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चाबकु मारलेल्ा उत्तम घोड्ासमान उद्ोगशील व संवेगशील 
बना. श्रद्ा, शील, वीर्य, समाधी व धम्य ननश्चराने रकु्त व्ा. नवद्ा व 
आचरणाने संपन्न, तसेच स्मृनतमान बनून रा महान दःुखाचा अतं 
करु शकाल.

भदंत वेबू सयाडोशंी ववपश्यना साधकाचंी भेट
(जानेवारी 1976 मध् े सराजीचं्ा पाचव्ा पुण्ानतथीददवशी, 

गोरन्ाजीचें काही पाश्श्चमात्य शशष्य (जनुे साधक) रंगून रेथ े सराजीचं्ा 
कें द्ावर ध्ान करण्ासाठी गेले होत.े त्या काळात ते भदंत वेब ूसराडोनंा भेटले, 
ज्ाचे नवचार त्यानंी दभुाषामार्य त समजनू घेतले.)

दभुाषा: ह े पंधरा नवदेशी स्ती-पुरुष श्री गोरंकाजी राचें शशष्य आहते. 
आज (19 जानेवारी 1976) सराजी ऊ बा खखन राचं्ा ममृतु्यला पाच वषषे 
पूण्य झाली. आज पहाटे पन्नास शभक्षं ना नाश्ा ददला गेला, आशण जवळपास 
ददडशे शशष्यानंा भोजन समारंभासाठी आमं�ण ददले होत.े कें द्ावर नवपश्यना 
शशनबर करण्ासाठी राचें रेण-ेजाणे मदहनाभर चालू आह.े ह ेलोक ब्रह्मदेशात 
रक्त सातच ददवस राहू शकतात; म्हणनू त े सात ददवस साधना करतात 
आशण बँकॉक दकंवा कलकत्ताला जातात, आशण पुन्ा परत इथ े रेतात.
रापैकी काहीजण इथ ेदसुऱरादंा आले आहते. नतसऱरा भेटीसाठी आणखी 
अजनू साधक रेतील. रा संपूण्य मदहनाभर, सराजीचं्ा पुण्नतथीननममत्त 
ध्ानशशबीर आरोश्जत केले आह.े ह े ननरननराळ्ा देशातनू अमेररकेहून, 
काही इंगं्ड, फ्ान्स आशण न्झूीलंडवरुन, ऑस्ट्ेललरावरुन आले आहते; 
आशण एक साधक मलेशशराचा आह.े

वेबू सयाडो: हे अगदी आपल्ा भगवान बदु्ाचं्ा काळातल्ासारखे 
आह.े तेव्ासुद्ा त ेसव्यजण एकाचवेळी बुद्ाचं्ा सानन्नध्ात आले. एकाच 
देशातनू नाही, एकाच गावातनू, एकाच दठकाणाहून नाही; परंत ुवेगवेगळ्ा 
देशातंनू, ननरननराळ्ा गावातनू - सव्य पारमी संपन्न माणसे भगवानाचंी वंदना 
करण्ासाठी एक�, एकाच स्ानी त्याचं्ा समोर आले होत.े कुणीही जीव, 
मानवी असो की स्वगगीर, भगवान बदु्ानंा वंदन करण्ास कधीही कंटाळला 
नाही. प्रमुदीत अतं:करणाने त्यानंी अनतशर श्रदे्ने त्याचंी आराधना आशण 
साधना केली.

सव्यच जीवानंवषरी असीम प्रमे, दरा व करुणा असल्ामुळे भगवान 
बदु्ानंी त्यानंा माग्य दाखवला. त्यानंी त्याचं्ा उपदेशाचे, चागंले व शशस्तबद् 
शशष्य होऊन, पालन व आचरण केले. रा भवसंसारात, ननराधारपण,े द:ुखाने 
भटकत असतानंा, रातनू बाहरे पडण्ाचा माग्य शोधता-शोधता आता त े
आपल्ा अनंतम जीवनात पोचले होत,े आता त्यानंा, त ेरा संपूण्य संसारचक्ात 
ज े काही शोधीत होते, त े सापडले होत.े अशा अगशणत लोकानंी बुद्ाचं्ा 
उपदेशाचे पालन करुन ननवा्यणाचा साकात्ार केला.

तुम्ही सव्य जण प्राचीन काळातल्ा त्या शोध घेणाऱरासंारखेच आहात. 
तुम्ही सुद्ा तचे प्राप्त करु इच्छिता ज ेत्यानंी प्राप्त केले. तुमच्ात सुद्ा तोच 
उदात्त उत्ाह आशण तत्परता आहे म्हणनू अशा पावन भूमीवर आलात. ज े
काही करण े आवश्यक आह े त े करीत- वेळ वारा न घालवता धमा्यनुसार 
नवनम्र आशण नवननत भावाने ही कठीण साधना करीत राहाल तर आपण ज्ा 
पनव� जीवनाच्ा सववोच्च ध्रेासाठी प्रर�नात आहात, त्याला अवश्य 

