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प्रारंभिक सराधक, विद्रापीठराचे विररामाण-
करारमा आरंि होण्रापूिवी जनु्रा बंगल्रा 
बराहरे खुल्रा जरागेत सराधिरा करतरािरा.
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१९७६
प्रारंभिक िोजनरालय, स्वयंपराक-

घर आभि धम्म-कक्राच्रा पुढे कराही 
सरामुहहक शयन-कक्ही हिसत आहेत.

अकादमीच्ा प्ारंभिक ध्ान-
कक्ात साधना-भिबीर, ज े

िोजनालयाच्ा बाजलूा होत.े 

१९७८
पगोड्याचया पयायया खोदल्यावर पूज्य 
गुरुजी तसेच मयातयाजीनंी ध्यान करून 
भूमीलया मैत्ीच्या तरंगयानंी पूररत केले. 
(सोबत कयाही सयाधक ध्यान करतयानया.)
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उद्घाटनघाच्घा रघात्री सोनेररी रंगघानंरी आणि 
छत्घानंरी सुसज्जित पगोडघा लखलखरीत 

प्रकघाशघाने झगमगत आह.े 
 

भारतातील पहिल्ा पगोड्ाच्ा 
उद्ाटनप्रसंगी पूज्य गुरुजीचें सार्वजननक 
प्ररचन, ज्यामध् ेगारातील लोकिी 
आमंत्रित िोत.े

१९७९ १९८३
पगोडालगतच बनलेल्ा नर-ननर्मत 
साधना-कक्ाच्ा बािरे पूज्य गुरुजी 

तसेच माताजी हिरताना र मैरिी देतानंा.

हा शरद ऋतू धम्मगिरीच्ा पहहल्ा औपचाररक शशबिराच्ा दहाव्ा 
वधाधापनहदनाला अधोरेखित करतो. ऑक्ोिर १९७६ मध् ेबवपश्यना 
बवश्व बवद्ापीठाने सवधा सामान्य जनतचे्ा लाभारधा पहहल्ा दस हदवसीय 
शशबिराच्ा रुपात धमाधाचे द्ार उघडले. धम्मगिरीचे उद्ाटन-शशबिर 
भारतातील धमधा प्रसाराचे एक महत्वपूरधा पाऊल होत.े िोयंकाजीनंी 
१९६९ पासूनच भारतात अस्ायी सुबवधाचंा उपयोि करत जसे 
तीरधायाग्रचंी बवश्ाम िृह े(धमधाशाळा), मंहदरे, मस्जिद, चचधा, मठ, शाळा, 

हॉटेल्स इत्ादी; इरपययंत की व्क्तिित बनवास स्ानामंध्हेी शशबिरे 
संचाललत करर े सुरु केले होते. ह े “जजप्ी कॅम्प” धमाधाच्ा िीजाला 
व्ापक रुपात पसरबवण्ासाठी िहुमूल् होते, परंत ुबवपश्यना साधनेच्ा 
अभ्ासासाठी एक बवशेष हठकार असर ेिूप आवश्यक होते. सत्तरच्ा 
प्रारंशभक दशकात जवे्ा श्ी िोयंकाजीचं्ा काही शशषानंी िमाधामध् े
सयाजी ऊ िा खिन याचंी भेट घेतली, तवे्ा सयाजीनंी भारतात बवपश्यना 
कें द्र स्ापन करण्ाच्ा महत्वावर जोर हदला होता.

१९७६

अशी होती धम्मगिरी जवे्हा जनु्हा 
घरहासंहहत खरेदी केली िेली.
(पश्चिम हदशेकडून हवहाई दृश्य)
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वार्र्क शुल्क रु. १००/      

साधक मराठी 

साधकाचंये 
माससक प्येरणा पत्र

धम्मवाणी
सयेखो पथवव ं ववचयेस्सवि, यमलोकञ्च इमं सदयेवकं।

सयेखो धम्मपदं सुदयेससिं, कुसलो पुप्फममव पचयेस्सवि।।
–धम्मपदपालल 45, पुप्फरग्ो..

शैक्ष्य (ननरा्वणाच्ा शोधात लागलेला व्यक्ी) च पृथ्ीरर, 
आणण देरतासंहित या यमलोकारर, नरजय त्मळरेल. शैक्ष्य (च) 
भल्ा प्रकारे उपहदष्ट धमा्वच्ा पदाचंी िुलापं्रमाण ेननरड करेल.
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िरेतर यामध् े आर्रक अडचरीचं्ा व्बतररति काही 

इतरही दजुजेय िाधा होत्ा. एकीकडे जजर े भारतात िदुानंा िूप 
सन्ान हदला जातो, बतर े “िौद धमाधा”ला अधधकतर संशयाच्ा 
दृष्ीने पाहहले जात.े अशा पररस्स्तीत जर िदुाचं्ा शशक्षराच्ा 
प्रसारासाठी कोरत्ा कें द्राची स्ापना केली िेली, तर याला एका 
सापं्रदाययक संस्चे्ा रुपात पाहहले जाण्ाची जास्त शक्यता होती 
आशर तवे्ा याचे आकषधार केवळ भारतातील अल्पसंखाकं िौद 
लोकापंययंतच सीगमत झाले असते. या धोक्याला ओळिून श्ी 
िोयंकाजीनंी आपल्ा प्रवचनामंध् ेबवपश्यना साधना बवधीला एक 
िैर-सापं्रदाययक आशर व्ावहाररक बवद्ा सागंितले जी सावधाजबनक 
प्राकृबतक बनयमा ं(धमायं) वर आधाररत आह.े त्ानंी स्पष् केले की 
धम्मगिरी कोरती सापं्रदाययक संस्ा हकंवा अशा कोरत्ा समुहाची 
संपत्ती नाही, तर त्ा सवायंच्ा लाभासाठी आह ेज ेआपल्ा मानधसक 
बवकाराचं्ा आशर सवधा प्रकारच्ा द:ुिापंासून सुटका गमळव ूइच्छित 
आहते.

अजनू एक समस्ा ही होती की भारतातील लोक दानाच्ा 
शुदतपेासून अनशभज्ञ होत.े जजप्ी शशबिरामंध् ेसाधकानंा त्ाचं्ा 
राहण्ा-िाण्ाची व्वस्ा करावी लाित,े यासाठी त्ाचा िचधा 
द्ायलाच पाहहज.े पररस्स्तीनंा पाहता, अशी व्वस्ा करर े
चुकीचेही नव्ते. पर िोयंकाजीनंा वाटले की असे केल्ाने 
बवपश्यना केवळ धनी लोकापंुरतीच मयाधाहदत राहील. कोरत्ाही 
बवपश्यना कें द्रावर तर या आधारे काम होऊच शकत नाही. त्ानंी 
सयाजीचं्ा नीतीचे स्मरर केले, ज्ामध् ेसयाजीनंी ललहहले होत,े 
“माझ्ा शशषाकंडून कोरतहेी प्रवेश शुल्क हकंवा सदस्ता शुल्क 
अरवा ठराबवक दानराशी आकारली जाऊ नये... आपराला केवळ 
बवपश्यना साधनेने लाभान्वित झालेल्ा साधकाचं्ा शुद दान-
चेतनेने हदले िेलेल्ा दानाचाच स्ीकार केला पाहहज.े..जर कोरी 
आपल्ा सारिेच अन्य लोकानंाही धमधा-साधनेचा लाभ घेण्ासाठी 
मदत करू इच्छित असेल आशर जर त्ाला समजले असेल की जसा 
या बवद्ेने मला लाभ झाला तसेच इतर लोकही यापासून लाभान्वित 
व्ावेत, आशर जास्तीत जास्त लोकानंा दीघधाकाळापययंत याचा 
वास्तबवक लाभ गमळत राहावा तर त्ाला धमाधाच्ा प्रचारासाठी, 
योग्य सुबवधाचें दान देण्ापासून आपर रोिू शकत नाही, अराधात 
त्ाचे दान स्ीकारले पाहहज.े” 

अशा प्रकारे एका बवपश्यना कें द्राची स्ापना, केवळ योग्य भूमी 
बनवडरे आशर बतच्ा िरेदीसाठी पैशाचें भुितान करर े इतकेच 
नाही तर त्ाच्ासाठी उचचत आधारही आवश्यक आह ेजसा की 
बवपश्यना साधनेच्ा लाभाचा लोक स्त: अनुभव करतील आशर 
अन्य लोकही असा अनुभव करू शकतील अशी भावना जािृत 
होर.े कोरत्ाही कें द्राच्ा सफलतसेाठी याचे समरधान करराऱया 
तसेच बतर ेयेराऱया सवधा लोकानंा ह ेसमजले पाहहज.े 

श्ी िोयंकाजीनंा पूरधा बवश्वास होता की धमधा या अडचरीनंा स्त: 
दूर करेल. त्ानंी त्ाचं्ा आचायायंच्ा बनदजेशाचं्ा आधारावर कें द्र 

स्ाबपत करण्ाचे लक्ष्य प्राप्त करण्ासाठी अरक पररश्म केले, 
ज्ामुळे धमधा केवळ भारतातच नाही तर साऱया बवश्वात पसरू शकेल.

जस-जशी ही महान पररयोजना बवकधसत झाली, हकते्क 
बवपश्यी साधक यात सामील होत िेले आशर काळ जाता-जाता 
हजारो साधक ध्ान करण्ासाठी आशर कें द्राच्ा स्ापनेत 
आपला सहयोि देण्ासाठी धम्मगिरी आशर बतच्ा नीतीशंी जळुत 
िेले. िोयंकाजीचं्ा त्ा सहयोिी साधकाचंी आपल्ा शबातं 
धम्मगिरीच्ा प्रारंशभक वषायंची कहारी अशा प्रकारे आहे–

धम्ममिरीचा आववरा�व
हडसेंबर १९७३ मध् ेमी इगतपुरीपासून ४५ हकमी. दूर देरळाली 

(नाणशक) मध् े लागलेल्ा नरपश्यना णशनबरात पहिल्ादंा भाग 
घेतला. ि े णशनबर मला थोडे कठीण पण खूप िायदेशीर राटले. 
णशनबराच्ा शेरटच्ा हदरशी मला संयोगाने माहित झाले की श्ी 
गोयंकाजी मुं बई क्रेिात ध्ान कें द्ासाठी एका जागेच्ा शोधात 
आिते. त्वरीत माझ्ा मनात नरचार आला की इगतपुरीपेक्ा अधधक 
उपयकु् स्ान इतर कोणत ेिोऊच शकत नािी. मी ज्या नगरात 
(इगतपुरीत) राितो, नतथ ेपारसाळ्ात जसे पिाडारंरून झरे राहू 
लागतात, तसेच इथनू धमा्वचे अपार झरे प्रराहित िोण्ाची शक्यता 
आि.े मी श्ी गोयंकाजीकंडे गेलो आणण णशनबर समापनानंतर, 
मुं बईला परत जाताना आपल्ा घरी चिासाठी आमंत्रित केले. मी 
तानंा आश्ासन हदले की यामध् े पाच त्मननटाहंून अधधक रेळ 
लागणार नािी, कारण माझ े घर देरळालीहून मुं बईला जाणाऱया 
मुख्य मागा्वररच आि.े माझी योजना िी िोती की जेव्ा त ेमाझ्ा घरी 
येतील, तवे्ा ताचं्ाशी कें द्ासाठी कािी एक जागा दाखनरण्ाबाबत 
चचा्व करेन.

