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धममवा्ी
यतो यतो सम्मसतत, खन्धानं उदयब्बयं।
लभती पीततपधामोजं्, अमतं तं तिजधानतं।।

धम्मपद-374, पकिण्णिवग्गो 

– (साधक सम्यक स्मृतीसह) जेव्ा जेव्ा (शरीर व चित्त) 
स्कं धाकंच्ा उदय व्यय रुपी अनित्यतिेी नवपश्यिेिे अिुभूती करतो, 
तवे्ा त्याला प्ीती प्मोद (रुपी अध्ात्म सुखा)िी उपलब्ी होते, 
ज्ािी कंसाठी हे अममृत आहे.

पूज्य गुरुजीचं्धा भधारत आगमनधानंतरचे अनभुि
नवश्व नवपश्यिािाय्य पूज्य गुरुजी श्ी सत्यिारायणजी गोयन्ा शुद्ध 

धमा्यच्ा सकं पका्यत आल्ापासूि त्याकंच्ा प्ारकंभभक जीविानवषयी अिेक 
लेख छापले. आता त ेभारतात आल्ािकंतर नवपश्यिा भशकवण ेआरकंभ 
केल्ावर त्याकंिा ज े अिुभव आले त े क्रमशः प्काभशत करत आहोत. 
त्याि श्मृकंखलेत प्स्तु आह–े त्याकंच्ा सकं भषिप्त जीवि-पररियािी ही 
चौदधािी शंखलधा–

अतनत्य, द:ुख, अनधात्म
अनित्य, द:ुख, अिात्म ह ेनतन्ी खरोखर निषेधात्मक आहते. याकंिा 

कोणतेि दाश्यनिक महत्त्व िाही. कारण या दाश्यनिक मान्यता िाहीत. 
भव-नवमुक्ीच्ा साधिामागा्यवर या नतन्ी कंिी प्त्यषि अिुभूती करावी 
लागते. ती निताकंत आवश्यक आह.े नवपश्यिा साधिा करीत असताकंिा ह े
स्पष्ट होत ेकी या नतन्ी कंिी स्ािुभूती मुक्ीिा माग्य प्शस् करत.े केवळ 
मािले एवढ्ािेि मुक्ी ममळत िाही.

नवपश्यिेला सुरुवात केल्ािकंतर ज्या स्लू-स्लू घनिभूत सकं वेदिा 
प्कट होतात त्या कालाकंतरािे समाप्त होताति. अशा प्कारे साधक 
त्याकंच्ा अनित्य स्भावाला अिुभूतीच्ा स्रावर जाणत राहतो. 
नवपश्यिा मागा्यत त्याला उदय-व्यय ज्ािािी अवस्ा म्हणतात. हा 
मागा्यतील अत्यकंत प्ारकंभभक मुक्ाम आह.े जर मोठ्ा धीरािे आभण 
उत्ाहािे काम करीत राहहलो तर पुढिे सत्य आपोआप प्कट होऊ 
लागते.

प्कट सत्याच्ा रूपात सव्य शरीर ठोस आह.े परकंत ुअकंनतम सत्याच्ा 
स्रावर तो सूक्षात सूक्ष परमाणूकं िा केवळ समूह आह.े नवपश्यिा 
साधिेत परमाणूला कलाप म्हटले जात.े यािा अर्य असा आह े की, 
भौनतक जगािा सूक्षानतसूक्ष घटक (इकाई). हा घटकसुद्धा ठोस िाही, 
केवळ तरकंग आह.े गकंभीरतापूव्यक साधिा करीत असताकंिा एखाद्ा 
साधकाला पहहल्ाि भशनिरात, कोणाला दसुऱया हककं वा नतसऱया भशनिरात 
शरीरातील सूक्ष अवस्ा अिुभूतीवर उतरु लागत.े सव्य शरीरात 
परमाणूकं िा समूह प्कट होऊ लागतो. केवळ तरकंगि तरकंग असतात. 
साधक अिुभव करतो की परमाणूकं िे समूहिे समूह जलद गतीिे उत्पन्न 
होतात आभण िष्ट होतात. पाहता-पाहता या परमाणूकं िे तरकंग अधधकाधधक 
गनतमाि झालेले अिुभवास येतात. शरीराच्ा वरवरच्ा स्रावर असा 
अिुभव होता-होता जसजशी साधकािी सजगता तीक्ण होत ेतसतशी 
त्याच्ा सव्य शरीरात आत-िाहेर अत्यकंत त्वरीत गतीिे तरकंमगत परमाण ू
जाणव ू लागतात. नवपश्यिेच्ा परकंपरेिुसार एका छोट्ाशा कलापािी 
तरकंगे िुटकी वाजनवतो हककं वा डोळाकंिी पापणी लवत ेि लवत,े एवढ्ा 

वेळात अनेक शत-शहस्त्र कोटी िेळधा तरकंमगत होत राहतात. पश्चिमेकडील 
शास्त्रज्ाच्ा सकं शोधिािुसार एक परमाण ूएका सेककं दात १ च्ा पुढे २२ 
शून्य लावली एवढ्ा वेळा तरकंमगत होतो. पश्चिमेकडील शास्त्रज्ाकंिुसार 
“भौततक जगधात कोठेही कधाहीही ठोस नधाही, केिळ तरंगच तरंग 
आहेत.” नवपश्यी साधकसुद्धा पाहतो की ठोस वाटणाऱया या शरीरात 
कोठे रोडासुद्धा ठोसपणा उरला िाही. डोक्ापासूि पायापययंत हककं वा 
पायापासूि डोक्ापययंत शरीरातूि मि हिरनवत असताकंिा कोठेही 
कोणत्याही प्कारे अडरळा, कोणतीही अडिण राहहली िाही. एकाि 
श्वासात सव्य शरीरािी अिुभूती होत.े यालाि भगवािाकंिी साकंमगतले–

