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धम्मवाणी
अत्तना हि कतं पापं, अत्तना सहंकहिससहत। 
अत्तना अकतं पापं, अत्तनाव हवसजु्झहत। 
सदु्धी असहुद् पच्चतं्त, नाञ्ञो अञ्ं हवसञोधये।।

धम्मपद-165, अत्तवग्गो 

– आपल्या द्यारे केले गेलेले पयापच आपल्यालया मलीन करते. स्व:त पयाप केले 
नयाही तर मयाणसू आपणहूनच व्वशदु्ध रयाहील. शदु्धी-अशदु्धी तर प्रत्ेक मयाणसयाची 
आपली-आपली आह.े (आपल्याच चयंागल्या-्वयाईट कमयाांचया पररणयाम आह.े) कोणी 
दसुरया एखयाद्या दसुऱ्यालया भले कसे शदु्ध करू शकतो? (कसे मकु्त करू शकतो)

ववपश्यना साधनेच्ा सुवण� जयंतीवनममत्त धम� रिसार 
आणण पूज्य गुरुजीचं्ा रिवत कृतज्ञता रिकटण्ाची सुसंधी

व्वपश्नया सयाधनेच ेपनुरुत्यानयाचया ५० ्वया ्वयाढवद्वस अ्याथात ३ जलैु २०१८ 
पयासनू 3 जलैु २०१९ प ा्ंत ्वरथाभर गलोबल व्वपश्नया पगोडयामध्े दररोज एक 
वद्वसयाच ेवशवबर वन्वमतपण ेघतेले जयाईल, ज्याने ह े्वरथा सयाधकयंाची दवैनक सयाधनया 
पषु्ट करण्यास सहया्क ठरेल. ज्या कोणया सयाधक-सयावधकयंानया ज्या वद्वशी ्वेळ 
वमळेल तेवहया ह्या वशवबरयंाचया ते लयाभ घऊे शकतील. त्यामळेु सयाधकयंाच्या 
सयाधनेमध्े वनरंतरतया, वन्वमततया तर ्ेईलच आवण त्यंाच्यापयासनू पे्ररणया प्रयाप्त 
करुन अवधकयावधक लोकयात सद्धमयाथासंबंधी जयागरुकतया उतपनन होईल आवण 
वशवबरयात सयामील होऊन ते आपले कल्याण करु शकतील. इतर वठकयाणीसदु्धया 
लोक अशया प्रकयारे दनंैवदन सयाधनया, सयामवुहक सयाधनया तसेच एक वद्वसी् 
वशवबरयंाद्यारे ्या व्वद्ेचया व्या्वहयाररक अभ्यास पषु्ट करोत, हीच पजू् गरुुद्ेवयंाप्रती 
खरी श्रद्धयंाजली आवण कृतज्ञतया असेल.

व्वश्व व्वपश्नयाचया थ्ा पजू् श्री. सत्नयारया्ण गो्नकयाजींच्या शदु्ध धमयाथाच्या 
संपकयाथात ्ेण्याप्ूववीच्या ्या घटनयंानी आवण बयालपण ते तरुणपणयाप ा्ंतच्या त्यंाच्या 
भक्ततीभया्वयाने कोणतयाही भ्रम वनमयाथाण होऊ न्े. उलट अशी पे्ररणया वमळो कती अशी 
व्क्तती सदु्धया कशया प्रकयारे बदल ू शकते, ्याच उद्शेयाने त्यंाच्या संवषिप्त जी्वन 
पररच्याची ही आठवधी शृंखिा:–

पुनरावलोकन
वशवबर संपल्यानंतर घरी ्ेऊन दहया वद्वसयंाच्या अनभु्वयंाच ेपनुरया्वलोकन 

केले. प्रपंचयातील न संपणयाऱ्या धया्वपळीपयासनू दरू, प्रयाचीन ऋरी-मनुींच्या 
पया्वन तपोभमूीसयारख्या वठकयाणी धमयाथाच्या पव्वत्र ्वयातया्वरणयात वन्वयास आवण 
वनतयंात सं्वमत, सयावत्वक आवण सयाधपेणयाच ेजी्वन जगनू त्या दहया वद्वसयात 
कया् वशकलो? कया् वमळव्वले?

एखयाद्या वहल सटेशन्वरुन दहया वद्वसयंाच्या सटु्ीत मौजमजया करुन घरी परत 
आल्या्वर जी्वनयात कयाही वद्वस तयाजेपणया ् ेतो. पण ् े्नू तर कया्याकलपयाचया, 
वचत्तकलपयाचया अदु्त, व्वलषिण तयाजेपणया घऊेन घरी आलो. ए्वढ््या 
आतंररक सखुयाचया आवण ए्वढ््या आतंररक शयंातीचया मी मयाझ्या जी्वनयात 
कधीही अनभु्व घतेलया नवहतया. गरुुजींच्या आदशेयानसुयार घरी ्ेऊन दररोज 
सकयाळ-संध्याकयाळ एक-एक तयास व्वपश्नया सयाधनया करत असतयंानया पयावहले 
कती सयाधनेच्या ्वेळीच नयाही तर त्यानंतरही शयंातीची अनभुतूी बरयाच ्वेळ 
रयाहत होती आवण अनभु्वले कती मयाइग्ेनच्या मरणयंातक त्रयासयापयासनू, 
त्याचबरोबर मयाव थ्ा ्याच्या द:ुखदया्ी दषु्प्रभया्वयापयासनू मयाझी कया्मची सटुकया 
झयाली. पण ्यापेषियाही स्वयाथात जयासत जो लयाभ झयालया होतया तो महणजे 
व्वकयारयामळेु वचत्तयात जी व्याकुळतया रयाहत होती ती हळूहळू कमी होत गेली. 
व्वकयार वद्वसेंवद्वस कमी होत गेले. ्याच उद्शेयाने मी वशवबरयात सयामील 
झयालो होतो. आतया व्वकयार जयागले कती ्या व्वधीद्यारे त्यंाच्याशी सयामनया करु 
लयागलो. 

