचं मत होतं. त या बोल यात या
चढउतार खरंचं कुमशाही होता.

मी वचारलं, ‘यासाठ  तु― या अंतमनातला वचार तर कारणीभूत नसेल ना? हे
नकारा मक तरंग, वातावरण ग धळ हो यामागे तुझं अंतमन जबाबदार असेल का? हे बघ,
कु ा कवा अ य ाणी ते हाच पसाळतात जे हा यां या अंतमना या पातळ वर यांना
नकारा मकता जाणवते. असे अनेक लोक असतात, यांचं अंतमन ा यांसारखंच
संवेदनशील असतं.’

तचं समुपदेशन के यावर ती हणाली क , त या वभावातला राग त या ह ता रात,
वाग यात, येक कृतीत उतरलाय. मी तला ाथना शकवली.

‘मी ेमपूवक बोलते, ेमपूवक वचार करते; शांतपणे सव काही करते. आता मी
ेमाचा, शांतीचा, संयमाचा आ ण दयाळूपणाचा सार करत आहे. इतरांसाठ  मा― या

मनात केवळ ेम व शुभे छा आहेत. अंतमनाची असीम ा मला माग दाखवत आहेः..
अगद  सव कारे!’

या ाथनेचा त यावर इतका सकारा मक प रणाम झाला क , ती हणते, ‘इतरांना न ह,े
मलाच बदल याची गरज आहे.’

• नकारा मक वसंवादानं याची बढती रोखली

एकदा एक व  अ धकारी मा याकडे आला. तो से स मॅनेजरमुळे फार वैतागला होता.
याला या कंपनीत गे या दहा वषात कोणतीही पदो ती न हती. यानं मला व चे आकडे

दाखवले. ते पा न हे दसत होतं क , या या व चा आलेख इतरांपे ा उंच होता. या या
से स मॅनेजरला तो आवडत नस यानं याचं मोशन होत नस यांचं तो सांगत होता. याला
अ यायाची वागणूक दली जात होती, असं याचं गा हाणं होतं. कॉ फर सम ये याचा से स
मॅनेजर याची टगल उडवायचा आ ण अनेकदा तो या याशी अ यंत कठोरपणे वागला
होता.

अ धक स व तर चचा क न मी याला सुचवल ंया सग यांचं कारण मो ा माणात
होतं. अ धका याबाबत या या अंतमनात जो व ास होता, जी प क  धारणा हाती;
यानुसारच अ धकारी लोक या याशी वागत होते. या या मोजमापानुसार याचा से स

मॅनेजर पूव ह षत आ ण भांडकुदळ होता. अ धका याबाबत या या अंतमनात कडवट
वचार भरल ेहोते. कामावर तो जाताना अ धका याब ल मनात या मनात नदा, वाद ववाद,
आरोप- यारोप आ ण दोषारोप करणा या जोरदार वसंवादात गक असायचा.

तो मान सक तरावर ज ेदेत होता ते या या याकडे परत येत होतं. याला कळून आलं



क , याचं आंत रक संभाषण अ यंत व वंसक आहे. या सग यांमुळेच याला या या
व र ांची नकारा मक त या मळत होती, तसेच इतर अनेक वैय क, शारी रक आ ण
भाव नक वकृती नमाण होत हो या.

तो पुढ ल ाथना वारंवार हणू लागला -
मा या व ाचा मीच एकमेव वचारक आहे. बॉसब ल मी काय वचार करतो यासाठ

मीच जबाबदार आहे, यासाठ  माझा बॉस जबाबदार नाही. मी कोण याही ला,
थळाला कवा गो ीला मला अ व थ व वच लत कर याचा अ धकार दान करत नाही. मी

मा या बॉससाठ  आरो य, यश, मनाची शांती आ ण सुख यांची कामना करतो. मी मनापासून
यांचे भल ेइ छतो. मला माहीत आह ेक , बॉसला सदैव द  मागदशन लाभत आहे.

ही ाथना तो मो ाने, सावकाश, शांतपणे हणा पेराल तेच उगवेल हे याला समजलं
होतं.

मी याला झोप याआधी क पना च ाचा योग कर यास सां गतलं. यानं या या
मनात अस ं मानस च  रंगवल,ं यात याचा व र  याचं अ भनंदन करत होता; या या
उ साहाची शंसा करत होता आ ण याने ाहकांकडून मळवले या तसादाब ल याचं
मनापासून कौतुक करत होता. यानं हे मान सक च  स यात उतर याची अनुभूती नमाण
केली. या या बॉस या ह तांदोलनाचा पश अनुभवला, याचा आवाज ऐकला आ ण याला

मत करताना पा हलं. याला श य होतं ततकं हे मान सक च  यानं रंगवलं. रोज रा ी तो
हे मान सक चल च  पाहायचा.

मॅनेजरने याला सॅन ा स कोला बोलावले. याचे अ भनंदन क न याला वभागीय
से स मॅनेजरची बढती दली. या पदामुळे या या पगारातही बरीच मोठ  वाढ झाली होती.

• भाव नकरी या प रप वता

इतरांचं बोलणं तु हांला अ व थ क  शकत नाही कवा राग आणू शकत नाही, जर तु ही
याला वच लत कर याची परवानगी दलीच नाहीत तर! इतर  तु हांला एकाच रीतीने

त क  शकते आ ण ती आह े तुमचे वत:चे वचार. राग येतो ते हा तु ही मना या चार
अव थांमधून जात असता. जे काही श द वापरले गेल े याब ल तु ही वचार क  लागता.
तु ही रागवायचा नणय घेता, रागाची भावना नमाण करता. मग तु ही कृती करायचं ठरवता.
तु ही उलट उ र देता कवा यु र देता वचार, भावना, त या आ ण कृती या सग या
गो ी तुम या वत: याच मनात घडत असतात.

भाव नक प रप वता हणज ेकाय? भाव नक ग भ होणं हणज ेइतरां या ट केला व
ेषाला नकारा मक तसाद दे या या बा लश वृ ीला बळ  न पडणं. नदा कवा अपमान

कोणालाही सहन होत नाही. तरीही त या कशी करायची याची नवड कर यास तु ही
वतं  असता.



• सुसंवाद  मानवी संबंध आ ण ेमाचा अथ

स मंड ॉइडनं सां गतलं आह,े जर ेमाचा ओलावा नसेल तर माणूस आजारी पडून मृ यू
पावू शकतो. ेमात समंजसपणा, शुभे छा आ ण ई रीय अंशाब ल आदर यांचा अंतभाव
असतो. तु ही तुम या रोमरोमातून ेम आ ण शुभभाव सा रत कराल या या कतीतरी
पट ने वाढून ते तुम याकडे परततील.

जर तु ही इतरां या आ मस मानाला ध का पोहोचवला तर तु हांला यांची
मंगलभावना, आशीवाद मळू शकणार नाही. आप यावर कोणी ेम करावं, आपलं कोणी
कौतुक करावं ही गो  सवाना हवीहवीशी वाटत असते. जगातील येकालाच वाटत असतं
क , मला मह व दलं जावं. येक ला आप या पा तेची आतून जाणीव असते.

• तला ो यांचा तर कार वाटायचा

एका नटाला स  हायचं होतं; पण प ह यांना टेजवर जाताच याची े कांनी टर
उडवली. नाटकाची ट आ ण याची भू मका दो ही नकृ  हातं. यामुळे तो याचा

े कांवर काढू लागला. यानं च क वैतागून औषध कानात नोकरी सु  केली.
एके दवशी या या एका म ाने यूयॉक सट तील टाऊन हॉलम ये एका

ा यानासाठ  नेलं. ‘ वत:शी जुळवून यावे.’ या ा यानाने याचं जीवन पार बदलून
टाकलं. याचं याला कळून चुकल ंक , याला आले या अनुभवांना ज रीपे ा जा त ती

त या द या हो या. मी या नाटकात प ह यांदा काम केलं ती भू मका ततक शी
चांगली न हती, तसेच मी वत:पण उ कृ  अ भनय क  शकलो न हतो. दोष े कांचा
न हता तर खरा दोष मी नकारा मक त या देऊन े कांपयत पाठवले या नकारा मक
ऊजचा होता.

आता यानं वत:साठ  आ ण े कांसाठ  ामा णकपणे ाथना कर याचा आरंभ
केला. रोज रा ी रंगमंचावर पाऊल ठेव याआधी तो ेम आ ण स ावनेचा वषाव क
लागला. तने द  शांती उप थतां या मनात भ न रा हली आह े आ ण ते सगळे उ त
झाले आहेत. आज ती रंगमंचावरील त या कार कद या एका मह वपूण थानी पोहोचली
आहे. तने इतरां त ेमतरंग आ ण स मान पाठवला, तो े कांनी त याकडे पाठ वला.

• कठ ण लोकांना हाताळणं

जगात काही लोकांना हाताळणं कठ ण जातं, यात आ य वाट यासारखं काहीच नाही. असे
लोक वकृत कवा ताठर असतात. यांना नकारा मक वचारांची सवय जडलेली असते.
काही अपराध बोधाचे असतात, जे वाद ववाद घालणारे, भांडखोर आ ण उपहास करणारे
असतात. यां या मनात कटुता भरलेली असते. ते मान सक तरावर आजारी असतात.



यांचं मन वकृत असतं. कदा चत गतानुभवांमुळे ते तस ेबनलेले असतात.
अशांपैक  एखादा तुम या पदरी पडला तर तु ही काय कराल? णभर असा मोह होईल

क , जशास तस ंउ र ावं. पण तसं कर यासाठ  आधी तु ही तुमची नकारा मकता वत:त
यायला हवी व यामुळे तुम यावर होणारे सगळे वाईट प रणाम वीकारायला हवेत. तस ंन

करता ‘वाईटाला यु र चांगुलपणानं ा. जेणेक न तु हांला एक सुर ाकवच लाभतं, जे
इतरां या वाईट वाग याचा वप रत प रणाम तुम यावर होऊ देत नाही. तुमची
यां याब लची क णा यांना बदल या या येला ग तशील करेल.

• :खाला सोबत लागते

या  वकृत, वफल, ेषपूण आ ण ताठर असतात यांची या ई राशी असलेली लय
बघडलेली असते. असे लोक शांतीपूण, आनंद  व सुखी चा तर कार करतात.
यां याशी दयाळूपणे वागणा यांचीच ते नदा करतात. मी इतका :खी असताना आनंद  का

राहावं? ते इतरांना :खा या, नराशे या पातळ वर खाली ओढू इ छतात. ‘ :खाला
सहवास हवा असतो,’ हे स य तु हांला समजल ंतर इतरांमुळे अ व थ न होता तु ही अ वचल
रा  शकता.

• ना यांम य ेसहानुभूती

नुकतीच एक त णी मला भेटली. ऑ फसम ये काम करणा या स या एका त णीचा ती
ब याच दवसांपासून तर कार करायची. कारण ती त णी ह यापे ा अ धक सुंदर, आनंद
आ ण अ धक संप  होती. यात ह  ते हा झाली जे हा या त णीचा साखरपुडा त या
कंपनी या सीईओशी झाला.

या दोघांचं ल न झा यानंतर एक दवस तला न आवडणारी त णी कामावर आली,
त यासोबत एक छोट  मुलगी होती. ही मुलगी तला त या आधी या पतीपासून झालेली
होती. या त णीचं आधी ल न झाल ं होतं. तला एक मुलगीही होती. काही ज मजात
दोषामुळे या मुली या पायांना ट लची प  लावलेली होती. या मुलीचे त या आईशी
झालेल ंबोलणं होतं, ‘म मी, माझ ेनवीन प पा इथेच काम करतात ना? मला ही जागा म त
वाटली. मी यां यावर ेम करते अशा लोकांनी ती भरलेली आहे.

‘ या मुलीने जणू मा या दयाला हात घातला.’ ती त णी हणाली, ‘मला अचानक
जाणीव झाली क , या गो ी मला मा हती न ह या अशा वपरीत प र थतीत रा नही ती

ी कती आनंद  होती! ‘अचानक मला त याब ल ेमभावना जाणवली. मी त या जवळ
गेल ेआ ण मनापासून त यासाठ  त या इ छापूत साठ  ाथना केली.

याला मानसशा  (समानुभूती) हणतं. समानुभूती हणजे सहानुभूती न हे.
सहानुभूतीत आपण इतरां या भावना समजून घेतो, यात सहभागी होतो. समानुभूती



यापे ा काहीतरी खोल आहे. सहानुभूती हणज े आपण का प नकरी या या या जागी
वत:ला ठेवून वचार करतो, अनुभवतो.

यावेळ  तु हांला इतरांना खाव याचा मोह होईल, यावेळ  वत:ला मोजेस या
भू मकेत या. बायबलमध या दहा आ ां या कोनातून वचार करा. येशू या मनाशी
समानुभूती साधून यांचा वचार करा. मग तु हांला स याची चीती येईल. पर परांवर ेम
कराल.

बोटचेपेपणा क न काहीच सा य होत नाही
इतरांना तुमचा गैरफायदा घेऊ देऊ नका. असे लोक ( कूमशहा वृ ीचे) असतात, जे

तु हांला गुलाम बनवून यां या मज माणे वागायला भाग पाडतात. ढ; पण दयाळू बना
आ ण यां या माग यांपुढे झुकू नका. अस ेलोक कधीच जकत नाहीत. यां या अपराधात
सहभागी हायला नकार ा. तु ही या पृ वीवर येयपूत साठ  आ ण अं तम स य
जाण यासाठ  आला आहात.

तु हाला येय  कर याचा ह क जगातील कोणाही ला देऊ नका. तुम यातील
सु त तभा जगासमोर कट करणं, मानवतेची सेवा करणं हे तुमचं येय आहे. ‘स यम्,
शवम्, सुंदरम्’ या ई रीय त वांना अ धका धक लोकांपयत पोहोचवणं हे तुमचं उ  आहे.
तुम या आदशाशी बांधील राहा. तु हांला जी शांती, आनंद आ ण स  मळेल ती या
पृ वीतलावरील सग यांसाठ  आशीवाद प असेल, हे जाणून या. पॉल हणतात, इतरांना

ेम देणं ही आपली बां धलक  असती. सुख, आरो य, वा य, शांती हणजेच ेम!

• मधुर ना यांसाठ  हे ल ात ठेवा

१. मन एक रेकॉ डग मशीन आहे. या यावर अं कत झालेले तुम या नेहमी या सवयीचे
वचार पु हा उ प  करत असतं. तु ही इतरां या भ याचा वचार करता ते हा वत:चंच
भल ं च तत असता.

२. ेषपूण वचार एक मान सक वष असतं. इतरांचं वाईट चतू नका. कारण असं क न
वत:चंच वाईट चतलं जातं. तुम या व ात तु ही एकटेच वचार करत असता. तुमचे
वचार न मती म असतात. ते तुम या वचारांना अनुस न अनुभव साकार करत
असतात.

३ तुमचं मन एक रचना मक मा यम आहे. तु ही इतरां या बाबतीत जे वचार करता व या
भावना अनुभवता तेच तुम या वत: या अनुभवाला येत. इतरांनी तुम याबाबत जे
वचार करावेत अस ंतु हांला वाटते तसेच वचार यां याबाबत करा.

४. इतरांना फसव यानं नुकसान, मयादा आ ण अडचणी तुम याकडे अग णत मागानी येऊ
लागतात. तु ही जे इतरांसाठ  कराल तेच वत:साठ  करत असता. इतरांसाठ  ख ा
खोदणारा वत:च ख ड्यात पडतो.



५. इतरांचं भल,ं दयाळूपणा, ेम कतीतरी पट ने वाढून तुम याकडे परत येतं.

६. इतरांब ल तु ही काय वचार करावा यासाठ  सव वी तु हीच जबाबदार असता. तु ही
वचार करता, याला अ य जबाबदार नसतं. तुम याच वचारांची यां यात पुन न मती,
सजन होत असते.

७. भाव नक ा ग भ बना आ ण इतरांचे मत तुम यापे ा भ  असू शकते, हे मा य
करा. तुम या मताशी असहमत अस याचा यांना पूण अ धकार आहे आ ण तु हांलाही
तसेच वातं य असते. तु ही अ य न होतादेखील असहमत होऊ शकता.

८. जशी ा णमा ां या ठायी सू म तरंग हण कर याची संवेदनशीलता असते तशीच ती
अनेक लोकांम येसु ा असते. तु ही जे वचार लपवल े आहेत ते वचार तुम या
आवाजातून, चेह या या हावभावातून आ ण देहबोलीतून तीत होतात.

९. तुम या मनातील वचारांनुसार, भावनांनुसार तु ही जो आंत रक संवाद करता, याचं
त बब या या तुम याब ल या त यांम ये पडतं.

