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Ep4 - Kundalini  
Summary 

मागच्या लेखामध्ये आपण असा विचार माांडला की फिल्म्स मधली पात्रां emotional gradient (भािनिक पातळीतला 
िरक) मधूि जातात. परांतु ही पातळी मोजायचां काही पररमाण आहे का? उपनिषदाांमध्ये साांगगतलेल्मया कुां डललिी शक्ती 
या सांकल्मपिेचा िापर करूि याचां पररमाण शोधता येतां. या कल्मपिेचा िापर करूि, हॅरी पॉटर, अक्षय कुमार (अजिबी), 
अतुल कुलकणी (दहािी ि), गॅंडॉल्मि (Lord of the Rings) इत्यादी फिल्म्स मधील पात्राांची भािनिक पातळी मोजायचा 
प्रयत्ि या लेखात केला आहे.  
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Article 

िमस्कार, माझां िाि आशय जािडकेर. मी एक फिल्मममेकर आणण इांजजिीयर आहे. मला लसिेमे बघायला प्रचांड आिडतां 
आणण त्याविषयी बोलायला त्याहूि जास्त. मी अमेररकेत इांजजिीररांग मध्ये PhD करत असतािा मला लसिेमाचां िेड 

लागलां आणण मी लसिेमे बििायला पण लागलो. हे लसिेमे बघतािा, बिितािा मला जे काही लशकायला लमळतां, 
अिुभिायला लमळतां, त्याविषयी मी गप्पा मारणार आहे. That’s Cinegappa!  

मागच्या लेखामध्ये आपण फिल्म्स मधल्मया emotional gradient विषयी बोललो. फिल्म्समधली जी पात्रे असतात ती 
एका भािनिक पातळीिरूि दसुऱ्या पातळीपयतं जातात, आणण तो प्रिास करतािा त ेज्या ज्या emotions मधूि जातात, 

त्याच्यातूि त्याांची emotional journey आपल्मयाला ददसत.े आपण अशीही चचाा केली जर सुरुिातीची पातळी आणण 

शेिटची पातळी जर समािच रादहली तर हा प्रिास होणार िाही, आणण मग लसिेमा मध्ये काहीच घडलां िाही असां आपण 

्हणू शकतो. एिढां असूिसुद्धा अजूिही एक प्रश्ि अिुत्तररत राहतो. सुरुिातीची असो फकां िा शेिटची असो, ही भािनिक 

पातळी मोजायची कशी? त्याचां काही पररमाण आहे का?   

 

 

मी काही िषांपूिी "Inner Drives" िािाचां पामेला ज ेजस्मथ या लेणखकेिां ललदहलेलां पुस्तक िाचलां. त्या पुस्तकामध्ये या 
भािनिक पातळीचां पररमाण मोजायची एक युक्ती ददलेली होती. आणण suprisingly ती युक्ती आपल्मया उपनिषदाांमध्ये 

ललदहलेल्मया कुां डललिी शक्ती या सांकप्लिेभोिती आधारलेली होती. आता 
याच्यापुढे मी ज ेकाही साांगणार आहे त ेमला त्या पुस्तकात िाचूि ज े

कळलां त े साांगणार आहे, मी कदागचत योग्य सांज्ञा िापरत िसेिही, 
त्यामुळे जाणकार लोकाांिी मला क्षमा करािी.  
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आधी ही कुां डललिी शक्ती काय कल्मपिा आहे  त ेसमजूि घेऊ. ही कुां डललिी शक्ती सिा मिुष्य प्राणयाांमध्ये असत,े आणण 

ती मज्जातांतूिरती (along the spinal chord) प्रिास करते. ्हणजे सगळ्यात पदहल्मयाांदी ती सिाात खालच्या टोकाला 
असत,े आणण मग ती हळू हळू िरती चढत मस्तकापयतं पोचत.े हा जो प्रिास आहे कुां डललिी शक्तीचा मज्जातांतूिरती, 
त्या प्रिासात काही ठराविक टप्प्याांमधूि ती जाते. हे ज ेटप्पे आहेत, त्याांिा आपण milestones ्हणू शकतो, त्या प्रत्येक 

