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     बु�वष� २५६४    पौष  पौिण�मा,  (आनॅलाइन),   २८ जानेवारी, २०२१,      वष� ४     अकं १२

धम्मवाणी
हंसादिच्चपथे यन्ति, आकासे यन्ति इद्�या।
नीयन्ति धीरा लोकम्ा, जेत्ा मारं सवािहनन।ं।

धम्मपदपाळि-175, लोकवग्ो

हंस सूर्य-मारा्यने (आकाशा) मध् ेजातात, (कोणी) ऋद्धि-
बळाने आकाशामध् े जातात. पंडीत लोक सेनेसहहत माराला 
जजकूंन (रा) लोकातनू (ननरा्यणाला) जातात (अरा्यत, ननरा्यण 
प्ाप्त करतात.

सयाजी ऊ बा खिन (६ मार्च १८९९ - १९ जानेवारी १९७१) याचं्ा ५० व्ा पुण्यतिथी तनममत्त तारंी आठवण करून आपल्ा मनाला तनम्चळ करण्यासाठी ताचं्ाद्ारे 
शिकवली गेलेली साधना तनरंिरिापूव्चक करि राहण्यारा संकल्प करण,े हीर सयाजीचं्ा प्रति िरी श्रदाजंली ठरेल.          — संपादक

-----------------
पूज्य गुरुजीदं्ारा सयाजी ऊ बा खिन याचें स्मरण आणण श्र�ाजंली

१९ जानेवारी १९७१ ला सयाजी ऊ बा खिन दिवंगि झाले िवे्ा बोधगयेच्ा बममी तवहाराि १७ त े२७ जानेरारी दरम्ान ९२ साधकाचें शशनबर चालू होत.े दपुारी 
३.२० ला सराजीनंी शरीर त्ारले आशण  संध्ाकाळी तारेद्ारा सूचना द्मळाली की सराजी आम्ाला सोडून रेले. शशनबर सुरु झाल्ाची सूचना तारेने पाठनरली होती. 
म्णनू मा सरामाचंा संदेश आला की शशनबर सुरु ठेरा. सराजीचंा आशशरा्यद सदैर आपल्ाबरोबर आह.े शशनबर चालू राहहले. रानरषरीचे पूज्य रुरुजीचें पत्र पुढील 
पानारर ररारत हदले आहे.
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सयाजी दिवंगत झाल्ावर पूज्य गुरुजीदं्ारा ललिहलेले पत्र िाली यथावत दिले गेले आहे.
सत्यनारायण गोयन्ा,

मकु्ाम - बोधगया, ता. २२-०१-१९७१
 	 सप्रेम	वंदरे

परवा	संध्ाकाळी	रंगून	 र्ेथून	पत्ाद्ाररे 	ही	हृद्	ववदारक	सूचना	वमळाली	की	परम	पूज्	गुरुदरेव	आता	रावहलरे	नाहीत.	त्ांनी	
१९	तारखरेच्ा	दपुारी	३.२०	वाजता	दरेह	त्ागला.	प्काश	ववझला,	परंतु	त्ा	महान	प्काश-पुंजानरे	वकतीतरी	लोकांच्ा	अंतरी	
प्ज्रेचा	दीपक	लावला.	तो	प्काश	तर	का्म	आहरेच	आवि	आमही	सगळरे	 त्ांच्ा	खऱ्ा	उत्तराविकारीच्ा	रुपात	न	करे वळ	
आपल्ा	आत	ती	ज्ोत	का्म	ठरेव,ू	परंतु	अविकाविक	लोकांच्ा	आत	प्ज्रेचा	प्दीप	प्जववलत	करण्ास	सहाय्क	वसद्ध	होऊ.	
आपल्ा	्ा	सव्व	वशष्ांसाठी	त्ांचा	अंवतम	संदरेश	हाच	होता	की	आमही	सदैव	िमा्वचरे	जीवन	जगत	राहू.	जोप य्ंत	आमच्ा	आत	
िम्वदीप	जळत	राहील	तोप य्ंत	परम	पूज्	गुरुदरेव	आमच्ा	बरोबरच	असतील,	कारि	तरे	तर	प्ज्ारूपी	िमा्वचरे	साकार	सवरूपच	
होतरे.	त्ांच्ा	पावन	सममृतीला	वचरंजीव	बनवनू	ठरेवण्ासाठी	आवि	त्ांच्ा	प्ती	आपली	खरी	श्रद्धांजली	समवप्वत	करण्ासाठी	
आमही	त्ांच्ा	्ा	अंवतम	इच र्ेचरे	 तंतोतंत	पालन	करू	आवि	आपल्ा	जीवनात	िम्व	जागा	राख.ू	आमचा	सवतःचा	िम्वदीप	
जळत	रावहला,	तर	आमही	अनरेक	अन्	लोकांच्ा	जीवनात	सुद्धा	िमा्वचा	प्काश	प्जववलत	करू	शकू.	्ाहून	अविक	आपल्ा	
परमपूज्	गुरुदरेवांच्ा	पावन	सममृतीचा	कुठला	सनमान-सतकार	होऊ	शकत	नाही.
्ांच्ा	भावनांना	लक्ात	ठरेवनू	आवि	मां	स्ामा	्ांच्ा	आदरेशानुसार	मी	हरे	 वशवबर	चालू	ठरेवत	आहरे,	जरे	की	आपल्ा	

पूव्ववनवचित	का ््वक्रमानुसार	२७	जानरेवारीला	पूि्व	होईल.	२८	जानरेवारीच्ा	संध्ाकाळपासून	मी	 र्ेथरे	 सवतः	१०	 वदवसांसाठी	
माझी	सािना	करीन.	परम	पूज्	गुरुदरेवांच्ा	असीम	अनुकमपरेचरे	ऋि	चकुवण्ासाठी	अविकाविक	लोकांना	्ा	प्ज्ा-िमा्वच्ा	
प्काशानरे	‘आलोकीत’	करण्ासाठी	मला	्थरेष्ठ	िम्व-बलाची	आवश्कता	आहरे.	आपि	सगळरे	सुद्धा	्ा	वदवसात	अविकाविक	
वरेळ	काढून	सािना	करा.	आपल्ा	आत	प्ज्ा-िम्व	जागमृत	करा	आवि	आपिास	मंगल-मैत्ी	भावनांनी	भरा,	जरेिरेकरून	आपल्ा	
सवायंचरे	 िम्व	 बळ	मला	अविक	बलवान	बनवरेल	आवि	आपि	सव्व	 वमळून	 पूज्	 गुरुदरेवांच्ा	िम्व	कामना	 पूि्व	करण्ासाठी	
अविकाविक	सफलता	प्ाप्त	करू	शकू.	आपल्ा	दहा	वदवसांच्ा	सािना	समापनानंतर	रवववारी	७	फरे ब्वुारी	१९७१	ला	पूज्	
गुरुदरेवांच्ा	पावन	सममृतीसाठी	बोिग्ा	 र्ेथरे	एक	बमृहत	संघ-दानाचरे	आ्ोजन	करीत	आहरे.	्ा	दानाच्ा	वनवमत्तानरे	दरू-दरूच्ा	
वभक्ूंना	आमंवत्त	करे लरे	जाईल.	् ा	श्रद्धाजन्	श्राद्ध-कमा्वच्ा	पूिा्वहूती	नंतर	मी	लगरेचच	मुंबईला	जात	आहरे,	जरेथरे	काही	वदवसांच्ा	
ववश्रांतीनंतर	१	माच्वपासून	भावी	वशवबरांचरे	का ््वक्रम	आरंभ	करे लरे	जातील.
पूज्	गुरुदरेवांच्ा	पावन	सममृती	वनवमत्तानरे	अविकाविक	िम्व	िारि	करा,	अविकाविक	िम्वम्	जीवन	जगा,	खऱ्ा	िमा्वला	

व्ावहाररक	जीवनाचा	एक	भाग	बनवा्ला	वशका.	्ातच	आमचरे	मंगल	आहरे,	कल्ाि	आहरे,	भलरे	आहरे,	सववसत	आहरे.
सर्वांचे मंगल होरो, सर्वांचे मंगल होरो, सर्वांचे मंगल होरो!!

कल्ाण द्मत्र 

सत्नारारण रोरन्ा
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माराच्ा िहा प्रकारच्ा सेना
— ररे ससर ुसराजी उ बा खिन

(सराजी उ बा खिन राचं्ा एका शशनबरात नरपश्यना 
साधकानंा बममी भाषेतनू हदल्ा रेलेल्ा प्रचनाच्ा इंग्रजी 
अनुरादाचे संशषिप्त रूपातंरण.)

तमु्ाला अनतशर जाररुक राहारला लारेल, दृढ राहारे 
लारेल आशण बऱराच अडचणीनंा तोडं द्ारे लारले, त्ामुळे 
तमु्ी स्ानुभराने अननत्ाला समज ू शकाल. तमु्ाला िूप 
पररश्रम करारे लारतील- त्ासाठीच तर आम्ी तमु्ाला रारंरार 
राची आठरण करून देतो. शशनबराच्ा रा टप्प्ारर अडचणी 
रेतात. आमचे महान उपकारक सरा तजैीचं्ा काळात, 
साधकानंा ध्ानसाधनेत ननरननराळ्ा अडचणीचंा अनुभर रेई, 
जसे काही लोकानंा अजजबात समजत नव्हत े की त े कशारर 
ध्ान लारत आहते. जवे्हा त्ाचें लषि डोक्ाररील शीष्यभारारर 
कें हरित करारला सादं्रतले जाई, त ेकाहीच जाणू शकत नसत. 
आनापान करतानंा त्ानंा नाकाचा िालील भार जाणरत नसे. 
काहीजण श्ासोच्छ्छ् रास करतानंा त्ाचंा श्ास जाण ू शकत 
नसत. काहीजण म्णत की त ेत्ाचें शरीर जाण ूशकत नाहीत. 
इर े असतानंा तमु्ालाही रा रोष्ी घडत असल्ाचे जाणरेल, 
अशा अडचणी रेतील. कधीकधी तमु्ी संरेदना जाण ूशकणार 
नाही आशण तुम्ाला ध्ान करण ेकठीण होईल.

काही जणानंा असे राटतं की जवे्हा त्ानंा आपले शरीर 
जाणरत नाही, त्ानंी ननरा्यण प्ाप्त केले आह.े जर तमु्ाला 
तमुच्ा शरीराचे अस्तित्व जाणरत नसेल तर त्ारर तमुच्ा 
हाताने मारा हकंरा स्त:ला रुद्ा मारा आशण पाहा. रानरषरी 
आचाराांना नरचारारची ररज नाही. तुमचे शरीर आह ेकी नाही 
ह ेतमू्ाला कळेल. अशा संहदग्धता मनाला घाबररणाऱरा आहते, 
अस्स्थ करणाऱरा आहते, नाही का?

नरपल्ास– (मानससक नरपरा्यस)- चे स्रुप तमु्ाला मूि्य 
बनरते. माणसाचं्ा आत लपलेले मनाचे ह े नकोसे असलेले 
नरकार आहते. त े आपल्ापैकी प्ते्कातच आहते. जवे्हा 
अननत्तचेी जाणीर होत ेतवे्हा रा मनोनरकारानंा जारे लारत;े 
पण त्ानंा त े नको असत,े त्ाऐरजी हह (अननच्च) जाणीर 
जारी अशी त्ाचंी इच्ा असते. अननत्तचेा स्भार 
ननरा्यणोन्िु आह ेर अनतशर सामर््यशाली आह,े म्णनू मार 
त्ाच्ानररुधद लढत देतो. पधानसुत्त माराच्ा दहा सेनाचें रण्यन 
करत,े ज्या बाधक आहते, ध्ान साधनेत ध्ान लारू देत नाहीत.

माराची पिहली सेना- इंदरियजन्य सुिाचा अनभुव 
घेण्ाची आसक्ी.

काही लोक ध्ानसाधना करण्ासाठी आले आहते परंत ू
ननरा्यण प्ाप्तीसाठी अजजबात आलेले नाहीत. त े अशा काही 
रुप्त हतेूं नी आलेले आहते की जसे “जर मी सराजीचं्ा, ज्याचं्ा 
ओळिीचे बरेचसे उच्चपदस्थ आहते, जरळचा झालो तर 
एिादरेळी मला नोकरीत बढती द्मळेल” ज ेअतं:करणात लोभ 
घेऊन रेतात त ेआपल्ा ध्ानसाधनेत रशस्ी होण ेशक् नाही. 
लोभ मुळीच असता कामा नरे. जेव्हा तुम्ी नरपश्यना नरधी 

शशकण्ासाठी प्ार्यना केली, तमु्ी म्णालात - ननरा्यणाचा 
साषिात्ार करणासाठी मला नरपश्यना नरधी शशकरा. मी 

तमु्ाला चार आर्यसते् समजनू घेण्ास शशकरील, पण जर 
तमु्ाला त्ात रस नसेल आशण त्ासाठी तमु्ी तमु्ाला पाहहज े
तेरढा रेळ लारारचे ठरनरत असाल, तर मर मी कार करु 
शकतो?

माराची िसुरी सेना म्णजे एिाद्ा शातं वातावरणात 
वनातील एकातं जागी समाधानाने राहण्ानवषयी इच्ा 
नसणे.

काल एकजणाने पळून जाण्ाचे ठररले. तो सकाळीच 
लरकर उठला आशण त्ाने आपले सामानसुमान बाधंले. त्ाने 
साडेसात राजता तुमच्ाबरोबर सामुहहक साधना केली आशण 
आठ राजता जेव्हा मी साधकाचंी तपासणी करतो तेव्हा ननघारचे 
ठररले. एिाद्ा रेड्ासारिे पळत जाऊन बस पकडारची 
आशण घर राठारचे असे तो ठररत होता. आपल्ा बॅरा नंतर 
कधीतरी घेऊन जाऊ असा त्ाने नरचार केला. सुदैराने, मला 
माहहती नाही का, पण मी एक तासाची असधष्ान बठैक करारला 
सादं्रतली, आशण त्ाला तासभर बसारे लारले. नतर े तो 
अडकला रेला! असधष्ान बठैकीनंतर माराने त्ाला सोडले 
आशण आता तो अजजबात जाऊ इच्च्त नाही.

जेव्हा एिाद्ा शातं, एकातं स्थानी राहण्ानरषरी अननच्ा 
उद्भरत े त्ा माणसाला सोडून पळून जारेसे राटत.े कधी तो 
स्तःहून जाऊ इच्च्तो असे आम्ाला सारंतो हकंरा कधी 
अरदी रुपचूप जातो. आतमधल्ा रडबडरोधंळामुळे, 
अशातंीमुळे तो शातं, एकातं जारी राहू इच्च्त नाही. आतील 
अशातंी आशण रादळ माराची दसुरी सेना आहे.

माराची नतसरी सेना आहे भकू- काय आपण सव� आता 
भकेूले आहात?

एक साधक आला जो िूप िादाड होता. तो रेतानंा िाण्ाचे 
डब ेभरभरुन घेऊन आला. तो म्ण ेकी तो िाण्ाशशरार राहू 
शकत नव्हता, म्णनू मी म्णालो, “मर असे जर असेल तर त ू
िाऊ शकतोस; पण एक, दोन हकंरा तीन हदरस िा आशण तचू 
पाहा कार होत े त.े” मला त्ाला जरा िेळीमेळीने िुलरारे 
लारले, राचा पररणाम असा झाला की दहा हदरसात तो कधीही 
भुकेलेला नव्हता. दसुरा म्णाला की साधारणत: रोज फक्त 
दोन रेळाच जेरला तर तीन हदरसानंतर त्ाला चक्कर रेईल, 
आशण तो असेही म्णाला की पूरमी तीन हदरस त्ाने असे केले 
आह.े त्ाने जरेणाची पररानरी माद्रतली आशण मी म्णालो. 
“जर आरश्यकताच असेल तर नक्कीच जेर” जेव्हा तो इर े
आला, त्ाने पहहल्ा हदरशी ध्ान केले, दसुऱरा हदरशीही; 
आशण नतसऱरा हदरशीही ध्ान केले आशण तो अजजबात 
भुकेलेला नव्हता. जर एिाद्ाची ध्ानात प्रती होत असेल तर 
त्ाला भूक लारत नाही, पण जर ध्ान व्यरस्स्थत होत नसेल 
तरच भूक लारते. आतमधले काहीतरी एिाद्ाला षिषूधात्य करत.े 
मर त्ाला भूक आररत नाही. एकदा का साधक ध्ानात 
स्थानपत झाला, मर त्ाला नंतर भूक लारत नाही.
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माराची चौथी सेना- नवनवध प्रकारच्ा भोजनाची 
इच्ा माराची चौथी सेना आहे.

तमु्ी काही हदरसापंासून चचकन करी िाल्ी नाही, तमु्ाला 
कबाब िाण्ाची इच्ा आहे? त्ाशशरार राहू शकत नाही? 
चचकन रेर ेबनत नाही, इर ेहदले जात नाही, परंत ुआम्ी रेर े
उत्तम जेरण देतो. सर्य जणानंी रेरील जरेणाचा मनसोक्त 
आनंद घ्ारा म्णनूच रेरील स्रंपाकी िूप मेहनतीने जेरण 
बननरतात.

