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रोजी जे  एक �चतंन का�य

" मीच जग �नम�ले
मीच त ेवाढवले
सारे माझचे हे चाळे
आहे मला उमजले  ll "

या का�य �चतंनावर  सखोल भा�य करणारे �चतंन  post
कर�याची  �ेरणा अतंकरणात जाग�याने आता खाल�ल �चतंन
समहुावर  post कर�यात येत आहे .

👇👇

�चतंन

िज�या मळेु  आप�याला मी आहे असा भास होतो ती एक अ�यतं प�व�  शा�वत व �चरंतन  पण श�दातीत व�तु
आप�याच अतंरात  आहे .

�या  श�दातीत व कालातीत व�तचुा  बोध  �या व�तलुाच
होणे  �हणजे आ�म�ान आहे .

ह�   प�व�तम व�त ु �हणजे
conscious
subconscious
unconscious .
unconscuios
व
universal consc. �या प�लकड े असनु या चारह� consc. चे   �हणजे
चारह� अव�थांचे / चारह� देहांचे / चारह� कोषांचे /  चारह� वाचांचे / चारह� �कंधांचे  त े उगम�थान आहे .

या  मळु त�वाला  बौ�ध साह��यात �नवा�ण ( Nothingness ) �कंवा  परंपरेत   �नगु�ण �नराकार / पर��म   असे
�हटले गेले आहे .

या व�तचुा शोध real meditation मधे
��टाच ��य आहे या बोधात
लागत असतो . असा  शोध �नह�तकुपणे  अतंरंगत होणे
यालाच अ�या�म ( spirituality )असे �हटले गेले आहे .

या प�व� व�त�ुया अधी�ठानावरच
�थम अ�ानात  " मी आहे " असा विै�वक ��मभाव �कटत असतो .
जे अनतं व अपार असे प�हले पचंभतु  आकाश आहे .



हा  विै�वक  मीचा  ��मभाव  आकाश या प�ह�या पचंभतुा सारखा  अनतं व अपार आहे ,  हा  मी पणाचा भाव
विै�वक ��मभाव या �व�पात असतो .
या अव�थेलाच अ�वतै अव�था ( तयुा�/ universal  consc.)  देखील �हणतात .
या अव�थेत
नाम - �प  ( ��टा - ��य ) हे
अ�वतै अव�थेत ( nondual )  असत े.

मी आहे हा  विै�वक ��मभाव जे�हा मी आहे  या अ�ाना�या  सघनतनेे तकुड ेतकुड ेहोवनु  पर��छ�न  अव�थेला
�ा�त होतो  त�ेहा   दसु�या पचंभतुाचे �हणजे वाय ु�व�पाची ची �नम�ती असत े.
ह� �वतैाची  �हणजे  वयै�तीक  जीवभावाची बीजाव�था आहे ,
seed of individuality आहे .
या  duality अव�थेला  सषु�ुती( unconscious)
असेह� �हटले जात े. जी  एक लहान फु�या�या  पोकळीसारखी  आकाश व वाय�ुप अव�था आहे .
या अव�थेत
नाम - �प ( ��टा - ��य )
हे  �वतै ( dual)   अव�थेत असत े.

या seed of individuality �या  �ठकाणी  वयै�तीक मन   �नमा�ण  झालेले असते
व
या वयै�तीक मना�या �ठकाणी , जसे जसे �चतंन होईल तसे तसे  गणु , आकार ,  �प  �कट होत ,  सपंणु�
जीवस�ृट�चे �हणजे ,
सपंणु�  वन�पती स�ृट� ,
मानव स�ृट� ,
�ाणी स�ृट� ,
प�ी स�ृट� ,
जलचर व उभयचर स�ृट� ,
�कटक स�ृट�  ई�याद� चे �कटन होत असत े.

मानवी स�ृट�बाबत  या  seed of individuality / सषु�ुती�या  ठायीच स�ुम मन�पी  �व�न  अव�था (
subconscious) �कटत असते
व
ह�   �व�न अव�था पढेु
पचंभतुा�मक �थलु �प धारण करत  जागतृ  अव�था ( waking state ) �कट होत �व�वाभास �कटत असतो .

या �या काह� तयुा� , सषु�ुती ,�व�न व  जागतृ  या चा अव�था �नमा�ण होतात ,   या चार� अव�थांचे अधी�ठान  ती
श�दातीत , कालातीत �चरंतन प�व� व�तचु  असत े.

