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धम्मवाणी
अत्तना हि कतं पापं, अत्तना संहकललस्सतत।
अत्तना अकतं पापं, अत्तनाव तवसुज्झतत।
सु�धी असुद्� पच्चतं्त, नाञ्ञो अञ्ं तवसञोधये।।

धम्मपदपाळि- 165, अत्तवग्गो.  

आपल्याद्यारे केलेले पयापच आपल्यालया मलीन करत.े स्वतः पयाप 
केले नयाही तर मयाणसू स्वतःच विशुद्ध बनेल. शुद्धी-अशुद्धी तर प्रते्क 
मयाणसयाची आपयापली आह.े (आपयापल्या चयागंल्या-ियाईट कमयाांच्या 
पररणयाम स्वरूप आह)े कोणी एक भले कोणया दसुऱ्यालया कसया बरे शुद्ध 
करू शकतो?

प्ारंभभक अडचणिधीमंधे् सफलता
(बाबू भैयाशधी केलेल्ा पत्रव्यविाराचे अशं)

१९६९ मध्ये पूज्य गुरुजी सत्यनारायण गोयंकाजी भारतात 
आल्ानंतर बमामा (आजचये मं्मा) मध्ये त्याचंये मोठये भाऊ श्ी 
बाबलूाल गोयंका (बाब ूभैया) आणण त्याचंा सगळा पररवार तसयेच 
पूज्य माताजी रंगून मध्येच होतये. तये सवमा सतत सयाजी ऊ. बा. खिन 
याचं्ा आतंरराष्ट्ीय ववपश्यना कें द्ात जाऊन सामूहहक साधना 
करीत असत आणण साधना णशवबरात भाग घयेत असत. श्ी 
बाबलूालजी त्यावयेळी पूज्य गुरुजी आणण सयाजी याचं्ामध्ये एक 
सयेतचूये काम करीत होतये. पूज्य गुरुजी हहदंीत पत्र ललहून आपल्ा 
अडचणी सागंत  हकंवा सयाजीनंा कोणता प्रश्न ववचारीत  अथवा 
ययेथील णशवबरये आणण साधकावंवषयी जी माहहती पाठवीत, ती श्ी 
बाबलूालजी वाचून बममी भाषयेत सयाजी आणण मा सयामानंा यानंा 
ऐकवीत असत आणण त्याचं्ाकडून जये मागमादशमान हकंवा मैत्री ममळये 
ती हहदंी भाषयेत आपल्ा हस्तललखित पत्राचं्ा माध्मातंनू भारतात 
पूज्य गुरुजीनंा योग्यवयेळी जशीच्ा तशी अवगत करून दयेत असत. 
त्या पत्रामधनूच २९ सप्ेंबर १९६९ च्ा पत्राचये काही अशं िाली 
उद्धृत करीत आहोत. ह्ा पत्रानये स्पष् होतये की पूज्य गुरुजी त्या 
हदवसाचं्ा प्रवतकूल पररस्थितीतसुद्ा आपल्ा धममा बळावर, मैत्री 
बळावर तसयेच प्रज्येच्ा बळावर आणण पूज्य सयाजी ऊ. बा खिन 
याचं्ाकडून वनरंतर प्राप्त होणा-या मैत्रीच्ा बळावर ह्ा दःुशकीनंा 
पराजजत करीत धममा चक्ाला सफलतापूवमाक पुढये नयेत राहहलये. 
वाचकाचं्ा प्रयेरणयेसाठी पूज्य गुरुजीचं्ा त्या हदवसातंील पत्रात 
उल्येखित णशवबर आणण साधनयेसंबंधी ज्या सूचना जनसामानानंा 
योग्य असतील त्यानंा आम्ी ह्ा पमत्रकये च्ा माध्मातनू 
आपल्ासोबत माडंत जाऊ.

( ह्ा पूवमीच्ा दोन णशवबराचंी माहहती  आत्ापययंत ममळू शकली  
नाही. ममळाल्ाबरोबर त्यातीलही काही भाग आपल्ासमोर  ठयेव)ू 
(सं)

पूज्य गुरुजधीचं्ा सातव्या पुण्यततथधीतनममत्त प्स्तु आिे ताचें िे पत्र-
मुक्याम: निी ददल्ी, २९ सप्टेंबर १९६९

बयाब ूभै्या सयादर नमस्यार-
एक मदहन्यापेक्या जयास्त ददिस झयाले मी तमु्यालया १४ त े

२४ ऑगस्ट दरम्यान मुं बईत लयािलेल्या वतसऱ्या सयाधनया 
शशवबरयाचे िण्णन आत्याप ा्ंत ललहून पयाठि ू शकलो नयाही. 
आतया तर त्या सयाधनया सत्याच्या दकतीतरी तपशीलियार गोष्ी 
विस्मृतीच्या गभया्णत सयामयािल्या असतील. ठीक आहे, 
जजतक्या कयाही आठिणी आहेत त्या भविष्यासयाठी सुखद 
स्मृतीचं्या रुपयात सुरशक्त ठेिण्यासयाठी ललहून पयाठिीत आह.े

ह े शशवबर मुं बईमधील सयाधकयाचं्या प्रबळ आग्रहयामुळेच 
लयािले होत ेआशण मी सुद्धया ह ेलयाि ूइच्छित होतो कयारण पूज्य 
वपतयाजीचंी विपश्यनया जयागण े बंद झयाले होत.े आईची 
विपश्यनया जयागत होती पण वतच्या शरीरयात पीडया होत होती 
आशण पया्याच्या दखुण्यासोबत कमरेचे दखुण ेही सुरू झयाले 
होत.े ह्या दोघयाचंी विपशनया उत्म प्रकयारे जयागिनू त्यानंया ह्या 
पुण् मयागया्णिर दृढतयापूि्णक आरूढ करून देण्याची तीव्र 
आकयाकं्या होती. परंतु मी ह े सुद्धया जयाणत होतो की कयाही 
पररस्थितीमंुळे त ेदोघे मुं बई सोडून अन्त् कोठे लयािलेल्या 
सयाधनया शशवबरयात सम्मिललत होण्यासयाठी पोहोचू शकणयार 
नयाहीत. म्णनू विषेशतः त्या दोघयाचं्या लयाभयासयाठी मुं बईत 
दसुरे शशवबर लयािण ेअवनिया ््ण समजलो आशण आतया मनयात 
कधी-कधी मुं बईत वतसरे शशवबर लयािण्याची इछिया होत,े 
त्याच्या मुळयाशी सुद्धया ह्या दोघयाचंी सम्मिललत होऊ शकण्याची 
संभयािनया गमृहीत आह.े भले, कोणतहेी कयारण असो ह ेदसुरे 
शशवबर लयागले आशण आई- िडीलयाचं्या सोबत अन् पंधरया-
सोळया बंध ूभगगनीचें कल्याण झयाले.

मद्यासच्या शशवबरयानंतर मी कयाही ददिस तयाडेपल्ी गुडम 
्ेथील आपल्या रयाइसब्यान फॅक्टरीच्या कॅम्पस मध् ेरयादहलो. 
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्ेथ ेरयाध-ेविमलया सोबत सयाधनया करून मयाझी सयाधनया सुद्धया 
पुष् केली. त्यानंतर गयाडीने १२ ऑगस्टलया सकयाळी आठ 
ियाजतया हदैरयाबयादलया पोहोचून आपल्या जनु्या बममी गमत्यानंया 
भेटलो तसेच अन् कयाही बममी विथियावपतयानंया भेटलो. तथे े
सुद्धया चचचे दरम्यान शशवबर लयािण्याची मयागणी झयाली. परंतु 
िेळेअभयािी ती स्वीकयार करु शकलो नयाही.

