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साधकाचें माससक पे्रणा पत्र

साधक (मराठी)



बाबूभैयानंा लिहििेल्ा पताचें कािी अशं
भारतातील शिबिराबंिषयी सयाजी ऊ िा खिन यानंा कळबिण्ाच्ा हतेनूे 

पूज्य गुरुजीनंी िाि ू भैया (मोठे भाऊ श्ी िािलूाल) यानंा पन्ास िषाांपूिवी 
ललहहलेल्ा िालील पत्ामधनू ह ेस्पष्ट होत ेकी त्ा हििसातं छोट्ा-मोठ्ा 
सि्व शिबिराचें संचालन, कष्ट सहन करूनही पूज्य गुरुजीनंी जजतक्ा समतेने 
केले, पारमी संपन् साधकाचंा सहयोगही बततकाच सहायक ससद्ध झाला.
बिपरीत पररस्थितीमंध्हेी िेिटी धमा्वचाच बिजय झाला, साधकानंा अपूि्व 
लाभ ममळाला. िगहा (बिहार) च्ा या शिबिरामध् ेकाही तथे् समोर आली. 
इथ ेपूज्य गुरुजीनंी गुरु-ऋणातनू उऋण होण्ाचा जो उपाय सुचबिला, त्ाचं्ा 
9व्ा पुण्-बतथी बनममत्ाने आपणही त्ाला अमंगकारण्ाचा संकल्प करु 
आशण ज्या कोणत्ाही प्रकारे धम्मिानाच्ा पुण् काया्वत योगिान िेऊ िकतो, 
तसे करून असधकासधक लोकानंा धम्वरस चािि ूिकण्ामध् ेसहायक होऊ, 
तवे्ाच िऱया अथा्वने गुरु-ऋणातनू मुक्त होऊ िकू आशण तीच गुरुजीचं्ा 
प्रबत िरी श्द्धाजंली ठरेल.     – संपािक

गुरु-ऋणातून उऋण िोण्ाचा उपाय
हठकाण: िगहा (िोधगया, बिहार), 12 हिसेंिर, 1970

िािभैूया, सािर प्रणाम!
तपश्चययेसाठी बनघालेले ससद्धाथ्व गौतम, सम्यक संिोसध प्राप्त करण्ापूिवी 

गयेच्ा आस-पासच्ा क्ते्ामंध् ेबिशभन् हठकाणी हिरलेच असतील. इथ ेया 
बनज्वन िन प्रिेिात िोधगयेपासून 27 (जिळपास 43 हकमी.) मैल िूर ज्या 
पाठिाळे (समन्वय बिद्ापीठ, िगहा) मध् ेआमचे ह े23 िे शिबिर लागले 
आह,े त्ाच्ा आसपासही कधी ना कधीतरी त्ा तपोबनष्ठ श्मणाची पािले 
पिलीच असतील, अिी कल्पना सहजच केली जाऊ िकते. ही पण िक्ता 
आह ेकी सम्यक संिोसध प्राप्त केल्ानंतर धम्वचाररका करतानाही या क्ते्ातनू 
गेले असतील अथिा इथचे कुठेतरी बिहार केला असेल. किाचचत हचे कारण 
आह ेकी इथल्ा िायमंुिळामध् ेधम्व धातुं चे तरंग आजही प्रिाहमान आहते. 
इथले धम्व शिबिर आज सायंकाळी अतं्त सिलतापूि्वक संपन् झाले आशण 
चचत् मोिाने प्रिुल्लित होऊन गेले. आपल्ा या पुण् मोिात सि्व प्राण्ानंा 

सम्म्मललत करताना मला पूज्य गुरुिेिाचें कृतज्ञतापूण्व स्मरण झाले आशण त े
सुिि स्मरण आत्ापयांत मनाला व्ापून राहहले आह.े त्ानंा आपले सारे पुण् 
समर्पत करताना मन िारंिार या भािनानंी भरून येत आहे:—  

जय जय जय गुरुदेवजू, जय जय कृपाननधान। 
धरम रतन ऐसा ददया, हुआ परम कल्ाण।।
रोम रोम हकरतग हुआ, ऋण न चुकाया जाय। 
दखुियन बाटंूं धरम सुि, यि िी एक उपाय।।

िरोिर त्ाचं्ा या महान ऋणातनू मी कसा उऋण होऊ िकतो. मला 
त्ाचं्ाकिून जी धम्व बिभूबत ममळाली आह,े मी त्ामुळे हकती धनिान झालो 
आह,े हकती संपन् झालो आह.े माझ्ा धन ऐश्वया्वची कुठे काही सीमा राहहली 
नाही. किा प्रकारे उन्कु्त हस्ाने या अनमोल धम्व रत्ाची राशि-राशि िान 
करीत राहहलो आहे आशण तरीही संपन्ता घटण्ाऐिजी िाढतच चालली 
आह.े –धम्मदानं सब्बदानं जिनाति।

