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धम्मवाणी
पञ्च छिन्दे पञ्च जहदे, पञ्च चुत्तरर भावयदे।
पञ्च सङ्ाततिगो भभक्,ु ‘ओघततिण्ो’तति वुच्चतति।।

  धम्मपद-370, भिक्खुवग्गो.       
– (सत्काय-दृष्टी, विचिकित्का, शटीलव्रतपरकामश्श, िकामरकाग आणि व्कापकाद-यका) 

पकािं (अधोभकागटीय संयोजनका)ं िे छेदन िरुन, (रूपरकाग,  अरूपरकाग, मकान, औद्धत्य 

ि अविद्का यका) पकािका ं(उर््शभकागटीय संयोजनकानंका) नका सोडून द्कािे आणि त्यकानंतर 
(यकाचं्का प्रहकािकासकाठटी श्रद्धका, िटीय्श, स्मृवत, समकाधध, प्रज्का) यका पकािकािंटी (इंकरियकािंटी) 
भकािनका िरका. जो णभक्षू (सकाधि) पकाि आसकटीिें (रकाग, दे्ष, मोह, मकान, आणि 
दृष्टी) अवतक्रमि िेलेलका असेल तो (िकाम, भि, दृष्टी तसेि अविद्कारूपटी िकार 
प्रिकारच्का) पुरकानंका पकार िेलेलका ‘ओघतटीि्श’ म्हििलका जकातो.

उद्ोधन! 

शु� धम�मागा�चदे सोपान
मकाझ्का वप्रय सकाधिकानंो!
यका शुद्ध धम्शमकागका्श (धम्श) लका समजनू घ्का. शुद्ध धम्शमकागका्शिे सोपकान 

(पकायऱयका) समजनू घ्का.
ह े हटी समजनू घ्का िी शुद्ध धम्शमकागका्शिरसुद्धका उच्च-नटीििका भेदभकाि 

असतो. हका िसका असतो? हका भेदभकाि जकातटी-पकातटीिर आधकाररत नसतो. 
संप्रदकायकािर आधकाररत नसतो. हका धम्शमकागका्शच्का सोपकानकािंर आधकाररत असतो.

पकहलका सोपकान शटील. दसुरका आह ेसमकाधटी वतसरका आहे प्रज्का आणि िौथका 
आह ेविमुकटी.

िोिटी एि व्कटी अशटी असत ेजटी धम्शमकागका्शच्का पकायऱयकािंटी प्रशंसका तर 
खूप िरत.े त्यकािर पुस्तिे ललकहते. त्यकाचं्का गुिकाविषयटी लोिकाशंटी खूप 
िकादवििकाद िरत े पि स्वतः त्यका मकागका्शिर िकालत नकाहटी. एि पकाऊलसुद्धका 
िकालत नकाहटी.

िोिटी दसुरटी व्कटी अशटी असत े िी जजने शुद्ध धमका्शविषयटी ऐिले आह.े 
ऐिून त्यकापकासून प्रभकावित झकालटी आणि धम्शमकागका्शिर िकालू लकागलटी. िकालतका-
िकालतका पकहलका सोपकान प्रकाप्त िेलका. शटील-सदकािकारकािे जटीिन जगू लकागलटी परंत ु
अजनू त्यका व्कटीने समकाधटीिका अभ्कास िेलका नकाहटी. प्रज्िेका अभ्कास िेलका नकाहटी.

धम्शमकागका्शिर हटी दसुरटी व्कटी वनजचिति पकहल्का व्कटीच्का पुढे आह े
म्हिनू पकहलटीच्का तुलनेत शे्रष् आह.े

िोिटी वतसरटी व्कटी अशटी असत े जटी धम्शमकागका्शिर िकालत असतकानंका 
शटीलकात प्रवतवठित झकालटी आणि धम्शमकागका्शिका दसुरका सोपकान समकाधटीपययंत 
पोहोिलटी आह ेम्हिज ेवतिटी चित्त एिकाग्रतका सबळ झकालटी. धम्शमकागका्शिर अशटी 
वतसरटी व्कटी दसुऱयका व्कटीपेक्का शे्रष् आह,े जटी अजनू शटीलकाच्का 
सोपकानकापययंति पोहोिलटी आह ेपि पकहल्का व्कटीपेक्का खूपि शे्रष् आह ेजटी 
अजनू शटीलिकानसुद्धका होऊ शिलटी नकाहटी.

िोिटी िौथटी व्कटी अशटी असत े जटी धम्शमकागका्शिर िकालत असतकानंका न 
िेिळ शटील आणि समकाधटीच्का सोपकानकापययंत पोहोिलटी आहे, तर प्रज्ेच्का 
सोपकानकापययंतसुद्धका पोहोिलटी आह.े म्हिज ेशटीलिकान, समकाधटीिकानि नकाहटी तर 
प्रज्कािकानहटी झकालटी आह.े अशटी व्कटी वतसऱयका व्कटीपेक्का कितटीतरटी शे्रष् 
आह े जटी अजनू समकाधटीच्का सोपकानकापययंति पोहोिलटी आह.े पकहल्का 
व्कटीपेक्का तटी शे्रष् आहिे जटी शटीलिकान नकाहटी. पि दसुऱयका व्कटीपेक्कासुद्धका 
शे्रष् आह ेजटी शटीलिकान आह ेपि समकाधटीिकान नकाहटी.

