विचार आवि दर्शन
Translation of chapter 4 "Thought and perception" from the book "The limits of thought
discussions" by Jiddu Krishnamurti and David Bohm, Routledge, 1999.
Translated by Padmakar Dabholkar (pvdabs@gmail.com), August 2015
Last updated: August 28, 2016

जे . कृष्णमू र्ती (कृ): मानिाने विचाराला एिढं प्रचंड महत्त्व का वदल आहे ?
डे व्हिड बोम (डे ): र्तुम्ही दाखिून वदलं आहे की विचार अने क दृष्टीने सुरविर्तर्ता दे र्तो. केिळ मानवसक सुरविर्तर्तेच्या
दृष्टीने निे परं र्तु भौवर्तक सुरविर्तर्ता सुध्दा.
कृ: होय. विचार स्वर्तः सुरविर्त नसर्तो.
डे : विचार सुरविर्त असू र्कर्त नाही. र्तो एक केिळ प्रवर्तसाद असर्तो.
कृ: होय. म्हिून र्तो स्वर्तःमध्येच सुरविर्त असू र्कर्त नाही. आवि बाहे र सुरविर्तर्ता र्ोधर्तो.
डे : परं र्तु र्तो सुरविर्तर्ता का र्ोधर्तो?
कृ: कारि विचार सर्तर्त बदलर्त असर्तो, सर्तर्त गर्तीर्ील असर्तो.
डे : परं र्तु र्तो र्तसेच राहण्यामध्ये समाधानी का राहर्त नाही हे त्यामु ळे स्पष्ट होर्त नाही.
कृ: कारि र्तो स्वर्तःचे नार्िंर्त स्वरूप पाहर्त असर्तो.
डे : मग त्याला अविनार्ी अिस्था का हिी असािी?
कृ: कारि अविनार्ी अिस्था त्याला सुरविर्त िाटर्ते.
डे : ’मी असुरविर्त आहे, मी अवनत्य आहे ’ असे म्हिून जर विचार समाधानी रावहला, र्तर र्ते वनसगाश सारखे असेल. र्तो
फक्त म्हिेल, ’आज मी इथे आहे आवि उद्या मी वनराळा असेन.’
कृ: अथाश र्तच. परं र्तु त्याने माझं (विचाराचं) समाधान झालेलं नाही. र्ते आसक्तीमु ळे असेल का?
डे : परं र्तु आसव्हक्त म्हिजे ने मकं काय? विचार कुठल्याही गोष्टीला स्वर्तःला का वचकटू न घेर्तो? र्तो असं का म्हिर्त नाही,
’मी फक्त विचार आहे, मी फक्त प्रवर्तसाद आहे ’
कृ: परं र्तु र्तुम्ही विचाराला बरीच बुध्दीमत्ता प्रदान करर्त आहार्त. जर त्याने म्हटलं, "मी फक्त वनसगाश सारखा आहे, मी
फक्त येर्तो आवि जार्तो, सर्तर्त हालचाल करीर्त असर्तो..."
डे : आर्ता र्तुम्ही जर असं म्हिर्त आहार्त की विचार यंत्रिर्त असर्तो, म्हिून र्तो असं करर्त असर्तो; र्तर मग हा यंत्रिर्त
विचार अवनिायशपिे सुरविर्तर्ता का र्ोधर्त असर्तो र्ते आपल्याला पावहल पावहजे. यंत्र कर्ामध्येही काही विवर्ष्ट गोष्ट
र्ोधर्त नाही. आपि यंत्र चालू करर्तो आवि र्ते चालू राहर्ते.
कृ: अथाश र्तच. जोपयंर्त त्याला ऊजाश वमळर्त जाईल र्तोपयंर्त र्ते काम करर्त राहील.
डे : जर र्ते वबघडलं र्तर र्तोच त्याचा र्े िट असर्तो.

कृ: परं र्तु विचाराला समजर्तं का की र्तो यां वत्रकपिे काम करर्तो?
डे : नाही. परं र्तु विचाराने एक चुक केली आहे , त्याच्या आर्यामध्ये काहीर्तरी गफलर्त झाले ली आहे, म्हिजे विचाराला
माहीर्त नसर्तं की र्तो यां वत्रकपिे काम करीर्त असर्तो. परं र्तु त्याचा अथश असा आहे का की विचाराला िाटर्त असर्तं की
र्तो यां वत्रकपिे काम करीर्त नाही?
कृ: महार्य, यां वत्रकपिे चालिारया िस्तू ला मानवसक दु ःख होर्त नाही.
डे : नाही, र्ती फक्त काम करीर्त असर्ते.
कृ: पि विचाराला मात्र मानवसक दु ःख होर्तं.
डे : आवि विचाराजिळ मानवसक सुख असर्तं (सुख पावहजे असर्तं).
कृ: होय, सुख, दु ःख आवि बाकी इर्तर सिश काही. आपि एकाच गोष्टीविषयी बोलु या. त्याला मानवसक दु ःख होर्तं.
त्याला मानवसक दु ःख का होर्तं? प्रवर्तमा िगैरेमु ळे होर्तं. त्याने प्रवर्तमा वनमाश ि केले ल्या असर्तार्त. आवि त्याने वनमाश ि
केले ल्या गोष्टींमध्ये (प्रवर्तमां मध्ये) र्तो सुरविर्तर्ता र्ोधर्त असर्तो. नाही का?
डे : होय. र्तर्ा प्रकारची सुरविर्तर्ता र्ोधण्याची त्याने सुरुिार्तच का केली हे स्पष्ट होर्त नाही? जर त्याने एक र्तंत्र म्हिून
सुरुिार्त केली, र्तर मग वर्तथे ...
कृ: हे अगदी विलिि आहे , नाही का? विचाराला र्तो यां वत्रकपिे काम करर्तो हे का समजर्त नाही, त्याला असं का
िाटर्तं की र्तो एखाद्या यंत्रापेिा वनराळा आहे?
डे : त्याला असं िाटर्त असाि की त्याच्याकडे बुध्दी आवि भािना आहे र्त आवि र्तो एखाद्या यंत्राप्रमािे नाही, र्तर एक
वजिंर्त गोष्ट आहे.
कृ: मला िाटर्तं र्तेच त्याचं मू ळ कारि असािं. त्याला िाटर्तं की र्तो जगर्त असर्तो. आवि म्हिून र्तो स्वर्तःला अयां वत्रक
(वजिंर्त) अव्हस्तत्वाचे गुिधमश लािर्त असर्तो. विचार हुर्ार आहे , र्तो स्वर्तःला असे गुि लािून घेर्त असर्तो जे मू लर्तः
त्याच्याजिळ नसर्तार्त. र्तो असं का करर्तो?
डे : र्तुम्ही असं म्हिर्त होर्ता की विचाराला असं समजू र्कर्तं की र्तो यां वत्रकपिे काम करर्तो. याचा अथश असा होर्तो की
त्याच्याजिळ बुध्दी आहे.
कृ: होय. र्तो यां वत्रकपिे काम करर्तो हे विचाराला समजर्तयं? का र्ते पाहिारं दर्श न (perception) असर्तं?
डे : मग र्तुम्ही जे परिा म्हटलं होर्तं त्यार्त बदल झाला आहे असं िाटर्तं.
कृ: मी फक्त र्ोध घेर्त आहे.
डे : र्तो (विचार) र्तुकड्या र्तुकड्यां नी बनलेला आहे आवि मग हे र्तुकडे जोडले आहे र्त िगैरे. आर्ता, जर वर्तथे दर्शन
असेल की विचार यंत्रिर्त आहे र्तर मग र्ती प्रज्ञा त्या दर्श नामध्ये असर्ते.
कृ: आपि असं म्हिर्तो आहोर्त का महार्य, की विचारामध्ये दर्श नाची स्वर्तःची अर्ी प्रज्ञा असर्ते ज्याच्यामुळे र्तो
स्वर्तःला यंत्रिर्त असल्याचं पाहर्तो.

