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धम्मवाणी
कायेन सों वर्ट साध,ु साध ु वाचाय सों वर्ट।
मनसा सों वर्ट साध,ु साध ु सब्बत्थ सों वर्ट।
सब्बत्थ सों वुत्ट भिक्,ु सब्बदकु्ा पमचु्चतत।।

  धम्मपद-361, भिक्खुवग्गो       

शरीराचा संयम चागंला आह,े चागंला आह े वाणीचा संयम. 
मनाचा संयम चागंला आह,े चागंला आह ेसव्वत्र (इंद्रियाचंा) संयम. 
सव्वत्र संयम प्ाप्त भिक्षू (साधक) सव्व दःुखापासून मुक्त होतो. 

 

उद््टधन!
माझ्ा प्प्य साधक-साधधकानंो!
या प्वपश्यने द्ारे मनाचा संयम करण ेभशकू! खूप मंगलदायी आह ेमनाचा 

संयम. 
संयम असेल तर मन सावरेल, सुधारेल, स्वच्छ होईल. तरच मानधसक 

दरुाचरणापासून दषूर राहू शकू. तरच मानधसक सदाचरणात लागू शकू. तरच 
वाचचक आभण काययक दरुाचरणापासून दषूर राहू शकू. तरच वाचचक आभण 
काययक सदाचरणात लागू शकू.

मनाचा संयम नसेल तर मनाच्ा सखोलतते सामावलेल्ा संस्ार गं्थीचें 
प्नमू्वलन होत नाही, ताचें उपशमन होत नाही, ताचें प्वमोचन होत नाही, 
तापंासून प्वमुक्ती होत नाही. कम्व संस्ाराचंा संचचत पुंज मनाला आपल्ा 
सहज प्नम्वळ स्विावात स्थिर होऊ देत नाही.

कम्व संस्ार अज्ानाचीच उपज आह ेआभण अज्ानही कम्व संस्ारामंुळेच 
घनीिूत होत.े ह ेघनीिूत अज्ानच आम्ाला यथाथ्व दश्वन करु देत नाही. ज े
अप्नत आह ेताच्ा अप्नततचेे दश्वन करु देत नाही, ताच्ाप्ती प्नततचेा 
भ्रम प्नमा्वण करत राहत.े बोद्धिक स्तरावर, सैधिापं्तक स्तरावर हजार 
अप्नततलेा स्वीकारत राहू, पण यथाथ्व स्तरावर तर सदा प्नत िावातच 
आबधि राहतो.

जीवनात जवे्ा कधी मनाप्माण े स्थिती उत्पन्न होत,े धन-दौलत, पद-
प्प्तष्ा, सत्ा-शक्ती उपलब्ध होत े तवे्ा प्तला प्नत मानूनच अशा 
आधंळेपणाचा व्यवहार करु लागतो, जो स्व-पीडेचा आभण परपीडेचा 
कारण बनतो. गव्व-घमेंडाच्ा वाफेने िरलेल्ा आधंळ्ा रोलरसमान 
सवाांची सूख-शातंी चचरडून चालतो. थोडीशीही शुधि राहात नाही की ही 
स्थिती नेहमी राहणार नाही.

तानंतर प्नसगा्वच्ा प्नयमानंुसार ती मनासारखी स्थिती लवकर-उभशराने 
नष्ट होते आभण प्तच्ा नष्ट झाल्ावर न इच्छछीलेली स्थिती उत्पन्न होत,े तवे्ा 
पुन्ा अज्ानाचे आधंळेपणच येऊन घेरत.े या आधंळेपणामुळेच ता दःुखद 
स्थितीलाही प्नत मानू लागतो आभण उदासी, प्नराशा, कंुठा द्हनिावना, 
चचडचचड, उद्द्ग्नता, चचतंा इतादीत पूण्वपण ेबडूुन जातो. थोडीशीही शुधि 
राहात नाही की ही स्थितीही नेहमी राहणार नाही.

स्थिती सुखद असो वा दःुखद, जवे्ा आधंळेपणात बडूुन प्तला प्नत मानू 
लागतो, तवे्ा मनाचे संतुलन गमावतो, मनाची प्नम्वळता गमावतो, मनाची 
सुख-शातंी गमावतो. दोन्ीही अवथिते द्त्रप्वध दरुाचरण करतो आभण 
आपल्ा दःुखाचें स्वतः संवध्वन करतो.

जागृततचेा अभ्ास करीत मनाचे संयमन करु तर दःुख संवध्वन करणाऱया 
या अज्ानजन्य प्मत् अवथिपेासून हळूहळू सुटका होत जाईल. सव्व 
क्ेशाचं्ा, आस्रवाचं्ा, कषायाचं्ा, कम्व कलुषतचे्ा बंधनापंासून मुक्त 
होत जाऊ. दःुखापंासून सुटका द्मळत जाईल. दःुख बंधन व दःुख प्नरोधाचा 
हा नैसर्गक प्नयम सवाांवरच लागू होतो. जरी कोणी स्वतःला बौधि म्णो वा 
जनै अथवा अन्य काही. या नामकरणाच्ा फरकामुळे काहीही अतंर पडत 
नाही.

