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धम्मवाणी
“यतो च भिक् ु आतापी, सम्पजञ ञ्ं  न रिञ्चतत। 
ततो सो वयेदना सब्ा, परिजानातत पण्डितो।।

“सो वयेदना परिञ्ाय, ददट्ये धम्ये अनासवो। 
कायस्स ियेदा धम्ट्ो, सङ्ख ञ्ं  नोपयेतत वयेदगू”तत।।

संयतु्तनिकाय - 2.203, वेदिासंयतु्त,ं पहािसतु्त ं

   जवे्हा कोणी तपस्ी सहाधक संप्रज्हानहा (प्रज्ेवर आधहाररत शरीर 
आणण चित्हासंबंधीिी संपूण्ण जहाणीव) लहा सोडत नहाही तवे्हा तो 
ज्हानी (व्यक्ी) सव्ण प्रकहारच्हा संवेदनहानंहा िहागंल्हा प्रकहारे जहाणनू 
घेतो. तो संवेदनहा पहहात-पहहात तहािें पररज्हान करून ह्हाि लोकहात 
आश्रवहीन होतो. संवेदनहािें मम्ण जहाणणहारी अशी धर्मष्ठ व्यक्ी 
शरीरहािहा तहाग केल्हानंतर (अरहा्णत मरणोपरहातं) ससीम लोकहानंहा 
प्रहाप्त होत नहाही. (अरहा्णत अननव्णिनीय पररननवहा्णण प्रहाप्त करत,े 
तहामुळे नतिहा अननत संसहारहात पुन्हा पुनज्णन्म होत नहाही) 

दट्ब् सुत्ाचये पािायणि
(वयेदनासञं यकु्त, सञं यकु्ततनकाय) - श्ी सत्यनािायणि गोयञंकाजी

धम्मगगरी, इगतपुरी, भहारत 18 जहानेवहारी 1994
नमो तस्स िगवतो अिहतो सम्ा समु्�स्स!!!

 यहा, रोडहावेळ भगवत-वहाणीिे पहारहायण करू यहा आणण तहा वहाणीलहा 
समजण्हािहा प्रयत्न करू. 

 भगवहानहाचं्हा वहाणीत सव्णत्र अमृति अमृत भरलेले आह.े ही वहाणी 
सहाधकहासंहाठी प्ररेणिेहा स्ोत आहे आणण महाग्णदर्शकहा सुद्हा आह.े असहा 
नवषय जो आमच्हा सहाधनेशी सरळ-सरळ संबंधधत आहे, तहािी एक-
दोन सूत्र वहािू आणण तहानंहा समजण्हािहा प्रयत्न करू.

 वेदनहावंर भगवहानहानंी खूप कहाही सहागंगतले आह,े आम्हालहा समजले 
पहाहहज े की हहाि भगवहान बदु्हािंहा सवहा्णत मोठहा शोध आह.े आमच्हा 
इंहरियहािें ज ेनवषय आहते- डोळहािंहा नवषय रूप आह,े कहानहािंहा नवषय 
शब्द आह,े नहाकहािहा नवषय गंध आह,े जजभेिहा नवषय रस आहे, त्विेिहा 
नवषय स्ृष्टव्य पदहार्ण आहते आणण मनहािहा नवषय चितंन आह-े-यहा 
नवषयहात अडकून रहाहू नकहा, ह्हा नवषयहात रस घेऊ नकहा. असू शकत ेही 
गोष्ट भगवहान बदु्हाचं्हा पूववीच्हा लोकहानंी सुद्हा सहागंगतली असहावी, हहा 
संशोधनहािहा नवषय आह.े पण भगवहान बदु्हानंतर अध्हात्हाच्हा क्ते्रहात 
ज े सहाहहत ननमहा्णण झहाले तहात सव्णत्र हिे म्टले गेले की इंहरिय 
नवषयहाचं्हा बंधनहात बहाधंले जहाऊ नकहा. तहालहा िहागंले महानून तहाच्हाप्रती 
आसक्ी करू नकहा व तहालहा वहाईट महानून तहाच्हाप्रती दे्ष करू नकहा. 
असे वहाटत ेकी ही भहारतहाच्हा अध्हात्हािी आणण तहा परंपरेत िहालत 
आलेली एक णशकवण आह ेआणण ती खूप िहागंली णशकवण आह.े

 भगवहान बदु्हानंी यहामध् ेएक नवी कडी जोडली. तहा कहाळच्हा भहाषेत 
- सळायतन - हे आमिे सहहा दरवहाज ेआहते- सहहा इंहरिय आणण ज े
ह्हािें नवषय आहते, तहानंहाही सळायतन म्टले गेले- तहाचं्हा बंधनहापहासून 
दूर रहाहहा. एवढे सहागंून रहाहहले नहाहीत कहारण तहानंी शरीर आणण चित् 
तसेि तहाचं्हा परस्र संबंधहािे खूप खोलपययंत संशोधन केले. केवळ 
बदु्ी नवलहास नहाही उलट अनुभूतीच्हा स्तरहावर संशोधन केले आणण तहा 
पलीकडील अवस्हा पहाहहली, तवे्हा सगळी गोष्ट समजली. जसे हहातहात 

एक आवळहा ठेवलहा आह,े तहालहा तळहहातहावर िहूबहाजूं नी हिरवनू-
हिरवनू पहाहहले, तहाप्रमहाणे सगळी गोष्ट तहानंहा समजली. तहानंी पहाहहले 
की ही इंहरिय आणण ह्हा इंहरियहािें नवषय आणण तहाचं्हामुळे आमच्हा 
मनहात आसक्ी, दे्ष जहागतो, ह ेसत आह-ेसळहायतनं पच्चयहा िस्स. ही 
सहहा इंहरिय आणण जवे्हा यहािंहा आपल्हा-आपल्हा नवषयहाशंी स्श्ण होतो, 
तवे्हा ह्हा सतहािी खूप खोल अशी आणखी एक कडी आह-ेफस्स 
पच्चया वेदना- ह्हा स्शहा्णच्हा कहारणहामुळे शरीरहावर संवेदनहा जहागत.े हहा 
नवषय िहागंलहा वहाटलहा तर सुखद संवेदनहा जहागत ेआणण वहाईट वहाटलहा तर 
दःुखद संवेदनहा जहागत.े परंत ुपहहल्हादंहा संवेदनहा जहागते तहानंतर तषृ्हा 
जहागत ेहकंवहा असे म्ण ूकी नतच्हाि आधहारहावर तषृ्हा जहागत-े वेदना 
पच्चया तण्ा. नतलहा पकडून ठेवण्हािी हकंवहा दूर करण्हािी तषृ्हा, 
म्णज े संवेदनहा िहागंली वहाटली तर नतलहा कसे पकडून ठेवहावे यहािंी 
तषृ्हा आणण वहाईट वहाटली तर नतलहा दूर करण्हािी तषृ्हा- दोन्ी 
तषृ्हाि आहेत. ह्हा तषृ्हा जहागल्हा की बंधन सुरू झहाले. 

