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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

अ आकर्षणाचा
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पस्ु तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.

आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनदां वाढतो, मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्याव?ां
तम्ु हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तम्ु हाला आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तम्ु ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वच
ां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबक
ु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवर्ां र ्र्तः जव र् इतरवनां व
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तिु च्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

अ आकर्षणाचा
लेखक :

पंकज कोटलवार
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साई अर्िरुद्ध, लेि क्रमांक ४, मोजे िगर,
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संपकि – 7038693724
व्हॉटसएप क्रमांक – 9422965218
Email : pankajkotalwar@yahoo.com
यव प्ु तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरु शित असनू प्ु तकवचे शकांर्व
त्यवतील अांिवचे पनु िाद्रु ि र्व नवट्य, शचत्पट शकांर्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी
लेखकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न के ल्यवस कवयदेिीर
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•
शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
•
आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्डा करू
िकतव.
•
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व
र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी ई-सवशहत्य
प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे.
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जयांनी जयांनी
मला आकर्चणाचा वसद्ांत वशकवला,
त्या सवच
ज्ञात-अज्ञात गुरंना समवपचत..

8

अ आकषवणाचा अनक्र
ु म
१. रहस्याच्या मागचां रहस्य
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७. अतां मवनाशी सवां ाद साधण्याचां तत्ां – VAF
८. सांपत्तीला आकवषवत कसे कराल?
९. पाण्याशी सांवाद आवण आकषवणाचा वसद्ाांत
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अ आकषवणाचा
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What you think,
You become.
What you feel,
You attract.
What you imagine,
You create
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If you want to understand this universe; think
in terms of energy, frequency and vibration!

-----------------------------------------------

लेखकाचे िोन शब्ि!
----------------------------------------------‘आकषवणाच्या वसद्ाांत’ हे पस्ु तक तम्ु ही वाचण्यासाठी
हातात घेतले म्हणनू मी तमु चे मनापासनू स्वागत करतो.
तमु च्यापैकी अनेक जणाांनी ‘द वसक्रेट’ हे पस्ु तक वाचले असेल.
आकषवणाचा वसद्ाांत सोप्या भाषेत माांिणारी ‘द वसक्रेट’ ही
िॉक्यमु ेंटरी विल्मही बवघतली असेल. तमु च्यापैकी अनेकाच
ां ा ‘लॉ
ऑि अट्रक्शन’ वर असेल. आजपयंत Ask, Believe,
Receive म्हणजे ‘कल्पना करा, ववश्वास ठे वा आवण साध्य करा’
या सत्ु ाचा अनेकदा कळत नकळत तम्ु ही वापर के ला आहे आवण
अनेक गोष्टी वमळवल्या आहेत. आकषवणाचा वसद्ाांत शांभर टक्के
काम करतो याचा तम्ु ही अनभु व घेतलेला आहे आवण तरीही
अनेकदा मनापासनू वापर करुनही तमु च्या अनेक इच्छा आजही
अपणु वच राहीलेल्या असतील.
आकषवणाच्या वसद्ाांतामध्ये जीवनाला आकार देण्याची
शक्ती आहे याच शांकाच नाही. तम्ु ही लॉ ऑि अट्रक्शनच्या
सहाय्याने मोठी मोठी स्वप्ने पणु व करण्याचे मनापासनू प्रयत्न के ले
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असतील तर तम्ु हाला आतापयंत हे ही कळून चक
ु ले असेल की
आकषवणाचा वसद्ातां वाटतो वततका सोपा पण नाही.
कारण मनामध्ये क्षणाक्षणाला उमटणाऱ्या ववचारतरांगाांना
आकार देणे आवण लाटाांप्रमाणे हेलकावे खाणाऱ्या भावनाांना
वनयत्ां णात ठे वणे हे जगातल्या सवावत कठीण कामापैकी एक काम
आहे.
जेव्हा मनोभावे आकषवणाच्या वसद्ाांत वापरुनही वारांवार
अपयश यायला लागते तेव्हा लोक इतके वनराश होतात की तेव्हा
ते ‘नको ही भानगि’ असे म्हणनू सरळ शरणागती पत्कारतात
आवण अतृप्त व दःु खी जीवनाचा पयावय स्वीकारतात. असे का होते?
लॉ ऑि अट्रक्शन खरांच खरा आहे की िसवा आहे? खरा असेल
तर आपले नेमके काय आवण कुठे चक
ु ते? द वसक्रेट हे पस्ु तक, ही
िॉक्यमु ेंटरी विल्म खपु छान आहे. पण त्या वनमावत्याांचा पणू व आदर
करुन मी सागां तो, त्यामध्ये सावां गतलेला आकषवणाचा वसद्ातां हा
अधवसत्य आहे. तो अपणु व आहे. लोकाांना प्रभाववत करण्याकरता
अधववट स्वरुपात तो आपल्यासमोर माांिला गेला आहे.
एकदम व्यावहाररक उदाहरण घ्या.
मला माझे वजन पधां रा वकलोने कमी करायचे आहे. यासाठी
मी ‘द वसक्रेट’चा िॉमवल
ु ा वापरण्याचे ठरवले. मी एका सोफ्यावर
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िोळे बांद करुन बसतो. माझे वजन कमी झाले आहे. कमी झाले
आहे अशी वदवसभर मनापासनु कल्पना करतो. वजन कमी
झालेल्या वपळदार, आकषवक शरीराची प्रवतमा मी तासनतास
िोळयाांसमोर आणत राहतो. नांतर मी जेवण करुन वदवसभर गादीवर
लोळून काढतो. सांध्याकाळी उठल्यावर मी टी.व्ही नाहीतर
नेटवफ्लक्स लावतो. वचप्सची पावकटां, कोल्रींक्स याांच्यावर ताव
मारत मी कूठल्यातरी वचत्पटाचा आनदां लटु तो. रात्ी पन्ु हा भरपेट
जेवण करुन मनसोक्त ताणनू देतो.
दसु ऱ्या वदवशी सकाळी उठून पन्ु हा वजन कमी झाले आहे,
माझे पोट सपाट झाले आहे, शरीर आकषवक झाले आहे, अशी
मनातनू कल्पना करतो. बायसेप, ट्रायसेप, वसक्सपक याांची कल्पना
करतो. आता तम्ु ही मला साांगा, अशा वागण्याने माझे वजन कमी
होईल का? अर्ावतच नाही.
जोपयंत मी सकाळी उठून घाम वनघेपयंत व्यायाम करणार
नाही, चरबीयक्त
ु पदार्व बांद करुन आरोग्यदायी आहार घेणार नाही,
जीभेचे चोचले बांद करणार नाही तोपयंत माझे वजन घटणार नाही
हेच सत्य आहे. तसेच कोणत्याही ध्येयाला पणु व करण्यासाठी
प्रत्यक्षात कृ ती करणे अटळ आहे.
मग जर िक्त कृ ती करुनच यश वमळणार असेल तर
आकषवणाच्या वसद्ाांताला अर्व आहे की नाही?
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गेल्या आठ वषांपासनु आकषवणाच्या वसद्ाांत वापरत वापरत
मला जे काही उमगले त्यावरुन मी तम्ु हाला सागां तो. लॉ ऑि
अट्रक्शनच्या पोटात दोन उपवसद्ाांत लपले आहेत, ज्याची कुठे ही
जास्त चचाव होत नाही.
गवणताच्या भाषेत मी असे समीकरण माांितो.
लॉ ऑि अट्रक्शन = लॉ ऑि व्हायब्रेशन + लॉ ऑि
ऍक्शन.
आकषवणाचा वसद्ाांत = उजाव + कृ ती
----------------------------------------------१) लॉ ऑफ व्हायब्रेशन -

प्रवसद् वैज्ञावनक वनकोला टेस्ला म्हणायचा ह्या ब्रम्हाांिाचां
रहस्य उलगिायचां असेल तर आपल्या अवतीभवती आवस्तत्वात
असलेली उजाव आवण त्याांचे सक्ष्ु म तरांग याांचां बारकाईने वनरीक्षण
करा.
या जगात अनेक अदृश्य गोष्टी आहेत, त्या खपु
पररणामकारक आहेत पण त्या उजेच्या स्वरुपात असल्यामळ
ू े
आपल्या िोळयाांना वदसु शकत नाहीत म्हणनू आपल्याला त्याांचे
महत्व अवजबात लक्षात येत नाही.
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शरीर िोळयाांना वदसते, मन िोळयाांना वदसत नाही पण मन
शरीरापेक्षा वकतीतरी शवक्तशाली आहे. वस्तु वदसतात पण ववचार
वदसत नाहीत. राग, वचिवचि, प्रसन्नता, दःु ख, वनराशा या भावना
िोळयाांना वदसत नाहीत पण आपल्या भववष्याची आवण सांपणु व
जीवनाची मालकीच या न वदसणाऱ्या भावनाांच्याच तालयात आहे.
ज्याप्रमाणे रे विओ आवण टीव्ही एका अदृश्य
व्हायब्रेशन्सच्या सहाय्याने चालतात, त्याचप्रकारे मानवी मनसद्
ु ा
अदृश्य अशा ववचारतरांगानी प्रभाववत होवनू आपल्या शरीराला
आज्ञा देत.े ववचारतरांगाांची अदभतु शक्ती जर एकदा लक्षात आली
तर पढु चा खेळ एकदम सोपा होऊन जातो.
आकषवणाच्या वसद्ाांतामध्ये सावां गतल्याप्रमाणे ततां ोततां
पद्तीने ध्येय वलहून काढले आवण त्याांची िोळे बांद करुन मनोभावे
कल्पना के ली तरी यश वमळत नाही. कारण आपल्यावर वदवसभर
मोठ्या प्रमाणात नकारात्मकतेचा मारा होत असतो.
आपल्या मेंदल
ु ा खाद्यस्वरुपात वदली जाणारी नव्वद टक्के
मावहती ववषारी स्वरुपाची असते हे तम्ु हाला माहीत आहे का?
बातम्या, वतवमानपत्े, टी.व्ही.वरच्या मावलका, व्यावभचार आवण
मारधाि याांचा परु स्कार करणारे वचत्पट, वेबवसरीज आपल्यामध्ये
ठासनू नकारात्मकता भरण्याचे काम करतात. तरीही आपणही
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ववरांगळ
ु ा आवण ‘क्षणभर ववश्ाांती’ नावाखाली पन्ु हा पन्ु हा वतर्ेच
मनोरांजन शोधायला जातो.
कधी माध्यमे तर कधी आपल्या अवतीभवतीचे लोक
आपल्या मनात खळबळ, दःु ख आवण वनराशा वनमावण होईल असे
वातावरण वनमावण करतात. आपल्या ववचारतरांगाांना ते सहज
प्रभाववत करतात, ज्यामळ
ू े आपले नक
ु सान होते. या सवांपासनू
आपला बचाव करणारां तांत् आपण ववकवसत के लां पावहजे. सवव
प्रकारच्या पररवस्र्तीमध्ये जो व्यक्ती स्वतःला उत्साही आवण
उजाववान ठे वण्यात यशस्वी होतो तोच व्यक्ती उच्च प्रवतचे
ववचारतरांग वनमावण करुन आपले ध्येय साध्य करु शके ल.
एखादा माणसू जेव्हा प्रचिां रागात असेल तेव्हा कधीही तो
िोळे बांद करुन मी इतराांवर खपु खपु प्रेम करतो अशी कल्पना करु
शकणार नाही. हे त्याला शक्यच होणार नाही.
जो माणसू आतनु स्वतःला हतबल आवण दबु वळ समजतो,
त्याच्या मनाच्या जवमनीत ‘मी खपू शवक्तशाली आहे’ या भावनाच
ां े
बीज रुजचु शकणार नाही. ‘मी सांपत्तीवान आवण सामर्वशाली
आहे’चा अांकूर िूटूच शकणार नाही.
तम्ु ही गरीब आहात, पेट्रोल-विझेल, दाळी आवण तेलाच
ां े
भाव वाढले की तमु चे जगणे अवघि होईल, अशा कलकलाटापढु े
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मनातील प्रसन्नता आवण समृद्ता या भावनाांचे रोप मान टाकते.
हळुहळू वनजीव होते.
‘मी कमजोर आहे, असहाय्य आहे’, ही अभावाची भावना
माणसाला वनवष्क्रयतेकिे घेऊन जाते तर ‘माझ्यात पररवस्र्ती
बदलण्याचे सामर्थयव आहे’ ही भावना माणसाला यशाच्या उत्तगांु
वशखरावर नेऊन पोहोचवते.
‘मला िसवले जात आहे, माझ्यावर अन्याय होतो आहे’ ही
ववषवल्ली व्यक्तीच्या आत असलेल्या कृ तज्ञतेच्या भावनाांना नष्ट
करते. तम्ु ही मनात कोणत्या प्रकारच्या विक्वेंसीला प्रवेश देता
आवण कोणत्या प्रकारच्या व्हायब्रेशन्सला र्ारा देता, यावर तमु चे
भववष्य अवलबां नू आहे.
-----------------------------------------------२) लॉ ऑफ ऍक्शन –

एका जागी बसनु कल्पना के ल्याने हवा वततका पैसा वमळे ल,
काहीही न करता चाांगले आरोग्य वमळे ल, िक्त ववचार करुन करुन
जीवापाि प्रेम करणारी माणसां वमळतील, शन्ु य कृ ती करुन तम्ु हाला
आदर सन्मान आवण प्रवसद्ी वमळे ल, अशा प्रकारचे ववचार ऐकले
की आपण खपु आनांदी होतो. प्रत्येक माणसाला काहीही न करता
सवव सख
ु सवु वधा वमळवायची एक जन्मजात इच्छा असते. याला
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इवां ग्लशमध्ये ‘इन्सांट ग्रवटविके शन’ असे म्हणतात. झटपट सख
ु
आवण वैभव वमळवण्याच्या नादात माणसू खोट्या आकषवणाच्या
वसद्ाांताच्या सापळयात स्वतःहून अिकतो. त्याला सगळ काही
झटपट आवण मोित हवां असतां पण या जगात काहीही िुकट
वमळत नाही.
‘कशाच्या तरी बदल्यात काहीतरी’ हेच या ब्रह्ाांिाचां साधां
सोपां गवणत आहे.
बीज लावलां नाही तर झाि कसां उगवेल? जेवण के ले नाही
तर शक्ती कशी वमळे ल? ज्याप्रमाणे िक्त खाण्याचा आभास वकांवा
अवभनय के ल्याने शरीराला उजाव आवण शक्ती वमळणार नाही
त्याचप्रमाणे नसु तीच एका जागी बसनु कल्पना के ल्याने प्रगती
होणार नाही. के वळ ववचार के ल्याने ध्येय प्रत्यक्षात साकाणार
नाहीत. त्यासाठी कृ ती ही करावीच लागेल. वास्तववक जीवनात
काम करण्यासाठी पढु ाकार घ्यावाच लागेल.
‘लॉ ऑि व्हायब्रेशन’ आवण ‘लॉ ऑि ऍक्शन’ याां दोघाच
ां ा
मेळ ज्याला जमला. ‘लॉ ऑि अट्रक्शन’ त्याच्यावर प्रसन्न झाला.
‘अ आकषवणाच्या’ या पस्ु तकाच्या तीस धि्यामां ध्ये हे दोन्ही
वसद्ाांत मी तमु च्यापढु े वेगवेगळया रांजक पद्तीने माांिले आहेत.
मला ववश्वास आहे की या पस्ु तकातील प्रत्येक लेख वाचकाला एक
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सकारात्मक उजाव देईल, आवण वदवसभरातील ताणतणावाांना
झटकून टाकणारां एक सरु क्षाकवच वनमावण करे ल.
तम्ु ही हे पस्ु तक वाचण्यासाठी वनविलेत याबद्दल
् पन्ु हा
एकदा मनापासनु धन्यवाद.
आभार आवण शभु ेच्छा!
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Goals that are not written down are just
wishes.
----------------------------------------------------------------

वलवखत ध्येयाची जािु
-------------------------------------------------

अमेरीके च्या कवलिोवनवया राज्यामध्ये िॉवमवनकन नावाची
एक सप्रु वसद् यवु नव्हवसवटी आहे. या ववश्वववद्यालयाच्या मानसशास्त्र
ववभागाच्या प्राध्यावपका गेल मर्थयजु याांनी एक शोधवनबांध प्रवसद्
के ला. मानसशास्त्रात िॉक्टरे ट वमळवलेल्या या प्रोिे सरने मनातले
गजु कागदावर ध्येय बननू उतरवण्याच्या सवयीने खरचां माणसाच्या
प्रगतीमध्ये िरक पितो का यावर काही वषव अत्यांत सखोल
अभ्यास के ला. वेगवेगळया वयोगटाच्या एकूण दोनशे सदसु ष्ट
तरुणतरुणींवर हा ररसचव करण्यात आला. या ववद्यार्थयांना दोन
गटात ववभागले गेले. पवहल्या गटात असे लोक होते, ज्याांना
वनयवमतपणे आपले ध्येय कागदावर वलहण्याची सवय होती.
दसु ऱ्या गटातील लोक आपल्या इच्छाांचे मनोरे मनामध्येच रचत
असत पण कागदावर ध्येय उतरवण्याचा त्याांना कांटाळा होता.
प्राध्यावपके ने पवहल्या गटातील लोकानां ा त्याच
ां े ध्येय वलहलेला
कागद त्याांच्या कामाच्या िेस्कवर नजरे समोर राहील अशा पद्तीने
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वचटकवायला साांवगतला. दसु ऱ्या गटातील लोकाांना मनातल्या
मनात आपल्या इच्छाच
ां ी उजळणी करत राहावी असे सागां ण्यात
आले. हा प्रयोग काही वषव चालू राहीला. सखोल परीक्षणाअांती हे
वसद् झाले की ज्या तरुणतरुणींनी कागदावर आपले ध्येय पन्ु हा
पन्ु हा वलहून काढले आवण त्याचे सतत वाचन के ले त्याांच्या
बहूताांश इच्छा अत्यांत कमी कालावधीत पणू व होत झाल्या आहेत.
याउलट ज्या गटातील लोकाांना कागदावर ध्येय उतरवण्याची तसदी
घेतली नव्हती त्याांची ववशेष प्रगती झाली नव्हती. असे लोक
वकत्येक वषावपासनू वजर्ल्या वतर्े रखित होते. या प्रयोगाचा
वनष्कषव जगभर गाजला. जे लोक वनयवमतपणे कागदावर आपले
ध्येय उतरवतात आवण पन्ु हा पन्ु हा त्याची उजळणी करतात, त्याां
लोकाांच्या ध्येय पणु व होण्याच्या शक्यताांमध्ये बेचाळीस टक्के वाढ
होते.
के वळ कागदावर ध्येय वलहून काढल्याने आपण र्क्क
करणारी प्रगती करु शकतो. पण तरीही खपू च कमी लोक या
रहस्याचा स्वतःच्या जीवनात वापर करतात. कारणे दोन – अज्ञान
आवण आळशीपणा. एखादा गोष्ट वलहताना आपल्या काही
क्षणाांसाठी त्यावर एकाग्र व्हावे लागते. आपण कागदावर ध्येय
वलहतो तेव्हा आपल्या अबोध मेंदल
े वमळतो की तम्ु ही त्या
ु ा सदां श
ध्येयाप्रवत बाांधील आहात. अांतमवनात ध्येय रुजले की ते पणु व
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करण्यासाठी त्याकिून आवश्यक ते मागवदशवन के ले जाते.
आवश्यक तो पढु ाकार घेतला जातो. कागदावर वारांवार ध्येय
वलहल्याने आपल्या आतमध्ये एक अखांि उजेचा अदृश्य झरा
वनमावण होतो. ही उजाव आपल्याला एकाग्र होण्यास मदत करते
आवण कामामध्ये एकाग्र व्हायलां लागलां की अवघि वाटणारी
ध्येयसद्
ु ा सहज साध्य होतात.
ववखरु लेली सयु ववकरणे ववशेष जादु करु शकत नाहीत मात्
एका वभगां ाखाली त्यानां ा एकाग्र के ले तर कागद जाळण्याइतकी
शक्ती त्याांच्यामध्ये वनमावण होते. वािे ला एका छोट्या वपस्टनमध्ये
एकाग्र के ल्यावर अवजि बोजि अशा वजनदार लोखांिी बोगीसद्
ु ा
ससु ाट वेगाने धावु लागतात. हवेतलां दव जेव्हा एका जागी एकवटतां
तेव्हा ढग तयार होतात आवण पाऊस पितो. ही सगळी एकाग्रतेची
कमाल आहे. आपल्याला आकषवणाचा वसद्ातां वापरुन जर
खरोखर आश्चयवकारक वेगाने प्रगती करायची असेल तर आपण
एकाग्र होण्याची कला अवगत के ली पावहजे. हे करण्यामध्ये
ध्येयाचे बारीकसारीक वणवन करणारे वलखाण मोलाची मदत करते.
कागदावर न वलहताच नसु ताच ववचार करणाऱ्या लोकानां ा
हवां ते यश का वमळत नाही याचां एक वैज्ञावनक कारणसद्
ु ा आहे.
आपल्या मेंदचु े दोन भाग आहेत. िावा मेंदु आवण उजवा मेंद.ु
एखादी गोष्ट अांतमवनात खोलवर रुजवायची असेल तर िाव्या24

उजव्या दोन्ही मेंदच्ु या भागाांमध्ये ताळमेळ असणे आवश्यक आहे.
माणसू िक्त ववचार करतो तेव्हा त्याचा िक्त उजवा मेंदु सवक्रय
होतो. नसु त्याच उजव्या मेंदच्ु या उत्तेवजत होण्याने कायवभाग पणु व
होत नाही. त्यासाठी िाव्या मेंदच्ु या सहकायावचीही आवश्यकता
असते. कागदावर ध्येय वलहण्याची वक्रया के ल्याने िावा मेंदु
उद्दीवपत होतो. एकदा मेंदचु े िावे आवण उजवे असे दोन्ही भाग
उत्सावहत आवण प्रेररत झाले की कोणत्याही व्यक्तीमध्ये सप्तु
पातळीवर बदल घितो. त्याची एकाग्रता वाढते. साध्य आवण
अवघि कामवगरी पार पािण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये वनमावण होते.
आकषवणाच्या वसद्ाांताचा यशस्वी वापर करण्याची दोन
महत्वाची सत्ु ां आज तम्ु हाला सागां तो.
१) ध्येय वलहा. – या प्रवक्रयेमळ
ू े तम्ु हाला या ब्रम्हाांिाकिुन
नेमके काय हवे आहे याचे उत्तर वमळते. एकदा तमु चे ध्येय वनवश्चत
झाले की त्याकिे घेऊन जाणारा मागवही िोळयापां ढु े प्रकट होतो.
आतापयंत कोपऱ्यात दिून बसलेल्या सांधी आता स्पष्ट वदसायला
लागतात. कागदावर ध्येय वलहल्यामळ
ू े आणखी एक गोष्ट घिते.
ध्येय पणु व करण्यासाठी मी काहीही करे न, अगदी आकाशपाताळ
एक करे न पण मला हवे ते वमळवीनच असा सांदश
े अांतमवनात रुजला
जाते.
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आपण प्रत्येकाने दोन प्रकारची ध्येय वलहून काढावीत. लॉन्ग
टमव आवण शॉटव टमव. पढु ील दहा वषावनतां र तम्ु ही स्वतःला कोणत्या
वठकाणी बघता? २०२६ साली तमु च्याकिे वकती पैसे असतील?
२०३० मध्ये तम्ु हाला कोणत्या प्रकारच्या घरामध्ये रहायला
आविेल? आपल्या वप्रय व्यक्तींसोबत कोणकोणत्या जगप्रवसद्
वठकाणी भेटी द्यायला आवितील?
एक वषावची ध्येय वलहा. एक मवहन्याची ध्येय वलहा. एका
वदवसाची ध्येय वलहा आवण कठोरपणे अमां लबजावणी करा. एवढे
साधे काम प्रामावणकपणे के ले तरी दहा वषावनांतरची तमु ची सगळी
स्वप्नां त्याअगोदरच पणु व होतील.
२) आपली ध्येय कोणालाही सागां ू नका. – तमु च्या
आजबु ाजल
ु ा तम्ु ही बऱ्याच व्यक्ती पावहल्या असतील ज्या िक्त
बिबि करतात, मोठ्या वल्गना करतात पण त्या वदशेने त्याांची
वकांवचतही प्रगती होत नाहीत. कारण हे लोक स्वतःच्याच
सापळयात अिकलेले असतात. इतर लोकाांना ध्येय का साांगू नये
याचे एक शास्त्रीय कारण आहे.
आपल्या मनातले ध्येय इतराांपाशी बोलनू दाखवल्यामळ
ु े
आपल्या मेंदमु ध्ये िोपावमन नावाचे सांप्रेरक वनमावण होते. त्यामळ
ु े
आपल्याला अल्पकाळ सांतष्टु ी वमळते. जणू काही आपले ध्येय पणु व
झाले आहे अशी भावना मनात वनमावण होते. पण तम्ु ही िक्त
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बोलण्याची कृ ती के ली आहे. त्या वदशेने पाऊल उचलले नाही.
मात् सतां ष्टु ी आवण तृप्तीची भावना वनमावण झाल्यामळ
ु े प्रत्यक्ष कृ ती
करण्याकिे चालढकल होते. असे लोक नकळत िक्त बोलनू
बोलनू च स्वतःला सांतष्टु करण्याचा सोपा मागव वनवितात.
याउलट जो व्यक्ती आपली ध्येय चालू वतवमानकाळात
वलहून काढतो आवण सकाळी उठल्यावर व रात्ी झोपण्याआधी
आपल्या ध्येयाांचां मनोभावे वाचन करतो त्याच्या अांतमवनाला कृ ती
करण्याचा प्रखर सदां श
े वदला जातो. आपोआपच आळस व
क्षवणक तृप्ती हद्द्पार होतात आवण माणसू मोठ्या तििे ने सांकल्प
पणु व करण्याच्या मागे लागलो.
आपली ध्येय इतरानां ा सागां णे योग्य की अयोग्य हे
तपासण्यासाठी प्रोिे सर पीटर याांनी एक शोधवनबांध प्रवसद् के ला.
या प्रयोगामध्ये पन्नास माणसाांना वनविले गेले आवण पांचवीस
पचां वीस चे दोन गट बनवले गेले. पवहल्या पच
ां वीस लोकानां ा त्याच
ां े
ध्येय वलहायचे होते पण त्याांनी ते इतर कोणाशीही ते शेअर करायचे
नाही अशी सचु ना त्याांना वदली गेली.
दसु ऱ्या गटातील पांचवीस लोकाांना त्याांचे ठरवलेले ध्येय इतर
लोकाांशी शेअर करण्याची मभु ा होती. दसु ऱ्या समहु ातील पांचवीस
जणाांनी आपल्या ध्येयाववषयी इतर लोकाांशी मनसोक्त चचाव के ली.
सरुु वातीला या समहु ातील लोकाच
ां ा आत्मववश्वास कमालीचा
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वाढल्याचे वदसनू आले. आता त्याांना स्वतःच्या कतवत्ु वाबद्दल
खात्ी वाटायला लागली होती.
त्यानांतर दोन्ही समहु ातील लोकाांना ध्येय पणु व करण्यासाठी
आवश्यक असलेले काम करण्याची सचु ना वदली गेली. वगावत
पवहले येण्याचे ध्येय असेल त्याने अभ्यास करावा. गायनाचे बक्षीस
वमळवायचे असेल त्याने ररयाज करावा. प्रत्येक व्यक्तीला कांटाळा
आल्यावर तर काम र्ाांबवण्याची परवानगी होती. बिबि्या
समहु ातील लोक आपल्या कामावर एकाग्र होऊ शकले नाहीत.
सरासरी तेवीस वमवनटे प्रयत्न करुन त्याांनी खोलीच्या बाहेर जाणे
पसांत के ले. याउलट ज्या पवहल्या समहु ातील लोकाांनी मौन धारण
करुन आपले ध्येय मनाशी बाळगले होते, त्यानां ी सपां णु व पच
ां ेचाळीस
वमवनटे एकाग्र होऊन सराव के ला.
सकाळी चार वाजता ब्रम्हमहु ुताववर उठून कामाला लागल्याने
आपली कायवक्षमता कमालीची वाढते. सकाळी उशीरापयंत झोपनू
राहणारी माणसां आळशी, वचिवचिी आवण लवकर वनराश का
होतात? सकाळी लवकर उठण्याचा आकषवणाच्या वनयमाशी कसा
अतटू सबां धां आहे, हे पढु ील लेखात जाणनू घेऊया.
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5 AM is when legends are either waking up or
going to sleep.
--------------------------------------------------------------------

प्रभाते मनी राम वचंतीत जावा.
--------------------------------------------------------------------

कोरोना आपल्या आयष्ू यात एकटा आला नाही. सोबत
लॉकिाऊन नावाचा एक आगतां क
ू पाहूणा घेऊन आला. मागच्या
एक वषावत झालेल्या अनेक छोट्यामोठ्या लॉकिाऊनमळ
ू े
आपल्या सवांची वदनचयावच वदवसेंवदवस बदलत चालली आहे.
वदवसभर घरात बसनू च काम करायचां म्हण्टल्यावर नाही म्हण्टलां
तरी माणसू आळशी होतो. सस्ु त होतो. काम आटोपले की आपण
वदवसा झोपायला लागतो आवण रात्ी झोप येत नाही म्हणनू
मोबाईल, टी.व्ही, लपटॉपवर मनोरांजनाची साधनां शोधतो. पहाटे
लवकर उठल्याने खपू िायदे होतात, आरोग्य चाांगले राहते हे
आपल्या सवांना खपू चाांगल्या पद्तीने ठाऊक असते. पण
सयु ोदयापवु ी उठून वनयवमतपणे वदवसाची आखीवरे खीव सरुु वात
करणे खपू च कमी लोकाांना जमते. सकाळी लवकर उठण्याचा
आवण जीवनात यशस्वी होण्याचा खपू घवनष्ठ सबां धां आहे.
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मी मागच्या पांधरा वषांमध्ये अनेक अध्यावत्मक सांघटनाांच्या
सपां कावत आलो. काही वठकाणी सवक्रय सहभाग नोंदवला. अनेक
वशवबराांना हजेरी लावली. सवांची काम करण्याची पद्ती वेगळी
असली तरी सगळीकिे एक गोष्ट कॉमन होती. पहाटेच्या वेळी
उठणे बांधनकारक असायचे. अध्यात्मामध्ये सकाळी लवकर
उठण्याला प्रचांि महत्व आहे. वेदाांमध्ये आवण भगवतगीतेमध्ये सयु व
उगवण्याच्या आधीचे जे दोन तास असतात त्याला ‘ब्रम्हमहु तु व’
असे म्हण्टले गेले आहे. ब्रम्हमहु ुताववर उठण्याला असाधारण महत्व
आहे.
पहाटेची वेळ पववत् असते. मांगलमय असते. एखाद्या
ववद्यार्थयावने पहाटे लवकर उठून के लेला दोन तासाच
ां ा अभ्यास हा
वदवसभरात आठ तास के लेल्या अभ्यासापेक्षा जास्त
पररणामकारक असतो कारण पहाटेच्या वेळी वातावरणात नीरव
शाांतता असते. नक
ु तीच ववश्ाांती घेतल्यामळ
ू े मेंदच्ू या पेशी
ताजातवान्या झालेल्या असतात. लेखक, सांगीतकार, तत्ववचांतक,
खेळािू, गायक, नृत्यसाधक या सवांच्या सजवनशीलतेला पहाटेच्या
वेळी बहर िुटतो. हजारो लोकाांनी गजबजलेल्या रे ल्वेस्टेशन,
बसस्टिसारख्या
गोंधळ असलेल्या वठकाणी बसनू तम्ु ही एखाद्या
ां
गोष्टीमध्ये एकाग्र होवू शकणार नाही. कलकलाट असलेल्या
वठकाणी आपला मेंदू खपू लवकर र्कतो. याउलट पहाटेच्या वेळी
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वनसगव वकती सांदु र िुललेला आवण खल
ु लेला असतो?
अरुणोदयाची चाहूल लागली की वचववचवाट करणारे पक्षी
आकाशात झेपवताना वदसतात. मांद मांद कोवळया सयु ववकरणाांचा
स्पशव झाला की आपल्यामध्ये एका चैतन्याचा सांचार होतो.
अांधारावर प्रकाशाची मात करण्याचा उत्सव साजरा करायला
वदवाळी कशाला पावहजे? प्रत्येक वदवशीचा सयु ोदय हा अांधारावर
प्रकाशाची मात करणारा सदांु र उत्सवच असतो. पण तो नयनरम्य
सोहळा पाहण्याचे भाग्य खपू च कमी जणाांना लाभते. सहा सात
वाजेपयंत बहूताांश लोकां आपापल्या उबदार पाांघरणाांमध्ये गल
ु ाबी
र्िां ीचा आस्वाद घेण्यातच रमेलेले असतात. त्या साखरझोपेचा
मोह ज्याला सटु ला त्याचे जीवन बदलनू जाते.
लवकर उठून वदवसाची सरुु वात करण्यामागे एक वैज्ञावनक
कारणसद्
ू ा आहे. मनोवचवकत्सक सागां तात की आपल्या मनाच्या
अल्िा, बीटा, वर्टा आवण िेल्टा या चार अवस्र्ा आहेत. आपण
जेव्हा जागे असतो त्याला बीटा अवस्र्ा असे म्हणतात. खोलवर
ध्यानात जाऊन शारररीक जाणीवा नसतानाही वदव्य आनदां ाची
अनभु तू ी घेणे याला मनाची वर्टा अवस्र्ा असे नाव वदले गेले.
िेल्टा म्हणजे गाढ झोप. आपण वदवसभर बीटामध्ये जगतो. रात्ी
झोपल्यावर िेल्टामध्ये जातो. वर्टा अवस्र्ेकिे जाणारी दारे िक्त
यम, वनयम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार असे अष्टाांग योग अवगत
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के लेल्या साधकाांसाठीच उघिी असतात. आकषवणाचा वसद्ाांत
वापरुन स्वतःच्या जीवनाला वेगळया उांचीवर घेऊन जाण्याची तीव्र
इच्छा असणाऱ्या प्रत्येकासाठी मनाची अल्िा अवस्र्ा अत्यांत
महत्वाची आहे. सकाळी लवकर उठून मोकल्या हवेत विरायल
जाण्याने वकांवा एखाद्या कामात गांतु वनू घेतल्यावर आपले मन
आपोआपच अल्िा अवस्र्ेत जाते. एक वेगळाच आनांद वमळतो.
वेळ कसा गेला ते कळत नाही.
लवकर उठणारी माणसां वदघावयषु ी असतात. त्याच्ां या
आतमध्ये असलेल्या ‘बायोलॉजीकल क्लॉक’ वकांवा जैववक
घिाळयाला अनक
ु ू ल असे जीवन ते जगतात. आपोआपच त्याांच्या
शरीराची आवण मनाची वनगा राखली जाते. १८७९ मध्ये एविसनने
ववजेवर चालणाऱ्या वदव्याांचा शोध लावला आवण त्यानांतर जग
बदलनू गेले. एकशे बेचाळीस वषांपवु ी जग आजच्यासारखां नव्हत.ां
तेव्हा नाईटलाईि नावाचा प्रकार नव्हता. सयु ोदय होत आला की
माणसां कामावरुन आपापल्या घरी वापस यायची. सायांकाळी
सातला जेवण करुन रात्ी आठ वाजेपयंत झोपी जायची. पहाटे
लवकर उठून कामाला लागणे हाच त्याांचा वदनक्रम होता. आता
जग बदलले. गझेट्सनी आपला ताबा घेतला. लॉकिाऊनमळ
ू े तर
अनेक लोक रात्भर ऑनलाईन असतात. साहवजकच जैववक
घि्याळ वबघिल्यामळ
ू े आरोग्य वबघिते. उशीरा उठणे, वदवसा
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झोपणे आवण रात्भर झोप येत नाही म्हणनू जागणे हे दष्टु चक्र आहे.
वनराशा, वनद्रानाश असे ववकार जिले की तरुण माणसां व्यसनाक
ां िे
वळतात. नको त्या गोष्टींमध्ये सख
ु शोधतात. स्वतःच्याच
ववचाराांनी घायाळ होणारी वृद् माणसां कांटाळून झोपेच्या गोळया
घेऊन झोपण्याचा प्रयत्न करतात. शरीराच्या बायोलॉवजकल
क्लॉकचे महत्व लक्षात नआल्यामळ
ू े हे सवव सहन करावे लागते.
जैववक घि्याळाचा तोल साभां ाळून हे सवव दष्ु पररणाम टाळता
येतात.
सकाळी चारला वकांवा पाचला उठणाऱ्या प्रत्येक माणसाला
इतराांपेक्षा जादा वेळ वमळतो. तो वेळ व्यायाम करण्यामध्ये, ध्यान
करण्यामध्ये, मनाला चागां ली चागां ली अिमेशन्स देण्यामध्ये,
प्रसन्न वातावरणात वनसगावच्या सावन्नध्यात घालवण्यामध्ये
सत्कारणी लावला जाऊ शकतो. सकाळी लवकर उठून आनदां ी
वातावरणात बाहेर पिल्यावर अांतमवनाकिून ववववध समस्याांवर
उपाय सचु वले जातात. एक वेगळाच उत्साह सांचारतो.
आपोआपच मेंदक
ू िून वदवसभराचे प्लावनगां के ले जाते.
जे लोक उशीरा म्हणजे सात आठला उठतात त्यानां ा
अचानक चार पाचला उठायला साांवगतले तर ते सहज शक्य होणार
नाही. तमु च्यासाठी एक सोपी यक्त
ु ी साांगतो. तम्ु ही ज्या वेळेला
उठता त्याच्या पांधरा वमवनटे आधी उठण्याचा सराव करा. मग काही
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वदवसानां ी अजनु पांधरा वमवनटे आधी उठा. असे करत करत तम्ु ही
सहज सयु ोदयापवु ी उठू शकता. उठल्यानांतर सात आठ वकांवा नऊ
दहा वाजेपयंत सोशल वमवियापासनू दरु रहा. वदवसाची सरुु वात
करताना सवावत आधी आपल्या आतमध्ये जो वनखळ आनांदाचा
झरा आहे त्यामध्ये वचांब वचांब मनसोक्त वभजनू घ्या. मग वदवसभर
मोबाईल आहेच. पहाटेच्या वेळी आपोआप जाग यावी यासाठी
सवावत सोपा उपाय म्हणजे रात्ी लवकर झोपणे. म्हणनू आजपासनू
रात्ी लवकर झोपण्याचा वनश्चय करा. सकाळी लवकर जाग
आपोआपच येऊ लागेल.
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Gratitude turns what we have into enough.
----------------------------------------------------------------

कृतज्ञतेचा वसद्ांत
---------------------------------------------------

एका मध्यमवगीय भारतीय व्यक्तीला ववचारलां की तल
ु ा काय
हवां आहे, तर त्याचां उत्तर काय असेल?
१) मला खपू खपू पैसे हवे आहेत. (काही कोटी रुपये)
२) मला छान सांदु र, भव्य आवण प्रशस्त घर हवां आहे.
३) मला एक हाय एांि कार पावहजे. (ऑिी, मवसविीज, बी
एम िलल)ू
४) अवववाहीत असेल त्याला आकषवक जोिीदार हवा.
वववावहत व्यक्तीला आपल्या सार्ीदारासोबत कमी कमी होत
चाललेला रोमान्स पन्ु हा िुलवायचा आहे.
५) माझा व्यवसाय खपू मोठा व्हावा. माझ्या हाताखाली
पन्नास/पाचशे माणसे काम करावीत.
५) मनसोक्त भटकांती, िॉरे न ट्रीप्स, जीवापाि प्रेम करणारी
माणसां, नातेवाईक आवण समाजामध्ये सन्मान
६) मानवसक शाांती
बस्स! इतनासा ख्वाब है.
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पण वास्तववकता काय आहे? सध्या तमु च्या आयष्ु यात काय
सरुु आहे. पैशाची चणचण आहे. लॉकिाऊनमळ
ू े सगळया योजना
बारगळल्या आहेत. कमाईचे मागव ठप्प झाले आहेत. अवववाहीत
मल
ु ामल
ु ींची लग्न जळ
ु त नाहीत. लग्न झालेल्याांचे छोट्या छोट्या
गोष्टींवरुन खटके उित आहेत. आपल्या बरोबरीचे पढु े गेले. आपण
मात् मागे राहीलो अशी भावना मनात घर करत आहे. कोरोनामळ
ू े
रोज कोणाच्या ना कोणाच्या मृत्यच्ू या बातम्या कानावर पित
आहेत आवण वाईट बातम्याांनी मन ववषण्ण होत आहे. गेल्या एका
वषावत आपण प्रत्येकाने कूठल्यातरी जवळच्या वकांवा ओळखीच्या
व्यक्तीला गमावले आहे.
आपल्या मनात ववचार कोणते येतात? मला कोरोना झाला
तर, मी नापास झालो तर, माझा व्यवसाय बांद पिला तर, माझी
नौकरी गेली तर अशा नको नको त्या शांकाकुशक
ां ानी आपले मन
वेळीअवेळी वचांवतत होते. आकषवणाचा वसद्ाांत साांगतो की आपण
ज्या गोष्टीवर वचत्त एकाग्र करतो ती गोष्ट प्रत्यक्षात येते. आणखी
एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या सप्तु मनाला हवां वकांवा नको हे
समजत नाही. त्याला िक्त वस्तू वकांवा दृश्य वदसतात. तम्ु हाला मी
साांवगतले की समद्रु वकनाऱ्याचे वचत् िोळयासमोर आणा तर एका
सेकांदात तम्ु ही समद्रु ाचे वचत् आपल्या िोळयासमोर आणाल. पण
जर तम्ु हाला मी साांवगतले की माकिाचे वचत् िोळयासमोर आणू
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नका. तर वकतीही प्रयत्न के ला तरी र्ोि्या वेळासाठी का होईना
माकि नजरे समोर वदसेलच. ही आपल्या अतां मवनाची जिणघिण
आहे. त्याला नको, नाही हे शलद कळत नाहीत. त्याला िक्त वचत्
आवण भावना कळतात.
आपण आपले मन समस्यावां र एकाग्र के ले तर समस्याांमध्ये
वाढ होईल. त्याऐवजी आपण आपल्याला वमळालेल्या वरदानाांवर
आपले मन वखळवले पावहजे.
मी जर तम्ु हाला साांवगतले की आयष्ु यातील समस्याांची यादी
बनवा तर वकती तक्रारींची यादी बनवाल? अपरू े पैसे, नात्याांमधील
तणाव, आरोग्याच्या तक्रारी, योग्य सांधींचा अभाव, मल
ु ाांच्या
वशक्षणाचा लॉस, भववष्याची अवनवश्चतता, जेलमध्ये बदां
असल्याची भावना...अशा पाच दहा तक्रारी आपल्या सवांच्या
मनात असतील.
पण मी जर साांवगतले की एक पेन आवण पेपर घ्या आवण
तम्ु हाला वमळालेल्या वरदानाांची यादी बनवा. तक्रारींच्या यादीच्या
तल
ू नेत ती यादी वकतीतरी मोठी असेल. तम्ु हाला शेकिो वरदाने
वमळाली आहेत. िक्त तम्ु हाला त्याची जाणीव आहे की नाही हाच
खरा प्रश्ण आहे. तम्ु ही वजवांत आहात हेच सवावत मोठे वरदान आहे.
जगामध्ये रोज पन्नास हजार लोकाांचा मृत्यु होतो. पण त्या मृताांच्या
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यादीत आपला क्रमाांक अजनू आला नाही ही आनांदाची गोष्ट नाही
का?
एखादा म्हणेल, मला खपू मोठ्या आवर्वक समस्या आहेत.
मी त्याांना एकच गोष्ट ववचारे न. कोणी तम्ु हाला एक कोटी वदले तर
आपले िोळे द्याल का? तम्ु हाला लाखमोलाचे शरीर वमळाले आहे
त्याची तम्ु हाला वकांमत का नाही? एखाद्या गभवश्ीमांत व्यक्तीने
पन्नास कोटी रुपये देऊ के ले तर त्याला आपल्या वकिन्या द्याल
का? आपले हात, आपले पाय, शरीराचा एखादा अवयव द्याल
का? नाही. आपल्याला धिधाकट, वनदोष आवण सदृु ढ शरीर
वमळाले हे सद्
ु ा वकतीतरी मोठे वरदान आहे. सांस्कृ तमध्ये एक
श्लोक आहे. कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमल
ु े सरस्वती! आपल्या दोन
हाताांमध्ये लक्ष्मी आवण सरस्वती दोघीही वसलेल्या आहेत.
शरीराने तदां रुू स्त आवण मनाने प्रसन्न असलेला व्यक्ती स्वतःसाठी
सांधी वनमावण करु शकतो. भौतीक सख
ु े वमळवण्याची तमु ची
खरोखर तीव्र इच्छा असेल तर तम्ु ही िोकां चालवनू आवण कष्ट
करुन हव्या वततक्या सपां त्तीला आकवषवत करु शकता.
आपली स्वप्नां पणू व करण्यासाठी आपल्या समस्यानां ा
अवाजवी महत्व न देता आपल्याला आवशवावदरुपामध्ये
वमळालेल्या उपहाराांवर लक्ष कें वद्रत करावे लागेल. वमळालेल्या
प्रत्येक गोष्टीसाठी या ब्रम्हाांिाला मनापासनू धन्यवाद देण्यास सरुु
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करा. आज हा लेख वाचल्याबरोबर पेन पेपर हातात घ्या आवण एक
छोटीशी यादी बनवा. त्या यादीत तम्ु हाला वमळालेली वरदाने
वलहा. समस्याांचा पाढा लवकर सांपतो पण वरदाने कधीही सांपत
नाहीत. माझा दावा आहे की तम्ु ही वलहता वलहता र्कून जाल पण
ललेवसांग्जची यादी कधीही सांपणार नाहीत.
जगामध्ये एकशे पन्नास कोटी लोक असे आहेत ज्याांच्या
िोक्यावर छत नाही. आपण बातम्या वाचतो की िूटपार्वरील
लोक र्िां ीने कुिकुिून वकांवा उन्हाची तीव्रता सहन न झाल्याने मृत
पावले. ते र्िां ी, पाऊस आवण उन्हामळ
ू े गेले नाही तर बेघर
असल्यामळ
ू े गेले. तम्ु हाला एक सरु वक्षत वनवारा भेटला आहे
त्याबद्दल
् त्या ववधात्याचे मनापासनू आभार माना.
सकाळ सांध्याकाळ जेव्हा तम्ु ही िायवनांग टेबलवर जेवायला
बसता तेव्हा तमु चा टेबल ववववध चवदार खाद्यपदार्ांनी,
वेगवेगळया वमष्ठान्नानां ी भरलेला असतो की नाही? जगामध्ये
कोट्यावधी लोकाांना रोज दोन वेळेला पोटभर जेवण वमळत नाही.
मग अन्न वमळाल्याबद्दल आपण परमवपत्याचे मनापासनू आभार
का मानत नाही? कृ तज्ञता व्यक्त के ल्याने आपल्याकिून ब्रम्हािां ाला
सकारात्मक चांबु कीय तरांगे पाठवली जातात. जो कृ तज्ञ असतो,
त्याला आणखी भरभरून वदले जाते.
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तमु च्या आजबू ाजल
ू ा तमु च्यावर प्रेम करणारी माणसां आहेत
ही वकती आनदां ाची आवण भाग्याची गोष्ट आहे. आपले कुटूांवबय,
आपला जोिीदार, आपली मल
ु े याांच्याकिून वमळणाऱ्या प्रेमाची
उब वकती मौल्यवान आहे. आपल्याकिे जोपयंत माणसू मरत
नाहीत तोपयंत त्याची वाहवा होत नाही. पण वजवांतपणी आपण
माणसाांची वकांमत करायला वशकलां पावहजे. आपल्याला छान
आवण प्रेमळ कुटूांवबय लाभले यासाठी आपण ब्रम्हाांिाला कोटी
कोटी धन्यवाद वदले तरी ते कमी पितील.
तम्ु ही ज्या गोष्टीबद्द्ल वारांवार मनापासनू धन्यवाद द्याल ती
गोष्ट तमु च्याकिे आकवषवत व्हायला लागेल. अनेक पटींनी वाढू
लागेल. सध्या कमी पगाराची नौकरी असेल तरी त्याला धन्यवाद
द्या. लवकरच मोठ्या पगाराची नौकरी करण्याची सांधी चालनू
येईल. तम्ु हाला आयष्ु यात कधीनाकधी यश आवण अपयश दोन्ही
वमळाली असतील. अपयशाांना सोिा. यश वमळाले ते आठवा
आवण मनापासनू त्या क्षणाांना धन्यवाद द्या. भतु काळात घिलेल्या
किवट घटनानां ा, आठवणीना सोिून द्या. चागां ल्या आनदां दायी
आठवणींबद्द्ल ब्रम्हाांिाला मनापासनू धन्यवाद द्या. छोट्या छोट्या
यशाचे सोहळे सद्
ु ा जल्लोषात साजरे करा. यश, आनांद, सख
ु ,
वैभव इतरासां ोबत वाटायला सरुु करा. आनदां विगवु णत होईल.
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अपयशावां रच लक्ष द्याल, वारांवार अपयशाचेच ववचार मनात
आणाल तर आणखी मोठी अपयशे पदरात पितील.
लोक म्हणतात, श्ीमांत लोक श्ीमांत होतात. गरीब लोक
गरीब होत जातात. पण हे पणु व सत्य नाही. जो कृ तज्ञ आहे,
त्याच्यामध्ये सकारात्मक उजाव वनमावण झाल्यामळ
ू े तो जगाला
आवश्यक असलेली सेवा देण्यासाठी सक्षम होतो. त्याबदल्यात
त्याला सांपत्ती वमळते. जो तक्रारखोर आहे, कृ तज्ञ नाही त्याच्यामध्ये
पैसे खेचनू घेण्याची ताकत तयारच होत नाही. पररणामी तो रखित
रखित जीवन ढकलतो आवण प्रत्येक गोष्टीमध्ये दोष शोधतो.
जर तम्ु ही दहा जणाांना घरी जेवायला बोलवले आवण
त्यातील िक्त दोन जणाांनी आपल्याला मनापासनू धन्यवाद वदले
तर आपण त्या दोघाांना आयष्ु यभर ववसरणार नाही, अगदी
त्याचप्रमाणे हे ब्रम्हाांिसद्
ू ा जे लोक त्याचे मनापासनू आभार
मानतात त्याांना आणखी द्यायला कधीही ववसरत नाही.
कृ तज्ञता दोन प्रकारे व्यक्त के ली जाते. एक तोंिाने बोलनू
आवण दसु री ह्रद्यापासनू अांतःकरणपवु वक आभारतरांगे पाठवनू .
दसु रा प्रकार अवधक प्रभावी आहे. आभार इतके सच्चे आवण
मनापासनू मानावेत की शरीरात रोमाांच उत्पन्न व्हावेत. आतमध्ये
गदु गल्ू या व्हाव्यात.
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एकदा तरी ही कृ तज्ञतेची जादू अनभु वनू बघा. पढु चे चोवीस
तास िोळयाला वदसणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला मनापासनू धन्यवाद
द्या. ज्या लोकाांमळ
ू े तम्ु हाला वकांवचतही काही वमळाले असेल,
त्याांना िोन करुन धन्यवाद द्या. तमु च्या आयष्ु यात पढु े जाण्यासाठी
सहाय्यक बनले असतील त्याांना धन्यवाद द्या. मनाला कृ तज्ञतेच्या
भावनाांनी वभजवनू टाका. आभार आवण धन्यवाद या शलदाांनी
ह्रद्याला ओर्बां नू टाका. कोणी वकांवचतही प्रेरणा वदली असेल,
प्रोत्साहन वदले असेल, मदत के ली असेल त्या प्रत्येक व्यक्तीचे
मनापासनू आभार माना.
आकषवणाचा वसद्ाांत कृ तज्ञतेपासनू सरुु होतो आवण
कृ तज्ञतेपाशीच येऊन र्ाबां तो.
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Today is a good day to have a good day.
------------------------------------------------

