
sADkþAMce
mAiskþ pRerfA p©

vAiúQkþ Õu£kþ  rŒ. 30/-
SAjIvn Õu£kþ rŒ. 500/-

´ÉäMÉ´ÉäMÉ²ªÉÉ ¦ÉÉ¹ÉäiÉÒ±É {ÉÊjÉEòÉÆºÉÉ`öÒ {ÉÉ½þÉ:   http://www.vridhamma.org/Newsletter_Home.aspx



Ê´É{É¶ªÉxÉÉ
ºÉÉvÉEò (¨É®úÉ`öÒ)

E-Newsletter

     बु�वष� २५६४     आश्विन पौर्णिमा (आनॅलाइन),    ३१ ऑक्टोबर, २०२०,      वष� ४     अकं ९

धम्मवाणिी
जिघच्ापरमा रटोगा, सङ्ारपरमा दखुा। 
एतंंं ञत्ा यथाभतंू, ननब्ानं परमं सुखं।।

धम्मपदपाळि- 203, सुखवग्गो

भूक (तषृ्णा) सगळ्णात मोठणा रोग आह.े भूक संस्णार सगळ्णात मोठे 
दःुख. (तषृ्णा आणि त्णामुळे जणागिणाऱ्णा संस्णारणानंणा आपल्णा आत 
विपश्यनणा सणाधनेद्णारे) ्थणाभूत जणािनू ज ेवनिणावाि (प्णाप्त होत)े आह,े 
त ेसगळ्णात मोठे सुख आहे.

चूरु, ददल्ी, लखनऊची ऐनतहाससक धमा�चाररका
(पू. गगोयन्ाजीचंी सगिीच पत्र अतं्त प्रेरणादायक आणण 

लगोककल्ाणाच्ा भावनरेनरे ओतप्गोत असत. हरे पत्र  चूरूच्ा यात्ररेनंतर काही 
कािानरे ललहहलरे गरेलरे. परंत ुआपल्ा पूव्वजाचं्ा भूमीतील त्ाचंी ही यात्रा 
तरेथील लगोकातं धमा्वप्ती जजज्ासा जागृत करण्ाच्ा उद्रेशानरे हदल्ी 
णशबिरापूववी करे ली गरेली. स्पष्ट हगोतरे की यरेथील लगोकापं्ती त्ाचं्ा मनात हकती 
करुणा आणण मैत्रीची भावना हगोती की कसरे आपलरे नातलग, हहतचचतंक, 
ममत्र समुदाय आणण चूरूचरे लगोक ह्ा मुक्तिदाययनी बवद्रेशी जगोडलरे जातील? 
कसरे लगोक ममथ्ा मान्यताचं्ा, कम्वकाडंाचं्ा, पूजा-पाठ आणण व्रत-
उपवासाचं्ा गुं तागुं तीतनू िाहरेर बनघून धमा्वचरे वास्तबवक स्वरूप समजतील? 
कसरे तरे उच्च-नीच, जाबतवाद, गरीिी-श्ीमंतीच्ा िरुसटलरेल्ा बवचारधारातंनू 
मुति हगोऊन खऱया अथा्वनरे आपलरे मंगल साधतील? त्ाचं्ा १८ तासाचं्ा  
या  छगोट्ाशा चूरु यात्ररेचा मुख्य उद्रेश हाच हगोता की लगोक आगामी 
णशबिराचंा लाभ घरेऊ शकतील. हाच उद्रेश हगोता हदल्ी आणण लखनऊच्ा 
यात्ररेचा सुद्ा. आपल्ा धम्व-चाररकरे त तरे िमा्वहून आलरेल्ा बवस्ाबपताचं्ा 
कल्ाणासाठीसुद्ा बनरंतर प्यत्नशील राहहलरे. ह्ा प्यत्नात तत्ालीन 
सामाजिक स्थितीवर सुद्ा प्काश टाकला. त्ाचं्ा या यात्ररेनरे अनरेक 
लगोकाचं्ा जीवनात शुद् धमा्वची ज्गोत जागली.) (सं)

मुक्ाम: ताडरेपल्ी गुडम, हदनाकं २९ अकू्िर १९६९

बणाब ूभैय्णा, सणादर नमस्णार!
"...ददल्लीहून आगगणाडलीने जवे्णा रणात्ली चौथ्णा प्हरली चूरूलणा पोहोचलो 

तवे्णा से्शनिर कणाहली लोक मलणा घेण्णासणाठली आले होत.े मली त्णा सिणाांसोबत 
आपल्णा जनु्णा हिेललीत पोहोचलो. चूरु से्शनचणा चेहरणामोहरणा वबलकुल 
बदललेलणा होतणा. त्णाचे रुप मोठ्णा से्शन सणारखे होत.े से्शन पणासून नगरणा 
प ा्ंतच्णा रस्तणािर नव्णा मॉडेलचली अनेक घरे आधवुनकतचेणा पररच् करून 
देत होतली. परंतु आमचली हिेलली तर तशलीच होतली. तलीच अरंूदशली गल्ली 
ज्णात घणािलीचे सणाम्णाज् होत ेआणि आसपणासच्णा हिेल्णा, ज्णाचंली जजवार 
अिस्णा दरुुस्लीचली मणागिली करलीत होतली. दरुुस्ली करिनू घेिणारे परदेशणात 
रणाहणात होत.े हिेलली मणागलील आिणार तसेच होत ेपरंत ुचणार णभतंलीच्णा आत 
एकणा कोपऱ्णात पूिवीपेक्णा जरणा सुधणारलेलली दोन शौचणाल् आणि एक 
न्णािलीघर बनविले होत.े आतणा पणाण्णाचली ट्बूिेल चणालत नव्तली पि 
निलीन बनिलेल्णा न्णािलीघरणात पणाण्णाचली एक टणाकी ठेिलेलली होतली. त्णात 

नगरपणाललकेच्णा नळणाने पणािली भरून ठेिले जणात असे ज े ददिस-रणात् 
उप्ोगली पडत असे. आतणा पणािली भरून ठेििणाऱ्णाचंली आिश्यकतणा रणादहलली 
नणाहली. बणाकी हिेलली जशलीच्णा तशलीच होतली. मणागच्णा ४० िरणावाच्णा जलीिवातनेे 
वतच्णात कोित ेविशेर पररितवान केले नव्ते.

्णा हिेललीत मणाझ्णा जलीिनणाच्णा अनेक आठििली जडुलेल्णा आहते, 
जरली ्ेथ ेमली खूप कमली ददिस रणादहलो आह.े मलणा आठितं् जवे्णा ह्णा 
हिेललीचणा पणा्णा भरलणा जणात होतणा आणि मोठ्णा मोठ्णा दगडणानंली त्णाच्णा 
णभतंली बणाधंल्णा जणात होत्णा, तवे्णा मली जिळ-जिळ पणाच िरणावाचणा बणालक ह्णा 
भिन वनमणावािणाच्णा कलेलणा खूप कुतहूलणाने पहणात होतो. िणाकड्णावतकड्णा 
दगडणानंली कणारणागलीर कसे णभतं बणाधंत होत ेआणि एक सरळ णभतं उंच उभली 
रणाहत होतली. मजरू दगड उचलून ममस्तलीजिळ आिनू देत होत.े एकीकडे 
डोळ्णािर पट्ली बणाधंलेलणा रेडणा गोलणाकणार दिरून चक्ी चणालवित होतणा, 
जजच्णामध् े मगलणािणा दळून त्णार होत होतणा आणि मजरू स्तस्त्णा त्णा 
मगलणाव्णालणा णभतं बणाधंिणाऱ्णा कणारणामगरणाजिळ आिनू देत होत्णा. कोठून 
लणाबंनू कोिली पणािलीिणालणा चणामड्णाच्णा पखणालली ं मधनू पणािली आिनू ह्णा 
चक्ीजिळच्णा हौदणामध् े भरत होतणा. हचे पणािली मगलणािणा बनविण्णाच्णा 
कणामणासणाठली घेतले जणात होत.े ह्णा हिेललीच्णा वनमणावािणाचे सगळे दृश्य मणाझ्णा 
बणालमनणािर खोल अंदकत झणाले होत.े आज जिळ-जिळ दोन वपढणानंंतर 
सुद्णा ह्णा आठििली तणाज्णा आहते.

आणि नंतर १९४२ मध् े जवे्णा आम्ली बमणावाहून संकटग्रस् 
वनिणावाससतणापं्मणाि े िि-िि भटकत पहणाडणा-पिवातणामंधनू ठोकरणा खणात ्णा 
देशणात शरि घेण्णासणाठली आलो, तवे्णा ह्णाच हिेललीने आम्णालणा आपल्णा 
शलीतल कुशलीत शरि ददलली होतली. त्णािेळी वतचे विशणाल मणातृत्व खूप 
सुखकर प्तलीत झणाले होत ेआणि पुन्णा ् ेथ ेआल्णािर त्णा ददिसणाचें आबंट-
गोड अनुभि विसरणा्चे म्टले तरली विसरतणा ्ेत नणाहलीत. ्ेथचे मली मणाझ्णा 
दणाम्पत् जलीिनणालणा सुरुिणात केलली होतली. ्ेथचे मलणा गृहस्णाच्णा कटू-कठोर 
जबणाबदणाऱ्णानंली पदहल्णादंणा चचवंतत केले होत.े ्ेथचे मलणा व्णापणारणातलील 
अनुभिणाचं्णा तलीक्ि ठोकरणा लणागल्णा होत्णा. ह्णाच हिेललीतलील कणाहली 
मदहन्णाच्णा वनिणासणाने मलणा जलीिनणातलील खूप गहन णशक्ि ददले होत ेआणि 
्ेथचे आर्थक क्ते्णात आपल्णा पणा्णािर स्वतः उभे रणाहण्णाच्णा दृढ वनश्च् 
केलणा होतणा. ह्णा हिेललीत पणा् ठेितणाच अनेक िरणाांच्णा जनु्णा आठििली 
जलीिंत झणाल्णा.

स्णान-ध्णान आटोपून मली नगरणाकडे वनघणालो. एकदणा मनणालणा िणाटले की 
आतणा आपल्णा ्णा बमवी पोशणाखणाचणा त्णाग करून कोट-पणा्जमणा पररधणान 
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करणािणा. पि तणाबडतोब मनणात आले की हणा स्वणाभणाविकतचे्णा विरुद् 
देखणािणा होईल. मणाझ्णा जन्मभूमलीच्णा ज्णा वप्् पोशणाखलणा मली 
सहजभणािणाने स्वलीकणारले आहे त्णाचणा पररत्णाग करि े आणि तहेली कणाहली 
लोकणाचं्णा इचे्सणाठली ह े मलणा खूप अिघडल्णासणारखे झणाले. म्िनू मली 
मणाझ्णा नेहमलीच्णा पोशणाखणात नगरणात भ्रमि करण्णासणाठली वनघणालो. भलेहली 
ह ेलोकणाचं्णा कुतहुलणाचे कणारि बनले.