मुं बईलया पोहोचल्यानंतर आणखी एक अडचण समोर 
आली. ज्यया विज् अडुदक्याने पदहल्या शशवबरयाच्या 
व्यिथिचेया सगळया भयार आपल्या डोक्यािर घेतलया होतया, तो 
वबलकुल असहया् ददसू लयागलया. त्याच्याजिळ कोणी असया 
मयाणसू नव्हतया जो आिश्यक व्यिथिसेयाठी धयािपळ करू 
शकेल. तो डेडरयाजिरच वनभ्णर रयाहण्याची गोष् करू लयागलया 
आशण डेडरयाज मोठ्या भयाियाच्या कया्या्णल्ीन कयामयात इतकया 
गुं तलेलया होतया की त्यालया कयाही सयागंणहेी कठीण  होत.े 
कोणयालया कया् सयागंणयार? कयाही समजत नव्हते. ह्या 
दवुिधमेध् े सगळया ददिस वनघून गेलया. संध्याकयाळी चयार 
ियाजतया मनयात असया एक विचयार आलया की ह्यानंी ह्या िेळी ज े
रु ५००/- भयाडे देऊन सयाधनेसयाठी कोठी घेतलेली आह ेवतलया 
एकदया पुन्या पयाहून तर घेऊ. जरी मयागच्या प्रियासयात मी वतलया 
पयादहले होत,े तरीही एकदया पयाहून घेण्याची इछिया झयाली. 
एकया सयाधकयालया बरोबर घेऊन तथे ेपोहोचलो तर तेथ ेिेगळेच 
चचत् ददसत होते. कोठीचया मयालक आलेलया होतया आशण 
मॅनेजरने ज्यया धम्णभयािनेने प्रभयावित होऊन १० ददिसयासंयाठी 
रु. ५००/- मध् ेती कोठी ददली होती, ती देण्यास मयालक 
नकयार देत होतया. ही कोठी विियाह समयारंभयासयाठी रु ५०० रोज 
अशया दहशोबयाने ददली जयात असे आशण आतया जरी लग्न- 
समयारंभयाचे मुहूत्ण नसल्यामुळे ररकयामीच होती तरीही मयालकयाने 
स्पष् नकयार ददलया आशण मॅनेजर वनष्प्रभ होऊन असहया् ददसू 
लयागलया. आमच्यापैकी कोणीही अशया पररस्थितीसयाठी त्यार 
नव्हते. दसुऱ्या ददिशी शशवबर लयागणयार आह ेआशण आज 
संध्याकयाळ प ा्ंत आमच्याजिळ कोणतहेी दठकयाण उपलब्ध 
नयाही. ह्या अवप्र् स्थितीत आम्ी दसुऱ्या दठकयाणयाच्या शोधयात 
वनघयालो आशण रयात्ी आठ ियाजतया मुं बईपयासून २ तयासयाचं्या 
अतंरयािर एक दठकयाण गमळयाले. परंत ुतथेील दशया पयाहून जीि 
घयाबरलया. एक तर हे की इतक्या दूर कोण आमची व्यिथिया 
बघेल? आशण दसुरे असे की त्या दठकयाणी एकही खोली अशी 
नव्हती की ज्ययामध् ेसि्ण सयाधक एकत् बसून ध्यान-भयािनया 
करू शकतील आशण संध्याकयाळी धम्णचचया्ण ऐकू शकतील. 
अशया पररस्थितीत रयात्ी खखन्न मनयाने झोपलो. परंत ुसकयाळी 
मयाहीत झयाले की  विज्चया मेहुणया नेमयानी्या, ्याचं्या   जयाती 
बयाधंियाचंी एक धम्णशयाळया आहे, जजचया एक मजलया 
आमच्यासयाठी ररकयामया करून देतील.  मी ती जयागया पयाहण्यास 
गेलो तर ती जयागया मयाझ्या मनयालया अनुकूल ियाटली नयाही.  

परंत ु तरीही दसुरया कोणतया प्या््ण  नव्हतया. संध्याकयाळी 
शशवबर लयागलेच पयादहज.े म्णनू वतलया स्वीकमृ ती ददली आशण 
संध्याकयाळी ्ेथचे शशवबरयाचया आरंभ झयालया.

ही नेमयानीियाडी धम्णशयाळयासुद्धया पंचया्त ियाडी प्रमयाण े
शहरयाच्या खूप दयाट िस्तीत, बयाजयारयाच्या मधोमध  स्थित 
होती. समोर रस्तयािर ियाहतकुीचया गोधंळ आशण आसपयास 
लोकयाचं्या मौजमजचेया, रेदडओ, ियाद्य इत्यादीचंया आियाज 
होतया. पंचया्तियाडी पेक्या जयास्त ियाईट स्थिती होती. ्ेथील 
अनेक अडचणीमंध् ेएक ही की ज्यया हॉलमध् ेआम्यालया 
ध्यान शशकिया्चे होत े त्याच्यािर असया एक मजलया होतया 
ज्ययामध् ेनेमयावन्याचंया एक नयातलग गमृहथि पररियारयासह रहयात 
होतया. गमृहथि असल्यामुळे कयाम भोगयातही वनमग्न रहयातच 
असणयार. ही व्यिथिया आमच्याकरीतया वबलकुल अनुकूल 
नव्हती. पण दसुरया कोणतया उपया्ही नव्हतया. हो, सुरक्या 
केिळ इतकीच होती की त्याचं्या आशण आमच्यामध् े
आणखी एक मजलया होतया, जो ररकयामया ठेिलेलया होतया.

हो, तर त्या धम्णशयाळेचया भूगोल अशया प्रकयारचया होतया. 
दहच्या पदहल्या मजल्यािर आमचे शशवबर लयागले होत.े 
रस्तयाच्या बयाजलूया एक मोठया हॉल होतया. त्या हॉलमध् ेचयादरी 
लटकिनू आम्ी तीन भयाग बनविले होत.े एकया कोपऱ्यात 
मयाझी झोपण्याची खोली आशण वतलया लयागून ध्यान कक् 
बनले. हॉलच्या उरलेल्या भयागयात पुरुषयाचें वनियासथियान 
बनविले. ह्यात हॉलमधनू बयाहरे जयाण्याच्या व्हरयाडं्यातनू एक 
दरियाजया शेजयारच्या एकया मोठ्या दयालनयाकडे जयात होतया. त े
दयालन मदहलयाचं्या वनियासयासयाठी ददले.  समोरचया हया मोठया 
हॉल आशण ह्या मोठ्या खोलीच्या पुढे दोन्ीकडून दोन जजने 
पदहल्या मजल्यािर ्ेत होत.े त्या जजन्यानंया लयागून दोन्ीकडे 
एकेक खोली होती. ह्यापैकी एकया खोलीत मयाझ े कया्या्णल् 
ठेिले आशण दसुरी खोली ररकयामी ठेिली गेली की जर 
आिश्यकतया पडली तर वतचया उप्ोग करतया ् ेईल. पयाठीमयागे 
एकीकडे स्व्ंपयाक खोली होती आशण वतच्या समोर एक 
मोठेसे न्याणीघर होत.े त्याच्यामयागे दोन शौचकूप होत.े परंत ु
त्याचं्यासमोर सयाठलेल्या घयाणीचया सयामनया करयािया लयागत 
होतया. धम्णशयाळेच्या िरच्या भयागयात ज े लोक रयाहत होत े ते 
ददिसभर िरून घयाण फेकत असत. ह्या घयाणीमुळे मनयात 
कसेतरी होत असे.  परंत ुत्यालया कयाही उपया् नव्हतया.