तामुळे या साधकानो!ं प्नसगा्वच्ा या अतटू प्नयमाला समजनू 
प्वपश्यनेद्ारे मनाचा संयम करु. खरोखर खूप मंगलदायी आह े मनाचा 
संयम!

(प्वपश्यना पद्त्रका वष्व ४, अंक ८, २७.०१.१९७५ मधनू सािार)
yty

पूज्य गुरुदेवाचंी मैत्री व ‘मनाच्ा संयमा’चे एक जजवंत उदाहरण पुढील 
लेखातनू स्पष्ट द्दसून येत–े

 पूज्य गुरुजी ोंशी जडुलेल्ा काही आठवणी -
– कक्व  व रीनेट ब्ाउन, य.ु के.

जो कोणी सौिाग्यशाली व्यक्ती पूज्य गुरुजी व माताजीचं्ा संपका्वत 
आला, ताच्ावर ताचंा खूप सखोल प्िाव पडला आभण आजही कायम 
आह.े

आम्ी तानंा स्वतः िेटलेलो असो वा नसो, परंत ुताचंी भशकवणकु व 
टेप्सचे रेकॉर्डग अमूल् प्नधीच्ा रुपाने आमच्ा जवळ आह ेआभण 

पूज्य गुरुजी व पूज्य माताजी यानंी भारताबाहरे पहहले शिबबर फासंमध् े१ त े११ जलैु 
१९७९ दरम्ान लावले, तत्पश्ात तेथील साधकाकंडून बनरोप घेतानंा प्रसन्नतापूव्वक क्षण. 
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तचे सव्वशे्ष् आह.े तचे आमच्ासाठी तानंा िेटण्ाचा खरा माग्व आह.े
आता जवे्ा त ेआमच्ात नाहीत, तवे्ा नवीन-नवीन साधक ज्याचंा 

गुरुजीशंी संपक्व  आला नाही, ताचंी प्बळ जजज्ासा असत े आभण त े
प्वचारतात की कसे होत े गुरुजी? अरे, त े तर उतृ्ष् व प्खर व्यक्क्तत्व 
धारण करुन धम्वउजजेने पररपूण्व, आमच्ासाठी धम्वबीजाच्ा स्वरुपात सव्वत्र 
आहते.

काही लोक प्वचारतात की त ेखरोखर तसेच होत ेकाय जसे आम्ाला 
प्वचनात द्दसतात?

‘होय’ आमचे उत्र असत.े खरेही आह–े त े हसतमुख प्मेपूण्व मधरु 
व्यक्क्तत्व तसेच होत.े एक महान कारुभणक, अपूव्व शातंी आभण सुरक्चे्ा 
िावनेने िरपूर. इतराचं्ात धमा्वच्ा प्ती आथिा जागृत करु शकण्ाची 
क्मता असणारे त ेतसेच होत ेजसे आम्ाला व्ीद्डओत द्दसतात. खरोखर 
तसेच होत.े 

ताचं्ा भशकवणकुीत आम्ाला सव्वकाही द्मळत.े ताचं्ा मागे-मागे 
धावण्ाची गरज कधीही पडली नाही. आमचे प्थम भशप्बर सन १९७६ 
मध् ेताचं्ा टेप्सस्स्च्ा मदतीनेच संचाललत झाले होत.े परंत ुताचंा आिास 
सतत कायम राद्हला आभण तवे्ापासून त ेआमचे माग्वदश्वक बनले. खरे तर 
ह ेआमचे सौिाग्य आह ेकी जवे्ा त े१९७९ मध् ेयब्टनला आले होत,े तवे्ा 
तानंा िेटण ेशक्य झाले. तानंतर ताचं्ाशी अनेक िेटी झाल्ा. जवे्ा 
आम्ी दीघ्व भशप्बरासंाठी िारतात यायचो अथवा जवे्ा त ेप्वदेश यात्रेसाठी 
यायचे. आता जवे्ा आठवत ेतवे्ा आपले खूप मोठे सौिाग्य वाटते की 
ताचं्ासोबत राहून एका सेवकाच्ा रुपाने भशप्बरात सेवा करण्ाची संधी 
द्मळाली आभण तानंतर भशप्बर संचालनात सहायक आचायाांच्ा रुपानेही. 
जरी आमच्ा जीवनावर ताचंा खूप सखोल प्िाव होता, तरी ताचं्ा 
छोट्ा-छोट्ा बाबी ज े त े करत असत वा बोलत असत, ता ताचं्ा 
व्यक्क्तत्वाला प्वशेष उजागर करायच्ा. तामुळे आम्ाला खूप मोठी 
भशकवण द्मळाचयी.

