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धम्मवाणी
येसञ्च सुसमार�ा, वनचं् कायगता सवत। 
अककचं् ते न सेवन्ति, ककचे् सातच्काररनो। 
सतानं सम्पजानानं, अतं् गच्छन्ति आसवा।।

धम्मपद-293, पकिण्णिवग्गो    

– ज्यांची क्यय्यनुस्मृती ननत्य उपस्थित असत े (म्हणजे जे सतत 
क्यय्यनुपश्यन्य करत्यत, क्यये प्रनत व क्ययेत होण्यरय्य सां वेदन्यांप्रनत 
ज्यगरुक र्यहत्यत)त े( स्यधक) कधी कोणत ेअकरणीय क्यम करीत 
न्यहीत, सद्य करणीयच करत्यत. (असे) स्मृतीव्यन आणण प्रज््यव्यन 
(स्यधक्यां) चे आस्रव क्षय होत्यत.( त्य्यांच््य चचत््यतील मळ नष्ट होत्यत) 

पूज्य गुरुजीचं्ा भारत आगमनानंतरचे अनभुव
नवश्व नवपश्यन्यच्यय्य पूज गुरुजी श्ी सत्यन्यर्ययणजी गोयन््य शुद्ध 

धम्य्यच््य सां पक्य्यत आल््यप्यसून त्य्यांच््य प्र्यरांणिक जीवन्यनवषयी अनेक 
लेख छ्यपले. आत्य त ेि्यरत्यत आल््यनांतर नवपश्यन्य णशकवण ेआरांि 
केल््यवर त्य्यांन्य ज े अनुिव आले त े क्रमशः प्रक्यणशत करत आहोत. 
त्य्यच श्मृांखलेत प्रस्तु आह–े त्य्यांच््य सां णक्षप्त जीवन-पररचय्यची ही 
पंधरावी शंखला–

भारत यात्ा
    पहहले णशनिर पूण्य केल््यनांतर जवळ-जवळ तीन महहन्यांच््य आत 

मी ि्यरतय्यत्ले्य ननघ्यलो. एक्य प्रसां गी गुरुदेव्यांनी स्यांगगतले होत ेकी  शुद्ध 
धम्य्यची तरांगे एवढी िलव्यन असत्यत की त्य्यांच्य प्रि्यव व्यत्यवरण्यत 
हज्यरो वषषे हिकून र्यहतो. िोधगय्य, स्यरन्यथ, श््यवस्ी, कुणशनगर 
आणण लुम्बिनी इत्य्यदी. ज्य हिक्यणी िगव्यन िदु्ध्यांचे व्यस्व्य होत ेत्य्य 
हिक्यणच््य धम्यतरांग्यांच्य स्वतः अनुिव करून प्यहण््यच््य इचे्ने ही 

 ववपश्यना साधनेशी  खालील ललकं्स वापरुन तत्ाळ जोडले जा.
 ववपश्यना ववशोधन ववन्ास (VRI) की सां पू्ण्य ज्यनक्यरी हते ु:       www.vridhamma.org

   य-ूट्िू ( YouTube)- नवपश्यन्य स्यधनेचे सदस्यत्व घ््य- https://www.youtube.com/user/VipassanaOrg  
  ट्वििर (Twitter) - https://twitter.com/VipassanaOrg
   फेसिकु (Facebook) -  https://www.facebook.com/Vipassanaorganisation
   इांस््यग््यम (Instagram) - https://www.instagram.com/vipassanaorg/
   स्यधक्यांस्यिी िेललग््यम ग्ुप (Telegram) - https://t.me/joinchat/AAAAAFcI67mc37SgvlrwDg
ववपश्यना साधना मोबाइल ऐप" डाउनलोड करा 
 गूगल एंड्रॉयड: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vipassanameditation

  एप्पल iOS: https://apps.apple.com/in/app/vipassanameditation-vri/id1491766806
ववपश्यी साधकाचं्ा सुववधेसाठी 

 नवपश्यन्य मेहििेशन मोि्यइल ऐप" वर रोजच््य स्यमूहहक स्यधनेचे थिे प्रक्षपेण होत आहे-- 
 वेळ: दररोज-  सक्यळी 8:00 ते 9:00 पययंत;   दपु्यरी 2:30 ते 3:30 पययंत;   सां ध््यक्यळी 6:00 ते 7:00 पययंत  (IST + 5.30GMT) 
 तसेच  व्यढीव स्यमूहहक स्यधन्य - प्रते्यक रनवव्यरी. 
इतरासंाठी सु�ा भीती आणणि लचतेंला सामोरे जाण्ासाठी VRI एका प्रभावी उपायाच्ा रूपात आनापान साधना करण्ाचा सल्ा देत आहे.
त्य्यस्यिी 
  i) उपरोक्त प्रक्यरे नवपश्यन्य मेहििेशन मोि्यइल ऐप' ि्यउनलोि कर्य आणण त्य्यवरून  ममनी आनापान च्यलव्य हकां व्य  
  ii) https://www.vridhamma.org/Mini-Anapana   वर वेिस्यईि वरून   ममनी आनापान ल्यव्य. 
  iii)  प्रत्यक्ष ऑनलाइन आनापान सत्ात सहि्यगी होण््यस्यिी पुढील ललांक वर  https://www.vridhamma.org/register  वेळ्यपत्क व 
नो ांदणीस्यिी क्लिक कर्य.