 वर वर असे वहाटत ेकी आमच्हा डोळहानंहा रुपहाच्हा नवषयहापहासून दूर 
केले, कहानहालहा शब्दहाच्हा नवषयहापहासून, नहाकहालहा गंधहाच्हा नवषयहापहासून, 
जजभेलहा रसहाच्हा नवषयहापहासून, त्विेलहा स्ृष्टव्य पदहारहा्णपहासून दूर केले 
तर सुटकहा झहाली. पण नहाही, आमिे मन आतल्हा आत सगळे खेळ 
खेळत रहाहत.े आतहा यहा वेळी डोळहानंहा कोणते रूप हदसत नहाही पण पूववी 
केव्हातरी पहाहहले होत.े तहा रूपहािे चितंन िहालू होत-े िहागंले आह,े वहाईट 
आह.े अरहा्णत यहा इंहरियहािहा जो नवषय आह ेतो बंद झहालहा नहाही, मन 
आपले कहाम करीति आह.े कहानहानंी कोणतहा शब्द ऐकलहा होतहा- कोणी 
णशवी हदली, कोणी प्रशंसहा केली, िहालूि आह ेमनहात. असेि नहाकहाने 
कोणतहा गंध, जीभेने कोणतहा रस, शरीरहालहा लहागलेलहा कोणतहा स्ृष्टव्य 
पदहार्ण, ह्हा सवहा्णवर मन आपलहा खेळ खेळत रहाहत े आणण तहामुळे 
संवेदनहा होतहात. तहा संवेदनहामंुळे आम्ी आसक्ी उत्पन्न करतो,दे्ष 
उत्पन्न करतो, तहानंहा दूर करण्हािहा प्रयत्न करतो. अतंम्णनहात खोलवर हहा 
क्रम िहालति रहाहतो. मनहाच्हा वर-वरच्हा भहागहावर मनहालहा दहाबनू आम्ी 
स्तःलहा वहािनवण्हािहा प्रयत्न केलहा हकंवहा मनहालहा दसुऱयहा नवषयहात लहावनू 
भुलवनू ठेवले की अरे बहाबहा सोड ह्हा गंधहालहा, रसहालहा. पहहा ह्हा वेळी ही 
हकती िहागंली धमहा्णिी गोष्ट िहालू आह,े यहािे चितंन कर. पण 
नहाही,अतंम्णनहातील नविहारहािें ते तिूहान िहालूि रहाहत.े
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भगवहान बदु्हािंी बोधी ह्हाि गोष्टीिी आह े की अतंम्णनहात खूप 
खोलपययंत कहाय होत आहे? अतंम्णनहात खूप खोलवर प्रनतक्ण 
शरीरहावर ज्हा संवेदनहा होत आहते, तहािंहा स्श्ण होत आह.े ही धहारहा 
सतत िहालू आह.े जोपययंत आम्ी जजवंत आहोत- कायसमफस्सजा 
वेदना- शरीरहाच्हा संस्शहा्णने वेदनहा होत आहते. मन शरीरहालहा स्श्ण 
करीत आह,े वेदनहा होत आह,ेसुखद होत आह,ेदःुखद होत आह ेआणण 
प्रनतहक्रयहा िहालू आह.े तवे्हा कुठे सुटकहा झहाली बहाबहा? पळून जहाण्हाने 
प्रश्हािे समहाधहान होत नहाही. पलहायन करून आम्ी मुक्ी प्रहाप्त करू 
शकत नहाही.

ह ेपहाहून त ेम्णहाले- पुबे् अननुसुतसुे धम्सुे चकुुं  उदपादद, ञाणुं  
उदपादद, पञञा उदपादद, ववज्ा उदपादद, आलोको उदपादद. हहा 
सगळहा प्रपंि मन आणण शरीरहािहा, तहाचं्हा कहारणहामुळे उत्पन्न होणहाऱयहा 
संवेदनहानंहा आणण तहा संवेदनहामुळे प्रनतहक्रयहा करण्हािहा, हहा सगळहा 
प्रपंि पहाहहलहा. पहहातहा-पहहातहा तहाच्हा पलीकडिे सत कहाय आह,े ह े
सुद्हा पहाहहले. अरे, असे तर कधी ऐकलेि नहाही. कुठून ऐकणहार? अशी 
कोणती गोष्ट समहाजहात नव्तीि. खूप झहाले तर ध्हान करहा. आपल्हा 
मनहालहा दसुरीकडे कोठे दसुऱयहा गोष्टीत लहावहा म्णज े सुटकहा होईल. 
सुटकहा होणहार नहाही, अतंम्णनहात खूप खोलपययंत कहाय िहालू आह ेतहालहा 
जहाणण्हािे कहामि केले नहाही. तर पुबे् अननुसुतेसु- पूववी अशी जी गोष्ट 
कधी ऐकली नव्ती, तहानवषयी चकुुं  उदपादद- ज्हानहािे िक् ु
उघडले,अंति्णकू् उघडले. ञाणुं  उदपादद- ज्हान जहागले आणण बदु्ीच्हा 
स्तरहावर समजलेही हहा कहाय प्रपंि आहे? पहहा, सुखद वहाटतो, िहागंलहा 
वहाटतो, तवे्हा आसक्ी उत्पन्न करतो. दःुखद वहाटतो, तवे्हा दे्ष उत्पन्न 
करतो. हहा कहाय प्रपंि आहे? ह ेसमजले म्णज ेपञञा उदपादद- आतहा 
प्रतक् अनुभूतीच्हा स्तरहावर समजले, केवळ बदु्ीच्हा स्तरहावर नहाही. 
पहहा, ही संवेदनहा जहागली नहा आणण पहहा ही िहागंली वहाटली तवे्हा 
आसक्ी जहागू लहागली नहा. संवेदनहा जहागली, आम्हालहा िहागंली वहाटली, 
आसक्ी जहागली आणण समहाप्त सुद्हा झहाली.अरे, ह ेअननत आह ेबहाबहा, 
ह ेनश्वर आह.े पहहा,दःुखद संवेदनहा जहागली आणण नतच्हावर प्रनतहक्रयहा 
करण ेसुरू झहाले, दे्ष जहागलहा. संवेदनहा िहागंली वहाटली नहाही, नतलहा दूर 
करहा, नतलहा दूर करहा,त े सुद्हा जहाणले. आणण जवे्हा नतलहा पहाहण े
णशकलो,तवे्हा नतलहा पहाहतहा-पहाहतहा, अरे ही सुद्हा समहाप्त झहाली नहा. 
उत्पन्न होण,े नष्ट होण े हहा नतिहा स्भहाव आह.े अरे, नतिहा स्भहावही 
अननत आह,े नश्वर आह,े भंगुर आह.े तवे्हा कहाय वेडेपणहा आह,ेज े
भंगुर आह,े तहाच्हाप्रती कहाय आसक्ी करू, तहाच्हाप्रती कहाय दे्ष 
करू? अशहाप्रकहारे आपल्हा मनहालहा खोलपययंत सुधहारतहा-सुधहारतहा- 
सुधहारतहा संवेदनहाचं्हा पललकडे पोहोिलहा. तहा इंहरियहातीत अवस्पेययंत 
पोहोिलहा, जरे ेइंहरियं कहाम करीति नहाहीत. आतहा मनहालहा तडुवण्हािी 
जरुरी नहाही, दहाबण्हािी जरुरी नहाही. तहा ननवहा्णणणक अवस्िेहा 
सहाक्हात्हार झहालहा, जरे ेकोणत ेइंहरिय कहाम करीत नहाही, शरीर आणण 
चित्हाच्हा पलीकडील अवस्हा आह.े नतलहा पहाहहले तवे्हा सगळहा प्रपंि 
समजलहा. अतंि्णक् ु जहागले,ज्हान जहागले, प्रज्हा जहागली म्णज े नवद्हा 
जहागली.

