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धम्मवाणी
अस्सो यथा भद्सो क्ानिनिट्सो, आतानििसो ्िेंनििसो भिाथ।
्द्ाय ्ीलेि च िीरियेि च, ्मानििा िममनिनिच्छयेि च।
्मिनिनिज्ाचिणा िनतस्ता, ्निस्थ दुक्खनमद ं अिपिकं।।

धम्मपद-144, दण्डवग्गो 

– चाबकु खाल ल्ेल्ा उत्तम घोड््ाप्रमाणले उद्ोगशी् आणण संवलेगशी् बना. श्रद्ा, 
शी्, वी ््य, समाधी आणण धम्य-णवणनश्च्ानले ्कु्त होऊन, णवद्ा व आचरणानले संपनन 
आणण सममृणिवान बननू ्ा महान दःुखा (समहूा)चा अिं करु शका्.

३० जानेवारी, २०१९ ला 
पजू्य ्रुुदवे श्ी सत्यनारा्यण 
्गो्ंयकाजींच्या जन्म ददवसाच्या 
शभु-स्म्यी भारतात दवपश्यना 
आ््मनाचा ५० वा वाढददवस, 
म्हणजे सवुण्णजं्यती का्य्णक्र्माच े
आ्यगोजन सफलतापवू्णक संपनन 
झाले, ज्यात साधकांच्या 
आठवणींवर आधाररत - ध्मा्णची 
्यात्ा (Journey of Dhamma) 
दफल्म दाखवली ्ेली आदण 
साधकांची व्याख्याने्ही झाली. 
तसेच प्रत्यक्ष ्मलुाखाती सदु्ा 
झाल्या.

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

प्रकटण्ाची सुसंधी
णवपश्ना साधनलेचले पनुरुत्ानाचा ५० वा वाढणदवस अ्ा्यि ३ जु् ै २०१८ 

पासनू ३ जु् ै २०१९ प य्ंि वर्यभर ग्ोब् णवपश्ना पगोडामध ल्े दररोज एक 
णदवसाचले णशणबर णन्णमिपणले घलेि ल्े जाई्, ज्ानले हले वर्य साधकांची दणैनक 
साधना पषु्ट करण्ास सहा्क ठरले्. ज्ा कोणा साधक-साणधकांना ज्ा 
णदवशी वलेळ णमळले् िलेवहा ह्ा णशणबरांचा िले ्ाभ घलेऊ शकिी्. त्ामळुले 
साधकांच्ा साधनलेमध ल्े णनरंिरिा, णन्णमििा िर ल्ेई्च आणण त्ांच्ापासनू 
प्रलेरणा प्राप्त करुन अणधकाणधक ्ोकाि सद्मा्यसंबंधी जागरुकिा उतपनन 
होई् आणण णशणबराि सामी् होऊन िले आप ल्े कल्ाण करु शकिी्. इिर 
णठकाणीसदु्ा ्ोक अशा प्रकारले दनंैणदन साधना, सामणुहक साधना िसलेच एक 
णदवसी् णशणबरांद्ारले ्ा णवद्लेचा व्ावहाररक अभ्ास पषु्ट करोि, हीच पजू् 
गरुुदलेवांप्रिी खरी श्रद्ांज्ी आणण कमृ िज्ञिा असले्.

णवश्व णवपश्नाचा ््य पजू् श्री. सत्नारा्ण गो्नकाजींच्ा शदु् धमा्यच्ा 
संपका्यि ल्ेण्ापवूवीच्ा ्ा घटनांनी आणण बा्पण िले िरुणपणाप य्ंिच्ा 
त्ांच्ा भक्ततीभावानले कोणिाही भ्रम णनमा्यण होऊ न ल्े. उ्ट अशी प्रलेरणा णमळो 
कती अशी व्क्तती सदु्ा कशा प्रकारले बद् ूशकिले, ्ाच उद्लेशानले त्ांच्ा संणषिप्त 
जीवन पररच्ाची ही ्िािी शृं्खला:–

साधना-ववधी
साधना णवधीबाबि ऊ बा णखनजींशी चचा्य चा् ूअसिांना त्ांनी म्ा 

णवचार ल्े, “िमुही ल्े्ी् णहदंूचंले पढुारी आहाि. का् िमुच्ा णहदं ूधमा्यि शी् 
सदाचारा्ा कोणाचा णवरोध आहले?”

मी सांणगि्ले, “शी् सदाचारा्ा कोणीही णवरोध करीि नाही. आमही का 
करु? आमही त्ाच्ा बाजचूले आहोि.”

त्ावर िले महणा ल्े कती दहा णदवसांच्ा णशणबराि आमही िमुहा्ा शी् 
पा्न कसले करावले हले णशकव.ू शी् पा्न करण्ासाठी मना्ा वश करणले 
अणनवा ््य आहले. मना्ा एकाग्र करुन त्ा्ा वश कसले करावले हले णशकव.ू त्ा्ा 
आमही समाधी महणिो. िमुच्ा णहदं ूधमा्यचा समाधी्ा णवरोध आहले?

