
विपश्यना   
 बदु्धिषर् 2566,       पौष पौव र््मा,      6 जानिेारी, 2023      िषर् 6     अंक 10

वार्षिक शुल्क रु. 100/- मात्र    (भारताबाहेर पाठविण्ासाठी US $ 50)                      
´ÉäMÉ´ÉäMÉ²ªÉÉ ¦ÉÉ¹ÉäiÉÒ±É {ÉÊjÉEòÉÆºÉÉ`öÒ {ÉÉ½þÉ:   http://www.vridhamma.org/Newsletter_Home.aspx

साधकाचें माससक पे्रणा पत्र

साधक (मराठी)



पूज्य गुरुजीदं्वारे पूज्य मवातवाजीनंवा लिहििे गेिेिे पत्र
पूज्य गुरुजी 1969 मध्ये एकटये भारतात आलये आणि माताजी 

चार मुलासंहित बमामामध्येच राहिल्ा. ताचंा साभंाळ करण्ासाठी 
बाब ू भैयाचंाच आधार िोता. अशा पररस्थितीत ताचंये चचतंतत िोिये 
स्ाभातिक िोतये. पूज्य गुरुजी ताचं्ा धममाप्रज्येला जागृत ठयेिण्ासाठी 
तानंा पत्र ललिीत असत. ताच पत्रामंधनू एक पत्र साधकाचं्ा प्रयेरिारमा 
इरये प्रस्तु करीत आिोत की जये पूज्य माताजीचं्ा नािानये छापलयेल्ा- 
‘मयेत्ातििाररिी माताजी’- या पुस्कातनू साभार घयेतलये गयेलये आिये. 
माताजीनंा भारतात ययेण्ाची अनुमती जिळजिळ अडीच िराांनंतर 
ममळाली आणि इरये ययेताच ता पूज्य गुरुजीबंरोबर धममाचाररकये ला 
लागल्ा. पूज्य माताजीचं्ा 7 व्ा पुण्ततरी तनममत्ानये ताचं्ाप्रतत िीच 
भािपूिमा श्रदाजंली िोईल की आपि या पत्राला कये िळ िाचूनच राहू नयये, 
तर ताला आपल्ा जीिनातिी उतरिािये. म्हिजये, आपली धममाप्रज्ािी 
अशाच प्रकारये जागृत रािािी. 

अशाच प्रकारये सयाजी ऊ बा खिन याचंयेिी स्मरि करत, ताचं्ाप्रतत 
श्रदाजंली आणि कृतज्ता व्क्त करिारये दोन प्रयेरिाजनक लयेि इरये 
प्रस्तु कये लये आियेत जये ताचं्ा व्क्क्तत्ताच्ा िास्तिकतयेला प्रकट 
करतात. 

– संपादक

धम्म प्रज्वा जवागृत रािो
हठकाि- बाराचहकया

हद. 5-9-1970
दयेिी इलायची,
तमुचये 23 ऑगस्टचये पत्र ममळालये. तुम्ही ललिीलये आिये की कधी-

कधी मनात उदास िाटतये...।

साधना करताना जयेव्ा कधी उदासपि असयेल तर तयेव्ा ता तािरच 
मनाला लािलये पाहिजये. माझ्ा चचत्ािर या ियेळी जये उदासपिाचये भाि 
उत्पन्न िोत आियेत, िये पि तर अतनत आियेत, नश्वर आियेत, पररितमाशील 
आियेत, असये समजनू ता उदासपिाकडये पाित राहिलये पाहिजये. िा 
उदासपिा का ययेत आिये, कोिता कारिानये ययेत आिये, या गोषीकंडये 
मनाला जाऊ दयेऊ नयये. कये िळमात्र मनात उदासपिा ययेत आिये, याच 
गोषीकडये पाित राहिलये पाहिजये. अशा प्रकारये तुम्ही चचत्ामध्ये उत्पन्न 
िोिाऱया प्रतयेक गोषीकडये कये िळ पाित राहिलात आणि ताच्ा अतनत 
स्भािाला समजत राहिलात तर या साधनयेला चचत्ानुपश्यना म्हटलये 
जातये. तमु्ही डोक्ापासून पायापयांत संपूिमा काययेमध्ये आपल्ा मनाला 
घयेऊन जाता आणि ताला पाित रािता, याला कायानुपश्यना म्हितात 
आणि पुन्ा तुम्ही संपूिमा शरीरात जजरये-जजरये जस-जशा ियेदना िोतात, 
सुिाची ियेदना अरिा द:ुिाची ियेदना अरिा तबना सुि-द:ुिाची ियेदना, 
ततन्ीमंधनू जी कोितीिी अनुभूती िोत असयेल, ततला अतनत मानत ता 
ियेदनानंा पाित रािता. याला ियेदनानुपश्यना म्हितात.