 खरी नवद्हा नतलहा म्णतहात जजच्हामुळे सगळी गोष्ट समजले. ह्हापूववी 
अनवद्हाि नवद्हा होती. ज ेदःुख आह,े तहालहा सुख महानत होतो. ध्हान 
करतहा-करतहा खूप वेळहा सुखद संवेदनहा आल्हा, खूप िहागंले आह,े येर े
तर खूप सुख आहे. आतहा समजलो यहात कहाय सूख आह?े समहाप्त होत े
नहा, कहाय सुख आह े यहात? ह े जहाणले तर नवद्हा जहागली. नतच्हाप्रती 
आसक्ी हकंवहा दे्ष कहा जहागतो,ह ेसमजले. ह्हालहा कसे रहाबंव ूशकतो ह े
समजले. ह्हालहा रहाबंवनू यहाच्हा पलीकडच्हा अवस्िेहा अनुभव कसहा 

केलहा जहाऊ शकतो ह ेही समजले. ववज्ा उदपादद- सगळी अनवद्हा 
आणण ह्हा सतहानंहा न जहाणणहाऱयहा सगळहा गोष्टी दूर झहाल्हा. तर 

जहाणले - आलोको उदपादद. इंहरियहाचं्हा पललकडिी ती अवस्हा, जरे े
अधंकहार नहाही, जरे ेप्रकहाशि प्रकहाश आह.े पण ध्हान करीत असतहानहा 
केव्हा केव्हा ह े ज े उग्गह ननगमत् जहागत,े डोळहासमोर प्रकहाशहािी 
रोडीशी एक झलक येत,े नंतर दूर होत.े ह ेज ेरोड्हा वेळहासहाठी पहटभहाग 
ननगमत् जहागत,े त ेतहा आलोकहाच्हा खूप दूरिे आह.े तहािी तलुनहा न 
सूयहा्णच्हा प्रकहाशहाशी करू शकतो, न िंरिहाच्हा प्रकहाशहाशी करू शकतो, न 
तहाऱयहाचं्हा प्रकहाशहाशी. कोणतहाही प्रकहारच्हा ह्हा सहासंहाररक, लोकीय 
प्रकहाशहाशी तहािी तलुनहा करू शकत नहाही, असहा आलोको उदपादद. 
जवे्हा पुबे् अननुसुतसुे थम्सुे, ह ेशोधनू कहाढले तवे्हा बदु् बदु् झहालहा, 
नहाहीतर बदु् नहाही. चकुुं  उदपादद, ञाणुं  उदपादद, पञञा उदपादद, 
ववज्ा उदपादद, आलोको उदपादी'वत.

वेदनहािें खूप मोठे महत्त्व आह.े आज ह्हा वेदनहासंंबंधधत एक-दोन 
सूत्रहािें पहारहायण करू यहा. 

तीन प्रकािच्ा वयेदना
 "वतस्सो इमा, भिकवे वेदना।" 'ह ेणभकंू्नो', जवे्हा भगवहान 'णभकू्' 

शब्दहािहा प्रयोग करतहात तवे्हा ह े ठीक आह े की तहाचं्हा सभोवती 
अधधकहाशंतः गृहतहागी नपवळे वस्त्रधहारी णभकू्ि रहाहत असत, पण 
भगवहानहानंी ही नवद्हा केवळ तहा णभकंू्नहा णशकनवली नहाही, गृहस्हानंहा 
सुद्हा णशकनवली. तहाचं्हा कहाळहात एक नहाही, दोन नहाही,लहाखोचं्हा संख्नेे 
लोक स्ोतहापन्न अवस्हामंध्,े सकदहागहामी अवस्हामंध्,े अनहागहामी 
अवस्हामंध् ेगृहस् होत ेआणण रोडे गृहस् असे होत ेकी ज ेग्रहस् 
असून देखील अहयंत अवस्पेययंत पोहोेिले होत.े नवद्हा सवहायंनी णशकली 
होती. म्णनू जवे्हा असे म्णतहात. "णभकंू्नो" तवे्हा गृहस् असो की 
संन्हाशी असो, जो जो आपल्हा दःुखहािें भेदन करण्हाच्हा कहामहात 
लहागलहा, आपल्हा दःुखहापंहासून सुटकहा करून घेण्हाच्हा कहामहात लहागलहा, 
तोि णभकू्. म्णनू तहानंहा म्टले "णभकंू्नो"

 कतमा वतस्सो? कोणतहा तीन आहते? तवे्हा सहागंतहात, सुखा वेदना, 
दकुा वेदना, अदकुमसुखा वेदना. आज भहारतहाति नहाही तर भहारतहाच्हा 
बहाहरे सुद्हा श्रीलंकेमध्,े बमहा्णमध्,े रहायलंडमध्,े कंबोहडयहामध् ेआम्ी 
पहाहहले की आजच्हा तहाचं्हा भहाषेत तसेि भहारतहातील सव्ण भहाषेत वेदनहा 
शब्दहािहा अर्ण केवळ दःुखि रहाहहलहा आह ेआणण तो ठीकि आह.े कहारण 
भगवहानहािंी सगळी वहाणी अशीि आह ेकी ज्हा सगळहा वेदनहा आहते तहा 
दःुखि आहते. कदहाचित यहाि कहारणहामुळे असू शकत े की ही गोष्ट 
पसरली. परंत ुआज जर कोणी म्णत ेसुखद वेदनहा तर लोकहािें कहान उभे 
रहाहतहात. वेदनहा आह ेतर मग ती सुखद कशी झहाली? वेदनहा तर पीडेलहा 
म्णतहात तर पीडहा सुखद कशी झहाली? यहालहा समजले पहाहहज.े म्णनू येर े
आल्हावर वेदनहा शब्दहािहा प्रयोग न करतहा 'संवेदनहा' शब्दहािहा प्रयोग करण े
सुरू केले म्णज ेलोक समजतील की ही सुखद सुद्हा असू शकत,े दःुखद 
सुद्हा असू शकत े आणण अशी सुद्हा असू शकत े जी न सुखद आह े न 
दःुखद. यहाप्रकहारे तीन प्रकहारच्हा वेदनहािंी महाहहती हदली गेली.

सुखा, भिकवे, वेदना दकुतो दठ्ठब्ा, हहा तहािंहा उपदेश सुरू होतो 
की बहाबहा! जी सुखद वेदनहा आह ेहे नतलहा सुखद महानू नकोस कहारण 
वस्ततुः ती सुखद नहाही. उलट एक भ्रम आहे, महायहा आह,े एक मृगजळ 
आह.े खूप िहागंले वहाटले, अरे धहारहा प्रवहाह झहालहा, खूप िहागंले वहाटले-
तरंगि तरंग, तरंगि तरंग. हहा नवजेसहारखहा करंट सुरू झहालहा, अरे खूप 
िहागंले वहाटले, खूप िहागंले. आणण आतहा समहाप्त झहालहा नहा? तर कहाय 
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िहागंलहा? आणण यहालहाि सव्ण कहाही महानून अडकून गेलहात तर पुढे 
पहाऊल ठेव ू शकणहार नहाही नहा? तर मुक् अवस्पेययंत कसे 
पोहोिहाल?जर ह्हाि गोधंळहात पडहाल की सुखद वेदनहा हिे अनंतम लक्ष्य 
आह ेआमच्हा सहाधनेिे तर मुक् अवस्पेययंत पोहोिणहार नहाही. अरे ही 
दःुखद आह ेबहाबहा, जी आम्हालहा सुखद वहाटत आह.े ती केवळ वहाटत 
आह ेवहास्तनवक स्स्ती ही आह ेकी ती दःुखद आह.े पुढे त ेम्णतहात---

दकुा वेदना सल्लतो दट्ठब्ा, जी दःुखद संवेदनहा आह,े अरे ती तर 
अशी आह े जसे कुठलहा बहाण लहागलहा, कुठलहा भहालहा घुसलहा. यहातनू 
बहाहरे पडहायिे आह.े ह े कसे जीवन आह!े प्रनतक्ण आतमध् े कधी 
सुखद अनुभव आहे तर कधी दःुखद अनुभव आह,े यहा दोन्ीतनू बहाहरे 
पडहायिे आह ेनहा! तर सुखदलहा सुद्हा दःुखद आह ेअसेि समजले. बदु्हाने 
सहागंगतले म्णनू महानत आहहात तर कहाही पले् पडणहार नहाही. अनुभूतीने 
समजहाल ह ेजे सुखद आह ेत ेसमहाप्त झहाले तर दःुखि आह ेनहा! अरे ज े
दःुखद आह े आणण अधधकहाशंतः दःुखदि असते, त े तर जसे बहाण 
लहागलहा आह.े हकती जन्महापंहासून हहा बहाण लहागलहा आह.े हकती जन्म 
घहालवले दःुखहाति. बहाण लहागलहा आह ेनहा, दःुखहािहा बहाण लहागलहा आह.े 
भहालहा घुसलहा आहे आणण जीवन घहालनवत आहोत,एकहा जीवनहानंतर 
दसुरे जीवन, दसुऱयहानंतर नतसरे, अंत नहाही, कशहाप्रकहारे अडकून गेलो, 
यहातनू बहाहेर पडहायिे आह.े तर दःुखवहाल्हालहा समजले पहाहहज े की 
आमच्हा आत बहाण लहागलहा आह,े हहा भविक्रहािहा बहाण आह.े हहा 
भविक्रहािहा बहाण जोपययंत आह ेतोपययंत अशहा प्रकहारिे दःुख येणहारि 
आह.े कधी यहा गोष्टीने दःुख, कधी तहा गोष्टीने दःुख आणण तहामुळे 
शरीरहात अशहा प्रकहारच्हा दःुखद संवेदनहा हकंवहा तशहा प्रकहारच्हा दःुखद 

