
sADkþAMce
mAiskþ pRerfA p©

vAiúQkþ Õu£kþ  rŒ. 30/-
SAjIvn Õu£kþ rŒ. 500/-

´ÉäMÉ´ÉäMÉ²ªÉÉ ¦ÉÉ¹ÉäiÉÒ±É {ÉÊjÉEòÉÆºÉÉ`öÒ {ÉÉ½þÉ:   http://www.vridhamma.org/Newsletter_Home.aspx



Ê´É{É¶ªÉxÉÉ
ºÉÉvÉEò (¨É®úÉ`öÒ)

E-Newsletter

बु�वष� 2564,      आषाढ पौर्णिमा (ऑनलाईन),      5 जलैु, 2020,       वर्ष 4       अंक 5

धम्मवाणी

 चरथ, भिक्खवे, चाररकं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
अत्ाय हिताय सुखाय देवमनसु्ानं। देसेथ, भिक्खवे, धमं् 
आददकल्ाणंि मजे्कल्ाणंि पररयोसानकल्ाणंि सातं् 
सब्यञ्जनं  केवलपररपुणं्  पररसु�ं  ब्रह्मचररयं  पकासेथ।

धम्मवाणी संग्रह, (वव.वव.वव), सर्ग 10, लक्षण (विक्षषू कोण?) ्मधषून सािार.  

      सदोपदेश द्या, भिक्षूं नो! असया धर्म जो सुरुवयातीलया कल्याणकयारी, 
रध् े कल्याणकयारी व शेवटी कल्याणकयारी आह.े (सव्मतोपरी 
कल्याणकयारी ही कल्याणकयारी आह)े त्या धरया्मचे शबयाूंसोबत, 
अरया्मसोबत, ियावयासोबत, व्यावहयाररक अिीव्ूंजनेसोबत प्रकटीकरण 
करया. असया धर्म ज्यात केवळ रयात्र पररपूण्म पररशुद्ी च पररशुद्ी आह.े 
अशुद्ीसयाठी कोणतेही स्यान नयाही. अशया परर पररशुद् ब्रम्याचरणयाचे 
प्रकयाशन करया, आपल्या ब्रम्याचरणयाद्यारे. अशया परर पररशुद्  
धरया्मचरणयाचे ज्यापन करया,आपल्या धरया्मचरणया द्यारे. 

आषाढी पौर्णिमेचे मित्व
प्रमुख आचार्य पूज्य श्री सत्यनारारण गोरंकाजरीचें प्रवचन

(मुं बई -18 जलैु १९८९)
रयाझ्या प्प्रय सयाधक/सयाधधकयाूंनो!

आजपयासून जवळ-जवळ २६०० वरयाांपूववी ह्याच आरयाढी पौर्णरेच्या 
ददवशी िगवयान बदु्याूंनी जी सम्यक सम्ोधी प्रयाप्त केली होती, रुक्ीचे ज े
सम्यक ज्यान प्रयाप्त केले होते त ेपदहल्याूंदया वयाटले,तवे्यापयासून आजचया हया 
ददवस गुरुपौर्णरेच्या रूपयात सयाजरया केलया जयाऊ लयागलया. रुक्ीच्या त्या 
रहयान गुरुने पदहल्याूंदया लोकयाूंनया रुक्ीचया रयाग्म दयाखप्वलया, म्णनू ह्या 
ददवसयालया खूप रहत्त्व आह.े 

गुरु पौर्णरेचया हया ददवस खूप रहत्वपूण्म रयानत असतयानया आम्ी 
ययालया केवळ कर्मकयाूंड करूनच सयाजरे केले दकूं वया वयाणी प्वलयासयासयाठी, 
श्तुी प्वलयासयासयाठी, बदु्ी प्वलयासयासयाठी ययाचया वयापर करून रयाूंबलो तर ययाचे 
रहत्त्व आम्ी नीट सरजलो नयाही. ययाचया जो लयाि घ्यायलया पयादहज ेतो 
लयाि आम्ी घेऊ शकलो नयाही. 

कयाय रहत्त्व आह?े कसे ययाच्या रहयानतचेया पूण्मपण ेलयाि घेऊ शकू? 
धर्म भशकप्वणयाऱययाूंचया आभण धर्म भशकणयाऱययाूंचया परस्पर सूं बूं ध कयाय आह?े 
धर्म भशकप्वणयाऱययाूंची कयाय जबयाबदयारी आहे? आभण अशयाच प्रकयारे धर्म 
भशकणयाऱययाूंची कयाय जबयाबदयारी आह?े ह े चयाूंगल्या प्रकयारे सरजनू 
भशकप्वणयारे आभण भशकणयारे, दोघयाूंनीही आपयापले उत्तरदयाययत्व पयार 
पयाडयावे, आपल्या जबयाबदयारीलया पूण्म करयावे. तरच हया रहत्वपूण्म ददवस 
सयाजरया करण्यालया कयाही अर्म आह,े तेव्या सरजनू घेऊ कयाय सूं बूं ध आह?े

 फयार जनु्या ियारेत धर्म भशकवणयाऱययालया तसेच धर्म भशकणयाऱययालया 
गुरु आभण भशष्य म्टले जयात होत.े आजही म्टले जयात.ेपण जसे अनेक 
चयाूंगल्या शबयाूंचया कयाळयानुसयार सदपुयोग होण्याऐवजी दरुुपयोग होऊ 
लयागतो, तसया ययाूंचया सुद्या होऊ लयागलया. तवे्या कोणया सरजदयार व्क्ी ूंने 
ह्या शबयाूंचया प्रयोग बूं द केलया.

 आम्ी पयाहतो की िगवयान बदु्याूंनी सुद्या 'गुरु' शबयाचया प्रयोग केलया 
नयाही. धर्म भशकप्वणयाऱययालया 'कल्याणमरत्र' म्टले. तो तुरचया मरत्र आह े
आभण मरत्र तो आह ेजो तुरच्या कल्याणयात सहयायक आह,े तरुचे रूं गल 
होण्यात सहयायक आह.े ज्याच्या सोबत रयाहण्याने तुरचे कल्याण होऊ 

शकेल, तुरचे रूं गल होऊ शकेल, तरच कल्याणमरत्र आह.े मरत्र तोच 
आह,े खरी रैत्री तीच आह े जजच्यारुळे आरचे रूं गल सयाधले जयाईल, 
आरचे कल्याण सयाधले जयाईल.

कोणया व्क्ीचया स्वियावच असया झयालया की ती प्रयाण्याूंची हत्या करत.े 
आभण आम्यालया कोणी असया मरत्र मरळयालया की जो हया स्वियाव तोडून 
टयाकेल, बदलून टयाकेल, प्रयाण्याूंची हत्या करणयाऱयया स्वियावयातनू आरची 
रुक्ी करेल. त्यात आरचया सहयायक झयालया तर आरचया कल्याणमरत्र 
झयालया. आम्यालया कल्याणयाच्या रयागया्मवर वर आणले त्याने. असेच चोरी 
करण्याची सवय लयागली, डयाकया टयाकण्याची,दसुऱयया कोणयाच्या वस्लूया 
लुबयाडण्याची, त्यालया फसप्वण्याची सवय लयागली. आभण आम्यालया ह्या 
सवयीतनू बयाहरे कयाढण्यात कोणी सहयायक झयालया तर तो आरच्या 
कल्याणयातच सहयायक झयालया नया! अशी व्क्ी आरची कल्ाणममत्र 
झयाली.

व्भिचयारयाची सवय लयागली आभण कोणी व्क्ी आम्यालया 
व्भिचयारयातून बयाहरे कयाढण्यालया सहयायक झयाली तर ती आरच्या 
कल्याणयातच सहयायक झयाली नया! खोटे बोलण्याची सवय लयागली, कटू 
बोलण्याची सवय लयागली, परप्नूंदया करण्याची सवय लयागली, चुगली 
करण्याची सवय लयागली, प्नरर्मक गप्या रयारण्याची सवय लयागली, रयादक 
पदयार्म सेवन करण्याची सवय लयागली,जुगयारयाची सवय लयागली आभण 
कोणी आम्यालया यया सवयी ूंतनू बयाहरे कयाढण्यास सहयायक झयालया तर अशी 
व्क्ी आरची कल्याणमरत्रच आह.े जो आम्यालया शीलयारध्,े सदयाचयारयात 
प्रप्तप्ठित होण्यासयाठी आम्यालया रदत करतो, आम्यालया सहयायक होतो, तो 
आरचया खरया मरत्र आह.े यया अरया्मने कल्याणमरत्र म्टले गेले.

 रन आपल्या तयाब्यात नयाही आह,े खूप चूंचल, खूप चपळ आह,ेइकडे 
पळत,े प्तकडे पळत े आभण कोणया व्क्ीने आरच्या रनयालया वश 
करण्याची प्वद्या भशकप्वली,रनयालया वश करण्याच्या कयारयात आरची 
सहयायक झयाली, तर आरचे कल्याण झयाले नया! अशी व्क्ी आरची 
कल्याणमरत्रच आहे. 

 रनयालया वश करण ेभशकलो पण त्यात ज ेखोलपयांत प्वकयार िरलेले 
आहते, न जयाणो दकती जनयाूंच्या गयाठी िरून पडलेल्या आहेत– 
आसक्ीच्या, दे्रयाच्या,रोहयाच्या गयाठी. न जयाणो दकती-दकती िव 
सूं स्यारयाूंच्या गयाठी, ज्या न जयाणो ययापुढे दकती िव आणतील आभण दःुखच 
दःुख, दःुखच दःुखयाचे िवचक्र चयालत रयाहील. आभण जर कोणी अशी 
व्क्ी आम्यालया मरळयाली जी यया गयाठी ूंनया बयाहरे कयाढून ययाूंपयासून सुटकया 
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मरळप्वण्याचया रयाग्म दयाखवील, िवचक्रयालया तोडण्याचया रयाग्म दयाखवील, 
दःुख चक्रयापयासून रुक् होण्याचया रयाग्म दयाखवील तर कल्याणच झयाले 
नया! अशी व्क्ी आरची कल्याणमरत्रच आह.े

लोकयाूंशी आरचया स्वियाव असया आह ेकी त्याूंच्याशी आरचे सगळे 
व्वहयार द्षप्रत आहेत, तणयावपूण्म आहते, द्ोह, द्षिया्मवनेने िरलेले आहते. 
रनयालया प्नर्मळ करतया-करतया अशी अवस्या येईल की सवयाांप्रती प्ररे जयागेल, 
रैत्री जयागेल, करुणया जयागेल, सद्यावनया जयागेल. अशी अवस्या प्रयाप्त 
करण्यात कोणी आरचया सहयायक झयालया, आरचया सयारी झयालया तर आरचे 
कल्याणच झयाले. अशी व्क्ी कल्याणमरत्रच म्णवली जयाईल. म्णनू 
भशकप्वणयाऱययाूंसयाठी िगवयानयाूंनी कल्ाणममत्र यया शबयाचया उपयोग केलया. 
लोक त्याूंनयाही कल्याणमरत्र म्णत असत.