या तिपश्यनयेत या गोषीकडये लक्ष ठयेिािये लागतये की चचत्ामध्ये 
जी गोष उत्पन्न िोत आिये तात कुठये आपि बडूुन तर जात नािी ना. 
चागंली हकंिा िाईट जी गोष मनात उत्पन्न झाली आिये, ततच्ामुळये जर 
आपि सुिात हकंिा द:ुिात बडूुन गयेलो तर मग ती चचत्ानुपश्यना नािी 
झाली, तये तर चचत्ाच्ा गोषीत बडूुन जािये झालये.तिपश्यना तर कये िळ 
पािण्ाला म्हितात. जसा कोिी व्क्ती नदीच्ा हकनारी बसतो 
आणि िाििाऱया नदीला पाित राितो. ता िािता नदीत िूप सुंदर 
फुलये िाित असतील तर तानंािी पाितो, एिादये "प्रयेत" िाित चाललये 
असयेल तर तालािी पाितो. ना फुलानंा पाहून ताचये मन प्रसन्नतयेनये नाचू 
लागतये आणि ना प्रयेताला पाहून घृियेनये घाबरू लागतये. चचत्ाची तिपश्यना 
करिाऱया साधकानये दोन्ी अिथिामंध्ये आपल्ा चचत्ात उत्पन्न िोिाऱया 
एकये का गोषीला प्रयेक्षकाप्रमाियेच पाित रािािये. ताच्ात बडूुन जाऊ नयये, 
ताच्ात ललप्त िोऊ नयये. जर साधना करताना मनात कोिता गोषीचये 

धम्मववाणी
“यतो च भिक् ु आतवापी, सम्पजञ्ं न ररञ्चतत।
ततो सो वेदनवा सब्वा, पररजवानवातत पण्डितो।।
सो वेदनवा पररञ्वाय, ददटे् धमे्म अनवासवो।
कवायस्स िेदवा धम्मट्ो, सङ्ख्ं नोपेतत वेदगू”तत।।

– सं. नि. सळायतिवग्गपानळ 251, वेदिासंयतु्.ं

– जयेव्ा कोिी तपस्ी साधक संप्रज्ाना (प्रज्येिर आधाररत शरीर हकंिा चचत्ा- 
संबंधी संपूिमा जािकारी) ला कधी सोडत नािी, तयेव्ा तो ज्ानी (व्क्ती) सिमा प्रकारच्ा 
संियेदनानंा भल्ा प्रकारये जाितो. संियेदनानंा पाित-पाित ताचये पररज्ान प्राप्त करून तो 
या लोकातच आश्रििीन िोतो. संियेदनाचंा मममाज् असा धर्मष्ठ व्क्ती शरीर सोडल्ािर 
(अरामात, मरिोपरातं) ससीम (लोका) ला प्राप्त िोत नािी (अरामात, अतनिमाचनीय 
पररतनिामािाला प्राप्त करतो, ज्यामुळये  ताचये या अतनत संसारात पुन्ा आिागमन िोत 
नािी).
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द:ुि जागलये तर मनाला ता द:ुिािरच लािािये. िये द:ुि का आलये, 
कोिता कारिानये आलये, याला कोि जबाबदार आिये, या द:ुिानये मला 
िूप त्रास िोत आिये, इतादी तिचाराचं्ा मंरनात पडू नयये. कये िळ इतकये च 
जाित रािािये की या ियेळी माझ्ा चचत्ािर िी जी द:ुिाची लाट आली 
आिये- ती पि अतनत आिये, नश्वर आिये, भंगुर आिये, याच भािानये पाित 
राहिलये तर िीच चचत्ाची तिपश्यना आिये. अशा प्रकारये चचत्ाची तिपश्यना 
करिाऱयाचये सिमा द:ुि मुळातनूच तनघून जातये. पि जर द:ुिातच व्ाकुळ 
िोऊ लागलात तर द:ुि घटण्ाऐिजी िाढतच जातये.

