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धम्मवाणी
खन्ी परमं तपो ततततक्ा, तिब्ािं परमं वदन्न् बु�ा।
ि िि पब्जितो परूपघाती, ि समणो िोतत परं तविेठयन्ो।।

धम्मपद-184, बदु्धवग्गो 

– सहनशीलता आणि क्षमाशीलता परम तप आह.े बदु्ध णनरावािाला उत्तम 
महितात. दसुऱ्ाचा घात करिारा प्रव्रणित नसतो आणि दसुऱ्ाला त्ास दिेारा 
श्रमि अस ूशकत नाही.

तवपश्यिा साधिेच्ा सुवण� ियंतीतिममत्त धम� प्रसार 
आजण पूज्य गुरुिीचं्ा प्रतत कृतज्ञता प्रकटण्ाची सुसंधी

णरपश्ना साधनेच ेपनुरुत्ानाचा ५० रा राढणदरस अ्ावात ३ िलैु २०१८ 
पासनू 3 िलैु २०१९ प य्ंत ररवाभर गलोबल णरपश्ना पगोडामध्े दररोि एक 
णदरसाच े णशणबर णन्णमतपि ेघतेले िाईल, ज्ाने ह ेररवा साधकांची दणैनक 
साधना पषु्ट करण्ास सहा्क ठरेल. ज्ा कोिा साधक-साणधकांना ज्ा 
णदरशी रेळ णमळेल तेवहा ह्ा णशणबरांचा ते लाभ घऊे शकतील. त्ामळेु 
साधकांच्ा साधनेमध्े णनरंतरता, णन्णमतता तर ्ेईलच आणि त्ांच्ापासनू 
पे्ररिा प्राप्त करुन अणधकाणधक लोकात सद्धमावासंबंधी िागरुकता उतपनन होईल 
आणि णशणबरात सामील होऊन ते आपले कल्ाि करु शकतील. इतर 
णठकािीसदु्धा लोक अशा प्रकारे दनंैणदन साधना, सामणुहक साधना तसेच एक 
णदरसी् णशणबरांद्ारे ्ा णरद्ेचा व्ारहाररक अभ्ास पषु्ट करोत, हीच पजू् 
गरुुदरेांप्रती खरी श्रद्धांिली आणि कृतज्ञता असेल.

णरश्व णरपश्नाचा व्ा पजू् श्री. सत्नारा्ि गो्नकािींच्ा शदु्ध धमावाच्ा 
संपकावात ्ेण्ापरूवीच्ा ्ा घटनांनी आणि बालपि ते तरुिपिाप य्ंतच्ा 
त्ांच्ा भक्तीभाराने कोिताही भ्रम णनमावाि होऊ न्े. उलट अशी पे्ररिा णमळो 
कती अशी व्क्ती सदु्धा कशा प्रकारे बदल ूशकते, ्ाच उद्शेाने त्ांच्ा संणक्षप्त 
िीरन पररच्ाची ही नववी शृंखला:–

स्ामी तववेकािंदिीचंा माझ्ा िीविावर तवपुल प्रभाव 
सरामी णररेकानंदिींरर माझी णनतांत श्रद्धा आह.े ्दु्धोत्तर म्ंमामध्े 

रंगनूची श्रीरामकृषि णमशन सोसा्टी आणि श्रीरामकृषि णमशन सेराश्रमात 
सणरि् सेरा दते असतांना ते्ील णरद्ान, चररत्रान, करुि ह्रद् आणि 
सेराभारी संन्ाशाबरोबर काम करण्ाचा र त्ांच्ा सतसंगाचा खपू लाभ 
झाला. त्ांच्ाकडूनच सरामी णररेकानंदिींच ेआकरवाक व्णक्तर आणि 
त्ांच्ा प्रभारशाली कतृवातराची भरपरू माणहती णमळाली. त्ापासनू मला 
खपू पे्ररिा णमळाली.

काही ररायंपरूवी दणक्षि भारतात णरपश्ना णशणबर घणे्ासाठी 
परररारातील काही सदस्ांबरोबर कन्ाकुमारीच्ा ती व्ा्ात्ेस गेलो. ते्े 
पणरत् भारतभमूीच्ा दणक्षिकेडील टोकाला तीन समदु्र िलसपशवा करत 
असतात. िि ू का् ते णतनही समदु्र एकत् ्ेऊन भारतमातेच े पा् धतू 
असतात.