सब्बकधायणपटटसंिेदी अस्सससस्सधामीतत ससक्खतत। 
सब्बकधायणपटटसंिेदी पस्सससस्सधामीतत ससक्खतत।

– मज्झिमनिकाय १.१०७
साधक एका आश्वासात पायापासूि डोक्ापययंत आभण एका 

प्श्वासात डोक्ापासूि पायापययंत सव्य शरीरािा तरकंगमय अिुभव 
करायला भशकतो. शरीरािा ठोसपणा समाप्त झाल्ािे अशी अिुभूती 
सहज होऊ शकत.े

ठोसपणा शरीरािे भासमाि सत्य आह े आभण तरकंमगत राहण े
वास्नवक सत्य आह ेह ेसाधकाला स्पष्ट माहीत होत.े ही कोणती कल्पिा 
िाही. ही कोणत्या सकं प्दायािी दाश्यनिक मान्यता पुष्ट करण्ासाठी िाही. 
ह ेसव्य भौनतक जगािे अकंनतम सत्य आह.े यालाि भगवािाकंिी म्हटले–

सब्बो लबोकबो पकम्पितबो– सव्य सकं सार प्ककं पिि प्ककं पि आह.े
– संयतु्तनिकाय १.१.१६८

साधक आपल्ा शरीरात केवळ ठोसपणा नवहीि प्ककं पिाकंिाि 
अिुभव करतो. नवपश्यिेच्ा दीघ्य मागा्यिा हा दसुरा मुक्ाम आह;े त्याला 
‘भकं गज्ाि अवस्ा’ असे म्हणतात.

सुरुवातीला जवे्ा उदय-व्यय ज्ािािा पहहला मुक्ाम येतो तवे्ा 
भगवाि म्हणतात–

समदुयधम्मानपुस्सी विहरवत, ियधम्मानपुस्सी विहरवत।
– म्हणज े नवपश्यिा करीत असताकंिा उदय होत आहे. हे पाहतो 

आभण व्यय होत आह ेहहेी पाहतो. हाि उदय-व्यय मुक्ाम आह,े येेर े
उदय वेगळा आभण व्यय वेगळा अिुभवास येतो. दोन्ी कंमधील वेळ केव्ा 
मोठा असतो तर केव्ा लहाि; पण त े सुरु राहते. पुढच्ा मुक्ामाला 
पोहिता-पोहिता–

समदुयियधम्मानपुस्सी विहरवत– उदय आभण व्यय दोन्ी िरोिर 
अिुभवास येतात. दोन्ी कंमधील वेळ समाप्त होत.े

जसा उदय झाला तसाि व्ययही झाला. जसा उत्पन्न झाला तसाि 
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िष्ट झाला. पुढे-पुढे गती एवढी तीव्र होत े की केव्ा उत्पन्न झाला 
त्यािी जाणीवसुद्धा होत िाही. केवळ व्ययि व्यय, केवळ भकं गि भग. 
ज्या प्कारे वाळूच्ा कणाकंिा नवशाल उकं ि ढीग भराभर कोसळतो 
त्याप्माणे शरीरात केवळ िुर-िुर, िुर-िुर, भकं गि-भकं गिा अिुभव 
होऊ लागतो. म्हणिू याला ‘भकं ग ज्ािािा मुक्ाम’ म्हणतात.

साधक जवे्ा शरीराच्ा आत आभण िाहरे सव्यत्र भकं ग ज्ािाच्ा 
धाराप्वाहािी अिुभूती करु लागतो तवे्ा त्याला आिकंदाच्ा भशरभशरीिी 
अत्यकंत सूक्ष आभण सुखािी अिुभूती होऊ लागत.े ह े प्रम ध्ािािे 
प्ीती-सुख आह.े हाि पतकंजलीिा ‘आिकंद’ आह.े शक् आह े यालाि 
कोणी ‘आत्ािंद’ म्हटले असावे, ‘ब्रह्ािंद’ म्हटले असावे, ‘सच्चिदािंद’ 
म्हटले असावे.

