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साधकाचें माससक रेिरणा पत्र

साधक (मराठी)



शून्यागयार आणि पगोड्याचे महत्व
धम्मथली, जयपुर येथील पगोड्याच्या शिलयान्यासयाप्रसंगी

पूज्य गुरुजीचें प्रवचन (माच्च 14, 1982)
जजथ ेशुद्ध धम्च जागतो, ततथली धरती अजनूच तपू लागत.े धमा्चच्ा शुद्ध 

तरंगामंुळेच धरती आणि सारे वातावरि तपत असत.े ही तपोभूमी न जाि े
किते्ि यगुामंध्,े सहस्तावधी वर्ाांपासून धमा्चच्ा तपाने तपलेली आह,े 
म्हिनूच तर इथ ेशुद्ध धम्च जागण्ाचा आणि अनेि लोिाचं्ा िल्ािाचा 
सुअवसर प्राप्त झाला. ज्या धरतीवर तपस्ी तपतात, धम्च-तपाव्यततररक्त 
आिखी िोिती प्रवतृ्ी नसतेे ततथल्ा धम्चतरंगाचें तर िाय सागंावे! चचत् 
िसे आसक्ती, दे्र् आणि मोहातनू तवमुक्त होईल, याचे िेवळ चचतंन-मननच 
नाही, तर त्ाचा सकरिय अभ्ास होत असतो. िसा चचत्ाचा अतंम्चनाच्ा 
तळापयांत जाऊन संवर िरावा. नवीन आसक्ती, दे्र् आणि मोह उत्पन्नच होऊ 
देऊ नयेत. आणि ज ेसंगृहीत आहते, त ेिसे हळू-हळू दूर होत जातील, हळू-
हळू त्ाचंी तनज्चरा होत जाईल. चचत्ाची अशुद्धता दूर होत जाईल, ततचा क्षय 
होत जाईल.  

ज्या धरतीवर धमा्चचा शुद्ध अभ्ास तनरंतर होत असतो ती धरती खूप 
तपू लागत.े सारे वातावरि धमा्चच्ा तरंगानंी आप्ातवत होऊन जात,े तरंगगत 
होऊन जात.े अधधि लोि िल्ाि होत.े अशा तपोभूमीमध् ेयेऊन एखाद्ा 
व्यक्तीने थोडेसे जरी प्रयत्न िेले तरी अधधि प्रमािात सफलता प्राप्त होत.े 
या धरतीवर तर आत्ाही लोि तपत आहते. भतवष्ात जवे्ा इथ ेशून्ागार 
बनतील आणि त्ात लोि तपतील तर आिखीनच अधधि िल्ाि होईल. 
साधनेच्ा पथावर पुढे जाण्ासाठी आपली मेहनत, आपले पररश्रम, आपला 
पुरुर्ाथ्च तर आवश्यि आहेच. याचं्ाणशवाय िोितीही उपलब्ी प्राप्त होत 
नाही. दसुरे म्हिज ेसाधनेचा तवधी तनम्चळ असेल, स्च्छ असेल तर अधधि 
लाभ होतो. साधनेचा तवधी तनम्चळ नसेल तर पुष्कळ मेहनत िरूनही जो 
लाभ गमळायला पाकहज ेतो गमळत नाही. उचचत माग्चदश्चि असेल तर साधि 
चुिीच्ा पद्धतीने िाम िरत नाही तर जसे िरायला पाकहजे, तसे िाम 
िरतो. आिखी एि गोष्ट आणि जी खूप आवश्यि आह ेती ही िी उचचत 
वातावरि असावे, उचचत स्ान असावे. प्रते्ि कठिािी ध्ान िरण्ाने 
तततिा लाभ प्राप्त होत नाही जजतिा एखाद्ा तपलेल्ा भूमीवर ध्ान िेल्ाने 

होतो. आत्ाच मागच्ा िाही कदवसामंध् े साधिाचें एि मंडळ भारताच्ा 
अशा स्ानावंर जाऊन आले जजथ े संत तपले होत,े अरहंत तपले होत.े तर 
इतक्ा दीर््च िालावधीनंतरही साधि अनुभवतात िी किती प्ररेिादायि 
तरंग आजदेखील ततथ े िायम आहते. तवे्ा भूमीचे आपल्ा स्त:चे खूप 
मोठे महत्व असते. खरोखरच ही भूमी अतं्त मंगलमयी आह,े म्हिनूच तर 
शुद्ध धमा्चचा अभ्ास इथ ेसुरु झाला आणि आता यापुढे अधधि लोि इथ ेतप 
िरतील.

