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विपश्यना
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धममवा्ी
suKo buÂAnmuFpAdo, suKA sÂýmdesnA¦

suKA s³‰s sAmŸgI, smŸgAnM tpo suKo‹
                DýmpdpAiL- 194, buÂvŸgo

सखुदायक आह ेबदुाांच ेउत्पन्न होण,े सखुदायक आह ेसदरामाचा 
उ्पदशे, सखुदायक आह ेसांघाची एकता, सखुदायक आह ेएकत्र 
त्प करण.ेआह ेएकत्र त्प करण.े

काय आहे बुदाांची शिकवण
पहिले व्याख्यान, भयाग-२... (२३ सप्टेंबर १९५१) क्रमशः

 – थे् हसदु स्याजी ऊ बया हिन
(रंगनू येथील पॅगोडा रोड वरील मथेोडडस्ट चच्चमधये धम्च डिज्ासूंचया एका 

सभते बमा्च सरकारच ेमहालेखापाल (अकाउं्ंट्ट िनरल) कममट्ानाचाय्च थ् े
डसद ुऊ बा डखन यांनी तीन वयाखयाने डदली. जयांचा अनवुाद येथे क्रमशः 
प्रकाडशत करीत आहोत.)

 – सयािी ऊ बा डखन िन्चलमधनू साभार.
सज्ज्न स्रियाां्नो व ्परुुषाां्नो...

ब�ुतवाची प्ाप्ी 
आ्ज्पास्ून 2540 वषाां्पवूवी वैशाख ्पौस्णमारचेी रात्र होती. त्पसवी 

रा्जकुरार आधसु््नक बोधगयेचया ्जवळ उरुवेला अरणयात ्ेनरां्जरा ्नदीचया 
काठी ्पोहचला आस्ण स्तथे बोधी वकृ्ाखाली राांडी घाल्ून बसला. तया्ेन 
असा दृढ स््नश्चय केला की ्जो्पयांत तो ्परराथमा सतय व समयक सांबोधी प्ाप्त 
करणार ्नाही तो्पयांत तयाच आस्नात अचल बस्ून राहील, भले या प्यत्नात 
तयाला आ्पले प्ाण सदुा का ्न गरवावे लागोत.

सतयाचया शोधासाठी एकाग्र स्चत्त होण ेआवशयक आह.े र्नाला एकाग्र 
करणयासाठी त्पसवी रा्जकुरार प्यत्न करु लागला. शभु सरय सरी्प येऊ 
लागला. त्पस्वया्ेन आ्पलया सरसत रा्नस्सक शक्तीं्ना सांग्रस्हत केले. तया्ेन 
्पास्हले साधारण्पण े सह्जते्ेन एकाग्र होणारे स्चत्त आ्ज स्वचलीत होत 
आह.े तया्ेन अ्नभुवले की उचच श्णेीचया स्चत्तवतृ्ततींबरोबर स््नम्न श्णेीचया 
स्चत्तवतृ्ततींचा सांघषमा होत आह े आस्ण स्चत्ताला एकाग्रता प्ाप्त करणयात  
वेळोवेळी बाधा येत आहते. या स्वघ्नकारी शक्तींचया बाधा इतकया घ्नीभतू 
होतया की आतील प्काशाची स्करण ेयाांच ेभदे्न करु शकत ्न्वहती. असे 
सांभवतः यासाठी होत होते की बदुतव प्ाप्तीचा हा अांस्तर सांग्रार होता आस्ण 
दसु्षत प्वतृ्तीरु्पी आ्पलया सरसत स्वरोधी शक्तींसोबत दषु्ट रार सवयां यदुात 
उतरला होता. त्पसवी स्हांरत ्न हारता धयैमा्पवूमाक सवमा स्वघ्नाांचा ्जोरा्ेन 
सार्ना करीत रास्हला. असांखय ्जनरातील सांस्चत कुशल ्पणुयाांच ेबळ ऐ्न 
वेळी रदतीला येण ेआवशयक होते आस्ण आले सदुा. ्पवूमा ्जनराांरधये जया 
दहा ्पाररीताांच ेरहा्न व्रत ्पणूमा केले होते, तयाांचया साक्ी्ेन सवमा दवे-ब्रहाां्ना 
तया्ेन आवाह्न केले आस्ण वतमारा्न सांग्रारात स्व्जयी होणयासाठी तयाांचया 
सहयोगाची कार्ना केली. असे करताच सव-अस््जमात ्पाररीताांचया बरोबरी्ेन 
दवे-ब्रहाांचया ्परर ्पररशदु अततींस््रांय रा्नस्सक शक्तींचया सहयोगा्ेन 
चरतकारी प्भाव स््नरामाण केला. तया सवमा घ्नीभतू दषु्ट शक्ी जया ्पस्हलयाांदा 
अभदे्य वाटत होतया, आता स्िन्न-स्वस्िन्न होऊ लागलया. रा्नस्सक स््नयांत्रण 
दृढ होऊ लागले. ्पररणारतः तया सवमा बाधा ्ेनहरीकरता स््नघ्ून गेलया. ्जे्वहा  
साऱया बाधा दरू झालया ते्वहा रा्जकुरारा्ेन स्चत्ताची एकाग्रता अ्ज्ून अस्धक 

