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साधकाचें माससक पे्रणा पत्र

साधक (मराठी)



बाबूभैयानंा लिहििेल्ा पतामंधीि कािी अशं 
(क्रमशः)

सयाजी ऊ बा खिन दिवंगत झाल्ानंतरही पूज्य गुरुजी भारतातील 
शिबबराचें बववरण बाब ू भैया (मोठे भाऊ श्ी बाबलूाल) यानंा ललहून 
पाठबवत रादहले जणेेकरून त ेया शिबबराचंी मादहती आशण त्ातील बविेषता  
'आतंरराष्ट्ीय बवपश्यना कें द्ाच्ा' इतर लोकानंाही सागंत राहतील आशण या 
गोष्ी ललखित रूपातही बवद्यमान राहतील. पन्ास वषाांपूववी ललदहले गेलेल्ा 
िालील पत्ावरून ह ेस्पष् होत ेकी बवपश्यनेला पुढे वाढबवण्ासाठी अनेक  
अडचणी  असतानाही त्ानंी दकती सहनिीलतपेूव्वक काम केले आशण 
त्ामुळे सव्व वगा्वच्ा लोकानंा िूप चागंला धम्वलाभ ममळाला. 

 – संपािक 

मंबुई-शशबबरातीि कािी बिशेष साधक
दठकाण: मंुबई,

21 एबरिल 1971
बाबभूैया,
सािर रिणाम!
मुं बईचे ह े शिबबर भारतातील 31 वे शिबबर आह,े ज े आज 

सफलतापूव्वक संपन् होत आहे. ह े शिबबर दकते्क दृष्ीकोनातून सफल 
रादहले. या शिबबराच्ा सफलतदे्ारे मी अतं्त पुण् अर्जत केले आह.े ह े
पुण्ाज्वन माता सयामासदहत बमा्वच्ा सव्व आश्मवाससयानंा, तमुच्ासदहत 
पररवारातील सव्व सिसानंा, तथेील पूज्य बंधू̇̇ना, इथ ेबपताश्ी तसेच ज्येष्ठ 
बंधसूदहत पररवारातील सव्व सिसानंा तसेच Mr. Hover (श्ी हॉवर)
याचं्ासदहत बवश्वभरात पसरलेल्ा पूज्य गुरुिेवाचं्ा सव्व रित्क्ष अथवा 

परोक्ष शिषानंा बवतरीत करताना मन हष्व बवभोर होत आह.े
श्ीमती वेस्ाल तसेच श्ी सथयोडोर वेस्ाल ह ेिाम्पत् या शिबबराचे 

रिमुि होत.े तुम्ाला आधी ललदहलेच होते की वेस्ाल न्ूयॉक्व च्ा 
से्ट यबुनव्हर्सटीचे संकायाध्यक्ष होत े आशण आता या यबुनव्हर्सटीद्ारे 
दिल्ीमध्य ेसंचाललत ‘एजकेुिन ररसोससेज सेंटर’ चे डायरेक्टर आहेत. ह े
िोघे सु्वट्व आशण सुसान (बवपश्यनेच्ा जुन्ा साधक िाम्पत्ा) चे ममत् 
आहते आशण या िोघामंध्य े बवपश्यनेद्ारे आलेल्ा रिभूत पररवत्वनाला 
पाहूनच ह ेरिभाबवत झाले. घरात िोन-तीन छोटी मुले आहते, म्णनू आधी 
बवमानाने केवळ पत्ी आली आशण ती घरी परतल्ावर िसुऱया वेळी पती 
आला. ह े िोघे एक-एका शिबबरातच इतके रिभाबवत झाले की िोघानंी 
जनूमध्य ेडलहौसीमध्य ेहोणाऱया शिबबरात एकत् सम्मिललत होण्ाचा बनण्वय 
घेतला. परंत ुआता काही कारणानंी डलहौसीचे शिबबर जनूमध्ये होणार नाही 
आशण त्ानंा याच्ा आधी स्विेिी परतायचे आहे, याकरीता कोणत्ाही 
रिकारे अजनू एका शिबबराचा लाभ घेण्ासाठी ह े िूप आतरु होत.े या 
नंतर होणारी शिबबरे यानंा बततकीिी अनुकूल नव्हती आशण म्णनूच 
याच शिबबरात बसण्ासाठी िोघेही बवमानाने बनघून आले. मुलानंा कुणा 
नोकराणीजवळ सोडून आले. िरोिर याचं्ात धमा्वरिबत अजीब आकष्वण 
आह.े िोघानंी बरीच मेहनत घेतली. श्ी वेस्ाल याचंी रिगती िूप आकष्वक 
होती. धारारिवाहानंतर त े भवंगच्ा चेतन अवस्पेयांत पोहोचले. श्ीमती 
वेस्ालही मागील वेळेपेक्षा तिा िूप पुढे गेल्ा, परंत ुआपल्ा पतीपेक्षा 
थोड्ा मागेच रादहल्ा. किाचचत मुलानंा घरी सोडून आल्ाचा ताण त्ाचं्ा 
अतंम्वनात साठला असावा. श्ी वेस्ाल या गोष्ीनेही िःुिी आहेत की ते 
इतक्ा उिीरा धमा्वच्ा संपका्वत आले. आता तर त ेआपली सारी िक्ी 
लोकाचंी धम्वसेवा करण्ामध्ये लाव ूइच्छित आहेत. या बवदे्यरिबत श्द्ा तसेच 
पया्वप्त अनुभवाशिवाय फक् भावावेिाच्ा आधारावर मी यानंा आनापान 
शिकवण्ाची अनुमती आत्ातरी िेऊ िकत नाही. जरी ह ेिूप आतरु होत े
आशण मला त ेअतं्त गंभीर, सज्जन आशण उच्च कोटीचे बवद्ान असल्ामुळे 

