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धममवा्ी
महाकारुणिको नाथो, हहताय सब्ब पाणिनं। 
पूरेत्ा पारमी सब्बा, पत्ो सम्ोधिमुत्मं।।

धम्मवाणी संग्रह, (वी. आर. आय.), पेज नं. 13

महाकारुणिक भगवानानंी सव्व प्ाणाचं्ा हहत-सुखासाठी 
समस्त पारममतानंा पररपूि्व करुन उत्तम संबोधी प्ाप्त केली.

विपश्यना सािनेच्ा सुिि्ण जयंतीवनममत् िम्ण 
प्रसार आणि पूज्य गुरुजीचं्ा प्रवत कृतज्ञता 

प्रकटण्ाची सुसंिी
विपश्यना साधनेच ेपनुरुत्ानाचा ५० िा िाढवििस अ्ाथात ३ जलैु २०१८ 

पासनू २ जलैु २०१९ प्ययंत िरथाभर गललोबल विपश्यना पगलोडामध्ेय िररलोज एक 
वििसाच े विवबर वन्यवमतपण े घतेले जाईल, ज्याने ह े िरथा साधकांची िवैनक 
साधना पषु्ट करण्यास सहा्यक ठरेल. ज्या कलोणा साधक-सावधकांना ज्या विििी 
िेळ वमळेल तेवहा ह्ा विवबरांचा ते लाभ घऊे िकतील. त्यामळेु साधकांच्या 
साधनेमध्ेय वनरंतरता, वन्यवमतता तर ्ेयईलच आवण त्यांच्यापासनू पे्रणा प्ाप्त 
करुन अवधकावधक ललोकात सद्धमाथासंबंधी जागरुकता उतपनन हलोईल आवण 
विवबरात सामील हलोऊन ते आपले कल्याण करु िकतील. इतर वठकाणीसदु्धा 
ललोक अिा प्कारे िनंैविन साधना, सामवुहक साधना तसेच एक वििसी्य 
विवबरांद्ारे ्या विद्ेचा व्यािहाररक अभ्यास पषु्ट करलोत, हीच पजू्य गरुुििेांप्ती 
खरी श्रद्धांजली आवण कृतज्ञता असेल.

विश्व विपश्यनाचा्यथा पजू्य श्री. सत्यनारा्यण गलो्यनकाजींच्या िदु्ध धमाथाच्या 
संपकाथात ्ेयण्यापिूवीच्या ्या घटनांनी आवण बालपण ते तरुणपणाप्ययंतच्या 
त्यांच्या भक्तीभािाने कलोणताही भ्रम वनमाथाण हलोऊ न्ेय. उलट अिी पे्रणा वमळलो 
कती अिी व्यक्ती सदु्धा किा प्कारे बिल ूिकते, ्याच उद्िेाने त्यांच्या संवषिप्त 
जीिन पररच्याची ही पाचवी शृंखला:–

भगिान बुद्ािर असीम श्रद्ा
माझ्या मनात बौद्ध धमाथाबद्ल अनेक भ्रम वनमाथाण करणाऱ्या गुंतागुंतीच्या 

गाठी नककती विद्मान हलोत्या. परंत ु बदु्धाच्या महान व्यवक्तिाबद्लची माझी 
श्रद्धा केवहाही कमी झाली नाही; उलट वििसेंवििस ती िाढतच गेली. ्यदु्ध सरुु 
हलोण्यापिूवी म्ंयमामध्ेय स्ावनक ललोकांिी माझा वििरे संपकथा  नवहता. मांडलेमध्ेय 
आमहा भारती्यांचा एक िेगळा समाज हलोता आवण तलो लहान िेगिेगळ्या 
तकुड््यात विखरुला हलोता. जसे, मारिाडी, गजुरा्ी, बंगाली, पंजाबी, मद्ासी 
इत्यािी. जण ूकाही एक छलोटा भारतच िसला हलोता. त्या वििसात माझा सिथा 
िेळ ्याच िातािरणात जात हलोता. परंत ु्यदु्धलोत्तर बमाथामध्ेय बमवी ललोकांिी माझा 
संपकथा  खपू घवनष्ठ झाला. भगिान बदु्धािरील त्यांच्या गाढ श्रदे्धने मला प्भावित 
केले. व्यापारासाठी िारंिार िवषिणपिूथा आवण पिूथा आवि्यातील िजेारच्या बौद्ध 
ििेांचा प्िास करीत असे. ते्ेसदु्धा बदु्धािर ललोकांची असीम श्रद्धा पाहून गौरि 
अनभुित हलोतलो. नेपाळमध्ेय जनमलेले आवण भारतात संबलोधी प्ाप्त करणारे 
आमच ेह ेजगप्वसद्ध महापरुुर किा प्कारे खऱ्या अ्वी जगतगरुु झाले, विश्व-
पजू्य झाले. श्रद्धाळू बदु्ध-भक् त्यांच्या लाकूड, माती, िगड, संगमरिराच्याच 
नाही तर वपतळ, सलोने; एिढेच नाही तर पाचचू्या मौल्यिान मतूवी बनिनू पजूतात. 
ही भारत आवण नेपाळसाठी फार मलोठी गौरिाची गलोष्ट आह.े बदु्धािर माझी श्रद्धा 
िाढण्याच ेहहेी एक कारण आह.े

्यदु्धलोत्तर बमाथामध्ेय लिकरच मी श्री. रामकृषण वमिनिी जलोडला गेललो. त्यांचा 
सांसकृवतक विभाग आवण ििाखान्याच्या रुपात का्यथा करीत असलेला सेिाश्रम, 
िलोनहींच्या प्बंधकाररणी सवमतीत सवरि्य सिस्य महणनू अनेक िरषे काम पाहत 
हलोतलो. श्री. रामकृषण परमहसंििेांच ेसाध ेसरळ उपििे आवण सिथा धमाथाबद्ल

 

त्यांची सहज उिार ितृ्ती मला खपू आिडली. परंत ुसिामी वििेकानंिजींनी जण ू
काही मला संमलोवहत केले. त्यांची भारण,े लेख आवण ितथामानपत्ातील सावहत्य 
िाचता-िाचता माझ े मन आनंिाने भरुन जात असे. बालपणापासनू सिििे 
आवण धमाथाबद्ल जी पे्माची भािना हलोती ती आता मनात प्बळ हलेकािे खाऊ 
लागली.

