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धम्मवाणी
अप्पमादरतो भभक्,ु पमादे भयदस्सि वा।
अभब्ो पररहानाय, ननब्ानसेिव सन्तिके।

  धम्मपद-32, अपप्मादवग्गो       

जो भिक्षू (साधक) अप्रमादात रत राहतो, वा प्रमादात िय 
पाहतो, त्ाचे पतन होऊ शकत नाही. तो ननवावाणाच्ा जवळ 
(पोहचलेला) असतो.

 नवपश्यना साधना व धम� प्रसाराच्ा सुवण� जयंतीननममत्त
पॅगोडामधे् दररोज एक-ददवसीय भिनबर

नवपश्यना साधनेचे पुनरुत्ानाचा ५० वा वाढददवस अरावात ३ जलैु २०१८ 
पासून ग्ोबल नवपश्यना पगोडामधे् एक ददवसीय भशनिर चालू झाली व पुढेही 
क्रमि: चालू राहतील. यावर्षी इर े एक ददवसीय भशनिरामंध् े जवळपास 
१०,००० लोक लािान्वित झाली. अत: ही भशनिर ननयममतपण ेघेतली जातील, 
ज्ामुळे साधकाचंी दैननक साधना पुष्ट करण्ास सहायक ठरतील. ज्ा कोणा 
साधक-साधधकानंा ज्ा ददवशी वेळ ममळेल तवे्ा ह्ा भशनिराचंा त े लाि घेऊ 
शकतील. त्ामुळे साधकाचं्ा साधनेमध् े ननरंतरता, ननयममतता तर येईलच 
आभण त्ाचं्ापासून प्ररेणा प्राप्त करुन अधधकाधधक लोकात सद्धमावासंिंधी 
जागरुकता उत्पन्न होईल आभण भशनिरात सामील होऊन त ेआपले कल्ाण करु 
शकतील. इतर दठकाणीसुद्धा लोक अशा प्रकारे दैनंददन साधना, सामुदहक साधना 
तसेच एक ददवसीय भशनिरादं्ारे या नवद्ेचा व्ावहाररक अभ्ास पुष्ट करोत, हीच 
पूज् गुरुदेवापं्रती खरी श्रद्धाजंली आभण कृतज्ञता असेल.

आतापययंत ग्ोिल नवपश्यना पॅगोड्ातील सववा महाभशनिरात तसेच प्रते्क 
रनववार आभण रोज होणाऱया एक ददवसीय भशनिरात ममळून एकूण जवळपास चार 
त ेपाच लाख लोकानंी लाि घेतला.

नवश्व नवपश्यनाचायवा पूज् श्री. सत्नारायण गोयन्ाजीचं्ा शुद्ध धमावाच्ा 
संपकावात येण्ापूवषीच्ा या घटनानंी आभण िालपण त ेतरुणपणापययंतच्ा त्ाचं्ा 
िक्ीिावाने कोणताही भ्रम ननमावाण होऊ नये. उलट अशी प्ररेणा ममळो की अशी 
व्क्ी सुद्धा कशा प्रकारे िदलू शकत,े याच उदे्शाने त्ाचं्ा संभक्प्त जीवन 
पररचयाची ही अकरावी शंखला:–

ननवा�ण काय आहे?
िगवानानंी यानवर्यी सामंगतले -  
जेर े (ननवावाभणक स्थितीत) पृथ्ी, जल, अग्ी आभण वाय ूरािंत नाहीत (ही 

अवथिा या महािूताचं्ा पलीकडील आहे) तेर ेशुक्र ग्रहाचा प्रकाश नसतो आभण 
सूयावाचाही प्रकाश नसतो, तेर े चंद्रही उगवत नाही; पण तेर ेअधंकारही नसतो. 
जवे्ा कोणी क्ीणास्त्रव भिक्षू या स्थितीचा स्वत: साक्ात्ार करतो तवे्ा तो रूप 
ब्रह्मलोक दकंवा अरूप ब्रह्मलोकापासून (म्हणज ेलौदकक क्ते्ाचा सववोच्च लोक) 
मुक् होतो. म्हणज ेत्ाचें अनतक्रमण करतो. त्ाची सववा सुख-द:ुखापासून मुक्ी 
होत,े म्हणज े त्ाचे िवसंसरण समाप्त होत.े जोपययंत िवसंसरण चालू राहत े
तोपययंत केव्ा सुख, केव्ा द:ुख येतच राहत;े पण त्ा लोकोत्तर अवथिते लौदकक 
सुख नाही व लौदकक द:ुखही नाही.

