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धममवा्ी
उत्तिट्ठे नप्पमज्ठेय्य, धम्मं  सुचरितमं  चिठे।
धम्चािी सुखमं  सठेतत, अस्ममं लोकठे  पिम्हि च।।

   धम्मपद  लोकवग्ो, 168

उठा (उत्ाही बना), प्रमाद करु नका, सुचरित धमामाचे 
आचिण किा. धममाचािी या लोकात आणण पिलोकात (दोन्ी 
ठठकाणी) सुखपूरमाक वरहाि कितो.

काय आहठे बुदामंची िशकवण
ततसिठे व्ाख्ान, भाग २.... (ठद. १४ आकोोंबि १९५१) क्रमश:

– थ् ेससद ुसयाजी ऊ बा खखन
(रंगूनच्या पगोडया रोडवर असलेल्या मेथोडडस्ट गगरजयाघरयामध् े धम्म 

जजज्यासूं च्या एकया सभेत बमया्म सरकयारचे महयालेखयापयाल (अकयाऊंटंट जनरल) 
कम्मट्यानयाचयार्म थ् ेससद ुऊ बया खखन रयानंी तीन व्याख्याने डदली. तयाचंया अनुवयाद रेथ े
क्रमशः प्रकयाशशत करीत आहोत.) 

                                                           – (अनु. स. नया. गोरन्या.)

लोकधातू आणि धर्मधातू 
बदुाोंच्ा उपदेशात आम्ी लोकधात ूआणण धममाधातमूध् ेफिक मानतो. 

धातचूा अरमा आह ेस्वभार तत्व ठकों रा स्वभार शक्ी. म्णनू लोकधातचूा 
अरमा झाला भौवतक जगात व्ाप्त प्राकृवतक तत्व ठकों रा प्राकृवतक शक्ी. 
आणण धममाधातचूा अरमा झाला चचत्त, चचत्तरतृी आणण प्रकृतीची सूक्ष्म 
मौललक तत्व, जी भौवतक जगाऐरजी मानससक जगाशी सों बों सधत आहते. 
आधवुनक वरज्ान लोकधातपूययंतच मयामाठदत आह.े लोकधातू मनोजगताच्ा 
धममाधातूचा आधािस्ोंभ आह.े बस, लोकधातचू्ा रि एक पाऊल चढलो 
की मनोजगात पोहोचलो. पिोंत ुआधवुनक वरज्ानाच्ा ज्ानाने नाही, ति 
धमामाच्ा व्ारहारिक ज्ानाद्ािेच असे होऊ शकते.

“परिपक्व चचत्त” नाराच्ा पुस्काचे लेखक श्ी. एच. ए. ओरिस्ट्ीट 
(प्रकाशक डब्ू. डब्ू. नोटमान एों ड कों . इोंक … न्ूयाकमा ) परिपक्व चचत्त 
असणाऱया मानराच्ा उज्वल भवरष्ाप्रती खूप आस्ारान ठदसतात. त े
म्णतात–

“आमच्ा शताब्ीचे वरणशष्ट ज्ान मनोरैज्ावनक आह.े भौवतक आणण 
िसायन शास्तात आम्ी जी काही प्रगती केली ती मुख्यतः सों शोधनाच्ा 
नरनरीन पदती ोंच्ा प्रयोगाद्ािेच केली. पिोंत ुआमच्ा ह्ा यगुात मानरी 
स्वभार आणण अनुभूती ोंप्रती जो (आध्ात्मिक) दृष्टीकोन उत्पन्न झाला तो 
पूणमापण ेनरीन आहे.”

पिोंत ु हा दृष्टीकोन या पूरवी उत्पन्न होऊच शकला नसता. हा उत्पन्न 
होण्ापूरवी खूप लाोंब काळापययंतची तयािी आरश्यक होती. प्ररम 
शिीिवरज्ान प्रगत होण ेआरश्यक होत ेकािण मनोरैज्ावनक मनुष् शिीि 
रैज्ावनक सुदा ति आहे. त्ाचे चचत्त वनिवनिाळ्ा रस्ूोंबिोबि असा एक 
भौवतक पदारमासुदा आह ेकी, ज्ामध् ेज्ानतोंतू, स्ाय-ूनाडी, ग्ोंरी तसेच 
स्पशमा, गोंध आणण दृष्टीसों बों धीची ज्ानेंठरिये सामील आहते. सत्ति ररामापूरवी 
प्रससद शिीि शास्तज् वरललयम बुों ड््ट ने आपल्ा प्रयोग शाळेत मनोरैज्ावनक 
शिीि शास्ताच्ा सों शोधनास सुरुरात केली होती. या पूरवी ह ेशक्यच नव्हत े
कािण तो पययंत शिीि-वरज्ानच पयामाप्त प्रमाणात प्रगत झालेले नव्हत े

आणण शिीि वरज्ानापूरवी जीर-वरज्ान परिपक्व होण े आरश्यक होत.े 
कािण मेंदू, नाड्ा, स्ायू, ग्ोंरी आणण बाकी सरमा जीर कोराच्ा वरकासारि 
अरलोंबनू असतात. म्णनू एक समरमा शिीि-वरज्ान प्रकट होण्ापूरवी 
जीर-कोर वरज्ानाचे परिपक्व होण ेआरश्यक होत.े”

“पिोंत ू जीर-वरज्ानापूरवी िसायन शास्त आणण िसायनशास्तापूरवी 
भौवतकशास्त आणण भौवतकशास्तापूरवी गणणतशास्त पाठहज ेहोत.े अशा 
प्रकािच्ा तयािी ोंचे ह ेदीरमा ताितम्य गेल्ा काही शतकापासून चालत आले 
आह.े”