संवेदनहा. ह ेदःुख महागे लहागले आह,े भवतषृ्ेिहा बहाण जो लहागलहा 
आह,ेभव-संसरणहािहा बहाण जो लहागलहा आह,े तहातनू बहाहरे 

पडण्हासहाठी नवद्हा गमळहाली, नहाहीतर दःुखि दःुख, दःुखि दःुख.
अदकुमसुखा वेदना अवनच्चतो दट्ठब्ा. आतहा हहा दट्ठब्ा, यहा 

शब्दहालहा सुद्हा समजले पहाहहज.े जसे नवपश्यनहा, तर पश्यनहा म्णज े
पहाहण,े बघण,े बघतो आह,े पहहातो आह.े आजच्हा भहारतहात यहा शब्दहािहा 
असहा एक अर्ण प्रिललत झहालहा ज्हाने सव्ण सहाधनहा नवस्मरणहात गेली. 
आम्ी नवसरून गेलो की सहाधनहा कहाय असत,े मुक्ीिहा महाग्ण कहाय 
असतो. आज तर बघण ेशब्दहािहा अर्ण झहालहा- कुठले रूप बघहा, रंग 
बघहा, प्रकहाश बघहा, आकृती बघहा. डोळहािंहा प्रयोग करहा, तर जे समोर 
आह ेतहालहा बधघतले. नहाही-नहाही, भहारतहाच्हा पुरहातन भहाषेमध् ेअसहा 
अर्ण सुद्हा होतहा परंत ुसहाधनेच्हा क्ते्रहात नबलकुल पण नहाही, जरहासुद्हा 
नहाही. अनुभव करहा! रूप बघहायिे नहाही आह.े सुखद संवेदनहा आली तर 
नतिे कहाय रूप बघणहार? ती कहाळी आह ेकहा गोरी आह,े कहा प्रकहाशमहान 
आह ेकहा अधंहारलेली आह,े कहाय बघणहार? यहा आकहारहािी आह ेकी तहा 
आकहारहािी आह?े नहाही, अनुभव करहा, सुखद संवेदनहा आह े नतलहा 
अनुभव केले- सुखद आह.े दःुखद आहे तर दःुखद आहे व असुखद 
आह े तर असुखद आह,े अदःुखद आह े तर अदःुखद आह-े नतलहा 
अनुभवहा. आजच्हा भहारतहातील भहाषेत सुद्हा तो जनुहा अर्ण उपयोगी 
होतहानहा हदसतो. आम्ी नवसरलो, कधी ध्हानपूव्णक पहाहहात नहाही. 
आपल्हा भहाषेलहा आम्ी नीट समजले नहाही. जसे एक महाणसू म्णतो- 
बघ, हहा रसगुल्हा खूप गोड आह,े त ूखहाऊन तर बघ! तर खहाऊन कहाय 
बघणहार? खहाऊन तहािे रूप बघणहार, की तहािहा रंग बघणहार, कहाय 

तवपश्यना साधनयेसञं बञंधी तत्ाळ माहहतीसाठी खालील शञं खलाञंचये (ललञंक्सचये) अनसुिणि (क्लिक) किा.
 वेबसहाइट (Website)  : www.vridhamma.org
 य-ूट्बू ( YouTube)- नवपश्यनहा सहाधनेिे सदस्यत्व घ्हा- https://www.youtube.com/user/VipassanaOrg  
 ट्विटर (Twitter) - https://twitter.com/VipassanaOrg
 िेसबकु (Facebook) - https://www.facebook.com/Vipassanaorganisation
 इंस्हाग्रहाम (Instagram) - https://www.instagram.com/vipassanaorg/
 सहाधकहासंहाठी टेललग्रहाम ग्रुप (Telegram) - https://t.me/joinchat/AAAAAFcI67mc37SgvlrwDg
तवपश्यना साधना "मोबाइल ऐप" डाऊनलोड करून आनापान तसयेच अन्य सुतवधाञंचा लाि घ्ा. 
 गूगल एञं ड्रॉयड: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vipassanameditation
 एप्पल iOS: https://apps.apple.com/in/app/vipassanameditation-vri/id1491766806

तवपश्यी साधना किणिाऱया साधकाञंच्ा सुतवधयेसाठी 
 "नवपश्यनहा सहाधनहा मोबहाईल ऐप" वर रोजच्हा सहामुहहक सहाधनेिे रटे प्रक्पेण होत आहे (केवळ जनु्हा सहाधकहासंहाठी)--  
 वेळ: दररोज- सकहाळी 8:00 तये 9:00 पययंत; दपुहारी 2:30 तये 3:30 पययंत; संध्हाकहाळी 6:00 तये 7:00 पययंत (IST + 5.30GMT) 
 तसेि वहाढीव सहामूहहक सहाधनहा - प्रतेक रनववहारी. 
इतर अन् लोकहानंी सुद्हा पररस्स्तीिहा सहामनहा करण्हासहाठी एक प्रभहावी उपहाय म्णनू आनहापहान सहाधनेिहा अभ्हास करहावहा.   
या  साव�जतनक आनापानाचा अभ्ास किण्ासाठी:
 i) उपरोक् प्रकहारे नवपश्यनहा मेहडटेशन मोबहाइल ऐप' डहाउनलोड करहा आणण तहावर ममनी आनापान िहालवहा हकंवहा  
 ii) https://www.vridhamma.org/Mini-Anapana वर ममनी आनापान िहालवहा. 
 iii) ऑनलहाइन प्रसहारणहा द्हारे सहामूहहक आनहापहान सत्रहात सहामील होण्हाकरतहा खहालील ललकं वर जनुहा सहाधक म्णनू आपल्हा स्तःलहा रजजस्र करहा-  
          https://www.vridhamma.org/register
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बघणहार? खहाऊन तहािहा अनुभव करून बघ, कसहा आह.े ह ेरेशीम 
खूप मुलहायम आह,े अरे जरहा हहात लहावनू तर बघ. हहात लहावनू कहाय 
बघणहार, तहािहा रंग बघणहार? ह ेखूप सुगंधधत आह,े खूप छहान आह,े 
वहास घेऊन तर बघ! हहा 'बघ' शब्द आजही ही आपल्हा भहाषेत वहापरलहा 
जहातो, अनुभव करण्हाच्हा अरहा्णने. आणण सहाधनहा तर अनुभवहायिीि 
गोष्ट आह.े नवपश्यनहा, तर अनुभव करण,ेदट्ठ, अनुभव करण,ेदट्ठब, 
अनुभव करण्हायोग्य. ह ेसव्ण अनुभव करण्हाच्हा अरहा्णने घेतले पहाहहज.े 
रूप, रंग प्रकहाश, आकहार यहाचं्हाशी तहािंहा दरुहान्वयहानेही संबंध नहाही, ही 
गोष्ट लक्हात घेतली पहाहहज.े