ह े तेच स्ल आह े ज्ाच े दशवान बोणधसतराला बदु्धतर प्राप्त 
होण्ापरूवीच्ा रात्ी आपल्ा णरराटका् बदु्ध सररूपाबरोबर सरपनात 
झाले होते. त्ांनी सरपनात पाणहले होते कती ते उंच णहमाल्ाची उशी करुन 
समग्र भारतभमूीरर लेटले आहते आणि त्ांच ेपा् ् े्ेच कन्ाकुमारीच्ा 
णकनाऱ्ाप य्ंत पसरलेले आहते. िे्े तीन समदु्रांच े पािी त्ांच े पाद 
प्रक्षालन करुन गौरराणनरत होत आह.े सरपनात हहेी पाणहले कती त्ा 
णरशालका्

भगरान बदु्धांचा एक हात बंगालच्ा समदु्रणकनाऱ्ाप य्ंत आणि दसुरा 
हात अरबी समदु्राच्ा णकनाऱ्ाप य्ंत पसरलेला आह.े ते्ील सागराच्ा 
उतसाहाने भरलेल्ा लाटा त्ांच्ा हाताच ेप्रक्षालन करुन आनंणदत होत 
आहते. ह ेसरपन त्ा भारी सत्ाचा परूवा अभासच होता कती भगरानांचा 
पणरत् उपदशे समग्र भारताद्ारा सहरवा सरीकृत केला िाईल आणि त्ानंतर 
उत्तरेकडे णहमाल्ापलीकडे तसेच ्ा समदु्रणकनाऱ्ापासनू इतर सरवा 
णदशांकडील दशे-णरदशेात पसरेल.

हा तोच णकनारा आह ेज्ा णकनाऱ्ाहून सरामी णररेकानंदिी पोहत 
िाऊन समोरच्ा खडकाळ बेटारर गेले होते आणि ते्े तीन णदरस ध्ान-
मगन राणहले होते. सराभाणरकच, प्रत्ेक भारती्ाला ्ा णत्णरध पणरत् 
णठकािाच ेभारनातमक महत्र आह.े

भारती् द्ीपकलपाच्ा ्ा अणंतम टोकाच्ा णकनाऱ्ारर तीन 
समदु्रांचा सनेहसंगम आणि णतनही समदु्राच्ा िल-तरंगानी णकनाऱ्ारर 
परसपर होिाऱ्ा रितीडा अत्ंत मनोहर होत्ा. आमही णकनाऱ्ारर बसनू 
्ा सुंदर र णचत्ताकरवाक दृश्ाचा आनंद घते होतो. एरढ््ात दोन-चार 
नर्रुक णसमत हास् करीत आमच्ाकडे ्ेत असताना पाणहले. त्ांनी 
आमहाला नमसकार करुन सांणगतले कती ते स्ाणनक णररेकानंद कें द्राच े
का व्ाकतते आहते. आमही ्ेण्ाची कोितीही माणहती त्ांना नवहती. 
त्ापैकती एक-दोन णरपश्ी होते. त्ांनी मला ओळखले. मोठ््ा पे्रमाने 
आणि आदराने मागवादशवान करीत त्ांनी आमच्ा ्ा अपररणचत आणि 
अनोळखी णठकािाची ती व्ा्ात्ा अत्ंत सखुद र सफल केली. आमही 
कृता व्ा झालो.

ते आमहाला एक लहान िहािाने णररेकानंद खडकारर घऊेन 
गेले. ते्ील भव् आणि कलापिूवा मणंदर पाणहले. त्ामध्े असलेल्ा 

पजू्य ्रुुजी आणि पजू्य ्माताजी धम्मण्रितील ्मध्यवतती प्गोड््यात (विती) ध्यान किताना, 
ज्याच्या आतील आठही खांबावि असलेल्या ताम्रपतांवि बदु्धवािी अणंकत आह.े
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एका ध्ान करण्ाच्ा दालनात गेलो. असे महितात कती ्े्ेच 
सरीमीिींनी तीन णदरस तपश्च्ावा केली होती. आमहीसदु्धा त्ा पणरत् 
स्ळारर काही तास ध्ान करुन आनंदात तललीन झालो.

साधना करीत असतांना मनात एक धमवाकामना प्रबळ झाली कती 
िशी अणतदरूच्ा भतूकाळात साहसी आणि त्ागी धमवादतू णभक्षूंच्ा 
माध्मातनू भगरान बुद््धांची कल्ािी रािी आणि णरपश्ना णरद्ा 
णहदंी महासागर तसेच बंगालचा उपसागर आणि अरेणब्न सागराच्ा 
प्रचडं तरंगारर सरार होऊन दशे-णरदशेात पसरली आणि ज्ा प्रकारे 
णनकटच्ा भतूकाळात सरामी णररेकानंदिींच्ा माध्मातनू भारताची 
दसुरी एक महत्रपिूवा आध्ाणतमक परंपरा दसुऱ्ा दशेात पसरली, त्ाच 
प्रकारे आता सरवािि णहतकाररिी णरपश्ना णरद्ा एक रेळ पनुहा चहू 
णदशांच्ा सहा महाद्ीपांमध्े पसरो आणि ते्ील द:ुखी मानरारर 
सद्धमावाच्ा अमतृधारांचा ररावार करुन भरसंसरिाच्ा द:ुखातनू त्ांना 
मकु् करो. भारताची पणरत् भमूी ्ा णद्ती् बदु्धशासनाच्ा काळात एक 
रेळा पनुहा लोक कल्ाि करण्ाचा गौरर प्राप्त करो. िरळच दणक्षिकेडे 
णहदंी महासागराने सतत अणभणरक् होत असलेल्ा कमळाच्ा णकंणचत 
उमललेल्ा कळीसारखा णदसिारा श्रीलंकेचा धमवाद्ीप आणि िरळच 
परूतेकडे भारताच्ा पणु्भमूीला खटूेनच असलेली माझी पणरत् िनमभमूी 
बमावा तसेच ्ांच्ा सोबत समसत आणश्ाव्ापी बदु्ध संततीच ेअन्ान् 
धमवादशे ्ा पणरत् मोणहमते सहभागी होऊन पणु्लाभी होरोत. ्ा मगंल 
भारनांनी णसंणचत होऊन अत्ंत प्रसनन मनाने आमही आमची लांबची 
दणक्षि ्ात्ा पिूवा केली.

