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साधकाचें माससक पे्रणा पत्र

साधक (मराठी)



पूज्य गुरुजी श्ी सत्यनारायण 
गोयंकाजीचं्ा जन्म-शताब्ी वर्ाषाचा 

समारोह प्ारंभ
मागील 29 जानेवारी, 2023 ला पूज्य गुरुजीचं्ा जन्म-शताब्ी वर्ाषाचा 

समारोह “ववश्व ववपश्यना पगोडा”मध् ेसामूहहक साधनेने सुरु झाला तसेच या 
वनममत्ाने पूर्षा वर्षाभर चालर्ाऱ्या कायषाक्रमाचंी रूपरेर्ाही प्रस्तु केली गेली. 
अशाच प्रकारे साधकही पूज्य गुरुजीबंरोबर व्यतीत केलेल्ा आपल्ा प्रत्यक्ष 
अनुभवानंा आणर् प्ररेर्ाजनक प्रसंगानंा वेळोवेळी प्रस्तु करत राहतील, अशी 
आशा करीत आहोत. यासाठी आम्ी ही अपेक्षा करतो की आगामी होर्ाऱ्या 
सवषा महा-णशवबरामंध् े जास्ीत जास् साधक-साधधकानंी साममल होऊन या 
पुण्यकायाषात सहभागी व्ावे व याचा भरपूर लाभ घ्ावा. (संपकषा  ईमेल: guruji.
centenary@globalpagoda.org)

समारोह सुरु करण्यासाठी आम्ी आपल्ा देशाच्ा सन्माननीय 
प्रधानमंत्ीजीनंा आमंमत्त केले होत.े शासकीय कायाांच्ा व्यस्तमेुळे त ेस्वत: 
तर येऊ शकले नाहीत परंत ुएका उत्ाहवधषाक आणर् अतं्यत प्ररेर्ाजन्य पत्ात 
त्यानंी आपले ललखित उद्ार पाठवनू शुभ-कामना प्रकट केल्ा आहते.

अशाच प्रकारे सयाजी ऊ बा खिन याचं्ा जन्म-शताब्ी समारोहाप्रसंगी 
पूज्य गुरुजीदं्ारे ललहहलेला प्ररेर्ाजनक लेि, त्याचं्ा स्वत:च्ा जन्म-शताब्ी-
वर्षावनममत्ाने पुन्ा प्रकाणशत करीत आहोत.                        –संपादक

या, जन्म-शताब्ीचा महोत्सव साजरा करूयात!
जीवनाने पंच्ाहत्र वसंत पाहहले.
कोर्ी येऊन म्र् ू लागले, आपल्ा या जन्महदवसाच्ा वेळी अमृत 

महोत्व साजरा करूयात.
अमृत महोत्व?
म्र्ज,े जो आत्ापयांत मृत झालेला नाही, त्याचा महोत्व. पर् जो 

पंच्ाहत्र वसंत पाहून मृत झाला नाही, तो आर्िी काही वसंत पाहहल्ानंतर 
मृत तर होर्ारच आह.े अशा कुर्ा मत्यषाधमाषा व्यक्ीचा कसला अमृत महोत्व?

अमृत महोत्व त्या परम पूज्य गुरुदेव सयाजी ऊ बा खिन याचंा साजरा 
केला पाहहज,े ज्याचें भौवतक-शरीर तर मृत झाले, ज्याचंी रूप-काया तर मृत 
झाली, परंत ुआपर् आपल्ा अगाध श्रदे्च्ा बळावर त्याचं्ा यश-शरीराला, 
त्याचं्ा कीर्त-कायेला मृत होऊ देर्ार नाही. चचरकाळापयांत अ-मृत ठेव.ू हाच 

सार्षाक अमृत महोत्व होईल.
त्याचं्ा या प्रर्म जन्म शताब्ीच्ा पावन वेळी कृतज्ञता ववभोर होऊन 

आपर् सवाांनी ममळून असा संकल्प करूयात की आम्ी त्या यगु पुरुर् 
बोधधसत्ाच्ा कीर्त-कायेला चचरस्ायी बनवनू ठेव.ू केवळ आजचेच नाही, 
तर पुढील अनेक शतकातील भावी वपढ्ाचें ववपश्यी पररवार त्याचें उपकार 
ववसरर्ार नाहीत. जोपयांत धरतीवर शाक्यमुनी भगवान गौतम बदु्ाचंी पावन 
स्ृती जीववत राहहल, तोपयांत या बदु्-पुत्ाच्ा असीम उपकाराचंी यशस्वी 
स्ृतीही अजरामर राहहल.