१०. वत:साठ  जे मागता तेच इतरांसाठ  मागा.

११. तुम या व र ांब लचे तुमचे वचार सकारा मक ठेवा.

१२. इतर ला तु ही अनुमती द या शवाय ती तु हांला अ व थ क  शकत नाही. तुमचे
वचार सजनशील असतात. इतरांना आशीवाद ा, तेच तु हांला मळतील.

१३. इतरांशी ेमाने जुळवून या. ेम हणज े इतरांसाठ  समजदारी, स ाव आ ण
यां यातील ई र वाचा स मान.

१४. येकात असणारं द व यां यातही आहे. सग यांना समजून घेणे हणजे सग यांना
मा करणं.

१५. इतरां या यशाचा, बढतीचा आ ण स ा याचा आनंदो सव साजरा करा. जेणेक न
तुमचं सौभा य तुम याकडे आक षत होईल.

१६. इतरां या भाव नक नाटकांना बळ  पडू नका. यां या वनव यांपुढे, इमोशनल
लॅकमे लगपुढे झुकू नका. इतरांना नेहमीच खूश ठेव यात अथ नसतो. चांग याचा
याग क  नका. तुम या आदशाला चकटून राहा. जो मान सक कोन तु हांला

शांती, सुख आ ण आनंद देतो तो यो य, चांगला आ ण स य असतो.

१७. इतरांसाठ  तेच चतणं जे तु ही वत:साठ  च तता तेच ेम.

* लोकांनी तुम या वषयी वचार करावा असं तु हांला वाटते; तसाच तु ही
यां याबाबत करा.



* तुम याबाबत लोकांना जे वाटावं अशी तुमची इ छा आहे अगद  तशीच भावना
तु ही इतरांब ल बाळगा.



१७

माशीलतेसाठ  अंतमनाचा वापर कसा
करावा

जीवन प पाती नाही. ई र जीवन आहे. या णीही तुम या तनामनात जीवन- स ा त
वा हत होत आहे. तुम यातील शुभ-इ छा, शांती, स दय, आनंद आ ण समृ  कट होणं

यालाच ई राची इ छा कवा जीवन हणतात.
अंतमनात वा हत होणा या जीवनमागात तु ही अडथळे आणले, तर या भाव नक

साचलेपणातून अंतमनात ग धळ नमाण होते. यातून सग या काराची नकारा मक
प र थती नमाण होते. जगातील :खाशी ई राला काहीच देणंघेणं नसतं. कारण तो अशा
:खद प र थतीत रा  शकत नाही. अशी प र थती मानवजाती या नकारा मक व

वनाशक वचारांचा प रपाक आहे. हणून तु हीच नमाण केले या तुम या अडचण ब ल
कवा आजाराब ल ई राला दोष देणे ही एक गंभीर चूक आहे.

अनेक लोक आजारांब ल आ ण क ांब ल ई राला बोल लावतात व याची नभ सना
करतात. जीवन वाहा या मागात मान सक अडथळा उभे कर याची यांना सवय असते.
काही लोक यां या वेदना, :ख, य चा मृ यू, शोकां तका आ ण अपघाताब ल
ई रावर दोषारोप करत असतात. ते यां या :खाब ल ई राला जबाबदार धरतात.

जोपयत लोक ई राब ल नकारा मक भावनांना कुरवाळत बसतात, तोपयत यांचं
अंतमन नकारा मक वचारांनाच साकार करत असतं. ते वत:च वत:ला श ा करत
असतात. यांनी स य पाहायला हवं. जीवन वाहात वत:च उभा केलेला ध डा र करायला
हवा. राग, ेष करणे, इतरांची नदा या गो ी सोडून ायला ह ात; अ यथा वा थ, आनंद
कवा न मती या मागात अ ेसर होऊ शकणार नाहीत. या णी अस े लोक दयात
ई राची त ापना करतील, यावेळ  ई र हा यांचा ेमळ पता अस याचं यांना पटेल.
ई रावरील कवा जीवन स ा तावरील यांचा व ास यां या अंतमना ारा वीकारला
जाईल. या परम प याचा आशीवाद वा कृपा साद यांना दश दशांतून ा त होईल.



• जीवन तु हांला नेहमीच मा करतं

वत: जबाबदारी वीकारायला हवी. तु ही तुमचं बोट कापून घेता ते हा ई र तु हांला मा
करतो. तुम यातील अ य बु म ा याला बरं कर या या मागाला लागते. नवीन पेशी
बनवून तो घाव बरा करते. तु ही जंतुसंसगाला बळ  पडता ते हाही जीवन तु हांला माफ
करतं. या बा  ह लेखोराला घे न यापासून तु हांला मु  करतं. तुमचा हात भाजतो ते हा
जीवन स ा त तुमची भगभग आ ण फोडं बरं करतो. तु हांला नवीन पेशी दान करतो.

जीवन तुम याब ल आकस बाळगत नाही. ते सदैव माशील असतं. जीवन तु हांला
वा थ, बल, सुसंवाद आ ण शांतीचं वरदान देत असतं. जर तु ही कृतीशी, नसगाशी

ताळमेळ साधला नाही तर नकारा मक, हताश करणा या आठवणी, भावना तुम या
जीवन स ा ता या वाहाला ब  करतात.

• अपराधबोधातून मु

तो रा ी उ शरापयत ऑ फसम ये काम करायचा. व र ांनी, सहका यांनी इत या कठोर
प र मांब ल आपली पाठ थोपटावी; ही याची अपे ा कधीच पूण झाली नाही. याचा
र दाब धोकादायक पातळ पयत वाढत चालला होता.

जे हा यानं घट फोटाचा नणय घेतला ते हा याची प नी मा याकडे आली. मी याला
वचारलं, ‘तु या मनात एखाद  अशी गो  आहे, जी तुला आत या आत पोखरत आहे.’ मी
तला सां गतले. ‘तू वत:ला कशासाठ  श ा करत आहेस?’

यानं सां गतल ंक , याला भावाब ल अपराधी भावना आहे. यानं व डलां या मृ यूनंतर
आप या भावाला ॉपट चा मोठा ह सा न देता, तो वत:कडे घेतला होता.

मी याला समजावून सां गतलं क , ई र तुला श ा करत न हता, तू वत:च वत:ला
श ा करत आहेस. जर तु ही जीवन स ा ताचा अनादर केला, तर तु हांला श ा भोगावीच
लागते. जर तु ही उघ ा तारेवर हात ठेवला तर तु हांला वजेचा शॉक लागणं अटळ आहे.
नसगाची श   नसते. या श चा तु ही कसा वापर करता यावर हे अवलंबून असतं
क , तु हांला चांगले प रणाम ा त होतील क  वाईट! तुमचं घर का शत कर यासाठ
वजेचा वापर करता क  एखा ाला जीवघेणा शॉक दे यासाठ ? पाप एकच आह-े
जीवन स ातांब लचं अ ान!

रसायनशा ा या नयमांचा चुक चा वापर के यास तु ही व फोटात न  हाल. हात
लाकडी फळ वर आपट यास तुमचा हात र ाळेल. चूक फळ ची नाही. चूक तु ही केले या

पयोगात आहे.
ई र कोणाचाही नषेध, अपमान करत नाही वा कोणालाही श ा करत नाही, हे मी

याला समजावलं. वत: या नकारा मक व व वंसक वचारांना अंतमनानं दलेली त या
हेच या या सग या यातनांचं कारण होते. याला मेची गरज होती; पण मेचा खरा अथ



होतो वत:ला माफ करणं. मा क न आपण दैवी नयमांशी ताळमेळ साधतो.
आ म लेशालाच नरक हणतात; मेलाच वग हणतात.

मी याला वचारल,ं ‘हे ान मळा यावरही तू भावाची फसवणूक केली असतीस का?’
‘नाही.’
‘ यावेळ  ज ेकेलं, ते आता तू करणार नाहीस ना?’
यानं नकाराथ  मान डोलावली.

‘मी आता इतरांनी कस ंजगावं यासाठ  यांना मदत करतोय.’
मी हणालो, ‘आता तू समंजस आहेस. माशील आहेस. वत:ला मा करणं हीच

खरी माशीलता.’

• खुनी वत:ला माफ करायला शकला

युरोपम ये एका माणसानं या या भावाचा खून केला होता. जे हा तो मा याकडे आला ते हा
तो चंड मान सक था व यातनां या आगीत होरपळत होता. या या भयानक कृ याब ल
ई राने याला श ा करायला हवी, अस ं याला वाटायचं. या या प नीचे या या भावाशी
अनै तक संबंध अस याचं याला आढळून आल ं होतं. एके दवशी या दोघांना रंगेहाथ
पकडलं. ोधा या आवेगात यानं भावाला गोळ  घातली.

काही वषानंतर याची भेट एका अमे रकन म हलेशी झाली. या दोघांनी ल न केलं.
यांना तीन ग डस मुल ंझाली. तो आज अनेकांना मदत कर या या थतीत आहे.

मी याला समजावताना सां गतल,ं शा ां या मते अकरा म ह यांनंतर आप या
शरीरातील येक पेशीचं न ा पेशीत पांतरण होत असतं. यामुळे मान सक आ ण
शारी रक ाही आता तो माणूस रा हला नाही. कधी काळ  खून केला होता. आता याचं
आ या मक तरावर उ यन झालेल ं आहे. या या मनात शुभे छा आ ण ेम काठोकाठ
भरलेलं आहे. या यातली खुनी  तर आ या मक व मान सकरी या नाहीशी झाली
आहे.

या प ीकरणाचा या या मनावर खोलवर प रणाम झाला. या या मनाव न चंड
ओझ ं र झा यासारखं वाटत होतं. बायबलम ये सां गतले या पुढ ल ओळ चा म थताथ
आता याला ख या अथाने समजला.

‘तू ये; आपण मळून तक लावू. ई र हणाला, तुझी पापं कतीही र रं जत असली
तरी ती बफासमान पांढरी होतील. लाल असली कतीही तरी शु  होतील.’

• तुम या संमती शवाय कुणाचीच ट का तु हांला खवू शकत नाही.

मा या एका ा यानानंतर एक शाळा श का मा याकडे आली. तनं सां गतल,ं मला
नुकतंच एक भाषण ावं लागलं. एका सहकारी श केनं नदा करणारी च  त याकडे



पाठवली. यात ल हलं होतं, तू खूप वेगानं बोललीस. काही श द खाऊन टाकले. आवाजही
नीट ऐकू येत न हता. तची भाषाशैली एकदम खालची होती आ ण बोलणं भरकटलं होतं.

ती श का खूप खावली गेली. नदा करणा या सह श केचा ती तर कार क
लागली होती. शाळेत असताना त याशी कोणताही संबंध येऊ नये, याची द ता घेऊ
लागली.

समुपदेशनात या श केनं कबूल केलं क , या ट केत बर  त य होतं.
तनं मा य केलं क , ते प  खरंतर त यासाठ  आशीवाद प होतं. तला सुधारणा

कर याची गरज होती. नंतर तनंएका महा व ालयात प लक प कगचा कोस पूण केला.
म यंतरी या काळात त यावर ट का करणा या श केचे तनं आभार मानले.

• स दयता अंगी बाणवा

श केला मळालेली च  पूणत: खोट  असती तर? अशा वेळ  तला हे समजून यावं
लागलं असतं क , त या भाषणात असं काहीतरी होतं जे च  ल हणा या या
सह श के या पूवधारणांना ध का पोहोचवणारं होतं. सम या च  ल हणारी या मनाची
होती.

हे समजून घे यासाठ  यानंतरचं सरं पाऊल, या या शांतीसाठ  ाथना करणं.
जे हा तु हांला माहीत असतं क , तु ही तुम या वचारांचे वामी आहात ते हा तु हांला
कोणीही खवू शकत नाही. भावना या वचारां या अनुषंगाने नमाण होतात. तु हांला
वच लत कवा अ व थ क  शकणारे वचार बाजूला सार याचा अ धकार आहे.

• ल ना या बोह यावर एकाक

काही वषापूव  चचम ये ववाह लावून दे यासाठ  गेलो होतो. ल नाची वेळ टळून गेली; पण
नवरा मुलगा आलाच नाही. दोन तासांनंतर हणाली, ‘मी द  मागदशनासाठ  ाथना केली
होती. कदा चत हेच मा या ाथनेचं उ र असेल. कारण ई र कधीच चूक करत नाही.’

या संकटातही ई रावर ा  केली. त या मनात कोणताच कडवटपणा न हता.
कारण ती हणाली, ‘ ववाहासाठ  मी आतुरलेले होते तरीही मला वाटतं हे ल न
आम यासाठ  यो य नसावं. कारण माझी ाथना फ  मा यासाठ च न हे, तर आ हा
दोघांसाठ  होती.’ त या ठकाणी अ य  असती तर कोसळून पडली असती. ही त ण
मुलगी मा  बाहेर पडली.

अंतमनात खोलवर राहणा या असीम ेशी ताळमेळ साधा. या या उ रावर ठाम
व ास बाळगा, इतका क , तुम या लहानपणी, तु हांला कडेवर उचलून घेत यावर तु ही
तुम या आईव डलांवर ठेवला असेल. मान सक वा थाचा हाच राजमाग आहे.



• ल गकता वाईट आहे; मी  आहे

माझ ेभाषण ऐक यासाठ  आलेली एक त ण ी भाषण संप यानंतर मा याकडे आली.
तचे नाव कॅरोल होते. तने लेन काळा पोशाख व काळे मोजे घातल े होते. तचा चेहरा
पवळा पडला होता. चेह यावर कोण याही मेकअपचे च हही न हते. तचे वागणे अगद
अदबशीर, हळुवार, पण सतक, सावध होते. जणू काही त या आसपासचे लोक अचानक
रागाने भडकून उठतील अशी दबून वागत होती.

लवकरच तने मला सां गतल े क , तचे संगोपन कसे झाले होते. नृ य करणे, प े
खेळणे, पोहणे, पु षांबरोबर हडणे हे पाप आहे. अशा सं कारात ती वाढली. त या
आई या मते सगळे पु ष  असतात. ल गकता हणज े सैतान े रत
बाहेर यालीपणा शवाय सरे काही नाही.

अशा सं कारांमुळे जे हा कॅरोल त यासोबत काम करणा या त णाबरोबर जेवणासाठ
गेली ते हा तला खूप अपराधी वाटलं. देव तला श ा करील. जो त ण तला आवडायचा,
जवळचा वाटायचा, या या ल ना या मागणीला तनं नकार दला.

ही त णी अपराधभावानं ासलेली होती. आई या सं कारांसह जगणं त यासाठ
अश य होतं; पण याचबरोबर यां यात काही चुक चे आह े हा वचार टाळणंही अश य
होतं. आप या सग यांम ये वा हत होत असलेले जीवनस व खळाळून वाह यासाठ
झगडत होते.

तने वत:ला माफ करायला शक याचा य न करावा. मा करणं हणजे एखा ा
गो ीसाठ  सरी गो  सोडून देणं, मी तला समुपदेशनादर यान सां गतलं.

दर आठव ाला मी समुपदेशन केलं. दहा आठव ात मी तला बा  व अंतमना या
काया वषयी सां गतलं. तला एका बुरसटले या वचारां या आईनं संमो हत केलं होतं. आता
ती एक ता यानं मुसमुसलेलं स  आयु य जगायला लागली आहे. कॅरोल अ धक
आकषक कपडे वाप  लागली. युट पालरम ये जाऊ लागली. त ण पु षांसोबत बोलू
लागली. जग यावर ेम क  लागली, जीवनाचं मोल समज ूलागली.

अनु प जोडीदारासाठ  ाथना क  लागली. एका सं याकाळ  जे हा ती मला भेटून
बाहेर पडत होती, ते हा मा या प रचयात या एका माणसाशी मी तची सहज ओळख
क न दली. सहा म ह यांनंतर यांनी ल न केलं. ते पर परांसोबत आनंदानं नांदताहेत.

• बर ंहो यासाठ  माशीलता

जे हा ाथना करशील, ते हा माही कर. कुणा व  मनात काहीच ठेवू नकोस.

MARK 11 : 25



मान सक शांती आ ण वा यासाठ  इतरांना माफ करणं अ यंत गरजेचं आहे. संपूण
वा यासाठ  आ ण आनंदासाठ  तु हांला खावणा या येकाला तु ही मा करायलाच

हवं. ई राशी वत: या वचारांचा ताळमेळ ठेवून वत:लाही माफ करायला हवं. इतरांना
मा क  शकला नाहीत, तर तु ही वतःलाही माफ क  शकणार नाही. वतःला मा न

करणं हणज े‘आ या मक अ ान’ होय.
मन हेच आजारांचं कारण आह,े अस ंआधु नक मनोका यक वै क य े  मानतं. हे े

सांगत क , ेष, ध कार, प ा ाप आ ण तर कार या वघातक भावनांमुळे
सांधे खीपासून ते दयरोगापयतचे अनेक आजार उ वतात. या नकारा मक भावनांमधून
नमाण होणारा ताण रोग तकारक मता बळ  करतो. प रणामी तु ही कोण याही
जंतुसंसगाला सहज बळ  पडू शकता. इतरांब ल ेष, तर कार कवा खावल े गे याची
भावना अंतमनावर ण तयार करते. हे ण मटव याचा एकमेव माग हणज े इतरांना व
वतःला मा करणं.

