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धममवा्ी
येसञ्च सुसमारद्ा, निच्चं  कायगता सनत।
अककच्चं  ते ि सेवन्ति, ककचे् सातच्काररिो।
सतािचं  सम्पजािािचं , अत्चं  गच्छन्ति आसवा।।

धम्मपद-293, पकिण्णिवग्गो

ज्यांची क्यय्यनुस्मृती नेहमी उपस्थित र्यहत े (म्हणज,े ज े सतत 
क्यय्यनुपश्यन्य करत र्यह्यत्यत, क्ययेप्रती व क्ययेत होण्यऱय्य सां वेदन्यांप्रती
ज्यगरुक र्यह्यत्यत) त े (त े स्यधक) कधी कोणतहेी अकरणीय क्यम 
करत न्यहीत, नेहमी करणीयच करत्यत. (अश्य) स्मृततव्यन आणण 
प्रज््यव्यन्यांचे आश्रव क्षय होत्यत (त्यांचे चचत्तमळ नष्ट होत्यत.)

पूज्य गुरुजी चंच्ा भारत आगमिािचंतरचे अिभुव
तवश्व तवपश्यन्यच्यय्य पूज गुरुजी श्री सतन्यर्ययणजी गोयन््य शुद्ध 

धम्य्यच््य सां पक्य्यत आल््यप्यसून त्यांच््य प्र्यरांणिक जीवन्यतवषयी अनेक लेख 
छ्यपले. आत्य त ेि्यरत्यत आल््यनांतर तवपश्यन्य णशकवण ेआरांि केल््यवर 
त्यांन्य ज ेअनुिव आले ते क्रमशः प्रक्यणशत करत आहोत. त्यच श्रमृांखलेत 
प्रस्तु आहे– त्यांच््य सां णक्षप्त जीवि-पररचयाची ही तेरावी शृंखला–

बुद्ाचंची शिकवणकु निषेधात्मक
मूळ बदु्धव्यणी आणण तवपश्यन्य स्यधनेच््य अि्यव्यने िगव्यन बदु्ध्यांच््य 

णशकवणकुीब्यबत देश्यत एक भ्रम ह्यही पसरल्य की त्यांची णशकवणकू 
तनषेध्यत्मक आह.े य्यमुळे देश्यतील शे्रष्ठ ज््यनीजनही भ्रम्यत पडले, 
जनस्यम्यन्यांचे तर क्यय स्यांग्यवे! िगव्यन बदु्ध्यांचे परम प्रशां सक पूज स््यमी 
तववेक्यनांद्यांनीही बदु्ध्यांच््य णशकवणकुीब्यबत म्हटले– ही तनषेध्यत्मक आहे.

“धम्य तवधये्यत्मक वस् ूआह,े तनषेध्यत्मक न्यही. कोणत्यही धम्य जर 
तनषेध्यत्मक पक्ष्यल्य अत्यधधक महत्त्व देतो तर शेवटी त्यच््य नष्ट होण््यची 
णितीही र्यह्यत.े केवळ तनम्य्यण्यत्मक तत्त्वच जीवांत र्यह्यत्यत. त्यमुळे 
तवधये्यत्मक पक्ष्यल्य महत्त्व ददले प्यदहज.े”

तवपश्यनेेच््य सां पक्य्यत येण््यपूववी तवद््यन्यांचे असे तवच्यर व्यचून-ऐकून 
मी स्तः य्य तवषयी अतांत भ्रममत होतो. तवच्यर कर्ययचो की िगव्यन 
बदु्ध्यांनी तनषेध्यत्मक णशकवणकुील्यच इतके प्र्यध्यन क्य ददले? सत-चचत- 
आनांद्यच््य तवधये्यत्मक दृतष्टकोन्यल्य त्यगून अतनत, दःुख, अन्यत्म्यल्य 
प्रमुखत्य क्य ददली? सतम वदच्य तवधये्यत्मक उपदेश न देत्य खोटे बोलू 
नक्यच्य तनषेध्यत्मक उपेदश क्य ददल्य? य्यमुळे िगव्यन्यांच््य णशकवणकुील्य 
आपल््य परांपर्यगत णशकवणकुीच््य तलुनेत हलकी समजत होतो. परांत ु
तवपश्यन्य स्यधनेच््य अभ््यस्यने व िगव्यन्यांच््य मूळ व्यणीच््य अध्ययन्यने 
म्यझ ेडोळे उघडले.

बदु्ध तनषेध्यत्मक आणण तवधये्यत्मक दोन्ी प्रक्यरची णशकवणकू 
देत्यत.

सब्बपापस्स अकरणचं – सव्य प्यप कम्यांन्य न करण ेहे तनषेध्यत्मक आह,े 
आणण

कुसलस्स उपसम्पदा– कुशल कम्यांनी उपसां पन्न होण,े ह ेतवधये्यत्मक 
आह,े आणण

सचचत्त पररयोदपिचं– आपल््य चचत्त्यल्य पररपूण्य रुप्यने स्च्छ करण,े 
हहेी तवधये्यत्मक आह.े तेव््य कोणी कसे म्हण ूशकेल की बुद्ध्यांची णशकवणकू 
केवळ तनषेध्यत्मक आह?े बदु्ध्यांच््य णशकवणकुीब्यबत तवध्ययक व 
तनषेध्यत्मक दोन्ी पक्ष उज्यगर होत्यत.