 वयारूंवयार िगवयान म्णत असत की जसे रयात्र प्नघून गेल्यावर पूव्म 
ददशेकडे जरयाशी लयाली येऊ लयागत,े ती यया गोष्ीची द्ोतक आह ेकी आतया 
पूव्म ददशेलया सूय्म उगवेलच. ही पूव्म सूचनया आह े सूय्म उगवण्याची की 
पहयाटेची लयाली येऊ लयागली. ययाचेच उदयाहरण देऊन लोकयाूंनया सरजयाप्वले 
कोणयालया एखयादया कल्याणमरत्र मरळयालया तर सरजया रुक्ी मरळेलच. ह्या 
अरया्मने कल्याणमरत्र शबयाचया प्रयोग केलया गेलया. 

त्या कयाळी भशकप्वणयाऱययाूंसयाठी आणखी दोन शबयाूंचया उपयोग करीत 
असत. एक शब होतया "आचयाय्म". आचयाय्म कोणयालया म्णतयात? चयाूंगल्या 
वत्मनयाची व्क्ी आह,े जजचे आचरण चयाूंगले आह,े ती आचयाय्म. ज्याचे 
स्वतःचे आचरण चयाूंगले नयाही तो कसया कयाय आचयाय्म? तो लोकयाूंचे आचरण 
सुधयारण्यास कसे कयाय रदत करील?ह्या अरया्मने आचयाय्म. आणखी एक 
शब त्याकयाळी प्रचललत होतया,"उपयाध्याय". ध्याय म्णज े ध्यान करण.े 
उपयाध्याय- ज्याच्याजवळ बसून ध्यान केले जयात ेतो उपयाध्याय; म्णज ेजो 
ध्यान करणे भशकप्वतो.

 ह ेशब त्या कयाळयातील प्रचललत शब होत.े गुरु हया शब त्यापूववीही 
होतया, त्यानूंतरही चयालत रयादहलया. गुरु ह्या शबयात कयाही दोर नयाही. गुरु 
म्णतयात रहयान व्क्ीलया, तसेच गुरु म्णज ेवजनदयार सुद्या. ज्यारध् े
खूप चयाूंगलेपण आह,े त्या चयाूंगलेपणयालया वजन आह,े म्णनू इतरयाूंच्या 
तलुनेत तो वजनदयार आह,े इतर हलके आहते. यया अरया्मने ठीक आह ेपण 
जवे्या गुरूूं नी गुरूबयाजी करण ेसुरू केले, तवे्या गुरु प्बघडून खरोखर जड 
झयालया. गुरु ियार झयालया. असया गुरु कयाय कयारयाचया जो लोकयाूंवर ियार होतो. 
धर्म भशकवणयारी व्क्ी केव्याही कोणयावर ियार होऊ नये.

 खूप सयावध होतया हया रहयापुरुर. खूप जयाणत होतया की कशया प्रकयारे 
गोष्ी प्बघडतयात. सुरुवयात होते की पहया ही व्क्ी धरया्मच्या दकती चयाूंगल्या 
गोष्ी भशकप्वत.े आम्ी त्याचया सनयान केलया पयादहज.े ह्याच्या गोष्ी ऐकून 
त्या रयागया्मवर चयालले पयादहज.े आभण त्याच्या आवश्यकतयाूंची पूत्मतया सुद्या 
आम्ी केली पयादहज.ेहया धर्म भशकव ू लयागलया आहे आभण ययाच्या 
आवश्यकतया आम्ी नयाही पूण्म केल्या तर कोण करेल ? बस एवढीशी गोष्.

आभण प्बघडतया- प्बघडतया, प्बघडतया-प्बघडतया अशी प्बघडली की जो 
गुरु पदयावर बसलया आह ेतो अशी आशया करू लयागलया की ह ेरयाझ ेभशष्य 
आहते, त्याूंनी रलया खूप सनयान द्यावया. त्याूंनी रलया फूल, रयाळया अप्मण 
करयाव्या, रयाझी स्तुी करयावी, रयाझी प्रशूं सया करयावी. रयाझ्यावर खूप पुस्के 
ललहयावीत, रयाझ्याप्वरयी खूप चचया्म करयावी. रयाझया खूप जयजयकयार 
करयावया. अरे, तवे्याच तर रयाझ ेभशष्य, नयाहीतर कसले भशष्य ? असे करणयार 
नयाहीत तर भशष्य कसे झयाले? त्याने आपलया अधधकयार सरजलया तर ओझ े
झयालया, ियार झयालया. कयारयाचया नयाही, बकेयार गुरु!

 आवश्यकतया प्नजचितच पूण्म झयाल्या पयादहजते. कोणी सूं न्याशी आह,े 
भिक्ष आहे, जो धर्म भशकप्वतो, त्याच्यावर बूं धनूं  आहते.त्याच्याकडे दोन 
जोड चीवर . एक वेळचे िोजन, तसुेद्या जवळ ठेवयायचे नयाही. मरळयाले व 
खयाले्, गोष् सरयाप्त. आभण तहेी गोचरी करून. जसे गयाय चरयावययास जयात े
तवे्या ती एकयाच दठकयाणचे सगळे गवत खयात नयाही. येर ेरोडेसे खयात,े नूंतर 
पुढे प्नघून जयात,े तेर ेरोडेसे खयात.े ह्यालया गोचरी म्णतयात 

 रधकुरी करतो. जसे िुूं गया एकया फुलयावर बसतो, रोडयासया रस 
घेतो. दसुऱयया फुलयावर बसतो, तेरनू रोडयासया रस घेतो. रधरयाशी एकया 

फुलयावरचया रोडयासया परयाग घेत,े दसुऱयया फुलयाकडून रोडयासया घेत.े असे 
करतया-करतया एक रेंब रध जरया करत.े फुलयालया कळतच नयाही की त्यातनू 
रोडेसे रध घेतले गेले आह.े ठीक अशयाच प्रकयारे जो सूं न्याशी आह,े जो 
भिक्ष आह,े त्याने आपल्या भशष्ययाूंवर ओझ ेहोऊ नये, गुरु (जड) होऊ नये 
कधी. तो गयावयात दकूं वया नगरयात जयातो तवे्या एकया घरयासरोर उिया रयाहतो, 
डोके झ्षकवनू उिया रयाहतो, रयागत नयाही.

 िगवयानयाूंनी दयाखप्वलेल्या रस्तयावर चयालणयारी व्क्ी भिक्ष असो, 
सूं न्याशी असो, ती केव्याही म्णणयार नयाही- "भिकयाूं देही". रलया भिकया द्या, 
असे कधीही म्णणयार नयाही. म्णयालया तर ओझ ेझयालया. त्याचे कयार डोके 
झ्षकवनू घरयासरोर उिे रयाहयाण.े भिकयापयात्र हयातयात आहचे. आतया घररयालक 
सरजले. तो देऊ इच्छितो तर देईल. द्यायची इछिया नसेल तर देणयार नयाही. 
बस, एक मरप्नट दकूं वया दोन मरप्नट डोके झ्षकवनू उिया आह,े कयाहीही 
बोलत नयाही आभण स्मित हयास्य करून पुढे प्नघून जयातो. मरप्नट िर दकूं वया 
दोन मरप्नट उिया रयाहतो, दृष्ी खयाली आह.े आभण पुढे प्नघून जयातो. 

री ज्या देशयात जनलो, लहयानयाचया रोठया झयालो, तेर े सकयाळी 
भिकयाटनयासयाठी एकया रयाूंगेत भिक्ष प्नघतयात. सवयाांची दृष्ी खयाली, रोजनू-
रयापून पयावलयाूंनी चयालत आहते. रौन आहते, कोणीही बोलत नयाही. गो ूंगयाट 
प्बलकुल नयाही. बस, घरयासरोर उिे रयाहून रनयातल्या रनयात रूं गल रैत्री 
ददली आभण पुढे प्नघून गेले. कोणी भिकया ददली नयाही, तरीही रूं गल रैत्री.

 कोणी पयात्रयात रोडीशी भिकया टयाकली, तरीही रूं गल रैत्री. भिक्ष 
एकटयाच आह ेआभण पयाहतो की एवढे रयाझ्या िोजनयासयाठी पुरेसे आह,े 
तवे्या एखयाद्या दठकयाणी बसून िोजन करतो. आपल्या िोजनयाच्या 
प्ररयाणयापेकया जयास् भिकया घेणयार नयाही. सरुदयाययात असेल तर प्वहयारयात 
कोणी आजयारी असेल, कोणी म्यातयारया असेल, जो येऊ शकत नयाही 
त्याच्यासयाठी रोडे घेऊन जयातो. पण भत्तमत्तञ्-ू ित्तचे, ियातयाचे प्ररयाण 
जयाणतो. रयाझ्यासयाठी बस एवढेच, जो प्वहयारयात आह,े आजयारी आह े
त्याच्यासयाठी सुद्या गरज े इतकेच नेतो, त्यापेकया जयास् नयाही. नयाही तर 
ओझ ेहोईल, गुरु होऊन ओझ ेहोईल भशष्ययाूंवर. 

रधकुरी केली. रोडेसे येर ेमरळयाले, रोडेसे तेर ेमरळयाले. अरे कोणयावर 
ियार झयालया नयाही. जेर-े जेर ेजयातो, तेर-ेतेर ेरूं गल रैत्रीच रूं गल रैत्री- 
"तझु ेकल्याण होवो, तझु ेरूं गल होवो, तुझ ेकल्याण होवो, तझु ेरूं गल 
होवो" अशी व्क्ी भिक्ष आह,े आचयाय्म होण्यास लयायक आह.े उपयाध्याय 
होण्यास लयायक आहे कयारण की ती आपल्या आवश्यकतया करीत करी 
ठेवत े आभण करीत करी आवश्यकतया सुद्या कोणया एकया भशष्ययाच्या 
डोक्यावर पडू देत नयाही. रधकुरया प्ररयाण,े िुूं ग्याप्ररयाण ेवयाटून घेतो. रोडेसे 
येरनू, रोडेसे तेरनू, लोकयाूंनया ियार वयाटणयार नयाही असे. पोट तर िरयायचे 
आह ेनया! जीवन जगयायचे आह ेम्णनू, पण ओझ ेहोऊ देत नयाही.

कधीही रयागू नकया.एकया प्रसूं गयात िगवयानयाूंनी सयाूंमगतले की लोकयाूंनया 
आपल्यापयासून द्षर पळवयायचे असेल तर त्यालया एकच रयाग्म आह ेबयाबया, 
रयागण ेसुरू करया. आणया रे, आतया ह ेआणया रे. आतया ही आवश्यकतया आह े
रे! द्षर पळून जयातील लोक, जवळ येणयार नयाहीत. ज्यालया धर्म भशकवयायचया 
आह,े त्याने भशकणयाऱययालया द्षर पळवयायचे नयाही. त्याूंच्या कल्याणयासयाठी 
धर्म भशकवीत आहे नया! तवे्या येऊ द्या, जयास्ीत जयास् लोक येऊ द्या. 
येतील तर घेण्यासयाठी येऊ द्या. धर्म घेण्यासयाठी आले आहते. हया धर्म दयान 
देत आह,े ते दयान घेत आहेत. देणयारया देऊनच खूश होईल, घेणयारया घेऊनच 
खुश होईल.

 जर देण्यासोबत घेण ेजोडले तर बप्नयया झयालया. रग तर तो व्यापयारी 
झयालया. अरे तलुया इतकया उत्तर धर्म भशकप्वलया, रुक्ीचया रयाग्म भशकप्वलया, 
िव-िवयातनू सुटकया करून घेण्याचया रयाग्म भशकप्वलया; त ूआम्यालया कयाय 
ददलेस? कयाहीही ददले नयाहीस, तर जया तलुया कोणतयाच लयाि होणयार नयाही. 
तर खरोखर गुरु झयालया, खूप रोठया गुरु झयालया. ओझ ेझयालया, गळ्यातील 
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दगड झयालया.बडुवनूच टयाकेल भशष्ययालया, अशी व्क्ी कशी तरेल? 
त्याच्या गळ्यात इतकया रोठया दगड पडलया गुरूचया, त्या ओझ्यारुळे 
बडूुनच जयाईल. 