“रोडक्यात आम्ी साोंगू शकतो की वरज्ानालासुदा कालक्रम आह.े 
प्रते्क वरज्ानाला जो पययंत त्ाची रेळ येत नाही तो पययंत प्रतीक्ा किारी 
लागते. आज मनोवरज्ानाची रेळ आली आह.े ह्ा ठदशेत एका नव्ा 
ज्ानाची सुरुरात होत आह.े”

“रास्वरकतः ह्ा नरीन वरज्ानाप्रती लोकाोंची आरड खूप जनुी आह.े 
पिोंत ुह्ा क्ते्ात सों शोधनाची सूक्ष्म यरातमाता नरीनच आह.े न्ाय-तकामाचा 
एक कठोि वनयम याचे वनयों त्ण कितो. आपल्ा वरणशष्ट यरातमातसेाठी 
(वबनचुकपणासाठी) प्रते्क वरज्ानाला तोपययंत प्रतीक्ा किारी लागते 
जोपययंत त्ाच्ा आधीचे ती सगळी तथ्य आणण उपकिण त्ाला देत नाही 
ज्ामुळे ही यरातमाता बनत.े आज वरज्ानाच्ा ह्ा काळात एक नरी रों टा 
राजवरली आह.े एक नरी अोंतदृष्टी आमच्ा सेरेसाठी हजि झाली आहे.” 

मी ह े साोंगू इच्छितो की मानरी स्वभाराचे ज े सत् आह े त्ाच्ा 
सों शोधनासाठी जी नरीन अोंतदृष्टी पाठहज ेवतला प्राप्त किण्ासाठी आम्ाों 
सगळ्ाोंना बदु-णशकरणकुीचा अभ्ास किायला पाठहज.े जजतके 
मानससक वरकाि मानराला प्रभावरत कितात त्ा सगळ्ापासून सुटका 
ममळवरण्ाचा उपाय बदु णशकरणकुीत वरद्यमान आह.े वरश्ाच्ा रतमामान 
स्स्तीचे उत्तिदाययत्व भूत आणण रतमामानाच्ा अकुशल मनोरतृ्तीरिच 
आह.े जरळ जरळ दोन ररामापूरवी बमामारि जेव्हा मोठे सों कट आले होत े
तेव्हा लोकाोंनी बदु उपदेशाप्रती दृढ आस्ा उत्पन्न केली होती. म्णनूच 
आम्ी ती सों कटग्स् स्स्ती पाि करु शकलो होतो. 

आजकाल जजकडे पाहारे वतकडे असों तोर पसिलेला दृष्टीस पडतो. 
असों तोरामुळे दभुामारना उत्पन्न होत.े दभुामारनेमुळे रृणा उत्पन्न होत,े रृणमेुळे 
शत्तू्व उत्पन्न होते, शत्तू्वामुळे यदु उत्पन्न होत,े यदुामुळे शत् ू उत्पन्न 
होतात. शत्ूों मुळे पुन्ा यदु उत्पन्न होते आणण यदुापासून पुन्ा शत्.ू अशा 
प्रकािे जग दषु्टतचे्ा दषुचक्रात फसत.े असे का होत?े कािण मानर 
आपल्ा मनारि वनयों त्ण ठेर ूशकत नाही.

शेरटी मानर काय आह?े मानरी मनोरतृ्ती ोंचे केरळ अणभव्क्ीकिणच 
आह.े अशा प्रकािे पदारमा काय आह?े पदारमासुदा मनोरतृ्ती ोंचे केरळ 
शिीिीकिण आह.े धनामिक (कुशल) आणण ऋणामिक (अकुशल) 
शक्ी ोंच्ा प्रवतठक्रयाोंचा परिणाम आह.े भगरानाोंनी साोंमगतले– “चचत्तने 
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नीयवत लोको”– सों साि चचत्ताचीच उत्पत्ती आह ेम्णनू चचत्तच प्रधान 
आह.े सरामात प्रमुख आह.े म्णून आम्ाला चचत्त आणण त्ाच्ा 
वरणशष्ट रैणशष्ाोंचा अभ्ास किायला पाठहज,े ज्ामुळे आम्ी 
वरश्ाच्ा समसाोंचे योग्य समाधान शोध ूशकू.

बदु णशकरणकुीत व्ारहारिक प्रयोगामिक सों शोधनासाठी खूप मोठे 
क्ते् आह.े ज्ाोंना आमच्ा अनुभराोंचा लाभ घ्ायचा आह,े त्ाोंचे आम्ी 
सहरमा स्वागत करु.

आदिणीय मठहलाोंनो आणण सज्जनाोंनो– मी ह्ा गोष्टीचा प्रयत्न केला 
आह े की आपल्ाला बदु णशकरणकुीतील सगळी रैणशष् े साोंगारी जी 
मला ज्ात आहते. आपल्ा पैकी कोणी एखाद्या प्रश्ारि वरचाि-वरमशमा 
करु इच्छितो ति त्ाच्ारि आणखी प्रकाश टाकण्ास मी तयाि आह.े 
आपण माझ्ा व्ाख्यानाला हजि िाहून रुची दाखवरली यासाठी मी आपले 
आभाि मानतो. मला येर े व्ाख्यान देण्ाची पिरानगी ठदली म्णनू 
मगिजारिच्ा पादिी ोंना पुन्ा एकदा धन्राद देतो.