जेव्हा आम्ी िूप चनरष्, स्ाहदष् भोजन करतो, तवे्हा कार 
होत?े अशा प्कारचे चनरष् भोजन करण्ाची आमची इच्ा 
अजनू राढत.े भोजनाचा स्ाद न जाणता भोजन करण ेसंभर 
आह?े अस फक्त अहांत करु शकतात. आपला रेर े शशनबरात 
रेण्ाचा उदे्श क्ेशापंासून सुटका द्मळनरणे नव्हता का? 
तषृ्ेपासून सुटका द्मळनरण े नव्हता का? जर तमु्ी डोळे बंद 
करुन िाण ेिाल, तर काही हदसणार नाही, तर आपल्ा मनात 
कोणत्ा दृश्य रतिचूी इच्ा रा कामना होणार नाही का? हीच 
रोष् ऐकण्ाला लारू होत.े रेर े कोणाकडे टेप ररकाड्यर नाही 
आह,े रेर े रेहडओ नाही आह,े ज्यारर राण े राजत आह.े 
आपल्ाला त ेऐकारचे नाही. हीच रोष् रंधासाठी सुधिा म्टली 
जाऊ शकेल. रेर ेकोणी आपल्ा शरीरारर हकंरा कपड्ारंर 
अत्तर शशपंडलेले नाही, जेणकेरुन सुरंधासाठी कोणता लोभ 
हकंरा तषृ्ा जारत नाही. रेर ेअशी कोणतीही रति ूनाही जी 
आपल्ा शरीरात सुिद संरेदना ननमा्यण करेल. जजव्हा? ही तर 
आह ेआशण ती कशी स्ाद चािल्ाशशरार राहू शकेल? ह ेतर 
तेव्हा शक् आह े जवे्हा एकतर आपण िाणार नाही. अशा 
अरस्थते आपल्ा शारीररक स्स्थतीसाठी डॉक्टरला आपल्ाला 
ग्कुोजचे इंजके्शन द्ारे लारेल. स्ाद तर तवे्हा जाणरेल 
जेव्हा जजभेचा संपक्य  भोजनाशी होईल. जर आपण स्ाहदष् 
भोजन करण ेकमी कराल तर त्ानरषरीचा लोभ हकंरा तषृ्ा 
कमी होत जाईल.

आपण रेर े तषृ्ेपासून सुटका द्मळनरण्ासाठी आला 
आहात, मर आमचे ह े कत्यव्य आह े की आम्ी रेर े असे 
राताररण ननमा्यण करु, ज्याने आपली तषृ्ा राढणार नाही, हो 
ना? आपण तषृ्ेला डारलून टाकू इच्च्ता, दषूर करु इच्च्ता. 
आपण एक तर तषृ्ेला दषूर करु रा अररा स्ाहदष् भोजन करुन 
नतला राढर ूरा. म्णनू आम्ी संध्ाकाळी भोजन देत नाही. 
अशा प्कारे आम्ी तषृ्ेला कमी करण्ात मदत करतो. ह े
आमच्ासाठी चारंले आह े आशण आपल्ासाठी सुधिा चारंले 
आह ेकारण की आपणाला संध्ाकाळी भोजन केल्ारर नक्कीच 
रुंरी रेईल. आपण राशशरार सुधिा राहू शकता. जर आपण 
सकाळचा नाश्ा र दपुारचे जेरण व्यरस्स्थत घ्ाल तर आपल्ा 
शरीराची ररज पूण्य होईल.

माराची पाचवी सेना- स्तान व म�ृ आहे (थीन आणण 
मम�) आपण याला याप्रकारे समज ूशकतो.

महामोग्गल्ान, जे बधुिाचं्ा प्मुि शशषापंैकी एक होते, त े
सुधिा राचे शशकार होत.े आपल्ापैकी काही बसल्ा-बसल्ा 

झोपी जाऊ शकता. जवे्हा मी नरपश्यना शशनबरामंध् ेजात 
असे तेव्हा माझ्ासोबत एक रधृि व्यक्ती रेत असे. आम्ी 

दोघे सरा तजैीचं्ा ध्ान कें रिात ध्ान कषिात बसत असू. तो 
माझ्ा मारे एक मोठी शाल (जी रोरी व्यक्ती रापरतात) 
पाघंरून बसत असे. रोड्ाच रेळात तो जोरजोराने घोरारला 
लारत असे. साधारणत: बसल्ा बसल्ा घोरारला लारणारे 
लोक िूप नसतात. परंत ु काही साधक असे असतात की ज े
बसल्ा बसल्ा घोरारला लारतात आशण काही रेळाने जारे 
होतात. रालाच रीन द्मधि म्णतात. राला टाळता रेत नाही. 
जेव्हा स्तृी आशण संप्ज्ान िूप तीक्ण होईल तेव्हा ननरा्यणाचे 
शातं स्रूप अनुभरारर उतरेल आशण तेव्हा कुशल आशण 
अकुशल मध् े दं्द् चालेल तवे्हा त्ाच्ा प्नतहरिरेमुळे उष्ता 
ननमा्यण होईल र तेव्हा मनुषाला रुंरी रेऊ लारत,े झोप रेऊ 
लारते.

जर आपणाला कधी-कधी रुंरी रेऊ लारली तर जरा 
जोराने श्ास घ्ा कारण आपली समाधी तटुली आह.े ह ेआतून 
संस्ाराचे उिडण ेआहे, आपली समाधी भंर पारली आह.े

जर आपली समाधी भंर पारली आह े तर आपण पुन्ा 
एकदा नाकाच्ा द्ारारंर ध्ान द्ा, जोराने श्ास घ्ा र शातं 
होण्ाचा प्रत्न करा. कधी-कधी जवे्हा 'अननत् नरद्ा' बलरान 
होत े तेव्हा आपण आपल्ा शरीरारर होणाऱरा शारीररक र 
मानससक अनुभरानंा बघू शकता आशण आपले नरपश्यना ज्ान 
िूपच तीक्ण आशण बलरान होत.े तेव्हा आतनू कोठल्ा 
दबलेल्ा संस्ाराचा मोठा प्हार होतो आशण आपण अननत्तेचे 
ज्ान घालरनू बसता आशण पुन्ा आत्म नरस्तृीच्ा स्स्थतीमध् े
रेता. आपल्ाला कार झाले हे कळत नाही आशण आपण 
आपल्ा आचाराांना राच्ानरषरी नरचारता. जर असा प्संर 
अचानक घडला तर राचा सामना करण्ाचे दोन उपार आहते. 
एक उपार तर हा आह ेकी आपल्ा स्तःला समाधी मध् ेस्स्थर 
करा, जसे मी सादं्रतले. नाहीतर बाहरे जाऊन आपणास 
ताजतेराने करा म्णज े आपण जी प्नतहरिरा केली आह े ती 
ननघून जाईल. जेव्हा असे घडेल तेव्हा जाऊन झोपू नका. मी 
उपार सारंत आहे की अशी घटना घडेल तवे्हा कार केले 
पाहहज.े व्यारहाररक दृनष्कोनातनू ह े महत्ताचे आह.े कोणता 
आधंळेपणा तेव्हा रेतो जवे्हा संस्ार रर रेतात. तेव्हा दृढतापूर्यक 
आम्ाला अननत्तचेी भारना केली पाहहज.े नुसत े अननत्, 
अननत् म्णनू उपरोर होणार नाही, ह ेम्णण ेहदिारटी नको, 
ह े रतितुः संरेदनाचं्ा अननत्तेच्ा अनुभराला जाणनू केले 
पाहहज.े जर आपण असे कराल तर आपला नरजर ननजचित 
आह.े

माराची सहावी सेना- एकटे न राहण्ाची इच्ा आणण 
एकातंवासाची भीती वाटणे.

काही जण एका िोलीत सुधिा राहू शकत नाहीत, त्ानंा 
कोणी सोबत द्मळेल म्णनू िोली बदलत राहतात. एकट्ा 
िोलीत त्ानंा भीती राटत.े एक बममी महहला अशाच लोकापंैकी 
एक होती. नतला एकातंात भीती राटत असे. नतचे घर मोठे होत े
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परंत ु एका िोलीत एकटी राहण्ाचे साहस ती करत नसे, 
नतला सतत कोणीतरी सोबत लारत असे. रेर े साधना 
करण्ासाठी आली तेव्हा सोबत एक बाई घेऊन आली. ध्ान 
करताना िोलीत लाईट चालू ठेरण्ाची पररानरी नतने मला 
माद्रतली. मी नतला पररानरी हदली. इतकेच नाही तर नतची 
इच्ा होती की ध्ान करताना नतच्ाजरळ कोणी बसून राहारे. 
एकटे राहण्ाचे धाडस ती करू शकत नव्हती. जवे्हा ती एकटी 
असारची तवे्हा नतचे सारे शरीर लाल होत असे. शशनबर समाप्त 
झाल्ारर नतला रोडे बरे राटले. दसुऱरा शशनबरात एकटी 
अधंाऱरा शून्ारारात ती बसू लारली. प्ते्क महहन्ाला दहा 
हदरसाचे शशनबर करण्ासाठी ती रेत असे आशण राने नतला िूप 
लाभ झाला. भीती राटण,े भीतीचा अनुभर होण ेरात ती अव्वल 
होती. परंत ुनतची भीती आता उडून रेली. चारंली रोष् आह ेना!

माराची सातवी सेना- नवलचिकत्ा आहे, संिेह आहे. जसे 
एिाद्ाला या गोष्ीची शंका आहे की तो ध्ान भावनेमधे् 
यशस्ी होईल अथवा नाही.

मी असा नरचार करतो की ही शंका प्ते्क व्यक्ती मध् े
आह ेजी अशी चचतंा करत राहत ेकी नतची साधना सफल होईल 
की नाही? (ही मुलरी हसत आह)े त ूअरश्य सफल होशील. 
मुख्य रोष् ही आह ेकी अकुशलाला दषूर ठेरा, अनुशर क्ेशानंा 
दषूर ठेरा, त्ानंा नष् करा. ही मुख्य रोष् आहे.

माराची आठवी सेना- जेव्ा ध्ान भावना सफल होऊ 
लागते तेव्ा व्यक्ीला गव� येतो, त्यामधे् उ�तपण आणण 
आिडलेपणा येतो.

जेव्हा र्ान भारनेमध् े प्रती होत,े तेव्हा व्यक्तीला 
आतमध् ेजाणर ूलारत.े मनोनरकार कमी होतात, त्ाचंी शक्ती 
कमी होत े आशण व्यक्ती नरचार करू लारत े की कोणी दसुरा 
इतके चारंले ध्ान करत नाहीरे जजतके की मी करत आहे, का 
मी त्ाची मदत करू नको? ही रोष् मी आपल्ा अनुभराने 
सारंत आह.े िूप आधी जवे्हा रा ध्ान कें रिाची स्थापना केली 
तेव्हा रेर ेध्ान कषि नव्हता. दहा फूट लाबं आशण दहा फूट रंुद 
अशी एक झोपडी होती. आम्ी रेर ेबसून चचा्य करीत असू. एक 
हदरशी सकाळच्ा सत्रात ऊ ह्ा मौ ंबाहेर रेऊन म्णाला- इकडे 
बघा, त्ाने आपली लंुरी रर केली आशण बघारला सादं्रतले. 
माडं्ारंर र पारारंर सूज आली होती, जसे काही सोललेले 
बदक असारे. आतनू संस्ाराचें उिडण ेइतके जबरदति होत े
की त्वचेरर सूज आली होती. त्ाने लंुरी अजनू रर करून 
दािरली आशण म्णाला- बघा, बघा, ह ेआतनू उिडण ेहकती 
जबरदति होत.े तमु्ी पण पररश्रम करा, िूप पररश्रम करा.

म्णनू मी आपणाला सारंत आह े की असा उपदेश करू 
नका. जर काही नरचारारचं असेल तर मला नरचारा हकंरा 
आपण काही सारंू इच्च्ता तर मला सारंा. जवे्हा तो पररश्रम 
करण्ाची, कठोर पररश्रम करण्ाची रोष् सारंत होता, तवे्हा 
त्ाच्ा रोष्ीमंध् ेदंभ होता, घमेंड होती, अहंकार होता की मी 
ठीक प्कारे नरपश्यना करीत आह ेर ह ेइतर तर ठीक करत नाही 
आहते. तो फुटबॉल चारंला िेळत असे आशण त्ाला िूप 

लरकर रिोध रेत असे. रुद्ा मारण्ासाठी तो सदैर तरार 
असे. जवे्हा अशा रिोधी व्यक्तीचा, ज्याच्ा शरीरात िूप उष्ता 
आह,े संस्ार उिडतो (आतनू लार बसत)े, तर शरीरारर ती 
उष्ता फूटून बाहरे पडत.े दसुऱरा हदरशी तो ध्ान करू शकला 
नाही. त्ाला कोणतीही संरेदना जाणरली नाही आशण त्ाला 
आचाराांकडे मार्यदश्यन घेण्ासाठी जारे लारले.

मी दसुऱरानंरषरी रासाठी सारंत आह े ज्याने आपण 
रेररेरळ्ा रोष्ीचं्ा स्भाराला जाण ू शकाल, ननरननराळ्ा 
अनूभरानंा जाण ूशकाल.

माराची नववी सेना- हे आचायाांनवषयी आहे, असे आचाय�  
ज्यानंा िपू लाभ-सत्ार ममळत आहे.

मला िूप लाभ-सत्ार द्मळाला. रामुळे माझ्ामध् ेघमंड 
रेऊ देता कामा नरे. नतला रेण्ापासून राबंरले पाहहज.े एरढा 
सत्ार द्मळाल्ारर कोणाला घमंड रेणार नाही? मला आपल्ा 
स्तःला सारधान ठेरले पाहहज,े माझी रषिा केली पाहहज.े 
आम्ी रेर ेह ेकाम अकाउंट जनरल कारा्यलरातील लोकासंाठी 
सुरू केले, ज्यामुळे त ेअशारेळी ध्ान करू शकतील जेव्हा त े
काम करत नसतील. पण असे रेर े लोक िूप कमी आहते. 
आम्ी राचंा प्ारंभ धनोपाज्यनासाठी केला नाही, धम्य 
शशकरण्ासाठी केला. रा कारा्यलरातील कोणीही व्यक्ती दहा 
हदरस साधना करतो र राचा सदस्य होतो. राची हफ दहा 
हदरसाचंी साधना आहे, चारंले आह ेना? काहीही द्ारचे नाही, 
एक पैसा सुधिा नाही. बस ध्ान करा, अभ्ास करीत रहा, परंत ु
अभ्ास करणे सोडू नका. आम्ी तरेनू सुरुरात करून रेरपरांत 
पोहोचलो. रुपरे, पैसे ह ेकरू शकत नाहीत. धमा्यने असे केले. 
आमचा धमा्यरर नरश्ास आह.े आशण जरे ेपैशाचंा प्श्न आह,े ते 
आमच्ाकडे आहेतच कोठे!

कें रि माझ ेनाही. ऊ बा खिन रानंा रा रोष्ीची घमेंड नको की 
ह ेध्ान कें रि त्ाचें आह.े ह ेनरपश्यना कें रि ए. जी. कारा्यलरातील 
त्ा सर्य कम्यचाऱराचें आह,े ज ेनरपश्यना करतात. जर त ेमला 
रेरनू काढून टाकतील तर मला ह ेकें रि सोडारे लारेल. आह ेना 
चारंली रोष्!  मी राचा मालक नाही, ह ेमाझ ेनाही. मला दररषमी 
ननरडून रारे लारेल, जर त ेमला ननरडतील तरच मी रेर ेरेऊ 
शकेन. जर त े म्णतील की त्ानंा माझ्ापेषिा चारंला कोणी 
द्मळाला आह ेआशण त ेत्ाला ननरडतील, तर माझा कार्यकाळ 
समाप्त झाला. हकंरा असे होऊ शकेल की काही सदस्यानंा मी 
आरडणार नाही, त ेअसे म्णतील की मी िूप जाति बोलतो तर 
त ेकोणा इतराला ननरडू शकतील. तेव्हा मला सोडारे लारेल. मी 
इरला मालक नाही, स्ामी नाही. प्ते्क कें रिाच्ा आचाराांला 
रातनू शशकरण घेतली पाहहज.े

माराची िहावी सेना- कोणा धमा�चे, िोट्ा धमा�चे 
अनसुरण करणे, एका नव्या अजनू नवशेष धमा�ला स्ानपत 
करणे, यासाठी करणे की िपू िान-िक्षिणा ममळेल, एकाची 
प्रशंसा आणण िसुऱयाची ननिंा करणे.

