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साधकाचें माससक पे्रणा पत्र

साधक (मराठी)



बाबूभैयानंा लिहििे गेिेिे पताशं (क्रमश:)
भारतातील शिबिराबंिषयी सयाजी ऊ िा खिन यानंा कळबिण्ाच्ा हतेनूे 

पूज्य गुरुजीदं्ारे िाि ूभैया (मोठे भाऊ श्ी िािलूाल) यानंा पन्ास िषाांहूनही 
पूिवी ललहहलेल्ा िालील पतामंधनू ह ेस्पष्ट होत ेकी त्ा हििसाचं्ा छोट्ा-
मोठ्ा सि्व शिबिराचें संचालन कष्ट सहन करूनही पूज्य गुरुजीनंी हकती समतनेे 
केले. त्ात पारमीसंपन् साधकाचंा सहयोग िेिील बततकाच सहायक ठरला. 
बिपरीत पररस्थिती असतानाही िेिटी धमा्वचाच बिजय झाला. साधकानंा 
भरपूर लाभ ममळाला. (िाराचहकयामध् ेभारतातील तरेािे शिबिर माच्व 70 
मध् ेलागले होत-े िघा बि. पमतका 16 एबरिल २०२२ अकं १)   – संपािक

बाराचहियाचे दसुरे अनोखे शशबबर
हठकाण: िाराचहकया, हि. १० सप्टेंिर १९७०

िाि ूभैया, सािर रिणाम!
िाराचहकयाच्ा िसुऱया शिबिराचे आज राती सफलतापूि्वक समापन 

होत आह.े या असीम पुण्ामध् े पूज्य गुरुिेि, माता सयामासहहत 
तमु्ाला तसेच पररिारातील सि्व सिसानंा, आश्मातील सि्व सहयोगीनंा 
तसेच सि्व पररचचत-अपररचचत गुरु-िंधूंना आशण गुरु-भमगनीनंा 
सहभागी िनिनू मन हष्वबिभोर होत आह.े

ह े शिबिर राजथिानी लोकाचें होत ेआशण त ेही िेिािाटीचें. असे 
िाटले जसे मी िाळिंटातच शिबिर लाित आहे. ३०-३२ साधकानंी 
शिबिर सुरु झाले. परंत ुपूण्व होता-होता काही जुने साधक यात सामील 
झाले, अिा रिकारे संख्ा ३७ िर येऊन पोहोचली. ३७ हा अकं िूप 
बरिय िाटला. मुं िईच्ा मागील शिबिरातही ३७ हीच संख्ा होती 
आशण ह े पाहून माझ े लक्ष ३७ िोधधपक्षीय धमाांिर गेले. बतथहेी तचे 
झाले. हल्ी िेळ िूप कमी ममळतो. नाहीतर हकते्क िेळा मनात ही 
आकाकं्षा जागत ेकी ३७ िोधधपक्षीय धमाांिर चागंल्ा रिकारे अध्यन 