धम्म आशण नविय
२६०० वष्यांपूववीच््य उत्तर ि्यरत्यच््य जनि्यषेत धम्य शब््यचे अनेक 

अर्य असत. य्यपैकी एक अर्य होत्य– ‘करणीय’ म्हणज ेकत्यव्य. ह्य अर्य 
आजही प्रचललत आह.े धम्य्यच्य अजनू एक अर्य होत्य– ‘चचत्तवमृत्ती’ जो 
आज प्रचललत र्यदहल्य न्यही.

य्यच प्रक्यरे एक शब् आह–े ‘तवनय’ ज्यच्य आजक्यल अर्य आह े
‘तवनम्रत्य’. जसे म्हणत्यत ‘तवनयपूव्यक’ व्य ‘तवनम्रतेसह’. अरव्य तवनय 
म्हणत्यत– स्तुील्य, वां दन्यल्य. जसे म्हणत्यत ‘ईश-तवनय’. परांत ुत्य क्यळी 
‘तवनय’ च्य अर्य अस्य नव्त्य. त्य वेळी तवनयच्य अर्य होत्य ‘दूर करण’े. 
जसे म्हटले गेले–

नविेय्य लोके अशभज्ा दोमिस्सचं ।
– लोक्यांप्रती लोि आणण दौम्यनस्यल्य दूर ठेवनू.
य्यमुळे जजर ेधम्य्यच्य अर्य ‘कत्यव्य’ म्हणज े‘करणीय’ होत्य, ततर ेय्य 

तवपररत ‘तवनय’ च्य अर्य ‘अकरणीय’ होत्य.
आम्ही प्यह्यतो की िगव्यन्यांच््य णशकवणकुीत ‘धम्म आणण तवनय’ 

म्हणज े“करणीय आणण अकरणीय” दोन्ी ांच्य उचीत सम्यवेश आह.े
अयचं  धम्ो अयचं  नवियो इदचं सत्सुासिचं। – ह्य धम्य आहे, ह्य तवनय 

आह,े ही श्यस््यांची णशकवणकू आह.े म्हणज ेहे करणीय आह,े ह ेअकरणीय 
आह,े ही बदु्ध्यांची णशकवणकू आह.े

म्हणनूच िगव्यन्यांन्य धम्मव्यदी आणण तवनयव्यदी म्हटले ज्यत होते, 
म्हणज े “धम्य आणण तवनय दोघ्यांन्यही अणिव्यक्त करण्यरे.” “कुशल 
धम्यांची करणीयत्य आणण अकुशल धम्यांची अकरणीयत्य” – श्यस््यांच््य 
णशकवणकूीत दोन्ी आहते.

तवे््यच म्हटले गेले–
अकुसलािचं  धम्ािचं  नवियाय धम्चं  देसेमम।

(अ.ं नि. ८.२.११, वेरञ्जासुत्त)
– अकुशल धम्यांन्य अर्य्यत दूतषत चचत्तवमृत्ती ांच््य ‘तवनय्यस्यठी’ म्हणजे 

त्यांन्य दूर करण््यस्यठी धम्य णशकवतो. तसेच–
अशभञ्ाय समणो गोतमो धम्चं  देसेनत।

(म. नि. ७७, महजासकुलुदजायीसुत्त)
श्रमण गौतम अणिज््यन्यस्यठी धम्य णशकवत्यत.

महास्थनवर महाकश्यप
मह्यथितवर मह्यकश्यप य्यांनी िगव्यन्यांच््य मह्यपररतनव्य्यण्यच््य तीन 

मदहन्यनांतर ५०० सतस्यक्षी णिकू्षां सह प्ररम सां गीती आयोजजत केली. 
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य्यच्य उदे्श िगव्यन्यांच््य सव्य व्यणील्य प्र्यम्यणणक रुप्यने सां प्यददत करण े
ह्य होत्य. त्यमुळे म्हटले गेले –

हन्द मयचं  आवुसो, धम्चं  च नवियचं  च सङ्ायेय्याम।
– (दी. नि. सीलखन्धवग्गट्ठकथजा-गन्जारम्भकथजा)

– च्यांगले होईल, आयषु््यन्यांनो! आम्ही धम्म आणण तवनय्यचे सां ग्ययन करु.
दगु्गकहतचं  दगु्गकहततो धारेत्ा– दगुमृ्यहीतल्य दगुमृ्यहीत ज्यणनू,
सुग्गकहतचं  सुग्गकहततो धारेत्ा– सुगमृहीतल्य सुगमृहीत ज्यणनू,
यो धम्ो, यो नवियो सुभाससतब्बो।         – (म. नि. १०३, ककन्तिसुत्त)

– ह्य धम्य आह,े ह्य ग्रहण करण््ययोग्य आह ेआणण ह्य ‘तवनय’ आह,े 
म्हणज,े ग्रहण करण््ययोग्य न्यही. य्यल्य उत्तम प्रक्यरे उद््यतषत करणे उचचत 
आह.े

आम्ही प्यह्यतो की िगव्यन्यांच््य व्यणीत ‘धम्य आणण तवनय’ दोन्ी ांच्य 
उपदेश आहे. कधी-कधी एक्यच ओळीत दोन्ी उपदेश स्यम्यवलेले 
ददसत्यत. जसे –

असेविा च बालािचं– मुख्य्यची सां गत न करणे आणण
पण्डितािञ्च सेविा– ज््यनी ांची सां गत करणे ह ेउपदेश सोबतच आहते.