सम्यकदर्शी 
येतो खो, भिकवे, भिकुनो सुखा वेदना दकुतो ददट्ठा ्ोवत, दकुा 

वेदना सल्लतो ददट्ठा ्ोवत, अदकुमसुखा वेदना अवनच्चतो ददट्ठा ्ोवत, 
जवे्हा कोणहा णभकू्लहा असे होऊ लहागत ेकी ही जी सुखद वेदनहा आह,े अरे 
ती तर दःुखद आह ेनहा, ही जी दःुखद वेदनहा आहे ती तर बहाणहाप्रमहाणे दःुख 
देणहारी आह ेआणण ही जी असुखद अदःुखद वेदनहा आह,े ती तर अननत 
आह ेनहा, तवे्हा अयं वचु्चनत, णभक्खवे, तवे्हा असे म्टले जहात ेकी णभक्ख ु
सम्मद्दस्सो, आतहा तहािे दश्णन 'सम्यक दश्णन' होऊ लहागले आह.े

आतहा कोठे गोधंळहात पडलहात सम्यक दश्णनहालहा घेऊन- आमिी 
दहाश्णननक महान्तहा ही आह,े यहालहा महानणहारहा व्यक्ी सम्यकदशवी आहे, 
यहावर श्रद्हा ठेवणहारहा व्यक्ी सम्यकदशवी आह ेआणण जी यहावर श्रद्हा 
ठेवत नहाही, यहालहा महानत नहाही ती गमथ्हादशवी - अरे, कहाय देण-ेघेण ेयहा 
गोष्टीिे. दश्णन झहाले, अनुभूती झहाली- अनुभूती सम्यक रूपहात झहाली, 
योग्य प्रकहारे झहाली. अन्रहा अनुभूती झहाली, सुख आले व आम्ी 
आसक्ी जहागवण ेसुरू केले तर सम्यक अनुभूती कोठे झहाली? अनुभूती 
झहाली, दःुख आले आणण आम्ी रडू लहागलो, तर अनुभूती तर झहाली, 
सम्यक कोठे झहाली? असुख-अदःुख आले आणण आम्ी तहालहाि 
अनंतम अवस्हा महानू लहागलो तर सम्यक अनुभूती कोठे झहाली? तहािहा 
योग्य स्भहाव पहाहत आहोत आणण सहाक्ीभहाव आह,े भोक्हा भहाव नहाही, 
तर तहालहा म्टले पहाहहज ेकी सम्यक दश्णन होण ेसुरू झहाले. दःुख आह,े 
तहािे सम्यक दश्णन, दःुखहािे कहारण आह,े तहािे अनुभूतीच्हा स्तरहावर 
सम्यक दश्णन, तहालहा दूर करण्हािहा उपहाय आह,े ह्हािे सम्यक दश्णन 
आणण त ेदूर झहाले, तहा अवस्िेे सम्यक दश्णन- तर सम्मद्दस्सो

असे होत ेतवे्हा कहाय होत?े अचे्च्च् तणहं, तषृ्ेलहा कहापून टहाकले, 
तषृ्ेिे बंधन आम्हालहा बहाधंनू ठेवत होत,े असे करतहा करतहा, सम्यक 
रूपहाने बघतहा-बघतहा, सव्ण तषृ्ेच्हा बंधनहानंहा कहापून टहाकतो. नववत्यय 
संयोजनं,ही संयोजन जी आम्हालहा बहाधंनू ठेवत आहते, ही संयोजन जी 
आम्हालहा लपेटलेली आहते, तहािे नववत्णन सुरू केले तहाने, तहानंहा उघडण े
सुरू केले. जी बंधन होती ती उघडली जहात आहते, उघडली जहात आहते, 
आमिी संयोजन दूर होत आहेत. सम्महा महानहाणभसमयहा, खूप कठीण कहाम 
आह.े ह ेसव्ण करीत असतहानहा सुद्हा सहाधकहािहा 'मी' ननघत नहाही. मी, मी 
करीत आहे, मी बंधनहात आह,ेमलहा मुक् व्हायिे आह,े मी मुक् होईनि, 
अशहा प्रकहारे िहालत मुक् होईन. मी-मी, महाझ-ेमहाझ,े उंि अवस्हावंर 
जहाऊन सुद्हा सुटत नहाही. तर हहा जो महान आह,े मी, महाझिेहा भहाव आह,े 
तहालहा खूप िहागंल्हा प्रकहारे समजतो, कसहा वेडेपणहा आह,े मी आणण 
महाझचे्हा नहावहावर कहाय वेडेपणहा िहाललहा आह,े तर तहालहा मानाभिसमया. 
आणण. अन्तमकासस दकुस्सा, मग अशहा अवस्लेहा पोहोितो, जेर ेदःुख 
ननतहातं समहाप्त झहाले, नहाहीि आहे, शेवट झहालहा.

ह ेसव्ण केव्हा होत?े जेव्हा सुखद संवेदनेलहा दःुखद असे महानतो, दःुखद 
संवेदनेलहा बहाण लहागल्हावर होणहाऱयहा दःुखहासहारखे महानतो आणण असुखद-

अदःुखदलहा अननत आह,े असे समजतो, तवे्हा तहा अवस्लेहा 
पोहोितो. नवपश्यनहा कशहा प्रकहारे केली पहाहहज,े ह े सगळे यहात 

समजहावले आह.े
यो सुखं दकु्खतो अद्द, दकु्खमद्दक्क्ख सल्लतो।
यो सुखुं  दकुतो अद्द, अद्द िहा अर्ण येर,े जसे पुढे अद्दक्क, तहाि 

अरहा्णने, की जो सुखहालहा दःुखहाप्रमहाण ेपहाहतो, ह ेदःुख आह ेअसे समजतो. 
दकुमद्दक्क सल्लतो, ज ेदःुख आह ेतहालहा बहाण टोिलेल्हा पीडेप्रमहाणे 
पहहात आहे, समजत आहे. आणण

अदकु्खमसुखं सनं्, अद्दक्क्ख नं अननच्चतो।।
अदकुमसुखुं  सन्तुं , हे समजले पहाहहज,े सहाधनहा करतहानहा बऱयहाि 

वेळहा अशहा प्रकहारिी अनुभूती होत,ेजजलहा आम्ी म्ण ूशकत नहाही की 
सुखद आह,े जजलहा आम्ी म्ण ूशकत नहाही की दःुखद आह.े परंत ुही 
खूप वरवरच्हा स्तरहावरील गोष्ट आह,े भगवहान जवे्हा असुख-अद:ुखिी 
गोष्ट करतहात तवे्हा खूप खोलवरच्हा अनुभूतीिी गोष्ट करतहात. यहासहाठी 
सनं् शब्दहािहा वहापर केलहा गेलहा आह.े ध्हान करतहा-करतहा उदय-व्यय, 
उदय-व्यय, उदय-व्यय, तहानंतर भंग-भंग, असे करतहा करतहा आम्ी 
ओळारिको, स्लूहापहासून सूक्ष्मतेकडे जहात आहोत, सुखमहा-सुखमहा-
सूखमहा. पुढे जहात-जहात एक अशी अवस्हा येत ेकी आतमध् ेअनुभव 
होत आह,े परंत ुनहाही सहागंू शकत की ही सुखद संवेदनहा आह,े नहाही सहागंू 
शकत की ही दःुखद संवेदनहा आह,े खूप शहातंतहा आहे, सनं्, खूप शहातंतहा 
आह.े मनहाच्हा तहा खोलीमधनू खूप नवकहार ननघून गेले. खूप नवकहार 
ननघून गेले तर आतमध् ेखूप शहातंतहा, खूप प्रश्रह्र, अशी शहातंी आह े
की तहावेळी कळति नहाही की यहामध् ेकहाही उत्पहाद-व्यय सुद्हा होत 
आह.े कहारण की इतक्हा सूक्ष्म अवस्मेध् े उत्पहाद-व्यय होत आह,े 
महानस तहालहा जहाणू शकत नहाही. तवे्हा अधधकहाशंत: ही अडिण येत,े हहा 
धोकहा होतो की सहाधक समजतो की मलहा अंनतम अवस्हा प्रहाप्त झहाली.
वनब्ानुं  पिमुं  सुखुं - ननवहा्णणहामथ्े सुखशहातंी असत,े तर आम्हालहा 
सुखशहातंी गमळहाली. बघहा, हकती शहातंी आह,े पोहोिलो नहा! नहाही, धोकहा 
आह,े अनवद्हा आह,े तुम्हालहा होश नहाही आहे. अजनू इंहरिय क्ते्रहाति 
भ्रमण करीत आहहात.