   सरक्यरी नवि्यग व ख्यजगी कां पन्य आणण सां थि्य य्यांच््यस्यिी नवशेष र्यखीव आन्यप्यन सत् नवनांतीनुस्यर आयोजजत केली ज्यत्यत. 
मलुासंाठी आनापान सत्रः वय- 8 त े16 वष्य- VRI तफषे  ऑनल्यइन 70 गमननि्यांचे  आन्यप्यन सत् आयोजजत केले ज्यऊ शकत.े 
कमृ पय्य श्यळ्य आणण अन शैक्षणणक सां थि्यांच््य र्यखीव सत््यांस्यिी व ऑनल्यईन सत््यांच््य सूची स्यिी-- childrencourse@vridhamma.org 

ल्य मेल कर्यव्य.  (वर ील कोणतीह ी ल लंक उघडण ेक कंवा डाऊनलोड करण ेयाच्ा 'PDF फाइल' मध् ेक् लिक करून होऊ शकेल।)   yty 
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ि्यरत य्यत््य केली. य्य उदे्श्यने केलेली य्यत््य पूण्यपण ेसफल झ्यली. 
येथ ेआल््यनांतर एक जजज््यस्य मन्यत ज्यगली की जथे ेम्ां म्यच््य 

एक्य गमृहथि सां त्यने मल्य ध््यन्यची ही एवढी कल््यणक्यरी अनुिूती 
णशकनवली, तथे ेि्यरत्यस्यरख््य पुर्यतन मह्यन देश्यत त्य्यपेक्ष्यही अधधक 
खोल स्यधन्य अवश्य प्रचललत अस्यवी. य्य जजज््यसेच््य पूततीस्यिी 
ि्यरत्यत ज ेक्यही प्रधसद्ध आश्म होत,े तथे ेगेलो आणण  जवळजवळ 
सव्य प्रधसद्ध धम्य्यच्यय्ययंन्य िेिलो. 

मी आत्मननरीक्षण करून प्यहहले की म्यझ््यकिून एख्यदी चूक तर 
झ्यली न्यही न्य? म्यझ््य स्यांगण््यत अहांि्यव तर आल्य न्यही? म्यझ््य 
समजतुीप्रम्यण े मी अत्यांत नवनम्रि्यव्यनेच स्यांगगतले होत.े परांत ु चूक 
अवश्य झ्यली अस्यवी. म्हणून ननण्यय घेतल्य की आत्य ज्य कोण्यल्य 
िेिीन तवे््य अत्यांत सतक्य  र्यहीन. नवपश्यन्य स्यधनेप्यसून मल्य क्यय 
प्र्यप्त झ्यले ह ेन स्यांगत्य म्ां म्यमध् ेस्यधनेची अशी नवद््य प्रचललत आह े
आणण त्य्यमध् ेअश्य-अश्य गोष्टी प्र्यप्त होत्यत, हचे स्यांगेन. 

नांतर मुां िई, लोण्यवळ्य, चेन्नई, प्यनेॅ्चेरी इत्य्यदी हिक्यणी 
ननरननर्यळ््य आच्यय्ययंन्य िेिलो. ि्यरत्यत जवळजवळ तीन महहने 
र्यहहलो. परांत ु ननर्यश्यच पदरी पिली. िहुसां ख् लोक्यांच्य नवश्व्यसच 
िसल्य न्यही की अशी एख्यदी त्वररत फळ देण्यरी नवद््य अस्स्त्व्यत 
आह.े ही एक उच्च अवथि्य आहे असे एक्यांनी स्यांगगतले. पण असे 
स्यांगगतले न्यही की आमच््यकिे य्यपुढे क्यही णशकनवले ज्यत.े एक्यने 
स्यांगगतले आमच््यकिे कोणत्यच ध््यन नवधध णशकनवल्य ज्यत न्यही. 
आम्ही फक्त सुनवध्य प्रद्यन करतो, ज्यच््य मन्यत जसे येईल तसे त्य्यने 
ध््यन कर्यवे. शक्य आह ेकी ि्यरत्यत इतर धम्य्यच्यय्यसुद्ध्य असतील ज े
य्यपुढचे उपदेश देत असतील. परांत ु म्यझ्य अश्य कोणत्य्य योग््यशी 
सां पक्य  झ्यल्य न्यही. म्यझ््यस्यिी नवपश्यन्य स्यधन्यच उपयकु्त आह ेय्य 
नवश्व्यस्यने मी परतलो आणण नन:शां क होऊन पुढे च्यलत र्यहहलो.

