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साधक (सम्यक स्मृतीसह) जवे्ा-जवे्ा (शरीर व चित्त) 
स्कं धाकंच्ा उदय-व्यय (�पी अनित्यतेिी िवप�यिेद्ारा) अिुभूती 
करतो, तवे्ा-तवे्ा त्याला प्ीती-प्मोद (�पी अ�या�म सुखािी)
उपलब्ी होत.े ज्ािी कंसाठी ह ेअममृत आहे.

बुद्ध शिक्षात सषाधनेच्षा अभ्षासषासषाठी आवश्यक तत्त्व
– थ् ेससद ुसयाजी ऊ बा खखि

(आपल्या मृत्यूच्या कयाही वरयाषाअगोदर सययाजीनंी ववशेर करुन पयाश्यात् 
सयाधकयासंयाठी इंग्रजीत खयालील प्रवचन ददले होत.े ययालया अनेकदया सयाधकयानंया ऐकवले 
गेले. त्याचं्या मृत्यूनंतर ह ेप्रवचन ऑदिओतयून ललखखत रुपयात आणयून सयाधकयाचं्या 
लयाभयासयाठी प्रकयाशशत केले गेले, ज्याचया दहदंी अनुवयाद इथ ेप्रस्तु आह.े)...

 सयाजी ऊ बा खिन जन्नलमधनू साभार

“ ..... बदुाकंच्ा शशकवणकुीत वसूकंिी तीि आवश्यक लक्षण साकंगितली िेली 
आहते – अनित्य, दःुख व अिात्म. जर तमु्ी अनित्यतलेा योग्य प्कारे जाणले 
तर दःुखाला सखोलतेिे समज ूशकता आशण अिात्मलाही. अिात्म म्णज,े ज े
‘मी-माझ’े िाही, त्याला समजण्ास वेळ लाितो. 

अनित्यता, एक असे सत्य आहे ज्ािा अभ्ासाद्ारे अिुभव केला जाऊ 
शकतो व नियगमत अभ्ासाद्ारेि योग्य प्कारे समजले जाऊ शकत.े 
त्याच्ासाठी शास्ीय ज्ाि पयायाप्त िाही, कारण त्यािे आिुभूनतक ज्ािािी प्ाप्ती 
होणार िाही. अनित्यतिेा अरया व स्वभाव आह ेक्षण-प्नतक्षण बदलत राहाणे. 
त्या सतत पररवर्तत होणाऱया िरियाकंिा स्वािुभवािे समज ू शकलो, तरि या 
शब्ािा अरया योग्य प्कारे समज ूशकू जसा बदु इच्छित होत.े जसे बदुाकंच्ा 
काळात, तसेि आजही, कोणीही अनित्यतलेा अिुभव क�ि समज ूशकतो, 
जरी त्यािे बदु सािहत्यािे एकही पुसक वािले िसेल, तरीही.

अनित्यतलेा समज�यासाठी प्ते्यकाला िश�तीिे व पररश्रमपूवयाक अषाकंगिक 
मािायावर िालावे लािेल आशण शील, समाधी व प्ज्ेला जीविात उतरवावे 
लािेल. शील समाधीिा आधार आह.े शील पालिाद्ारेि मिाला एकाग्र केले 
जाऊ शकत.े जवे्ा मि सम्यक �पािे एकाग्र होत,े तवे्ाि प्ज्ा नवकससत होत.े 
त्यामुळे शील समाधीला पुष करण्ासाठी व समाधी प्ज्ेला पुष करण्ासाठी 
आवश्यक आह.े प्ज्िेा अरया आह े– अनित्य, दःुख व अिात्म याकंिा नवपश्यिेच्ा 
अभ्ासािे समजण.े

बदु या लोकात उत्पन्न झाले असो अरवा िसो, शील व समाधीिा अभ्ास 
लोकात केलाि जातो. ह ेदोन्ी सवया धमायात सापडतात. परकंत ुबदु शशकवणकुीिे 
लक्ष्य आह ेदःुखातूि निताकंत मुक्ी प्ाप्त करण,े निवायाणािी प्ाप्ती करण.े ससदारया 
याि शोधात लािले होत े आशण त्याकंिी हे प्ाप्त केले. सहा वराांपयांत त्याकंिी 
कठीण तपस्ा केली आशण मािया शोधिू काढला. त ेसम्यक सकं बदु झाले आशण 
देव व मिुषाकंिा तो मािया शशकवला, ज्ावर िालूि त ेस्वतः दःुखमुक् झाले 
होत.े आता त्या मािायावर िालूि कोणीही दःुखमुक् होऊ शकतो.

या बाबतीत आम्ाला समजले पािहज े की आम्ी ज े काही कमया करतो, 
मािससक, वाचिक वा शारीररक, त ेस्वतःिा एक सकं स्ार बिवत.े त ेप्ते्यकाच्ा 
खात्यात जमा-खिायाच्ा �पािे जोडले जात.े या प्कारे प्ते्यकाच्ा खात्यात 
िाकंिले वा वाईट सकं स्ार जमा होत राहातात ज्ामुळे जीविधारा िालत राहात.े 
म्णज ेजीवि िालत राहाण्ाच्ा शक्ीिा लेखा-जोखा त्याच्ा प्नतक्षणाच्ा 
कमायात असतो. जवे्ा जीवि िालत रािहल तवे्ा निश्चित �पािे दःुख व अकंती 

