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धम्मवाणी
मा पमादमनयुञु्येथ, मा कामरतिसन्थवं।
अप्पमत्तो िह झायन्तो, पप्पतोति तवपुलं सुखं।।

प्रमाद करु नका आणि कामभोगात णिप्त होऊ नका, कारि अप्रमादी 
ध्ान करत महान (अपररवत्तनी्) (णनवा्ति) सखुास प्राप्त करतो.

धम्मपद-27, अपप्मादवग्गो

तवपश्यना साधनयेच्ा सुवण� जयंिीतनममत् धम� प्रसार 
आणण पूज् गुरुजीचं्ा प्रति कृिज्ञिा प्रकटण्ाची सुसंधी

णवपश्ना साधनेच े पनुरुत्ानाचा ५० वा वाढणदवस अ्ा्तत ३ जिैु २०१८ 
पासनू 3 जिैु २०१९ प य्ंत वर्तभर गिोबि णवपश्ना पगोडामध्े दररोज एक 
णदवसाच ेणिणबर णन्णमतपि ेघतेिे जाईि, ज्ाने ह ेवर्त साधकांची दणैनक साधना 
पषु्ट करण्ास सहा्क ठरेि. ज्ा कोिा साधक-साणधकांना ज्ा णदविी वेळ 
णमळेि तेवहा ह्ा णिणबरांचा ते िाभ घऊे िकतीि. त्ामळेु साधकांच्ा साधनेमध्े 
णनरंतरता, णन्णमतता तर ्ेईिच आणि त्ांच्ापासनू पे्ररिा प्राप्त करुन 
अणधकाणधक िोकात सद्धमा्तसंबंधी जागरुकता उतपनन होईि आणि णिणबरात 
सामीि होऊन ते आपिे कल्ाि करु िकतीि. इतर णठकािीसदु्धा िोक अिा 
प्रकारे दनंैणदन साधना, सामणुहक साधना तसेच एक णदवसी् णिणबरांद्ारे ्ा णवद्ेचा 
व्ावहाररक अभ्ास पषु्ट करोत, हीच पजू् गरुुदवेांप्रती खरी श्रद्धांजिी आणि 
कृतज्ञता असेि.

णवश्व णवपश्नाचा ््त पजू् श्री. सत्नारा्ि गो्नकाजींच्ा िदु्ध धमा्तच्ा 
संपका्तत ्ेण्ापवूवीच्ा ्ा घटनांनी आणि बािपि ते तरुिपिाप य्ंतच्ा त्ांच्ा 
भक्तीभावाने कोिताही भ्रम णनमा्ति होऊ न्े. उिट अिी पे्ररिा णमळो कती अिी 
व्क्ती सदु्धा किा प्रकारे बदि ू िकते, ्ाच उद्िेाने त्ांच्ा संणषिप्त जीवन 
पररच्ाची ही दहावी शृंखला:–

चावा�क आणण बु�
चावा्तक णनतांत इहिौणकक सखुवादी होता. मतृ्नंूतर पनुज्तनम होतो ह े

तो सवीकार करीत नवहता. ्ामळेु ्ा जनमातीि सतका्ा्तमळेु सत्फि आणि 
दषुकमा्तमळेु दषु्फळ भोगण्ासाठी कोिता सवग्त नाही आणि नरकही नाही. 
जीवनाची संपिू्त म्ा्तदा जनमापासनू मतृ्पू य्ंतच आह.े महिनू ्ा म्ा्तदीत 
काळात ्फसविकू करुन जेवढे इणंरि् सखु भोग ूिकाि तेवढे भोगिे पाणहजे 
्ामध्ेच िहािपिा आह.े

“यावज्ीवं सुखं जीवयेन्ास्ति मतृ्तोरगतोचर:।
भस्ी भिूस्य दयेहस्य पुनरागमनं कुि:।।”
जोप य्ंत जीवन आह े तोप य्ंत सखुाने जगिे पाणहजे; कारि मतृ्पूासनू 

कोिी वाच ूिकत नाही. मतृ्नंूतर जे िरीर जाळून भसम केिे त्ाच ेपनुरागमन 
महिजे पनुज्तनम कसा होईि? अिा प्रकारे आपल्ा सखुभोगासाठी कोिािा 
्फसणवण्ात कोिताच दोर नाही. कारि दषुकमा्तच ेकोितेच दषु्फळ नसते.

भगवान बदु्धांच्ा वेळीसदु्धा उच्ेदवादी मत-मतांतराच ेकाही िोक होते 
जे पाप-पणु्ाचा सवीकार करीत नवहते. जसे पिू्त काश्पच ेमत होते कती तमुही 
पाणहजे तेवढी णहसंा करा, मांसाचा ढीग िावा, त्ांच ेकोितेच दषु्फळ नाही. 
कोितेच दषुकम्त नाही आणि कोितेच सतकम्त नाही. जे केिे ते ्े्ेच समाप्त 
होते.

अिाच प्रकारे अणजत केिकंबिच ेमत होते कती सव्त जनम घतेात आणि 
मतृ् ूझाल्ानंतर पंचतत्वात णविीन होतात. कोितेच पाप नाही आणि पणु्ही 
नाही.