महषषी 
क्यळ पुढे सरकत होत्य. मी म्यझ््य प्यररव्यररक, व्य्यप्यररक आणण 

स्यम्यजजक जि्यिद्यऱय्य पूवतीपेक्ष्य अधधक च्यांगल््यप्रक्यरे प्यर प्यिून 
ननयगमतपण े स्यधनेत मग्न रह्यत होतो. अस्य एक योग जळूुन आल्य 
की चेन्नईच््य एक्य पूवतीच््य प्रव्यस्यत म्यझ े मोिे िां ध ू ि्यळकमृ ष्ण तथे े
आलेल््य महषती महशे योगी य्यांन्य िेिण््यस घेऊन गेले. त्य्यांन्य िेिून 
मन प्रसन्न झ्यले. त्य्यांनी स्यांगगतले की कोण््य एक्य श्द्ध्यळूने त्य्यांन्य नवश्व-
य्यत््य करण््यचे नतकीि खरेदी करून हदले आह.े पण ि्यरत्यि्यहेर त्य्यांच्य 
कोणीही पररचचत न्यही व कोणती सुनवध्यही न्यही. िां ध ूि्यळकमृ ष्ण आणण 
मी त्य्यांन्य य्य नतकीि्यद््यरे कोलकत्य्यहून रांगून येथ े येण््यचे आमां त्ण 
हदले आणण आश्व्यसन हदले की पुढची व्यवथि्य केली ज्यईल. सव्य 
दणक्षण-पूव्य आणण पूव्य-आणशय्यई देश्यत म्यझ ेखूप च्यांगले सां िां ध होत.े 
पुढची व्यवथि्य तथेील गमत् करतील आणण त्य्यांन्य प्रव्यस्यत कोणतीच 
अिचण येण्यर न्यही य्यच्य मल्य पूण्य नवश्व्यस होत्य.  

त ेरांगूनल्य आले. सतर्य हदवस त्य्यांनी आमच्य प्यहुणच्यर स्वीक्यरून 
आम्ह्यल्य कमृ त्यथ्य केले. नवशेष रूप्यने मी उपकमृ त झ्यलो. सव्य्यत मोिी 
गोष्ट अशी झ्यली की त्य्यांच््यमुळे आमच्य सव्य पररव्यर ध््यनम्यग्य्यत 
दीणक्षत झ्यल्य. म्यझी नवपश्यनेमुळे म्ययग्ेनप्यसून सुिक्यच झ्यली न्यही 
तर म्यझ््य स्वि्यव्यत आमूल्यग् िदल झ्यल्य. ह ेप्यहूनही पररव्यर्यतील 
एक सुद्ध्य व्यक्ती नवपश्यन्य णशनिर्यत ज्यण््यस तय्यर नव्ती. एक तर 
सव्य पररव्यर कट्टर िक्क्तम्यगती होत्य. दैननक पूज्य-प्यि आणण िजन-
कीत्यन्यमध् े ननमग्न र्यह्यत होत्य आणण दसुरे असे की, िौद्ध धम्य्यच््य 
न्यव्यवर क्य-कूां  होतीच. महषषींच््य प्रि्यव्यने सव्ययंनी त्य्यांच््यकिून मां त् 
दीक्ष्य घेतली आणण ध््यन म्यग्य्यवर च्यलू ल्यगले. म्हणनू पुढे ज्यऊन 

सव्यच््य सव्य नवपश्यनेकिे अगदी सहजपणे वळले. मी स्वतः 
मां त््यच््य आलांिन्यने कधीही ध््यन करून प्यहहले नव्त.े एक्य 

अत्यांत अनपेणक्षत अवथिते मल्यही त्य्यच्य अनुिव आल्य. म्हणनू 
नवपश्यन्य आणण मां त्-ध््यन्यत ज ेअांतर आह ेत्य्यल्यही मी अनुिूतीच््य 
स्र्यवर च्यांगल््य प्रक्यरे समजू शकलो.