िमा्वमध् ेराहत असताना िाळा, हॉस्पीटले, मंहिरे, धम्विाळा, पुस्कालये, 
िाचनालये इत्ािीकंरीता जी धनरािी ‘सि्वजनहहताथ्व’ लािली गेली, ती 
आमच्ासाठी कुिल िलिाययनीच असेल. परंतु या िेळी पूज्य गुरुिेिाचं्ा 
प्रबतबनसधच्ा रूपात साऱया पररिारातिये  मी या अपररममत धम्वरािीचे जे िान 
संपाहित करीत आह े त्ाचा असीम सुिि पररणाम कोणत्ाही मापिंिाने 
मोजला जाऊ िकत नाही. साऱया पररिाराचे हे अहोभाग्यच आह.े केिळ मीच 
नाही तर सारा पररिार पूज्य गुरुिेिाचंा ऋणी आह.े 

कोणी शिष्य गुरु-ऋणातनू कसा मुक्त होऊ िकतो? ‘मात-ृबपत-ृगुरु’ ह े
तीनही ऋण अपररममत आहते. यातनू उऋण होण ेसोपे नाही. माता-बपत्ाच्ा 
ऋणातनू उऋण होण्ासाठी तर भगिानानंी एक उपाय सामंगतला की जर त े
मत्रत् िरण नसतील तर, त्ानंा मत्रत् िरणागत िनिािे. जर त ेिील संपन् 
नसतील, तर त्ानंा िील संपन् िनिािे. जर त ेसमाधी संपन् नसतील, तर 
त्ानंा समाधी संपन् िनिािे. जर त ेप्रज्ञा संपन् नसतील, तर त्ानंा प्रज्ञा संपन् 
िनिािे. जर त े बिमुक्ती रसाचा आस्ािन करू िकले नसतील, तर त्ानंा 
बिमुक्ती रसाचे आस्ािन करिािे आशण अिा प्रकारेच त्ाचं्ा ऋणामंधनू 
मुक्त होऊ िकू. परंतु गुरु तर मत्रत् िरणही आहते, िील संपन्ही आहते, 
समाधी संपन्ही आहते, याच्ा व्बतररक्त प्रज्ञा संपन्ही आहते, आशण 

धम्मवाणी
वाचानरुक्ी मनसा सुसंवुतो, कायेन च नाकुसिं कययरा।

एते तयो कम्मपथे नवसोधये, आराधये मग्गममससप्पवेददतं।।
– धम्मपदपालि 281, मग्गवग्गगो.

– िाणीला संयममत ठेिािे, मनाला संयममत ठेिािे आशण िरीराने 
कोणतहेी अकुिल (काम) न करािे. या तीनही कम्वपथा ं (कममेंहरिया)ं चे 
बििोधन करािे. ऋबष (िदु्धा) ने सामंगतलेल्ा (अष्टामंगक) मागा्वचे अनुसरण 
करािे.
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बिमुक्ती संपन्ही आहते तर त्ाचं्ासाठी आणिी असधक काय करािे, की 
त्ाचं्ा ऋणातनू उतराई होता येऊ िकेल.

मला तर एकच उपाय हिसत आह,े ज्या िोसध-चचत्ाने करुणा बिगललत 
होऊन गुरु, लोकाचं्ा कल्ाणाची कामना करतात आशण असधकहून असधक 
लोकानंा धमा्वच्ा मागा्विर लािनू त्ाचें मंगल साधतात, त्ाचं्ा या महान 
उदे्िाच्ा पूतवीमध् े जर आपण आपला हातभार लाि ू आशण त्ाचं्ाकिून 
जो मंगल धम्व प्राप्त झाला आह ेत्ाला असधकासधक लोकामंध् ेिाटून त्ाचे 
पुण्-मोिन िर्धत करु तवे्ा आशंिक रूपाने त्ाचं्ा महान ऋणातून उऋण 
होऊ लागू. या हििेने थोिेसे काम करून माझ ेमन स्भाितःच धम्व प्रमोिाने 
लहरु लागत.े आपल्ा या पुण् प्रमोिात तमुच्ासहहत पररिारातील सि्व 
सिसानंा सहभागी िनबितो तवे्ा स्त:चे प्रमोि पुण्च िाढबितो. मी या 
महान पुण्ात पूज्य गुरुिेि आशण माता सयामा याचं्ासहहत तमु्ाला आशण 
साऱया पररिारालाच नाही, तर आश्माच्ा समग्र साधक पररिाराला पुण् 
बितररत करताना प्रसन्तनेे अशभभूत होत आहे.

