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हा   फार  जबरद�त vdo आहे !!

या vdo वर आपण  उघड �व�पाचे  �वरै  भावाथ� �चतंन क�यात .

खपु समजव�याचा �य�न करत आहेत  कृ�णम�ुत� .

एकदा असे समजवतात एकदा तसे समजवतात , 50-60 �कारे �नर�नराळे श�द वाप�न  समजवताना आढळले
कृ�णम�ुत�
�व�वध �वचनातनु .

खपु दया व क�णा येत आहे आपल� कृ�णम�ुत� ना .

ईतक सांगनु ह� �ो�याना समजत नाह� आहे हे पाहुन ,
�यांच �दय  क�णा व दयेने पाझरतानाच नाह� तर , अगद�   अ� ूढाळताना  कृ�णम�ुत�
�दसत आहे  मला .

मला तर आतनु कृ�णम�ुत�
��नाथ�क �च�ह टाक�या�या  �न�म�ाने  आप�या  चांगले  कानफ�ट�त  ठेवताना �दसतात .

या vdo  मधे  खपु ��न  उभे केलेत , कृ�णम�ुत�नी आप�यासमोर .

एका मागनु एक ��न  �वचारत आहेत  कृ�णम�ुत� आप�याला , एकंदर�त आप�या �थलु  ब�ुधीवर व
understanding वरच
शकंा घेत आहेत कृ�णम�ुत� .

हे जे मी सांगतोय  ,

observation without observer ,

observation without controller  ,

याचा अथ� समजतोय का त�ुहाला ? असे �वचारत आहेत कृ�णम�ुत� .

खरे �हणजे वषा�नवुष�  माग�दश�न क�न ह� कोणालाह�  Realisation होत नाह� आहे हे जाणनु  कृ�णम�ुत�  �वचारत
आहेत क� ,    हे  जे
observation without observer आहे ,  त े  जमणार आहे का त�ुहाला ?



क� फ�त वर वर प�ृठभागावर  �थलु ब�ुधीनेच श�दा�या �तरावर , श�दा�या प�लकड ेन जाता , त�ुह� हा शोध
घेणार आहात ?

त�ुह�  वर वर  �थलु ब�ुधीने  time pass करत  शोध घेत आहात ,  �हणनु त�ुहाला काह� समजत  नाह� असाच
याचा अथ� आहे , असे �हणायचे आहे कृ�णम�ुत�ना .

कधी सधुरणार आहात त�ुह� ?
क� नसुत े वषा�नवुष�  प�ुतक वाचत रहाणार आणी  �वचन ऐकत रहाणार ?
चार  अव�था �नरास अनभुवणार तर� कधी?
असे जण ु�वचारत आहेत कृ�णम�ुत� .

काय झालय काय त�ुहाला ?

त�ुहाला मी सांगतोय त ेजमत का नाह� .?

Waking state मधे जागतृीत
जर त�ुहाला
observation without observer जमणार नसेल तर मग   consciousness �या deep deep �तरा वर अगद�
�व�नात व �व�ना�याह� प�लकडचे
observation without
observer कधी जमणार त�ुहाला ?

क� नसु�या मा�या   �वचनातील text  �या , audio �या व vdo
�या clips त�ुह� post करत रहाणार  समहुावर ?

त�ुहाला काह� थोडफार तर� उमजतय का ?

मला तर असे �दसतय क� त�ुहाला काह�च उमजत नाह� आहे , नाह� तर  समजले असत ेतर  काह� तर� वेगळच
िजवन झाल असत तमुच  सवा�च ,
असे कृ�णम�ुत�ना �हणायच आहे .

तो जो controller �कंवा observer आहे  तो तर  खपु खोलवर  दडुन बसला आहे अतंकरणात अगद�  conscious
, subconscious
व
unconscious  �या प�लकड े,
universal consc. �तरावर .

त�ुहाला तर conscious �तरावरच  observation without observer
जमत नाह� आहे ,
मग खोल खोल �तरावर  हे observation without observer  कधी व कस ंजमणार त�ुहाला ?
क�
वषा�नवुष�  time pass करत रहाणार आहात त�ुह� ?
काय झालय काय त�ुहाला ?