एका शैक्ष्य भिक्षूने िगवानानंा नवचारले की काय खरोखर अशी अवथिा आह े
की जेर ेजन्म नाही व मृत्ही नाही? तवे्ा िगवानानंी सामंगतले -

अन्थि, भभक्वे, अजातं अभतंू अकतं असङ्खतं, ... 
- उदान ७३

– भिक्षूं नो, आह!े अवश्य आह!े जी अजात, अिूत, अकृत, असंसृ्त आह.े 
भिक्षूं नो, जर अजात, अिूत, अकृत आभण असंसृ्त नसत ेतर ज ेजात आहे, िूत 
आह,े कृत आह,े संसृ्त आह े त्ाचे कधी अनतक्रमण करु शकलो नसतो, 
(नवपश्यनेद्ारा) त्ापासून ननस्सरण झाले नसत.े हे भिक्षूं नो,ं कारण त ेअजात, 
अिूत, अकृत आभण असंसृ्त आह.े म्हणनू ज ेजात आह,े िूत आह,े कृत आह,े 

संसृ्त आह ेत्ाचे अनतक्रमण केले जाऊ शकत.े त्ापासून ननस्सरण होऊ शकत.े 
त्ा ननस्सरण अवथिलेा स्वानुिूतीद्ारे जाणता येत.े म्हणजे अननत्ाच्ा पलीकडील 
ननत्ापययंत, मृतू्च्ा पलीकडील अमृत अवथिेपययंत पोहोचणचे अंनतम लक्ष्य आह.े

कसे पोहोचणार?
अमृत ननवावाणापययंत पोहोचण्ासाठी िगवानानंी शील, समाधी, प्रज्ञेच्ा आठ 

अगंाच्ा आयवा मागावावर चालण्ाचा उपदेश ददला आह.े

अमतृाचा दरवाजा उघडला
सम्यकसंिोधी िरोिर ज े अमरत्व प्राप्त झाले ते वाटण्ाचा ननणवाय करीत 

असतानंा िगवान िदु्धानंी ही घोर्णा केली– 
अपारुता तेसं अमतसि द्ारा।                           – दीघननकाय २.७१  
जो आपल्ा अधंनवश्वासाचा त्ाग करुन श्रद्धापूववाक ऐकण्ासाठी तयार आह,े 

त्ाच्ासाठी अमृताचा दरवाजा उघडला.
ऐकेल तरच समजले. समजले तरच अमृताकडे नेणाऱया मागावावर चालेल. स्वत: 

मागावावर चालेल तरच अमृताचा साक्ात्ार करु शकेल.
अमतृ काय आहे?

अमृत एक स्थिती आह.े जी (ननब्ान) ननवावाण आहे, जी (अक्य) अक्य 
आह,े जी (अक्र) अक्र आह,े (ससव) भशव आह,े (अच्तु) अच्ूत आह,े 
अजर आह,े अचल आह,े (धवु) ध्वु आह,े (ससित) शाश्वत आह,े (अनपु्पाद) 
अनुत्पाद आह,े (अजानत) अजन्मा आह,े (अननममत्त) ननरालंि आह,े (अगनत) 
िव-संसरणाच्ा गतीपासून मुक् आह,े (सन्तिपद) शातंीपद आह,े परमसुख 
आह,े नवरज आह,े नवमल आह,े अमल आहे, अनवपररणाम धमावा आह.े 
ननवावाणासाठी न जाणो असे आणखी दकती पयावायी शब्द िदु्ध वाणीत वापरलेले 
आहते, ज ेया अपररवतवानीय, कृटथि अवथिचेे द्ोतक आहते.

ही अवथिा समजावत असतानंा िगवानानंी सामंगतले - 

1994 मध्ये  पूज्य गुरुजी व पूज्य माताजी धम्मगगरीच्ा आपल्ा ननवासस्ानाच्ा वर उभये 
राहून प्रसन्न मुद्येनये सव्व प्राणाांना मां गल मैत्ी दयेताांना. 
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रागक्यो दोसक्यो मोहक्यो इदं वुच्नत अमतं... ननब्ानं ॥
         – सां यतु्तननकाय २.४.३१५

– जी रागक्य, दे्र्क्य आभण मोहक्य अवथिा आह ेनतला अमृत म्हणतात, 
ननवावाण म्हणतात.

छन्दरागनवनोदनं ननब्ानपदमचु्तं ।     – सुत्तननपात १०९२
– आसक्ीच्ा तषृ्ेतनू मुक् होणे ह ेअच्ुत ननवावाणपद आह.े 
ननक्ति वानतो'नत ननब्ानं।               – मज्झिमननकाय अट्ठकथा १.२८१
– तषृ्ेतनू िाहरे ननघून जाण ेननवावाण आह.े 
ननब्ानं परमं वदन्ति बु�ा।      – दीघननकाय २.९०
– िदु्धानंी ननवावाणाला शे्रष्ठ (अवथिा) म्हटले आह.े
िदु्ध वाणीत अनेकदा ननवावाणाच्ा शे्रष्ठपणाचे वणवान आह.े जसे -

यो च वसिसतं जीवे, अपसंि अमतं पदं। 
एकाहं जीनवतं सेय्ो, पसितो अमतं पदं। 

– धम्मपद ११४
– अमृत पदाला (ननवावाणाला) न पाहणाऱयाच्ा शंिर वर्ायंच्ा जीवनापेक्ा 

अमृतपद पाहाणाऱयाचे एक ददवसाचे जीवन शे्रयस्र असत.े
याच ननत्, ध्वु, शाश्वत अमृतपदाच्ा प्राप्तीसाठी िगवानानंी जीवनिर 

उपदेश ददले. केवळ त्ानंी उपदेशच ददले नाहीत; उपदेश देणारे तर आपल्ा 
देशात अनेक झालेत पण या महापुरुर्ाने त्ा उपदेशाचंा सदक्रय अभ्ास करायला 
भशकनवले. त्ासाठी उपयकु् नवधी सामंगतली. ह े अमृतपद कोणाच्ा कृपेने, 
अनुकंपेने, आशीवावादाने, वरदानाने प्राप्त होत नाही. उलट असे सामंगतले की 
मुमुक्लुा स्वत: अप्रमादी राहून पररश्रम, पराक्रम, पुरुर्ारवा करावा लागतो. त्ानंी 
हचे करणे भशकनवले आभण म्हटले– 

