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�स्तावना 
�ीमाताज�ना त्यांच्या एका िनकटवत� िशष्याने 

िवचारले, ''माताजी, तुमच्या जीवनाचे संपूणर्तया िनयमन 
तुमचा चैत्य पु�ष करत आह,े असा अनुभव तुम्हाला 
पिहल्यांदा कधी आला?'' 

�ीमाताजी म्हणाल्या, ''ही खूप जुनी गो� आह.े मला 
वाटते ते ब�धा १९०४ साल असावे. एके �दवशी माझ्या 
भावाच्या िम�ामुळे माझी िमस्टर माकर्  िथऑन यांच्याशी 
भेट झाली. मी जरी िथऑन �ांना ओळखत नव्हते तरीही, 
ते मा� मला ओळखत होते, �ाचे मला आ�यर् वाटले. 
िथऑन ह े गूढवादाचे मोठे अभ्यासक होते. त्यांनी मला 
त्यांच्या गावी येण्याचे िनमं�ण �दले. 

पुढे मग मी गूढवादाचा अभ्यास करण्यासाठी, 
त्यांच्या गावी अल्जे�रयामध्ये थ्लेमसेन येथे गेले. तेव्हा मी 
२७-२८ वषा�ची होते आिण आयुष्यात �थमच एकटीने 
एव�ा लांबचा �वास करत होते. 

मी तेथ ेपोहोचले तेव्हा, माकर्  िथऑन मला न्यायला 
आले होते. अॅटलास पवर्तराज�च्या उतरंडीवर त्यांचे घर 
होते. त्यांची मोठी इस्टेट होती. त्यामध्ये शेकडो वषा�पूव�ची 
ऑिलव्हची, अंिजरांची झाड े होती. त्या सगळ्या 
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वृक्षराज�मधून आम्ही वर वर चाललो होतो. त्यांचे घर खूप 
दरूवर, उंचावर होते. एका टप्प्यावर आल्यावर दरूवर 
िनद�श करत त्यांनी मला लाल रंगाचे एक घर दाखिवले 
आिण म्हणाले ते माझे घर! त्या घराच्या लाल रंगाव�न 
काही गमतीदार �कस्सा पण त्यांनी मला ऐकिवला. 

मी शांतपणेच चालत होते. आिण मध्येच ते एकदम 
थांबले आिण माझ्याकड े गरर्कन वळून म्हणाले, "आता तू 
माझ्या ताब्यात आहसे, तुला माझी भीती नाही वाटत?'' मी 
ताबडतोब त्यांना उ�र �दले क�, ''माझा चैत्य पु�ष माझ्या 
जीवनाचे िनयमन करतो, मी कोणालाच घाबरत नाही.'' 
�ीमाताजी पुढे सांगू लागल्या, ''ह े उ�र ऐकल्यावर, ते 
थ�च झाले. खरोखर, थ्लेमसेनला जाण्यापूव� मला चैत्य 
जािणवेची (Psychic Consciousness) �ा�ी झालेली 
होती.'' त्यामधूनच ती िनभर्यता आलेली होती. 

आधा�रत : (Mother’s Agenda Vol 13 : April 15, 1972), 

(Mother or The Divine Materialism : Pg 159-160) 

* 

ज्याच्या अिस्तत्वाच्या जािणवेमुळे, �ीमाताजी 
िनभर्य बनल्या, तो 'चैत्य पु�ष' म्हणजे नेमके काय? त्याचे 
स्थान कोठे असते? चैत्य पु�ष व आत्मा �ामध्ये काही फरक 
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आह ेका? असल्यास काय? अस े�� वरील अनुभव वाचून, 
कदािचत आपल्याला पडले असतील. तेव्हा �ा सवर् ��ांची 
उ�रे िमळतील आिण आपल्यामध्ये असणाऱ्या चैत्य 
पु�षाच्या शोधासाठी उपयु� ठराव ेअस ेह ेपुस्तक ...  

�पांतरणाच्या द�ृीने, अगदी नजीकची पिहली 
पायरी कोणती असेल तर, ती म्हणजे आपल्यामध्ये दडलेल्या 
'चैत्य पु�षाचा शोध' घेणे ही होय. 

मानवाच्या आवाक्यात असणारे �द�त्व म्हणजे 
'चैत्य पु�ष'. एकदा का त्याचा शोध लागला क� मग उवर्�रत 
सवर् गो�ी �ा तुलनेने सोप्या होऊन जातात. ह े एक असे 
�वेश�ार आह ेक�, ज्यामधून ई�री शि��त साधक अगदी 
सहजतेने खुला होऊ शकतो आिण सूयार्लो�कत मागार्व�न 
वाटचाल क� लागतो. 

- संपादक 
** 
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चतै्य प�ुषाच ेस्व�प 
खरे वभैव 

वस्तुत: खरंतर जी एकमेव शोकात्म गो� आह ेआिण 
तरीही ज्याची मनुष्याला खंत वाटत नाही, ती गो� म्हणजे 
स्वत:च्या आत्म्याचा शोध घेण्यात आिण आत्मस�ेनुसार 
जीवन जगण्यामध्ये त्याला आलेले अपयश! स्वत:च्या 
आत्म्यािवषयी, स्वत:च्या चैत्य पु�षािवषयी (Psychic 

Being) जागृत न होणे आिण जीवनामध्ये पूणर्तया त्याचे 
मागर्दशर्न न लाभणे, हीच खरोखर एकमेव शोकात्म गो� 
आह.े स्वत:च्या आत्म्याचा शोध घेतल्यािशवाय आिण 
त्याच्या काय�ानुसार जीवन जगल्यािशवाय मरण पावणे, 
ह ेखरेखुरे अपयश आह.े  

आिण खरे महाका�, खरे वैभव जर कोणते असेल 
तर, ते म्हणजे स्वत:मधील ई�राचा शोध घेणे आिण 
त्याच्या काय�ानुसार जीवन �तीत करणे. 

- �ीमाताजी (CWM 10 : 277) 

* 

चैत्य प�ुष 
आपल्यामधील चैत्य घटक हा असा भाग असतो क�, 

जो थेट ई�राकडून आलेला असतो आिण ई�राच्या 
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संपकार्मध्ये असतो. मूलत: चैत्य घटक म्हणजे �द� 
शक्यतांनी ग�भर्त असलेले अस ेएक क� � असते क� जे, मन-
�ाण-शरीर यांच्या किन� आिवष्कार�यीला आधार 
पुरिवते. ह े ई�री वा �द� त�व सवर् सजीवांमध्य े असते; 
पण ते सामान्य चेतनेच्या मागे लपलेले असते. ते क� � 
�थमत: िवकिसत झालेले नसते आिण जरी अगदी िवकिसत 
झालेच तरीही, ते नेहमीच �कंवा ब�तांशी वेळा पुढे आलेले 
नसते; मन-�ाण-शरीर या साधनांच्या अपूणर्तांकडून जेवढी 
मुभा िमळेल तेवढेच, त्यांच्या माध्यमातूनच आिण त्यांच्या 
मयार्दांमध्ये रा�नच, ह ेत�व स्वत:ला अिभ�� करते. 

ई�रानुगामी अनुभतू�च्या योगे, त्याची चेतनेमध्ये 
वृ�ी होत असते; आपल्यामध्य े जेव्हा जेव्हा उ�तर ��या 
होते, त्या �त्येक वेळी त्याला सामथ्यर् �ा� होत जाते आिण 
सरतेशेवटी, �ा सखोल आिण उ�तर अशा गितिवध�च्या 
संचयामधून चैत्य �ि�त्वाची घडण होते आिण त्यालाच 
आपण सवर्साधारणत: 'चैत्य पु�ष वा चैत्य अिस्तत्व' अस े
म्हणतो. 

मनुष्य आध्याित्मक जीवनाकड े वळण्याचे िनिम�-
कारण खरंतर हाच चैत्य पु�ष असतो; �ा चैत्यपु�षाचीच 
मनुष्याला सवार्त अिधक मदत होत असते पण बरेचदा ह े
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िनिम�-कारणच अनिभज्ञ राहते. आिण म्हणूनच आपल्याला 
आपल्या �ा पूणर्योगामध्ये त्याला मागून पुढे पृ�भागी 
आणले पािहजे. 

इं�जी भाषेमध्य े 'आत्मा आिण चैत्य पु�ष' (Soul & 
Psychic) ह े दोन्ही शब्द अगदीच ढोबळमानाने आिण 
िविवध अथा�नी वापरले जातात. ब�तांशी वेळा तर, मन 
आिण आत्मा �ांमध्ये स्प� फरकच केला जात नाही आिण 
त्यापेक्षा अिधक गंभीर ग�धळ पुढील बाबतीत केला जातो : 
'आत्मा' वा 'चैत्य' या शब्दा�ारे त्यांना, खराखुरा आत्मा वा 
चैत्य पु�ष अिभ�ेत नसतो, तर इच्छावासनांचे �ािणक 
अिस्तत्व - म्हणजे वासनात्मा वा �ामक आत्मा (Desire-

soul) हाच अिभ�ेत असतो. 
मन वा �ाण यांपासून चैत्य पु�ष हा पूणर्त: िभ� 

असतो; मन व �ाण दोघेही �दयस्थानी िजथ ेएकि�त येतात 
तेथ,े तो त्यांच्या पाठीमागे उभा असतो. त्याचे मध्यवत� 
स्थान तेथ े असते, �दयात नव्ह े तर, �दयाच्या पाठीमागे 
असते. �दय ह ेभावभावनांचे स्थान असते, अस ेलोक सहसा 
ज्यािवषयी म्हणतात, त्या मानवी भावभावना म्हणजे 
मानिसक �ािणक आवेग असतात; त्या सहसा चैत्य 
स्व�पाच्या असत नाहीत. मन आिण �ाणश��पेक्षा िभ� 
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असणारी, पा�र्स्थानी असणारी ही ब�तांशी गु� श�� 
म्हणजे खरा आत्मा होय, आपल्यातील चैत्य पु�ष होय. 

वास्तिवक, चैत्य पु�षाची श�� ही मन, �ाण व 
शरीर यांच्यावर कायर् क� शकते, िवचारांचे, बोधाचे, 
भावनांचे (�ाच भावना नंतर चैत्य भावना बनतात) तसेच 
संवेदना, कृती आिण आपल्यातील इतर सवर्च गो��चे 
शु�ीकरण करते आिण त्यांनी �द� गितिवधी बनावे म्हणून 
त्यांची पूवर्तयारी क�न घेते. 

भारतीय भाषांमध्ये या चैत्य पु�षाचे वणर्न 
'�दयामधील पु�ष' असेही केले जाते. येथे आंतर�दयाचा 
�कंवा गु� असणाऱ्या �दयाचा (�दये गुहायाम्) असा बोध 
व्हावयास हवा.  

- �ीअर�वंद (CWSA 28 : 103-104) 

* 
ई�राशी एक�प होण्याची िनकड 

�� : �त्येकातील चैत्य पु�ष (Psychic Being) 
नेहमी शु�च असतो का? क�, तो शु� करावा लागतो? 

�ीमाताजी : अिस्तत्वामधील चैत्य पु�ष हा नेहमीच 
अितशय शु� असतो, कारण अिस्तत्वाचा हा एक असा भाग 
आह े क�, जो ई�राच्या संपकार्त असतो आिण अिस्तत्वाचे 
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सत्य तो अिभ�� करत असतो. परंतु हा चैत्य पु�ष म्हणजे 
�ि�च्या अिस्तत्वाच्या अंधकारातील एक �ठणगी असू 
शकते �कंवा तो जागृत, पूणर् िवकिसत व स्वतं� असा 
�काशमय पु�ष अस ू शकतो. या दोह�च्या दरम्यान अनेक 
�ेणी असतात. 

�� : तो सहसा झाकलेलाच असतो का? 
�ीमाताजी : बा�वत� जाणीव (Outer 

consciousness) ही त्याच्या संपकार्त असत नाही, कारण 
ती आतमध्य े वळलेली असण्याऐवजी, बाहरेच्या �दशेला 
वळलेली असते कारण ती बा� ग�गाट, हालचाली या 
साऱ्यांमध्ये जगत असते. अंतरंगामध्ये पाहण्याऐवजी, 
अिस्तत्वाच्या तळाशी पाहण्याऐवजी आिण आंत�रक 
�ेरणांचे ऐकण्याऐवजी, ती जाणीव बा�ामध्ये जे काही 
पाहते, जे काही करते, जे काही बोलते त्या साऱ्या 
गो��मध्येच वावरत असते. 

�� : चैत्य पु�षाकड ेकोणती श�� असते का? 
�ीमाताजी : सहसा, जीवाला मागर्दशर्न करणारा 

चैत्य पु�षच तर असतो. ���ला त्यािवषयी काहीच 
माहीत नसते कारण ��� त्यािवषयी जागृत नसते, परंतु 
चैत्य पु�षच सहसा जीवाला मागर्दशर्न करत असतो. जर का 
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��� सावध रािहली तर, ���ला त्याची जाण येते. परंतु 
ब�संख्य लोकांना त्याची पुसटशी दखेील कल्पना नसते. 

उदाहरणाथर्, त्यांनी काहीतरी करावयाचे ठरिवलेले 
असते, अथार्त त्यांच्या बा�वत� अज्ञानापोटीच, काहीतरी 
करावयाचे ठरिवलेले असते आिण सारे काही असे घडत जाते 
क�, जे करायचे ठरिवले होते त्याऐवजी ते काहीतरी भलतेच 
क�न बसतात आिण मग ते िचडतात, �ागा करता, दवैाला 
दोष दते, संताप �� करत राहतात (ते ज्याच्या त्याच्या 
भावना व ��ा यांवर अवलंबून असते.) ते म्हणत राहतात, 
�कृती द�ु आह,े �कंवा िनयती िनदर्यी आह े�कंवा मग दवेच 
अन्यायी आह े �कंवा...असेच काहीही. (ते ज्याच्या त्याच्या 
समजुत�वर अवलंबून असते.) खरंतर, बरेचदा तीच 
प�रिस्थती त्यांच्या आंत�रक िवकासासाठी अत्यंत अनुकूल 
अशी असते. 

तुम्हाला आरामदायी जीवन हव े आह,े पैसा हवा 
आह,े कुलदीपक अशी मुलेबाळे हवी आहते, त्या साऱ्या गो�ी 
िमळा�ात म्हणून मला मदत कर, अस ेजर तुम्ही तुमच्या 
चैत्य पु�षाला सांगाल तर तो तुम्हाला त्यात साहाय्य 
करणार नाही, ह े उघडच आह.े परंतु जेणेक�न, ई�राशी 
एक�प होण्याची िनकड तुमच्या जािणवेमध्ये उत्प� व्हावी, 
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अस ेकाहीतरी तुमच्यामध्य ेजागृत होईल, अशी प�रिस्थती 
मा� तो तुमच्यासाठी िनमार्ण करेल. 

तुम्ही आखलेल्या चांगल्याचांगल्या योजना जर 
यशस्वी झाल्या, तर तुमच्या बा� अज्ञानाचे, तुमच्या मूखर् 
क्षुल्लक मह�वाकांक्षांचे आिण तुमच्या ध्येयहीन कृत�चे 
आवरण अिधकािधक घ� होत जाईल अशी शक्यता असते. 
परंतु जेव्हा तुम्हाला मोठा ध�ा बसतो, ज्याची तुम्ही 
अिभलाषा बाळगली होती ते पद तुम्हाला नाकारले जाते, 
तुमच्या योजना िछ�िविछ� होऊन जातात, जेव्हा तुम्ही 
पूणर्पणे िवफल झालेले असता तेव्हा, कधीकधी ही 
�ितकूलताच तुमच्यासाठी अिधक सत्य आिण अिधक सखोल 
अशा कोणत्यातरी गो��ची दारे खुली क�न दतेे. 

आिण मग नंतर कधीतरी, जेव्हा तुम्ही थोडसेे जागृत 
असता आिण मागे वळून पा� लागता तेव्हा, तुम्ही थोडेस े
जरी �ामािणक असाल तर तुम्ही म्हणता, "खरंच क�! तेव्हा 
माझे म्हणणं बरोबर नव्हते - �कृती �कंवा ई�री कृपा �कंवा 
माझा चैत्य पु�ष �ांचेच बरोबर होते, त्यांनीच ह े सारे 
घडवून आणले आह.े" तो चैत्य पु�षच असतो क�, ज्याने ह े
सारे घडवून आणलेले असते. 

- �ीमाताजी (CWM 05 : 393-394) 
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चैत्य म्हणज ेकाय? 
�� : योगाच्या प�रभाषेमध्य े चैत्य (Psychic) या 

संकल्पनेने कशाचा बोध होतो?  
�ीअर�वंद : '�कृतीमधील आत्म्याचा घटक' या 

अथार्ने 'चैत्य' ही संकल्पना आह.े मन, �ाण आिण शरीर 
यांच्या पाठीमागे उभे असणारे ते शु� चैत्य �कंवा ई�री क� � 
असते; (ते म्हणजे अहकंार नाही) परंतु आपल्याला त्याची 
अगदी पुसटशीच जाणीव असते. 