यावज्ीवयेि् ्सुखं जीवयेि्,् ऋणं कृत्ा घृिं पीवयेि्।्
जोप य्ंत जीवन आह े तोप य्ंत मौज-मजा करुन घ्ा. प्ा्च े ते तपूच, 

पाणहजे तर कज्त काढून प्ा. ्ाच ेकोिते पाप नाही आणि पणु्ही नाही.
एक आिखी मान्ता चाित होती कती िरीर नश्वर आह ेपरंत ुआतमा अमर 

आह.े महिनू िरीर भिेही नष्ट होवो; आतमा नवीन िरीर धारि करतो. महिनू 
प्रािी णहसंेच ेकोितेच पाप-पणु् नाही.

हीच गोष्ट गीतेमध्े श्रीकृषिाने अजु्तनािा सांणगतिी होती कती आतमा अमर 
आह,े केवळ िरीर मरते. आतम्ाच ेकाहीही णबघडत नाही. ्दु्धात आपल्ा 
सग्ा-सो्ऱ्ांनासदु्धा मारण्ाच ेकोितेच पाप िागि नाही. िरीर मिेे. आतमा 
त्ाऐवजी नवीन िरीरात णनघनू गेिा. कारि आतमा अमर आह.े जसे नवीन 
कपडे णमळािे, कपडे बदििे. परंत ुणहसंेिा मी सदवै वाईटच मानत राणहिो.

आस्तिक-नास्तिक
“मखु्त असो णकंवा पंणडत असो; त्ांच ेिरीर नष्ट झाल्ाबरोबर ते समळू 

नाि पावते. मतृ्नंूतर कोिीच राहत नाही. आणसतकवाद खोटा आह.े”
“पणु् आणि पापाच ेचांगिे णकंवा वाईट ्फळ नसते. िोकही नाही आणि 

परिोकही नाही. मखू्त िोक जे दान दतेात त्ाच ेकोितेच ्फळ नसते.”
अिा िोकांना नाणसतक महटिे जात होते आणि भगवान बदु्ध परम 

आणसतक होते. त्ा काळच्ा भारतात कम्त आणि कम्त्फळाच्ा नैसणग्तक 
णन्मांच े अणसततव सवीकारिारा आणसतक आणि नाकारिारा नाणसतक 
समजिा जात होता. ्ा नाणसतकांची खोटी मान्ता पिू्तपि े चकुतीची आह े
असे बदु्ध सांगत होते. ते िोक परिोकाच्ा अणसततवािा जाित होते आणि 
मानत होते. कमा्तच्ा अनकूुि ्फळ प्राप्तीच्ा सनातन नैसणग्तक णन्मांना 
जाित होते आणि मानत होते. तेच िोकांना णिकणवत होते. त्ांचा एक उपदिे 
होता कती पापकमायंपासनू दरू राहा आणि सतकम्तिा िागा. गहृस् असो 

२००२ मध्े अमरेरका व कॅनडाच्ा मोठ््ा ्ात्ेनंतर पजू् गरुुजी व पजू् माताजी बेणलज्मच्ा 
णवपश्ना कें रिात ्ांबिे आणि हसैेलट मध्े झािेल्ा का ््तक्रमानंतर प्रश्ोत्तर दतेांना
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कती गहृत्ागी - सवायंसाठी त्ांचा हाच मगंि उपदिे होता. महिनू ते परम 
आणसतक उपदिेक होते. मध््गुात जेवहा एकमकेात भांडि-तंटे झािे 
तेवहा दणूरत मनाचा नाणसतक-चावा्तक आणि आणसतक बदु्धांना एका श्रिेीत 
बसणविे गेिे.

कम्त आणि कम्त्फळाच्ा णसद्धांताचा णवरोधी असल्ामळेु चावा्तक 
कामभोगासंबंधी दरुाचरिाचा सम ््तन करिारा होता. त्ाची मान्ता होती ...

“अ�नाद्ालल�नाददजनं् सुखमयेव पुरुषाथ�:।
सुंदर िरीर असिेल्ा ण्रि्ांना आणिंगन दऊेन सखु भोगिचे परुुरा ््त 

आह.े महिजे ्ामध्ेच परुुरांच्ा जीवनाची सा ््तकता आह.े परुुरांच्ा 
जीवनािा दसुरा कोिताच अ ््त नाही.

कोठे असा उनमकु् कामभोगाचा प्रचारक चावा्तक आणि कोठे केवळ सव्ं 
ब्रह्मच्ा्तच ेजीवन जगिारे नाही तर साधकांनासदु्धा सहज ब्रह्मच्ा्तच ेजीवन 
जगि ेणिकणविारी कल्ािी णवपश्ना णवद्ा दिेारे बदु्ध. ्ा दोघांना एकाच 
चौकटीत बसणवि ेणकती अनणुचत झािे.

ब्रह्मचया�चये पालन
बोधीसतवािा संबोधी प्राप्त करण्ाच्ा मागा्तत अड्ळा आिण्ासाठी 

जेवहा मार अस्फि झािा तेवहा त्ाच्ा तीन सौंद ््तवान मिुी बोधीसतवाच्ा 
मनात कामवासना जागतृ करण्ासाठी प्र्तनिीि राणहल्ा. परंत ु त्ा सदु्धा 
पिू्तपि ेअस्फि झाल्ा. संबदु्ध झाल्ानंतर तर कोमभोगाची वासना जागि े
पिू्तपि ेअसंभव झािे.

