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धम्मवाणी
गामे वा यदि वारञ्े, निने् वा यदि वा थले। 
यत्ारहन्तो नवहरन्न्, तं भमूम रामणेय्यकं।।

— धम्मपदपाळि-98, अरहन्तवग्गो

गावअसू दे किंवा जंगल, जमीन खोलगट असू दे किंवा 
(उंच), जथे े(िोठे) अर्हंत ववर्ार िरतात, ती भूमी रमणीय 
असत.े

भिंत वैबू (नवपुल) सयाडतो
(17 फेब्रुवारी,1896 — 26 जनू, 1977)

भदंत वैब ू सयाडो बमामामध् े या शताब्ीतील  सन्ावनत भभक्षं  
मधील  एि आर्ते. "सयाडो" बमामा मध् े भभक्षं साठी संबोधधत 
सन्ानजनि उपाधी आर्े. (याचा अथमा आर्े "भदंताचायमा" ) ववद्वत्ापूणमा 
उपलबीसंोबत वनष्ापूवमाि साधनेला मर्त्त्व देण्ाववषयी त ेप्रधसद्ध र्ोत.े

वैब ूसयाडोचंा जन् 17 फेब्रुवारी  1896 मध् ेउत्र बमामामध् े

इनजजनवपन गावात झाला.  त ेनऊ  वषामाचे असताना श्ामणरे झाले 
आभण सत्ावीस वषामाचे र्ोईपयहंत भभक्षं च्ा प्रभशकणा अतंगमात कदल्ा 
जाणाऱया पाली त्रिवपटिाचा अभ्ास तानंी पूणमा िेला. 1933 मध् े
(प्रव्रज्ेनंतर सात वषामानी ) तानंी ववर्ार सोडले आभण चार वषमा 
एिातंवासात घालववली.
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ज्ा क्षणी आमचा जन्म झाला त्ा क्षणापासूि 
मतृ्पूययंत आमचा श्ास आत-बाहेर येत जात 
राहततो. कतोणालाही हे लक्षात येणे खपू सतोपे 
आहे. प्रते्क वेळी श्ास आत बाहेर करततो तेव्ा 
िाकाजवळ त्ाचा स्पर्श हतोततो. जजतक्ा वेळा ततो 

स्पर्श करततो त्ानवषयी आम्ाला प्रते्क केळी 
लक्षात आले पाहहजे.
    — वैबू सयाडतो

साधिाचें 
माधसि प्ररेणा परि
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त े आनापान सती (येणाऱया-जाणाऱया श्ासावर ध्ान) चा 
अभ्ास िरीत असत. (र् ेनंतर भशिवले सरुद्धा) तानंी सातं्गतले  
िी या साधनेच्ा आधारे समाधी (ध्ान) च्ा खोलीमध् ेगेल्ावर 
सवमा अनरुभूतीचें गरुणधममा, अवनच्च (अवनतता),दकु्ख (दःुख), अनत् 
(अनात्म, मी चा अभाव) ची ववपस्सना रुपी (अतंर्माष्ी) प्राप्त र्ोईल.

वैब ूसयाडो  ध्ानामध् ेअनवरत पररश्म िरीत रार्ण्ात आभण 
अधधिाशं िाळ एिातंवासात घालवण्ात प्रधसद्ध र्ोत.े तानंा  अर्हंत 
मानले जात र्ोत.े असे म्हणतात िी त ेिधी झोपले नार्ीत.

आपल्ा जीवनातील पकर्ली सत्ावन्न वषमा  त े उत्र बमामा मध् े
राकर्ले. या  िाळात तानंी आपला वेळ एि छोटे करेि असलेल्ा 
तीन वेगवेगळ्ा ध्ान िें द्ामध् े घालवला. सयाजी ऊ बा खखन 
याचं्ा वनमंरिणावरुन ते 1953 मध् ेरंगूनला गेले आभण तवे्ापासून 
आपल्ा दौरयामंध् े दभकण बमामाला सरुद्धा सामील िरून ध्ान 
िरण्ासाठी आभण भशिवण्ासाठी येत रार्ीले. त ेतीथामाटनासाठी 
भारत आभण श्ीलंिेत सरुद्धा आले र्ोत.े

वैब ूसयाडोनंी आपल्ा जीवनातील अंवतम वषमा ताच गावातील 
ध्ान िें द्ात घालवली जथे ेताचंा जन् झाला र्ोता. ताचें पररवनवामाण 
26 जून 1977 ला 81 वषामाच्ा वयात झाले.