कधी जाणार श�दा प�लकड े?
कधी समजणार त�ुहाला

क� ,

word  is not a thing ,

word  ��म  is not ��म .

A word GOD is not GOD .

word  timeless is not timeless .

हा जो अ�यतं deep deep �तरावर  observer / controller आहे तो actually
expose  होवनु �नरास झा�या�शवाय काह�च होणार नाह� , हा जो लपनु बसला आहे  observer / controller
�याचा अपरो� बोध के�हा होणार आहे त�ुहाला ? क� नसु�या ग�पा मारत बसणार
observer is observed �हणनु .

हा observer जो
चार� अव�थात लपनु बसला आहे ,
conscious
subconscious
unconscious
universal consc.  �तरावर
�याला  चार� �तरावर expose कधी होव ुदेणार ?

conscious �तरावरच
observer is observed
नाह� समजत आहे त�ुहाला तर
�या deep deep consc. �या �तरावरचा  �व�न , सषु�ुती व तयु��या �तरावरचा
observer is observed चा खेळ कधी समजणार आहे त�ुहाला ?

क� नसु�या ग�पाच मारत रहाणार आय�ुयभर ?

आधी मनाला जागतृीत
observer is observed
समजेतनु
choiceless awareness चे
training �यावे लागत ेव जागतृीत train झालेले मनच मग पढेु  �या
observer is observed
समजेसह �व�न , सषु�ुती व तयु�त
�वेश क� शकत े,हे समजतय का त�ुहाला ?



presently  त�ुह�  जे�हा झोपेत वा �व�नात  �वेश करता त�ेहा त�ुह� inattentive असता  हे ठावकु आहे का
त�ुहाला ?
तसे तमुची जागतृी देखील inattentive च आहे याचा बोध नाह� त�ुहाला , तमुचे सव� अि�त�व inattention आहे ,
�व�न व  बेहोषी आहे  याची खबरच नाह� त�ुहाला .

Sorry
मी जरा कटु बोलत आहे पण त ेतसच ंआहे .

हा जो चार� �तरावरचा center आहे , observer आहे तो कसा expose होईल हाच मोठा गहन ��न आहे .

हा  चार� �तरावरचा observer चार� �तरावर expose झा�या�शवाय तमुचा ��न सटुत नसतो . हे समजतय का
त�ुहाला ?

हा  चार� �तरावरचा
observer च   past conditioning आहे  .

हा चार� �तरावरचा  मी चा भासच
illusion आहे .

हा चार� �तरावरचा मी चा भासच
काळ ( Time ) आहे .

हा चार� अव�थातील मी
सतत remoulding  होत �वास करत आहे याचे भान आहे का त�ुहाला ?

हा चार� �तरावरचा observer
मगृजळ  आहे .

हा चार� �तरावरचा  observer
��जाल  आहे .

हा चार� �तरावरचा  observer
सप� - र�ज ु �म  ���या   आहे .

या चार� अव�था dream state
आहेत याचे भान आहे का त�ुहाला ?

Timeless �कट �हायचा असेल तर चार� �तरावरचा हा time �पी observer सपंावाच लागेल �याला दसुरा
उपायच नाह� .

तमु�या सव� �वतै साधना काळच�ाला बळकट� देत असतात या  �वतैातील साधना �या timeless ला कधीच
कधीच �कट क� शकत नाह� .



या �वतै साधना  स�यापय�त पोहोचतात हा खोटाच �चार  त�ुह�  पवु� पासनु क�न ठेवला आहे व तो खोटा �चार
त�ुह� स�य मानत असतात जो तमुचा �म आहे .

��टा हा ��यापे�ा �भ�न असतो असतो असे सांगणा�यानी तमुचे अपर�मीत नकुसान केले आहे पण याची खबर
त�ुहालाह� नाह� व �या अ�ानी ग�ुनाह� नाह� .

पारंपार�क अ�या�म �हणजे नसुती mess ( ग�धळ )  झाल� आहे . या ग�धळाचे त�ुह� बळी आहात हे त�ुहाला
माह�त नाह� .

