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धम्मवाणी
अस्सो यथा भद्सो कसाबनबवट्सो, आताबिनसो संवेगिनसो भवाथ। 
स�ाय सीलेन च वीररयेन च, समाधिना िम्मबवबनच्छयेन च। 
सम्पन्नबवज्ाचरणा िबतस्ता, जहहस्थ दकु्खगमदं अनप्पकं।।

धम्मपद-144, दण्डवग्गो    

– चाबकू खाणाऱ्ा उत्तम घोड्ासमान उद्ोगशील आणण 
संविग्न होऊन क्रि्ाशील बना. श्रद्ा, शील, िी ््य, समाधी आणण 
धम्यवनश्च्ाने ्कु्त होऊन विद्ा ि आचरणाने संपन्न आणण 
स्मृतीमान  बनून ्ा महान दःुख (समूहा) चा अतं करू शकाल. 

उद्बोधन 
िम� िारण करा 

माझ्ा वरि् साधक साधधकानंो- ्ा! धम्य धारण करा!
धम्य धारण करण्ातच खरे कल्ाण आह.े धम्य-चचा्य लाभ देणारी 

सुद्ा असू शकत,े लाभ देणारी नसू सुद्ा शकत.े कधी-कधी हानीकारक 
सुद्ा असू शकत.े

 धम्य-चचतंन लाभ देणारे सुद्ा असू शकत,े लाभ देणारे नसू सुद्ा 
शकत े आणण कधी-कधी हानीकारक सुद्ा असू शकत.े

परंत ुधम्य धारण करण ेतर वनश्श्चतपण ेलाभदा्कच लाभदा्क आह.े
धम्यचचा्य करून धमा्यच्ा बाबतीत श्रतु-ज्ान रिाप्त करता ्ेऊ शकत.े 

ह ेश्रतु-ज्ान आम्ाला रिरेणा देईल, माग्यदश्यन देईल आणण  त्ामुळे 
आम्ी धम्य धारण केला तर ती धम्यचचा्य आमच्ा लाभाचे कारण ठरू 
शकेल. परंत ु्ा श्रतु-ज्ानाने आम्ी केिळ  बदु्ी-विलास करत बसू तर 
धम्यचचा्य आमच्ासाठी लाभदा्क ठरणार नाही. जर कधी ह े श्रतु-

 बविश्यना सािनेशी  खालील ललकं्स वािरुन तत्ाळ जसोडले जा.
 बविश्यना बवशसोिन बवन्ास (VRI) की संपू्ण्य जानकारी हते ु:       www.vridhamma.org

   ्-ूट्बू ( YouTube)- विपश्यना साधनेचे सदस्यत्व घ्ा- https://www.youtube.com/user/VipassanaOrg  
  ट्विटर (Twitter) - https://twitter.com/VipassanaOrg
   फेसबकु (Facebook) -  https://www.facebook.com/Vipassanaorganisation
   इंस्ाग्ाम (Instagram) - https://www.instagram.com/vipassanaorg/
   साधकासंाठी टेललग्ाम ग्ुप (Telegram) - https://t.me/joinchat/AAAAAFcI67mc37SgvlrwDg
बविश्यना सािना मसोबाइल ऐि" डाउनलसोड करा 
 िूिल एंड्रॉयड: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vipassanameditation

  एप्पल iOS: https://apps.apple.com/in/app/vipassanameditation-vri/id1491766806
बविश्यी सािकाचं्ा सुबविेसाठी 