करून काही धम्व-पत ललहािीत, ज्यामुळे एक पुस्तिका तयार होईल. 
ह े सि्वच्ा सि्व धम्व सहरिय साधनेिीच संपक्व  असणारे आहेत आशण 
यात संक्षपेाने भगिानाचं्ा सैदाबंतक आशण व्ािहाररक धम्व िि्वनाचा 
सार सामािला आह.े पाहू केव्ा िेळ ममळतो त.े शिबिरात २५ महहला 
िसल्ा आशण १२ पुरुष, जिळजिळ बनम् ेसाधक जुने आहते आशण 
बनम् े निीन. इथल्ा समाजात भगिानाचं्ा साधनेबिषयी चागंलेच 
आकष्वण बनमा्वण झाले आह ेआशण याचे मूळ कारण श्ीमती मोहहनी 
मा आहते. या धम्व बिहाररणी महहलेने आपल्ा सिव्िहाराने येथील 
महहला समाजाला आकर्षत आशण रिभाबित करून घेतले आह.े मागच्ा 
शिबिरात ज्या इतक्ा महहला िसल्ा होत्ा, ते याचं्ाचमुळे. या िेळीही 
याच या सि्व जणीचं्ा कल्ाणममत िनल्ा. िूप पुण्िाललनी आशण 
पारमीिाली महहला आहे. आपल्ा िदृ पतीची सेिाही बनरंतरपणे 
करीत आह.े हहच्ामुळे न जाण ेहकतीतरी महहलाचें कल्ाण झाले आहे 
आशण भबिष्ातही होईल. बतची स्वत:ची साधनाही िरीच चागंली होत 
आह.े तरीही रंगूनसारिी हकंिा मागील शिबिरासारिी नाही झाली. 
कारण या िेळचे हे शिबिर इथल्ा जनु्ा धम्विाळेमध् ेलागले आशण 
महहलासंाठी ही िूप अपुरी जागा होती. एका १२'x२०' च्ा िोलीत 
१० साधधका आशण एक २०'x२०' चा अधा्व कक्ष ज्यात १५ साधधका 
मोठ्ा अडचणीने राहहल्ा. या १० महहलाचं्ा कक्षात मोहहनी मा सुदा 
राहहल्ा. कारण त्ा िेजारील छोटी िोली िोभारामजीनंा हिली गेली. 
त्ा गिवीत हकती चागंल्ा साधनेची अपेक्षा करािी. आशण २०'x२०'चा 
अधा्व कक्ष जो ‘िीक्षाकक्षा’ च्ा रुपात ममळाला, त्ाचीही उपयकु्त 
व्िथिा होऊ िकली नाही. एकीकडे गल्ीकडे उघडणाऱया खिडक्ा, 
िसुरीकडे धम्विाळेच्ा चौकात उघडणारे िरिाज,े पुढच्ा िाजलूा सफेि 
पडद्ाने बिभागलेल्ा अध्ा्व कक्षापलीकडे महहलाचंा समूह. या सि्व 
गोष्टी िीक्षा-कक्ष भरपूर रिमाणात धम्वधातुंनी पूररत होण्ामध् ेिाधक 
ठरल्ा. त्ामुळे या िीक्षा-कक्षामध् े पया्वप्त रुपात अभ्ास करबिला 
जाऊ िकला नाही.

धम्मवाणी
पमादं अप्पमादेन, यदा नदुबि पण्डििो।
पञ्ापासादमारुयि, असोिो सोहिबन ं पजं।
पब्बिट्ोव भमूटे्, धीरो बािे अवेक्खबि।।

– धम्पिपालल 28, अप्पमाििग्ो.

– जवे्ा कोणी समजिार व्क्ती रिमािाला अरिमािापलीकडे ढकलून 
िेतो (अथा्वत, जजकूंन घेतो), तवे्ा तो रिज्ारूपी रिासािािर चढलेला िोकरहहत 
होतो. (असा) िोकरहहत धीर (मनुष्) िोकग्रति (बिमूढ) जणानंा अिाच 
(करुणा भािाने) पाहतो जसे की पि्वतािर उभा असलेला (कोणी व्क्ती) 
धरतीिर उभ्ा असलेल्ा लोकानंा पाहतो.
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तरीही कन्ा नम्विेची रिगती िूप चागंली होती. ही महहलाही 
श्देची पुतळीच आह.े मागच्ा िेळी काही कौटंुबिक कारणानंी सामील 
होऊ िकली नव्ती. आता या िेळी भाद्रपि महहन्ात शिबिर लागले 
तर िसू िकेल नाहीतर काही कारणानंी िसण े अिक् होईल. तवे्ा 
या गोष्टीचा निस करीत राहहली की इथले शिबिर भाद्रपि महहन्ातच 
लागािे. या इचे्साठी िऱयाच िेळा व्ाकुळ होत होती. मला एकिा 
पतही ललहहले. म्णत ेकी एकिा ध्ानामध् ेमी बतला रित्क्ष आश्ासन 
हिले की मी भाद्रपि महहन्ातच येऊन तलुा साधना शिकिेन. िाराणसी 
शिबिराच्ा िेळी जवे्ा इकडच्ा तारिा पुढे सरकू लागल्ा तवे्ा ती 
पुन्ा अस्वथि झाली आशण मला पत ललहहले ज ेमाझ्ापयांत पोहोचले 
नाही. परंत ु बतला िाटले की मी बतला तरीही रित्क्ष आश्ासन हिले. 
अिा रिकारच्ा या श्देच्ा गोष्टी िूप बिचचत िाटतात आशण असे मनात 
येत ेकी यािर िूप चागंले िैज्ाबनक अनुसंधान व्ािे. ह ेिरे आह ेकी 
माझ्ाही मनात या मुलीबिषयी िूप िोलिर िात्सल्पूण्व ओढ जागली. 
परंत ुया गोष्टी अनुसंधानाचाच बिषय आहते.