— ववपश्यना ववशोधन ववन्ास
--------------- 

ूसाधक जभक्षषू : महाथेर वैबू सयाडतो
परम पूज् ऊ बा खखन तसेच ववपश्यनेच्ा संपिामात आल्ानंतर 

अन् अनेि मर्ान भभक्षं शी जवळचा संपिमा  झाला. जसे माडंलेचे  
मसोञैं सयाडो, रंगूनचे  छाउठाजी सयाडो, बार्ानचे िाऊं सयाडो, 
या सवाहंचा संत स्वभाव पाहून  खूप प्रभाववत झालो. परंतरु ज्ा 
साधि भभक्षने  हृदयाला खोलवर स्पशमा िेला त ेर्ोत ेमर्ास्थववर वैब ू
(ववपूल) सयाडो ज्ानंी गंभीर साधनेद्वारे अर्हंत अवस्था प्राप्त िेली 
र्ोती. ताचं्ा सौम्य चेर्ऱयाची शातंी आभण िातंी, ताचें हृदयग्ार्ी 
मंद र्सू,  ताचं्ा जवळचे सरुखद तथा शीतल वातावरण प्रतेिासाठी 
अतंत आिषमाि र्ोते. ववपश्यी साधिाचे तर िाय सागंावे? 

गरुरुदेव ऊ बा खखन याचंा वैब ूसयाडोशंी खूप घवनष् संबंध र्ोता. 
अशी एि मान्ता आर् ेिी अनागामी  अवस्थेपयहंत पोर्ोचलेले वैब ू
सयाडो  जवे्ा पकर्ल्ादंा रंगून मध् ेगरुरुजीचं्ा ध्ान िें द्ात एि 
आठवडा राकर्ले तवे्ा तथे ेसाधना िरताना तानंा अर्हंत अवस्थचे 
मागमा-फल प्राप्त झाले आभण ते भव चक्ातनू वनतातं ववमरुक्त झाले.

सयाजीचंी वैब ू सयाडोशंी पकर्ली भेट खूप चमत्ाररि प्रिारे 
झाली. यरुद्धापूववीची घटना आर्.े  सन 1941 च्ा सरुरुवातीला गरुरुजी 
बमामा रेले्चे चीफ अिाउंटंट ऑकफसर र्ोत ेआभण उत्र बमामातील 
ववभभन्न रेल् ेसे्शनावंर अिाउंट ऑकडट िरण्ाची जबाबदारी पार 
पाडत र्ोत.े रेल्नेे तानंा एि स्पेशल डबा कदला र्ोता ज्ात वनवास 
आभण भोजनासोबत िायामालयाची सरुद्धा व्यवस्था र्ोती. र्ा डबा 
ताचं्ा यारिसेाठी एखाद्ा प्रमरुख गाडीला जोडला जात असे आभण 
ज्ा से्शनावर तानंा अिाउंट चेि िरायचे असे तेथ ेसोडून कदला 
जात असे. चेकिंगचे िाम पूणमा झाल्ावर परुढील यारिसेाठी दसुऱया 
एखाद्ा गाडीला परुन्ा जोडला जात असे.

एिदा असे झाले िी  ताचंा डबा चरुिून माडंले पासून चाळीस मैल 
द्षर चौसे नावाच्ा एिा छोट्ा से्शनावर सोडला गेला आभण गाडी 

परुढे वनघून गेली. ता छोट्ा से्शनावर अिाउंट चेि िरण्ाचा  
िार्ी प्रोग्रॅम नव्ता. तरीसरुद्धा तथे े थाबंावे लागल्ामरुळे तानंी 
थोड्ा वेळात अिाउंट चेि िरण्ाचे िाम पूणमा िेले. परुढील गाडी 
संध्ािाळी त्मळणार र्ोती. तानंी दपुारी भोजनानंतर थोडावेळ 
ववश्ातंी घेतली. आता िाय िरावे? इतक्ा वेळ डब्ामध्चे िसा 
घालवावा?  ते से्शन मास्तरानंा घेऊन गावािडे वनघाले.

तानंा द्षरवर वन प्रदेशात एि झोपडी कदसली. ववचारले— "येथ े
िोण रार्त?े" 

उत्र त्मळाले— "वैब ूसयाडो नावाचा िोणी भभक्ष तथे ेध्ान िरतो"
— "चला तानंा भेटूया" 
— "परंतरु गरुरुजी त ेया वेळी िोणाला भेटत नार्ीत" 
— "तरी जाऊन बघूया"
आभण दोघे पायवाटेने चालत बाबंपूासून बनवलेल्ा ता 

छोट्ा झोपडीच्ा जवळ पोर्ोचलो. तथे ेएि वदृ्ध मकर्ला भेटली, 
जजने सातं्गतले िी झोपडीचा दरवाजा संध्ािाळी सर्ा वाजता 
थोड्ावेळासाठी उघडतो, ताच्ापूववी नार्ी. 