ममळवाल. मी ज ेकाही म्हणालो, त ेत्यानंा समजले? मला तर वाटत नाही,
दभुाषा: एखाद्ा दसुऱराला समज ू शकेल, गुरुजी, त े अमेरीकेत ब्रह्मी 

भाषा थोडीशी शशकले आहेत.
सयाडोः खरे? वा, रार छान! मला आनंद वाटला. ज्ानंा त ेसमजत ेत े

बदु्ाचंी शशकवण इतरापंर्यत पोहचव ू शकतील, आशण अशाप्रकारे बऱराच 
जणाचें कल्ाण साध ूशकेल. होर की नाही? तर, सभ्य गमृहस्ानंो तमु्हाला 
ब्रम्ही भाषा आशण मी कार बोलतो त ेथोडेरार समजले तरी खूप कामाचे आह े. 
दठक आह,े थोडेसे पण उपरोगाचे ठरेल. भगवानाचं्ा म्हणण्ापैकी थोडेसेच 
जरी समजले तरी ती अनतशर मोलाची मदत ठरेल. बदु्ाचें अगदी थोडेसे 
शब्द म्हणज ेखरोखर थोडके नाही; त्यात महान अथ्य आहे.

असे काहीतरी आह,े ज े ममळनवण्ासाठी तुम्ही संसारात, (भवचक्ात)
भटकत आहात. जवे्ा तुम्ही बदु्ाचंी शशकवण समजनू घ्ाल आशण त्याचं्ा 
उपदेशाचे पालन कराल तवे्ा तुम्ही ज े काही शोधता आहात त े ममळव ू
शकाल. त ेकार आह ेज्ाला तुम्ही आत्ता नेहमीसाठी इच्छिता? मला ‘आता’ 
राने कार सुचवारचे आह?े मला ‘ननकटचा वत्यमानकाळ’ असे सुचवारचे 
आह-े अथा्यत हाच कण.

तुम्हा सवाांना ह्ा कणी सुख पादहज ेआह,े द:ुखापासून सुटका पादहज े
आह,े नाही का? आशण इच्छिता दक रा संसारात सुखच ममळो. संसाराच्ा 
चक्ातनू दररत राहण ेराचाच अथ्य असा की तुम्ही सदासव्यकाळ वाध्यक्य, 
आजारपण व ममृतू्य राच्ा अधीन आहात. त ेअनतभरंकर द:ुख आह.े तमु्ही 
सव्यजण वाध्यक्य, आजारपण आशण ममृतु्यला घाबरता, होर की नाही? होर, 
तुम्ही घाबरता, मला खा�ी आह.े 

तुम्हाला खरोखर अशी एक जागा हवी आह ेदक श्जथ ेरा द:ुखाचे अस्स्तत्व 
नाही, एक असा स्वग्य श्जथ े दःुख नबलु्ल नसावे,- श्जथ े म्हातारपण, 
आजारपण आशण मरण इत्यादी द:ुखाचा शेवट होतो; थोडक्यात म्हणज े
तुम्हाला ‘ननवा्यण’ सुख हवे आह.े तुम्ही ज्ासाठी प्रर�नाचंी पराकाष्ा करता 
आहात ते ह ेआहे. तमु्ही बदु्ाचंा उपदेश रोग्य ललनतनेे आशण नम्रतनेे पाळलात 
तर तुम्ही तमुचे ध्रे साध् कराल. हो ना? ज्ासाठी नेहमी तहानलेले 
रादहलात त ेरश ममळवनू तुम्ही तमुचा कार्यभाग साधाल. असे होऊ शकेल की 
तुम्ही एका छोट्ा आशण संशकप्त उपदेशातनू खूप थोडेसे समज ूशकाल. पण 
जर तुम्ही त े चचकाटीने पालन केले, तर तमुची प्राप्ती लहान नसेल. अनेक 
रगुापंासून तुम्ही रासाठीच झगडत आहात. तर मग रा प्राप्तीला केवळ 
लहानशी म्हणता रेईल? मुळीच नाही! खरे तर ही खूप मोठी उपलब्ी आह.े

एकदा का उपदेश तमुच्ा अनुभूतीवर उतरला, मग तो दकतीही लहान वा 
साराशंरुपाने असो, आशण तमु्ही तो काळजीपूव्यक, अनवराम आचरणात 
आणला तर सुख तुमचेच असेल. सव्य नवश्ाचे, सव्य मानवजातीचे कल्ाण 
होईल. सव्य देवा-ब्रह्माचें कल्ाण होईल. जरी शशकवण लहान असली तरी 
पररणामत: होणारी प्राप्ती महान आह.े तमु्हाला ज े ज े काही हवे आह े त े
ममळाले. ह ेअसे आह ेकी नाही? खरोखर, त ेतसेच आह.े म्हणनू सद्मृहस्ानंो 
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तुम्ही त्या थोड्ाशा उपदेशानुसार चालून त्याचा अभ्यास करु शकता. 
करु शकता ना? होर, रारच छान!