कन्ा नम्विाने आश्चय्वजनक रीतीने बिपश्यनेच्ा सि्व धसदातंाचंा 
स्वीकार केला आशण िरीराच्ा तसेच चचत्ाच्ा सि्व सुिि आशण 
ि:ुिि िेिनानंा अबनत्च मानले, इतकेच नाही तर पूि्वकाळात आपली 
जनुी साधना करताना ज्या आतंरीक आनंिाची अनुभूती झाली होती 
त्ाहीपेक्षा आता िोलिर आनंिाच्ा अनुभूती होऊनही त्ाला 
आत्ानंि, ब्रम्ानंि आशण सस्चििानंि इत्ािी न मानता, बनत्, िाश्त 
असण्ाचा ममथ्ा भ्रम होऊ हिला नाही. या स्थितीलाही चचत्ाचीच एक 
बििेष स्थिती मानली की जी बनत् नाही तर अबनत् आह,े चचर सुिि 
नाही, तर पररित्वनिील असल्ाच्ा कारणामुळे िेिटी ि:ुििच आह,े 
आशण आत् नाही तर अनात्च आहे. 

एक साधधका श्ीमती िसंती िहहरी असल्ामुळे आनापानपयांत तर 
ठीक चालली, परंत ुबिपश्यनेमध् ेकठीणाई सुरु झाली. पुन्ा चार-पाच 
हििसानंंतर बतलाही आपोआप बिपश्यना ममळू लागली. तरीही नेहमी 
सारिी नाही ममळाली. कधी ममळत होती आशण कधी लुप्त होत होती.

जनु्ा साधधकामंध् े एक बिधिा ब्राह्मणी तारामणी होती, जजची 
साधना या िेळी पहहल्ापेक्षा िूप चागंली झाली. परंतु ८व्ा-९व्ा हिििी 
एक िेळ माझ्ा समोर चेहकंगकरीता िसली तर चुरूच्ा भगतजीचं्ा 
मुलीसारिी भाि-बिव्ळ होऊन िराच िेळ रडत राहहली. बतने म्टले 
की आपल्ा ि:ुिी जीिनात आतंररक िातंी रिाप्त करण्ासाठी न जाण े
हकतीतरी साध-ुसंताचं्ा चरिात पडली, न जाण ेहकतीतरी भजन-कीत्वन 
करणाऱया मंडळीमंध् े सामील होत राहहली परंत ु बतला कुठेही िातंी 
ममळाली नाही. आता या मंगल मागा्वने बतच्ा डगमगत्ा नौकेला िातं 
धारेमध् ेरििाहहत केले आशण बतला आपल्ा भबिष्ारिबत पूण्व आश्ासन 
रिाप्त झाले. या कृतज्ेच्ा भािनानंी ती भाि-बिभोर झाली आशण 
भािािेिाने िऱयाच उशिरापयांत रडत राहहली.

जनु्ा साधधकामंध् े िगुा्व रिसाि याचंी पत्ी भगिानी मागच्ा 
िेळी बिपश्यनेपासून िूरच राहहली होती, परंत ुया िेळी बतला बिपश्यना 
ममळाली. भले बनिा्वध भंगाचा िोध तर नाही झाला, परंत ुउिय-व्याचे 
जजतके ज्ान झाले तेच बतच्ासाठी समाधानाचे कारण िनले.

