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िममवा्ी
“सब्बे स�ारा दकु्ा”ति, यदा पञ्ाय पस्सति।
अथ तिब्ब्न्दति दकु्बे, एस मग्गो तिसुद्धिया।।

      DýmpdpAiL - 278,  �AŸŸAvŸgo

- सर्व संस्कार अनित्य आहेत (म्हणजे ज ेककाही उत्पन्न होत ेत ेिष्ट 
होत ेम्हणूि दःुखच आह)े ह े(सत्य) जवे्का कुणी (नरपश्यिका) प्रज्िेे 
पकाहतका े(जकाणतो), तवे्का त्यकालका सर्व द:ुखकापंकासूि सुटकका प्रकाप्त होत.े 
(म्हणजचे द:ुख क्ते्कानरषयीचका भोक्काभकार तटूुि जकातो) असका आह े
हका नरशुद्ी (नरमुक्ी) चका मकार्व.

काय आहबे बुधिाांची शिकिण
तिसरबे व्ाख्ाि, भाग १.... (दद. १४ आकोबंर १९५१) क्रमश:

– थ् ेससद ुसयकाजी ऊ बका खखि
(रंगूनच्या पगोडया रोडवर असलेल्या मेथोडडस्ट गगरजयाघरमध् े 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.)
 सज्जिकािंो आणण सन्काििीय मदहलकािंो!..... 
जो पययंत मी “प्रतीत्य समुत्पकाद” (सककारण उत्पत्ी) आणण “पट्काि” 

(ककाय्व ककारण संबंध)च्का नियमकारंर थोडकासुद्का प्रककाश टकाकत िकाही तो पययंत 
“ककाय आह ेबदु्काचंी णशकरण?” यका नरषयकाररचे मकाझ ेनिरेदि पूण्व झकाले 
असे मकािले जकाणकार िकाही.

पदहल्का प्ररचिकाच्का शेरटी मी सकागंरतले होते की कशकाप्रककारे तपस्ी 
रकाजकुमकार ससद्काथ्व सम्यक संबोधी प्रकाप्त करुि सम्यक संबदु् झकालका. 
आपली आठरण तकाजी करण्कासकाठी मी पूरवी सकागंरतलेल्का निरेदिकाची 
पुिरकारतृ्ी करतो.

“रकाजकुमकार ससद्काथ्व खरोखर सम्यक संबोधी प्रकाप्त करुि सम्यक संबदु् 
झकालका- जकारृत, प्रककाशमकाि आणण सर्वज्! जकारृत असका की ज्काच्का तलुिेत 
बकाकी सरळे लोक झोपलेले आणण स्प्कात होत.े प्रककाशमकाि असका की 
ज्काच्का तलुिेत बकाकी सरळे लोक अधंककारकात भटकत होते आणण ठोकरका 
खकात होत.े सर्वज् असका की ज्काच्का तलुिेत बकाकी सरळे लोक केरळ 
अनरद्ेचीच जकाणककारी ठेरत होत.े”

सरळे धम्व संप्रदकाय नि:शंकपण े सत्यकाचका मकार्व दकाखनरण्काचका दकारका 
करतकात. बदु्काचं्का णशकरणीिुसकारसुद्का जो पययंत कोणी परमकाथ्व सत्यका (चकार 
आय्व सत्य)चका स्तः सकाक्कात्कार करीत िकाही तो पययंत अनरद्काग्रस्तच 
मकािलका जकातो. ही अतिद्ाच आह े जी संस्कारकािंका जन् देत.े ह्का 
संस्कारकामंुळेच सर्व प्रकाण्कामध् े नरज्कािरूपी जीरिधकारका प्ररकादहत होत.े 
नरज्कािरूपी जीरिधकारका स्कानपत झकाल्काबरोबर िकाम आणण रूप स्तः 
अन्ोन्काणरित होतकात. िकाम आणण रूपकाच्का संयोरकािेच शरीर बित.े आणण 
सहका इंदरियकाचंका (सळकायति) नरककास होतो. ह्का इंदरियकािंी स्पश्व उत्पन्न होतो 
आणण इंदरियकादं्कारे नरषयकाशंी स्पश्व झकाल्काबरोबर रेदिका (सुख, द:ुख आणण 
असुख-अद:ुख) उत्पन्न होत.े रेदिेमुळे तणहका (तषृ्का) उत्पन्न होत ेआणण 
तषृ्ेमुळे उपकादकाि (तीव्र लकालसका) उत्पन्न होत.े ह े उपकादकािच आहे ज े
भरचे ककारण आह ेआणण भरच जन्, जरका, रोर, मृतू्य, शोक, पररतकाप, 
पीडका इत्यकादीचें ककारण आह.े ते सर्वच्का सर्व द:ुखरूप आहते. 

अशका प्रककारे बदु्कािे जकाणले की द:ुख सं्धकाचे मूळ ककारण अनरद्काच 
आह.े   

भररकािकािंी सकागंरतले:– 
“अनरद्का प्रत्यय (ककारण) आह े संस्कारकाचें, संस्कार ककारण आह े

नरज्कािकाचे, नरज्काि ककारण आह े िकाम-रूपचे, िकाम-रूप ककारण आह े
षडकायतिचे, षडकायति ककारण आह ेस्पशका्वचे, स्पश्व ककारण आह ेरेदिेचे, 
रेदिका ककारण आह ेउपकादकािचे, उपकादकाि ककारण आह ेभरचे, भर ककारण 
आह ेजन्काचे, जन् ककारण आह ेजरका, रोर, मृतू्य, शोक, पररतकाप, पीडका 
इत्यकादीचें ज ेसरळे द:ुखच आह.े”