खूप सजग होत ेिगवयान. त ेजयाणत होते ही पुढे हळूहळू धर्म आपले 
शुद् रूप हरवनू बसेल आभण शुद् रूप हरवण्याचे पदहले लकण ह ेअसेल 
की भशकप्वणयारया गुरु बनून जयाईल. त्यालया तर रूं गल रैत्री द्यायची आह.े 
अरे, आवश्यकतया तर पूण्म होतीलच. रूं गल रैत्री द्यायची आह.े
एक प्रसंग: भिक्षू नागसेन

िगवयान बदु्याूंनया जवळपयास ४०० वर्म झयाल्यानूंतरचया एक प्रसूं ग असया 
की एक भिक्ष भिकसेयाठी नगरयात जयातो आभण तोच प्नयर डोके खयाली 
झकुलेले आहे, 'ओक्खित्त-चखि"ु.नजर खयाली आह.े हळू हळू पयावलयाूंनी 
चयालत आह ेआभण "तणु्रीभावो" - बोलत नयाही, रौन आह.े रनयातल्या 
रनयात रूं गल रैत्री सुद्या देत आह.े रस्तयात ज ेघर येईल त ेसोडत नयाही. 
सवयाांनया रूं गल रैत्री द्यायची आह ेनया! एक मरप्नट उिया रयादहल. एक घर 
असे की त्या घरयातील लोक त्याच्याकडे पयाहतच नयाहीत. तरीही रनयातल्या 
रनयात तझु ेकल्याण होवो, तुझ ेरूं गल होवो, असे म्णनू पुढे जयातो. 

 दहया वर्म झयाली, दररोज भिकसेयाठी प्नघतो. अरे ज्या घरयातनू भिकया 
मरळत नयाही, ज्या घरयातील लोकयाूंरध् ेरोडीसुद्या श्द्या नयाही, ज्या घरयातील 
रयाणसे डोळे उघडून पहयात सुद्या नयाहीत रयाझ्याकडे. सोडून द्या यया घरयालया, 
कशयालया यया घरयासरोर एक मरप्नट उिे रहयावे? तर तो भिक ुनयाही, रधकुरी 
करीत नयाही. त्यालया तर प्रते्क घरयालया सूं धी द्यायची आह ेकी तमू्ी सुद्या 
पुण्याचया लयाि घ्या. घेत नयाहीत तरीही तझु ेरूं गल होवो, तझु ेकल्याण होवो 
असे म्णनू पुढे प्नघून जयातो. दहया वरषे प्नघून गेल्यावर एक अशी अवस्या 
आली की एके ददवशी जवे्या त्या घरयासरोरून जयात असतो तवे्या घरयाची 

रयालकीण नजर वर करून त्यालया पयाहत ेआभण म्णत,े "बयाबया प्नघून 
जया", जसे आज आपण भिकयाऱययाूंनया म्णतो, "बयाबया रयाफ कर" असे 

म्णत,े "रयाफ कर, प्नघून जया" तर नेहरी त्याच्या ओठयावर स्मितहयास्य 
रयाहत असे, रूं गल रैत्रीच देत असे. आज तर खूपच हयास्य उरटले आभण 
तो ूंडयातून हळूच शब प्नघून गेले- "तझु ेरूं गल होवो"

त्या गृदहणीच्या लकयात आले की दहया वर्म झयाली री यया रयाणसयाकडे 
पयादहले सुद्या नयाही, आज त्यालया पयाहून म्टले की प्नघून जया येरनू, 
तरीसुद्या तो प्रसन्नतयापूव्मक म्णतो, "रूं गल होवो". ही कयाय गोष् आह?े

त्या ददवशी त्या गृदहणीने गि्मधयारण केलया होतया आभण त्या गिया्मत 
एक खूप रोठया ज्यानी जन घेणयार होतया. अरे, िले घयालवनू टयाकण्यासयाठी, 
प्तने एकया चयाूंगल्या भिक्षकडे नजर वर करून पयादहले तर खरे. त्या गिया्मतील 
बीजयारुळे पयादहले. अरे दहलया तर अधधक रैत्री द्यायची आह.े आतया एकयालया 
नयाही, दोन प्रयाण्याूंनया रैत्री द्यायची आह.े घेण ेरहत्त्वपूण्म रयादहले नयाही.

आभण प्तलया सूं तती झयाली, रुलगया झयालया. हळूहळू प्तचे रन बदलले. 
आतया ती त्या भिक्षलया भिकया देऊ लयागत.े रुलगया रोठया झयालया, खूप रोठया 
प्वद्यान झयालया. त्या कयाळयातील शयास्तयात पयारूंगत झयालया. आतया त्यालया 
आपल्या प्वद्याभ्यासयाचया गव्म झयालया. एके ददवशी त्याच्या आईने भिक्षलया 
सयाूंमगतले की रहयारयाज बयाहरेून भिकया घेऊन जयातया, आज आरच्या घरी 
चयाूंगलया स्वयूंपयाक केलेलया आह,े आत बसून खयाऊन घ्या.

 चयाूंगली गोष्, आलया. आत बसलया आभण िोजन करू लयागलया.तवे्या 
तो रुलगया बयाहरेून येतो. तो ज्या परूंपरेत जनलया, लहयानयाचया रोठया झयालया. 
ती परूंपरया तर प्बलकुल प्वपरीत. अरे, कोणत्या भिक्षलया घरयात घेतले, 
असे म्णनू रयागयावतो. तझु ेरूं गल होवो, तझु ेकल्याण होवो, असे म्णत 
तो भिक्ष प्नघून जयातो. ओझ ेनयाही आह ेनया! रैत्रीच रैत्री, करुणयाच करुणया. 

ववपश्यना साधनेसंबंधी तत्ाळ माहितीसाठी खालील शंखलाचें (ललकं्सचे) अनसुरणि (क्लिक) करा.
 वेबसयाइट (Website) –  www.vridhamma.org
 य-ूट्बू ( YouTube)– प्वपश्यनया सयाधनेचे सदस्यत्व घ्या – https://www.youtube.com/user/VipassanaOrg  
 ट्विटर (Twitter) –        https://twitter.com/VipassanaOrg
 फेसबकु (Facebook) – https://www.facebook.com/Vipassanaorganisation
 इूंस्याग्यार (Instagram) – https://www.instagram.com/vipassanaorg/
 सयाधकयाूंसयाठी टेललग्यार ग्ुप (Telegram) – https://t.me/joinchat/AAAAAFcI67mc37SgvlrwDg
ववपश्यना साधना "मोबाइल ऐप" डाऊनलोड करून आनापान तसेच अन्य सुववधाचंा लाि घ्ा. 
 गूगल एंड्रॉयड: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vipassanameditation
 एप्पल iOS: https://apps.apple.com/in/app/vipassanameditation-vri/id1491766806

ववपश्यी साधना करणिाऱया साधकाचं्ा सुववधेसाठी 
 "प्वपश्यनया सयाधनया रोबयाईल ऐप" वर रोजच्या सयारुदहक सयाधनेचे रटे प्रकपेण होत आहे (केवळ जनु्या सयाधकयाूंसयाठी)–  
 वेळ: दररोज- सकयाळी 8:00 ते 9:00 पयांत; दपुयारी 2:30 ते 3:30 पयांत; सूं ध्याकयाळी 6:00 ते 7:00 पयांत (IST + 5.30GMT) 
 तसेच वयाढीव सयारूदहक सयाधनया - प्रते्क रप्ववयारी. 
इतर अन् लोकयाूंनी सुद्या पररस्स्तीचया सयारनया करण्यासयाठी एक प्रियावी उपयाय म्णनू आनयापयान सयाधनेचया अभ्यास करयावया.   
या  साव�जवनक आनापानाचा अभ्ास करण्ासाठी:
 i) उपरोक् प्रकयारे प्वपश्यनया रेदडटेशन रोबयाइल ऐप' डयाउनलोड करया आभण त्यावर ममनी आनापान चयालवया दकूं वया  
 ii) https://www.vridhamma.org/Mini-Anapana वर ममनी आनापान चयालवया. 
 iii) ऑनलयाइन प्रसयारणया द्यारे सयारूदहक आनयापयान सत्रयात सयारील होण्याकरतया खयालील ललूंक वर जनुया सयाधक म्णनू आपल्या स्वतःलया रजजस्र करया-  
          https://www.vridhamma.org/register

 शयाळया, सरकयारी प्वियाग, खयाजगी कूं पन्या आभण सूं स्याूंच्या प्वनूंतीवर प्वशेर रयाखीव आनापान सत्र आयोजजत केली जयातयात. 
मलुासंाठी आनापान सत्ररः वय- 8 त े16 वर्म- VRI तफषे  ऑनलयाइन 70 मरप्नटयाूंचे आनयापयान सत्र आयोजजत केले जयाऊ शकते. 
कृपयया शयाळया आभण अन् शैकभणक सूं स्याूंच्यासयाठी आभण ऑनलयाईन सत्रयाच्या ययादीतील रयाखीव  सत्रयाूंसयाठी– childrencourse@vridhamma.org 

वर पत्र ललहया.. (वर ील कोणतीह ी ल लूंक उघडण ेद कूं वया डयाऊनलोड करण ेययाच्या 'PDF फयाइल' रध् ेक् लिक करून होऊ शकेल।) yty 
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ह्या रुलयात, ह्या यवुकयात खूप रोठ्या पुण्याचे बीज आह.े कोणतीतरी 
बयाधया आली आह.े आम्ी तर रैत्रीच देणयार नया! तोच रुलगया, तोच 
यवुक पुढे जयाऊन ह्याच भिक्षकडे धर्म भशकतो, सयाधनया भशकतो. 
ह्याच्याप्ररयाण ेअहांत अवस्या प्रयाप्त करतो, भिक्ष नयागसेन यया नयावयाने प्रधसद् 
होतो.

ियारतयात आज ज्यालया पूंजयाब म्णतयात, धसूंध म्णतयात, नॉर्म वेस् 
फयाूंदटयर म्णतयात, ज्यालया आज पयादकस्यान म्णतयात, त्या सव्म प्रदेशयावर 
एकया यवन रयाजयाचे- मरनयाूंदरचे रयाज् होत.े आपल्या ियारेत त्यालया मरललूंद 
म्णत. हया नयागसेन त्या मरललूंद रयाजयालया िेटतो व त्याच्या प्रशयाूंचे सरयाधयान 
करतो. आभण ज ेप्रश त्या व्क्ीने प्वचयारले, त्या प्रशनयाूंची एवढी योग्, 
इतकी चयाूंगली उत्तरे त्याने ददली, जी पुढच्या प्पढयाूंसयाठी खूप चयाूंगली 
रयाग्मदश्मक ठरली. रूं गल रैत्रीलया कोठून सुरुवयात झयाली? त्याच्या जनयाच्या 
दहया रदहन्यापूववी पयासून, जवे्या त्यालया कोठली भिकया मरळत नव्ती, 
कोणी त्याच्याकडे पहयात सुद्या नव्त,े तरीही हया भिक्ष म्णत असे, तझु े
रूं गल होवो, तझु े रूं गल होवो, तझु े रूं गल होवो. कयारण खऱयया अरया्मने 
धर्मवयान व्क्ी आहे. जर लक असे असते की ह्या घरयात रयाझया रोठया 
सनयान व्यावया, यया घरयातनू रलया खूप कयाही प्रयाप्त व्यावे तरच ययाूंनया खूप 
आशीवया्मद देऊ, तरच खरोखर ह्या घरयाचे रूं गल होईल, पररवयारयाचे रूं गल 
होईल, नयाहीतर कशयालया देऊ? तर खऱयया अरवी तो भिक्ष नयाही. तेव्या तर तो 
गुरुच होतो, ओझचे होतो . ओझ ेबनू नकया. सवयाांचे रूं गल होवो, सवयाांचे 
कल्याण होवो.