सरामी णररेकानंदिींनी आपल्ा िीरनाच्ा अणंतम णदरसातील काही 
णदरस बोधग्ातील बोधी रकृ्षाखाली ध्ान केले होते. ह ेसमिल्ानंतर 
मला खपू आनंद झाला. आमहाला माहीत नाही कती त्ांनी णररेकानंद 
बेटारर आणि बोधीरकृ्षाखाली कोिती ध्ानसाधना केली होती. परंत ु
एरढे सपष्ट आह ेकती त्ांनी णरपश्ना केली नवहती. कारि तोप य्ंत भारतात 
णरपश्नेच ेपनुरागमन झालेले नवहते. भारत आपल्ा ्ा परुातन अनमोल 
ठेरीपासनू पिूवापि ेअनणभज्ञ होता.

कदाणचत सरामी णररेकानंदिींसारख्ा णरलक्षि प्रणतभाशाली संत 
परुुराला भारताची परुातन णरपश्ना णरद्ा आणि त्ा बरोबर भगरान 
बदु्धांची मळू रािी प्राप्त झाली असती आणि त्ांच्ा मनात भगरान 
बदु्धांच्ा व्णक्तराणरर्ी िेरढी आस्ा र श्रद्धा होती तेरढीच त्ांच्ा 
उपदशेांणरर्ी असती तर त्ाच ेणकती कल्ािकारी पररिाम झाले असते. 
दभुावाग्ाने भारतात शतकानशुतके चालत आलेल्ा खोट््ा प्रचारामळेु 
त्ांच्ा मनात िे गैरसमि णनमावाि झाले ते अरश् दरू झाले असते आणि 
त्ा पररणस्तीत दशे आणि णरश्वाला णदलेली त्ांची आध्ाणतमक दिेगी 
णकत्ेक पटीने अणधक महत्रपिूवा झाली असती. परंत ु णरपश्ना णरद्ा 
आणि बदु्धांचा मळू उपदशे रेळ पररपकर झाल्ानंतर भारतात पनुहा 
प्रकाणशत होऊ लागला. असे महटले िाते कती, परुातन भारताच्ा एका 
महान संताने भणरष्रािी केली होती कती भगरान बदु्धांच्ा अडीच हिार 
ररायंनंतर णरपश्ना आणि बदु्ध रािी दोनही पनुहा भारतात परत ्ेतील 
आणि तेवहाच परत आल्ा. तरीही परमपजू् सरामी णररेकानंदिींनी 
भगरान बदु्धांच्ा व्णक्तराणरर्ी िी असीम श्रद्धा प्रकट केली होती 
त्ामळेु माझ्ा मनात भगरान बदु्धाबद्ल िो भणक्भार होता, त्ाच े
संरधवान झाले. माझ्ारर पषुकळ उपकार झाले.

भगवाि बु�ाचंी मिािता
ह ेआहते भगरान बदु्धाबद्ल सरामी णररेकानंदिींच ेकाही ह्रद्ोद्ार. 

भगरान बदु्धांबद्ल माझ्ा मनात िे रोप पेरले होते ते िगण्ासाठी त्ा 
उद्ारांनी पािी दणे्ाच े का व्ा केले. श्रदे्धचा िो पा्ा घातला गेला तो 
अणधक घट्ट झाला.

• एक हिार ररावाप य्ंत ज्ा णरशाल तरंगांनी संपिूवा भारताला णसंणचत 

केले होते त्ाच्ा सरवोचच णशखरारर एका आिखी महामहीम मतूवीला 
पाहतो ते आमच ेशाक् मनुी गौतम आहते.
• िो प य्ंत चररत्ाचा प्रश्न आह,े बदु्ध संसारात सरावात श्रेष्ठ चररत्रान 

व्क्ती आह.े
• नैणतकतेचा एरढा मोठा साहसी प्रचारक संसारात पनुहा उतपनन झाला 

नाही.
• इतर दसुऱ्ांच्ा तलुनेत मी ्ा व्क्तीरर सरावात िासत श्रद्धा ठेरतो. 

