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धम्मवराणी
मनोपुब्बङ्गमा धममा, मनोसेट्ा मनोमया।
मनसा चे पदुटे्न, भासति वा करोति वा।
ििो नं दुक्खमनवेति, चककंव वहिो पद।ं।

धम्मपद-1, य्मकवग्गो       

मन सर्व धम ््व (प्ररतृ्तीं) त प्रथम आह,े मनच प्रमखु आह,े सर्व 
धम्व मनोमय आहते. जेवह् कोणी आपलय् मन्ल् मलीन करुन क्ही 
बोलतो, अथर् शरीर्ने क्ही कम्व करतो, तेवह् द:ुख तय्चय्म्गे 
तसे ल्गते, जसे बैलग्डीची च्के बैल्चय् प्य्म्गोम्ग येत्त.

(ऐततह्तसक तथय)

्ुबद्धवाणीचे पुनहा प्रकाशन
पजूय गरुुजतींनी ब्रह्मदशे्त १ ते ११ सप्टेंबर, १९५५ मधये प्रथम तशतबर केले. 

तय्त तय ा्ंन् जे अनभुर आले तय् आध्रे आतमकथन भ्ग- १ मधये तय ा्ंनी 
तलतहले— “तरपशयन् तरद्ेल् तनत ा्ंत तनददोष ज्णनू म्झय् मन्त ही तीव्र 
तजज््स् ज्गली की तजचय् वय्रह्ररक पक््त तकां तचतही दोष तदसत न्ही, 
ततचय् मळू तसद ा्ंततक पक््ल्ही प्तहले प्तहजे. मळू बदुर्णीच ेअधययन केले 
प्तहजे. तय्त तनतचितच असे दोष लपलेले असतील जय्मळेु बदु ा्ंची तशकरणकु 
आमचय् दशे्त इतकी बदन्म झ्ली आतण सर्मी शांकर्च्य्व र तय ा्ंचय्स्रखय् 
इतर प्रक ा्ंड तरद््न ा्ंद््रे ततल् भ्रत्तनू तनषक्तसत केले गेले. अनयथ् क्ही 
क्रण न्ही की म्झय्प्रम्ण ेसर्व दशे बदु ा्ंन् तर पजूय म्नतो, परांत ु तय ा्ंचय् 
तशकरणकुील् सर्वसरी तय्जय म्नतो. य् रहसयमयी गुांतय्ल् सोडतरणय्स्ठी 
मी आपलय् अती वयसत जीरन्तनू रेळ क्ढून य् परांपरेच ेस्तहतय र्चण ेसरुु 
केले.

“तरपशयनेपरूवी बदु ा्ंचय् तशकरणकुील् अग््ह्य म्नलय्मळेु मी बदु ा्ंचय् 
तशकरणकुीच् कधीही कोणत्ही ग्ांथ र्चल् नवहत्. इथपययंत की भदांत 
आनांदजतींद््रे मल् तदलेलय् “धममपद”ची प्रत म्झय् ्ेटबल्रर तीन रष्व न 
र्चत्च पडून र्तहली. तय्मळेु प्रथम ततल्च र्चनू प्तहले. एक-एक पद 
र्चत गेलो. जसे तरपशयनेत धम ््वच े सर्वसरी शदु सररुप प्रक्ट झ्ले, तसेच 
धममपद्चय् एक्-एक् पद्त स्र्वजनीक सतय धम ््वचय् शदुतेचचे दश्वन झ्ले. 
इतकेच न्ही तर र्चत्-र्चत् अनेकद् म्झ ेतन-मन पलुक रोम ा्ंच्ने भरुन 
ज्त होते. हृदय हष ््वततरेक्ने उलल्तसत होत होते...”

पजूय गरुुजतींनी सर्व प्रथम “धममपद” र्चले, तय्नांतर सय्जतींचय् सहक्य ््वने 
इतर अनेक पसुतक ा्ंच े अधययन केले. तोपययंत भ्रत्त बदुर्णीचय् क्ही 
महत्रपणू्व पसुतक ा्ंच् तहांदी अनरु्द ब्ज्र्त उपलबध झ्ल् होत्. भदांत आनांद 
कौसलय्यन तय ा्ंचय् घरी प्हुण ेमहणनू र्तहले होते. तय्मळेु तय ा्ंचय् सहक्य ््वने 
तय् रेळी उपलबध सांपणू्व तहांदी अनरु्द तय ा्ंनी म्गरले, क्रण आत् बदु्र्णी 
तय ा्ंन् तकां मती खतजनय्स्रखी र््ूट ल्गली होती. सय्जतींकडून हहेी ऐकले होते 
की भ्रत्त मळू बदुर्णी महणजे प्ली तततप्टक्च् सांपणू्व अभ्र आह.े 
तय्मळेु तय ा्ंनी तहचय् पणू्व प्रक्शन्च् तनचिय केल्. 

ब्रह्मदशे्च ेप्रध्नमांत्ी ऊ न ूशी तय ा्ंची मतै्ी होती. तय ा्ंचय्शी चच ््व केली तर 
तय ा्ंनी दरेन्गरीत तत्तप्टक्चय् प्रक्शन्ची ब्ब सरीक्रली. परांत ुअडचण ही 
होती की प्ली-दरेन्गरीच े ज्णक्र पांतडत भ्रत्तनू आले प्तहजेत, 
तय ा्ंचय्तशर्य क्म कसे होईल? आले तरी आमही तय ा्ंन् डॉलरमधये रककम दऊे 
शकण्र न्ही. ब्रह्मदशेी रुपय्त ते सर्व खच्व दणेय्स तय्र होते. प्रक्शन्च े
बजे्टही बनले. भ्रत्च ेतरद््न श्ी भरततसांह उप्धय्य ब्रह्मदशेी रुपये (चय्ॅ्ट) 
घऊेन क्म करणय्स्ठी तय्रही झ्ले. परांत ुएरढ्य्ने क्म होण्र नवहते. य् 
दरमय्न जेवह् १६-१७ ऑक्टोंबर १९५७ ल् पां. नेहरु रांगनूल् आले, तेवह् 

 