रांगून मध् े र्यह्यत असत्यन्य महषतीजी म्यझ््यिरोिर पू. गुरुदेव 
सय्यजी ऊ ि्य खखन य्यांन्य िेिण््यस्यिी येत असत. तथे ेज े णशकनवले 
ज्यत ेय्यनवषयी त्य्यांच््यशी चच्य्य होत असे. त्य्यांनी स्यधनेसां िां धीचे म्यझ े
अनुिवसुद्ध्य ऐकले. मी स्यांगगतले की सव्य ममृण्मय शरीर चचन्मय झ्यले 
आह,ेकोिेही िोसपण्यचे न्यमोननश्यण न्यही. जरी ही अवथि्य सतत 
र्यहत नसली तरी ध््यन्यचे वेळी आणण नांतर खूप वेळ पययंत हिकून 
र्यहत.े मधनू-मधनू जेव््य मन आत ज्यत ेतवे््य अश्य प्रक्यरची अनुिूती 
होत.े ह ेऐकून महषषींनी स्यांगगतले, हीच तर ध््यन्यची अांनतम अवथि्य 
आह.े य्यच््य पुढे आणखी क्यहीही न्यही. हीच ननर्यलांि अवथि्य आह.े 
येथ ेपोहोचून ध््यन्यची सव्य आलांिन सुित्यत. केवळ चचन्मयच चचन्मय, 
केवळ आनांदच आनांद. तमुचे गुरुजी असे क्य स्यांगत न्यही की तमु्ह्यल्य 
ध््यन्यची अांनतम अवथि्य प्र्यप्त झ्यलेली आह.े मी त्य्यांन्य क्यय उत्र 
देऊ? म्यझ््य अनेक गुरुिां धूांन्य आणण गुरु िगगनी ांन्य ही अवथि्य प्र्यप्त 
झ्यली आह,े अनेक लोक प्र्यप्त करीत आहते. मी त्य्यांन्य क्यय स्यांगू. परांत ु
स्वतःल्य खूप समजत होत ेकी िव-मुक्तीच््य म्यग्य्यवर अनेक लह्यन-
मोिे मुक््यम आहते. तसे महत्त्व तर लह्यन-लह्यन मुक््यम्यांचेही आह.े 
परांत ुआत्य तर मोिे मुक््यमसुद्ध्य अनेक आहेत. अांनतम पोहोचण््यचे 
हिक्यण ननर्यलांि अवथि्य आह ेय्यमध् ेदमुत न्यही. परांत ुतरीही ज्य 
अवथिचे्य मी अनुिव करीत आह ेत्य्य अवथिले्य ननर्यलांि कसे म्हणू? 
येथ े तर शरीर आणण चचत््यच््य सां सग्य्यने उत्पन्न होण्यऱय्य सां वेदन्यच 
अनुिव्यस येत आह.े फस्सपच्चय्य वेदन्य - स्पश्य्यच््य आलांिन्यने 
सां वेदन्य होत्यत. शरीर्यल्य चचत् स्पश्य करीत आह े आणण त्य्यच्य 
पररण्यम म्हणून य्य अत्यांत सूक्ष्म अवथिचेी सुखद हकां व्य असे म्हण ू
की आनांदमय अनुिूती होत आह.े व्यस्नवक िव्यतील, लोक्यतील 
अवथि्य अजनू पुढे आहे जथे ेशरीर आणण चचत््यचे अनतक्रमण होत,े 
ननरोध होतो. जेथ ेस्यय्य्य इांद्ीय क्षते््यचे अनतक्रमण होत,े ननरोध होतो.
परांत ुि्यरत्यत िगव्यन िदु्ध्यांचे उपदेश नवलुप्त झ्यले. ि्यरत्यची अत्यांत 
प्र्यचीन आणण त्य्य क्यळची िहु प्रचललत नवपश्यन्य नवद््य तसेच य्य 
नवद्ेचे सां पूण्य नववरणयकु्त स्यहहत्यसुद्ध्य निलु्ल नवलुप्त झ्यले.  
म्हणनू उदय-व्ययप्यसून िां गपययंतच््य मोठ््य मूक््यम्यांमधील मुक््यम 
आणण िां ग नांतर इां हद्य्यतील ननव्य्यण्यपययंतच््य इतर लह्यन-मोठ््य 
मुक््यम्यांची न्यवेसुद्ध्य आपण नवसरलो. त्य्यांच््य अनुिूतीजन म्यहहतीची 
आश्य तरी क्य कर्यवी? 

तरीही महषषींचे असीम उपक्यर आहते की त्य्यांनी रांगूनमधील 
पररव्यर्यल्यच न्यही तर तथेील अनेक ि्यरतीय्यांन्य ध््यन म्यग्य्यकिे 
वळनवले. एक आश्चय्यक्यरक घिन्य अशी झ्यली की नवपश्यन्य नवद्ेने 
पूण्यपण ेसम्यध्यनी र्यहून सुद्ध्य मी स्वतः मां त््यच््य ध््यन्यकिे ओढलो गेलो. 
त्य्यचे असे झ्यले की जेव््य सव्य पररव्यर महषतीजी ांकिून मां त्-दीणक्षत झ्यल्य 
तवे््य फक्त देवी इल्ययची दूर र्यहहली होती. जेव््य ती मां त््यत दीणक्षत 
होण््यस्यिी तय्यर झ्यली तवे््य महषतीजी ांनी स्यांगगतले की त ेत्य्य एकिील्य 
मां त् देण्यर न्यहीत. पती-पत्ी दोघ्यांनी िरोिर मां त् घ््ययल्य प्यहहज.े 
तवे््य मी त्य्यांन्य नवनांती केली की मल्य त्य्यची क्यय आवश्यकत्य आहे; 
क्यरण स्वतः तुम्हीच स्यांगगतले आह ेकी मी स्यधनेच््य अांनतम उट्द्ष्ट्यपययंत 
पोहोचलो आह.े तवे््य त ेम्हण्यले की नतच््य िरोिर तुम्ही मां त् घेऊ नक्य, 
फक्त शेज्यरी िसून रह्य. ह ेमी म्यन केले. स्यध्यरणपण ेत ेस्यधक्यल्य हळू 
आव्यज्यत मां त् देत्यत. पण य्यवेळी जर्य उां च आव्यज्यत मां त् हदल्य, तो मी 
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सुद्ध्य ऐकल्य. आम्ही अनतथी श्यळेतनू ख्यली उतरलो आणण आमच््य 
ननव्यसथि्यनी आलो. मी अनुिवले की कोणत्यही प्रयत् न करत्य तो मां त् 
म्यझ््य सव्य शरीर्यत गुणगुण ूल्यगल्य. िसलो तर तीन त्यस न हलत्य, न 
िुलत्य िसून र्यहहलो. अश्य तरहनेे दीक्ष्य न घेत्यच मी दीणक्षत झ्यलो. 
म्यझी नवपश्यन्य केव््यही सुिली न्यही. परांत ु मां त््यच्य अनुिव करून 
दोन्ीमधील फरक स्पष्टपण ेसमजल्य.