िोिटी पकाििटी व्कटी अशटी असत ेजटी धम्शमकागका्शच्का अवंतम सोपकानकापययंत 
पोहोिलटी आहे. तटी शटील, समकाधटी आणि प्रज्ेत पुष् झकालटी आह.े वतने 
विमुकटीिकाहटी रस िकाखलका आह.े तटी वनिका्शिदशशीसुद्धका झकालटी आह.े

अशटी व्कटी त्यका िौथ्का व्कटीपेक्का शे्रष् आहिे जटी शटीलिकान आह,े 
समकाधटीिकान आह,े प्रज्कािकान आह ेतरटीहटी तटी आतकापययंत इंकरियकातटील वनिका्शिकािे 
दश्शन िरु शिलटी नकाहटी. परंत ुतटी पकहल्का, दसुऱयका आणि वतसऱयका व्कटीपेक्का 
खूप शे्रष् आह ेज्का अजनूहटी खूप मकागे पडल्का आहते.

अशका प्रिकारे क्रमशः धम्शमकागका्शपकासून दषूर रकाहकािकाऱयका व्कटीहून शटीलिकान, 
शटीलिकानहून समकाधटीिकान, समकाधटीिकान प्रज्कािकान अधधि शे्रष् आह.े आणि 
शटील, समकाधटी, प्रज्कािकानहून तटी व्कटी कितटीतरटी अधधि शे्रष् आह ेजटी शटील-
समकाधटी-प्रज्कािकान असून विमुक झकालटी आह.े

अशका प्रिकारे धम्शमकागका्शिर शे्रष् आणि क्रुििका भेदभकाि आहिे. उच्च-
नटीििका भेदभकाि आहिे. पि तो भेदभकाि व्कटीच्का जन्कामुळे नकाहटी. 
िोित्यकाहटी जकातटीत, ििका्शत, गोत्कात आणि देशकात जन्लेलटी व्कटी असो तटी 
ह्का पकाि व्कटीपंैिी िोितटीहटी एि होऊ शित े किंिका पकािटीहटी. 
धम्शमकागका्शिरटील उच्चकात उच्च सोपकानकापययंत पोहोिण्कासकाठटी जन् िोितटीहटी 
बकाधका वनमका्शि िरु शित नकाहटी. िोितटीहटी व्कटी आपल्का पुरुषकाथका्शने, 
पररश्रमकाने धमका्शच्का अवंतम सोपकानकापययंत पोहोिू शित.े त्यकालका िोितकाहटी 
व्त्यय नकाहटी. व्त्यय असेल तर िेिळ त्यकाच्का स्वतःच्का िमिुितपिकािका, 
त्यकाच्का स्वतःच्का प्रमकादकािका. त्यकानंका दषूरू िेले आणि िकामकास लकागलका तर 



१९९४ मध्ये पूज्य गुरुजी व पूज्य माताजी श्ीलंकये मध्ये एकसोबत बसलयेलये आहयेत 
आणि पूज्य गुरुदयेव शुद्ध धमामाची व्ाख्ा करत आहयेत.
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प्रते्यि पकाऊल धम्शमकागका्शिर पुढेि जकात रकाहटील. खकालून िर जकाति रकाहटील. 
त्यकालका िोिटी थकाबंि ूशित नकाहटी.

सकाधिकानो,ं जकातटीिकादकाच्का ममथ्का मकान्यतकानंका आणि संप्रदकायिकादकाच्का 
बकाधि बंधनकानंका तोडून यका. शुद्ध धम्शमकागका्शिर एि-एि पकाऊल िकालत रकाहका 
आणि विमुक अिस्पेययंत पोहोिून आपले मंगल सकाधका.

(विपश्यनका पमत्िका िष्श १८, अंि ६, मकाग्शशटीष्श पौि्शमका, २३.१२.१९८८ मधनू सकाभकार)

yty

पूज् गुरुदेि आणि मकातकाजटीिंटी मैत्टी, धम्शप्रसकार ि धम्शलकाभकािटी िकाहटी 
उदकाहरि ेखकालटी ललकहलेल्का शब्कात प्रिकाणशत होत आहते.

माझदे परम आदरणीय धम्माचाय�-गोयन्ाजी
– गेयर आणि ररि क्रिर, धम्मिंुज, अमेररिका 

आपल्का आणि मकातकाजटीचं्का आरोग्कासकाठटी ि सुखकासकाठटी मटी प्रकाथ्शनका िरत.े
मटी िकार प्रिकारच्का सुखकावंिषयटी आपल्कालका सकागंू इच्छित.े
१– सप्टेंबर २०१० मध् े मटी आपल्कािडून धम्श णशिण्कािका ३० िका 

िकाढकदिस सकाजरका िेलका. मटी पकहले णशवबर आपि आणि मकातकाजटीसंोबत 
१९८० मध् ेकिलॉडेल्फियका, िॅललिोर्नयकामध् ेिेले होत.े तवे्कापकासून आम्हटी 
दोघे वनयममत विपश्यनेिका अभ्कास िरटीत आहोत. ह ेमकाझ ेसौभकाग् आह ेिी 
मलका असका अनमोल धम्श ममळकालका आणि आपल्काशटी संबंधधत विपश्यनका 
िटें रिकातटील शुद्ध िकातकािरिकात ३० िषका्शपययंत आपल्का आणि मकातकाजटीचं्का 
िमृ पकाछत्काखकालटी धम्श णशिण्कािका आणि णशिविण्कािटी संधटी ममळकालटी.