चलवचत्ांची कमाल
---------------------------------------------------

आकषवणाचा वसद्ाांत सवांनाच समजतो पण िारच र्ोि्या
जणानां ा तो आत्मसात करता येतो. आज मी तम्ु हाला एक अशी
जबरदस्त यक्त
ु ी साांगणार आहे ज्यामळ
ू े लॉ ऑि अट्रक्शन
अांमलात आणणे तमु च्यासाठी एकदम सोपे होवनू जाईल. ही यक्त
ु ी
वापरायला वजतकी सोपी आहे वततके च याचे पररणाम सद्
ु ा प्रभावी
आवण पररणामकारक आहेत. मी शेकिो वेळा याचा वापर के ला
आहे आवण या टेक्नीकने मला कधीही वनराश के ले नाही.
आपला सवांचा समज असतो की आकषवणाचा वसद्ाांत
वापरायचा म्हणजे पैसे, गािी, बांगला आवण सवव स्वप्ने वारांवार
िोळे बांद करुन समोर आणायची. पण हे िक्त त्या वहमनगाचे टोक
आहे. खरा लॉ ऑफ़ अट्रक्शन तर काही वेगळाच आहे.
आकषवणाचा वसद्ाांत म्हणजे आपल्याला हवे तसे चलवचत् मनात
तयार करण्याच्या कलेमध्ये पारांगत होणे. हे स्पष्ट करण्यासाठी मी
तम्ु हाला काही प्रसगां सागां तो.
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२०१९ चा विसेंबर मवहना होता. मला दैवनक पण्ु यनगरीच्या
लातरु आवृत्तीचे सपां ादक जयप्रकाश दगिे याच
ां ा िोन आला.
२०१८ मध्ये पण्ु यनगरीच्या प्रवाह परु वणीमध्ये माझे प्रेरणादायी
लेख प्रवसद् करुन त्याांनीच मला लेखनाचे व्यासपीठ उपललद करुन
वदले होते. त्याांनी मला कळवले की पण्ु यनगरीच्या मांबु ई
ऑिीसमध्ये चाांगलां वलहणाऱ्या लेखकाांचा शोध सरुु आहे. तल
ु ा
आमच्या मख्ु य सपां ावदका राही वभिे मिमचा नबां र पाठवतो. बोलनू
घे.
मी तात्काळ राही वभिे मिमला िोन लावला. त्या बहूधा
कसल्यातरी कामात असतील. व्यववस्र्त बोलल्या नाहीत.
मोटीव्हेशनल वलहणारे खपू आहेत म्हणाल्या. मी म्हण्टले,
गांतु वणक
ू ीवर वलहतो. पयाववरणावर वलहतो. तर म्हणाल्या,
खश
ु खश
ु ीत भाषेत वलहता येतां का? रटाळ लेखक नको आहेत.
मला काही लेख पाठवायला साांगनू त्याांनी आमचे बोलणे सांपवले.
मला मनापासनू इच्छा होती की पयाववरणववषयावर
पण्ु यनगरीसाठी वलहावे. मी माझे काही लेख त्याांना इमेल के ले.
पधां रा वदवस गेले. कसलाही प्रवतसाद आला नाही. व्हॉटसएपला
उत्तर नाही. मला िक्त मोटीव्हेशनल लेखक बननू रहायचे नव्हते.
पयाववरणाच्या क्षेत्ात काहीतरी भरीव काम करावे. हजारो
लोकाांच्या मनात सांवेदनशीलता वनमावण होईल असे व्यासपीठ
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वमळावे अशी तीव्र इच्छा वारांवार मनात जन्म घेत होती. पण मांबु ई
ऑिीसला बहूतेक माझ्यावर शक
ां ा होती.
विसेंबर मवहन्याच्या शेवटच्या आठवि्यात पढु च्या वषीच्या
लेखकाांची यादी प्रवसद् होते. मी मनातल्या मनात घोळवायला सरुु
के ले. मला लेखकाच्ां या पनलवर घेतले गेले आहे. माझी वनवि
झाली आहे. पढु ील बावन्न आठविे माझे लेख छापनू येणार म्हणजे
येणार.
खरी यक्त
ु ी आता सरुु होते. एके वदवशी दपु ारी मी माझ्या
घराच्या बागेत गेलो. वतर्े दहा पांधरा वमवनटे मी कल्पना के ली की
मी आता सांपादक मिमला िोन के ला आहे. त्या मला खपू छान
प्रवतसाद देत आहेत. त्यानां ा माझे लेख आविले आहेत. त्यानां ा
ह्रद्यापासनू असलेले माझे पयाववरण या ववषयाचे प्रेम, माझी
तळमळ, माझे बोलणे त्याांच्यापयंत पोहोचत आहेत आवण त्याांनी
माझी वनवि के ली आहे. वकत्येक वेळ हा सराव के ल्याने आता
माझी भीती आवण वचांता पणु वपणे पळाली होती. मन प्रसन्न आवण
आनांदी झाले होते. मी कल्पनेत पावहलेल्या चलवचत्ाांमळ
ू े मन
सकारात्मक उजेने भरुन गेले होते. नाकारले जाण्याची भीती
नाहीशी झाली होती. एक वेगळाच आत्मववश्वास वनमावण झाला
होता. अशी पणु व तयारी करुन मी त्याांना िोन लावला. मिमनी
िोन उचलला आवण मला वनवि झाल्याचे साांवगतले. आता मला
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सपां ादकीय पानावर प्रत्येक आठवि्याला प्रवसद्ी वमळणार होती.
प्रत्येक लेखाचे मानधन वमळणार होते ते वेगळे च. पण्ु यनगरी प्रत्येक
वषी िी लान्सर लेखकाांचा सांच बदलते. मला मात् त्याांनी २०१९
नांतर २०२० मध्येही कायम ठे वले. लॉ ऑि अट्रक्शन!
ज्या वदवशी कॉलेजमध्ये जाण्याआधी मी आजच्या
वदवसातील सवव लेक्चसव कसे होणार याचे वचत् मनातल्या मनात
वजवांत करतो, त्या वदवशीचे लेक्चर सपु रवहट होते. ज्या वदवशी मी
क्लायटां सोबतचे वमटींग यशस्वी होणार असे चलवचत् हुबेहुब
वनमावण करुन मोठ्या उत्साहाने प्रेझेंटेशन करतो, त्या वदवशीची
वमटींग खपु च पररणामकारक ठरते. एखाद्याकिून पैसे येणे बाकी
असतील तेव्हा मी मनातल्या मनात अनेक वेळा माझे पैसे वमळाले
आहेत अशी कल्पना के ली आवण गेस व्हॉट, पैसे वमळाले.
एखादी घटना घिण्यापवु ी ती घटना आपल्याला हवी आहे
तसे हुबेहुब चलवचत् वनमावण करणे. मनातल्या मनात ती विल्म
वारांवारम वारांवार अनेक वेळा चालवणे हेच रहस्यामागचे रहस्य
आहे. जे कोणीही साांगत नाही. नसु तेच गािी बांगला आवण पैशाची
बिां ल याचां े वदवास्वप्न पाहणे म्हणजे लॉ ऑि अट्रक्शन नाही.
तम्ु हाला रोजच्या वदवसाचे चलवचत् बनवता आले पावहजे.
आकषवणाच्या वसद्ाांताच्या पवहल्या पायरीवर तम्ु हाला
जाणीव होते की तम्ु ही एका महान शक्तीचा स्त्रोत आहात. हळूहळू
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तम्ु हाला ही समज येऊ लागते की तम्ु ही तमु चे जीवन वनयांवत्त करु
शकता. तम्ु हाला पावहजे आहेत त्या घटना घिवनू आणण्याची
शक्ती तमु च्यामध्ये आहे. आता ही यक्त
ु ी एका सांजीवनी बटु ीसारखी
काम करते.
आज रात्ी झोपताना आपण कालचे मणभर ओझे घेऊन
झोपी जातो, तो बोजा घेऊनच आपण सकाळी झोपेतनू उठतो.
वदवस आपल्याला वजकिे िरिटत नेईल वतकिे जात वदवस
सपां वतो आवण शेवटी स्वतःलाच वनराश होवनू ववचारतो की हा
आकषवणाचा वसद्ाांत माझ्यासाठी काम का करत नाही? तमु चा
वदवस तम्ु ही घिवायचा आहे. एकदा नाही दोनदा जगायचा आहे.
एकदा मनातल्या मनात, एकदा प्रत्यक्षात.
आज रात्ी झोपताना वनश्चय करुन झोपा की उद्याचा वदवस
माझ्यासाठी खपु ववशेष असणार आहे. सवव वचांता, दःु खे, वववांचना
याचां े गाठोिे दरु दरु िे कून द्या. मनाने मोकळे होवनू ररते ररते होवनू
शाांतपणे झोपा. उद्या सकाळी लवकर उठा. शक्यतो सयु ोदयापवु ी
उठा. पहाटेची वेळ ही चोवीस तासातली सवोत्कृ ष्ट वेळ असते. जो
व्यक्ती पहाटे उठण्याची सवय लावनू घेतो तो स्वतःच्या जीवनाची
सत्ु े हातात घेतो. तम्ु हाला तमु च्या आयष्ु याच्या जहाजाचे कप्टन
बनायचे असेल तर रोज सकाळी उठल्यावर तमु चा येणारा वदवस
कसा जाणार आहे, याचा आराखिा तम्ु हाला वजवांत करावा
47

लागेल. इर्नू पढु े इतर लोक तमु चा शेि्यल
ु ठरवणार नाहीत. सवव
चाव्या तम्ु ही हातात घेणार आहात.
सकाळी उठल्यावर सरळ ब्रश करायला जाण्याआधी एक
क्षण र्ाांबा आवण स्वतःला ववचारा, माझा आजचा वदवस मी कसा
घालवणार आहे? आज माझ्यासोबत काय काय घिावे असे मला
वाटते? असे काय घिावे ज्यामळ
ू े मी आनांदी होईन?
स्वतःला ववचारा; आज इतर लोकाांनी माझ्याशी कसे वागावे
अशी माझी अपेक्षा आहे? आज मी इतराांना कसा प्रवतसाद देणार
आहे? आज वदवसभरात कोणत्या प्रकारच्या भावनाांना अनभु वणे
मला आविेल?
प्रत्येक वदवस हा नवी सरुु वात असतो. पहाटे उठून जेव्हा मी
आजचा वदवस कशा पद्तीने व्यतीत करे न याचे चलवचत् वजवांत
करु लागाल तेव्हा आयष्ु यात मोठमोठे चमत्कार घिू लागतील.
शाांतपणे हळूवारपणे सकाळी उठल्यापासनू रात्ी झोपेपयंतचे
चलवचत् बनवा. आपण जशी बविशोप चघळतो, तसे त्या कल्पना
वचत्ाांना हळूहळू चघळा.
या सांपणु व प्रवक्रयेसाठी दहा ते पांधरा वमवनटे परु े शी आहेत.
आज मी कोणाला कोणाला प्रसन्नतेने भेटेन. कोणाकोणाशी
आनांदाने सांवाद साधेन. वदवसाचा प्रत्येक सेकांद मी सत्कारणी
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लावीन. इतके वदवस पेंिींग असलेली कोणकोणती कामे सांपवनू
हातावेगळी करे न. आजचा वदवस मी आला तसा घालवणार नाही,
आजच्या वदवसाला मी हवा तसा आकार देईन. आजच्या
वदवसातील प्रत्येक सेकांद मी आखीवरे खीव आयष्ु य जगेन. मला
हवां तसां मी त्याला वाकवेन. वदवसाच्या प्रत्येक क्षणावर आरुढ
होवनू माझे ध्येय पणु व करण्याच्या वदशेने कुच करे न.
वदवसाची सरुु वात करण्याआधी पहाटेच्या वेळी सांपणु व
वदवसाचे चलवचत् मनात वनमावण के ल्याचे खपु िायदे होतात.
आता वदवसात एखादी अवप्रय घटना घिली तर ती तम्ु हाला
ववचवलत करु शकत नाही. नकोसा प्रसांग घिलाच तर तो तमु ची
शक्ती शोषनू घेऊ शकत नाही. अतां मवनाने तमु च्या सवव वक्रया त्या
चलवचत्ामध्ये पावहल्या आहेत. आता त्या पणु व होण्यासाठी अांतमवन
तम्ु हाला उजेचा परु वठा करे ल.

इटां व्हूव ला जाण्याआधी मी इटां रव्हु सहज क्रक के ला आहे
असे वचत् पहा.
परीक्षेला जाण्याआधी पेपर खपू सोपा गेला आहे याचे
मानसवचत् वजवांत करा.
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नवरा बायकोत खटके उित असतील तर वदवसाची
सरुु वात करण्याआधी मनातल्या मनात रोमान्स करा,
प्रेमात वचांब वभजनू जा आवण आता ररझल्ट पहा.
मल
ु े ऐकत नाहीत, त्ास देतात अशी तक्रार असेल तर
िोळे बांद करुन मल
ु ाांवर मायेचा वषावव करा.
नसु ती कल्पना के ली आवण तम्ु हाला आनांदाचे भरते आले,
मनात भाव दाटून आला तर ते तम्ु ही बरोबर वदशेने जात असल्याचे
सचु क आहे. तमु च्या सकारात्मक ववचारतरांगानां ी हवे ते काम के लेच
पावहजे. उद्या सकाळी हा प्रयोग करा आवण चलवचत्ाांच्या जादईू
शक्तीचा अनभु व घ्या. जीवनाच्या प्रत्येक आव्हानात्मक
प्रसांगामध्ये हे कौशल्य तमु च्या कामाला येईल. तम्ु हाला प्रगती,
सांपत्ती आवण प्रेममय जीवनाकिे घेऊन जाईल.
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Winners must have two things. Definite goals &
Burning desire to achieve them.
-----------------------------------------------

आकर्चणासाठी अत्यावश्यक असणारं
इध
ं न – जवलंत इच्छाशक्ती
----------------------------------------------------

माझ्या अनेक वाचकाांची एक खांत असते. जोपयंत तमु चे
लेख वाचतो वकांवा जेव्हा के व्हा आम्ही इतर प्रेरणादायी लेख
वाचतो, आम्हाला ते ववचार पटतात. लेख वाचनू त्यामध्ये
साांवगतलेल्या कृ ती करुन आम्हाला स्वतःमध्ये एक उच्च प्रकारची
सकारात्मक उजाव जाणवायला लागते. पण काही वदवस झाले वकांवा
कोसव सपां ला की हळूहळू पन्ु हा आमची गािी मळ
ु पदावर येते. सगळे
काही माहीत असनु ही आम्ही आधीसारखेच वागू लागतो. ‘कळते
पण वळत नाही’, अशी आमची अवस्र्ा बदलता येणे शक्य आहे
का?
तम्ु ही प्रत्येकाने तमु ची ध्येय ठरवली असतील, तम्ु हाला काय
आकवषवत करायचे आहे हे वलहुन काढले असेल. पण ते िक्त
वदवास्वप्न आहे का ती तमु ची ज्वलतां इच्छाशक्ती आहे यावरच
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तमु चे भववष्य अवलांबनू असणार आहे. नसु त्या इच्छा माणसाला
यश वमळवनू देत नाहीत. सांकल्प माणसाला उजाव देतो. आलेल्या
अिचणींवर मात करण्याचां बळ देतो.
कुठल्याही मोठ्या आवण असामान्य कामाचा उगम एका
छानशा कल्पनेतनू च होतो. कल्पना येणां िारसां आव्हानात्मक
आवण अवघि नसतां. पण त्या कल्पनेला वास्तवात
साकारण्यासाठी न र्कता प्रयत्न करत राहणां यासाठी एक
अत्यावश्यक गोष्ट म्हणजे ज्वलतां इच्छाशक्ती. ज्याच्याकिे ज्वलांत
इच्छाशक्ती नसते ती व्यक्ती खपू लवकर ववचवलत होते. र्ोिीशी
अिचण आली की कूठलेही काम अध्यावतनू सोिून देत.े असे का
होते? कूठल्याही कामाची जेव्हा सरुु वात के ली तेव्हा माणसू प्रचिां
उत्साही असतो. मात् काळ हळूहळू त्यातला रस वपऊन टाकतो.
सरुु वातीला प्रचिां एक्सायटेि वाटणारी गोष्ट र्ोि्या काळानतां र
रटाळ आवण कांटाळवाणी वाटायला लागते. म्हणनू आपले सांकल्प
वदघवकाळ वटकत नाहीत. म्हणनू आपल्यात ही धरसोि वृत्ती
जन्माला येते.
कुठलेही नवे ध्येय समोर ठे वले, एखादे नवे काम हाती घेतले
की अिर्ळे हे येणारच. कधी आवर्वक समस्या, कधी शारीररक तर
कधी मानवसक समस्या. समस्याांची काहीच कमतरता नसते. त्या
तर येतच राहणार. ज्याांच्याकिे परु े शी इच्छाशक्ती नसते असे लोक
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हा ताण झेलू शकत नाहीत आवण शेवटी हार माननू अिर्ळयाांना
शरण जातात. पण ज्या व्यक्तीने स्वतःशी दृढ सांकल्प के लेला
असतो, ज्याची इच्छाशक्ती कायम प्रज्ववलत असते, तो माणसू
वकतीही मोठे अिर्ळे आले तरी त्याांना भीक घालत नाही आवण
आपल्याला हवे आहे ते वमळवनू च उसांत घेतो.
जे त्या लोकाांना जमते ते आपल्याला का जमू नये? इच्छा
आवण ज्वलांत इच्छा याांच्यामध्ये नेमका काय िरक काय? इच्छे चे
दृढ सक
ां ल्पामध्ये आवण प्रखर ज्वलतां इच्छाशक्तीमध्ये रुपातां र कसे
करावे? याववषयी आजच्या लेखात मी तम्ु हाला तीन प्रभावी मागव
साांगणार आहे.
माझा दावा आहे की या साध्या सोप्या यक्ु त्या तम्ु ही दररोज
वापरल्या तर तम्ु हाला हवे असलेली प्रत्येक गोष्ट आकवषवत
करण्याची वसद्ी तम्ु हाला प्राप्त होईल.
१) ज्वलांत कारण –
कारणे माणसाला शक्ती आवण बळ देतात. एखाद्या
माणसाची आवर्वक पररवस्र्ती खराब आहे. त्याला त्याच्या आई
विीलाांना, पत्नीला आवण मल
ु ाांना कसेबसे गरीबीत वदवस
ढकलावे लागतात. आता त्याला इतर कुठल्या मोटीव्हेशनची
गरजच नाही. त्याचे जर त्याच्या आईविीलाांवर मनापासनू प्रेम
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असेल, पत्नीच्या आवण मल
ु ाांच्या हालअपेष्टा पाहून त्याचे ह्रदय
वतळवतळ तटु त असेल तर तो कधीही आळशीपणा करणार नाही.
कामात चालढकल करणार नाही. याउलट आपल्या कूटुांवबयाांना
चाांगल्यात चाांगल्या सख
ु सवु वधा परु वता याव्यात म्हणनू तो
आकाशपाताळ एक करील. एखाद्या माणसाचे घर खराब आहे.
खराब वास्तमू ळ
ू े त्याला अपमान झेलावे लागतात तो माणसू नवी
सदांु र देखणी आवण आकषवक वास्तू बाधां ेपयंत स्वस्र् बसणार नाही.
तो रोज झटून काम करे ल कारण त्याच्याजवळ मेहनत आवण कष्ट
करण्याचे एक सबळ कारण आहे.
आईविीलाांना सख
ु ाचे वदवस वदसावेत अशी इच्छा
असणारा मल
ु गा मन लावनू अभ्यास करील. पेपरमध्ये बातम्या
येतात. ऑटोवाल्याचा मल
ु गा कलेक्टर झाला. भाजीवाल्याची
मल
ु गी आय पी एस झाली. समाजात गरीबीमळ
ु े ज्याांना वकांमत
वदली जात नाही, अपमान के ला जातो, तीच मल
ु ेमल
ु ी पढु े ज्वलांत
इच्छाशक्तीच्या बळावर नेत्वदपक प्रगती करतात. एकदा ह्र्दयात
आग लागली की पैशाचा अभाव, साधनाच
ां ी कमतरता वकांवा
सांधींचा अभाव त्याांना रोखू शकत नाही. अनेक लठ्ठ आवण
वदसायला कुरूप अशा तरुणींना मी स्वतःचे आकषवक, सांदु र
व्यवक्तमत्वामध्ां ये रुपातां र करताना बवघतले आहे. त्या सवांपाशी एक
प्रखर आवण ज्वलांत कारण होते.
54

ज्वलांत कारण ज्वलांत इच्छाशक्तीला जन्म देत.े प्रगती
करायची असेल तर तमु च्यापाशी एक ज्वलतां कारण असले
पावहजे. आपल्या ज्वलांत कारणाांची एक यादी बनवा.
२) नेमकां काय हवय? –
मी र्ोि्या काळामध्ये खपू श्ीमांत होणार आहे असां
म्हणणारा कधीही श्ीमांत होत नाही. कारण वकती काळ आवण
वकती पैसे याची मावहती त्याने आपल्या अांतमवनाला परु वलेली
नसते. अनेक वषव वनघनू जातात पण हे र्ोिे वदवस काही सांपत
नाहीत.
आपल्या मेंदल
ु ा एकदम नेमकी आवण बारीकसारीक मावहती
परु वा.
मला सप्टेंबर २०२२ पयंत पन्नास लाख रुपये कमवायचे
आहेत.
मला जनू २०२१ पयंत दहा वकलो वजन कमी करायचे आहे.
अशी वाक्ये तमु च्यासाठी पढु ील दरवाजे उघितील. तमु च्या
पढु च्या योजनाांचा मागव प्रशस्त करतील.
जोपयंत स्वप्नाांना वेळेच्या सीमाांमध्ये बाांधले जाणार नाही,
त्याांचे ध्येयाांमध्ये परावतवन होणार नाही.
३) वकांमत चक
ू वण्याची तयारी आहे का? –
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या जगात काहीही िूकट वमळत नाही. कशाच्यातरी
बदल्यात काहीतरी द्यावे लागते. तमु चे स्वप्न पणु व करण्यासाठी,
तम्ु ही मनाशी बाळगलेले ध्येय साध्य करण्यासाठी आवश्यक
वकांमत चक
ु वण्याची तमु ची तयारी आहे का? त्यासाठी आवश्यक
तो त्याग करण्याची तमु ची तयारी आहे का? लोकाांना सगळां काही
हवां असतां पण त्याबदल्यात काहीही सोिण्याची त्याांची तयारी
नसते, म्हणनू ते वजर्ल्या वतर्े रखित राहतात.
ववराट कोहलीसाठी बटर वचकन म्हणजे जीव की प्राण होते.
पण ज्या वदवशी त्याला कोचने साांवगतले की हे सोिावे लागेल,
त्याने आजपयंत बटरवचकनला स्पशवही के लेला नाही. लता
मगां ेशकर आवण आशा भोसले याांनी गायला लागल्यापासनू
एकदाही आईस्क्रीम खाल्ले नाही. काहीतरी वमळवण्यासाठी
कशाचा तरी त्याग करावा लागतो हे त्यानां ा माहीत होते.
आपली स्वप्ने पणु व करण्यासाठी आपल्यालाही कशाचा ना
कशाचा त्याग करावा लागेल. जर तम्ु हाला एखाद्या क्षेत्ात
अवितीय बनायचे आहे झोपेचा त्याग करण्याची तमु ची तयारी आहे
का?.जर तम्ु हाला वजन कमी करुन स्वतःचे शरीर वपळदार आवण
आकषवक बनवायचे असेल त्याबदल्यात चरबीयक्त
ु आवण
गोिधोि पदार्ांचा त्याग करुन अांगदख
ु ेपयंत व्यायाम करण्याची
तमु ची तयारी आहे का? अभ्यास करुन मोठा आवधकारी बघण्याची
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स्वप्ने असतील तर यटु ् यबु , वेबवसरीज आवण मव्ु हीज याांचा त्याग
करण्याची तयारी आहे का? मोठा उद्योगपती बननू स्वतःचां
साम्राज्य उभा करण्याची इच्छा असेल तर चैनीचां आवण
मौजमजेच्या आयष्ू याचा त्याग करण्याची तयारी आहे का?
अटलवबहारी वाजपेयी एका कववतेत म्हणतात, ‘शत शत
अरमानोंको दलना होगा, कदम वमलाकर चलना होगा’. असां
समजा हा एक यज्ञ आहे. यज्ञ पणु व झाल्यावर नक्कीच यश वमळते
पण त्याबदल्यात यज्ञात कशाची ना कशाची आहूती द्यावी लागते.
तसेच कायववसद्ी करण्यासाठीही कसले ना कसलेतरी बवलदान
द्यावे लागते. वसद्ार्व नावाच्या यवु काने स्वतःच्या घराचा, पत्नीचा
आवण मल
ु ाचा त्याग के ला नसता तर गौतम बद्
ु जगाला मागवदशवन
करु शकले नसते.
आवश्यक असलेल्या गोष्टी करायच्या आवण अनावश्यक
गोष्टींचा त्याग करायचा हे खपू सोपे आहे. आज आत्ता हा लेख
वाचनू झाल्याक्षणी एक यादी बनवा की तमु च्या मागावत अिर्ळा
बनणाऱ्या कोणकोणत्या गोष्टींचा तम्ु ही त्याग करणार आहात?
एखादी आविती गोष्ट सोिून वदली त्याचा जास्त ववचार करु नका.
त्याबदल्यात जी उच्च गोष्ट साध्य होणार आहे आपले सांपणु व लक्ष
वतकिे वारांवार घेऊन जा.
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आपले उच्च करीअर, आपल्याला वमळालेली धन सांपत्ती,
आपले सबु क, आकषवक शरीर, आपले आवर्वक साम्राज्य याच
ां ी
वचत्े आपल्या मनात घोळवा म्हणजे त्यासाठी सोिून वदलेल्या
गोष्टी तम्ु हाला अवजबात छळणार नाहीत. उलट आत्मवनयांत्ण
के ल्याबद्दल
् तम्ु हाला स्वतःचा गवव वाटू लागेल.
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Once the subconscious mind accepts an idea, it
begins to execute it.
-----------------------------------------------

अंतमचनाशी सपं कच करण्याचं प्रभावी तंत् VAF
----------------------------------------------------

तम्ु हाला एक वसनेमा बघायला जायचां आहे. तमु च्या गावात
एक वसनेमा वर्एटर आहेत. एक र्ोिेसे जनु े आहे. वतर्ले स्पीकसव
नीट नाहीत. त्या वर्एटरच्या पिद्यावरचे अस्पष्ट वचत् वदसते. रांगही
तेवढे आकषवक नाहीत. ललक एांि व्हाईट वचत्पट पावहल्याचा
अनभु व येतो. खच्ु याव आरामदायी नाहीत. सीटच्या कोपऱ्यात
बारीक ढेकणां लपनू बसलेले आहेत. सांधी वमळाली की ते
आपल्याला चावत आहेत. बाहेरचे आवाज आतमध्ये येतात, इतर
गोंगाट ववचवलत करतो. वातावरणात एक प्रकारचा कुबट वास
दरवळतो आहे. स्वच्छता नाही. अशा वठकाणी वकतीही सपु रवहट
वचत्पट असला तरी तो पाहताना तमु चे मन पिद्यावर चाललेल्या
गोष्टीत गांतु णार नाही. एकाग्र होणारच नाही. तो वचत्पट मनापासून
एांज्यॉय के ल्याचे समाधान तम्ु हाला या मोिकळीस आलेल्या
जनु ाट वसनेमागृहात वमळत नाही.
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आता कल्पना करा, तम्ु ही मांबु ई वकांवा वदल्लीच्या
चकचकीत आवण अवलशान अशा आयनॉक्स मवल्टप्लेक्समध्ये
गेला आहात. वचत्पटगृहात स्र्ानापन्न झाल्यावर तम्ु हाला अत्यांत
भव्य असा पिदा वदसतो. त्यावर अत्यांत लोभसवाणी आवण सस्ु पष्ट
वचत् वदसत आहेत. कानाला सख
ु वणारा आवाज येतोय.
अनावश्यक गोंगाट नाही. एकदम आरामदायी सोिे आहेत.
हवेमध्ये एक प्रकारचा सगु ांध दरवळतोय जो तमु च्या मनाला प्रसन्न
करतोय. तमु चा मिु एका क्षणात पालटून जातो. मरगळलेली
अवस्र्ा एका क्षणात झटकून तमु च्या वचत्तवृत्ती प्रिुवल्लत होतात.
काही वमवनटाांमध्ये तम्ु ही ध्येयभान ववसरून वचत्पटात एकरुप
होता. ती वहरो वहरोईनची गोष्ट तम्ु ही जगू लागता. ते छान छान
लोके शनवर गाणी म्हणतात आवण तमु च्या मनाला गदु गल्ु या
होतात. त्याच्ां या िवजतीवर तम्ु ही हसता. त्याचां े दःु ख तमु चे काळीज
वचरत जाते. तम्ु ही वचत्पटात गांतु त जाता. तीन तास कसे आवण
कधी सांपले हे तम्ु हाला कळत नाही आवण वचत्पट सांपल्यावर
काहीतरी छान सोबत नेल्यासारखे तम्ु ही एका नशेत, एका गांगु ीत
बाहेर पिता.
वचत्पटात जातानाचे तम्ु ही आवण येतानाचे तम्ु ही दोन्ही
वेगळे असता. हे त्या वचत्पटाचे आवण त्या वचत्पटगृहाचे यश
आहे. पवहल्या आवण दसु ऱ्या वचत्पटगृहात काय िरक होता?
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दोन्ही वठकाणी आपल्या इवां द्रयाांना येणारे अनभु व वेगळे होते म्हणनू
पररणाम आवण प्रभाव याांच्यामध्ये िरक पिला. हीच गोष्ट
आपल्या अांतमवनालाही तांतोतांत लागू होते.
अांतमवनाचा पासविव तीन अक्षराांनी उघितो. – VAF
V म्हणजे Visualisation. आपल्या िोळयाांना जे वचत्
वदसते ते प्रत्येक वचत् कळत नकळत अतां मवनात साठवले जाते. िोळे
सवावत शवक्तमान इवां द्रय आहे. असां समजा. आपल्या मेंदचु ी तीन
दारां आहेत. िोळे , कान आवण नाक. ह्या वतघातही मेंदल
े
ु ा सांदश
पोहचवणारा मख्ु य दरवाजा िोळे हाच आहे. ज्याप्रमाणे स्क्रीनवर
वचत् चाांगली नसली की आपण तात्काळ तो वसनेमा बांद करुन
चागां ल्या ररझोल्यश
ु नचा वसनेमा शोधू लागतो, त्याचप्रकारे उत्तम
दजावचे चलवचत् उभा के ले, वव्हज्वलायजेशन वनमावण के ले तर र्ेट
अांतमवनापयंत सांदश
े पोहोचतात. खोलवर रुजतात.
A म्हणजे Affirmations. अिमेशन्स म्हणजे आपल्या
कानाांना सख
े देणे. स्वयसां चु नामध्ये प्रचिां मोठी ताकत
ु द असे सदां श
आहे. स्वसांवाद आवण स्वयांसचु ना एखाद्या माणसाला घिवू
शकतात वकांवा त्याचे आयष्ु य उधवस्त करु शकतात.
F – Feelings. वचत्पटगृहात जो माणसू ररलक्स बसलेला
असतो तोच वचत्पटाचा मनापासनू आनांद घेऊ शकतो. तणावात
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असलेला माणसू गोष्टीत रांगू शकत नाही. तमु च्या भावना प्रसन्न
असतील तर अतां मवनाला भरु ळ पिेल असे चलवचत् तम्ु ही वनमावण
करु शकाल.
वमत्ाांनो,
ही VAF टेवक्नक आपल्या आयष्ु यात मोलाची भवु मका
बजावते. जर तम्ु हाला स्वतःला हवे तसे VAF वनमावण करता आले
नाही तर तमु च्या अवतीभवतीचे इतर लोक त्याांना हवे तसे VAF
तमु च्यासमोर उभे करतात आवण तमु च्याकिून हवे तसे काम करुन
घेतात. इतराांनी आपल्याला हवे तसे वापरुन िे कून देऊ नये अशी
तमु ची इच्छा असेल तर तम्ु ही स्वतः तमु चा VAF बनवला पावहजे.
ज्याच्या कल्पना स्पष्ट असतात, ज्याने ध्येय वचत्वितीच्या
स्वरुपात मनामध्ये वारांवार घोळवलेले असते तो इतराांच्या प्रभावात
सहजासहजी येत नाही. कोणाच्या बहकाव्यात येऊन आपला रस्ता
सोित नाही. कुणी घाबरवले म्हणनू हतोत्सावहत होत नाही. मात्
यासाठी आपल्या अांतमवनाशी सांपकव करण्याचे तांत् तम्ु ही वशकून
घेतले पावहजे. वव्हज्वलायजेशनचा सराव के ला पावहजे.
पढु चा प्रश्ण येतो की अांतमवनाशी सांपकव कसा आवण कधी
करावा?
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एका मोठ्या आवण प्रवतवष्ठत माणसाकिे एका कामासाठी
तम्ु हाला जायचे आहे. तम्ु ही कोणती वेळ वनविाल? जेव्हा तो
मोकळ आहे, िी आहे. आवण जेव्हा त्याचा मिू प्रसन्न असेल
अशी वेळ पाहून तम्ु ही त्याला भेटायला जाल आवण इतर गप्पाटप्पा
मारुन खेळकर वातावरणात आपली मागणी त्याच्यापढू े माांिाल.
अगदी हेच आपल्याला अांतमवनासोबत करायचे आहे.
अांतमवनाशी सांपकव करण्याचे तीन उत्तम महु ूतव असतात.
१) सकाळी उठल्याबरोबर साखरझोपेची अवस्र्ा
२) रात्ी गाढ झोप येण्याआधीची पेंगळ
ू लेली अवस्र्ा जेव्हा
ग्लानी आलेली असते.
३) ध्यानातनू बाहेर पितानाची सप्तु आवण जागृत याांच्यामध्ये
असणारी काही क्षणाांची इटां रवेल
शास्त्र सागां तात की झोप हा छोटा मृत्यचु असतो. झोपेतनू
जागृत अवस्र्ेत वापस येणे हा एक प्रकारचा पनु जवन्म असतो.
वदवसभर ववचार करुन वशणलेल्या मेंदच्ू या पेशी म्हणजे न्यरु ॉन्स
रात्ी झोपल्यावर स्वतःची झीज भरुन काढतात. म्हणनू झोपेतनू
उठताना माणसाचे मन एकदम कोरे करकरीत झालेले असते.
स्वच्छ आवण ताजेतवाने झालेले असते. हीच सांधी साधनू आपण
झोपेतनू उठल्याबरोबर सवां ेदना अधवजागृत असताना िोळे वमटून
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मािां ी घालनू बसावे. परमेश्वराचे स्मरण करुन आपल्याला कसे
आयष्ु य जगायला आविेल त्याची रांगबेरांगी, सस्ु पष्ट आवण
लक्षवेधक विल्म आपल्या िोळयाांसमोर वनमावण करावी. मी
क्रमाांक एकच्या लेखात साांवगतल्याप्रमाणे तम्ु ही सवांनी आपली
ध्येय ववस्तृतपणे वलहून काढलीच असतील. अद्याप वलहली
नसतील तर तातिीने वलहायला लागा. ध्येयाांना वजवांत करणारी
विल्म पन्ु हा पन्ु हा नजरे समोर आणणे, आवण मनात घोळवणे हा
आकषवणाच्या वसद्ाांताचा मख्ु य पाया आहे.
तमु च्या कल्पनाांना मवु तवमांत स्वरुप देण्यासाठी मनात विल्म
चालवण्यासोबतच VAF टेक्नॉलॉजीची इतर दोन तांत् तम्ु ही
वापरली पावहजेत. त्या विल्मच्या बकग्राऊांिमध्ये आवाज वनमावण
करा. आता ते चलवचत् तमु च्या मनाचा ठाव घेईल. अांतमवनात रुतनु
बसेल. आपली ध्येय स्वतःच्या आवाजात रे कॉिव करुन सधां ी
वमळताच पन्ु हा पन्ु हा ऐकण्यानाही सप्तु मनाला आज्ञा वमळते.
त्याला उत्साह वमलतो. आळस . भीती आवण चालढकलपणा
कुठल्या कूठे पळून जातो. अवघि वाटणारे कामसद्
ु ा अतां मवन
आपल्याकिून सहजरीत्या करवनू घेते. आधी आपण हे काम का
टाळत होतो असा स्वतःलाच प्रश्ण पितो.
सकाळी उठताना साांवगतलेली ही प्रवक्रया रात्ी झोपी
जातानाही मनोभावे ररपीट करा. तमु च्या शरीरातील पेशीपेशीतनू
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वनघालेला सांदश
े ब्रम्हाांिापयंत पोहोचू दे. तम्ु हाला खरोखर उन्नत
आवण दजेदार आयष्ु य जगायचां असेल तर रोज न चक
ु ता व्यायाम
आवण ध्यान करा. ध्यान झाल्यानांतर अनेक लोक झटकन िोळे
उघितात आवण या भौवतक जगात वापस येतात. असे
करण्याऐवजी ध्यान पणु व झाल्यानांतर मनामध्ये जो मांद मांद
सख
ु ावणारा अवकाश तयार झालेला असतो त्याला आपल्या भावी
आयष्ु यात साध्य करावयाचे आहे त्या सवव इच्छाांनी व्यापनू टाका.
पन्ु हा एकादा आपली वचत्िीत वजवांत करा. वतचा मनापासनू आनांद
घ्या. त्या स्वप्नाांमध्ये हरवनू जा. पाच दहा वमनीटे खरे काय आवण
खोटे काय हेच आपल्या अतां मवनाला कळू नये इतके तल्लीन व्हा.
लॉ ऑि अट्रक्शनची पवहली पायरी वव्हजन बोिव बनवणे ही आहे.
मनाशी जपलेली सवव स्वप्ने वचत्रुपात एका वभांतीवर वचटकावनू
टाकावीत याला वव्हजनबोिव म्हणतात. पण जो पररणाम वचत्वित
िोळयाांसमोर वजवांत करुन वतला िोळे , नाक, कान, जीभ आवण
त्वचा या पाचही इवां द्रयाांनी अनभु वण्याने वमळतो, तो पररणाम
वव्हजनबोिव किे पावहल्याने साध्य होत नाही. अनेक वषांच्या
अनभु वानांतर मला हेच रहस्य उमगलां आहे की VAF हेच
अतां मवनाशी सांपकव करण्याचां सवावत प्रभावी माध्यम आहे.
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Money is usually attracted, not pursued.
संपत्ती आकर्षित के ल्याने र्िळते, पाठलाग के ल्याने नाही.
----------------------------------------------------

