मोङ्ग ढ्रुक्ऩा एसोससएसन नेऩार(YDA Nepal)
स्वमम्ब ु - १५, काठभाण्डौ, नेऩार
सभसत:- ........................

श्री........................
...........................
सफषम्- स्वमम्ब ु भाहाचैत्म १३ कोया (ऩरयक्रभा) य सयसपाई कामयक्रभभा उऩस्स्थती हुने फाये भा ।

भहोदम,
उऩयोक्त ववषमभा ढ्रुकऩा ऩयम्ऩयाको धभय गुरु ९ औ अवताय ऩावन शयण नामक ग्माल्वा दोमाम्ऩा

(माम्टुर रयन्ऩोछे ) ज्मू को नेतत्ृ वभा मवह २०७४ आषाढ ९ गते शुक्रफाय फौद्ध धभयरम्फीहरुको ठु रो य

भहत्वऩूणय धसभयक ऩवय सागा धावा सभाऩनको सुमद उऩल्ऺमभा मोङ्ग ढ्रुक्ऩा एसोससएसन नेऩारको आमोजनाभा
गनय गईयहे को स्वमम्ब ु भाहाचैत्मको १३ ऩटक कोया (ऩरयक्रभा) य सयसपाई कामयक्रभभा महाॉको गरयभाभम
उऩस्स्थतीको रासग हार्दयक अनुयोध गदयछु ।

साथै तऩाईको सॊ घ, सॊ स्था, छोक्ऩा रगामतका अन्म सदस्महरु, आपन्ताहरु, नाते दायहरु, साथीबाईहरु य
छय-सछभेकीहरुराई सभेत मस भहान शुब-अवसयभा सहबासग गयाउनु बई ऩुन्म सॊ चम गनुय हुन ऩसन हार्दयक
अनुयोध गदयछु ।

.....................
सछरयङ डेका शेऩा
कामयक्रभ सभमोजक
नोट:-

१) नेऩारभा ऩवहरो ऩटक ववशेष कामयक्रभको आमोजना ।

२) नेऩारका ढ्रुकऩा काग्मुय ऩयम्ऩयाको ६० ओटा बन्दा फवढ गुम्फाका हजायौ सबऺु, सबऺुणी, राभा तथा अन्म बक्तजनहरुको
सहबासगता हुने ।

कामयक्रभ
सभती्- २०७४ आषाढ ९ गते शुक्रफाय य आषाढ १० गते शनीफाय
ु ी दे स्म 9 फजे सफहान सम्भ
सभम्- ८ फजे फेरक

स्थान्- फुद्धऩाकय, स्वमम्ब ु
सम्ऩकय्- ९८४३६९८८६८ य ९८१८३९७०१५

स्वमम्बु भाहाचैत्म १३ कोया (ऩरयक्रभा) तथा सयसपाई कामयक्रभको तासरका
२०७४ आषाढ ९ य १० गते
स्वमम्बु, काठभाण्डौ

कार्यक्रम

सभसत / सभम
ु ी दे स्म ९:०० फजे यासत
८:०० फजे फेरक

सहबासगहरु

सफै

कै फिर्त
जम्भा

य

सॊ चायकभी

सहबासगहरुराई टोवऩ ववतयण गने

सम्भ

कामयक्रभको

(२०७४ आषाढ ९ गते शुक्रफाय)

रगामत अन्मराई जानकायी र्दने

९:०० फजे यासत दे स्म २:१५ फजे यासत सम्भ

ऩावन शयण नामक ग्माल्वा

सहबासगहरु सफैरे कोया सॊ गै

शनीफाय)

ज्मूको नेतत्ृ वभा कोया (ऩरयक्रभा)

ऩटक जऩ गने

(२०७४ आषाढ ९ गते शुक्रफाय य १० गते

फाये भा

हुने

दोमाम्ऩा (माम्टु र रयन्ऩोछे )
शुरु

२:१५ फजे यासत दे स्म २:४५ फजे यासत सम्भ

माजा य स्चमा

२:४५ फजे यासत दे स्म ७:४५ फजे सफहान

ऩुन: कोया (ऩरयक्रभा) गने

(२०७४ आषाढ १० गते शनीफाय)

