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धम्मवाणी
वाचानुरक्खी मनसा ससुवुंतो, कायेन च नाकुसलं कययरा।
एते तयो कममपथे यवसोधये, आराधये मग्गयमयसपपवेयितं।।

धम्मपद-281, ्मग्गवग्गगो 

– वाणीला संयत राखा, मनाला संयत राखा आणण शरीराने कोणतेही अकुशल 
(काम) करु नका. या तीन कम्मपथांच े(कममेंणरियांच)े णवशोधन करा. ऋषीं (बदु्ध) नी 
सांणितलेलया (अषांणिक) मािा्मच ेअनसुरण करा.

ववपश्यना साधनेच्ा सुवण� जयंतीवनममत्त धम� प्रसार 
आणण पूज्य गुरुजीचं्ा प्रवत कृतज्ञता प्रकटण्ारी सुसंधी

णवपशयना साधनेच ेपनुरुतथानाचा ५० वा वाढणिवस अथा्मत ३ जलैु २०१८ पासनू 
२ जलैु २०१९ पययंत वष्मभर गलोबल णवपशयना पिोडामधये िररोज एक णिवसाच े
णशणबर णनयणमतपण ेघतेले जाईल, जयाने ह ेवष्म साधकांची िणैनक साधना पषु करणयास 
सहायक ठरेल. जया कोणा साधक-साणधकांना जया णिवशी वेळ णमळेल तेवहा ह्ा 
णशणबरांचा ते लाभ घऊे शकतील. तयामळेु साधकांचया साधनेमधये णनरंतरता, 
णनयणमतता तर येईलच आणण तयांचयापासनू पे्रणा प्ाप्त करुन अणधकाणधक लोकात 
सद्धमा्मसंबंधी जािरुकता उतपनन होईल आणण णशणबरात सामील होऊन ते आपले 
कलयाण करु शकतील. इतर णठकाणीसदु्धा लोक अशा प्कारे िनंैणिन साधना, 
सामणुहक साधना तसेच एक णिवसीय णशणबरांद्ारे या णवद्ेचा वयावहाररक अभयास 
पषु करोत, हीच पजूय िरुुिवेांप्ती खरी श्रद्धांजली आणण कृतज्ञता असेल.

णवश्व णवपशयनाचाय्म पजूय श्री. सतयनारायण िोयनकाजींचया शदु्ध धमा्मचया संपका्मत 
येणयापवूवीचया या घटनांनी आणण बालपण ते तरुणपणापययंतचया तयांचया भक्तीभावाने 
कोणताही भ्रम णनमा्मण होऊ नये. उलट अशी पे्रणा णमळो कती अशी वयक्ती सदु्धा कशा 
प्कारे बिल ू शकते, याच उद्शेाने तयांचया संणषिप्त जीवन पररचयाची ही सातवखी 
शृं्ला:–

माझा नवा जनम झाला
एक आकय्मक सयंो्ग

१ सपटेंबर, १९५५. िहा णिवसांचया णशणबरात सामील होणयासाठी मी आश्रमात 
पोहोचलो. थोड्या िरू अतंरावर प्ोम रोडवर शांतीसतपूाजवळ णवशाल कृणरिम सप्तपणवी 
िफेुत वेिवेिळया िशेातील अडीच हजार णवद्ान णभषि ूणरिणपटकाच ेपारायण करीत 
सहावया संिायनाच ेपणुयकाय्म संपाणित करीत होते. मला तया वेळी तयाचया ऐणतहाणसक 
महतवाच े णकंणचतही ज्ञान नवहते, जरी ऊ छां ठुन यांनी तया णवशाल धाणम्मक 
आयोजनाचया उपसणमतीच े मलाही सिसय केले होते. ही उपसणमती भोजनाचया 
वयवसथेसाठी संघणटत केली होती. मला णनराणमष भोजन णवभािाची जबाबिारी णिली 
होती. तोपययंत मला तया काय्मक्रमाणवषयी एवढीच माणहती होती कती ह े मोठ्या 
संखयेतील णभषि ूआपलया धम्मग्ंथांच ेवाचन करीत आहते. ते अनेक वषषे चालेल. 
मला णनराणमष भोजनाची जबाबिारी घणेयात नेहमीच आवडत असे. महणनू मी या 
जबाबिारीवर संतषु होतो, प्सनन होतो.

या महान आयोजनाची श्रेष्ठता मला िहा णिवसांच ेणशणबर पणू्म केलयानंतर माहीत 
झाली. या पवूवी अडीच हजार वषा्मत पाच वेळा अशा संिायनाच ेआयोजन केले िेले 
होते. तयामधये तया-तया वेळचया णवद्ान णभषिूंद्ारा बदु्धवाणीची शोधपणू्म प्ामाणणकता 
सथाणपत केली िेली होती. यावेळी ह ेअडीच हजार णभषि ूपाच वेिवेिळया िशेात 
सरुणषित असलेलया बदु्धवाणीच ेसंिायन करत होते. या िशेांनी अनेक शतके पाली 
भाषते बदु्धवाणी सरुणषित ठेवली आह.े जरी या पाच िशेांचया वेिवेिळया णलपया 
आणण वेिवेिळे उचचार आहते तरीही सवायंचया मळू पाली रचनेत खपू कमी 
असमानता आह.े पाच िशेातील ह े अडीच हजार णवद्ान णभषि ू मळू बदु्ध वाणीच े
णवशदु्ध प्ामाणणक रूप सथापन करणयात लािले होते.