श्ी गोयनक्जी तय ा्ंन् भ्ेटले. (इथे हसेदु् स ा्ंतगतले प्तहजे की पां. जर्हरल्ल 
नेहरु सन १९५४ मधये जेवह् ब्रह्मदशे्त आले होते तेवह्ही श्ी गोयनक्जी तय ा्ंन् 
भ्ेटले होते आतण भ्रतीय ा्ंचय् अनेक समसय ा्ंब्बत चच ््व करणय्स्ठी तय ा्ंनी 
गोयनक्जतींन् तीन त्स्पेक्् ज्सत रेळ तदल् होत्.) य्रेळी श्ी गोयनक्जतींनी 
प्रसत्र ठेरल् की भ्रत सरक्रचय् सहक्य ््वने ते प्ली तत्तप्टक्च ेदरेन्गरीत 
प्रक्शन करु इतचछित्त. य्स्ठी भ्रत्तील क्ही दरेन्गरीचय् ज्णक्र प्ली 
पांतडत ा्ंची आरशयकत् आह,े परांत ुय्च् खच्व ब्रह्मदशेी सरक्र डॉलरमधये करु 
शकण्र न्ही. ह े ऐकून नेहरुजी थोडे न्र्ज झ्ले, तय ा्ंच् सर्तभम्न ज्गतृ 
झ्ल् आतण ते महण्ले की बदुर्णी तर भ्रत्ची ठेर आह,े तहल् भ्रत 
प्रक्तशत करेल, तमुही इथे कसे प्रक्तशत कर्ल? भ्रत्त परतलय्रर तय ा्ंनी 
दरेन्गरी प्रक्शन प्रकलप्ल् गांभीरतेने घतेले आतण बजे्टमधये प्र्रध्न करीत 
ह े क्म तभक् ू जगदीश क्शयपजतींचय् तनददेशन्त ‘नरन्लांद् मह्तरह्र’ 
तबह्रल्, सोपतरले. जय्ची सथ्पन् प्ली प्रतशक्ण्स्ठी १९५१ मधये केली 
गेली होती. तय् रेळी तत्तप्टक लांडनचय् “प्ली ्ेटकस्ट सोस्य्टी’च ेकेरळ रोमन 
तलतपतच उपलबध होते, अथर् अनय दशे ा्ंचय् बमवी, थ्ई, तसांहली, खमरे इतय्दी 
तलपीत. ततथे प्ली तशकण्रे तरद््थवीही सहस् तरदशेी असत. आत् 
दरेन्गरील्ही महत्र तदले ज्ऊ ल्गले. प्रक्शन्च ेक्म आरांभ झ्ले आतण 
सांपणू्व प्ली तत्तप्टक्ल् दरेन्गरी तलपीत ४१ ग्ांथ्त प्रक्तशत केले गेले. क्ही 
तदरस ा्ंपययंत क्म च ा्ंगले च्लले, परांत ु तय्नांतर केरळ क्ही अट्ठकथ्च ततथे 
छि्पलय् गेलय्.

आज न्लांद्त जे क्म च्लत आह,े तय्त प्तल-तहांदी बहृत् ्शबदकोश प्रमखु 
आह,े जय्च ेआत्पययंत सह् भ्ग तनघ्ले आहते. 

1990 चयया दशकयात पजूय ्रुुजी आणि पजूय ्मयातयाजी भ्र्मि करतयंानया प्रसनन ्मदु्रेत 
सव्व प्रयाणययंानया ्मं् ल ्मतै्ी दरेत असतयंानया.
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पांचरीस शत्बदतींपरूवी प्लील् म्गधी महण्यच,े ती उत्र भ्रत्तील 
लोकभ्ष् होती, ती भ्ष् जय्त बदु ा्ंनी धम ््वची तशकरणकु तदली होती. 
जय् प्रक्रे तहांदूांचय् धम्वग्ांथ्ची भ्ष् सांसकृत आह े आतण कॅथॉतलक ा्ंचय् 
धम्वग्थ ा्ंची भ्ष् लैत्टन, तसेच प्ली ती लोकभ्ष् आह े जय्त बदु ा्ंची 
तशकरणकु सरुतक्त ठेरली गेली आह.े पण अनय लोकभ्ष ा्ंचय् तलुनेत ही कमी 
प्रतसद आह.े भगर्न बदु ा्ंचय् पररतनर ््वण्नांतर तीन मतहनय्त प्चश ेअरहांत ा्ंची 
तरशषे सभ् बोल्रली गेली. तय्त बदु ा्ंचय् सर्व उपदशे ा्ंच े महणजे  तय ा्ंचय् 
तरपलु तशकरणकुीच े सांग्यन केले गेले, जे तय ा्ंनी म्गील पांचचे्ळीस रष ््वत 
तदले होते. अरहांत तभक्ुांनी य्ल् प्ठ केले. य्ल्च स्म्नय जन तत्तप्टक्चय् 
न्र्ने ज्णत्त. जय्च् श्तबदक अथ्व आह े“तीन पे्ट्रे.” तत्तप्टक्च ेतीन भ्ग 
आहते- तरनय तप्टक (तभक्ुांचय् अनशु्सन तरषयक तनयम ा्ंच् सांग्ह), सतु् तप्टक 
(स्म्नय जन ा्ंस्ठी प्ररचन) आतण अतभधमम तप्टक (धम ््वसांबांधी गांभीर 
तशकरणकु). प्रथम सांग्यन्नांतर अनेक शत्बदतींपययंत बदु ा्ंचय् तशकरणकुील् 
मौतखक परांपरेने तरतधरत प्ठ कररनू ठेरले गेले. हचे तत्तप्टक श्ीलांकेत र्ज् 
रट्टग्तमनीचय् सांरक्ण्त झ्लेलय् चरथय् सांग्यन्चय् रेळी त्डपत् ा्ंरर 
तलतहले गेले. प्चरे सांग्यन ब्रह्मदशे्चय् म ा्ंडले शहर्त र्ज् तमनडोतमनचय् 
श्सनक्ळ्त झ्ले. पणू्व तत्तप्टक सांगमरररी मोठमोठ्य् ७२९ पट््टय ा्ंरर अांतकत 
केले गेले. तय ा्ंन् सरुतक्त ठेरणय्स्ठी प्रतयेक पट्टील् छिो््टय् पॅगोड्य्त ठेरले 
गेले, जय ा्ंन् “तप्टक पॅगोड्”चय् न्र्ने तरश््तील सर ््वत मोठ्य् पसुतक्चय् 
रुप्ने ज्णले ज्ते. ह ेतप्टक पॅगोडे म ा्ंडले पह्ड्य्च् उत्र्रर बनलेले आहते. 
हचे स्तहतय नांतर ४१ खांड्त छि्पले गेले. जय्त ८२,००० प्ररचन भगर्न 
बदु ा्ंची आतण २००० प्ररचन तय ा्ंचय् प्रमखु तशषय ा्ंची आहते. तय्नांतर य्रर 
अट्ठकथ्, ्टीक् र अनय उप्टीक् जसे अन्ुटीक्, मध्ुटीक् इतय्दी तलतहलय् 
गेलय् जय् तत्तप्टक्पेक््ही तरश्ल आहते.

