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साधकाचें माससक पे्रणा पत्र

साधक (मराठी)



बाबूभैयानंा लिहििेल्ा पतामंधीि कािी अशं
सयाजी ऊ बा खिन दिवंगत झाल्ानंतरही पूज्य गुरुजी भारतातील 

शिबबराचें बववरण बाब ू भैया (मोठे भाऊ श्ी बाबलूाल) यानंा ललहून 
पाठबवत रादहले जणेकेरून त ेया शिबबराचंी मादहती आशण त्ातील बविेषता  
'आतंरराष्ट्ीय बवपश्यना कें द्ाच्ा' इतर लोकानंाही सागंत राहतील आशण या 
गोष्ी ललखित रूपातही बवद्यमान राहतील. जवळपास पन्ास वषाांपूववी ललदहल्ा 
गेलेल्ा िालील पत्ावरून ह ेस्पष् होत ेकी गुरुजीनंी सुरुवातीच्ा दिवसामंध् े
दकती कष् घेतले आशण किा प्रकारे धमामाचा बवजय झाला तसेच भारत, 
आशिया आशण पश्चिमच्ा साधकानंा याचा प्रभूत धममालाभ ममळाला. – सं.

चतुर्विपश्यनेची प्रयोगशाळा
दठकाण: मुं बई, 13 जनू, 1971

बाबभूैया, सािर प्रणाम! 
आत्ा-आत्ाच परवा दिविी मोठे बंध ू इथ े 2 दिवस राहून मद्ासला 

परत गेेले आहेत. त्ाचं्ािी वातामालाप करून बऱयाचश्या गोष्ी स्पष् झाल्ा. 
शिबबरानंतर मला स्वत:ची साधना करायला तसेच बवचार-मंथन करण्ासाठीही 
थोडाफार वेळ ममळाला.

भगवान बदु्ध बवभज्जवािी म्हटले जात होत.े प्रते्क स्थितीचे बवभाजन 
करून, बवशे्षण करून, तकुडे-तकुडे करून, बवस्कटून पाहण्ाची त्ाचंी 
प्रकृती होती आशण हाच त्ाचंा बवधी होता. याचेच नाव त्ानंी बवपश्यना ठेवले. 
कायेमध् ेकायानुपश्यना, वेिनेमध् ेवेिनानुपश्यना, चचत्ामध् ेचचत्ानुपश्यना 
आशण धमामामध् े धमामानुपश्यना. या चारहीमंध् े बाहरेील-आतील, लोकीय 
आशण लोकोत्र सवमा काही सामावले गेले. कोणतीही वस्,ु व्यक्ी, घटना, 
स्थिती याच्ा कक्चे्ा बाहरे नाही. श्जथ ेकोणत्ा घटनेचे अथवा पररस्थितीचे 
बवशे्षण या चतरु्वपश्यनेच्ा प्रयोगिाळेत बसून केले, बतथ े याचे सम्यक 
ििमान झाले, प्रज्ेचा प्रकाि जागला, िषु्प्रज्तचेा अधं:कार िूर झाला, अबवद्येचे 
धकेु बनवळले. 

ही गोष् स्पष्पण ेलक्ात येऊ लागत ेकी कसा भ्ामक आह ेहा आपला 
पारस्पररक संबंध. प्रते्क व्यक्ीला पाहण्ाची आपली एक अजब दृष्ी आह,े 
प्रते्क व्यक्ीला तोलण्ासाठी आपल्ाजवळ एक अजब तराजू आह.े आपण 

कोणा व्यक्ीला तो जसा आह,े तसा पाहूच िकत नाही. तो जसा होता तसाच 
त्ाला पाहतो. जर या ‘आहे’ मध् ेत्ा ‘होता’ चे थोडेही पररवतमान पादहले 
आशण जर पररवतमान मनोनुकूल असले तर आनंिाने नाचू लागतो आशण मना-
बवपरीत असले तर िःुिाने तळमळू लागतो. मी तमुच्ाबवषयी आशण तुम्ही 
माझ्ाबवषयी आप-आपल्ा मनोभूमीवर एक-एक काल्पबनक मूतवी रचून 
ठेवली आह.े त्ा मूतवीची रचना मी आशण तमु्ही अनेक वषाांच्ा संपकामाच्ा, 
सहवासाच्ा आशण आबंट-गोड अनुभवाचं्ा बळावर केली आह.े त्ा 
आपल्ाच रचलेल्ा मूतवी आपल्ा मनातनू बनघत नाहीत. प्रते्क वतमामानाची 
आपण त्ा भूतकाळातील मनोकल्ल्पत मूतवीिी तलुना करून पाहतो आशण 
त्ाने प्रभाबवत होत राहतो. ही स्वबनर्मत आकृती आपल्ा समोरून हटली 
गेली तरच आपण समोरच्ाचे या वेळेचे ििमान करु िकू. द्ष्ा आशण दृश्याच्ा 
मध्,े बवषयाचं्ा आशण वस्ुंच्ा (Subject & Objects) मध् े ही जी 
भूतकाळातील मनोकल्ल्पत आकृती येऊन उभी राहत,े यामुळे एक श्झरश्झरीत 
पडिा, एक भरीव शभतं, अथवा एक रंगीत काच आपल्ामध् ेयेऊन उभी 
राहत,े की जी वतमामानाच्ा यथाभूत ििमानामध् े बाधा बनमामाण करते, भ्म-
भ्ातंी आशण बवपयामास (बवपल्ास) बनमामाण करत.े अथामात सत्ाला त्ाच्ा 
सत् स्वरूपात पाहू िेत नाही.