शून्यागयारयाचे आपले महत्व
भगवानानंी म्हटले आह–े “जवे्ा िोिी व्यक्ती एिटा तपतो तवे्ा जसे 

ब्रह्ा तपतो. जजथ ेदोर्े जि गमळून तपतात तवे्ा जसे िोिी देवता तपतात. 
ततर्ेजि एित्र बसून तपतात तवे्ा जसे िोिी तपस्ी मनुष् तपतात. यापेक्षा 
अधधि लोि एित्र बसून तपतात तवे्ा िोलाहल होतो.” तततक्ा सखोलतनेे 
तप होत नाही, यािरीता शून्ागाराचे महत्व सववोपरी आह.े शून्ागार म्हिज े
असे स्ान, अशी खोली, अशी िुटी ज्याच्ात आपल्ा णशवाय आिखी 
िोिी नाही, शून्च शून्. एिटा व्यक्ती एिातंात ध्ान िरू शिेल, ह ेखूप 
आवश्यि असत ेआणि त्ाचा मोठा लाभ होतो. ब्रह्देशात ज ेध्ानाचे िें द्र 
आह,े ततथल्ा शून्ागारामंध् ेज ेतपस्ी तपतात, त्ामुळे ततथले तरंग िशा 
प्रिारे धमा्चने ओतप्रोत भरलेले आहते ह ेिोिी साधिच समज ूशितो. ततथ े
बसून ध्ान िेले तर किती फरि पडेल. ठीि अशाच प्रिारे इगतपुरीमध् े
शून्ागार बनले आहेत, लोि त्ात ध्ान िरतात तवे्ा किती मोठा फरि 
जािवतो. शून्ागाराचे खूप मोठे महत्व आहे. 

सुञ््ञयागयारं पविट्ठस्स, सन्तचचत्तस्स णिक्नुो।
अमयानसुी रती होवत, सम्या धमं् विपस्सतो।।

— धम्मपदपयाळि- 373, शिक्वुग्ो.

'सम्ा धमं् तवपस्सतो' सम्यि प्रिाराने धमा्चची तवपश्यना िरतो. िुठे 
िरतो– 'सुञ््ञागारं पतवट्ठस्स' एखाद्ा शून्ागारात प्रवेश िरून शुद्ध धमा्चची 
तवपश्यना िरत असेल तर साधि शातं चचत् होतो. आणि 'अमानुसी रती 
होतत' आतमध् े असा आनंद, असा रस प्राप्त होतो जो आपल्ासारख्ा 
मनुष्ानंा सामान्पि ेआपल्ा इंकद्रय सुखाचं्ा अनुभूतीद्ारे प्राप्त होत नाही. 
त्ाचा िशाशी मुिाबला होऊ शित नाही, िशाशी तलुना होऊ शित नाही. 

धम्ियािी
झयाय णिक् ु मया पमयादो, मया ते कयामगुिे रमेस्स ु चचतं्त।
मया लोहगुळं गगली पमत्तो, मया कन्दि ‘दकु्गमद’न्न्त डय्हमयानो।।

– धम्मपदपयालल 371, शिक्वुग्ो.

– ह ेणभकूं्षनो (साधिानंो)! ध्ान िरा, प्रमादात पडू निा. तमुचे चचत् (पाच 
प्रिारच्ा) िामगुिा ं(भोगा)ं च्ा चरिात अडिू नये. प्रमाकदत होऊन लोखंडाचे 
गोळे गगळू निा. “हाय! ह ेद:ुख" असे म्हित जळत जळत तमु्हाला (िधी) रंिदन 
िरावे लागू नये. 
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त्ाच्ा खूप पलीिडची कदव्य अनुभूती होत,े ब्राह्ी अनुभूती होत.े आणि 
त्ाच्ाही पलीिडील तनवा्चणिि अनुभूती होत ेिारि एिातंात साधना िरीत 
आह.े िुठे िोिता व्यत्य नाही, िोित्ा बाधा नाहीत.  