श्ी गोयंकाजीचें उत्तर आधी उत्ािजनक नव्त.े तानंी नरचारले, 
“जर मी रस्तात प्रतेक घरी असा थाबंत गेलो तर आपल्ा घरी कसा 
पोिोचेन?” पण जवे्ा मी आग्रिपूर्वक अनुरोध केला की मी पाच 
त्मननटाहंून अधधक रेळ लारणार नािी, तवे्ा तानंी करुणापूर्वक 
माझ ेननमंरिण स्ीकारले. तरीिी मला ताकीद हदली, “लक्ात ठेरा 
की पाच त्मननटे कुठे पाच तासात बदलणार तर नािीत ना!”

आता माझ्ा योजनेने काम केले. या नरचाराने मन आनंदाने 
भरून गेले, पण िी भीतीिी राटत िोती की ि ेनरिलिी िोऊ शकत.े 
श्ी गोयंकाजी पुढे ननघून जाऊ नयेत, या चचतंनेे मी त्वरीत आपल्ा 
घरी जाण्ासाठी ननघू इच्छित िोतो. त ेकारने प्ररास करणार िोते, 
जवे्ाकी मला बस हकंरा ट्ेनने प्ररास करायचा िोता जो ताचं्ा 
तलुनेने स्ाभानरकपण ेखूप कमी गतीचा िोता. दपुारच्ा जेरणाची 
रेळ िोती. मी भोजन कक्ात एक सि-साधक श्ी रंगीलभाई मेिता 
याचंा ननरोप घेण्ासाठी गेलो, ज्यानंी मला णशनबराला येत ेरेळी ललफ्ट 
हदली िोती. माझ्ा योजनेनरषयी ऐकून तानंी आपली सिायता 
प्रकट केली. त ेम्हणाले “चला जरेण करूया, नंतर आपण माझ्ा 
कारने एकरि जाऊ आणण कािी रेळातच इगतपुरीला पोिोचू.” 
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अशी िोती धम्मत्गरीची जमीन, जवे्ा जनु्ा घरासंहित खरेदी केली गेली. (पश्चिम हदशेकडून िराई दृश्य) - ज्यामध् ेजनुी घरे हदसत आिेत.

सगळे कािी तसेच घडले जशी मला आशा िोती. श्ी गोयंकाजीचं्ा 
स्ागतासाठी आता आमच्ाकडे बराच रेळ िोता. जवे्ा आम्ही 
माझ्ा घरात चिा नपत िोतो, मी नरनंती केली की जर त ेआत्ता रेळ 
काढू शकत असतील तर मी तानंा या शिराच्ा आसपास ध्ान 
कें द्ासाठी कािी संभानरत हठकाण े दाखर ू शकेन. तानंी सिमती 
दश्वरली आणण आम्ही मेिताजीसंोबत ता हठकाणानंा पािण्ासाठी 
ननघालो.

मी श्ी गोयंकाजीनंा जी पहिली एक दोन हठकाण ेदाखरली, ती 
तानंा स्पष्ट रूपाने आरडली नािीत. मी तानंा उपयकु् स्ानासाठी 
हदशा-ननददेश मात्गतला. ते मला म्हणाले, “मला एक अशी जागा 
िरी आि े जी शिराच्ा मध् े नसारी, पण इतकी दूरिी नसारी, 
श्जथ े पाणी, रीज आणण टेललिोनसाठी सिजतेने कनेक्शनची 
व्यरस्ा केली जाऊ शकेल आणण श्जथ े पोिोचणे खूप मुश्ील 
नसारे.” मी त्वरीत तानंा त ेस्ान दाखरण्ाचा नरचार केला श्जथ े
आता धम्मत्गरी आि.े ता रेळी नतथपययंत जाण्ासाठी कोणता 
पक्ा रस्ा नव्ता, पण मेिताजीनंी ता ओबड-धोबड दगडाचं्ा 
तकुड्ानंी भरलेल्ा कच्च्ा रस्तारर आपली गाडी घालण्ाची 
जोखीम पत्करताना जरादेखील संकोच केला नािी. श्जथ पययंत गाडी 
जाऊ शकत िोती नतथपययंत आम्ही गेलो, आणण मग गाडीतून बािरे 
आलो. श्ी गोयंकाजीनंी आपल्ा चारिी बाजूं ना लक्पूर्वक पाहिले 
आणण कािी त्मननटामंध्चे तानंी ननचिय केला की िी तीच जागा 
आि े श्जचा शोध त ेघेत िोत.े ता रेळी कोणीतरी ज्या टेकडीरर 
आम्ही उभे िोतो नतच्ा पायथ्ाशी एका प्रतेाचा दािसंस्ार िोत 
असलेला दाखरला. मला चचतंा राटली की स्मशान घाटाची ननकटता 
कुठे गोयंकाजीचंा स्ानानरषयीचा नरचार बदलर ूनये. पण त ेिसत 
िसत म्हणाले, “चागंले आि!े ि ेस्ान साधकाचं्ा मनात अननत 
(नश्रता) च्ा प्रनत जागृततेला सतत बनरनू ठेरेल.”

नतथचे, ताच रेळी मेिताजीनंी जमीन खरीदण्ाची आणण 
टस््टला दान करण्ाची इछिा प्रदर्शत केली. आमच्ा जाण्ापूरवी 

आम्ही सर्व नरररणाचंी नोदं घेतली जेणकेरून व्यरिार लरकरात 
लरकर पूण्व िोऊ शकेल.

या सर्व गोष्टीत जरळपास पाच तास ननघूनच गेले—एक कप 
चिासाठी खूप जास् रेळ! श्ी गोयंकाजीचंा िा संदेि खरा झाला 
की माझ्ा घरी थाबंल्ाने पाच त्मननटाहंून अधधक रेळ लागेल, परंत ु
तो साथ्वकी लागला.

तो हदरस—१६ हडसेंबर, १९७३—माझ्ा जीरनातील सरा्वत 
आनंदाचा हदरस िोता. तेव्ापासून मी ननष्ापूर्वक नरपश्यनेचा 
अभ्ास केला आि ेआणण जो ररकामा रेळ त्मळाला तो धम्वसेरेसाठी 
हदला आि ेज्यामुळे हकतेक लोक मुक्ीच्ा सुखाचा अनुभर घेऊ 
शकतील.

– भोजराज संचेती, इगतपुरी, भारत

•	 श्ी िोयंकाजीनंी नव्ा कें द्राचे नाव “धम्मगिरी” ठेवले, 
ज्ाचा अरधा आहे – धमाधाचा पवधात .

•	 िूप लवकरच ह ेकें द्र साधकानंा आकर्षत करू लािले.
....................

नवीन कें द्ाचये प्ारंभरक साधक
मी १९७४ च्ा सुरुरातीला पहिल्ादंा धम्मत्गरीला आलो. 

मुं बईच्ा जरळ एका णशनबरानंतर, मी श्ी गोयंकाजीकंडे नरीन 
खरेदी केलेल्ा हठकाणी जाण्ाची अनुमती मात्गतली. तानंी मला 
स्ीकृती देताना इगतपुरीमधील श्ी भोजराज याचं्ाशी संपक्व  
करायला सातं्गतले. मी एका त्मरिासोबत नतथ े गेलो, आणण श्ी 
भोजराज आम्हाला ता पिाडीरर घेऊन गेले. ता रेळी ता जागेरर 
तीन चार जनुी घरे आणण आजबूाजचूी ओसाड जमीन सात्मल िोती. 
जरळच्ा छोट्ा घरात तवे्ािी एक शेतकरी कुटंुब राित िोत.े श्ी 
भोजराज यानंी आमच्ासाठी सरा्वत जनुे घर उघडले, श्जथ ेशेतकरी 
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आधी बकऱया रगैरे ठेरत िोत.े घरातील िरशी शेणाने/ मातीने 
आछिादली िोती आणण णभतंी अनेक रषदे स्यंपाक केल्ाने धरुामुळे 
काळ्ा झाल्ा िोता.

मी नतथ ेसािसिाई करून जरळपास एक आठरडाभर राहिलो 
आणण परत गेलो. कािी आठरड्ानंी जवे्ा मी परत आलो, 
तवे्ा ग्रािम गैम्ी आले िोते. आम्ही दोघानंी त्मळून अजनू थोडी 
सािसिाई केली आणण नतथ े ध्ान करण े सुरु केले. आम्ही श्ी 
गोयंकाजीनंा परि ललहिले आणण तानंा नरचारले की जागेमध् े
सुधारणा करण्ासाठी आम्हाला काय काम केले पाहिज-े सिाई, 
झाडे-रोपे लारण,े इतादी. तानंी उत्तरामध् ेललहिले, “नप्रय ग्रािम 
आणण डॉ. ज्यो, सुखी रिा! ध्ान करा, ध्ान करा, ध्ान करा! 
आपल्ा स्त:ला ननम्वल करा आणण ध्ान कें द्ाच्ा तरंगानंा ननम्वल 
करा. अजनू कािीच करू नका, बस ध्ान करा!” आणण आम्ही 
तचे केले. 

सरा्वत आधी पायाभूत सािसिाई करण ेगरजचेे िोत ेजणेकेरून 
जागेचा उपयोग आम्हाला करता येईल. आम्ही खालच्ा नरहिरीतनू 
पाण्ाच्ा बादल्ा भरून रर आणल्ा आणण गुडघारंर बसून 
आपल्ा िातानंी रगडून रगडून दोन्ी खोल्ाचंी िरशी साि केली.  

आणण नंतर आम्ही हदरसातनू सिा त ेआठ तास ध्ान करण ेसुरु 
केले. जरी शेजारी रािणाऱया शेतकरी कुटंुबातील गोगंाटाने त ेखूप 
कठीण िोत.े पण कािी हदरसानंी त ेशेतकरी कुटंुब नतथनू ननघून 
गेले.