ह ेचैत्य अिस्तत्व म्हणजे ई�राचा अंश असतो आिण 
तो जन्मानुजन्म कायम असतो; स्वत:च्या बा� साधनांच्या 
माध्यमातून तो जीवनानुभव घेत राहतो. जसजसा हा 
अनुभव वाढत जातो तसतसे त्यामधूनच एक चैत्य 
�ि�म�व िवकिसत होऊ लागते. ते नेहमीच सत्य, िशव, 
सुंदरता यांवर भर दतेे आिण अंितमत: मग त्याची �कृती ही 
ई�रािभमुख होण्यासाठी स� आिण पुरेशी सक्षम होते. 

नंतर मन, �ाण, शरीर यांचे पडद े भेदनू, ह े चैत्य 
अिस्तत्व पूणर्त: पुढे येते व उपजत �ेरणांचे िनयमन क� 
लागते आिण �कृतीमध्ये प�रवतर्न घडवून आणते. तेव्हा 
मग, �कृती आत्म्यावर स�ा गाजवत नाही तर; आत्मा, 
पु�ष हा �कृतीवर अिधकार चालवू लागतो. 

- �ीअर�वंद (CWSA 30 : 337) 
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चैत्य �ि�म�वाचा िवकास 
�� : �ीमाताजी, चैत्य �ि�म�वाचा िवकास 

���ने कसा घडवावा? 
�ीमाताजी : अनेकानेक जीवनानुभवामधून चैत्य 

�ि�म�वाची घडण होत असते, ते वृ��गंत होत असते, 
िवकिसत होत असते आिण अंतत: ते एक प�रपूणर्, जागृत 
आिण मु� अिस्तत्व बनते. असंख्य जन्मांमधून ही 
िवकासाची ���या अथकपणे चालू असते आिण जर 
���ला त्याची जाणीव नसेल तर, ती �ाचमुळे असत 
नाही कारण क�, ��� स्वत:च्या चैत्य अिस्तत्वािवषयी 
जागृत नसते. चैत्य अिस्तत्वािवषयी जागृत असणे हा 
अिनवायर् असा आरंभ�बंद ूअसतो. 

अंतरंगात वळणे आिण एका� होणे �ातून ���ने 
स्वत:च्या चैत्य अिस्तत्वाच्या जागृत संपकार्त यावयास हव.े 
चैत्य अिस्तत्वाचा �भाव नेहमीच बा�वत� अिस्तत्वावर 
पडत असतो, परंतु हा �भाव ब�धा नेहमीच गूढ असा 
असतो, तो �दसत नाही, त्याचे आकलन होत नाही, जाणवत 
नाही; जाणवलाच तर तो अगदी खरोखर अपवादात्मक 
प�रिस्थतीत जाणवतो. 

हा संपकर्  आिण त्याचे साहाय्य बळकट करण्यासाठी 
आिण शक्य झाल्यास, जागृत चैत्य �ि�म�वाच्या 
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िवकसनासाठी, ���ने एका�तेच्या वेळी लक्ष ितकडे 
वळिवले पािहजे, त्याला जाणून घेण्याची, संवे� करण्याची 
आस बाळगली पािहजे; त्याचा �भाव स्वीकारण्यासाठी 
स्वत:ला खुले केले पािहजे आिण जेव्हा कधी त्याच्यापासून 
कोणते संकेत, संदशे िमळतील तेव्हा �त्येक वेळी ते संदशे 
अगदी काटेकोरपणे आिण �ामािणकपणे पाळण्याबाबत खूप 
काळजी घेतली पािहजे. 

थोर अभीप्सा बाळगत जीवन जगणे, आंत�रक�रत्या 
शांत बनण्याची, आिण शक्य िततक्या वेळी नेहमीच तस े
शांत राहण्याची काळजी घेणे, ��� ज्या कोणत्या कृती 
करते त्या �त्येक कृतीबाबत प�रपूणर् �ामािणकता जोपासणे 
- �ा चैत्य पु�षाच्या अिभवृ�ीसाठी आवश्यक असणाऱ्या 
अटी आहते. 

- �ीमाताजी (CWM 16 : 221) 

* 
चैत्य पु�षाच्या सपंकार्त येण े

�� : चैत्य पु�षाच्या संपकार्त येणे ही 'सोपी गो�' 
नाही, अस े तुम्ही मला िलिहले आह.े ते कठीण असते, असे 
तुम्ही का म्हणता? त्यासाठी मी कोठून सु�वात क�? 
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�ीमाताजी : मी ते ‘सोप ेनाही' असे म्हटले कारण तो 
संपकर्  हा आपोआप घडत नाही, तो ऐिच्छक असतो. िवचार 
व कृत�वर चैत्य पु�षाचा नेहमीच �भाव पडत असतो, पण 
���ला �िचतच त्याची जाणीव असते. चैत्य पु�षाबाबत 
सजग होण्यासाठी, ���ला तशी इच्छा हवी, ितने आपले 
मन शक्य िततके िन:स्तब्ध केले पािहजे आिण स्वत:च्या 
�दयात खोलवर �वेश केला पािहजे, संवेदना व 
िवचारांच्याही पलीकड े�वेश केला पािहजे. शांत एका�तेची 
आिण स्वत:च्या अिस्तत्वात आत खोलवर उतरण्याची सवय 
���ने लावून घ्यायला हवी. ज्यांनी ज्यांनी हा अनुभव 
घेतला आह े त्यांना माहीत आह े त्या�माणे, चैत्य पु�षाचा 
शोध ही एक सुिनि�त आिण अितशय सघन अशी 
वास्तिवकता आह.े 

- �ीमाताजी (CWM 16 : 399) 

* 
चैत्य पु�षाशी जोडणारा एक खा�ीशीर धागा 
�� : "आपल्या गु� �कृतीमध्ये, अस ेकाहीतरी असते 

क� जे कळत-नकळतपणे, नेहमीच ई�राची आस बाळगत 
असते, म्हणून तो ई�र हाच आपले एकमेव उ��� असले 
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पािहजे." अस े येथे म्हटले आह.े आपल्या गु� �कृतीमध्ये 
आस बाळगून असणारी ही गो� कोणती? 

�ीमाताजी : तो आपल्या अिस्तत्वाचा एक भाग 
असतो, परंतु तो �त्येकाच्या बाबतीत सारखाच नसतो. तो 
�त्येक ���मधील असा एक घटक असतो क�, जो 
उपजतपणे चैत्याच्या �भावासाठी खुला असतो. �त्येकामध्ये 
नेहमीच असा एक घटक असतो - काहीकाही वेळा चैत्य 
खरोखरच खूप झाकलेले असते, आपण त्यािवषयी अिजबात 
जागृत नसतो - आपल्यातील तो घटक मा� चैत्याकडे 
वळलेला असतो आिण त्याचा �भाव स्वीकारत असतो. हा 
घटक, आपली बा� जाणीव आिण चैत्य जाणीव 
यांच्यामधील मध्यस्थ असतो. 

हा घटक �त्यकेाच्या बाबतीत एकच असतो अस े
नाही तर, �त्येक �ि�गिणक तो िभ� असतो. ���च्या 
�कृतीमध्य े �कंवा �ि�म�वामध्य े असा एक घटक असतो 
क�, ज्याच्या माध्यमातून ती ��� चैत्याला स्पशर् क� 
शकते आिण त्या माध्यमातून ती चैत्य �भाव स्वीका� 
शकते. ते ���वर अवलंबून असते. �त्येक ���नुसार ही 
गो� वेगवेगळी असते, परंतु �त्येकामध्य े असा एक घटक 
असतोच असतो. 
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तुम्हाला असे सु�ा जाणव ूशकते क�, काही ठरावीक 
गो�ी अशा असतात क�, ज्या तुम्हाला एकदम पुढे रेटतात, 
तुमचे उ�यन करण्यास त्या मदत करतात, कोणत्या तरी 
अिधक महान अशा एखा�ा गो�ीकडचा दरवाजा त्या जणू 
उघडून दतेात. अशा बऱ्याच गो�ी असतात, पण ते �त्येक 
���च्या �कृतीवर अवलंबून असते. ���मधील तो एक 
असा घटक असतो क�, जो इतर घटकांपेक्षा अिधक उत्सुक 
असतो. त्या घटकाला अिधक ��प असतो. 

येथे दोन गो�ी मह�वाच्या असतात. ही अशी एक 
'उत्साहवधर्क क्षमता' असते क� जी, ���ला ितच्या 
कमीअिधक जडतेमधून बाहरे काढते आिण ज्यामुळे ती 
��� �भािवत झाली होती त्या गो�ीमध्ये कमीअिधक 
�माणात पूणर्पणे झोकून दणे्यास ���ला �वृ� करते. 
उदाहरणाथर्, कलाकाराला त्याची कला �कंवा शा�ज्ञाला 
त्याचे िवज्ञान जस े �वृ� करते त्या�माणे.... आिण 
साधारणत:, जी ��� काही िन�मर्ती करते, काही घडवते 
ितच्यामध्य ेह ेअशा �कारचे खुलेपण असते, एका असामान्य 
क्षमतेसाठी ती ��� खुली असते, ज्यामुळे ितच्यामध्ये एक 
��प येतो. जेव्हा अशी िन�मर्तीक्षमता स��य होते तेव्हा 
���मधील कोणतीतरी एक गो� जागृत होते आिण 
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त्यामुळे ज्या गो�ीची िन�मर्ती चालू आह े त्यामध्य,े त्या 
���चे सम� �ि�त्वच सहभागी होते. ही झाली पिहली 
गो�. 

आिण अस े काही जण असतात क�, ज्यांच्यामध्ये 
उपजतच कृतज्ञतेची एक श�� असते; या सम� जीवनाच्या 
पाठीमागे दडून असलेले जे आ�यर् आह े अस े त्यांना वाटते 
त्या गो�ी�त, आत्मीयतेने, भ��ने, आनंदाने �ित��या 
दणे्याची, �ितसाद दणे्याची एक उत्कट गरज त्यांना भासते. 
अगदी छो�ात छो�ा अशा गो�ीमागे, जीवनातील अगदी 
लहानशा घटनेमागे, ज्यांना त्या ई�राची अनंत कृपा �कंवा 
सावर्भौम स�दयर् जाणवते अशा लोकांमध्य े त्या ई�रा�त 
एक �कारची कृतज्ञतेची भावना असते. 

मला अशी काही माणसं माहीत आहते क�, ज्यांना 
काही ज्ञान नव्हते, म्हणजे ते काही फार िशकलेले होते 
असेही नाही, त्यांची मनं ही अगदीच सवर्साधारण म्हणता 
येतील अशी होती परंतु त्यांच्याकड े ही आत्मीयतेची, 
कृतज्ञतेची भावना होती, त्या भावनेमुळेच ते सवर् काही 
�ायला तयार असत, त्या भावनेपोटीच त्यांना समज येत 
अस ेआिण ते कृतज्ञ असत. अशा ���बाबत, अगदी नेहमी, 
सातत्याने हा चैत्य संपकर्  होत असे.. ते जेव�ा �माणात 
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सक्षम असत, जेव�ा �माणात सजग असत - अगदी खूप 
सजग असेसु�ा नाही, थोड े जरी सजग असत तेव�ा 
�माणात त्यांचे उ�यन झाल्यासारखे, त्यांना कोणीतरी 
उचलून घेतल्याचे, त्यांना साहाय्य िमळाल्याचे जाणवत 
अस.े 

'उत्साहवधर्क क्षमता' आिण 'कृतज्ञतेची भावना' �ा 
दोन गो�ी ���ची तयारी क�न घेत असतात. ही �कंवा 
ती गो� घेऊन ��� जन्माला येते आिण थोडसे ेजरी क� 
घेतले तर ती गो� हळूहळू वृ��गंत होते, िवकिसत होत 
जाते. म्हणजे, तुम्हाला तुमच्या क्षु� आिण �ासदायक अशा 
अहकंारातून बाहरे काढते अशी तुमच्यामधील उत्साहवधर्क 
क्षमता ही एक गो� �कंवा दसुरी गो� म्हणजे, अशी 
उदार�दयी कृतज्ञता, क� ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या क्षु� अशा 
अहकंारातून बाहरे पडून, कृतज्ञतेने सम�पर्त होऊ पाहता 
अशी कृतज्ञतेची उदारता! 

स्वत:च्या चैत्य पु�षामध्ये वसलेल्या ई�राच्या 
संपकार्त येण्यासाठीच्या या अितशय शि�शाली तरफा 
आहते. �ा गो�ी चैत्य पु�षाशी जोडणारा एक खा�ीशीर 
धागा म्हणून काम करतात. 

- �ीमाताजी (CWM 07 : 417-19) 
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मानवातील �द�त्वाचा �ितिनधी 
मानवातील �द�त्वाचा �ितिनधी म्हणजे 'चैत्य 

पु�ष' (Psychic Being) होय. असे पाहा क�, ई�र ही 
काहीतरी दरू कोठेतरी, अ�ाप्य असणारी अशी गो� नाही. 
ई�र तुमच्या अंतरंगामध्येच आह ेपण तुम्हाला मा� त्याची 
पूणर् जाणीव नाही.  

खरंतर... आ�ा तो तुमच्यामध्य े 'अिस्तत्व' 
असण्यापेक्षा, '�भाव' या स्व�पात कृती करतो. पण तो एक 
िजतेजागते अिस्तत्व असला पािहजे. तो काय आह?े कसा 
आह?े ई�र या जगाकड ेकोणत्या द�ृीने पाहतो? इ. ��, 
तुम्ही �त्येक क्षणी स्वत:लाच िवचा� शकला पािहजेत. 
�थम ई�र कसा पाहतो, मग ई�र इच्छा कशी बाळगतो 
आिण अंतत: ई�र कशा रीतीने कायर् करतो; असा िवचार 
करावयास हवा. आिण ह ेशोधण्यासाठी कोणत्यातरी िनजर्न 
�दशेामध्ये जाण्याची ज�री नाही, तो अगदी येथेच आह.े 

फ� इतकेच क�, आ�ाच्या या घडीला आपल्यातील 
सवर् जुन्या सवयी व सवर्सामान्य अचेतना यांनी आपल्यावर 
एक �कारचे आवरण िनमार्ण केले आह ेआिण ते आवरणच 
आपल्याला त्याला पाहण्यापासून व त्याच्या संवेदनेपासून 
रोखत आह.े तुम्ही ते आवरण दरू केलेच पािहजे.  
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खरं तर, तुम्ही आता एक जाणीवयु� अस े साधन 
बनले पािहजे - ई�रािवषयी जाग�क बनले पािहजे. ब�धा 
यासाठी एक उभे आयषु्य खच� पडते, तर कधीकधी काही 
लोकांना त्यासाठी जन्मानुजन्मं लागू शकतात. इथ े
स�िस्थतीत तुम्ही काही मिहन्यातच ते क� शकता. 
ज्यांच्यापाशी अितउत्कट अशी अभीप्सा आह,े ते अगदी 
थो�ा मिहन्यातच ह ेसाध्य क�न घेऊ शकतील. 

- �ीमाताजी (CWM 12 : 428) 

(याच सभंाषणात पुढे �ीमाताजी सांगत आहते क�, 
त्यांनी त्यांच्या वयाच्या पाच�ा वष� चैत्य पु�षाचा शोध 
घेण्यास सु�वात केली आिण साधारण त्या २५ वषार्च्या 
असताना, त्यांना त्याचा शोध लागला.) 

* 
चैत्य पु�षाच ेकायर् 

�� : चैत्य पु�षाचे कायर् काय असते?  
�ीमाताजी : वीजेच्या �द�ाला िव�ुतजिन�ाला 

(Power Generator) जोडणाऱ्या िवजेच्या तारे�माणे त्याचे 
कायर् असते, समजले? 

�ोता : ई�र म्हणजे िव�ुतजिन� आिण �दवा 
म्हणजे आपले शरीर, असेच ना? 
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�ीमाताजी : शरीर म्हणजे आपले दशृ्य अिस्तत्व. 
म्हणजे अस ेक�, जडभौितकामध्ये जर चैत्य अिस्तत्व नसते 
तर, जडाला ई�राशी कोणताही थेट संबंध �स्थािपत करता 
आला नसता. जडातील या चैत्य अिस्तत्वामुळेच, जडाचा 
ई�राशी थेटपणे, सुखाने संबंध िनमार्ण होऊ शकतो आिण 
ते अिस्तत्व मानवाला सांगू शकते क�, 'तुझ्या अंतरंगामध्ये 
ई�राचा िनवास आह,े तू फ� आत �वेश कर म्हणजे मग 
तुला तेथ ेतो गवसेल.' ही अशी गो� आह ेक�, जी खासक�न 
मनुष्याला लागू पडते �कंवा खरंतर ती पृथ्वीवािसयांना लागू 
पडते अस ेम्हणता येईल. ह ेचैत्य अिस्तत्व मनुष्यमा�ांमध्ये 
अिधक जागृत, अिधक सुघ�टत, अिधक जागृत आिण अिधक 
स्वतं�दखेील बनते. मनुष्य-�ाण्यामध्य े ते अिधक �ि�भूत 
(Individualised) होते; वास्तिवक, ही पृथ्वीचीच खािसयत 
आह.े अगदी अचेतन, अस्प� अशा जडभौितकामध्ये ते 
थेटपणे, खासक�न आिण मोक्षद स्व�पात ओतण्यात आले 
आह;े जेणेक�न ते पुन्हा एकवार �द� चेतना (Divine 
Consciousness), �द� उपिस्थती (The divine Presence) 
आिण अंतत: स्वत:च �द�त्व (The Divine Himself) या 
िस्थत�मधून जागृत होत जाईल; मनुष्यामध्ये असणाऱ्या या 
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चैत्याच्या अिस्तत्वामुळेच मनुष्य हा अपवादात्मक जीव 
ठरतो.... 