बणाजणारणात  जिळ-जिळ सगळे जनुे ममत् आणि नणातलग भेटले. एक 
जनुणा ममत् लक्षलीचंद सुद्णा भेटलणा, ज्णाचली सहृद्तणा पणाहण्णासणारखली होतली. 
त्णा लहणानशणा बणाजणारणातून होत-होत मली भणाई सुबोध अग्रिणाल सोबत 
नगरशलीचं्णा कणा्णावाल्णात गेलो. ह ेतचे दठकणाि आह ेजथे ेसणादहत् गोषलीचंली 
बठैक होत असे आणि जथे ेमलणा बंददश जोडि ेआणि सणादहत् रचण्णाच्णा  
प्रेिणा प्णाप्त झणाल्णा होत्णा. आज ्ेथ े सुबोधचणा भणाऊ गोविदं ्णाने एक 
चचत्प्दशवानली सुरू केलली आह,े जजच्णात चूरूतलील प्ससद्-प्ससद् जनु्णा 
आणि निलीन नगरिणासली्णाचंली चचत् ठेिलली होतली. ह्णा चचत्णात मली मणाझ ेसुद्णा 
एक चचत् पणादहले, ज े बमणावाचे भूतपूिवा प्धणानमंत्ली ऊ. नू सोबत रंगूनच्णा 
‘अषग्रहकोप वनिणारि ्ज्णा’ च्णा िेळी घेतले होत.े ्णा संग्रहणाल्णात चूरूच्णा 
आसपणास प्णाप्त झणालेल्णा कणाहली पुरणातत्व संबंसधत सणामग्रली सुद्णा संग्रदहत 
केलेल्णा आहेत. ज्णात तममळ ललपलीत ललदहलेल्णा तणाडपत्णाचंणा एक गं्रथहली 
आह.े हणा एकणा जैन धमवा गं्रथणाचणा अनुिणाद आहे असे सणामंगतले जणात.े

दणक्ि भणारत बौधदणापं्मणाि ेजैनणाचें सुद्णा महत्त्वपूिवा कें द्र होते आणि 
रणाजस्णान तर आजप ा्ंत सुद्णा जनैणाचं्णा प्भणािणाखणालली आह.े म्िनू आश्च व्ा 
िणाटत नणाहली की पूिवीच्णा कणाळी ्णा लणाबंच्णा प्देशणाचंणा परस्पर धणार्मक संबंध 
असणािणा आणि ्णामुळेच हणा तममळ भणारेतलील जनै गं्रथ ्ेथ ेआलणा असणािणा.

मली पणादहले की भणाई गोविदं चूरूच्णा इवतहणासणािर एक संशोधन पूिवा 
शोध गं्रथ ललहलीत आह,े ज्णाचे हस्ललखखत जिळपणास त्णार झणाले आह े
आणि प्कणाशनणासणाठली तो आर्थक आधणारणाच्णा शोधणात आह.े मली ह्णा 
हस्ललखखतणालणा िरिर पणादहले. मली पणादहले की सिवा इवतहणासणातलील ििवानणात 
सणामणान्पि े जसे होत े तसे ्णातसुद्णा केिळ रणाजपुरुर आणि शलीमंतणाचंणा 
उले्ख केलेलणा होतणा. सणाधणारि जनतचेणा जि ूइवतहणासणाशली कणाहली संबंधच 
नणाहली. मली भणाई गोविदंचे लक् वतकडे िळविले तवे्णा त्णाने खूप उत्णाहणाने 
असे सणामंगतले की तो ह्णा पुस्कणासणाठली आिखली अध्णा् ललहलीत आह ेजो 
चूरुच्णा प्णाचलीन आणि अिणावाचलीन लोक जलीिनणाशली संबंसधत आह.े त्णाने मलणा 
कणाहली जनुली चचत् ेसुद्णा दणाखविलली ज्णात लोक जलीिनणाचली कणाहली दृश्य प्स्तु 
केलली होतली. मली त्णाच्णा ्णा कणा्णावाचे अणभनंदन केले आणि जनु्णा सणादहत् 
गोषली तसेच विद्णापलीठणातलील ददिसणाचं्णा मधरु आठििलीनंणा जणागृत करलीत 
उणशरणाप ा्ंत गेलेल्णा ददिसणाचंली चचणावा करलीत रणादहलो. चचत्-प्दशवानणात 
एकीकडे पूज् गुरु रणाम नणारणा्िजली जोशलीचें एक मोठे चचत् लणािले होत,े ज े
त्णाचं्णा पुण्-स्तृलीलणा जणागे करलीत होते. त्णाचंणा सरळ स्वभणाि, सणाध ेजलीिन 
आणि प्गणाढ पणादंडत्णािर आम्णा सगळ्णाचें मन िणारंिणार शदे्ने झकुत 
होत.े कशणाप्कणारे जलीिनणाच्णा मध्णान्हणात त्णा त्णागली महणापुरुरणाने एकणा 
दःुखली मणातचे्णा बणाळणालणा धगधगत्णा आगलीतनू कणाढून आिण्णासणाठली 
आपल्णा जलीिनणाचली आहुतली ददलली. त्णाचें ह ेबललदणान  कोिणा अपररचचतणालणा 
सुद्णा भणािविभोर करण्णासणाठली प्णावाप्त होत.े आम्ली तर त्णाचं्णा चरिली बसून 
खूप कणाहली णशकलो. त्णाचंणा लहणान मुलणासणारखणा वनष्कपट स्वभणाि विसरू 
म्टले तर विसरतणा ् ेत नणाहली. त्णाचंली हली एक वन:शुल्क पणाठशणाळणा होतली. तथे े
णशकत असतणानणा ददिणाळीच्णा िेळी मणाझ्णा मनणात असणा विचणार आलणा की 
आमचे ह े त्णागमूतवी गुरुदेि णशक्ि शुल्कणाच्णा नणािणािर कणाहलीच घेिणार 
नणाहलीत, कणा न ्णानंणा ददिणाळी प्िणामणासणाठली कणाहली दणक्िणा देऊ ्णा? घरणातलील 
लोकणानंली मलणा रुप्े ५ ददले. त्णािेळी मलणा िणाटले की रुप्े ५ हली दणक्िणा 

खूप कमली आह.े मली मणाझ्णा विशणारदच्णा परलीक्सेणाठली त्णािेळी 
ऋवरकुलच्णा एकणा अध्णापकणाकंडे एक मदहन्णाप ा्ंत इंग्रजली 

णशकण्णासणाठली गेलो होतो. त्णासणाठली त्णानंणा रुप्े २५ दकंिणा रुप्े ३० ददले 
होत.े आणि हली व्क्ली मलणा आपल्णा विद्णापलीठणात चणार-पणाच मदहन्णापंणासून 
वनःशुल्क णशकिलीत आह.े ह्णानंणा केिळ ५ रुप्े देि ेमलणा खूप खटकले, 
परंत ु लणाचणारली होतली. घरून केिळ रुप्े ५ घेऊन मली आपल्णा गुरूलणा 
ददिणाळीचणा प्िणाम करण्णास गेलो होतो. मलणा भलीतली होतली की मणाझ्णा ह्णा 
क्दु्रश्यणा भेटलीमुळे त्णाचं्णा मनणालणा दःुख होईल. परंत ु्णाच्णा विपरलीत झणाले. 
अनेक ददिसणाप ा्ंत त्णाचं्णासणाठली हणा एक मोठणा प्सन्न-चचचेचणा विर् झणालणा. 
जो भेटेल त्णालणा सणागंत होत ेकी ददिणाळीलणा ह्णा मणाझ्णा बमणावाच्णा णशष्णाने 
मलणा ५ चणादंलीचे रुप्े ददले. ह्णा सिणालणा चणादंलीच्णा रुप्णानंणा दकतली महत्व 
आह.े मणाझणा असणा सन्मणान दसुऱ्णा कोिली केलणा नणाहली इत्णादली इत्णादली. त्णाचंली 
हणा लहणान मुलणासंणारखणा सरळपिणा मलणा कणालणातंरणाने गुरुदेि ऊ बणा खखन 
मध्चे पणाहणा्लणा ममळणालणा. अशणा संत पुरुरणाकंडून दहदंली सणादहत्णाचे णशक्ि 
प्णाप्त करण्णाचे मणाझ े सौभणाग्य खरोखर विलक्ि रणादहले. आपल्णा िगवा 
ममत्णाशंली त्णाचं्णा सरळ िणात्ल्णाचली चचणावा करलीत असतणानणा मन थकत नसे. 

“नगर शली” च्णा कणा्णावाल्णात कॅमेरणामन बोलिनू सुबोधने आमचे 
कणाहली िोटो कणाढले. तथेलील कणाहली प्कणाणशत सणादहत् मली खरेदली केले परंत ु
मलणा त्णाच्णा डोळ्णाचंली भणारणा िणाचल्णानंतर असे िणाटले की जिू मणाझ्णाकडून 
त्णालणा मोठली आशणा असणािली. पि ब्णाह्मिली ितृ्लीचणा अभ्णास नसल्णामुळे तोडं 
उघडण्णास त्णालणा संकोच िणाटत आह.े मली ह्णा भणारेलणा खूप समज ूशकतो. 
सणािवाजवनक जलीिनणात मनोविज्णानणाच्णा अभ्णासणाचली मलणा चणागंलली संधली 
ममळणालली होतली. परंत ुअसमथवातणा मलणा हरैणाि करलीत होतली. एक िेळ मनणात 
आले रु २० - रु ३० चली दकंमत चुकविण्णासणाठली मली जली त्णालणा रु १०० चली 
नोट ददलली आह,े त्णातनू उरलेले पैसे परत न घेतणा संस्लेणा दणान देऊ ्णा. 
परंत ुकोिलीतरली आतनू थणाबंविले आणि ह ेथणाबंविि ेथोड्णािेळणासणाठली पुन्णा 
मलणा पलीडणादणा्ली प्तलीत झणाले. मनुष्णासं आपलणा स्वभणाि बदलण्णासणाठली 
िेळहली लणागतो आणि अडचिलीहली ्ेतणात. मणागच्णा २० िरणावापणासून मली असणा 
मुक्हस् बनलो की मणागिणाऱ्णालणा नणाहली म्िि े णशकलो नणाहली.  कमली-
जणास् देऊनच मन संतषु झणाले, मनणा करून नणाहली. आणि जवे्णा पररस्तस्तलीने 
अशली बणाज ूघेतलली की देि ेओझ ेिणाटू  लणागले, तवे्णा मनणाई करण्णाचणा 
अभ्णास करणािणा लणागलणा. मनणाई करण्णापेक्णा जणास् कठलीि आह,े  मनणाई 
करण्णासणाठली ज ेखोटे बहणाि ेकरणािे लणागतणात, त ेहृद्णालणा खूप टोचतणात. 
आणि आपल्णा मनणाचली सत् गोष कोिणालणा कशली सणागंू? मणाझ्णा प्वतषे्चणा 
प्श्न नणाहली तर दसुऱ्णा कोिणाच्णा प्वतषे्चणा मोठणा प्श्न आह.े विचचत् मणानससक 
ओढणातणाि आह.े ्णा स्तस्तलीचणा सणामनणा चूरुमध् े रणाहणातं असतणानणा अनेक 
लोकणाचं्णा समोर झणालणा. कणाहली लोक रु २, रू ४, रू ५ प ा्ंतचे ग्रणाहक होत,े 
त्णानंणा नणाहली म्टले नणाहली. परंतु मोठ्णा ग्रणाहकणासंणाठली अशणा बहणाण्णाचंणा 
आधणार घ्णािणा लणागलणा त्णामुळे मलणा नेहमली खूप िणाईट िणाटत असे. मनणालणा 
िणाटत होत ेकी प्ते्क व्क्लीलणा सणागंणािे की तमुचली मणागिली पूिवा करू शकत 
नणाहली. परंतु न जणािो कणा असे सणामंगतले गेले नणाहली. सणामंगतल्णािर कोिली 
ऐकत सुद्णा नणाहली. ्णाचणा अनुभि मलणा एकणा व्क्ली बरोबर आलेलणा आह.े 

