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                DýmpdpAiL- 66, bAlvŸgo

बालबदु्धी असणारे मूर्ख जन आपलेच शत् ू बनून आचरण 
करतात आणण अशधी पापकम्ख करतात जाांचधी फळ 
(ताांच्ासाठधीच) कडू असतात.

बुद्ध शिकवण काय आहे
प्रथम व्याख्यान, भयाग-१ (२३ सप्टेंबर १९५१)
 – थ्रे ससदु स्याजी ऊ बया सिन

(रंगनूच्या पॅगोडया रोडवर असणयाऱ्या मथेयाॅडडस्ट चच्चमध्े धम्च डिज्यासूंच्या 
एकया सभते ब्रह्मी सरकयारच ेमहयालेखयापयाल (अकयाउं्ंट्ट िनरल) कममट्यानयाचया ््च थ् े
डसद ुऊ बया डखनयंानमी तमीन व्याख्यान डदलमी. तमी इथे क्रमशः प्रकयाडशत होत आहते. 

– स्यािमी ऊ बया डखन िन्चलमधनू सयाभयार.

सज्जन पुरुष व स्रियाांनो! 
‘बदु् णशकवण काय आह’े या ववषयावर आज माझ ेववचार आपणासमोर 

माांडण्ाचधी सुसां धधी ममळाल्ामुळे मधी स्वतःला धन्य समजतो. आपले ववचार 
माांडण्ापूववीच मधी एक बाब स्पष्ट करु इच्छितो की मधी ववश्वववद्ालयातनू 
उच्च णशक्षण घेतले नाहधी. तसेच आधवुनक ववज्ानाचेहधी मला तेवढे ज्ान 
नाहधी, जजतके एका साधारण मनुष्ाला असू शकत.े मधी ना तर बदु् 
णशकवणकुीच्ा दाश्खवनक ससद्ाताांचा पां ड़ित आह,े ना मला पालधी भाषेचे 
रूप ज्ान आह,े जात बदु् णशकवणकु मत्वपटक ग्ांथात सां ग्डहत आह.े हो, 
काहधी प्रवतवठित ववद्ान णभक्ष्षां द्ारे ब्रह्धी भाषेत बदु् णशकवणकुीवर ललडहलेल्ा 
काहधी टधीका मधी अवश्य वाचल्ा आहते. मधी बदु् णशकवणकुीचे अध्ययन 
सैद्ाांवतक दृवष्टकोनाने कमधी, परांत ु व्ावहाररक दृवष्टकोनाने असधक केले 
आह.े तामुळे मला ववश्वास आह ेकी आज मधी जधी व्ावहाररक माडहतधी 
देणार आह,े तधी आपणाला सहजतेने अन्यत् कदास्चतच प्राप्त होईल.

मधी हसुेद्ा स्वधीकारतो की मधी सध्या या ववषयाचा एक ववद्ाथवीच आहे. 
बदु् णशकवणुकीच्ा ववणभन्न प्रयोगाांद्ारे प्रकृतधीच्ा स्वभावाच्ा सततचेा 
केवळ शोध घेत आह.े गृहस्थ तसेच एक उच्च सरकारधी असधकारधी 
असल्ामुळे मला या काया्खसाठधी रूप कमधी वेळ ममळतो. या अल्प वेळातच 
मधी आपले प्रयोग करत राहतो. हचे कारण आह ेकी माझधी प्रगतधी रूप हळू 
आह.े तामुळे मधी हा दावाहधी करु शकत नाहधी की मधी जे काहधी साांगणार 
आह े त े पूण्खपण े सतच असेल. कदास्चत त े बरोबरहधी असेल अथवा 
चूकहधी. परांत ुहो, मधी आपणाला इतका ववश्वास अवश्य देऊ शकतो की मधी 
ज े काहधी साांगधीन त े माझ्ातफफे  पूण्ख सत, सद्ावना आणण सरोल 
ववश्वासानेच साांगधीन.

भगवान बदु्ाांनधी ‘कालाम सुत्ा’त म्हटले आहे – 
“तमु्हधी कोणतधीहधी बाब केवळ यामुळे स्वधीकारु नका की तधी बाब ऐकलेलधी 

आह,े केवळ यामुळे स्वधीकारु नका की तधी परांपरागत आह ेआणण अनेक 
वपढाांनधी तधी मान्य केलधी आहे, केवळ यासाठधी स्वधीकारु नका की तधी अनेकाां 
द्ारे साांमगतलधी गेलधी आह,े केवळ यासाठधी स्वधीकारु नका की या बाबधीला 
प्रमाणणत करण्ासाठधी एरादे ऋषधी प्रणणत शास्त्र प्रस्तु केले गेले आह,े 
केवळ यासाठधी स्वधीकारु नका की तधी बाब आमच्ा मताांच्ा आणण 

स्वभावाच्ा अनुकूल आह,े केवळ यासाठधी स्वधीकारु नका की साांगणारा 
आमचा गुरु आह,े पूज आह.े जेव्ा तमु्हधी आपल्ा अनुभवाने स्वतः 
जाणाल आणण तपासून घ्ाल की हधी बाब तक्ख  सां गत आहे, तसेच सव्ख 
लोकडहतकाररणधीहधी आह,े तरच तधी स्वधीकारा आणण तानुसार जधीवन जगा.” 