तुमे्िह िकच्मातपं्प, अक्ातारो तथागता।
– धम्मपद २७६

– तप तर तमु्हालाच करावे लागेल, तरागत तर केवळ (मागवा) आख्ात करतात.
तवे्ा म्हणाले–      अप्पमादो अमतं पदं।             – धम्मपद २१
– प्रमाद न करण ेअमृत (ननवावाण) पद आह.े म्हणज ेप्रमादरदहत होऊन आभण 

सतत सजग राहूनच अमृतपद प्राप्त करु शकतो. त्ासाठी त्ानंी मागवा प्रशस्त केला. 
जसे वसंत ऋतूत वकृ्-वेली फळाफुलानंी िहरुन येतात–
 तथपूमं धम्मवरं अदेसयय, ननब्ानगामम ंपरमं िहताय।

– खुद्दकपाठ  ६.१३
– त्ाच प्रकारे (फळ देणारा) उत्तम धमवा भशकनवला; जो परम दहतकारी आह,े 

ननवावाणाकडे घेऊन जाणारा आह.े
सो धमं्म देसेनत आददकल्ाणं मजे्कल्ाणं पररयोसानकल्ाणं ..।

– दीघननकाय १.१९०
– असा धमवा भशकनवला जो सुरुवातीला कल्ाणकारी आह.े मध् ेकल्ाणकारी 

आह ेआभण शेवटीही कल्ाणकारी आह.े
आददम्म् सीलं दसेिय, मजे् मगं् नवभावये। पररयोसानम्म् ननब्ानं...।

– दीघननकाय अट्ठकथा १.१९०
– सुरुवातीला शील धारण कसे करावे ते भशकनवले. मध् ेमागावावर कसे चालावे 

त ेभशकनवले आभण शेवटी ननवावाणापययंत कसे पोहोचावे ह ेभशकनवले.
िगवानानंी जे-ज ेभशकनवले त ेसववा कल्ाणकारीच आहते. सवायंचे एकच उद्द्ष्ट 

हचे आह ेकी साधक नवपररणामधमषी अननत्च्ा िंधनातनू मुक् होऊन ननत्, 
शाश्वत, ध्वु, अपररणामी सत्ाचा स्वत: साक्ात्ार करो.

नवमसुत्तसारा सबे् धम्मा– िगवानानंी भशकनवलेले सववा धमवा नवमुक्ीसाठीच 
आहते आभण त ेसववा सार रूपात आहते.

अमतोगधा सबे् धम्मा– सववा धमवा अमृतात डुिकी मारण्ासाठी आह.े
ननब्ानपररयोसाना सबे् धम्मा– सववा धमवा शेवटी ननवावाणासाठी आहते. 

– अङु्त्तरननकाय ३.१०.५८
मागावाचे शेवटचे पोहोचण्ाचे दठकाण ननवावाण आह.े
ते यन्ति अच्तंु ठानं, यथि गन्त्ा न सोचरे।          – धम्मपद २२५
त ेत्ा पतन-रदहत अच्ुत (शाश्वत) थिानाला (ननवावाण) प्राप्त करतात तेर े

पोहोचल्ावर शोक असत नाही.

मागावाचे अनंतम लक्ष्य म्हणज ेहीच अवथिा आह ेकी ती–
अजरं अमरं खेमं, पररयेसससिामम ननब्नुत।ं

– बदु्धवांस अट्ठकथा ७, सुमयेधपत्थनाकथावण्णना
– अजर आह,े अमर आह,े के्मपूणवा आह,े ननवावाणापययंत घेऊन जाणारी आहे.  

जजच्ा शोधात आह ेती हीच अवथिा आह.े नतचा साक्ात्ार झाल्ावर– 
न च ते पुनमपेुन्ति गब्भसेयं्, पररननब्ानगता िह सीनतभतूा।

– नवमानवत्थु ९०९

– त े सीतलीिूत पररननवावाण प्राप्त झाल्ानंतर “पुनरनप जननी जठरे 
शयनम”्च्ा ियंकर द:ुखात पडत नाही.

त्ासाठी िगवानानंी कोणाची प्रारवाना करण ेभशकनवले नाही तर आयवा अष्टामंगक 
मागावावर चालायला भशकनवले. 

अट्ठदगिको च मग्ानं, खेमं अमतगाममनन्ति ।     – मज्झिमननकाय २.२१५-१६
– अष्टामंगक मागवा क्मेपूणवा अमृत अवथिपेययंत घेऊन जातो. 
हाच अमतोगंध मगं्– अमृतात डुिकी लावणारा मागवा आह.े 
हाच ननब्ानगाममनी पदिपदा– ननवावाणाकडे नेणारा मागवा आह.े
म्हणनू सनतपट्ानची नवपश्यना साधना भशकनवत असतानंा सामंगतले की ही नवद्ा–
सत्तानं नवसुद्�या– लोकाचं्ा नवशुद्धीसाठी, नवमुक्ीसाठी आह.े
सोकपररदेवानं समनतक्कमाय– द:ुख आभण संताप याचें चागंल्ाप्रकारे 