 सबे् सत्ता सुखी होन्!ु। (समाप्त)
yty

आनापानसतत सुति प्रवचन
(धम्मगिरी, जानेवारी १४, १९९१– स. ना. िोयन्ा)
पाणल-णिन्दी— रण्झिरणिकाये, तणतयो वग्ो

।। न्मो तसस भिवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धसस।।
आनापानस्सति्सतु्तं– आनापानच्ा साधनेशी सों बों सधत सुत्
पुब्ारामे तिक्ुनतं धममदे्सना– पूरामािाम मध् ेणभकू्ों ना धममादेशना
पुब्बारबाम– पूरामािाम. श्ारस्ीच्ा पूरवेकडे एक ध्ान कें रि बनवरले. 

भगरान िाजमगिीमध् ेिाहात असताोंना श्ारस्ी नगिातील अनारवपण्डिक 
नाराचा एक श्ीमों त माणसू भगरानाोंच्ा सों पकामात आला. त्ाने स्ोतापन्न 
अरस्ा प्राप्त केली. जेव्हा माणसू धममािस चाखतो तेव्हा त्ाला िाहरत 
नाही. त्ाला राटत ेकी जास्ीत जास् लोकाोंना असा धममािस ममळारा. 
जसा वनरामाणाच्ा पिमसुखाचा िस मी चाखला, असा िस अनेकाोंना 
चाखायला ममळो. त्ासाठी श्ारस्ीमध् ेएक ध्ान कें रि बनले पाठहज.े 
म्णनू भगरानाोंना आग्ह करुन अनुमती रेतो. तो जममनीरि मोहिा 
पसिरनू जागा वरकत रेतो र जतेरनामध् े एक ध्ान कें रि बनवरतो. 
भगरान तरे ेजातात. ररामारास कितात. ही ती रेळ होती जेव्हा श्ारस्ी 
भाितातील सरामात जास् लोकसों ख्या असलेले नगि होत.े अनेक पािमी 
सों पन्न लोक त्ारेळी तरे ेजन्मले, त्ा नगिात िाठहले आणण भगरानाोंच्ा 
सों पकामात आले. अनेकाोंचे कल्ाण झाले.

तेरचे िाहणािी माता वरशाखा एक अत्ोंत श्ीमों त मठहला होती. ती खूप 
पूरवी भगरानाोंच्ा सों पकामात आली होती. आता वतकडे वतचा वरराह झाला. 
श्ारस्ीमध् े िाहत असे तेव्हा रािोंराि भगरानाोंच्ा ह्ा आश्मात येत 
असे. साधना किीत असे. धममा श्रण किीत असे, लोकाोंची सेरा किीत 
असे. साधकाोंची णभकू्-णभक्णुी ोंची सेरा किीत असे. दानही खूप देत असे.

अनारवपण्डिकने बनवरलेला हा वरहाि खूप भव् होता. त्ात दहा हजाि  
लोक िाहात होत ेर साधना किीत होत.े तिीही लोकाोंची सों ख्या राढतच 
होती. म्णनू वतच्ा मनात रािोंराि येत होत ेकी मी सुदा असे एक मोठे 
दान किीन की ज्ा ठठकाणी बसून लोक वरपश्यना करु शकतील, मुक्ीचा 
िस्ा प्राप्त करु शकतील. ह ेवरचाि वतच्ा मनात रािोंराि येत होते.

एकदा अशी एक रेळ आली की जवे्हा ती भगरानाोंच्ा दशमानासाठी 
आली तेव्हा एक खूप मौल्रान ओढणी पाोंररुन आली, जजची ठकों मत खूप 
जास् होती. ती सोन्ाच्ा तािाोंनी बनवरलेली होती आणण वतला मौल्रान 
ठहिे-ित्न लारलेली होती. त्ा ओढणी बिोबि एक ित्नजडीत मुकुट 
डोक्यारि होता. ती दसुऱया कोणत्ातिी कामासाठी बाहिे गेली होती. 

येताोंना भगरानाोंच्ा आश्मात ती मौल्रान ओढणी पाोंररुन तशीच 
आली. नोंति वतच्ा लक्ात आले की ह ेमी काय केले? म्णनू ती 
ओढणी काढून एकीकडे ठेरनू ठदली. भगरानाोंचे प्ररचन ऐकून बाहेि 

वनरून गेली. नोंति आठरण झाली की ओढणी तरेचे िाठहली. तरे ेजाऊन 
पाठहले की कोणीतिी तरेनू उचलून बाजलूा ठेरली आहे. ती आनों ठदत 
झाली की कोणीतिी उचलून बाजलूा ठेरली. कोणीतिी उचलली म्णनू 
आता माझी नाही, त्ाची झाली. मला दान द्यायचेच होत.े ह्ा ओढणीला 
वरकून जेरढे पैसे येतील त्ातनू एक वरहाि बनवरन.

ती ओढणी इतकी मौल्रान होती की दसुिा कोणी वतला खिेदी ति 
किणाि नाही. म्णनू स्वतःच काही किोड रुपयाची ठकों मत ठिरनू वततक्या 
किोड रुपयात ती ओढणी स्वतः वरकत रेतली आणण त्ातनू एक वरहाि 
बनवरला, जरे े पाच हजाि लोक बसून ध्ान करु शकतील आणण िाहू 
शकतील. त्ाचे नार पुब्ािाम– पूरामािाम. ह्ा पूरामािाममध् ेभगरानाोंनी 
ठदलेला हा महत्वाचा उपदेश. 