आपण या सत्ाला बवसरून जातो की समस् लोकीय जगताच्ा समोर 
कोणताही एक पुद्गल प्राणी िोन क्णामंध्हेी एकसारिा राहू िकत नाही. 
त्ाच्ा काया प्रपंचात आशण चचत् प्रपंचात प्रबतक्ण पररवतमान होतच राहत 
आह ेआशण हे पररवतमान चागंल्ाचेही होऊ िकत,े वाईटाचेही होऊ िकत,े 
आशण िोनीचें ममळत-ेजळुतहेी होऊ िकत.े प्रकृतीच्ा या अतटू बनयमाला 
आपण बवसरून जातो कारणकी आपण याला बौमद्धक स्रावरच जाणनू 
समाधान मानले आहे. बवपश्यनेच्ा अभ्ासाद्ारे सतत स्वत: साक्ात्ार 
आशण स्वानुभूती करीत रादहल्ाने या सत्ाच्ा प्रबत प्रज्ा जागृत राहत ेआशण 
तवे्ा आपण प्रते्क स्थितीला, घटनेला, वस्लुा आशण व्यक्ीला या चचरंतन 
पररवतमानिीलाच्ा िऱया स्वरूपातच पाहू लागतो. आपण जाणतो की हा तर 
निीचा प्रवाहच आह.े प्रबतक्ण जुने पाणी पुढे वाहत जात ेआशण त्ाचे थिान 
नवीन पाणी घेत राहत.े क्णभराकरीता िेिील ही प्रवाह-धारा थाबंत नाही. 
तरीही िषु्प्रज्तचेी मोह-बवमूढ़ता तसेच मरीचचकामयी दृष्ी याच भ्मात पडून 
रादहलेली असत ेकी ही तर तीच निी आहे. 

िरि ऋतमुध् े स्वच्छ बनममाळ जल प्रवादहत होत असत े परंत ु वषामा 
ऋतमुध् े बतची थिलूकाय जल रािी इतकी माती-ममशश्त होऊन जात,े त्ा 

धम्मविाणी
अन्धभतूो अयं िोको, तनकेुत्थ वविपस्सवत।
सकुणो जािमतु्ोवि, अप्ो सग्ाय गच्छवत।।

– धम्मपदपालि 174, िोकवग्ो.

– हा लोक (प्रज्ा चक्चु्ा अभावामुळे) अधंासारिा आह,े इथ े
बवपश्यना करणारे थोडेच आहते. जाळ्ातनू मुक् झालेल्ा पक्ाप्रमाण े
िरु्मळच सुगती अथवा बनवामाणापयांत पोहोचतात. (बाकी तर जाळ्ातच 
अडकून राहतात.)
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वेळी बतच्ा पूवमाकाळाच्ा बनममाळतेला आठवनू आपण रडू लागू अथवा 
ऋत ुपररवतमानानंतर हीच बनममाळता पुना प्राप्त झाल्ावर नाचू लागू तर मग 
आपल्ासारिा िषु्प्रज् अजून कोण असेल? परंतु जोपयांत आपण पूणमापण े
स्थितप्रज् होत नाही तोपयांत तर अिा िषु्प्रज्तचेे झोके अधनू-मधनू येतच 
राहतील. िषु्प्रज्तनेे भरलेला तर हा जीवन प्रवाह आहचे. जास्ीत जास् वेळ 
तर आपण या प्रवाहमान धारेमध् ेआपले डोके िाली बडुवनूच वाहत राहतो 
आशण आपल्ाला िुद्धही राहत नाही की आपण कुठे वाहत चाललो आहोत.
यिाकिाचचत या धारेमधनू जवे्ा आपले डोके वर येत ेतवे्ाच आपल्ाला या 
वाहणाऱया प्रवाहाचा बोध होतो आशण बस्स! तवेढ्ाच वेळासाठी आपली 
िुद्ध दठकाणावर असते. परंत ुपुना प्रवाहाचा वेग आपल्ाला िालच्ा दििेने 
ओढून घेतो आशण आपण पुना पाण्ात डोके बडुवनू वाहू लागतो. परंत ुहे 
ज ेथोड्ा-थोड्ा वेळासाठीही आपले डोके वरती येत,े आपली प्रज्ा जागली 
जात,े ही िेिील आपल्ासाठी कल्ाणाचीच गोष् आह.े असे करत करत 
आपण कधी ना कधीतरी स्थितप्रज् बनू िकू, प्रबतक्ण प्रज्ते स्थित राहू िकू.
आशण तेव्ा ह ेसुि-िःुिाचे झोके आपल्ाला बवचललत करू िकणार नाहीत. 

