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साधकाचें माससक पे्रणा पत्र

धम्मिाणी
को न ु हासो ककमानन्ो, वनचं् पज्जलिते सवत।
अन्धकारेन ओनद्ा, पदीपं न गिेसथ।।

– धम्मपदपालि 146, जरािग्गो.

– जजथ ेप्रवतक्षण (सि्व काही) जळतच आह,े वतथ ेकसिे हसण?े 
कसिा आनंद? (कसिा आमगोद? कसिा प्रमगोद?) ह े (अविद्ारूपी) 
अधंकाराने िेढिेल्ा (भगोळ्ा िगोकानंगो!) तुम्ी (ज्ानरूपी) प्रकाश-
प्रदीपाचा शगोध का नाही करीत आहात?

साधक (मराठी)



पूज्य गरुुजींद्वारे पररववारवालवा लललिललेी
धर्म-पत्े

पूज्य गुरुजीनंी या धर्म-पतारंध्ये संबोधन तर पररवाराला कये लये 
आहये परंत ु ललहहलये आहये सव्म साधकाचं्ा लाभार्म. त्ारुळये  यानंा इरये 
सामरल करताना रन प्रसन्न होत आहये. वाराणसीच्ा ज्या शिबबरारध्ये 
गुरुजी 'धर्मधातचुये जागरण' आशण धरा्मच्ा पुनरुत्ानाची जी गोष्ट 
सागंत आहयेत त्ाच वाराणसीच्ा रृगदाय वनात 2500 वराांपूववी 
आराढ़ पौर्णरयेच्ा हदविी भगवान बदुानंी आपला पहहला धरमोपदयेि 
हदला होता, म्हणजयेच, धम्मचक्कपवत्तन कये लये होतये. इरयेच 60 शभक्षं चा 
पहहला शभकषुसंघ बनला होता आशण इरनूच 'चररशभक्खवये चाररकं 
बहुजन हहताय बहुजन सुखाय...' चा उद्ोर झाला होता. तयेव्ा हवितीय 
बदुिासनाच्ा वयेळी बतरनू धरा्मचये पुनरुत्ान होणये रहत्त्वपूण्म बवरय 
आहये. म्हणनूच आज आराढ़ पौर्णरयेच्ा प्रसंगी या पताचये/लयेखाचये 
बवियेर रहत्त्व आहये.

 – (संपादक)
------------

वाराणसी शिबिर ः धरामाच्ा पुनरुत्ानाचे प्रतीक
हिकाण: बाराचहकया 

9 सप्टेंबर, 1970
बप्रय िंकर-सीता, राधये-बवरला, मगरधारी-रंज,ु
  सप्रयेर रंगल कारना!
वाराणसीचये शिबबर आयोजजत करून जये असीर पुण्य अर्जत कये लये 

त्ारध्ये तुम्हा सवाांना, पूज्य राता आशण बपताशीनंा, तसयेच पररवारातील 
इतर सव्म सदसानंा भागीदार बनवनू रन अतं्त प्रसन्न झालये आहये. 
साधकुाराविारये पुण्यानुरोदन करून धर्म-लाभी बना.

या शिबबराची बवियेरता ही होती की हये बनारस सारख्ा तीर्म स्ाना 
वर लागलये जो की मरथ्ादृष्टीचा गड आहये आशण गंगा नदीच्ा तटा 
वर लागलये की जजरये हदवस-रात अंधबवश्ासाचा घनदाट अधंकारच 
पसरलयेला असतो. प्रज्ा आशण ज्ानाचा प्रकाि मरथ्ा रान्यताचं्ा गडद 
ढगाचं्ा रागये लपलयेला असतो. अिा स्ानावर धर्म-धातचुये जागरण 
आपल्ा स्वत:रध्येच एक रहत्ाची गोष्ट आहये. री याला धरा्मच्ा 
पुनरुत्ानाचये प्रतीकच रानत आहये. डालमरया कोिीच्ा व्राडं्ात उभये 
राहून जयेव्ा कधी री खाली घाटाच्ा पायऱयावंरून ियेकडो स्ती-पुरुरानंा 
भावावयेिानये अधंभूत होऊन गंगयेरध्ये डुबक्ा रारताना पाहत होतो तयेव्ा 
राझये रन त्ाचं्ा प्रबत करुणा भावानयेच भरत होतये. खरयेच यानंा धरा्मचये 
ज्ान असतये, याचंी प्रज्ा जागृत असती तर अिा मरथ्ा रान्यतारंध्ये 
आपला वयेळ नष्ट करत बसलये नसतये आशण चचत्त बविुदीसािी या नदीच्ा 
जलाचा सहारा घयेणये सोडून काही इतर अभ्ास कये ला असता की जो 
चचत्तािी संबंध ियेवणारा आहये.