ममृतू्य येतोि. या सकं स्ाराकंपासूि मुक्ी तवे्ाि गमळू शकत,े जवे्ा कोणी अनित्य, 
दःुख व अिात्मला योग्य प्कारे समजले. याि, नतन्ी कंिा योग्य प्कारे समजिूि 
सकं स्ाकंरापासूि मुक् होता येऊ शकत,े ज ेत्याच्ा खात्यात असतात. ही प्िरिया 
तवे्ा आरकंभ होत े जवे्ा कोणी अनित्यला योग्य प्कारे समज ू शकत िाही. 
त्यासोबति दोि काम अजूि होतात– जीवि िालत राहण्ासाठी सकं स्ाराकंिी 
पूततीही होत राहाते आशण जुिे सकं स्ार निघत जातात. ही प्िरिया क्षण-प्नतक्षण 
व रोज िालत राहाते. पूणयापण ेसकं स्ाराकंपासूि सुटका होण्ात पूणया जीवि अरवा 
अिेक जीविही लािू शकतात. ज्ािे सवया सकं स्ाराकंपासूि मुक्ी प्ाप्त केली, तो 
सवया दःुखाकंपासूि पासूि मुक् होतो कारण जीवि धारेला प्वािहत करण्ासाठी 
कोणताही सकं स्ार शेर राहाति िाही. जीविाच्ा समाप्तीवर बदु वा अरहकंत 
पररनिवायाण प्ाप्त क�ि घेतात आशण दःुखाकंपासूि पूणयापण े मुक् होतात. 
आमच्ासाठी ज्ाकंिी आजपासूि नवपश्यिा साधिा करण ेआरकंभ केले आह,े ह े
म्णण ेपुरेसे आह ेकी आम्ी अनित्यतेिे दशयाि क�ि आयया बिण्ािे ज ेप्रम 
पाऊल आह ेम्णज,े स्ोतापन्न बिण ेआह,े त्या अवस्लेा प्ाप्त क�. आम्ी 
स्ोतापन्न होऊ तर जासीत जास सातदा जन्म घेऊि दःुखािा अकंत क� शकू. 

दःुख व अिात्मला समजण्ासाठी अनित्यता िकल्ीिे काम करत,े 
त्यासोबति अनित्यतचे्ा समजेिे दःुखािाही अकंत होतो. बदुाकंद्ारे प्नतपािदत 
अषाकंगिक मािायावर िालूिि अनित्यतचे्ा महत्ाला पूणयापण े समजले जाऊ 
शकत.े जवे्ा बदुाकंिा अषाकंगिक मािया व सदोतीस बोसधपक्षीय धमया आपल्ा 
सकं पूणया �पात साधकाला प्ाप्त होतील, तवे्ा त्याकंिा अनित्यतिेे ज्ाि निश्चित 
होईल.

नवपश्यिा ध्ािात प्ितीसाठी साधकाला प्ते्यक वेळी, श्जरपयांत शक्य 
असेल नतरपयांत अनित्यतलेा सतत जाणत रािहले पािहज.े बदुाकंिी शभक्ष्षकं िा 
म्टले आह े की सवया वेळी जरी त े बसले असतील, उभे असतील, िालत 
असतील अरवा झोपले असतील, तरीही अनित्य, दःुख आशण अिात्मिी 
जाणीव ठेवली पािहज ेम्णज,े त्यािी स्मृती कायम असली पािहज.े अनित्यता 
आशण या प्कारे दःुख व अिात्मिी सतत जाि�कता सफलतेिी िकल्ी आह.े 
महापररनिवायाणापूवती भिवािाकंिे अकंनतम बोल होत–े वयध�मा स�ारा अ�पमादेि 
स�पादेर. 45 वराांपयांत त्याकंिी जी शशकवण िदली, त्यािे खरे सार हिे आह.े 
जर आपण ह ेप्ते्यक क्षणी जाणत राहाल की “सवया सकं स्ार अनित्य आहते,” तर 
निश्चिति एक वेळ येईल जेव्ा लक्ष्यािी प्ाप्ती होईल. 

जशी-जशी आपण अनित्यतिेी भाविा नवकससत कराल, आपणाला नतन्ी 
लक्षण– अनित्य, दःुख व अिात्मबाबत कोणताही सकं शय राहाणार िाही. आपण 
निश्चिति आपल्ा लक्ष्याच्ा प्ाप्तीत पुढे जाल. आता जवे्ा आपणाला अनित्य 
लक्षणािी जाणीव झालेली आह,े तर याला आपण नवपश्यिेिा अभ्ास क�ि 
अजिू स्पषपण ेसमजा. ज्ामुळे नवपश्यिेिा अभ्ास करताकंिा वा एखाद्ाशी 
ििाया करताकंिा आपणाला याबाबत कोणतीही शकं का राहू िये आशण आपण याला 
स्पषपण ेजाण ूशकू. 

अनित्यतेिा खरा अरया आह,े ज े नित्य िाही, जे शाश्वत िाही. म्णजे, ह े
जाणण ेकी जिात श्जतक्या वस ूआहते, सजीव अरवा निजतीव, त्या स्ायी 
िाहीत, नित्य िाहीत, अरायात सतत पररवतयािशील आहते.
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बदुाकंिी साकंगितले आह े की श्जतके भौनतक पदारया आहते, त े
कलापाकंपासूि बिलेले आहते. कलाप अणपूेक्षाही छोटा भौनतक घटक 
आह,े ज्ािा स्वभाव आह ेउत्पन्न होण ेव िष होण.े कलाप उत्पन्न होताि 
िष होण्ािी िरिया आरकंभ होत.े प्ते्यक कलापात आठ आधारभूत पदारया 
आहते – पमृथ्ी, वायू, जल, अग्ी तसेि वणया, िकंध, रस आशण ओज. याकंिा वेिळे 
केले जाऊ शकत िाही. ह ेसवया एक सार उत्पन्न होऊि िष होतात म्णज,े सतत 
पररवतयािशील आहते. यापैकी प्रम िार मूलभूत िुण आहते व इतर िौण 
आहते. आधनुिक नवज्ािालाही याबाबत पूणयापणे मािहती िाही. जवे्ा ह ेआठ 
एकत्र येतात तवे्ाि कलाप बितो. दसुऱया शब्ात कलाप समूह त्याला म्णतात 
जवे्ा ही आठ आधारभूत तत्त्व एक सार मोठ्ा सकं ख्िेे चिकटलेले असतात. 
तवे्ाि त े मिुष वा अन्य प्ाणी अरवा पदाराांच्ा �पािे िदसतात. कलाप 
क्षणभरासाठी राहतो आशण पापणीिी उघडझाप व्ावी तवेढ्ा वेळात अब्ो-
खबबो कलाप उत्पन्न आशण िष होतात. ह ेकलाप सतत पररवतयािशील आहते 
आशण नवपश्यी साधक याकंिा उजजेच्ा प्वाहाच्ा �पािे अिुभव क� शकतो. 