डे : र्ते विवचत्र िाटर्तं.
कृ: वकंिा वर्तथे दर्श न असर्तं आवि र्ते दर्श न म्हिर्तं, दाखिर्तं की विचार यंत्रिर्त आहे .
डे : होय. आपि त्याला सत्य म्हिर्तो.
कृ: होय. परं र्तु वर्तथे दोन गोष्टी आहे र्त. एकर्तर विचाराकडे त्याची स्वर्तःची दर्श नाची दृष्टी असर्ते, प्रज्ञे ची दृष्टी असर्ते
आवि म्हिून त्याला जािीि होर्ते की र्तो यंत्रिर्त आहे वकंिा वर्तथे दर्श न होर्तं जे सत्य असर्तं आवि र्ते दर्श न सां गर्तं की
विचार यंत्रिर्त आहे.
डे : होय, परं र्तु पवहली कल्पना अंर्तविशरोधी िाटर्ते.
कृ: होय, ह्यामध्ये विचार खंवडर्त का असर्तो याचं उत्तर वमळर्तं का?
डे : जर विचार यंत्रिर्त असेल, र्तर त्याला खं वडर्तच असािं लागेल.
कृ: विचार समजू र्किार नाही का की र्तो यंत्रिर्त आहे ?
डे : यापूिी र्तुम्ही म्हटलं आहे की (आपल्याला) विचाराच्या स्वरूपाचं जािीिपूिशक अिधान होर्तं आवि नं र्तर विचार
व्यिव्हस्थर्त होर्तो. (विचारामध्ये सुसूत्रर्ता येर्ते.)
कृ: (हे कसे र्ते समजण्यासाठी) आपि आर्ता दु सरया एका गोष्टीकडे मागे गेलं पावहजे. ज्या गोष्टी जािीिेमध्ये
सामािलेल्या असर्तार्त त्या विचाराने च एकत्र केलेल्या असर्तार्त. जािीिेचा संपूिश आर्य ही विचाराची वनवमश र्ती आहे .
जािीि म्हिजे विचारच असर्तो.
डे : होय. र्ती एक संपूिश प्रविया आहे .
कृ: होय. विचार हे पाहर्तो का? का वर्तथे विचारावर्िाय विर्ुध्द दर्श न असर्तं जे नं र्तर म्हिर्तं की विचार यंत्रिर्त आहे .
डे : मग विचाराला आपि काय करािं हे कसं समजर्तं? आपि त्यावदिर्ी म्हिर्त होर्तो की ज्यािेळी सत्याचे दर्श न
होर्तं...
कृ: (र्तेिा) कृर्ती घडर्ते.
डे : कृर्ती घडर्ते आवि विचाराला त्या कृर्तीची जािीि होर्ते.
कृ: होय, बरोबर.
डे : आर्ता, त्या कृर्तीचं अिधान होर्त असर्ताना विचार यंत्रिर्त असर्तो का?
कृ: नाही. मग विचार यंत्रिर्त नसर्तो.
डे : विचार आपले स्वरूप बदलर्तो हे सां वगर्तलं पावहजे. हाच मु द्दा आपि धरून ठे िला पावहजे . विचाराला त्याचे वनविर्त
स्वरूप-गुिधमश नसर्तार्त हाच मु द्दा आहे का?
कृ: होय, महार्य.
डे : मला िाटर्तं आपल्या बहुर्तां र् चचेचा कल असा आहे की विचाराकडे वनविर्त स्वरूप असर्तं, परं र्तु आर्ता आपि
म्हिर्त आहोर्त की विचार बदलू र्कर्तो.

कृ: होय विचार नक्कीच बदलर्तो.
डे : होय. परं र्तु मला म्हिायचं आहे की र्तो (विचार) मू लभू र्तपिे बदलर्तो.
कृ: जरा थां बा. मला काहीर्तरी वदसर्तयं -- आपिा दोघां नाही काहीर्तरी निीन वदसू लागलयं. आपि म्हिर्तो संपूिश
दर्श न (आकलन) म्हिजे सत्य. र्ते दर्श न प्रत्यिार्तही कायशरर्त असर्तं. वर्तथे दर्श न असर्तं जे सत्य असर्तं . आवि र्ते फक्त
प्रत्यिार्तच कृर्ती करू र्कर्तं. पाहा महार्य, दु सरया र्तरहे ने पाहा. मी संपूिशपिे काहीर्तरी पाहर्तो जी विचाराची कृर्ती
नसर्ते.
डे : होय. र्ती थे ट कृर्ती असर्ते.
कृ: होय. र्ते थे ट दर्श न असर्तं. र्ते दर्श न थे ट कृर्ती करर्तं.
डे : विचारा वर्िाय.
कृ: र्तेच मला र्ोधून काढायचंय.
डे : होय. जेिा वर्तथे धोक्याचं दर्श न होर्तं, र्ते र्ताबडर्तोब कृर्ती करर्तं, विचारा वर्िाय.
कृ: र्ते बरोबर आहे . विचार त्यानं र्तर त्या कृर्तीविषयी सािध होर्तो, जागृर्त होर्तो आवि र्ते र्ब्दामध्ये व्यक्त करर्तो.
म्हिजे वर्तथे संपूिश दर्श न होर्तं, जे सत्य असर्तं. र्ते दर्श न िास्तिर्तेच्या िे त्रामध्ये कृर्ती करर्तं. र्ती कृर्ती विचाराची वनवमश र्ती
नसर्ते. परं र्तु र्ती समग्रर्तेची कृर्ती असल्यामु ळे, विचारामध्ये बदल घडून आले ला असर्तो.
डे : र्तुम्ही म्हिर्ता विचार समग्रर्तेचा (whole) एक विभाग आहे , समग्रर्तेमध्ये विचार सामािले ला आहे, आवि म्हिून र्तो
बदलले ला आहे . हे च र्तुम्ही म्हिर्त आहार्त का?
कृ: नाही. मी फक्त र्ोध घेर्त आहे . जे िा र्तो समग्रर्ता पाहर्तो, (र्तेिा) र्ते सत्य असर्ते .
डे : जे पूिश आहे त्याला दर्श नामुळे िेगळे पिा येर्तो.
कृ: र्ते र्तुकड्या-र्तुकड्यां मध्ये विभागले जार्त नाही.
डे : नाही. र्ते समग्र असर्ते . परं र्तु वनराळे .
कृ: होय. आवि र्ते (समग्र दर्श न) कृर्ती करर्ते. र्ती कृर्ती विचाराची वनष्पत्ती नसर्ते, र्ती विचाराने एकत्र आिले ली कृर्ती
नसर्ते. र्ते स्पष्ट आहे . मग विचाराचा त्या कृर्तीर्ी काय संबंध असर्तो?
डे : आपि अस म्हिू र्कर्तो की विचार ही एक भौवर्तक प्रविया असर्ते, में दुच्या पेर्ीिर आधाररर्त. आर्ता दर्श नाची
कृर्ती में दुच्या पेर्ीिर कर्ाही पररव्हस्थर्तीर्त पररिाम करिार, नाही का?
कृ: र्तोच र्तर मु द्दा आहे . र्ती पररिाम करर्ते. अगदी बरोबर.
डे : आवि म्हिून विचार वनराळा (झाला) असला पावहजे .
कृ: अगदी बरोबर. म्हिजे महार्य, र्तुम्ही काहीर्तरी संपूिशपिे पाहर्ता, आवि में दूच्या कायाश चे जे स्वरूप असर्ते र्ते
संपूिश दर्श न त्या खं वडर्त दर्शनापेिा वनराळे असर्ते. जे िा हे संपूिश दर्श न आवि कृर्ती असर्ते र्तेिा में दूच्या पेर्ींिर
पररिाम होिारच.