उपकार तर ब्रह्मदेश मं्माचेही ववसरले जार्ार नाहीत, ज्याने संताचं्ा 
गुरु-णशष्य परंपरेद्ारे मूळ बदु्वार्ीलाच नाही, तर तर्ागतादं्ारे मानवजातीला 
हदली गेलेली त्याचंी सवाषात महान भेट कल्ार्ी ववपश्यनेलाही शुद् रूपात 
सुरणक्षत ठेवले.

असीम उपकार त्या श्रदे्य णभक्षषू प्रवर लैडी सयाडोचेंही, ज्यानंी अनेक 
शतकापंासून णभक्षषूं द्ारे सुरणक्षत ठेवल्ा गेलेल्ा ववपश्यना ववद्ेला गृहस्ाकंरीता  
केवळ सुलभच बनवले नाही, तर एका गृहस् आचायाषाला प्रणशणक्षतही केले.

असीम उपकार त्या पहहल्ा गृहस् आचायषा सयातजैीचेंही, ज्यानंी या 
ववणशष्ट उत्रदाययत्ाला अतं्यत ववलक्षर् रूपाने वनभावले, की ज्यामुळे लोक या 
तथ्ाप्रवत आश्वस् झाले की एक गृहस्ही मैत्ीसंपन्न कुशल ववपश्यनाचायाषाची 
भूममका सफलतनेे पार पाडू शकतो. 

आणर् मग त्याचं्ा प्रमुि णशष्याच्ा म्र्जचे सयाजी ऊ बा खिन याचं्ा 
उपकाराचें तर सागंावेच काय! ज्याचं्ा अदम् उत्ाहाच्ा आणर् अपूवषा 
धमषासंवेगाच्ा फलस्वरूपाने ही मुक्ीदाययनी ववद्ा आपर्ा सवाांना ममळाली. 
सहस्तावधी वर्ाांपूववी ववलुप्त झालेल्ा ज्या ववपश्यना ववद्ेला शाक्यमुनी 
धसद्ार्षा गौतमानंी केवळ आपल्ाच नाही, तर अनेकाचं्ा कल्ार्ासाठी शोधनू 
काढले होत,े ती ववद्ा र्ोड्ाच शतकानंंतर आपल्ा जन्मभूमी भारतातनूच 
नाही, तर सुवर्षाभूमी मं्मा सोडून इतर हठकार्ाहंूनही पुन्ा लुप्त झाली. हकती 
अतटू ववश्वास होता सयाजीचं्ा मनात या पुरातन मान्यतचेा की ही ववद्ा आता 
पुन्ा जागेल आणर् आपल्ा देशात परत जाईल. त ेवारंवार म्र्त असत की 
कल्ार्ी ववपश्यनेच्ा पुनजाषागरर्ाचा डंका वाजला आह ेआणर् आता आपल्ा 
जन्मभूमीत भारतात हहचे लवकरच पुनरागमन होईल. भारतात यावेळी अनेक 
पुण्यपारमी संपन्न लोक जन्मले आहते ज ेहहचा सहर्षा स्वीकार करतील आणर् 
त्यानंतर ही सकळ ववश्वात पसरलेल्ा अववद्ेच्ा अधंकाराला दषूर करून 
उर्:कालासमान प्रकटेल आणर् अधसमीत लोक कल्ार् करेल.

त े म्र्त असत की अनेक शतकापंूववी मं्मा या ववद्ेला प्राप्त करून 

धम्मवाणी
चचरं ततट्ठतु सद्धम्मो, धम्ममे होन् ु सगारवा। 
सब्मेतप सत्ा कालमेन, सम्मा दमेवो पवस्सतु।।

– धम्मसङ्गणी अट्ठकथा (अट्ठसालिनी)-ननगमनकथा.

– चचरस्ायी होवो सद्मषा! गौरवान्वित होवो सद्मषा! सम्कदेव, सवषा 
प्राणर्मात्ाकंरीता उचचत समयी वर्ाषा करोत!
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भारताचा ऋर्ी झाला होता. त्याला आता या ऋर्ाची परतफेड करायची 
आह,े भारताला ववपश्यना ववद्ा परत करायची आह.े इर् ेयेऊन ह ेपुनीत कायषा 
त ेस्वत: करू इच्छित होत,े परंत ुकरू शकले नाहीत. इर् ेयेऊ शकले नाहीत. 
भले सशरीर येऊ शकले नाहीत, परंत ुआपल्ा धमषापुत्ासोबत हदव्य शरीराने 
इर् ेअवश्य आले आणर् आपला धमषा-संकल्प पूर्षा करववण्यात सहायक झाले.