गरुरुजी म्हणाले— "आम्ही िेवळ बार्रेून नमस्ार िरून वनघून 
जाऊ, तानंा रिास देणार नार्ी"

आता तर दपुारचे तीन वाजले र्ोत.े इतिा वेळ गरुरुजी थाबं ूशित 
नव्ते. झोपडीच्ा समोर बसून ववपश्यना िेली. अवनत बोधाच्ा 
चेतनेसोबत तीन वेळा डोिे झिूुवन नमस्ार िेला आभण खूप र्ळूवार 
शब्ात म्हणाले— "मी आपला आशीवामाद घेण्ासाठी रंगून वरून आलो 
आर्"े तत्ाळ झोपडीचा दरवाजा उघडला. भभनभभनता डासाचं्ा 
झुं डासोबत भभक्ष दरवाजाच्ा बार्रे आले व ववचारले— "िोण  आर्से" 

गरुरुजीनंी आपला पररचय कदला. 
—"िाय पाकर्ज?े" 
— "वनवामाण"
— "वनवामाण िसे प्राप्त र्ोईल?" 
—"ववपश्यना िरण्ाने भंत!े" 
— "ववपश्यना िरतोस?"
— " र्ो भंत!े" 
— "िोठे भशिलास?"
— "गृर्स्थ संत सयातजैी ंिडे"
—"किती वषमा अरण्ात तप िेले आरे्स?"
— "अरण्ा तर िधी गेलो नार्ी, भंत!े घरातच अभ्ास िरत आर्"े
— "अभ्ास िसा िरतोस?" 
गरुरुजी ज्ाप्रिारे साधना िरीत असत ताचे वववरण िेले.
सयाडोनंी िार्ी वेळ गरुरुजी ंसोबत साधना िेली आभण आश्चयमाचकित 

र्ोऊन म्हटले— "आम्ही अनेि वषमा अरण्ात राहून  ज े त्मळवले 
त े तरुम्ही घरात राहून इतक्ा सर्जपण े प्राप्त िेले. खूप परुण्शाली 
आर्ात! खूप पारमीवाले आर्ात! तरुमच्ाजवळ इतिी मोठी ववद्ा 
आर्,े लोिानंा वतची गरज आर्.े लगेचच भशिवण े सरुरू िरा. ज े
परुण्शाली तरुमच्ा संपिामात येतील, त ेयापासून वंचचत न रार्ो.”

—"घरी परतनू प्रयत्न िरेन, भंते!"— "घरी परतनू नार्ी, 
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आज, आत्ापासून भशिवण ेसरुरू िरा,  िोणाचार्ी लाभ र्ोवो"
गरुरुदेव से्शन मास्तरासंोबत गावी परतले. से्शन वर 

पोर्ोचताच त ेआपल्ा डब्ात गेले. से्शन मास्तराचं्ा आग्र्ा वरून 
तानंी तानंा तथेचे आनापान भशिववले. र् े गरुरुदेवाचें प्रथम धममा 
प्रभशकण र्ोत ेआभण ती भाग्यशाली व्यक्ती ताचंा प्रथम धममा भशष्य.

जरी औपचाररि रुपाने ववपश्यना भशिवण्ाचे िायमा गरुरुदेवानंी 
िार्ी वषाहंनी सरुरू िेले परंतरु ता संत भभक्षं च्ा प्रभूत प्ररेणनेे प्रथम 
प्रभशकणाचा र्ा सफल प्रयोग ताचं्ा जीवन यारिचे्ा  मर्त्वपूणमा 
वळणावरील एि पावन प्रसंग ठरला.

सन 1941 नंतर अनेि वषमा पूज् गरुरूदेवाचंा वैब ू सयाडोशंी 
व्यक्क्तगतररता संपिमा  झाला नार्ी. या दरम्यान दसुरे मर्ायरुद्ध सरुरू झाले. 
ब्ह्मदेशावर जपान्ाचें कू्र आधधपत स्थावपत झाले. तानंतर त्मरि 
राष््टाचं्ा र्ल्लामरुळे, ववशेष िरून कर्रोभशमा आभण नागासािी मध् े
अण ूबॉम्बच्ा र्ल्लानंतर जपानी सेनेने र्तार टािले. बमामा वरील ताचें 
अधधपत समाप्त झाले. ब्ब्कटश सरिार परुन्ा आले. परंतरु तोपयहंत देशाने 
आझादी आभण गरुलामी मधील अतंर खूप चागंल्ा प्रिारे जाणले र्ोत.े 
देशामध् ेआज आझादीची चेतना तीव्रपण ेजागली र्ोती. भारतातील 
राजनैवति जागृतीचा सरुद्धा येथ े खूप प्रभाव पडला आभण फलस्वरूप 
ब्ब्कटश सरिारला भारतासोबत बमामाला सरुद्धा स्वतंरि िरावे लागले.