धम्मिाणी
यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च, सङ्घञ्च सरणं गतो।
चत्ारर अररयसच्ाबन, सम्मप्पञ्ाय पस्सबत।।
दकंु् दकु्समपु्पादं, दकु्स्स च अबतक्कमं।
अररयं चट्ठङ्गिकं मगं्, दकु्पूसमगाममनं।।
एतं खो सरणं खेमं, एतं सरणमतु्मं।
एतं सरणमागम्म, सब्बदकु्ा पमचु्बत।।

– जो बदु्ाला, धमा्वला आशण संघाला िरण गेला आह,े जो 
चार आय्व सत्ानंा– ि:ुि, ि:ुिाची उत्पत्ी, ि:ुिापासून मुक्ी 
आशण मुक्ीगामी आय्व अष्ामंगक मागा्वला– सम्यक रिज्ेने 
पाहतो, हीच मंगलिायक िरण आह,े हीच उत्म िरण आह.े
हीच िरण रिाप्त करून (व्यक्ी) सव्व ि:ुिामंधनू मुक् होतो. 

– धम्मपदपालि 190-191-192, बदु्धवग्गो.
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योग्य पात्ही वाटले, परंत ुआत्ाच शिकवण्ाची अनुमती िेण ेह ेथोडे घाई 
करण्ासारिे होईल. हो! एक कमतरता तर याचं्ातही पादहली, ज्यासाठी 
मला यानंा वारंवार टोकावे लागले आशण ती होती- चमत्ाराचं्ा रिबत याचंा 
कल. जरी हे आशण याचंी पत्ी बनश्चित रूपाने सद्मा्वरिबत स्वानुभूतीद्ारेच 
रिभाबवत झाले आहते, तरीही याचं्ा डोक्ातनू या गुरुडमच्ा आजाराचे 
भूत उतरबवण्ासाठी तसेच चमत्ारापंासून बपडं सोडबवण्ासाठी मला बरेच 
कष् घ्ावे लागले. असो, हा व्यक्ी भबवषात सद्मा्वचा एक चागंला सेवक 
ससधि होईल. आत्ाच ते िूप आतरु आहते की मी कसेही करून अमेररकेला 
पोहोचावे ज ेसध्या तरी माझ्ासाठी असंभव आहे.  

याच शिबबरात पुण्ाहून एक अमेररकन ररसच्व स्ॉलर डेबनयल आले 
आहते, ज्याचंी पत्ी मागच्ा शिबबरात बसली होती आशण आता आपल्ा 
िूधबपत्ा मुलीला कोणा िाईकडे सोडून, आपल्ा पतीसोबत पुन्ा आली 
आह.े या मदहलेने या वेळी पदहल्ापेक्षा असधक रिगती केली. तरीही अजून 
काही एक अडचणी आहते, ज्यासाठी ह ेिोघे जुलै-आगॅस्मध्य ेपुन्ा एकिा 
सम्मिललत होण्ासाठी आतरु आहते. अिाच रिकारे एका ररसच्व स्ॉलरची 
पत्ी ललडंा आली आशण रिभाबवत होऊन गेली. ती िेिील याच रिकारे 
पुढील कोणत्ा तरी शिबबरात आपल्ा पतीलाही आग्रहाने घेऊन येईलच. 
अिाच तऱहनेे अजनू एक अमेररकन ररसच्व स्ॉलर हावसे सम्मिललत झाले 
आशण सफल झाले, तसेच एक ग्रीक स्ॉलर दकमान सम्मिललत झाले आशण 
लाभाम्वितही झाले.