प्रथम सांग्यन्नांतर तभक् ू आतण प्ली पांतडत ा्ंच े अजनू प्च सांग्यन प्ली 
स्तहतय्चय् शदुतेचय् पनुर्रलोकन्स्ठी झ्ले. तय्तील अतलकडच ेसांग्यन 
१९५४-१९५६ पययंत ब्रह्मदशे्त झ्ले. य्त तरतभनन दशे ा्ंचय् रेगरेगळय् 
उचच्रण ा्ंचय् आतण तलतपांचय् अतसततर्नांतरही २५०० रष ््वपययंत भगर्न 
बदु ा्ंचय् र्णील् शकयतो ततचय् मळू रुप्त सरुतक्त ठेरणय्चय् सांयकु्त प्रयतन ा्ंच े
प्रम्ण तमळते.

ववपश्यनरा ववशोधन ववन्रासची स्रापनरा
शरे्टी य् अध्वर्ट र्तहलेलय् क्म्ल् पणू्व करणय्स्ठी पजूय गरुुजतींनी 

धममतगरीचय् पररसर्त रष्व १९८५ मधये ‘तरपशयन् तरशोधन तरनय्स’ची सथ्पन् 
केली. जेवह् श्ी गोयनक्जी येथे सततपट्ठ्न सतु््च े तशतबर घते होते तेवह् तय ा्ंनी 
एक् शोध सांसथेचय् सथ्पनेचय् महतर्ल् ज्णले. ह ेएक प्रमखु सतु् आह,े जय्त 
भगर्न बदु ा्ंनी तरपशयन् तरतधल् क्रमबद प्रक्रे समजरले आह.े श्ी गोयनक्जतींनी 
प्तहले की सततपट्ठ्न तशतबर्त भ्ग घणे्रे स्धक बदुर्णीचय् अधययन्सोबतच 
तहल् स्धनेचय् अभय्स्तही प्रयोग्त आणत्त. तय्मळेु कृतज्तेने भरुन ज्ऊन 
खपू पे्ररण् ग्हण करत्त. जेवह् ते बदुर्णीशी आपलय् अनभुर्ची तलुन् करत्त 
तेवह् तय ा्ंन् सक्र्तमक आतमतरश््स्ची अनभुतूी येते. तय्मळेु तय्पैकी क्ही 
अजनू अधययन्स्ठी पे्रररत होत्त. तय्मळेु तय ा्ंन् योगय सांधी र सतुरध् 
तमळरणय्स्ठी ‘तरपशयन् तरशोधन तरनय्स’ची सथ्पन् करणय्त आली. 

तरनय्सच ेक्य्व दोन प्रमखु क्ेत््रर कें तरित झ्ले - 
१. सांपणू्व प्ली स्तहतय्च ेप्रक्शन र प्लीच ेप्रतशक्ण
२. दतैनक जीरन्त तरपशयनेचय् उपयोतगतेरर शोध.
तत्तप्टक, अट्ठकथ् आतण ्टीक ा्ंच ेपणू्व स्तहतय तरतभनन बदु्नयु्यी दशे ा्ंचय् 

तलतपांमधये उपलबध आह.े बम ््वमधये तकतीतरी ्टीक् आतण दीपनतींच् बमवी 
भ्षतेील अनरु्द सदु् उपलबध आह.े परांत ुदभु ््वगय्ने ह ेसर्व दरेन्गरी तलतपमधये 
उपलबध नवहते. अथ ््वत आपलय् उद्गम क्ेत््त-भ्रत्त, जेथे बदु ा्ंचय् 
तशकरणकुीच् जनम झ्ल्, तेथेच आत् बदुर्णीच् अभ्र होत्.

जेवह् ह ेम्हीत झ्ले की थ्ईलैंड येथे ‘थ्ई तरश्तरद््लय’ने प्लीत शोध 
करणय्स्ठी रोमन तलपीत तत्तप्टक्च् अनरु्द केल् असनू तय्रर शोधक्य्व 
सरुु आह,े तेवह् पजूय गरुुजतींनी तय ा्ंचय्शी सांपक्व  स्धणय्च ेतनददेश तदले. गहन 
तरच्र-तरमश ््वनांतर ते मळू प्लीची ह्ड्व तडसक दणेय्स्ठी तय्र झ्ले. तेथनू 
तकां मत दऊेन ८० एमबीची Budsir प्रोग््मची ह्ड्वतडसक भ्रत्त आली. 

मुांबईचय् कॉमपय्ुटर तरकण्ऱय ा्ंनी तय ा्ंचय् तनददेश्ल् र्चनू ततल् सरुु केले. 
तय्नांतर तो कॉमपय्ुटर तरकत घऊेन इगतपरुील् आणणय्त आल्. इथे क्ही 

शबद ा्ंच् शोध केल् गेल्- जसे पजूय गरुुजी ज्ण ूइतचछित होते की ‘धमम’ र 
‘तरपशयन्’ शबद पणू्व तत्तप्टक्त तकती रेळेल् आले आहते, कोणतय् सांदभ ््वत 
आले आहते इतय्दी. परांत ुह ेशोधण्र् क्य्वक्रम सफल झ्ल् न्ही.