– (खुद्दकपजाठ ५.३, मङ्गलसुत्त)

तनषेध्यत्मक आणण तवधये्यत्मक दोन्ी सोबतच आहते.
अतांत सरळ जनि्यषेत ददली गेलेली िगव्यन्यांची णशकवणकू त्यांचे 

णशष्य च्यांगल््य प्रक्यरे समजत होत.े तवे््यच त्यांच्य स्यधक णशष्य म्हणतो–
आरद्वीररयो नवहरनत अकुसलािचं  धम्ािचं  पहािाय कुसलािचं  

धम्ािचं  उपसम्पदाय।         
– (दीघनिकजाय ३.३.१७, दसुत्तरसुत्त)

– प्रयत्नशील व्यक्ती अकुशल चचत्तवमृत्ती ांन्य दूर करण््यस्यठी आणण 
कुशल चचत्तवमृत्ती ांच््य उत््यदन्यस्यठी पररश्रम करतो.

अकरियावादी
िगव्यन बदु्ध कधीही कोण्यशी तवव्यद करण््यस्यठी गेले न्यहीत. त्यांन्य 

तवव्यद्यत कोणतीही रुचच नव्ती, परांत ुअनेकद्य, अनेक लोक त्यांच््यकडे 
तवव्यद करण््यस्यठी येत असत. तवे््य ते अतांत श्यांत चचत्त्यने त्यांच््य 
व्यद्यल्य तनर्वव्यद करत असत. कधी कधी कोणी त्यांन्य नम्रत्यपूव्यक 
तवच्यर्ययच्य की त्यांच््यवर जो अमुक अमुक आक्षपे ल्यगल्य आह,े तो खर्य 
आह ेकी खोट्य? अस्यच एक जजज््यसू िगव्यन्यांन्य तवच्यरण््यस्यठी आल्य की 
क्यही लोक आपण्यल्य अदक्रय्यव्यदी म्यनत्यत. अदक्रय्यव्यदी त्य क्यळच््य 
ि्यषेत तनांदनीय शब् होत्य. ज ेलोक कम्यव्यद्यच््य धसद्ध्यांत्यल्य म्यनत नसत, 
‘ते अकम्यव्यदी’ अरव्य ‘अदक्रय्यव्यदी’ म्हटले ज्यत होत.े

िगव्यन्यांनी य्य ल्यांछन्यल्य स्ीक्यरले आणण प्रश्न कत्य्यचे पूण्य सम्यध्यन 
करत म्हणले – 

“हो, मी दक्रय्यव्यदीही आह ेआणण अदक्रय्यव्यदीही.”
“मी क्यययक, व्यचचक आणण म्यनधसक दषु्कम्य न करण््यच्य उपदेश 

देतो. य्य अर्य्यने अदक्रय्यव्यदी आहो.”
“मी क्यययक, व्यचचक आणण म्यनधसक सत्कम्य करण््यच्य उपदेश 

देतो. य्य अर्य्यने दक्रय्यव्यदी आह.े”
स्पष्ट आह ेकी िगव्यन्यांच््य उपदेश्यत दषु्कम्यांस्यठी तनषेध्यत्मक आणण 

सत्कम्यांस्यठी तवधये्यत्मक उपदेश आहते.

वाररत्त िील आशण चाररत्त िील
त ेव्यररत्त आणण च्यररत्त, दोन्ी प्रक्यरच््य शील्यांच्य उपदेश देत होत.े 

दूष्कम्यांप्यसून दूर र्यह्यण े णशकवत असत, त े व्यररत्त शील, सत्कम्यांन्य 

आचरण्यत उतरवण ेणशकवत असत. त ेच्यररत्त शील म्हणवले ज्यत. 
जसे प्र्यणी दहांस्य ‘व्यररत्त’ आणण मैत्ी ‘च्यररत्त’ शील. चोरी ‘ व्यररत्त’ 

आणण द्यन ‘च्यररत्त’ शील. व्य्यणिच्यर ‘व्यररत्त’ आणण ब्रह्मचय्य ‘च्यररत्त’ 
शील. ममथ््य वचन ‘व्यररत्त’ आणण सतवचन ‘च्यररत्त’ शील. कटु वचन 
‘व्यररत्त आणण ममृद ु वचन ‘च्यररत्त’ शील. तनरर्यक प्रल्यप ‘व्यररत्त आणण 
धम्यव्यत्य्य ‘च्यररत्त’ शील. य्य प्रक्यरे अन सव्य दषु्कम्यांप्यसून तवरत होण े
व्यररत्त आणण सव्य सत्कम्यांन्य आचरण्यत उतरवण ेच्यररत्त शील म्हटले ज्यत 
होत.े जसे –

चाररत्तचं  अथ वाररत्तचं , इररयापथथयचं  पसादनियचं ।
असधचचते्त च आयोगो, एतचं  समणस्स पनतरूपचं ।।

– (खु. नि. थरेगजाथजा ५९१)
कुशल्यचे आचरण आणण अकुशल्यप्यसून दूर, शोिनीय च्यलचलन 

आणण सम्यधधस् चचत्त– हे श्रमण्यच््य अनुरूप आहते.
व्यररत्त असो व्य च्यररत्त, ज-ेज े कम्य धम्यपर्यवर पुढे ज्यण््यस्यठी 

सह्ययक असेल, तचे स्यधक्यस्यठी अनुकूल धम्य आहते.