या शिबबरात साउथ अमेररकेच्ा दटट्बनडाड िेिाची एक बविषुी मदहला 
मोली सम्मिललत झाली, की जी वेस्ाल िाम्पत्ाची मैत्ीण आह े आशण 
दिल्ीमध्य ेएका अबतसथ रिाध्यापकाच्ा हुद्यावर काय्वरत आहे. या यवुतीची 
साधना सुरुवातीला िूप धीम्या गतीने आशण बनरािाजनक होती. पण 
सातव्या दिवसापासून अचानक गबतमान झाली आशण अनेकाचं्ा पुढे जाऊन 
पोहोचली. याच रिकारे इराण िेिातील अमेररकन वंिाचा एक व्यक्ी रोजर 
सम्मिललत झाला, की जो आर्कटेक्ट आहे आशण त्ाने भारतीय िि्वन तसेच 
अध्यात्ावर िोलवर अध्ययन केले आह.े तो िेिील आपल्ा सफलतानंी 
स्वभावतःच अशभभूत झाला. 

तसे बवशभन् िेिाचें रिबतबनसधत्व करु िकणाऱयाचं्ा गणतीमधील 
एक व्यक्ी अजजेंटीनाचा बसला आशण एक व्यक्ी मेक्सिकोचा. परंत ुया 
िोघाचंीही रिगती सामान्च होती.

भारतीयामंधनू 8-10 बवद्ानाचंा एक असा वग्व सम्मिललत झाला, 
ज्याच्ात काही डॉक्टर आहते, काही इंजीबनयर आहेत, काही व्यापारी 
आहते आशण एक गुजरातीचे चागंले सादहत्कार आहते. ह ेसव्वच्ा सव्व 
अतं्त रिभाबवत झाले. मला याचं्ातील काही एक जणारंिबत अडचणी 
येण्ाची िंका वाटत होती, कारण त ेहीलर होत ेअथा्वत मंत्ानंी रोग्याचंा 
इलाज करीत होत.े तरीही त्ाचंी िूप चागंली रिगती झाली आशण हे सव्वच्ा 
सव्व अतं्त रिभाबवत झाले. आता ह ेसव्वच्ा सव्व बनश्चितच ‘एदह पस्सिको’ 
"या आशण स्वत: अनुभव करून पहा" म्णणारे आहते.

तापद़ियाचं्ा फॅक़टरीमधनू 8-10 कामगार या वेळीही आले, त ेसव्व 
आधीच्ा इतर जणारंिमाणचे सफल झाले. यातील एक जणाची बवपश्यना 
जागण्ामध्य े थोडी अडचण आली, जसा एिािा पडिा पडला असावा. 
परंत ुतो थर फाटताच इतके गदहरे चैतन् जागले की तोही धमा्वने अशभभूत 
होऊन गेला. या कामगार साधकामंध्ये ज ेपररवत्वन येत आहे त्ाची एक 
सुिि आचिय्वजनक बाब ही झाली की सवाांमध्य ेजी बवनम्रता, िालीनता 
आशण पररश्मिीलता यायला पादहजे होती ती तर आलीच, याशिवाय एक 
िोन कामगार मदहलानंी फॅक़टरीच्ा म̆नेजररिबत आपली आतंररक कृतज्ता 
रिकट करताना म्टले, "आपण आमच्ा माणसानंा असे काय केले आह े

की त्ाचंा स्वभाव आशण चररत्च बिलून गेले. ता़िी बपण्ाची सवय 
सुटून गेली, रागावण ेनाहीसे झाले, शिव्या िेण ेबंि झाल्ा, बवनाकारण होत 
असलेला िच्व थाबंला, आशण या सव्व गोष्ीचंा सुिि पररणाम आमच्ासाठी 
हा झाला की रिते्क मदहन्ाची उधारी बंि झाली आशण कज्व ममटले."