मी का् णवरोध करीन. आमच्ा ल्े ल्े िर ऋरी-मनुींद्ारा गाढ समाधी 
्ावण्ाचले प्रसंग धम्यगं्र्ाि भरपरू आहलेि. 

मी महणा्ो, “समाधी्ा आमचा कोणिाच णवरोध नाही.”
िलेवहा त्ांनी सांणगि्ले, समाधीनले शी् अखडं होऊ शकि नाही. समाधीनले 

वर-वरचले णचत्त एकाग्र आणण णनम्यळ जरूर होिले. परंि ुअिंम्यनाि जनु्ा णवकारांचा 
संग्रह साठणव ल्े्ा असिो. त्ा्ा बाहलेर काढल्ाणशवा् अिंम्यनाच्ा खो् 
कपप्ाि सामाव ल्े्ा दणूरि सवभाव बद्ि नाही. समाधी पषु्ट झाल्ानंिरसदु्ा 
अिंम्यनाि संग्रह कले ल्ेल्ा आणण सपु्तावस ल्ेिी् णवकारांचा जवा्ामखुी न 
जाणो कले वहा फुटून बाहलेर पडले्. िलेवहा समाधीद्ारले एकाग्र आणण णनम्यळ झा ल्े ल्े 
वरवरचले मन णवचण्ि होिले आणण शी् भगं होिोच.

हले ऐकून िपसवी णवश्वणमत्र आणण मलेनकाचले प्रण्-प्रसंग आणण णप्र्कराच्ा 
आठवणीि हरणव ल्ेल्ा शकुंि ल्ेकडून अपमान झाल्ानंिर दवूा्यस ऋरींचा 
क्ोध भडकण्ाचा प्रसंग माझ्ा सममृणिपट्ावर जागमृि झा्ले.

स्ाजींनी समजाव ल्े कती अिंम्यनाच्ा िळाशी खपू खो्वर अनलेक जनमाि 
संग्रणहि कले ल्ेल्ा सपु्तावस ल्ेिी् णवकारांना बाहलेर काढण्ासाठी आमही प्रज्ञा 
णशकणविो. सवि: आप्ी प्रज्ञा जागमृि कले ल्ानंिर नवले णवकार बनणवणले बंद होिले 
आणण जनुले णवकार आपोआप वर-वर ल्ेऊन नष्ट होिाि. अभ्ास करिा-करिा 
एक वलेळ अशी ल्ेिले कती मन सगळ्ा णवकारांपासनू मकु्त होिले. का् िमुच्ा णहदं ू
धमा्यि प्रज्ञले्ा कोणाचा णवरोध आहले? णवकार-णवमकु्तती्ा णवरोध आहले?

पजू्य ्रुुजी व ्माताजी १९७0 च्या दशकात एका अकें द्ी्य दशदिरनंतर साधकांना ्मं् ल ्मतै्ी दतेांना.  
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मी का णवरोध करु! गीिलेमध ल्े प्रज्ञलेचले आणण णस्िप्रज्ञिलेचले णकिी गणुगान 
कले ल्े आहले. मी सवि: त्ांचले णववलेचन करि राहिो. णवकारांपासनू णवमकु्त 
होणले हले जीवनाचले अणंिम ध ल्े् आहले. ्ा्ाही णवरोध कशासाठी?

मी महणा्ो, “स्ाजी, आमचा शी्, समाधी आणण प्रज्ञले्ा णवरोध नाही.”
्ावर िले महणा ल्े, “बस. णवपश्नलेि आमही हलेच णशकणविो. शी्, समाधी, 

प्रज्ञा. हाच भगवान बदु्ांचा उपदलेश आहले. िो भारिािनू ् ले ल्े आ्ा. हले णशका्चले 
असले् िर भ ल्ेही ्ा.”

घरी आल्ावर चचतंन केले
शी्, सदाचारासाठी समाधीचा अभ्ास णनणश्चिच चांग्ा आहले; परंि ु

त्ापलेषिा अनलेक पटीनले चांग्ी प्रज्ञा आहले. िी मानणसक णवकारांपासनू मकु्तती 
दलेिले. का् भगवान बदु्ांनी खरोखर हलेच णशकणव ल्े होिले? मी स्ाजी ऊ बा 
णखनजींच्ा शबदाि सवानभूणूिजन् सत् सपष्टपणले पाहि होिो. िले माझ्ाशी 
खोटले कशा्ा बो्िी्? हा णवधी खरोखरच णवकारांपासनू णवमकु्त करि 
असले् िर  माइग्रलेनपासनू सटुका होवो णकंवा न होवो, म्ा ्ाचा प्र्ोग णनणश्चि 
करुन पाणह्ा पाणहजले.