हणा आपलणा ममत् आह ेव्णास. मली ह्णालणा एकणापेक्णा असधक िेळणा खूप 
स्पष शब्णात ललदहले होत ेकी आतणा त्णाने धनपतली गो्न्णाच्णा आठििली 
विसरून जणाव्णात. सणादहत्सेिली दकंिणा िणाटले तर धमवासेिली गो्न्णाशली भले 
संबंध ठेिो. परंत ुहली एक विचचत् व्क्ली आहे. िणारंिणार त्णालणा अशणाप्कणारे 
समजवितो तरलीहली कोित्णा नणा कोित्णा पत्णात पैशणाचंली मणागिली करतोच. मली 
िणारंिणार ह्णा गोषलीचली पुनरणाितृ्ली करतो आणि तो एक लणाबं पश्चणातणापणाने 
भरलेले पत् ललहून पणाठवितो. परंत ु एक मदहनणाहली होत नणाहली तोप ा्ंत 
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अशलीच एक मणागिली करतो. कणाहली ददिसणापंूिवी त्णाने सुबोधच्णा 
डोळ्णाचंली भणारणा आपल्णा पत्णात व्क् केलली आणि ललदहले की त्णाच्णा 
सगळ्णा आशेिर पणािली दिरले. तो हली अपेक्णा करलीत होतणा की मणाझ्णा 
“नगर शली” आगमनणानंतर पूज् आजोबणाचं्णा स्तृलीसणाठली तथे ेएक मोठणा 
हॉल बनिनू देईन. मली त्णा व्क्लीलणा आपलली स्तस्तली समजणाविलली आणि 
ह्णा िेळी असधक स्पष शब्णानंली समजणाविले, तवे्णा पुन्णा त्णाचे लणाबं 
पश्चणातणापणाने भरलेले पत् आले, परंत ु मणाहलीत नणाहली अशणाच मणागिलीसणाठली 
पुन्णा एखणादे पत् केव्णा ्ेईल? मणागिणारे आपलणा स्वभणाि बदलू शकत 
नणाहलीत. परंत ु देिणाऱ्णाचली पररस्तस्तली वििश करलीत असत ेकी तो आपलणा 
स्वभणाि बदलेल. जरली तो जणाितो की “जजन मुख वनकसत नणादह”ं चली दकतली 
मरिणासन्न अिस्णा होत.े 

हिेललीच्णा बठैकीत चणार तणासणाच्णा धमवाचचचेत सिवा भमगनली मणाझ्णासोबत 
बसल्णा होत्णा. त्णानंणा सुद्णा धमणावाच्णा अशणा गोषली निलीन होत्णा. मलणा णभतली 
िणाटत होतली की ्णाचं्णा मनणात भगिणान बदु्णाचं्णा ्णा सणाधनेप्तली उदणासलीनतणा 
तर ् ेिणार नणाहली नणा? तरलीहली खुशणामत करण्णाचणा स्वभणाि सुटत चणालल्णामुळे 
ज्णा गोषली मलणा जशणा िणाटल्णा तशणाच सणामंगतल्णा. पि धमणावाचणा आपलणा 
स्वभणाि असतो. कटू सत्णामुळे एक िेळ मनुष् जरूर चचडतो पि सत्णाचे 
कडू औरध त्णालणा विचणार करण्णासणाठली वििश करत ेआणि तो लिकरच 
धमणावाकडे आकर्रत होतो. मणाझ्णा तोडूंन ईश्वर नणािणालणा विरोध, मंत्णानंणा 
विरोध, भक्लीलणा विरोध, भजन-दकतवानणालणा विरोध, पूजणा-पणाठणालणा विरोध, 
कथणािणातचेलणा विरोध, अितणारणानंणा विरोध, इतके सगळे कडिे विरोध ऐकून 
सुद्णा त्णाचं्णा मनणात धमवा जणागलणा आणि सिवा भमगनलीनंली एकणा स्वरणात आग्रह 
केलणा की मली चूरुमध् े१० ददिसणाचें एक णशवबर अिश्य लणािणािे. मली त्णानंणा 
आश्वणासन ददले की चूरुमध् े णशवबर लणािि े असंभि आह े परंत ु जर 
ददल्लीचे लोक णशवबरणासणाठली त्णार झणाले तर नणालंदणाचे णशवबर कॅन्सल करून 
ददल्लीमध् ेणशवबर अिश्य लणािलीन. ज्णात सिवाजि सहज सम्मिललत होऊ 
शकतलील. शेिटली जवे्णा ददल्लीत णशवबर लणािले तवे्णा बणाई मगन्नली आणि 
सणावित्ली ्ेऊ शकल्णा परंत ुज्देिलीलणा आपले घर ररकणामे सोडून ्ेि ेजड 
गेले. आणि बणाई रणाितलीचली सून बणाळंत होिणार असल्णाने तली पि ्ेऊ 
शकलली नणाहली. परंतु हो एक पत् पणाठविल्णाबरोबर सणादलुपुरहून बणाई 
इलणा्चली ्ेण्णास त्णार झणालली आणि आलली सुद्णा.

मली संध्णाकणाळी कणाहली ममत्णासंोबत से्शनच्णा ददशेने दिरणा्लणा 
वनघणालो. रस्तणात पू. वपतणाजलीनंली खरेदली केलेलली जमलीन पणादहलली, जजचली 
आतणा चणागंलली दकंमत झणालली आह.े वतच्णाजिळच एक आधवुनक प्कणारचे 
िणातणानुकूललत ससनेमणा घर  त्णार होत आह.े त्णा रस्तणािर कणाहली निलीन घरे 
झणालली आहेत. जनुली घरे आणि त्णाचं्णा बणागणा पूिवीसणारख्णाच आहते. 
कशणातच सुधणारिणा झणाल्णा नणाहलीत. उलट इन्द्रमिली पणाकवा  तर वबलकुल 
उजणाड झणाले आह.े तथेलील सगळी शोभणा आणि दहरिळ समणाप्त झणालली 
आह.े रेल्लेणाईनच्णा कणाठणाकणाठणाने एक निलीन िस्ली झणालली आह.े नव्णा 
प्कणारचली घरे बनलली आहते आणि वतकडेच सरकणारचणा एक मोठणा कणारखणानणा 
आह.े तो सरकणारचणा असल्णामुळे चणालण्णाऐिजली बंद रणाहण्णातच सणाथवाकतणा 
समजतो.

चूरुमध् ेमणाझ ेजनुे ममत् पंदडत मुरललीधर शमणावा भेटले. त ेरणात्ली ११ 
िणाजपे ा्ंत से्शनिर मणाझ्णासोबत होत.े पंदडत द्णारकणाप्सणाद ममश आणि 
मोहनलणाल ममश ्णानंणाहली भेटलो. पंदडत रणामलणाल िैद् बणाहरे गेले होत.े ते 
परत आल्णानंतर ९ िणाजतणा घरली आले तवे्णा त्णाचली द्णारकणाप्सणाद ममशशली 
भेट झणालली. त्णानंणा घेऊन त ेसे्शनिर मलणा भेटणा्लणा आले. ह्णा लोकणाशंली 
खूप िेळप ा्ंत धमणावासंबंधली चचणावा झणालली. त ेआपल्णा आत्णाप ा्ंतच्णा मणान्तणा 
आणि ईश्वरिणादली भक्ली मणागणावाच्णा विरुद् इतक्णा गोषली ऐकून थक् झणाले. 

हली कणावंतकणारली विचणारधणारणा त्णाचं्णासणाठली खूप कडू घोट ठरलणा. परंतु 
पुष्कळ िेळप ा्ंत संभणारि झणाल्णानंतर विशेरतः पंदडत मुरललीधरने ् णा 

गोषलीचणा स्वलीकणार केलणा की मणाझ्णा तकणावालणा खूप मोठे िजन आह ेआणि 
ईश्वरणाच्णा दठकणािली मली ज्णाप्कणारे धमणावािर जोर देत होतो त ेत्णानंणा जरणासुद्णा 
हणानलीप्द िणाटले नणाहली उलट कल्णािकणारलीच िणाटले. अशणा विचणारधणारेलणा 
नणास्स्किणादली विचणारधणारणा म्ि ूशकत नणाहली. पंदडत मुरललीधरने ह्णा गोषलीिर 
जोर ददलणा की जर मली एक ददिस जणास् थणाबंनू तथेलील णशणक्त समणाजणात 
मणाझ्णा प्िचनणाचणा आणि धमवाचचचेचणा एक कणा व्ाकम ठेिलणा तर वनजश्चतपिे 
्णा कल्णािकणारली णशवबरणात सम्मिललत होण्णासणाठली २०-२५ सुणशणक्त लोक 
्ेतलील. परंत ुमणाझ्णाजिळ िेळ नव्तणा. मलणा िेळेिर ददल्लीलणा परत जणाि े
आिश्यक होत.े त्णामुळे मली १० ददिसणाच्णा णशवबरणाचणा कणा व्ाकम िेळेअभणािली 
चूरुमध् ेठेि ूशकत नव्तो.

अशणाप्कणारे जिळ-जिळ १८ तणास आपल्णा पूिवाजणाचं्णा भूमलीिर 
रणाहून रणात्लीच्णा गणाडलीने ददल्लीसणाठली रिणानणा झणालो. ददल्लीलणा पोहोचल्णानंतर 
कणामणात खूप मग्न रणादहलो. िेगिेगळ्णा सरकणारली असधकणाऱ्णानंणा भेटिे, 
रणाजकी् पुढणाऱ्णानंणा भेटि,े मंत्णानंणा भेटि े्णामध् ेबरणाच िेळ गेलणा. 