डे : समजा, में दूच्या पेर्ीिर पररिाम झाल्यामुळे कदावचर्त र्ते विचाराचे स्वरूप बदलेल.
कृ: थां बा. र्ते अगदी सूक्ष्म आहे . र्तो धक्का (shock) असत्तो. र्ते में दूला काहीर्तरी पूिशपिे निीन असर्ते.
डे : आवि म्हिून दर्श न में दूच्या र्ारीररक रचनेमध्ये संपूिशपिे आर्त वर्रर्ते - भे द करर्ते.
कृ: होय. आपि त्याबाबर्त सरळ-साधं पाहुया. जर र्तुम्ही पावहलं की (विचाराने केलेलं) हे खं डन, विभाजन हे प्रचंड
धोकादायक आहे , जर र्तुम्ही खरोखर र्ते पावहलं र्तर र्ते (दर्श न) र्तुमच्या संपूिश विचार करण्याच्या प्रवियेमध्ये पररिाम
करीर्त नाही का?
डे : होय. आवि विचाराने हा पररिाम टाळण्यासाठी एक मागश र्ोधले ला आहे .
कृ: र्ते बरोबर आहे . र्तेच मला सां गायचं आहे . विचार त्याला विरोध करर्तो.
डे : परं र्तु का? यंत्र असा विरोध करिार नाही.
कृ: नाही. कारि र्ती (त्याची) सिय असर्ते. र्तर्ा प्रकारे र्तो संस्काररर्त झाले ला असर्तो. र्तो त्या चाकोरीमध्ये वफरर्त
राहर्तो. आवि दर्श न घडून येर्तं आवि त्याला हलिर्तं. (धक्का दे र्ते.)
डे : होय. परं र्तु विचार स्वर्तःला सुस्थावपर्त करर्तो, र्तो एका वनविर्त व्हस्थर्तीला धरून राहर्तो. जर आपि अर्ा प्रकारे
त्याकडे पावहलं, र्तर विचाराला वनविर्त असा स्वभाि नसर्तो, र्तो यंत्रिर्त असेल वकंिा प्रज्ञािान असेल.
कृ: नाही. मी विचाराला या ििी ’प्रज्ञािान’ हा र्ब्द लाििार नाही.
डे : पूिी आपि म्हटलं आहे की विचाराला वनविर्त असा स्वभाि नसेल आवि र्तो यंत्रिर्त असण्याची गरज नाही.
कृ: विचार चाकोरीमध्ये कायशरर्त असर्तो, विचार सियींमध्ये जगर्त असर्तो, स्मृर्तीमध्ये; आवि संपूिश दर्श न समग्र रचने िर
खवचर्तच पररिाम करर्तं.
डे : र्ते बरोबर आहे . या दर्श नाचा पररिाम म्हिून विचार वनराळा असर्तो.
कृ: होय. दर्श नामु ळे विचार वनराळा असर्तो - होर्तो.
डे : कारि हे दर्श न विचाराची र्ारीररक रचना भे दून आर्त वर्रलेलं आहे . परं र्तु आर्ता आपल्याला त्याला प्रज्ञािान
म्हिायचं नाही. असं म्हिूया की विचार जर यंत्रासारखा िागला र्तर र्तो समस्या वनमाश ि करिार नाही. र्तो फक्त काम
करे ल. विचार काही विविप्त कारिासाठी यंत्रासारखा िागण्यापेिा काहीर्तरी वनराळा िागण्याचा प्रयत्न करीर्त आहे .
कृ: होय. विचार यंत्रापेिा काही अवधक करण्याचा प्रयत्न करीर्त आहे .
डे : आर्ता, वर्तथे दर्श न आवि अिधान आहे आवि विचारामध्ये त्याची नोंद झाले ली असिे र्क्य आहे . जर दर्श न में दुच्या
र्ारीररक रचनेमध्ये बदल करर्ते र्तर कुठल्याना कुठल्या प्रकारे स्मृर्तीच्या आर्यामध्ये त्या पररिामाची नोंद केली
जािार.
कृ: र्ते बरोबर आहे . एक वमवनट महार्य, मला जरा थोडसं मागे जायचंय. र्तुम्ही काहीर्तरी संपूिशपिे पाहर्ता. लोभाचं
र्तुम्हाला पूिशपिे दर्श न होर्तं - सध्या आपि र्ते उदाहरि घेउया - त्या संपूिश दर्श नामु ळे र्तुमची कृर्ती अयां वत्रक होर्ते यंत्रिर्त म्हिजे विचाराने लोभाच्या मागे धाििे.

डे : परं र्तु वर्तथे विचाराचा दु सरा भाग नसर्तो का, जो यंत्रिर्त काम करीर्त असर्तो परं र्तु जो आिश्यक असर्तो? उदाहरि
म्हिजे विचारामध्ये सामािलेली मावहर्ती.
कृ: जरा थां बा. मी त्याकडे च येर्तो आहे . र्तुम्ही लोभाची रचना आवि स्वरूप संपूिशपिे पाहर्ता आवि र्तुम्ही र्ते पाहर्त
असल्यामु ळे त्याचा (लोभाचा) अंर्त होर्तो. मग विचाराला इथे काय स्थान आहे?
डे : त्याला र्तरीसुध्दा यंत्रिर्त कायश असर्ते.
कृ: नाही. र्तो (लोभ) संपले ला असर्तो. र्तुम्ही लोभी राहर्त नाही.
डे : होय, परं र्तु त्यामध्ये लोभावर्िाय इर्तर गोष्टीसुध्दा असर्तार्त, जसा व्यिहाररक विचार
कृ: परं र्तु र्तुम्ही लोभी नसर्ता. र्ती प्रवर्तविया, र्ती हालचाल, र्ती यंत्रिर्त सिय संपले ली असर्ते. मग विचाराला काय स्थान
आहे ?
डे : परं र्तु र्तुम्हाला जर कुठे जाण्याचा मागश र्ोधायचा असेल र्तर विचाराला काहीर्तरी स्थान असर्ते.
कृ: कर्ासाठी? जे िा मला कोटाची जरुरी असर्ते र्तेिा मी र्तो घेईन. परं र्तु वर्तथे लोभ नसर्तो.
डे : नाही. परं र्तु विचार लोभाबरोबर सारुप्य - एकरुप झाले ला नाही. र्तुमच्या जिळ विचार असर्तो जो र्तावकशक असर्तो.
लोभ हा अर्तावकशक विचार आहे .
कृ: होय, लोभ हा अर्तावकशक आहे .
डे : परं र्तु विचार र्तकशर्ु ध्दही असर्तो, उदाहरिाथश, र्तुम्हाला काहीर्तरी र्ोधायचं असेल.
कृ: जे िा र्तुम्ही लोभाची समग्रर्ता पाहर्ता, र्तुमच्यामध्ये काहीर्तरी घडलेलं असर्तं.
डे : परं र्तु र्तुम्ही म्हिर्त आहार्त की वर्तथे विचार उरलेला नसर्तो.
कृ: विचार आिश्यक नसर्तो.
डे : र्तर मग र्तुम्ही र्तुमचा मागश कसा र्ोधिार? र्तुम्ही र्तुमची स्मृर्ती कर्ी िापरिार?
कृ: असे पाहा, मी लोभी रावहलेलो नाही. मला दर्शनाच्या िे त्रामध्ये विचाराची गरज नाही. म्हिून विचार त्यामध्ये
अवजबार्त वर्रर्त नाही.
डे : दर्श नामध्ये निे , परं र्तु र्तरीसुध्दा त्याला स्थान आहे, असं वदसर्तं.
कृ: मी म्हिर्तो आहे की लोभामध्ये त्याला स्थान नाही. जे िा वर्तथे संपूिश दर्श न असर्तं र्तेिा विचाराला स्थान नसर्तं.
डे : त्या दर्श नामध्ये.
कृ: केिळ त्या दर्श नामध्येच निे र्तर त्यासंबंधी विचाराला मुळी अव्हस्तत्वच उरर्त नाही. सगळ्या श्रध्दा अर्तावकशक
आहे र्त हे र्तुम्ही पाहर्ता, वर्तथे श्रध्दे च्या संपूिश रचने चं दर्श न होर्तं, आवि मग श्रध्दे ला र्तुमच्या विचारामध्ये, र्तुमच्या
में दुमध्ये स्थान नसर्तं. मी जर श्रध्दे ची संपूिश रचना पावहली र्तर र्ती श्रध्दा संपलेली असर्ते. श्रध्दा नावहर्ी झालेली असर्ते.
मग विचाराने वनमाश ि केलेल्या गोष्टीमध्ये विचार येर्तोच कुठे ? मी बरोबर व्यक्त करर्तो आहे की नाही हे मला
मावहर्ती नाही. असे पाहा, महार्य, मी पाहर्तोय -- सध्या मी ’मी’ हा र्ब्द िापरर्तोय -- मी भीर्ती आवि श्रध्दा यां ची

