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श्रद्धा धरधामाच्धा प्रति
“श्रद्धा मधाझ्धा प्रति नधाही, धमधामाच्धा प्रति. मधाझ्धाि 

धममा आह ेम्हणनू श्रद्धा आह,े जर असमंजसपणधामुळे  
मी धममा त्धागलधा िर बधाबधानंो श्रदे्चधा पण त्धाग करधा, 
श्रद्धा ठेव ूनकधा. श्रद्धा धमधामावर असि.े इिक्धा वरधाांपधासून 
येथ े कधाम करीि आह,े अजनू पयांि कुठलेही कधाम 
असे झधाले नधाही ज ेधमधामाच्धा तवरुद् असेल. िर श्रद्धा 
असण े स्धाभधातवक आह.े आपल्धाि श्रद्धा आह े िर  
मी त्धाबद्दल आभधारी आह.े 

धमधामाि कधाही बळ आह,े कधाही िधाकद आह,े त्धामुळे 
प्रते्कधालधा िो चधागंलधा वधाटिो. त्धाि कल्धाण करण्धाची 
िधाकद आह ेम्हणनू प्रते्कधाचे कल्धाण करेल. िो असे 
करणधार नधाही की ज ेमधाझ्धा संप्रदधायधािील आहिे त्धाचें 
कल्धाण होईल, जे दसुऱयधा संप्रदधायधािील आहेि, 
त्धानंधा वधाटेल तििकधा त्धास होऊ दे. असे असेल िर 
िो धममा नधाही, संप्रदधाय आहे. बदु्धानंी धममा ददलधा, 
त्धालधा संप्रदधाय बनू ददले नधाही. हीच बदु्धाचंी तवशेरिधा 
होिी. यधा तवशेरिलेधा आम्हधालधा कधायम ठेवधायचे आह,े 
म्हणज,े सधावध रधाहधा की धममा कसधा कधायम रधादहल!”

(सन २०१२ मध्ये धम्मगिरीवर झालयेल्ा आतंरराष्ट्ीय वार्षिक 
संमयेलनाच्ा दरम्ान पूज्य िुरुदयेव श्ी सत्यनारायण िोयन्ाजीचंये बोल)

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

    २९ सप्टेंबर (२०१३) रोजी पूज्य गुरुदेवधाचंी पुण्यतिथी 
आहे. यधा तिमरत्धािे सवमा सधाधक-सधाधधकधािंी धम्धािधुम् 
पटिपधत्यधा अथधामाि धरधामालधा आचरणधाि उिरतवण्यधाचधा 
संकल्प करधावधा, िीच तधाचं्धाप्रिी खरी श्रद्धाजंली ठरेल. 

सवधाांचे मंगल होवो!

  बुद्वषमा २५६४,  आश्विि पौर्णरधा (अधधक) (ऑिलधाइि),   १ ऑक्ोबर, २०२०,   वषमा  ४,   अकं  ८

धम्वधाणी
अिीिं िधान्धागरेय्य, िप्पटिकङे् अिधागिं।
यदिीिं पहीिं िं, अप्पत्ञ्च अिधागिं।।

पच्पु्पन्नञ्च यो धमं्, ित्थ ित्थ तवपस्सति।
असंहीरं असंकुपं्प, िं तवद्धा रिबु्हूये।।

म. नन. उपररपण्ासपाळि- 272, नवभङ्गवग्ो.  

    भूिकधाळधाचे स्मरण करून व्यग्र-व्यधाकूळ होऊ नकधा, भतवष्धाच्धा 
कपोल कल्पनधापं्रिी कधामनधाग्रस्त होऊ नकधा. भूिकधाळ िर तनघून 
गेलधा. भतवष् अजनू आले नधाही. ह्धा क्षणी ज-ेज ेजथे-ेजथे ेउत्पन्न 
झधाले आह,े त्धा धमधामालधा, त्धा स्थििीलधा, समजिुदधार मधाणसधाने िथे-े
िथे े पधाहधावे. परंि ु न रधाग-रंजीि होऊन त्धालधा चचकटधावे आणण न 
दे्र-दूतरि होऊन त्धामुळे कृद् व्धावे. अशधाप्रकधारे अनधासक्त होऊन 
सधाक्षी भधावधाच्धा तवपश्यनेचधा अभ्धास करधा. तिचधा तवकधास करधा.

धम्मगगरीच्धा पगोडधालधा लधागून असलेल्धा धम्महॉल नंबर एक च्धा छिधावर 
पूज्य गुरुजी (१९२४-२०१३) व पूज्य रधािधाजी (१९२९-२०१६) 

पूणमा पररसरधालधा व फुलधानंधा मंगल मैत्ी देिधानंधा. (वरमा २००२)
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“धरधामा सेवेचधा उदे्श कधाय आहे?
तनश्चििच न केवळ भोजन दकंवधा तनवधास प्रधाप्त करण,े
न एकधा आरधामदधायक वधािधावरणधाि वेळ घधालवण,े 
न दैतनक जीवनधािील जबधाबदधाऱयधापंधासून दूर पळण,े 
धममा सेवक यधालधा खूप चधागंल्धा प्रकधारे समजिधाि...”

— सत्नधारधायण गोयन्धा.
 yty 

प्रधारंजिक अडचणीरंधे् सफलिधा
(बधाबू िैयधाशी केलेल्धा पत्रव्यवहधारधाचे अशं- क्ररशः)

मुं बईतील नतसऱया शिनबराची माहिती आपण पगरिकये च्ा मािच्ा 
अकंात वाचली. परिाचा उरलयेला भाि साधकाचंी साधनयेत प्रिती 
यानवषियीचा आिये. तो आम्ी खाली दयेत आिोत. िये सििये पू. िुरुजीनंी 
आपल्ाकडून ललहून सयाजी ऊ बा खखन याचं्ा माहितीसाठी आशण 
माि्गदि्गनासाठीच पाठनवलये नािी तर याला आणखी इतर पैलू सुद्ा 
आियेत. अिा प्रकारये पहिल्ा दोन शिनबराचंी माहिती सुद्ा पू. िुरुजीनंी 
ललहिली िोती. ती आत्ापययंत गमिालयेली नािी. गमिाल्ाबरोबर 
आम्ी अवश्य प्रकाशित करू म्णजये आजच्ा साधकानंा त्या वयेिच्ा 
पररस्थितीची, साधकाचं्ा मनोदियेची आशण अनयेक कष् असून सुद्ा 
त्याचं्ा सफलतयेची माहिती  गमिू िकये ल. जसये–

१) पूज्य िुरुदयेव प्रत्ययेक साधकानवषियी हकती िंभीर असत आशण प्रत्ययेक 
साधकाचा हकती बारकाईनये अभ्ास आशण अवलोकन करीत असत, तसयेच 
यथासंभव त्याच्ा अडचणीचंये समाधान तत्ाि करीत असत.

२) पूज्य िुरुदयेव आपलये िुरू सयाजी ऊ बा खखनजीनंा आपल्ा 
प्रत्ययेक शिनबराची सुखद-दःुखद पररस्थिती अवित करीत असत.

३) पूज्य िुरुदयेवाचंये िये परि साधक आशण साधना शिनबरानंवषियी 
एक प्रामाशणक िोध सामग्ी आिये.

४) ह्ा संिोधनाच्ा आधारावर पूज्य िुरुदयेव आपल्ा 
पुढच्ा धम्ग यारियेला योग्य हदिा दयेण्ात सफल झालये. कािानुसार 

शिनबराचंये ननयम सुद्ा कडक िोत ियेलये.
५) पूज्य िुरुदयेवानंी आपल्ा दृढसंकल्ाला पराकाष्येनये ननभावलये 

आशण त्याचये पालन कये लये. हकती अदु्त क्षमता िोती त्याचंी.
६) वस्तुः ह्ा परिाचंये कािी औचचत्य िोतये म्णनूच त्यानंी रारिी 

११-१२ वाजयेपययंत जािरण करून तत्ालीन पररस्थितीची नवस्तृत 
माहिती ललहिली आशण प्रत्ययेक पाऊलावर आपलये िुरुदयेव सयाजी ऊ 
बा खखन याचंयेकडये माि्गदि्गनाची ननरंतर याचना करीत राहिलये.

७) िये सििये अनुभव भावी टीचस्ग टट्येननिंचा आधार बनावये. 
त्यानंी इतक्ा सिळ्ा कें दाचंी थिापना आशण सिाय्यक आचायायंची 
ननयकु्ी करून एक आदि्ग थिानपत कये ला ( संपादक)

(ऑगस्ट १९६९ च्धा रुं बई जशतबरधाचे तववरण)
मुक्धाम: नवी ददल्ी २९ सप्टेंबर १९६९

बधाब ूभैयधा, सधादर नमस्धार! 
सधाधक-१. ... यधा णशतबरधाि एक मनोरुग्ण आलधा होिधा. त्धालधा 