एक घटना–
मागन्ीय

ब्राह्मि मागनधी्ची प्रिसंनी् सवुि्तकांती सौंद ््तवान कन्ा णववाह्ोग् 
झािी. मागनधी् णतचा णववाह अनरुुप अिा सवायंगसुंदर सवुि्तकांती परुुरािी 
करु इणच्त होता. परंत ुअिी रूपवान व्क्ती त्ािा ब्राह्मि आणि षिणत्् 
समाजात णमळािी नाही. अकसमात त्ाने भगवान बदु्धांना पाणहिे आणि 
त्ांच्ा अणत सुंदर िरीर सौंद्ा्तमध्े त्ािा आपल्ा मिुीसाठी ् ोग् वर णदस ू
िागिा. आपल्ा मिुीचा हात भगवानांना सोपणवण्ासाठी तो अधीर झािा. 
ताबडतोब घरी जाऊन आपल्ा िावण्वती मिुीिा सोळा िृगंारांनी सजवनू 
बरोबर घऊेन आिा आणि णतचा सवीकार करण्ाचा भगवानांना आग्रह 
करु िागिा. परंत ुभगवानांनी णतचा तातकाळ असवीकार केिा. बदु्धासारख े
गहृत्ागी ब्रह्मचारी त्ाचा प्रसताव कसा सवीकारतीि? दिेातीि श्रीमतं आणि 
प्रणतणठित, ऐश्व ््तिािी षिणत्् व ब्राह्मि णजिा प्राप्त करण्ात आपिे सौभाग् 
समजत होते त्ा कन्ारतनाचा बदु्धांनी असवीकार केिा. मागनधी्िा ही 
आश्च ््तकारक घटना होती.

बदु्धांच ेतर का् महिावे? त्ांच ेणभषिसूदु्धा ब्रह्मच ््त पािन करण्ाच ेव्रत 
घतेात आणि त्ाच ेदृढतापवू्तक पािन करतात - 

अब्रह्मचरिया वेिमणी-सिक्ापद ंिमासदयासम
– मी अब्रह्मच्ा्तपासनू णवरंत राहण्ाचा उपदिे सवीकारतो.

– खदु्दकपाठ २.३ 

– णभषिचू नाही तर साधारि गहृस्सदु्धा जेवहा पाच िीि घतेो तेवहा 
त्ापैकती एक असते -

कामेिसुमच्ाचािा वेिमसणं सिक्ापद ंिमासदयासम
 – मी कामसंबंधी णमथ्ाचरि महिजे व्णभचारापासनू णवरंत राहण्ाचा 

उपदिे सवीकारतो.
- दीघनिकाय 1.130

त्ापैकती जवळजवळ सव्तच त्ाच ेपािन करतात. ्ोडे असेही असतात 
जे णवपश्ना णवद्ेच्ा गहन अभ्ासाने सहज ब्रह्मच्ा्तच्ा अवस्ेप य्ंत 
पोहोचतात. अिा बदु्ध आणि त्ांच्ा अनु् ा्ांना चावा्तकसारख्ा सवेच्ाचार 
प्रचारकाच्ा श्रिेीत बसणवि ेणकती चकूतीच ेआह.े भगवान बदु्धांची मळू वािी 
आणि णवपश्ना णवद्ा उपिबध झािी असती तर अिी चकू झािी नसती.

महिनू भगवान बदु्धांच्ा उपदिेाचा माझ्ा मनावर खपू खोि प्रभाव 
पडिा. पाप-पणु्ाच े असे खोटे भाव माझ्ा मनातनू का्मच े णनघनू गेिे. 
जीवन सखुी झािे.

----------

अपररवि�नीय
का् बृदु्धांच्ा उपदिेात केवळ पररवत्तनिीि अवस्ेचचे दि्तन आह?े 

का् त्ामध्े अपररवत्तनी् काहीही नाही?
बदु्धावर एक णनतांत णनराधार किंक िाविा जातो कती त्ांच्ा मान्तेत 

सव्त काही भगंरुच भगंरु आह,े अपररवत्तनी् काहीही नाही. ितकानिुतके 
आमच्ा दिेवाणस्ांच्ा मनावर ्ा खोट््ा आरोपिाच े णकती घट्ट िेप 
िाविे गेिे. अनेक िोक बदु्धावर द:ुखवादी आणि अणनत्वादी होण्ाचा 
किंक िावनू आजही णवपश्नेिा णवरोध करतात. अनेक िोकांच्ा मनात 
हा मोठा गैरसमज आह ेकती णवपश्ना साधनेच ेएकमवे िक्् अणनत्ाच ेध्ान 
आह.े परंत ुजे साधना करतात ते खपू समजतात कती िरीर आणि णचत्त तसेच 
समसत इणंरि् षिेत्ाच्ा अणनत्तेचा अनभुव अिासाठी करीत आहते कती 
त्ामळेु ्ाणवर्ी जागिेिा तादातम्भाव दरू होईि. तादातम्भाव असतो 
तेवहा आसक्ती आणि द्रे जागतो. साधक सवानभूतूीच्ा सतरावर जाि ू
िागतो कती िरीर आणि णचत्त ‘मी’ नाही, ‘माझ’े नाही, ‘माझा’ आतमा नाही. 
सवानभुतूीद्ारे ्ा सत्ात जेवढा-जेवढा पषु्ट होतो तेवढा-तेवढा ्ाणवर्ीचा 
त्ाचा तादातम्भाव नष्ट होतो. दहेातम आणि णचत्तातम बदु्धी नष्ट होते. 
त्ाचा पररिाम महिनू त्ाणवर्ीची आसक्ती आणि द्रे नष्ट होतात. साधना 
करीत असताना सवानभुतूीने समज ू िागतो कती जे अणनत् आह े त्ाबद्ि 
का् आसक्ती जागव?ू का् द्रे जागव?ू तरी आपल्ा जनु्ा सवभावाच्ा 
अधीन होऊन कधी-कधी कोित्ा सखुद अनभुतूीवर आसक्ती जागवण्ाची 
चकू करुन बसतो. काही वेळानंतर जेवहा ती सखुद संवेदना बदिते तेवहा 
त्ाच्ाणवर्ी जेवढी खोि आसक्ती होती तेवढे मोठे द:ुख प्रकट होते. ्ा 
सत्ािा वारंवार अनभुतूीवर उतरवता-उतरवता आसक्ती आपोआप नष्ट होते. 
नवीन आसक्ती आणि द्रे जागतृ होत नाहीत आणि जनेु दबु्ति होत जातात.