रचना पूिशपिे पाहर्तो आवि बाकी इर्तर सिश. र्ते संपूिश दर्श न असल्यामु ळे श्रध्दे ला माझ्या विचारामध्ये, माझ्या में दूमध्ये
अव्हस्तत्व - स्थान नाही. आर्ता, ह्यार्त विचार कुठे येर्तो?
डे : त्या स्तरािर, मु द्द्यािर येर्त नाही.
कृ: र्तो (विचार) संपले ला असर्तो. ज्यािेळी वर्तथे संपूिश दर्श न असर्तं त्यािेळी विचाराला वर्तथे स्थान नसर्तं. ज्यािेळी
अन्नाची, कपड्याची वकंिा वनिारयाची गरज असर्ते वर्तथे विचार कृर्तीर्ील होर्तो. यािर र्तुम्हाला काय म्हिायचं आहे?
डे : होय, र्ते बरोबर असािं.
कृ: मला त्याला प्रश्न करायचा आहे , मला त्यामध्ये वर्रायचं आहे .
डे : परं र्तु आपि चचेची सुरुिार्त केली आहे र्ती अर्ासाठी की विचाराने जे काय केलं आहे र्ते का केलं र्ते समजू न घ्यािं
म्हिून. दु सरया र्ब्दार्त मां डायचं र्तर, जे िा वर्तथे संपूिश दर्श न असर्तं र्तेिा वर्तथे विचाराला स्थान नसर्तं. आर्ता जे िा
आपि व्यािाहाररक पार्तळीिर येर्तो, र्तेिा र्तुम्ही म्हिू र्कर्ता की र्तेिा आपल्याला संपूिश दर्श न होर्त नाही. परं र्तु जी
मावहर्ती गोळा केलेली असर्ते त्यािर आपि अिलं बून असर्तो आवि म्हिून आपल्याला विचाराची गरज भासर्ते.
कृ: त्या वठकािी हे बरोबर आहे . घर बां धण्यासाठी मला विचाराची आिश्यकर्ता असर्ते.
डे : आवि र्तुम्ही गोळा केले ल्या मावहर्तीिर अिलं बून राहर्ता. घर कसं बां धायचं हे मी थे ट पाहू र्कर्त नाही.
कृ: अगदी बरोबर.
डे : परं र्तु मानवसक गोष्टींबाबर्त...
कृ: जे िा वर्तथे संपूिश दर्श न असर्तं र्तेिा विचार मानवसक प्रवियेमध्ये वर्रर्त नाही.
डे : होय. जरी ऐवहक दर्श नामध्ये त्याला स्थान असेल र्तरीही मानवसक दर्श नामध्ये त्याला स्थान नाही.
कृ: र्ते बरोबर आहे .
डे : परं र्तु र्तरीसुध्दा लोक ने हमीच विचारर्तील की विचाराचं कुठे चुकलं आहे , त्याने ह्या सिश विविप्त गोष्टी का केल्या
आहे र्त? त्याला वजथे स्थान नसर्तं वर्तथे त्याने स्वर्तःला का घुसिलं आहे ?
कृ: आपि असं म्हिू र्कर्तो का की विचार संभ्रम वनमाश ि करर्तो?
डे : होय. पि र्तो र्ते का करर्तो, त्याला र्ते कर्ाला करायला पावहजे ? र्ते का घडर्तं?
कृ: कारि विचाराने दर्शनाची जागा घेर्तली आहे.
डे : परं र्तु त्याने र्ते का करािं?
कृ: विचाराने असं का गृहीर्त धरािं की र्तो समग्रर्ता पाहर्तो?
डे : वकंिा (असं का गृहीर्त धरािे की) त्याला काहीही पाहर्ता येर्तं?
कृ: असं घडर्तं का, महार्य, की जे िा वर्तथे संपूिश दर्श न असर्तं, त्या दर्श नामध्ये विचाराची हालचाल नसर्ते, काळ
िगैरेची हालचाल, मन ज्यािेळी जरूर असर्ते त्याचिेळी विचाराचा उपयोग करर्तं -- नाहीर्तर र्ते रीर्तं असर्तं.
डे : मला िाटर्तं आपि हे वनराळ्या प्रकारे मां डून पाहूया. अर्ा प्रकारचं मन, जे िा र्ते विचाराचा उपयोग करर्तं, र्तेिा र्ते

जािर्तं की र्तो विचार आहे, र्ते कधीच असं समजर्त नाही की र्तो विचार नाही. (र्ते जािर्तं की र्तो विचार आहे , दर्श न
नाही.)
कृ: र्ते बरोबर आहे . र्ते जािर्तं की र्तो विचार आहे आवि दु सरं काही नाही.
डे : जर र्तो फक्त विचार असेल र्तर त्याला मयाश वदर्त अथश असर्तो आवि आपि त्याला फार महत्व दे ण्याची गरज नाही.
कृ: र्ते बरोबर आहे .
डे : मला िाटर्तं धोका असा आहे की वर्तथे जे मन असर्तं त्याला समजर्त नाही की हा विचार आहे . एका स्तरािर यंत्रिर्त
प्रविया सुरू होर्ते जी कर्ामुळेर्तरी मान्य करीर्त नाही वकंिा वजला मावहर्त नसर्तं की र्तो (विचार) यंत्राप्रमािे काम
करीर्त असर्तो.
कृ: होय. र्तुम्ही अस म्हिालं का की मािसाला अवलकडे पयंर्त समजलेलं निर्तं की विचार ही भौवर्तक आवि
रासायवनक प्रविया असर्ते, आवि म्हिून त्याला प्रचंड महत्त्व आले आहे ?
डे : होय. हे वनविर्तच सत्य आहे की अगदी अवलकडे च विज्ञानाने विचाराचं भौवर्तक र्तसंच रासायवनक गुिधमश दाखिून
वदले आहे र्त.
कृ: सिय, संस्कार यां च्यासाठी विचार ही जीिनामध्ये मु ख्य (प्राथवमक) गोष्ट आहे. विचाराला कधीच समजलेलं नाही
की र्तो मयाश वदर्त आहे . हे च आपि म्हिर्त आहोर्त का?
डे : त्याचा र्तो एक भाग आहे . होय.
कृ: आवि आपि असंही म्हिर्त आहोर्त की जर वर्तथे समग्र दर्श न असेल र्तर विचारामध्ये बदल घडून येर्तो.
डे : मग विचाराचं काय होर्तं?
कृ: विचार यंत्रिर्त असल्यामुळे फक्त यंत्राप्रमािेच कायश करू र्कर्तो. वर्तथे विचाराला उपयोग करर्ता यािा अर्ी
मानवसक गोष्ट नसर्ते.
डे : हे थोडसं स्पष्ट करूया. असं म्हिुया की वर्तथे निवनवमश र्ती होर्ते, विचारामध्ये काहीर्तरी निीनर्ता येर्ते, िास्तिर्तेच्या
िे त्रामध्ये नािीन्य येर्ते, पि आपि म्हिर्तो की र्ते कदावचर्त दर्श न असेल.
कृ: मला िाटर्त र्ते दर्श नच असर्तं. अथाश र्तच.
डे : दर्श न घडल्यामुळे विचार वनराळा झाले ला असर्तो. परं र्तु र्तो यंत्रिर्तच राहर्तो.
कृ: र्ते बरोबर आहे . र्तेच र्तर आपि म्हिर्त आहोर्त.
डे : त्या दर्श नामुळे र्तो (विचार) त्याच्या कृर्तीचा प्राधान्यिम (घडिािळ) बदलर्तो आवि म्हिून सजश नर्ीलर्ता ही
विचारामध्ये नसून र्ती दर्श नामध्ये असर्ते.
कृ: याचा अथश विचाराने ’मी’ वनमाश ि केला आवि नं र्तर र्तो ’मी’ विचारापासून स्वर्तंत्र झाला आवि र्तरीही ’मी’ हा
विचाराचाच एक भाग असल्यामु ळे र्ती एक मानवसक रचनाच असर्ते. आवि ज्यािेळी ’मी’ नसर्तो त्याचिेळी दर्श न घडू
र्कर्तं.