भ्रत्त प्रथम आांतरर्षट्ीय तरपशयन् सांममलेन तडसेंबर १९८६ मधये एक् दह् 
तदरसीय तशतबर्चय् शरे्टी इगतपरुी येथे झ्ले. य्त डॉक्टर र शोधकतय य्ंन् 
तरशषेरुप्ने आमांतत्त केले गेले होते. य् सांमलेन्त ही तडसक क्ही क्म्त आली 
न्ही. परांत ुतरनय्सच ेतनददेशक डॉ. रतरांरि पांतजतींनी तत्तप्टक्चय् ग्ांथ्मधनू पजूय 
गरुुजतींचय् स ा्ंगणय्नसु्र तय् प्ली शबद ा्ंचय् तरररण्ल् शोधनू क्ढले. तय्रर 
शोध तनबांधही तलतहले, जय ा्ंन् तरपशयन् तरशोधन तरनय्सद््रे प्रसततु केले गेले. 
तरपशयन् सांबांतधत य् तरशषे महत्रपणू्व प्ली शबद ा्ंच् पजूय गरुुजतींनी आपलय् 
उद््टन प्ररचन्तही उललेख केल्. तय्नांतर म े१९८७ र तडसेंबर १९८७ चय् 
सांमलेन्तही असेच केले गेले. य् ततनही सांमलेन्त भ्ग घणे्ऱय् सर य्ंनी प्रथम 
तशतबर केले, तय्नांतर आपलय् लेख्त अनभुर म ा्ंडले. य्नांतर तदलली र 
इगतपरुीत अजनू सांमलेन झ्ली. तोपययंत आमचय् शोध्च् परीघ रुां द्रल् होत्. 
तय्मळेु लरकर्त लरकर तत्तप्टक्चय् शोध्च ेक्म जोर्त सरुु झ्ले.

दरेन्गरीत ्ट्ईप करणय्च ेप्रोग््म य्परूवीच खरेदी करणय्त आले होते. आत् 
क्म्ल् गती दणेय्स्ठी अजनू कॉमपय्ुटर तरकत घतेले गेले. अनेक लोक य् 
क्य ््वत स्मील झ्ले. पजूय गरुुजतींनी प्ली पांतडत ा्ंन् आमांतत्त केले जय्त प्रमखु 
होते डॉ. सी. एस. उप्सक, डॉ. एन. एच. स्मत्नी, डॉ. महशे ततर्री, दबेुजी, प्रो. 
अांगर्ज चौधरी, डॉ. ओमप्रक्श प्ठक, श्ी सभु्शीष बरुआ, श्ी. के. मांजपप्, 
बमवी पां. U Thin Aung, U Tint Hsan, U Myat Khaing. य्ांचय् अथक 
प्रयतन ा्ंनी सांपणू्व तत्तप्टक, अट्ठकथ्, ्टीक् र अन्ुटीक ा्ंसह दरेन्गरी तलपीत 
भ्रत्त पतहलय ा्ंद्च उपलबध झ्ले. श्ी र्मअरध रम य्ंनी प.ू गरुुजतींचय् 
सचुनेनसु्र अनेक ब्रह्मदशेी पसुतक ा्ंच,े दीपतनांच े तहांदी अनरु्द केले. य्प्रक्रे 
धम ््वच ेक्य्व तीव्र गतीने पढेु ज्त गेले.

आधवुनक यगुरात परियत्ी प्रकराशन
‘तरपशयन् तरशोधन तरनय्स’ने प्तहले की जे तत्तप्टक न्लांदते दरेन्गरीत 

छि्पले आह ेते ब्रह्मदशे्त झ्लेलय् सह्वय् सांग्यन्चय् अनरुुप न्ही. तय्मळेु 
ब्रह्मी तलपीचय् सांपणू्व तत्तप्टक ग्ांथ ा्ंन् तेथनू म्गरणय्त आले. इथे अनेक 
लोक ा्ंन् र ्टांकलेखक ा्ंन् बमवी तलपी तशकरली गेली. जय्मळेु ते ब्रह्मी र्चनू 
दरेन्गरीत ्ट्ईप करतील आतण तप्सण्रे तय्नसु्र पसुतके प्हून तय ा्ंन् 
तप्सतील. य् प्रक्रे सांपणू्व स्तहतय दोन रेगरेगळय् ्टांकलेखक्द््रे ्ट्ईप 
कररणय्त आले. ह े समजनू की दोनही एकसम्न चकू करण्र न्हीत. य्ल् 
तप्सणय्स्ठी कॉमपय्ुटरच् एक तलुन्तमक प्रोग््म तय्र केल् गेल्. तो दोनही 
सम्न फ्ईल ा्ंची तलुन् करुन सरत: तप्सनू घते असे. तसेच तजथे-तजथे चकू 
असेल अथर् असम्नत् असेल, ततथे-ततथे खणू करत असे. सशु्ी प्रीतत डेतढय् 
र तय ा्ंचय् दखेरेखीत तप्सणी करण्रे एक्च सक्रीनरर दोनही प्हून ब्रह्मी 
पसुतक्नसु्र जे योगय असेल तय्ल् ओके करत. जे चकुीच े असेल तय्ल् 
सधु्रत असत. य्नांतर तय् प्रोग््मल् पनुह् सरुु केले ज्त असे, जय्मळेु जर 
क्ही चकू असेल तर ततल् पनुह् सधु्रत् येईल. य्नांतर पेपर तप्रां्ट झ्लय्रर 
प्ली पांतडत ा्ंन् सर य्ंन् तमळरनू प्ह्रे ल्गे, जय्मळेु कोणतय्ही प्रक्रची त््ृटी 
र्हू नये. ह ेसांपणू्व क्म अकर् रष य्ंपययंत सतत च्लत र्तहले. 

कॉमपय्ुटरच ेप्रमखु सतु्ध्र बनले इांजीतनयर श्ी र्धशेय्म गोयनक्. प.ू गरुुजतींच े
सर ््वत लह्न भ्ऊ. तय ा्ंनी इतर लोक ा्ंचय् सहक्य य्ंने अनेक प्रोग््म बनरले जे 
अतयांत सह्यक तसद झ्ले.

