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धम्मवाणी
सुखं वरा यदि वरा िकंु्, अिकु्मसुखं सह। 
अज्झत्तञ्च बहह�रा च, यं हिञ्ञ्च अत्थि वेदितं।।

एतं िकु्त्ति ञत्रान, मोसधमं् पलोहिनं। 
फुस्स फुस्स वयं पसं्स, एवं तथि ववजरानवत। 
वेिनरानं खयरा ञ्िक्,ु वनच्रातो परिवनब्तुो'वत।।

सतु्तनिपातपानि- 743-744, द्वयतािपुससिासतु्ततं.  

     बाहरे आणि आत ज्ा काही संवेदना अनुभवास येतात, त्ा सुखद 
असोत की दःुखद असोत ककंवा अदःुखद-असुखद असोत, साधक 
त्ाचं्ा मिथ्ा भातंीला नष्ट करतो आणि अनुभव करतो की वस्तुः 
त्ाचं्ात दःुखच सािावलेले आह.े जथे ेस्पर्श होतो आणि स्पर्शजन्य 
संवेदना होत,े तथे े ततच्ा अतनत् स्वभावाचा अनुभव करून 
ततच्ापासून तवरक्त होतो आणि अरा प्रकारे अभ्ास करीत साधक 
त्ा स्थितीत पोहोचतो जथे ेसगळ्ा संवेदनाचंा क्षय आणि तषृ्ेला 
िुळापासून नष्ट करून परि उपरातं होतो; पररतनवा्शि प्राप्त करतो. 

बु� जयंतीच्रा प्रसंगी जनु्रा सराधिरासंराठी प्रवचन
प्रमुख आचार्य पूज्य श्री सत्यनारारण गोरंकाजरीचें प्रवचन

(धम्यशंग काठमाडूं, नेपाळ- १६ मे १९९२)
िाझ्ा तप्रय साधकानंो व साधधकानंो!
आजचा कदवस खूप िागंलाचंा कदवस आह,े खूप कलािचा 

कदवस आह.े आणि आपि सवाांनी मिळून खूप िंगलिय तनि्शय केला, 
खूप कलािकारी तनि्शय केला की आज कदवसभर एक कदवसाची 
साधना करावी. ह्ा पेक्षा शे्ष्ठ भगवान बदुाचंा दसुरा कोिता सन्ान 
नाही, दसुरी कोिती पूजा नाही कोिती अच्शना नाही. त्ानंी आिच्ा 
कलािासाठी आम्ाला जे काही णरकतवले त्ाला आम्ी जीवनात 
उतरावे, त्ा रस्तावर चालून आपले जीवन सफल करावे यातच त्ा 
िहापुरुषाचा सन्ान आह.े त्ाचंी आठवि करून हात जोडून निस्ार 
करि,े ही काही वाईट गोष्ट नाही. त्ाचं्ा प्रती िनात श्दा जागि ेकाही 
वाईट गोष्ट नाही. पि केवळ श्दा जागली आणि त्ाचं्ा उपदेराचा 
लाभ घेतला नाही तर आपलीच हानी झाली.

बदुाचें उत्पन्न होि ेखूप दूल्शभ आह,े सोपी गोष्ट नाही. अगणित 
कलापंयांत जी व्यक्ती आपला पारमिता पूि्श करण्ाचे काि करीत 
राहत ेआणि त्ासुदा ककती िोठ्ा प्रिािात ! पारमिता तर त्ाच पि 
ककती िोठ्ा प्रिािात! िहासिुद्ा इतक्ा प्रिािात एक-एक पारिी 
पूि्श करतो. खूप वेळ लागतो, खूप कष्ट करावे लागतात. सोपे काि 
नाही. ज्ा भगवान गौति बदुाचं्ा कृपेने आम्ाला हा कलािकारी 
िाग्श मिळाला, त्ानंा चार असंखेय्य एक लाख कलापयांत पारमिता पूि्श 
कराव्या लागला. इतका वेळ की िोज ू रकत नाही. ऍस्ट्ोनॉमिकल 
कफगर, ककती दीघ्श काळ. 

 जवे्ा त्ाने भगवान दीपंकराचें प्रथि दर्शन केले तवे्ा 
त्ाचं्ासिोर आपली इच्ा प्रकट केली की िी सुदा आपलाप्रिाि े
सम्यक संबदु होऊ इच्च्तो. अरी इच्ा तर सव्शच प्रकट करतील. जो 
भगवानाचें दर्शन करेल त्ाच्ा िनात हाच तवचार येईल की िी सुदा 
त्ाचं्ाप्रिाि ेिहान बनावे.पि केवळ अरी इच्ा जागण्ाने काि होत 

नाही. त्ा व्यक्तीिध् ेयोग्यता असली पाकहज ेतरच त्ा वेळचे भगवान 
सम्यक संबदु त्ाचे भतवष्य बघून म्ितात की खरोखर वेळ आलावर 
त ू सम्यक संबदु बनरील आणि त्ाच्ाबद्दल भतवष्यवािी करतात, 
जरी ह्ा सम्यक संबदुातवषयी भतवष्यवािी केली. 

 त्ावेळी ही व्यक्ती एका ब्ाम्िाच्ा घरात जन्लेला तरुि, 
घरचे सगळे ऐश्वय्श सोडून ह्ाच कहिालय प्रदेरात तप करण्ासाठी 
तनघून गेला. हा प्रदेर खूप पतवत्र आह.े कहिालय खूप पतवत्र आहे, खूप 
पावन आहे. का पतवत्र आह?े कारि न जािो ककती बोधधसतानंी ह्ाच 
कहिालयाच्ा कुरीत तप केले आह,े याच्ा गुहािंध् ेतप केले आह.े 
इतक्ा बोधधसतानंी तप केले की त्ाचंी गिती नाही. जो बोधधसत 
होईल, तो अनेक जन्ात या धरिीवर येऊन तप करेलच. 

 ही व्यक्ती सुदा बोधधसत आहे, सुिेध नावाचा तपस्वी आह.े येथ े
तप करण्ास आला व आठही ध्ानं प्राप्त केली, ही काही सोपी गोष्ट 
नाही. आठही ध्ानात पारंगत झाला, पाच प्रकारच्ा धसदीिंध् ेपारंगत 
झाला. त्ाचे भाग्य जागले म्िनू तो येथनू िैदानात जात असताना 
अरा गावातनू गेला की जथे ेभगवान दीपंकर सम्यक आले होत.े तो 
त्ाचं्ा संपका्शत आला तवे्ा जरी इतराचं्ा िनात भावना जागत े
तरीच भावना त्ाच्ा िनात सुदा जागली की िी सुदा सम्यक संबुद 
बनेन. त्ाने इतके काही प्राप्त केले होत े की बस भगवानाकंडून 
तवपश्यना मिळाली तर अल अवधीत अहांत होईल. श्ोतापन्न, 
सकदागािी, अनागािीच्ा फळातनू पुढे जात अहांत फळ प्राप्त करेलच. 
तततकी त्ाची योग्यता होती, तततकी त्ाची क्षिता होती. पि त्ाचा 
त्ाग करतो, तो सािान्य व्यक्ती नाही आह.े अरे, िुक्ती इतक्ा इतक्ा 
जवळ आली आह ेआणि तरीही कोिी ततचा त्ाग करील—  नाही, 
िला एकट्ाला िुक्ती नको आह.े संसारात इतके प्रािी दःुखी आहेत 
आणि िी एकटा िुक्त होऊ? ही ककती स्वाथा्शची गोष्ट होईल? नाही, 
िाझी िुक्ती तवे्ाच धसद करीन, जवे्ा िी अनेकाचं्ा िुक्तीचे कारि 
होईन,अनेकाचं्ा िुक्तीत सहाय्यक होईन आणि त ेतेव्ाच होऊ रकेल 
जवे्ा िी अराप्रकारे याचं्ासारखा सम्यक संबदु होईन. 

 आठही ध्ानं केली आहते, अनेक जन्ाचं्ा पारमिता 
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त्ाच्ाजवळ आहते. ताबडतोब अहांत होऊ रकेल पि त्ाचा तो 
त्ाग करतो आणि ह ेजािनू त्ागतो की खूप कष्ट करावे लागतील. 
आजपयांत जजतक्ा प्रिािात पारमिता एकत्र केला आहते त्ािुळे 
कोिीही अहांत होऊ रकेल. त्ाला कोिी रस्ा दाखविारा पाकहज,े 
कोिी बदु पाकहज ेआणि ह ेबदु सिोर आहते. हे िला रस्ा दाखवतील, 
िला तवपरना देतील तर िी ताबडतोब िुक्त होईन. आणि दसुरीकडे 
सम्यक संबदु होण्ासाठी खूप दीघ्श काळ लागेल! अनेक कलाचंा वेळ 
लागेल—  पि इतका दीघ्श काळ पाहून घाबरत नाही. 