डे : हा ’मी’, जी काल्पवनक रचना असर्ते, र्ती एकाअथी खरीसुध्दा असर्ते. परं र्तु या ’मी’ मध्ये काहीर्तरी केंद्र अंर्तभूश र्त
असर्तं, नाही का?
कृ: होय, अथाश र्तच. म्हिून वर्तथे केंद्र असर्तं . र्ते केंद्र विचारापासून स्वर्तंत्र असर्तं का?
डे : असं िाटर्तं की र्ते केंद्र म्हिजे विचारच असर्तो.
कृ: र्ते बरोबर आहे . म्हिूनच र्तर र्ते विभावजर्त असर्तं.
डे : आर्ता र्तुम्ही म्हिर्त होर्ता की आपि केंद्रामधून विचार करर्त असल्यामु ळे वर्तथे विभाजन होर्त असर्तं .
कृ: र्तसं असलं च पावहजे . असं पाहा, आपि केंद्रामधूनच कृर्ती करर्त असर्तो हे विभाजनाचे मू ळ कारि आहे .
डे : आपल्याला िाटर्तं की आपि मानवसकदृष्ट्या केंद्रामधूनच कृर्ती करर्तो. भौवर्तकदृष्ट्या (र्ारीररकदृष्ट्या)
आपल्याला केंद्रामधूनच कृर्ती करािी लागर्ते कारि आपलं र्रीर हे आपल्या दर्श नािे त्राचं केंद्र असर्तं .
मानवसकदृष्ट्या आपि त्याची (केंद्राची) प्रवर्तमा र्तयार करर्तो. आपल्याजिळ केंद्राचा विचार असर्तो. र्तो आकृर्तीबंध
आपल्याला भौवर्तकदृष्ट्या उपयोगी असर्तो. परं र्तु नं र्तर त्याने मानवसकदृष्ट्यापि आपल्या जािीिेमध्ये प्रिेर् केला.
कृ: बरोबर. म्हिून विचार हा विभावजर्त - खं वडर्त असर्तो.
डे : असा विचार असर्तो का की जो केंद्रामधून कृर्ती करर्त नाही? का त्याला ने हमीच र्तर्ीच कृर्ती केली पावहजे?
कृ: र्तर्ीच कृर्ती करािी लागर्ते. कारि विचार म्हिजे केंद्रामधून येिारी स्मृर्ती असर्ते.
डे : याचा पुढे र्ोध घेऊया. विचार केंद्रामधूनच का यायला पावहजे , स्मृर्ती केंद्रावर्िाय का असू नये? वर्तथे फक्त स्मृर्ती
का असू र्कर्त नाही, केिळ मावहर्ती का असू र्कर्त नाही हे मला र्ते स्पष्ट होर्त नाही.
कृ: वर्तथे मावहर्ती असू र्कर्ते.
डे : त्याला केंद्राची जरूरी आहे का?
कृ: जर र्ती केिळ मावहर्ती असेल र्तर त्याला केंद्र कर्ासाठी पावहजे ?
डे : विचाराने केंद्र का वनमाश ि करािे हे मला स्पष्ट होर्त नाही. आपल्याला मावहर्त होर्तं की वर्तथे केंद्र आहे . परं र्तु
मानवसकदृष्ट्या आपि केंद्राला इर्तक महत्त्व का दे र्तो?
कृ: कारि विचार र्तो स्वर्तःला यंत्राप्रमािे आहे हे मान्य करर्त नाही.
डे : विचार र्तो यंत्रिर्त आहे हे मान्य करण्यास असमथश ठरला आहे . त्याला केंद्राची आिश्यकर्ता का िाटािी? विचार
फक्त केंद्र वनमाश ि करीर्त नाही, परं र्तु केंद्राची कल्पना वर्तथे फक्त व्यािहाररक हे र्तूसाठी होर्ती. परं र्तु विचाराने र्ती
कल्पना स्वर्तःसाठी मानवसकदृष्ट्या िापरली.
कृ: होय
डे : आर्ता र्तो र्ते का करीर्त होर्ता?
कृ: अगदी साध्या कारिासाठी, विचार म्हिाला: ’मी यंत्रिर्त असू र्कर्त नाही. मी त्यापेिा बरं च काहीर्तरी मोठं असलं
पावहजे ’.

डे : मग, केंद्र त्याला मोठं कसं करर्त?
कृ: कारि (केंद्राने बनिलेलं) ’मी’पि त्याला वचरं र्तनत्व दे र्तं.
डे : आपि हे अवधक स्पष्ट केलं पावहजे की केंद्राने (स्वर्तःला) हे वचरं र्तनत्व बहाल करिं हा एक प्रकारचा खोटे पिा
आहे .
कृ: हा मायिोफोन विचाराने बनिले ला आहे . र्तो ’र्ाश्वर्त’ आहे . ’र्ाश्वर्त’ अिर्तरिामध्ये.
डे : सापेिर्तेने र्ाश्वर्त, होय.
कृ: आवि वर्िाय विचाराने एक वचरं र्तन गोष्ट म्हिून ’मी’ वनमाश ि केला आहे.
डे : होय. विचाराने केंद्राची वचरं र्तनत्वासाठी का वनिड केली?
कृ: कदावचर्त सूयाश च्या वचरं र्तनत्वामु ळे त्याने वनिड केली असेल, जे या विश्वाचे केंद्र आहे . आवि जर वर्तथे केंद्र असेल,
र्तुम्ही म्हटल्याप्रमािे, र्तर र्ते सगळ्या गोष्टी जोडून टाकर्त असर्तं.
डे : होय, र्ते एकात्मर्ता दे र्त असर्तं.
कृ: एकात्मर्ता, कुटुं ब िगैरे िगै रे. परं र्तु जे िा वर्तथे पूिश दर्श न असर्तं र्तेिा र्ते केंद्र अनािश्यक असर्तं .
डे : जेिा पूिश दर्श न नसर्तं र्तेिा र्ते (केंद्र) आिश्यक असर्तं असं र्तुम्ही म्हिर्ता का?
कृ: त्याची आिश्यकर्ता नसर्ते. परं र्तु र्तेच घडर्त असर्तं.
डे : स्वर्तःचा यां वत्रकपिा न समजू र्कल्यामुळे विचार त्याने स्वर्तः वनमाश ि केले ल्या िस्तू वजिंर्त आहे र्त असं समजायला
लागर्तो.
कृ: र्ते बरोबर आहे .
डे : आवि त्यां ची (विचारां ची) अव्हस्थरर्ता, अवनत्यर्ता पाहून र्तो (विचार) काहीर्तरी वचरं र्तन प्रस्थावपर्त करण्याचा प्रयत्न
करर्तो आवि त्याला हे करण्याच्या प्रयत्नामध्ये केंद्र उपयुक्त िाटर्तं. र्ती एक प्रवर्तमा असर्ते ज्याच्या भोिर्ती सगळं एकत्र
करर्ता येर्तं - ठे िर्ता येर्तं. म्हिून प्रत्येक गोष्ट दु भंगली जार्त आहे . विचाराला एकटं सोडलं र्तर र्तो विभागला जार्तो - जर
र्तुम्ही एक केंद्र प्रस्थावपर्त केलंर्त र्तर र्ते सगळ्यां ना एकत्र पकडून ठे िर्तं.
कृ: र्ते बरोबर आहे महार्य. र्तेिा ज्यािेळी र्तुम्ही काहीर्तरी पूिशपिे पाहर्ता र्तेिा केंद्र असर्त नाही. आवि र्तरीसुध्दा, र्ते
(दर्श न) काहीर्तरी आर्त आिर्त नाही का? जे िा र्तुम्ही काहीर्तरी पाहर्ता, त्यामध्ये सिशकाही सामािलेले नसर्तं का? हीच
(दर्श न) सिाश र्त मू लभू र्त गोष्ट नाही का जी सगळ्या गोष्टींना धारि करर्ते, एकसंध करर्ते ?
डे : दर्श न?
कृ: दर्श न.
डे : कृर्ती.
कृ: कृर्ती घडर्ते (जी) "हे (केंद्राभोिर्ती वििलेलं जग) खोटं आहे " (ह्या दर्श नार्तून आले ली असर्ते).
डे : ठीक आहे . काहीर्तरी वनराळ्या पध्दर्तीने मां डुया. की दर्श नाची कृर्ती, र्तुम्हाला जे काय माहीर्त आहे र्ते सिशकाही

