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धममवा्ी
ओवदेय्यानसुयासेय्, असब्या च ननवयारये।
सतञ्हि सो नियो हिोनत, असतं हिोनत अप्पियो।।

   धम्मपद-77 प�ण्डतवग्गो.

जो उपदेश करतो, (योग्य, कुशल) प्रशासन करतो, 
अनुचित करामापासून रोखतो, तो सतु्रुषानंा प्प्रय असतो आणि 
असतु्रुषानंा अप्प्रय.

नविश्यनया सयाधनेच्या सुवर्ण जयंती उत्सवयाननमित्त 
िूज्य गुरुजीचं्या प्रनत कृतज्ञतया प्रकटण्याची सुसंधी

३ जलैु १९६९ ला विपश्यना साधनेच ेपविले विविर मुिंईमध्ेय पंचा्यतीिाडी 
धम्मिाळेत लागले. ्या प्रकारे भारतात ्याच्या पनुरुत्ानाचा ५० िा िाढवििस 
अ्ा्मत ३ जलैु २०१८ पासनू २ जलैु २०१९ प्ययंतच ेपरू्म िर्म सिुर्म ज्ंयती 
उतसिाच्या रुपात साजरा करण्याचा संकलप आि.े जेरकेरुन ि ेिर्म साधकांची 
िवैनक साधना पषु्ट करण्यास सिा्यक ठरो. ह्ा साठी परू्म िर्मभर गलोिल 
विपश्यना पगोडामध्ेय िररोज एक वििसाच ेविविर वन्यवमतपर ेघतेले जाईल. 
ज्या कोरा साधक-सावधकांना ज्या विििी िेळ वमळेल तेविा ह्ा विविरांचा 
लाभ घऊे िकतील. त्यामळेु साधकांच्या साधनेमध्ेय वनरंतरता, वन्यवमतता तर 
्ेयईलच वििा्य त्यांपासनू पे्रररा प्राप्त करुन अवधकािून अवधक लोकात सद्धमा्म 
संिंधी जागरुकता उतपनन िोईल आवर विविरात सामील िोऊन ते आपले 
कल्यार करु िकतील. इतर वठकारीसदु्धा लोक अिाप्रकारे िनंैविन साधना, 
सामवुिक साधना तसेच एक वििसी्य विविरांद्ारे ह्ा विद्ेचा व्याििाररक 
अभ्यास पषु्ट करुन विपश्यनोतसि साजरा करोत, िीच पजू्य गरुुििेांप्रती खरी 
श्रद्धांजली आवर कृतज्ञता असेल. 

्याची सरुुिात विश्व विपश्यनाचा्य्म पजू्य श्री. सत्यनारा्यर गो्यनकाजींचा 
संवषिप्त जीिन पररच्य ह्ा पवरिकेमध्ेय िऊेन करीत आिोत. ह्ा िेळी श्री 
गो्यनकाजींच्या लेखरीतनू उतरलेली त्यांच्या पिू्मजांचा िमा्म प्रिास आवर 
व्यापार क्ेची पविली कडी प्रसततु करीत आिोत.

धि्ण देशयात सव्याशे वर्षे
सविाि ेिरा्मपिूवी एका प्रचडं उतसािी नि्यिुकाने आपल्या पिू्मजांच ेनगर 

चरुु िरुन राजस्ानच ेिाळिंट कोठे पा्यी चालनू, कोठे उंटािर िसनू पार केले. 
नंतर कलकत््याप्ययंतचा प्रिास रेलिेने परू्म केला. त्याच्या पढेु लिान जिाजात 
िसनू समदु्र पार केला ि ब्रह्मििेातील रंगनू ििरात पोिचला. व्यिसा्याच्या 
िोधासाठी एिढ््या कष्टाने भरलेला प्रिास परू्म केला.

मला मावित नािी की िािा िमा्मत आल्यानंतर त्यांनी कोरत्या प्रकारच्या 
व्यापारास सरुुिात केली? परंत ुिालपरापासनू त्यांच्या तोंडून जे कािी ऐकले 
त्यापासनू अिंाज करु िकतो की त्यांनी आपला व्यिसा्य कपड््याच्या 
व्यापारापासनूच सरुु केला. ते रंगनूमधनू कापड खरेिी करुन त्या काळच्या 
िमा्मची राजधानी मांडले ्ेय्े नेऊन विकत असतील. नंतर असे झाले असेल 
की त्यांनी रंगनू आवर मांडले ्यांच्यामध्ेय िोरारा व्यिसा्य िंि करुन िसुरे 
वठकार वनिडले असािे. तेविा ते कापडाच ेगठे् घोड््यािर लािनू मांडलेिून 
िान प्रििेात जाऊ लागले. ते्े त्याकाळी लिान-लिान गािात आठिड््यातनू 
एक िेळ िाजार भरण्याची प्र्ा िोती. िेगिेगळ्या गािात िेगिेगळ्या विििी 
िाजार भरत असािेत. त्यामळेु िािा घोड््यािर सामान ठेिनू सितः एका 
घोड््यािर चढून वकंिा कधी-कधी घोड््यािरोिर खडिडीत िगडी रसत्यािरुन 
पा्यी चालनू एका गािातनू िसुऱ्या गािात जाऊन आपला माल विकत 
असािेत. आमिी कलपनािी करु िकत नािी की दृढतापिू्मक केलेल्या 
पररश्रमात त्यांना वकती कष्ट घ्यािे लागले असतील? वििरेतः जेिरामध्ेय! 
कट्टर सनातनी वनरावमर भोजनाच्या संसकारांमळेु मविन्यातनू िीस वििसाच्या 