२– य.ु एस. ए. च्का उत्तर पजचिममध् ेधम्मिंुज येथ ेआपि १९९१ आणि 
२००२ मध् ेआलका होतका. तथे ेआतका एि स्वस्, संुदर आणि सक्म (समथ्श) 
विपश्यनका िटें रि झकाले आह.े मधं्तरटी ह्का िटें रिकािका विस्तकार झकालका त्यकामुळे 
आमिटी सकाधि क्मतका धम्शसेििकासह जिळ-जिळ १०० झकालटी आह.े शून्य 
कदिशटी येथ े येऊन आम्हटी खूप सुख अनुभितो आणि पकाहकातो िी सकाधि 
आणि सेिि सि्श निटीन आहेत. ज्कानंका आम्हटी ओळखतहटी नकाहटी. दहका 
कदिसकाचं्का णशवबरकात येिकारे सि्श सकाधि निटीन आहेत. यकािरुन स्पष् आह ेिी 
धमका्शिका प्रसकार होत आह.े

३– आम्हटी दोघे येथ ेपकाहकातो िी ित्शमकान वपढटीतटील (२० िषषे आणि २० 
िषका्शपेक्का थोडे जकास्त ियकािे) सि्श सकाधि तरुि आहते. आम्हटी जवे्का ह्का 
ियकािे होतो त्यका पेक्का ह ेअधधि बदु्धटीमकान, अधधि पररपक्व आणि अधधि शुद्ध 
वििकार िरिकारे आहते. त्यकाचं्का मनकात धम्शि धम्श आह.े यकानंका पकाहून प्ररेिका 
ममळत.े त्यकानंका विपश्यनका णशिविि ेआनंददकायटी तसेि खूप भकाग्कािे आह.े ह े
स्पष् आह ेिी हटी मुले बदु्धकाचं्का दसुऱयका शकासनकातटील आहते, जटी सुरणक्त प्रिकारे 
दसुऱयका वपढटीलका णशिविण्कासकाठटी धम्श पोहोििटीत आहते,  पसरवित आह.े

४– आपि आणि मकातकाजटी ह ेपकाहून भकाििु ि प्रभकावित व्काल िी आपले 
धम्शपुत् आणि धम्शपुत्टी आपल्का म्हकातकाऱयका, आजकारटी ि ममृतू्य शये्िर 
पडलेल्का आई-िकडलकािंटी प्रमेकाने, दृढ वनचियकाने आणि धम्श धयै्शपूि्शि सेिका 
िरटीत आहते. अशका विपश्यटी सकाधिममत्काविषयटी किंिका सहिमशीविषयटी 
वििकार िरत े िी ते आपल्का िमिुित आणि मदतटीिटी आिश्यितका 
असलेल्का आई-िकडलकािंटी सेिका िरतकात, त्यका िेळी ज्का अडििटी येतकात 
त्यकािंका त ेसहजपि ेस्वटीिकार िरतकात आणि त्यकािंका आशटीिका्शद प्रकाप्त िरतकात. 
आपल्कालका ह े जकािनू प्रसन्नतका िकाटेल आणि आपि उत्काकहत व्काल िी 
अशका प्रिकारच्का सकात्विि िथका िकारंिकार ऐिण्कात येत आहते. प्रते्यि 
कठिकािटी, सि्श जगकात समकाजकालका जो अशका प्रिकारिका लकाभ ममळतो आह ेत े
पकाहून मकाझ ेमन आनंकदत होत.े

आमिटी आपल्काप्रतटी आणि मकातकाजटीप्रतटी खूप िमृ तज्तका, सन्कान तसेि 
खूप-खूप धन्यिकाद आणि मंगल मैत्टी.

(इंग्रजटी पत् कद. ९-१-२०११ िका अनुिकाद)

आपला कृतिज्ञ आहदे
- दकारयशू नोजोहूर, इगतपुरटी

विपश्यनेिे पकहले णशवबर िेल्कानंतर वनयममतपि ेदैवनि अभ्कास िरटीत 
रकाकहल्कामुळे मकाझ्का जटीिनकात उत्तरोत्तर सुधकारिका होऊ लकागलटी. जटीिनकात 
ज्कािका अभकाि जकािित होतका त ेमटी प्रकाप्त िेले. नंतर मटी अनेि णशवबरे िेलटी 
आणि धम्शमकागका्शिर पुढे िकालत रकाकहलो.

हका विधटी आचिय्शजनि आह.े रूप आणि नकामकाच्का अथका्शत शरटीर आणि 
मनकाच्का आधकारकािर मनकालका िटें करित िरि ेअतं्यत आनंददकायि असत.े असे 
वनरंतर िेल्काने मन शुद्ध होत.े िोितहेटी धकार्मि िमृ त्य न िरतका किंिका 
अनुठिकान न िरतका, अधंविश्कास न ठेितका, दृढ धकार्मितेविनका-मतकाविनका किंिका 
धमकायंतर न िरतका, हे सुखि सुख देत.े

गेल्का १३ िषका्शत मटी आिकाय्श श्रटी सत्यनकारकायि गोयन्काजटीचं्का 
मकाग्शदश्शनकाखकालटी अनेि कठिकािटी, अनेि क्ते्कात िकाम िरिकाऱयका आणि 
विणभन्न धम्श मकानिकाऱयका लोिकाचं्का णशवबरकािें संिकालन िेले. त्यकामध् े
जिळजिळ ५००० मुसलमकान लोिकानंटी लकाभ घेतलका. ज्कानंटी मकाझ्का सोबत 
किंिका मकाझ्का मकाग्शदश्शनकाखकालटी विपश्यनका सकाधनेिका अभ्कास िेलका, त्यकानंका 
खूप लकाभ झकालका. त ेअसका वििकार िरुन िी हका विधटी विशेष आह,े सकाि्शजवनि 
आह,े आणि प्रते्यि के्त्कातनू येिकाऱयका प्रते्यिकासकाठटी आह,े आज हटी 
विपश्यनेिका अभ्कास िरटीत आहेत. नकाम आणि रूप म्हिजे मन आणि 
शरटीर िसे िकाम िरतकात यकािे ह ेविज्कान आहे जे प्रते्यि व्कटीलका प्रते्यि 
प्रिकारच्का दःुखकातनू बकाहेर िकाढण्कासकाठटी मदत िरु शित.े