टप्प्याचे काही गुणधमा आहेत. ही कुां डललिी शक्ती ज्या टप्प्यािर असते, त्या टप्प्याच्या गुणधमाािुसार त्या व्यक्तीची 
motivations, फकां िा emotional level बदलते. "कुां डललिी शक्ती जागतृ करणे" ्हणजेच या शक्तीला खालच्या 
टोकापासिू िरच्या टोकापयतं प्रिास करायला उद्युक्त करणे. आणण ही शक्ती जागतृ करायचे मग बरेच प्रकार आपल्मया 
शास्त्रात आहेत, जसे तपश्चयाा, ध्यािधारणा, meditation िगैरे िगैरे.  

तर हे जे कुां डललिी शक्तीचे टप्पे आहेत, त्या टप्प्याांविषयीच िक्त आपण बोलू कारण आपल्मया भािनिक पातळ्याांचां 
पररमाण नतथे सापडणार आहे. हे ८ टप्पे आहेत. मी सिाात खालच्या टोकाला "पॉईंट १" असां ्हणतो, आणण सिाात िरच्या 
टोकाला "पॉईंट ८". कल्मपिा अशी की ही फिल्मम मधल्मया कुठल्मयाही पात्राची कुां डललिी ज्या पॉईंटला आहे, त्या पॉईंटिुसार 
त्या पात्राची भािनिक पातळी ठरणार आहे. आता आपण सगळ्यात खालच्या पॉईंट पासूि सुरुिात करू, आणण प्रत्येक 

पॉईंट च ेगुणधमा आणण त्यािुसार असलेली भािनिक पातळी याचा विचार करू.  
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प्रत्येक पॉईंट ला मी कुां डललिीचां कुठलांतरी center आहे असां ्हणणार आहे.  

 

पॉईंट १ : Root Center 

या center ला ज्या पात्राची कुां डललिी आहे, त्याची emotional level ही त्या पात्राच्या भौनतक अजस्तत्िाभोिती 
आधारलेली आहे. All actions are motivated by sheer survival. मी जजिांत राहू शकेि की िाही याची गचांता या 
पात्राला असत.े  

हॅरी पॉटर हे पात्र या सेंटरला आहे. हॅरी पॉटर च ेसगळे लसिेमे हे हॅरी पॉटर ला जजिांत ठेिणे या सांकल्मपिेभोिती आधारलेले 

आहेत. Jason Bourne हे पात्र सुद्धा या सेंटर ला आहे. जिळ जिळ सगळ्या "action based" हॉललिूड मधल्मया 
फिल्म्स या सेंटर ला असतात. मी जगू कसां? मला कुणी मारायला तर येणार िाही? जजिांत कसां राहायचां?  

 

पॉईंट २ : Sacral Center 

या center ला ज्या पात्राची कुां डललिी आहे, त्याची emotional level ही त्या पात्राच्या भौनतक सुखाांभोिती आधारलेली 
आहे. ज्याअथी कुां डललिी पॉईंट १ पासूि पॉईंट २ ला आली, त्याअथी आता जजिांत राहणे ही काही अडचण त्या पात्राच्या 
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आयुष्यात रादहलेली िाही. आता त्याच्यािरच्या गोष्टी. सांभोग, भीती, पैसा! अक्षय कुमारचां अजिबी मधलां character 

या सेंटर ला आहे. अब्बास मुस्ताि च्या सगळ्या फिल्म्स मधले जिळजिळ सगळे जव्हलन्स या सेणटरला असतात. पैसा 
पादहजे! हॉललिूड मधलां उदाहरण घ्यायचां झालां तर जस्टव्हि स्पीलबगाचा Schindlers List िािाचा जो लसिेमा होता, 
त्यामध्ये ऑस्कर लशांडलरचां पात्र लसिेमा सुरु होतो तवे्हा या सेंटरला असतां. World War चा उपयोग ऑस्कर लशांडलर 
केिळ पैसा कमािणयासाठी करत असतो.  
 