 विपश्यना मेक्िटेशन मोबाइल ऐप" िर रोजच्ा सामूक्हक साधनेचे थटे रिक्पेण होत आहे-- 
 िेळ: दररोज-  सकाळी 8:00 ते 9:00 प य्ंत;   दपुारी 2:30 ते 3:30 प य्ंत;   संध्ाकाळी 6:00 ते 7:00 प य्ंत  (IST + 5.30GMT) 
 तसेच  िाढीि सामूक्हक साधना - रिते्क रवििारी. 
इतरासंाठी सु�ा भीती आशण लचतेंला सामसोरे जाण्ासाठी VRI एका प्रभावी उिायाच्ा रूिात आनािान सािना करण्ाचा सल्ा देत आहे.
त्ासाठी 
  i) उपरोक्त रिकारे विपश्यना मेक्िटेशन मोबाइल ऐप' िाउनलोि करा आणण त्ािरून  गमनी आनािान चालिा क्कंिा  
  ii) https://www.vridhamma.org/Mini-Anapana   िर िेबसाईट िरून   गमनी आनािान लािा. 
  iii)  प्रत्यक्ष ऑनलाइन आनािान सत्ात सहभागी होण्ासाठी पुढील ललकं िर  https://www.vridhamma.org/register  िेळापत्रक ि 
नोदंणीसाठी क्लिक करा.

   सरकारी विभाग ि खाजगी कंपन्ा आणण संस्ा ्ाचं्ासाठी विशेष राखीि आनापान सत्र विनंतीनुसार आ्ोश्जत केली जातात. 
मलुासंाठी आनािान सत्रः ि्- 8 त े16 िष्य- VRI तफफे  ऑनलाइन 70 ममवनटाचें  आनापान सत्र आ्ोश्जत केले जाऊ शकत.े 
कमृ प्ा शाळा आणण अन् शैक्णणक संस्ाचं्ा राखीि सत्रासंाठी ि ऑनलाईन सत्राचं्ा सूची साठी-- childrencourse@vridhamma.org 

ला मेल करािा.  (वर ील कोणतीह ी ल लंक उघडण ेक कंवा डाऊनलोड करण ेयाच्ा 'PDF फाइल' मध् ेक् लिक करून होऊ शकेल।)   yty
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ज्ान  आमच्ात ज्ानी होण्ाचा खोटा दंभ वनमा्यण करेल तर उलट 
आमच्ा हानीचे कारण ठरेल.

हीच बाब धम्य चचतंनाची आहे. धम्य-चचतंन सुद्ा चचतंन ज्ान उत्पन्न 
करून वनरथ्यक बदु्ी विलासचे कारण ठरू शकत.ेक्कंिा खोटा दंभ उत्पन्न 
करून हानीचे कारण ठरू शकते. परंत ुहचे चचतंन ज्ान जर धम्य धारण 
करण्ाची रिरेणा उत्पन्न करेल, माग्यदश्यन करेल आणण त्ामुळे आम्ी 
धम्य धारण केला तर त ेआमच्ासाठी कल्ाणाचे कारण ठरू शकेल.

खरोखर, कल्ाण तर धम्य धारण करण्ातच आह.े ममथ्ा बदु्ी 
विलासात नाही, खोट्ा दंभात नाही.

  म्णनू साधकानंो ्ा! धम्य धारण करा! धम्य धारण करून स्व्ं 
शीलिान व्ा! स्व्ं समाधीिान व्ा! स्व्ं रिज्ािान व्ा! आणण खऱ्ा 
अथा्यने श्रतुिान (सुतिा) बना!

  हेच  मूळ मंगल आहे.
   कल्ाण ममत्र

 सत्नारा्ण गो्ंका
(ववपश्यना,वर्ष ३, माघ पौर्णमा, किनाकं ६-२-७४ अकं ८ मधनू साभार)
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िाताळ सुतं्
  (सूत्र-प्रवचन, धम्मथली, जयपुर जानेवारी ५, १९९३)
[पूज्य गुरुजीनंी ज्पुर मधील आपल्ा सूत्र- रििचनात िेदना सं्कु्त सुत्ताचे 