एकत्र आिर्ते आवि विचार त्याचं अनु करि करर्तो - कसे? र्तर विचार एक केंद्र र्तयार करर्तो जे (दर्श नार्तील) प्रत्येक
गोष्टीला एकत्र आिर्ते आवि र्तो (विचार) त्या केंद्राला दर्श न झाल्याचा आभास वनमाश ि करर्तो.
कृ: र्ते बरोबर आहे . वनरीिक, िगैरे (चा आभास वनमाश ि करर्तो).
डे : आवि विचारकर्ताश सुध्दा (असल्याचा आभास वनमाश ि करर्तो). विचार स्वर्तःच्या उगमाचं श्रेयही केंद्राला दे र्तो आवि
म्हिून विचार आपि सत्य जािले असे मानर्तो.
कृ: र्ते बरोबर आहे .
डे : आवि म्हिून जीिन इ. इ. चे श्रे य विचार स्वर्तःला दे र्तो.
कृ: महार्य, वर्तथे लोभ, भय, इ. चे दर्श न होर्तं का की वर्तथे संपूिश दर्श न असर्तं, ज्यामध्ये सिश काही सामािलेले असर्तं?
र्तुम्हाला समजर्तय का?
डे : होय.
कृ: म्हिून र्ते लोभाचं दर्श न, श्रध्दे चं दर्श न, संघवटर्त धमाश चं दर्शन असं नसर्तं.
डे : अस म्हिूया की वर्तथे ’जे आहे ’ त्याचं दर्श न होर्तं.
कृ: होय. वर्तथे फक्त दर्श न असर्तं.
डे : आर्ता एक प्रश्न उरर्तो र्तो स्पष्ट केला पावहजे. र्तुम्ही म्हिालार्त की सत्य म्हिजे ’जे आहे ’ र्ते.
कृ: होय. वर्तथे फक्त दर्श न असर्तं, दर्श न घेिारा नसर्तो.
डे : वर्तथे दर्शन घेिारा नसर्तो, परं र्तु दर्श न म्हिजे सुध्दा जे आहे र्ते, नाही का?
कृ: होय आवि दर्श क म्हिजे च केंद्र.
डे : होय. विचार त्या केंद्राला दर्श काचे गुिधमश वचकटिर्तो, र्तसेच विचार कत्याश चे आवि कृर्ती करिारयाचे (गुिधमश
वचकटिर्तो).
कृ: इर्तर सिश काही. अनु भि घेिारा िगैरे (सुध्दा वचकटिर्तो).
डे : जेिा विचाराने केंद्राची वनवमश र्ती केली, र्तेिा त्याने त्या केंद्राला अने क गुिधमश बहाल केले, जसे विचार करिे,
भािना.
कृ: र्ते बरोबर आहे महार्य.
डे : आवि जर वर्तथे सुख वकंिा िेदना असर्तील र्तर त्या सुध्दा र्तो (विचार) केंद्राकडे वनदे वर्र्त करर्तो. अर्ा र्तरहे ने र्ते
केंद्र वजिंर्त बनर्ते. र्तुम्ही असं म्हिू र्काल का की िेदना केंद्राला होर्त आहे र्त असं मानल्यामु ळे दु ःख वनमाश ि होर्ते?
कृ: अथाश र्तच. जोपयंर्त वर्तथे केंद्र आहे र्तोपयंर्त वर्तथे व्यथा, दु ःख असलं च पावहजे.
डे : जेिा वर्तथे केंद्र नसर्तं, र्तेिा िेदना ह्या फक्त विचारां मध्येच असर्तार्त.
कृ: केिळ र्ारीररक (असर्तार्त).
डे : एकर्तर र्ती (िेदना) र्ारीररक असेल वकंिा र्ती (िेदने ची) स्मृर्ती असेल -- म्हिजे खरोखरची नाहीच.

कृ: होय. म्हिजे काहीच नाही.
डे : परं र्तु िेदने ची (वकंिा दु ःखाची) स्मृर्ती (चाळिली गेल्यािर) र्ती केंद्राला होर्त आहे असं मानलं जार्तं र्तेिा र्ती िेदना
खरी होर्ते (आर्ता होर्ते आहे असं िाटर्तं), पयाश याने र्ती काहीर्तरी मोठं होऊ र्कर्तं.
कृ: आर्ता आपल्याला काहीर्तरी वदसायला लागलं आहे. म्हिजे जर वर्तथे पूिश दर्श न असेल, र्तर विचाराला त्यामध्ये
स्थान नाही.
डे : आवि र्ते दर्श न कृर्ती करर्तं आवि विचाराला त्या कृर्तीमध्ये स्थान असू र्केल. र्तेच आपि परिा म्हिर्त होर्तो.
कृ: होय. आर्ता हे स्पष्ट करूया. पूिश दर्श न असर्तं - त्यामध्ये विचार नसर्तो आवि र्ते दर्श न म्हिजे च कृर्ती असर्ते.
डे : होय आवि र्ते (दर्श न) विचाराची गुिित्ता बदलर्तं. जसं र्ते में दूच्या पेर्ी बदलर्त असर्तं.
कृ: विचाराला फक्त यंत्रिर्त काम असर्तं.
डे : यंत्रिर्त म्हिजे आपल्याला म्हिायचंय प्रज्ञायुक्त नाही असं, र्ते सजश नर्ील नसर्तं. र्ते प्रज्ञार्ील नसर्तं.
कृ: म्हिून जर विचार केिळ यंत्रिर्त असेल, र्तर र्तो कुठच्याही मानवसक केंद्रावर्िाय प्रत्येक गोष्टीमध्ये यंत्रिर्त कृर्ती
करू र्केल. मग वर्तथे समस्या नसर्ते.
डे : मला िाटर्तं सुरुिार्तीपासूनच विचाराने स्वर्तःला काहीर्तरी वजिंर्त, सजश नर्ील असल्याचा समज करून घेर्तला,
आवि मग र्तो (वजिंर्तपिा) वचरं र्तन करण्यासाठी केंद्राची वनवमश र्ती केली.
कृ: अगदी बरोबर. म्हिून विचार का विभावजर्त असर्तो हे आर्ता आपि पावहल.
डे : र्तो विभावजर्त का असर्तो?
कृ: केंद्रामु ळे. विचाराने केंद्र वनमाश ि केलं, एक र्ाश्वर्त अिस्था असािी म्हिून, आवि र्ते केंद्र म्हिजे सगळ एकत्र
आििारी एकवजनसी गोष्ट बनली.
डे : होय. संपूिश जग र्ते केंद्र एकत्र धरून ठे िर्ते. कारि जर एखाद्याला आपलं केंद्र जार्तं असं िाटलं र्तर त्याला त्याचं
सगळ जग लयाला जार्तं असं िाटर्तं.
कृ: र्ते बरोबर आहे .
डे : र्तेिा केंद्र म्हिजे च जग असर्तं.
कृ: र्ते बरोबर आहे . म्हिून विचार विभावजर्त असर्तो.
डे : र्तो का विभावजर्त असर्तो र्ते हे स्पष्ट करीर्त नाही.
कृ: कारि त्याने जे वनमाश ि केलं आहे त्यापासून स्वर्तःला वनराळ केलं आहे .
डे : र्तोच र्तर मु द्दा आहे . र्तेिा र्ते आर्ता अगदी स्पष्ट करुया. त्याने (विचाराने) स्वर्तःपासून िेगळ्या अर्ा स्वर्तःच्या
केंद्राची वनवमश र्ती केली. मात्र प्रत्यिार्त त्याने च केंद्र वनमाश ि केलं आवि र्तोच केंद्र आहे .
कृ: र्तोच केंद्र आहे .
डे : परं र्तु र्तो केंद्राला वजिंर्त, खरोखर िास्ति िगैरे असल्याचे गुिधमश वचकटिर्तो आवि र्तेच विभाजन असर्तं.

कृ: र्तीच मू ळ गोष्ट - कारि आहे .
डे : येथून जीिनार्तील इर्तर विभाजनाची आिश्यकर्ता सुरू होर्ते. कारि र्ते दोन (केंद्र आवि विचार) वनराळे आहे र्त हे
वटकिण्यासाठी विचाराला प्रत्येक गोष्ट र्तोडािी लागर्ते - त्या चौकटीमध्ये बसिण्यासाठी. आवि वर्तथे गोंधळाची
सुरूिार्त होर्ते. कारि एकर्तर र्तो ज्या गोष्टी वनराळ्या नसर्तार्त त्यां ना र्तो वनराळ्या - अलग-अलग करर्तो वकंिा ज्या
गोष्टी वनराळ्या असर्तार्त त्या एकत्र आिर्तो. केंद्र विचारापासून वनराळं आहे हा भास वटकिण्यासाठी सिशकाही त्या
चौकटीर्त बसिलं जार्तं.
कृ: सगळं अव्हस्तत्व त्या केंद्रामध्ये बसिण्यासाठी आखिी केली जार्ते.
डे : उदाहरिाथश जर एखाद्याने एखाद्या विवर्ष्ट राष्टराला त्या केंद्रार्ी वनगडीर्त केलं र्तर मग दु सरं राष्टर या केंद्रार्ी
वनगडीर्त नाही असा फरक करािा लागर्तो. म्हिून हे केंद्र एकत्र ठे िण्यासाठी - एकसंघ राहण्यासाठी (विचार)
मानिामध्ये भे द वनमाश ि करर्तो. म्हिून संपूिश जग अवनविर्तपिे दु भंगले लं आहे - र्तुकड्या र्तुकड्यां मध्ये विभागलेलं
आहे .
कृ: मला काहीर्तरी दु सरया विषयाकडे िळायचं आहे. मी जर श्रध्दे चं स्वरूप पावहलं, र्तर र्ते संपून जार्तं. जेिा वर्तथे
भीर्तीचं संपूिश दर्श न असर्तं, र्तेिा र्ती संपलेली असर्ते आवि जे िा लोभाचं संपूिश दर्शन होर्तं, र्तेिा र्तो संपले ला असर्तो.
र्ते दर्श न एका गोष्टीच्या मागोमाग दु सरया गोष्टीचं असर्तं की त्या समग्रर्तेचं संपूिश दर्श न असर्तं?
डे : जर वर्तथे समग्रर्तेचे संपूिश दर्श न असेल, र्तर मग करण्यासारखं वर्तथे काय उरर्तं?
कृ: र्तेच र्तर मला र्ोधून काढायचयं. दर्श न समग्र असर्तं का? आवि म्हिून र्ते संपूिश िे त्र स्वच्छ करर्तं -- सगळ्या
जािीिां ना स्पर्श करर्तं?
डे : मग करण्यासारख वर्तकडे काय उरर्त?
कृ: थां बा. र्ते र्तसं आहे का र्ते आपि पाहुया. र्तेिा त्याला (दर्श नाला) लोभ, श्रध्दा, भीर्ती, सुख या सिां मधून जाण्याची
जरूरी नाही. त्याने हे सिश संपिले लं आहे.
डे : र्तुम्हाला असं म्हिायच आहे का की मािूस विचाराचे संपूिश स्वरूप पाहू र्कर्तो, का त्याच्या पवलकडे काहीर्तरी
(म्हिायचे) आहे ?
कृ: त्याच्या पवलकडे , थोडसं अवधक. दर्श न विचाराचे स्वरूप पाहर्तं आवि र्ते विचाराचे स्वरूप पावहल्यामु ळे र्ते सगळे
भे द पाहर्तं.
डे : होय. मला र्ते समजर्तंय. र्ते एक प्रश्न पुढे आिर्तंय, जो मला काही काळापासून विचारािासा िाटर्तोय. "परं परा आवि
पररिर्तशन" या पुस्तकामध्ये र्तुम्ही ’सारर्तत्त्वा’ च्या (essence) कल्पने चा उल्ले ख केला आहे - असं म्हटलं आहे की
दर्श न सारर्तत्त्व र्ुध्द करर्तं. र्तुम्हाला र्ते आठिर्तंय का?
कृ: नाही. िमा करा. मला आठिर्त नाही.
डे : एक प्रकारे वर्तथे असा एक समज वदसला की वर्तथे दर्श न असर्तं -- संपूिश दर्श न म्हिजे प्रज्ञा -- आवि त्यामधून