हचे करणीय असत ेभिक्षूं सयाठी,सूं न्याशयाूंसयाठी. त्याूंचया कोणतया पररवयार 
नयाही,पत्ी नयाही,रुले-बयाळे नयाहीत, ियाऊबूं द नयाहीत. त्याूंच्ी आपली 
आवश्यकतया दकती आहे, त्याचेही प्ररयाण जयाणतयात. भत्तमत्तञ् ूियातयाचे 
इतकेच प्ररयाण, बस. ह्यापेकया जयास् नयाही. आपल्यालया डयासयाूंपयासून, 
रयाशयाूंपयासून, रूंडीपयासून वयाचवण्यासयाठी चीवर, एक भिकयापयात्र, बस. 
इतकीच आवश्यकतया, ह्या पेकया जयास् नयाही. कशयाचयाही सूं ग्ह करून 
ठेवीत नयाहीत. तो खऱयया अरया्मने भिक्ष आहे. अशी व्क्ी भशकव ूशकेल.

 ज े गृहस् भशकप्वत होत े त्याूंच्या परूंपरेचया प्वस्तृ अहवयाल 
आरच्याजवळ नयाही, पण भशकवीत होत.े ब्रह्मदेशयातनू जी परूंपरया चयालत 
आली त्यात ही गोष् स्पष् होत ेकी जो गृहस् धर्म भशकप्वतो तो आपल्या 
पत्ीसयाठी, रुलया-बयाळयाूंसयाठी, आपल्या पररवयारयाच्या पयालन- पोरणयासयाठी 
कोणयाकडून कयाहीही घेणयार नयाही. ज्यावेळी कोठे भशप्बर चयालू असेल 
आभण तरे ेभशकवीत असेल तर तेर ेसव्मजण ज ेिोजन घेत असतील तचे 
िोजन हया सुद्या घेईल. सव्मजण जसे रयाहतयात तसेच हया सुद्या रयाहील. पण 
आपल्या पररवयारयाच्या पयालन-पोरणयासयाठी कयाही घेणे सुरू केले तर तो गुरु 
झयालया, ियार बनलया. अरे कोठे शेवट येईल ययाचया?

भिक्षूं चया एक प्नयर आह,े एवढेच ठेवीन. परूंत ु गृहस्यालया तर 
कोणतयाच प्नयर नयाही. हीसुद्या आरची आवश्यकतया आहे. अरे, ह ेसुद्या 
आवश्यक आह.े घरयात रयाहतो, तवे्या घरयात एक रेदडओ तर असलयाच 
पयादहज.े एक टेललव्ीजन, एअर कूं डीशनर... अरे, कोठे शेवट होईल 
ययाचया! गृहस् आह ेनया! पण घ्यायचे नयाही, गोष्च सरयाप्त. घेत नयाही तेव्या 
खऱयया अरया्मने आचयाय्म आह.े खऱयया अरया्मने उपयाध्याय आह.े त्याच्याजवळ 
बसून ध्यान भशकण्यात कोणतयाच धोकया नयाही. अन्रया धोकया होईल.

म्णनू त्या कयाळयात यया शबयाूंचया उपयोग केलया गेलया– कल्ाणममत्र, 
आचार्य, उपाध्ार. त्याूंची जबयाबदयारी होती की वयाट चुकलेल्या लोकयाूंनया 
कसे योग् रयागया्मवर घेऊन जयावे, कशयासयाठी घेऊन जयावे?

 ह्या आरयाढी पौर्णरेच्या ददवशी िगवयानयाूंनी पयाच व्क्ी ूंनया धर्म 
भशकप्वलया आभण सयात ददवस होतया-होतया त्याूंच्यासोबत ध्यान करतया-
करतया यया पयाचही व्क्ी अहांत झयाल्या.

 आभण नूंतर बनयारस नगरयाच्या आसपयासचे लोक येऊ लयागले. एकया 
रोठ्या धनवयान शेटजी ूंचया रुलगया खूप व्याकुळ, खूप बचैेन. त्यालया कोठे 
शयाूंती मरळत नव्ती. अरे, धनयाने शयाूंती मरळयाली असती तर ह्या दपु्नयेत 
जवेढे धनवयान लोक आहेत त ेसव्म शयाूंती असणयारे असत.े नयाही आहेत नया, 

तहेी खूप दःुखी आहते. हया सुद्या तसयाच दःुखी होतया. तो िगवयानयाूंजवळ 
आलया. िगवयानयाूंनी त्यालया धर्म भशकप्वलया.त्यालया खूप शयाूंती मरळयाली. 

त्याच्या मरत्रयाूंनी ऐकले की आरचया मरत्र यश, अरे इतकया व्याकुळ, इतकया 
खखन्न, इतकया बचैेन होतया! आतया तो खूप शयाूंत आह.े कयाय झयाले? 

त्याचे चयार मरत्र अजनू आले,तर ह ेपयाच झयाले. त्याूंचे आणखी पन्नयास 
मरत्र आले तर पूंचयावन्न झयाले. त ेसव्म यया रयागया्मवर चयालतया- चयालतया अहांत 
झयाले. चयार रदहने होतया-होतया सयाठ अहांत झयाले. आतया धर्म पसरलया 
पयादहज,े लोकयाूंनया ही कल्याणकयारी प्वद्या मरळयाली पयादहज.े म्णनू यया सयाठी 
जणयाूंनया सयाूंगतयात, जया बयाबयाूंनो! "चरर भिक्खवे चयाररकूं ", जया, आतया 
चयाररकया करया. धर्म चयाररकया करया. एकया रस्तयावर एकत्र दोघे बरोबर जयाऊ 
नकया, एकटे जया. कयारण अधधकयाधधक लोकयाूंनया धरया्मचया लयाि मरळयालया 
पयादहज.े भिन्न-भिन्न रस्तयावर एक-एक व्क्ी प्नघून जया. कयाय करयाल? 
चरथ भभखिवे चाररकं , बहुजन ह्तार, बहुजन सुखार. 

चयाररकया कया करीत आहयात? अधधकयाधधक लोकयाूंनया कसे सुख प्रयाप्त 
होईल, खऱयया अरया्मने सुख प्रयाप्त झयाले पयादहज.े अधधकयाधधक लोकयाूंचे 
खऱयया अरया्मने कल्याण झयाले पयादहज.े एकच व्क्ी सवयाांचे कल्याण करू 
शकणयार नयाही, सवयाांचे रूं गल करू शकणयार नयाही. आपल्या शक्ीनुसयार, 
आपल्या योग्तेनुसयार जजतक्याूंचे करू शकतया प्ततक्याूंचे कल्याण करया–
बहुजन ह्तार, बहुजन सुखारचया हया आदश्म ददलया. यया भशकप्वणयाऱययाूंनया 
हयाच उदे्श ददलया, हेच लक्ष्य ददले.

 कशयासयाठी धर्म भशकवयायचया आह?े कयारण अधधकयाधधक लोकयाूंचे 
कल्याण व्यावे. जर हे लक्ष्य झयाले की रयाझ ेकल्याण व्यावे, री गुरु होईन. 
लोक रलया नरस्यार करतील. रलया खूप लयाि होईल. रयाझया खूप सत्यार 
होईल तर तो धर्म भशकप्वण्याच्या लयायकीचया नयाही. आपल्यासयाठी कयाहीही 
नयाही. ज्यालया उच्च अवस्या प्रयाप्त झयाली, रुक् झयालया, अशी व्क्ी 
आपल्यासयाठी कयाय इछिया ठेवील? धर्म देण्याच्या बदल्यात कशयाचीअपेकया 
करेल? बदल्यात कयाही अपेकया ठेवतो तर धर्म देत नयाही. त्याने आपले 
दकुयान उघडले आह.े तो धरया्मच्या नयावयावर व्वसयाय करत आह.े नयाही, 
अशया कयाही अपेकया ठेवणयार नयाही.

"बहुजन ह्तार, बहुजन सुखार, लोकानुकम्ार"– सव्म लोकयाूंवर 
अनुकूं पया करून, खूप करूणनेे– अरे दःुखी आहते प्बचयारे! ज े धनहीन 
आहते त ेतर दःुखी आहतेच. अरे, जे धनवयान आहते त ेकयाही करी दःुखी 
नयाहीत. खूप दःुखी आहते. गरीब असो,धनवयान असो, भशभकत असो, 
अभशभकत असो, लहयान असो, म्यातयारया असो, पुरुर असो, स्ती असो– अरे 
सव्मच्या सव्म दःुखी आहते. अरे दकती दःुखी आहते? जजतके ही दःुखी 
आहते त्या सवयाांवर करूणया जयागो. ययाूंचे दःुख कसे द्षर होईल?

 धनहीन व्क्ीलया धन ददले आभण सरजलो की त्याचे दःुख द्षर 
झयाले तर धोक्याची बयाब झयाली. रोड्या वेळयासयाठी दःुख द्षर झयाले. जर 
धनयाने दःुख द्षर होत असत ेतर जजतके धनवयान आहेत त्याूंनया कधी दःुख 
होणयारच नयाही! अरे, सव्म दकती दःुखी आहते रे!

त्याूंनया प्वकयारयाूंपयासून रुक् होण्याचया रयाग्मभशकवया. आसक्ीपयासून 
रुक् होण्याचया रयाग्म भशकवया, दे्रयापयासून रुक् होण्याचया रयाग्म भशकवया, 
रोहयापयासून रुक् होण्याचया रयाग्म भशकवया. बस, कल्याण झयाले.त्याूंनया खऱयया 
अरया्मने सुख मरळयाले. खऱयया अरया्मने त्याूंचे कल्याण झयाले. तुरची करूणया 
सफल झयाली.त्याच्या बदल्यात कोणतीही इछिया ठेवणयार नयाही. धर्म 
भशकप्वणयारया त्याच्या बदल्यात ह े सुद्या इच्छिणयार नयाही की ज े लोक 
रयाझ्याकडे धर्म भशकण्यासयाठी आले, त्याूंनया आपल्या गोठ्यात बयाूंधयावे. ही 
गयाई-गुरे आहते, कसे त्याूंनया आपल्या गोठ्यात बयाूंधनू ठेव?ू धर्म 
भशकप्वणयारी व्क्ी गुरयाख्याचे कयार करणयार नयाही. गुरयाख्याचे कयार करीत 
असेल तर सरजया की नया त्यालया धर्म येतो, न तो धर्म भशकव ूशकतो. 