आतया ज्यया हॉलमध् ेमयाझया श्नकक् होतया तथेहेी अनेक 
अडचणीचंया सयामनया करयािया लयागलया. मलया झोपण्यासयाठी जी 
लोखंडयाची खयाट ददली होती ती खूपच गैरसो्ीची होती. एक 
तर न जयाणो ती कोणत्या भंगयारयातनू आणली होती कयारण ती 
चहूबयाजनूे इतकी गंजलेली होती की जथे ेहयात लयागेल तथे े
घयाण होत होतया. दसुरे त्याची पयाठ अशया पट्यानंी बनिली 
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होती की त्यािर अथंरलेली मयाझी सतरंजी त्या लोखंडयाच्या 
पट्यानंया मयाझ्या शरीरयात खूपण्यापयासून थयाबंि ू शकत 
नव्हती.

ह्या शयारीररक त्यासयाशशिया् वतच्यािर झोपल्यािर आणखी 
कयाही अदृश्य अडचणी आल्या, ज्यया त्यापूिमी कधी 
अनुभिल्या नव्हत्या. अशयाप्रकयारे पदहल्या तीन ददिसयाप ा्ंत 
्ेथील स्थिती खूप अवप्र् आशण गुदमरून टयाकणयारी रयादहली. 
कधी- कधी मनयात ् ेत असे की कोणयालया तरी सयागंून ही खयाट 
बदलून टयाकू ्या. पण नंतर मनयात भयाि जयागत असे की नयाही 
मी तर बदु्ध पुत् आह.े प्रते्क प्रकयारच्या भ्-भैरियाचया सयामनया 
करण े आशण त्यािर विज् प्रयाप्त करण े ह े तर मयाझ्या 
धम्णचयारीकेचे एक अगं झयाले पयादहज.े मी विपश्यनया आशण 
मैत्ी भयािनेत रयात् घयालि ूलयागलो. तीन रयात्ीनंतर जसे ्या 
थियानयािर धम्ण धयातूंचया िषया्णि होऊ लयागलया,  ियातयािरण 
अनुकूल होऊ लयागले. सुखयाने झोप ्ेऊ लयागली. लोखंडी  
पट्यािंर झोपण्याची सि् झयाली. कोणतयाही त्यास रयादहलया 
नयाही.

शशवबरयातील सयाधकयाचंया व्यक्तिगत ररपोट्ण देण्यापूिमी 
एक- दोन गोष्ी आणखी ललदहतो. विपश्यनया देण्याच्या पूिमी 

रविियारी दपुयारी सगळ्या शशवबरयात अशी एक हिया 
पसरली की त्यामुळे कोणत्याही सयाधकयाचे मन एक 

क्णभरसुद्धया लयागत नव्हते. सगळ्याचें मन कंटयाळू लयागले. 
चयागंले-चयागंले उखडले. मी स्वतः समज ूशकलो नयाही की 
कया् झयाले? थोडया िेळ मयाझ्या मनयातही  वनरयाशया आली. परंत ु
संध्याकयाळी ६.३० ियाजतया आ्ूं  (विशेष मैत्ी) च्यािेळी 
सियाांचे खूप चयागंले ध्यान लयागले. मलयाही ियाटले की जण ूमी 
आश्रमयातील कटें द्ी् कक्यात पूज्य गुरुदेि आशण  मया 
स्यामयाचं्या आ्ूंच्या िषया्णियाने शभजत आह े आशण मयाझ्या 
भवङ्ग क्ते्यातनू धम्ण धयातूचया फियारया वनघून सि्ण सयाधकयानंया 
शभजवित आह ेआशण सगळ्या ियातयािरणयात पसरत चयाललया 
आह.े त्यानंतर सि्ण विघ्न-बयाधया दूर होऊ लयागल्या. लोकयाचें 
ध्यान पूि्णित लयागू लयागले.

एकदया अशीच एक बयाधया आली. विपश्यनया ददल्यानंतर 
दसुऱ्या ददिशी दपुयारची बठैक समयाप्त झयाल्यानंतर लगेचच 
एक मध्म ि्याची स्ती खयालच्या जजन्याने चढून सरळ 
मदहलयामंध् ेघुसली आशण त्यानंया अनेक प्रकयारचे प्रश्न विचयारू 
लयागली. वतने विचचत् तमयाशया उभया केलया. कसेतरी करून 
स्स्त्यानंी वतलया बयाहरे कयाढले आशण मयाझ्या कया्या्णल्यात 

तवपश्यना साधनेसंबंधधी तत्ाळ माहितधीसाठधी खालधील शंखलाचें (ललकं्सचे) अनसुरणि (क्लिक) करा.
 िेबसयाइट (Website) –  www.vridhamma.org
 ्-ूट्बू ( YouTube)– विपश्यनया सयाधनेचे सदस्यत्व घ्या – https://www.youtube.com/user/VipassanaOrg  
 ट्विटर (Twitter) –        https://twitter.com/VipassanaOrg
 फेसबकु (Facebook) – https://www.facebook.com/Vipassanaorganisation
 इंस्टयाग्रयाम (Instagram) – https://www.instagram.com/vipassanaorg/
 सयाधकयासंयाठी टेललग्रयाम ग्रुप (Telegram) – https://t.me/joinchat/AAAAAFcI67mc37SgvlrwDg
तवपश्यना साधना "मञोबाइल ऐप" डाऊनलञोड करून आनापान तसेच अन्य सुतवधाचंा लाभ घ्ा. 
 गूगल एंड्रॉयड: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vipassanameditation
 एप्पल iOS: https://apps.apple.com/in/app/vipassanameditation-vri/id1491766806

तवपश्यधी साधना करणिाऱया साधकाचं्ा सुतवधेसाठधी 
 "विपश्यनया सयाधनया मोबयाईल ऐप" िर रोजच्या सयामुदहक सयाधनेचे थटे प्रक्पेण होत आहे (केिळ जनु्या सयाधकयासंयाठी)–  
 िेळ: दररोज- सकयाळी 8:00 ते 9:00 प ा्ंत; दपुयारी 2:30 ते 3:30 प ा्ंत; संध्याकयाळी 6:00 ते 7:00 प ा्ंत (IST + 5.30GMT) 
 तसेच ियाढीि सयामूदहक सयाधनया - प्रते्क रविियारी. 
इतर अन् लोकयानंी सुद्धया पररस्थितीचया सयामनया करण्यासयाठी एक प्रभयािी उपया् म्णनू आनयापयान सयाधनेचया अभ्यास करयािया.   
या  साव�जतनक आनापानाचा अभ्ास करण्यासाठधी:
 i) उपरोति प्रकयारे विपश्यनया मेदडटेशन मोबयाइल ऐप' डयाउनलोड करया आशण त्यािर ममनधी आनापान चयालिया दकंिया  
 ii) https://www.vridhamma.org/Mini-Anapana िर ममनधी आनापान चयालिया. 
 iii) ऑनलयाइन प्रसयारणया द्यारे सयामूदहक आनयापयान सत्यात सयामील होण्याकरतया खयालील ललकं िर जनुया सयाधक म्णनू आपल्या स्वतःलया रजजस्टर करया-  
          https://www.vridhamma.org/register

 शयाळया, सरकयारी विभयाग, खयाजगी कंपन्या आशण संथियाचं्या विनंतीिर विशेष रयाखीि आनापान सत्र आ्ोजजत केली जयातयात. 
मलुासंाठधी आनापान सत्ररः ि्- 8 त े16 िष्ण- VRI तफचे  ऑनलयाइन 70 गमवनटयाचें आनयापयान सत् आ्ोजजत केले जयाऊ शकते. 
कमृ प्या शयाळया आशण अन् शैक्शणक संथियाचं्यासयाठी आशण ऑनलयाईन सत्याच्या ्यादीतील रयाखीि  सत्यासंयाठी– childrencourse@vridhamma.org 