गरुरुदेव बमामाच्ा स्वातंत्राला खूप मर्त्त्व देत असत. दरवषवी चार 
जानेवारीला स्वातंरि कदनाच्ा वनत्मत्ाने िें द्ावर ध्ानाचे ववशेष 
आयोजन िरीत असत. ताचंी मान्ता र्ोती िी ववदेशी राज्ामरुळे 
बरुद्ध शासनाच्ा प्रसारणात अनेि अडचणी र्ोता आभण आता िेवळ 
ता अडचणी द्षर झाल्ा नार्ीत तर अनेि प्रिारच्ा इतर सरुववधा सरुद्धा 
उपलब झाल्ा. म्हणनू ववद्ोर्ामूळे देशाचे स्वातंत्र परुन्ा धोक्ात 
आले तवे्ा गरुरुदेव चचवंतत झाले. पण िाय िरतील? ताचं्ािडे िेवळ 
धमामाचेच बळ र्ोत.े आपल्ा मैरिीबलाचा भरपूर प्रयोग िरीत असत.

तानंी ववचार िेला िी अशा संिटाच्ा िाळी िोणी एि उच्च 
िोटीचा संत रंगून मध् े  येऊन ताचं्ासोबत मैरिीच्ा अभ्ासात 
सर्भागी र्ोईल तर खूप चागंले र्ोईल. ताचें ध्ान भभक्ष वैब ू
सयाडोिंडे गेले. तानंा र्ढ ववश्ास र्ोता िी जर त े सरुद्धा रंगून 
मध् े येऊन ताचं्ासोबत मैरिी बळाचा प्रयोग िरतील तर ते खूप 
प्रभावी ठरेल. परंतरु वैब ूसयाडो तर आपले कठिाण सोडून िोठे बार्रे 
जात नार्ीत आभण र्ा तर वषामावासाच्ा चातरुमामासाचा िाळ, भभक्ष 
आपले कठिाण सोडून यारिा िशी िरेल?  जर आपत्ाळ असेल 
तर वषामावासामध् ेसरुद्धा एि आठवडा यारिा िरण्ाची सूट आर्.े 
पण िाय वैब ूसयाडो  ऐितील? गरुरुदेवानंा पूणमा ववश्ास र्ोता िी ते 
अवश्य ऐितील. जरी 1941 मध् ेिेवळ एिदा थोड्ावेळासाठी 
त ेतानंा भेटले र्ोत,े तवे्ा सरुद्धा तानंी आपल्ा दैवनि कदनचययेचा 
वनयम तोडून आपल्ा झोपडीचा दरवाजा उघडला र्ोता. तानंतर ते 
तानंा िधी भेटू शिले नार्ीत. ना गरुरुदेव उत्र बमामामध् ेगेले, ना 
सयाडो आपले कठिाण सोडून दभकणेला आले.

गरुरूदेवाचंा एि प्रमरुख भशष्य, बमवी सरिारचा उच्च अधधिारी ऊ बरुं  
शैं गरुरुजीचंा प्रवतवनधी म्हणनू उत्री बमामाला भभक्ष वैब ूयानंा व्यक्क्तगत 
रुपाने आमंत्रित िरण्ासाठी गेला. जवे्ा जरुन्ा राजधानीत माडंले 
येथ ेपोर्ोचला तवे्ा लोिानंी ताला परुढे जाण्ापासून थाबंवण्ाचा 
प्रयत्न िेला िारण र् े जग जार्ीर र्ोत े िी कितीर्ी दबाव आला 
तरी भभक्ष वैब ूआपले कठिाण सोडून माडंले येथ ेसरुद्धा िधी आले 

नार्ीत,  रंगूनची यारिा तर सवमाथा असंभव आर्े आभण ती सरुद्धा या 
वषामावासाच्ा कदवसातं! 
परंतरु संताचंा एिमेिाचंी संबंध खूप अद्रुत असतो. गरुरुदेवाचें 

आमंरिण त्मळताच वैब ू सयाडो अतंत प्रसन्नतनेे ताच टरॅक्ीमध् े
बसून माडंलेला आले, जजच्ा मधनू ऊ बरुं  शैं तानंा घ्ायला गेला 
र्ोता आभण मंडाले मधनू ववमानाने लगेचच रंगूनला वनघून आले.  
गरुरुदेवानंा भेटून त ेखूप आल्ादीत झाले. त ेसर्ा कदवस  गरुरुदेवाचं्ा 
आश्मामध् े राकर्ले. ताचंी मैरिी खूप प्रभावशाली र्ोती. देशाचे 
तर िल्ाण झालेच, पण खूप मोठे िल्ाण आश्माचे झाले आभण 
स्वयम ्ताचेंसरुद्धा. धन् आरे् अशा संताचें त्मलन! 