ववपश्यी साधक साधधकाचं्ा मनात हा भ्रम वनमाषार् व्ायला नको की त्यानंा 
ही अनमोल ववद्ा कोर्ा गोयंकाकडून ममळाली आह.े गोयंका तर केवळ माध्म 
मात् आहे. वास्ववकपर् ेत्याला ववपश्यना तर सयाजी ऊ बा खिन याचं्ाकडून 
ममळाली आह.े भारतात येऊन जलैु 1969 मध् ेजवे्ा पहहले णशवबर लावले, 
तवे्ापासून आत्ापयांत प्रते्यक णशवबर लावताना तो याच तथ्ाची घोर्र्ा करत 
आला आह ेआणर् भववष्यातही करत राहहल. आनापान देत असताना णशवबरात 
सदैवं त्याची ही धमषावार्ी गजषात असत े:

“गुरुवर! तेरी ओर से, देऊं धरम का दान।...”
आणर् अशा प्रकारे ववपश्यना देत असतानाही -
“गुरुवर! तेरा प्रतततनधध, देऊं धरम का दान।...” 
आणर् मैत्ीनंतर णशवबर समापन करून आपल्ा वनवास कक्षात 

परततानाही-
गुरुवर! तेरो पुण्य है, तेरो ही परताप। 
लोगा ं नै बाटं्ो धरम, दूर करण भवताप।।

इतर सहायक आचायषा देिील हाच टेप लावनू णशवबरे घेतात आणर् 
भववष्यात देिील केवळ याच वपढीचे नाही, तर भावी वपढ्ाचें सवषा आचायषाही 
हाच टेप लावनू णशवबरे घेतील. त्यामुळे हे स्पष्ट आह ेकी शुद् ववपश्यनेच्ा पुन्ा 
भारतात परतण्याचे आणर् भारतातनू संपूर्षा ववश्वात पसरववण्याचे वास्ववक 
शे्रय परम पूज्य गुरुदेव सयाजी ऊ बा खिन यानंाच आह.े त्याचें उपकार 
कोर्ताही ववपश्यी साधक कसा ववसरू शकेल भले!

ह े एक ज्वलंत ऐवतहाधसक सत्य आह े की जर मं्मा (बमाषा) नसता तर 
ववपश्यना कायम राहहली नसती. जर ववपश्यना कायम राहहली नसती तर लैडी 
सयाडो नसत.े जर लैडी सयाडो नसते तर सयातजैी नसते. जर सयातजैी नसत े
तर सयाजी ऊ बा खिन नसत ेआणर् जर सयाजी ऊ बा खिन नसते तर गोयंका 
कुठून आले असत?े गोयंका तर सयाजीचंाच मानस पुत् आह.े सयाजी ऊ बा 
खिनच्ा करुर् चचत्ात भारताचे जनुे ऋर् फेडण्याचा प्रबळ धमषासंवेग जागला 
नसता आणर् भारतात तसेच ववश्वभरात ववपश्यनेच्ा प्रसाराची धमाषाकाकं्षा 
जागली नसती तर ज ेकाही झाले आह,े त ेकसे शक्य झाले असत?े हद्तीय 
धमषाशासनाच्ा जागरर्ात आणर् प्रसारर्ात या महान गृही संताचाच िूप मोठा 
हात आहे. आपर् त्याच्ा ऋर्ातून कसे उतराई होऊ शकतो. िरोिरच,

रोम रोम कृतज्ञ हुआ, ऋण न चुकाया जाय। 
ऋर्मुक् होण्याचा सवषाप्रर्म महत्पूर्षा उपाय तर हाच आहे की
जीयें जीवन धम्म का!
• गुरुदेवाचं्ा जन्म-शताब्ीच्ा पावन प्रसंगी सवषा ववपश्यी साधकानंी हा 

दृढ़ वनश्चय करावा की आम्ी यर्ाशक्ी धमाषाचे जीवन जगू. आम्ी सवषा सयाजी 
ऊ बा खिन याचें णशष्य, त्याचंा गौरव अक्षषुण्ण ठेव.ू धमषापर्ावर दृढतापूवषाक चालत 
आम्ी आपले तर कल्ार् साधचू, इतराचं्ा कल्ार्ाचेही कारर् बनू. आमची 
धमषामयी जीवनचयाषा पाहून ज्याचं्ात ववपश्यनेप्रवत श्रद्ा नाही, त्याचं्ात श्रद्ा 
जागेल, ज्याचं्ात श्रद्ा आह,े त्याचंी श्रद्ा वाढेल. अशा प्रकारे ववपश्यनेच्ा 
प्रसाराद्ारे अगणर्त लोकाचं्ा कल्ार्ाचा पर् प्रशस् होईल.

पूज्य गुरुदेव सयाजी ऊ बा खिन याचं्ा असीम मंगल मैत्ीच्ा बळावरच 
मागच्ा तीस वर्ाांपासून इर् ेववपश्यनेचा पाया दृढ़तापूवषाक रोवला गेला आह.े 
भारतातील प्रते्यक वगाषाच्ा, प्रते्यक संप्रदायाच्ा लोकानंी वतला सहर्षा स्वीकारले 
आह.े ववश्वभरातील सहा महाद्ीपाचं्ा छोट्ा-मोठ्ा शताधधक देशाचं्ा 
लोकानंी वतला वन:संहदग्धपर् ेस्वीकारले आह ेआणर् त ेलाभान्वित झाले आहते.