िर पत् ललहया.. (िर ील कोणतीह ी ल लंक उघडण ेद कंिया डयाऊनलोड करण े्याच्या 'PDF फयाइल' मध् ेक् लिक करून होऊ शकेल।) yty 
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आणले. आतया ती स्ती खूप नयाटकी पद्धतीने आपले दःुख  
सयागंू लयागली. म्णयाली की वतच्या पतीने वतचया त्याग केलया 
आह.े तो अन् स्तीच्या फेऱ्यात पडलया आह े आशण घरयात 
मोठ्या मुली आहेत. ह्या अशया सगळ्या पररस्थितीमुळे ती खूप 
दःुखी आह.े वतचया उद्धयार झयालया पयादहज.े म्णनू ती ियारंियार 
कोणत्या तरी चमत्यारयाची आशया करू लयागली की ज्ययामुळे 
वतचे दःुख दूर होईल. ियारंियार मयान झकुित असे तर केव्हया-
केव्हया आपलया हयात दयाखिीत असे. त्या स्तीने खूप अडचणी 
वनमया्णण केल्या. मी वतलया कठोर शब्यात समजयािीत होतो की 
मी न कोणी ससद्ध आह,े न कोणी महयात्या दकंिया ज्योवतषी. 
मयाझ्याजिळ भगियान बदु्धयाचं्या गुरु-शशष् परंपरेतनू चयालत 
आलेलया एक मयाग्ण आहे जो सयाधकयाचें चचत् शुद्ध करतो आशण 
शयातं करतो. परंत ु ्याच्यासयाठीची िेळ  सुद्धया वनघून गेली 
आह.े दहया ददिसयापंेक्या कमी िेळयात कोणयासयाठीही कयाही करू 
शकत नयाही. मोठ्या मुच्किलीने अध्या्ण तयासयानंतर वतलया 
शशवबर क्ते्याबयाहेर घयालविले. केव्हया-केव्हया मनयात ्ेई  की 
पूज्य गुरुदेियापं्रमयाण े क्ोधयाचे नयाटक करयािे आशण वतलया 
रयागयािनू बयाहरे कयाढयािे. परंत ु मी असे करू शकलो नयाही. 
कदयाचचत थियानयाचया सुद्धया प्रभयाि असेल. आपल्या आश्रमयाच्या 
भूमीिर आम्ी असे भले करू शकू. परंत ुअन्त् करण्याने 
अडचण वनमया्णण होऊ शकत.े ती मदहलया खूप िेळ  
मयाझ्याजिळ बसून रयादहली.  मी वतलया जजतक्या लयाबं 
बसया्लया सयागंत होतो वततकेच ती सरकत- सरकत मयाझ्या 
पया्याजंिळ ्ेत होती. तीव्र दगुांधीने मयाझ े डोके गरगरू 
लयागले. असे ियाटत होत ेकी वतच्यापयासून दूर पळून जयािे. 
परंत ु धम्ण बोधयाने बयाधंनू गेलो. ती वनघून गेल्यानंतर सुद्धया 
उशशरयाप ा्ंत जीि घयाबरत रयादहलया.  मंगळियारचया ददिस होतया.  
सया्ंकयाळच्या आ्ूं  (मैत्ी) मध् ेखूप जयाभं्या ्ेऊन आशण 
डोळ्यातनू गरम पयाणी ियाहून चचत् थोडेसे विशुद्ध झयाले. परंत ु
तरीही पूण्णपण ेझयाले नयाही. त्या रयात्ी मदहलयाचं्या विभयागयात 
विचचत् गोधंळ झयालया. सियाांनया रयात्भर भीती ियाटत होती. 
कोणयाचया जीि घयाबरत होतया. कोणयाचे डोके दखुत होत.े
रयात्भर एकही सयासधकया झोपू शकली नयाही. न जयाणया ेकया् 
कयारण होत?े  असे ियाटले की शशवबरयाची धम्ण सीमया तोडून 
कयाही  दषु्  शतिीनंी आत प्रिेश केलया आह.े

नंतर मयादहत झयाले की ती कोणी मयागंत्क होती आशण न 
जयाणो कोणत्या उदे्शयाने ह ेसगळे नयाटक करण्यासयाठी आली 
होती. कदयाचचत महयात्याजीचंी परीक्या घेण्यासयाठी आली 
असयािी. कयाहीही असो त्या िेड्या स्तीने मदहलयाचंी सयाधनया 
चयागंलीच भंग केली.

अशयाच प्रकयारे ्या शशवबरयात आणखीन दोन-तीन व्यतिी 
मलया भेटण्यास आल्या. कयाही लोक खऱ्या जजज्यासूपणयाने 
जयाणू इच्छित होत ेकी ्या सयाधनेचया मयाग्ण कसया आह ेआशण 

कसे वतलया एक व्ययापयारी गमृहथि शशकिीत आह?े परंत ु
एक-दोन लोक असेही आले ज ेस्वयामीजीचं्या चमत्यारयाची 

परीक्या घेण्यासयाठी उत्कु होते दकंिया त्याचं्याकडून  असया 
प्रसयाद हिया होतया की जो त्यानंया मयालयामयाल करून देईल. अशया 
सि्ण लोकयाचंी भेट मयाझ्यासयाठी कमी दकंिया जयास्त दःुखदया्क 
ससद्ध झयाली. परंत ुज ेखरे जजज्यासू होत ेत्याचंया कोणतयाच त्यास 
झयालया नयाही.

शशवबर समयाप्त होण्याच्या दोन ददिस आधी मोरिी होऊन 
बमया्णचया एक जनुया सयाधक आलया. तो वबचयारया खूप ददिसयापयासून 
आजयारी होतया, तरीही भेटण्याच्या उत्याहयाने तो आलया. मी 
त्यालया दोन ददिस शशवबरयात ठेिले. एक ददिस आनयापयान 
आशण दसुऱ्या ददिशी विपश्यनया. त्याच्या हरिलेल्या 
विपश्यनेचे चैतन् जयागमृत झयाले.

शशवबरयातील थिया्ी सयाधकयाचं्या शशिया् एक थियावनक 
सयाधक दररोज संध्याकयाळी ६ ियाजतया ् ेत  असे आशण आशण 
सकयाळच्या असधष्यानयानंतर आपल्या कयामयािर  वनघून जयात 
असे. तो सुद्धया ह्या अल्पकयालीन सयाधनेच्या अनुभियाने 
लयाभयाम्वित झयालया.

अशयाच प्रकयारे आणखी एक सयाधक केिळ तीन 
ददिसयासंयाठी आलया. त्यालयाही आनयापयान आशण विपश्यनया 
ददली आशण त्याच्या सगळ्या शरीरयात विपश्यनया जयागू 
लयागली, जजलया तो मयागच्या दोन- तीन िषयाांपयासून गमयािनू 
बसलया होतया.

आपलया अनुज,
सत्नयारया्ण गो्ंकया

(हकती गौरवाची गोष् आहये की 29 सप्ेंबर 1969 ला मी हये पत्र 
टाईप कये लये होतये आणण आता 51 वषायंनंतर 29 सप्ेंबरला पूज्य 
गुरुजीजंी सातवी पुण्यवतथी आहये. तयेव्ा या पत्राची गंभीरता 
समजली नव्ती परंत ुआज हये दसुऱयादंा वाचून सगळये शरीर पुलक 
रोमाचंानये भरून उठलये आहये की हकती वबकट पररस्थितीमंध्ये पूज्य 
गुरुजीनंी अशा ववचचत्र अडचणीचंा सामना करीत सफलतापूवमाक 
णशवबराचंये संचालन कये लये. ही तर त्या कल्ाणममत्राची महानता होती 
ज्यानंी आपल्ा सतत जागधृत प्रज्येच्ा बळावर प्रवतकूल पररस्थितीला 
सुद्ा समता भावानये पाहून आणण सतत सचयेत राहून आपल्ा  पूज्य 
गुरुदयेवाचं्ा मागमा-वनददेशनानुसार शुद् धममा वाटण्याचये कायमा वनरंतर 
चालू ठयेवलये. मन आनंदानये भरून गयेलये आहये की मी त्या महान 
व्यकीच्ा संपकामात आलो ज्यानये न कये वळ माझयेच नाही तर न 
जाणो हकती जणाचंये जीवन बदलून टाकलये. धन आहये तो महापुरुष 
आणण धन आहये ववपश्यी पररवार! सवायंचये मंगल होवो! सं)