ते साहस, ती णनणभवाडता, ते णरराट पे्रम.
• तो बदु्ध होता, ज्ाच्ािरळ अभीष्ट मणसतषक, अभीष्ट शक्ती आणि 

णरसतीिवा आकाशाएरढे अभीष्ट ह्रद् होते.
• त्ांच्ा णरशाल ह्रद्ाचा एक-सहसांश भाग िरी मला णमळाला 

तरी मी सरत:ला धन् समिेन.
• आपले राज् आणि सरवा प्रकारच्ा सखुांना णतलांिली दऊेन ्ा 

रािकुमाराने आपले सागरासारख े णरशाल ह्रद् घऊेन नर-नारी तसेच 
िीर-िीरािूचं्ा कल्ािासाठी आ्ावारतवाच्ा कोपऱ्ा-कोपऱ्ात भ्रमि 
करुन णभक्षारतृ्तीच ेिीरन णनरावाह करुन आपल्ा उपदशेांचा प्रचार केला.

• बदु्ध ही अशी एकटीच व्क्ती होती िी पिूवापि ेआणि खऱ्ा अ्ावाने 
णनषकाम महटली िाऊ शकते.

• भगरान पिूवापि ेणनषकाम होते. ते कमव्ा ोगाच ेजरलंत आदशवा सररूप 
होते आणि ते ज्ा उचच अरस्ेला पोहोचले होते त्ाररुन असे ज्ञात 
होते कती कमवाशक्तीद्ारा आमहीसदु्धा उचचतम आध्ाणतमक णस्ती प्राप्त करु 
शकतो.

• त्ांना ती पिूवा अरस्ा प्राप्त झाली होती, िी इतर लोक भक्ती, ज्ञान 
णकंरा ्ोग मागावाने प्राप्त करतात.

• केरळ णनषकाम कमवाच मनषु्ाला पिूवातराप य्ंत पोहोचर ूशकतात.
• तेे णरराट मणसतषक केवहाही अधंणरश्वासी झाले नाही.
• त्ांनी ईश्वरासंबंधी प्रचणलत समितुींच्ा आत लपलेल्ा 

मनोरतृ्तीचा नाश केला. त्ांनी पाणहले कती त्ा मनषु्ाला दबुवाल आणि 
अधंणरश्वास ूबनणरतात.

• असे अनेक महापरुुर होते िे सरत:ला ईश्वराचचे अरतार महित 
होते आणि णरश्वास दते होते कती िे त्ांच्ारर श्रद्धा ठेरतील ते सरगवा प्राप्त 
करु शकतील. पि बदु्धांच्ा ओठारर अणंतम क्षिाप य्ंत हचे शबद होते - 
“आपली उननती आपल्ाच प्र्तनाने होईल. दसुरा कोिी त्ामध्े तमुचा 
सहा्क होऊ शकत नाही. सरत: आपली मकु्ती प्राप्त करा.”

• संसारातील सरवा णशक्षकांमध्े तेच केरळ एक असे णशक्षक होते 
ज्ांनी आमहाला सरारलंबी होण्ाचा उपदशे सरावात िासत णदला. त्ांनी 
आमहाला खोट््ा मान्तांच्ा बंधनातनूच नाही; उलट ईश्वर णकंरा 
दरेता महटली िािारी अदृश् शक्ती, सत्ता णकंरा अणधकारारर अरलंबनू 
राहण्ापासनूही मकु् केले.

• आपली मकु्ती सरत: णनषपनन करा.
• प्रत्ेक सरारलंबी रसत ूसखुी होते. प्रत्ेक परारलंबी रसत ूद:ुखी 

होते.
• बदु्धांच्ा उपदशेात सरवा मनषु् सारखचे आहते. ते्े कोिाला 

कोितीच सरलत नाही. बदु्ध समतेच ेश्रेष्ठ उपदशे दिेारे होते.
• परुोणहत आणि इतर िातींमध्े िो भदेभार होता त्ाचा त्ांनी 

ना्नाट केला. खालच्ा सतरातील लोकसदु्धा श्रेष्ठ प्राप्तीच े अणधकारी 
आहते.

माझ्ासाठी बदु्धांची महानता णनणरवाराद होती. त्ांनी ततकालीन 
समािात पसरलेला अधंणरश्वास दरू केला. लोकांना सरारलंबी केले. 
समािात महारोगाप्रमाि े पसरलेल्ा िाती-िमातीरर आधाररत उचच-
नीच भदेभार दरू करण्ाचा प्रबळ प्र्तन केला. प्रत्ेक व्क्तीला आपले 
मन सफणटकाप्रमाि ेणनमवाळ करण्ाच ेणशकणरले. महिनू ते णरश्वरंद् झाले. 
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िगत्प्णूित झाले. एरढे सरवा असनूही त्ांच्ा उपदशेात अरश् 
कोठे काही चकू होती, कोठे काही कमी होती; ज्ामळेु सरामी 
णररेकानंदिींना महिारे लागले -

• माझ्ा सरवा िीरनात मी बदु्धांचा भक् राणहलो. परंत ु त्ांच्ा 
णसद्धांताचा नाही.

िो प य्ंत णरपश्नेच्ा पणहल्ा णशणबरात सामील होऊन मी सरत: 
त्ांच्ा उपदशेांच्ा णरशदु्ध व्ारहाररक बािूंचा सणरि् अभ्ास 
केला नाही आणि त्ानंतर मळू बदु्धरािीचा अ व्ापिूवा अभ्ास करुन ती 
णनतांत णनदवोर र णनषकलंक आह ेह ेपाहून पिूवापि ेआश्वसत झालो. िर, 
सरामीिीसदु्धा णरपश्ना करु शकले असते! 