त्यात तथ्य आह े - इतके क�, या िव�ाच्या इतर 
पातळ्यांवर अस ेकाही जीव असतात, ज्याला काही माणसं 
दवेसदशृ्य, �कंवा दवे अस े म्हणतात, �कंवा �ीअर�वंदांनी 
ज्याला 'अिधमानिसक जीव' (The Overmind) अस े म्हटले 
आह,े असे जीव चैत्य अिस्तत्वाचा अनुभव घेता यावा 
म्हणून, या पृथ्वीतलावर शरीरधारणा करण्यासाठी अितशय 
उत्सुक असतात कारण त्यांना तो अनुभव िमळत नसतो. 
मानवाकडे नसणारे अस े अनेक गुण �ा जीवांकडे 
िनि�तपणे असतात पण केवळ या पृथ्वीवरच, अन्य� 
कोठेही न आढळणाऱ्या या अत्यंत खास अशा, �द� 
अिस्तत्वाचा मा� त्यांच्यामध्य ेअभाव असतो. उ�तर मन, 
अिधमानिसक पातळी व अशा इतर �ांतांतील, उ�तर 
िव�ांमधील या रिहवाशांमध्य ेचैत्य अिस्तत्व नसते. 

अथार्तच, �ािणक िव�ांमधील (The vital worlds) 
जीवांमध्येही ते नसते. परंतु त्यांना त्याचे काही सोयरसुतक 
नसते कारण त्यांना त्याची आवश्यकताच वाटत नाही. 
त्यातही काही अगदी अपवादात्मक, द�ुमर्ळ जीव अस े
असतात क�, ज्यांना स्वत:मध्ये बदल घडून यावा अस ेवाटत 
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असते, आिण त्यासाठी ते त्वरा करतात, ते ताबडतोब 
�ाकृितक दहे धारण करतात. इतरांना मा� ते नको 
असते....परंतु ही वस्तुिस्थती आह,े आिण मला ह ेसांगणेच 
भाग आह ेक�, ह ेसारे असे अस ेआह.े  

स्वत:मध्ये अस े ह े चैत्य अिस्तत्व बाळगणे हा 
मनुष्यमा�ाचा अगदी अपवादात्मक असा गुणधमर् आह े
आिण खरे सांगायचे तर, मनुष्य मा� त्याचा पूणर् लाभ घेत 
नाही. ज्याची वांछा बाळगावी असा हा काही गुणधमर् आह े
अस े लोकांना वाटतच नाही. त्यांच्या मनातील संकल्पना, 
त्यांच्या �ाणाच्या इच्छावासना, आिण त्यांच्या शरीराच्या 
सवयी यांनाच ते �ाधान्य दतेात. 

- �ीमाताजी (CWM 06 : 160-161) 

* 
आत्मा व चैत्य पु�ष यातील फरक 

आत्मा (The soul) आिण चैत्य पु�ष (The psychic 

being) �ा दोघांचा गाभा जरी समान असला तरी, �ा 
दोन्ही गो�ी अगदी एकसारख्या मा� न��च नाहीत. 

�त्येक ���च्या क� �स्थानी िस्थत असणारा ई�री 
स्फु�ल्लंग म्हणजे आत्मा होय; तो त्याच्या ई�री उगमाशी 
अिभ� असतो; तो मनुष्यातील ई�र असतो. 
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पा�थर्व उत्�ांतीच्या दरम्यान, असंख्य जन्मांच्या 
���येतून, �ा आत्म्याभोवती, म्हणजे �ा �द� क� �ाभोवती 
चैत्य पु�षाची �मश: जडणघडण होत जाते. चैत्य पु�ष पूणर् 
सुघ�टत आिण सम�तेने जागृत होऊन, ज्या �द� 
क� �ाभोवती त्याची घडण होत असते त्या आत्म्याभोवतीचा 
तो जागृत कोश बनत नाही तोपय�त, अशा क्षणापय�त येत 
नाही तोपय�त ही जडणघडण चालूच राहते. आिण एकदा तो 
अशा रीतीने ई�राशी एकत्व पावला क� मग मा�, तो त्या 
ई�राचे या िव�ातील प�रपूणर् अस ेसाधन बनतो. 

- �ीमाताजी (CWM 16 : 245-246) 

* 

अपरा�कृतीमध्य,े ई�राचा हा शा�त अंश आत्मा 
म्हणून, �द� अ�ीचे एक स्फु�ल्लंग म्हणून �तीत होतो, तो 
�ि�गत िवकसन-���येला आधार पुरवत असतो; 
शारी�रक, �ािणक, मानिसक अिस्तत्वाला आधार पुरवत 
असतो.  

जािणवेच्या िवकसनाबरोबर वृ��गंत होत जाणारा, 
स्फु�ल्लंगाचे �पांतर अ�ीमध्य े होत जाणारा ई�रांश 
म्हणजे चैत्य पु�ष होय. त्यामुळे चैत्य पु�ष हा िवकसनशील 
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असतो, तो जीवात्म्या�माणे िवकासपूवर् (Prior to the 

evolution) नसतो. 
- �ीअर�वंद (CWSA 28 : 56) 

* 
परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा आिण चैत्य पु�ष 

जे अिस्तत्व आपल्यामधील इतर सवर् बाब�ना आधार 
पुरिवते आिण जन्म व मृत्युच्या फेऱ्यांमधूनही जे �टकून 
राहते अशा आपल्यातील ई�रांशाला, सहसा आपल्या 
योगामध्ये 'क� �वत� अिस्तत्व' अशी संज्ञा वापरण्यात येते. 

क� �वत� अिस्तत्वाची दोन �पे असतात - वरच्या 
भागात असणारे अिस्तत्व म्हणजे जीवात्मा, आपले सत् 
अिस्तत्व. आपल्याला जेव्हा उ�तर अस े आत्म-ज्ञान �ा� 
होते तेव्हा, आपल्याला �ा अिस्तत्वाची जाण येते. खालील 
भागात, मन, �ाण व शरीर यांच्या पाठीशी उभा असतो तो 
चैत्य पु�ष. 

जीवात्मा हा जीवनामध्ये होणाऱ्या आिवष्करणाच्या 
वर असतो आिण तेथून तो जीवनाचे संचालन करत असतो. 
तर चैत्य पु�ष हा मागे उभा रा�न जीवनाच्या 
आिवष्करणाला आधार पुरवीत असतो. 

आपण बालक आहोत, ई�राचे मूल आहोत, भ� 
आहोत असे वाटणे हा, चैत्य पु�षाचा स्वाभािवक दिृ�कोन 
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असतो. चैत्य पु�ष हा ई�राचाच एक अंश असतो, त�वत: 
तो एकच असतो परंतु या आिवष्करणाच्या गितिवध�मध्ये 
या एकत्वामध्येही नेहमीच िभ�ता आढळून येते. या उलट, 
जीवात्मा, हा सार�पामध्येच जगत असतो आिण तो 
ई�राच्या एकत्वामध्ये स्वत:चा िवलय क� शकतो. पण तो 
सु�ा ज्या क्षणी जीवनामधील आिवष्करणाच्या गितिवध�चे 
अध्यक्षपद स्वीकारतो, संचालन क� लागतो, त्या क्षणी तो 
स्वत:ला िविवध�पी ई�राच्या अनेक क� �ांपैक� आपण 
केवळ एक क� � आहोत अस ेमानू लागतो, तेव्हा तो स्वत:ला 
परमे�र मानत नाही. हा भेद लक्षात ठेवणे अत्यंत मह�वाचे 
असते. नाहीतर, जर का कोठेही थोडा जरी �ािणक अहकंार 
असेल तर, ��� स्वत:ला अवतार समजायला लागते. 

- �ीअर�वंद (CWSA 28 : 61) 

* 

आत्मा हा त्याच्या �कृतीनुसार एकतर िव�ातीत 
(परमात्मा) (Transcendent) असतो �कंवा वैि�क (आत्मा) 
(Universal) असतो. जेव्हा तो �ि��प धारण करतो आिण 
क� �वत� अिस्तत्व बनतो, तेव्हा तो जीवात्मा असतो. 
जीवात्म्याला िव�ाशी एकत्व जाणवत असते पण 
त्याचवेळी, ई�राचा एक भाग या नात्याने त्याला क� �ीय 
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पृथगात्मकतेची (Central separateness) दखेील जाणीव 
असते. 

- �ीअर�वंद (CWSA 28 : 55) 

* 
िनष्पाप बालकं आिण चैत्य पु�ष 

तुम्ही लहान मुलांच्या डोळ्यांत लक्षपूवर्क पाहा, तेथ े
तुम्हाला एक �कारचा �काश �दसेल - काहीजण त्याचे 
वणर्न िनष्पाप अस े करतात - परंतु तो �काश खूप खरा 
असतो, खूपच सत्य असतो, जो या जगाकड े आ�यार्ने 
टुकूटुकू पाहत असतो. 

ही आ�यार्ची भावना, ही चैत्याची (Psychic) 
आ�यर्भावना असते, क� जी सत्य पा� शकते पण ितला या 
जगािवषयी फारस ेकाही अवगत नसते, कारण ती त्यापासून 
खूप खूप दरू असते. 

लहान मुलांमध्य े ते कुतूहल असते; परंतु जसजशी 
मुले िशकू लागतात, अिधकािधक बुि�मान, अिधकािधक 
िशिक्षत होतात, तसतशी ही आ�यर्भावना मागे पडत जाते 
आिण मग त्यांच्या डोळ्यांमध्ये तुम्हाला सवर् �कारच्या 
गो�ी म्हणजे िवचार, इच्छा-वासना, आवेग, द�ुपणा अशा 
साऱ्या गो�ी �दसू लागतात. तेव्हा मा�, अत्यंत शु� 
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असणारी ही छोटीशी ज्योत, तेथ े असत नाही. अशावळेी 
तुम्ही िनि�तपणे समजा क�, तेथ े 'मना'चा �वेश झालेला 
आह ेआिण 'चैत्य' हा खूप दरूवर मागे लोटला गेला आह.े 

- �ीमाताजी (CWM 04 : 26-27) 

** 
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चतै्य प�ुष आिण मानवी �गती 
चैत्य लक्षणाच ेदशर्न 

(�ीमाताज�नी शारी�रक, �ािणक आिण मानिसक 
िनरीक्षणािवषयी िववेचन केले आह.े त्यानंतर एकाने पुढील 
�� िवचारला आह.े) 

�� : चैत्यामध्य ेिनरीक्षण श�� असते का? 
�ीमाताजी : त्यामध्य ेिनरीक्षण क्षमतेपके्षाही अिधक 

काही असते. तेथे वस्तंुबाबतची थेट द�ृी असते. ज्यामध्ये 
वस्तू �ित�बंिबत होतात अशा आरशासारखी ती असते, मग 
त्या वस्तू कोणत्याही का असेनात. आिण सवर्साधारणत: 
मुले, जी अजूनही िनष्पाप असतात, त्यांच्यामध्य े एक 
�कारची संवेदनशीलता स्प�पणे आढळून येते.  

उदाहरणाथर्, त्यांच्याजवळ जी माणसं येतात त्यांच्या 
वातावरणाब�ल अशी मुलं खूप संवेदनशील असतात. काही 
मुलं कोणतेही कारण नसताना दखेील एखा�ा ���कड े
झेपावतात आिण दसुऱ्या एखा�ा ���पासून दरू पळतात. 
तुमच्या द�ृीने ती दोन्ही माणसं सारखीच चांगली �कंवा 
सारखीच वाईट असतात, तुम्हाला त्यात कोणताही फरक 
जाणवत नाही.  
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पण ही मुलं मा� त्यातल्या एखा�ा ���कडे 
ताबडतोब आक�षर्त होतात आिण दसुऱ्या ���बाबत मा�, 
तुम्ही �कतीही �य� करा, ती भोकाड पसरतील, रडतील, 
�कंवा त्या ���पासून पळून जातील, पण ती मुलं त्या 
���कड े जाणार नाहीत. ह े आकषर्ण �कंवा �ितकषर्ण 
म्हणजे अज्ञानाच्या जािणवेमध्ये, चैत्य लक्षणाचा झालेला 
एक �कारचा अनुवाद असतो. त्या ���च्या चैत्य लक्षणाचे 
थेट दशर्न त्या बालकाला झालेले असते. 

- �ीमाताजी (CWM 06 : 08-09) 

* 
चैत्य पु�षाशी जागृत सपंकर्  

सामान्यत: म्हणजे सवर्सामान्य जीवनामध्ये, 
���चा चैत्य पु�षाशी संबंध हा जवळपास 
नसल्यासारखाच असतो. सवर्सामान्य जीवनामध्य े ज्याचा 
चैत्य पु�षाशी जागृत संपकर्  आह,े अगदी क्षणभरापुरता का 
असेना, पण ज्याचा असा संपकर्  आह ेअशी ��� लाखांमध्ये 
एकसु�ा सापडत नाही. 

चैत्य पु�ष हा आतून कायर् क� शकतो, पण बा� 
�ि�त्वाच्या द�ृीने, ते कायर् तो इतका अदशृ्यपणे आिण 
इतक्या नकळतपणे करतो क�, जणू चैत्य पु�ष त्यांच्या 



34 
 

द�ृीने अिस्तत्वातच नसतो. ब�तांशी उदाहरणांमध्य,े अगदी 
खूप मो�ा �माणावर, जवळपास सवर्च उदाहरणांमध्य ेतो 
जणू सु� असतो, अिजबात स��य नसतो. 

स्वत:च्या चैत्य पु�षाशी जागृत संपकर्  �स्थािपत 
करणे, ह ेएखा�ा ���ला पुष्कळ साधनेमधून आिण खूपशा 
िचवट �य�ांमधूनच शक्य होते. स्वाभािवकपणेच, अशीही 
काही अपवादात्मक उदाहरणे असतात - परंतु ती खरोखरच 
अगदी अपवादात्मक असतात आिण ती इतक� कमी असतात 
क�, ती हाताच्या बोटांवर मोजता येण्याजोगी असतात - 
िजथे चैत्य पु�षाची पूणर्त: घडण झालेली आह,े जो मु� 
आह,े जो स्वत:चा स्वामी आह,े आिण ज्याने स्वतःचे कायर् 
पूणर् करण्यासाठी मानवी दहेामध्य े या पृथ्वीवर परतून 
यायचा िनणर्य घेतलेला आह,े अशी उदाहरणे अगदीच 
अपवादात्मक असतात. आिण अशा उदाहरणांच्या बाबतीत, 
जरी त्या ���ने जािणवपूवर्कपणे साधना केली नाही 
तरीही, चैत्य पु�ष इतका शि�शाली अस ू शकतो क�, तो 
कमीअिधक जािणवयु� नाते �स्थािपत क� शकतो. 

परंतु अशी उदाहरणे इतक� अि�तीय असतात, 
इतक� द�ुमर्ळ असतात क�, त्या अपवादात्मक उदाहरणांनी 
िनयमच िस� होतो. बाक� सवर्च बाबतीत, सवर्च 
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उदाहरणांमध्य,े चैत्य पु�षाची जाणीव होण्यासाठी खूप खूप 
सातत्यपूणर् �य�ांची आवश्यकता असते. 

सहसा अस ेमानण्यात येते क�, ���ला जर ते तीस 
वषार्त साध्य करता आले, तीस वषर् सातत्यपूणर् �य�ांनी ह,ं 
जर ते करता आले तर ती ��� अत्यंत भाग्यवान गणली 
जाते. आिण जर अस ेघडले तर तेही लवकरच घडले, असे 
म्हणाव ेलागेल. पण ह ेसु�ा इतके द�ुमर्ळ आह ेक�, एखादा 
लगेचच म्हणतो क�, "तो कोणीतरी असामान्य माणूस 
�दसतोय." जे फार मोठे योगी असतात, ज्यांनी दीक्षा 
घेतलेली आह,े जे कमी अिधक �द� जीव मानले जातात, 
त्यांच्याबाबतीत ह ेअस ेघडते. 

- �ीमाताजी (CWM 07 : 269) 

* 
चैत्य पु�ष आिण मानवी �गती 

�� : चैत्य पु�ष जागृत करण्याची �भावी साधना 
कोणती? 

�ीमाताजी : तो जागृतच आह;े तो ट� जागा आह.े 
आिण तो जागा आह,े एवढेच नाही तर, तो स��य आह,े 
एवढेच क�, तुम्हाला त्याची जाणीव नाही. तुम्हाला तो 
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संवे�दत होत नसल्यामुळे तुम्हाला तो झोपला आह े असे 
वाटते.  

मूलत: �ा चैत्य पु�षाची आंत�रक इच्छा जर 
मानवामध्ये नसती तर, मला वाटते मनुष्यमा� हा अगदीच 
िनराश, मंद झाला असता, तो जवळजवळ �ाण्यासारखेच 
जीवन जगला असता. अभीप्सेची �त्येक चमक ही त्या चैत्य 
�भावाची अिभ��� असते. जर चैत्याचे अिस्तत्वच नसते, 
चैत्याचा �भाव नसता तर, माणसामध्ये �गतीची जाणीव 
�कंवा �गतीची इच्छाच कधी िनमार्ण झाली नसती. 