हचे कारण आह े की मी दसुऱरानंरषरी िूप चचा्य करीत 
नाही, दसुरे पाहहजते तसे आमच्ानरषरी बोलत असोत, ठीक 
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आह े ना? काही आचाराांना दान-दशषिणेनरषरी आसक्ती 
होत,े ज्यामुळे त्ाचं्ाकडे अजनू असधक साधक रेतील. त े
तचे शशकरतात ज ेसाधकानंा आरडत.े त ेबधुिाची शशकरण न 
देता िोटी शशकरण देतात कारण त्ानंा दान-दशषिणा, लाभ-
सत्ार हरा असतो. त ेसधिमा्यच्ा रोष्ी करीत नाहीत, त्ानुसार 
साधना करीत नाहीत, काम करीत नाहीत. हीच माराची दहारी 
सेना आहे.

धम्य दःुिाला, शोकाला दषूर करतो आशण सुि प्दान करतो. 
ह ेसुि कोण देत?े बुधि देत नाहीत. ही आपल्ा आत जारलेली 
अननत् नरद्ा आह,े जी सुि देते. आम्ाला नरपश्यनेचा अभ्ास 
केला पाहहज े ज्याने अननत् नरद्ेचे ज्ान नेहमी होत राहहल, 
अननत्तचेे दश्यन प्नतषिण होत राहहल, ह े कधी अतंधा्यन न 
पारो. आम्ी कसा अभ्ास करारा? चार तत्तारंर ध्ान कें हरित 
करा, शातं होऊन समाधीचा अभ्ास करा, शील भंर होऊ देऊ 
नका. िोटे बोलण्ापासून राचले पाहहज,े ह ेशील िूप लरकर 
तटुते. मला दसुऱरापासून राचे भर नाही परंत ुिोटे बोलून मी 
आपल्ा शशलाचा आधार कमकुरत करतो, जवे्हा शील 
कमकुरत होत े तेव्हा समाधी पण कमकुरत होत े आशण प्ज्ा 
सुधिा कमकुरत होत.े िरे बोला, ननरद्मत काम करा. अभ्ास 
करा, समाधीला दृढ करा आशण रारर लषि द्ा की आपल्ा 
शरीरारर कार होत आह.े असे केल्ाने अननत्तचेी प्कृती 
स्ाभानरक रुपाने प्कट होईल.

आमचे उपकारक सरा तजैी रानंी म्टले होते की िूप तीव्र 
अनुभर, सतत कापत राहण,े अतिाव्यति होण,े जळत राहण,े 
शरीराचा नरनाश होणे हीच अननत्तचेी लषिण ेआहते, ह ेशरीर 
आह ेज ेननत् बदलत आह,े परररर्तत होत आह.े नाम (मन) त े
आह ेज ेशरीराच्ा रा बदलणाऱरा स्स्थतीला जाणत आह.े जवे्हा 
रूप (शरीर) बदलत े आशण नन:शेष होत,े तेव्हा नाम ज े रा 
रोष्ीला जाणत ेतसुेधिा परररर्तत होत ेआशण समाप्त होत.े नाम 
आशण रूप दोघेही अननत् आहते. रा रोष्ीला लषिात ठेरा, राची 
जाणीर सतत राहो.

डोक्ाच्ा टाळूरर मनाला कें हरित करा आशण त्ाला 
िालच्ा हदशेने नेत डोक्ाच्ा टाळूररून कपाळारर, तेरनू 
चेहऱरारर, चेहऱराररून मानेरर, मानेररून िादं्ारंर, िादं्ाररून 
डाव्या-उजव्या हातारंर नेत रहा. जेर-ेजरे ेमन जात,े तेर ेतेर े
होणाऱरा संरेदनाचंा अनुभर करत.े जसे टॉच्य जरे ेजेर ेस्पश्य 
करतो, तेर ेतेर ेउष्तचेा अनुभर होतो. का? कारण आत काही 
जळत आह ेआशण नष् होत आह,े शरीराच्ा आत सूक्ष्म आण्विक 
कण आहेत, त्ाचंा हा सहज स्भार आह.े अनतसंरेदनशील 
होऊन त्ाचा अनुभर करा. एकाग्र चचत्ताने आपण राला बघू 
शकाल.

एकदा जेव्हा ध्ानाचा अभ्ास होतो आशण साधक सारधान 
होऊन नरपश्यना ज्ानाने बघू लारतो तेव्हा जजतके अकुशल 
मनोनरकार आह ेत ेअसधक काळापरांत राहू शकत नाहीत. त्ानंा 
बाहरे पडारेच लारत ेआशण जवे्हा त ेअकुशल मनोनरकार ननघून 
जातात, तेव्हा व्यक्ती स्स्थर होतो, संरद्मत होतो आशण चारंले 

जीरन जरण्ारोग्य होतो.
हकती हदरसापंरांत एिाद्ाला असे करारे लारेल? 

नततक्ा हदरसापंरांत जोपरांत तो अननत्तचेे दश्यन करून अनेक 
जन्ापंासून संचचत जनु्ा सर्य अकुशल कम्य संस्ारानंा 
मुळापासून उिडून फेकत नाही. तेव्हा तो सोतापन्न, सोतापन्न ती 
अरस्था आह ेजेव्हा तो पहहल्ादंा ननरा्यणकडे घेऊन जाणाऱरा 
धारेत डुबकी मारतो. तो आर्य पुद्गल होतो. ही अरस्था सहजपणे 
प्ाप्त होत नाही.

ननरा्यणाच्ा अनंतम अरस्थपेरांत पोहोचण,े जरे ेसर्य संस्ार 
नष् होतात, िूप दषूरची रोष् आह.े पण कार आपण त्ाच्ा 
प्ाप्तीसाठी प्रत्न करू इच्च्त नाही आशण ननरा्यणाची एक  
झलक द्मळर ूइच्च्त नाही? जर ननरा्यणाची अनुभूती मरणोपरातं 
होत असती तर ह े नरदेशी नरपश्यनेचा अभ्ास करीत नसत.े 
त्ानंी राचा स्ाद चािला आहे, राला पसंद केले आहे, तवे्हाच 
त ेइतक्ा दषूरून रेतात. त ेआपल्ा द्मत्रानंा, पररचचतानंा पण 
रेर े नरपश्यना ध्ानातनू प्ाप्त होणाऱरा सुि आशण शातंीला 
अनुभरण्ास पाठरतात. असे का होत?े कारण त्ानंी धम्य रस 
चािला आह,े त्ाचे आस्ादन केले आहे.

ही महत्तपूण्य रोष् आहे की धम्य रसाला चािरण्ासाठी 
आचाराांची आरश्यकता आह.े परंत ु साधकानंा राचा स्ाद 
चािण्ासाठी पररश्रम करारे लारतात. रा रसाला कार 
म्णतात? राला धम्य रस म्णतात, जो सरा्यत उत्तम आशण 
उदात्त रस आहे.

रा रसाला चािण्ासाठी आपल्ाला कठीण पररश्रम करारे 
लारतील. जसे राजा सासंाररक सुिाचंा आनंद घेतो, देरासधदेर 
हदव्य सुिाचंा आनंद घेतात, ब्रम्ा ब्रह्ानंदचे सुि भोरतो, 
त्ाचप्माण ेबधुि आशण अरहंत त्ा धम्य रसाला चािू शकतात, 
ज्याला त्ानंी प्ाप्त केले आह.े आपणा सराांना सुधिा तोपरांत 
कठीण पररश्रम करारचे आहे जोपरांत आपण धम्य रस चािणार 
नाही. परंत ुअतीमध् ेजाऊन पररश्रम करू नका, मध् मारा्यरर 
चाला, हदलेल्ा कार्यरिमानुसार काम करा. ज्या कामासाठी जो 
रेळ हदला आह ेत्ाच रेळी त ेकाम करा आशण अतं्त सारध 
होऊन प्रत्न करा.

साधू, साधू, साध!ू
(सराजी ऊ बा खिन जन्यलच्ा हहदंी पुतिकातील मजकुराचा 

मराठी अनुराद)
(हे जन्यल इंच्ग्श मधनू प्काशशत सराजी जन्यलचा हहदंी 

अनुराद आहे आशण धम्मद्ररी रर उपलब्ध आह.े हहदंी 
भानषकासंाठी िूप नरी माहहती असलेला एक अनमोल िजजना 
आह.े)
पूज्य गुरुिेवासंोबत झालेल्ा प्रश्ोत्तरातील काही अशं

प्रश् १. आपल्ानुसार कार ऊ बा खिन रानंी नेमके तचे 
शशकरले जे बधुिानंी शशकरले होत?े अररा त्ानंी बधुिाचं्ा 
शशकरणकुीत आधनुनक काळानुसार परररत्यन केले? जर हो, तर 
मूळ शशकरणकुीत कसा आशण कार बदल केला?
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गोयन्ाजी: शशकरणकुीमध् े काहीच परररत्यन केले 
नाही परंत ुऊ बा खिन रानंी ननजचितच बधुिाचं्ा शशकरणकुीच्ा 
प्तितुीला आपल्ाकडे रेणाऱरा लोकाचं्ा अनुकूल बनरले. 
बौधि नसलेले, इंच्ग्श बोलणारे पजचिमी लोक, ज्याचंा दृनष्कोन 
रैज्ाननक असतो, त्ानंा रैज्ाननक दृनष्कोनातनू शशकनरत असत. 
त्ामुळे ज ेलोक शशकण्ासाठी आले आहते त ेशशकरण ग्रहण 
करू शकतील, परंत ुव्यारहाररक मूळ शशकरण जशीच्ा तशीच 
राहील.

२. आपल्ा शशकरणकुीला 'सराजी ऊ बा खिन राचं्ा 
परंपरेनुसार' असे का म्टले जात?े कार ह ेकोणा (नव्या) बौधि 
परंपरेचा प्ारंभ आहे?

गोयन्ाजी: त्ानंी नेहमी बधुिाच्ा परंपरेचाच उले्ि 
केला, ती परंपरा जी ब्रह्देशामंध् ेरेली आशण हहच्ा मारील 
तीन नपढीतील ज्या आचाराांनरषरी आम्ी चचा्य केली- लैडी 
सराडो, त्ाचें शशष सरा तै आशण शेरटी ऊ बा खिन. आम्ी ऊ 
बा खिन राचं्ा परंपरेनुसार रासाठी म्णतो कारण त े रा 
नपढीतील सरा्यत शेरटचे शशषिक होत े आशण आपल्ा देशात 
अतं्त प्ससधि होत.े परंत ुत्ाचा अर्य असा नाही की ही त्ाचं्ाद्ारे 
शोधली रेलेली नरद्ा आह.े ही एक जनुी नरद्ा आह,े जजला त े
आजच्ा पधितीनुसार शशकरत होते.

३. कार आपण बधुिाचं्ा रा धारणलेा समजरनू सारंू शकता 
की संपूण्य ब्रम्ाडं शरीराच्ा आतच समाहहत आहे?

गोयन्ाजी: ननजचितच, भरचरि रा शरीरातच प्ारंभ होते. 
भर ननमा्यणाचे कारण सुधिा शरीराच्ा आतच आहे. आशण 
म्णनूच राच शरीराच्ा आत दःुि चरिापासून मुक्ती 
द्मळरण्ाचा मार्य सुधदा द्मळतो. रामुळे शरीराचा शोध- प्त्षि 
भौनतक सत्ाची िरी समज- एका साधकासाठी अतं्त 
महत्वपूण्य आह,े ज्याचे लक्ष्य (नाम-रूप संबंसधत) सर्य 
संस्ारापंासून मुक्ती द्मळरण ेआहे.

४. आपण बधुिानंरषरी बोलत असता, कार आपण बौधि धम्य 
शशकनरता?

गोयन्ाजी: माझ ेकोणत्ाही संप्दाराशी देण-ेघेण ेनाही. 
मी  धम्य शशकरतो आशण बुधिाने सुधिा धम्य शशकरला. त्ानंी कधी 
कोणता 'ism' अररा कोणता सापं्दायरक ससधिातं स्थानपत 
केला नाही. असे काही शशकरले ज्यामुळे प्ते्क पाश््यभूमीचे, 
प्ते्क संप्दारातील लोक लाभान्वित होऊ शकतील. असा मार्य 
शशकरला ज्याने व्यक्ती स्तःसाठी र इतरासंाठी कल्ाणाचे 
जीरन जरू शकेल. त्ानंी केरळ असा उपदेश हदला नाही की ह े
जरातल्ा लोकानंो! आपल्ाला अशा प्कारे राहहले पाहहज,े 
आपल्ाला अशा प्कारे राहहले नाही पाहहज.े उलट बधुिानंी 
व्यारहाररक धम्य शशकरला, सुिी जीरन जरण्ाचा िरा मार्य 
दािनरला. नरपश्यना िरोिरच सुिी जीरन जरण्ासाठी एक 
उपरकु्त नरद्ा आह.े जीरन जरण्ाची कला आह.े

५. कार बधुिासंाठी ज्ानप्ाप्ती नंतर सुधिा ध्ानाचा अभ्ास 
करण ेआरश्यक होते?

गोयन्ाजी: हो, ते आरश्यक होत.े जरी कोणी बधुि होईल 

तरी राचा अर्य असा नाही की ननसरा्यचे ननरम रा व्यक्तीसाठी 
रेरळे असतील. ननसरा्यचा हा ननरम आह ेकी ह ेशरीर नष् होत 
आह,े मरणधममी आह.े रा शरीराला चालरण्ासाठी शक्तीची 
आरश्यकता असत ेआशण जेव्हा बधुि त्ा ननरा्यशणक स्स्थतीची 
साधना करून बाहरे रेतात, तेव्हा बघतात की त्ाचें सर्य शरीर 
असधक स्स्थ झाले झाले आह.े रोडक्ात ध्ान करण े
प्ते्काला सहारक आह,े ज्यामुळे तो असधक सेरा करू शकेल.

त े सतत कार्यरत राहात असत, केरळ दोन-अडीच तास 
नरश्रातंी घेत असत, जवे्हा त ेआडरे पडत असत. म्णज ेकेरढे 
शारीररक श्रम होते! रोडी नरश्रातंीही आरश्यक होती. मन शातं 
होत,े परंतु शरीराला नरश्रातंी देण्ासाठी मनाला िोलरर नेऊन 
ननरा्यशणक अरस्थपेरांत पोहोचरारे लारत.े जेव्हा कोणी 
ननरा्यशणक अरस्थते जाऊन बाहरे रेतो तेव्हा तो शारीररक रूपाने 
ताजातराना होतो.



भावी णशनबर काय�क्रम व आवेिन
सर्य भारी शशनबराचंी माहहती नेटरर उपलब्ध आह.े कोनरड- १९ च्ा 

नव्या ननरमानुसार सर्य प्कारचे बहुकंर केरळ ऑनलाईन होत आह.े 
फॉम्य हकंरा एप्ीकेशन आता स्ीकारले जात नाही. म्णनू आपल्ाला 
ननरेदन आह ेकी िालील ललकं रर चेक करा आशण आपल्ाला उपरकु्त 
शशनबरासाठी अररा सेरेसाठी सरळ ऑनलाईनच आरेदन करा.

https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
कृपया अन्य कें रिाचं्ा काय�क्रमानसुार सु�ा याच प्रकारे आवेिन करा.

अन्य कें रिाचं्ा काय�क्रमाचें नववरण कृपया िालील ललकं वर पहा- 
https://www.dhamma.org/en-US/locations/directory#IN

भावी णशनबर काय�क्रम
कें रिाचें 2021 च्ा णशनबराचे काय�क्रम आले आहेत. त्यानंाच या मिहन्यात 

प्रकाणशत करीत आहोत. कोनवड- 19 च्ा सव� ननयमाचें पालन करणे अननवाय� आहे. 
सव� ननयम आवेिन पत्रासोबत इंटरनेटवर दिले गेले आहेत. जर कोणी ते पाहू शकला 
नाही तर संबंधधत कें रिाला थेट संपक�  करावा.
आवश्यक सुचना -
१- कृपरा ननरमारली माररनू राचारी आशण संबंसधत व्यरस्थापकाकडे आरदेन पत्र पाठरनू तरेनू स्ीकृनत-
पत्र माररार.े
२- एक दिवसीय, लघु / स्यं णशनबर: केरळ जनु्ा साधकासंाठी, ज्यानंी दहा हदरसाचें नरपश्यना शशनबर पूण्य 
केले असेल.
३-◊  सनतपट्ान णशनबर: कमीत कमी तीन शशनबर पूण्य केलेल्ा साधकासंाठी, ज ेमारील एका रषा्यपासून 
ननरद्मत आशण रंभीरतापूर्यक रोज साधना करीत असतील. (लघ ुर सनत. शशनबराचा समारोप शेवटच्ा 
दिवशी संध्ाकाळी होतो.)
४- िकशोराचें णशनबर: (15 रष्य पूण्य त े19 रष्य पूण्य) (कृपया िकशोराचं्ा णशनबरासंाठी बननवलेल्ा नव्या 
आवेिन पत्राचा वापर करावा.)
- ∞  िीघ� णशनबर - ∞  20 दिवसीय णशनबर: पाच दहा हदरसीर शशनबर, एक सनतपट्ान शशनबर केलेल्ा 
आशण एक दहा-हदरसीर शशनबरात सेरा हदलेल्ा साधकासंाठी, ज ेमारील दोन रषाांपासून रोज साधना 
करतात र नरसधप्ती एकननष् र पूण्यसमर्पत आहते.
∞  30 दिवसीय णशनबर: ज्यानंी 20 हदरसीर शशनबर केले असेल र एका शशनबरात धम्यसेरा हदली असेल. 
(दीघ्य शशनबरामंध् े6 महहन्ाचें अतंर आरश्यक आह.े) (जरे े30 र 45 हदरसाचें सोबत होतील, तरे े
आनापान 10 हदरसाचें आशण जरे ेकेरळ 45 हदरसाचे तरे े15 हदरसाचें होतील)
45 दिवसीय णशनबर: ज्यानंी दोन 30 हदरसीर शशनबर पूण्य केले असतील र धम्मसेरा देत असतील. 
60 दिवसीय णशनबर: केरळ सहारक आचाराांसाठी ज्यानंी दोन 45 हदरसीर शशनबर पूण्य केले असतील.
∞  नवशेष 10-दिवसीय णशनबर: पाच दहा सामान् शशनबर, एक सनतपट्ान शशनबर आशण एक दहा-
हदरसीर शशनबरात सेरा हदलेल्ा साधकासंाठी, ज ेमारील दोन रषाांपासून ननरद्मत रोज साधना करत 
असतील र नरसधप्ती एकननष् र पूण्यपण ेसमर्पत असतील.