क्ोध जयागो, द्रे जयागो, भ् जयागो, अहकंयार जयागो, ्वयासनया जयागो, लोभ 
जयागो, जसे एखयादया व्वकयार जयागलया कती त्याबरोबर शदु्ध जयागे आवण त्याच 
्वेळी शरीरया्वर होणयाऱ्या सं्वेदनया पयाहत-पयाहत तो व्वकयार दबुथाळ होऊन वनघनू 
जयात होतया. त्या व्वकयारयामळेु जी व्याकुळतया ्ेत होती ती आपोआप षिीण 
होऊन वनघनू जयात होती. कयाम, क्ोध आवण अहरंयाकयारयासयारख्या खोल दवूरत 
व्वकयारयापयासनू सटुकया करुन घणे्यात जे्े मयाझी सगणु-सयाकयारयाची द्र्वीभतू 
भक्तती आवण गीतया, उपवनरद,े ्वेद ्यंाच ेवचतंन-मनन ्ोडयाच ्वेळ लयाभ दऊे 
शकले, ते्े के्वळ दहया वद्वसयंाच्या सयाधनेत ह ेस्वथा व्वकयार दबुथाल होऊन दरू 
होऊ लयागले. ्या व्वधीच ेह े्वैवशष््ट् सपष्ट झयाले कती ही व्वकयारयंाच ेमळुयापयासनू 
उचचयाटन करते आवण अतंमथानयात दृढ झयालेल्या स्वभया्व-पकडीलया ्वैज्ञयावनक 
पद्धतीने नष्ट करते. अशी ततकयाळ ्लदयाव्नी व्वद्या वशकून मन प्रसनन झयाले, 
संतषु्ट झयाले. जण ूकया्, मयाझ्या असयाध् रोगयंा्वर संजी्वनी औरध वमळयाले.

ह ेऔरध प्रयाप्त होण्याप्ूववी जेवहया केवहया कयाम, क्ोध आवण अहकंयारयाच्या 
प्रबळ व्वकयारयंानी मन व्वकृत होऊन द:ुखी होत असे तेवहया प्रयात:कयालीन भक्ततीत 
अश्र ूढयाळून व्याकुळ कंठयाने रडत-रडत भजन गयात असे.

प्रभजुी मरेे अ्वगणु वचत्त न धरो।
समदरसी प्रभ ुनयाम वतहयारो, मझु पर कृपया करो।।  इत्यादी इत्यादी. वकं्वया 
प्रभजुी मैं तो ्यारो जी ्यारो।
कपटी क्ोधी कुवटल अर कयामी, जो भी हू ंसो ्यारो।
आगंवळ्यंा नूं परे न हो्वै, आ तो आप व्वचयारो।। इत्यादी इत्यादी.
आतया ही कल्याणी व्वद्या वमळयाल्यानंतर दररोज प्रयात:कयाळी रडण्यापयासनू 

सटुकया झयाली. एकयाच वशवबरयात ह ेसत् समजले कती मनयालया मी मवलन करतो. 
ह ेसधुयारण्याची जबयाबदयारी मयाझीच आह.े जेवहया सधुयारण्याची व्वद्या मयाहीत 
नवहती तेवहया भ्रयंातीच ेजी्वन जगत होतो. मयाझी त्यापयासनू सटुकया झयाली. 



१९९८ ्मध्ये शाळयेतील शशक्षकांना ध्म्म-प्रवचन शदल्ानंतर त्ांच्ा प्रशांना 
उत्तर दयेतांना पजू् ्रुुजी आशि सातत्ानये ्मतै्ीपिू्म ्मदु्ये्मध य्े ्माताजी.
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आतया जेवहया प्रयात:कयालीन भजन महणत असे ते अशया प्रकयारे - 
उठ जा् ्मसुाशिर भगोर भई, अब रैन कहां जगो सगोवत ह?ै इत्यादी 

इत्यादी.
वकं्वया
तयेरी ्ठरी ्में ला्ा चगोर, ्मसुाशिर जा् भरा।। इत्यादी इत्यादी.
वकं्वया 
वैषिव जन तगो तयेनें कशह य्े, जगो पीर पराई जानये रये।। इत्यादी इत्यादी.
आतया दररोज रडण्याच ेअध्या् समयाप्त झयाले. कयाही वद्वसयानंतर ह ेभजनही 

सटुले. व्वचयार केलया, ए्वढया ्वेळ सयाधनयाच कया करु न्े?

काय अभ्ास केला?
ही व्वद्या वशकण्यासयाठी ते्े कया् अभ्यास केलया? वनतयंात शदु्ध धमयाथाचयाच 

अभ्यास केलया. पंचशीलयाच ेपयालन केले. वचत्तयाच्या एकयाग्तेसयाठी समयाधीचया 
अभ्यास केलया आवण नंतर जे्वढी शक् आह ेते्वढी प्रज्ञया जयागतृ करुन वचत्त 
व्वशदु्धीचया प्र्तन केलया. ्या वतनहींच्या अभ्यासयात कोठे कयाही दोर वदसनू 
आलया नयाही.

शरीर आवण ्वयाणीच्या दषु्कमयाांपयासनू अवलप्त रयाहून शील आवण सदयाचयार 
पयालनयाचया ्वैवदक धमथाच नयाही तर जगयातील स्वथा धमथा स्वीकयार करतयात. स्वथाच 
्यालया चयंागले महणतयात. हजयारो उपदशे ऐकत रयावहलो तरीही मनयालया ्वश 
केल्यावश्वया् शील पयालन करण ेशक् नयाही, ह ेस्वयाांनया मयाहीत आह.े ते्े मन 
्वश करण्याचया अभ्यास वशकव्वलया गेलया. त्यासयाठी स्वयाभयाव्वक श्वयासयाच े
आलंबन वदले गेले. ते सदु्धया असे वनददोर आवण सया्वथाजवनक आह ेकती त्याचया 
प्र्ोग स्वथा करु शकतयात.