र्तुम्ही ज्याला सारर्तत्त्व म्हिर्ता र्ते येर्तं -- र्ते एखाद्या फुलासारखं उमलर्तं.
कृ: होय.
डे : आर्ता, र्ते सारर्तत्त्व समग्रर्तेच्या दर्श नासारखं असर्तं का?
कृ: अथाश र्तच. र्तेच र्तर हे आहे . आर्ता थां बा, मला र्ते स्पष्ट करू दे . र्तुम्ही अस म्हिाल का की वर्तथे भीर्ती, लोभ, द्वे ष,
श्रध्दा यां चं (प्रत्येकाचं) दर्श न नसून जे काही विचाराने एकत्र आिले लं आहे, आवि जे केंद्र आहे , त्या सगळ्याचं एकदम
दर्श न असर्तं का?
डे : ठीक आहे . र्ते संपूिश दर्श न असर्तं. काहीिेळा लोक एक िाक्प्रचार िापरर्तार्त: ’सारर्तत्त्व आवि समग्रर्ता’
कृ: सारर्तत्त्व आवि समग्रर्तेचं दर्श न होिं.
डे : र्ते योग्य िाटर्तं का?
कृ: सारर्तत्त्व (essence) ह्या र्ब्दाबद्दल मी सार्ं क आहे .
डे : र्तेिा असं म्हिूया की र्तुम्ही समग्रर्ता पाहर्ता.
कृ: सारर्तत्त्व हा र्ब्द सध्या बाजू ला ठे ऊया. वर्तथे लोभ, द्वे ष, बाकी सिां चे अंर्र्तः पाहिं नसर्तं. र्ते समग्र दर्श न असर्तं.
आवि म्हिून समग्र दर्शन म्हिजे विचाराने ज्या सगळ्या गोष्टी एकत्र केले ल्या आहे र्त त्यां चं दर्श न, आवि त्याने स्वर्तःचं
एक वनराळे केंद्र र्तयार केलं (त्याचं दर्श न).
डे : आर्ता आपल्याला र्ते अवधक स्पष्ट केलं पावहजे कारि समग्र याचा अथश ह्या सिश गोष्टी असा असेल वकंिा त्याचा अथश
दु सरा सुध्दा काहीर्तरी असेल.
कृ: मी त्याचा अथश दु सरा काहीर्तरी करर्तो. समग्र दर्श न म्हिजे विचार स्वर्तःला काही विवर्ष्ट गुिधमश वचकटिर्तो र्ते
पाहिं, विचार केंद्र वनमाश ि करर्तो र्ते पाहिं, आवि त्या केंद्राला काही मू ल्ये दे र्तो र्ते पाहिं आवि या मानवसक
केंद्रामधून ज्या सिश गोष्टी वनमाश ि होर्तार्त र्ते पाहिं .
डे : र्ती समग्र रचना झाली. त्यालाच आपि बरयाचदा सारर्तत्त्व (essence) म्हिर्तो. मू लभूर्त रचना.
कृ: होय. जर र्तुम्ही त्याला सारर्तत्त्व म्हिर्त असाल र्तर मला मान्य आहे.
डे : आवि र्ती रचना िैवश्वक आहे . र्तुम्ही मान्य कराल का की र्तो फक्त हा विचार वकंिा र्तो विचार नसर्तो, ही समस्या
वकंिा र्ती समस्या नसर्ते.
कृ: र्ते िैवश्वक आहे , होय. आर्ता अर्ाप्रकारचे दर्श न र्क्य आहे का? र्तुम्ही म्हिाल र्ते र्क्य आहे -- दु सरं काही नाही.
र्तुम्ही मला कारि सां गर्ता, म्हिून मी र्ते पाहर्तो, मला र्ते जाििर्तं, र्तुम्ही जे म्हिर्ता त्यार्तील सत्य मी पाहर्तो. र्तुम्ही जे
म्हिर्त आहार्त र्ते सत्य आहे . र्ते माझं वकंिा र्तुमचं नाही. र्ते सत्य आहे .
डे : जर र्तुम्ही म्हिर्ता र्ते सत्य आहे , र्तर मग र्ते ’जे आहे ’ र्ते आहे .
कृ: जे प्रत्यि आहे .
डे : होय. परं र्तु र्ते दोन्ही आहे . मी र्ते अवधक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करर्तो आहे .