तीव्र केली आस्ण फलसवरु्प र्न ्परर स्वशदु, प्शाांत आस्ण स्सथर झाले. 
आता हळू-हळू आांतररक प्जे्च ेचतैनय उभरु लागले. तया ्परर चतैनयाचया 
अवसथेत तया साऱया प्शाांच ेसराधा्न आ्पोआ्प होऊ लागले ्जे अ्ज्ून 
अ्नतु्तरीत होते. साधका्ेन गांभीर अांतदृमाष्टी्ेन अातर स््नररक्ण केले. प्कृतीचया 
वासतस्वकतेच े्पररक्ण केले आस्ण तयाला स्पष्ट्पण े्जाणव ूलागले की तयाच े
ह ेभरीव, ठोस वाटणारे शरीर वसततुः स्कती स््नससार आह.े ह े तर केवळ 
असांखय-असांखय ्परराणुांचा, कलाां्पाचा ्पुां्ज रात्र आह े आस्ण एक-एक 
कला्प इतका सकू्र की ग्रीषर काळातील रथाचया चाकाांरळेु उडणाऱया 
धळुीचया िोट्यातील िोट्या कणाचा 46656 वा स्हससा रात्र. अ्ज्ून 
अस्धक लक् स्दलयावर तया्ेन ्पास्हले की या ्परराणुांचा ्पुां्ज सदुा सतत 
प्वाहरा्न आह,े सतत ्पररवतमा्नशील आह,े स््नतय-स्सथर ्नाही आह.े स्हच 
दशा र्नाची सदुा आह.े ते सदुा अतयांत अस्सथर आह,े सतत ्पररवतमा्नशील 
आह,े सतत उत्पन्नधरामा व स्व्नाशधरामा आह.े र्न सवमा रा्नस्सक शक्तींच े
प्तीक आह ेआस्ण या रा्नस्सक शक्ी जया उत्पादक आहते तया आरचया 
आत्ून बाहरेचया स्दश्ेेन आस्ण जया उत्पन्न आहते तया बाहरेु्न आतलया 
स्दश्ेेन स््नरांतर प्वाहरा्न आहते. आस्ण प्वाहाचा हा क्रर अ्नादी 
काळा्पास्ून अखांस्डत्पण ेचालत आला आह.े

आता स्सदाथमा सर्जला की तयाच ेज्ा्नचक् ूउघडले आहते. ्जे्वहा या 
ज्ा्नचक्ूां्नी तया्ेन अातर स््नररक्ण केले ते्वहा ्पास्हले की सवमा काही सारही्न 
आह.े तीक्ण सराधीचया अणवुीक्णीय दृष्टीद्ारे तया्ेन कला्पाांच े्पनुहा एकदा 
्पररक्ण केले आस्ण तयाांचया अस््नतय सवभावावर लक् कें स््रत केले तर 
्पास्हले की ते शनूयवत होत आहते, तयाांच ेसवतःच ेवेगळे काही अस्सततव 
्नाही, ते केवळ सवभाव रात्र आहते. केवळ ‘्पञ्ञस्त’ महण्जे प्ज्प्ती रात्र 
आहते. आस्ण अशा प्कारे या प्ज्प्ती सतयाांच े अस्तक्ररण करु्न तया्ेन 
्परराथमा सतयाचा अ्नभुव घतेला, शक्तींचया सतय सवभावाचा अ्नभुव 
घतेला. 

असे ्जे्वहा तया्ेन आ्पलया शरीराचया आत ्नार व रु्प, चते्न व ्जड 
दोघाां्ना स््नरांतर प्वाहरा्न ्पास्हले ते्वहा क्ररशः दःुखाचा साक्ातकार केला. 
असे होताच तयाचया आतील अहांभाव तटूू्न शनूयात बदलला आस्ण तो 
दःुख स््नरोधाचया स्सथतीरधये ्पोहचला, तेथे आतरभाव लेशरात्र दखेील 
रास्हला ्नाही; आ्पलयास्वषयी सारी आसक्ी सराप्त झाली. आता ह ेस्पष्ट 
झाले की ्जड व चते्न दोनहीही स्कती स््नससार आहते, स्कती ्पोकळ आहते. 
या दोघाांच ेसांयो्ज्न एक असा स्दखावा आह े्जो सतत प्वाहरा्न आह;े 
सतत ्पररवतमा्नशील आह;े कायमा-कारणाचया कठोर स््नयराां्नी स््नयांत्रीत आह;े 
प्तीतय-सरतु्पाद, महण्जे, कारणारळेु उत्पन्न होणयाचया स्सदाांतावर 
अवलांब्ून आह.े ह े ्जाणताच सतयाचा सां्पणूमा साक्ातकार झाला. 
बोस्धसतवारधये सांगसृ्हत बदुतवाच ेअ्नांत गणु ्जागतृ झाले आस्ण वैशाख 
्पौस्णमारचेी ती रात्र सां्पणया्पवूवी, ्पवूमा स्दशलेा सयूमा-स्करण ेफुटणया्पवूवीच तया्ेन 
बदुतवाचा प्काश प्ाप्त केला. रा्जकुरार स्सदाथमा खरोखरच समयक सांबोधी 
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प्ाप्त करु्न समयक सांबदु ब्नला - ्जागतृ! प्काशरा्न! आस्ण  सवमाज्! 
्जागतृ असा की तयाचया तलु्ेनत बाकी सवमा ्जण झो्पले आहते आस्ण 
सवप्नाांरधये आहते. प्काशरा्न असा की जयाचया तलु्ेनत इतर सवमा 
्जण अांधारात भटकत आहते आस्ण ठोकर खात आहते. आस्ण सवमाज् असा 
की जयाचया तलु्ेनत इतर सवमा ्जण केवळ अस्वद्येची ्जाणीव राखतात. 