काम, क्ोध आणण अहकंार- ्ा णिनही णवकारांनी मी णकिी बलेचनै राहिो. 
्ापासनू सटुका करुन घलेण्ासाठी आणण सटुका न झाल्ामळुले णनराशलेनले व्ाकुळ 
होिो. मनाि कामवासना जागिले णकंवा क्ोधामळुले शदु् हरवनू बसिो णकंवा 
अहकंाराि वलेडा होिो; िलेवहाही व्ाकुळ होिो पण ् ोड््ा वलेळानंिर शदु् आ्ी 
कती मनाि जी अपराधाची गाठ प्रबळ होिले त्ामळुले अणधकच व्ाकुळ होिो. मी 
दररोज भगविांकडले हीच प्रा ््यना करि असिो कती म्ा ्ा णवकारांपासनू मकु्त 
कर. बा्पणी माझले गरुुदलेव पंणडि कल्ाणदत्तजी दबुेंनी शाळलेि दररोज हीच 
ईश्वराची प्रा््यना करण्ाचले णशकणव्ले होिले–

िे प्रभु आिंददाता, ज्ाि िमकसो दीन्ये।
शीघ्र ्ािे दुिुगुणों कसो, दूि िम्े कीन्ये॥

त्ांनी समजाव ल्े कती मनाि जलेवहा णवकार जागिाि िलेवहा मन दगुु्यणांनी 
भरून जािले आणण आमचले आचरण चांग ल्े राहि नाही. आचरण सधुारण्ासाठी 
ईश्वराची शरण ग्रहण करणले हाच एकमात्र उपा् आहले. महणनू प्रा ््यना करवनू घलेि 
असि कती– 

लीन्ये िमकसो शिण में, िम ्दाचािी बिे।
ब्रह्मचािी िमगुिक्षक, िीि व्रतिािी बिे॥

बा्पणी शाळलेि असिांना आणण नंिर अनलेक वरषे घराि ही ईश्वराची 
प्रा ््यना दररोज सकाळी करि असले. दबुलेजींनी णद ल्ेल्ा चांगल्ा णशषिणामळुलेच 
णवद्ा्वी जीवनाि मी आपल्ा आराध् दलेवा्ा परीषिलेि उचच श्रलेणीि पास 
करण्ाची आणण मोठा झाल्ावर धनाची ्ाचना कधीही कले ्ी नाही. कले वळ 
सदाचरणाचीच भीक मागि असले.

आ ््य समाजाच्ा संपका्यि आल्ानंिरही अश्र ू ढाळून दाटून आ ल्ेल्ा 
कंठानले हीच प्रा््यना करीि असले– 

निषय निकाि नमटाओ, िाि ििसो देिा।...
दररोज सकाळी अधा्य िास डबडब ल्ेल्ा डोळ्ांनी अशी प्रा ््यना करीि असले 

तू दयालु दीि िौं, तू दािी िौं नभ्खािी।
िौं प्रन्द् िातकी, तू िाि-िंु्िािी॥...

इत्ादी इत्ादी.
्ा अध्ा्य िासाच्ा द्रव ल्ेल्ा भक्ततीचा पररणाम एक-दीड िास चांग्ा 

राहि असले. त्ानंिर त्ाच प्रकारले मन णभनन-णभनन णवकारांनी णवकमृ ि होि असले.
प्रा ््यना करि असिांना कले वहा-कले वहा अत्ंि व्ाकूळ होऊन रडू ल्ेि असले.—
अब मैं िाचयसो बिुत िसोिाल! 
काम क्सोि कसो ििि चसोलिसो, िल नि्यि की माल॥... इत्ादी इत्ादी.
पण न जाणो, माझ्ावर प्रभचूी कमृ पा का झा्ी नाही. िरीही दररोज द्रणवभिू 

भक्तती अनलेक वरषे चा्ि राणह्ी.
उपणनरदांच्ा अभ्ासानंिर कले वहा-कले वहा अद्िैाचा भाव जागवनू माझ्ा 

मना्ा समजावि असले. मी ब्रह्म आहले. सव्य प्राणी ब्रह्म आहलेि. कोणाबद्् 

णवकार जागमृि करु? इत्ादी इत्ादी. ्ा णचिंन-मननाचा मनावर फार ्ोडा 
वलेळ पररणाम राहि होिा. नंिर मात्र मन णवकारांनी णवकमृ ि होि होिले.
जर स्ाजी ऊ बा णखन असा दावा करिाि कती ्ा णवद्लेमळुले णवकार 

णवमकु्ततीचा माग्य प्रशसि होिो िर म्ा हलेच उणचि वाटिले कती णवपश्नलेच्ा 
अभ्ासासाठी जीवनािी् दहा णदवस अवश् द्ावले. शी्, समाधी, प्रज्ञा हले 
णिनही आमचलेच धम्य आहलेि. त्ांना धारण करणले हले सवधम्य धारणच आहले. ्ा 
णिघांना सोडून मी बौद् धमा्यचा दसुरा कोणिाच उपदलेश ग्रहण करणार नाही. ्ा 
संकलपामळुले मन मजबिू झा्ले. 