∞ 14 दिवसीय कृतज्ञता-णशनबर / स्यं णशनबर
ह े कृतज्ता-शशनबर “आचार्य स्रं शशनरर” चेच स्रूप आह.े शशनबर प्ारूप नबलु्ल तसेच राहील. पूज्य 
ररुुजी र माताजी आता राहहले नाहीत, त्ामुळे त्ाचं्ाप्नत र संपूण्य परंपरेप्नत कृतज्ता व्यक्त करुन 
आम्ी त्ा सराांच्ा धम्यतरंराचंा लाभ घऊे. रा दीघ्य शशनबरात असधकासधक लोक भररान बधुिाचं्ा रानररुधि 
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– समग्ानं तपो सुिो, म्णज,े एकत्र तप करण्ाच्ा परम सुिाचा लाभ घऊे शकतील, प्सन्नतचेी 
बाब ही आह ेकी फेब्ररुारीच्ा रा नतरीदरम्ान हहदंी नतरीनुसार पूज्य ररुुजी र माताजीचं्ा जन् र 
जरंत्ाही रेतात. योग्यता– रा िीघ� शशनबरामध् े सन्म्मललत होण्ासाठी केरळ एक सनतपट्ान शशनबर, 
धमा्यच्ा प्चार र प्सारात रोरदान र स्थाननक आचाराांची पररानरी आरश्यक आह.े   
सुिनश्चित दिनाकं:   प्ते्क रषमी 2 त े17 फेब्ररुारी.
स्थाननक मारणी लषिात ठेऊन ज्या कें रिात एकट्ा ननरासाची सोर असेल, त ेकें रि रा रंभीर शशनबराला आपल्ा 
कार्यरिम पद्त्रकेत स्थान देऊ शकतात.

∞ िीघ� णशनबरासंाठी नवीन संशोधधत आवेिन पत्राचाच वापर करावा.ह्ाला धम्ममगरी अथवा अन्य िीघ� 
णशनबराचं्ा कें रिातून प्राप्त करता येईल. (वरील सव� णशनबराचें आवेिन पत्र एकसारिे आहे.) िहिंी वेबसाट हेतु 
ललकं www.hindi.dhamma.org

इगतपुरी व महाराष्ट्र
धम्ममगरी : इगतपुरी (महाराष्ट्र)

नवपश्यना नवश्व नवद्ापीठ, इरतपुरी-422403, नाशशक, फोन: (02553) 244076, 244086, 244144, 
244440 (केरळ कारा्यलरीन रळेेत सकाळी: 10 त ेसारं 5 राजपेरांत). फॅक्स: 244176. Email: info@
giri.dhamma.org (नोिंणीनवना प्रवेश नबलु्ल नाही) िहा-दिवसीय: 3 ते 14-2,  (केरळ जनेु साधक 
17 त े28-2,) 3 ते 14-3, 17 ते 28-3, 2 ते 13-5, 16 ते 27-5, 30-5  ते 10-6, 16 ते 27-6, 14 ते 
25-7, 28-7 ते 8-8, 11 ते 22-8, 25-8 ते 5-9, 8 ते 19-9, 22-9 ते 3-10, 30-10 ते 10-11, 13 ते 
24-11, 27-11 ते 8-12, 25-12-21 ते 5-1-2022, 8 ते 19-1, ◊ सनतपट्ान: 31-3 ते 8-4, 7 ते 15-
10, 3-दिवसीय: 22 से 25-4,  समन्वयक षेित्रीय आचाय� व आचाय� समे्मलन: 13-12-2021, सहायक 
आचाय� समे्मलन: 14 त े16-12, सहायक आचाय� काय�शाळा: 17 त े20-12, प्रणशषिक काय�शाळा: 21-
12, टट्रस्ी व धम्मसेवक काय�शाळा:16 त े17-10, 
∞ िीघ�-णशनबर: नवशेष िहा-दिवसीय: 30-6 त े11-7,
(गंभीर सुचना- • कृपया लषि द्ावे की धम्ममगरीत बिुकंग केल्ाणशवाय येऊ नये, परत पाठवतानंा 
णशनबराथथीलाही त्रास होतो व आम्ालाही. • ज्या षेित्रात कें रि आहे, त्या षेित्राच्ा लोकानंी तेथेच आवेिन 
करावे. नवशेष कारणनवना धम्ममगरीत त्याचें आवेिन स्ीकारले जाणार नाहीत. • कृपया स्ीकृनत-पत्र 
आपल्ा सोबत अवश्य आणावे.  • येणे शक्य नसल्ास तशी सुचना वेळेअगोिर अवश्य कळवावी.

धम्मतपोवन-1 : इगतपुरी (महाराष्ट्र)
िहा-दिवसीय एक्ीक्यदूटव णशनबर: 8 त े19-4,  ◊  सनतपट्ान: 2 त े10-9,
14-दिवसीय कृतज्ञता- णशनबर: 2 त े17-2
∞ िीघ�-णशनबर: नवशेष िहा-दिवसीय: 24-4 त े5-5, 18 त े29-8, 20-दिवसीय: 10 त े31-5, 
24-7 त े14-8, 11-11 त े2-12, 30-दिवसीय:  20-2 त े23-3, 4-6 त े5-7, 15-9 त े16-10, 45-
दिवसीय: 4-6 त े20-7, 15-9 त े31-10, 19-12 त े3-2-2022, 60-दिवसीय: 12-10 त े12-12.

धम्मतपोवन-2 : इगतपुरी (महाराष्ट्र)
िहा-दिवसीय एक्ीक्यदूटव णशनबर: 30-11 से 11-12, ◊  सनतपट्ान: 22 से 30-4, 18 से 26-11, 
∞ िीघ�-णशनबर: 20-दिवसीय: 19-2 त े12-3, 28-6 त े19-7, 30-दिवसीय: 19-3 त े19-4, 8-5 त े
8-6, 25-9 त े26-10, 45-दिवसीय: 8-5 त े23-6, 25-9 त े10-11, 60-दिवसीय:  23-7 त े22-9, 
17-12 त े14-2-2022.

धम्मपत्तन : गोराई, बोरीवली, मंुबई
धम्मपत्तन, नवपश्यना केन्द्र, एस्ले रर््य के पास, रोराई िाड़ी, बोरीरली (पहर्चम) मंुबई-- 400 091, 
फोन: +91 8291894650, टेली. (+09122) 50427518, Ext. No. (पुरुष  कारा्यलर)»  519 
(50427519), (महहला कारा्यलर)»  546 (50427546),  (सुबह 11 त ेसारं 5 बज ेतक); Web-
site: www.pattana.dhamma.org, िस-दिवसीय एक्ीक्यदूटव णशनवर:  24-2 त े7-3, 10 त े21-3, 
24-3 त े4-4, 14 त े25-4, 28-4 त े9-5, 11 त े22-5, 3 त े14-6, 30-6 त े11-7, 13 त े24-7, 
◊ सनतपट्ान: 17 त े25-6, 3-दिवसीय: 8 त े11-4, 1-दिवसीय मेगा:  23-5, 25-7,  भारतीय सहायक 
आचाय� काय�शाला: 24 से 31-5, Email: registration_pattana@dhamma.net.in; ऑनलाइन 
बहुकंर: www.dhamma.org/en/schedules/schpattana.shtml “धम्मपत्तन” नरपश्यना कें रिात 
केरळ 90 साधकासंाठी स्थान आह.े त्ामळे सर्य साधकानंा नरनंती आह ेकी ज्यानंा शशनबरासाठी स्ीकृनत 
द्मळाली, त्ानंीच रार ेआशण ज्यानंा स्ीकृनत द्मळाली नाही, त्ानंी कृपरा कोणत्ाही प्कारचा आग्रह करु नरे. 
• कृपरा आपला आपात्ालीन फोन-संपक्य  (शेजारचा असला तरी) अरश्य ललहारा. 

एक दिवसीय णशनबर : ग्ोबल नरपश्यना पॅरोडा, रोराईरारं, मंुबई प्ते्क रनररारी- सकाळी 11 त ेसारं 4 
राजपेरांत (पॅरोड्ाच्ा घमुटात होत,े त्ामुळे साधकानंा भररान बधुिाचं्ा पारन धातूंच्ा सानन्नध्ात ध्ान 
करण्ाची संधी प्ाप्त होत.े) संपक� : फोन: 022-28452235. Email: info@globalpagoda.org;
कृपरा आपल्ासोबत नपण्ाच्ा पाण्ाची बाटली अरश्य आणारी. नपण्ाचे पाणी मोठ्ा बाटलीत (20 
लीटर) उपलब्ध राहील. त्ातनू आपली बाटली भरुन आपल्ाजरळ ठेरता रेईल.

येणाऱया िश�कासंाठी लघू आनापान णशनबर
ग्ोबल पॅरोड्ात रोज सकाळी 11 त ेदपुारी 4 राजपेरांत पंधरा-रीस द्मननटाचें इंग्रजी हहदंी लघ ूआनापान 
प्शशषिण सत्र सुरु असत.े सकाळी 11 राजता प्रम सत्र र दपुारी 4 राजता अनंतम सत्र. रात भार 
घणेाऱराला पूण्य प्शशषिण सत्रात बसण ेअननरार्य आहे

धम्मनवपुल : बेलापूर (नवी मुं बई)
प्ॉट नं. 91 ए; सेक्टर 26, पारसीक हहल, सीबीडी बलेापूर, (पारसीक हहल, सीरडु दारार ेरेले् से्शन जरळ 
हब्यर लाईन) नरी मंुबई 400 614. संपक� : फोन: 022-27522277, 27522404/03 (सकाळी 11 त े
सारं 5 राजपेरांत). Email: dhammavipula@gmail.com, बहुकंर केरळ ऑनलाइन: http://www.
vipula.dhamma.org/ िहा-दिवसीय: 3 त े14-2, 17 त े28-2, 3 त े14-3, 17 त े28-3, 31-3 त े
11-4, 14 त े25-4, 12 त े23-5, 26-5 त े6-6, 9 त े20-6, 23-6 त े4-7, 7 त े18-7, 21-7 त े1-8, 
4 त े15-8, 18 त े29-8, 1 त े12-9, 15 त े26-9, 29-9 त े10-10, 13 त े24-10, 27-10 त े7-11, 
10 त े21-11, 24-11 त े5-12, 1-दिवसीय: प्ते्क रनररारी. साम.ू साधना: दररोज सकाळी: 9 त ेरात्री 9 
परांत, साधक आपल्ा रेळेनुसार रेऊन ध्ान करु शकतात, 

धम्मवािहनी : दटटवाळा
मुं बई पररसर नवपश्यना कें रि, रारं रंूदे, हटटराळा (पूर्य) कल्ाण, जज. ठाण.े Website www.vahini.

dhamma.org, नोदंणी केरळ ऑनलाईन; Email: vahini.dhamma@gmail.com संपक� : 
मोबाईल: 97730-69978, 9004620434, केरळ कारा्यलराच्ा हदरशी– 12 त ेसारं 6 राजपेरांत. 

िहा-दिवसीय: 13 त े24-2, 27-2 त े10-3, 13 त े24-3, 27-3 त े7-4, 10 त े21-4, 24-4 त े5-5, 8 त े
19-5, 22-5 त े2-6, 5 त े16-6, 19 त े30-6, 3 त े14-7, 17 त े28-7, 31-7 त े11-8, 28-8 त े8-9, 
11 त े22-9, 25-9 त े6-10, 9 त े20-10, 23-10 त े3-11, 6 त े17-11, ◊ सनतपट्ान: 14 त े23-8,
∞ दीघ्य-शशनबर: 20-हदरसीर:  30-11 त े 21-12, 30-हदरसीर: 30-11 त े31-12,

िीघ� णशनबर काय�क्रम
भारत

नवशेष 10-दिवसीय
12 त े23-4-2021  धम्मरली - जरपुर (राजस्थान)
21-4 त े2-5-2021 धम्मपाल - भोपाल (म.प्.)
5 त े16-5-2021 धम्मअजर - चंरिपुर (महाराष्ट्र)
2 त े13-6-2021 धम्मिेत्त - हदैराबाद (तलंेराना)
19 त े30-6-2021 धम्मरली - जरपुर (राजस्थान)
30-6 त े11-7-2021 धम्मद्ररी - इरतपुरी (महाराष्ट्र)
17 त े28-7-2021  धम्मपट्ान - सोनीपत (हररराणा)
19 त े30-7-2021 धम्मलक्खण : लिनऊ (उ. प्.)
21-7 त े1-8-2021 धम्मससनु् - माडंरी-कच् (रुजरात)
28-7 त े8-8-2021 धम्मपुब्बज - चूछ्रू (राजस्थान)

6 त े17-10-2021 धम्मबोसध - बोधररा (नबहार)
15 त े26-10-2021  धम्मपट्ान - सोनीपत (हररराणा)
17 त े28-10-2021  धम्मसरोरर - धळेु (महाराष्ट्र)
20-11 त े1-12-2021 धम्मकल्ाण - कानपुर (उ. प्.)

कृतज्ञता-णशनबर
2 त े17-2-2021  धम्मतपोरन-1 - इरतपुरी (महाराष्ट्र)
2 त े17-2-2021 धम्मसरोरर - धळेु (महाराष्ट्र)
2 त े17-2-2021 धम्मालर - कोल्ापुर (महाराष्ट्र)
2 त े17-2-2021 धम्मनार - नारपुर (महाराष्ट्र)
2 से 17-2-2021 धम्मअनाकुल : तले्ारा (अकोला)
2 त े17-2-2021 धम्मपाल - भोपाल (म.प्.)
2 से 17-2-2021  धम्मपाल - भोपाल (म.प्.)
2 से 17-2-2021  धम्मनाराज् ुन - नाराजु्यन सारर (तेलंराना)
2 से 17-2-2021  धम्मपीठ - अहमदाबाद
2 त े17-2-2021 धम्मससनु् - माडंरी-कच् (रुजरात)
2 से 17-2-2021 धम्महदराकर - मेहसाणा
2 से 17-2-2021 धम्मलक्खण - लिनऊ

20-दिवसीय
7 त े28-2-2021  धम्मरली - जरपुर (राजस्थान)
5 त े26-3-2021 धम्मससनु् - माडंरी-कच् (रुजरात)
12-4 त े3-5-2021  धम्मपट्ान - सोनीपत (हररराणा)
5 त े26-5-2021 धम्मससनु् - माडंरी-कच् (रुजरात)
2 त े23-6-2021 धम्मिेत्त - हदैराबाद (तलंेराना)
20-6 त े11-7-2021 धम्मपाल - भोपाल (म.प्.)
2 त े23-8-2021  धम्मपट्ान - सोनीपत (हररराणा)
11-8 त े1-9-2021 धम्मालर - कोल्ापुर (महाराष्ट्र)
5 त े26-9-2021 धम्मरढ़ - नबलासपुर (छत्तीसरढ़)
8 त े29-9-2021  धम्मसुरत्ी - श्रारतिी (उ. प्.)
28-9 त े19-10-2021 धम्मरली - जरपुर (राजस्थान)
6 त े27-10-2021 धम्मबोसध - बोधररा (नबहार) 
30-11 त े21-12-2021 धम्मराहहनी - हटटराला
4 त े25-12-2021 धम्मलक्खण - लिनऊ (उ. प्.)