गरुुजींनी सयंावगतले कती बदु्ध बनण े के्वळ वसद्धया थ्ा गौतमचीच मके्तदयारी 
नयाही. त्यंाच्या प्ूववीसदु्धया अनेक बदु्ध झयाले आवण नंतरही होतील. जो कोणी 
बदु्ध झयालया वकं्वया होईल त्या स्वयाांचया हयाच सया्वथाजवनक उपदशे असतो.

१) दषु्कमयाांपयासनू अवलप्त रयाहण ेमहणजे शील-सदयाचयारयाच ेजी्वन जगण.े  
२) सतकमथा करण े महणजे कुशल वचत्तयाची एकयाग्तया प्रयाप्त करण.े कुशल 

वचत्तयालया एकयाग् करुन जे ही कमथा करू, ते सतकमथाच असेल. 
३) के्वळ ्वर्वरच्या सतरया्वरच नयाही तर मळुयाप ा्ंत संपणूथा वचत्त पणूथापण े

वनमथाळ करण.े
पढेु जयाऊन हचे तथ् बदु्ध्वयाणीत ्वयाचया्लया वमळयाले. बदु्धयंानी स्वत: 

सयंावगतले - 
सब्बपापसस अकरणं, कुसिसस उपसमपदा।
सह्चत्तपररयञोदपनं, एतं ्ुबद्ानसासनं।।     - धममपद १८३
स्वथा पयापकमयाांपयासनू अवलप्त रयाहण,े कुशल कमयाथाची संपत्ती प्रयाप्त करण ेआवण 

आपले वचत्त पररपणूथा रूपयाने शदु्ध करण ेहयाच स्वथा बदु्धयंाचया उपदशे आह.े
हचे शील, समयाधी, प्रज्ञया आह.े स्वथा बदु्ध ्याच वतघयंाचया उपदशे करतयात. 

के्वळ उपदशेच दते नयाहीत तर बदु्ध त्याचया प्र्ोगयातमक अभ्यास कसया करया्वया 
ते वशकव्वतयात. महणनू बदु्धयंाचया उपदशे त्वररत ्लदया्ी असतो. पवहल्याच 
सत्रयात ह े सत् खपू समज ू लयागले आवण ्वयाटले कती बदु्धयंाच्या व्वद्ेचया हया 
व्या्वहयाररक पषि खरोखर मोठया व्वलषिण, अदु्त आवण अनमोल आह.े 

हया उपदशे पणूथापण ेचयंागलया ्वयाटलया तरीही मनयात एक प्रश्न वनमयाथाण झयालया कती 
बदु्धयंानी के्वळ शील, समयाधी आवण प्रजे्ञचया व्या्वहयाररक धमथाच वशकव्वलया 
तरीही आमच्याकडे त्यंाच्या उपदशेयालया ए्वढया व्वरोध कया झयालया? शक् आह े
कती त्यंाच्या उपदशेयात दसुरया एखयादया दोर रयावहलया असेल– जो ् या वशवबरकयाळयात 
मलया समजलया नयाही. पण तो आमच्या गरुुजनयंानया समजलया असेल. महणनू 
त्यंानी वहचया व्वरोध केलया असया्वया आवण बदु्धयंाच्या उपदशेयंानया भयारतयातनू 
पणूथापण े हद्पयार केले असया्वे. ह े तपयासण्यासयाठी मी बदु्ध्वयाणी ्वयाचण्याचया 
वनणथ्ा  घतेलया. वतच्यात जे-जे दोर असतील त्यंाचया त्याग करुन ज्या-ज्या 
चयंागल्या गोष्टी असतील त्यंाचया मी स्वीकयार करीन. शील, समयाधी, प्रजे्ञमध्े 
चयंागलेच चयंागले आह,े ह ेमी स्वत: अभ्यास करुन पयावहले आह.े ्याच े्ळ 
कल्याणकयारीच कल्याणकयारी आह.े आतया बदु्ध उपदशेयंाची वसद्धयावनतक बयाज ू
्वयाचनू ती सदु्धया समजनू घईेन.

बु� वाणीचे वाचन
मी स्वथा प्र्म धममपद ह ेपसुतक ्वयाचले जे आदरणी् आनंदजी मयाझ्याज्वळ 

ठे्वनू गेले होते. आतयाप ा्ंत ते मयाझ्या टेबलया्वरच पडून होते. धममपदयातील 
एक-एक पद मी लषिप्ूवथाक ्वयाचत गेलो. एकया टीकयाकयारयाच्या दृवष्टकोनयातनू 
्वयाचत रयावहलो कती जर कोठे दोर वदसलया तर त्या पदया्वर खणू करीन. मलया ह े
्वयाचनू मोठे सखुद आश्च थ्ा ्वयाटले कती पसुतकयातील कोणत्याही पदयात ्ोडयासदु्धया 
दोर आढळलया नयाही. व्वचयार केलया, कदयावचत ्वयाचनयात एखयादी चकू रयावहली 
असेल महणनू पनुहया दोन ्वेळेस लषिप्ूवथाक ्वयाचले. तोच सखुद अनभु्व आलया. 
तसे तर धममपदयालया बदु्धयंाच्या उपदशेयाच ेसयार मयानले जयाते. परंत ुपनुहया मनयात 
असया व्वचयार आलया कती मलया बदु्ध्वयाणीच ेइतर गं््सदु्धया ्वयाचनू पयावहले पयावहजेत. 
असे होऊ शकते कती त्यामध्े धमयाथाव्वरुद्ध असया एखयादया उपदशे असेल कती 
त्यामळेु आमच्या प्ूवथाजयंानया व्वरोध करया्वया लयागलया. महणनू एक-एक करुन बदु्ध-
्वयाणीच ेअनेक गं्् त्यंाच्या अन्ुवयादयाच्या मदतीने ्वयाचले आवण समजनू घतेले. 
एकतीकडे दररोज वन्वमत सकयाळ-संध्याकयाळ एक-एक तयासयाची व्वपश्नया 
सयाधनया, दसुरीकडे आपल्या अत्ंत व्सत ग्हस् जी्वनयातील ्वेळ कयाढून 
बदु्ध्वयाणीचया अभ्यास, ्या दोघयंाचया मळे बसल्याने मोठया ्या्दया झयालया.