ह्का उत्पत्ी शंखलेचेच िकार “प्रतीत्य समुत्पकाद” आह े आणण आम्ही 
पकाहकातो की सरळ्का उत्पत्ीचं्का मुळकात अनरद्का आह.े अनरद्का म्हणज े
सत्यकासंबंधी अज्काि. तसे स्लूपण ेआम्ही सकारंतो की द:ुखकाचे ककारण तषृ्का 
आह.े अरदी सरळ रोष्ट आह.े आम्हकालका एखकादी रस्त ू पकादहज े तवे्का 
आमच्का मिकात त्यका रस्तपू्रती तषृ्का जकारत.े तषृ्का जकारल्काबरोबर 
आम्ही ती रस्त ूप्रकाप्त करण्काचका प्रयत्न करु लकारतो. अिेक दःुख झलेकारी 
लकारतकात, परंत ुफक् इतकेच जकाणण ेपयका्वप्त िकाही. भररकािकािंी सकागंरतले- 
ह ेज ेपकाच सं्ध आहते, ज ेकेरळ िकाम आणण रूपकािेच बिले आहते त ेसुद्का 
दःुखच आहते- बदु्काचं्का उपदेशकात दःुख आय्व सत्यकाचे पूण्व ज्काि तवे्का 
मकाितकात जवे्का िकाम आणण रूपकालका- बकाहरे आणण आत त्यकाचं्का खऱयका 
स्रूपकात पकादहले जकाईल, केरळ बकाह् ददखकाऊ रूपकात िकाही. 

म्हणूि दःुख आय्व सत्यकालका समजण्कासकाठी ह ेआरश्यक आहे की प्रथम 
त्यकाचका अऩुभर केलका पकादहज.े एक उदकाहरण घेऊ. नरज्कािकािे आम्हकालका 
णशकनरले आह ेकी संसकारकात ज ेककाही नरद्मकाि आह ेत ेअसंख्य नरदु्त 
कणकाचं्का संचकालिकाद्कारका उत्पन्न झकालेले केरळ प्रकंपि आह.े परंत ु
आमच्कापैकी दकती लोक ह्का सत्यकाचका स्ीककार करण्कासकाठी तयकार आहते, 
की आमच्का शरीरकाररसुद्का हकाच ससद्कातं लकारू होतो. म्हणिू आम्ही ह्काच 
सत्यकाचका अिुभर कका ंकरुि पकाहू िये, जो स्तः आमच्काशी संबंसधत आह.े 
परंत ुयकासकाठी आरश्यक आहे की आम्ही आपल्का शकारीररक स्स्तीपकासूि 
रर येऊ. आम्ही आमच्का मकािससक शक्ीचंका नरककास करु. इतकका करु की 
रस्तसु्स्तीचे सत्य निररक्ण करण्कास योग्य होऊ. नरकससत मकािससक 
शक्ीद्कारका आम्ही इतक्का खोलरर पकाहू शकतो, ज ेआधनुिकतम रैज्कानिक 
यंत्कादं्कारेसुद्का शक् िकाही. जर असे आह ेतर आम्ही आपल्का आत एक 
दृष्टी कका ंटकाकू िये आणण पकाहूयका की तथे ेककाय होत आह.े पहका. ह ेअणू, 
परमकाणू, नरदु्तकण इत्यकादी कशकाप्रककारे तीव्र रतीिे क्ण प्रनतक्ण 
परररर्तत होत आहते. निरंतर, अिंत. परंत ुअशका प्रककारे आत पकाहण ेसोपे 
िकाही.

मी आपल्का णशष्काच्का एकका डकायरीचका थोडकासका भकार रकाचूि ऐकनरतो 
ज्कामुळे आपल्कालका भकाि रकाहील की ह े आतंररक द:ुख रस्ततुः ककाय 
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आह?े तो डकायरीचका भकार यका प्रककारे अकाह.े
२१-८-५१. सकाधिेलका सुरुरकात केल्काबरोबर मलका असका अिुभर 

आलका की जण ूकोणी मकाझ्का डोक्कात गररगमटिे भोक पकाडत आह े
आणण िंतर रकाटले की सरळ्का डोक्कारर मुं ग्यका चकालू लकारल्का. मकाझी 
इच्का झकाली की डोके खकाजर ूयका परंत ुरुरुजीिंी असे करण्कास मिका केले. 
मी पकादहले की तकासकाभरकात जकाभंळ्का आणण चमकणकाऱयका निळ्का रंरकाचे 
रेदडयम परमकाण ूहळू हळू मकाझ्का सरळ्का शरीरकात सकामकारिू रेले. ध्काि 
रुहते सतत तीि तकासकापययंत सकाधिेत रकाहूि (बकाहरेच्का रकातकाररणकापकासूि) 
नबलु्ल संज्काशुन् झकालो आणण तवे्काच मकाझ्का शरीरकात एक भयकािक 
झटकका आल्कासकारखे रकाटले. मी खूप भयभीत झकालो. परंत ु मकाझ्का 
रुरुमहकारकाजकािंी मलका सकाधिेतच रकाहण्कासकाठी प्रोत्कादहत केले. मी अिुभर 
केलका की मकाझ े सरळे शरीर ररम झकाले आणण मकाझ्का अरंप्रतं्यरकात 
नरजसेकारख्यका सुयका टोचू लकारल्का.

२२-८-५१. आजसुद्का मी जरळ-जरळ तीि तकास सकाधिका केली. मलका 
असका अिुभर झकालका की मकाझ ेसरळे शरीर आरीच्का ज्काळेत सकामकारले 
आह.े मी पकादहले की निळ्का आणण जकाभंळ्का रंरकाचे दकरण सु्ललरं मकाझ्का 
सरळ्का शरीरकात नबिका कोणत्यका उद्ीष्टकािे ररुि खकाली रतीमकाि आहते. 
तवे्का मकाझ्का रुरुिे मलका समजकानरले की शरीरकात ह ेज े(निरंतर) परररत्वि 
होत आहे ह े“अनिच्च”. (अनित्य) आह ेआणण यका पकासूि जी पीडका होत 
आह ेहचे दःुख आह ेआम्हकालका ह्का पीडेपकासूि. ह्का दःुखकापकासूि नरमुक् 
व्कायचे आहे.