ददल्लीलणा पोहोचल्णानंतर दसुऱ्णा ददिशली  ‘बमणावा भणारतली् ्िुक मैत्ली 
संघ’ आणि ‘दहदंली परररद’ ्णानंली मणाझ्णा सन्मणानणासणाठली एकणा सभेचे 
आ्ोजन केले होत.े  शली ददनकरजली ्णा सभेचे अध्क् होत.े सभणा 
संध्णाकणाळी ५ त े७ िणाजपे ा्ंत चणाललली. ददल्लीमध् ेएक विचचत् वन्म 
आह.े जथे े कोित्णा व्क्लीचणा सन्मणान केलणा जणातो तथे े अनेक संस्णाचें 
प्वतवनधली आपल्णाकडून त्णा व्क्लीलणा िुलणाचंणा हणार घणालतणात. मलणाहली तथे े
जिळ-जिळ १५-२० संस्णाचं्णा प्वतवनधलीनंली िुलणाचें हणार घणातले आणि 
एक अणभनंदन पत् भेट ददले. मणाझ्णा अनेक पररचचत ममत्णानंली ्णािेळी 
मणाझ्णाबणाबतलीत स्हेणाचे दोन शब् सणामंगतले. परंतु तेव्णा मलणा सुद्णा ह ेओझ े
उचलणािे लणागेल अशली कल्पनणा केलली नव्तली. खरोखर ओझचे िणाटले. 
कणारि ह्णा सगळ्णा आ्ोजनणात बऱ्णाच गोषली अशणा सणामंगतल्णा गेल्णा 
ज्णामध् े अवतश्ोक्ली होतली आणि जथे े मणाझ्णा गुिणाचें इतके मोठे 
प्कणाशन केले गेले तेथ ेमणाझ ेदोर कोिली प्कट करलीत नव्ते. उलट कल्णाि 
तर ह्णा गोषलीमध् ेहोत ेहली कोिली आमचणा दोर सुद्णा प्कट करणािणा ज्णामुळे 
आम्ली भटकिणार नणाहली. मलणा ह्णा िेळी रणाहून रणाहून मणाझ्णा दोरणाचंली 
आठिि ्ेत होतली आणि त्णाबरोबर मनणालणा ्णा गोषलीसणाठली सणािधणान हली 
करलीत होतो की प्शंसेचे हे शब् ऐकून मली गिणावाने िुलिणार नणाहली. मलणा एकणा 
प्णाचलीन बौद् किलीच्णा उद्णारणाचंली आठिि ्ेत होतली की जवे्णा कोिली मणाझणा 
सन्मणान करतो तवे्णा मलणा ्णा गोषलीचे स्रि रणाहत ेकी जगणात मणाझली वनदंणा 
करिणारे सुद्णा आहेत, कणारि मणाझ्णात अजून दोर सुद्णा आहते. आणि 
जवे्णा कोिली मणाझली वनदंणा करतो तवे्णा मलणा ्णाचे स्रि होते की जगणात 
मणाझली प्शस्ली करिणारे सुद्णा आहेत कणारि मणाझ्णात कणाहली गुि सुद्णा आहते.
अशणा प्कणारे वनदंणा आणि प्शंसणा ह्णा दोन्ली अिस्ते मली आपल्णा मनणालणा 
संतलुलत ठेिण्णाचणा अभ्णास करतो. मलीसुद्णा ह्णा प्णाचलीन  विद्णानणाचं्णा संुदर 
विचणारणाचंली आठिि करलीत समणारंभणात भणाग घेत रणादहलो. लोकणाचें प्शंसेचे 
दोन शब् बोलून झणाल्णािर मलणा मणाझ े विचणार मणाडंणा्चे होत.े मली मणाझ्णा 
िक्व्णात नैवतक दृषलीने पतनणाच्णा अवंतम टोकणािर पोहोचलेल्णा अिणावाचलीन 
भणारतणाच्णा द्नली् स्तस्तलीिर मनोव्थणा व्क् केलली. शली ददनकरजली 
अध्क्पदणािरून मणाझ्णा विचणारणाचें समथवान करलीत थोडणा िेळ बोलले. त्णाचं्णा 
व्क्व्णात सुद्णा खोल मनोव्थणा उमटलली. मली आपल्णा भणारिणात थोडणासणा 
उले्ख बमणावामधलील आम्णा प्िणासली भणारतली्णाचं्णा स्तस्तलीविर्ली केलणा. बमणावाचली 
ितवामणान स्तस्तली सुधणारण्णासणाठली आमचली जबणाबदणारली कणा् आहे त्णािर 
प्कणाश टणाकलणा आणि त्णाचबरोबर बमणावाच्णा विस्णावपतणानंणा ितवामणान बमवी 
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सरकणार प्तली मनणात कोित्णाहली प्कणारचली दूभणावािनणा न ठेिण्णाचली हली 
सूचनणा केलली. धमवा-दशवान आणि आपल्णा बदु्लीिणादली विचणारधणारेचे 
थोडेिणार प्कटलीकरि मणाझ्णा िक्व्णात होि ेस्वणाभणाविक होत.े परंत ुअसे 
िणाटत े की तो कडू घोट सुद्णा लोक प्मेणाने प्णा्ले आणि कोिणाकडूनहली 
कोितलीच प्वतकूल प्वतदक्णा झणालली नणाहली. उलट लोकणानंली कणाहली ददिस त्णा 
भणारिणाचली प्शंसणाच केलली, वनदंणा नणाहली. 

बमणावाच्णा विस्णावपतणाचं्णा आपल्णा एकणा जनु्णा ममत्णाप्तली उमटलेल्णा 
प्मेणालणा आिरि ेखूप कठलीि होत.े त्णाचं्णा मनणात ह्णा गोषलीचणा खेद होतणा की 
हली सभणा स्णावनक दहदंली लोकणाचं्णा सोबत ममळून-ममसळून सणाजरली झणालली 
म्िनू बमणावाच्णा वबकट प्श्नणािंर पूिवापि े चचणावा ्ेथ े होऊ शकलली नणाहली. 
त्णासणाठली िेगळ्णा सभेचे आ्ोजन करणा्लणा पणादहज.े मली त्णाचंली हली मणागिली 
्णा अटलीिर मणान् केलली की त्णात िरणाळ इत्णादलीिर पैसणा खचवा करणा्चणा 
नणाहली आणि केिळ विद्मणान प्श्न वनिणारण्णासणाठली व्णािहणाररक दृवषकोनणातनू 
विचणार विमशवा केलणा जणािणा आणि हचे झणाले. दोन ददिसणानंतर एकणा िेगळ्णा 
सभेचे आ्ोजन केले गेले, ज्णामध् े मली ददल्लीत रणाहिणाऱ्णा बमणावा 
विस्णावपतणाशंली दलीड-दोन तणास ममळून-ममसळून चचणावा करू शकलो. त्णाचं्णा 
वबकट प्श्नणानंणा समज ूशकलो आणि भणारत सरकणारच्णा ज्णा असधकणाऱ्णानंणा 
मली भेटत होतो त्णाचं्णासमोर प्स्तु करण्णाचली संधली प्णाप्त करू शकलो. ह्णा 
सभेत बमणावाच्णा विस्णावपतणाचंली दलीन अिस्णा पणाहून मन खूप द्रवित झणाले. ह े
सिवाच्णा सिवा त्णा उदणार देशणात कशणाप्कणारे सुखली-समणाधणानली जलीिन जगत 
होत ेआणि आतणा कशणा द्नली् अिस्लेणा प्णाप्त झणाले.  प्ते्क बदलिणारली 
स्तस्तली आपल्णा कमणाांचे िळस्वरूपच आह,े हली गोष समजलली तर दःुख 
हलके होईल. कोण्णा दसुऱ्णा विर्ली मनणात दभुणावािनेचे भणाि ्ेिणार नणाहलीत. 
सगळे भविष् आमच्णा ितवामणान कमणाांनली प्भणावित होईल. आम्णालणा पणादहज े
वतकडे आपल्णा भविष्णालणा िळि ूशकतो, हणा विश्वणास आलणा तर मनुष्णाच्णा 
मनणात एक निली सू्तवी, निली आशणा आणि नव्णा आस्चेणा दृढ संचणार होईल. 
्णा विस्णावपतणानंणा अशणाप्कणारे आश्वणासनणानंली भरलेले शब् सणागंून मली त्णाचंणा 
वनरोप घेतलणा. 

कें द्रली् सरकणारचे अथवामंत्ली शली जगन्नणाथजलीचं्णा घरली मली जिळ-जिळ 
तलीन तणास चचणावा करलीत होतो. बमणावा विस्णावपतणाचं्णा वबकट प्श्नणािर त्णानंली 
मनःपूिवाक सहणानुभूतली प्कट केलली आणि विश्वणास ददलणा की त्णाचं्णा 
विभणागणाकडून जे करि ेशक् होईल ते अिश्य करतलील. २-३ वबकट प्श्न 
ज ेप्त्क्पि ेह्णाच विभणागणाशली संबंसधत होत ेत ेत्णानंली त्वररत मणान् केले 
आणि तणाबडतोब एक आिेदन पत् ललदहण्णास सणामंगतले, म्िज े त े
आिश्यक वनदचेश घोवरत करतलील. पि ह्णा विस्णावपतणाचं्णा संस्चे्णा 
असधकणाऱ्णानंणा तणाबडतोब आिेदन पत् ललदहण्णाचणा सल्णा देऊन सुद्णा एकणा 
मदहन्णानंतर सणारनणाथ आणि ददल्लीच्णा णशवबरणानंंतर जवे्णा त्णानंणा भेटलो 
तवे्णा मणाहलीत झणाले की त्णानंली अजनूहली विनंतली अजवा ललहून पणाठविलणा 
नव्तणा. सिवा आपल्णा-आपल्णा व्क्क्गत कणामणात व्स् रणादहले आणि 
आतणा बणातमली पत्णातून ह ेमणाहलीत झणाले  की कणागँ्रेसच्णा ितवामणान िुटलीमुळे ह े
उप-अथवामंत्ली आतणा आपल्णा असधकणार पदणािर नणाहलीत. मणादहत नणाहली  त े
असतणानणा ्णा लोकणानंली विनंतली पत् ललहून पणाठविले दकंिणा नणाहली. कदणाचचत 
ललहून पणाठविले असणािे.

ह्णा व्क्लीने मलणा ह ेसुद्णा आश्वणासन ददले होत ेकी ्णा िेळी रंगूनच्णा 
रणामकृष् ममशन सोसणा्टलीलणा ज े िणार्रक अनुदणान ददले जणात े त े दपु्पट 
करून देईन, अट हली होतली की स्णावनक भणारतली् दूतणािणासणाकडून तशली 
णशिणारस आलली पणादहज.े हली णशिणारस सुद्णा नव्णा रणाजदूतणाद्णारे शक् होतली 
म्िनू त ेकणाम करण्णाचणा प्स्णाि मली रंगूनच्णा सोसणा्टलीलणा ददलणा नव्तणा. 
परंत ु आतणा नव्णा रणाजदूतणाच्णा पदणाचणा भणार सणाभंणाळण्णापूिवीच वबचणारणा 

उपमंत्ली पदमुक् झणालणा. 
ह े मंत्लीजली रणाजस्णानमधलील हरलीजनणाचें प्वतवनधली होत े आणि 