(आतमक्न भाग दोन मधनू साभार)    
रिमश:....
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“धम्माची ५० वषषे” पवा�तिममत्त तवशेष काय�क्रम
१) तवश्व तवपश्यिा पॅगोडामधे् दररोि एक ददवसीय जशतबर:

सकाळी ११ रािेपासनू संध्ाकाळी ५ रािेप य्ंत होईल. ज्ांनी स्ािी ऊ. 
बा. णखन ्ांच्ा परंपरेत पजू् गरुुिी णकंरा त्ांच्ा सहा्क आचा्ायंद्ारे णशकणरले 
िािारे कमीत कमी एक दहा णदरसाच ेणरपश्ना णशणबर पिूवा केले आह,े ते सरवा ्ात 
भाग घऊे शकतात. आरश्क आणि उणचत व्रस्ा करण्ासाठी भाग घिेाऱ्ांची 
संख्ा िािि े आरश्क आह.े महिनू कृप्ा नार नोंदिी अरश् करारी. नार 
नोंदिी करि ेखपू सोपे आह.े केरळ ८२९१८९४६४४ रर Whats App करा णकंरा 
SMS द्ारे ८२९१८९४६४५ रर Date णलहून पाठरा.                yty

२) मुं बई शिरात बुधवार ३ िलैु रोिी एका ददवशी दोि एक ददवसीय जशतबरः 
“मारवाडी पंचायतीवाडी भवन” ्े्े पनुहा एकदा एका दिवशी दोन एक 

णदरसी् णशणबरांच ेआ्ोिन होत आह.े ३ िलैु २०१९ ला पणहले णशणबर (First 
Session) सकाळी ९:०० वाजेपासनू िुपारी १:३० वाजेपययंत आणि दसुरे णशणबर 
(Second Session) िुपारी ३ वाजेपासनू सधंया ७:३० वाजेपययंत. कृप्ा बणुकंग 
करुन णशणबर स्ळी पाऊन तास आधी पोहचा. दिकाणाचा पूण्ण पत्ा: मारराडी 
पंचा्तीराडी भरन, ४१, दसुरी पांिरपोळ गलली, (सी.पी. टँक - माधरबाग 
मणंदरािरळ) मुबंई ४००००४,  बुदकंग सपंक्ण कः +91 9930268875, +91 
9967167489, +91 7738822979 (फोन बणुकंग - दररोि १० ते ८ रािेप य्ंत. 
Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register.
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३) धम्मपुब्ि भमूम, चूरू मधे् 'गुरु-स्तृत जशतबर'
पजू् गरुुदरे सत्नारा्ि गो्ंकािींनी ३ ते १४ िलैु १९६९ मध्े पणहले णरपश्ना 

णशणबर मुबंईतील पंचा्ती राडी धमवा शाळेत आ्ोणित केले होते. ्ा प्र्म णशणबराच्ा 
५० व्ा राढणदरसा (सरुिवा-ि्ंती) च्ा णनणमत्ताने पजू् गरुुदरेांच्ा परूवािांच्ा भमूीररील 
चरुू णरपश्ना कें द्रारर तांच्ा ्ा महान धमवा दानाच्ा समणृत बद्ल ३ ते १४ िलैु, २०१९ 
रोिी िनु्ा साधकांसाठी दहा णदरसांच्ा ‘गरुु-समतृी’ णशणबराच ेआ्ोिन केले िात आह.े 
केरळ िनु्ा साधकांसाठी महििे, ्ोग्ता सणतपट्ान णशणबराप्रमाि ेनोंदिीः 1) श्री एस. 
पी. शमावा, Email: dhammapubbaja@gmail.com, या www.info@
pubbaja.dhamma.org, मोबा. 07627049859, 2) श्री सरेुश खनना, Email: 
sureshkhanna56@yahoo.com; मोबा. 94131-57056.
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४) इगतपुरीमधये तीन िहा दिवसांची दशदबर व ३ दिवसांचा काय्णक्रम:
इगतपरुीमध्े िनु्ा साधकांकरीता तीन १० णदरसी् णरशरे णशणबरांच ेआ्ोिन 

३ ते १४ िलैु २०१९ 
• ‘धममदगरी’ : केरळ िनु्ा साधकांसाठी (्ोग्ता सणतपट्ान णशणबराप्रमाि)े 
•   धममतपोवन - १ र धममतपोवन - २ : (्ोग्ता २० णदरसी् णशणबराप्रमाि)े 
णशणबर संपल्ानंतर पढुील तीन णदरस महििे १४ ते १६ जुलै प य्ंत. काही 

अन् का व्ारिम सदु्धा होतील. (त्ासाठी नोंदिी रेगळी  करारी लागेल.) नोंदिीसाठी 
खालील णलंकरर ऑनलाईन सणुरधा उपलबध आह–े