प्रिासाच ेभोजन ते आपल्यािरोिर घऊेन जात असािेत. ह्ा विळ्या पोळ्या 
आवर कोरडी भाजी ि लोरच्यािरोिर आपली िररोजची भकू िांत करीत 
असािेत. पारी वपण्यासाठीिी अडचरी िोत्या. त्यासाठी आपली लांि 
राजस्ानी पगडी उघडून वतचा िोर िनिनू आपल्या सोित आरलेला तांब्या 
त्याला िांधनू कोरत्यािी विविरीतनू पारी काढून पीत असािेत. अनेक 
िरायंच्या ह्ा कठीर पररश्रमानंतर जेविा त्यांच्या तीन मलूांच े ि्य काम 
करण्याला्यक झाले तेविा मांडलेमध्ेय एक लिानसे िकुान घऊेन िांततेने 
व्यापार करु लागले. िळूिळू व्यापार िाढू लागला. लिान िकुान मोठे झाले. 
नंतर आरखी मोठ््या िकुानात ििलले. पढेु जाऊन सगळा व्यापार मलुांनी 
सांभाळल्यानंतर ते परू्मपर ेवनितृ्त झाले. 

जन्म आणर बयालिर
माझा जनम ब्रह्मििेातील प्रमखु ििरात, मांडले ्ेय्े माघ िकुल १२ संित 

१९८० (१६ फेब्रिुारी, सन १९२४) ह्ा विििी झाला.
चरुु (राजस्ान) ्ेय्ील वपढीजात घरात ििेलीच ेवनमा्मरका्य्म करण्यासाठी 

जेविा मोठे काका श्री द्ारकािासजी चरुुला आले तेविा ते मला िरोिर घऊेन 
आले. ्ेय्े ्ेयऊन मी माझ्या आत्यािरोिर रािू लागलो आवर िाळेत जाऊन 
विषिर घऊे लागलो. अिा प्रकारे िोन िर्म चरुु ्ेय्ील िाळेत मी कास ू
गरुुजीकडे िर्ममाला आवर िाराखडीच े विषिर घतेले. इकडे ििेलीच ेकाम 
परू्म झाले मिरनू मोठ््या काकांिरोिर म्ंयमाला परत आलो. 

(सिर्मपिकासवित माताजींसोित िमवी पोिाखात गो्यनकाजी)
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सव्ण गुरुजी ंप्रती श्रद्याभयाव
चरुुच्या िाळेत वििंीची िर्ममाला, िाराखडी, अकंगवरत आवर पाढे 

्यांच ेविद्ािान िरेारे िालपरच ेगरुु-कासजूी एका डोळ्याने वतरळे िोते. कािी 
मलेु त्यांची मसकरी करीत आवर अपिबि मिरत -

‘कास ूकारो, छोरां ने पढारो।’
कास ूगरुुजींच्या सि्यीमळेु िोलण्यात एक वनर ््मक िबि ्ेयत असे. ते प्रत्ेयक 

गोष्टीत ‘िाऊ’ मिरत असत. मिरनू मलुांनी मिरर ेसरुु केले.
‘कास ूिोले िाऊ, मैं कास ूको ताऊ।’
माझ्या िालसलुभ मनात ह्ा िबिांनी प्रिेि केला आवर घरात माझ्या 

तोंडून ते िबि सिज िािरे पडले. माझ्या आत्याने ते ऐकले. ती खपू नाराज 
झाली आवर माझा कान पकडून मिराली - 

“जो तमुिाला विद्ा िान करतो तो पजू्य आवर आिरास ्योग्य असतो. 
कोण्या गरुुिद्दल केविािी असे अपिबि मिर ून्ेय.”

आत्याच्या अिा फटकारण्याने कास ू गरुुजीच नािी तर सि्म गरंुुिद्दल 
आपलुकीचा भाि जागतृ झाला. मी ह्ा गोष्टीची पककी आठिर ठेिली आवर 
िसुऱ्यांिा असे िबि माझ्या तोंडून केविािी वनघाले नािीत.

कालांतराने कास ूगरुुजींचा ििेांत झाला. मलुांनी पनुिा मिरर ेसरुु केले. 
कालीजी के मवंिर की धोळी धिजा।
कास ूमरग्यो खिू मजा।।
परंत ुमाझ्या तोंडून असे िबि नंतर केविािी आले नािीत. ि ेसमजल्यानंतर 

माझी आत्या खपू आनंवित झाली. सिा्मत श्रेष्ठ विषिर आत्याचचे िोते. वतने 
पजू्य गरुुजींविर्यी श्रदे्धचा पविला पाठ विकविला िोता.