्ीणं पुिाणं नव नस्थि िम्भवं। 
– सतु्तनिपात 238

तेवहा िवेटी अिी अवस्ा उतपनन होते कती जेवहा िरीर आणि णचत्ताच्ा 
अणनत् षिेत्ाच े अणतक्रमि करुन इणंरि्ापिीकडीि णनत्, ध्वु, िाश्वत 
णनवा्तिाचा साषिातकार होतो. साधक सपष्टपि े समजत राहतो कती समसत 
ऐणंरि् षिेत् अणनत्धमा्त आह.े णवपररिामधमा्त आह.े भगंरुधमा्त आह.े ्ा 
सत्ािा अनभुतूीवर उतरणवत असतांना अपररवत्तनी् णनत् णनवा्तिाच्ा 
साषिातकारासाठी साधना करीत आह.े णवपश्ना साधनेच ेहचे अणंतम िक्् 
आह.े

महिनू सपष्ट आह ेकती भगवानांच्ा उपदिेात अणनत्तेच ेदि्तन त्ापासनू 
मकु्ती णमळणवण्ासाठी आह.े द:ुखाच ेदि्तन त्ापासनू मकु्ती णमळणवण्ासाठी 
आह.े िरीर आणि णचत्ताप्रती अनातमभावाच े दि्तन त्ापासनू मकु्ती 
णमळणवण्ासाठी आह.े अिासाठी कती णनत्, िाश्वत, ध्वु, अपररिामीचा 
साषिातकार होऊ िकेन. अणनत् दि्तनाचा कोिता पररपाठ पिू्त करण्ाच्ा 
उद्िेाने अणनत्तेच ेदि्तन केिे जात नाही. िक्् त्ा णनत् दि्तनावर आह,े 
जे्े काही उद् होत नाही, व््ही होत नाही. जे्े जनम नाही, मतृ् ूनाही ते 
अजात आह,े अमतृ आह,े णनवा्ति आह.े

(आतमक्न भाग दोन मधनू साभार)    
क्रमि:....
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दररतोज एक ददवसीय णितबर
णवश्व णवपश्ना पॅगोड््ात सकाळी ११ वाजेपासनू ते सा्ं ५ वाजेप य्ंत रोज 

एक णदवसी् णिणबर होतात. ज्ांनी स्ाजी ऊ बा णखनांच्ा परंपरेत, गरुुजी अ्वा 
त्ांच्ा सहा्क आचा्ायंद्ारे णिकवल्ा जािाऱ्ा णवपश्नेच ेकमीत कमी एक दहा 
णदवसी् णिणबर पिू्त केिे आह,े ते सव्त ्ात भाग घऊे िकतात. आवश्क आणि 
उणचत व्वस्ा करण्ासाठी िोकांची संख्ा जािि ेआवश्क आह.े त्ामळेु कृप्ा 
आपिी नोंदिी अवश् करावी. नोंदिी खपू सोपी आह,े केवळ 8291894644 वर 
Whats App करावा; अ्वा SMS द्ारे क्र. 8291894645 वर Date णिहून 
पाठवावी.
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“विपश्यना साधक”  बुद्धिर्ष 2563,  ज्येष्ठ पौिण्षमा,  17 जनू, 2019,  िर्ष  3,  अकं 3                    • रजज. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi.  No. NSK/286/2018-2020  

“धम्माची ५० वषषे” पवा�तनममत् तवियेष काय�क्रम
1) मुं बई िहराि बुधवार ३ जलैु रतोजी एका ददविी  

दतोन एक ददवसीय णितबरः 
“मारवाडी पंचायतीवाडी भवन” ्े्े पनुहा एकदा एका ददवशी दोन एक णदवसी् 

णिणबरांच ेआ्ोजन होत आह.े ३ जिैु २०१९ िा पणहिे णिणबर (First Session) सकाळी 
९:०० वाजेपासनू दुपारी १:३० वाजेपययंत आणि दसुरे णिणबर (Second Session) 
दुपारी ३ वाजेपासनू सधंया ७:३० वाजेपययंत. कृप्ा नोंदिी करुन णिणबर स्ळी पाऊन 
तास आधी पोहचावे. दिकाणाचा पूण्ण पत्ा: मारवाडी पंचा्तीवाडी भवन, ४१, दसुरी 
पांजरपोळ गलिी, (सी.पी. टँक - माधवबाग मणंदराजवळ) मुबंई ४००००४, बुदकंग सपंक्ण कः 
+91 9930268875, +91 9967167489, +91 7738822979 (्फोन बणुकंग - दररोज १० 
ते ८ वाजेप य्ंत. Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register.
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2) धम्मपुब्बज भमूम, चूरू मध्ये 'गुरु-स्तृि णितबर'
पजू् गरुुदवे सत्नारा्िजी गो्नका ्ांनी ३ ते १४ जिैु १९६९ मध्े पणहिे णवपश्ना 