धममदगरी: https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
धममतपोवन-1: https://www.dhamma.org/en/schedules/schtapovana
धममतपोवन-२: https://www.dhamma.org/en/schedules/schtapovana2
णरनंती आह ेकती आपि सरवा मोठ््ा संख्य़ने उपणस्त राहून ्ाला एक समरिी् 

प्रसंग बनरा.
yty

बेससक आजण उन्नत डडप्ोमा पाठ्यक्रम - बु�ाचंी जशकवण - 
तवपश्यिा (सै�ातंतक आजण व्ाविाररक पक्ष)

णरपश्ना णरशोधन णरन्ास (णर. आर. आई.) आणि मुबंई णरश्वणरद्ाल् (तत्रज्ञान 
णरभाग) ्ांच्ा सं्कु् प्र्तनांनी होिाऱ्ा ्ा पाठ््रिमात बदु्धांच्ा णशकरिीचा 
सैद्धांणतक आणि व्ारहाररक पक्ष  –  णरपश्ना, णहच्ा उप्ोणगतेला प्रकाणशत केले  
िाईल. पाठ््रिमाचा अरधी २२ िनू २०१९ ते माचवा २०२० प य्ंत रेळ: दर शणनरारी 
दपुारी  २:०० ते संध्ाकाळी ६ रािे प य्ंत. योगयता: कमीत कमी १२ री णकंरा िनुी एस. 
एस. सी पास [प्र्म सत् संपण्ापरूवी णरद्ार्ावाला पाठ््रिमाच्ा अतंगवात १० णदरसी् 
णरपश्ना णशणबराला पाठणरले िाईल] प्ररेश णत्ी: १२ ते १५ िनू २०१९ (सकाळी ११ 
ते २ रािे प य्ंत) दिकाण: तत्रज्ञान णरभाग (णफलोसोफती णडपाटवामनेट) ज्ञानेश्वर भरन, मुबंई 
णरश्व णरद्ाल् काणलना सांतारुिि (प)ु मुबंई ४०००९८, फोन नं ०२२ २६५२७३३७, 
प्ररेश घतेेरेळी कृप्ा आपल्ा बरोबर आिा: एिकेुशन सणटवाणफकेटची फोटोकॉपी-१, 
पासपोटवा  साईि  फोटो-३, नार परररतवान (गॅझटे) सणटवाणफकेटची फोटोकॉपी-१, आणि प्ररेश 
शलुक १८००/- रुप्े अणधक माणहती साठी सपंक्ण ः (१) णर. आर. आई. का्ावाल् ०२२ 
५०४२७५६०, ९६१९२३४१२६, (सकाळी ९:३० ते ५:३० रािेप य्ंत), (२) बलिीत 
लांबा – ९८३३५१८९७९, (३) रािश्री – ९००४६९८६४८, (४) अलका रेंगरुलेकर – 
९८२०५८३४४०, • रेबसाइट दखेेंः-  https://www.vridhamma.org/Pali-Study-
Programs.  
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धम्म अरुणाचल, ताममळिाडू येथे कें द्ाच्ा तवकासासंबंधी एका  
चचषेचे आयोिि करण्ात आले. 

एका मागवादशवाक चचतेच े आ्ोिन ताणमळनाडूच्ा धमम अरुिाचल कें द्रारर १२ ते 
१५ एणप्रल दरम्ान केले गेले. ्ा चचतेच ेउणद्ष्ट होते कती प्रगतीशील प्रौद्ोणगकती आढारा 
घतेला िारा ज्ामळेु कें द्राचा णरकास वहारा. पारंपाररक तसेच आधणुनक दोनही प्रकारच्ा 
प्रौद्ोणगकरिारर णरचार केला गेला. िल प्रबंधनारर खपू लक्ष णदले गेले. िसे पाण्ाची 
अणतरषृ्टी, त्ाची कमतरता, त्ाच ेसंरक्षि, त्ाचा रापर, त्ारर उपचार, त्ाची णरलहरेाट, 
त्ाला कसे ररसा्कल (recycle) करून शदु्ध करता ्ेईल इत्ादी. खराब पाण्ाला कसे 
शदु्ध करता ्ेईल र त्ाच े संभाणरत पररिाम का् असतील ? अशाने सरासर् मतं्ाल् 
आणि एन. िी. टी. (National Green Tribunal) = (राषट्ी् हररत प्राणधकरि अणधणन्म 
- २०१०) ्ांना असे न राटारे कती कें द्र िे करि ेआरश्क आह ेते करीत नाही आह े्ारर 
णरशरे णरचार केला गेला.