िमा्ममध्ेय परत आल्यानंतर विषिरासाठी ते्ील मारिाडी िाळेत नाि 
नोंििले. ते्ील गरुुजी श्री कल्यारित्त ििेुजी फार चांगले आवर पजूनी्य िोते. 
िोन िर्म त्यांच्या सििासात विषिर घतेल्यानंतर मला वििंीच े चांगले ज्ञान 
वमळाले. 

कल्यारदत्त दबेुजी
जीिनाच्या संध्याकाळी मनःचषिसुमोर ज्या-ज्या गरुुजनांच्या समरर रेरा 

उमटतात त्यांच्यािद्दल हृि्य कृतज्ञतेने सद्गवित िोते.
चरुुच्या िाळेत वििंी िर्ममाला, िाराखडी, अकंगवरत आवर पाढ््यांच े

विद्ािान िरेाऱ्या कास ूगरुुजींनंतर ज्या-ज्या गरुुजनांकडून जी का्य विद्ा प्राप्त 
केली िोती त्यांच ेचिेरे िारंिार समतृीपटलािर उमटतात आवर तन-मनाला 
आनंिाने भरुन टाकतात.

ि्याच्या जिळ जिळ पाच िरा्मप्ययंत चरुुमध्ेय प्रा्वमक विषिर घऊेन 
जनमभमूी मांडलेमध्ेय परत आलो तेविा ते्ील २८ व्या गललीत जनु्या 
मारिाडी धम्मिाळेत असलेल्या मारिाडी सकूलमध्ेय विषिराची सरुुिात 
झाली. वतला सकूल न मिरता पाठिाळाच मिरर ेअवधक सं्यवुतिक िोईल. 
कारर ्या िाळेत फति तीन िग्म िोते. कािी मलेु एका वभतंीलगत जवमनीिर 
िसनू पाटीिर वलिून-वलिून प्रा्वमक विषिर घते असत. िसुऱ्या िोन िगा्मतील 
मलेु लांि-लांि िाकािर िसनू समोर ठेिलेल्या डेसकचा उप्योग करीत असत. 
त्या वतनिी िगा्ममध्ेय कोरती वभतं वकंिा पडिा नविता. सि्म मलेु एक िसुऱ्याला 
पािू िकत िोती आवर एकमकेांच ेिोलर ेऐकू िकत िोती. वतनिी िगायंसाठी 
एकच गरुुजी िोते आवर ते िोते कल्यारित्त ििेुजी. ते ठराविक िेळेिर त्या-
त्या िगा्मत न जाता केविािी ह्ा तीन पैकी कोरत्यािी एका िगा्मत ठेिलेल्या 
खचुवीिर िसनू त्यांना विकवित असत. त्या िाल्यािस्ेत मनाच्या पडद्ािर 
ज्या व्यतिीची सिा्मत जासत छाप पडली ते ििेुजीच िोते. ििेुजी २५-३० 
िरा्मच ेसुंिर ्यिुक िोते. पांढरे धोतर आवर सिरा पररधान केलेला, डोळ्यािर 
काळा चषमा लािलेला, त्यांच ेकरुरा्यतुि आवर वसमत िास्याने भरलेले ओठ 
फार आकर्मक िोते. आमिा विद्ार्यायंविर्यी त्यांच्या मनात वनतांत 
िातसल्यभाि िोता. ििुधा सि्म विद्ा्वी असेच समजत िोते परंत ुमला असे 
िाटत िोते की माझ्यािर त्यांचा वििरे िातसल्यभाि िोता. गरुुजींची प्रत्ेयक 
कृती माझ्या िालमनािर एक आिि्म प्रभाि पाडत िोती. एकिा ्ोडािेळ 
आधी िाळेत पोिोचलो तर पाविले की गरुुजी धिलिसना, िसंिाविनी, 
िीराधारररी माता सरसितीच्या सुंिर वचरिासमोर िसनू, डोळे िंि करुन, िात 
जोडून मधरु सिरात सरसिती सतिनाच ेिाचन करीत आिते - 

या कुन द्ेन्ु तुषारहारधवला … इतया्ी, इतया्ी.
मधरु सिरात मिरलेले त्यांच ेभतिीभािाने भरलेले ि ेसतोरि मला भाि-

विभोर करीत असे. माझ्या सपुीक िालमनात माता ििेी िारिचे्या 
भतिीच ेि ेिीजरुपी गीत पढेु जाऊन प्रसफुवटत, अकुंररत आवर फवलत-फुवलत 
झाले. जीिनाच्या िसुऱ्या ििकात िा्यसकुलमध्ेय िमवी भारा विकत असतांना 
िमवी पाठ््यपसुतकात िारिा-िंिनाचा धडा अाला तेविा त्या गीताने मला खपू 
आकवर्मत केले. 

त्ूयाताट्टी (ि ेमाता सरसिती) तूं ििेी (विविष्ट ििेी) सैली ्यलूी ्यिूाई (िोनिी 
कर जोडून मी आपले िंिन गीत गात आि)े

अिा प्रकारे ह्ा वरिवपटक धारररी माता-सरसितीच े श्रद्धासपि सिरुप मन 
मिंीरात पजू्य भािनेने स्ावपत झाले, जरी त्या काळी ्याच े्ोडेसेसदु्धा ज्ञान 
नविते की वरिवपटक किाला मिरतात.