हा अडीच हजार वषायंचया पणहलया बदु्धशासनाचा समारोप आणण अडीच हजार 
वषायंचया िसुऱया शासनाचा शभुारंभ होता. सयाजी ऊ बा णखनजींनी मला णशणबरानंतर 
सांणितले कती या िसुऱया बदु्धशासनाचा प्ारंभ प्ज्ञामयी णवपशयनेचया प्सारणाने होईल 
अशी परुातन मानयता चालत आलेली आह.े ते महणाले, आता णवपशयना येथेच नाही 

तर मळू िशे भारतात आणण तयानंतर जिात पसरेल. िोनही बदु्धशासनांचया 
संधीकाळातील महत्वपणू्म वषा्मत मला णवपशयनेच े अनमोल रतन णमळाले, हा एक 
आकणसमक संयोि होता. पण मला ती परम सौभागयाची संधी होती.

प्रथम िश्शन - कालामसतु्त
आश्रमात पोहोचताच मला जे णनवाससथान णमळाले तेथे सामान ठेवनू मी िरुुिवे 

सयाजी ऊ बा णखन यांना नमसकार करणयास िेलो. तेथे मला एक लहानशी पणुसतका 
णमळाली. णतचया पणहलया पानावर कालामसतु्ाच ेह ेबोल उद्धतृ केले होते.

“या कालामानों! तमुही लोक कोणतीही िोष - - -
• अशासाठी ग्हण करु नका कती णतला आमही असे ऐकत आलो आहोत.
• यासाठीही ग्हण करु नका कती ही आमची परंपराित मानयता आह ेआणण 

णपढ्यान ्णपढ्या चालत आलेली आह.े 
• यासाठी सदु्धा ग्हण करु नका कती आमही नेहमी हचे ऐकत आलेले आहोत.
• यासाठी सदु्धा ग्हण करु नका कती ही आमचया धम्मग्ंथानकूुल आह.े 
• यासाठी सदु्धा ग्हण करु नका कती ही तक्म संित आणण नयायसंित आह.े
• यासाठी सदु्धा ग्हण करु नका कती आमही या मानयतेशी आसक् झालो 

आहोत.
• यासाठी सदु्धा ग्हण करु नका कती णहचया उपिशेकाच ेवयणक्तव भवय आह.े
• यासाठी सदु्धा ग्हण करु नका कती णहचा उपिशेक श्रमण आमचा िरुु आह.े 

आमहाला पजूनीय आह.े”
कालामो जेवहा तमुही सवानभुतूीने जाणाल कती हा धम्म उपिशे कुशल करणारा 

आह.े णनिदोष आह.े अनभुवी आणण समजिार लोकांनी प्शणंसत केला आह.े 
सवानभुतूीने जाणा कती संपणू्मपण े ग्हण केलयाने तो सव्म णहतकारी आह,े सखुकारी 
आह,े तेवहाच कालामो याला ग्हण करुन जीवनात उतरवा.

िरुुिवे सयाजी ऊ बा णखन यांनी सांणितले, भिवानांच ेवयणक्तव भवय आणण पजूय 
असनूही तयांनी आपला उपिशे अधंणवश्वासाने ग्हण करणयास मनाई केली. महणनू मी 
जे णशकवीन तेही अधंणवश्वासाने ग्हण करु नका. जेवहा तमुही सवानभुतूीने 

धमम तपोवन- १ च ेणनमा्मण काय्म सरुु होणयापवूवी २ जानेवारी २००० रोजी पजूय िरुुजी व 
माताजींनी तेथे धयान करुन या भमूीचया सव्म प्ाणयांना मिंल मरैिी णिली.
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सवत: पाहाल कती तो उपिशे पणू्मपण ेकलयाणकारी आह ेतरच ग्हण करा आणण 
तयाला आपलया जीवनात उतरवा. बदु्धांचया उपिशेाला सवानभुतूीवर 
उतरणवणयासाठी तमुही येथे आलेले आहात.

भिवान बदु्धांच ेआणण िरुुिवेांच ेह ेवक्वय वाचनू-ऐकून मी सद्गणित झालो. धनय 
आह ेबदु्धासारख ेधम्मिरुु, सयाजी ऊ बा णखनजींसारख ेआचाय्म जे असे सांितात कती 
या उपिशेांना सवत: सवानभुतूीवर उतारुन पाहा. जर ते कलयाणकारी णसद्ध झाले तरच 
ग्हण करा. अधंणवश्वासाने ग्हण करु नका.

आतापययंत सव्मच धम्मिरुु असेच सांित आले कती आमही जे सांित आहोत तयाला 
श्रद्धा-भक्तीसह सवीकार करा. तयावर थोडीसदु्धा शकंा घऊे नका. सवीकारले तर 
सविा्मच े प्लोभन आणण नाकारले तर नरकाच े भय िाखणवले जाते. पण येथे असे 
सांणितले जाते कती सवत: अनभुवाने जाणलयाणशवाय माझया उपिशेांना सवीकार करु 
नका. 

सतय धमा्मची ही प्सथावना ऐकून मी धनयतेचा अनभुव घतेला आणण अनभुवावर 
उतरवनू णन:संकोचपण ेपारखणयाचा संकलप केला.