एकदा आम्ी तानंा सयाजी ऊ बा खखनाबंाबत प्वचारले. आम्ाला आता 
आठवत नाही की तावेळेस काय म्णाले. परंत ुइतके नक्ी आठवत ेकी 
ताचंी नजर शून्यात हरवनू आठवणीत सामावली. आम्ी सतत ताचं्ाकडे 
पाहात होतो आभण असे वाटले की जण ू ताचें डोळे खोलवर सामावले 
आभण तात प्प्तप्बपं्बत झाली ताचंी आपल्ा गुरुजीबंाबत गहन श्धिा व 
आिाराचा िाव. कधी-कधी केवळ एक नजर हजार शबापंेक्ाही जास्त 
सागंून जात.े तीच नजर आम्ाला गुरंुच्ा ता शंखलेशी जोडत ेजी बुधिापंयांत 
जाऊन पोहोचते.

गुरुजी एक अशी अचल अकंप्पत शक्ती धारण केलेले होत ेज्यामुळे त े
अनेक कठीण पररस्थितीतही अप्वचलीत राद्हले. ताचंा व्यवहार सवा्वशी 
एकसमानच राहायचा, मग समोरची व्यक्ती कोणताही समाजाची वा 
पररवेशातील असो. तात प्वशेष असे की समोरच्ाचा व्यवहार गुरुजीपं्ती 
कसाही का असेना, परंत ुगुरुजीचंा व्यवहार कधीही बदलत नव्ता.

सुरुवातीच्ा काळातली बाब आह.े सन १९८१ मध् े यब्टनमध् े
धम्मकक्ासाठी एक मोठा मंडप लावण्ात आला होता. संध्ाकाळची वेळ 
होती, पाचव्या द्दवसाचे प्वचन सुरु होत.े तादरम्ान एक साधक जोरात 
पाय आपटत, हात हालवत, धम्मासनाकडे जातानंा द्दसला. तो गुरुजीवंर 
जोरजोरात ओरडत होता. सेवक व व्यवथिापक उिे झाले. परंत ु तो 
कोणताही प्कारे थाबंत नव्ता आभण गुरुजीनंा अपशब उच्ारत राद्हला.

गुरुजी हासले. चेहरा एकदम शातं होता. तानंी ताला बसण्ाचा इशारा 
केला, परंत ुतो ऐकायला तयार नव्ता. उलट गुरुजीकंडे पाठ करुन उिा 
झाला. हॉलमध् े बसलेल्ा लोकानंा म्णाला “तमु्ी सव्व द्मळून प्वरिोह 
करा.” गुरुजी शातंतनेे हासत राद्हले. शेवटी तो वेगाने पाय आपटत हॉल 
बाहरे जाऊ लागला. जाता-जाता ताने रीनेटच्ा मागे बसलेल्ा आपल्ा 
प्दे्मकेला प्वचारले, मी चाललो, त ूमाझ्ासोबत येतेस काय? ता मुलीने 
उत्र द्दले ‘नाही.’ तामुळे तो घाईने भशप्बर सोडून प्नघून गेला.

प्नजचितच ही घटना अन्य साधकासंाठी अप्प्य आभण त्रास देणारी होती. 
काही लोक अस्थिरही झाले. कोणीतरी प्वचारले गुरुजी आता काय 

करायचे”?
गुरुजी काय करतील, काहीही नाही. ताचं्ा व माताजीचं्ा कारुभणक 

चेहऱयावर हसू कायम होत.े प्वचन ज ेथाबंले होत ेताला पुन्ा प्तथनूच सुरु 
करण्ात आले. प्वचन असे सुरु झाले, जण ूकाही घडलेच नाही.

ता भशप्बरादरम्ान एक सेवक प्वचनाचें रेकॉर्डग करत होता आभण ता 
काळात प्चललत खूप मोठ्ा टेपचा उपयोग करत होता. टेपमध् ेती घटनाही 
रेकॉड्व झाली. तानंतर तो सेवक प्तला कापून, योग्य करुन दाखव ूइच्च्छत 
होता, जजथ ेताने ओरडण ेसुरु केले होत.े असे करण ेशक्यही होत ेकारण 
गुरुजीनंी ठीक प्तथनूच पुन्ा प्वचन सुरु केले, जजथ ेअडचण झाली होती. 
जण ूकाही झालेच नाही, इतके समता िरलेले प्नयंद्त्रत मानस!