इतक्या कमी कालावधीत ज ेकाही झाले आह ेत्याचे मी अवमूल्न करू 
इच्छित नाही, परंत ुज ेकाही बाकी आह ेत ेवनश्श्चतच िूप अधधक आह.े ज ेकाही 

प्राप्त झाले आह,े त्याला आधार मानून ववश्वव्यापी ववपश्यनेच्ा बहुमुिी 
ववकासासाठी आम्ी सवषा बाधंधल आहोत. या प्रसंगी आपर् िाली हदलेल्ा 
प्रस्ाववत योजना पूर्षा करण्यात दृढतापूवषाक सहभागी होऊ की ज्यामुळे सयाजी 
ऊ बा खिन याचंी धमषाकामना पूर्षा करत कल्ार्ी ववपश्यना ववद्ा आगामी 
सहस्ावधी वर्ाांमध् ेअतं्यत प्रभावशाली रूपाने प्रवेश करेल.

• आत्ापयांत भारतात तसेच ववश्वभरात ववपश्यनेची श्जतकी कें दे् स्ावपत 
झाली आहते आणर् ज्याचं्ामध् ेप्रणशक्षर् देर् ेचालू आह ेत्याचंा ववकास व्ावा 
आणर् जी वनमाषार्ाधीन आहते त्याचंा वनमाषार् लवकरात लवकर पूर्षा व्ावा 
जेर्केरून जास्ीत जास् लोक यापासून लाभान्वित होत राहतील. 

•  ववश्वातील जास्ीत जास् लोकानंा ववपश्यना ववद्ेचा लाभ ममळावा 
याकरीता केवळ स्ायी ववपश्यना कें द्ामंध्चे नाही, तर अनेक देशामंध् े
अकें द्ीय स्ानावंर देिील अस्ायी णशवबरे लावली जातात. अशी अकें द्ीय 
णशवबरे जास्ीत जास् हठकार्ावंर आयोश्जत व्ावीत की ज्यामुळे अधधकाधधक 
लोक ववपश्यनेने  लाभान्वित होऊ शकतील. 

• भारत, नेपाळ, तवैान, इंग्लड आणर् अमेररका येर्ील कारागृहामंध् े
संपन्न झालेल्ा ववपश्यना णशवबरानंी बंदी अपराध्ामंध् ेलक्षर्ीय सुधारर्चेी 
महत्पूर्षा भूममका वनभावली आहे. हा णशक्षर्क्रम या देशामंध् ेतर पुढे चालतच 
राहो, इतर  देशामंध्हेी हा णशक्षर्क्रम लवकरच सुरु करण्यात यावा. 

• भारत आणर् नेपाळमध् ेअधं लोकाकंरीता आयोश्जत केलेली णशवबरे 
अतं्यत सफलतापूवषाक पूर्षा झाली आहते. अशी णशवबरे केवळ याच नाही, तर 
इतर देशामंध्हेी प्रसाररत करण्यात यावीत.

• भारतात कुष्ठ-रोग्ाकंरीता ववपश्यनेची णशवबरे चालू आहते ज्यामुळे 
त्याचं्ा मानधसकतमेध् े बरीच सुधारर्ा झाली आहे. त्याचं्ा हीनभावनेच्ा 
गं्र्ीचें वनमूषालन झाले आह.े ववपश्यनेमुळे त्याचं्ा जीवनात हास्य फुलले आह.े 
या क्षते्ात असेच सफल प्रयोग पुढे चालववण्यात यावेत. 

• जगुार, तंबािू आणर् इतर मादक पदार्ाांचे अनेक व्यसनी लोक 
ववपश्यनेच्ा अभ्ासाने व्यसन-मुक् झाले आहते तसेच ड्रग्जच्ा व्यसनात 
वाईट प्रकारे अडकलेले लोकही व्यसनातून बाहरे पडले आहेत. ऑस््रेललया 
आणर् स्स्वत्झलांडमध् ेसरकारच्ा सहयोगाने या हदशेने ववपश्यनेद्ारे िूप मोठे 
काम झाले आह ेआणर् होत आह.े या लोकोपकारी कायाषाला सवषात् प्रोत्ाहन 
देण्यात यावे. 