जवे्ा स्त: मलासुद्धा पहहल्ा भशनिरात अशी अिुभूती झाली तेव्ा 
मी गुरुदेव सयाजी ऊ िा खखि याकंिा साकंगू इच्छित होतो की, आमच्ा 
परकंपरेत हिे जीविािे अकंनतम उद्दिष्ट आह,े ह ेसत आहे, ह ेसत्य आह,े 
चित्त आहे, िैतन्य आह ेआभण आिकंदि आिकंद आह.े सच्चिदािकंद आह.े 
परकंत ुमी काही साकंगण्ापूववीि त्याकंिी साकंमगतले, शरीर आभण चित्त याकंच्ा 
स्पशा्यिे होणाऱया या सकं वेदिा आहते. या शरीर व चित्ताच्ा भकं गमाि 
स्भावािा पररिय करुि देणाऱया आहते. म्हणूि याला भकं गज्ाि असे 
म्हणतात. त्याकंिी पुढे साकंमगतले की, आता येरिू गकंभीर नवपश्यिा साधिेिा 
आरकंभ होतो. जर या अिुभूतीिा खरा अनित्य स्भाव समजूि समता 
ििविू ठेवली तर अिुसयककलेसं (अिुशय क्ेश) म्हणज े जन्म-
जन्माकंतरापासूि िालत येत असलेले खोल कम्यसकं स्ार ज ेभनवष्ात िवे-
िवे जन्म िळ देण्ासाठी िी सारखे आहते आभण ज े चित्तधारेच्ा 
तळस्पशवी खोलीत झोपलेले आहते व अिुसरण करीत आहते, त ेअिुगमि 
करतात. त ेवर-वर येऊि उदीण्य होऊ लागतात. जर त्याकंच्ाही अनित्य 
स्भावािा िोध ििविू ठेवला तर स�ारूपेक्ाचा क्रम आरकंभ होतो. 
सकं वेदिाच्ा रूपात उदीण्य झालेल्ा या कम्यसकं स्ाराकंप्ती उपेषिा म्हणज े
समता भाव ठेवला तर त्याकंिी निज्यरा होत.े त्याकंिा षिय होतो. पुढील माग्य 
लाकंि आह.े कोणासाठी हकती लाकंि आह े हे त्याच्ा पूव्यसकं चित कम्य 
सकं स्ाराकंच्ा प्माणावर आभण वत्यमाि साधिेत सती आभण सम्पजािो 
(स्मृती म्हणजे सजगता आभण सकं प्ज्ाि म्हणज े अनित्य िोध) याच्ा 
पुष्टतवेर अवलकंििू आह.े मी ि नविारताि गुरुदेवाकंिी साकंमगतले की अिेक 
लोक यालाि अकंनतम उद्दिष्ट प्ाप्त झाले असे समजूि येरिे राकंितात. त े
िुकीिे आह.े ही तर मधली धम्यशाळा आह.े जर हेि उद्दिष्ट आह ेअसे 
समजिू राकंिलो तर पुढिी यात्रा िकं द होते. गकंभीर साधक अिुभूतीच्ा 
स्रावर समजत राहतो की ह ेअनित्यािेि षिते्र आह.े कारण शरीर आभण 
चित्तािे षिते्र आह.े इकं हरिय षिते्र आह.े या अनित्य अवस्ाकंप्ती साधक सतत 
सजग राहतो की हे नित्यापययंत पोहोिण्ास िाधक ठरु िये. ज ेनित्य, 
शाश्वत, ध्वु, अनविाशी, अममृत आह ेत ेशरीर आभण चित्ताच्ा षिते्रािे 
अनतक्रमण आह.े इकं हरिय षिते्रािे अनतक्रमण आह.े नित्य, अममृत 
निवा्यणाच्ा साषिात्ाराच्ा वेळी सव्य इकं हरिये काम करण े िकं द करतात. 
म्हणूि म्हटले गेले– सळमायतनवनरबोधमा– डोळे, काि, िाक, जीभ आभण 
त्विा तसेि मि या सहा इकं हरियाकंिा निरोध होतो. श्जतका वेळ निवा्यणाच्ा 
साषिात्ारािी अवस्ा हटकत,े नततक्ा वेळ सहाही इकं हरिय निताकंत निरुद्ध 
असतात, काम करणे िकं द करतात. जेव्ा-जवे्ा भकं ग अवस्ते अिुभवास 
आलेल्ा प्ीतीसुखाप्ती वनब्मानं परमं सुखंचसी भाकंती झाली तर तािडतोि 
तपासूि पाहायला पाहहज ेकी यावेळी इकं हरिये काम करीत आहते की िाही? 
जर काम करीत असतील तर तो भम दूर करायला पाहहजे. अजूि शेवटिे 
हठकाण दूर आह.े

समस् मुक्ीमागा्यिे सत्य खूप समज ूलागले. ह ेसुद्धा स्पष्ट झाले की 
मागा्यवर प्कट झालेल्ा प्गती दश्यनवणाऱया खुणाि प्वासािे अकंनतम 
उद्दिष्ट आह ेअसे समजूि कोठेही राकंि ूिका. हदव्य ज्योत, हदव्य िाद, 
हदव्य गकंध, हदव्य रस, हदव्य स्पश्य या दीघ्य मागा्यवरील प्ारकंभभक प्गती 

दश्यनवणाऱया खुणा आहते. याकंपैकी कोणालाही धरुि िसलो तर 
प्वास राकंिले. जाणत राहा की आता शरीर आभण चित्ताच्ा अनित्य 

स्भाव षिते्राच्ा अिुभूतीतूि जात आह.े अशा प्कारे जवे्ा तीि तासािी 
सहज आसिधसद्धी झाली, दीघ्यवेळपययंत आपोआप कुकं भक झाले, सव्य 
शरीरािरोिर मूलाधारपासूि डोक्ापययंत सकं पूण्य मेरुदकंड चिन्मयि चिन्मय 
झाला, वेगवेगळा िमत्ाररक धसद्धी प्ाप्त झाल्ा इत्यादी. तरीसुद्धा 
समजत राहहले पाहहज ेकी या सव्य मधल्ा धम्यशाळा आहते. या धम्यशाळा 
आपल्ाला भमात पाडतात की आपला प्वास पूण्य झाला. या भमापासूि 
दूर राहण्ासाठी साधकाला सतत उदय-व्यय हककं वा भकं ग-ज्ािाच्ा 
अनित्य िोधािे सत्य अिुभव करीत राहहले पाहहज.े त्यामुळे िामरूपातीत 
(म्हणज े चित्तापलीकडील, देहापलीकडील) इकं हरियापलीकडील अममृत 
अवस्िेा साषिात्ार निर्वघ्न होऊ शकेल, िाही तर व्यत्ययि व्यत्यय!