 तसे तर प्रते्क जीवनात आपली कोिती ना कोिती पारिी 
वाढवीत जाईल आणि त्ाबरोबर लोक कलाि करीत जाईल. पारमिता 
यासाठी असतात. कराला पारमिता म्ितात? भवसागर पार करण्ाचे 
ज े साधन आहे, तीच पारिी आह.े आणि भवसागर पार करण्ाचे 
साधन हेच आह े की िाझहेी कलाि होवो, त्ाबरोबर इतराचेंही 
कलाि होवो. केवळ िाझ ेकलाि होवो आणि बाकी लोक दःुखात 
तडपत राकहले तर तडपत राहो. आपला-आपला किाांिुळे तडपतात, 
िी काय करू? असा तवचार केला तर िािसू बदु होऊ रकत नाही, अरे 
नाही! केवळ िाझ्ा एकट्ाची िुक्ती काय कािाची? अनेकाचं्ा 
िुक्तीत सहाय्यक बनायचे आह ेम्िनू असंख्य कलापंयांत आपला 
पारमिता पूि्श करीत जाईन आणि त्ाबरोबर लोकसेवा ही करीत जाईन. 
त्ावेळेचे सम्यक संबदु त्ाचे ह े तवचार जाितात आणि त्ाच्ा 
भतवष्यातील गोष्टी बघूनच घोषिा करतात. कारि सम्यक संबदु 
मत्रकालज्ञ असतात, त्ानंा परचचत ज्ञान असत.े नाहीतर अनेक लोक 
असे म्ििारे उभे राहतील की आम्ीसुदा आपलाप्रिाि े सम्यक 
संबदु बनू इच्च्तो. त े स्मित हास्य करतील. पि ज्ाला योग्य पात्र 
सिजतील, तर ते कसे सिजतील? 

 त े त्ाचा भूतकाळ पाहतील—ककती  जन्ापंासून ही व्यक्ती 
पारमिता एकत्र करीत आह,े त्ाचे वत्शिान पाहतील—आज याची 
काय योग्यता आह?े काय क्षिता आह?े त्ाला आत्ा तवपश्यना कदली 
तर काय हा आत्ा तविुक्त होईल की नाही? झाला तरच योग्य पात्र 
आह,े नाही तर नाही. आणि भतवष्य तर कष्टाने भरलेले असत.े 
बोधधसताचे जीवन कष्टाने भरलेले असत,े आरािदायी जीवन नसते. 
तवे्ा काय या व्यक्तीिध् ेही क्षिता आह ेकी खरोखर इतके कष्ट सहन 
करू रकेल? वा केवळ भावावेरात बोलत आह ेकी िी सम्यक सम्दु 
होईन. 

 ह्ा ततन्ी गोष्टी तपासून पाहतो—भूतकाळातील संग्रहही आह,े 
वत्शिान काळात िुक्त होण्ाची क्षिताही आह,े आणि पुढे भतवष्यात 
जर हा बोधधसत झाला तर कष्ट करण्ाची क्षिता सुदा आह.े तवे्ा त े
घोषिा करतात—"तनजचितपि ेत ूसुदा सम्यक संबुद होरील"— "धवंु 
बदु्ो भववस्ससस" आणि भतवष्यवािी करतात की चार असंखेय्य आणि 
एक लाख कलानंतर धसदाथ्श गौति ह्ा नावाने राक् कुळात जन् 
घेऊन तु सम्यक समु्द होरील. 

 ज्ा क्षिी ही भतवष्यवािी झाली आणि इतक्ा दीघ्श भवचक्ानंतर 
ज्ा क्षिी सम्यक संबोधी मिळाली, या िधील सगळा वेळ केवळ एकाच 
कािात घालतवला, आपला पारमिता परीपुष्ट करायच्ा आहते, 
ज्ािुळे आत्मकहतही होईल आणि परकहतही होईल, आत्मकहतही होईल 
आणि परकहतही! करुिाच करुिा, करुिाच करुिा! पि 
कलािासाठी,लोक कलािासाठी, दःुखी लोकानंा दःुखातनू बाहरे 
काढण्ासाठी की यानंा रस्ा मिळाला पाकहज-े केवळ याच एका 

भावनेने जन्ावंर जन्, जन्ावंर जन् घेतो. िनुष्य लोकात जन्तो 
की उच्च देवलोकात जन्तो, ब्ह्मलोकात जन्तो ककंवा केव्ा खूप 

खाली पडलेला प्राण्ाचंी सेवा करण्ासाठी खालच्ा योनीिध् े
जन्तो. परंतु लक्ष एकच आह-े इतराचें कसे कलाि होईल. केवळ 
िाझचे कलाि न होता, कसे इतराचेंही कलाि होईल, इतराचें 
कलाि होईल. 

 अरी व्यक्ती जवे्ा पररपक्व होत ेतवे्ा अरी पररपक्व होत ेकी 
याच्ापुढे आिखी पररपक्व होण्ासाठी कोिती जागा णरल्लक नाही. 
एक प्रािी यापेक्षा उच्च अवथिा प्राप्त करू रकत नाही. अतीउच्च 
अवथिा प्राप्त करतो. या अवथिते चचत् तनतातं तनि्शळ होत,े तनतातं 
तनि्शळ होत.े चचत् अनंत िैत्रीने भरून जात,े अनंत करुिनेे भरून जात,े 
अनंत िुकदतनेे भरून जात,े अनंत उपेक्षा भावाने भरून जात.े त्ावेळच्ा 
िािसाचें (ककंवा अन्य लोकाचें) जवेढे आयषु्य असत ेतततके आयषु्य 
जगून लोककलािच करतो. बदुत प्राप्त करण्ापूववी सुदा 
लोककलाि आणि बदुत प्राप्त केलानंतर तर सागंिचे काय? लोक 
कलािच लोक कलाि, लोक कलािच लोक कलाि . 

अरी व्यक्ती उत्पन्न होि ेसोपे नाही. म्िून म्टले, 
"बदुु्प्ादो दलु्लभो लोकस्म"ं खूप दलु्शभ, खूप दलु्शभ. आिचे 

िोठे सौभाग्य आह ेकी या यगुात अरी एक व्यक्ती बदु झाली, सम्यक 
संबदु झाली. आिचे िोठे सौभाग्य आह े की पंचवीसरे वष्श तनघून 
गेलानंतरही त्ाची कलािकारी तवद्ा जजवंत आह-े पररयचत्च्ा 
रूपातच नाही, पकटपचत्च्ा रूपातसुदा, पकटवेधनच्ा रूपातसुदा. 
केवळ वािीत कायि नाही तर साधनेची पदतही कायि आह,े तवधी 
कायि आह.े अरा यगुात आम्ी जन्लो, खूप सौभाग्याची गोष्ट आहे. 
अरा यगुात जन् घेऊनही कोिा िािसाने त्ाने दाखतवलेला या 
िागा्शवर चालून आपले कलाि साधले नाही तर तो अभागी आह ेना! 
त्ाच्ापेक्षा आिखी कोि अभागी असेल? तहानलेला िािसू, ककती 
जन्ाचंी तहान घेऊन चालत आह,े ककती जन्ाचंी तहान घेऊन चालत 
आह ेआणि सौभाग्याने आता गंगेच्ा ककनाऱयावर आला आह.े जवळच 
णरतल गंगा वाहत गंगा वाहत आह,े तनि्शळ गंगा वाहत आह.े तो 
आपली तहान रिव ूरकतो पि रिवत नाही तर यात गंगेचा काय 
दोष? ती तर आपले पािी प्रवाहीत करीतच राहते. लोकानंा आव्ान 
करीतच राहत-े "अरे, जगातील तहानलेला लोकानंो, या िाझ ेणरतल 
पािी प्ा.आपली तहान रिवा! आपला दःुखातनू िुक्ती प्राप्त करा" 
कोिी त्ा आवाजाला, त्ा आव्ानाला ऐकतच नाही आणि ऐकले 
तरीही जवळ जाऊन पािी पीत नाही, तर गंगेचा काय दोष? ती तर 
वाहतच राहत.े धिा्शचा काय दोष? तो तर वाटतच राहतो. घेि ेआिचे 
काि आह,े स्वीकार करि ेआिचे काि आह.े तहान रितवि ेआिचे 
काि आह.े 

 सौभाग्याची गोष्ट आह ेकी आम्ी तहान रितवण्ाचे काि सुरू 
केले. भगवानानंी दाखतवलेला िागा्शवर डगिगत्ा पावलानंी चालि े
सुरू केले. रस्ा लाबं आह,े खूप लाबं आह.े पि ककतीही लाबं रस्ा 
असेना का. लाबंचा रस्ा सुधदा पकहला पाऊलापासून सुरु होतो. जो 
त्ा रस्तावर एक पाऊल चालेल, त्ाच्ाकडून ही आरा करू रकतो 
की तो दसुरे पाऊल सुदा उचलेल, ततसरे पाऊल सुदा उचलेल. 
अराप्रकारे एक-एक पाउल चालून अतंति लक्षापयांत पोहोचेल. 
चालि ेतर सुरू केले. 