लोकारंध्ये आजपासूनच नाही तर हजारो वराांपासून कसला 
अधंकार पसरला आहये की गंगयेच्ा जलारध्ये पाप नष्ट करण्याची ताकद 
आहये. कोणत्ाही जलानये िरीरावरचा रळ बनघून जाईल, ही गोष्ट तर 
लकात ययेऊ िकतये आशण तो ही बनघयेल जयेव्ा की पाणी स्वच्छ असयेल, 
साफ असयेल. जर नदीचये जल अस्वच्छ असयेल तर िरीराला साफ 
करण्याऐवजी अस्वच्छच करयेल. परंतु हये रानणये तर बनतातं वयेडयेपणा 
आहये की त्ा जलात पाप धवुण्याची िक्ी आहये. पापये कुिये लागलयेली 
असतात, काय पापये िरीरावर चचटकून राहहलयेली असतात, जर असये 
झालये असतये तर नदीच्ा पाण्यानये िरीरावर लागलयेल्ा त्ा पापानंा 
स्पि्म कये ला असता आशण कदाचचत धतुलयेही असतये. परंत ुपापाचा संबंध 
तर आपल्ा चचत्तािी आहये. सव्म पाप-पुण्य चचत्तापासून उत्पन्न होतात 
आशण गंगयेचये जल त्ा अभौबतक चचत्ताला कसये स्पि्म करू िकये ल, कसये 
त्ाचये पाप धऊु िकये ल. परंत ु जयेव्ा राणसू एखाद्ा अधं रान्यतयेच्ा 
भावावयेिात बडूुन जातो तयेव्ा त्ाच्ा बववयेकाच्ा डोळावंर पट्ी 
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बाधंलयेली असतये, त्ाचये ज्ान आशण त्ाची प्रज्ा लुप्त झालयेली असतये. 
बतरये कोणत्ा तक्म -बदुीचा, न्याय-बदुीचा अरवा धर्मबुदीचा प्रवयेि 
होऊ िकत नाही. कोणती गोष्ट सुसंगत आहये अरवा बवसंगत आहये, 
याचये सत्ासत् बववयेचन होऊच िकत नाही. 

खरा धर्म आपल्ाला प्रत्येक प्रकारच्ा अंधबवश्ासापासून द्षर 
करतो आशण आपली प्रज्ा जागृत करतो, ज्यारुळये  आपण िाई आशण 
सफये दीरधील फरक जाण ू िकतो, खरये आशण खोटये यातील अतंर 
ओळखू िकतो. जजरये खरा धर्म आहये, बतरये अधंबवश्ासही हटकू िकत 
नाही आशण अधंशदाही राबं ूिकत नाही. धर्म रागा्मसािी शदा बनतातं 
आवश्यक आहये, शदये शिवाय रागा्मवर एक पाऊलही पुढये उचललये जाऊ 
िकत नाही. शदयेबवना साधक लंगडा होतो. शदाच साधकाचये सबल चरण 
आहयेत. जरी प्रज्ा असयेल, ज्ान असयेल परंत ुशदयेचये नारोबनिाण नसयेल 
तर साधकाची दिा त्ा यातीसारखी आहये ज्याचये डोळये  तर उघडये आहयेत 
पण दोन्ी पाय कापलयेलये आहयेत, म्हणनू चालू िकत नाही. परंत ुहीच 
शदा जयेव्ा अधंशदयेचये रूप धारण करतये तयेव्ा बववयेक आशण ज्ान सराप्त 
होऊन जातात. असा याती पायानये चालू िकण्यारध्ये तर खूप सबळ 
आशण पुष्ट असतो, परंतु डोळानंी अधं असतो, म्हणनू योग्य रागा्मवर 
चालू िकत नाही. राजपर सोडून कोणत्ा तरी अधं गल्ारंध्ये भटकू 
लागतो. या करीता कल्ाण याच गोष्टीरध्ये आहये की साधकाजवळ 
शदा रूपी चरणही असावयेत आशण त्ाचबरोबर प्रज्ा आशण बववयेक रूपी 
नयेतही. या दोन्ीच्ा मरलापानयेच साधक रस्ा न भटकता सहजतयेनये 
राजपरावर चालत चालत, लवकरच गंतव्य लक्षावर जाऊन पोहोचतो. 