शक्तो तुम्ही सिमाजि रोज आश्रमात जात रािा आणि साधना 
करत रािा- यातच सिाांचये कल्ाि आिये. परंत ुजर कधी कािी कारिानंी 
गाडीची व्िथिा िोऊ शकली नािी आणि तमु्हाला आश्रमात जाता 
आलये नािी तर मनाला द:ुिी िोऊ दयेऊ नयये. घरीसुदा आपल्ा साधनयेची 
िोली आश्रमासारिीच तपलयेली आिये. ततरये बसूनिी चागंली साधना 
िोईल. आपली झोपण्ाची िोलीदयेिील िूप तपलयेली आिये. ततरयेसुदा 
चागंली साधना व्ायलाच पाहिजये. जर रोज आश्रमात जाऊ शकला 
नािीत आणि आठिड्ातनू एकदा जरी जाऊ शकलात तरीिी ठीक 
आिये. यासाठी िूप चचतंतत िोण्ाची आिश्यकता नािी. 

आता तर मी 2-4 महिनये इरयेच आिये. मी असये ऐकलये आिये की, ततरये 
सरकारनये एकदा सिाांचये ययेिये-जािये राबंिनू ठयेिलये िोतये. ततरये ययेऊन परत 
तनघिये सोपये िोिार नािी. इरये हठक-हठकािी लोकाचंी साधनयेची मागिी 
आिये. जयेव्ा णशतबर लागतये तयेव्ा रोड्ा-फार लोकाचंये कल्ाि तर िोतच 
असतये. या व्ततररक्त जो मधला ियेळ ममळतो, तो एिाद्ा निीन काम-
धंद्ाला जमतिण्ासाठी लाित असतो.

मागच्ा कािी हदिसात बनारसमध्ये जये णशतबर लागलये तये गंगयेच्ा 
हकनारी िूप चागंल्ा हठकािी िोतये. इरये चार तिदयेशी मुली ध्ानाला 
बसल्ा ज्यातील एका फ्रें च मुलीची साधना िूप चागंली झाली. तमु्ही 
असतात तर तानंा पाहून िूप प्रसन्न झाला असता. णशतबर समापनाच्ा 
हदिशी तुमच्ातफफे  ततरये 18 णभकूं्षना भोजन आणि िस्त्र दान कये लये. 
परंत ु भोजनाचा िचमा तर ततरये णशतबर लाििाऱया श्री डालममयानंीच 
िाहिला. तमुच्ाकडून लािला जाऊ शकला नािी. तरीिी िारंिार मनात 
संकल्प तुमचाच ययेत राहिला. तामुळये  या पुण्ाच्ा तुम्हीिी अधधकाररिी 
आिातच. मी जाितो की तमु्ही शीलिान णभकूं्षना भोजनदान दयेऊन 
िूप प्रसन्न िोता म्हिनू या पुण्ाच्ा तनममत्ानयेिी तीन ियेळा 'साध,ु 
साध,ु साध'ु म्हिनू अनुमोदन कये लये पाहिजये. बनारसचये णशतबर लािताना 
अनयेक ियेळा स्गगीय ताऊजी द्ारकादासजीचंयेिी स्मरि िोत राहिलये. 
तानंी बनारसमध्येच गंगातटािर आपलये शरीर सोडलये िोतये. तानंा ता 
णशतबराचये पुण् तितरि करताना, मन कृतज्ता-तिभोर िोत राहिलये.

इरये बाराचहकयामध्ये या ियेळी जये णशतबर लागलये आिये, तात तमुच्ा 
25 मुली बसल्ा आियेत. सिमा शयेिािाटीच्ा आियेत. पुरुरामंध्येिी कये िळ 
एकजि सोडून बाकी सिमा शयेिािाटीचयेच आियेत. म्हिनू संपूिमा णशतबर 
आपल्ाच बोली-भारयेत लाित आिये, की ज्यामुळये  या लोकानंा धमामाची 
गोष योग्य प्रकारये लक्षात ययेत रािील. या सिमा मुली तमु्हाला पाहून िूपच 
प्रसन्न झाल्ा असता आणि तमु्हीिी यानंा भयेटून अतंत प्रसन्न झाला 
असतात. तानंा या गोषीनये आनंद झाला असता की साधना करिारये 
लोक घरा-दाराची जबाबदारी सोडून साध-ुसंन्ासी िोत नािीत. माता 
सयामा आणि ऊ लछ हटन याचं्ाप्रमािये आपल्ा गृिथिीची जबाबदारीिी 
तनभातित आियेत आणि साधनािी करीत आियेत. तुम्हीिी कधी भारतात 
याल तर आपल्ा पररिाराची दयेिभालिी करत रािाल आणि अशा 

प्रकारच्ा णशतबरामंध्ये याचं्ासारख्ा अनयेक मुला-मुलीनंा धमामाचा 
प्रसादिी िाटत रािाल. भगिानाचं्ा साधना-मागामाची िीच तिशयेरता 
आिये. 