मी पदहल्धापधासून ओळखि होिो परंि ुणशतबरधाचधा प्रधारंभ होण्धापूववी 
कधाही गमतनटे आधीच मधाहीि झधाले की हधा सुद्धा णशतबरधाि बसणधार 
आह.े आत्धापयांि इिर सवमा व्यक्ती आल्धा होत्धा. मलधा नधाही म्हणिधा 
आले नधाही आणण नंिर मनधाि हधा भधाव आलधा की त्धाच्धाकडे खूप 
लक्ष देणधार नधाही. आपल्धा सहज भधावधाने यधाचधा थोडधासधा मळ तनघधालधा 
िर त्धाचे भलेच होईल. परंि ुमी पधादहले की आनधापधान देण्धाच्धा वेळी 
हधा तवणभन्न प्रकधारच्धा हधालचधाली करू लधागलधा. श्धासधाचे येण-ेजधाण ेपहधा 
म्हटले िर िो प्रधाणधायधामच्धा मुदे्ि एकधा हधािधाचधा अगंठधा आणण बोटधालधा 
नधाकधाजवळ घेऊन जधाि होिधा. त्धालधा अडतवले आणण जेव्धा मी कधाही 
अन्य प्रश्न तवचधारले िर त्धाच्धा उत्रधामंध् े वेडेपणधाची कोणिीच 
लक्षण ेदृष्ीस आली नधाहीि. अचेिन मनधाि सवमा सधाधकधाहंून अधधक 
ही एकटी व्यक्तीच घर करून रधादहली. वधारंवधार यधाच्धाकडेच मन जधाि 
होि े आणण करुणधा येि होिी. वधारंवधार मनधाि मैत्ीचे तवचधार आले 
की ह्धा व्यक्तीशी संबंधधि दषु् शक्ती त्धाच्धापधासून दूर व्धाव्यधाि. 
ह्धालधा धममा णशकू द्धावधा आणण स्िः ही आचधायधाांकडून सधाधनधा णशकून 
आपले कल्धाण करधावे. मी श्जिकी ह्धा व्यक्तीची उपेक्षधा करीि 
रधादहलो तििकेच असे भधाव प्रबळ वेगधाने मनधाि येि होि.े पण जवे्धा 
पधादहले की सधाधनधा कक्षधािील धममा धधािूं चे िजे ह्धा व्यक्तीलधा असह् 
होि आह,े िवे्धा त्धालधा पुढची रधात् कधायधामालयधािच झोपतवले आणण 
ददवसभर कधायधामालयधासमोरील खोलीि बसतवले. दसुऱयधा ददवशी दपुधारी 
त्धाचधा मेहुणधा त्धालधा भेटण्धास आलधा िवे्धा त्धालधा पधाहून मलधा आग्रह 
करू लधागलधा की िो त्धालधा घरी घेऊन जधाऊ इच्छििो. मलधा पुन्धा नधाही 
म्हणण ेकठीण झधाले. िसे िर मलधा वधाटि होि ेकी त्धाने आणखी 
दोन ददवस येथ े रधाहून णशतबर पूणमा करधावे. ज े कधाही असो, मलधा 
ही केस घेण्धाि आणण अशधाप्रकधारे सोडून देण्धातवरयीच्धा दोन्ी 
पररस्थििीमंुळे खेद वधाटलधा. .... 

सधाधक-२. मधागच्धा णशतबरधाि सफलिधापूवमाक तवपश्यनेचे चैिन्य 
जधागल्धानंिरही तपिधाजीचंी तवपश्यनधा हळूहळू मंद पडून तबलकुल 
बंद झधाली होिी. कधारण ि े पुन्धा मंत् म्हण ू लधागले आणण दररोज 
दोन िधास आपल्धा उपधास्य देवधाचंी रोडशोपचधार पूजधा करीि रधादहले. 
म्हणनू भीिी वधाटि ेकी घरी पोहोचल्धानंिर पुन्धा लुप्त होऊ नये. 
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प्रहधार लधागल्धाने झधालेल्धा कमरेच्धा दखुण्धामुळे जसे ही शरीरधालधा 
दढले सोडि दकंवधा आडवे पडि, िवे्धा सगळे चैिन्य बंद पडि 
असे आणण हळूहळू लुप्त होि असे. म्हणनू णशतबरधाि यधानंधा वधारंवधार 
तवनंिी करून आणण सिकमा  ठेवनू तवपश्यनधा जधागवनू ठेवधावी लधागली. 
िरीही णशतबर संपेपयांि कमी-जधास्त प्रमधाणधाि चेिनधा सुरू रधादहली. घरी 
परि गेल्धानंिर मधाझ्धासोबि बसधायचे िवे्धा जधागि होिी पण इिकी 
चधागंली नधाही. मी पधादहले की यधाचंी पूजधा िर सुटू शकि नधाही म्हणनू 
यधानंधा कमीि कमी तिसऱयधा णशतबरधाि बसेपयांि मंत्धापधासून दूर रधाहण्धाचधा 
आग्रह करून आलो आह,े मधादहि नधाही कोठपयांि मधानू शकिील.

सधाधधकधा-१- ह े णशतबर आईसधाठी खूप लधाभदधायक धसद् झधाले. 
तिच्धा डोक्धाि जी तनरंिर पीडधा होि होिी िी खूप कमी झधाली. 
तवपश्यनेचे चैिन्य खूप खोलवर जधागले. सधािव्यधा-आठव्यधा ददवशी 
भंग क्षते्धापयांि पोहोचली आणण शेवटच्धा ददवसधापयांि शरीर आणण 
मन खूप हलके झधाले. आिधा मलधा ह्धा गोष्ीचंी शंकधा रधादहली नधाही 
की िी तवपश्यनधा मधागमा सोडून पुन्धा गोधंळून जधाईल. परंि ुघरधािील 
वधािधावरण पधाहून हे तनश्चिि आह ेकी घरधािील सवमा आनंदमधागवी लोक 
तिलधा आपल्धाकडे ओढण्धाचधा भरपूर प्रयत्न करिील. आम्ही कधाय 
करणधार? आपल्धा आई-वदडलधाचें ऋण चुकि ेकरण्धासधाठी त्धानंधा 
शुद् धमधामाि थिधातपि करून आम्ही आमचे किमाव्य पूणमा करीि आहोि. 
पररस्थििीने त्धानंधा पुन्धा तवचललि केले िर आम्ही कधाय करू शकिो.

सधाधक-3. ह्धावेळची सधाधनधा पदहल्धापेक्षधा अधधक प्रभधावी 
झधाली आणण त्धाचं्धा मनधाि हधा धममा संवेग जधागू लधागलधा की त्धाचं्धा 
पररवधारधािील प्रते्क व्यक्ती यधा कल्धाणकधारी सधाधनेने लधाभधान्विि 

व्धावी. म्हणनू सत्धामध्चे मलधा वधारंवधार आग्रह करू लधागले की मी 
णशतबर संपल्धानंिर त्धाचं्धा घरी अवश्य येऊन त्धाचं्धा कुटंुतबयधानंधा 

धममा प्रवचन द्धावे. त्धामुळे त्धा सवधाांमध् ेधममाबदु्ी जधागेल आणण ि ेमंत् 
मधागमा सोडून तवपश्यनधा मधागधामाकडे झकुिील. मधागच्धा वेळी सुद्धा यधाचंधा 
हधाच आग्रह होिधा पण मी त्धाचं्धा घरी जधाऊ शकलो नव्िो, म्हणनू 
यधावेळी हो म्हणधावे लधागले. णशतबर समधारोपधाच्धा दसुऱयधा ददवशी ३.०० 
वधाजिधा मी त्धाचं्धा एकधा मुलधासोबि त्धाचं्धा घरी गेलो, ज ेदणक्षण मुं बई 
पधासून २ िधासधाच्धा अिंरधावर आह.े मधालधाडमध् े त्धाचें नवीन बनि 
असलेले घर पधादहल्धानंिर त्धाचं्धा तनवधासथिधानी गेलो. िथे े त्धाचंधा 
सगळधा पररवधार एकगत्ि रधाहधाि होिधा. िथे ेमी एक िधासधाच्धा प्रवचनधाि 
मधािधा तवशधाखधाची कथधा ऐकतवली आणण सधागंगिले की कशधाप्रकधारे 
यधा मधागधामाचधा अनुयधायी चधागंल्धा प्रकधारे आपल्धा गृहथि धमधामाचे पधालन 
करिो. हे आवश्यक नधाही की कोणी घरदधार सोडून वैरधागी व्धावे. 
यधा प्रवचनधानंिर पररवधारधािील सदस्यधानंी मंत्धातवरयी िरहिेरहचेे प्रश्न 
तवचधारले... आणण शेवटी सवमा कुटंुबीय खूप आग्रह करू लधागले की 
मुं बईमध् ेएक णशतबर त्धाचं्धा नव्यधा बनि असलेल्धा घरधाि लधावधावे, 
ज्धामध् े त्धाचं्धा पररवधारधािील सवमा सदस्य सन्म्मललि होिील. परंि ु
आपलधा भधावी कधायमाक्रम आणण वेळेची मयधामादधा पधाहून मलधा णशतबरधाचे 
आयोजन करण्धाचे आश्धासन देण ेकठीण झधाले. 