२३-८-५१. रुरुजीिंी मलका आदेश ददलका की नबिका प्रककाश दकरणकाचं्का 
आधकारकािे मी आपल्का छकातीरर ध्काि कें दरित करकारे आणण ह ेही सकागंरतले 
की आतका आम्ही शरीर दश्विका (ककायकािुपश्यिका)च्का स्स्तीरर पोहोचत 
आहोत. मी असेच केले आणण ह्का निण्वयकारर पोहोचलो की आमचे शरीर 
दःुखकािे भरलेले आहे. 

समकाधी (एककाग्र चचत्)च्का बळकािे नरपश्यिेद्कारका आम्ही आत पकाहतो 
आणण आण्विक प्रकंपि, नरकीण्वि आणण संघष्वणच्का तीव्र रेदिकाचंका 
अिुभर करतो. तेव्काच आम्हकालका ह्का “आतंररक दःुखका”चका यथकाथ्व अिुभर 
होतो. ह्का सत्यकालका ि जकाणणचे अनरद्का आहे. आणण ह्कालका आपल्का 
परमकाथ्व रूपकात जकाणणचे अनरद्ेचका िकाश करण ेआह.े त्यका अनरद्ेचका जी 
दःुखकाची जििी आहे, जी ककाय्व-ककारण शृंखलेद्कारका ह्का जीरिधकारेलका 
प्ररकादहत करत,े जी स्भकारकािेच जरका, व्काधी, पीडका, आणण चचतंका इत्यकादीिंी 
भरलेली आहे.

ह ेझकाले प्रतीत्य समुत्पकाद आणण दःुखकाच्का मूळ उरमकाचे रण्वि.  आतका 
आपण ककाय्व-ककारण संबंधकाच्का नियमकारंरसुद्का थोडकासका दृष्टीक्पे टकाकू. 
यकालका भररकािकािंी अणभधम्म नपटकच्का पट्काििीती मध् ेसकागंरतलेले आह.े 
भररकािकािंी सम्यक संबोधी प्रकाप्त करुि जवे्का ४९ ददरसकापंययंत निरंतर 
ध्काि केले तवे्का ह्का ससद्कातंकाचे नरशे्षणकात्मक चचतंि करीत असतकािंका 
त्यकाचं्का शरीरकातिू सहका रंरकाची दकरण े प्रसु्दटत झकाली होती. पकालल 
सकादहत्यकात ह्का रंभीर नरषयकारर पकाचशे पृष्टकाचें पकाच गं्रथ आहेत. मी तर 
आपल्कालका यकाचका केरळ पररचय मकात् देऊ शकेि.

बदु् णशकरणीच्का ककाय्व-ककारण ससद्कातंकाच्का मूलकाधकारस्रूप २४ प्रककारचे 
प्रत्यय मकािले जकातकात. त ेह ेआहेत :-

१) हते ुप्रत्यय, २) आलंबि प्रत्यय, ३) असधपती प्रत्यय, ४) अिंतर 
प्रत्यय, ५) समकािकातंर प्रत्यय, ६) सहजकात प्रत्यय, ७) अन्मन् प्रत्यय, ८) 
निरिय प्रत्यय, ९) उपनिरिय प्रत्यय, १०) पुरेजकात प्रत्यय, ११) पच्काजकात 
प्रत्यय, १२) आसेरि प्रत्यय, १३) कम्व प्रत्यय, १४) नरपकाक प्रत्यय, १५) 
आहकार प्रत्यय, १६) इंदरिय प्रत्यय, १७) ध्काि प्रत्यय, १८) मकार्व प्रत्यय, १९) 
संप्रयकु् प्रत्यय, २०) नरप्रयकु् प्रत्यय, २१) अस्स्त प्रत्यय, २२) िकास्स्त 
प्रत्यय, २३) नररत प्रत्यय, २४) अनररत प्रत्यय. 

आतका मी हेत ूआणण कमका्वचका परस्पर संबंध आणण त्यकाचं्का ककारणकामुळे 
उत्पन्न होणकाऱयका कम्मफळाला जरेढे समजू शकलो, ते तमु्हकालका सकारंतो.

ककाययक, रकाचचक दकंरका मकािससक कमका्वच्का प्रते्यक सचेति क्णकात जी 

मिोस्स्ती असते तोच हते ू आह.े ह्का ककारणकािे प्रते्यक कम्व, एक 
मिोस्स्ती उत्पन्न करते ती कुशल असत ेदकंरका अकुशल असत.े बदु् 
मकान्तिेुसकार यकालकाच आम्ही कुशल धम्व, अकुशल धम्व आणण 

अब्काकत धम्व म्हणतो. ह ेधम्व ककाय आहते? ह्का केरळ मकािससक शक्ी 
आहते ज्का गमळूि गमसळूि “संस्कार लोक” निमका्वण करतकात, ज्काचे रण्वि 
मी पदहल्का व्काख्यकािकात सकागंरतले आहे.

कुिल िक्ी– अशका धिकात्मक शक्ी आहेत ज्का दकाि, सेरका, रिद्का, 
भक्ी, चचत्नरशुद्ी यका सकारख्यका सद्तृ्ीिंी अिुप्ररेरत ककाययक, रकाचचक 
आणण मकािससक शुभ-कमकायंद्कारे उत्पन्न होतकात.