णिणबर मुबंईतीि पंचा्ती वाडी धम्त िाळेत घतेिे होते. ्ा प्र्म णिणबराच्ा ५० व्ा 
वाढणदवसा (सवुि्त-ज्ंती) च्ा णनणमत्ताने पजू् गरुुदवेांच्ा पवू्तजांच्ा भमूीणस्त चरुू 
णवपश्ना कें रिात त्ांच्ा ्ा महान धम्त दानाच्ा समणृतत ३ ते १४ जिैु, २०१९ प य्ंत जनु्ा 
साधकांसाठी दहा णदवसी् ‘गरुु-समतृी णिणबरा’च ेआ्ोजन करण्ात आिे आह.े केवळ 
जनु्ा साधकांसाठी महिजे, ्ोग्ता सणतपट्ान णिणबराप्रमाि.े नोंदणीकः 1) श्री एस. पी. 
िमा्त, Email: dhammapubbaja@gmail.com, या www.info@
pubbaja.dhamma.org, मोबा. 07627049859, 2) श्री सरेुि खनना, Email: 
sureshkhanna56@yahoo.com; मोबा. 94131-57056.
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3) इगतपुरीमधये दहा ददवसांचे दशदबर व ३ ददवसांचा काय्णक्रम:
इगतपरुीमध्े जनु्ा साधकांकरीता १० णदवसी् णविरे णिणबरांच ेआ्ोजन केिे गेिे 

आह,े ३ ते १४ जिैु २०१९ दरम्ान ्े्ीि णतनही कें रिांमध्े ्ा प्रकारे होईि -
• ‘धममदगरी’ : केवळ जनु्ा साधकांसाठी (्ोग्ता सणतपट्ान णिणबराप्रमाि)े 
• धममतपोवन - १ व धममतपोवन - २ : (्ोग्ता २० णदवसी् णिणबराप्रमाि)े

णिणबर संपल्ानंतर १४ ते १६ जुलै प य्ंत एक का ््तक्रम होईि. ज्ात अिा साधकांच े
अनभुव-पत् वाचिे जातीि, ज्ांनी पजू् गरुुजींसोबत काम केिेिे आह.े धममभमूी दि्तन 
इत्ादी काही अन् का ््तक्रम सदु्धा होतीि. (त्ासाठी नोंदिी वेगळी करावी िागेि.) 
नोंदिीसाठी खािीि णिंकवर ऑनिाईन सणुवधा उपिबध आह–े

धममदगरी: https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
धममतपोवन-१: https://www.dhamma.org/en/schedules/schtapovana
धममतपोवन-२: https://www.dhamma.org/en/schedules/schtapovana2
णवनंती आह ेकती आपि सव्त मोठ््ा संख्य़ने उपणस्त राहून ्ािा एक समरिी् प्रसंग 

बनवा.

4) १५ व १६ डिसेंबरला पॅगतोड्ाि तवियेष काय�क्रम
आपि सव्त जािताच कती भारतात णवपश्नेच्ा ५० व्ा (सवणि्तम) वरा्तत अनेक 

का ््तक्रम आ्ोणजत करण्ात ्ेत आहते, ्ाच तऱहनेे ्ा वरा्तच्ा समाप्तीणनणमत्त १५ व १६ 
णडसेंबर, २०१९ िा ‘णवश्व णवपश्ना पॅगोडा’ पररसरात एका णविाि का ््तक्रमाच ेआ्ोजन 
करण्ात ्ेत आह.े

्ा का ््तक्रमाच े िक्् णज्े एकतीकडे संपिू्त णवश्वातीि णवपश्ी साधकांना एका 
स्ानावर एकत् आिनू सामणूहक साधना व मतै्ीसह धमा्तत अणधक पषु्ट करण्ासाठी आह,े 
णत्ेच दसुरीकडे सोबत बसनू गत पननास वरायंच ेआमच ेअनभुव आणि ्ेिाऱ्ा पननास 
वरायंसाठी आमच्ा दरूदृष्टींची रूपरेखा त्ार करि ेह ेही आह.े ्ा दोन णदवसी् का ््तक्रमात 
भगवान बदु्धांची दने णवपश्ना आणि त्ांच्ा उपदिेांबाबत धम्तचचा्त करण्ात ्ेईि. तसेच 
काही जनु्ा साधकांद्ारे गरुुजींच्ा साणननध्ात धम्तका ््त करतांनाच्ा काही समतृी दाखवल्ा 
जातीि. आपिा सवायंना णनवेदन आह े कती का ््तक्रमात अवश् ्ावे. ्ेण्ापवूवी नोंदिी 
करण्ासाठी Whats App - 8291894644; वा SMS - 8291894645 ्ा Website: 
...(णिंक पढुीि अकंात)
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बयेससक आणण उन्ि डिप्तोमा पाठ्यक्रम - बु�ाचंी णिकवण - तवपश्यना 
(सै�ातंिक आणण व्ावहाररक पक्ष)

णवपश्ना णविोधन णवन्ास (णव. आर. आई.) आणि मुबंई णवश्वणवद्ाि् (तत्वज्ञान 
णवभाग) ्ांच्ा सं्कु् प्र्तनांनी होिाऱ्ा ्ा पाठ््क्रमात बदु्धांच्ा णिकविीचा 
सैद्धांणतक आणि व्ावहाररक पषि – णवपश्ना, णहच्ा उप्ोणगतेिा प्रकाणित केिे जाईि. 
पाठ््क्रमाचा अवधी २२ जनू २०१९ ते माच्त २०२० प य्ंत वेळ: दर िणनवारी दपुारी  २:०० 
ते संध्ाकाळी ६ वाजेप य्ंत. योगयता: कमीत कमी १२ वी णकंवा जनुी एस. एस. सी. पास. 