सज्ज्नाां्नो री आ्ज आ्पला बराच वेळ घतेला. आ्पण जया शाांत 
स्चत्ता्ेन, धीरा्ेन राझ ेमहणण ेऐकले तयाबद्दल री आ्पलयाला धनयवाद दतेो. 
या चचमाचया फादराांच ेसदुा आभार रा्नतो की जयाांचया आग्रहावरु्न री ह े
प्वच्न दऊे शकलो. 

दुसरे व्याख्यान, भयाग - 1 (ता. 30 सपटेंबर, 1951)
सज्ज्न रिी, ्परुुषाां्नो! 
रागील रस्ववारी बदुतव प्ाप्ती ्पयांतचा बदु ्जीव्नाचा सांस्क्प्त गोषवारा री 

आ्पलयासरोर राांडला. आ्ज बदुाचया स्शकवणकुीस्वषयी काही प्काश 
टाकी्न. बदुाची सवमा स्शकवण स्त्रस््पटकात सांग्रहीत आह.े स्त्रस््पटकात सतू्र 
(प्वच्न), स्व्नय (स्भक् ू्जीव्नाच ेस््नयर), अस्भधमर (दशमा्न) ही ती्न स््पटक 
आहते. ह े्पाली भाषते अ्ेनक ग्रांथारधये सांकस्लत केले आह.े स्त्रस््पटकाची 
स्वशालता या बाबी्ेन ्जाणता येऊ शकते की ्पाली भाषचेया कोणाही 
्पांस्डताला, या ग्रांथाांचा ्पाठ करायला काही रस्ह्ेन लाग ूशकतात. याकरता 
री आ्जचया प्वच्नाला बदु स्शकवणकुीचया सारततवाां्पयांत-रलूभतू 
ततवाां्पयांतच सीस्रत ठेवणार आह.े

धरामाचा उ्पदशे करणया्पवूवी भगवा्न समयक सांबदु 49 स्दवस रौ्न रास्हले. 
ते सात स्दवस बोस्धवकृ्ाखाली आस्ण इतर सात-सात स्दवस तेथील 
्जवळचया सहा अनय स्ठकाणी स्वरकु्ी सखुाचा-स््नवामाण सखुाचा आ्नांद घते 
रास्हले आस्ण ्परराथमा धरामाचया सकू्रताांवर स्चांत्न-र्न्न करीत रास्हले. अशा 
प्कारे स्चांत्न-र्न्न करताां्ना ्जे्वहा तयाां्नी ्पट्ा्न (हते ुफलवाद) चया स््नयराांच े
तसेच स्चत्त आस्ण चतैस्सक (स्चत्तवतृ्ततीं) चया सकू्रास्तसकू्र ्पारस्पररक 
सांबांधाांच ेसां्पणूमा स्वशे्षण केले ते्वहा तयाांचया शरीरात्ून सहा रांगाांची उजवल 
स्करण े प्सफूस्टत झाली ्जी हळू-हळू तयाांचया रखुरांडळाला प्काश्ून 
प्भारांडळाचया रु्पा्ेन स्सथर झाली. भगवा्नाां्नी ह ेसात सप्ताह स्ब्ना भो्ज्न 
कररता घालस्वले. या काळात भगवा्नाांच े ्जीव्न साधारण लोकाांप्राण े
सथलू ्पास्थमाव सतरावर स्सथत ्नस्ून सकू्र रा्नस्सक सतरावर स्सथत होते. सकू्र 
लोकातील स््नवासी दवे-ब्रमहा इतयादतीं्ना आ्पलया ्पोषणासाठी सथलू 
्पास्थमाव भो्ज्नाची आवशयकता ्नसते. तयाांच ेभो्ज्न धया्न्जनय-प्ीती सखुच 
असते ्जे की सवयां श्षे्ठ ्पोषण ततव आह.े भगवा्न बदु सदुा सात 
आठवड्याांसाठी याच ्पोषण ततवावर अवलांब्ून रास्हले कारण ते सथलू 
्पास्थमाव सतराऐव्जी सकू्र रा्नस्सक सतरावर स्सथत होते. यास्वषयी आमही ्जे 
अ्नसुांधा्न केले आह ेतयावर आमही ्पणूमातया आश्वसत आहोत की इतकया 
उचच रा्नस्सक आस्ण बौस्दक सतरावर स्सथत भगवा्न बदुाांसाठी ह ेअसांभव 
्नाही. 

सात आठवड्याांचया या दीघमा काळा्नांतर ्पन्नासाां्वया स्दवशी ्पहाटे ्जे्वहा 
भगवा्न धया्नात्ून उठले ते्वहा तयाां्ना भो्ज्नाची इचिा झाली. असे रात्र 
्नाही की सात आठवड्याांचया स््नरांतर उ्पवासा्नांतर ते ख्ूप क्सु्धत आस्ण 
्वयाकुळ झालयारळेु उठले होते, ्परांत ु सकू्र रा्नस्सक अवसथेत्ून सथलू 
्पास्थमाव अवसथेत आलयाबरोबर साधारण भकू ्जागण ेसवाभास्वकच होते. 