सतं वचनांचे अथ� तमु�या �वचनकारानी व �कत�नकारानी  भलतचे घेतले आहेत जे अ�ान वाढवणारे आहेत आणी
अ�ान वाढवणा�याना डो�यावर घे�याची तमुची प�धत आहे , स�य सांगणा�या ब�ुधाला त�ुह� सम�ुात बडुवनु
टाकले आहे वा  देशाबाहेर
तर� हाकलेले आहे , त�ुहाला अ�ान अ�त��य आहे कारण त�ुह�  अतंरबा�य आधंळे आहात .

या �या  काह� �व�न वा सषु�ुती वा तयुा� अव�था आहेत �या उगाच �नमा�ण के�या आहेत का �नसगा�ने ?

जागतृी , �व�न , सषु�ुती   या अव�था  �नसगा�ने तमुची पर��ा घे�यासाठ� �नमा�ण के�या आहेत .

तमुची  कठ�ण पर��ा घेत असतात या  खोलवर�या अव�था , आ�म�ान काह� र��यावर पडलेले नसत ेक�
त�ुहाला त ेसहज �ा�त होईल .

आ�म�ाना साठ�
चार� अव�थातील अहम चा �वे�छेने बळी जावा लागतो .

त�ुह� जागतृीतील अहम सटुु देत नाह� तमु�याकडुन तर मग  हे   चार� �तरावरचे अहमचे  �याग कधी व कसे
होणार क�  फ�त   समहुावर post टाक�याचे कम�कांड करत रहाणार .

कृ�णम�ुत�लाह� त�ुह� कम�कांडात अडकवनु टाकले आहे .

काह� महाभाग तर  internet वर  पसेै घेवनु कृ�णम�ुत� , ब�ुध व  माउल�  समजावतात , कुठे नेवनु ठेवलत त�ुह�
अ�या�म ?

कृ�णम�ुत��या  ब�ुधा�या व माउल��या  प�ुतकांचा खरेद� �व��चा �चडं �यवसाय बनवला आहे  अ�ानी लोकानी .
पथं  , �श�य पर�वार , स�ंदाय  व आ�म  हे   ध�ंयाचे �ठकाण झाले आहे .

पसेै,  द��णा व देणगी घेवनु  अ�या�म सांगणारे
अ�ानीच असतात मग त ेकोणीह� अस ुदेत अगद� कृ�णम�ुत� सांगणारे का अस ुदेत .

जागतृीतच जर
observer is observed समजत नाह� तर मग  �व�नात व सषु�ुतीत  कसा होईल हा बोध ?

खोल खोल अतंरंगात हा
observer is observed



बोध कसा  �झरपावा तर� कसा ?

त�ुहाला जर यात interest नसेल तर हा बोध त�ुहाला काल�यी होणार नाह� , झाला तर आताच होईल नाह� तर
कठ�ण आहे .

Can the observation without observer ,etnter in to deep deep hidden
subconscious
unconscious
and
universal consc.

त�ुहाला  आ�म�ानाची आ�यतंीक तळमळ अस�या�शवाय
चार� अव�थात हा
observeris observed
हा
बोध �झरपावा तर� कसा ?

जागतृी , �व�न व सषु�ुती तील मन ���येला व �वतैाला  समजनु घेवनुच त�ुह�  अ�वतैात �वेश क�न �या
अ�वतैा�याह� प�लकड ेजाव ुशकता , दसुरा उपायच नाह� अहम ला समळु न�ट होव ुदे�याचा .
न अ�य पथं: ��व�तयका: ll

�व�न व सषु�ुतीत जागतृ होवनु �वेश केला तरच �या प�लकड ेजाणे होत असत े, जागतृीतील आमची  एं��य
�लोभने आ�हाला बांधनु ठेवत असतील तर मग  अ�या�माची , आ�म�ानाची व  कृ�णम�ुत� , ब�ुध व माउल�ची
�ंथ व  प�ुतके वाचनु उपयोग तर� काय ?

त�ुहाला या सव� बाबीत deep interest नसेल तर   तमुचा �वेश  तयु�त
(universal consc.मधे)
कधीच होणार नाह� .