खूप सहाधक येतहात, ज े महहन्हाच्हा णशनबरहामध् े बसतहात, दीड 
महहन्हाच्हा णशनबरहात बसतहात. येतहात की आम्हालहा ननवहा्णणहािी अनुभूती 
झहाली. कहाय झहाले बहाबहा? आतमध् ेइतकी शहातंतहा प्रहाप्त झहाली, इतकी 
शहातंतहा. िहागंली गोष्ट आह.े आतहा जेव्हा कधी अशी अवस्हा येईल तवे्हा 
जरहा बघहा डोळे उघडून, बघहा की तमुिे डोळे कहाम करत आहते कहा? 
कहानहाने ऐकून बघहा की ऐकू येत आहे कहा? अशहाप्रकहारे सगळहा इंहरियहानंहा 
बघहा. चिमटहा घेऊन बघहा, शरीरहात कहाही जहाणवत आह ेनहा? अरे, तर मग 
कुठले ननवहा्णण बहाबहा. अजून इंहरिय अवस्हाि आहे नहा? हो, इंहरिय 
अवस्ते शहातंतहा आली, ही खूप िहागंली गोष्ट आह.े पण ह ेअनंतम लक्ष्य 
नहाही नहा! अजनू यहाच्हा पुढे जहायिे आह.े खूप लक्पूव्णक बघहाल तर तहात 
ही एक खूप सूक्ष्म असहा उदय-व्यय, उदय- व्यय िहालू आह.े उत्पन्न होत 
आह,े नष्ट होत आहे. खूप सूक्ष्म स्तरहावर होत आह.े पण ह ेसुद्हा अननत 
आह,े असे समजत रहाहील. अन्रहा तहालहाि ननत, शहाश्वत, धु्व 
महानेल,तर अनवद्ेत पडेल, बहेोशी मध् ेपडेल, मोह-मूढतते अडकेल. 
अरे नहाही, अजून महाझी इंहरिय कहाम करीत आहेत. ती तर इंहरियहाचं्हा 
पलीकडील अवस्हा आह,े अजनू ती आली नहाही. हहलहा लक्पूव्णक बघू 
तर यहा. ही जी असुख-अदःुखिी अवस्हा आह,े तहा अवस्लेहा भगवहान 
म्णतहात की जी खूप शहातं अवस्हा आह,े तेर ेजहाऊन अननत बोधहालहा 
अजनू दृढ करहायिे आह.े अनुभूतीच्हा स्तरहावर अजून दृढ करहावे लहागत.े 
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तवे्हा सहाधक वेगहाने पुढे जहात रहाहतो आणण इंहरियहाचं्हा पलीकडील 
अवस्लेहा पोहोितो. येर ेमन अडकवेल तर ही मधली धम्णशहाळहा आह.े 
मधल्हा धम्णशहाळेमध्िे अडकलहा तर पुढे जहाण ेबंद होईल.

आम्ी आपल्हा अनुभवहाने ह ेबधघतले आणण अनेकहाचं्हा अनुभवहाने 
सुद्हा की जी-जी लोक कुठल्हा प्रकहारच्हा दहाश्णननक महान्तमेध् े
अडकले आहते, तहाचं्हासहाठी दहाश्णननक महान्तहाि प्रमुख आह.े मुक् 
होण े तहाचं्हासहाठी प्रमुख नहाही. नवकहारहापंहासून सुटकहा गमळवण े
तहाचं्हासहाठी प्रमुख नहाही. तहाचं्हासहाठी प्रमुख आह े की आमिी जी 
दश्णनहािी महान्तहा आह,े ती कशी धसद् होईल आणण नतलहा कसे आम्ी 
अनुभव.ू तर जवे्हा अशहा प्रकहारिी अवस्हा येऊ लहागली की सव्ण शरीर 
केवळ तरंगि तरंग, तरंगि तरंग, जी वरवरिी अवस्हा आह ेअजनू. 
बस, एक-एक अण ूिेतन झहालहा. आम्हालहा परम िैतन्हािी अनुभूती 
झहाली, तर ईश्वरहािी अनुभूती झहाली, ब्रह्हािी अनुभूती झहाली, आम्ी 
मुक् झहालो. असे समजणहारी व्यक्ी पुढे कशी जहाईल? तहा िेतन 
अवस्तेनू पुढील उंि अशी एक शहातं अवस्हा आली आणण नतलहाि 
समजनू बसलहा की ही परम शहातंीिी अवस्हा आह,े ही ईश्वरहाच्हा 
दश्णनहािी अवस्हा आह,े तहाच्हा अनुभूतीिी अवस्हा आह े हकंवहा ही 
आमच्हा आत्महाच्हा अनुभवहािी अवस्हा आह-े तर अडकलहा आह,े 
आपल्हा महान्तहामंध् े अडकलहा आह े नहा? खरे ह े आह े की तमुिी 
महान्तहा जी कहाही आह ेनतलहा एकहा बहाजलूहा ठेवहा. तमु्ी अनुभव घ्हा, 
प्रतेक गोष्टीिहा अनुभव, अनुभव, अनुभव. ह ेमहानून िलहा की अनंतम 
अवस्हा इंहरियहाचं्हा पलीकडली अवस्हा आह,ेतर प्रतेक पडहावहात ह े
बघत रहाहहा की ही जी कहाही अवस्हा आह,े अजनू इंहरिय क्ते्रहातील आह े
नहा? इंहरिय क्ते्रहातील आह े तर ननजचिति ती अननत आह े आणण 
ध्हानपूव्णक बघहाल तर स्ष्टपण ेमहाहहती होईल की ती अननत आह.े तर 
योग्य महागहा्णने पुढे जहात रहाहील. अन्रहा आरोपण करू लहागेल, ज े
अननत आह े तहावर ननतहािे आरोपण करू लहागलहा. ज े दःुख आहे 
तहावर सुखहािे आरोपण करू लहागलहा. ज ेमी नहाही,महाझ ेनहाही तहावर 
मी-महाझ ेअशहा कोणतहा दहाश्णननक महान्तेिे आरोपण करू लहागलहा तर 
सव्ण महाग्णि बंद होईल. बस गहाडी रहाबंली, पुढे जहाऊ शकणहार नहाही.

असे खूप जणहानंवषयी बधघतले. येतहात पळत पळत, आम्ी आत्महािे 
दश्णन केले, आम्ी आत्महाने आत्महालहा बधघतले. आचिय्ण आह ेतमु्ी 
आत्महाने आत्महास बधघतले,कहाय बधघतले? बस, हिे की अशी कोणती 
तरी अवस्हा आली आणण आम्ी आत्महाने आत्महालहा बधघतले, आम्ी 
परमहात्महालहा बधघतले, आम्ी ह ेबधघतले, आम्ी त ेबधघतले अरे,अननत 
आह ेबहाबहा! ज ेअननत आह ेतहालहा अननति समजहा आणण मग बघहा 
कसे पुढे जहात रहाहहाल.ही जी नतसरी अवस्हा आहे, खूप शहातंीिी अवस्हा 
आह,े नतलहा कधी अंनतम अवस्हा महानू नकहा, ती सुद्हा अननत आह.े हिे 
समजत, हेि अनुभव करीत पुढे जहाल तर वेगहाने पुढे जहात रहाहहाल.