इतर बाबींचा सदु्धा णरचार केला गेला िसे णक आरश्क णरिेची गरि कशी भागणरली 
िारी (सौरउिावा/परनउिावा), घर कसे हरेशीर असारे, शीतलीकरिाची व्रस्ा कशी हरी 
ज्ाने कें द्राररीलच ८०% रीि रापरली िाईल. इतर व्रस्ांरर पि णरचार केला गेला िसे 
बा्ोगॅस (ज्ामळेु सरं्पाक घरातील उरलेल्ा अननातनू गॅस बनणरला िाईल आणि त्ाच े
खत बनणरले िाईल आणि ते झाडांसाठी रापरले िाईल) सरुुरातीला ्ाचा मासटर पलान 
बनणरि ेआरश्क आह ेज्ाने इमारती बांधण्ापरूवीच ्ारर लक्ष णदले िारे. तसेच रद्ीची 
णरलहरेाट कशी लारारी, णसंचन कसे केले िारे, इमारत कोठे बांधारी, ती कोित्ा णदशलेा 
असारी, पाण्ारर णटं्मेंट करतांना णिरीत इिंाइमची का् भणूमका आह,े बा्ोगॅस कमपोसट, 
त्ाला सरच्छ करण्ाची पद्धत, डास पळणरण्ाचा उपा्, णसंचनानंतर िणमनीच्ा खालील 
पाण्ाची पातळी कशी णटकरली िारी, मातीच्ा पारंपाररक रसतूंचा उप्ोग, कशा प्रकारे 
टॉकसीक (रासा्णनक) कचऱ्ाला कमी करारे. (िसे रासा्णनक साबि, कपडे धणु्ाची 
पारडर इत्ादी)

सात राज्ांमधील बारा कें द्रातनू ५० ििांनी ्ात भाग घतेला. सहभागी मखु्त: णरश्वसत 
तसेच असे िनेु साधक होते िे कें द्राच्ा णरकासात भाग घते होते. काही प्रणसद्ध कें द्रातील 
होते िे प्रचणलत व्रस्ांना अणधक चांगले करु इणच्छत होते. अन् असे होते िे नरीन कें द्र 
उभारिीच्ा परूवीच ्ा सरवा आरश्क बाबींना िाि ूइणच्छत होते.
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अततररक्त उत्तरदाययत्त्व
1. श्री सत्िीत ठाकुर, (स.आ.) ‘धमम उतकल’ 

कें द्राच्ा कें �-आचा्ायंची सहा्ता सेवाा.

िवे उत्तरदाययत्त्व
वररष्ठ सिायक आचाय�

1. श्री दीपक मचुरीकर, िळगांर

िव तियकु्ती
सिायक आचाय�

1. श्री केतनभाई पटेल, अहमदाबाद
2. श्री बासदुरे साह, मिुफफरपरु
3. Mr Jorge Ricardo, Malaysia

बाल-जशतबर जशक्षक
1. श्रीमती णप्र्ंका िैन, हदैराबाद   
2. श्रीमती मलुागोलला  िाणनसरानी,  हदैराबाद   
3. श्री बरुुग ुसरेुश कुमार, तेलंगाना
4. श्रीमती रिनी गोरधवान, णसकंदराबाद
5. श्री बद्म णशरा रेड्डी, तेलंगाना
6. श्री अरुि णबलला, हदैराबाद
7. श्रीमती पटु्टा सैदममा, हदैराबाद

8. श्री कांचन गिेश्वर, पिुे
9. श्री दरेेश चदं्रभान गपु्ता, मुबंई
10. श्री आकाश गौतम बरा्े, पिुे
11. श्री कौशल णकरि डोळस, पिुे
12. श्री णकरि अशोक कुलते, अहमदनगर
13. श्री सागर रणरनद्र कासार, पिुे
14. डॉ. नेहा गौतम भारे, नांदडे
15. श्री आनंद रीरभद्र रुगले, परभिी
16. श्री  भीमरार मकंुुदरार कारले, नांदडे
17. डॉ.  संतोर डांगे, परभिी
18. श्री रामरार बाबारार रामपरेु, परभिी
19. कु. प्रणतमा भिुंगरार खदंारे, नांदडे
20. श्री भाउरार चदंिुी कांबळे, णहगंोली
21. श्रीमती सनुीता प्रकाश कांबळे, नांदडे
22. Mr. Zhi Feng LUO, China
23. Mrs. Xue Jun DUAN, China
24-25. Mr. Cristian Latorre Carro 

Candeleda, Spain  &  Ms. Neige 
Famery-Brillet Candeleda, Spain

26. Mrs. Priya Koel, United Kingdom
27-28. Mr. Wen Shao Qi Jacky & Mrs 

Serena Teo Wei Wei, Singapore
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दोिे धमा�चे 
दरु ित्ा चोरी खोटे, दरु दारुपासुि रे।
दरु असे व्ाजभचार रे, बु� वंदिा च रे।। 
असे सम्यक आजितवका, सम्यक चचतंि िोय।
असे सिग श्वासाप्रतत, बु� वंदिा सोय।।
काया-मि प्रपंचािे, तवतवध वेदिा िोय।
तिर्वकार तिरखत असे, बु� वंदिा सोय।।
पािे सुख-संवेदिा, आस्ादि िा िोय।
भय पािे सुख स्ादात, बु� वंदिा सोय।।