खूप मुसलमकान सकाधि मलका पैगंबर मुहम्मदने ज ेसकामंगतले आह ेत्यकािटी 
आठिि िरुन देतकात. “प्रते्यि मुसलमकानकालका सि्श प्रिकारिे विज्कान णशिकायलका 
पकाकहज.े मग त ेखूप दषूर िटीनमध् ेणशिविले जकात असेनका िका.ं”

आणि येथ ेआहे जटीिन जगण्काच्का िलेिे विज्कान. शरटीर आणि मन िसे 
िकाम िरतकात त्यकािे विज्कान, ज ेआपल्का दैनंकदन जटीिनकात खूप महविकािे 
आह.े

त्यका सकाधिकात ज ेथोडेिकार उदकास रकाहकात होत,े दःुखटी रकाहकात होत,े दैनंकदन 
जटीिनकात अशकातं रकाहकात होत ेत्यकानंटी जवे्का ह्का सिवोपयोगटी िैज्कावनि विपश्यनका 
विधटीिका स्वटीिकार िेलका तवे्का त्यकािंका उदकासपिका, अशकातंटी, दःुख दषूर झकाले 
आणि त े आतंररि सुख आणि शकातंटीिका अनुभि िरु लकागले. आपल्का 
नकातलगकासंोबत आणि ममत्कासंोबत सुखटी जटीिन जगू लकागले.

पूज् गुरुजटीनंटी मलका अमयका्शकदत मैत्टी आणि िरुिनेे हटी आचिय्शिकारि 
विपश्यनका णशिविलटी. खूप आदर आणि िमृ तज्तनेे मकाझका विपश्यनका ध्कान 
िरण्कािका २१ िषकायंिका अनुभि आणि आिकायकायंच्का मकाग्शदश्शनकाखकालटी णशवबर 
संिकालन िरण्काच्का १३ िषकायंच्का अनुभिकाविषयटी िकाहटी ओळी ललहटीत आहे.

मटी मुसलमकानकाच्का घरकात जन् घेतलका. तेथेि मकाझ ेपकालि-पोषि झकाले. 
तथेिे मटी मोठका झकालो. मटी इलेक्ट्ो टेिवनिमध् ेएम.ए. िेले.

मटी िैनटीिे जटीिन जगत होतो. तरटीहटी एिका गोष्टीिका अभकाि होतका. मकाझ े
मन शुद्ध आणि शकातं नव्त.े दैनंकदन जटीिनकात मटी शकातंचित्त नव्तो.

िकारि िी मटी मुसलमकान होतो म्हिनू मुसल्लम, मुिल्लम शुद्ध नैवति 
जटीिन जगू इच्छित होतो आणि मनकालका िश िरु इच्छित होतो, पि िरु 
शित नव्तो. त ेिकागंले िकाम िरण्कासकाठटी आिश्यि होते. मटी िॉम्प्टूर 
धसस्टीम ऑपरेटर, मॅनेजर तसेि नेटिि्श  मॅनेजर ह्का पदकािर एिका िंपनटीत 
िकाम िरटीत होतो म्हिनू आिखटीनि आिश्यि होत.े

थोडटीशटी जरटी िूि झकालटी तरटी स्वतःिरटील तकाबका जकात होतका, मन अशकातं 
होत होत.े नकातलगकातटील िोिकाच्का ममृतू्यिटी अथिका आजकारकािटी बकातमटी ऐिलटी 
तरटी मटी खूप उदकास होत होतो. जरटी मटी खूप पररश्रम िरटीत होतो आणि 
मकाझ्काजिळ भौवति सुखकाच्का सकाधनकािंटी िमतरतका नव्तटी तरटीहटी दैनंकदन 
जटीिनकात नेहमटी दःुखटी, उदकास आणि अशकातं रकाहकात होतो. हटी मकाझ्का 
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जटीिनकािटी तटी अिस्का होतटी जवे्का मटी सुखटी नव्तो– संतषु् नव्तो.
हका प्रश्न सोडविण्कासकाठटी मटी योगकाभ्कास िरि ेसुरु िेले. त्यकानंतर तकाईिेई 

ि नंतर मकाझ्का एिका ममत्काने सकामंगतल्कामुळे मंत्ध्कान िरण्कास सुरुिकात िेलटी. 
पि मकाझ्का प्रश्नकािे उत्तर मलका ममळकाले नकाहटी. मटी सि्शत् मकाझ्का प्रश्नकािे उत्तर 
शोध ू लकागलो. शेिटटी आिकाय्श सत्यनकारकायि गोयन्कािडून णशिविल्का 
जकािकाऱयका विपश्यनका सकाधनेच्का संपिका्शत आलो. पूि्शपि ेअशकातं आणि पूि्शग्रह 
दषूवषत मनकाने पकहल्का णशवबरकात ह्का विधटीलका अनुभिकाच्का स्तरकािर समजण्कािका 
खूप प्रयत्न िेलका. त्यकािे मलका खूप आचिय्शजनि पररिकाम ममळकाले. ह्कासकाठटी मटी 
आपले धम्शवपतका आणि धम्शमकातेिका अतं्यत आभकारटी आह.े

ज्का लोिकानंटी मकाझ्का सोबत सकाधनका िेलटी त ेसि्श आपल्का वप्रय लोिकासंोबत 
समकाजकात रकाहून जटीिनकात आनंद सकाजरका िरटीत आहते. त ेआपले चित्त शुद्ध 
िरटीत आहते आणि दसुऱयकानंका चित्त शुद्ध िरण्कास मदत िरटीत आहेत. 
त्यकानंका मकाझटी मैत्टी.