- �ीमाताजी (CWM 04 : 165) 

* 
आत्मा आिण चैत्य पु�ष 

�� : आत्मा �ि�भूत होतो आिण �मश: चैत्य 
पु�षामध्ये �पांत�रत होतो. त्याच्या जलद िवकसनासाठी 
सुयोग्य िस्थती कोणती? 

�ीमाताजी : आत्मा जे �गितशील �ि��प धारण 
करतो त्यामधून चैत्य पु�ष िनमार्ण होतो, अस े म्हणणे 
अिधक योग्य ठरेल.कारण आत्मा स्वयमेवच परम ई�राचा 
एक असा भाग असतो क�, जो अप�रवतर्नीय आिण शा�त 
असा असतो. चैत्य पु�ष हा �गितशील आिण अमत्यर् असतो. 
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आत्म-ज्ञानाच्या, आत्म-िनयमनाच्या, आत्म-
�भुत्वाच्या सवर्च प�ती चांगल्या असतात. जी प�त 
तुमच्या �कृतीशी िमळतीजुळती आह े आिण जी सहज 
स्वाभािवक�रतीने तुमच्यापाशी आलेली आह,े अशी प�त 
तुम्ही िनवडली पािहजे. आिण एकदा का ती प�त तुम्ही 
िनवडली क�, मग मा� �कतीही अडचणी आल्या, �कतीही 
अडथळे आले तरी, तुम्ही त्यापासून न ढळता �य� करत 
रािहले पािहजे, तुमची बौि�क इच्छाश�� ितथ ेउपयोगात 
आणली पािहजे. ह ेएक अस ेदीघर्कालीन आिण बारका�ाने 
करावयाचे काम आह ेक�, जे अगदी �ामािणकपणानेच हाती 
घेतले पािहजे आिण चढत्या वाढत्या �ामािणकपणाने, 
इमानेइतबारे आिण सम�तेने ते चालू ठेवले पािहजे. सोप े
मागर् ब�धा कोठेच घेऊन जात नाहीत. 

- �ीमाताजी (CWM 16 : 246-247) 

* 
वासनात्मा आिण खरा आत्मा 

एका बाजूने मनाची सखोलता आह ेआिण दसुरीकड े
त्याचा आंधळेपणा आह,े मनाची ही परस्परिवरोधी �पे 
आहते, त्यांिवषयीचा हा जो ग�धळ आह े तो मनुष्याच्या 
भाविनक अिस्तत्वाच्या दहुरेी स्व�पामुळे िनमार्ण झालेला 
आह.े 
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���मध्ये पुढील बाजूस जे �दय असते ते 
पशु�दया�माणे �ाणसुलभ भावनांचे, िवकारांचे असते. 
पशु�दया�न या मानवी �दयाचा िवकास अिधक 
िविवधतेचा असतो, इतकेच. या �दयाच्या भावनांवर 
स्वाथ� िवकारांचे, आंधळ्या सहज-�वृ��चे आिण दोषपणूर्, 
िवकृत, अधोगतीच्या क्षु� जीवन�रेणांचे वचर्स्व असते. ह े
�दय पितत �ाणशि�च्या कामनांनी, वासनांनी, 
�ोधिवकारांनी, क्षु� लोभांनी, ती� ह�ासांनी, हीन दीन 
मागण्यांनी वेढलेले आिण अं�कत झालेले असते; �त्येक 
लहानमो�ा ऊम�ची गुलामिगरी क�न ते िहणकस झालेले 
असते. 

मानवामध्ये, भावनाशील �दय आिण भुकेलेला 
संवेदनाि�य �ाण यांच्या भेसळीने खोटा 'वासनात्मा' 
िनमार्ण होतो; ह ेजे मानवाचे असंस्कृत व भयंकर अंग आह,े 
त्याच्यावर बु�ी िव�ास ठेव ूशकत नाही, ह ेयोग्यच आह.े 
आिण त्यामुळे या अंगावर आपले िनयं�ण असावे असे 
बु�ीला वाटते. अस ेअसूनसु�ा, या असंस्कृत, हटवादी अशा 
�ािणक �कृतीवर बु�ी जे िनयं�ण आणू शकते, �कंब�ना, ते 
िनयमन करण्यात ती यशस्वी सु�ा होते, तरी दखेील ती 
�ािणक �कृती ही नेहमीच फसवी ठरते, अिनि�त ठरते. 
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मानवाचा 'खरा आत्मा' मा� या पृ�स्तरीय �दयात 
नसतो, तो �कृतीच्या �काशमय गुहते लपलेल्या खऱ्या 
अदशृ्य �दयात असतो. या �दयामध्य े�द� ई�री �काशात 
आपला आत्मा िनवास करत असतो; या अगदी खोल 
असलेल्या शांत आत्म्याची जाणीव फार थो�ांनाच असते. 
आत्मा सवा�च्याच अंतरंगात आह े पण फारच थो�ांना 
त्यांचा खरा आत्मा माहीत असतो, फारच थो�ांना 
त्याच्याकडून थेट �ेरणा आल्याचे जाणवते. 

तेथ,े म्हणजे आपल्या खोल �दयात, आपल्या 
�कृतीच्या अंधकारमय पसाऱ्याला आधार दणेारी, 
ई�राच्या तेजाची लहानशी �ठणगी असते व ितला क� � 
बनवून, ितच्या भोवती आपला अंतरात्मा, आपले चैत्य 
अिस्तत्व (Psychic Being), साकार आत्मा, आपल्यातील 
खरा मानव वृ��गंत होतो. 

मानवातील ह े चैत्य अिस्तत्व वृ��गंत होऊ लागले 
आिण �दयस्पंदनांमध्ये त्याची भिवष्यकथनं व �ेरणा 
�ित�बंिबत होऊ लागल्या म्हणजे, मानवाला त्याच्या 
आत्म्याची अिधकािधक जाणीव होऊ लागते. आता वरच्या 
दजार्चा पशु एवढेच त्याचे स्व�प असत नाही. आतील 
ई�राची झलक �ा� झाल्यामुळे तो त्यािवषयी जागृत होऊ 
लागतो, सखोल जीवनाकडून व जािणवांकडून येणाऱ्या 
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अंत:सूचना तो अिधकािधक मान्य क� लागतो; �द� 
गो��कडील त्याची �वृ�ीही वाढीस लागते. 

पूणर्योगाचा एक िनणार्यक क्षण हा असतो क�, तेव्हा 
अंतरात्मा बंधनमु� होऊन, पडदा बाजूस सा�न पुढे होतो 
आिण आपल्या अंत:सूचना, अंतदृर्श्ये आिण अंत:�ेरणा यांचा 
वषार्व आपल्या मनावर, �ाणावर, शरीरावर क�न, 
आपल्या पा�थर्व �कृतीत �द�तेची इमारत उभारण्याची 
तयारी क�न दतेो. 

- �ीअर�वंद (CWSA 23 : 150) 

** 
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चतै्य साधना  
आंत�रक शोधाची मोहीम 

आत्मज्ञान आिण आत्मिनयं�ण यासाठी जी साधना 
करणे आवश्यक आह;े त्या साधनेचा आरंभ�बंद ूम्हणजे 'चैत्य 
साधना' होय. आपल्यामधील आपल्या अिस्तत्वाच्या सव�� 
सत्याचे स्थान असलेल्या मनोवजै्ञािनक क� �ाला आपण 'चैत्य' 
अस ेम्हणतो. 

ते क� �, या सव�� सत्याला जाणून घेऊ शकते आिण 
त्या सत्याला ते गितशील, कृित�वण क� शकते. त्यामुळे या 
चैत्य अिस्तत्वािवषयी जागृत होणे ह ेखूप मह�वाचे आह.े ते 
अिस्तत्व ह े जोवर आपल्यासाठी एक िजवंत अस े वास्तव 
बनत नाही आिण आपण त्याच्याशी एक�प होत नाही 
तोपय�त, त्या अिस्तत्वावर लक्ष एका� करणे, ह े खूप 
मह�वाचे असते. त्याच्या आकलनासाठी आिण अंितमत: 
त्याच्याशी तादात्म्य �ा� क�न घेण्यासाठी अनेकिवध 
प�ती िविवध काळामध्ये आिण िविवध �ठकाणी सांगण्यात 
आलेल्या आहते. त्यापैक� काही प�ती मनोवजै्ञािनक आहते, 
काही धा�मर्क आहते तर काही अगदी यांि�क आहते. 

�त्यक्षात, �त्येक ���ने ितला सवार्िधक योग्य 
असणारी प�त शोधून काढावयास हवी आिण जर ���कड े
अगदी तळमळीची, अिवचल अशी अभीप्सा (Aspiration 
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towards Divine) असेल, सातत्यपूणर् व गितशील इच्छा 
असेल तर, ���ला त्या ध्येया�त पोहोचण्यासाठी मदत 
म्हणून कोणता ना कोणता तरी मागर् िनि�तच सापडतो – 
बा�त: पाहता वाचन व अभ्यास, आिण आंत�रकद�ृीने 
पाहता एका�ता, ध्यान, साक्षात्कार आिण अनुभतूी या त्या 
प�ती आहते.  

परंतु एक गो� मा� अिनवायर् आह;े ती म्हणजे शोध 
घेण्याची आिण साक्षात्कार क�न घेण्याची अिनवार इच्छा. 
त्याचा शोध आिण साक्षात्कार हा आपल्या जीवाचा अगदी 
मूलभूत असा एका�तेचा िवषय असला पािहजे, हा असा 
�कमती मोती आह ेक� जो, आपण कोणतीही �कंमत दऊेन 
�ा� क�न घ्यायलाच हवा. तुम्ही काहीही करत असलात, 
तुम्ही कोणत्याही उ�ोगात, कामात �� असलात तरीही, 
तुमच्या जीवाचे सत्य शोधून काढणे आिण त्याच्याशी एकत्व 
पावणे ही गो� तुमच्यामध्य ेनेहमीच िजवंत असली पािहजे; 
तुम्हाला जे काही जाणवते, तुम्ही जो काही िवचार करता, 
तुम्ही ज्या कोणत्या कृती करता त्या पाठीमागे कायम तोच 
ध्यास असला पािहजे. 

आंत�रक शोधाच्या �ा मोिहमेला पूरक म्हणून, 
मनाच्या िवकसनाकड ेदलुर्क्ष न करणे हसेु�ा िहताचे ठरते. 
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कारण ह ेमन�पी साधन खूप साहाय्यकारी ठ� शकते �कंवा 
िततकेच ते मागार्तील मोठी ध�डदखेील ठ� शकते. 
स्वाभािवक िस्थतीत असताना मानवी मनाची द�ृी नेहमीच 
संकुिचत असते, त्याची समज मयार्�दत असते, ते त्याच्या 
संकल्पनांच्या बाबतीत खूप हटवादी असते आिण म्हणून 
त्याला �ापक करण्यासाठी, त्याला अिधक लवचीक आिण 
अिधक सखोल करण्यासाठी सातत्यपूणर् �य�ांची 
आवश्यकता असते. त्यामुळे एखा�ा गो�ीकड े पाहण्याचे 
शक्य तेवढे सवर् दिृ�कोन िवचारात घेतले गेले पािहजेत.  

- �ीमाताजी (CWM 12 : 04-05) 

* 
चैत्य अिस्तत्वाचा शोध 

एखा�ा ���ला चैत्य पु�षाचा शोध घ्यावयाचा 
असेल, तर त्या ���ला चैत्य पु�षाच्या अिस्तत्वािवषयी 
दढृ िव�ास व ��ा असणे, अपेिक्षत आह.े ��� त्यािवषयी 
जाग�क व्हावयास हवी आिण चैत्य पु�षाने आपले जीवन 
हाती घेऊन, आपल्या कृत�ना �दशादशर्न करणे हाती घ्यावे 
�ासाठी, ���ने त्याला संमती �दली पािहजे. ���ने 
�त्येक वेळी त्याचा संदभर् घेऊन, त्याला आपले मागर्दशर्क 
बनिवले पािहजे. ��� चैत्य पु�षाला अिधकािधक 
आत्मिनवेदन करत गेली, त्याचे मागर्दशर्न अिधकािधक घेत 
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रािहली तर, ��� स्वत:च्या अिस्तत्वाच्या िविवध 
गितिवध�िवषयी जाग�क होते. 

 - �ीमाताजी (CWM 15 : 302) 

* 
चैत्य िशक्षणाचा आरंभ�बंद ू

चैत्य िशक्षणाचा आरंभ�बंद ूअसा क�, तुमच्यामध्येच 
अशा कशाचा तरी शोध घ्यावयाचा क�, जे तुमच्या 
शरीराच्या �कंवा तुमच्या जीवनातील प�रिस्थती�न स्व-तं� 
असेल; तुम्हाला दणे्यात आलेल्या मानिसक घडणीतून त्याचा 
जन्म झालेला नसेल; तुमची भाषा, तुमच्या �थापरंपरा, 
सवयी, तुमचा दशे, युग �ा सवा�पासून ते िनरपेक्ष, स्व-तं� 
अस ेअसेल. 

ज्या युगामध्ये तुम्ही राहता, ज्या दशेामध्य े तुमचा 
जन्म झाला आह,े तुम्ही ज्या वातावरणामध्ये राहता तेथील 
�थापरंपरा, चाली�रती, सवयी, तुम्ही जी भाषा बोलता ती 
भाषा या साऱ्यांच्या सापेक्ष नसणाऱ्या �ा गो�ीचा; तुमची 
घडण ज्या मानिसक ठेवणीमधून झाली त्यामधून िजचा 
उदय झालेला नाही अशी, तुमचे शरीर आिण तुमच्या 
जीवनातील प�रिस्थती यांच्या सापेक्ष नसलेली, स्व-तं� 
अशी, तुमच्या अिस्तत्वामध्येच दडलेली जी एक गो� आह,े 
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त्या गो�ीचा शोध घ्यावयाचा हा या चैत्य िशक्षणाचा 
(Psychic Education) आरंभ�बंद ूआह.े 

तुमच्या अिस्तत्वाच्या आत खोलवर अशी एक गो� 
आह े क�, जी स्वत:मध्ये िव��ापकता, अमयार्द िवस्तार, 
अखंड सातत्याची एक भावना बाळगून आह,े त्या गो�ीचा 
शोध तुम्ही घ्यावयास हवा. त्यानंतर तुम्ही स्वत:ला 
िवक� ��त करता, िवस्तृत करता, �ापक करता; तुम्ही सवर् 
वस्तुमा�ांमध्य े आिण सवर् जीवांमध्य े जगू लागता; 
एकमेकांना परस्परांपासून िविभ� करणारे सारे बांध 
ढासळून पडतात. तुम्ही त्यांच्या िवचारांनी िवचार क� 
लागता, त्यांच्या संवेदनांनी स्पं�दत होता, त्यांच्या 
भावभावना तुम्हाला संवे�दत होतात, तुम्ही त्यांचे जीवन 
जगू लागता. आजवर जे जड, अ��य वाटत होते ते एकदम 
िजवंत होऊन जाते, दगडसु�ा जणु िजवंत होतात, 
वनस्पत�ना संवेदना होतात, त्या इच्छा बाळगतात, त्यांना 
सुख-दःुख होते, कमीअिधक अस्फुट परंतु स्प� आिण 
बोलक्या अशा भाषेत �ाणी बोलू लागतात; कालातीत 
�कंवा मयार्दातीत अशा एका अद्भुत चेतनेमध्य े�त्येक गो� 
िजवंत होऊन जाते. 
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चैत्य साक्षात्काराचा हा केवळ एक पैलू आह,े अजून 
पुष्कळ पैलू आहते. तुमच्या अहकंाराचे अडथळे 
भेदण्यासाठी, तुमच्या बा� �ि�म�वाच्या �भंती 
पाडण्यासाठी, तुमच्या �ित��यांच्या वीयर्हीनतेच्या, आिण 
तुमच्या इच्छाश��च्या अक्षमतेच्या साऱ्या मयार्दा 
भेदण्यासाठी �ा साऱ्या गो�ी तुम्हाला साहाय्यभूत होतात. 

- �ीमाताजी (CWM 12 : 32-33) 

* 
चैत्य पु�ष पढेु आणण्यासाठी करावयाची साधना 

“सातत्यपूणर् व �ामािणक अभीप्सा आिण केवळ 
ई�रािभमुख होण्याची इच्छा - ही चैत्य पु�षाला पुढे 
आणण्याची सवार्िधक उ�म साधने आहते,’’ ह े�ीअर�वंदांचे 
वचन लक्षात घ्या.  

जेव्हा तुम्ही मोकळे असाल आिण कोणतीही 
�वधाने नसतील अशी �दवसातील कोणतीही एक वेळ 
िनि�त करा; शांतपणे बसा आिण चैत्य पु�षाशी संपकर्  
साधायचा आह ेअशी अभीप्सा (Aspiration towards Divine) 
उरी बाळगून चैत्य पु�षाचा िवचार करा. जरी तुम्हाला 
त्यात ताबडतोब यश आले नाही तरी नाउमेद होऊ नका, 
एक ना एक �दवस तुम्हाला यश न�� िमळणार आह.े 

- �ीमाताजी (CWM 17 : 363) 



47 
 

बालकासमान िव�ास 
तुम्ही एक गो� लक्षात ठेवली पािहजे ती अशी क�, 

अंधारा काळ हा अप�रहायर् आह.े जेव्हा तुमच्यातील चैत्य 
स��य असतो तेव्हा कोणत्याही स्प� कारणािवना तुम्हाला 
एक �कारचा आनंद जाणवतो. तो काही काळ तसाच �टकून 
राहतो आिण परत कोणत्यातरी मानिसक �कंवा �ािणक 
�ित��या उमटतात आिण परत मग तुम्ही त्याच त्या 
अंधारात जाऊन पडता. ह ेकाही काळ चालत राहणार. 