• भारतात तसेच इतर अनेक देशामंध् ेप्रायमरीपासून हायसू्लपयांतचे 
हजारो ववद्ार्वी-ववद्ार्र्नी आनापानने आणर् कॉलेजचे ववद्ार्वी ववपश्यनेने 
लाभान्वित होत आहेत. हा कायषाक्रम मोठ्ा प्रमार्ावर पुढे चालत राहावा 
जेर्केरून मानव-जातीच्ा भावी वपढ्ा सुि-शातंी, स्हे-सौहादषा तसेच 
सद्ावनेचे जीवन जगू शकतील.

• भारतात, ववशेर्करून मुं बई शहरामध् े रस्तावर जीवन जगर्ाऱ्या 
गरीब, अनार्, इतरत् भटकर्ाऱ्या मुलावंरही आनापानच्ा प्रणशक्षर्ाचा सफल 
प्रयोग केला जात आहे. त्यालाही प्रोत्ाहन हदले गेले पाहहज.े

• पहटपचत् ववपश्यना सद्माषाचा प्रयोगात्मक पक्ष आहे. याच्ा पररयचत्, 
म्र्ज,े सैद्ान्तिक पक्षावर प्रकाश टाकण्यासाठी ज्या ववपश्यना ववशोधन 
ववन्यासाची स्ापना केली गेली त्याने आपल्ा कायषाक्षते्ात ववणशष्ट सफलता 
प्राप्त केली आह.े मूळ पालल मत्वपटक, समस् अट्ठकर्ा, टीका आणर् अनुटीका 
तसेच इतर अनेक गं्र्ासंहहत ववशाल पालल वाङ्मय एका छोट्ाशा सघन 
संचात समाववष्ट करण्यात आले आह.े इतर दषुलषाभ पालल गं्र्ही श्जर् े कुठे 
उपलब्ध असतील, त्यानंाही यामध् ेसामावनू घेण्यात आले पाहहज.े या गं्र्ाचें 
पुस्कस्वरूपात प्रकाशनही समाधानकारक गतीने पुढे जात आहे. 

• अशाच प्रकारे संसृ्त भार्ेतील संपूर्षा धार्मक वाङ्मयालाही समाववष्ट 
करण्याचे प्रशंसनीय काम सुरु करण्यात आले आह.े त्याला लवकर पूर्षा करर् े
आवश्यक आह.े यामुळे शोधकायषा गंभीरतनेे पूर्षा होऊ शकेल आणर् यातनू हे 
समज ूशकेल की ती कोर्ती कारर् ेहोती, ज्याचं्ामुळे कल्ार्ी ववपश्यना आणर् 
ततं्बंधी सारे साहहत्य या देशातनू ववलुप्त झाले. अशा धोक्यापंासून सावध 
राहून भारतात परतलेल्ा ववपश्यनेला आणर् वतच्ा साहहत्याला चचरकाळापयांत 
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सुरणक्षत ठेवर् ेआवश्यक आह.े असे केल्ानेच गुरुदेवाचंी ही मंगल कामना 
पूर्षा होईल- “चचरं वतट्ठत ु सद्म्ो” ह े कायषा कोर्त्याही इतर संप्रदायापं्रवत 
दे्र्भावना जागवनू कदावप केले जाऊ नये. केवळ यर्ाभूत सत्याचेच शोधकायषा 
व्ावे. कारर् गुरुदेव कायम ‘सत्यमेव जयत’ेया धमषानीतीचेच पक्षधर होत.े 
त्याचं्ा िुचवीच्ा मागे हचे शब् बरमी भार्ेत ललहहलेले असायचे.

• अजनू एक अतं्यत महत्पूर्षा कायषा आह.े ह ेज ेगुरुदेव सयाजी ऊ बा 
खिन याचं्ा ऐवतहाधसक स्ारक स्वरूपाने मुं बईमध् ेववशाल ‘ववपश्यना स्पूा’चे 
वनमाषार्-कायषा सुरु झाले आह,े त े लवकरच पूर्षा करायचे आहे. या स्पूाचा 
वापर केवळ ववपश्यना साधनेसाठीच होईल. याच्ाने गुरुदेवाचें धमषा-स्वप्न 
पुरे करण्यात सहायता ममळेल. याच्ा ववशाल धमषाकक्षात हजारोचं्ा संख्नेे 
ववपश्यी साधक-साधधका, सामूहहक साधनेचा अर्वा एक हदवसीय णशवबराचंा 
लाभ घेत राहतील. अगदी सहज ह ेअनुमान केले जाऊ शकत ेकी श्जर् े50-
100 साधकाचं्ा सामूहहक साधनेने साधकानंा इतका लाभ ममळतो, वतर् ेयाच्ा 
तलुनेने हजारोचं्ा संख्नेे होर्ारी सामूहहक साधना हकती प्रभावशाली आणर् 
लाभदायक होईल. "समग्ानं तपो सुिो"ही भगवद ्वार्ी प्रत्यक्ष प्रकट होईल. 
सामूहहक तप सुिदायी धसद् होईल.