सम्भ

अवरोकेश्वयको भन्र १० हजायौ

७ कोया (ऩरयक्रभा) ऩसछ सफश्राभ

(२०७४ आषाढ १० गते शनीफाय)
७:४५ फजे सफहान

१३ कोया (ऩरयक्रभा) सभाप्त

१०,००० भायभे (फस्ि) फाल्ने

७:४५ फजे सफहान ८:१५ फजे सफहान सम्भ

सफहानको माजा य स्चमा

सयसपाई कामयक्रभ शुरु गने स्वमॊ भ

८:१५ फजे सफहान दे स्म ९:०० फजे सफहान

भोरभ तथा कामयक्रभको सभाऩन

(२०७४ आषाढ १० गते शनीफाय)
(२०७४ आषाढ १० गते शनीफाय)

सम्भ

फुद्धऩाकय, स्वमम्बु

(२०७४ आषाढ १० गते शनीफाय)

नोट: भासथ उल्रेम गये को कामयक्रभको सभम ऩरयस्स्थसत अनुसाय केवह पेयफदर हुन सक्ने छ ।

सम्ऩकय्- ९८४३६९८८६८ य ९८१८३९७०१५

फुद्धऩाकय, स्वमम्बुभा

सेवक य सहबासगहरु फाट

सागा धावा बनेको के हो त?
“सागाधावा” सागा बनेको आकाशका तायाहरु भध्मेकट १ प्रभुम तायाको नाभ हो। मो ताया मस भवहना
बरय नै आकशभा प्रभुम तायाको रूऩभा झुस्ल्कने हुदाॉ सागा बनेको हो, धावा बनेको चावह भवहना हो ।
त्मसैरे मो भवहनाराई सागा धावा बसनएको हो।
फौद्ध धभय ऩयम्ऩया अनुसाय फषय बरय नै धेयै मारका भहत्वऩूण य धासभयक चाड ऩवयहरु हुने गछयन । सत

ऩफयहरु भध्मे फौद्ध धभयरम्फीको रासग सागा धावा एक ठु रो भहत्वऩूण य धसभयक ऩवय हो। चन्रभास ऩारो
अनुसाय सागा धावा चौथो भवहनाभा ऩछय । मसऩासर सागा धावा सूमभ
य ास ऩारो अनुसाय जेष्ठ १२ गते
शुक्रफाय दे स्म सुरु बएय आषाढ १० गते शनीफायको र्दन सम्भ ऩये को छ । सागा धावा भवहनाको ऩन्रौं
सतसथ ऩुस्णायभाको र्दन बगवान फुद्धको जन्भ बएको र्दन, उहाॉरे ऻान प्राप्त गनुय बएको र्दन य उहाॉको
भहऩरयसनवायण बएको र्दन वम ३ वटा धसभयक ऩवयहरु एकै र्दन य सतसथभा ऩये को हुदाॉ मो भवहना (सागा धावा)
धेयै भहत्वऩूणय बएको हो।

फौद्ध धभय अनुसाय हाभीरे मो भवहना बरय जसत धेयै ऩुन्म कभयहरु गमो त्मसको परहरु ऩसन समौ गुणा

बन्दा फढी प्राप्त हुने गछय । त्मसै गरय कुकभयहरु गरयमो बने ऩसन त्मसको पर समौ गुणा बन्दा फवढ बोग्नु
ऩने हुन्छ । त्मस कायण कस्म्त मो भवहना बरय हाभीहरुरे भद्यऩान, धुम्रऩान त्मागौ य भॊ साहरय बोजन ऩसन
नगयौ । बगवानको आयाधना, ऩूजाऩाठ गने, भन्र जऩ गने, स्तुऩा, चै त्महरुको कोया (ऩरयक्रभा) गने, दान
दस्ऺणा गने रगामत ऩुन्म कभयहरु गयौ । मो भवहनाभा गुम्फाहरुभा साका धावाको सुमद ऩावन अवसयभा
ठु रा ऩुजा, वाङ (असबषेक) य न्मुउने (भौन व्रत) हरु हुने गछयन ।
ु बट
ु ान, ससवकभ य सतब्फत रगातम अन्म भुरक
ु हरुभा ऩशुऩॊऺीहरु
साका धावाभा हाम्रो सछभेवक भुरक

काटभाय गयी भासु फेच्ने कामयहरु सभेत फन्द गने गदयछन।

"ॐ भुसन भुसन भह भुसनम स्वाहाॉ।"