तामुळे मधी तुम्हाला ववनांतधी करतो की जवे्ा मधी दाश्खवनक ससद्ाांत साांगधीन 
तवे्ा कृपया ताांना तवे्ापययंत मानू नका जोपययंत आपणाला पूण्ख ववश्वास 
बसणार नाहधी की त ेतक्ख  सां गत आहेत आणण व्ावहाररकहधी. 

सबब पयापसस अकरणं, कुसलसस उपसमपदया।
ससित्त परर्ोदपनं, एतं बुद्यानसयासनं।।

सव्ख पाप न करण,े कुशल (पुण्) कायायंचे सां पादन करणे आणण स्चत्ाला 
वनम्खल करण,े हधीच सव्ख बदु्ाांचधी णशकवण आह े।  

धम्मपदाचधी हधी गाथा, सां क्षपेात, बदु् णशकवणकुीचे सार आह.े ऐकण्ात 
ह ेजजतके सोपे वाटत,े व्वहारात वततकेच कठधीण आह.े बदु् ससद्ाांताांना 
आपल्ा जधीवनात उतरववल्ाववना कोणधीहधी ररा प्रणशक्षणाथवी होऊच 
शकत नाहधी. भगवान बदु् म्हणाले – 

“जा परम सताचा मधी स्वतः साक्षात्ार केला आह,े तचे तमु्हाला 
साांमगतले आह.े याला स्वधीकारा, धारण करा, यावर ध्यान भावना करा, 
याला प्रसाररत करा, जामुळे हा सद्म्ख देव-मनुष्ाांच्ा डहतसुरासाठधी 
स्चरकाळापययंत स्थायधी होईल.” 

यापूववी की मधी भगवान बुद्ाांच्ा णशकवणकुी ांबाबत साांगू– ता 
णशकवणकुी ांबाबत जा बदु् णशकवणकुीच्ा आधारशधीला आहते, मधी 
आपणाला भगवान बदु्ाांच्ा जधीवन कथचेा पररचय करवनू देऊ इच्छितो. 
तासाठधी आवश्यक आह ेकी मधी आपणाला प्रथम बदु् मान्यताांच्ा ता 
पृठिभूमधीचधी थोडधीशधी माडहतधी देऊ जधी आपल्ापैकी पुष्कळाांसाठधी सव्खस्वधी 
नवधी व माडहत नसणारधी असेल. मधी आपणाला ववश्व, ब्रह्ाांड, ववणभन्न लोक, 
भुवन व प्राणधी जगताच्ा सां बां धधी बदु् मान्यताांचा सां णक्षप्त पररचय करुन 
देऊ इच्छितो. या पररचयात आपणाला रूप स्चांतन करण्ाला वाव ममळेल. 
परांत ुमधी आपणाला प्राथ्खना करेन की आपण प्रथम शाांतधीपूव्खक ऐकून घ्ावे 
व प्रवचन सां पल्ावर प्रश्ोत्र आणण ववचार-ववमशा्खच्ा वेळेपययंत धधीर 
ठेवावा.

ववश्ासंबंधी बुद्ध मान्यता या प्रकारे आहे – 
प्रथम ‘ओकास लोक’ (अवकाश लोक) आह,े जावर सव्ख नाम व रुप-

चेतन आणण जड आणरित आहते. हा असा लोक आह,े जात नाम व 
रुपाचधीच प्रधानता आह,े ज ेकाय्ख-कारणाच्ा क्रममक वनयमाांनधी बाांधलेले 
आहते. यानांतर आह े‘सां स्ार लोक’ (स्चत्वतृ्धी-चेतनाांचा लोक) मनाद्ारे 
सृजनशधील आणण वनर्मत. काययक, वास्चक व मानससक कमायंच्ा साह्ाने, 
मनाच्ा सृजनात्मक शकधी ांद्ारे, या मनोलोकाचे वनमा्खण होत.े वतसरा व 
अांवतम आह े ‘सत्लोक’ जो मानससक शकधी व तातनू उत्पन्न कमायंद्ारे 
उत्पन्न दृश्य व अदृष् सताांचा, प्राण्ाांचा वनवास लोक आह.े ह े वतन्धी 
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लोक एक दसुऱयापासून वेगळे न होणारे आहते, जणू एकातच वतन्धी 
सामावले आहते. वतन्धी एक दसुऱयात ममळून जण ूएकच होत आहते. 