साणशर,
सत नारायि गोयंका

********
सयवाजी ऊ बवा खिन यवाचें स्मरण करतवानवा

सयवाजी ऊ बवा खिन यवाचं्वातवषयी तवाचं्वा भिषवाचें उद्वार :
एक ियेळ अशी िोती की जयेव्ा मी सयाजी ऊ बा खिन यानंा 

िदृ आणि शुष्क (भािना तििीन) समजत िोतये. ताचबरोबर तानंा 
रुचीतििीनिी समजत िोतये, आणि तानंा असा व्क्ती मानत िोतये 
की तये अशा िदृ लोकाचं्ा योग्य कािी गोषी णशकित आियेत ज्यानंा 
सासंाररक कामामंध्ये रुची नसतये. मी तानंा भयानये आणि तिस्मयानये पाित 
िोतये, कारि मी असये ऐकलये िोतये की तानंा िूप राग ययेतो. मी कधीतरी 
आिश्यकता असल्ािरच आपल्ा पररिारातील मोठ्ा सदसाबंरोबर 
ताचं्ा करें द्ािर जात िोतये.

परंत ुजयेव्ा मी ताचं्ा एका दिा हदिसाचं्ा णशतबरात साममल झालये 
आणि ताचं्ाकडून ध्ान णशकून घयेतलये तयेव्ा ताचं्ातिरयी माझी जी 
मतये िोती ती एक-एक करून तनराधार आणि चुकीची धसद िोत गयेली.

मी तानंा िूपच कोमल आणि प्रयेमळ असल्ाचये पाहिलये. 
माझ्ासाठी तये तपतातलु् िोऊन गयेलये. कोितीिी समसा माझ्ासमोर 
आली तर ततच्ातिरयी मी मोकळयेपिानये ताचं्ाशी चचामा करत िोतये 
आणि ताचबरोबर िये दयेिील तनजचित झालये की एिाद्ा समसयेला तये 
कये िळ सिानुभूततपूिमाक ऐकतच नव्तये, तर योग्य सल्ािी दयेत िोतये. 
ताचंा राग फक्त िरिरचा िोता, आतमध्ये तर असीम प्रयेम भरलयेलये िोतये. 
तये नारळासारिये िोतये, म्हिजये बाियेरून कडक आणि आतमध्ये ओतप्रोत 
भरलयेलये मधरु जल. तये असये िोतये जि ूतरल पदारामािर एक कडक रर 
जमा झाला असािा. तये जये काम करत िोतये, ताकरीता तो कडक रर, 
अरामात िरिरचा राग गरजयेचा िोता.

या कारिामुळयेच तये करें द्ािर अनुशासन कायम ठयेि ूशकलये. कधी-
कधी लोक ताचं्ा या स्येिमयी स्भािाचा गैरफायदा घयेऊन ज्या 
कामासाठी ततरये जात असत ताची उपयेक्षा करीत असत. तये फक्त ततरये 
हफरत असत आणि साधकाशंी गप्ागोषी करत राित. अशा रीतीनये तये 
आपला ियेळ तर नष करतच िोतये, इतराचं्ा कामातिी व्तय आिीत 
असत. तानंा योग्य रस्तािर आिण्ाकरीता सयाजीनंा कठोर िोिये 
आिश्यक िोतये. पि सयाजी जरी क्ोध करत असलये तर तो क्ोधिी 
प्रयेमानये भरलयेला असायचा. ताचंी इच्ा िोती की ताचं्ा साधकानंी कमी 
ियेळात जास्ीत जास् णशकून घ्ािये. तानंा असये िाटायचये की कामाची 
उपयेक्षा करिारये साधक आपला बहुमूल् ियेळ व्रमा घालतित आियेत, जो 
कदाचचत तानंा भतिष्ात पुन्ा कधीिी ममळू शकिार नािी. जो ियेळ 
ततरये ममळत िोता ताचा एक-एक क्षि बहुमूल् िोता.