तुम्हा सवाांप्रमाणचे भगवान बदु्ाचं्ा काळातही, शाश्त शातंी व 
सौख्ाचा शोध घेत भ्रमंती करणारे अनेक लोक होत.े खरे तर असे म्हण ूकी 
बदु्ाचं्ा अगोदरपासूनच त ेराचा शोध घेत होत.े कोण होत ेत?े तुम्ही म्हण ू
शकता की सव्य जगच! परंत ुतमुच्ासाठी मी सारीपुत्त आशण मोग्ग�लानाचे 
उदाहरण ननवडतो. ही त्या पावन पुरुषाचंी जोडी आह े जी पुढे जाऊन 
भगवानाचें प्रमुख शशष्य बनले. त्याचं्ा प्रव्रज्ेची गोष्ट तुम्हाला मादहती पण 
असेल.

सारीपुत्त व मोग्गल्ान अममृताच्ा शोधात पररव्राजक म्हणनू पानव�राने 
जीवन जगत होते. साररपुत्त हा पदहला की जो, ज्ानंी बदु्ाकंडून पदहल्ादंा 
धम्य शशकला अशा पाच शशष्यापंैकी एकाच्ा संपका्यत आला. पररव्राजक 
सारीपुत्ताने त्याला शभकसेाठी जातानंा पादहले. त्याचे शातं-सौम्य भाव आशण 
तजेस्वी वण्य पाहून सारीपुत्ताला ताबडतोब उमजले की तो ज्ा मागा्यचे ज्ान 
शोधीत होता, ते ह्ा साध ुपुरुषाजवळ आह.े 

सारीपुत्त त्या साधपुुरुषाच्ा मागोमाग, त्याचे शभकाटन संपेपर्यत गेला. 
शभक्षचे जेवण होईपर्यत तो रोग्य अंतरावर द्षर वाट पाहात रादहला, नंतर 
त्याच्ाजवळ गेला आशण त्याला शशष्टाचारपूव्यक वंदन करुन त्याने त्याचे गुरु 
व त्यानंी शशकवलेला ‘धम्य’ राचंी चौकशी केली. (हे सव्य द�नपटकात आह,े 
पण मी तुम्हाला अगदी थोडक्यात त्याचा गोषवारा देतो).

तो पनव� शभक ुउत्तरला की भगवान बदु्ाकंडून तो प्रव्रश्जत झाला आह े
आशण त्यानंीच उपदेशशलेला धम्य तो मानतो. जवे्ा सारीपुत्ताने त्या धमा्यचे 
स्पष्टीकरण करण्ाचा आग्रह धरला तेव्ा तो शभक्ष म्हणाला की “मी 
अलीकडेच प्रव्रश्जत झालो आह.े मी नुकताच रा धमा्यच्ा संपका्यत आलो 
आह.े मी तलुा संपूण्य धम्य शशकव ूशकत नाही. मी त्याचे सार तलुा थोडक्यात 
सागंू शकतो. भगवान राच शहरात आहेत. आपण नवस्तमृत धम्य त्याचं्ा 
कडूनच शशकावा.”

हा पावन शभक्ष वास्तनवकत: अरहंत होता, त्याला खरे पाहता संपूण्य धम्य 
माहीत असणारच; परंत ुनम्रतमेुळे त्याने सामंगतले की त्याला रक्त थोडेसेच 
मादहती आह.े त्यानतंर सारीपुत्त- (जो नंतर पुढे भगवान बदु्ाचं्ा धमा्यचा 
मुख् प्रनतननधी बनला)– म्हणाला की भगवानाचं्ा ‘धम्ा’ नवषरी थोडक्यात  
आत्ताच सागंा. 

शभक्षने त्याची नवनंती मान् केली. त्याने त्याला धमा्यचे रक्त सार 
सामंगतले. दकती होत ेत?े इतके लहान की त्याचे एक पूण्य कडवेही नव्ते. 
जवे्ा सारीपुत्ताने धमा्यचे त े लहानसे नवधान ऐकले, तो म्हणाला की 
त्याच्ासाठी त ेपुरेसे होत.े कारण त ेअगदी थोडसेच ऐकून दोषरदहत शुद् 
धमा्यला त्यानंी अतंमु्यखी होऊन स्वानुभूतीने जाणले. तर, उपदेश अगदी 
लहान होता, परंत ुसारीपुत्ताचे आकलन, जाणीव मुळीच लहान नव्ती, त े
धमा्यला रोग्यप्रकारे समजले. 

महोदर, तमु्हीसुद्ा, नततके थोडेच समजलात, नाही का?
दठक तर मग, जर तमु्ही भगवानाचं्ा उपदेशाचे पालन केले, त्यावर 

चालतात, तर तमुची उपलब्ीसुद्ा अनतशर महान असेल.
मी तमुची भाषा बोलू शकत नाही. म्हणनू तुम्ही, जरी थोडेसेच समज ू

शकलात, त े तुमच्ा मम�ानंा द्ा, म्हणज े त्यानंासुद्ा धमा्यनवषरी थोडेसे 
कळेल. तमु्ही ह ेकरु शकाल? मला खा�ी आह.े की तमु्हाला ह ेशक्य होईल.