साधिेत वाररत्तला प्ाथममकता
जवे््य कोणी िगव्यन्यांची व्य्यवह्यररक णशकवण णशकण््यस्यठी 

तवपश्यन्य णशतबर्यत स्यमील होतो, तवे््य पुर्यतन परांपरेनुस्यर सव्य्यत प्ररम 
तो प्यच शील घेतो. ज्यांचे णशतबर्यदरम््यन गांिीरत्यपूव्यक प्यलन करतो. ह े
प्यचही तनषेध्यत्मक आहते. जसे –

(१) पाणानतपाता वेरमणी...

(२) अददन्ादािा वेरमणी...

(३) अब्रह्मचररया वेरमणी...

(४) मसुावादा वेरमणी...

(५) सुरा-मेरय्य-मज्ज-पमादट्ािा वेरमणी...

      ससक्ापदचं समाददयामम।

– म्हणज े प्र्यणी दहांसेप्यसून, चोरीप्यसून, मैरनूप्यसून, खोटे 
बोलण््यप्यसून आणण म्यदक पद्यर्यांच््य व्यसन्यप्यसून दूर र्यहण््यची 
णशकवण ग्रहण करतो.

तवपश्यनेच्य अांततम उदे्श सचचत्त पररयोदपिचं  आह.े आपल््य चचत्त्यल्य 
पररपूण्य रूप्यने, म्हणज े केवळ वरच््य स्र्यवरच न्यही, तर तळस्पशवी 
मूळ्यांपयांत तनम्यळ कर्ययचे आह.े त्यत रोड्यस्यही मळ र्यहू नये.

जर त्यवर नव्य-नव्य मळ चढवत र्यदहलो तर पूण्य सफ्यई कशी होऊ 
शकेल? प्ररम नवीन मळ चढवण ेबां द कर्यवे ल्यगेल. जसे आग तवझव्ययची 
असेल तर त्यत नवीन पेटो्ल णशांपडण,े त्यल्य नवीन जळण देण ेबां द कर्यवे 
ल्यगेल. अनर्य तवझवण््यचे क्यम तनरर्यक, तनष्फळ स्यतबत होईल. 
त्यमुळे एकीकडे चचत्त्यल्य तनम्यळ करण््यचे पररश्रम करत आहोत, ततरचे 
दसुरीकडे त्यत नवीन मळही ट्यकत आहोत, तर चचत्त तनम्यळ कसे होईल?

चचत्त्यल्य मलीन केल््यतवन्य आम्ही शरीर आणण व्यणीचे कोणतहेी 
दषु्कम्य करु शकत न्यही. दषु्कम्य करुन नवीन मळ चढवत र्यहू तर सफ्यईचे 
क्यम कसे होईल? त्यमुळे ततर े ‘व्यररत्त’ ल्य प्र्यरममकत्य देण े तनत्त्यांत 
आवश्यक आह.े शरीर आणण व्यणीच््य दषु्कम्यांप्यसून दूर र्यहून चचत्त्यच््य 
सफ्यईत रत र्यहू तर सफलत्य ममळेलच.

िगव्यन्यांची णशकवणकू अतांत व्य्यवह्यररक आह े आणण त्वररत 
फलद्ययीही आह.े त्यमुळे व्यररत्त आणण च्यररत्त दोन्ी ांच्य यरोचचत प्रयोग 
केल्य ज्यतो. िगव्यन्यांच््य णशकवणकुील्य केवळ तनषेध्यत्मक म्हणण े
खरोखर चूक आह.े य्य भ्र्यांतीतनू ब्यहेर तनघण््यतच आमचे कल््यण आह.े
(आत्मकरन ि्यग २ मधनू स्यि्यर)                 क्रमशः ... yty
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एेसलँड, ओरेगि, अमेररकेतील प्श्ोत्तर (१५ जिू, २००२)
प्रश्न – ज््यनसां पन्न होण््यत दकती वेळ ल्यगतो? (ह्यस्य)
उत्तर – प्रतेक क्षण, जवे््य तुम्ही आपल््य शरीर्यत सत्यच्य अनुिव करत 

आह्यत, तमु्ही ज््यनी आह्यत. य्यपूववी आपल््य आत क्यय होत आह,े य्यल्य 
ज्यणतच नव्त्य. आत्य तमु्ही ज््यनी आह्यत, क्षण-प्रततक्षण ज््यन, ज््यन, ज््यन. 
जवे््य तमुचे स्यरे तवक्यर दूर होतील तवे््य तुम्ही पूण्य ज््यनी बन्यल.

प्रश्न – आजक्यल दःुखद आणण नक्यर्यत्मक ब्यतम््यच द्यखवल््य ज्यत्यत. 
ज्यांन्य प्यहून मन्यल्य श्यांत ठेवण ेकठीण होत.े आम्ही य्यल्य दृष्टीआड कर्यवे 
क्यय?

उत्तर – त्यांन्य प्यह्य परांत ु समत्य क्ययम ठेव्य. जर त्यांन्य प्यहून तमु्ही 
आपली समत्य घ्यलवली तर तुम्हीही िोगी झ्यल्यत, दःुखी झ्यल्यत. जग्यत ज े
क्यही होत आह ेत्यल्य प्यह्य परांत ुत्यचे अांग बनू नक्य. म्हणजे ध्य्यन करत्यांन्य 
प्यह्य आणण स्तःल्य दःुखी बनव ूनक्य, तर प्रमे, मैत्ी आणण करुण्य ज्यगव्य. त े
आपल्य प्रि्यव सोडतील आणण तचे जवळप्यसच््य व्यत्यवरण्यल्य शुद्ध करतील.