हळूहळू �काशमान �दवस ह े अिधकािधक काळ 
�टकून रा� शकतील आिण बऱ्याच कालावधीनंतर कधीतरी 
मग अंधारा काळ येईल आिण तो सु�ा कमी काळासाठी 
येईल. अंितमत: जोवर तो अंधारा काळ पूणर्पणे नाहीसा 
होत नाही, तोपय�त ह ेअस ेचालत राहील. तोपय�त तुम्ही ह े
लक्षात ठेवावयास हव ेक�, ढगांमागे सूयर् दडलेला असतोच, 
तेव्हा तुम्ही काळजी करण्याचे काही कारण नाही. 

तुमच्याकडे एखा�ा बालका�माणे िव�ास 
असावयास हवा - हा िव�ास क�, कोणीतरी तुमची काळजी 
घेणारे आह ेआिण त्यामुळे तुम्ही त्याच्यावर पूणर्पणे िवसंबून 
रा� शकता. 

- �ीमाताजी (CWM 14 : 247) 

* 
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चैत्य पु�ष खुला होण े
जेव्हा अह-ंक� ��तता ही मो�ा �माणात नाहीशी 

झालेली असते, तसेच �ीमाताज��त उत्कट भ�� असते 
तेव्हा, चैत्य क� � थेट खुले होणे ह ेअिधक सहजसोप ेअसते. 
एक �कारची आध्याित्मक िवन�ता आिण समपर्णाची, 
िवसंबून असल्याची भावना ही आवश्यक असते. 

- �ीअर�वंद (CWSA 32 : 163) 

* 
इच्छावासनांचा प�रत्याग केल्यामुळे, जेव्हा त्या 

इच्छावासना ���चे िवचार, भावभावना, कृती यांचे 
शासन करेनाशा होतात तेव्हा, आिण पूणर् �ामािणकतेिनशी 
आत्मापर्ण करण्यािवषयीची एक िस्थर अशी अभीप्सा 
���मध्य ेउ�दत होते तेव्हा, कालांतराने चैत्य पु�ष सहसा 
आपण�नच खुला होतो. 

- �ीअर�वंद (CWSA 30 : 349) 

* 
चैत्य अ�ी 

�� : चैत्य अ�ी (Psychic Fire) कसा �ज्विलत 

करावा? 
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�ीमाताजी : अभीप्सेच्या �ारे! �गतीसाठी केलेला 
संकल्प आिण प�रपूणर्ते�त बाळगलेली आस यां�ारे! आिण 
सवा�वर कळस म्हणजे, �गतीसाठीचा संकल्प आिण 
आत्मशु�ीकरण यां�ारे हा चैत्य अ�ी चेतवला जातो.  

ज्यांच्यामध्य े�गतीची इच्छा ती� असते आिण जेव्हा 
ते ती इच्छा आध्याित्मक �गती आिण शु�ीकरण या �दशेने 
वळिवतात तेव्हा, आपोआप त्यांच्यामधील चैत्य अ�ी ��द� 
होतो. एखा�ाला जर स्वत:मधील एखादा दोष, एखादी 
�ुटी दरू करावयाची असेल, त्याच्या �कृतीमधील काहीतरी 
त्याला �गत होण्यापासून रोखत असेल, ते सारे जर त्याने 
या चैत्य अ�ी मध्य ेफेकून �दले तर, हा अ�ी अिधक ती�तेने 
�ज्विलत होतो. आिण ही केवळ �ितमा नाही, ती सू�म 
भौितक पातळीवरील वस्तुिस्थती आह.े 

कोणी त्या चैत्य ज्योतीची ऊब अनुभवू शकतो, तर 
कोणी एखादा सू�म भौितक स्तरावर त्या ज्योतीचा 
�काशदखेील पा� शकतो. जेव्हा �कृतीमध्ये अस े काही 
असते क�, जे �गत होण्यापासून रोखत असते; ते जर 
���ने त्या चैत्यअ�ीमध्ये फेकून �दले, तर ते जळू लागते 
आिण ती ज्वाला अिधकािधक मोठी होत जाते. 

- �ीमाताजी (CWM 08 : 251) 
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चैत्य �ि�म�वाचा िवकास 
�� : चैत्य �ि�म�वाचा िवकास ���ने कसा 

घडवावा? 
�ीमाताजी : अनेकानेक जीवनानुभवामधून चैत्य 

�ि�म�वाची घडण होत असते, ते वृ��गंत होत असते, 
िवकिसत होत असते आिण अंतत: ते एक प�रपूणर्, जागृत 
आिण मु� अिस्तत्व बनते. असंख्य जन्मांमधून ही 
िवकासाची ���या अथकपणे चालू असते आिण जर 
���ला त्याची जाणीव नसेल तर, ती याचमुळे असत नाही 
कारण क�, ��� स्वत:च्या चैत्य अिस्तत्वािवषयी जागृत 
नसते. - चैत्य अिस्तत्वािवषयी जागृत असणे हा अटळ असा 
आरंभ�बंद ूअसतो. 

अंतरंगात वळणे आिण एका� होणे यातून ���ने 
स्वत:च्या चैत्य अिस्तत्वाच्या जागृत संपकार्त यावयास हव.े 
चैत्य अिस्तत्वाचा �भाव नेहमीच बा�वत� अिस्तत्वावर 
पडत असतो, परंतु हा �भाव ब�धा नेहमीच गूढ असतो, तो 
�दसत नाही, त्याचे आकलन होत नाही, जाणवत नाही; 
जाणवलाच तर तो अगदी खरोखर अपवादात्मक 
प�रिस्थतीत जाणवतो. 

हा संपकर्  आिण त्याचे साहाय्य बळकट करण्यासाठी 
आिण शक्य झाल्यास, जागृत चैत्य �ि�म�वाच्या 



51 
 

िवकसनासाठी, ���ने एका�तेच्या वेळी लक्ष ितकडे 
वळिवले पािहजे, त्याला जाणून घेण्याची, संवे� करण्याची 
आस बाळगली पािहजे; त्याचा �भाव स्वीकारण्यासाठी 
स्वत:ला खुले केले पािहजे आिण जेव्हा कधी त्याच्यापासून 
कोणते संकेत, संदशे िमळतील तेव्हा �त्येक वेळी ते संदशे 
अगदी काटेकोरपणे आिण �ामािणकपणे पाळण्याबाबत खूप 
काळजी घेतली पािहजे. 

थोर अभीप्सा बाळगत जीवन जगणे, आंत�रक�रत्या 
शांत बनण्याची, आिण शक्य िततक्या वेळी नेहमीच तस े
शांत राहण्याची काळजी घेणे, ��� ज्या कोणत्या कृती 
करते त्या �त्येक कृतीबाबत प�रपूणर् �ामािणकता जोपासणे 
- या चैत्य पु�षाच्या अिभवृ�ीसाठी आवश्यक असणाऱ्या 
अटी आहते. 

- �ीमाताजी (CWM 16 : 221-222) 

* 
चैत्य पु�ष जागतृ होण ेआिण पढेु यणे ेयातील फरक 

चैत्य पु�षाचे जागृत होणे आिण तो पुढे येणे �ा दोन 
िभ� गो�ी आहते. चैत्य पु�षाचे जागृत होणे म्हणजे मागे 
असलेल्या चैत्याची जाणीवपवूर्क कृती...  

जेव्हा तो पुढे येतो तेव्हा तो मन, �ाण आिण शरीर 
यांच्यावर अिधराज्य गाजवतो आिण त्यांच्या सवर् 
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हालचाल�चे चैत्यीकरण करतो. िवशेषत: अभीप्सा बाळगून 
व कोणतेही �� उपिस्थत न करता, िन:शेषत्वाने 
�ीमाताज�कड े पूणर्पणे वळल्याने आिण त्यांना सम�पर्त 
झाल्याने चैत्यपु�ष पुढे येतो. परंतु कधीकधी 'आधार' (मन, 
�ाण आिण शरीर) जर सक्षम झालेला असेल तर, अशावळेी 
तो स्वत:�नच पुढे येतो. 

- �ीअर�वंद (CWSA 30 : 354-355) 

* 
चैत्य पु�ष पढेु आल्याची लक्षण ं

जेव्हा चैत्य पु�ष पुढे येतो तेव्हा, ���ला, 
साध्यासुध्या उत्स्फूतर् अशा आत्मदानासिहत चैत्य पु�षाची 
जाणीव होते आिण मन, �ाण व शरीर यांच्यावरील त्याच्या 
चढत्या-वाढत्या थेट िनयं�णाचा ���ला अनुभव येतो; ह े
िनयं�ण िनव्वळ झाकलेल्या �कंवा अधर्-झाकलेल्या 
�भावातून आलेले नसते, तर ते थेट िनयं�ण असते. 

िवशेषत: जेव्हा चैत्य िववेक येतो तेव्हा िवचार, 
भाविनक आंदोलनं, �ािणक आवेग, शारी�रक सवयी 
एकाएक� उजळून िनघतात आिण तेथ ेकाहीच धू�ाच्छा�दत, 
झाकोळलेले, ितिमरात्मक असे िशल्लक रहात नाही; 
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चुक�च्या �हदंोळ्यांऐवजी योग्य स्पंदने त्यांची जागा घेतात. 
हा चैत्य िववेक दलुर्भ आिण द�ुमर्ळ असतो.  

- �ीअर�वंद (CWSA 30 : 352) 

* 

क� �वत� �ेम, भ��, समपर्ण, सवर्स्वदान, 
आध्याित्मक दषृ्�ा योग्य काय व अयोग्य काय ह े नेहमीच 
स्वच्छपणे पाहणारी आिण आपोआपच अयोग्य गो��ना 
नकार दणेारी आंत�रक द�ृी ही चैत्य पु�ष पढेु आल्याची 
लक्षणं आहते.  

तसेच, सम� आत्मिनवेदनाची ���या आिण एखा�ा 
���ने स्वत:मधील सवार्चे �ीमाताज�च्या �ित केलेले 
समपर्ण ही दखेील चैत्य पु�ष पुढे आल्याची लक्षणं आहते. 

- �ीअर�वंद (CWSA 30 : 356) 

* 
चैत्य पु�ष पढेु आणण े

चैत्य पु�षाला पुढे आणण्याची मान्यता�ा� अशी 
कोणतीही प�त नसते. ते अभीप्सेवर, ��चे्या, भ��च्या 
वाढीवर, मानिसक, �ािणक अहकंार व त्याच्या 
गितिवध�ची पकड कमी होण्यावर अवलंबून असते. अशा 
�कारे जर िवकास होत रािहला तर, एका िवविक्षत क्षणी 
चैत्य पु�ष आिण उवर्�रत इतर �ाकृितक घटक यांमधील 
पडदा पातळ पातळ होत जातो आिण तो  फाटायला 
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सु�वात होते आिण मग चैत्य पु�ष हा अिधकािधक दशृ्य, 
स��य बनायला लागतो आिण मग तो ताबा घेतो. कधीकधी 
तर तो अचानकच पुढे यऊे शकतो, परंतु या बाबतीत एकच 
एक असा कोणताच िनयम नाही. 

* 

सदो�दत �ेम आिण अभीप्सा यांच्या माध्यमातून 
चैत्य पु�ष पुढे येतो �कंवा मन व �ाण ह े व�न होणाऱ्या 
अवतरणाने आिण श��च्या कायार्मुळे सुस� झाले असतील 
तर, तेव्हाही तो पुढे येतो. 

* 

�दयामध्ये व�न होणाऱ्या गितशील अवतरणामुळे, 
चैत्य पु�ष पुढे येण्यास साहाय्य होते पण ह े नेहमीच 
आपोआप घडते अस े नाही - एवढेच क�, त्यामुळे चैत्य 
पु�षासाठी अनुकूल प�रिस्थती िनमार्ण होते. 

* 

चैत्य पु�ष पुढे आणावयाचा असेल तर, स्वाथ�पणा 
आिण मागण्या (ज्या �ािणक भावनांचा आधार असतात 
त्या) ह�पार झाल्या पािहजेत - �कमान, त्या स्वीकारता 
तरी कामा नयेत. 

* 
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भूतकाळात घडून गेलेल्या �कंवा वतर्मानामध्ये 
घडणाऱ्या कृत्यांपासून मु�ता क�न घेण्याची आिण चैत्य व 
आध्याित्मक चेतनेमध्ये जीवन जगण्याची जर एखा�ा 
���ची खरीखुरी �ामािणक इच्छा असेल तर, भूतकाळात 
घडलेल्या वा वतर्मानात घडणाऱ्या कोणत्याही गो�ी, चैत्य 
पु�षाला अ�भागी येण्यापासून रोखू शकत नाहीत. 

- �ीअर�वंद (CWSA 30 : 361) 

* 
चैत्य पु�षाच्या पणूर् �कटीकरणासाठी आवश्यक अटी 

साधनेमध्य े होणाऱ्या �ािणक �ेरणांच्या भेसळीतून 
जेव्हा साधक मु� होईल आिण तो जेव्हा �ीमाताज��त 
साधेसुधे आिण �ामािणक आत्मापर्ण क� शकेल, तेव्हाच 
त्या साधकातील चैत्य पु�ष पूणर्त: खुला होईल.  

जर त्यामध्ये कोणतेही अहकंारी वळण वा �ेरणेची 
अ�ामािणकता असेल, �ािणक मागण्यांच्या दबावाखाली 
येऊन जर योगसाधना केली जात असेल, �कंवा पूणर्पणे वा 
अंशत: कोणत्यातरी आध्याित्मक वा इतर आकांक्षा पूणर् 
करण्यासाठी साधना केली जात असेल; अिभमान, �ौढी, 
�कंवा स�ािपपासा, पद िमळिवण्यासाठी �कंवा इतरांवर 
�भाव पडावा म्हणून �कंवा योिगक श��च्या साहाय्याने 
कोणतीतरी �ािणक इच्छा भागवण्याची उम� म्हणून साधना 
केली जात असेल तर, चैत्य (Psychic) ह ेमु� होणार नाही, 
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�कंवा ते जर मु� झालेच तर अंशत:च होईल �कंवा 
कधीकधीच होईल �कंवा परत बं�दस्त होऊन जाईल कारण 
ते �ािणक कृत�नी झाकले जाईल; चैत्य अ�ी �ािणक 
धुरामुळे घुसमटून, िवझून जातो.  

तसेच, जर योगसाधनेमध्ये मन अ�स्थान घेत असेल 
आिण आंतरात्म्याला मागे ठेवत असेल �कंवा भ�� वा 
साधनेतील इतर ��या �ा चैत्य �प धारण करण्याऐवजी 
अिधक �ािणक बनत असतील, तर तशीच अ-क्षमता िनमार्ण 
होते.  

शु�ता, साधीसुधी �ामािणकता आिण कोणत्याही 
ढ�गािवना वा मागणीिवना, भेसळयु� नसलेले अनंहकारी 
आत्मापर्ण �ा चैत्य पु�षाच्या पूणर् �कटीकरणासाठी 
आवश्यक असणाऱ्या अटी आहते. 

- �ीअर�वंद (CWSA 30 : 349) 

* 
चैत्य पु�ष आिण अनभुव 

तासन् तास ध्यानाला बसल्यानंतर तुम्हाला अनुभव 
येतात क� नाही, ह े िततकेस े मह�वाचे नाही. मी तुम्हाला 
काय सांिगतले ते लक्षात ठेवा, तुमच्यासाठी आ�ा अनुभव 
नव्ह ेतर चैत्याची वृ�ी हाच तुमचा मागर् असावयास हवा. 
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याचा अथर् म्हणजे, तीन गो�ी पािहजेत - पिहली 
गो� म्हणजे, �ािणक अहकंार आिण त्याचे ग�धळ, 
अस्वस्थता, अशांती यांपासून मागे होऊन, ��ा व 
समपर्णाचा शांत दिृ�कोन स्वीकारणे. 

दसुरी गो� म्हणजे, अंतरंगामध्य े अशा कोणत्यातरी 
गो�ीचा उदय क� जी गो�, तुमच्या �कृतीमधील काय 
बदलायला हव े ह े पाहते आिण तो बदल घडिवण्याचा 
जोशही दतेे. 

ितसरी गो� म्हणजे, साधनेमधील चैत्य भावना क� 
जी, भ��मध्ये वाढ करेल. अशी भावना क� जी, ई�राचे 
स्मरण करण्यात, त्याच्या िवषयीच्या बोलण्यामध्य,े 
त्याच्यािवषयी िलिहण्यामध्य,े अनुभवण्यामध्य,े ई�राचा 
सतत िवचार करण्यामध्ये सहजपणाने आनंद अनुभवेल; 
अशी भावना ही, बा�वत� गो��मध्ये रमण्यापेक्षा 
अिधकािधक अगदी शांतपणे ई�रािभमुख होऊन, आत्म-
उ�तीमध्ये प�रपूणर्पणे वृ��गंत होत राहील. 

जेव्हा जाणीव ही वरील गो��नी ओत�ोत भ�न 
जाईल म्हणजे, जेव्हा अशा �कारे पूणर् चैत्य िस्थती असेल, 
चैत्य खुले झालेले असेल, तेव्हा आपोआप अनुभव यायला 
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लागतील. �थम चैत्य खुलेपण आिण त्यानंतर उ�तर 
जाणीव व ितचे अनुभव ! 