ही बाब इथचे संपली नाही. ह े भशप्बर शेतामंध् े एका शेतकऱयाच्ा 
प्नवासथिानी सुरु होत,े जजथ ेधान्य साठवनू ठेवले जायचे. अनेक छोट्ा-
मोठ्ा खोल्ा होता ज्या एकमेकाशंी जळुलेल्ा होता. वरील बाजसू 
असणाऱया एका खोलीत रीनेट झोपलेली होती आभण प्तच्ा बाजलूा झोपली 
होती ता प्वभक्प्ताची प्दे्मका. रीनेट सध्ा अध्व जागृत अवथितेच होती 
तवे्ा प्तने ऐकले एक सेप्वका पाऊल न वाजवता वर आली आभण ता 
मुलीच्ा कानात हळूच म्णाली “गुरुजी तमुच्ा द्मत्राचे नाव जाण ू
इच्च्छतात, ज्यामुळे त ेताला मैत्री देऊ शकतील.”

सन १९८० च्ा दशकात पुढील चार वषाांपयांत उन्ाळ्ात यब्टनमध् े
गुरुजीचंी मोठी-मोठी भशप्बर आयोजजत झाली, ज्यात िाग घेण्ासाठी 
संपूण्व यरूोपातून लोक आले. आता आठवले तर ता वेळेच्ा अनेक घटना 
मानस पटलावर उिारुन येतात. भशप्बराचा चौथा द्दवस होता. आत्ाच 
गुरुजीनंी साधकानंा प्वपश्यना देतानंा डोक्याच्ा उंच िागावर जाण्ाचा 
आदेश द्दला होता. ठीक ताच वेळछी ियंकर मेघगज्वना झाली आभण सव्व 
द्दवे प्वझले. तरीही गुरुजीचें वक्तव्य तसेच चालत राद्हले. जण ू काही 
झालेच नाही. सवाांना डोक्याच्ा टाळूवर  तीव्र संवेदना जाणवली, जण ू
जीवनात आता काही मोठा बदल घडणार होता.

तानंतर काही द्दवसानंंतर ताच भशप्बरात मागे बसलेली एक साधधका 
जोरजोरात रडू लागली. ताबडतोब माईकवर गुरुजीचंा आवाज गुंजला 
“धमा्वच्ा मागा्ववर रडण्ासाठी कोणतहेी थिान नाही.”....

भशप्बरादरम्ान अनेक हष्वदायी क्णही यायचे. एकदा एक थिाप्नक 
व्यायामशाळा जी ‘धम्मकक्ात” पररवर्तत केली गेली होती, प्तथ े
धम्मासनामागील भितंीत बनलेल्ा वरच्ा खखडकीत एका माजंरीने 
प्पलानंा जन्म द्दला. दोन छोटी प्पल कौतहूलपूण्व डोळे उघडून मध्-े
मध् ेडोके उचलून खाली पाहात राहायचे आभण “म्ाऊंं-म्ाऊं’ आवाज 
करायचे. जवे्ा गुरुजी ध्ान सत्राच्ा शेवटी “िवत् ु सब्ब मंगलमस्” 
म्णायचे तवे्ा आम्ी सव्व साधक ‘साध’ू, ‘साध’ू, ‘साध’ू म्णनू आचिय्वचद्कत 
धम्व उजजेने िरुन जायचो. याच शबाचं्ा गुंजनात ती प्पलही वाढत होती. 
आचिय्व नाही की साधकानंी तानंा ‘साध’ू व ‘मेत्ा’ नाव देऊन पाळले.

पूज्य गुरुजीचंी धम्व उजा्व शक्ती अद्तू होती. सन १९९४ पयांत गुरुजीनंी 
जवळपास ४०० भशप्बराचें संचालन स्वतः केले होत.े अनेकदा त ेवषा्वत २०, 
३० व ४५ द्दवसाचंी भशप्बरही संचाललत करायचे. अनेकदा तर एक भशप्बर 
संपताच ताच द्दवशी दसुरे सुरु व्ायचे अथवा प्वासासाठी एक-दोन 
द्दवस देऊन नंतर व्ायचे. भशप्बरादरम्ानही द्कती व्यस्तता! ता द्दवसात 
साधकाचं्ा प्शावं्यप्तररक्त अनेक वषाांपयांत सव्व प्वचन व प्नदजेश तानंी 
स्वतः द्दले. संध्ाकाळचे प्वचनही रोज दोनदा द्ायचे - एकदा द्हदंीत व 
नंतर इंग्जीत. कशी अद्तू काय्वक्मता, द्कती करुणा आभण धमा्वप्ती द्कती 
समप्वण िाव. मनात हाच एक िाव की कसे जास्तीत जास्त लोकानंा 
धमा्वचा लाि द्मळेल, ताचें कल्ाण होईल, ताचें मंगल होईल.