[प्र्म सत् संपण्ापवूवी णवद्ाथ्ा्तिा पाठ््क्रमाच्ा अतंग्तत १० णदवसी् णवपश्ना 
णिणबरािा पाठणविे जाईि] प्रवेि णत्ी: १२ ते १५ जनू २०१९ (सकाळी ११ ते २ 
वाजेप य्ंत) दिकाण: तत्वज्ञान णवभाग (ण्फिोसो्फती णडपाट्तमनेट) ज्ञानेश्वर भवन, मुबंई णवश्व 
णवद्ाि् काणिना सांताकु्रज (प)ु मुबंई ४०००९८, ्फोन नं ०२२ २६५२७३३७,

प्रवेि घतेेवेळी कृप्ा आपल्ा बरोबर आिा: एज्केुिन सणट्तण्फकेटची ्फोटोकॉपी-

१, पासपोट्त साईज ्फोटो-३, नाव पररवत्तन (गॅझटे) सणट्तण्फकेटची ्फोटोकॉपी-१, 
आणि प्रवेि िलुक १८००/- रुप्े. अणधक माणहतीसाठी सपंक्ण ः (१) णव. आर. आई. 

का्ा्ति् ०२२ ५०४२७५६०, ९६१९२३४१२६, (सकाळी ९:३० ते ५:३० वाजेप य्ंत), 
(२) बिजीत िांबा – ९८३३५१८९७९, (३) राजश्री – ९००४६९८६४८, (४) अिका 
वेंगरुिेकर – ९८२०५८३४४०, • वेबसाइट दखेेंः- https://www.vridhamma.org/
Pali-Study-Programs.
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“ममत्र उपक्रम” महाराष्ट्ाचा एक अनपुम उपक्रम
णमत् उपक्रम महाराषट्र सरकार आणि णवपश्ना णवन्ासचा एक सं्कु् उपक्रम आह,े जो 

२०१२ मध्े पजू् गरुुदवेांच्ा आिीवा्तदाने सरुु झािा. ्ाअतंग्तत आताप य्ंत िाळांतीि 
१२,००० णिषिकांनी १० णदवसी् णिणबरांचा िाभ प्राप्त केिा आह.े ्ाव्णतररक् ७० 
णमणनटांच्ा आनापान प्रणिषिि का ््तक्रमाच्ा माध्माने अन् णिषिकांना व णवद्ाथ्ायंना 
आनापान णिकविे जाते. ज्ाचा सराव णवद्ा्वी णदवसात दोनदा, १०-१० णमणनट णन्णमत 
करतात. ्ामळेु त्ांच्ा सवभावात खपू मोठे पररवत्तन णदसनू ्ेते.

्ा उपक्रमाच्ा सरुुवातीस पषुकळिा धम्तसेवकांनी णमळून ्ा का ््तक्रमािा स्फि 
बनविे, परंत ुआता का ््त खपू वाढिे आह.े महाराषट्राच्ा एक िाखापेषिा जासत िाळांप य्ंत 
पोहोचि ेसोपे काम नाही. इतक्ा मोठ््ा मागिीिा पिू्त करण्ासाठी आमच्ाजवळ परेुिी 
साधन नाहीत. मुबंईिा आधार बनवनू आताप य्ंत आमच ेकाही धम्तसेवक िाळांिी ्फोनद्ारे 
संपक्त  स्ाणपत करत आहते. ्ािा पढेु वाढवण्ासाठी आवश्ता आह े- 

१) अिा सेवाभावी धम्तसेवक/सेणवकांची जे आपिा संपिू्त वेळ दऊेन का्ा्तिा पढेु 
वाढवतीि. त्ांना आवश्कतेनसुार मानधनही णदिे जाईि. त्ासाठी कृप्ा ‘णवपश्ना 
णविोधन णवन्ास’ ्े्े आवेदन करावे.

२) का्ा्तिा अजनू पढेु वाढणवण्ासाठी प्ा्तप्त धनाची गरज आह.े त्ामळेु जे कोिी 
साधक-साणधका धम्तप्रसाराच्ा ्ा पणु्का्ा्तत भाग घऊे इणच्त असतीि, त्ांनी कृप्ा 
‘णवपश्ना णविोधन णवन्ास’च्ा खािीि पत््ावर संपक्त  करावा. णहिा सरकारत्फफे  
१००% आ्करातनू सटू प्राप्त आह.े

पूण्ण पत्ा:- Vipassana Research Institute, Dhamma Giri, 
Igatpuri-422403, Dist. Nashik, (Maharashtra). बँक णववरि ्ा प्रकारे:-

Payee's Name: Vipassana Research Institute,
Bank A/c No : 11542165646, Bank Name: State Bank of India,
Branch Code: Igatpuri - 0386, IFSC Code: SBIN0000386,
MICR Code : 422002702, CIF No: 81262896311.