याच उदे्शा-संबंधधत बोधगया-शशवबरातीि एक घटना
मला बोधगयेच्ा बतसऱया शिबबरातील एका घटनेचे स्मरण होत आह.े

अमेररकन बबलची रूसी पत्ी बासका जवे्ापासून या राजपथावर चालू लागली 
आह े तेव्ापासून बतच्ामध् े मोठे पररवतमान आले आह.े यथाथमा स्थितीचा 
यथाभूत ििमान करण्ाचा अभ्ास वाढला आह.े परंत ु तरीही अभ्ास तर 
अभ्ासच आह.े बतने आपल्ा पतीसोबत डलहौसी, दिल्ी आशण मुं बईच्ा 
तीन शिबबरानंंतर, बोधगयेतील िोन शिबबरे अिा एकूण पाच शिबबराचंा 
अभ्ास केला होता. त्ाच्ानंतर मी समन्वय आश्मात जवे्ा शिबबर लावले 
तवे्ा हा बनणमाय झाला की बमवी बदु्ध बबहारात राहणारे साधक-साधधका हवे तर 
आपले स्वयं-शिबवर लाव ूिकतील. याची िेिभाल करण्ासाठी मी िेिील 
अधनू-मधनू काही वेळाकरीता येऊ िकेन. 

शिबबर सुरु करण्ापूववी बासका मला भेटली आशण माझ्ा समोर बतने 
एक प्रस्ाव ठेवला की ती हा सहावा कोसमा गंभीरतनेे करणार नाही, बमवी 
बदु्ध बबहारातच राहील आशण सवमा साधकाचं्ा सुि-सुबवधाकंडे लक् िेईल. 
सवमा साधक जाणत होत े की ती भोजन बनबवण्ात अबतिय बनपुण आह.े 
त्ामुळे मी बतला या गोष्ीची अनुमती दिली की िहा दिवसासंाठी बतने इथल्ा 
स्वयंपाकाच्ा कामाची जबाबिारी स्वत:वर घ्ावी. भंत े सुमंगलजीनंा या 
कामापासून सुट्ी िेण्ात आली. त े बाजारातनू कच्ा माल आणण्ाची 
जबाबिारी घेतील आशण अिा प्रकारे शिबबर आरंभ झाले. परंत ुबतसऱया दिविी 
संध्ाकाळी साडेपाच वाजता ती आपला पती बबल याच्ा सोबत समन्वय 
आश्मात आली. मी पादहले रडून-रडून बतचे डोळे सुजले आहते. सारा चेहरा 
लाल झाला आह.े काही वेळापयांत जोरजोरात रडल्ानंतर बासका थोडी स्वथि 
झाली आशण म्हण ूलागली- अमुक मुलीने माझा िूप मोठा अपमान केला. 
मला इतक्ा लोकाचं्ामध् ेचचडून म्हणाली की त ूकोण आलीस आमच्ावर 
हुकूमत करणारी. आम्ही गोयंकाजीनंा सोडून अन्य कोणाचा आिेि मानणार 
नाही. मी बवचारले की तू बतला काय आिेि दिलास? बतने सामंगतले की मी 
तर आपल्ाच आिेिानंा त्ाचं्ापयांत पोहोचबवत होत,े यावरून ती भडकली. 

झाले असे की बोधगयेच्ा पदहल्ा शिबबरातच पदहल्ािंा इतक्ा मोठ्ा 
संख्नेे बविेिी साधक बसले. म्हणनू या एका शिबबरात बऱयाच प्रमाणात 
अनुिासनहीनता पसरली होती. त्ामुळे िसुरे शिबबर सुरु करताना आम्ही 
एक बनयमावली बनवली. बासका िूप मोठी कुिल लेखिका आह े त्ामुळे 
मी ज े बनयम बनवले, त्ानंा बतने ललबपबद्ध केले. जरी आता बतला केवळ 
भोजनाच्ाच िेिभालीचे काम दिले गेले होत,े परंत ुतरीही सिािय चचत्ाने 
बतने अनुिासनबद्ध ध्ान-भावना करत राहण्ाची प्ररेणा िेण्ाचे काम 
आपल्ा शिरावर घेतले. सकाळी 4 वाजता जाऊन सवाांना जागवत होती. 
दिवसाही कोणाला आळस व प्रमािात पडलेले पहायची तवे्ा प्रोत्ाहनाचे 

िोन िब्द सागंायची. परंत ुह ेिब्द कोणा-कोणा साधक-साधधकेला िूप 
िटकत होत.े हीच गोष् अजून अधधक कडक िब्दामंध् ेजर मी सामंगतली 
असती तर कोणाला वाईट वाटले नसते, परंत ु याच बविेिीमंधनू कोणी 
सामंगतली तर त्ानंा ते अश्जबात रुचत नाही. आपला कोणी पूवमा पररचचत 
व्यक्ी गुरु बनून बसेल तर त ेयाचं्ासाठी अतं्त असह्य आह.े बविेषकरून 
तो ज्याला यानेच धममा मागामावर येण्ासाठी प्ररेरत केले होत ेआशण आता तोच 
याला शिकवत आह.े