पैशाला आकवर्चत कसे करावे?
----------------------------------------------------

तमु चा एक छान वमत् आहे. जेव्हा के व्हा तम्ु ही िोनवर
बोलता तेव्हा तम्ु ही त्याला खपु छान बोलता. गोि बोलता. घरी
येण्याचे आमांत्णही देता. एकदा तो वमत् तम्ु हाला भेटण्यासाठी
मोठ्या उत्साहाने तमु च्या घरी येतो. दाराची बेल वाजवतो. मात्
तम्ु ही त्याला पाहून धािकन दार बदां करुन घेता. त्याला हाकलनू
लावता. अशाने तो वमत् पन्ु हा कधी तमु च्या घरी येईल का? मळ
ु ीच
येणार नाही. उलट तो इतर वमत्ाांनाही तमु च्या गैरवतवनाबद्द्ल साांगेल
आवण त्याांनाही तमु च्या घरी येण्यापासनू परावृत्त करे ल. आता या
वमत्ाच्या जागी कोणतीही व्यक्ती वकांवा वस्तू ठे ऊन बघा. पत्नी,
भाऊ बवहण, नातेवाईक, शेजारी, वमत्, गरुु जन वकांवा पाहूणे.
ज्याच्ां याशी आपण प्रेमाने वागतो, ज्याांना प्रेमाची वागणक
ू देतो
तेव्हा लोकही आपल्याशी खपू प्रेमाने, आपल
ू कीने वागतात. मात्
जेव्हा आपण लोकाच
ां ा मनोमन वतरस्कार करतो तेव्हा लोक
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त्याच्ां या अपमानाची व्याजासकट परतिे ि करतात. पैशाच्या
बाबतीत सद्
ू ा ही गोष्ट ततां ोतांत लागू होते.
आपल्या सवांनाच सांपत्ती हवी आहे. आपल्याला
सख
ु समृद्ी आवण समाधानाचे जीवन हवे आहे. जीवनातील सववच
नाही पण ऐशां ी नव्वद टक्के समस्यानां ा पैशाच्या शक्तीने सोिवता
येते आवण म्हणनू पैशाला आकवषवत करण्याचे तांत् आपण अवगत
करुन घेतले पावहजे. आजच्या लेखात मी तम्ु हाला अशा सोप्या
सोप्या यक्ु त्या सागां णार आहे ज्यानां ा अमां लात आणल्यानतां र
तमु च्यामध्ये सांपत्तीला आकवषवत करुन घेण्याची क्षमता वनमावण
होईल.
१. पैशाववषयी तक्रार करु नका.
जेव्हा के व्हा पैशाच्या अभावामळ
ू े आपण दःु खी वकांवा
वचांताक्राांत होतो, नकळत आपण अशा नकारात्मक उजाव आवण
ववचारतरांगाांचे वनवमवती करतो जी आपल्याकिे येणाऱ्या सांपत्तीला
अिर्ळा वनमावण करते. मन ठे वा रे प्रसन्न हीच सख
ु समाधान आवण
समृद्ीची गवु पत वकल्ली आहे. महागाई, भाववाढ आवण नक
ु सान
हे जीवनाचे सत्य आहे. ते हसत खेळत आपण स्वीकारले पावहजे.
दररोज काही ना काही घटना घितात. एखादी वस्तू खराब होते.
कधी अनपेवक्षत लॉस होतो. कधी कोणीतरी आपल्याला िसवते.
कधी कोणी टोपी घालते. कधी आपल्या बरोबरीची माणसां
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अवलशान गािी घेतात. कधी कोणी छानसां टुमदार घर बाांधतां.
एखाद्या जोिप्याचे रम्य, सदांु र वठकाणी गेलेल्या सहलींचे पाहून
आपल्याला स्वतःच्या कांगालीबद्द्ल मनातनू वाईट वाटते.
याांच्यापाशी इतका पैसा कसा येतो आवण आमच्यापाशी का येत
नाही असा ववचार करुन आपला जळिळाट होतो.
श्ीमांताांचा िेष करता करता आपण नकळत पैशाचाांही िेष
करायला लागतो. पैसा खराब आहे. पैसा ववष आहे. पैशामळ
ू े
माणसाची बद्
ु ी भ्र्ष्ष्ट होते. पैसा माणसाला राक्षस बनवतो, श्ीमांत
लोक गरीबाांच रक्त वपऊन गलबर होतात. असा ववचार करणारी
माणसां आयष्ु यात कधीही सांपत्तीवान बनू शकत नाहीत. आपण
आपल्या अांतमवनात पैशाववषयी सकारात्मक भावना पेरल्या
पावहजेत.
पैसा ही एक प्रकारची उजाव असतो. सांपत्ती ही शक्ती आहे.
एखाद्या माणसाचा स्वभाव कमालीचा स्वार्ी आवण लोभी असेल
तर श्ीमांत बनल्यानांतर तो पैशाची शक्ती वापरुन लोकाांचे शोषण
करतो. ज्या व्यक्तीला दानधमव करायला, इतराांची मदत करायला
आविते, अशी व्यक्ती पैसे आल्यानतां र वहरीरीने इतराच
ां ी मदत करु
लागते. पैसा तमु च्या स्वभावाचा ववस्तार करतो. त्यामळ
ू े कधीही
पैशाची वनांदा करु नये. आपले पैशाचे पाकीट कधीही अस्ताव्यस्त
ठे ऊ नये. त्यातली वबनकामाची कागदां काढून टाकावीत. नोटा
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कशाही न कोंबता व्यववस्र्त ठे वाव्यात. एखाद्याला पैसे देण्याचा
वादा के ला असेल तर त्याच वदवशी पैसे द्यावेत. आपली सगळी
देणी वेळच्या वेळी चक
ू वावीत. त्यात चालढकलपणा करु नये.
एखाद्याला पैसे देताना जीवावर आल्यासारखे न देता प्रसन्न मनाने
द्यावेत.
२. पैशाांवर प्रेम करा. पैशाांववषयी कृ तज्ञता बाळगा.
जेव्हा के व्हा पैशाला आकवषवत करण्याचे ववचार तमु च्या
मनात येतात तेव्हा पैशावर मनापासनू प्रेम करण्याची कृ ती करा.
एखादी किक नोट घ्या. त्याकिे वनरखनू बघा. त्याला आय लव्ह
यु म्हणा. पैशाचे चांबु न घ्या. किक नोटाांच्या बांिलाचा आवाज
ऐका. नाण्याांचा खणखणाट ऐकवा. या छोट्या छोट्या कृ ती
तम्ु हाला पैशाांना आकवषवत करण्यात मदत करतील. ज्या वस्तवू र
आपण मनापासनू प्रेम करु लागतो ती आपल्याकिे येतचे . म्हणनू
नोटावां र अत्यतां प्रेमाने हात विरवा. वप्रयकर प्रेयसी ज्या उत्कटतेने
एकमेकाांशी सांवाद साधतात, वततक्या तीव्र ओढीने पैशाशी बोला.
पैशाला पत् वलहा. असलेल्या सांपत्तीबद्द्ल मनापासनू कृ तज्ञता
व्यक्त करा. भतु काळात झालेल्या आवर्वक नक
ू सानाबां द्द्ल
अनावश्यक चचाव करु नका. त्यातनू जो अनभु व वमळाला तो
लाखामोलाचा होता असे माननू त्या पैसे गमवलेल्या किवट
आठवणींना कायमचे विलीट करा. उजाव एका वठकाणाहून
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दसु रीकिे वाहत असते तसे पैसासद्
ु ा एका माणसाकिून दसु ऱ्या
माणसाकिे सच
ां ार करतो. रोजच्या वदवसाची सरुु वात करताना
मनापासनू तमु च्याकिे असलेल्या पैशाववषयी, सांपत्तीववषयी
कृ तज्ञता व्यक्त करा. तमु च्याकिे पैसे असल्यामळ
ू े च इतकी वषव
तम्ु हाला अन्न खायला वमळाले. तमु च्या शरीराचे पालनपोषण
झाले. त्याला मनापासनू धन्यवाद द्या. पैशे असल्यामळ
ू े तमु च्या
दैनवां दन गरजा पणू व होत आहेत म्हणनू पैशाचे आभार माना. ध्यानात
बसल्यानांतर पैशाचा पाऊस अनभु वा. तमु च्याकिे सांपत्तीच्या राशी
लागलेल्या आहेत अशी कल्पना करा. कोट्यावधी रुपये
वमळाल्यानतां र तम्ु ही वजतक्या आनदां ाने जल्लोष के ला असता तसा
जल्लोष करा. िोळे बांद करुन ध्यानात बसलेले असताना तमु च्या
िोक्याच्या पृष्ठभागावर आभाळातनू सोनेरी रांगाचा प्रकाश पितो
आहे अशी कल्पना करा.
३. आपल्यापेक्षा श्ीमांत लोकाांशी मैत्ी करा.
मासे पकिायचे असतील तर शेतात जाऊन चालणार नाही.
त्यासाठी नदीमध्ये वकांवा समद्रु ामध्ये जाऊनच गळ लावनू वकांवा
जाळया टाकून मासे पकिावे लागतील. त्याचप्रमाणे श्ीमतां व्हायचे
असेल तर पैसेवाल्या, श्ीमांत आवण सांपत्तीवान लोकाांमध्येच
उठबस करावी लागेल. उगीचच कोणीही श्ीमांत होत नाही. त्याने
त्याच्या आयष्ु यात काही ना काही धिपि के लेली असते म्हणनू
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त्याच्याकिे सांपत्ती चालत आलेली असते. म्हणनू श्ीमांत लोकाांचा
िेष करुन न्यनु गिां ाने त्स्त होवनू त्याच्ां यापासनू दरु पळण्यापेक्षा
त्याांच्याशी मैत्ी के ली पावहजे. श्ीमांत लोकाांची आत्मचररत्े वाचा.
श्ीमांत लोकाांची भाषणे ऐका. त्याांच्या चेतनेला तमु च्या मनामध्ये
प्रवावहत होवू दे. शांभर दबु ळया लोकाांपेक्षा एक क्षमतावान माणसू
जास्त उपयोगाचा असतो. त्यामळ
ू े नेहमी प्रभावी आवण
वैभवशाली लोकाश
ां ी मैत्ी जोिण्यासाठी आतरू रहा. मी तम्ु हाला
आत्मसन्मानाशी तिजोि करुन लोचटपणे वागायला, श्ीमांताच्या
मागे पढु े करुन लाळघोटेपणा करायला अवजबात साांगत नाहीये.
आत्मसन्मान कायम ठे ऊन सधां ी वमळे ल वतर्े श्ीमतां लोकाश
ां ी
आपण सांपकव वाढवला पावहजे. मैत्ी वाढली पावहजे. श्ीमांत
होण्याचां गवु पत श्ीमांत लोकच वशकवू शकतात. माणसाचा स्वभाव
अनक
ु रणवप्रय असतो. आनदां ी माणसाच्ां या सहवासात आपण
आनांदी होतो. दःु खी, उदास आवण वचिवचि्या लोकाांच्या वतवळ
ु ात
आपणही वनराश आवण तक्रारखोर बनतो. त्याचप्रमाणे श्ीमांत
लोकाांच्या सहवासात राहणारा माणसू लवकर श्ीमांत होतो. श्ीमांत
लोकाांकिून धािस कसे करावे हे वशकता येते. श्ीमांत लोकाांकिून
गतांु वणक
ू कशी करावी याचे धिे घेता येतात. श्ीमांत माणसाक
ां िून
स्वयांवशस्त वशकता येते. मनातल्या भीतीवर मात करण्याचे ट्रेवनांग
एखादा श्ीमांत व्यावसावयक खपू चाांगल्या पद्तीन देऊ शकतो.
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४. स्पष्टता, प्रवतबद्ता आवण कृ ती, वमळवनू देईल श्ीमांती.
मला येत्या एका मवहन्यात वकती रक्कम हवी आहे ते
ब्रम्हािासमोर जाहीर करा. एका वषावत वकती पैसे हवे आहेत ते
ओरिून साांगा. पाच वषांच,े दहा वषांचे आवण पांचवीस वषांचे
टारगेट तमु च्या मनात स्पष्ट असू दे. आता हे पैसे तम्ु ही
कोणकोणत्या मागावने आकवषवत करणार आहात याचा विटेल
आराखिा बनवा. स्वतःमधली सकारात्मक उजेची पातळी
वाढवण्यासाठी सेल्ि हेल्प पस्ु तके वाचा. मी सख
ु ात आहे हे
इतराांना दाखवण्यासाठी आपण प्रत्येक जण काही ना काही
भाववनक खचव करत असतो. आवश्यकता नसतानाही के ल्या
जाणाऱ्या खचांना इमोशनल एक्सपेंसेस असे म्हणतात. लग्नात
तीस चाळीस लाख खचव करणे. लोकाांना दाखवण्यासाठी नवी कार
घेणे. लोक नाव ठे वतात म्हणनू घर ववकत घेऊन आयष्ु यभर त्याचे
हप्ते भरणे. के वळ लोकाांना इप्रां ेस करण्यासाठी महागि्या वट्रप
काढणे. मी मौजमजा करण्याच्या ववरोधात नाही पण असे मोठे खचव
करण्यापवु ी भक्कम मालमत्ता उभा करण्याला प्राधान्य द्या. शेअर
बाजार येत नसेल तर वशकून घ्या. नसु ता भपका करणारा,
मोठे पणाच्या आहारी गेलेला माणसू तरुणपणी आपली मोलाची
कमाई वनरर्वक गोष्टींमध्ये वाया घालवतो आवण वय झाल्यानतां र
पश्चाताप व्यक्त करण्यात वदवस घालवतो. म्हणनू पैशाला आकवषवत
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करण्यासाठी दरमहा बचत आवण गांतु वणक
ू करण्यावर भर द्या.
आवर्वक स्वतत्ां ता तम्ु हाला आयष्ु य जगण्याचे खरे स्वातत्ां देईल.
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पाणी की हर बंद िे जीवन की कहानी है!
-----------------------------------------------

पाण्याशी वजवंत संवाि आवण
आकर्चणाचा वसद्ांत
-----------------------------------------------

आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये पाण्याला वकती महत्व आहे?
सकाळी उठल्यावर पवहली कृ ती आपण काय करतो. जोपयंत
आपण आपल्या चेहऱ्यावर पाण्याचे िटकारे मारत नाही तोपयंत
आपला वदवस सरू
ू च होत नाही. पाण्याचे तषु ार, पाण्याच्या र्ेंबाांचा
स्पशव माणसामध्ये चैतन्य वनमावण करतो. म्हणनू तर एखाद्या वदवशी
आपण स्वच्छ आांघोळ के ली नाही त्या वदवशी आपल्याला िे श
वाटत नाही. आपल्या शरीरामध्ये ऐशां ी टक्के पाणीच भरलेले
असते. पाणी आपल्या जीवनात अत्यतां महत्वाची भवु मका
बजावते. पाण्याचा आवण आपला वकती अतटू सांबांध आहे?
आपण पाण्याने चेहरा धतू ो. पाण्याने आांघोळ करतो. पाणी वपतो.
पाण्यानेच हातपात धतू ो. स्वयपां ाकालाही पाणी लागते. आपण जे
अन्न, धान्य, िळे , भाज्या खातो त्या सद्
ु ा पाण्यापासनू च
बनलेल्या असतात. ज्या प्रकारे पाणी आपल्या शरीरावर प्रभाव
टाकते त्याच प्रकारे पाणी आपल्या मनाला वनयांवत्त करते.
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पाणी हा आपल्या जीवनाचा अववभाज्य भाग आहे.
पाण्यावशवाय माणसाचे आवस्तत्व वटकूच शकत नाही. म्हणनू तर
त्याला जीवन असे नाव वदले गेले आहे. आपल्या हूशार पवु वजाांनी
पाण्याचे अनेक गणु धमव शोधनू काढले होते. म्हणनू आजही
कुठलीही पजु ा असो, सवावत आधी पाण्याने भरलेला कलश
माांिला जातो. एखादा सांकल्प सोिताना, गायत्ी मांत् म्हणताना
वकांवा सध्ां या करताना पाणी वपऊन आचमन करावे लागते. तम्ु ही
टी.व्ही. मावलकाांमध्ये पावहले असेल की पवु ीच्या काळचे साध,ू
ऋषी, मवु न वकांवा महात्मे त्याांच्याजवळ एक कमांिलू बाळगत
असत आवण एखाद्याला शाप वकांवा वरदान द्यायचे असेल तेव्हा
हातात पाणी घेऊन त्याला अवभमांवत्त करत असत. ते पाणी
समोरच्या व्यक्तीवर वशांपिले की त्याांचे ववचार प्रत्यक्षात येत असे.
आवतशयोक्तीचा भाग सोिला तरी पाण्यामध्ये कसलीतरी गढु
शक्ती आहे याचे सांकेत, याचे दाखले आपल्याला जागोजागी
वमळतात.
तीर्वक्षेंत्ावर जाऊन आघां ोळ करणे, अशभु शक्तींच्या
सांपकावत आल्यावर आांघोळ करुन शद्
ु होणे, तोपयंत कुठे ही स्पशव
न करणे या गोष्टी अशाच रुळल्या नाहीत. पाण्यामध्ये
सकारात्मकता वकांवा नकारात्मकता शोषनू घेण्याची शक्ती आहे.
वनवश्चतपणे आहे.
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वरवर हा अांधश्द्ेचा भाग वाटत असला तरी जपानी
वैज्ञावनक मासारु इमोटो यानां ी १९९९ मध्ये ‘वॉटर िॉम मसेजेस’
नावाचा शोधप्रबांध प्रकावशत के ला. या प्रयोगामध्ये पाण्याच्या
र्ेंबावर प्रेम, क्रोध इत्यादी वेगवेगळया भावनाांचे प्रक्षेपण के ले गेले.
मायक्रोस्कोपखाली त्याांचे रे णू तपासले असता त्याांची सांरचना
बदलल्याचे नोंदवण्यात आले. या प्रयोगानांतर सवव जगामध्ये एक
खळबळ उिाली. मासारु इमोटो याच
ां े २००४ मध्ये आलेले ‘द
वहिन मसेजेस ऑि वॉटर’ या नावाचे पस्ु तक बेस्ट सेलर ठरले.
लेखकाचा याांचा दावा आहे की पाण्याला स्मरणशक्ती असते.
सकारात्मक शलदानां ा आवण सकारात्मक उजेला पाणी तात्काळ
प्रवतसाद देत.े
पाणी आपल्या भावनाांना नक्कीच प्रवतसाद देते. कारण शद्
ु
पाण्याला स्वतःचा असा रांग नसतो. पाण्याला गधां नसतो. पाण्याला
चव नसते. “पानी रे पानी तेरा रांग कै सा? वजसमे वमला दो लगे उस
जैसा!” पाण्याच्या याच अनोख्या गणु धमावचा वापर करुन त्याला
आपल्या इच्छापतु ीचे साधन म्हणनू वापरले जाऊ शकते. आजच्या
लेखात मी तम्ु हाला पाण्याशी सांवाद करुन आपल्या मनोकामना
पणु व करण्याच्या काही साध्या सोप्या यक्ु त्या वशकवणार आहे. हे
सगळे प्रयोग मी स्वतःवर के लेले आहेत. पणु व ववश्वास ठे ऊन
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अांतःकरणपवु वक आपण जेव्हा अशा वक्रया करतो तेव्हा त्याचे
सकारात्मक पररणाम वमळतात हे मी वकत्येकदा अनभु वले आहेत.
----------------------------------------------------पाण्याशी बोला. पाण्याशी संवाद साधा.
----------------------------------------------------

या ब्रम्हाांिाने पणु व कराव्यात अशा तीन इच्छा वनवश्चत करा.
उदा. तम्ु हाला तमु चा रीमजॉब हवा आहे. तम्ु हाला एक कोटी रुपये
हवे आहेत आवण तमु च्या स्वप्नातले घर तम्ु हाला वमळावे अशी
तमु ची वतसरी तीव्र इच्छा आहे. आता एक काचेचा ग्लास घ्या. त्या
ग्लासमध्ये काठोकाठ पाणी भरा. काही सेकांद त्या पाण्याकिे
शातां पणे पहा. त्या पाण्यामध्ये एक ईशतत्व आहे. त्याच्याशी सवां ाद
साधा. मनातल्या मनात अिमेशन म्हणा की मला माझा वरमजॉब
वमळत आहे. मला एक कोटी रुपये वदले जात आहेत. माझे
स्वप्नातले घर मला माझ्या िोळयासां मोर वदसत आहे. ह्या माझ्या
सवव इच्छा पणु व होत आहेत. तमु च्या इच्छा पणु व होत असल्याचे
वचत्, त्याचां े प्रवतवबबां त्या पाण्यामध्ये उमटू द्या. तमु ची स्वप्ने पणु व
होत असल्याबद्दल
् आवण जीवनात वमळालेल्या वरदानाांबद्दल
्
मनापासनू कृ तज्ञता व्यक्त करा आवण ते पाणी वपऊन टाका.
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तम्ु ही ही वक्रया मनापासनू आवण अांतःकरणपवु वक के ली तर
आता ते पाणी साधे पाणी राहणार नाही. आता ते असे अवभमवां त्त
जल आहे ज्यावर तम्ु ही तमु च्या भावनाांचे प्रक्षेपण के लेले आहे. त्या
पाण्याच्या र्ेंबानी तमु च्या इच्छा ग्रहण के ल्या आहेत. सकारात्मक
उजाव आवण ववचार प्रक्षेवपत के लेले पाणी जेव्हा आपल्या शरीरात
सांचार करते साहवजकच आपल्या अांतमवनाची उजाव शेकिो पटींनी
वाढते. पाण्याच्या स्मरणशक्तीमळ
ू े आपली स्मरणशक्ती वाढते
आवण आपली स्वप्ने, आपल्या इच्छा आपोआपच आपल्या
अांतमवनात घोळायला लागतात. एखादी गोष्ट खोल अांतमवनात
रुजली की ती प्रत्यक्षात अवतरणे याचेच नाव आकषवणाचा वसद्ाांत
आहे.
प्रत्येक वदवशी आपण कमीत कमी पाच ते सहा वेळा पाणी
वपतो. पण अनेकदा पाण्याची बॉटल हातात घेऊन आपण आपल्या
आयष्ु यात असलेल्या तक्रारीचे पाढे वाचतो. नकळत पाण्यामध्ये
नकारात्मक भावनाांचे सांचयन होते. हे स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या
पायावर कुह्राि मारण्यासारखे आहे. म्हणनू आपल्या घरातील
मोठी माणसे जेवताना नकारात्मक चचाव करु दयायचे नाहीत. शाांत
मनाने जेवण करणे. आनांदी भावनेने पाणी वपणे या साध्या गोष्टींना
आपल्या सस्ां क़ृ तीत प्रचिां महत्व वदले होते. आजकाल मात्
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जेवताना, पाणी वपताना टी. व्ही.वरची नको ती नकारात्मक दृश्ये
बघतली जातात.
यापढु े जेव्हा के व्हा तम्ु ही पाणी वपण्यासाठी ग्लास हातामध्ये
घ्याल, तेव्हा तम्ु हाला काही क्षणाांसाठी तरी सजग व्हायचे आहे.
पाण्याशी सकारात्मक सांवाद साधनू आपल्याला हवे आहे ते
आपल्याकिे आकवषवत करुन घ्यायचे आहे. आजवर हजारो लाखो
लोकाांनी हे तांत् वापरले आहे आवण ही टेवक्नक शांभर टक्के काम
करते असे साांगनू ठे वले आहे.
आपण जेव्हा मनःशक्तीशी सांबांवधत एखादे तांत् वापरतो
आवण आपल्याला हवे तसे ररझल्ट वमळत नाहीत त्यामळ
ू े आपण
वनराश होतो. अशा वेळी उदास न होता छोट्या छोट्या ध्येयानां ी
सरुु वात करावी. ज्याप्रमाणे तम्ु हाला एखादी हाि मरे र्ॉन स्पधाव
धावायची असेल तर तम्ु ही पवहल्याच वदवशी अखांि सािेबावीस
वकलोमीटर अतां र धावू शकणार नाही. पवहल्या आठवि्यात दोन
वकलोमीटर, त्यापढु च्या आठवि्यात तीन वकलोमीटर असे अांतर
वाढवत वाढवत नेल्यास रोज न र्कता सराव करत राहील्यास
मरे र्ॉनच्या वदवशी तम्ु ही अर्कपणे सािेबावीस वकलोमीटरचे
अांतर सहज पार करु शकाल.
आकषवणाचा वसद्ाांत, वॉटर टेवक्नक आवण
वव्हज्वलायजेशन या प्रत्येक तत्ां ासाठी ही गोष्ट लागू पिते. सरुु वात
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छोट्या गोष्टींना आकवषवत करण्यापासनू करा. उदा. पढु ील चोवीस
तासात मला एक चागां ली बातमी वमळणार आहे. मला
ब्रम्हाांिाकिून एक हजार रुपये वदले जात आहेत. अशा पद्तीचे
अिमेशन्स व्यक्त करा. आपली इच्छा पणु व होत आहे, यावर शांभर
टक्के ववश्वास ठे वा. तमु चा ज्या देवावर ववश्वास आहे, त्याांना
मनोभावे प्रार्वना करु शकता. तमु चा अतटु ववश्वास हीच तमु ची
वशदोरी आहे. शक
ां ाग्रस्त मन माणसाच्या प्रगतीमध्ये अिर्ळा बननू
उभे राहते. स्वतःवर आवण देवावर असलेला ववश्वास माणसाच्या
मनात चैतन्य आवण उत्साह वनमावण करतो.
वव्हज्वलायजेशनच्या शक्तीवर तमु चा ववश्वास दृढ व्हावा
यासाठी एक प्रयोग साांगतो.
िोळे बांद करुन एक वपवळाधम्मक टपोरा वलांबू िोळयाांसमोर
आणा. कल्पना करा की तमु च्या घरातल्या चाकू घेऊन तम्ु ही त्याचे
चार तक
ु िे के लेत. त्यातील एक तक
ु िा तमु च्या तोंिापाशी आणा
आवण कल्पनेतच तो वलांबू वपळून त्याचा रस चाखा. वजभेवर
पिलेल्या त्या आांबट आबां ट रसाची कल्पना करा. त्या आांबट
चवीने सवव अगां ाला आलेल्या वझणवझण्याच
ां ा अनभु व घ्या.
प्रत्यक्षात वलांबू आवण चाकू नसताना के वळ वलांबाचा रस वपल्याची
मनापासनू कल्पना के ल्याने जर तमु च्या जीभेला पाणी सटु ले असेल
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तर तमु च्या स्वप्नाांची कल्पना के ल्याने तमु चे शरीर आवण तमु चे मन
त्या स्वप्नानां ा प्रवतसाद देणार नाही असे कसे होईल?
वचांच म्हण्टले की वचांचेची चव आठवते. चववष्ट पाणीपरु ीची
आठवण काढली की तोंिाला पाणी सटु ते. रसगल्ु ला हातात
नसतानाही ती चव आठवनू वजभेला गदु गल्ु या होतात. हे एक
प्रकारचे वव्हज्वलायजेशनच आहे. पाणी हातामध्ये घेऊन अशाच
ताकतीचे वव्हज्वलायजेशन के ल्यास येत्या पांचावन्न वदवसात
तम्ु हाला प्रभावी पररणाम वदसू लागतील.
पहले र्वश्वास करे, र्िर इस्तेिाल करे.

81

---------------------------------------------------------------------

ध्येयाच्या विशेने पाऊल टाका.
----------------------------------------------------

लहानपणी आपण सगळे च वकती स्वप्नाळू असतो?
कळायला लागल्यापासनू आपल्या मनात मोठमोठे ववचार यायला
लागतात. मी भव्य वदव्य जीवन जगेन. मी माझ्या आई विीलाांची
सगळी स्वप्नां पणु व करीन. जगामध्ये माझां नाव सन्मानानां घेतलां
जाईल असां काहीतरी मोठां काम मी करुन दाखवेन. माझ्या
नातेवाईकाांमध्ये, पाहूण्याांमध्ये, समाजामध्ये माझ्या कुटूांबाची मान
ताठ होईल, माझां कौतक
ू होईल असां काहीतरी माझ्या हातनू घिावां
असां आपल्या प्रत्येकाला वाटतां. पण जसेजसे आपण मोठे होत
जातो आपल्या या उत्साहाला आवण कल्पनाशक्तीला मयावदा पित
जातात. एकदोन अपयशां आली की आपल्याला कळतां की हे
वततकां सोपां नाही. पाच दहा वेळा अपयशे आली की मनामध्ये
रचलेले मनोरे ध्वस्त झालेच म्हणनू समजा. हे अपेक्षाभगां ाचां दःु ख
िार प्रखर असतां. त्यानांतर आपण स्वतःशीच एक तिजोि करतो.
मनाशी एक समझौता करतो. मी तल
ु ा िार मोठी स्वप्नां दाखवणार
नाही त्याबदल्यात तू मला अपेक्षाभगां ाची टोचणी देऊ नको असा
एक अवलवखत करार जन्माला येतो.
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कधी आपले कुटूांबीय, कधी आपल्या अवतीभवतीचे लोक
आवण कधी आपण स्वतःच आपल्याला कमी लेखतो म्हणनू
आपली स्वप्ने, आपल्या इच्छा, आपल्या कल्पना, आपल्या
अपेक्षा मनातल्या मनात दबलेल्या राहतात. त्या पणु व येण्याच्या
आधीच त्याांचा गळा घोटला जातो. “अांर्रुण पाहून पाय पसरावे.”
हा सवु वचार ऐकून ऐकून ज्याची स्वप्नाळू आवण धािसी वृत्ती मरुन
जाते त्याच्यापेक्षा अभागी जीव या जगात दसु रा कोणी नाही.
आकषवणाचा वसद्ातां वापरायला वशकणां म्हणजे स्वतःची
चादर मोठी करायला वशकणां. स्वतःच्या उत्साहाची आवण उजेची
पातळी वाढवली की आपोआपच चादर मोठी होत जाते. तमु च्या
उजेची पातळी दहा आहे आवण तमु चां स्वप्नातलां घर बाांधण्यासाठी
तम्ु हाला पन्नास हजार एकक उजाव हवी असेल तर तमु चे स्वप्न
तम्ु हाला अशक्यच वाटेल. पण जर तम्ु ही वाढवत वाढवत तमु च्या
उजेची पातळी एक लाख यवु नटवर घेऊन गेलात तर उजेच्या
समप्रमाणात पैसा आकवषवत करत राहील्यामळ
ू े तम्ु ही सहज तमु चे
रीम हाऊस साकार करु शकाल.
तम्ु हाला पण्ु याहून मबांु ईला जायचे असेल तर आपल्याला
लोणावळा, खांिाळा, खोपोली, पनवेल अशा क्रमाक्रमाने प्रवास
करावा लागेल. मांबु ईपासनू दरु गेल्याने मांबु ई येणार नाही पण
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आकषवणाच्या वनयमाचा सराव करणारे बहूताांश लोक इर्ेच
चक
ु तात आवण म्हणनू त्याांची स्वप्नां पणु व होत नाहीत.
एक उदाहरण साांगतो. तम्ु हाला एका कायवक्रमासाठी एक
ललेझर कोट घेण्याची आवश्यकता भासते. तम्ु ही एका चकचकीत
शोरुममध्ये जाता. एक शानदार ललेझर तमु चे लक्ष वेधनू घेतो. तम्ु ही
तात्काळ त्याच्यावर वचटकवलेला टग शोधायला लागता. वकांमत
आहे पांधरा हजार रुपये. मनात ववचार येतो. “हा ललेझर खपू महाग
आहे. हा कोट मला परविणार नाही. हा कोट माझ्या बजेटच्या
बाहेर आहे.” तम्ु ही वनराश आवण जि मनाने तो तसाच वापस
जागेवर ठे ऊन देता. जेव्हा के व्हा आपण आपल्या मेंदल
े देतो
ु ा सांदश
की एखादी वस्तू मला परविणार नाही तेव्हा आपण त्या वस्तल
ु ा
आपल्याकिे आकवषवत करण्याचे मागव बांद करुन टाकतो. असा
सदां श
े आपल्या मेंदल
ु ा वारांवार वदल्यावर आपला आत्मववश्वास
खच्ची होतो. सेल्ि इमेज कमजोर होते. अांतमवन दबु ळां आवण
वखळवखळां होतां.
ज्याप्रमाणे मांबु ईला जाणे हेच आपले ध्येय असेल तर
नगरला, औरांगाबादला वकांवा कोल्हापरू ला जाऊन मांबु ईची मजा
अनभु वाता येणार नाही त्याचप्रमाणे टुमदार घर, देखणी अवलशान
गािी आवण कोट्यावधी रुपयाांची सांपत्ती ही आपली ध्येय असतील
तर त्याांच्यापासनू दरु जाऊन ही स्वप्नां पणु वत्वास येणार नाहीत.
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करोिपती माणसू बनायचे असेल तर करोिपती माणसासारखां
वागावां लागेल. ‘मी श्ीमांत आहे’ ‘मी हवां ते साध्य करु शकतो” हा
सांदश
े आपल्या अांतमवनाला द्यावा लागेल.
आपल्या येण्याजाण्याच्या रस्त्यावर ‘ली मेरेिीयन’ नावाचे
एक िाईव्ह स्टार हॉटेल लागते. आपल्याला त्या हॉटेलमध्ये
जाण्याची, वतर्ल्या सवु वधा अनभु वण्याची खपू खपू इच्छा आहे
पण त्या हॉटेलला रोज बाहेरुनच बघतो आवण हे खपू महाग हॉटेल
असेल असां म्हणनू त्यासमोरुन तसेच वनघनू जातो.
आकषवणाचा वसद्ाांत साांगतो की जर तम्ु हाला त्या
हॉटेलमध्ये काही वदवसाांचा स्टे करण्याची इच्छा असेल तर
वखशात पैसे असतील वकांवा नसतील, मनातली भीती काढून टाका
आवण काचेचा दरवाजा ढकलनू त्या चकचकीत अवलशान
हॉटेलमध्ये प्रवेश करा. त्या हॉटेलच्या लॉबीमधील एके का वस्तचू े
वनरीक्षण करा. वतर्ल्या आल्हाददायक वातावरणाचा आस्वाद
घ्या. जाऊन त्या रे स्टॉरांटमध्ये बसा. तम्ु हाला शक्य असेल तर एक
कप कॉिीची ऑिवर द्या. ते ही जमले नाही तर र्ोि्या वेळात माझा
वमत् येत आहे, त्याची वाट बघतोय असे त्या वेटरला सागां ा. त्या
हॉटेलच्या वातावरणाचा आनांद घ्या. मी या हॉटेलची सेवा घेऊ
शकतो असा आपल्या अांतमवनाला सांदश
े द्या. तम्ु हाला तेर्ील रुम्स
पहायच्या असतील तर काऊांटरला जाऊन खोली दाखवण्याची
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ववनतां ी करा. लक्षात ठे वा, प्रत्येक गोष्ट तमु च्या सप्तु मेंदमु ध्ये रे कॉिव
होत आहे. तमु ची तीव्र इच्छा वतर्े रुजली की ती पणु व करण्याचे
जबाबदारी अांतमवन स्वतःच्या खाांद्यावर घेईल.
तम्ु हाला नवी कार घ्यायची असेल वकांवा नवे घर बाांधायचे
असेल तर उठता बसता मनात सतत तो एकच ववचार घोळवा.
आपली ऐपत नाही असा ववचार न करता सांधी वमळे ल वतर्े जाऊन
कारची टेस्ट राईव्ह घ्या. आपल्या बजेटमध्ये बसेल की नाही याचा
ववचार न करता प्रॉपटीचा शोध घ्या. अनेकानां ा कार हवी असते,
नवी वास्तू बाधां ायची असते पण ते कधीही वतकिे आपली पावलां
वळवत नाहीत. नसु तेच मनातले माांिे खात बसतात.
एखाद्याकिे अवलशान कार वदसली, कुणाचा शानदार
बांगला वदसला की त्याांचा जळिळाट होतो. त्याांचे मन अशाांत होते.
मनात मत्सराच्या भावना अशी काही पेट घेते की आनांद, समाधान,
प्रसन्नता सगळे काही क्षणात जळून खाक होते. असे काही घिले
की आपल्या ध्येयाच्या नेमक्या ववरुद् वदशेने आपला प्रवास सरुु
होतो. हे खरे आहे की आपल्या आजबू ाजच्ू या व्यक्ती आपल्या पढु े
जात आहेत हे कोणालाही सहन होत नाही. आपण मागे राहीलो ही
जाणीव वेदनादायक आहे. एखादी वस्तू आपल्या बजेटच्या बाहेर
असल्यामळ
ू े आपण ती खरे दी करु शकलो नाही तर माणसू ववषण्ण
होतो. पण अशाने दःु खी न होता आपण या प्रखर उजेचा इधां न
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म्हणनू वापर करायला वशकलां पावहजे. तो ललेझरचा कोट परविला
नाही म्हणनू उदास न होता ‘हाऊ विां रिुल, हव िन’ असे म्हणनू
मी लवकरच हा कोट खरे दी करायला येईन असे प्रॉमीस करुन
शोरुममधनू बाहेर पिल्याने काम करण्याची, आणखीन पैसे
कमवण्याची एक तिि आतमध्ये तयार होते.
आकषवणाचा वसद्ाांत वापरणाऱ्या व्यक्तीने चोवीस तास
जागरुक आवण सजग राहीलां पावहजे. “मी गरीब आहे, हे मला
कधीही परविणार नाही, असे ववचार मनात न आणता सदैव ‘मी
श्ीमांत आहे’, ‘मी समृद् आहे’, ‘सांपत्तीला आकवषवत करण्याचे नवे
नवे मागव मला सचु त आहेत’, ‘मी पररश्म करुन सांपत्तीला आवण
मला हव्या असलेल्या सख
ु सवु वधाांना, साधनाांना आकवषवत करुन
घेतो, असा ववचार वारांवार आपल्या मनात घोळवला पावहजे. मी
तम्ु हाला खोट्या स्वप्नरांजनात वकांवा कल्पनाववलासात रहायला
साांगत नाहीये, कृ वतशन्ु य बननू वनष्क्रीयपणे जगा असेही साांगत
नाहीये तर आपल्या ध्येयाांच्या वदशेने पावलां टाकण्याचां धािस
करा,एवढचां सागां त आहे.
गेल्या दहा वषावत अनेकदा माझ्यावर आवर्वक सक
ां टे आली.
पण कधीही मी स्वतःला गरीब मानले नाही. सांधी वमळे ल तेव्हा मी
अांतमवनाला ‘मी श्ीमांत आहे’ ‘मी शवक्तशाली आहे’ हाच सांदश
े
देत राहीलो. मनाने वभत्ी आवण दबु ळी असलेली माणसां
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लढण्याआधीच हार स्वीकार करतात. शस्त्र खाली ठे ऊन
लढाईआधीच शरणागती पत्कारतात. आकषवणाचा वसद्ाांत
आपल्याला धािसाने स्वप्नां बघायला साांगतो. वजद्दीने ती पणु वत्वास
न्यायला वशकवतो.
आभार आवण शभु ेच्छा!
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----------------------------------------------------

पंचावन्वन गुवणले पाच!
----------------------------------------------------

जन्ु या वचत्पटाांची गाणी खपु च कणवमधरू असायची. त्या
गाण्याांचे शलद, त्या गाण्याचां सांगीत काळजाचा ठाव घ्यायचां.
आजकाल मात् तशी आवजवनू ऐकावीत, पन्ु हा पन्ु हा गणु गणु ावीत
अशी श्वणीय गाणी खपु च कमी बनतात. आजकाल अर्वहीन
आवण धाांगिवधगां ा गाणी बनवण्याचे प्रमाण खपू वाढले आहे.
एकवदि वषांखाली आमचा टी.व्ही चालू होता तेव्हाची गोष्ट! तेव्हा
हाऊसिूल चार नावाचा अक्षयकुमार आवण इतर मांिळींचा एक
ववनोदी वचत्पट नक
ु ताच प्रदवशवत झाला होता. त्यामध्ये बाला,
बाला, बाला असे एक गाणे होते. मी ते गाणे पवहल्याांदा ऐकले
आवण अक्षयकूमारला त्यावर वचत्वववचत् अांगववक्षेप करताना
पावहले मला खरोखर त्या गाण्याची वकळसच आली. पण म्यवु झक
चनेलवर प्रत्येक पाच वमवनटाला त्या गाण्याची वक्लप चालवली
जायची. यटु ् यबु ला कोणताही वव्हिीओ लावले की बालाच पढु े
येऊन नाचू लागायचा. इवां ियन आयिॉल, िान्स इवां िया िान्स वगैरे
शो मध्ये बाला व्हायचांच.
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त्या वदवसाांमध्ये मी बाला, बाला, बाला हे गाणां इतक्या वेळा
कानावर पिलां (की लादलां), मी शातां बसलेलां असतानाही माझ्या
कानात मला बाला, बाला चे बोल ऐकू यायला लागले. एके काळी
त्या गाण्याचा हेट करणारा मी पण मला चक्क ते अर्वहीन आवण
बेसरु ां गाणां ऐकायची इच्छा होऊ लागली आवण मी ते गाणां लपू मध्ये
ऐकू लागलो. तमु च्यासोबत कधी अशी घटना घिली आहे का?
जी गोष्ट आपल्याला आवित नाही तीच गोष्ट सतत सतत मनावर
वबांबवल्यामळ
ू े ती आपल्याला हवीहवीशी वाटू लागते आवण पढु े
पढु े आपण त्यासाठी ऍविक्ट होतो. यालाच म्हणतात पावर ऑि
ररवपटेशन. याला म्हणतात पनु रावृत्तीची शक्ती. तम्ु ही ऐकले असेल
की रोज रोज एकाच गोष्टीचा प्रचार करुन लोकाांचे वेगवेगळया
कारणाांसाठी ब्रेनवॉश के ले जाते. आकषवणाच्या वसद्ाांत सद्
ु ा
आपल्या उदात्त ध्येयासां ाठी पनु रावृत्ती करायला वशकवतो. एकदा
दोनदा वकांवा दहावेळा ररपीट के ली ती िक्त इच्छाच असते. शेकिो
वेळा वकांवा हजारो वेळा जो पन्ु हा पन्ु हा स्मरण के ला जातो,
मनःपटलावर घोटून घोटून वगरवला जातो त्याला सांकल्प म्हणतात.
पनु रावृत्ती के ल्यामळ
ू े सांकल्प अांतमवनात खोलवर रुतनू बसतात.
माणसू तीन प्रकारे व्यक्त होवू शकतो.
१) बोलणे.
२) ऐकणे.
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३) वलहणे.
आपण वदवसभर बोलत असतो. आपली ध्येय इतराांना पन्ु हा
पन्ु हा साांगावीत हे बऱ्याच वेळा शक्य नसते. एकतर इतक्या
भरवशाचे लोक आपल्याजवळ नसतात. प्रत्येक माणसामध्ये
अहक
ू े तमु च्या मोठमोठ्या
ां ार आवण मत्सर हे गणू असल्यामळ
स्वप्नाांना समोरचा व्यक्ती भरभरुन प्रोत्साहन देईल असे खपू च कमी
वेळा घिते. अांतमवनाशी सांवाद करण्याचे दसु रे प्रभावी तांत् म्हणजे
ऐकणे. आपण आपली ध्येय मोबाईलमध्ये मदां सगां ीताच्या
पाश्ववभमू ीवर, शाांत आवण प्रसन्न आवाजात रे कॉिव करावीत आवण
वॉवकांग करताना, रात्ी झोपण्याआधी ती आवजवनू ऐकावीत. रोज
रोज स्वतःला योग्य त्या मागाववर नेण्याचा आवण रस्ता भटकलाच
तर परत रुळावर आणण्याचा हा एक अिलातनू मागव आहे.
पनु रावृत्ती करुन स्वैर कल्पनाववलासाला साकार रुपात प्रकट
करण्याचा वतसरा आवण सवावत प्रभावी रस्ता आहे तो म्हणजे
वलहणे. आपण जेव्हा एखादी गोष्ट पन्ु हा पन्ु हा शेकिो वेळा वलहतो,
तेव्हा आपण आपली वनयतीच जणू आपल्या स्वतःच्या हाताांनी
वलहत असतो. वही पेन घेऊन एखादे वाक्य शेकिो वेळा वलहणे
ही वरवर साधी वाटत असली तरी अत्यांत जादईू अशी प्रवक्रया
आहे. आपल्या हातामध्ये बोटाांपासनू खाांद्याांपयंत अांदाजे तीस
लाख कोटी पेशी असतात. जेव्हा आपण एखादी गोष्ट वारांवार
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वलहतो, त्या हातामध्ये असलेल्या तीस लाख कोटी पेशी सप्तु
अवस्र्ेत असलेल्या मेंदक
े
ु िे, अतां मवनाकिे नकळत एक प्रखर सदां श
पाठवतात. शेवटी एक वाक्य अनेक वेळा वलहल्याने ते चाांगल्या
प्रकारे आपल्या मनात मरु ते. एकदा एखादी गोष्ट रक्तात वभनली तर
ती प्रत्यक्षात यायला अवजबात उशीर लागत नाही.
आजही अनेक घराांमध्ये िावल्या वेळाांमध्ये कोऱ्या
कागदाांवर राम, राम वलहणारे वयोवृद् आज्जी आजोबा तम्ु हाला
वदसतील. शीख धमावमध्ये वाहे गरुु , वाहे गरुु असे लक्षावधी वेळा
वलहल्याने मोक्षप्राप्ती वमळते अशी मान्यता आहे. कागदावर वलहणे
वकांवा तोंिाने लक्षावधी कोट्यावधी वेळा देवाच्या नामाचा जप
करणे हे र्ोताांि नाही. हे ववज्ञान आहे. हे दसु रे वतसरे काही नसनू ही
पनु रावृत्तीची शक्ती आहे.
एखाद्या गोष्टीवर मन एकाग्र करायचां असेल ररवपटेशन म्हणजे
पनु रावृत्ती सारखा दसु रा सोपा आवण पररणामकारक टुल उपललध
नाही. हे खपू प्रभावी साधन आहे. भगवांताचां नाम अखांिपणे न
कांटाळता वलहल्याने इतर इच्छा गळून पितात आवण उठता बसता,
खाताना वपताना मन िक्त देवातच एकरुप होते. जर नाम वलहून
वलहून भगवांताची प्राप्ती के ली जाऊ शकते तर आपले ध्येय
उत्साहाने पन्ु हा पन्ु हा शेकिो वेळा वलहून काढून आपल्या इच्छा,
92

आपली स्वप्ने, आपल्याला हव्या आहेत त्या भौवतक वस्तु का प्राप्त
करता येणार नाहीत?
आज मी तम्ु हाला ज्या टेवक्नकबद्दल
् साांगणार आहे त्याला
आकषवणाच्या वसद्ाांतामध्ये पांचावन्न गवु णले पाच अशा नावाने
ओळखतात. आपल्यापैकी कोणाला त्याचा रीम जॉब हवा
असेल. एखाद्याची व्यापार-व्यवसाय वाढावा अशी मनोमन तीव्र
इच्छा असेल. कोणी आपल्यासाठी अनरुु प अशा जोिीदाराच्या
शोधात असेल. एखाद्याने आवर्वक स्वतत्ां बनण्याचे ध्येय समोर
ठे वले असेल.
तमु ची सवावत महत्वाची एक इच्छा वनविा आवण चालू
वतवमानकाळात ती इच्छा पणु व होत आहे असे एक वाक्य बनवा.
१) मला टाटा कन्सल्टांसी सवव्हवसेस या कांपनीमध्ये माझा
वरमजॉब वमळाला आहे.
२) चालू वषावत मला माझ्या व्यवसायातनू दहा कोटी रुपयाांचे
उत्पन्न वमळाले आहे.
३) सदांु र, प्रेमळ आवण मला अनरुु प अशा जोिीदाराशी माझे
लग्न होत आहे.
तम्ु ही बनवलेले ध्येयवाक्य साधे सोपे नेमके आवण शक्य
वततके छोटे असावे. तम्ु हाला हवे तर तम्ु ही विटेल सद्
ु ा बनवू
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शकता. हे वाक्य तम्ु हाला वलहून वलहून अांतमवनात मरु वायचे असेल
तर तम्ु हाला र्ोिेसे कष्ट घ्यावे लागतील पण ररझल्ट्स शभां र टक्के
वमळतील.
हे वाक्य लवकरात लवकर खरे व्हावे, साकार व्हावे, अशी
तमु ची इच्छा असेल येत्या पाच वदवसामां ध्ये दररोज पांचावन्न वेळा
तम्ु हाला हे वाक्य पेनने एका रवजस्टरमध्ये वलहायचे आहे. शक्यतो
एका बैठकीत पांचावन्न वेळा हे वाक्य वलहून काढा. पाच वमवनटाांचा
ब्रेक घेतला तर हरकत नाही पण आपण जेव्हा सलगपणे वलहतो
तेव्हा एका प्रकारच्या भावसमाधीत जातो. तमु च्या मनातील इतर
सवव ववचाराांचा गोंधळ, कलकलाट आवण गोंगाट नाहीसा होवनू
तमु च्या वचत्तवृत्ती िक्त त्या एकाच वाक्यावर एकाग्र होतात.
तमु च्या शरीरातील पेशीपेशींमध्ये तमु चे ते ध्येय वझरपते.
एिमांि वहलरीला एव्हरे स्ट सर करायचा होता. १९८३ च्या
ववश्वकप सामन्याच्या अवां तमसामन्याच्या वदवशी सवचन िक्त सात
वषांचा होता. पण त्या रात्ी तो झोपला नाही. मी ही एके वदवशी
असाच ववश्वकप उांचावीन असे स्वप्न त्याने रांगवले होते आवण
अखेर सहा वेळा हुलकावण्या वदल्यानतां र २०११ मध्ये त्याने ते खरे
करुनच दाखवले. गेल्या पांचवीस वषावत ववराट कोहलीने गोि
पदार्ावचा तक
ु िा आपल्या जीभेवर ठे वला नाही. जगातला सवावत
उत्कृ ष्ट दजावचा एर्वलट बनण्याचे त्याचे स्वप्न त्याने साकार के ले
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आहे. ज्या लोकाांकिे स्पष्टता असते तेच आयष्ु यात प्रगती करु
शकतात. ध्येयवाक्य बनवणे आवण ते एका आठवि्यात दोनशे
पांच्याहत्तर वेळा वलहून काढणे आपल्या अांतमवनाला स्पष्ट वदशा
देत.े त्यानसू ार पढु चे काम अांतमवनाकिून पार पािले जाते. अनेक
लोकाांना वाटते मला लॉ ऑि अट्रक्शन मावहत आहे. पाच
वषांपवु ी माझा जेव्हा या क्षेत्ात प्रवास सरुु झाला होता मला माझ्या
गरुु जींनी एक वाक्य साांवगतले होते. “आकषवणाचा वसद्ातां मला
पणु वपणे कळाला अशा भ्रमात कधीही राहू नको. प्रत्येक वेळी
प्रत्येक गोष्ट नव्याने ऐकतो आहेस, नव्याने वाचतो आहेस असा
अववभावव ठे वशील तर खरी प्रगती करशील.” एखादी गोष्ट नसु तीच
जाणनू घेणे आवण ती खरोखर वापरणे यामध्ये जमीन अस्मानचा
िरक आहे. आकषवणाच्या वसद्ाांताच्या बाबतीत ही गोष्ट जरा
जास्तच लागू होते.
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-----------------------------------------------

वमवसंग वलंक!
-----------------------------------------------

काही लोकाांना आकषवणाचा वसद्ाांत भरभरुन देतो. मात्
बऱ्याचशा लोकाांना मात् वषावनवु षव मनोभावे सराव करुनही म्हणावां
तसां यश वमळत नाही. एकच वसद्ाांत, एकच िॉमवल
ु ा तरीही त्याचे
पररणाम असे वेगवेगळे का वदसनू येतात? एखाद्याच्या
वव्हज्वलायजेशनला लवकर यश वमळते आवण दसु ऱ्यानेही
वततक्याच तीव्रतेने सवव सचु नाांचे के ले तरी त्याला हवे ते का वमळत
नाही? ‘द वसक्रेट’ प्रवसद् होवनू आता पांधरा वषव होतील. ते एक
छान प्रेरणादायी आवण सकारात्मक उजाव देणारां पस्ु तक आहे.
आकषवणाचा वसद्ाांताला गढु तेचां वेष्टन घालनू लोभसवाण्या रुपात
जगासमोर सादर करण्याचां श्ेय ‘द वसक्रेट’ला जातां. पण यात
असहां ी काहीतरी आहे जे मद्दु ामहून अप्रकावशत ठे वलां गेलां आहे.
जे जगापासनू लपवलां गेलां आहे.
जर आपल्यासोबत घिणारी प्रत्येक घटना आपण स्वतःहून
आकवषवत के ली आहे, तर आज भारतात कोरोनाव्हायरसने जो
धमु ाकूळ घातला आहे, तो कोणी आकवषवत के ला होता? आपल्या
वप्रय व्यक्तींचे आरोग्य खराब व्हावे, त्याांचा मृत्यू व्हावा हे कोणी
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आकवषवत के ले होते? आज माझा अपघात होवनू मी मरावे असे
कोणीही वव्हज्वलाजेशन करत नाही तरीही भारतामध्ये
रस्त्याांवरच्या अपघातामध्ये वदि लाख लोक जीव गमवतात.
वक्रके टचा सामना खेळणाऱ्या दोन्ही सांघातील सववच खेळािूांनी
आपण आजचा सामना वजांकणार आहोत असा तीव्र ववचार
करतात. वव्हज्वलायजेशनही के ले तरीही िक्त एकच सांघ ववजेता
होणार आवण एक सघां सामना हरणार हेच पक्के ठरलेले असते.
ज्या वदवशी दोन्ही सांघाांना आकषवणाचा वसद्ाांत पररणाम द्यायला
लागेल, त्या वदवसापासनू प्रत्येक सामना टाय होईल आवण
अवनवणवत घोवषत के ला जाईल.
जन्मतःच माणसाला एक अगां भतू गणु वमळाला आहे.
आळशीपणा! आपल्याला एका जागी बसनू रहायला आविते,
व्यायाम करायला नाही. आपल्याला शारीररक आवण मानवसक
श्म नकोसे वाटतात. जर आपल्यावर पैसे कमवण्याचे दिपण
नसले असते, पररवाराच्या जबाबदाऱ्या नसल्या असत्या तर आपण
वदवसभर खाऊन वपऊन लोळत पिलो असतो. एरवी सहाला
उठणारे आपण लॉकिाऊनच्या वदवसात आठनऊला का उठू
लागतो? घरातले सवव सदस्य बाहेर गेल्यावर घरातील गृवहणी एकटी
असेल तर रोज करते तसा व्यववस्र्त स्वयपां ाक करत नाही.
काहीतरी पोटात टाकून आराम करते. कारण माणसामध्ये एक
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इनवबल्ट गणु ठे वला गेला आहे. आळशीपणा. नेमका आपल्या
याच गणु ववशेषाचा बारीक अभ्यास करुन आपल्याला भरु ळ
घालेल आवण हवाहवासा वाटेल अशा चटपटीत स्वरुपात
आकषवणाचा वसद्ाांत आपल्यासमोर सादर के ला गेला आहे.
ज्याप्रमाणे आपण पवु णवमेच्या चद्रां ाला पाहतो तेव्हा
आपल्याला वाटते की आपण पणु व चांद्र पाहत आहोत पण त्या
गोळयाची अधी बाजू मागच्या वदशेला लपलेली आहे हे आपल्या
लक्षात येत नाही त्याच प्रकारे आकषवणाच्या वसद्ातां ाची अधी बाजू
आपल्यापासनू लपलेली आहे हे बऱ्याच जणाांना कळत नाही.
म्हणनू त्याांना ठरवलेल्या इच्छा पणु व करण्यात यश येत नाही.
आजच्या लेखामध्ये तर्ाकवर्त रुपात मािां ल्या गेलेल्या लॉ
ऑि अट्रक्शनमधील वमवसांग वलांक्स उलगिून घेण्याचा प्रयत्न
करुया.
• आकर्षणाचा ससद्ांत ही काही मलमपट्टी नाही.