पयिलया यिवसाचे तुफान आयि शांतखी 
णशणबरास सरुुवात झाली. िरुुिवेांनी आनापानाची साधना णिली. मी येणाऱया-

जाणाऱया श्वासाशी सजि राहणयाचा अभयास करु लािलो. सकाळची साधना चांिली 
झाली. पण ११:०० वाजता भोजनालयात एकरि आलो तेवहा िरुुिवेांनी एकेका 
साधकाला साधनेणवषयी णवचारले. णशणबरात केवळ पाच-सात साधक होते. तयापैकती 
सवायंनी सांणितले कती तयांना प्काश णिसला. माझी पाळी आली. मला तर प्काश 
णिसला नाही. नाकाखाली खाज आणण मुगंया येणयाची खपू तीव्र अनभुतूी आली. तेच 
सांणितले. भोजनानंतर आमही आपापलया णनवाससथानात िेलो.

माझ ेमन उिास झाले. मी तया णिवसात खपू अहकंारी वयक्ती होतो. एवढ्या कमी 
वयात जीवनाचया णवणभनन षिेरिात अपेषिेपेषिा जासत यश णमळत राणहलयाने मन अतयंत 
आतमकें णरित झाले होते. महणनू थोडीसदु्धा असफलता णकंवा नको वाटणारी घटना 
मला असह् होत असे. उिासीनतेत बडूुन जात असे. तीव्र ि:ुखाने मन बोथट होत 
असे. या वेळी कोणी माझयाजवळ आला तर चीड आलयामळेु तयाचयावर णवनाकारण 
ओरडत असे. एकटाच णनराशते बडूुन राहावेसे वाटे. काहीही चांिले वाटत नसे. 
आताही तसेच होऊ लािले. धयान करणयासाठी शनूयािारात जाणयास मनाची इचछा 
नवहती. बळजबरीने िेलो तर एक-िोन श्वाससदु्धा पाहू शकलो नाही. एक षिणभरसदु्धा 
मन णटकले नाही. ि:ुखातच बडूुन िेलो. शनूयािारातनू ताबडतोब बाहरे पडून 
णनवाससथानी परत आलो. काही वेळ लोळत राणहलो, कुशी बिलत राणहलो. तरीही 
बेचनैी वाढतच चालली. वारंवार मनात तचुछ भावना जाितृ होत राणहलया. पराजयाच े
भाव जाि ूलािले. णवचार करु लािलो कती कोणचया संकटात अडकलो. साधना तर 
चांिली आह.े सव्म साधकांना लाभ णमळत आह.े परंत ुमी ही साधना करणयास योगय 
नाही. अनय सव्म साधक-साणधका चांिली माणसे आहते. कोणी शाळेत णशषिक आह,े 
कोणी कॉलेजात प्ोफेसर आह,े कोणी णनवतृ् सरकारी अणधकारी आह.े यांच ेजीवन 
सरळ आणण साणतवक आह.े पण मी तर एक वयापारी आह.े वयापारात खोटे आणण 
फसवाफसवी चालत राहते. या सवायंना णिवय जयोतीच ेिश्मन झाले. मीच एकटा मािे 
राणहलो. माझया भागयात णिवय जयोतीच े िश्मन कोठे? ह े सव्म योगय पारि आहते. 
अधयातमाची अशी उचच साधना माझयासारखया सांसाररक वयणक्साठी नाही.

अशा णनराशनेे भरलेलया णवचारांमळेु खपू णनरुतसाही झालो. मन उिाणसनतेत एवढे 
बडूु लािले कती णशणबर सोडणयाचा णनण्मय घतेला. मला माणहत होते कती णशणबराच े
कडक णनयम आहते. घरी जाणयाची मला परवानिी णमळणार नाही. िरुुिवे भोजनानंतर 
काया्मलयात णनघनू िेले आहते. ते संधयाकाळी ६:०० वाजेपययंत येतील. मी घरून 
काही आवशयक सामान मािणवले होते. ते घऊेन जवळजवळ ५:०० वाजता माझी 
िाडी येईल. मी तया िाडीतनू घरी णनघनू जाईन. सामान बरोबर घऊेन िेलो तर ठीक 
नाही तर िसुऱया णिवशी ड्ायवहर येऊन घऊेन जाईल. सव्म सामान बांधनू पळून 
जाणयाची तयारी करुन बसलो.

परंत ुमाझ ेभागय जािले. पवूवीचया पणुयाचा उिय झाला. माझया णनवाससथानासमोरुन 
एक मणहला जात होती. ती माझया पररचयातील प्ोफेसर डो मया सैं होती. रंिनूचया 
णवश्वणवद्ालयात भिूोल णवभािाची प्ोफेसर आणण अधयषिा होती. उचच िजा्मची 
णविषूी होती. मला णशणबरात सामील झालेले पाहून ती फार आनंणित झाली होती. 
परंत ुयावेळी माझ ेणबघडलेले रंि-ढंि पाहून ती आश्चय्मचणकत झाली आणण णवचारले 
कती मी एवढा उिास का आह?े मी णतला खरे सांणितले. िरुुिवे येणयापवूवी मी घरी 
णनघनू जाईन. ही साधना माझया लायक नाही णकंवा असे महण ूकती मी या साधनेचया 
लायक नाही.