वििेचन करीत असताना संिेदनािंर खूप काही सामंगतले. ह्ाचे चौथ ेसूत्र पाताळ 
सूत्र आहे ज्यात 'असुतिा' आणण 'सुतिा' ्ा शबाचंी व्ाख्ा केली गेली आहे. 
सुतिा तो,ज्याने धमा्यला ्ोग्यरिकारे समजले आणण समतेमध् ेराहून संिेदनानंा 
बघत-बघत आपल्ा सि्य रिकारच्ा दःुखािंर विज् रिाप्त केला. असुतिा तो 
ज्याने धम्य कधी ऐकलाच नाही. त्ाच्ासाठी दःुख एका महासागरासारखे आह,े 
पाताळासारखे अथागं आह.े पाताळ- ज्याचा काही तळ नाही, अतळ आह,े 
अगाध आह.े आजच्ा पररस्स्तीत जवे्ा रिते्क मनुष्य अिचणीत आह,े 
विश्व विपश्यना पगोड्ात होणाऱ्ा  महाणशवबरात भाग सुद्ा घेऊ शकत नाही, 
तवे्ा आपल्ा घरीच साधनारत होऊन पूज्य गुरुदेिाचं्ा िाणीने लाभान्वित 
होऊ शकािा, ्ाच उदे्शाने ्ेथ े्ा सुत्ताचे वििेचन केले गेले आह.े साधक जर 
खरोखरच सुतिा होईल तर वनश्श्चतच त्ाच्ा आचरणातनू रिरेणा घेऊन इतर 
अन् लोकसुद्ा धमा्यकिे आकर्षत होतील. (सं.)]

सुत्ारंभरः  "अस्तुवा, भभक्खवे, पुथजु्जनो यं वाचं भासवत – ‘अत्थि 
महासमुदे् पातालो’वत। तं खो पनेतं, भभक्खवे, अस्तुवा पुथजु्जनो 
असनं् अववज्जमानं एवं वाचं भासवत – ‘अत्थि महासमुदे् पातालो’।

पातालो- ज्याला कोणता तळ नाही, अतळ आह,े अथागं आहे, 
कोठे पा् ठेिा्ला जागा नाही.  एक माणसू असे म्णतो की मी अशा 
समुद्ात बिुालो, अशा महासमुद्ात बिुालो, जो चहूबाजनूे इतका 
खोल,इतका खोल आह ेकी त्ात कोठे पा् ठेिा्ला जागा नाही. हा 
तर अतळ आहे, हा तर अथागं आह.े असे कोण म्णत?े जो असूतिा 
आह,े ज्याने कधी (धम्य) ऐकलाच नाही.

मुक्ती पथािरील सिा्यत पक्हले पाऊल असे आह ेकी धम्य ऐका तर 
खरा. ज्या वबचाऱ्ाने धम्य कधी ऐकलाच नाही तो धमा्यच्ा नािािर 
न जाणो कशा सारंिदाय्क जंजाळात सि्य जीिन घालवितो,न  जाणो 
कशा कम्यकािंामंध् े सि्य जीिन घालवितो, न जाणो कशा दाश्यवनक 
मान्तामंध् ेसि्य जीिन घालवितो? तो बाहरे वनघेलच कसा? कारण 
धम्य ऐकलाच नाही त्ाने. म्णनू असुतिा आणण सुतिा ्ा दोनीमंध् े
खूप मोठे अतंर आह.े असुतिा, अश्रतुिान ज्याने कधी ऐकलेच नाही 
आणण सुतिा ज्याने ऐकले आह.े अस्तुिा, णभक्खिे, पुथजु्जनो!  अशी 

व्क्ती पुथजु्जन म्णज ेपमृथग्जन आह.े धमा्यच्ा रस्ताने चालतच 
नाही, ऐकलेच नाही तर तो चालेल कसा? पमृथग्जन आह,े धमा्यपासून 

पमृथक आह ेम्णनू त्ाला पुथजु्जन म्टले. पुथजु्जनो- अशीच व्क्ती, 
अशी गोष्ट बोलेल, का् बोलेल? अत्थि महासमुदे् पातालो- अरे! हा 
महासमुद् आह,े असा महासमुद् आहे की ज्याला कोणता तळ नाही-
अशी गोष्ट कोणी मूख्य माणूसच बोलेल.