जो साधक नवपश्यिा मागा्यवर गकंभीरतापूव्यक प्गती करीत राहतो तो 
अिुभूतीच्ा स्रावर खूप समजू लागतो की, हा सकं पूण्य प्वास 
अनित्यापासूि नित्याकडे जाण्ासाठी आह.े अनित्य षिते्रािी नप्यहूि नप्य 
अिुभूती आम्हाला मागा्यत अडरळा ििू िये, म्हणिू अनित्याप्ती सजग 
राहण ेआवश्यक आह.े जोपययंत प्वास पूण्य होणार िाही तोपययंत पुिरनप 
जििम्, पुिरनप मरणम ् िे द:ुखमय भव-सकं सरण कायमि राहील. 
अनित्य षिते्रातील कोणत्याही अिुभूतीला परम सुख समजूि, परमािकंद 
समजिू कोठे भटकू िका, कोठे अडकू िका, ज ेअनित्यािे षिते्र आह,े 
द:ुखािे षिते्र आहे त े ‘मी िाही’, ‘माझ े िाही’, ‘माझा आत्मा िाही.’ 
त्याच्ाप्ती खोटी देहात्म िदु्धी हककं वा चित्तात्म िदु्धी जागव ूिका. ‘अहकं’ 
हककं वा ‘मम’ जागनवण्ािरोिर नवमुक्ीिा प्वास पुन्ा राकंितो. ‘अहकं-
शून्य’ आभण ‘मम-शून्य’ झाल्ाभशवाय अजन्मा, अमर, अनविाशीिा 
साषिात्ार होऊ शकत िाही.

परकंत ु अकंनतम हठकाणी पोहोिण्ापूववी साधकाच्ा प्वासमागा्यतील 
प्गतीच्ा खुणा, प्ते्यक मधली धम्यशाळा, प्ते्यक असाधारण, असामान्य 
प्ाप्ती आभण अिुभूती या प्गतीच्ा खुणा भलेही असोत; पण त्या 
उद्दिष्टापययंतिी पोहोि िाही. त्यापैकी कोणीही प्गतीमध् ेव्यत्यय आण ू
शकतो. म्हणूि हकतीही नप्य आभण मिमोहक अिुभव का असेिा, 
साधकाला प्ते्यक षिणी सजग आभण सावधाि राहायिे आहे. ही समज 
कायम राहण ेआवश्यक आह ेकी आता ह ेअनित्यतेिेि षिते्र आह.े इकं हरिय 
जगािेि षिते्र आह.े म्हणिू अनित्य षिते्राप्ती सजग राहण्ाच्ा 
अनिवाय्यतलेा भलेही कोणी निषेधात्मक आलकंिि म्हणिू स्ीकार 
करण्ास आढेवेढे घेवो; पण जवे्ा अिुभवािे पाऊल उिलत असताकंिा 
ह े समज ू लागत े की ह े निषेधात्मक आलकंिि आम्हाला भम-भाकंतीच्ा 
िक्रव्यूहापासूि दूर ठेविू अत्यकंत सकारात्मक, शाश्वत, परम सत्यापययंत 
पोहोिनवण्ासाठी आह;े तवे्ा त्यािा स्ीकार करण्ात कोणतीि 
आडकाठी राहत िाही. असा अिुभव केवळ माझाि िाही, अिेकाकंिा 
आह.े दभुा्यग्ािे या देशातूि नवपश्यिा नवद्ा आभण मूळ िदु्ध-वाणी 
नवलुप्त झाली म्हणूि भगवािाकंच्ा उपदेशािदिल अिेक निराधार, 
निरर्यक, गैरसमज निमा्यण झाले. माझ्ासारखे अिेक लोकसुद्धा या 
भमात पडले की साधिा षिते्रात जेर ेनवपुल प्ीती सुख हककं वा असे म्हण ूकी 
नवपुल आिकंदािी अिुभूती झाली नतलाि साधिेिे अकंनतम उद्दिष्ट समज ू
लागले. नवपश्यिा नवद्ा लुप्त झाल्ािकंतर भारतात अध्ात्म षिते्रात 
अिेक नविारवकंतसुद्धा हा भम पुष्ट करीत राहहले.
(आत्कथि भाग २ मधिू साभार)                               क्रमशः ... 
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एेसलँड, ओरेगन, अमेररकेतील प्रश्ोत्तर (१५ जनू, २००२)
प्रश्– आपण आपल्ा पत्ीला मकं िावर का आणता?
उत्तर– कारण नतच्ानविा मी अध्यवट आह.े ती माझ ेअकंग आह,े 

अधायंमगिी आहे, त्यामुळे मला नतला सोित ठेवावे लागत.े ती खूप 
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महत्त्वपूण्य काम करत.े इर ेमैत्री आभण करुणिेी तरकंग निमा्यण करत.े 
त्यामुळे सकं पूण्य वातावरण मैत्री तरकंगाकंिी भरुि जात ेआभण तमु्ही सव्य इर े
त्यामुळेि शाकंतीपूव्यक िसले आहात.

प्रश्– कमृ पया नववाह सकं िकं धािाित साकंगा. इर े अनववाहहत यगुल 
वैकच्ल्पक रुपािे सोित राहातात.