रधात्ी ८ वधाजिधा घरी परि जधाि असिधानधा रस्तधाि थोडधावेळ एकधा 
जुन्यधा सधाधकधाचं्धा घरी जधाऊन जसे ही आपल्धा घरी पोहोचलो, मी 
पधादहले की ललफ्ट पयांि पोहोचण्धापूववीच मधाझ्धा सधाऱयधा शरीरधाि मंद 
प्रकंपन होऊ लधागले आणण खूप अशक्तपणधा जधाणव ूलधागलधा. वर 

तवपश्यिधा सधाधिेसंबंधी ित्धाळ रधाहहिीसधाठी खधालील शंखलधाचें (ललकं्सचे) अिसुरण (क्लिक) करधा.
 वेबसधाइट (Website) –  www.vridhamma.org
 य-ूट्बू ( YouTube)– तवपश्यनधा सधाधनेचे सदस्यत्व घ्धा – https://www.youtube.com/user/VipassanaOrg  
 ट्विटर (Twitter) –        https://twitter.com/VipassanaOrg
 फेसबकु (Facebook) – https://www.facebook.com/Vipassanaorganisation
 इंस्धाग्रधाम (Instagram) – https://www.instagram.com/vipassanaorg/
 सधाधकधासंधाठी टेललग्रधाम ग्रुप (Telegram) – https://t.me/joinchat/AAAAAFcI67mc37SgvlrwDg
तवपश्यिधा सधाधिधा "रोबधाइल ऐप" डधाऊिलोड करूि आिधापधाि िसेच अन्य सुतवधधाचंधा लधाि घ्धा. 
 गूगल एंड्रॉयड: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vipassanameditation
 एप्पल iOS: https://apps.apple.com/in/app/vipassanameditation-vri/id1491766806
तवपश्यी सधाधिधा करणधाऱयधा सधाधकधाचं्धा सुतवधेसधाठी 

 "तवपश्यनधा सधाधनधा मोबधाईल ऐप" वर रोजच्धा सधामुदहक सधाधनेचे थटे प्रक्षपेण होि आहे (केवळ जनु्यधा सधाधकधासंधाठी)–  
 वेळ: दररोज- सकधाळी 8:00 िे 9:00 पयांि; दपुधारी 2:30 िे 3:30 पयांि; संध्धाकधाळी 6:00 िे 7:00 पयांि (IST + 5.30GMT) 
 िसेच वधाढीव सधामूदहक सधाधनधा - प्रते्क रतववधारी. 
इिर अन्य लोकधानंी सुद्धा पररस्थििीचधा सधामनधा करण्धासधाठी एक प्रभधावी उपधाय म्हणनू आनधापधान सधाधनेचधा अभ्धास करधावधा.    
यधा  सधावमाजतिक आिधापधािधाचधा अभ्धास करण्यधासधाठी:
 i) उपरोक्त प्रकधारे तवपश्यनधा मेदडटेशन मोबधाइल ऐप' डधाउनलोड करधा आणण त्धावर मरिी आिधापधाि चधालवधा दकंवधा  
 ii) https://www.vridhamma.org/Mini-Anapana वर मरिी आिधापधाि चधालवधा. 
 iii) ऑनलधाइन प्रसधारणधा द्धारे सधामूदहक आनधापधान सत्धाि सधामील होण्धाकरिधा खधालील ललकं वर जनुधा सधाधक म्हणनू आपल्धा स्िःलधा रश्जस्र करधा-  
          https://www.vridhamma.org/register
 शधाळधा, सरकधारी तवभधाग, खधाजगी कंपन्यधा आणण संथिधाचं्धा तवनंिीवर तवशेर रधाखीव आिधापधाि सत्र आयोश्जि केली जधािधाि. 

रलुधासंधाठी आिधापधाि सत्रः वय- 8 ि े16 वरमा- VRI िफफे  ऑनलधाइन 70 गमतनटधाचें आनधापधान सत् आयोश्जि केले जधाऊ शकिे. 
कृपयधा शधाळधा आणण अन्य शैक्षणणक संथिधाचं्धासधाठी आणण ऑनलधाईन सत्धाच्धा यधादीिील रधाखीव  सत्धासंधाठी– childrencourse@vridhamma.
org वर पत् ललहधा.. (वरील कोणिीही ललकं उघडण ेदकंवधा डधाऊनलोड करण ेयधाच्धा 'PDF फधाइल' मध् ेक्लिक करून होऊ शकेल।) yty 
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येऊन थोडधावेळ गप्धागोष्ी केल्धानंिर मी आपल्धा खोलीि एक 
िधास ध्धान केले आणण झोपलो. रधात्ी १२ वधाजिधा खोलीि कधाही 
आवधाज झधालधा व शरीरधाि पुन्धा कंपन झधाले. कोणधा अतप्रय घटनेची 
शंकधा आली. पण मन जरधासे सुद्धा तवचलीि झधाले नधाही. मनधाि हधाच 
भधाव आलधा की "धम्मो हवे रक्खति धम्मचधारी". भवंग एकदम दृढ 
होि े आणण मन धममा तवहधारधाच्धा तनभमाय स्थििीि अचल, अकंतपि 
बनून रधादहले. दसुऱयधा ददवशी थोडधा वेळ आपल्धा खोलीि ध्धान केले, 
त्धानंिर पूज् तपिधाजीचं्धा खोलीि एक िधास ध्धान केले आणण त्धाच 
णभिंीचधा आधधार घेऊन बसलो, श्जचधा स्पशमा अतं्ि अतप्रय वधाटि 
असे. परंि ुआिधा येथील प्रतिदक्रयधा सुद्धा खूप मंद पडल्धा होत्धा.

सधाधक-४. हधा िोच सधाधक होिधा जो मद्धासच्धा णशतबरधाि एकधा 
प्रवचनधाच्धा वेळी उत्जेीि झधालधा होिधा. परंि ु णशतबरधाचधा समधारोप 
होिधा-होिधा सद्मधामाप्रिी आकर्रि झधालधा आणण आिधा येथ ेआपल्धा 
पत्नीसह दसुऱयधादंधा बसण्धास आलधा होिधा. सुरुवधािीचे एक-दोन ददवस 
चधागंल्धा प्रकधारे कधाम करू शकलधा नधाही. परंि ुउरलेले आठ ददवस 
खूप उत्धाहधाने कधाम करीि रधादहलधा. यधा वेळी न केवळ त्धाची प्रज्धा 
खोलवर जधागली िर धमधामाप्रिी यधाची आथिधा सुद्धा खूप िीव्र झधाली. 
िो सगळ्धा शंकधापधासून दूर होि गेलधा. जस-जसे त्धाची बदु्ी तनममाळ 
होि गेली, गमथ्धा दृष्ीचें जंजधाळ दूर होि गेले आणण  सत् धमधामाच्धा 
गोष्ी स्पष्पण ेसमज ूलधागल्धा. तवपश्यनेच्धा कल्धाणकधारी प्रभधावधाने 
िो अशधा प्रकधारे लधाभधान्विि झधालधा की णशतबर समधारोपधाच्धा ददवशी 
मधाझ्धा कधायधामालयधाि मी एकटधा असिधानधा भेटलधा आणण पधायधावर डोके 
टेकवनू यधा गोष्ीचधा आशीवधामाद  मधागू लधागलधा की िो सुद्धा आपल्धा 
आईच्धा ऋणधािून मुक्त होऊ शकधावधा. त्धा ददवशीच्धा प्रवचनधाि मी 
आईकडे लक्ष वेधनू सधागंगिले होि ेकी कोणीही पुत् अनेक जनधापंयांि 
आपल्धा आई-वदडलधाचंी सेवधा करून सुद्धा त्धाचं्धा ऋणधािनू मुक्त 
होऊ शकि नधाही. त्धाचं्धा ऋणधािनू मुक्त होण्धाचधा एकच मधागमा 
आह ेकी आपल्धा आई-वदडलधानंधा सत् धमधामावर प्रतिष्धापीि करधावे 
जणेकेरून िे मुक्तीच्धा मधागधामावर पुढे जधाि रधाहिील. त्धालधा वधाटि होि े
की आपल्धा आईलधा घेऊन सधारनधाथच्धा णशतबरधाि सन्म्मललि व्धावे. 
परंि ुमद्धासलधा परि गेल्धानंिर कौटंुतबक पररस्थििी अशी झधाली की 
सधारनधाथलधा येऊ शकलधा नधाही. परंि ुिो कदधाचचि मद्धासच्धा पुढच्धा 
णशतबरधाि आपल्धा आईसोबि सन्म्मललि होईल. त्धाने आपल्धा 
तबकधानेरच्धा दोन घतनष् गमत्धानंधा सूचनधा ददली होिी की त्धानंी कशधाही 
प्रकधारे सधारनधाथलधा वेळेवर पोहोचधावे आणण णशतबरधाि सन्म्मललि 
होऊन आपले कल्धाण सधाधधावे. ि ेदोघे खूप उत्धाहधाने सधारनधाथलधा 
आले. पण ि ेवधारधाणसीि गमत्धाच्धा घरी रधादहले आणण णशतबर सुरू 
होण्धाच्धा ददवशी मलधा भेटण्धास सधारनधाथलधा आले. पण असे वधाटि े
की आपल्धा कल्पनेिील कोण्धा स्धामीजी महधारधाजधाचं्धा जधागेवर 
एकधा लंुगीधधारी गृहथिधालधा पधाहून त्धाचंी खूप तनरधाशधा झधाली असधावी. 
म्हणनूच ि ेसंध्धाकधाळी णशतबरधाच्धा वेळी येण्धाचे आश्धासन देऊनही 
आले नधाहीि. केवळ टेललफोनने असमथमािचेधा संदेश पधाठतवलधा.

सधाधक-५. यधा जनु्यधा सधाधकधाची सधाधनधा बऱयधापैकी रधादहली. 
मधनूच त्धालधा वधारंवधार तवकधारधाचं्धा लधाटधा येि होत्धा आणण िो 
समिधापूवमाक त्धाचं्धा तनमुमालनधा लधागलधा होिधा. सगळ्धा सत्धाि हधा क्रम 
चधालि रधादहलधा.

सधाधक-६. मधागच्धा णशतबरधाि हधा खूप हलकी तवपश्यनधा प्रधाप्त करू 
शकलधा परंि ुयधावेळी प्रज्धा त्धाच्धा शरीरधालधा छेदू लधागली आणण हधा खोलवर 
उिरू लधागलधा. एक नवी आणण चधागंली गोष् ही पधादहली की आिधा ह्धा 

व्यक्तीलधा अधधामा-अधधामा िधास समोर बसवनू सधाधनधा केल्धानंिरही 
मलधा कोणत्धा प्रतिकूल प्रतिदक्रयधाचंधा अनुभव आलधा नधाही, जवे्धा की 

पदहल्धा णशतबरधाि पधाच गमतनट सुद्धा समोर बसतवण ेखूप कठीण वधाटि 
होि.े यधावेळी सुद्धा असे प्रसंग आले की जवे्धा यधाने आपले सगळे चैिन्य 
गमधावले आणण िो मधाझ्धाकडे घधाबरून येि होिधा. पण मी आश्धासन 
आणण उत्धाहधाचे दोन शब्द सधागंून परि पधाठवीि होिो. मैत्ी भधावनेने 
केव्धा-केव्धा यधाचे चैिन्य जधागि होि ेआणण केव्धा जधागिही नव्िे. 
परंि ुणशतबरधाचधा समधारोप होिधा-होिधा हधा अतं्ि संिुष् होऊन परिलधा.