तं खो पनेतं, भभक्खवे, अस्तुवा पुथजु्जनो असनं् अववज्जमानं एवं 
वाचं भासवत। अशी व्क्ती जी बोलत आह,े ती खोटे बोलत आह े
कारण ती सत्ाला जाणत नाही. असनं् अववज्जमानं- ज ेसत् नाही 
अशी गोष्ट ती बोलत आह े'अत्थि महासमुदे् पातालो' ह्ा महा समुद्ाला 
कोणता तळ नाही आह.े तर तो असे का बोलतो, केव्ा बोलतो? तवे्ा 
समजाितात - सारीररकानं खो एतं, भभक्खवे, िकु्खानं वेिनानं अधधव-
चनं यकििं ‘पातालो’वत। अधधवचनं- हा त्ाचा प्ा््य िाची शब आह.े 
म्णज े्ाचा अथ्य असा आह ेकी ह्ा ज्या शरीरािर होणाऱ्ा दःुखद 
संिेदना आहेत, त्ाला तो पाताळ म्णत आह.े 

होत ेका्?- एका माणसाच्ा जीिनात सातत्ाने अवरि् घटना घित 
आहते. अवरि्च अवरि् घटना घित आहते. खूप व्ाकूळ, खूप व्ाकूळ 
आह.े तेव्ा म्णतो की ह्ा व्ाकुळतचे्ा समुद्ात बिुालो आह,े मला 
तर काही क्दसतच नाही, माझ ेपा् कोठे ठेिताच ्ेत नाहीत.  जवे्ा 
कोणी असे म्णतो तवे्ा त्ाला आपले दःुख अनंत आह ेअसे िाटत.े 
त्ाला ते दःुख अतळ स्पशशी िाटत,े अथागं िाटत,े अथागं समुद्ारिमाण.े 
जीिनात जवे्ा जवे्ा शरीरािर दःुखद संिेदना ्ेतात, जीिनात जेव्ा 
जवे्ा अवरि् घटना घितात, जीिनात जेव्ा जवे्ा आमचे दषु्कम्य 
आपले फळ देत,े तवे्ा तवे्ा मनाच्ा स्तरािर आपण खूप व्ाकूळ 
होतो, त्ािेळी सगळ्ा शरीरात दःुखद संिेदना ्ेतात. तो ह्ा दःुखद 
संिेदनानंा पहाण ेजाणत नाही. तो केिळ आपल्ा मानधसक दःुखात 
बिुालेला आह े--- हा् रे! असे झाले रे, माझ ेधन नष्ट झाले रे, माझ े
अमुक झाले रे, माझ ेतमूक झाले रे. त्ातच तो रित राहतो, रितच 
राहतो, रितच राहतो. तो आपल्ा संिेदनानंा पहात नाही, तवे्ा त्ाला 
पा् टेकिण्ासाठी जमीन ममळत नाही. म्णनू त्ाला सि्य काही 
अथागंच अथागं िाटत.े सगळे दःुख असे जाणित ेकी ्ापासून सुटका 
होणारच नाही, पा् ठेिण्ासाठी जमीन ममळणारच नाही. मी अशा 
रिकारे ह्ा दःुखातच राहीन, असे विचार मनात ्ेऊ लागतात कारण तो 
असुतिा आहे. त्ाने धम्य कधी ऐकलाच नाही. त्ाच्ा शरीरािर ज्या 
दःुखद संिेदना होतात, त्ानंाच तो पाताळ म्णतो. 

‘अस्तुवा, भभक्खवे, पुथजु्जनो सारीररकाय िकु्खाय वेिनाय फुट्ो 
समानो’– जवे्ा शरीरािर होणाऱ्ा संिेदनाचंा स्पश्य होतो, मनात आत 
स्पश्य तर होतच राहतो. िरून िरून तर बाहरे का् घटना घिली त्ामुळे 
दःुखी आहे पण मनात आत, आतल्ा आत स्पश्य होतच आहे. सगळ्ा 
शरीरात ् ा दःुखद संिेदनाचंा स्पश्य होत आहे. तवे्ा सोचवत- खूप चचतंते 
बिुतो. ककलमवत- खूप व्ाकूळ होतो. पररिेववत- खूप रितो.  उरत्ाधिं 
- छाती बििनू रितो. कन्दवत- रंिदन करतो. सम्मोहं आपज्जवत- अशा 
रिकारे आणखी अजनू मोहात बिुत जातो, बिुतच जातो. त्ाला शुद् 
नाही क्क का् होत आह ेआणण कसे ्ाच्ा बाहरे वनघािे? तवे्ा तो 
आपले दःुख िाढविण्ाचेच काम करीत राहतो.