तुम्ही सवा्यनी नवपुल पारमीता जमा केलेल्ा आहते. त्यामुळेच तर तुम्ही, 
नवनवध देशामंधनू, अनतशर द्षरद्षरच्ा दठकाणावंरुन, इथ ेआला आहात. ही 
तमुची पारमीच आह.े म्हणनूच तुम्ही एकाचवेळी एक� इथ े रेऊन पोचला 
आहात. इथ ेरेऊन तुम्ही धमा्यनवषरी जाण ूइच्छिता. धमा्यला ऐकलेत आशण 
बदु्ाचं्ा उपदेशानंा शशकलात. परंत ु नुसत े ऐकून तमृप्त होऊ नका. त्याचा 
सखोल अभ्यास करुन दृढतापूव्यक साधना करा, आशण मागा्यवर चालण ेसुरु 
करा. तुम्ही आवश्यक ते वीर्य (प्रर�न) लावाल तर त्याचे रळ पण अवश्य 
ममळेल. आत्ताही नन:संदेह आपण जाणता की आपणाला आपल्ा मनपूव्यक 
केलेल्ा प्ररत्ानुसार रळ ममळत आह.े हो ना?

तुम्ही सव्यजण इथ े आहात राचे कारण म्हणज े त्यासाठी तुम्ही पुरेसा 

पारमीसंचर केला आह.े भगवान म्हणाले होत ेकी जर तमु्ही धमा्यबरोबर 
रादहलात आशण त्या बरोबर चाललात तर तुम्ही बदु्ाचं्ा अगदी जवळ 
आहात. जरी शरीराने तुम्ही त्याचं्ापासून खूप द्षर जगाच्ा दसुऱरा 

टोकाला रहात असाल तरी.
दसुऱरा दृष्टीने पाहता, जरी तमु्ही त्याचं्ाजवळ रादहलात- की तमु्ही 

त्याचं्ा व��ाचे टोक हाताने धरु शकाल- तरीसुद्ा, जर तुम्ही त्याचं्ा 
उपदेशाचे आचरण केले नाही आशण त्याचं्ा उपदेशाप्रमाण ेधमा्यचे पालन 
केले नाही तर, तुम्ही त्याचं्ापासून खूप द्षर आहात. 

म्हणनू तर, तुम्ही अमक्या-अमक्या देशात राहता, अनतशर द्षर 
अतंरावर; आशण तरीही तुम्ही भगवानाचं्ा इतके जवळ आहात. आशण 
त्याचं्ा उपदेशाचे पालन, पररश्रमपूव्यक व नम्रतापूव्यक कराल तर तुम्ही तमुची 
इछिा ननवा्यणाला प्राप्त करालच; ज ेलक्ष्य गाठण्ासाठी तुम्ही संसारचक्ात 
भटकत आहात ते तमु्ही ममळवालच. 

हा माग्य चालले आहते आशण ननवा्यणापरांत पोचले आहते असे धम्यननष् 
लोक अगशणत आहेत. तसेच तुम्ही वेगवेगळ्ा देशातंनू, ननरननराळ्ा 
गावातंनू आलेले सव्य पावन लोक, रा पनव� स्ानी एकाच वेळी आलेले 
आहात. जर तमु्ही पुरेसे वीर्य (पुरुषाथ्य) लावनू पररश्रमपूव्यक, नम्रतनेे, 
ललनतनेे साधना केली तर तुम्हीसुद्ा तमुच्ा ध्रेाजवळ पोहोचाल.

तुम्ही सव्य, कोणताही व्त्यर रेऊ न देता, सव्य अवस्ामंध्,े मग तुम्ही 
आडवे झालेले असा, बसलेले, चालत वा उभे असा, साधना करू शकलात? 
ननदान प्रते्यक कणी प्रर�न करीत आहात का नाही?

साधकः (हशा) नाही, सातत्य नाही आहे.
अशा प्रकारे अनवरत वीरा्यसहीत साधना करण े काही अवघड दकंवा 

कठीण नाही, शशवार त्यामुळे कुठे काही (शारीररक) वेदना पण होत नाही 
(हशा). जर तमु्ही पूण्य वीरा्यसहीत प्रर�न केले तर त्यामुळे सुख ममळत ेकी 
नाही?

– होर,
– कार आपणाला साधनेशशवार सुख ममळेल? 
– नाही.
– तुम्हाला कार पसंत आहे, सुख की द:ुख? (हशा). 
साधकः भंतजेी आमची समाधी (एकाग्रता) ही वाऱरात असलेल्ा 

मेणबत्तीसारखी आह.े... प्रर�न, जागरुकता आशण एकाग्रता न होण े ही 
आमची अडचण आह.े आमची समाधी अनतशर कमजोर आह.े

– जर तुम्ही प्रर�न करीत आहात, तर तमुची प्रगती होत आह.े रक्त 
एकच गोष्ट आह ेकी प्रर�न सोडू नका. पररश्रमपूव्यक वीरा्यसहीत प्रर�न करा. 
वीर्य म्हणज ेकार तुम्हाला मादहती आह ेका? 