• माशीलता हणज े ेमपूण वागणं

माशीलता एक कला असून, तचा मु य घटक आह े मा कर याची तयारी. इतरांना मा
कर याची इ छा अस यास तुम या मागातले न मे अडथळे र होतील. इतरांना मा करणं
हणज े यां याशी संबंध वाढवणं न ह,े तु ही अशी कुणावरही जबरद ती क  शकत नाही.

तस े केले तर स ाव बाळगणे, ेम करणे, शांती कवा सहनशीलता बाळगणे हे सरकारी
काय ासारखे बंधनकारक करणे होईल.

बायबल सांगतं, पर परांवर ेम करा. याला खरंच इ छा असते, तोच हे क  शकतो.
तु ही इतरांसाठ  आरो य, शांती, सुख, आनंद आ ण जीवनातील सव वरदायी गो ी च तता.
हाच ेमाचा अथ होतो. एखा ाला मा क न तु ही मनाचा मोठेपणा दाखवत नाही. यात
तुमचाच वाथ असतो. कारण तु ही स यासाठ  जे मागता तेच तु हाला मळतं. कारण
तु ही यागो चा वचार करत अस यानं ती अनुभवता. जसा तु ही वचार करता तसेच तु ही
बनता.

• माशीलतेचं तं

माशीलतेचं साधंसोप तं  वापर यास तुम या आयु यात चम कार घडून येतील. तुमचं मन
व शरीर शांत व रलॅ स करा. ई राचा, या या तुम याब ल या क णेचा वचार करा आ ण
हणा…

‘मी मनमोकळेपणानं ….. ला मा करतो. मी याला मा या मनातून मु  करत आहे.
या याशी नग डत असणा या येक गो ीला माफ करतं आहे. आता आ ही दोघंही मु

आहोत.’



आज मा यासाठ  ‘आंत रक शांती’चा दवस आहे. यांनी मला खवलेय यांना मी
मु  केलंय. यांना आरो य, सुख, शांती आ ण जीवनातील सव म गो ी मळा ात अशी

ाथना करतो. हे मी मोकळेपणाने, आनंदाने आ ण ेमपूवक करत आहे. मला खावणा या
ब ल मा या मनात वचार येईल ते हा मी हणणे, ‘मी तुला मु  केलंय. मी आ ण तू

आपण दोघंही मु  आहोत. तुला जीवनातील सव म सुख मळोत.’
ख या माशीलतेचे महान रह य हे आह ेक  एकदा तु ही या ला मा करताच

पु हा ाथनेची गरज उरत नाही. जे हा या वषयी वाईट वचार मनात येतील, ते हा
याचं भल ं चतून हणा, ‘तुला शांती लाभो.’ काही दवसांनंतर या वषयीचे वचार

कमीत कमी वेळा तुम या मनात येत आहेत आ ण शेवट  ते पूणपणे पुसले गेले आहेत.

• स वपरी ा माशीलतेची

सोनं पारख यासाठ  सोनार जशी परी ा करतात, तशीच माशीलतेसाठ सु ा असते. ती
अशी : समजा, एखा ा नं तु हाला खावलं आहे आ ण इतर कोण तुम यासमोर
त या वषयी चांगलं बोलत आहे. आता जर तुम या मनात पु हा खदख  लागलं, तर समजा
तुम या अंतमनात अजूनही तर काराची पाळंमुळं श लक आहेत. हा तर कार अनथ
नमाण करत आहे. तु ही अ ाप याला मा केलेली नाही.

समजा, एका वषापूव  तु हांला खणा या दातासाठ  अ यंत वेदना देणारे उपचार करावे
लागले आहेत आ ण याब ल तु ही मला आज सांगत आहात. जर मी तु हांला वचारल ेक ,
तु हांला या वेदना अजूनही होत आहेत का? तर तु ही मा याकडे आ याने पाहाल आ ण
हणाल, ‘अथातच नाही! मला वेदना आठवतात; पण आता अ जबात होत नाहीत.’ मा

कर याची हीच तर स वपरी ा आहे.

• सग यांनाच समजून घेणं हणज ेसवाना मा करणं

तु हाला अंतमनाचा रचना मक नयम समजताच तु ही इतरांना दोष देणं थांबवता. आपलं
भा य घड यासाठ  आपले वचारच जबाबदार आहेत हे समजतं. मग ‘इतर लोक माझा
आनंद हरावून घेत आहेत, माझी संधी इतरांनी हरावून घेतली, मला सुखानं जग यासाठ
झगडा करावाच लागेल,’ असे वचार तु ही मनातून ह पार करता. बायबल हणतं - तु ही

दयापासून जसा वचार करता, तसंच तु ही बनता.
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• माशीलतेबाबत आढावा



१. ई र कोणाचाही बदला घेत नाही. जीवन कोणाशीही जाभावानं वागत नाही. तु ही
सहज संवाद, वा य आ ण शांती या त वांशी ताळमेळ असेल, तर ई र तुम यावर
खूश झालेला आहे अस ंसमजा.

२. ई र कधीही रोग, आजार, अपघात कवा क  देत नाही. पेराल तेच उगवेल हा नयम
ल ात ठेवा.

३. तुमची ई राब लची संक पना तुम या जीवनात अ यंत मह वाची भू मका पार पाडत
असते. तु ही ेम व प ई राला मानत असाल, तर तुमचं अंतमन असं य आशीवादांनी
भ न जाईल. ई रा या ेमावर व ास ठेवा.

४. ई र कोणाब लही आकस बाळगत नाही. ई र कधीच तुमचा ध कार करत नाही.

५. तुमचा अपराधभाव हणजे ई राब लचा चुक चा समज आहे. ई र तु हांला श ा
करत नाही वा तुमचं मू यमापनही करत नाही. तुमची नकारा मक वचारभावना आ ण
आ नलेशा या अ य प रणामांतून तु हीच वतःला श ा करत असता.

६. नसगा या श  वाईट नाहीत. तु ही याचा वापर कसा करता यावर याचा प रणाम
अवलंबून असतो. वजे या ऊजचा उपयोग क न तु ही एखा ाला हानी पोहोचवू
शकता कवा घराचा अंधार र क  शकता. पा याम ये बुडवून एखा ाचा जीव घेऊ
शकता कवा एखा ाची तहानही भागवू शकता. आप या मनातील वचार व या या
वापरावर या श चा चांगला कवा वाईट प रणाम अवलंबून असतो.

७. ई राब ल या आ ण ांडाबाबत या चुक या आकलनांमुळे तु ही वत:ला श ा
क न घेत असता. आपले वचार सजनशील असतात. आपणच आपले ःख, संकटं
नमाण करत असतो.

८. इतरांनी तुम यातील दोष दाखवले तर यांना ध यवाद हणा. यां या मतांचा आदर करा.
यां या मदतीने तुमचे दोष र क  शकता.

९. तु हीच जे हा अंतमनाचे व बा मनाचे मालक असता ते हा तु हाला कोणीही यातना
देऊ शकत नाही. अशा वेळ  तु ही नमळ मनाने इतरांसाठ  स ावनापूवक ाथना क
शकता.

१०. एखा ा बाबतीत जे हा तु ही मागदशनासाठ  ाथना करता, ते हा ज ेघडेल ते तुम या
भ यासाठ च आहे, यावर व ास ठेवा. मग वत:ची क व कर याची, आ नलेश
कर याची काहीच गरज नाही.

११. तुमचा वचारच एखा ा गो ीला चांगले वा वाईट ठरवतात. वा द  भोजनाची, ल गक
सुखाची, ीमंत हो या या इ छेची कवा वत: या गुणां या ख या अ भ ची इ छा
बाळगणे काहीच गैर नाही. तुम या इ छा कवा आकां ांचा वापर तु ही कसा करता,



यावर या चांग या कवा वाईट ठरत असतात.

१२. आप यातील नकारा मक भावना हेच आजाराचे मूळ कारण आहे. ेमपूवक वत:ला व
इतरांना माफ करा. यांनी तु हाला खावल ेआहे अशा सवासाठ  तु ही सुखाची ाथना
करा. जोपयत यांचा वसर पडत नाही तोपयत असं करत राहा.

१३. मा करणं हणज े काहीतरी देऊ करणं. इतरांना ेम, आनंद, शहाणपण आ ण
मनापासून शुभे छा तोपयत ा जोपयत तुम या मनात कुणा वषयीही तर काराची
भावना राहणार नाही. हीच माशीलतेची स वपरी ा असते.

१४. तु हाला यांनी खावले आहे कवा यांनी तुमची बदनामी केली आहे अशा
ब ल जर तुम या मनात नकारा मक भावना असतील तर तु ही अजूनही यांना

मा केलेली नाही. तुम या अंतमनात त याब ल तर कार आजही श लक आहे. तो
ेमाने र करा. या ला आयु यात सव सुख लाभो, अशी ाथना करा.

‘स याह र वेळा मा करा’ या च लत हणीचा हाच अथ आहे.



१८

अंतमनच मान सक अडथळे र करतं

जे हा तु ही अशा संकटाने घेरले गेलेले असता यातून तु हाला बाहेर पड याचा माग दसत
नाही, ते हा तु ही काय करता? संकटातून बाहेर पड याचा माग यातच दडलेला असतो.

येक ाला उ र हे असतेच. तुम या अंतमनातील असीम ेला याची अनुभूती येत
असते. आपले अंतमन येक ाचे उ र देत असते फ  आपण याकडे ल  क त केले
पा हजे. तुम या अंतमनाने दले या उ रावर तुमचा व ास असायला हवा. यानं
दाख वले या मागाचा अवलंब करायला हवा. तुम यातील न मती म बु म ा येक
सम येचे समाधानकारक उ र देत असते, अशा मान सक कोनातून पा हलंत तर तु ही
शोध असलेले उ र तु हांला न क च मळते. तुम यातील सकारा मक कोन तुम या
सग या कायात शांती, सु व था आणतो. या कायाला अथपूण बनवतो.

• चांगली सवय कशी लावावी; वाईट सवय कशी सोडावी?

आपण सवय चे गुलाम आहोत. सवय हे आप या अंतमनाचं मूलभूत काय आहे. पोहणं,
सायकल चालवणं, नृ य करणं, गाडी चालवणं या गो ी शकताना आपण तोपयत सराव
करतो, जोपयत आप या अंतमनावर या न ा कामाचे ठसे उमटत नाहीत. अंतमना या
पटलावर अशी कृ यं सवय या पात अं कत होतात. यासाठ च सवयीला कधीकधी
‘माणसाचा सरा वभाव’ असं संबोधलं जातं.

आपणच आप याला सवयी लावून घेतो; याचाच अथ आपण चांग या कवा वाईट
सवय ची नवड कर यासाठ  वतं  असतो. तु ही ठरा वक काळ वाईट, नकारा मक वचार
करत बसलात कवा तशीच नकारा मक कृती केलीत; तर तु हांला जणू तशी सवयच जडते;
ही सवय अंतमनात खोलवर जते आ ण तु हांला या सवयीनुसारच वागायला भाग पाडते.
तु हांला सवयीनुसार वागायला भाग पाडणं हा अंतमनाचा नयमच आहे.



• यानं याची वाईट सवय कशी सोडली?

म टर जो स यांना दा चं सन होतं. ते मला हणाले “मी या सनातून मु  हो याचा
खूप य न करतो; पण मला ते आजवर जमलेलं नाही. मी सलग दोन-चार आठवडे दा या
नशेत असतो. हे भयानक सन मला मुळ च सोडता येत नाही.” आता या स ह थाला हे
समजत होतं क , आपण सनी असलो तरी हे सन मा  न क च वाईट आहे. ते पुढे
हणाले, “इ छाश या बळावर मी सनातून मु  हो याचा य न करतो खरा; पण पु हा

ये रे मा या माग या अशी माझी थती होते.” खरं तर वारंवार य न क नही म टर
जो स या अंतमनाचं अस ं ो ॅ मग झालं क , कतीही य न केले तरी ते थ ठरणार
आहेत. आपण हतबल अस याची भावना यां या अंतमनात ढ झाली. मग यां या
आयु यात पदोपद  अस ंअपयश येऊ लागलं.

मी या मनु याला बा मन आ ण अंतमन यां यात सामंज य व ताळमेळ कसा नमाण
करावा, या वषयी सां गतलं. जे हा ही दो ही मनं पर परांशी जुळतात, यां यात एकवा यता
असते ते हाच अंतमनात जलेली क पना, कामना कवा इ छा पूण होते. जु या सवयीनं
मला अडचण या दलदलीत फसवलंय हे खरंय; पण आता मी सजगपणे नवी सवय
अं गका न मन:शांती आ मसात क  शकतो. जीव घेणारं म पान याची सवयच बनून
गेली होती. आप याला जशी वाईट सवय लागू शकते, तशीच चांगली सवयदेखील लागू
शकेल, हे याला प  झालं. प रणामी, ‘मी ही सवय सोडायला समथ नाही, मी या सवयीचा
गुलाम आहे’ असा वचार करणं यानं सोडून दलं. हा वचारच याला चुक या सवयीतून
मु  हो यासाठ  रोखत होता. साह जकच आता याला आत या आत झगडा कर याची,
संघष कर याची मुळ च गरज न हती.

• का प नक च ाची ताकद

या मनु यानं आपलं मन आ ण शरीर रलॅ स केलं. व ांत अव था ा त करणं सु  केलं.
आता तो मनःपटलावर एक च  रंगवू लागला. अंतमन या मान सक च ाला स यात उतरवू
शकतं, याची याला समज होती. आपण सनमु  झालोय, अस ं क पना च  तो रंगवू
लागला. आपण सनमु  बनून घरी परत याचं च  यानं मनःपटलावर रंगवलं. ‘वॉव
डॅडी! तु ही घरी परत आलात. कती म त!’ आपली मुलगी वागत करत अस याची यानं
क पना केली. कारण या आधी या या कुटंुबीयांनी याला सनामुळेच घरातून बाहेर
काढलं होतं.

तो अशा कारे नय मत यान करायचा. ल  इत ततः वखुरताच या या छकुलीचं
मानस च  रंगवायचा. तचं लाघवी, गोड हसणं; त या आनंद  घोषणेनं याचं घर तो
क पनेतच मं मु ध करायचा. तो भाव वभोर होऊन जायचा. आता याला एक नवीन सवय
लागली. खरं तर ती संथ या होती; पण यानं न कंटाळता हा सराव सु च ठेवला. यानं



मुळ च चकाट  सोडली नाही. आप या अंतमनात सनमु चा, या न ा सवयीचा ठसा
न तच उमटेल, यावर याचा व ास होता; अगद  ढ ा बसली याची!

समुपदेशनादर यान याला मी सां गतल ंक , बा मन हे एखा ा कॅमे यासारखं असतं.
अंतमन हणज े कॅमे यातील फ मची लेट असते, ज यावर कॅमे यानं टपलेली च ं
अं कत होतात. या समुपदेशनानं तो खूपच भा वत झाला. अंतमनावर यानं जे नवं
सकारा मक च  तयार केलंय, ते अं कत हावं; ते डे हलप हावं हेच आता याचं एकमेव
येय बनलं. कॅमे या या फ मस् अंधा या खोलीत डे हलप होतात; तसंच मान सक
च देखील अंतमना या खोलवर या अंधा या गृहात डे हलप होत असतं.

• एका ता

बा मन कॅमे यासारखं अस याचं समजताच यानं अ त म करणं, सतत वतःला षणं
देणं सोडलं. आता यानं अ तक  घेत संघष कर यापे ा, मान सक संघष कर यापे ा शांत
राहायचं ठरवलं. यानं शांतपणे वचारांम ये समतोल आण याचा य न केला;
मनःपटलावर या न ा, सकारा मक यावर यानं ल  क त केलं. हळूहळू तो न ा,
सकारा मक मानस च ाशी एक प झाला. मान सक चलत च ाची वारंवार पुनरावृ ी करत
एका वेग याच मान सक वातावरणात म न झाला.