मिुषािे शरीर तसे ठोस िाही जसे िदसत,े तर ह ेिाम-�पािा समुच्चय 
आह.े ह ेशरीर असकं ख् कलापाकंिी बिलेले आह,े ज ेसतत पररवतयािशील आहते. 
या पररवतयािाला अरवा िाशाच्ा खऱया स्वभावाला जाणायिे आह.े कलाप 
प्ते्यक क्षणी िष होतो आशण तयार होतो. यािे िष होण ेआशण बिण ेदःुखि तर 
आह,े हिे दःुख सत्य आह.े जवे्ा आपण अनित्यतलेा दःुख समजू लाितो, 
तवे्ाि आपण दःुख सत्याला खऱया अरायािे समजतो, आपल्ा स्वतःत अिुभव 
करतो. बदुाकंच्ा शशकवणकुीत ज्ाकंिा िार आयया सत्य म्टले िेले आह,े त्यात ह े
दःुख सत्य प्रम आह.े

का? कारण जवे्ा तमु्ी दःुखाच्ा सूक्ष्म �पािा अिुभव करता, त्या दःुखािा 
ज्ाला तमुिी इछिा असली तरी बाहरे काढू शकत िाही. एक क्षणासाठीही 
िाही, तवे्ा खरोखर तमुच्ात भय जाित.े तमु्ाला वैराग्य प्ाप्त होत.े िाम-�प 
ह ेतमुच्ा अस्सत्ािे आधारभूत तत्त्व आह.े तमु्ी दःुखाच्ा निस्सरणासाठी 
दःुखमुक् होण्ासाठी, दःुखातीत होण्ासाठी, निवायाण प्ाप्त करण्ासाठी मािया 
शोध ूलािता. दःुखािा अकंत काय आह,े यािी अिुभूती जवे्ा तमु्ी स्वतः कराल, 
तवे्ा स्ोतापन्न अवस्ा प्ाप्त कराल. तेव्ा इतका ध्ािाभ्ास कराल की 
निवायाशणक अवस्िेी प्ाप्ती कराल, आकंतररक शाकंती प्ाप्त कराल. परकंत ुदैिकं िदि 
जीविातही जवे्ा तमु्ी अनित्यतेिी स्मृती कायम ठेवाल, त्याप्ती जाि�क 
राहाल, तर इतका तर अिुभव करालि की तमुच्ात ज ेपररवतयाि होत आह,े त े
िाकंिल्ासाठीि होत आह े– शारीररक �पािेही व मािससक �पािेही.

नवपश्यिा ध्ािािा अभ्ास करण्ापूवती म्णज े जवे्ा साधकािे तवेढी 
एकाग्रता वा समाधी नवकससत केली असेल, श्जतकी नवपश्यिा प्ारकंभ 
करण्ासाठी आवश्यक आह.े तवे्ा त्याला िाम-�पािे पररयत्तीच्ा सरावर 
ज्ाि प्ाप्त केले पािहज,े म्णज,े िाम-�पािे सैदाकंनतक ज्ाि प्ाप्त केले पािहज.े 
कारण नवपश्यिा करताकंिा तो ि केवळ पररवर्तत होणाऱया ‘�प’ िे ध्ाि करतो, 
तर सतत पररवर्तत होणाऱया ‘िाम’ िेही आशण मिात येणाऱया व सतत 
पररवर्तत होणाऱया नविाराकंिेही ध्ाि करतो. कधी-कधी साधक आपले ध्ाि 
अस्सत्ाच्ा भौनतक पक्षावर कें िरित करतो, म्णज,े �पाच्ा सतत पररवर्तत 
होणाऱया स्वभावावर अरायात �पाच्ा अनित्य स्वभावावर. तर कधी-कधी 
नविारात होणाऱया म्णज ेमिात होणाऱया पररवतयािावर ध्ाि कें िरित करतो. 
म्णज ेिाम व �पाच्ा सतत पररवर्तत होणाऱया स्वभावावर अरायात िाम व 
�पाच्ा अनित्य स्वभावावर. जवे्ा कोणी �पाच्ा अनित्यतवेर ध्ाि करतो 
तवे्ा त्याि वेळी होणाऱया िामाच्ा अनित्यतेवरही ध्ाि करतो आशण पाहातो 
की हहेी बदलत आहे. अशा अवस्ते तो एक सारि िाम व �पाच्ा अनित्यतवेर 
ध्ाि करतो.

आतापयांत मी जे साकंगितले त्यािा सकं बकं ध शरीर व मिात होणाऱया वेदिाकंच्ा 
पररवर्तत होणाऱया अनित्य स्वभावाशी आह.े

तमु्ाला ह ेही जाणले पािहज ेकी अनित्यतलेा दसुऱया प्कारच्ा वेदिाकंद्ारेही 
समजले जाऊ शकत.े अनित्यतलेा स्पशायाद्ारेही समजले जाऊ शकते, जसे – 

1) �प आशण डोळाकंच्ा स्पशायािे 2) शब् आशण कािाकंच्ा स्पशायािे 3) िकंध 
आशण िाकाच्ा स्पशायािे 4) रस आशण श्जभेच्ा स्पशायािे 5) स्पशया आशण काया 
याकंच्ा स्पशायािे 6) धमया (नविार) आशण मिाच्ा स्पशायािेही.