मी या व्यधथत व्याकुळ मदहलेची मानधसक स्थिती समजू िकत होतो. 
वाि-बववाि करण,े समजावणे, अांजारण-ेगोजंारण,े दकंवा मी सवमा काही ठीक 
करेन असे तोडंी आश्ासन िेण ेह ेसवमा मला बनरथमाक वाटले. तवे्ा काही वेळ  
रडल्ानंतर मी बतला सामंगतले की त ूस्वत: पादहलेस की काही वेळापूववीच्ा 
बासकामध् ेआशण या क्णाच्ा बासकामध् ेदकती अतंर आह.े चचत् आशण 
कायेचा पुतळा असा एक पुद्गल प्राणी किा प्रकारे क्ण-प्रबतक्ण पररवर्तत 
होत राहत आहे. जो आधी होता, तो आता नाही आशण जो आता आहे तो 
पुढच्ा क्णी राहणारा नाही. आपण का त्ाला भूतकाळािी आशण भबवष्ािी 
जोडावे? जे काही वतमामानात आह,े त्ाला जसे आह ेतसेच पाहावे. का त्ाची 
तलुना भूतकाळािी करावी आशण का याचा संबंध येणाऱया स्वपािंी जोडावा? 
असे करणे हचे तर आमच्ा िःुिाचें कारण आहे. जर त ूत्ा मुलीची वतमामान 
मनोस्थिती यथाभूत पाहून बतच्ा अबनत् स्वभावाला समजले असतसे तर 
बतच्ा भूतकाळािी तलुनात्मक अध्यन करण्ाची चूक केली नसतीस. 
भूतकाळ जो बनघून गेला आह,े तो आमच्ा काय कामाचा. त े भबवष् जे 
अजनू आले नाही, त्ाच्ा आिा आकाकं्ामंध् े बडूुन वतमामानाची उपेक्ा 
करण े ही कोणती बमुद्धमानी आहे. प्रते्क स्थिती अनेक कारणाचं्ा एकत् 
येण्ाचा सफलीभूत पररणाम असत.े 

शभन्-शभन् कारणाचें संघटन नवीन-नवीन नाम-रूपाचं्ा सं्कधाचें 
सृजन-बवसजमान करीतच राहील. समजिारी याच गोष्ीत आह ेकी या क्णी 
जसा प्राणी आमच्ा समोर आला आह,े त्ाला तसेच पाहून स्स्मत करावे. 
जर कोणी या वेळी उत्शे्जत, उन्ािी दकंवा अबतरेकी आहे, तर आपण समज ू
िकतो की याच्ा अिा व्यवहाराची अनेक कारण ेअसतील जी याच्ा या 
वेळेच्ा मानधसक स्थितीमध् ेएकत् आली आहते आशण याला उत्शे्जत तसेच 
उदे्मगत करत आहते. ही वतमामान स्थिती याच्ासाठी अतं्त ििुमायनीय आहे. 
त्ावेळी आपल्ाला त्ाच्ावर क्ोध नाही, तर करुणा जागेल, प्रमे जागेल, 
मैत्ी जागेल!

या धममा प्रज्ेच्ा स्वानुभूतीच्ा आशण सद्धमामाच्ा स्पष्ीकरणाने अतं्त 
िातं, बनममाळ आशण स्वच्छ चचत् होऊन, डोळ्ामंध् े कृतज्ता आशण धममा 
प्रज्ेची ज्योत घेऊन ह े िोघे माझ्ा िोलीबाहरे बनघाले आशण िाबंतपूवमाक 
बवहारात परतले.

मनाे-रलचत मतूतींपासून मकु्ी ममळविाविी
आपल्ा भूतकाळातील अनुभवाचं्ा बळावर आपण व्यक्ीचें, वस्ुं चे 

आशण स्थितीचें ज े काल्पबनक चेहरे-मोहरे रचले आहते त े आपल्ासाठी 
िःुििायीच धसधि होणारे आहते. जवे्ा आपण त्ानंा आपल्ा मनाच्ा 
अनुकूलच पाहू इल्च्छतो तवे्ा आपण त्ाचं्ावर बनत्तचेे आशण 
अपररवतमानिीलतेचे आरोपण करतो. आपल्ाला असे वाटत ेकी ज्याची जिी 
मूतवी आपण आपल्ा मनात रचली आह,े ती तिीच बनून राहावी, ती िंदडत 
होऊ नये, बवकृत होऊ नये, हीच आपली िषु्प्रज्ता आह.े हीच आमची सवामात 
मोठी अज्ानता आह.े