नंिर एक प्रश्न उद्भव्ा. दहा णदवसांच्ा ्ा णशणबराि माझ्ा जलेवणाची 
का् व्वस्ा असले्? मी िर शाकाहारी भोजन करणारा आहले आणण बमवी 
मांसाहारी आहलेि. त्ांचले जलेवण म्ा का् कामाचले? मी माझ्ा घरून जलेवण 
मागव ूशकले न णकंवा नाही इत्ादी प्रश्नांच्ा समाधानासाठी आणण ज्ा णठकाणी 
माझ्ा जीवनािी् दहा णदवस घा्वा्चले आहलेि िो आश्रम पाहण्ासाठी 
पढुच्ा रणववारी सकाळी दहा वाजिा मी ३१ - ए, इन्ाम्ाइगं माग्य, ल्े ल्े 
अस ल्ेल्ा इटंरनॅशन् मलेणडटलेशन सेंटरवर पोहोच्ो.

गाडीिनू उिरल्ाबरोबर पाणह ल्े, दहा पाव्ांच्ा अिंरावर दोन-अडीच 
फूट उंच ्ाकडाचले एक मचाण आहले. त्ावर बांबचूी बनणव ल्े्ी एक 
कचची झोपडी आहले. िले ल्ेच स्ाजी ऊ बा णखन आपल्ा दोन-चार साधक 
णशष्ांसोबि बस ल्े ल्े आहलेि. मी त्ांना हाि जोडून नमसकार कले ्ा. त्ांनी 
म्ा मोठ््ा प्रलेमानले बो्ाणव ल्े - ल्े गो्ंका!

[्मला जवळजवळ तीस वराांनी स्मजले की त्या वेळी त्यांनी त्यांच्याजवळ 
िसलेल्या एका दशष्याला ्माझ्यादवर्यी असे सांद्तले ्हगोते की ्हा खपू 
पणु्यपार्मीसंपनन पगोग्गो (पदु्गल) ्माणसू आ्ह.े दवपश्यना दशकेल तर त्याच े
जीवन िदलनू जाईन.]

  मी नमसकार करुन त्ांचले शलेजारी बस्ो आणण महणा्ो - स्ाजी, मी 
णनण््य  घलेि्ा आहले कती दहा णदवसांच्ा णशणबराि सामी् होईन. मी माइग्रलेनवर 
इ्ाज करण्ाच्ा उद्लेशानले ल्ेि नाही, माझ्ावर णवश्वास ठलेवा. त्ा वलेळची 
आप्ी चचा्य म्ा फार आवड्ी. मी शी्, समाधी, प्रज्ञलेचा अभ्ास करुन 
णचत्त णवकारांपासनू णवमकु्त करण्ासाठी ल्े ल्े ल्ेणार आहले. 

हले ऐकून स्ाजी आनंणदि झा ल्े. मी णवचारण्ापवूवीच त्ांनी सांणगि्ले 
कती पावसाळ्ाि ल्े ल्े णशणबर होि नाही. त्ानंिर प्रत ल्ेक मणहन्ा्ा एक 
दहा णदवसांचले णशणबर असिले. पढुचले णशणबर एक सपटेंबर्ा सरुु होई्. त्ा 
णदवशी आप ल्े दररोज उप्ोगी पडणारले आवश्क सामान घलेऊन ्ा. ल्े ल्ेच 
भोजन णमळले्. म्ा माहीि आहले कती, िमुही मारवाडी णहदं ूकट्टर शाकाहारी 
आहाि. ल्े ल्े शाकाहारी भोजन णमळले्. ल्े ल्े सव्य साधक शाकाहारी भोजन 
करिाि. िमुहा्ा काळजी करण्ाची काहीही आवश्किा नाही. हले सांगनू िले 
महणा ल्े कती, आिा भोजनाची वलेळ झा ल्े्ी आहले. आपण सव्य ल्े ल्े भोजन करु. 
िमुहीसदु्ा ्ले ल्े जलेवण घलेऊन बघा. िमुहा्ा िले आवडले्. 

नंिर त्ांनी आवाज णद्ा - स्ामा, पाहुण्ासाठीही भोजन आण.
िी झोपडी आश्रमाचले भोजना्् होिले. त्ामध ल्े एक फूट उंचीची दोन मोठी 

टलेब् होिी. एका टलेब्ावर त्ांनी म्ा त्ांच्ाजवळ बसणव ल्े. त्ांच्ाजवळ 
बस्ो असिांना म्ा एक अवण्यनी् शीि् शांिीचा अनभुव आ्ा. िले्नूच 
मी बाहलेर पाणह ल्े. सगळ्ा आश्रमाि नीरव शांििा पसर ल्े्ी होिी. जवळच्ा 
टलेकडीवर एक ्हानसा सवुण्यमणंडि पगोडा णदसि होिा. स्ाजींनी सांणगि्ले, 
िमुहा्ा िले ल्ेच साधना करावी ्ागले्. भोजनोपरांि सव्य आश्रम पाहा. मी 
िले ल्ेच बसनू आश्रमािी् शांििलेचा अनभुव करीि होिो. शांिीचा झरा माझ्ा 
शलेजारीच बस ल्े्ा होिा.