अकुिल िक्ी– अशका ऋणकात्मक शक्ी आहते की ज्का तषृ्का, 
अणभलकाषका, क्रोध, घृणका, असंतोष, प्ररंचिका यका सकारख्यका दषु्प्ररतृ्ीिंी 
अिुप्ररेरत ककाययक, रकाचचक आणण मकािससक अशुभ कमकायंद्कारे उत्पन्न 
होतकात.

अब्ाकि िक्ी– ह्का कुशलही िकाहीत आणण अकुशलही िकाहीत. ही 
अरहंतकाची नित्य अरस्का आह,े ज्कािंी अनरद्ेलका पूण्वपण ेमुळकापकासूि िष्ट 
केले आह.े अरहंतकाचे इंदरिय जवे्का कोणत्यका इंदरियरम्य नरषयकाशी स्पश्व 
करत ेतवे्का फळस्रूप जी रेदिका (अिुभूती) उत्पन्न होत ेती कुशलधमका्व 
िकाही आणण अकुशलधमका्वसुद्का िकाही. म्हणूि यकािे तषृ्कामूलक रंभीर 
प्रभकार पडू शकत िकाही. तसेच जसे की सतत परररत्विशील प्ररकाहीपकाण्कारर 
कुठलीही छकाप पडू शकत िकाही. अरहंतकासकाठी शरीरकाचका संपूण्व सकारंकाडकाच 
सतत परररत्विशील परमकाणूं चका समूह आह े म्हणूि यकाच्कारर पडलेली 
कोणतीही छकाप ह्का समूहकासोबतच नरघदटत होत.े 

यका आतका पकाहू– सहतेकु कमका्वद्कारे उत्पन्न झकालेल्का कुशल आणण अकुशल 
शक्ीचंका नरणभन्न प्रकाणी लोककाशंी ककाय संबंध आह?े परंत ुप्रथम आपल्कालका 
प्रकाणी लोककाचें नरभकाजि समजूि सकारंतो- त ेआहेत

१) अरूप आशण रूप ब्रह्मलगोक– हे लोक इंदरियजन् रकासिकाचं्का 
प्रभकारकापलीकडे आहते. चचत्काचे चकार महकाि रुण-धम्व आहते- परम मैत्ी, 
परम करुणका, परम मुददतका (इतरकाचंी सफलतका आणण उन्नती पकाहूि आिंददत 
होण)े आणण परम उपेक्का. ह्का धमकायंिी नितकातं नरशुद्, तजेस्ी, नरपुल 
आिंदमयी, शकातं आणण लसघष्ठ मकािससक शक्ीचें प्रजिि होत ेज्का ह्का 
सरवोच्च प्रकाणी लोककात स्कानपत होतकात. म्हणिू येथील रूप ब्रह्मलोककाचें 
भौनतक पदकाथ्व अतं्यत सूक्ष्म आहते आणण तथे ेकेरळ प्रककाश आह.े हचे 
ककारण आहे की ह्का लोककाचें निरकास आणण शरीर स्लू भौनतक पदकाथकायंिी 
बिलेले िकाही. त े केरळ दीप्ती दकंरका प्रककाशकािे बिलेले आह.े अरूप 
ब्रह्मलोककात तर भौनतकतका अल्पसुद्का िकाही.

२) काम िासिा लगोक– ह ेतीि आहते १) देर लोक, २) मकािरलोक, ३) 
अधोलोक. 

१) दबेि लगोक– ती सरळी ककाययक, रकाचचक दकंरका मकािससक कुशल कम्व 
जी दकंचचतच रकाररंजजत आहेत, अशका मकािससक शक्ीचें सृजि करतकात 
ज्का बऱयकापैकी नरशुद्, तजेस्ी, आिंदमयी आणण लसघष्ठ आहते. ह्का 
शक्ी अशका उच्च देर लोककात स्कानपत होतकात, जथेील भौनतक पदकाथ्वसुद्का 
बरेचशे सूक्ष्म, प्रककाशमकाि, आिंदमय, आणण लसघष्ठ आहेत. म्हणिूच ह्का 
देरलोककात निरकास करणकाऱयकाचें शरीर सूक्ष्म आणण रकायव् आह.े रेररेरळ्का 
देरकाचंी शकारीररक सूक्ष्मतका, तजेस्स्तका, रण्व लकारण्तका. रेररेरळ्का 
देरलोककािुरूप कमी दकंरका जकास्त आह.े सकाधकारणतः ह ेदेर तो पययंत स्रवीय 
आिंदकाचका उपभोर करतकात जो पययंत त्यकाचं्का कुशल कमकायंच्का संचचत 
मकािससक शक्ी कमजोर होत िकाहीत आणण असे झकाल्कािंतर असधकतर 
ह े देरतका खकालच्का लोककातच पुिज्वन् ग्रहण करतकात. नरणशष्ट नरकससत 
प्रकाण्काचंी रोष्ट रेरळी आह.े

