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धममवा्ी
समाधपेुक्ा बोज्झङ्ा, सते्ते सब्बदस्सिना।
मनुनना सम्मदक्ाता, भानिता बहुलीकता।
संित्न्ति अभभञ्ाय, ननब्बाणाय च बोधधया।।

धम्मवाणी-संग्रह (वव. वव. वव.) प.ृ 48, बदु्ध विक्ा 

स्मृती, धर्म-विचय, िीय्म, प्ीती, प्श्रब्ी, सराधी आणि उपेक्ा– ह ेसात 
बोध्यंग आहते, जायंचे सि्मदर्शी रुविराज बदु्ािे सम्यक प्कारे आख्ाि 
केले, तायंिा भावित केले (आणि) तायंचे बहुलीकरि केले. (ह े सात) 
अणभज्ा, वििा्मि ि पररज्ाि प्ाप्त करूि देिारे आहेत.

पूज्य गुरुजीचं्ा भारत आगमनानंतरचे अनभुि
विश्व विपश्यिाचाय्म पूज गुरुजी श्री सतिारायिजी गोयन्ा र्ुद् 

धरा्मच्ा सयं पका्मत आल्ापासूि तायंच्ा प्ारयंणभक जीििाविषयी अिेक 
लेख छापले. आता ते भारतात आल्ाियंतर विपश्यिा णर्किि ेआरयंभ 
केल्ािर तायंिा ज ेअिुभि आले त ेक्ररर्ः प्काणर्त करत आहोत. ताच 
श्रमृयंखलेत प्स्तु आह े– तायंच्ा सयं णक्प्त जीिन-पररचयाची ही बारािी 
शृंखला :-

‘बौद्ध धमामा’ पासून दूर
“विपश्यिा खरोखर सि्महहतकाररिी विद्ा आह.े राझ्ासारखे अिेक 

लोक हहच्ा अभ्ासािे लाभान्वित झाले आहते आणि होत आहते. परयंत ु
तरीही आरच्ा सराजातील बहुसयं ख् लोक हहला “बोद् धर्म” सरजिू 
यापासूि दूर राहातात. जर आपि आपल्ा प्िचिात बदु्ाच्ा िािाचा 
उले्ख केला िाही तर हहला अिेक लोक विःसयं कोच स्ीकारतील, 
वबचाऱयायंचे कल्ाि होईल.”

जवे्ापासूि भारतात येऊि विपश्यिेचे णर्वबर आयोजजत करत आह,े 
तवे्ापासूि अिेक साधकायंच्ा अर्ा सूचिा ऐकत आह.े तायंचा आर्य 
चायंगला प्कारे सरजतो, तायंच्ा म्हिण्ाची सतताही. कारि, इतरायंचे 
काय सायंगािे, काही राझ ेआपले स्जि असे आहते ज ेयाच कारिारुळे 
विपश्यिेपासूि अजूि दूर आहते. या विद्ेिे इतरायंिा लाभान्वित होतायंिा 
पाहूिही हहला “बौद् धर्म” सरजूि हहच्ा सरीप येत िाहीत.

भगिाि बदु्ायंचे िाि हटििू लोकायंिा ठगिि ेराझ्ासाठी खूप सोपे 
होत.े तवे्ापययंत तर भारतात विपश्यिा र्ब्दही प्चललत िव्ता. साधारि 
लोक तर हहेी जाित िव्ती की ही भगिाि बदु्ायंिी णर्किलेली विद्ा 
आह.े तारुळे बदु् र्ब्द दूर ठेििू याच िािािे णर्वबर आयोजजत करु 
र्कत होतो. हकयं िा सत लपिण्ासाठी एखाद्ा अन्य पया्मयिाची र्ब्दाचा 
प्योग करु र्कत होतो. देर्ाच्ा बहुसयं ख् सराजाला आकर्षत 
करण्ासाठी हहला गीता िा पातयंजली योगाच्ा िािािे णर्किि ेसुरु करु 
र्कत होतो. या प्कारे लोकायंिा ठगिण्ाचे अिेक पया्मय होते, परयंत ुअसे 
करि ेघोर कमृ तघ्नता झाली असती. कमृ तघ्नता आपल्ा पूज गुरुदेि सयाजी 
ऊ बा खखिायंच्ा प्ती, जायंच्ाकडूि ही विद्ा णर्कूि राझ ेएिढे कल्ाि 
झाले! कमृ तघ्नता ता ब्रह्मदेर्ाच्ा प्ती आणि तथेील सयं तायंप्ती जायंिी अडीच 
हजार िषायंपासूि गुरु णर्ष्य पयं रपयं रेद्ारे या कल्ािी विद्ेला र्ुद् रुपात 
सायंभाळूि ठेिले! कमृ तघ्नता भगिाि बदु्ायंप्ती जायंिी या विद्ेला र्ोधिू 
केिळ आपलेच िाही, अिेकायंचे कल्ाि केले!

री या कमृ तघ्नतचे्ा जघन्य पापाच्ा प्ायजचित स्रुप ि तर देहदाहासाठी 

तयार होतो आणि ि पचिाताप स्रुप जन्म-जन्मायंतरायंपययंत रिस्ापासाठी. 
तारुळे री अधधक सयं ख्ते साधकायंची गदशी एकत्र करण्ाच्ा मरथ्ा 
लोभाला रिात जागूच हदले िाही आणि हे चायंगलेच झाले.