उिाहरण स्वरूप कोणा व्यक्ीने एिािी अिी गोष् सामंगतली, अथवा 
असे काम केले, ज ेमाझ्ा बनदहत स्वाथाांच्ा प्रबतकूल आह,े या कारणाने मी 
आपल्ा मनात त्ा व्यक्ीची एक अतं्त िूबषत मूतवी रचली. आता माझ्ासाठी 
ती मूतवी अटळ अमर होऊन गेली. बनत्, िाश्त, ध्वु झाली. त्ा व्यक्ीचे 
प्रते्क कथन, प्रते्क कृती मला िूबषतच दिसेल कारण माझ्ा चष्माची काच 
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रंगीत आह.े ती व्यक्ी माझ्ा मनाने रचलेली मूतवी आह े म्हणनू बतची 
प्रते्क हरकत ती व्यक्ी नाही. माझ्ा मनाने रचलेली मूतवी करत आहे. प्रते्क 
वेळी जवे्ा ती समोर येत ेतवे्ा बतच्ात आशण माझ्ात ती मनोरचचत मूतवी 
समोर येऊन उभी राहत.े माझा हा दृबष्-िोष िोनी अवथिामंध् ेमला िषु्प्रज् 
बनवतो, मला यथाभूत ििमानापासून वंचचत ठेवतो.

कोणताही व्यक्ी कोणत्ा एका अटळ, अचल कारणाचा पररणाम नाही, 
प्रतु्त अनेक कारणाचंा एकमत्त पररणाम आह ेआशण त्ा सवमा कारणामंध् े
प्रबतक्ण पररवतमान होतच राहत.े म्हणून त्ा बवशभन् पररवतमानिील कारणाचं्ा 
एकत्-पररणाम स्वरूपाने या व्यक्ी बविेषमध्हेी क्ण-प्रबतक्ण पररवतमान 
होण े स्वाभाबवक आह.े कोणत्ाही एका कारणामध् े मोठे पररवतमान आले 
तर त्ा व्यक्ीमध् ेत्ाच्ा पररणाम स्वरूपाने एक मोठे पररवतमान स्पष्पण े
येऊनच जाईल. याला कोणी कसे थाबंव ूिकेल. ही सत्ता आपल्ा लक्ात 
येत राहील तवे्ा आपण आपल्ा मनात कोणत्ाही व्यक्ीची कोणती मूतवी 
रचणारच नाही, आशण रचली तरी बतच्ावर बनत्तचेे ममथ्ा आरोपण तरी 
करणार नाही. आशण श्जथ े बतला अबनत् मानले, बतथ े बतच्ािी असलेला 
लगाव संपून गेला. बतची कोणती मूतवी आपल्ा मनात अिंदडत राहूच िकत 
नाही आशण हीच अिंदडत मूतवी आह े जी की लगाव बनमामाण करते आशण 
पररणामी ममथ्ा-दृष्ी बनमामाण करत,े सम्यक दृष्ीपासून आपल्ाला िूर करत.े 
समोरील व्यक्ीच्ा पररवतमानिील स्थितीच्ा अनुसार आपली मनोरचचत 
मूतवीही क्णो-क्णी पररवर्तत होऊ लागेल तवे्ा ती पाण्ाच्ा बडुबडु्ासंारिी 
बनस्सार वाटू लागेल. मग दहच्ाप्रबत कसली आसक्ी असेल, कसला दे्ष 
असेल. हे अबनत् ििमानच सम्यक ििमान आहे, सादंृबष्क धममा आह,े परमाथमा 
सत् आह ेज ेआपल्ाला अनासक् बनवते आशण संयोजनापंासून मुक्ी िेत.े  

या मनोरचचत मूततींचे चचतंन करताना अजनू एक सत् समोर आले. या 
ज्या समोरील व्यक्ीच्ा प्रबत, दृश्याच्ा प्रबत आपण आपल्ा मनात अतटू 
अिंदडत मूतवी रचल्ा आहते, त्ाहूनही अधधक धोकािायक आपण एक 
मूतवी 'आपल्ा स्वत:ची' ही रचली आह.े कोणा परक्ा व्यक्ीची मनोरचचत 
मूतवी मला तोडताही येईल, परंतु ही आपल्ा स्वत:ची मूतवी तटुण े िूपच 
कठीण आह.े ‘मी’ च्ा प्रबत माझा अनुराग, ‘मी’ च्ा प्रबत माझी आसक्ी, 
‘मी’ च्ा प्रबत माझा लगाव, कसा सुटेल. जोपयांत या ‘मी’ वाल्ा मूतवीला 
मी आपल्ा कल्पनेच्ा बळावर बनत्, िाश्त आशण ध्वु बनवनू बसलो 
आह—े त्ाला पाण्ाच्ा बडुबडु्ा̇प्रमाण,े सागराच्ा तरंगामंधनू बनघालेल्ा 
फेसाप्रमाणे, अथवा तीव्र वाऱयाच्ा झोतानंी लिन्-शभन् होणाऱया ढगापं्रमाण े
अबनत् कसे मानू, भंगमान कसे मानू, पररवतमानिील कसे मानू? श्जथ े या 
पररवतमानिीलतचेा थोडासा बोधही होतो, त्ाच्ा अबनत्तचेे यततं्चचत यथाथमा 
ििमानही होत,े बतथ ेअसे वाटते की हचे मानावे की ह ेसारे अबनत् धममा वर-
वरच्ा लिलक्ाचें आहते, वस्ाचें आहते, आवरणाचें आहते, पोषािाचें 
आहते. याच्ा आत जो एक सार आह,े जे एक तत्व आह,े जो ‘मी’ आह ेतो 
तर बनत्, अपररवतमानिील, सिा एक रस, एक रूप राहणाराच आह.े आपल्ा 
‘मी-पणा’ ची ही मनोकल्ल्पत अिंड मूतवी माझ्ा अहं-भाव, मम-भाव, 
अथवा आत्मभावाच्ा प्रबत अतटू लगावाचाच पररणाम आह.े यापासून सुटका 
ममळवण ेमोठे कठीण आहे. 