एक बाब जधी आपणाला रूप रुचधीकर वाटेल तधी आह–े ‘चक्रवाल’ 
(ब्रह्ाांडाचा वनकाय म्हणज े ब्रह्ाांडाचा पररघ)चधी व्ाख्ा. प्रतेक 
चक्रवालात 31 भुवन आहते. प्रतेक चक्रवालाचे आपले मानव जगत 
आह,े आपले सौरमां डळ आह े व आपले ववणभन्न प्राणधी जगत आह.े या 
चक्रवालाांचधी सां ख्ा अगणणत आह,े ह े अनांत आहते. यापैकी आमच्ा 
जवळपास दहा हजार चक्रवाल तर असे आहते ज े बदु्ाांचे ‘ज्ातधी क्षते्’ 
मानले जातात. (बदु् इथचे प्रकट होतात.) जवे्ा भगवान गौतम बदु्ाांनधी 
कवपलवस्चू्ा जवळील महावनात लोक प्रससद् महासमय सुत्ाचधी देशना 
डदलधी होतधी तवे्ा केवळ आमच्ा चक्रवालाचेच नाहधी, तर या सव्ख दहा 
हजार चक्रवालाांचे देव, ब्रह्ा धम्ख ऐकण्ासाठधी एकत् झाले होत.े 
याव्वतररक शत सहरि कोटधी चक्रवालाांचा एक असा समूह आह ेजजथले 
प्राणधी बदु्ाच्ा अनांत करुणा व मैत्धीद्ारे प्रभाववत होतात. तामुळेच ता 
समूहाला ताांचे “अञ्ात क्षते्” (आज्ा क्षते्) म्हणज े प्रभाव क्षते् 
म्हणतात. इतर बाकीचे असां ख् चक्रवाल असे आहते ज े बदु्ाांच्ा 
आवरणरडहत, अफाट ज्ानाचे ववषय आहते. तामुळेच हा  समूह ताांचे 
‘ववषय क्षते्’ म्हटले जाते. ह ेक्षते् बदु्ाांच्ा प्रभाव क्षते्ाच्ा बाहरे आह,े 
तामुळे बदु्ाांच्ा स्चत्वतृ्धी ांनधी लाभान्वित होऊ शकत नाहधी. यावरुन आपण 
समज ू शकता की बदु् मान्यतते अखरल ववश्वाचधी डकतधी ववशद व्ाख्ा 
आह.े या अनांत असधीम अवकाश लोकात आमचा हा सां सार डकतधी क्षदु्र 
आह,े जण ूअसधीम आकाशात भटकणारा एक छोटासा रजकण.

या! आता मधी आपणाला आमच्ा या चक्रवालातधील तधीन लोक व 31 
भुवनाांचधी माडहतधी देतो. असेच लोक व भुवन प्रतेक चक्रवालात आहते.

(अ) अरुप लोक– मनोमय ब्रह्लोक
(आ) रुप लोक– सूक्ष्म पार्थव ब्रह्लोक
(इ) कामलोक– देव, मनुष् व वनम्नतर रेिणधी ांच्ा प्राण्ाांचे इां डद्रय लोक 

वा वासना लोक.
(अ) अरुप लोकात चार ब्रह्भुवन आहते. हे भुवन जड भौवतक 

पदाथायंनधी नाहधी, तर केवळ नाम म्हणज ेस्चत्ानधी बनलेले आहेत.
(आ) रुप लोकात 16 ब्रह्भुवन आहते. ह ेअतांत सूक्ष्म रुप म्हणज े

भौवतक पदाथायंनधी बनलेले आहेत.
(इ) कामलोकात आहते -
(क) सहा देव भवुन– 1. चतुम्खहाराजजक, 2. ताववतांस (त्यवतांस), 3. 

याम, 4. तसुसत, 5. वनमा्खण रवत, 6. पररवनर्मत वसवतवी.
(र) मानव भवुन
(ग) चार अधो भवुन (अपाय भूमधी)
(1) वनरय (नरक)
(2) वतरछिन-वतय्खक (पशु-पक्षधी इतादधी)
(3) प्रते प्राणधी
(4) असुर
काययक, वास्चक व मानससक कमायंच्ा काय्ख शां रलेत जा वेळी जशधी 

चेतना होत,े मन ता वेळी तशाच स्चत्वतृ्धी ांचे प्रजनन करत.े तानुसारच ह े
लोक शुद्-अशुद्, शधीतल-गरम, प्रकाशमय-अांधकारमय, सुरमय-
दरुमय व हलके-भारधी असतात. उदाहरण स्वरुप आम्हधी एका अतांत 
सां पन्न धार्मक व्कधीला बघू. तो आपल्ा अपररममत मैत्धी व करुणनेे सव्ख 
प्राणधी जगताला व्ापून टाकतो. असे करताांना तो अशा स्चत्वतृ्धी ांचे प्रजनन 
करतो, जा शुद् आहते, शधीतल आहते, प्रकाशमान आहते, हलक्ा 
आहते व सुरदायधी आहते. ता सौमनस्यपूण्ख स्चत्वतृ्धी ब्रह्लोकगाममनधी 
आहते. दसुरधीकडे एका सव्खस्वधी ववपररत गुणधमा्खच्ा व्कधीला घ्ा. जो 
असां तषु्ट आह,े कु्रद् आह.े ताचा चेहरा पाहाताच जाणवत े की ताच्ा 
मनावर डकतधी अशुद्धी, ताप, अांधकार, जडपणा व दःुराचधी छाया आह.े 

याचे कारण ह ेआह ेकी ताने अशा दौम्खनस्यपूण्ख दे्षजन्य स्चत्वतृ्धी ांना 
उत्पन्न केले आहे, जा अधोलोकगाममणधी आहते. दे्षाच्ा प्रमाणचे 
लोभ व मोहजन्य स्चत्वतृ्धीहधी या प्रकारे अधोगतधीगाममणधी आहते. 