 धर्म भशकप्वणयारी व्क्ी केव्याही सूं प्रदयाय स्यापन करणयार नयाही. 
सूं प्रदयाय स्यापन केलया म्णज ेगोठया बयाूंधलया. आज पयासून आपल्यालया यया 
नयावयाने ओळखया. रलयाच नरस्यार करया, दसुऱयया कोणयालया नरस्यार करू 
नकया. नयाही तर पयाप लयागेल, नरकयात जयाल. रलयाच दयान- दभकणया द्या, 
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दसुऱययालया देऊ नकया. नयाही तर पयाप लयागेल, नरकयात जयाल. गोठया 
बयाूंधतो. एक सूं प्रदयाय उिया करतो. जो लोकयाूंरध् ेअूंधप्वश्यास पसरप्वतो,तो 
धर्म भशकप्वत नयाही. बदल्यात कशयाची तरी इछिया ठेवतो, कोणत्याही 
प्रकयारे कयाही अपेकया ठेवतो तर लोकयाूंनया बयाूंधनू ठेवेल. लोकयाूंची हयानी 
करेल. 

म्णनू केवळ एकच लक्ष्य आहे– "बहुजन ह्तार, बहुजन सुखार". 
लोकयाूंवर अनुकूं पया करतो, करुणया करतो. अरे, दःुखी आहेत. ययाूंनया 
दःुखयातनू रुक् होण्याचया रयाग्म कसया मरळेल? बस, एकच लक्ष्य आह,े कसे 
धर्म वयाटू यया. बौद् धर्म वयाटू नकया, जनै धर्म वयाटू नकया. नयाहीतर लोक 
गो ूंधळून जयातील. दहूंद्ष धर्म वयाटू नकया, रुस्लिर धर्म वयाटू नकया. लोक 
गो ूंधळतील. धर्म वयाटया. धर्म वयाटतो तर सत् वयाटतो. प्नसगया्मचया प्नयर कयाय 
आह ेत ेभशकवतो. जो बौद्याूंनयाही लयागू होतो, जैनयाूंनयाही लयागू होतो, दहूंद्षूं 
नयाही, रुसलरयानयाूंनयाही, ब्रयाह्मणयाूंनयाही, शूद्याूंनयाही, कयाळ्याूंनयाही, गोऱययाूं 
नयाही; सवयाांनया लयागू होतो. तोच तर धर्म भशकप्वतो लोकयाूंनया कयारण धर्म 
भशकप्वण्यालयायक आह.े 

जर बौद् धर्म भशकव ूलयागलया, जनै धर्म भशकव ूलयागलया, दहूंद्ष धर्म 
भशकव ूलयागलया, ईसयाई धर्म भशकव ूलयागलया, तर बयाूंधलया गेलया सूं प्रदयाययारध्.े 
ह्या प्बचयाऱययालया स्वतःलया धर्म रयादहत नयाही. ज्यालया स्वतःलया रयादहत नयाही 
की धर्म कयाय आह,े तो कयाय धर्म भशकवेल? भशकवचू शकणयार नयाही. तो 
तर प्नसगया्मचया प्नयर कयाय म्णतो त े भशकप्वतो. प्नसगया्मचया प्नयर हे 
सयाूंगतो, प्वश्याचे प्वधयान ह ेसयाूंगत ेकी जसे ही आपल्या आत आसक्ी 
जयागवयाल, प्नसग्म तमु्यालया दूंड देण े सुरू करेल. व्याकूळ व्याल, बचैेन 
व्याल. जसेही आपल्या आत दे्र जयागवयाल, प्नसग्म तमु्यालया दूंड देण ेसुरू 
करेल. व्याकुळ व्याल, बचैेन व्याल. 

आभण प्नसग्म ह्या गोष्ीचया पकपयात करणयार नयाही, धर्म यया गोष्ीचया 
पकपयात करणयार नयाही की ही आसक्ी, दे्र जयागवणयारी व्क्ी 
आपल्यालया बौद् म्णत े की जैन, की दहूंद्ष , की रुसलरयान म्णत.े ही 
आपल्यालया ियारतीय म्णत ेकी बरवी, की अरेररकन. की ब्रयाह्मण म्णत े
की शूद्, प्नसग्म ह ेपयाहत नयाही. ज्याने क्रोध जयागप्वलया, दे्र जयागप्वलया, 
द्षिया्मवनया जयागप्वली, ययाचप्ररयाण ेआसक्ी जयागप्वली, वयासनया जयागप्वली; 
ज्याने जयागप्वली तोच व्याकूळ झयालया. आभण जजतकी जयागप्वली, प्ततकया 
व्याकूळ झयालया. बस, हययालया धर्म म्णतयात. प्नसगया्मचया हया प्नयर आहे 
बयाबया. 

आसक्ी जगप्वण े बूं द केले, दे्र जयागवण े बूं द केले, द्षिया्मवनया 
जयागवण ेबूं द केले आभण चचत्तयालया प्नर्मळ ठेवले. प्नर्मळ चचत्त असेल तर 
आपल्या स्वियावयाने त्यात रैत्री जयागेल, करुणया जयागेल, सद्यावनया जयागेल. 
आभण रग प्नसगया्मचया प्नयर आह,े धर्म आह,े प्वश्याचे प्वधयान आह ेकी 
पुरस्यार मरळण्यास सुरुवयात होईल. तयाबडतोब पुरस्यार मरळेल. रन 
प्रसन्नतनेे िरून जयाईल. जसेही रैत्री जयागप्वली, "तुझ ेरूं गल होवो, तझु े
कल्याण होवो, तुझ ेिले होवो." आत खूप शयाूंती वयाटू लयागेल, खूप सुख 
वयाटू लयागेल. अरे, पुरस्यार मरळयालया नया प्नसगया्मचया! प्नसगया्मचे प्नयर आहेत 
बयाबया! प्नसग्म ह्या गोष्ीकडे पयाहणयार नयाही की ही रैत्री जयागप्वणयारी व्क्ी, 
करुणया जयागप्वणयारी व्क्ी, सद्यावनया जयागवणयारी व्क्ी आपल्यालया 
दहूंद्ष म्णत,े की बौद् म्णत,े की जनै म्णत,े की रुसलरयान म्णत.े दहने 
प्पवळे कपडे पररधयान केलेले आहते, की पयाूंढरे कपडे पररधयान केलेले 
आहते, की कयाळे कपडे पररधयान केलेले आहते की कयाहीच पररधयान केलेले 
नयाही. प्नसग्म ह्या सगळ्या गोष्ी ूंकडे पहयात नयाही. रनयात कयाय जयागप्वले? ज े
जयागप्वले तसेच फळ मरळयाले. तत्याळ फळ मरळयाले. बस, ययालया धर्म 
म्टले जयात होत.े लोक सूं प्रदयाययाच्या जूं जयाळयात येऊन अडकून गेले.

सूं प्रदयाय नयाही, धर्म भशकप्वलया, कसया धर्म? "आहि कल्ाणं, मज् े
कल्ाणं, परररोसान कल्ाणं." सुरुवयातीलया कल्याणकयारी, रध् े
कल्याणकयारी, शेवटी सुद्या कल्याणकयारी. धर्म हया आह ेजो सव्म दठकयाणी 
कल्याणच कल्याण करतो. प्रते्क पयावलयावर कल्याणच कल्याण करतो.

"आदद" कयाय आह?े धरया्मच्या रयागया्मने चयालणयारया प्ररर शील- 
सदयाचयारयाचे पयालन करयायचे भशकतो. एक व्क्ी द:ुशील जीवन जगत 
असेल, दरुयाचयारयाचे जीवन जगत असेल, तर आतया ती बदलली. आतया 
सुशील जीवन जगू लयागली. आतया सदयाचयारयाचे जीवन जगू लयागली. अरे, 
इरचे रूं गल सुरू झयाले, इरचे कल्याण सुरू झयाले. म्णनू सुरुवयातीलया 
कल्याणकयारी. 

आतया पुढचे पयाऊल टयाकते रनयालया वश करयायलया भशकत.े त्यालया 
सरयाधधष् करून सरयादहत करयायलया भशकत.े म्णनू रध् ेही कल्याणकयारी. 
रयागया्मच्या रध् ेआली म्णनू आणखी कल्याणकयारी.शीलयाचे पयालन करून 
आतया सरयाधीचया ही असल्यास करू लयागली, हे सुद्या कल्याणकयारी.

आभण पुढे जयाऊन आपली प्रज्या जयागप्वत.े आतरध् ेजी आसक्ीची 
रूळ आहते, जी दे्रयाची रूळ आहते, त्याूंनया कयाढून बयाहेर टयाकत.े आपल्या 
गयाठी ूंनया बयाहरे कयाढून टयाकत े व चचत्तयालया प्नर्मळ करत.े अरे शेवटी ही 
कल्याणकयारी. प्नवया्मणयाचया सयाकयात्यार करत,े रुक्ीचया सयाकयात्यार करत.े 
इूं दद्ययातीत, िवयातीत अवस्चेया सयाकयात्यार करत.े ह्याच जीवनयात ध्यान 
करतया-करतया त्या अवस्चेया सयाकयात्यार करत.े अरे, अनूंत कल्याण झयाले. 
ह्या पेकया रोठे आणखी कयाय कल्याण होईल? सुरुवयातीलया कल्याणकयारी, 
रध् े कल्याणकयारी, शेवटी ही कल्याणकयारी. हयाच धर्म भशकवया, दसुरी 
कोणतीही गोष् नयाही. 

आणखी कसया धर्म? "केवलं पररपुणं् केवलं पररसुदं्"- पररपूण्म 
आह,े पररशुद् आहे. कोणत्या अरया्मने पररपूण्म? की ययात कयाही जोडयायलया 
जयागयाच नयाही. पूण्म आहे. शील, सरयाधध, प्रज्ेच्या रयागया्मने चयालणयाऱयया 
व्क्ीलया आणखी कयाही करण्याची आवश्यकतया नयाही. पररपूण्म आह,े 
ह्यात कयाही जोडण्याची आवश्यकतयाच नयाही. पररशुद् आह.े ह्यातनू कयाही 
कयाढण्याची आवश्यकतया नयाही. ह्यात कोणतीही अशी खोटी गोष् नयाहीकी 
प्तलया कयाढून टयाकया.अरे, असया पररशुद् आह े की ययातनू कयाढयावे असे 
कयाहीही नयाही. इतकया पररपूण्म आह ेकी ययात जोडण्यासयाठी कयाहीही नयाही. 
असया शुद् धर्म भशकवया.

आभण कसे भशकवणयार? प्रकयाभशत करया. प्ररर म्टले– "िेसेथ". 
धरया्मचया उपदेश द्या. लोकयाूंनया धरया्मचे दयान द्या, लोकयाूंनया भशकवया. नूंतर 
म्टले "पकासेथ"- प्रकयाभशत करया. कसे प्रकयाभशत करया? पदहल्याूंदया 
आपल्या जीवनयात उतरवया तर प्रकयाभशत होईल. लोक पयाहतील की हया 
भशकवणयारया कसे जीवन जगतो आह.े तवे्या धर्म प्रकयाभशत झयालया, धर्म 
प्रकयाशयात आलया. पहया, धरया्मचे जीवन जगणयारया असया असतो. तवे्याच लोक 
चयालतील नया धरया्मच्या रयागया्मने, नयाहीतर कसे चयालतील? बोट दयाखवनू 
कोणी म्णले ह्या रयागया्मने चलया, खूप चयाूंगलया रयाग्म आह.े त्या रयागया्मने लोक 
नूंतर येतील, प्ररर त ेतुरचे बोट पयाहतील. ज्या बोटयाने दयाखप्वले आह ेत े
पयाहतील. त्यावर डयाग लयागलेले आहते, रक् लयागलेले आह,े रळ लयागलेलया 
आह,े तर लोक द्षर पळतील- कसया रयाणसू आहे? अरे, तर प्रकयाभशत करया, 
धरया्मलया आपल्या जीवनयात उतरवनू प्रकयाभशत करया. ह्या सगळ्या गोष्ी 
भशकप्वणयाऱययासयाठी आहते. 