इ छत प रणाम मळ याची याला खा ी होती. या या मनात आता कोणतीच शंका
न हती. दा ची आठवण होताच तो याचं मन वळवून आप या कुटंुबीयांचं च  नजरेसमोर
आणायचा आ ण आप या कुटंुबीयांसोबत राहत अस या या भावनेत तो रंगून जायचा.
खरंच! तो यावेळ  यश वी झाला. जे च  तो मनःपटलावर रंगवलं जाईल, याचाच य
अनुभव येईल असा बळ व ास या या मनात होता. आज तो पूणपणे सनमु  आहे.
तो यश वी ावसा यक तर आहेच; पण याचं कौटंु बक आयु यही आता यश वी आहे.

• मी दवी, मी अभागी

“माझं वा षक उ प  २०००० डॉलस होतं. पण गे या तीन म ह यांपासून मा यावर आ थक
आ र  कोसळलंय. सगळे आ थक माग बंद झालेत. मा या सव डी स होताहेत; पण शेवट
सही करायची वेळ येताच ती डील कॅ सल होते.” म टर लॉक ःखा तरेकानं बोलत होते.

यां याशी बोलताना ल ात आलं क , एकदा एका डे ट टने म टर लॉकसोबत डील
कर यास होकार दला होता. पण नंतर मा  यानं ही डील कॅ सल केली. प रणामी,
डॉ टरब ल या या मनात तेढ नमाण झाली. या यासारखेच माझ ेसव ाहक वागतील क
काय, अशी भीती याला सतावू लागली. घाबरत घाबरत जगत अस यामुळे या या मनात
वैफ य, ेष आ ण अडथळे यांची मा लकाच तयार झाली. ‘आता माझी डील र  होणार’
अशी भीती या या अंतमनात प क  जली. मग वचारांचं च  सु च झालं. आपण



या गो ीला घाबरतो, तीच गो  आप या आयु यात कट होते, हे अंतमनाचं त व मी याला
समजावून सां गतलं. मग म टर लॉक यांना जाणवलं क , यां या अंतमनातच खरा बदल
कर याची आव यकता आहे.

हे च  भेद यासाठ  यांनी अंतमना या गा यापासून ाथना केली “मला जाणीव
आह ेक , मा या अंतमना या अमयाद ेशी मी एक प झालोय. आता कोणतेच अडथळे,
अडचणी कवा वलंब मा या मागात नाहीत. मला आता सव माचीच अपे ा आहे. माझं
अंतमन मा या वचारांना तसाद देत आहे. अंतमना या अचाट श या कायात कोणताच
अडथळा अस ूशकत नाही, हे मी जाणलं आहे. अंतमनाची असीम ा मला यश वीपणे
काय पूण कर याची ेरणा देत आहे.”

“सजनशील बु म ा मा यामाफत स य आहे. ही बु म ा मा या सव योजना,
माझी येयं पूण वाला आणत आहेत. मी ज ेहाती घेतो ते तडीस नेतोच. इतरांना अ त सेवा
दे याचं माझं येय आहे. मी यां या संपकात येतो, ते माझी काय मता पा न ध य होतात.
माझी सगळ  कामं द  योजने माणं पूण वाला पोहोचतात.”

रोज ाहकाला भेटायला जा यापूव  आ ण रा ी झोपी जा याआधी म टर लॉक ही
ाथना करायचे. थो ाच अवधीत यांनी अंतमनात ाथनेची ही नवीन ढ केली. मग काय,

संभा  ाहकांची रांगच यां यासमोर लागली होती. मी दवी, मी अभागी हा वचारच आता
ते वस न गेले.

• तुम या येयाची ती ता कती आहे?

कथा आह ेएका त णाची. यानं सॉ े टसला वचारल ंक , याला ान कस ंबरं मळेल?
सॉ े टसनं या त णाला नद जवळ नेलं. दोघेही नद त उतरल;े नद त चाल ू लागले.

जे हा पाणी ग यापाशी आल,ं ते हा सॉ े टसनं या त णाचं डोकं पा यात दाबून ठेवलं.
ासासाठ  ाणवायू न मळा यानं तो त ण अ रशः तडफडू लागला. काही णानंतर

सॉ े टसनं याला सोडून दलं.
पा याबाहेर पड यावर सॉ े टसनं त णाला वचारलं, “डोकं पा याखाली असताना

तुला सग यात जा त कशाची गरज भासली होती?”
“मला ास घेता ये याची ती  गरज होती.” त ण हणाला.
सॉ े टस हणाल,े “अगद  बरोबर! पा यात असताना तुला या ती तेनं ाणवायूची

गरज भासली; तत याच ती तेनं तुला ानाचा यास आ ण याचीच आस लागेल, ते हाच
तुला ान ा ती होईल.”

अगद  याच कारे, जे हा तुम या आयु यातला अडथळा र कर याची ती  इ छा, आस
तुम या मनात असेल, तर तुमचा वजय न त असतो.

तु हांला खरोखरच मन:शांती, मनाची थरता हवी असेल, तर यापासून तु हांला
कुणीच रोखू शकणार नाही. तुम याशी कोणीही अ यायानं वागत असो कवा तुमचा बॉस



कतीही प पाती असो या सग या गो ी नरथक ठरतात. तुम यातली मान सक व
आ या मक श  जागृत होताच मला आयु यात नेमकं काय हवंय हे तु हांला प  होऊ
लागतं. राग, ेष, ईषा आ ण भावना या लुटा ं ना तुम या मनःशांती या, वा या या
आ ण आनंदा या संप ीवर दरोडा टाकू देत नाही. वचार आ ण येय यांचा ताळमेळ
जुळताच तु हांला इतर लोक, बा जगात या बात या आ ण घटना मुळ च हलवू शकत
नाहीत. शांती, समृ , वा य आ ण उ साह हेच तुमचं जीवन येय आहे. तुम या अंतमनात
शांतीगंगा वाहत अस याची अनुभूती या. ल ात या, वचार ही अ य श  आहे. या
श या बळावरच तु ही कृपा, उ साह आ ण शांती यांची नवड करा.

• याचा आजार का बरा होऊ शकला नाही

तो मनु य चार मुलांचा पता होता. ावसा यक दौ या या दर यान बाहेरगावी एका ीशी
याचे अनै तक गु तसंबंध होते. तो मला भेटला ते हा, थकलेला, न हस आ ण ाण नसलेला

असा होता. याचं मन यालाच खात होतं. याला जडले या आजारांचं नदान डॉ टर क
शकत न हते. याचं हाय लड ेशर काही के या नयं णात येतच न हतं.

समुपदेशनात मला आढळलं क , या सग यांमागे कारणीभूत होता या या मनात
खोलवर तलेला अपराधभाव. या अपराधी भावनेतून मु  हो यासाठ  तो सतत भरपूर
दा  पऊ लागला होता. या माणे एखा ा रो यानं ती  वेदना शांत कर यासाठ  मॉफ न
यावं, या माणे तो या या मनातील अपराधबोध शमव यासाठ  दा  पीत होता; पण हा

तर आगीत तेल ओत याचा कार होता.

• प ीकरण आ ण उपाय

मी याला मन कस ंकाय करतं हे प  क न सां गतले. ते ऐकून याने या या सम येपासून
त ड न लपवता ती वीका न तचा काळजीपूवक वचार केला. अ य म हलेशी संबंध तोडून
टाकायचे ठरवले. दा चं सन हणज े सम येपासून पलायन हे याला समजलं. तो ही

ाथना दवसातून तीनदा क  लागला -
‘शांती, संयम, संतुलन आ ण सम थती मा या मनात ापून रा हली आहे. मा या

अंतरंगात ई र मत करतोय. मला भूतकाळ, वतमानकाळ आ ण भ व यकाळ यांची
मुळ च भीती वाटत नाही. मा या अंतमनाची असीम ा मला माग दाखवत आहे.

‘ ा, संयम, शांती आ ण आ म व ासाने आता मी येक प र थतीचा सामना करत
आहे. आता मी वाईट सवयीतून पूणपणे मु  झालोय. शांती, मु  आ ण आनंदाने माझ ंमन
भ न गेलंय. मी वत:ला मा करतोय, मु  करतोय. शांती, आ म व ास यांचं मा या
मनावर रा य आहे.’

ाथना करताना तो काय करत आह ेआ ण कशासाठ  करत आहे, याची याला पूण



क पना होती. याला आव यक ती ा ा त होत होती. ही वा यं मो ाने, ेमपूवक
उ चार यास ती या या अंतमनात उतरतील, अस ं मी याला सां गतलं. बजा माणे ती
वा यं मनोभूमीत जतील, याची फळं मळतील. मो ाने उ चारलेले ाथनेचे श द या या
काना ारे अंतमना या गा यात पोहोचले. तथं उपचारक कंपनां या ( हल ग
हाय ेश स या) पात पोहोचले; सम ये या मुळाशी असले या नकारा मक धारणांना या

कंपनांनी खोडून काढलं. काळोखात काशआभा फाकली. सकारा मक, न मत शील
वचारांनी चुक चे, व वंसक वचार न  केले. एका म ह यात तो आमूला  बदलला.

• मा य कर यास नकार देणं

तु हांला दा  वा अ य सन असेल तर सव थम ते मा य करा! ही गो  मा य न क न
अनेक लोक सनाधीन बनून राहतात. तुमचं सन हा एक मान सक आजार आहे. तु ही
आयु याचा सामना करायला नकार देत अस यामुळेच जबाबदारीतून पळ काढ यासाठ
बाटलीचा आधार घेत आहात. एक म पी हणून तु हांला कोणतीच वतं  इ छा उरत नाही.
हो, पण तु हांला वतं  इ छा आहे असा वचार मा  तु ही क  शकता. मी के हाही दा
सोडू शकतो अशा वत: या इ छाश ब ल पोकळ बढाया मा  शकता.

‘मी यापुढे दा या थबासही पश करणार नाही’ तर तुमचा तो दावा फोल ठरतो.
कारण तो दावा स  कर यासाठ  लागणारी श  कुठे आह े हे तु हांला माहीत नसतंच
मुळ .

तु ही वतःच बांधले या एका कैदेत राहत असता. तु ही तुम याच मनोधारणांचे, मतांचे
बं दवान असता. तु ही सवयीचे गुलाम असता.

• मु ची क पना करा

मु या क पनेची न मती तु ही क  शकता. जेणेक न ती क पना तुम या अंतमनात
खोलवर पोहोचते; वै क मन तुमची दा पासून मु ता करेल. तुम या वयंसूचनांना
पा ठबा देणारी; ती स यात उतरवणारी अपरंपार संसाधनं तु हांला अंतयामी गवसतील.

• एकाव  ट के आजार बरा करणं

वाईट सवयीतून मु  हावं अस ंतु हांला वाटत असेल, तर तुमचा ए काव  ट के उपचार
झालाच हणून समजा. जे हा ती वाईट सवय चाल ू ठेव या या तुम या गरजेपे ा, यातून
मु  हो याची इ छा अ धक ती  असेल ते हा तु ही या मु या फ  एका पावला या
अंतरावर उभे असता.



जो वचार तुम या मनात घर क न बसतो याला तुमचं मन अनेक पट नी ती  बनवतं.
वाईट सवयीतून मु या, शांती या अव थेत दंग हा. तुमचं यान नवीन दशेकडे क त
करा. प रणामी तु ही मु या संक पनांना तुम या मनात नमाण क  शकाल.

• ए चज ऑफर

ल ात असू ा क , तुम या वेदनेतूनही काही शुभ नमाण होऊ शकतं. पण वनाकारण
वेदना सहन करणेही मूखपणाच असतो.

दा या आहारी जाऊन तु ही म धंुद बनून रा हलात तर तुमची शारी रक व मान सक
झीज होईल. अंतमनाची श  नेहमी तुम या पाठ शी असते. दा  न प याने जरी तु ही
ख तेने वेढल ेगेलात, तरी ती र कर यासाठ  तुम या आत दडले या मु या आनंदा या
क पनेत रममाण हा. दा ची तलफ आ ण आतला आनंद यां यात ए चज ऑफर बनवा.

• दा या सनाची कारणं

यामागचं प हलं खरं कारण आहे, नकारा मक व वघातक वचारशैली! माणूस जसा वचार
करतो, तसाच तो असतो. दा ा या मनात हीनता, अपूणता, वफलता आ ण पराभवाचा
भाव खोलवर जलेला असतो. याला जोड लाभते सखोल आंत रक श ु वा या भावनेची.
ती  त या प या या समथनाथ हजारो बहाणे देऊ शकते; पण खरे तर एकमेव कारण
असते त या अंतमनात.

• तीन जा ई पावलं

प हलं पाऊल : रलॅ स हा. शरीर व मनाने शांत होऊन मनाचे च  थांबवा; अशी शांत,
श थल व हणशील अव था हणज े स या पायरीची पूवतयारी असते.

सरे पाऊल : याची वारंवार पुन  करता येईल, असं एक छोटं वा य बनवा, जे
तुम या अंतमनावर कोरता येईल. ‘मला आता संयम आ ण शांती लाभली आह;े यासाठ
ध यवाद!’ तुमचं ल  इकडे- तकडे भटकू नये हणून हे वा य मो ानं हणा; कवा
मनात या मनात हणा. यामुळे ते वा य तुम या अंतमनात उतर यास मदत होईल. असे
पाच म नटे कवा जा त वेळ करा. याचा तु हांला एक सखोल भावना मक तसाद
लाभेल.

तसरे पाऊल : झोपी जा यापूव  महान जमन कवी गटे या तं ाचा सराव करा. क पना
करा क , तुमचा एखादा म  कवा य  तुम या जवळ आहे. तुमचे डोळे मटलेले
आहेत. तुमचं मन व शरीर शांत व सैल सोडलेले आहे. तुम या क पनेत तुमची य 



तु हांला हणत आहे, ‘अ भनंदन!’
याचं मत पाहा, याचा आवाज ऐका; या या हातांचा पश अनुभवा. हे सगळे

स यात घडतंय अशी अनुभूती या.

• सात य

जे हा भीती तुम या मना या दारावर धडक देईल कवा चता, काळजी आ ण शंका तुम या
मागात आडवे येतील, ते हा तुम या उ ाला, येयाला घ  ध न ठेवा. तुम या
अंतमनातील या अपार श चा वचार करा, जी तुम या वचारांना आ ण क पनांना चालना
देऊ शकते. यामुळे तु हांला आ म व ास, ताकद आ ण धाडस लाभेल. करत राहा, लगे
रहो, चकाट  सोडू नका, उष:काल होऊन अंधार पळ काढ त नाही तोपयत.

• हे ल ात ठेवा

१. सम येतच तचं उ र दडलेल ंअसतं. असीम ेला व ासानं, ेनं साद घात यास
ती तु हांला तसाद देईलच.

२. सवय हेच तुम या अंतमनाचं काय असतं. सवयी तुम या आयु यावर भाव गाजवतात.
तु ही तुम या सवयीचे गुलाम असता.

३. एखादा वचार कवा कृती तुम या अंतमनात जवून तु ही वत:ला कोणतीही सवय
लावू शकता.

४. तु हांला नवड करायचं वातं य आहे. चांगली वा वाईट सवय तु हीच नवडू शकता.
नय मत ाथना करणं एक चांगली सवय आहे.

५. तुम या बा  मनात तु ही धारण केले या कोण याही मान सक च ाला तुम या ेचे
पाठबळ लाभते, ते हा तुमचं अंतमन या च ाला वा तवात साकार करते.

६. तुम या स या कवा यशा या वाटेतील एकमा  अडथळा असतो तुमचे वत:चे
वचार व मान सक तमा.

७. जे हा तुमचं च  भरकटू लागते ते हा याला तुम या हता या कवा येया या
चतना ारे परत थर करा. असे कर याची वत:ला सवयच लावून या.

८. तुमचं बा  मन हणज े कॅमेरा आहे आ ण तुमचं अंतमन या कॅमेरातील संवेदनशील
फ म आहे, यावर च  न द वले जाते.

९. आपलं नशीबच खराब आह,े असा वचार हणज ेमनात वारंवार केला गेलेला एखादा



भय त वचार असतो.

१०. नवीन सवय लावून घे यासाठ  आधी तु हांला हे पटले पा हजे क , ती सवय लावून घेणं
यो यच आहे. जे हा एखाद  वाईट सवय चालू ठेव या या गरजेपे ा ती सोडून दे याची
इ छा जोरदार असते, ते हा ती सोड यात तु हांला ए काव  ट के यश आले असे
समजा.

११. इतरां या व ाला तु ही तुम या वचारां ारे मान सक अनुमती द या शवाय ते
तु हांला खवू शकत नाही. तुम या येयाशी एक प हा- तुमचं येय आह े शांती,
सुसंवाद आ ण आनंद. तुम या चदाकाशात तु ही एकटेच वचार करणारे असता.

१२. दा चं सन हणजे सम येतून पळ काढ याची इ छा, पळवाट. मु चे, संयमाचे
आ ण प रपूत चे वचार करा; सम यामु चा रोमांच अनुभवा.