उत्तर– एका गमृहस्ाला सदैव एकाि सोित्यासह राहहले पाहहज,े 
त्यापेषिा अधधकाकंसह िाही कं. अन्यरा आज याच्ासोित, उद्ा त्याच्ासोित 
ज े नवभषिप्त कामातरुािे जीवि आहे. ते उचित िाही. त्यामुळे आम्ही 
म्हणतो की कोणाही एकाच्ा सोित राहा, मग शारीररक सकं िकं ध ठेवण े
दोषपूण्य िाही. असे नववाहहत यगुल जर दोन्ी साधक आहेत तर पाहाल 
की जवे्ा वासिा जागली तवे्ा शरीरात काय सकं वेदिा जागली– अरे ह ेतर 
अनित्य आहे, अनित्य आह.े याप्कारे हळूहळू दोन्ी वासिेपासूि मुक् 
होऊ लागतील. शरीरािे सकं िकं ध आपोआप कमी होत जातील. परकंत ुजर 
दोघेही सध्ा इतके मजिूत झाले िसतील तरी काही हरकत िाही. शरीर 
सकं िकं ध झाला तरी काही िूक झाले िाही. तमुिे शील तटुले िाही. दोघेही 
साधिा करत राहाल तर पाहाल की एखाद्ा वषा्यत वा कोणा-कोणाला 
काही वषा्यत, ही अवस्ा येईल की आता शरीरािी भूक िाही राहहली. या 
प्कारे ब्रह्मिय्य स्तः सहज होत जाईल. मुक्ीसाठी ब्रह्मिय्य अत्यकंत 
आवश्यक आह ेआभण त ेदिावानविा सहज होईल. त्यामुळे गमृहस्ाला 
सकं वेदिा पाहात हळूहळू याच्ा िाहेर निघण ेसोपे होते.

प्रश्– आपणाला राजिीनतज् होण्ात काय अडिण आह?े (हास्य)
उत्तर– मी समजतो की मी राजिीनतज्ाकंपेषिा अधधक िाकंगला आह.े 

मी राजिीनतज् का ििू? राजिीनतज् ििण्ात काहीही दोष िाही. तहेी 
तसेि सकं तलुलत मि ठेवतात जसे आध्ात्त्मक लोक. एक व्यापाररक 
िेताही समाजािा िेता असतो. यात काही िूक िाही. िाकंगली वा वाईट 
सव्य िािी उचि स्रावरुि आरकंभ होऊि खालपययंत येतात. त्यामुळे जर 
एका राजिीनतज्ािे मि दभुा्यविाकंिी भरलेले असेल तर समाजात 
दभुा्यविाि पसरेल. याि प्कारे आध्ात्त्मक व्यक्ीही जर दभुा्यविेिे 
भरला असेल तर समाजाला कष्टि देईल. त्यामुळे म्हणतात की समाजाला 
काय देत आहात? असेि एक व्यापारी िेताही स्ार्य आभण धि लोभािे 
पीहडत असेल तर समाजाला काय देईल? नवपश्यिा त्या सवायंसाठी आह.े 
त्या सवायंिी नवपश्यिेिा स्ीकार करावा आभण नतला आपल्ा जीविािे 
अकंग ििवावे, त्यािकंतर ज ेकाही कराल त ेमकं गलदायकि होईल.

प्रश्– आम्ही शरीराच्ा वेगवेगळा भागात वेगवेगळा सकं वेदिा का 
अिुभवतो?

उत्तर– सकं वेदिाकंिी अिेक कारण आहते, केवळ एकि कारण िाही. 
सकं वेदिा वातावरणामुळेही होतात, जखम वा आजारामुळेही होतात, 
उशीरापययंत िसल्ामुळे होतात, आम्ही भोजि कसे घेतले अरवा मागील 
सकं स्ार कसे आहते? कारण काहीही असो, यामुळे काहीही िरक पडत 
िाही. सकं वेदिा कोणत्याही प्कारिी असो, आम्ही नतला जाणावे व आपली 
समता ििविू ठेवावी. जर सकं वेदिा आमच्ा मािधसक नवकाराकंमुळे असेल, 
तरीही ि जाण े हकती प्कारिे नवकार-सकं स्ार मिात साठवले आहते. 
त्यामुळे ह ेजाणण ेशक् िाही की कोणती सकं वेदिा कोणत्या नवकारामुळे 
उत्पन्न झाली. त्यामुळे तुम्हाला याकंच्ा नववरणात जाण्ािी आवश्यकता 
िाही.

उदाहरणार्य– जर घाणरेडे कापड साि करावयािे असेल तर आम्ही 
पाणी आभण सािण घेऊि त्यावर घासतो. आम्हाला हे जाणण्ािी गरज 
िाही की हा मळ केव्ा, का आभण कसा लागला? कापड मळले आह,े 
आमच्ाजवळ सािण आह,े आता कापड साि करावयािे आह.े 
त्यािप्कारे आम्ही नवपश्यिेिे तकंत्र भशकलो, आता सकं वेदिा कोणत्याही 
कारणामुळे येवोत, कोणत्याही प्कारच्ा येवोत, आम्हाला केवळ पाहायिे 
आह ेआभण नतच्ा अनित्य स्भावाला समजायिे आह.े

क्रमशः ...
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अशंकधालीन अतनिधासी लघु पधाठ्यक्रम  
तिपश्यनधा ध्धानधाचधा पररचय (सैदधातंतक रुपधात) २०२०

नवपश्यिा नवशोधि नवन्यास आभण मुकं िई यनुिव्र्सटीच्ा सकं यकु् आयोजिािे िवा लघु 
पाठ्क्रम “नवपश्यिा ध्ािािा पररिय” सुरु होणार आह,े जो नवपश्यिा ध्ािािा सैद्धाकंनतक 
पषि आभण नवभभन्न षिते्रात नवपश्यिेिी व्यावहाररक उपयोमगतलेा प्काभशत करेल.