भववष्ाच्ा सुरमय जधीवनाच्ा कामनेने प्ररेरत, दान, भकधी, सदाचार 
इतादधी सुकम्ख अशा स्चत् शकधी ांचे प्रजनन करतात जा देव, मनुष्ाांच्ा 
वासना लोकाांकडे घेऊन जाणाऱया असतात. 

सज्जन पुरुष व स्रियाांनो! बदु् मान्यतचे्ा या माडहतधीने बदु् जधीवन 
समजण ेआपणासाठधी सोपे होईल. सां क्षपेात भगवानाांचधी जधीवन कथा या 
प्रकारे आहे 

वनदान कथा (बुद्धत्व प्राप्ीसाठी पूववीचे प्रयत्न)
जा कल्पात पाच सम्यक सां बदु् होण ेवनजचित असत ेताला भद्र कल्प 

म्हणतात. वत्खमान कल्प भद्र कल्प आह,े जात भगवान गौतम बदु् चौथ े
बदु् झाले आहते. यापूववी भगवान ककुसां ध, कोणागमन व काश्यप बुद् 
झाले आहते. या कल्पापूववी अगणणत कल्पात असां ख् बदु् झाले आहेत. 
सव्ख बदु्ाांनधी एकाच धमा्खचा उपदेश डदला आहे – तो धम्ख जो सव्ख लायक 
प्राण्ाांना दःुर व मृतूच्ा पार नेतो. सव्ख बदु् महाकारुणणक, महातेजस्वधी 
व सव्खज् असतात.

अनेक कल्पाांपूववी, एकदा जवे्ा पृथ्धीवर भगवान दधीपांकर बदु् झाले 
होत ेतवे्ा ताांच्ा दश्खनाने सुमेध नावाच एक तापस इतका प्रभाववत व 
उत्ाडहत झाला की ताने ताच क्षणधी या बाबधीचा प्रण केला की तो 
भववष्ात सम्यक सां बोधधी प्राप्त करेल. तासाठधी जा काहधी कठधीण तप-
साधना कराव्ा लागतधील, कष्ट करावे लागतधील, त े तो करेल. दधीपांकर 
बदु्ाांनधी तापस सुमेधचा हा सां कल्प जाणनू ताचे अनुमोदन केले. ताांनधी हधी 
भववष्वाणधी केलधी की चार असां ख् आणण एक लार कल्पाांनतर हा तापस 
‘गौतम’ नावाचा सम्यक सां बदु् बनेल. तानांतर तो बोसधसत (भावधी बदु्) 
अनेक जन्म-जन्माांतरात दहा बदु्-करणधीय पारममताां (सदु्णाांच्ा 
पररपूण्खताां)चा अभ्ास व ता उच्चतम स्चत्वतृ्धी ांचा सां ग्ह करत राडहला.

दहा पारममता – 
1) दान पारमधी, 2) शधील पारमधी, 3) वनष्क्रमण पारमधी, 4) प्रज्ा पारमधी, 

5) वधीय्ख पारमधी, 6) क्षाांवत पारमधी, 7) सत पारमधी, 8) असधठिान पारमधी, 
9) मैत्धी पारमधी, 10) उपेक्षा पारमधी.

या प्रकारे आम्हधी पाहतो की सां बोधधीचधी उपलब्धी अतांत कष्टसाध्य आह.े 
डहच्ा उपलब्धीच्ा केवळ स्चांतनालाहधी असधीम मानससक शकधी लागत.े