२) मकािर लोककाची चचका्व िंतर करु. ३) प्रथम अधोलोककाची चचका्व करु 
इच्च्तो- 

३) अधगोलगोक– समस्त ककाययक, रकाचचक आणण मकािससक अकुशल 
(दे्षपूण्व आणण पकापपूण्व) कम्व अशका मकािससक शक्ीचें सृजि करतकात- 
ज्का स्भकारकािेच अपनरत्, अधंककारपूण्व, ज्लिशील, रररष्ठ, कठोर आणण 
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रुक् आहेत. यकात सुद्का ज्का सरका्वसधक अपनरत्, अधंककारपूण्व, 
ज्लिशील, रररष्ठ, कठोर आणण रुक् मकािससक शक्ी आहते त्यका 
चकार अधोलोककाचंका खकालचका भकार निरय (िरक) लोककात स्काि प्रकाप्त 
करतकात. स्भकारतः ह्का लोककात ज ेभौनतक पदकाथ्व आहते त ेकठोर, रुक्, 
उत्प्त आणण अनप्रय आहते. ह ेत्यका सर्व प्रकाण्कासंकाठी आहे ज े(आपल्का 
दषु्कमकायंच्का पररणकामस्रूप) अशका अधोलोककासकाठी निजचित आहते. 
मकािरलोक ह्का अधोलोककापंेक्का थोडका रर आह.े पशू-पक्कािंका सोडूि ह्का 
अधोलोककाचें अन् प्रकाणी दृश्यमकाि िकाहीत. त्यकािंका सकाधकारण डोळ्कािंी पकाहू 
शकत िकाही. हो, ज्कािे समकाधी शक्ी द्कारे ददव् दृष्टी प्रकाप्त केली आह,े तो 
यकािंका अरश्य पकाहू शकतो. तेथ ेदःुखकाचीच प्रधकाितका आह,े शकारीररक आणण 
मकािससकसुद्का. ह ेलोक देरलोककापंकासूि पूण्वपण ेनरन्खु आहते. 

२) मािि लगोक– आतका मी मिुष् लोककाची थोडीशी चचका्व करीि. हका 
लोक स्र्व आणण िरककाच्का मध् ेस्स्त आहे. येथ ेआम्ही दःुख आणण सुख 
दोनीचंका अिुभर करतो. यकाचे कमी-जकास्त प्रमकाण आमच्का पूर्वकृत 
कमका्वरर अरलंबिू आह.े येथिूच आम्ही आपली मकािससक अरस्का उन्नत 
करुि उर््व लोककातंिू आपल्का पूर्व संचचत कुशल मकािससक शक्ीिंका 
ओढूि आण ू शकतो, त्यकापकासूि बळ प्रकाप्त करु शकतो. येथिूच आम्ही 
दरुकाचकार आणण दषु्प्ररतृ्ीचं्का खोलीपययंत जकाऊ शकतो आणण अधोलोककाच्का 
शक्ीशंी संतलुि स्कानपत करु शकतो. येथ ेउर््व लोककासकारखे एककानंतक 
सुख िकाही आणण अधोलोककासकारखे एककानंतक दःुखही िकाही. आज ज ेसंत 
आहते उद्का तचे दषु्ट सुद्का होऊ शकतकात. आज जो रिीमंत आह ेउद्का तोच 
निध्वि होऊ शकतो. येथ े जीरिकात खूप स्पष्ट चढ-उतकार येत रकाहकातकात. 
कोणकाचीही स्स्ती अपरररत्विीय िकाही, स्स्र िकाही. मिुष्काची िकाही, 
परररकारकाची िकाही, समकाजकाची िकाही र रकाष्टट्काचीही िकाही. सर्वच्का सर्व कम्व 
ससद्कातंकाच्का अधीि आहते. ककारण कमका्वची उत्पत्ी मिकातूि होत ेआणण मि 
सतत परररत्वि शील आह.े म्हणूि कम्वनरपकाककाचे सुद्का परररत्विशील होण े
अनिरकाय्व आहे. 

हका जो जगमिीकडे ओढीचका अथका्वत रुरुत्काकष्वणकाचका ससद्कातं आह ेयकाचे 
मूळ ककारण हचे आह े की आमच्का पकायकाखकालच्का जगमिीत नरणभन्न 
प्रककारच्का दषु्ट मकािससक शक्ी सकामकारलेल्का आहते. जो पययंत मिुष्कात 
अशुद्तका सकाठलेली आह े आणण सकाधकारणपण े असे तर आहचे तो पययंत 
त्यकालका ही अधोमुखी ओढ सहि करकारीच लकारेल आणण मृतू्यच्का क्णी 
त्यकाची मिोस्स्ती अधोलोककाच्का मकािससक शक्ीशंी संबद् झकाली तर 
आपल्का अकुशल कमका्वच्का संचयकाची परतफेड करण्कासकाठी त्यकाचका भकारी 
पुिज्वन् ह्काच लोककात होईल. दसुरीकडे मृतू्यच्का क्णी जर त्यकाची 
मिोस्स्ती मकािरलोककाच्का शक्ीशंी संबद् झकाली तर त्यकाचका भकारी जन् 
पुनका मकािरलोककातच होऊ शकतो आणण मृतू्यच्का क्णी त्यकाची मिोस्स्ती 
आपल्का कुशल कमकायंच्का आठरणीमध् े ध्कािमग्न रकादहली तर त्यकाचका 
पुिज्वन् सकाधकारणपण े देरलोककातच होईल. तेथ े तो आपल्का कुशल 
मकािससक शक्ीदं्कारका संचचत जमका खकात्यकातील कम्व संपत्ीचका उपभोर करु 
शकेल. अशकाच प्रककारे मृतू्यच्का क्णी जर कोणकाचे चचत् नितकातं नरशुद् 
आणण प्रशकातं आह,े ककाम-आसक्ी-छंदपकासूि मुक् आह े तर तो 
ब्रह्मलोककालका प्रकाप्त होतो. अशका प्रककारे आम्ही पकाहतो की बदु्काचं्का 
णशकरणीत कमकायंचका जमकाखच्व दकती नबिचूक आह,े यथकाथ्वपूण्व आह,े शुद् 
आह.े 

