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धम्मवाणी
यो च बुद्धञच धम्मञच, सङ्घञच सरणं गतो।  
चत्तारर अररयसचचतानि, सम्मप्पञ्ताय ्पससनत।।
दुक्ं दुक्स्ुमप्पताद,ं दुक्सस च अनतक्क्ंम। 

 अररयं चट्ठङ्नग्ंक ्मगगं, दुक ख्ू्पस्मगतान्मिं।।
एतं ्ो सरणं ्े्ंम, एतं सरण्ुमत््ंम।  एतं सरण्मतागम्म, सबबदुक्ता ्प्ुमचचनत।।

धम्मपद-190,191,192, बदु्धवग्गो

जो बदु्ध, धर्म आणि संघाला शरि गेला आह,े जो चार आर्म 
सतरांना - दःुख, दःुखाची उत्पत्ी, दःुखा्पासनू रकु्ती आणि 
रणुक्गारी आर्म अषांणगक रागा्मला समरक प्रजे्ने ्पाहतो. हीच 
रगंलदारक शरि आह,े हीच उत्र शरि आह.े हीच शरि प्राप्त 
करुन (वरक्ती) सर्म दःुखा्पासनू रकु् होते.

(आतरकथन)

ध्म्म यताते्ची ्पनितास वर्म
एक सप्टेंबर, १९५५, राझरा जीरनाचा अतरंत रहत्र्पिू्म णदरस. राईग्ेनचरा 

डोकेदःुखीचा असाधर र असह्य रोग, जो राझरा डोकरारर अणिशा्प बननू 
चढला होता, तोच आता राझरासाठी ररदान बनला. री गरुुदरे ्परर्पजूर 
सराजी ऊ बा णखनांचरा णर्पशरना धरान णशणबरात दहा णदरसांसाठी सारील 
झालो. णशणबरात सारील होणरा्परूवीचा राझा संकोच, रा संकोचा्पासनू ्पिू्म्पि े
रकु् झालो नसतांनाही तरात सारील होि ेआणि रा णशणबरारळेु आश्चर्मजनक 
रु्पाने लािाण्रत होि े- ह ेआता इणतहासाच ेएक बहुचणच्मत ्पषृ्ठ बनले आह.े

रळू संकोच तर राच बाबीचा होता कती ही बौद्ध धरा्मची साधना आह.े 
रारळेु प्रिाणरत होऊन री आ्पला ज्रजात णहदं ूधर्म तर तरागिार नाही ना? 
री बौद्ध तर बनिार नाही ना? जर असे झाले तर घोर अणनष होईल. री धर्मभ्रष 
होईन. राझ ेघोर ्पतन होईल. बदु्धांप्रती असीर श्रद्धा असनूही बौद्ध धरा्मप्रती 
अश्रद्धाच नाही तर क्दु्र िारही होता. ्परंत ुतरीही रा णशणबरात सारील झालो, 
कारि गरुुदरेांनी णरश्ासाने सांणगतले होते कती णर्पशरना णरणधत शील, सराधी, 
प्रजे्वरणतररक् अजनू काहीही णशकरले जािार नाही. रा णत्हींना राझरासारखरा 
एखाद्ा णहदंचूाच नाही तर कोितराही धाणर्मक ्परं्परेचरा वरक्तीचाही कार 
णररोध असेल?

शील-सदाचाराच ेजीरन जगि,े सराणधद्ारे रन रश करि,े प्रज्ा जागरनू 
णचत्ाला शकर णततके णरकारणरहीन बनरि े - रा णत्ही णशकरिकुींचा 
कोिीही सरजदार रनषुर णररोध करुच शकत नाही. रला तर क्ोध आणि 
अहकंारासारखरा रनोणरकारां्पासनू स्ुटका हरी होती, जरारळेु तिार्पिू्म 
जीरन जगनू री राईग्ेनचा रोगी झालो होतो. णरकार दरू होतील तर तिार दरू 
होतील आणि तिार दरू होतील तरच राईग्ेन दरू होईल - ह ेसतर रला ख्ूप 
स्पष्पि े सरजले होते. रावरणतररक् जरा ्परररारात ज्रलो आणि जरा 
राताररिात राढलो, तरात दरुाचरिा्पासनू णररत राहाि े आणि सदाचारात 
णनरत राहाि,े तसेच आ्पलरा णचत्ाला णरकारां्पासनू णररकु् राखि े- जीरनात 
हाच आदश्म उतररणराच ेरहतर णशकरले गेले होते. तरारळेु जेवहा गरुुदरेांनी 
सांणगतले कती िगरान बदु्धांनी हचे णशकरले आह े आणि णर्पशरनेतही हचे 
णशकरले जाईल, रावरणतररक् अ्र काहीही णशकरले जािार नाही, ह ेऐकून 
री आश्सत झालो होतो. ्परंत ुतरीही रनाचरा एका को्पऱरात थोडासा णररोध 
होताच.