याच्ा व्यबतररक् या शिबबरात इथले रिससद् उद्योगपती श्ी संपत 
सोमानी बसले, की ज ेअबनत् बोधाच्ा धारारिवाहाने अतं्त रिभाबवत झाले 
आहते आशण आता ‘एदहपस्सिको’ चा मंत् जपू लागले आहेत. 

या शिबबराची संपूण्व मंडळी िरोिरच िूप चागंली होती.  
हो, तर मी मागच्ा पत्ात ह े ललहायला बवसरलो होतो की ज्या 

संध्याकाळी मागील शिबबर सुरु झाले, त्ाच्ा िसुऱयाच दिविी पूज्य ताऊजी 
श्ी द्ारका िासजीचंा पुण् दिवस होता. त्ामुळे हे मागचे शिबबर त्ाचं्ाच 
पुण्स्ृतीमध्य ेसंचाललत करीत रादहलो आशण त्ानंा पुण् बवतरणही केले. 

आता या शिबबरानंतर 25 एबरिलला िपुारी पुढच्ा शिबबराच्ा 
आयोजनासाठी नागपुरला जात आह.े बतथ े जवळपास 40 लोकानंी 5 
दिवसापंूववी श्ामणरेची िीक्षा घेतली आह.े त्ाचं्ा व्यबतररक् आणिी 
काही गृहस्ही भाग घेतील. भिंत आनंि कौसल्ायनजी स्वत: सम्मिललत 
होतील, याची तर िूप जास्त िक्ता वाटत नाही परंत ुत्ाचं्ा बनमंत्णावर, 
त्ाचं्ा रिबंधनात तसेच त्ाचं्ाच िेि-रेिीिाली ह ेशिबबर आयोश्जत होत 
आह,े हीच एक िूप मोठी गोष् आहे. ह ेशिबवर 25 एबरिलच्ा संध्याकाळी 
सुरु होईल आशण 5 मे ला पूण्व होईल.

साधारणपण ेमी शिबबर सोडून कुठे बाहेर जात नाही. परंत ुया वेळी 1 
मे ला रिातःकाळी नागपुरहून वध्या्वला जाईन आशण संध्याकाळपयांत परत 
येऊ िकेल. बोधगयेचे साधक आशण बवनोबा भावेंच्ा सववोिय समाजाचे 
महामंत्ी श्ी द्ारको संुिरानीजी मला श्ी बवनोबा भावेंना भेटबवण्ासाठी 
िूप आतुर आहेत. श्ी बवनोबाजीनंीही तिी इछिा रिकट केली आह ेआशण 
असे म्टले आह ेकी वषा्व ऋतमुध्य ेएक शिबबर वध्या्वमध्य ेअवश्य लावले 
जावे. सववोिय समाजवाल्ाचें वार्षक असधवेिन नाशिकमध्य ेहोत आह,े 
की ज्यामध्य े त्ाचें सव्व रिमुि काय्वकतसे सम्मिललत होणार आहते. मी 
नागपूरहून परतताना एक दिवस नाशिकमध्य ेथाबंने. त्ाचंा आग्रह आह ेकी 
मी 9 मे पयांत बतथचे थाबंावे. परंत ुमाझ्ासाठी हे असंभव आह.े मी काही 
तासच बतथ े थाबंनू त्ाचं्ापैकी काही आवश्यक लोकानंा भेटून मुं बईला 
बनघून येईन. कारण 8 तारिेला मला मुं बई आशण पुण्ाच्ा मध्य ेलोणावळा 
नावाच्ा पव्वतीय नगरामध्य े एक शिबबर सुरु करायचे आह.े ह े शिबबर 
‘िक्क्िल’ नावाच्ा अखिल भारतीय मदहला मंडळाच्ा वतीने आयोश्जत 
केले जात आह.े याची संचाललका महाराष्ट्ाचे भूतपूव्व राज्यपाल तसेच 
सुरिससद् का̐ग्रेस नेत े मंगलिास पकवासा याचंी पुत्-वध ूपूर्णमा पकवासा 
आह,े की जी भारताच्ा मदहला समाजात आपले एक बवशिष् स्ान ठेवनू 
आह.े या मदहला वषा्वतनू एकिा 20 दिवसाचें शिबबर लावत असतात, 
ज्यामध्य ेकेवळ मदहलाच सम्मिललत होत असतात आशण त्ामध्य ेबवबवध 
रिकारचे िेळ, धम्व रिवचन इत्ािी काय्वक्रम ठेवतात. ह ेमंडळ 'िक्क्िल' 
नावाची माससक पमत्काही काढत.े