बदु्ध आवण त्यांच्या उपििेाविर्यी त्यांनी जे काही सांवगतले त्याने मला 
भरपरू पे्रणा वमळाली. जरी बदु्धाच्या वसद्धातांिी ते सहमत नसले तरी त्यांच्या 
व्यवक्तिाच ेते परम प्िसंक हलोते. त्यांनी वकती िदु्ध �ि्याने आपल्या मनातील 
भािना प्कट करतांना सांवगतले– 

“माझ्या साऱ्या जीिनात मी बदु्धांचा परमभक् रावहललो आह.े परंत ुत्यांच्या 
वसद्धांताचा नाही. िसुऱ्या कलोणाच्या तलुनेत मी त्यांच्या चररत्ािर सिाथात जासत 
श्रद्धा ठेितलो. ते साहस, ती वनभवीकता, ते विराट पे्म ...। तलो बदु्धच हलोता, 
ज्याच्याजिळ अभीष्ट मवसतषक, अभीष्ट िक्ती आवण विसतीणथा आकािासारख े
अभीष्ट �ि्य हलोते.

वििेकानंिजींचा एक-एक िबि मला श्रद्धा विभलोर करीत असे. मी त्यांच्या 
विचारांिी पणूथापण े प्भावित हलोतलो. बालपणापासनूच बदु्धांच्या उपििेािर 
पिूथाग्रह असनूही त्यांच्या व्यवक्तिािर श्रद्धा हलोतीच. माझ्या बाबांच े उपास्य 
असल्याने बालपणापासनू ते माझहेी उपास्य हलोते. त्यांच्यािरील श्रद्धा 
वििसेंवििस िाढतच गेली. सिामी वििेकानंिच्या पे्रक िबिांनी बदु्धािरील 
श्रद्धा-भक्ती अवधक पे्ररत केली. 

त्या िेळच्या माझ्या कवितांमध्ेय बदु्धाच ेगणुगान करण्यास मी ्कत नवहतलो. 
एका कवितेच ेकाही बलोल असे आहते - 

“धरती पर अवतररत हुए, भगवान बदु्ध अतंरायामी।
लोक लोक में करुणा बबखरी, जगत बन गरा अनुगामी।।
“श्रद्धानत समवेत स्वरो ं में, गूंजी वाणी कल्ाणी।
बदु्धम ् शरणम्, धमयाम ् शरणम्, स�म ् शरणम ् गच्ामम।।”

2004 चया मयान्मार ध्म्मयात्े दरमयान पजूय गरुुजी व पजूय ्माताजी साधकांसोबत 
आपलया ननवासा बाहरे शभंरापेक्ा जासत नभक्ूंना प्ात:कानिन गोेचरी ़दान करताना.
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अिा प्कारे एक िसुऱ्या रचनेत भारताच्या पवित् भमूीच ेगणुगान करीत 
असताना राजस्ानी भारते एक ‘धमाल’ कविता रचली. वजच ेएक पि 
हलोते 

        “ओ हो भारत म्ारो रै।
�ौ �ौ सुरगा ं संू भी म्ानै लागै प्ारो रै, भारत म्ारो रै।
राम अठै ही, क्रिस्न् अठै ही, बदु्ध अठै ही जळम्ा रै।
बार-बार परमेस्सर को भी, जी ललचावे रै, भारत म्ारो रै।।”

बदु्धांना ईश्वराच्या अितारात राम आवण कृषणाच्या पंक्तीत बरलोबरीने बसिनू 
तेवहाच्या माझ्या मान्यतेनसुार मी त्यांच्याविर्यी असीम सनमान प्कट केला  
आवण सनमान प्कट केला. भारताच्या पणू्यभमूीचा ज्या भमूीिर जनम घणे्यासाठी 
सित: परमशे्वराच ेमन िखेील आकवरथात हलोते. तलो कलोणत्या ना कलोणत्या रूपात 
्ेय्े अितार घणे्यासाठी कलोणता ना कलोणता बहाणा िलोधत राहतलो.

उपहासास्पद विडंबना
एकतीकडे माझ्या कवितेत मकु् मनाने भगिान बदु्धांच्या प्िसंेच ेगणुगान केले 

आवण िसुरीकडे त्यांच्या उपििेांना अग्राह् माननू सित:ला त्यापासनू पणूथापण े
िरू ठेिले. किी परसपर विरलोधी िहुरेी मानवसकता! किी उपहासासपि विडंबना!

असा कधी विचारच केला नवहता कती कलोणी महापरुुर अवहतकारी उपििे 
िऊे िकतलो? वकंिा असा िवूरत उपििे िणेारी कलोणी व्यक्ती का्य महापरुुर हलोऊ 
िकते? आमहाला पजू्य हलोऊ िकते? परंत ुिकेडलो िरायंपासनूचा एकतफवी प्चार 
का्य नाही करीत? अन्य ललोकांना का्य िलोर िऊे. जेवहा-जेवहा आपण ििेिासी 
ही उपहासासपि विडंबना भरलेली िहुरेी मानवसकता घऊेन महणतलो कती मला 
भगिान बदु्ध पजूनी्य आहते, कारण ते ईश्वराच ेअितार आहते; पण तीच व्यक्ती 
त्यांच्या उपििेांना बौद्ध धमथा महणनू धडुकािनू लािते तेवहा त्या व्यक्तीबद्ल 
माझ्या मनात ्लोडासदु्धा रिलोध जागतृ हलोत नाही, ि्याच जागतृ हलोते. अिाच 
प्कारे जेवहा एखािा राजकती्य पढुारी कलोण्या आतंरराषट्ी्य बौद्ध संमलेनात असे 
वनिेिन करतलो कती, ्लोड््या गलोष्टी िगळून बदु्धांनी जे काही विकविले ते आमच्या 
परुातन िैविक धमाथातनूच घऊेन विकविले वकंिा जेवहा एखािा राजकती्य पढुारी 
मनसुमतृीच्या ्या श्लोकाला उद्धतृ करतलो -