एक जुनी साधधका िाबंत िचकानी. मागच्ा िेळी बतला बनिा्वध 

भंगाचा िोध झाला होता आशण शिबिरानंतर िरेच महहने बतला 
हििस-रात पाहहज ेतवे्ा बिपश्यनेचा रििाह िोध होत होता. परंत ुमागच्ा 
जिळपास एक महहन्ापासून ती आजारी होती आशण तापाने पीहडत 
तसेच अिक्त झाल्ामुळे बतचा बिपश्यना िोध मंि पडला होता आशण 
या गोष्टीमुळे बतचे मन िूप बनराि झाले होत.े जवे्ा शिबिर लागले आशण 
त्ाच्ात जिळजिळ सि्व जनु्ा साधधका िसुऱयािंा िसण्ासाठी सामील 
झाल्ा आशण ती स्वत: रुग्ण असल्ामुळे िसू िकली नाही तवे्ा बतला 
मनातनू या गोष्टीचा िूप िोलिर पश्चाताप झाला आशण ती घरात बिलाप 
करीत राहहली. ५-६ हििसानंी एकिा शिबिरात मला भेटण्ासाठी आली 
आशण आपली व्था ऐकि ूलागली, तवे्ा मी म्टले की इतरारंिमाण े१० 
हििस नाही िसू िकली तर काही हरकत नाही, हिे तर ती २-३ हििस 
िसू िकते. ह ेऐकून ती हष्व बिभोर होऊन गेली. बतला ही गोष्ट माहहत 
नव्ती की जनु्ा साधकानंा एिाद्ा शिबिरात सामील होण्ासाठी िेळेची 
मया्विा नसत.े अतं्त अिक्त आशण तापाने पीहडत असूनही ती बतथचे 
राहहली आशण आपले सामान मागिनू घेतले. शिबिरात काही हििस राहून 
बतला िूप मानधसक समाधान ममळाले. हरिलेली बिपश्यना काही अंिानंी 
पुन्ा रिाप्त झाली. परंत ुिारीररक ििु्वलता िेिटपयांत होतीच. 

सि्व जनु्ा साधधकानंा पहहल्ापेक्षा अधधक सिोलता रिाप्त झाली. 
नव्ा साधधकामंध् े साधारण उिय-व्याचे ज्ान तर सिाांनाच झाले, 
परंत ुबनिा्वध भंगाचे ज्ान कोणा-कोणालाच झाले.

पुरुषामंध् ेएक जुने साधक श्ी चािंमल होत,े ज ेश्ी िोभारामजीचें 
मुनीम आहते. हा व्क्ती मागच्ा िेळीही िूप चागंला सफल झाला. 
परंत ुमागच्ा िेळी श्ी िोभारामजीिंरोिर एकाच िोलीत राहहल्ामुळे 
त्ाला अनेक िाधाचंा सामना करािा लागला. या िेळी त्ाला चागंला 
एकातं ममळाला आशण तो गंभीरतनेे साधना करू िकला. िसुरे साधक श्ी 
पुरुषोत्म होत,े ज्यानंा मागच्ा िेळी िूप साधारण उिय-व्याचा ज्ान 
लाभ झाला होता. परंत ुत्ानेच त्ाचं्ा मनाच्ा िूप साऱया ििु्वलता आशण 
संताप िूर झाले होत.े त ेएका त्वचा-बिकाराने पीहडत होते, त्ामध्हेी 
त्ानंा िूप लाभ झाला. या िेळी त्ाचंी पत्ी जीिनी िेिीही िसली. बतला 
बिपश्यना तर ममळाली, पण बनिा्वध भंग रििाह नाही ममळाला.

एक अन् साधक बिद्ाधर होत,े जे यािेळी एक आठिडा िसू 
िकले आशण लाभान्वितही झाले. महहलामंध् े याचंी आई ताराही 
िोधगयेनंतर यािेळी िसुऱयािंा िसली आशण लाभान्वित झाली. या िेळी 
त्ाचं्ा िूप आग्रहािातर त्ाचें बपता टोडरमल यानंाही शिबिरात साममल 
करून घेतले. हा व्क्ती िरेच महहने कोणा योगीच्ा चरिात पडला होता 
आशण त्ामुळे िीघ्व काळापासून जिळजिळ िेडा झाला होता. म्णनू 
मागील शिबिरात त्ाचं्ाकडून िूप ििाि येऊनही मी त्ाला स्वीकृती 
हिली नव्ती, कारण माझ्ा समोर अडूकीयाचे उिाहरण उपस्थित होत.े 
परंत ुया िेळी शिबिरात घेतले आशण त्ाला कोणता उपद्रि झाला नाही, 
बिपश्यनाही व्िस्थित ममळाली.