बोसधसताने असां ख् जन्म-जन्माांतरात अर्जत पारममताांचधी पररपूण्खता 
ता जन्मात पूण्ख केलधी जेव्ा तो दानवधीर महाराज वैसाांतराच्ा रुपात 
जन्मला. या जन्मात ताचे दान अडद्तधीय होत.े ताने राज, धन, ऐश्वय्ख 
हचे नाहधी तर रिधी, पुत्ाांचेहधी दान डदले. या प्रकारे ताने भगवान दधीपांकर 
बदु्ाांसमोर केलेल्ा प्रणाचधी पूतवी केलधी. तानांतर बोसधसताने सेतकेत ू
नावाच्ा प्रतापधी देवाच्ा रुपाने तुवषत देवलोकात जन्म घेतला. ता 
स्वग्खलोकात ता वेळाचधी प्रतधीक्षा करत राडहला जेव्ा ताला बदु्त 
प्राप्तधीसाठधी अांवतम जन्म ग्हण करायचा होता. वेळ आल्ावर तुवषत 
देवलोकाचा ताग करुन तो कवपलवस्चू्ा महाराज शुद्ोदनाचधी राणधी 
महामायाच्ा गभा्खत स्स्थत झाला. जवे्ा प्रसवकाळ जवळ आला तेव्ा 
राणधीने प्रसुतधीसाठधी माहरेधी जाण्ाचधी इछिा प्रकट केलधी. महाराज 
शुद्ोदनाांनधी वतच्ा इछिापूतवीसाठधी आवश्यक दास व दासधी तसेच 
रक्षकाांसह राणधीला वपतगृृहधी पाठवले. त ेलुां वबनधीच्ा शाल वनातनू जात 
होत.े सां पूण्ख वन शाल पुषाांच्ा सुगांधाने सुवाससत होत.े थोड�ा वेळासाठधी 
त े वतथ े थाांबले. राणधी महामायाचधी इछिा झालधी की थोडा वेळ वनात 
घालवावा. तधी आपल्ा पालरधीतून उतरलधी. शाल वनाच्ा रमणधीयतचेा 
आनांद घेत तधी एका शाल वृक्षारालधी उभधी राडहलधी व फूल तोडण्ासाठधी 
जसे वतने आपल्ा उजव्ा हाताने वकृ्षाचधी फाांदधी पकडलधी तसेच अतां त 
अनपेणक्षत रुपाने एका बालकाला जन्म डदला, जो भावधी सम्यक सां बदु् 
बनणार होता. या बालकाने जन्म घेताच ववश्वात 32 प्रकारच्ा 
चमत्ारपूण्ख अस्वाभाववक घटना घडल्ा . सां पूण्ख भौवतक सां सार 
प्रकां वपत झाला. सौरमां डळ अभूतपूव्ख प्रकाशाने दैदधीप्यमान झाले. पार्थव 
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जगताचे सव्ख प्राणधी एकमेकाांना पाहाण्ात समथ्ख झाले. मुक्ाांनधी 
बोलण्ाचधी व बडहऱयाांनधी ऐकण्ाचधी शकधी प्राप्त केलधी. सव्खत् देव 
ददुुांभधीचे शब्द ऐकू आले, इतादधी. 

या वेळी महाराज शुद्ोदनाांचा सां न्यासधी राजगुरु काल देवल तावां वतस 
देवलोकात गेला होता व तेथधील देवताांना उपदेश देत होता. काल देवलाने 
ध्यानाच्ा आठ समापत्धी ांवर असधकार प्राप्त करुन पुष्कळशा ससद्धी प्राप्त 
केल्ा होता. जेव्ा ताने डदव्दृष्टधीद्ारे हे पाडहले की सां पूण्ख नाम व रुप 
लोकात एकाएकी जो आनांद व उत्ाह पसरला तो महाराज शुद्ोदनाच्ा 
पुत्जन्मामुळे आह.े तेव्ा तो तत्ाळ देवलोक सोडून शुद्ोदनाच्ा 
राजमहालात पोहोचला व ताने बालकाला आशधीवा्खद देण्ासाठधी घेऊन 
येण्ास साांमगतले. महाराज जसे नवजात णशशुला राजगुरुां च्ा चरणात 
ठेवण्ासाठधी गेले तसेच एक चमत्ारपूण्ख घटना घडलधी. बालक हवेत 
उसळले आणण ताने राजगुरुां च्ा मस्कावर आपलधी छोटधी-छोटधी पावल 
ठेवलधी. राजगुरु देवल ताबडतोब समजला की ह ेबालक बोसधसत आह.े ह े
जाणून तो अतांत प्रसन्न झाला, परांत ुदसुऱयाच क्षणधी जवे्ा ताने ह ेजाणले 
की ताचे स्वतःचे आयषु् रूप कमधी राडहलेले आह ेतवे्ा तो दःुराने रडू 
लागला. तो या माडहतधीमुळे व्सथत झाला की सम्यक सां बदु्ाांचे दश्खन करु 
शकणार नाहधी, तसेच ताांचे उपदेशहधी ऐकू शकणार नाहधी. कारण मृतूनांतर 
तो अरुप ब्रह्लोकात जन्म घेईल, जजथ े राहताांना या भौवतक जगाशधी 
सां पक्ख  स्थावपत करण ेअशक् आहे.

पाचव्ा डदवशधी बालकाचे नामकरण केले गेले व ताला ‘ससद्ाथ्ख’ नाव 
डदले गेले. या प्रसां गधी ज ेजोवतषधी व पां डडत एकत् झाले होत,े ताांनधी साांमगतले 
की बालकात बदु्ताचधी सव्ख लक्षण आहेत. सातव्ा डदवशधी आई 
महामायेचे वनधन झाले, तामुळे बाल राजकुमाराचे पालण-पोषण मावशधी 
प्रजापतधी गौतमधीने केले.

राजकुमार ससद्ाथ्ख राजवैभवात वाढू लागला. कालाांतराने तो अवतशय 
बमुद्मान व बलशालधी झाला. महाराजाांनधी ताचे जधीवन सव्ख सुर-सुववधानधी 
पररपूण्ख व्ावे याबाबत कुठलधीहधी कमतरता ठेवलधी नाहधी. राजकुमारासाठधी 
वतन्धी ऋतूांच्ा अनुकूल तधीन महाल बनवले. ताांना भोगववलासाच्ा 
साधन-सामग्धीने पररपूण्ख केले, जामुळे राजकुमार सतत भोग-ववलासतच 
बडुालेला राहावा. स्वाभाववकपण े वात्ल्-स्हेवश महाराजाांचधी उत्ट 
इछिा होतधी की ताांचा पुत् जधीवनभर राजसधी सुर-सां पदेचा उपभोग करो, 
तो कधधीहधी ववरक होऊन सम्यक सां बदु् न बनो.