आम्ाला आठवत ेकी एकदा जवे्ा त ेयब्टनला आले तवे्ा रीनेट तानंा 
म्णाली की सव्व सेवकानंी आपण येण्ापूववी कें रिाला तयार करण्ात अथक 
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पररश्म केले. गुरुजी म्णाले “हो, ह े तर करायलाच पाद्हजे ना!” 
थोडीशीही िावकुता नाही की प्बचारे सेवक थकले असतील. गुरुजीसंाठी 
सतत काय्वच सववोपरी होत.े ते जाणत होत ेकी धम्मात पुढे जायचे असेल तर 
आम्ी सवाांना द्मळून मेहनत करण े आवश्यक आह.े ही तर उत्ाह व 
समप्वणिावाने केल्ा गेलेल्ा धम्वसेवेची एक संधी होती, आपल्ा पुण् 
पारमीच्ा माठात काही थेंब अजनू िरण्ाची! ही अपेक्ा नाही की कोणी 
आमचे उपकार मानावे. त ेम्णायचे की जर तमु्ी माझ ेआिार मानाल तर 
मग मला तमुचे आिार मानावे लागतील, पुन्ा तमु्ाला... ह ेसत्र कधीच 
संपणार नाही. 

त ेखूप सहजतनेे लोकानंा सेवेसाठी योग्य पदावर प्नयकु्त करायचे वा 
सेवेची संधी द्ायचे. उदाहरणाथ्व एक द्दवस अचानक तानंी आम्ाला 
म्टले की जर तमु्ाला सहायक आचाय्व प्नयकु्त केले तर तमु्ी द्कती 
भशप्बराचें संचालन करु शकाल? आम्ी अवाकस्  झालो. ही अपेक्ा नव्ती. 
परंत ुही बाब आमच्ासमोर स्पष्ट होती की आम्ाला एखाद्ा खास पदासाठी 
प्नवडण्ात आले नाही. आम्ी कोणी प्वशेष नाही आभण ही बाब आमच्ा 
अहं पोषणासाठी म्टली गेली नाही. याउलट गुरुजी केवळ हे जाण ू
इच्च्छतात की आम्ी ताचं्ासोबत धमा्वच्ा या काया्वत द्कती योगदान देऊ 
शकतो?

आम्ाला तानंी प्वचारले की तमु्ी सेवा देऊ इच्च्छता का? हा एक सहज 
प्स्ताव होता. जो या बाबीला दश्ववत होता की त ेआमच्ा संपूण्व समप्वण 
िावाला जाणतात आभण जाणतात की ज ेकाही काय्व आम्ाला सोपवले 
जाईल, त े आमच्ासाठी भशरोधाय्व राहील. ताचं्ा ह्ा न म्टलेल्ा 
प्वश्ासाने आमच्ा अतंम्वनाला खूप सखोलतेपयांत स्पश्व केला. आता वेळ 
आली होती की धम्मबीज दषूरदषूरच्ा प्देशात रोवण्ात यावे.

भशप्बरात अनेक प्कारचे लोक ताचं्ासमोर येत ज्यापैकी काही-काही 
मानधसक रुपाने असंतलुलत असत. एकदा फासंमध् ेआयोजजत एका भशप्बरात 
एक यवुक आला, ज्याने पररचय पत्रात आपला पररचय ललद्हला– ‘मानधसक 
जगाचा शोधक’. लवकरच ह ेस्पष्ट झाले की ताचे मन असंतलुलत आह े
आभण तो कदाचचत भशप्बर पूण्व करु शकणार नाही. तरीही गुरुजीनंी ताला 
भशप्बरात ठेवले, कारण तो काही द्मत्रासंह दसुऱया देशातनू आला होता. 
गुरुजीचंी इच्छा होती की ताने एकट्ाने प्वास करु नये, तर भशप्बराच्ा 
शेवटी आपल्ा द्मत्रासंोबतच परत जावे. तामुळे ताच्ा अजब 
व्यवहारानेही त े अप्वचललत राद्हले. सकाळछी ६.३० ला गुरुजी जवे्ा 
धम्महॉलमधनू मैत्री पाठ करत आपल्ा खोलीकडे जात असत तवे्ा तो 
धावत ताचं्ाजवळ जायचा आभण हातात छोटासा जंगली फुले व पत्ाचंा 
गुच्छ, जो ताने जवळपासच्ा झाडापंासून तयार केला असायचा, तानंा 
देण्ाचा प्यत्न करायचा. परंत ुगुरुजीआपला मैत्रीपाठ सुरु ठेऊन पुढे प्नघून 
जायचे. काही काळानंतर व्यवथिापकाने माद्हती द्दली की तो साधक 
भशप्बर सोडून प्नघून गेला. गुरुजी हासले व म्णाले “ठीक आहे! आम्ी तर 
धमा्वला मुक्तपण ेवाटतो आभण ही पवा्व करत नाही की कोणी ग्हण केला 
आभण कोण ररकाम्ा हाताने प्नघून गेला. ताचं्ा या संपूण्व प्द्रियेत 
थोडासाही कोणताही स्वाथ्व नव्ता. िप्वष्ात जेव्ा आम्ी भशप्बर 
संचालनाचा काय्विार सािंाळला तवे्ा अशा पररस्थितीला कसे हाताळावे 
याचे उदाहरण आमच्ासमोर होत.े ताचं्ासोबत घालवलेले एक-एक क्ण 
अनमोल होत.े आमच्ासाठी त ेनेहमी समूत्व धम्व स्वरुप राद्हले व राहातील.