30-दिवसीय
7-2 त े10-3-2021 धम्मरली - जरपुर (राजस्थान)
21-2 त े24-3-2021 धम्मपट्ान - सोनीपत (हररराणा)
28-2 त े31-3-2021  धम्मपीठ - अहमदाबाद
28-2 त े30-3-2021  धम्मसुरत्ी - श्रारतिी (उ. प्.)
5-3 त े5-4-2021 धम्मससनु् - माडंरी-कच् (रुजरात)
5-5 त े5-6-2021 धम्मससनु् - माडंरी-कच् (रुजरात)
1-6  त े2-7-2021 धम्मपट्ान - सोनीपत (हररराणा)
2-6 ते 3-7-2021 धम्मिेत्त - हदैराबाद (तलंेराना)
1-8 ते 1-9-2021 धम्मबोसध - बोधररा (नबहार) 
11-8 त े11-9-2021 धम्मालर - कोल्ापुर (महाराष्ट्र)
28-8 त े28-9-2021  धम्मपट्ान - सोनीपत (हररराणा)
11-9 त े12-10-2021 धम्मपाल - भोपाल (म.प्.)
18-9 त े29-10-2021 धम्मरली - जरपुर (राजस्थान)
1 to 31-10-2021 धम्मउत्ल - िरररार रोड (उडीसा)
30-11 त े31-12-2021 धम्मराहहनी - हटटराला
15-12-2021 त े15-12-2022  धम्मपाल - भोपाल (म.प्)

45-दिवसीय
7-2 त े25-3-2021 धम्मरली - जरपुर (राजस्थान)
21-2 त े8-4-2021 धम्मपट्ान - सोनीपत (हररराणा)
28-2 त े15-4-2021 धम्मसुरत्ी - श्रारतिी (उ. प्.) 
5-3 त े20-4-2021 धम्मससनु् - माडंरी-कच् (रुजरात)
2-6 ते 18-7-2021 धम्मिेत्त - हदैराबाद (तलंेराना)
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15-10 त े30-11-2021 धम्मसुरत्ी - श्रारतिी (उ. प्.)
2-11 त े18-12-2021 धम्मपट्ान - सोनीपत (हररराणा)
17-12-2021 त े1-2-2022 धम्मपाल - भोपाल (म.प्.)
9-2-2022 त े26-3-2022 धम्मबोसध - बोधररा (नबहार)

धम्मानन्द : पुणे (महाराष्ट्र)
पुणे नवपश्यना कें रि, (नोदंणीनरना प्रशे नाही) मरकळ राराजरळ, आळंदी पासून 8 हक.मी. िहा-दिवसीय: 
(केरळ हहदंी र मराठी भाषी)» 13 त े24-2, 13 त े24-3, 10 त े21-4, 8 त े19-5, 12 त े23-6, 10 त े
21-7, 14 त े25-8, 11 त े22-9, 9 त े20-10, 13 त े24-11, 11 त े22-12, (केरळ हहदंी र इंग्रजी 
भाषी)»   27-3 त े7-4, 24-4 त े5-5, 22-5 त े2-6, 26-6 त े7-7, 24-7 त े4-8, 28-8 त े8-9, 25-9 
त े6-10, 27-11 त े8-12, 25-12 त े5-1, ◊ सनतपट्ान:  (केरळ हहदंी र इंग्रजी भाषी)»  27-2 त े7-3, 
23 त े31-10, 3-दिवसीय: 4 त े7-4, 3 त े6-6, 5 त े8-8,  संपक� : पुण ेनरपश्यना सद्मती, फोन: (020) 
24468903, 24436250. Email: info@ananda.dhamma.org; टे.फॅक्स: 24464243.

धम्मपुण्ण : पुणे शहर(स्ारगेट)
पुणे नवपश्यना सममती, नेहरु से्हडरमसमोर, स्ाररटे रॉटर रक्स्यच्ा मार,े आनंद मंरल कारा्यलराजरळ, 
दादाराडी, पुण-े411002. फोन: (020) 24436250. Email: info@punna.dhamma.org िहा-
दिवसीय: (केरळ हहदंी र इंग्रजी भाषी)»   7 त े18-2, 7 त े18-3, 4 त े15-4, 2 त े13-5,  6 त े17-6, 4 त े15-7, 
1 त े12-8,  29-8 त े9-9, 3 त े14-10, 7 त े18-11, 5 त े16-12, (केरळ हहदंी र मराठी भाषी)»  21-2 त े
4-3, 21-3 त े1-4, 16 त े27-5, 20-6 त े1-7, 18 त े29-7, 15 त े26-8, 17 त े28-10, 21-11 त े2-12, 19 त े
30-12, ◊ सनतपट्ान: (केरळ हहदंी र मराठी भाषी)»  18 त े26-4, (केरळ हहदंी र इंग्रजी भाषी)»  21 त े29-9, 
3-दिवसीय: 28 त े31-10, िकशोराचें णशनबर: 2 त े10-5, िकशोरीचें णशनबर: 16 त े24-5,  # 2-दिवसीय 
बाळ-णशनबर: (12 त े18 रष्य मुलेे) 11 त े12-5, (12 त े18 रष्य मुली)»   14 त े15-5, 1-दिवसीय:  प्ते्क 
महहन्ात दसुऱरा ररुुरारी र चौर्ा रनररारी सकाळी: 8:30 त े4:30 परांत,   # बाळ-णशनबर: (9 त े18 रष्य) 
प्ते्क महहन्ात पहहल्ा र नतसऱरा रनररारी (सकाळी: 8 त ेदपुारी 2.30 परांत)

धम्मअजतिा : औरंगाबाि (महाराष्ट्र)
अजंता अतंरा�ष्ट्रीय नवपश्यना सममती, रट नं. 45 रामपुरी, रैजापुर रोड,  औरंराबाद-431003. संपक� : फोन: 
(0240) 2040444, मोबाईल: 94222-11344, 99218-17430. Email: info@dhammaajan-
ta.org;  िहा-दिवसीय: 10 त े21-2, 24-2 त े7-3, 10 त े21-3, 24-3 त े4-4, 28-4 त े9-5, 19 त े
30-5, 2 त े13-6, 16 त े27-6, 30-6 त े11-7, 14 त े25-7, ◊ सनतपट्ान: 16 त े24-4, िकशोराचें 
णशनबर:  10 त े18-5,

धम्मसरोवर : धळेु (महाराष्ट्र)
िाने्दश नवपश्यना साधना कें रि, डेडररारं जलशुद्धिकरण कें रिाजरळ, मु. पो. नतिी, जजल्ा- धळेु, नपन: 424002; 
(नोदंणीनरना प्रशे नाही) (कें रिापरांत जाण्ासाठी पाच कंदीलजरळ "शेरे पंजाब लॉज" जरळ पोहोचार ेनतरनू 
नतिी रारासाठी ऑटोररक्शा भेटतात.) िहा-दिवसीय: 21-2 त े4-3, 7 त े18-3, 31-3 त े11-4, 18-4 त े
29-4, 2-5 त े13-5, 16 त े27-5, 30-5 त े10-6, 27-6 त े8-7, 11 त े22-7, 25-7 त े5-8, 22-8 
त े2-9, 12 त े23-9, 26-9 त े7-10, 7 त े18-11, 21-11 त े2-12, 16 त े27-12,  ◊ सनतपट्ान: 19 
त े28-3, 12 त े21-6, 6 त े15-8, 5 त े14-12,  2-दिवसीय: 14 त े16-4, 23 त े25-6, 18 त े20-8, 
12 त े14-10,    # बाळ-णशनबर:  16-8 10-10, 1-11, 29-12, 30-12, 
14-दिवसीय कृतज्ञता-णशनबर: 2 त े17-2-2021
∞  िीघ�-णशनबर: नवशेष िहा-दिवसीय:  17 त े28-10, संपक� : डॉ. देररे, फोन: 222861, मोबा. 99226-
07718, Email: info@sarovara.dhamma.org

धम्मधस�पुरी : भाटेगाव, सोलापुर
धम्मधस�पुरी नवपश्यना ध्ान कें रि, off नरजापुर रोड, भाटेराडी जरळ, सोरेरार - डोणरार चा रतिा, सोरेरार पासून 
4 हक.मी. ता. उत्तर सोलापुर, जजला. सोलापुर-413002, Email: solapurvipassana@gmail.com, संपक� : 1) 
श्री. सम्ाट पाटील, मोबा. 7620592920, 9011908000, 2) श्री. भालचंरि उकरंदे, मोबा. 9860759866, िहा-
दिवसीय: 17 त े28-2, 3 त े14-3, 17 त े28-3, 31-3 त े11-4, 14 त े25-4, 2 त े13-6, 16 त े27-6, 30-6 त े
11-7, 14 ते 25-7, 28-7 त े8-8, 18 त े29-8, 1 त े12-9, 15 त े26-9, 29-9 त े10-10, 13 त े24-10, 17 ते 
28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 29-12 त े9-1, ◊ सनतपट्ान: 30-4 त े9-5, 2-दिवसीय: 11 त े14-2, 13 
त े16-5, 12 त े15-8, 11 त े14-11, िकशोराचें  णशनबर: 21 त े29-5, 26-10 ते 3-11,

धम्मालय : कोल्ापुर (महाराष्ट्र)
िक्खिन नवपश्यना अनसंुधान कें रि, (नोदंणीनरना प्रशे नाही) रामललरं रोड, आलत े पाक्य , आलत,े ता. 
हातकनंरले (रेल् े से्शन), जज. कोल्ापूर-416123. Email: info@alaya.dhamma.org, फोन: 
संपक� : मोबा. 97674-13232. 9697933232, 7420943232, िहा-दिवसीय: (हहदंी र इंग्रजी भाषी)»  
21-2 त े4-3, 7 त े18-3, 21-3 त े1-4, 4 त े15-4, 19 त े30-9, 7 त े18-11, 21-11 त े2-12, 5 
त े16-12, 19 त े30-12, (हहदंी र मराठी भाषी, केरळ स््रिरा)ं»   2 त े13-5, (हहदंी र मराठी भाषी)»  
18 त े29-4, 13 त े24-6, 27-6 त े8-7, 25-7 त े5-8, 3 त े14-10, 17 त े28-10, (हहदंी, इंग्रजी र 
कन्नडी भाषी)»  11 त े22-7,  ◊ सनतपट्ान: (हहदंी र इंग्रजी भाषी)»  23-3 ते 1-4, 29-6 ते 8-7, 5 त े
14-10, 21 त े30-12, 3-दिवसीय: (हहदंी र इंग्रजी भाषी)»  14 त े17-9, 2-दिवसीय: (हहदंी र इंग्रजी 
भाषी)»  10 त े12-6, 29 त े31-10, िकशोररयो ंका णशनवर: (हहदंी र इंग्रजी भाषी)»  16 त े24-5, िकशोरो ं
का णशनवर: (हहदंी र इंग्रजी भाषी)»  30-5 त े7-6,   # 2-दिवसीय बाल-णशनवर: (हहदंी र इंग्रजी भाषी)»  
धम्मसेवक काय�शाला: (हहदंी र मराठी भाषी)»   19 त े20-11,
14-दिवसीय कृतज्ञता-णशनवर:  (हहदंी र इंग्रजी भाषी)»  2 त े17-2-2021
∞ िीघ�-णशनवर: 20-दिवसीय: 11-8 त े1-9, 30-दिवसीय: 11-8 त े11-9,

धम्मनाग : नागपुर (महाराष्ट्र)
नागपुर नवपश्यना कें रि, माहुरझरी रार, नारपुर-कलमेश्र रोडजरळ. Email: info@naga.dhamma.org 
संपक� : मोबा. 9403870195, 9422182336, 9370990771, 9423403294. (नोदंणीनरना प्रेश नाही) िहा-
दिवसीय: 24-2 त े7-3, 10 त े21-3, 31-3 त े11-4, 14 त े25-4. 2 त े13-6, 16 त े27-6, 30-6 त े11-7, 
28-7 त े 8-8, 11 त े22-8, 25-8 त े5-9, 8 त े19-9, 22-9 त े3-10, 20-10 त े7-11, 10 त े21-11, 24-11 त े
5-12, 8 त े19-12, ◊ सनतपट्ान: 28-4 त े6-5, 24-12 त े1-1-2022,  3-दिवसीय: 26 त े29-3, 27 त े30-5, 
1-दिवसीय: 21-3, 11-4, 25-4, 26-5, 13-6, 27-6, 11-7, 23-7, 8-8, 22-8, 5-9, 19-9, 3-10, 17-10, 
7-11, 21-11, 5-12, 19-12, िकशोरीचें णशनबर:  8 त े16-5,  िकशोराचें  णशनबर:  17 त े25-5, 
कृतज्ता-शशनरर: 2 त े 17-2-2021, सहायक आचाय� काय�शाला: 14 त े 18-7-2021 संपक� : सचचर, 
कल्ाणद्मत्र चॅररटेबल टट्रस्, अभं्कर स्ारक भरन, अभं्कर रोड, धन्ोली, नारपुर-440012. फोन: 

0712- 2458686, 2420261. (सर्य पत्र-व्यरहार संपक्य  पत्ारर करारा.)
धम्मसुगती : सुगतनगर (नागपुर)

नवपश्यना साधना कें रि, सुरतनरर, नारपुर-14, फोन नं. (0712)2630115. िस-दिवसीय: 6 त े17-1, 3 त े
14-2, 3 त े14-3, 1 त े12-4, 5 त े16-5, 2 त े13-6, 7 त े18-7, 3 त े14-8, 1 त े12-10, 8 त े19-
11, 8 त े19-12,(केरळ स््रिरा)ं» 18 त े29-8, 1 त े12-9, 15 त े25-9,  ◊ सनतपट्ान: 22 त े30-7, 22 
त े30-12, 3-दिवसीय: 24 त े27-2, 24 त े27-3, 21 त े24-4, 16 त े19-6, 21 त े24-10, 24 त े27-
11, 1-दिवसीय: 1-1, 24-1, 30-1, 21-2, 14-3, 14-4, 18-4, 16-5, 30-5, 13-6, 18-7, 14-8, 
12-9, 21-11, 6-12,   # बाळ-णशनबर: 21 त े24-10, साम.ू साधना: दररोज सकाळी 5 त े6 र सारं 6 
त े7 परांत र प्ते्क रनररारी सकाळी: 8 त े9;  # बाळ आनापान साम.ू साधना: प्ते्क रनररारी सकाळी: 8 त े
9; संपक� : 1) श्री सुिदेर नारनररे, मोबा. 9422129229. 2) श्री कमलेश चाहने्, मोबा. 9373104305. 
रोहणागावं: (पवनी, भंडारा): िहा-दिवसीय: 10 त े21-2, (केरळ शभषिषूं साठी 3 त े14-3), 7 त े18-4, 19 त े30-
5, 16 त े27-6, 7 त े18-7, स्ान: नरसुधदमग्गो नरपस्ना चॅररटेबत टट्रस्, वदारा संचाललत - धम्मपरन नरपश्यना कें रि, 
रोहणारारं (परनी) जज. भंडारा, संपक� : 1) श्री शैलेष काबंळे, मोबा. 9923268962, 2) श्री माधर रामटेके, मोबा. 
9223349183, 
तुमसर (भंडारा): िहा-दिवसीय: 17 त े28-2, 10 ते 21-3,  20 त े31-10, 17 त े28-11, 15 त े26-12, 3-दिवसीय: 
16 त े19-10, 1-दिवसीय: 8-4, 7-5, 4-6, 3-8, 2-9, 1-10,   # बाल-णशनवर 1-3, 29-3, 18-10, 29-11, 
26-12, स्ान: बधुिनरहार अणॅ्ड रलेफेअर सेंटर, चुल्ाड, तमुसर, जज. भंडारा मोबा. 096236-68240, संपक� : 1) श्री 
डोरंरे, मोबा. 62604-50436, 2) श्री चौरे, मोबा. 98904-41071, 3) श्री नरज ुरोडंाण,े मोबा. 096236-68240,

धम्मभण्ार : भंडारा (महाराष्ट्र)
नवपश्यना कें रि, राहुल कॉलनी, रेल् ेलाइनजरळ, सहकार नरर, भंडारा 441904, िहा-दिवसीय: 9 त े20-2, 
2 त े13-3, 2 त े13-4, 20 त े31-7, 10 त े21-8, 21-9 त े2-10, 4 त े15-12,   ◊  सनतपट्ान:  6 त े
14-9, 21 त े30-11, 3-दिवसीय: 27 त े30-3, 2-दिवसीय:  24 to 26-12, 1-दिवसीय: 13-4, 26-5, 
27-6, 1-8, 22-8, 19-9, 3-10, 19-10, िकशोरीचें णशनवर: 7 त े16-11,    # 2-दिवसीय बाल-णशनवर:  
15 त े16-11, 1 त े2-5,   # 1-दिवसीय बाल-णशनवर:  28-2, 21-3, 11-4, 27-4, 11-5, 25-5, 8-6, 
22-6, 11-7, 29-8, 19-9, 10-10, 19-12, संपक� : सलूजा, 09423673572, चौरे, 9890441071, 
नरनोद, 9422833002, 7588749108,