(बाबु भैयाशंी कये लयेल्ा पत्राचाराचये अशं)                                    क्मशः

 yty
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पूज्य गुरुजधीचं्ा भारत आगमनानंतरचे अनभुव
विश्व विपश्यनयाचया ््ण पूज्य गुरुजी श्री सत्नयारया्ण गो्ंकया शुद्ध 

धमया्णच्या संपकया्णत आल्यापयासून त्याचं्या प्रयारंभीच्या जीिनयाविष्ी 
अनेक लेख छयापले. आतया त्यानंी विपश्यनया शशकिण ेआरंभ केल्यािर 
ज े अनुभि आले त्यानंया प्रकयाशशत करीत आहोत. त्याच शंखलेत 
प्रस्ततु आहे- आत्मकथन भाग-2 ची क्मश: सतरयािी शंखलया:-

कबधीर, नानक आदद संत
गयाधंीजी द्यारया जनतकेडून करून घेत असलेली रयामधनु 

आशण स्वतः करीत असलेली विपश्यनया ्याविष्ी मयादहती 
प्रयाप्त झयाल्यानंतर एक गयाठ उलगडल्यासयारखी ियाटली. 
अनेक वनगु्णण, वनरयाकयारियादी संतयाच्या ियाणीत विपश्यनेची 
झलक स्पष्पण े ददसत े आशण त्याचबरोबर त े नयामजपयाचया 
मदहमया सुद्धया सयागंत रयाहतयात. जेव्हया श्री गुरू नयानकदेिजी 
महयारयाज म्णतयात की-

आहद सचु, जगुादी सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु।
दकंिया जेव्हया त ेम्णतयात-
हकव सचचआरा होईए, हकव कूडै तटैु पालल ।
हुकगम  रजयाई चल्णया, नयानक ललखख्या  नयालल ।।
दकंिया
बाहर भीतर एको सच ह,ै यह गुरुज्ान बताई रये ।
जन नानक वबन आपा चीन्ये, कटये न भ्रम की काई रये ।।
तेव्हया ्या ियाणीमध् े शुद्ध विपश्यनेची गूंजच ऐकू ्ेत,े 

आशण जेव्हया त ेम्णतयात-
थावपया न जाई, कीता  न होइ ।
आपये  आवप, वनरंजनु सोइ ।।
तेव्हया तर विपश्यनेचे तंत्च समोर ्ेत.े विपश्यनेच्या 

अभ्यासयात सुरुियातीपयासून शेिटप ा्ंत सत्याचेच आलंबन 
असत.े स्वयानुभूती िर उतरणयाऱ्या सत्याच्या आधयारया-
आधयारयाने प्रते्क पयाऊल पुढे टयाकयािे लयागत.े ् यािर खोट्याचया 
कोणतयाच मुलयामया चढू ददलया जयात नयाही. ्यामुळे वनसगया्णच्या 
वन्मयाचें सि्ण रहस्य आपोआप प्रकट होऊ लयागते आशण 
सयाधक त्या सयाि्णजवनक वन्मयानंुसयार पुढे जयात रयाहतो. त े
वन्म जसे बयाहरे आहते, तसेच आतही आहते. आपल्या 
आत स्वतःविष्ी ज े सत् आह,े ते अनुभूतीने जयाणत-
जयाणत ह ेवन्म प्रकयाशशत होतयात आशण भ्रम-भ्रयातंीचया गंज 
आपोआप वनघून जयातो. विपश्यनेमध् े ज्यया क्णी जी 
अनुभूती झयाली, त्या क्णीचे तेच सत् आह.े ्यािर 
आपल्याकडून कोणतीही कयाल्पवनक मयान्तया थोपू नकया, 
आरोवपत करू नकया. जे सत् प्रकट झयाले त्यापयासून िेगळे 
कयाही आणखी वनमया्णण करण्याचया कोणतयाच प्र्त्न करू नकया. 
आरोवपत सत् (Imposed truth) आशण कमृ गत्म सत् 

(Created truth) दोघेही मयागया्णचे अिरोधक आहेत. 
म्णनू प्रवतक्ण ज ेसत् आपोआप प्रकट होत आह,े तचे 
वनरंजन आह े दकंिया असे म्ण ूकी तचे ईश्वर आह.ेसत्च 
ईश्वर आहे. परम सत्च परमेश्वर आहे. 

शब्या-शब्यात विपश्यनया भरलेली ददसत.े 
्याच सत्यालया ईश्वर रूपयात पयाहतयानया संत कबीर म्णतयात-
कहये कबीर हरर ऐसा रये, जब जैसा तब तसैा रये ।।
- ज्यया क्णयाची जी अनुभूती झयाली त्या क्णयाचे तचे सत् 

आह.े त्या सत्यालया भले कोणी ईश्वर म्णो -
दशरथ सुत वतहं लोक बिाना ।
राम नाम को मरम ह ैआना ।।
कबीरयासयाठी रयामयाचया खरया अथ्ण हयाच आहे की, तो जवे्हया 

जसया आह,े तेव्हया तसया आह.े कबीर ्या स्वयानुभूत सत्यालया 
जोडले गेले. म्णून म्णयाले-

राम मयेरो पीव, मै तो राम की बहररया ।।
जो आपल्या अतंम्णनयात खोलिर प्रिेश करतो तोच ्या 

सत्रुपी रयामयालया प्रयाप्त करतो. 
जजन िोजा वतन पाइया,ं गहरये  पानी पैठ ।।
विपश्यनेद्यारे सयाधक उद्-व्य्च्या सत्याच्या आधयारयाने 

खोलिर जयात-जयात त्याच्यापुढील भंगच्या सत्याप ा्ंत 
पोहोचतो. त्यानंतर त्याच्या आधयारे-आधयारयाने आणखी पुढे 
जयात भिंगच्या सत्याचे ्थयाभूत दश्णन करून "जब जसैया तब 
िैसया रे" चे दश्णन म्णज ेअनुभि करतो आशण तटथि भयाियात 
स्थिर रयाहतो.  ्या अिथिचेे छेदन-भेदन करीत असतयानया 
सूक्षयाहून सूक्षतम सत्याकडे चयालत रयाहतो आशण अशया 
अिथिपे ा्ंत पोहोचतो जेथ े शब्सुद्धया खूप थिलू, त्याचं्या 
तरंगयाची तयारसुद्धया सूक्षतर होत-होत शून्यामध् ेविलीन होत.े 

तागा टूटा  गगन वबनससया, सबद  जु  कहा ंसमाई रये ।।
तेव्हया तो ज े अनुभि करतो त े शब्यापलीकडचे, 

िण्णनयापलीकडचे आह.े ज ेशरीर आशण चचत्याच्या सूक्षतम 
सत्याच्या अनुभूतीच्या पलीकडील परम सत् आह,े ते 
इंदद््यातीत आह.े त्याची अनुभूती इंदद्् क्ते्याच्या पलीकडची 
आह.े त्यालया इंदद््याचं्या मयाध्मयातनू कोणी कसे समजयािे 
आशण कोण कसया समजले? त्याविष्ी कोण कया् बोलणयार? 

वतळया सयारख्या हृद्िस्त ूिर ध्यान करीत-करीत त्याचे 
छेदन- भेदन झयाल्यानंतर त्या पलीकडे ज ेपरम सत् आह,े 
त्याचया सयाक्यात्यार होतो. त्याचे कोणी िण्णन करु शकत नयाही. 
असे ियाटत ेकी, कबीरयालया हया अनुभि आलया असयािया. म्णनू 
त ेम्णतयात-

ठाकुर ममल गया वतल ओलये ।
मन मगन भया अब क्ा बोलये? 
जेव्हया कोणी ्या इंदद््यापलीकडच्या परम सत्याचे िण्णन 
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करतो, तवे्हया समजले पयादहज ेकी त्यालया अनुभि झयालेलया 
नयाही. 