स वे सम्द्दस्सो भिक,ु अशहा प्रकहारिहा कोणी णभक्,ु सहाधनहा करणहारहा, 
यहाप्रकहारे सम्यक दश्णन करीत आह-े सतहालहा यरहाभूत बघणे हिे सम्यक 
दश्णन आहे. ज ेजसे आह,े तसे आह.े तहािहा स्भहाव अननत आह ेतर 
अननत आह.े ही दःुखद आह ेतर खूप पीडहादहायक आह,े ही सुखद आह े
तर ही सुद्हा दःुखि आह,े अशहा प्रकहारे सम्यक रूपहाने पहहातो, तवे्हा 
परिजानावत वेदना. वेळोवेळी ऐकलहा आह े पररजहानहानत शब्द- तर 
वेदनहािंी सव्ण पररधी बधघतली, तहािंी जी सीमहा आह,े जरे ेजरे ेवेदनहा 
आहते, त े सव्ण क्तै्र बधघतले. मग तहा सुखद आहते, दःुखद आहते 
अरवहा असुखद-अद:ुखद, शहातं आहते, सव्ण बधघतले. तहाने सव्ण 
बधघतले हकंवहा बधघतले नहाही, तहाने पररपूण्ण रूपहाने यहा क्ते्रहालहा जहाणले 
हकंवहा नहाही, यहािे प्रमहाण कहाय? एकि प्रमहाण की तहाने पलीकडील 

अवस्हा पहाहहली की नहाही? पहाहहली तर महाहहत झहाले की वेदनहािंहा 
खेळ इरं पययंति होतहा, तहापुढे नहाही. तवे्हा तहालहा पररजहानहानत म्णहावे. 
तवे्हा अशहा अरहा्णने म्णतहात की पररजहानहानत वेदनहा, वेदनहाचं्हा संपूण्ण 
क्ते्रहालहा बधघतले, कहाही बहाकी रहाहहले नहाही, कुठलहाही कहानहा-कोपरहा 
णशल्क रहाहहलहा नहाही, सवहायंच्हा पलीकडे गेलहा.

सो वेदना परिञञाय, अशी व्यक्ी वेदनहानंहा जहाणून, तहाचं्हा सगळहा 
क्ते्रहालहा जहाणून, ददटे्ठ धम् े अनासवो, आतहा तहाने पहाहहले, तहािहा 
सहाक्हात्हार केलहा. कशहािहा? तहा अवस्िेहा जी कोणहालहा अनहाश्रव बननवत.े 
सगळे आश्रव समहाप्त झहाले. जोपययंत आश्रव आहते, जोपययंत मनहात मळ 
आह,े तोपययंत अरहंत अवस्हा प्रहाप्त झहाली नहाही, ननतहातं मुक् अवस्हा 
प्रहाप्त झहाली नहाही. तो वेदनेिे क्ते्र पहाहून, तहाच्हा पलीकडे जहाऊन यहा 
अवस्लेहा पोहोिलहा की जेर ेतहाने अनहाश्रव अवस्िेहा सहाक्हात्हार केलहा.

अशी व्यक्ी, कायस्स िेदा, नतच्हा शरीरहािे भेदन होत ेम्णज ेजवे्हा 
नतिहा मृतू होतो तवे्हा धम्ट्ठो, ती व्यक्ी धर्मष्ठ झहाली. बौद् धमहा्णमध् े
पक्व झहाली असे नहाही, हहदूं धमहा्णमध् े पक्व झहाली असे नहाही, जनै 
धमहा्णमध् ेपक्व झहाली असे नहाही, नबलु्ल नहाही, मूख्ण लोकहाचं्हा गोष्टी 
आहते ह्हा. यहात अडकून पडहाल तर धम्ण गमळणहार नहाही. हहदूंधम्ण गमळेल 
कहारण की हहदंतु्वहािे प्रभुत्व आह े तेर,े बौद् धम्ण गमळेल कहारण की 
बदु्हाच्हा विनहािें प्रभुत्व आह ेतेर-ेकेवळ गोष्टी, अनुभव कहाही नहाही; 
जनै धम्ण गमळेल कहारण जनै लोकहािें प्रभुत्व आह ेतेर.े कहाही गमळणहार 
नहाही. धम्ण म्णज े ज े सत आह,े प्रकृतीिे ज े ननयम आहते, तहानंहा 
जहाणले तर धर्मष्ठ झहालहा, जीवनहात धम्ण उतरू लहागलहा. अशहा व्यक्ीच्हा 
शरीरहािे भेदन झहाल्हावर म्णज ेमृतू झहाल्हावर कहाय होत?े सगळहा 
वेदनेच्हा क्ते्रहालहा जहाणले तो वेदगू झहालहा. वेदनहाचं्हा सहार् यहा क्ते्रहालहा 
जहाणणहारी व्यक्ी सङ्ख ु्ं  नोपेवत वेदगू  झहाली. कहाय सङ्ख ु्ं  ? म्णज े
यहा इंहरिय जगतहािहा सहारहा खेळ, लोहकय जगतहािहा सहारहा खेळ, ननरय 
लोकहापहासून अरूप ब्रम् लोकहापययंतिे सहारे क्ते्र सङ्ख ु्ं  आह.े मोजले 
जहाऊ शकते. हकती मोठे आह,े कहाय आह,े यहािे वण्णन केले जहाऊ शकत.े 
परंत ुतो तर वण्णनहातीत अवस्ते पोहोिलहा. तहा अवस्ते पोहोिलहा जजिे 
वण्णन होऊ शकत नहाही, ननवहा्णणणक अवस्ते गेलहा. असहा अहयंत मृतूनंतर 
तहा अवस्ते पोहोिलहा जी वण्णनहातीत आह.े आतहा तहा वण्णनहातीत 
अवस्तेनू परत पुन्हा यहा वण्णन होऊ शकणहाऱयहा अवस्मेध् े तो येत 
नहाही. ती जी अनंतहािी अवस्हा आहे नतिहा होऊन परत पुन्हा यहा अवस्ते 
येत नहाही, जजलहा मोजले जहाऊ शकत.े म्णज ेनेहमीकरतहा मुक् झहालहा 
आणण सहाधकहािे सगळे लक्ष्य हिे आह ेकी यहा भविक्रहातून बहाहरे कसे 
पडहावे. यहा संवेदनहािें पररज्हान यहासहाठी करीत आहोत की मग तो रूप 
ब्रह्लोक असो, अरूप ब्रह्लोक असो, तेरसुेद्हा ह ेउत्पहाद-व्यय, उत्पहाद-
व्ययिेि क्ते्र िहालू आह,े तरेसुेद्हा यहा पलीकडिी अवस्हा आली नहाही. 
यहा सवहायंनहा पहार करून जहाईल तेव्हा बघेल की आतहा हहा उत्पहाद-व्यय 
समहाप्त झहालहा, आतहा वेदनेिे ह ेसहारे क्ते्र समहाप्त झहाले, आतहा ह ेइंहरियहािें 
क्ते्र समहाप्त झहाले, तरे े पोहोिहायिे आह.े तहासहाठी यहा छोट्हाशहा 
सूत्रहामध् ेसहारहा महाग्ण सहागंगतलहा आह,े सगळहा नवधी सहागंगतलहा आह.े
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दोहये धमा�चये
सुखद-दखुद सञं वयेदना, तवषय स्पर्�-सञं योग। 
बघ अतनत्य स्विावाला, दूि होय िविोग।।

सुख-दखुमय सञं वयेदना, समता स्ातपत होय।  
अञंतम�नाच्ा गाठी, सहज तवमोलचत होय।।

कम�-ग्ञं थिची लचत्ावि, जि उदीिणिा होय। 
काययेत ययेत सञं वयेदना, मखू� समता खोय।।

बघत-बघतच सञं वयेदना, प्रज्ा जागृत होय। 
क्षणि-क्षणि समता पुष्ट िये, क्षणि-क्षणि दखु क्षय होय।।