तानंतर एक मूक-बधधर मजरू सोनू याला नतथ ेकामारर ठेरले. 
श्जथ ेआम्ही राित िोतो, ताने ता घराच्ा णभतंीनािी सिेद रंगाने 
रंगरण ेसुरु केले. रंगाच्ा जरळजरळ आठ थरानंंतर णभतंी काळ्ा 
रंगापासून गडद तपहकरी, मग हिक्ट तपहकरी आणण तानंतर 
सिेद रंगाच्ा झाल्ा. आम्ही एका खोलीत ध्ान करत असू आणण 
दसुऱया खोलीत सोनू रंगाचे काम करीत असे.

एक हदरस, जवे्ा कदाचचत ध्ान करता-करता मन थोडे 
कंटाळले, तवे्ा मी सोनूला इशारा केला की मी ताच्ा रंगाच्ा 
कामात ताला मदत करेन. इशाऱयानेच ताने मला दृढतापूर्वक म्हटले, 
“तमु्ही ध्ान करा, मी रंगाचे काम करेन!” जवे्ा पाऊस आला 

तवे्ा आम्ही आमच्ा िोमच्ा आसनानंा दगडाच्ा िरशीपासून 
थोडे रर, २” उंच लाकडाचे पाट बनरनू तारर ठेरले, कारण जास् 
आद््वतमेुळे आसने पूण्वपण े णभजून जात िोती. एकदा जवे्ा मी 
तारर बसून ध्ान करत िोतो, तवे्ा मला पायाच्ा अगंठ्ामध् े
खूप तीव्र रेदना िोऊ लागली. मी नरचार केला की िा एक रेगळा 
संस्ार असेल, म्हणनू मी बस द्ष्टा भाराने ध्ान चालू ठेरले. थोड्ा 
रेळाने पुन्ा तीव्र रेदना िोऊ लागल्ा, पुन्ा नतसऱयादंािी तचे 
झाले. तवे्ा मी खाली पाहिले तर एक छोटा उंदीर माझ्ा पायाच्ा 
अगंठ्ाला चारत िोता आणण प्रतेक रेळी चारल्ारर लाकडाच्ा 
पट्ीखाली लपत िोता. याणशराय मी मुं गापंासून राचण्ासाठी 
स्त:ला असे गुरिटून घेत िोतो की मुं गानंा माझ्ा मानेपययंत हकंरा 
पापण्ापंययंत हकंरा माझ्ा चेिऱयापययंत पोिोचण्ासाठी हकमान ४५ 
त्मननटे लागतील.

श्ी गोयंकाजी रेळो-रेळी, कें द्ाच्ा ननमा्वण योजनेचे आणण 
ताच्ा प्रगतीचे ननरीक्ण करण्ासाठी येत असत. मला आठरते 
जवे्ा तानंी ठररले की पगोडा कुठे िोईल, ता रेळी शातंी पठार 
[श्जथ ेआज पगोडा उभा आि]े कोणतािी झाडाणंशराय िक् एक 
मोकळे मैदान िोत.े पण नतथ ेआम्ही एक सामुहिक साधनेची बठैक 
केली—श्ी गोयंकाजी, ग्रािम, नारायण दासररार आणण मी. जवे्ा 
शातंी पठारारर चार बोधध रकृ् लारले गेले तवे्ा मी नतथ े िोतो. 
ग्रािम सारनाथ, बोधगया, श्ारस्ी आणण बमा्वतील बोधधरकृ्ाची 
रोपे घेऊन आले िोते.

भरन ननमा्वणाचे काम १९७५ मध् ेसुरु झाले. जरळपास ८० 
लोकाचंी सुनरधा लक्ात घेऊन ननमा्वण काय्व करण्ासाठी टस््टने 
एका ठेकेदाराला नेमले िोत.े ता रेळी श्ी गोयंकाजीनंी धम्मत्गरी 
मध् ेरािणाऱया पश्चिम देशामंधील साधकानंा पारंपाररक भारतीय 
ग्रामीण शैलीमधील गरताच्ा झोपड्ा बननरण्ाची अनुमती 
हदली. ननमा्वण काय्व सुरु िोताच मजरुाचें, ताचं्ा पररराराचें आणण 
जनारराचें ता हठकाणी तातु्रता रािण्ाचे स्ान बनले िोत.े

– सिायक आचाय्व, डॉ. ज्यो पोलैंड, कैनडा   
----------

सुरुरातीला जवे्ा कोणतेिी ननमा्वणकाय्व झाले नव्ते, नतथ े
उपस्स्त असणारा प्रतेक व्यक्ी हदरसातनू सिा त े आठ तास 
ध्ान करीत िोता. तवे्ा आम्हाला स्त:ला सहरिय आणण सजीर 
ठेरण्ासाठी खूप काम करारे लागत िोत;े रीज, पाणी हकंरा नळाची 
कोणतीिी सुनरधा नव्ती. बस िक् रािण्ासाठी एक ररकामे घर 
िोत.े धम्मत्गरी मध् ेतवे्ा आश्मासारखे राताररण हकंरा सुनरधा 
नव्ता. ि े राळरंटात एका झोपडीमध् े रािण्ासारखे िोत.े 
आम्ही अशा एका सुनसान पिाडीरर राित िोतो, श्जथ े आस-
पास चार-सिा आबं्ाची झाडे िोती आणण चहू बाजूं नी िरेचे तीव्र 
झोत चालू रािायचे तसेच जोरदार पाऊस पडत रािायचा. नतथ े
साप, त्गधाडे आणण हकतेक प्रकारचे हकडे-मकोडे िोत.े हकडे 

प्रारंणभक साधक, नरद्ापीठाचे ननमा्वणकाय्व सुरू िोण्ापुरवी जुन्ा 
बंगल्ाच्ा बािरे खुल्ा जागेत ध्ान करताना



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2566,   ज्येष्ठ   पौर्णिमा   (ऑनलाइन),  14  जनू,   22,    िर्ष     6,    अकं    3                                                                                                    रजज. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-2023 5
रगैरे  रास्नरकपण ेजागेचे मालक िोत ेआणण आम्ही लोक नतथ े
घुसखोर िोतो. भारतीयासंोबत काम करण ेखूप चागंले राटले. सोनू 
सुरुरातीपासून नतथ ेिोता. ताचे एक प्रभारी व्यक्क्त्व िोत.े बहिरा 
आणण मुका असल्ामुळे, ताचे संराद नेिमी साकेंनतक भाषेत 
व्ायचे. ताच्ाजरळ प्रतेक नरदेशीला कोणता ना कोणता 
शारीररक नरशेषतेनुसार ओळखण्ाची एक नरशेष पद्धत िोती. ज्यो 
पोलैंड एक डॉक्टर िोत,े म्हणनू ताचंा नबना केसाचें, सुई टोचणारे  
अशा रुपात संकेत करायचा. ग्रािम, गोल चष्ा रापरत िोत,े म्हणनू 
ताचंा डोळ्ासंमोर दोन्ी िातानंी गोल दबुवीणीसारखे करून संकेत 
करायचा. एक हदरस सोनू छतारर कािी टाईल्स बदलत िोता आणण 
दसुरा कोणी मजरू नतथ े येरनू णशडी घेरनू गेला. तो बोलू शकत 
नव्ता, म्हणनू ताने खूप इशारे करून सागंण्ाचा प्रयत्न करूनिी 
छताररच राहिला. अशा रेळी तो आपल्ाजरळ न येता लाबंनूच 
आपले ध्ान आकर्षत करायचे असल्ास आपल्ाकडे छोटे खडे 
हकंरा छोटे मातीचे गोळे िेकायचा, ज्यामुळे आपल्ाला कळायचे 
की सोनू आपल्ाला बोलनरत आि.े 

[सोनू आजही धम्मगिरी मध् ेमुख मजदरुामंधनू एक म्हरनू 
काम करीत आह,े आशर श्ी िोयंकाजीकंडून ध्ानाच्ा प्रारंशभक 
मािधा दशधानाने लाभान्वित झाला आहे. –संपादक]

आम्ही रोज इतके व्यस् रािात िोतो की मला नािी राटत की 
आम्ही कधी बसून िा नरचार करीत असू की दिा रषायंनंतर िी जागा 
कशी िोईल? उलट आम्ही िा नरचार करायचो की उद्ा आम्हाला 
काय करायचे आिे? श्ी गोयंकाजी आम्हाला प्रगतीच्ा बातमीने, 
आणण िे कसे येणाऱया नपढासंाठी एक मित्वपूण्व कें द् िोईल, 
इतादी गोष्टीनंी प्रोत्ाहित करीत असायचे. पण पुन्ा हदरस-
प्रनतहदरसाची कायदे समोर येत आणण आम्ही तात जटूुन जात असू. 
जवे्ा आम्ही झाडे-रोपे लारली तेव्ा जाणत िोतो की एक हदरस 
ि ेहठकाण एका अद्तु संुदर रनाचे रूप घेईल. पण रनाचा नरचार 
करताना याकडेिी लक् द्ारे लागत िोत ेकी आता आपल्ाला या 
रोपानंा पाणी द्ायचे आि ेआणण काट-छाट करून ताचंी चागंली 
देखभाल करायची आि ेइतादी...

– ल्ुक मैथू्ज, कैनडा

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

नवीन कें द्रात मे १९७५ मध्,े जनु्या साधकासंाठी एक शशिीर 
आयोजजत केले िेले. हा लेि अमेररकन ‘बवपस्सना न्यूजलेटर’ 
जलैु-ऑिस्ट १९७५ मधनू घेतला आह–े

कें द्ािील पहहलये भशवबर
कें द्ातील भूमीच्ा कणा-कणात धमा्वची तरंगे प्रराहित 

करण्ासाठी नरपश्यना नरश् नरद्ापीठात चार हदरसाचं्ा पहिल्ा 
ऐनतिाधसक णशनबरामध् े एकूण ७६ साधकानंी भाग घेतला. खूप 

कमी कालारधीत कें द्ाची मोठ्ा प्रमाणात डागडुजी करण्ात आली 
आणण सर्व आरश्यक सुनरधाचंी जसे- रीज, अस्ायी धम्मिॉल, 
डायननगं टेंट आणण स्ानघर इतादीचंी व्यरस्ा केली गेली. 

स्ाभानरक रूपाने हकतेक प्रारंणभक अडचणी िोता ता लरकरच 
दूर केल्ा गेल्ा. एका पाण्ाच्ा पाईपलाईनसाठी खोदकाम सुरु 
केले पण त ेअसिल झाले. तामुळे टैंकरने पाणी मागरारे लागले. 
भीषण उन्ाळ्ामध् ेणशनबर खूप कठीण गेले परंत ुअनुभर देणारे 
धसधद झाले. श्ी गोयंकाजीनंी जरळजरळ सर्व रेळ साधकाबंरोबर 
धम्मिॉलमध् ेध्ान केले. 