प्रश्न – मी सदैव सूक्ष्म सां वेदन्यांन्य प्यह्यत अतनत स्ि्यव्यल्य समज ूशकतो 
आणण अन्यत्म ि्यव्यल्यही. तरीही मी अपेणक्षत लक्ष्यपयांत पोहचू शकलो न्यही. 
मल्य व्यटत ेकी मी कुठेतरी िटकलो आह.े मल्य क्यय केले प्यदहज?े

उत्तर – जर तुम्ही अांततम लक्ष्यकडेच प्यह्यत र्यह्यल तर तमु्ही योग्य प्रक्यरे 
अभ््यस करुच शकण्यर न्यही. तमुचे क्यम केवळ अभ््यस करण ेआह.े फळ 
(लक्ष्य) तर आपोआप येईल. लक्ष्यची क्यमन्य (तमृष््य) करु नक्य.

प्रश्न – असे लोक आहेत क्यय ज ेतवपश्यन्य करत स्ोत्यपन्न झ्यले आहते, 
त्यल्य ज्यणल््यतवन्यच? त्यांच््यत क्यय बदल झ्यले ज्यांनी सां स््यर-उपेक््य 
(तनव्य्यणणक अवथि)ेच््य स्र्यांवर क्यम केले?

उत्तर – अवश्य, म्यग्य्यवर पुढे च्यलत्यांन्य स्ोत्यपत्तीच््य लक्ष्य्यल्य अनेक्यांनी 
प्र्यप्त केले. परांत ुआम्ही य्यल्य अधधक महत्व देत न्यही. क्यरण अश्यने लोक 
तवपश्यनेच््य वत्यम्यन ल्यि्यप्यसून वां चचत होतील. त्यमुळे मी म्हणले की त्य 
ब्यबील्य अधधक महत्व द््य जी आत्त्यच फलद्ययी आह.े ब्यकी अवथि्य तर योग्य 
समयी स्तः येतील.

प्रश्न – आज तवश्व्यत इतकी स्यरी तवपश्यन्य कें द्र आहते, तरीही इतके दःुख, 
सां घष्य आणण यदु्ध क्य? तवपश्यनेत क्यही चूक आह ेक्यय? तवपश्यन्य तवश्व्यत 
श्यांती क्य आण ूशकत न्यही? जर य्यच प्रक्यरे यदु्ध होत र्यदहली तर तनजचितच 
ितवष्य बब्य्यद होईल. आम्ही तवश्वश्यांतीस्यठी अजनू क्यय करु शकतो?

उत्तर – जेव््य एकेक्यत श्यांती असेल तवे््यच तवश्व्यत श्यांती येईल. जवे््य 
तमुच््यत श्यांती न्यही, तवे््य तुम्ही जग्यत श्यांतीची अपेक्ष्य करु शकण्यर न्यही. 
तवपश्यन्य प्रतेक्यत श्यांती आणत ेआणण ती हळूहळू तवश्व्यत पसरत.े

तमुच््य मन्यल्य अश्य प्रश्न्यांनी शां केखोर बनव ूनक्य, ध्य्यन करत ज्य आणण 
प्यह्य की कशी श्यांती अनुिवत्य. जर तुम्ह्यल्य ल्यि होत आह ेतर त्यच प्रक्यरे 
इतर्यांन्यही ल्यि होईल. श्यांती य्यच प्रक्यरे थि्यतपत होईल. जर ज्यस्ीत-ज्यस् 
लोक तवपश्यन्य करतील तरच तवश्वश्यांतीची सां ि्यवन्य अधधक असेल. तवश्वश्यांती 
तोवर होण्यर न्यही जोवर प्रतेक जण य्यने ल्यि्यन्वित होण्यर न्यही. जर 
ज्यस्ीत-ज्यस् लोक श्यांतीचे जीवन जगू ल्यगतील तर तनजचितरूप्यने आम्ही 
तवश्वश्यांतीकडे पुढे ज्यत आहोत.

प्रश्न – म्यझ््यस्यठी ह े खूप स्यम्यन आह े की मी श्व्यस्यच््य सह्यय््यने 
श्यरीररक आणण म्यनधसक ध्य्यन ल्यवत स्यधन्य करतो. खुपद्य श्व्यस प्यदहल््यमुळे 
तीव्र एक्यग्रत्यही होत.े ह ेठीक आह ेक्यय?

उत्तर – होय, श्व्यस, प्यह्यण ेनेहमीच सह्यय्क होत.े जवे््यही तुम्ही प्यहत्य 
की तमुचे मन खूप चांचल आहे अरव्य खूप सुस् झ्यले आह ेतेव््य श्व्यस प्यह्यण े
खूप ल्यिद्ययक आहे. रोड््य वेळ्यस्यठी श्व्यस्यवर य्य, मग प्यह्यल की तुम्ही 
ठीक क्यम करु शकत आह्यत.