अस्पृश्य असण्णाचली हलीन भणािनणा ्णाचं्णा मनणात सुद्णा खोल रुजलेलली होतली. 
खरोखर आम्ली सििवा दहदंूंनली ्णा िगणावासोबत शतकणानुशतके ज ेअत्णाचणार 
केले त्णाचली विरणारली प्वतदक्णा ह्णा जणातलीच्णा सुणशणक्त लोकणामंध् ेखोलिर 
विरणाच्णा रूपणात  बसलली आह.े ्णाचणा एक मणात् उपणा् जणातली प्थचेणा पूिवापि े
नणा्नणाट करि ेहणाच आह.े परंत ुह ेितवामणान दहदूं समणाजणाच्णा शरलीरणािरचली 
कणातडली िेगळी करण्णासणारखे द:ुसणाध् आणि अशक् प्तलीत होत.े जणात-
पणातलीचणा भेदभणाि आमच्णा सणामणाजजक जलीिनणात इतकणा खोलिर रुजलेलणा 
आह,े त्णामुळे ् णा देशणाच्णा सणामणाजजकच नणाहली तर रणाजनैवतक जलीिनणात सुद्णा 
हणा महणारोग पसरलणा आहे की त्णापणासून सुटकणा करून घेिे खूप कठलीि 
िणाटत.े कॅन्सरप्मणाि े्णा रोगणाचली मुळ समणाजणाच्णा अगंणाअगंणात सणामणािलेलली 
आहते. ्णाने सिवाच पलीदडत आहते तरलीहली जणािनू-बजुनू ्णालणा गळ्णात 
अडकिलेले आह.े शेकडो िरणावापणासूनच्णा रूढली  अशणा प्कणारे अतंमवानणात घर 
करून आहते की एक सुणशणक्त व्क्ली सुद्णा ्णाच्णा बणाहरे वनघू शकत 
नणाहली. भलेहली तो आतणा डॉक्टर आह ेदकंिणा िकील आह ेदकंिणा इंजजवन्र 
आह े पि मनणात तो स्वतःलणा हररजनच समजतो. दहटलरचणा प्चणारमंत्ली 
गो्ेबल्सने म्टले आह ेकी, “ एक खोटे जर आम्ली हजणारदणा म्टले तर त े
खोटे सुद्णा खरे िणाटू लणागत”े. असणाच प्भणाि आह ेह्णा खोट्णाच्णा िणारंिणार 
केलेल्णा उच्णारण्णाचणा आणि आमच्णाकडे तर जन्मणापणासूनच ह्णा खोट्णाचे 
उच्णारि केले जणात आह.े त्णालणा सणागंून-ऐकून एक असणा खोलिर पररिणाम 
होतो की आम्ली त्णालणा सत् मणानू लणागतो आणि दभुणावाग्यणाने त ेखोटे खरोखर 
आमच्णासणाठली सत् होते. 

एक खणालच्णा जणातली िगणावातलणा जन्मतणाच हली गोष ऐकू लणागतो की  तो 
खणालच्णा जणातली िगणावाचणा आह.े कोिली त्णालणा सणागंत नणाहली की तो मनुष् 
जणातलीचणा आह,े त्णाचली इतर कोितली जणात नणाहली. म्िनू तो मनुष्जणातलीलणा 
विसरून त्णा खणालच्णा जणातली्तचेलीच आठिि ठेितो आणि हचे 
त्णाच्णासणाठली जलीिनभर कठोर सत् बनून रणाहत.े अशणाच प्कणारे उच् 
जणातली-िगणावाचणा म्टल्णा जणािणाऱ्णा पररिणारणात जन्म घेिणारणा बणालक जन्मतणाच 
ह ेखोटे ऐकू लणागतो की तो उच् जणातलीचणा आह.े आतणा ह ेसणाि खोटे त्णाच्णा 
मनणात इतके घट् बसत ेकी ्णा सत्णािर त्णाचणा दृढ विश्वणास बसतो की तो 
उच् जणातली-कुळणाचणा आह.े िणारंिणार पुनरणाितृ्ली केलेल्णा एकणा खोट्णाचणा 
दकतली खोलिर प्भणाि पडतो की समणाजणातलील कोितलीहली व्क्ली क्िभरसुद्णा 
विचणार करू इच्च्त नणाहली की भोजन बनवििणारणा आचणारली, दूध विकिणारणा 
गिळी, पणान विकिणारणा तणाबंोळी, हणा उच् जणातलीचणा कसणा आहे? कोिली ्णा 
गोषलीचली चचतंणा करलीत नणाहली की ज्णा व्क्लीने कधली चणार िेदणाचें नणािहली ऐकले 
नणाहली, तो चतिुचेदली कसणा आह?े चौब ेकसणा आह?े विचचत् चमत्णार आह ेहणा 
िणारंिणार खोटे बोलण्णाचणा, ज्णाने आमच्णा देशणात ह े जणातली्िणादणाचे मुळ 
इतके खोलिर रुजविले. अनुसूचचत  जनजणातलीच्णा मंत्णाशंली चचणावा  केलली 
तवे्णा हणा प्श्न उिणाळून िर आलणा. 

बौद् झणाल्णानंतरहली एक सििवा दहदूं त्णालणा अस्पृश्य मणानतोच. परंत ु
दभुणावाग्य ह ेआह ेकी तो अनुसूचचत जणातलीतलणाच स्वतःलणा खणालच्णा जणातलीचणा 
मणानत रणाहतो. त्णाच्णा मनणात शतकणापंणासून घर करून रणादहलेलली हलीन भणािनणा 
वनघू शकत नणाहली. जर ह्णा बौद्णानंली स्वतःलणा अस्पृश्य मणानि ेबंद केले आणि 
शलील, समणाधली, प्ज्ेद्णारणा आपल्णा जलीिनणात एक पररितवान घडिनू आिले 
आणि दसुरलीकडे सििवा दहदूं ्णा असंख् िेळणा उच्णारलेल्णा खोट्णाचली पणाठ 
सोडून स्वतःलणा मनुष् मणानू लणागले ि ब्णाह्मि, क्मत्् आणि िैश्य मणानि े
सोडून ददले तरच ह्णा प्श्नणाचे समणाधणान होऊ शकत.े परंत ुअसे केव्णा होऊ 
शकेल? कसे होऊ शकेल? हणा स्वतःतच एक मोठणा प्श्न आहे.
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रणाजस्णानचे एक दसुरे रणाजकी् पुढणारली शली रणामवनिणास ममधणाांशली 
सुद्णा त्णाचं्णा घरली खूप िेळ चचणावा झणालली. तली व्क्ली पररपक्व विचणारणाचंली 
िणाटलली. त्णाचं्णामध् े व्िहणाररकते बरोबर सहृद्तणा आणि सहणानुभूतलीचे 
भणाि प्णावाप्त प्मणािणात होते. ददल्लीत रणाहत असतणानणा भणारत सरकणारकडून 
बमणावासणाठली दहदंली पणाठ्पुस्के वनःशुल्क प्णाप्त व्णािलीत ्णासणाठली मली बरणाच िेळ 
घणालिलणा. लहणान मोठ्णा अनेक लोकणानंणा भेटलो. असधकणाऱ्णाचं्णा, मंत्णाचं्णा 
मणानसशणास्तणाचणा अभ्णास करण्णाचली चणागंलली संधली ममळणालली. एकीकडे 
अशणाप्कणारचे मंत्ली आणि असधकणारली भेटले ज ेसमोर ् ेिणाऱ्णा प्ते्क प्श्नणालणा 
कशणाहली प्कणारे टणाळण्णातच आपलणा विज् समजत होत ेआणि कणाहली असे 
लोकहली भेटले ज ेप्श्न  सोडविण्णात आपलणा गौरि समजत होत.े ह ेदसुऱ्णा 
िगणावातलील लोक िणार कमली होत.े तरलीहली मणाझ ेसौभणाग्य होत ेकी मलणा कणाहली 
असेहली लोक भेटले जसे रणाषट्र मंत्णाल्णाच्णा दहदंली विभणागणाचे असधकणारली शली 
बच्ू प्सणाद ससहं, स्वतः पररणाषट्र मंत्ली शली ददनेश ससहं आणि त्णाचंणा खणाजगली 
सचचि शली पुरूरोत्म जो बमणावासणाठली वन्कु् झणालेले रणाजदूत शली बणालेश्वर 
प्सणाद ्णाचंणा सख्णा भणाचणा होतणा. ह्णा णशिणा् “दणक्ि भणारत दहदंली प्चणार 
सभणा” च्णा ददल्ली शणाखेचे सचचि शली अंजनली शमणावा  खूप उत्णाहली िणाटले. 
त्णानंली ्णाविर्ली प्ते्क प्कणारे मदत करण्णासणाठली खूप इच्णा दणाखविलली.

भणारतणाच्णा पररणाषट्र मंत्णाल्णात सौभणाग्यणाने मलणा मणाझ ेजनुे ओळखलीचे 
बरेचसे ममत् भेटले. ्णा सिणाांचली िणागिकू खूप सौजन्पूिवा होतली. 

ज्णा ददिशली ‘दहदंली परररद’ मध् ेमणाझणा सत्णार आ्ोजजत केलणा होतणा 
त्णाच ददिशली रणात्ली प्ससद् लेखक शली ् शपणाल जनै ् णाचं्णा िणाढददिसणावनममत् 
ददल्लीचे वनिडक सणादहत् सेिली आणि समणाजसेिली एकत् आले होत.े 
ह्णािेळी इतरणाचं्णा बरोबर मली सुद्णा आपल्णा ह्णा ममत्णाप्तली मंगलकणामनणा 
प्कट केलली. ्णािेळी अनेक नव्णा-जनु्णा सणादहत्कणार ममत्णाचंली भेट झणालली. 
शली कणाकणा कणालेलकरजली, शली जनैेंद्रजली इत्णादली अनेक प्ससद् सणादहत्कणारणानंणा 
भेटण्णाचली सुसंधली प्णाप्त झणालली.

एके ददिशली प्ससद् लेखक शली विष्ू प्भणाकर ्णाचं्णाकडे दपुणारच्णा 
भोजनणासणाठली एकत् आलो असतणानंणा शली ब्ह्मणानंदजलीशंली उणशरणाप ा्ंत चचणावा 
झणालली. १-२ िेळणा शली ्शपणालजली ्णाचं्णाहली घरली िरणाळणासणाठली एकत् आलो 
आणि तथेलील सहृद् सणादहत्त्क िणातणािरिणाचणा लणाभ घेतलणा.

भणारतणातनू “बमणावा दहदंली सणादहत् संमेलन”, रंगूनलणा आिश्यक 
पणाठ्पुस्के पणाठवित रणाहणािलीत ्णासणाठली तसेच अशणा प्कणारच्णा अन् 
सणादहत्त्क सहकणा्णावासणाठली “बमणावा भणारत सणादहत् सममतली” चली रचनणा केलली 
गेलली. त्णाच्णा अध्क्पदली शली ्शपणालजलीचंली वन्कु्ली झणालली. तसेच सचचि 
आणि कोरणाध्क् म्िनू मणाझ े जनुे ममत् शली रणाधशे्यणाम च्हिलणा आणि 
धमवािलीरजली ्णाचंली वनिड झणालली. ्णा संस्िेर कणामणाचली  हली जबणाबदणारली ददलली 
की ्णा संस्नेे भणारत सरकणारकडून दकंिणा अन् सणािवाजवनक संस्णाकंडून 
आणि दणानशूर व्क्लीकंडून दहदंलीचली पणाठ्पुस्के प्णाप्त करून तली बमणावामध् े
पणाठिलीत जणािली.