याच वेळी याच दशेातील (बरामातील) दो्न ्वया्पारी आ्पलया 
कस्बलयासस्हत उरुवेला अरणयात्ून ्जात होते. या व्नातील एक दवेता 
कोणा ्पवूमा्जनरारधये या ्वया्पाऱयाांचा ्जवळचा ्नातेवाईक होता. तया्ेन याां्ना 
ससू्चत केले की भगवा्न समयक सांबदु ्नकुतेच आ्पलया धया्नात्ून उठले 
आहते. तसेच  तयाां्ना पे्ररत सदुा केले की याां्नी भगवा्न समयक सांबदुाां्ना 
्नरसकार करावा, तयाांचा सतकार करावा व या रहा्पणुयात भागीदार ब्नावे. 
ह ेदोघ ेतेथे ्पोहचले ्जेथे षटरांगी स्करणाांचया प्भारांडळा्ेन सशुोस्भत भगवा्न 
बदु बसले होते. या अ्पवूमा दशमा्ना्ेन दोघ े्वया्पारी श्दा-स्वभोर झाले. दोघाां्नी 
भगवा्नाां्ना दांडवत प्णार केला आस्ण आ्पलयाबरोबर आणलेले ताांदळुाच े
रोदक आस्ण रध  असे ्पकवान्न भो्ज्न महण्ून तयाां्ना अ्पमाण केले. भगवा्न 

बदुाांच ेह े्पस्हले भो्ज्न होते. भगवा्नाां्नी दोघाां्ना आ्पले अां्जलीबद 
उ्पासक आस्ण श्दाळू गहृसथ श्ावक महण्ून सवीकारले. ्जे्वहा दोघ े
उ्पासक ्जाणयासाठी स््नघाले ते्वहा तयाां्नी भगवा्नाांकडू्न आठवणी 

दाखल काही वसत ूरास्गतलया, जयाांचा ते आ्पलया दरू दशेी ्जाव्ून ्प्ूजेसाठी 
उ्पयोग करु शकतील. भगवा्नाां्नी तयाां्ना आ्पलया डोकयाांवरील केसाांच े
आठ ्पुां्जके स्दले. आ्पलयाला ह े्जाण्ून आश्चयमा वाटेल की ह ेदोघ े्वया्पारी, 
त्पसस ूआस्ण भस्ललक, याच रांग्ूनरधील होते. ते्वहा याच े्नाव ओककला्पा 
होते आस्ण आ्पण हा ्जो प्स्सद श्वेडगो्न सत्ूप बघत आहात, याचयाच रधये 
ते आठ ्पस्वत्र केसधात ू सथास््पत केले गेले होते. 2540 वषाां्पवूवी 
ओककला्पाचया रा्जाचया दखेरेखीखाली तया ्पस्वत्र केसधातूांवर हा चतैय 
स््नरामाण केला गेला होता. तया्नांतर वेळोवेळी बदु स्शकवण रा्नणाऱया 
अ्ेनक रा्जाां्नी व उ्पासकाां्नी याच ेसांरक्ण व सांवधमा्न केले. 

अशा प्कारे ओककला्पाचया या ्वया्पाऱयाां्ना भगवा्न बदुाांच े प्थर 
उ्पासक होणयाच ेसौभागय प्ाप्त झाले. ्परांत ु ह े तयाांच े दभुामागय सदुा रा्नले 
्जाईल की ते केवळ श्दाळु उ्पासक रात्र झाले. तयाां्नी बदुाां्ना प्ाप्त 
झालेलया धरामाचा स्कां स्चत दखेील अ्नभुव केला ्नाही आस्ण असे ्न करता 
्जनर, ्जरा आस्ण रतृयचूया दःुखाांत्ून रकु्ी कशी सांभव आह?े ह ेखरे आह े
की साध्ेनचया प्ारांस्भक अवसथेत श्दा अस््नवायमा आह े्परांत ुरखुय कार तर 
बदु स्शकवणकुीचा ्वयावहाररक अभयास आह े्जो साधकाला सवतः करावा 
लागतो. ते्वहा तर भगवा्न महणतात– 

“तमुहडेह डकचच ंआतपपं अकखातारो तथागता”
“कायमा स्सस्दसाठी उद्योग (त्प) तर तमुहालाच करावा लागेल, तथागत तर 

केवळ रागमा-स््नददेश करतात.”  
बुदयाांची हशकवण -
शबदकोषा्नसुार तथाकस्थत ‘धरमा’ शबदाचा ्जो अथमा आह े तया अथवी बदु 

स्शकवणकुीला आ्पण धरमा महण ूशकत ्नाही कारण अनय धराां्नसुार स्हचया 
कें ्रसथा्नी ईश्वर ्नाही. खरे तर ह ेआह ेकी बदुाांचा धरमा कास्यक, वास्चक 
आस्ण रा्नस्सक शील-सदाचारा्ेन यकु् एक दशमा्न-्पदती (ततवज्ा्न प्णाली) 
रात्र आह.े स्हच ेअांस्तर लक्य आह–े “रतृय ूआस्ण दःुखाां्पास्ून स्वरकु्ी.” 

‘धरमाचक्रप्वतमा्न’ ्नारक आ्पलया ्पस्हलया प्वच्नात भगवा्नाां्नी जया 
चार आयमासतयाांचा उ्पदशे केला होता, तेच या दशमा्न-्पदतीच ेआधार सतांभ 
आहते. वसततुः या चाराांरधील ्पस्हली ती्न आयमा सतय बदुाांच े दशमा्न 
(ततवज्ा्न) स्पष्ट  करतात आस्ण चौथे आयमा सतय उस्द्दष्ट प्ाप्तीचा रागमा आह.े 
या चौथया आयमा सतयाला आयमा अष्टाांस्गक रागमा महणतात आस्ण ही एक 
प्कारे दशमा्न आस्ण सदाचाराची सांयकु् सांस्हता आह.े भगवा्नाां्नी आ्पला 
्पस्हला उ्पदशे तया ्पांचवगवीय स्भक्ूां्ना (्पाच त्पस्वयाां्ना) स्दला ्जे सतयाचया 
शोधात तयाांच े सहयोगी रास्हले होते. याांचयात कौंडणय प्रखु होता. 
कौंडणयच भगवा्नाांचा प्थर स्शषय ठरला जया्ेन सदरामाचा साक्ातकार केला 
आस्ण अहमातव (्जीव्न रकु्ी) प्ाप्त केले.