सधाधक-७. आनधापधानमध्चे यधाचे मन दटकले नधाही. जेव्धा पहधाल 
िवे्धा हरवनू गेलेलधा वधाटलधा. यधाने पधायधाची अशी एक िक्रधार सधागंगिली 
की ज्धामुळे िो १० गमतनट सुद्धा नीट बसू शकि नव्िधा आणण 
प्रते्क वेळी गुडघधा आणण जधाघंेमध् ेएक उशी दधाबनू ठेवि होिधा. ह्धा 
मुलधाची अशी नधाजकू स्थििी पधाहून मलधा असे वधाटले की हधा तबचधारधा 
ररकधाम्धा हधािधाने परि जधाईल. यधालधा कधाही प्रधाप्त होणधार नधाही. त्धालधा 
तवपश्यनेि ही कधाही जधास्त प्रधाप्त झधाले नधाही. िरीही त्धाच्धा सगळ्धा 
शरीरधाि उष्णिचेी एक हळुवधार लधाट सुरू रधाहधायची. ज्धा गोष्ीने यधालधा 
चधागंल्धा प्रकधारे आकर्रि केले िी ही की तवपश्यनधा देण्धाच्धा िीन-चधार 
ददवसधानंिर त्धाच्धा पधायधाची पीडधा तनघून गेली. आिधा िो एक िधासधाच्धा 
अधधष्धानधाि सफलिधापूवमाक बसू लधागलधा. त्धाचे अतं्ि अस्थिर मन 
आिधा स्थिर होऊ लधागले आणण नंिर प्रवचनधानंी यधालधा आपल्धाकडे 
आकर्रि केले. त्धाने णशतबरधाच्धा शेवटी ह्धा गोष्ीची इछिधा प्रकट केली 
की पुढच्धा वेळी आपल्धा पत्नीसह णशतबरधाि बसेन आणण असे वधाटि े
की पुढच्धा एखधाद्धा णशतबरधाि हधा दसुऱयधादंधा नक्ीच बसेल. 

सधाधक-८. हधा मुलगधा इिर सवमा सधाधकधाचं्धा िलुनेने जरधा कुमकुवि  
वधाटलधा. कधाही ददवसधापयांि गळ्धाि दकंवधा दंडधावर िधाईि बधाधंि होिधा. िो 
तवपश्यनधा ददल्धानंिर कधाढधायलधा लधावण्धाि आलधा आणण त्धानंिर त्धाची 
स्थििी सुधधारली. पदहल्धादंधा आनधापधानमध् ेकधीकधी त्धाची श्धासधाची 
गिी इिकी अस्धाभधातवक होिी की त्धाच्धा बधाबिीि मनधाि केव्धा 
केव्धा शंकधा तनमधामाण होि होिी. परंि ुिधाईि कधाढल्धानंिर स्थििीि थोडी 
सुधधारणधा झधाली. िरीही तवपश्यनधा श्जिकी खोल जधागली पधादहज,ेतििकी 
जधागली नधाही. िरी िो स्िः खूप संिुष् होऊन परिलधा. ह्धा मुलधाने सुद्धा 
एकदधा आनंदमधागधामाची दीक्षधा घेिली होिी पण लवकरच त्धाने िी सोडली. 

सधाधक-९. यधाने बमधामामध् ेदहधा ददवसधाचें णशतबर केले होि ेपरंि ु
येथ ेयेऊन मंत्-िंत्धाच्धा फेऱयधाि खूपच अडकलधा. प्रज्ेचे बीज आि 
सधामधावलेले होि ेम्हणनू तवपश्यनधा णशतबरधाकडे स्धाभधातवकच आकरमाण 
उत्पन्न झधाले आणण वदडलधानंी परवधानगी देिधाच णशतबरधाि सन्म्मललि 
होण्धासधाठी धधावि-धधावि आलधा. िधागंत्क मंत्धानंी सुरुवधािीलधा 
अडचणी तनमधामाण केल्धा. आनधापधानधा मध् ेमंत् गुंजन होऊ लधागले, 
बचेैनी वधाढू लधागली, डोके दखुू लधागले. परंि ु तिसरधा ददवस पूणमा 
होिधा-होिधा तनगमत् स्रूप ज्ोिीही ददसू लधागली. जुन्यधा सधाधकधानंधा 
मी रतववधारी दपुधारी तवपश्यनधा ददली होिी परंि ुयधालधा सोमवधार पयांि 
ओढून धरले ज्धाने िो अडचणीपंधासून मुक्त होऊ शकेल... मलधा 
वधाटि ेकी तवपश्यनेि पुन्धा दृढिधापूवमाक प्रतिष्धातपि होण्धासधाठी यधालधा 
आणखी एकधा णशतबरधाि बसधावे लधागेल. 

सधाधक-१०. ही व्यक्ती आिधा दसुऱयधादंधा बसली होिी आणण 
पुरेशी सफल झधाली. मधागच्धा वेळेची उथळ तवपश्यनधा आिधा छेदून 
खोल णशरकधाव करून आिमध् े स्थिरधावली. एक मोठे वैणशष्ट्य यधा 
व्यक्तीमध् ेपूववीसुद्धा होि ेआणण ि ेआिधाही आह ेकी आनधापधानधाच्धा 
वेळीच हधा लधागोपधाठ दोन-अडीच िधास न हलिधा-डुलिधा एकधाच 
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आसनधावर बसून रधाहधाि होिधा. मी एकटे असिधानधा ह्धा व्यक्तीने 
एक गोष् सधागंगिली की ज्धामुळे मधाझ्धा मनधावर ओरखडधा पडलधा. 
यधाने सधागंगिले की त्धाचधा धधाकटधा भधाऊ सुद्धा यधा णशतबरधाि सन्म्मललि 
होण्धासधाठी खूप आिरु होिधा. परंि ु आर्थक अडचणीमंुळे सन्म्मललि 
होऊ शकलधा नधाही. खरोखर मोठ्धा शहरधाि आमचे णशतबर खूप महधाग 
पडि.े प्रते्क व्यक्तीवर भोजन इत्धादीचधा रु. १००/- पेक्षधा जधास्त खचमा 
येिो. अशधा अवथििे अतिशय कमी उत्पन्नधाच्धा शे्रणीिील लोक एकीकडे 
१० ददवस आपले उपजीतवकेचे सधाधन दकंवधा नोकरी सोडून णशतबरधालधा 
बसिधाि आणण दसुरीकडे रु. १००/- चे ओझ ेउचलण,े ह ेत्धानंधा खूप 
जड पडि होि.े मलधाही वधाटि होि ेकी यधा धममा णशतबरधाचें आयोजन केवळ 
श्रीमंिधासंधाठी मयधामाददि रधाहू नये. म्हणनू त्धालधा कमीि कमी खचधामाि पधार 
पधाडले पधादहज.े परंि ुमुं बईसधारख्धा शहरधाि ही गोष् कठीण होिी. येथ े
रू. ५००/- धममाशधाळेच्धा भधाड्धासधाठी लधागिधाि आणण रु. १००-२०० 
भधाडंी इत्धादीचं्धा भधाड्धासधाठी लधागिधाि. यधा नंिर खधाद् सधामग्री सुद्धा 
महधाग आणण नोकरही महधाग. यधा सवधाांवर मोकळ्धा हधािधाने खचमा करणधारे 
डेडरधाजसधारखे व्यवथिधापक असल्धामुळे यधावर कधी श्रीमंि वगधामाचधा 
एकधाधधकधार होऊ नये. ह्धावर आणखी एक संकट ह ेकी सधाधकधामंध् े
असे धनवधान सन्म्मललि होिधाि की ज्धानंधा स्िःसधाठी दकिीही खचमा 
करिधानधा अश्जबधाि कधा ं कंू होि नधाही आणण वधारंवधार भोजनधाि श्रीमंिी 
थधाट आणण्धासधाठी एकेक मधागणी पुढे करीिच रधाहिधाि. मलधा सगळधा 
हधा वऱहधाडधासधारखधा प्रकधार  मनधालधा टोचि होिधा. परंि ुमी यधासधाठी लधाचधार 
होिो की ह ेधतनक आपल्धा प्रते्क नव्यधा मधागणीसधाठी पूज् तपिधाजीनंधा 
पुढे करीि होि े आणण त्धानंधा अडतवण े मलधा कठीण जधाि होि.े परंि ु
वधारंवधार मधाझ्धा मनधालधा ह ेदःुख होि होि ेकी ह्धा सधाधनधा मधागधामावर केवळ 
श्रीमंि वगधामाचधाच एकधाधधकधार होऊ नये. सधारनधाथच्धा णशतबरधानंिर मधाझी 
दशु्चििंधा दूर झधाली आणण मनधालधा ह ेआश्धासन  गमळधाले की चधागंल्धा हधािी 
व्यवथिधा गेली िर कमी खचधामाि सुद्धा णशतबर लधावले जधाऊ शकि ेआणण 
अशधाप्रकधारे सवमा वगधामािील लोकधानंधा यधाचधा लधाभ देिधा येऊ शकिो. आिधा 
ह ेददल्ीचे णशतबर सुद्धा मुं बईप्रमधाणेच आह.े िरीही खूप खचधामाचे होणधार 
नधाही अशी आशधा करू शकिो.