्यावश्वया् मी जेवहया-जेवहया रंगनूमध्े असया्चो तेवहया-तेवहया प्रत्ेक रव्व्वयारी 
गरुुद्ेवयंाच्या आश्रमयात जयाऊन एक तयासयाची सयामवूहक सयाधनया करुन तसेच 
्वरयाथातनू कमीतकमी एक ्वेळ दहया वद्वसयाच ेआवण केवहया-केवहया एखयाद्या दीघथा 
वशवबरयात भयाग घऊेन मी ्या व्या्वहयाररक बयाजलूया अनभुतूीने खपू खोल्वर 
समज ूलयागलो आवण लयाभयावन्वत होऊ लयागलो.

मयाझ े भयाग् उजळले आवण ततकयालीन वमवलटरी सरकयारने मलया स्वथा 
व्यापयाररक आवण औद्ोवगक जबयाबदयारीतनू पणूथापण ेमकु्त केले. त्यामळेु पयाच 
्वरयाांप ा्ंत म्ंमयामध्े रयाहून मी बदु्ध्वयाणीचया गंभीर अभ्यास करु शकलो. 
मयाझ्यासयाठी अत्ंत महत्वयाची गोष्ट अशी झयाली कती मलया ए्वढया दीघथा ्वेळ 
वमळयालया आवण पजू् गरुुद्ेवयंाच ेसयावननध् लयाभले. जर एखयाद ेसतू्र समजण्यास 
अडचण आली तर पजू् गरुुद्ेवयंाकडून समयाधयान करुन घणे ेसहज शक् होत 
होते. केवहया-केवहया ते स्वत:हून बदु्ध्वयाणीच्या अमकू ग्ं्यातील अमकू सतू्र 
्वयाचनू ्ेण्याचया आदशे दते होते. नंतर मलया व्वचयारत होते कती ्यामध्े कोणती 
गंभीर गोष्ट पयावहली. मलया जसे समजले तसे मी उत्तर दते होतो. अनेक ्वेळया ते 
खपू आनंवदत होत होते. परंत ुकेवहया-केवहया हसनू सयंागत होते कती तलुया चयंागल्या 
प्रकयारे समजले नयाही. नंतर मोठ््या पे्रमयाने समजया्वनू महणत होते कती आतया 
शनू्यागयारयात जयाऊन एक तयास ध्यान कर. ते एक तयासयाच े ध्यान अत्ंत 
कल्याणकयारी वसद्ध होत होते. त्या ्वेळी असे ्वयाटत होते कती भग्वयान बदु्ध मलया 
ते सतू्र स्वत: समजया्वनू सयंागत आहते आवण ते मयाझ्या अनभुतूी्वर उतरत आह.े 
म्ंमयामधील अशया अनकूुल ्वयातया्वरणयात रयाहून बदु्ध ्वयाणीचया अभ्यास खपू 
कल्याणकयारी वसद्ध झयालया.

एकतीकडे व्वपश्नेचया गंभीर व्या्वहयाररक अनभु्व आवण दसुरीकडे 
बदु्ध्वयाणीचया वसद्धयावनतक अभ्यास दोनही बरोबरीने चयालले होते. त्यामळेु बदु्धयंाच े
उपदशे अवधक सपष्ट होत होते. कोठे ्ोडयासदु्धया दोर पयाहयाण ेतर ्यारच दरू, 
शबदयाशबदयात अमतृ रसपयानयाची अनभुतूी होऊ लयागली. व्वपश्नया वमळण्याप्ूववी 
बदु्धयंाच्या उपदशेयाबद्ल जे गैरसमज होते त्यंाची आठ्वण झयाली कती खपू 
लवजजत होत होतो. तेवहया असे ्वयाटले कती आमच्या दशेयातील लबधप्रवतवठित 
व्वद्यानयंानी बदु्धयंाच्या उपदशेया्वर जी अनवुचत वटपपणी केली त्याच ेबहुधया प्रमखु 
कयारण असे आह े कती त्यंानया मळू बदु्ध्वयाणी ्वयाचया्ची आवण प्र्ोगयातमक 
व्वपश्नेचया अभ्यास करया्ची संधीच वमळयाली नयाही. कयारण ह ेदोनही बदु्धयानंतर 
ज्वळ-ज्वळ पयाच-सयातश े्वरषे वनघनू गेल्या्वर भयारतयातनू पणूथापण ेव्वलपु्त झयाले 
होते आवण ही जी वनंदयातमक टीकया-वटपणी झयाली ती स्वथाच्या स्वथा त्यानंतरही 
हजयार ्वरयाथानंतर झयाली. त्यामळेु ह ेसपष्ट आह ेकती त्या ्गुयात ततकयालीन बौद्ध 
आवण पौरयावणक ्यंाच्यामध्े जे कडू ्वयाद-व्व्वयाद झयाले त्यामध्े दोनही बयाजूंनी 
एक-दसुऱ्या्वर खपू वचखल्ेक केली. कयालयंातरयाने बयाज ू घऊे शकणयारया 
कोणीही रयावहलया नसल्यामळेु जो वचखल बदु्धयंाच्या उपदशेया्वर उडव्वलया गेलया 
तो डयागरूपयाने वचकटून रयावहलया. ऐवतहयावसक सत्याची तपयासणी करण्यासयाठी 
मी वनणथ्ा  घतेलया कती मलया पौरयावणक परंपरेसमबंंधी असलेल्या सयावहत्याचयासदु्धया 
अभ्यास करया्लया पयावहजे.