• या स्पूाला घेऊन अज्ञ लोकामंध् ेभ्रातंी वनमाषार् होर् ेस्वाभाववक आह.े 
त्यानंा वाटेल की ह ेएिाद्ा संप्रदाय ववशेर्ाचे प्रतीक आह.े परंत ुजवे्ा त ेपाहतील 
की या स्पूात ववपश्यना साधनेच्ा व्यवतररक् कोर्तहेी सापं्रदाययक कमषाकाडं 
केले जात नाही, इर् ेधपू-दीप, नैवेद् तसेच मूतवी-पूजनाचे नाववनशार्ही नाही 
तवे्ा त्याचंी ही भ्रातंी आपोआपच दषूर होईल. 

ह ेिरे आह ेकी बाहरेून याला एका स्पूासारिा आकार न देताही दहा 
हजार व्यक्ीचं्ा सामूहहक साधनेसाठी असा एक सं्भशून्य ववशाल हॉल 
वनमाषार् केला जाऊ शकतो. तर मग सापं्रदाययकतचेी भ्रातंी वनमाषार् करर्ारी ही 
स्पूाची आकृतीच का? लोकाचंी ही भ्रातंीही िूप काळ हटकू शकर्ार नाही, 
जवे्ा त ेया सत्यतशेी अवगत होतील की ही आकृती चचरकाळापयांत बमाषाच्ा 
उपकाराचें स्रर् ठेवण्याकरीता आह.े हा स्पू त्या धमषा-देशाप्रवत आपल्ा 
असीम कृतज्ञतचेे प्रतीक असेल. जवे्ा ववपश्यना ववद्ा भारतातून शेजारील 
देशामंध् ेगेली तवे्ा वतर्ल्ा लोकानंी त्याचं्ा देशात ज ेप्रारंणभक स्पू बनवले, 
त ेत्या तत्ालीन भारतातील स्पूाचं्ा प्रवतकृवतच होत्या. ते याकरीता बनवण्यात 
आले होत े की जेव्ा-जवे्ा तरे्ील लोक त्या स्पूानंा पाहतील, तवे्ा-तवे्ा 
भारताच्ा उपकारानंा स्रर् करून नतमस्क होतील. ठीक अशाच प्रकारे 
इर्ले लोक श्वडेेगा̆नची आकृती असर्ाऱ्या या स्पूाला पाहतील तवे्ा तहेी 
सहस्तावधी वर्ाांपयांत बमाषाच्ा उपकाराचें स्रर् करत राहतील, की त्या देशाने 
एका अनमोल िश्जन्याप्रमार् ेही ववद्ा चचरकाळापयांत साभंाळून ठेवली आणर् 
तसेच ह ेदेिील की त्या देशात सयाजी ऊ बा खिन सारिे संत गृहस् जन्मले, 
ज्याचं्ा अदम् उत्ाहामुळे ही पुरातन ववद्ा भारताला पुन्ा प्राप्त झाली 
आणर् इर्नू ववश्वाच्ा काना-कोपऱ्यात पसरली, की ज्यामुळे भारत ववश्वगुरु 
असल्ाच्ा प्राचीन वबरुदाला पुन्ा प्राप्त करण्यायोग् बनू शकला. या अर्ाषाने 
हा स्पू आपल्ा कृतज्ञतचेे प्रतीक होईल, कोर्त्या सापं्रदाययकतचेे नाही. हा 
स्पू वास्ववकपर् ेभारतातील ववपश्यनेच्ा पुनस्ाषापनेचे भव्य स्ारक होईल. 
सयाजीचं्ा महानतचेा कीर्तसं्भ होईल.

• आणर् स्पूाच्ा बाहरे जी ववणशष्ट दीर्घका (आटषा-ग̆लरी) बनेल, ती 
शाक्यमुनी गौतम बदु्ाचं्ा गौरवमय महामानवीय ऐवतहाधसक व्यक्ीत्ाला 
काल्पवनक पौराणर्क चचिलातनू बाहरे काढून आपल्ा उज्ज्वल सत्य 
स्वरूपात प्रकाणशत करेल. यामुळे ववश्वात भारताचे मस्क पुन्ा उंचावेल. 
ही दीर्घका अत्याधवुनक श्रवर्-दृश्य तंत्ाद्ारे अतं्यत आकर्षाक पद्तीने 
तर्ागताचं्ा जीवनातील अनेक महत्पूर्षा घटनाबंरोबरच ववपश्यना ववद्ेच्ा 
प्राचीन प्रयोगाच्ा सत्यतेला प्रकाणशत करेल. यामुळे बुद् आणर् त्याचं्ा िऱ्या 
णशकवर्ीववर्यी देशात पसरलेला अज्ञानाचा अधं:कार दषूर होईल आणर् 
मोठ्ा संख्नेे लोक त्यानंी णशकवलेल्ा सापं्रदाययकताववहीन, वैज्ञावनक आणर् 
आशुफलदाययनी ववपश्यनेला अंमगकारून आपले कल्ार् साधतील. या ववशाल 
आकर्षाक स्पूाला पाहण्यासाठी बाहरेच्ा देशामंधनू येर्ारे अनेक लोकही 