तये िूप उदार िोतये. तये जजतकये  जाित िोतये, तततकये  साधकानंा पूिमा 
णशकि ूइच्च्त िोतये. जजतकये  ज्ान आणि दशमान तानंी प्राप्त कये लये िोतये तये 
सिमा साधकानंा णशकिण्ासाठी सहदच्येनये अरक पररश्रम करीत िोतये. 
बदल्ात कोितािी गोषीची अपयेक्षा न ठयेिता तये कये िळ दयेतच िोतये. िये 
साधकाच्ा योग्यतयेिर तनभमार करतये की तो हकती ग्रिि करु शकतो.

णशकित असताना तये मोठ्ा धयैामानये काम करायचये. जर कोिाला 
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ध्ानाचा तिधध समजण्ात अडचि ययेत असयेल तर तये उदािरिये 
दयेऊन-दयेऊन चागंल्ा प्रकारये समजातित असत. जास् बोलण्ािर ताचंा 
तिश्वास नव्ता. तानंा काम करिये आिडत िोतये. ताचंा िा तिचार िोता 
की काम करताना ज्या शंका संदयेि उत्पन्न िोतात, तये काम करूनच दूर 
िोतील. कये िळ धसदातं सागंण्ानये कािी लाभ ममळिार नािी. साधनयेचा 
व्ाििाररक पक्ष िूप मित्वपूिमा आिये. तये हकती बरोबर म्हित िोतये 
की कये िळ धमामाच्ाच क्षयेत्रात नािी, तर जीिनाच्ा अन् क्षयेत्रामंध्येिी, 
बोलण्ापयेक्षा काम करण्ानयेच अधधक लाभ ममळत असतो.

तानंा स्त: काम करण्ात िूप उत्ाि िोता. तानंा सरकारनये सिा 
हकिा सात मित्वपूिमा तिभागाचंी जबाबदारी दयेऊन ठयेिली िोती. ज्यानंा 
तये पूिमा कुशलतयेनये साभंाळत िोतये आणि जयेव्ा तानंा ियेळ ममळायचा तयेव्ा 
साधनािी णशकित िोतये.िरयेतर तानंा ियेळच कुठये ममळायचा, तये तर नयेिमी 
व्स्च राित िोतये. तये ता ियातिी इतकये  काम करत िोतये की ज्या ियात 
लोक आराम करण्ाचा तिचार करतात आणि शातंीपूिमाक जीिन घालि ू
इच्च्तात. काम करण्ातच सयाजीनंा शातंी ममळत िोती. 

कामात इतकये  व्स् राहूनिी तये रोडा ियेळ बागकामासाठी काढीतच 
असत. बागकाम करिये िा ताचंा तप्रय छंद िोता. अनयेक हठकािाहंून 
आिलयेल्ा फुलानंा आणि रोपानंा तिकधसत करिये तानंा िूप आिडत 
िोतये. करें द्ाच्ा आसपास इतकी हिरिळ तसयेच इतक्ा प्रकारची रंगी-
तबरंगी फुलये असायची की तये पूिमा क्षयेत्र िूप आकरमाक िाटायचये.

करें द्ािर ताचं्ाद्ारये सृजजत झालयेली शातंी आणि सौदंयमा माझ्ा 
मनािर कायम परसलयेलये रािील. तानंी एक अशी तिद्ा णशकिली जी 
िदृ, तरुि तसयेच मुलये सिाांसाठी बहुमूल् आिये. तये एक मिान णशक्षक 
तर िोतयेच, ताचबरोबर प्रयेमळ आणि कोमल हृदयाचये एक मनुष्िी िोतये. 

अशा यगुपुरुराला माझी भािपूिमा श्रदाजंली अपमाि करीत आिये. 
– श्रीमतरी विमला गोयन्ा, गोयन्ाजरी द्ारा वियकु्त िररष्ठ सहायक आचायाया