१३. अनेक लोक दा  सोडू शकत नाहीत. कारण ही यांची सम या अस याचं ते मा यच
करत नाहीत.

१४. तुमचं अंतमनच तु हांला सनमु  आ ण आनंद देतील. अंतमना या नयमांचा
अवलंब तु ही कसा करता यावर ते अवलंबून असते.

१५. तुम या चुक या मानसक पनेने तु हांला दा या बाटलीकडे नेले होते. आता तु ही
सनमु  आहात अशी क पना क न याच सवयीतून मु  हा.

१६. दा या सनाचं खरं कारण आहे, नकारा मक आ ण वघातक वचार णाली! माणूस
या या अंतमनात जसा वचार करतो, तसाच तो बनतो.

१७. जे हा भय ार ठोठावतं, ते हा ेला दार उघड याची संधी ा.



१९

भयमु  हो यासाठ  अंतमनाचा वापर
कसा कराल

मा या एका व ा याला वा षक समारंभात भाषण दे यासाठ  आमं त कर यात आलं
होतं. तो मला हणाला क , या या े ातील कतीतरी भावशाली लोकांचा यात समावेश
आहे अशा हजारो लोकांसमोर भाषण दे या या क पनेनेच याला दरद न घाम फुटला
होता. पण यानं या भीतीवर वजय मळवला. क येक रा ी तो पाच म नटे आरामखुच त
शांतपणे बसून शांत राहायचा. मग वत:शी सकारा मक वा यं बोलायचा -

मी अशा भयावर ताबा मळवणार आहे. मी नुकतंच या यावर नयं ण मळवलंय. मी
शांत, संयत आ ण ेनं बोलतो. मी सहज, रलॅ सड् आहे.

अशा रीतीने यानं खरंच भतीवर नयं ण ठेवून सफलतेने भाषण केलं.
अंतमन याला दले या सूचनेनुसार काय कर यास बांधील असतं. ते सूचनेनं कवा

आदेशानं नयं त होत असते. ही या व ावीकरणासारखीच असते; याम ये
गाळणी ारे गाळलेला व खाली झरपत जाऊन एक त केला जातो. ही सकारा मक बीजे
अचेतन े ात जतात आ ण अंकु रत होऊन तु हांला संयम, शांती आ ण स ावाची फळे
देतात.

• भीती - सवात मोठा श ू

भीती हाच लोकांचा सवात मोठा श ू आहे. अपयश, आजार, बल मानवी संबंध या
सग यांमागे भयच असते. लाखो-करोडो लोकांना भूतकाळाची, भ व यकाळाची,
हातारपणाची, वेडेपणाची आ ण मृ यूची भीती वाटत असते; पण भय हा तुम या मनातील

केवळ वचार आहे. याचाच अथ असा क , तु ही तुम याच वचारांनी भयभीत झाला आहात.



जे हा एका लहान मुलाला याचा म  सांगतो क , या या पलंगाखाली भूत आह ेआ ण
ते रा ी याला पकडणार आहे, ते हा ते मूल गभगळ त होऊ शकते; पण जे हा याचे पालक
लाईट चालू क न याला दाखवून देतात, क  पलंगाखाली भूत नाही ते हा ते भयमु  होते.
जर तथे खरोखरच ते या या मनातील भुता या आशंकेने घाबरले असते, ततकेच ते
या या मनातील भुता या आशंकेने घाबरले होते. या या व डलांनी या या मनातील खो ा
व ासावर इलाज केला. याला दाखवले क , या गो ीची भीती वाटत होती ती गो च
अ त वात न हती. तशाच कारे आपले अ धकतर भय वा त वक नसतात. असतो तो
केवळ वेगवेग या अशुभ व अमंगला या पडछायांचा समूह आ ण पडछाया अ सल
नसतात, यांना अ त व नसते.

• याची भीती वाटते तेच करा

एको णसा ा शतकातील महान त व चतक आ ण कवी इमसनने हटल े आह,े ‘तु हांला
या गो ीची भीती वाटते तीच गो  करा, हणजे भीतीचा मृ यू न त आहे.’

असा एक काळ होता क , ो यांसमोर उभे रा न भाषण कर या या केवळ क पनेने
माझी बोबडी वळायची. जर मी या भीतीला शरण गेलो असतो तर मला खा ी आह ेक ,
आज तु ही हे पु तक वाचू शकला नसता. अंतमना या कायाब ल मी जे काही शकलो
आहे, यात इतरांना कधीच सहभागी क न घेऊ शकलो नसतो.

इमसनने सां गतले या मागाचा अवलंब क न मी या भीतीवर वजय मळ वला.
आतून छाती धडधडत असतानाही मी ो यांसमोर जायचो आ ण बोलायचो. हळूहळू माझी
भीती कमीकमी होत गेली आ ण शेवट  शेवट  मला भाषण दे यात आनंद वाटू लागला.
इतकेच न हे तर आता मी भाषणां या आमं णांची वाट पा  लागतो. मी ती गो  केली जची
मला भीती वाटत होती आ ण या भीतीचे मरण न त झाले.

जे हा तु ही सकारा मकतेने व ठामपणे हणता क , तु ही तुम या भीतीला वश करणार
आहात आ ण तसा ठाम नणय तु ही तुम या बा  मनात घेता ते हा तुम या अंतमनाची
श  मु  होते आ ण तुम या वचाराला तसाद देत वा  लागते.

• टेजची भीती ह पार करणं

माग या करणात मी जेनेट आर. नावा या एका रंगमंचगा यकेचा क सा सां गतला आह,े
यात या त णीची कारक द मंचावर जा या या भीतीपोट  धो यात आली होती. जे हा
तला एका मो ा नाटक कंपनी ारे एका मो ा भू मकेसाठ  ऑ डशन टे ट ायला
बोलावले गेल े ते हा तला कळत होते क , तला यशाकडे नेणारी ही शेवटची संधी ठ
शकते; तरीही तचे मंचावर जा याचे भय ततकेच जबरद त होते. तला माहीत होते क , ती
यातून बाहेर पडू शकली नाही तर त या काराक द चे काही खरे न हते.



ही भीती र कर यासाठ  ती एकांत असले या एका खोलीत बसायची व तचे मन व
शरीर श य ततके सैल सोडून शांत हायची. मग त या अंतमनावर क जा कर या या
भीतीशी लढ यासाठ  ती सावकाश, शांतपणे आ ण भावपूणतेने पुढ ल श द वारंवार
हणायची, ‘मी सुंदर गाते. मी संयत, संतु लत, आ म व ासाने पूण आ ण शांत आहे.’

ती दवसातून पाच ते दहा वेळा अस ेकरायची. एका आठव ानंतर तचा आ म व ास
व संयम वाढला. जे हा वेळ आली ते हा तने उ कृ  रीतीने ऑ डशन टे ट दली.

• अपयशाची भीती

जवळ या व ापीठातून अनेक व ाथ  मला भेटायला येतात. यां यापैक  सग यांची एक
सवसाधारण त ार होती, ऐन परी े या वेळ  पाठ केलेले न आठव याची, जला आ ही
सूचक मृ त ंश हणतो, ती. ते सगळे मला एकच गो  सांगायचे, ‘परी ेआधी मला जो
भाग पूणपणे पाठ होता आ ण परी ेनंतर सगळ  उ रे आठवली; पण जे हा मी परी ा
हॉलम ये बसलेलो असतो व मा यासमोर कोरी उ रप का असते ते हा या को या
उ रप केसारखाच माझा म  व माझ ेमन कोरे होऊन जाते.’

आप यापैक  ब याच जणांना असाच अनुभव आला असेल. अस े हो याचे कारण
अंतमना या एका मुख नयमात आहे. तोच वचार खरा ठरतो, या यावर आपण आपले
सगळे ल  क त करतो. या सग या व ा याशी बोलताना मला आढळून आल े क , ते
अपयशा या क पनेवर अ धक ल  क त करतात. याचा प रणाम हणून यांचे अंतमन
यां यासाठ  य ात अपयशच आणते. अपयशाची भीतीच परी े या काळात ता पुर या
मृ तनाशा ारे अपयशाचा अनुभव साकार करते.

शीला ए. नावाची एक व ा थनी वै क य श ण घेत होती. त या वगातील ती सवात
तेज वी व ा थनी होती; तरीही तला त डी कवा लेखी परी ेत अगद  सा या ांची
उ रेदेखील आठवायची नाहीत. मी तला याचे कारण समजावून सां गतले. परी े या आधी
क येक दवस ती सतत अपयशा या वचारांनी चता त असायची. हे नकारा मक वचार
भीतीमुळेच स य हायचे.

भीती या भावने या बलशाली बा ंत लपेटलेला अपयशाचा वचार तचे अंतमन खरा
क न दाखवायचा. स या श दांत सांगायचे तर ही त ण व ा थनी त या अंतमनाला
नापास कर याची वनंती करत होती आ ण मगते त या वनंतीला ‘तथा तु’ हणत असे.
प रणामी तला परी ा देताना काहीही आठवत नसे.

• तने भीती कशी घालवली

शीला अंतमना या कायाचा जसजसा अ यास क  लागली, तसतसे तला कळू लागले क ,
अंतमन तर मृत चे भांडार आहे. ती शकत असताना, अ यास करत असताना जे ऐकत



होती, वाचत होती, या येक गो ीची यात व थत न द होत होती; तसेच ती हेही
शकली क , अंतमन तसाद देत असते आ ण ते पर परपूरक त या देत असते.
या याशी शथील, शांत व व ासपूण थतीत संवाद साधता येतो.

ती रोज रा ी व सकाळ  क पना क  लागली क  तने मळवले या उ वल यशाब ल
तचे आईवडील तचे अ भनंदन करत आहेत. ती यां या अ भनंदनाचे प ही आप या
क पनेत आप या हाती धरायची. यामुळे तला झालेला आनंद अनुभवायची. ती या आनंद
प रणामा या थतीत म न रा  लागली, तशी तला त या अंतरंगातून पूरक त या कवा

तसाद लाभत गेला.
तने पुर वले या अशा सतत या उ ेजनामुळे सवश मान व सव  अशा अंतमनाने

सग या गो ी आप या हातात घेत या. ते त या बा  मनाला तसेच ेरक मागदशन व
दशासूचन क  लागले. तने सुखद अंताची क पना क न या क पनेला साकार कर याचे
साधन तयार केले. या प तीचा अवलंब के यानंतर तला पुढ या परी ेत पास हायला
काहीच अडचण आली नाही. त या अंतमना या शहाणपणाने पुढे होऊन तला त या

तभेला  करायला भाग पाडले.

• पा याचे भय

मी दहा वषाचा असताना अपघाताने एका पोह या या तलावात पडलो. मला पोहता येत
न हते. मी माझ ेहात मा  लागलो; पण याचा काही उपयोग झाला नाही. मला वाटू लागले
क  आता आपण बुडालो. या का याशार पा याने मला वेढ याची ती चंड भीती अजूनही
मला आठवते. मी ास घे यासाठ  त ड उघडले, तर यात पाणी भरले. आता मी बुडणार,
अगद  या शेवट या णी एका मुलाने मला बुडताना पा हले अन् याने पा यात उडी मा न
मला वाचवले. हा अनुभव मा या अंतमना या तळाशी पोहोचला. याचा प रणाम असा झाला
क , मा या मनात पा याची भीती अनेक वषासाठ  घर क न होती.

मग एके दवशी मी एका वय कर, शार मानसशा ाशी मा या या पा या या
भयगंडाब ल चचा केली.

‘पोह या या तलावात जा,’ तो मला हणाला, ‘पा याकडे पाहा. ते केवळ एक
रासाय नक संयुग आह-े हाय ोजनचे दोन अणू व एक ऑ सजन या अणूपासून बनलेले.
याला वत:ची इ छा कवा जाणीव नसते; पण तु यात मा  या दो हीही गो ी आहेत.’

मी मान डोलवली व वचार क  लागलो क , ते पुढे काय हणतील.
‘एकदा तुला समजल े क , पाणी न य असते.’ यांनी पुढे सां गतल े क , ‘मग

मो ाने दमदार आवाजात हण, मी तु यावर ताबा मळ वणार आहे. मना या श ारे मी
तु यावर वच व गाजवणार आहे. मग पा यात उतर. पोह याचे धडे घे. पा यावर वजय
मळ व यासाठ  तुझी आंत रक श  वापर.’

मी तेच केले ज े मला करायला सां गतले गेले होते. मी मनाचा नवा कोन धारण



करताच मा या सवश मान अंतमनाचे बल मला श , ा आ ण व ास पुरवीत
तसाद देऊ लागले. याने मला पा याची भीती र कर यास समथ बन वले आ ण मी

पा यावर वजय मळ वला. आता मी रोज सकाळ  वा थासाठ  मजेत पोहतो. पा याला
तुम यावर ताबा मळवू देऊ नका. ल ात ठेवा क , तु ही याचे मालक आहात.

• कोणतीही भीती र कर याचे हमखास तं

भीतीवर ताबा मळ व याचे हे एक असे तं  आहे जे मी ा यानमंचाव न हजारो लोकांना
शकवले आहे. ते जा  करते. अजमावून पाहा!

समजा, तु हांला पोह याची भीती वाटत आहे. दवसातून तीनदा पाच ते दहा
म नटांसाठ  शांत, त ध बसा. मन व शरीर संपूणपणे सैल सोडून एकदम ताणर हत,
आरामशीर बसा. आता क पना करा क , तु ही पोहत आहात. गतरी या तु ही पोहत
आहात. मान सकरी या तु ही वत:ला पा यात टाकले आहे. पा याचा शीतल पश तु ही
अनुभवता आहात. तुम या हातापाया या हालचाली अनुभवा. हे तु ही न भीता, आनंदाने
करत आहात असे प  व ठसठशीत च  मनासमोर उभे करा.

हे एक नज व दवा व  उरत नाही. तु ही हे जाणता क , तु ही तुम या क पनेत जे
अनुभवता ते तुम या अंतमनात आकार धारण करत असते. मग तु ही तुम या मनात
खोलवर जे च  रंगवल ेआह ेते य ात उतरव यासाठ  तु हांला क टब  केले जाते. मग
तु ही जे हा पोह याचा य न कराल ते हा हीच आनंदाची भावना अनुभवाल. हाच बा
मनाचा नयम आहे.

याच तं ा या वापराने तु ही इतर बाबतीतील भीतीही घालवू शकता. जर तु हांला उंच
जागेची भीती वाटत असेल, तर क पना करा क , तु ही ड गरावर भटकत आहात. यातील
खरेपणा अनुभवा. ड गरपारीतील रानफुलांचा, शु  हवेचा आ ण तथून दसणा या
रोमांचक याचा आ वाद या. हे न क  समजा क , तु ही मान सक तरावर हे सतत करत
रा हलात तर तु ही एके दवशी शारी रक तरावरदेखील तत याच सहजतेने आ ण
आरामात क  शकाल.

• याने ल टला ध यवाद दले

जोनाथन एम. एका मो ा कंपनीत कायकारी अ धकारी आहे. अनेक वष तो ल टम ये
शरायला घाबरायचा. ल ट टाळावी हणून तो रोज सकाळ  या या सात ा मज यावरील
ऑ फसम ये जने चढून जायचा. जे हा याला या या कामा या संदभात अशा लोकांना
भेटावे लागायचे क , यांचे ऑ फस खूप वर या मज यावर असायचे; ते हा तो काहीना
काही न म  क न यांना वत: या ऑ फसम ये कवा एखा ा रे टॉरंटम ये भेटायला
बोलवायचा. याच कारणाने शहराबाहेरील ावसा यक दौरे या यासाठ  खूप ासदायक



ठरायचे. अशावेळ  तो आधीच फोन क न ह ेप के क न यायचा क , या या हॉटेलची
खोली खाल या मज यावर हवी, जथे पोहोचायला याला ज याचा वापर करणे श य
हायचे.

याची ही भीती या या अंतमनातून उपजली होती. ती कदा चत अशा अनुभवातून
नमाण झाली असावी, जो अनुभव तो चेतन पातळ वर फार फार पूव च वसरला असावा.
जे हा याला ह े कळाले ते हा याने ती भीती घालवायचे ठर वले. तो रोज रा ी आ ण
दवसातून अनेक वेळा ल टला ध यवाद देऊ लागला. शांत, व ासपूण मनोदशेत तो
वत:शी वारंवार हणायचा -

आम या इमारतीतील ल ट ही एक अ त क पना आहे. ती सावभौम मनातून नमाण
झाली आहे. ती आम या सग या कमचा यांसाठ  एक आशीवाद आहे. ती खूप अ त सेवा
देते. ती दैवी व थेनुसार काम करते. मी त यातून शांतपणे आ ण आनंदाने वास करतो.
चैत य, ेम आ ण समजदारीचे वाह मा या वचारतं ात वा हत होत असताना आता मी
शांत बसलो आहे.