री बदु्ायंच्ा िािािर धर्म णर्किला. सताचा आधार घेऊि री 
मरथ्त्ापासूि िाचत राहहलो. धरा्मचा आधार घेऊि अधरा्मपासूि बचाि 
करत राहहलो. कमृ तज्तचेा आधार घेऊि कमृ तघ्नतपेासूि बचाि करत राहहलो.

पररिार चायंगलेच आले. भारताच्ा अिेक पूि्म-पाररी सयं पन्न सरजदार 
लोकायंिी, सराजाच्ा अिेक र्ीष्मस्य लोकायंिी या विद्ेचा सहष्म स्ीकार 
केला आणि तापेकी अिेक लोक वितायंत विःस्ाथ्म भािािे हहच्ा 
प्सारिात ति-रिािे झटू लागले, तरीही ह े सत तर स्पष्टच आह े की 
भारताचे अिेक लोक अजिूही हहला “बौद् धर्म” सरजूि हहच्ापासूि दूर 
राहातात. काही हहचा उपयोग सरजिूही हहला परका धर्म रािूि 
हहच्ापासूि दूर पळतात.

एक आचिय्म हहेी आह ेकी ह ेसि्म लोक बदु्ायंचा सन्माि करतात, तायंिा 
आपल्ा ईश्वराचा अितार म्हििू पूज राितात, परयंत ुतायंच्ा कल्ािी 
णर्कििकुीला “बौद् धर्म” सरजिू तापासूि दूर राहातात. र्ेिटी या 
परस्पर विरोधी दहुरेी रािधसकतचेे काय कारि आह.े एकीकडे बदु्ायंिा 
रहाि रािूि तायंचा सत्ार कराल आणि दसुरीकडे तायंच्ाच णर्कििकुीला 
हीि रािूि वतचा दतु्ार कराल. र्ेिटी याचे रहस्य काय आह,े याला 
सरजि ेआिश्यक आहे.
प्रथम संघरमा

विपश्यिेच्ा सयं पका्मत येण्ापूिशी ब्रह्मदेर्ात राहतायंिा भगिाि बदु्ायंचा 
सत्ार आणि तायंच्ा णर्कििकूीच्ा दतु्ाराच्ा दहुरेी रािधसकतचेा 
अिुभि री स्तः आपल्ा आत घेतला होता. परयंत ुभारतात आल्ािर 
पाहहले की या हास्यास्पद विरोधीभासी रािधसकतते जिळपास सयं पूि्म देर् 
रग्न आह.े इथ ेया विडयंबिेचा पहहला सयं घष्म प्थर िषशीच बोधगयेत णर्वबर 
आयोजजत करतायंिा झाला. गया िगराचा एकजि सरविय आश्ररात रला 
भेटण्ासाठी येत असे. एकदा काही िेळ इकड-वतकडच्ा गप्ा केल्ाियंतर 
तो म्हिाला :-

“आपि तर आरच्ा सराजाचे आहात. आपि “बौद् धरा्म”चा 
प्चार का करत आहात? हा तर भयं गी यं लोकायंचा धर्म आहे. ह ेआपल्ाला 
र्ोभा देत िाही.”

री ताला अथिा बौद् धरा्मच्ा िािािे सयं कोचिाऱया अन्य लोकायंिाही 
कसे सरजि ूकी री जे णर्कितो, ती भगिाि बदु्ायंची णर्कििकू अिश्य 
आह,े पि “बौद् धर्म” िाही. हा चुकीचा र्ब्द ि जाि ेकेव्ापासूि सुरु 
झाला आणि ि जाि ेकोिी प्चललत केला. याला बौद् धर्म म्हिािे तर हा 
केिळ बौद्ायंचा होईल. परयंत ुभगिाि बदु्ायंिी कोिताही एका सरुदायासाठी 
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धर्म णर्किला िाही. तायंिी धर्म णर्किला जो सिायंचा आह.े तायंिी 
आपल्ा णर्कििकुीसाठी कधीही “बौद् धर्म” र्ब्दाचा प्योग केला 
िाही. ताला िेहरी धम्म म्हिज ेधर्मच म्हटले आणि या णर्कििकुीला 
ग्रहि करिाऱयायंिाही “बौद्” म्हटले िाही, धन्म्मको म्हिजे धार्रक 
म्हटले. धर्म तर सि्मच णर्कू र्कतात. सिायंिा णर्कलाच पाहहज.े धार्रक 
तर सि्मच बिू र्कतात. सिायंिा बिलेही पाहहज.े परयंत ु ता प्ारयंणभक 
हदिसात राझी ही बाब एकदर सत असूिही कोिी कसे सरजले आणि 
कोिी कसे स्ीकारेल? आता तर सयं पूि्म बदु्िािीच िाही, पाली भाषेतही 
तािर ललहहलेल्ा सि्म भाष्य, टीका ि अिुटीकायंच्ा १४० ग्रयंथािा विपश्यिा 
विर्ोधि विन्यास द्ारे सीडी-रोर रध् े ललखखत केले आह ेआणि तात 
र्ोध घेण्ाची सहज सुविधा आह.े या विर्ाल साहहतात “बौद्” िा “बौद् 
धर्म” यायंचा या अथशी एकदाही प्योग केलेला आढळूि आला िाही.