उपवनरदयंाचया ्ोडयासया अभ्यास, गीतया, रयामया्ण आवण महयाभयारतयाचया 
बरयाचसया अभ्यास म्ंमयामध्े रयाहत असतयंानया केलेलया होतया. परंत ु भयारतयात 
आल्यानंतर पषु्कळसे इतर सयावहत्सदु्धया ्वयाचले. ्या संशोधनयात मयाझ्या 
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सयाधक वशष््यंानी खपू सहकया थ्ा केले आवण जेवहया ज्वळज्वळ संपणूथा सत् 
समोर आले तेवहया ्वयाटले कती आमच्या प्ूवथाजयंानी आपयापसयातील भयंाडणयात 
एकया अवद्ती् महयापरुुरयाच्या परम कल्याणी उपदशेयंानया कलंवकतच केले 
नयाही, उलट त्यंानया दशेयाबयाहरे कयाढले. त्यामळेु दशेयाच े अपररवमत नकुसयान 
झयाले. 

आतया दशेयाने बदु्धयंाचया व्या्वहयाररक उपदशे जी व्वपश्नया आह ेवतलया मोठ््या 
मोकळ्या मनयाने स्वीकयारले आह.े मलया पणूथा व्वश्वयास आह ेकती बदु्धयंाच्या मळू 
्वयाणीच्या आधयारया्वर त्यंाच े्वयासतव्वक वसद्धयावनतक उपदशेही प्रकट होतील 
आवण स्वथा गैरसमज आपोआपोच दरू होतील. मध्कयालीन सयंाप्रदयाव्क द्रे 
नष्ट होईल. आजच्या भयारतयात वहदं ू आवण बौद्धयंामध्े जी आपयापसयात तेढ 
आह ेती वमटेल. त्यापेषियाही महत््वपणूथा लयाभ असया होईल कती शजेयारच्या बौद्ध 
दशेयंानया ह ेजयाणनू मोठे समयाधयान ्वयाटेल कती भयारतयाने बदु्धयंाच्या उपदशेया्वर जो 
खोटया कलंक प्ूवथा कयाळी लया्वलया होतया त्यालया ते  चकुतीचया समजत आहते 
आवण त्याची पनुरया्वतृ्ती ते करीत नयाहीत. बदु्धयंाच्या उपदशेयाच े शदु्ध रूपच 
आतया त्यंानया स्वीकया थ्ा आह.े त्यामळेु ्या दशेयंाबरोबर आमच े सनेहसंबंध 
आजप्रमयाण ेके्वळ ्वर्वरच ेवदखयाऊपणया रयाहणयार नयाहीत. उलट त्यंाच्यामध्े 
आमच्याबद्ल खपू खोल्वर मतै्रीपणूथा सद्या्वनया जयागेल. मलया ्वयाटते, त्यामळेु 
भयारतयाच ेआवण शजेयारील दशेयंाचचे नयाही तर स्वथा जगयाच ेकल्याण होईल. स्वथा 
जगयात व्वपश्नया स्वीकृत होत आह.े तरीही कोठे कयाही गैरसमज आहते. 
जेवहया स्वथा जगयालया कळेल कती मध््वतवी कयाळयात बदु्धयासंबंधी जे गैरसमज 
भयारतयात पसरले होते ते वनरयाधयार होते. तेवहया त्यंाच्या मनयातसदु्धया बदु्धयंाच्या 
उपदशेयाबद्ल ज्या शकंया असतील त्या दरू होतील. जसया शरीरयालया स्वस् 
ठे्वणयाऱ्या प्रयाणया्म आवण ्ोगयासन व्वद्यंाचया जगयाने स्वीकयार केलया, तसयाच 
मन स्वस् ठे्वणयाऱ्या भयारतयाच्या ्या सया्वथाजवनक, स्वथावहतकयारी व्वपश्नया 
व्वद्ेचया वन:संकोचपण े स्वीकयार करतील. त्यामळेु वन:संश् व्वश्वकल्याण 
होईल. 

(आतमक्न भयाग दोन मधनू सयाभयार)    
क्मश:....

yty

“धम्ा्चधी ५० वर्षे” पवावाहनह्त्त हवशेर् कायवाक्र्
  १) ववश्व ववपश्यना पॅगोडामधे् दररोज एक ददवसीय णिवबर: 

सकयाळी ११ ्वयाजेपयासनू संध्याकयाळी ५ ्वयाजेप ा्ंत होईल. ज्यंानी स्याजी ऊ. बया. वखन 
्यंाच्या परंपरेत पजू् गरुुजी वकं्वया त्यंाच्या सहया्क आचया्याांद्यारे वशकव्वले जयाणयारे कमीत 
कमी एक दहया वद्वसयाच ेव्वपश्नया वशवबर पणूथा केले आह,े ते स्वथा ्यात भयाग घऊे शकतयात. 
आ्वश्क आवण उवचत व््वस्या करण्यासयाठी भयाग घणेयाऱ्यंाची संख्या जयाणण ेआ्वश्क 
आह.े महणनू कृप्या नया्व नोंदणी अ्वश् करया्वी. नया्व नोंदणी करण ेखपू सोपे आह.े के्वळ 
८२९१८९४६४४ ्वर Whats App करया वकं्वया SMS द्यारे ८२९१८९४६४५ ्वर Date 
वलहून पयाठ्वया.

२) मुं बई िहरात बुधवार ३ जलैु रोजी एका ददविी दोन एक ददवसीय णिवबरः 
“्ारवाडधी पं्चायतधीवाडधी भवन” ्े्े पनुहया एकदया एकया वद्वशी दोन एक वद्वसी् 

वशवबरयंाच े आ्ोजन होत आह.े ३ जलैु २०१९ लया पवहले वशवबर (First Session) 
सकाळधी ९:०० वाजेपासनू दुपारधी १:३० वाजेपययंत आवण दसुरे वशवबर (Second 
Session) दुपारधी ३ वाजेपासनू सधंया ७:३० वाजेपययंत. कृप्या बवुकंग करुन वशवबर 
स्ळी पयाऊन तयास आधी पोहचया. वठकयाणयाचया पणूथा पत्तया: मयार्वयाडी पंचया्ती्वयाडी भ्वन, 
४१, दसुरी पयंाजरपोळ गलली, (सी.पी. टँक - मयाध्वबयाग मवंदरयाज्वळ) मुबंई ४००००४,  
्ुबहकंग सपंकवा कः +91 9930268875, +91 9967167489, +91 7738822979 (्ोन 
बवुकंग - दररोज १० ते ८ ्वयाजेप ा्ंत. Online Regn: http://oneday.globalpagoda.
org/register.             