“धबृत: क्षमा दमोऽस्ेरेम्, शौचममन्द्ररबनग्रह:।
धीर्वद्ा सत्यमरिोधो, दसकम ्धमयालक्षणम।्।

- नारदपररव्ाजकोपननषद ३/२४
आवण महणतलो कती, मननेु सांवगतलेल्या ्या िहा धमायंचचे प्विषिण बदु्धांनी 

विले. त्या िेळी िजेारच्या ििेातनू आलेल्या एका विद्ान वभषिचूा चहेरा 
रिलोधाने भलेही लाल हलोत असेल; पण खरे सांगतलो, मला त्याचा ्लोडासदु्धा 
रिलोध ्ेयत नाही. माझ्या मनात त्या व्यक्ती बद्ल करुणाच जागतृ हलोते. ििेटी मी 
सदु्धा अनेक िरषे ्याच चकुतीच्या विचार प्िाहाचा कैिी रावहललो. त्यांना सत्य 
माहीत नाही, जसे त्या िेळी मलाही सत्य माहीत नवहते. जसे माझ ेभाग्य उजळले 
आवण माझ्यासमलोर खलोटेपणा वसद्ध करणारे िासतविक सत्य प्कट झाले, असेच  
सत्य त्यांच्यासमलोरसदु्धा प्कट हलोईल. जसा माझा भाग्यलोि्य झाला तसाच 
्यांचाही भाग्यलोि्य हलोईल आवण ते अत्ंयत विनम्र भािाने त्याचा केिळ सिीकार 
करणार नाहीत; उलट ते ग्रहणसदु्धा करतील, अिश्य ग्रहण करतील. 

भगिान बदु्धांना आपल्या परमशे्वर विषणचूा नििा अितार माननू त्यांच्यािर 
श्रद्धा ठेिली. परंत ु त्यांच्या उपििेाबद्ल ज्या अनेक चकुतीच्या खलोट््या गलोष्टी 
ऐकल्या हलोत्या त्यामळेु त्यांनी सांवगतलेल्या मागाथािर चालण्यासाठी माझ ेमन 
मळुीच त्यार नवहते. त्यांच्या उपििेात केिळ एकच गलोष्ट जी मला खपू 
आिडली,  ती महणजे ते जनमािर आधाररत नाही; उलट कमाथाच्या आधारािरच 
व्यक्तीला उचच वकंिा नीच मानण्याचा उपििे िते हलोते. मला त्यांच्या उपििेाचा 
हा भाग आकवरथात करीत हलोता. अन्य्ा त्यांचा अन्य सगळा उपििे समाज 
आवण ििेासाठी हावनकारकच मानत हलोतलो.

अिा मानवसक विकारांची व्यक्ती पढेु जाऊन बदु्धांच्या उपििेाने प्भावित 
आवण लाभावनित झाली नाही. उलट त्या व्यक्तीने त्याच्या प्चार-प्सारात सिथा 
जीिन अपथाण केले. ही एक विलषिण घटना आह.े त्यामळेु माझचे नाही तर भारत 
आवण विश्वातील अनेक ललोकांच ेकल्याण झाले. 

माझा भाग्ोदय झाला
मला जेवहापासनू बालपण आठितं्य तेवहापासनू मा्यग्रेनच्या (अधथािीिी) 

डलोकेिखुीचा आजार हलोता. त्या िेळी त्याचा हलला िरथा-िीड िराथातनू एकिा हलोत 

असे. ्यिुािस्ेत िराथातनू िलोन वकंिा तीन िेळा हलोत असे. पंचिीस िरायंच े
ि्य हलोईप्ययंत ह ेअतंर कमी हलोऊ लागले आवण ते कमी हलोत-हलोत पंधरा 

वििसािर ्ेयऊन ्ांबले. िेिना एिढ््या असह् हलोत असत कती कलोणतीच 
सामान्य िेिनानािक औरध े काम करु िकत नवहती. डॉकटरांना अफतीमच े
इजंेकिन द्ािे लागत हलोते. त्यामळेु डलोकेिखुी ततकाळ ्ांबत हलोती. परंत ुगुंगी 
आणणारी गाढ झलोप झाल्यानंतर जेवहा िसुऱ्या विििी उठत असे तेवहा जे 
अफतीम िरीरात गेले त्याचा िषुपररणाम प्कट हलोत असे. उल�ा आवण बेचनैीत 
सगळा वििस जात असे. माइग्रेनची असह् िेिना, अफतीमच ेअसह् िषुपररणाम, 
असे वमळून प्त्ेयकती िलोन आठिड््यात एक-िलोन वििस नरक ्यातनेतनू जािे 
लागे. माझ्यािर औरधलोपचार करणारे डॉ. ओमप्काि पररिारातील एक 
सिस्यासारख े हलोते. त्यांचा माझ्यािी सखख्या भािासारखा संबंध हलोता. 
आपल्या पेिात अवति्य गकथा  राहूनही सिथा सािथाजवनक का्याथात ते मला सहका्यथा 
करीत असत. ते सदु्धा माझ्या आरलोग्याविर्यी फार काळजीत हलोते. ततकालीन 
म्ंयमामधील सिथा तजज्ञ डॉकटरांची सललामसलत घऊेन ्कललो. अफतीम सलोडून 
िसुरे कलोणतेही िेिनािामक औरध काम करु िकत नवहते.