सितःच्या समरर ितिीला खपू तार विला तरी पर ्ोडेसदु्धा समरर िोत 
नािी की मांडलेच्या िाळेत प्रिेि घऊेन मी चरुुत विकविलेल्या वििंी 
िर्ममालेच्या पढेु आरखी का्य का्य विकलो. मांडलेच्या िाळेत जिळ-
जिळ ८ िरा्मप्ययंत ििेुजींकडे विकत िोतो, परंत ुह्ा िरम्यान ििेुजींनी मला 
वििंी गद्ाच ेकोरते पाठ््यपसुतक िाचा्यला विले ्याच े्ोडेसदु्धा समरर िोत 
नािी. मला आठिते की मला जे वििंीच े पविले पसुतक विकविले गेले ते 
‘रविमन सधुा’ नािाच ेवििंी िोह्ांच ेपसुतक िोते.

िक्य आि े माझ े वििंीच े विषिर गद्ाने सरुु झाले नािी, पद्ानेच झाले 
असािे मिरनू वििंीभारेिरोिर वििंी पद्ाच्या आकर्मराच ेपविले िी पडले. 
ििेुजी सितः वििंीच ेकिी िोते. आवखल भारती्य वििं ूमिासभचे ेततकालीन 
अध्यषि िमवी वभषि ूप्रिर “ऊ उत्तमजी” जेविा भारतातनू सिििेात आले तेविा 
त्यांनी िमा्ममधील अनेक वठकारांची ्यारिा केली. स्ावनक संस्ांमध्ेय त्यांच े
भव्य सिागत झाले. मांडलेमध्ेय आले तेविािी ते्े त्यांच्या सिागताच ेअनेक 
का्य्मक्रम झाले. एक का्य्मक्रम आमच्या िाळेतिी झाला. ििेुजींनी त्यांच्या 
सिागतासाठी एक भािपरू्म कविता रचली. ती कविता आमिी विद्ार्यायंनी 
वमळून गा्यली. त्या कवितेच ेअवंतम िोल िोते - 

… जैसदे आप उत्तम है, हमें उत्तम बना जायें।
ििेुजींच्या काव्यरचनेचा माझ्या मनािर खोल प्रभाि पडला, त्यामळेु पढेु 

जाऊन माझ्या पद् रचनेच्या षिेरिात पे्रररचे ेकारर िनला. त्या िालि्यातसदु्धा 
वििंी िोह्ांची रचना केली, ज्यामध्ेय ह्ा िालकाच ेिोिडे िोल प्रकट झाले.

रविमन सधुा िाचता िाचता िालि्यातच एक िोिा वलविला. िािांनी जेविा 
तो ऐकला तेविा ते खपू िसले. तो िोिा मला आता आठित नािी. माझ्या 
िालिदु्धीला असेच समजले िोते की िोिा तोच आि ेज्यामध्ेय रिीम वकंिा 
रविमन िबिाचा समािेि आि.े परंत ुिािाजींनी िसत सांवगतले की िा तर 
तझुा रचलेला िोिा आि.े ह्ामध्ेय रिीम नाि का? ह्ात तर तझु ेनाि असा्यला 
पाविजे. मी खजील झालो. परंत ुमाझ्या जीिनात िोह्ांच्या रचनेचा िा पविला 
प्र्यतन िोता.

तसे िािांच्या तोंडून िारंिार राजस्ानी िोि ेऐकत असे -
चल सुं् र ममं्र चलां, तुझ मबन चलययो न जाय।
माता ्ी आसीसडी, बै म्न पूणया आय।।

ते मला समजावित िोते की आई आपल्या मलुाला िाच आवििा्मि ितेे 
आवर मलािी िाच आवििा्मि वमळाला - ‘िेटा, िढूो डोकरो िो्ेय! (अ्ा्मत 
मिातारा िोईप्ययंत खपू िीघ्म आ्यषु्य लाभो.)

आईने विलेल्या आवििा्मिाने काम केले. मिरनू आता िा मिातारा िीघ्म 
आ्यषु्याचा झाला. जी काठी घऊेन िािा चालत असत वतलाच सुंिर (सुंिरी) 
मिरत असत कारर वतच्या वििा्य ते मवंिरात जाऊ िकत नविते.

त्यांच्या तोंडून ऐकलेला आरखी एक िोिा - 
पात झडनता यंू कह्ा, सणु तरुवर बनराय।
इब का मबछडा ना ममलां, ्ूर पडांगा जाय।।

ह्ा िोह्ाचा अ ््म त्यांनी समजािनू सांवगतला नािी पर पढेु जाऊन सितःला 
समजले की ते आपल्या मतृ्यचूा उललेख करीत िोते, ज्यामळेु पररिाराचा 
वि्योग खपू िःुखिा्यी असतो.