अनतक्रमण करण्ासाठी आह.े 
दकु्दोमसिानं अथिगिमाय– द:ुख आभण दिुावावना मावळण्ासाठी आह.े
ञायस्य असधगमाय– शे्रष्ठ ज्ञानाच्ा प्राप्तीसाठी आहे.
ननब्ानसि सस्छििकररयाय–  ननवावाणाचा साक्ात्ार करण्ासाठी आह.े 

– दीघननकाय, २.४०५
परंत ुत्ासाठी खूप पररश्रम घ्ावे लागतात.
ते झाययनो सातनतका, ननचं् दळहपरक्कमा। 
– त ेज ेसतत ध्ान करणारे आहेत. ननत् दृढ पराक्रम करणारे आहेत.
फुसन्ति धीरा ननब्ानं, योगके्मं अनतु्तरं।                         – धम्मपद २३
– त ेधीरोदात्त पुरूर् उतृ्ष्ट योगक्मे असलेले ननवावाण प्राप्त करतात.
िदु्धाचंा उपदेश कोणत्ा वाद-नववादी दाशवाननक मान्यतचे्ा तकवा -नवतकावासाठी 

नाही. कोणाला नीच लेखून स्वत:ला उच्च दाखवण्ासाठी नाही. ती पूणवापण ेिव 
नवमुक् झालेल्ा महाकारुभणकाची स्वानुिूतीजन्य अमृतवाणी आह.े त्ा 
करूणाननधीची हीच करूण इच्ा होती की िव-संसरणाने होरपळलेला मानव ही 
लोकदहतकाररणी नवद्ा भशकून आभण त्ात पररपक्व होऊन ननत् शाश्वत, ध्वु, 
अमर, अचल, अटल ननवावाणाचा साक्ात्ार करून “पुनरनप जननम ् पुनरनप 
मरणम्, पुनरनप जननी जठरये शयनम”् च्ा द:ुखद संसार-संसरणातनू मुक् होवो. 
जो त्ानंी सामंगतलेल्ा मागावावर चालतो तो न िह जातुगब्भसेयं् पुनरेनत– पुन्ा-
पुन्ा गिावात पडण्ाच्ा द:ुखातनू पूणवापण ेमुक् होतो. 

– खुद्दकपाठ ९.१०

िदु्धानंी उपदेश केलेल्ा या सदक्रय व्ावहाररक नवद्ेचा लाि घेऊन त्ाचं्ा 
जीवनकाळातच अनेक लोक िव-मुक् झाले. त्ा हजारोपंैकी काहीचें उद्ार पाहा–

... अज्गा अमतं सन्ति, ननब्ानं पदमच्तंु ।
– मला अमृताची शातंी आभण ननवावाणाच्ा अच्ुतपदाची प्राप्ती झाली.
... धम्मोसधं नपनवत्ान, नवसं सबं् समहूनन।ं
– धमावाचे और्ध सेवन करुन सववा (सासंाररक) नवर्ाला दषूर केले.
... अजरामरं सीनतभावं, ननब्ानं फसियय ंअहं।
– त्ा अजर, अमर शीतल ननवावाणाला मी प्राप्त केले. 
... येन ञाणेन पत्तोसस, अच्तंु अमतं पदं।           – अपदान १.२०६, ४९५, १२
– त्ा ज्ञानाने मी अच्ुतपद प्राप्त केले. 
... पत्ता ते अचलट्ठानं – मला अचल थिान (ननवावाण) प्राप्त झाले.

   – नवमानवतु्थ ८६०
... कतनं् पच्चवेक्खन्ा, इममत्मिाधससंु।

  – थयेरगाथा ननदानगाथा
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– त्ाचा साक्ात्ार करीत असतानंा ह ेसत् प्रकट केले जात आह.े
जो कोणी या मुक्ीमागावावर चालतो तो - 
… संयोजनानन पहाय सस्छिकररसिनत।                – अङ्त्तरननकाय २.६.६८
 – संयोजनाचें िंधन नष्ट करुन (ननवावाण)चा साक्ात्ार करुन घेतो.
मुक्ीच्ा या मागावावर ज ेिूतकाळात चालले, ज ेआज चालत आहते आभण ज े

िनवष्ात चालतील त्ानंा अशीच प्राप्ती झाली आभण होईल. कारण - 
ननब्ानभावं न जहतीनत– ननवावाण आपला ननवावाणिाव सोडत नाही.
काय आह ेननवावाणाचा सहज ननवावाणिाव?
ननब्ानं ननचं् धवंु ससितं अनवपररणामधम्मन्ति।              – कथावतु्थ २८६
 – ननवावाण ननत् आहे, ध्वु आह,े शाश्वत आह,े अनवपररणाम धमावा आह.े
िगवान िदु्धाचं्ा वाणीत ननवावाणाची चचावा िरपूर आह.े ननवावाणापययंत पोहोचण्ाच्ा 

मागावाचा आभण ननवावाणापययंत पोहोचलेल्ा मुमुक्ुं च्ा अनुिूतीची चचावासुद्धा िरपूर 
आह.े आजसुद्धा या नवद्ेचे लाि स्पष्ट आहते. जो जेवढा-जवेढा पुरुर्ारवा करतो 
तवेढा-तेवढा तो अंनतम उद्द्ष्टाच्ा म्हणजे ननवावाणाच्ा जवळ पोहोचतो.