“एवं में सुतं। एकं समरं भगवया सयावत्थिरं ववहरवत पुब्यारयामे 
गमगयारमयातपुयासयादे।।” वरशाखाला लोक ममगािमाता म्णत असत. 
गमगयारमयातपुयासयादे सम्बहुलेडह अशभञ्यातडेह अशभञ्यातडेह थरेेडह सयावकेडह 
सग्ध।ं” एकदा भगरान श्ारस्ीमध् ेममगािमातनेे बनवरलेल्ा पुब्ािाम 
वरहािात िाहात होत.े त्ा रेळी अनेक प्रससद-प्रससद णभकू्-स्वरि 
त्ाोंच्ासोबत होत.े जसे– “आरस्मतया च सयाररपुत्ने आरस्मतया च 
महयामोग्गल्यानेन आरस्मतया च महयाकस्सपेन आरस्मतया च महयाकच्यारनेन 
आरस्मतया च महयाकोडहतने आरस्मतया च महयाकप्पिनेन आरस्मतया च 
महयाचुने्न आरस्मतया च अवनरु्ेधन आरस्मतया च रेवतेन आरस्मतया च 
आनने्न अञ्डेह च अशभञ्यातडेह अशभञ्यातडेह थरेेडह सयावकेडह 
सग्ध।ं” अशा प्रकािचे प्रससद-प्रससद णभकू् त्ाोंच्ासोबत होत,े जसे 
सारिपुत्त, महामोग्गल्ायन, महाकश्यप, महाकात्ायन, महाकोट्ठित, 
महाकत्पिन, महाचुन्द, अवनरुद, िेरत, आनोंद आणण अशा प्रकािचे 
आणखीसुदा प्रससद स्वरि णभकू् होत.े  

“तने खो पन समरेन थरेया शभक् ुनवे शभक् ुओवदन्ति अनुसयासन्ति.” 
त्ा रेळी जे जनुे-जनुे स्वरि होत,े म्ातािे स्वरि णभकू् होत े ते नव्ा 
णभकू्ों ना उपदेश देत होत.े अनुशाससत किीत होत े म्णज े वरपश्यना 
णशकवरत होत.े

“अपिकेच्े थरेया शभक् ू दसवप शभक् ू ओवदन्ति अनुसयासन्ति, 
अपिकेच्े थरेया शभक् ूवीसन्पि शभक् ूओवदन्ति अनुसयासन्ति, अपिकेच्े 
थरेया शभक् ू वतसन्पि शभक् ू ओवदन्ति अनुसयासन्ति, अपिकेच्े थरेया 
शभक् ू चत्याररसन्पि शभक् ू ओवदन्ति अनुसयासन्ति। त े च नव शभक्ु ू
थरेेडह शभक्डुह ओवडदरमयानया अनुसयाससरमयानया उळयारं पुबे्नयापरं ववसेसं 
जयानन्ति।” त्ा रेळी काही ज्ेष्ठ णभकू् दहा नव्ा णभकू्ों ना सोबत रेऊन 
त्ाोंना ध्ान णशकवरत होत,े धममा णशकवरत होते. काही ज्ेष्ठ णभकू् रीस 
णभकू्ों ना, तीस णभकू्ों ना, काही चाळीस णभकू्ों ना ध्ान णशकवरत होत.े अशा 
प्रकािे जरेढे ज्ेष्ठ णभकू् होत ेत ेसगळे ध्ान णशकवरण्ाचे काम किीत 
होत.े त्ामुळे नव्ा णभकू्ों ना लाभ होत होता, ते धममा णशकत होते.

“तने खो पन समरेन भगवया तदहुपोसथ ेपण्णरसे पवयारणयार पुण्णयार 
पुण्यमयार रत्त्रया शभक्सुङ्घपररवतु्ो अब्ोकयासे वनससन्ो होवत।” त्ा रेळी 
भगरान खुल्ा आकाशाखाली म्णज ेमोकळ्ारि पौर्णमेच्ा िात्ी बसले 
होत.े त्ाोंना णभकू्ों नी रेिलेले होेते. 

“अथ खो भगवया तणुहीभूतं तणुहीभूतं शभक्सुङं्घ अनुववलोकेत्या, 
शभक् ू आमतिसेस।” त्ा रेळी गुप-चूप बसलेल्ा णभकू्ों ना भगरानाोंनी 
बोलरनू आमों मत्त केले म्णज ेउपदेश ऐकण्ास साोंमगतले. 

“आर्धोस्स्म, शभक्वे, इमयार पडटपदयार आर्धत्चत्ोस्स्म, शभक्वे, 
इमयार पडटपदयार।” ही बदुाची वरशेरतः आह.े उपदेश देणािे खूप असतात, 
खूप झाले. भाित धमामाच्ा उपदेशात अग्णी िाठहला. ही व्क्ी जो 
उपदेश देते– म्णत–े  मी असे केले आह.े मी असा अभ्ास स्वतः केला 
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आह–े म्णनू साोंगतो की असा अभ्ास तमु्ीही किा. मी स्वतः ह्ा 
िस्तारि चाललो आहे– म्णनू तमु्ाला साोंगतो की तमु्ीसुदा ह्ा 
िस्ताररुन चाला. कािण असा अभ्ास करुन, अशा िस्ताररुन 
चालून मी आपले कल्ाण साधले आह.े म्णज ेआपल्ा अनुभराने ज े
प्राप्त झाले तचे लोकाोंना णशकरले. ही खूप शे्ष्ठ वरशेरतः आह.े बदुाची 
नाहीति केरळ धमामाच्ा ससदाताोंचे प्ररचन देण,े लोकाोंना समजवरण ेही 
रेगळी गोष्ट आहे, सामान् माणूस सुदा करु शकतो. बदुासािखी व्क्ी 
असे किणाि नाही. ज ेकाही स्वत:च्ा अनुभूतीरि उतिवरले तचे साोंमगतले 
म्णनू आिोंभच असा कितात.