अश्यप्रक्यरे महषतीजी ांनी िम्य्यमधील ि्यरतीय्यांचेच न्यही तर पमृथ्ी-
पररक्रम्य पूण्य करीत असत्यांन्य जग्यतील अनेक लोक्यांन्य मां त््यत दीणक्षत 
करून त्य्यांच््यवर उपक्यर केले. त्य्यांनी ि्यरत्यच््य य्य मां त् नवद्ेल्य नवश्व 
स्वीकमृ त केले व ि्यरत्यच्य गौरव व्यढनवल्य.

(आत्मकथन ि्यग 2  मधनू स्यि्यर)
क्रमशः...

  yty

ऐशलॅन्ड ओरेगन अमेररकेतील प्रश्ोत्तर ( १५ जनू २००२)
प्रश्न- प्रते्यक णशनिर्यनांतर क्यही हदवस आम्ही ध््यन च्यांगल््यप्रक्यरे 

करू शकतो. त्य्यनांतर ध््यन ल्यवण ेइतके किीण होत ेकी मन शरीर्यवर 
येतच न्यही. मी क्यय केले प्यहहज?े

उत्र- सतत ध््यन करीत रह्य. आपली लढ्यई स्वतःल्यच लढ्ययची 
आह.े जवे््य तमु्ही धम्यमय व्यत्यवरण्यत येत्य, तवे््य प्यहत्य की येथ े
णशनिर्यतील सगळी तरांगे आसक्ती,दे्ष, अज््यनत्य इत्य्यदीप्यसून दूर 
आहते. अश्य व्यत्यवरण्यत क्यम करण ेसोपे ज्यत.े म्हणज ेतुम्ही येथ े
येऊन शक्ती प्र्यप्त करत्य. आत्य य्य शक्तीच्य उपयोग तमु्ह्यल्य ि्यहरेच््य 
जग्यत ज्यऊन कर्ययच्य आह.े क्यरण शेविी तमु्ह्यल्य त्य्यच सां स्यर्यत 
र्यह्ययचे आहे. तुम्ही नेहमीच कोिल््य कें द््यत र्यहू शकत न्यही. थोड््य 
हदवस्यनांतर तुम्ह्यल्य पुन््य व्यिेल की तुम्ही कमकुवत होत आह्यत. 
य्यचे क्यरण समजले प्यहहज.े ि्यहरेचे सगळे व्यत्यवरण आसक्ती-दे्ष 
इत्य्यदीच््य गललच् तरांग्यांनी िरलेले आह ेआणण तमु्ही ज ेकरीत आह्यत 
त ेआसक्ती- दे्ष्यच््य नवरुद्ध आह.े हे नवरोधी व्यत्यवरण तमुच््यवर स्व्यर 
होऊ इच्च्ते आणण तमु्ही कमकुवत झ्यल्यत! न्यही,तमु्ह्यल्य त्य्यच््यशी 
सतत लढ्यवे ल्यगेल. 

 ह््यच््यशी लढण््यस्यिी तुम्ह्यल्य दोन प्रक्यरची हत्य्यर हदली आहते. 
पहहले आह-े आन्यप्यन, ज ेअश्य व्यत्यवरण्यिरोिर लढण््यस्यिी आह.े 
जवे््य तमु्ह्यल्य व्यिेल की तुम्ही कमकुवत होत आह्यत आणण शरीर्यतील 
सां वेदन्यांची अनुिूती करू शकत न्यही, तवे््य त्यिितोि श ्व्यस्यवर य्य. 
श्व्यस अशी हक्रय्य आह े की त्य्यल्य तुम्ही क्यहीवेळ जोर्यने सुद्ध्य घेऊ 
शकत्य. थोड््य वेळ्यत मन श्यांत होईल आणण तुम्ही पुन््य सां वेदन्य 
प्यहण््यस म्हणजे नवपश्यन्य करण््यस ल्ययक व््यल.

अशंकालीन अवनवासी लघु पाठ्यक्रम  
ववपश्यना ध्ानाचा पररचय (सै�ावंतक रुपात) २०२०

नवपश्यन्य नवशोधन नवन्यस आणण मुां िई यनुनव्र्सिीच््य सां यकु्त आयोजन्यने नव्य लघु 
प्यठ्क्रम “नवपश्यन्य ध््यन्यच्य पररचय” सुरु होण्यर आह,े जो नवपश्यन्य ध््यन्यच्य सैद्ध्यांनतक 
पक्ष आणण नवणिन्न क्षते््यत नवपश्यनेची व्य्यवह्यररक उपयोगगतले्य प्रक्यणशत करेल.