********
सयाजीचंये व्क्क्तत्त आकरमाक, तयेजस्ी, प्रभािशाली, भव्, शातं 

तसयेच सौम्य िोतये. ताचं्ा चयेिऱयािर नयेिमी एक िलकये सये स्स्मतिास 
असायचये आणि स्पषपिये जाििायचये की तये एक संतषु आणि शातं चचत्ाचये 
व्क्ती आियेत. जयेव्ा आपि ताचं्ाबरोबर असलो की असये िाटायचये 
की तये इतरापंयेक्षा आपल्ालाच अधधक प्रयेम आणि स्येि दयेत आियेत. 
ताचंये लोकाचं्ा प्रतत आदर सत्ार, मैत्री प्रयेम, एक सारिये िोतये मग तो 
लिान असो की मोठा, धनी असो की गरीब आणि याच्ा बदल्ात तये 
कोितािी गोषीची अपयेक्षा करत नव्तये. ताचंी फक्त िीच इच्ा िोती 
की लोकानंी िऱया स्भािाचये असािये आणि ताचंये प्रयोजन हकंिा लक्ष्य 
तनष्कपट असािये. तये सिमा धमाांच्ा प्रतत सहिष्ु िोतये, ना कोिाच्ा तनष्ठयेची 
हकंिा तिश्वासाची आलोचना करत िोतये आणि ना खिल्ी उडित िोतये. 
पि तये बदु-शासनाचा उपदयेश करत िोतये जसये की तानंी याला समजलये 
िोतये आणि याचये ज्ान तानंा इतरापंयेक्षा अधधक िोतये. तये कोिता गोषीिर 
ना िूप जोर दयेत िोतये आणि ना कोिािर आपलये तिचार रोपू इच्च्त 
िोतये. जये णशकित िोतये ताचये अनुसरि हकंिा पालन करत िोतये आणि तये 
या गोषीला आपल्ािर सोडून दयेत िोतये की आपि ताचं्ा दृतषकोनातनू 
या गोषीकरीता अशंत: हकंिा पूिमात: सिमत असािये की नािी. 

तये ना तर धसगारयेट हकंिा मद् पीत िोतये आणि ना तानंा इतर कोितये 
व्सन िोतये. चिा हकंिा कॉफी घयेण्ातिी अतंत ममताचारी िोतये. िो! 
जीिनाच्ा उत्र काळात तानंा दूध आणि आिळा आिडू लागला िोता. 
जीिनाच्ा प्रतत तानंा असीम प्रयेम िोतये. करें द्ामध्ये कोिी डास मारलयेलयेिी 
तानंा आिडत नव्तये. ततरये कोितािी प्रकारच्ा कीटकनाशक हकंिा 

कृममनाशक औरधाचंा िापर करिये िर्जत िोतये.
ताचंा सौदंयमा बोध अपार िोता. तये फुलािंर िूप प्रयेम करत िोतयेये आणि 

दलुमाभ प्रजातीची रोपये लािण्ात तिशयेर रुची ठयेित िोतये. फुलाचं्ा रोपाचंा 
ताचंा संग्रि िूप सुंदर िोता, जो पगोड्ाच्ा चारिी बाजूं नी बगीच्ात 
लािला िोता. तये सिमा रोपानंा िूप चागंल्ा प्रकारये जाित िोतये आणि 
करें द्ािर आलयेल्ा पाहुण्ाशंी ताचं्ातिरयी तिस्ारानये बोलत रािायचये. 
तये िजर-जबाबी िोतये आणि तिनोदी स्भािाचये िोतये अरामात ताचं्ात 
तिनोदितृ्ी िोती. तये छोटये-मोठये तिनोद करून स्त: आनंद घ्ायचये आणि 
िूप जोरात िसायचये ठीक तसयेच जजतक्ा जोरानये तये कोिाला ओरडून 
रागिायचये. 

तिश्वातील राजनीतीमध्ये घडिाऱया पररितमानाला तसयेच आधतुनक 
तिज्ानाला तसयेच तंत्रज्ानात िोिाऱया आतिष्कारानंा तये माहिती करून घयेत 
असत. तनयममतपिये रयेहडयो ऐकत. आणि तिदयेशी पमत्रका– तिशयेरकरून 
'लाइफ' आणि 'टाइम' मैगजीन जी तानंा पसंत िोती, ती िाचत असत.

ताचंी एक इच्ा तिदयेशात जाण्ाची िोती, तिशयेरकरून अमयेररकये ला, 
की जी पूिमा िोऊ शकली नािी. तये ततरये जाऊन ध्ानाचा तिधध णशकि ू
इच्च्त िोतये ज्याला तये सिामात सोपा, तकमा  संगत आणि योग्य मानत िोतये. 
ताचं्ाकडये तिदयेशी जाण्ाचये साधन िोतये, तिदयेशी साधकाकंडून तानंा 
तनमंत्रियेिी ममळाली िोती पि कािी कायदयेशीर अडचिीमंुळये  तानंा 
पासपोटमा (पारपत्र) ममळू शकला नािी. िी इच्ा सोडून ताचं्ा सिमा इच्ा 
पूिमा झाल्ा. तये भरपूर जीिन जगलये. 