दिुावाग्ाने िगवानाचं्ा मूळ वाणीचे नवपुल सादहत् आभण त्ाचं्ा कल्ाणाचा 
मागवा दाखनवणारी नवपश्यना नवद्ा दोन्ीही या देशातनू पूणवापण े नवलुप्त झाले. 
नाही तर नववेकानंदजीसारख्ा उच्च कोटीच्ा आभण िमुद्धमान संताला जर ह े
उपलब्ध झाले असत े तर त े काय म्हण ू शकले असत े की चावावाकवादीप्रमाण े
िदु्धाचं्ा उपदेशातसुद्धा अपररवतवानशील काहीही नाही. ननत्, शाश्वत, ध्वु 
काहीही नाही? दकंवा दाभक्णात् िौद्धाजवळ अपररवतवानशील काहीही नाही? 
उलट त्ा देशात प्रते्क िदु्धानुयायी अपररवतवानशील ननवावाणाला जीवनाचे अंनतम 
उद्द्ष्ट समजतो.

(आत्मकथन भाग दोन मधनू साभार)    
क्रमश:....
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पूज्य गुरुदेवाचंी सहावी पुण्यनतथी
ननवावाणािाित मादहती देणारा पूज् गुरुजीचंा लेख सववा साधकासंाठी प्रिूत 

प्ररेणचेा स्त्रोत िनावा आभण सववा साधकानंा नैवावाभणक धमवापरावर चालण्ासाठी 
सहायक धसद्ध व्ावा, हीच त्ानंा खरी श्रद्धाजंली आह.े यासाठी सववा साधकानंी 
ननयममत अभ्ास करत आपल्ा सोितच इतराचंीही साधना ननयममत करवण्ात 
सहायक िनावे. यासाठी थिाना-थिानावंर सामूदहक साधनेचे आयोजन करावे. 
एक ददवसीय भशनिर आयोजजत करावे. साधना दिुवाळ होताच एखाद्ा दहा 
ददवसीय अरवा त्ापेक्ा जास्त ददवसाचं्ा भशनिरात िाग घेऊन आपली साधना 
मजितू करावी. धमवापरावर प्रगतीसाठी हचे अपेभक्त आह ेआभण त्ासाठी आम्हा 
सवायंची मंगल कामना आपल्ा सोित आह.े सवायंचे मंगल होवो!
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“ममत्र उपक्रम” महाराष्ट्ाचा एक अनपुम उपक्रम
ममत् उपक्रम महाराष्टट्र सरकार आभण नवपश्यना नवन्यासचा एक संयकु् उपक्रम आहे, जो 

२०१२ मध् ेपूज् गुरुदेवाचं्ा आभशवावादाने सुरु झाला. या अतंगवात भशक्कानंा १० ददवसाचे 
भशनिर आभण नवद्ार्ायंना आनापान भशकवले जात,े ज्ाचा अभ्ास नवद्ारषी ददवसातनू दोन 
वेळा १०-१० ममननटे ननयममतपण ेकरतात. याने त्ाचं्ा स्विावात सकारात्मक िदल ददसून 
येतो. 

या उपक्रमात महाराष्टट्रातील एक लाखा (१,००,०००) पेक्ा अधधक शाळापंययंत पोहचायचे 
आह.े एवढी मोठी गरज पूणवा करण्ाकरता आमच्ाकडे पुरेशी साधन उपलब्ध नाहीत. हे काम 
पुढे नेण्ासाठी आवश्यकता आह.े - १) अशा सेवािावी धमवासेवक/सेनवकाचंी ज ेआपला पूणवा 
वेळ देऊन या कायावाला पुढे नेतील. त्ानंा आवश्यकतनेुसार मानधनही ददले जाईल. त्ासाठी 
नवपश्यना नवशोधन नवन्यासाच्ा खालील पत्तावर त्वरीत आवेदन करावे. 

२) या सवायंना मानधन देण े तसेच भशक्काकंरीता दहा ददवसाचंी भशनिरे आयोजजत 
करण्ासाठी पयावाप्त धनाची आवश्यकता आह.े त्ासाठी ज ेकोणी साधक /साधधका मलुानंा 
धम�दान देण्ाच्ा या महान पुण्यकाया�त िाग घेऊ इच्च्तात, त्ानंी कृपया ‘नवपश्यना 
नविोधन नवन्ास’च्ा खालील पत्तावर त्वरीत संपकवा  करावा. येर ेसरकारतफफे  आयकरातनू 
१००% सूट आह.े

पूण� पत्ता– Vipassana Research Institute, Dhamma Giri, 
Igatpuri-422403, Dist. Nashik, (Maharashtra). िँक नववरण या 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. 
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अभभधम्म - दैननक जीवनात - २०१९-२०
“अभिधम्म दैननक जीवनात” हा लघु कोसवा वी.आर.आय. द्ारे मुं िई नवश्वनवद्ालयाच्ा 

संिद्धतखेाली घेतला जाईल.  वेळ: आठवड्ातनू एका ददवशी ‘दर िननवारी’ ३ तासाचें मोठे 
सत्, दपुारी १:०० त े४:०० वाजेपययंत. काळ: १६ नोव्हेंिर २०१९ त े१ फेब्रवुारी २०२० (३ 
मदहने). िैक्षभणक योग्यता: HSC/Old SSC प्रमाणपत् आभण एक फोटो.