“आर्धयाोस्स्म, शभक्वे, इमयार पडटपदयार”– ह्ा प्रवतपदेरि मी स्वतः 
आरुढ झालो आह.े ह्ा प्रवतपदेरि मी चाललो ठकों रा ह्ा िस्तारि ह्ा 
मज्झिमा पठटपदेरि. आिद चचत्तस्मि, णभक्खरे, इमाय पठटपदाय. मी 
आपले चचत्त यारि आरुढ केले आह,े ह्ा िस्तारि मी आपले चचत्त लारले 
आह.े 

आणण नोंति म्णतात– .....                                     क्रमशः
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ग्ोबल तवपश्यना पॅगोडा यठेथठे नोकिीची समं धी
1. तनदठेशक महाप्रबमंधक, सहायक प्रबमंधक व काय्यकता्य-परियोजना: या 

परियोजनाोंना साोंभाळणाऱयाला मों त्ालय, MCGM, UDD, MTDC, MSD, 
MBMC सािख्या सिकािी वरभागाोंबिोबि तसेच अन् सों बों सधत सों गठनाोंबिोबि 
समन्वय/अनुपालन/स्वीकृती रेण ेइत्ादी कामाोंचा अनुभर असण ेअारश्यक अाह.े 
सेरावनरतृ्त सिकािी असधकािी तसेच मुों बईकिाोंना प्रारममकता तसेच योग्यतनेुसाि 
रेतन ठदले जाईल.

2. तनदठेशक-सीएसआि, महाप्रबमंधक-सीएसआि, सहायक प्रबमंधक सीएसआि, 
आणण काय्यकािी-सीएसआि: CSR च्ा अधीन त्ाोंच्ाकडे उपलब्ध धनिाशीला 
ममळवरण्ासाठी कों पनी ोंच्ा बिोबि समन्वय आणण व्रस्केिीता पूणमारेळचा व्क्ी. 
नोकिीच्ा  प्रोफाईल मध् ेपॅगोडा तसेच पॅगोडा परिसिाच्ा बाहेिील वरणभन्न कामे 
सामील अाहते. उमेदरािाला सों चाि-कौशल् र मिाठी आणण इोंग्जी भारेमध् े
प्रावरण् असण ेआरश्यक आह.े मुों बईकिाोंना प्रारममकता तसेच योग्यतनेुसाि रेतन 
ठदले जाईल या सरमा कामाोंसाठी वरपश्यी साधक असण े अवनरायमा नाही. आपल्ा 
परिचय-पत् र योग्यता-प्रमाण-पत् सोबत खालील ई-मेल रि आरेदन किा– 
chairman@globalpagoda.org And director.projects@globalpagoda.org
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“धमरजोणत” चदी २५ वर्म पूि्म झिालया णरितयर्म सरारंभ आणि मयंरा-यात्ा
येत्ा २८ सप्ेंबि त े९ ऑकोोंबि पययंत म्यों माच्ा धममायात्चेे आयोजन किण्ात 

आले आहे. म्योंमामधील प्रमुख वरपश्यना कें रि “धम्मजोवत” ची २५ ररमा पूणमा 
झाल्ा वप्रत्रमा येर े िजत जयों ती समािोंभ साजिा किण्ात येणाि आह.े ह्ा रेळी 
येर े सों रदानासह वनिवनिाळे धार्मक कायमाक्रम आणण साधनेचे आयोजन किण्ात 
येईल. त्ानोंति श्डेगोन पगोडासह जरळ जरळ सरमा नरीन आणण जनु्ा साधना 
कें रिाोंरि सामुठहक साधनेचा कायमाक्रम होणाि आहे. याची वरस्तृ योजना धम्मजोवत 
वरपश्यना कें रिाच्ा टट्स्ी ोंनी आणण आचायामानी तयाि केली आह.े यात्सेाठी सुवरधापूणमा 
बसेसच्ा व्रस्सेह स्ावनक हॉटेलमध् े िाहण्ाची तसेच भोजनाची व्रस्ा 
केली आह.े साधकाोंनी आपल्ा खचामाने ठद. २८ सप्ेंबिला धम्मजोवतजरळील एका 
हॉटेलात पोहोचायचे आह.े धम्मजोवतच्ा कायमाक्रमानोंति धम्मयात्सेाठी “प्ररम या, 
प्ररम ममळरा” च्ा आधािारि एकूण ३०० यात्ेंकरुों साठी व्रस्ा केली आहे. 
असधक माठहतीसाठी आणण बठुकों गसाठी खालील व्क्ी ोंशी ईमेलरि सिळ सों पकमा  करु 
शकता– 

1. Moe Mya Mya (Micky): dagon.mmm@gmail.com
2. Daw Own Mar Htwe:dhammajotiyangon@gmail.com
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पुणयारधये णवपशयिा णवशोधि णवनयासद्ारा सचंाणलत पाणल पाठ्यक्रर 
पुण्ातील वरपश्यी साधकाोंमध् ेपालल णशकण्ाची इछिा राढत आह.े हे लक्ात 