जनु्ा साधकामंध् ेएक व्ापारी श्ी ईश्री रिसाि िसले. त ेकाही 
कारणामंुळे कोलकात्ामध् ेिोन हििस अधधक थािंले, म्णनू िेळेिर 
िाराचहकयाला पोहोचू िकले नाही त्ामुळे केिळ एक आठिडाच िसू 
िकले. यानंा मागच्ा शिबिरातील साधनेमुळे िूप लाभ झाला होता. 
त े म्णतात की माझ्ा जीिनात एक निीन िळण आले आह.े चचत् 
िातं राहते. िाईट गोष्टीकंडे मनच जात नाही. या रिभािपूण्व पररित्वनाने 
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लाभान्वित होऊन त्ानंीच या िसुऱया शिबिराचे आग्रहपूण्व आयोजन 
करिनू घेतले होत.े श्दा आशण िीय्व िोन्ीही पया्वप्त मातमेध् े
असल्ामुळे यािेळी त्ाचंी रिगती अजनूच अधधक चागंली झाली. 
जनु्ा साधकामंध् ेनगरातील एक अन् िदृ व्ापारी श्ी तोलारामही 
संध्ाकाळी ६.३० पासून राती ९.०० पयांत रििचन आशण साधनेमध् े
भाग घेत राहहले आशण अतं्त संतषु्ट रिसन् झाले. हीच अिथिा जुने 
साधक श्ी िािलूाल याचंीही होती.

शिबिरात एक अन् जनुे साधक होत ेश्ी िंकर रिसाि, ज ेमागच्ा 
िेळी उिय-व्यापयांत पोहोचले. परंत ु या िेळी बनिा्वध भंग रििाहाने 
लाभान्वित होऊ िकले. यानंी २-३ हििसानंंतर माझ्ाकडे अनुमती 
मामगतली आशण रिाप्त केली की त े शिबिर समापनापयांत मौन व्रताचे 
पालन करतील आशण त्ानंी त ेकेलेही.

जनु्ा साधकामंध् े रक्ौल िरून श्ी जगिीि रिसाि आशण त्ाचें 
मोठे भाऊ श्ी ज्ाला रिसाि आले आशण २-३ हििस शिबिरात भाग 
घेऊ िकले. त्ानंा या गोष्टीचे िाईट िाटले की शिबिराची सूचना त्ानंा 
िेळेिर हिली गेली नाही. नाहीतर ह ेिोघे आशण याचं्ा पररिारातील अन् 
लोकही धम्वलाभ घेऊ िकले असत.े त्ाचं्ािरोिर त्ाचंा एक मेव्णाही 
आला, ज्याची पत्ी मागील शिबिरात १० हििस िसली होती. परंत ुइथ ेया 
व्क्तीला १० हििसापंेक्षा कमी कालािधीकरीता िसण्ाची अनुमती िेऊ 
िकलो नाही. तो आपल्ा पत्ीिरोिर पुढील कोणत्ा तरी शिबिरात येईल.

पुरुष साधकामंध् े श्ी टोडरमल याचंा िसुरा पुत (हकिोरियीन 
बिद्ाथवी)– गोपालरिसाि आपली आई तारा िरोिर िसला आशण उिय-
व्याच्ा स्थिती पयांत पोहोचला. एक निीन साधक राम रिसाि होता, 
ज्याने साधारण रिगती केली.

परंत ु या शिबिराचा सिा्वत सफल साधक राहहला- रा.रि. सराफ. 
सुरुिातीपासूनच याची रिगती आश्चय्वजनक होती. रिकाि बनममत्ाने 
पररपूण्व आनापान आशण मग उिय-व्यानंतर बनिा्वध भंग िोधाच्ा 
गहहऱया बिपश्यनेपासून सूक्ष्मतम अिथिपेयांत पोहोचला. जरी समापत्ी 
लाभ झाला नाही तरी त्ाच्ा सीमेपयांत िारंिार पोहोचला आशण 
जिळजिळ बनरंतर सीमाितवीच िनून राहहला. याची उपलब्ी पाहून 
शिबिर संचालनाचे सारे श्म सुफललत झाल्ासारिे िाटले.

श्ीमती मोहहनी मा आशण सराफ हचे या शिबिराच्ा लाभजनक 
उपलब्ी राहहल्ा.