धम्मअनाकुल : िापरिेडा फाटा, तेल्ारा (अकोला)
नवपश्यना साधना कें रि, िापरिडेा फाटा, तले्ारा-444108 जज. अकोला Email: info.anaku-
la.@vridhamma.org, Website: www.anakula.dhamma.org मोबा. 9421156138, 
9881204125, 9421833060, िहा-दिवसीय: (केरळ पुरुष)»  24-2 से 7-3, 24-3 से 4-4, 21-4 
से 2-5, 9 से 20-6, 3 से 14-8, 1 से 12-9, 20 से 31-10, 24-11 से 5-12, ((केरळ स््रिरा)ं)»   10 
से 21-3, 7 से 18-4, 5 से 16-5, 23-6 से 4-7, 18 से 29-8, 15 से 26-9, 4 से 15-10, 10 से 21-
11, 8 से 19-12, िहा-दिवसीय: (केरळ शभषिषूं साठी)»  7 से 18-7, ◊ सनतपट्ान:  29-5 से 6-6, 23 से 
31-7, 3-दिवसीय: 29-9 से 2-10, 23 से 26-12, 2-दिवसीय: 19 से 21-2, 21 से 23-5,  1-दिवसीय: 
26-5, 21-7, 19-10, 
14-दिवसीय कृतज्ञता-णशनवर: 2 से 17-2, संपक� : 1) नरपश्यना चॅररटेबल टट्रस्, शेरारं, फोन: 95798-
67890, 98812-04125. 2) श्री आनंद, मोबा. 94221-81970.
मलकापुर: (अकोला) िहा-दिवसीय: (केरळ पुरुष)» 11 त े22-3, 3 त े14-10, (केरळ स््रिरा)ं» 13 त े24-5, 12 
त े23-12, 1 त े12-6,  स्ान: भदन् आनंद ननरास, राजरतन कॉलनी रेरता रोड मलकापुर जज. अकोला. 444001, 
मोबा. 9421937014,  संपक� : 1) श्री तारडे, मोबा. 9421794874,  2) श्री आठरले, मोबा. 9404092468
पातुर: (अकोला) नरपश्यना साधना प्सार कें रि, शशरला, पातरु जज. अकोला - 444501, िहा-दिवसीय: (केरळ जनुे साधक 
स््रिरा ं15 त े26-2,) (केरळ जनुे  साधक पुरुष 16 त े27-3) (केरळ स््रिरा)ं»   30-3 त े10-4, 1 स 12-6, 25-7 ते 
5-8, 20-11 त े1-12, 20 त े28-12, (केरळ पुरुष)» 15 त े26-4, 11 ते 22-5, 25-6 त े6-7, 10 त े21-8, 21-9 त े2-10, 
(केरळ शभषि ु23-10 त े3-11) ◊ सनतपट्ान:  26-8 त े3-9, # 3-दिवसीय बाळ-णशनबर: (10 त े17 रष्य) 7 त े10-11, 
1-दिवसीय: प्ते्क महहन्ात दसुऱरा रनररारी, रळे 9 त े5,  # बाळ-णशनबर: (रर 10 त े16 रष्य) प्ते्क महहन्ात नतसऱरा 
रनररारी, रळे 9 त े5, संपक� : 1) श्री. जरन्नार ररई, मोबा. 07775928290, 2) श्रीमती ज्योतीताई रानिडेे, मोबा. 
9921998803,

धम्मअजय : चंरिपुर (महाराष्ट्र)
नवपश्यना साधना कें रि, रार - अजरपूर, पो. चचचपल्ी, मुल रोड, चंरिपुर, Online Registration :- Website 
:- www.ajaya.dhamma.org, Email: dhammaajaya@gmail.com, संपक� : 1) द्मललदं घरडे, सुरतनरर, 
नरीनाबार राड्य, नं. 2, चंरिपूर-442401, मोबा. 80071-51050, 9226137722, 2) श्री रौतम चचकटे, 
मोबा. 9421812541, 9422506476, िहा-दिवसीय: 4 त े15-1, 19 त े30-1, 22-2 त े5-3, 11 त े22-3, 19 
त े30-4, 28-5 त े8-6, (केरळ शभषिषूं साठी 16 त े27-6) 2 त े13-7, 28-7 त े8-8,12 त े23-8, 29-8 त े9-9, 12 
त े23-9, 29-9 त े10-10, 17 त े28-10, 1 त े12-11, 8 त े19-12, 26-12 त े7-1,  (केरळ जनेेु साधक) 5 त े16-2,  
◊ सनतपट्ान: 5 त े13-4, 27-11 त े5-12, 3-दिवसीय: 27 त े30-3, 18 त े21-7, 2-दिवसीय: 21 त े23-5, 19 त े
21-11, 1-दिवसीय मेगा: 17-1, 1-दिवसीय: 7-3, 26-5, 27-6, 23-7, 8-8, 26-9, 10-10, 19-12, 
धम्मसेवक काय�शाळा: 4-4, बाळ णशनबर णशषिक काय�शाळा: 2-5, 
 ∞ िीघ�-णशनबर: नवशेष िहा-दिवसीय: 5 त े16-5,
कोटंबा (यवतमाळ): िहा-दिवसीय: (पुरुष र स््रिरासंाठी)»   7 त े18-2, 7 त े18-3, 18 त े29-4, 2 त े13-5, 16 त े
27-5, 4 त े15-7, 12 त े23-9, 2 त े13-10, 5 त े16-12, (केरळ स््रिरा)ं»  1 त े12-8-2021, (केरळ शभषि ुर 
पुरुषासंाठी)»  6 त े17-6, (केरळ शभषिशुणरा र स््रिरा)ं»  7 त े18-11,  ◊ सनतपट्ान:  2 त े10-4, 1-दिवसीय:   प्ते्क 
रनररारी सकाळी: 8 त े3 परांत  # बाळ-णशनबर: 28-2, 21-3, 23-4, 23-5, 20-6, 18-7, 29-8, 26-9, 17-10, 
28-11, 26-12, संपक� : धम्मभूमी नरपश्यना चॅरीटेबल टट्रस्, कोटंबा ता. बाभुळरारं जज. ररतमाळ-445001. मोबा. 
9822896453, 9890429314, 7776964808, 9175622575,

लचटकी (वधा�): धम्मकुटी नरपश्यना कें रि, चचटकी, पुलरार, पो. करठा, ता. देरळी, जज. रधा्य, िस-दिवसीय: 13 त े
24-3, 15 त े26-4, 7 त े18-9, 6 त े17-10, 6 त े17-11, 7 ते 18-12,  ◊ सनतपट्ान: 13 त े21-2, संपक� : श्री. 
िंडारे, फोन: 07158-284372, मोबा. 9028494401, श्री भेले, मोबा. 9834603076,

 धम्मपिेस : पाली (रत्ामगरी)
कोकंण नवपश्यना मेडीटेशन सेंटर, मु. पाररट, पो. पाली, जज. - रत्नाद्ररी - 415803, Email: info@pades.
dhamma.org, Website: https://pades.dhamma.org,  िस-दिवसीय: 1 त े12-2, 15 त े26-2, 1 त े12-
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3, 15 त े26-3, 15 त े26-4, 1 त े12-5, 15 त े26-5, 1 त े12-6, 15 त े26-6, 1 त े12-8,  15  त े
26-8, 1 त े12-9, 15 त े26-9, 15 त े26-10, 1 त े12-11, 15 त े26-11, 1 त े12-12, ◊ सनतपट्ान: 
15 त े24-7, 15 ते 24-12, 3-दिवसीय: 1 त े4-4, 1 त े4-7,  संपक� :  1. श्री संतोष आररे 1) 9975434754 / 
9960503598 
महाड: िस-दिवसीय: (केवळ पुरुष)»  7 त े18-2, 21-2 त े4-3, 7 त े18-3, 22-3 त े2-4, 4 त े15-4, 2 त े
13-5, 6 त े17-6, 4 ते 15-7, 18 त े29-7, 1 ते 12-8, 15 त े26-8, 5 त े16-9, 19 त े30-9, 3 त े14-10, 
17 त े28-10, 7 त े28-11, 21-11 ते 2-12, 5 त े16-12, 19 त े30-12, (केरल महहलाएं)»  18 त े29-4, 
16 त े27-5, 20-6 त े1-7, 3-दिवसीय: (केवल पुरुष)»  27 त े30-5, 26 त े29-8, 28 त े31-10, 1-दिवसीय : 
प्ते्क महहन्ात पहहल्ा रनररारी सकाळी 10 त ेदपुारी 3 राजपेरांत  # बाल णशनवर: प्ते्क महहन्ात तीसऱरा रनररारी 
सकाळी 10 त ेदपुारी 2 राजपेरांत स्ान: डा. बाबासाहबे आबंडेकर मेमोरीरल हॉल, नरपश्यना शशराजी चौक, कोटेश्री 
तले, महाड 402301, जजला: राररड, संपक� : (020) 24436250, Email: info@punna.dhamma.org, मोबा: 
7719070011,

जयपुर व उत्तर भारत
धम्मथली : जयपुर (राजस्ान)

राजस्ान नवपश्यना कें रि, पो. बॉ. 208, जरपुर-302001, पंजीकरण संपक� : मोबा. 0-99301-17187, 
9610401401, 9828804808, Email: info@thali.dhamma.org,Website: www.thali.
dhamma.org िहा-दिवसीय: 30-3 त े10-4, 12 त े23-4, 25-4 त े6-5, 9 त े20-5, 23-5 त े3-6, 
6 त े17-6, 19 त े30-6, 4 त े15-7, 18 त े29-7, 1 त े12-8, 15 त े26-8, 29-8 त े9-9, 12 त े23-9, 
7 त े18-11, 21-11 त े2-12, 5 त े16-12, 22-12 त े2-1-2022, ◊ सनतपट्ान: 1 त े9-4, 8 त े16-6, 
20 त े28-7, 3-दिवसीय:  16 त े19-12, 
∞ िीघ�-णशनबर: नवशेष िहा-दिवसीय:  12 त े23-4, 19 त े30-6, 20-दिवसीय:  7 त े28-2, 28-9 त े
19-10, 30-दिवसीय:  7-2 त े10-3, 18-9 त े29-10, 45-दिवसीय:  7-2 त े25-3,

धम्म पुष्कर : पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
नवपश्यना कें रि, रार रेरत (केडेल), पब्यतसर रोड, पुष्कर, जज. अजमेर. मोबा. 91-94133-07570. फोन: 
91-145-2780570. िहा-दिवसीय: 10 त े21-2, (केरळ जनु्ा साधकासंाठी 23-2 त े6-3) 8 त े19-3 
◊  सनतपट्ान: 20 त े28-3,  Website: www.pushkar.dhamma.org, संपक� : 1) श्री रनर तोषणीराल, 
मोबा. 09829071778, Email: dhammapushkar@gmail.com 2) श्री अननल धारीराल, मोबा. 
09829028275. Email: corporate@toshcon.com, फॅक्स : 0145-2787131.

धम्ममरुधर : जोधपुर (राजस्ान)
नवपश्यना साधना कें रि, लहरररा ररसोट्यमार,े अध्ात्म नरज्ार सतिर कें रिाजरळ चौपासनी जोधपुर-342008. 
मोबा. 9829007520, Email: info@marudhara.dhamma.org. िहा-दिवसीय: 3 त े 14-1, 19 
त े30-1, 3 त े14-2, 19-2 त े2-3, 9 त े20-4, 26-4 त े7-5, 15 त े26-6, 30-6 त े11-7, 14 त े25-7, 29-7 त े
9-8, 14 त े25-9, 9 त े20-10, 23-10 त े3-11, 7 त े18-11, 22-11 त े3-12, 20 त े31-12  ◊  सनतपट्ान: 12 
त े20-3, 29-9 त े7-10, 3-दिवसीय: 5 त े8-3, 24 त े27-3, 11 त े14-8, 7 त े10-12, 1-दिवसीय: 26-5, 
िकशोराचें णशनबर: 31-5 त े8-6, िकशोरीचंें णशनबर: 2 त े10-9,   # बाळ णशनबर 3-दिवसीय: (13 त े16 रष्य) 
11 त े14-5, (13 त े16 रष्य केरळ मुले) 18 त े21-8, (13 त े16 रष्य केरळ  मुली) 25 त े28-8,  संपक� : 
1) श्री नेमीचंद भंडारी, 41-42, अशोक नरर, पाल लीकं रोड, जोधपुर-342003. Email: dhamma.
maroodhara@gmail.com; मोबा.: Whatsapp No. 9887099049, 8233013020.

धम्मपुब्बज, चूरु (राजस्ान)
पुब्बज भमूम नवपश्यना टट्रस्, भालेरी रोड, (चूरुपासून 6 हक.मी.) चूरु (राजस्थान): फोन: 9664481738, 
संपक� : 1) श्री एस. पी शमा्य, Email: dhammapubbaja@gmail.com, info@pubbaja.dhamma.
org, मोबा. 07627049859, 2) श्री सुरेश िन्ना, Email: sureshkhanna56@yahoo.com; (मोबा. 
94131-57056, 9887099049, Whatsapp Only) िहा-दिवसीय: 2 त े13-1, 17 त े28-1, 14 
त े25-3, 31-3 त े11-4, 27-4 त े8-5, 29-5 त े9-6, 12 त े23-6, 27-6 त े8-7, 13 त े24-7, 12 
त े23-9, 17 त े28-10, 8 त े19-11, 23-11 त े4-12,  ◊  सनतपट्ान: 21-2 त े1-3, 28-9 त े6-10, 
22 त े30-12, 3-दिवसीय: 5 त े8-3, 17 त े20-4, 11 त े14-8, 9 त े12-10, 8 त े11-12, 1-दिवसीय: 
26-5,  व  प्ते्क  रनररारी, िकशोराचें णशनबर: 1 त े9-9,  # बाळ णशनबर 3-दिवसीय: (13 त े16 रष्य मुले) 
17 त े20-8, (13 त े16 केरळ मुली) 24 त े27-8,  # बाळ णशनबर 2-दिवसीय: (13 त े16 रष्य मुले) 31-10 
त े2-11, 
14-दिवसीय कृतज्ञता-णशनबर: 2 त े17-2, 
∞  िीघ�-णशनबर: नवशेष िहा-दिवसीय: 28-7 त े8-8,

धम्मसोत : सोहना (हररयाणा)
नवपश्यना साधना संस्ान, राहका रारं, (ननम्मोद पोललस से्शनजरळ), पो. सोहना, रल्भरढ-सोहना रोड, 
(सोहनापासून 12 हक.मी.), जजल्ा- रुडरारं, हररराणा. मोबा. 9812655599, 9812641400. (रल्भरढ र 
सोहना रेरनू बस उपलब्ध आह.े) िहा-दिवसीय: 3 त े14-2, 17 त े28-2, 3 त े14-3, 17 त े28-3, 7 त े18-4, 21-4 त े
2-5, 5 त े16-5, 19 त े30-5, 2 त े13-6, 16 त े27-6, 7 त े 18-7, 21-7 त े1-8, 4 त े15-8, 18 त े29-8, 1 त े12-9, 
15 त े26-9, 6 त े 17-10, 20 त े31-10, 3 त े14-11, 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12,  संपक� :  नरपश्यना 
साधना संस्थान, रुम नं. 1015, 10 रा तळ, हमेकंुठ/मोदी टारस्य,  98 नेहरु प्से, नरी हदल्ी-110019. फोन: (011) 
2645-2772, 4658-5455, Email: reg.dhammasota@gmail.com

धम्मपट्ान : सोनीपत (हररयाणा)
नवपश्यना साधना संस्ान, कम्मासपुर, जज. सोनीपत, हररराणा, नपन-131001. मोबा. 09991874524, 
Email: reg.dhammapatthana@gmail.com.  ◊ सनतपट्ान:  6 त े14-2, 7  त े15-5, 19 त े27-5, 
6 त े14-7, 23 त े31-12,  सहायक आचाय� काय�शाळा: 2 त े5-10, धम्मतेवक काय�शाळा:   6 त े7-10,
∞ िीघ�-णशनबर: नवशेष िहा-दिवसीय: 17 त े28-7, 15 त े26-10, 20-दिवसीय: 12-4 त े3-5, 2 2 त े23-
8, 30-दिवसीय: 21-2 त े24-3, 1-6  त े2-7, 28-8 त े28-9, 45-दिवसीय: (15 हदरसीर आनापान) 
21-2 त े8-4, 2-11 त े18-12,  संपक� : धम्मसोतच्ा-संपका्यरर. 