------
धम्म कल्ाण, कानपुर तवपश्यना कें द्ास राष्ट्पिीचंी भयेट

२५ ्ेफब्रवुारी, २०१९ िा भारताच े महामणहम श्री रामना् कोणवंदजींनी कानपरुच्ा 
णवपश्ना कें रिात परुुरांसाठी बनिेल्ा ६२ नवीन णनवासस्ानांच े उद्धाटन केिे. त्ांनी 
णवपश्नेिा आजच्ा पररणस्तीत सववोत्तम ध्ान णवधी महटिे व जासतीत जासत िोकांना 
णहचा िाभ घणे्ाच ेआवाहन केिे. त्ांनी हहेी सांणगतिे कती ही गौतम बदु्धांची दिेगी आह े
आणि श्री गो्नकाजींनी णहिा पनुहा जीणवत केिे व संपिू्त णवश्वात पसरविे. मी सवतः णहचा 
णन्णमत अभ्ास करतो. ्ा का ््तक्रमात उत्तर प्रदिेच े मखु्मतं्ी, इतर मतं्ी, अणधकारी 
व िहरातीि प्रणतणठित नागररकांसह जवळपासच्ा गावातीि सामान्जनही मोठ््ा 
संख्ेने उपणस्त होते. आता ्े्े णिणबरात २२० िोक सामीि होऊ िकतात. कें रिात 
आवश्कतेनसुार चार धममकषि आह.े नवीन िोकांसाठी णवपश्ना पररच् व आनापान 
णिकवण्ाचा का ््तक्रम णदवसभर चाित राहतो. (वर्तभराच्ा का ््तक्रमाच्ा माणहतीसाठी 
कृप्ा ‘भावी णिणबर का ््तक्रमाची’ सचूी पाहावी.)
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अतिररक्त उत्रदाययत्त्व
१-२. श्री ्ोगेि व श्रीमती अिका अग्रवाि, 

अहमदाबाद, धममबोणध, बोधग्ा कें रिाच्ा कें �-
आचा्ायंची सहा्ता

३. श्री सीताराम साहू. केरि आचा्ा्तच्ा रूपाने 
सेवा, धममकुटी, णसंगारभाटा, रा्परू 
(्त्तीसगढ)

वररष्ठ सहायक आचाय�
१. श्री सी बी. कर भवुनेश्वर
२-३. श्री णदपक व श्रीमती काकोिी भट्टाचा््त, 

कोिकाता
४. श्रीमती पारणमता णसनहा, कोिकाता

नव तनयकु्ती
सहायक आचाय�

१. कु. णप्रवंदा पाटीि, णसवनी (म.प्र)
२. श्रीमती संतोर राना, गरुुग्राम, हरर्ािा
३. श्री बंि रोपन दास, िखनऊ, उत्तर प्रदिे
४. श्रीमती मधबेुन महेंरि िाह, मुबंई
५. डॉ. रचना भारद्ाज, मुबंई
६. श्रीमती मघेा दळवी, कोलहापरू
७. Mr. Kim-Choon Lim, Singapore
८. Mr. Alan Kornik (Issy),South Africa

बाल-णितबर णिक्षक
१. कु. सरुणभ जैन, ज्परू
२. श्रीमती रंजना अगरवाि, ज्परू
३. श्रीमती चणनरिका तरुिभाई भावनी, अकंिेश्वर
४. श्रीमती रंजनाबेन भरतभाई सरूती, अकिेश्वर
५. श्री बटुककुमार द्ाराम णम्रिी, सरूत
६. डॉ. ज्ेि णधरजिाि ठकरार, सरूत
७. श्रीमती अरुिा बटुककुमार णम्रिी, सरूत
८. श्री मघेराज णकरोडीमि अगरवाि, सरूत
९. डॉ. सधुीर मजंीभाई पटेि, सरूत
१०. श्री. णमतेि जवाहरभाई णिंबानी, सरूत
११. श्रीमती णमनाषिी नणवनचनरि कापणड्ा, सरूत
१२. श्री नणवनचनरि ठाकुरदास कापणड्ा, सरूत
१३. श्री सनेहिभाई प्रणविचदं तिाठी, भरूच
१४. श्रीमती णकतवी ्गनेिकुमार िकुि, भरुच
१५. श्रीमती वंदना णदिीप पाटीि, नानी दमन
१६. श्री ििेैनरि आिाराम वहाि,े वापी
१७.श्रीमती णदपािी णदिीप कदम, ठािे
१८. श्री राजेि श्रीराम खदंारे, पिुे
१९. श्रीमती आरती राजेि खदंारे, पिुे
२०. श्री अणवनाि श्रीराम चौधरी, पिुे
२१. श्री सणुनि िाह, ् ुके.
२२. Avital Kanner, Israel. 
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दतोहये धमा�चये
अिीचये जीवन जगलये, भतोगये काम तवलास।
वा पुन्ा अिीि गयेलये, ददला कामास त्रास।।
अिी िजनू जतो चालये, मध्म पथ मतिवान।
सव� लचत्मळ काढितो, पावितो पद तनवा�ण।।
काम आसक्ती जागिा, समिा घालवये मन।
ितोळ्ावर पिदा पिये, सत्ाचये ना प्रकटन।।
िृष्येनये दःुख जागिये, भय िृष्येनये हतोय।
िृष्ा त्ागये दखु संपये, भय च कतोठून हतोय।।