अबनत्तचेे उिाहरण प्रस्तु करताना आपण कधी-कधी म्हणतो की एक 
व्यक्ी जवे्ा िोन दकंवा तीन वेळा एिाद्या निीत डुबकी मारतो तवे्ा या 
ममथ्ा भ्ातंीचा शिकार होता ेकी तो त्ाच निीत डुबक्ा मारत आह.े वस्तुः 
ज्या निीत त्ाने पदहली डुबकी मारली, िसुरी डुबकी नवीन निीत मारली. या 
निी रूपी बाह्य वस्चु्ा अबनत्तलेा समजणारा तो व्यक्ी जो डुबक्ा मारत 
आह,े कसे समजेल की पदहल्ा वेळी ज्या व्यक्ीने या निीत डुबकी मारली, 
तो व्यक्ीही या जल प्रवाहाप्रमाण े कुठे वाहून गेला आशण िसुऱया वेळी 
डुबकी मारणारा व्यक्ी नाम आशण रूपाचा एक नवा पुंज, पंच-सं्कधाच्ा 
रूपात प्रकट झाला. पण तो िेिील स्थिर नाही, थिायी नाही. तो जाण्ासाठीच 
प्रकट झाला आहे. बतसऱया वेळी डुबकी मारतवेेळी तो ही कायम राहणारा 
नाही. जोपयांत आपल्ा प्रबत ही बनत्-बदु्धी कायम आह,े तोपयांत इतराचं्ा 

प्रबत िरी अबनत्-बदु्धी येऊच िकत नाही. कारण मी आपल्ा आतमध् े
स्वत: बवषयी ज्या  ‘मी’ नावाच्ा मूतवीला रचून ठेवले आहे, तीच मूतवी तर 
बाह्य व्यक्ीचं्ा आशण वस्ुंच्ा बनत् स्वरूपाची रचना करत असत.े ज्या 
दिविी ही रचली गेलेली ‘मी’ ची मूतवी िंदडत होऊन जाईल त्ाच दिविी बतने 
रचलेल्ा मूतवी स्वतःहूनच िंदडत होऊन जातील. या आपल्ा आशण बाहरेच्ा 
‘मनोरचचत मूततीं' पासून मुक्ी ममळवण्ातच िरे सुि सामावलेले आहे.

बवपश्यनेच्ा या अबनत्, िःुि आशण अनात्मवािी मूळ रहस्ाला िऱया 
स्वरुपात न समज ू िकण्ाच्ा कारणाने आशण याला आपल्ा जीवनात 
भल्ा-प्रकारे उतरव ू न िकल्ामुळेच आपण िःुि-बनमग्न होत चाललो 
आहोत. यातनू बाहरे पडण्ातच कल्ाण आह.े  तमुचा अनुज,  

सत् नारायण गोयंका

मंगि मतृ्ु
1. झािीचे सहायक आचायमा श्ी प्रमे चंद् पाल यानंी 09-09-2022 ला 

63 वषाांच्ा अल्पायषु्ातच हृियगती थाबंल्ाने िातंीपूवमाक िरीर सोडले. त्ानंी 
1992 मध् ेपदहले बवपश्यना शिबबर केले आशण त्ानंतर यामध्चे स्वत:ला झोकून 
िेऊन बनयममत साधना करत 10, 20, 30, 45 दिवसाचं्ा अनेक शिबबरामंध् े
भाग घेतला. त्ाचंी आथिा आशण तळमळ पाहून पूज्य गुरुजीनंी 2012 मध् ेत्ानंा 
सहायक आचायमा म्हणनू बनयकु् केले. तवे्ापासून त्ानंी बनरंतरतनेे भारताच्ा बवशभन् 
थिानावंर शिबबराचें संचालन करत िूप धममासेवा केली. आत्ाच जुलै 2022 मध् े
सारनाथच्ा धम्मचक्क कें द्ावर सफलतापूवमाक शिबबराचे संचालन केले. धममापथावर 
त्ाचं्ा उत्रोत्र प्रगतीसाठी धम्म पररवाराची मंगल मैत्ी.