या  चार� अव�थात  जो मी पणाचा  भास �नमा�ण होत असतो ,  �या मीपणाचे अधी�ठान ती प�व� अशी कालातीत
, श�दातीत  व�तचु असत े.

सव� �थम जे�हा अनतं व अपार असे  प�हले पचंभतु आकाश �नमा�ण होत े,  त�ेहा
�या प�व� व�तचुा �वसर प�व� व�तलुा पडतो व ती प�व� व�त ुआकाशाशी तादा�म पावत
मी आकाश आहे असा भाव �या जडाठायी �नमा�ण होतो



व अशा र�तीने
�या  प�व� व�तमुळेुच  आकाशा�या �ठकाणी
मी आकाश आहे असा
" अहम ��मा�मीचा " भाव �कटत असतो .

तर  पढु�या  अव�थे�या �कटनावेळी �हणजे सषु�ुती / जीवभाव  �कटनावेळी , जीवभावा�या �ठकाणी
मी  एक पर��छ�न   individual जीव आहे
असा भास �नमा�ण होत व  जीवाची �नम�ती होत असत े.

या जीवा�याच �ठकाणी पढु�ल अव�थात  �व�नस�ृट� व जागतृी  चा भास �नमा�ण होत  , जगदाभास �कटत
असतो .

अथा�त हे सव�  प�ुतक/ �ंथ वाचनु �कंवा  �वचन ऐकुन समजत नसत े.

या सव� गो�ट�   real meditation  मधील ��य� अनभुतुी�शवाय समजत नसतात  ह� देखील बाब खर�च आहे .

एकदा  जीवभाव �नमा�ण झाला क�  मग �या  जीवाला  �वत:�या
सषु�ुती ,
तयुा� ( ��म ) ,
तयुा�तीत  ( पर��म )
या  �व�पांचा  �वसर पडुन तो जीव मी शर�रधार�  individuality आहे या �माला �ा�त  होवनु ,  �वतः चे मळु
�व�पाचे �व�मरण झा�याने सखु व शांती�या शोधात  त�ृणा , ई�छा , कामना व वासनाना �ा�त होतो .

�या शा�वत व प�व� व�त�ुया
अधी�ठानामळेु शर�रा ठायी  �नमा�ण झालेला जीवभाव
आता �वत:लाच शर�र �हणजे मी , शर�राठायी असलेले ���य �हणजे माझ े���य  व  शर�रासोबत भासणारे  मन
हे माझ ेमन  अशा  duality  consciousness ला �ा�त होवनु   मी - माझ ेपणा�या अनाकलनीय  �वतैा�मक ,
अ�ान�पी  ज�म मरणा�या भवच� �पी �पजं�यात  कायमचा  अलगद अडकुन जातो .

खरे तर �या जीवाठायीचे भासणारा मी पणाचा भास हा पचंभतुाठायीचा ,  मी पणाचा  �म असतो जो  अ�न�य ,
अना�म व द:ुख असतो . पण  या  मी पणाचे  खरे मळु अधी�ठान जे शा�वत व �चरंतन त�व आहे �या त�वाचा
�वसर �या  मी ला होवनु तो मी �वताचे शा�वत �व�प अ�ानात  �वस�न �व:ताला ज�म मरण धम� जीव समजु
लागत ेव अखडं ज�म मरणाला �ा�त होतो .

सपंणु� स�ृट� ह�  अ�यतं जलदगतीने
�तो�ण उदय �यय पावत असत ेव  पचंभतुाठायी भासणरा हा मी पणाचा भास देखील  ��त�ण
उदय �यया�या अधीन असतो , पण  अ�यतं  जलदगतीने होणारा व  उदय�यय न उमज�याने  हा  भास  एका
जीवभावा�या अखडं  भासाला  ज�म देत असतो .

जीवभावाचे अधी�ठान शर�र असत े. शर�राचे अधी�ठान  सषु�ुती असते
तर
सषु�ुतीचे अधी�ठान तयुा� असते
व
तयु�चे अधी�ठान ती श�दातीत �चरंतन व�त ुअसत े.



�या आप�याच मळु प�व� , श�दातीत ,  कालातीत �व�पाचा �वसर  जीवाला पडणे यालाच अ�ान वा अ�व�या
वा ignorance �हणतात .