साधक अनित्यतचे्ा समजेिा नवकास सहा इकं िरियाकंपैकी कोणत्याही 
इकं िरियाद्ारे क� शकतो. परकंत ुव्यवहारात आम्ी पािहले आह ेकी सवया प्कारच्ा 

वेदिाकंपैकी शरीरावर होणाऱया वेदिाकंिा नवपश्यिा ध्ािाच्ा माध्मािे 
खूप मोठ्ा क्षते्रात पािहले जाऊ शकत.े दसुऱया प्कारच्ा वेदिाकंपेक्षा 
शरीरावर होणाऱया वेदिाकंिा (त्या कलापाकंच्ा घरयाणािे असोत, कलाकंपाच्ा 

वेिवेिळे होण्ामुळे असोत अरवा ककं पिामुळे होत असोत.) असधक स्पषपण े
अिुभवले जाऊ शकत.े या वेदिाकंिे निरीक्षण क�ि साधक अनित्यतलेा असधक 
सहजतिेे समज ू शकतो. हेि कारण आह े की आम्ी अनित्यतलेा स्पषपण े
समजण्ासाठी शरीरावर होणाऱया वेदिाकंिा माध्म बिवतो. एखादा दसुरे 
माध्मही निवडू शकतो, यासाठी तो स्वतकंत्र आह,े परकंत ुमला वाटत ेकी प्ारकंभी 
अनित्यतलेा समजण्ासाठी शरीरावर होणाऱया वेदिाकंिाि माध्म बिवले 
पािहज.े त्यािकंतर वाटले तर त्यािे दसुऱया प्कारच्ा वेदिाकंिा माध्म बिवावे.

ववपश्यनेत दहषा स्तरीय ज्षान–
सम्मसन: सूक्ष्म निरीक्षण व नवशे्रणािे अनित्य, दःुख आशण अिात्मिे 

सैदाकंनतक मूल्ाकंकि.
उदय-व्यय: अिुभूतीिे निरीक्षण क�ि िाम व �पाच्ा उदय-व्ययािे ज्ाि.
भङ्ग: िाम व �पािे शीघ्र पररवर्तत होणाऱया स्वभावािे ज्ाि त्या प्कारे 

होण,े जसे उजजेिी प्वािहत धारा, नवशेरतः भकं ििे ज्ाि होण.े
भय: यािे ज्ाि की हे अस्सत् भयािक आह.े
आदीनव: यािे ज्ाि की हे अस्सत्ि धोका आह.े
वनब्बिदषा: यािे ज्ाि की ह ेअस्सत्ि नवरक्ी व नतटकारा निमायाण करणारे 

आह.े
मशुचितुकम्यतषा: यािे ज्ाि की श्जतके शीघ्र होऊ शकेल या अस्सत्ापासूि 

सुटका प्ाप्त करावी.
पटिसङ्षा: हे ज्ाि की वेळ आली आहे की अनित्यतलेा आधार बिवूि 

मुक्ीिा अिुभव करावा.
सङ्षारुपेक्षा: ह े ज्ाि की ती अवस्ा आली आहे जेव्ा सवया सकं स्मृ त 

धमाांपासूि नवरक्ी प्ाप्त क�ि मािािा त्याि करावा.
अनलुोम: यािे ज्ाि की लक्ष्याच्ा प्ाप्तीसाठी प्य�ि िकती जोरात करावे.
ह ेज्ाि प्ाप्तीिे वेिवेिळे सर आहते, जे नवपश्यी साधक साधिेदरम्याि 

प्ाप्त करतो. ज ेकमी वेळात लक्ष्यािी प्ाप्ती करतात त्याकंिा या सवाांिी मािहती 
ससकंहावलोकि केल्ावर होत ेम्णज,े जवे्ा त ेमािे वळूि पाहतात तवे्ा होत.े

अनित्यतचे्ा समजते प्िती करण्ासोबति एखाद्ाला वेिवेिळा सराकंिी 
प्ाप्ती होऊ शकत,े पण अट ही आह ेकी त्याला एक योग्य कल्ाणगमत्र गमळावा, 
जो त्याला वेळी-वेळी योग्य सल्ा देईल. वेिवेिळे सराकंच्ा प्ाप्तीिे पूवायािुमाि 
क� िये. असे करण्ामुळे अनित्यतेिी सतत स्मृती बिवूि ठेवण्ात बाधा 
निमायाण होत.े अनित्यतचे्ा प्ती सतत जाि�कताि इच्छित फळ देऊ शकत.े

आता मी दैिकंदीि जीविात िमृहस्ाच्ा दृनषकोिािे नवपश्यिा ध्ािावर बोलू 
इच्छितो. ह ेसाकंिू इच्छितो की तो कसे या ध्ािापासूि लाभ प्ाप्त क� शकतो, 
इर ेआशण आत्ताि लाभ प्ाप्त क� शकतो, याि जीविात प्ाप्त क� शकतो.