2. मुं बईच्ा श्ी गोबविं अग्रवालजीनंी 15 सप्ेंबरला आतड्ाच्ा क̆न्सरच्ा 
पीडेला अबनत्बोधाने तसेच पूणमा सजगतेने पाहत पाहत िरीर सोडले. ते मृतु्च्ा 
एक दिवस आधी असे म्हणाले होत ेकी पूज्य गुरुजी आशण माताजी बोलबवत आहते. 
त्ानंी सयाजी ऊ बा खिन मेमोररयल टट्स्ट तसेच बवश् बवपश्यना पगोडा टट्स्टमध् े
अथक पररश्म करत सेवा दिली. सहायक आचायामाच्ा रूपात 12 वषाांपयांत 
शिबवर-संचालन तसेच शिबबरही करत रादहले. धममापथावर त्ाचं्ा प्रगतीसाठी धममा 
पररवाराची मंगल मैत्ी.

ऑनिाइन भाविी शशवबर काय्यक्रम वि आवेिदन
सवमा भावी शिबबराचंी मादहती नेटवर िालील ललकं्स वर उपलब्ध आह.े सवमा 

प्रकारचे बदुकंग केवळ ऑनलाईन होत आह.े म्हणनू आपल्ाला बनवेिन आहे की 
िालील ललकं वर चेक करा आशण आपल्ाला उपयकु् शिबबरासाठी अथवा सेवेसाठी 
सरळ ऑनलाईनच आवेिन करावे.
https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
वविश्वभरातीि सवि्य भाविी शशवबराचंी माहिती वि आवेिदनासाठी:
https://schedule.vridhamma.org एवं www.dhamma.org
वि खािीि लिकं पिाविी 
https://www.dhamma.org/en-US/locations/directory#IN 

अवत मित्वपूण्य सूचना
सेंटट्ल आईवीआर (इंटरैक्टिव् वॉयस ररस्पॉन्स) संभाषण नंबर- ०२२-

५०५०५०५१ अजमािार या नंबरवर आपल्ा नोिंवलेल्ा मोबाईल नंबर (फॉममा मधील 
उले्खित नंबर) ने आपली शिबबर नोिंणीची स्थिती तपासण्ासाठी, रद्द करण्ासाठी, 
थिानातंरीत करण्ासाठी अथवा कुठल्ाही सेंटरवर नोिंणी केलेल्ा आपल्ा अजामाची 
पुष्ी करण्ासाठी कॉल करू िकतात. त े या धसस्टीमद्ारे कें द्ािी सुद्धा संपकमा  करू 
िकतात. हा भारताच्ा सगळ्ा बवपश्यना कें द्ासंाठी एक कें द्ीय संपकमा  नंबर आह.े 
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If not delivered please return to:-
विपश्यना विशोधन विन्ास 
धम्मगिरी, इितपुरी - 422 403 
जिल्ा-नाजशक, महाराष्ट्र,  भारत 
फोन : (02553) 244076, 244086, 
244144,  244440.  
Email: vri_admin@vridhamma.org; 
Course Booking: info.giri@vridhamma.org
Website: www.vridhamma.org

 Posting day- Purnima of Every Month,  Posted at  Igatpuri-422 403, Dist. Nashik (M.S.) (ककरकोळ विक्री होत नाही)
DATE OF PRINTING: 25 OCTOBER,  2022          DATE OF  PUBLICATION: 08 NOVEMBER, 2022

“विपश्यना विशोधन विन्ास” साठी प्रकाशक, मदु्रक ि संपादक: राम प्रताप यादि, धम्मगिरी , इितपुरी- 422 403, दूरध्वनी: (02553) 244086, 244076.
मदु्रण स्ान : अपोलो पप्रटंििं प्ररेस, 259, सीकॉफ ललगमिरेड, 69 एम. आय. डी. सी, सातपुर, नाजशक-422 007.      बुद्धिर्ष 2566, कार्तक पौर्णमा, 8 नोव्हेंबर, 2022

िार्रक शुल्क रु. 100/-, US $  50, (भारताबाहरेर पाठविण्ासाठी)    रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-2023

 “विपश्यना साधक”  बुद्धिर्ष 2566,  कार्तक पौर्णमा,  8 नोव्हेंबर, 2022  िर्ष 6  अकं 8                                 रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-2023 

मुं बई मिानगर के्तात वविपश्यना संबंधी काय्यक्रम
मुं बई महानगर तसेच आसपासच्ा क्ते्ामंध् ेअनेक बवपश्यना कें द् आशण ध्ानाच्ा 
सुबवधा उपलब्ध आहते. याबवषयी सबवस्र मादहतीसाठी कृपया िाली दिलेली ललकं 
पहावी: https://mumbai.vridhamma.org/
अिाच प्रकारे संपूण्य भारतात 1 - ददविसीय शशवबर आशण सामहूिक साधनेसाठी 
कृपया या ललकंवर क्लिक करून पहावे: https://www.vridhamma.org/1-
day-Courses-Information-in-India
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नवेि उत्रदाययत्व
विररष्ठ सिायक आचाय्य