पाच िरायंनंतर माइग्रेनचा हलला केवहा-केवहा आठ-िहा वििसांच्या अतंराने 
्ेयऊ लागला. आता हलला झाल्यािर अफतीमची मात्ा ्लोडी िाढिािी लागली. 
काही कालानंतर मला अफतीमच ेव्यसन लाग ून्ेय ्याची डॉ. ओमप्काि ्यांना 
काळजी िाटत हलोती. िररलोज अफतीम सेिन करण्याच ेव्यसन लाग ूिकते, तेवहा 
का्य पररवस्ती हलोईल ्याच विचाराने डॉकटर आवण मी िलोघहेी काळजीत हलोतलो. 
ििेटी त्यांनी िसुऱ्या डॉकटरांिी सललामसलत करुन असे सचुविले कती व्यापार-
धदं्ासाठी मला िारंिार जग प्िास करािा लागतलो, तसेच एकिा सित:च्या 
औरधलोपचारासाठी विििेात जािे. असे हलोऊ िकते कती माझी माइग्रेनपासनू 
सटुका हलोऊ िकणार नाही, पण अफतीमच्या इजंेकिपासनू तर सटुका वनवचित 
हलोऊ िकेल. अिा विविष्ट आजारासाठी ते्े नककती कलोणत्या तरी विविष्ट 
िेिनानािक औरधांचा प््यलोग केला जात असेल जलो अफतीमचा प्याथा्य असेल. 
ह ेऐकून मी काळजीत पडललो. माझ्या पररिारातील सिथा ललोक तसेच इतर वप््य 
वमत्सदु्धा काळजीत पडले. एक घवनष्ठ वमत् हलोते ऊ छां ठुन. ते सितंत् म्ंयमाच े
पवहले अटॅनवी जनरल हलोते आवण पढेु ते सपु्ीम कलोटाथाच े जजज झाले. त्यांना 
माहीत हलोते कती विििेात जे प्वसद्ध डॉकटर आहते त्यांची फती भरमसाठ तर 
आहचे; तसेच त्यांना भटेण्यासाठी अनेक वििस िाट पाहािी लागते. ती फार 
महागात पडते. महणनू पवचिमकेडील प्मखु ििेात असलेल्या बमवी ितूािासात 
जे अवधकारी त्यांच ेघवनष्ठ वमत् हलोते, त्यांना माझवेिर्यी पररच्य पत् विले. ते पत् 
खरलोखर माझ्या खपू उप्यलोगी पडले. न्य्ूयॉकथा च्या सं्यकु् राषट्सभते भारत 
सरकारचा प्वतवनधी श्री ज्यपाल हलोते. ते म्ंयमामध्ेय राहत असतांना माझ ेघवनष्ठ 
वमत् हलोते. त्यांच ेपिूवीच ेनाि डॅवन्यल हलोते. त्यांची मित खपू उप्यलोगी पडली. 
त्यामळेु वसितझलयंड, जमथानी, इगंलंड आवण अमरेरकेतील प्मखु डॉकटरांच े
औरधलोपचार करण ेसलोपे झाले. श्री. ज्यपाल ्यांनी लिकरच न्य्ूयॉकथा च ेप्वसद्ध 
डॉकटर वहटवजकिी माझ्या भटेीची िेळ वनवचित केली. त्यांनी मला सांवगतले कती 
ह ेडॉकटर माइग्रेनिर औरधलोपचार करण्यात प्वसद्ध आहते. श्रीमती विज्यालक्मी 
पंवडत ्यांनासदु्धा हाच आजार हलोता आवण ्या डॉकटरांच्या उपचारांनी त्या 
पणूथापण ेबऱ्या झाल्या. पण तेच नाही तर सिथा डॉकटर माझ्यािर उपचार करण्यात 
असफल ठरले. जपानमध्ेय आमच्या पररिाराची एक िाखा हलोती. ते्ील प्मखु 
़़डॉकटरांनी भरपरू प््यतन केले. परंत ु पषुकळ िेळ आवण पैसे खचथा करुनही 
कलोणतीच सफलता वमळाली नाही. माइग्रेनचा उपचार तर िरूच रावहला, 
अफतीमपासनू िखेील सटुका हलोऊ िकली नाही. 

काही मवहने धािपळ केल्यानंतर अत्ंयत वनराि हलोऊन घरी परत आललो. 
माइग्रेन आता जिळजिळ िलोन आठिड््यात ्ेयऊ लागला. माझ्याबरलोबर सिथाच 
काळजीत हलोते. माझ ेवमत् ऊ छां ठुन अवधकच काळजीत हलोते. त्यांनी सांवगतले 
कती हा आजार मनािर आधाररत आह.े मनाच्या तणािामळेुच माइग्रेन हलोतलो. 
तणाि िरू  झाला तर आपलोआपच आराम पडेल. मलाही त्यांच ेवनिान ्यलोग्य 
िाटले. मी पावहले कती, मागच्या पाच-सात िराथात माझ्या व्यिसा्याचीच नाही 
तर सामावजक संस्ांच्या संचलनाची जबाबिारी एिढी िाढत चालली कती त्या 
सिायंच े ओझ े मानवसक तणािाच े कारण झाले. ्यावििा्य कमी ि्यात 
वमळालेल्या ्यिाचा अहकंार आवण त्यामळेु झालेल्या अत्ंयत उग्र ि रिलोधी 
सिभािाचा तणािही कमी नवहता. ्या तणािांना िरू करण्याचा कलोणता उपा्य 
सचुत नवहता. विश्रांतीसाठी जासत िेळ काढण्याचा प््यतन केला. ििासनाद्ारा 
िरीराच े विव्लीकरण करण्याचाही प््यलोग केला. भजन-कतीतथानासाठी िेळ 
काढला, पण कलोणताच लाभ झाला नाही.
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तेवहा एकिा माझ े वमत् ऊ छां ठुन ्यांनी एक सलला विला कती बमवी 
सरकारच े महालेखापाल स्याजी ऊ बा वखन ध्यानसाधना विकवितात. 
साधनेमळेु मनाचा तणाि िरू हलोतलो. मानवसक िांती वमळते. साधनेने तमुचा 
आजार नककती बरा हलोईल. तमुही त्यांना भटेा. मी तमुची ओळख करुन िईेन 
आवण भटेण्याची िेळ ठरिनू िईेन. मी त्यांना कलोणतेही उत्तर न ितेा घरी परत 
आललो. त्यांनी मौन हीच मान्यता समजनू रॉ्यल लेक काठी असलेल्या त्यांच्या 
सरकारी वनिासस्ानात स्याजींना भटेण्याची िेळ ठरिनू मला तसे सांवगतले.