 पाद तिपपणी ः–
१. [१९९० ्मधयरे “दीघणनकयाय”ची अट्ठकथया, टीकया इतययादी १२ पसुतकयंानया ब्रह्ी णलपीतनू 

दरेवनया्री णलपीत णलहीिरे- तपयासणययाचरे कया्म ्रुुजींनी तयया नरेपयाळी णिकूंनया, अनया्याररकयंानया 
व ्हृसथयंानया णदलरे हगोतरे जरे ब्रह्ी णलहीिरे-वयाचिरे जयाित हगोतरे. हरे कयाय्व संपयादीत करणययासयाठी 
श्रद्रेय- ज्यानपणूि्वक ितंरेजींनया अनरुगोध करे लया ्रेलया. तययंाचययाकडून लवकरयात लवकर णलणहणययाचरे 
कया्म करणययासयाठी टरेलीफगोन करिरे, जययंानी-जययंानी णलणहलरे तययंाचयया लरेखनयालया कॉम्पयटुररयाईज 
करिरे इतययादी कया्म ्मलया दरेणययात आलरे हगोतरे- (Nanimaiyon Manandhar, Nepal)

२. ब्रह्दरेशयातही अट्ठकथया, टीकया, अनटुीकया (णनससय) इतययादीचरे ब्रयामही णलपीत 
टंकलरेखन झयालरे, जययात ब्रह्दरेशयातील आठ जि जवळपयास तीन वरयाांपयांत कया्म करत रयाणहलरे. 
तरे सव्व श्री रयाधरेशयया्म ्गोयनकयाजींनया पयाठवणययात आलरे. कया्दयावर णपं्रटही पयाठवणययात आली. 
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३. असरेच कया्म कयाही अनय लगोकयंानयाही णवतररत करणययात आलरे, परंत ुतरे कया्मयात आलरे 
नयाही, कयारि तरे णलपीनसुयार झयालरे नवहतरे.] --------

आमचय् इथे छिप्ईत तरलांब होत होत्, तरीही १४० पैकी ५५ ग्ांथ छि्पले गेले 
होते. तेवह् त्ईर्नची एक सेर्भ्री सांसथ् ‘तद कॉपदोरे्ट बॉडी ऑफ तद बदु 
एजयकेूशनल फ्ऊां डेशन’ल् य्ची म्तहती तमळ्ली, तेवह् ते महण्ले की से्ट 
केलेले सांपणू्व ्ेटकस्ट म्ॅटर जर तय ा्ंन् तदले तर ते सर्व पसुतक खपू कमी रेळ्त 
मोफत छि्पनू प्ठरतील. तय ा्ंचय्कडे छिप्ईच ेखपू मोठे से्टअप तय्र आह.े ह् 
धम ््वच् एक खपू मोठ् चमतक्र होत्. तय् सांसथेची तप्सणी केलय्रर तदसले की 
खरोखर ती एक खपू मोठी सेर्भ्री सांसथ् आह ेआतण ततने य्परूवी अशी अनेक 
क्य्व केलेली आहते. तरश््स बसलय्रर जस-जसे पसुतक तय्र झ्ले, तय ा्ंन् 
प्ठरणय्त आले. तय ा्ंनी १४० ग्ांथ्चां पणू्व तत्तप्टक खपू सुांदर छि्पनू आमह्ल् 
परत करण ेसरुु केले. प्रतयेक्चय् ११००-११०० प्रती छि्पलय्. तरश््तील प्ली 
पांतडत ा्ंन् तय ा्ंनी तजथे म्तगतलय् ततथे तय ा्ंन् तय् लोक ा्ंनी सरळ प्रती प्ठरलय्. 
पसुतक भ्रत्त आलय्रर येथील प्ली तरद्न ा्ंन्, अनेक तरह्र ा्ंन् र मोठमोठ्य् 
पसुतक्लय ा्ंन् सांपणू्व तत्तप्टक येथनू मोफत प्ठरणय्त आले. 

प्रतयेक ग्ांथ्त तरतभनन सतु् ा्ंची तरपशयन् स्धनेशी प्र्सांतगकत् दश्वरत 
सम्लोचन्तमक प्रसत्रनेची वयरसथ् आह.े CSCD चय् म्धयम्ने कोणतय्ही 
शबद्च् शोध घतेल् ज्ऊ शकतो. एख्द् शबद तत्तप्टक्त कुठे, तकतीद् 
आल् आह,े ह ेत्बडतोब म्तहती होते. य्ल् सचूीबद करुन बधत् येते र् तप्रां्ट 
करत् येते. य्प्रक्रे तलपयांतर झ्लय्नांतर ह े स्रे स्तहतय प्रथम ७ तलपीत 
उपलबध केले गेले जसे दरेन्गरी, रोमन, ब्रह्मी, थ्ई, तसांहली, खमरे (कां बोतडयन) 
इतय्दी. य् प्रक्रे य्ची सह्रे सांग्यन सीडी— रोम बननू तय्र झ्ली, जी 
तजज््सूांन् मोफत र््टणय्त आली. सीडी-रोम virsion-3 मधये एकूण २१७ 
Pali texts महणजे प्ली पसुतक ा्ंच् सम्रेश आह.े य्त तत्तप्टक्च े सांपणू्व 
स्तहतय (ांमळू, अट्ठकथ्, ्टीक्, अन्ुटीक्सतहत) एकूण १४० ग्ांथ आहते. अनय 
ग्ांथ्त तरसतुदमगग, वय्करण, नीतत, दीपणी इतय्दी आहते. य्तच पजूय गरुुजतींनी 
तलतहलेले पसुतक ‘बदुगणुग्थ्रली’ ही जोडले आह.े महणजे २१७ ग्ांथ 
प्ठक ा्ंचय् अधययन आतण शोध्स्ठी ने्टरर उपलबध आहते. जसजसे तलपयांतर 
होत गेले तसतसे ही सर्व पसुतके तरश््तील अनेक तलपीत उपलबध होत गेली. ह े
सर्व ग्ांथ — www.tipitaka.org तलांक रर ने्टरर आहते. जय ा्ंन् कोणीही र्च ू
शकतो, छि्प ूशकतो आतण सेतमन्रमधये प्रसततु करु शकतो.