व्ाख्ान ग्ोिल पॅगोडा कॅम्पस, सिागृह २ मध् ेहोतील. 
फॉमवा दाखल करण्ाची अंनतम तारीख ८ नोव्हेंिर २०१९ आहे. फॉमवा ऑनलाईन उपलब्ध आहते.: 
http://www.vridhamma.org/Theory-And-Practice-Courses फॉमवा ई-मेल 
द्ारे दकंवा पोस्ाद्ारे पाठव ूशकाल. पूणवा पत्ता:  सिागृह नंिर २, ग्ोिल पगोडा पररसर, गोराई, 
िोरीवली (प), मुं िई. ९१.  फोन संपकवा  – ०२२-५०४२७५६० (सकाळी १०:३० त ेसंध्ाकाळी 
५:३० पययंत)   ई-मेल: mumbai@vridhamma.org           
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वी. आर. आय - पाली ननवासी पाठ्यक्रम - २०२०
पाली-दहदंी (४५ ददवसाचंा ननवासी पाठ्यक्रम - ९ फेब्रवुारी त े २६ माचवा पययंत) या 

कायवाक्रमाची योग्ता जाणण्ाकरीता या शंखलेचा वापर करा. 
https://www.vridhamma.org/Pali-Study-Programs
(अशंकाललकमध् े ददलेली मादहती िघा), मोबा. संपक� कः ९६१९२३४१२६, श्रीमती 

िलजीत लािंा: ९८३३५१८९७०, ममस. हर्र्ता ब्रम्हणकर: ८८३०१६६२४६. 
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भारतीय नौसेनेच्ा असधकाऱयानंा धम�लाभ
ताममळनाडूच्ा नवभिन्न िारतीय नौसेना दठकाणावंर तनैात नौसेना अधधकारी व कमवाचाऱयानंा 

नवपश्यनेची मादहती देण्ात आली आभण आनापान भशकवण्ात आले. हे प्राप्त करुन त ेप्रसन्न झाले- 
1. भारतीय नौसेना अद्ार, चेन्नई– इर े१८ ऑगस् २०१८ ला ७१ लोकानंा नवपश्यना 

पररचयासह लघू आनापान भशकवले गेले. त्ात नौसेनेचे नानवक, त्ाचें पररवार व स्वास्थ्य 
अधधकारीही होते. 

2. भारतीय नौसेना अग्ानी, कोइमंबतूर– २६ सप्हेंिर, २०१८ .ला या इर ेज ेआनापान 
सत् झाले त्ात २०० नौसेना नवीन प्रभशक्णारषी सामील झाले. यानंा नवपश्यनेचा पररचय 
प्रवचन ऐकवण्ात आले. या थिळाच्ा प्रमुख अधधकाऱयानंी याचे उद्धाटन केले व सववा 
कायवाक्रमात स्वतः िाग घेतला.

3. भारतीय नौसेना परंडू, रामनाथापुरम– येर े१७ त े१९ जनू २०१९ दरम्यान उचीपुली 
िसेवर अनेक कायवाक्रम आयोजजत केले गेले, त्ात १४४ लोकानंी िाग घेतला. यात नवभिन्न 
पदावरील मोठ्या व लहान अधधकाऱयासंह अनेक नानवकाचं्ा पत्ीही होत्ा.

4. भारतीय नौसेना कट्ाबोमन, नतरुनेलवेली– येर े १९ त े २१ जनू दरम्यान दभक्णी 
नारायणम्् ्िसेवर आयोजजत कायवाक्रमात २२० लोकानंी िाग घेतला. ज्ात कमान प्रमुखासह 
अन्य लहान-मोठे अधधकारी पत्ीसह सामील झाले. 

या सवायंचे संचालन वररष्ठ सहायक आचायवा, थिाननक क्ते्ीय िाल भशनिर समवियक 
आभण अनेक धमवासेवकानंी ममळून केले. प्रसन्नतचेी िाि ही आह ेकी ही टीम ताममळनाडूच्ा 
सववा िसेशी संपकावात आह.े तसेच यानंा ननत् ननयममत अभ्ासासाठी उत्ादहत करत राहाते. 
नवश्वास आह ेकी यातील अनेक लोक पूणवा भशनिराचा लाि घेतील. या कायवाक्रमाचं्ा अनेक 
फोटोनंा इर ेदशवानवण ेशक्य नाही.                                             yty

मुं बईजवळ पालघर येथे नवीन नवपश्यना कटें द्र
महाराष्टट्र सरकारने १९७८ ला पालघर शहरािाहरेील १० एकराचा एक िूखंड पुरस्ाराच्ा 

रूपाने वायसेुनेच्ा एका शौयवापदक नवजतेा सैननकाला प्रदान केला होता, तो पालघर रेल् ेसे्शनपासून 
३.५ दक.मी. आभण मुं िईपासून जवळपास १०० दक.मी. दषूर आह.े २०१२ ला साधक सैननकाच्ा 
धमवा िावनेने इर े पदहल्ादंा सामूदहक साधना झाली. थिाननक साधकानंी ममळून इर े ‘पालघर 
नवपश्यना िट्स्ट’ची थिापना केली आभण इर ेननयममत भशनिर आयोजजत करण्ाची योजना िनवली. 
एनप्रल २०१४ पासून एक ददवसीय, दोन ददवसीय आभण नंतर १० ददवसीय भशनिर आयोजजत 
करण्ात येऊ लागले. जनु्या इमारतीत सुधारणा आभण काही नवीन इमारती िनवनू जवळपास २० 
साधकाचें भशनिर आयोजजत करण्ाची व्वथिा केली गेली, जी आता ४० पययंत पोहोचली आह.े