बोलये सो जानये नही, जानये बोल न पाय।
गुंगये की री शकमा रा, चाि-चाि मुस्ाय ।।
कयारण की बोलण्याचे सयाधनच समयाप्त झयाले. 'मीच' 

समयाप्त झयालया. 'मी'-'मयाझ'े चया, अहं-मम चया, 'आत्- 
अनयात्या' चे कोठे नयाि सुद्धया रयादहले नयाही. जण ू विशयाल 
समुद्यात पयाण्याचया थटेंब सयामयािलया गेलया. 

कोणयालया असयाच कयाही अनुभि आलया असयािया, म्णनू 
म्णयालया-

लाली अपनये लाल की, जजत दयेिूं  वतत लाल।
लाली ढंूढन मै चली, मै भी हो गई लाल ।।
त्या लयालीमध् े आपले अस्स्तत्वच हरिनू बसलया. 

आत्भयाि हया अनयात्भयाियात बदललया. आतया कोण िण्णन 
करील? कया् िण्णन करील? कसे िण्णन करील? 

जोप ा्ंत उद्-व्य्चया अनुभि होत आह,े जोप ा्ंत 
भंगच्या आरंशभक अिथिचेया बोध होत आह,े जोप ा्ंत 
हृद्ितु् दकंिया ह्रद्िस्तचुया बोध होत आहे, तोप ा्ंत 
सूक्षयावतसूक्ष अवनत्धमया्ण तरंगयाचया बोध होत आहे. परंत ु
त्याच्यापुढे, त्याच्या पलीकडे जी तरंगयातीत, अविपररणयामी 
एकरस अममृत अिथिया आह,े त्या अिथिलेया रूप नयाही, रंग 
नयाही. ती पयाढंरी नयाही, कयाळी नयाही. न तथे े उद् आहे,न 
व्य्. केिळ एकरस आह.े लोकयाचंी उत्ुकतया शयातं 
करण्यासयाठी कोणी संुदरदयाससयारखया संत त्यालया भलेही 
रयामजी म्णो, पण आह ेती पूण्णपण ेअवनि्णचनी्. कदयाचचत 
्या दवुिधमेुळे ्या संतयाने म्टले असयािे-

रूप नही,ं रयेि नही,ं श्येत नही ंश्यामजी ।
तमु सदा एकरस, रामजी रामजी ।।
त्या वनगु्णण, वनरयाकयार, अजर, अमर, इंदद््यातीत 

अवनि्णचनी् अिथिवेिष्ी कोण कया् सयागंणयार? 
------

प्धीतधी-सुख
भगियान बदु्धयाचं्या विपश्यनया विद्ययाभ्यासयात प्रथम 

ध्यानयाच्या ज्यया महत्वपूण्ण भयागयालया प्रीती-सुख म्टले गेले, 
त्यालया पुढे जयाऊन पतंजली ्ोगसूत्यात आनंद म्टले गेले. 
भगियान बदु्धयाचं्या उपदेशयात प्रीती पयाच प्रकयारची सयागंगतली 
आह-े

(१) क्षुदद्रका (खदु्दिका) प्धीतधी- मधनू-मधनू शरीरयािर ज े
लोमहष्णण म्णज े आनंदयाची शशरशशरी उत्पन्न होत,े वतलया 
'क्दुद्कया प्रीती' असे म्णतयात. 

(२) क्भणिका (खभणिका) प्धीतधी- जी कोणत्यातरी क्णी 

विज चमकल्यासयारखी उत्पन्न होत ेआशण नष् होत,े वतलया 
'क्शणकया प्रीती' असे म्णतयात. 
(३) अवकातंतका (ओक्कन्तिका) प्धीतधी- जी एकयानंतर 

एक समुद्याच्या लयाटेप्रमयाणे दकनयाऱ्यािर आदळून-आदळून 
नष् होत रयाहते; वतलया 'अिक्यावंतकया प्रीती' असे म्णतयात. 

(४) उदे्गा (उबे्गा) प्धीतधी- जी एिढी बलियान असत े
की त्यामुळे सयाधक हिेत उडयाल्यासयारखे अनुभि करतो; 
वतलया 'उदे्गया प्रीती' असे म्णतयात. 

(५) सु्णिा� (फरणिा) प्धीतधी- जवे्हया संपूण्ण शरीरयात सतत 
सु्रण होऊ लयागत,े  तवे्हया वतलया 'सु्णया्ण प्रीती' असे म्णतयात. 

(िु.वन. महावनद्येस-अट्ठकथा-2.10)

अतवद्ा
पयार्थि शरीरयाच्या थिलूतम भयासमयान सत्यापयासून 

लहयानशया भौवतक कणयाच्या सूक्षतम सत्याप ा्ंतचे सि्ण क्ते् 
अवनत्धमया्ण आह.े अशयाप्रकयारे चचत् आशण चचत्िमृत्ीचं्या 
थिलूतम घनीभूत भयाियािेशयाच्या भयासमयान सत्यापयासून 
लहयान-लहयान प्रियाहयाच्या सूक्षतम सत्याप ा्ंतचे सि्ण क्ते् 
अवनत्धमया्ण आह,े क्णभंगुर आह.े क्णयाक्णयालया भंग होणयारे 
आह.े प्रवतक्ण पररणयामी आह.े प्रवतक्ण पररित्णनशील 
आह.े ्या नैसर्गक सत्यािर वनत्, शयाश्वत, ध्िु असण्याचया 
खोटया आरोप करण ेम्णज ेसत्यालया अविद्येच्या अधंकयारयाने 
झयाकून टयाकण ेआहे. 

्याच प्रकयारे शरीर आशण चचत्याच्या क्ते्यात पररित्णनशील 
स्वभयाियामुळे ियारंियार दःुखयात बदलणयाऱ्या विपररणयामी 
सुखयालया वनत्, शयाश्वत, परमसुख समजण ेम्णज ेसत्यालया 
अविद्येच्या अधंकयारयाने झयाकून टयाकण ेआहे. 

केस, नखे, चयामडी, हयाडे, मयासं, नसयाचें जयाळे, रति,पू, 
लघिी इत्यादी पवित्, संुदर, शुभ समजण ेम्णज ेसत्यालया 
अविद्येच्या अधंकयारयाने झयाकून टयाकण ेआहे. 

अशयाप्रकयारे शरीर आशण चचत्याचे सि्ण इंदद्् क्ते्, ज े'मी' 
नयाही, 'मयाझ'े नयाही, मयाझया 'आत्या' नयाही; म्णज ेजे अनयात् 
स्वभयाियाचे आहते त्यालया 'मी', 'मयाझ'े दकंिया 'मयाझया आत्या' 
समजण े म्णज े सत्यालया अविद्येच्या अधंकयारयाने झयाकून 
टयाकण ेआहे. 

जेव्हया-जेव्हया सत् अविद्येच्या अधंकयारयाने झयाकले जयात,े 
तेव्हया-तवे्हया परम सत्याचया सयाक्यात्यार अशक् होतो. 

विपश्यनेच्या ्याच उपदेशयालया पतंजलीनंी ्ोग सूत्यात 
अशयाप्रकयारे शब्बद्ध केले आहे. 