या तपोभूमीवर देखील असे शून्ागार तनमा्चि होतील जजथ े साधि 
आपल्ा साधनेद्ारे धमा्चच्ा तळस्पशशी गहनतेपयांत जाऊ शितील. मोठ्ा 
िल्ािाची गोष्ट होईल. िल्ाि तर जे-ज े तपतील, त्ा सवाांचे होिारच 
आह,े पि एखाद्ा जरी व्यक्तीचे िल्ाि झाले तर तनमा्चि िरण्ािरीता 
ज ेश्रम, जो त्ाग, ज्या िोिी िेला असेल, त ेसाथ्चि होईल. यापेक्षा अधधि 
मूल् आिखी िोित ेहोऊच शित नाही. 

शे्ष्ठ दयानयाचे विशे्षि
एिदा भगवानानंी आपल्ा एिा पूव्च-जन्ातील गोष्ट सागंताना म्हटले– 

तवे्ा त े बोधधसत्व होत,े बदु्ध बनले नव्ते. अनेि जन्ापंयांत बोधधसत्वाचे 
जीवन जगत-जगत, आपल्ा दहा पारगमतानंा पूि्च िरत-िरतच िोिी 
बदु्ध बनतो, सम्यि संबदु्ध बनतो. दानाचीही एि खूप मोठी पारमी असत.े 
त्ानंी सागंगतले िी िोित्ा एिा जीवनात त ेखूप मोठ्ा देशाचे राजा होत.े 
चचत्ामध् े दानाची चेतना जागली तवे्ा जजतिा राज्यिोर् होता, जजतिे 
िाही त्ाचं्ाजवळ होत,े त ेदान िरि ेसुरू िेले.हजारो, लाखो लोिानंा दान 
कदले. सात वर्ाांपयांत सतत दानाचा िाय्चरिम चालतच राकहला. अन्नाचे दान, 
वस्ताचें दान, और्धाचें, वाहनाचें आणि तनवासस्ानाचें दान कदले. लोिाचं्ा 
ज्या-ज्या सासंाररि गरजा होत्ा त्ा सव्च गोष्टीचंी पूत्चता िेली गेली. िोिा 
व्यक्तीला िोित्ा सासंाररि गोष्टीचंी िमतरता पडू कदली नाही. अशी सात 
वर्षे खूप दान कदले. इतिे पुण्शाली तसेच पारमी वाढतविारे दान देखील जर 
िोिा एिा स्ोतापन्न व्यक्तीला एि वेळेचे भोजन कदले, तर त ेएिा वेळेचे 
भोजन-दान त्ापेक्षा कितीतरी अधधि पुण्शाली होत.े म्हिज,े पात्र िसे 
आह?े िुठे बीज रोपले गेले आपल्ा पुण्-िमा्चचे? जगमन सुपीि असेल तर 
फळ अधधि चागंले येईल.

तो स्ोतापन्न व्यक्ती जो साधना िरत-िरत, शील, समाधी, प्रज्ेमध् ेपुष्ट 
होत-होत अनाया्चपासून आय्च बनला, ज्याने पकहल्ादंा तनवा्चिाचा साक्षात्ार 
िेला, मुक्तीच्ा चार पायऱ्यापंैिी पकहल्ा पायरीपयांत पोहोचला. धम्चपथाचा 
पकहला सोपान प्राप्त िेला. असा स्ोतापन्न झालेला व्यक्ती मुक्तीच्ा स्ोतात 
पड़ला. प्रते्ि दानाचा लाभ होतच असतो, पि िोिाला दान द्ावे? तवे्ा 
सागंगतले िी त्ा वेळी धरतीवर िोिी स्ोतापन्न नव्तेच, िारि तवपश्यना 
नव्ती. िारि लोिाजंवळ तनवा्चिाचा साक्षात्ार िरण्ासाठी िोित ेतंत्रच 
नव्ते. अशा पररस्स्तीत ज ेहोत ेत्ानंाच दान कदले गेले. पि त्ाच्ा तलुनेत 
एिा स्ोतापन्न व्यक्तीला िेवळ एिा वेळेचे भोजन कदले गेले तर त ेत्ाहूनही 
अधधि लाभदायि होत.े