साधक: सम्यक प्रर�न.
– प्राचीन काळातील आर्य व्क्तीनंी, प्रर�नासंहीत, कोणताही खंड न 

पाडता, अथक पररश्रम केले, आशण त्यानंा सुख ममळाले. जर तुम्ही भगवान 
बदु्ाचंी शशकवण लकपूव्यक आशण अखंडीतपण े आचरणात आणली तर 
तुम्ही तमुच्ा उदात्त आकाकंचेे रळ अनुभवाल. केवळ एकच गोष्ट लकात 
ठेवा; कोणत्याही व्त्यराशशवार प्रर�नाचंी पराकाष्ा करा, आशण सुख 
अवश्य ममळेल. तमु्ही ब्रह्मदेशात रेऊन दकती तास झाले?

साधकः चोवीस तास.
– तुम्ही इथ ेआल्ापासून कार पूण्यपण ेप्रर�न केलेत?
साधकः नाही. प्रते्यक तासाला नाही.
– ज्ा कणी तुम्ही प्रर�न केले, तमु्ही सुखी झालात की नाही?
साधकः सुखी झालो परंत ुभंतजेी कधीकधी ध्ान करतानंा मला झोप 

लागते, आशण मग मला सौख् वाटत नाही.
– जो प्रर�नाचंी पराकाष्ा करतो त्याच्ा अतंरंगात परम सुख प्राप्त होत.े 

प्रर�नाचंी पराकाष्ा करण ेअवघड आह ेका? जर ते अवघड नसेल आशण 
पीडादारी नसेल तर मग  आराम करु नका, सातत्याने काम करत रहा.

साधकः आशण जर ते अवघड व पीडादारक असेल तर? 
– जर तमु्ही पररश्रमपूव्यक प्रर�न कराल तर, ज्ामुळे द:ुख होत ेअसे 
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काही तमुच्ा अनुभवास रेईल?
साधकः साधना करण े पीडादारी होऊ शकेल परंत ु �राचे रळ  

पीडादारी असणार नाही.
– नबलु्ल दठक.  संपूण्य वीरा्यसहीत प्रर�न करुन, सुख प्राप्त करण ेहचे 

ध्रे व उद्दिष्ट नाही का? सुख ननश्श्चतच ममळेल. तर मग, प्रर�न करण ेकार 
पीडादारी आह?े

साधकः जवे्ा आम्हाला झोप लागत,े तवे्ा पीडा होत.े
– तुम्हाला झोप केव्ा लागत?े वीर्य कमी होण्ाने का जास्त होण्ाने? 

तमुच्ाकडे असेल नसेल तवेढे वीर्य तुम्ही वापरले पादहज.े
साधकः इथल्ा प्रते्यकाजवळ थोडे-अधधक वीर्य आह,े परंत ुत ेनेहमीच 

नसत.े 
– प्रते्यकाजवळ वीर्य आह.े तुम्ही त्यातला काही भाग भनवष्यकाळात 

वापरण्ासाठी वाचवता आहात का? (हशा) तमु्ही पूण्यत्वाने, प्रर�न 
करत आहात का, श्जतका तुम्ही खरोखर करू शकता?

साधकः मी प्रते्यक वेळी असे करु शकत नाही, कधीकधी मी झोपी 
जातो.

– झोप लागण ेधथन-ममद् (आळस आशण सुस्ती) आह.े असे केव्ा होत?े 
वीर्य कमी असत े तवे्ा का जास्त असत ेतेव्ा?

साधकः जवे्ा वीर्य कमी असत.े
– तर आपल्ा मनाला कें दद्त करण्ासाठी प्ररत् करत आहात का? 

भगवान बदु्ाचंी आर्य शशकवण आचरणात आणण्ासाठी प्रर�न करता, 
तवे्ा तमु्हाला कमी वीर्य हवे असत ेकी जास्त? 

साधकः खूप जास्त भंतजेी!
– बरोबर, एखाद्ा लहान मुलाला दहमालार चढून जाण्ासाठी खूप वेळ 

लागेल. त्याला खूप प्ररत् करावे लागतील, पण तरीही, तो वेळोवेळी घसरुन 
पडेल. आपण सव्य दहमालरावर चढण्ाचा प्रर�न करणाऱरा मुलासंारखे 
आहोत, म्हणून आपण वेळोवेळी घसरुन पडतो. जर तुम्हाला समजले की 
तुम्ही पडत आहात, तर तमु्ही सनत -(जागरुकत-े)सदहत पुन्ा प्रर�न केला 
पादहज.े

साधकः आमची ‘सनत’ ही हवेशीर खोलीतल्ा मेणबत्तीच्ा ज्ोतीसारखी 
आह.े कार ती कधीच स्स्र होणार नाही?

– जर तमु्ही श्जथ ेवाऱराची झळूुक रेऊ शकणार नाही अशा बंद खोलीत 
रादहलात, तर ती ज्ोत थरथरेल का? म्हणनू तुम्ही अशा जागेत रादहले 
पादहज े की श्जथ े वाऱराची झळूुक प्रवेश करण े शक्य नाही. अथा्यत जथे े
व्वधान कमीत कमी असेल.