अवनत्याशुचचद:ुिानात्मसु, वनत्यशुचचसुिात्मख्ावतरववद्ा ।
– पातत्जलयोगसूत्राणण २.४

– अवनत्, अपवित्तया, दःुख आशण अनयात्यालया वनत्, 
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पवित्, सुख आशण आत् म्णणे अविद्यया आहे. 
अविद्येच्या अधंकयारयाने भ्रगमत झयालेली व्यतिी 

आसतिीच्या क्ते्यातच भ्रमण करीत रयाहत.े विद्येचया प्रकयाश 
प्रकट झयालया तर ियास्तविक सत्याच्या आधयारयाने परम 
सत्याप ा्ंत जयाऊन पोहोचते.

म्णनू अवनत्, दःुख, अनयात्, अपवित् ्याचंी दकतीही 
मनमोहक वप्र् अनुभूती कया असेनया; त्यामुळे भ्रगमत न होतया, 
त्याविष्ी अनयासति रयाहून शरीर आशण चचत्याच्या संपूण्ण 
इंदद्् क्ते्याच्या पललकडील वनत्, ध्िु, परमसुखयाच्या 
सयाक्यात्यारयासयाठी - विपश्यी सयाधकयाचया सत्प्र्यास वनदेंचया 
विष् कसया होऊ शकेल? हया तर पूजन करण्याचया विष् 
आह.े प्रशंसेचया विष् आह.े

(आत्कथन भयाग-2 मधनू सयाभयार).                  क्मशः ...
yty

मंगल मतृू
धमिससरी विपश्यनया कटें द्याचे आचया ््ण श्री थॉमस दक्समैन ्याचें 

ि्याच्या 78 व्यया िषमी 3 ऑगस्ट 2020 लया डलयास, टेक्यास 
मध् ेत्याचं्या घरी शयातंीपूि्णक वनधन झयाले. एक सफल व्ययापयारी 
आशण अटनमी श्री थॉमस ्यानंी जिळपयास 40 िषयाांप ा्ंत धमि- 
सेिया करीत श्री गो्ंकयाजीचें धमि- गमशन पुढे नेण्यात खूप 
महत्वपूण्ण आशण सयाथ्णक भूगमकया वनभयािली. त्यानंी श्री गो्ंकयाजी ं
द्यारया वनदचेशशत विपश्यनया प्रशशक्णयाच्या सयामग्रीचे रेकॉर्डग 
करण्याचे महत्त्वपूण्ण कयाम केले, ज्ययामुळे जगभरयात अनेक 
भयाषयामंध् ेविपश्यनया शशकिण्याची पूण्ण  सयामग्री बनिली जयाऊ 
शकेल. त्यानंी dhamma.org ची सुरुियात केली आशण श्री 
गो्ंकयाजीचं्या रेकॉर्डगस्र आशण लेखनयालया कया्देशीर िैधतया 
गमळिनू त्याचें असधकयार सुरशक्त रयाखण्यात मदत केली. आपली 
पत्नी दटनया ् याचं्या बरोबर त ेमध् अमेररकेमध् े क्ते्ी् समवि्क 
आचया ््ण होत.े 

त ेजथे ेअसोत, सुख-शयातंीपूि्णक रयाहोत आशण मुतिी पथयािर 
पुढे जयात रयाहोत!
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भावधी भशतबर काय�कम
सि्ण भयािी शशवबरयाचंी मयादहती नेटिर उपलब्ध आह.े कोविड-19 च्या नव्यया 

वन्मयानुसयार सि्ण प्रकयारचे बदुकंग केिळ ऑनलयाईन होत आह.े फॉम्ण दकंिया 
एप्ीकेशन आतया स्वीकयारले जयात  नयाही.  म्णनू आपल्यालया वनिेदन आह ेकी 
खयालील ललकं िर चेक करया आशण आपल्यालया उप्तुि शशवबरयासयाठी अथिया 
सेिेसयाठी सरळ ऑनलयाईनच आिेदन करया. 

https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
कृपया अन्य कटें द्राचं्ा काय�कमानसुार सु�ा याच प्कारे आवेदन करा

अन्य कटें द्राचं्ा काय�कमाचें तववरणि कृपया खालधील ललकं वर पिा- 
https://www.dhamma.org/en-US/locations/

directory#IN

अततररक्त उत्तरदाययत्त्व
1. श्री वसतंराव कराडे, (सहायक 

आचाय्य) धम्ालय, कोलहापूर चया 
कें द्र-आचायाांचरी सहायता

2. श्री सचचन एवं श्री्तरी चिररजा नातू 
धम्ानन्द, पुणयाचे कें द्र-आचाय्य

नव चनयुक्ती
सिायक आचाय�

1. श्री्तरी चकरोन कु्ाररी च्श्ा, 
औरंिाबा्द

2. श्री (डॉ.) ्ेदवरी्दास वाधवानरी, 
जेतपुर, राजकोट

ग्ञोबल तवपश्यना पॅगञोडा पररचालनाथ� सटेंचुरधीज करॉप�स फंड
‘ग्ञोबल तवपश्यना पॅगञोडा’चा दैनंददन खच्ण सयाभंयाळण्यासयाठी पूज्य 

गुरुजीचं्या वनदचेशयानुसयार एकया ‘सटेंचुरधीज करॉप�स फंडा’चधी व्यिथिया केली 
गेली आह.े त्याचंी ही महत्वयाची इछिया पूण्ण करण्यासयाठी ‘ग्ञोबल तवपश्यना 
फाउंडेशन’ (GVF) ने दहशोब केलया की जर ८७६० जणयानंी, प्रते्कयाने रु. 
१,४२,६९४/- एकया िषया्णत जमया केले, तर १२५ कोटी रुप्े जमतील आशण 
त्याच्या मयाससक व्ययाजयातून हया खच्ण होऊ लयागेल. 

जर कोणी एकदम एकत् जमया करू शकत नसेल तर थोडी-थोडी सुद्धया 
जमया करू शकेल. (काहीनंी पैसये जमा कये लये आहयेत आणण ववश्ास आहये की 
लवकरच हये कायमा पूणमा होईल.)

सयाधक तसेच असयाधक सि्ण दयात्यानंया हजयारो िषयाांप ा्ंत आपली धम्णदयानयाची 
पयारमी ियाढविण्याची ही एक सुसंधी आह.े असधक मयादहतीसयाठी तसेच वनधी 
पयाठविण्यासयाठी संपक� : 1. Mr. Derik Pegado, 9921227057. or 2. Sri 
Bipin Mehta, Mo. 9920052156, A/c. Office: 022-50427512 
/ 50427510; Email– audits@globalpagoda.org; Bank Details: 
‘Global Vipassana Foundation’ (GVF), Axis Bank Ltd., Soni-
mur 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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धम्ालय - 2 तनवास-गृिाचे तनमा�णि काय�
पॅगोडया पररसरयात ‘एक ददिसी्’ महयाशशवबरयात दरुुन ्ेणयाऱ्या 

सयाधकयासंयाठी ि धम्णसेिकयासंयाठी रयात्ी वनियासयाच्या मोफत सुविधसेयाठी 
धमियाल्-2 वनियास-गमृहयाचे वनमया्णण होईल. ज े कोणी सयाधक-सयासधकया 
्या पुण्कया्या्णत भयागीदयार होऊ इच्छितयात, त्यानंी कमृ प्या खयालील पत्तयािर 
संपक्ण  सयाधयािया. संपक� रः-- 1. Mr. Derik Pegado, 9921227057.  
or  2. Sri Bipin Mehta, Mo. 9920052156, Email-- audits@
globalpagoda.org;  Bank Details: ‘Global Vipassana Foun-
dation’ (GVF), Axis Bank Ltd., Sonimur Apartments, 
Timber Estate, Malad (W), Mumbai - 400064, Branch -  
Malad  (W). Bank A/c No.- 911010032397802; IFSC No.-  
UTIB0000062; Swift code:  AXIS-INBB062 
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पॅगञोड्ावर रात्रभर प्काशाचे मित्व
 पूज्य गुरुजी िेळोिेळी म्णत असत की एखयाद्यया धातु-गब्भ पॅगोड्यािर 