पाठ्यक्रमाची मुदत- ८ जलु्यई  २०२० त े२३ सप्ेंिर २०२० (३ महहने)
हिक्यण– सि्यगमृह नांिर २, ग्ोिल पॅगोि्य पररसर गोर्यई, िोरीवली (प) मुां िई 

४०००९१. अधधक म्यहहती आणण आवेदनपत् ख्यलील वेि ललांक वर प्र्यप्त कर्य.
वी. आर. आई. पाली वनवासी पाठ्यक्रम – २०२०

पाली-कहदंी- ४५ ददवसाचंा ननव्यसी प्यठ्क्रम - ४ जुलै त े१८ ऑगस् तसेच 
पाली-इंग्रजी- ६० ददवसाचंा ननव्यसी प्यठ्क्रम - ५ सप्ेंिर ते ४ नोव्ेंिर २०२० पययंत 

य्य क्यय्यक्रम्यची योग्त्य ज्यणण््यकरीत्य य्य शां खलेच्य व्यपर कर्य. https://www.
vridhamma.org/Pali-Study-Programs संपक� रः ग्ोिल पॅगोि्य पररसर, 
गोर्यई, िोरीवली (प), मुां िई. ९१. फोन सां पक्य  – 022-50427560/28451204 Extn. 
560, मोि्य. 9619234126 (सक्यळी ९:३० त े स्ययां  ५ पययंत) ई-मेल: mumbai@
vridhamma.org;                                     yty

ववपश्यना ववशोधन ववन्ास (VRI)
नवपश्यन्य नवशोधन नवन्यस (VRI) एक ल्यि-ननरपेक्ष सां थि्य आह.े हहच्य मुख् 

उदे्श्य आह े की नवपश्यन्य नवधीनवषयी वैज््यननक तसेच ऐनतह्यधसक सां शोधन करण.े य्य 
वैज््यननक सां शोधन्यल्य पुढे नेण््यस्यिी स्यधक्यांच्य सहयोग अत्यांत आवश्यक आह.े म्हणनू 
पुढे य्य व आपले िरपूर योगद्यन द््य. य्य सां थिते द्यत्य्यांस्यिी सरक्यरने आयकर अधधननयम 
१९६१ ची ध्यर्य ३५ (१) (iii) च््य ननयम्यनुस्यर १००% आयकर सूि हदली आह.े कमृ पय्य 
य्यच्य ल्यि घ््य. द्यन्यस्यिी िँक नववरण ख्यलीलप्रम्यण ेआहे.

नवपश्यन्य नवशोधन नवन्यस, एॅक्सिस िैंक लल., म्यल्यि (प.) ख्यत्य क्र. 
911010004132846; IFSC Code: UTIB0000062; सां पक्य - श्ी िेररक पेग्यिो, 
मो. 9921227057, य्य श्ी निनपन मेहत्य, मो. 9920052156; वेिस्यइि- https://
www.vridhamma.org/donateonline                      yty

मंगल मतृ्य-ू 
1) रतल्यमचे आच्यय्य िॉ. न्यर्ययण व्यधव्यनी ज ेरतल्यम नवपश्यन्य 

कें द््यचे कें द्ीय आच्यय्य होत,े त्य्यांनी २१ म्यच्य २०२० च््य र्यत्ी खूप  
श्यांतीपूव्यक शरीर सोिले. शेज्यरी झोपलेल््य पत्ीकिे प्यहून हसले 
आणण ननरोप घेतल्य. ह्य खरोखर त्य्यांची सखोल स्यधन्य आणण ननश्चल 
धम्य सेवेच्यच पररण्यम आह.े धम्य पररव्यर  धम्यपथ्यवर त्य्यांच््य सतत 
प्रगतीची मां गल क्यमन्य करीत आह.े

 2) नवी हदल्ीच््य नवपश्यन्यच्यय्य श्ीमती ल्यज िांिन य्यांनी ८७ 
वष्य्यच््य पक्व अवथिते हद. १६ एनप्रल २०२० ल्य आपल््य शरीर्यच्य 
त्य्यग केल्य.  नवपश्यनेच््य सुरुव्यतीच््य हदवस्यत हदैर्यि्यदमध् े पती 
स्व. सत्येंद्न्यथ िांिनजी सोित पूज गुरुदेव श्ी. गोयांक्यजी ांनी त्य्यांन्यही 
णशनिर सां च्यलन्यस्यिी ननयकु्त केले. त्य्यनांतर त्य्यांनी पतीसोित ख्यांद््यल्य 
ख्यांद्य ल्यवनू आणण आपली गमृहहणीची जि्यिद्यरी प्यर प्यिीत देश-
नवदेश्यत अनेक णशनिर्यांचे सां च्यलन केले तसेच अनेक्यांन्य धम्यद्यन देण््यस 
सह्यय्यक िरल््य. आदश्य पती-पत्ीच््य प्रि्यवश्यली व्यक्तीत्व्यने अनेक 
पररचचत्यांन्य आणण न्यतलग्यांन्य नवपश्यनेच््य धम्य म्यग्य्यवर आरूढ केले. 
हदवांगत्यल्य धम्य पररव्यर्यकिून असीम मां गल क्यमन्य.
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ववपश्यना मोबाईल एेप (Mobile App)
स्यधक्यांच््य सुनवधसे्यिी नवीन मोि्यईल एॅप उपलब्ध आह.े त े मोि्यईल मध् े ि्यऊनलोि 

करण््यची म्यहहती पहहल््य प्यन्यवर हदली गेली आह.े य्यच््य उपयोग्यने स्यधक आपल््य 
क्षते््यतील एक हदवसीय णशनिर, स्यमूहहक स्यधन्य, दोह ेइत्य्यदी ांच््य व्यनतररक्त नेिवर ि्यकलेले 
गमनी आन्यप्यन च्यलव ूशकत्यत. तसेच हहांदी, मर्यिी, इांग्जी इत्य्यदी कोणतीही पगत्क्य शोधनू 
व्यचू शकत्यत हकां व्य त्य्यची नप्रांि क्यढू शकत्यत.                 yty

नवीन उत्तरदाययत्व
1. श्री देवेंद्र नारायण द्विवेदरी, (स.आ.) 