“शेअर बाजारात माझा पाच लाख लॉस झाला. तो लॉस
भरुन यावा आवण आता मला शेअर बाजारातनू पन्नास लाख रुपये
वमळावेत.”
“माझे ब्रेकअप झाले. माझा सोिून गेलेला जोिीदार मला
आत्ताच्या आत्ता परत हवा आहे.”
98

हा ववचार करणारे लोक, अशी वाक्ये बोलणारे लोक
आकषवणाच्या वसद्ातां ाला एखाद्या बिेां ज आवण मलमपट्टीसारखां
समजत आहेत. त्याांना एक जखम झाली आहे. ती दरुु स्त
करण्यासाठी औषध म्हणनू ते लॉ ऑि अट्रक्शनचा वापर करु
इवच्छत आहेत. पण मागच्या सात वषांच्या सखोल अभ्यासानांतर
मी तम्ु हाला आत्मववश्वासाने साांगू शकतो की आकषवणाचा वसद्ाांत
मलमपट्टीचां काम करत नाही. त्याची तल
ु ना एखाद्या वशल्पकलेशी
करता येईल. आहे. ज्याप्रमाणे एखादा कुशल मवु तवकार एका
ओबिधोबि दगिावर हजारो घाव घालनू एक सांदु र मनमोहक मतु ी
घिवतो त्याप्रमाणे एक ववचार पररश्मपवु वक, वनश्चयपवु वक आपल्या
अांतमवनामध्ये वारांवार रुजवल्यानांतर आपण पावहलेले स्वप्न साकार
होते. वास्तव रुपात अवतरते.
एका ताईनीां मला िोन करुन ववचारले. “आकषवणाचा
वसद्ाांत वापरुन जीवनमृत्यश
ू ी झांजु देणाऱ्या माझ्या भावाला पन्ु हा
एकदा पवु ीसारखां ठणठणीत बरां करता येईल का?” माि करा, तम्ु ही
आग लागल्यावर अवग्नशामक दलाला बोलवतात अशा पद्तीने
मदतीची हाक मारत आहात. असे करता आले असते तर जगात
माणसां मेलीच नसती.
• हे ड + हार्ष + हंड्स यांचा ताळमेळ –

99

तमु च्या मनात जन्मलेली एखादी इच्छा पणु व होण्यासाठी
तमु च्या तीन अवयवाच
ु न आवश्यक आहे. िोकां, ह्रद्य आवण
ां ां सतां ल
हात. िोक्यामध्ये कल्पना जन्म घेतात. मी एक कोटी रुपयाांचा
मालक व्हावे ही माझी इच्छा आहे. मी करोिपती होईन, त्यात
िारसे काही अवघि नाही, हे सहज साध्य आहे ही माझी भावना.
आवण एक कोटी रुपये वमळवण्यासाठी मला ब्रम्हाांिाकिून
उपललध करुन वदल्या गेलेल्या सांधींचा वापर करुन मी रात्ांवदवस
काम करतो ही झाली माझी कृ ती. जेव्हा ववचार, भावना (ववश्वास)
आवण कृ ती या वतन्हीमध्ये उच्च दजावचा समन्वय साधला जातो
तेव्हा मानवी इच्छे ला मग ती वकतीही मोठी असली तरीही मतु व रुप
घ्यावेच लागते.
या कर्नाला एक ठोस वैज्ञावनक आधार देखील आहे.
भौवतकशास्त्रानसू ार जगात बनलेली प्रत्येक वस्तू प्रोटॉन, न्यट्रु ॉन
आवण इलेक्ट्रॉनने बनलेली आहे. म्हणजे प्रत्येक वस्तु उजेचेच दसु रे
रुप आहे. क्वाांटम विजीक्सनसु ार आपल्या मेंदमु धील पेशींमध्ये
(याांना आपण न्यरु ॉन्स म्हणतो) एक वववशष्ट प्रकारची
ववद्यतु चबांु कीय उजाव प्रवावहत होत आहे. ववद्यतु चांबु कीय उजाव
कूठल्याही उजावरुपातील वस्तचु ां वनमावण करु शकते. म्हणनू च
एिीसन आपल्या कल्पनाशक्तीने बल्बचा शोध प्रत्यक्षात आणू
शकला. म्हणणू च धीरुभाई अांबानी अलजावधी रुपयाांच्या सांपत्तीचां
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सजवन करु शकले. वबल गेटस वकांवा जेि बेजोस जगातील
सपां त्तीवान लोकाच्ां या यादीत स्र्ान पटकावू शकले. त्यानां ी के लेल
प्रखर ववचार, त्याांचा अतटू ववश्वास आवण त्याांनी के लेली अखांि
साधना याांच्या बळावर त्याांनी मनातील उजेचां वस्तांमु ध्ये रुपाांतर
के लां. आनांदाची गोष्ट ही की ही मौल्यवान उजाव आपल्या
प्रत्येकाला अिाट प्रमाणात देणगी म्हणनू वदली गेली आहे. पण
दःु खाची गोष्ट ही की त्याचा वापर िारचां मोजके लोक करु
शकतात.
• लायक बना. –

एक प्रवसद् सवु वचार आहे. The universe will serve it;
if you deserve it. आपल्याला जे आकवषवत करायचे आहे ते
ग्रहण करण्यासाठी आपण स्वतःला तयार के ले पावहजे. त्यासाठी
पात् बनले पावहजे. वसवां हणीचे दधु जर दसु ऱ्या कूठल्या भािां ् यात
ठे वले तर ते तात्काळ नासते. ते सोन्याच्या भाांि्यातच ठे वले
पावहजे. त्याचप्रमाणे एक कोटी रुपयाांची सांपत्ती आकवषवत
करण्यासाठी एका करोिपती व्यक्तीमध्ये स्वतःला रुपातां रीत के लां
पावहजे. ववचार, वृत्ती आवण वागणक
ू एका सिकछाप माणसाची
असेल तर एक कोटी रुपयाांना आकवषवत करण्याची क्षमता कधीही
वनमावण होणार नाही. जर नसू त्या कोट्यावधी रुपयाांच्या नोटा
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बनवनू च खरोखर पैसे वमळाले असते तर लोकाांनी कामधांदे कशाला
के ले असते. खोट्या नोटा बनवणे अतां मवनाला पराववतवत
करण्यासाठी वापरला गेलेला िक्त एक टुल आहे. एक साधन आहे.
खरा बदल स्वतःमध्ये घिवायचा आहे. ज्याची ज्वलांत इच्छा
बाळगतो आहोत त्या वस्तनु े वकांवा घटनेने स्वतःहून आपल्याकिे
चालत यावे यासाठी स्वतःला लायक बनवायचे आहे.
• कायम आनंदी रहा. –

अनेकदा लोक मोठ्या उत्साहाने एक दोन वदवस लॉ ऑि
अट्रक्शनची तांत् वापरतात आवण हवा तसा पररणाम आला नाही
म्हणनू वनराश, नाराज होतात. ज्वलतां इच्छाशक्ती माणसाला काम
करण्यासाठी उजाव देते पण त्यामळ
ू े आपली बैचेनीही वाढते. अतृप्त
इच्छा आवण मानवसक समाधान या दोन तलवारी आहेत आवण त्या
एका म्यानात सहसा राहू शकत नाहीत. पण सकारात्मक उजेच्या
बळावर जो व्यक्ती एकाचवेळी ज्वलांत इच्छा मनात बाळगनू ही
आनांदी आवण प्रसन्न राहू शकतो त्याला लॉ ऑि अट्रक्शन
कधीही वनराश करत नाही.
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---------------------------------------------------------------------

सक
ं ल्प ते वसद्ी
----------------------------------------------------

मनात येणाऱ्या ववचारामां ळ
ू े भावनाच
ां ी वनवमवती होते.
तमु च्यासोबतही असां होतां का की एखाद्या वदवशी उगीचच तमु चा
‘मिु ऑि’ असतो. आपली उजाव कमी झाली असे जाणवताक्षणी
तपासनू पहा, त्याआधी काही वेळ तमु च्या मनात कोणते ववचार
रें गाळत होते? ववचार आपल्या भावनाांवर पररणाम करतात. ववचार
आपल्या शरीरावर पररणाम करतात. ज्या वदवशी आपण र्कून
भागनू वदवसभर काम करुन घरी आलेले असतो त्या वदवशी आपण
सहज बोलनू जातो, “आजचा वदवस खपु च हेक्टीक होता. आज
माझे अांग ठणकत आहे.” हे ऐकल्यानांतर काळजीपोटी आवण
अजाणतेपणी आपल्या घरातील इतर सदस्य ‘खराब तलयेत’,
‘अांगदख
ु ी’, ‘िोके दख
ु ी’ याच ववचाराांना आपल्यावर प्रक्षेवपत
करतात. आपल्या मनातील ववचारामां ध्ये वकांवा व्हायब्रेशन्समध्ये
एकमेकाांना प्रभाववत करायची शक्ती असते याचा अनभु व तम्ु ही
प्रत्येकाने कधी ना कधी घेतला असेल.
एक प्रयोग करुन पहा. आत्ता या क्षणी मोठ्याने एक वाक्य
म्हणा. “मला छान वाटत आहे. मी आनदां ी आहे.” असां
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उच्चारताक्षणी तमु च्या मनामध्ये अदृश्य आनांदलहरींचा उगम
झाला. ही शलदाच
ां ी ताकत आहे. ही शलदाचां ी जादु आहे. ववचार
भावनाांना जन्म देतात. भावना प्रबळ झाली की ती माणसाला कृ ती
करण्यास भाग पािते. एकच कृ ती वारांवार करत राहील्यास पढु े ती
सवय बनते. जशा सवयी तसे व्यवक्तमत्व घिते आवण वजतके उच्च
व्यवक्तमत्व, वततके उच्च ध्येय आपल्याला प्राप्त होते. सगळा खेळ
ववचाराचां ा आहे. आपल्या भावी आयष्ु याचा उगम ववचारामां ध्येच
दिलेला आहे. ज्याच्या मेंदमु ध्ये ववचाराांचे अदभतू समीकरण
कायमचे विट झाले त्याच्यासमोर आयष्ु याचे गवु पतच उलगिले
असे मानायला हरकत नाही.
ववचार => भावना => दृवष्टकोन => कृ ती => सवयी =>
व्यवक्तमत्व => ध्येयप्राप्ती
मनात चक
ु ीच्या ववचाराांची पेरणी झाल्यामळ
ू े अनेकाांची
आयष्ु य कायमची उध्वस्त होतात. त्याउलट मनात जाणीवपवु वक
चाांगल्या आवण उत्तमोत्तम उदात्त ववचाराांचे सजवन के ल्यामळ
ू े
अनेकाांच्या आयष्ु याला अभतु पवु व अशी कलाटणी वमळते.
ववचारच पररवस्र्तीचां सजवन करतात हे रहस्य भारतीय सस्ां कृ तीमध्ये
हजारो वषांपवु ी साांगनू ठे वले आहे. श्ीमदभगवतगीतेमध्येसद्
ु ा
श्ीकृ ष्ण भगवान अजवनु ाला ‘सांकल्पातनू वसद्ी प्राप्त होते.’ असे
पटवनू देतात.
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ववचार भववष्य घिवत आहेत हे समजले की पन्नास टक्के
काम झाले. ‘मनात येणाऱ्या ववचारानां ा वनयवां त्त कसे करावे’ हे
वशकून घेतले की उरलेले पन्नास टक्के काम ित्ते होते. मनात
येणाऱ्या ववचाराांना शलदाांचा वापर करुन आपल्या बाजनू े वळवता
येते.
“मी खपु र्कलो आहे. मी खपु दमलो आहे. माझा मिु
चाांगला नाही.” अशी वाक्ये उच्चारण्याऐवजी तम्ु ही “मी आनांदी
आहे. मी उत्साही आहे. माझ्यामध्ये सकारात्मक उजेचा झरा वाहत
आहे.” अशी वाक्ये उच्चारुन बघा. काही क्षणात तमु च्या मिु मध्ये
आश्चयवकारक वेगाने बदल होत असल्याचे तमु च्या लक्षात येईल.
तमु चा र्कवा, तमु ची वनराशा, वनरुत्साह कूठल्या कुठे पळून
जातील.
“माझ्याकिे परु े से पैसे नाहीत. मी गरीब आहे. येणारा काळ
अवघि आहे. पैसे कमवणे सोपे राहीले नाही. माझ्याकिे काय
पैशाचे झाि आहे काय? माझ्या हातात पैसा वटकत नाही. ही वाक्ये
माणसाला गरीबीकिेच घेऊन जातात. त्या ऐवजी “मी सांपत्तीवान
आहे. मी माझी बद्
ु ी आवण उजाव वापरुन मला हव्या तेवढ्या
सांपत्तीचे सजवन करु शकतो. पैशाला आकवषवत करण्याचे तांत् मी
आत्मसात करत आहे, हा ववचार आत्मववश्वासामध्ये भर टाके ल.
हा ववचारच आपल्याला उज्ज्वल भववष्यकाळाकिे घेऊन जाईल.
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माझे गरुु जी आम्हाला गांमतीत समजाऊन साांगायचे की
कधीही तमु च्या तोंिून अशभु वाक्याच
ां ा उच्चार करु नका. चोवीस
तासात आपण जेवढी वाक्ये बोलतो, त्यापैकी एका वाक्याला
सरस्वती ‘तर्ास्त’ू असा आवशवावद देत.े आपण उच्चारलेले शलद
आपल्यासाठी वरदानच बनतील, अशीच वाक्ये बोलण्याचा सराव
करा.
एखादा माणसू यशस्वी होतो आवण एखादा माणसू अपयशी
राहतो याला कारणीभतू शलदाच
ू े च आपली
ां ा खेळ आहे. शलदामां ळ
इतराांशी दोस्ती होते. शलदाांमळ
ू े च आपली अनेकाांशी कायमची
दष्ु मनी होते. शलदाांमळ
ू े माणसां जोिली जातात आवण शलदाांमळ
ू ेच
माणसां कायमची दख
ु ावली जातात.
इतराांसारखां आपण मनातल्या मनात उच्चारलेले शलदसद्
ु ा
आपल्यासाठी सांधी वनमावण करतात वकांवा आपल्यापढु े असलेल्या
समस्यामां ध्ये भर टाकतात. शलदामां ध्ये पररवस्र्ती बदलण्याचे
सामर्थयव आहे हे समजल्यावर पाश्चात्य लोकाांनी ‘स्वीचविव’
नावाचा एक उपाय शोधनू काढला. जो ति
ु ान लोकवप्रय झाला.
लाखो लोक आपल्या मनातील भावनानां ा बदलण्यासाठी आवण
हवे तसे पररणाम साधण्यासाठी स्वीचविवचा वापर करतात.
स्वीचविव हा एक साधा इग्रां जी शलद असतो. स्वीचविव
आपल्या अतां मवनाला प्रभाववत करतात.
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एखादा स्वीचविवचा जाणीवपवु वक वारांवार उच्चार करणे
म्हणजे एक प्रकारे ती वक्रया करण्यासाठी मनाला आदेश देणे.
स्वीचविवचा मनातल्या मनात जप करायचा असतो. कमीत कमी
अठ्ठावीस आवण जास्तीत जास्त वकतीही वेळा तम्ु ही तो शलद
मनातल्या मनात बोलू शकता. त्या शलदाचा मोठ्याने उच्चारु
शकता. स्वीचविव कागदावर वारांवार वलहल्यानेही िायदा होतो.
हातामध्ये पाण्याचा ग्लास घेऊन अतां ःकरणपवु वक त्या स्वीचविवचा
उच्चार करुन ते पाणी वपऊन टाकले तर िक्त काही वमवनटात
उजेच्या पातळीमध्ये बदल झाल्याचा अनभु व येतो.
स्वीचविवचा वापर के ल्यास समस्याांची तीव्रता कमी होते.
हळूहळू मिु बदलतो. वनराशा आवण तणाव बाजल
ू ा सारुन
आतमध्ये उजेचा झरा प्रवावहत करण्यासाठी स्वीचविवसारखा दसु रा
सोपा मागव नाही. २०१५ साली मी स्वीचविवची वकमया वशकलो.
याचा वापर करण्याची मी सरुु वात के ली. सरुु वातीला लवकर
ववश्वास बसला नाही. पण नांतर अनेक अवघि प्रसांगाांमध्ये
स्वीचविवची जादु अनभु वायला वमळाली. मी अनेकदा
स्वीचविवचा उच्चार करण्याचे हे टेवक्नक वापरतो. या सवयीचा
मला खपु च िायदा होतो. तम्ु हीही स्वीचविव वापरण्याचा सराव
करुन पहा. नक्कीच चागां ले पररणाम अनभु वायला वमळतील.
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प्रत्येक पररवस्र्तीमध्ये वापरण्यासाठी काही वववशष्ट
स्वीचविव आता सववमान्य झाले आहेत. त्यामध्ये रोज नव्यानव्या
स्वीचविवची भर पित असते. काही महत्वाच्या स्वीचविवसची
यादी इर्े देत आहे.
१) DIVINE –
विव्हाईन या शलदाचा अर्व आहे दैवी. ज्यानां ा कोणाला
आपल्या आयष्ु यात चमत्कार घिावेत असे वाटत असते त्याांनी
विव्हाईन हा स्वीचविव वापरावा. अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टीसद्
ु ा
दैवी शक्तीच्या आवशवावदाच्या बळावर प्राप्त के ल्या जाऊ शकतात.
हा एक शवक्तशाली स्वीचविव आहे. विव्हाईन या शलदाचा जप
के ल्याने, उच्चार के ल्याने मनातला कचरा वनघनू जातो. मनात एक
पववत्तेची भावना वनमावण होते.
२) FIND – COUNT – DIVINE –
आपल्या सवांनाच खपु पैसे हवे असतात पण पैसे
वमळवण्याचे मागव सचु त नाहीत. अनेकदा आपले पैसे कोणाकिे ना
कोणाकिे अिकून पिलेले असतात. काही वेळा पैशाच्या
कमतरतेमळ
ू े मन बैचेन आवण वचांताक्राांत होते. अशावेळी ‘िाईिां
– काऊांट – विव्हाईन’ हा स्वीचविव मनातील भावनाांना बदलनू
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टाकण्यासाठी आवण सांपत्तीला आपल्याकिे आकषवण करुन
घेण्यासाठी मोलाची भवु मका बजावतो.
३) Do –
ज्या लोकाांना कामाांमध्ये चालढकल करण्याची सवय आहे
वकांवा ज्याांच्या कामाांमध्ये कसली ना कसली ववघ्ने येतात त्याांनी
‘िु’ हा स्वीचविव वापरावा. आळस आवण टांगळमगां ळ करण्याच्या
सवयीवर मात करण्यासाठी हा प्रभावी उपाय आहे. आत्ताच्या
आत्ता हे काम कर वकांवा हे काम व्हावे ही आज्ञा वदल्यानांतर काम
तात्काळ पणु व होते, हा अनभु व चवकत करणारा असतो.
४) REACH –
अनेक लोकाांना सतत काही ना काही वस्तू ववसरण्याची
सवय असते. हरवलेल्या वस्तांचू ा शोध घेण्यासाठी ‘ररच’ हा
स्वीचविव वापरतात. कधी आपल्या हातनू चावी हरवते, कधी
महत्वाची कागदां कूठे ठे वली ते लक्षात येत नाही अशा वेळी
वचांताग्रस्त न होता शाांत मनाने ‘रीच’ या शलदाचा अखिां उच्चार
करावा. लवकरच ती हरवलेली वस्तू कोठे आहे याचे स्मरण होते.
५) GIVE –
जेव्हा तम्ु ही एखादी वबजनेस विल करत असता, तमु च्या
ग्राहकाशी सांवाद साधत असता, आपली वस्तू वकांवा सेवा याांचे
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माके टींग करत असता आवण ग्राहकाने तमु च्याशी व्यवसाय करावा
अशी तमु ची तीव्र इच्छा असते तेव्हा मनातल्या मनातन ‘वगव्ह’ या
शलदाचा उच्चार करावा. तम्ु ही ग्राहकाला सेवा देता आवण
त्याबदल्यात ग्राहक तम्ु हाला त्याचा योग्य मोबादला देतो. अशा
प्रकारे ‘वगव्ह’ हा शलद दोघाांनाही लागू होतो. ‘द्या म्हणजे वमळे ल’,
याची प्रवचती देणारा हा स्वीचविव आहे.
झोप येत नसेल मनात नको ते ववचार रें गाळत असतील तर
OFF अशी कमािां द्यावी. आरोग्याच्या समस्या असतील तर
REACH-HEALTHY-BE असा स्वीचविव प्रभावी ठरतो.
आणीबाणीच्या पररवस्र्तीमध्ये WOLF-MAGIC-BEGINNOW अशी शलदावली कामाला येते.
इतर कोणते शलद तम्ु हाला आठवले नाहीत तर GOLDEN
SUNRISE हा शलद वापरावा, याचा उच्चार के ल्याक्षणी उगवत्या
सयु ावचे प्रवतवबबां िोळयासमोर उभा राहते आवण सवव नकारात्मक
उजाव नाहीशी होते.
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-----------------------------------------------

प्रावणक वहवलंग
-----------------------------------------------

आपलां शरीरात वकती अदभतु क्षमता लपलेली आहे याची
बहूताांश लोकाांना वकांवचतही कल्पना नसते. स्वयांपाक करताना
चाकूने बोट कापलां वकांवा शेवव्हगां करताना जखम झाली तर आपण
लगेच िॉक्टरकिे पळत नाही. आपल्या शरीराकिे स्वतःच
स्वतःवर उपचार करण्याची जादईु क्षमता आहे. िोके दख
ु ी, सदी
वकांवा ताप असे ववकार काही वदवसाांनी आपोआपच नीट होतात.
ही आपल्या शरीराची वकमया आहे. पण स्वतःला वहल करण्याची
ही क्षमता प्रत्येकामध्ये सारखी असत नाही. म्हणणू च इम्यवु नटी
कमी असणारे कोरोनामळ
ू े लवकर जातात आवण कोणाकोणाला
कोरोना होवनू गेला तरी पत्ता लागत नाही. शरीरात असलेल्या या
अदृश्य शक्तीला प्राणशक्ती असेही म्हणतात.
ही प्राणशक्ती इतराांनाही देता येऊ शकते का?
शरीर जसां स्वतःला बरां करु शकतां तसां ते इतराांनाही बरां करु
शकतां. एखादां लहान बाळ जेव्हा ववनाकारण वकरवकर करतां, त्याची
आई त्या लहान बाळाची नजर काढते, तेव्हा ती नकारात्मक
उजेपासनू आपल्या बाळाचां रक्षण करते. दृष्ट काढली की बरे वाटते
111

याचा अनभु व त्या माऊलीला आवण बाळाला दोघाांनाही येतो पण
ह्यामागचां ववज्ञान त्या माऊलीला सागां ता येत नाही म्हणनू अनेक
लोक अांधश्द्ा समजनू अशा गोष्टींची मस्करी करतात. तम्ु ही
एखाद्या व्यक्तीला आपला गरुु मानले आहे आवण अशा गरुु ां ना
तम्ु ही जेव्हा भेटायला जाता, तम्ु ही गरुु जींना नमस्कार करता,
गरुु जीही तम्ु हाला मनोमन आवशवावद देतात आवण काही क्षणात
तम्ु हाला स्वतःमध्ये सकारात्मक उजाव जाणवायला लागते. नसु त्या
एखाद्या व्यक्तीच्या सांपकावत आल्याने आपली सारी दःु खे, वचांता,
वनराशा पळून जाते आवण मन आनांदाने काठोकाठ भरुन जाते ही
सद्
ु ा एक प्रकारची प्रावणक वहलींगच आहे.
प्रावणक वहवलगां चे प्रणेते ग्रिमास्टर
चॉ कॉक सईु याच
ां
ां ा जन्म
विवलवपन्स या देशामध्ये झाला. लहानपणापासनू च त्याांना
अध्यात्माची आवि होती. कुमारवयातच त्यानां ी अनेक प्रकारच्या
ध्यानपद्ती आवण वहवलांग मेर्िसचे सखोल शास्त्रीय अध्ययन
के ले. अनेक वषांच्या कठोर तपश्चयेनांतर त्याांनी मानवी शरीर आवण
मानवी मन दोघाच्ां याही वेदना नाहीशी करुन त्यामध्ये उजाव
िांु कणारी एक जबरदस्त टेवक्नक शोधनू काढली. १९८७ पासनू हे
तांत् आपल्या ववद्यार्थयांना वशकवण्यास सरुु वात के ली. याचे
पररणाम इतके प्रभावी होते की ते झपाट्याने लोकवप्रय झाले. तेच
तांत् आज प्रावणक वहवलांग म्हणनू ओळखले जाते.
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ग्रिमास्टर
चॉ कॉक सईु याांनी आयष्ु यभर या आत्मववद्येचा
ां
वनस्वार्वपणे आवण सेवाभावनेने प्रसार के ला. वीस वषावत साठहून
अवधक देशाांमध्ये त्याांनी हजारो वशवबरे घेतली. आज नव्वदहून
अवधक देशाांमध्ये प्रावणक वहवलांग कें द्र स्र्ापन झाली आहेत.
प्रत्येक माणसाकिे दोन शरीरे असतात. एक स्र्ल
ू शरीर
आवण दसु रे उजाव शरीर. जे िोळयाांना वदसते ते भौवतक शरीर.
आपल्या भौवतक शरीराच्या आतमध्ये आवण अवतीभवती एका
उजावशरीराचे आवस्तत्व असते. महापरुु षाच्ां या वकांवा भगवतां ाच्या
वचत्ामध्ये त्याांच्या चेहऱ्याच्या अवतीभवती एक वलय दाखवले
जाते. त्याला तेजोवलय वकांवा ऑरा असे म्हणतात. ज्या व्यक्तीचा
ऑरा वजतका स्वच्छ आवण वजतका मोठा असतो त्या व्यक्तीच्या
हातनू सहजपणे मोठमोठाली असाधारण कामवगरी सहज पार पिते.
उजावशरीराला स्वच्छ आवण कायवक्षम ठे वायचे असेल तर आपले
भौवतक शरीर स्वस्र् आवण वनरोगी असले पावहजे. पोटात तीव्र भक
ू
असेल वकांवा आपला एखादा अवयव ठणकत असेल तर
ध्यानामध्ये कधीही मन एकग्र होणार नाही. म्हणनू प्रावणक वहवलांग
करण्याआधी आपल्या शरीराची पवु वतयारी करवनू घेतली जाते.
भौवतक शरीराच्या देखभालीसाठी आज अनेक उपचार
पद्ती आहेत. ऍलोपर्ी, होवमओपर्ी, आयवु ेद याांच्या औषधाांनी
आज बहूताांश रोगाांवर उपचार के ले जातात. पण अनेक रोगाांची
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कोिी मेिीकलसायन्स अजनु ही उलगिू शकले नाही. कारण
भौवतक शरीराचा आवण उजावशरीराचा जो अतटू सबां धां आहे
त्याकिे आधवु नक वैद्यकशास्त्राचे दल
ु वक्ष झाले आहे. म्हणनू एखादी
व्यक्ती सातत्याने तणावात, मानवसक दिपणाखाली राहू लागली
की त्याला ऍवसिीटीसारखे पोटाचे ववकार त्ास देतात. राग राग,
त्ागा आवण वचिवचि करणाऱ्या माणसाला अधववशशी, रक्तदाब
असे ववकार जिावतात. मधमु ेह हा सद्
ु ा असाच मनोशारीररक
ववकार आहे. तो िक्त वनयांत्णात ठे वता येतो. औषधाांनी त्याचा
समळ
ू नाश करता येत नाही. प्रावणक वहवलांग आपल्या
उजावशरीराला बळकट आवण बलवान बनवते. त्याचे िायदे
भौवतक शरीरावरही पहायला वमळतात.
चॉ कॉक सईु याांच्या मते आपल्या शरीरामध्ये एकूण
प्रकारची अकरा चक्र आहेत. चक्राच
ां ां मख्ु य काम म्हणजे चागां ली
उजाव ग्रहण करणे आवण दवु षत उजाव बाहेर टाकणे. चक्राांच्या
सांतल
ु नामध्ये वक्रयाांमध्ये वबघाि झाला की त्यावठकाणच्या
अवयवावां रही ववपरीत पररणाम होतो आवण वेगवेगळे ववकार
आपल्या शरीरात घर करतात. सततच्या नकारात्मक ववचाराांमळ
ू े
उजावशरीरावर पररणाम होतो. दोन वठकाणची चक्रे तर अत्यांत
महत्वाची आहेत. ह्रद्याच्या जवळ असते त्याला अनाहत चक्र
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म्हणतात िोक्याच्या मध्यभागी टाळूच्या वठकाणी असते त्याला
सहस्त्रार चक्र असे नाव वदले गेले आहे.
प्रावणक वहवलांगचे वैवशष्ट्य म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला स्पशव न
करता, त्याला कोणतेही औषध न देता, के वळ आपल्या आतमध्ये
असलेला उजेचा स्त्रोत वापरुन एखाद्या व्यक्तीवर उपचार के ले
जातात. कल्पनेिारे च गरजू व्यक्तीकिे वैवश्वक उजाव पाठवली जाते,
त्याच्यातील नकारात्मक उजाव बाहेर काढली की तो व्यक्ती
स्वतःला वहल करु शकतो.
प्रावणक वहवलांग वक्रया करण्याचे टेवक्नक र्ोिक्यात अशा
प्रकारचे आहे.
िोळे बांद करुन ध्यानाला बसा. आपल्या आवित्या देवतेचे
स्मरण करुन प्रवक्रयेला सरुु वात करा. कृ ष्ण, शक
ां र, गणपती,
साईबाबा ज्याांच्यावर तमु ची भक्ती आहे त्याांना मनोमन वांदन करा.
आपल्या आयष्ु यातला असा एक सख
ु द क्षण आठवा ज्यामळ
ू े
तम्ु हाला आनांद होईल. तो क्षण पन्ु हा पन्ु हा आठवताना आपले लक्ष
आपल्या ह्रद्यचक्राकिे घेऊन जा. काही वमनीटे झाल्यानांतर
आणखी एक सख
ु द आनांदी प्रसांग आठवावा आवण आपले लक्ष
सहस्त्रार चक्राकिे घेऊन जावे. या वक्रयेनांतर दोन्ही चक्र खल
ु ण्याची
सरुु वात होईल.
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आता आपल्या दोन्ही हाताांना छातीच्या समोर
आवशवावदाच्या मद्रु ते ठे वा. आता कल्पना करा की तमु च्या
हाताांसमोर पृर्थवीचा गोळा वदसत आहे. आपल्या दोन्ही हाताांच्या
वकांवचत समोर एका रबरी बॉलच्या आकाराएवढ्या छोट्याश्या
पृर्थवीची कल्पना करा. आपल्या दोन्ही हातातनू जाांभळया रांगाची
आल्हाददायक प्रकाशवकरणे बाहेर पित आहेत अशी कल्पना
करा. तमु चे मन करुणा, प्रेम आवण सदभावनानां ी भरुन जाऊ देत.
पृर्थवीवर असलेल्या प्रत्येक मनष्ु याचे, प्रत्येक जीवाचे कल्याण होवु
दे, अशा भावनाांनी आपल्या ह्रद्यचक्रावर आवण आपल्या सहस्त्रार
चक्रावां र लक्ष कें वद्रत करुन अतां करणपवु वक पृर्थवीवर प्रेमाचा वषावव
करा. कल्पना करा की पृर्थवीवर साठलेली नकारात्मक उजाव
काळया धरु ाच्या रुपात आकाशाकिे जात आहे आवण नष्ट होत
आहे.
ज्या व्यक्तीला आजारातनू बरे करायचे आहे त्याचा चेहरा
िोळयासमोर आणा. तमु च्या हाताच्या मध्यभागातनू वनघालेली
उजेच्या स्वरुपात वनघालेली जाभां ळी वकरणे त्या व्यक्तीवर
शरीरामध्ये जात आहेत अशी कल्पना करा. त्या व्यक्तीच्या
शरीरातील नकारात्मक उजाव काळयाधरु ाच्या स्वरुपात
आकाशाकिे जात आहे अशी कल्पना करा.
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इतर कोणी चक
ु ले तर आपण त्याांना लवकर माि करत नाही
पण आपली मल
ु ां चक
ू ली तर आपण त्यानां ा पटकन क्षमा करतो,
कारण आपण त्याांच्यावर मनापासनू प्रेम करतो. हीच प्रेमाची ताकत
वापरुन प्रावणक वहवलांग आपल्याला ववश्वातील प्रत्येक माणसाकिे
आपल
ु कीच्या, वजव्हाळाच्या भावनेने बघायला वशकवते.
आजकाल वरचेवर आपण सगळे सांकुवचत आवण स्वार्ी होत
चाललो आहोत. आधी सयां क्त
ु कुटुांबात माणसां पाचपन्नास माणसां
गण्ु यागोववांदाने रहायची. आनांदाने नाांदायची. पण आता नवरा
बायको मल
ु गा असां वत्कोणी कुटुांब असनू सद्
ु ा एकत् राहणे नकोसे
वाटते. या सांकुवचत वृत्तीमळ
ू े इतराच
ां े दोष पाहण्याची आपल्याला
सवय लागते. प्रेम, करुणा, सहानभतू ी, सांवेदनशीलता हे ह्रद्यचक्राचे
नैसवगवक गणु धमव आहेत पण त्यावर स्वार्ी वृत्तीच्या धळ
ू ीचे र्र
चढत जातात. एखाद्याला मदत करण्यात माझा िायदा काय असा
प्रश्ण ज्याला पित असेल तर त्याच्या ह्रद्यचक्रामध्ये गिबि आहे.
म्हणनू आजकाल लोक अपघातामध्ये वकांवा अिचणींमध्ये मदत
करायचे सोिून सेल्िी काढून सोशल वमवियावर टाकतात. त्याांच्या
ह्र्द्यात प्रेमाचा दष्ु काळ आहे. प्रावणक वहवलांग मेिीटेशन करण्याची
सरुु वात के ली की हा दष्ु काळ कायमचा सपां तो. आपले मन कायम
वचांबवचांब प्रेमाने ओर्ांबलेले राहते. आपले ह्र्दयचक्र िक्त
स्वतःसाठी वकांवा आपल्या कूटुांवबयाांसाठीच उघिलेले असते.
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प्रावणक वहवलांगच्या सरावामळ
ू े आपले अनाहत चक्र लक्षावधी
कोट्यावधी अनोळखी माणसासां ाठी उघिले जाते.
आई आपल्या मल
ु ाला शाळे त जाताना छान िबा भरुन
खाण्याचे चवदार पदार्व देत.े त्याचा वटविन इतका छान असतो की
इतर सवांना त्याचा िबा खपु आवितो. तो मल
ु गाही आपला
वटविन सवव इतर मल
ु ाांमध्ये वाटून टाकतो. साहवजकच त्याची आई
दसु ऱ्या वदवशी िलयात र्ोि्या जास्त प्रमाणात खाद्यपदार्व देत.े
त्याचप्रमाणे जो व्यक्ती आपली उजाव इतर लोकाांना वहवलांग
देण्यासाठी वापरतो, साहवजकच त्याच्याकिे भरभरुन वैवश्वक
उजेचा प्रवाह चालत येतो. अशी व्यक्ती वनरोगी, यशस्वी आवण
उत्तगांु जीवन जगते. हेच प्रावणक वहवलगां चे सार आहे.
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-----------------------------------------------

एका वमवनटात आनंिी ्हा,
िोन वमवनटात प्रसन्वन!
-----------------------------------------------

वमत्ानां ो, जर दररोज तम्ु ही माझे लेख न चक
ू ता मन लावनू
वाचत असाल तर गेल्या पांधरा वदवसात तमू च्या जीवनात काही ना
काही बदल होत असल्याचे वनवश्चतपणे तम्ु हाला जाणवत असेल.
अनेक सदस्याांनी त्याांची ध्येय वलहली. आपल्याला नेमके काय
हवे आहे ते ववस्तृतपणे कागदावर मािां ू न ते मला पाठवले. अनेक
जणाांनी ओर्ांबलेल्या कृ तज्ञतेच्या भावनेने वचांब वचांब वभजवणाऱ्या
आभारपवत्का वलहल्या आवण माझ्यासोबत शेअर के ल्या. अनेक
जणानां ी पाणी वपण्याआधी त्या पाण्याला तळमळीने आपली इच्छा
साांगण्याची सवय लावनू घेतली. काही जणाांनी पाच गवु णले
पांचावन्न वेळा आपले ध्येयवाक्य वलहले आवण वलहल्यामळ
ू े
त्याांच्या उजेच्या पातळीमध्ये वाढ होत असल्याचेही मला
कळवले.
जेव्हा आपण लॉ ऑि अट्रक्शन जाणनू घेतो तेव्हा आपला
उत्साह टीपेला पोहोचलेला असतो. ववचारानां ी आपण हव्या त्या
वस्तल
ू ा आकवषवत करु शकतो, आपल्या हव्या तशा घटनाांचे सजवन
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करु शकतो हे उमगल्यानांतर काही वदवस, काही आठविे आपण
खरोखर भारावनू जातो. ब्रम्हािां ाकिे अतां ःकरणातनू मागणी करावी
आवण आधी अवघि अशक्य वाटणारी गोष्ट अचानक पणु व झाली
की माणसू जवळजवळ हवेतच तरांगायला लागतो. पण हा प्रवास
आधी वाटला वततका सोपा नसतो. आकषवणाच्या प्रवासात िक्त
गल
ु ाबाच्या पाकळयाच पसरलेल्या नसतात. इर्े काटेकूटेही
पायाला टोचतात. सकारात्मक उजेने काठोकाठ भरलेला झरा कधी
आवण कसा आटून गेला तेच कळत नाही. काही आठविे, काही
मवहने गेले की मनाच्या टीपकागदावर घोटून घोटून वगरवलेली
ध्येयाचां ी अक्षर विकट आवण गायब होत जातात. कृ तज्ञतेच्या
भावनाांवर क्रोध, िेष, स्वार्ी आवण उविग्नता अशा भावना हावी
कधी व्हायला लागल्या हे ही समजत नाही. मोठ्या जल्लोषात
गाजतवाजत सरुु झालेला आकषवणाच्या मागाववर सरुु झालेला
प्रवास लाखो लोकाांच्या जीवनात कूठे तरी अधाांतरीच सांपष्टू ात येतो.
अधववट राहतो. ठरवलेल्या ध्येयाांच्या वदशेने न र्ाांबता सतत पढु े
रे टण्यासाठी लॉ ऑि अट्रक्शनच्या गािीला ‘उत्साह अवण आनांद’
या इधां नाची वनयवमत गरज असते. हे इधां न कूठून आणावां, हे इधां न
तयार कसां करावां हेच बहूतेक लोकानां ा कळत नाही.
आपल्या तरल आवण सवां ेदनशील मनावर दररोज
अवतीभवती घिणाऱ्या घटनाांचे पिसाद येऊन आदळत असतात.
120

यातनू च बऱ्याचदा माणसू दःु खी होतो. वनराश होतो. घटना िारच
वाईट असेल तर हतबल होतो. उदासीन आवण वनवष्क्रय होतो.
आकषवणाच्या प्रवासातील हा खपू मोठा अिर्ळा आहे. आजच्या
लेखात मी तम्ु हाला दोन वमवनटात तमु चा मिू कसा आनांदी आवण
प्रसन्न बनवावा याचे चार पाच साधे सोपे आवण प्रभावी उपाय
साांगणार आहे.
• सावध बना, सजग बना. –

जेव्हा आपण ररकामे बसलेलो असतो, जेव्हा आपण लोळत
पिलेलो असतो, तेव्हा आपलां मन भतू काळात वकांवा
भववष्यकाळात वघरट्या घालू लागत.ां अतां मवनाच्या मनपटलावर
चाांगल्यावाईट आठवणींचा वपक्चर चालायला लागतो. अगोदरच
आपल्या सगळयाांकिे एकदम मयाववदत उजाव असते आवण ही
मौल्यवान उजाव अनावश्यक चलवचत्े बघण्यात गगांू झाल्यामळ
ू े
वायिळ पद्तीने खचव होवनू जाते. वेळही वाया जातो.
अनेक लोकाांना त्याांचा भववष्यकाळ सतावतो. त्याांचे अांतमवन
त्याच्ां यासमोर भीतीचा बागलबवू ा उभा करते.
“मला अपयश आले तर..”
“माझ्या कूटुांबीयाच
ां े पालनपोषण करण्यात मी कमी पिलो
तर…”
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“माझी नौकरी गेली तर..”
“माझ्या व्यवसायावर आररष्ट आले तर…”
“हे मला जमेल का?”
“मी पावहलेली स्वप्न पणू व झाली नाही तर…”
हा जर तर त्याचा काही के ल्या वपच्छा सोित नाही. सजगपणे
वाईट ववचाराांना वेळीच ओळखनू त्याांना मनातनू हद्द्पार करणाऱ्या
लोकाचां ा िोकस कामावर वटकून राहतो. जेव्हा के व्हा भतु
भववष्यातील नकारात्मक ववचार तमु च्या मनात रुांजी घालू
लागतील तेव्हा िोळे बांद करा आवण शाांतपणे वीस वदघव श्वास घ्या.
काही क्षणात ववचाराच
ां ी शृख
ां ला तटु ेल. तात्काळ मन ररकामे ररकामे
होईल. हलके हलके वाटू लागेल.
•

माफ केल्याने उजाष वाढते. –

एकतर तम्ु ही तमु च्या मेंदचू े मालक तरी असता वकांवा गल
ु ाम
तरी असता. मेंदचू ा गल
ु ाम बननू जगणारे लोक मेंदच्ू या तालावर
नाचतात. मनात नको त्या भावनाांनी घर के ले की शाांती भांग पावते.
आळशी आवण दबु वळ बननू लाचारवाणे जगणे अशा लोकाच्ां या
वाट्याला येते. जगतात. वाईट घटना, वाईट आठवणींचे पिसाद हे
सिलेल्या बटाट्याच्या दगु ंधीसारखे असतात. बटाटे िे कून
वदल्यावशवाय तम्ु ही त्यापासनू मक्त
ु होवू शकणार नाही.
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जेव्हा के व्हा एखाद्या कारणाने तमु चा मिू ऑि झाला असेल
तर त्याचे कारण शोधा. मनाला अस्वस्र् करण्यास जी कोणी व्यक्ती
कारणीभतू असेल वतचा चेहरा िोळयासमोर आणनू वतला
अांतःकरणपवु वक माि करुन टाका. त्या व्यक्तीला भरभरुन शभु ेच्छा
द्या. तात्काळ सगळे मळभ नाहीसे होण्याची सरुु वात होईल. घृणा,
िेष, बदला, खांत, अपराधभाव याांच्या अदृश्य बेि्या आपल्याला
एका जागी जखिून ठे वतील. त्यानां ा तोिून पढू े गेल्यावशवाय
आपली प्रगती होणार नाही. त्या बेि्यातनू मक्त
ू करण्यासाठी क्षमा
नावाचीच चावी वापरावी लागेल. वकतीही अवघि असला तरी
त्या बोजि साखळया चालवण्यासाठी तम्ु हाला मािीचाच हतौिा
चालवावा लागेल.
• सनसगाषशी सहतगूज करा. –