(हटप्पणी– पैसये तयेव्ािी कोणाकडून मागितलये जात नव्तये परंत ुएक पद्त अिी 
िोती की इतका खच्ग आला आिये तर लोक त्यानुसार समजनूच दयेत िोतये. पण जये 
दयेऊ िकत नव्तये त्याचं्ा मनात िीन भावना ययेणये स्ाभानवक िोतये. म्णनू पूज्य 
िुरुजी खच्ग कमी करू इच्छित िोतये. सारनाथमध्ये ज्याप्रकारये साधये जयेवण हदलये ियेलये 
त्यालाच आदि्ग मानून  िुरुजीनंी  ननयम कये ला की शिनबराचा संपूण्ग खच्ग जनुये साधक 
उचलतील आशण शिनबराच्ा समारोपावयेिी स्चै्छिक दानाचाच स्ीकार कये ला 
जाईल.) 

सधाधधकधा-२. ही  बमधामा मधील खूप जनुी सधाधधकधा आह ेपरंि ुभधारिधाि 
आल्धावर १-२ वरधाांनी दहची सधाधनधा सुटली. चधागंली गोष् ही झधाली की 
िी कोणत्धा गमथ्धा मधागधामाि अडकली नधाही. म्हणून मुं बईच्धा पदहल्धा 
णशतबरधाि थोड्धा वेळधासधाठी आली आणण मधाझ्धा समोर बसून ध्धान केले 
िवे्धा तिची तवपश्यनधा जधागली. आिधा ह्धावेळी पूणमा णशबीर केले िवे्धा खूप 
खोलवर तवपश्यनधा जधागली. हो, मध् ेअनेक वेळधा तिलधा त्धास झधालधा. जीव 
घधाबरलधा, उलट्धा झधाल्धा, चक्र आली. परंि ुशेवटी चधागंली सफलिधा 
गमळधाली.

सधाधधकधा-३. ही नंबर दोनच्धा सधाधधकेची मुलगी आहे. पदहल्धादंधाच 
बसली आणण  मधागच्धा णशतबरधाि बसलेल्धा आपल्धा मोठ्धा बदहणीहून 
अधधक सफल झधाली. िसधा दहलधाही त्धास झधालधा परंि ु जधास्त नधाही. 
तवपश्यनधा जधागली पण आपल्धा आईप्रमधाण े धधारधा प्रवधाह गमळधालधा 
नधाही.

सधाधधकधा-४. ही खूप शधािं चचत् असलेली सधाधधकधा होिी. दहलधा 
पण कधाही अडचणीनंिर सगळ्धा शरीरधाि िीव्र संवेदनधा गमळधाल्धा 

आणण समिधा पूवमाक  कधाम करिधा-करिधा खूप सफल ठरली.
सधाधधकधा-५. दहची स्थििी खूप करुणधाजनक आह.े एक-दोन 

वरधाांपूववी दहचधा तववधाह झधालधा. परंि ु सधासरधा इिकधा लोभी आह े की 
मुलधासधाठी हंुडधा गमळवण्धाच्धा लोभधाने वेगळी खोली घेि नधाही, 
त्धामुळे ही मुलगी आपल्धा पिी सोबि रधाहू शकि नधाही. मधाहरेीच 
आपलधा वेळ घधालवीि आह.े लोभी सधासरयधालधा असे वधाटि ेकी सुनेच्धा 
मधाहरेचे वैिधागून आपल्धा मुलीलधा आणण जधावयधालधा पैसे खचमा करून 
एखधादी खोली घेऊन देिील.  तवचचत् पैशधाचचक स्थििी आह ेयधा हंुडधा 
लोभीचंी! (सामाजजक चचरिण)

िसे िर ही मुलगी खूप स्थि आह ेआणण मनःपूवमाक सधाधनधा करू 
शकली. परंि ुतिच्धा मधागधामाि अनेक अडचणी उत्पन्न झधाल्धा. वधारंवधार 
चक्र आली, उलट्धा झधाल्धा, जीव घधाबरलधा. तवपश्यनधा जधागून-
जधागून लुप्त झधाली, िरीही तिने आपले कधाम सुरूच ठेवले आणण 
शेवटी सगळ्धा शरीरधाि संवेदनधा जधागल्धा.

 सधाधधकधा-६. ही मद्धासच्धा सधाधकधाची पत्नी आह,े जी आपल्धा 
पिीसोबि मुं बईच्धा णशतबरधाि सन्म्मललि होण्धासधाठी आली होिी. 
दहची सधाधनधा चधागंली झधाली. धधारधा प्रवधाह गमळू लधागलधा. खूप अडचणी 
सुद्धा आल्धा नधाहीि. णशतबर समधारोपधाच्धा वेळेपयांि चधागंली सधाधनधा 
करू शकली. कधाही प्रमधाणधाि िी आपल्धा पिीच्धाही पुढे तनघून गेली. 

सधाधधकधा-७. ही मुलगी खूप श्रद्धा आणण मनःपूवमाक णशतबरधाि सन्म्मललि 
झधाली. जरी तिलधा अन्य मदहलधापं्रमधाण ेधधारधा प्रवधाह गमळधालधा नधाही िरीही 
तवपश्यनधा िर जधागली. त्धामुळे िी खूप  संिुष् होऊन गेली. दहचधा पिी 
सुद्धा पुढच्धा णशतबरधाि सन्म्मललि होण्धासधाठी खूप उत्ुक होिधा. 

----------
 णशतबर समधारोपधाच्धा ददवशी नेहमीप्रमधाण ेरतववधारी संध्धाकधाळी 

सधाडेसहधा ि ेसधाि वधाजेपयांि त्धाच हॉलमध् ेसधामूदहक सधाधनेनंिर ज े
सधावमाजतनक प्रवचन झधाले त्धाि अनपेणक्षिपणे खूप जधास्त संख्नेे 
लोक एकत् झधाले. असे वधाटले की एक िर १० ददवसधाच्धा सधाधनधा 
णशतबरधाच्धा पुण्धाचधा प्रभधाव आणण दसुऱधा धममाप्रवचनधाचधा प्रभधाव. यधा 
दोन्ीमुळे श्रोिधा मंडळी शुद् धमधामाप्रिी खूप श्रद्धावधान झधाली आणण 
आणण िथेचे ह्धा गोष्ीचधा आग्रह करू लधागली की आणखी एक णशतबर 
लधावले पधादहज.े

प्रवचनधानंिर मलधा एक मोठी अडचण तनमधामाण झधाली की णशतबरधाि 
भधाग घेणधारे सधाधक लोक मलधा नमस्धार करिधाि आणण मधाझ्धासमोर 
झकुिधाि, िवे्धा मनधािल्धा मनधाि मी ही गोष् समजिो की त्धानंधा जो 
धममा प्रधाप्त झधालधा त्धाच्धाप्रिी ि ेआपली श्रद्धा प्रकट करीि आहिे. 
म्हणनू वयस्र लोकधाचें झकुणसुेद्धा मलधा खूप खटकि नधाही. मी 
आपल्धा सनधानधाि धमधामाचधा सनधान पधाहिो, आपल्धा पूज् गुरूदेवधाचंधा 
सनधान पधाहिो, ज्धाचं्धा प्रतितनधीच्धा रूपधाि त्धाचें गमशन घेऊन मी 
धममाचधाररकधा  करीि आह.े पण जवे्धा असे लोक पधायधा पडिधाि की 
ज्धानंधा मी पूज् गुरुदेवधाकंडून सधाधनेचे धममादधान ददले नधाही ि ेमलधा 
खूप अतप्रय वधाटि े आणण येथ े हीच गोष् झधाली. त्धा प्रवचनधानंिर 
भधारिीय पद्िीप्रमधाण ेश्रोत्धामंधील अनेक लोक मधाझ्धा पधायधा पडले 
आणण गधाडीि बसिधा-बसिधा मलधा असे वधाटले की जण ूसगळी शक्ती 
क्षीण झधाली. घरी पोहोचेपयांि पधायधाि एक प्रकधारचे मंद प्रकंपन चधालू 
रधादहले. मलधा मधादहि नधाही की अशधावेळी मी कधाय केले पधादहज?े मलधा 
खूप वधाटि े की जर कोणधामध् े श्रद्धा उत्पन्न झधाली िर त्धाने बमवी 
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लोकधापं्रमधाण ेभले पंचधागं प्रमधाण करधावधा, परंि ुयधा भधारिीयधापं्रमधाण े
चरण स्पशमा करू नये. येथील रीिच अशी आह ेकी ह्धा तवरयधाि 
सुधधार करण ेकठीण वधाटि.े िरी पण करण ेआवश्यक वधाटि.े

णशतबरधाचधा समधारोप झधाल्धानंिर दीड ददवस मुं बईमध् ेरधाहून मी 
आगगधाडीने नधागपूर सधाठी रवधानधा झधालो. िेव्धा से्शनवर ज े थोडे 
लोक मलधा पोहोचवण्धास आले होि ेत्धामध् ेमलधा जनुधा गमत् कुमधार 
आणण चच. गगरधधारीचधा सधासरधा हरररधामसुद्धा आले होि.े यधा दोघधाचंधा 
खूप आग्रह  होिधा की पुढचे णशतबर मुं बईमध् ेअवश्य लधावधावे म्हणज े
त्धामध् ेि ेदोघे सन्म्मललि होिील. कोण जधाण ेत्धाचंी इछिधा केव्धा 
पूणमा होईल. मी मधाझ्धाकडून त्धाचं्धासधारख्धा सवमा गमत्धानंधा आणण 
संबंधधिधानंधा धममारत्नधाचंी उत्म भेट देऊ इच्छििो.