नवपश्यिा ध्ािािा प्ारकंशभक उदे्श आपल्ा आत अनित्यतेिा अिुभव 
करण ेआह.े त्या अवस्लेा प्ाप्त करण ेआह ेश्जर ेकोणी आकंतररक व बाह्य शाकंती 
तसेि सकं तलुि बिवूि राहू शकेल. हे तवे्ाि प्ाप्त केले जाऊ शकत ेजवे्ा कोणी 
आपल्ा आत अनित्यतिेी भाविा करण्ात पूणयापण ेतल्ीि होईल. जिात 
भयकंकर समस्ा आहते, ज्ा मिुष जातीला धोक्यात टाकणाऱया आहते. हीि 
योग्य सकं धी आह ेप्ते्यकासाठी नवपश्यिा ध्ाि करण्ािी आशण ह ेशशकण्ािी 
की वेिवेिळा प्कारच्ा वादळात शाकंती कशी बिविू ठेवावी. अनित्यता 
सवाांच्ा आत आह,े सवाांिा प्ाप्त होऊ शकते. ध्ािािे आत पाहावे. नतर े
अनित्यतेिे दशयाि होईल, अनित्यता अिुभवावर उतरेल.

जवे्ा कोणी अनित्यतेिे दशयाि अिुभवाच्ा आधारे करतो आशण त्यात 
तल्ीि होतो, तवे्ा तो नविार व कल्पिेच्ा सकं सारापासूि स्वतःला वेिळे करतो. 
िमृहस्ाकंसाठी अनित्यता जीविािे र�ि आह ेज्ािे तो आपल्ा व समाजाच्ा 
कल्ाणासाठी शाकंती व उजजेिे भाकंडार निमायाण करतो.

अनित्यतेिा अिुभव जवे्ा योग्य प्कारे नवकससत केला जातो तवे्ा 
शारीररक व मािससक दःुखाकंिी मुळे कापली जातात. व्यक्ीिे सवया क्ेश समाप्त 
होतात, ते क्ेश ज ेशारीररक व मािससक दःुखािे कारण आहते. असा अिुभव 
केवळ प्व्रश्जत शभक्ष्षकं िाि होतो असे िाही. हा अिुभव िमृहस्ाकंिाही होतो. िमृहस् 
जीविात येणाऱया अडिणी असूिही योग्य आिायया वा कल्ाणगमत्र एखाद्ा 
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साधकाला योग्य प्कारे माियादशयाि क�ि अनित्यतेिा अिुभव कमी 
वेळातही करव ूशकतो. एकदा साधक जवे्ा यािा अिुभव करण ेआरकंभ 
करतो, तसेि या अिुभवाला कायम ठेवण्ासाठी ज ेआवश्यक आह ेत े
करतो, तर तो पुढेही प्िती करेल. तो भकं ि अवस्िेा अिुभव करेल म्णजे 
त्याला भकं ि ज्ाि होईल.

ज्ािे भकं ििी अवस्ा प्ाप्त केली िाही, त्याच्ासाठी काही अडिणीही 
आहते. त्यािी एका प्कारिी ओढाताण होईल, आपल्ा आतील अनित्यता 
आशण बाहरे होणाऱया शारीररक व मािससक कायाांमध्.े त्याच्ासाठी ह ेकरण े
उचित होईल, जवे्ा मि करेल तवे्ा काम करावे, जवे्ा मि ि करेल तवे्ा क� 
िये. त्याच्ासाठी सवया वेळ अनित्यतेिी भाविा करणे आवश्यक िाही. त्यािे 
एखाद्ा नवशशष वेळी िदवसा वा रात्री काही वेळ काढूि अनित्यतेिी भाविा 
करावी. त्या वेळी कमीत कमी त्यािे हा प्य�ि करावा की त्यािे सवया ध्ाि 
आपल्ा शरीरात राहावे. त्यािे सतत अनित्यतेिी भाविा करावी, क्षण-प्नतक्षण, 
क्षण-प्नतक्षण. या दरम्याि त्यािे मिात कोणतहेी नविार येऊ देऊ ियेत, ज े
त्यािी एकाग्रता भकं ि करतील. जर असे शक्य झाले िाही तर तो अनित्यतचे्ा 
भाविेला योग्य प्कारे वाढव ूशकणार िाही. अशी अवस्ा आली तर त्याला 
आपल्ा श्वासाकंवर ध्ाि केले पािहजे, कारण अनित्यतेिी भाविा करण्ात 
समाधी िकल्ीिे काम करत.े िाकंिल्ा समाधीसाठी शील पुष असलेि पािहजते, 
कारण समाधी शीलावर आधाररत आह.े अनित्यतचे्ा अिुभवासाठी म्णज े
अनित्यतेिी भाविा करण्ासाठी समाधीिे सम्यक होण ेआवश्यक आह.े जर 
समाधी पुष असेल तर अनित्यतेिी भाविाही पुष होईल.

अनित्यतेिा अिुभव करण्ासाठी कोणतीही नवशेर नवधी िाही, फक् 
त्यािे कमयास्ािावर आपल्ा सकं तलुलत मिाला पूणयापण ेलावूि ठेवावे. नवपश्यिेत 
कमयास्ाि अनित्य आह.े त्यामुळे ज ेलोक शरीरावर होणाऱया वेदिाकंवर ध्ाि 
कें िरित करतात, त्याकंिी नतर ेध्ाि िटकविू ठेवावे, श्जर ेत ेसहजपण ेिटकविू 
ठेऊ शकतात. त्याकंिी आपल्ा मिाला डोक्यापासूि पायापयांत कोणत्याही 
भािाला ि सोडता घेऊि जात राहावे. त्यासोबति कधी-कधी आतही पाहात 
राहावे. इर ेलक्षात ठेवण्ािी बाब ही आह ेकी त्यािे शरीराच्ा रििेवर ध्ाि 
देऊ िये, तर ध्ाि कलापाकंवर द्ायिे आह,े ज्ा कलापाकंपासूि शरीर बिले 
आह.े त्या कलापाकंच्ा क्षण-क्षण बदलत राहाण्ा�या �वभावावर ध्ाि द्ायिे 
आह.े

जर या सूििाकंिे पालि करेल तर निश्चिति साधक प्िती करेल. होय, ही 
प्िती त्याच्ा पूवतीच्ा पुण् पारमीवरही निभयार असत.े या बाबीवरही निभयार 
असत ेकी तो िकती एकाग्र होऊि ध्ाि क� शकतो. जर तो ज्ािािा उच्च सर 
प्ाप्त करेल तर त्यािी ित्रलक्षणाकंिी समज वाढेल. तो आयया बि�यािे ज ेलक्ष्य 
आह े त्याच्ाजवळ, अतीजवळ जाईल, ह े प्ते्यक िमृहस्ािे लक्षात ठेवले 
पािहज.े

ह े नवज्ािािे यिु आह.े आजिा मिुष आदशया जि (Utopia) यावर 
नवश्वास करत िाही. तो त्या बाबी कंिा स्वीकार करणार िाही ज्ािे फळ िाकंिले 
िसेल, ठोस, स्पष, व्यक्क्ित आशण आत्ता व इरिे िसेल.