िाहरे नीरभ्र आकािात पौर्णमेचा चंरि प्रिीप्त होत आह.े स्च्छ गगन 
पटलािर तारे िूप कमी हिसत आहते. सि्वत् चंरिाची ज्योत्साच प्रिुलितचेी 
उधळण करीत आह.े चहूकिील िातािरण पुलक रोमाचंाने भरून गेले आह.े
असे िाटत आह ेकी चारही हििामंध् ेप्रकृतीच्ा कणा-कणात मोि मुहिता 
भरून राहहली आह.े याचे जर व्क्तीकरण केले तर असे म्णता येईल की 
साऱया आकािात िेि मंिळी हष्व बिभोर झाली आहे. सिाांच्ा मनात धमा्वच्ा 
बिजयाचा आनंि ओसंिून िाहत आह.े अिा स्थितीत कोणाचेही मन धम्व 
बिभोर झाल्ाशििाय राहू िकत नाही.  

ह े शिबिर िोधगयेपासून 27 मैल (जिळपास 40 हकमी.) िूर एका 
बनज्वन िन प्रिेिात लागले आह.े चहुिाजनूे बनज्वन िनात सुमारे 70 एकर 
िनथिळ कोण्ा एका मठाच्ा महंताने समन्वय आश्माचे प्रधान श्ी द्ारको 
संुिरानी यानंा िान हिले होत ेजणेकेरून ते त्ा जंगलाचे मंगल करत बतथल्ा 
मागासलेल्ा गरीि जातीच्ा लोकासंाठी सेिेचा प्रिंध करु िकतील. या 
व्क्तीने जिळजिळ 2 िषाांपूिवी या जममनीत उगिलेल्ा जंगली झािा-
झिुुपानंा कापून जमीन साि केली आशण बतथ ेछोटी-छोटी 2-3 घरे िनिनू 
त्ात आसपासच्ा 50 गािंामंधनू िोन-िोन गरीि मुले घेऊन एक आश्म 
आशण पाठिाळा थिाबपत केली. 

काही िषाांपूिवी बिहारमध् ेजो सतत 2 िषाांपयांत भीषण िषु्ाळ पिला 
होता त्ा िेळी िोधगयेच्ा समन्वय आश्माने िूप मोठ्ा सेिेचे काम केले 
होत.े बिश्वभरातील शभन्-शभन् िेिाचं्ा उिार व्क्तीनंी आशण संथिानंी या 
आश्माला पीहिताचं्ा सेिेसाठी मोठ्ा प्रमाणात धनरािी आशण सामग्री 
पाठिली. िाहरेच्ा लोकानंी पाहहले ही एक अिी संथिा होती की ज्याच्ा 
असधकािं बनःस्ाथ्व काय्वकत्ाांनी आिि्व सेिा केली आशण केिळ याचंी 
सेिा-पद्धत पाहण्ासाठी अनेक बििेिी इथ े येऊ लागले. अिा प्रकारे 
िोधगयेचा समन्वय आश्म अनेक बििेिीचं्ा तीथ्व थिानासारिा िनला 
आशण तवे्ापासून आत्ापयांत प्रते्क िषवी िेकिोचं्ा संख्नेे सेिा-भािी 
बििेिी इथ ेयेतच असतात. त्ापैकी अनेकजण इथ ेराहून काही हििसापंयांत, 
काही महहनापंयांत आपले श्मिान करीत असतात. अनेक बििेिी संथिा 
आपल्ा तरुण स्यं-सेिकानंा प्रशिक्णासाठी इथ े पाठबित असतात. ज्या 
अनेक बििेिीचें इथ े आगमन होत,े त्ामधील काही इथली गरीिी पाहून 
आशण या गरीिाचंी होत असलेली सेिा पाहून आपल्ाकिून यथािक्ती 
आर्थक सहायताही करीत असतात. तसे या बनज्वन जंगलात ही पाठिाळा 
थिाबपत करण्ामध् ेश्ी द्ारकोजीनंा कोणत्ाही प्रकारची आर्थक अिचण 
आली नाही. पण केिळ पैिानेच सि्व कामे होत नाहीत. बनःस्ाथ्व सेिाभािी 

व्क्तीमंुळेच अिा संथिाचें काम पुढे चालू राहत.े जजथ ेसत्ाने काम होत े
बतथ ेआर्थक सहायता हात िाधंनू मागे-मागे येऊ लागतचे.