धम्मकारुणणक : करनाल (हररयाणा)
नवपश्यना साधना संस्ान, एअरपोट्य/कंुजपुरा रोड, रव्हरमेंट शाळेजरळ, रारं नेरल, करनाल-132001; 
मोबा. 7056750605, पंजीकरण संपक� : 1) श्री आर्य, मोबा. 8572051575, 9416781575, 2) श्री 
रमा्य, मोबा. 9992000601, (सारं 3 त े5 परांत) Email: reg.dhammakarunika@gmail.com, 
िहा-दिवसीय: 10 त े21-2, 24-2 त े7-3, 10 त े21-3, 24-3 त े4-4, 14 त े25-4, 28-4 त े9-5, 

12 त े23-5, 23-6 त े4-7, 14 त े25-7, 28-7 त े8-8, 11 त े22-8, 25-8 त े5-9, 8 त े19-9, 
22-9 त े3-10, 13 त े24-10, 10 त े21-11, 24-11 त े5-12, 8 त े19-12, 22 त े2-1-2022,  

◊ सनतपट्ान: 27-10 त े4-11, िकशोराचें णशनबर: 29-5 त े6-6, िकशोरीचें णशनबर: 12 त े20-6,
धम्मिहतकारी : रोहतक (हररयाणा)

नवपश्यना ध्ान सममती, लाहली - आरंल रोड, रारं लाहली, ता - कलानोर, जजल्ा: रोहतक - 124001, 
संपक� : 92543-48837, 9416303639. िहा-दिवसीय: 3 त े14-2, 17 त े28-2, 3 त े14-3, 17 त े
28-3, 7 त े18-4, 21-4 त े2-5, 5 त े16-5, 19 त े30-5, 2 त े13-6, 16 त े27-6, 7 त े18-7,  21-7 
त े1-8, 4 त े15-8, 18 त े29-8, 1 त े12-9, 15 त े26-9, 6 त े17-10, 20 त े31-10, 17 त े28-11, 
1 त े12-12, 15 त े26-12,  ◊  सनतपट्ान:  6 त े14-11, 

धम्मधज : होणशयारपुर (पंजाब)
पंजाब नवपश्यना टट्रस्, रार आनंदरढ, पो. मेहलारंली जजल्ा-होशशरारपुर - 146110, पंजाब फोन: (01882) 
272333, मोबाईल: 94651-43488. Email: info@dhaja.dhamma.org, िहा दिवसीय:  3 त े
14-2, 17 त े28-2, 3 त े14-3, 17 त े28-3, 7 त े18-4, 21-4 त े2-5, 5 त े16-5, 19 त े30-5, 2 
त े13-6, 16 त े27-6, 7 त े18-7, 21-7 त े1-8, 4 त े15-8, 18 त े29-8, 1 त े12-9, 15 त े26-9, 
6 त े17-10, 20 त े31-10, 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12,  ◊ सनतपट्ान:   6 त े14-11,  
3-दिवसीय: 1 त े4-4, 1 त े4-7,

धम्मधसिर : धम�शाला (िहमाचल प्रिेश)
िहमाचल नवपश्यना कें रि, धरमकोट मैकलोडरंज, धम्यशाला, जजल्ा- कारंरा, नपन-176219 (हह. प्.). फोन: 
09218514051, 09218414051, (नोदंणी साठी फोन सारं 4 त े5) Email: info@sikhara.dham-
ma.org, िहा-दिवसीय:   एनप्ल त ेनोव्हेंबर प्ते्क महहन्ात 1 त े12 र 15 त े26. केरळ इतर शशनबराचं्ा 
रळेी नाही. ◊ सनतपट्ान:  20 त े28-3, 15 त े23-11, 3-दिवसीय:  23 त े26-11,

धम्मल� : लेह-लद्ाि (जम्म-ूकाश्ीर)
नवपश्यना साधना लद्ाि, लेहपासून 8/9 हक. मी. संपक� : श्री लोभझंर नरसुधिा,  एनशट टट्रॅक्स, मोबाईल: (91) 
9906971808, 9419862542. िहा-दिवसीय: 10 ते 21-2, 24-2 ते 7-3, 17 ते 28-3, 14 ते 25-
4, 12 ते 23-5, 9 ते 20-6, 7 ते 18-7, 4 ते 15-8, 1 ते 12-9, 22-9 ते 3-10, 6 ते 17-10,  27-10 
ते 7-11, 10 ते 21-11, 1 ते 12-12, ◊ सनतपट्ान: 31-3 त े8-4, 28-4 त े6-5, 26-5 त े3-6, 25-6 
त े3-7, 21 त े29-7, 18 त े26-8, 15 त े23-12, 3-दिवसीय: 16 त े19-9,  2-दिवसीय:  9 त े11-4, 
7 त े9-5, 4 त े6-6, 30-7 त े1-8, 27 त े29-8, साम.ू साधना:  प्ते्क रनररारी सकाळी: 9:00 पासून. 
1-दिवसीय: प्ते्क महहन्ात दसुऱरा रनररारी. Email: lvisuddha@yahoo.com; info@ladakh.
in.dhamma.org,

धम्मसललल : िेहराडून (उत्तराचंल प्र.)
िेहराडून नवपश्यना कें रि, जनतनराला रारं, देहराडून कन्ट र संतला देरीजरळ, देहराडून-248001. फोन: 0135-
2715189, 2715127, 94120-53748, Email: reg.dhammasalila@gmail.com; िहा-दिवसीय: 
10 त े21-2, 24-2 त े7-3, 10 त े21-3, 14 त े25-4, 28-4 त े9-5, 12 त े23-5, 26-5 त े6-6, 9 त े20-6, 
23-6 त े4-7, 7 त े18-7, 21-7 त े1-8, 4 त े15-8, 25-8 त े5-9, 8 त े19-9, 22-9 त े3-10, 20 त े31-10, 
10 त े21-11, 24-11 त े5-12, 8 त े19-12,  ◊ सनतपट्ान: 5 त े13-10, 3 त े11-4, 22 त े30-12, 3-दिवसीय: 
21 त े24-3, 15 त े18-8, 2-दिवसीय:  17 त े19-10, संपक� : 1) श्री भंडारी, 16 टॅरोर नरला, चरिाता रोड, 
देहराडून-248001. फोन: (0135) 2104555, 07078398566, फॅक्स: 2715580.

धम्मलखिण : लिनऊ (उ. प्र.)
नवपश्यना साधना कें रि, अतिी रोड, बक्शीचा तलार, लिनऊ-227202. (शशनबर प्ारंभाच्ा हदरशी दपुारी 2 
त े3 परांत बक्शीचा तलार रेल् ेरिॉससरं पासून राहन सुनरधा आह.े) Email: info@lakkhana.dham-
ma.org मोबा. 97945-45334, 9453211879, िहा-दिवसीय: 19-2 त े1-3, 4 त े15-3, 4 त े15-4, 
19 त े30-4, 4 त े15-5, 19 त े30-5, 4 त े15-6, 19 त े30-6, 4 त े15-7,  4 त े15-8, 19 त े30-8, 4 त े15-9, 
19 त े30-9, 4 त े15-10, 4 त े15-11, 19 त े30-11,  ◊ सनतपट्ान: 22 त े30-3, 19 त े27-10, 3-दिवसीय: 28 
त े31-10, 2-दिवसीय: 15 त े17-3, 15 त े17-4, 15 त े17-5, 15 त े17-6, 15 त े17-7, 15 त े17-8, 15 त े
17-9, 15 त े17-10, 15 त े17-11,  # बाल णशनबर: (8 त े12 रष्य मुले र मुली) 18 त े20-3,  # 3-दिवसीय बाल 
णशनबर: (13 त े17 रष्य मुले) 26 त े29-12, (13 त े17 केरळ मुली) 30-12-21 त े2-1-22, 
14-दिवसीय कृतज्ञता-णशनबर: 2 त े17-2-2021,
∞ िीघ�-णशनवर: नवशेष िस-दिवसीय: 19 त े30-7, 20-दिवसीय: 4 त े25-12 संपक� : 1) श्री राजकुमार ससहं, मोबा. 
9616744793, 2) श्री पंकज जनै, मोबा. 098391-20032, 3) श्रीमती मृदलुा मुकेश, मोबा. 94150-10879, 
4) श्री राजीर रादर, मोबा. 9415136560.

धम्मसुवत्ी : श्रावस्ी (उ. प्र.)
जेतवन नवपश्यना साधना कें रि: कटरा बाईपास रोड, बधुिा इंटर कॉलेजसमोर, श्रारतिी, नपन- 271845; फोन: (05252) 
265439, 09335833375 Email: info@suvatthi.dhamma.org, िहा-दिवसीय: 2 त े13-2, 15 त े
26-2, 17 त े28-4, 2 त े13-5, 2 त े13-6, 17 त े28-6, 2 त े137, 17 त े28-7, 2 त े13-8, 17 त े28-8, 2 त े
13-10, 2 त े13-12, 2 त े13-1,   ◊ सनतपट्ान: 4 त े22-5, 29-8 त े6-9, 14 त े22-12,   # बाळ णशनबर:  
(8 त े12 रष्य मुले, र 8 त े16 रष्य मुली)»  24 त े27-5, 24 त े27-12, (12 त े16 रष्य केरळ मुले)»  28 त े31-5, 
28 त े31-12, 
∞ िीघ�-णशनवर: 20-दिवसीय: 8 ते 29-9, 30-दिवसीय: 28-2 त े30-3, 45-दिवसीय: 28-2 त े15-4, 15-10 त े
30-11, संपक� : 1) मोबा. 094157-51053, 2) श्री मुरली मनोहर, मातन हलेीरा. मोबा. 094150-36896,

धम्मकल्ाण : कानपूर (उ. प्र.)
कानपूर अतंरा�ष्ट्रीय नवपश्यना साधना कें रि, ढोडी घाट, रूमा, पो. सलेमपूर, कानपूर नरर- 209402, (सेन्टट्रल 
रेलर ेसे्शनपासून 23 हक. मी.) Email: dhamma.kalyana@gmail.com, फोन: 07388-543795, 
मोबा. 08995480149. (नोदंणीनरना प्रेश नबलु्ल नाही) िहा-दिवसीय: 5 त े16-2, 5 त े16-3, 20 त े
31-3, 5 त े16-4, 20-4 त े1-5, 2 त े13-5, 13 त े24-5, 5 त े16-6, 20-6 त े1-7, 5 त े16-7, 20 त े31-7, 5 त े
16-8, 20 त े31-8, 5 त े16-9, 20-9 त े1-10, 5 त े16-10, 20 त े31-10, 5 त े16-11, 5 त े16-12, 20 त े31-12,   
◊ सनतपट्ान:  22-2 त े1-3, 22 त े30-11,   3-दिवसीय: 1 ते 4-4, 1 ते 4-9, िकशोरीचें णशनबर: 24-5 ते 1-6, 
एक-दिवसीय:  प्ते्क महहन्ात चौर्ा रनररारी सकाळी 10 त ेसारं 5 राजपेरांत   # 3-दिवसीय बाळ-णशनबर: 
(8 ते 12 वष� ) 1 ते 4-6, 
∞ िीघ�-णशनवर: नवशेष िस-दिवसीय: 20-11 त े1-12,
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धम्म सुधा : मेरठ (उ.प्र.)
नवपश्यना कें रि, पोलीस से्शनमार,े टॉरर रोड, सैफपूर ररुुद्ाराजरळ, हस्तिनापूर, जजल्ा- मेरठ-250404, 
काया�लय संपक� : फोन: 9555515548, 8171490433, 7505414181, 10-दिवसीय: 2021»   6 त े17-1, 
20 त े31-1, 3 त े14-2, 17 त े28-2, 3 त े14-3, 17 त े28-3, 7 त े18-4, 21-4 त े2-5, 5 त े16-5, 19 त े
30-5, 2 त े13-6, 16 त े27-6, 7 त े18-7, 21-7 त े1-8, 4 त े15-8, 18 त े29-8,  1 त े12-9, 15 त े26-9, 
6 त े17-10, 20 त े31-10, 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12,  ◊ सनतपट्ान: 2021»   6 ते 14-11, 
3-दिवसीय: 2021»  1 त े4-4, 1 त े4-7

धम्मललच्वी : मजुफ्फरपुर (नबहार)
धम्मललच्री नरपश्यना कें रि, रारं- लदौरा, पारिी, मुजफ्फरपूर-843113. फोन: 09931161290, 
8935963703, 9431245971, िहा-दिवसीय: 5 त े16-1, 19 त े30-1, 3 त े14-2, 16 त े27-2, 3 त े
14-3, 16 त े27-3, 6 त े17-4, 19 त े30-4, 5 त े16-5, 19 त े30-5, 5 त े16-6, 19 त े30-6, 5 त े16-7, 19 त े
30-7, 5 त े16-8, 19 त े30-8, 5 त े16-9, 19 त े30-9, 2 त े13-10, 19 त े30-10, 19 त े30-11, 5 त े16-12, 
19 त े30-12, 5 त े16-1, 19 त े30-1-22,  ◊ सनतपट्ान:  27-3 त े4-4, 1 त े9-11, संपक� : श्री राजकुमार 
रोरन्ा, फोन: 0621 2240215, Email: info@licchavi.dhamma.org

धम्मउपवन : बाराचिकया, (नबहार)
बाराचहकरा - 845412, पूर्य चम्ारन, नबहार, संपक� : फोन: 9431245971, 9934430429, 
6204814341, Email: dhammaupavan@gmail.com, िहा-दिवसीय:  प्ते्क महहन्ात 3 त े14 
(नोव्हेंबर 2021 मध् ेनाही) 13 त े24-11, 3 त े14-1-2022,

धम्मबोधध : बोधगया (नबहार)
बोधगया अतंरा�ष्ट्रीय नवपश्यना साधना कें रि, मरध नरश्नरद्ालराजरळ, पो. मरध नरश्नरद्ालर, ररा-डोभी 
रोड, बोधररा- 824234, मोबा. 9471603531, Email: info@bodhi.dhamma.org; संपक� : फोन: 
99559-11556. िहा-दिवसीय:  1 त े12-2, 16 त े27-2, 1 त े12-3, 16 त े27-3,  1 त े12-4, 16 त े27-4, 
1 त े12-5, 16 त े27-5, 1 त े12-6, 16 त े27-6, 1 त े12-7, 15 त े26-7, 5 त े16-9, 20-9 त े1-10, 1 त े
12-11, 16 त े27-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 29-12 -2021 त े9-1-2022, 12 त े23-1-2022,  ◊ 
सनतपट्ान: 18 त े26-10, 26-1-2022 त े3-2-2022,
∞ िीघ�-णशनवर: नवशेष िहा-दिवसीय: 6 त े17-10, 20-दिवसीय: 6 त े27-10, 30-दिवसीय: 1-8 त े1-9, 45-
दिवसीय: 9-2-त े27-3-2021, 9-2-2022 त े27-3-2022,
नालंिा (नबहार): िहा-दिवसीय: एनप्ल त ेहडसेंबर, प्ते्क महहन्ात 2 त े13,   स्ान: शशल्प रार, नर नालंदा महानरहार, 
रव्हरमेंट ऑफ इंहडरा नालंदा (नबहार), फोन: 91-9955911556, संपक� : डॉ लामा, मोबा. 99314-55583, Email: 
dhammanalanda@gmail.com. online registration: Website: www.nalanda.in.dhamma.org

धम्मपाटललपुत्त : पटना (नबहार)
पटना नवपश्यना कें रि, साधना कषि बधुि स्तृी पाक्य , पटना जंक्शन जरळ, पटना - 800001, नबहार, संपक� कः 
मोबा. +91 6205978822, +91 6299534629, E - mail: info@patna.in.dhamma.org, 
Website: http://www.patna.in.dhamma.org, िस-दिवसीय: 3 त े14-1, 17 त े28-1, 3 त े
14-2, 17 त े28-2, 3 त े14-3, 3 त े14-4, 17 त े28-4, 3 त े14-5, 17 त े28-5, 3 त े14-6, 17 त े
28-6, 3 त े14-7, 17 त े28-7, 17 त े28-8, 3 त े14-9, 17 त े28-9, 3 त े14-10, 3 त े14-11, 3 
त े14-12, 17 त े28-12, 3 त े14-1-22, 17 त े28-1-22.  ◊ सनतपट्ान: 17 त े25-3, 3 त े11-8,

कच् व गुजरात
धम्मधसन् ु: माडंवी-कच् (गुजरात)

कच् नवपश्यना कें रि, रार- बाडा, ता. माडंरी, जजल्ा- कच् 370475. मोबा. 09638577325, Email: 
info@sindhu.dhamma.org (शशनबर आरंभ होण्ाच्ा हदरशी सरळ कें रिात जाण्ासाठी राहन सुनरधा 
उपलब्ध. त्ासाठी संपक� - फोन: भुज:- 094274-33534. राधंीधाम: 094262-50746. माडंरी: 
09974575660.) िहा-दिवसीय:  19-2 त े2-3, 8 त े19-4, 29-4 त े10-5, 20 त े31-5, 10 त े21-
6, 1 त े12-7, 7 त े18-7, 20 त े31-7,  ◊ सनतपट्ान: 22 त े30-4, 22 त े30-6
∞ िीघ�-णशनबर: नवशेष िहा-दिवसीय: 21-7 त े1-8, 20-दिवसीय: 5 त े26-3, 5 त े26-5, 30-दिवसीय: 
5-3 त े5-4, 5-5 त े5-6, 45-दिवसीय: 5-3 त े20-4, संपक� : मोबा. 7874623305, 9825320551.