एवढ््ाि शीि् शांिीचा आणखी एक झोका आ्ा. माझ्ा व्ाएवढी 
एक मणह्ा णसमि करीि आ्ी, िीच स्ामा होिी. स्ाजींची प्रमखु णशष्ा. 
पढुले णि्ा मािा स्ामा ्ा नावानले संबोध ू ्ाग्ो. स्ाजींनी णि्ा माझा 
पररच् करुन णद्ा आणण भोजन वाढण्ास सांणगि्ले. स्ाजींना भोजनाचले 
िाट दलेऊन णिनले आपल्ा हािांनी िाटाि भोजन वाढ ल्े, भाि आणण बटाट््ाची 
रससा भाजी. माझले बमवी णमत्र जलेवहा म्ा त्ांच्ा घरी जलेवणासाठी आमणंत्रि 
करिाि िलेवहा माझ्ासाठी नलेहमी शाकाहारी भोजन बनणविाि. हलेच भाि आणण 
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भाजी. आश्रमाचले जलेवण खपू सवाणदष्ट होिले. खाऊन मन िमृप्त झा ल्े. भोजन 
झाल्ानंिर मी आश्रम पाणह्ा. णनवासस्ान पाणह ल्े. पोकळ पगोड््ामध ल्े 
ध्ान करण्ाचले गुंफासदृश् शनू्ागार पाणह ल्े. फार चांग ल्े वाट ल्े. चोहोकडले 
शांिीच शांिी. णवचार कले ्ा, परुािन भारिाि ऋरी-मनुींच्ा िपोभमूी अशाच 
असाव्ाि.

मी स्ाजींना नमसकार करुन त्ांचा णनरोप घलेि्ा आणण घरी परि्ो. 
णशणबर सरुु होण्ासाठी अजनू अडीच िले िीन मणहनले वलेळ होिा. म्ा हले पाहून 
आश्च ््य वाट ल्े कती एवढले णदवस म्ा माइग्रलेनचा त्रास झा्ा नाही. साधना न 
णशकिाही माझले मन आिमध ल्े समाणहि होि असले, मोठी सखुद अनभुणूि होि 
असले. 

णशणबर सरुु होण्ाची वाट पाहण्ाि णदवस णनघनू जाि होिले. िले्ी् सखुद 
शांिीचले आकर्यण खपू प्रबळ होिले. णशणबराि सामी् होण्ाचा णनश्च्ही 
मजबिू होिा. परंि ुिरीही न जाणो, कले वहा-कले वहा भीिी का वाटि होिी. मी 
चकुतीचा णनण््य  िर घलेि्ा नाही. शी्, समाधी, प्रज्ञलेची साधना चांग्ी आहले. 
िरीही मी बौद् िर होणार नाही. नाणसिक िर होणार नाही. आप ल्े भणवष् 
णबघडवनू िर घलेि नाही ना? आप्ा पर्ोक िर णबघडवि नाही ना?. जनु्ा 
संसकारांचले ल्ेप मनाि कुशकंा णनमा्यण करीि होिले. दसुरीकडले स्ाजींची 
आठवण ल्ेि होिी. आश्रम आणण िले ल्े अनभुव ल्ेल्ा सखुद शांिीची आठवण 
झा्ी कती मन पनुहा णनणश्चंि होि होिले. शी् पा्न करि असिांना णचत्ता्ा 
एकाग्र करणले णशकले न. प्रज्ञा जागमृि करुन णचत्ता्ा णवकारांपासनू णवमकु्त करणले 
णशकले न. त्ामळुले भणवष् कसले णबघडले्? उ्ट वि्यमानही सधुारले्. भणवष्ही 
सधुारले्. ्ोकही सधुारले्. पर्ोकही सधुारले्. कले वहा-कले वहा वाटि होिले कती 
्ा दोन-िीन मणहन्ांची वाट पाहावी ्ाग्ी नसिी िर चांग ल्े झा ल्े असिले. 
्वकर णशणबर सरुु झा ल्े असिले िर ्ा आिंररक ओढािाणीपासनू सटु्ो 
असिो व िाबडिोब णशणबराि सामी्  झा्ो असिो. ्ा दोन परसपरणवरोधी 
शक्तींचा संघर्य मनाि झा्ा नसिा.