आमची शेवटची िेट एक अप्वस्मरणीय आठवणीप्माण े आमच्ा 
सोबत आह.े सन २०१२ च्ा वार्षक आतंरराष्टट्ीय संमेलनात जवळपास 
५०० सहायक आचाय्व इतादीनंा तानंी प्वशेषतः एकद्त्रत केले होत.े माहीत 
नाही सव्वजण ह ेजाण ूशकले होते की नाही की ही एक ऐप्तहाधसक सिा 
होईल आभण ह ेताचें अपं्तम उद्ोधन होईल. परंत ुत ेआम्ा सवाांना अपं्तम 
वेळछी आपले प्वचार सागंू इच्च्छत होते की संथिचेे आतंरराष्टट्ीय स्तरावर 
स्वरुप काय असावे. त ेसहायक आचाय्व व आचायाांच्ा प्शाचें अपं्तम उत्र 
देऊ इच्च्छत होत.े मला चागंले आठवत े की अनेक वषाांच्ा अथक 
पररश्माने थकलेली काया कदाचचत एखाद्ा आतंररक शक्तीनेच जजवंत 

होती, पण मन तर तीच तीक्णता घेऊन, मैत्रीने िरपूर होत.े
आत्ाच ताचें द्हदंीमध् ेएक दीघ्व प्वचन संपले होत ेआभण तानंी काही 

प्शाचंी उत्रेही द्दली होती. इतक्यात कोणीतरी म्टले कृपया इंग्जीतही 
काही तरी सागंा. तवे्ा ताचं्ा चेहऱयावर क्णिर थकवा द्दसला पण तानंी 
इंग्जीत एक छोटेसे प्वचन द्दले.

यादरम्ान ताचंी हास्यवतृ्ी नेहमी कायम राद्हली. अनेक वषाांपयांत ह े
म्टल्ावर की आिार  मानायची गरज नाही, तानंी आज गंमतीने म्टले- 
“आता माझ ेआिार माना!”

जरी ते जाणत होत े की आम्ी हजार आिार मानू, पण कोणताही 
प्कारे आम्ी आपल्ा धम्वप्पताचे ऋण फेडू शकत नाही. फक्त एकच 
माग्व आह े आभण तो आह े तानंी सादं्गतलेल्ा मागा्ववर चालण्ाचा, 
मुक्तहस्ताने सेवा करत राहण्ाचा, ज्यामुळे तानंी चालवलेल्ा धम्व 
अभियानाला अजून गती द्मळेल. केवळ आिार मानण े पया्वप्त नाही. 
प्तेक १० द्दवसीय भशप्बराच्ा शेवटी जी गुरु दभक्णा देण्ाची बाब त े
सागंतात ती हीच आहे की सतत अभ्ास सुरु असावा. तसेच प्तेक 
प्ाण्ाला मैत्रीने आप्ाप्वत करण्ाचा प्यत्न करत राहावा. सव्व प्ाण्ात 
तहेी एक आहते. तानंाही मैत्री द्मळेल. द्कती अद्तू गोष्ट आह े अशा 
धम्वप्पताची ज्याचे आम्ी सदैव ऋणी राहू.

सवाांचे मंगल होवो! 
(इंग्जीतनू अनुवाद्दत)
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वी. आर. आई. - पाली तनवासी पाठ्यक्रम - २०२०
पाली-द्हदंी (४५ द्दवसाचंा प्नवासी पाठ्रिम - ९ फेब्वुारी त े२६ माच्व २०२० पयांत) 

या काय्वरिमाची योग्यता जाणण्ाकरीता या शंखलेचा वापर करा. https://www.
vridhamma.org/Pali-Study-Programs संपक्व ः ग्ोबल पॅगोडा पररसर, 
गोराई, बोरीवली (प), मुं बई. ९१.  फोन संपक्व  – ०२२-५०४२७५६० (सकाळछी १०:३० 
त ेसायं ०५:३०) ई-मेल: mumbai@vridhamma.org; मोबा. ९६१९२३४१२६, 
श्ीमती बलजीत लाबंा: ९८३३५१९८७९, द्मस. हर्षता ब्म्णकर: ८८३०१६६२४६. 
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धम्मालय - 2 तनवास-गृहाचे तनमा�ण काय�
पॅगोडा पररसरात ‘एक द्दवसीय’ महाभशप्बरात दरुुन येणाऱया साधकासंाठी व 