कणाहली ददिस ददल्लीत रणाहून मली ५ सप्ेंबरच्णा रणात्ली लखनऊसणाठली 
रिणानणा झणालो ि ६ तणारखेलणा सकणाळी तथे ेथोडणा उणशरणा पोहोचलो. त्णाचंणा तर 
प्ोगॅ्रम आठ िणाजतणा रणाजभिनणातनू वनघण्णाचणा होतणा. म्िनू अध्णावा तणासणात 
मलणा आघंोळ िगैरे आटपून त्णार व्णािे लणागले. नंतर तथे ेरणाजभिनणात 
आधलीच उतरलेल्णा कोिणा शेजणारच्णा रणाषट्रणाच्णा रणाजदूतणासोबत त्णाचं्णा 
िणातणानुकूललत कणार मधनू १००-१५० मैल दूर 'नैममरणारण्' नणािणाच्णा 
दठकणािली जणा्चे होत.े खूप प््त्न केल्णानंतरहली आम्ली ८ िणाजण्णाऐिजली 
८.३० िणाजतणा प्िणासणासणाठली रिणानणा होऊ शकलो. रस्तणात त्णा रणाजदूत 
महोद्णाशंली त्णाचं्णा देशणाविर्ली खूप मनोिेधक गोषली होत रणादहल्णा. ह े

रणाजदूत स्वतः एक चणागंले विद्णान, किली आणि सणादहत्कणार 
असल्णामुळे आम्णा दोघणाचं्णा आिडलीमंध् ेखूप तणाळमेळ बसलणा ि २.३०-
३.०० तणासणाचणा हणा प्िणास कंटणाळिणािणा िणाटलणा नणाहली. तसे गणाडली सुधदणा खूप 
आरणामदणा्क होतली ि रस्णाहली चणागंलणा होतणा. ऋतहूली मनोहर होतणा आणि 
िेळहली. रस्तणाच्णा दोन्ली बणाजचूली शेतली खूप मनमोहक होतली.

नैममरणारण्णात आमच्णा आगमनणाचली  सूचनणा ददलली गेलली होतली आणि  
तथेलील लोक आमचली िणाट पहणात होत.े तथे ेपोहोचतणाच मलणा एकणा आशमणात 
नेले गेले. मली पणादहले की तथे ेएकणा उंच आसनणािर एक रंगलीबरंेगली दणाढली 
आणि जटणा असिणारणा संन्णासली बसलणा आह ेआणि त्णाच्णासमोर उजिलीकडे 
१००-२०० संन्णाशणाचंणा समुदणा् आहे ि डणािलीकडे २००-३०० गृहस् 
स्तली-पुरुरणाचंणा समुदणा् आह.े संन्णाश्यणानंली भगिली िस्त धणारि केलली होतली. 
सिणाांच्णा कपणाळणािर आपल्णा गुरुप्मणाि ेउभणा गंध लणािलणा होतणा. गृहस्णानंली 
रणाम-नणामली चणादर पणाघंरलली होतली जजच्णािर रणामनणामणाबरोबर कणाहली दोह े
छणापलेले होत.े त्णा तपोभूमलीच्णा शणातं वनरि िणातणािरिणाने मणाझ्णा मनणालणा 
मोदहत केले. ह्णा शोतणा मंडळीतलील शणातं-सौम्य लोकणानंलीहली मलणा कमली 
आकर्रत केले नणाहली. परंतु ्णा रणाम-नणामली दपुट्णा आणि मत्पुं ड गंधणाच्णा 
बणाह्णाचणारणाने मनणात खोल अवप्् भणाि उत्पन्न केले. धमणावाचणा हणा देखणािणा मलणा 
नेहमलीच आिडत नसे. आतणा तर अजून असधक आिडत नणाहली.

आम्ली पोहोचल्णानंतर तणाबडतोब सभेच्णा कणा व्ािणाहलीलणा सुरुिणात 
झणालली. मंत्लीजलीनंली रणाजदूत आणि मणाझ ेगोड शब्णात स्वणागत केले. आपल्णा 
तपोिनणाचणा संणक्प्त पररच् करून ददलणा आणि सणामंगतले की “प्णाच् 
संसृ्तली पररच्” चली एक शणाखणा ्ेथ ेउघडलली आह.े त्णानंतर तणाबडतोब 
लल्न प्सणाद व्णासने आम्णा दोन्ली पणाहुण्णाचंणा पररच् करून ददलणा. 
तपोभूमली आणि तपोभूमलीच्णा गुरूचणाहंली पररच् करून देत असतणानणा 
सणामंगतले की हे म्िि ेचुकीचे आह ेकी प्णाच् संसृ्तली परररदेचली ्ेथ ेएक 
शणाखणा उघडलली आह.े िस्तुः ह ेचूक आह.े ् ेथ ेतर प्णाच् संसृ्तली परररदेचली 
उत्पत्ली झणालली आह.े मलणा त्णाचंली हली व्णाख्णा खूप पसंत पडलली. ्णानंतर 
विदेशली रणाजदूतणाचे खूप संणक्प्त भणारि झणाले आणि कदणाचचत त्णाचं्णापेक्णाहली 
संणक्प्त मणाझ.े मणाझली मनोदशणा त्णािेळी अशणा कणाहली भणािणािेशणा मध् ेहोतली 
की मली िरिर धमवा आणि संसृ्तलीचली लणाबंलचक घोरिणा देिणाऱ्णा ्णा 
देशणाच्णा अध्णात्मिक आणि चणाररमत्क पवतत अिस्चेली व्णाख्णा केलली 
तवे्णा पणादहले की मणाझ्णा मनणातले दःुख शोत्णाचें हृद् चचरून त्णाचं्णामध् े
सणामणािनू गेले. मणाझ्णा समोर बसलेलली एक ्िुतली भणािणावतरेकणामुळे संु्दून 
संु्दून रडू लणागलली आणि न जणािो दकतली जिणाचें डोळे ओले झणाले. मली 
पणादहले की मणाझ्णानंतर जो भणाऊ आम्णालणा धन्िणाद देण्णासणाठली उभणा 
रणादहलणा त्णाचे डोळेहली ओले होते आणि त्णाचणा गळणा भरून आलणा होतणा. खूप 
विचचत् गोष होतली. मली अप्त्क् नणाहली उलट प्त्क् रूपणाने ह्णा सिवा लोकणानंणा 
िटकणारले होत ेज ेजगणात भणारतली् धमवा आणि संसृ्तलीच्णा प्चणारणाच्णा गोषली करतणात 
पि देशणाच्णा चणाररमत्क प्गतलीसणाठली कणाहलीहली करत नणाहलीत. ह े त्णा आशमणातलील 
संन्णाशणानंणा आणि िनणाश्ली आशमिणासस्णानंणा  मणाझ्णाकडून खूप मोठे आव्णान होत े
आणि शंकणा ह्णा गोषलीचली होतली की भणारिणाच्णा उत्रणादणाखल कोिली अस्वस् झणालेलणा 
चेहरणा उभणा रणाहलील आणि आपलणा बचणाि पुढे करलील. परंतु सद्मणावाचणा असणा कणाहली 
प्भणाि रणादहलणा की पूिवापि ेस्वस् प्वतदक्णा आलली. शेिटली जवे्णा त्णाचं्णा गुरुदेिणानंली 
आपल्णा भणारिणात जगणासणाठली आपलणा एक संदेश िणाचून ऐकविलणा, जो पूिवी 
पणासूनच त्णार केलेलणा होतणा, तर हणा ललखखत संदेश िणाचून झणाल्णानंतर त्णानंणा मणाझ्णा 
भणारिणाच्णा उत्रणादणाखल दोन शब् सणागंणािेच लणागले. मली पणादहले की देशणाच्णा 
दरुणािस्मेुळे हणा विरक् महणामिणा सुद्णा द्रिलीभूत होत होतणा आणि मलणा ह्णा गोषलीचे 
आश्वणासन देत होतणा की त्णाचंणा हणा आशम जनतचे्णा अध्णात्मिक स्रणालणा उंच 
करण्णासणाठली ्थणाशक्ली प््त्न करेल. ्णानंतर सभणा विसर्जत झणालली आणि त्णा 



  “नवपश्यना साधक”   बु�वष� 2564,   आश्विन पौर्णिमा (ऑन),    31 आकॅ्टोबर, 2020,    वष�  4,  अकं 9                   • रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi.  No. NSK/286/2018-2020

अध्क् संन्णाशणासोबत आम्ली आशमणाच्णा नलीरि शणातंलीचे अिलोकन करण्णास 
वनघणालो. खरोखर तथेलील िणातणािरि एकणा आदशवा तपोभुमलीचेच िणातणािरि 
होत.े त्णा महणात्मणाने आपलली ध्णान करण्णाचली झोपडली आम्णालणा दणाखविलली आणि 
नंतर आम्णालणा एकणा अशणा घनदणाट झणाडणाचं्णा सणािललीत घेऊन गेले, जथे ेआमच्णा 
बसण्णाचली व्िस्णा पूिवीपणासूनच केलली होतली.  अस्.ु---

तमुचणा अनुज,
सत्नणारणा्ि गो्न्णा

(बणापू भै्णा बरोबरच्णा पत्णाचणारणाचे अशं)   कमशः
(H)

पूज्य गुरुिीचं्ा भारत आगमनानंतरचे अनभुव
विश्व विपश्यनणाचणा व्ा पूज् गुरुजली शली सत्नणारणा्ि गो्न्णा शुद् धमणावाच्णा 

संपकणावात आल्णापणासून त्णाचं्णा प्णारंभलीच्णा जलीिनणाविर्ली अनेक लेख 
छणापले. आतणा ते भणारतणात आल्णानंतर विपश्यनणा णशकिि ेआरंभ केल्णािर 
त्णानंणा ज ेअनुभि आले दकंिणा त्णानंली जली णशकिि ददलली वतलणा प्कणाणशत 
करत आहोत. त्णाच शंखलेत प्स्तु आह–े आत्म-कथन भाग- २ ची 
क्रमश: एकटोणिीसावी शंखला–

भारताचे कि�
स्णाजली ऊ बणा खखन ्णाचं्णाकडून िणारंिणार ऐकत होतो की मलणा भणारतणाचे 

कजवा चुकिणा्चे आह.े भणारतणाने आम्णालणा विपश्यनेचली अनमोल विद्णा 
ददलेलली आह.े ्णा क्ते्णात भणारतणाचे आमच्णािर िणार मोठे कजवा आहे. तथे े
तर विपश्यनणा हणा शब्च अदृश्य झणालणा आह.े म्िनू मली स्वत: तथे ेजणाऊन 
लोकणानंणा हली विद्णा णशकवििणार आहे.

जवे्णा मली पदहल्णादंणाच त्णानंणा भेटलो तवे्णा गुरुदेिणानंली सणामंगतले होत ेकी 
तमु्णालणा भणारतणाचली िणार उत्म विद्णा णशकविन. वतचे नणाि विपश्यनणा आह.े 
मली घरली ् ेऊन दहदंली आणि संसृ्तचणा शब्कोश पणादहलणा. त्णामध् ेविपश्यनणा 
हणा शब्च नव्तणा. खरोखर भणारत दकतली कंगणाल झणालणा होतणा. म्िनू ह ेकजवा 
त्णानंणा स्वत: चुकिणा्चे होत.े ते म्ित असत, ह ेकणाम मली स्वत: करलीन, 
दसुरणा कोि करेल? परंत ुबमवी सरकणारने त्णानंणा पणासपोटवा ददलणा नणाहली.