बदु्धाचरा णशकरिकुतीबाबत काही अशा बाबी ऐकलरा होतरा, जराच े
अनसुरि करि ेरी रोगर सरजत नवहतो. तरारळेु रनात हा णनि्मर केला कती 
णशणबरात रला केरळ शील, सराधी आणि प्रजे्चाच अभरास करारचा आह.े
रा णतघांवरणतररक् रला अ्र काहीही सरीकारारच े नाही. रा णरद्ेला 

सन २००२ ्मध य्े अ्मयेरिका-कॅनडाच्ा 128 ददवसांच्ा ्मगोठ््ा (्मगोटि हगो्म) धम्म्ात्येदिम्ान 
पजू् ् रुुजी आदि पजू् ्माताजी अ्मयेरिकये ्मध य्े एका का ््यक्र्मात प्रवचनानंति प्रश्गोत्ति दयेतांना

त्पासनू ्पाहणरासाठी णशणबरात सारील झालो आह.े 
इतके तर री सरजतच होतो कती बदु्धरािीत अनेक उत्र णशकरिकुती 

णरद्रान आहते, तेवहाच ही णरश्ाचरा इतकरा दशेात आणि इतकरा रोठ्रा 
संखरेने लोकांद्ारे रा्र झाली आह,े ्पजूर झाली आह.े ्परंत ु रात जे काही 
चांगले आह,े ते आरचरा रैणदक गं्थांतनू घतेले गेले आह.े तरारळेु रात जरा 
काही हाणनकारक बाबी णरसळलरा आहते, तरा राझरासाठी सर्मसरी तराजर 
राहतील राची ्पिू्म काळजी घईेन.

णशणबराच े दहा णदरस ्पिू्म होता-होता री ्पाणहले कती राझरा गरुुदरेांचरा 
सांगणरानसुार शील, सराधी र प्रजे्णशरार णतथे अजनू काहीही णशकरले गेले 
नाही. रा णरद्ेच ेतातकाळ फलदारी होणराचा दाराही सतर आढळला. दहा 
णदरसांचरा अभरासानेच रनाच ेणरकार णनघि ेआरंि झाले. तरारळेु राईग्ेनचा 
िरंकर रोग दरू झाला, जो रानणसक तिारारळेुच रला दःुखी बनरनू ठेरत 
होता. राईग्ेनसाठी णदलरा जािाऱरा अफतीरचरा दःुखदारी सईू्पासनूही 
नेहरीसाठी स्ुटका णरळाली. बहुधा झो्पेसाठी घतेलरा जािाऱरा नशीलरा 
औषधां्पासनूही नेहरीसाठी रकु्ती णरळाली. जरा णरकारांचरा जागणरारळेु रन 
वराकुळतेने िरत असे, आता णर्पशरनेचरा दणैनक अभरासारळेु ते क्ीि होऊ 
लागले. सरा्मत रोठी जािीर ही झाली कती रा णरद्ेत रला काहीही दोष 
आढळला नाही. सर्मसरी णनददोषच णनददोष. कोितीही हानी आढळली नाही. 
सर्मसरी लािदारीच लािदारी. 
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्पणहलराच णशणबरात रला णर्पशरना इतकती शदु्ध रा्टली कती णजथ्परयंत 
साधनेचा प्रश्न आह े रला दसुरीकडे कुठेही बघणराचीही आरशरकता 
राणहली नाही. राझरा आधराणतरक शोधाच े्पिू्म सराधान झाले. री रा णरद्ेत 
्परर्पिू्म होणरासाठी सकाळ-संधराकाळ रोज णनरणरत एक-एक तास धरान 
करत राणहलो. तरासोबतच रष्मिरात करीत करी एक दहा णदरसांच े णशणबर 
करत राणहलो. कधी एका रणह्राच ेदीघ्म णशणबरही केले, जरारळेु ही णरद्ा 
सरानिूतूीने सखोलतेने सरज ूलागली. ही णनतांत ्रारसंगत आणि धर्मसंगत 
रा्टली, वरारहाररक आणि रैज्ाणनक रा्टली. रात अधंणरश्ासासाठी 
थोडीशीही जागा आढळली नाही. गरुुदरे महितात महिनू अथरा बदु्धांनी 
सांणगतले महिनू अथरा णरिण्प्टकात णलणहले आह ेमहिनू अधंश्रदे्धने रानणराचा 
कोिताही आग्ह नाही. जे काही मह्टले गेले आह ेतराला बदु्धीचरा सतरारर 
सरजा आणि नंतर अनिुतूीचरा सतरारर जािा, तेवहा सरीकारा. न सरजता, न 
जािता, अनिुराणरना, आधंळे्पिाने सरीकारु नका.