जे िा आपि म्हिर्तो, ’र्ते सत्य

आहे ’ आवि वर्तथे प्रत्यिर्ता आहे - ज्या प्रकारे आपि ’प्रत्यि’ या र्ब्दाचा सामान्यपिे उपयोग करर्तो र्तोच अथश व्यक्ती
(individual) ह्या र्ब्दाला िापरिे खरया अथाश ने योग्य आहे. मला असं िाटर्तं प्रत्यिर्ता म्हिजे च व्यक्ती, र्ती (व्यक्ती)
अविभाज्य (indivisible) असर्ते.
कृ: होय. व्यक्ती, अविभाज्य (हे सारखे च).
डे : प्रत्यिर्ता ही अविभाज्य असर्ते. परं र्तु प्रत्यिर्तेचा एक िि असर्तो वकंिा प्रत्यिर्तेचा दु सरा िि असर्तो इ. इ. परं र्तु
जे िा आपि सारर्तत्त्व पाहर्तो वकंिा जे िा आपि समग्रर्ता पाहर्तो वकंिा िैवश्वकर्ता पाहर्तो र्तेिा त्यामध्ये सिश काही
सामािलेलं असर्तं.
कृ: र्ते बरोबर आहे .
डे : र्तेिा सत्य हे व्यक्तीच्या पवलकडे जार्तं, प्रत्यि िस्तु व्हस्थर्ती (च्या पवलकडे जार्तं) कारि र्ते समग्रर्ता पाहर्तं. जे िैवश्वक
आवि आिश्यक आहे र्ते पाहर्तं, विचाराच्या स्वरुपाची समग्रर्ता पाहर्तं. म्हिजे विचाराचं प्रत्येक उदाहरि त्यामध्ये
असर्तं (त्या पाहण्यामध्ये सामािले ले असर्ते).
कृ: र्ते बरोबर आहे . जे िा र्ते पावहलं जार्तं र्तेिा विचार हा केिळ यंत्रिर्त असर्तो.
डे : र्तेिा विचार मान्य करर्तो की र्तो यंत्रिर्त आहे .
कृ: नाही. विचाराला र्ते मान्य करण्याची जरूरी नाही. र्तो यंत्रिर्तच आहे .
डे : होय. विचार बदलले ला असर्तो. असा की र्तो यंत्रिर्त आहे आवि र्तो स्वर्तःला यंत्रिर्त नसल्याचा समजण्याचं
थां बिर्तो. मला आर्ता असं जाििर्तय की जर मनु ष्याचं या संस्काररर्त अव्हस्तत्वापासून पररिर्तशन करायचं असेल आवि
जर र्तो जन्मजार्त संस्काररर्त असेल र्तर त्यार्तून बाहे र पडण्याचा त्याच्याजिळ कुठलाही मागश नाही. म्हिून एकच मागश
वदसर्तो की संस्कारीर्त झालेला नसेल असा मनुष्य अव्हस्तत्त्वार्त आला पावहजे.
कृ: होय, पुढे चला, होय.
डे : म्हिून जर अर्ी व्यक्ती असेल, र्ती व्यक्ती कोि आहे याला फारसं महत्त्व नाही.
कृ: होय.
डे : र्तो िैवश्वक व्यिस्थे चा फक्त एक भाग असर्तो. जर र्तुम्ही चचेसाठीच िादवििाद केला, र्तर र्तुम्ही कदावचर्त म्हिू
र्काल की मानिर्ता अर्ा एका टप्प्प्यापयंर्त येऊन पोचली आहे वजथे आर्ता पररिर्तशनासाठी र्ती र्तयार आहे .
कृ: होय. र्तेच र्तर र्ते म्हिर्ताहे र्त.
डे : पुष्कळ लोकां नी र्तसं म्हटलयं. परं र्तु र्तुम्ही संस्काररर्त अिस्थे पासून बदलू र्कर्त नसल्यामु ळे, त्याची आिश्यकर्ता
असेल...
कृ: वर्तथे एक उत्प्रेरक (catalyst) असला पावहजे.
डे : एक असंस्कारीर्त केंद्रस्थान... अर्ी ही कल्पना मला सुचली आहे .
कृ: थोडं मागे जाऊन बवघर्तलं र्तर... विचाराच्या स्वरूपाचं आवि त्याच्या सिश हालचालींचं समग्र दर्श न म्हिजे च

जािीिेच्या संपूिश आर्याचं दर्श न असर्तं. आर्य जािीि र्तयार करर्तं आवि बाकी इर्तर सिश काही, र्तेच केंद्र बनू न
राहर्तं. समग्र दर्श न त्याचिेळी घडर्तं जे िा केंद्र असर्त नाही; मग जािीि पूिशपिे वनराळी असली पावहजे.
डे : होय, मग र्तुम्ही वर्तच्या (जािीिेच्या) स्वरूपाविषयी काय म्हिाल?
कृ: वर्तच स्वरूप काय असेल? असे पाहा महार्य, र्तुम्ही दाखविल्याप्रमािे केंद्र हा एकत्रीकरिाचा एक मागश (factor)
आहे .
डे : याच मागाश ने लोकां नी ने हमी एकत्र करण्याचा प्रयत्न केले ला आहे .
कृ: परं र्तु र्ते कधीच यर्स्वी झाले लं नाही. ज्यािेळी केंद्र नसर्तं, म्हिजे जे विचाराच्या समग्रर्तेचं दर्श न असर्तं आवि
म्हिून केंद्र नसर्तं -- (त्यािेळी होिारी) जािीि काहीर्तरी अगदी वनराळी असली पावहजे.
डे : परं र्तु जािीि ह्या र्ब्दामध्ये सामान्यर्तः विचार ह्या कल्पनेचा समािेर् असर्तो. विचार (दर्श नानं र्तरही) चालू राहर्तो
का?
कृ: जर विचार नसेल र्तर वर्तथे जािीि असू र्किार नाही.
डे : र्तुम्ही जािीि कर्ाला म्हिर्ता?
कृ: म्हिून मी म्हिालो की र्ती (जािीि) संपूिशपिे वनराळी असली पावहजे. जी जािीि आपल्यापार्ी आहे र्ती केंद्रासह
असले ली जािीि आहे , वर्तच्या सिश आर्यासह, सिश विचारासह, त्या सिश हालचाली धरून, आवि जे िा याचं संपूिश
दर्श न होर्तं र्तेिा र्ती (केंद्रवनवमशर्त जािीि) नसर्ते.
डे : केंद्र नसर्तं. आवि सगळी व्यिस्था वनराळी असर्ते. होय. आवि र्तुम्ही असंही म्हटलं आहे की त्या (दर्श ना) मध्ये
में दूच्या पेर्ी िेगळ्या प्रकारे काम करर्त असर्तील.
कृ: मला असं िाटर्तं.
डे : वकंिा कदावचर्त में दूच्या वनराळ्या पेर्ी काम करर्त असर्तील?
कृ: मला माहीर्त नाही. मला िाटर्तं त्या िेगळ्या प्रकारे काम करर्त असर्तील.
महार्य, करुिा म्हिजे काय? केंद्र करुिा असण्यासाठी सिम असर्तं का?
डे : ठीक आहे . मी म्हिेन की केंद्र खरया अथाश ने कोित्याही गोष्टीसाठी सिम नसर्तं.
कृ: नाही. केंद्र स्वर्तःला करुिेचा गुि लािून घेऊ र्केल का?
डे : अथाश र्तच र्ते र्तसं करू र्कर्तं.
कृ: र्ते करू र्कर्तं. होय, ईश्वर म्हिून, दु सर काहीही (र्ते स्वर्तःला लािून घेऊ र्कर्तं). परं र्तु जर वर्तथे कोित्याही
प्रकारचा गुिधमश नसेल र्तर मग करुिा म्हिजे काय? संपूिश दर्श न म्हिजे करुिा असर्ते का?
डे : होय. र्ती असलीच पावहजे, सिां साठी प्रेम भािना असिं.
कृ: मला िाटर्तं संपूिश दर्श नाचा एक गुिधमश म्हिजे करुिा असिं.
डे : असं पाहा. केंद्राला फक्त अर्ाच भािना असू र्कर्तार्त ज्याचे गुिधमश त्याला वचकटिले ले असर्तार्त. म्हिून

ज्याच्यार्ी त्या केंद्राचं सारुप्य (identification) असेल (ज्या गोष्टी केंद्राने आपल्या मानलेल्या असर्तील) त्याबद्द्ल
त्याला (केंद्राला) करुिा असेल.
कृ: अथाश र्तच. मी र्तुमच्यािर प्रेम करर्तो. आवि मी दु सरयािर प्रेम करर्त नाही. वकंिा मी दु सरयािर प्रेम करर्तो पि मी
र्तुमच्यािर प्रेम करीर्त नाही.
डे : मला आकलन झाले लं नसेल आवि म्हिून त्याला काहीही अथश नसेल.
कृ: हा फार विलिि कुर्तुहलाचा विषय आहे . ज्यां ची मनं स्वप्नाळू , कल्पनाविलासाने, लैं वगक समस्यां नी भरली आहे र्त
अर्ा भयग्रस्थ मािसां ना र्तुम्ही हे कसं सां गिार? र्तुम्ही त्याला काहीही सां गा, र्तो ऐकिार नाही. आपल्याला त्यामध्ये
वर्रण्यासाठी इथे वनिां र्त िेळ आहे . आवि आपल्याला र्ोध घ्यायचा आहे कारि आपि स्वर्तःविषयी िस्तु वनष्ठ
आहोर्त.
मला िाटर्त अर्ाच वठकािी करुिा येर्त असािी - करुिा प्रकट होर्त असािी.

- Gstaad, 25 July
1975

र्ब्दसूची
belief - श्रध्दा
catalyst - उत्प्रेरक
consciousness - जािीि
compassion - करुिा
content of consciousness - जािीिेचा आर्य
creative - सजश नर्ील
essence - सारर्तत्त्व
fragmented - विभावजर्त, खं वडर्त, र्तुकड्या र्तुकड्यां नी बनलेले
image - प्रवर्तमा
indivisible - अविभाज्यर्ता
intelligence - प्रज्ञा
irrational - अर्तावकशक
mechanical - यां वत्रक
order - प्राधान्यिम, घडिािळ
pain - िेदना
perception - दर्श न
perishable (imperishable) permanent - वचरं र्तनत्त्व
pleasure - सुख
reflection - प्रवर्तसाद
suffering - दु ःख
totality - समग्रर्ता
unconditioned - असंस्कारीर्त
whole

- समग्र

र्ाश्वर्त (अर्ाश्वर्त)