णतने णवचारले कती तमुचया मनात ही वयथ्महीन भावना का जािली? मी महणालो कती 
इतर सिळयांना णिवयजयोतीच ेिश्मन झाले, मला झाले नाही. महणनू मला कोणतीच 

सफलता णमळणार नाही. मी माझा वेळ येथे का वाया घालव?ू ह ेऐकून ती हसली. 
ती महणाली, भोजन झालयानंतर िरुुिवे तमुचया साधनेची खपू प्शसंा करत होते. 

तमुहाला नाकाखाली संवेिनांचा सपष अनभुव येतो आह.े पणहलया णिवशी फार कमी 
लोकांना असा अनभुव येतो. तमुही भागयवान आहात. परंत ु मी मनातलया मनात 
णवचार केला, या संवेिनांत काय पडले आह?े मखुय िोष तर णिवय जयोतीची आह.े 
आमचया परंपरेत णिवय जयोतीच े िश्मन णकती महतवाच े आह.े णतने मला परत 
समजावले कती िरुुजींनी तमुहाला संवेिनांना महत्व िणेयास सांणितले आह.े प्काश 
णिसला तर णिसला. ते सदु्धा धयानमािा्मतील एक णनणमत् आह.े आलंबन आह.े परंत ु
यावेळी आमचयासाठी प्मखु णनणमत् नाकासभोवती होणाऱया संवेिना आहते. पढेु 
जाऊन या संवेिना सव्म शरीरात पसरतील. तयामळेु साधना सफल होईल. तमुचया 
सफलतेत कोणतीही शकंा नाही. णतने आग्हपवू्मक सांणितले कती तमुही अजनू एक रारि 
थांबा. जर जायचचे आह े तर तयाचा णनण्मय उद्ा सकाळी घया. आता धयानाला 
बसलात तर प्काशाला मळुीच महत्व िऊे नका. तमुहाला नाकाखाली तीव्र संवेिना 
णमळू लािलया. बस, श्वासाबरोबर तयावरच सव्म धयान कें णरित करा. हचे तमुहाला मित 
करेल. हचे तमुचया प्ितीला सहायक होईल. मी सदु्धा णवचार केला. आता तर मी घरी 
जाऊ शकत नाही. महणनू णहच ेमहणण ेमानय करतो आणण एक रारि थांबतो.

संधयाकाळी सहा वाजता शनूयािारात जाऊन बसलो. श्वासाबरोबर नाकाखाली 
होणाऱया संवेिनांवर सव्म धयान लावणयाचा प्यतन करु लािलो आणण असा णनश्चय 
केला कती प्काश णिसो णकंवा न णिसो, मला तयाची काळजी नाही. डो मया सैं यांनी 
सांणितलयाप्माण ेमी संवेिनांनाच महत्व िईेन. मला आठवण झाली. िरुुजींनीसदु्धा 
हचे सांणितले होते कती श्वास आणण संवेिना आपलयासाठी प्मखु आहते. मी एकाग् 
होऊन धयान करु लािलो. मला ह ेपाहून आश्चय्म वाटले कती काही णमणनटातच इकडे 
जयोती णिसली, णतकडे जयोती णिसली. चोहोकडे जयोतीच जयोती. मी मन घट्ट केले 
कती मला या णिवय जयोतीशी काहीही िणे-ेघणे ेनाही. मला शरीराचया संवेिनांनाच 
महतव द्ायच े आह.े नाकाचया आसपास जया संवेिना होत आहते, तयाच माझ े
साधनेच ेआलंबन आहते. थोड्या वेळाने पाणहले कती णिवय जयोतीच नाही तर कानात 
णिवय शबि ऐकू येऊ लािले. अनाहत नाि ऐकू येऊ लािला. एका कानाजवळ जण ू
काही एखाद्ा खडकावर फार मोठा धबधबा पडतो आह.े िसुऱया कानाजवळ जण ू
काही मधरु घटंा वाजत आह.े हा णिवय आवाजही मला आकणष्मत करु शकला नाही. 
णिवय जयोती आणण अनाहत नािाणवषयी मी खपू वाचले होते आणण तयांना खपू महत्व 
िते होतो. परंत ुयावेळी मी णनश्चय केला होता कती यांना कोणतेच महत्व िणेार नाही. 
मला साधनामािा्मवरील यारिा संवेिनांचया आधारावरच पणू्म करावयाची आह.े अशा 
रीतीने मनाला घट्ट करुन संवेिनावर धयान लावनू ठेवले. काही वेळानंतर पाणहले कती 
णिवय जयोती आणण णिवय शबिावयणतररक् इतर काही अणतंणरिय अनभुतूीसदु्धा होत 
आह.े मी तयांचीही उपेषिा करत राणहलो. संवेिनांवरच धयान लावनू ठेवले. रारिी नऊ 
वाजता शनूयािारातनू बाहरे पडलो. तेवहा मला खपू प्सनन वाटले. िपुारनंतर जी 
णनराशा पसरलेली होती ती नष झाली. आता तर पळून जाणयाचा प्श्नच उरला नाही. 
मी डो मया सैंच ेअसंखय उपकार मानतो; कारण णतने मला थांबवनू माझ ेकलयाण 
केले. जर मी असमंजसपणामळेु णशणबर सोडून पळून िेलो असतो तर अशा अनमोल 
रतनापासनू नेहमीच वंणचत राणहलो असतो. माझ ेणमरि ऊ छां ठुनचहेी आभार मानतो 
कती तयांनी मला या कलयाणकारी मािा्मवर चालणयाचा सलला णिला. तयामळेु मी प्वतृ् 
झालो. तसेच डो मया सैंच ेसदु्धा आभार मानतो कती तयांनी मला पळून जाणयापासनू 
थांबणवले आणण मी एकाग् होऊन साधनेला लािलो.