मी बचुकाळ्यात पडललो. ऊ छां ठुन बमवी सरकारच्या संरषिणात वत्वपटकाच े
सहािे संगा्यन करीत असलेल्या बदु्ध िासन सवमतीच ेप्मखु सवचि हलोते. विश्व 
बौद्ध संमलेनाच ेअध्यषि असल्याने जगातील प्वसद्ध बौद्ध पढुारी हलोते. ते जी 
साधना विकण्याचा सलला िते आहते ती वनवचितपण ेबौद्धच असेल. मी बौद्ध 
धमाथाच्या साधनेचा सिीकार कसा करु? आमही ‘ओम नम: वििा्य’चा जप 
करतलो; ते ‘ओम नम: बदु्धा्य’चा जप करा्यला सांगतील. तलो जप करता-करता 
मी बौद्ध झाललो तर का्य हलोईल? नावसतक हलोऊन नरकगामी हलोईन. मी ह ेसिीकारु 
िकत नाही. भलेही नाइलाजाने माइग्रेनचा त्ास सहन करता-करता माझ ेप्ाणही 
वनघनू गेले तरी मी माझा धमथा सलोडून परका धमथा सिीकारु िकत नाही. स्वधर्मे 
निधिं श्रेय:, परधर्मो भया्वह:। गीतेच ेह ेबलोल माझ्या मनात गणुगणु ूलागले.

िसुऱ्या विििी सा्ंयकाळी स्याजी ऊ बा वखन ्यांना भटेण्याची िेळ झाली. 
स्याजींना भटेण्यास न जाण ेविष्टाचाराच्या विरुद्ध हलोईल. ऊ छां ठुन माझ ेवमत्च 
नाही तर प्वसद्ध बौद्ध नेता आहते. ऊ बा वखन एक सरकारी उचच अवधकारीच 
नाही तर एक प्वसद्ध धमथागरुु आहते. भटेण्याची िेळ वनवचित ठरविल्यानंतरही 
भटेण्यास गेललो नाही तर त्यांच्या सनमानास ठेच लागेल आवण त्यांची अिी 
समजतू हलोईल कती मी अत्ंयत बदु्ध विरलोधी आह.े हा विचार करुन हजार िेळा 
घटुमळत राहूनही मी िेळेिर ऊ बा वखन ्यांच्या घरी त्यांना भटेण्यास गेललो. ते 
घरात एकटेच हलोते. पतनी किावचत बाहरे गेली असािी. कलोणीही नलोकर-चाकर 
नवहता. घरातील फवनथाचर एिढे सामान्य हलोते कती जण ूका्य ते सिथासाधारण राज्य 
कमथाचारी आहते. घरात कलोणत्याच प्कारची सजािट नाही. ्या सावतिक 
िातािरणात त्यांच्याजिळ बसण े मला चांगले िाटले. त्यांच्या चहेऱ्यािर 
वनतांत िांती हलोती. सिथा िातािरणात िांती पसरलेली हलोती. बसल्याबरलोबर 
मला महणाले कती, ऊ छां ठुन ्यांनी तमुहांविर्यी सांवगतलेले आह.े तमुही 
माइग्रेनचा इलाज करण्यासाठी माझ्याकडे आलेला आहात. पण मी असम थ्ा 
आह.े मी तमुहाला माइग्रेनचा इलाज करण्यासाठी ही विद्ा विकि ूिकत नाही. 
त्यासाठी तमुहाला एखाद्ा डॉकटरकडे जािे लागेल. ही फार मलोठी उचच 
अध्यातम विद्ा आह.े तमुच्या ििेाची परुातन विपत्तना (विपश्यना) साधना 
आह,े जी सिवोचच आध्यावतमक विद्ा आह.े कलोठल्या िारीररक आजाराच्या 
इलाजासाठी प््यलोग करुन वतच ेअिमलू्यन करण े्यलोग्य नाही महणनू मी तमुहाला 
ही विद्ा विकविण्यास असम थ्ा आह.े

मी आचि्यथाचवकत झाललो. त्यांना पणूथापण े माहीत हलोते कती मी भारती्य 
समाजातील एक प्वसद्ध व्यक्ती आह,े व्यापारी आह,े उद्लोगपती आह,े 
समाजसेिक आह.े बमवी समाजातसदु्धा माझा आिर आह ेआवण अनेक राजकती्य 
पढुाऱ्यांिी माझ ेजिळच ेसंबंध आहते. अिा प्वसद्ध श्रीमतं व्यक्तीला आपला 
विष्य करुन कलोणताही सांसाररक गरुु अवभमानाचा अनभुि करु िकला असता 
पण ्यांना पाहा, ह ेवकती वन:संग भािाने महणतात कती मी तमुहाला माझा विष्य 
करु िकत नाही. तमुहाला विपश्यना विद्ा विकि ू िकत नाही. ्या एकाच 
गलोष्टीने मी त्यांच्याकडे आकवरथात झाललो. ते खरलोखर वनवलथाप्त, वन:संग संत आहते. 
त्यांना कलोणतीही सांसाररक भकू नाही कती त्याच्या पतूवीसाठी ललोकांना साधना 
विकिािी. त्यांनी नंतर मलोठ््या पे्माने सांवगतले कती तमुही साखरेचा कारखाना 
टाकू इवचछता तर तलो साखर त्यार करण्यासाठी टाका, काकिीसाठी नाही. 
काकिी तर त्याच ेअिांतर उतपनन (बा्य प्ॉडकट) आह.े ते आपलोआपच वनघते. 
तमुचा उद्िे साखर त्यार करण्याचा आह.े 