सि्श प्रकािटी सुखटी होिोत. शकातं होिोत आणि दःुखकापकासून विमुक होिोत. 
सिकायंिे मंगल होिो.

(इंग्रजटीमधनू अनुिकाद िेलेलका लेख)
 yty

ग्ोबल तवपश्यना पॅगोडा पररचालनार� “सहेंचुरीज कॉप�स फंड”
‘ग्ोबल तवपश्यना पगोडा’चा दैनंकदन खि्श सकाभंकाळण्कासकाठटी पूज् गुरुजटीचं्का 

वनदषेशकानुसकार एिका ‘सहेंचुरीज कॉप�स फंडा’ची व्िस्का िेलटी गेलटी आह.े त्यकािंटी हटी 
महविकािटी इछिका पूि्श िरण्कासकाठटी ‘ग्ोबल तवपश्यना फाउंडदेशन’ (GVF) ने कहशोब 
िेलका िी जर ८७६० जिकानंटी, प्रते्यिकाने रु. १,४२,६९४/- एिका िषका्शत जमका िेले, तर 
१२५ िोटटी रुपये जमतटील आणि त्यकाच्का मकाधसि व्काजकातनू हका खि्श होऊ लकागेल. जर 
िोिटी एिदम एित् जमका िरू शित नसेल तर थोडटी-थोडटी सुद्धका जमका िरू शिेल. 
(काहीनंी पैसये जमा कये लये आहयेत आणि ववश्ास आहये की लवकरच हये कारमा पूिमा होईल.)

सकाधि तसेि असकाधि सि्श दकात्यकानंका हजकारो िषकायंपययंत आपलटी धम्शदकानकािटी 
पकारमटी िकाढविण्कािटी हटी एि सुसंधटी आह.े अधधि मकाकहतटीसकाठटी तसेि वनधटी 
पकाठविण्कासकाठटी संपि्श : 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.    yty

वी. आर. आई. - पाली तनवासी पाठ्यक्रम - २०२०
पकालटी-कहदंटी (४५ कदिसकािंका वनिकासटी पकाठ्यक्रम - ९ िेब्िुकारटी ते २६ मकाि्श २०२० 

पययंत) यका िकाय्शक्रमकािटी योग्तका जकािण्कािरटीतका यका शंखलेिका िकापर िरका. https://
www.vridhamma.org/Pali-Study-Programs संपि्श ः ग्ोबल पॅगोडका 
पररसर, गोरकाई, बोरटीिलटी (प), मुं बई. ९१.  िोन संपि्श  – ०२२-५०४२७५६० 
(सिकाळी १०:३० त े सकायं ०५:३०) ई-मेल: mumbai@vridhamma.org; 
मोबका. ९६१९२३४१२६, श्रटीमतटी बलजटीत लकाबंका: ९८३३५१९८७९, ममस. हर्षतका 
ब्म्हििर: ८८३०१६६२४६.                          yty

धम्मालय - 2 तनवास-गृहाचदे तनमा�ण काय�
पॅगोडका पररसरकात ‘एि कदिसटीय’ महकाणशवबरकात दरुुन येिकाऱयका सकाधिकासंकाठटी ि 

धम्शसेििकासंकाठटी रकात्टी वनिकासकाच्का मोित सुविधसेकाठटी धम्मकालय-2 वनिकास-गमृहकािे 
वनमका्शि होईल. ज ेिोिटी सकाधि-सकाधधिका यका पुण्िकायका्शत भकागटीदकार होऊ इच्छितकात, 
त्यकानंटी िमृ पयका िरटील (GVF) च्का पत्तकािर संपि्श  सकाधकािका.                 yty 

पॅगोड्ावर संघदानाचदे आयोजन
 रवििकार, १२ जकानेिकारटी, २०२० लका पूज् मकातकाजटी ि सयकाजटी ऊ बका खखन यकाचं्का 

पुण्-वतथटी वनममत्त सिकाळी ९ िकाजतका संघदकानकािे आयोजन िेले आह.े ज े सकाधि-
सकाधधिका ह्का पुण्िध्शि दकान िकायका्शत भकाग घेऊ इच्छितकात त्यकानंटी िमृ पयका खकालटी कदलेल्का 
पत्तकािर संपि्श  िरकािका - 1. Mr. Derik Pegado, 9921227057 or 2. Sri. 
Bipin Mehta, Mo. 9920052156, किंिका िकायका्श. िोन: 022- 62427512 
(िेळ ः 9.30 त े5.30 पययंत), Email: audits@globalpagoda.org

yty

मंगल मतृ्यू
१) नेपकाळिे आिकाय्श श्रटी मदन तलुकाधर एि अतं्यत सेिकाभकािटी िकाय्शितका्श आणि प्रमुख 