आपल्या मनाच्या जहाजाला नकारात्मकतेचां वछद्र पिून
त्यामध्ये नको त्या ववचाराांची भाऊगदी वाढते आहे अशी चाहूल
लागताक्षणी वनसगावच्या सांपकावत या. कधी पहाटेचा मन प्रसन्न
करणारा मदां मदां सयु ोदय पहा, कधी मनाला अदभतू आनदां देणारा
लाल तेजाचा गोळा बननू अस्ताला जाणारा सयु व वनरखनू पहा.
पढु चे पांधरा वदवस सोसाट्याचा वारा पावसाळयाच्या आगमनाची
सचु ना देईल. कधी त्या वाऱ्याचा आनांद घेण्यासाठी बाहेर पिा.
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कधी अववचत आलेल्या पावसाच्या सरी अांगावर घ्या. वनसगावमध्ये
आपल्या मनातली खळबळ शातां करण्याची ताकत आहे. ज्या
क्षणी तम्ु ही शजु घालनू चालण्यासाठी, जॉवगांग करण्यासाठी वकांवा
टेकिीवर जाण्यासाठी बाहेर पिता त्या क्षणी नकारात्मक ववचार
गिु ू प होतात.
वनसगावच्या सावनदध्् यात माणसू अांतमवख
ू होतो. यालाच
वैज्ञावनक भाषेत ट्राांवझट हायपोिोटववलटी असे म्हणतात. म्हणनू
आपण एखाद्या नव्या जागी गेलो की तात्काळ आपण सगळे
ताणतणाव ववसरुन जातो. मेंदचू ा ऑटो पायलट मोि नव्या जागी
काम करत नाही त्यामळ
ू े बकग्राऊांिमध्ये चाललेला ववचाराांचा
गोंगाट आपोआपच बदां होतो. वनसगावमध्ये रात्वां दवस अखिां पणे
एक प्रकारची चैतन्यदायी उजाव वाहत असते. मनोवैज्ञावनक
सागां तात की वनसगवरम्य वठकाणी वेळ व्यतीत के ल्याने, वकांवा शातां
बसनू ध्यान के ल्याने मेंदचु ा िांटल कोटवक्स नावाचा अत्यांत
महत्वाचा भाग सवक्रय होतो. पररणामी मन सजवनशील होते. नव्या
नव्या कल्पनाांचा पाऊस पिू लागतो. एक वेगळीच उजाव वमळते.
आत्मववश्वास वाढतो. अिचणी क्षल्ू लक भासू लागतात.
आतापयंत कधीही सचु ले नाहीत असे नवे नवे मागव सहज सचु ू
लागतात. वचतां ा, भीती, शक
ां ा, असश
ां य ही सगळी भतू े
आपल्यापासनू दरु दरु पळून जातात.
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• ध्यान करा. –

लॉ ऑि अट्रक्शनचा आवण ध्यानाचा अतटू सांबांध आहे.
ज्याला स्वतःच्या भववष्याला जाणीवपवु वक घिवायचे आहे, मनात
अखिां पणे चाललेला ववचाराच
ां ा कल्लोळ र्ाबां वायचा आहे त्या
प्रत्येकासाठी व्यायाम आवण ध्यान करणे अवनवायव आहे. हजारो
वषांपासनू वेगवेगळया सांस्कृ तींमध्ये ध्यानाचे महत्व अधोरे वखत
के ले आहे. प्राचीन काळी ऋषी मनु ी जांगलामध्ये जाऊन तप करत
असत. गौतम बद्
ु ाांना बोधीवृक्षाखाली ध्यान करुनच वदव्य ज्ञानाची
प्राप्ती झाली होती. सवव प्रकारचे ज्ञान आपल्या आतमध्ये विि
के लेले आहे. पण आपण त्यापासनू अनवभज्ञ आहोत. पहाटेच्या
वेळेला उठून ध्यान के ल्याने आपला अिाट आवण अगाध अशा
वैवश्वक शक्तीशी सपां कव जोिला जातो. ज्याची उत्तरे आपण बाहेर
शोधनू र्कलेलो असतो त्या प्रत्येक प्रश्नावर आपल्याला
आतमधनू च उच्च प्रकारचे मागवदशवन भेटते. वनयवमत ध्यान आवण
आनदां ी जीवनशैली या बळावर लोकानां ी कसां रसारख्या रोगावां र मात
के ली आहे.
सातत्याने मेिीटेशन करत रावहल्यास माणसाचे ववचार
बदलतात. हातात घेतलेल्या कामाला यश येते. वेगवेगळया
आघाताांमळ
ू े िमेज झालेल्या मेंदच्ू या पेशींची झीज भरुन वनघते.
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जीवन जगण्यात मजा येऊ लागते. ध्यानामळ
ू े माणसू चोवीस तास
आनदां ात राहयला वशकतो. प्रत्येक सख
ु दःु खामां ध्ये तो जीवनाची
लज्जत अनभु वतो.
• कृतज्ञता –

खवळलेल्या समद्रु ामध्ये जीवननौका यशस्वीपणे हाकायची
असेल, हव्या त्या वदशेला वळवायची असेल आवण
वादळवाऱ्याला शत्ु न मानता त्याचा आपल्या प्रवासासाठी
उपयोग करुन घ्यायचा असेल तर कृ तज्ञतेचा सकाळ-दपु ारसांध्याकाळ अखांि सराव करत रहा.
दोस्त असो वा दश्ु मन, शत्ू असो वा वमत् प्रत्येक व्यक्तीला
भरभरुन आवशवावद द्या. त्यानां ा भरभरुन सदभावना पाठवा. त्याच
ां े
वहत व्हावे अशी कामना करा. ज्याप्रमाण ब्रम्हाांि जवमवनत
पेरलेल्या एका दाण्याचे हजारो दाणे बनवनू वापस देतो त्याचप्रकारे
तम्ु ही पाठवलेल्या सदभावना लक्षावधी कोट्यावधी पटींनी वाढून
तमु च्याकिे वापस येतील आवण त्याांच्या बळावर आपण आपली
सारी ध्येय पणु व करु शकू.
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---------------------------------------------------------------------

मनाला वनयंवत्त करण्याचा हुकूमी उपाय
– वसल्वा टेवक्नक
---------------------------------------------------

एखादी गोष्ट वमळवायची तर काय काय करावे लागेल, याची
एकांदर कल्पना तम्ु हाला आली असेल. ती गोष्ट वारांवार मनात
घोळवायची, नकारात्मक ववचाराांना जास्त भाव द्यायचा नाही,
घटनाांच्या वकांवा माणसाांच्या चाांगल्या पैलक
ू िे लक्ष द्यायचे आवण
मनापासनू कृ तज्ञता व्यक्त करायची. मी हे प्राप्त करु शकतो असा
ठाम ववश्वास बाळगायचा. आपल्याला हवे तसे पररणाम वमळणारच
अशा दृढवनश्चयाने काम करायचे आवण अपेवक्षत यश वमळे पयंत
र्ाांबायचे नाही.
आतापयंत तम्ु हाला हेही मावहत झाले असेल की आपल्या
मनाचे दोन भाग आहेत. एक बाह्यमन, दसु रे अांतमवन. जाणीवपवु वक
घेतले जाणारे सगळे वनणवय आपल्या जागृत मनाकिून घेतले
जातात. जसे की आज कपिे कोणते घालावे? जेवणात कोणते
पदार्व बनवावे? कोणाला िोन करावा? कोणता कायवक्रम पहावा?
पण आपल्या हातनू शेकिो वक्रया नकळत घित असतात. जसे की
रायवव्हगां करणे. सरावाने स्वयांपाक करणे. खेळ खेळणे वकांवा
तासनतास व्यायाम करणे. वॉवकांग करताना, गािी चालवताना
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काही वकलोमीटरचे अांतर कसे पार पिले ते कळत नाही. आपल्या
ह्रद्याचे ठोके , रक्तावभसरण, पचन आवण शरीरात घिणाऱ्या इतर
हजारो वक्रया अांतमवनाच्या वनयांत्णात पार पािल्या जातात.
ध्येयप्राप्तीकिे जाणाऱ्या प्रवासामध्ये आपल्याला अांतमवनाची सार्
वमळणे अत्यांत आवश्यक आहे. अांतमवनामध्ये अिाट शक्ती आहे.
एकदा त्याने मनावर घेतले की ते आकाशपाताळ एक करे ल आवण
तमु ची इच्छा ते पणु व करुनच शातां होईल. अनेक लोकानां ा स्वतःच्या
अांतमवनशी वनयवमत सांवाद साधणे जमत नाही म्हणनू ते
आकषवणाच्या प्रवासावर अिखळत अिखळत पढु े चालतात.
आजच्या लेखात मी तम्ु हाला आपल्या अांतमवनाला वनयांवत्त
करण्याची एका जबरदस्त टेवक्नक सागां णार आहे. या तत्ां ाला द
वसल्व्हा माईिां कांट्रोल टेवक्नक मेर्ि असेही म्हणतात. १९६०च्या
दशकात अमेरीके च्या टेक्सास राज्यातल्या लरोिो नावाच्या
शहरामध्ये जोसे वसल्वा नावाचे एक इवां जनअर राहत होते. त्या
काळामध्ये आजच्यासारखे टीव्ही, इटां रनेट नव्हते. मध्यमवगावतील
माणसाच्या मनोरांजनासाठी रे विओ हेच एकमेव साधन होते. जोस
वसल्व्हा वदवसा रे विओ दरुु स्त करायचे. रात्ी मानसशास्त्राचा
अभ्यास करायचे. िॉईि आवण कालव जांगु याांची पस्ु तके हेच त्याांचे
सखासोबती होते. अनेक दशकाच्ां या अभ्यासानांतर जोसे वसल्वा
याांच्या लक्षात आले की ज्याप्रमाणे ववद्यतु उपकरणाांमधील
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अवरोध कमी के ला की त्याांची कायवक्षमता वाढते त्याचप्रमाणे
अतां मवनामध्ये असलेले अवरोध कमी करुन अल्िास्टेटमध्ये
जाण्याचा सराव के ला की माणसाची कायवक्षमता प्रचांि प्रमाणात
वाढते. िावल्या वेळात त्याांनी अनेक लोकाांवर मनोउपचार सरुु
के ले. बघता बघता त्याांची लोकवप्रयता झपाट्याने वाढली. वसल्वा
मेर्िने मेविटेशन करणाऱ्या लोकाांना अमाप यश वमळायला
लागले. मनाची एकग्रता वाढल्याने एकजण तीन वषावत अव्वल
बेसबॉलपटू झाला. एकाने जोनार्न सीगल नावाचे जगप्रवसद्
पस्ु तक वलहले. आज वसल्व्हा माईिां कांट्रोक मेर्ि वशकवणारे
लाखो वशक्षक जगाच्या कानाकोपऱ्यात पसरले आहेत.
हे टेवक्नक नेमके काम कसे करते? पहाटेच्या वेळी एका शातां
जागी माांिी घालनू बसा. माांिी घालायला त्ास होत असेल तर
खचु ीवर बसू शकता. आवाज, गोंगाट वकांवा इतर कूठलाही
विस्टबवन्स नसावा. िोळे बांद करुन शाांतपणे वदघव वदघव श्वास घ्या.
शरीर एकदम ढीले सोिून द्या. पणु वपणे ररलक्स आवण तणावमक्त
ु
व्हा. आता िोळे बदां असतानाच आपली बबु ळ
ू े वर कपाळाच्या
वदशेने घेऊन जा आवण दोन्ही भवु याांच्या मध्ये बघण्याचा प्रयत्न
करा. आता मनातल्या मनात उलटी उजळणी सरुु करा. शांभर,
नव्यान्नव, अठ्यान्नव, सत्यान्नव, शहान्नव असे आकिे म्हणत
म्हणत चार, तीन, दोन, एक शन्ु य इर्पयंत पोहोचा.
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या प्रवक्रयेत शन्ु यावर येईपयंत तमु चे मन अगदी ववचारशन्ू य
अवस्र्ेत पोहोचलेले असते. शरीरातील सवव सवां ेदना र्ाबां लेल्या
असतात. मन हलके हकले झालेले असते. एकदम हवेत तरांगत
आहे की काय अशी अनभु तू ी येते. शरीराचा रक्तदाबही अत्यांत मांद
गतीने चाललेला असतो. तापमान कमी झालेले असते. ववचारतरांगाची विक्वेंसी आठ हटवझ ते पांधरा हटवझ इतकी शाांत झालेली
असते. याला मनाची अल्िा स्टेज असे म्हणतात.
अल्िामध्ये गेल्यावर वसल्व्हा आपल्याला एका वस्तचू ी
कल्पना करायला साांगतात. जसे की एक सांत्े वकांवा एक वलांब.ू
तम्ु ही या िळाच्या जागी एखाद्या वस्तचू ी सद्
ु ा कल्पना करु
शकता. जसे की एखादा कॉईन वकांवा एक खाबां . कल्पना करायची
की ते िळ वकांवा तो ऑलजेक्ट आपल्या उांचीपेक्षाही बराच मोठा
आहे. त्याचा आकार भव्य आहे.
पढु े कल्पना करायची की आपण त्या िळामध्ये वकांवा
वस्तमू ध्ये प्रवेश करत आहोत. त्यानांतर आपल्या जीभ, कान, िोळे ,
गांध आवण स्पशव या पाचही ज्ञानेंवद्रयाांनी त्या िळाला अनभु वायचे
आहे. कल्पनेतच त्याचा रस चाखायचा. त्याच्या सगु धां ाची
अनभु तू ी घ्यायची. आवाजाांनी प्रत्येक वक्रया वजवांत करायचे.
िळामध्ये भ्रमण करायचे आवण िोळयाांनी ते वजवांत दृश्य उभे करुन
त्यातच हरवनू जायचे.
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एवढी कल्पना करे पयंत आपले सगळे ताणतणाव ववसरुन
आपण पणु वपणे वेगळया जगात पोहोचलेलो असतो. ही अवस्र्ा
खपू च अदभतू असते, तम्ु ही शद्
ु ीवर असताही आवण नसताही.
शरीराच्या जाणीवा पणु वपणे र्ांि झालेल्या असतात. कल्पनाांचे खेळ
खेळून मन मात् प्रचांि उत्तेवजत, एकाग्र आवण आनांदी झालेले
असते. हाच तो क्षण वजर्े तम्ु ही अांतमवनाशी प्रत्यक्ष सांपकव करु
शकता. त्यामध्ये हव्या त्या ववचाराच
ां ी, ध्येयाच
ां ी आवण भव्य वदव्य
स्वप्नाांची पेरणी करु शकता.
अलगद हळूवार त्या िळातनू , खाांबातनू वकांवा नाण्यामधनू
बाहेर या आवण आपल्याला जे काही हवे आहे त्याचे मनापासनू
वव्हज्वलायजेशन करा. ही वक्रया वनयवमत के ल्यास िक्त एकवीस
वदवसात चामत्काररक पररणाम वदसनू येतात. पहाटेच्या वेळी हे
ध्यान के ल्यास एरवी मनाला ववचवलत करणाऱ्या नकारात्मक गोष्टी
वदवसभर आपल्या जवळपास िटकतसद्
ू ा नाहीत. वदवस एकदम
उत्साही आवण आनांदी जातो. तीव्र गवतने पररणाम हवे असल्यास
दपु ारी एकदा दहा वमवनटाच
ां े वव्हज्वलायजेशन आवण रात्ी
झोपण्याआधी अल्िा मध्ये जाण्याचा सराव करण्याचा आग्रह
आहे.
वसल्वा माईिां कांट्रोलच्या दोन पद्ती आहेत. स्लो मेर्ि
आवण िास्ट मेर्ि. एकदा का वरील प्रमाणे ध्यान करण्याचा तम्ु ही
131

सराव के ला आवण अल्िामध्ये जाण्याचे तांत् अवगत के ले तर िक्त
दहा सेकांदामध्ये तम्ु ही अल्िामध्ये जाऊ शकता. हाताचा अगां ठा
आवण त्याच्या बाजचू ी दोन बोटे अशा तीन बोटाांची टोकां एकत्
करुन ‘मी आता अल्िा स्टेजमध्ये प्रवेश करत आहे’ अशी
स्वयांसचु ना वदल्यास पवु वअनभु वावरुन अांतमवन तम्ु हाला झटपट
अल्िा स्टेजमध्ये घेऊन जाते. एखाद्या ववद्यार्थयावला वाचलेले
आठवत नसेल आवण तो िास्ट मेर्ि वापरुन अल्िामध्ये गेला तर
तसाच्या तसा उतारा त्याला जशास तसा आठवतो. चावी हरवली,
वकांवा एखादी मौल्यवान वस्तू हरवली तर अल्िामध्ये जाऊन ती
शोधता येते. अल्िामध्ये जाण्याचा सराव करणे म्हणजे जीवनाला
नवे वळण वदल्यासारखे आहे. पावलपावलावर ही गोष्ट तमु च्या
कामाला येईल. माझ्या आयष्ु यात जेव्हा खितर वेळ होती तेव्हा
वसल्व्हा मेर्िच्या मेविटेशनने एका सजां ीवनी बटु ीचे काम के ले.
माझ्या मला गांतु ीगांतु ीच्या आवण जटील प्रश्णावर मला अल्िा
स्टेटमध्ये उत्तर वमळायचे. समस्यानां ा वभिण्यासाठी एक नवा हुरुप
यायचा. आजही मी अनेकदा तासनतास हे ध्यान करतो आवण
प्रत्येक वेळी मला एक अदभतू उजाव आवण आनांद वमळतो.
ध्यानासोबतच वसल्वा याांनी वशस्तबद् जीवनशैलीलाही
महत्व वदले आहे. यालाच ते िेली रुटीन वकांवा वसल्वा
लाईिस्टाईल असे म्हणतात. म्हणजे साधकाची रोजची उठण्याची
132

वेळ वनवश्चत असावी. एका ठराववक वेळीच नाश्ता वकांवा जेवण
घ्यावे. व्यायामही रोज त्याच वेळी करावा. कामाची वेळही ठरवनू
घ्यावी. रात्ीचे जेवणही एका वववशष्ट वेळीच घ्यावे आवण रोज
वनवश्चत के लेल्या वेळीच झोपावे. ज्या व्यक्तीचे जैववक घि्याळ
एका तालाने सरुु आहे त्याची मानवसक वस्र्ती भक्कम असते.
याउलट ज्याांचे दैनांवदन रुटीन अस्तावस्त असते, ज्याांची उठण्याची,
झोपण्याची, जेवण्याची कसलीही वेळ वनवश्चत नसते, मनाला येईल
तेव्हा वाटेल ते करणारे , वशस्तीचा अभाव असणारे लोक वरचेवर
मानवसकदृष्ट्या दबु वळ बनत जातात. ज्याांना बांधने आवण
काटेकोरपणा आवित नाही, जे स्वतःवर वनयत्ां ण ठे ऊ शकत
नाहीत त्याांना वनराशा लवकर घेरते. स्वच्छांदी असणे वेगळे आवण
बेवशस्त जगणे वेगळे .
ज्याच्याकिे आपले ध्येयप्राप्त करण्याची ज्वलतां इच्छा आहे
त्या प्रत्येक व्यक्तीने आपला रोजचा शेि्यल
ु बनवायला हवा.
आपल्या ध्येयाच्या वदशेने आपण आज कोणकोणती कामे पार
पािली याची चेकवलस्ट बनवायला हवी.
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---------------------------------------------------

लॉ ऑफ अट्रॅक्शन फेल का होतो?
---------------------------------------------------

कल्पना करा. तमु च्या घराकिे जाणारा रस्ता एकदम खराब
झाला आहे. त्या ओबिधोबि रस्त्यामळ
ू े तम्ु ही त्ासनू गेला
आहात. कांटाळून गेला आहात. खि्ि्याखि्ि्याांनी भरलेल्या या
रस्त्याचे एका सांदु र गळ
ु गळ
ू ीत रस्त्यामध्ये रुपातांर होण्यासाठी तम्ु ही
आकषवणाचा वसद्ातां वापरण्याचे ठरवता. तम्ु ही वनयवमतपणे तो
रस्ता नीट झाल्याचे, दरुु स्त झाल्याचे वव्हज्वलायजेशन करता.
मवहन्याांमागनू मवहने जातात पण रस्ता तसाच राहतो. आपण सवव
टेवक्नक वापरुनही रस्ता दरुु स्त झालाच नाही. उलट तो रस्ता
वदवसेंवदवस खराबच होत गेला. आपण सवव वक्रया सचु ना
वदल्याप्रमाणे पाळल्या तरीही लॉ ऑि अट्रक्शन िे ल का झाला?
आपल्या सोसायटीकिे येणारा रस्ता नीट होणे हे सरकारी
सांस्र्ाांचे काम आहे. त्या अर्ावने ते आपल्या वनयांत्णाबाहेरील काम
आहे. नसु ते वव्हज्वलायजेशन करुन नगरपावलके ला वकांवा रस्ते
महामिां ळाला रस्ता बनवण्यास भाग पािता येणार नाही. त्यासाठी
सांबांवधत प्रशासवकय अवधकाऱ्याांच्या ऑविसमध्ये जावे लागेल.
नगरसेवक, आमदार-खासदार वकांवा पालकमांत्ी अशा
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लोकप्रवतवनधींच्या भेटी घ्याव्या लागतील. एक दबावगट तयार
करुन अजवववनत्ां या, वनवेदने द्यावी लागतील. कधी माध्यमामां ध्ये
बातम्या छापनू आणाव्या लागतील. कधी आांदोलने, मोचे काढून
सरकारी यांत्णाांचे, नेत्याांचे लक्ष वेधनू घ्यावे लागेल. तमु चे
उपद्रवमल्ू य लक्षात आले तर नेते वनवश्चत तमु च्या मागण्याांना
प्रवतसाद देतील, आवण लवकरच तमु च्या रस्त्याचे काम मागी
लागेल.
वमत्ानां ो, कागदपेन घेऊन ववस्तृतपणे ध्येय वलहून काढणे,
त्यामध्ये भावना ओतनू त्याला िोळयाांसमोर वजवांत करणे, आपले
स्वप्न पणु व होत असल्याची वचत्वित पन्ु हा पन्ु हा िोक्यात घोळवणे
ही लॉ ऑि अट्रक्शनची सरुु वात आहे. वव्हज्वलायजेशन आवण
स्वयांसचू ना ही आकषवणाच्या वसद्ाांताची पवहली पायरी आहे,
शेवटची नाही. अनेक लोक इर्ेच चक
ू करतात. नसु ते
वव्हज्वलायजेशन के ल्याने गोष्टी मागी लागत नाहीत.
वव्हज्वलायजेशनमळ
ू े आपली कल्पनाशक्ती वाढते. आपला
आत्मववश्वास वाढतो. नवे मागव सचु तात.
अनेक लोकाांचा अनभु व असतो की त्यानां ा आकषवणाचा
वसद्ाांत वापरुन अपयश येते. इतराांना लॉ ऑि अट्रक्शनचे पररणाम
वमळतात मग माझ्याच बाबतीत तो िे ल का होतो? आजच्या
लेखात अजाणतेपणी होणाऱ्या काही चक
ु ाांववषयी जाणनू घेऊ.
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१) तमु चे लक्ष कोठे आहे? आपण मोठ्या उत्साहात आपल्याला काय काय हवे आहे
याची यादी बनवतो. आपण त्या यादीतील वस्तांनू ा पाचदहा वमवनटे
िोळयाांसमोर आणनू आपल्याकिे आकवषवत करण्याचा प्रामावणक
प्रयत्नही करतो. पण नसु तां तेवढच
ां परु े सां नसत.ां दहा वीस वमवनटे
तम्ु ही काय आकवषवत करत आहात यापेक्षाही उरलेले तेवीस तास
तम्ु ही कोणकोणत्या आकवषवत होत आहात हे खपू जास्त महत्वाचां
असत.ां
एका व्यक्तीने ठरवले, लॉ ऑि अट्रक्शन वापरुन मी येत्या
एका वषावत एक कोटी रुपये वमळवणार आहे. तो दररोज मोठ्या
उत्साहाने अनेक टेवक्नक प्रामावणकपणे वापरण्याची सरुु वात
करतो. पैशाला, सांपत्तीला आकवषवत करण्याची त्याची प्रामावणक
इच्छा आहे. पण एकदा टेवक्नक वापरुन झाल्या की उरलेल्या
वेळात तो काय करतो? यावर त्याचे यश अवलबां नू आहे.
जर तो श्ीमतां ाांचा मनोमन िेष करणाऱ्या ववचारानां ा खतपाणी
घालणारे कायवक्रम बघत असेल, मोठे पणाच्या आहारी जाऊन
इतराांना प्रभाववत करण्यासाठी पैशाला नावे ठे वणाऱ्या आवण
सांपत्तीची वनांदा करणाऱ्या ववचाराांची उजळणी करत असेल तर
त्याची तीव्र इच्छा कधीही पणु व होणार नाही.
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तम्ु ही काय आकवषवत करता यापेक्षा तम्ु ही कोठे आकवषवत
होता हे जास्त महत्वाचे आहे. प्रत्येक माणसाच्या सप्तु मनामध्ये
अनेक अतृप्त इच्छा दिलेल्या असतात. जेव्हा वकतीही आटावपटा
करुन त्या पणु व होत नाहीत तेव्हा कोल्याला द्राक्षे आांबट या न्यायाने
आपण त्या वस्तांक
ू िे वतरस्काराच्या वकांवा तच्ु छतेच्या भावाने
बघायला लागतो. उदा. लग्न होण्याची तीव्र इच्छा असणाऱ्या
तरुणतरुणींचे जेव्हा वषावनवु षव लग्न होत नाही तेव्हा स्वतःला बरे
वाटावे म्हणनू लग्नसांस्र्ा वकती पोकळ आहे? लग्न के ल्याने कोणी
सख
ु ी होतां का? अशा ववषयाांवर चचाव करतात. एक प्रकारे स्वतःचां
लग्न होत नाहीये याचां समर्वन करतात. या गोष्टी तात्परु त्या वदलासा
देणाऱ्या असल्या तरी त्यामळ
ू े आपण आपल्या ध्येयाांपासनू दरु
जातो. तम्ु ही वकतीही खटपट के ली तरी परस्परववरोधी ववचाराांमध्ये
अिल्यावर लॉ ऑि अट्रक्शन यशस्वी होत नाही. आपल्या
स्वप्नाांची कधीही वनांदा करु नये.
अनेक तरुण यपु ीएससी, एमपीएससी अशा स्पधाव परीक्षा
देऊन मोठमोठे आवधकारी होण्याचे स्वप्न बघतात. त्याांची तळमळ
सच्ची असते. खरी असते. र्ोि्या वेळासाठी ते स्वप्नाांना आकवषवत
करण्याचा प्रामावणक प्रयत्न करतात. पण वदवसातला उरलेला वेळ
ते कोणाकिे आकवषवत होतात यावरुनच त्याच
ां े भववष्य ठरणार
असते. िे सबक
ू वरच्या वनरर्वक चचाव, क्षणभर आनांद देणारे वमम
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वकांवा इस्ां टाग्रामवरच्या वचकण्याचपु ि्या मल
ु ींचे िोटो, ररल्स
याच्ां याकिेच आकवषवत होणाऱ्या तरुणाकिे आपल्या स्वप्नानां ा
आकवषवत करण्याची क्षमता वनमावण होईल का?
एखादा व्यक्ती भव्य वदव्य वबजनेस करण्याचे ठरवतो. पण
वबजनेस करताना र्ोिीिार सक
ां टे आली, र्ोि्यािार अिचणींना
तोंि द्यावे लागले तर चार वमत् बसले की वबजनेस चालवणे वकती
कठीण काम आहे, वबजनेसमन लोकाांवर कशी सांक्रात आली आहे
अशी नकारात्मक चचाव करुन आपली सवव उजाव अिचणींवर
िोकस करतो, अशा तरुणाचे मोठा वबझनेसमन होण्याचे स्वप्न
लवकर पणु व होणार नाही. उलट तो वतर्ल्या वतर्ेच रें गाळत राहील.
लॉ ऑि अट्रक्शन के वळ बोलण्याची, वलहण्याची वकांवा
स्वयांसचु ना देऊन ववसरुन जाण्याची गोष्ट नाही. तो तमु च्या रक्तात
उतरला पावहजे. उठता, बसता, खाताना, वपताना, झोपताना तो
एकच ध्यास मनात रें गाळला पावहजे मगच सक
ां ल्प तीव्र इच्छाांमध्ये
पराववतवत होतात, मगच उजेच्या आवण उत्साहाच्या पातळीत
आश्चयवकारक अशी वाढ होते आवण मगच आपले स्वप्न
वास्तववकता बननू आपल्या िोळयासां मोर साकार होते.
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---------------------------------------------------------------------

बडी सोच का बडा जािू!..
---------------------------------------------------

भारताचे माजी राष्ट्रपती ज्यानां ा जग वमसाईल मन म्हणनू
ओळखतां ते अलदल
ु कलाम लहानपणी वतवमानपत् ववकायचे.
त्याांना लहानपणापासनू च वैमावनक बनण्याचे वेि होते. आवर्वक
पररवस्र्ती हलाखीची असनू ही त्यानां ी अवभयावां त्कीचे वशक्षण पणु व
के ले. १९५७ साली कररअरच्या मोजक्या सांधी उपललध होत्या.
त्याांनी भारतीय हवाई दलामध्ये पायलट बनण्यासाठी अजव के ला.
िेहरािून या वठकाणी इटां व्ह्यवु मध्ये होता. रामेश्वरहून िेहरािून
जाण्यासाठी त्याांच्या कुटुांबाकिे पैसे नव्हते. कलामसाहेबाांच्या
मोठ्या बवहणीने वतचे सोन्याचे दावगने गहाण ठे वले. नौकरी
वमळाली की दावगने वापस वमळवण्याचा वनश्चय करुन कलाम सर
िेहरािूनला पोहोचले. ते सवव परीक्षाांमध्ये चाांगल्या माकव नी
उत्तीणवही झाले पण वनयतीला काही वेगळे च मजां रू होते.
यादीतील आठ उमेदवाराच
ां ी वनवि झाली आवण अलदल
ु
कलाम याांचा नववा क्रमाांक होता. यशाने अगदी र्ोिक्यात
हुलकावणी वदली. त्याांची हवाई दलात वैमावनक पदावर वनवि
झाली नाही. सवां ेदनशील आवण हळव्या मनाच्या अलदल
ु कलाम
याांच्यासाठी हा िार मोठा आघात होता. समोर खपू मोठे प्रश्णवचन्ह
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उभे होते. आता कोणत्या तोंिाने वापस घरी जाऊ असे त्याांना वाटू
लागले. बवहणीने माझ्यावर ववश्वास ठे ऊन दावगने मोिले. माझ्या
कुटुांबाने माझ्यावर ठे वलेल्या ववश्वासाला मी पात् नाही अशी
टोचणी त्याांच्या मनाला िाचू लागली आवण त्याांनी परतीचा रस्ता
सोिून तिक हररिार गाठले. वतर्े वशवानांद आश्मात काही वदवस
घालवले. अपयशाने खचलेल्या कलाम सर त्या आश्मातील
वातावरणाने भारावनू गेले. आता आपणही सन्ां यास घ्यावा आवण
स्वतःला जाणनू घेण्यामध्ये जीवन व्यतीत करावे असे ववचार
त्याांच्या मनात घोळू लागले. पण स्वामी वशवानांदानी त्याांचे मन
वळवले.
अवग्नपख
ां या आपल्या आत्मचररत्ात अलदल
ु कलाम
साांगतात, माझ्या गरुु ने मला एक कानमांत् वदला. “माझा पराभव
झाला या ववचाराच
ां ा पराभव कर.” आयष्ु यात पढु े मी अनेकदा
पराभवाच्या काळोखात सापिलो पण प्रत्येक वेळी या गरुु मांत्ाच्या
बळावर मी वनराशेवर मात के ली असे कलाम याांनी वलहून ठे वले
आहे. ज्या माणसाकिे भव्य ववचार, मोठी स्वप्ने असतात तोच
माणसू असामान्य जीवन जगतो. असा माणसू वेगाने प्रवसद् होतो,
मृत्यसु द्
ु ा त्याच्या आठवणी पसु ू शकत नाही इतका तो अजरामर
होतो. ‘बिी सोच का बिा जाद’ु हेच अशा मोठ्या लोकाच्ां या
यशाचां रहस्य आहे.
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वमत्ानां ो, आपण सगळे च र्ोि्या अवधक प्रमाणात आरांभशरु
असतो. आपण गाजावाजा करत काम सरुु करतो. मोठी स्वप्नहां ी
पाहतो. पण िारच कमी, अगदी एक टक्का लोकचां आपल्या
स्वप्नाांचा पाठलाग करण्यात यशस्वी ठरतात. मोठी लोकां वजद्दीने
त्याांची स्वप्नां पणु व करतात. साधारण कुवतीची लोकां मात् आपली
स्वप्नां पणु व करण्याआधी अध्याव रस्त्यातनू च पळ काढतात.
आजच्या लेखात मी तम्ु हाला आकषवणाचा वसद्ाांत वापरुन
वनधावराने आपल्या स्वप्नाांचा पाठलाग करण्याचे काही प्रवक्टकल
उपाय साांगणार आहे. हेच मागव वापरुन मी वयाच्या तेहतीसाव्या
वषी आवर्वकदृष्ट्या स्वतत्ां झालो. माझा उदरवनवावह
चालवण्यासाठी नौकरी धांद्यावर अवलांबनू राहण्याची आवश्यकता
रावहली नाही. आकषवणाचा वसद्ाांत काही प्रमाणात का होईना,
सिल झाला.
• सवयी बदला, आयुष्य बदलेल. –

आयष्ु यात आपोआपच काहीही घित नाही. सववकाही
जाणनु बजु नू घिवनू आणावे लागते. वनवश्चतच ब्रम्हाांि तमु च्या
प्रत्येक प्रार्वनेला प्रवतसाद देत आहे पण हव्या त्या वस्तु आयत्या
हातात पित नाहीत. त्या पढु े जाऊन, धिपि करुन वमळवाव्या
लागतात. इतर लोकाांपेक्षा जास्त उच्च दजावचां आयष्ु य जगायची
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इच्छा असेल तर इतर लोकाांपेक्षा वकांवचत जास्त पररश्म करावे
लागतील. दररोज एकतरी असे काम करावे जे के ल्याने आपण
आपल्या ध्येयाच्या र्ोिेसे जवळ जाऊ. प्रत्येक वदवशी एकतरी
चाांगली वस्कल वशकावी ज्यामळ
ू े आपले व्यवक्तमत्व उजळून
वनघेल. ज्या वदवशी आपण स्वतःमध्ये काहीतरी भर टाकली तोच
वदवस सत्कारणी लागला असे समजावे. छोट्या छोट्या
अपयशानां ा, अिचणींना अवजबात भाव देऊ नये. अिर्ळयानां ा
अवजबात मनात स्र्ान देऊ नये.
• तक्रारी करणे बंद करावे. -

अनेक लोकानां ा आपल्या चक
ु ीचे खापर दसु ऱ्याच्या
िोक्यावर िोिण्याची सवय असते. मी चक
ु ीच्या घरात जन्माला
आलो. माझे आई विील परु े से वशकलेले नव्हते. माझे लग्न
चक
ु ीच्या व्यक्तीशी झाले. मी वनविलेल्या व्यवसायात खपू च सघां षव
आहे. प्रगतीच्या सांधी खपू च कमी आहेत. कोरोनामळ
ू े आमची वाट
लागली. कधी कुटुांबीय, कधी जोिीदार, कधी बॉस, कधी ग्राहक,
हे लोक िक्त आपल्या अपयशाचा बहाणा शोधत असतात. कोणी
सापिले नाही तर सरळ सरकारवर दोष टाकून मोकळे होतात.
सरकार म्हणजे कोण शेवटी आपल्यासारख्या काही हजार
लोकाचां ा एक समहु असतो. त्या दोन चार हजार लोकाच्ां या
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समहु ावर देशातील वकांवा राज्यातील कोट्यावधी जनतेला
साभां ाळायची जबाबदारी असते. जे लोक स्वतःची आवर्वक घिी
नीट बसवू शकत नाहीत ते सरकारने काय करावे याचे सल्ले देतात.
लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला सरकारचा ववरोध करण्याचा हक्क
आहे. पण सरकारला सल्ले देण्याआधी स्वतःची कतवबगारी वसद्
करावी. आधी स्वतःच्या वतवळ
ु ात ठसा उमटवावा, आवर्वकदृष्ट्या
सक्षम व्हावे. रात्वां दवस उठताबसता तक्रार करण्याची सवय
माणसाला मानवसकररत्या कमजोर आवण अपांग बनवते. याउलट
अांतमवनाला ‘मी सक्षम आहे’, ‘मी खांबीर आहे’ असा सांदश
े देणारा
माणसू खितर रस्त्यावर सद्
ु ा वेगाने वाटचाल करतो.
• पैसे कमवणे सोपेच असते. –

लहानपणापासनू च आपल्या मनावर प्रोग्रवमांग झालेली आहे
की पैसे कमवणे हे काही साधेसोपे काम नाही. त्यासाठी खपू मेहनत
करावी लागते. खपू कष्ट घ्यावे लागतात. मलाही असेच वाटायचे.
पैशाच्या तांगीने मी त्स्त झालो होतो. मी जेव्हा मेविटेशन करायला
लागलो तेव्हा मला हळुहळू उत्तरे वमळायला लागली.
गािी चालवणे, हे अवघि काम नाही कारण जगात
कोट्यावधी लोक गाि्या चालवतात, स्वयांपाक करणेही अवघि
नाही कारण प्रत्येक घरात जेवण बनवले जाते. त्याचप्रमाणे पैसे
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कमवणेही अवघि नाही. आपल्या अवतीभवती प्रत्येक घरातील
कमीत कमी एक माणसू पैसे कमवत आहे, तो आपला ससां ार
व्यववस्र्तपणे चालवत आहे. जी गोष्ट जगातल्या प्रत्येक घरातील
माणसाला जमते ती साध्य करणे खरांच इतके अवघि असेल का?
जगात कोट्यावधी लोक घर बाांधतात मग घर बाांधणे अवघि कसे
असेल? ते सोपेच आहे. आपणच नको त्या ववचाराांचा बागल
ु बवु ा
उभा करुन सोप्या गोष्टींना अवघि बनवतो. आपण सकाळ
सांध्याकाळ ‘पैसे कमवणे खपू खपू खपू सोपे आहे’ अशी स्वतःच्या
मेंदचु ी प्रोग्रवमांग करत राहीली पावहजे.
• झर्पर् यशस्वी होण्याचे एक ससक्रेर् –

एखाद्या क्षेत्ात आपण नवखे असु आवण आपल्याला कमी
काळात नेत्वदपक प्रगती करायची असल्यास एक सोपी यक्त
ु ी
वापरावी. त्या व्यवसायातील टॉपच्या माणसाचे अनक
ु रण करावे.
त्याचे बारकाईने वनरीक्षण करावे. त्याने ज्या पद्तीने व्यवसायाची
घिी बसवली तीच पद्त आपणही स्वीकारावी. चाांगल्या
माणसाची सांगत माणसाला चलाख, हुशार आवण व्यवहारकुशल
बनवते. ज्याला आपल्यापेक्षा काहीतरी जास्त येते त्या प्रत्येक
व्यक्तीला मनोमन आपला गरुु मानावे. अनेक लोक नव्या वाटा, नवे
रस्ते, वक्रएटीव्हीटीच्या सापळयात अिकतात. नवे काही सचु ले
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नाही की तेलही गेले, तपु ही गेले अशी अवस्र्ा होते. म्हणनु
कारवकदीच्या सरुु वातीच्या टप्प्यात तरी आपल्या स्पधवकाक
ां िूनच
प्रेरणा घेऊन जम बसवणे हा एकदम सोपा मागव आहे. जेव्हा तम्ु ही
समाधानकारक प्रगती करु शकाल तेव्हा स्वतःच्या नव्या वाटा
वनमावण करण्याचे स्वातांत् तमु च्यामध्ये आपोआप वनमावण होईल.
वहदां ीमध्ये एक सवु वचार आहे. “वहम्मत करे इसां ान, सहाय्यता करे
भगवान” एक तास आकषवणाचा वसद्ातां वापरुन स्वप्ने रांगवण्याने
मनोरर्े पणु व होत नाहीत. उरलेले तेवीस तास तम्ु ही कशा प्रकारे
व्यतीत करतात यावरुन आपण कूठपयंत झेप घेणार हे वनवश्चत होते.
प्रत्येक क्षणी आपण एक वनणवय घेत असतो. एकतर आपण
कामात झोकून देण्याचा वनणवय घेतो वकांवा आळशी पणे लोळून
राहण्याचा वनणवय घेतो. प्रत्येक क्षणी आपण वमळालेल्या वेळेचा
सदपु योग करण्याचा तरी वनणवय घेतो वकांवा वनरर्वक गोष्टींमध्ये वेळ
वाया घालवण्याचा वनणवय घेतो. आपली वनविच प्रत्येक क्षणी
आपल्याला घिवत आहे.
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---------------------------------------------------

एक वचत्पट असाही..
---------------------------------------------------

वचत्पट पहायला कोणाला आवित नाही? चाांगला
उत्कांठावधवक वपक्चर असला तर आपण त्या गोष्टीत इतके रांगनू
जातो की बघता बघता दोन अिीच तास कसे गेले हेच आपल्याला
कळत नाही. वचत्पट खोटा आहे हे आपल्याला माहीत असतां,
तरीही काही काळ आपण त्या पात्ासां ोबत एकरुप होवनू जातो.
त्याांच्यासोबत हसतो. एखाद्या करुण आतव प्रसांगाांमध्ये आपलेही
िोळे ओले होतात. यश चोप्राचे वचत्पट सपु रिुपर वहट का व्हायचे?
कारण पवललक स्वतःला वहरो वहरोईनच्या जागी पहायची. जणू
काही आपण स्वतःच वस्वत्झलंिमध्ये आहोत अशी कल्पना करुन
त्या वचत्पटात रममाण व्हायची. कोट्यावधी प्रेक्षक दररोज टी.व्ही.
वर न चक
ु ता मावलका पाहतात. ती पात्े, ती गोष्ट खोटी आहे हे
माहीत असनु ही त्या मावलकाववश्वात हरवनू जातात.
प्रत्येक वचत्पटाच्या सरुु वातीला एक ठळक सचु ना वदलेली
असते. या वचत्पटाचा आवण वास्तव घटनाच
ां ा काही सबां धां
असलाच तर तो वनव्वळ एक योगायोग समजावा. वचत्पट,
वसररअल्स, वेबवसरीज हे सगळे खोटे आहेत हे पक्के ठाऊक
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असनू सद्
ू ा माणसू त्या भावववश्वात अलगद ववरघळून जातो. हा
मानवी मनाचा स्वभाव आहे. कशातही पटकन एकरुप होणाऱ्या
आपल्या भावना हे आपल्याला वमळालेलां एक प्रकारचां वरदान
आहे.
मानवी मनाच्या या स्वभावाचा वापर करुन आपल्या
इच्छाांना वास्तव स्वरुपात साकार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या
दोन जबरदस्त टेवक्नक आज मी तमु च्यासमोर माांिणार आहे.
--------------------------------------------------र्े क्निक क्रमांक एक - ‘What if?’
---------------------------------------------------

‘What if?’ या टेवक्नकचा शोध जॉजव वववलयम्स नावाच्या
एका मानसउपचार तज्ञाने लावला. समजा, एक माणसू मवहन्याला
पांचवीस हजार वमळवतो. त्याचे उत्पन्न दरमहा तीस हजार रुपये
इतके झाले तर त्याला त्याचे ववशेष काही वाटणार नाही. र्ोि्या
अवधकच्या पैशाांनी त्याच्या जीवनशैलीत खपू मोठा बदल घिणार
नाही. त्यामळ
ू े त्याला त्याच्या मनामध्ये मवहना तीस हजार रुपयाांची
कमाई झाली आहे असे वचत् रांगवायला सावां गतले तर तो हे काम
सहज करु शके ल.
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पण त्याच माणसाला मवहना पाच लाख रुपये उत्पन्न वमळत
आहे असे वचत् रांगवायला सावां गतले तर त्याचा तकव , त्याची बद्
ु ी,
त्याचे जागृत मन शेकिो शांका उभ्या करतील. हे खोटे आहे, असे
होणारच नाही, हे मला कसे जमेल? माझ्याजवळ परु े शी साधने
नाहीत? एवढी मोठी माझी क्षमता नाही. असा टाहो िोितील.
एकदमच भलीमोठी ध्येयां आपण िोळयासमोर ठे वली की ती
आपल्या आवाक्याबाहेरची आहेत की काय अशी आपल्याला
शांका येते. लॉ ऑि अट्रक्शन वशकवणारे एकूण एक कोच साांगतात
की तम्ु हाला तमु च्या स्वप्नाांवर ववश्वास ठे वायचा आहे. पण वषावला
पाच दहा लाख कमवणाऱ्या माणसाला मला काही मवहन्यात एक
कोटी, पाच कोटी वकांवा दहा कोटी इतकी रक्कम वमळाली आहे
यावर ववश्वास ठे वणे कठीण जाते.
ज्या लोकाांना आकषवणाचा वसद्ातां वापरुन यश वमळवायचे
असते पण त्याांच्या मनात ही गोष्ट मला वमळे ल की नाही अशी
शांकाही असते, अशा लोकाांसाठी ‘What if?’ नावाचे एक
रामबाण औषध आहे.
तम्ु ही काही क्षणासां ाठी लॉ ऑि अट्रक्शन,
वव्हज्वलायजेशन वकांवा आकषवणाचा वसद्ाांत सगळे काही ववसरुन
जा. मला एक कोटी रुपये वमळवायचे आहेत. मला सांदु र अवलशान
घरात रहायचे आहे. मला सांदु र, प्रेमळ जोिीदारासोबत आयष्ु य
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घालवायचे आहे. मला माझ्या कुटूांवबयाांसोबत जगभरातील
प्रेक्षणीय स्र्ळानां ा भेटी द्यायच्या आहेत. मला मवसविीज, ऑिी
वकांवा बीएमिललू मध्ये विरण्याचा आनांद घ्यायचा आहे.
आता तम्ु ही िक्त स्वतःला ववचारा की हे सवव मला वमळाले
असते तर काय झाले असते? What if you will receive this?
What if you will achieve all this? ज्या मल
ु ाला वगावत प्रर्म
यायचे आहे त्याने स्वतःला ववचारावे की मी वगावत पवहला
आल्यावर काय होईल?
आता त्याचे मन आपोआपच कल्पनाववलास करु लागेल.
मी पवहला आल्यावर सगळीकिे माझे कौतक
ू होईल. शाळे च्या
बक्षीस ववतरणाच्या वदवशी एका शानदार समारांभात मान्यवर
पाहूण्याांच्या हस्ते माझा सत्कार के ला जाईल. ज्याांच्या मनात हे
होईल का नाही, कसे होईल अशी शांका सतावते, अशा लोकाांसाठी
‘What if?’ खपू च सोपा उपाय आहे. ओढून ताणनू के लेल्या
वव्हज्वलायजेशपेक्षा ‘जर माझे स्वप्न पणु व झाले तर’ असा ववचार
के ल्यावर िोळयासमोर उभे राहणारे वदवास्वप्नसद्
ु ा आपल्या
मनाच्या गाभाऱ्यात प्रखर उजाव वनमावण करते.
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--------------------------------------------------र्े क्निक क्रमांक दोन - ‘Act if’
---------------------------------------------------