या कारणामळेु अपेषिेपेषिा जासत प्िती होत िेली. िोन णिवसानंतर णवपशयना 
णमळाली तेवहा अभतुपवू्म अनभुव आला. संपणू्म शरीर केवळ परमाणूचंा समहू आणण 
तया परमाणूचंया समहूात णभनन-णभनन प्कारची हालचाल, णभनन-णभनन प्कारचया 
संवेिना. जण ूकाही मी एखाद्ा अदु्त निरीत आलो आह,े जी पवूवी कधी मी पाणहली 
नवहती. शरीरातील एक अशी िणुनया, जी आतापययंत पणू्मपण े अनोळखी होती. 
शरीरात णवणभनन प्कारचया अनभुतूी सतत होत राहतात, याचा कधी णवचारही करु 
शकत नवहतो.

णवपशयना सकाळी भोजनापवूवी णिली होती. िरुुिवेांनी जेवहा चणेकंि केले तेवहा 
महणाले, तमुहाला जे प्ाप्त झाले ते खपू मौलयवान आह.े आता तमुहाला लषि द्ावे 
लािेल कती ह ेसटुायला नको. तयांनी एका सहायकाला बोलावनू कांबळ आणणयास 
सांणितले. माझया डोकयावर आणण चहेऱयावर कांबळ टाकून तया धम्मसेवकाने मला 
शनूयािारातनू बाहरे काढले व माझया णनवाससथानी घऊेन िेला. यासाठी कती मी 
बाहरेील आलंबनांचया संपका्मत येऊन आतील ती वासतणवक णसथती णनघनू न जावी. 
मला णनवाससथानी णनजनू साधना करणयास सांणितले. येथेच कोणीतरी भोजन घऊेन 
येईन असे तो धम्मसेवक महणाला. भोजन करीत असतांनाही या संवेिनांप्ती जािरुक 
राहून तयांची णनरंतरता भिं होणार नाही इकडे धयान ठेवणयास सांणितले होते. मी 
तसेच केले. उठताना, बसताना, चालताना, खाताना, णपताना प्तयेक अवसथेत 
अतंबदोणधनी प्ज्ञा जाितृ राणहली पाणहजे. अशा प्कारे साधनेत मगन राहून एकेक णिवस 
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णनघनू िेला. एकापेषिा एक अतयंत अदु्त अनभुतूी येत होतया. सिळे मणृमय 
शरीर णचनमय झाले. सव्मरि तरंिच तरंि. कोठेही भरीवपणाची नाव-णनशानी नाही. 
संपणू्म मरेुिडंसदु्धा तरंिच तरंि. जण ू काय कपाळाचया सहस्त्र रंधांतनू तरंि णनघ ू
लािले. डोकयाचया मधयातनू एक कारंजे सरुु झाले. णशणबर समाप्त होता होता असे 
वाटू लािले कती जण ूकाय अनेक मण ओझ ेउतरले आणण मी हवेत उडू शकतो. जण ू
काय, पथृवीच ेिरुुतवाकष्मण समाप्त झाले.

साधना करत असतानाचया णिवसात एक वेळ असा भ्रम अवशय झाला कती मी 
कोणतया कलपना लोकात तर भ्रमण करत नाही ना. ही कलपना नाही, सतय आह,े ह े
तपासणयासाठी िरुुिवेांनी एक-िोन उपाय सांणितले. तयांना पारखनू जाणले कती 
खरोखर ही कोणती कलपना नाही, आतमसंमोहन नाही. ह ेआतील सतय आह.े वर-वर 
अणवद्ेच ेमोठमोठे आवरण आह.े ते असलयामळेु आमही सतयाचा साषिातकार करु 
शकत नाही. भिवान बदु्धाचया या कलयाणी णवद्ेचया योगय प्योिाने ह ेवरच ेआवरण 
तटुले आणण आतील एका नवया िणुनयेच ेिश्मन झाले. ठीक तशाच प्कारे कती जसे 
अड्ंयात राहणारे पक्याच ेणपलल ूबाहरेचया िणुनयेबद्ल काय जाणणार? जेवहा अडें 
फुटते आणण ते बाहरे येते तेवहा नवी िणुनया पाहून आश्चय्मचणकत होते. आत अधंारात 
राहत असतांना कलपनाही करु शकत नाही कती बाहरेच ेसतय कसे आह.े अििीच 
वेिळे, िोघांचा काही ताळमळे नाही. ठीक असेच होते जेवहा अणवद्ेच े आवरण 
तटुलयामळेु नेहमी बणहमु्मखी राहणारी वयक्ती आपलया आतील सतय पाहू लािते. तया 
सतयाचा अनभुव करु लािते. तेवहा जाणतो कती बाहरेचया तया सथलू सतयाहून ह े
णबलकूल णभनन आह.े

ह ेआवरण काय तटुले, मला असे वाटले कती माझा नवा जनम झाला. िसुरा जनम 
झाला. जसा पक्यांचा िसुरा जनम तेवहा होतो जेवहा ते आईचया पोटातनू अड्ंयाचया 
रूपात जनमलयानंतर अडें फोडून बाहरे येते. ठीक तशाच प्कारे मी माझया आईचया 
िभा्मतनू ह ेअणवद्ेच ेआवरण घऊेन जनमलो आणण आता या कलयाणकारी णवधीने 
अणवद्ेच े आवरण तोडून मला िसुरा जनम णिला. खऱया अथा्मने मी णद्ज झालो. 
णद्जनमा झालो. हा िसुरा जनमच खरा जनम आह.े मी धनय झालो.