भगवानानंी आपल्ा सफलतयेसािी पाच बलस्ानये सामंगतली 
आहयेत—शदा, वीय्म, स्तृी, सराधध आशण प्रज्ा. यारध्ये आपण 
पाहतो की शदा आधार शिला आहये, जण ूआपलये चरण आहयेत, ज्यावर 
साधनयेचये सव्म िरीर उभये आहये आशण प्रज्ा आपलये रस्क आहये, आपलये 
डोळये  आहयेत जये आपल्ा चरणानंा योग्य रागा्मवर चालण्याचा बनददेि 
करतात. या दोन्ीचंा संयोग रशण-काचंन संयोग आहये आशण अतं्त 
कल्ाणकारी आहये. 

धर्म दानाच्ा पुण्यबळाच्ा प्रभावानये सदरा्मप्रबत सवाांची शदा बलवती 
होवो आशण बनवा्मणाप्रबत प्रज्ा जागृत होवो, हीच रंगल कारना आहये. 

साशिर,  स.ना. गो.
------------

लित्त एक जनरेलिगं सिे
हिकाण: बाराचहकया/रुं बई
हदनाकं: 15 सप्टेंबर 1970

बप्रय िंकर-सीता, राधये-बवरला, मगरधारी-रंज,ु  
  सप्रयेर आिीर! 
बाराचहकयाच्ा दषुसऱया शिबबराचये सरापन करताना या रहापुण्यारध्ये 

तुम्हा सवाांसहहत राता आशण बपताशीसंहहत पररवारातील सव्म सदसानंा 
भागीदार बनबवताना रन अतं्त सुख संतोरानये भरून गयेलये होतये. 

भगवान बदुाचं्ा त्ा बवचरण भूरीरध्ये त्ा अशिशकत रहहलारंध्ये 

जी धर्म-प्रज्ा जागली, बतला पाहून रनातनू हयेच वाटलये की या 
सव्मच्ा सव्म जणीनंी कोणत्ा तरी पूव्म जन्ात भगवान बदुाचं्ा या 
पावन भूरीवरच धर्म लाभ प्राप्त कये ला आहये. म्हणनूच त्ानंी या हवितीय 
िासनारध्ये सदरा्मच्ा संपका्मत ययेताच इतकी द्षुत गामरनी प्रगती कये ली 
आहये तसयेच त्ा सदरा्मप्रबत असीर शदारंहडत झाल्ा आहयेत. हये त्ाचं्ा 
अपूव्म पाररीचयेच तर लकण आहये. 

या शिबबराची सव्मशयेष्ठ साधधका तर रोहहनी राता होतीच, अजनू 
एक चागंली साधधका कन्या नर्मदाच्ा रूपात प्राप्त झाली. 