- �ीअर�वंद (CWSA 30 : 347-348) 

** 
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चतै्य प�ुषाची म�ु�  
चैत्य पु�ष मु� होण े

�� : चैत्य पु�ष मु� होतो म्हणजे नेमके काय 
घडते? 

�ीमाताजी : बरेचदा साधनेच्या सु�वातीच्या 
काळात ���च्या मनामध्ये एक �कारची भावना िनमार्ण 
होते. ती भावना अशी असते क�, जणु चैत्य पु�ष हा 
एखा�ा कठीण अशा कवचामध्य,े तु�ंगामध्य े बं�दस्त 
झालेला आह े आिण हीच गो� त्याच्यातील चैत्य पु�षाला 
बा�त: आिवष्कृत होण्यापासून आिण बा�वत� चेतनेशी, 
बा� �ि�त्वाशी जागृत आिण सातत्यपूणर् संबंध 
जोडण्याला �ितबंध करते. 

एखा�ा पेटीमध्य ेआपण बं�दस्त झालो आहोत �कंवा 
ज्याच्या �भंती फोडून बाहरे पडावयास हव,े अशा एखा�ा 
तु�ंगात आहोत �कंवा अस ेएखाद ेदार असावे क�, ज्याच्या 
आत �वेश करावयाचा तर बल�योग करावा लागेल, अशी 
काहीशी ही भावना असते. तेव्हा साहिजकच, जर एखादा 
कोणी ती �भंत पाडू शकला, ते दार उघडू शकला, तर आत 
बं�दस्त असलेला चैत्य पु�ष मु� होतो आिण आता तो 
बा�त: दखेील आिवष्कृत होऊ शकतो. �ा सगळ्या �ितमा 
आहते. 
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�त्येक ���ची, स्वभावत:, स्वत:ची अशी वैयि�क 
�ितमा असते, कमीअिधक फरकाने, ितची स्वत:ची एक 
वैयि�क प�त असते. ज्यांनी ज्यांनी �ाची अनुभूती 
घेतलेली आह े अशा ���च्या बाबतीत, काही �ितमा 
सवा�नाच समानतेने अनुभवास आलेल्या असतात. 

उदाहरणाथर्, जेव्हा एखादी ��� चैत्य पु�षाचा 
शोध घेण्यासाठी, स्वत:च्या चेतनेच्या तळाशी खोल जाऊन 
पोहोचते, तेव्हा ती जणू काही िविहरीमध्ये खूप खाली, 
खाली, खाली उतरत आह े आिण जणू काही ती आता त्या 
िविहरीमध्ये अगदी तळाशी जाणार अशी भावना असते, 
�ितमा असते. ह ेतर उघडच आह ेक� या उपमा आहते; परंतु 
अनुभवाचा मनावर जो ठसा उमटतो त्याच्याशी साधम्यर् 
राखणाऱ्या �ा उपमा आहते आिण त्यातून त्या अनुभवाची 
सघन अशी �िचती येते आिण त्यातून फार मोठी ताकद 
िमळते. 

उदाहरणाथर्, ��� जेव्हा स्वत:च्या आंत�रक 
अिस्तत्वाच्या शोधास सु�वात करते �कंवा ती स्वत:च्या 
िविवध अंगांच्या शोधास सु�वात करते, तेव्हा ितची 
बरेचदा अशी भावना होते क�, ती जणू काही एका हॉलमध्ये 
�कंवा खोलीमध्य े आतवर �वेश करते आह.े तेथील रंग, 
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तेथील वातावरण, त्या खोलीमध्ये असणाऱ्या गो�ी �ा 
सगळ्या गो��च्या आधारे ��� अिस्तत्वाच्या कोणत्या 
अंगाला भेट दते आह े�ाचे स्प� आकलन होऊ शकते. आिण 
मग, ��� एका खोलीतून दसुऱ्या खोलीत जाते, दरवाजे 
उघडते आिण अिधकािधक आतल्या आतल्या खोल्यांमध्य े
�वेश करत जाते, त्यातील �त्येक खोलीचे स्वत:चे अस ेएक 
स्व�प असते. आिण बऱ्याचदा, हा आंत�रक �वास, �ा 
आंत�रक भेटी रा�ीच्या वेळी घडून येतात. तेव्हा त्याला 
स्व�ासारखे, अिधक सघन असे �प �ा� होते आिण 
���ला असे जाणवते क�, जणू ती एखा�ा घरामध्ये �वेश 
करत आह ेआिण ते घर ितच्या खूप प�रचयाचे आह.े 

आिण काळ, वेळेनुसार आंत�रक गो�ी िभ� िभ� 
असतात. कधीकधी तेथे एक �कारची अत्यंत अ�वस्था 
असते, सावळा ग�धळच असतो म्हणा ना, जेथ े सवर् काही 
एकमेकांत िमसळून गेलेले असते, कधीकधी 
तोडक्यामोडक्या गो�ीपण असतात, एकूणातच एक 
�कारचा ग�धळ असतो. तर कधी कधी, सवर् गो�ी 
�विस्थत असतात, त्यांच्या त्यांच्या जागी ठेवलेल्या 
असतात, जणू काही कोणीतरी घर नीट आवरलेले असाव,े 
घरातील गो�ी स्वच्छ केलेल्या असा�ात, �विस्थतपणे 
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ठेवलेल्या असा�ात. आिण गंमत म्हणजे, घर मा� नेहमी 
तेच असते. घर ही तुमच्या आंत�रक अिस्तत्वाची एक 
�कारची वस्तुिन� �ितमा आह.े आिण तेथ ेतुम्ही जे पाहता, 
तेथ े जे काही करता, ते तुमच्या मानिसक कायार्चे 
�तीकात्मक �प असते. मूतर् �प येण्यासाठी �ा गो�ी 
उपयु� असतात. पण ह ेमाणसामाणसांवर अवलंबून असते.  

काही माणसं फ� बुि�वादी असतात आिण त्यांच्या 
बाबतीत मग �त्येक गो� ही संकल्पनांमध्ये �� होते, 
�ितमांमध्ये नाही. परंतु ते जर जडभौितक �ांतामध्य े
अिधकािधक खोलवर जात रािहले तर हा धोका असतो क�, 
ते मूतर् वास्तवाला स्पशर् क� शकत नाहीत आिण केवळ 
संकल्पनांच्या �ांतातच राहतात, मनाच्या �ांतातच 
वावरतात आिण तेथेच अनंतकाळपय�त रा� शकतात. आिण 
जरी ती काहीशी अिनि�त, अप�रिमत अशी गो� असली 
तरी त्यांना अस े वाटू लागते क�, ते �गती करत आहते, 
मानिसक�रत्या त्यांची �गती झाली आह ेइ. इ. मन ह ेअसे 
एक अितिवशाल, आिण अप�रिमत अस े क्षे� आह े क�, जे 
सातत्याने नवीकृत (Renewed) होत राहते. परंतु जर का 
एखा�ाला �ािणक आिण शारी�रक अिस्तत्वामध्य े �गती 
करावयाची इच्छा असेल तर, ज्यािवषयी आपण आधी 
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बोललो ती �ाितिनिधक स्व�पाची �ितमा ही कृती िनि�त 
करण्यासाठी आिण ती कृती अिधक सघन बनिवण्यासाठी 
खूप उपयोगी ठरते. 

अथार्तच ही गो� काही पूणर्त: ���च्या 
इच्छेबर�कूम होत नाही, ती �त्येक ���च्या �कृतीवर 
अवलंबून असते. परंतु ज्या कोणाकड े�ितमांवर लक्ष क� ��त 
करण्याची श�� असते त्यांना अजून एक सुिवधा उपलब्ध 
असते. 

ध्यानामध्य,े एका बंद दरवाजासमोर बसावयाचे. 
जणू काही ते पोलादी भरभ�म दार असाव े - आिण ते दार 
उघडाव े आिण दाराच्या दसुऱ्या बाजूला जावे अशी इच्छा 
बाळगून त्या दारासमोर बसावयाचे. आिण संपूणर् लक्ष, 
संपूणर् अभीप्सा ही जणू काही एका घणामध्य ेएकि�त होते 
आिण त्याने दारावर घाव घातले जाताहते, जाताहते, आिण 
अिधकािधक चढत्या वाढत्या श��ने ��� ते घाव घालत 
राहते.. जोपय�त ते दार एकदम उघडले जात नाही आिण 
���चा आत �वेश होत नाही तोपय�त ह े चालू राहते. 
�ाचा खूप जोरदार ठसा उमटतो. 

जणू काही ��� �काशामध्येच झेप घेते, ती ��� 
त्या �काशाने पूणर् उजळून िनघते आिण ितला अचानक, 
एकाएक� जािणवेमध्य े प�रवतर्न झाल्याचा आनंद लाभतो; 
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आपण कोणी िनराळीच ��� बनलो असल्याचे ितला 
जाणवू लागते. 

स्वत:च्या चैत्य अिस्तत्वाशी संबंध �स्थािपत 
करण्याचा हा एक अितशय सघन आिण शि�शाली मागर् 
आह.े 

- �ीमाताजी (CWM 07 : 266-268) 

*  
साधनचे ेअिध�ान 

कोणतेही िवचारच मनात उमटू नयते अशा �कारे 
मन शांत करणे ही गो� सोपी नाही, ब�धा त्याला बराच 
काळ लागतो. सवार्त आवश्यक गो� कोणती असेल तर ती 
ही आह ेक�, एक �कारची मनाची शांती तुम्हाला जाणवली 
पािहजे. िवचार जरी मनात आलेच तरी, त्यामुळे तुम्ही 
िवचिलत होता कामा नये �कंवा त्यांनी तुमच्या मनाचा 
ताबा घेता कामा नये �कंवा तुम्ही त्यामध्य े वाहवत जाता 
कामा नये; जरी मनात िवचार आले तरी, ते नुसतेच िनघून 
जात आहते, अस ेव्हावयास हव.े 

येणाऱ्या जाणाऱ्या िवचारांचे सु�वाती सु�वातीला 
मन 'साक्षी' बनते, ते 'िवचारक' नसते. नंतरनंतर तर ते 
िवचार पाहणारे साक्षीही राहत नाही. त्या िवचारांकड े
लक्षही जात नाही, िवचार केवळ येऊन जात आहते, अस ेते 
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क� शकते. तेव्हा ते स्वत:वरच �कंवा त्याने िनवडलेल्या 
एखा�ा वस्तुवर िवनासायास लक्ष क� ��त क� शकते. 

साधनेचा पाया म्हणून दोन मुख्य गो�ी साध्य क�न 
घ्यावयास ह�ात - चैत्य पु�षाचे खुलेपण आिण ऊध्वर्िस्थत 
असलेल्या आत्म्याचा साक्षात्कार. 

चतै्य प�ुषाच ेखुलपेण 
�ीमाताज�वर िच�ाची एका�ता आिण त्यांच्या�त 

आत्मापर्ण ह े चैत्य पु�ष खुले करण्याचे थेट मागर् आहते. 
भ�� वाढली असल्याचे तुम्हाला जे जाणवते, ती चैत्य 
िवकसनाची पिहली खूण आह.े �ीमाताज�च्या उपिस्थतीची 
वा त्यांच्या श��ची संवेदना �कंवा त्या तुम्हाला साहाय्य 
करत आहते, समथर् बनवीत आहते �ाचे स्मरण ही पुढची 
खूण आह.े सरते शेवटी, आतील आत्मा हा अभीप्सेमध्ये 
स��य व्हावयास सु�वात होईल. आिण मनाला योग्य 
िवचारांकडे वळण्यासाठी, �ाणाला योग्य गितिवधी व 
भावभावना यांच्याकड े वळण्यासाठी, चैत्य बोधाकडून 
(Psychic Perception) मागर्दशर्न िमळू लागेल; ज्या गो�ी 
बाजूला सारण्याची आवश्यकता आह े त्या गो�ी दाखवून 
�दल्या जातील आिण त्या बाजूलाही सारल्या जातील आिण 
अशा �कारे ���च्या सवर् ��या त्या एका ई�राकडेच 
वळिवल्या जातील. 
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आत्मसाक्षात्कार 

आत्मसाक्षात्कारासाठी, मनाची शांती आिण मौन �ा 
पिहल्या आवश्यक अटी आहते. नंतर ���ला एक �कारची 
सुटका, मु�ता, �ापकता जाणवायला सु�वात होते. ��� 
एका शांत, अक्षोिभत, कोणत्याच गो�ीने स्प�शर्त नसलेल्या, 
सवर्� आिण सवा�तयार्मी अिस्तत्वात असणाऱ्या, ई�राशी 
एक�प झालेल्या �कंवा ई�राशी अिभ� असलेल्या अशा 
चेतनेमध्ये जीवन जगू लागते. अंतदृर्�ी खुली होणे, 
अंतरंगामध्ये श��चे कायर् चालू असल्याची जाणीव होणे 
�कंवा ितच्या कायार्च्या िविवध ��या���या �कंवा त्या 
कायार्ची लक्षणे इ. इ. जाणवणे �ासारखे मागार्तील इतर 
अनुभव येतील �कंवा येऊ शकतील. तसेच ���ला चेतनेचे 
आरोहण आिण व�न अवत�रत होणारी श��, शांती, आनंद 
वा �काश �ांचीसु�ा जाणीव होऊ शकते. 

- �ीअर�वदं (CWSA 30 : 320) 

* 
योगसाधनचे्या दोन प�ती 

वैयि�क �य�ांवर भर  
योगसाधना करण्याच्या नेहमीच दोन प�ती 

असतात – पैक� एक प�त म्हणजे जाग�क मनाने व �ाणाने 
कृती करणे. पाहणे, िनरीक्षण करणे, िवचार करणे आिण 
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अमुक एक गो� करावयाची �कंवा नाही ते ठरिवणे, �ा 
गो��चा यामध्ये समावेश होतो. अथार्त, त्यांच्या पाठीमागे 
असणाऱ्या ई�री श��च्या साहाय्यानेच त्या कृती केल्या 
जातात, त्या श��ला आवाहन केले जाते �कंवा ती श�� 
�हण केली जाते - अन्यथा फारस े काही घडू शकत नाही. 
परंतु तरीसु�ा येथे वैयि�क �य�ांवरच भर असतो आिण 
त्या�ारेच ओझ्याचा बराचसा भाग उचलला जातो. 

चतै्य प�ुषाचा मागर् 

दसुरा मागर् हा 'चैत्य पु�षाचा मागर्' आह.े यामध्ये 
चेतना ही ई�रा�त उन्मुख होते आिण केवळ चेतना वा 
चैत्य पु�षच उन्मुख होतो व तो पुढे आणण्यात येतो असे 
नाही तर, मन, �ाण आिण शरीर दखेील ई�रा�त खुले 
होतात आिण ते �काश �हण क� लागतात, त्याचा 
प�रणाम म्हणून, काय केले पािहजे �ाचे आकलन होऊ 
लागते. जे काही करणे आवश्यक आह,े ते स्वत: ई�री 
श��च करत आह े �ाची जाणीव होऊ लागते, ते �दसू 
लागते. आिण तेव्हा मग, जे �द� कायर् चालू आह ेत्यासाठी, 
स्वत:च्या दक्ष व जाग�क आरोहणाच्या �ारे त्याला 
आवाहन करणे; हा तो दसुरा मागर् होय. 

जोपय�त सवर् कृत�च्या ई�री उगमाशी ��� पूणर्त: 
सम�पर्त होत नाही तोवर सहसा, या दोन प�त�चे संिम�ण 
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आढळून येते. तसे समपर्ण झाल्यावर मग मा� सवर् 
जबाबदारी नाहीशी होते आिण मग साधकाच्या खां�ावर 
कोणतेही वैयि�क ओझे िशल्लक राहत नाही. 

- �ीअर�वदं (CWSA 29 : 82-83) 

* 
एका�तसेाठी दोन क� � े

पूणर्योगामध्ये, शक्यतो �दयामध्ये लक्ष क� ��त 
क�न, �ीमाताज�च्या श��ने आपल्या अिस्तत्वाला हाती 
घ्याव े म्हणून त्यांना आवाहन करणे आिण त्यांच्या 
शि�कायार्च्या योगे जािणवेमध्ये पालट होणे याखेरीज इतर 
कोणतीही प�त नाही. एखादी ��� मस्तकामध्ये �कंवा 
�ूमध्यामध्ये दखेील िच� एका� क� शकते परंतु पुष्कळ 
जणांना अशा �कारे उन्मुख होणे फारच कठीण जाते. 