 कोिी तबचारा चालिारच नाही, रस्ा तर कदसतो आह,े ह ेसुदा 
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पहातो आह ेकी हा रस्ा िुक्त अवथिपेयांत पोहोचवेल. बदुीच्ा 
स्रावर ही गोष्ट सिजतो, श्दा पि खूप जागत.े पि कोिी 
चालिारच नाही, तर तबचाऱया िागा्शचा काय दोष? तो तर म्ितो, " 
या, चला याच्ावर; िुक्त अवथिपेयांत पोहोचाल, आपला अतंति 
लक्षापयांत पोहोचाल." िािसू तहानलेला आह े पि जवळून वाहत 
असलेला गंगेचे थोडेसे सुदा पािी प्ायला नाही तर खूप अभागी 
आह.े िुक्तीचा िाग्श सिोर आह ेआणि त्ावर एक पाऊल सुदा चालला 
नाही तर खूप अभागी आह.े असे अभागी बनू नका. िुक्तीच्ा िागा्शवर 
चालण्ासाठी कंबर कसली आह.े तर बस चालायचेच, चालायचे आह.े 

 एक गोष्ट खूप चागंला तऱहनेे सिजनू घेतली पाकहजे की जी 
व्यक्ती सम्यक संबदु होत ेती कोित्ा संप्रदायाची थिापना करीत नाही. 
ती हचे पाहत ेकी ककती लोक आपला दःुखातनू बाहरे तनघू लागले! 
ककती लोकानंी कलािाचा रस्ा स्वीकारला! बस, याच करूि चचत्ाने 
वाटत.े जी व्यक्ती सम्यक संबदु होत ेती रुद धि्श थिातपत करत.े 

 रुद धि्श काय असतो? त ेउदाहरि देऊन सिजातवतात- सिुद्ात 
राहिारा एक प्रािी आहे- 'रंख'. जेव्ा तो िरतो तवे्ा त्ाचे िृत ररीर 
सिुद् ककनाऱयावर येत.े त्ाची बनावटच अरी असत ेकी, तो हाडाचं्ा 
एका िजबतू सागंाड्ात राहतो. जर त्ाला कोित्ा संकटाची चाहूल 
लागली तर तो स्वतःला त्ात लपतवतो. त्ाचे सव्श ररीर िासंच िासं 
असत ेआणि त ेहाडाचं्ा सागंाड्ात लपलेले असत.े प्रकृतीने त्ाला 
असेच बनतवले आह.े िृतू्नंतर त्ाचे तनजवीव िासं सडू लागत.े ज्ाला 
त्ा रंखाचा उपयोग करायचा असेल तो एखाद्ा चाकूने त ेसडलेले िासं 

काढतो, सोलतो. आणि अराप्रकारे सोलता-सोलता रंख तबना 
िासंाचा म्िज ेतबना िळाचा खूप स्वच्, खूप तनि्शळ होतो. आता 

उदाहरि देऊन सिजावतात की सोललेला रंखाप्रिाि ेतनि्शळ आह.े 
आता याच्ावर िळ नाही आणि िळ लागतही नाही. बस, तोच रुद 
धि्श आह.े नवीन िळ लागिार नाही. तो जनुा लागलेला आह,े त्ाला 
धवुनू, सोलून दूर करतो. नवीन लागू देत नाही. 

 एक सम्यक संबदु आणि दसुरा सम्यक संबदु याचं्ािध् ेखूप 
िोठा काळ जातो. आज एक सम्यक संबदु झाला, उद्ा आिखी सम्यक 
संबदु होईल, परवा आिखी एक होईल; असे होत नाही. खूप वेळ 
लागतो. एक सम्यक संबदु व दसुऱया सम्यक संबदुािध् े जो काळ 
जातो, त्ािध् ेधि्श दूतषत होऊ लागतो. कोिताही सम्यक संबदु रुद 
धि्शच णरकतवतो. हळूहळू लोक तवसरून जातात. रब्द तचे कायि 
राहतात, पि त्ाचे अथ्श बदलतात. त्ात तऱहतेऱहचेे संमिश्ि होऊ 
लागते,घाि येऊ लागत.े जसे या कहिालयातनू गंगा तनघत.े कोिी 
गंगोत्रीला गेला असेल तर पाकहले असेल. गंगा जवे्ा कहिालयातनू 
तनघते तवे्ा ककती तनि्शळ असत!े अरे, ककती पारदर्शक असत.े तळातला 
एकेक दगड कदसत असतो. इतकी पारदर्शक आह,े इतकी तनि्शळ 
आह!ेगंगा तीच आह,े गंगेचे तचे रुद पािी आह,े या पव्शताच्ा 
उंचीवरून पडता-पडता िैदानात येऊन पडते. आणि गंगा जवे्ा पुढे 
वाहू लागत ेतेव्ा त्ात इकडून एखादा नाला येऊन मिळतो, ततकडून 
एखादा नाला येऊन मिळतो. अराप्रकारे इकडून-ततकडून घाि येऊन 
मिळत ेआणि गंगा-सागरापयांत पोहोचता-पोहोचता तर घािीचा ढीग 

ववपश्यनरा सराधनेसंबंधी तत्राळ मराहहतीसराठी खरालील शंखलराचें (ललकं्सचे) अनसुिण (क्लिि) ििरा.
 वेबसाइट (Website) –  www.vridhamma.org
 य-ूट्बू ( YouTube)– तवपश्यना साधनेचे सदस्यत घ्ा – https://www.youtube.com/user/VipassanaOrg  
 ट्विटर (Twitter) –        https://twitter.com/VipassanaOrg
 फेसबकु (Facebook) – https://www.facebook.com/Vipassanaorganisation
 इंस्ाग्राि (Instagram) – https://www.instagram.com/vipassanaorg/
 साधकासंाठी टेललग्राि ग्रुप (Telegram) – https://t.me/joinchat/AAAAAFcI67mc37SgvlrwDg
ववपश्यनरा सराधनरा "मोबराइल ऐप" डराऊनलोड िरून आनरापरान तसेच अन् सुववधराचंरा लराि घ्रा. 
 गूगल एंड्रॉयड: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vipassanameditation
 एप्पल iOS: https://apps.apple.com/in/app/vipassanameditation-vri/id1491766806

ववपश्यी सराधनरा ििणराऱयरा सराधिराचं्रा सुववधेसराठी 
 "तवपश्यना साधना िोबाईल ऐप" वर रोजच्ा सािुकहक साधनेचे थटे प्रक्षपेि होत आहे (केवळ जनु्या साधकासंाठी)–  
 वेळ: दररोज- सकाळी 8:00 ते 9:00 पयांत; दपुारी 2:30 ते 3:30 पयांत; संध्ाकाळी 6:00 ते 7:00 पयांत (IST + 5.30GMT) 
 तसेच वाढीव सािूकहक साधना - प्रते्क रतववारी. 
इतर अन्य लोकानंी सुदा पररस्थितीचा सािना करण्ासाठी एक प्रभावी उपाय म्िनू आनापान साधनेचा अभ्ास करावा.   
यरा  सराव�जवनि आनरापरानराचरा अभ्रास ििण्रासराठी:
 i) उपरोक्त प्रकारे तवपश्यना िेकडटेरन िोबाइल ऐप' डाउनलोड करा आणि त्ावर ममनी आनरापरान चालवा ककंवा  
 ii) https://www.vridhamma.org/Mini-Anapana वर ममनी आनरापरान चालवा. 
 iii) ऑनलाइन प्रसारिा द्ारे सािूकहक आनापान सत्रात सािील होण्ाकरता खालील ललकं वर जनुा साधक म्िनू आपला स्वतःला रजजस्र करा-  
          https://www.vridhamma.org/register

 राळा, सरकारी तवभाग, खाजगी कंपन्या आणि संथिाचं्ा तवनंतीवर तवरेष राखीव आनरापरान सत्र आयोजजत केली जातात. 
मलुरासंराठी आनरापरान सत्ररः वय- 8 त े16 वष्श- VRI तफफे  ऑनलाइन 70 मितनटाचें आनापान सत्र आयोजजत केले जाऊ रकते. 
कृपया राळा आणि अन्य रैक्षणिक संथिाचं्ासाठी आणि ऑनलाईन सत्राच्ा यादीतील राखीव  सत्रासंाठी– childrencourse@vridhamma.org 

वर पत्र ललहा.. (वर ील कोितीह ी ल लंक उघडि ेक कंवा डाऊनलोड करिे याच्ा 'PDF फाइल' िध् ेक् लिक करून होऊ रकेल।) yty 
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झाली. तचे तनि्शळ पािी ककती घाि झाले. बस, हेच होत.े 
 एक सम्यक संबदु लोकानंा रुद धि्शच देतो. परंत ु काळ 

जाता- जाता त्ात खूप सगळा िळ येतो. जेव्ा दूसरा सम्यक संबदु 
येतो, तो पुन्ा त्ा सगळ्ा िळाला दूर करतो आणि त्ाचे रुद रूप 
आिच्ासिोर ठेवतो. काय रुद रूप ठेवतो? धिा्शचा िळ काय असतो? 
तो त्ाला 'सदि्श' म्ितो. सत-्धि्श= सदि्श, सत्च धि्श आह.े 
कोिताही सम्यक संबदु सदि्शच णरकतवतो. त्ात कलनेचे नािोतनराि 
नाही. 

 आिची िान्यता ह ेसागंत,े तुिची िान्यता ह ेसागंत.े बदु अरा 
कोित्ाच दार्शतनक िान्यतािंध् ेअडकवनू ठेवत नाहीत. पूव्श काळी 
कोण्ा व्यक्तीने खरोखर दर्शन केले असेल पि आम्ी तर कोरी 
कलना करीत आहोत. कलना नेहिी मिथ्ा असते. सत्ापासून दूर 
असत.े प्रत्क्ष अनुभव झाली तरच सत् सत् आह,े सदि्श सदि्श आह.े 
प्रत्क्ष अनुभव नसेल तर सदि्श नाही, केवळ िान्यता आह,े भगवान 
गौति बदुाचं्ा उपदेरानंा सुदा केवळ िान्यता बनतवली, तर सदि्श 
कोठे झाला? मिथ्ा धि्श झाला ना! भगवानानंी असे सामंगतले आणि 
आम्ी िानले, हे कठक नाही. भगवानानंी असे सामंगतले, "जानतो, 
पस्सतो, भगवा धमं् देसेवत" स्वतः जािनू, तवपरनेद्ारा स्वतः 
अनुभवावर उतरवनू कोिी भगवान होतो. तवे्ा तो लोकानंा धि्श देतो 
आणि लोकानंा सागंतो की तवपश्यनेद्ारा त ू सुदा जाि. "पस्स जान 
पस्स जान" सम्यक संबदुाचं्ा उपदेरात ह ेभरून पडलेले आह.े ह ेदोन्ी 
जडुलेले रब्द- "पस्स जान, पस्स जान" िानू नकोस. केवळ िानण्ाने 
तलुा काहीही मिळिार नाही. जीवन धोक्ात जाईल रे!