एिादा रोग हकंिा कािी छोटा-मोठा आजार झाला तर िूपच 
बिादरुीनये तये ताचा सामना करायचये. तये िूपच चतरु आणि डा̆क्टरानंा 
सियोग करिारये रोगी िोतये. जीिनाच्ा प्रतत ताचंा दृतषकोन तनराशािादी 
नािी तर आशािादी िोता. जये कािी द:ुि झालये, आजार झाला तर 
ताला तये पूिमाजन्ातील कमाांचये फळ मानत िोतये आणि म्हित िोतये 
की जो इरये जन्ला आिये, ताचा भाग्यतिधाता तो स्त: आिये. तानंी 
आपल्ा शयेिटच्ा आजारालािी िूपच सिजतयेनये घयेतलये, ज्यानये तानंा 
आपल्ापासून कायमचये हिरािनू घयेतलये. 

तये िूपच मिान तसयेच धार्मक व्क्ती िोतये, ताचंये चचत् शुद िोतये, 
शरीर शुद िोतये आणि तये सिाांना तप्रय िोतये.

– डॉ. ओमप्रकाश, य.ू एि. ओ. ि बमायाचे पूिया परामशशी चचककत्सक
तसेच आचायया गोयंकाजरीदं्ारे वियकु्त िररष्ठ सहायक आचायया

(सयाजरी ऊ बा खिि जियाल मधिू साभार)

ऑनिवाइन िवावी भितबर कवाय्मक्रम व आवेदन
सिमा भािी णशतबराचंी माहिती नयेटिर िालील ललकं्स िर उपलब्ध 

आिये. सिमा प्रकारचये बहुकंग कये िळ ऑनलाईन िोत आिये. म्हिनू आपल्ाला 
तनियेदन आिये की िालील ललकं िर चयेक करा आणि आपल्ाला उपयकु्त 
णशतबरासाठी अरिा सयेियेसाठी सरळ ऑनलाईनच आियेदन करािये.
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अतत मित्वपूण्म सूचनवा
सरेंट्रल आईिीआर (इंटरैक्क्टव् िॉयस ररस्पॉन्स) संभारि नंबर- ०२२-

५०५०५०५१ अजमादार या नंबरिर आपल्ा नोदंिलयेल्ा मोबाईल नंबर (फॉममा 
मधील उल्येखित नंबर) नये आपली णशतबर नोदंिीची स्थिती तपासण्ासाठी, रद्द 
करण्ासाठी, थिानातंरीत करण्ासाठी अरिा कुठल्ािी सरेंटरिर नोदंिी कये लयेल्ा 
आपल्ा अजामाची पुषी करण्ासाठी कॉल करू शकतात. तये या धसस्टीमद्ारये करें द्ाशी 
सुदा संपकमा  करू शकतात. िा भारताच्ा सगळ्ा तिपश्यना करें द्ासंाठी एक करें द्ीय 
संपकमा  नंबर आिये. 

मंगि मतृू
चयेन्नईचये सिायक आचायमा श्री मंगल चंद नािर याचंी 1997 मध्ये आचायमा 

म्हिनू तनयकु्ती झाली आणि तानंी अतंत समपमाि आणि तनष्ठयेनये शयेिटच्ा क्षिापयांत 
धममासयेिा करत 16-12-2022 रोजी शातंतयेनये शयेिटचा श्वास सोडला. ताचंये जीिन 
अतंत साधये आणि धममामय िोतये. ताचंा पुढील प्रिास असाच मंगलमय िोिो!

अततररक्त उत्तरदवाययत्त्व
1. श्री अणभमन् ूपाटील (ि. स. आ. धळुये) 

धम्मभिन- धम्मपभास, नंदरुबारसाठी 
करें द्-आचायामाच्ा रूपानये सयेिा.