तम्ु हाला दोन अिीचशे वेळा वलहण्याचा कांटाळा आहे.
अिमेशन्स म्हणजे सकारात्मक सचु ना आरशासमोर उभे राहून
पन्ु हा पन्ु हा बोलण्याचा कांटाळा आहे. त्या सचु नाांची रे कॉविंग करुन
ऐकण्याचा कांटाळा आहे. अशा लोकाांसाठी ‘Act if’ हा मांत्
उपयक्त
ु आहे.
Act if’ म्हणजे आपली इच्छा पणु व झाल्याचा अवभनय
करणे. अवभनय करा की तम्ु हाला एक कोटी रुपये वमळाले आहेत.
अवभनय करा की तम्ु ही ज्याच्यावर मनापासनू प्रेम करता ती व्यक्ती
तम्ु हाला जोिीदार म्हणनू वमळाली आहे. सध्या तम्ु ही एक छोटे
व्यावसावयक असाल पण अवभनय करा की तम्ु ही एका प्रचांि
मोठ्या वबजनेस हाऊसचे मालक आहात. अवभनय करा तम्ु ही
तमु च्या कुटूांबाला सवव सवु वधा परु वत आहात, तम्ु ही सववजण
ऐशोआरामाचां जीवन जगत आहात. तमु च्या जीवनात कसलीही
कमतरता नाही.
के वळ श्ीमांत माणसाचा अवभनय के ल्यानेसद्
ु ा व्यक्ती
आवण सांपत्ती दोघेही आपल्याकिे आकवषवत होतात. एक चाांगला
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अवभनेता तेव्हाच अवभनय करु शकतो जेव्हा त्याला एका दजेदार
पटकर्ेची सार् असते. तम्ु हीच तमु च्या आयष्ु याच्या वचत्पटाचे
अवभनेत,े कर्ाकार आवण वदग्दशवक आहात. आपल्या सवव तीव्र
इच्छाांचे ववस्तृत वणवन करणारी एक पटकर्ा वलहा.
टी.व्ही. वरील न्यजु चनेलच्या प्रोग्रममध्ये वदसणारे ऍकर
ां दहा
पांधरा वमवनटाला ब्रेवकांग न्यजु अशा काही आववभाववात साांगतात
की अत्यांत िालतू आवण वबनमहत्वाची बातमीसद्
ु ा काही
क्षणासां ाठी आपल्या मनात खळबळ वनमावण करते. काहीतरी गांभीर,
खपु च मोठी घटना घिली आहे की काय असा समज होवनू आपण
ती बातमी बघताना अनेकदा स्तलध आवण वनशलद होतो. न्यजु
चनेलचे एक
ु ी वापरतात
ां र आपले लक्ष वेधनू घेण्यासाठी जी यक्त
हीच यक्त
ु ी आकषवणाचा वसद्ाांत पणु व करण्यासाठी प्रभावीपणे
वापरली जाऊ शकते.
एखाद्या टी.व्ही. ऍकरच्या
र्ाटात स्वतःलाच ब्रेवकांग न्यजु
ां
द्या.
“मला एक कोटी रुपये वमळाले आहेत.” “आत्ताच हाती
आलेल्या बातमीनसु ार मला एक कोटी रुपये वमळाले आहेत.”
“एका बातमीने खळबळ उिाली आहे की मला माझे एक कोटी
रुपये वदले गेले आहेत.”
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‘Act if’ करण्यासाठी िार काही ववशेष मेहनत करावी
लागत नाही.
‘Act if’ चे पालन के ल्यास अवघ्या काही क्षणाांमध्ये मनात
आनांद वनमावण होतो. आनांदी राहणे म्हणजे लॉ ऑि अट्रक्शनच्या
जादचु ी सरुु वात करणे.
कोणी म्हणेल की मला अशी भववष्याची खोटीखोटी
आनांदी, बळजबरीने अशी छान छान वचत् रांगवायला अवजबात
जमत नाही. हे खोटे आहे. प्रत्येक माणसू कसलीनाकसली खोटी
वचत्ां मनाच्या पिद्यावर रांगवतच असतो. िरक एवढाच की
आपली सजवनशीलता नकारात्मक वचत्ां रांगवण्यातच खचव होते.
ज्या गोष्टी कधीही घिल्या नाहीत आवण भववष्यात
घिणारही नाहीत अशा गोष्टींचा ववचार करण्यातच आपण आपला
बहूताांश वेळ वाया घालवतो.
“मला कोवव्हि झाला तर..”
“माझ्या कुटूांबात कोणाला कोवव्हि होऊन त्याांचे बरे वाईट
झाले तर..”
“माझी नौकरी गेली तर मी माझा ससां ार कसा चालवेन?”..
“माझा वबजनेस बिु ाला तर मी माझ्या कुटुांबाचे पालनपोषण
कसे करे न?”
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अशा शेकिो वनरर्वक गोष्टींचे वचत्पट आपण कधीनाकधी
वनमावण के लेले असतात. त्याऐवजी आपल्या उज्वल आयष्ू याची
पायाभरणी करणाऱ्या वचत्पटाांचा आपण वनमावता आवण वदग्दशवक
व्हावे, हे आपल्या वहताचे नाही का?
आभार आवण शभु ेच्छा!..
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---------------------------------------------------

ल्ह ्हायब्रेशन्वस!
---------------------------------------------------

वमत्ानां ो, आनांदी राहण्यासाठी आपल्याला पैसा, सपां त्ती,
भौवतक सख
ु सवु वधा या गोष्टींची आवश्यकता असते. पण नसु तेच
वैभव माणसाला सांपणु व आनांद कधी देऊ शकत नाही. उत्तम
आरोग्य, प्रेमळ नातेसांबांध आवण मानवसक शाांती प्राप्त के लेला
माणसू च खऱ्या अर्ावने जगण्याचा आनांद घेऊ शकतो. एखाद्या
व्यक्तीकिे कोट्यावधी रुपये असतील पण त्याला दधु वर आजाराांनी
ग्रासले असेल तर तो त्या पैशाांचे सख
ु घेऊ शकणार नाही. एकवेळ
साधारण पररवस्र्ती असलेला माणसू तलयेतीने ठणठणीत असेल
तर इच्छाशक्तीच्या बळावर तो भरपरु पैसा वमळवू शकतो, पण
वखळवखळया शरीराच्या माणसाला पैसे खचवनू नीट करता येईलच
असे नाही.
वजतके महत्व शारीररक आरोग्याला आहे, वततके च प्रेमळ
नातेसांबांधाना आहे. ज्या व्यक्तीच्या अवतीभवती त्याच्यावर प्रेम
करणारी माणसां असतात त्याच्या आतमध्ये आपोआपच एक
उत्साहाचा झरा वनमावण होतो. नवरा बायकोचे एकमेकाांवर असलेले
प्रेम, वप्रयकर प्रेयसीचा रोमान्स, आई विीलाांची माया,
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भावाबवहणींचा घट्ट स्नेह, वमत्ाांसोबतची यारी दोस्ती अशा
गोष्टींमळ
ू े च जगण्याला खरी खमु ारी येते. एकलकोंिी, िक्त
स्वतःवर प्रेम करणारी आत्मकें द्री माणसां आयष्ु याची खरी मजा
कधीही उपभोगू शकत नाहीत. नातेसांबांध सरु ळीत असतील तर तो
माणसू स्वतःला कामामध्ये झोकून देऊ शकतो. पण ज्या घरात
धसु िूस चालते, वातावरणात एक अदृश्य ताण जाणवतो, क्षल्ु लक
क्षल्ु लक कारणामां ळ
ू े मोठे वाद होतात, त्या घरात राहणाऱ्या
व्यक्तीला वकतीही आटावपटा के ला तरी आकषवणाचा वसद्ाांत यश
देत नाही.
नवरा बायकोमध्ये ताणतणावाचे प्रसांग वनमावण होणे तर
रोजचेच असते. घरातल्या गृवहणीच्या काही इच्छा अपेक्षा
असतात. पती मात् भववष्य सरु वक्षत करण्यासाठी, गांतु वणक
ू ी
करण्यासाठी धिपित असतो. कोरोनासारख्या सक
ू े आज
ां टाांमळ
प्रत्येकालाच वेगवेगळया आवर्वक आव्हानाांना सामोरे जावे लागत
आहे. अशावेळी वकतीही समजतु दार जोिपी असली तरी
कधीनाकधी भािां णे होतात. बहूताश
ु ी दोघाच
ां वेळा चक
ां ीही नसते.
दोघेही आपापल्या जागी बरोबर असतात. दोघाांचेही एकमेकावर
पार प्रेम असते. पण प्रत्येक जोिप्याला अबोला, कामापरु तां रुक्ष
बोलणां, वचिवचि, रागराग अशा क्षणानां ा सामोरे जावेच लागते.
मनात प्रेम असले तरी ते समोरच्या व्यक्तीपयंत पोहचवता येत नाही.
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समजा. एक जोिपे आहे. घरामध्ये एकटा नवराच कमवतो
आवण काही कारणामळ
ू े तो आवर्वक वववच
ु े त्स्त झाला आहे.
ां नेमळ
पत्नीला वाटते त्याने आपल्याला वेळ द्यावा. आपल्याशी
पवु ीसारख्या गप्पा माराव्या. लाि करावे. हौसमौज करावी. नवरा
मात् जबाबदारीच्या ओझ्याखाली दबला गेलेला आहे. हळूहळू
दोघाांमधील दरु ावा वाढतो आवण दोघाांपैकी एकाचा स्वभाव तापट
असेल तर चार आठ वदवसाला घरात वकरवकर होते. लॉ ऑि
अट्रक्शन वापरुन हे पणु वपणे र्ाांबवता येते.
आज मी तम्ु हाला जी टेवक्नक साांगणार आहे वतचा वापर
करुन तम्ु ही िक्त पती पत्नीमधीलच नाही तर आई, विील, भाऊ,
बवहण, जवळचे वकांवा दरु चे नातेवाईक याांच्यामधील ताणतणाव दरु
के ले जाऊ शकतात. समोरच्या व्यक्तीच्या मनात आपल्याबद्द्ल
सॉफ्ट कॉनवर वनमावण के ला जाऊ शकतो. झालेले गैरसमज दरु करता
येतात.
या व्हायब्रेशन टेवक्नकचा वापर करुन एखादा व्यावसावयक
आपल्या क्लायांटला आपल्यासोबत व्यवहार करण्यास प्रवृत्त करु
शकतो. नौकरी करणारा व्यक्ती त्याच्या बॉसला वकांवा त्याच्या
मनेजमेंटला आपल्या बाजनू े हवे तसे वळवनू घेऊ शकतो.
ज्या व्यक्तीशी तम्ु हाला मानवसक सांपकव साधायचा आहे,
ज्या व्यक्तीसोबत आपले वबघित जाणारे ररलेशन एकदम घट्ट
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बनवायचे आहे, त्याचा एक िोटो घ्या. मोबाईलमध्ये असलेला
िोटोसद्
ु ा चालेल पण िोटोची वप्रटां असेल तर िारच उत्तम. अट
एकच. िोटोमध्ये त्या व्यक्तीचा सांपणु व चेहरा वदसायला हवा. त्याचे
िोळे स्पष्ट वदसायला हवेत. हा िोटो घेऊन एका शाांत वठकाणी
बसा. कोणीही विस्टबव करणार नाही असे वठकाण असावे. आता
माांिी घालनू ध्यानाला बसता तसे पाच ते दहा वमवनटे शाांत बसा.
िक्त श्वासावर लक्ष कें द्रीत करा. शरीर एकदम वशवर्ल सोिा आवण
वदघव वदघव श्वास घ्या.
असां श्वास मोजण्यावर लक्ष वदलां की मनातली सवव खळबळ
आपोआप शाांत होते. ववचाराांची साखळी तटु ते. वजतके तमु चे मन
शातां असेल वततका मोठा पररणाम तम्ु हाला अनभु वायला वमळे ल.
ध्यान झाल्यानांतर तमु च्याकिे असलेल्या त्या िोटोकिे काही
वमवनटे प्रेमाने वनरखनू पहा. त्या व्यक्तीसोबत तम्ु ही कधीनाकधी
आनांदाचे क्षण एकत् घालवले असतील. ते आनांदी प्रसांग
िोळयासमोर आणा. तम्ु ही कधीनाकधी एकत् खळखळून हसला
असाल, कधी एकमेकानां ा आनदां वदला असेल. काही ना काही
सख
ु द घटना घिल्या असतील त्याांची मनापासनू आठवण करा, तो
प्रसांग वजवांत करा आवण जणू काही तो प्रसांग पन्ु हा एकदा घित
आहे असे समजनू पन्ु हा मनोमन आनदां ी व्हा. तमु च्या आनदां ाच्या
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पातळीमध्ये वाढ होत आहे असे जाणवले, तमु च्या चेहऱ्यावर
हास्य येत आहे असे जाणवले तर तम्ु ही बरोबर ट्रकवर आहात.
त्या िोटोकिे वनरखनू पहा. त्या व्यक्तीच्या िोळयाांमध्ये
एकटक पाहत रहा. आता कल्पना करा, ती व्यक्ती आत्ता
तमु च्यासमोर बसलेली आहे. कल्पनेतच वतचा हात हातात घ्या.
एक प्रेमाचा कोमल स्पशव अनभु वा. त्या िोटोकिे पाहून मनातील
भावना ओल्या होवू देत. आता तम्ु हाला त्या व्यक्तीला जे काही
सागां ायचे आहे, ते अतां ःकरणपवु वक त्या िोटोला सागां ायला लागा.
उदा. एका स्त्रीला वतच्या सासरची मांिळी सख
ु ाने जगू देत
नाहीत. वतला स्वातांत् हवे आहे पण ते घर जरा मागासलेल्या
ववचाराचां े आहे. अशा वातावरणात वतचा कोंिमारा होत आहे.
वतची घसु मट होत आहे पण जेव्हा ती आपल्या पतीला साांगण्याचा
प्रयत्न करते, तो भिकतो. वतचे म्हणणे कोणीही समजनू घेत नाही.
वतच्या मताला, वतच्या आविीवनविीला, वतच्या भावनानां ा वतचा
पती वकांमत देत नाही. वकांवा एखाद्या जोिप्यामध्ये गैरसमज झाले
असतील आवण त्यामळ
ू े ते एकमेकाांपासनू दरु राहत असतील तर
अशावेळी ती स्त्री आपल्या नवऱ्याच्या िोटो हातात घेऊन काय
म्हणेल?
“मी तमु च्यावर खरांच मनापासनू खपु प्रेम करते. आपण
जेव्हा के व्हा एकत् असतो तेव्हा आपण वकती आनदां ात असतो?
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मी तमु चा मनातनू आदर करते. मला तमु च्यासोबत अख्खां आयष्ु य
आनदां ाने जगायचां आहे. मला तमु च्यासोबत खपू काही बोलायचे
आहे. तम्ु हाला खपू काही साांगायचे आहे. तम्ु ही मला खरांच खपू
खपू आविता. आपण दोघे एकमेकाांवशवाय अपणु व आहोत. मला
माहीत आहे तम्ु हालाही माझ्याबद्दल
् असेच वाटत असेल.”
त्या व्यक्तीबद्द्ल मनात असलेला किवटपणा पसु नू टाका.
कटु आठवणी कायमच्या विलीट करा. त्या व्यक्तीने आतापयंत
तम्ु हाला वदलेल्या चागां ल्या क्षणाबां द्दल
् त्याचे मनापासनू आभार
माना. त्याने अजाणतेपणी तम्ु हाला दख
ु वले असेल तर त्याला
मोठ्या उदार मनाने क्षमा करुन टाका. अशा प्रकारे तम्ु ही त्या
िोटोसमोर तमु च्या खऱ्याखऱ्ु या भावना व्यक्त करा.
तमु चे बोलणे झाल्यानांतर शेवटी िोळे बांद करुन त्या
व्यक्तीला प्रेमाचे तरांग पाठवा. याला लव्ह व्हायब्रेशन पाठवणे
असेही म्हणतात. अनेकदा रोजच्या जीवनात क्षल्ु लक क्षल्ु लक
कारणाांमळ
ू े माणसां आपल्यापासनू दरु ावतात. सास-ू सनु ा, नणांद
भावजय अशी नाती आधीच खपू नाजक
ू असतात. त्यात एकजण
हेकेखोर असला तर ववषयच सपां ला. माणसानां ा अशा समस्यानां ा
सामोरे जावे लागत नसले तरी त्याांना नौकरीत सहकाऱ्याांसोबत
तणावाचे प्रसांग सहन करावे लागतात. व्यावसावयकाच्या
आयष्ु यात पैशाच्या देण्याघेण्यावरुन वादाच्या प्रसांगाना सामोरे जावे
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लागते. इच्छा नसनू ही त्याला कठोर व्हावे लागते. वजवलग
वमत्ामां ध्ये इगो आिवा आला की तर ती ही नाती दरु ावतात. हे लव्ह
व्हायब्रेशन्स पाठवण्याचे तांत् खरोखरच खपू पररणामकारक आहे.
मी स्वतः याचा अनेक वेळा वापर के ला आहे. माणसां जोिली की
आपोआप पैसा वमळतो. माणसाने आपली सांपणु व उजाव इतराांवर प्रेम
करण्यासाठी, इतराांच्या जीवनात हास्य िुलवण्यासाठी वापरली
पावहजे.
एक दोन वदवस करुन काही झाले नाही तर वनराश होवू नका.
काही वदवस याचा सराव चालू ठे वा. दृढ ववश्वास बाळगा की तमु ची
मनोकामना पणु व होईलच. िोटोसमोर कोणतीही नकारात्मक गोष्ट
उच्चारु नका. तक्रारी करु नका. आपलेपणा, वजव्हाळा वजतका
जास्त असेल वततका उच्च प्रवतचा मानवसक सांपकव आपोआप
वनमावण होईल.
आभार आवण शभु ेच्छा!..
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िनाच्या धारणेिुळं र्निािण झालेली सिस्या िनाला वळण
लावनु नाहीशी करता येते. – िहान वैज्ञार्नक आईनस्टाईन!
-----------------------------------------------

लॉ ऑफ अट्रॅक्शनचा
प्रभावी वापर कसा करावा?
-----------------------------------------------

आपण कल्पवृक्षाच्या छायेत आहोत, हे एव्हाना तम्ु हाला
ठाऊक झालांचां असेल, म्हणनु आपण आपल्या ववचारावां र वनयत्ां ण
ठे वायला वशकलां पावहजे. सगळां काही ठाऊक असनु ही आपण लॉ
ऑि अट्रक्शन प्रभावीपणे वापरात का असु शकत नाही? इच्छा
असनु ही आपण आपल्या ववचारावां र वनयांत्ण का करु शकत नाही?
लॉ ऑि अट्रक्शन अांमलबजावणीमध्ये कोणकोणते
अिर्ळे आहेत?
• एक सारखं भुतकाळात आसण भसवष्यकाळात
अडकुन पडलेलं असणं. –

दररोज आपल्या मनात साठ हजार ववचार येतात, त्यापैकी
सत्तर टक्के ववचार हे घिुन गेलेल्या घटनाांववषयी असतात, त्यातही
खपु दा वनगेटीव्ह असतात. एकतर आपण भतु काळाबद्द्ल पश्चाताप
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करतो वकांवा भववष्यकाळाबद्द्ल वचांवतत असतो. ह्या ववचाराांच्या
चक्रव्यहु ातनु स्वतःची सटु का करुन घेण,ां वरवर अवघि वाटत
असलां तरी ते खरचां खपु सोपांही आहे, ववचाराांची शृांखला तोिुन,
ववचार झटकुन, मन खल
ु ां आवण ररक्त ठे वणां, हे नेहमीच आपल्याचां
हातात असतां. मनात भीती, वचांता, तणाव, टेंशन आलां, मिु ऑि
झाला की लगेच सगळां काही ववसरुन मोठे मोठे वीस वदघव श्वास
घेण्याची सरुु वात करा.
हा एकच उपाय खपु प्रभावी आहे. तमु चा मिु कधी बदलला
तम्ु हाला कळणारही नाही.
• हे घडु शकतं, यावरच स्वतः वर सवश्वास नसणं.
–

आपण आकषवणाचा वनयम जाणनू घेतला, मग मोठ्या
उत्साहाने आपण आपलां ध्येयही वनवश्चत के ल,ां “मला एक कोटी
रुपये वमळणार आहेत.” असा ववचार के ल्याबरोबर आपल्या मनात
कोणती भावना वनमावण होते, त्याकिे लक्ष देऊन वनरीक्षण के लां
पाहीजे. एक कोटी वमळाले आहेत, हे वाक्य म्हण्टल्याबरोबर
तमु च्या मनात खालीलपैकी कोणती भावना वनमावण होते, ते बघा!
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भावना १ – आनांदी वाटतां, हलकांिुलकां वाटतां, रोमाांवचत
वाटतां, हे होणारचां असा दृढ ववश्वास वाटतो, आत्मववश्वास वाढतो,
छान वाटतां.
भावना २ – वभती वाटते, अववश्वास वाटतो, शांका वाटते,
अशक्य आहे असां वाटतां, स्वतःच्या मयाववदत शक्तीची बधां न आि
येतात.
भीती वाटण्याऐवजी आनांद वाटु लागेल, समजनु चाला,
तम्ु हाला लॉ ऑि अट्रक्शन वापरणे, जमु लागलां आहे. आता यश
वमळे पयंत, न र्कता, मोठ्या तििे ने, प्रयत्न करण्यासाठी तम्ु ही
तयार झाला आहात.
• एखाद्या गोष्टीची नेहमी नकारात्मक बाजु बघणं
–

जेवणामध्ये जसां चवीपरु तां मीठ आवश्यक असतां, तशी
वकांवचतशी नकारात्मकता आपल्याला सावध आवण प्रवक्टकल
बनवते, पण नकारात्मके तचां प्रमाण जर खपु जास्त वाढली तर मात्
आपली प्रगती खटांु ते. तेव्हा नकारात्मक वृत्तीला िे कुन द्यायला
आपण वशकलां पावहजे.
• आपली तकषबुद्ी आपल्या अमयाषद स्वप्ांना
अवरोध करते. –
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आपला मेंदु जगातलां सवावत शवक्तशाली कॉम्पटु र आहे, वतर्े
अनेक अनभु व स्टोअर आहेत. अनभु वाच्ां या आधारे मेंदु प्रत्येक
वाक्य आवण ववचाराांना तकव लावनु , हे खरां की खोटां, हे पिताळुन
घेतो. समजा, आपल्याला कोणी साांवगतलां की, वाघ लाल रांगाचा
असतो, आभाळ वहरवे असते, िुटबॉल हा नेहमी चौकोनी असतो,
वकांवा दधु हे काळया रांगाचे असते तर आपला मेंदु ही मावहती
स्वीकारत नाही, आवण ही माहीती खोटी आहे, अशी प्रवतक्रीया तो
आपल्या मनाला देतो. अशाच प्रकारे दहा हजार कमाई करणारा
माणसु जेव्हा एक वषावत एक कोटींचां ध्येय समोर ठे वेल, तरीही
त्याची तकव बद्
ु ी हे सहजासहजी स्वीकरत नाही, आवण आकषवण
वनमावण होण्यासाठी परु े शी चांबु कीय स्पांदनांही वनमावण होत नाहीत.
ज्याप्रमाणे गोबेल्स वनतीमध्ये साांगतात की, एखादी खोटी
गोष्ट पन्ु हा पन्ु हा रे टुन रे टुन आवण ठासनु बोलली की ती खरी
वाटायला लागते, त्याच तत्वाचा वापर करुन आपल्या तकव बद्
ु ीला
चकवा देण्याची कलासद्
ु ा आपण वशकली पावहजे.
• पाच ज्ञानेंसियांच्या मयाांदांना तोडा. –

जेव्हा आपण रे ल्वेच्या प्रवासात असतो, तेव्हा झािे उलटी
पळताना वदसतात. तो एक चकवा असतो. अशा प्रकारे , कधी काही
पावहल्याचे, कधी काही ऐकल्याचे आपल्याला भास होतात. सदी
164

झाल्यावर सगु ांध वकांवा दगु ंध, कसलाच वास येत नाही. अांधारात
झालेला अनोळखी वस्तच्ु या स्पशावने आपल्या अगां ावर शहारे
येतात. आपल्या ज्ञानेंवद्रयाांना मयावदा आहेत याचा िायदा लॉ ऑि
अट्रक्शनसाठी करुन घेता येऊ शकतो. पाच ज्ञानेंवद्रयाांच्या क्षमता
भेदनु आपल्याला आपल्या कल्पनाांचे रोपण आपल्या अांतमवनाच्या
सपु ीक जमीनीवर करावयाचे आहे.
उदा. िोळे बांद करुन स्ट्रॉांगली कल्पना करा. एक कोटी रुपये
मला वमळालेले आहेत, मला माझी इवच्छत सपां त्ती िोळयासां मोर
वदसत आहे, मी त्या नोटाांना स्पशव करु शकतो, नोटा मोजतानाचा,
त्याांचा आवाज ऐकु शकतो, त्या नवाकोऱ्या नोटाांचा गांध मला
सख
ु ावत आहे.
आजचा एक्सरसाईज –
वमत्ाांनो,
आपल्या मनात प्रचांि शक्ती लपलेली आहे, वतची चणु क
ु
येण्यासाठी आवण स्वतःमधली सप्तु शक्ती अनभु वण्यासाठी,
जागवण्यासाठी आपण एक छोटासा आवण चटकन पररणाम देणारा
प्रयोग आज तम्ु हाला साांगणार आहे.
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ववचार करा, की, येत्या अठ्ठेचाळीस तासात आपल्याला एक
खपु छान, आनदां दायी बातमी भेटणार आहे, अनपेवक्षत पणे
आपल्याला एक सख
ु द धक्का भेटणार आहे.
जेव्हा जेव्हा आपलां मन भतु काळात वकांवा भववष्याकिे
धाव घेईल, वकांवा नाना प्रकारच्या वचतां ा वकांवा तक्रारीकिे लक्ष
वेधेल तेव्हा,
‘येत्या अठ्ठेचाळीस तासात म्हणजे परवावदवशी रात्ीपयंत
तम्ु हाला एक सरप्राईज, आनांदी आवण सख
ु द बातमी भेटणार
आहे’, हाच एकमेव ववचार तमु च्या मनात घोळवा.
ज्याची इच्छाशक्ती वजतकी चाांगली, त्याला वततके चाांगले
ररझल्टस वमळतात. चेहऱ्यावर स्माईल आणनु , आनांदी मनाने हा
ववचार तम्ु हाला, मद्दु ामहुन, पन्ु हा पन्ु हा करायचा आहे, खाताना,
उठताना, बसताना, बोलताना, झोपताना, इतक्या वेळेला हा ववचार
करायचा आहे की त्याची तीव्र स्पांदने ह्या वातावरणात वनमावण
झाली पाहीजेत.
मी यासाठी अध्याव अध्याव तासाचे अलामव लावतो, आवण
अलामव वाजला की काही सेकांद िोळे बांद करुन, मला हवा तो
ववचार शातां पणे मनात घोळवतो, आवण छानसां स्माईल करुन, खपु
आनांदी होतो, बाकीचां ओझां आपोआपच िे कुन वदलां जातां आवण
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मन उत्साहाने पढु च्या कामाला लागतां. तम्ु ही तम्ु हाला अनक
ु ुल
वाटतात, अशा आयिीया वापरु शकता!.. मनानां आकवषवत
के लेली गोष्ट प्राप्त करण्याची कला आपल्या सवांना अवगत होवो,
या एकाच मनःपवु वक प्रार्वनेसह,
आभार आवण शभु ेच्छा!..

167

स्वप्नातले घर बाधां ताना आकर्षणाचा ननयम खरचां कामाला येतो
का?ना बादलों की छाव मे, ना चादां नी के गाव मे,
ना फुल जैसे रास्ते, बने है इसके वास्ते,
मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है,
ये इट पत्थरोंका घर, हमारी हसरतों का घर,
ये तेरा घर, ये मेरा घर,
ये घर बहुत हसीन है…
---------------------------------------------------

माझं घर, माझं स्वप्न!..
---------------------------------------------------

आपलां स्वतःच्या हक्काचां ऐसपैस, प्रशस्त, टुमदार घर
असावां, अशी ह्या पृर्थवीवर जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची इच्छा
असतेच असते, ते बनवण्यासाठी बरे च लोक कजव काढतात,
आयष्ु यातील उमेदीच्या वीस वीस वषांची कमाई खचव करतात,
वेळप्रसांगी काटकसरीने जगतात, वषांनवु षव वाट पाहतात, त्ास
सोसतात, बकवाल्या
ां
ांपासनु वबल्िराांपयंत, इवां जनीअरपासनु
वमस्त्रीपयंत सगळयाांचे नखरे सहन करतात, वकत्येक जणाांचे उांबरठे
वझजवतात, पण ह्या सगळयात उराशी जीवापाि जपलेलां टुमदार
घराचां स्वप्न पणु व करतात. अशी अत्यावश्यक आवण पावरिुल गोष्ट
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वजच्यासाठी माणसु कळत नकळत इतके कष्ट घेतो,पै-पै करुन
आयष्ू यभर वचकाटीने साठवलेला पैसा एकरकमी सढळ हाताने
खचव करुन मोकळा होतो. मध्यमवगीय माणसाच्या कमाईची बरीच
मोठी रक्कम घर बाांधण्यात खची पिते आवण ज्याांचां स्वतःचां
हक्काचां घर नसतां, ते आतनु स्वतःच्या घरासाठी तळमळत
असतात, वदवसेंवदवस घर बनवण्याची वकांमत वाढत असताना, लॉ
ऑि अट्रक्शनचा वापर करुन लवकरात लवकर घर बाधां ण्याचां
स्वप्न पणु व करण्यासाठी काही तांत् आहे का?

एक आवकव टेक्ट ह्या नात्याने मी घर बाधां ण्याच्या ह्या सांपणु व
प्रोसेसला अगदी जवळुन पावहलां आहे. रोज रोज अनभु वलां आहे..
मागच्या दहा वषावत जवळपास वदिशेहुन अवधक घरे , बांगले
विझाईन के ली आवण त्याांच्या बाधां कामाची देखरे ख करत, पणु व
करुन वदली. त्यातला काही जबरदस्त इच्छाशक्ती असणाऱ्या
लोकाांना आवर्वक आवण अनेक इतर प्रकारच्या अिचणींवर मागव
काढत मनाजोगत्या घराचां स्वप्न पणु व करताना, स्वतःच्या िोळयानां ी
बवघतल. नकळत ते लॉ ऑि अट्रक्शनचाच वापर करत होते.
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उदा १ –
पाच सहा वषांखालची गोष्ट आहे, एक वपग्मी एजटां चा
व्यवसाय करणारा माणसु होता, पररवस्र्ती जेमतेम, एकाच्या
ओळखीने तो माझ्याकिे आला, माहीत नाही का? पण घाबरत
घाबरत बोलत होता, मी प्लान आवण घराची विझाईन बनवली,
आवण त्याने घराचां वचत् पावहलां, काहीतरी घिलां, त्याच्या
िोळयात एक वेगळीच चमक मला वदसली. स्वतः घर असां
वदसणार ह्या कल्पनेने तो भारावनु गेला, खपु आनांदी झाला,
त्याच्या चेहऱ्यावरुनच कळत होतां. त्याला ती विझाईन खपु
खपु आविली होती, त्याचां होणारां घर पाहून त्याच्या अांगावर
रोमाचां आले होते.“साहेब, हे घर बाधां ायला अदां ाजे खचव वकती
येईल?,” मी म्हणालो, “अांदाजे, वीस लाख रुपये लागतील.”
त्याच्याकिे तेवढे पैसे नव्हतेच, पण ह्या वेळी मला त्याच्या
चेहऱ्यावर आत्मववश्वास वदसला, तो म्हणाला. “सर, वकतीपण कष्ट
करे न आवण अगदी असांच घर बाांधेन”, त्याने खरां तर नकळत
स्वतःशीच कवमटमेंट के ली होती. आहेत तेवढ्या भाांिवलावर
आम्ही काम सरुु के लां, मी वनयवमत साईटवर जात होतो, त्या
व्यक्तीला अधनू मधनू भेटत होतो. पढु चे वकत्येक मवहने त्याने
आपल्या कामाचे तास वाढवले, मला साईटवर सकाळी सातलाच
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बोलवायचा, लवकर घराबाहेर पिायचा आवण वदवसभर न र्कता,
बाराबारा तास तो माके टींगला जायचा, त्याने नेमके कसे पैसे
जमवले हे ,मला माहीत नाही, पण त्या पठ्ठ्याने वीस नाही, सव्वीस
लाख रुपये खचवनु अवलशान घर बाांधल,ां अगदी वचत्ात दाखवलां
त्याच पद्तीचां बाांधलां.
तीव्र इच्छाशक्तीच्या बळावर एक स्वप्नां साकार होताना मी पाहत
होतो. त्याने छोटासा वास्तश
ु ातां ीचा कायवक्रम ठे वला होता. त्याचे
सगळे च नातेवाईक आवण वमत् त्याने बाांधलेलांअ घर पाहून र्क्क
झाले होते, खपु कौतक
ु करत होते, शाबासकी देत होते. त्याच्या
स्वप्नानां ी त्याला एक वेगळचां बळ वदलां होत,ां त्याचां आयष्ु यच
बदलनु टाकलां होतां, आळस झटकुन त्याला कामाला लावलां होतां,
खरां तर, त्याच्या मागे लागनु , त्याच्या स्वप्नान,ां त्याच्याकरवी,
स्वतःला पणु व करवनु घेतलां होतां, मी त्याचा साक्षीदार होतो.
जगासाठी हे एक कोिां होतां, एक आश्चयव होतां, माझ्यासाठी त्याने
लॉ ऑि अट्रक्शन अमां लात आणला होता.
अजनु एक उदाहरण साांगण्यासारखां आहे.
आमचे एक जनु े वयस्कर व्यावसायीक वमत् आहेत, िक्त नवरा
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बायको, एक मल
ु गा, त्याांच्या बाांधकामाच्या वेळी तर प्रचांि मोठी
आव्हाने होती, एका राजकारणी गिांु ाला त्याच
ां ी मोक्याची जागा
बळकवायची होती, तो धनशक्तीने प्रबळ, ह्याांना कोणाचाच पाठींबा
नव्हता. पण त्याांनी शेवटपयंत वचवटपणे झांजु वदली. त्याांना वतर्नु
घालवण्यासाठी खपु खालच्या स्तरावर प्रयत्न झाले, इतके ही
लढाई बघणारे र्क्क झाले, एकवेळ तर पवनक होवनु मी ही
वगव्हअप करायच्या, आवण काम सोिुन द्यायच्या मिु मध्ये आलो
होतो, इतका त्ास वाढला होता, वेगवेगळया क्लृप्त्या वापरत,
चहुबाजांनु ी घेरण,ां धमक्या देणां, सामान चोरणां, नगरपालीके नां काम
बदां पािणां, पोलीस स्टेशनला वरात काढणां, असे वकत्येक वववचत्
झाले, ह्या नवऱ्याबायकोनां खांबीरपणे प्रत्येक लढा वदला. मला तर
त्याांची घालमेल पाहून कधीकधी रिायला यायचे. पण
त्याच्ां यासमोर मी एकदम वहमां तवान असल्याचां नाटक करायचो.
प्रत्येक लढाईला ते हसत-हसत सामोरे गेले, प्रचांि वजद्दीने
लढले आवण ववजयीही झाले, लातरु मध्ये त्याांची चार मजली
वबल्िींग आज वदमाखात उभी आहे, दोघानां ाही कांबरदख
ु ी आवण
गिु घेदख
ु ीचा त्ास होता, वकरायाच्या घर पवहल्या मजल्यावर होतां,
काम चालु असताना मी त्याांच्या वकरायाच्या पिक्या घरात
जायचो, तेव्हा लातरू मध्ये पाण्याचा तीव्र दष्ु काळ पिला होता,
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तेव्हा कुरकुर न करता ते दोघे वयोवृद् नवराबायको खालच्या
मजल्याहुन बादल्याांनी पाणी वर घेऊन जायचे, वकतीही वाईट
पररवस्र्ती असली तरी आम्ही वतघे रोज रोज भेटायचो. गांभीर
वातावरण न बनवता हलक्यािुलक्या गप्पा मारायचो. आम्ही रोज
येणाऱ्या नव्या नव्या प्रॉललेम्सवर मनसोक्त हसायचो, एकमेकाांना
हसवायचो. टेंशन न घेता ववनोदी सांभाषण करायचो. आम्ही
एकमेकानां ा अवजबात तणावात येऊ द्यायचो नाहीत, आम्ही वतघे
एकमेकाांना नवी वहमां त द्यायचो.

आज जवळपास पाच वषव झाली पण मला लख्खपणे
आठवतयां, आम्ही नकळत लॉ ऑि अट्रक्शन वापरला होता,
काहीही हो दे, जीव गेला तर बेहत्तर, घर तर बाांधणारचां, अशा
वजद्दीने आम्ही काम के लां म्हणनु ते घर पणु व झाल.ां घर बाधां णे हा
आपल्या जीवनातील अववस्मरणीय अनभु व असतो. कल्पनाशक्ती
वापरुन, घराचां स्वप्न जलद पणु व करता येतां, पण हसत खेळत
राहील्याने आवण तणावमक्त
ु राहील्याने घर बाधां ण्याची प्रवक्रया
मजेशीर आवण सोपी करता येते. घर बाधां ताना स्पष्टता हवी, जी
आकषवणाच्या वनयमाचा वापर के ल्याने, अांतमवनाकिुन सहज
वमळते आवण स्वप्न आवस्तत्वात येतां.
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तम्ु हाला जे वरम हाऊस बाधां ायचां आहे त्या स्वप्नातल्या घराचां
वचत् शोधा, त्याला सतत आपल्या िोळयासमोर ठे वा, ब्रह्ाांिाकिे
सकाळ सांध्याकाळ स्पष्ट सांदश
े पाठवा, ववश्वास ठे वा!..
घर बाधां नू पणु व होणारचां. तमु चां स्वप्न प्रत्यक्षात आलां की
मला कळवा.
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You create to everything, what happens to you.
---------------------------------------------------

कल्पनाशक्तीची जािु
---------------------------------------------------

मक्िोनाल्ि जगातली एक बलाढ्य कांपनी. जगातली पवहली
आवण अव्वल िचां ाईजी मॉिेल असणारी रे स्टॉरांट अशी त्याांची
ओळख आहे. ज्याांच्या कल्पनेतनु मकिोनाल्िच्या हजारो शाखा
वनघाल्या ते होते रे नॉल्ट मक्िोनाल्ि. त्याांना एका मल
ु ाखतीत एक
प्रश्ण ववचारला गेला.
“आयष्ु याच्या कोणत्या टप्प्यावर तम्ु ही स्वतःला यशस्वी
मानलेत?”
“मकिोनाल्िच्या एक हजार शाखा उघिल्या तेव्हा?, का
मकिोनाल्ि सातही खांिात पोहोचलां तेव्हा? मकिोनाल्िने एक
हजार कोटींचा टप्पा गाठला तेव्हा? का मकिोनाल्ि कांपनीचे
बाजारमल्ु य एक लाख कोटी रुपयाच्ां या पढु े गेली तेव्हा? कोणत्या
टप्प्यावर तम्ु ही यशस्वी झालात?” त्यावेळी त्याांनी वदलेलां उत्तर खपु
गांमतीशीर आवण अभ्यास करण्यासारखां, आवण बारकाईनां समजनु
घेतलां तर आयष्ु य बदलवनु टाकणारां आहे.
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ते म्हणाले, “मी खरा यशस्वी एका पांचवीस वषांपवु ीच्या
एका सध्ां याकाळी झालो, त्या काळात माझां एकच हॉटेल होत,ां अन
तेही जेमतेम चालत होतां. ते आवर्वक चणचणीचे वदवस होते, पण
मला माझ्या रे सीपीवर, माझ्या बगवरवर, खाद्यपदार्ांवर पणु व ववश्वास
होता, एके सांध्याकाळी मी वदवसभर दमनु भागनु काम करुन, मी
ववसाव्यासाठी मी एका पाकव मध्ये गेलो आवण िोळे बांद करुन
बसलो होतो, माझ्या मनात एका कल्पनेने जन्म घेतला, की सपां णु व
जगभरात, वेगवेगळया देशात, वेगवेगळया शहरात, मी माझ्या
हॉटेल्सच्या शाखा उघिेन. त्या पांचवीस-तीस वमनीटात मी स्पष्टपणे
ते सवव पाहीले जे मला हवे होते. अगदी बारीक सारीक गोष्टींसहीत
सवव पावहले, जणु काही मी माझां भववष्यचां पाहत होतो. मी ते सारां
अनभु वलां, रोमाांवचत झालो, एका स्वप्नाचां बीज पेरलां गेलां होतां,
त्या सध्ां याकाळी आयष्ु यात मी पवहल्यादां ा यशस्वी झालो होतो.
वमत्ाांनो, वव्हज्वलायजेशन हेच या यशस्वी लोकाचां ‘वसक्रेट’
आहे, कसलीही पररवस्र्ती असु द्या, ते सतत उत्तमोत्तम कल्पना
करतात, त्याांना मनात घोळवतात, मरु वतात आवण सहज
मोठमोठाली कामे करुन जग वजांकतात. कल्पना सचु ण्यासाठी
वदवसातला र्ोिासा तरी स्वतः सोबत वेळ घालवला पाहीजे.
कल्पना सचु ण्यासाठी सतत आनदां ी असणां आवश्यक आहे.
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सचु लेली कल्पना लगेच ववस्तृतपणे वलहुन ठे वली पावहजे आवण
अमां लात आणण्यासाठी कृ तीही के ली पाहीजे.
आज शांभर वषावपवु ीची ती सांध्याकाळ अजरामर झालीये,
म्हणणु च मक्िोनाल्िच्या प्रत्येक शाखेबाहेर एक बेंच असतो
आवण जोकरच्या रुपात श्ीयतु रे नॉल्ट मक्िोनाल्ि याच
ां ा तो
ऐवतहावसक एक पतु ळा असतो. तो जोकरच्या रुपात असलेला
ववदषू क आज त्याांची ओळख बनला आहे. लोक उत्साहाने त्या
पतु ळयाशेजारी बसतात. गळयात हात टाकून िोटो काढतात.
आपण सवांनी जर यशस्वीररत्या, आकषवणाचा वनयम कसा
वापरायचा हे जर वशकुन घेतलां तर अशी सांध्याकाळ आपल्याही
आयष्ु यात लवकरात लवकर येईल.
एका वतवमानपत्ात माझा ‘आकषवणाचा वसद्ाांत खरा
झाला.’ हा लेख प्रवसद् झाला होता. माझ्यावर अनेक सांकटे आली
तरीही मी आकषवणाच्या वसद्ातां ाचा वापरुन एका वषावत खपु मोठी
रक्कम कशी कमवली ह्याबद्दल
् तो लेख आहे.
तो लेख वाचनू मला एका माणसाने िोन के ला. तो म्हणाला,
“तम्ु ही तमु च्या लेखमध्ये साांवगतलां होतां की पैसे वमळाले आहेत
अशी कल्पना के ली की पैसे वमळतात. मला चाळीस कोटी
वमळालेत अशा ववश्वासाने मीसद्
ू ा वावरत आहे, पण हे पैशे मला
कधी वमळतील?”
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एका माणसाने एका कांु िीत एक बी पेरलां, आवण रोज
सकाळी उठुन तो माणसु त्या कांु िीकिे आवण त्या बी किे रोज
पाहतो, आवण त्याला सचु ना देतो, ‘अरे झािा, उगव’, ‘सांदु र सांदु र
रांगबेरांगी िुलां येवु दे’, लवकरात लवकर चवदार िळां दे’, ‘र्ांि
शीतल सावली दे’, वदवसभर काय, मवहनाभर वकांवा वषवभर घोकत
राहील्यानेही झाि येणार नाही.
जसां त्या कांु िीचां आहे, तसांच आपल्या आयष्ु याचांही आहे.
काही न करता साधां रोप उगवत नाही, मग पैसे कसे वमळतील?
बागकाम हा माझा आविता छांद आहे, मी माझ्या घरात स्नेनपाम,
मोसांबी, सांत्ी, वलांबु अशी झािां लावली आहेत, एक वदि वषावपवु ी
आणलेली छोटी छोटी रोपसां द्
ू ा आता आता खपु दणकट झाली
आहेत. त्याांची उांची माझ्यापेक्षा जास्त झाली आहे. स्वप्नाचां बीज
टाकून त्याला मोठां करणां हे एखाद्या इवलाश्या रोपाची वनगराणी
के ल्यासारखांच आहे. रोप उगवण्यासाठी जी माती वनविाल ती
सपु ीक असावी लागते. खिकाळ आवण मरु माि मातीत रोप उगवत
नाही. त्याचप्रमाणे दःु खीकष्टी, वनराश, ईष्यावळू वकांवा वभत्र्या
मनामध्ये स्वप्नाांना अांकूर िुटत नाही.
रोपाांना दररोज न चक
ु ता वनयवमतपणे पाणी द्यावां लागतां.
त्याचप्रमाणे ध्येयाांचां सद्
ू ा रोज सकाळ सांध्याकाळ वाचन करावां
लागतां. रोपाांना मबु लक प्रकाश वमळे ल अशा वठकाणी ठे वलां
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प्रकाश सांश्लेषण घिते. त्याच्या अवतीभवती सख
ु द वातावरण
ठे वलां तर अशा छान गार वातावरणात झािां वहरवीगार होतात.
ज्याप्रमाणे झािाांची व्यववस्र्त वाढ होण्यासाठी उन्ह अवण गारवा
दोन्ही आवश्यक असतात त्याचप्रमाणे माणसाच्याही आयष्ु यात
सख
ु आवण दःु ख दोन्ही समप्रमाणात आवश्यक असतात.
दःु खामध्ये होरपळलेला माणसू च यश वमळवण्यासाठी पेटून उठतो.
तो जग वजक
ां ण्यासाठी आससू लेला असतो. अल्पसतां ष्टू
माणसामध्ये ज्वलांत इच्छाशक्ती जन्म घेत नाही. अतृप्त, कामसू
आवण प्रगती करण्याची भक
ू असलेली माणसां मोठी झेप घेतात.
मदां मदां सयु वप्रकाश जसा झािानां ा पोसतो, त्यानां ा मोठां करतो
त्याचप्रकारे काहीतरी वमळवण्याची, काहीतरी बनण्याची आवण
जगासमोर स्वतःला वसद् करण्याची इच्छा माणसाला मोठी करते.
ज्याप्रमाणे किक उन्हाचा मारा झाला आवण पाण्याचा र्ेंबही
वमळाला नाही तर कोवळे रोप जळून जाते त्याचप्रमाणे कृ तज्ञतेचा
ओघ र्ाांबला तर प्रखर उन्हाचा मारा सहन न झाल्याने माणसाने
मोठ्या हौशेने लावलेले स्वप्नाांचां झािही मरुन जाते.
रोपाांना ठराववक अांतराने खतां टाकावी लागतात, अधनु मधनु
त्याांना ताजेतवाने, टवटवीत ठे वणारे , के मीकलही िवारावी
लागतात, खरु टलेली पानां छाटावी लागतात. सिलेली पानां काढून
टाकावी लागतात. एकदा मळ
ु ां मजबतु झाली की पानां, िुलां-िळां
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आपोआपच येतात. आकषवणाच्या वसद्ाांताच्या बाबतीतही अगदी
असचां आहे. इर्े कांु िी म्हणजे आपलां मन आहे, त्यातली माती
म्हणजे आपल्या भावना आहेत, ही माती कमी प्रवतची, हलक्या
दजावची, दवु षत असेल तर स्वप्नाांचां बीज इर्े अवजबात रुजणार
नाही. मनामध्ये आनांदी, प्रसन्न प्रेमळ भावना असल्या की
लवकरच स्वप्नाांना अांकुर िुटतात. कल्पनाशक्तीला बहर िुटतो.
सकाळ सांध्याकाळ पाणी घालण्याची प्रवक्रया म्हणजे
सकाळ सांध्याकाळ मनात वकांवा मोठ्याने ध्येयवाचन! वनयवमत
अांतराने मनाला परु वलेले सकारात्मक ववचार आपल्या स्वप्नाांच्या
झािासाठी उत्कृ ष्ट दजावच्या खताचां काम करतात. रोपाला
ताजतां वानां ठे वण्यासाठी अधनु मधनु ‘श्द्ा’ आवण ‘प्रार्वना’ याच
ां ी
िवारणी करत रहावी लागते! सांशय, िेष आवण वनराशा अशा
सक
ु लेल्या, जळलेल्या पानानां ा आवजवनु कापनु टाकावां लागत.ां
आपण लावलेल्या ‘बी’ चां रुपाांतर िवरलेल्या रोपामध्ये,
लगिलेल्या िुल-िळाांमध्ये रुपाांतर होण्यासाठी ‘प्रत्यक्ष कृ ती’
करणां अवश्य आहे. ‘पेरलां की उगवत’ां हा वनसगावचा वनयमच आहे,
खद्दु वनसगवही हा वनयम मोिु शकत नाही. ज्या स्वप्नाांच्या बीज ला
ह्या सवव अनक
ु ु ल गोष्टी परु वल्या जातील, त्या प्रत्येक बीज ला
उगवावचां लागेल. कधी चटकन उगवेल, कधी र्ोिा वेळ लागेल,
पण आज ना उद्या उगवावांचां लागेल. आकषवणाचा वसद्ाांत तम्ु हाला
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गप्तु धनाचे हिां े वमळवनु देणार नाही वकांवा आकाशातनु पैशाचा
पाऊसही नक्कीच पािणार नाही. पण आकषवणाचा वनयम वापरुन,
तमु च्या सप्तु मनावर कल्पनाचां रोपन करण्यात तम्ु ही नक्कीच
यशस्वी व्हाल! झािाला वजतक्या सहजतेने िुलोरा येतो, वततक्या
सहजतेने आयष्ु याच्या झािालाही यशाची चवदार िळां लगितील.
पैसा, वरम हाऊस, आकषवक जीवनसार्ी, वरम कार, आनांदी
परीवार, समाजात सन्मान, रुबाबदार व्यवक्तमत्व आवण जगभर
भ्रमांती हे सगळां वमळे ल. जे हवां ते सारां प्राप्त होईल. िक्त चाळीस
कोटी काय चारशे कोटीही वमळतील, पण ते िुकट वमळणार
नाहीत. त्याबदलात कोणती ना कोणती सेवा द्यावी लागेल.
स्वप्नाांप्रती स्वतःला समवपवत करावे लागेल.
आकषवणाचा वसद्ाांत हे र्ोताांि नाही. ही बवु ाबाजी नाही. ही
पोपटपचां ी नाही. हे शास्त्र आहे जे शभां र टक्के काम करते. ८ मे
२०२१ या वदवशी मी रात्ी जागनू वॉटर टेवक्नक या ववषयावर लेख
वलहला आवण लेख वलहून पणु व झाल्या क्षणी मी पाणी प्यायला
उठलो. हातात पाण्याचा ग्लास घेऊन मला एका मवहन्यात पन्नास
हजार रुपये वमळावेत अशी ब्रम्हाांिाकिे मनोमन प्रार्वना के ली.
योगायोग म्हणा वकांवा योजना म्हणा. सोमवारी काही स्टॉक्सवर
माझी नजर पिली. आवण आज शेअर बाजारात ते स्टॉक्स ववकून
मी पांचावन्न हजार निा कमवला. खरे वाटावे म्हणनू त्याचा
181