तारुळे ता िेळी री ताला केिळ हचे म्हटले, “भगिाि बदु् तर 
रहाि कारुणिक होत.े तायंिी सिायंसाठी धर्म णर्किला. तायंच्ा 
णर्कििकुीिे सि्म लाभान्वित झाले आणि आजही होत आहते. कोिीही 
कोिताही जाती, गोत्र आणि ििा्मचा का असेिा. तायंच्ा कल्ािी 
णर्कििकुीिे री स्तः लाभान्वित झालो. राझ्ा पररिाराचे ि सराजाचे 
अन्य अिेक जि म्ययं रात लाभान्वित झाले, म्हििूच याला िाटण्ासाठी 
भारतात आलो आह.े तमु्हीही अिुभि करुि पाहा.”

“हो, हो, भगिाि बदु् तर रहाि होतचे, पि तायंचा धर्म असा आहे की 
भारतात भयं गी यं लोकायंिीच ताला आपलेसे केले.”

री पाहहले की भगिाि बुद्ायंची प्र्यं सा करिारा तो बऱयाचदा प्धसद् 
बदु् रयं हदरात राथा टेकिायचा, श्रद्ापूि्मक फूल चढिायचा. काही िेळ 
राझ्ा सायंगण्ािर आिापािाचा प्यत्नही करायचा. एकदा रिाविरुद् 
णर्वबरातही बसला. परयंत ुजवे्ा-तवे्ा पुन्ा तचे विष उगाळायचा. “बौद् 
धर्म” आणि भारताच्ा बौद्ायंप्ती काहीिा काही अपर्ब्द म्हिायचा. री 
ताच्ार्ी काय वििाद करु. तारुळे या विषयािर काही चचा्म ि करिेच 
योग्य िाटले.
दहेुरी मानधसकता

प्श्न हा िाही की बदु्ायंच्ा णर्कििकुीला भयं गी लोकायंचा धर्म म्हिूि 
वतची वियंदा का केली गेली. परयंत ुप्श्न हा आह ेकी तायंच्ा णर्कििकुीपासूि 
दूर राहािारी व्यक्ी बदु्ायंिा िरिही करत.े अधधकायंर् लोकायंची हीच दहुरेी 
रािधसकता बिलेली आह–े “बदु्ायंबाबत आदर आणि बदु्ायंच्ा 
णर्कििकुीला “बौद् धर्म” म्हििू वतचा धधक्ार.”

जवे्ा-जवे्ा रला अर्ा दहुरेी रािधसकता असिाऱया लोकायंर्ी 
सारिा करािा लागतो तवे्ा थोडेही िाईट िाटत िाही. तायंच्ा 
असयं रजसपिािर करुिा जागत ेकारि जीििाच्ा एकतीसाव्या िषायंपययंत 
री स्तः दहुरेी रािधसकतेचा णर्कार राहहलो. बत्ीसाव्या िषशी विपश्यिेच्ा 
प्थर णर्वबरातिू गेल्ाियंतर, पहहल्ायंदा ह ेजाििले की राझ्ा या परस्पर 
विरोधी, दवुिधात्मक चचयंतिात अिश्य काही चूक आह.े तारुळे या दूवषत 
चचयंतिाचे रूळ कारि र्ोध ू लागलो. राझ्ा जीििातील ता कोिता 
घटिा होता जायंिी राझ्ात अर्ी तक्म र्ून्य आणि असयं गत दहुरेी 
रािधसकता विरा्मि केली, जजचे हदि-प्वतहदि पोषिच होत गेले. री 
तवे्ापययंतच्ा आपल्ा जीििाचे पुिरािलोकि केले आणि िास्विकतचेा 
र्ोध प्ारयंभ केला.

(आत्मकथि भाग २ रधिू साभार)
क्ररर्ः ...

yty

सािमाजननक प्रिचनातील प्रश्ोत्र (पुणे)
प्श्न – ध्ाि ि ईश्वरात काय सयं बयं ध आह?े
उत्र – सतच ईश्वर आह ेआणि ध्ाि सताला आपल्ा आत अिुभि 

करि ेआहे – क्ि-प्वतक्ि. हेच िास्विक ध्ाि आह.े

प्श्न – आपि पुिज्मन्मािर विश्वास ठेिता काय?
उत्र – विपश्यिा करुि पाहा, केिळ राझ्ा सायंगण्ािर विश्वास 

करु िका. असे पुष्कळसे लोक आहते ज ेपुिज्मन्मािर विश्वास ठेित िाहीत 
तरीही विपश्यिा करतात, कारि या जन्माला तर राितात. री म्हितो की याच 
जन्मािर विश्वास करा आणि विपश्यिेचा अभ्ास करा. असे करत-करत एक 
अिस्ा अर्ी येईल, जवे्ा तुम्ही स्तः सरजाल की हो, पाहा पुिज्मन्म आहे. 
असे होईल तवे्ाच स्ीकार करा. जर तुम्ही विश्वास करिार िाही तरी काहीही 
वबघडिार िाही. ‘विपश्यिा करा’ त ेअधधक आिश्यक आह.े

प्श्न – या िेळी री एका कयं पिीत कार करत आहे जजथ ेराझ्ासरोर अिेक 
प्कल्प आहते. री दवुिधते आह ेकी काय करु, काय ि करु?