मागील शिबबरात मुं बईची रिससद् मदहला-सेबवका, गाधंीवािी वदृ्ा 
चंचल बाई सम्मिललत झाली होती आशण अतं्त रिभाबवत झाली होती. बतच्ा 
‘एदहपस्सिको’चाच हा पररणाम आह ेअसे वाटत.े लोणावळ्ाचे शिबबर 18 
मे ला समाप्त झाल्ावर मी 23 मे ला अहमिाबािमध्य ेबदु्ानुयायीसंाठी 
शिबबर लावण्ासाठी जाणार होतो. परंत ु यामध्ये असे झाले की इथल्ा 
संपन् साधकानंी माझी रुची पाहून या गोष्ीवर जोर दिला की मुं बईमध्येही 
बदु्ानुयायीकंरीता एक शिबबर लावावे, ज्याच्ा साऱया िचा्वचा भार त े
वाहतील. याकरीता राजस्ानीचें एक भवन ठरबवण्ाचा रियत् होऊ लागला 
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आशण पररणामस्वरूपाने मी अहमिाबािवाल्ानंा आपल्ा तारिा पुढे 
सरकबवण्ासाठी ललदहले आशण त ेत्ानंी मान्ही केले.  

आता अहमिाबािचे शिबबर 3 त े13 जून ला होईल आशण त्ाच्ा 
मध्य ेमुं बईच्ा बदु्ानुयायीसंाठी एका शिबबराचा वेळ वाचबवला जाईल. मला 
असे वाटत ेकी या व्यक्ीनंा, की ज्यानंी बदु्ाचं्ा नावाचा आश्य घेतला 
आह,े त्ानंा भगवानाचं्ा धम्वरसाचा स्वाि अवश्य चािबवलाच पादहज.े ह े
लोक इतके गरीब आहेत की याचं्ासाठी िहा दिवस आपली आजीबवका 
सोडून कोणत्ा शिबबरात भाग घेऊ िकण ेिूप कठीण तर आहचे शिवाय 
शिबबराचा िच्वही त्ानंा पेलण े अिक् आह.े उन्ाळ्ाच्ा सुट्ामंध्यचे 
त्ाचं्ासाठी एिाद्या िाळेत दकंवा का̆लेजभवनात भाडे न िेता शिबबर लाव ू
िकण्ाची सवलत ममळू िकत.े तेव्हा मे-जनू चा मदहना मी याचं्ा सेवेतच 
व्यतीत करू इच्छित होतो. परंतु या शिबबरातील संपन् साधक श्ी सोमानी 
या गोष्ीचा आग्रह करीत आहते की मे मदहन्ाचे िेवटचे िहा दिवस या 
गरीबानंा न िेता त्ाचं्ा वतीने आयोश्जत केल्ा जाणाऱया संपन् व्यक्ीचं्ा 
समूहाला दिले जावेत. कारण ह े लोकही आपल्ा मुलाचं्ा उन्ाळ्ाच्ा 
सुट्ीचा लाभ घेऊ इच्छित आहते.  याच्ा बिल्ात त्ानंी हा सबवनय 
आग्रह केला आह ेकी त ेजनू दकंवा जलैु मदहन्ात जेव्हा म्ण ूतेव्हा िंभर 
बदु्ानुयायीचं्ा शिबबराकरीता दठकाण इत्ािीचा सव्व रिबंध त ेस्वत: करून 
िेतील. श्ी तापद़िया, श्ी अडुदकया तसेच श्ी चौधरी ह े बतघेही आता 
िहराबाहरे गेले आहते, उद्या परवापयांत त ेपरत येतील तेव्हाच काही बनण्वय 
घेता येईल.

मला वाटते की आता धमा्वचे वािळ िूप जोरात उठेल आशण हळू-
हळू माझ्ा एकट्ाने इतके मोठे िाययत्व साभंाळणे कठीण होईल. म्णनू 
असे वाटत े की लोकदहताच्ा दृबष्कोनातनू आपल्ाला आता सहायक 
आचाय्व तयार करावेच लागतील, नाहीतर ही गाडी किी चालेल? तमु्ीही 
जर लवकरच तथेनू बनघून आलात तर बरे होईल, जणेेकरून मी पूण्वरूपाने 
पाररवाररक जबाबिाऱयामंधनू मुक् होऊन आपले सारे जीवन धम्वसेवेमध्य े
लाव ूिकेन. 