णशतबर समधारोपधाच्धा वेळी मी सवमा प्रधाण्धानंधा आणण सम्क 
देवधासंदहि परम पूज् गुरुदेव आणण मधा सयधामधानंधा पुण् तविरण केले, 
ज्धाचं्धा आशीवधामादधाने आणण मैत्ीभधावनेने कधायमाक्रम सफलिधापूवमाक 
संपन्न झधालधा. नंिर िुम्हधा सगळ्धानंधा, बमधामा आणण भधारितनवधासी 
गमत्धानंधा, सहकधाऱयधानंधा पुण् वधाटले, ज्धाचंी सद्धावनधा आणण सहयोग 
मधाझ्धासधाठी प्रबळ णशदोरीचे कधारण ठरले. 

ह्धा पधाहुण ेम्हणनू आलेल्धा आग्रही लोकधामंध् ेनेमधानी धममाशधाळेचे 
मधालक नेमधानी बंध ू सुद्धा श्रोिधा मंडळीमंध् े बसलेले होि,े ज्धाचं्धा 
बधाबिीि मधाझ्धा मनधाि थोडीशी शंकधा होिी की त्धाचं्धा पूवमाजधाचें 
चचत् मी पधाढंऱयधा कधापडधाने झधाकले होि ेआणण ि ेकफनधासधारखे पडदे 
न केवळ णशतबरधा दरम्धानच होि े िर यधा सधावमाजतनक प्रवचनधाच्धा 
वेळीसुद्धा ि ेिशधाच प्रकधारे लधावलेले होि.े परंि ुत्धा नेमधानी बंधूंची 
धममाभधावनधा इिकी िीव्र होिी की त्धानंधा अशी अतप्रय पररस्थििी सुद्धा 
अरुचकर वधाटली नधाही. अशधा श्रद्धावधानधानंधा धममादधान ददलेच पधादहज.े 

िमुचधा अनुज
 सत् नधारधायण गोयन्धा

(बाब ूभैयािी कये लयेल्ा परिव्यविाराचा अिं)                                       क्रमिः  ...  
yty

पूज्य गुरुजीचं्धा िधारि आगरिधािंिरचे अििुव
तवश् तवपश्यनधाचधायमा पूज् गुरुजी श्री सत्नधारधायणजी गोयन्धा शुद् धमधामाच्धा 

संपकधामाि आल्धापधासून त्धाचं्धा प्रधारंणभक जीवनधातवरयी अनेक लेख छधापले. आिधा 
ि ेभधारिधाि आल्धानंिर तवपश्यनधा णशकवण ेआरंभ केल्धावर त्धानंधा ज ेअनुभव 
आले ि ेक्रमशः प्रकधाणशि करि आहोि. त्धाच श्रृंखलेि प्रस्तिु आह–े त्धाचं्धा 
संणक्षप्त जीवन-पररचयधाची ही अठरधावी ंशंखलधा–

क्षजणकवधाद 
जवळ-जवळ पंधरधा वरधामापूववी कछिमधील एकधा मोठ्धा गधावधाि 

तवपश्यनधा णशतबरधाचे आयोजन केले होि.े तवपश्यनधा कोण्धा एकधा 
संप्रदधायधािनू दसुऱयधा संप्रदधायधाि दीणक्षि करण्धाच्धा उदे्दशधाने णशकतवली 
जधाि नधाही ही चचधामा िोपयांि भधारिधाि बरीचशी पसरली होिी. आसक्ती 
आणण दे्र दूर करण्धासधाठी ही सधावमाजतनक सदक्रय तवद्धा आह,े जी 
प्रते्क सधाधकधालधा ित्धाळ फळ देि.े यधामध् ेअसे कोणिहेी कममाकधाडं 
नधाही; ज ेपूणमा केल्धाने लौदकक दकंवधा पधारलौदकक लधाभ गमळण्धाचे 
कोणिहेी प्रलोभन आणण आश्धासन ददले जधाि.े यधामध् ेन कोणत्धा 
दधाशमातनक मधान्यिवेर अधंतवश्धास आह,े नधा कोणिधा मधागमादशमाक गुरु हधा 
िधारक ब्रह्म आहे अशधा अधंमधान्यिचेधा दधावधा केलधा जधािो. ज्धामुळे सधाधक 
परधावलंबी होऊन खोट्धा प्रपंचधाि अडकून रधाहील. णशकतवणधाऱयधाचधा 

आणण व्यवथिधा करणधाऱयधाचधा कोणिधाही स्धाथमापूणमा दहिसंबंध 
नधाही. सवमा प्रणशक्षण जनकल्धाणधासधाठी आह.े लोभ, दे्रजन्य 

सवमा तवकधारधानंधा दबुमाल करिधा-करिधा शेवटी त्धाचें तनिधािं तनमूमालन 
करण्धाची ही एक सदक्रय सधाधनधा आह.े यधामध् ेजो जवेढधा पुरुरधाथमा, 
परधाक्रम करिो त्धालधा िवेढधा लधाभ ित्धाळ गमळिो. यधाणशवधाय तवकधार 
तवमुक्तीच्धा मधागधामावर पुढे जधाण्धाची एक वैज्धातनक तवद्धा गमळि,े जी 
सधापं्रदधाययक बंधनधापंधासून पूणमापण े तवमुक्त आह,े म्हणून सधावमाजतनक 
आह.े ह ेसत् पधाहून, पधारखून देशधािील सवमा संप्रदधायधािील गृहथिच 
नधाही िर गृहत्धागी सधाध-ूसंन्यधासी, मुनी, सधाध्ी, णभकू्ष-णभक्षणुी, पधाद्ी 
आणण नन्स इत्धादी मोठ्धा संख्नेे णशतबरधाि सधामील होऊ लधागले.

ही तवद्धा सवमा संप्रदधायधािील लोकधानंधा सहज स्ीकधायमा होि;े कधारण 
लोभ, दे्र िसेच वेगवेगळ्धा तवकधारधाचं्धा बंधनधािनू सवमा मुक्त होऊ 
इच्छििधाि. जोपयांि मन तवकधारधाि मग्न रधाहि े िोपयांि शरीर आणण 
वधाणीने दषु्कममा होिच रधाहिधाि. जवे्धा चचत् तनममाळ नसि ेिवे्धा चचत्धाि 
मैत्ी, करुणधा, सद्धावनधा, स्हे जधागृि होि नधाही. जीवन नैतिकिधापूणमा 
आणण सदधाचधारपूणमा असधावे हचे सवमा धधार्मक परंपरधाचें उट्द्दष् आह.े 
चचत् संयमी, तनममाळ आणण सदु्णधानंी पररपूणमा असधावे हीच सवधाांची 
इछिधा आह.े तवपश्यनधा हचे णशकतविे. केवळ एक-दोन णशतबर केल्धाने 
कोणीही पररपूणमा होि नधाही. परंि ुत्धालधा पूणमािकेडे जधाण्धाचधा सनधागमा 
गमळिो आणण िो एकेक पधाऊल, एकेक पधाऊल पुढे जधाि रधाहिो.

हचे कधारण होि ेकी, जवळ-जवळ चधाळीस मुनी शंभर ि ेदीडशे 
मैल लधाबंनू पधायी चधालि णशतबरधाि सधामील होण्धासधाठी आले. त्धामध् े
कधाही सधाध्ीसुद्धा होत्धा; पण णशतबरधाची सुरुवधाि होण्धापूववी ज्धा 
संप्रदधायधािील मुनी णशतबरधाि भधाग घेण्धासधाठी आले होि ेत्धाचंधा गृहथि 
संघपिी िथे ेआलधा. त्धाने मुनीचंी खूप खरडपट्ी केली. त्धाने असे 
म्हणनू त्धानंधा लज्ीि केले की जर ि ेएकधा गृहथिधाकडे आणण िहेी एकधा 
तवधमवीकडे क्षणणकवधादी धममा णशकण्धास आले िर आपल्धा धमधामाचे 
कधाय होईल? िो िर नष्च होऊन जधाईल. दभुधामाग्धाने यधा परंपरेिील 
मुनी आणण सधाध्ीचं्धा नधाकधािील वेसण त्धा गृहथिधाच्धा हधािधाि असि,े 
जो आपल्धा श्रीमंिीच्धा जोरधावर संघपिीचे पद ग्रहण करिो. त्धालधा 
वधाटले िर िो मुनीचधा मुनीवेश उिधारु शकिो. समधाजधाि अशी घोरणधा 
करिो की कोणीही यधानंधा णभक्षधा देऊ नकधा. कोणत्धाही आश्रमधाि 
त्धानंधा मुक्धाम करु देऊ नकधा; म्हणनू त्धालधा संघपिी म्हणिधाि. 
दभुधामाग्धाने गृहत्धागी संि त्धा संघपिीलधा थरथर कधापिधाि. म्हणनू यधा 
संघपिीलधा जवे्धा नधारधाज झधालेलधा पधादहले िवे्धा त्धा संप्रदधायधािील सवमा 
मुनी णशतबरधाि सधामील न होिधा परि पधायी तनघून गेले.