धम्वसेवकासंाठी रात्री प्नवासाच्ा मोफत सुप्वधसेाठी धम्मालय-2 प्नवास-गृहाचे प्नमा्वण 
होईल. जे कोणी साधक-साधधका या पुण्काया्वत िागीदार होऊ इच्च्छतात, तानंी कृपया 
वरील (GVF) च्ा पत्ावर संपक्व  साधावा.
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मों गल मतृ्ू
जयधसगंपुरचे सहायक आचाय्व श्ी. नरेरि बापू कडगे ६२ वषा्वच्ा वयात धम्मालय, 

कोल्ापूरच्ा प्वपश्यना कें रिात २० द्दवसीय भशप्बरात होत.े १ सप्ेंबर, २०१९ ला ११.३० 
वाजता ताचं्ा प्नवासथिानातच शातंीपूव्वक ताचें शरीर शातं झाले. भशप्बरातील 
कोणताही व्यक्तीला बाधा झाली नाही. ताचंी िावी जीवन यात्रा धम्वमय होवो, या 
प्नद्मत्ाने आम्ा सवाांची मंगल मैत्री.
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अततररक्त उत्तरदाययत्त्व
1. श्ी गौतम गोस्वामी, गुजरातमध् े

सहायक आचाय्व प्भशक्ण काया्वमध् े
ATC (क्ते्रीय प्भशक्ण समन्वयक) 
ची सहायता करतील.

नव तनयकु्क्त
सहायक आचाय�

1. श्ीमती द्मगंमा डोमा लेपचा, धसप्क्म
2. श्ीमती ओके सोनम जलजोर, गंगटोक, 

धसप्क्म
3. श्ी जीत बहादरु गुरंुग, नेपाल
4. श्ी फुनुरू शेरपा, नेपाल

5. श्ी द्टकाराम अधधकारी, नेपाल
6. श्ी खदानंद पौड़वाल, नेपाल

 बाल-भशतवर भशक्षक
1.  श्ीमती. संध्ा पी. ओके, नालासोपारा
2. डॉ. ज्योप्त धवल वैष्णव, बडौदा
3. Mr Thomas Chatenet, France
4. Ms Juliette Gosset, France
5. Mrs Milka Calmejane, France
6. Mr Jonathan Clark,Italy
7. Miss. Vibolen Long, Cambodia
8. Mrs.  Bunna Pok, Cambodia
9. Mr.  Sengleap Ros, Cambodia
10.  Mr.  Bonthorn Heng, Cambodia
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द्टहे धमा�चे
सम्यक दश�न ज्ान रे, मनी ह्टय सों यमन।
नवे कम� बाोंध ू नये, क्षीण ह्टय पुरातन।।
साधक बन सों यम करा, स्वतः तनमू�लन ह्टय।
यथाितू दश�न करा, ग्ों थथ तवम्टचन ह्टय।
नव्ा ना बाोंधा गाठी, क्षीण ह्टय पुरातन।
सों यम करणे भशकावे, स्वतः ह्टय तनमू�लन।।
दःुखी ल्टका पाहून, करुणा ह्टय अपार।
मन अनकुों पेने िरे, तर ह्ट ब्रह्मतवहार।।

द्टहे धमा�चे
जागे तन सों वेदना, समता न हरवे मन।
आोंतर मन सों यम करे, ह्टय कम� तनमू�लन।।
भशभशर आला पाहूनी, रडे धाय म्टकलुन।
धैय� ठेवा येईल, वसों त पुन्ा फफरुन।।
श्ावण िाद्रपद वषा�, िहरवा ह्ट सों सार।
हष� ना कर बावळटा, सतत नसते बहार।।
वैिवी वा सों कटात, सों त न जाय बदलुन।
तप्त जल भशतल ह्टतसे, दे अग्ीस तवझवून।।
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“धम्माची ५० वषषे” पवा�तनगमत्त
१५ व १६ फडसेंबर, २०१९ ला पॅग्टड्ात तवशेष काय�क्रम
आपण सव्व जाणताच की िारतात प्वपश्यनेच्ा ५० व्या (स्वर्णम) वषा्वत अनेक 

काय्वरिम आयोजजत करण्ात येत आहते, याच तऱहनेे या वषा्वच्ा समाप्तीप्नद्मत् १५ व १६ 
फडसेंबर, २०१९ ला ‘प्वश् प्वपश्यना पॅगोडा’ पररसरात एका प्वशाल काय्वरिमाचे आयोजन 
करण्ात येत आहे.