हो! तर मी म्णत होतो की िगहा नािाच्ा अरण्थिळाची ही पाठिाळा 
जजथ ेएकीकिे बििेिीकंिून ममळालेल्ा आर्थक सहायतेने बनर्मत झाली, बतथ े
िसुरीकिे समन्वय आश्माच्ा कम्वठ काय्वकत्ाांच्ा बनःस्ाथ्व सेिेनेही झाली, 
उलट पहहल्ापेक्ा िसुऱयालाच असधक महत्व ममळायला पाहहज.े ज्या महंताने 
हा बनज्वन जंगलाचा तकुडा द्ारकोजीनंा िान हिला त्ाचं्ासाठी या जममनीचा 
िार्षक राज्य कर भरणेही भारी पित होत,े कारण यापासून त्ानंा कोणतेही 
उत्पन् ममळत नव्त.े त ेम्णतात की जर पैिानंीच सि्व काही झाले असत ेतर 
द्ारकोजीनंा जी बििेिीकंिून सहायता ममळाली त्ापेक्ा हकतीतरी पटीनंी असधक 
रक्कम माझ्ा कोषागारामध् ेआह.े परंत ुमी या बनज्वन अरण्ाला िसि ूिकलो 
नाही आशण ना तर कधी िसिू िकत होतो. या म्णण्ात पूण्व सत्ता आह.े

आज ही 70 एकर जमीन काट-छाट करून साि केली गेली आह.े
जिळपास अध्ा्व हहश्श्ात िेती सळसळू लागली आहे. िळाचंी अनेक झािे 
लािली गेलीत की जी काही िषा्वतच िळे िेऊ लागतील. पाण्ासाठी मोठ-
मोठे जलािय आशण बिहहरी िोिल्ा गेल्ा, ज्यामुळे िेतीचे काम चालत.े एक 
िोल ट्िूिेल िसबिण्ाचा प्रिंध होत आह.े एक आिि्व गोिाळा थिाबपत 
केली आह.े पण या सिा्वहून असधक शे्ष्ठ मुलाचें ह े आश्म अरण् बनिास 
थिान आह,े ज्यामध् ेआसपासच्ा क्ते्ातनू एक-एका गािाच्ा प्रबतबनसधचं्ा 
रूपात िोन-िोन मुले घेऊन त्ाचें पालन केले जात आह.े या उदे्िाने की मोठे 
होऊन ही मुले आपल्ा गािी परतनू स्त: आिि्व जीिन जगू िकतील आशण 
आप-आपल्ा ग्रामिासीनंा सिल माग्व बनियेिन करु िकतील. या स्पाचं्ा 
सिलीभूत होण्ाच्ा िक्तचेी पूण्व िात्ी आह.े

जिळजिळ सि्वच्ा सि्व मुले-मुली समाजाच्ा बनम्न स्रातील 
पररिारामंधनू घेतली गेली आहते, यामधनू असधकािं असे आहते, ज्याचं्ा 
घरामंध् े िषा्वतील 4-6 महहनापंयांत अन्ाचे िि्वनही होत नाही, केिळ 
जंगलातील झािाचंी पाने िाऊन हििस काढािे लागतात. या म्णण्ात 
कुठेही कोणती अबतियोक्ती नाही. हा भारताचा सिा्वत गरीि भाग आह े
आशण आता ही मुले या आश्मात ज े जीिन जगत आहते त े त्ाचं्ासाठी 
पूण्वपण ेनिीन आह.े हििसभरात केिळ 2 तास अभ्ास असतो, िाकीचा 
सि्व िेळ मुले काही ना काही काम करत असतात. काम करण े हचे बिद्ा 
अध्यनाचे प्रमुि अगं आहे. 

ह ेभारताचे िूप मोठे िभुा्वग्य राहहले आह ेकी इथली शिक्ण प्रणाली 
बिद्ाथ्ाांना काम करण्ापासून िूर ठेित.े श्माला हीन समजले जाऊ लागले 
आह,े गुण नाही. तवे्ाच तर घरात िीजप्रिाह बिघिला तर घरातील मुलगा 
जो कॉलेजमधनू इलेक्ट्रिकल इंजीबनयर होऊन आला आह,े स्त: िीजप्रिाह 
सुधारु िकत नाही, भले त्ाने यािर एक िोध पत्ही ललहहले असेल. मी 
कधी-कधी बिचार करीत असे की आपल्ा समाजात ह ेज ेिूषण आले आह,े 
याचे कारण बििेिी हुकूमता असेल. परंतु आता मागच्ा िीि िषा्वत एक गोष्ट 
ही लक्ात आली की ह ेतर िेिाचे राष्टरिीय िूषण आह.े इथ ेनेहमी सैद्धाबंतक 
पक्ालाच सारे महत्व हिले जात राहहले आशण व्ािहाररक पक्ाला िून 
ठेिण्ाचीच सिय लागून गेली. जरी या िेिात तत्वज्ञानाला िि्वन म्टले गेले, 
ज्याचा अथ्व आह ेसाक्ात्ार करण.े परंत ुिस्तुः स्ानुभूबतद्ारे साक्ात्ार 
करण्ाऐिजी सारे िि्वन सैद्धाबंतक सूक्ष्मतामंध्चे अिकून पिले.