पधाठ्यक्रमधाची मुदत- ८ जलुाई  २०२० त े२३ सप्टेंिर २०२० (३ महहिे)
हठकाण– सभागमृह िकंिर २, ग्ोिल पॅगोडा पररसर गोराई, िोरीवली (प) मुकं िई 

४०००९१. अधधक माहहती आभण आवेदिपत्र खालील वेि ललकंक वर प्ाप्त करा.
िी. आर. आई. पधाली तनिधासी पधाठ्यक्रम – २०२०

पधाली-हहदंी- ४५ टदिसधाचंधा निवासी पाठ्क्रम - ४ जुलै त े१८ ऑगस्ट तसेि 
पधाली-इंग्रजी- ६० टदिसधाचंधा निवासी पाठ्क्रम - ५ सप्टेंिर ते ४ िोव्टेंिर २०२० पययंत 

या काय्यक्रमािी योग्ता जाणण्ाकरीता या शकं खलेिा वापर करा. https://www.
vridhamma.org/Pali-Study-Programs संपक्कः ग्ोिल पॅगोडा पररसर, 
गोराई, िोरीवली (प), मुकं िई. ९१. िोि सकं पक्य  – 022-50427560/28451204 Extn. 
560, मोिा. 9619234126 (सकाळी ९:३० त े सायकं  ५ पययंत) ई-मेल: mumbai@
vridhamma.org;                                     yty

तिपश्यनधा तिशोधन तिन्धास (VRI)
नवपश्यिा नवशोधि नवन्यास (VRI) एक लाभ-निरपेषि सकं स्ा आहे. हहिा मुख्य 

उदेिश्य आह े की नवपश्यिा नवधीनवषयी वैज्ानिक तसेि ऐनतहाधसक सकं शोधि करण.े या 
वैज्ानिक सकं शोधिाला पुढे िेण्ासाठी साधकाकंिा सहयोग अत्यकंत आवश्यक आह.े म्हणिू 
पुढे या व आपले भरपूर योगदाि द्ा. या सकं स्ते दात्याकंसाठी सरकारिे आयकर अधधनियम 
१९६१ िी धारा ३५ (१) (iii) च्ा नियमािुसार १००% आयकर सूट हदली आह.े कमृ पया 
यािा लाभ घ्ा. दािासाठी िँक नववरण खालीलप्माण ेआहे.

नवपश्यिा नवशोधि नवन्यास, एॅक्सिस िैंक लल., मालाड (प.) खाता क्र. 
911010004132846; IFSC Code: UTIB0000062; सकं पक्य - श्ी डेररक पेगाडो, 
मो. 9921227057, या श्ी निनपि मेहता, मो. 9920052156; वेिसाइट- https://
www.vridhamma.org/donateonline                      yty

पॅगोड्धाजिळ ‘धम्मधालय’ अततथी-गृहधात तनिधास सुतिधधा
ज ेसाधक पनवत्र िदु्धधात ूव िोधधवमृषिाच्ा सानन्नध्ात राहूि गकंभीर साधिा करण्ास इछुिक 

असतील त्याकंच्ासाठी ‘धम्मधालय अततथी-गृहधात’ निवास, िाश्ा, भोजि इत्यादी कंिी उत्तम सुनवधा 
उपलब् आह.े अधधक माहहती व िहुककं गसाठी खालील पत्तावर संपक् करधािधा– श्ी जगजीवि 
मेश्ाम, धम्ालय, ग्ोिल नवपश्यिा पॅगोडा, एस्सलवर््य जटेी, गोराई नवलेज, िोरीवली (प.) - 
400091. िोि. +91-22-50427599/598 (धम्ालय ररसेप्सि) पॅगोडा-काया्यलय– 
+91-22-50427500. Mob. 9552006963/7977701576. ईमेल- info.
dhammalaya@globalpagoda.org      yty

पॅगोड्धािर रधात्रभर प्रकधाशधाचे महत्व
 पूज्य गुरुजी वेळोवेळी म्हणत असत की एखाद्ा धधातु-गब्भ पॅगोड्ावर रात्रभर प्काश 

असण्ािे नवशेष महत्व आह.े यामुळे सारे वातावरण दीघ्यकाळ धम्य व मैत्री तरकंगाकंिी भारलेले 
राहात.े यासाठी ग्ोिल पॅगोड्ावर प्काश दािासाठी प्ती रात्री रुपये 5000/- निधा्यररत केले 
गेले आहते. अधधक माहहतीसाठी वरील (GVF) च्ा पत्तावर सकं पक्य  करा– 1.  Mr.  Derik  
Pegado, 9921227057. or 2. Sri Bipin Mehta, Mo. 9920052156, Email: 
audits@globalpagoda.org  yty

मंगल मतृ्यु
१)  मुजफ्फरपूर रहहवासी श्ी सुनवकंदरधसकंह याकंिी सहायक आिाय्य रूपािे अिेकाकंिी सेवा 

केली. त्याकंिी हदल्ी मध् े २.२.२० रोजी शाकंनतपूव्यक देह त्यागला. धम्यपरावर त्याकंच्ा 
प्गनतसाठी धम्-पररवारािी मकं गल-मैत्री.