इरये शिबबराचा धर्म बोध अिा प्रकारये जागृत झाला जण ूआपल्ा 
सवाांच्ा आत आपलये चचत्त एका जनरयेहटंग सयेट प्रराणये सारावलयेलये आहये, 
जये की प्रबतकण काही ना काही चागंलये हकंवा वाईट जनरयेट करतच राहतये. 
या जनरयेटरचा आपण हवा तर चागंलाही उपयोग करु िकतो आशण 
हवा तर वाईटही. वाईट उपयोगच अधधक होतो आशण चागंला खूप 
करी. या जनरयेटरची ही खूबी आहये की आपल्ा आतरध्ये तर चागंल्ा 
हकंवा वाईट कराांना जनरयेट करताना सुखाच्ा हकंवा दषु:खाच्ा लहरी 
बनरा्मण करतच असतो, प्रतु्त या जनरयेटरचा प्रभाव आसपासच्ा, 
ियेजार-पाजारच्ा त्ा सव्म लोकावंरही पडल्ाशिवाय राहात नाही, 
की ज्याचं्ािी आपला संपक्म  होत असतो. ज्या वयेळी आपलये चचत्त 
कोणत्ाही द्षबरत वतृ्तीला जनरयेट करत असतये, त्ा वयेळी कये वळ आपल्ा 
स्वत:चये िरीरच अवाछंनीय कष्टप्रद परराणुं च्ा पररपुंजात पररवर्तत 
होत नाही, तर त्ाच बरोबर जये कोणी आपल्ा जवळ असतात, त्ाचं्ा 
नार-रूप सं्धारध्येही अिाच द्षबरत परराणुं चये उत्पादन होत राहतये. 
म्हणजयेच जयेव्ा आपण आपल्ा चचत्तात कार-वासनयेच्ा वतृ्ती जनरयेट 
करतो तयेव्ा आपल्ा िरीराचये अण-ुअण ु द्षबरत कार-वासनयेनये राग 
रंजजत होऊन जातात आशण आपल्ा सरीपवतवी लोकाचं्ा रनावरही 
त्ाच गोष्टीचंा प्रभाव पडतो. याच प्रकारये जयेव्ा आपण क्ोधाच्ा वृत्तीनंा 
जनरयेट करतो तयेव्ा सारये िरीर आग बंबाळ होऊन जातये आशण याचा 
प्रभाव ियेजाऱयावंरही पडतो. जसये बवचार आपल्ा रनात उत्पन्न होतात 
तसये ियेजाऱयाच्ा रनातही उत्पन्न होऊ लागतात. जी अवस्ा वाईट चचत्त 
वतृ्तीचंी आहये, तीच अवस्ा चागंल्ा चचत्त वतृ्तीचंीही आहये. जयेव्ा ही 
आपण कुिल चचत्त वतृ्ती जनरयेट करु लागतो, तयेव्ा आपलये सारये िरीर 
सुखद लहरीनंी आप्ाबवत होऊन जातये आशण ियेजाऱयानंाही आप्ाबवत 
करतये. त्ाच प्रराणये जसये सुगंधधत अत्तर बनबवणारा व्यक्ी स्वत: ही 
अत्तराच्ा सुगंधानये दरवळत राहतो आशण ियेजाऱयालाही सुगंधधत 
करीत राहतो. याच प्रकारये दषुगांधानये भरलयेला रळ उत्पन्न करणारा व्यक्ी 
स्वत:ही दषुगांधानये पीडीत राहतो आशण जवळपासच्ा लोकानंाही पीडीत 
करण्याचये कारण बनतो. अिा प्रकारये रैती भावनयेला जनरयेट करणारा 
व्यक्ी आपल्ा चारही बाजूं ना रैतीचा प्रभावच पसरवतो. इतरारंध्येही 
रैतीचये भावच जागृत करतो आशण हळू-हळू अजातितसुारखा 
बदलून जातो. याच प्रकारये प्रबतकण वियेर आशण हहसंा जनरयेट करणारा 
व्यक्ी ना कये वळ स्वत: हहसंयेनये पररतप्त होतो तर इतराचं्ा रनातही 
वियेर, वैरनस आशण प्रबतहहसंाच जागृत करतो. साधारणपणये जयेव्ा 
आपल्ा रनात कोणाबवरयी प्रयेर वाढत जातये तयेव्ा हळू-हळू सरोरील 
व्यक्ीच्ा रनातही आपल्ाबवरयी प्रयेरच झळकू लागतये. याच प्रकारये 
जयेव्ा आपल्ा रनात कोणाबवरयी घृणा, वियेर हकंवा संियाचये भाव 
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जागतात तयेव्ा त्ाच्ा रनातही आपल्ाबवरयी िीक हयेच भाव 
जागू लागतात. हा साधारण रानव प्रकृतीचा सारान्य बनयर आहये. 
परंत ुयाचये काही अपवादही असतात. दषुष्टतयेच्ा पराकाष्ठयेवर पोहोचलयेला 
व्यक्ी कोणाच्ाही रैती भावनयेनये प्रभाबवत होऊ िकत नाही. जसये 
की बदुासंारख्ा रहापुरुराची रैती भावनाही दयेवदत्तला जीवन भर 
प्रभाबवत करु िकली नाही. तरी दयेखील जीवनाच्ा अंबतर कणारंध्ये 
रोडीफार सुधारणा झाली. अिा प्रकारये कोणाची वियेर भावना कोणा संत 
पुरुराच्ा हृदयात वियेर भाव जागृत करण्यारध्ये असरर्म होतये. परंत ु
हये अपवाद आहयेत. सारान्य रनुष्य एक दषुसऱयाच्ा रैती आशण वियेरानये 
प्रभाबवत झाल्ाशिवाय राहात नाहीत.