जागतृी �व�न व सषु�ुती या �वतैा�मक अ�ान अव�था असतात तर  तयुा�  ह� अ�वतैा�मक
आकाशा सारखी �ान�पी पण  अ�ान अव�थाच  असत े.

ती प�व� शा�वत �चरंतन व�त ुमा� �ान अ�ान या दोहो प�लकड ेअसत े.

खरे तर �या प�व�  शा�वत �चरंतन व�तचुा या चार अव�था�मक अि�त�वाशी काह�च सबंधं नाह� , ती प�व�
व�त ुकेवळ अधी�ठान मा� आहे .

�या  प�व� व�तचुा या चार अव�था�मक  पचंभतुा�मक
जड  घडामोडीशी काह�ह� सबंधं नाह� .

�या प�व� व�त�ुया �ठकाणी कोणताह�  मी पणाचा  वा त ुपणाचा भावच नाह� . हा सव�
मी - त ुचा  भाव हा पचंभतुाठायी आहे जे एक  illusion आहे .

चार अव�था एक illusion आहे
व चार अव�थां�या अधी�ठानावर भासणारा �व�वाभास हा ह� एक illusion च आहे .

सव� पचंभतु े व पचंभतुाठायी भासणार�  सव� जीवस�ृट� , सव� वन�पती स�ृट� , सव� �ाणी स�ृट�
सव� मानवी स�ृट� ह� illusion च आहे .

परमस�य हे
�वतै अ�वतैा प�लकड े,
असणे नसणे प�लकड े,
�प - अ�पा प�लकड े,
जीव - ��मा प�लकड े,
सगणु �नगु�णा प�लकड े,
�ान - अ�ान पा�लकड ेआहे .

जीवाला जो सखुाचा  , शांतीचा , आनदंाचा शोध आहे  , तो  शोध �हणजे �या  मळु प�व� शा�वत
�चरंतनाचा �हणजे �व�व�पाचा  शोध आहे .

आपण सव�  ती प�व� �चरंतन श�दातीत व कालातीत  व�त ुआहोत . आप�या सवा��या मळु �व�पाठायी ई�छा ,
वासना , कामना , काम ,�ोध ,लोभ, मद, मोह , म�सर , भय , ज�म, म�ृय ु, �वग� , नरक  ई�याद� �वकार
अि�त�वातच नाह�त .

चार� अव�थातील , पचंभतुाशी सबंधंीत मी पणाचा �म जर ��टाच ��य आहे या समजेत जर �नरास पाव ुशकला
तर �या
शा�वत व �चरंतनाची ओळख �या शा�वत �चरंतनाला होत असत े.



पचंभतु े, चार� अव�था  , शर�र , मन  ब�ुधी , �वचार , भावना व पाचह�  ���ये  यामळेु �नमा�ण होणा�या मी
पणा�या  अनभुव �पी  भासाशी  समळु तादा�म तटुले असता  �व�व�पाचा बोध �व�व�पाला होत असतो .

पण  आपलेच , आप�या  मी पणाशी ईतके तादा��य आहे क�
या मी पणाचा �नरास �हणजे आपण आपला म�ृय ुसमजतो
व
�हणनु  म�ृय�ुया �भतीने ,
आपले आप�या मी पणाशी कधीच तादा��य तटुत नसते
व
आपण कधीच �व�पबोधाला �ा�त होत नसतो .

मी पणाशी  तादा��य तटुणे ह� म�ृयचुी अनभुतुी आहे .

��टाच ��य आहे
समजेतनु  हे   चार� अव�थातील मी शी असलेले तादा��य तटुावे लागत े, त�ेहा कुठे �व�पाची गाठ �व�पाशी
पडत असत े.

��टाच ��य आहे या बोधातनु ,
चार� अव�थेतील मी पणाचा भास �वरणे ह�च आ�म�ानाची ग�ु�क�ल� आहे .

ह� ग�ु�क�ल�  फ�त  ब�ुध , माउल� व कृ�णम�ुत� सार�या  महान �वभतुीनी सांगीतल� आहे .

बाक�चे सव� पारंपार�क  ग�ु
व परंपरा  ��टा हा ��यापे�ा �भ�न असतो असे अ�ानच सांगताना आढळले आहेत  .

असो .

09822992578

11-05-2022

vbpandhare@gmail.com
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