धम्मदिवाकर : मेहसाणा (गुजरात)
उत्तर गुजरात नवपश्यना कें रि, मीट्ा रार, ता. जजल्ा- मेहसाणा, रुजरात, Email: info@divakara.dham-
ma.org, फोन: (02762) 272800. संपक� : 1. ननखिलभाई पारीि, मोबा. 09429233000, 2. श्री उपेंरि 
पटेल, मोबा. 8734093341, Email: upendrakpatel@gmail.com, फोन: (02762) 254634, 
253315, िहा-दिवसीय: 10 त े21-3,  24-2 त े7-3, 24-3 त े4-4, ◊ सनतपट्ान: 7 त े15-4, कृतज्ञता-
णशनवर: 2 त े17-2-2021,

धम्मपीठ : अहमिाबाि (गुजरात)
गुज�र नवपश्यना कें रि, (अहमदाबाद रेल् े से्शनपासून 40 हक.मी.) रार- रनोडा, ता. धोलका, जजल्ा- 
अहमदाबाद-387810. मोबा. 89800-01110, 89800-01112, 94264-19397. फोन: (02714) 
294690. Email: info@pitha.dhamma.org (बस सुनरधा प्ते्क शशनबराच्ा 0 हदरशी, पालदी बस 
स्टँ ड (अहमदाबाद) दपुारी 2:30 राजता) िहा-दिवसीय:  7 त े18-4, 3-दिवसीय:  20 त े23-2, 
14-दिवसीय कृतज्ञता-णशनवर: 2 त े17-2-2021, संपक� : 1) श्रीमती शशश तोडी मोबा. 98240-65668.
 ∞ िीघ�-णशनबर: 30-दिवसीय:  28-2 त े31-3,

धम्म अम्बिका : िक्षिण गुजरात, गुजरात
नवपश्यना ध्ान कें रि, नॅशनल हारर ेनं. 8, (मंुबई त ेअहमदाबाद) पच्च्म पासून 2 हक. मी. दषूर रर बोरीराच 
टोलनाका, रार- रारलराड ता. रनदेरी, जज. नरसारी, मोबा. 09586582660, पंजीकरण: दपुारी 11 त ेसारं 
5 (0261) 3260961, 09825955812. www.ambika.dhamma.org; Online registration: 
dhammaambikasurat@gmail.com; संपक� : 1) रसंतभाई लाड, मोबा. 09428160714, 2) श्री 
रत्नशीभाई के. पटेल, मोबा. 09825044536, िहा-दिवसीय: 10 त े21-2, 24-2 त े7-3, 10 त े21-3, 
31-3 त े11-4 3-दिवसीय: 4 त े7-2, 25 त े28-3,

धम्मनागाज्नु : नागाजु�न सागर (तेलंगाना)
संपक� : VIMC, हहल कॉलनी, नाराजु्यन सारर, जज. नालरोडंा आधं्र प्देश, नपन-508202. नोदंनी: 
9440139329, (8680) 277944, मोबा: 093484-56780, (केरळ 10 त ेसारं 5 राजपेरांत) Email: 
info@nagajjuna.dhamma.org, एक-दिवसीय: प्ते्क पौर्णमा,

धम्मपाल : भोपाल (म.प्र.)
धम्मपाल नवपश्यना कें रि, केररा डैम के पीछे, ग्राम दौलतपुरा, भोपाल-462 044, संपक� : मोबा. 

94069-27803, 7024771629, संपक� : 1) प्काश रडेाम, मोबा. 94250-97358, 2) श्री लालेंरि 
हुमने, मोबा. 9893891989, फोन: (0755) 2468053, फैक्स: 246-8197. Email: dhammapa-
la.bhopal@gmail.com, ऑनलाइन आरेदन; www.pala.dhamma.org, िहा-दिवसीय: 20-2 त े
3-3, 17 त े28-3, 7 त े18-4, 5 त े16-5, 19 त े30-5, 2 त े13-6, 14 त े25-7, 28-7 त े8-8, 25-8 
त े5-9, 20 त े31-10, 6 त े17-11, 1 त े12-12,   सनतपट्ान: 6 त े14-3, 11 त े19-8, 20 त े28-11, 
3-दिवसीय: 1 त े4-4, 16 त े19-6,  ∞  कृतज्ञता-णशनबर: 2 त े17-2,
∞ िीघ�-णशनबर: नवशेष  िहा-दिवसीय: 21-4 त े2-5, 20-दिवसीय: 20-6 त े11-7, 30-दिवसीय: 11-9 
त े12-10, 45-दिवसीय: 17-12 त े1-2,

धम्मरत : रतलाम (म.प्र.)
धम्मरत नवपश्यना कें रि, (रतलामपासून 15 हक.मी.) साई मंहदरामार,े रार - धामनोद ता. सैलाना, जज. रतलाम-
457001, फॅक्स: 07412-403882, Email: dhamma.rata@gmail.com संपक� : 1) श्री रोरशे, मोबा. 
8003942663, 2) श्री अडराणी, मोबा. 9826700116. िहा-दिवसीय: 17 त े28-2, 12 त े23-3, 14 त े25-4, 
19 त े30-5, 12 त े23-6, 14 त े25-7, 4 त े15-8, 4 त े15-9, 2 त े13-10, 19 त े30-11, ◊ सनतपट्ान: 
18 त े26-12, 3-दिवसीय: 13 त े16-10, 26 त े29-12, 2-दिवसीय: 5 त े7-2, 25 त े27-4, 23 त े25-6, 
15 त े17-8, साम.ू साधना: प्ते्क रनररारी सकाळी: 8 त े9 संपक�  काया�लय: नररिम नरर, म्ो रोड, रतलाम, फोन: 
09425364956, 09479785033.

धम्मगुना, गुना-ग्ाललयर संभाग, (म.प्र.)
‘नवपश्यना धम्मगुना, रार- परारा, 12 हकमी. रनुा-ग्ाललरर संभार. संपक� : श्री नररेंरि ससहं रघरंुशी, रघरंुशी हकराना 
स्ोर, से्ट बटँक ऑफ इंहडराजरळ, अशोक नरर रोड, रार- परारा, ता- जजल्ा- रनुा, म. प्. नपन- 473001. 
मोबा.9425618095, श्री राजकुमार रघरंुशी, मोबा. 9425131103, Email: info@guna.dhamma.org, 
िहा-दिवसीय: 12 त े23-2, 2 त े13-4, 14 त े25-5, 18 त े29-6, 16 त े27-7, 7 त े18-8, 17  त े28-9, 
20 त े31-10, 19 त े30-11, 10 त े21-12,  ◊ सनतपट्ान:  12 त े20-3, 3-दिवसीय: 27 त े30-3. 
आमला (बैतूल): िस-दिवसीय: (केरळ शभषिषूं साठी) 17 त े28-3,  (केरळ स््रिरा)ं» 22-4 त े3-5, 8 त े19-12, 
(केरळ पुरुष)»  12 त े23-5, 10 त े21-11, 3-दिवसीय: 28-8 ते 31-8, 1-दिवसीय: 17-1, (20-1 कृतज्ञता-
णशनबर), 14-2, 14-3, 11-4, 26-5, 13-6, 18-7, 22-8, 12-9, (29-9 कृतज्ञता-णशनबर), 10-10, 21-11, 
12-12,  # बाळ-णशनबर: (8 त े16 रष्य) 28-2, 21-3, 25-4, 9-5, 20-6, 11-7, 8-8, 19-9, 17-10, 7-11, 5-12, 
धम्मसेवक काय�शाळा: 20-6, पाली प्रणशषिण णशनबर: 24 त े26-12,

धम्मकेतु : िगु� (छत्तीसगढ)
नवपश्यना कें रि, रनौद, व्हारा-अजंौरा, जजल्ा-दरु्य, छत्तीसरढ-491001; फोन: 09907755013, मोबा. 
9589842737. Email: sadhana_kendra@yahoo.in िहा-दिवसीय: 7 ते 18-3, 18 त े29-4, 13 त े
24-6, 4 त े15-7, 18 त े29-7, 1 त े12-8, 22-8 त े2-9, 5 त े16-9, 19 त े30-9, 3 त े14-10, 17 त े28-10, 
6 त े17-11, 21-11 त े2-12, 6 त े17-12, 20 त े31-12, िकशोररयो ंका णशनबर:  30-5 त े7-6, 3-दिवसीय: 
27 ते 30-3, 1-दिवसीय:  21-3, 26-5, 27-6, 15-8, 31-10, 20-11,   # बाळ-णशनबर: 2-4, 2-5, 
2-10, 19-11, 18-12,  धम्मसेवक काय�शाळा:  5-12, 
संपक� : 1. श्री एस बंर, मोबा. 9425209354, 2. श्री. आर. पी. सैनी, मोबा. 9425244706,

धम्मगढ : नबलासपूर (छत्तीसगढ)
नवपश्यना कें रि, नबलासपूर शहरापासून 23 हक.मी. आशण काररी रोड रेल् े से्शन पासून 8 हक.मी. भरारी, व्हारा 
मोहनभाटा, ता.-तितपुर, जजल्ा-नबलासपुर. Email: dhammagarh@gmail.com, Website: www.
garh.dhamma.org, िहा-दिवसीय: 11 त े22-2, 11 त े22-3, 8 त े19-4, 17 त े28-6, 8 त े19-7, 
8 त े19-8, 1 त े12-10, 2 त े13-12, 17 त े28-12, ◊ सनतपट्ान: 13 त े21-11, 3-दिवसीय: 27 ते 
3-3, 1-दिवसीय: 7-3, 4-4, 24-10, 7-11, िकशोराचें णशनबर: 5 ते 13-6,  # बाळ-णशनबर: 25-4, 2-5, 
17-10, 28-11,
∞ िीघ�-णशनबर: 20-दिवसीय: 5 त े26-9, संपक� : 1) श्री डी. एन. हद्रदेी, मोबा. 9806703919, 2) श्री 
एस मेश्राम, मोबा. 98269-60230,

धम्मउत्ल : िररयार रोड (उडीसा)
नवपश्यना साधना कें रि, रार चानबरेा पो. अमसेना, (व्हारा) िरररार रोड जजल्ा: नुआपाडा, उडीसा-766106, 
संपक� : 1) श्री. हररलाल साहू, मोबा. 09407699375, Email: harilal.sahu@gmail.com 2) श्री. 
प्फुल्दास, मोबा. 7077704724, िहा-दिवसीय:  6 त े17-1, 27-1 त े7-2, 24-2 त े7-3, 11 त े21-3, 
21-4 त े2-5, 5 त े16-5, 23-6 त े4-7, 21-7 त े1-8, 23-8 त े3-9, 8 त े19-9, 3 त े14-10, 10 त े21-11, 1 
त े12-12, 16 त े26-12, 

∞ िीघ� णशनबर: 30-दिवसीय: 1 त े31-10,

मोबाईल अपॅ मधे् नवीन सुधारणा 
नरपश्यना नरशोधन नरन्ासाने आपल्ा मोबाईल अपॅमध् ेएक नरीन सुधारणा केली 

आह,े  ज्यामुळे आपण भनरषातील शशनबरामंध् ेभार घेण्ासाठी सरळ अपॅ द्ारेच आरेदन 
करू शकता. जसे - 

िहा दिवसीय णशनबर,  िहा दिवसीय एि्झकू्यदटव् णशनबर,
लहान मुलाचें णशनबर,  तीन दिवसीय णशनबर इत्यािी

भारतातील सर्य कें रि, तसेच दशषिण आहरिका, केननरा, इंडोनेशशरा, संरकु्त अरब अद्मरात 
इत्ादी देशातं कुठेही. एकदा आपण आरेदन केल्ारर त्ाच अपॅ मध् ेआपण आपल्ानरषरी 
होणाऱरा सर्य रतीनरधीचंी  माहहती प्ाप्त करू शकता.

आपल्ा ररजनेुसार आपल्ा दैननक साधनेनरषरीचे रेकाड्यपण आपण ठेर ूशकता. सध्ा 
सुधारणा केरळ अ टँडट्रॉइड फोनसाठी उपलब्ध आहते आशण लरकरच आरओएस (आर 
फोन) साठी सुधिा उपलब्ध होतील. डाऊनलोड करा ऐप ललकं: 

http://vridhamma.org/applink.html      yty
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िोहे धमा�चे
पंचशील पालन भले, सम्यक रे समाधी।
प्रज्ञा तर जागृत रे, िरु करी भव व्याधी।।
िलु�भ जीवन मनजुाचे, भाग्याने रे ममळे।
न प्रज्ञा शील समाधी, वृथा ते घालवे।।
शील धम� पालन करु, करु समाधी अभ्ास।
प्रज्ञा रे जागृत करु, करु िकुःिाचंा नाश।।
शीलवानाच्ा ध्ानान, प्रज्ञा जागी होय।
अतंरी गाठी उघडी, मानस ननम�ळ होय।।

िोहे धमा�चे
शील समाधधवानाची, प्रज्ञा जागी होय।
आसक्ी दे्ष रे ममटे, गं्थी नवमोचन होय।।
नवना शील पालन करी, शु� समाधध न होय।
ना समाधी प्रज्ञा नसे, मकु्ी कशी रे होय।।
शील समाधी ज्ञानाचा, ममळे च पथ अनमोल।
पाप रे सुटे धमा�चे, नपतो च अमतृ घोळ।।
प्रज्ञा शील च समाधी, मंगल रे भाडंार।
ते सुि साधनहार रे, ते िकुःि टाळणहार।।

DATE OF PRINTING: ON-LINE SPECIAL, 2021, DATE OF PUBLICATION: 28 January, 2021

धम्मपाटललपुत्त, नवपश्यना कें रि पटना, (नबहार)
ह ेकें रि पटनाच्ा मधोमध आहे. पटना पहहल्ादंा पाटलीपुत्र रा नाराने ओळिले 

जात होत.े कें रि बधुि स्नृत पाक्य च्ा आतमध् ेआह,े ज्याला नबहार सरकारने बनरले आह.े 
सरकारने दोन भरनानंा नरपश्यनेसाठी रोग्य करून हदले आह,े जी पूण्यपण ेरातानुकुललत 
आहते. रात ८० साधकासंाठी (पुरुष-महहला) सर्य सुनरधा उपलब्ध आहते. रेर े दर 
महहन्ाला दोन शशनबर लारतात, ज्यामध् ेदेश-नरदेशामधील सर्य लोक भार घेऊ शकतात. 
असधक माहहतीसाठी संपक्य : नरपश्यना साधना कें रि, ध्ान िंड, बधुि स्नृत पाक्य , रेिझर रोड, 
पटना रेल् े जंक्शन जरळ, संपक� - फोन: +91 6205978822, +91 6299534629; 
E-mail: info@patna.in.dhamma.org ; Website: www.patana.in.dhamma.org ;

ब ैंकचे नरररण पुढीलप्माण ेआह.े िातधेारकाचे नार- पाटललपुत्र नरपस्ना टट्रस्, 
िाता रिमाकं- 440010110005452, ब ैंक ऑफ इंहडरा, पटना, शािा रि. 004400, 
IFSC Code: BKID0004400; रेिजर रोड, पो.बा. नं. 166, पटना- 800001.

अनतररक् उत्तरिापयत्
1-2. श्री सज्न कुमार र श्रीमती नीरू 

रोरन्ा, धम्म पाटललपुत्त, पटना 
कें रिाचे कें रि-आचाराांच्ा रूपात  
सेरा

3. श्री जरदीश शशदें, (र.स.आ.) 
धम्मपुण्ण, कें रि आचाराांची 
सहारता.

4. Mr. Kazuhiko Ueda (KU) 
To serve as Centre Teacher 
for Dhamma Bhanu, Japan

वररष्ठ सहायक आचाय�
1. श्रीमती रेिा भाष्कर, अडंमन र 

ननकोबार द्ीपसमूह
2-3. Mr Sophoan Sok and 

Mrs Sambo Tey (SSST), 
Cambodia

4. Mr Sieng Teak (TS6), 
Cambodia

5. Mr Sochet Kuoch (SKSC), 
Cambodia

6. Mrs Nary Poc (NP6), 
Cambodia

ग्ोबल नवपश्यना पगोडा मधे् वष� २०२१ ची  
महाणशनबर तसेच प्रनतदिन एक-दिवसीय णशनबर 

रनववारकः  २३ मे, २०२१ बुधि पौर्णमा; २५ जलैु, २०२१ आषाढी 
पौर्णमा; २६ सप्ेंबर, शरद पौर्णमा आशण रोरन्ाजीचंी पुण्नतरी; 
ननद्मत्ताने परोडा मध् ेमहाशशनबराचें आरोजन केले जाईल, ज्यात 
सामील होण्ासाठी कृपरा आपले बुहकंर अरश्य करारे आशण 
समग्ानं तपो सुिो– सामूहहक तप-सुिाचा लाभ घ्ारा. वेळ: 
सकाळी ११ राजपेासून सारंकाळी ४ राजपेरांत. तीन त े चार 
राजताच्ा प्रचनात साधना न केलेले लोक सुधिा बसू शकतात. 
(सध्ा परोडा मध् ेदररोज एक हदरसीर शशनबर होत आहते). नार 
नोदंणीसाठी कृपरा ननम्न फोन रिमाकं हकंरा ईमेल द्ारा ताबडतोब 
संपक्य  करा. कृपरा नार नोदंणी न करता रेऊ नरे. संपक� : 022-
28451170, 022-62427544, Extn. no. 9, 82918 
94644 (फोन बुहकंर ११ त े ५ राजपेरांत) Online Regn: 
http://oneday.globalpagoda.org/register. 