ववपश्यना साधनेशी अवगत होतील आणर् त्याचं्ातील अनेक जर् या 
देशात अर्वा आप-आपल्ा देशात परतनू ववपश्यना साधनेच्ा णशवबरामंध् े
भाग घेऊन आपले कल्ार् साधतील. अशा प्रकारे ववपश्यना ववश्वव्यापी होऊन 
ववश्व कल्ार् करेल.

हीच तर परम पूज्य गुरुदेव सयाजी ऊ बा खिन याचंी पुनीत धमषा कामना 
होती. या! वरील सवषा योजनानंा पूर्षा करून त्याचं्ा या मंगलकामनेला पूर्षा करून 
आपर् आपलेही कल्ार् साधनू घेऊ आणर् जना-जनाचं्ा  कल्ार्ातही 
सहयोगी होऊ!

कल्ार्ममत्, 
सत्यनारायर् गोयंका
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साभार------------ 

मंगल मतृ्यू
पूज्य गुरुजीचें वतसरे पुत् श्री मुरारीलाल गोयंका यानंी 7 फेब्रवुारी 2023 ला 

त्याचं्ा वनवास-स्ानी शातंीपूवषाक शरीर सोडले. त्यानंी लहानपर्ीच पूज्य सयाजी ऊ 
बा खिन याचं्ाकडून साधना णशकून घेतली आणर् मध्-पूवषा भारताच्ा राचंीमध् े
इंश्जवनयररंगचे णशक्षर् घेताना साधना करत राहहले. ते पररवारातील पहहले व्यक्ी 
होत े ज्यानंी गुरुजीबंरोबर बोधगयेच्ा प्रमुि बुद् मंहदरात साधना केली. त े
हहमालयाच्ा एका णशिरावर स्स्त असलेल्ा चैलच्ा ऐवतहाधसक राजभवना 
(पैलेस हॉटेल) मध् ेलागलेल्ा णशवबरात साममल झाले ज्याच्ात भारतातील तसेच 
ववश्वातील अनेक महत्पूर्षा व्यक्ी साममल झाल्ा होत्या. एक हदवस दषुपारी 
भोजनाच्ा वेळी गुरुजी मुरारीनंा म्र्ाले की “हे णशवबर हत्ीकंडून नागंर 
चालववण्यासारिे आह.े”

श्री मुरारीचं्ा सहयोगाने गुरुजीनंा ववदेशात जाण्याचा पासपोटषा आणर् फ्ान्सचा न्व्सा 
वेळेवर ममळू शकला. त्यानंी हकते्यक पूर्षा हकंवा अल्पावधीच्ा णशवबरामंध् ेभाग घेतला 
आणर् ट्रस्ी इत्यादीचं्ा रूपात सेवा हदली. आपल्ा या पुण्यबळाचं्ा फलस्वरूपाने त्यानंी 
शातंीपूवषाक शरीर सोडले. धमषापर्ावर त्याचंी उत्रोत्र प्रगती होवो आणर् त ेवनवाषार्लाभी 
होवोत, हीच मंगल कामना. ------------ 

ऑनलाइन पाचल-हहदंी सर्टिफफकमे टि कोसषा-2023

प्रवेश-प्रहक्रया 1 त े31 माचषा 2023 पयांत सुरु राहहल. कोसषा-हडटेल्स आणर् 
आवेदन पत्:- िालील व्ाटस्अपॅ तसेच ललकं वर- 1 माचषा 2023 पासून उपलब्ध 
होईल.  https://palilearning.vridhamma.org/ 

कृपया आपल्ा चौकशीसाठी व्ाटस्अपॅ नंबर +91 78219 95737 वर   संदेश 
पाठवावा. ---------

अततररक्त उत्रदाययत्व
कें द्र आचायाांच्ा रूपात समेवा

1) धम्म अतंबका, नवसारीकरीता
श्ी कमे शवलाल पटिमेल (KP4)

2) धम्म नमषादा, भरूचकरीता
श्ी जीतूभाई शाह (JS11)

3) धम्म सोनगढ, सोनगढकरीता 
श्ी नरेंद्र भरवाडा (NMB)

वररष्ठ सहायक आचायषा
1. श्री मधकुर लामसे, अमरावती
2. श्री प्रह्ाद गजब,े नागपुर
3. श्री मधकुर क्षीरसागर, वरोरा
4. श्रीमती सुनीता शेंडे,  नागपुर