 इतराचंी तर गोष्टच सोडा, भगवानानंी स्वतः सामंगतले," िाझी 
गोष्टसुदा िानू नका. आपला गुरूची गोष्टसुदा िानू नका. प्रथि जािा 
आणि जािनू सिजनू घ्ा की ही कलािकारी गोष्ट आह,े तवे्ा िाना. 
तवे्ा असे िाना की जीवनात उतरवा. बस असे ज्ाने केले त्ाला 
भगवानाचें सागंि ेनीट सिजले. जो केवळ हात जोडून निस्ार करतो 
आणि म्ितो की भगवान आपला उपदेरानंा काय म्िावे, अरे, 
आपला आय्श अष्टामंगक िागा्शला काय म्िावे! इतका चागंला 
आह,ेइतका चागंला आह.े.. पि िी त्ावर चालिार नाही. िी तर 
प्ररंसाच करीन. इतरारंी वाद-तववाद करीन, तक्श -तवतक्श  करीन. 
गंगेच्ा तनि्शळ पाण्ाची प्ररंसा करेल पि एक थेंब पािी तपिार नाही. 
रसगुल्ला मिठाईची प्ररंसा खूप करेल पि एक रसगुल्ला तोडंात ठेवनू 
चाखिार नाही; तर खूप अभागी आह ेना! 

 बदु लोकानंा या अभागीपिातनू बाहरे काढतात. काि तमु्ाला 
करावे लागेल बाबा! कोिी देवी, देवता,कोिी ब्ह्मा तमु्ाला तारिार 
नाही. बदु सुदा तमु्ाला चालिार नाही. एक-एक पाऊल, एक-एक 
पाऊल स्वतः चालावे लागेल. जोपयांत ही गोष्ट सिजली नाही तोपयांत 
तमु्ी बदुाचें अनुयायी झाला नाहीत. धोक्ातच जीवन गेले. सदि्श 
तवे्ाच सधदि्श आहे जवे्ा सत् आपला अनुभवावर उतरत.े जे सत् 
बदुाचं्ा अनुभवावर उतरत,े त्ाने बदुाचें कलाि केले. त्ा कलािाचा 
लाभ आम्ाला असा झाला की त्ाने आम्ाला रस्ा दाखतवला की 
अराप्रकारे सत्ाला आपला अनुभवावर उतरव ूरकतो. आणि आम्ी 
उतरतवले नाही तर बदुाचंा काय दोष? त्ाचं्ा उपदेराचंा काय दोष? 
धिा्शचा काय दोष? दोष आिचा आह.े 

 म्िनू जाता-जाता आम्ाला वारसा देऊन गेले— त्ाचें ह े
अिृताचे बोल, "वरधम्ा सङ्ारा, अप्मादेन सम्ादेथ" सत् हचे आह े
की ह्ा सगळ्ा संसारात ज े काही उत्पन्न होत—े"भौततक ककंवा 

चैतधसक, नाि ककंवा रूप; ज ेकाही उत्पन्न होत ेत ेनष्ट होण्ासाठीच 
उत्पन्न होत.े त े व्ययधिा्श आहे,त े क्षयधिा्श आहे, त े अतनत्धिा्श 

आह,े त े जराधिा्श आह,े ते िरिधिा्श आह े त े तवनारधिा्श आह.े ही 
काही धसदातंाची गोष्ट नाही, कफलॉसॉफीची गोष्ट नाही. ह ेसत् आह ेज े
त्ा िहापुरुषाने स्वतः आपला अनुभवावर उतरतवले आणि दसुरे सत् 
ह ेआह ेकी प्रते्क व्यक्तीला आपला अनुभवावर उतरवावे लागत.े 
कलाि तवे्ाच होत.े 

िमराांचे महत् 
बदु किाांना िहत्त्व देतात. तमु्ी आपला किा्शची संतती आहात, 

तमु्ी आपला किा्शची उपज आहात, आपला किा्शचीच संतान 
आहात. चागंले, वाईट; ज ेकाही भोगत आहात त ेआपला किाांिुळेच 
भोगत आहात"- हा प्रकृतीचा राश्वत तनयि आह.े कोिी बदु त्ाला 
आपला अनुभवाने जाितो, तवे्ाच तो लोकानंा सागंतो. ही गोष्ट चचफेत 
राहत ेकी किाांना खूप िहत्त्व आह,े किाांना खूप िहत्त्व आह.े चागंले 
कि्श केले तर चागंले फळ मिळेल, वाईट कि्श केले तर वाईट फळ 
मिळेल. जवे्ा बदु नसतात तवे्ा सुदा ही गोष्ट चालत राहत.े पि त्ात 
िळ येतो. काय िळ येतो? तबचारा दबु्शळ िािसू! कोिी त्ाच्ा कानात 
येऊन सामंगतले की त ूअनेक जन्ात खूप पाप केले आहेस, या जन्ात 
सुदा केलेस आणि त ूइतका दबु्शळ िनुष्य, त ूह ेसिजतोस की सगळी 
पाप त ूस्वतःहून धवूनू टाकरील! अरे, करी धरुील रे? बघ, ती जी देवी 
आह,े देव आह,े ईश्वर आह े ककंवा परिात्मा आह े न! बस, त्ाच्ा 
ररिात जा,तो तझुी सगळी पाप धवुनू देईल. तो फळ भोगला 
णरवायच सगळ्ा दषु्किा्शतनू तलुा िुक्त करेल. बस, त्ाची कृपा 
पाकहज,े त्ाची करुिा पाकहज.े गोधंळला ना! कि्शधसदातंाला िानत 
असतानाही गोधंळला. त्ात आिखी एक िळ चढवला. कारि कि्श 
धसदातंाच्ा सखोलतलेाच तवसरला.

 जो बदु आह ेतो जाितो की चचत्ाची चेतनाच कि्श आहे. चचत् 
काय करीत आह,े तचे कि्श आह.े वािी आणि ररीर तर त्ाला 
िोजण्ाचा िापदंड आह.े कि्श तर चचत्ानेच होत.े हळूहळू किाांची गोष्ट 
तर चालत आली, पि चचत्ाची ही गोष्ट तवसरून गेलो. आता वािी 
आणि ररीराच्ा किाांना जास् िहत्त्व देऊ लागलो. जजतकी दषु्कि्श 
केली ती िी ररीरानी केली, म्िनू या ररीराला दंड द्ा. याला दंड कदला 
तर सगळ्ा पापाचंी फळ आपोआप भोगली. गोष्ट सिाप्त झाली. 
किाांचा धसदातं आता ही चालत आह ेपि तो कराप्रकारे दूतषत झाला? 
आता लोक आपला ररीराला तनरतनराळ्ा प्रकारानंी दंड देऊ लागले.

कोिी बदु येतो तर धिा्शचे रुद स्वरूप सिोर ठेवतो. अरे, आपला 
चचत्ाला सुधारा रे! ह े ज े प्रततक्षि संस्ार बनतवत आहात आपला 
चचत्ात, ह ेसंस्ार बनतवि ेबंद करा. दूतषत संस्ार बनले नाहीत तर ज े
बनलेले आहेत त ेउसळून वर येतील. त्ानंा साक्षीभावाने पहात जाल 
तवे्ा- "उप्ज्जित्ा वनरुज्झन्ति, उप्ज्जित्ा वनरुज्झन्ति", असे होत-
होत, होत-होत सगळे सिाप्त होतील. "तसंे वपूसिो सुखो" तचे खरे 
सुख आह.े ही बदुाचंी देिगी असत.े

एक बदु आणि दसुऱया बदुाचं्ा िधला काळात ही गोष्ट तर 
मिरिात राहते की ही जी आिची इंकद्ये आहते- डोळे, नाक, कान, 
जीभ, तचा; आणि या पाच इंकद्याचें पाच तवषय आहते- रूप, रब्द, 
गंध, रस, स्पर्श; ह ेखूप धोकादायक आहते. बदुाने सामंगतले होत ेम्िनू 
ही गोष्ट मिरिात राहत े की ह े खूप धोकादायक आहते. कोित े रूप 
पाहून त्ा दलदलीत बडूुन जाऊ नका,कोिता रब्द ऐकून त्ािुळे 
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िोकहत होऊन बडूुन जाऊ नका, कोण्ा गंधाला, कोण्ा रसाला, 
कोण्ा स्परा्शला—ही गोष्ट चालत राहली पि जी िहत्त्वाची गोष्ट होती, 
ती सुटली. आता पाचच इंकद्याचंी गोष्ट होऊ लागली. सहाव्या इंकद्याला 
तवसरूनच गेलो. अरे, ज ेिन आह ेत ेएक िोठे इंकद्य आह ेआणि सवा्शत 
जास् िहत्त्वाचे इंकद्य आह.े याला सुधारायचे आह.े याच्ावर जो धि्श 
जागतो, याच्ावर ज ेकाही जागत,े जी चचत्वतृ्ी जागत;े त्ात अडकून 
जाऊ नका. ही बदुाची खूप िोठी देिगी आह.े बदु असतो तो सहा 
इंकद्याचंी गोष्ट करतो. सळायतनची गोष्ट करतो. आणि "मनोपुब्बङ्गमा 
धम्ा, मनोसेट्ा मनोमरा", िनाच्ा शे्ष्ठतलेा, िनाच्ा प्रधानतलेा, 
प्रिुखतलेा, लोकाचं्ा सिोर ठेवतो. कारि त्ाने आत पाकहले आह-े 
िनच प्रिुख आहे, िनच प्रधान आह,े सव्शकाही िनोिय आह.े याला 
लोक तवसरले.