अिा अवस्येत हये अपयेशकत आहये की आपण प्रबतकण आपल्ा 
आतरध्ये रैती भावच जनरयेट करणये शिकलये पाहहजये, की ज्यारुळये  आपलये 
तर रंगल होईलच, आशण आपल्ाबरोबर इतरही अनयेकाचंये रंगल होईल. 
आपण चुकूनही कोणाबवरयी वियेर भाव जनरयेट होऊ दयेऊ नयये. जर आपण 
वियेर भाव जनरयेट कये ला तर आपलये तर नुकसान करूच, इतरानंाही परभ्रष्ट 
करण्यात दोरी होऊ. आपल्ा रनाचा वियेर भाव बनजचितच आपल्ा 
बप्रयहून बप्रय स्वजनानंा आपलये दषुश्मन बनवयेल आशण आपल्ाच रनाचा 
सत् रैती भाव आपल्ा रोठ्ातल्ा रोठ्ा ितूला मरतारध्ये पररणत 
करयेल. धरा्मचा हाच रंगलकारी प्रभाव आहये. आपल्ाला याचा सवा्मधधक 
लाभ घयेतला पाहहजये. हाच या शिबबराचा धर्म संदयेि आहये. 

साशिर, 
सत् नारायण गोयन्ा.

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

नये उत्तरदाययत्व
वररष्ठ सहायक आचायमा

1. शीरती आिा सूद, जळगाव
2. China:  Mrs. Li Bin   LB2
3. Mr. Zengguang Ma  ZGM
4. Miss Hui Liu   HL
5. Mr. Xiao Liu   XL
6. Ms. Kunrong Pang   KRP1
7. Mr. Huijun Sun   HJS
8. Ms. Steffi Yan Zhang   YZ
9. Taiwan:  Mr. Arthur Chen  AC2
10. Ms. Chao Yu Lai  CL
11. Mr. Vincent Yu-cheng Pai  VP7

12. Mr. Chien Te Wu   CTW
13. Mr. Chung-Ming Yang  CMY

नव बनयकु्तियां
सहायक आचायमा

1. शीरती सबवता हये. चौव्ाण, नागपुर
2. शी धर्मरत्न जये. दारोदर, अकोला
3. शीरती अलका ए. िाह, भावनगर (गुज.)

िालशिबवर शिक्षक
1.  शीरती उरा गुप्ता, अलवर
2. Ms Veronika Kovesdi, 

Hungary, Europe 

ऑनलाइन भावी शिबबर काय्मक्र व आवयेदन
सव्म भावी शिबबराचंी राहहती नयेटवर खालील ललकं्स वर उपलब्ध आहये. सव्म प्रकारचये बहुकंग 

कये वळ ऑनलाईन होत आहये. म्हणनू आपल्ाला बनवयेदन आहये की खालील ललकं वर चयेक करा आशण 
आपल्ाला उपयकु् शिबबरासािी अरवा सयेवयेसािी सरळ ऑनलाईनच आवयेदन करा.