असे िा होत,े ह ेसमजनू र्ेऊ! िोित्ाही प्राण्ाला भोजन कदले तर 
त्ाला आपि एि कदवसाचे जीवन आिखी देत आहोत. त्ा भोजनाच्ा 
बळावर त्ाची जीवन-धारा अजनू थोडी पुढे जाईल. पि िोिाला देत 
आहोत? एखादा िोिता कहसंि पशू आहे– समजा एखादा धसहं आह,े 
चचत्ा आह,े आणि दसुरीिडे एि गाय आह.े एि कदवसाचे भोजन आपि 
दोर्ानंा कदले. पि गायीला कदलेले भोजन अधधि पुण्शाली िा? धसहं किंवा 
चचत्ताला एि कदवस अधधि जगवनू तो इतर प्राण्ानंा िष्टच देईल. गाय एि 
कदवस अधधि जगली तर इतर प्राण्ानंा लाभच देईल. म्हिनू या दोन्ीचं्ा 
तलुनेने गायीला कदलेले एि कदवसाचे भोजन अधधि फलदायी आह,े अधधि 
िल्ाििारी आह.े असेच गायीच्ा तलुनेने एिा सामान् मनुष्ाला कदलेले 
भोजन अधधि िल्ाििारी होईल, िारि मनुष् आह.े पशंूच्ा तुलनेत 
मनुष्ाजवळ अशी शक्ती आह ेिी तो अतंमु्चखी, आत्ममुखी, सत्मुखी होऊन 

आपल्ा गाठी उलगडि ेणशिला तर मुक्त होऊ शितो. हे िाम पश ू िरू 
शित नाहीत. ती गाय जीवनभर जगूनही आपल्ा स्त:ला मुक्त िरू शित 
नाही. ततला तनसगा्चने ती शक्ती कदलेली नाही. या मनुष्ाला जर आपि एि 
कदवस अजून जगवले तर िोि जाि ेत्ा एिा कदवसात त्ाचा शुद्ध धमा्चशी 
संपि्च  होऊन जाईल. त्ाला असा तवधी गमळून जाईल ज्यामुळे तो आत्ममुखी 
होऊन आपल्ा गाठी उलगडून टािेल. या दोर्ाचं्ा तलुनेत त्ा व्यक्तीला 
कदलेले भोजन अधधि िल्ाििारी आह.े

एि सामान् व्यक्ती ज्याला धमा्चचा माग्च गमळाला नाही, सारे जीवन 
दरुाचाराचेच जीवन जगतो, त्ाच्ा तुलनेने एि व्यक्ती जो सदाचाराचे 
जीवन जगत आहे, धमा्चच्ा मागा्चला लागलेला आह.े या दोर्ामंधनू जर 
भोजनाचे दान त्ा सदाचारीला कदले तर त्ाला कदलेले भोजनाचे दान अधधि 
िल्ाििारी आह ेत ेयासाठी िी त्ाचे एि कदवसही अधधि जगि ेत्ाला 
सन्ागा्चिडे र्ेऊन जाण्ात सहायता िरेल. आणि खरोखरच तो धमा्चच्ा 
मागा्चवर पुढे जात जात मुक्त अवस् ेपयांत पोहोचू शिेल. खूप मोठा लाभ 
गमळेल त्ाचा, िारि तो सन्ागा्चवर म्हिज,े धमा्चच्ा मागा्चवर चालिारा 
व्यक्ती आह.े परंत ुअजूनपयांत ज्याला तनवा्चिाचा साक्षात्ार झालेला नाही, 
त्ाच्ा तलुनेत ज्याला तनवा्चिाचा साक्षात्ार झाला आह,े त्ाला एिा 
कदवसाचे भोजन कदले तर ते अधधि पुण्शाली आह.े िारि तो व्यक्ती एि 
कदवस अधधि जगून िेवळ आपलेच िल्ाि िरत नाही, तर आता ज ेतरंग 
तनमा्चि िरत आह,े प्रते्ि क्षिी, प्रते्ि श्ासाबरोबर त्ाच्ात ज े तरंग 
तनमा्चि होत आहते, त ेआसपासच्ा साऱ्या वातावरिाला धमा्चच्ा तरंगानंी 
भरून टाितील. न जाि ेकिते्ि लोिाचं्ा िल्ािाचे िारि बनून जातील. 
म्हिनूच म्हटले िी इतक्ा लोिानंा जे मी दान कदले त्ाच्ा तलुनेने एिा 
स्ोतापन्न व्यक्तीला, िेवळ एिा वेळेच्ा भोजनाचे दान कदले तर त ेकिते्ि 
पटीनंी अधधि िल्ाििारी होईल, अधधि पुण्शाली होईल.