या घटनेनंतर वैब ू सयाडो परुन्ा परुन्ा रंगूनला येत राकर्ले आभण 
अधधितर पूज् गरुरुदेवाचं्ा आश्मातच राकर्ले. जवे्ा जवे्ा आश्मात 
येत, रोज थोड्ा वेळ धममा चचामा िरीत असत, धममा प्रवचन देत असत. 
एिदा आपल्ा धममा चचयेमध् ेतानंी म्हटले िी जवे्ा मी पकर्ल्ादंा येथ े
आलो तेव्ा र् ेस्थान उजाड र्ोत.े परंतरु थोड्ाच कदवसात किती बदलले! 
र् ेस्थान भगवान बरुद्धाचं्ा िाळातील स्थानाशी किती त्मळतजेरुळत ेआर्े! 
तवे्ासरुद्धा किती प्राणी लाभान्वित झाले र्ोत!े आत्ासरुद्धा किती र्ोत 
आर्ते! िोणी मोजनू सागंू शिेल िा? अगभणत आर्ते, अगभणत!

बमवी परंपरेनरुसार प्रतेि परुरुष जीवनात एिदा भभक्ष अवश्य बनतो, 
भलेर्ी थोड्ा कदवसासंाठी िा बनो. या प्रथलेा पूणमा िरण्ासाठी 
आभण एिातं ध्ानाच्ा सरुववधसेाठी गरुरुदेव ऊ बा खखन एिदा दर्ा 
कदवसासंाठी वैब ूसयाडोचं्ा ववर्ारामंध् ेप्रव्रजजत र्ोउन राकर्ले. अन् 
िरु णाला न सागंता त े आपले एि ववभशष् भशष्य ऊ िो ले (मंडाले 
ववश्ववद्ालयाचे वनवतृ् ऊपिरु लपती) याचं्ासोबत चीवर धारण 
िरून वैब ूसयाडोचं्ा येथ ेएिातंात ध्ान िरण्ासाठी राकर्ले.

पूज् गरुरुदेवानंी शरीर तागल्ानंतर जवे्ा एिदा वैब ू सयाडो 
रंगूनला आले तवे्ा भारतातनू  गेलेले जवळजवळ पंचवीस ववदेशी 
साधि रंगूनमधील आश्मात तानंा भेटले. जवे्ा पूज् गरुरुदेवाचं्ा 
वनधनाची गोष् वनघाली, तवे्ा ते म्हणाले--" तरुमचे सयाजी मृतूला 
प्राप्त झालेले नार्ीत. सयाजीसंारखे व्यक्ती  िधी मरत नार्ीत. भले 
आता तरुम्ही तानंा सदेर् पाहू शित नार्ी. परंतरु ताचंी भशिवण 
िायम रार्ील. त े अशा व्यक्तीचं्ा पैिी नव्त े ज े जजवंतपणी 
मरुडद्ाप्रमाण ेवनरथमाि जीवन घालवतात,  ज्ाचं्ामरुळे िोणाचे िार्ी 
भले र्ोत नार्ी"



“नवपश्यिा साधक”   बु�वष्श 2564,  माघ पौहण्शमा, (ऑि),   27 फेव्वुारी, 2021,   वष्श  4,   अकं 13           • रजज. िं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi.  No. NSK/286/2021-20234

मी पूज् गरुरुदेवािंडून 1955 मध् ेववपश्यना भशिलो. म्हणनू 
जवे्ा पूज् वैब ूसयाडो पकर्ल्ादंा आश्मात आले तवे्ा मी तानंा 
भेटू शिलो नार्ी. तानंतर त ेजवे्ा जवे्ा आश्मात आले तवे्ा 
तवे्ा ताचें दशमान झाले, ताचं्ाशी चचामा िरण्ाचे सौभाग्य प्राप्त 
झाले. ताचंी पूज् गरुरुदेवासंोबत अतंत जवळीि र्ोतीच, पण 
वनजश्चतच  माझ्ावर सरुद्धा ववशेष अनरुिंपा राकर्ली

रंगून मधील आश्मात ताचें दशमान िरण,े प्रवचन ऐिण े आभण 
तानंा समोद अभभवादन िरण्ाच्ा अनेि संधी त्मळाल्ा. एिदा पूज् 
गरुरुदेवाचं्ा अनेि भशष्यासंोबत उत्र बमामाची धममायारिा िरताना वैब ू
सयाडोचं्ा  ववर्ारामध् ेजाऊन ताचें दशमान घेण्ाचे सौभाग्य प्राप्त झाले.