परंि ुदसुऱयधा संप्रदधायधािील कधाही सधाध्ीनंी णशतबरधाि भधाग घेिलधा. 
तिसऱयधा ददवशी संध्धाकधाळच्धा प्रवचनधाि प्रज्ेचधा अथमा समजधावि 
असिधानंधा मी असे सधागंगिले की, सवमा शरीर आणण सवमा चचत् 
अतनत् आह.े प्रतिक्षण बदलि आह.े एवढ्धा शीघ्र गिीने बदलि े
की आम्हधालधा भ्रम होिो की हे जण ूकधाय िचे आह.े मी ददव्यधाच्धा 
ज्ोिीचे उदधाहरण ददले. एकधानंिर एक ज्ोि वर येि,े नष् होि,े वर 
येि,े नष् होि.े यधामध् ेकोणिधाच फरक पडि नधाही. म्हणनू भ्रम होिो 
की ही िीच ज्ोि आह.े तवजचे्धा ददव्यधाि तवदु्िप्रवधाह येिो आणण नष् 
होिो. िो एवढ्धा शीघ्र गिीने प्रवधादहि होिो की त्धामुळे असधा भ्रम 
होिो की हधा िोच प्रकधाश आहे. नदीच्धा प्रवधाहधािील पधाणी प्रतिक्षण 
बदलि रधाहि.े नवीन पधाणी येि,े जनेु पधाणी पुढे वधाहि जधाि.े भ्रम असधा 
होिो की ही िीच नदी आहे. ठीक अशधाच प्रकधारे जीवन प्रतिक्षण 
बदलि असि े आणण आम्हधालधा वधाटि े की ह े िचे आह.े चचमुकले 
नवजधाि लहधान मूल बधालक असि.े नंिर दकशोर, यवुक, प्रौढ, वदृ् 
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आणण जजमाररि होऊन मृतू्लधा प्रधाप्त होि.े हधा बदल प्रतिक्षण होि 
असिो. क्षणधाक्षणधालधा बदलणधाऱयधा यधा भ्रधामक प्रपंचधालधा जवे्धा ‘मी’ 
आणण ‘मधाझ’े समजनू त्धाच्धातवरयी आकरमाण तनमधामाण करिो िवे्धा 
आसक्ती जधागि,े दे्र जधागिो. मी अशधा प्रकधारे मधाझ ेम्हणण ेसमजधावि 
होिो. िवे्धा पधादहले की समोर बसलेल्धा सधाध्ीिंील प्रमुख सधाध्ीचंधा 
चेहरधा तनस्तजे होऊ लधागलधा. त्धा कधी आपल्धा सहकधाररणीकंडे पधाहि 
होत्धा िर कधी मधाझ्धाकडे पधाहि होत्धा. असे वधाटि होि ेकी, त्धा बचैेन 
झधाल्धा असधाव्यधाि. प्रवचन संपल्धानंिरसुद्धा त्धाचंी बचैेनी दूर झधाली 
नधाही. दसुऱयधा ददवशी मधाझ्धाकडे शंकधा-समधाधधानधासधाठी आल्धा िवे्धा 
त्धा म्हणधाल्धा, “आम्ही ऐकले होि ेकी बौद् लोक क्षणणकवधादी आहेि. 
परंि ुआपल्धातवरयी असे ऐकले आहे की, आपण त्धा बौद्धापंैकी नधाही. 
आपण धमधामाचे शुद् स्रूप समजधाविधा आणण िचे णशकतविधा. परंि ु
कधाल संध्धाकधाळच्धा प्रवचनधाि आपण क्षणणकवधादधालधाच खूप महत्त्व 
ददले. अशधा वधािधावरणधाि आम्हधालधा सधाधनधा करणे कठीण आह.े”

 मी त्धानंधा समजधावले की क्षणणकवधादी िो असिो जो असे म्हणिो 
की ही जी क्षणधाक्षणधालधा पररवर्िि होणधारी अवथिधा आह,े त्धापधासून मुक्त 
होण्धाचधा कोणिधाच उपधाय नधाही. कधारण यधाच्धा पलीकडे कधाहीही तनत्, 
शधाश्ि, ध्वु नधाहीच. परंि ुतवपश्यनधा आम्हधालधा त्धा उट्द्दष्धापयांि पोहचतवि े
की ज े तनत् आह,े शधाश्ि आहे, धु्व आह,े अपररविमानीय आह.े त्धानंधा 
ह ेऐकून आचियमा वधाटले. त्धा म्हणधाल्धा, आम्ही असेच समजि होिो की 
बौद्धाचं्धा मधान्यिेि तनत्, शधाश्ि, ध्वु कधाहीही नधाही. सवमा कधाही क्षणणकच 
आह.े हधाच बदु्धाचंधा उपदेश आह.े मी त्धानंधा पुन्धा समजधावले की, ज ेक्षणणक 
आह े त्धालधा स्धानुभूिीने अशधासधाठी जधाणि आहोि की त्धाच्धातवरयी 
िधादधात्म्य थिधातपि न होवो. ज ेशरीर क्षणधाक्षणधालधा बदलि आह ेत्धालधा ‘मी’, 
‘मधाझ’े आणण मधाझधा ‘आत्धा’ मधानू नकधा. ज े चचत् क्षणधाक्षणधालधा बदलि 
आह ेत्धालधा ‘मी’, ‘मधाझ’े आणण मधाझधा ‘आत्धा’ मधानून भ्रमधाि पडू नकधा. 
यधालधा अतनत्, भंगूर, पररविमानशील मधानि रधाहू. यधा सत्धालधा अनुभूिीने 
जधाणि रधादहलो िर यधातवरयी आसक्ती जधागणधार नधाही, दे्र जधागणधार 
नधाही. समिधाभधाव रधाहील. आसक्ती आणण दे्रधाचधा स्भधाव िोडण्धासधाठी 
हधा अभ्धास करीि आहोि. अतनत्धातवरयी जवेढी-जवेढी आसक्ती नष् 
होईल, दे्र नष् होईल िेवढे-िवेढे तनत् जवळ येि जधाईल. 

चचत्, आसक्ती व दे्रधाच्धा मळधाने भरलेले आह ेआणण आम्ही त्धा 
तनत्, शधाश्ि, ध्वु अवथिेचधा सधाक्षधात्धार करु ह ेअसंभव आहे. ज ेतनत्, 
शधाश्ि, ध्वु आह ेिथेपयांि पोहोचण्धाचे उट्द्दष् आह.े परंि ुज ेवधास्ततवक 
आह,े कधाल्पतनक नधाही त्धा परम सत्धाचधा सधाक्षधात्धार करधावयधाचधा आह.े 
त्धाच्धा सधाक्षधात्धारधाि सवधामाि मोठधा अडथळधा आसक्ती, दे्रधाच्धा मळधाचधा 
आह.े यधा तवद्ेद्धारे यधा मळधालधा दूर करण्धाचधा प्रयत्न करीि आहोि. ह े
ऐकून त्धा प्रमुख सधाध्ीनंधा आश्धासन गमळधाले की यधा उपदेशधाि केवळ 
अतनत्िधाच नधाही िर तनत् अवथिचेीसुद्धा स्ीकृिी आहे आणण िथेपयांि 
पोहोचण्धासधाठी हधा पुरुरधाथमा केलधा जधाि आह.े दहधा ददवसधाचें णशतबर पूणमा 
झधाल्धानंिर त्धा अधधक आश्स्त झधाल्धा. क्षणणकवधादधाची खोटी शंकधा 
दूर झधाली आणण पुढे जधाऊन त्धा यधा तवद्ेि प्रगिी करीि रधादहल्धा.

बदु्धाचं्धा उपदेशधावंरील क्षणणकवधादधाचधा हधा खोटधा आरोप िसधाच 
आह;े जसधा अतनत्वधाद दकंवधा द:ुखवधादधाचधा आह.े न जधाणो, कोणी 
असे म्हटले, सवयं द:ुखम ्द:ुखम्, क्षशणकम ्क्षशणकम ्आणण त्धालधा 
भगवधान बदु्धाचं्धा िोडंी टधाकून ददले. जवे्धा यधा खोट्धा दषु्प्रचधारधालधा 
सुरुवधाि झधाली िवे्धा कदधाचचि वधास्ततवकिधा समजणधारधा कोणी 
उपस्थिि नसधावधा; कधारण त्धा वेळी भगवधानधाचंी मूळ वधाणी आणण 
तवपश्यनधा तवद्धा उपलब्ध नव्िी दकंवधा असेही होऊ शकि ेकी कोणी 
समजधावण्धाचधा प्रयत्न केलधाही असेल; परंि ु जथे े वधाद-तववधादधाचधा 

अखधाडधा असिो िथे ेप्रतिदं्द्ी जर थोडधा कमजोर असेल िर त्धाची 
कोणिीही गोष् ऐकण्धासधाठी कोणीही ियधार होि नधाही. कधाहीही 

असो, हधा भूिकधाळधािलधा इतिहधास आह.े 
आज आमच्धा देशधाि तवपश्यनधा तवद्ेचे पुनरधागमन झधालेले आह.े 