तमुचा अनुज, 
सत् नारायण गोयन्ा

अबतररक्त उत्रदाययत्व
समन्वयक के्तीय आचाय्य

1-2. श्ी गौतम गोस्वामी एवं श्ीमती रिज्ा 
गोस्वामी, कछि क्षते्ासाठी  समवियक 
क्षते्ीय आचायाांच्ा रूपाने सेवा

आचाय्य
1. श्ी रमेि जनै, धमि अजन्ा, औरंगाबाि 

चे कें द्-आचाय्व 
2. श्ीमती बनम्वला पटेल, धमि अजन्ा, 

औरंगाबाि कें द्ाची-आचाया्व
नवीन उत्रदाययत्व

िररष्ठ सिायक आचाय्य
1. Mrs. Radhi Raja, Singapore
2. Mrs. FarahNaz Khazanehdry, Iran

नि बनयकु्ती
शभक् ुआचाय्य

1. आ. शभक्ष ुअसिश्ज, नेपाल
सिायक आचाय्य

1. श्ी कािीनाथ अकसे , औरंगाबाि

2. श्ी उद्व भस्,े सातारा (म.रा.)
3. श्ीमती पारुल गाला, मुं बई
4. श्ी गजानन फुलकर, चंद्पुर
5. श्ी ज.े सत्नारायण, ससकंिराबाि
6. श्ीमती अम्बिका शे्ष्ठ, नेपाल
7. डॉ. केिरी बज्ाचाय्व, नेपाल
8. श्ी स्वदहत बीर ससहं कंसाकार, नेपाल
9. Miss  Yu Ping Chen, Taiwan
10. Miss  Yu Hong  Jiang, China

बािशशबिर शशक्क: RCCC 
1. श्ीमती चैताली बागची, क्षते्ीय समवियक 

बाळ शिबबर शिक्षण- पश्चिम बंगाल, उ़िीसा, 
पूव्व भारताचे राज्य (ससबकिम सोडून)

बािशशबिर शशक्क
1. श्ी नंि लाल िेवकानी, अजमेर
2.  Ms Ingrid de Waal, Netherlands
3. Ms Adi Eytan, Israel 
4. Mr Assaf Levy, Israel
5. Mr Yarden Dar, Israel

साधकाचें प्रश्न आशण उत्रे
प्रश्नः बनश्चितरूपात आपण कसे म्ण ूिकतो की बदु्ानंी हरवलेल्ा बवद्येला पुन्ा 
िोधनू काढले? किाचचत त्ानंा ही बवद्या शिकवली गेली होती आशण त्ानंी पूववीच्ा 
बदु्ासंमोर रिबतज्ा घेतली होती?
गोयंकाजी: पुष्कळसे लोक ज ेबुद्ानंा भेटतात, त ेरिरेरत होतात आशण असे इच्छितात 
की त्ानंीही बदु्ारिमाण ेसम्यक-सबिदु् बनून इतर अनेक लोकानंा मुक् करण्ात 
सहायक बनून जावे. हा तपस्वीही अिी इछिा व्यक् करतो. तत्ालीन सम्यक-
संबदु् त्ाच्ा चैतससक क्षमतेची पडताळणी करतात की काय याने याआधी अगशणत 
कलामंध्य ेअसे काम केले आह ेका की जर याला आत्ा बवपश्यना दिली गेली तर 
तो िूप लवकर अरहंत बनू िकतो. आशण त्ाचे भबवष पाहतात की काय पुढेही 
आपल्ा पारममतानंा अगशणत कलापंयांत बवकससत करण्ात सक्षम आह?े त्ानंी 
पादहले, हो!असेच आहे, तेव्हा ते केवळ आिीवा्वि िेत नाहीत तर भबवषवाणी 
करतात की हा तपस्वी अमुक (चार असंख्ये, एक लाि) कलानंंतर ससद्ाथ्व 
गौतमच्ा रूपात जन्म घेईल. जरी तो त्ाच वेळी अरहंत अवस्पेयांत पोहोचण्ात 
पूण्वपण ेसक्षम होता, तरीही त्ाने बवपश्यना घेतली नाही.
बदु्ाचं्ा अबंतम जीवनात चहुबाजूं नी (अबवद्येचा) अधंकार होता. बवपश्यनेची रििंसा 
करणारे िब्द रिाचीन ऋग्िेात बवद्यमान होत,े पण केवळ धड्ाच्ा  रूपात होत.े 
अभ्ास हरवनू गेला होता. आपल्ा संचचत पारममतामंुळे त ेत्ा बवद्येच्ा गदहराईपयांत 
गेले आशण बतला िोधनू काढले. त्ानंी म्टले, “पुब्बे अननुस्तुबेसु धम्मबेसु चकुुं  
उदपादद” (महावग्गपासळ-59, महापिानसुतं्) “मला अिा धमा्वची अनुभूती झाली 
ज्याला मी याच्ाआधी कधीच ऐकले नव्हते.” त्ानंतर त्ानंी म्टले, “एस पोराणो 
मग्ो”, “हा रिाचीन माग्व”आह.े (सं.बन. सगाथावग्ग-अट्ठकथा-213, वङ्ीससंयतंु्) 
      त्ानंी एक बनष्क्रिय, बवस्तृ पथाला पुन्ा िोधनू काढले आशण लोकानंा वाटले...