२)  सीतामढी (निहार) च्ा श्ी अकंजिीकुमार अग्रवालजी कंिी सुद्धा सहायक आिाय्य म्हणूि 
महत्वािी सेवा हदली. त्याकंिी १३ िेब्रवुारीला िँगलोर मध् े शाकंनतपूव्यक शरीर त्यागले. 
हदवकंगताच्ा धम्यपरावरील प्गनतसाठी धम्-पररवारािी मकं गल-मैत्री.

३)  िवी मुकं िईतील सहायक आिाया्य श्ीमती हकतवी रोहहणीकाकंत शमा्य याकंिी अिेक 
भशनिराकंमध् ेसाधकाकंिी सेवा केली. १२ िेब्रवुारीला भशनिर घेण्ासाठी जात असताकंिा रस्ताति 
हसतमुखािे ममृतू्यला सामोरी गेल्ा. हदवकंगताच्ा धम्यपरावरील प्गतीसाठी धम्-पररवारािी 
मकं गल-मैत्री.

४)  जिलपूर मधील सहक्रय नवश्वस् श्ी िाळकमृ ष्ण मेहरा याकंिे ७ िेब्रवुारीला शाकंनतपूव्यक 
निधि झाले. त्याकंिी आजूिाजचू्ा अिेक शहरातील, अिेकाकंिा नवपश्यिेसाठी प्रेरत केले. 
धम्यपरावर त्याकंच्ा प्गतीसाठी धम्-पररवारािी मकं गल-मैत्री. 

 yty 

अततररक्त उत्तरदधाययत्त्व
1. श्ी कमा्य श्जग्े डाव (स. आ.) धम् धसनक्म 

कटें रिाच्ा कटें रि आिायायंच्ा रूपािे सेवा
2. श्ी अममत साहिी, धम् भशखर कटें रि 

आिाययंािी सेवा
3. श्ी अत्तर धसकंह साकंगवाि, धम् हहतकारी 

कटें रिाच्ा कटें रि आिायायंिी सेवा

नव ननयुक्त
सहधायक आचधाय्

1. श्ीमती आभा ममत्तल, हदल्ी
2. श्ीमती नवमलेश पाणे्य, लखिऊ, उ. प्
3. श्ीमती अप्यणा माधव, िँगलोर
4. श्ीमती माया एम. मेश्ाम, िागपुर
5. श्ीमती प्वीण खासा, रोहतक
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दोहे धमध्ाचे
यधा अतनत्य संसधारधात, टदसे नधा दकुःख अतं।
अधात प्रज्धा जधागे तर, सुख जधागते अनंत।।
कधायधा लचत्त अतनत्य हे, यधात नधा कधाही सधार।
मी मधाझीची भधातंीच, दखु उत्धादक अपधार।।
सि् धम् अनधात्म रे, जधाण तूच प्रबुद।
क्ीण करे तनज दखु सि्, असधा मधाग् तिशुद।।
प्रज्धा जधागे बलिती, हो अतनत्यचधा बोध।
इंटद्रयधातीत होतधाच, होई लचत्त तिशोध।।

दोहे धमध्ाचे
जधागे धम् तिपश्यनधा, अतनत्यतेचे ज्धान।
रोम रोम चेतन होय, प्रगटे पद तनिध्ाण।।
कधायधा लचत्त अतनत्य रे, आत जधागो प्रबोध।
प्रबळ प्रज्धाच जधागो, होिो दकुःख तनरोध।।
�िधास सुटे देहच सुटे, सुटो न समतधा नेक।
जधागो बोध अतनत्यचधा, जधागो बुद तििेक।।
पधात्र घेई हधातधात, मधागे भीक तिनीत।
अहंकधार सधारधा गमटे, हह अनधात्मची रीत।। 

तिपश्यनधा मोबधाईल एॅपची सूचनधा
साधकाकंच्ा सुनवधसेाठी िवीि मोिाईल एॅप उपलब् आह.े याच्ा उपयोगािे साधक आपल्ा 

षिते्रातील एक हदवसीय भशनिर सामूहहक साधिा इत्यादीसह िेटवर टाकलेल्ा हहकंदी, मराठी, 
इकंग्रजी इत्यादी कोणतीही पमत्रका शोधिू वािू शकतील व ककं प्टूरमधिू प्तही प्ाप्त करु 
शकतील. यासाठी कमृ पया Vipassana Meditation Mobile App, Vipassana Research 

Institute  शोधिू आपल्ा मोिाईल मध् ेडाउिलोड करण.े                     yty

तिपश्यनेचधा सुिण्-जयंती महोत्सि सधानंद संपन्न
नवपश्यिेला ५० वष्य पूण्य झाल्ाच्ा निममत्तािे १५-१६ श्जसटेंिर २०१९ ला नवश्व नवपश्यिा 