******
शिबिर समापनाच्ा संध्ाकाळी ८ त े९ िाजपेयांत ज ेिुले रििचन 

झाले, त्ात िूप चागंल्ा संख्नेे स्ती-पुरुष एकत झाले, ज्याचंी 
संख्ा जिळपास १०० पयांत होती. शिबिर समापनाच्ा िसुऱया 
हिििी सकाळी मला पुढील रििासासाठी रिथिान करायचे होत.े परंत ु
मुजफ्फरपुरिाले संध्ाकाळीच आले होत ेआशण शिबिर समापनानंतर 
रातीच  मुजफ्फरपुरला येऊन बतथचे बिश्ाम करण्ाचा आग्रह करू 
लागले. िसुऱया हिििी सकाळी ८.०० िाजताच बतथ ेमाझ्ा साि्वजबनक 
रििचनाचा काय्वरिम घोबषत करण्ात आला होता. िाराचहकयाच्ा 
साधक मंडळीनंा ही गोष्ट अजजिात आिडली नाही.

माझ्ा आगमनािेळी से्िनिर कोणी पोहोचू िकले नव्त े

याच्ा रिायजश्चत्स्वरुपात िसुऱया हिििी सकाळी त ेसि्वजण मोठ्ा 
संख्नेे उपस्थित राहून बनरोपाचे आयोजन करू इच्च्त होत.े त्ामुळे 
अिा रिकारे रातीच बनघून जाणे त्ानंा रुचले नाही. बििेषकरून मोहहनी 
मा तसेच त्ाचं्ा पररिारातील लोकानंा तर ह ेिूपच िटकले. त्ाचं्ा 
सातं्वनासाठी मी शिबिरथिळापासून लगेच रििासासाठी नाही बनघालो, तर 
काही िेळासाठी त्ाचं्ा घरी गेलो. बतथ ेिूध, फळे या व्बतररक्त थोडेसे 
ममष्टान्ही ग्रहण करािे लागले आशण राती १०.०० िाजता बतथनू बनघून 
११.३० िाजता मुजफ्फरपुरला पोहोचलो तवे्ा अथंरुणािर डोके ठेिता 
ठेिता मध्रात उलटून तारीि ििलली होती. झोप येण्ापूिवी काही 
िेळ आता-आताच िाराचहकयामध् ेसोडून आलेल्ा साधक-साधधकाचें 
भाि-बिभोर चेहरे िारंिार नजरेसमोर येत राहहले. घबनष्ठ आत्ीयतचे्ा 
दृष्टीकोनातनू िाराचहकयातील शिबिरे नेहमी अहद्तीयच राहतील.

तमुचा अनुज,
सत् नारायण गोयंका.                  
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ससलिगुडी मधे् नवीन बवपश्यना िें द्र ‘धम्मिट’ चा उदय
 बिख्ात िार्जललगंच्ा पहाडातील तराई क्षतेात असलेल्ा धसललगुडी (प. 

िंगाल) मध् ेपंचई निीच्ा काठािर असल्ाने याला ‘धम्तट’ असे नाि हिले गेले 
आह.े धसललगुडीला धसक्कीम, नेपाळ, भूतान, आसाम इत्ािी पूिवेकडील थिानािंर 
जाण्ाचे द्ार म्टले जात.े कटें द्र न् ूजलपाईगुडी रेल् ेसे्िन पासून ९.५ हकलोमीटर 
आशण िगिोगरा बिमानतळापासून 13.5 हकलोमीटर अंतरािर आह.े कटें द्रथिान ि 
हििासंाठी ‘पंचनिी बिपश्यना कटें द्र’ असे गुगल करू िकता.

या छोट्ािा कटें द्रात सध्ा 14 पुरुष आशण 14 महहलासंाठी चागंली सुबिधा 
उपलब् आह.े अधधकािं शिबिर हहिंी ि इंच्लिि मधनू लागतील.  सेिा िेण्ासाठी 
जनुे साधक आिेिन करू िकतात. सध्ा एक हििसीय शिबिर िर महहन्ाच्ा 
िेिटच्ा रबििारी ि सामूहहक साधना रिते्क रबििारी सकाळी िहा त े अकरा 
िाजता होत.े

संपि्य  पिाः धम्तट, पंचनिी बिपश्यना कटें द्र,
 “धसललगुड़ी पंचनिी बिपस्सना ट्रस्,”
कबि आगमधसहं मगरर नगर, गली नं. 6, पंचनिी, डागापुर (डीपीएस िाळे समोर)
धसलीगुड़ी-734003. जजला- िाजवीललगं (उत्री क्षते- प. िंगाल)
Email: dhammasiliguri@gmail.com
संपि्य  - श्ीमती िीलािेिी चौरधसया,  फोन- 9830706481, 7679066689, 

9434221531. संपि्य  (केिळ एक हििसीय शिबिर आशण समूहहक साधनेसाठी) – 
9932795421, 9434463532.