गीतचे्ा स्थितप्रज्ञतेिर आशण अनासक्तीिर आजपयांत न जाण ेहकतीतरी 
व्ाख्ा आशण टीका झाल्ा असतील. आपल्ा या उच्च ससद्धातंामंुळेच हा 
जगातील िहुचर्चत गं्रथ राहहला आह.े परंत ुव्ािहाररक दृष्टीकोनातनू किा 
प्रकारे स्थितप्रज्ञ आशण अनासक्त िनता येऊ िकेल याच्ा अभ्ासाची 
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कोणाला काही चचतंा िाटली नाही. िूप झाले तर ईश्वरी कृपेकिे िोळे 
लािनू िसले. आजही माझी िािािािी अिाच अनेक लोकािंी होत असत ेज े
केिळ ह ेजाणू इच्च्छतात—मी काय शिकितो? माझा काय ससद्धातं आहे? 
िस्स ह ेजाणले तर समजले की आम्ाला बिषयाचे ज्ञान झाले आशण ज्याला 
ज्ञान झाले, त्ाला मुक्ती ममळाली. िूप अजीि पररभाषा केली गेली आह े
ज्ञानाची. त े ज्ञान आपल्ा जीिनात उतरले आह े की नाही, याची कोणाला 
चचतंा नाही, पण त्ाची माहहती प्राप्त झाली तर असे समजतात- उदे्ि पूण्व 
झाला. अशभप्राय हा आह ेकी जिळजिळ सि्व क्ते्ामंध् ेव्ािहाररक पक् 
िून राहहला आशण सैद्धाबंतक पक् प्रिळ झाला. त्ामुळे मुलाचं्ा शिक्णाचा 
अथ्व झाला, िक्त माहहती करून घेण,े काही करण ेनाही. या मनोितृ्ीच्ा 
बिपरीत ह ेज ेकाही करण्ाचे शिक्ण हिले जात आह,े िरोिरच प्रिंसनीय 
आह,े कारण हचे उपयोगाचे आहे. 

समन्वय नवद्ापीठाच्ा साधकाचंी प्रगती
द्ारको भाईंच्ा मनात आले की या मुलाचंा पाया अध्ात्मपूरक असािा, 

त्ाकरीता त्ानंा लहानपणापासूनच अध्ात्माचे पायाभूत शिक्ण िेण्ाचा 
प्रयत् केला. परंत ुह ेशिक्णही केिळ सैद्धाबंतक न होता व्ािहाररक व्ािे, याच 
उदे्िाने इथ ेशिबिर लािण्ाचा त्ाचंा आग्रह होता. कोण-कोणत्ा शिबिरात 
िोन-चार मुले घेतली जातात तवे्ा त्ाचं्ामुळे सि्व साधकानंा अिचणीचेच 
होत असत,े याचा अनुभि मी घेतला आहे. म्णनूच 10-10 िषाांच्ा— 25 
मुलानंा धम्व शिकिण्ाचे काम िरोिरच मला िूप कठीण िाटले. मी िेिील 
केिळ मात् एका निीन अनुभिाच्ा आशण अनुसंधानाच्ा दृष्टीकोनातनूच या 
काय्वक्रमासाठी तयार झालो आशण यातनू गेल्ािर पाहहले की हा िरोिरच 
माझ्ासाठी एक निीनच अनुभि होता. सि्व मुले माकिासंारिीच असतात 
तवे्ा त्ाचं्ाकिून आणिी काय अपेक्ा केली जाऊ िकत.े िातं स्थिर िसू 
िकण ेया मुलाचं्ा स्भािाबिरुद्ध होत.े चचत् एकाग्र करण्ाचा अभ्ास करण े
तर िूप िूरची गोष्ट आह.े जर कधी पूण्व अथिा अध्ा्व हििसासाठी मौन व्रत 
हिले जायचे तवे्ा मी पाहत होतो की त्ाचें सारे िरीर िाचाळ होऊन जायचे. 
हिलिीच्ा शिबिरातील एका शभकू्ने म्टले होत ेकी आपण शिबिरात इतक्ा 
साधकािंी अबिरतपण ेसंघष्व करीत असता, तरीही कधी चचित नाही, हा तर 
िरोिर धमा्वचाच स्भाि आह.े 