ज्या रारिी पहिले सामुहिक मैरिी सरि आयोश्जत केले गेले, श्ी 
गोयंकाजीनंी कें द्ाच्ा भूमीरर रािणाऱया सर्व प्राण्ानंा नरशेष मैरिी 
हदली. तानंी घोषणा केली की धमा्वच्ा राताररणात, आत्तापासून 
कोणतािी प्राण्ाला आपल्ा जीरनासाठी भयभीत िोण्ाची 
आरश्यकता नािी. कोणी तानंा मारणार नािी आणण ना िी तानंा 
मारण्ासाठी कोणी आदेश देईल इतादी...

पगोड्ाचा पाया भरताना पुज्य गुरुजी तसेच माताजीनंी भूमीला मैरिी तरंगानंी 
पूररत करुन कॉन्रिीट टाकले. (कािी साधक/टस््टी ताचंी मदत करताना.)

णशनबरादरम्ान श्ी गोयंकाजीनंी भूमीच्ा सर्व भागामंध् ेहिरून 
सारधानतापूर्वक पडताळणी केली आणण ननमा्वण काया्वच्ा योजनेनुसार 
भारी इमारतीचं्ा स्ळाचें ननरीक्ण केले की कोठे स्यंपाकघर, 
भोजनालय तसेच धम्म-कक् असारा आणण कोठे ननरासी कक् तसेच 
शौचालय इतादी असारेत...

धम्व एक अमूल् उपिार आि,े िे स्पष्ट करण्ासाठी श्ी 
गोयंकाजीनंी कें द्ामध् ेभोजन आणण ननरासाचा खच्व भागरण्ासाठी 
एका नव्या व्यरस्चेीिी घोषणा केली. भनरष्ात साधक आपल्ा 
भोजन आणण अन् खचायंसाठी पैसे देऊ करणार नािीत, तर आपल्ा 
क्मतेनुसार कें द्ामध् े येणाऱया भारी साधकापं्रनत मंगल भारनेने 
स्चै्छिक दान देऊ शकतील. अशा प्रकारे त ेधमा्वने प्राप्त झालेली 
आपली सुख-शातंी दसुऱयाबंरोबर राटू शकतील आणण सरायंच्ा 
लाभासाठी धम्वचरि प्ररत्वन िोत रािील. या पारलाचा उदे्श धम्व 
संस्लेा कोणतािी प्रकारच्ा व्यारसायीकरणापासून दूर ठेरण ेिा 
आि.े 

--------------
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पहहल्ा वर्ा�िील धम्ममिरी
मी धम्मत्गरीच्ा औपचाररक उद्ाटनाच्ा कािी हदरसानंंतर, 

ऑक्टोबर १९७६ मध् ेनतथ ेपोिोचलो. पहिले दिा हदरसीय णशनबर 
चालू िोत ेआणण मला पुढचे णशनबर सुरु िोईपययंत मदत करण्ासाठी 
सातं्गतले गेले. माझ े पहिले काम नव्या बाथरूमच्ा टाईल्सरर 
लागलेला कचरा साि करून ता सिेद करण ेआणण शातंी पठाराच्ा 
चारिी बाजचू्ा रस्ता (चंरिमण भूमी) ला साि करण ेि ेिोत.े मी 
िी जागा पाहून दंग झालो. मी असा नरचार केला िोता की मी अशा 
एका नव्या कें द्ात जात आि ेज ेपूण्वपण ेतयार असेल. परंत,ु ि ेमला 
एक कच्े, अधरेु ननमा्वण स्ळ राटू लागले. कािी इमारती अध्वरट 
िोता आणण ता सर्व नरटानंी घेरलेल्ा िोता. आत्तापययंत कािी 
थोडीच रोपे-झाडे लारली गेली िोती.

तरीिी, कें द्ामध् े एक प्रकारची हदव्य संुदरता िोती. रोज 
संध्ाकाळी जवे्ा श्ी गोयंकाजी भोजनालया शेजारील ध्ान 
कक्ामध् े हिदंीमध् े प्ररचन देत असत, तवे्ा मी बािरे बसून 
आसपासच्ा पिाडाचंी शोभा न्ािाळत रािायचो. धम्मत्गरीचे 
ि े प्रारंणभक णशनबर िोत,े आणण नगरातील बरेच जण प्ररचन 
ऐकण्ासाठी येऊ इच्छित िोत.े िॉलमध् ेताचं्ासाठी जागा नव्ती. 
ताकरीता बािरे लाउडस्पीकर लारले गेले िोत ेआणण दरराजासंमोर 
आम्ररकृ्ाखाली जाजम अथंरले िोत.े रोज संध्ाकाळी पन्ास त े
शंभर लोक येत आणण नतथ े बसत. त े सर्व रयोगटाचे पारंपाररक 
भारतीय पोशाखातील साधारण लोक िोत.े त ेश्ी गोयंकाजीचें शब्द 
लक् देऊन ऐकत असत, जण ू ताचं्ा पूर्वजानंी बदु्धाचंी प्ररचने 
ऐकली असारीत. प्ररचन संपल्ारर आपल्ा झोपलेल्ा मुलानंा 
घेऊन, अधंारात पटापट आपल्ा घरी ननघून जात.

मी नोव्ेंबर पासून णशनबरात बसण े सुरु केले, आणण १९७७ 
च्ा सुरुरातीपययंत सतत चालू ठेरले. माझी योजना िोती की मी 
माच्व पययंत णशनबरामंध् ेबसेन, आणण तानंतर आपल्ा जीरनाला 
अजनू कुठे नेण्ासाठी आपला माग्व ननरडेन. परंत ुअसे झाले नािी. 
जानेरारी पासून मला एका ब्केची खूप आरश्यकता राटू लागली 
आणण मी सुट्ीरर जाण्ानरषयी नरचार करू लागलो. मी नेिमी 
ग्रािम गैम्ी याचंा आभारी रािीन ज्यानंी मला धम्मत्गरी मध् ेथाबंनू 
सेरा देण्ासाठी प्रोत्ाहित केले, आणण तो अनुभर माझ्ासाठी 
नततकाच लाभदायक िोता श्जतका की णशनबरात बसण.े

ता रेळी नरपश्यना नरश् नरद्ापीठा (नर.नर.नर.) मध् े काम 
करण्ाचा अनुभर आजच्ापेक्ा थोडा रेगळा िोता. तवे्ा नतथ ेकोणी 
भारतीय नव्त े आणण ना िी रोजचे कामकाज साभंाळणारे कोणी 
कम्वचारी िोत.े संगठीत काया्वलयाची प्रहरिया देखील खूप कमी िोती. 
एका रेळी मी एकत्रितपण-े काया्वलय चालरण,े टेललिोनरर उत्तरे 
देण,े साधकासंोबत व्यरिार करण,े मजरू आणण चौकीदारारंर लक् 
ठेरण,े थोडीिार रक्म साभंाळण,े परिाचंी उत्तरे देण,े हिशोब ठेरण—े

या सरायंसाठी जबाबदार िोतो. आणण ि ेसर्व समताभाराने िास्यपूर्वक 
करण े मोठे आव्ानात्मक िोत,े आणण माझ्ा असिलतानंी मला 
नततकेच णशकरले श्जतके की माझ्ा दलु्वभ सिलतानंी. मला लरकरच 
याची जाणीर झाली की मला धमा्वनरषयी खूप कािी णशकायचे आि,े 
आणण मी री.आई.ए. मध् े आपल्ा प्ररास राढरण्ाचा ननण्वय 
घेतला, अननश्चित काळासाठी.

उन्ाळा येताच धम्मत्गरीतील पाण्ाची समस्या अजनूच अधधक 
गंभीर झाली. आम्हाला नगरपाललकेच्ा जोडलेल्ा पाईपलाईन 
मध् ेकचरा अडकल्ासारखे राटत िोते, आणण ती साि करायला 
खूप उशीर िोत िोता. श्ी गोयंकाजीनंी मला या नरषयी इगतपुरी 
नगरपाललकेला एक परि ललहिण्ासाठी सातं्गतले. मी ललहिले की जर 
समस्येचे समाधान लरकर झाले नािी तर, नाईलाजाने आम्हाला कें द् 
बंद करारे लागू शकत.े परि पाठनरण्ाआधी मी श्ी गोयंकाजीनंा 
अनुमोदनासाठी त ेपरि दाखरले. तानंी मला त ेबदलण्ाचा अनुदेश 
देत म्हटले, “आपले काम साधना कें द् उघडण ेआि.े ताला बंद 
करण ेमारा (धम्व नररोधी शक्ी)ं चे काम आि.े”

जनू-७७ मान्ूनची सुरुरात घेऊन आला. णशनबरे बंद झाली 
आणण धम्मत्गरीमध् ेकािी थोडेिार ननरडक लोकच राहिले. कािी 
हदरसातच, सारी भूमी ताज्या हिररळीने आछिादली गेली आणण 
पिाडाच्ा चारिी बाजूं नी झरे राहू लागले. ता रेळी, ि ेहठकाण मला 
धकु्यात लपेटलेले आणण जगापासून दूर, शातंीच्ा एका द्ीपासमान 
प्रतीत िोत िोत.े आमच्ापैकी ज े थाबंले िोत,े त े आळीपाळीने 
सेरा देत िोते आणण स्त: णशनबरात बसत िोत.े श्ी गोयंकाजीचं्ा 
प्रोत्ािनाने आम्ही पालल भाषा णशकण ेसुरु केले. णशनबरादरम्ान 
आम्ही ज्या गाथानंा इतक्या रेळा ऐकले िोत,े शेरटी ताच्ा अथा्वला 
समजण ेप्ररेणादायी िोत.े प्रतेक सप्तािाच्ा शेरटी श्ी गोयंकाजी 
धम्मत्गरीला येत असत आणण आमच्ा रगा्वत उपस्स्त िोत असत. 
त ेआमच्ा प्रगतीने नततकेच प्रसन् िोत, श्जतके की आम्ही िोतो. 
तासं-तास त े आम्हाला धम्व समजानरत आणण मं्मा (म्ानमार) 
तील आपल्ा अनुभराचं्ा गोष्टी सागंत.

धम्मत्गरीचे त े सुरुरातीचे हदरस माझ्ासाठी अनरस्मरणीय 
आिते. ता रेळी इतकी बीज ेपेरली गेली जी नंतरच्ा रषायंमध् ेिळे 
आणण हिररळ देणारी िोती. 