बैंि बववरणः Union Bank Of India, Siliguri- 734009,  IFSC Code   
UBIN0558851;  Savings A/c No   588502010001443; 
“SILIGURI PANCHANADI VIPASSANA TRUST”

(कृपया िानाची पािती रिाप्त करण्ासाठी िानाचे पूण्व बििरण ट्रस्ला अिश्य पाठिा)
******

ग्ोबि बवपश्यना पगोडा, गोराई, मंुबई मधे् 
एि ददवसीय मिाशशबबर (Mega Course) िाय्यक्रम:

1. रबववार – 9 ऑटिोिंर, 2022 िरि पौर्णमा तसेच पूज्य गुरुजीचं्ा पुण्बतथी (29 सप्टेंिर)  
बनममत्ाने 
2.  रबववार – 15 जानेिारी, 2023 पूज्य माताजीचंी पुण्बतथी (15 जाने.) ि सयाजी ऊ िा 
खिनची पुण्बतथी (19 जाने.) बनममत्ाने
3. रबववार – 07 मे, 2023 िदु पौर्णमा  बनममत्ाने
4. रबववार – 02 जुलै आषाढ पौर्णमा (धम्चक्कपित्न हििस) बनममत्ाने
5. रबववार – 01 ऑकटोिंर िरि पौर्णमा आशण पुज्य गोयन्ाजीचंी पुण्बतथी बनममत्ाने

2. एि ददवसीय शशबबर दररोज
या व्बतररक्त बिपश्यना साधकासंाठी पगोडामध् ेिररोज एि ददवसीय शशबबरे 

आयोजजत केली जात आहते. कृपया सामील होण्ासाठी ललकं चे अनुसरण करािे 
आशण एका मोठ्ा समूहामध् ेध्ान करण्ाच्ा अपार सुिाचा लाभ घ्ािा–समग्ानं 
िपो सुखो! संपि्य : 022 50427500 (Board Lines) - Extn. no. 9, मो. 
+91 8291894644  (सकाळी 11 त ेसंध्ाकाळी 5 िाज ेपयांत). (िररोज 11 त े
5 िाजपेयांत)  

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

सूचना: कृपया पाणी बपण्ाची िाटली आपल्ािरोिर आणािी आशण पगोडा 
पररसरात पाणी भरून आपल्ासोित ठेिािी.

 ‘धम्मािय’ बवश्ाम गृिः एक हििसीय महाशिबिराला येण्ासाठी रातीच्ा 
मुक्कामाकरीता धम्माियामधे् बिश्ामाची सुबिधा उपलब् आह.े अधधक माहहती आशण 
िहुकंग साठी संपक्व : 02250427599 or email- info.dhmmalaya@
globalpagoda.org

इतर कोणत्ाही रिकारच्ा माहहतीसाठी संपक्व : 
info@globalpagoda.org or pr@globalpagoda.org

दोिे धमा्यचे
ग्रिण िरु गुरुदेवजी, असा रे शुभ आशशष।
धम्य बोसध हृदयी धरु, चरणी झुिवू शीश।।
जीव बुडि रे राहििा, अशा भव सागराि।
अिो भाग्य! गुरु भेटे, पिडी माझा िाि।।
राती वनाि भटििा, िरविो च रे वाट।
सिज दाखवी धम्यपथ, गुरु पिडी रे िाि।।
धम्यवीर असा भेटे, धिुिा च मन-िपडा।
बघिा बघिा रे ममटे, िन मनाची पीडा।।

दोिे धमा्यचे
जन जन पीडडि च िोई, िसा िा अत्ाचार।
धम्य जागिा जगिाि, ममटे च पापाचार।।
धरिीवर पुनः उमटिी, धम्य गंगेची धार।
ििान भागे बवश्वाची, िरी रे जग उद्ार।।
धरिीवर धमा्यची पुन:, वािे रे रस-धार।
रुक्ष असा बगीचा पुनः, िोई रे गुिजार।।
पाहून द:ुखी िरुणाच, पाहून सुखी मोद।
सवाांप्रबि मैती जागे, असे धमा्यचा बोध।।