बििेिीनंीही हचे म्टले की आम्ी आपल्ा शिबिरामंध् ेिारंिार याकरीता 
िसतो की आम्ालाही आपल्ासारख्ा िातंीचा एिािा अंि प्राप्त व्ािा. 
परंत ुइथ ेयेऊन मी पाहहले की ही मुले माझ्ा िातंीची आशण सहहष्ुतेची किक 
परीक्ा घेतील आशण िरोिरच मला िाटले की माझ्ासाठी ह े शिबिर एक 
प्रशिक्ण शिबिरच आह.े मुलाचं्ा िंगा करण्ाने अथिा अनुिासन हीनतमेुळे 
अनेक िेळा उहद्ग्नता आली, परंत ुप्रते्क िेळी मन सचेत आशण जागृत राहहले 
त्ामुळे ती उहद्ग्नता अतं्त अल्पकाळ राहहली. िक्त एकिा एका मुलाला 
आशण िसुऱया िेळी िोन मुलानंा िूप िोलत असल्ामुळे समूहातनू हटिनू 
एका िाजलूा शभतंीकिे तोिं करून उभे राहण्ाचा िंि द्ािा लागला. परंतु 
त्ा िेळीही मी िारंिार ह ेतपासत होतो की मनात त्ाचं्ा बिषयी करुणा-जन 
भाि आह ेकी नाही. किाचचत याचाच प्रभाि होता की इतका िंगा करणारी 
मुले पाचव्ा हिििी बिपश्ना घेऊ िकले आशण प्रते्काच्ा िरीरात चैतन 
जागले आशण सि्वच्ा सि्व एक-एक तासाचे असधष्ठान मोठ्ा सरलतनेे करू 
लागले. कोणा-कोणा मुलाला एक-िोन िेळा भले साधारण हलािे लागले 
असेल. मुलाचंी ही प्रगती पाहून ज े11 जण प्रौढ होत ेत्ानंा आश्चय्व िाटले 
आशण प्ररेणाही प्राप्त झाली. मुलापं्रमाणचे मोठ्ानंाही आश्चय्वजनक सिलता 
ममळाली. केिळ एका 75 िषवीय जम्वन िदेृ्धला सोिून, िाकी सि्वच्ा सि्व 

भिंगच्ा सूक्ष्म अिथिपेयांत पोहोचले.
शभकू् महेंरि हिलिीनंतर म्व्एतनामी शभकू्िरोिर इथ ेिोधगयेला आले 

आशण द्ारकोजीसंोित त्ाचंी ही िनथिळीिाली पाठिाळा पाहायला गेले तर 
जोपयांत शिबिर लागत नाही तोपयांत बतथचे राहण्ाचा आग्रह करु लागले.
द्ारकोजीनंी हा बनण्वय घेतला होता की पाठिाळेच्ा शिबिरात िाहरेच्ा 
कोणा व्क्तीला घेतले जाणार नाही. परंत ुयाचं्ासाठी अनुमती हिली आशण 
म्णनू ह े शभकू्ही बतथल्ा शिबिरात िसू िकले. या शिबिराने त्ानंा िराच 
लाभ झाला. आठव्ा-निव्ा हिििी जेंव्ा अपूि्व िाबंत ममळाली तवे्ा िोलू 
लागले, “िरोिर आता 25 िषाांच्ा शभकू् जीिनाचे श्ामण् िळ प्राप्त 
झाले”. याचं्ा मनात पूज्य गुरुिेिापं्रबत िूप मोठी श्द्धा आह ेआशण िारंिार 
मला आठिण करून िेत राहतात की मी जवे्ाही कधी पत् ललहहन, पूज्य 
गुरुिेिानंा याचें स्मरण अिश् करून िेईन, जणेकेरून त्ाचं्ा बििेष मैत्ी 
भािनेचा लाभ प्राप्त करु िकतील.

इथ ेकाही अन प्रौढ साधक सम्म्मललत झाले, ज्यामध् ेएक बतथली महहला 
अध्ाबपका होती, िाकी सि्व पुरुष. पुरुषामंध् ेप्रमुि भाई श्ी द्ारकोजीच 
आहते की जे महात्मा गाधंीचं्ा बिचाराचं्ा अनुकूल त्ाचं्ा मृतु्नंतर श्ी 
बिनोिा भािे याचं्ा द्ारे आरंभ केलेल्ा सिवोिय समाजाचे अखिल भारतीय 
स्राचे महामंत्ी आहते आशण िोधगयेच्ा समन्वय आश्माचे व्िथिापक 
आहते. भारतातील सिवोियिािी काय्वकत्ाांमध् ेयाचें प्रमुि थिान आहे.