पराली प्रजशक्षणरालरा गती ममळराली
एकीकडे प्ली प्रक्शन्ल् गती तमळ्ली तर दसुरीकडे ‘तरपशयन् तरशोधन 

तरनय्स’ने स्धक ा्ंस्ठी प्ली प्रतशक्ण्च ेद््र उघडले. पजूय गरुुजतींच् तरच्र 
होत् की स्धक तरपशयन् स्धन् करत च ा्ंगली प्ली तशकू शकतील. तय ा्ंन् 
धममतगरीरर र्हून तशकले प्तहजे. सरुर्तील् प्ली तडपलोम्च े तरतधरत 
प्रतशक्ण दणेय्स्ठी पणु ेतरद््तपठ्शी सांपक्व  स्धणय्त आल्. तय ा्ंचय् तनददेशन 
र दखेरेखीनसु्र प्ली तडपलोम्च ेरग्व धममतगरी पररसर्त च्लरणय्च ेक्म 
आमचय् इथे तनयकु्त प्ली पांतडत ा्ंनी केले. अांततम परीक्ेत तरद््थय य्ंन् च ा्ंगले 
गणु प्र्प्त झ्ले र तय ा्ंन् तडपलोम् प्रम्णपत् दणेय्त आले. परांत ुय्नांतर क्ही 
स्धक ा्ंचय् सहक्य ््वने मुांबई तरद््तपठ्चय् अांतग्वत परीक्् घणेय्त आलय्. 
अनेक रष य्ंपययंत प्ली तशकरणय्च ेक्म इगतपरुीत होत होते. परांत ुप्हणय्त 
आले की अनेक लोक य्च् ल्भ घऊे शकत नवहते. तय्मळेु तय ा्ंचय्स्ठी 
अतनर्सीय प्ठ्यक्रमही बनरले गेले. य्च् ल्भ घऊेन क्ही तरद््थवी 
क्ल ा्ंतर्ने प्ली तशकरणय्योगयही झ्ले.

प्हणय्त आले की मुांबईचय् लोक ा्ंन् इगतपरुीत येऊन प्ली रग्व करण े
कठीण ज्ते, तेवह् प.ू गरुुजतींनी पॅगोड् पररसर्त प्ली प्रतशक्ण्ची परर्नगी 
तदली. तय्मळेु तरनय्सच े क्ही क्म मुांबईत होऊ ल्गले. आत् ‘तरपशयन् 
तरशोधन तरनय्स’ आतण ‘मुांबई तरश् तरद््लय’चय् सांयकु्त प्र्रध्न्ने प्ली 
तडपलोमय्च् अभय्स पॅगोड् पररसर्त होतो, परीक्् तरश्तरद््लय्त होत्त. 
य्च प्रक्रे आत् म्स्टर तडग्ी (शोधद््रे) एम. तफल र पी. एच. डी. करणय्च े
क्य्वही प्र्रांभ झ्ले आह.े लोक तरतधरत तडग्ी प्र्प्त करणय्त सक्म होत आहते.

पररयत्ीसोबतच पत्टपत्ीचहेी अनेक प्रक्रच े क्य्वक्रम होत र्हत्त. ततथे 
तनर्सीय र अतनर्सीय दोनही क्य्वक्रम होत्त. कोणतय्ही तरद््थय ््वल् कमीत कमी 

एक् तशतबर्त बसण ेअतनर्य्व आह.े य् प्रक्रे पररयत्ीसह पत्टपत्ीच ेही क्म 
होते.

प्ली प्रक्शन्नांतर आत् तहांदीत अनरु्द क्य्व आरांभ झ्ले आह.े प्चवय् 
शत्बदीत बदुघोषद््रे तलतहलेलय् सतु्तनप्त अट्ठकथेच् तहांदी अनरु्द प्रो. 
अांगर्ज चौधरीजतीं द््रे पणू्व झ्ल् जो प्रक्तशत केल् आह.े 

पजूय गरुुजतींची खपू मोठी इचछि् होती की घरोघरी प्ली र्चली ज्री. श्ी 
्टांडणजतींनी प.ू गरुुजतींचय् य् इचछेिल् पणू्व करणय्च ेभरपरू प्रयतन केले. अनेक 
तशतबर आयोतजत करुन लोक ा्ंन् प्ली तशकरले. आत् लरकरच तय ा्ंच ेएक 
पसुतक - ‘घर-घर में प्ली’ छि्पनू येत आह.े तरश््स आह े ते लोक ा्ंन् पसांत 
पडेल. पत्टपत्ीसह पररयत्ीतही पढेु ज्तील. सर य्ंच ेमांगल होरो!

[[णवपशयनया शगोधयाबयाबत आमही पढुील अकंयात णलहू. (सं.)]]
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पॅगोड्रावि संघदरानराचे आयोिन
रतववार २९ सपिें्बर, २०१९ ला पूजय गुरुदेव य ा्ंची पणूयततथी र शरद 

पौतण्वम्  रतववार, १५ तिसें्बर, २०१९ ला ५० रष्व पणू्व होणय्तनतमत् र रतववार 
१२ जानेवारी, २०२० ला पजूय म्त्जी र सय्जी ऊ ब् तखन य ा्ंचय् पणुय-ततथी 
तनतमत् सक्ळी ९ र्जत् सघंदानाचे आयोजन केले आह.े जे स्धक-स्तधक् ह्य् 
पणुयरध्वक द्न क्य ््वत भ्ग घऊे इतचछित्त तय ा्ंनी कृपय् ख्ली तदलेलय् पत्य्रर 
सांपक्व  कर्र् - 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

yty

“ममत्र उपक्रम” महरािराष्ट्राचरा एक अनपुम उपक्रम
तमत् उपक्रम मह्र्षट् सरक्र आतण तरपशयन् तरनय्सच् एक सांयकु्त उपक्रम 

आह,े जो २०१२ मधये पजूय गरुुदरे ा्ंचय् आतशर ््वद्ने सरुु झ्ल्. य् अांतग्वत 
तशक्क ा्ंन् १० तदरस्च ेतशतबर आतण तरद््थय य्ंन् आन्प्न तशकरले ज्ते, जय्च् 
अभय्स तरद््थवी तदरस्तनू दोन रेळ् १०-१० तमतन्ेट तनयतमतपण े करत्त. य्ने 
तय ा्ंचय् सरभ्र्त सक्र्तमक बदल तदसनू येतो. 