अरे, सहा इंकद्य आणि त्ाचें सहा तवषय याचंा जवे्ा स्पर्श होतो 
तवे्ा ररीरावर एक संवेदना होत.े ही जी आसक्ती जागत े की दे्ष 
जागतो तो ररीरावर होिाऱया संवेदनेवर जागतो. याला सव्श िानव 
सिाज तवसरूनच गेला होता. बदुाचं्ा पूववीदेखील अध्ात्मातील गुरु 
झाले, ज्ाचं्ा रचना आिच्ाजवळ आहते. बदुाचं्ा वेळी देखील 
अनेक धि्शगुरू होत,े बदुाचं्ा नंतर सुदा अनेक धि्शगुरू झाले, परंत ुही 
गोष्ट िात्र सुटली. सव्श पाच इंकद्याचंीच गोष्ट सागंत राकहले. पाच इंकद्य 
आणि त्ाचं्ा तवषयािंुळेच आसक्ती जागत,े दे्ष जागतो. चागंले 
वाटले तर आसक्ती जागते, वाईट वाटले तर दे्ष जागतो. हीच गोष्ट सव्श 
सागंतात. बदु असेल तर म्िले- नाही,"सळारतन पच्चरा फस्स"- 
सहा इंकद्याचंा त्ाचं्ा तवषयाचंी स्पर्श होतो तवे्ा- "फस्स पच्चरा 
वेदना", आणि स्पर्श होताच ररीरावर एक संवेदना होते. संवेदना 
ररीरावर होत,े िन ततचा अनुभव करते. दोन्ी सोबतच होत.े संवेदना 
ररीरावर होत-े "वेदना पच्चरा तण्ा", ही जी वेदना होत ेततला सुखद 
िानून आसक्क्तची तषृ्ा जागत,े ततला दःुखद िानून दे्षाची तृष्ा 
जागत.े सुखद असेल तर ततला थाबंवनू ठेवण्ाची तृिा जागते, दःुखद 
असेल तर ततला दूर करण्ाची तषृ्ा जागत.े ही बदुाचंी देि आह े
आणि तवपश्यनेद्ारा हीच देि आिचे कलाि करत.े कहला तवसरून 
जाऊ तर सव्श काही तवसरलो. बदुाचंी केवळ प्ररंसा करत रहा, काही 
मिळिार नाही, जरासुदा काही मिळिार नाही. वास्तवक सत् ह ेआह े
की संवेदना जागली आणि ती तप्रय वाटली तर आसक्क्त जागत,े संवेदना 
जागली, ती अतप्रय वाटली तर दे्ष जागतो. ही गोष्ट सिजलीच नाही तर 
बदुाचें म्िि ेकोठे लक्षात आले?

आजच्ा या िहत्त्वपूि्श कदवरी या गोष्टीला खूप दृढतनेे सिजायचे 
आह ेकी जर खरोखरच बदुाचं्ा िागा्शवर चालायचे आह ेतर आम्ी 
ररीराच्ा संवेदनानंा आपला पासून दूर करू रकत नाही. ज्ा व्यक्तीने 
जीवनभर वारंवार सामंगतले- "वनचं्च कारगतासवत, वनचं्च 
कारगतासवत", ररीरािध् ेकाय होत आह ेत्ाच्ाप्रती प्रततक्षि सजग 
रहा, रातं्रकदवस जोपयांत गाढ झोप लागत नाही तोपयांत सजग रहा. 
ग्रहथि आह ेतर रातं्रकदवस कसे सजग राहिार? आपला जबाबदारीचे 
ज ेकाि करायचे आह ेते तर करायचेच आह.े पि जवे्ा अरा णरतबरात 
येता, अरा तपोभूिीवर येता, तवे्ा हीच प्रततज्ञा घेऊन येतात की येथ े
आलानंतर इतर ज ेकाि करायचे आहे-चालि ेआह,े खाि ेआह,े तपि े
आह,े आघंोळ करिे आह,े कपडे धिु ेआह,े ही सगळी काि करू पि 
िन आत राहील. कोठे ना कोठे ररीरात संवेदनाचंा अनुभव होत आह े
आणि ह ेतनत् कािही सिजत आहोत. याच्ा प्रती आसक्ती जागतवत 
नाही, दे्ष जागतवत नाही, अराप्रकारे सजग रहाता. बस, कलािाचा 

िाग्श मिळाला. असे होता-होता जीवनात सुदा अरी गोष्ट होऊ 
लागेल. बाहरे कोठे अतप्रय गोष्ट झाली तर िन झटकन आत जाईल 
आणि अतनत्, अतनत् अरी रुद जागली तर जगि े आले. ग्रहथि 
आहात, घरदार सोडून जाण्ाची गोष्ट आम्ी करीत नाही.

 ज्ानंी घरदार सोडले आह,े त्ागले आह,े त्ानंा तर याणरवाय 
आिखी करण्ासाठी आहचे काय? जर दसुऱया कोित्ा कािात 
अडकून पडू इच्च्ता तर बाबा हे घरदार सोडले कराला? घरातच 
राकहला असतात ना! सोडले अरासाठी की रातं्रकदवस आम्ाला हचे 
काि करायचं आह,े दसुरे काही नाही. इतकी िोठी तवद्ा मिळाली, 
आिखी काय पाकहजे? िनुष्याचे जीवन मिळाले, इतकी िोठी तवद्ा 
मिळाली, आता चालायचेच आह.े सगळ्ा जबाबदाऱयािंधनू िुक्त 
झालात, एक ककंवा दोन वेळचे भोजन देिारे देत आहते, पररधान 
करण्ासाठी एक-दोन वस्त्र मिळत आहते, आिखी काय पाकहज?े 
आम्ाला याच कािात लागायचे आहे.

परंत ु ज े गृहथि आहते, त्ाचं्ा डोक्ावर घरच्ा जबाबदाऱया 
आहते, पररवाराच्ा जबाबदाऱया आहते, सिाजाच्ा जबाबदाऱया 
आहते, त्ा सव्श पार पाडत काि करायचे आहे. बोधधसत सुदा एक 
वेळा नाही, अनेक वेळा गृहथिाचे जीवन जगले आहते. त ेसागंतात की 
गृहथिाचे जीवन जगत असताना आम्ी कसे चागंले जीवन जगू रकतो. 
प्रते्क गृहथिाच्ा जीवनात त ेकोिती ना कोिती पारमिता वाढवण्ाचे 
काि करीत होत.े आपले सुदा कलाि, इतराचें सुदा कलाि.

 कलािाच्ा रस्ताने चालायचे आह ेतर ह्ा गोष्टीसाठी खूप सजग 
रहा की जवे्ा-जवे्ा या तपोभूिी वर पाय ठेवाल, तवे्ा येथ े गप्ा 
िारण्ासाठी येिार नाही. तनरथ्शक गोष्टी करण्ाचे ह ेकठकाि नाही. ह े
काही तपकतनकचे थिान नाही, तपोभूिी आह.े जजतका वेळ येथ ेराहाल, 
तततका वेळ आपला संवेदना जाित अतनत् बोध जागवत रहा. असे 
करून आपलाकडून हा धरिीला देिगी देत आहात. धिा्शची तरंग 
आिखी तीव्र होत आहेत, आिखी तीव्र होत आहते. जजतकी लोक 
गंभीरपि े या धरतीवर तप करतील, तप करीत आहते, तततकी ही 
धरिी तापत जाईल, तापत जाईल. अरे, खूप कलाि होईल. या 
तपढीतील लोकाचेंच नाही, तर जवे्ा कधी लोक येथ ेयेऊन तप करतील, 
तर केवळ त्ाचेंच कलाि ह़िार नाही; तपढ्ानतपढ्ा, तपढ्ानतपढ्ा, 
अनेक रतकापंयांत ही धरिी लोककलाि करिार आहे. ही सािान्य 
गोष्ट नाही. कोिी बदु जन् घेतो तर ती सािान्य गोष्ट नाही. तो बोधी 
प्राप्त करतो, ही सािान्य गोष्ट नाही. लोकानंा धि्श णरकवतो, ही सािान्य 
गोष्ट नाही. अराप्रकारे धिा्शची एखादी तपोभूिी तयार होत ेही सािान्य 
गोष्ट नाही. पि खूप सािान्य अरी गोष्ट आहे, खूप साधारि अरी गोष्ट 
आह-े ती म्िज े या धरतीला आपले दान द्ा. रुपये- पैसे याचं्ा 
दानाची गोष्ट सागंत नाही, या धरतीला रुद तरंगाचें दान द्ा. येथ ेयेऊन 
तनरथ्शक काि करायचे नाही. हा संकल करा की या धरतीवर आलो 
आहोत तर धिा्शचीच चचा्श, धिा्शचेच काि, धिा्शचेच ध्ान करू म्िज े
येथील तरंगे खूप तीव्र होतील, खूप तीव्र होतील आणि पुढे येिाऱया 
तपढ्ा याचा लाभ घेतील. खूप िंगल होवो, खूप कलाि होवो, खूप 
स्वस्स्-िुक्ती होवो, खूप स्वस्स्-िुक्ती होवो!