रेऊन वरपश्यना वरशोधन वरन्ासने पुण्ात पालल पाठ्यक्रम चालवरण्ाची 
अनुमती ठदली आहे. गेल्ा ररवी पठहल्ा बॅचचा पाठ्यक्रम पूणमा झाला आह.े ह्ा 
ररवी हा पाठ्यक्रम १७ जनू २०१८ त ेमाचमा २०१९ पययंत चालेल. णशकवरण्ाची रेळ 
प्रते्क िवररािी सों ध्ाकाळी ५-७ राजपेययंत. ििकाण– वनरामाणा हाइट्स्, कोररूढ, 
पुण.े िजजस्ट्ेशन शों खला– https://goo.gl/M3Yptg; अररा सों पकमा  020-
24468903, 24436250.

yty

मंगल मतृ्ू
श्ी ओोंकािलाल लोखों डे याोंनी रयाच्ा ८४ व्ा ररवी भोपाळ येर ेआपल्ा 

रिी शाोंवतपूरमाक शिीि त्ागले. ते साधनेच्ा सुरुरातीपासूनच धममापरारि प्रगती 
कित गेले. १९९७ साली सहायक आचायमा र १९९९ मध् े ररिष्ठ सहायक आचायमा 
बनले. आपल्ाच रिी सामूठहक साधना आणण प्रते्क िवररािी एक ठदरसीय णशवबि 
लारनू लोकाोंना वनयममत साधना किण्ासाठी प्रोत्ाठहत कित िाठहले. अनेक जजप्ी 
णशवबिाोंमध् े धममासेरा ठदली. धम्मबोधी कें रि, बोधगया येर े धममापत्नीसोबत िाहून 
जरळपास सहा मठहन्ाोंपययंत दीरमा सेरा ठदली. तसेच इति ठठकाणी सुदा जाऊन 
धममाप्रसािाचे कायमा किीत िाठहले. धममापरारि त्ाोंची प्रगती होरो अशी धम्म-परिरािाची 
समस् मों गल-कामना. 
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गललोबल पॅगलोडामध्ये रवशयेष एक रिवसी् रशरबर ३ जुल ै२०१८
भगरान बदुाोंनी आराढी पौर्णमे (जलैु) ला सािनार येर ेधम्मचक्कपरत्तन केले होत.े 

त्ाच काळात २५०० ररामानोंति पूज् गुरुजी ोंना मुों बई मध् े३ त े१३ जलैु दिम्यान पठहले 
णशवबि सों चाललत केले. ती एका प्रकािे इवतहासाची पुनिारतृ्ती आहे. याच कािणाने ३ 
जलैु, मों गळरािी, या रटनेच्ा ५० व्ा रधामापन ठदनी ग्ोबल वरपश्यना पॅगोड्ात 
एक ठदरसीय णशवबिाचे आयोजन केले जात आहे. सरमा जनुे साधक-सासधका ज्ाोंनी 
वरपश्यनेचे एक दहा ठदरसाचे णशवबि पूणमा केले आह,े त ेयात भाग रेऊन धममालाभी होऊ 
शकतात. व्रस्सेाठी बठुकों ग आरश्यक आह.े आपण Whats App या SMS द्ािे 
८२९१८९४६४४ रि केरळ YES टाईप करुन पाठरनू द्या.
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धमरप्ुर- णत्वेंद्रर येरे एक िवदीि णवपशयिा कें द्र
काही ररायंपूरवी मत्रेंरिम शहिातील जनु्ा साधकाोंनी ममळून सामूठहक साधनेचे आयोजन 

सुरु केले होते. २०१४ मध् ेएक टट्स् स्ावपत केले गेले आणण भाड्ाच्ा जागेत आठ 
जजप्ी णशवबि आयोजजत केली गेली. काही लहान णशवबिे सुदा झाली. मागील णशवबिात 
५० पेक्ा असधक पूणमाकाललक साधकाोंनी भाग रेतला. सामूठहक साधना दि िवररािी 
वनयममतपण ेआयोजजत केली जात ेआणण जरळ-जरळ प्रते्क मठहन्ाला लहान मुलाोंची 
णशवबिे सुदा. मागील काही मठहन्ाोंपासून एक स्ायी कें रि बनवरण्ाचा प्रयत्न केला 
गेला आणण शहिापासून १९ ठकमी दूि अरुवरक्कािा मध् ेशाोंत ठठकाणी उपयकु्, पण 
खूपच  महाग जमीन खिेदी केली गेली. वतच्ा ठकों मतीसाठी आणण वरकासासाठी साधक 
पुण्ाजमानाचा लाभ रेऊ शकतात. कृपया दान पारतीसाठी अरश्य सों पकमा  किारा– 
Account Name: Trivandrum Vipassana Meditation Centre, Bank A/c no: 
34038853067, IFSC: SBIN0000941, SBI MAIN  Branch, Statue, Trivandrum 
695001. Email: dhamma.trivandrum@gmail.com; Phone: 9447024791, 9387803208,  
पूरा पताः 'Shirdi', Ground Floor, Near Skyline Golf Links, Kowdiar, Trivandrum 695003.
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धमरि्दी णवपशयिा कें द्र, उडुपदी (किा्मटक) 
धम्म हळूहळू पण वनजचितपणे पजचिमी तटारिील क्ते्ात पसित आह.े अशात 