दतोहये धमा�चये
हतोईल दूर उदासी, हतोि तनरािा क्षीण।
वाजये भयेरी धमा�ची, वाजये सुखाची तबण।।
णजथये बघू तिथये जगाि, काम भतोग रतिरंग।
सुटलये सव� िािंी सुख, हतोय च धम� बयेरंग।।
काम क्रतोधाचा पुिळा,  व्सनाचंये भािंार।
गतोष्ी करये मतोक्षाच्ा, हािी ना यये सार।।
ललप्त हतो मखू� नरकी, काम भतोग व्णभचार।
धम� ममळाला िर सहज, सुटिसये ममथ्ाचार।।
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ग्तोबल तवपश्यना पॅगतोिा पररचालनाथ� सेंचुरीज कॉप�स फंि
‘गलोबल दवपशयना पगोडा’चा दनंैणदन खच्त सांभाळण्ासाठी पजू् गरुुजींच्ा 

णनदफेिानसुार एका ‘सेंचुरीज कॉप्णस फंडा’ची व्वस्ा केिी गेिी आह.े त्ांची 
ही महतवाची इच्ा पिू्त करण्ासाठी ‘गलोबल दवपशयना फाउंडेशन’ (GVF) ने 
णहिोब केिा कती जर ८७६० जिांनी, प्रत्ेकाने रु. १.४२.६९४/- एका वरा्तत जमा 
केिे, तर १२५ कोटी रुप्े जमतीि आणि त्ाच्ा माणसक व्ाजातनू हा खच्त होऊ 
िागेि. जर कोिी एकदम एकत् जमा करू िकत नसेि तर ्ोडी-्ोडी सदु्धा जमा 
करू िकेि. (काहींिी पैसे ज्मा केले आहते आनि नवश्ास आह ेकी लवकरच ह े
काय्य पिू्य हगोईल.)

साधक तसेच असाधक सव्त दात्ांना हजारो वरायंप य्ंत आपिी धम्तदानाची पारमी 
वाढणवण्ाची ही एक ससुंधी आह.े अणधक माणहतीसाठी तसेच णनधी पाठणवण्ासाठी 
सपंक्ण : 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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धम्मालय - 2 तनवास-गृहाचये तनमा�ण काय�
पॅगोडा पररसरात ‘एक ददवसीय’ महाणिणबरात दरुुन ्ेिाऱ्ा साधकांसाठी 

व धम्तसेवकांसाठी रात्ी णनवासाच्ा मो्फत सणुवधसेाठी धममालय-2 णनवास-
गहृाच े णनमा्ति होईि. जे कोिी साधक-साणधका ्ा पणु्का्ा्तत भागीदार होऊ 
इणच्तात, त्ांनी कृप्ा वरीि (GVF) च्ा पत््ावर संपक्त  साधावा.
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पॅगतोड्ावर रात्रभर प्रकािाचये महत्
पजू् गरुुजी वेळोवेळी महित असत कती एखाद्ा धातु-गबभ पॅगोड््ावर रात्भर 

प्रकाि असण्ाच ेणविरे महतव आह.े ्ामळेु सारे वातावरि दीघ्तकाळ धम्त व मतै्ी 
तरंगांनी भारिेिे राहाते. ्ासाठी गिोबि पॅगोड््ावर प्रकाि दानासाठी प्रती रात्ी 
रुप्े 5000/- णनधा्तररत केिे गेिे आहते. अणधक माणहतीसाठी वरीि (GVF) च्ा 
पत््ावर संपक्त  करा– 
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पॅगतोड्ावर संघदानाचये आयतोजन
रदववार २९ सप्टेंबर, २०१९ ला पूजय गुरुदेव ्ांची पणू्णत्ी व िरद पौणि्तमा  

रणववार १५ णडसेंबर, २०१९ ला ५० वर्त पिू्त होण्ाणनणमत्त व रणववार १२ जानेवारी, 
२०२० ला पजू् माताजी व स्ाजी ऊ बा णखन ्ांच्ा पणु्-णत्ी णनणमत्त सकाळी ९ 
वाजता सघंदानाचे आ्ोजन केिे आह.े जे साधक-साणधका ह्ा पणु्वध्तक दान का्ा्तत 
भाग घऊे इणच्तात त्ांनी कृप्ा खािी णदिेल्ा पत््ावर संपक्त  करावा - 1. Mr. Derik 
Pegado, 9921227057 or 2. Sri. Bipin Mehta, Mo. 9920052156, ्फोन: 022- 
62427512 (9.30 AM to 5.30 PM), Email: audits@globalpagoda.org
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गलोबल पगॅोड्यात सन २०१९ मधये एक ददवसाचे महादशदबर 
रतववार १४  जलैु आषाढी पौर्णिमा (धम्मचक्कपवत्तन दिवस), रतववार २९ सप्ेंबर- पूज् 

गुरुजीचंी पुण्तिथी व शरि पौर्णिमेच्ा ननममत्ताने पगोडामध् ेवरील महाशशनिरे होतील. ज ेकोणिी 
साधक-साधधका भाग घेऊ इच्छित असतील ताांनी कृपया आपली नाव नो ांिनी अवश्य करावी. 
समग्ानं िपतो सुखतो- सामूदहक तप-सुखाचा लाभ घ्ावा.

वयेळ: सकाळी ११ वाजपेासून सायांकाळी ४ वाजपेययंत होईल. ३-४ वाजताच्ा प्रवचनात साधना 
न केलेले लोकसुद्ा िसू शकतात. नाव नो ांिणिीसाठी कृपया ननम्न फोन क्रमाांक दकां वा ईमेल द्ारा 
तािडतोि सां पक्क  करा. कृपया नाव नो ांिणिी न करता येऊ नये. संपक� : 022-28451170, 022-
62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोन िदुकां ग ११ त े५ वाजपेययंत) Online 
Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register ...yty