त�ुहाला जर जागतृीतील
observer is observed
हे
meditation समजत नसेल तर मग  तमु�या साधक अस�याला काह�च अथ� उरत नाह� .

जागतृीत  superficial �यान करणारा  खोल अतंरंगात �वेश क�च शकत नाह� आणी जे�हढे व िजतके  खपु
serious साधक आहेत त ेबहुतके चकु��या  लोकां�या माग�दश�नात  काम करत आहेत ,  पण जर त�ुह� खरोखर
serious साधक असला तर  त�ुहाला  अ�ानी व  �ानी माग�दश�कातील फरक न�क� समजत असतो .

त�ुहाला म�ुती चा माग� आ�ह� �शकव ु�हणणारे  ढ�गी ग�ु असतात .

No body can teach you meditation .

You have to find out it for your self .



जो पय�त  मो�ाची व म�ुतीची ई�छा तमु�या मनात आहे �कंवा कोणता तर� हेत ुतमु�या मनात आहे तो पय�त
तमुचा �वेश
खोल अतंरंगात होतच नसतो .
हे समजतय का त�ुहाला ?

मला तमुची चापलसुी कर�याची गरज नाह� , मला तमु�या कडुन काह�च नको , फ�त दोन �म�ासारखा  �प�ट
सवंाद आहे आपला .

जो पय�त त�ुहाला
observer is observed
समजणार नाह� तो पय�त
time element  सपंत नसतो व time element सपंत नसतो तो पय�त  अतंरंगात �वेश होतच नसतो , समजतय
का त�ुहाला ?

तमुचे काळावर फारच �ेम आहे कारण त�ुह� काळच आहात व त�ुह�च काळ आहात हे त�ुहाला ठावकु नाह� .

त�ुह�च �व�व आहात व  तमु�या �शवाय �व�व नाह� ,
पण याचेह� भान त�ुहाला नाह� .

काळावर तमुचे जा�तच �ेम आहे . काळावर सशंय �यायला
�शका .

काळावर   व भवच�ावर तमुची अफाट ��धा आहे . कारण त�ुह�च काळ व भवच� आहात .

त�ुहाला भतुकाळ व भ�व�यकाळ अ�त ��य आहेत  �हणनु त�ुह� वत�मान टाळुन  भतु व भ�व�यात रहाणे पसतं
करत असतात .

तमुचे खरे अि�त�व  पचंभतुां�या �हणजेच काळा�याह� प�लकड ेआहे हे त�ुहाला माह�त आहे का ?

तमु�या अि�त�वाला पचंभतुांची चौकट लागत नसत ेहे त�ुहाला माह�त आहे का ?

आ�मबोध झा�या�शवाय तमु�या �चतंा , काळ�या व दखु �मटत नसतात  हे ठावकु आहे का त�ुहाला ?

आ�म�ान हो�यासाठ� काळाची गरज नसत े, आ�म�ान
observer is observed
समज आल� तर �णाधा�त �कटत असत े.

एका �णात सव� काह�
contents of consciousness
expose
होत असतात .
फ�त
observer is observed
समजले पाह�जे  क� काम �णात होवनु जात े.



तमु�या आध�ुनक �श�णाने व
त�ुह� ि�वकारले�या सामाजीक , आथ�क , श�ैणीक व धाम�क तथा अ�या�मीक मा�यता , तमुची प�ुतके , �ंथ
व  तमुचे ग�ु
तमु�या आ�म�ानाला अडसर आहेत हे समजतय का त�ुहाला ?

आध�ुनक �श�णाने तमुचा
मी चा भाव / observer / controller अ�यतं बळकट झाला आहे .

हा observer चा / individuality चा / seperate   �य�ती�वाचा भास जो पय�त तमु�या conscious मनातनु
जात नाह� तोपय�त तमुचा �वेश  unconscious मधे
होतच नसतो .

त�ुह�
observer is observed
न समजनु घेताच
वर वर  superficially वषा�न ुवष�  �यान करता पण  शवेट�  काह�च उपयोग झालेला नाह� असे ल�ात येत े.

असो

09822992578

05-05-2022

vbpandhare@gmail.com
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