जवे्ा मी प्रतेक रषवी री.आई.ए. मध् ेयेतो तवे्ा िी झाडेच ता 
जागेच्ा बदलाला खूप स्पष्ट रुपात व्यक् करतात. मला १९७७ च्ा 
मान्ून दरम्ानची एका सकाळची गोष्ट आठरते, जवे्ा काया्वलयाच्ा 
बािरे आम्ररकृ्ाखाली एका छोट्ाशा जागेत ‘ओक’ च्ा शंभर नबया 
पेरल्ा िोता. आज ती बीजे हठक-हठकाणी प्रतेकी रीस िुट लाबं 
झाली आिते आणण शातंी पठारची सीमा बनले आिते. मला आठरत े
जवे्ा गेट मधनू जनु्ा बंगल्ापंययंतच्ा रस्ताररील झाडे जमेतमे 
माझ्ा खादं्ाइंतकीच राढली िोती.
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मला आठरत े जवे्ा मी पहिल्ादंा इथ े आलो िोतो, तो बमवी 

बोधधरकृ् (रडाचे झाड) पुरुषाचं्ा ननरासा (डॉमेटरीज) च्ा मध् े
असण्ाऱया बगीचात इतका कमजोर िोता की ताला एका काठीचा 
सिारा द्ारा लागला िोता. आज याचे खोड इतके जाड आणण सरळ 
झाले आि,े मुळे खोलरर गेलीत आणण याच्ा िादं्ा सुखद सारली 
देत आिते– जण ू धम्मत्गरीच्ा नरकासाचे एक दृश्यमान प्रतीक 
आि.े 

– नबल िाट्व, कैनडा    
---------------

जसे ह े नव-स्ाबपत कें द्र सुचारू रूपाने काम करू लािले, पुढे 
त्ाच्ा बवस्ताराबवषयी बवचार करर ेसंभव झाले. पहहली प्रारगमकता 
ध्ान सुबवधामंध् ेसुधाररा करून शून्यािार प्रदान करर ेही होती 
जजर ेसाधक एकातंात ध्ान करू शकतील. त्ा अनुसार १९७८ मध् े
शातंी पठारावर पिोड्ाचे बनमाधार कायधा सुरु झाले. या पररयोजनेमध् े
भाि घेण्ासाठी पजचिमेतनू िरेचसे साधक बवशेष रूपाने धम्मगिरीला 
आले. भारतीयासंोित त े ही सुतार, राजगमस्ती, वीजगमस्ती आशर 
सामान्य मजरुाचं्ा रुपात नेहमी कठीर पररस्स्तीमध् ेकाम करीत 
होत.े त्ाचं्ा मदतीने माचधा १९७९मध् ेपिोड्ाच्ा पहहल्ा चरराचे 
उद्ाटन कररे शक्य झाले.

१९७८-१९७९मध्ये धम्ममिरी
ट्ेन िळू िळू िोत पूण्व थाबंली. मला आणण मॉरीनला गदवीतनू 

आपले सामान घेऊन ननघण्ासाठी बराच संघष्व करारा लागला 
आणण धक्ा-बकु्ी करत, दमून-भागून आम्ही इगतपुरी से्टशनच्ा 
प्टेिॉम्व रर उतरलो. रस्तात छोट्ा-छोट्ा मुलाचं्ा झुं डीने आमचे 
स्ागत केले. तोडंाने उसाची काडें चारत ती ओरडत िोती, “तमुचे 
नार काय आि?े” आणण “मला एक रुपया द्ा!” डोक्यारर काळ्ा 
कारळ्ाचंा थरा जोर-जोरात कारं-कारं करीत िोता. दपुारच्ा 
जेरणाच्ा तयारीसाठी प्रतेक घरात आणण गल्ीत कोळशाच्ा 
चुलीचं्ा धरुाने िरा भरली िोती. जोरात राजणारी ट्ेनची णशट्ी, 
चमकदार ढंगानंी सजरलेल्ा टक्ाचं्ा मोठ-मोठ्ा आराजाच्ा 
िॉन्वशी मुकाबला करीत िोती. राितकुीच्ा गोगंाटासोबतच एका 
जनु्ा लाउड-स्पीकरमधनू लोकनप्रय भारतीय संगीताचा सतत 
येणारा आराजिी तात सात्मल िोता. ताज्या राटलेल्ा मसाल्ाचंा 
गोड सुगंधिी िरेत भरून राहिला िोता.

माणसानंी, मुलानंी, गाई आणण बलैगाड्ानंी भरलेल्ा 
गल्ामंधनू जात आम्ही धम्मत्गरीचे जरळजरळ रीस त्मननटाचें 
अतंर पायी पूण्व केले. एका कोरड्ा, धळू भरलेल्ा रस्ताने नगराला 
धम्मत्गरी कें द्ाशी जोडले िोत.े

भौनतक रूपाने धम्मत्गरी कोणत े अललशान िॉटेल तर नव्त,े 
तरीिी इथल्ा सुनरधा पायाभूत आणण पया्वप्त िोता. इमारती मुख्य 
रूपाने दगडाच्ा आणण कॉन्रिीटच्ा बनरलेल्ा िोता. गरताच्ा 
जरळपास पंचरीस झोपड्ानंी नतथ ेसाधना करण्ासाठी येणाऱया 
लोकाचं्ा राढता संख्यलेा सामारनू घेण्ासाठी खूप मदत केली. 
जमीन छोट्ा छोट्ा झाडानंी-रोपानंी भरली िोती आणण एका 
बिरलेल्ा बगीच्ाप्रमाणे सुसज्जित केली गेली िोती. नरशेषकरून 
सूययोदय आणण सूया्वस्ाची रेळ खूप संुदर िोती, जवे्ा की सूया्वचा 
कोमल प्रकाश आसपासच्ा कोरड्ा पिाडानंा उजळरीत िोता.

मॉरीन आणण मी थंडीच्ा मोसमातल्ा पहिल्ा दस-हदरसीय 
णशनबरात (१९७८-१९७९) उत्ुकतनेे सात्मल झालो. मोठा िॉल 
पश्चिमी आणण सर्व रगायंच्ा भारतीयाचं्ा रोचक त्मश्णाने खचाखच 
भरला िोता. णशनबरादरम्ान मी आपल्ा दैननक जीरनात साधना 
आणण नतच्ा ननहिताथायंच्ा गंभीर अथा्वला एकरि जोडण्ाचा प्रयास 
केला. मला अजनूच अधधक स्पष्ट रूपाने समजू लागले की ि ेसर्व एकरि 
कसे सम्म्मललत िोत,े तसेच धमा्वच्ा व्यारिाररक आणण सैद्धानंतक 
पक्ाला आपल्ा अनुभराने जाणनू पाहू शकलो. मी ज े णशकत 
िोतो तात मला साधपेणा आणण स्छिता हदसत िोती. धम्मत्गरीचे 
शक्क्शाली राताररण अथक प्रयास करण्ासाठी खूप अनुकूल िोत.े 
अनेक रषायंपासून अभ्ास करत असणाऱया ननष्ारान साधकाचं्ा 
उपस्स्तीने आम्हाला अजनूच अधधक प्ररेणा देण्ामध् ेमदत केली. 

पहिल्ा दिा हदरसाचं्ा शेरटी, मॉरीनने आणण मी ननण्वय घेतला 
की आम्ही अजनू एक दिा हदरसाचें स्यं-णशनबर करारे. रीस 
हदरसानंंतर आम्हाला नरश्ास राटला की आमची लाबंररची यारिा 

पहिल्ा पगोड्ाच्ा ननमा्वण काया्वला उशीर िोत असलेला पाहून सर्व 
साधकानंी त्मळून काम केले जणेकरुन याचे उद्ाटन रेळेरर िोऊ शकेल.
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साथ्वक झाली. आम्ही ननचिय केला की आता आम्ही धम्मत्गरीमध्चे 
थाबंणार आिोत. 

इथ े रािण्ाचा अथ्व िोता काम करण,े मग आपण साधनेमध् े
बसून काम करा अथरा कें द्ाच्ा कायायंमध् े मदत करा. मॉरीनला 
काया्वलयात काम करण्ाची संधी त्मळाली आणण मला पगोड्ाच्ा 
ननमा्वण काया्वत काम करण्ाचे सौभाग प्राप्त झाले. ि ेएक पारंपाररक 
बमवी पगोड्ाच्ा आकारामध् ेकॉन्रिीटने बनलेले मोठे, गोलाकार छत 
असलेले आणण आतमध् े एकातंात व्यक्क्गत ध्ान करण्ासाठी 
गुिसेारखे ध्ान-कक् गोलाकार पंक्क्मंध् ेबनलेले असे आि.े

धम्मत्गरीमध् े राहिल्ामुळे आम्हाला गंभीरतनेे ध्ान 
करण्ासाठी आणण धमा्वमध् ेअजनू अधधक प्रनतष्ानपत िोण्ासाठी 
तसेच सेरा देण्ासाठी आदश्व राताररण त्मळाले. आळी-पाळीने 
ध्ान आणण सेरेच्ा अरधीने एक उतृ्कष्ट संतलुन बनून राहिले.

सिा महिन्ानंंतर, इगतपुरीच्ा रद्वळीच्ा नगरातनू जाताना 
ता धळुीच्ा रस्ताने चालत आम्ही पुन्ा रेल् ेसे्टशनला पोिोचलो. 
आम्हा दोघानंािी श्ी गोयंकाजीबंद्ल खोलरर आदर राटू लागला, ज े
धमा्वचा धसद्धातं तसेच व्यरिार या दोन्ीचे इतके प्रबळ उदािरण िोते.

– ब्सू सु्टरट्व, न्जूीलैंड/य.ूएस.ए.
-------------

सुरुरातीला साधकानंा नेिमी शून्ागार राटारे लागत िोते, कारण 
पहिल्ा चरणात पगोडा मध् े केरळ बत्तीस शून्ागार िोत.े कधी 
कधी एका शून्ागारामध् ेसिा हकंरा सात साधक एकरि बसत िोत.े

प्रतेक रषवी अधधक शून्ागाराचें ननमा्वण काय्व केले गेले आणण 
आता पगोडा मध् े२०० हून अधधक शून्ागार आिते. १९८०मध् े
पगोड्ाच्ा बाजलूा एक मोठा धम्मिॉल बनरला गेला. धम्मत्गरीच्ा 
पररसराला िररत क्रेि बननरण्ासाठी व्यापक रकृ्ारोपणिी केले गेले 
आि.े या रषवी एक मोठी पाण्ाची टाकी बनरनू तयार झाली आि े
आणण जलाशय बननरण्ासाठी प्रयोगात्मक रीतीने एक बाधं बननरला 
आि.े नरपश्यना नरशोधन नरन्ास संस्चे्ा तत्वारधानामध् ेएका  
नप्रटंीगं प्रसेचीिी स्ापना केली गेली आि ेआणण प्रतेक रषवी एक 
रषायंच्ा पालल कोस्वचे आयोजन केले जात आिे.

