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जे. कृष्णम ूर्ती चें िशक्षण-िविचार आणिण आणजचे जग

ऑक्टोबर १४-१७, २०१६

’जीविनाच्या  एकात्म  दर्शरनािशविाय  आणपल्या  विैयिक्तिक वि सामुहिहिक समस्या  जटील हिोतील आणिण  
प्रश्नांचा  गुहंता  विाढेल.  िशक्षणाचे  उद्दीष्ट नुहसती  िविद्वान,  ततं्रज्ञ िकंविा  लठ्ठ पगाराच्या  नोकर्यांसाठी  
िहिडंणारी सुहखासीन माणसे िनमारण करणे हिे नसूर्न, एकात्म व्यिक्तित्विाचे िनभरय स्त्रीपुहरूष िनमारण करणे  
हिे आणहिे; कारण अशा माणसांमध्येच िचरशांती नांदर्ूर् शकेल.’

– जे. कृष्णमूर्ती

कृष्णमूर्ती अध्ययन केद,  सह्यादी येथे ह्या विषी ऑक्टोबर १४-१७,  २०१६ ह्या दर्रम्यान मराठी संमेलन आणयोिजत 
करण्यात  येत  आणहेि.  ह्या  संमेलनाचा  िचतंन-िविषय  आणहेि  -  ’जे.  कृष्णमूर्तीचें  िशक्षण-िविचार  आणिण  आणजचे  जग’. 
कृष्णमूर्तीचं्या भाषणांचे आणिण सवंिादर्ांचे िडिव्हििडओ कायरक्रम, भाषणे, गटचचार, पिरसंविादर्  ह्यांच्या मदर्तीने कृष्णमूर्तीचं्या 
िशकविणुहकीचे आणकलन सखोल व्हिावेि हिा ह्या संमेलनामागचा हेितूर् आणहेि. 

ज्यांना कृष्णमूर्तीचं्या िशकविणुहकीमध्ये रस आणहेि आणिण िनरीक्षण वि अध्ययनातूर्न आणत्मशोध घेण्याची तळमळ आणहेि अशा 
अभ्यासकांना परस्पर-िविचारांची देर्विाणघेविाण करण्याची संधी ह्या समेंलनामुहळे िमळेल. 

कृष्णमूर्तीचंी इगं्रजी पुहस्तके आणिण मराठीतील भाषांतरे, तसेच िडव्हिीडीज ह्या संमेलनाच्या िठकाणी उपलब्ध असतील. 

शुहक्रविार, १४ ऑक्टोबरला संध्याकाळपयरत सविर  िशिबराथीनंी येथे येणे अपेिक्षत आणहेि आणिण १५ वि १६ ऑक्टोबरला 
येथे हिोणार्या  सविर  कायरक्रमांमध्ये सहिभागी हिोऊन,  सोमविार,  १७ ता.ला सकाळी संमेलनाचा समारोप झाल्याविर 
दर्ुहपारच्या जेविणानंतर सविरजण परत जाऊ शकतात. 

ह्या संमेलनामध्ये  सहिभागी  हिोण्यासाठी  प्रित व्यक्तिी  र.  २,५००/-  शुहल्क आणकारले  जाणार  असूर्न  त्यामध्ये  पुहणे 
स्टेशनपासूर्न नेण्या-आणणण्याचा खचरहिी अंतभूर्रत आणहेि. 

संमेलनात  सहिभागी  हिोणार्या  व्यक्तिींची  राहिण्याची  सोय  सह्यादी  स्कूर् लमधील  िविद्याथ्यारच्या  विसतीगहृिांमधूर्न  केली 
जाईल. संमेलनाची नोंदर्णी करण्याची शेविटची तारीख  ८ ऑक्टोबर २०१६ आणहेि ह्याची कृपया नोंदर् घ्याविी. 

इच्छुह क अभ्यासकांनी  नोंदर्णी  अजर  (Registration form)  भरून खालील पत्त्याविर  पाठविाविा:  (नोंदर्णी  अजर 
पोस्टाने मागविूर् शकता, तसेच www.kscskfi.com ह्या संकेतस्थळाविर उपलब्ध असेल.)
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कृष्णमूर्ती अध्ययन केद, सह्यादी
पोस्ट - ितविई िहिल, तालुहका - राजगुहरूनगर(खेड), िजल्हिा - पुहणे
िपन - ४१०५१३

दर्ूर्रध्विनी: (०२१३५) २८८४४०-३, २८८४४५-७, २८८७७२, २८८७७३
भ्रमणध्विनी: ७८८८१६४८४५, ७८८८१७६८४७
ईमेल:  sc.workshops@sahyadrischool.org

संकेतस्थळ: www.kscskfi.com

कृष्णमूर्ती फाउंडेशन इिंडया, मुहंबई केदाविरसुहद्धा समेंलनाबद्दल चौकशी करता येईल. 

संमेलन-शुहल्क (र. २,५००/- ) भरण्यासाठी पयारय:

१. ’कृष्णमूर्ती स्टडी सेटर - के एफ आणय’ (Krishnamurti Study Centre - KFI) च्या नाविाने िडमांड डर ाफ़्ट 
पाठिविणे
२. थेट केदाच्या खात्यामध्ये रक्कम घालणे - ह्याबद्दलचा तपशील आणपले नावि वि पत्त्यासहि लगेच ईमेल द्वार े
कळिविणे). संपकारसाठी ईमेल:  sc.workshops@sahyadrischool.org

बॅकेंचे नावि: (HDFC Bank ) एच डी एफ सी बॅकं
शाखा:        चाकण
खात्याचे नावि: (Krishnamurti Study Centre - KFI ) कृष्णमूर्ती स्टडी सेटर - के एफ आणय   
खाते क्र. :      07461110000038    
IFSC Code:  HDFC 0000746  

सह्यादीला येण्यासाठी पुहणे स्टेशनजविळूर्न सकाळी सुहमार े१० विाजता आणिण संध्याकाळी ५ विाजता  बसची सोय 
करण्यात येईल. पुहणे स्टेशनच्या मागील बाजूर्स ’ल मेिरिडयन’ हिॉटेलजविळ बसेस थांबतील. 

ज्यांना इतर वेिळी विाहिनाची सोय हिविी असेल त्यांच्यासाठी खास सोय करणे शक्य आणहेि वि त्यासाठी योग्य ते शुहल्क 
आणकारले जाईल. 

_________________
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