त्णा कणाळी पणासपोटवा िक् दोन अटलीिर ददलणा जणात होतणा. एक जो 
कोिली देश सोडून कणा्मचणा वनघून जणाईल त्णालणा आणि दसुऱ्णा देशणात 
ज्णालणा नोकरली ममळणालली आह ेत्णालणा पणासपोटवा देत होत.े गुरुदेिणानंणा नोकरली 
तर करणा्चली नव्तली. म्िनू त्णाचणा त ेबहणािणा करु शकत नव्ते आणि 
मं्यमणा देश कणा्मस्वरूपली सोडू इच्च्त नव्त.े म्िनू त ेभणारतणात ् ेण्णापणासून 
िंचचत रणादहले.

कणाहली कणाळणानंतर मलणा कळले की मणाझली आई जली कणाहली ददिसणापंूिवी 
भणारतणात ्ेऊन पररिणारणातलील इतर सदसणाबंरोबर रणाहत होतली, तली आजणारली 
होतली. वतलणा कोिलीतरली सणामंगतले की मं्यमणाचे सरकणार भणारतली् लोकणानंणा खूप 
त्णास देत आह.े म्िनू वतलणा आपल्णा मुलणाबणाळणाबंद्दल कणाळजली िणाटत 
होतली. मलणा समजत होत ेकी आईने सणाधनणा केलली तर तली बरली होईल. म्िनू 
भणारतणात जणाऊन मली वतलणा विपश्यनणा णशकविन. दसुऱ्णा ददिशली मली 
पणासपोटवासणाठली अजवा ददलणा. ्ोगणा्ोगणाने त्णा िेळी मणाझणा एक ममत् ऊ वत ंहणा ं
पररणाषट्र विभणागणाचणा मंत्ली होतणा. त्णाच्णा सहकणा्णावाने मणाझ े कणाम खूप सोपे 
झणाले. भणारतणात जणाण्णासणाठली मलणा पणासपोटवा ममळणालणा. ह ेसमजल्णािर पूज् 
गुरुदेि िणार आनंददत झणाले. मली भणारतणात ्णा्लणा वनघणालो तवे्णा त ेम्िणाले 
की, भणारतणाचे कजवा मलणा चुकिणा्चे होत.े त्णालणा आतणा त ूचुकत ेकर. म्िनू 
त्णानंली मलणा विपश्यनेचणा विसधित आचणा व्ा वन्कु् करुन भणारतणात पणाठविले.

प्सन्न मनणाने मली भणारतणात आलो. मलणा मणाझ्णा आई-िदडलणानंणा विपश्यनणा 
णशकिणा्चली होतली. त्णा णशवबरणात इतर कोिली बसले तर बसले.

भणारतणात मली मणाझ्णा पररिणारणातलील सदसणानंणा सोडून इतरणानंणा ओळखत 
नव्तो. मोठ्णा मुच्किललीने बोटणािर मोजण्णाइतक्णा िणार थोड्णा ममत्णाशंली 
मणाझणा पररच् होतणा. ्णा पूिवापि ेअपररचचत विशणाल देशणात मली विपश्यनणा 
कशली णशकि ू शकेन? मलणा मणाझ्णा स्वत:िर शंकणा होतली की मली णशवबर 
लणािले तर त्णामध् ेकोि ्ेईल? णशवबर कोठे लणािणािे? त्णाचली व्िस्णा 
कोि करेल? त्णाचणा खचवा कोि करेल? हे प्श्न मलणा व्णाकूळ करलीत होत.े 
परंत ुगुरुदेिणानंली आश्वणासन ददले होत ेकी णशवबर त ूनणाहली, मली लणाित आहे. 
म्िनू मुळीच कणाळजली करु नकोस.

------
भारतात पहहले जशनबर

खरोखर त्णाचें म्िि ेदकतली सत् झणाले. ह ेसिवा प्श्न घेऊन मली मुं बईत 
पोहोचलो. तथे े स्णाय्क झणालेले मणाझ े मं्यमणामधलील कणाहली जनुे ममत् 
भेटण्णास आले. त्णाचं्णाशली चचणावा करलीत असतणानंणा त्णापैकी एक शली द्णानंद 
अडुदक्णा ्णानंली सणामंगतले की आपि णशवबर घ्णा, मली सिवा व्िस्णा करलीन. 
एिढणात कणाहली ममत् णशवबरणात भणाग घेण्णासणाठली त्णारहली झणाले. पंचणा्तली 
िणाडली धमवाशणाळेमध् ेणशवबरणाचली व्िस्णा झणालली आणि ३ जलैु, १९६९ रोजली 
पदहले णशवबर सुरु झणाले. त्णामध् ेमणाझ ेआई-िडलील, कणाहली पररिणारणातलील 
सदस आणि कणाहली पररचचत ममत् असे ममळून तरेणा मणािसे सणामलील झणालली. 
त्णाचं्णामणािवा त प्ससद्ली होऊ लणागलली आणि दसुरे णशवबर घेण्णाचली चचणावा सुरु 
झणालली. पुढचे णशवबर चेन्नई (मद्रणास) मध् ेझणाले. वतसरे पुन्णा मुं बईमध् े
झणाले. अशणा प्कणारे एकणानंतर एक णशवबरणाचंली मणागिली िणाढत चणाललली आणि 
णशवबरणािर णशवबर होऊ लणागलली.

मणाझ ेएक सणादहत्कणार ममत् शली. ्शपणाल जनै ्णानंली ददल्लीमध् ेणशवबर 
घेण्णाचे आमंत्ि ददले आणि तथेलील वबलणावा मंददरणात एक णशवबर लणािले. 
अशणाच प्कणारे सणारनणाथ ्ेथलील वबलणावा धमवाशणाळेत णभकू् धमवारणक्तजलीनंली 
णशवबरणाचली व्िस्णा केलली. त्णामध् ेप्तणापगढचे (उत्र प्देश) जलीतलणाल 
आपल्णा पररिणारणासोबत सणामलील झणाले. त्णानंली आपले गणाि मणाधोगंज, 
जजहिणा प्तणापगढमध् ेणशवबर लणािले. नंतर प्तणापगढ शहरणातसुद्णा णशवबर 
लणािले. सुरुिणात चणागंलली झणालली. अनोळखली िणाटिणारे लोक ओळख 
असल्णासणारखे िणाटू लणागले. जो कोिली णशवबरणात बसलणा तो विपश्यनेचणा 
भक् झणालणा. अशणा प्कणारे णशवबरणाचंली मणागिली िणाढू लणागलली. मली उत्र 
भणारतणात प्िणास करुन णशवबरे घेऊ लणागलो. प्िणासणाचणा खचवा मणाझ्णा 
पररिणारणातलील सदसणानंली उचललणा. ते मणाझ ेआणि ्णादिचे वतदकट खरेदली 
करुन देत आणि िरुन दोनशे-चणारशे रुप्े मलणा देत. त्णामधनू मली ज्णा 
दठकणािली भोजन करलीत असे तथे ेशंभर रुप्े दणान स्वरुपणात देत असे.

उत्र भणारतणात अनेक णशवबरे झणालली. धमणावाचली शेष्तणा आणि गुरुदेि 
स्णाजली ऊ बणा खखन ्णाचंणा आशलीिणावाद होतणाच. त्णामुळे कोठेहली अडचिली 
आल्णा नणाहलीत. अशणा प्कणारे णशवबरणामणागून णशवबरे होत रणादहलली ि णशवबरणाचंली 
मणागिली िणाढू लणागलली.

विपश्यनणा णशवबरणाचंणा लणाभ मणाझ्णा पररिणारणातलील सिवा सदसणानंली घेतलणा. 
विशेरकरुन आनंद मणागणावाचली सणाधनणा करिणाऱ्णा बहुतके सदसणानंली खूप 
प्गतली केलली. सिणावात मोठणा बंध ूशली. बणाळकृष् विपश्यनेच्णा क्ते्णात आचणा व्ा 
झणालणा. त्णाच्णा हणातनू दणक्ि भणारतणातलील अनेक लोकणाचें कल्णाि झणाले, तो 
दणक्ि भणारतणातलील विपश्यनणा कें द्रणाचंली जबणाबदणारली सणाभंणाळत रणादहलणा. परंत ु
सिणावात धणाकटणा बंध ूश्यणामसंुदर आतणाप ा्ंत विपश्यनेच्णा लणाभणापणासून िंचचत 
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आह.े त्णालणा आनंद मणागणावाशली खूप स्हे आहे.

कलकत्णामध् ेज ेपदहले णशवबर झणाले त्णातलील एक िणाईट घटनणा. त्णा 
णशवबरणात बसलेलणा एक ्िुक मणानससक दृष्टणा विणक्प्त होतणा. तो ्णा 
णशवबरणामुळे चणागंलणा झणालणा. त्णाचली आई खूप आनंददत झणालली. तली शेिटच्णा 
ददिशली त्णालणा घेऊन मलणा नमस्णार करण्णासणाठली आलली. तली म्िणालली की 
वतच्णा मुलणालणा आशलीिणावाद द्णा म्िज ेतो कणा्मचणा चणागंलणा होईल आणि 
धमणावात पुढे जणाईल. मली म्िणालो, ्णालणा लिकरच वनिणावाि प्णाप्त होिो. परंत ु
हणा शब् भणारतणात मृतू् ् णा शब्णाचणा प्णाव्ा  झणालणा होतणा. मली त्णालणा आशलीिणावाद 
देण्णाऐिजली वनिणावाि प्णाप्त होिो असे म्िणालो. तली िणार संतणापलली. मली वतलणा 
समजणािण्णाचणा खूप प््त्न केलणा की ्णा सणाधनेमुळे जलीिंतपिली वनिणावािणाचली 
अनुभूतली होते. कोिलीहली वनिणावाणिक अिस्णा प्णाप्त करु शकतो आणि दैवनक 
जलीिनणाचे सिवा कणामहली करु शकतो. पि तली समजण्णास त्णार झणालली नणाहली.

आिखली एक घटनणा. एकणा णशवबरणात मणाझणा चुलत भणाऊ शली. चौथमलचणा 
एक ममत् णशवबरणात सणामलील झणालणा. तो उत्र प्देशणातलील एक प्ससद् िैद् 
होतणा. त्णाचली सणाधनणा चणागंलली सुरु होतली. वतसऱ्णा ददिशली जवे्णा विपश्यनणा 
ददलली तेव्णा त्णालणा संपूिवा शरलीरणात संिेदनणाचली अनुभूतली झणालली. परंत ुजवे्णा 
मली विचणारले की तुम्णालणा पोटणात कोितली िेदनणा अनुभिणास आलली कणा्? 
त्णालणा िणाटले मली वनरथवाक िणातणावालणाप करलीत आह.े ्ेथ ेिेदनणा केिळ पलीडेलणा 
म्ित होत.े जर पलीडणा नसेल तर त्णालणा िेदनणा कसे म्ि?ू तो त्णाच ददिशली 
णशवबर सोडून गेलणा. तेव्णापणासून मली िेदनणा शब्णाच्णा दठकणािली संिेदनणा 
शब्णाचणा उप्ोग करु लणागलो. अशणा प्कणारे भणारतणातलील प््ोगणामिक भणारेचे 
ज्णान झणाले. भणारेमुळे ज्णा अडचिली आल्णा त्णा हळूहळू अनुभिणाने दूर 
झणाल्णा. ्णा घटनणानंतरहली णशवबर चणागंले झणाले आणि सिवा लोक प्सन्नतनेे 
घरली परतले.