आपलया परंपराित मानयतेनसुार यज्ञोपवीत धारण न करणयाने आतापययंत मी शरूि 
होतो. जोपययंत आमचा समाज सव्म लोकांना यज्ञोपवीत धारण करणयाची परवानिी 
िणेार नाही तोपययंत मी यज्ञोपवीत धारण करणार नाही. या संकलपामळेु आतापययंत 
शरूि राहण ेमला णप्य होते. परंत ुआता मला वाटते कती मी खऱया अथा्मने णद्ज झालो. 
यज्ञोपवीत धारण करणयाच े कम्मकांड पणू्म करुन कोणी कसे णद्ज होतो बरे? येथे 
अणवद्ेचया अड्ंयाच ेआवरण तोडून नवा जनम प्ाप्त झाला. मी खरोखर णद्ज झालो. 
माझ ेकलयाण झाले. परमकलयाण झाले.

(आतमकथन भाि िोन मधनू साभार)    क्रमश:....
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“धममाचखी ५० वर्षे” पवा्शयनयमत्त यवशेर् काय्शक्रम
  १) ववश्व ववपश्यना पॅगोडामधे् दररोज एक ददवसीय णिवबर: 

सकाळी ११ वाजेपासनू संधयाकाळी ५ वाजेपययंत होईल. जयांनी सयाजी ऊ. बा. णखन 
यांचया परंपरेत पजूय िरुुजी णकंवा तयांचया सहायक आचायायंद्ारे णशकणवले जाणारे कमीत कमी 
एक िहा णिवसाच ेणवपशयना णशणबर पणू्म केले आह,े ते सव्म यात भाि घऊे शकतात. आवशयक 
आणण उणचत वयवसथा करणयासाठी भाि घणेाऱयांची संखया जाणण े आवशयक आह.े महणनू 
कृपया नाव नोंिणी अवशय करावी. नाव नोंिणी करण ेखपू सोपे आह.े केवळ ८२९१८९४६४४ 
वर Whats App करा णकंवा SMS द्ारे ८२९१८९४६४५ वर Date णलहून पाठवा.

२) मुं बई िहरात बुधवार ३ जलैु रोजी एका ददविी दोन एक ददवसीय णिवबरः 
“मारवाडखी पंचायतखीवाडखी भवन” येथे पनुहा एकिा एका णिवशी िोन एक यिवसखीय 

णशणबरांच े आयोजन होत आह.े ३ जलैु २०१९ ला पणहले णशणबर (First Session) सकाळखी 
९:०० वाजेपासनू िुपारखी १:३० वाजेपययंत आणण िसुरे णशणबर (Second Session) िुपारखी 
३ वाजेपासनू सधंया ७:३० वाजेपययंत. कृपया बणुकंि करुन णशणबर सथळी पाऊन तास आधी 
पोहचा. यिकािाचा पूि्श पत्ता: मारवाडी पंचायतीवाडी भवन, ४१, िसुरी पांजरपोळ िलली, (सी.
पी. टँक - माधवबाि मणंिराजवळ) मुबंई ४००००४,  बणुकंि संपक्म  ः +91 9930268875, +91 
9967167489, +91 7738822979 (फोन बणुकंि - िररोज १० ते ८ वाजेपययंत. Online Regn: 
http://oneday.globalpagoda.org/register.             
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३) इ्गतपुरखीमधये तखीन ििा यिवसांचखी यशयिर व ३ यिवसांचा काय्शक्रम:
इितपरुीमधये जनुया साधकांकरीता तीन १० णिवसीय णवशषे णशणबरांच ेआयोजन ३ ते १४ 

जुलै २०१९ 
• ‘धममय्गरखी’ : केवळ जनुया साधकांसाठी (योगयता सणतपट्ान णशणबराप्माण)े 
•   धममतपोवन - १ व धममतपोवन - २ : (योगयता २० णिवसीय णशणबराप्माण)े 
णशणबर संपलयानंतर १४ ते १६ जुलै पययंत - सवानभुव सममलेन, तयासाठी नोंिणी वे्गळी  

करावी ला्गेल.
नोंिणीसाठी खालील णलंकवर ऑनलाईन सणुवधा उपलबध आह–े
धममणिरी: https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri

धममतपोवन-1 : https://www.dhamma.org/en/schedules/schtapovana
धममतपोवन-२ : https://www.dhamma.org/en/schedules/schtapovana2

ग्ोबल ववपश्यना पॅगोडा परररालनार� सेंरुरीज कॉप�स फंड
‘गलोिल यवपशयना प्गोडा’चा िनंैिीन खच्म सांभाळणयासाठी पजूय िरुुजींचया णनिषेशानसुार 

एका ‘सेंचुरखीज कॉप्शस फंडा’चखी वयवसथा केली िेली आह.े तयांची ही महतवाची इचछा पणू्म 
करणयासाठी ‘गलोिल यवपशयना फाउंडेशन’ (GVF) ने णहशोब केला कती जर ८७६० जणांनी, 
प्तयेकाने रु. १.४२.६९४/- एका वषा्मत जमा केले, तर १२५ कोटी रुपये जमतील आणण तयाचया 
माणसक वयाजातनू हा खच्म होऊ लािेल. जर कोणी एकिम एकरि जमा करू शकत नसेल तर थोडी-
थोडी सदु्धा जमा करू शकेल. काहींनी पैसे जमा केले आहते आणण णवश्वास आह ेकती लवकरच ह े
काय्म पणू्म होईल.