भवत ुसब्ब िङ्गलं, भवत ुसब्ब िङ्गलं, भवत ुसब्ब िङ्गलं!
 साध,ु साध,ु साध!ु

-----
जागो धि्श या तपोभूिी वर, िंगल होवो, कलाि होवो!
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जागो धि्श या धि्शश्ृं ग वर, िंगल होवो, कलाि होवो!
जागो धि्श या धि्शभूिी वर, जन- जनाचें कलाि होवो!
जन- जनाचें कलाि होवो! जन-जनाचें कलाि होवो!

 +<*

पूज्य गुरुजीचं्रा िराित आगमनरानंतिचे अनिुव
तवश्व तवपश्यनाचाय्श पूज् गुरुजी श्ी सत्नारायि गोयंका रुद 

धिा्शच्ा संपका्शत आलापासून त्ाचं्ा प्रारंभीच्ा जीवनातवषयी अनेक 
लेख छापले. आता ते भारतात आलानंतर तवपश्यना णरकवि ेआरंभ 
केलावर त्ानंा ज ेअनुभव आले ते क्िरः प्रकाणरत करत आहोत. 
त्ाच शंखलेत प्रस्तु आह-े त्ाचं्ा संणक्षप्त जीवन पररचयाची ही 
सोळावी शंखला :-

स्रामी
रंगून येथील गोयंका तनवासाचे सौभाग्य होते की तेथ ेभारतातील 

अनेक साधू, संन्यासी, णभकू्ष, िुनी, साकहत्कार, कलाकार, सिाजसेवक, 
राजकीय पुढारी इत्ादी अनेक प्रतततष्ठत व्यक्ती वेळोवेळी पाहुिचार 
घेत असत. िी तवपश्यना स्वीकारून एक-दोन वष्श झालानंतर एक 
स्वािी कृष्ानंदजी आले होत.े त ेअतं्त प्रभावराली होत.े जोधपूरच्ा 
राजघराण्ारी संबंधधत होत.े काही वषफे जोधपूरिध् ेन्यायाधीरसुदा 
होत.े नंतर संन्यास घेऊन कहिालयात साधना करण्ासाठी तनघून गेले. 
सतरा वषा्शनंतर परत आले आणि लोकसेवा करू लागले. त्ाचंा आश्ि 
बहुधा बडोदा येथ ेहोता. परंत ुत्ाचें िुख्य काय्शक्षते्र आकरिका आणि 
िॉरररसिध् े होत.े तथे े त े खूप लोकतप्रय होत.े त्ाचें व्यक्क्तत 
प्रभावराली होत.े त्ाचंा स्वभाव आनंदी होता आणि आवाज बलंुद 
होता. घरातील िोठ्ा कदवािखान्यात जवे्ा त े 'जय राि, जय राि, 
जय जय राि' ची धनू म्िायला सुरुवात करीत तवे्ा पररवारातील 
आणि सिाजातील अनेक लोक त्ाचं्ाबरोबर कीत्शनात सािील होऊन 
डोलू लागत. 

 त्ाचं्ारी सुदा तवपश्यनेबाबत चचा्श झाली. त्ाचंाही तवश्वास 
बसला नाही की एवढ्ा लवकर सव्श ररीरात चेतना जागृत होऊ रकत.े 
अतं्त तनि्शळ स्वभावाचे आणि तनरहंकारी असलािुळे त्ानंी कोितहेी 
आढेवेढे न घेता िान्य केले की त ेकहिालयात सतरा वषाांपयांत ध्ानाचा 
अभ्ास करीत होत.े परंत ु त्ानंा ररीरातील काही भागातच चेतना 
मिळाली, सव्शत्र नाही. त्ाचं्ा स्पष्टवक्तपेिािुळे िी खूप प्रभातवत 
झालो. एकदा िाझ्ाबरोबर त े गुरुदेव सयाजी ऊ बा खखन यानंा 
भेटण्ासाठी आश्िात आले. चचन्य अवथिा केवळ िलाच नाही तर 
आज न उद्ा अनेकानंा प्राप्त होत ेह ेसिजलावर त्ानंा आचिय्श वाटले 
मं्यिाहून भारतात आलावर त्ाच वषवी कदल्लीिध् े त्ाचंी अचानक 
भेट झाली. आम्ी दोघेही भेटून प्रसन्न झालो. त्ानंतर त्ाचंी भेट झाली 
नाही. कदाचचत त े त्ाचंी कि्शभूिी आकरिकेला तनघून गेले असावेत. 
त्ाचंा स्पष्टवक्तपेिा आणि त्ाचं्ा सरळ स्वभावाची आठवि येत े
तवे्ा त्ाचं्ाबद्दल आदरभावच जागृत होतो. 

महरात्रा
जवे्ा तवपश्यना तवद्ा घेऊन मं्यिाहून भारतात आलो तवे्ा एक 

आवश्यक जवाबदारी पूि्श करावयाची होती. बिवी सरकारने पुस्काचंी 
आयात पूि्शपि ेबंद केली होती. कहदंी पाठ्पुस्काच्ा अभावी कहदंी 

णरकतवण्ात खूप अडचिी येत होत्ा. िुख्य अडचि प्रारंणभक 
इयत्चे्ा पाठ्पुस्काचंी होती. म्िनू चौथ्ा इयत्पेयांतची 

पाठ्पुस्के िी स्वतः ललकहली आणि रािकृष् मिरनद्ारे प्रकाणरत 
करवली. परंत ुत्ानंा राष्टट्भाषा प्रचार समितीकडून पाठ्पुस्के म्िनू 
िान्यता प्राप्त करि े आवश्यक होत.े त्ािुळे त्ाचं्ा िाध्िातनू 
णरक्षि देऊन परीक्षा घेि े रक् झाले असत.े या पाठ्पुस्काचं्ा 
काही प्रती वध्ा्शला पाठतवला होत्ा, परंतु त्ाचं्ाकडून काहीही उत्र 
आले नव्त.े म्िनू त्ानंा भेटिे आवश्यक होत.े त्ा बाजलूा एक 
णरतबर लावनू समितीचे सचचव श्ी. रािेश्वर दयाल दबु ेयानंा भेटण्ास 
वधा्श येथ ेगेलो. खूप सज्जन व्यक्ती होती. त्ानंी पुस्के पाकहली होती. 
त्ानंा ती उपयकु्त वाटली. त्ानंा भेटलाबरोबर त्ानंी िान्यता कदली. 
काही वेळ इकडचे ततकडचे संभाषि झालानंतर ते म्िाले की जर 
िला िहात्मा गाधंीजीचं्ा सेवाग्राि आश्िात जायचे असेल तर त ेिला 
बरोबर घेऊन जातील. िी आनंदाने िान्य केले. ते िला वध्ा्शहून 
सेवाग्राि येथ े घेऊन गेले. तथे े गाधंीजीचं्ा सूनबाई श्ीिती तनि्शला 
गाधंी भेटला. त्ाचं्ाबरोबर कफरवनू त्ानंी सव्श आश्ि दाखतवला. 
गाधंीजीचं्ा तनवासाची कुटीसुदा दाखतवली. काही वेळ तनरतनराळ्ा 
तवषयावर संभाषि झालानंतर तवपश्यनेवर चचा्श सुरू झाली. िनाला 
तवकारापंासून िुक्त करण्ाची कोिती प्रयोगात्मक तवद्ा सुदा आह,े ह े
ऐकून त्ानंा आचिय्श वाटले. त्ानंी सामंगतले की जर िी तथे े णरतबर 
लावले तर त्ा स्वतः आवश्यक ती सव्श व्यवथिा करतील. िला ह ेऐकून 
आनंद झाला. िहात्मा गाधंीचं्ा आश्िात तवपश्यना णरतबर लावण्ाची 
सूचना फार चागंली वाटली. त्ानंी णरतबराची व्यवथिा केली. त्ा 
णरतबरात इतराबंरोबर दहा-बारा वयस्र लोक सािील झाले. त ेसव्श 
िहात्मा गाधंीचें साथीदार होत.े णरतबर सफल झाले. दहाव्या कदवरी 
त्ापैकी अनेकानंा भंग अवथिा प्राप्त झाली. कोिा-कोिाला केवळ 
ररीराच्ा बाहरे-बाहरेच्ा भागात सुखद, सूक्ष्म तरंगाचंा प्रवाह 
मिळाला, ज्ाला आम्ी अध्श-भंगाचा धारा प्रवाह म्ि ूरकतो. पि 
कोिा-कोिाला ररीराच्ा आत-बाहरे सव्शत्र लहान-लहान तरंगाचंा 
धारा प्रवाह अनुभवास आला, ज्ाला आम्ी पूि्श भंग असे म्ितो. 
साधकानंा आणि िलाही खूप प्रसन्नता वाटली. 