दोिे धमा�चे
दखुदायी भवचक्रात च, गेले िन्म अिेक।
गुरूची झाली कृपा, ममळे च बु� तववेक।।
करुणा सागर बु�िी! तुमचे िे उपकार।
धम� ददला कल्ाणी रे, सुखी करण्ा संसार।।
आली खरी च बंदगी, िमस्ार च पररणाम।
िीवि िगू च धमा�चे, करु ि वाईट काम।।
श्र�ामय च िमिािे, मि रे तवमल व्ावे।
अिंकार सव� िावो, तविय भरूि पावे।।
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ग्ोबल तवपश्यिा पॅगोडा पररचालिाथ� सेंचुरीि कॉप�स फंड
‘गलोबल दवपशयना पगोडा’चा दनंैदीन खचवा सांभाळण्ासाठी पजू् गरुुिींच्ा 

णनदतेशानसुार एका ‘सेंचुरीज कॉप्णस फंडा’ची व्रस्ा केली गेली आह.े त्ांची 
ही महतराची इच्छा पिूवा करण्ासाठी ‘गलोबल दवपशयना फाउंडेशन’ (GVF) ने 
णहशोब केला कती िर ८७६० ििांनी, प्रत्ेकाने रु. १.४२.६९४/- एका ररावात िमा 
केले, तर १२५ कोटी रुप्े िमतील आणि त्ाच्ा माणसक व्ािातनू हा खचवा होऊ 
लागेल. िर कोिी एकदम एकत् िमा करू शकत नसेल तर ्ोडी-्ोडी सदु्धा िमा 
करू शकेल. (काहींनी पैसे ज्मा केले आहते आणि णवश्ास आह ेकी लवकिच ह े
का्य्य पिू्य हगोईल.)

साधक तसेच असाधक सरवा दात्ांना हिारो ररायंप य्ंत आपली धमवादानाची पारमी 
राढणरण्ाची ही एक ससुंधी आह.े अणधक माणहतीसाठी तसेच णनधी पाठणरण्ासाठी 
सपंक्ण : 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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धम्मालय - 2 तिवास-गृिाचे तिमा�ण काय�
पॅगोडा पररसरात ‘एक दिवसीय’ महाणशणबरात दरुुन ्ेिाऱ्ा साधकांसाठी 

र धमवासेरकांसाठी रात्ी णनरासाच्ा मोफत सणुरधसेाठी धममालय-2 णनरास-
गहृाच े णनमावाि होईल. िे कोिी साधक-साणधका ्ा पणु्का्ावात भागीदार होऊ 
इणच्छतात, त्ांनी कृप्ा ररील (GVF) च्ा पत््ारर संपकवा  साधारा.
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पॅगोड्ावर रात्रभर प्रकाशाचे मित्व
पजू् गरुुिी रेळोरेळी महित असत कती एखाद्ा धातु-गबभ पॅगोड््ारर रात्भर प्रकाश 

असण्ाच ेणरशरे महतर आह.े ्ामळेु सारे राताररि दीघवाकाळ धमवा र मतै्ी तरंगांनी भारलेले 
राहाते. ्ासाठी गलोबल पॅगोड््ारर प्रकाश दानासाठी प्रती रात्ी रुप्े 5000/- णनधावाररत गेले 
आहते. अणधक माणहतीसाठी ररील (GVF) च्ा पत््ारर संपकवा  करा– 
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पॅगोड्ावर संघदािाचे आयोिि
२९ सप्टेंबर, २०१९ ला पूजय गुरुिेव ्ांची पणू्णत्ी र शरद पौणिवामा आणि १२ 

जानेवारी, २०२० ला पजू् मातािी र स्ािी ऊ बा णखन ्ांच्ा पणु्-णत्ी णनणमत्ताने 
सघंिानाचे आ्ोिन सकाळी ९.०० रा. िे साधक-साणधका ह्ा पणु्रधवान दान का्ावात 
भाग घऊे इणच्छतात त्ांनी कृप्ा खाली णदलेल्ा पत््ारर संपकवा  करारा - 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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गलोबल पगॅोड्यात सन २०१९ मधये एक दिवसाचे महादशदबर 
रतववार दद. 19 मे, वैशाख / बदु्ध पौर्णिमा, रतववार 14  िलैु आषाढी पौर्णिमा (धम्मचक्कपवत्तन 

दिवस), रतववार 29 सप्ेंबर- पूज्य गुरुिीचंी पुण्ततथी व शरि पौर्णिमेच्ा ननममत्ताने पगोडामध् े
वरील महाशशनबरे होतील. ज ेकोणिी साधक-साधधका भाग घेऊ इच्छित असतील ताांनी कृपया 
आपली नाव नो ांिनी अवश्य करावी. समग्ािं तपो सुखो- सामूदहक तप-सुखाचा लाभ घ्ावा. 

वेळ: सकाळी ११ वाजपेासून सायांकाळी ४ वाजपेययंत होईल. ३-४ वाजताच्ा प्रवचनात साधना 
न केलेले लोकसुद्धा बसू शकतात. नाव नो ांिणिीसाठी कृपया ननम्न फोन क्रमाांक दकां वा ईमेल द्ारा 
ताबडतोब सां पक्क  करा. कृपया नाव नो ांिणिी न करता येऊ नये. संपक� : 022-28451170, 022-
62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोन बुदकां ग 11 त े5 वाजेपययंत) Online 
Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register ...yty