पॉईंट ३ : Lower Solar Plexus Center 

आता पॉईंट २ पासूि पॉईंट ३ ला िरती चढू. या center ला ज्या पात्राची कुां डललिी आहे, त्याची emotional level ही त्या 
पात्राच्या महत्त्िाकाांक्षेभोिती आधारलेली आहे. स्ितःला लसद्ध कसां करूि दाखि ूयाची गचांता त्या पात्राला आहे. भारतीय 

गचत्रपटातले जिळजिळ सगळे िायक या सेंटरला असतात. फकत्येक िािां घेता येतील. कभी हा कभी िा मधला शाहरुख 

खाि, कहो िा प्यार है मधला दिनतक रोशि. स्ितःसाठी कसां स्थाि निमााण करू याची गचांता. 

  

 

पॉईंट ४ : Higher Solar Plexus Center 

आता पॉईंट ३ पासूि पॉईंट ४ ला िरती चढू. या center ला ज्या पात्राची कुां डललिी आहे, त्याची 
emotional level आता िक्त स्ितःचा विचार ि करता समाजाचा विचार, ग्रुपचा विचार, 
समाजात मला आदर कसा लमळेल, कुटुांबामध्ये मला सामािूि घेतील का, या प्रश्िाांभोिती 
आधारलेली आहे. याचां एक उत्तम उदाहरण ्हणजे उत्तरायण मधलां लशिाजी साटम याांचां पात्र. 

उत्तरायण मधला तो सीि आठितोय का ज्याच्यामध्ये लशिाजी साटम हे त्याांच्या मुलाबरोबर 
जेित असतात, आणण त्याांच्या मुलाला त्याच्या होणाऱ्या बायकोकडूि िोि येतो. ती 
लसिेमाला जाऊया का असां विचारते. तो हो ्हणतो आणण बाबाांिा साांगतो. लशिाजी साटमिा िाटतां त्याांिा पण त े

लसिेमाला घेऊि जाणार आहेत ्हणूि त ेतयार िगैरे व्हायला 
लागतात, आणण त्याांिा कळतां की खरां तर मुलगा आणण त्याची 
होणारी बायको याांिा लसिेमाला जायचां आहे. बाघबाि मधली 
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दोि मुख्य पात्रां, तू नतथां मी मधली पात्रां याांची पण कुां डललिी याच सेंटरला आहे. 

पॉईंट ५ : Heart Center 

आता पॉईंट ४ पासूि पॉईंट ५ ला िरती चढू. या center 

ला ज्या पात्राची कुां डललिी आहे, त्याची emotional 

level ही त्या माणुसकी फकां िा पे्रम याांच्याभोिती 
आधारलेली आहे. भारतीय गचत्रपटातले जिळजिळ 

सगळे िायक या सेंटरला लसिेमाच्या शेिटी पोचतात. 

त्याांचां पे्रम यशस्िी ठरतां. Godfather लसिेमातला Michael Corleone लसिेमा 
चाल ू होतािा या सेंटर ला आहे. त्याची गलाफ्रें ड के त्याच्याबरोबर आहे, त्याला 

नतच्याशी लग्ि करायचां आहे, तो नतच्या पे्रमात आहे. Heart Center! 
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पॉईंट ६ : Throat Center 

आता पॉईंट ५ पासूि पॉईंट ६ ला िरती 
चढू. या center ला ज्या पात्राची 
कुां डललिी आहे, त्याची emotional level 

ही त्या सजृिशीलता, अलभव्यक्ती, 
creativity याच्या भोिती आधारलेली 
आहे. A Beatiful Mind िािाचा जो 
लसिेमा होता, त्याच्यामधलां John Nash 