अयं वचु्चवत, भभक्खवे, ‘अस्तुवा पुथजु्जनो पाताले न पच्चुट्ाधस, 
गाधञ्च नाज्झगा’। अशा व्क्तीची ही अिस्ा आहे कारण ती पमृथग्जन 
आह.े कारण ती असुतिा आह.े वतने धम्य कधी ऐकलाच नाही. म्णनू 
जाणतच नाही की मी आता का् करू? अशा व्क्तीचे दःुख असे की  
तथे ेपा् ठेिा्ला जागा नाही, वतच्ासाठी अथागं झाले. वतच्ासाठी त े
अतळस्पशशी झाले, पा् ठेिा्ला कोठे जागाच नाही.
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 मग म्णतात- सुतवा च खो, भभक्खवे- पण जो श्रतुिान आह,े 
ज्याने धम्य ऐकला आह.े ज्याला धम्य समजला आह,े अररयसावको- 
असा आ ््य श्रािक आहे जो आ ््य मागा्यिर चालू लागला. अररयसा-
वको सारीररकाय िकु्खाय वेिनाय फुट्ो समानो – अशी व्क्ती जवे्ा 
अशारिकारे आपल्ा शरीरािर होणाऱ्ा दःुखद संिेदनाचं्ा स्पशा्यला 
अनुभित े तवे्ा नेि सोचवत- तो चचवंतत होत नाही. न ककलमवत- 
व्ाकूळ होत नाही. न पररिेववत- रित नाही. न उरत्ाधिं कन्दवत- छाती 
बििनू रित नाही. न सम्मोहं आपज्जवत- अशी व्क्ती मोहात बिुत 
नाही, अविद्ेमध् ेबिुत नाही.

 अयं वचु्चवत भभक्खवे - ्ाला तर म्णतात सुतवा अररयसावको 
पाताले पच्चटु्ाधस- दःुखाचा महासमुद् आला पण त्ात तळ स्पशशी जागा 
ममळाली, त्ाला पा् ठेिा्ला जागा ममळाली. गाधञ्च अज्झगा- आता 
त्ाच्ासाठी दःुख अथागं राक्हले नाही, त्ाला पा् ठेिा्ला जागा 
ममळाली. का् पा् ठेिण्ास जागा ममळाली? ह्ा ज्या संिेदना आहते 
त्ा पा् ठेिा्ची जागा आह.े  ्ा संिेदना जोप य्ंत पहात नाही तोप य्ंत 
अथागंच अथागं. हा् रे! मेलो रे, माझ ेअसे झाले रे, माझ ेतसे झाले रे. 
मनाच्ा स्तरािर रितच राहतो, रितच राहतो, रितच राहतो.

अरे ही सगळी संकटे आली, अवरि् घटना घिल्ा, तवे्ा पा् 
ठेिण्ासाठी जागा शोधा्ची ह े तझु े काम होत.े चहूबाजूं नी अथागं 
समुद् तलुा क्दसत आह,े पा् ठेिण्ासाठी जागा पाक्हजे तर ्ा संिेदना 
आहते ना. त्ा दःुखात ्ा संिेदना तुला मदत करतील. ्ानंा पहाण े
सुरू केले तर पा् ठेिा्ला जागा ममळेल. त्ानंा पाहता, पाहता, पाहता 
दःुखाच्ा महासागरातनू बाहरे वनघून जाशील. ह े साधकासंाठी खूप 
आिश्यक आह.े

    परंत ुजवे्ा खूप सुखात असतो तवे्ा विपश्यना िगैरे सगळ्ा गोष्टी 
विसरून जातो आणण त्ामध्चे रमून जातो. अशाच रिकारे जवे्ा खूप 
दःुख ् ेत,े तवे्ा ही विपश्यना िगैरे सगळे विसरून जातो. हा् रे, मेलो रे, 
मला असे असे झाले रे, मला तसे झाले रे. अरे आत्ताच तर तलुा धमा्यची 
आिश्यकता आह.े त ू विपश्यना केली आहसे. शरीराच्ा संिेदनाचंा 
अनुभि करण ेणशकला आहसे. आणण आता दःुखद संिेदनाचंी अनुभूती 
आणखी सरळ झाली आह.े ह्ानंा पहा बाबा, ह्ानंाच पहा! तवे्ा श्रािक 
चागंल्ारिकारे धम्य ऐकून, समजनू काम करणारा झाला. दःुख मुक्तीचा 
त्ाला आधार ममळाला, पा् ठेिा्ला आधार ममळाला. आधार ह्ा 
संिेदनाच आहते.