सव्म भावी शिबबराचंी राहहती नयेटवर खालील ललकं वर उपलब्ध आहये. सव्म प्रकारचये बहुकंग 
कये वळ ऑनलाईन होत आहये. म्हणनू आपल्ाला बनवयेदन आहये की खालील ललकं वर चयेक करा 
आशण आपल्ाला उपयकु् शिबबरासािी अरवा सयेवयेसािी सरळ ऑनलाईनच आवयेदन करा.
HTTPS://WWW.DHAMMA.ORG/EN/SCHEDULES/SCHGIRI

बवश्भराबतल सव्म भावी शिबबराचंी राहहती व आवयेदना सािी:
HTTPS://SCHEDULE.VRIDHAMMA.ORG एवं WWW.DHAMMA.ORG

व खालील ललकं पहावी 
https://www.dhamma.org/en-US/locations/directory#IN

बवपश्यना बविोधन बवन्ास
बवपश्यना बविोधन बवन्यास( Vipassana Research Institute- VRI) 

एक अिी संस्ा आहये जी साधकासंािी धरा्मसंबंधी प्रयेरणादायक पाठ् सारग्ी योग्य 
हकरतीत उपलब्ध करतये. ययेरील सगळये साहहत् करीत करी हकरतीत उपलब्ध आहये 
ज्यारुळये  अधधकाधधक साधक याचा व्यावहाररक लाभ घयेऊ िकतील. बवपश्यना 
साधनयेसंबंधी अरूल् साहहत्ाचा हहदंी, इंग्जी तसयेच अन्य भारारंध्ये अनुवाद तसयेच 
संिोधन करावयाचये आहये. यासािी बवविानाचंी आवश्यकता आहये. िोधकाय्म रुं बईतील 
या हिकाणी होईल– ‘बवपश्यना बविोधन बवन्ास’, पररयचत्त भवन, बवश् बवपश्यना 
पगोडा पररसर, एस्येल वर््म जवळ, गोराई गाव, बोरीवली पजचिर, रुं बई- 400 091, 
रहाराष्टट्र,  भारत. फोनः काया्म. +9122 50427560, 

रो. (Whats App) +91 9619234126.
या शिवाय VRI हहदंी, इंग्जी व ररािी राधसक पमतकाचं्ा राध्रातनू पूज्य गुरुजी 

विारा झालयेलये पत व्यवहार, जुनये ज्ानवध्मक लयेख, दोहये, रुलाखती, प्रश्ोत्तर इत्ादी ं
प्रयेरणाजनक राहहती प्रकाशित करतये,  ज्यानये साधकाचंी धर्म परावर उत्तरोत्तर प्रगती होत 
रहावी.

या सव्म काया्मला सुरू ियेवण्यासािी साधकाचंा सहयोग अतं्त आवश्यक आहये. 
भबवष्यात अनयेक साधकाचं्ा लाभासािी धरा्मच्ा वाणीचये प्रकािन अनवरत चालू 
रहावये, यासािी  सहयोग दयेण्यास इचु्छक असणाऱया साधकानंी खालील पत्तावर संपक्म  
करावा. या संस्येला दान दयेणाऱयासंािी सरकारची आयकर अधधबनयर 1961 ची धारा  
35-(1) (iii) च्ा बनयरानुसार िंभर टक्कये  आयकर सूट प्राप्त आहये. साधक याचा 
लाभ घयेऊ िकतात. यासािी बँकये ची राहहती याप्रकारये आहये—

बवपश्यना बविोधन बवन्ास, एॅक्क्सस बैंक लल., रालाड (प.)—

खाता क्. 911010004132846;   IFSC Code: UTIB0000062 
संपकमा - 1. शी डयेररक पयेगाडो - 022-50427512/ 28451204
          2. शी बबबपन रयेहता - 022-50427510/ 9920052156
           3.  ईरयेल - audits@globalpagoda.org 
4. वयेबसाइट- https://www.vridhamma.org/donate-online

बवपश्यना पत्रिकेसंिंधी आवश्यक सूचना
ययेणाऱया जलैु रहहन्यारध्ये पमतकये चये ५२ वये वर्म सुरु होत आहये. रागील 

जवळपास दोन वराांपासून पमतकये चये प्रकािन कये वळ ऑनलाईनच चालू होतये. 
आता जलैु रहहन्यापासून पमतका छापणये पुन्ा सुरु होत आहये. परंत ुपयेपर इत्ादी 
सव्म गोष्टीचंये खच्म इतकये  वाढलये आहयेत की दषुपटीहून अधधक खच्म ययेत आहये. 
त्ारुळये  खालील प्रराणये बदल करण्यात ययेत आहयेत.