मागच्ा िेळी िोधगयेमध् ेज ेशिबिर लागू िकले त ेयाचं्ाच उत्ाहपूण्व 
सहयोगामुळे लागले. त्ामध् ेयाचं्ा आश्मातील तीन सहकारी काय्वकत्ाांनी 
भाग घेतला होता आशण अतं्त संतषु्ट झाले होत.े त ेस्त:ही मागील काही 
महहनापंासून एिाद्ा शिबिरात भाग घेण्ासाठी उत्कु होत ेपरंत ुकाही ना 
काही अिचणीमंुळे िसू िकले नव्ते. या िेळी आपल्ाच पाठिाळेमध् े
सम्म्मललत होऊ िकले. मी आपल्ा मागच्ा अनुभिाचं्ा आधारे पाहहले 
आह ेकी जवे्ा कोणी व्क्ती आपल्ाच हठकाणी शिबिर लािनू स्त: त्ात 
सम्म्मललत होतो तेव्ा त्ाची प्रगती िूप मंि होते. कारण एक तर त्ाचे थोिे 
िार तरी लक् शिबिराच्ा व्िथिकेिे जातच असत े आशण िसुरे बतथल्ा 
िातािरणात तो अिा रीतीने सम्म्मशश्त झालेला असतो की अचेतन मनाला 
बतथल्ा हजार गोष्टी नकळतपण ेओढतच राहतात. साधनेसाठी 10 हििसाचें 
गृह बनष्क्रमण अबनिाय्वच आह.े या व्क्तीलाही आपल्ा घरी शिबिर 
लागल्ामुळे अिचणी आल्ा. परंत ुमला स्त:ला ह े पाहून आश्चय्व िाटले 
की किा पद्धतीने लििित असतानाही हा  व्क्ती निव्ा हिििी भिंग 
स्थितीला जाऊन पोहोचला आशण धम्व गंगेमध् ेिोलिर िुिकी लाि ूलागला. 
याच प्रमाण ेअन सि्व व्क्तीनंीही कमीअसधक भिंगची स्थिती प्राप्त केली. 
हो! एक मुक्लिम मुलगा सम्म्मललत झाला होता ज्याला मी प्रौढामंध् ेमोजले 
होत.े परंत ुतो केिळ 15-16 िषाांचा हकिोर होता आशण असधकतर मुलाचं्ा 
मध्चे राहत होता. त्ालाही मुलासंारिे उिय-व्यचेच ज्ञान झाले. 

त्ा साधकामंध् ेसिा्वत िेगिान श्ी सीतारामिास नािाचे एक अध्ापक 
बनघाले, जे की मुलानंा आसन प्राणायाम इत्ािी शिकितात आशण आश्माचे 
प्राकृबतक चचहकत्कही आहेत. 

सिाांना या शिबिराच्ा सिलतनेे िूप आनंि झाला. द्ारकोजी यानंी 
यामध् ेआपल्ा आशण आपल्ा संथिचे्ा उदे्िाचंी आधारशिलाही ममळिली 
आशण चरम पररणती िेिील. यामुळे त्ानंी आग्रह केला की सिवोिय समाजाच्ा 
आश्मामंध् े मी हठक-हठकाणी अिश् शिबिर लािािे, ज्यामुळे या क्ते्ात 
काय्व करणारे ज ेबनःस्ाथवी काय्वकतये आहेत, त्ाचंी आध्ात्त्मक तहान भागेल 
आशण लोक-कल्ाण्ाच्ा आपल्ा पािन लक्षात त्ानंा नैबतक िळ प्राप्त 
होईल. मला या िेळी इंिौर, जयपुर आशण िधा्वच्ा सिवोिय समाजाकिून 
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शिबिर लािण्ासाठी साग्रह आमंत्ण आह,े या व्बतररक्त द्ारको भाईंचा 
आग्रह आहे की सिवोिय आिंोलनिाल्ाचं्ा प्रमुि काय्वकत्ाांचे एक शिबिर 
मे महहनात उत्र कािीमध् ेलािािे. त्ाचिरोिर िदु्ध जयंतीच्ा बनममत्ाने 
िैंगलोरमध् े होणाऱया त्ाचं्ा िार्षक असधिेिनात सम्म्मललत व्ािे आशण 
बतथ े धम्व प्रिचनाचा काय्वक्रम ठेिला जािा. मला ही प्रिचनािंाली गोष्ट 
िारिी रुचत नाही. तरी यातून नव्ा साधकामंध् े प्ररेणा अिश् जागत.े 
परंत ुकधी िेळ ममळाला तर या सिवोिय-िािी ं(सिवोियी लोका)ं साठी शिबिर 
लािण्ाची गोष्ट अिश् पटत.े कारण याने सद्धमा्वद्ारे लोक कल्ाणाचे एक 
निे क्ते् उघिेल. परंत ु लािंच्ा भबिष्याच्ा िीघ्वसूत्ीय योजनामंध् े लक् 
िेण्ाऐिजी ित्वमानािर असधक जोर हिला आशण ज्या शिबिराचें काय्वक्रम या 
िेळी िोक्ािर आहते त्ाचें चागंल्ा प्रकारे संचालन करण्ाचे िळ संग्रहीत 
करु िकलो तर चागंलेच आह.े पूज्य गुरुिेि आशण माता सयामाचें धम्व-िळ 
माझ्ासाठी अपूि्व शििोरीचे काम करीत आह.े इथ े ज े काही होत आहे त े
बनजश्चतच माझ्ा क्मतेिाहरेचे आह.े पूज्य गुरुिेिाचें आशण त्ाचं्ा परंपरेतील 
पूज्य सया तजैी आशण लेिी सयािोपासून महाकारुशणक भगिान िदु्धापंयांतच्ा 
सि्व आचायाांचे सम्म्मललत धम्व-िळ या धम्व गंगेला भारतात पुन्ा प्रिाहमान 
करण्ामध् ेसहायक ससद्ध होत आहे. िगहा अरण् थिळी मध् ेलागलेल्ा या 
शिबिरात मला धमा्वच्ा बििाल िटिकृ्ाचे िीज अकुंरीत होताना हिसत आह.े 
भारतात येताच मी जागोजागी हचे व्रत अंमगकारले की मी भारतात िौद्धाचंी 
संख्ा िाढबिण्ासाठी आलो नाही आशण ना ही माझ े असे काही  ममिन 
आह.े माझी एक मात् मनोकामना हीच आह ेकी लोकानंी िील, समाधी आशण 
प्रज्ञचे्ा या पािन मागा्वचे अनुसरण करण े शिकािे आशण त्ानंतर आपल्ा 
स्त:ला सनातनी, आय्व समाजी, िीि, जनै, मकु्लिम, इसाई इत्ािी काहीही 