शलेवटी णशणबराची वलेळ जवळ आ्ी. णशणबरास आरंभ होण्ाच्ा दोन 
णदवस आधी डोक्ाि माइग्रलेनच्ा िीव्र वलेदना सरुु झाल्ा. कोणीिरी महणा ल्े, 
िमुही बौद् धमा्यि जाऊ न ल्े महणनू धम्यशक्ततीनले इशारा णद्ा आहले. पण मी ्ा 
महणण्ानले ्ोडासदु्ा डगमग्ो नाही. १ सपटेंबर, १९५५ च्ा शभु णदवशी मी 
आश्रमाि पोहोच्ो आणण माझले भाग् उजळ ल्े.

(आत्मकथन भा् दगोन ्मधनू साभार)
क्र्मश:....

yty

िममाची ५० िषषे
  १) ववश्व ववपश्यना पगोडामधे् दररोज एक ददवसीय णिवबर: 

सकाळी ११ वाजलेपासनू संध्ाकाळी ५ वाजलेप य्ंि होई्. ज्ांनी स्ाजी ऊ. बा. णखन ्ांच्ा 
परंपरलेि पजू् गरुुजी णकंवा त्ांच्ा सहा्क आचा्ायंद्ारले णशकणव ल्े जाणारले कमीि कमी एक दहा 
णदवसाचले णवपश्ना णशणबर पणू्य कले ल्े आहले, िले सव्य ्ाि भाग घलेऊ शकिाि. आवश्क आणण उणचि 
व्वस्ा करण्ासाठी भाग घलेणाऱ्ांची संख्ा जाणणले आवश्क आहले. महणनू कमृ प्ा नाव नोंदणी 
अवश् करावी. नाव नोंदणी करणले खपू सोपले आहले. कले वळ ८२९१८९४६४४ वर Whats App संदलेश 
Date ण्हून पाठवा णकंवा SMS द्ारले ८२९१८९४६४५ वर Date ण्हून पाठवा.    yty

२) मुं बई िहरात बुधवार ३ जलैु रोजी एका ददविी दोन एक ददवसीय णिवबरः 
भारिािी् णवपश्नलेच्ा पणहल्ा णशणबराच्ा सवुण्य-ज्ंिी णनणमत्त ल्ेत्ा ३ जु् ै २०१९ ्ा 

“माििाडी िंचायतीिाडी भिि” ल्े ल्े पनुहा एकदा एका णदवशी दोन एक नदि्ीय णशणबरांचले 
आ्ोजन होि आहले. जनुले साधक ्ांचा ्ाभ घलेऊ शकिी्. ल्े ल्ेच ३-१३ जु् ै, १९६९ ्ा 
णवपश्नलेचले पणह ल्े दहा णदवसी् णशणबर झा ल्े होिले, ज्ाि १४ साधकांनी भाग घलेि्ा होिा.

३ जु् ै्ा पणह ल्े णशणबर (First Session) ्काळी ९:०० िा्ेिा्िू दुिािी १:३० 
िा्ेिययंत आणण दसुरले णशणबर (Second Session) दुिािी ३ िा्ेिा्िू ्धंया ७:३० 
िा्ेिययंत. कमृ प्ा बणुकंग करुन णशणबर स्ळी पाऊन िास आधी पोहचा. निकाणाचा िूणगु 
ित्ा: मारवाडी पंचा्िीवाडी भवन, ४१, दसुरी पांजरपोळ गल्ी, (सी.पी. टँक - माधवबाग 
मणंदराजवळ) मुबंई ४००००४,  बणुकंग संपक्य  ः +91 9930268875, +91 9967167489, +91 
7738822979 (फोन बणुकंग - दररोज १० िले ८ वाजलेप य्ंि. Online Regn: http://oneday.
globalpagoda.org/register.  ...........yty

३) इितिुिीमधये दिा नदि्ांचे नशनबि ि ३ नदि्ांचा कायगुक्म :
जसले आपण सव्य जाणिा, पजू् गरुुजी श्री सत्नारा्ण गो्नकाजी द्ारले संचण्ि भारिािी् पणह ल्े 

णवपश्ना णशणबर मुबंईिी् मारवाडी पंचा्िीवाडी धम्यशाळलेि ३ िले १३ जु् ै रोजी झा ल्े होिले. हले वर्य त्ाचले 
सवुण्य ज्ंिी पवा्यचले वर्य आहले आणण त्ांच्ा धम्यपतु्र व धम्यकन्ांसाठी आनंदाचा णदवससदु्ा.