आभण अशयाच प्रकयारे धर्म भशकप्वणयाऱययाूंसयाठी. कोणी आरचया 
आचयाय्म आह,े कोणी आरचया गुरु आह.े त्याने आम्यालया सयाूंमगतले असे 
करया, असे करया तुरचे खूप कल्याण होईल. असे करया, हया धरया्मचया रयाग्म 
आह,े तमु्यालया रुक्ी मरळेल. कयारण की गुरु रहयारयाजयाूंनी सयाूंमगतले म्णनू 
गुरु वचन प्ररयाण, बयाबया वचन प्ररयाण दकूं वया शयास्त वचन प्ररयाण, म्णनू 
आम्ी रयानत आहोत तर िटकत जयाईल. धरया्मच्या रयागया्मने जयाणयारी व्क्ी 
असे करणयार नयाही. रनुष्य आह ेनया! तर रनन करण,े चचूंतन करणे ह ेत्याचे 
कयार. प्नसगया्मने त्यालया हया धर्म ददलया, हया स्वियाव ददलया. तर जी गोष् ऐकेल 
ती आपल्या बदु्ीच्या तरयाजवूर तोलून पयादहल, तकया्मच्या कसोटीवर पयारखून 
पयादहल– हया रयाणसू ज ेसयाूंगतो आह ेत ेठीक आह ेनया! करीत करी बदु्ीच्या 
स्रयावर तर दठक आह ेनया! अूंधप्वश्यासयाने कोणयाच्या रयागे चयालू लयागलया 
तर सरजया रनुष्ययाचया गुणच गरयावनू बसलया. ह ेपशूूं चे कयार आह.े एक रेंढी 
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जजकडे जयात,े प्तकडे सव्म रेंढया जयातयात. िलेही ती खड्डयात पडली, 
तरी सगळ्या खड्डयात पडतयात. हया तर पशूूं चया स्वियाव, रनुष्ययाूंचया 
स्वियाव नयाही. म्णनू धरया्मची जी गोष् ऐकेल, ती सरजनू घेईल, त्यावर 
चचूंतन करेल, रनन करेल. एवढेच नयाही आतया त्यालया धयारण करून बघेल.
नूंतर तपयासून पयादहल– खरोखर धयारण करण्यात रयाझ ेकल्याण आह ेकी 
नयाही? कल्याण आह ेअसे सरजले, बदु्ीच्या स्रयावरही सरजले की ही 
गोष् तर खूप चयाूंगली आह,े तक्म सूं गत आह,े यकु्ीसूं गत आह,े धर्मसूं गत 
आह;े आभण रोडयासया अभ्यास करूनही पयादहलया- दठक आहे, कल्याणकयारी 
आह.े ययात रयाझी हयानी होणयार नयाही. बस, एवढे करून झयाल्यावर आतया 
चयालयायचेच आह.ेलयाूंबचया रयाग्म रयाग्म आह,े पण चयालयायचेच आह.े

 आतया चयालणयार तर नयाही आभण असे सरजले की गुरु रहयारयाज 
आम्यालया तयारेल, गुरु रहयारयाजयाूंची कृपया होईल. आरच्यावर तर कृपया 
होईलच. कया बयाबया? तुरच्यावर कया कृपया होईल? तमु्ी जयास् उपहयार 
अप्मण करतया म्णनू. तमु्ी जयास् प्रशूं सया करतया म्णनू. फुलयाूंचे रोठे हयार 
घयालतया म्णनू. लोकयाूंरध् े खूप बढयाई करीत दफरतया की आरचे गुरु 
रहयारयाज असे चरत्यारी आहते. अरे, ज्याच्याकडे नजर वर करून 
पयाहतील, बस तोच तरेल. म्णनू ते तमु्यालया रुक् करतील? तर रग 
असयाच वेडया गुरु, अन ्असेच वेडे भशष्य. धर्म वगैरे कयाही नयाही तेर.े जेर े
गुरुबयाजी चयालत,े गुरुबयाजी म्णज ेतेर ेगुरु म्णतो- बस रयाझ्या शरणी ये. 
रयाझ ेकयार आह ेरुक् करण्याचे. तझु ेकयार आह ेशरण येण्याचे, आरचे 
कयार रुक् करण्याचे.बस, दोघेही बडुयाले. तर असया बडुयालेलया गुरु खूप 
ियारी आह.े दगडयाप्ररयाण े वजनदयार आहे म्णनू स्वतःही बडुयालया, 
त्याच्यासोबत प्बचयाऱयया भशष्ययालया ही घेऊन बडुयालया. एवढे वजन घेऊन 
चयालतो– "री तुम्यालया तयारीन. रयाझ्या शरणी यया. री तुरच्यासयाठी सव्मकयाही 
करीन". तर हया धर्म नयाही. 

 भशकप्वणयाऱययाूंनया ही गोष् वयारूंवयार सयाूंगयावी लयागेल आभण सयाूंमगतलीच 
पयादहज.ेशयास्तयात ललदहली आह ेम्णनू सयाूंगयावी असे नयाही. तो खूप सरजतो 
की री कोणयालयाही तयारू शकत नयाही बयाबया! री तर केवळ रयाग्म दयाखव ू
शकतो. कयार तमु्यालयाच करयावे लयागेल. 'तमेु्ह् हकचं् आतपं्' तप 
तमु्यालयाच करयावे लयागेल.कयार तमु्यालयाच करयावे लयागेल. 'अखिातारो 
तथागता', कोणी तरयागत असेल तो केवळ रयाग्म दयाखवतो. बस, फक् 
रयाग्म दयाखवेल,चयालयावे तमु्यालयाच लयागेल. तवे्या सरजया की हया गुरु सदु्रु 
आह.े सत् सयाूंगतो आह.े ओझ ेअसणयारया गुरु नयाही आह.े आभण रयागया्मवर 
चयालणयारयाही चयाूंगलया भशष्य झयालया कयारण तो आपल्या कल्याणयाच्या रयागया्मने 
चयालू लयागलया. त्यालयाच चयालयायचे आहे. 

 गुरुने कोणत्याही प्रकयारयाूंनी आपल्या सयाधकयाूंनया, सयाधधकयाूंनया खोट्या 
प्वश्यासयात बयाूंध ूनये. त ेबयाूंधनू घेत असतील तर त्या बूं धनयाचे खूं डन करया. 
बयाूंध ू देऊ नकया लोकयाूंनया.आपल्या पयाययावर कसे उिे रयाहयावे ह े भशकवया. 
आपल्या पयाययावर उिे रयाहून चयालयाल तर रुक् अवस्पेयांत पोहोचयाल. 
दसुऱययाच्या खयाूंद्यावर बसून कोणी व्क्ी आजपयांत रुक् अवस्पेयांत 
पोहोचली नयाही. तमु्ीही पोहोचू शकणयार नयाही. ही गोष् वयारूंवयार, वयारूंवयार 
सयाूंगत रहया.

आभण चयाूंगलया भशष्य तो असतो जो ह्या गोष्ीचया स्वीकयार करतो की 
गुरूने रलया रयाग्म दयाखप्वलया. रलया चयाूंगलया रयाग्म मरळयालया. री पयारखून 
पयादहले.बदु्ीने पयारखून पयादहले, तकया्मने सरजलो आभण चयालूनही पयादहले– 
चयाूंगलया रयाग्म आह.े आतया चयालयावे तर रलयाच लयागेल. जवेढया वेळ लयागेल, 
तवेढया लयागेल. री दकती प्वकयार सयाठवनू ठेवले आहते, त्याूंनया द्षर 
करण्यासयाठी अधधक वेळ लयागू शकतो, तर लयागू दे. प्वकयार प्नघत तर 
आहते नया- ह ेतपयासून पयाहतो. रयाझ ेप्वकयार प्नघत तर आहेत नया! रोडे- 
रोडे तरी करी होत आहते नया! अरे १०० रणयाचे ओझ ेघेऊन चयालत आह,े 
एक रण तर उतरले, दोन रण तर उतरले, कयाही तरी उतरले. कयाहीसे 
हलके झयाले, तर सरजया रयाग्म दठक आह.े चयालतया- चयालतया ९९ रण सुद्या 
उतरतील. १०० तील १०० रण उतरतील, आम्ी रुक् होऊ. रयाग्म 

चयाूंगलया मरळयालया आम्यालया, आतया चयालयायचेच आह.े 
 आतया सगळीच्या सगळी जबयाबदयारी भशष्ययावर आली की 

चयालयायचे आहे. गुरुवर उपकयार करीत नयाही चयालून, स्वतःवर उपकयार 
करीत आह.े आपल्या कल्याणयासयाठी, आपल्या रुक्ीसयाठी चयालयायचे 
आह.े पण चयालयायचे आह.े गुरुप्रती आदर ियाव आह े की यया व्क्ीने 
आम्यालया चयालण्याचया रयाग्म दयाखवलया,आम्यालया प्रोत्याहन ददले, बस. 
उरलेले कयार आम्यालयाच करयायचे आहे.

आजच्या ियारतयात, असू शकते पूंचवीसशे वरयाां पूववीच्या ियारतयात 
सुद्या असे असयावे की इतके सगळे सूं प्रदयाय आभण त्याूंच्या भिन्न-भिन्न 
रयान्तया, त्याूंची भिन्न भिन्न कर्मकयाूंड! प्बचयारी गो ूंधळलेली लोक.ज्या 
कोठल्या परूंपरेतील व्क्ी असेल, ज्या कोठल्या गोठ्यात बयाूंधलेले 
जनयावर असेल, गयाय- बकऱयया बयाूंधतयात गोठ्यात, रयाणसयाूंनया कोठे 
बयाूंधणयार? पण बयाूंधलया गेलया. तो ज्या गोठ्यात बयाूंधलया आहे, त्यालया त्या 
गोठ्याच्या चयारी बयाजचेू ज ेबूं धन आह,े तचे प्प्रय वयाटत.े आभण गोठ्यात 
बयाूंधलया गेलया आह ेम्णनू कर्मकयाूंड करतो. गोठ्यात बयाूंधलया गेलया आह े
म्णनू वेशिूरेलया रहत्त्व देतो,दयाश्मप्नक रयान्तलेया रहत्त्व देतो. आतया 
अशी व्क्ी धरया्मच्या रयागया्मने ही चयालत आहे, शील पयालन करून सत्याच्या 
आलूंबनयावर आपले रन स्स्र करून आपल्या अूंतर्मनयात खोलवर 
असलेल्या प्वकयारयाूंनया बयाहेर कयाढीत रुक्ीच्या रयागया्मवर चयालत े आभण 
त्यासोबत हहेी इच्छित ेकी गोठया तर हयाच, ह्याच गोठ्यात बयाूंधलेली रयाहीन. 
आरच्या गोठ्यात जी कर्मकयाूंड आहते, अरे तोच तर धर्म आहे. तोच 
सुटेल तर धर्म रग कोठे– अशी व्क्ी पुढे जयाऊ शकणयार नयाही.