धम्मगढ, द्व. कें द्र, द्िलासपुर, 
छत्रीसगडचया कें द्ररीय आचायाांचरी 
सहायता

वररष्ठ सहायक आचाय�
1. श्री प्रह्ाद खोब्ागडे, पुणे
2-3. श्री अ्मल एवं श्री्मतरी ररीना घोष, ठाणे
4. श्री्मतरी इदुं ग्ोवर, ठाणे
5. श्री वसतं द्नक्म, ठाणे
6. श्री अद्नल सपकाळे, उलहासनगर
7. श्री प्रह्ाद चौधररी, नाद्िक
8. श्री्मतरी नम्रता पाररख, नाद्िक
9. श्री्मतरी प्रभावतरी सयू्यवंिरी, नाद्िक

नवीन वनयकु्ी
सहायक आचाय�

1. श्री वसतंराव कराडे , कोलहापुर
2. श्री हेर िहादुर िारहरी, लद्लतपुर, नेपाळ 
3. डॉ. लहकपा नोरिू िेरपा, काठ्मांडू, 

नेपाळ 

4. श्री्मतरी राजेश्वररी शे्ष्ठ, काठ्मांडू, नेपाळ 
5. श्री सिुरील के. वेंगुललेकर, ्ंुमिई

के्षत्ीय संयोजक बाल णशववर (RCCC)
1. कन्यल गुरुचरण द्सहं गुरोन (स.आ.)— 

RCCC - पंजाि  आद्ण  हररयाणा
2.  श्री्मतरी िद्ि प्रभा गग्य (व.स.आ.)— 

RCCC- पंजाि 
3. श्री्मतरी नरीद्ल्मा कपूर (स.आ.)— RCCC 

- द्दललरी आद्ण  हररयाणा
4. श्री द्वनोद कु्मार (स.आ.)— RCCC - 

द्ह्माचल प्रदेि

बाल-णशववर णशक्षक 
1.  श्री्मतरी अरुण चौहान, हररविार
2.  श्री्मतरी छद्व रसतोगरी, ्मुरादािाद
3. सशु्री सोद्नका िंकर, गाद्जयािाद
4. श्री आिरीष गोयल, द्िजनौर, यू.परी.
5. श्री पंच्म द्सहं, हररविार, उत्राखंड
6. श्री्मतरी नरीतू यादव, गुडगाँव, हररयाणा
7. श्री्मतरी  जयोतरी दरीपक चवहाण, सांगलरी
8. श्री्मतरी लक््मरी दादू कांिळे,  कोलहापूर
9. श्री्मतरी सनेहल दरीपक द्न्म्यले, सांगलरी
10. Mrs Monny Penh, Combodia
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दोहे धमा�चे
एक एक करता कमा�ची, गं्रथी सुितच जाय।  
अशी ववमल च ववपश्यना, लचत्त ववमल च होय।। 

कम� गं्रथथची लचत्तावर, जर उदीरणिा  होय। 
तनी होत संवेदना, मखू� समता खोय।।

साधक रे संवर करी, स्वतरः वनज�रा होय। 
यथाभतू दश�न करी, गं्रथथ ववमोचन होय।।
घनीभतू संवेदना, कणि-कणि ववघदित होय। 
तार-तार खलुत जाती, सहज मकु्ी रे होय।।

दोहे धमा�चे
ववपश्यनेची साधना, मंगल झाला योग। 
मनी सूक्ष्म लोभाचा, सुिला सारा भोग।।

काया लचत संवेदना, बघे धम� स्वभाव। 
ववपश्यनेचे तेज रे, ममिे पाप प्रभाव।।

अतंरी रे चक्ष ू खलेु, प्रज्ा जागे अनंत। 
ववपश्यनेचे तेज रे, ममिे दरुःख त्वरीत।।

ववपश्यनेचे तेज रे, प्रज्ा जागी होवे। 
लोभ, दे्ष अन ् मोह तो, जाळुनी सुख पावे।।

 कपश्यना पगोडा पररचालनाथ� "सेंचुरीज करॉप�स फंड"
‘गलोिल द्वपशयना पगोडा’ के दनैिक खर्च को संभालिे के नलए पजू्य गरुुजी के 

निददेशि में एक ‘सेंचुरीज काप्यस फंड’ की िींव डाली जा रकुी ह।ै उिके इस महाि 
संकलप को परिपरू्च कििे के नलए ‘गलोिल द्वपशयना फाउंडेिन’ (GVF) िे नहसाब 
लगा्या नक ्यनद 8760 लोग, प्रत्ेयक व्यनति रु. 1,42,694/-, एक वर्च के अदंि जमा कि 
दें, तो 125 किोड़ रु. हो जा्ँयगे औि उसके मानसक ब्याज से ्यह खर्च पिूा होिे लगेगा। 
कोई एक साथ िहीं जमा कि सके तो नकसतों में भी जमा कि सकते हैं। (िुछ लगो्ों ने पैसे 
ज्मा िरा कदये हैं और कवश्ास ह ैशीघ्र ही यह िाय्य परूा हगो जाय्ा।)