यसो एता नाधिवासेबत, उप्पन्ना वेदना दखुा। 
सारीररका िाणहरा, याहह फुट्सो िवेिबत॥

सारीररका - शरीराच्ा ह्ा संिेदना पाणहरा- मरणातंक संिेदना. 
ममृतू्च्ा िेळी जशा दःुखद संिेदना होतात तशाच संिेदना होत आहते. 
कारण सगळ्ा घटना आमच्ा रिवतकूल होत आहते, तर तिेढेच मोठे 
दःुख होत आह ेम्णज ेशरीरािर मरणातंक पीिा होत आह.े ्ाक्ह फुट्ो 
पिेधवत, त्ाच्ा स्पशा्यने भेदन होत आह.े आतल्ा आत भेदन होत 
आह,े खूप िाईट स्स्ती आह.े यो एता नाधधवासेवत- त्ाचं्ासोबत 
राहता ्ेत नाही, म्णनू रित राहतो. अरे, ह्ा ज्या िेदना आहते 
त्ाचं्ासोबत जगण े णशक. त्ानंा भौक्ता भािाने बघण्ाने सुटका 
होणार नाही, त्ानंा द्ष्टा भािाने पाहू लागशील तरच त्ाचं्ासोबत 
जगण ेजमू लागेल. न अधधवासेवत- नाहीतर जगण ेजमले नाही. उप्पन्ना 
िेदना दकु्खा- दःुखद िेदना जागली आणण वतच्ासोबत त्ाला जगण े
आले नाही, वतचा स्वीकार करता आला नाही, तेव्ा का् करतो?

अक्कन्दबत िरसोदबत, दबु्बलसो अप्पथामकसो।
न ससो िाताले िच्टु्ाधस, अथसो िािम्म्प नाज्झिा॥

अक्कन्दवत परोिवत - रंिदन करतो, रूदन करतो. िबु्बलो 
अप्पथामको- खूप दबु्यल होतो. हा् रे, माझ ेका् होईल रे, माझ ेका् 
होईल रे? अप्पथामको - आपल्ा मनाची सगळी स्स्रता हरिनू बसतो. 
अस्स्र मनाचा बनतो.  न सो पाताले पच्चटु्ाधस- त्ाला पाताळात, ह्ा 
महान दःुखाच्ा सागरात उभे राहण्ासाठी कोठेच जागाच ममळत नाही. 
अथो गाधम्पि न अज्झगा- ह ेअथागं आह ेह्ाचा काही ठाि लागत 
नाही. त्ा व्क्तीला पा् ठेिण्ासाठी जागा ममळत नाही, तवे्ा तो 
दःुखातच बिुालेला राहतो. नंतर म्णतात-

यसो चेता अधिवासेबत, उप्पन्ना वेदना दखुा। 
सारीररका िाणहरा, याहह फुट्सो न वेिबत। 
स वे िाताले िच्टु्ाधस, अथसो िािम्म्प अज्झिा॥