मकाग्शदश्शि म्हिनू िकाय्शरत रकाकहले. १९८१ मध् ेपकहले णशवबर िेल्कानंतर धम्शिकायका्शत 
सतत भकाग घेऊ लकागले. १९९४ मध् े सहकायि आिकाय्श म्हिनू वनयकु झकाले आणि 
२००१ मध् ेपूि्श आिकाय्श. त ेधम्मसूररयो विपश्यनका िटें रि, किक्कल इलम, नेपकाळिे िटें रि 
आिकाय्श होत.े त ेिटें रिकाच्का प्रगतटीबकाबत सदैि तत्पर असत. तथेिे णशवबरकाच्का मैत्टीच्का 
कदिशटी ियकाच्का सत्तरकाव्का िषशी खूप शकातंटीपूि्शि त्यकािें वनधन झकाले. त्यकानंटी वनयममतपिे 
सकाधनका िरटीत धमका्शलका जटीिनकात उतरविले, आिरिकात पररपुष् िेले, त्यकाचं्का यका सेिेने 
स्वदेशकातटील नव् े तर इतर देशकातटील लोि सुद्धका अतं्यत संतुष्, प्रसन्न रकाहकात असत. 
अशका सेिकाभकािटी सेििकालका ममळिनू स्वयं विपश्यनका धन्य झकालटी आणि सकाधि तर धन्य 
झकालेि. त्यकािंटी सेिका नेहमटीि इतरकासंकाठटी प्ररेिेिका स्ोत बनेल. धम्श पथकािर त्यकाचं्का 
उत्तरोत्तर प्रगतटीसकाठटी धम्म पररिकारकािटी समस्त मंगल िकामनका.

२) मुं बईच्का श्रटीमतटी विजयका शेखर ममत्का यकानंटी विपश्यनका णशवबर िेल्कानंतर 
सकातत्यकाने वनयममत सकाधनका िरटीत धमका्शत प्रगतटी िेलटी. २०१५ मध् े पतटीसोबत 
सहकायि आिकाय्श म्हिनू वनयकु झकाल्का आणि आपल्का भकागकातटील लोिकािंटी खूप 
सेिका िेलटी. त्यकानंका एिकानंतर एि असे अनेि ह्रदयकािे आघकात झकाले आणि शेिटटी 
मकागच्का ऑगस्मध् ेत्यकानंटी शकातंटीपूि्शि अवंतम श्कास घेतलका. कदिंगतच्का शकातंटी आणि 
सद्गतटीसकाठटी धम्म पररिकारकािटी समस्त मंगल िकामनका.
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आनंदी ग्ाम प्रकल्प
विपश्यनका ररसि्श इन्स्टिट्टू आणि ग्रकामपंिकायत तसेि नगरपररषदकाचं्का सहयोगकाने 

आनंदटी ग्रकाम प्रिल्प अनेि गकािकामंध् ेतसेि िकाहटी छोट्का शहरकामंध् ेसुरु झकालका आह.े 
आनंदटी ग्रकाम प्रिल्प सुरु िरण्कापूिशी धम्श सेििकाचं्का प्रणशक्िकासकाठटी सकाय्शशकाळेिे आयोजन 
िेले जकात.े आतकापययंत महकारकाष्ट्कात अशका ११ िकाय्शशकाळकािें आयोजन विविध विपश्यनका 
िटें रिकािंर िेले गेले. यका प्रिल्पकातंग्शत अनेि गकािकानका वनिडून त्यकाचं्कातटील दहका िषका्श पुढटील 
ग्रकामस्कानंका त्यकाचं्का घरोघरटी जकाऊन आनकापकानकािे प्रणक्शि कदले गेले आणि विपश्यनेविषयटी 
मकाकहतटी कदलटी गेलटी. यकािे िकागंले पररिकाम पुढे आले. गकािकामध् े परस्परकामंधटील सौहकाद्श 
िकाढले आह.े िोिटीहटी सकाधि-सकाधधिका यका प्रिकारे आपल्का गकािकालका किंिका शहरकालका आनंदटी 
गकाि किंिका आनंदटी शहर बनविन्यकात सहभकागटी होऊ शितकात. यकामुळे अधधिकाधधि लोिकानंका 
लकाभ ममळू शिेल. यकाविषयटी अधधि मकाकहतटीसकाठटी संपि्श  िरकािका - मो. 7620212980, 
ईमदेलः anandigaon@gmail.com; Website: http://anandigaon.
com/; Anandi Gaon Android app: https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.anandi.gaon.  yty

अततिररक्त उत्तरदाययत्व
1. श्रटी. रवि सके्नका, (ि.स.आ.) धम्मिकाकटिका, 

पकालघरच्का िटें रि आिकायकायंच्का रूपकाने सेिका
2. श्रटी देि किशन मंुदडका, धम्मविरकाट, नेपकाळच्का 

िटें रि आिकायकायंच्का रूपकाने सेिका
3. श्रटी नर बहकादरु गुरंुग, धम्मपोखरका, 

नेपकाळच्का, िटें रि आिकायकायंच्का रूपकाने सेिका
4. श्रटी. भटीष्म प्रसकाद सुिेदटी, धम्मसुररयो, 

नेपकाळच्का िटें रि आिकायकायंच्का रूपकाने सेिका
5. श्रटी दोरजटी कटशेररंग शेरपका, धम्मसकागर, 

नेपकाळच्का िटें रि आिकायकायंच्का रूपकाने सेिका
6. श्रटी. तजेरकाज शकाक्य, झम्मगकारका, नेपकाळच्का 