सज्जिकािंो आणण सन्काििीय मदहलकािंो- बदु्काच्का उपदेशकाचंका हकाच 
सकारकाशं आह.े आपण जकाण ूइच्च्तका की ह्का उपदेशकामंुळे कोणत्यका व्क्ीलका 
दकती लकाभ पोहोचतो? तरेढकाच पोहोचतो जरेढका तो यकाचे पकालि करतो. हका 
नियम जसका व्क्ीलका, तसकाच परररकारकालका, समकाजकालका आणण रकाष्टट्कालकासुद्का 
लकारू होतो. आम्ही पकाहकातो की ककाही लोक अशकासकाठी बदु्कािुयकायी आहते 
की त्यकाचंी ह्का धमका्वरर रिद्का आह े आणण ककाही लोक अशकासकाठी की त े
उपदेशकाचें पकालि करतकात. परंत ु बहुतके लोक तर असे आहते की ज े
बदु्कािुयकायी परररकारकात जन् घेण्कामुळे स्तःलका बदु्कािुयकायी म्हणतकात. पण 
रस्ततुः ज े लोक बदु्काच्का उपदेशकाचें योग्य प्रककारे पकालि करतकात तचे 

आपली मिोदशका आणण मकािससक दृष्टीकोि सुधकारू  शकतकात. जकास्त 
िकाही पण केरळ पंचशीलकाचेच पकालि केले तर तो ककाही मयका्वदेपययंत 
बदु्काचका अिुयकायी म्हटलका जकाईल. बमका्व देशकातील बदु्कािुयकायीिंी जर 

केरळ पंचशीलकाचे पकालि केले तर देशकात हका जो अतंर्वत रृह-कलह होत 
आह ेतो समकाप्त होईल. पण आणखी एक अडचण आह ेआणण ती आह े
शकारीररक आरश्यकतकाचंी पूतवी. कोणीही असो त्यकालका जीरिकासकाठी कमीत 
कमी आरश्यकतका तर पकादहजेच. बहुतके लोककाचं्का दृष्टीिे जरणचे अतं्यत 
आरश्यक आहे. त्यकाचं्कासकाठी जीरिकात असधक मूल्रकाि आणखी दसुरे 
ककाहीही िकाही म्हणिू तो आपले आणण आपल्का परररकारकातील लोककाचें 
जीरि ककायम ठेरण्कासकाठी कोणत्यकाही प्रककारच्का अिुशकासिकाचे नियम भंर 
करण्कात मकारे-पुढे पहकात िकाही मर त े धकार्मक अिुशकासि असो की 
सरककारी. परंतु त े यकाचका नरचकार करीत िकाहीत की रत्वमकाि जीरिकाच्का 
कष्टकाची जबकाबदकारी त्यकाचं्का पूर्वककालीि अकुशल रतृ्ीरर अरलंबिू आहे.

म्हणूि आरश्यकतका ह्का रोष्टीची आह े की असधककासधक शुद् आणण 
कुशल मकािससक शक्ीचें सृजि आणण नरककास केलका पकादहज े ज्कामुळे 
मकािर समकाजकारर पसरलेल्का अकुशल आणण दषु्ट मकािससक शक्ीशंी 
सकामिका करतका येईल. परंत ुह ेककाम इतके सरळ िकाही. सदु्रंुच्का मदतीनरिका 
शुद् मकािससक स्स्तीच्का स्तरकापययंत पोहचू शकत िकाही. दषु्ट प्ररतृ्ीशंी 
सकामिका करण्कासकाठी जर आम्हकालका प्रभकारशकाली शक्ी पकादहज े तर त्यका 
धमका्वच्का मकारका्विेच प्रकाप्त करु शकतो. आधनुिक नरज्कािकािे आम्हकालका 
चकारंलका दकंरका रकाईट कसकाही असो अणबुॉम ददलका. मिुष्काच्का बदु्ीचका 
अतं्यत चमत्कारपूण्व परंत ुत्यका सोबतच अतं्यत भयकारह अनरष्ककार. ककाय 
मिुष् आपल्का बदु्ीचका प्रयोर योग्य ददशेिे करीत आह?े तो बदु्काच्का 
मकान्तकािंुसकार चकारंल्का मकािससक शक्ीचें सृजि करीत आह े की रकाईट 
शक्ीचें? ह ेआमच्का स्तःच्का इच्का शक्ीरर अरलंबिू आह ेकी आम्ही 
आमच्का बदु्ीलका कोणत्यका नरषयकारर आणण कशका प्रककारे लकारकारे? केरळ 
बकाह् पदकाथ्वजन् आण्विक शक्ीच्का नरषयकातच आपली बदु्ी लकारण्का 
ऐरजी आम्ही नतलका आतंररक आण्विक शक्ीच्का नरजयकात कका ंलकार ूिये? 
यकामुळे आम्हकालका आतंररक शकातंी गमळेल. नतलका प्रकाप्त करुि आम्ही 
इतरकािंकाही रकाटू शकू. आमच्काकडूि अशका नरशुद् आणण शक्ीशकाली 
मकािससक शक्ी प्ररकादहत होतील, ज्का आमच्का चहूकडे पसरलेल्का 
दषु्प्ररतृ्ीचंका यशस्ीपण ेप्रनतरोध करु शकतील. एकका ददव्काच्का प्रककाशकात 
सरळ्का खोलीतील अधंककारकालका दूर करण्काची शक्ी आह.े अशकाच प्रककारे 
कोण्का एकका व्क्ीत जकारृत केलेलका प्रककाश अिेककाचंका अधंककार दूर करु 
शकण्काची क्मतका ठेरतो.

