
�चतंन

होय ,
श�द तर ऐकणारे सव� जण ऐकतात पण �यांचे �च� श�ुध सजग व �न�व�क�प  असत े अशाच �चताला  �या
श�दाचा ल�याथ� उमजतो .

अश�ुध �च� आपलेच  अथ�  आप�या पवु� मा�यता नसुार काढत असतो .

मनाला येणारे सव� अगद� सव� अनभुव , �म आहेत हे उमजणे सार आहे .

आपण  एखाद� गो�ट  एखा�याला समजावनु सांग ुशकतो पण
समजणे
वा
न समजणे , हे ऐकणा�या�या  समजेवर अवलबंनु असत े.

ऐकणार� �य�ती नासमज असेल तर  �वतः  माउल� / ब�ुध / कृ�णम�ुत� देखील  ��य� समोर �कट झाल� तर�
अशा नासमझ �य�तीला  आप�या �वतः�या श�दांचे खरे अथ� समजाव ुशकत नाह� .

�ानी �य�तीं�या श�दांचे ल�याथ� ,
समजणे वा न समजणे ,
आप�या आप�या ( ऐकणा�या�या )
पवु� स�ंचतानसुार  घडत े.

�ानी �य�ती  सवा�ना  एकाच भाषते , सार�याच   श�दा माफ� त   सांगतात,
पण  श�दा मागे लपलेले ल�याथ�
समजणे  हे �या�या �या�या पवु� कमा�नसुार घडत े.

सकुं�चत स�ंकारात , स�ंकारब�ध माणसु  �ानी �य�ती�या श�दाचे अथ� आप�या आप�या  स�ंकारानसुार काढत
अथा�चे बेअथ�  काढत असतो .

मन ���येची जाण असेल
वा
��टाच ��य आहे
ह� समज असेल

व

Art of listening
व
Art of  observation
अवगत  असतील ,
तरच

Real meditation  समजत असत े.



अ�यथा जीव  �वतः �या स�ंकार �पी , क�पना �व�वात �वहार करत असतो
व
आपण आप�याच
�मात जगत आहोत याचे भान देखील  जीवाला नसत े.

आपण �मात  आहोत हे �याला उमजत े�याचे  आतंर�क  �वेशाचे दरवाजे आपोआप उघडतात .

आत मधे  अजनु जा�त  गहन गहन  �माचे  ��टा - ��य �व�पातील पडदे असतात , चार� अव�थातील  ��टा -
��य �पी �मा�या  या  पड�याना कठ�ण कठ�ण पर��ा देत देत ,
पार  करणे  real meditation
आहे .

�नसग� साधकाची पणु� पर��ा घेत असतो  , साधकाला  real meditation मधे अगद� म�ृय�ुया ह� अनभुवाला
सामोरे
जावेच लागत े.

जे जे  खोटे meditation जगात �चल�त  असतात �या ,
नाम -जप , तप  , पजुा , पाठ  , म�ं ,त�ं  सार�या खो�या meditation मधे
म�ृय ुला सामोरे  जा�याचा �सगं  समोर येतच नसतो .

खो�या meditation मधे
�मीत साधक आपलेच  �म , आप�याच मा�यता
व
आपलेच पवु� स�ंकार
व
past conditionings  अनभुवत , ध�यता मानत असतो , जे पणु� अ�ानात रमणे  आहे .

आपले  पारंपार�क अ�या�म याच �मीत �कारात मोडत े,
जे  ��टा हा ��या पे�ा �भ�न अस�याची अ�यतं अ�ानी �शकवण साधकाना देत असते
व
कायमचे भवच�ात अडकवनु ठेवत असतात , जे ग�ु �वत:च �मात  अडकलेले आहेत
त ेईतराना कसे �मातनु काढु शकतील .

असो .
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vbpandhare@gmail.com
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