अिा प्कारे ्या उचच अध्यातम विद्ेला अध्यातमाच्या वसद्धीसाठी ग्रहण केले 
तर वचत्त विकारांपासनू विमकु् हलोईल. आवण जेवहा वचत्त विकारांपासनू विमकु् 
हलोईल तेवहा वचत्ताचा तणाि आपलोआपच िरू हलोईल. माइग्रेनचा आजार सित:हून 
िरू हलोईल. हा तर उपफळाच्या (बा्य प्ॉडकट) रुपात आपलोआप प्ाप्त हलोईल. 
एका व्यापारी आवण उद्लोगपतीला हचे उिाहरण जासत सपष्ट समज ूिकत हलोते. 
महणनू त्यांनी ह ेउिाहरण िऊेन मला सांवगतले कती जेवहा तमुहाला तमुच ेवचत्त 
विकारांपासनू विमकु् करण्याची इचछा हलोईल तेवहा तमुच्यासाठी िरिाजा उघडा 
आह.े परंत ुजर तमुचा उद्िे माइग्रेनपासनू सटुका करुन घणे्याचा असेल तर 
मळुीच ्ेयऊ नका. सामान्य सांसाररक विद्ांच्या तलुनेत अध्यावतमक विद्ेला ते 

वकती महति िते हलोते ह ेपाहून मी अवधक प्भावित झाललो. त्यांच्याविर्यी 
माझ्या मनात श्रद्धा जागली. 

(आतमक्न भाग २ मधनू साभार)
रिमि:
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िम्ाची ५० िर्षे
1) – श्री सरुाणाजींच्या मागथाििथानाखाली एक टीम, “धममाची ५० िरषे” ्यािर पजू्य गरुुजी 

आवण पजू्य माताजींिी जडुलेल्या क्ानकांिर काम करीत आह.े ्यात आपल्यासारख्या िीघथा 
काळापासनू धममािी जडुलेल्या ललोकांकडून सिथा्ा िक्य असलेल्या ्यलोगिानाची आिश्यकता 
आह.े जर आपल्याकडे कलोणता महतिपणूथा िाताथालाप, विविष्ट आख्यान-उपाख्यान, फलोटलो, 
ऑवड्यलो-विवड्यलो इत्यािी असेल तर अिश्य पाठिा अ्िा वलहून कळिा. आिश्यकतेनसुार 
उप्यलोग केला जाईल. सपंर्क  : 1. रामप्ताप ्यािि, विपश्यना वििलोधन विन्यास, धममवगरी, 
इगतपरुी- 422403, वजलहा- नाविक. WhatsApp no. 7977380198 Email: 50year-
sofdhamma@vridhamma.org; 2. सशु्री ज्यलोवत ििे, WhatsApp or by sending 
SMS no. 98209 97136.

2) विश्व विपश्यना पगोडामधे् दररोज एक ददिसीय णिवबर: सकाळी 
११ िाजेपासनू संध्याकाळी ५ िाजेप्ययंत हलोईल. ज्यांनी स्याजी ऊ. बा. वखन ्यांच्या परंपरेत 
पजू्य गरुुजी वकंिा त्यांच्या सहा्यक आचा्यायंद्ारे विकविले जाणारे कमीत कमी एक िहा 
वििसाच ेविपश्यना विवबर पणूथा केले आह,े ते सिथा ्यात भाग घऊे िकतात. आिश्यक आवण 
उवचत व्यिस्ा करण्यासाठी भाग घणेाऱ्यांची संख्या जाणण ेआिश्यक आह.े महणनू कृप्या 
नाि नोंिणी अिश्य करािी. नाि नोंिणी करण ेखपू सलोपे आह.े केिळ ८२९१८९४६४४ िर 
Whats App संििे Date वलहून पाठिा वकंिा SMS द्ारे ८२९१८९४६४५ िर Date 
वलहून पाठिा.

3) विश्व विपश्यना पॅगोड्ािर वििेर् काय्णक्रम: 30 जनवरी, 2019, ्या 
सिुणथाजं्यती पिाथावनवमत्त पजू्य गरुुजींची जनम ज्यंती, ३० जानेिारीला विश्व विपश्यना पॅगलोड््यामध्ेय 
वििसभर एक वििरे का्यथारिम हलोईल. ्यात विपश्यनेच ेसिथा आचा्यथागण, ट्सटी तसेच धमथासेिक, 
जे कलोणी प्त्यषिपण े अ्िा अप्त्यषिपण े पजू्य गरुुजींना सहा्यक झाले आहते, परंत ु ्यापिूवी 
जलोडले गेले नाहीत, ते ्यात जलोडले जािे महणनू त्यांना वििरे आमतं्ण आह.े धमम-प्साराचा 
विवडओ, पसुतक-प्कािन आवण भविष्यात अनेक ितकांप्ययंत धमाथाला पढेु नेण्याविर्यी चचाथा 
इत्यािी का्यथारिम हलोतील. आपला सह्यलोग प्ा थ्ानी्य आह.े सपंर्क : 022-28451204, 022-
62427544- Extn. no. 9, मलो.- 82918 94644. (फलोन बवुकंग- प्वतविन 11से 5 तक. 
Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register.

4) पंचायतीिाडी, कालबा देिी (मुं बई - २) मधे्– गुरुिार ३१ जानेिारीला 
एक ददिसीय णिवबर. २१ जनू १९६९ ला गुरुजी धम्म घेऊन भारतात आले. येथ े३ त े१३ जलैु 
दरम्ान पंचायतीवाडी धम्वशाळेमध् ेववपश्यनेचे पहहले दहा हदवसीय णशवबर झाले, ज्ात १४ 
साधकानंी भाग घेतला. या ऐवतहाससक हदवसाचे व हठकािाचे स्मरि करुणासाठी ३१ जानेिारी 
२०१९ ला येथ ेजागे अभावी एक हदवसाची दोन णशवबर आयोजजत केली जात आहते.