या, आ्पण या चार आयमा सतयाां्ना सर्ज्ून घऊे या– 
1) दःुख आयमा सतय
2) दःुख सरदुय आयमा सतय
3) दःुख स््नरोध आयमा सतय
4) दःुख स््नरोधगास्र्नी प्स्त्पदा (रागमा) आयमा सतय    
बदु दशमा्नाचया रलूभतू स्सदाांताां्ना योगय प्कारे सर्जणयाकरता दःुख 

आयमा सतयाांचा साक्ातकार स््नताांत आवशयक आह.े दःुख आयमा सतयाला 
चाांगलयाप्कारे सर्जणयासाठी भगवा्नाां्नी दो्न रागमा वा्परले. ्पस्हला रागमा 
तकमा  आस्ण स्ववेकाचा होता. भगवा्नाां्नी आ्पलया स्शषयाां्ना ही ्जाणीव 
करु्न स्दली की ्जीव्न एक सांग्रार आह,े महण्ून दःुखरय आह.े ्जनर दःुख 
आह,े ्जरा (वदृतव) दःुख आह,े ्वयाधी दःुख आह ेआस्ण रतृय ूदःुख आह.े 
इांस््रय्जनय वास्नाांचाच हा प्भाव आह े की साधारण्पण े र्नषुय आ्पलया 
सवतःला स्वसरु्न ्जातो आस्ण हचे स्वसरु्न ्जातो की या चकुीची तयाला 
स्कती रोठी स्कां रत चकुवावी लागते. ्जरा स्वचार करा! ्जनर होणया्पवूवी 
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आईचया कुशीत बाळ स्कती दःुखरय ्जीव्न घालस्वते आस्ण 
्जनरा्नांतर ्जीवांत राहणयाकरता काही ्ना काही करत राहावे लागते. 
शवेटचया श्वासा्पयांत झुां्जत राहावे लागते. यावरु्न आ्पण सर्ज ू
शकता की ्जीव्न काय आह?े ्जीव्न दःुखच तर आह.े सवाथामास्वषयी जयाची 
स््जतकी रोठी आसक्ी आह ेतो तर स्ततकाच अस्धक दःुखी आह.े ्परांत ुहोते 
असे की स््नस्बड अांधकारात कधीतरीच आलेलया प्काशाप्राण े्जीव्नात 
कधी-कधी थोडेसे इांस््रयसखु स्रळते आस्ण र्नषुय तया्ेन आ्पलया साऱया 
्पीडा आस्ण दःुख स्वसरु्न ्जातो. हाच रोह आह े्जो र्नषुयाला दःुख आयमा 
सतया्पास्ून दरू ठेवतो अनयथा तो ्जनर आस्ण रतृयचूया चक्रात्ून सटुका 
करणयासाठी सवतःच प्यत्नशील रास्हला असता.

दसुऱया प्कारे भगवा्नाां्नी आ्पलया स्शषयाां्ना अ्नभुव करायला स्शकवले 
की सारे रा्नव शरीर कला्पाां्नी (्परराणुां्नी) ब्नले आह े आस्ण प्तयेक 
कला्प उत्पन्न होताच ्नष्ट होतो. आस्ण हा कला्प सदुा एकच घटक ्नस्ून 
एक सरहू आह े्जो खालील भौस्तक ्जड ततवाां्नी ब्नला आह.े

1) ्पथृवी-प्सरण शक्ी 2) अा्प (्जल)-सांयो्ज्न शक्ी 3) ते्ज (अग्नी)-
सांता्प्न शक्ी 4) वाय-ुसांचाल्न शक्ी 5) वणमा 6) गांध 7) रस 8) ओ्ज.

यातील प्थर चार शक्ी-ततव रहाभतू महटली ्जातात आस्ण प्तयेक 
कला्पात अस््नवायमा्पण ेअसतातच. दसूरी चार, ्पस्हलया चार ततवाांची उ्पाांग 
रात्र आहते. भौस्तक ्जगतातील सगळयात िोटा कण कला्पच आह ेआस्ण 
हा कला्पसदुा ते्वहाच ब्नतो ्जे्वहा वरील आठही ततव-्जी वसततुः गणु-
धरमा-सवभाव आहते-एक साथ एकस्त्रत होतात. दसुऱया प्कारे असे महणता 
येईल की प्कृतीचया गणु-धरमा सवभावाची स्वस्शष्टता घऊे्न या आठ ततवाांच े
सहअस्सततव एका अशा सरहूाच ेस््नरामाण करते, जयाला ‘कला्प’ महणतात.