साधक तथा साधकेति सभी दानि्यों को सहस्ानबद्यों तक अपिी धम्चदाि 
की पािमी बढािे का ्यह एक सखुद सअुवसि ह।ै अनधक जािकािी तथा निनध 
भजेिे हते ु सपंक्य कः-- 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

पॅगोड्ाजवळ ‘धम्मालय’ अवतथी-गृहात वनवास सुववधा
ज ेस्यधक पनवत् िदु्धध्यत ूव िोधधवमृक्ष्यच््य स्यनन्नध््यत र्यहून गांिीर स्यधन्य करण््यस इचु्क 

असतील त्य्यांच््यस्यिी ‘धम्मालय अवतथी-गृहात’ ननव्यस, न्यश््य, िोजन इत्य्यदी ांची उत्म सुनवध्य 
उपलब्ध आह.े अधधक म्यहहती व िहुकां गस्यिी ख्यलील पत्त्यवर संपक�  करावा– श्ी जगजीवन 
मेश््यम, धम््यलय, ग्ोिल नवपश्यन्य पॅगोि्य, एस्सलवर््य जिेी, गोर्यई नवलेज, िोरीवली (प.) - 
400091. फोन. +91-22-50427599/598 (धम््यलय ररसेप्सन) पॅगोि्य-क्यय्य्यलय– 
+91-22-50427500. Mob. 9552006963/7977701576. ईमेल- info.
dhammalaya@globalpagoda.org      yty

ग्ोबल पॅगोड्ात दररोज एक ददवसीय णशवबर व वषा�तील 
ववशेष महाणशवबर 

रवववार ५ जलैु आष्यढी पौर्णम्य (धम्चक्पवत्न) आणण २७ सप्ेंबर शरद पौर्णम्य व पूज 
गुरुजी ांची पुण्नतथी ननगमत््यने पॅगोि्यमध् ेवरील मह्यणशनिरे होतील. तसेच दररोज एक ददवसीय 
णशवबर होतील. ज्यत ि्यग घेण््यस्यिी कमृ पय्य आपली न्यव नो ांदणी अवश्य कर्यवी. समग्ानं 
तपो सुखो– स्यमूहहक तप-सुख्यच्य ल्यि घ््यव्य. वेळ: सक्यळी ११ व्यजपे्यसून स्ययांक्यळी ४ 
व्यजपेययंत होईल. ३-४ व्यजत्यच््य प्रवचन्यत स्यधन्य न केलेले लोकसुद्ध्य िसू शकत्यत. न्यव 
नो ांदणीस्यिी कमृ पय्य ननम्न फोन क्रम्यांक हकां व्य ईमेल द््यर्य त्यिितोि सां पक्य  कर्य. कमृ पय्य न्यव 
नो ांदणी न करत्य येऊ नये. संपक� : 022-28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 
82918 94644 (फोन िहुकां ग ११ त े५ व्यजपेययंत) Online Regn: http://oneday.
globalpagoda.org/register .yty 

If not delivered please return to:-
ववपश्यना ववशोधन ववन्ास 
धम्ममगरी, इगतपुरी - 422 403 
णजल्ा-नाणशक, महाराष््,  भारत 
फोन : (02553) 244076, 244086, 
244144, 244440. 
Email: vri_admin@vridhamma.org 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: www.vridhamma.org

 Posting day- Purnima of Every Month,  Posted at  Igatpuri-422 403, Dist. Nashik (M.S.) ककरकोळ कवक्ररी होत नाही

ववपश्यना पत्ाचे स्वाममत्त्व इत्यादीचे वववरणि
समाराि पत्ार ेिाव :  "नवपश्यिा साधक"
भारा :                         मिाठी
प्रकाशिारा नि्यत काळ : मानसक 
                               (प्रत्ेयक पौनर्चमा)
प्रकाशि सथाि:       नवपश्यिा नवशोधि  
                           नवन्यास,  धममनगिी, 
                           इगतपिुी-422403
मदु्रक, प्रकाशक व 
संपादकार े िाव:   िामप्रताव ्यादव
िाष्ट्ी्यताः            भािती्य
मदु्ररार ेसथािः अपोलो नप्रंनिग पे्रस, िानशक

पनत्काच्या मालकार ेिाव:    द्वपशयना  
      द्विोधन द्वनयास, िनज. मखु्य  
      का्या्चल्य-- ग्ीि हाऊस, 2िा मजला,  
      ग्ीि सट्ीि, फोि्च, मुबंई- 400023.

मी िामप्रताप ्यादव, ्याद्ािे घोनरत कितो 
की वि नदलेले नवविर माझ्या अनधकतम 
मानहती व नवश्ासािसुाि सत्य आह.े

 िाम प्रताप ्यादव,   
 मदु्रक, प्रकाशक व संपादक

 नदिांकः 03-05-2020