पहहले णशवबर सकाळी ९ िाजेपासून दपुारी १.३० िाजेपययंत आणि दसुरे णशवबर दपुारी ३ 
िाजेपासून संध्ाकाळी ७.३० िाजेपययंत. येथचे पुढील एक हदवसीय णशवबर ३ जलैु २०१९ 
ला याच प्रकारे असतील. बहुकंग करुन णशवबराच्ा जागी कृपया पाऊि तास आधी पोहोचावे. 
जागेचा पूि्ण पत्ा ः पंचायतीवाडी धम्वशाळा, ४१, दसुरी पाजंरपोळ गल्ी, (सी.पी.टँक - 
माधवबाग मंहदराजवळ) मुं बई 400004,  बुहकंग संपक्ण  ः +91 9930268875, +91 
9967167489, +91 7738822979 (फोन बहुकंग - दररोज १० ते ८ वाजपेययंत. On-
line Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register
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अतिररक्त उत्तरदातित्व
1-2. श्ीमिी तनम्कला पटेल (व.स.आ.) व श्ी 

रमेश जैन, (व.स.आ.) औरंगाबादचिा 
के्त्ीि आचािाांची सहाििा (उत्तरातिरारी 
नाही), िमम अजंिाचिा सेवेमधिे.

3. डॉ. सग्ाम जोंिळे, (व.स.आ.) 
औरंगाबादचिा के्त्ीि आचािाांची 
सहाििा (उत्तरातिरारी नाही), तहंगोली 
व परभणीचिा रें द्र व मराठवाडा के्त्ाि  
िम्कप्रचारची  सेवा. 

4. रु. प्रीति डेतििा, (आचाि्क) इगिपुरी के्त्ीि 
आचािाांची सहाििा (उत्तरातिराररणी 
नाही), िमम िपोवन 1 & 2 चिा सेवेमधिे.

5. श्ी राम मंगल तसहं, (स.आ.) िमम लकखन, 
लखनऊचिा रें द्र आचािाांची सहाििा. 

नवे उत्तरदातित्व
आचाि्क

1. Dr. Tian-Ming Sheu, Taiwan
2. Dr. (Mrs.) Yuh-Wen Wang, Taiwan

वररष्ठ सहािर आचाि्क
1-2. श्ी दीपर व श्ीमिी दीपा नारखेडे, जळगांव
3.  श्ी रुमार पंतडिन, राजस्ान
4. Mrs. Alice Pan,  Taiwan
5. Mrs. Hsiu-Yueh Weng, Taiwan
6. Mrs. Jui-Mei Hsieh, Taiwan
7. Mr. Ying-Mao Lin, Taiwan
8. Mr. Po-hsiu Chang, Taiwan
9. Mrs. Tung-Mei Tsai, Taiwan
10. Ms  Jo-Hsin Hsiao, Taiwan
11. Mrs. Song Jun-Ying, China
12. Mrs. Florence Qiaoling Fang, China

नव तनिुक्तती
सहायक आचाय्ण

1. डाॅ. तदनेश राठी, नागपूर
2. डॉ. प्रीति पई, गोवा
3. श्ीमिी सनंुदा खैरे, तभलाई, छत्तीसगि
4. Ms. Risana Tilkanont, Thailand

बाल-णिवबर णिक्षक
1. Mrs. Manuela Romero, Spain
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दोहे िमा्णचे 
सम्यक संबुद्ाचा रे, जेव्ा उद्गम होय।
भमूी आकािाचे रे, प्रािी हरखित होय।।
प्रकटे सम्यक बुद् तर, होय जगत कल्ाि।
दूर होय अज्ञान सि्ण, जागे च सत्य-ज्ञान।।
संस्ापन रे िमा्णचे, पाप उिडले जाई।
काल्पवनक मान्ता च, स्वत: दूर जाई।।
होईल ज्ञान परोक्ष, गंुता च िाढतसे।
विना जािी मान्ता, माथी चढून बसे।।

दोहे िमा्णचे
आठिता जेव्ा बुद्, तन मन पुलहकत होय।
कसा सुनर जगी च जन्ी, जन-जन मंगल होय।।
बुि-िािी तर अवत मिरु, सािरेची बोली।
कल्ािी मंगलमयी, जि ू अमतृ घोळी।।
ही तर िािी बुद्ाची, सत्य िमा्णची ज्योत।
णजच्ात भरले आहे, मंगल च ओत-प्रोत।।
मागा्णिर उभा राहून, चल िमा्णचा च पंथ।
ममटे च सारी दीनता, होई द:ुिाचा अतं।। 

ग्ोबल विपश्यना पॅगोडा पररचालनाथ्ण सेंचुरीज कॉप्णस फंड
पजू्य गरुुजींची इचछा हलोती कती, ‘गललोबल विपश्यना पॅगलोडा’ पढुील िलोन-अडीच 

हजार िरथा चांगल्या प्कारे ललोकांची धमथासेिा करीत राहलो. परंत ु ्ेय्े ्ेयणाऱ्यांकडून 
कलोणतेही िलुक न घतेले जािलो, जेणकेरुन गरीब-श्रीमंत सिथाच ्ेय्े सहजररत्या ्ेयिलोत 
आवण सद्धमाथाविर्यी जाणनू धमथालाभी हलोिलोत आवण ्यासाठीच ्ेय्ील िनंैिीन खचथा 
सांभाळण्यासाठी एका ‘सेंचुरीज रॉप्कस फंडा’ची व्यिस्ा केली जािी. त्यांची 
ही महतिाची इचछा पणूथा करण्यासाठी ‘गलोबल तवपशिना फाउंडेशन’ (GVF) ने 
वहिलोब केला कती जर ८७६० जणांनी, प्त्ेयकाने रु. १.४२.६९४/- एका िराथात जमा 
केले, तर १२५ कलोटी रुप्ेय जमतील आवण त्याच्या मावसक व्याजातनू हा खचथा हलोऊ 
लागेल. जर कलोणी एकिम एकत् जमा करू िकत नसेल तर ्लोडी-्लोडी सदु्धा जमा 
करू िकेल. काहींनी पैसे जमा केले आहते आवण विश्वास आह ेकती लिकरच ह े
का्यथा पणूथा हलोईल.