चां पात्र या सेंटरला असतां. He wants to 

create something new in 

Mathematics. That's why he 

invents Game Theory. दहािी ि 

मधलां अतुल कुलकणी याांचां पात्र या सेंटर 
ला आहे. त्याांिा त्याच्या लशक्षकाचा जो अिुभि आलेला असतो तो गाठीशी बाांधूि त्याांिा त्या िगाातल्मया दांगेखोर मुलाांिा 
सुधारािां असां िाटत, त्या दृजष्टकोिातूि त े व्यक्त व्हायचा प्रयत्ि करतात. भास्कर देशपाांडे ्हणूि ज े िास्तुपुरुष 

लसिेमामध्ये पात्र आहे, ते या सेंटरला आहे. मॅगसेसे पुरस्कार लमळाल्मयािांतर त्याांिा त्याांच्या गािासाठी काहीतरी करािांसां 
िाटतां. सांत ज्ञािेश्िर या सेंटरला आहेत. गीतचेा भािाथा कळलेला आहे, आणण तो 
आता लोकाांपयतं पोचिायचा आहे. काय निमााण केलां त्याांिी? भािाथा दीवपका.   
 

पॉईंट ७ : Ajna Center 

आता पॉईंट ६ पासूि पॉईंट ७ ला िरती चढू. या center ला ज्या पात्राची कुां डललिी 
आहे, त्याची emotional level ही त्या आधीच्या सिा सेंटरच्या एकात्मतभेोिती 
आधारलेली आहे. त्यामुळे आधीच्या सिा सेंटरच ेगुणधमा त्या पात्रामध्ये आलेले आहेत. साधारणतः फिल्म्स मध्ये असां 
एक मागादशाक, फकां िा साधूसदृश पात्र असतां त ेया सेंटरला असतां. उदाहरणाथा Lord of the Rings मधला Gandalf. 

Star Wars मधला Obi Wan Kanobi. 

 

पॉईंट ८ : Crown Center 

आता पॉईंट 7 पासूि पॉईंट 8 ला िरती चढू. या center ला ज्या पात्राची कुां डललिी आहे, त्याची emotional level ही 
बोधािस्थेभोिती आधारलेली आहे. अिांताच्या पलीकड ेकाहीतरी. िार कमी फिल्म्स मधली पात्रां या सेंटर पयतं पोचतात, 

त्यामुळे लसिेमाविषयी बोलत असतािा याांच्याविषयी बोलणां िार काही युक्त ठरणार िाही.  
 

मला जेव्हा हे पररमाण समजलां तवे्हा माझ ेडोळे लख्ख उघडले, आणण अचािक सगळ्या लसिेमातली पात्रां एका िेगळ्याच 

रीतीिां बोलायला लागली. मी कधी असा विचारच केला िव्हता. फिल्म्स मध्ये emotional gradient असतो हे खरां, परांतु 

त्या gradient साठी अशा पातळ्या ठरिता येतील हा एक साक्षात्कार होता माझ्यासाठी. आता याांच्यापुढच्या लेखामध्ये 

याच पातळ्याांचा िापर करूि actual gradients कसे काही िेगिेगळ्या फिल्म्स मधल्मया पात्राांमध्ये याचा विचार करू.  
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मी या लेखाांबरोबरच या लेखाांशी सांबांगधत CineGappa याच िािािे एक ऑडडओ पॉडकास्ट चालू केला आहे. तो तु्हाला 
Apple प्लॅटिॉमा िरती PodCast App मध्ये ऐकता येईल, आणण Android प्लॅटिॉमा िरती Google Play Music App 

मध्ये ऐकता येईल. त्याबरोबरच मी काही या लेखाांशी सांबांगधत काही sketches, images, videos माझ्या CineGappa 

या िेसबुक पेज िरती शेअर करेि, तर अगधक मादहतीसाठी त ेpage िक्की follow करा. तुमचे या लेखाांविषयीचे विचार 
मला िक्की कळिा. 

आशय दिलीप जावडकेर  
ashayjavadekar@gmail.com 

facebook.com/cinegappa 
www.cinegappa.com 
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