िालपरी ह्ा िोह्ांच े िी मनात रुजले, तेविा पासनूच भविष्यात अनेक 
राजस्ानी आवर वििंी िोह्ांची रचना झाली.
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मांडले ििरािािरे एक गौिाळा िोती. िरिरवी गोपाष्टमीच्या विििी 
ते्े एक मळेािा भरत असे. त्यामध्ेय ििरातील विद्ानांच ेभारर िोते 
असे. ह्ा मळेाव्यात गौभतिांचा समाज मोठ््या संख्ेयने एकरि ्ेयत असे. 
गरुुििे श्री ििेुजींनी सांवगतले की त्या भतिांच्या समोर मी एक भारर विले तर 
त्याचा चांगला प्रभाि पडेल. मिरनू श्री ििेुजींनी चार पानांच े एक भारर 
वलिून विले. ते िािाजींनी पाविले ि मिराले, ‘िाचनू िाखविलेस तर त्यात 
का्य ििािरूी आि.े ि ेपाठ करुन ऐकविलेस तर प्रिसंवन्य िोईल.’ अजनू पाच 
वििस िाकी िोते. मी चारिी पानांची घोकंपट्टी केली आवर गोपाष्टमीच्या 
सभते ऐकविले. लोक आश्च्य्मचवकत झाले. गरुुजीसदु्धा आनंवित झाले. 
मारिाडी िाळेतील पविल्या इ्यत्ततेील विद्ार्या्मच ेि ेफार मोठे ्यि िोते. 

त्याच वििसात त्यांनी पररित्मन नािाच े एक नाटक वलविले. त्याच े
सािरीकरर त्यांच्याच विगिि्मनाने झाले.

मला अिा एका राजकुमाराची भवूमका वमळाली ज्याची राजसत्ता समाप्त 
झाल्यानंतर तो कंगाल झाला आवर एका वभकाऱ्यासारखा आपल्या 
राज्यािािरे जाऊन गािाकडे गेला. मला गािाचा कािी अनभुि नविता तरीपर 
ततपरतेने गािाच े जीिन सिीकारले. माझ्याकडून जे गीत गाऊन घतेले िोते 
त्याच ेिोल िोते -

‘करमगवत टारे नावि ंटरी।’ ह्ाची लोकांनी खपू प्रिसंा केली. ्या नाटकामळेु 
मला जीिनाच े चढ-उतार सिन करण्याची पे्रररा वमळाली, ती जीिनभर 
उप्योगी पडली. कविता, धडे आवर नाटकांची प्रितृ्ती िाढू लागली आवर नंतर 
मी अनेक नाटकात भाग घतेला.

वतसऱ्या इ्यत्तचे्या अभ्यासासाठी खालसा सकूलमध्ेय प्रिेि घतेला. 
ते्ेसदु्धा िोन-तीन नाटकात भाग घतेला आवर प्रिसंेला पारि झालो. िाळेच्या 
ििेटच्या वििसात मी सम्ाट अिोकाची भवूमका केली. ती पिाण्यासाठी 
ििेाच े प्रधानमरंिी ऊ न ू आले िोते. त्यांनी लोकांसमोर प्रिसंेच े िोन िबि 
सांवगतले.

ह्ा िोन घटनांनी त्या ि्यात व्यासपीठािर िोलण्याची भीती आवर संकोच 
का्यमचा नष्ट झाला. त्याचा भविष्यात िमा्ममध्ेय वििंी प्रचार आवर जगात 
विपश्यनेच्या प्रचारासाठी अत्ंयत उप्योग झाला.

गरुुिर ििेुजींच्या मोठ््या कृपेमळेु िाल्यािस्ेत मात-ृवपत ृभतिी, त्यांच्या 
आजे्ञच ेसिर्म पालन, मोठ््या भािांिद्दल आिर, लिानांिद्दल त्याग्यतुि पे्रमाची 
जी अमतृ गटुी वमळाली ती जीिनभर उप्योगी पडली. मनाच्या सपुीक भमूीिर 
धमा्मच ेििुमलू्य िी पेरले गेले. त्यापासनू उगिलेल्या िेलीला मोठी गोड फळे 
लागली.

क्रमि:......
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नविश्यनेच्या ५० व्या वयाढददवसया (सुवर्ण जयंती उत्सवया) ननमित्त 
ग्ोबल िगोडयािधे् संिूर्ण वर््णभर प्रते्क ददवशी सयाधनया आणर 

एक ददवसयाचे णशनबर
आम्ाला ताचं्ाप्िषयी अणिरान िाटतो जानंी ३ जलैु १९६९ ला प्िपश्यनाच्ा 

पहिल्ा णशप्िरारध् ेधरामात डुिकी रारली. जेव्ा पूज गुरुजी श्ी. सतनारायि 
गोयन्ाजीनंी रुं िईच्ा पंिायती िाडी धरमाशाळा, काळिादेिी रोड येथ ेपहिल्ा 
दिा हदिसाच्ा णशप्िरािे संिालन केले, ते िारतातील दसुऱया िदु्ध शासनाच्ा 
आितमानािे प्रप्तक ठरले. तवे्ापासून आम्ा सिाांच्ा लािासाठी धरमािक्र तीव्र 
गतीने हिरु लागले आणि लाखो लोकािें कल्ाि करीत राहिले.