३) इगतपुरधी्धये तधीन दिा हदवसां्चधी हशह्बर व ३ हदवसां्चा कायवाक्र्:
इगतपरुीमध्े जनु्या सयाधकयंाकरीतया तीन १० वद्वसी् व्वशरे वशवबरयंाच ेआ्ोजन ३ ते 

१४ जुिै २०१९ 
• ‘धम्हगरधी’ : के्वळ जनु्या सयाधकयंासयाठी (्ोग्तया सवतपट्यान वशवबरयाप्रमयाण)े 
•   धम्तपञोवन - १ व धम्तपञोवन - २ : (्ोग्तया २० वद्वसी् वशवबरयाप्रमयाण)े 

वशवबर संपल्यानंतर पढुील तीन वद्वस महणजे १४ ते १६ जुिै प ा्ंत. कयाही अन् 
कया थ्ाक्म सदु्धया होतील. (त्ासाठी नोंदिी वये्ळी  करावी ला्येल.) नोंदणीसयाठी खयालील 

वलंक्वर ऑनलयाईन सवु्वधया उपलबध आह–े
धममवगरी: https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri

धममतपो्वन-1 : https://www.dhamma.org/en/schedules/schtapovana
धममतपो्वन-२: https://www.dhamma.org/en/schedules/schtapovana2

व्वनंती आह ेकती आपण स्वथा मोठ््या संख्य़ने उपवस्त रयाहून ्यालया एक समरणी् प्रसंग बन्वया.
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बेससक आणण उन्नत डडप्ोमा पाठ्यक्रम - बु�ाचंी णिकवण - ववपश्यना 
 (सै�ावंतक आणण व्ावहाररक पक्ष)

व्वपश्नया व्वशोधन व्वन्यास (व्व. आर. आई.) आवण मुबंई व्वश्वव्वद्याल् (तत््वज्ञयान 
व्वभयाग) ्यंाच्या सं्कु्त प्र्तनयंानी होणयाऱ्या ्या पयाठ््क्मयात बदु्धयंाच्या वशक्वणीचया सैद्धयंावतक 
आवण व्या्वहयाररक पषि  –  व्वपश्नया, वहच्या उप्ोवगतेलया प्रकयावशत केले  जयाईल. पयाठ््क्मयाचया 
अ्वधी २२ जनू २०१९ ते मयाचथा २०२० प ा्ंत ्वेळ: दर शवन्वयारी दपुयारी  २:०० ते संध्याकयाळी 
६ ्वयाजे प ा्ंत. यञोगयता: कमीत कमी १२ ्वी वकं्वया जनुी एस. एस. सी पयास [प्र्म सत्र 
संपण्याप्ूववी व्वद्याथ्याथालया पयाठ््क्मयाच्या अतंगथात १० वद्वसी् व्वपश्नया वशवबरयालया पयाठव्वले 
जयाईल] प्र्वेश वत्ी: १२ ते १५ जनू २०१९ (सकयाळी ११ ते २ ्वयाजे प ा्ंत) वठकयाण: तत््वज्ञयान 
व्वभयाग (व्लोसो्ती वडपयाटथामनेट) ज्ञयानेश्वर भ्वन, मुबंई व्वश्व व्वद्याल् कयावलनया सयंातयाकु्ज (प)ु 
मुबंई ४०००९८, ् ोन नं ०२२ २६५२७३३७, प्र्वेश घतेे्वेळी कृप्या आपल्या बरोबर आणया: 
एजकेुशन सवटथाव्केटची ्ोटोकॉपी-१, पयासपोटथा  सयाईज  ्ोटो-३, नया्व परर्वतथान (गॅझटे) 
सवटथाव्केटची ्ोटोकॉपी-१, आवण प्र्वेश शलुक १८००/- रुप्े अवधक मयावहती सयाठी 
सपंकवा ः (१) व्व. आर. आई. कया्याथाल् ०२२ ५०४२७५६०, ९६१९२३४१२६, (सकयाळी 
९:३० ते ५:३० ्वयाजेप ा्ंत), (२) बलजीत लयंाबया – ९८३३५१८९७९, (३) रयाजश्री – 
९००४६९८६४८, (४) अलकया ्वेंगरुलेकर – ९८२०५८३४४०, • ्वेबसयाइट दखेेंः-  https://
www.vridhamma.org/Pali-Study-Programs  
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वनमा�णाधीन ववपश्यना कें द्र धम्म कुटी, ससगंारभाटा, रायपुर
ज्वळ पयास ५ एकर जवमनी्वर असलेले धममकुटी (छवत्तसगड) रया्परु रेल्वे सटे. पयासनू 

२४ वक मी. ्वर, व्वमयानतळयापयासनू १७ वकमी ्वर तसेच अटल नगर (न्वीन रया्परु) पयासनू १५ 
वकमी अतंरया्वर आह.े स्वषेषिणयानसुयार ्े्नू ज्वळपयास ८४ वकमी ्वर महयानंदया नदीच्या कयाठी 
वसरपरू मध्े अनेक बदु्धव्वहयार, बदु्धयाच्या मतूवी, गहुया आढळल्या. रया्परु मध्े १९९३ पयासनू 
व्वपश्नेची अस्या्ी वशवबरे वन्वमत पण ेचयाल ूआहते.