परंत ु सरा्वत मित्वपूण्व नरकास नरटा आणण कॉन्रिीट 
इतादीमंध् ेनािी झाला तर साल दर साल धम्मत्गरीमध् ेधमा्वचे 
राताररण मजबतू िोत राहिले आिे. जशी साधकानंा एकातंात 
रािण्ाची आणण ध्ान करण्ाची सुनरधा राढत गेली तसे श्ी 
गोयंकाजीनंी कें द्ामध् े तीस हदरसाचें णशनबर संचाललत करण े
सुरु केले. १९८७च्ा सुरुरातीला एका अधधक दीघ्व णशनबराची 
योजना बनरली आि.े ज े लोक नरद्ापीठात येतात, तानंा 
अताधधक अनुकूल राताररणात गंभीरतनेे, गिन साधना करीत 
मुक्ीच्ा मागा्वरर पुढे जाण्ाचा सुअरसर त्मळत आि.े आज ि े
अनोखे कें द् या गोष्टीचे अद्तु उदािरण आि ेकी पररश्म आणण 
धमा्वच्ा बळारर काय नािी केले जाऊ शकत. नरपश्यना साधना 
नरश्भरातील साधकानंा अभ्ास करण्ासाठी पररपूण्व समथ्वन 
आणण प्ररेणा देत आि.े  -----------

बनम्नललखित अशं १९७९ मध् ेश्ी िोयंकाजीदं्ारे बवपश्यनेच्ा 
आचायायंच्ा रुपात त्ानंी दहा वषधा पूरधा केल्ाप्रसंिी ललहहलेल्ा 
एका लेिातनू घेतले िेले आहेत:--

.... मागच्ा दिा रषा्वत नरपश्यनेच्ा प्रसारासाठी ज ेकाम गेले 
आि,े ताचे मी अरमूल्न करीत नािी, कारण असे करण ेम्हणज े
इतक्या लोकानंी हदलेल्ा ननस्ाथ्व सेरेचे अरमूल्न करण ेिोईल. 
परंत ुसत ि ेआि ेकी आत्तापययंत या काया्वमध् ेकेरळ पहिले आणण 
एक छोटेसे पाऊल उचलले गेले आि.े भारतात एक मजबतू आधार 
बनरनू, नरपश्यनेचा प्रकाश नरश्भरात पसरला पाहिजे.

ि ेजीरनभराचे काम आि.े िी पर्वताची उभी चढण आि.े मागा्वत 
आतल्ा आणण बािरेच्ा हकतेक अडचणी आणण रोधक गोष्टी 
आिते. या अडचणीनंा दूर करण्ासाठी धमा्वच्ा मिान शक्ीची, 
दृढतचेी, सिनशीलतचेी, उत्ािाची आणण अिंकारिीनतचेी 
आरश्यकता आि.े

हकतेक रेळा जवे्ा मोठ्ा अडचणीचंा सामना करारा लागतो, 
तवे्ा मी पाितो की मी ताचं्ा रजनाखाली दबलो गेलो आि.े परंत ु
लगेचच मी आपल्ा गुडघारंरची धळू झटकून उभा राितो आणण 
धम्वबळासोबत पुन्ा चालण ेसुरु करतो. यारिचेा जो कािी हिस्ा पूण्व 
झाला आिे, तो चालत रािण्ाची प्ररेणा आणण शक्ी देत राितो 
तसेच कृतज्ञतचेा भार मागा्वमध् ेसरा्वत मोठी सिायता करतो. तो 

भारतातील पहिल्ा पगोड्ाच्ा उद्ाटन प्रसंगी पूज्य गुरुजीचें 
सार्वजननक प्ररचन, ज्यामध् ेगारातील लोकिी आमंत्रित िोत.े

पहिल्ा पगोड्ाला खाल पासून ररपययंत झाकत बनरल्ा गेलेल्ा नरशाल पगोड्ामध् े
एकूण 322 शून्ागार आिते अाणण 200 नरीन शून्ागार रेगळे बननरले आिते.
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पुढच्ा यारिसेाठी उजा्व प्रदान करतो.

म्हणनू माझ्ा मनात कृतज्ञता उमटत राित.े सरा्वत आधी 
ता बदु्धापं्रनत ज्यानंी या िररलेल्ा नरद्ेला शोधनू काढले आणण 
ना केरळ आपल्ा कल्ाणासाठी नतचा उपयोग केला, तर लोक-
कल्ाणासाठी नतला मुक्-िस्ाने आणण करूण-चचत्ताने नरतरीत 
केले. मी बदु्धापंासून सयाजी ऊ बा खखन पययंतच्ा सर्व आचायायंच्ा 
शंखलेचा आभारी आि,े ज्यानंी या अद्तु नरद्ेला आपल्ा शुद्ध रुपात 
साभंाळून ठेरले, ज्यामुळे मला ती णशकण्ाचा अरसर त्मळाला. मी 
आपल्ा परररारातील सर्व सदस्याचंा आभारी आि ेज्याचंा सियोग 
धम्व-सेरेमध् ेइतका सिायक राहिला आि.े मी आपल्ा सर्व धम्व-
साथीचंा आणण त्मरिाचंा आभारी आि,े ज्यानंी मला आपला सियोग 
आणण सिायता हदली, ज्याचं्ा साथीने मला धम्वपथारर चालण्ाची 
उजा्व हदली आिे. जर या मागील दिा रषायंच्ा दरम्ान मी आपल्ा 
शरीराने, राणीने अथरा मनाच्ा कमायंनी जाणत-ेअजाणतपेण,े 
कोणाप्रतीिी कािी चुकीचे केले असेल, तर मी क्माप्राथवी आिे.
सवाांचये मंिल होवो! सवाांचये कल्ाण होवो! सवाांची स्वस्थ मकु्ी होवो!

कल्ाण त्मरि,
सतनारायण गोयंका.

अविररक् उत्तरदाययत्व
1. श्ी प्रमेनारायण शमा्व (र.स.आ.) 

धम्मनाग कें द् आचायायंच्ा रुपाने सेरा
नव वनयकु्ी

सहायक अचाय�
1. श्ी प्रह्ाद तररगोप्लुा, िैदराबाद
2. श्ी ललगंैयाि चेरुपल्ी, नालगोडंा 

(तलंेगाना)
3. श्ी नारायण भराडे, औरंगाबाद
4. श्ीमती सुरेखा णशलेरंत, डोबंीरली 

(पूर्व) मुं बई
5-6. श्ी बजृ मोिन एरं श्ीमती सररता 

रमा्व. करनाल, (िररायाणा)

7. श्ी मुकंुद  शेकतकर, अिमदनगर 
(मिाराष््ट)

8. Mr. Wilson Chen, Taiwan.
9. Miss Nittaya Namsatean, Thailand

बालभशववर भशक्षक
1. श्ीमती जयश्ी ननशातं भोयर, भंडारा
2. श्ीमती भागश्ी डोगंरे, भंडारा
3. श्ी अनरनाश साखरे भंडारा
4. सुश्ी संगीता मेश्ाम नागपूर
5. श्ी प्रशातं मेश्ाम, नागपूर
6. श्ी िष्वल दोशी, मंुबई
7. श्ी प्रीतम नागराले, मंुबई
8. Dr. Kata Kerenyi, Hungary, Urop

मंिल मतृ्ू
१. भूज-कछि ननराधसनी श्ीमती कमलाबने, श्ी जयंतीलाल ठक्र 

याचं्ा बरोबर खादं्ाला खादंा लारनू धम्वकाया्वत सदैर सियोत्गनी 
बनून राहिल्ा. अनेक णशनबराचें संचालन करण्ाबरोबरच ि े दोघे 
‘धम्मअम्म्का’ नरपश्यना कें द् (द. गुजरात) चे कें द्ीय आचाय्व झाले 
आणण या क्रेिाचे क्रेिीय आचाय्व देखील. श्ी जयंतीलाल यानंी ललहिले 
आि,े “शुद्ध धमा्वने मला आपल्ा चम्व-चक्ुं नी २२ मे, २०२२ ला तानंा 
शानंतपूर्वक या संसाराला सोडत असताना पािण्ाचा अरसर प्रदान केला 
आि.े आपण सर्व तानंा धम्वपथारर प्रगतीसाठी मंगल मैरिी देऊया.”

२. कैनडा ननरासी श्ी नारायणदास सापररयानंी १६ मे, २०२२ ला 
९२ रषायंच्ा पक्व रयात शानंतपूर्वक शरीर ताग केला. जीरनाच्ा अनंतम 
क्णापंययंत ताचंी धम्व प्रसारणाची प्रबळ इछिा खूप प्ररेणाजनक राहिली 
आणण लंडन मध् े नरपश्यना कें द् स्ापन करण्ात तानंी मित्वपूण्व 
भूत्मका ननभारली. त ेधम्वपथारर उत्तरोत्तर पुढे जात रािोत.

३. नरसारीचे रररष् सिायक आचाय्व तसेच रास्कुलेचे मम्वज्ञ श्ी 
ठाकोरभाई यानंी १५ मे २०२२ला शानंतपूर्वक शरीर ताग केला. तानंी 

अनेक णशनबराचें संचालन करण्ाबरोबरच अनेक कें द्ासंाठी नकाशे 
इतादी बनरनू ताचं्ा ननमा्वण काया्वत खूप सियोग हदला. ताचं्ा 
पुण्कायायंच्ा िलस्रूपाने धम्वपथारर ताचंी सतत प्रगती िोत रािो, 
धम्व पररराराची िीच मंगल कामना आि.े

४. नरपश्यनाचाय्व श्ी ननररंद छायोडम (८४) याचें रनररार, ५ 
जनू, २०२२ ला बैंकॉकच्ा एका िॉस्पीटलमध् े ननधन झाले. श्ी 
ननररंद छायोडम यानंा १९९५मध् े स.आ. आणण १९९८मध् े आचाय्व 
ननयकु् केले गेले िोत.े तानंी ३० हून अधधक रषायंपययंत थायलंडच्ा 
धम्व काया्वत श्ी गोयंकाजीचंी मदत करण्ात प्रमुख भूत्मका ननभारली. 
श्ी गोयंकाजीनंी तानंा थाई भाषेमधील सर्व ननददेशानंा आणण प्ररचनानंा 
रेकॉड्व करण्ासाठी ननरडले िोत.े

आपली पत्नी, आचाया्व सुत्ी आणण अन् जुन्ा साधकाबंरोबर 
तानंी थायलंडमध् े अधधकृत धम्व टस््ट स्ापने सहित जमीन शोधण े
आणण थायलंडमध् ेपहिले नरपश्यना कें द् बननरण्ामध् ेप्रमुख भूत्मका 
ननभारली. णशल्ी श्ी ननररंद यानंी हकतेक अन् कें द्ाचंी रचना आणण 
ननमा्वण कायायंचे समन्वय केले. त ेएक करुणामय आणण उत्ािी व्यक्ी 
िोत े ज्यानंी नेिमी धम्व सेरकाचं्ा देखभालीकडे नरशेष लक् हदले. 
आपल्ा शेरटच्ा रषायंमध् े कमजोर स्ास्थामुळे तानंा धम्वक्रेिाच्ा 
कामकाजामध् े सहरिय भूत्मकेतनू नाईलाजाने बाजलूा व्ारे लागले. 
धम्वपथारर ताचं्ा उत्तरोत्तर प्रगतीची मंगल कामना.