रयात्रभर प्रकयाश असण्याचे विशेष महत्व आह.े ्यामुळे सयारे ियातयािरण 
दीघ्णकयाळ धम्ण ि मैत्री तरंगयानंी भयारलेले रयाहयात.े ् यासयाठी ग्ोबल पॅगोड्यािर 
प्रकयाश दयानयासयाठी प्रती रयात्री रुप्े 5000/- वनधया्णररत केले गेले आहते. 
असधक मयादहतीसयाठी िरील (GVF) च्या पत्तयािर संपक्ण  करया– 1.  Mr.  
Derik  Pegado, 9921227057. or 2. Sri Bipin Mehta, Mo. 9920052156, 
Email: audits@globalpagoda.org     yty

मित्वपूणि� सूचना
GVF मध् ेदयान देणयाऱ्यांनंी कमृ प्या लक्यात घ्या की त ेकोणत्या कयारणयासयाठी 

पैसे पयाठवित आहते ्याचया उले्ख अिश्य करया म्णज ेत ेदयान त्या कया्या्णसयाठी 
जमया केले जयाईल आशण त्याच कयारणयासयाठी त्याची ररसीट बनिली जयाईल.

yty
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दञोिे धमा�चे
नमन करू गुरुदेवासं, कसेच संत सुजाणि। 
हकतधी करुणि रे लचत्ताने, ददले धमा�चे दान।।
जय जय जय  गुरुदेवजधी, भशर नमवू जधी तात।
धम� रत्न च असे ददले, जवळ न येते पाप।।
नमन करु गुरुदेवानंा, नमतवताे मम माथा।
धम� रत्न च असे ददले, उखडत जाय पापा।।
गुरुवर तुझ्ा चरणिाचंधी, धळु लागे मम शधीष। 
सदा धमा�त रत राहू, ममळे िाच आशधीष।।

दञोिे धमा�चे
जय जय जय गुरुदेवजधी, जय जय कृपा तनधान।
हकंकरा वर कृपा करधी, झाले परम कल्ाणि।।
असा चाखवधी धम� रस, अन्य रस न आवडधी।
धम� सार  ददले यानंधी, सालपि सञोडूनधी।।
धम� च ददला कसा सबळ, दर  पावलधी कामधी।
भव भैरव सव� सुिले, तनभ�य च रे आम्धी।।
धन्य! ददले गुरुदेवानंधी, तवपश्यनेचे  दान।
मधी भारावून गेलञो, पुलहकत झाले प्ाणि।।

तवपश्यना तवशञोधन तवन्यास (VRI)
विपश्यनया विशोधन विन्यास (VRI) एक लयाभ-वनरपेक् संथिया आह.े दहचया 

मुख् उदे्श्य आह े की विपश्यनया विधीविष्ी िैज्यावनक तसेच ऐवतहयाससक 
संशोधन करण.े ्या िैज्यावनक संशोधनयालया पुढे नेण्यासयाठी सयाधकयाचंया सह्ोग 
अतं्त आिश्यक आह.े म्णनू पुढे ्या ि आपले भरपूर ्ोगदयान द्यया. ्या संथिते 
दयात्यासंयाठी सरकयारने आ्कर असधवन्म १९६१ ची धयारया ३५ (१) (iii) च्या 
वन्मयानुसयार १००% आ्कर सूट ददली आह.े कमृ प्या ् याचया लयाभ घ्या. दयानयासयाठी 
बँक वििरण खयालीलप्रमयाण ेआहे ः--  

विपश्यनया विशोधन विन्यास, एॅक्क्स ब ैंक लल., मयालयाड (प.) खयातया क्. 
911010004132846; IFSC Code: UTIB0000062; संपक� - श्री 
डेररक पेगयाडो, मो. 9921227057, ् या श्री वबवपन मेहतया, मो. 9920052156;  
A/c. Office: 022-50427512 / 50427510;  िेबसयाइट- https://
www.vridhamma.org/donateonline

yty

पालल-हिदंधी(45ददवस) / पालल-इंग्ग्श(60 ददवस)
िष्ण 2020 मधील विपश्यनया विशोधन विन्यासया द्यारया संचयाललत पयालल-दहदंी ि पयालल-

इंच्ग्श  दोन्ी वनियासी पयाठ्क्म कोविड-19 महयामयारीलया लक्यात घेतया रद् केले गेले 
आहते. िी.आर. आ्. लिकरच ऑनलाइन पालल-इंग्ग्श पयाठ्क्म सुरू करणयार 
आह.े पयाठ्क्मयाची तयारीख ि त्याची मयादहती ्या मदहन्याच्या शेिटप ा्ंत िेबसयाईटिर 
प्रदर्शत केली जयाईल.

िी.आर.आ् द्यारया 6 एवप्रल  2020 लया ऑनलयाइन पयालल-दहदंी पयाठ्क्म सुरू 
केलया गेलया आह.े ्या पयाठ्क्मयात रेकॉड्ण केली गेलेली सत् िी.आर.आ् च्या िेबसया-
ईट www.vridhamma.org िर उपलब्ध आहते. असधक मयादहती करतया संपक्ण  

करया--- फोन संपक्ण  – ०२२-५०४२७५६०/२८४५१५०४ Extn. 560,  मोबया. 
९६१९२३४१२६, (सकयाळी ९:३० त ेसया्ं ५ बज ेप ा्ंत) ई-मेल: mumbai@

vridhamma.org;  yty
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तवपश्यना तवशञोधन तवन्यास 
धम्मगरधी, इगतपुरधी - 422 403 
भजल्ा-नाभशक, मिाराष््, भारत 
फञोन : (02553) 244076, 244086, 
244144, 244440. 
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ग्ञोबल तवपश्यना पगञोडा मधे् वष� 2021 चधी  मिाभशतबर 
तसेच प्ततददन एक-ददवसधीय भशतबर 

रतववाररः २७ सप्ेंबर, 2020 शरद पौर्णमा व पूज्य गुरुजीचं्ा पुण्वतथी वनगमत् 
(कोविड-१९ च्या सरकयारी वन्मयानंुसयार ह्या शशवबरयाचंया वनण््ण  ्ोग्य िेळी घेतलया 
जयाईल); 10 जयानेियारी,  2021 लया मयातयाजीचंी पुण्वतथी आशण स्याजी ऊ बया खखन 
्याचंी पुण्वतथी; 23 मे, 2021 बदु्ध पौर्णमया; 25 जलैु, 2021 आषयाढी पौर्णमया; 
26 सप्टेंबर, शरद पौर्णमया आशण गो्ंकयाजीचंी पुण्वतथी; वनगमत्याने पगोडया मध् े
महया शशवबरयाचें आ्ोजन केले जयाईल, ज्ययात सयामील होण्यासयाठी कमृ प्या आपले 
बदुकंग अिश्य करयािे आशण सयामूदहक तप-सुखयाचया लयाभ घ्यािया. िेळ सकयाळी 11 
ियाजपेयासून सया्ंकयाळी 4 ियाजपे ा्ंत. तीन - चयार ियाजतयाच्या प्रिचनयात सयाधनया न 
केलेले लोक सुद्धया बसू शकतयात. (सध्या पगोडया मध् ेदररोज एक ददिसी् शशवबर 
होत आहते आशण तचे लोक सयामील होत आहते ज ेतथे ेउपस्थित आहते). नयाि 
नोदंणीसयाठी कमृ प्या वनम्न फोन क्मयाकं दकंिया ईमेल द्यारया तयाबडतोब संपक्ण  करया. 
कमृ प्या नयाि नोदंणी न करतया ्ेऊ न्े. संपक� : 022-28451170, 022-
62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोन बुदकंग ११ त े ५ 
ियाजपे ा्ंत) Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/
register.                yty 