नव तनयकु्ती 
सहायक आचायषा

1.  श्री ज्ञानदेव बोराटे, पुर्े
2. श्री आनंद पवार, मुं बई

3-4. श्री स्ववप्नल तसेच श्रीमती पारुल 
देशपाडें, इगतपुरी

5. श्रीमती सरला पाममडी, इगतपुरी
6. श्रीमती रचना मेश्राम, यवतमाल
7-8. श्री राजेंद् कुमार शमाषा तसेच श्रीमती शीला 

शमाषा, लिनऊ, उत्र प्रदेश
9. Ms. Tan Tay Hoy, Malaysia

बालजशतबर जशक्षक
1. श्रीमती योमगता वाडेर, सागंली
2. श्री वीरेंद् वाडेर, सागंली
3. श्री प्रशातं हाटकर, तलेरे
4. श्री णशवकुमार णशवललगंम, चेन्नई
5. श्रीमती सुर्मा ववश्वास िाडे़, कोल्ापुर
6. श्रीमती साधना संतोर् तोत्,े पनवेल
7. श्री राजशेिरन सोरुबन, बेंगलुरु
8. श्री वनकेश कसारे, पनवेल
9. श्रीमती माधरुी सुहास भोसले, कोल्ापुर
10. श्री ववश्वास महादेव िाडे़, कोल्ापुर
11. डॉ.  सुनील अंकुशराव निात,े पनवेल
12. श्रीमती ववशे्र्ा वनकेश कसारे, पनवेल
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दोहमे धमाषाचमे
जय जय जय गुरुदमेवजी, जय जय कृपातनधान।
धमषा रत्न असमेच टदलमे, झालमे परम कल्ाण।।
असा चाखतवला धमषा रस, तवर्य रस ना मोहवी।
धमषा सार असमेच टदलमे, टिरफल दमेत सोडवी।।
धमषा टदला कसा च सबळ, दर पावली आधार।
भय भैरव सारमे गमटिमे, बनवी तनभषाय अपार।।
जर गुरुदमेव न भमेटिती, बरमा दमेश सुदमेश।
तर गमथ्ा च जंजाळात, जीवन जातमे शमेर्।।

दोहमे धमाषाचमे
गुरुदमेव तुमचीच कृपा, झडती कमाषाचमे क्मेश।
पुन्ा आली धमाषाची, गंगा भारत दमेश।।
कजषा भारत दमेशाचमे, बमाषा दमेश च चुकवी।
कृपा श्ी गुरुदमेवाचंी, बंदा च नाव कमवी।।
पारस घडवी लोहाला, सुवणषा च रमे बनवी।
गुरुवर घडवी लोहाला, पारस च रमे बनवी।।
गुरुवर तुमचा प्तततनधी, दमेतसमे धमषा-दान।
सकलाचंमे होवो भलमे, जनजनाचंमे कल्ाण।।

पूज्य गुरुजी श्ी सत्यनारायण गोयंकाजीचं्ा जन्म शताब्ी समारोहातनगमत्
ववश्व ववपश्यना पगोडाच्ा महाणशवबर कायषाक्रमाचंी यादी  

 महहना प्स्ातवत महाजशतबर टदनाकं/वार अवसर
माचषा २०२३ १९ माचषा २०२३, रवववार शताब्ी वर्षा महाणशवबर
मे २०२३ ७ मे २०२३, रवववार बदु् पौर्र्मेच्ा वनममत्ान े
जनू २०२३ ११ जून २०२३, रवववार शताब्ी वर्षा महाणशवबर
जलैु २०२३ २ जलैु २०२३, रवववार गुरु पौर्र्मेच्ा वनममत्ान े
अॉगस् २०२३ २७ अॉगस् २०२३, रवववार शताब्ी वर्षा महाणशवबर
सप्टेंबर २०२३ १० सप्टेंबर २०२३, रवववार शताब्ी वर्षा महाणशवबर
अॉक्ोबर २०२३ १ अॉक्ोबर २०२३, रवववार शरद पौर्र्मा व पूज्य गुरुजीचं्ा पुण्यवतधर् वनममत्ाने
नोव्ेंबर २०२३ १९ नोव्ेंबर २०२३, रवववार शताब्ी वर्षा महाणशवबर
हडसेंबर २०२३ १० हडसेंबर २०२३, रवववार शताब्ी वर्षा महाणशवबर
जानेवारी २०२४ १४ जानेवारी २०२४, रवववार संघ दान आणर् महाणशवबर
फेब्रवुारी २०२४ समाप्ी समारोह : ४ फेब्रवुारी २०२४, रवववार 'डॉक्मूेंटिट्री फफल्म' चमे तवमोचन आजण इतर कायषाक्म
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