१. पमतका आता आि पृष्ठाचंी न होता, रुख् लयेख आशण बवशभन्न सूचनासंहहत 
कये वळ चार पृष्ठारंध्ये छापली जाईल. प्रत्येक बतसऱया रहहन्यात (तरैाधसक) रुख् 
लयेखा सोबत काय्मक्र इत्ादी आि पृष्ठारंध्ये छापलये जातील.

२. अिा प्रकारये वरा्मतनू दोन वयेळा भावी शिबबर काय्मक्र छापलये जातील 
आशण राहीलयेल्ा दोन अकंारंध्ये सारूहहक साधना, एक हदवसीय शिबबरये तसयेच 
प्रकािना-संबंधी अन्य सूचना छापल्ा जातील.

३. कृपया साधकानंी या पमतका आपल्ाकडये साभंाळून ियेवाव्यात 
जयेणयेकरून वर्मभर त्ा कारी ययेतील आशण दषुसऱयादंा कोणाला बवचारण्याची 
आवश्यकता भासणार नाही. अधधक राहहतीसािी खाली हदलयेल्ा ‘ऑनलाईन 
भावी शिबबर काय्मक्र एवं आवयेदन’ ची ललकं पहावी.

४. पमतकये चये वार्रक िुल्क रु. ३०/- वरून वाढवनू रु. १००/- कये लये 
जात आहये. नवीन आजीवन सदस घयेतलये जाणार नाही. पण पहहल्ापासून जये 
आजीवन सदस आहयेत त्ाचंी पमतका चालू राहील.

५. ऑनलाईन सव्म अंक पूव्मवत उपलब्ध होतील. (वरील क्रानुसारच)
६. ऑनलाईन शिबबराचंये बकुीगं चालूच राहील. त्ाकरीता पमतकये च्ा प्रत्येक 

अकंात सूचना छापल्ा जात आहयेत. कृपया लकपूव्मक वाचून त्ाचंा उपयोग 
करावा.



If not delivered please return to:-
विपश्यना विशोधन विन्ास 
धम्मगिरि, इितपुिी - 422 403 
जिला-नाजशक, महािाष्ट्र,  भाित 
फोन : (02553) 244076, 244086, 
244144,  244440.  
Email: vri_admin@vridhamma.org; 
Course Booking: info.giri@vridhamma.org
Website: www.vridhamma.org

 Posting day- Purnima of Every Month,  Posted at  Igatpuri-422 403, Dist. Nashik (M.S.) (ककिकोळ विक्री होत नाही)
DATE OF PRINTING: 1 JULY, 2022          DATE OF  PUBLICATION: 13 JULY, 2022

“विपश्यना विशोधन विन्यास” के विए प्रकाशक, मुद्रक एिं सपंादक: राम प्रताप ्यादि, धममविरर, इितपुरी- 422 403,    दूरभाष :(02553) 244086, 244076.
मदु्रण स्ान : अपोलो प्रिंटििंि ्ररेस, 259, सीकाफ ललगमिरेड, 69 एम. आय. डी. सी, सातपुि, नाजशक-422 007.      बुद्धिर्ष 2566, आराढ पौर्णमा, 13 िलैु 2022

िार्रक शुल्क रु. 100/-, US $  50, (भािताबाहरेि पाठविण्ासाठी)    िजि. निं . MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-2023

 “विपश्यना साधक”  बुद्धिर्ष 2566,  आराढ पौकण्षमा,  13 िलैु 2022,  िर्ष  6, अिंक 4                                             िजि. निं . MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-2023 

बवपश्यना पगोडा पररचालनारमा 
“सेंचुरीज कॉपमास फंड”

‘ग्ोिल बवपश्यना पगोडा’चा दैनंहदन खच्म साभंाळण्यासािी पूज्य 
गुरुजीचं्ा बनददेिानुसार एका ‘सेंचुरीज कॉपमास फंडा’ची व्यवस्ा कये ली 
गयेली आहये. त्ाचंी ही रहत्ाची इच्छा पूण्म करण्यासािी ‘ग्ोिल बवपश्यना 
फाउंडेिन’ (GVF) नये हहिोब कये ला की जर 1,39,000 जणानंी, 
प्रत्येकानये रु. 9000/- जरा कये लये, तर १२५ कोटी रुपयये जरतील आशण 
त्ाच्ा राधसक व्याजातनू हा खच्म होऊ लागयेल. जर कोणी एकदर एकत 
जरा करू िकत नसयेल तर रोडी-रोडी सुदा जरा करू िकये ल. (काहीनंी पैसे 
जमा केले आहेत आणि विश्ास आहे की लिकरच ह ेकार्य पूि्य होईल.)