कें द्रयाच्या व्वकयासयासयाठी छत्तीसगड व्वपश्नया ट्रसट, रया्परु च े वनमयाथाण केले आह.े त्याच्या 
्ोजनेनसुयार प्र्म टपप्यात ७० परुुर ्व ५० मवहलयंासयाठी (एकेक वन्वयासस्यान शौचयाल्यासवहत,) 
धमम कषि, भोजनयाल्, स्व्ंपयाक घर, कया्याथाल् इत्यादींच ेवनमयाथाण केले जयाईल. जे सयाधक 
सयावधकया ्या महयान पणु्कया्याथात भयागीदयार बन ू इवचछत असतील त्यंानी  संपकथा  करया्वया. 
व््वस्यापक. छत्तीसगड व्वपश्नया ट्रसट, रया्परु बैंक खयातया क्. 1066000100133425, 
Punjab National Bank, IFSC code: PUNB 0106600, रया्परु ट्रसट लया  80-जी 
च्या अतंगथात आ्कर स्वलत उपलबध आह.े वयहतिगत सपंकवा - (1) श्री सरेुश बंग, मो. 
9425209354, (2) श्री अरुण अग््वयाल, मो. 9329101151.

 yty

पगॅञोड्यावर रात्रभर प्रकाशा्ेच ्ितव
पजू् गरुुजी ्वेळो्वेळी महणत असत कती एखयाद्या धातु-गबभ पॅगोड््या्वर रयात्रभर प्रकयाश 

असण्याच ेव्वशरे महत्व आह.े ्यामळेु सयारे ्वयातया्वरण दीघथाकयाळ धमथा ्व मतै्री तरंगयंानी भयारलेले 
रयाहयाते. ्यासयाठी गलोबल पॅगोड््या्वर प्रकयाश दयानयासयाठी प्रती रयात्री रुप्े 5000/- वनधयाथाररत गेले 
आहते. अवधक मयावहतीसयाठी ्वरील (GVF) च्या पत््या्वर संपकथा  करया– 
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अवतररक्त उत्तरदाप्यत्त्व
1-2. श्री वदलीप कयाटे (्वररठि स.आ.) ए्वं श्रीमती 

  मीनया कयाटे (स.आ.)  धमम वसद्धपरुी (उत्तर सोलयापरू)  
  व्व. कें द्रयाच्या कें �-आचया्याांच्या रूपयाने सेवयाया.

3. श्री गौतम भया्वे (स.आ.) धमम वनरंजन व्वपश्नया 
कें द्रयाच्या कें �-आचया्याांची सहया्तया.

नवे उत्तरदाप्यत्त्व
वररष्ठ सहायक आचाय�

1. श्रीमती शवश प्रभया गगथा, पंजयाब
2. श्रीमती नीरया कपरू, वदलली

नव हनयुतिती
सहायक आचाय�

1. श्री एकनया् गडवलंग, ््वतमयाळ
2. श्री भरत ब्रजलयाल आवध्या ए्वं 
3. श्रीमती सोनल आवध्या, मुबंई
4. श्री रयामपपया एम, वशमोगया, कनयाथाटक
5. श्रीमती कलपनया अशोक वनखयाद,े नयागपरू
6. श्रीमती ज्ोतसनया शयाह, मुबंई

बाल-णिवबर णिक्षक
1. श्रीमती मयावलनी एस.पी., बेंगलोर
2. श्री नंदवकशोर ्वेललयालया, बेंगलोर
3. श्री रयाज ूमकयानदयार, बेंगलोर
4. श्री संदीप वहमंतरया्व शेंडगे, औरंगयाबयाद 
5. श्री भरत वदगंबर दनेकर, बीड
6. श्रीमती पषु्पया कोचर, मलकयापरू
7. श्री व्वकयास आबचुदं मसके, बीड
8. श्री गौतम शरेरया्व गया्क्वयाड, लयातरू
9. श्रीमती वनमथालया अव्वनयाश वचचंोलीकर, औरंगयाबयाद
10. श्रीमती शोभया व्वलयास कयामबले, औरंगयाबयाद 
11. श्रीमती द्ेवेनद्र महयावडक, औरंगयाबयाद
12. श्रीमती सलुोचनया अतलु ्वयाघ्वसे, औरंगयाबयाद
13. कु, हमेया रघनुया् ्ोरयात, औरंगयाबयाद
14. श्रीमती व्वद्या हरीश व्वणकरे, औरंगयाबयाद
15. श्री अव्वनयाश नर्वडे, औरंगयाबयाद
16. श्री वनरंजन शकंर खरैनयार, औरंगयाबयाद
17. श्री सरल भसंयाली, मुबंई
18. Mr. Pascal Eekhof, Netherlands
19. Ms. Mina Ghozat, Germany
20. Mr Cristian La Torre, Spain
21. Ms Neige Famery-Brillet, Spain
22. Mrs. HUANG Shu Chuan Chiayi, Taiwan
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दोहे धमा�चे 
भाग्य जागे, बु�ािी, मंगल झाला मेळ।
अमतृ ममळे च धमा�चे, दूर होय भव-खेळ॥
िु� धम� ऐसा ममळे, लोभ जागे न दे्ष।
चचत्त वनपट वनम�ळ बने, राहे न दखु लवलेि॥
आठ अगंी च धम�पथ, ददला बु� उपदेि।
पुढे चालता-चालता, दूर होय दखु के्ि॥
अतंर मनी लहर उठे, वनम�ळ धम� तरंग।
अगं-अगं मैत्री जगे, उमटे मोद उमंग॥

दोहे धमा�चे
उपदेिाचंा घोट रे, सोप असे देण्ात।
पालन करणे किठण रे, कल्ाण च पाळण्ात।।
णिकवण तर देणे सरळ, सोपे असे ऐकण।
अवघड असे च पाळणे, पाळण्ात च कल्ाण।।
णिकवण देणे तर सरळ, पाळणे किठण होय।
सोप-सरळ सव� करती, किठण करी ना कोय।।
हसत खेळत च धमा�ची, व्ाख्ा रे ऐकवी।
केवळ व्ाख्ा करून च, औषध न उपयोगी।।
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ग्ोबल ववपश्यना पॅगोडा पररचालनाथ� सेंचुरीज कॉप�स फंड
‘गिञो्बि हवपशयना पगञोडा’्चा दनंैदीन खचथा सयंाभयाळण्यासयाठी पजू् गरुुजींच्या 