स्क्रीनशॉटही सोबत पाठवत आहे. यात ववशेष काहीच नाही. असे
यश लाखो लोकानां ा वमळाल्याचे तम्ु हाला वदसनू येईल. तम्ु हीही
आतवपणे ब्रम्हािाांला हाक मारा. साद घाला. यश वमळे पयंत प्रार्वना
करत रहा आवण सोबत जोमाने कामही करत रहा. वनयतीला
तमू च्यासमोर झक
ु ावेच लागेल. या ववश्वशक्तीला तमु च्या
मनोकामना पणु व कराव्याच लागतील.
कोसव सांपण्यासाठी आता र्ोिेसेच वदवस वशल्लक राहीले
आहेत. तेव्हा र्ोिे हलके िुलके लेख पाठवण्याचे ठरवले आहे.
तम्ु ही आवजवनू वाचावेत असे काही लेख मद्दु ामहून ररपीट पाठवणार
आहे. दरवेळी एक नवा अर्व सापिेल आवण नवी उजाव वमळे ल
अशी खात्ी आहे.
आभार आवण शभु ेच्छा!
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---------------------------------------------------

क्वांटम जंवपंग
---------------------------------------------------

अमेरीके त बटव गोल्िमन नावाचे एक सप्रु वसद् लाईि कोच
आहेत. आज ते त्र्यान्नव वषांचे आहेत. वयाच्या ऐशां ीव्या वषी
त्याांनी कनव्हासवर शेकिो आकषवक रांगबेरांगी वचत्े रांगवली. ती
वचत्े इतकी सांदु र होती की जगभरातल्या अनेक मानाच्या
कलादालनामध्ये त्याां वचत्ाच
ां े प्रदशवन भरवले गेले. बटव नसु तेच
वचत्कार नाहीत ते एक यशस्वी िोटोग्रािरही आहेत. त्याांनी
िोटोग्रािीची एक नवी अनोखी शाखा शोधनू काढली ज्याला
वमराज िोटोग्रािी असे पिले. त्याच्ां या िोटोंचेही प्रदशवन भरवले
जाते. त्याांनी अनेक बेस्ट सेलर पस्ु तके वलहली आहेत. पावश्चमात्य
जगात जोस वसल्वा याांनी ध्यान करण्याच्या वेगवेगळया पद्तींना
लोकामां ध्ये रुजवले. जोस वसल्वा आवण बटव गोल्िमन या दोघानां ी
वमळून एका पस्ु तकाचे लेखन के ले.आज त्या पस्ु तकाच्या दहा
लाखाहां ून अवधक प्रवत ववकल्या गेल्या आहेत.
आश्चयावची गोष्ट ही आहे की बटव गोल्िमनचे म्हणणे आहे
की त्याांना वचत्कला अवगत नव्हती. पेंटींग, रांगकाम, वचत्कला या
क्षेत्ाशी त्याांचा दरु ान्वयानेही सांबांध नव्हता. तसेच उभ्या आयष्ु यात
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त्यानां ी कधीही िोटोग्रािीचे वशक्षण घेतले नाही. त्याांना
िोटोग्रािीची एबीसीिीही मावहत नव्हती. तसेच त्यानां ा ज्या माईिां
कांट्रोल टेवक्नकववषयी त्याांनी पस्ु तक वलहले त्या ववषयाचाही त्याांना
गांध नव्हता. तरीही ते हे अदभतु यश कसे साध्य करु शकले? याचे
उत्तर आहे क्वाांटम जांवपांग!
लहानपणी आपण सववजण वकती स्वप्नाळू असतो. कोणी
ववचारलां की मोठा होवनू तु कोण होणार? असां ववचारल्याक्षणी
आपली उत्तरां तयार असतात. मला पायलट व्हायचे आहे. मला
िॉक्टर व्हायचे आहे. मला वैज्ञावनक व्हायचे आहे. आपण
मनातल्या मनात कधी पोवलस होतो. कधी सैवनक होतो. कधी
अवभनेते कधी मोठे इिां स्ट्रीयावलस्ट व्हायचे स्वप्नही बघतो. पण
काळाच्या ओघात काही स्वप्ने मरुन जातात. उरलेल्या स्वप्नाांचा
आपणच गळा दाबनू खनू करतो. कारण इतर लोकां आपल्याला
साांगतात स्वप्नाांच्या जगात जगू नको. वास्तवात ये. ररअल लाईि
वेगळी असते. इर्े सगळे च खपू अवघि असते. आपण यासाठी
कधीच हारत नाही कारण आपल्यात क्षमता नसते. आपण हरतो
कारण लढण्याच्या आधीच आपण शस्त्र खाली टाकून वदलेली
असतात. मानवी मनाची ही दबु वळता नाहीशी करण्यासाठी बटव
गोल्िमन याांनी आयष्ू यभर सश
ां ोधन के ले. तीस वषावहून अवधक
काळ त्याांनी स्वसांमोहन, योग, मेिीटेशन, िें गशईु आवण ररमोट
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व्हुईगां या शास्त्राांचा सखोल अभ्यास के ला. त्या समद्रु मांर्नातनू जे
अमृत बाहेर पिले त्याचे नाव क्वाटां म जवां पगां . क्वाटांम जवां पगां च्या
बळावर त्याांनी हजारो लोकाांच्या आयष्ु यात आश्चयवकारक पररवतवन
घिवनू दाखवले.
वयाच्या एकोवणसाव्या वषी बटव अमेरीकन सैन्यात भरती
झाले. पढु े त्याांना यद्
ु ासाठी कोररयामध्ये पाठवले गेले तेव्हा त्याांची
एका कोररयन परांपरे तील गढु ववद्या जाणणाऱ्या एका अध्यात्म
साधकाशी भेट झाली. त्याने बटवला ‘वक्व’ आवण ‘ली’ या दोन
प्रकारच्या उजांचा पररचय करुन वदला. पढु े ते अमेररके त वापस
आले. हवाई बेटावर त्याांची बदली झालेली असताना त्याांनी
अशाच एका साधकाकिून ‘काहूना’ नावाची रहस्यमयी ववद्या
वशकून घेतली. सैन्यातनु वनवृत्त झाल्यावर त्याांची परमहसां योगानांद
याच्ां याशी भेट झाली. योगानांदाच्ां या सावनदध्् यात ते तत्ां शद्
ु पद्तीने
ध्यान कसे करावे हे वशकले. १९५२ मध्ये परमहसां योगानांद याांनी
आपला देह सोिला. बटव गोल्िमन याांची साधना अखांि सरुु च
राहीली. समां ोहन, ध्यान आवण समाांतर ववश्व या ववषयावां र उपललध
होतील ती सवव पस्ु तके त्याांनी वाचली. ते एक्यप्रु ेशर र्ेरपीचे तज्ञही
झाले. के वळ आपल्या बोटाांनी पेशांटच्या दख
ु ऱ्या भागावर वववशष्ट
प्रकारचा दाब देऊन ते ववकारानां ा बरे करु लागले. त्यानांतर त्याांच्या
आयष्ु यात एक टवनंग पॉईटां आला. त्याांची भेट प्रवसद् मनोवैज्ञावनक
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जोस वसल्वा याांच्यासोबत झाली. वसल्वा मेर्ि मध्ये बटवने
आपल्या अनभु वाने बहुमल्ु य भर घातली आवण दोघाच्ां या
अनभु वाांचा वमलाि घिला. बटव गोल्िमन वसल्वा माईिां कांट्रोल
मेर्ि वशकवणारे क्रमाांक एकचे वशक्षक झाले. प्राचीन चीनी
तांत्ववद्या िें ग शईु , मेंदल
ु ा आदेश देण्याचे तांत् एन एल पी अशा
अनेक ववषयाांमध्ये त्याांचे अखांि अध्ययन सरुु च होते. या
सगळयाचा पररपाक बननू जे तत्ां उदयाला आले त्याचे नाव आहे
क्वाांटम जांवपांग.
बटवचे म्हणणे आहे की जशी आपली पृर्थवी आहे तसेच
अनेक इतर समाांतर ववश्व आवस्तत्वात आहेत. या समाांतर
ववश्वामध्ये आपल्या प्रत्येकाची प्रवतरुपेही आवस्तत्वात आहेत. या
आपल्या दाव्याला पष्टु ी करण्यासाठी ते अल्बटव आईनस्टाईन आवण
स्टीिन हॉवकांगचे दाखले देतात. ते पढु े म्हणतात की आपल्या
मानवसक शक्तीच्या बळावर आपण आपल्या बेस्ट व्हजवनला
बोलावू शकतो. त्याच्याशी सांवाद साधू शकतो. त्याच्याकिून
मागवदशवन प्राप्त करु शकतो. त्याच्यकिून हवी तेवढी उजाव वमळवू
शकतो. क्वाांटम जांवपांगची साधीसोपी पद्ती वापरुन तम्ु ही तमु चे
नातेसांबांध सदृु ढ करु शकता. मबु लक सपां त्ती आवण प्रचांि यश
वमळवू शकता. वनरोगी शरीर आवण मनःशातां ी प्राप्त करु शकता.
सवु णवसांधींना आपल्याकिे खेचनू घेऊ शकता. भववष्यात काय
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घिेल याचे अचक
ू आिाखे बाांधू शकता. क्वाांटम जांवपांगचा
सातत्याने सराव करत राहील्यास त्या व्यक्तीच्या सजवनात्मक
शक्तीमध्ये कमालीची वाढ होते. एवढांच नाही तर आत्ता तम्ु हाला
अशक्य वाटतात अशा सवव गोष्टी तम्ु ही हे तांत् वापरुन घिवनू आणू
शकता.
आता नेमके करायचे काय आहे त्याववषयी –
रात्ी झोपण्याआधी काही वमवनटाांचे ध्यान करा. शरीर
वशवर्ल सोिा. वदघव श्वास चालू देत. मनातली खळबळ पणु वपणे
शाांत होईपयंत आकिे मोजू शकता.
ववचाराांची श्ांख
ु ला तटु ली की आपोआपच वनवववकार आवण
वनवववचार वस्र्ती अनभु वता येते.
एकदम शाांत वस्र्तीमध्ये पोहोचल्यावर तम्ु ही एका
दरवाजासमोर उभे आहात अशी कल्पना करा. तो दरवाजा
कोणताही असु शकतो. सांदु र नक्षीदार आवण भक्कम दरवाजा वकांवा
तमु च्या घराचा दरवाजा कोणत्याही दरवाजाची कल्पना करा.
वचत् धसु र नसावे. तसेच अवस्र्र नसावे. मन लावनू
एकाग्रपणे अगदी स्पष्ट वचत् उभे करा.
आता त्या दरवाजाचे हिल
ां पकिून तो दरवाजा उघिा.
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कल्पना करा, की तमु चे सवोच्च दजावचे प्रवतरुप
तमु च्यासमोर उभे आहे. उदा. तम्ु हाला कोट्याधीश वबजनेसमन
बनायचे आहे तर कल्पना करा त्या भववष्यातील कोट्याधीश
उद्योगपतीला तम्ु ही भेटत आहात.
बटवचा आग्रह आहे की त्या प्रसगां ामध्ये आपल्या सपां णु व
भावना ओता. ही चलवचत्, ही भेट इतकी वजवांत करा की तम्ु हाला
मनोमन आनांद झाला पावहजे. तम्ु हाला मनापासनू ही भेट रांगवायची
आहे. अनभु वायची आहे.
त्या आपल्या सवोच्च व्हजवनसोबत काही वेळ घालवा.
त्याच्याशी गप्पा मारा. तमु च्या समस्या त्याच्यासमोर माांिा. तो
तम्ु हाला सवव प्रश्णावां र मागवदशवन करे ल.
जेव्हा तमु च्या समस्या सपां तील तेव्हा त्या सवोच्च व्हजवनचा
वनरोप घ्या. हळूच दरवाजा लावनू टाका आवण काही वेळाने
ध्यानातनू बाहेर या. आता त्या गोि आठवणी मनात घोळवत
घोळवत सरळ झोपी जा.
हे तांत् खरोखर प्रभावी आहे. ही सवव वक्रया करायला
जास्तीत जास्त दहा ते पांधरा वमवनटे लागतात.
गेल्या काही मवहन्याांपासनू मी लक्षात आले तेव्हा क्वाांटम
जवां पगां चा सराव करतो. खपू च मजेशीर अनभु व येतात. बटव
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गोल्िमनचा दावा आहे की तम्ु ही हे वापरुन एखादे वाद्य वशकू
शकता. अवघि वाटणाऱ्या भाषेत प्रावीण्य वमळवू शकता. नृत्य,
लेखन वकांवा खेळ अशा कोणत्याही क्षेत्ात पारांगत होवू शकता.
समृद् जीवन जगण्याकिे वाटचाल करु शकता.
बटवने क्वाटां म जवां पगां या ववषयावर एक सांदु र पस्ु तक वलहले
आहे. त्याांच्या जीवनात घिलेल्या बदलाांचे दाखलेही त्या
पस्ु तकात वाचायला वमळतात.
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---------------------------------------------------------------------

नकारात्मक ववचारांपासनू सटु का;
एन एल पी
---------------------------------------------------------------------

वकतीही नाही म्हण्टलां तरी कधी ना कधी नकारात्मकता
आपल्याला घेरतेच. अचानक एखादी आवर्वक समस्या
आपल्यासमोर दत्त म्हणनू उभी राहते. कधी आपली आविती वस्तू
खराब होते आवण आपली वचिवचि होते. कधी कधी तर सगळां
काही चाांगलां असनू ही उगीचच भववष्याची भीती सतावते. कधी
नौकरी- व्यवसायात आपल्यासोबतचे चतरू आवण चलाख लोकां
आपल्या वभिस्त स्वभावाचा िायदा घेतात.
कधी कोणी सहजच काहीतरी बोलनू जातो पण तो अपमान
आपल्या वजव्हारी लागतो. जवळच्याच व्यक्तीकिून प्रेमाची
अपेक्षा असते पण ज्याांच्याकिून आधाराची अपेक्षा असते तेच
लोक आपल्याला जास्त दख
ु वतात. वेदना देतात. अशा वेळी
क्षल्ु लक कारणावां रुनही आपला मिू वबघितो. ज्याप्रमाणे एका
म्यानात दोन तलवारी राहू शकत नाहीत त्याचप्रमाणे दःु खी, कष्टी,
उदास आवण वनराश भावनाांखाली दबला गेलेला माणसू आकषवण
तयार करुच शकत नाही.
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स्वतःला नेहमी चाजव अप ठे वण्यासाठी आपण प्रत्येकाने
नकारात्मकतेला पळवनू लावणाऱ्या साध्या सोप्या यक्ु त्या वशकून
घेणे खपू आवश्यक आहे. ‘मिु ऑि’ होतोय असां जाणवताच
नकारात्मक ववचाराांतनू स्वतःची सहीसलामत सटु का करुन घेणे
ज्याला जमले त्यालाच जीवन जगण्याची कला अवगत झाली.
मनाला सतत उत्साही, आनांदी आवण उजाववान ठे वण्यासाठी एन
एल पी हे तांत् प्रचिां लोकवप्रय आहे. एन एल पी म्हणजे न्यरु ो
लवग्ां ववस्टक प्रोग्रम. हे वापरुन कटू आठवणी, भीती आवण वनराशा
अशा नकारात्मक भावना काही वमवनटाांमध्ये पसु नु टाकता येतात.
अनेकदा प्रत्यक्ष सांकटापेक्षा सांकटाांच्या भीतीमळ
ु े च माणसां
भयग्रस्त होतात. आपल्या मनातील शक
ां ा कुशक
ां ा वकांवा
नकारात्मक ववचार हे वचत्स्वरुपात वकांवा भावनाांच्या रुपात जन्म
घेतात.
तमु च्या घरात एक छोटसां पालीचां वपल्लू असेल तर तम्ु ही
त्याचा धसका घेणार नाही. कारण त्याचा आकार आपल्या
बोटाहूनही छोटा आहे. ते तम्ु हाला इजा पोहोचवू शकणार नाही
याची तम्ु हाला खात्ी आहे. पण समजा तमु च्या घरात लाबां लचक
सरिा घसु ला तर तम्ु हाला त्याची भीती वाटेल. कारण त्याची लाांबी
जास्त आहे आवण तो चपळतेने हालचाल करतो हे तम्ु हाला मावहत
आहे. एखादां छोटसां सापाचां वपल्लू तम्ु हाला वदसलां तर कदावचत
192

तम्ु ही वततके घाबरणार नाही पण एक आकाराने मोठा आवण
लाबां लचक साप वदसला तर आपली भीतीने गाळण उिेल.
दोघाांमध्ये नेमका कोणता िरक आहे? आकाराचा. वर्एटरच्या
पिद्यावर एनाकोंिा, गॉिवजला वकांवा महाकाय िायनासोरला
पाहून आपली पळताभईु होते कारण त्याांचा आकार अवाढव्य
असतो. तोच िायनासोर जर झरु ळाएवढा वकांवा वकि्यामांगु ी एवढा
असला असता तर आपण त्याची इतकी भीती कधीच वाटली
नसती.
आपल्या जीवनातील समस्याांना सद्
ू ा हे तांतोतांत लागू पिते.
ज्याक्षणी एखादा प्रॉललेम मनात आक्राळववक्राळ रुप धारण करतो
त्याक्षणी आपलां मन दबु वळ व्हायला लागतो. आपली शक्ती शोषली
जाऊन आपण वनबवळ बनत जातो. याउलट हा प्रॉललेम तच्ु छ आहे,
यामध्ये इतकां घाबरण्यासारखां काहीच नाही असा ववश्वास
जागवण्यामध्ये आपण यशस्वी झालो तर समस्या जास्त न छळता
आपोआप नाहीशी होते.
समस्याांची तीव्रता कमी करण्यासाठी एन एल पी मध्ये
वशकवलां जाणारां सवावत महत्वाचां तत्ां तम्ु हाला सागां तो. तम्ु हाला
जर कधी एखादी समस्या छळत असेल तर वतचां एक वचत् बनवा.
उदा. भतु काळात घिून गेलेला एखादा वेदनादायी प्रसांग वकांवा
भववष्यात घिेल अशी भीतीदायक घटना.
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आता ती समस्या, तो प्रसांग तशाच्या तसा नजरे समोर आणा.
त्या प्रसगां ाची दाहकता, भीती आवण वेदना आपल्याला कमी
करायची आहे. सवावत आधी त्या प्रसांगाला म्यटु करा. त्याचा
आवाज बांद करा. एक नीरव शाांतता अनभु वा. त्या प्रसांगाकिे
वनरखनू पहा. खरचां या दृश्यामध्ये वभण्यासारखे काही आहे का?
असे स्वतःला ववचारा.
आता त्या रांगीत दृश्याचे सवव रांग काढून घ्या. त्या कलरिुल
वपक्चरचां एका ललक एिां व्हाईट वचत्ात रुपातां र करा. पन्ु हा एकदा
त्या दृश्याकिे वनरखनू पहा. आता तम्ु हाला त्या कृ ष्णधवल आवण
मक्ु या वसनेमाकिे पाहून दःु खाऐवजी गांमत वाटू लागेल. त्या कटू
आठवणींचा वकांवा कल्पनाांचा आकार मनातल्या मनात छोटा छोटा
करत न्या. कल्पना करा की तो प्रसांग तमु च्या नजरे पासनू दरु दरु दरु
दरु जात आहे. नजरे आि होत आहे. हात हलवनू त्याला आनदां ाने
वनरोप द्या.
हीच प्रवक्रया पाचसहा वेळा ररपीट करा. हे के ल्याने तमु च्या
मानवसक वस्र्तीमध्ये कमालीचा बदल झाल्याचे तम्ु हाला
जाणवेल. ही एकदम प्रभावी टेवक्नक आहे. अनेकदा माझां मन
भतु काळात घिलेल्या वाईट घटनाांमळ
ू े पेटून उठायचां. माझ्यासोबत
घिलेल्या काही वेदनादायी अनभु वाांमळ
ू े व्याकूळ व्हायचां.
एनएलपीच्या टेवक्नकचा यशस्वी वापर करुन मी त्यातनू
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सहीसलामत बाहेर पिायला वशकलो. भतु काळातील कटू
आठवणी पसु ण्यासाठी, भववष्यकाळातील वचतां ा रोखण्यासाठी
आवण मनाचे वनरर्वक खेळ र्ाांबवण्यासाठी एन एल पी सारखे दसु रे
प्रभावी अस्त्र नाही.
एनएलपीमध्ये ‘सो व्हॉट’ नावाची आणखी एक टेवक्नकचा
वापरली जाते. याचा वापर करुन काही क्षणात भीती नाहीशी करुन
साहसी वृत्ती वनमावण के ली जाऊ शकते.
तम्ु हाला एखाद्या गोष्टीचे टेंशन येत आहे, तात्काळ एक
कागद आवण पेन घेऊन तमु च्या काळजीची नेमकी कारणे शोधा
आवण कागदावर वलहून काढा.
मनाचे काम असते आपल्याला घाबरवणे. जेव्हा के व्हा ते
तमु च्यापढु े ववनाकारण भीतीचा बागल
ू बवु ा उभा करे ल, तेव्हा
त्याला “सो व्हॉट?” असे प्रत्यत्तु र द्यायला वशका.
१) तल
ु ा स्टेजवर जाऊन बोलणे जमणार नाही. – सो व्हॉट?
२) तझु ा धांदा चालणार नाही. – सो व्हॉट?
३) तो व्यक्ती कधीही तझु ी सेवा ववकत घेणार नाही. – सो
व्हॉट?
४) तु अपयशी होशील. सो व्हॉट?
५) तो मला असे बोलला. – सो व्हॉट?
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६) ती माझ्याशी अशी वागली? - सो व्हॉट?
सो व्हॉट हे दोन जादईु शलद भीतीचे वहमां तीमध्ये रुपाांतर
करतात.
वकतीही बाका प्रसांग असेल तरी ‘मग काय झाले’ हे शलद,
ही भावना तमु च्यामध्ये अचाट सामर्थयव वनमावण करते. समस्या मोठी
नाही, मी समस्येपेक्षा वकतीतरी मोठा आहे असा ववश्वास वनमावण
करते.
नकारात्मक ववचाराांचे प्रार्वनेमध्ये रुपाांतर करायला वशका.
“अरे देवा! माझी पगार झाली नाही.” असे म्हण्टल्याने
भीतीचा जन्म होतो. त्याऐवजी “हे भगवतां ा, लवकरात लवकर
माझी पगार माझ्या खात्यावर जमा होवू दे.” अशी अांतःकरणपवु वक
प्रार्वना के ल्याने आपोआपच मनाची दबु वळता कमी होवनू ‘देव
माझी काळजी करतो’ हा भक्कम ववश्वास वनमावण होतो. प्रार्वना
के ल्याने अांतमवन सक्षम बनते.
मी करु शकणार नाही, मला हे कसे जमेल? आता सगळे
अवघि आहे. असे शलद उच्चारण्याऐवजी मी हे करु शकतो. मला
हे नक्की जमेल आवण हे सोपे आहे अशी ववरुद्ार्ी वाक्ये
उच्चारल्याने मेंदल
ु ा कृ ती करण्याचा आदेश वमळतो.
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एन एल पी वशकवणारे आमचे सर आम्हाला साांगायचे.
समस्याक
ां िे पाहून घाबरुन जाऊन पळून जायचे नसते. त्याच्ां याकिे
वनरखनू पहायचे असते. त्याांच्याकिे पाहून खदु ख
ु दु ु हसायचे असते.
ववनोदी आवण खेळकर स्वभावाची माणसां कधीही तोंि पािून
बसत नाहीत. जे लोक गांभीर आवण अवघि पररवस्र्तीतही कायम
हसत खेळत राहतात ते मोठमोठ्या अिचणींमधनू कसे बाहेर पिले
त्यानां ाही कळत नाही.
वमत्ानां ो, या कोसवमध्ये तम्ु ही माझ्याकिून बाकी काही
वशकाल न वशकाल पण आयष्ु यात कृ तज्ञ राहण्याचां महत्व तम्ु ही
नक्की जाणनु घेतलां पावहजे. हा लेख र्ोिा माझ्या खासगी
अनभु वावां र आधाररत आहे. मला स्वतःबद्दल
् सागां ायला खरांच
आवित नाही पण दसु ऱ्याच्या अनभु वातनू वशकतो तोच खरा
शहाणा. म्हणनू विधा मनवस्र्ती असनू ही या लेखाचा मी या
समावेश के ला आहे.
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---------------------------------------------------

हाय काय अन नाय काय?
---------------------------------------------------

ते वदवस माझ्यासाठी सांघषावचे होते, एकामागनु एका
आघाि्याांवर माझी दयनीय अवस्र्ा होत चालली होती, माझ्या
वखशाची अर्वव्यवस्र्ा पणु वपणे कोलिमिली होती. वाढलेलां
वजन, बेढब शरीर आवण सस्ु त मन ह्याच
ां ां चागां लच
ां मेतकुट बनलां
होतां. मनसोक्त हादित राहण्याने पोटाचां खातां तेवढां सटु लां होतां,
वचत्त र्ाऱ्यावर नसल,ां की कशातच मन लागत नाही. लोकाांशी
प्रेमाचे, सौहादावचे सबां धां बनवण्यासाठी मनात प्रेम आवश्यक असतां
पण हे प्रेमाचां खातां तर पणु वपणे वदवाळखोरीत गेलां होतां. सारखी
आपली वचि्वचि, रागराग आवण मनातल्या मनात कुढत जगणां,
बस्स!
तम्ु ही म्हणाल एवढां देवदास व्हायची, एवढां दःु खी बननु
जगायची कारणे तरी काय होती? एवढां दःु खी होण्यासाठी
माझ्याकिे हजारो कारणे होती. आवकव टेक्ट बननु पास आऊट
झाल्याबरोबर, २००६ ते २०११ ही पाच वषव मी बेंगलोरसारख्या
अवतमहत्वाच्या शहरात एकामागे एक प्रमोशने घेतली होती. एका
चाांगल्या पोस्टपयंत मजल मारली होती. वयाच्या पच
ां वीसाव्या वषी
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माझा पगार अितीस हजार रु होता, आवण त्या वेळच्या खचावच्या
मानाने तो मला वकतीतरी अवधक होता. पण मी नौकरीला
कांटाळलो म्हणनु म्हणा, वकांवा दहा वषव घरापासनु दरु राहुन हळवा
झालो, म्हणनु म्हणा, मी पढु े उभे असलेले करीअर, सोन्यासारख्या
सांध्या एका वमनीटात सोिल्या. सगळां काही सोिुन तिकाििकी
सोिुन लातरु ला येऊन स्वतःची आवकव टेक्चर कन्सलटन्सी
चालवण्याचा वनणवय घेतला. अवतउत्साह निला वकांवा अज्ञान
आिवां आलां. मला कामां तर खपु वमळाली, पण पैसे काही
वमळे नात. अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली. पैसे कमवण्याचा
सोपा रस्ता म्हणनु शेअर माके टमध्ये िे ट्रेिींग करायचो.
एके वदवशी वादळ आलां आवण जेमतेम चालणारां पांको
सरकार कोसळलां. सांकटां कधी एकटी येत नाहीत, झांिु ीने येतात.
सोबत नात्यागोत्याांना एकत् घेऊन येतात. आधीच पैशे
कमवण्याची बोंबाबोंब, त्यात मल
ु गा झाला, तो स्पेशल चाईल्ि
बननु जन्मला. जन्मल्यापासनु वदवसरात् रिायचा नसु ता. सहा
मवहने झाले, पण त्याची मानच बसली नाही. िॉक्टर म्हणाले,
तमु चा मल
ु गा नॉमवल नाही, त्याला मेंदवु वकार आहे, त्याच्या मेंदचु ी
वाढच होत नाहीये.
199

हे ऐकून काळजात धस्स झालां. वदसेल तो िॉक्टर आवण
सचु वला तो उपचार करायची सरुु वात झाली. पैसा गेला, पण सोबत
मानवसक शाांतीही गेली. त्या कोवळया जीवाची तििि बघनु
मनात द;ु ख दाटुन यायचां. वदवसरात् सन्ु न बसनु काढायचो, काहीच
सचु ायचां नाही. बेंगलोरमध्ये जॉब करत असताना हातात
खळ
ु खळ
ु णारा पैसा आता दवु मवळ झाला होता. मरमर करुन जो
काही पैसा हातात पिायचा, हॉस्पीटलच्या अवाढव्य िोंगरापढु े
उांदराएवढा भासायचा. हे दःु ख कोणाजवळ बोलावां इतका
जवळचा कोणी वमत्ही माझ्याजवळ नव्हता.
मी आवण माझी पत्नी दोघेही प्रचांि मानवसक तणावात
असायचो. पदरात वदवसरात् रिणारां बाळ आवण त्याच्याकिे बघनु
वतळवतळ तटु णारे आमचे ह्रद्य. मनात साचलेली वनराशा, वचिवचि
एकमेकावां र वनघायची. आम्ही दोघेही गप्पगप्प असायचो.
क्ववचतच एकमेकाांना प्रेमाने बोलायचो. मल
ु ाच्या औषधासारखां
भाांिण मात् न चक
ु ता सकाळ-सांध्याकाळ चालु होतां. खपु खितर
वदवस होते. आजही आठवलां की अगां ावर काटा येतो. आयष्ु याला
खरांचां काही अर्व उरला नव्हता.
र्ोिक्यात, माझ्याजवळ पैसा नव्हता,
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माझ्याजवळ, हेल्र् नव्हती,
माझ्याजवळ प्रेम नव्हतां,
माझ्याजवळ वनरोगी बाळ नव्हत,ां
माझ्याजवळ क्लायटां नव्हते,
माझ्याजवळ ज्ञान नव्हतां,
माझ्याजवळ मानवसक शाांती नव्हती,
‘द वसक्रेट’ मव्ु ही पाहणां, हाच माझ्या जीवनातला टवनंग
पॉईन्ट. रखरखीत वाळवांटात भटकणाऱ्या एका तहानलेल्या
वाटसरुला शद्
ु पाण्याचा तलाव वमळावा असां काहीसां झालां. मव्ु ही
पावहली आवण अांगात एकदम वीज चमकली, म्हणा ना! जनु ा
पक
ां ज मेला, एका नव्या पांकजचा जन्म झाला, मीच मज व्यालो,
पोटी आपवु लया झालो.
मी दःु खी होतो, कारण माझां सांपणु व लक्ष माझ्याकिे काय
नाही, ह्याच्यावरच कें वद्रत होत.ां द वसक्रेटमधलां सवावत गढु ज्ञान
म्हणजे, “जे तमु च्याकिे नाही, ते पाहण्याऐवजी, जे तमु च्याकिे
आहे, त्यासाठी कृ तज्ञ रहा!” माझ्याकिे काय नाही, ह्याच्या वलस्ट
मी िोक्यातनु विलीट के ल्या, माझ्याकिे काय काय आहे, ह्याच्या
मी शेकिो वेळा याद्या बनवल्या,
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माझ्याकिे देवासमान आई-विील होते, प्रचांि मेहनती,
प्रचांि प्रेमळ,
माझ्याकिे रहायला स्वतःचां घर होतां, स्वतःच्या मालकीचां
ऑिीस होतां,
माझ्याकिे आवकव टेक्चरचां वशक्षण होत,ां इमारती बाांधण्याचां
नॉलेज होतां.
माझ्याकिे घराला सक्षमपणे साांभाळनारा, प्रचांि माया
करणारा, साधा भोळा, मनाने वनमवळ पण वततकाच कष्टाळु मोठा
भाऊ होता, गरज पिली तेव्हा माझ्या पाठीमागे पहािासारखा उभा
टाकणारा माझा मोठा भाऊ.
हालअपेष्टा सहन करत, सवांना साांभाळुन घेणारी, मोठ्या
मनाची ववहनी होती,
एका हाके सरशी माझ्यासाठी धावनु येणारी माझी मोठी
बहीण होती,
आपलां स्वतांत् आवस्तत्व पसु नु माझ्यात एकरुप होण्यासाठी,
स्वतःला समवपवत करणारी पत्नी होती,
माझी झोळी िाटकी असली तरी कायम मला देण्यासाठी ह्या
सवांच्या ओजां ळी भरलेल्या होत्या,
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वनरागस, वनष्पाप आवण अवखळ दोन पतु णे होते,
दख
ु णां का असेना, पण मला एक बाळ होतां,
आवण सवावत महत्वाचां माझ्याकिे मी होतो,
माझ्याकिे ह्रद्याला शलद वभितील असे शलद वलहण्याची
कला होती,
माझ्याकिे तासनतास पस्ु तकां वाचण्याचां व्यसन होत,ां
माझ्याकिे एक यशस्वी आवण चाांगला आवकव टेक्ट म्हणनु
स्वतःला घिवण्याची सधां ी होती,
एक लेखक म्हणनु हजारो लोकाांपयंत पोहचण्याचां कौशल्य
माझ्याकिे होतां,
माझ्याकिे असलेला हा अनमोल खजाना मला इतका स्पष्ट
पवहल्यादां ाच वदसु लागला होता,
त्या वदवसापासनु आजपयंत माझ्याकिे काय नाही, त्याला
वाजवीपेक्षा महत्व मी कधीच वदलां नाही,
पण माझ्याकिे काय काय आहे, त्याची उजळणी मात् दररोज
सकाळ-दपु ार-सध्ां याकाळ, शक्य वततक्या जास्त वेळा करत
राहीलो, कृ तज्ञ रहाण्याचा सराव के ला आवण आयष्ु यात चमत्कार
घिायला लागले,
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मवहना पाचसात हजार रुपये असलेली कमाई पढु च्या एक
वदि वषांत मवहना एक लाखाच्या घरात पोहचली. ब्रम्हाांिाने
आतापयंत करकचनू धरलेले आनांदाचे, यशाचे, प्रेमाचे दरवाजे
माझ्यासाठी मोकळे के ले. मला चागां ले प्रोजेक्टस वमळाले,
पण्ु यातल्या सवावत टॉपच्या कॉलेजमध्ये मला प्रोिे सरचा जॉब
वमळाला, आकषवणाच्या वसद्ाांताने आज मला व्हॉटसएपिे सबक
ु वर आठ हजाराांहुन अवधक वमत् वमळवनू वदले. आजपयंत
हजारो लोकाांना मी िोनवर बोललो आहे. शेकिो लोकाांशी माझी
घट्ट मैत्ी झाली आहे.
कोणाजवळही न सागां ता येणाऱ्या समस्या, अगदी स्वतःच्या
कुटूांबात साांगता न येण्यासारखी गवु पतां लोकां माझ्यावर ववश्वास ठे वनु
साांगतात. ब्रेक-अप, पॉनव, दारुचां व्यसन, आवर्वक गांतु वणक
ु ी अशा
ववषयापां ासनु , नवरा-बायकोची भािां ण,ां आवण सेक्स-समस्या अशा
नाजक
ु ववषयापयंत सारां काही वबनधास्त ववचारतात. ववश्वासानां,
मनमोकळे पणाने लाईिची स्टोरी, प्रॉललेम्स शेअर करतात. ज्या
माणसाला आपण उभ्या आय कधीही भेटलो नाही, कधी पावहले
नाही, त्याच्याजवळ इतके वदवस भरुन ठे वलेले कोणाजवळ न
उघिलेले मनातले सवव कप्पे ररते करणां आवण िक्त व्हॉटसएपिे सबक
ु च्या ओळखीवर कोणा अनोळखी माणसाशी असे घट्ट
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मैत्ीचे ऋणानबु ांध वनमावण होण,ां हे जगातलां तसां ववरळच उदाहरण
असाव.ां एके काळी प्रेमासाठी, मैत्ीसाठी तरसणारा मी आज तम्ु हा
सवांच्या मैत्ीने, प्रेमाने तृप्त आहे. मनापासनु कृ तज्ञ आहे. आजही
आयष्ु यात एकामागनु एक वादळे चालचू आहेत पण कोवळया
वयात आलेल्या सांकटाांनी मला इतके तावनू सल
ु ाखनू काढले की
आता वकतीही वाईट घटना घिली तरी माझे लक्ष सवावत आधी
त्यामध्ये दिलेल्या सांधींकिेच जाते.
२०१९ च्या जनु मध्ये मवहन्यात माझा मल
ु गा वशव मला
सोिुन आपल्या पढु च्या अनांताच्या प्रवासाला वनघनु गेला, लळा
लावनु गेला, चटका लावनु गेला. पण त्यासोबतच जाता जाता तो
मला वकतीकाही देऊनही गेला. अिचणी आवण समस्यापां ढु े
हातपाय गाळुन बसु नये हे वशकवनु गेला. पववताएवढां दःु ख कसां
हसत हसत सहन करावां, ह्याची समज देऊन गेला. वशवच्या
आजारपणातनु बाहेर पिण्यासाठी, ती अस्वस्र्ता दरु
करण्यासाठीच, मन रमवण्यासाठी टाईमपास म्हणनु च तर मी लेख
वलहायची सरुु वात के ली होती आवण तो आज तो मला एक िे मस
लेखक बनवनु गेला. जेव्हा माझा मल
ु गा वजवांत होता, तेव्हा मला,
माझ्या पत्नीला, हवां तसां जगण्याचां स्वातांत्र्य नव्हतां, आज वखशात
भरपरु पैसे आहेत, मौजमजा करायला वेळच वेळ आहे, पण
प्राणाहुन वप्रय असलेलां ते गोंिस बाळ, माझां वपल्लु मात् आज
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आमच्याजवळ नाही. मल
ु ाची आठवण आली की आजही काही
क्षण जीव गलबलनू जातो. मन कासावीस होत.ां नकळत िोळयाला
धारा लागतात,
पण आयष्ु य असांच आहे, आधी एका हाताने वदल्यासारखां
करत,ां मग दसु ऱ्या हाताने ते काढुन घेत,ां आवण ते काढुन घेताना
आपलां लक्ष नसताना, गपु चपु काहीतरी नवीनच आपल्या वखशात
टाकतां, जसां मी जास्त वेळ वशवच्या आठवणीत अिकुन बसत
नाही, तसां तम्ु हीही तमु च्या दःु खद भतु काळामध्ये जास्त वेळ
अिकुन बसु नका, कारण मला जे द वसक्रेट ठाऊक आहे, तेच
वापरुन तम्ु हीही स्वतःचा उद्ार करुन घ्या,
“जे नाही त्याच्यावर लक्ष कें वद्रत करु नका,”
“जे आहे, त्याच्यासाठी सदैव कृ तज्ञ रहा,”
देवाने माझां बाळ माझ्यापासनु वहरावनु घेतलां म्हणनु आज
माझी कसलीही तक्रार नाही, उलट त्यानां आजपयंत जे काही दान
माझ्या झोळीत टाकलांय, त्याबद्द्ल मी प्रत्येक क्षणी आभारी आहे,
मॉरल ऑि द स्टोरी वमत्ानां ो, कृ तज्ञ रहाण्याचां महत्व
तम्ु हाला आता चाांगलां समजलां असेल, अशी आशा करतो.
तमु च्या आयष्ु यात असलेल्या समस्या चटु कीसारख्या सटु ु
लागतील, हे माझां प्रॉवमस आहे, तम्ु ही िक्त मनापासनु कृ तज्ञ रहा,
206

धन्यवाद आवण मनःपवु वक आभार!
(एनिल २०२० मध्ये आम्हाला दसू रा मल
ु गा झाला. तो
सोमवार होता. आम्ही त्याचे टोपणनाव ओम असे ठे वले. आमचा
निव देवाने नीट करुन आमच्याकडे वापस पाठवला असा आमचा
ठाम नवश्वास आहे.)
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---------------------------------------------------