त्ाचप्रमाि े अनेि स्ोतापन्न व्यक्तीनंा कदलेल्ा भोजनाच्ा 
मुिाबल्ात िेवळ एिा सिदागामी व्यक्तीला कदलेले भोजन कितीतरी 
अधधि िल्ाििारी होईल, कितीतरी अधधि बलशाली होईल. अनेि 
सिदागागमनंा कदलेल्ा भोजनाच्ा मुिाबल्ात िेवळ एिा अनागामीला 
कदलेले भोजन कितीतरी अधधि िल्ाििारी होईल. अनेि अनागागमनंा 
कदलेल्ा भोजनाच्ा मुिाबल्ात िेवळ एिा अरहंताला कदलेले भोजन 
कितीतरी अधधि िल्ाििारी होईल. अनेि अरहंतानंा कदलेल्ा भोजनाच्ा 
मुिाबल्ात सम्यि संबदु्धानंा कदलेले भोजन किते्ि पटीनंी अधधि, खूप 
अधधि िल्ाििारी होईल. िोिा सम्यि संबदु्धानंा भोजन कदले आणि 
त्ाच्ा मुिाबल्ात तप िरिाऱ्या संर्ाला भोजन दान कदले, तर सम्यि 
संबदु्धानंा कदलेल्ा भोजनापेक्षाही त ेअधधि िल्ाििारी झाले. आणि पुन्ा 
म्हटले, कितीही मोठ्ा तप िरिाऱ्या संर्ाला भोजन-दान देऊन, कितीही 
मोठे पुण् अर्जत िेले तरीही, त्ाच्ा मुिाबल्ात साधना िरिाऱ्यासंाठी जर 
िोिी सुतवधा बनवनू कदल्ा, िोिी शून्ागार बनवनू कदले, ज्याच्ात बसून 
िोिी व्यक्ती तप िरून आपल्ा मुक्तीचा माग्च शोध ूशितो तवे्ा त्ा साऱ्या 
पुण्ापंेक्षाही हे महान सववोच्च पुण् अधधि िल्ाििारी आहे.

इथ े िें द्र बनवण्ाचे आत्ापयांत ज े िाम झाले त े तनरथ्चि झाले असे 
मला तनजचितच म्हिायचे नाही, पि शून्ागार बनतील, प्रते्ि व्यक्तीसाठी 
तनवास-स्ानही स्तंत्र असतील, तनवास-स्ाने स्तंत्र नसली तरी ध्ानाचे 
ज े स्ान आह े त े तर स्तंत्र असायलाच पाकहज,े जिेेिरून दसुऱ्या िुिा 
व्यक्तीचे तरंग, किंवा इतर िोिती बाधा त्ाच्ा मागा्चत अडचि उपस्स्त 
िरिार नाही. अशी पररस्स्ती प्राप्त झाली तर साधिाची प्रगती किते्ि 
पटीनंी अधधि होत.े खूप चागंली गोष्ट झाली िी इथ ेशून्ागार बनतवण्ाचे 
िाम सुरु झाले. अशा प्रिारे या धरतीचा सन्ान होत आहे.
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िमूीचया सन्यान
 आपल्ा इथ ेएि परंपरा आह–े भूमी-पूजनाची. शुद्ध धमा्चच्ा मागा्चत 

भूमी-पूजन िाय असते? भूमीचा सन्ान अशा प्रिारे िेला जातो िी त्ा 
भूमीवर बसून लोि तप िरतील आणि तप िरून ज े शुद्ध तरंग तनमा्चि 
िरतील यापेक्षा शे्रष्ठ िोित्ाही प्रिारे धरती सन्ातनत होऊ शित नाही, 
पूजजत होऊ शित नाही. म्हिनूच आज इथ े बसून जी साधना िेली, इथ े
तपलो, म्हिजचे तप िरून भूमीचा खरा सन्ान िेला. जास्ीत जास् 
धमा्चचे तरंग या भूमीवर स्ातपत होवोत, या वातावरिात स्ातपत होवोत िी 
ज्यामुळे अधधिहून अधधि लोिाचें िल्ाि होईल. हेच भूमी-पूजन आह,े 
हाच भूमीचा सन्ान आह.े ज े िोिी साधि आत्ापयांत इथ े तपत राकहले 
आहते, ते आपली मललनता उतरवत आहते. ज्याची थोडी जरी मललनता दूर 
झाली तरी त्ाच्ा मनात मंगल मैत्री जागतचे िी जसे माझ ेिल्ाि झाले, 
जशी मला सुख-शातंी गमळाली, भले थोड़ीफारच गमळाली; अशी सुख-शातंी 
अधधिहून अधधि लोिानंा गमळावी. अधधिहून अधधि लोिाचंी िम्च-बंधन े 
तटुावीत. अधधिहून अधधि लोिानंा मुक्तीचा माग्च गमळावा. असे मंगल भाव 
मनात जागतातच. अरे, मुक्तीच्ा मागा्चवर मी िसा सहायि होऊ शिेन? 
व्यक्ती अनेि प्रिारानंी सहायि होऊ शितो. ज्याच्ािडे जी शक्ती आह े
त्ा शक्तीच्ा बळावर तो सहायि होऊ शितो. शरीराने सेवा देऊन किंवा 
वािीद्ारे सहायि होऊ शितो. िोिाजवळ धन असेल तर धनाद्ारे सहायि 
होऊ शितो. पि या सवाांहून शे्रष्ठ एि खूप मोठी सहायता– स्त: ‘तप िरून’ 
सहायि होता येत.े