७ दडसहेंिर, २०१४ ला इर े पूज् माताजी आल्ा व सामूदहक साधनेनंतर पूणवा क्ते्ाचे 
ननरीक्ण केले व िावी कहें द्रासाठी चचावा करण्ात आली. त्ानंतर ‘धम्मवादिका’ म्हणज ेधमावाची 
िाग नाव ददले गेले. मागील पाच वर्ायंपासून पुरुर् व मदहलाचें भशनिर आयोजजत केले जात 
आहते, ज्ात आतापययंत जवळपास २००० लोकानंा धमवालाि ममळाला आह.े 

महाराष्टट्र सरकारकडून आत्ताच एक सुखद िातमी ममळाली की पालघर त ेधम्मवादटकाचा 
रस्ता कच्चा होता. त्ाला त ेआता पक्ा करणार आहते.

मागील अनेक वर्ायंच्ा प्रयत्ानंतर सरकारने खूप कमी दकमतीत (दोन करोड) घेऊन हा 
िूखंड ‘पालघर नवपश्यना टट्रस्’च्ा नावे करण्ाचे पत् प्रधसद्ध केले आह.े तशी या िूखंडाचंी 
वास्तनवक दकंमत २० करोडपेक्ा जास्त आह.े जमीन ताब्ात आल्ावर टट्रस् योजनािद्ध ररनतने 
१५० साधकासंाठी सववा आवश्यक सुनवधा, वर्ावा जल संग्रह व शून्यागार इत्ादी िनवेल. याला 
आयकरातनू सूटची ८० जीची सुनवधा ममळालेली आह.े ज ेकोणी साधक-साधधका या योजनेला 
सफल िनवण्ाच्ा पूण्ात सहिागी होऊ इच्च्त असतील, त्ानंी या पत्तावर संपकवा  साधाव.- 
Address: Dhamma Vatika, Palghar Vipassana Trust, Behind Alyali 
Cricket Ground, Alyali Village, Palghar- 401404, Mo. +91 96371 01154 
(Course Manager); Email: vipassana.palghar@gmail.com     Online 
Registration.: https://www.dhamma.org/en/schedules/noncenter/palghar.in

िँक व्वहारासाठी नाव- 'पालघर नवपश्यना िट्स्ट', A/c No.: 4641101000787; Bank:  
Canara Bank, Palghar; IFSC: CNRB0004641;  मो. +91 98339 34712 वर ममस कॉल 
ददल्ावर िँकेसंिंधी सववा मादहती ममळेल आभण दानाची पावती पाठवली जाईल.                 yty
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दोहे धमा�चे
ममळाले बु� भगवान, ममळाले धम� ज्ान।
ननम�ळ ममळे नवपश्यना, ममळो च मोक्ष ननवा�ण।।
आसक्ी दे्ष मोहची, जोवर मनात खाण।
तोवर दकुःखच दकुःख हो, दूर च मकु्ी ननवा�ण।।
काम क्रोध अभभमानची, भरली ãदयी खाण।
दूर मोक्ष मकु्ी असते, दूर च खपू ननवा�ण।।
जे्य नसे ज्ाता नसे, व्ावे केवळ ज्ान।
भव बंधन सव� उघडो, ममळे च मकु्ी ननवा�ण।।

दोहे धमा�चे
करतच करतच राहतो, ममथ्ाच वाद नववाद।
दि�न सम्यक बनताच, चाखला मकु्ी स्ाद।।
हात पसरून दीन हो, कोण इथे दातार।
कमा�नवणा मकु्ी नसते, आप कमा�स सुधार।।
त्ाग आतंर जगताचा, लोभ-दे्षाचा मळ।
सुख दकुःखी अनवचल रहा, जसा च पव�त ननखळ।।
आसक्ी मळु दे्षाचे, दे्ष दोषचे मळू।
मोह मळु प्रपंचाचे, समता मकु्ी मळू।।
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“धम्माची ५० वषषे” पवा�ननममत्त
१५ व १६ डडसटेंबर, २०१९ ला पॅगोड्ात नविेष काय�क्रम

आपण सववा जाणताच की िारतात नवपश्यनेच्ा ५० व्ा (स्वर्णम) वर्ावात अनेक 
कायवाक्रम आयोजजत करण्ात येत आहते, याच तऱहेने या वर्ावाच्ा समाप्तीननममत्त १५ व १६ 
दडसहेंिर, २०१९ ला ‘नवश्व नवपश्यना पॅगोडा’ पररसरात एका नवशाल कायवाक्रमाचे आयोजन 
करण्ात येत आहे.