आम्ाला अशी रोरणा किण्ात प्रसन्नता होत आह ेकी जानेरािी २०१८ मध् े‘उडुपी 
(कनामाटक) वरपश्यना टट्स्’ने उडुपीतील हबे्ीजरळ णशरपुिा गारात ५.७५ एकि 
जमीन वरकत रेतली आह.े ही आिणक्त रनाने दोन्ाकडून रेिली आह.े या शाोंवतपूणमा 
आदशमा रातारिणात ८० त े१०० साधकाोंसाठी एक वरपश्यना साधना कें रि तयाि होत 
आह,े जे साधनेसाठी अत्ोंत अनुकूल आह.े येर े एक छोटा धम्म-हॉल तयाि आह,े 
जेर ेमठहन्ाच्ा दसुऱया िवररािी वनयममतपण ेएक ठदरसीय णशवबि सुरु आहते. तसेच 
सामूठहक साधनाही होत आह.े त्ासाठी सरमा जुन्ा साधकाोंचे स्वागत आह.े साधक या 
वरकासात भागीदाि बनून पुण्ाजमान करु शकतात. बँक वररिण र सों पकमा  पत्ता– Ac-
count Name: Karavali Vipassana Research Centre, Bank: Canara Bank, Hebri, Ac-
count No:  2502101016750, IFSCode:  CNRB0002502.   Contact: 1. B V Pai – Mo: 
9900736473/9481266076, Email: baburayavpai@gmail.com or SK.ajekar@gmail.
com; 2. Jayant Shetty -8217605480/7026929172 
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अततरिक्त उतििदाययत्व
1. श्दी बसतंलाल पटेल, धमरबल, जबलपुरचया 

कें द्र-आचायाांचया सिायक रूपािे सेवा

नवठे उतििदाययत्व
वररष्ठ सिायक आचाय्म

1. श्दी णवजय णसिं राजावत, रंुबई
2. Mrs. Alice Pan (Su-Ying Pan), 

Taiwan
3. Mrs. Hsiu-Yueh Weng, Taiwan
4. Mrs. Jui-Mei Hsieh, Taiwan
5. Mr. Ying-Mao Lin, Taiwan
6-7. Mr. Po-Hsiu Chang & Mrs. Tung-

Mei Tsai, Taiwan
8. Ms. Jo Hsin Hsiao, Taiwan
9. Mrs. Florence Qiaoling Fang, China
10. Mrs. Song Jun-ying, China

नव तनयकु्ती 
सहा्क आचा �्

1. श्दी सतवदीर राि, िररयािा

2. श्दी रिकाश ्ेडार, भोपाल
3. श्दीरतदी उरा पटेल, राजकोट
4. श्दी णवजय रुखे्कर, पुिे
5. श्दी णविदीत शरा्म, ्ाणजयाबा्, उत्तर रि्ेश
6. Ms. Vannath Chea, Combodia

बाल-रशरबर रशक्षक
1. श्दी णकसिण्रदी ्ोसवारदी, कच्छ
2. श्दी अरणवं् ठककर, कच्छ 
3. श्दी णपयुर ठककर कच्छ
4. कु. िेतल सोरणरया, कच्छ 
5. श्दीरतदी सेजल ्ोसवारदी, कच्छ 
6-7. श्दी श्दीणिवास एवं श्दीरतदी सणुरिया 

अमबेकर, रंुबई
8. श्दीरतदी भाविा झिालािदी, ण्ललदी 
9. Mr. Piotr Suffczynski, Poland
10. Ms. Mananat Phongsuwan, Thailand
11. Mr. Suchin Thongnoppakun, 

Thailand 
12. Ms. Kitima Silabutr, Thailand
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दोहठे धमा्यचठे 
जागठे प्रज्ा अमंतिी, होय सव्य दखु दूि।
मैत्ी करुणा प्रठेम च, �दयी िठे भिपूि।।
सुख-दखु आपल्ा हाथी, अन् न दाता कोय।
जो समजठे या सत्ाला, प्रज्ाधि िठे होय।।
शिाशी शिताच किठे, बालकत्वाची जात।
प्रज्ा जगठे स्वतःची, कित नसठे अपघात।।
घठेतलठे साि समजनू, सोडलठे िठे तनस्ाि।
सम्यक-द्रष्ा तवज्जन, तठेची पाती साि।।

दोहठे धमा्यचठे
ज्ान आणण तवज्ानाचठे, सािलठे च भामंडाि।
आत्मज्ान तवना सव्य, बनलठे माथी भाि।। 
जठेव्ा यठेई च समं कि, प्रज्ा च जागव िठे।
िडठे-िडठे दःुख वाढठे, घित नाही दखु िठे।।
बाहठेि असठे शोधता, गमळठे  ना खिठे ज्ान।
प्रज्ा अमंतिी च गमळठे , अमंतिी गमळठे  तनवा्यण।।
‘बौद’ हिणवूनी िठे, साधठे न कोण काम।
बोत्ध जागठे ििणगी सम, गमळठे  सुखद परिणाम।।

गललोबल रवपश्ना पॅगलोडा पररचालनार� सेंचरुीज कॉप�स फंड
पूज् गुरुजी ोंची इछिा होती की, ‘ग्ोबल वरपश्यना पॅगोडा’ पुढील दोन-

अडीच हजाि ररमा चाोंगल्ा प्रकािे लोकाोंची धममासेरा किीत िाहो. पिोंत ु येर े
येणाऱयाोंकडून कोणतहेी शुल्क न रेतले जारो, जणेेकरुन गिीब-श्ीमों त सरमाच येर े
सहजरित्ा येरोत आणण सदमामावररयी जाणनू धममालाभी होरोत आणण यासाठीच 
येरील दैनोंदीन खचमा साोंभाळण्ासाठी एका ‘सेंचुिीज कॉपसमा फों डा’ची व्रस्ा केली 
जारी. त्ाोंची ही महत्वाची इछिा पूणमा किण्ासाठी ‘ग्ोबल वरपश्यना फाउों डेशन’ 
(GVF) ने ठहशोब केला की जि ८७६० जणाोंनी, प्रते्काने रु. १.४२.६९४/- एका 
ररामात जमा केले, ति १२५ कोटी रुपये जमतील आणण त्ाच्ा माससक व्ाजातून हा 
खचमा होऊ लागेल.