य् उपक्रम्त मह्र्षट््तील एक ल्ख् (१,००,०००) पेक्् अतधक श्ळ्ांपययंत 
पोहच्यच े आह.े एरढी मोठी गरज पणू्व करणय्करत् आमचय्कडे परेुशी स्धन 
उपलबध न्हीत. ह ेक्म पढेु नेणय्स्ठी आरशयकत् आह.े - १) अश् सेर्भ्री 
धम्वसेरक/सेतरक ा्ंची जे आपल् पणू्व रेळ दऊेन य् क्य ््वल् पढेु नेतील. तय ा्ंन् 
आरशयकतेनसु्र म्नधनही तदले ज्ईल. तय्स्ठी तरपशयन् तरशोधन तरनय्स्चय् 
ख्लील पत्य्रर तररीत आरेदन कर्रे. 

२) य् सर य्ंन् म्नधन दणे ेतसेच तशक्क ा्ंकरीत् दह् तदरस ा्ंची तशतबरे आयोतजत 
करणय्स्ठी पय ््वप्त धन्ची आरशयकत् आह.े तय्स्ठी जे कोणी स्धक /स्तधक् 
मलु ा्ंन् धम्वद्न दणेय्चय् य् मह्न पणुयक्य ््वत भ्ग घऊे इतचछित्त, तय ा्ंनी कृपय् 
‘तरपशयन् तरशोधन तरनय्स’चय् ख्लील पत्य्रर तररीत सांपक्व  कर्र्. येथे 
सरक्रतफदे  आयकर्तनू १००% स्ूट आह.े

पूण्ण पत्ा– Vipassana Research Institute, Dhamma Giri, 
Igatpuri-422403, Dist. Nashik, (Maharashtra). बँक तरररण य् प्रक्रे:-

Payee's Name: Vipassana Research Institute, 
Bank A/c No.: 11542165646,    Bank Name: State Bank of India,
Branch Code: Igatpuri – 0386,  IFSC Code: SBIN0000386, 
MICR CODE: 422002702,       CIF No.: 81262896311. 
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अवतरिक्त उत्िदराययत्त्व
1-2. श्ी अतनल र श्ीमती सनुीत् धम्वदशवी, 

क्ेत्ीय समनरयक आच्य्व, अहमद्ब्द 
आतण शषे उत्र गजुर्त

नव वनयकु्ती
सहरायक आचराय�

1. सौ. रांदन्त्ई महशे र्ळरेकर, स ा्ंगली )
2. Mr.  Chang-An Wang, Taiwan 
3-4. Mr.  Hwai Derg CHIANG & Mrs. 

Hsiang Chi, Shanti, CHU, Taiwan 
5. Mrs. Gui-Rong Wang, China
6. Mr. Hui Min Wang, China

 बराल-जशवबि जशक्षक
1. श्ी तजतेंरि र्जपतू, तदलली

2. श्ीमती सर्ती त्न्जी क््ेट, पणुे
3. श्ीमती दक््  उदशेी, सोल्परू
4. कु. प्यल उदशेी, सोल्परू
5. श्ी तजतेंरि प्ेटल, सोल्परू
6.  श्ी.भ्लचांरि न्मदरे उकरणडे,  सोल्परू
7. श्ीमती प्रभ्रती भ्लचांरि उकरणडे, सोल्परू
8. Daw Thin wat Htwe, Myanmar
9. Daw Nang khin Si, Myanmar
10. Daw Nang Khin Khin, Myanmar
11. Daw Myat Moe Aye, Myanmar
12. Daw Nang Khin Aye, Myanmar
13. Daw Khin Than Myint,  Myanmar
14. Daw khin Mar Aye,  Myanmar
15. Daw Win Win Htay, Myanmar
16. Daw Win Mar, Myanmar
17. Zaw Win Myat, Myanmar
18. U Aung Kyaw OO, Myanmar
19. Daw Khin Khin Cho, Myanmar
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दोहे धमरा�चे
ही ति वराणी बु�राचंी, शु� धमरा�ची ज्ोत।
अक्षि अक्षिी भिलेले, मंगल च ओतप्रोत।।
बु� वराणी गोड खपू, सराखिेसम च बोल।
कल्राणी च मंगलमयी, िण ू अमतृ िस घोळ।।
यरा प्रराणरानंो ववश्राच्रा, चलरा धम�पथरावि।
धम� पथ हरा शरातंी पथ, धम� पथ हरा सुखकि।।
ही ति वराणी बु�राचंी, सत्य धमरा�ची ज्ोत।
भिले भले िगतराचे, मंगल च ओतप्रोत।।

दोहे धमरा�चे
ही ति वराणी बु�राचंी, सत्य धमरा�ची ज्ोत।
अक्षि अक्षिी भिलेले, मंगल च ओतप्रोत।।
शब्द शब्दी अमतृ झिते, बु� वचन अनमोल।
आत� िगराच्रा व्राधधत, ददले संिीवन घोळ।।
संबु� तव बोधीचरा, कैसरा मंगल घोष।
वनदरितरालरा िराग येई, मदहोषरालरा होष।।
बोधी बहु मिहमरामयी, मराती होय सुवण�।
खड्राचें िहिे होतरात, दगड पिीस पूण�।।
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“धम्मराची ५० वषषे” पवरा�वनममत्
१५ व १६ डडसेंबि, २०१९ लरा पॅगोड्रात ववशेष कराय�क्रम

आपण सर्व ज्णत्च की भ्रत्त तरपशयनेचय् ५० वय् (सरतण्वम) रष ््वत अनेक क्य्वक्रम 
आयोतजत करणय्त येत आहते, य्च तऱहनेे य् रष ््वचय् सम्प्तीतनतमत् १५ र १६ तिसें्बर, २०१९ 
ला ‘तरश् तरपशयन् पॅगोड्’ पररसर्त एक् तरश्ल क्य्वक्रम्च ेआयोजन करणय्त येत आह.े