उत्र – अर्ा अिस्ते विपश्यिा तुरची रदत करेल. जगतायंिा अर्ा 
पुषकळर्ा सरस्या सरोर येतात, परयंत ु जर तुम्ही स्तः सयं र्याच्ा स्स्तीत 
राहाल तर कार कसे करु र्काल? विपश्यिेिे रि र्ायंत आणि स्च्छ होईल 
तर काही तिाि राहािार िाही. तवे्ा जो काही विि्मय करात तो योग्य विि्मय 
असेल आणि सिायंसाठी कल्ािकारीही. म्हिूिच विपश्यिा तायंच्ासाठी खूप 
सहायक आणि आिश्यक आह ेज ेजीििात अताधधक व्यस् आहते.

प्श्न – आजकालच्ा भ्रष्टाचारी जगात आम्हाला खोटे बोलािे लागत,े काय 
करािे?

उत्र – याच्ा बाहरे विघा, खोटे तर खोटेच असत.े
प्श्न – रिुष्याचा स्भाि आह,े चुका होतात, पुि्मता प्ाप्त होत िाही. 

तवे्ा आम्ही याला बदलण्ाचा प्यत्न का करािा? आपिच तर म्हटले आह े
की सतच धर्म आह,े स्भाि आह,े ताला केिळ पाहा, बदलण्ाचा प्यत्न 
करु िका.

उत्र – होय, पाहायचे हे आह े की ही राझी करजोरी आह,े री चुका 
करतो. ताला (साक्ीभािािे) पाहाताच तुम्ही जािाल की याच्ा बाहरे विघू 
लागलो. प्कमृ तीचा हा दसुरा वियर आह ेकी सताचे जेव्ा तुम्ही िास्विक 
रूपात विररक्ि करु लागता तवे्ा तात स्तः सुधार होऊ लागतो.

प्श्न – भूतकाळाच्ा पुष्कळर्ा आठििी आहते आणि भविष्याच्ा 
रहत्ाकायंक्ाही. यािर काय म्हिाल?

उत्र – विजचितरूपािे आहेत आणि री म्हित िाही की तमु्ही भूत िा 
भविष्यापासूि आपल्ा स्तःला पूि्मपि ेिेगळे ठेिा. आपल्ा भूतकाळाच्ा 
अिुभिायंचा उपयोग भविष्याला सुधारण्ासाठी करायचा आह.े अिश्य करा, 
परयंत ुित्मरािाच्ा भूरीिर उभे राहूि. आज सरस्या ही आह ेकी ित्मरािाला 
सोडूि भूत िा भविष्यातच विचरि करता आणि आरचे विि्मय चुकीचे होतात. 
विपश्यिेत ह ेपाहाल की प्थर ित्मरािात उभे आहात, आणि सरजत आहात 
की भूतकाळात अर्ा पररस्स्तीत काय झाले होत,े आता रला भविष्यासाठी 
काय विि्मय घेतले पाहहज.े तुम्ही पाहाल की तुरचे सि्म विि्मय योग्य आणि 
र्ीघ्र होऊ लागतील.

प्श्न – री एक णर्वबर केले परयंत ुपाहहले की याला पाररिाररक जबाबदारीत 
सुरु ठेिि ेखूप कठीि आह.े यासाठी काय सराधाि आह?े

उत्र – सराधाि हचे आह ेकी प्थर तुम्ही दृढ विचिय करा की रला साधिा 
करायचीच आहे. जसे तुम्ही आपल्ा र्रीराला स्स् ठेिण्ासाठी रोज भोजि 
करता, ताच प्कारे रिालाही भोजि देि ेआिश्यक आह.े विपश्यिा यासाठी 
सिवोत्र आहार आह.े तर विि्मय करा की रला रिाला रजबतू करण्ासाठी 
याला भोजि द्ाियाचेच आह,े िाटे्ल त े होिो – म्हिज े वियमरत रूपािे 
बसायचेच आह.े तेव्ा तुम्ही पाहाल की हे खूप सोपे झाले आहे. हा प्ारयंभीच्ा 
एका िषा्मचा काळ असतो, जवे्ा लोक साधिा सोडतात.

प्श्न – रयं त्रायंद्ारे चचत्ाला एकाग्र करता येत ेकाय?
उत्र – होय, यात काही सयं र्य िाही की तुम्ही रिाला एकाग्र करु र्कता. 

परयंत ुप्श्न हा आह ेकी तुम्ही आपल्ाबाबत विश्ेिात्मक अध्यि करु र्कता 
काय? तुम्ही आपल्ा रि ि र्रीर आणि याद्ारे एक दसुऱयाला प्भावित 
करिाऱया सताला पाहू र्कता काय? या दोन्ी यंच्ा सयं मरश्रिािे अिेक प्कारचे 
दोष उत्पन्न होतात आणि तायंचा गुिात्मक प्भाि पडतो आणि त ेआम्हाला 
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िाईट प्कारे प्भावित करतात. यातूि बाहेर विघू र्कता काय? सरस्येतूि 
बाहरे विघि ेअधधक आिश्यक आह,े ि केिळ रिाला एकाग्र करि.े

प्श्न – री कल्पिार्क्ी ि रािधसक र्क्ीच्ा प्योगािे चायंगले पररिार 
अिुभि केले आहते, यािर काय म्हिाल?