या कायवाक्रमाचे लक्ष्य जजर े एकीकडे संपूणवा नवश्वातील नवपश्यी साधकानंा 
एका थिानावर एकत् आणनू सामूदहक साधना व मैत्ीसह धमावात अधधक पुष्ट 
करण्ासाठी आह,े नतरचे दसुरीकडे सोित िसून गत पन्नास वर्ायंचे आमचे अनुिव 
आभण येणाऱया पन्नास वर्ायंसाठी आमच्ा दषूरदृष्टीचंी रूपरेखा तयार करण े हे ही 
आह.े या दोन ददवसीय कायवाक्रमात िगवान िदु्धाचंी देण नवपश्यना आभण त्ाचं्ा 
उपदेशािंाित धमवाचचावा करण्ात येईल. तसेच काही जुन्या साधकादं्ारे गुरुजीचं्ा 
सानन्नध्ात धमवाकायवा करतानंाच्ा काही स्ृती दाखवल्ा जातील. आपणा सवायंना 
ननवेदन आह े की कायवाक्रमात अवश्य यावे. येण्ापूवषी नोदंणी करण्ासाठी 
WhatsApp- 82918 94644; SMS- 82918 94645 या Website: 
http://registration.globalpagoda.org/registration/                

 yty

ग्ोबल नवपश्यना पॅगोडा पररचालनाथ� सटेंचुरीज कॉप�स फंड
‘ग्ोबल नवपश्यना पगोडा’चा दैनंददन खचवा सािंाळण्ासाठी पूज् गुरुजीचं्ा 

ननदफेशानुसार एका ‘सटेंचुरीज कॉप�स फंडा’ची व्वथिा केली गेली आह.े त्ाचंी ही महत्वाची 
इच्ा पूणवा करण्ासाठी ‘ग्ोबल नवपश्यना फाउंडेिन’ (GVF) ने दहशोि केला की जर 
८७६० जणानंी, प्रते्काने रु. १,४२,६९४/- एका वर्ावात जमा केले, तर १२५ कोटी रुपये 
जमतील आभण त्ाच्ा माधसक व्ाजातनू हा खचवा होऊ लागेल. जर कोणी एकदम एकत् 
जमा करू शकत नसेल तर रोडी-रोडी सुद्धा जमा करू शकेल. (काही ांनी पैसये जमा कये लये 
आहयेत आणण नवश्ास आहये की लवकरच हये काय्व पूण्व होईल.)

साधक तसेच असाधक सववा दात्ानंा हजारो वर्ायंपययंत आपली धमवादानाची 
पारमी वाढनवण्ाची ही एक सुसंधी आह.े अधधक मादहतीसाठी तसेच ननधी 
पाठनवण्ासाठी संपक� : 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 Es-

tate, Malad (W), Mumbai - 400064, Branch -  Malad  (W). Bank A/c No.- 
911010032397802; IFSC No.-  UTIB0000062; Swift code: AXIS-INBB062.

 yty

धम्मालय - 2 ननवास-गृहाचे ननमा�ण काय�
पॅगोडा पररसरात ‘एक ददवसीय’ महाभशनिरात दरुुन येणाऱया साधकासंाठी व धमवासेवकासंाठी 

रात्ी ननवासाच्ा मोफत सुनवधसेाठी धम्मालय-2 ननवास-गृहाचे ननमावाण होईल. ज े कोणी 
साधक-साधधका या पुण्कायावात िागीदार होऊ इच्च्तात, त्ानंी कृपया वरील (GVF) च्ा 
पत्तावर संपकवा  साधावा.              yty  

पॅगोड्ावर संघदानाचे आयोजन
रनववार २९ सप्टेंबर, २०१९ ला पूज्य गुरुदेव याचंी पूण्नतरी व शरद पौर्णमा  रनववार, 

१५ डडसटेंबर, २०१९ ला ५० वर्वा पूणवा होण्ाननममत्त व रनववार १२ जानेवारी, २०२० ला पूज् 
माताजी व सयाजी ऊ िा खखन याचं्ा पुण्-नतरी ननममत्त सकाळी ९ वाजता संघदानाचे 
आयोजन केले आह.े ज ेसाधक-साधधका ह्ा पुण्वधवाक दान कायावात िाग घेऊ इच्च्तात त्ानंी 
कृपया खाली ददलेल्ा पत्तावर संपकवा  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 

yty

ग्ोबल पॅगोड्ात सन २०१९/20 मधे् एक ददवसाचे महाभिनबर 
२९ सप्टेंबर- पूज्य गुरुजीचंी पुण्यनतथी व िरद पौर्णमेच्ा ननममत्ताने रनववार, 12 

जानेवारी 2020ला पूज् माताजी व सयाजी ऊ िा खखनजीचं्ा पुण्नतरीच्ा ननममत्ताने 
पगोडामध् ेवरील महाभशनिरे होतील. ज ेकोणी साधक-साधधका िाग घेऊ इच्च्त असतील 
त्ानंी कृपया आपली नाव नोदंनी अवश्य करावी. समग्ानं तपो सुखो- सामूदहक तप-सुखाचा 
लाि घ्ावा.वेळ: सकाळी ११ वाजपेासून सायंकाळी ४ वाजपेययंत होईल. ३-४ वाजताच्ा 
प्रवचनात साधना न केलेले लोकसुद्धा िसू शकतात. नाव नोदंणीसाठी कृपया ननम्न फोन क्रमाकं 
दकंवा ईमेल द्ारा तािडतोि संपकवा  करा. कृपया नाव नोदंणी न करता येऊ नये. संपक� : 022-
28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोन िदुकंग ११ त े५ वाजपेययंत) 
Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register        yty