आमचले धम्यणपिा श्री गो्नकाजींच्ाप्रणि ह्ापलेषिा का् मोठी श्रद्ांज्ी अस ूशकिले कती 
अशा वलेळी आमही सव्य एखाद्ा णशणबराि एकत्र बसनू ध्ान करु आणण अमलू् धम्यरतन-

प्राप्तीणवर्ी आप्ी कमृ िज्ञिा व्क्त करु. ्ासाठी आमही जनू्ा साधकांकरीिा १० णदवसी् णवशलेर 
णशणबरांचले आ्ोजन कले ल्े आहले, जी ३ ते १४ ्ुलै २०१९ दिमयाि इगिपरुी पररसरािी् णिनही 
कें द्रांमध ल्े ्ा प्रकारले होिी्–

‘िममनििी’ िि १० नदि्ीय निशेष नशनबि : कले वळ जनु्ा साधकांसाठी (्ोग्िा 
सणिपट्ान णशणबराप्रमाणले) 

१० नदि्ीय निशेष नशनबि : धममिपोवन - १, धममिपोवन - २ मध ल्े (्ोग्िा २० 
णदवसी् णशणबराप्रमाणले) 

णशणबर संपल्ानंिर पढुी् िीन णदवस, महणजले १४ ते १६ ्ुलै दरम्ान ज्ा साधकांनी पजू् 
गरुुजी व पजू् मािाजींसोबि णवशलेर काम कले ल्े आहले त्ांच्ा प्रलेरणादा्क अनभुवांचले आदान-प्रदान 
होई्, िसलेच अन् काही का ््यक्म सदु्ा होिी्. (्या ३ ददवसी्य का्य्णक्र्मात स्हभा्ी ्हगोण्यासाठी 
आपल्याला वे्ळी नोंदणी करावी ला्ेल)

नोंदणीसाठी खा्ी् ण्ंकवर ऑन्ाईन सणुवधा उप्बध आहले–
धममणगरी: https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
धममिपोवन-1 : https://www.dhamma.org/en/schedules/schtapovana
धममिपोवन-२ : https://www.dhamma.org/en/schedules/schtapovana2
णवनंिी आहले कती आपण सवायंनी मोठ््ा संख ल्ेनले उपणस्ि राहून ्ा्ा एक संसमरणी् का ््यक्म 

बनवावा.
yty

ग्ोबल ववपश्यना पॅगोडा पररचालनार� सेंचुरीज कॉप�स फंड
‘गलसोबल नििशयिा ििसोडा’चा दनंैदीन खच्य सांभाळण्ासाठी पजू् गरुुजींच्ा णनदषेशानसुार 

एका ‘ े्ंचुिी् कॉिगु् फंडा’ची व्वस्ा कले ्ी गले्ी आहले. त्ांची ही महतवाची इच्ा पणू्य 
करण्ासाठी ‘गलसोबल नििशयिा फाउंडेशि’ (GVF) नले णहशोब कले ्ा कती जर ८७६० जणांनी, 
प्रत ल्ेकानले रु. १.४२.६९४/- एका वरा्यि जमा कले ल्े, िर १२५ कोटी रुप ल्े जमिी् आणण त्ाच्ा 
माणसक व्ाजािनू हा खच्य होऊ ्ागले्. जर कोणी एकदम एकत्र जमा करू शकि नसले् िर ्ोडी-
्ोडी सदु्ा जमा करू शकले ्. काहींनी पैसले जमा कले ल्े आहलेि आणण णवश्वास आहले कती ्वकरच हले 
का ््य पणू्य होई्.

साधक िसलेच असाधक सव्य दात्ांना हजारो वरायंप य्ंि आप्ी धम्यदानाची 
पारमी वाढणवण्ाची ही एक ससुंधी आहले. अणधक माणहिीसाठी िसलेच णनधी 
पाठणवण्ासाठी ्िंकगु : 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. 

yty

िममालय - 2 नििा्-िृिाचे निमागुण कायगु
पॅगोडा पररसराि ‘एक नदि्ीय’ महाणशणबराि दरुुन ् लेणाऱ्ा साधकांसाठी व धम्यसलेवकांसाठी 

रात्री णनवासाच्ा मोफि सणुवधलेसाठी िममालय-2 णनवास-गमृहाचले णनमा्यण होई्. जले कोणी साधक-
साणधका ्ा पणु्का्ा्यि भागीदार होऊ इणच्िाि, त्ांनी कमृ प्ा वरी् (GVF) च्ा पत््ावर  
संपक्य  साधावा.

yty

ििॅसोड्यािि िात्रभि प्रकाशाचे मिति
पजू् गरुुजी वलेळोवलेळी महणि असि कती एखाद्ा िातु-िबभ पॅगोड््ावर रात्रभर प्रकाश 

असण्ाचले णवशलेर महतव आहले. ् ामळुले सारले वािावरण दीघ्यकाळ धम्य व मतै्री िरंगांनी भार ल्े ल्े राहािले. 
्ासाठी ग्ोब् पॅगोड््ावर प्रकाश दानासाठी प्रिी रात्री रुप ल्े 5000/- णनधा्यररि गले ल्े आहलेि. 
अणधक माणहिीसाठी वरी् (GVF) च्ा पत््ावर संपक्य  करा– 

yty

पॅगोड्ावर संघदानाचे आयोजन
२९ ् पटेंबि, २०१९ ला िूजय िुरुदेि ् ांची पणू्णि्ी व शरद पौणण्यमा आणण १२ ् ािेिािी, 