३ जलैु २०१८ ला धरमा परतण्ािे ५० िे िषमा म्िजे सुििमा जयंती िषमा सुरु 
झाले. आम्ा सगळानंा उत्ािाने िा सरारंि साजरा करण्ािी िागंली सुसंधी 
आि.े आम्ाला णशकप्िले गेले की प्नयमरत ध्ान करुन धरमा रागामािर पुढे जाि,े 
िा खरा उत्ि. म्िनू ह्ा प्नमरत्त पूिमा ३६५ हदिस ग्ोिल प्िपश्यना पगोडारध् े
साधना आणि एक हदिसाच्ा णशप्िरािें आयोजन केले जात आि.े

िैश्विक प्िपश्यना िाउंडेशन (Global VipassanaFoundation- 
GVF) सिमा साधक-साधधकानंा आरंमरित करीत असतानंा प्रसन्नतेिा अनुिि 
करीत आि े िी ता साधकासंाठी िागंली संधी असेल. ज े धरमा रागामािर पुढे 
जाण्ास तत्र आिते आणि दैप्नक अभ्ास कायर ठेिण्ासाठी प्नरंतर प्रयत्न 
करीत आिते. ज े लोक दैप्नक अभ्ासािी प्नरंतरता ठेिण्ात असरथमा आिते 
तानंी नव्ा जोरासि आपला अभ्ास पुन्ा सुरु करण्ासाठी प्रयत्नशील व्ायला 
पाहिज.े

एक हदिसािे णशप्िर दररोज सकाळी ११ िाजपेासून संध्ाकाळी ५ िाजपेयांत 

िोईल. जानंी सयाजी ऊ िा खखन याचं्ा परंपरेत पूज गुरुजी हकंिा ताचं्ा 
सिायक आिायाांद्ारे णशकप्िले जािारे करीत करी एक दिा हदिसािे 
प्िपश्यना णशप्िर पूिमा केले आि ेत ेसिमा यात िाग घेऊ शकतात. आिश्यक 

आणि उचित व्िस्ा करण्ासाठी िाग घेण्ाऱयािंी संख्ा जािि ेआिश्यक 
आि.े म्िनू कृपया नाि नोदंिी अिश्य करािी. नाि नोदंिी करि ेखूप सोपे 
आि.े केिळ ८२९१८९४६४४ िर DATE सि YES ललहून Whats App 
िर संदेश पाठिा हकंिा SMS द्ारे ८२९१८९४६४५ िर Date सि YES ललहून 
पाठिा.

सिमा धरमा िाऊ िहििीनंा प्िनंती आि ेकी आरच्ा ह्ा धरमा-दोराला रजितू 
करण्ासाठी पूज गुरुजीचं्ा कायामाला पुढे िाढप्िण्ासाठी आणि धरामाला 
दीघमाकाळपयांत प्रप्तष्ाप्पत करण्ासाठी या पुण् कायामात िागीदार व्ािे, िीि 
आरिी प्िनम्र प्राथमाना आि.े 

सिायंच ेमगंल िोिो…
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ियाटरयाच्या “बुद् स्तृी ियाक्ण ” िधे् नविश्यनया णशनबरयाचया शुभयारंभ
प्ििारिी राजधानी पाटिाच्ा रेल् े जंक्शन जिळ प्िविस्तरीय “िदु्ध स्तृी 

पाकमा ” रध् ेसंपूिमापि ेिातानुकूललत दोन ििनािें दिा हदिसाच्ा णशप्िरासंाठी 
सरकार कडून नगर आिास प्िकास रंरिी श्ी. सुरेश शरामाद्ारा ३ जलैु २०१८ 
ला लोकापमाि केले गेले. पाकमा िा िाग असूनिी ह्ा ििनानंा  पाकमा च्ा इतर 
िालिालीपासून िेगळे ठेिण्ासाठी हिरिळ केलेल्ा सीरा रेषा िनप्िल्ा आिते. 
तारुळे साधनेरध् ेव्तय येिार नािी, सरकारद्ारा इतक्ा साधनसुप्िधायकु्त 
ििनािें लोकापमाि िी एक ऐप्तिाधसक घटना आि.े ३ जुलै रोजीि येथ े प्रथर 
णशप्िर सुरु झाले. तारध् े२३ पुरुष आणि ९ रहिलानंी दिा हदिसाच्ा णशप्िरािा 
लाि घेतला. आिायमा आणि सेिक मरळून एकूि ५० लोक िोत.े दसुरे णशप्िर १६ 
त े२७ जलैुला िोईल. ििनारंध् ेएकून ७० साधका व्प्तररक्त आिायमा तसेि 
धरमासेिक-सेप्िकाचं्ा प्निासािी सुप्िधा आि.े रुख्रंरिी श्ी नीप्तश कुरार यािें ि े
रित्ाकाकं्ी पाऊल आि ेकी ह्ा कें द्ातनू प्ििारिेि नािी तर प्िविातील सिमा लोक 
लािान्वित िोिोत. िगिान गौतर िदु्धािंी सिमा दःुखिाररिी प्िद्ा जी प्ििाररध् े
प्िकधसत झाली िोती ती प्िवि प्िपश्यनािायमा श्ी सतनारायि गोयन्ाजीदं्ारा 
पुन्ा िारतात आिली गेली. िी संपूिमा प्ििाररध् े पसरो आणि सिमा प्िविािे 
कल्ाि करो. यारध् ेसरकारिे पूिमा सिकायमा मरळत राहिल.
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िॅगोड्यावर रयात्रभर प्रकयाशयाचे िहित्व
पूज गुरुजी िेळोिेळी म्ित असत की एखाद्ा धयातु-�या�भ पॅगोड्ािर रात्रिर 