भगवा्न बदुाांचया्नसुार या कला्पाांरधये प्स्तक्ण ्पररवतमा्न होत असते, 
याांच े सांघट्न-स्वघट्न होत असते आस्ण हा क्रर कोणतयाही बाधसे्शवाय 
स््नरांतर चाल ूअसतो. ह ेकला्प शक्ीच ेरिोत-प्वाह आहते ्जसे वी्जेचया 
बलबरधये प्काशाचा प्वाह असतो. ह े शरीर ्जे स्दसणयात ठोस वाटते, 
वसततुः भौस्तक ्पदाथामाचा आस्ण ्जीव्न शक्ीचया सहअस्सततवाचा धारा-
प्वाह रात्र आह,े वाहण ेरात्र आह.े

साधारण ्वयक्ीचया्नसुार लोखांडाचा एक तकुडा सवमाथा गस्तस्ह्न आह.े 
्परांत ु वैज्ास््नक ्जाणतो की तो सदुा असांखय स्वद्यतु कणाां्नी (इलेकट्रॉ्न) 
ब्नलेला आह े ्जे प्स्तक्ण ्पररवतवीत होत आहते, प्वास्हत होत आहते. 
्जे्वहा एका स््न्जवीव लोखांडाचया तकुड्याची अशी दशा आह े तर 
र्नषुयासारखया प्ाणयाची काय दशा असेल! रा्नवी शरीरात ्जे ्पररवतमा्न 
होत आह,े ते तर अस्धक तीव्र असेल.

्परांत ुकाय र्नषुय आ्पलया आत होणाऱया भीषण ्पररवतमा्नाचा-प्कां ्प्नाांचा 
अ्नभुव करतो? सवमा काही ्पररवतमा्नशील आस्ण प्वाहरा्न आह,े असे 
्जाणणारा वैज्ास््नक काय सवतः ह ेअ्नभुव करतो की तयाच ेसवतःच ेशरीर 
सदुा ्पररवतमा्नशील व प्वाहरा्न आह-ेएक शक्ी-सरहू आस्ण प्कां ्प्न रात्र 
आह.े तया राणसाचया र्नात काय प्स्तस्क्रया ्जागेल ्जो अांतदृमाष्टीद्ारे सवतः 
्पाहील की तयाच े शरीर केवळ कला्पाांचा सरहू, ्परराणुांचा ्पुां्ज आस्ण 
प्कां ्प्न रात्र आह.े ्जे्वहा तहा्न लागते ते्वहा कोणीही ्वयक्ी गावातील 
स्वस्हरीच े ्पाणी भाड्याांत घऊे्न सह्ज्पण े स््पते. ्परांत ु ्जर तयाची दृष्टी 
रायक्रोसको्प प्राण ेशक्ीशाली झाली आस्ण तया्ेन ्पास्हले की ह े्पाणी तर 
असांखय सकू्र ्जीवाणूां्नी भरलेले आह,े तर स््नस्श्चतच असे ्पाणी स््पता्ना 
तयाचया र्नात शांका-कुशांका येतील. याच प्कारे ्जे्वहा कोणी आ्पलया 
आत होणाऱया स््नरांतर ्पररवतमा्नाचा, अस््नतयाचा अ्नभुव घतेे ते्वहा 
फळसवरु्प स्तला दःुख आयमासतयाचा साक्ातकार होतो. ्जे्वहा स्तला 
आ्पलया आत ्परराणू ुसरहुाांचया स््नरांतर होणाऱया सांघषमाण, प्कां ्प्न आस्ण 
स्वकीणमा्नाचा तीव्र अ्नभुव होतो ते्वहा स्तला सर्जते की खरोखरच ्जीव्न 
स्कती दःुखरय आह-ेबाह्य रु्पा्ेन सदुा आस्ण आांतररक रु्पा्ेन सदुा; सांवतृ्ती 
रु्पा्ेन सदुा आस्ण ्परराथमा रु्पा्ेन सदुा. 

्जे्वहा री भगवा्न बदुाांचया वाणी्नसुार महणतो की ्जीव्न दःुखरय आह े
ते्वहा आ्पलयाला असा गैरसर्ज होता कारा ्नये की ह े्जीव्न इतके दय्नीय 

आह ेकी ्जगणयायोगयच ्नाही आस्ण बदुाांची स्शकवण इतकी भीषण 
दःुखवादी आह े की स्तचयात सखु-शाांती्पवूमाक ्जीव्न ्जगणयासाठी 
काही आशाच ्नाही , काही आश्वास्नच ्नाही. शवेटी सखु काय 

आह?े आधसु््नक स्वज्ा्ना्ेन भौस्तक क्ेत्रारधये ्जी प्गती केली आह,े काय 
तयारळेु ्जगातील लोक सखुी आहते? हो, तयाां्ना भौस्तक ससु्वधा काही 
प्राणात स्रळतही असतील. ्परांत ु काय तयारळेु आांतररक सखु-शाांती 
स्रळत आह?े आ्पलया आत ते ्ेनहरी असा अ्नभुव करत आहते की 
भौस्तक क्ेत्रात ्जे काही झाले आह,े होत आह ेआस्ण होणार आह ेते सखु-
शाांती दणेारे ्नाही. असे का बरे? अशारळेु की र्नषुया्ेन भौस्तक ्पदाथाांवर 
तर प्भतूव सथास््पत केले ्परांत ुतो सवतःचया र्नाला वश करु शकला ्नाही.