जनुा साधि या धरतीवर जजतिा तपेल, तततिाच अनेि लोिाचं्ा 
िल्ािाचा िारि बनेल. गुरुदेवाचं्ा जीवन-िाळात आपि पाहत होतो िी 
अनेि लोि तनवा्चिाच्ा अवस् ेपयांत पोहोचलेले होत ेआणि जवे्ा िोिी त्ा 
अवस् ेवर पोहोचतो तवे्ा– हवे तवे्ा, हव्या तततक्ा वेळासाठी, तनवा्चणिि 
अवस् ेची अनुभूती िरू शितो. त्ानंा गुरुजी म्हित असत िी तमु्ही लोि 
ऋिातनू िसे मुक्त होऊ शिता? इतर लोि आपल्ािडून शारीररि श्रमाचें 
दान देऊन, धनाचे दान देऊन, किंवा अन् प्रिारे सहायता िरून, आप-
आपल्ा ऋिामंधनू मुक्त होण्ाचा प्रयत्न िरतील. पि तमुच्ासारख्ा 
इतक्ा शे्रष्ठ तापसािंरीता सव्चशे्रष्ठ योगदान हचे आहे िी िमीत िमी 
आठवड्ातनू एिदा इथ े येत राहा, एखाद्ा शून्ागारात बसून, एि तास 
तनवा्चणिि समाधीचा अभ्ास िरून मग जा. बस्स! िाम झाले. किती मोठी 
सेवा झाली. साराच्ा सारा आश्रम त्ा धमा्चच्ा तरंगानंी व्याप्त होऊन जाईल. 
जो साधि ज्या िोित्ा अवस् ेला पोहोचला असेल, जजतिा तपला असेल, 
तततिे तरंग तर तनमा्चि िरेलच.

शून्ागार बनवनू अनेि लोिानंा त्ात तप िरण्ाची सुतवधा देत 
आहते, ही तर आपल्ा स्त:मध्चे खूप मोठ्ा पुण्ाची गोष्ट आह,े पि 
याहून कितीतरी अधधि मोठ्ा पुण्ाची गोष्ट ही होईल िी प्रते्ि साधिाने 
आठवड्ातनू एिदा इथ ेयेऊन तप िरावेच. हे आपल्ा तपाचे दान आह.े 
आपल्ा तपाच्ा तरंगाचें दान आह,े ज े या धरतीला खूप पक्व िरेल. ह े
स्ान इतिे अधधि तपेल िी इथ ेजो िोिी व्यक्ती येईल, थोड्ा श्रमातनूच 
अधधि प्राप्ती िरेल. आपल्ा तविाराशंी यदु्ध िरण्ासाठी मेहनत तर प्रते्ि 
व्यक्तीला स्त:च िरावी लागेल, परंत ुजर आसपासचे वातावरि धमा्चच्ा 
तरंगानंी तरंगगत असेल तर मेहनत िरि ेसोपे होईल. बाह ेरचे तरंग दूतर्त 
असतील तर त्ाचंी बाधा येईल. आपल्ा आतील तविाराचं्ा तरंगाशंी तर 
तो लढतच आह,े बाहेरील तरंगही जर पाय ओढिारे असतील तर िाम िरू 
देिार नाहीत. त्ाचं्ापासून तर वाचता येईल. खूप मोठे बळ गमळत,े खूप मोठी 
सहायता गमळत.े साधिानंी आपल्ा आतमध् ेमंगल मैत्री जागवली पाकहज.े 
इथ ेयेऊन तपतील तर आपले िल्ाि िरतीलच, त्ा तपण्ाने सहस्तावधी 
वर्ाांपयांत न जाि ेआिखी किते्िाचें िल्ाि होईल. जजथ ेधमा्चचे तरंग जागू 
लागतील, ततथ ेलोि आपोआप खेचल्ासारखे तनर्ून येतील.