(पूज्य गोयंकाजीद्ारे सबतपट्ठान सुत्ाच्ा सातव्या दिविीच्ा रिवचनातनू साभार)

**********
ऑनिाइन भािी शशबबर काय्यक्रम ि आिेदन

सव्व भावी शिबबराचंी मादहती नेटवर िालील ललसंि वर उपलब्ध आह.े सव्व 
रिकारचे बदुकंग केवळ ऑनलाईन होत आह.े म्णनू आपल्ाला बनवेिन आह े
की िालील ललकं वर चेक करा आशण आपल्ाला उपयकु् शिबबरासाठी अथवा 
सेवेसाठी सरळ ऑनलाईनच आवेिन करा.

https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
बिश्वभराबति सि्य भािी शशबबराचंी माहिती ि आिेदना साठी:
https://schedule.vridhamma.org एवं www.dhamma.org
ि खािीि लिकं पिािी 
https://www.dhamma.org/en-US/locations/directory#IN 

अबत मित्वपूण्य सूचना
1. सेंटट्ल आईवीआर (इंटरैक्क्टव्ह वॉयस ररस्पॉन्स) संभाषण नंबर- 

०२२-५०५०५०५१ अज्विार या नंबरवर आपल्ा नोिंवलेल्ा मोबाईल 
नंबर (फॉम्व मधील उल्ेखित नंबर) ने आपली शिबबर नोिंणीची स्स्बत 
तपासण्ासाठी, रद्द करण्ासाठी, स्ानातंरीत करण्ासाठी अथवा कुठल्ाही 
सेंटरवर नोिंणी केलेल्ा आपल्ा अजा्वची पुष्ी करण्ासाठी कॉल करू 
िकतात. त ेया ससस्ीमद्ारे कें द्ािी सुद्ा संपक्व  करू िकतात. हा भारताच्ा 
सगळ्ा बवपश्यना कें द्ासंाठी एक कें द्ीय संपक्व  नंबर आह.े --------

******
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गुजरातमधे् आणखी एक बिपश्यना कें द्र ‘धम्म अरिल्ी’
अरावलीच्ा पव्वतीय शंिलावाल्ा ‘उत्र गुजरात’ च्ा अरवल्ी श्जल्हात (जो 

राजस्ानला लागून आह)े रिमुि नगर मोडासाजवळ ‘धमि अरवल्ी’ नावाचे नवीन 
कें द् बनमा्वण होत आहे. याकरीता मोडासापासून 6 दक.मी. िूर स्स्त असलेल्ा साकररया 
गावाच्ा सीमेमध्य ेिेतामंधील 2 एकर जमीन िरेिी केली आह.े त्ाच्ा एका बाजलूा 
जंगलाची जमीन आह ेआशण िसुरीकडे पावसाळी निी (चा रिवाह) आह.े

या छोट्ािा कें द्ामध्य े70 साधकासंाठी आवश्यक सुबवधा उपलब्ध करण्ाची 
योजना आह.े बनमा्वणकाया्वच्ा पदहल्ा टप्प्ात 25 साधकासंाठी तसेच धम्वसेवक आशण 
व्यवस्ापका̇साठी बनवास व काया्वलय बनबवण्ाची योजना आह.े आत्ापयांत के̇द्ाच्ा 
सीमा-शभतंीचे काम पूण्व झाले आह.े 60 साधकाकंरीता छोटा धमि-हॉल तयार झाला 
आह,े ज्यामध्य ेिैबनक साधनेबरोबरच रिते्क रबववारी सायं 5 त े7 वाजपेयांत सामूदहक 
साधनेच्ा सत्ाचें आयोजन होत असत,े ज्याचा लाभ अनेक साधक बनयममत रूपाने घेत 
आहते.