जवे्ा बदु जीवकंत होत ेतवे्ा त ेकालामाकंिा म्णाले होत े“हे कालामो! या 
तमु्ी कोणत्याही बाबीला केवळ यासाठी स्वीका� िका की ही बाब परकंपराित 
आह,े ... ही बाब याि प्कारे साकंगितली िेली आहे, ... ही बाब आमच्ा 
धमयाग्रकंराच्ा अिुकूल आह,े ... केवळ यासाठी स्वीका� िका की ही तकया  सकं ित 
आह,े ... ह ेकेवळ अिुमाि आह,े ... याच्ा कारणाकंिी सावधाितापूवयाक परीक्षा 
केली िेली आह,े ... यावर आम्ी नविार क�ि यािे अिुमोदि केले आहे, ... 
साकंिणाऱयािे व्यक्क्त् भव्य (आकरयाक) आह,े ... साकंिणारा श्रमण आमिा 
पूज् आह.े ह ेकालामो कं! जवे्ा तमु्ी स्वािुभवािे स्वतः ह ेजाणाल की या बाबी 
अकुशल आहते, या बाबी सदोर आहते, या बाबी ज्ािी पु�राकंद्ारे नििदकंत आहते, 
या बाबी कंप्माण ेिालण्ामुळे अिहत होत,े दःुख होत,े तेव्ा ह ेकालामो कं! तमु्ी त्या 
बाबी कंिा सोडूि द्ा.

परकंत ुजवे्ा तुम्ी स्वतः ह ेजाणाल की या बाबी निदबोर आहते, नवद्ािाकंद्ारे 
प्शकं ससत आहते, या बाबी कंिुसार िालण्ामुळे िहत होत,े सुख गमळत,े तवे्ा ह े
कालामो कं! तमु्ी त्या बाबी कंिा अभ्ास करा.

नवपश्यिेिा डकंका वाजला आहे, म्णजे, बदु शशक्षात सवायात महत्पूणया  
अशा नवपश्यिा साधिेिी वेळ आली आह.े निश्चिति जर कोणी योग्य 

आिायायाजवळ नवपश्यिा शशकतो व त्यािा सतत निष्ापूवयाक अभ्ास 
करतो, तर त्याला इरिे आशण याि जीविात ठोस, स्पष, व्यक्क्ित फळ 
अवश्य गमळेल. ज्ामुळे त्यािे याि जीविात िहत व कल्ाण होईल.  

सवाांिे मकं िल होवो! कल्ाण होवो!! नवश्वात शाकंती पसरो!!!”
r∫s

ग्लोब् पॅगलोडा यथेी् राष्ट्रपतींचया भाष्ाच ेकाही अंश
14 जािेवारी, 2018 ला ‘कृतज्तषा समषारोह’ च्ा प्सकं िी राषट्रपती 

महामिहम श्री रामिार कोनवकंदजी कंिे ह ेशब् ...“आज मी जवे्ा या पररसरात 
प्वेश केला तवे्ा खूपशा जुन्या स्मृती जािमृत झाल्ा. ठीक दोि वराांपूवती 
िडसेंबरच्ा शेवटच्ा आठवड्ात मी येर े आलो होतो. त्यापूवती माताजी कंशी 
माझी फोिवर ििाया झाली होती. त्या काळात मी नबहारिा राज्पाल होतो. त्या 
वेळी त्याकंिी खूप स्हेािे मला आमकं त्रण िदले होत ेकी आपण पॅिोड्ात यावे. नतर े
येऊि आपल्ाला खूप िाकंिले वाटेल. ठीक तोि भाव घेऊि मी इर ेआलो. 
प्रम पॅिोड्ात िेलो. नतर ेिफरण ेझाल्ावर मला समजले की माताजी अस्वस् 
आहते, दवाखान्यात भरती आहते, तवे्ा दसुऱया िदवशी आम्ी त्याकंिा भेटण्ािे 
ठरवले. मला असे वाटले की ज्ाकंच्ा आमकं त्रण व आग्रहामुळे मी इर ेआलो व 
त्याकंिा भेटलो िाही, त्याकंिे दशयािही क� शकलो िाही, तर हे माझ्ासाठी योग्य 
िाही, मिात कुठेतरी वाईट वाटत राहील. याि कारणामुळे दसुऱया िदवशी 
जवे्ा मी दवाखान्यात िेलो तवे्ा त्याकंच्ा पररवारातील लोकही नतर ेहोत.े त्या 
वेळी आदरणीय माताजी एकदम अिेत अवस्ते होत्या. परकंत ुजवे्ा मी िेलो 
तवे्ा स्वाभानवकपण े मी प्णाम केल्ावर त्याकंिा साकंगितले िेले की नबहारिे 
राज्पाल आले आहते. त्याकंिे डोळे रोडेसे उघडले, त्यालाि मी माितो की 
त्याकंच्ा मिात एक सकं वेदिा जािली असेल की त्याकंिी ज्ाकंिा आमकं गरित केले 
आज त ेत्याकंच्ा समोर आहते. मलाही खूप िाकंिले वाटले. आज मि रिनवत होत े
त्याकंिी आठवण येऊि. त्याकंच्ा स्मृतीला िमि क�िि, आपणासह येर ेउभा 
आह.े