मा या क पनेत आता मी ल टम ये आहे आ ण मी मा या ऑ फसबाहेर पडत आहे.
ल ट आम या कमचा यांनी भरलेली आहे. मु - ा आ ण व ासावर हा एक अ त
अनुभव आहे. मी याब ल ध यवाद देत आहे.

तो सतत दहा दवस ही ाथना हणत राहीला. अकरा ा दवशी तो या या कंपनी या
इतर सद यांसह ल टम ये चढला. आता तो भयमु  झाला होता.

• सामा य आ ण असामा य भय

जे हा लोक यां या क पनेचा उ ेक होऊ देतात ते हा यां यावर असामा य भयाचा पगडा
बसतो. मला एक अशी म हला माहीत आह े जला वमाना ारे जग वास कर यासाठ
आमं त केले होते. ती वतमानप ातील वमान घटनां या सग या बात यांची का णे गोळा
क  लागली. The World’s Worst Airplane Crashes नावाची जगातील भयानक
वमान अपघातांची ह डओटेपपण मागवली. ती वमानातून समु ात पडली आहे व बुडत
आह,े अशी क पना क  लागली. हे असामा य भय आहे. जर तने हेच चाल ूठेवल ेअसते
तर तला याची सवा धक भीती वाटत होती तेच त याकडे आक षत झाले असते, तसेच
घडले असते.

आपसामा य भयाने ासले या स या एका चे उदाहरण पाहा. यूयॉकम ये
अ यंत यश वी व सफल ावसा यक होता. याने वत:च एक मान सक चल च  बन वले.
या या कंपनीने दवाळे काढले आह े आ ण तो सव काही घालवून बसला आहे, असे

क पना च  तो सतत पाहायचा. तो पु हा पु हा हे मान सक च  पाहायचा आ ण
अ धका धक नराशे या गतत फेकला जायचा. याने ही भयावह च फ त पाहायचे थांबवले
नाही. तो या या प नीला हणत राहायचा, ‘हे फार काळ टकणार नाही.’ ‘बाजारातील



तेजी कधीही संपू शकते.’ ‘हे सगळे नराशजनक आहे, आपण संपणार आहोत.’
या या प नीने मला सां गतले क , शेवट  याचे दवाळे नघाले. याने या या गो ची

क पना केली होती व या या गो ची याला भीती वाटत होती, या सग या शेवट  ख या
ठर या. खरेतर याला या गो ची भीती वाटायची या अ त वातच न ह या; पण याने
सतत आ थक आप ीची क पना क न, त यावर व ास ठेवून व यां या आशंकेने
भयभीत होऊन या अ त वात आण या हो या. जॉबने सां गत या माणे मला या गो ीची
भीती वाटत होती तेच मा याबाबत घडले.

जगात असे भरपूर लोक आहेत यांना सतत भीती वाटत असते क , यां या मुलां या
बाबत काहीतरी वाईट घडणार आह े कवा यां यावर एखाद  भयानक वप ी कोसळणार
आहे. जे हा ते एखा ा व चत आढळणा या रोगा या साथीब ल वाचतात ते हा यांना
सतत वाटत राहते क , यांना हा आजार होईल. काही जण तर हा आजार यांना झालाच
आह ेअशी क पना करतात. हे सगळे अपसामा य भय आहे.

• अपसामा य भयाला यु र

जर तु हांला अशा एखा ा अपसामा य भयाने ासले आहे असे दसून आल े तर तु ही
मान सकरी या या या व  दशेने जा याची धडपड करायला हवी. जर तु ही सतत अशा
भया या चरम ब पाशी रा हलात तर तंुबलेले पाणी सडते, तशा सड याला बळ  पडाल
आ ण मान सक व शारी रक ाध या जा यात सापडाल. जे हा भय नमाण होते ते हा
अंतमना या एका मूलभूत नयमा ारे ते तुम यात या भया या व  इ छा नमाण करते.

अशा भयावर वजय मळ व यासाठ , यावेळ  तु हांला त काळ ह ा असले या
गो ीवर ल  क त करा. तुम या इ छे या वचारात गंुगून जा. वत:ला यात बुडवून टाका.
ल ात ठेवा क , अंतमन नेहमीच चेतन जगाला बदलत असते. या कोनामुळे तुम यात
आ म व ास नमाण होईल. तुमचं मनोबल उंचावेल. तुम या अंतमनाची श  तुम या
बाजूने आहे. ती अपयशी होत नाही. हणून तु हांला शांती आ ण आ म व ास लाभेल.

• तुम या भयाचे मू यांकन करा

एका मुख ब रा ीय कंपनी या व  मुखाने एकदा मला व ासात घेऊन सां गतले क ,
जे हा याने सव थम व े ते हणून काम करायला सु वात केली, ते हा तो या या

ाहका या घरा या दारावरची बेल वाज व यापूव  या या घरासमो न पाच फे या मारायचा
ते हा थोडी हमत गोळा क  शकायचा.

याची सुपरवायझर खूप अनुभवी व समजदार होती. एके दवशी ती हणाली,
“दारामागे लपले या रा साला घाब  नकोस. रा स, भूत असे काही असतच नाही. तू
फस ा व ासाला बळ  पडला आहेस.” तने याला हेही सां गतल े क , जे हा मा या



मनात भीतीची प हली सणक भरायची, ते हा मी या भीतीसमोर घ  पाय रोवून उभी
राहायची. सरळ या या नजरेला नजर भडवत याचा चेहरा याहाळायची. जे हा तने असे
केले ते हा तची भीती शेपूट घालून पळून गे याचे तला दसले.

• तो जंगलात उतरला

जॉन एम. एक भूतपूव अमे रकन सै नक  पा  होते. यांनी मला सां गतले क , स या
व यु ा या दर यान ते वास करत असलेले वमान श ू या वमान वरोधी गोळ बाराला
बळ  पडून आगी या भ य थानी पडले. यांना यू गयेना या जंगलाने वेढले या ड गरावर
उतरावे लागले. अथातच ते भयभीत झाले; पण यांना माहीत होते क , भय दोन कारचे
असतात, सामा य व अपसामा य. यां यावर क जा कर या या य नात असलेली
अपसामा य भीती ती  व नराधार भीतीची जवळची नातलग होती.

यांनी लगेच आप या या भयाबाबत काहीतरी करायचे ठर वले. ते वत:शीच बोलू
लागले, ‘जॉन, तू तु या भीतीपुढे मान तुकवणार नाहीस. तुझे भय हणजे सुर ततेची इ छा
आहे, बाहेर पड याचा माग आहे.’

यांना समोर दसले या थो ा मोक या जागे या मधोमध उभे रा न यांनी आधी
यांचा जोरजोराने होणारा ासो वास शांत होऊ दला. अस े क न यांनी भीतीने

आतं कत हो याचे प हले ल ण र केले. ते जस े अ धक शांत व श थल होत गेले तसे
यांनी पुढ ल वा ये हणणे सु  केले. ‘ ांडातील हांना यां या क ेत फर याचे

मागदशन देत असलेली अमाप बु म ा, आता मला या जंगलातून बाहेर पड याची व
सुर त जागी जा याची वाट दाखवीत आहे.’ ते वत:शीच असे मो ाने हणत रा हले.
जवळजवळ दहा कवा या न जा त म नटे.

जॉनने मला सां गतल,े ‘अचानक मा या आत काहीतरी हल याचे जाणवले. ती व ास
आ ण ेची लहर होती. कोणीतरी ओढून ने यासारखा मी एका मोक या जागेकडे गेलो.
तथे मला एक पुसटशी पायवाट दसली आ ण मी या वाटेने चाल ू लागलो. दोन दवस
वाटचाल के यावर चम काराने मी एका लहान खे ात येऊन पोहोचलो. तथे मै ीपूण लोक
होते. यांनी मला जेवू घातले. नंतर या जंगला या बाहेर नेल,े जथून एका बचाव वमानाने
मला वाचवले.

जॉन या बदलले या मान सक कोनाने यांना वाचवले. यां या आंत रक श वरील
व अचेतन ानावरील ेने आ ण व ासाने यांची सम या सोड वली.

हे पुढे हणाले, ‘जर मी मा या न शबाला दोष देत व हळत बसलो असतो आ ण
भीती या जा यात गुरफटून गेलो असतो तर भीती या भ मासुराने माझा नाश केला असता.
कदा चत भीती व उपासमारीने मी के हाच मरणा या दारी पोहोचलो असतो.’



• याने वत:च वत:ला नोकरीतून बडतफ केले

राफेल एस. एका मो ा सं थेत मो ा अ धकारा या पदावर होता. याने मा यासमोर
कबूल केले क , तीन वषापासून याची नोकरी जा या या भीतीने तो गांग न गेला आहे. तो
नेहमी अपयशाची क पना करायचा. याला वाटायचे क , या या हाताखालचे लोक बढती
मळवून या यापे ा वर या जागी पोहोचले आहेत. याला याची भीती वाटायची अशी
कोणतीही गो  मुळात अ त वातच न हती. तो फ  या या मनातील रोग न , चतातुर
वचार होता. या या सु प  क पनेने याची नोकरी जा याचे ना  इतके बे ब वठवले क
याची चता वाढत गेली, याची काय मता घटत गेली. शेवट  याला राजीनामा ायला

सां गतले.
वा त वक पाहता राफेलने वत:च वत:ला नोकरीतून काढून टाकले. याचे सततचे

नकारा मक तमांकन आ ण या या अंतमनाकडे तो पाठवीत असले या भीती या
सूचनांचा महापूर या दोन गो मुळे या या अंतमनाला तसाच तसाद ायला व वागायला
लावले. या या भीतीमुळे तो जा तीत जा त चुका क  लागला. चुक चे नणय घेऊ लागला.
प रणामी या या पदरी अपयश येऊ लागले. भीती वाटू लागताच याने त काळ भीती या
व  दशेने आपले मन वळवल ेअसते तर कदा चत याला कधीच नोकरी गमवावी लागली
नसती.

• या या व  ष ं  केले

ा यान देत व - वास करत असताना मी अनेक देशांना भेट  द या. यापैक  एका
देशातील मुख सरकारी अ धका यांशी माझ ेदोन तास संभाषण झाले. मला दसून आले
क , या माणसा या मनात आंत रक शांतीचा अथांग महासागर लहरत होता. याने मला
सां गतले क , जरी वरोधी प ाला पा ठबा देणा या वतमानप ातून सतत या यावर
षणांचा वषाव होत असतो; तरीही तो वत:ला कधीही अ व थ होऊ देत नाही. याने
वत:ला सवय लावून घेतली होती क , रोज साधारणत: पंधरा म नटे न: त ध, यानम न

अव थेत राहायचे. अशा अव थेत अशी अनुभूती यायची क , या या आत खोलवर अथांग
शांतीचा महासागर पसरला आहे. अशा यान थ अव थेत ही जाणीव नमाण के याने
या यात चंड ऊजचा उदय हायचा, यामुळे तो सग या भीती आ ण अडचण वर मात

करायचा.
अगद  थो ा म ह यांपूव  याला या या एका सहकमचा याचा फोन आला. भीतीने

याची घाबरगंुडी उडाली होती. या या सांग यानुसार काही लोकांचा गट या या व  कट-
कार थान र चत होता. देशा या सै नक  बळा या असंतु  त वां या मदतीने याला

शासना या या मह वपूण पदाव न बळजबरीने पायउतार करायला भाग पाड याचा
यांचा हेतू होता.



याने या या सहकमचा याला फोनवर उ र दले, ‘आता मी पूण शांतीने झोपायला
जाणार आहे. आपण याबाबत उ ा सकाळ  १० वाजता बोलू.’

याने मला सां गत या माणे, ‘कोण याही नकारा मक वचाराला मी भावनाशील होऊन
मान सक र या वीकारीत नाही तोपयत तो  होऊ शकत नाही, हे मला माहीत होते.
मा या सहकमचा या या भया या सूचनेचा वीकार कर यास मी नकार दला. यामुळे मला
कोणतेच नुकसान होऊ शकत नाही, जोपयत मी तसे कर याला या वचाराला अनुमती देत
नाही.’

एका गो ीची न द करा क , तो कती शांत होता, थंड, अ वचल! या फोनने घाब न
जाऊन याने ना वत: या डो यावरील केस उपटले ना हात चोळत येरझा या घात या.
या या मना या क थानी होते त ध, थर जलाशय-आंत रक शांतीचे, महान थरतेचे.

• वत:ला सग या भयांपासून मु  करा

बायबलम ये आपले भय र कर याचे उ म सू  आह े-
मी ई राला शोधले, याने माझी हाक ऐकली आ ण मला मा या सग या भयापासून

मु  केले.
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आप या अंतमनाची चम कारी आ य जाणून या. ते कस ेकाय करते, काय काम करते
ते समजून या. या करणात दले या तं ाचा कुशलतेने वापर करा. यांचा सराव करायला
सु वात करा; आजपासून, आतापासून. तुमचं अंतमन तु हांला तसाद देईल आ ण तु ही
सग या भीतीपासून मु  हाल. मी ई राला साद दली, याने माझी हाक ऐकली आ ण
मला मा या सग या भीतीपासून मु  केले.

• भीतीतून मु  हो यासाठ  हे करा

१. जी गो  करायची तु हांला भीती वाटते तीच गो  करा, मग भीतीचे मरण अटळ आहे.
जर तु ही वत:लाच पूण आ म व ासाने व ेने सां गतले, ‘मी या भीतीवर क जा
करणार आहे.’ तर तु ही तस ेक  शकाल.

२. भीती हा तुम या मनातील नकारा मक वचार आहे. याला समूळ उपटून टाका व
या या जागी सजनशील वचार लावा. भीतीने करोडो लोकांना मारल े आहे.

आ म व ास भीतीपे ा महानतम आहे. ई र आ ण शुभ गो तील ेपे ा कोणतीही
गो  श शाली अस ूशकत नाही.



३. भय चा सवात मोठा श ू आहे. अपयश, आजार आ ण वाईट मानवी संबंधांना
भयच कारणीभूत असते. ेम भीतीला हाकलून लावते. ेम हणज ेजीवनातील चांग या
गो ब लची भाव नक आ मीयता व अनुराग. ामा णकपणा, एका मता, याय, स ाव
आ ण यशा या ेमात पडा. सव मा या खुशखुशाल अपे ेत जगा आ ण ते सव म
अप रहायपणे तुम या दाराशी येईल.

४. भीती या सूचनांवर भी त वरोधी वचारांनी तह ला करा. जसे, ‘मी सुंदर गातो, मी
संयत, शांत, संतु लत आहे’ असा वचार तुम यासाठ  खूप लाभदायक ठरेल.

५. तु हांला हतबल करणारे, परी े या वेळेपुरते होणारे व मरण हेपण भीतीमुळे होते.
यावर मात कर यासाठ  तु ही ठामपणे हणू शकता, ‘ या गो ी जाणून घेणे मा यासाठ
गरजे या आहेत या सग या गो बाबत माझी मृती प क  आहे.’ परी ेत तु ही
मळ वले या उ वल यशाब ल तुमचा म / य  तुमचं अ भनंदन करत आहे
अशी क पना करा. चकाट  ठेवली तर तु ही न क  जकाल.

६. पा याची भीती वाटत असेल तर पोहणे शका. तुम या क पनेत मोकळेपणाने
पोह याचा आनंद लुटा. वत:ला मान सकरी या पा यात उतरवा. पा या या गार ाची
आ ण पोह या या रोमांचाची अनुभूती क पनेत या. हे च  अ यंत सजीव, प  करा.
तु ही असे केले तर तु ही पा यात उत न याला जकायला बा य हाल. हा तुम या
मनाचा नयम आहे.

७. जर तु हांला ल टसार या अ ं द जागेची भीती वाटत असेल तर मान सकरी या
ल टम ये वास करा व यावेळ  ल ट या व वध भागांना व या या कायाला ध यवाद
ा. तुमचं भय कती लवकर अ य होते हे पा न तु ही आ यच कत हाल.

८. दोनच भय ज मजात असतात, पड याचे भय आ ण आवाजाचे भय. बाक चे सगळे भय
तु ही नंतर संपा दत केलेल ेअसतात. यां यापासून मु  हा.

९. सामा य भय उपयु  असते. अपसामा य भय अ यंत वाईट व व वंसक असते. सतत
भीती या छायेत वावर याने अपसामा य भय, मान सक वकृती व गंड नमाण होतात.