जर तमु्ही पूण्य शरीर्यची चक्कर ल्यवत अस्यल तर श्व्यस्यचे सह्यय् घेऊ 
शकत्य. उद्यहरण्यर्य एक्य श्व्यस्यत पूण्य ब्यहूत मन घेऊन ज्य, दसुऱय्य श्व्यस्यत 
दसुऱय्य ब्यहूत. य्य प्रक्यरे सां पूण्य शरीर्यत श्व्यस्यबरोबर मन दफरव ूशकत्य. य्य 
प्रक्यरे तुम्ही पूण्य शरीर्यच््य सां वेदन्यांन्यही एक-एक करुन प्यहू शकत्य आणण 

श्व्यस्यल्यही. य्यमुळे मन्यचे िटकण ेकमी होत ज्यईल. ह्य सदैव सह्ययक 
आह.े

प्रश्न – हे म्हणण ेअहांक्यरसूचक न्यही क्यय की केवळ तवपश्यन्यच बुद्ध्यांची 
सव्य्यत शुद्ध तवधी आह?े

उत्तर – य्यच अहांक्यर्यची कोणतीही ब्यब न्यही. मी स्तः बुद्ध्यांची णशकवणूक 
ग्रहण करण््यपूववी पुष्कळसे प्रश्व व शां क्य घेऊन गेलो होतो. परांत ु य्यच्य 
प्रयोग्यत्मक पक्ष मल्य सव्य्यत च्यांगल्य व्यटल्य, जो त्वरीत फलद्ययी आह,े ह्य 
अतांत तक्य सां गत, व्य्यवह्यररक, वैज््यतनक व पररण्यमद्ययक आह.े परांत ुतरीही 
मी पूण्य सां तषु्ट झ्यलो न्यही. मी स्तः बदु्धव्यणी व्यचून प्यहू इच्च्छत होतो. त्यांची 
व्यणी व्यचल््यवर मी ज्यणले की तवपश्यन्य एकदम बदु्धव्यणीच््य अनुरूप आह.े 
क्यल्यांतर्यने लोक य्य तवधीची शुद्धत्य स्यांि्यळू शकले न्यहीत आणण बदु्धव्यणीची 
शुद्धत्यही घ्यलवली, तवे््य लोक्यत शां क्य-सां शय येण ेस््यि्यतवक होत.े सौि्यग्य्यने 
ब्रह्मदेश्यतील क्यही णिकू्षां नी (सां घ्यने) य्य तवधीची शुद्धत्य स्यांि्यळून ठेवली आणण 
सोबतच व्यणीची शुद्धत्यही. य्यांन्य जळुवनू प्यदहले तर ददसत ेकी कसे व्यणी व 
तवधी एक दसुऱय्यांन्य पूरक आहते आणण य्यांच्य मेळही बसतो. म्हणनू म्हणतो की 
ही बदु्ध्यांची सव्य्यत शुद्ध तवद््य आह.े ---       
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मचं गल मतृ्ू
श्री तुळसीर्यम शम्य्य (धम्ममगरीचे मह्यर्यज) य्यांनी आपल््य ग्यवी (र्यजथि्यन) खूप 

श्यांतीपूव्यक शरीर सोडले. त्यांनी कठीण पररस्थितीतही धम्ममगरीच््य िोजन व्यवथिते 
कधीही कोणती कमी येऊ ददली न्यही. अनेक कठीण प्रसां ग्यतही सेव्यक्यय्य सववोपरी 
म्यनले. तनयममत स्यधन्य करण्यऱय्य अश्य सेव्यि्यवी, सव्यांचे मां गल इच्च्छण्यऱय्य व्यक्तील्य 
आपल््य धम्यलक्ष्यची शीघ्र प्र्यप्ती होवो, धम्मपररव्यर्यची हीच मां गल क्यमन्य! 
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ग्ोबल नवपश्यिा पॅगोडा पररचालिाथ्म सेंचुरीज कॉप्मस फचं ड
‘ग्ोबल नवपश्यिा पगोडा’चा दैनां ददन खच्य स्यांि्यळण््यस्यठी पूज गुरुजी ांच््य 

तनददेश्यनुस्यर एक्य ‘सेंचुरीज कॉप्मस फचं डा’ची व्यवथि्य केली गेली आह.े त्यांची ही 
महत्व्यची इच्छ्य पूण्य करण््यस्यठी ‘ग्ोबल नवपश्यिा फाउचं डेिि’ (GVF) ने दहशोब 
केल्य की जर ८७६० जण्यांनी, प्रतेक्यने रु. १,४२,६९४/- एक्य वष्य्यत जम्य केले, तर १२५ 
कोटी रुपये जमतील आणण त्यच््य म्यधसक व्य्यज्यतनू ह्य खच्य होऊ ल्यगेल. जर कोणी 
एकदम एकत् जम्य करू शकत नसेल तर रोडी-रोडी सुद्ध्य जम्य करू शकेल. (कजाहीिंी 
पैसे जमजा केले आहेत आणि नवश्जास आहे की लवकरच ह ेकजाय्य पूि्य होईल.)

स्यधक तसेच अस्यधक सव्य द्यत्यांन्य हज्यरो वष्यांपयांत आपली धम्यद्यन्यची 
प्यरमी व्यढतवण््यची ही एक सुसां धी आह.े अधधक म्यदहतीस्यठी तसेच तनधी 
प्यठतवण््यस्यठी सां पक्य : 1.  Mr.  Derik  Pegado, 9921227057. or 2. Sri Bi-
pin Mehta, Mo. 9920052156, A/c. Office: 022-62427512 / 62427510;  
Email– audits@globalpagoda.org; Bank Details: ‘Global Vipassana Founda-
tion’ (GVF), Axis Bank Ltd., Sonimur Apartments, Timber Estate, Malad (W), 
Mumbai - 400064, Branch -  Malad  (W). Bank A/c No.- 911010032397802; 
IFSC No.-  UTIB0000062; Swift code: AXIS-INBB062.  

 yty

अनतररक्त उत्तरदाययत्त्व
1. श्री अतनल व श्रीमती सुनीत्य धम्यदशवी, 

तबह्यरच््य समवियक क्षते्ीय आच्यय्यांची 
सह्ययत्य व धम्मबोधध तवपश्यन्य कें द्र्यच््य 
क्यय्यव्यहक कें द्र-आच्यय्यांच््य रूप्यने सेव्य 