आर्मसराजाने रला बणुद्धरादी बनरले आणि अधंणरश्ासा्पासनू दरू केले. 
हीच जीरनाची एक ख्ूप रोठी उ्पलबधी होती. ्परंत ुणर्पशरना तर रा्पेक्ाही 
्पढेु णनघाली. बणुद्धज्र शषुक दाश्मणनक णरराद आणि आद्र्म िक्तीचरा 
िारारेशातनू णररकु् करुन, णहने रला आधराणतरक क्ेरिाचा रथाथ्म अनिुर 
करि ेणशकरले. णजतके-णजतके सतर अनिुतूीरर उतरले, तेरढे-तेरढे सरीकारत 
्पढेु जात गेलो आणि तरा्पेक्ा सकू्रतर सतरांना अनिुतूीरर उतररत राणहलो. 
णजतके-णजतके अनिुतूीरर उतररले, तराला सरीकारत ह ेत्पासत राणहलो कती 
रनोणरकार दबु्मळ होत आहते कती नाहीत! तरांच ेणनरू्मलन होत आह ेकती नाही! 
रत्मरानाचरा प्रतरक् सधुाराला रहतर दिेारी ही णशकरिकु रोगर रा्टली. ह े
स्पष्पि ेसरजले कती रत्मरान सधुारत आह,े तर िणरषर आ्पोआ्प सधुारेल. 
लोक सधुारत आह े तर ्परलोक सधुारेलच. हहेी ख्ूप चांगले सरजले कती 
आ्पलरा रनाला रणलन करणराची शतप्रणतशत जबाबदारी सरत: आ्पली 
आह.े कोितीही बाह्य अदृशर शक्ती राला का रणलन करेल बरे? तरारळेु राला 
सधुारणराच ेदाणरतरही शतप्रणतशत आ्पलेच आह.े गरुुची कृ्पा केरळ इतकतीच 
आह ेकती तराने रोठ्रा करुिनेे आमहाला राग्म दाखरला आह.े ्पाऊल-्पाऊल 
चालि ेतर आमहाला सरत:च करारे लागेल. कोिी अ्र आमहाला खांद्ारर 
उचलनू रकु् अरसथे्परयंत ्पोहचरेल, रा धोकरा्पासनू सर्मसरी रकु्ती णरळाली. 
ह ेसतर अनिुतूीचरा सतरारर स्पष होत गेले.

रा णरद्ेने अदृशर दरेी-दरेतांप्रती घिृा अथरा द्षे जागरि ेणशकरले नाही, 
उल्ट तरांचराप्रती रणैरििार ठेरि ेणशकरले. “आ्पली रकु्ती आ्पलरा हाती, 
आ्पले ्पररश्रर आ्पला ्परुुषाथ्म” चरा िाराने अहकंार जागरला नाही, तर 
आ्पलरा जबाबदारीबाबत णरनम्र सतक्म ता जागरली. ्परारलंबनाऐरजी 
सरारलंबी होणराचा बोध कलरािकारी रा्टला. “सरारलंबनाचरा एका 
अनिुरारर, अण्प्मत कुबेराचा कोष.” एका कणरच ेह ेबोल सररि होताच तन-
रन रोरांणचत झाले. तरारळेु णजथ्परयंत साधनेचा प्रश्न आह,े संशरासाठी 
अल्परारिही जागा उरली नाही. संशर राहीलच कसा? प्रतरक्ाला प्ररािाची 
गरज कशाला? प्रतरक् लाि जो होत होता. जीरनच बदलले. जसे एक नरीन 
ज्र णरळाला.

सन १९५४, ्पंचरीसश ेरषा्मचरा प्रथर बदु्ध शासनाच ेअणंतर रष्म होते. राच 
रषा्मत री ्पणहलरांदा बदु्ध शासनाचरा सं्पका्मत आलो. शाकाहारी िोजनाचरा 
वररसथेसाठी रला सहावरा संगारनाचरा िोजन प्रबंधक सणरतीत णनरडले 
गेले. सन १९५५, ्पंचरीसश ेरषा्मचरा णद्तीर बदु्ध शासनाच ेप्रथर रष्म होते. 
राच रषवी रला णर्पशरना णरद्ा प्राप्त झाली. असे रा्टते कती णद्तीर बदु्ध 
शासनाची सरुरात करिारे ह े प्रथर रष्म राझरा सौिागराचा सरूदोदर बननू 
आले. प्रथर बदु्ध शासनाच ेअणंतर रष्म राझरासाठी रा िागरोदरी सरूा्मचरा 
शिुागरनाची ्परू्म सचूना दते प्रात:काळाची लालीरा घऊेन आले. धर्मरारिेचरा 
रा ५० रषायंनी राझरा जीरनाला साथ्मक बनरले, सफल बनरले. री ध्र 
झालो.

शषे जीरन धरा्मलाच सरण्प्मत राहो.
धर्म्पणथक,

सतरनारारि गोर्का
yty

पूज्य गुरुजीचंी दबुई (संयकु्त अरब अमीरात)ची धम�यात्ा
रागील अनेक रषायं्पासनू ्पजूर गरुुजी धरा्मचरा प्रसार-प्रचारासाठी ्पिू्म 

णरश्ात ्पररभ्ररि करीत राणहले. रा्पैकती अणधकांश णरदशेी रारिा िारतातील 
रषा्म ऋततू केलरा गेलरा आहते. ्परूवी ते बहुधा ्पणश्चरी दशेांचरा रारिेरर जारच.े 
्परंत ु आणशरातील दशेांचरा धरा्मप्रतीचरा अणधक रुचीला ्पाहून आता ते 
बहुधा आणशरा खडंातच भ्ररि करु लागले आहते. वराणध्पिू्म रदृ्धारसथाही 
रारिेत बाधक बनते, तसेच णरणि्न धाणर्मक प्रकल्पांना ्पिू्म करणरासाठी तरांना 
रारिा करी करावरा लागलरा. सारा्रत: ते ने्पाळचरा धर्मशृगं णर्पशरना 
कें द्रारर अथरा दबुईत साणहतर लेखनाच ेकार अणधक सहजतेने करु शकतात.