 नवया-नवया रयाणसू जवे्या आरच्याकडे येऊन असे म्णतो की आम्ी 
ऐकले आह,े ही सयाधनया खूप चयाूंगली आह,े आपल्या गोष्ीही खूप चयाूंगल्या 
आहते पण िीती हीच वयाटत ेकी आरचया सव्म धर्म-कर्म सुटून जयाईल.
सयाधनेत आलया तर धर्म-कर्म सुटून जयाईल. प्बचयारया कशयालया धर्म-कर्म 
रयानतो? आपल्या कर्मकयाूंडयाूंनया धर्म-कर्म रयानतो. आपल्या दयाश्मप्नक 
रयान्तयाूंनयाच धर्म-कर्म रयानतो, आपल्या वेशिूरेलयाच धर्म-कर्मरयानतो. 
त्याच्यासयाठी हचे धर्म-कर्म आह.े रन खूप प्वकृत आहे, आसक्ीने 
िरलेले आहे, दे्रयाने िरलेले आहे, व्याकुळ आह,े द:ुशील आह;े तो 
अधर्म नयाही. त्यालया त्याच्यापयासून सुटकया करून घेण े धर्म नयाही. पण 
आरच्या परूंपरेच्या ज्या प्ररया आहेत, आरच्या परूंपरेतील जी कर्मकयाूंड 
आहते, आरच्या परूंपरेच्या ज्या दयाश्मप्नक रयान्तया आहते, त्या सुटल्या तर 
धर्म सुटलया. भशप्बर न केलेलया रयाणसू असे म्णयालया तर करुणया येते– 
प्बचयारया अजनू गो ूंधळलेलया आह,े त्यालया रयादहत नयाही धर्म कयाय आह?े 
कोणी एकया भशप्बरयात येऊन सुद्या असे म्णतो तवे्या वयाटत–े प्बचयाऱययालया 
अजनू सरजले नयाही. दोन भशप्बरयात येऊन सुद्या असे म्णतो तरी सरज ू
शकतो. अरे, दहया भशप्बरयात येऊन सुद्या असे म्णतो तर तो खूप प्नकम्या 
रयाणसू आह.े कयाहीही सरजले नयाही रे ययालया! 

कशयालया धर्म रयानत आहे ? असे व्रत-उपवयास करीन तर री खूप 
धर्मवयान आह.े असे कर्मकयाूंड करीन तर खूप धर्मवयान आहे. अशी दयाश्मप्नक 
रयान्तया रयानतो म्णनू खूप धर्मवयान आह.े ययातच तपयासतो स्वतःलया. अरे, 
रयाझ्या जीवनयात शील-सदयाचयार उतरलया की नयाही? रयाझ ेरन तयाब्यात येऊ 
लयागले की नयाही? रयाझ ेरन प्नर्मळ होऊ लयागले की नयाही? ह्या रयापदूंडयाने 
रोजणी सुरू केली आभण म्णतो की अजनू री पूण्मधर्मवयान झयालो नयाही 
बयाबया! पण जरया-जरयासया होत आह,े धर्मवयान होण्याच्या रयागया्मने चयालत 
आह.े तो रयाणसू धर्मवयान होईल. जो प्वपश्यनेची सयाधनया तर करतो पण 
तो प्तलया गौण सरजतो– ह ेतर एक तूंत्र आह,े ज ेगुरु रहयारयाजयाूंकडून 
भशकलो. ययारुळे डोकेदखुी बरी होत े नया! रयाझया रयायग्ेन बरया होईल. 
आम्यालया हया सूं धधवयात आह ेनया, त्यारुळे तो बरया होईल. ओह, आम्यालया 
एकदया हयाट्म अटॅक आलया होतया नया, ययारुळे तो आतया येणयार नयाही. आम्यालया 
ज ेप्रशेर रयाहत ेनया, त ेसुद्या बरे होईल. तर बयाबयाूंनो त्याच्यासयाठी धर्म ह्याच 
कयारयाचया आह.े तो एक दवयाखयानया रयान ूलयागलया की त्यात ह ेरोग बरे होतील. 
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आभण आरचया खरया धर्म ज ेसकयाळी आम्ी डोळे बूं द करून सयारयाययक 
करतो, प्रप्तक्ररण करतो, कयायोत्ग्म करतो. आम्ी स्स्तप्रज् होतो, 
आम्ी अनयासक् होतो, आम्ी हया पयाठ करतो, आम्ी तो पयाठ करतो. 
अरे! १० कयाय १०० भशप्बरे करूनही तसयाच रयादहलया, गोठ्यात बयाूंधलेलया 
रयादहलया. नयाही, गोष् सरजली नयाही. 

सरजले पयादहज–े ज्या कोणया कयारयारुळे आरचया सदयाचयार पुष् होत 
नयाही, ज्या कोणया कयारयारुळे आरचे चचत्त कोठल्या सत् आलूंबनया वर 
एकयाग् होत नयाही, ज्या कयारयारुळे आरच्या रनयाचे प्वकयार रुळयापयासून 
प्नघत नयाहीत, तवे्या सरजले पयादहज ेकी हया धर्म नयाही. कोणीत्यालया धर्म 
म्ण ूद्या, पण हया धर्म नयाही.

सयारयाययक खूप रोठया धर्म आह.े कशयालया सयारयाययक म्णतयात? 
आरचे चचत्त अूंतर्मनयात खोलपयांत जयाऊन सरतते स्याप्पत झयाले तर 
सयारयाययक. तपयासून पहया की ह ेज ेरी४८ मरप्नटयाूंचे कर्मकयाूंड केले ययात 
रयाझ े चचत्त खोलपयांत गेले कया? पदहली गोष् तर ही पहया की कोठल्या 
खोलीपयांत गेले? आभण दसुरी गोष् ही पहया की त्या खोलीपयांत जयाऊन 
त्यानी आसक्ी आभण दे्र उत्पन्न करण्याचया जो स्वियाव आह,े त्यापयासून 
रोडीतरी रुक्ी प्रयाप्त केली कया?नयाही प्रयाप्त केली तर धोकया आह ेनया!

कयायोत्ग्म करीत आह,े कयायोत्ग्म करीत आह.े स्वतःलया तपयासून 
पहया की कयायोत्ग्मच्या नयावयावर री जे कयाही केले, कयाय खरोखर कयायेचया 
उत्ग्म केलया? कयाय आतया रलया खरोखरच कयायेप्रती 'री-रयाझ'े चया ियाव 
येत नयाही कया? कयायेप्रती दकूं चचत सुद्या ररत्व नयाही आह ेकया? कयाय अशी 
स्स्ती येऊ लयागली कया? येऊ लयागली तर कयायोत्ग्म ठीक आह.े येत नसेल 
तर कयायोत्ग्म धोकया झयालया नया!

 प्रप्तक्ररण केले, प्रप्तक्ररण केले. अरे, कयाय प्रप्तक्ररण केले? रयाझ े
चचत्त अप्तक्ररण करीत आह.े आसक्ीकडे घेऊन गेले तर अप्तक्ररण 
केले. दे्रयाकडे गेले तर अप्तक्ररण केले. री ययालया वळप्वले की नयाही? 
वळप्वले तर प्रप्तक्ररण केले. चुकीच्या रस्तयाने अप्तक्ररण करणयाऱयया 
चचत्तयालया प्रप्तक्ररण करून योग् रयागया्मवर आणले तर प्रप्तक्ररण केले. 
नयाही तर कसले प्रप्तक्ररण रे!धोकयाच धोकया आह ेनया!

स्स्तप्रज् झयालया, कयाय स्स्तप्रज् झयालया? कण-प्रप्तकण प्रज्या कयायर 
रयादहली तर तो प्रज्ेत स्स्त झयालया. आभण कण-प्रप्तकण प्रज्या कयायर 
रयादहली तर त्यालया सूं प्रज्यान म्टले, त्यालया सम्जञ् म्टले. हया अभ्यास 
करीत आह ेकयाय? झोपतयानया,जयागे असतयानया, खयातयानया-प्पतयाूंनया, चयालतयानया- 
दफरतयानया, प्रते्क अवस्ते प्रज्या कयायर आह ेकयाय? आह ेतर स्स्तप्रज् 
झयालया. नयाहीतर केवळ स्स्तप्रज्तचेया धडया भशकून स्स्तप्रज् कसया झयालया रे? 
धोकया आहे नया!

 ह्या रयापदूंडयाने प्रते्क सयाधक, प्रते्क भशष्य स्वतःलया रोजनू पयादहल 
की खरोखर धरया्मच्या रयागया्मने चयालत आह े की नयाही? खरोखर रयाझी 
आसक्ी द्षर होत आह ेकी नयाही? खरोखर रयाझया दे्र द्षर होत आह ेकी 
नयाही? होत नसेल तर प्वपश्यनेच्या नयावयावर सुद्या कयाही धोकया आह,े 
कोणत ेकर्मकयाूंड आह.े

असे असेल तर आपल्या रयाग्मदश्मकयालया एक वेळया नयाही, शूं िर वेळया 
िेटून स्पष्ीकरण करया. रयाझ ेप्वकयार दकूं चचत तरी प्नघयायलया पयादहजते नया! 
रोडीशी तरी सुधयारणया झयाली पयादहज ेनया! कयाहीही होत नयाही तर कोठे नया 
कोठे, कोणती नया कोणती चूक करीत आहयात. खरोखर शुद् धरया्मच्या 
रयागया्मने चयालत आहयात, शीलयाचे पयालन करीत, ज ेसत्याचे आलूंबन आह,े 
आपल्या सयाडेतीन हयातयाच्या शरीरयात, आपल्या शरीर आभण चचत्तयाशी 
सूं बूं धधत कोणत ेआलूंबन आह,े त्या आलूंबनयाचया आधयार घेऊन चचत्तयालया 
एकयाग् करीत आहयात आभण आपल्या शरीरयावर होणयाऱयया सूं वेदनयाूंनया 
पयाहतया-पयाहतया त्याूंच्याप्रती जी आसक्ी उत्पन्न करण्याचया, दे्र उत्पन्न 
करण्याचया स्वियाव आह,े त्यालया तोडत आहयात तर प्वपश्यनया ठीक करीत 
आहयात. नयाही तर प्वपश्यनेच्या नयावयावर सुद्या कोठे तरी अडकलयात. धोकया 
असया होत आह ेकी आम्ी प्वपश्यनया करीत आहोत परूंत ुवस्तुः प्वपश्यनया 

नयाही करीत आहोत.कोण जयाण ेत्याच्यासोबत कोणतया रूं त्र जोडलया, 
कोण जयाण ेत्याच्यासोबत कोणतया शब जोडलया. अरे, हयाच जोडलया– 

अप्नत्, अप्नत्, अप्नत्. जप करू लयागलया– अप्नत्, अप्नत्, अप्नत् 
तर चचत्त तर खूप एकयाग् होईल, पण आलूंबन कुठले? ते तर केवळ तययार 
केलेले, नकली आलूंबन आह ेनया!