कोणी असे मकािेल की रकाईट मकारका्विे चकारंले होऊ शकते तर त्यकाचे मकािण े
केरळ भकातंी आह,े मृरजळ आह.े कोरीयका देशकाची बकाब घेऊ. आतकापययंत 
दोनीकडूि बहुधका दहका लकाखकापेक्काही जकास्त लोक मकारले रेले. इतके होऊि 
सुद्का ककाय शकातंीच्का जरळ पोहचू शकले? यकापकासूि आम्ही हकाच धडका 
णशकतो की अशका प्रश्काचे एकच समकाधकाि आह-े माििी मिगोिृत्ीला 
धमा्मच्ा माध्यमािूि पररिर्िि कबे लबे पाहहजबे. भौनतक पदकाथकायंररच प्रभूत् 
प्रकाप्त करण ेपयका्वप्त िकाही. आरश्यकतका ह्का रोष्टीची आह ेकी मिकारर सुद्का 
प्रभूत् स्कानपत केले पकादहज.े

 क्रमशः......
(सयकाजी ऊ बका खखि जि्वलमधिू सकाभकार)

yty

ओडिसातील INS CHILIKA मध य्े नयेव्ीच्ा जवानांना आनापान
िेव्ीच्का जरळपकास 3000 (तीि हजकार) प्रणशक्णकाथवी जरकाि आणण 

असधककाऱयकािंका नरपश्यिेचका पररचय ददलका रेलका र आिकापकाि सकाधिका 
णशकरली रेली. सर्व रट-प्रमुखकािंी नियगमत अभ्कासकाची जबकाबदकारी 
घेतली. ह े आमच्का देशकातील सर्व सेिकाचं्का जरकािकासंकाठी एक चकारंले 
उदकाहरण आहे. सरकायंचे मंरल होरो! (धम्म भुरिेश्वर नर. कें रि)
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“तिपश्यिा तििगोधि तिन्ास” साठी प्रकािक, मदु्रक ि सां पादक: राम प्रिाप यादि, धम्मगगरी , इगिपुरी- 422 403, दूरध्विी: (02553) 244086, 244076.
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िार्रक िुल्क रु. 30/-, US $  10, आजीिि िुल्क रु. 500/-,  US $ 100. MAHMAR/2017/72685

दगोहबे धमा्मचबे 
दर कमा्मच्ा मळुामध्यबे, कारण बघ रबे खरबे।
तििा कारण सां सारी, पाि च एक िा हलबे।।
जगो इच्ीिगो सुख ि घिगो, हगोय दःुख रबे िाि।
दासी बिबे रबे िृष्ा, ि बिगो िृष्ा दास।।
दखु कारण दषु्कम्म रबे, दखु कारण िा दबेि।
िर मग आपली च कम्म, का िा स्वच् ठबेि।।
दखु कारण दूर करुि, गमळाली च सुख खाण।
दखु तििारण करुि रबे, पुलहकि िि मि प्राण।।

दगोहबे धमा्मचबे
मिाची चबेिि िासिा, हाच असबे सां स्ार।
राही कारण जन्ाचबे, जगाि िारांिार। 
पिू धमा्मला सगोडूि, मिजु धमा्मला धार।
पिू धमा्ममळुबे  हगोिबे, भगोगणबे दखु अपार।।
उपजबे मिाि पापही, धम्म ही रबे यबेई।
मि बांधि अि ् मकु्ीचबे, कारण ि उपाय ही।।
आपल्ा च अज्ािािबे, भगोगिगोस दखु भगोग।
कारण िर जाणि िसबे, कगोण तिधध गमिबे रगोग।।

{ÉÊ®úªÉkÉÒ ´É {ÉÊ]õ{ÉkÉÒ ¨ÉvªÉä |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ´É =SSÉ {ÉÉÊ±É 
Êb÷{±ÉÉä¨ÉÉ +¦ªÉÉºÉGò¨É

Ê´É{É¶ªÉxÉÉ Ê´É¶ÉÉävÉxÉ Ê´ÉxªÉÉºÉ ´É nù¶ÉÇxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç Ê´É·É Ê´ÉtÉ±ÉªÉÉSªÉÉ ºÉÆªÉÖHò 
näùJÉ®äúJÉÒJÉÉ±ÉÒ 2018-19 ¨ÉvªÉä BEòÉ ´É¹ÉÉÇSÉÉ |ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò ´É =SSÉ Êb÷{±ÉÉä¨ÉÉ, VªÉÉiÉ 
¤ÉÖrùÉÆSªÉÉ Ê¶ÉEò´ÉhÉÖEòÒSÉÉ ºÉèrùÉÆÊiÉEò ´É |ÉÉªÉÉäÊMÉEò {ÉIÉ iÉºÉäSÉ Ê´É{É¶ªÉxÉäSÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉiÉÒ±É 
Ê´ÉÊ´ÉvÉ IÉäjÉÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ºÉÉ +¦ªÉÉºÉGò¨É +ºÉä±É. +¦ªÉÉºÉGò¨ÉÉSÉÉ +´ÉvÉÒ: 31 VÉÚxÉ 
2018 iÉä 31 ̈ ÉÉSÉÇ 2019 {ÉªÉÈiÉ, |ÉiªÉäEò ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®úÒ 2.00 iÉä 6.00 ́ ÉÉVÉä{ÉªÉÈiÉ. ªÉÉäMªÉiÉÉ: 
+É´ÉänùEò Eò¨ÉÒiÉEò¨ÉÒ 12 ´ÉÒ =kÉÒhÉÇ +ºÉÉ´ÉÉ. {ÉÊ½þ±ªÉÉ ]õ¨ÉÇSªÉÉ ¶Éä´É]õÒ Ê´ÉtÉlÉÉÈxÉÉ BEò 
nù½þÉ-Ênù´ÉºÉÒªÉ Ê´É{É¶ªÉxÉÉ Ê¶ÉÊ¤É®ú Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò +É½äþ. xÉÉ¨ÉÉÆEòxÉ 11 iÉä 15 VÉÚxÉ 
2018 {ÉªÉÈiÉ (®úÊ´É´ÉÉ®ú ºÉÉäbÚ÷xÉ) 11 ´ÉÉVÉä{ÉÉºÉÚxÉ 2 ´ÉÉVÉä{ÉªÉÈiÉ, nù¶ÉÇxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ YÉÉxÉä·É®ú 
¦É´ÉxÉ, ¨ÉÖÆ¤É<Ç Ê´É·É Ê´ÉYÉÉ±ÉªÉ, Ê´ÉtÉxÉMÉ®úÒ, Eò±ÉÒxÉÉ Eìò{ÉºÉ, ºÉÉÆiÉÉGÚòVÉ ({ÉÖ) 4000098, 
]äõ±ÉÒ.- 022-26527337. Ê´ÉtÉlªÉÉÈxÉÒ +É{É±ªÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú ºÉÌ]õÊ¡òEäò]õ (|É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ) SªÉÉ 
UôÉªÉÉ|ÉiÉÒ +ÉÊhÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Çõ ºÉÉ<VÉ ¡òÉä]õÉä ´É +É´ÉänùxÉ ¡òÒ 1670/- +´É¶ªÉ +ÉhÉÉ´ÉÒ. 
+ÊvÉEò ¨ÉÉÊ½þiÉÒºÉÉ`öÒ ºÉÆ{ÉEÇò Eò®úhÉä- (1) Ê´É{É¶ªÉxÉÉ Ê´É¶ÉÉävÉxÉ Ê´ÉxªÉÉºÉ, M±ÉÉä¤É±É 
{ÉMÉÉäbÉ: EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ 022-62427560, (ºÉEòÉ³ýÒ 9:30 iÉä ºÉÉªÉÆEòÉ³ýÒ 5:30) (2) 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ ¤É±ÉVÉÒiÉ ±ÉÉÆ¤ÉÉ - 9833518979, (3) EÖò. ®úÉVÉ¸ÉÒ - 9004698648, (4) 
¸ÉÒ¨ÉiÉÒ +±ÉEòÉ ´ÉåMÉÖ±ÉæEò®ú - 9820583440
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िममाल् - 2 धिवास-गहृाचये धिमा�् का �्
पॅरोडका पररसरकात ‘एक टदिसीय’ महकाणशनबरकात दरुुि येणकाऱयका सकाधककासंकाठी र 