- �ीअर�वदं (CWSA 29 : 107)   

* 
�� : �दयामध्य े िच� एका� करणे ह े अिधक 

चांगले, असे का म्हटले आह?े 
�ीमाताजी : �ीअर�वंद येथे सांगत आहते क�, ते 

अिधक सोपे आह.े पण काही लोकांसाठी मा� ते जरा कठीण 
असते, ते ज्याच्या त्याच्या �कृतीवर अवलंबून असते. परंतु 
अस े करणे अिधक चांगले असते कारण, जर तुम्ही पुरेशा 
खोलवर, तेथ ेिच� एका� केलेत तर, तुम्ही �थम चैत्याच्या 
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संपकार्तच �वेश करता. परंतु जर का तुम्ही डोक्यामध्ये 
िच� एका� कराल तर तुम्हाला नंतर, चैत्य पु�षाशी एकत्व 
पावणे शक्य व्हावे यासाठी, डोक्याकडून �दयाकड े जावे 
लागते. आिण तुम्ही तुमच्या श�� एक� क�न िच�ाची 
एका�ता करणार असाल तर, त्या श��चे एक�ीकरण 
�दयामध्येच करणे अिधक बरे; कारण या क� �ापाशीच, 
तुमच्या अिस्तत्वाच्या या क्षे�ामध्येच, तुम्हाला �गतीची 
इच्छा, शु�ीकरणाची श�� आिण अगदी उत्कट, 
प�रणामकारी अभीप्सा असल्याचे आढळून येते. डोक्याकडून 
येणाऱ्या अभीप्सेपेक्षा �दयातून उ�दत होणारी अभीप्सा ही 
�कतीतरी अिधक प�रणामकारक असते. 

- �ीमाताजी (CWM 06 : 389) 

* 
अिस्तत्वाच ेएक�करण 

�� : ���ने अिस्तत्वाचे एक�करण कस ेकराव,े ह े
मला जाणून घ्यावयाचे आह.े 

�ीमाताजी : ���च्या एक�करणाच्या �ा 
कायार्मध्य ेपुढील बाब�चा समावेश होतो. 

१) ���ने स्वत:च्या चैत्य पु�षािवषयी सजग होणे.  



70 
 

२) ���ला एकदा का आपल्या हालचाली, आवेग, 
िवचार, संकल्पपूवर्क कृती यांिवषयीची जाणीव झाली क�, 
त्या सगळ्या गो�ी चैत्य पु�षासमोर मांडणे. �ा 
हालचाली, आवेग, िवचार व संकल्पपूवर्क कृती स्वीकारावी 
वा नाकारावी ह ेठरिवण्यासाठी, �त्येक गो� चैत्य पु�षाच्या 
समोर मांडावयाची असते. त्यापैक� ज्यांचा स्वीकार होईल 
त्या कायम राखल्या जातील व चालू राहतील आिण ज्या 
नाकारल्या जातील, त्या पुन्हा कधीही परतून येऊ नयेत 
�ासाठी, जािणवेच्या बाहरे काढून टाकल्या जातील. ह ेएक 
दीघर्कालीन आिण काटेकोरपणे, कसून करण्याचे कायर् आह,े 
ते योग्य �कारे करण्यासाठी वषार्नुवष� लागू शकतात. 

- �ीमाताजी (CWM 16 : 414) 

* 
चैत्य अिस्तत्वात जीवन जगण े

�ि�त्वातील ज्या भेदांिवषयी तुम्ही बोलत आहात, ती 

योिगक िवकासातील आिण अनुभूतीतील एक आवश्यक अशी पायरी 
आह.े 

आपण जणू काही दपुदरी अिस्तत्व आहोत असे 
���ला जाणवते, एक आंत�रक चैत्य अिस्तत्व क�, जे सत्य 
आह े अस े वाटते आिण दसुरे अिस्तत्व म्हणजे बा�वत� 
जीवनासाठी साधनभूत असणारे अस े बा�वत� मानवी 
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अिस्तत्व. आंत�रक�रत्या चैत्य अिस्तत्वामध्ये जीवन जगणे 
व ई�राशी जोडलेले राहणे आिण त्याच वेळी बा� 
अिस्तत्व बा�वत� कायार्मध्ये गंुतलेले असणे, ह े जे काही 
तुम्हाला जाणवत आह ेती कमर्योगाची पिहली पायरी आह.े 

तुमच्या या अनुभवांमध्य ेचुक�चे अस ेकाही नाही; ते 
अनुभव अटळ आहते आिण या पायरीवर अगदी स्वाभािवक 
अस े आहते. तुम्हाला या दोन्हीमधील सेतुबंधाची जाणीव 
होत नाही कारण, कदािचत या दोह�ना जोडणारे अस ेकाय 
आह े�ािवषयाची तुम्हाला अ�ािप जाण नाही. 

आंत�रक मन, आंत�रक �ाण, आंत�रक शरीर �ा 
गो�ी, चैत्य अिस्तत्व आिण बा�वत� अिस्तत्व यांना 
जोडणाऱ्या असतात. आिण त्यािवषयी तुम्ही आ�ाच 
काळजी करण्याचे काही कारण नाही. 

मह�वाची गो� अशी क�, जे आ�ा तुमच्याकड ेआह े
ते जतन करा, त्याला वाढू �ा, सतत चैत्य अिस्तत्वात, 
तुमच्या सत् अिस्तत्वात जगा. मग योग्य वेळी चैत्य जागृत 
होईल आिण �कृतीच्या उवर्�रत सवर् घटकांना ई�रािभमुख 
करेल, जेणेक�न �ा बा�वत� अिस्तत्वाला दखेील 
स्वत:�नच ई�राच्या स्पशार्ची जाणीव होईल आिण ई�रच 
आपला कतार्करिवता आह े�ाची जाणीव होईल. 

- �ीअर�वदं (CWSA 30 : 344-345)  
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अभीप्सा आिण चतै्य उपिस्थती 
ई�राशी एकात्म पावण्याची इच्छा, ई�रच हवा 

�ा भावनेतील खरीखुरी उत्कटता म्हणजे काय अस ेएकाने 
िवचारले आह.े आिण त्यालाच स्वत:मधील दोन वेगवेगळ्या 
�कारच्या अभीप्सांचा स्वत:मध्ये शोध लागलेला आह,े 
िवशेषत: ई�रिवषयक उत्कटतेबाबत असणाऱ्या दोन 
�कारांचा शोध लागला आह.े तो म्हणतो, त्यातील एका 
वेळी एक �कारची यातना असते, एक �दयस्पश� वेदना 
असते, आिण दसुऱ्या वेळी, एक �कारची आतुरता आिण 
त्याच वेळी खूप आनंददखेील असतो. ह े त्याचे िनरीक्षण 
अगदी अचूक आह.े आिण आता त्याचा �� असा आह ेक�, 
आपल्याला वेदनािमि�त अशी उत्कटता कधी जाणवते 
आिण �स�तायु� उत्कटता कधी जाणवते? 

�ीमाताजी : मला माहीत नाही, तुमच्यापैक� �कती 
जणांना �ाचा �कंवा अशासारखा अनुभव आलेला आह ेपण 
हा अगदी द�ुमर्ळ पण सहजस्फूतर् येणारा असा अनुभव आह े
आिण त्याचे उ�रही अगदी साधे आह.े चैत्य जािणवेची 
उपिस्थती त्या अभीप्सेबरोबर संयु� झाली क� लगेचच, त्या 
उत्कटतेला एक िनराळेच �प �ा� होते, जणु काही 
अवणर्नीय अशा आनंदाच्या अकार्ने ती भ�न जाते. हा अशा 
�कारचा आनंद असतो क�, तो इतर सवर् गो��मध्य ेभरलेला 
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असल्याचे जाणवते. �ा अभीप्सेचे बा� �प कोणते का 
असेना, मागार्मध्ये त्याला �कतीही अडचणी, अडथळे आले 
तरी, ही �स�ता ितथे असतेच; जणुकाही ती सवर्� भ�न 
रािहलेली असते आिण इतर काहीही असले तरी ती तुम्हाला 
ितच्याबरोबर घेऊन जाते. चैत्य उपिस्थतीचे ह े एक 
खा�ीशीर लक्षण आह.े 

�ाचा अथर् असा क�, तुमच्या चैत्य जािणवेबरोबर 
तुमचा संपकर्  �स्थािपत झालेला आह,े तो कमीअिधक 
प�रपूणर् असेल, सातत्याच्या द�ृीने तो अिधक-उणा असेल 
पण तो संपकर्  �स्थािपत झालेला आह.े त्या क्षणी मा� त्या 
चैत्य पु�षामुळे, चैत्य जािणवेमुळेच तुमची अभीप्सा भ�न 
जाते क�, ज्यामुळे ितला ितचे खरे स�व लाभते. आिण तीच 
गो� �स�तेच्या �पाने अिभ�� झालेली असते. आिण 
जेव्हा ती चैत्य जाणीव तेथ ेनसते, तेव्हा मग ती अभीप्सा 
अिस्तत्वाच्या िभ� िभ� भागांमधूनसु�ा उ�दत होऊ शकते; 
ती मुख्यत: मनातून उ�दत होऊ शकते, �कंवा मुख्यत्वेक�न 
�ाणामधून �कंवा अगदी शरीरामधूनही उ�दत होऊ शकते 
�कंवा कधीकधी तर ती ितन्ह�मधून एकि�तपणे उ�दत होऊ 
शकते - ती सवर् �कारच्या संिम�णांमधून उ�दत होऊ शकते. 
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पण सवर्साधारणपणे सांगावयाचे झाले तर, जर 
उत्कटता असेल तर तेथे �ाण आवश्यकच असतो. �ाणामुळे 
उत्कटता येते आिण �ाण ह ेजस ेउत्कटतेचे क� � आह ेतसेच ते 
अडीअडचणी, अडथळे, िवरोधाभास यांचे पण स्थान असते 
आिण अडचण�ची ती�ता व अभीप्सेची ती�ता 
यांच्यामध्येच संघषर् होऊन, ही �था िनमार्ण होते. परंतु 
त्यामुळे ���ने अभीप्सा बाळगणे सोडून दणे्याचे काही 
कारण नाही. तुम्हाला या �थावेदनेचे कारण उमगले क� 
झाले. 

आिण मग जर का तुम्ही, तुमच्या अभीप्सेमध्ये अजून 
एका घटकाचा �वेश क�न दऊे शकलात तर, हा घटक 
म्हणजे ई�री कृपेवरील तुमचा िव�ास, ई�री 
�ितसादािवषयीची खा�ी, ही जर त्या अभीप्सेमध्ये 
िमसळली तर �थावेदना, दःुख या सगळ्या गो�ी 
�ितसंतुिलत होऊन जातात आिण मग तुम्ही कोणत्याही 
अडथळ्यािवना वा भीितिवना अभीप्सा बाळगू शकता. 

- �ीमाताजी (CWM 08 : 248-250) 

* 
भ�� आिण चैत्य द:ुख 

�ीअर�वंदांनी एका साधकाला िलिहलेल्या 
प�ांमधून..... 
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�द� माता भेटावी म्हणून डोळ्यांत अ�ू येणे ह ेएक 
�कारचे चैत्य दःुख आह;े परंतु चैत्य अ�ू ह ेदःुखपूणर्च असले 
पाहीजेत असे नाही, भावुकता आिण आनंदाचेदखेील अ�ू 
अस ूशकतात. 

शांतीच्या आिण िस्थरिच�तेच्या या िस्थतीमध्ये 
�दयाच्या मागे असणाऱ्या आंत�रक चैत्य पु�षाचा स्पशर् 
झाल्याने कदािचत अ�ू आले असतील. जो आत्मा 
पृ�स्तरावर येऊ पाहत आह े त्या आत्म्याच्या अभीप्सेची 
आिण भ��ची ही खूण असते. जर चैत्य पु�ष पृ�भागावर 
येऊ शकला, आिण सवर् �कृतीमध्ये सुसंवाद �स्थािपत होऊ 
शकला, सवर् अिस्तत्व ई�रािभमुख होऊ शकले तर अस ेअ�ू 
येणे कालांतराने नाहीस ेहोईल. 

* 

तुम्ही ज्यािवषयी बोलत आहात त्या भावनेसिहत रडू 
येणे ही चैत्य दःुखाची खूण आह;े त्यामधून चैत्य पु�षाची 
अभीप्साच अिभ�� होते. परंतु त्याबरोबर िनराशा �कंवा 
हताशपणा येता कामा नये. उलट, तुम्ही ��लेा अिधकच 
िचकटून रािहले पािहजे कारण तुमच्यामध्ये खरीखुरी 
अभीप्सा आह े- आिण त्यािवषयी तीळमा� शंका अस ूशकत 
नाही, बा� �कृतीमध्ये �कतीही अडचणी असल्या तरीही 
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एक ना एक �दवस त्याची प�रपूत� होणारच. आंत�रक शांती 
व िस्थरिच�ता या गो�ी ज्या ��मेध्ये आहते ती ��ा 
तुम्ही पुन्हा �ा� क�न घेतली पािहजे. आिण त्याबरोबरच, 
काय करावयास हव ेयासंबंधी स्प� जाणीव कायम राखत, 
आंत�रक व बा� प�रवतर्नासाठी एक िस्थर अशी अभीप्सा 
बाळगली पािहजे. 

- �ीअर�वदं (CWSA 30 : 375-376) 

** 
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चतै्य प�ुषाच ेसाधनमेधील योगदान 
चैत्य क� �ातनू आरोहण  

चैत्य पु�षाचे साधनेमधील योगदान पुढील�माणे : 
१) चैत्य प�ुषाचे साधनेमधील योगदान म्हणजे �ेम 

आिण भ�� होय, पण �ािणक �ेम नव्ह,े अपेक्षा बाळगणारे, 
अहकंारी �ेम नव्ह े तर, कोणत्याही अटी, दाव े नसलेले, 
स्वयंभू अस े�ेम. 

२) अंतरंगातील �द� मातेशी संपकर्  �कंवा �द� 
मातेची उपिस्थती.  

३)   अंतरंगातून िमळणारे अचूक मागर्दशर्न. 
४) चैत्य पु�षाच्या �भावाचे व मागर्दशर्नाचे 

अनुसरण केल्याने मन, �ाण व शारीर जािणवेचे शांत होणे 
व शु�ीकरण घडून येणे. 

५) उ�तर आध्याित्मक चेतनेचे, स्वीकारक्षम 
झालेल्या �कृतीमध्ये अवतरण व्हावे यासाठी, किन� 
जािणवांचे उ� आध्याित्मक चेतने�त खुले होणे - चैत्य 
जािणवेमुळे �त्येक गो�ीत योग्य िवचार, योग्य आकलन, 
योग्य भावना, योग्य दिृ�कोन तयार होतो आिण अशा योग्य 
दिृ�कोनािनशी, प�रपूणर् �हणक्षमतेने किन� चेतना उ� 
चेतने�त खुली होते. 
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एखादी ��� मन, �ाण यांच्यामधून स्वत:ची 
चेतना वर उंचावू शकते आिण उ� स्तरावरील श��, 
आनंद, �काश, ज्ञान खाली आणू शकते परंतु ह ेखूप अवघड 
असते आिण त्यातही त्याच्या प�रणामांची खा�ी दतेा येत 
नाही. आिण जर जीव त्यासाठी तयार झालेला नसेल, �कंवा 
त्याचे पुरेसे शु�ीकरण झालेले नसेल तर ते धोकादायक 
दखेील असते. जािणवपूवर्कतेने चैत्यपु�षाच्या माध्यमातून 
आरोहण करणे, हा सवार्त चांगला मागर् आह.े अशा �कारे 
तुम्ही चैत्य क� �ातून आरोहण करत असाल तर ते अिधक बरे. 

- �ीअर�वदं (CWSA 30 : 339) 

* 
साधना - (पवूार्धर्) 

साधक : मानिसक �य�ांचे, िजवंत अशा 
आध्याित्मक अनुभतूीमध्य े प�रवतर्न कसे कारावयाचे, 
त्यासाठी कोणती साधना करावयाची ? 

�ीअर�वंद : तुमच्या अंतरंगात असणाऱ्या तुमच्या 
चेतनेवर एका�ता करण्याचा सराव करणे, ही पिहली 
आवश्यक गो� आह.े सामान्य मानवी मनाच्या गितिवधी 
पृ�स्तरीय असल्यामुळे, खरा आत्मा झाकला जातो. परंतु या 
पृ�स्तरीय भागाच्या मागील बाजूस, अंतरंगामध्ये दसुरी 
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एक गु� असणारी चेतना असते. आिण ितच्यामध्येच 
आपल्याला आपल्या खऱ्या आत्म्याची आिण �कृतीच्या 
मह�र व गहनतर सत्याची जाणीव होऊ शकते. प�रणामतः 
आत्म्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो आिण �कृतीला मु� 
क�न, ितचे प�रवतर्न घडवून आणता येऊ शकते. ह े
पृ�स्तरीय मन शांत करणे आिण अंतरंगात जीवन 
जगावयास सु�वात करणे ह ेया एका�तेचे उ��� असते. 

या पृ�स्तरीय चेतने�त�र� अन्य अशी ही जी सत्य 
चेतना आह,े ितची दोन मुख्य क� � आहते. एक क� � 
�दयामध्ये (शारी�रक �दयामध्य े नाही तर, छातीच्या 
मध्यभागी असणारे �दयक� �) आिण दसुरे क� � मस्तकामध्य े
असते. 

�दयक� �ामध्य ेएका�ता  

�दयक� �ामध्ये केलेल्या एका�तेमुळे अंतरंग खुले होऊ 
लागते आिण या आंत�रक खुलेपणाचे अनुसरण करत करत, 
आत खोलवर गेल्यास, ���ला �ि�गत �द� त�वाचे 
म्हणजे, आत्म्याचे �कंवा चैत्य पु�षाचे ज्ञान होते. अनावृत 
(Unveiled) झालेला तो पु�ष मग पुढे यायला सु�वात होते, 
तो �कृतीचे शासन क� लागतो, ितला आिण ितच्या सवर् 
हालचाल�ना सत्याच्या �दशेने वळवू लागतो, ई�राच्या 
�दशेने वळव ूलागतो आिण जे जे काही ऊध्वर्िस्थत आह,े ते 
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अवत�रत व्हावे म्हणून त्याला साद घालतो. त्यामुळे त्याला 
त्या ई�राच्या उपिस्थतीची जाणीव होते, त्या सव��ा�त 
हा पु�ष स्वतःला सम�पर्त करतो आिण जी मह�र श�� 
आिण चेतना, आमच्या ऊध्वर्िस्थत रा�न, आमची वाट 
पाहत असते, ितचे आमच्या �कृतीमध्ये अवतरण घडवून 
आणण्यासाठी, तो ितला आवाहन करतो.  