 त्ापैकी एक होते -श्ी अण्ासाहबे सहस्त्रबदेु. त े म्िाले- 
"आता िला सिजले कक बापू काय करीत होत"े त ेजािण्ाची िाझी 
इच्ा झाली तवे्ा त्ानंी सामंगतले की त े संध्ाकाळी प्राथ्शना-सभा 
आयोजजत करीत असत. त्ािध् े कधी-कधी हजारो लोक सािील 
होत. बापू एका खाटेवर िाडंी घालून डोळे बंद करून बसून राहत. तवे्ा 
सव्श जनसिुदाय राि धनु गात असे:-

"रघुपवत राघव राजाराम, पवतत पावन ससताराम।
 ईश्वर अल्ला तेरे नाम, सबको सन्मवत दे भगवान।।"
ही धनु गात असताना लोक टाळ्ा वाजवीत. इकडे िहात्माजी 

डोळे बंद करून िौन, तनचिल बसून राहात. आम्ा लोकानंा रहावले नाही 
तवे्ा एके कदवरी तवचारले की, आपि आम्ा सवाांना रािधनु गायला 
सागंता. टाळ्ा वाजवायला सागंता, पि आपि स्वतः रािधनु गात 
नाही व टाळ्ाही वाजवीत नाही. त ेम्िाले, िी यापेक्षा ककतीतरी पटीने 
अधधक शे्ष्ठ काि करतो, त्ािध् ेिी तल्लीन असतो. हे ऐकून आिची 
उत्ुकता वाढली. आम्ी तवचारले की आपि असे कोित ेशे्ष्ठ काि 
करता? त्ावर त्ानंी उत्र कदले की िी ईश्वराचे दर्शन करीत असतो.
आिची उत्ुकता वाढली की ज्ाचे आपि दर्शन करता तो ईश्वर कसा 
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आह?े आम्ी तर कधी त्ाचे दर्शन घेतले नाही. तवे्ा त्ानंी 
सामंगतले की कोिा वैयक्क्तक, साकार ईश्वराचे सत् असि ेककंवा 
नसि ेयावर ितभेद होऊ रकतात, ते होतातच.परंत ुसत् ईश्वर आहे.

यािध् े कोिताच ितभेद होऊ रकत नाही आणि िी याचं 
सत्रुपी ईश्वराचे दर्शन करतो. आिची उत्कुता आिखी वाढली. 
आम्ी तवचारले की जर वैयक्क्तक नाही तर तो कसा आह?े तवे्ा त े
म्िाले, िी जवे्ा डोळे बंद करून बसतो, अंतिु्शखी होतो, तेव्ा 
डोक्ापासून पायापयांत सव्श ररीरात चेतनेचा एक प्रवाह सुरू होतो. 
त्ािुळे िला खूप रातंी मिळत,े खूप आनंद अनुभवास येतो. िी यािध् े
तल्लीन होतो. हचे िाझ्ासाठी ईश्वराचे दर्शन आह.े या अवथिेत केव्ा-
केव्ा ज ेिहत्त्वपूि्श सासंारीक तनि्शय घेतले जातात, त ेनेहिीच योग्य 
ठरतात. यावर अण्ासाहेबानंी िला सामंगतले की आता िाझ्ा लक्षात 
आले की बापूजी तवपश्यनाच करीत होत,े कारि आम्ालाही आठव्या-
नवव्या कदवरी अरा प्रकारच्ा चेतनेचा अनुभव आला होता.

 स्पष्ट आह ेकी िहात्माजीनंा भंग अवथिचेी अनुभुती होत होती. 
जजला त ेतनगु्शि, तनराकार, सत्रुपी ईश्वर िानत होत.े वाटते की ही जी 
सव्श ररीरात आनंदिय चेतना जागृत होत े ततलाच आजच्ा भारतात 
तनत्, राश्वत, ध्वु, तनगु्शि, तनराकार ईश्वर िानण्ाची प्रथा पडली 
असावी. सािान्यपि ेही अवथिा प्राप्त करि ेसोपे नाही. या अवथिपेयांत 
पोहोचायला अनेक वषफे लागू रकतात. तवपश्यना हा एक असा सरळ 
तवधी आह,े जो साधकाला फार लवकर या अवथिपेयांत पोहोचतवतो. पू. 
गुरुदेव सयाजी ऊ बा खखन सागंत असत की ज्ा व्यक्तीने पूव्शजन्ातं 
तवपश्यना केली असेल आणि िागच्ा जीवनात िृतु्सियी त्ाचे प्राि 
संवेदनापं्रती अतनत् बोध ठेवनू सजगतापूव्शक सुटले, त्ा व्यक्तीचा 
पुनज्शन् िनुष्य ककंवा देवयोनीत होतो. त्ाला कोिताच अभ्ास न 
करता, कोित्ाही िाग्शदर्शकाणरवाय आपोआप ररीरात अरा 
प्रवाहाचा अनुभव होऊ लागतो. कदाचचत असेच काही िहात्मा गाधंीनंा 
झाले असावे! िी तनजचितपि ेकाही सागंू रकत नाही. त्ानंी कोठेही 
ध्ानाचा अभ्ास तर केला नव्ता. श्ीिद ् राजचंद्जीरंी त्ाचंा 
जवळचा संबंध होता. पि त्ाचं्ाकडून त ेध्ान णरकले अरी कोिती 
िाकहती उपलब्ध नाही. 

 आतापयांत जवेढी णरतबरे झाली त्ािध् ेकाही असे साधक होत े
की त्ानंा तवपश्यना मिळालाबरोबर सव्श ररीरात चेतनेच्ा प्रवाहाची 
अनुभूती झाली. त ेम्िाले असे त्ानंा लहानपिापासून अधनू-िधनू 
होत होत;े पि तवे्ा सिज ूरकले नाहीत की याचा काय अथ्श आह?े 
एक-दोन साधक असेही आले की ज्ानंी सामंगतले की त्ानंा अरी 
अनुभूती होत आह ेअसे पाहून कोिीतरी त्ानंा हा िानधसक रोग आह े
असे सामंगतले आणि त े िनोचचककत्काच्ा फेया्शत पडले. कराही 
प्रकारे हा प्रवाह बंद व्ावा त्ासाठी न जािो, त्ानंी ककती औषध े
घेतली. त्ािुळे अधधकच अडचिी उभ्ा राकहला. आता तवपश्यना 
णरतबरात सािील होऊन त्ानंा सिजले की हा प्रवाह कोिता रोग नाही, 
तर चागंलेच आहे, जर का त्ातवषयी अतनत् बोध ठेवनू सिता पुष्ट 
करीत राहू. त्ातवषयी न आसक्ती जागो, न तवरक्ती. तवे्ा भव 
िुक्तीकडे पुढे चालत राहू. 

 भारतात तवपश्यना तवद्ा रेकडो वषाांपासून लुप्त झाली, म्िनू 
एकतर भंग अवथिपेयांत पोहोचि ेसुदा कठीि आह ेआणि जर कोिी 
पोहोचले तर त्ा अतनत् स्थितीवर तनत्तचेे आरोपि करून ततलाच 
भवयात्रचेे अतंति उट्द्दष्ट िानले जात.े कहचा तवपररिािी अतनत् स्वभाव 

सिजत पुढे जात वेगवेगळ्ा िहतपूि्श अवथिापंयांत पोहोचि े
असंभव होत.े म्िनू अतंि्शनातील तळस्परवी खोलीत दबनू 

राकहलेला अनेक जन्ाचं्ा कि्शसंस्ारानंा वर आिनू बाहरे काढण्ाचे 
काि सुरूच होत नाही. तवे्ा वास्तवक भवातीत, इंकद्यातीत, 
अपररिािी, अिृत अवथिचेा साक्षात्ार कसा होऊ रकेल? तवरेषतः 
त्ा वेळी जवे्ा अतं्त आनंददायी असलािुळे या िधला धि्शराळेलाच 
अतंति उट्द्दष्ट िानले जाते.

(आत्मकथन भाग 2 मधनू साभार).   .. क्रमशः
+<*

ग्ोबल ववपश्यनरा पॅगोडरा परिचरालनरार� सेंचुिीज िरॉप�स फंड
‘ग्ोबल ववपश्यनरा पॅगोडरा’चरा दैनंकदन खच्श साभंाळण्ासाठी पूज् 

गुरुजीचं्ा तनदफेरानुसार एका ‘सेंचुिीज िरॉप�स फंडरा’ची व्यवथिा केली गेली 
आह.े त्ाचंी ही िहताची इच्ा पूि्श करण्ासाठी ‘ग्ोबल ववपश्यनरा फराउंडेशन’ 
(GVF) ने कहरोब केला की जर ८७६० जिानंी, प्रते्काने रु. १,४२,६९४/- 
एका वषा्शत जिा केले, तर १२५ कोटी रुपये जितील आणि त्ाच्ा िाधसक 
व्याजातनू हा खच्श होऊ लागेल. जर कोिी एकदि एकत्र जिा करू रकत नसेल 
तर थोडी-थोडी सुदा जिा करू रकेल. (का्रीनंरी पैसे जमा केले आ्ते आणण 
ववश्वास आ् ेकी लवकरच ् ेकार्य पूण्य ्ोईल.)