जवे्ा आम्ही ववर्ारामंध् ेपोर्चलो तवे्ा ताचें भोजन झाले र्ोत े
आभण मला र् ेपाहून खूप आश्चयमा वाटले िी आदरणीय भभक्ष  शे्ष्  
ववर्ारातील एिा छोट्ाशा पायवाटे  जवळील सावमाजवनि पाण्ाच्ा 
नळाजवळ बसले आर्ते आभण आपले  भभकापारि, ज्ात तानंी 

नरुितचे भोजन िेले आर्,े त ेस्वतः धतू आर्ेत. तावेळी ववर्ारात 
ताचें शेिडो भशष्य उपस्स्थत र्ोत.े तातील िोणीर्ी र्ी सेवा िरण्ात 
आपले अर्ोभाग्य मानले  असत.े परंतरु त ेआपली स्वतःची िामे 
िोणािडून िरवनू घेत नसत. आपल्ा वनवासस्थानी झाडू मारण,े  
खोलीची साफसफाई िरण,े चीवर धरुण े इतादी सवमा िामे स्वतः 
आपल्ा र्ातानंी िरीत असत. धन् आर् ेताची ववनम्रता! धन्  
ताचंा साधपेणा! धन् ताचंी सात्त्विता! धन् ताचें स्वावलंबन!

ज्ा संताचे दशमान िरण्ासाठी आभण तानंा पंचागं प्रणाम  
िरण्ासाठी, देशभरात जथे ेजातील, तथे े र्जारो भक्ताचंी गदवी 
र्ोत असत,े तचे शे्ष् भभक्ष  गल्ीतील एिा िोपऱयात एिा 
दगडावर बसून आपले खरिटे पारि स्वतः धतू आर्ते आभण र्सत 

आर्ते. खरंच धन्ता धन् झाली!
भंतजेी आपले भभकापारि धवूनू आपले र्ात रुमालाला परुसून 

र्सत-र्सत उठले आभण आम्हाला आपल्ा वनवासस्थानी घेऊन 
गेले. नंतर िळाले िी ताचं्ा वनवासस्थानी ताचं्ाभशवाय अन् िोणालार्ी 

‘‘आआपले सयाजी िधी मृतू पावले 
नार्ीत. सयाजीसंारखे व्यक्ती अमर आर्ते. र्ोऊ 
शित ेिी आपण तानंा आता पाहू शित नार्ी पण 
ताचंी भशिवण जीववत आर्.े त ेअशा व्यक्तीसंारखे 
नार्ीत ज ेजजवंत असून सरुद्धा मरुडद्ासमान आर्ते, 
ज्ाचें न िोणत े लक्ष्य आर्,े  ना ते िोणाच्ा िामी 
येतात.”                     — वैब ूसयाडो

23 जानेवारी 1976 ला भदंत वैब ूसयाडो  रंगूनमधील आतंरराष््टीय िें द्ावर 
आले. तावेळी तथे ेउपस्स्थत अनेि ववदेशी साधिानंी तानंा िार्ी प्रश्न 

ववचारले. ताच प्रश्नामंधील एि  उत्र वर कदले आरे्.
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प्रवेश वंचचत आर्.े आम्ही वतथ ेखूप वेळ बसून राकर्लो .ता  िकाच्ा 
धममा तरंगामंरुळे मोठ्ा प्रवासानंतर आलेला थिवा लगेचच द्षर झाला. 
मन म्हणत र्ोत ेिी तथेचे बसून रार्ावे आभण ताचं्ा मरुखातनू वनघालेले 
धमामाचे बोल ऐित रार्ावे. ताचं्ा िरुणापूणमा चेर्ऱयाची अद्रुत शातंी आभण 
िातंी, ताचंा  सदैव र्सतमरुख आभण  र्दयग्ार्ी चेर्रा, ताचं्ा आसपास 
धममा  तरंगामंरुळे तरंत्गत प्रशातं वातावरण िोणालार्ी आिर्षत िरण्ासाठी 

परुरेसे र्ोत.े एिा ववपश्यी साधिाचे तर िाय सागंावे!
बमामाच्ा ज्ा-ज्ा पंकडत, मेधावी आभण साधि संत भभक्षं च्ा 

प्रवत माझ्ा मनात असीम श्दे्धचा भाव जागला, तामध् ेपरम श्दे्धय 
संत अर्हंत वैब ूसयाडो सवमाथा भशरोमणी र्ोत.े तानंा पाहून  मनाला 
खूप आश्स्त वाटत असे िी ववपश्यनेच्ा या ववधीद्वारे जीवन मरुक्त 
अर्हंत अवस्था प्राप्त िेली जाऊ शित.े

माझ्ावर ताचंी ववशेष िृपा राकर्ली. बमामा सोडल्ानंतर अनेि वषमा तथे े
परत जाऊ शिलो नार्ी. या दरम्यान ताचें पररवनवामाण झाले. ताच्ा  िार्ी 
िाळापूववी श्ीलंिेतील माझा एि साधि भशष्य बमामाला गेला र्ोता आभण 
ताने ताचं्ा आश्मात ताचं्ािडून साधना भशिली. जवे्ा परत ूलागला 
तवे्ा भंतेजीनंी ताच्ा र्ाती माझ्ासाठी एि अनमोल भेट पाठवली, जी 
ताचं्ा मंगलमय आशीवामादानी भारलेली र्ोती. मी धन् झालो!