नव ननयुनतियां
सहायक आचाय्म

1. श्री र्यमकमृ ष् तवश्वन्यध्य, हदैर्यब्यद
2. श्रीमती बीन्य प्यांडेय, बैंगलोर
3. Mr. Michael Kwok, Taipai, 

Taiwan
4. Ms. Catherine Huang, Taipai 

Taiwan
5. Ms. Jirawan Tangjitmeti, 

Thailand
6. Mr.Veerapong Kraivit, 

Thailand

 बाल-नशनबर नशक्षक
1-2. श्री ऋत ु खेतव्यनी व श्री मनीष प्यरेख, 

क्षते्ीय सां योजक ब्यल णशतबर, मुां बई क्षते्.
3. श्री णशवकुम्यर बी.बी., तमुकुर 
4.  श्री अतनल प्रि्यकर प्यटील, जळग्यव
5.  श्री सतीश दत्त्यत्य प्यटील, जळग्यव 
6.  श्रीमती तनरांजन्य ददनकर हेलोडे, िुस्यवळ
7. श्रीमती पूज्य क्यस्यर, पुणे
8. श्रीमती णशल््य ममतनय्यर, पुणे
9. श्री सुश्यांत हुमने, न्यणशक
10. श्रीमती मां गल्य जयां त स्यळवे,  न्यणशक
11. श्री जयां त ओांक्यर स्यळवे, न्यणशक
12. श्री दकरण तनवमृचत्त ददवेकर, न्यणशक
13. श्री र्यजीव वम्य्य, इांदौर
14. कु. सां गीत्य सुरेश ि्यलेर्यव, जळग्यव
15. Miss Sudarat Jiamyangyuen, 

Thailand
16. Ms Natchanitta Phumchum, 

Thailand
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दोहे धमा्मचे 
धम्म ि तक्म  नवतक्म  हो, धम्म ि वाद नववाद।
नवरज नवमल चैतन्ाचा, धम्म पुिीत प्साद।।
िकोच चचा्म तक्म  िको, िकोच वाद नववाद।
धम्मवाि करत िसतो, भाचंडण अि ् प्माद।।
दि्मि वाद नववादचे, जोवरी भतू स्ार।
तोवरी फोलच ममळते, िसे धमा्मचा सार।।
कमा्मचे बचंधि तुिोत, होय मकु्तीचा बोध।
समता सुख येई मिी, सोड नवरोध अिरुोध।।

दोहे धमा्मचे
व्यथ्म तक्म  नवतक्म  हो, व्यथ्म वाद नववाद।
धारता निम्मळ होई, चाखे अमतृ स्ाद।।
चलकहता वाचता बोलता, करता वाद नववाद।
मिषु्य जन्म गमावतो, चाखे ि धम्म स्ाद।।
ककती ददवस असे गेले, करता वाद नववाद।
त्ाग तका्मस बावळिा, चाख धमा्मचा स्ाद।।
भाग्य रे गुुरुदेवाचंिी, प्ज्ा च जागवली।
व्यथ्म वाद नववादची, बचंधिे सोडवली।। 

नवपश्यिा मोबाईल एॅपची सूचिा
स्यधक्यांच््य सुतवधसे्यठी नवीन मोब्यईल एॅप उपलब्ध आह.े य्यच््य उपयोग्यने स्यधक 

आपल््य क्षते््यतील एक ददवसीय णशतबर स्यमूदहक स्यधन्य इत्यदीसह नेटवर ट्यकलेल््य दहांदी, 
मर्यठी, इांग्रजी इत्यदी कोणतीही पमत्क्य शोधनू व्यचू शकतील व कां प्टूरमधनू प्रतही प्र्यप्त 
करु शकतील. य्यस्यठी कमृ पय्य Vipassana Meditation Mobile App, Vipassana 
Research Institute  शोधनू आपल््य मोब्यईल मध्य ेड्यउनलोड करण.े       yty 

अचंिकालीि अनिवासी लघु पाठ्यरिम  
नवपश्यिा ध्ािाचा पररचय (सैद्ाचंनतक रुपात) २०२०

तवपश्यन्य तवशोधन तवन्यस आणण मुां बई यतुनव्र्सटीच््य सां यकु्त आयोजन्यने नव्य लघु 
प्यठ्यक्रम “तवपश्यन्य ध्य्यन्यच्य पररचय” सुरु होण्यर आह,े जो तवपश्यन्य ध्य्यन्यच्य सैद्ध्यांततक 
पक्ष आणण तवणिन्न क्षते््यत तवपश्यनेची व्य्यवह्यररक उपयोमगतेल्य प्रक्यणशत करेल.

पाठ्यरिमाची मुदत- ८ जलु्यई  २०२० त े२३ सप्ेंबर २०२० (३ मदहने)
दठक्यण– सि्यगमृह नांबर २, ग्ोबल पॅगोड्य पररसर गोर्यई, बोरीवली (प) मुां बई ४०००९१. 