साधक तसेच असाधक सव्म िातयांना हजारो वषायंपययंत आपली धम्मिानाची 
पारमी वाढणवणयाची ही एक ससुंधी आह.े अणधक माणहतीसाठी तसेच णनधी 
पाठणवणयासाठी सपंक्श : 1. Mr. Derik Pegado, 9921227057.  or  2. Sri Bipin 
Mehta, Mo. 9920052156, A/c. Office: 022-62427512 / 62427510;  
Email-- audits@globalpagoda.org;  Bank Details: ‘Global Vipassana 
Foundation’ (GVF), Axis Bank Ltd., Sonimur Apartments, Timber Estate, 
Malad (W), Mumbai - 400064, Branch - Malad (W). Bank A/c No.- 
911010032397802; IFSC No.-  UTIB0000062; Swift code:  AXIS-INBB062. 
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धममालय - 2 यनवास-्गृिाचे यनमा्शि काय्श
पॅिोडा पररसरात ‘एक यिवसखीय’ महाणशणबरात िरुुन येणाऱया साधकांसाठी व 

धम्मसेवकांसाठी रारिी णनवासाचया मोफत सणुवधसेाठी धममालय-2 णनवास-िहृाच े णनमा्मण 
होईल. जे कोणी साधक-साणधका या पणुयकाया्मत भािीिार होऊ इणचछतात, तयांनी कृपया वरील 
(GVF) चया पत्यावर संपक्म  साधावा.  
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पॅगोड्ावर संघदानारे आयोजन
२९ सप्टेंिर, २०१९ ला पूजय ्ुगरुिेव यांची पणूयणतथी व शरि पौणण्ममा आणण १२ जानेवारखी, 

२०२० ला पजूय माताजी व सयाजी ऊ बा णखन यांचया पणुय-णतथी णनणमत्ाने सघंिानाचे आयोजन 
सकाळी ९.०० वा. जे साधक-साणधका ह्ा पणुयवध्मन िान काया्मत भाि घऊे इणचछतात तयांनी 
कृपया खाली णिलेलया पत्यावर संपक्म  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

मंगल मतृ्ू
• श्री फंुदेजरी आर्किटेक्टच्या रुपयाने धम्मगिररी व धम्म-ववपुल किें द्याच्या रचनेत प्रमुख व्यक्री 

रयाहिले. १९९३ मध् ेिुरुजरीनंरी तयानंया स. आचयार्य वनरकु् केिले आणि २००८ मध् ेआचयार्य. तयानंरी 
धम्य-प्रसयारि किररीत अनेकि णिविरयामंध् े सयाधकियाचंरी सेवया केिलरी तसेच अनेकियानंया धम्यपथयावर 
आिनू पुण्याज्यन केिले. श्रीलंकेिच्या तरीथ्यरयात्लेया पोिचतयाच अचयानकि ह्रदरितरी थयािंल्याने ८ 
जयानेवयाररीलया तयानंरी तथेचे ियावंतपूव्यकि िररीर तयािले. हदवंितयाप्रतरी ववपश्री सयाधकियाचंरी प्रभूत 
मंिल मैत्री.

• मुं िईचेच श्री. एन. वयार. लोखंडेजरी सुरुवयातरीपयासूनच ववपश्नेिरी जोडले िेले. मुं िईत 
पूज्य िुरुजरीचं्या अनेकि प्रवचनयाचंरी व्यवस्या केिलरी, अनेकियानंया धम्यपथयावर पुढे नेले. १९९७ मध् े
सियारकि आचयार्य आणि २००३ मध् ेआचयार्य वनरकु् झयाले. लोकियाचंरी खूप सेवया केिलरी. कियािरी 
वेळच्या अस्वस्तनंेतर ३१ जयानेवयाररीलया ियावंतपूव्यकि िररीर तयािले. तयाचं्याप्रतरी ववपश्री 
सयाधकियाचंरी प्रभूत मंिल मैत्री.

• थयाईलंडचे Mr. Samarn Sirisaeng आपल्या पहिल्या णिविरयानंतरच धम्यसेवेिरी 
जोडले िेले आणि ियालणिविर णिक्षकियाच्या रुपयाने सेवया हदलरी. तयानंया आणि तयाचं्या पत्रीलया 
२००७ मध् ेसियारकि आचयार्य म्हिनू वनरकु् केिले िेले. दोघयानंरी गमळून ववववध प्रकियारे सयाधकियाचंरी 
खूप सेवया केिलरी. िेल्या ३० जयानेवयाररीलया तयानंरी ियावंतपूव्यकि िररीर तयािले. तयाचं्याप्रतरी सव्य 
धम्यपथथकियाचंरी प्रभूत मंिल मैत्री.