नवे उत्तरदवाययत्व
वररष्ठ सिवायक आचवाय्म

1. श्री कये . बगीररन, चयेन्नई
2. श्रीमती मृदलुा भरिाडा, गुजरात

नव तनयकु्ती
सिवायक आचवाय्म

1. श्री रुपक डोगंरये, नागपुर
2. श्री सतीश शरेंडये, नागपुर
3. श्री ययेला. णशिकुमार, णभलाई
4. श्री तनशातं चौधरी, ठािये (प.) 
5. श्रीमती भारती मोरये, निसारी (द. गुज.)
6. श्रीमती झासंी रानी मुलगोल्ा, तयेलंगाना
7. श्री तनजचितं जालान, कोलकाता

दोिे धमवा्मचे
स्थिर कवायवा च लचत्त कर, अप्रमत्त कर ध्वान।
सुटे इंदरिय जगवातून, तर चवािी तनववा्मण।।
बस रे मवाडंी घवािून, कवायवा सरळ च रवाि। 
मौन मौन मन मौन कर, चवाि धम्म रस चवाि।।
दःुि-मळु उत्खननवाची, सवापडे ज्यवािवा ववाट।
तोच रे सुि िवातंीचवा, िरवा  िोई सम्वाट।।
कोऱयवा बुद्ी-तविवासवाने,  िोत नसे च कल्वाण।
आय्म पथवावर  चवािे, तर ममळे रे तनववा्मण।।

दोिे धमवा्मचे
कवायवा पवािी जळणवारी, लचत्त बघे बेचैन।
बघे आपिी मढूतवा दःुि ववाढवे िर ददन।।
यवा कवायेत रे वसती, सव्म िोक परिोक।
डोळे ममटूनी बघतवा, िोिीि रे अिोक।।
पुन्वा पुन्वा िटकतवा मन,  भ्रममत असे च मढू।
स्वतःिवा बघघतल्वा तवनवा, सत ददसे नवा गूढ।।
परम सत तर एक असे, प्रकट झवािे अनेक।
भ्रमवाचे बंधन तुटे, अतंरी  बघतवा एक।।

ग्ोबि तवपश्यनवा पगोडवा, गोरवाई, मुंबईमधे्
1. एक ददवसीय मिवाभितबर (Mega Course) कवाय्मक्रमः
1. रतििार- 15 जानयेिरी, 2023 पूज्य माताजीचं्ा पुण्ततरी (5 जान.) तसयेच 

सयाजी ऊ बा खिन याचं्ा पुण्ततरी (19 जानये.) च्ा तनममत्ानये.
2. रतवववार- 07 मये, 2023 बदु-पौर्िमयेच्ा तनममत्ानये.
3. रतििार- 02 जलैु, आराढ़-पौर्िमये (धम्मचक्कपित्न हदिस) च्ा तनममत्ानये. 
4. रतििार 01 ऑक्टायेबरला शरद-पौर्िमा तसयेच पूज्य गोयन्ाजीचं्ा पुण्ततरी 

तनममत्ानये.
 2. एक ददवसीय भितबर प्रततददन
याच्ा व्ततररक्त तिपश्यना साधकासंाठी पगोडामध्ये रोज एक हदिसीय णशतबरये 
आयोजजत कये ली जात आियेत. कृपया भाग घयेण्ाकरीता िाली हदलयेल्ा ललकंचये 
अनुसरि करािये आणि एका मोठ्ा समूिात ध्ान करण्ाच्ा अपार सुिाचा लाभ 
घ्ािा—समग्वानं तपोसुिो। संपकमा  : 022 50427500 (Board Lines) - 
Extn. no. 9, मो. +91 8291894644 (सकाळी 11 पासून सायं. 5 
िाजयेपयांत). (रोज 11 तये 5 िाजये पयांत)
Online registration: http://oneday.globalpagoda.org/
register Email: oneday@globalpagoda.org
सूचनाः कृपया तपण्ाच्ा पाण्ाची बाटली आपल्ासोबत आिािी आणि पगोडा 
पररसरात पािी भरून आपल्ासोबत ठयेिािी. 
‘धम्मवािय’ तवश्वाम गृिः एक हदिसीय मिाणशतबरासाठी ययेण्ासाठी रात्री ‘धम्मालय’ 
मध्ये तिश्रामाची सुतिधा उपलब्ध आिये. अधधक माहिती आणि बहुकंगसाठी संपक्म ः 
022 50427599 or email- info.dhammalaya@globalpagoda.org
इतर कोितािी प्रकारच्ा माहितीसाठी संपकमा ः
 info@globalpagoda.org or pr@globalpagoda.org