म्णािे. सारे भारतिष्व आपल्ा स्त:ला िौद्ध म्ण ूलागले आशण त्ातील 
एकही बनिासी िील, समाधी आशण प्रज्ञािान नसेल तर ही िभुा्वग्याचीच 
गोष्ट होईल, परंतु भारतिषा्वत िौद्ध म्णणारा एकही व्क्ती नसेल आशण 
तरीही िेिातील सारे बनिासी िील, समाधी आशण प्रज्ञािान असतील तर ही 
सौभाग्याचीच गोष्ट होईल आशण हीच माझ्ा ध्येाची सिलतम पररणती 
होईल. माझ ेह े बिचार आशण या बिचाराचं्ा अनुरूप केले जाणारे काम, या 
सिवोियिािीचं्ा बिचारधारेिी िूप ममळत-ेजळुत ेआहे. पाहू याचें िररष्ठ लोक 
याचा किा प्रकारे अगंीकार करतात त.े

तमुचा अनुज, 
सत् नारायण गोयन्ा

नवे उत्तरदाययत्व
वररष्ठ सिायक आचाय्य

1. श्ीमती िशि अग्रिाल, इगतपुरी
नव ननयकु्ी

सिायक आचाय्य
1. श्ी अनंत नाइक, पालघर
2. श्ी कृष्न कन्न, अाशण 
3. श्ीमती लक्ष्मी के. कन्न, चेन्ई
4. श्ी गजेंरि िमा्व, िडोिरा
5. श्ी प्रिीप िाघमारे, पुणे

बािशशनवर शशक्षक
1. श्ी उमेिचंरि भूयान, कटक, उडीसा

2. श्ीमती जयश्ी भूयान, कटक
3. श्ी श्ीबनिास स्नै, भुिनेश्वर 
4. श्ीमती सममता स्नै, भुिनेश्वर
5. श्ी अममत सके्ना, पुणे
6. श्ीमती प्रीबत धािें, पुणे
7. श्ी मनीष ममनेयार, पुणे
8. श्ी तजेस नीलकंठ पाहटल, पुणे
9.  श्ी िीरभरि िंकर स्ामी, पुणे
10. श्ीमती महानंिा संतोष हहगंे, पुणे
11. श्ीमती लललता प्र. िनसोडे, भुसािळ
12. श्ी प्रकाि सुरेि िनसोडे, भुसािळ
13. सुश्ी बनम्वला उत्म सोनिण,े भुसािळ
14. श्ीमती संगीता अ. अिकमोल, भुसािळ

दोिे धमा्यचे
भाग्ाने रे मकु्ीचा, ममळे च पंथ मिान। 
भव भय व्ाकुळ जीवाचे, झािे परम कल्ाण।।
मातीचे पुतळे सगळे, ममळती च रािेिा। 
येई धम्यच बरोबर, पुण् िोक सुिािा।।
धम्य जागे, सुि जागे, दःुि च उिडत जाय। 
ममटे तडफड तृषे्ची, तृप्ी रस रे पाय।।
प्रज्ा शीि समाधी च, शुद्ध धमा्यचे सार। 
काया वाणी लचत्ताचे, सुधरती व्विार।।

दूिा धरम रा
सुि पसरे च संसारी, दःुिी नसे रे कोय। 
जन जन मन जागे धम्य, जन जन सुिी च िोय।।
दःुिी जनाचें दःुि ममटे, भय त्ागे भयभीत।
वैर सोडूनी सव्य जन, करी परस्पर प्रीत।।
अज्ानाचा अधंकार, पसरे जनी बहुत। 
जागे रे सद्धमा्यची, नवमि ज्ानाची ज्ोत।
धम्य-धरतीवर वािे, शुद्ध धमा्यची धार। 
पुन्ा एकदा रे िोवो, सकळ जगत उद्धार।।