----------
मुं बई मध्ये ववपश्यनयेचा नवा पररसर

‘धम्मपत्तन नरपश्यना कें द्’ च्ा अतंग्वत मुं बईच्ा गोरेगार (पूर्व) 
मध् ेणशनबर लारण्ायोग एक नरे स्ान (पररसर) उपलब्ध झाले आि े
श्जथ ेसप् ेंबर २०२१ पासून नरपश्यनेचे काम सुरु झाले आि.े िी एक ५ 
मजली इमारत आि ेआणण याचे क्रेििळ ११,००० से्कअर िुट आि.े 
याला धम्मपत्तन नरपस्ना टस््ट च्ा अतंग्वत- ‘गोरेगार नरपश्यना कें द्’ 
म्हटले आिे.

सुनरधामंध् े५व्या मजल्ारर एक रातानुकुलीत धम्मिॉल, नतसऱया 
आणण चौथ्ा मजल्ारर ननरासासाठी पडद्ामंध् ेनरभागलेले मोठे-मोठे 
कक् (डॉरमेटी्ज) आिते, तसेच प्रतेक मजल्ारर कॉमन पण पया्वप्त 
संख्यमेध् ेशौचालय तसेच स्ानगृिाचंी सुनरधा उपलब्ध आिे.

ि े हठकाण पश्चिमोत्तर मुं बईच्ा साधकासंाठी खूप उपयकु् आिे. 
लोक इथ े दैननक हकंरा साप्ताहिक सामुहिक साधनेमध् े सिजतेने 
भाग घेऊ शकतील आणण एक-हदरसीय तसेच ३-हदरसीय णशनबराचंा 
लाभ घेऊ शकतील. इथ ेपहिले १० हदरसाचें णशबीर २८ एनप्रल त े९ 
मे २०२२पययंत सिलतापूर्वक संपन् झाले. इथ े िोणाऱया रष्वभरातील 
णशनबर-काय्वरिमाचंी सूची खाली हदली आि.े

या पररसराच्ा सुनरधामंध् े सुधारणा करण्ासाठी कािी अजनू 
ननमा्वण कायायंची योजना आि.े यामध् े तळ मजल्ारर एक स्तंरि 
स्यंपाकघर, णशनबर-काया्वलय, शौचालय या सोबतच कािी रेग-
रेगळ्ा रूम्स तसेच खालच्ा मजल्ारर २४ तास खुला रािणारा एक 
ध्ान-कक्, पुरुष तसेच महिलासंाठी रेगरेगळ्ा (अनतरीक्) ललफ्ट 
आणण श्जने िी सात्मल आिेत.

या योजनेसाठी दान खाली हदलेल्ा नार आणण खातामध् ेपाठर ू
शकता, ज्याचे नरररण ईमेल—info.gvc@vridhamma.org ला 
अरश्य पाठरारे जेणकेरून ररसीट पाठरता येऊ शकेल. 

‘Dhamma Pattana Vipassana Trust’,
A/C. Goregaon Centre,
Axis Bank Ltd., Malad (west) branch,
A/C No. 921010040391149,
IFSC UTIB0000062, Mumbai.
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धम्मपत्तनान्तग्वत ‘गोरेगार नरपश्यना कें द्’ च्ा अधधक माहिती आणण 

बकुीगंसाठी कृपया िी ललकं रापरारी—gvc.vridhamma.org अथरा 
व्ाटसअप नं.+91 84549 27150 रर मेसेज पाठरारा.

धम्मपत्तनान्ति�ि ‘िोरयेिाव ववपश्यना कें द्’ चये रावी काय�क्रम 
 िीन ददवसीय—कये वळ पुरुर्: 30-6 त े3-7-22, 4 त े7-8, 17 त े20-11,

कये वळ महहला: 8 त े11-9, 13 ते 16-10. दस ददवसीय—
कये वळ पुरुर्: 13 त े24-7-22, 21-9 ते 2-10, 30-11 त े11-12-22.
कये वळ महहला: 17 त े28-10, 26-10 त े6-11, 21-12 त े1-1-2023.

--------
बु�-पौर्णमयेवनममत्त एक ददवसीय भशवबराचंये सफल आयोजन
१. ‘ग्ोबल नरपश्यना पगोडा’ मध् ेदीघ्व प्रनतबंधानंंतर १५ मे, २०२२ ला 
बदु्ध पौर्णमेननत्मत्त एक-हदरसीय मिाणशनबराचे आयोजन सिलतापूर्वक 
संपन् झाले ज्यामध् ेसुमारे ३००० साधकानंी भाग घेतला. णशनबरातील 
शेरटचे सार्वजननक प्ररचन ऐकण्ासाठी सुमारे ३०० लोक आले िोत.े
२. अशाच प्रकारे पटनाचे नरपश्यना कें द्- ‘धम्मपाटललपुत्त’ मध्िेी 
एक हदरसीय णशनबरामध् ेसुमारे १५० लोकानंी भाग घेतला. या प्रसंगी 
प्रदेशाचे मुख्यमंरिी श्ी ननतीशकुमार यानंी आपल्ा कािी मंत्ासंोबत 
येऊन धम्मकक्ात आनापान साधनेचा अभ्ास केला. तानंी लोकानंा 
संबोधधत केले की जास्ीत जास् लोकानंी नरपश्यना णशनबरात भाग घेऊन 
या सुनरधचेा लाभ घारा. सरकारी कम्वचाऱयानंा आणण अधधकाऱयानंा 
सरैतननक रजचेी सुनरधा आधीपासूनच हदलेली आि.े ताचें अशा 
प्रकारचे आगमन लोकानंा खूप सुखद राटले.
३. असेच अन् अनेक हठकाणाहंून एक हदरसीय णशनबराचें समाचार 
त्मळाले आिते तसेच अनेक हठकाणी ऑनलाइन णशनबराचें आणण 
सामुहिक साधनाचें आयोजन करण्ात आले. धम्व खूप जोमाने पसरू दे, 
सरायंचे मंगल िोऊ दे! 

 ---------
अवि महत्वपूण� सूचना

1. सेंटल् आईरीआर (इंटरैज्क्टव् रॉयस ररस्पॉन्) संभाषण नंबर- ०२२-५०५०५०५१ 
अज्वदार या नंबररर आपल्ा नोदंरलेल्ा मोबाईल नंबर (िॉम्व मधील उल्ेखखत नंबर) ने 
आपली णशनबर नोदंणीची स्स्नत तपासण्ासाठी, रद् करण्ासाठी, स्ानातंरीत करण्ासाठी 
अथरा कुठल्ािी सेंटररर नोदंणी केलेल्ा आपल्ा अजा्वची पुष्टी करण्ासाठी कॉल करू 
शकतात. त ेया धसस्टीमद्ारे कें द्ाशी सुद्धा संपक्व  करू शकतात. िा भारताच्ा सगळ्ा नरपश्यना 
कें द्ासंाठी एक कें द्ीय संपक्व  नंबर आि.े

2. जर अकें द्ीय (नॉन-सेंटर) भारी णशनबराचें काय्वरिम पत्रिकेत प्रकाशन करण्ासाठी 
पाठर ू इच्छिता, तर कृपया तानंी आपल्ा समन्वयक क्ते्रिय आचाय्व (सीएटी) याचं्ा 
सिमती परिाबरोबर पाठरारे, जेव्ा की स्ानपत कें द्ाचे काय्वरिम कें द्ीय आचाय्व (सीटी) 
याचं्ा सिमती परिाबरोबर आले पाहिजते. याणशराय आम्ही कोणतिेी काय्वरिम पत्रिकेत 
प्रकाणशत करू शकत नािी.

ऑनलाइन रावी भशवबर काय�क्रम व आवयेदन
सर्व भारी णशनबराचंी माहिती नेटरर उपलब्ध आि.े कोनरड- १९ च्ा नव्या ननयमानुसार 

सर्व प्रकारचे बहुकंग केरळ ऑनलाईन िोत आि.े िॉम्व हकंरा एप्ीकेशन आता स्ीकारले 
जात नािी. म्हणनू आपल्ाला ननरेदन आि े की खालील ललकं रर चेक करा आणण 
आपल्ाला उपयकु् णशनबरासाठी अथरा सेरेसाठी सरळ ऑनलाईनच आरेदन करा.

https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
कृपया अन्य कें द्ाचं्ा काय�क्रमानसुार सु�ा याच प्कारये आवयेदन करा.

अन्य कें द्ाचं्ा काय�क्रमाचंये वववरण कृपया खालील ललकं वर पहा-  
https://www.dhamma.org/en-US/locations/directory#IN 

हहदंी वयेबसाइट हयेिु ललकंः  www.hindi.dhamma.org

ववपश्यना पत्त्रकये संबंधी आवश्यक सूचना
येणाऱया जुलै महिन्ामध् ेपत्रिकेचे ५२ रे रष्व सुरु िोत आि.े 

मागील जरळपास दोन रषायंपासून पत्रिकेचे प्रकाशन केरळ 
ऑनलाईनच चालू िोत.े आता जलैु महिन्ापासून पत्रिका छापण े
पुन्ा सुरु िोत आि.े परंत ुपेपर इतादी सर्व गोष्टीचें खच्व इतके 
राढले आिते की दपुटीहून अधधक खच्व येत आि.े तामुळे खालील 
प्रमाण ेबदल करण्ात येत आिेत.

१. पत्रिका आता आठ पृष्ाचंी न िोता, मुख्य लेख आणण नरणभन् 
सूचनासंहित केरळ चार पृष्ामंध् ेछापली जाईल. प्रतेक नतसऱया महिन्ात 
(रिमैाधसक) मुख्य लेखा सोबत काय्वरिम इतादी आठ पृष्ामंध् े छापले 
जातील.