संताची िाणी आह ेकती जलो प्ययंत भगिान बदु्धांच ेधात ुराहातील, त्यांंचा धमथा सदु्धा 
का्यम राहील. ्या अ्वी केिळ िगडांपासनू बनलेला हा धातगुबभ पॅगलोडा हजारलो 
िराथाप्ययंत बदु्ध-धातुंना सरुवषित ठेिेल आवण ्यात ध्यानाभ्यास करणाऱ्या असंख्य 
प्ाण्यांना धमथालाभ वमळेल. महणजेच, ्याच्या पररचालनासाठी मलोठ््या वित्ती्य 
आिश्यकतांना पणूथा करण्यासाठी साधक तसेच असाधक सिथा िात्यांना हजारलो 
िरायंप्ययंत आपली धमथािानाची पारमी िाढविण्याची ही एक ससुंधी आह.े अवधक 
मावहतीसाठी तसेच वनधी पाठविण्यासाठी सपंर्क : 1. Mr. Derik Pegado, 
9921227057. or 2. Sri Bipin Mehta, Mo. 9920052156, A/c. Of-
fice: 022-62427512 / 62427510; Email– audits@globalpagoda.org;  
Bank Details: ‘Global Vipassana Foundation’ (GVF), Axis Bank 
Ltd., Sonimur Apartments, Timber Estate, Malad (W), Mumbai - 
400064, Branch - Malad (W). Bank A/c No.- 911010032397802; 
IFSC No.–  UTIB0000062; Swift code: AXISINBB062.
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विपश्यना सािकाचंी िम्-यात्ा
भारतात धमम-आगमनाच्या ५० व्या ज्ंयतीवनवमत्त विपश्यी साधकांच्या सवुिधकेरीता पािन-

स्ळांच्या ती थ्ा ्यात्ांचा का्यथारिम वनवचित केला गेला आह.े पवहली ्यात्ा ३१ जानेिारी २०१९ 
च्या रात्ी मुबंईहून सलीपर कलास रेलिेने िाराणसीला वनघले. १ ते ११ फेब्िुारी प्ययंत सिथा धमथास्ान 
जसे सारना्, बलोधग्या, राजगीर, नालंिा, पटना, िैिाली, श्रािसती, कुिीनगर, कवपलिसत ु
इत्यािींची ्यात्ा िातानकूुवलत बसने पणूथा केली जाईल. बसचा अवंतम पडाि ११ रात्ीला ग्या 
सटेिन असेल. ग्याहून मुबंईला रेलिे १३ ला पलोहलोचले. ्याप्कारे एकानंतर एक अिा ्यात्ा हलोत 
राहतील. ्यात्ेचा खचथा साधारण ४५ ते ५० हजारप्ययंत ्ेयईल. ्या खचाथामध्ेयच प्त्ेयक वठकाणी 
विहार, हॉटेलस इत्यािी मध्ेय रात्ीच्या वनिासाची, प्िास खचाथाची ि भलोजनाची व्यिस्ा केली 
जाईल. प्मखु स्ानांिर ध्यान, गरुुजींची प्िचन, िंिना इत्यािी का्यथारिम हलोत राहील. इचछुक 
व्यक्तीने अवधक मावहतीसाठी ि बकुींगसाठी सपंर्क  करािा. फलोन नं. +91 7506943663.
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If not delivered please return to:-
विपश्यना वििोिन विन्ास 
िम्मगरी, इगतपुरी - 422 403 
णजल्ा-नाणिक, महाराष्ट्र,  भारत 
फोन : (02553) 244076, 244086, 
244144, 244440. 
Email: vri_admin@vridhamma.org 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: www.vridhamma.org

गलोबल पगॅोड्िाि सन २०१९ मधिे एर तदवसाचे 
महातशतबर आतण महासघंदानाचे आिोजन 

रवििार दद. 19 मे, वैशाख / बदु्ध पौर्िमा, रवििार 14  जलैु आषाढी पौर्िमा 
(धम्मचक्कपवत्तन हदवस), रवििार 29 सप्ेंबर- पूज्य गुरुजीचंी पुण्वतथी व शरद पौर्िमेच्ा 
वनममत्ताने पगोडामध् ेवरील महाणशवबरे होतील. ज ेकोिी साधक-सासधका भाग घेऊ इच्छित 
असतील तानंी कृपया आपली नाव नोदंनी अवश्य करावी. समग्ानं तपो सुिो- सामूहहक 
तप-सुखाचा लाभ घ्ावा.  िेळ: सकाळी ११ वाजपेासून सायंकाळी ४ वाजपेययंत होईल. ३-४ 
वाजताच्ा प्वचनात साधना न केलेले लोकसुद्धा बसू शकतात. नाव नोदंिीसाठी कृपया वनम्न 
फोन क्रमाकं हकंवा ईमेल द्ारा ताबडतोब संपक्व  करा. कृपया नाव नोदंिी न करता येऊ नये. 
संपक्ण : 022-28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोन 
बहुकंग 11 त े5 वाजेपययंत) Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register

  29 सप्ेंबर- पूज्य गुरुजीचंी पुण्वतथी वनममत्त संघदानाचे आयोजन सकाळी 9 
वाजता. ज ेसाधक-सासधका ह्ा पुणवध्वन दान काया्वत भाग घेऊ इच्छितात तानंी कृपया 
खाली हदलेल्ा पत्तावर संपक्व  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