्पजूर गरुुजींचरा गणतणरणधचंा प्ररखु णबंद ु नेहरी बदु्धांचरा णशकरिकुतीचा 
वरारहाररक ्पक्च राणहला आह.े बदु्धांचरा णशकरिकुतीबाबत िारतात 
शताबदीं्पासनू वराप्त घोर अधंकार, महिजेच भ्रराला दरू करि े आज ख्ूप 
आरशरक झाले आह.े जरारळेु लोक तरांचरा णशकरिकुतीला रोगर रीणतने 
सरजनू रा वरारहाररक णरद्ेरळेु अणधकाणधक लािाण्रत होऊ शकतील.

अशा भ्रांणतचरा णनरारिासाठी तरांनी अनेक लेख र ्पसुतके णलणहली 
आहते, जसे “बुद्ध दु:्वतादी होते ्कताय?” इतरादी. बदु्धांरर अजनू एक 
आरो्प लारला जातो कती ते “नाणसतक” होते. “नाणसतक” शबदात एक तीव्र 
अ्परानजनक अणिवरक्ती आह,े णजचा रेगरेगळरा काळात रेगरेगळा अथ्म 
लारला जात होता, इगं्जीत नाणसतकचा अथ्म होऊ शकतो - “अनासथारादी.” 
रारळेु ह ेवरक् होते कती जर कोिी नाणसतक आह ेतर तराच ेअनरुारी ्पथभ्रष 
होतील. रागील काही रणह्रां्पासनू ्पजूर गरुुजींनी रा शबदाचा णरकास आणि 
बदु्ध र तरांचरा सरकालीन आचारायंद्ारे रा शबदाचरा प्ररोगाचा गंिीर अभरास 
र णरशे्षि केले. तरांनी बदु्ध्परू्म आणि ्पश्चातकाळात रा शबदाचा प्ररोग 
आणि तरातील अथायंचाही अभरास केला. रात िारताचरा णरणि्न 
आधराणतरक ्परं्परांचाही अभरास सारील आह.े रा अभरासाची ्पररिती 
आह,े तरांच ेिारी ्पसुतक “बुद्ध ितानसत्क होते ्कताय?” णहदंीत ह े ्पसुतक 
२००५ चरा अतंी उ्पलबध होऊ शकेल. जेवहा १२ ऑगस्टला गरुुजी र 
राताजी दबुईत ्पोहोचले, तेवहा तरांच ेप्ररखु लक्र रा ्पसुतकाला ्पिू्म करि ेह े
होते. दबुईत राहातांना तरांना रा णरषराशी संबंणधत अजनू साणहतर राचणराची 
संधी णरळाली. तरारळेु लेखन कार्म ्पिू्म झाले.

जरी ्पजूर गरुुजींचा बहुतांश रेळ ररील ्पसुतकाचरा लेखनात लागला, 
तरीही रादरमरान तरांनी अ्र णरषरांररही कार केले. तरांनी “अग्र्पताल 
रताजवैद्य जीव्क”, जे िगरान बदु्धांचहेी रैद् होते, तरा ्पणुसतकेच ेसं्पादनही 
केले. जे सधरा प्रकाणशत होत आह.े गरुुजींनी आ्पलरा रातेररही एक 
िारनातक लेख णलणहला आह,े जरांनी तरांचरा बाल्पिी तरांना तरांचरा 
काकूला दत्क णदले होते. (दत्क घिेाऱरा तरांचरा ्पोषक आईचरा (काकूंचरा) 
रतृररुरही णलणहलेला एक लेख णर्पशरना ्पणरिकेत प्रकाणशत झाला आह.े) 
रगधनरेश णबंणबसाराररही णलणहलेलरा एका ्पसुतकाच ेसं्पादनही तरांनी केले. 
णबंणबसार एक असा श्रद्धाळू राजा होता जो सरा्मत प्रथर िगरान बदु्धांचा 
अनरुारी बनला आणि स्ोता्प्न झाला.

तीव्रगतीने णरकणसत होिाऱरा दबुईतील णर्पशरी साधक ्पजूर गरुुजींचरा 
आगरनाने ख्ूप प्रस्न झाले. गरुुजी तरांचरासोबत साप्ताणहक सारणूहक साधनेत 
सारील होत आणि साधनेचरा शरे्टी तरांचरा प्रश्नांची उत्र दते असत. 
तरारेळी अररेरकेची एक साणधका, जी अनेक रषायं्पासनू णर्पशरी आह े र 
काही कालारधी्परूवीच “दबुई णरश्णरद्ालर”ची प्राधरा्पक बननू आली होती, 
ती साधनेत सारील झाली. णतला राणहत नवहते कती गरुुजीही णतथे उ्पणसथत 
आहते, ह ेसांगणराची आरशरकता नाही कती तरारळेु ती इतकती प्रस्न झाली 
कती तरानंतर साधनेसाठी णनरणरत रेत गेली.