उत्र – रािधसक र्क्ी िा कल्पिार्क्ी सायंसाररक व्यिहाराच्ा दृष्टीिे 
अिश्य सहायक आह.े तुम्ही एक चायंगले लेखक होऊ र्कता, एक चायंगले 
चचत्रकार होऊ र्कता, परयंत ुविपश्यिेच्ा अभ्ासात असे होऊ र्कत िाही. 
विपश्यिेत तर तुम्हाला सतासोबत राहायचे आहे. क्ि-प्वतक्ि जो अिुभि 
होईल, तचे सत आह.े

१५ जनू, २००२ मधे् अमेररकेच्ा एसलँडमधील प्रश्ोत्र
प्श्न – आज विश्वात अिेक विपश्यिा कें द्र काय्मरत आहते, परयंत ुसि्म जागी 

दःुख, भायंडि आणि सयं घष्मच आहे. विपश्यिेत काही दोष आह ेकाय? विपश्यिा 
विश्वाला र्ायंती देऊ र्कत िाही काय? जर यदु्ायंिा थायंबिले िाही तर भविष्य 
विजचितच खराब होईल. विश्वात र्ायंती आिण्ासाठी आम्ही काय करु र्कतो?

उत्र – जेव्ा एका-एका व्यक्ीच्ा आत र्ायंती असेल तवे्ाच विश्वात 
र्ायंती आपोआप येईल. जवे्ापययंत प्तेक व्यक्ीत र्ायंती िाही, तवे्ापययंत 
आम्ही विश्वर्ायंतीची कल्पिा करु र्कत िाही. विपश्यिा व्यक्ीच्ा आयंतररक 
र्ायंतीचा पाठ णर्कित.े ही िाढेल तरच विश्वर्ायंती सयं भि होऊ र्केल.

तारुळे अर्ा प्श्नायंिी आपल्ा स्तःला सयं र्यात ठेिण्ापेक्ा विपश्यिा 
करत जा, तवे्ा तुम्ही हहच्ा फायद्ायंिी लाभान्वित व्ाल. जर तुम्हाला लाभ 
होईल तर तुरच्ा आसपासचे लोकही लाभान्वित होतील. जवे्ा अधधकाधधक 
लोक विपश्यिा करु लागतील, तवे्ाच विश्वर्ायंतीची सयं भाििा आहे. कसे 
अधधकाधधक लोक र्ायंवतपूि्मक राहू र्कतील, आम्ही याच र्ायंती आणि 
विश्वर्ायंतीकडे जात आहोत.

प्श्न – ध्ाि करतायंिा री श्वासाच्ा सहायािे रिाला र्रीराच्ा प्तेक 
अयंगात घेऊि जातो. अधधकायंर् िेळी रिाला तीक्ितेिे िेण्ासाठी श्वासाचा 
आधार घेतो, हे ठीक आहे काय?

उत्र – होय, श्वास िेहरी सहायक होतो. जवे्ाही तुम्ही पाहाल की रि 
खूप चयंचल आहे िा खूप सुस् झाले आह,े तवे्ा श्वासाचा उपयोग केलाच 
पाहहज.े थोड्ा िेळासाठी पूि्मपि े श्वासािर या. तवे्ा तमु्ही पुन्ा विधधित 
साधिा करु र्काल.

जािेळी तमु्ही पूि्म र्रीरात रि हफरित आहात तािेळीही श्वासाचा 
आधार घेऊ र्कता. सरजा एका श्वासात िरच्ा हाताला पाहा, दसुऱया श्वासात 
हाताच्ा खालच्ा भागाला पाहा... या प्कारे र्रीराच्ा प्तेक अयंगाला पाहा. 
तवे्ा तुम्ही श्वासाप्ती सजगही असाल आणि ता अयंगाच्ा सयं िेदिायंिाही पाहात 
असाल. या प्कारे रिाचे भटकि ेकरी होईल आणि श्वासावििाही सयं िेदिा 
पाहि ेसोपे होईल. श्वास पाहि ेविजचित रूपािे सयं पूि्म साधिेत सहायक होत.े

क्ररर्ः ...
yty

मंगल मतृ् ू
१. विपश्यिेचे णभकू् आचाय्म पूज भदयंत आियंद रहाथरेो, िय ८४ 

िष्म, अकोला, रहाराष्टट्र, यायंचे हद. १३ िोव्ेंबरला रात्री अकरा िाजता धसटी 
हॉस्स्पटलरध् े�दयगती थायंबल्ारुळे सहज र्ायंतीपूि्मक र्रीर र्ायंत झाले. सि 
१९९७ रध् ेत े विपश्यिेचे आचाय्म वियकु् झाले आणि अिेकायंिा विपश्यिा 
पथािर पुढे जाण्ात रहत्पूि्म योगदाि हदले. भदयंत आियंदजी यंिी १९७० रध् े
ब्रह्मदेर्ाचे भदयंत िजजरबोधी रहाथरेायंपासूि णभकू्ची उपसयं पदा (दीक्ा) घेतली 
होती आणि भारतात येऊि विपश्यिेर्ी जळुले होत.े हदियंगतायंच्ा र्ायंतीसाठी 
आणि धर्मपथािर सतत प्गतीसाठी धम्मपररिाराच्ा रयं गल कारिा.