अशणाच तऱहेने उत्र भणारतणातलील दहदंली णशवबरणात विशेरकरुन बोधग्णा 
णशवबरणात दहप्पली टणाईपचे लोक मोठ्णा संख्नेे सणामलील होऊ लणागले. त्णा 
िेळी मणाझ े इंग्रजलीचे ज्णान अगदली सणामणान् होत.े आपल्णा कणामधंद्णात 
उप्ोग होईल तिेढेच इंग्रजली ्ेत होत.े म्िनू मली त्णानंणा स्वतंत्पि े
बोलिनू थोडक्णा शब्णात महत्त्वणाचली बणाब समजणािनू सणागंत होतो आणि 
अभ्णास करुन त ेपुढे जणात होत.े जेव्णा इंग्रजली भणारेतलणा एखणादणा शब् बोलू 
शकत नव्तो तवे्णा तो शब् सणाधकणाकडूनच समजनू घेत होतो. ्णा 
णशवबरणात एक मोठणा िणाईट प्संग समोर आलणा. मंगल मैत्लीच्णा ददिशली 
मैत्ली-करुिचेणा पणाठ णशकवित असतणानंणा मली म्िणालो की today is the 
day to make love. इंग्रजली चणागंल्णा प्कणारे न ्ेत असल्णामुळे मलणा 
समजले नणाहली की ्णाचणा कणा् अथवा आहे? त्णाचणा पररिणाम असणा झणालणा की 
तलीन दहप्पली जोडपली झणाडणाखणालली कणामकीडेमध् े मशगूल झणालली. जवे्णा मली 
त्णानंणा िटकणारले तेव्णा ते म्िणाले, तमु्लीच तर सणामंगतले टूडे इज लव् 
मेदकंग डे. मली त्णानंणा कणा् उत्र देऊ?

त्णाच ददिसणात ददल्लीमध् े‘सणाधनणा’ विर्णािर एक विश्वस्रली् संमेलन 
होत.े त्णामध् े सणामलील झणालेल्णा मणाझ्णा एकणा ममत्णाने सणामंगतले की जर 
सणाधनेचली खरली विद्णा णशकणा्चली असेल तर शली. गो्न्णाजलीकंडे जणा. त े
बदु्णानंली णशकविलेलली िैज्णावनक विद्णा ‘विपश्यनणा’ सणाधनणा णशकवितणात. ह े
ऐकून संस्चेे अध्क् अमेररकेतलील बणाबणा रणामदणास बोधग्ेच्णा णशवबरणात 
सणामलील झणाले ि णशवबर संपल्णानंतर िणार आनंददत झणाले. त्णानंली अनेक 
णशवबरे केलली आणि प्सन्न मनणाने स्वदेशणात परतले. त्णानंतर त्णाचें अनेक 
णशष् णशवबरणात ्ेऊ लणागले.

----------

इंग्रिी भाषेत पहहले जशनबर
आतणा ह ेसिवा आग्रह करु लणागले की त्णाचं्णासणाठली डलहौजलीमध् ेएक 

इंग्रजली भणारेत णशवबर लणािणािे. परंत ु मणाझली इंग्रजली भणारणा एिढली चणागंलली 
नव्तली की मली न अडखळतणा इंग्रजलीमध् ेप्िचन देऊ शकेन. त्णाचं्णासणाठली 
स्वतंत्पि ेणशवबर लणािि ेअशक् िणाटत होत.े त्णापेकी कणाहलीनंली गुरुदेिणानंणा 
पत् ललदहले की विपश्यनणा विद्णा मं्यमणामधनू भणारतणात आलली आणि तली 
सिणाांसणाठली खुलली आह.े परंत ु हली व्क्ली भणारेचे वनममत् करुन आम्णालणा 
धमणावापणासून िंचचत करु इच्च्ते. गुरुदेिणाचंणा टेललिोन आलणा. त्णानंली 
िटकणारुन सणामंगतले की णशवबर त ूथोडेच घेिणार आहसे, णशवबर तर मली 
घेिणार आह.े त ूत्णाचंली विनंतली मणान् करुन डलहौजलीमध् ेणशवबर अिश्य घे. 
धमवा मदत करलील आणि सिवा व्िस्तस्त होईल. तू कणाळजली करु नकोस.

गुरुदेिणाचंली आज्णा मणान् करुन मली णशवबर लणािले. डलहौजलीमधलील एकणा 
हॉटेलणात पूिवीसूद्णा दहदंली भणारेतनू णशवबर घेतले होत.े परंत ुइंग्रजली भणारेत ह े
पदहलेच णशवबर होत.े पदहल्णा ददिशली मोठ्णा मुच्किललीने पंधरणा ममवनटे 
बोलू शकलो. दसुऱ्णा ददिशली अध्णावा तणासणाप ा्ंत बोललो आणि वतसऱ्णा 
ददिशली पूिवा एक तणासभर न अडखळतणा प्िचन देऊ लणागलो. एखणाद्णा 
शब्णािर अडकलो तर सणाधक मदत करलीत होत.े णशवबर िणार चणागंले झणाले. 
दहदंली भणारेप्मणािचे इंग्रजली भणारेत न अडखळत बोलण्णाचे मलणा आश्च व्ा 
िणाटले आणि सणाधकहली चदकत झणाले. खरोखर णशवबर मणाझ ेनव्ते. पूज् 
गुरुदेिणाचें होत.े मली तर उगलीचच कचरत होतो. मणाझणा बजुरेपिणा वनघून 
गेलणा. सिवा लोक िणार आनंददत झणाले. ह े णशवबर आम्णा सिणाांनणा खूप 
लणाभदणा्क ससद् झणाले.

(आत्मकथन भाग २ मधनू साभार).             क्रमशः ...
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अनतररक्त उत्तरदाययत्
1-2. शली ए. सुब्मवन्न ि शलीमतली एस.  

जणानकी, धमिसेतुचे कें द्रली् आचणा व्ा

वररष्ठ सहायक आचाय�
1. डणा.ॅ भलीष्म प्सणाद सुबदेली, नेपणाळ- 

धमिसुरर्ो वि. कें द्रणाचे  कें द्रली् आचणा व्ा
2. शली ओकंणार िणाकोडे, धमिसणाकेत, (धमि 

गृह), उहिणासनगरचे कें द्रली् आचणा व्ा
3. Ms. Panorea Pervival, South Africa.

नव ननयकु्ती
सहायक आचाय�

1. शली उत्म चौधरली, मुजफ्फरपुर
2. Mrs. Eshrat Alinia, Iran
3. Ms. Farahnaz Khazanehdary, Iran 
4. Mr. Mohsen Bazroodi, Iran
5. Mr. Stasick Seyoum Kebede, 

Iran 
6.  Mr. Youssef Terzikhan, Morocco 
7.  Mr. Silvano Pedroni, Morocco
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भावी जशनबर काय�क्रम व आवेदन
सिवा भणािली णशवबरणाचंली मणादहतली नेटिर उपलब्ध आह.े कोविड- १९ च्णा 

नव्णा वन्मणानुसणार सिवा प्कणारचे बदुकंग केिळ ऑनलणाईन होत आह.े िॉमवा 
दकंिणा एप्लीकेशन आतणा स्वलीकणारले जणात नणाहली. म्िनू आपल्णालणा वनिेदन 
आह े की खणाललील ललकं िर चेक करणा आणि आपल्णालणा उप्कु् 
णशवबरणासणाठली अथिणा सेिेसणाठली सरळ ऑनलणाईनच आिेदन करणा. 

https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
कृपया अन्य कें दाचं्ा काय�क्रमानसुार सु�ा याच प्रकारे आवेदन करा
अन्य कें दाचं्ा काय�क्रमाचें नववरणि कृपया खालील ललकं वर पहा- 

https://www.dhamma.org/en-US/locations/directory#IN              
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दटोहे धमा�चे
िात-पात नसे च धम�, धम� ना बने जभतं। 
धम� रे जशकवी एकता,  मनिु-मनिुात प्रीत।।

िाती-वणिा�च्ा नावी, पसरला अत्ाचार। 
सदाचार हीन ठरला, पूिला गमथ्ाचार।।

िेव्ा यश-चचा� ऐके, तेव्ा हटोय नवनीत। 
त्ागून अहंकार रे, ठेवी च मन पुनीत।।

चचा� च चचा� रे करती, धारणि करी न कटोय। 
धम� नबचारा काय करी?, धारल्ास सुख हटोय।।

दटोहे धमा�चे
िाती-वणि�-गटोत्ाचा, िेथे भेद न हटोय। 
िटो सवाांच मंगल करी, तटोच धम� रे हटोय।।

रंग गायीचंा जभन्न च, दूध जभन्न ना हटोय। 
संप्रदाय असे जभन्न च, धम� जभन्न ना हटोय।।

कथनी-करणिी मधे् रे, केवढा फेर-फार। 
म्हणेि िात कमा�धारे, माने िन्ानसुार।।

ब्रम्ह ब्रम्ह म्हणिनू रे, ब्रह्म हटोय न कटोय। 
साबणि साबणि म्हणिनू, कापड ननम�ळ हटोय?

ग्टोबल नवपश्यना पगटोडा मधे् वष� २०२१ ची  
महाजशनबर तसेच प्रनतददन एक-ददवसीय जशनबर 

रनववारः  १० िानेवारी, २०२१ लणा मणातणाजलीचंली पुण्वतथली आणि 
स्णाजली ऊ बणा खखन ्णाचंली पुण्वतथली; २३ मे, २०२१ बुद् पौर्िमणा; 
२५ िलैु, २०२१ आरणाढली पौर्िमणा; २६ सप्ेंबर, शरद पौर्िमणा आणि 
गो्ंकणाजलीचंली पुण्वतथली; वनममत्णाने पगोडणा मध् े महणा णशवबरणाचें 
आ्ोजन केले जणाईल, ज्णात सणामलील होण्णासणाठली कृप्णा आपले 
बदुकंग अिश्य करणािे आणि समग्ानं तपटो सुखटो– सणामूदहक तप-
सुखणाचणा लणाभ घ्णािणा. वेळ: सकणाळी ११ िणाजपेणासून सणा्ंकणाळी ४ 
िणाजपे ा्ंत. तलीन त ेचणार िणाजतणाच्णा प्िचनणात सणाधनणा न केलेले लोक 
सुद्णा बसू शकतणात. (सध्णा पगोडणा मध् ेदररोज एक ददिसली् णशवबर 
होत आहते आणि तेच लोक सणामलील होत आहते ज ेतथे ेउपस्तस्त 
आहते). नणाि नोदंिलीसणाठली कृप्णा वनम्न िोन कमणाकं दकंिणा ईमेल 
द्णारणा तणाबडतोब संपकवा  करणा. कृप्णा नणाि नोदंिली न करतणा ्ेऊ न्े. 
संपक� : 022-28451170, 022-62427544, Extn. no. 
9, 82918 94644 (िोन बुदकंग ११ त े५ िणाजपे ा्ंत) Online 
Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register. 
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If not delivered please return to:-
नवपश्यना नवशटोधन नवन्यास 
धम्मगगरी, इगतपुरी - 422 403 
जिल्ा-नाजशक, महाराष्ट्र, भारत 
फटोन : (02553) 244076, 244086, 
244144, 244440. 
Email: vri_admin@vridhamma.org 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: www.vridhamma.org
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