दोहये धमा�चये
सुखद-द:ुखद सञं मयेलना, यप्रय अयप्रय सञं योग। 
साधक अतवचल च िाहये, दूि होय िविोग।।

आली दखुद सञं वयेदना, दिकत च ती ही नसये। 
िात्र गयेली ददन आला, जात अञंधाि असये।।

आली सुखद सञं वयेदना, ही पणि तनत्य न होय। 
या ति नदीतील लहिी, ययेती व नष्ट च होय।।

बघत-बघतच सञं वयेदना, समतयेत स्स्ि होय। 
नवये कम� बाञंधत नसये, क्षीणि जनूये च होय।।

तवपश्यना तवर्ोधन तवन्यास (VRI)
नवपश्यनहा नवशोधन नवन्हास (Vipassna Research Institute) एक लहाभ-

ननरपेक् संस्हा आहे. हहिहा मुख् उदे्दश्य आह े की नवपश्यनहा नवधीनवषयी वैज्हाननक तसेि 
ऐनतहहाधसक संशोधन करण.े यहा वैज्हाननक संशोधनहालहा पुढे नेण्हासहाठी सहाधकहािंहा सहयोग 
अतंत आवश्यक आह.े म्णनू पुढे यहा व आपले भरपूर योगदहान द्हा. यहा संस्ते दहातहासंहाठी 
सरकहारने आयकर अधधननयम १९६१ िी धहारहा ३५ (१) (iii) च्हा ननयमहानुसहार १००% 
आयकर सूट हदली आह.े कृपयहा यहािहा लहाभ घ्हा. दहानहासहाठी बँक नववरण खहालीलप्रमहाण ेआहे.

नवपश्यनहा नवशोधन नवन्हास, एॅक्सिस बैंक लल., महालहाड (प.) खहातहा क्र. 
911010004132846; IFSC Code: UTIB0000062; संपक्ण - श्री डेररक पेगहाडो, 
मो. 9921227057, यहा श्री नबनपन मेहतहा, मो. 9920052156; वेबसहाइट- https://
www.vridhamma.org/donateonline                      yty

तवपश्यना ध्ानाचा परिचय 
मुं बई नवश्वनवद्हालयहाच्हा सहयोगहाने नवपश्यनहा नवशोधन नवन्हास (व्ी आर आय) प्रतेक 

वषवी तीन महहन्हािहा लघु पहाठ्यक्रम- 'नवपश्यनहा  ध्हानहािहा पररिय'- आयोजजत करत.े हहा लघु 
पहाठ्यक्रम जो 8 जुलै त े23 सप्टेंबर 2020 दरम्यहान आयोजजत केलहा गेलहा होतहा, तो अनन-
जचित कहाळहापययंत स्गगत केलहा गेलहा आह.े कोनवड-19 महहामहारीलहा लक्हात घेतहा िहालू शैक्णणक 
वष्ण (2020-21) सहाठी मुं बई नवश्वनवद्हालयहा कडून यहानवषयी पररपत्र आल्हानंतरि पहाठ्यक्रम 
आयोजजत केलहा जहाईल. जसे ही वी. आर. आय. लहा नवश्वनवद्हालयहा कडून महाहहती प्रहाप्त होईल, 
पहाठ्यक्रमहाच्हा नव्यहा तहारखहा समहािहार पत्रहामध् ेघोनषत केल्हा जहातील. असुनवधकेरतहा आम्हालहा 
खेद आहे.

पालल-हहञंदी(45ददवस) / पालल-इञंण्लिर्(60 ददवस)
वष्ण 2020 मधील नवपश्यनहा नवशोधन नवन्हासहा द्हारहा संिहाललत पहालल-हहदंी व पहालल-इंच्लिश  

दोन्ी ननवहासी पहाठ्यक्रम कोनवड-19 महहामहारीलहा लक्हात घेतहा रद्द केले गेले आहते. वी.आर. 
आय. लवकरि ऑनलाइन पालल-इञंण्लिर् पहाठ्यक्रम सुरू करणहार आह.े पहाठ्यक्रमहािी तहारीख व 
तहािी महाहहती यहा महहन्हाच्हा शेवटपययंत वेबसहाईटवर प्रदर्शत केली जहाईल.

वी.आर.आय द्हारहा 6 एनप्रल  2020 लहा ऑनलहाइन पहालल-हहदंी पहाठ्यक्रम 
सुरू केलहा गेलहा आह.े यहा पहाठ्यक्रमहात रेकॉड्ण केली गेलेली सत्र वी.आर.आय च्हा  

वेबसहाईट www.vridhamma.org वर उपलब्ध आहते. अधधक महाहहती करतहा 
संपक्ण  करहा--- िोन संपक्ण  – ०२२-५०४२७५६०/२८४५१५०४ Extn. 560,   

मोबहा. ९६१९२३४१२६, (सकहाळी ९:३० त े सहायं ५ बज े पययंत)  
ई-मेल: mumbai@vridhamma.org;             yty

धम्ालय - 2 तनवास-गृहाचये तनमा�णि काय�
पॅगोडहा पररसरहात ‘एक हदवसीय’ महहाणशनबरहात दरुुन येणहाऱयहा सहाधकहासंहाठी व 

धम्णसेवकहासंहाठी रहात्री ननवहासहाच्हा मोित सुनवधसेहाठी धम्महालय-2 ननवहास-गृहहािे ननमहा्णण 
होईल. ज े कोणी सहाधक-सहाधधकहा यहा पुण्कहायहा्णत भहागीदहार होऊ इच्च्तहात, तहानंी कृपयहा 
खहालील पत्तहावर संपक्ण  सहाधहावहा.  सञं पक� रः-- 1. Mr. Derik Pegado, 9921227057.  or  
2. Sri Bipin 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 

पॅगोड्ावि िात्रिि प्रकार्ाचये महत्व
 पूज् गुरुजी वेळोवेळी म्णत असत की एखहाद्हा धातु-गब्भ पॅगोड्हावर रहात्रभर प्रकहाश 

असण्हािे नवशेष महत्व आहे. यहामुळे सहारे वहातहावरण दीघ्णकहाळ धम्ण व मैत्री तरंगहानंी भहारलेले 
रहाहहात.े यहासहाठी लिोबल पॅगोड्हावर प्रकहाश दहानहासहाठी प्रती रहात्री रुपये 5000/- ननधहा्णररत 
केले गेले आहेत. अधधक महाहहतीसहाठी वरील (GVF) च्हा पत्तहावर संपक्ण  करहा–  yty 

पॅगोड्ाजवळ ‘धम्ालय’ अततिी-गृहात तनवास सुतवधा
ज ेसहाधक पनवत्र बुद्धहात ूव बोधधवकृ्हाच्हा सहानन्नध्हात रहाहून गंभीर सहाधनहा करण्हास इचु्क 

असतील तहाचं्हासहाठी ‘धम्ालय अततिी-गृहात’ ननवहास, नहाश्हा, भोजन इतहादीिंी उत्म सुनवधहा 
उपलब्ध आह.े अधधक महाहहती व बहुकंगसहाठी खहालील पत्तहावर सञं पक�  किावा– श्री जगजीवन 
मेश्रहाम, धम्महालय, लिोबल नवपश्यनहा पॅगोडहा, एस्सलवर््ण जटेी, गोरहाई नवलेज, बोरीवली (प.) - 
400091. िोन. +91-22-50427599/598 (धम्महालय ररसेप्सन) पॅगोडहा-कहायहा्णलय– 
+91-22-50427500. Mob. 9552006963/7977701576. ईमेल- info.
dhammalaya@globalpagoda.org  yty
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तवपश्यना तवर्ोधन तवन्यास 
धम्मगिी, इगतपुिी - 422 403 
भजल्ा-नाभर्क, महािाष््ट, िाित 
फोन : (02553) 244076, 244086, 
244144, 244440. 
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