बदु्धाचंी मूळ वधाणी शुद् स्रूपधाि आम्हधालधा प्रधाप्त झधाली आह.े तवपश्यनधा 
तवद्ेचधा अभ्धास आणण मूळ वधाणीचधा अभ्धास करीि असिधानंधा ही भ्रधािंी 
मनधािनू कधाढून टधाकली पधादहज ेकी बदु्धाचंधा उपदेश केवळ क्षणणकवधादी 
आह.े ज ेक्षणणक आह ेत्धालधा क्षणणकच स्ीकधार करधायचे आह.े परंि ु
ह े अशधासधाठी की कोठे त्धालधा तनत्, शधाश्ि, ध्वु समजले जधाऊ 
नये. ज ेक्षणणक आह ेत्धाच्धावर तनत्, शधाश्ि, ध्वुचधा खोटधा आरोप 
केलधाि िर िुम्ही भरकटधाल, अडकधाल. पुढे जधाण े कठीण होईल. ज े
जसे आह े त्धाचधा िसधाच स्ीकधार करीि रधाहधायचे आह.े अनुभूिीच्धा 
स्तरधावर अतनत्लधा अतनत्, क्षणणकधालधा क्षणणक जधाणि-जधाणि आणण 
पररणधामस्रूप मनधाि आसक्ती, दे्र तनमधामाण करणधाऱयधा स्भधावधालधा 
बदलि-बदलि पूवमाजनधाि संग्रह केलेल्धा आसक्ती, दे्रधाच्धा 
तवकधारधानंधा बधाहरे कधाढण्धाचे कधाम करीि-करीि जवे्धा शरीर आणण 
चचत्धाच्धा पलीकडील, सवमा इंदद्यधाचं्धा पलीकडील त्धा तनत्, शधाश्ि, 
ध्वु अमृिधाचधा सधाक्षधात्धार होईल, िवे्धा त्धालधा अवश्य तनत् मधानधा. 
त्धापूववी अतनत् क्षते्धावर तनत्धाचे आरोपण करण े म्हणज े स्ि:लधा 
धोकधा देण ेआह.े त्धापधासून दूर रधाहण्धासधाठी ही तवपश्यनधा तवद्धा आहे. 
ही भ्रधािंी जवेढ्धा लवकर दूर होईल िेवढेच कल्धाण होईल.।
(आत्म कथन भाि दोनमधनू साभार)                                

क्रमिः ...
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रंगल रतृू
धळु्धाचे आचधायमा श्री नधारधायण ओ पधाटीलजी यधाचें वयधाच्धा ७५ व्यधा 

वरवी ७ सप्टेंबर २०२० लधा सकधाळी जवळपधास ११वधाजिधा शधातंिपूवमाक तनधन 
झधाले. १९८७ मध् ेत्धानंी पदहले णशतबर केले, िवे्धा १६ वरधामाची सरकधारी 
सेवधा त्धागून स्ि:च्धा व्यवसधायधालधा महत्व ददले आणण धममा सेवधा करण्धाचधा 
तनणमाय घेिलधा. १९९१ मध् ेसहधायक आचधायमा व नंिर १९९७ मध् ेआचधायमा 
बनून अनेक ऐतिहधाधसक णशतबरधाचें संचधालन केले– जसे अधं व कुष् 
रोग्धासंधाठी अनेक णशतबर व िसेच जलेमधील णशतबरधाि खूप धममासेवधा ददली. 
धम्मगगरी, धम्म िपोवनच्धा तनमधामाण कधायधामाि व धळु्धाच्धा धम्म सरोवर कटें द्-
तनमधामाणधामध् े त्धाचें महत्त्वपूणमा योगदधान रधादहले. त्धाचंी धममापत्नी श्रीमिी 
रमधाजी यधाचंधासुद्धा यधा धममा सेवेि खूप सहयोग रधादहलधा. त्धाचं्धा यधा महधान 
पुण्कधायधामाि त्धानंधा सदैव सद्ति गमळो आणण ि ेमुक्ती पथधावर पुढे जधाि 
रधाहो– धम्मपररवधारधाची ही मंगल भधावनधा.
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िधावी जशतबर कधायमाक्रर
सवमा भधावी णशतबरधाचंी मधादहिी नेटवर उपलब्ध आह.े कोतवड- १९ च्धा 

नव्यधा तनयमधानुसधार सवमा प्रकधारचे बदुकंग केवळ ऑनलधाईन होि आह.े 
फॉममा दकंवधा एप्ीकेशन आिधा स्ीकधारले जधाि नधाही. म्हणनू आपल्धालधा 
तनवेदन आह ेकी खधालील ललकं वर चेक करधा आणण आपल्धालधा उपयकु्त 
णशतबरधासधाठी अथवधा सेवेसधाठी सरळ ऑनलधाईनच आवेदन करधा. 

https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
कृपयधा अन्य कटें दधाचं्धा कधायमाक्ररधािसुधार सुद्धा यधाच प्रकधारे आवेदि करधा
अन्य कटें दधाचं्धा कधायमाक्ररधाचें तववरण कृपयधा खधालील ललकं वर पहधा- 

https://www.dhamma.org/en-US/locations/directory#IN              
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दोहे धरधामाचे
जळिी व धगधगिी रे, लोक आजण परलोक। 
चपळ िरंमगि कंपरय, क्षणिंगुर सवमा लोक।।
अिंरी झधाकुि पधाही, कधाहीच तित िसे। 
हधा सररिधा प्रवधाह रे, क्षण क्षण वधाहि असे।।
गेल्धा क्षणी जगि असे, वधा जो आलधा िसे। 
यधा क्षणी जर जगलधा रे, िर जगणे येिसे।।
रधािव जीवि रत्नरय, वृथधा ि िे जधाई। 
चल रकु्ीच्धा पंथधावर,  धरधामाि प्रीि पधाई।।

दोहे धरधामाचे
वेळ च आली धरधामाची, ि करी िधाळधािधाळ। 
कोण जधाणी च उद्धाचे, रधाथी बसलधा कधाळ।।
कधाळ-कधाळ म्हणे सदधा, पडे कधाळधाचधा फंद। 
विमारधािधाि जगिसे, रकु् होय तिरदं्द।।
गप्पधा-गोष्ी च करीिधा, जधाय तिघूि रे क्षण। 
क्षण-क्षणधाचधा उपयोग कर, ि येई गेलधा क्षण ।।
सधाधक कधायधा स्स्र कर, ठेव च लचत् अडोल। 
क्षण-क्षण जधागे रधाहूि, उघड लचत्धाचे रळ।।

पधालल-हहदंी(४५ टदवस) / पधालल-इंग्लिश(६० टदवस)
वरमा २०२० मधील तवपश्यनधा तवशोधन तवन्यधासधा द्धारधा संचधाललि पधालल-हहदंी 

व पधालल-इंग्लिश  दोन्ी तनवधासी पधाठ्क्रम कोतवड-१९ महधामधारीलधा लक्षधाि घेिधा 
रद्द केले गेले आहिे. वी.आर. आय. लवकरच ऑिलधाइि पधालल-इंग्लिश पधाठ्-
क्रम सुरू करणधार आह.े पधाठ्क्रमधाची िधारीख व त्धाची मधादहिी यधा मदहन्यधाच्धा 
शेवटपयांि वेबसधाईटवर प्रदर्शि केली जधाईल.

वी.आर.आय द्धारधा ऑिलधाइि पधालल-हहदंी पधाठ्यक्रर सुरू केलधा गेलधा 
आह.े यधा पधाठ्क्रमधाि रेकॉडमा केली गेलेली सत् वी.आर.आय च्धा वेबसधाईट 
www.vridhamma.org वर उपलब्ध आहिे. अधधक मधादहिी करिधा संपकमा  
करधा-ई-मेल: mumbai@vridhamma.org फोन संपकमा  – ०२२-
५०४२७५६० / २८४५१२०४ Extn. ५६०,  मोबधा. ९६१९२३४१२६, 
(सकधाळी ९:३० ि ेसधायं ५ बज ेपयांि) 
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वररष्ठ सहधायक आचधायमा
1. Ms. Kamolrat Kitmanee, Thailand
2. Ms. Piyawan Ukamthorn, Thailand

3. Mr. Nikhom Chaiwongsaen, Thailand

िव तियकु्ी
सहधायक आचधायमा

1. कु. हेिल आदहर, अजंधार (कछि)

2. श्री प्रमे कुमधार शधाक्, कधाठमधाडूं (नेपधाळ)
3. श्री गोतवदं रधाम अधधकधारी, ल.पु. (नेपधाळ)
4. Ms. Rewadee Kongtiam, Thailand
5. Mrs. Pannarai Pitakcharoen, " 

के्षत्रीय सं. बधाल जश. जशक्षक
1. कु. हिेल आदहर, क्षते्ीय संयोजक बधाल 

णशतबर,  कछि गुजरधाि

 

लिोबल तवपश्यिधा पगोडधारधे् वषमा २०२१ ची   
रहधाजशतबर िसेच प्रतिटदि एक-टदवसीय जशतबर 

रतववधारः १० जधािेवधारी, २०२१ लधा मधािधाजीचंी पुण्तिथी आणण 
सयधाजी ऊ बधा खखन यधाचंी पुण्तिथी; २३ रे, बदु् पौर्णमधा; २५ जलैु, 
आरधाढी पौर्णमधा; २६ सप्टेंबर, शरद पौर्णमधा आणण गोयन्धाजीचंी 
पुण्तिथी; तनगमत्धाने पगोडधामध् े महधाणशतबरधाचें आयोजन केले जधाईल, 
ज्धाि सधामील होण्धासधाठी कृपयधा आपले बदुकंग अवश्य करधावे आणण 
सधामूदहक िप-सुखधाचधा लधाभ घ्धावधा. वेळ: सकधाळी ११ वधाजपेधासून 
सधायंकधाळी ४ वधाजपेयांि. िीन ि े चधार वधाजिधाच्धा प्रवचनधाि सधाधनधा 
न केलेले लोक सुद्धा बसू शकिधाि. (सध्ा पिोडामध्ये दररोज एक 
हदवसीय शिनबर िोत आियेत आशण तयेच लोक सामील िोत आियेत जये 
तयेथये उपस्थित आियेत). नधाव नोदंणीसधाठी कृपयधा तनम्न फोन क्रमधाकं 
दकंवधा ईमेल द्धारधा िधाबडिोब संपकमा  करधा. कृपयधा नधाव नोदंणी न करिधा 
येऊ नये. संपकमा : ०२२-२८४५११७०, ०२२-६२४२७५४४, Extn. 
no. ९, ८२९१८९४६४४ (फोन बदुकंग ११ ि े ५ वधाजपेयांि) On-
line Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register.
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