ताांनधी या बाबधीचा पूण्ख प्रबां ध केला की वैराग्ाचधी सारधी लक्षण 
राजकुमारापासून द्षर ठेवावधी. सव्ख सेवकाांना व सोबताांना ह े वनदफेश डदले 
गेले की ताांनधी राजकुमारासमोर जरा, व्ाधधी व मृतूचधी चचा्खहधी करु नये, 
उलट ताला या भ्रमात ठेवावे की जगात कुठेच दःुर नाहधी. याबाबत इतकी 
दक्षता घेण्ात आलधी की जा सेवकात जरा व व्ाधधीचधी डकां स्चतहधी लक्षण 
डदसू लागताच, ताला राजकुमाराच्ा  सेवेतनू वनवतृ् केले जायचे. 
दसुरधीकडे नाचगाण े व वासनेचे असे वातावरण बनवनू ठेवले गेले की 
कुमार सतत ववषयवासनेतच मग्न राहावा.

महाशभवनष्क्रमण (गृहत्ाग)
परांत ुजस-जसा कालावधधी गेला, या एकरसधीय ववलाडसतेमुळे कुमारचे 

मन ववटू लागले, ववलास डफका पडू लागला. आपल्ा असां ख् पूव्ख जन्मात 
केलेल्ा कुशल कमायंद्ारे बदु्त प्राप्तधीसाठधी जा पारममताांना पररपूण्ख केले 
होत,े ता आता स्वतः जागृत होऊ लागल्ा. कधधी-कधधी जवे्ा कामारिव 
क्षधीण व्ायचे तेव्ा कुमारचे स्चत् ववशुद् व प्ररिब्धी प्राप्त करुन समाधधीच्ा 
तशाच उन्नत अवस्थते जात असे, जशधी ताने लहानपणधी सहज प्राप्त केलधी 
होतधी. जवे्ा राजगुरु देवलाांच्ा माथ्ाला ताचधी पावल लागलधी होतधी. 
हळूहळू कुमारच्ा मनात अांतद्यंद् आरांभ झाले. ववषय-वासनेच्ा 
बां धनापासून मुकधी ममळवण्ासाठधी मन उडद्ग्न झाले. ताला ह ेजाणण्ाचधी 
तधीव्र इछिा झालधी की राजमहालाच्ा णभांतधी ांबाहरे काय आहे, जजथ ेताला 
जाऊ देण्ात येत नाहधी. ताचधी इछिा झालधी की बाहरेधील प्रकृतधीला वतच्ा 
सत स्वरुपात पाहावे, महालातधील कृमत्म रुपाांना नाहधी. ताने आग्ह 
धरला की तो महालाबाहरेच्ा राजकीय उपवनात डफरावयास जाईल. 

अवनछिा असताांनाहधी महाराज शुद्ोदनाांना स्वधीकृतधी द�ावधी लागलधी. 
परांत ु ताांनधी या बाबधीचा प्रबां ध केला की सां पूण्ख रस्तावर कुमारला 
कोणतहेधी अवप्रय दश्खन होऊ नये. परांत ुतरधीहधी राजमहालातनू प्रथम 

वेळी बाहरे वनघाल्ावर ताने कां बरेत वाकलेल्ा एका वदृ्ाला पाडहले. 
दसुऱयाांदा मरणाांतक पधीडेने व्ाकुळ एका रोग्ाला पाडहले. वतसऱया वेळा 
एका मृताला व चवथ्ाांदा एका ववरक सां न्याश्याला पाडहले.

या चारहधी दृश्याांनधी कुमाराच्ा मनाला गांभधीर स्चांतनात मग्न केले. ताच्ा 
मनोस्स्थतधीत ववणशष्ट पररवत्खन आले. मनातधील सारे ववकार द्षर झाले. तो या 
प्रकारे ववरज ववमल होऊन सां स्ार लोकात पूव्ख सां स्चत अनांत पारममता 
शकधी ांनधी सां यकु झाला. आता ताचे मन अजनू वनबयंध, प्रशाांत, प्रशुद् व 
प्रबळ झाले. ह ेसव्ख ता रात्धी झाले जवे्ा पत्धी यशोधरेने  भवबां धनाच्ा 
नव्ा बडेधी स्वरुप एका पुत्ाला जन्म डदला. परांत ुआता कोणतहेधी बां धन 
ससद्ाथा्खला बाांध ू शकत नव्ते, कोणतधीहधी बाधा ताला थाांबव ू शकत 
नव्तधी, कोणताहधी सां भ्रम ताच्ा मनाला ववचललत करु शकत नव्ता. 
ताने दृढ वनचिय केला की जन्म, जरा, दःुर व मृतूपासून सुटका प्राप्त 
करण्ासाठधी सत माग्ख शोधावाच लागेल. या दृढ सां कल्पाला जन्म-
जन्माांतरापासून सां स्चत असधठिान पारमधीचे अपूव्ख बळ प्राप्त झाले. अधवी 
रात् सां पता-सां पता राजकुमाराने घर सोडण्ाचा अांवतम वनण्खय केला. ताने 
सेवक छां दाला आदेश डदला की वप्रय अश्व छां दकाला शधीघ्र तयार कर. वप्रय 
पत्धी यशोधरा व नवजात पुत् राहुलवर ताने वनरोपाचधी दृष्टधी टाकलधी व 
पाररवाररक जधीवन नेहमधीसाठधी सोडून महाणभवनष्क्रमण (गृहताग) केले. 
राजधानधी सोडून ताने अनोमा नदधी पार केलधी व दृढ वनचिय केला की 
अणभष्ट ससद्धी प्राप्त केल्ाववना परत येणार नाहधी.