• ऑस्ट्ेललरयाच्या श्रीमतरी केिररी वयाटस्य (Kerry Waters) १९७० च्या दिकियात पतरीसोित 
ववपश्नेिरी जडुल्या. १९९७ मध् े हरिस आणि केिररी सियारकि आचयार्य वनरकु् झयाले आणि 
२००१ मध् े वररष्ठ सियारकि आचयार्य. दोघयानंरी धम्मभूमरी व धम्मरश्री किें द्याच्या स्यापनेपयासून 
क्वीसलँड क्षते् व चरीन परयंतच्या सयाधकियाचंरी खूप सेवया केिलरी. िेल्या २३ हडसेंिर २०१८ लया 
सयाधकियासंोित सयाधनया किरतयानया ियावंतपूव्यकि िररीर तयािले. हदवंितयाप्रतरी सव्य धम्यपथथकियाचंरी प्रभूत 
मंिल मैत्री.
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नव यनयुक्ती
सहायक आराय�

1. डाॅ. शफेाली श्री जोि, मुबंई
2. श्री. कण्म बहािरु खडका, नेपाल
3. श्री. कमल धुिंेल, नेपाल
4. श्री. िोरजी सेरींि शरेपा, नेपाल
5. श्री. लीला नेउपाने, नेपाल
6. Mrs. Natnapa Prapatpotipong, 

Thailand

बाळ-णिवबर णिक्षक
1. श्री. आिशे साळवी, पोलािपरु, रायिड़
2. श्रीमती. मणनषा संपत लवरे, महाड़, रायिड़
3. श्रीमती कंुता पाणटल, हातकनानिले, कोलहापरू
4. डॉ. अणमत पाणटल  हातकनानिले कोलहापरू
5. श्रीमती णसमरन कौर नाथानी
6. Mrs.Budsaba Boonwong 

Thammarat,Thailand.
7. Mr. Tay Kok Fong - Malaysia
8. Mr. Chok MainFui -  Malaysia
9. Ms Vivian Tan Loke Ying - Malaysia
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ववपश्यना वविोधन ववन्ास 
धम्ममगरी, इगतपुरी - 422 403 
णजल्ा - नाणिक, महाराष्ट्र,  भारत 
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 DATE OF PRINTING: 1 MARCH, 2019, DATE OF PUBLICATION: 21 MARCH, 2019

 Posting day- Purnima of Every Month,  Posted at  Igatpuri-422 403, Dist. Nashik (M.S.)

गलोिल प्ॅगोड्यात सन २०१९ मधये एक यिवसाचया मिायशयिरांचे आयोजन 
रवववार दद. 19 मे, वैियाख/िदु्ध पौर्िमया, रवववार 14 जलैु आषयाढ पौर्िमया (धम्मचक्कपवत्तन हदवस), रवववार 29 सप्ेंबर- पूज्य गुरुजीरंी पुण्वतरी व िरद पौर्णमेच्ा 

वनगमत्तयाने पिोडयामध् ेवररील मियाणिविरे िोतरील. ज्ययात भयाि घेण्यासयाठरी कृिपरया आपलरी नयाव नोदंिरी अवश् किरयावरी आणि समग्ानं तपो सुखो- सयामूहिकि तप-सुखयाचया लयाभ 
घ्यावया. वेळ: सकियाळी ११ वयाजपेयासून सयारंकियाळी ४ वयाजपेरयंत िोईल. ३-४ वयाजतयाच्या प्रवचनयात सयाधनया न केिलेले लोकिसुद्धया िसू िकितयात. िहुकंििसयाठरी कृिपरया वनम्न रिमयाकंियावर 
फोन किरया अथवया खयालरील ललकंिवर िहुकंिि किरया. संपक� : 022-28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोन िहुकंिि रोज 11 त े5 वयाजपेरयंत) 
Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register

३० जानेवारी, २०१९ रोजी पजूय िरुुजींचा जनमणिवस आणण धमा्मचया पनुरािमनाचया ५० वया वषा्मचया णनणमत्ाने पॅिोड्यात सवुण्म-जंयती सोहळयाच ेआयोजन झाले. या िरमयान अनय काय्मक्रमांचया 
वयणतररक् ‘धमा्मची यारिा’ यावर बनणवलेली णफलम िोन भािात िाखणवली िेली. यात सामील झालेलया लोकांच ेएक दृशय.

दोहे धमा�रे 
अनकंुपा र संतारी, मकु्ी द्ार र उघडे।
पाहुनी अवनत् असंग, वनत् अमोल ममळवे।।
वनज अनभुवाने र जाण, भल्ा-बुऱयारे ज्ञान।
कर पराक्रम धम�-तप, साधे अममत कल्ाण।।
एकेक पावली सत्, येत जाय अनभुवी।
असा सत्पर धमा�रा, मकु्ामी पोहरवी।।
करी दूर कषाय सव�, हेर जन्ारे धे्य।
दलु�भ जीवन मानवी, साधे अनपुम शे्य।।

दोहे धमा�रे
सदगुरु री भेट झाली, ममळे सत्ारे ज्ञान।
जन्ारें रे दखु गेले, ममळाले पद वनवा�ण।।
द:ुखदायी भवरक्रात, गेले जन् अनेक।
गुरुरी र कृपा झाली, ममळे र बु� वववेक।।
वृरा वादवववादात, न घालव जन् मोल।
जन् सफल करुन रे घे, राख धम� अनमोल।।
जन्ोजन्ी होत र असे, मतृ् ू ने भयभीत।
धम� जगे वनभ�य बने, मतृ्वूर रे जीत।।
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