२०२० ला पजू् मािाजी व स्ाजी ऊ बा णखन ्ांच्ा पणु्-णि्ी णनणमत्तानले ्घंदािाचे आ्ोजन 
सकाळी ९.०० वा. जले साधक-साणधका ह्ा पणु्वध्यन दान का्ा्यि भाग घलेऊ इणच्िाि त्ांनी 
कमृ प्ा खा्ी णद ल्ेल्ा पत््ावर संपक्य  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

ििे उत्िदानयत्ि
िरिष्ठ ्िायक आचायगु

1. श्री एच. कले नचपपा, बंगळूरू
2. श्री रामा अणगनहोत्री, बंगळूरू
3. श्रीमिी अच्यना शलेखर, बंगळूरू
4. श्री श्रीधरन मू् ु् ा, कले रळ
5. षिी अणन्कुमार बनसोड, नागपरू
6. श्री कले शव गलेडाम, नागपरू

िि नियुक्ी
सहायक आचाय�

1. श्री राहु् िले्ंग, नागपरू

2. श्री गोपकुमार रा. णपल्ई, ण्रुअनंिपरुम, कले रळ
3. सशु्री णवभा कम्, हररद्ार, उत्तराखडं

बाल-णिववर णिक्षक
1. डॉ. (श्रीमिी) रोणहणी श्ाम िागडले, मुबंई
2. श्रीमिी णशखा जैन, ्खनऊ
3.  श्रीमिी कुमकुम भटनागर, ्खनऊ
4. श्रीमिी अनरुाधा णवज् पाटी्, नाणशक
5.  कु. हर््य ा णकशोर अनिापरुकर, नाणशक
6. श्रीमिी िलेजश्री िलेजबहादरु जगिाप, नाणशक
7. Miss Nay, KeoSyleap, Cambodia
8. Mr Meak, Thong, Cambodia
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गलसोबल ििॅसोड्यात ्ि २०१९ मधये एक नदि्ाचया मिानशनबिांचे आयसो्ि 
रवववार दद. 19 मे, वैशाख/बदु्ध पौर्णिमा, रवववार 14 जलैु आषाढ पौर्णिमा (धम्मचक्कपवत्तन दिवस), रवववार 29 सप्ेंबर- पूज्य गुरुजीचंी पुण्वतरी व िरद पौर्णमेच्ा 

ननममत्ताने पगोडामध् ेवरील महाशशनबरे होतील. ज्ात भाग घेण्ासाठी कृपया आपली नाव नोिंणिी अवश्य करावी आशणि समग्ानं तपो सुखो- सामूदहक तप-सुखाचा लाभ घ्ावा. 
वेळ: सकाळी ११ वाजेपासून सायंकाळी ४ वाजेपययंत होईल. ३-४ वाजताच्ा प्रवचनात साधना न केलेले लोकसुद्धा बसू शकतात. बुदकंगसाठी कृपया ननम्न क्रमाकंावर फोन करा 
अथवा खालील ललकंवर बदुकंग करा. संपक� : 022-28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोन बुदकंग 11 त े5 वाजपेययंत) Online Regn: 
http://oneday.globalpagoda.org/register

१९ जानलेवारी २०१९ रोजी स्ाजी ऊ बा णखन ्ांच्ा पणु्णि्ीणनणमत्त त्ांच्ा एका णवशा् धाि-ुप्रणिमलेचले अनावरण कले ल्े गले्ले. ्ा सम्ी उपणस्ि आचा््य व णवश्वसि.

दोहे धमा�चे 
या लोकानंो जगीच्ा, धारू धम� महान।
िील समाधध वनधान रे, होऊ प्रज्ञावान।।
दलु�भ जीवन मनजुाच, भाग्ाने रे ममळे।
प्रज्ञा िील समाधध ववन, वृरा रे घालवे।।
काम क्ोध अणभमान रे, ह्रदयी भरे खाण।
दूर मकु्ी च मोक्ष रे, दूर खपू च वनवा�ण।।
िील-पुष् एकाग्र चचत, प्रजे्ञत स्थित होय।
प्रजे्ञत च स्थित झाला, सहज मकु् रे होय।।

दोहे धमा�चे
िील धमा�चे च अगंण, ध्ान धमा�ची णभतं।
प्रज्ञा तर छत धमा�चे, मंगल भवन पुनीत।।
बीज भक्ी मळु िील रे, खोड समाधी जाण।
िाखा प्रज्ञा धम�-तरु, फळ असे रे वनवा�ण।।
काम क्ोध व मोहाने, मन व्ाकुळ भयभीत।
तो ददन असे ववजयाचा, होय हाचंवर जीत।।
सदाचार व िीलाचा, उपदेि व्र� रे।
मन वि रे झाल्ा ववना, चुक किी रे सुधरे।।
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