(क्रमशः पुढधील अांकात) 
r∫s

धममसु् ंध रवपश्यना कें द्र, सां्ली, महाराष्ट्र ्यथे े
रनमा�्का्या�रा आरंभ

महाराष्टट्ाच्ा साांगलधी जजल्हात ममरज रेल् ेसे्शनपासून 20 डक.मधी. द्षर 
धम्मसुगांध ववपश्यना कें द्र ववकससत करण्ात येत आह.े 20 जानेवारधी ला 
णशलान्यास काय्खक्रम सां पन्न झाला.

प्रथम चरणात 100 साधकाांसाठधी धम्महॉल, ममनधीहॉल, आचाय्ख वनवास 
व इतर वनवासाांचे काय्ख सुरु होत आह.े तानांतर सुववधनेुसार ववकास काय्ख 
होईल.

या पुण्काया्खत ज ेयोगदान देऊ इच्छित असतधील ताांनधी कृपया सां पक्ख  
करावा. १) रिधी. शधीतल मुले, ९४२२४१०४३६, या २) रिधी सुनधील चौगुले 
९४०३८४१९४३ अन्य बँक सां बां धधी माडहतधी  www.sugandha.
dhamma.org तनू ममळेल. ईमेल : sanglivipassana@gmail.
com

r∫s

मं्ल मतृ्ययू

वररठि सहायक आचाय्ख रिधी णशवजधीभाई कुां वरजधी ववकमसे याांनधी 
वदृ्ावस्थते १५ फेब्रवुारधी २०१८ ला शाांवतपूव्खक शरधीर तागले. १९८०मध्य े 
ववपश्यनेचे पडहले णशवबर केल्ानांतर त े तन-मन-धनाने ववपश्यनामय 
झाले. १९९७मध्य े सहायक आचाय्ख झाले व २००१मध्य े  वररठि सहायक 
आचाय्ख बनून अनेकाांच्ा कल्ाणात सहभागधी झाले. ताांच्ामुळे केवळ 
ताांचा पूण्ख पररवारच नव् े तर ताांचे अनेक ममत्, सोवतधी, नातवेाईक 
ववपश्यनेला जोडले गेले. पररवारातधील सव्खच टट्स्धी ांपासून धम्खसेवेतधील इतर 
सव्ख क्षते्ाांमध्य ेसेवा देत राडहले. अशा पुण्शालधी व्कधीचा शधील-सुगांध व 
सेवा वनजचितपणे इतराांना प्ररेणा देत राहधील. डदवांगताप्रतधी धम्मपररवाराचधी 
समस् मां गल कामना. 
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दोहे धमा्षचे 
समोर दीपंकर उभे, जे सम्यक संबुद्ध।
प्राप् करु ववपश्यना, बन ू मकु्त हो िुद्ध।।
फक्त एकिाच मी तरु, असे अनलुचत स्ाथ्ष।
इतरानंा तारल्ाववना, न साधे परमाथ्ष।।
सहज प्राप् असे मकु्ती, पण करु हहचा त्ाग।
आशण पारमी जोडून, बन ू बुद्ध बहु भाग।।
जन-जन कल्ाणासाठी, कैसे करुणावान।
केल्ा पारमी पूण्ष, होत बुद्ध भगवान।।

दोहे धमा्षचे
जीवनी वादळ येवो, असो मोठे तुफान।
हहमालयासम स्स्र जो, त्ालाच संत जाण।।
प्रबळ पराक्रम करे, काया पययंत संत।
धम्ष पथावर झंुजतो, करे दखुाचा अतं।।
संत सुधा वाित असे, वपतो ववरळाच कोय।
पात्र फुिून वाहली, सुधा वपणे कस होय।।
दजु्षनाच्ा वाणीने, संता दे्र न येई।
सतत जगे सद्ावना, करुणा असे हृदयी।

असतररक्त उत्तरदयास्त्त्व
1. श्ी अरुण अंजयारकर, धममयाल् (कोल्यापूर) 

च्या कें �-आिया्यायािी स्या्तया
2. श्ी प्रकयाश लड्ढया, धमम नयाससकया (नयासशक)

च्या  कें �-आिया्यायाच्या रुपयानरे सरेत्वया

नत्वरे उत्तरदयास्त्त्व
त्वररष्ठ स्या्क आिया य्ा

1. श्ी रयामनयाथ शरेनॉ्, मंुबई

नत्व सन्ुक्तती
स्या्क आिया य्ा

1. श्ीमती रयाजलक्मी त्वत्यापु, ्ैदरयाबयाद
2. श्ी असमत सया्नी, नोरेरेरेएडया, उत्तर प्रदरेश