दबुईचरा साधकांद्ारे दबुईचरा शजेारील राजरा (एरीरात)त ऑगस्ट 
रणह्रात एका कें द्रतेर दहा णदरसीर णशणबराच े आरोजन केले गेले. २८ 
ऑगस्टला ररैिी णदनाचरा णदरशी सहारक र डॉक्टरांचरा रनाईनंतरही ्पजूर 
गरुुजींनी जरळ्पास तीन तासांची रारिा करुन णशणबर सथळी ्पोहचनू साधकांना 
सजीर ररैिी णदली. साधकांच ेजसे िागरच उघडले. ररैिी सरिानंतर जरळ्पास १ 
तास ते साधकांना, धर्मसेरकांना आणि ट्रणस्ंटनाही ि्ेटले. “केरळ” (िारता)चा 
एक साधक जो तरा णशणबरात ्पणहलरांदाच सारील झाला होता, ख्ूप प्रिाणरत 
झाला. तराने गरुुजींना प्रश्न णरचारला कती इतकरा कलरािकारी णरद्ेबाबत 
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केरळात कोिालाही राणहती नाही. री तर रुबंईचरा एका णररिाच ेऐकून इथे 
सारील झालो. ही अशी णरद्ा आह ेजी केरळरधरे जोरात ्पसरली ्पाणहजे. 
्पजूर गरुुजी हसनू महिाले “ह ेतर साधकांच ेकार आह,े जे णशणबराच ेआरोजन 
आणि कें द्राची सथा्पना करतात. तमुहीही प्ररतन करा.” राचा तराचरा रनारर 
इतका प्रिार ्पडला कती काही णदरसांनंतरच तो “एनसयतािेट ्मलयताल्म 
चॅिल” रर इगं्जीत संणक्प्त प्रसारिासाठी साक्ातकार घणेरासाठी आला. णद. 
५ सप्टेंबरला ्पजूर गरुुजींनी राणनणरत्ाने एक साक्ातकार णदला.

११ सप्टेंबरला ्पजूर गरुुजींनी णहदंीत एक प्ररचन तेथील ‘नसधंी 
सेरर्मोनियल सेंटर’ रेथे णदले, जराचा णरषर होता - “सखुी जीरनाच े
णरज्ान.” प्ररचनाचरा शरे्टी अधरा्म तासा्पेक्ा जासत रेळ णजज्ासुंचरा प्रश्नांची 
उत्रे णदली. १५ सप्टेंबरला तरांनी “दुबई आय” (दबुईचा डोळा) नाराचरा 
सथाणनक रेणडरो स्ेटशनसाठी एक साक्ातकार रेकॉड्म केला. २९ सप्टेंबरला 
“णसंधी सेरररोणनरल सें्टर” रेथे तरांनी एक इगं्जी प्रनचनही णदले, जराचा 
णरषर होता - “द सार्स ऑफ हणॅ्पनेस.” प्ररचनानंतरचरा प्रश्नोत्रारळेु लोक 
अजनूच संतषु झाले.

आता हळूहळू णर्पशरना रधर्परूवी दशेातही आ्पले सथान बनरत आह.े 
ओरान, बहरीन इतरादी दशेाच ेसाधकही सारणूहक साधनेत िाग घणेरासाठी 
रेतात. बहरीन रेथे णशणबर आरोणजत करणरात सहरोगी प्ररखु लोकांनी दबुई 
रेथे रेऊन ्पजूर गरुुजींना ि्ूेटन िारी कार्मक्राबाबत णरसताराने चचा्म केली. 
बहरीन आणि रसकत रेथेही णनरणरत सारणूहक साधना होते.

दबुईचरा सफल धर्मरारिेनंतर ्पजूर गरुुजी ८ ऑक्टोंबरला रुबंईला ्परतनू, 
तेथील झालेलरा कारांना अणंतर रू्प दणेरात रगन होतील.

धर्म प्रसाराने ख्ूप लोकांच ेरगंल होरो! कलराि होरो!!
(‘णर्पशरना’ रष्म-३५, अकं ४, १७ ऑक्टोबर २००५ तनू सािार)
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“धम्माची ५० वषषे” पवा�निममत्त
१५ व १६ डिसेंबर, २०१९ ला पॅगोड्ात नवशेष काय�क्रम

आ्पि सर्म जािताच कती िारतात णर्पशरनेचरा ५० वरा (सरणि्मर) रषा्मत अनेक कार्मक्र 
आरोणजत करणरात रेत आहते, राच तऱहनेे रा रषा्मचरा सराप्तीणनणरत् १५ र १६ निसेंबर, 
२०१९ लता ‘णरश् णर्पशरना ्पॅगोडा’ ्पररसरात एका णरशाल कार्मक्राच ेआरोजन करणरात 
रेत आह.े