िटें रि आिकायकायंच्का रूपकाने सेिका

उत्तरदाययत्वामध्दे बदल
1.2. श्रटी आनंदरकाज ि श्रटीमतटी नकानटी 

मैज ू शकाक्य, धम्मगकारका, नेपकाळच्का िटें रि 
आिकायकायंच्का रूपकाने सेिका (यका आधटी 
धम्मवनभकािे िटें रि आिकाय्श)

3. श्रटी भक प्रसकाद पौडेल, धम्मवनभका, नेपकाळच्का 
िटें रि आिकायकायंच्का रूपकाने सेिका (यका आधटी 
धम्मविरकाटिे िटें रि आिकाय्श)

4. श्रटी. मोतटीलकाल खनकाल, धम्मसटीस, नेपकाळच्का 
िटें रि आिकायका्शच्का रूपकाने सेिका (यका आधटी 
धम्मसुरखेत्त, नेपकाळच्का िटें रि आिकायका्शच्का 
सहकायि रूपकाने सेिका)

नवदे उत्तरदाययत्व
 वररष्ठ सहायक आचाय�

1. श्रटी. गोविदं आिकाय्श, ब ैंगलोर

2. श्रटी. हरटीशनकाथ अड्डिगका, धसिंदरकाबकाद
3. श्रटीमतटी िटीिका ठकािर, गकाधंटीनगर, (गुजरकात)
4. श्रटी. िेतन शकाह, अहमदकाबकाद, (गुजरकात)
5. श्रटी. वबवपनप्रिकाश मंगल, अहमदकाबकाद, (गुजरकात)
6. श्रटीमतटी शुभका मेहरोत्का, पुिे
7. श्रटीमतटी प्रवतभका सकाठे, पुिे
8. श्रटी. िरि धसहं, गकाजजयकाबकाद, उ. प्र.
9. श्रटी. संतोष िुमकार शमका्श, नोएडका, उ. प्र.
10. श्रटी. देिटीिरि िुशिकाहका, गकाजटीपुर, उ. प्र.
11. श्रटीमतटी उमरकाितटी िुशिकाहका, गकाजटीपुर, उ. प्र.
12. श्रटी .रकाम मंगल धसहं, ितहेपुर, उ. प्र.

नव तनयकु्त सहायक आचाय�
1. श्रटीमतटी सैल (अल्का) सुशटील िटेंगुलषेिर, मंुबई
2. श्रटीमतटी सरलका िौशल, लुधधयकानका
3. श्रटी िकातंकारकाि उप्पलका, ब ैंगलोर
4. श्रटीमतटी रजजनटी उप्पलका, ब ैंगलोर
5 श्रटीमतटी आदश्श रकाि, ब ैंगलोर
6. श्रटीमतटी भकारतटी ज.े शकाह, सूरत
7. श्रटीमतटी नटीलम ओसिकाल, पुिे
8. श्रटी. ओि सोनम पकालजोर, धसवक्कम
9. डॉ. (श्रटीमतटी) सवितका गकायििकाड, पुिे
10. श्रटीमतटी रश्मि (मटीनू) वि. मंगल, 

अहमदकाबकाद
11. श्रटी. तषुकार दयकाल, बडोदरका
12. श्रटीमतटी सुशटीलका िुडटीिकालका, पकाडेँिेरटी

 बाल-भशतबर भशक्षक
1. श्रटीमतटी मत्िेिटी व्टी आठिले, ठकािे
2. Ms. Tatiana Lazareva, Russia
3. Ms. Marie Pradier, France
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दोहदे धमा�चदे
मा-तपत्ाचदे ऋण प्रचुर, प्रदेम अपररगमति होय।
जीवन भर सदेवा करू, तिरी उऋण न होय।।
मा-बाप यप्रय बंधजुन, स्वजन स्देही मीति।
सव�च चाखो धम� रस, अशी यदेतिसदे प्रीति।।
अशा दःुखी जगतिामध्दे, पसरदे हाची धम�। 
वैरदे रदे सवाांचदे गमटदे, जागदे कदे वळ प्रदेम।।
जागदे गंगा धमा�ची, पाप उखडलदे जाय।
तनम�ळ अशा छचत्तामध्दे, प्रदेमच उमडति जाय।।

दोहदे धमा�चदे
द:ुखी रदे संसार असा, जन मन असदे तवकार।
शु� धम� जागदे पुन्ा, सुखी होय संसार।।
शु� धम� जगाति पुन्ा, प्रततितष्ठति रदे होय।
सकळ जनाचंदे हो भलदे, जन जन मंगल होय।।
धम�-धरतिी वर वाहदे, शु� धमा�ची धार।
एक वदेळा व्ावा पुन्ा, सकळ जगति उ�ार।।
जसदे माझदे दःुख हटलदे, साऱयाचंदे दःुख जाय।
शु� धम� सवाांना गमळो, सुखी सव� रदे होय।।
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“धम्माची ५० वषषे” पवा�तनगमत्त
१५ व १६ डडसहेंबर, २०१९ ला पॅगोड्ाति तवशदेष काय�क्रम
आपि सि्श जकाितकाि िी भकारतकात विपश्यनेच्का ५० व्का (स्वर्िम) िषका्शत अनेि 

िकाय्शक्रम आयोजजत िरण्कात येत आहेत, यकाि तऱहनेे यका िषका्शच्का समकाप्तटीवनममत्त 
१५ ि १६ डडसहेंबर, २०१९ लका ‘विश् विपश्यनका पॅगोडका’ पररसरकात एिका विशकाल 
िकाय्शक्रमकािे आयोजन िरण्कात येत आहे.