३६९ ही ब्रमहांडाची चावी
---------------------------------------------------

पधां राव्या शतकामध्ये इटली या देशामध्ये वलओनादो द
ववन्ची नावाचा एक अववलया होऊन गेला. तो एक महान वचत्कार
होता. जगातली सवावत महागिी आवण सवावत लोकवप्रय पेंटींग
‘मोनावलसा’ त्याचीच उत्पत्ती आहे. येशु विस्त त्याांच्या पधां रा
लािक्या वशष्याांसोबत शेवटचे जेवण घेत आहेत असे एक अप्रवतम
वचत् वलओनािोने आपल्या कनव्हासवर रांगवले. ‘द लास्ट सपर’
या नावाने ते वचत् आजही जगप्रवसद् आहे. वलओनािो िक्त
वचत्कार नव्हता. तो एक कुशल मवु तवकार होता. तो एक उत्तम
अवभयांता होता. प्रकाश, शरीररचना, वनस्पतींची सांरचना,
पाण्याची शक्ती, पृर्थवीची भवु मती, अवकाशाची गांतु ागांतु अशा गढु
गोष्टींबद्द्ल वलओनािोला प्रचांि उत्सक
ु ता होती. प्रचांि कुतहू ुल
होते. उण्यापऱ्ु या साठ वषांचां आयष्ु य लाभलेले वलओनािो दा
ववांची उत्तांगू असां आयष्ु य जगले.
वनकोला टेस्ला हे सद्
ु ा असांच एक महान व्यवक्तमत्व होतां.
अल्टरनेट करांट म्हणजे प्रत्यावती ववद्यतु धारे चा शोध लावण्याचां
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श्ेय वनकोला टेस्लाला जातां. एविसनने आपले वैज्ञावनक कौशल्य
वापरुन स्वतःचे आवर्वक साम्राज्य उभा के ले. पण वनकोला टेस्लाने
वनस्वार्व हेतनू े आपले वैज्ञावनक शोध जनतेसाठी खल
ु े के ले. टेस्लाने
इलेक्ट्रोमग्नेटीक विल्ि म्हणजे ववद्यतु चांबु कीय क्षेत्ाची सांज्ञा
माांिली आवण ती वापरुनच मायके ल िरिेसारख्या पढु च्या
वपढीच्या शास्त्रज्ञाांनी त्याचा व्यावहाररक वापर जगासमोर माांिला
आवण ववज्ञान प्रगत झाले.
तीच गोष्ट अल्बटव आईन्स्टाईनची! आईनस्टाईन एके
वठकाणी म्हणतो की ‘इमवजनेशन इज िार मोअर इपां ॉटंट दन
नॉलेज!’ ज्ञान एक तलाव असेल तर कल्पनाशक्ती एका अगाध
आवण अर्ाांग समद्रु ासारखी आहे. कल्पनाशक्तीचां वरदान ही
प्रत्येक माणसाला वमळालेली एक अमल्ु य भेट आहे. आईनस्टाईन
एकदा आपल्या घरातील अभ्यावसके च्या वखिकीजवळ बसलेले
असताना त्याांना समोरच्या घरातील एक माणसू छतावर काहीतरी
काम करत असताना वदसला. आईनस्टाईनच्या मनात ववचार
आला की आत्ता जर तो तोल जाऊन पिला तर हवेत असताना
त्याचे वजन वकती असेल? आकिेमोि करुन त्याांनी वसद् के ले की
खाली पिताना हवेत असताना त्याचे वजन शन्ु य असेल.
(वप्रांवसपल ऑि इवक्वव्हलस)
ां आवण अशाप्रकारे सापेक्षतावादाचा
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वसद्ातां जन्माला आला. ववज्ञानाला नवी वदशा देणारी ही एक
क्रावां तकारी घटना होती.
वलओनािो, वनकोला टेस्ला, आईनस्टाईन अशा वदग्गज
लोकाांचा वारसदार म्हणता येईल असे एक व्यवक्तमत्व म्हणजे
इलॉन मस्क. कधी इलॉन मस्कच्या मगां ळावरील
वसाहतीसांदभावतील बातम्या येतात आवण त्याची अचाट
कल्पनाशक्ती पाहून आपण र्क्क होवनू जातो. सौर उजेवर
चालणाऱ्या त्याचा टेस्ला कारची सगळया जगात चवीने चचाव होते.
आजच्या घिीला तो वॉलस्ट्रीटचा बेताज बादशहा आहे. त्याच्या
एका वहटां ने वबटकॉईन आभाळाला वभितो आवण त्याच्या एका
ट्ववटमळ
ू े वक्रप्टोकरांसी गटाांगळया खात धराशायी सद्
ु ा होते.
इलॉनमस्क बोलताना जाणवते की तो र्ाांबत र्ाांबत, ववचार करत
बोलतो. वाटते की तो आधी त्याच्या िोळयासमोर वचत् उभा करत
आहे आवण त्या वचत्ाकिे पाहून तो व्यक्त होत आहे.
ही सगळी माणसां त्याांच्या त्याांच्या क्षेत्ात प्रचांि यशस्वी
झाली कारण त्या सवांनी आपापल्या जीवनात अत्यच्ु च पातळीची
एकाग्रता साधली होती. आपापल्या कामामध्ये असा िोकस,
अशी एकाग्रता साधण्याची आपली सवांचीही खपू इच्छा असते.
पण बहूताश
ां लोकानां ा ते शक्य होत नाही.
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अमेरीके मध्ये इस्र्र वहक्स आवण जेरी वहक्स नावाचां एक
जोिपां आहे. छोट्या छोट्या प्रयोगामां धनू आकषवणाचा वसद्ाांत
लोकाांमध्ये रुजवण्याचे श्ेय इस्र्र वहक्स याांना जाते. अब्राहम वहक्स
अशा टोपणनावाने त्याांच्या अनेक वशकवणी लोकवप्रय आहेत.
अब्राहम वहक्सची एक सवावत सोपी टेवक्नक म्हणजे आपल्या
ध्येयावर िक्त सतरा सेकांद लक्ष एकाग्र करा.
अब्राहम वहक्सचा दावा आहे की जर एखाद्या गोष्टीवर तम्ु ही
आपले सपां णु व लक्ष िक्त सतरा सेकांदासां ाठी कें द्रीत के ले तर दोन
तास काम करण्याएवढा पररणाम वनमावण होतो. जर तम्ु ही वदवसातनू
अठरा वेळा सतरा सेकांदासाठी त्याच एका गोष्टीला आपल्या
नजरे समोर पररपणु वपणे वजवांत के ले तर ती गोष्ट वमळवण्यासठी
दोनशे तास काम के ल्यावर जो पररणाम साधला गेला असता तसा
ररझल्ट वमळे ल.
आणखी गमां तीशीर वसद्ाांत तर पढु े आहे. जर सतरा सेकांदाचे
वव्हज्वलायजेशन पांचेचाळीस वदवसाांसाठी के ले गेले तर ती गोष्ट
वमळवण्यासाठी वीस हजार तास काम के ल्यावर जो पररणाम
वमळाला असता तो के वळ वव्हज्वलायजेशन के ल्याने तम्ु ही प्राप्त
करु शकता. िक्त मोजक्या लोकाांचे आयष्ु य स्वप्नवत का असते
आवण उरलेल्या बहूताांश लोकाांचां आयष्ु य िक्त भाजीभाकरीचा
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सघां षव करण्यातच का सांपनू जाते याचे उत्तर अब्राहम वहक्सच्या या
वसद्ातां ामध्ये लपलेले आहे.
आता यामध्ये अवघि भाग हा आहे की सतरा सेकांद एका
ववचारावर मन वस्र्र करणे हे वरवर सोपे वाटत असले तरी ते जमत
नाही. कारण चच
ां लता हा मनाचा स्वभाव आहे. मनात सकारात्मक
आवण नकारात्मक दोन्ही ववचार येतात. ही माझी मागणी, माझे
ध्येय पणु व होईल का? नसु ते इमवजन के ल्याने मला वमळे ल हे खरे
असेल का? अशा शक
ां ाकुशक
ां ा मनात येतात. भीतीही वाटते.
कल्पक बद्
ु ीच्या लोकाांनी सतरा सेकांदासाठी आपल्या तीव्र
इच्छे वर एकाग्र होण्याचा एक सोपा उपाय शोधनू काढला तो
म्हणजे आपले ध्येयवाक्य सतरा सेकांदामध्ये कागदावर वलहून
काढणे. वलहताना माणसाचे लक्ष त्या वाक्याकिेच एकवटलेले
असते. यामध्ये अट एकच आहे की तम्ु ही अत्यतां मनःपवु वक ते
वाक्य वलहावे आवण जणक
ू ाही तम्ु हाला ती वस्तू आत्ता वमळत
आहे अशी अनभु तू ी घ्यावी.
वनकोला टेस्ला हा प्रचांि तल्लख बद्
ु ीचा माणसू होता पण
त्यासोबतच तो स्वभावाने र्ोिासा वववक्षप्तही होता. तो आपल्या
जीवनात तीन, सहा आवण नऊ या आकि्याांना अनन्यसाधारण
महत्व द्यायचा. या तीन आकि्याांमध्ये जीवनाचे कोिे
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उलगिण्याची चावी दिलेली आहे असा त्याचा दावा होता. तीनशे
साठ अश
ां ाचा कोन म्हणजे ब्रम्हािां ाचे प्रवतवबबां आहे अशी त्याची
श्द्ा होती. तीन आवण सहा याांची बेरीज नऊ होते. हे वतन्ही आकिे
जादईू आहेत असे त्याचे म्हणणे होते. वनकोला टेस्लाज्या तीन,
सहा, नऊ या आकि्याांच्या प्रेमाववषयीचे अनेक अवतरांवजत वकस्से
आवण आख्यावयका सप्रु वसद् आहेत. तो आपल्या ऑविसमध्ये
प्रवेश करण्याआधी तीन िे ऱ्या मारायचा. हॉटेलमध्ये रुम घेताना
ज्या रुम नांबरला तीनने भाग जात असेल तीच खोली वनविायचा
वगैरे वगैरे.
अब्राहम वहक्स याच्या सतरा सेकांद आवण वनकोला
टेस्लाच्या ३,६,९ या लािक्या आकि्याांना एकत् करुन काही
सपु ीक िोक्याच्या लोकाांनी आकषवणाच्या वसद्ाांत यशस्वीपणे
वापरण्याची एक नवीन प्रभावी टेवक्नक शोधनू काढली आवण ती
सद्
ु ा बघता बघता लोकवप्रय झाली. याला लॉ ऑि अट्रक्शन
३६९ टेवक्नक असे म्हणतात.
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हे तांत् वापरायचे म्हणजे नेमके काय करायचे?
- आपल्या सवांच्या या ब्रम्हाांिाकिे अनेक मागण्या
असतात. उदा. भरपरु सांपत्ती, मोठां घर, अवलशान गािी,
वनरोगी शरीर, प्रेमळ नातेसांबांध, हुशार मल
ु े, समाजात
प्रवतष्ठा.
- या सवव तीव्र इच्छाांपैकी जी तम्ु हाला सवावत महत्वाची
इच्छा वाटते अशी कोणतीही एक इच्छा वनविा.
- ती इच्छा एका वाक्यात वलहून काढता येण्यासारखी
असावी. उदा. मला एक कोटी रुपये वमळाले आहेत.
त्याबद्दल
् धन्यवाद.
- आता एका शाांत जागी माांिी घालनू बसा. आजबु ाजल
ु ा
टी.व्ही, िोन, लोकाांचे बोलणे, मल
ु ाांचे ओरिणे वकांवा इतर
कोणतेही आवाज नसावेत.
- सकाळच्या वेळी सतरा सेकांदामां ध्ये एकदा असे आपले
ध्येयवाक्य तीन वेळा वलहून काढा. एकूण िक्त एक्कावन्न
सेकांद लागतील. जणक
ू ाही तमु चे स्वप्न पणु व होत आहे
214

अशी कल्पना करा. उदा. एक कोटी रुपये वमळाले आहेत
याचा मनातल्या मनात जल्लोष करा. एक वेगळे मानवसक
ववश्व उभे करा आवण त्यातच हरवनू जा. रममाण व्हा.
अगां ावर रोमाांच आले, मनाला गदु गल्ु या झाल्या म्हणजे
तम्ु ही बरोबर वदशेने जात आहात.
- दपु ारच्या वेळी सतरा सेकांदामां ध्ये एक असे आपले
ध्येयवाक्य सहा वेळेस वलहून काढा.
- रात्ी झोपण्याआधी सतरा सेकांदाांमध्ये एकदा आपले
ध्येयवाक्य नऊ वेळेस वलहून काढा.
- पढु चे पांचेचाळीस वदवस ही वक्रया न चक
ू ता के ली तर
चमत्कारीक वाटावे असे पररणाम वमळतात. आपण जे
वलहत आहोत ते आपल्याला नक्की प्राप्त होईल असा ठाम
ववश्वास आपल्याला असायला हवा. िक्त काही वमवनटे
ध्येयवाक्य वलहल्याने आशचयवकारकपणे आयष्ु याला एक
सकारात्मक वदशा वमळते. वनराशा, आळस, नकारात्मक
ववचार दरु पळून जातात आवण आपल्या आतमध्ये एका
अखिां उजेचा जन्म होतो.
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-----------------------------------------------

माफ करायला वशका.
-----------------------------------------------

घरी आणलेले टोमटो खराब झाले तर त्याांना दगु ंधी येऊ
लागते. घरातला स्वयांपाक ठे ऊन ठे ऊन खराब झाला की घरातली
गृवहणी त्याला तात्काळ उचलनू कचऱ्यात िे कून देते. एखाद्या
जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यु झाला तर बॉिी सिण्याआधी लवकरात
लवकर त्या मयत व्यक्तीवर अवां तम सस्ां कार करण्याचे वनयोजन के ले
जाते. एखादी गोष्ट कुजली की त्याचा दगु ंध येतो हे आपल्याला
ठाऊक असते म्हणनू त्याांची योग्य ती ववल्हेवाट लावण्याबद्द्ल
आपण दक्ष असतो. पण एखाद्याने आपल्याला कधी दख
ु ावले,
िसवले, धोका वदला, त्ास वदला, अपमान के ला तर त्या
त्ासदायक भावनाांना आपण मनाच्या कोपऱ्यात जसेच्या तसे
साभां ाळून का ठे वतो? वषावनवु षव त्याच
ां े जतन का करतो? वारांवार
त्या कटू आठवणींना कुरवाळत का बसतो? जो प्रवासी
भतु काळातील कटू आठवणींचे ओझे िे कून मोकळया मनाने
आपल्या ध्येयपतु ीच्या प्रवासाकिे वनघतो त्याला शांभर टक्के यश
प्राप्त होते.

216

क्षमा के ल्याने अनेक िायदे होतात हे आता ववज्ञानाने देखील
मान्य के ले आहे. स्टनििव ववश्वववद्यालयाच्या ववद्यार्थयांनी एक
प्रयोग के ला. त्याांनी काही लोकाांना वनविले आवण त्याांना क्षमा
करण्याचे महत्व पटवनू देण्यात आले. पढु ील पांचेचाळीस वदवस
त्या लोकाांचे वनरीक्षण करण्यात आले. आता ते लोक पवु ीपेक्षा
अवधक सकारात्मक उजेने वावरताना वदसू लागले. त्याांचे रागात
येण्याचे, वचिवचि करण्याचे प्रमाण अत्यतां कमी झाले. ते लोक
आपल्या रोजच्या जीवनात वनमावण होणाऱ्या ताणतणावाांना
सहजपणे हाताळू लागले. त्याांच्या आत्मववश्वासाची पातळी
कमालीची वाढली. िक्त क्षमाशीलता आवण मािी वशकवल्याचे
एवढे आश्चयवकारक पररणाम वदसनू आले.
शेििव यवु नव्हवसवटीमध्ये िॉ. टॉम िॉरो नावाच्या िॉक्टराांनी
मेंदचु े एम आर आय स्कन करुन मानवी मवश्तष्काची अनेक
वनररक्षणे नोंदवली. अनेक वषव वेगवेगळया माणसाांच्या मेंदचु ा
अभ्यास करुन त्याांनी वनष्कषव माांिला की ज्या व्यक्तींमध्ये इतराांना
क्षमा करण्याचा गणु होता त्या व्यक्तींच्या मेंदमु धला िांटल कॉटीक्स
सवक्रय झाला होता. प्रसरण पावला होता. या िांटल
कॉवटवक्समध्येच आपल्या समस्याांवर उत्तर शोधण्याची क्षमता
असते.
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क्षमा के ल्याने िक्त आवर्वक वकांवा मानवसक समस्या नाही
तर शारीररक आजार सद्
ु ा बऱ्या के ल्या जाऊ शकतात. हे मी मनाने
साांगत नाहीये. जनवल ऑि वबहेवव्हयेरीअल मेविसीनचा असा दावा
आहे की िक्त मनापासनू क्षमा के ल्याने ह्रद्याववकार बरे के ले जाऊ
शकतात. इतर रोगसद्
ु ा दरु के ले जाऊ शकतात. क्षमाशीलतेमध्ये
खरचां एवढी शक्ती असते का? किवट भावानाांना पसु ून
टाकल्यामळ
ू े आपली रोगप्रवतकारशक्ती कमालीची वाढते.
ब्रम्हािां ाची असीम शक्ती आवण एका सांवेदनशील माणसाचां
मन याांच्यामध्ये एक अदृश्य वभांत उभी असते. क्रोध, िेष, मत्सर
आवण अपराधभावना ब्रम्हािाक
ां िून प्रसारीत होणाऱ्या अखांि
उजेला आपल्याकिे येण्यापासनू रोखतात. ही वभतां तोिण्याचा
एकच उपाय आहे. आपल्या मनात ज्याांच्याबद्द्ल वतरस्कार आहे,
घृणा आहे अशा लोकानां ा मनापासनू क्षमा करा. जेव्हा एखाद्या
व्यक्तीला तम्ु ही मनापासनू क्षमा करता तेव्हा तम्ु ही िक्त यशस्वी
आवण श्ीमांत बनण्याकिे नाही तर तम्ु ही महान बनण्याकिे एक
पाऊल टाकता.
ज्यावेळी येशू विस्ताचे शत्ु त्यानां ा आकसापोटी आवण
िेषापोटी सळ
ु ावर चढवत होते, त्याांच्या हातापायाांवर टोकदार
वखळे मारत होते तेव्हा येशु विस्ताचे अखेरचे शलद काय होते?
“भगवांता, या तझ्ु या लेकराांना क्षमा कर, त्याांना माहीत नाही ते
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अज्ञानामध्ये वाईट कृ त्य करत आहेत.” क्षमाशीलतेच्या या
गणु ामळ
ू े येशु विस्त महान झाले.
नेल्सन मांिेला याांनी अविके मध्ये वांशवादाच्या ववरोधात
प्रखर लढा वदला. नेल्सन मांिेलाांना सरकारने तरुु ां गात िाांबले. वीस
वषावहून अवधक काळ त्याांचा प्रचिां छळ करण्यात आला. त्यानां ा
नानाप्रकारच्या यातना वदल्या गेल्या. मारहाण, वशवीगाळ व
उपासमार वनत्याचीच होती. रोज किक उन्हात त्याांच्याकिून
शारीररक कष्टाची कामे करवनू घेतली जात असत. नेल्सन मिां ेलानां ा
मद्दु ामहून दगिावर झोपवले जायचे. मांिेलाांना आलेली पत्े त्याांना
वाचायला न देता त्याांच्यासमोर िािून टाकली जात असत. वाईट
बातम्या मद्दु ामहून वाचनू दाखवल्या जात. मिां ेलाच
ां े मनोधैयव तटु ावे
म्हणनू सरकारने हर एक प्रकारचे प्रयत्न के ले. मांिेला बधले नाहीत.
सत्तावीस वषांचा वदघव लढा वदल्यानांतर दवक्षण अविके ला
स्वातत्र्ां य वमळाले. मिां ेलाच
ां ी तरुु ां गातनू सटु का झाली त्या वदवशी
आपल्या छोटेखानी भाषणात मांिेला म्हणाले, या तरुु ां गातील वाईट
आठवणींना मी येर्ील पोलादी दरवाज्याांच्या आतच सोिून जात
आहे. जर मी हा छळ आवण यातना सोबत घेऊन बाहेर पिलो तर
मी तरुु ां गाच्या बाहेर पिूच शकणार नाही. त्याांनी त्याांचे शलद खरे
के ले. ज्या वदवशी मांिेलाांनी देशाचा राष्ट्रपती म्हणनू शपर् घेतली
त्या कायवक्रमात आपल्याला त्या ही पोवलस अवधकाऱ्याांना
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आमांवत्त के ले ज्याांनी त्याांचा अपररवमत छळ के ला होता. मनातला
किवटपणा ववसरुन शत्ल
ु ा क्षमा करण्याचे हे सवोच्च उदाहरण
आहे.
आकषवणाचा वसद्ाांत मानणाऱ्या आवण आयष्ु यात वनधावराने
ध्येयाकिे वाटचाल व्यक्तीने क्षमा करण्याचे महत्व जाणनू घेतले
पावहजे. तमु च्या मनाच्या सपु ीक बागेमध्ये जर भतु काळात
घिलेल्या कटू आठवणींचे ववषारी तण असेल तर त्यामध्ये
सकारात्मक ववचाराच
ां ी, चागां ल्या भव्य वदव्य स्वप्नाच
ां ी पेरणी करता
येणार नाही.
• माफ केल्याने तुम्ही बंधनमूक्त होता. –

माि करण्यामध्ये आपलाच िायदा असतो. एखादां भािां ण
आपण अवधक ताणनू धरतो, त्या कटकटींचा त्ास आपल्यालाच
जास्त होतो. क्षमा तम्ु हाला वाईट आठवणींपासनू मक्त
ु करते. क्षमा
तम्ु हाला हलकां िुलकां बनवते. क्षमा आपल्या दःु खाच्या बेि्या
तोिून टाकते. क्षमा करणां म्हणजे िोक्यात जमा के लेल्या सिलेल्या
टमाट्यानां ा दरु वर िे कून देण.ां
• २. क्षमा केल्याने नकारात्मक उजाष नष्ट होते. –

आपल्या शरीराच्या अवतीभवती सहा ते नऊ इचां ाचे एक
कवच असते ज्याला आभामिां ळ असेही म्हणतात. आपल्या मनात
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ज्या प्रकारच्या भावना साठलेल्या असतात त्याच प्रकारचे
आभामिां ल वनमावण होत असते. जी माणसां सदानकदा नकोशा
आठवणींना धरुन बसतात, जन्ु या खपल्या काढत असतात त्याांचा
चेहरा सदैव रिका असतो. याउलट जी माणसां लेट गो म्हणनू
मागच्या गोष्टींना ववसरुन वनमवळ मनाने पन्ु हा नव्या आयष्ु याची
सरुु वात करतात, रिगाणी न गाता सरु े ख जीवनगीत गातात त्याांच्या
चेहऱ्यावर एक वनरागस हास्य जन्माला येते ज्यामळ
ू े इतर लोक
त्याांच्याकिे आकवषवले जातात. आपले आभामांिळ शद्
ु आवण
पववत् व्हावे अशी इच्छा असेल तर आपण इतराांना त्याांच्याकिून
कळत नकळत घिलेल्या चक
ु ाबां द्दल
् माि करायला वशकले
पावहजे. िक्त तम्ु ही मनातनू दोषी व्यक्तींना कायमचे माि करा
आवण तमु च्या उत्साहाच्या पातळीमध्ये आश्चयवकारक वाढ
झाल्याचे अनभु व तम्ु हाला येतील.
• ३. क्षमा वीरस्य भुर्णम –

अनेक लोकाांचा समज असतो की जो कमजोर आहे तोच
मािी मागतो. पण तसे नाही. जो मनाने खांबीर आहे तोच माि करु
शकतो. दबु वळ माणसू त्याच्या मनातील वतरस्कार आवण िेषाची
भावना आयष्ू यभर जतन करतो. याउलट शवक्तशाली व्यक्ती
उदारपणे क्षमा करुन आपल्या मोठ्या मनाचा पररचय देतो.
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आकषवणाचा वसद्ाांत साांगतो की तम्ु ही ज्याकिे तमु चे लक्ष कें वद्रत
करता ती गोष्ट वाढते. याच वनयमानसू ार जे लोक क्षमा करतात
त्याांची शक्ती वाढत जाते. क्षमा करणारी माणसां इतराांच्या
चक
ू ीबद्द्ल स्वतःला त्ास देत नाहीत. त्ागा करुन घेत नाहीत. क्षमा
माणसाला ताकतवर बनवते. कणखर बनवते.
दररोज सकाळी सयु व उगवतो आवण सांध्याकाळी मावळतो.
पण सयु व मावळतो म्हणजे सयु व नष्ट होतो का? नाही. तो िक्त
आपल्या िोळयाआ
ू े आपल्याला तो वदसत नाही.
ां ि जातो. त्यामळ
त्याचप्रकारे आपल्या जीवनात सद्
ु ा चाांगल्या गोष्टी, आपल्याला
वमळालेली वरदाने कधीही नष्ट होत नाहीत. कृ तज्ञता व्यक्ती करावी
अशा शेकिो गोष्टी कायम आपल्या आजबू ाजल
ू ा असतात. पण
र्ोि्या कटु घटना घिल्या की अांधार पाहून आनांदरुपी सयु व नष्ट
झाल्याचा आपला भ्रम होतो.
जर आपण पृर्थवीवरुन अतां राळात जातो तेव्हा कधीही सयु व
मावळताना वदसणार नाही त्याचप्रमाणे आपण उन्नत मनाने माि
करायला वशकलो तर क्षद्रु भावनाांचा त्याग करुन आनांद, प्रसन्नता
आवण कृ तज्ञतेचा झरा आपल्या आतमध्ये वनमावण करु शकू.
आभार आवण शभु ेच्छा!
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---------------------------------------------------

फोकस ्हील
---------------------------------------------------

मागच्या अठ्ठवीस वदवसामां ध्ये मी तम्ु हाला आकषवणाचा
वसद्ाांत यशस्वीपणे वापरण्यासाठी वेगवेगळया टेवक्नक्स
सचु वल्या. वरवर या सगळया प्रवक्रया वेगवेगळया वदसत असल्या
तरी त्या सगळया एकाच स्र्ानाकिे जाण्याच्या वेगवेगळया वाटा
आहेत. तम्ु हाला आांबा खपू आवितो. पण सांपणु व वषवभर सकाळ
दपु ार सांध्याकाळ आांबा खायला वदला तर आांबा कांटाळवाणा
वाटेल. म्हणनू आपण िळे बदलनू बदलनू खातो. कधी टरबजू ,
कधी खरबजू , कधी सांत्ी-मोसांबी तर कधी पेरु खाल्ल्याने शरीराला
आवश्यक पोषणद्रव्ये वमळतात व सोबत मनही आनांदी राहते. िळे ,
भाज्या, रोजच्या जेवणातले पदार्व आलटून पालटून बनवल्याने
कांटाळा येत नाही. त्याचप्रमाणे आकषवणाचा वसद्ाांत अांमलात
आणण्यासाठी या सवव यक्ु त्या आपण र्ोि्या र्ोि्या वदवसानां ा
वापरत राहीलां पावहजे. म्हणजे एकच एक वक्रया करुन तम्ु हाला
कांटाळा येणार नाही. त्यातला रस सांपणार नाही आवण उत्साह
वटकून राहील.
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लॉ ऑि अट्रक्शनमध्ये वव्हजनबोिवला आवण
वव्हज्वलायजेशनला वकती महत्व आहे हे आतापयंत तमु च्या
लक्षात आलांच असेल. ज्या गोष्टीवर आपली उजाव एकवटते कळत
नकळत तीच गोष्ट आपण स्वतःकिे खेचनू घेतो याचां नाव
आकषवणाचा वसद्ाांत. आता ववचार करा आपल्या मौल्यवान
उजेचा प्रवाह कुठे कुठे खचव होतो आहे? सकाळी उठून िोळे
उघिल्याबरोबर आपण सवावत पवहल्याांदा कोणती वस्तू शोधतो?
आपोआपच आपला हात आपल्यासाठी जीव की प्राण बनलेल्या
आपल्या मोबाईलकिे जातो. सकाळी सकाळी वेगवेगळया
व्हॉटसएप समहु ामां ध्ये वदली गेलेली बरीचशी अनावश्यक मावहती
ग्रहण करुन अनेकाांच्या वदवसाची सरुु वात होते. वतवमानपत्ाांमध्येही
उपयक्त
ु माहीती कमी आवण इतर िािटपसारा जास्त असतो. वेळ
घालवण्यासाठी टाईमपास म्हणनू तासनतास पेपर वाचणारे लोक
आपली उजाव वायिळ वठकाणी वाया घालवतात आवण नकळत
भयभीत आवण कमकुवत होत जातात.
गेल्या एक वषावत आपल्या सवांना कधी नव्हे तो इतका
मोकळा वेळ वमळायला लागला की मग टाईपमपास करणे
अवनवायव बनले. मग वेळ घालवण्यासाठी यटु ् यबु वर वेगवेगळे
पोटवल्स पाहणे, टी.व्ही न्यजु चनेल मध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या
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गन्ु हेगारीच्या बातम्या पाहणे, नेत्याांचा अर्ववहन आरिाओरिा सहन
करणे, वहसां ाचाराने बरबटलेले वचत्पट तासनतास पाहणे, बहूताश
ां
वस्त्रया मानवसक ताणतणाव, रिारि याांनी खच्चनू भरलेल्या
वसररअल्समध्ये मनोरांजन शोधायला लागतात. आपला िोकस
मनशाांती भांग करणाऱ्या गोष्टींकिे जात असेल तर मानवसक शाांती,
आनांद आवण प्रसन्नता याांना आपल्याकिे आकवषवत करता येणार
नाही.
आकषवणाच्या वसद्ाांतामध्ये सवावत महत्वाचा आहे िोकस.
साधकाने आपला मागव भरकटू नये आवण त्याचा िोकस जपावा
यासाठी अब्राहम वहक्सने एक अदभतू क्लृप्ती शोधनू काढली.
त्याला िोकस वव्हल असे नाव वदले. िोकस वव्हल बनवणे म्हणजे
आपल्याला हव्या अशा भववष्याला आकार देणे. र्ोिक्यात
आपले भववष्य घिवणे. एक छानसा पाांढरा कागद घ्या. त्यावर
जमेल वततके एक मोठे वतवळ
ू काढा. त्याच्या आतमध्ये एक छोटेसे
वतवळ
ू काढा. आता त्या दोन वतवळ
ू ाांना जोिणाऱ्या रे षा काढून
मोठ्या वतवळ
ु ाचे आठ वकांवा बारा समान भाग करा.
कें द्रस्र्ानी असलेल्या छोट्या वतवळ
ु ात तमु चे मख्ु य ध्येय
वाक्य वलहा. उदा. I love my five crore Rs. तमु चे ध्येय
तम्ु हाला का साध्य करायचे आहे? त्याने तमु च्या आयष्ु यात काय
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िरक पिेल? असे स्वतःला ववचारा आवण तमु च्या प्रामावणक
भावना िोकस वव्हलच्या आठ वकांवा बारा कप्प्यामां ध्ये वलहून
काढा.
उदा.
I love the feeling of receiving money.
माझ्याकडे पैसे आले की मला प्रचंड आनंद होतो.
I am the rich son of this universe
या अफार् वैसश्वक शक्तीचा मी लाडका मुलगा आहे .
My products & my services create happiness
& satisfaction to my customers so I own
great value.
मी सदलेल्या सेवांमूळे इतरांना खूप फायदा होतो आसण
म्हणून माझे आयुष्य मौल्यवान आहे .
I love the feeling of financially backed up.
आसथषकदृष्ट्या भक्कम आसण क्नथथर असलेले जीवन
जगायला मला प्रचंड आवडते.
I love the feeling of free forever.
मला आसथषक स्वतंत्र बनून जीवनाचा खरा आनंद
लूर्ायचा आहे .
I love helping people with my wealth.
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गरजू लोकांची मदत केल्याने मला अपार सौख्य आसण
समाधान समळते.
I love abundant travelling.
मला दे शसवदे शातील पयषर्न थथळांना भेर्ी द्यायला
प्रचंड आवडते.
Money is an exchange of value & I am being
a value.
सेवेच्या बदल्यात पैसा समळतो. मी जगाला जास्तीत
जास्त सेवा दे तो आसण मला हवी तेवढ्या संपत्तीला
सहज आकसर्षत करुन घेतो.

उदाहरणादाखल मी वरील आठ वाक्ये वलहली आहेत. ही
वाक्ये जशीच्या तशी न वलहता तम्ु ही स्वतःची वाक्ये स्वतः
बनवली तर ते अवधक पररणामकारक होईल. तम्ु ही चक्राच्या आठ
आऱ्याांमध्ये तमु च्या तीव्र इच्छासद्
ु ा साध्या सोप्या भाषेत वलहू
शकता जसे की
आय लव्ह माय सडि म बंगलो.
आय लव्ह माय क्रेर्ा कार.
आय लव्ह माय इन्व्व्हेस्टमेंर््स
आय लव्ह माय पससव्ह इं कम
आय लव्ह माय हे ल्थ
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आय लव्ह माय वेल्थ
आय लव्ह माय फसमली एं ड फ्रेंडस
आय लव्ह माय वकष

वाक्ये अशी असावीत जी वाचल्याक्षणी तम्ु हाला आनदां
झाला पावहजे. तमु चां मन उत्साहाने तिु ु ांब भरुन गेलां पावहजे.
आपल्या भावना प्रज्ववलत करणारी वाक्यरचना करा. ते सवव
तम्ु हाला वमळाले आहे, वमळत आहे अशी कल्पना करुन समृद्
झाल्याचा वजवांत अनभु व वनमावण करा आवण पढु ची जादू पहा.
िोकस वव्हल आपल्या सवव ववचाराांचे वॉवशांग सेंटर आहे. हा
िोकस वव्हल सदैव नजरे समोर राहील अशा वठकाणी वचटकावनू
टाकावा. वव्हजनबोिव, िोकस वव्हल या गोष्टी आपल्या हॉलमध्ये,
ऑविसमध्ये वकांवा दशवनी जागेमध्ये लावू नयेत. बेिरुमसारख्या
वठकाणी लावाव्यात वजर्े क्ववचतच कोणी बाहेरची व्यक्ती येत
असेल. आपल्याकिे येणारा प्रत्येक माणसू सदभावना आवण
चागां ली उजाव घेऊनच येईल असे नाही. त्यामळ
ू े आपल्या ध्येयाचे
साववजवनक प्रदशवन टाळावे. आकषवणाच्या वसद्ाांताच्या
मवनिे स्टेशन टेवक्नक्समध्ये काळया रांगाचा वापर करणे टाळावे.
काळा रांग नववनवमवतीसाठी अशभु मानला गेलेला आहे. वलहताना,
वचत्े काढताना, िोकस वव्हल बनवताना लाल, वनळया, वहरव्या
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अशा समृद्ी दशववणाऱ्या रांगाांचा वापर करावा. तम्ु हाला तमु ची
स्वप्ने पणु व करायची असतील आवण लॉ ऑि अट्रक्शनवर तमु चा
अतटु ववश्वास असेल तर स्वतःच्या हाताने रोज एक नवी िोकस
वव्हल बनवा. तम्ु ही तीच वाक्ये रोज रोज वलहू शकता वकांवा
त्यामध्ये आवश्यकतेनसु ार बदल करु शकता. िोकस वव्हल नेमकां
कसां बनवायचां हे दाखवण्यासाठी नमन्ु यादाखल सोबत काही
िोकस व्हीलची वचत्े पाठवत आहे.

229

230

The more you give; the more you receive.
---------------------------------------------------

ि लॉ ऑफ वगव्हंग!
---------------------------------------------------

वबहारमध्ये बोधगया नावाचां एक गाव आहे. वतर्े महाबोवध
मांदीराच्या प्रवेशिारावर बोवधवृक्ष नावाचां एक वपांपळाचां झाि आहे.
असां म्हणतात की हे जगातील सवावत जनु ां वपांपळाचां झाि आहे.
इसवीसन पवु व ५३१ व्या वषी गौतमबद्
ु ाांना या झािाखाली
आत्मज्ञान प्राप्त झाले होते. बौद् धमांमध्ये या झािाला प्रचिां महत्व
आहे. दरवषी देशववदेशातनू लाखो भाववक बोवधवृक्षाच्या
दशवनासाठी बद्
ु गयेला जातात. चांद्रगप्तु मौयावचा नातु आवण मौयव
वश
ु ाच्ां या ववचारसरणीने प्रभाववत
ां ाचा सम्राट अशोक जेव्हा बद्
झाला, त्याने स्वतःच्या सख्ख्या बवहणीला बौद् धमावचा प्रसार
करण्यासाठी श्ीलांका देशात पाठवले. सम्राट अशोकाच्या बहीणीने
जाताना बोवधवृक्षाची एक छोटीशी िादां ी तोिली. त्या िादां ीला
एका कांु िीत रुजवनू वतचे रोप बनवनू ते छोटां झाि ती स्वतःसोबत
घेऊन प्रवासाला वनघाली. श्ीलांकेमधील अनरु ाधापरु ा नावाचे
महत्वाचे असलेले शहर होते. तेर्े एका पववत् मदां ीरा शेजारी
वठकाणी वतने बोवधवृक्षाच्या शाखा असलेले दसु रे वपांपळाचे झाि
लावले. त्या घटनेनतां र दोन हजार तीनशे वषांनी म्हणजे १८७६
231

मध्ये नैसवगवक आपत्तीमळ
ू े बोवधवृक्षाचे झाि उन्मळून पिले आवण
मृतप्राय झाले. त्या काळात भारत आवण श्ीलक
ां े त दोन्हीकिे
वब्रटीश सत्तेचा अांमल होता. तत्कालीन वब्रटीश गव्हनवर लॉिव
कवनांघम याने श्ीलांकेतील अनरु ाधापरु ा येर्नू बोवधवृक्षरुपी
वपांपळाच्या झािाांच्या काही शाखा मागवल्या आवण बद्
ु गयेतील
वपांपळाची पन्ु हा एकदा स्र्ापना करण्यात आली. जे वदले होते ते
परत आले. एक वतवळ
ू पणु व झाले.
वमत्ानां ो, ह्या ववश्वाचे काही गढु आवण रहस्यमयी वसद्ाांत
आहेत. जसा लॉ ऑि अट्रक्शन आहे तसाच ‘लॉ ऑि वगवव्हगां
एिां ररवसवव्हगां ’ नावाचा एक वनयम आहे. देण्याघेण्याचा वनयम!
काहीतरी वदल्यावशवाय तम्ु ही काही वमळवू शकत नाही. उदा.
पवहला श्वास सोिल्यानांतर तम्ु ही दसु रा श्वास घेऊ शकता. जर कोणी
आपला श्वास जास्त वेळ रोखनू बसेल तर ताबितोब त्याला
अस्वस्र् वाटू लागेल. काही वमळवायचे असेल तर काहीतरी
द्यावेच लागेल. हे सांपणु व ववश्व एका चक्राकार गतीने चालत आहे.
समद्रु वािरुपामध्ये ढगानां ा पाणी देतात. ढग तेच पाणी पावसाच्या
रुपाने पृर्थवीवर पाितात. नद्या, नाल्याांच्या रुपात पृर्थवी हे पाणी
समद्रु ाला परत करते. लाखो वषांपासनू हे वतवळ
ू ाकार चक्र
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अव्याहतपणे सरुु आहे. यापैकी कोणीही इतराांना पाणी देण्याचे
र्ाबां वले तर वनसगावचे आवस्तत्व सक
ां टात येईल.
जे आपण इतराांना देतो तेच आपल्याकिे हजारो पटींनी परत
येते. आपण एखाद्या व्यक्तीवर मनापासनू प्रेम करतो, अांतःकरणातून
काळजी घेतो आवण ती व्यक्ती वकत्येकपटीने वापस आपल्यावर
प्रेम करते. हे असांच काहीतरी आहे की आपण बकेां त पैसे भरतो
आवण त्या पैशाांवर आपल्याला काहीनाकाही व्याज वमळते. जेव्हा
के व्हा तम्ु ही एखाद्या व्यक्तीला वनस्वार्व हेतनू े मदत करता तम्ु हाला
त्यातनू शलदात व्यक्त न करता येणाऱ्या मौल्यवान आनांदाची
अनभु तू ी सख
ु ावते. तमु च्यापैकी प्रत्येकाने कधी ना कधी देण्यातनू
वमळालेल्या आनांदाचा अनभु व नक्कीच घेतला असेल.
घरातील गृवहणी जेव्हा आपल्या घरी पाहूण्याांना बोलवते
आवण त्याांच्यासाठी आनांदाने जेवण बनवते, आवतर्ी पोटभर
जेवतो, प्रसन्न मनाने आवशवावद देतो आवण इकिे आपल्याला
स्वतःलाच जेवनू तृप्त झाल्याचा अनभु व येतो. देणे हाच
वनसगावचाही स्वभाव आहे. जवमन एका वबयाण्याच्या बदल्यात
हजारो दाणे वापस देत.े सयु व कशाचीही अपेक्षा न करता उजाव देतो.
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प्रकाश देतो. उष्मा देतो. झाि माणसाला ऑक्सीजन देत.े िळ देत.े
सावली देत.े कोणी तोिायलाच आला तर लाकूिसद्
ू ा देत.े
वदल्याने परत वमळते हा सवावत मोठा आवण सवावत जास्त दल
ु ववक्षला
गेलेला वैवश्वक वनयम आहे.
अनेक कोट्याधीश, अलजाधीश उद्योगपती आपल्या
सांपत्तीचा मोठा वहस्सा चाांगल्या कामामध्ये दान करतात. कारण
वदल्याने वापस वमळते यावर त्याांचा पणु व ववश्वास असतो. आई
मल
ु ाला िलयामध्ये त्याचे आविते लािू देत.े पण मल
ु गा ते वमष्ठान्न
आपल्या सवांगि्याांमध्ये वाटून टाकतो. हे आईला कळाल्यावर
आई लािू देणे र्ाांबवेल का? नाही. ती आपल्या मल
ु ावर प्रसन्न
होते आवण आणखी जादू लािू िलयात द्यायला लागते.
त्याचप्रमाणे ही ब्रम्हाांिरुपी आईसद्
ु ा इतराांना देण्याची सवय
असलेल्या आपल्या मल
ु ाांना आणखी जास्त देत.े
अनेक कांजषु लोक त्याच्ां याकिे येणाऱ्या पैशाच
ां ा ओघ
स्वतःकिे रोखनू धरतात. इतराांना एक रुपयाही देण्याची, शेअर
करण्याची त्याांची इच्छा नसते. पैशाना साठवणे वाईट नाही पण
आपल्या सपां त्तीचा ओघ वाढावा अशी इच्छा असेल तर दरवषी
आपल्या कमाईचा कमीत कमी तीन ते पाच टक्के वहस्सा गरजू
लोकाांमध्ये वाटून टाकत राहणां महत्वाचे आहे. माणसाचां आयष्ु य
नदीप्रमाणे खळखळ वाहतां असावां. िबक्याप्रमाणे साचलेल्या
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पाण्यामध्ये िासमच्छर वचलटाांची उत्पत्ती होते. इतराांना िक्त
पैशानेच मदत करता येते असे नाही. तमु च्याकिे जे काही कौशल्य
असेल त्याचा तम्ु ही समाजासाठी उपयोग करु शकता. हे करताना
मनात छुपा स्वार्ी दिलेला नसावा. स्ततु ी, कौतक
ु , अहक
ां ार,
परतिे िीची अपेक्षा अशी कोणतीही भावना नसावी. मनात स्वार्व
ठे ऊन के लेली मदत ब्रम्हाांिाला कळते.
जे लोक इतराांना देण्याच्या बाबतीत उदासीन असतात त्याांनी
वकतीही मनापासनू पररश्म के ले तरी आकषवणाचा वसद्ाांत िळ देत
नाही. द लॉ ऑफ़ वगवव्हगां एांि ररवसवव्हगां हा लॉ ऑि अट्रक्शनचा
अववभाज्य भाग आहे. तम्ु हाला जे हवे आहे ते तम्ु ही इतरानां ा द्या.
जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्ात हे सत्ु तांतोतांत लागू पिते. कुटुांबामध्ये,
ऑविसमध्ये, नौकरी-व्यवसायात, सामावजक कायांमध्ये एवढेच
काय अध्यात्मामध्ये सद्
ु ा िुकट काही वमळत नाही. साधना के ली
तरच वसद्ी वमळते. आपण इतराांना वदलेली गोष्ट वकत्येक पटीने
वाढून शेवटी आपल्याकिे परत येते.
वस्मतहास्य करा, प्रेम वमळे ल.
आनदां द्या, प्रसन्नता वमळे ल.
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इतराांना ववकवसत होण्यास मदत करा. तम्ु हाला स्वतःच्या
समस्यावां रील प्रश्णाचें उत्तर आपोआप वमळे ल. अिीअिचणीत
सापिलेल्या गरजू लोकाांची मदत करत रहा. ब्रम्हाांि आणखी
जास्त सांपत्ती देऊन तम्ु हाला अजनु सक्षम बनवेल.
अपेक्षा मनात न ठे वता सत्कृ त्य करत रहा. अमौवलक असे
आवत्मक समाधान वमळे ल.
शभु ेच्छा द्या. आवशवावद वमळतील.
आभार माना. सदभावना वमळतील.
याउलट नकारात्मक गोष्टींमध्येसद्
ु ा हा देण्याघेण्याचा
वसद्ातां अत्यांत प्रभावीपणे काम करतो.
राग करा. आत्मा अशाांत होईल.
ईष्याव आवण िेष करा. अधोगती होईल.
अपमान करा. व्याजासकट परत वमळे ल.
व्यवहारात एखाद्याची िसवणक
ू करा. कुठे तरी दसु ऱ्या
वठकाणी आणखी मोठे नक
ु सान होईल.
एकटां एकटां खाल्ल्याने माणसू उन्मत्त होतो आवण शेअरींग
करुन खाल्ल्याने माणसू उन्नत होतो.
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हे पस्ु तक वलहणे हा सद्
ु ा आपल्याला जे ठाऊक आहे ते
इतराांना मनमोकळे पणे देण्याचा एक प्रामावणक प्रयत्न होता. गेल्या
एक मवहन्यात हे सवव लेख वलहण्यासाठी जो काही अभ्यास के ला,
ररसचव के ला त्यातनू माझी आकषवणाची बाराखिी पन्ु हा एकदा
पक्की झाली. तम्ु ही सववजण या पस्ु तकाच्या वाचनामध्ये सहभागी
झालात याबद्द्ल मी आपल्या सवांचा मनःपवु वक आभारी आहे.
भववष्यातही व्हॉटसएप, िे सबक
ू आवण टेवलग्रम या माध्यमातनू
सांपकावत राहूया. गेल्या तीन चार वषावत मी अनेक व्हॉटसएप कोसेस
घेतले, त्याांचे सांकलन करुन मी आतापयंत तेरा पस्ु तके प्रकावशत
के ली.
आकषवणाचा वसद्ातां एखाद्या ववशाल समद्रु ासारखा आहे.
तरीही मवहनाभर माझ्या वचमक
ू ल्या ओजळींमध्ये भरुन
तमु च्यापयंत पोहचवण्याच्या मी प्रामावणक प्रयत्न के ला. आयष्ु यात
वकतीही आव्हाने आली, वकतीही मोठी सांकटे येऊन भववष्यावर
काळोखाचे सावट पिले तरी लॉ ऑि अट्रक्शनरुपी जादचु ा वदवा
तम्ु हाला कायम पढु ची वाट दाखवत राहील अशी माझी खात्ी
आहे.
आभार आवण शभु ेच्छा!
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पंको (श्री. पंकज कोटलवार) यांची
ईसावहत्य प्रकावशत पुस्तके .
क्हरवर वक्लक करा आवण वाचा.
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पंको (श्री. पंकज कोटलवार) यांची पुस्तके .
४ ते ११ लवकरच येत आहेत.
१) सत्ता आणि शक्ती
२) संपत्तीचा पंकोमार्ग
३) ‘र्’ र्ंतविूकीचा
४) ‘अ’ आकर्गिाचा
५) ‘बी’ णबजनेसचं
६) शन्यातून णशखराकडे
७) पयाग वरिस्नेही घरे
८) णनसर्ाग यि
९) णनसर्गर्ाथा
१०) आठविींचा पेटारा
११) ‘अ’ आनंदाचा
१२) स्वतः ला ओळखा.
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे हे १४ वे वर्च.
पंकज कोटलवार यांचे ईसावहत्यवर हे वतसरे पुस्तक.
जगाकिे स्वच्छ दृष्टीने पहाण्याची देणगी लाभलेले श्ी पक
ां ज
कोटलवार उफ़व पांको. ववचाराांची स्पष्टता, शलदाांचा ठामपणा आवण
स्वभावातला उदारपणा याांचा वत्वेणी सांगम म्हणजे त्याांचे लेखन.
आपला वाचक सवव दृष्टींनी समृद् व्हावा ही एकमेव तळमळ ठे वनू
ते वलहीतात. पैशाची ताकद आवण पैशाची मयावदा या दोन्हींची
नेमकी जाणीव त्याांच्या दृष्टीकोनात आहे. त्यामळ
ु े त्याांचा वाचक
सवावर्ांनी समृद् होईल याची खात्ी पटते.
असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आवण त्यातनू
कसलीही अवभलाषा नसते. मराठी भाषेच्या सदु वै ाने गेली दोन
हजार वषे कवीराज नरें द्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तक
ु ारामाांपासनू ही
परांपरा सरू
ु आहे. अखिां . अजरामर. म्हणनू तर वदनानार् मनोहर(४
पस्ु तके ), शांभू गणपल
ु े (९पस्ु तके ), िॉ. मरु लीधर जाविेकर(९), िॉ.
वसांत बागल
ु (१९), शभु ाांगी पासेबांद(१२), अववनाश नगरकर(४),
िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३०), अनील वाकणकर
(९), िावन्सस आल्मेिा(२), मधक
ु र सोनावणे(३), अनांत
पावसकर(४), मधू वशरगाांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खांिाांचे
महाभारत), श्ी. ववजय पाढां रे (ज्ञानेश्वरी भावार्व), मोहन मिण्णा
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(जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), सांगीता जोशी (आद्य गझलकारा,
१७ पस्ु तके ), ववनीता देशपािां े (७) उल्हास हरी जोशी(७), नवां दनी
देशमख
ु (५), िॉ. सजु ाता चव्हाण (११), िॉ. वृषाली जोशी(२५),
िॉ. वनमवलकुमार ििकुले (१९), CA पनु म सांगवी(६), िॉ. नांवदनी
धारगळकर (१३), अांकुश वशांगािे(१३), आनांद देशपाांिे(३),
नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण ििके (३)
स्वाती पाचपािां े(२), साहेबराव जवजां ाळ (२), अरुण वव.
देशपाांिे(५), वदगांबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुांधती
बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगवदश खाांदवे ाले(४) पांकज
कोटलवार(३) िॉ. सरुु ची नाईक (३) िॉ. वीरें द्र ताटके (२),
आसावरी काकिे(२) असे अनेक ज्येष्ठ, अनभु वी लेखक ई
सावहत्याच्या िारे आपली पस्ु तके लाखो लोकाांपयंत पोहोचवतात.
एकही पैशाची अपेक्षा न ठे वता.
अशा सावहत्यमतू ीच्ां या त्यागातनू च एक वदवस मराठीचा
सावहत्य वृक्ष जागवतक पटलावर आपले नाव नेऊन ठे वील याची
आम्हाला खात्ी आहे. यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक
मोठी चळवळ आहे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत.
त्या त्या व्यासपीठाांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहेत.
आवण या सवांचा सामवू हक स्वर गगनाला वभिून म्हणतो आहे.
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आवण ग्रांर्ोपजीववये । ववशेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट ववजयें । होआवे जी ।
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