२. हद. २०.११.२०१९ ला श्रीरती चयंचलबिे रवतलाल सािलायंचे सडक 
दघु्मटिेत अकस्ात र्रीर र्ायंत झाले. सि १९८१ रध् े तायंिी आपले प्थर 
णर्वबर केले होत.े तवे्ापासूि सतत धर्मसेिा देत राहहल्ा. सि १९८४ रध् ेस. 
आ. वियकु् झाल्ा ि २००४ रध् ेपूि्म आचाया्म झाल्ा. तायंिा खाडीकडील 

देर्ात धर्मसेिेचे काय्म हदले गेले, जाला तायंिी उत्र प्कारे पार पाडले.
धर्म ि पूज गुरुजी यंप्ती सयं पूि्म सरप्मिभािािे तायंिी लोकायंिा या 

रागा्मिर प्रेरत केले आणि तायंच्ा राग्मदर्र्का झाल्ा. या सरप्मि आणि 
असीर पुण्पाररीचा प्भाि तवे्ा पाहहला गेला, जवे्ा असा अकस्ात 
रमृतू झाल्ािरही धरा्मिे अयंवतर क्िीही साथ हदली. जाच्ा पररिारारुळे 
रमृतूियंतरही तायंच्ा चेहेऱयाची र्ायंती आणि कायंती पाहाण्ासारखी होती. अयंवतर 
क्िी धर्म कार करतोच, पररस्स्ती िाटे्ल ती असो. हीच तर धरा्मची धर्मता 
आह.े ता जजथ ेकुठे असतील, वतथ ेसुख-र्ायंती पािोत आणि आपल्ा अयंवतर 
लक् प्ाप्तीकडे अग्रेसर होिोत, हीच विपश्यिा पररिारातफफे  रयं गल कारिा.

३. रुयं बईचे दीिािाथ दळिी २००३ रध् े विपश्यिेचे सहायक आचाय्म 
वियकु् झाले आणि सपत्नीक अिेक णर्वबरायंचे सयं चालि करुि साधकायंिा 
लाभान्वित केले. एका रस्ा दघु्मटिेिे तायंिा पयं गू बििले, परयंत ु या त्रासाला 
तायंिी दीघ्मकाळापययंत धर्म-धयै्मपूि्मक सहि केले. हद. २५.११.२०१९ ला तायंिी 
र्ायंवतपूि्मक सजगतिेे र्ेिटचा श्वास घेतला. तायंच्ा धर्मसेिेच्ा फलस्रूप 
तायंिा आपल्ा धर्म लक्षाची र्ीघ्र प्ाप्ती होिो, धम्म पररिाराच्ा ह्ाच रयं गल 
कारिा.

४. हद. ०५.१२.२०१९ ला सकाळी श्री श्यारसुयं दर तापहडयायंिी पूि्म 
सजगतेसह र्ायंवतपूि्मक अयंवतर श्वास घेतला. श्री तापहडया पूज गुरुजी यंसोबत 
सुरुिातीपासूिच जोडले गेले होत.े धम्ममगरीच्ा प्ारयंणभक विरा्मि काया्मत 
प्रुख भूमरका विभािली आणि असेच अिेक धर्मसेिायंसहहत ‘धम्मसररता’ कें द्र 
आचाय्मही होत.े अयंवतर काही िषा्मत “धम्मबोधी” कें द्राच्ा कें द्रीय आचाया्मची 
भूमरका विभािली ि वबहार येथ ेधर्म प्चाराचे रुख् वबयंदू राहहले. मरत्र प्कल्प 
(उपक्रर) यात तायंचा रुख् भाग होता, जारुळे रहाराष्टट्राच्ा लाखो रुलायंिा 
आिापािाचा लाभ मरळाला. असीर पाररी अर्जत करिारे श्री श्यारसुयं दर 
आपल्ा लक्षाला र्ीघ्र प्ाप्त होिोत, हीच रयं गल कारिा.

yty

िी. आर आई. पाली ननिासी पाठ्यक्रम – २०२०
पाली-हहयंदी (४५ हदिसायंचा वििासी पाठ्यक्रर - ९ फेब्रिुारी ते २६ राच्म 

२०२० पययंत) या काय्मक्रराची योग्यता जािण्ाकरीता या शयं खलेचा िापर करा. 
https://www.vridhamma.org/Pali-Study-Programs सयं पक्म ः 
ग्ोबल पॅगोडा पररसर, गोराई, बोरीिली (प), रुयं बई. ९१. फोि सयं पक्म  – ०२२-
५०४२७५६० (सकाळी १०:३० त े साययं  ०५:३०) ई-रेल: mumbai@
vridhamma.org; रोबा. ९६१९२३४१२६, श्रीरती बलजीत लायंबा: 
९८३३५१९८७९, मरस. हर्षता ब्रम्हिकर: ८८३०१६६२४६.
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अनतररक्त उत्रदाययत्त्व
1. सुश्री प्ीवत देहढया, सरवियक क्ते्रीय 