१०. जे हा तु हांला हे कळते क , तुम या अंतमनाची श  प र थती बदल ूशकते आ ण
तुम या मनात द घकाळापासून असलेली मनीषा पूण क  शकते ते हा तु ही तुम या
अपसामा य भयातून बाहेर पडू शकता. तुम या भीती या वरोधी अशा तुम या इ छेकडे
ता काळ ल  पुरवा, ेम अगद  न ेने भयाला बाहेर हाकलते.

११. तु हांला अपयशाची भीती वाटत असेल तर यशाकडे ल  ा. आजाराला घाबरत
असाल तर प रपूण वा थाचे चतन करा. अपघाता या भीतीने त आहात? ई रा या
मागदशनाचे व संर णाचे मनन करा. मृ यूची भीती वाटत असेल तर चरंतन, शा त
जीवनाचा वचार करा. ई र हणजेच जीवन आ ण स या तेच तुमचं जीवन आहे.



१२. बदलीचा, त थापनेचा नयम हा भीतीवरील तोडगा आहे. तु हांला एखा ा गो ीचे
भय वाटत असेल तर या सम येचे उ र तुम या इ छे या पात हजर असते. जर तु ही
आजारी आहात तर पूण आरो याची इ छा करा. जर तु ही भीती या कैदेत आहात तर
मु ची इ छा बाळगा. भा याची अपे ा करा. मान सकरी या चांग या गो वर ल
क त करा आ ण जाणून या क , तुमचं अंतमन नेहमी तु हांला चांगुलपणाचे उ र
देईल. ते कधीही चुकत नाही.

१३. तु हांला या गो ची भीती वाटत असते या खरेतर अ त वाच नसतात. ते फ
तुम या मनातील वचार असतात. वचार नेहमी सजनशील असतात. हणूनच जॉबने
सां गतले आहे, ‘मला याची भीती वाटत होती तेच मा या वा ाला आले. हणूनच
‘भी यापाठ  रा स’ असे हणतात. चांगल े वचार करा, चांगलेच होईल.

१४. तुम या भीतीला नीट पारखा, तला तका या कसोट वर घासा. आप या भयावर
हसायला शका. हा य एक उ कृ  औषध आहे. तुम या वचारां शवाय तु हांला कोणीही
अ व थ क  शकत नाही. इतरां या सूचना, यांचे बोलणे कवा ध नया यां यात
तु हांला अ व थ कर याची मता नसते. ताकद तुम यात असते आ ण जे हा तुमचं
वचार चांग या गो वर क त झालेले असतात ते हा तुम या शुभ वचारांना ई रा या
श ची साथ असते.

१५. एकच न मती म, रचना मक श  आह;े ती हणज ेसहजसंवादाची श ! या श त
कोणताच संघष नसतो. या श चा उगम ेमातून होतो. हणूनच तुम या भ या
वचारांसोबत ई री श  असते.



२०

मनानं चरत ण राहा

तुमचं अंतमन हे कधी वृ  होत नाही. याला थळकाळाचं बंधन नसतं. ते ई राचा अंश
आहे, जो अनाद  आहे.

आ या मक श वर वृ वाचा भाव जाणवत नाही. धीर, दयाळूपणा,
ामा णकपणा, वनयशीलता, स ाव, शांती, सहज संवाद आ ण बंधु वाची भावना ही

गुणवै श े नेहमीच चरत ण असतात. या गुणांना आ मसात के यास तु ही मनानं सदैव
चरत ण राहाल.

वकृती कवा हास फ  वाढ या वयामुळे कवा वयपर वे होणा या आजारांमुळे होत
नाही. आपलं वय कती आहे यापे ा काळा या भीतीमुळे आप या शरीरावर व मनावर वाईट
प रणाम होत असतात. खरं तर वाढ या वयाची अनाठायी भीतीच अकाली वृ व आणते.

मा या आयु यात मी अशा स  ी-पु षां या जीवनच र ाचा अ यास केला आहे,
यांनी अ धक काळ नव न मतीचं काय केलं आहे. काह नी तर वृ ाव थेत असताना यश
मळवून आपल ं े व स  केलं आहे. मी अशा अनेक ना भेटलो आहे, या खूप

स  नाहीत; पण यां या काय े ापुर या या नामवंत आहेत. या याव न हे ल ात येतं
क , वाढतं वय हे मान सक व शारी रक श चं ख चीकरण करत नाही व क ही शकत
नाही.

• तो वैचा रक पातळ वर वयोवृ  झाला

मी लंडनम ये मा या एका जु या म ाला ब याच वषानी भेटलो. याने नुकतंच ए या शी
वषात पदापण केलं होतं. अनेकांसाठ  ही आनंदाची पवणी असू शकते; पण तो मा  उदास
होता. मी जे हा याला पा हलं ते हा मला मोठा ध काच बसला. कोणतीही वै क य सम या
नसतानाही तो अ तशय अश , बल दसत होता.



“डॉ टर मूख आहेत,” तो वैतागून हणाला, “मला माहीत आह ेक , जगणं हाच मोठा
आजार मला झाला आह!े”

मी याला या या अशा बोल यामागचं कारण वचारल ं असता तो हणाला, “मी
सग यांनाच नकोसा झालो आहे. माझी कोणालाच गरज नाहीये,” तो ओरडला. “आ ण
कशाला असावी? मी कोणा याच उपयोगाचा नाही. आपण ज म घेतो, वाढतो, हातारे
होऊन मरतो, हाच येकाचा शेवट असतो.”

मला हे जाणवलं क  यानं या या आजाराचं मूळ बरोबर ओळखल ंआहे. आयु याकडं
पाह या या या या नकारा मक कोनामुळे तो जग यास वैतागला होता. आप या
जग याला काही अथ नाही आ ण आपण कुणा याही उपयोगाचे नाही, असा चुक चा
मान सक कोन या या आजारा या मुळाशी होता. याला फ  याचं हातारपण
जाणवत होतं बाक  काही नाही. खरं तर तो वैचा रक पातळ वर वयोवृ  झाला होता,
यामुळे याला वा त वकतेत जाणवणारी भीती याचं अंतमन साकार करत होत.

• हातारपण हणजे सु पणाची पहाट

अनेक लोकांचा कोन हा ःखी माणसासारखा नकारा मक असतो. ‘ हातारपण हणजे
शेवट’ असं समजून ते हातारपणाला घाबरतात. याचाच अथ ते जग याला घाबरतात.
वाढलेल ं वय हणजे आयु यातील नुसती नघून गेलेली काही वष नसून, ती अनुभवांची,
शहाणपणाची शदोरी असते.

शहाणपण हणजे अंतमनातील श ची जाणीव, जी तु हाला प रपूण, आनंद  व सुखी
जीवन कसं जगावं याबाबत ान देते. वयाची स री कवा वयोवष शी हणजे आयु याचा
शेवट ही संक पना डो यातून काढून टाका. या उलट असं वय हणजे संप , स य आ ण
नव न मती करणा या जीवनशैलीचा उदय असू शकतो. तुम या आयु यातील ही वष तु हाला
अ धक समृ  बनवू शकतात. यावर व ास ठेवून अशी अपे ा तु ही करा हणजे अंतमन ते
स यात उतरवेल.

• बदल आ मसात करा

हातारपण हे :खद नाही. वृ  होणं ही एक बदलाची या आहे. याचं वागत आनंदानं
व उ साहानं करा. माणसा या आयु यातील येक ट पा हा कधीच न संपणा या वाटेवरचं
पुढचं पाऊल असतं. आप यातील आंत रक श  ही शारी रक श या मयादेपलीकडची
असते. आप याजवळ अशा अ त संवेदना असतात, या आप या शारी रक पंच यां या
सीमा पार करतात.

जीवन आ या मक व शा त असतं. आपण कधीच वृ  होत नसतो. कारण जीवन
हणजे ई र आ ण ई र कधीच वृ  होत नाही. बायबल सांगतं क , ई रच जीवन आहे.



जीवन हे सदैव न य नूतन, अनंत, अ वनाशी आहे. हे सग यांबाबत स य आहे.

• आयु य हणजे काय?

एका म हलेनं एकदा वजेचा शोध लावणा या थॉमस ए डसन यांना वचारलं, “ म टर
ए डसन, वीज हणज ेकाय?”

ते उ रले, “मॅडम, वीज ही ‘वीज’ आहे. तचा वापर करा.”
आपण वीज हे नाव अशा एका श ला दलं आह े जी अ ाप आप याला पूणपणे

कळलेली नाही. आपण वजे या स ा ताबाबत व वापराबाबत अजूनही श य ततकं
शकतो आहे. तचा वापर आपण अनेक कारे करत असतो.

वै ा नक परमाणंूना डो यांनी पा  शकत नाहीत, तरीही ते याला एक वै ा नक स य
हणून वीकारतात. कारण ते एकमा  व सनीय न कष असतात जे इतर योगा मक

पुरा ांशी जुळत असतात. आपण जीवनाला पा  शकत नाही; तरीही तची अनुभूती घेतो.
आपण जवंत असून, या सृ ीतील चराचरातील स दय व यातील भ ता यांचा आ वाद
आपण यायला आलेलो आहोत हे आप याला माहीत आहे.

• मनाला आ ण आ याला कधीच वृ व येत नाही

बायबल सांगत क  -
आ ण हे जीवन अनंत आहे. कारण क  यांनी तु हांला एकमा  खरा ई र हणून

मानावं.

JOHN 17:3

ज म, कुमाराव था, ता य, ौढपणा आ ण वृ व या जीवनच ालाच कोणी जीवन
हणत असेल तर तो खरोखरच दयेला पा  ठरतो. अशा माणसा या आयु याचं कोणतंच
येय नसतं, जग याची कसलीच आशा नसते, या या आयु याला काही अथच नसतो.

अशा न फल व ासासोबत वफलता, साचलेपणा, दोष ी आ ण आशाशू यतेचे भाव
येतात; या यामुळं तु ही अनेक कार या मान सक वकृत कडं वळता. जर तु ही
पूव सारखं वेगानं टे नस खेळू शकत नसाल, तुम या मुलां माणं जोमानं पो  शकत नसाल
तर यात काय झालं? तुम या शारी रक हालचाली मंदाव या असतील, तु ही नेहमीपे ा
सावकाश चालत असाल तर यात काय झालं? जीवन नेहमी नवी व  ंधारण करत असतं,
याला लोक मृ यू हणतात. ती तर जीवना या एका न ा पैलूकडं सु  होणारी या ा

असते, हे ल ात ठेवा.
मा या ा यानात मी सांगतो क , वृ व हे आनंदपूवक वीकारा. या वयालाही एक



अनोखं स दय व शहाणपण ा त झालेल ं असतं. समाधान, ेम, आनंद, स दय, सुख,
शहाणपण, समजुतदारपणा या गुणवै श ांना कधीही वृ व कवा मरण येत नाही, ती
अजरामरच असतात. इमसन नावाचा एक कवी व त व चतक हणतो क , ‘आपण एखा ा
माणसा या वयाची वष ते हाच मोजतो, जे हा या याकडं मोज यासारखं काही उरलेलं
नसतं.’

तुमचं च र , तुम या मनाची गुणव ा, तुमची ा आ ण तुमचा व ास यांची कधीच
झीज होत नसते.

• तु ही ततकेच त ण असता जतके तु ही समजता

लंडनमध या कॅक टन हॉलमध या ा यानानंतर एक डॉ टर सजन मा याशी बोलायला
आले.

“मी पंचा शी वषाचा आह,े” यांनी मला सां गतल,ं “मी रोज सकाळ  ऑपरेशन करतो,
पारी रो यांना तपासतो आ ण सं याकाळ  वै क य व इतर वै ा नक जनल साठ  लेख

ल हतो.”
यांचा कोन असा होता क , ते ततकेच उपयु  आहेत जतके ते वत:ला समजत

होते. ते ततकेच त ण होते, जतके त ण यांचे वचार होते. ते मला हणाल,े “तु ही जे
आता सां गतलंत ते खरं आहे.  जतका वत:ला बलशाली समजतो, तो ततकाच
बलशाली असतो. जतका तो वत:ला मू यवान समजतो, तो ततकाच असतो.”

या डॉ टरांनी वाढ या वयाला अडसर मानला नाही. अस ंमानणं चुक चं आहे हे यांना
माहीत होतं. या या बोल याचा शेवट असा होता, ‘मी जरी उ ा मेलो तरीही मी नवीन पैलूत
लोकांना मदत करत असेन, सजरी या उपकरणांनी नाही तर मान सक व आ या मक
सजरी ारे.’

• तुमचे पांढर ेकेस अमू य ठेवा

तु ही हातारे झाला आहात, तुमचं वय झालं आह ेहे अस ंसमजून तु ही आले या संधीला
नाका  नका, अशा वचारांनी मान सक जड व येऊन मृ यू ओढवतो. तुम या बा मनानं
जर वीकारलं क  आता तु ही काही क  शकत नाही, तर तुमचं अंतमन तुमचा तो व ास
खरा क न दाखवेल. काही लोक तशीत हातारे होतात, तर काही शी ा वष  पण त ण
असतात. तुमचं मनच श पकार, आ कटे ट आ ण डझायनर असतं. नाटककार जॉज
बनॉड शॉ हे वया या न वदा ा वष ही ततकेच स य होते. यां या मनाची कला मक
गुणव ा कधीच स य कत ाला कमी पडली न हती.

वयाची चा ळशी पार केली हणून नवीन नोकरीत घेतल ं नाही, अस ं अनेकांनी मला
सां गतलं. नोकरी देणा या या कोनात न ु रता जाणवते. यां यात क णेचा व



समजदारीचा अभाव आहे.
काम मळ यासाठ  तुमचं वय प तशी या आतच असावं, असा कोणताही नयम नाही.

तसा नयम असलाच, तर यामागील ता कक कारण हे वरवर पाहता बरोबर असलं तरी ते
मुळात चुक चं आहे. जर नोकरी देणा यांनी णभर वचार केला तर यांना उमजेल, क
नोकरी मागायला आले या चं वय जरी जा त असलं तरी त या अनुभवाचा फायदा हा
नोकरी देणा याला होऊ शकतो.

• वाढतं वय हाच सवात मौ यवान ठेवा

तु ही वाढ या वयाबरोबर समंजसपणा, ेमळपणा, व शीरपणा यांसार या गुणांनी
ओत ोत भरलेले असता. वयपर वे तु हाला आलेली समज, अनुभव यांची कमत
कोण याही सं थेसाठ , कंपनीसाठ  अमू यच असेल. कारण इत या वषात तु ही अनेक
नयमांचं पालन क न ते अमलात आणलेले असता. तुमचं वाढत वय हे शहाणपणाचं,
कौश याचं आ ण समजदारीचं तीक आहे. तुमची भाव नक आ ण आ या मक प रप वता
ही कोण याही सं थेसाठ  लाभदायकच ठरेल.

साठ या कवा यापे ा जा त वया या लोकांना कधीच कमी लेखू नये. यां याकडं
असले या अनुभवा या आधारे आज ते वैय क सम या हाताळ यात, भ व या या योजना
कर यात, नणय घे यात आ ण इतरांना यो य मागदशन कर यात मोठ  भू मका बजावू
शकतात. कारण यांचा एखा ा गो ीकडं अगर घटनेकडं बघ याचा कोन अथात
आप यापे ा नराळा अस ूशकतो.

• तुम या वयाचा मान राखा

माझी एकदा हॉ लवूड च पटलेखकाशी भेट झाली. यांना कधी कधी कशोराव थेतील
मुलांक रताही कथा लहा ा लागाय या. यांना एका टु डओ ए झ यु ट ह त णानं
सां गतलं, क  यांचं लेखन कशोराव थेतील मुलांना भावत नाही. ते कशोराव थेतील मुलांचं
भाव व  जाणत नाहीत. हे ऐकून तो च पटलेखक अ तशय खावला.

खरं तर भाव नक आ ण आ या मक ग भता नसतानाही ते फ  त ण आहेत हणून
यांची वाहवा करणं चुक चं आहे. त णपणात अनुभवांचा अभाव असतो, यो य नणय

घे याची मता कमी असते; पण या सग यांची उणीव वयपर वे भ न नघत असते,
यामुळे आप या वाढ या वयाचा मान राखा.

• मी त णांची बरोबरी क  शकतो



मी अशा अनेक साठ तील कवा साठ  ओलांडले या लोकांना पाहतो जे वनाकारण आजही
त ण दस याचा आटा पटा करत असतात. यासाठ  ते नको तेवढा ायाम, नको या
कॉ मे टकचा वापर क न आपला पैसा वाया घालवतात. अशामुळे कोणीही त ण दसत
नाही. आपण त ण दसत आहोत असा वतःशीच ते वारंवार हणत असतात.