साधकः अशी जागा आम्हाला कुठे ममळणार?
– वीर्य! आता असे पाहा, तुम्ही इथ ेदसुऱरा दठकाणावरुन आला आहात, 

इथ े पोहोचण्ासाठी तमु्हाला प्रर�न करावे लागले नाहीत का? स्वत:ला 
नवचारुन पाहा, तमु्हाला इथ ेलवकर पोचारचे आहे की उशीरा?

साधकः लवकर.
– जर तुम्हाला लवकर पोचारचे आहे तर तमु्ही हळू चालाल का?
साधकः नाही.
– लवकर पोहोचू इच्छितो त्याला हळू चालारला सागंणे कुणाला शक्य 

आह ेका? आता तुम्हाला समजले का? तुम्हा सवाांजवळ चागंले वीर्य आह.े 
खूप आह ेम्हणनू तुम्ही इथ ेइतक्या द्षरवरुन आला आहात. त्या सव्य वीरा्यचा 
वापर करा. त्या वीरा्यचा काही भाग तुम्ही बाजलूा काढून ठेवलात, तर श�ु 
(म्हणज े धथन-ममद्) हावी होणार नाही का? जर तमु्ही सव्य वीरा्यचा वापर 
केलात तर त्याचा पररणाम कार होईल?

साधकः आम्ही आमच्ा संकल्ाची पररपूतगी करु.
– जर कुणी त्याच्ाजवळ असलेल्ा संपूण्य वीरा्यसदहत साधना करेल, 

तर ज्ाप्रमाण ेप्राचीन काळातील आर्य पुरुषानंी आपले संकल् साध् केले, 
त्याचप्रमाण े (तमुचे) आर्य संकल् सरल होतील. आपल्ा सवाांचे मंगल 
होवो!

--------------

[वेबू सयाडो इतरासंोबत जास्त बोलत नसत; परंतु माझ्ासोबत 
तानंी खपू चचाचा केली. ते म्हणाले होते, “तुझ्ाकडे पारमी आहे, तुला 
‘सासना’ची वाढ करावी लागेल. लक्ात ठेव? ‘सासना’ची वाढ 

करण्ाचा अरचा आहे, एखाद्ाला आयचा-अषागंगक मागाचावर आरुढ करणे 
म्हणजेच ताला शील, समाधी व प्रजे्मधे् प्रस्ावपत करणे. यालाच 
‘सासना’ची  वाढ (वृद्ी) म्हणतात. भभक््षंं ना ववहार, भोजन, व�� आभण 
औषधासारख्ा आवश्यक व�तू देणे ‘सासना’ची सहायता करण्ासाठी 
आहे. हे केवळ ‘सासनाकुल’ कायचा आहे, ‘सासना’ला वाढववणे नाही. तुला 
तर ‘सासना’ची वाढ करावयाची आहे. उशीर करु नकोस. आत्ाच कर. जर 
तू उशीर करशील तर तुझ्ा संपकाचात असणारे लोक धमचालाभापासून वंचचत 
राहतील. म्हणनू आत्ाच सुरु कर.” जेव्ा मी से्शनावर परत आलो, तेव्ा 
मी तेरेच, रेले्च्ा डब्ात माझ्ा सोबतच्ा उप-से्शन मास्तरानंा भशकवणे 
सुरु केले. तेव्ापासून मी ध्ानाचा आचायचा झालो.]

– सराजी ऊ बा खखन
(सराजी ऊ बा खखन जन्यल (दहदंी) मधनू साभार)

r∫s

बहृत आंरकक संरक्ष्ालय कें द्र
नवपश्यना पररसरात एका मोठ्ा अशभलेखागार दकंवा आदंकक संरकणालर कें द् 

(दडश्जटल अकाईवस सेंटर)च्ा रोजनेवर काम सुरु आह.े कारा्यरंभ करण्ासाठी 
आम्हाला अनेक कम्प्टूर, स्कॅ नर, नप्रटंर इत्यादीसह सव्य प्रकारचे सामान ठेवण्ासाठी 
रोग्य स्ान आशण ज ेह्ा पूण्य परररोजनेचे संचालन करतील त्या कार्यकत्याांसाठी वेतन 
इत्यादीसाठी जवळ-जवळ 15-20 लाख दरवषगी लागतील.