आम्ी सवयाजण जाणतो की ह ेजे स्ळ आह ेते आध्ात्माशी जळुलेले आह.े 
जवळपास 15-16 वराांपूवती मला नवपश्यिा पदतीशी जळुण्ािी सकं धी गमळाली 
होती. त्यामुळे या नवपश्यिा पॅिोड्ात येऊि मला आज अत्यकंत प्सन्नता वाटत 
आह.े सयाजी ऊ बा खखि, नवपश्यिािायया सत्यिारायण िोयन्ाजी व माताजी 
याकंिा श्रदा सुमि अर्पत क�ि मला या नवभूती कंच्ा प्ती सन्माि व्यक् करण्ािी 
सुसकं धी गमळाली. आज या प्सकं िी ‘धम्ालय’ िा शशलान्यास क�िही मला 
प्सन्नता वाटली.

आिायया श्री सत्यिारायण िोयन्ाजी कंशी माझी भेट झाली होती, जवळपास 
दहा-पकंधरा गमनिटाकंिी ििाया झाली होती. त्या िदवसात मी सकं सदेत राज्सभेिा 
सदस् होतो. िदल्ीिी िोष आह,े एक िदवसीय शशनबरात मीही िेलो होतो. नतर े
एक वेिळी ििाया झाली. त्याकंच्ा मिातली चिकंता मी पािहली की जवे्ा त्याकंिी 
म्टले की सामाश्जक क्षते्रात, सवयासाधारण जितते, त्याकंिा सकं केत राजिैनतक 
क्षते्राकडे होता, जे लोक काम करतात त्याकंिा खूप लोकाकंिा भेटावे लाित.े त्याकंिे 
ऐकावे लािते. बरे-वाईट ऐकावे लाित,े सवया प्कारच्ा लोकाकंिे ऐकावे लाित.े 
त्यामुळे त्याकंिा आग्रह होता की सामाश्जक क्षते्रात, लोकाकंच्ा क्षते्रात ज ेलोक 
काम करतात, त ेजर नवपश्यिेिा स्वीकार करतील तर त्याकंिा सुख शाकंती गमळेल. 
ज्ा प्कारच्ा समस्ाकंिा त े सामिा करतात, त्याकंिे समाधाि िाकंिल्ा प्कारे 
क� शकण्ात नवपश्यिा सहायक होईल. या प्कारिी काही ििाया झाली होती. 
मला मािहत िव्ते की माझ्ासोबत त्याकंिी जी ििाया झाली होती ती प्रम ििायाि 
अकंनतम ििाया ठरेल. परकंत ुआजही मला ती ििाया आठवत.े बहुदा असेि िहवाळािे 
िदवस होत ेआशण आम्ी उन्ात बसलो होतो. खूपशा साधकाकंच्ा प्शाकंिे उत्तर 
देण्ापूवती दपुारी जवळपास 3.30 वाजता त्याकंच्ाशी 10-12 गमनिटाकंिी 
ििाया झाली. मी आपल्ा स्वतःला भाग्यशाली समजतो की नवपश्यिािायया श्री 
सत्यिारायण िोयन्ाजी कंिे मला साि�िध् प्ाप्त झाले. मी समजतो की नवपश्यिा 
पदतीमुळे सकं पूणया मािवतलेा लाभ प्ाप्त होतो. या फाऊकं डेशिला या कल्ाणकारी 
योजिेत सफलता गमळावी, हीि माझी शुभ कामिा आह.े जयिहकंद!”  

r∫s
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दोहे धमषा्षचे 
हवषा अग्ी जल धरषाचषा, झषालषा नभषात मेळ।
जळेु लचत्षाची चेतनषा, सुरु वनयवतचषा खेळ।।
प्रकि सहषाच इंटद्रय, सहषा खखडकी द्षार।
आपषापल्षा ववरयषाचषा, होतो सतत प्रहषार।।
सुखद दखुद संवेदनषा, ववरय स्पि्ष संयोि।
पषाहुन अवनत्य स्वभषाव, दूर करषा भवरोि।।
अतषा न जषािे आसक्ी, अतषा न जषािे दे्र।
कषामलोक भव चक्षाचे, बंधन होय अिेर।।

दोहे धमषा्षचे
ही तर भमूी मकु्ीची, रवी ििी न तेथ े।
तीन लोकषा पलीकडे, तरी ती लचत्ी वसे।।
जो च चषाखे वनवषा्षणरस, वण्षन न करु िके।
मकुषा च खषाई िुळ, खषाइ अन ् हसू िके।।
जषािे धम्ष ववपश्यनषा, अवनत्यतेचे ज्षान।
रोम रोम चेतन होय, प्रकिते च वनवषा्षण।।
िोधत िोधत नषा गमळे, जिी च सृजनहषार।
पषाहू लषािलो स्वतः, उघडले मकु्ी द्षार।।

धममा्य - 2 रनवासाचा रश्ानयास संपनन
पॅिोडा पररसरात धमयासेवकाकंसाठी व साधकाकंसाठी निःशुल्क निवास 

सुनवधचे्ा योजिेिा कायायारकंभ होत आह.े ‘एक टदवसीय’ महाशशनबरात द्ष�ि येणाऱया 
साधकाकंसाठी व धमयासेवकाकंसाठी रात्री निवासाच्ा योग्य सुनवधसेाठी धम्मषालय – 2 िे 
निमायाण होईल. ज ेकोणी साधक-सासधका या पुण्कायायात भािीदार होऊ इच्छितात, 
त्याकंिी कमृ पया सकं पकया  साधावा. 1. Mr. Derik Pegado, or 2. Sri Bipin Mehta, 
(details as in Archives Centre). Email: audits@globalpagoda.org
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पॅिोड्षावर रषात्रभर प्रकषािषाचे महत्व
पूज् िु�जी वेळोवेळी म्णत असत की एखाद्ा धातु-पॅिोड्ावर रात्रभर प्काश 