य् क्य्वक्रम्च ेलक्य तजथे एकीकडे सांपणू्व तरश््तील तरपशयी स्धक ा्ंन् एक् सथ्न्रर एकत् 
आणनू स्मतूहक स्धन् र मतै्ीसह धम ््वत अतधक पषु्ट करणय्स्ठी आह,े ततथेच दसुरीकडे सोबत 
बसनू गत पनन्स रष य्ंच ेआमच ेअनभुर आतण येण्ऱय् पनन्स रष य्ंस्ठी आमचय् दरूदृष्टतींची 
रूपरेख् तय्र करण ेह ेही आह.े य् दोन तदरसीय क्य्वक्रम्त भगर्न बदु ा्ंची दणे तरपशयन् 
आतण तय ा्ंचय् उपदशे ा्ंब्बत धम्वचच ््व करणय्त येईल. तसेच क्ही जनुय् स्धक ा्ंद््रे गरुुजतींचय् 
स्तननधय्त धम्वक्य्व करत ा्ंन्चय् क्ही समतृी द्खरलय् ज्तील. आपण् सर य्ंन् तनरेदन आह े
की क्य्वक्रम्त अरशय य्रे. येणय्परूवी नोंदणी करणय्स्ठी Whats App - 8291894644; र् 
SMS - 8291894645 य् Website: ...                     yty

अशंकरालीन अवनवरासी लघु पराठ्यक्रम
ववपश्यनरा ध्रानराचरा परिचय (सै�रावंतक रुपरात) 2019

तरपशयन् तरशोधन तरनय्स आतण मुांबई यतुनवहतस्व्टीचय् सांयकु्त आयोजन्ने नर् लघ ु
प्ठ्यक्रम “तरपशयन् धय्न्च् पररचय” य्ची दसुरी बॅच सरुु होण्र आह,े जो तरपशयन् धय्न्च् 
सैद ा्ंततक पक् आतण तरतभनन क्ेत््त तरपशयनेची वय्रह्ररक उपयोतगत्ल् प्रक्तशत करेल. 

पाठ्यक्रमाची मुदि- ११ सप्टेंबर २०१९ ते ४ तडसेंबर २०१९ पययंत (३ मतहने)
तठकाण- सभ्गहृ नांबर २, गलोबल पगोड् पररसर गोर्ई, बोरीरली (प) मुांबई ४०००९१. 

अतधक म्तहती आतण आरेदनपत् ह्य् रेब तलांक रर प्र्प्त कर्.   https://www.vridham-
ma.org/Pali-Study-Programs;  फोन सांपक्व  – ०२२-५०४२७५६० (सक्ळी १०:३० ते 
सांधय्क्ळी ०५:३०)   ई-मले: mumbai@vridhamma.org             yty          

अजभधम्म - दैवनक िीवनरात - २०१९-२०
“अतभधमम दतैनक जीरन्त” ह् लघ ु कोस्व री.आर.आय. द््रे मुांबई तरश्तरद््लय्चय् 

सांबदतेख्ली घतेल् ज्ईल.  वेळ: आठरड्य्तनू एक् तदरशी ‘दर शतनवारी’ ३ त्स ा्ंच ेमोठे 
सत्, दपु्री १:०० ते ४:०० र्जेपययंत. काळ: १६ नोवहेंबर २०१९ ते १ फेब्ररु्री २०२० (३ 
मतहने). शैक्षतणक योगयिा: HSC/Old SSC प्रम्णपत् आतण एक फो्टो.

वय्खय्न गलोबल पॅगोड् कॅमपस, सभ्गहृ २ मधये होतील. 
फॉम्व द्खल करणय्ची अांततम त्रीख ८ नोवहेंबर २०१९ आह.े फॉम्व ऑनल्ईन उपलबध 

आहते.: http://www.vridhamma.org/Theory-And-Practice-Courses फॉम्व ई-मले 
द््रे तकां र् पोस्ट्द््रे प्ठर ूशक्ल. पणू्व पत्् र म्तहती जसे अांशक्तलकमधये तदलेली आह.े

  yty

वी. आि. आय - पराली वनवरासी पराठ्यक्रम - २०२०
प्ली-तहांदी (४५ तदरस ा्ंच् तनर्सी प्ठ्यक्रम - ९ फेब्ररु्री ते २६ म्च्व पययंत) य् 

क्य्वक्रम्ची योगयत् ज्णणय्करीत् य् शृांखलेच् र्पर कर्. 
https://www.vridhamma.org/Pali-Study-Programs
(अांशक्तलकमधये तदलेली म्तहती बघ्), मो्बा. सपंक्ण ः ९६१९२३४१२६, श्ीमती 

बलजीत ल ा्ंब्: ९८३३५१८९७०, तमस. हतष्वत् ब्रमहणकर: ८८३०१६६२४६.    
yty

मंगल मतृ्यू
मुांबईतील रररष्ठ स. आच्य्व श्ी सरेुश सांपत आपलय् पररर्र्सोबत अमरेरकेत होते. 

जलैु २०१९ मधये तेथेच श ा्ंततपरू्वक तय ा्ंच ेशरीर श ा्ंत झ्ले. तय ा्ंनी धम ््वची खपू सेर् केली 
होती र स्मतूहक स्धन ा्ंचय् आयोजन्त प्रमखु भतूमक् तनभ्रली. ते नरीन-जनुय् सर्व 
स्धक ा्ंन् तनयतमत स्धनेस्ठी पे्रररत करत असत. धमम पररर्र्ची मांगल मतै्ी!
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गलो्बल पगॅोि्याि सन २०१९ मधये एक तदवसाचे महातशत्बर 
२९ सप्ेंबि- पूज् गुरुिीचंी पुणवतथी व शिद पौर्णमेच्रा निमित्तािे िवववराि, 12 

िरानेवरािी 2020लरा पूज्य ितातताजी व सयताजी ऊ बता खििची पुण्यनतथी च निमित्तािे पगोडतािध् े
वरील िहताशिनबरे होतील. ज ेकोणी सताधक-सताधधकता भताग घेऊ इच्छित असतील तताांिी कृपयता 
आपली िताव िो ांदिी अवश्य करतावी. समग्रानं तपो सुखो- सतािूहहक तप-सुिताचता लताभ घ्तावता.
वेळ: सकताळी ११ वताजपेतासूि सतायांकताळी ४ वताजपेययंत होईल. ३-४ वताजतताच्ता प्रवचितात सताधिता 
ि केलेले लोकसुद्ता बसू िकततात. िताव िो ांदणीसताठी कृपयता निम्न फोि क्रिताांक हकां वता ईिेल द्तारता 
तताबडतोब सां पक्क  करता. कृपयता िताव िो ांदणी ि करतता येऊ िये. संपक� : 022-28451170, 022-
62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (फोि बुहकां ग ११ त े५ वताजपेययंत) Online Regn: 
http://oneday.globalpagoda.org/register        yty