रा कार्मक्राच ेलक्र णजथे एकतीकडे सं्पिू्म णरश्ातील णर्पशरी साधकांना एका सथानारर 
एकरि आिनू सारणूहक साधना र ररैिीसह धरा्मत अणधक ्पषु करणरासाठी आह,े णतथेच दसुरीकडे 
सोबत बसनू गत ्प्नास रषायंच ेआरच ेअनिुर आणि रेिाऱरा ्प्नास रषायंसाठी आरचरा 
दरूदृषींची रू्परेखा तरार करि ेह ेही आह.े रा दोन णदरसीर कार्मक्रात िगरान बदु्धांची दिे 
णर्पशरना आणि तरांचरा उ्पदशेांबाबत धर्मचचा्म करणरात रेईल. तसेच काही जु् रा साधकांद्ारे 
गरुुजींचरा साण्नधरात धर्मकार्म करतांनाचरा काही सरतृी दाखरलरा जातील. आ्पिा सरायंना 
णनरेदन आह े कती कार्मक्रात अरशर रारे. रेणरा्परूवी नोंदिी करणरासाठी Whats App - 
8291894644; रा SMS - 8291894645 रा Website: ...(णलंक ्पढुील अकंात)
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बेससक आणण उन्नत डिप्ोमा पाठ्यक्रम - बु�ाचंी णशकवण - 
नवपश्यिा (सै�ानंतक आणण व्ावहाररक पक्ष)

णर्पशरना णरशोधन णर्रास (णर. आर. आई.) आणि रुबंई णरश्णरद्ालर (तत्रज्ान 
णरिाग) रांचरा संरकु् प्ररतनांनी होिाऱरा रा ्पाठ्रक्रात बदु्धांचरा णशकरिीचा सैद्धांणतक 
आणि वरारहाररक ्पक् – णर्पशरना, णहचरा उ्परोणगतेला प्रकाणशत केले जाईल. ्पाठ्रक्राचा 
अरधी २२ जनू २०१९ ते राच्म २०२० ्परयंत रेळ: दर शणनरारी द्ुपारी २:०० ते संधराकाळी ६ 
राजे्परयंत. योगयतता: करीत करी १२ री णकंरा जनुी एस. एस. सी. ्पास. 

• [प्रथर सरि सं्पणरा्परूवी णरद्ाररा्मला ्पाठ्रक्राचरा अतंग्मत १० णदरसीर णर्पशरना 
णशणबराला ्पाठणरले जाईल] प्रवेश नतथी: १२ ते १५ जनू २०१९ (सकाळी ११ ते २ राजे्परयंत) 
नि्कताण: तत्रज्ान णरिाग (णफलोसोफती णड्पा्ट्मरे् ्ट) ज्ानेश्र िरन, रुबंई णरश् णरद्ालर 
काणलना सांताकु्ज (्प)ु रुबंई ४०००९८, फोन नं ०२२ २६५२७३३७,

• प्ररेश घतेेरेळी कृ्परा आ्पलरा बरोबर आिा: एजरकेुशन सण्ट्मणफके्टची फो्टोकॉ्पी-१, 
्पास्पो्ट्म साईज फो्टो-३, नार ्परररत्मन (गॅझ्ेट) सण्ट्मणफके्टची फो्टोकॉ्पी-१, आणि प्ररेश शलुक 
१८००/- रु्परे.

• अणधक राणहतीसाठी स्ंप्क्म ः (१) णर. आर. आई. कारा्मलर ०२२ ५०४२७५६०, 
९६१९२३४१२६, (सकाळी ९:३० ते ५:३० राजे्परयंत), (२) बलजीत लांबा–  ९८३३५१८९७९, 
(३) राजश्री– ९००४६९८६४८, (४) अलका रेंगरुलेकर– ९८२०५८३४४०, • रेबसाइ्ट दखेेंः- 
https://www.vridhamma.org/Pali-Study-Programs.
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अशंकालीि अनिवासी लघु पाठ्यक्रम
नवपश्यिा ध्ािाचा पररचय (सै�ानंतक रुपात) 2019

णर्पशरना णरशोधन णर्रास आणि रुबंई रणुनवहणस्म्टीचरा संरकु् आरोजनाने  नरा लघ ु
्पाठ्रक्र “णर्पशरना धरानाचा ्पररचर” राची दसुरी बॅच सरुु होिार आह,े जो णर्पशरना 
धरानाचा सैद्धांणतक ्पक् आणि णरणि्न क्ेरिात णर्पशरनेची वरारहाररक उ्परोणगताला प्रकाणशत 
करेल. 

्पताि्यक्र्मताची ्ुमदत- ११ सप्टेंबर २०१९ ते ४ णडसेंबर २०१९ ्परयंत (३ रणहने)
नि्कताण- सिागहृ नंबर २, गलोबल ्पगोडा ्पररसर गोराई, बोरीरली (्प) रुबंई ४०००९१. 

अणधक राणहती आणि आरेदन्परि ह्या रेब णलंक रर प्राप्त करा.   https://www.vridham-
ma.org/Pali-Study-Programs;  फोन सं्पक्म  – ०२२-५०४२७५६० (सकाळी १०:३० ते 
संधराकाळी ०५:३०)   ई-रले: mumbai@vridhamma.org            
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अणिधम्म - दैनिक जीविात - २०१९-२०
“अणिधमर दणैनक जीरनात” हा लघ ु कोस्म री.आर.आर. द्ारे रुबंई णरश्णरद्ालराचरा 

संबद्धतेखाली घतेला जाईल.  वेळ: आठरड्रातनू एका णदरशी ‘दर शनिवतारी’ ३ तासांच ेरोठे 
सरि, द्ुपारी १:०० ते ४:०० राजे्परयंत. ्कताळ: १६ नोवहेंबर २०१९ ते १ फेब्रुारी २०२० (३ 
रणहने). शैक्षनण्क योगयतता: HSC/Old SSC प्रराि्परि आणि एक फो्टो.