3. श्ीमती अंजली धयंाडया, गुड़गयंात्व, ् रर्याणया
4. श्ी रयामसनत्वयास सदलली
5. श्ीमती त्वीनया बंडयारी, ्ैदरयाबयाद
6. श्ीमती सधं्या को्टयासड्या, मंुबई
7. श्ी दीपू सकझयाककरे त्वीट्ील, इगतपुरी

बयाल-सशसबर सशक्षक
1. श्ीमती नीलकयंाती सररथ आर आर,  

 सजल्या- तरेलंगयानया
2. श्ी बयाबूरयाम ्यादत्व, श्यात्वसती उत्तर प्रदरेश
3. श्ी सगरधयारी ्यादत्व, गोरिपुर, उत्तर प्रदरेश
4. श्ी ससिन कुमयार, लिनऊ, उत्तर प्रदरेश
5. कु. सकरन, बसती, उत्तर प्रदरेश
6. कु. ररेन्ू गौतम, फैजयाबयाद, उत्तर प्रदरेश
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धममाल्य - 2 र ेरनमा�् का्य�
पॅगोडा पररसरात ‘एक डदवसधीय’ महाणशवबरात दरुुन येणाऱया साधकाांसाठधी व 

धम्खसेवकाांसाठधी रात्धी वनवासाच्ा मोफत सुववधसेाठधी धम्मालय – 2 चे वनमा्खण 
होईल. ज ेकोणधी साधक-सासधका या पुण्काया्खत भागधीदार होऊ इच्छितात, ताांनधी 
कृपया सां पक्ख  साधावा. 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’,  
Axis Bank Ltd., Sonimur Apartments, Timber Estate, Malad (W), Mum-
bai - 400064, Branch -  Malad  (W). Bank A/c No.- 911010032397802; 
IFSC No.-  UTIB0000062; Swift code:  AXISINBB062. 
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 पॅ्ो�ावर रात्रभर प्रकाशार ेमहतव
पजू्य गरुुजी वेळोवेळी म्हणत असत की एखाद्ा धात-ुपॅगोड््यावर रात्रभर प्रकाश 

असण्याच े ववशषे म्हतव आ्ह.े ्यामळेु वातावरण धम्म व मतै्री तरंगांनी भारलेले र्हाते. 
संबंवधतांच्या आठवणीवनवमत्त पॅगोड््यावर प्रकाश दानासाठी प्रती रात्री रुप्ेय 5000/- ठरवले 
गेले आ्हते. अवधक माव्हतीसाठी वरील पत््यावर संपक्म  करा - 
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ववपश्यना वविोधन ववन्यास, ग्ोबल पगोडामधे 

पालल-इंग्रजी, 8 आठवडाचंा वनवासीय पाठ्यक्रम वर्ष 2018
14 जलैु पासनू 11 सप्टेंबर 2018, वरील का्य्मक्रमाची ्योग्यता जाणण्यासाठी 

खाली वदलेली शृखंला उप्योगात आणा. http://www.vridhamma.org/Theo-
ry-And-Practice-Courses.  अवधक माव्हतीसाठी संपक्म  करा– श्ीमती 
बलजीत लांबा-9833518979, श्ीमती अलका वेंगलुलेकर- 9820583440, 
श्ीमती अच्मना दशेपांडे- 9869007040, VRI Office : 022-62427560 
(9:30AM to 5:30PM), Email: Mumbai@vridhamma.org 
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If not delivered please return to:-
ववपश्यना वविोधन ववन्यास 
धम्ममगरी, इगतपुरी - 422 403 
शजल्ा-नाशिक, महाराष्ट्र,  भारत 
फोन : (02553) 244076, 244086, 244144, 
244440.  फैक्स :  (02553) 244176
Emil: vri_admin@dhamma.net.in; 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: www.vridhamma.org

गलोबल पॅ्ोड््यात सन 2018 री एक रिवसी्य महारशरबरे 
रवववार, 29 एवप्रल - बुद्धपौर्णमा, रवववार, 29 जलैु - आराढी पौर्णमा, रवववार, 30 

सप् ेंबर - िरद पौर्णमा आणण पूज्य गुरुजीचंी पुण्यवतथी - (29 सप् ेंबर) च्ा वनममत्ाने एक 
टदवसीय महाणशवबरे होतधील. वेळ: सकाळी 11 वाजपेासून सां ध्याकाळी 4 वाजपेययंत. 3-4 
वाजताच्ा प्रवचनात साधना न केलेले लोकसुद्ा बसू शकतात. नाव नो ांदणधीसाठधी कृपया 
वनम्न फोन क्रमाांक डकां वा ईमेल द्ारा ताबडतोब सां पक्ख  करा.  कृपया  नाव नो ांदणधी न करता येऊ 
नये. समग्ानं तपोसुखो- सामूडहक तप-सुराचा लाभ घ्ावा. सां पक्ख : 022-28451170, 
022-62427544, मोबा. 8291894644 - Extn. no. 9, (फोन बडुकां ग 11 त े5 
वाजपेययंत) Online Regn.: www.oneday.globalpagoda.org