यो चेता अधधवासेवत, उप्पन्ना िेदना दखुा- आता दसुऱ्ा रिकारची 
व्क्ती जी सुतिा आह,े जी धमा्यच्ा रस्ताने चालत आह,े धमा्यला 
समजली आहे. त्ा व्क्तीच्ा "उप्पन्ा वेिना िखुा" , त्ाच्ा जीिनात 
सुधदा णभन्न णभन्न रिकारची दःुख ्ेतात आणण णभन्न णभन्न रिकारची दःुख 
जागण्ामुळे णभन्न णभन्न रिकारच्ा संिेदना आल्ा. अशी व्क्ती त्ा 
दःुखद िेदनासोबत जगण ेणशकला. यो चेता अधधवासेवत -  त्ानंा सहन 
करण,े त्ाचंा स्वीकार करण,े त्ाचं्ा सोबत राहणे णशकला. आणण ती 
िेदना सुधदा क्कती आह?े त्ालाही वततकीच आह,े  सारीररका पाणहरा- 
रिाणाचें हरण करेल  इतकी मरणातंक पीिा होत आह.े जवे्ा त्ा स्पश्य 
करतात, तवे्ा वततक्ाच भेदन करतात की त्ाला व्ाकुळ करतात. 
याकह फुट्ो न वेधवत- तरीही तो व्ाकुळ होत नाही. स वे पाताले 
पच्चटु्ाधस- हा अथागं दःुखाचा समुद् आह ेतरीही त्ाला तळ ममळाला, 
पा् ठेिण्ासाठी जण ू त्ाला तळस्पशशी जमीन ममळाली. पाताळ 
असला तरीही त्ाला पा् ठेिण्ासाठी जमीन ममळाली. अथो गाधम्पि 
अज्झगा - त्ाला गाध रिाप्त झाला, थागं रिाप्त झाला. अथागंात थागं 
रिाप्त झाला.  अथागं दःुखात बिुाला होता, आता त्ाला गाध ममळाला,  
आधार ममळाला. म्णून ्ा संिेदनाच आधार आहते.

िारंिार, िारंिार भगिानानंी संिेदनानंा खूप महत्त्व क्दले. त्ाचं्ा 
पूिशीही, त्ाचं्ा नंतरही भारतात अनेक रिकारच्ा साधना होत्ा,  
भारतात अनेक रिकारचे चागंले चचतंन चालत होत ेकी आसक्ती, दे्ष करू 
न्े. ही बदु्ाचंी देणगी नाही, ह ेतर त्ाचं्ा पूिशीही होत,े त्ाचं्ा नंतरही 
होत.े िोळ्ानंा रूप क्दसले तर त्ाची आसक्ती करू नका, दे्ष करू नका, 
पूिशीही होत.े कानानंी शब ऐकला,त्ाची आसक्ती करू नका, दे्ष करू 
नका, पूिशीही होते. नाकाने िास घेतला, त्ाची आसक्ती करू नका, दे्ष 
करू नका. श्जभेिर चि आली वतची आसक्ती करू नका, दे्ष करू नका. 
त्वचेिर स्पश्य झाला तर त्ाची आसक्ती करू नका, दे्ष करू नका. मनात 
विचार आला तर... ह्ा गोष्टी पूिशीसुद्ा होत्ा, नंतर सुद्ा होत्ा.

बदु्ाने का् शोधनू काढले? ही जी आसक्ती जागत,े दे्ष जागतो 
आणण आमच्ा इंक्द््ािंर बाहरेच्ा आलंबनाचंा स्पश्य होतो, ्ामध् े
एक किी आह.े इंक्द््ािंर आलंबनाचंा स्पश्य झाल्ाबरोबर संिेदना 
होत.े ही संिेदना झाली नाही तर सि्य अथागंच अथागं होईल. िरिर 
हजारदा सागंत राहील तरी त्ाला पा् ठेिा्ला जागा ममळणार 
नाही.  आणण संिेदनाचं्ा आधाराने चालला तर त्ाला पा् ठेिा्ला 
जागा ममळेल. ह्ािर पा् ठेिनू आता तो व्ाकूळ होणार नाही. 
आपले धै् ्य हरिून बसणार नाही, सामना करेल आणण त्ातनू बाहरे 
वनघेलच.कोणतेच दःुख असे नसत ेजे अनंत काळाप्यंत का्म राहत,े 
कोणतचे तफुान असे नसत ेज ेअनंत काळाप्यंत का्म राहत.े अनंत 
नाही तर ह ेअवनत् आह,े हे शाश्वत नाही, ह ेध्िु नाही, ह ेबदलणारे 
आह.े अशारिकारे क्हमंत ्ेत.े त्ाच्ा आधारा- आधाराने संसारातील 
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दसोहे िमा�चे
भले च हसोय जिताचे, सुखी हसोय सव� जि। 
दूर हसोय दाररद्र्य दखु, दरु हसोय सव� रसोि।।