िल्ाणत्मरि,
सत नारायण गोयन्ा

(ववपश्यना (साधकांंचें माळसक प्रेणापत्र-हहन्दी), वर्ष 22, अकं-4, आश्विन 
पूर्णमा, 11-10-1992 तसेच  सयाजदी ऊ बा खिन जन्षलमधनू साभार)

yty

खालील फोटोत भदंतजी अन् भभक्षं सोबत भभकाटनासाठी 
वनघालेले कदसत आरे्त. 
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बाबू भैयािंा ललहहलेली काही पत्र
    (पूज्य गुरुजदीचं्ा धम्ष चाररकेने सामान्य गृहस्थ तर लाभान्वित 
हगोतच हगोते, एक वग्ष भभक्षं चा सुद्ा हगोता, जगो धमा्षच्ा सैद्ावंतक 
पकाला चागंल्ा प्कारे जाणत हगोता, परंत ु धमा्षच्ा व्ावहाररक 
पकाचे ज्ान तानंा पूज्य गुरुजदी सगोबत केलेल्ा ववपश्यनेच्ा 
अनुभवाने झाले. यातदील काहदी   भभक्ष तर पालदीतदील प्काडं ववद्ान 
हगोत,े जसे भदंत आनंद कौसल्ायनजदी, भदंत धम्ष रभकतजदी तसेच 
भदन्त जगददीश काश्यपजदी इताददी.
पूज्य गुरुजदीचंदी िालदील पत्र अशाच काहदी गृहस्थ साधकानंा व 
भभक्षं ना ववपश्यना भशवबरात झालेल्ा लाभाववरयदीचदी आहते. हदी 
माहहतदी गुरुदेव सयाजदी ऊ बा खिन यानंा पाठवण्ासाठदी त ेबाबभैूया 
(ताचें मगोठे भाऊ श्दी बाबलूाल गगोयंका) यानंा ललहदीत असत. तातदील 
काहदी पत्र िालदी हदलदी आहते. — संपादक)

कठिाण: नई कदल्ी, 4 ऑक्ोबर 1969
बाब ूभैया, सादर प्रणाम! 
 तरुमच्ा परिातील र्ी बातमी ऐिून अतंत प्रसन्नता झाली िी पूज् गरुरुदेव  

आता वबलिरु ल स्वस्थ आर्ते आभण सध्ा आश्मात आले आर्ते. सगळ्ात 
आनंदाची गोष् र्ीच आर् ेिी त ेमाझ्ा िामाने अतंत संतरुष् आर्ते. र्ी बाब 
माझ्ासाठी उत्ार्वधमाि आर्.े

राजथानीतील र् ेधममा भशबीर उद्ा रारिी पूणमा र्ोईल. भारताच्ा या िें द्ीय 
स्थानावर धममा धातचूी वषामा खरोखरच एि ऐवतर्ाधसि घटना आर्.े आशा 
िरतो िी र्ी घटना भारत व भारतातनू साऱया ववश्ासाठी परुढील सरुखद  
भववष्याचे िारण बनेल.  पूज् गरुरुदेवानंी तारे द्वारा अधधष्ान देण्ाची गोष् 
िेली आर्,े ते मी िरीतच आर्.े सरुरुवातीपासूनच र्ा माझा अतटू वनयम 
रार्ीला आर् े िी  ज्ा कदवशी ववपश्यना कदली जाईल ताच्ा दसुऱया 
कदवशीपासून रोज सिाळी, दपुारी आभण रारिी एि-एि तासाचे अधधष्ान 
वनश्चयपूवमाि िरण्ास सागंतो.  याची वेळ सिाळी आठ त ेनऊ, दपुारी तीन 
त ेचार आभण रारिी आठ त ेनऊ ठेवली र्ोती. परंतरु येथ ेकदल्ीत जवळच्ा 
मंकदरातनू लाऊडस्पीिर मधनू येणाऱया आवाजाला लकात घेता याचं्ा वेळेत 
थोडा बदल िेला आर्.े परंतरु तीन तासाचे अधधष्ान तर र्ोतच आर्.े प्रतेि 
भशवबरात एि त े दोन कदवसाचें मौन सरुद्धा ठेवतो. िालच मौनाचा कदवस 
र्ोता. याने खरोखरच खूप लाभ र्ोतो.