यका िकाय्शक्रमकािे लक्ष्य जजथ े एिीिडे संपूि्श विश्कातटील विपश्यटी सकाधिकानंका 
एिका स्कानकािर एित् आिनू सकामूकहि सकाधनका ि मैत्टीसह धमका्शत अधधि पुष् 
िरण्कासकाठटी आह,े वतथिे दसुरटीिडे सोबत बसून गत पन्नकास िषकायंिे आमिे अनुभि 
आणि येिकाऱयका पन्नकास िषकायंसकाठटी आमच्का दषूरदृष्टीिंटी रूपरेखका तयकार िरि े ह े हटी 
आह.े यका दोन कदिसटीय िकाय्शक्रमकात भगिकान बदु्धकािंटी देि विपश्यनका आणि त्यकाचं्का 
उपदेशकाबंकाबत धम्शििका्श िरण्कात येईल. तसेि िकाहटी जुन्यका सकाधिकादं्कारे गुरुजटीचं्का 
सकावन्नध्कात धम्शिकाय्श िरतकानंकाच्का िकाहटी स्मृतटी दकाखिल्का जकातटील.               

संभकावित दैवनि िकाय्शक्रम खकालटील प्रमकाि ेहोतटील.
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रवििार विनांक १५ विसेंबर २०१९ च्ा टदवशी
सिकाळी १० त े११ िकाजपेययंत     सकामूकहि सकाधनका
सिकाळी ११ त े१२.३० िकाजपेययंत    ५० िषशीय धम्शयकात्िेरटील प्रदश्शनकािे उद्काटन
दपुकारटी १२.३० त े२ िकाजपेययंत    भोजनकाििकाश
दपुकारटी २ त े२.३० िकाजपेययंत    भगिकान बुद्धकाचं्का शरटीर धकातिुरटील छकायकाचित्कािंे       
      प्रदश्शन
दपुकारटी २.३० ते ३.१५ िकाजपेययंत    ५० िषशीय धम्शयकात्िेरटील छकायकाचित्
दपुकारटी ३.१५ ते ४.३० िकाजेपययंत    पुढटील ५० िषकायंपययंतच्का िकाय्शक्रमकािंटी रूपरेखका
सकायंिकाळी ४.३० त े५.३० िकाजपेययंत     सकामूकहि सकाधनका आणि मंगल मैत्टी

सोमवार टदनाकं १६ डडसहेंबर, २०१९ च्ा टदवशी
सिकाळी १० त े११ िकाजपेययंत              सकामूकहि सकाधनका

सिकाळी ११ त े१२.३० िकाजपेययंत         िेदनका आणि विपश्यनका विषयकािर वििकार-सगोठिटी  
                             तसेि बदु्धिकािटीिर वििेिन (प्रििन)

 दपुकारटी १२.३० त े२ िकाजपेययंत         भोजनकाििकाश
दपुकारटी २ त े३.३० िकाजपेययंत        पूज् गुरुजटीसंोबत घकालिलेल्का आठििटीिंटी 
                                                          झलि
दपुकारटी ३.३० ते ४.३० िकाजेपययंत         संस्कानच्का िढ-उतकारकासंबंधटी स्वकानुभि
सकायंिकाळी ४.३० त े५.३० िकाजपेययंत         सकामूकहि सकाधनका ि मंगल मैत्टी
      आपिका सिकायंनका वनिेदन आह ेिी िकाय्शक्रमकात अिश्य यकािे. येण्कापूिशी नोदंिटी िरण्कासकाठटी 
WhatsApp- 82918 94644; SMS- 82918 94645 यका Website: http://
registration.globalpagoda.org/registration/  Landline - 022 50427544 

तवशदेष सयूचना ः- सकाधिकाचं्का सूविधसेकाठटी पॅगोडका जिळील हॉटेल्समध् ेरकात्टीच्का वनिकासकासकाठटी 
व्िस्का िेलटी गेलटी आह.े ज्कािे भकाडे सकाधिकालका द्कािे लकागेल. हॉटेल बुिीगंसकाठटी क्लिि िरका 
http://tiny.cc/RoombookingInfo        yty

ग्ोबल पॅगोड्ाति दररोज एक टदवसीय भशतबर व वषा�तिील 
तवशदेष महाभशतबर 

रतववार, १२ जानदेवारी २०२०ला पूज् मकातकाजटी ि सयकाजटी ऊ बका खखनजटीचं्का पुण्वतथटीच्का 
वनममत्तकाने रतववार १० मदे, बु� पौर्णमदेच्ा वनममत्तकाने पगोडकामध् ेिरटील महकाणशवबरे होतटील. 
तसेि दररोज एक टदवसीय भशतबर होतटील. ज्कात भकाग घेण्कासकाठटी िमृ पयका आपलटी नकाि 
नोदंनटी अिश्य िरकािटी. समग्ानं तिपो सुखो– सकामूकहि तप-सुखकािका लकाभ घ्कािका. वदेळ: 
सिकाळी ११ िकाजपेकासून सकायंिकाळी ४ िकाजपेययंत होईल. ३-४ िकाजतकाच्का प्रििनकात सकाधनका 
न िेलेले लोिसुद्धका बसू शितकात. नकाि नोदंिटीसकाठटी िमृ पयका वनम्न िोन क्रमकािं किंिका 
ईमेल द्कारका तकाबडतोब संपि्श  िरका. िमृ पयका नकाि नोदंिटी न िरतका येऊ नये. संपक� : 022-
28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 82918 94644 (िोन बकुिंग ११ 
त े ५ िकाजपेययंत) Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register                                  

yty