प्रकाश असण्ािे प्िशेष रित् आि.े यारुळे सारे िातािरि दीघमाकाळ धरमा ि रैत्री 
तरंगानंी िारलेले रािात.े यासाठी ग्ोिल पॅगोड्ािर प्रकाश दानासाठी प्रती रात्री 
रुपये 5000/- ठरिले गेले आिते. अधधक राहितीसाठी िरील (GVF) च्ा 
पत्तािर संपकमा  करा– 
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अशंकयालीन अननवयासी लघु ियाठ्यक्रि  
नविश्यनया ध्यानयाचया िररचय (सैद्यानंतक रुियात)

प्िपश्यना प्िशोधन प्िन्ास आणि रुं िई यपु्नव्र्सटीच्ा संयकु्त आयोजनाने  
निा लघु पाठ्यक्रर “प्िपश्यना ध्ानािा पररिय” सुरु िोिार आि,े जो 
प्िपश्यना ध्ानािा सैद्धापं्तक पक् आणि प्िणिन्न क्रेिात प्िपश्यनेिी व्ाििाररक 
उपयोमगताला प्रकाणशत करेल. 

ियाठ्यक्रियाची िदुत- २ ऑगस्ट त े१ नोव्ेंिर २०१८ (३ रहिने) 
ञिकयार- सिागृि नंिर २, ग्ोिल पगोडा पररसर गोराई, िोरीिली (प) रुं िई 

४०००९१. अधधक राहिती आणि आिेदनपरि ह्ा िेि ललकं िर प्राप्त करा. 
https://www.vridhamma.org/Pali-Study-Programs; सपंक्कः 022-

62427560 (सबुह 09कः30 सदे शयाम 05:30); ई-मदेल: mumbai@vridhamma.
org
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अनतररक्त उत्तरदयाययत्व
१ श्री आलोक सािू, धममकेत,ु विपश्यना 

कें द्राच्या कें �-आचा्यायंची सिा्यता
नवे उत्तरदयाययत्व

वररष्ठ सहायक आचाय्
१. श्री कवपलना् सािू, रा्यपरु (छत्तीसगढ)
२. श्रीमती मिानंिा वचकाटे, चदं्रपरू (मिाराषट्र)

नव ननयकु्ती 
सहियायक आचयाय्ण

१. श्री विनीत िमा्म, गावज्यािाि, उत्तर प्रििे
2. Chang Jih-Liang, Taiwan

बयाल-णशनबर णशक्षक
१. श्री प्रांजल पावटल भसुािळ
२. कु. अवश्वनी वििं ेभसुािळ
३. श्री. अज्य इगंले भसुािळ
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दोहेि धिया्णचे 
अतंरिनयाची खोली, सहिज न बघतया येइ।
हिोत असे गुरु-कृिया, मिळे रे िुक्क्त-यकु्क्त॥
धन् भयाग्य! गुरू मिळे, करुरे चे भयाडंयार।
अधंयालया दृष्ी मिळे, सत् धिया्णचे सयार॥
रयात्ी वनयात भटकतया, ददशयाहिीन िी अनयाथ।
सहिज दयाखवी धि्णिथ, धरलया गुरु ने हियात॥
शुध धि्ण असया मिळयालया, लोभ जयागे न दे्र्।
लचत्त असे ननि्णळ झयाले, नसे दःुख लवलेश॥

दोहेि धिया्णचे
गुरू ने ददली सयाधनया, चयाखलया धि्ण-स्याद।
संगत सुखद संतयाची, िनी च मिटे नवर्याद॥
िथ नवसरुनी भ्रिलया, व्याकुळ असे सतत।
धन् धन् गुरुदेव रे, दयाखनवलया सत् िथ॥
भटकतच हिी जयात असे, िनषु्य योनी-खोळ।
जर गुरुवर नया देती, धि्ण-रत्न अनिोल॥
जर सतगुरू नया मिळती, धि्ण गंग रे तीर।
तर गंगया च िुणजतसे, कधी न िीतो नीर॥

ग्ोबल नविश्यनया िॅगोडया िररचयालनयाथ्ण सेंचुरीज कॉि्णस फंड
पूज गुरुजीिंी इच्ा िोती की, ‘ग्ोिल प्िपश्यना पॅगोडा’ पुढील 

दोन-अडीि िजार िषमा िागंल्ा प्रकारे लोकािंी धरमासेिा करीत रािो. परंत ुयेथ े
येिाऱयाकंडून कोितेिी शुल्क न घेतले जािो, जेिकेरुन गरीि-श्ीरंत सिमाि येथ े
सिजररता येिोत आणि सद्धरामाप्िषयी जािनू धरमालािी िोिोत आणि यासाठीि 
येथील दैनंदीन खिमा सािंाळण्ासाठी एका ‘सेंिुरीज कॉपसमा िंडा’िी व्िस्ा केली 
जािी. तािंी िी रित्ािी इच्ा पूिमा करण्ासाठी ‘ग्ोिल प्िपश्यना िाउंडेशन’ 
(GVF) ने हिशोि केला की जर ८७६० जिानंी, प्रतेकाने रु. १.४२.६९४/- एका 
िषामात जरा केले, तर १२५ कोटी रुपये जरतील आणि ताच्ा राधसक व्ाजातनू 
िा खिमा िोऊ लागेल.