वराखरान गलोबल ्पॅगोडा कॅम्पस, सिागहृ २ रधरे होतील. 
फॉर्म दाखल करणराची अणंतर तारीख ८ नोवहेंबर २०१९ आह.े फॉर्म ऑनलाईन उ्पलबध 

आहते.: http://www.vridhamma.org/Theory-And-Practice-Courses फॉर्म ई-रले 
द्ारे णकंरा ्पोस्टाद्ारे खालील ्पत्रारर ्पाठर ूशकाल. 

ई-रले: mumbai@vridhamma.org
री.आर.आर. ऑणफस: ०२२-५०४२७५६० रा ०२२-२८४५१२०४ एकस्टेंशन ५६०
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निमा�णाधीि नवपश्यिा कें द्र
धम्मसस�पुरी नवपश्यिा ध्ाि कें द्र, िाटेगाव, सोलापूर
धमरणसद्ध्परुी णर्पशरना धरान कें द्र, off णरजा्परू रोड, िा्ेटराडी जरळ, सोरेगार-डोिगार 

रसता. सोरेगार्पासनू ४ णक.री. तालकुा- उत्र सोला्परू, णजलहा- सोला्परू, ण्पन :- 413002.
(सोला्परु स्ेटशन तसेच बस-स्टटँड्पासनू ररक्ा सोरेगांर र कें द्रा्परयंत उ्पलबध आह.े)

Regn. Contact: Mr. Samrat Patil- Phone: +917620592920 & 
+919011908000;   Email: solapurvipassana@gmail.com

इच्ुक साधक-साणधका इस रहान णनरा्मिकारा्मत िाग घऊेन ्पणुरलािी होऊ शकतात.
Account Details: Solapur Vipassana Meditation Centre;  Bank:- State 

Bank of India; Account No.:- 35749316844; IFSC no. SBIN0016894.
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बाल-णशनबर णशक्षक व धम्म सेवक काय�शाळा
श्ररि आणि संिाषि प्रिाणरत (एचएसआई) रलुांसाठी बाल-णशणबर - बा.णश.णश. आणि 

धर्मसेरक कार्मशाळा, णदनांक २९ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०१९. (प्रारंि संधराकाळी ५ राजता. 
नोंदिीकरि, सराप्ती: १ सप्टेंबर संधराकाळी ५ राजता) सथताि: धमर्पणुि - णर्पशरना धरान 
कें द्र, आनंद रगंल कारा्मलराशजेारी, दादाराडी, सरारगे्ट, ्पिु-े 411002.

अणधक राणहतीसाठी सं्पक्म  करा. सनंुदा राठी: 9371177265, संगीता णशदं:े 98237 
19321, कण्पल धाणतंगन : +9860544447 णकंरा धमर कें द्र: 020 24468903, ऑनलाईन 
नोंदिी: http://punna.dhamma.org/cctworkshop.ph     
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अनतररक्त उत्तरदाययत्व
1. श्रीरती सबरीना क्टकर (आचार्म) 

िारतातील सर्म णकशोरांचरा णशणबरांच े
णनररक्ि आणि णनददेशन करतील आणि 
खालील वरकती तरांची सहारता करतील.

2. श्रीरती सनुीता धर्मदशवी (आ.)
3. श्री अणनल रहेता (रररष्ठ स.आ.)
4. श्रीरती काकोली िट्ाचार्म (रररष्ठ स.आ.)
5. श्रीरती अरीता ्पारेख, (रररष्ठ स.आ.)
6. श्रीरती रधेा दळरी, (स.आ.)

िव नियकु्ती
सहायक आचाय�

1. श्रीरती सनेहल रादसुकर, रुबंई

2. श्रीरती शकंुतला डी. शठे, रुबंई
3. श्रीरती रधेा दळरी, रुबंई
4. श्रीरती कांता ताई ्टाले, रगंळरेढे, सोला्परू
5. Mr Thannickal Gopalan Sukumaran, 

Singapore
6. Mrs Jess Lai Shook Ching, Singapore

 बाल-णशनबर णशक्षक
1. श्री राधशेरार ्ंपणडत, ््परा 
2. श्री आशकु्तीत कुरार साहू, णबलास्परू 
3. कु. ररता सोनी, दगु्म 
4. कु. णलन ुदहरररा, दगु्म 
5. Ms. Jittinan Khamjaroen, Thailand
6. Mr Naro Ty, France
7. Mrs Joana Lataste, France
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दोहे धमा�चे
िहदूं ि बौ� आहो, मसु्लिम जैि ि जात।
धम�पथाचा पथथक मी, सुखी राहु ददिरात।।
धम� सदा मंगल करे, धम� करतो कल्ाण।
धम� सदा रक्षा करतो, धम� खपू बलवाि।।
धम� आमचा बंध ु हो, सखा सहायक ममत्।
चालू धमा�ची रीतच, असो धमा�शी प्ीत।।
धम� सदृश रक्षक िसे, धम� सदृश ि ढाल।
धम� पालकाचंा सदा, धम� असे रखवाल।।