स्वतःला ई�रा�त सम�पर्त करत, �दयक� �ावर 
एका�ता करणे आिण �दयातील ई�राच्या उपिस्थतीची व 
आंत�रक उन्मुखतेची अभीप्सा बाळगणे हा पिहला मागर् आह े
आिण ते जर करता आले, तर ती स्वाभािवक सु�वात 
म्हटली पािहजे. कारण एकदा का त्याचे प�रणाम �दसू 
लागले क� मग, या मागार्ने केलेल्या वाटचालीमुळे, 
आध्याित्मक मागर् हा (दसुऱ्या मागार्ने सु�वात केली असती 
त्यापेक्षा) अिधक सोपा आिण अिधक सुरिक्षत होतो. 

मस्तकामध्य ेएका�ता  

दसुरा मागर् म्हणजे मस्तकामध्ये, मानिसक च�ामध्ये 
करावयाची एका�ता. त्यामुळे जर का पृ�स्तरीय मनामध्ये 
शांतता येऊ शकली तर, आतील, �ापक, अिधक गहन असे 
आंत�रक मन खुले होते. ह ेमन आध्याित्मक अनुभतूी आिण 
आध्याित्मक ज्ञान �हण करण्यास अिधक सक्षम असते.  
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पण एकदा का येथे एका�ता साध्य झाली क� मग, 
���ने मनाच्या वर असणाऱ्या ऊध्वर्िस्थत शांत मानिसक 
चेतने�त स्वतःला खुले केलेच पािहजे. कालांतराने चेतना 
ऊध्वर् �दशेने वाटचाल करत आह े अशी ���ला जाणीव 
होते आिण अंततः चेतना, आजवर ितला ज्या झाकणाने 
शरीरामध्येच ब� क�न ठेवले होते, त्या झाकणाच्या 
पलीकड े चढून जाते. आिण मस्तकाच्या वर असलेले क� � 
ितला गवसते, तेथ े ती अनंतत्वामध्ये मु� होते. तेथ े ती 
चेतना वैि�क आत्म्याच्या, �द� शांतीच्या, �द� 
�काशाच्या, �द� श��च्या, �द� ज्ञानाच्या, �द� 
आनंदाच्या संपकार्त येते व त्यामध्ये �वेश करते आिण 
�कृतीमध्येही या गो��चे अवतरण अनुभवास यावे म्हणून, 
तेच होऊन जाते. 

मनाच्या अचंचलतेची अभीप्सा बाळगत, 
मस्तकामध्ये एका� होणे आिण आत्म्याचा आिण ऊध्वर्िस्थत 
अशा ई�राचा साक्षात्कार क�न घेणे हा एका�तेचा दसुरा 
मागर् होय. मा� मस्तकामध्ये जािणवेचे क� �ीकरण करणे हा, 
त्या�नही वर असणाऱ्या क� �ा�त चढून जाण्याच्या 
तयारीचा केवळ एक भाग असतो, ह ेलक्षात ठेवणे मह�वाचे 
असते. अन्यथा कदािचत ��� स्वतःच्या मनामध्ये, आिण 
त्याच्या अनुभवांमध्येच ब� होण्याची शक्यता असते. �कंवा 
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��� आध्याित्मक िव�ातीतामध्य े चढून तेथ े जीवन 
जगण्याच्या ऐवजी, फार फार तर, ऊध्वर्िस्थत सत्याचे केवळ 
�ित�बंबच �ा� क�न घेऊ शकते.  

काही जणांना मानिसक एका�ता सोपी वाटते; तर 
काही जणांना �दयक� �ावर एका�ता साधणे अिधक सोपे 
जाते; काही जणांना या दोन्ही क� �ांवर आलटूनपालटून 
एका�ता करणे शक्य होते – जर एखा�ाला �दय 
क� �ापासून सु�वात करणे शक्य झाले तर ते अिधक इ� 
असते. 

- �ीअर�वदं (CWSA 29 : 06-08) 

* 
साधना - (उ�राधर्) 

साधनेची दसुरी बाजू ही �कृती, मन, �ाण आिण 
शारी�रक जीवनाशी व त्यांच्या गितिवध�शी संबंिधत आह.े 

येथे त�व ह े आह े क�, �कृती ही आंत�रक 
साक्षात्काराशी िमळतीजुळती असली पािहजे म्हणजे, 
���चे दोन िवसंगत भागात िवभाजन व्हायला नको. 
आिण यासाठी, अनेक साधना �कंवा ���या आहते. 

समपर्ण साधना 

त्यातील एक साधना म्हणजे, स्वतःच्या सवर् 
गितिवधी �ा ई�रापर्ण करायच्या आिण आंत�रक 
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मागर्दशर्नासाठी व स्वतःची �कृती, उ�तर श��ने हाती 
घ्यावी म्हणून ितला साद घालायची. जर का आंत�रक 
आत्म-उन्मीलन झाले असेल, जर का चैत्य पु�ष पुढे आलेला 
असेल तर मग, फार काही अडचण येत नाही - कारण 
त्याबरोबरच चैत्य िववेकसु�ा येतो. सातत्याने सूचना 
िमळत राहतात, आिण अंततः त्याचे शासन सु� होते, ह े
शासन सवर् अपूणर्ता दाखवून दतेे आिण शांतपणे, धीराने त्या 
काढूनही टाकते; त्यामुळे योग्य मानिसक व �ािणक 
हालचाली घडून येतात आिण त्यातून शारी�रक जािणवेला 
सु�ा एक आकार पुन�ार्� होतो. 

साक्षी भावाची साधना 
दसुरी प�त म्हणजे मन, �ाण आिण शारी�रक 

अिस्तत्वाच्या साऱ्या हालचाल�पासून अिल� होऊन मागे 
उभे राहवयाचे आिण त्यांच्या सवर् गितिवधी म्हणजे 
आपल्या सदअ्िस्तत्वाचा एक भाग आहते असे न मानता; 
भूतकाळातील कमार्मुळे आपल्यावर लादल्या गेलेल्या, 
���मधील सामान्य �कृतीच्या िनत्य रचना आहते असे 
समजायचे. 

��� यामध्य े िजतक्या �माणात यशस्वी होते, 
म्हणजे िजतक्या �माणात ती िन�लर्� होते, आिण मन व 
त्याच्या गितिवधी �ा म्हणजेच आपण आहोत अस े मानत 



84 
 

नाही ; �ाण व त्याच्या गितिवधी म्हणजेच आपण आहोत 
अस े मानत नाही; शरीर व त्याच्या हालचाली म्हणजेच 
आपण आहोत असे मानत नाही, तेव्हा ��� शांत, िस्थर, 
अमयार्द, अिल� अशा आिण ज्यामध्य ेऊध्वर्िस्थत असणाऱ्या 
सदअ्िस्तत्वाचे �ित�बंब �दसत असते आिण जे त्याचे थेट 
�ितिनधी अस ू शकते अशा, अंतरंगात असणाऱ्या आपल्या 
आंत�रक अिस्तत्वािवषयी म्हणजे आंत�रक मन, आंत�रक 
�ाण, आंत�रक शरीर यांिवषयी जागृत व्हायला लागते. 

आिण अशा या शांत आंत�रक अिस्तत्वातूनच मग, जे 
त्याज्य आह े त्याचा अस्वीकार व्हायला सु�वात होते; जे 
राखावयास हव े आिण ज्याचे प�रवतर्न करावयास हव े
त्याचा स्वीकार सु� होतो. प�रपूणर्त्वािवषयीची अगदी 
आंतरतम अशी इच्छा उदयास येते �कंवा �कृतीच्या 
प�रवतर्नासाठी जे आवश्यक आह े तेच �त्येक पावलागिणक 
करता याव ेम्हणून �द� श��चा धावा करणे सु� होते. 

त्यातूनच मग आंतरतम अशा चैत्य अिस्तत्वा�त 
आिण त्याच्या मागर्दशर्क �भावा�त �कंवा त्याच्या थेट 
मागर्दशर्ना�त मन, �ाण व शरीर खुले होण्याची शक्यता 
असते. 

बऱ्याच ���मध्ये, �ा दोन्ही प�ती एकदमच 
उदयास येतात आिण एकि�तपणे कायर् करतात आिण शेवटी 
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एकमेक�मध्य े िमसळून जातात. पण ��� यातील 
कोणत्याही एका प�तीपासूनही सु�वात क� शकते. जी 
प�त अनुसरण्यास सोपी आह े आिण जी ���ला अगदी 
स्वाभािवक वाटते त्या प�तीने ितने सु�वात करावी. 

अंततः, सवर् �कारच्या अडचण�मध्ये जेथ े वैयि�क 
�य� खुंटतात, तेव्हा गु�च्या मदतीचा हस्तक्षेप होऊ शकतो 
आिण साक्षात्कारासाठी जे आवश्यक आह ेते �कंवा लगेचची 
जी कोणती पायरी आवश्यक आह ेती गो� त्यांच्या�ारे घडून 
येऊ शकते. 

- �ीअर�वदं (CWSA 29 : 06-08) 

** 
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सवर् जीवन म्हणज ेयोगच  
�ीअर�वंदांच्या ‘पूणर्योगा’च्या द�ृीने, सवर् जीवन 

हाच योग आह.े तेव्हा जीवनच  योगमय करावयाचे म्हणजे 
नेमके काय करावयाचे, �ासंबधंीचे ह ेमु�े... 
• पिहला आिण कदािचत सवार्त मह�वाचा मु�ा असा क�, 

मन ह ेआध्याित्मक गो��चे आकलन करण्यासाठी अक्षम 
असते. आिण तरीसु�ा, या मागार्वर �गत व्हावयाचे 
असेल तर, सवर् मानिसक मतमतांतरे आिण �ित��या 
यांपासून स्वत:ला दरू राखणे अगदी अिनवायर् असते. 

• सुखसोयी, समाधान, मौजमजा, आनंद यासाठीची सवर् 
धडपड सोडून �ा. केवळ �गतीचा एक धगधगता अ�ी 
बनून राहा. जे काही तुमच्यापाशी येईल, ते तुमच्या 
�गतीसाठी साहाय्यकारी आह,े अस े समजून त्याचा 
स्वीकार करा आिण जी कोणती �गती करणे आवश्यक 
आह,े ती ताबडतोब क�न मोकळे व्हा. 

• तुम्ही जे काही करता, त्यामध्य े आनंद घेण्याचा �य� 
करा; परंतु, आनंद िमळवायचा म्हणून कधीच काही क� 
नका.कधीही उ�ेिजत होऊ नका, उदास होऊ नका �कंवा 
क्षुब्ध, अस्वस्थ होऊ नका. कोणत्याही प�रिस्थतीत 
पूणर्त: शांत रा�न ितला सामोरे जा. 
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• आिण तरीसु�ा, तुम्ही अजून कोणती �गती करणे 
आवश्यक आह े �ाचा शोध घेण्यामध्ये कायम सतकर्  
राहा आिण तसे करण्यासाठी अिजबात वेळ दवडू नका. 

• वरवर �दसणाऱ्या भौितक घटनांकड े पा�न त्यांचे अथर् 
लावू नका. कारण त्या घटना म्हणजे िनराळेच काही 
अिभ�� करण्याचा एक ओबडधोबड असा �य� 
असतो, खरी गो� आपल्या वरवरच्या आकलनामधून 
िनसटून जाते. 

• एखादी ��� ितच्या �कृतीमधील अमुक एका 
गो�ीमुळे, तमुक एका �कारे वागत असते, ितच्या 
�कृतीमधील ती गो� बदलवून टाकण्याची ताकद 
तुमच्यामध्ये असल्यािशवाय, त्या ���च्या 
वतर्णुक�िवषयी कधीही त�ार क� नका, आिण 
तुमच्याकडे जर ती ताकद असेलच, तर त�ार 
करण्याऐवजी ती बदलून टाका. 

• तुम्ही कोणतीही गो� करत असलात तरी, तुम्ही जे ध्येय 
तुमच्या स्वत:समोर ठेवले आह े त्या ध्येयाचा कधीही 
िवसर पडू दऊे नका. 

• एकदा का तुम्ही या महान शोधासाठी �वृ� झालात क�, 
कोणतीच गो� लहान वा थोर नसते; सवर् गो�ी 
सारख्याच मह�वाच्या असतात आिण त्या एकतर 
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तुम्हाला त्वरेने यश िमळवून दऊे शकतात �कंवा त्या 
यशाला उशीर लावतात. 

• खाण्यापूव� काही सेकंद अशा अभीप्सेने िच� एका� 
करा क�, तुम्ही जे अ� �हण करणार आहात त्यामुळे, 
तुमचे परमशोधासाठी जे �य� चालू आहते त्यांना एक 
भरभ�म आधार �ा� होईल. तुमच्या शरीराला 
यथायोग्य अस े �� िमळाव े आिण तुमच्या त्या 
�य�ांमध्ये सातत्य, िचकाटी राहावी म्हणून, त्या 
अ�ा�ारे तुम्हाला ऊजार् �ा� होईल. 

• झोपी जाण्यापूव� काही सेकंद अशी अभीप्सा बाळगा 
क�, त्या झोपेमुळे तुमच्या थकल्याभागल्या नसा पुन्हा 
ताज्यातवान्या होतील, तुमच्या म�दलूा शांतता आिण 
शांती �ा� होईल. त्यामुळे तुम्ही जागे झालात क�, परत 
ताजेतवाने होऊन, ताज्या दमाने, परमशोधाच्या 
मागार्वरील तुमची वाटचाल तुम्ही पुन्हा सु� क� 
शकाल. 

• कोणतीही कृती करण्यापूव� अशी इच्छा बाळगा क�, 
तुमची कृती तुम्हाला साहाय्यकारी होईल �कंवा अगदीच 
नाही तर, परमशोधाच्या �दशेने चाललेल्या तुमच्या 
मागर्�मणामध्ये �कमान ती अडथळा तरी ठरणार नाही. 
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• जेव्हा तुम्ही बोलायला सु�वात करता तेव्हा तुमच्या 
मुखातून शब्द बाहरे पडण्यापूव�, ते शब्द पडताळून 
पाहण्यासाठी जेवढा कालावधी लागेल तेवढा वेळ िच� 
एका� करा आिण जे शब्द बाहरे पडणे िनतांत आवश्यक 
आहते तेवढेच बोलण्यास संमती �ा; परमशोधाच्या 
�दशेने चाललेल्या तुमच्या मागर्�मणामध्ये कोणत्याही 
�कारे हानीकारक ठरणार नाहीत केवळ त्याच शब्दांना 
मुखावाटे बाहरे पडण्यास संमती �ा. 

• सारांश �पाने म्हणायचे तर, तुमच्या जीवनाचे ध्येय 
आिण तुमचे उ��� कधीही िवस� नका. त्या 
परमशोधाची इच्छा ही नेहमीच तुमच्या वर असली 
पािहजे, तुम्ही जे काही करता, तुम्ही जे काही आहात 
त्या �त्येक अिस्तत्वाच्या वर असली पािहजे. तुमच्या 
अिस्तत्वाच्या सवर् हालचाल�वर �भुत्व गाजवणाऱ्या 
एखा�ा भल्यामो�ा �काशप�या�माणे ती इच्छा 
असली पािहजे. 

• तुमच्या या सातत्यपूणर् अथक प�र�मांमुळे, एक �दवस 
अचानकपणे आंत�रक �ार खुले होईल आिण एका 
लखलखीत, �काशमान दीि�मध्य े तुमचा उदय होईल, 
त्यातून तुम्हाला अमत्यर्तेची खा�ी पटेल, तुम्ही नेहमीच 
िजवंत होतात आिण पुढेही िजवंत असणार आहात, बा� 
�पे केवळ नाहीशी होतात आिण तुम्ही वस्तुत: जे काही 
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आहात त्याच्याशी तुलना करता, ही बा� �प े म्हणजे 
फाटलेले कपड े जस े टाकून �ावेत त्या�माणे असतात, 
�ाचा मू�तर्मंत अनुभव तुम्हाला येईल. 

• आिण तेव्हा मग, सवर् बंधनातून मु� झालेले तुम्ही 
ताठपणे उभे राहाल. एरवी �कृतीने तुमच्यावर जे 
प�रिस्थतीचे ओझे लादलेले असते त्या ओझ्याखाली 
िचरडून जायला नको असेल तर, तुम्हाला मो�ा क�ाने 
ते ओझे वागवत पुढे चालावेच लागते, ते ओझे सहन 
करावेच लागते, आता मा� तसे कराव ेन लागता, तुम्ही 
सरळ, खंबीरपणे मागर्�मण क� शकाल ; आता तुम्हाला 
तुमच्या िनयतीची जाण असेल, आता तुम्ही तुमच्या 
जीवनाचे स्वामी असाल. 

- �ीमाताजी (CWM 12 : 33-35) 

*** 
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