वनदषेशयानसुयार एकया ‘सें्ुचरधीज कॉपवास फंडा’्चधी व््वस्या केली गेली आह.े त्यंाची ही 
महत्वयाची इचछया पणूथा करण्यासयाठी ‘गिञो्बि हवपशयना फाउंडेशन’ (GVF) ने वहशोब 
केलया कती जर ८७६० जणयंानी, प्रत्ेकयाने रु. १.४२.६९४/- एकया ्वरयाथात जमया केले, तर 
१२५ कोटी रुप्े जमतील आवण त्याच्या मयावसक व्याजयातनू हया खचथा होऊ लयागेल. जर 
कोणी एकदम एकत्र जमया करू शकत नसेल तर ्ोडी-्ोडी सदु्धया जमया करू शकेल. 
(कयाहींनी पैसे जमया केले आहते आवण व्वश्वयास आह ेकती ल्वकरच ह ेकया थ्ा पणूथा होईल.)

सयाधक तसेच असयाधक स्वथा दयात्यंानया हजयारो ्वरयाांप ा्ंत आपली धमथादयानयाची पयारमी 
्वयाढव्वण्याची ही एक ससुंधी आह.े अवधक मयावहतीसयाठी तसेच वनधी पयाठव्वण्यासयाठी 
सपंकवा : 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 
Foundation’ (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.
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पॅगोड्ावर संघदानाचे आयोजन
२९ सप्टें्बर, २०१९ िा पूजय गुरुदेव ्यंाची पणू्वत्ी ्व शरद पौवणथामया आवण १२ 

जानेवारधी, २०२० िा पजू् मयातयाजी ्व स्याजी ऊ बया वखन ्यंाच्या पणु्-वत्ी वनवमत्तयाने 
सघंदाना्ेच आ्ोजन सकयाळी ९.०० ्वया. जे सयाधक-सयावधकया ह्या पणु््वधथान दयान कया्याथात 
भयाग घऊे इवचछतयात त्यंानी कृप्या खयाली वदलेल्या पत््या्वर संपकथा  करया्वया - 1. Mr. Derik 
Pegado, 9921227057 or 2. Sri. Bipin Mehta, Mo. 9920052156, ्ोन: 
022- 62427512 (9.30 AM to 5.30 PM), Email: audits@globalpagoda.org

yty

धम्मालय - 2 वनवास-गृहाचे वनमा�ण काय�
पॅगोडया पररसरयात ‘एक हदवसधीय’ महयावशवबरयात दरुुन ्ेणयाऱ्या सयाधकयंासयाठी ्व 

धमथासे्वकयंासयाठी रयात्री वन्वयासयाच्या मो्त सवु्वधसेयाठी धम्ािय-2 वन्वयास-गहृयाच ेवनमयाथाण 
होईल. जे कोणी सयाधक-सयावधकया ्या पणु्कया्याथात भयागीदयार होऊ इवचछतयात, त्यंानी कृप्या 
्वरील (GVF) च्या पत््या्वर संपकथा  सयाधया्वया........ yty

ववपश्यना पत्राचे स्ाममत्त्व इत्ादीचे वववरण
समयाचयार पत्रयाच ेनया्व :  "व्वपश्नया सयाधक"
भयारया :                         मरयाठी
प्रकयाशनयाचया वन्त कयाळ : मयावसक 
                               (प्रत्ेक पौवणथामया)
प्रकयाशन स्यान:       व्वपश्नया व्वशोधन  
                           व्वन्यास,  धममवगरी, 
                           इगतपरुी-422403
मदु्रक, प्रकयाशक ्व 
संपयादकयाच े नया्व:   रयामप्रतया्व ्याद्व
रयाष्ट्री्तयाः            भयारती्

मदु्रणयाच ेस्यानः अपोलो वप्रंवटग पे्रस, नयावशक

पवत्रकयाच्या मयालकयाच ेनया्व:    हवपशयना  
      हवशञोधन हवनयास, रवज. मखु्  
      कया्याथाल्-- ग्ीन हयाऊस, 2रया मजलया,  
      ग्ीन सट्रीट, ्ोटथा, मुबंई- 400023.

मी रयामप्रतयाप ्याद्व, ्याद्यारे घोवरत करतो 
कती ्वर वदलेले व्व्वरण मयाझ्या अवधकतम 
मयावहती ्व व्वश्वयासयानसुयार सत् आह.े

 रयाम प्रतयाप ्याद्व,   
 मदु्रक, प्रकयाशक ्व संपयादक

 वदनयंाकः 01-04-2019

ग्ोबल पॅगोड्ात सन २०१९ मधे् एक ददवसाच्ा महाणिवबराचें आयोजन 
रवववार दद. 19 मे, वैशाख/बदु्ध पौर्णिमा, रवववार 14 जलैु आषाढ पौर्णिमा (धम्मचक्कपवत्तन 

दिवस), रवववार 29 सप्ेंबर- पूज्य गुरुजीचंी पुण्वतथी व िरद पौर्णमेच्ा ननममत्ताने पगोडामध् े
वरील महाशशनबरे होतील. ज्ात भाग घेण्ासाठी कृपया आपली नाव नोिंणिी अवश्य करावी आशणि 
समग्ानं तपो सुखो- सामूदहक तप-सुखाचा लाभ घ्ावा.

 वेळ: सकाळी ११ वाजपेासून सायंकाळी ४ वाजेपययंत होईल. ३-४ वाजताच्ा प्रवचनात साधना 
न केलेले लोकसुद्धा बसू शकतात. बदुकंगसाठी कृपया ननम्न क्रमाकंावर फोन करा अथवा खालील 
ललकंवर बदुकंग करा. 

संपक� : 022-28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोन 
बदुकंग 11 त े5 वाजपेययंत) Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register