धम्च आपल्ा शुद्ध रूपात जजतक्ा यगुापंयांत राहील, तोपयांत या कठिािी 

न जाि ेकितीतरी, अगणित संख्नेे लोि येतील, तपतील आणि आप-
आपले िल्ाि साधतील. वत्चमानात ज ेतपत आहते, भतवष्ातही ज ेिोिी 
येऊन तपतील, त्ा सवाांचे मंगल होवो! िल्ाि होवो! त्ा सवाांची स्स्स् 
मुक्ती होवो!! 

िल्ािगमत्र,
सत्नारायि गोयंिा

------------ 

मंगल मतृ्य ू
तवपश्यनाचाय्च श्री कदलीप देशपाडेंजी यानंी धम्गगरीतील आपल्ा तनवास-

स्ानी 3 माच्च, 2023 ला सिाळी शातंीपूव्चि शरीर सोडले. त े गेल्ा 40-45 
वर्ाांपासून धम्गगरी तसेच अन् िें द्रावंर अखंडपि े सेवा देत राकहले. णशतबर 
संचालनािरीता िोित्ाही िें द्रावंर अथवा अस्ायी स्ानावंर सहायि आचायाांची 
व्यवस्ा िरण्ापासून इगतपुरीतील दीर््च णशतबराचं्ा नोदंिीचा िाय्चभारही 
तनभावत राकहले. सरिारी तवद्ालयामंध् े साधनेची जागृती आििाऱ्या 'गमत्र 
उपरिमा' मध्हेी त्ाचें फार मोठे योगदान राकहले. कदवस-रात्र िाम िरत त्ाचें सारे 
जीवन धम्चसेवेलाच समर्पत होते. िें द्रापंासून त ेिारागृहातील णशतबरामंध् ेसेवा देि,े 
एखाद्ा िें द्राच्ा नुसत्ा गवताच्ा झोपड़ीमध् ेअनेि मकहने तनवास िरि,े ऊन-
वारा-थंडी किंवा पावसाची पवा्च न िरता सेवारत राहि ेहचे त्ाचें जीवन होत.े अशा 
सेवाभावी संताची तनवा्चि-प्राप्ती होईपयांत धम्चपथावर उत्रोत्र प्रगती होत राहो, 
धम्पररवाराची हीच मंगल िामना.

---------
अवतररक्त उत्तरदयाप्यत्व

1. श्री अतनल व सुनीता धम्चदशशी, तबहारमध् े
ही समन्वयि क्षते्रीय आचायाांची 
जबाबदारी संभाळतील.

2. श्री मदन मुथा, िोल्ापुर- गोवा, धसधंदुगु्च 
तसेच रत्नागगरी (िोिि क्षते्रात) क्षते्रीय 
समन्वयि आचायाांची सहायता िरतील.

3. श्री रतवदंर बग्ा, धम्धज िें द्र आचायाांची 
सहायता िरतील.

कें द्र-आचयाय्ष
1. श्री णशवाजीराव जाधव, धम् पदेस. 

रत्नागगरी िें द्राचे िें द्र-आचाय्च
2. श्री वसंतराव िराडे, धम्ालय, िोल्ापुर 

िें द्राचे िें द्र-आचाय्च.
3. श्री प्रिाश बोरसे, धम्-उदि (धम्ोदि) 

नवोकदत तव. िें द्राचे िें द्र-आचाय्च
4. श्री अणभमन्ु पाकटल, धम्पभास, नंदरुबार 

िें द्राचे िें द्र-आचाय्च.
5. श्री सीताराम साहू, धम्िेतचेु िें द्र-आचाय्च 

–धम्िुटी, धम्गढ तसेच धम्ाचंल 
िरीता िाय्चवाहि िें द्र-आचाय्च.