दोहे धमा�चे
धम� जगाचा ईश्वर, धम� ब्रह्म िगवाि।
धम� शरण मंगल करे, धम� शरण सुख खाण।।
या धरतीवर धमा�चा, होवो मंगल घोष।
दूर होवो दिुा�विा, असो धमा�चा होष।।
काळी रात् अधमा�ची, दखु पसरे बहु काळ।
धन् धम� सूय� उगे, आणे सुखी सकाळ।।
हो अिकंुपा धमा�ची, करुणेिे िरपूर।
उघिा द्ार मोक्षाचे, अिचणी होत दूर।।
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   मदु्रण स्ाि : अपोलो यप्दंटगं पे्स, जी-259, सीकॉफ ललममटेि, 69 एम. आय. िी. सी, सातपुर, िाणशक-422 007. बु�वष� 2563, आषाढ पौर्णमा, 16 जलैु 2019
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ग्ोबल नवपश्यिा पॅगोिा पररचालिाथ� सेंचुरीज कॉप�स फंि
‘गलोबल नव्पशयिता ्पगोिता’चता दनंैणदन खच्म सांिाळणरासाठी ्पजूर गरुुजींचरा 

णनददेशानसुार एका ‘सेंचुरीज ्कॉ्प्मस फंिता’ची वररसथा केली गेली आह.े तरांची 
ही रहतराची इच्ा ्पिू्म करणरासाठी ‘गलोबल नव्पशयिता फताउंिेशि’ (GVF) ने 
णहशोब केला कती जर ८७६० जिांनी, प्रतरेकाने रु. १.४२.६९४/- एका रषा्मत जरा 
केले, तर १२५ को्टी रु्परे जरतील आणि तराचरा राणसक वराजातनू हा खच्म होऊ 
लागेल. जर कोिी एकदर एकरि जरा करू शकत नसेल तर थोडी-थोडी सदु्धा जरा 
करू शकेल. (काहींनी पैसये ज्मा कये लये आहयेत आदि दवश्ास आहये की लवकिच हये 
का ््य पिू्य हगोईल.)

साधक तसेच असाधक सर्म दातरांना हजारो रषायं्परयंत आ्पली धर्मदानाची ्पाररी 
राढणरणराची ही एक ससुंधी आह.े अणधक राणहतीसाठी तसेच णनधी ्पाठणरणरासाठी 
स्ंप्क्म : 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 निवास-गृहाचे निमा�ण काय�
्पॅगोडा ्पररसरात ‘ए्क नदवसीय’ रहाणशणबरात दरुुन रेिाऱरा साधकांसाठी र 

धर्मसेरकांसाठी रारिी णनरासाचरा रोफत सणुरधसेाठी धम्मतालय-2 णनरास-गहृाच े
णनरा्मि होईल. जे कोिी साधक-साणधका रा ्पणुरकारा्मत िागीदार होऊ इणच्तात, 
तरांनी कृ्परा ररील (GVF) चरा ्पत्रारर सं्पक्म  साधारा.
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पॅगोड्ावर रात्रिर प्काशाचे महत्व
्पजूर गरुुजी रेळोरेळी महित असत कती एखाद्ा धतातु-गब्भ ्पॅगोड्रारर रारििर प्रकाश 

असणराच ेणरशषे रहतर आह.े रारळेु सारे राताररि दीघ्मकाळ धर्म र ररैिी तरंगांनी िारलेले 
राहाते. रासाठी गलोबल ्पॅगोड्रारर प्रकाश दानासाठी प्रती रारिी रु्परे 5000/- णनधा्मररत केले 
गेले आहते. अणधक राणहतीसाठी ररील (GVF) चरा ्पत्रारर सं्पक्म  करा–
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पॅगोड्ावर संघदािाचे आयोजि
रनववतार २९ सपटेंबर, २०१९ लता ्पखूजय गुरुदेव रांची ्पणूरणतथी र शरद ्पौणि्मरा  

रनववतार, १५ निसेंबर, २०१९ लता ५० रष्म ्पिू्म होणराणनणरत् र रनववतार १२ जतािेवतारी, 
२०२० लता ्पजूर राताजी र सराजी ऊ बा णखन रांचरा ्पणुर-णतथी णनणरत् सकाळी ९ 
राजता सघंदतािताचे आरोजन केले आह.े जे साधक-साणधका ह्या ्पणुररध्मक दान कारा्मत 
िाग घऊे इणच्तात तरांनी कृ्परा खाली णदलेलरा ्पत्रारर सं्पक्म  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 ्पगॅोि्यतात सि २०१९ ्मधये ए्क नदवसताचे ्महतानशनबर 
रनववार १४ जलैु आषाढी पौर्णिमा (धम्मचक्कपवत्तन दिवस), रनववार २९ सप्ेंबर- पूज्य 

गुरुजीचंी पुण्यनतथी व शरद पौर्णमेच्ा ननममत्ताने पगोडामध् ेवरील महाशिनिरे होतील. जे 
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 लोकसुद्ा िसू िकतात. नाव नो ांिणिीसाठी कृपया ननम्न फोन क्रमाांक दकां वा 
ईमेल द्ारा तािडतोि सां पक्क  करा. कृपया नाव नो ांिणिी न करता येऊ नये. संपक� : 022-
28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोन िदुकां ग ११ 
त े५ वाजपेययंत) Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register 
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