संतािी िािी आिे की जो पयांत िगिान िदु्धािें धात ु रािातील, तांिंा धरमा 
सुद्धा कायर रािील. या अथथी केिळ दगडापंासून िनलेला िा धातगुब्भ पॅगोडा 
िजारो िषामापयांत िदु्ध-धातुंना सुरणक्त ठेिेल आणि यात ध्ानाभ्ास करिाऱया 
असंख् प्राण्ानंा धरमालाि मरळेल. म्िजेि, याच्ा पररिालनासाठी रोठ्या 
प्ित्तीय आिश्यकतानंा पूिमा करण्ासाठी साधक तसेि असाधक सिमा दातानंा 
िजारो िषाांपयांत आपली धरमादानािी पाररी िाढप्िण्ािी िी एक सुसंधी आि.े 
अधधक राहितीसाठी तसेि प्नधी पाठप्िण्ासाठी संिक्ण : 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., Son-
imur Apartments, Timber Estate, Malad (W), Mumbai - 400064, 
Branch -  Malad  (W). Bank A/c No.- 911010032397802; IFSC No.–  
UTIB0000062; Swift code:  AXISINBB062.
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धम्मयालय - 2 ननवयास-गृहियाचे ननिया्णर कयाय्ण
पॅगोडा पररसरात ‘एक ददवसीय’ रिाणशप्िरात दरुुन येिाऱया साधकासंाठी 

ि धरमासेिकासंाठी रारिी प्निासाच्ा रोित सुप्िधसेाठी धम्मयालय-2 
प्निास-गृिािे प्नरामाि िोईल. ज ेकोिी साधक-साधधका या पुण्कायामात 
िागीदार िोऊ इच्च्तात, तानंी कृपया िरील (GVF) च्ा पत्तािर  

संपकमा  साधािा.
yty

नौसेनेच्या अधधकयाऱययानंया आनयाियान
िारतीय नौसेनेतील प्रणशक्िाथथी आणि सेिेत असिाऱया अधधकाऱयानंा प्िपश्यना 

आणि आनापान णशकप्िण्ािी रागिी जोराने िोत आि.े रागील कािी हदिसात 
लोिािळा (INS Shivaji Lonavala) च्ा १४० लोकानंा आनापानिे प्रणशक्ि हदले 
गेले. तारध् े कायामालयीन करमािारी आणि ताचं्ा पररिारातील लोकसुद्धा सामरल 
झाले. अशाि प्रकारे रुं िई (INS Hamla Malad) च्ा ८० जिात अधधकाऱयाचं्ा 
सोित ताचं्ा पररिारातील १५ लोकानंी धरमालाि घेतला.

अशाप्रकारे नेव्ीच्ा शाळेतील प्िद्ाथाांना आनापान णशकप्िले गेले आणि ताचं्ा 
प्नयमरत अभ्ासािी व्िस्ा केली गेली आि.े अधधक राहितीसाठी खालील िेिसाईट 
पिा - https://www.indiannavy.nic.in/content/%E2%80%98vipassana-
anapana%E2%80%99-orientation-course-ins-shivaji
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गलयोबल पगॅयोड्यात सन 2018 ची एक म्वसीय महामिमबरदे 
रप्ििार 29 जलैु– आर्याढी िौर्रिया, रनववयार, 30 सप्ेंिर– शरद िौर्रिया आणि िूज्य 

गुरुजीचंी िुण्नतथी– (29 सप्ेंिर) च्ा प्नमरत्ताने एक ददवसीय रिाणशप्िरे िोतील. वेळ: 
सकाळी 11 िाजपेासून संध्ाकाळी 4 िाजपेयांत. 3-4 िाजताच्ा प्रििनात साधना न 
केलेले लोकसुद्धा िसू शकतात. नाि नोदंिीसाठी कृपया प्नम्न िोन क्रराकं हकंिा ईरेल द्ारा 
तािडतोि संपकमा  करा.  कृपया नाि नोदंिी न करता येऊ नये. सिग्यानं तिो सुखो- सारूहिक 
तप-सुखािा लाि घ्ािा. संिक्ण : 022-28451170, 022-62427544, Extn. no. 
9, 82918 94644 (िोन िहुकंग 11 ते 5 िाजपेयांत) Online Regn.: www.
oneday.globalpagoda.org

If not delivered please return to:-
नविश्यनया नवशोधन नवन्यास 
धम्ममगरी, इगतिुरी - 422 403 
णजल्या-नयाणशक, िहियारयाष्ट्र,  भयारत 
फोन : (02553) 244076, 244086, 244144, 
244440.  फैक्स :  (02553) 244176
Email: vri_admin@dhamma.net.in; 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: www.vridhamma.org