निे उत्तरदयाप्यत्व
आचयाय्ष

1. सुश्री चारु गुप्ता, नवी कदल्ी
2. श्री राजने्द्र प्रसाद, फरीदाबाद, हररयािा

िररष्ठ सहयायक आचयाय्ष
1. श्री रािेश धसहं तबसेन, लखनऊ आणि धम् 

िल्ािच्ा  िें द्र-आचायाांची सहायता
2. श्री अगमत साहनी, नोएडा, उत्र प्रदेश 
3. श्रीमती उव्चशी पटेल, अहमदाबाद
4. श्री पी. वेंिटेश, बेंगलुरु
5. श्री सुरेश बाब ूिे., बेंगलुरु
6. डॉ. ए. णशवराज, बेंगलुरु

नि वनयकु्त
सहयायक आचयाय्ष

1. श्रीमती गुरुपल चड्ा, मुं बई
2. श्री बंसीलाल पगारे, धळेु
3. श्रीमती तवमल ताई परदेशी, जळगावं
4. श्रीमती श्रीलक्षी नन्ीगाम, तलंेगाना

बयालणशवबर णशक्षक
1. Daw Lwin Lwin Min Thu, 

Myanmar

2. Ma Min Min Thu, Myanmar
3. Daw Wai Wai Tun, Myanmar
4. Daw Ohn Yee, Myanmar
5. Daw Aye Aye Kyi, Myanmar
6. Daw Khin Htay Mu, Myanmar
7. Daw Aye Thae Phyu Thein, 

Myanmar
8. Daw Ei Ei Thwe, Myanmar
9. Daw Hay Mar Hlaing Myint, 

Myanmar
10. Daw Mon Thu Zar, Myanmar
11. Daw Hay Mar Oo, Myanmar
12. Daw Khin Mya Lwin, Myanmar
13. Daw  Khin Thandar Kyaing, 

Myanmar
14. Daw Yin Yin Win, Myanmar
15. Daw  Khin Ohmar Hlaing, 

Myanmar
16. Daw Thin Thin Pyant, Myanmar
17. Daw Khin Khin Nyunt, 

Myanmar
18. Daw Khin Nwe Oo, Myanmar
19. Daw Win Win Mar, Myanmar
20. Daw Zin Mar Oo, Myanmar
21. Daw Yu Yu Htwe, Myanmar
22. Daw Moe Swe, Myanmar
23. Daw Myint Myint Thein, 

Myanmar
24. Daw Khin May Htay, Myanmar
25. Daw Khin Mar Mar Moe, 

Myanmar
26. Daw Khin Mya Oo, Myanmar
27. Daw Thet Htar San Aye, 

Myanmar
28. Daw Mya Zin Aung, Myanmar
29. Daw Pan Hlaing Swe, Myanmar
30. Daw Gangar, Myanmar
31. U Win Bo Bo, Myanmar
32. U Tun Min, Myanmar
33. U Sein Maung, Myanmar
34. U Win Maung, Myanmar
35. U Tun Wai, Myanmar
36. U San Hla, Myanmar
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दोहे धमया्षचे
हो एकयाकरी, ध्यान कर, ध्यान ज्यानयाची खयाि।
सि्ष ध्यानयात शे्ष्ठच, हे विपश्यनया ध्यान।।
विपश्यनेच्या च अग्ीत, िळून ियाई पयाप।
होई णशतल अतंर-तम, दूर होई िि तयाप।।
सहया इंटद्रययातं ियागे, क्षि क्षि रे रिपंच।
चचत्त तळमळत च रयाही, शयातंी न गमळे रंच।।
िो पयाहतो सत्य हेच, विमल विपश्यी च होय।
बंध अडकिे बंधनी, मकु्त दःुखयातून होय।।

दोहे धमया्षचे
तप रे च सयाधक तप कर, तन मन वनम्षळ होय।
वबनया तपस्या स्वतः चे, मळ दूर न रे होय।।
तप रे च तप मयानिया, तपयाने वनम्षळ होय।
सुिि्ष अग्ीमधे् तपे, तप तप कंुदन होय।।
शयातं चचत्त अतंमु्षखी, बसलया शून्यागयार।
बघत बघत रे िेदनया, बघे सुखयाचे सयार।।
गमळे च विमल विपश्यनया, रिज्या ज्ोत िगयाय।
भ्रमयाचे ियादळ किले, सत्य च वनखरत ियाय।।
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