 तुरच्या शरीर आभण चचत्तयाशी सूं बूं धधत आलूंबन असले पयादहजे. 
श्यास असेल तर शरीर आभण चचत्त दोनी ूंशी सूं बूं धधत आह.े ययाच्या 
आधयारयाने चचत्त एकयाग् झयाले तर योग् आलूंबनयाच्या आधयारयाने चचत्त एकयाग् 
होत आह.े

अन्रया त्यालया कोणतया शब जोडलया, कोणत ेरूप जोडले, कोणतया 
आकयार जोडलया, कोणती नया कोणती दयाश्मप्नक रयान्तया रोपवली – की ही 
आरची रयान्तया दठक आह,े बस आम्ी ह्याच रयान्तचेे दश्मन करीत 
आहोत. आरची जी रयान्तया आह े प्तचे दश्मन होत आह.े अरे, मरथ्या 
दश्मनयात पडलयात नया! सत् सोडलेत नया! जो-जो अनुिव होत आह,े ज्या-
ज्या कणी जो-जो अनुिव होत आह,े त्या कणयाचे तेच सत् आहे. असे 
सरजनू जो एक-एक पयाऊल चयालतो, त्याच्या जीवनयात पररवत्मन येईलच, 
येतच जयाईल. 

धरया्मच्या रयागया्मने चयालणयाऱयया सयाधकयाची, सयाधधकेची खूप रोठी 
जबयाबदयारी आह.े आपल्या कल्याणयासयाठीच जबयाबदयारी आह.े रुक्ीचया 
रयाग्म मरळयालया. इतकया योग् रयाग्म मरळयालया, इतकया कल्याणकयारी रयाग्म 
मरळयालया. रनुष्य जीवनयात आतया री ययाचया लयाि घेईन, रनुष्य जीवन 
सयार्मक करीन. तर रग गोष् दठक आह.े 

आणखी एक रोठी जबयाबदयारी आह े सयाधक, सयाधधकेची की ज े
सयाधक नयाहीत त ेरयाझ्याकडे पयाहतयात की हया तर जनुया सयाधक आह.े अरे 
इतक्या वरया्मपयासून सयाधनया करतो, अजनूही दयारू प्पतो, अजनूही जगुयार 
खेळतो, अजनूही व्भिचयार करतो, अजनू ययाच्यारध् ेहया दोर आह,े तो 
दोर आहे---. अरे, तर ज्याूंच्यारध् ेधरया्मप्रती रोडीफयार श्द्या जयागली 
असेल ती सुद्या सरयाप्त होईल. आभण ज्याूंची प्बलकुल श्द्या नयाही त े
अजनू द्षर पळतील. एक तर आधीपयासूनच श्द्या नयाही व अजनू पयाहतील 
की ह ेअसे लोग आहेत तर द्षर पळतील. तवे्या ज्याूंची रोडीफयार श्द्या 
आह,े त्याूंची श्द्या आम्ी सरयाप्त केली. ज्याूंची श्द्या नयाही, त्याूंची श्द्या 
जयागू ददली नयाही. लोकयाूंचे अकल्याण केले, अरूं गल केले. लोकयाूंची खूप 
रोठी हयानी केली. 

आभण सयारक ही जबयाबदयारी खूप सरजत रयाहील की धर्म रयाझ्याच 
कल्याणयासयाठी नयाही तर अनेकयाूंच्या कल्याणयासयाठी आह.े धरया्मत आत्मदहत 
आभण सव्मदहत, आत्म-रूं गल आभण सव्म-रूं गल, आत्मोदय आभण सववोदय 
सयारयावलेले आहते. ययाच्यासयाठी धर्म असतो. तवे्या रयाझ े प्रते्क पयाऊल, 
रयाझ ेप्रते्क कयार अशया प्रकयारचे असले पयादहज ेकी ज्या लोकयाूंरध् ेधरया्मप्रती 
दकूं चचतही श्द्या नयाही, त्याूंच्यारध् ेश्द्या जयागण े सुरू झयाले पयादहजे. ज्या 
लोकयाूंरध् ेधरया्मप्रती श्द्या जयागली आह,े त्याूंची श्द्या आणखी बलवयान होत 
गेली पयादहज.े प्रते्क सयाधकयाचे, प्रते्क सयाधधकेचे हचे लक्ष्य असले पयादहज.े 
तर बस आपलेही रूं गल होईल, इतरयाूंचेही रूं गल होईल. 

वेळ आली आह,े सगळ्या सूं सयारयाचे रूं गल होण्याची, सगळ्या 
सूं सयारयाच्या कल्याणयाची, सगळ्या सूं सयारयाच्या दहत-सुखयाची. ज-ेज ेलोक ह्या 
वेळेचया लयाि घेऊन धरया्मच्या रयागया्मवर चयालू लयागले आहते, त ेआपल्या ह्या 
दहुेरी उत्तरदयाययत्वयालया खूप सरजत रयाहो. यया रयागया्मने चयालून रलया केवळ 
रयाझचे रूं गल सयाधयायचे नयाही तर इतरयाूंच्या रूं गलयात सहयायक व्यायचे आह.े 
ह्या रयागया्मने चयालून रलया केवळ रयाझीच रुक्ी सयाधयायची नयाही तर इतरयाूंच्या 
रुक्ीरध् े सुद्या सहयायक व्यायचे आह.े रयाझहेी रूं गल होवो, इतरयाूंचेही 
रूं गल होवो. रयाझहेी कल्याण होवो, इतरयाूंचेही कल्याण होवो. रयाझहेी दहत-
सुख सयाधो, इतरयाूंचेही दहत-सुख सयाधले जयावो. अधधकयाधधक लोक धरया्मच्या 
रयागया्मवर चयालत रयाहो . अधधकयाधधक लोक धरया्मच्या रयागया्मने चयालून आपले 
कल्याण सयाधो, आपले रूं गल सयाधो, आपली स्वस्ी रुक्ी सयाधो. 
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दोिे धमा�चे
या ववश्ाच्ा लोकानंो, धारू धम� मिान। 
शील समाधध वनधान रे, िोऊ प्रज्ावान।।

धम�-पंथ रे शावंत-पथ, धम�-पंथ सुख-पंथ। 
ज्ास ममळे रे धम�-पथ, मंगल ममळे अनंत।।

या रे मानव- मानवी, चालू धमा�चा पंथ। 
पाऊल-पाऊल चालू, करू दरुःखाचंा अतं।।

पाऊल-पाऊल चालू, शु� धमा�चा पंथ। 
चालत-चालत रे पुढे, करू दरुःखाचंा अतं।।

दोिे धमा�चे
मंगलकारी धमा�चा, कसा प्रबल प्रिाव। 
अतंरीचे दरुःख ममिे, भशतल िोई स्विाव।।

व्ाकुळ मानव मानवी,  चाखे च धम� स्वाद। 
रोग शोक सव�च ममिे, संकि ममिे ववषाद।।

चला साधक चालत रिा, देश आभणि परदेश। 
धम� चाररकेने ममिे, जना मनाचे लेिश।।

धम� धरेतून िोवे, जगी धम�-प्रसार। 
जन मनाचे दरुःख ममिे, पावे सुखाचे सार।।

िवत ुसब्ब रङ्गलूं , िवत ुसब्ब रङ्गलूं , िवत ुसब्ब रङ्गलूं !
 सयाध ू- सयाध ू- सयाध!ू    

+<*

नवीन उत्तरदापयत्व
वररष्ठ सिायक आचाय�

1. श्री बरी.एस. अच च्ुत नाइक, भोपाल
2. श्रीमतरी सरस्वतरी नाइक, भोपाल

नवीन वनयकु्ी
सिायक आचाय�

1. श्रीमतरी नरीललमा कपूर, नॉएडा, यू.परी.
बाल-भशववर भशक्क 

1.  श्री कृष्ा ल्वठ्ठल ्वाघमारे, सांगलरी
2. श्री सजंय अननासो ्ौगचुले, सांगलरी
3. श्रीमतरी मरीना र्वींद्र पोद्ार, अकोला
4. श्रीमतरी गरीता पचुरुषोत्तम ढोके, अकोला

5.  कचु . लनतू ल्वक्रम मोरे, बचुलढा्ा
6. श्रीमतरी पायल सतरीश शेंडे,  नागपचुर
7. श्रीमतरी शचुभांगरी सचुलमत डोफे, नागपचुर 
8. कचु . लक्मरी बरी. नारन्वरे, नागपचुर
9. श्रीमतरी शचुभांगरी रूपक डोंगरे, नागपचुर
10.  डॉ. (श्रीमतरी) ्वषाषा रल्व सोनकचु सरे, नागपचुर
11. कचु . नेहा आ्वळे, नागपचुर
12. श्री सचुलमत कालशनाथ डोफे, नागपचुर 
13. सालजद खान ्वालजद खान पटेल, 

्वालशम
14. श्रीमतरी र्ना दे्वेंद्र मेश्ाम, य्वतमाळ
15. श्रीमतरी छाया राजकचु मार भगत, य्वतमाळ
16. श्री. बंडू लश्वरामजरी पोहेकर, य्वतमाळ
17. Yu Fan, Taiwan.

+<* 

ववपश्यना ववशोधन ववन्यासातून प्रथम पीएच.डी. पदवी
डॉ. श्ीरती बलजीत लयाूंबया, प्वपश्यनया प्वशोधन प्वन्यास, च्या प्ररर 

प्वद्यारवीनी आहेत ज्याूंनया पयालीरध् े डॉक्टरेट पदवी प्रदयान केली गेली. 
त्याूंनी रयाष्ट्ीय व आूंतररयाष्ट्ीय स्रयावर अनेक शोध- प्रबूं ध प्रस्तु केले 
आहते. ययासयाठी त्याूंचे खूप अभिनूंदन!        +<* 

खोिे बोलण्ापासून वाचले पाहिजे
 धर्म  दःुख, शोक ययालया द्षर करतो आभण सुख प्रदयान करतो. ह े

सुख कोण देत?े बुद् देत नयाही. ही आपल्या आत जयागृत अप्नत् 
प्वद्या आह,े जी सुख देत.े आम्यालया प्वपश्यनेचया अभ्यास  केलया 
पयादहज ेकयारण की अप्नत् प्वद्ेचे ज्यान सदैव होत रयाहो, अप्नत्तचेे 
दश्मन नेहरी प्रप्तकण होत रयाहो, ह ेकधी अूंतधया्मन न पयावो. आम्ी 
कसया अभ्यास करयावया? चयार तत्त्वयाूंवर ध्यान कें दद्त करया, शयाूंत होऊन 
सरयाधीचया अभ्यास करया आभण शील िूं ग करू नकया. प्वशेर करून 
खोटे बोलण्यापयासून वयाचले पयादहज,े ह ेशील खूप लवकर तटुत.े रलया 
दसुऱययाूंपयासून एवढे िय नयाही परूंत ुखोटे बोलून री  आपल्या शीलयाच्या 
आधयारयालया करकुवत बनवतो. जवे्या शील करकुवत होत,े तवे्या  
सरयाधी सुद्या करकुवत होत ेआभण प्रज्या सुद्या करकुवत होईलच. खरे 
बोलया, प्नयमरत अभ्यास करया, सरयाधीलया दृढ करया आभण ययावर लक 
द्या की आपल्या शरीरयावर कयाय होत आह.े असे केल्याने अप्नत्तचेी 
प्रकृती स्वयाियाप्वक रूपयाने प्रकट होईल. –– सययाजी ऊ बया खखन 

अथा्यत- एका धार्मक व्यक्रीला न  खोटे बोलले पाह्ज,े न लपवले पाह्जे.( सं.)

 (सराजरी जन्यल मधनू प्रकाभित सराजरी ऊ बा खखन राचें व्याख्ान-  
''माराच्ा ि्ा सेना"- मधनू साभार)  

+<*
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