आचाय्म श्री प्रेजी ि श्रीरती रधबुिे 
सािलाजी यंची सहायता (पूि्म सूचिेरध् े
सुधारिा)

निे उत्रदाययत्त्व
िररष्ठ सहायक आचायमा

1-2. श्री हरीर् ि उज्ज्वला अड्डिगा, धम्मविजय 
विपश्यिा कें द्राचे कें द्र-आचाय्म 

3. Miss Kasira Billamas, Thailand 
4. Miss Kanchana 

Sudkornrayuth, Thailand

नि ननयकु्त
सहायक आचायमा

1. श्री सयं जीि कुरार, कपूरथला, पयंजाब
2. डॉ. रेलिीि, गोिा
3. श्रीरती बरॆिी हडसूजा, गोिा
4. सुश्री र्ुब्रा कुलशे्रष्ठ, िागपूर
5. श्री प्कार् चायंदेकर, िागपूर
6. श्री देिेंद्र िारायि हद्िेदी, वबलासपूर
7-8. श्री उदय हकरि ि श्रीरती आदर््म राि 

कलू्री, बयं गळूरू

9. कु. रेिती वियंगीर्ेट्ी, हदैराबाद
10-11. श्री कायंताराि ि श्रीरती रजिी 

उप्ला, बयं गळूरू
12. श्रीरती स्स्ता एर. गयंगािी, रोरिी
13. श्री जययं त र्ेट्ी, किा्मटक
14-15 श्री रवि ि श्रीरती सुवप्या िाकोडे, 

बलुढािा, रहाराष्टट्र  
16. Bhikkhuni Thai Anh-Thu  

Nguyen, Bodhgaya
17. Mrs. Sopanha Phang, Cambodia

 बाल-भिनबर भिक्षक
1. सुश्री ररत ु मगरीर् खेतिािी, क्ते्रीय बाल 

णर्वबर सयं योजक, रुयं बई क्ते्र
2. श्री रिीष पारेख, क्ते्रीय बाल णर्वबर 

सयं योजक, रुयं बई क्ते्र
3. श्रीरती परिीि जगदीर् हदगिाल, रुयं बई
4. श्री सयं जय भोसले, रुयं बई
5. श्री सुधाकर रुरलीधर पाटील, रुयं बई
6. श्री मरतेर् र्ाह, सुरेंद्रिगर, गुजरात 
7.  Ms Cyrille Willemsen, Belgium
8. Ms. Sudarat Jiamyangyuen, 

Thailand
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दोहे धमामाचे 
बुद्ध सदाच बुद्ध असे, न हहदूं बौद्ध होय।
िुद्ध बोधी ज्या जागे, तो िुद्ध बुद्ध होय।।
धममा ना हहदूं बौद्ध, धममा न मसु्लिम जैन।
धममा लचत्ाची िुद्धता, धममा िानंतसुख चैन।।
हहदूं मसु्लिम पारिी, बौद्ध ख्रिश्चन जैन।
मलीन मन दखुी असे, कुठे नािात चैन।।
हहदूं न बौद्ध आहे, मसु्लिम जैन न जात।
िुद्ध धमामाचा पथथक मी, सुखी असे टदन रात।।

दोहे धमामाचे
लचत्ाचा मळ काढा हो, जर इस्छितसे चैन।
मलीन दःुखीच राहे, बौद्ध हो िा जैन।।
सदा राहे सद्ािना, दे्र नेहमी दूर।
बौद्ध बन ू िा न बनू, मानि बन ू जरुर।।
बौद्ध म्हणू, काय गमळे? साधे न एक काम।
बोधी जागिा थोडी, होय सुखद पररणाम।।
हहदूं बौद्ध िा जैन, फरक असे ना कोय।
पूजन िंदन संतास, सदा मागंललक होय।। 

निपश्यनेचा स्वणमा जंयंती समारोह सानंद संपन्न
विपश्यिेच्ा ५० व्या िषा्मविमरत् १५-१६ हडसेंबर, २०१९ ला पॅगोड्ात 

आयोजजत सरापि सरारोह सफलतापूि्मक सयं पन्न झाला. या सरारोहात जिळपास 
९००० लोकायंिी भाग घेतला. अिेक धर्मसेिकायंिी प्बळ पररश्रर करत आयोजिाला 
कुर्लतापूि्मक सफल बििले. सि्म काय्मक्रर सरळ टीव्ी िर प्साररत केले गेले. 
सारूहहक साधिा, काही अिुभि इतादी काय्मक्ररायंसह यात दोि हफल्म दाखिण्ात 
आल्ा, ज ेय-ूट्बूिर खालील ललयंकिर उपलब् आहते. ः-

Vipassana Films- YouTube  वरः-
Buddha Relics at Pagoda- https://youtu.be/mDlq721YGw0
Rise of Dhamma Eng https://youtu.be/Dj2Lqg7FUak,