पॅगोडावर भव्य काय्यक्रम आयोश्जत केला गेला ज्यात देश-परदेशाकंतील ८-९ हजार लोकाकंिी भाग 
घेतला. यािे टीवी वर रटे प्सारण केले गेले. या काय्यक्रमात नवपश्यिेच्ा भारतातील व 
नवश्वभरातील प्सारािा इनतहास दाखनवला गेला. या नवहडओत साधक व आिाययंािे अिुभव 
दाखनवले गेले. काय्यक्रमात भाग घेतलेल्ा पाडेँिेरीच्ा राज्यपाल श्ीमती हकरण िदेी याकंिी 
लोकाकंिा उत्ाह वाढनवत से्टजवरुि पॅगोडा आभण नवपश्यिा नवद्ा ५०० वषायंपेषिा अधधक काळ 
हटकतील व सुरभषित राहतील असे मत व्यक् केले. त्याकंच्ाि देखरेखीत हदल्ीतील नतहाड 
जलेमध् े एकत्र १००० कैद्ाकंिे भशनिर आयोश्जत केले गेले होत े ज्यामध् े पूज्य गुरुजी व 
माताजी कंसहहत ६० पेषिा अधधक सहायक आिाय्य आभण धम्यसेवकाकंिी सेवा हदली होती. 
पॅगोड्ातील सव्य काय्यक्रमाकंिा िेट वर टाकले गेले आह ेत्याकंिा खालील ललकंक वर पाहता येईल. 
सवायंिे मकं गल होवो.

https://www.youtube.com/watch?v=g6bwuGr4H_0
https://www.youtube.com/watch?v=eEqrb4AXHUk

yty

ग्ोबल तिपश्यनधा पॅगोडधा पररचधालनधाथ् सेंचुरीज कॉप्स फंड
‘ग्ोबल तिपश्यनधा पॅगोडधा’चधा दैिकं हदि खि्य साकंभाळण्ासाठी पूज्य गुरुजी कंच्ा निददेशािुसार 

एका ‘सेंचुरीज कॉप्स फंडधा’ची व्यवस्ा केली गेली आह.े त्याकंिी ही महत्वािी इछिा पूण्य 
करण्ासाठी ‘ग्ोबल तिपश्यनधा फधाउंडेशन’ (GVF) िे हहशोि केला की जर ८७६० जणाकंिी, 
प्ते्यकािे रु. १,४२,६९४/- एका वषा्यत जमा केले, तर १२५ कोटी रुपये जमतील आभण त्याच्ा 
माधसक व्याजातिू हा खि्य होऊ लागेल. जर कोणी एकदम एकत्र जमा करू शकत िसेल तर 

रोडी-रोडी सुद्धा जमा करू शकेल. (काहीिंी पैसे जमा केले आहते आणण निश्ास आह ेकी 
लिकरच ह ेकाय्य पूण्य होईल.)
साधक तसेि असाधक सव्य दात्याकंिा हजारो वषायंपययंत आपली धम्यदािािी 

पारमी वाढनवण्ािी ही एक सुसकं धी आह.े अधधक माहहतीसाठी तसेि निधी 
पाठनवण्ासाठी संपक्: 1. Mr. Derik Pegado, 9921227057. or 2. Sri Bip-
in Mehta, Mo. 9920052156, A/c. Office: 022-62427512 / 62427510;  
Email– audits@globalpagoda.org; Bank Details: ‘Global Vipassana Foun-
dation’ (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

धम्मधालय - 2 तनिधास-गृहधाचे तनमध्ाण कधाय्
पॅगोडा पररसरात ‘एक हदवसीय’ महाभशनिरात दरुुि येणाऱया साधकाकंसाठी व धम्यसेवकाकंसाठी 

रात्री निवासाच्ा मोित सुनवधसेाठी धम्ालय-2 निवास-गमृहािे निमा्यण होईल. ज े कोणी 
साधक-साधधका या पुण्काया्यत भागीदार होऊ इच्छितात, त्याकंिी कमृ पया वरील (GVF) च्ा 
पत्तावर सकं पक्य  साधावा.  yty 

If not delivered please return to:-
तिपश्यनधा तिशोधन तिन्धास 
धम्मगगरी, इगतपुरी - 422 403 
शजल्धा-नधाशशक, महधारधाष्ट्र,  भधारत 
फोन : (02553) 244076, 244086, 
244144, 244440. 
Email: vri_admin@vridhamma.org 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: www.vridhamma.org

ग्ोबल पॅगोड्धात दररोज एक टदिसीय शशतबर ि िरध्ातील 
तिशेर महधाशशतबर 

रतििधार ३ मे, बुद पौर्णमधा निममत्तािे ५ जलैु आषाढी पौर्णमा (धम्िक्पवत्ति) आभण २७ 
सप्ेंबर शरद पौर्णमा व पूज्य गुरुजी कंिी पुण्नतरी निममत्तािे पॅगोडामध् ेवरील महाभशनिरे 
होतील. तसेि दररोज एक टदिसीय शशतबर होतील. ज्यात भाग घेण्ासाठी कमृ पया आपली 
िाव िो कंदणी अवश्य करावी. समग्धानं तपो सुखो– सामूहहक तप-सुखािा लाभ घ्ावा. िेळ: 
सकाळी ११ वाजपेासूि सायकंकाळी ४ वाजपेययंत होईल. ३-४ वाजताच्ा प्वििात साधिा ि 
केलेले लोकसुद्धा िसू शकतात. िाव िो कंदणीसाठी कमृ पया निम्न िोि क्रमाकंक हककं वा ईमेल द्ारा 
तािडतोि सकं पक्य  करा. कमृ पया िाव िो कंदणी ि करता येऊ िये. संपक्: 022-28451170, 
022-62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (िोि िहुककं ग ११ त े५ वाजपेययंत) 
Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register .yty 

 Posting day- Purnima of Every Month,  Posted at  Igatpuri-422 403, Dist. Nashik (M.S.) हकरकोळ हिक्ररी होत नधाही