"नवपश्यना नवशोधन नवन्ास" रश्जस्ट्ेशन सेक्शन 35 (1) (3) च्ा अतंग्यत 
झालेले आहे. रामुळे दान देणासाठी 125 प्रतीशत आरकराची सवलत ममळेल. ज े
साधक-साधधका ह्ा पुण्ात भागीदार होऊ इच्छितात त ेखाली ददलेल्ा पत्तावर संपक्य  
करु शकतात-  1. Mr. Derik Pegado, 9921227057.  or  2.Sri Bipin Mehta, 
Mo. 9920052156, A/c. Office: 022-62427512/ 62427510;   Email: audits@
globalpagoda.org;  Bank Details of VRI -- ‘Vipassana Research Institute’,  
Axis Bank Ltd., Sonimur Apartments, Timber Estate, Malad (W), Mumbai 
- 400064, Branch -  Malad  (W). Bank A/c No. - 911010004132846; IFSC 
No.-  UTIB0000062; Swift code:  AXISINBB062. 
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प्ाथरमक पाली अभयास काय�क्रम
दद. 7 एनप्रल पासून 22 मे 2018, रोग्यता - दहा ददवसाची तीन शशनबरे. एक 

सनतपट्ान शशनबर, आचारा्यची अनुमती व 12 वी इरत्ता पास असणे आवश्यक 
आह.े आवेदन पत्ासाठी खाली ददलेली शंखला उपरोगात आणा. http://
www.vridhamma.org/Theory-And-Practice-Courses अधधक 
मादहतीसाठी संपकचा  करा– Email: Mumbai@vridhamma.org स्ान: 
Vipassana Research Institute,  Pariyatti Bhavan, Global Vipassana Pagoda 
Campus,   Near Essel World, Gorai Village,  Borivali-W, Mumbai - 400 091, 
Maharashtra, India. Phone: Office : 022-62427560 (9:30AM to 5:30PM),    
website: http://www.vridhamma.org
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अवतररक्त उत्रदाययत्त्व
1. श्री आनंद राज व श्रीमती नानी मैजू शाक्य, 

धम् ननभा (नेपाळ)�रा कें द्-आचारा्यंच्ा 
रुपाने सेवा

2. श्री मदन तलुाधर,धम् सूररर (नेपाळ)�रा 
कें द्-आचारा्यंच्ा रुपाने सेवा

3. श्री गोपाल दास महज्यन, धम्यशंग (नेपाळ)�रा 
कें द्-आचारा्यची सहारता

4. श्री अशोक कण्य, धम् तराई (नेपाळ)�रा 
कें द्-आचारा्यची  सहारता

नवे उत्रदाययत्त्व
वररष्ठ सहायक आचायचा

1. श्री कमल गोरल, धम् नवराट (नेपाळ)च्ा 
कें द्-आचाराांची सहारता

2. श्रीमती ननम्यला पटेल, औरंगाबाद
3. श्री अशोक कण्य, नेपाळ
4. श्री रत्तन धसमद्, नेपाळ
5. श्री तजेमान शाक्य, नेपाळ
6. श्री माधव प्रसाद ढंुगाना, नेपाळ
7. श्री कमृ ष्णदास राजकर्णकार, नेपाळ

8. श्री हमेबज्र शाक्य, नेपाळ
9. श्री धम्यराज शाक्य, नेपाळ
10. सुश्री नललनी शाक्य, नेपाळ
11. सुश्री शोभा शशल्कार, नेपाळ
12. सुश्री शुभलता शे्रष्, नेपाळ

नव वनयकु्ती
सहायक आचायचा

1. श्रीमती शातंा वमा्य, औरंगाबाद
2. श्री रामूभा श्जलूभा जडेजा, भावनगर

बाल-भशवबर भशक्क
1. श्री अशभषेक राम, बेंगलोर 
2. श्री अममत पाडें,  बेंगलोर  
3. श्रीमती शारदा राजासेकरन, बेंगलोर  
4. Ms. Ampika Kraiam, Thailand 
5. Mr Otmar Kuespert, Germany

नाभशकसाठी के्त्ीय बाल-भशवबर 
समन्वयक

1. डॉ. राजेंद् गारकवाड (सहारक आचार्य) 
नाशशक
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दोहे धमाचाचे 
वबन श्रद्ा वबन ववयाचाने, न स्तृी न समाधी।
प्रज्ा खपू द्षर असे, गमटे न भव भय व्ाधध।।
अज्ानी मखूचा खपूच, प्रज्ा वविहन अनेक।
प्रज्ा संपत्ीवानच, कोणी असतो एक।।
जसेच वषाचा प्ररम जल, सारे वन धतु जाय।
तसेच प्रज्ा ववमल जल, धतुसे चचत् कषाय।।
वषाचा ऋतु पवचात गुहा, चचत अतंमुचाख होय।
जागे प्रज्ा बलवती, सफल साधना होय।।

दोहे धमाचाचे
साधक देह स्स्र असे, ठेवे चचत् अडोल।
क्ण, क्ण सावध असे, गाठी देतो खोल।।
पहा पहा वनज मनाला, िकती वाचाळ मन।
मौन मौन कर मौन कर, मौन मनुी प्रसन्न।।
गोषी गोषी गोषीत, क्णच जाय वनघून।
क्ण क्णचा लाभ घे, जाय न ये परतून।।
काळ काळ म्हणत असे, पडे काळचा फंद।
याच क्णी रे जगतो, मकु्त होई वनर्द्वंद।।

“पूजय माताजींशी साक्षातकार” च ेकाही अंश
प्रश्न: सराजी ब्रह्मी व इंग्रजी बोलारचे, परंत ुआपण दहदंी बोलारच्ा, 