Hin https://youtu.be/QgknbnMyJBs
-----

ननमामाणाधीन कें द्र- धम्म मधिुन, श्ी गंगानगर
राजस्ािच्ा श्री गयंगािगर जजल्हात एका ििीि विपश्यिा कें द्राचे विरा्मिकाय्म 

सुरु आहे. कें द्रासाठी आिश्यक १२ बीघे (७.५ एकर, ३ हके्टर) जरीि ििविर्रत 
विपश्यिा टट्रस्टद्ारे विकत घेण्ात आली आहे. १२० साधकायंच्ा सुख-सुविधायंिा 
ध्ािात ठेऊि कें द्राचे विरा्मि करण्ाची योजिा आह.े तािुसार धम्महॉल इतादी यंचे 
त्ररत विरा्मि करण्ाची योजिा आह.े कें द्रात जमरिीचे कुयं पि, पाण्ाची टाकी, 
भायंडारगमृह आणि चौकीदारासाठी खोलीचे विरा्मि पूि्म झाले आह.े जिुे साधक इच्छा 
असल्ास  या पुण्ात सहभागी होऊि आपली पारमरता अर्जत करु र्कतात.

विपश्यिा टट्रस्ट श्री गयंगािगर, पूि्म पत्ा :-'निपश्यना ि्रस्ट श्ी गंगानगर', पूरा 
पता :- गािँ 7-A छोटी, पदरपुरा रोड, श्री गयंगािगर, राजस्ाि.  ब ैंक वििरि:-  
HDFC Bank, Bank A/c # 50200030108235, HDFC0000505,   
सम्पक्म  सूत्र:- +91-9314510116 (श्री रार प्कार् धसयंघल ), 9414225425, 
9413377064 (श्री बाब ूलाल िारयंग) yty

नौसेना अधधकाऱयानंा धममालाभ
१. भारतीय िौसेिा, िालसूरा, गुजरातरधील अधधकाऱयायंिा विपश्यिेचा पररचय आणि 

आिापािाचा लाभ मरळाला. यािेळी एकूि ११०० अधधकारी, िाविक ि तायंच्ा पररिारातील 
रहहला-पुरुष इतादी उपस्स्त होत.े हा काय्मक्रर दोि हदिस एकूि पाच सत्रायंरध् े झाला, 
यातील एक िेव्ी करायंडर आणि एक सब-ररीि पायलट विपश्यी साधक होत.े

२. अयंदराि आणि विकोबार बटेायंिर पोट्मब्ेयरचे लेफ्टियंट गव्ि्मर (ररटायड्म) आणि प्थर 
रहहला यायंिा राजभििात विपश्यिा पररचय आणि मरिी आिापािचा लाभ मरळाला. यािे 
प्भावित होऊि गव्ि्मरायंच्ा आग्रहाखातर टाऊिहॉलरध् ेराजभििातील  कर्मचारी, आईएएस, 
आईपीएस, प्थर शे्रिीचे अधधकारी, कर्मचारी इतादी २१० जिायंिा याविषयी राहहती ि 
आिापाि हदले गेले. हा काय्मक्रर दोि तास चालला. ताियंतर प्श्नोत्र झाली.

याियंतर तीि हदिस तथेील हायसू्ल ि इतर र्ाळायंरध् ेआिापाि णर्किले गेले जात 
जिळपास ८०० विद्ाथशी ि णर्क्कायंिी भाग घेतला. या सि्म काय्मक्ररादरम्याि तेथील प्थर 
रहहला उपस्स्त होता. गव्ि्मरायंिी सि्म कर्मचाऱयायंिा १० हदिसायंची सिेतिीक रजा रयं जरू करुि 
१० हदिसायंच्ा णर्वबरात भाग घेण्ासाठी प्ोत्ाहहत केले. रयं गल होिो!  yty

If not delivered please return to:-
निपश्यना नििोधन निन्ास 
धम्मगगरी, इगतपुरी - 422 403 
भजल्ा-नाभिक, महाराष््र,  भारत 
फोन : (02553) 244076, 244086, 
244144, 244440. 
Email: vri_admin@vridhamma.org 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: www.vridhamma.org

ग्ोबल पॅगोड्ात दररोज एक टदिसीय भिनबर ि िरामातील 
नििेर महाभिनबर 

रनििार १० मे, बुद्ध पौर्णमेच्ा विमरत्ािे पगोडारध् ेिरील रहाणर्वबरे होतील. तसेच 
दररोज एक टदिसीय भिनबर होतील. जात भाग घेण्ासाठी कमृ पया आपली िाि िो यंदिी 
अिश्य करािी. समग्ानं तपो सुखो– सारूहहक तप-सुखाचा लाभ घ्ािा. िेळ: सकाळी 
११ िाजपेासूि साययंकाळी ४ िाजपेययंत होईल. ३-४ िाजताच्ा प्िचिात साधिा ि 
केलेले लोकसुद्ा बसू र्कतात. िाि िो यंदिीसाठी कमृ पया विम्न फोि क्ररायंक हकयं िा ईरेल 
द्ारा ताबडतोब सयं पक्म  करा. कमृ पया िाि िो यंदिी ि करता येऊ िये. संपकमा : 022-
28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोि बहुकयं ग 
११ त े५ िाजपेययंत) Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/
register  yty
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