असण्ािे नवशेर महत् आह.े यामुळे वातावरण धमया व मैत्री तरकंिाकंिी भारलेले रहात.े 
सकं बकं सधताकंच्ा आठवणीनिगमत्त पॅिोड्ावर प्काश दािासाठी प्ती रात्री �पये 5000/- 
ठरवले िेले आहेत. असधक मािहतीसाठी वरील पत्तावर सकं पकया  करा - 
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ग्लोब् पॅगलोड्यात सन 2018 ची एक रिवसीय महारशरबरे 
रवववषार, 29 एनप्ल - बुद्धपौर्णमषा, रवववषार, 29 जलैु - आरषाढी पौर्णमषा, रवववषार, 30 

सप्ेंबर - िरद पौर्णमषा आशण पूज्य िुरुजीचंी पुण्यवतथी - (29 सप्ेंबर) च्ा निगमत्तािे एक 
टदवसीय महाशशनबरे होतील. वेळ: सकाळी 11 वाजपेासूि सकं ध्ाकाळी 4 वाजपेयांत. 3-4 
वाजताच्ा प्वििात साधिा ि केलेले लोकसुदा बसू शकतात. िाव िो कंदणीसाठी कमृ पया 
निम्न फोि रिमाकंक िककं वा ईमेल द्ारा ताबडतोब सकं पकया  करा.  कमृ पया  िाव िो कंदणी ि करता येऊ 
िये. समग्षानं तपोसुखो- सामूिहक तप-सुखािा लाभ घ्ावा. सकं पकया : 022-28451170, 
022-62427544, मोबा. 8291894644 - Extn. no. 9, (फोि बिुककं ि 11 त े5 
वाजपेयांत) Online Regn.: www.oneday.globalpagoda.org

If not delivered please return to:-
ववपश्यनषा वविोधन ववन्षास 
धम्मगिरी, इितपुरी - 422 403 
शजल्षा-नषाशिक, महषारषाष्ट्र,  भषारत 
फोन : (02553) 244076, 244086, 243712, 
243238.  फैक्स :  (02553) 244176
Email: vri_admin@dhamma.net.in; 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: www.vridhamma.org

अवतररक् उत्रदषापयत्त्व
1. श्री कुमार पकं िडयि, धम् म�धरा, जोधपूर  

कें रिाच्ा आिायाांिी सहायता 
2. Mr. Brian Clive Wagner, to 

assist Center Teacher in serving 
Dhamma Pattaka, South Africa 
and the Southern Region from 
Angola to Mozambique.

नवे उत्रदषापयत्त्व
वररष्ठ सहषायक आचषाय्ष

1. श्री एस िणसेि, िेन्नई
2. श्रीमती जािकी सुब्रमशणयम, तगमलिाडु
3. कु. सुरेखा अड्डििा, ससककं दराबाद
4. श्रीमती शकुकं तला डाकंिे, िािपूर

नव वनयकु्ी 
सहषायक आचषाय्ष

1. श्रीमती पौला फिाांिडस लेनवट, िेपाळ
2. श्रीमती सुिीता शेंडे, िािपूर
3. श्री वी. िकंरिसेकर, कोटिडया, मुकं बई
4. श्री बकं डू भित, अकोला
5. श्रीमती नविीता रामटेके, िकंडीिढ़
6. श्री इकंरिमशण कुशवाहा, िाजीपूर
7. श्री ठाकुर उदयससकंह िव्ाण, 
8. श्रीमती रकंजिा िुलाटी, मुकं बई
9. श्री हरेश खेमािी, धळेु

बषाल-शिवबर शिक्क 
1. श्रीमती मकं िला िौधरी, िाशशक
2. श्रीमती प्ज्ा ससरसाट, िाशशक
3. श्री सौरभ िव्ाण, िाशशक
4. श्री प्मे ससकंह शाक्य, एटा, (उ.प्.)

  5. श्री वमु्म्दी लक्ष्मीिारायण, हदैराबाद

6. कु. कोतला रश्जिी, हैदराबाद
7. कु. सैदम्ा पुट्ा, हदैराबाद
8. कु. झाकंसी रािी एम. हैदराबाद
9. श्री प्साद वी. हैदराबाद
10. श्री राघवेंरि कुलकणती, मुकं बई
11. श्री राजशे साबले, मुकं बई
12. श्रीमती स्वतेा शाह, वडोदरा
13. श्रीमती मीिाक्षी पटेल, वडोदरा
14. श्रीमती रक्षा व्यास, वडोदरा
15. श्री ससदारया शाह, वडोदरा
16. श्री अतलु शाह, वडोदरा
17. Ms. Chou Yi- Xian Tiawan 
18. and 19 Mr Martin and Mrs 

Claudia Kaufmann Austria
20. U Htun Myint Myanmar
21. Daw Thu Thu Lin Myanmar
22. Ma Phu Phi Win Myanmar
23. Daw Saw Nan Myo Myanmar 
24. U Tin Mg Oo Myanmar
25. U Hla Ko Ko Oo Myanmar
26. Wai Yan Yun Myanmar
27. Ma Chwe Kay Khaing 

Myanmar

क्षेत्रीय बाल-शिशिर समनियक 

(RCCCs)
1. Mr Khoo Hong Eng Malaysia 
2. Ms. Lyna Som Cambodia
3. U Tin Aung Myanmar
4. Daw Khin  Myint May 

Myanmar