साधक तसयेच असाधक सव्म दात्ानंा हजारो वराांपयांत आपली धर्मदानाची 
पाररी वाढबवण्याची ही एक सुसंधी आहये. अधधक राहहतीसािी तसयेच बनधी 
पािबवण्यासािी—

संपकमा ः– 1. Mr. Derik Pegado, 9920447110.  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

ग्ोिल बवपश्यना पगोडा, गोराई, रंुिई रधे् 
एक ददवसीय रहाशिबिर (Mega Course) कायमाक्रर:

(१) रबववार – 17 जलैु, आराढ पौर्णरा (धम्मचक्कपवत्तन हदवस) तसयेच
(२) रबववार – 9 ऑकोबंर िरद पौर्णरा तसयेच पूज्य गुरुजीचं्ा पुण्यबतरी 
बनमरत्तानये रहाशिबबराचंये आयोजन बनधा्मररत कये लये आहये.

2. एक ददवसीय शिबिर दररोज
या व्यबतररक् बवपश्यना साधकासंािी पगोडारध्ये दररोज एक हदवसीय 

शिबबरये आयोजजत कये ली जात आहयेत. 
कृपया सारील होण्यासािी ललकं चये अनुसरण करावये आशण एका रोठ्ा 

सरूहारध्ये ध्ान करण्याच्ा अपार सुखाचा लाभ घ्ावा–सरग्ानं तपो सुखो! 
संपकमा : 022 50427500 (Board Lines) - Extn. no. 9,
रो. +91 8291894644  (सकाळी 11 तये संध्ाकाळी 5 वाजये पयांत).
(दररोज 11 तये 5 वाजयेपयांत)  
Online registration: http://oneday.globalpagoda.

org/register  Email: oneday@globalpagoda.org
सूचना: कृपया पाणी बपण्याची बाटली आपल्ाबरोबर आणावी आशण 

पगोडा पररसरात पाणी भरून आपल्ासोबत ियेवावी.
 ‘धम्ालय’ बवश्ार गृहः एक हदवसीय रहाशिबबराला ययेण्यासािी 

रातीच्ा रुक्काराकरीता धम्ालयारधे् बवशाराची सुबवधा उपलब्ध आहये. 
अधधक राहहती आशण बहुकंग सािी संपक्म : 02250427599 or 

email- info.dhmmalaya@globalpagoda.org
इतर कोणत्ाही प्रकारच्ा राहहतीसािी संपक्म :
info@globalpagoda.org or pr@globalpagoda.org

दोहे धरामाचे
गुरुवर तुम्ी न भेटता, धरमा गंगा च तीर।
तर िस गंगा पूशजतसे, कधी ना बपतो नीर।।
संस्ापन रे धरामाचे, पाप उखडत च जाय।
सवमा कल्पना रान्ता, दूर होत रे जाय।।
असे ज्ान च परोक्ष तर, गंुता वाढत जाय।
जाणल्ा बवन रान्ता, डोईतच रे जाय।।
कुिल करमा करत राहा, कर पाप न लवलेि।
रन बनरमाल करत राहा, हाच िुद्ध संदेि।।

दोहे धरामाचे
गंगेरधे् स्ान करी, केले चारीधार।
रन तर व्ाकुळच राही, सारे असे बनकार।।
अरतृ रस  तर वाहहला, िुद्ध धरामाचे सार।
राहहला फुटका रडके, डोईला रे भार।।
अधं भतिीच्ा पुष्ीने, दोष जागले अनेक।
ग्ानी आली धरामावर, दूर राही बववेक।।
दंभ चढेच डोईवर, आधंळा तारणहार।
घेऊन आधंळा चेला, डुिला च रध् धार।।