पत्ा: धम्म अरिल्ी बिपश्यना कें द्र,
गाव- साकररया, मोडासा, श्जल्ा- अरवल्ी, गुजरात - 383315
ईमेि: dhammaaravalli23@gmail.com
संपक्य : श्ी जयराम सोनी, मो. +91 98254 20827
बैंक बििरण: Dhamma Aravalli Vipassana kendra
State Bank of India, Malpur Road branch, Modasa, A/c no:
40726282255, ISFC code: SBIN0018085, MIRC CODE: 

383002052
कृपया िानाची पावती रिाप्त करण्ासाठी िानाचे पूण्व बववरण टट्स्ला अवश्य पाठवावे.

दोिे धमा्यचे
द:ुख नाि आसक्तीचे, मळू बाब िी जाण।
अनासक्तीन े ममटे द:ुख, धम्य मळू ते जाण।।
धन िैभि उपभोग सि्य, भोगी द:ुख अजाण।
अनासक्तीने भोगता, बने सुखाचंी खाण।।
िोय मन बनम्यळ ज्ाने सिाांचे त्ात शे्य।
बनजहित परहित सि्यहित, िेच धमा्यचे धे्य।।
शजतके सुख ििे तुजिा, बततके कर रे त्ाग।
ििेच सि्यच सुख तुिा, त्ाग सि्य रे त्ाग।।

दोिे धमा्यचे
प्रज्ा शीि समाधध रे, शुद्ध धमा्यचे सार।
काया िाणी लचत्ाचे, सुधरती व्यििार।।
बिना शीि पािन करी, शुद्ध समाधध न िोय।
बिना समाधध ना प्रज्ा, मकु्क्त कोठून िोय?
भाडंण तंट्ात पडिा, घाििी ङ्दन अनमोि।
आता प्ायिा धमा्यचा, शाबंत सुधा रस घोळ।।
या धरतीिर धमा्यची, अमतृ िषा्य िोय।
बहुजन मन शीति करी, बहुजन मंगि िोय।।

ग्ोबि बिपश्यना पगोडा, गोराई, मुंबईमधे्
1. एक ङ्दिसीय मिाशशबबर (Mega Course) काय्यक्रमः

1. रबववार 09 आ̆क्टाबेर, 2022 ला िरि-पौर्णमा तसेच पूज्य गोयन्ाजीचं्ा 
पुण्बतथी (29 सप् ेंबर) च्ा बनममत्ाने.
2. रबववार- 15 जानेवरी, 2023 पूज्य माताजीचं्ा पुण्बतथी (5 जान.) तसेच 
सयाजी ऊ बा खिन याचं्ा पुण्बतथी (19 जान.) च्ा बनममत्ाने.
3. रबववार- 07 मे, 2023 बदु्-पौर्णमेच्ा बनममत्ाने.
4. रबववार- 02 जलैु, आषाढ़-पौर्णमे (धमिकिपवत्न दिवस) च्ा बनममत्ाने. 
5. रबववार 01 अा̆क्टाबेरला िरि-पौर्णमा तसेच पूज्य गोयन्ाजीचं्ा पुण्बतथी 
बनममत्ाने.
 2. एक ङ्दिसीय शशबबर प्रबतङ्दन
याच्ा व्यबतररक् बवपश्यना साधकासंाठी पगोडामध्य ेरोज एक दिवसीय शिबबरेआयोश्जत 
केली जात आहते. कृपया भाग घेण्ाकरीता िाली दिलेल्ा ललकंचे अनुसरण करावे आशण 
एका मोठ्ा समूहात ध्यान करण्ाच्ा अपार सुिाचा लाभ घ्ावा—समग्गानं तपोसुिो। 
संपक्व  : 022 50427500 (Board Lines) - Extn. no. 9, मो. +91 
8291894644 (सकाळी 11 पासून सायं. 5 वाजपेयांत). (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. 
‘धमिालय’ बवश्ाम गृहः एक दिवसीय महाशिबवरासाठी येण्ासाठी रात्ी ‘धमिालय’ 
मध्य ेबवश्ामाची सुबवधा उपलब्ध आह.े असधक मादहती आशण बदुकंगसाठी संपक्व ः 
022 50427599 or email- info.dhammalaya@globalpagoda.
org
इतर कोणत्ाही रिकारच्ा मादहतीसाठी संपक्व ः
info@globalpagoda.org or pr@globalpagoda.org