दखुी जन दखुमकु्त हसोय, भय त्यािे भयभीत। 
वैर ससोडुनी सव� जण, करसो िरस्पर प्रीत।।

सुख व्ािसो च सकल जिी, दखुी राहसो न कसोय। 
न कसोणी भयभीत अससो, ना भवरसोिी हसोय।।

ना कसोणी व्ाकुळ हसोय, न दरुःख कातर हसोय। 
सवाांचेच मंिल हसोय, मंिल मंिल हसोय।।

दसोहे िमा�चे
दखुी िाहे करुणा रे, िाहुनी सुखी मसोद। 
सवाां प्रबत मैत्ी जािे, अससो रे िम�-बसोि।।

िरतीवर िुनरः िमा�ची, मंिळ वषा� च हसोय। 
शाि ताि दूर हसोवसो, जन जन च सुखी हसोय।।

क्सोि ससोडुनी पे्रम रे, द्सोह ससोडुनी मैत्ी। 
शु� िम� असा जािसो,  जिी रीत सुिरती।।

िरत जािसो जिात रे,  बविश्यनेची  ज्सोत। 
सवाांचे मंिल हसोवसो, कुळ अससो अन ् िसोत।।

दःुखाच्ा बाहरे ्ेता-्ेता तो सगळ्ा भव् चरिातील दःुखाचं्ा 
बाहरे वनघून जातो. खूप कल्ाणाचा माग्य आह.े िेदनानंा सोिून क्दले 
तर िरिरची गोष्ट राहील. शारीररक संिेदनासोबत काम केले तर सि्य 
दःुखाचं्ा बाहरे वनघूनच जाल. क्कतीही दःुखात का असेना,ह्ा शरीरािर 
होणाऱ्ा संिेदनानंा पाहण ेणशका. दःुखाचं्ा बाहरे वनघूनच जाल आणण 
दःुखापंासून मुक्ती रिाप्त होईलच.

 भित ुसब्ब मङ्गलं! भित ुसब्ब मङ्गलं! भित ुसब्ब मङ्गलं!!
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धम्य्ात्रचे्ा दरम्ान कुशीनगरमध् े एका तासाच्ा सामूक्हक 
साधनेच्ा शेिटी विश्वकल्ाणासाठी पू. गुरुजीनंी मंगल मैत्री देत 
असताना सत्यहक्या केली, त्ाची एक झलक-

एक शरण आहे बदु्ाची, दसुरी शरण न को्।
सत् िचनाच्ा तेजाने, सत् िचनाच्ा तेजाने,
सत् िचनाच्ा तेजाने, 
िम� प्रकाशशत हसोय।।

 एक शरण आहे धमा्यची, एक शरण आहे धमा्यची, 
 एक शरण आहे धमा्यची, दसुरी शरण न को्।
 सत् िचनाच्ा तेजाने, सत् िचनाच्ा तेजाने,

 सत् िचनाच्ा तजेाने, 
 िम� प्रसाररत हसोय।।

 एक शरण आहे संघाची, एक शरण आह ेसंघाची,
 एक शरण आहे संघाची, दसुरी शरण न को्।
 सत् िचनाच्ा तेजाने, सत् िचनाच्ा तेजाने,
 सत् िचनाच्ा तेजाने, 
 िम� प्रबतबठित हसोय।।

सिायंचे मंगल हो्, सिायंचे मंगल हो्।।

 धन-धन धरती धमा्यची, धन-धन मंगल देश।
 शुद् धम्य जागो ्ेथ,े कटती जगाचे लिेश।।

धन-धन धरती धमा्यची, धन-धन पािन देश।
शुद् धम्य पुना जागो, कटती जगाचे लिेश।।

 सिायंचे मंगल, सिायंचे मंगल, सिायंचे मंगल हो् रे।...

(उव्षररत मैत्रीचे बोल मागच्ा अंकात प्रकाभशत केले गेले आहेत. सं.)
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