अधधक म्यदहती आणण आवेदनपत् ख्यलील वेब ललांक वर प्र्यप्त कर्य. https://www.
vridhamma.org/Pali-Study-Programs           yty

वी. आर. आई. पाली निवासी पाठ्यरिम – २०२०
प्यली-दहांदी (४५ ददवस्यांच्य तनव्यसी प्यठ्यक्रम - ४ जुलै त े१८ ऑगस्ट २०२० पयांत) य्य क्य-

य्यक्रम्यची योग्यत्य ज्यणण््यकरीत्य य्य शां खलेच्य व्यपर कर्य. https://www.vridhamma.
org/Pali-Study-Programs सां पक्य ः ग्ोबल पॅगोड्य पररसर, गोर्यई, बोरीवली (प), मुां बई. 
९१. फोन सां पक्य  – ०२२-५०४२७५६०/२८४५१५०४ Extn. 560, मोब्य. ९६१९२३४१२६, 
(सक्यळी ९:३० ते स्ययां  ५ पयांत) ई-मेल: mumbai@vridhamma.org;      yty

पॅगोड्ाजवळ ‘धम्ालय’ अनतथी-गृहात निवास सुनवधा
ज े स्यधक पतवत् बदु्धध्यत ू व बौधधवमृक्ष्यच््य स्यतन्नध्य्यत र्यहून गांिीर स्यधन्य करण््यस इचु्छक 

असतील त्यांच््यस्यठी ‘धम्म्यलय अततरी-गमृह्यत’ तनव्यस, न्यश््य, िोजन इतीदी ांची उत्तम सुतवध्य 
उपलब्ध आह.े अधधक म्यदहती व बदुकां गस्यठी ख्यलील पत्त्यवर सां पक्य  कर्यव्य– श्री जगजीवन मेश्र्यम, 
धम्म्यलय, ग्ोबल तवपश्यन्य पॅगोड्य, एस्सलवर््य जटेी, गोर्यई तवलेज, बोरीवली (प.) - 400091. 
फोन. +91-22-50427599/598 (धम्म्यलय ररसेप्सन) पॅगोड्य-क्यय्य्यलय– +91-22-

50427500. Mob. 9552006963/7977701576. ईमेल- info.dhammalaya@
globalpagoda.org

धम्ालय - 2 निवास-गृहाचे निमा्मण काय्म
पॅगोड्य पररसर्यत ‘एक ददवसीय’ मह्यणशतबर्यत दरुुन येण्यऱय्य स्यधक्यांस्यठी व धम्यसेवक्यांस्यठी 

र्यत्ी तनव्यस्यच््य मोफत सुतवधसे्यठी धम्म्यलय-2 तनव्यस-गमृह्यचे तनम्य्यण होईल. ज े कोणी 
स्यधक-स्यधधक्य य्य पुण्क्यय्य्यत ि्यगीद्यर होऊ इच्च्छत्यत, त्यांनी कमृ पय्य वरील (GVF) च््य 
पत्त्यवर सां पक्य  स्यध्यव्य.     yty 

पॅगोड्ावर रात्रभर प्कािाचे महत्
 पूज गुरुजी वेळोवेळी म्हणत असत की एख्यद््य धातु-गब्भ पॅगोड््यवर र्यत्रिर प्रक्यश 

असण््यचे तवशेष महत्व आह.े य्यमुळे स्यरे व्यत्यवरण दीघ्यक्यळ धम्य व मैत्री तरांग्यांनी ि्यरलेले 
र्यह्यत.े य्यस्यठी ग्ोबल पॅगोड््यवर प्रक्यश द्यन्यस्यठी प्रती र्यत्री रुपये 5000/- तनध्य्यररत केले 
गेले आहते. अधधक म्यदहतीस्यठी वरील (GVF) च््य पत्त्यवर सां पक्य  कर्य– 1.  Mr.  Derik  
Pegado, 9921227057. or 2. Sri Bipin Mehta, Mo. 9920052156, Email: 
audits@globalpagoda.org

 yty 

If not delivered please return to:-
नवपश्यिा नविोधि नवन्ास 
धम्मगरी, इगतपुरी - 422 403 
शजल्ा-िाशिक, महाराष्ट्र,  भारत 
फोि : (02553) 244076, 244086, 
244144, 244440. 
Email: vri_admin@vridhamma.org 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: www.vridhamma.org

ग्ोबल पॅगोड्ात दररोज एक ददवसीय शिनबर व वषा्मतील 
नविेष महाशिनबर 

रनववार ३ मे, बुद् पौर्णमा तनममत्त्यने ५ जुलै आष्यढी पौर्णम्य (धम्मचक्कपवत्तन) आणण २७ 
सप्ेंबर शरद पौर्णम्य व पूज गुरुजी ांची पुण्ततरी तनममत्त्यने पॅगोड्यमध्य ेवरील मह्यणशतबरे 
होतील. तसेच दररोज एक ददवसीय शिनबर होतील. ज्यत ि्यग घेण््यस्यठी कमृ पय्य आपली 
न्यव नो ांदणी अवश्य कर्यवी. समग्गािचं  तपो सुखो– स्यमूदहक तप-सुख्यच्य ल्यि घ््यव्य. वेळ: 
सक्यळी ११ व्यजपे्यसून स्ययांक्यळी ४ व्यजपेयांत होईल. ३-४ व्यजत्यच््य प्रवचन्यत स्यधन्य न 
केलेले लोकसुद्ध्य बसू शकत्यत. न्यव नो ांदणीस्यठी कमृ पय्य तनम्न फोन क्रम्यांक दकां व्य ईमेल द््यर्य 
त्यबडतोब सां पक्य  कर्य. कमृ पय्य न्यव नो ांदणी न करत्य येऊ नये. सचं पक्म : 022-28451170, 
022-62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोन बुदकां ग ११ त े५ व्यजपेयांत) 
Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register .yty 
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