अशा लोकांनी हे नेहमी ल ात यावे -
माणूस जसा आतून असतो जसाच बाहे न दसतो
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केवळ पोषक आहार घेऊन, नको तेवढा ायाम क न आ ण नको या गो चा आधार
घेऊन हे लोक वतःला त ण ठेवू शकत नाहीत. यांना हे माहीत हवं क  आपण आप या
वचारांमुळेच त ण अगर वृ  होत असतो. तुम या वचारांचा भाव अंतमनावर होत
असतो. तु ही मनानं त ण राहाल, तर मग तुमचं शारी रक वय कती आहे ही गो  मह वाची
ठरत नाही.

• हातारपणाची भीती

जॉब हणाला होता क , मला या गो ची भीती वाटत होती तेच घडलं आहे. अनेक जण
हातारपणाला घाबरतात. ते भ व याब ल चतीत असतात. आपण हातारे झालो या
वचारानं आपला आयु याकडं बघ याचा कोन बदलतो. तु ही रसहीन जीवन जगू
लागता. तुम या मनात सतत नकारा मक भावना नमाण होतात; पण हातारपणाची भीती
मनातून काढून टाकलीत, तर तु ही मनानं नेहमीच त ण राहता. तु ही सकारा मकतेनं
आयु याकडं पा  लागता, तु हाला नवन ा क पना सुचू लागतात. तु हाला छो ा छो ा
गो ीत रस वाटू लागतो. तु ही अनेकांना यो य मागदशन, स ल ेदेऊ शकता.

• एकशेदहा वषाचा वृ

मी भारतातील मंुबई शहरात ा यानासाठ  गेलो होतो. ते हा मी एकशेदहा वयोवष
असणा या त णाला भेटलो. हो… तो वयानं जरी मोठा असला तरी मी याला त णच
हणेन. कारण तो अ तशय सुंदर दसत होता. या या डो यांत अनोखी चमक दसत होती.
यानं आनंदानं व समाधानानं वृ वाचा वीकार केला होता.

• नवृ ी हे एक धाडस



मन कधीच नवृ  होत नसतं. तुमचं मन पॅराशूट सारखं असतं. याचा यो य तो वापर करणं
गरजेच असतं. न ा क पना आ मसात कर यासाठ  नेहमी तयार राहा. नवृ  होणं हणजे
सव काही संपल, अशी भावना काही जणांची असते, असं ह क न घेणारे लवकरच
मरणाला जवळ करतात.

नवृ ी हे एक नवं पव बनू शकतं. एक नवीन आ हान असू शकतं, तुम या व ा या
प रपूत चा आरंभ असू शकतो. नवृ ी हणजे आता आपण काही क  शकत नाही, आता
आपली गरज कुणाला नाही, असा वचार करणं चुक चं आहे. खरं तर तु ही नवृ ीनंतर
अशा काही गो ी ा त क  शकता या तु हाला आजपयत जम या नाहीत. कारण वाढ या
वयाबरोबर तुम या अनुभवा या शदोरीत वाढच होत असते.

• दजदार काम करा

माझा शेजारी ॅ क ड यू. याला नोकरीव न जबरद तीनं कमी कर यात आल ं होतं.
यासाठ  कंपनीनं जरी नवीन नेमणुक चं कारण दलं असलं तरी याला हे माहीत होतं क ,

तो आता पास  वषाचा झाला अस यानं याला नोकरीतून कमी कर यात आलं आहे.
याचा नवृ ीकडं पाह याचा कोन नराळाच होता. तो हणाला क , मी मा या

आयु यात एक नवीन पाऊल पुढं टाकत आहे. मी आता या सव गो ी क न शकेन या
मला वेळेअभावी जमत न ह या.

ॅ कचा कोन अ तशय अचूक होता. तो आता ख या अथानं जीवन जग यावर ल
क त करत होता. यानं नंतर अनेक वष हौशीनं फोटो ाफ  केली. एका कला सं थेत
रीतसर फोटो ाफ चा अ यास म पूण केला. यानंतर यानं अनेक े णीय थळांना भेट
देऊन तथल ेफोटो काढले. तो आता एक चांगला ा याता बनून इतरांना मागदशन करत
आहे.

आजूबाजूला पा हलं तर अनेक गो त तु हाला आवड नमाण होईल. नवनवीन क पना
जवा. आ या मक गती करा. वतः या ानात अ धक भर घालून, वतःला ग भ

बनवा. मनानं सदैव चरत ण राहा.

• नव नमाते बना, कैद  नको

वाढ या वयामुळे कमचा यां यात भेदभाव होऊ नयेत हणून काही कायदे आहेत; पण अशा
काय ांमुळे आपण इतरांचे वचार बदल ू शकत नाही. एखादा पास  वषाचा माणूसही
मान सक, शारी रक व भौ तकरी या तशी या त णापे ा न तच वरचढ असू शकतो.
आपलं वय झालं हणून समाज आप याला र लोटू शकत नाही.

वाढ या वयामुळे शारी रक हालचाली संथ होऊ लागतात; पण अंतमना या ेरणेमुळे
बा मन अ धक स य, सावधान, त पर आ ण चपळ बनत असतं. मन कधीच हातारं होत



नसतं. जॉब हणतो क  ― जर मी काही म ह यांपूव  होतो तसाच आजही असतो, तर कती
बरं झालं असतं. या दवसांत ई र माझं र ण करत होता, याचा आशीवाद पी हात
मा या डो यावर होता. या या साथीनं मी अंधारातून वाटचाल करत होतो. जसा मी मा या
त णपणी होतो, ते हा ई राचं रह य मा या ाथनामं दरावर वसावल ंहोतं.

JOB 29:2-4

• ता याचं रह य

तु ही ता यातील दवसांचा पु हा न ानं अनुभव घेऊ शकता. यासाठ  तुम या
अंतमनातील ऊजला साद घाला. तुम यात होत असले या या ऊजचा संपूण संचार
अनुभवा. तु ही आ या मकतेनं भारावल े गेल े आहात. तु ही त ण, उ साही व अ धक
श शाली झाले आहात. याचा अनुभव ते हाच घेऊ शकाल, जे हा तु ही बा मानानं व
अंतमनानं आनंद  व समाधानी असाल.

तुम या डो यांना काशमान करणारी ती योत दैवी ानाची आहे. तु हांला जे जे
जाणून यायचं आह े ते सव ती ान योती तु हांला दाखवते. तुम यातील स चेपणा हा
त यामुळेच अधोरे खत होत असतो. तु ही तुम या अंतमना या मागदशनानुसार वाटचाल
करत असता. कारण काशाचा एक करणही अंधार र क  शकतो, हे तु ही जाणता.

• सकारा मक कोन ठेवा

‘मी हातारा झालोय’ अस ं हण याऐवजी ‘मी वयपर वे अ धक ग भतेकडं वाटचाल करत
आहे,’ असं हणा. हातारपण हणज े उतरती कळा, आजारपण, न पयोगी असं
सांगणा या सव मा यमांकडं ल  करा. कारण ते खोटं आहे. अशा बाब चा प रणाम
तुम यावर होऊ देऊ नका. मृ यूचं भय न बाळगता जीवनाचं वागत करा. वत:ला एका
आनंद , तेज वी, यश वी, संतु लत आ ण श शाली पातच नेहमी पाहा.

• तु ही मनानं कधीच हातार ेहोत नाही

दयश येचे (हाट सजरी) आ जनक डॉ. मायकल डबेक  यांनी १९३८म ये र ासाठ
प हला रोलर पंप बन वला. या पंपाचा वापर दया या बायपास सजरीसाठ  केला जातो.
डॉ. डबेक नी वया या न वदा ा वष  या नवीन संशोधनावर वै क य चाचणी घेतली. यांचं
हे संशोधन हणज ेएक छोटा पंप होता. जो ती  दय वकार असले या रो यां या छातीत
बसवला जातो; तरीही ते वत: या संशोधनाबाबत ततकेस ेसमाधानी न हते. डॉ. डबेक  हे



श या करताना नेहमी उ साही असायचे. यां या सहकमचा यानं सां गतल ंक , ‘ यांनी
जे संशोधन केलं ते इतरांना ज मोज मी करणं श य झालं नसतं.’

डॉ. डबेक  हणतात क , ‘जोपयत तुम यासमोर नवनवीन आ हानं येत आहेत,
जोपयत तु ही आ हानांचा शारी रक व मान सक ा स म होऊन मुकाबला करत आहात
तोपयत तु ही चरत ण राहता.’

• ९९ ा वष  याशील मन

मा या व डलांनी वया या पास ा ा वष  च भाषा शकली. स रा ा वष  ते या
भाषेतील पं डत बनले. साठा ा वषानंतर यांनी गॅ लक शकायला सु वात केली आ ण ते
या वषयाचे यातनाम श क बनले. ते ९९ वषाचे असताना यांचं नधन झालं. तोपयत ते

मा या ब हणीला उ च श णात मदत करत होते. वया या न ा ण ा वष ही यांची
बु म ा अ तशय त लख होती. खरं तर यां या तकश त वाढ या वयाबरोबर भरच
पडत होती. खरंच वृ व हे मानणा यावर अवलंबून असतं.

• ये ांचा मान ठेवा

रोमन देशभ  माकस ्पो सयस केटो यांनी वया या ८० ा वष  ीक भाषा शकली. महान
जमन-अमे रकन संगीतकार मॅडम अन टाईन शुमॅन हेई क या आजी बन यानंतर संगीत

े ात सफलते या उ ुंग शखरावर पोहोच या.
महान ीक त व चतक सॉ े टस संगीत वा  वाजवायला शकले ते हा ते शी वषाचे

होते. मायकल एजंेलो या महान च कारा या उ म कलाकृती या या वया या शी
वषानंतर या आहेत. सीओस सीनोनीड नं का ासाठ  पा रतो षक मळ वलं ते हा ते शी
वषापे ा जा त वयाचे होते. याच वयात जोहान वॉन गटेनं याची अजरामर कलाकृती फॉ ट
पूण केली. लयोपॉ ड वॉन रॅ केनं याचं पु तक ‘जगाचा इ तहास’ लहायला सु वात केली
व वया या ९२ ा वष  लेखन पूण केलं.

अ े ड हणजे यात कवी लॉड टे नसननं याची उ कृ  क वता ‘ ॉ सग द बार’
वया या या शी ा वष  ल हली. वया या ८५ ा वष सु ा इसाक यूटन कठोर मेहनत
करायचे. जॉन वे ली अ ठ्या शी वषाचे होईपयत Methodism वर उपदेश, मागदशन व
नदशन ायचे.

आपण ये ांना उ च थान देऊन, यांचा यो य तो मानस मान केला पा हजे. यांना
वगातील ाज पु प धरणीवर आण याची येक संधी ायला हवी.

तु ही नवृ ी घेतली असेल तर तुम या आवड या े ात काम करायला लागा. तुम या
अंतमनाची श  जाणा. नवनवीन गो ी अ यासा.

पुढ ल माणं ाथना करा -



हे ई रा जसा मृग धापा टाकत पा या या झ याकडं झेप घेतो, तशी मा या आ यानं
तु याकडं झेप यावी.

PALM 42:1

• वृ वाची फळं

याची वचा लहान बाळापे ा मऊसर असेल, तो पु हा ता या या दवसांची अनुभूती घेऊ
शकेल.

JOB 33:25

वृ व हणजे ई राचं सखोल चतन, मनन करणं होय. तु ही एका अनंत या ेतील
वासी आहात, याची जाणीव ठेवा. ही जाणीव तु हांला झाली हणज े या भज नका माणं

तु हीही हणाल,
यांना वृ पणात आणखीन फळं येतील;

ते ध पु  आ ण सु ढ असतील.

PALM 92:14

पण आ याची फळं हणजेच ेम, आनंद, शांती, सहनशीलता, मृ ता, चांगुलपणा,
वन ता, स ह णुता ही आहेत. यां या वरोधात कोणताच कायदा नाही.

GALATIANS 5:22 -23

तु ही एका अशा अमयाद जीवनाचे पा य आहात याला अंत नाही आ ण तु ही
शा ततेचे, अनंताचे वारस आहात.

• हे ल ात ठेवा

१. सहनशीलता, दयाळूपणा, ेम, आनंद, सुख, शहाणपण आ ण समंजसपणा हे अस ेगुण
आहेत यांना वृ व कधीच येत नाही. ते आ मसात करा. तुम या वाग यातून ते जाणवू

ात. नेहमीच मनानं त ण राहा.

२. काळा या प रणामा या भीतीमुळे अकाली वृ व येऊ शकते.

३. वाढतं वय हणजे आयु यातील कमी झालेल े दवस न ह,े तर दवसाग णक वाढत



जाणारे शहाणपण व अनुभव होय.

४. वय वष पास  ते पंचा णव हा तुम या आयु यातील नव न मतीचा काळ असतो.

५. वाढ या वयाचं वागत करा. वाढतं वय हणजे कधी न संपणा या जीवनपथावर अ धक
उंचीवर जाणं.

६. ई र हणजेच जीवन. आता ते तुमचं जीवन आहे. जीवन हे अनंत, अनाद  आ ण
वत:ला न य नूतन करणारं असतं. हेच मानवा या बाबतीत स य आहे.

७. मन हे अ य व पात असते. तु हांला एक मन आहे, हे तु हाला माहीत आहे. तु ही
वृ ीला पा  शकत नाही; पण तु हांला खेळाची वृ ी, कलाकाराची वृ ी, संगीतकाराची
वृ ी, व याची वृ ी खरी अस याचं माहीत असतं, तसंच तुम या मनात असलेली
भ याची वृ ी, स याची वृ ी आ ण स दयाची वृ ी यादेखील ख या आहेत. तु ही जीवन
पा  शकत नाही; पण तु हांला कळतं क  तु ही जवंत आहात.

८. वृ व हणज े ई राचं सखोल ीनं केलेल ं चतन, मनन असतं. ता यातील
आनंदापे ाही वृ वातील आनंद महान असतो. तुमचं मन आ या मक व मान सक
कायात म न असतं. तु हाला ई राशी एक प हो याची संधी मळावी हणून
हातारपणी तुम या शरीरा या हालचाली मंदावतात.

९. आपण कोण याही चं वय तोपयत मोजत नाही जोपयत या याजवळ
मोज यासारखं काहीच उरत नाही. तुमची ा आ ण व ास कधीच न  होत नाही.

१०. तु ही जसा वचार करता तस ंतु ही असता. तु ही ततकेच श शाली असता जतके
तु ही वत:ला मानता. तु ही ततकेच उपयु  असता जतके उपयु  तु ही वत:ला
वाटता.

११. तुमचे पांढरे केस हणज ेअमू य ठेवा आहे. तु ही वयपर वे आले या अनुभवातून जो
सु पणा, या मता व जी तभा मळ वलेली असते ती वकत असता.

१२. फ  पोषक आहार, ायाम, महागडी औषधं तु हांला त ण ठेवत नाहीत. आपण
जसा वचार करतो तसेच असतो.

१३. हातारपणा या भीतीनं शारी रक व मान सक ख चीकरण होत असतं. मला या
गो ची खूप भीती वाटत होती तीच मा याबाबत घडली, असा वचार टाळा.

१४. जे हा तु ही व  पाहणं थांबवता, जे हा जीवनातून तुमचा रस उडून जातो, ते हा तु ही
वृ  होता. जर तु ही चड चडे, हेकट, लहरी, ह खोर, ु लक कारणाव न चडणारे
असाल तर तु ही वृ  आहात. तुम या मनात ई री स य ापून रा  ा.

१५. तु ही अनंत जीवनाकडंच सात यानं न पाहता पुढं पाहत राहा.



१६. तुमची नवृ ी एक अपूव संधी माना. तचा पुरेपूर वापर करा. नवनवीन गो चा
अ यास करा. नवीन आवड वक सत करा. आयु य आनंदानं, समाधानानं कस ंजगता
येईल याकडं ल  क त करा.

१७. नव न मते बना, समाजाचे कैद  नको. तुम या गुणांना व तभेला अ त वन ते या
बुर याआड दडवू नका.

१८. ेम, आनंद, आंत रक शांती आ ण हा य हेच चरता याचं रह य आहे. ई र हणजे
आनंदाची प रसीमा आहे. ई राजवळ अंधाराचा लवलेशही नसतो.

१९. क येक महान कलाकार, वै ा नक, लेखक व इतर अनेकांनी यांची महानता वया या
शी वषानंतर स  केली आहे, यामुळे तु ही जरी ये  असलात तरी तुमची इतरांना

आज गरज आहे, हे ल ात ठेवा.

२०. ेम, आनंद, शांती, सहनशीलता, मृ ता, चांगुलपणा, वन ता, स ह णुता ही वृ वाची
फळे आहेत.

२१. तु ही अमयाद जीवनाचे पा य आहात आ ण शा ततेचे वारस आहात. तु ही अ त
आहात!
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