आपण चचा्य कशा करारच्ा? त्याचें प्रवचन कसे वाटारचे.
उत्र: “सराजी जास्त बोलत नव्ते. इशाऱरानंी त ेनवचारारचे व इशाऱरानंी 

मी उत्तर द्ारची, त ेपुरेसे होत.े त ेधम्य प्रवचन खूप संशकप्त द्ारचे, रक्त पंधरा 
त ेवीस ममननटापंरांत. गोरन्ाजी भारतीर साधकासंाठी काही ओळीचंा अनुवाद 
करारचे. मुख् बाब ही होती की त्यानंी माग्य दाखवला की काम कसे करारचे 
आह.े मग तर रक्त कामच करारचे होत.े” 

पूज्य माताजीचं्ा दसुऱ्ा पुण्यततथीतिममत्त आम्ीही ताचं्ा व स्ाजी ऊ 
बा खिि ्ाचं्ा प्रमाण े"बोलणे कमी, काम जास्त" च्ा िीतीवर तवश्ास ठेऊि 
आपले मंगल साधावे. हीच ताचं्ा प्रती िरी श्रदाजंली आह.े 
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 पॅगोडा पररसरात धम�सवेक व साधकांसाठी 
 रनःशलुक रनवास सरुवधा

“एक ददवसीर” महाशशनबरात सामील होण्ासाठी द्षर-द्षरुन रेणाऱरा 
साधकासंाठी व धम्यसेवकासंाठी रात्ी नवश्राम करण्ासाठी एक 3-4 
मजली इमारतीच्ा ननमा्यणाची रोजना आहे. रासाठी ज े साधक-
साधधका रा पुण्कारा्यत भागीदार होऊ इच्छित असतील, त्यानंी 
खालील पत्तावर संपक्य  करावा–  1. Mr. Derik Pegado, or  2. 
Sri Bipin Mehta, (details as in Archives Center).  
Email: audits@globalpagoda.org
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पॅगोड्ावर रात्भर प्रकाशाचे महत्व
पूज् गुरुजी वेळोवेळी म्हणत असत की एखाद्ा धात-ुपकॅगोड्ावर 

रात्भर प्रकाश असण्ाचे नवशेष महत्व आह.े रामुळे वातावरण धम्य व मैत्ी 
तरंगानी भारलेले रहात.े संबंधधताच्ा आठवणीननममत्त पकॅगोड्ावर प्रकाश 
दानासाठी प्रती रात्ी रुपरे 5000/- ठरवले गेले आहते. अधधक मादहतीसाठी 
वरील पत्तावर संपक्य  करा - 
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गलोबल पॅगोड्यात सन 2018 ची एक रिवसीय महारशरबरे 
रवववार, 14 जानेवारी 2018 ला पूज् माताजी आशण सराजी ऊ बा खखन राचं्ा 

पुण्नतथीननममत्त– ग्ोबल ववपश्यना पॅगोडा पररसरात सकाळी 10 वाजता बृहत ्
संघदानाचे आरोजन केले जात आह.े त्या नंतर 11 वाजपेासून साधक-साधधका एका 
टदवसाच्ा महाभशवबराचा लाभ घेऊ शकतील. ज ेकोणी साधक-साधधका रा पुण्वध्यक 
दानकारा्यत भाग घेऊ इच्छित असतील त्यानंी कमृ परा खालील पत्तावर संपक्य  साधावा- 
1. Mr. Derik Pegado, 9921227057.  or  2. Sri Bipin Mehta, Mo. 
9920052156,  रोन नं. 022-62427512 (9:30AM to 5:30PM), Email: 
audits@globalpagoda.org

रवववार, 29 एनप्रल - बुद्पौर्णमा, रवववार, 29 जलैु - आषाढी पौर्णमा, रवववार, 30 
सप्ेंबर - शरद पौर्णमा आशण पूज्य गुरुजीचंी पुण्वतरी - (29 सप्ेंबर) च्ा ननममत्ताने एक 
टदवसीय महाशशनबरे होतील. वेळ: सकाळी 11 वाजपेासून संध्ाकाळी 4 वाजपेरांत. 3-4 
वाजताच्ा प्रवचनात साधना न केलेले लोकसुद्ा बसू शकतात. नाव नोदंणीसाठी कमृ परा 
ननम्न रोन क्माकं दकंवा ईमेल द्ारा ताबडतोब संपक्य  करा.  कमृ परा  नाव नोदंणी न करता रेऊ 
नरे. समग्गानं तपोसुखो- सामूदहक तप-सुखाचा लाभ घ्ावा. संपक्य : 022-28451170, 
022-62427544, मोबा. 8291894644 - Extn. no.  9, (रोन बदुकंग 11 ते 5 
वाजपेरांत) Online Regn.: www.oneday.globalpagoda.org

If not delivered please return to:-
ववपश्यना ववशोधन ववन्ास 
धम्मगगरी, इगतपुरी - 422 403 
भजल्ा-नाभशक, महाराषट्र,  भारत 
फोन : (02553) 244076, 244086, 243712, 
243238.  फैक्स :  (02553) 244176
Email: vri_admin@dhamma.net.in; 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: www.vridhamma.org