धम्वसेरककासंकाठी रकात्ी निरकासकाच्का मोफत सुनरधसेकाठी धम्मालय-2 निरकास-रृहकाचे 
निमका्वण होईल. ज ेकोणी सकाधक-सकासधकका यका पुण्ककायका्वत भकारीदकार होऊ इच्च्तकात, 
त्यकािंी कृपयका संपक्व  सकाधकारका. 1. Mr. Derik Pegado, 9921227057.  or  2.Sri Bipin 
Mehta, Mo. 9920052156, A/c. Office: 022-62427512/62427510; Email: au-
dits@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:  AXISINBB062. 

r∫s

पॅगगोड्ािर रात्रभर प्रकािाचबे महत्व
पूज् रुरुजी रेळोरेळी म्हणत असत की एखकाद्का धािु-�ा�भ पॅरोड्कारर 

रकात्रभर प्रककाश असण्काचे नरशेष महत् आहे. यकामुळे रकातकाररण धम्व र मैत्री 
तरंरकािंी भकारलेले रकाहकात.े संबंसधतकाचं्का आठरणीनिगमत् पॅरोड्कारर प्रककाश दकािकासकाठी 
प्रती रकात्री रुपये 5000/- ठररले रेले आहते. असधक मकादहतीसकाठी ररील पत्तकारर 
संपक्व  करका - 
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तिपश्यिा तििगोधि तिन्ास, ग्गोबल पगगोडा यबेथबे 
पालल-इांग्रजी, 8 आठिड्ाांचा तििासीय पाठ्यक्रम िर्म 2018

दि. 14 जलैु पासनू 11 सप्टेंबर 2018, पर्यंत. वरील का ््यक्रमाची ्ोग्ता 
जाणण्ासाठी खाली डिलयेली शंृखला उप्ोगात आणा. http://www.vridham-
ma.org/Theory-And-Practice-Courses. अडिक माड्तीसाठी सपंक्य  करा– 
श्रीमतरी बलजरीत लांबा-9833518979, श्रीमतरी अल्ा वेंगलुले्र- 9820583440, 
श्रीमतरी अर्चना िशेपांडे- 9869007040, VRI Office : 022-62427560 
(9:30AM to 5:30PM), Email: Mumbai@vridhamma.org 
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गलोबल पगॅोि््ात सन 2018 ची एक डिवसी् म्ाडशडबरये 
29 जलैु - आराढी पौर्णमा, रतििार, 30 सप् ेंबर - िरद पौर्णमा आणण पूज् 

गुरुजी ांची पुण्यतिथी - (29 सप् ेंबर) च्का निगमत्कािे एक टदिसीय महकाणशनबरे होतील. िबेळ: 
सककाळी 11 रकाजपेकासूि संध्काककाळी 4 रकाजपेययंत. 3-4 रकाजतकाच्का प्ररचिकात सकाधिका ि 
केलेले लोकसुद्का बसू शकतकात. िकार िोदंणीसकाठी कृपयका निम्न फोि क्रमकाकं दकंरका ईमेल 
द्कारका तकाबडतोब संपक्व  करका.  कृपयका िकार िोदंणी ि करतका येऊ िये. समग्ािां  िपगो सुखगो- 
सकामूदहक तप-सुखकाचका लकाभ घ्कारका. सां पक्म : 022-28451170, 022-62427544, 
मोबका. 8291894644 - Extn. no. 9, 82918 94644 (फोि बुदकंर 11 त े 5 
रकाजपेययंत) Online Regn.: www.oneday.globalpagoda.org

If not delivered please return to:-
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