२. अशा प्रकारे रषा्वतनू दोन रेळा भारी णशनबर काय्वरिम छापले जातील 
आणण राहिलेल्ा दोन अंकामंध् े सामूहिक साधना, एक हदरसीय णशनबरे 
तसेच प्रकाशना-संबंधी अन् सूचना छापल्ा जातील.

३. कृपया साधकानंी या पत्रिका आपल्ाकडे साभंाळून ठेराव्यात 
जणेकेरून रष्वभर ता कामी येतील आणण दसुऱयादंा कोणाला नरचारण्ाची 
आरश्यकता भासणार नािी. अधधक माहितीसाठी खाली हदलेल्ा 
‘ऑनलाईन भारी णशनबर काय्वरिम एरं आरेदन’ ची ललकं पिारी.

४. पत्रिकेचे रार्षक शुल्क रु. ३०/- ररून राढरनू रु. १००/- केले जात 
आि.े नरीन आजीरन सदस्य घेतले जाणार नािी. पण पहिल्ापासून ज े
आजीरन सदस्य आिेत ताचंी पत्रिका चालू रािील.

५. ऑनलाईन सर्व अंक पूर्वरत उपलब्ध िोतील. (ररील रिमानुसारच)
६. ऑनलाईन णशनबराचें बकुीगं चालूच रािील. ताकरीता पत्रिकेच्ा 

प्रतेक अकंात सूचना छापल्ा जात आिते. कृपया लक्पूर्वक राचून ताचंा 
उपयोग करारा.

ववपश्यना ववशोधन ववन्यास
नरपश्यना नरशोधन नरन्ास( Vipassana Research Institute- VRI) एक 

अशी संस्ा आि े जी साधकासंाठी धमा्वसंबंधी प्ररेणादायक पाठ् सामग्री योग 
हकमतीत उपलब्ध करत.े येथील सगळे साहित कमीत कमी हकमतीत उपलब्ध आि े
ज्यामुळे अधधकाधधक साधक याचा व्यारिाररक लाभ घेऊ शकतील. नरपश्यना 
साधनेसंबंधी अमूल् साहिताचा हिदंी, इंग्रजी तसेच अन् भाषामंध् ेअनुराद तसेच 
संशोधन करारयाचे आि.े यासाठी नरद्ानाचंी आरश्यकता आि.े शोधकाय्व मुं बईतील 
या हठकाणी िोईल– ‘ववपश्यना ववशोधन ववन्यास’, पररयचत्त भरन, नरश् नरपश्यना 
पगोडा पररसर, एस्ले रर््व जरळ, गोराई गार, बोरीरली पश्चिम, मुं बई- 400 091, 
मिाराष््ट,  भारत. िोनः काया्व. +9122 50427560, 

मो. (Whats App) +91 9619234126.
या णशराय VRI हिदंी, इंग्रजी र मराठी माधसक पत्रिकाचं्ा माध्मातून पूज्य गुरुजी 

द्ारा झालेले परि व्यरिार, जनुे ज्ञानरध्वक लेख, दोि,े मुलाखती, प्रश्ोत्तर इतादी ं
प्ररेणाजनक माहिती प्रकाणशत करत,े  ज्याने साधकाचंी धम्व पथारर उत्तरोत्तर प्रगती िोत 
रिारी.

या सर्व काया्वला सुरू ठेरण्ासाठी साधकाचंा सियोग अतंत आरश्यक आि.े 
भनरष्ात अनेक साधकाचं्ा लाभासाठी धमा्वच्ा राणीचे प्रकाशन अनररत चालू 
रिारे, यासाठी  सियोग देण्ास इछुिक असणाऱया साधकानंी खालील पत्तारर संपक्व  
करारा. या संस्लेा दान देणाऱयासंाठी सरकारची आयकर अधधननयम 1961 ची धारा  
35-(1) (iii) च्ा ननयमानुसार शंभर टके् आयकर सूट प्राप्त आि.े साधक याचा 
लाभ घेऊ शकतात. यासाठी बँकेची माहिती याप्रकारे आिे—

ववपश्यना ववशोधन ववन्यास, एॅक्सिस बैंक लल., मालाड (प.)—
खाता रि. 911010004132846;   IFSC Code: UTIB0000062 
संपक� - 1. श्ी डेररक पेगाडो - 022-50427512/ 28451204
          2. श्ी नबनपन मेिता - 022-50427510/ 9920052156
           3.  ईमेल - audits@globalpagoda.org 
4. रेबसाइट- https://www.vridhamma.org/donate-online
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फोटो: घड्ाळ्ाच्ा क्रमानसुार:
१. शानंतपठारारर मध्भागी नरननर्मत धम्मकक्, ताच्ा डारीकडे आचाय्व-

ननरास तसेच उजरीकडे पगोडा हदसत आि.े एकदम समोर नरीन धम्मकक्ा (नं.2)
चा पाया खोदला आि ेआणण ताच्ा आज-ूबाजलूा खूप सारे छोटे-छोटे खड्े झाडे 
लारण्ासाठी गुरुजीनंी खोदून घेतले िोत े(१९८४).

२. उजरीकडे खाली पर्वताचं्ा कुशीत मण्ा (रत्ना) प्रमाण ेचमकत असलेली 
धम्मत्गरी (१९८५).

३. साधकासंाठी नर-ननर्मत शौचालय-यकु् स्तंरि ननरास-स्ान 
     १९८६).
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ववपश्यना पिोडा पररचालनाथ� “सेंचुरीज कॉप�स फंड”
‘ग्ोबल ववपश्यना पिोडा’चा दैनंहदन खच्व साभंाळण्ासाठी पूज्य गुरुजीचं्ा 

ननददेशानुसार एका ‘सेंचुरीज कॉप�स फंडा’ची व्यरस्ा केली गेली आि.े ताचंी िी 
मित्वाची इछिा पूण्व करण्ासाठी ‘ग्ोबल ववपश्यना फाउंडयेशन’ (GVF) ने 
हिशोब केला की जर 1,39,000 जणानंी, प्रतेकाने रु. 9000/- जमा केले, तर 
१२५ कोटी रुपये जमतील आणण ताच्ा माधसक व्याजातनू िा खच्व िोऊ लागेल. 
जर कोणी एकदम एकरि जमा करू शकत नसेल तर थोडी-थोडी सुद्धा जमा करू 
शकेल. (काहीनंी पैसे जमा केले आहते आशर बवश्वास आह ेकी लवकरच ह ेकायधा 
पूरधा होईल.)

साधक तसेच असाधक सर्व दातानंा िजारो रषायंपययंत आपली धम्वदानाची 
पारमी राढनरण्ाची िी एक सुसंधी आि.े अधधक माहितीसाठी तसेच ननधी 
पाठनरण्ासाठी—

संपक� ः– 1. Mr. Derik Pegado, 9921227057.  or  
            2. Sri Bipin Mehta, Mo. 9920052156, 
A/c. Office: 022-50427512 / 50427510;   
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.

Online Donation- https://www.globalpagoda.org/donate-online

ग्ोबल ववपश्यना पिोडा, िोराई, मंुबई मध्ये 
एक ददवसीय महाभशवबर (Mega Course) काय�क्रम:

(१) रवववार – 17 जलैु, आषाढ पौर्णमा (धम्मचक्परत्तन हदरस) तसेच
(२) रवववार – 9 ऑक्टोबंर शरद पौर्णमा तसेच पूज्य गुरुजीचं्ा 
पुण्नतथी ननत्मत्ताने मिाणशनबराचें आयोजन ननधा्वररत केले आिे.

एक ददवसीय भशवबर प्विददन
या व्यनतररक् नरपश्यना साधकासंाठी पगोडामध् े दररोज एक 

हदरसीय णशनबरे आयोश्जत केली जात आिते. 
कृपया सामील िोण्ासाठी ललकं चे अनुसरण करारे आणण एका मोठ्ा 

समूिामध् ेध्ान करण्ाच्ा अपार सुखाचा लाभ घारा–समग्ानं िपो 
सुखो! संपक�  : 022-50427500 (Board Lines)- Extn. no. 9, 

मो. +91 82918 94644. (सकाळी 11 िये संध्ाकाळी 5 वाजये 
पयांि). (दररोज 11 त े5 राजपेययंत)  

Online registration: http://oneday.globalpagoda.
org/register  Email: oneday@globalpagoda.org

सूचना: कृपया पाणी नपण्ाची बाटली आपल्ाबरोबर आणारी 
आणण पगोडा पररसरात पाणी भरून आपल्ासोबत ठेरारी.

एक हदरसीय मिाणशनबराला येण्ासाठी रारिीच्ा मुक्ामाकरीता 
धम्मालयामध् े नरश्ामाची सुनरधा उपलब्ध आि.े अधधक माहिती 
आणण बहुकंग साठी संपक्व : 02250427599 or email- info.
dhmmalaya@globalpagoda.org 

इतर कोणतािी प्रकारच्ा माहितीसाठी संपक्व :
info@globalpagoda.org or pr@globalpagoda.org

दोहये धमा�चये
धम्मामिरीहून धमा�ची, िंि प्वाहहि होय।
रोि, शोक सवाांचये ममटये, मकु्ी द:ुखािून होय।।

िपोरमूीहून धमा�ची, िंि प्वाहहि होय।
जन-जनाचये होवये रलये, जन जन मंिल होय।।

सुख जािये संसाराि, द:ुखी राही न कोय।
सवाांच्ा मनी रये धम�, सवाांचये मंिल होय।।

सुख जािये या जििाि, द:ुखी राही न कोय।
जन जन मन मैत्री जािो, जन जन मंिल होय।।

दोहये धमा�चये
धरिीवर पुनः धमा�ची, मंिल वर्ा� च होय।
शाप िाप धिुलये जाओ, जन जन सुखी च होय।।

द्ोह सोड, मैत्री च कर, क्रोध सोड, प्येम कर।
जािये जर धम� जीवनी, सुधरिी व्यवहार।।

परिची जािये जििाि, ववपश्यनयेची ज्ोि।
सवाांचये मंिल साधये, ना वनवडिा च िोि।।

परिच जािये धमा�ची, वाणी मंिल मळू।
जन जनाचये सुख साधये, ममटये च दःुख, रव शुळ।।

If not delivered please return to:-
ववपश्यना ववशोधन ववन्यास 
धम्ममिरी, इििपुरी - 422 403 
भजल्ा-नाभशक, महाराष्ट्र,  रारि 
फोन : (02553) 244076, 244086, 
244144,  244440.  
Email: vri_admin@vridhamma.org; 
course booking: info.giri@vridhamma.org
Website: https://www.vridhamma.org
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