सों ताची राणी आहे की जो पययंत भगरान बदुाोंचे धात ु िाहातील, त्ाोंोंचा धममा 
सुदा कायम िाहील. या अरवी केरळ दगडाोंपासून बनलेला हा धातगुब्भ पॅगोडा 
हजािो ररामापययंत बदु-धातुोंना सुिणक्त ठेरेल आणण यात ध्ानाभ्ास किणाऱया 
असों ख्य प्राण्ाोंना धममालाभ ममळेल. म्णजचे, याच्ा परिचालनासाठी मोठ्या 
वरत्तीय आरश्यकताोंना पूणमा किण्ासाठी साधक तसेच असाधक सरमा दात्ाोंना 
हजािो ररायंपययंत आपली धममादानाची पािमी राढवरण्ाची ही एक सुसों धी आह.े 
असधक माठहतीसाठी तसेच वनधी पाठवरण्ासाठी समं पक्य : 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., Son-
imur Apartments, Timber Estate, Malad (W), Mumbai - 400064, 
Branch -  Malad  (W). Bank A/c No.- 911010032397802; IFSC No.–  
UTIB0000062; Swift code:  AXISINBB062.
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धममाल् - 2 रनवास-गहृाचये रनमा�् का �्
पॅगोडा परिसिात ‘एक टदवसीय’ महाणशवबिात दरुुन येणाऱया साधकाोंसाठी र 

धममासेरकाोंसाठी िात्ी वनरासाच्ा मोफत सुवरधसेाठी धम्ालय-2 वनरास-
गृहाचे वनमामाण होईल. ज ेकोणी साधक-सासधका या पुण्कायामात भागीदाि 
होऊ इच्छितात, त्ाोंनी कृपया रिील (GVF) च्ा पत्तारि सों पकमा  साधारा.
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पॅगोड्ावि िात्रभि प्रकाशाचठे महत्व
पूज् गुरुजी रेळोरेळी म्णत असत की एखाद्या धातु-�ा�भ पॅगोड्ारि िात्रभि प्रकाश 

असण्ाचे वरशेर महत्व आह.े यामुळे सािे रातारिण दीरमाकाळ धममा र मैत्री तिोंगाोंनी 
भािलेले िाहात.े यासाठी ग्ोबल पॅगोड्ारि प्रकाश दानासाठी प्रती िात्री रुपये 5000/- 
ठिरले गेले आहते. असधक माठहतीसाठी रिील (GVF) च्ा पत्तारि सों पकमा  किा– 
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आवासी काय्यशाळा: “जातक कथा आणण मॅनठेजमेंि”  
तसठेच “तवपश्यना आणण समं तवाणी”

ठद. ऑकोोंबि ८ त े१२, २०१८. स्ान: वरपश्यना वरशोधन वरन्ास ग्ोबल पॅगोडा परिसि, 
गोिाईगार, बोिीरली (प) मुों बई. आरेदन-पत् ३१ जलैु पययंत अरश्य पाठरा. असधक 
माठहतीसाठी र आरेदन पत् पाठवरण्ासाठी– http://www.vridhamma.org/ 
Theory -And-Practice-Courses या शों खलेचा रापि किा. सों पकमा  : VRI office 
: 022-62427560 (9.30 त े5.30) Email: mumbai@vridhamma.org ....
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गलोबल पॅ् ोड्यात सि 2018 चदी एक ण्वसदीय रिाणशणबरे 
29 जलैु– आराढी पौर्णमा, ितववाि, 30 सप्ेंबि– शिद पौर्णमा आणण पूज् गुरुजी मंची 

पुण्ततथी– (29 सप्ेंबि) च्ा वनममत्ताने एक टदवसीय महाणशवबिे होतील. वठेळ: सकाळी 11 
राजपेासून सों ध्ाकाळी 4 राजपेययंत. 3-4 राजताच्ा प्ररचनात साधना न केलेले लोकसुदा 
बसू शकतात. नार नो ोंदणीसाठी कृपया वनम्न फोन क्रमाोंक ठकों रा ईमेल द्ािा ताबडतोब सों पकमा  
किा.  कृपया नार नो ोंदणी न किता येऊ नये. समग्ानमं  तपो सुखो- सामूठहक तप-सुखाचा 
लाभ घ्ारा. समं पक्य : 022-28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 82918 
94644 (फोन बठुकों ग 11 त े5 राजपेययंत) Online Regn.: www.oneday.
globalpagoda.org                      yty

If not delivered please return to:-
तवपश्यना तवशोधन तवन्ास 
धम्गगिी, इगतपुिी - 422 403 
णजल्ा-नाणशक, महािाष्ट्र,  भाित 
फोन : (02553) 244076, 244086, 244144, 
244440.  फैक्स :  (02553) 244176
Email: vri_admin@dhamma.net.in; 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: www.vridhamma.org