1. श्ी अशभमन्य ुपाटील, धळेु

नवि वनयकु्ी
सिायक आचाय्य

1. कु. सुरेिा भालेराव, मुं बई
2. श्ी कवीन्द्र झा, रायपुर
3. Mr. Sovann Ros, Cambodia

बािशशवबर शशक्क
1. श्ी बवजय बवश्नाथ आल्ाट, औरंगाबाि
2. श्ी प्रवीण गंगाधर अवले, औरंगाबाि
3. श्ीमती ज्योबत राजेि चौरधसया, 

औरंगाबाि

4. श्ी बवलास जगिेवराव गवई, 
औरंगाबाि

5. श्ीमती वैिाली मानव पगारे, औरंगाबाि
6. श्ीमती सुनंिा रामकृष्ण  पाटील, 

औरंगाबाि
7. श्ी राहुल कचरू काळे, औरंगाबाि
8. श्ी दकिोर भगीनाथ सातिीवे, 

औरंगाबाि
9. श्ीमती सुमन धममानारायण रशक्त, पुणे
10. श्ीमती प्रज्ा श्जतेंद् मुळे, पुणे
11. श्ी योगेि राहुल काबंळे, बपपंरी  
12. श्ी संजय उत्म गायकवाड, तळेगाव 
13. श्ी मनोज चंद्कातं सागरी, चचचंवड
14. श्ीभालचंद् नामिेव उकरंडे, सोलापूर 

दोिे धमा्यचे
सविाांनाच विाटत असे, मनोरथे िोय सफि।
ती नािी एकसारखी, िोतीि कशी सफि।। 
आप आपल्ा स्वपातं, सवि्य इतके मशगुि।
अहित करती इतराचें, समजिे च ना भिू।।
सत्ाविर रे भातंीचे, पडदे असती अनेक। 
वविपश्यनेने च पाहू, िटती पडदे अनेक।।
तपोभमूीविर तपाने, लचत् समाहित िोय।
जीविन जगे संताचे, सफि मनोरथ िोय।।

दोिे धमा्यचे
आप आपल्ा स्वपातं, सवि्य अडकून जात।
कोण भाऊ च नातिग, कोण मिुगा च बाप।।
मनासारखे च बोिे, तर जण ू रे साखर।
वविरुद्ध कोणी च बोिे, जण ू वविषाची भाकर।।
दीघ्य काळ यप्रय विाटे, विाटे आज कडू रे।
कडू-यप्रय स्वप माझी, िा वनसग्य वनयम रे।।
तो यप्रय, यप्रय च विाटे, स्वप सिायक िोय।
तो मग अयप्रय च विाटे, स्वप वविरोधी िोय।।

ग्ोबि वविपश्यना पगोडा, गोराई, मुंबईमधे्
1. एक ददविसीय मिाशशवबर (Mega Course) काय्यक्रमः

1. रबववार- 15 जानेवरी, 2023 पूज्य माताजीचं्ा पुण्बतथी (5 जान.) तसेच 
सयाजी ऊ बा खिन याचं्ा पुण्बतथी (19 जान.) च्ा बनममत्ाने.
2. रबववार- 07 मे, 2023 बदु्ध-पौर्णमेच्ा बनममत्ाने.
3. रबववार- 02 जलैु, आषाढ़-पौर्णमे (धम्मचक्कपवत्न दिवस) च्ा बनममत्ाने. 
4. रबववार 01 अा̆टिाबेरला िरि-पौर्णमा तसेच पूज्य गोयन्ाजीचं्ा पुण्बतथी 
बनममत्ाने.
 2. एक ददविसीय शशवबर प्रवतददन
याच्ा व्यबतररक् बवपश्यना साधकासंाठी पगोडामध् ेरोज एक दिवसीय शिबबरे-
आयोश्जत केली जात आहते. कृपया भाग घेण्ाकरीता िाली दिलेल्ा ललकंचे 
अनुसरण करावे आशण एका मोठ्ा समूहात ध्ान करण्ाच्ा अपार सुिाचा लाभ 
घ्ावा—समग्ानं तपोसुिो। संपकमा  : 022 50427500 (Board Lines) - 
Extn. no. 9, मो. +91 8291894644 (सकाळी 11 पासून सायं. 5 वाजपे-
यांत). (रोज 11 त े5 वाज ेपयांत)
Online registration: http://oneday.globalpagoda.org/
register Email: oneday@globalpagoda.org
सूचनाः कृपया बपण्ाच्ा पाण्ाची बाटली आपल्ासोबत आणावी आशण पगोडा 
पररसरात पाणी भरून आपल्ासोबत ठेवावी. 
‘धम्मािय’ वविश्ाम गृिः एक दिवसीय महाशिबवरासाठी येण्ासाठी रात्ी ‘धम्मा-
लय’ मध् े बवश्ामाची सुबवधा उपलब्ध आह.े अधधक मादहती आशण बदुकंगसाठी 
संपकमा ः 022 50427599 or email- info.dhammalaya@
globalpagoda.org
इतर कोणत्ाही प्रकारच्ा मादहतीसाठी संपकमा ः
info@globalpagoda.org or pr@globalpagoda.org