साधक तसेच असाधक सव्श दात्ानंा हजारो वषाांपयांत आपली धि्शदानाची पारिी 
वाढतवण्ाची ही एक सुसंधी आह.े अधधक िाकहतीसाठी तसेच तनधी पाठतवण्ासाठी 
संपि� : 1. Mr. Derik Pegado, 9921227057. or 2. Sri Bipin Meh-
ta, Mo. 9920052156, A/c. Office: 022-62427512 / 62427510;  
Email– audits@globalpagoda.org; Bank Details: ‘Glob-
al 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. 

yty
धम्रालय - 2 वनवरास-गृहराचे वनमरा�ण िराय�

पॅगोडा पररसरात ‘एक कदवसीय’ िहाणरतबरात दरुुन येिाऱया साधकासंाठी व 
धि्शसेवकासंाठी रात्री तनवासाच्ा िोफत सुतवधसेाठी धम्ालय-2 तनवास-गृहाचे तनिा्शि 
होईल. ज े कोिी साधक-साधधका या पुण्काया्शत भागीदार होऊ इच्च्तात, त्ानंी कृपया 
खालील पत्तावर संपक्श  साधावा.  संपि� रः-- 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 Founda-
tion’ (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

पॅगोड्रावि िरात्रिि प्रिराशराचे महत्
 पूज् गुरुजी वेळोवेळी म्ित असत की एखाद्ा धरातु-गब्भ पॅगोड्ावर रात्रभर प्रकार 

असण्ाचे तवरेष िहत आह.े यािुळे सारे वातावरि दीघ्शकाळ धि्श व िैत्री तरंगानंी भारलेले 
राहात.े यासाठी ग्ोबल पॅगोड्ावर प्रकार दानासाठी प्रती रात्री रुपये 5000/- तनधा्शररत केले 
गेले आहेत. अधधक िाकहतीसाठी वरील (GVF) च्ा पत्तावर संपक्श  करा– 1.  Mr.  Derik  
Pegado, 9921227057. or 2. Sri Bipin Mehta, Mo. 9920052156, Email: 
audits@globalpagoda.org   yty

महत्पूण� सूचनरा
GVF िध् ेदान देिार् यानंी कृपया लक्षात घ्ा की त ेकोित्ा कारिासाठी पैसे 

पाठतवत आहते याचा उले्लख अवश्य करा म्िज ेत ेदान त्ा काया्शसाठी जिा केले 
जाईल आणि त्ाच कारिासाठी त्ाची ररसीट बनवली जाईल.          yty

ववपश्यनरा ववशोधन ववन्रास (VRI)
तवपश्यना तवरोधन तवन्यास (VRI) एक लाभ-तनरपेक्ष संथिा आह.े कहचा 

िुख्य उदे्दश्य आह े की तवपश्यना तवधीतवषयी वैज्ञातनक तसेच ऐततहाधसक 
संरोधन करि.े या वैज्ञातनक संरोधनाला पुढे नेण्ासाठी साधकाचंा सहयोग 
अतं्त आवश्यक आह.े म्िनू पुढे या व आपले भरपूर योगदान द्ा. या संथिते 
दात्ासंाठी सरकारने आयकर अधधतनयि १९६१ ची धारा ३५ (१) (iii) च्ा 
तनयिानुसार १००% आयकर सूट कदली आहे. कृपया याचा लाभ घ्ा. दानासाठी 
बँक तववरि खालीलप्रिाि ेआहे ः--  
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िोहे धमरा�चे
िलु�ि जीवन मनजुराच, िलु�ि संत ममलराप। 
धन् िराग्य िोन्ी ममळे, िूि ििी िवतराप।।

िि िे ििु िषराय सव�, हेच जन्राचे धे्य। 
िलु�ि जीवन मनजुराच, सराधे् अनपुम शे्य।।

शील ववहरािी तोच िे, सिराचरािी च होय। 
िरायरा वराणी लचत्तराचे, िम� न िूवषत होय।।

िुशल िम� ििीत िहरा, ििी न पराप लवलेश। 
मन वनम�ळ ििीत िहरा, हराच बु� संिेश।।

िोहे धमरा�चे
जि संबु� न शोधती, सत्य धमरा�चरा पंर। 
ििित िे मी जराईन, िविय िरुःख अनंत।।

जि संबु� न शोधती, शु� धमरा�चरा पंर। 
ति िम�िराडंरा मधे्च, होई जीवन- अतं।।

जि संबु� न शोधती, सम्यि िश�न ज्रान। 
ति िव िव िे ििितरा, बंधन बराधं ू अजरान।।

चरालूनी िे धम� पर, लचत्त ववमल जि होय। 
ति सम्यि संबु�राची, खिी वंिनरा होय।।

तवपश्यना तवरोधन तवन्यास, एॅक्सिस ब ैंक लल., िालाड (प.) खाता 
क्. 911010004132846; IFSC Code: UTIB0000062; 
संपि� - श्ी डेररक पेगाडो, िो. 9921227057, या श्ी तबतपन िेहता, िो. 
9920052156; वेबसाइट- https://www.vridhamma.org/dona
teonline                       yty

पॅगोड्राजवळ ‘धम्रालय’ अवतरी-गृहरात वनवरास सुववधरा
ज े साधक पतवत्र बुदधात ू व बोधधवृक्षाच्ा सातन्नध्ात राहून गंभीर साधना 

करण्ास इचु्क असतील त्ाचं्ासाठी ‘धम्रालय अवतरी-गृहरात’ तनवास, नाश्ा, 
भोजन इत्ादीचंी उत्ि सुतवधा उपलब्ध आह.े अधधक िाकहती व बकुकंगसाठी 
खालील पत्तावर संपि�  ििरावरा– श्ी जगजीवन िेश्ाि, धम्ालय, ग्ोबल तवपश्यना 
पॅगोडा, एस्सलवर््श जटेी, गोराई तवलेज, बोरीवली (प.) - 400091. फोन. 
+91-22-50427599/598 (धम्ालय ररसेप्सन) पॅगोडा-काया्शलय– +91-
22-50427500. Mob. 9552006963/7977701576. ईिेल- info.
dhammalaya@globalpagoda.org      yty

ववपश्यनरा ध्रानराचरा परिचय 
िुं बई तवश्वतवद्ालयाच्ा सहयोगाने तवपश्यना तवरोधन तवन्यास (व्ी आर आय) 

प्रते्क वषवी तीन िकहन्याचा लघु पाठ्क्ि- 'तवपश्यना  ध्ानाचा पररचय'- आयोजजत 
करत.े हा लघु पाठ्क्ि जो 8 जलैु त े23 सप् ेंबर 2020 दरम्यान आयोजजत केला 
गेला होता, तो अतनजचित काळापयांत थिमगत केला गेला आह.े कोतवड-19 िहािा-
रीला लक्षात घेता चालू रैक्षणिक वष्श (2020-21) साठी िुं बई तवश्वतवद्ालया कडून 
यातवषयी पररपत्र आलानंतरच पाठ्क्ि आयोजजत केला जाईल. जसे ही वी. आर. 
आय. ला तवश्वतवद्ालया कडून िाकहती प्राप्त होईल, पाठ्क्िाच्ा नव्या तारखा 
सिाचार पत्रािध् ेघोतषत केला जातील. असुतवधकेरता आम्ाला खेद आहे.

परालल-हहिंी(45दिवस) / परालल-इंग्ग्श(60 दिवस)
वष्श 2020 िधील तवपश्यना तवरोधन तवन्यासा द्ारा संचाललत पालल-कहदंी व पालल-इंच्ग्र  

दोन्ी तनवासी पाठ्क्ि कोतवड-19 िहािारीला लक्षात घेता रद्द केले गेले आहते. वी.आर. 
आय. लवकरच ऑनलराइन परालल-इंग्ग्श पाठ्क्ि सुरू करिार आह.े पाठ्क्िाची तारीख व 
त्ाची िाकहती या िकहन्याच्ा रेवटपयांत वेबसाईटवर प्रदर्रत केली जाईल.

वी.आर.आय द्ारा 6 एतप्रल  2020 ला ऑनलाइन पालल-कहदंी पाठ्क्ि सुरू केला 
गेला आह.े या पाठ्क्िात रेकॉड्श केली गेलेली सत्र वी.आर.आय च्ा वेबसाईट www.
vridhamma.org वर उपलब्ध आहते. अधधक िाकहती करता संपक्श  करा--- फोन संपक्श  – 
०२२-५०४२७५६०/२८४५१५०४ Extn. 560,  िोबा. ९६१९२३४१२६, (सकाळी ९:३० त े
सायं ५ बज ेपयांत) ई-िेल: mumbai@vridhamma.org;             yty

ग्ोबल ववपश्यनरा पगोडरा मधे् वष� 2021 ची  महराञ्शवबि 
तसेच प्रवतदिन एि-दिवसीय ञ्शवबि 

िवववरािरः २७ सप्ेंबि, 2020 ररद पौर्ििा व पूज् गुरुजीचंी पुण्ततथी; 10 जानेवारी,  
2021 ला िाताजीचंी पुण्ततथी आणि सयाजी ऊ बा खखन याचंी पुण्ततथी; 23 िे, 
2021 बदु पौर्ििा; 25 जुलै, 2021 आषाढी पौर्ििा; 26 सप् ेंबर, ररद पौर्ििा आणि 
गोयंकाजीचंी पुण्ततथी; तनमित्ाने पगोडा िध् ेिहा णरतबराचें आयोजन केले जाईल, ज्ात 
सािील होण्ासाठी कृपया आपले बकुकंग अवश्य करावे आणि सािूकहक तप-सुखाचा 
लाभ घ्ावा. वेळ सकाळी 11 वाजपेासून सायंकाळी 4 वाजपेयांत. तीन - चार वाजताच्ा 
प्रवचनात साधना न केलेले लोक सुदा बसू रकतात. (सध्ा पगोडा िध् े दररोज एक 
कदवसीय णरतबर होत आहते आणि तेच लोक सािील होत आहते ज ेतथे ेउपस्थित आहते). 
नाव नोदंिीसाठी कृपया तनम्न फोन क्िाकं ककंवा ईिेल द्ारा ताबडतोब संपक्श  करा. कृपया 
नाव नोदंिी न करता येऊ नये. संपि� : 022-28451170, 022-62427544, Extn. 
no. 9, 82918 94644 (फोन बकुकंग ११ त े५ वाजेपयांत) Online Regn: http://
oneday.globalpagoda.org/register.                yty 
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