या काय्वरिमाचे लक्ष्य जजथ े एकीकडे संपूण्व प्वश्ातील प्वपश्यी साधकानंा एका 
थिानावर एकत्र आणून सामूद्हक साधना व मैत्रीसह धमा्वत अधधक पुष्ट करण्ासाठी आह,े 
प्तथचे दसुरीकडे सोबत बसून गत पन्नास वषाांचे आमचे अनुिव आभण येणाऱया पन्नास 
वषाांसाठी आमच्ा दषूरदृष्टीचंी रूपरेखा तयार करण ेह ेही आह.े या दोन द्दवसीय काय्वरिमात 
िगवान बधुिाचंी देण प्वपश्यना आभण ताचं्ा उपदेशाबंाबत धम्वचचा्व करण्ात येईल. 
तसेच काही जनु्या साधकादं्ारे गुरुजीचं्ा साप्न्नध्ात धम्वकाय्व करतानंाच्ा काही स्मतृी 
दाखवल्ा जातील. आपणा सवाांना प्नवेदन आह ेकी काय्वरिमात अवश्य यावे. येण्ापूववी 
नोदंणी करण्ासाठी WhatsApp- 82918 94644; SMS- 82918 94645 या 
Website: http://registration.globalpagoda.org/registration/                
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ग््टबल तवपश्यना पॅग्टडा पररचालनाथ� सेंचुरीज कॉप�स फों ड
‘ग््टबल तवपश्यना पग्टडा’चा दैनंद्दन खच्व सािंाळण्ासाठी पूज्य गुरुजीचं्ा 

प्नदजेशानुसार एका ‘सेंचुरीज कॉप�स फों डा’ची व्यवथिा केली गेली आह.े ताचंी ही महत्वाची 
इच्छा पूण्व करण्ासाठी ‘ग््टबल तवपश्यना फाउों डेशन’ (GVF) ने द्हशोब केला की जर 
८७६० जणानंी, प्तेकाने रु. १,४२,६९४/- एका वषा्वत जमा केले, तर १२५ कोटी रुपये 
जमतील आभण ताच्ा माधसक व्याजातनू हा खच्व होऊ लागेल. जर कोणी एकदम एकत्र 
जमा करू शकत नसेल तर थोडी-थोडी सुधिा जमा करू शकेल. (काहीनंी पैसे जमा केले 
आहते आशण बवश्ास आहे की लवकरच ह ेकाय्व पूण्व होईल.)

साधक तसेच असाधक सव्व दातानंा हजारो वषाांपयांत आपली धम्वदानाची पारमी 
वाढप्वण्ाची ही एक सुसंधी आह.े अधधक माद्हतीसाठी तसेच प्नधी पाठप्वण्ासाठी 
संपक्व : 1.  Mr.  Derik  Pegado, 9921227057. or 2. Sri Bipin Mehta, 

Mo. 9920052156, A/c. Office: 022-62427512 / 62427510;  
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.
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पॅग्टड्ावर सों घदानाचे आय्टजन
 रप्ववार, १५ द्डसेंबर, २०१९ ला ५० वष्व पूण्व होण्ाप्नद्मत् व रप्ववार १२ जानेवारी, 

२०२० ला पूज्य माताजी व सयाजी ऊ बा खखन याचं्ा पुण्-प्तथी प्नद्मत् सकाळछी ९ वाजता 
संघदानाचे आयोजन केले आह.े ज ेसाधक-साधधका ह्ा पुण्वध्वक दान काया्वत िाग घेऊ 
इच्च्छतात तानंी कृपया खाली द्दलेल्ा पत्ावर संपक्व  करावा - 1. Mr. Derik Pegado, 
9921227057 or 2. Sri. Bipin Mehta, Mo. 9920052156, फोन: 022- 62427512 
(9.30 AM to 5.30 PM), Email: audits@globalpagoda.org 
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ग््टबल पॅग्टड्ात दरर्टज एक टदवसीय भशतबर व वषा�तील 
तवशेष महाभशतबर 

रप्ववार, १२ जानेवारी २०२०ला पूज्य माताजी व सयाजी ऊ बा खखनजीचं्ा 
पुण्प्तथीच्ा प्नद्मत्ाने रप्ववार १० मे, बुधि पौर्णमेच्ा प्नद्मत्ाने पगोडामध् ेवरील 
महाभशप्बरे होतील.तसेच दररोज एक द्दवसीय भशप्बर होतील. ज्यात िाग घेण्ासाठी 
कृपया आपली नाव नोदंनी अवश्य करावी. समग्ानों  तप्ट सुख्ट– सामूद्हक तप-
सुखाचा लाि घ्ावा. वेळ: सकाळछी ११ वाजपेासून सायंकाळछी ४ वाजपेयांत होईल. ३-४ 
वाजताच्ा प्वचनात साधना न केलेले लोकसुधिा बसू शकतात. नाव नोदंणीसाठी कृपया 
प्नम्न फोन रिमाकं द्कंवा ईमेल द्ारा ताबडतोब संपक्व  करा. कृपया नाव नोदंणी न करता 
येऊ नये. संपक्व : 022-28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 82918 
94644 (फोन बुद्कंग ११ त े ५ वाजपेयांत) Online Regn: http://oneday.
globalpagoda.org/register                                  yty