बदुाांचया धया्न साध्ेनरळेु र्नाला ्जी शाांतता स्रळते, ्जी प्ीती (आ्नांद) 
उत्पन्न होते, तयाची तलु्ना तचुि अशा इांस््रय्जनय सखुाशी केली ्जाव ू
शकत ्नाही. इांस््रय्जनय सखुाचया आधी व ्नांतर दःुखच होते, ्जसे 
तवचारोगया्ेन खा्ज खा्जवणया्पवूवी व ्नांतर होते तसे. ्परांत ुधया्नाचया प्ीती 
सखुात, आधी व ्नांतर, कधीही दःुख स्कां वा ्पीडा ्नसते. इांस््रयाचया क्ेत्रात्ून 
्पाहता्ना या अततींस््रय सखुाला ्पारखण,े आ्पलयाला अवघड ठरेल. ्परांत ु 
री ्जाणतो की आ्पण सदुा या सखुाचा अ्नभुव घऊे शकता आस्ण 
तया्नांतरच आ्पण याच े योगय तलु्नातरक रलूयरा्प्न करु शकाल. असे 
रा्नणयाच ेकोठलेही कारण ्नाही की भगवा्न बदुाांचया स्शकवणकुीत केवळ 
दःुख आस्ण ्पीडेचा भयावह अ्नभुवच आह.े आ्पण राझया या महणणयावर 
स्वश्वास ठेवा की हा रागमा आ्पलयाला ्जीव्नातील साधारण दःुखाां्पास्ून 
रकु्ी दणेारा ठरेल. यारळेु आ्पले ्जीव्न स््नरमाल सरोवरात उरललेलया 
करळाप्राण े होईल, जयावर चहूकडील तटावर ्पसरलेलया भया्नक 
आगीचा काही ्पररणार होत ्नाही. या रागामारळेु आ्पलयाला अभतू्पवूमा 
आांतररक शाांतता स्रळेल आस्ण सवतःला असा सांतोष होऊ लागेल की 
केवळ दसै््नक ्जीव्नातील कष्टच दरू होत ्नस्ून हळूहळू ्परांत ु स््नस्श्चत्पण े
आ्पण ्जनर, ्जरा आस्ण रतृयचूया तावडीत्ून सदुा रकु् होत आहात.        

 – सया्जी ऊ बा स्ख्न ्ज्नमाल रध्ून साभार
 (क्रमशः पढुील अकंात)
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Ê´É¶ÉÉ±É +ÉÆÊE þE  ºÉÆ®IÉhÉÉ±ÉªÉ Eåþþþþþp
स्व्पशय्ना ्पररसरात एका रोठ्या अस्भलेखागार स्कां वा आांस्कक सांरक्णालय कें ्र 

(स्डस््जटल अकाई्वस सेंटर)चया यो्ज्ेनवर कार सरुु आह.े यासाठी अ्ेनक कमपयटुर, सककॅ ्नर, 
स्प्ांटर इतयादीसह सवमा प्कारच ेसारा्न ठेवणयासाठी योगय सथा्न इतयादीसाठी प्ारांस्भक खचमा  
्पांचस्वस लाख आस्ण ्पररयो्ज्ेनच ेसांचाल्न हते ुकायमाकतयाांसाठी वेत्न इतयादीसाठी ्जवळ-
्जवळ सवमा 15-20 लाख दरवषवी खचामाच ेअ्नरुा्न आह.े 

‘स्व्पशय्ना स्वशोध्न स्वनयास’ रस््जसटे्श्न सेकश्न 35 (1) (3) चया अांतगमात झालेले आह.े 
यारळेु दा्न दणेाऱयासाठी ्नवी्न स््नयरा्नसुाी 100 प्तीशत आयकराची सवलत स्रळेल. ्जे 
साधक-सास्धका ह्या ्पणुयात भागीदार होऊ इस्चितात ते खाली स्दलेलया ्पत्यावर सां्पकमा  करु 
शकतात-1. Mr. Derik Pegado, 9921227057.  or  2.Sri Bipin Me-
hta, Mo. 9920052156, A/c. Office: 022-62427512/ 62427510;   
Email: audits@globalpagoda.org;  Bank Details of VRI -- ‘Vipas-
sana Research Institute’,  Axis Bank Ltd., Sonimur Apartments, Tim-
ber Estate, Malad (W), Mumbai - 400064, Branch -  Malad  (W). 
Bank A/c No. - 911010004132846; IFSC No.-  UTIB0000062; 
Swift code:  AXISINBB062. 
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मांगलमृत य्ू

ख्ूपच सेवाभावी आस्ण श्दाळू अशा 74 वषवीय श्ीरती शकुां तला गगमा स्व्पशय्ेनचया 
्पस्हलया स्शस्बरा्पास्ूनच साध्ेनरधये प्गती करत गेलया आस्ण सहायक आचायामा ब्न्ून 
अ्ेनकाांची सेवा केली. तयाां्नी 6 राचमा 2018 ला हदैराबाद येथे शाांती्पवूमाक शरीर तयागले. 
धमर्पररवारातफदे  सरसत रांगल कार्ना.
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आवश्कतया आिे पुरुष धम्मसेवकयाची

धमर भवु्ेनश्वर स्व्पशय्ना कें ्र, ओस्डसासाठी एका अ्नभुवी, ्पणूमावेळ (्ज्ुना साधक) 
धरमासेवकाची आवशयकता आह,े ्जो कायामालया सांबांधीत सवमा कार ेसाांभाळू शकेल. (वेत्न 
स्रळेल) सां्पकमा  ः श्ी सी. बी. कर , फो्न ः 9437131019 Email : cbkar1962@gmail.com
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दोहे धमा्षचे 
सम्यक दि्षन ज्ान रे, असा सुखद प्रभाव।
बघता-बघता च थाांबे, आसक्ी-दे्र स्ाव।।
आपल्ा आत जो करी, योग्य च सत्य-िोध।
दूर होय अज्ान सव्ष, जिे मकु्ीचा बोध।।
िीलवान अांतमु्षखी, सतत सजि च होई।
क्षण-क्षण काया लचत्ाचे, सत्य वनरखत जाई।।
ववपश्यना औरध गमळे, किती च लोभ-रोि।
किती रे भव-बांधने, होय धम्ष सां योि।।

दोह ेधमा�चे
अधधष्ानाची पारमी, बहुफलदायी होय।
दृढ वनश्चय च आसरा, दृढ पुरुराथ्ष होय।।
बस माांडी रे घालून, अांतर्ा्षनी होय।
पीडेत रे स्स्र रहा, आसन च धसद होय।।
प्रबळ पराक्रम करी, अांतर ित्िुी यधु।
दृढ होय मनोबल रे, वनश्श्चत होई बुद।।
सां सारी आघाताने, सूर न ववचललत होय।
तीव्र च पीडा जािे, साधक अववचल होय।।

नवे उत्तरदयाह्त्व
वररष्ठ सिया्क आचया ््म

1. श्ी नीरज मयाथुर, गयाहज्याबयाद,  
  (धमम कल्याण, कयानपयूर  कें द्याच्या कें �-  
   आचया्या्मची सिया्तया)

2. डॉ. नीनया लियानी, नवी हदलली
3. श्ीमती ज्श्ी शेलयात, अिमदयाबयाद

नव  हन्ुक्ती
सिया्क आचया ््म

1.  श्ी मुरलीधर गयाडेकर, पुणे
2. श्ी मोिन धयाांडे, मुांबई

3-4. श्ी कृषणकुमयार एवां श्ीमती हनलया 
ठयाकेर, अमरेली, गुजरयात

5. श्ीमती सांतोष शमया्म, औरांगयाबयाद
6. श्ीमती मनदीप हकझयाककेवीरटिल, 

इगतपुरी
7. श्ी आर. सी. गुप्या, गुड़गयाांव

बयाल-हशहवर हशक्षक
1. श्ीमती हपांकतीबेन सोनी, आणांद, गुजरयात
2. श्ी पद्मनयाभ शेटिी, आणांद, गुजरयात
3. श्ी भरतभयाई देसयाई, वड़ोदरया, गुजरयात
4. श्ी मनोज कुमयार वमया्म, मैनपुरी, उ.प्र.
5. श्ी शांकर लयाल, फरुियाबयाद ,उ.प्र.
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धममालय - 2 रिवास-गहृाच ेरिमा�् काय�
्पकॅगोडा ्पररसरात ‘एक स्दवसीय’ रहास्शस्बरात दरुु्न येणाऱया साधकाांसाठी व 

धरमासेवकाांसाठी रात्री स््नवासाचया रोफत ससु्वधसेाठी धमरालय-2 स््नवास-गहृाच े
स््नरामाण होईल. ्जे कोणी साधक-सास्धका या ्पणुयकायामात भागीदार होऊ इस्चितात, 
तयाां्नी कृ्पया सां्पकमा  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), Mumbai - 400064, Branch -  Malad  (W). Bank A/c No.- 
911010032397802; IFSC No.-  UTIB0000062; Swift code:  AXIS-
INBB062. 
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 पॅगो�ावर रात्रभर प्काशाच ेमहतव
्पजूय गरुु्जी वेळोवेळी महणत असत की एखाद्या धात-ु्पकॅगोड्यावर रात्रभर प्काश 

असणयाच े स्वशषे रहतव आह.े यारळेु वातावरण धरमा व रतै्री तरांगाां्नी भारलेले रहाते. 
सांबांस्धताांचया आठवणीस््नस्रत्त ्पकॅगोड्यावर प्काश दा्नासाठी प्ती रात्री रु्पये 5000/- ठरवले 
गेले आहते. अस्धक रास्हतीसाठी वरील ्पत्यावर सां्पकमा  करा - 

 r∫s
ववपश्यना वविोधन ववन्ास, ग्ोबल पिोडामधे 

पालल-इांग्रजी, 8 आठवडाांचा वनवासीय पाठ्यक्रम वर्ष 2018
14 ्जलैु ्पास्ून 11 सपटेंबर 2018, वरील कायमाक्रराची योगयता ्जाणणयासाठी 

खाली स्दलेली शृांखला उ्पयोगात आणा. http://www.vridhamma.org/Theo-
ry-And-Practice-Courses.  अस्धक रास्हतीसाठी सां्पकमा  करा– श्ीरती 
बल्जीत लाांबा-9833518979, श्ीरती अलका वेंगलुदेकर- 9820583440, 
श्ीरती अचमा्ना दशे्पाांडे- 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 ववन्ास 
धम्मगिरी, इितपुरी - 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 पॅगोड्यात सि 2018 ची एक रदवसीय महारशरबरे 
रहववयार, 29 एस्प्ल - बुदपौहण्ममया, रहववयार, 29 ्जलैु - आषयाढी पौहण्ममया, 

रहववयार, 30 सपटेंबर - शरद पौहण्ममया आस्ण पयूज् गुरुजींची पुण्हतथी - (29 
सपटेंबर) चया स््नस्रत्ता्ेन एक हदवसी् रहास्शस्बरे होतील. वेळ: सकाळी 11 
वा्जे्पास्ून सांधयाकाळी 4 वा्जे्पयांत. 3-4 वा्जताचया प्वच्नात साध्ना ्न केलेले 
लोकसदुा बस ूशकतात. ्नाव ्नोंदणीसाठी कृ्पया स््नम्न फो्न क्रराांक स्कां वा ईरले 
द्ारा ताबडतोब सां्पकमा  करा.  कृ्पया  ्नाव ्नोंदणी ्न करता येऊ ्नये. समगगयानां 
तपोसिुो- सारसू्हक त्प-सखुाचा लाभ घयावा. सां्पकमा : 022-28451170, 022-
62427544, रोबा. 8291894644 - Extn. no. 9, (फो्न बसु्कां ग 11 ते 5 
वा्जे्पयांत) Online Regn.: www.oneday.globalpagoda.org