माझ्ा येथ ेरार्ण्ाववषयी तरुमचे ववचार जाणायचे आर्ेत. धममा चाररिेच्ा 
परुण्ाचे ज ेआिषमाण आर् ेत ेतर आर्चे, परंतरु न जाणो िोणता िारणानंी 
अभीभूत र्ोऊन आज वप्रय शंिरचे आग्र्ाचे परि आर् ेिी बटेी ववमलाच्ा 
वववार्ापयहंत अवश्य थाबंावे. ताच्ापूववी बमामा परतण्ाची योजना िरू नये. 
खरं पार्ता मद्ासला  मोठ्ा भावाला भेटल्ावरच र् े स्पष् र्ोईल परंतरु 
तरुमच्ािडून र् ेजाण ूइच्छितो िी माझ्ा उभशरा येण्ाने सरिारी स्तरावर 
िार्ी िोणती प्रवतिूल प्रवतकक्या तर येणार नार्ी ना ?  िाय याववषयी मला 
िार्ी आवेदन पाठवले पाकर्ज?े  याचे उत्र मला िलित्ताच्ा पत्तावर 
पाठवावे. तसे परवा सोमवारी बमवी राजद्षतानंी मला दपुारी जवेणाचे आमंरिण 
कदले आर्े. तावेळी सरुद्धा या ववषयावर ताचं्ाशी चचामा िरीन. त े माझ्ा  
धममा चाररिेववषयी खूप प्रसन्न आर्ते व प्रभावीत सरुद्धा. सद्धमामाच्ा प्रतक 
लाभाच्ा गोष्ी ऐिून इतिे प्रभाववत झाले आर्ते िी एिदा दर्ा कदवसाचं्ा 
भशवबरात बसू इच्छितात. मी तानंा सरुचवले आर् ेिी यावेळी जवे्ा रंगूनला 

जाल तवे्ा गरुरुदेवानंा अवश्य भेटा आभण दर्ा कदवसाचंा वेळ िाढून र्ी 
परुण्मयी साधना ताचं्ािडून अवश्य भशिा.
येथील भशवबर उद्ा रारिी समाप्त र्ोईल  आभण परवा सिाळी 

वतघी बकर्णीनंा घेऊन माझा सर्ायि (चूरू) ला जाईल. ताना 
तथे ेसोडून परत येईल व माझ ेअवजड सामान सोबत घेऊन  ट्टेनने 
िलित्ताला जाईल. मी येथ ेमोठ्ा भावासोबत र्ॉटेलमध् ेरार्ीन.  
येथ े तीन कदवस राकर्ल्ावर आठ तारखेच्ा संध्ािाळी ववमानाने 
िलित्ताला जाईन, जथे े नऊच्ा रारिी परुढील भशवबर सरुरू र्ोणार 
आर्.े आत्ाच सागंू शित नार्ी िी तामध् ेकिती जण बसतील.

पूज् गरुरुदेवाचं्ा आशीवामादाने  येथील भशवबर सफलतापूवमाि संपन्न 
र्ोत आर्.े उद्ा समाप्तीनंतर परुण् ववतरणाची तार सरुद्धा िरीन. परवा 
संध्ािाळी येथील दोन बौद्ध ववर्ारामंध् े धममा प्रवचनाचें आयोजन िेले 
गेले आर् ेआभण परवाच त्मरठ मध् ेएिा प्रधसद्ध मकर्ला िॉलेजमध् े मला 
आमंत्रित िेले गेले आर्.े आधीपासूनच वनजश्चत िेलेल्ा या िायमाक्मासंाठी 
जो वेळ लागेल तो लागेल, उरलेला वेळ मोठ्ा भावाला मदत िरण ेव 
साधना यामध् े घालववन. तसे तर येथ ेकदल्ीवाल्ािंडून अजनू एि भशवबर 
लावण्ाववषयी आग्र् र्ोण े सरुरू झाले आर्.े तामरुळे माझी यारिा िार्ी 
मकर्ने परुढे सरिण्ाची संभावना आर्.े मला वाटत आर् ेिी कदल्ीमध् े
अजनू एि  भशवबर लावले जाईल. खरे तर मी स्वतः र्चे इच्छितो िी परुढील 
मकर्न्ामंध् े उत्र भारतात जी िार्ी भशवबर लागतील ती प्रधसद्ध बौद्ध 
तीथमाकरेिावंरच लागाववत.  परंतरु आतापासूनच िार्ी सातं्गतले जाऊ शित 
नार्ी. मद्ासच्ा आठव्या भशवबरानंतर मी स्वतः एिदा दर्ा कदवस आपले 
स्वयम ्भशवबर लावनू थिवा द्षर िरण ेआभण धममा बल प्राप्त िरण,े असे िरू 
इच्छितो. तानंतरच परुढील धममा चाररिेचा िायमाक्म सरुरू र्ोईल. बघूया िाय 
प्रोग्रॅम बनतो त!े  तसे तर या भशवबराचं्ा िायमाक्मातं इतिा व्यस्त रार्तो िी 
आपल्ासोबत परिव्यवर्ार सरुद्धा पूणमा िरू शित नार्ी. योग्य वेळी तरुम्हाला 
मरुं बईतील भशवबराची माकर्ती पाठव ूशिलो नार्ी आभण तानंतर सारनाथचे 
भशवबर आभण कदल्ीचे, याववषयी िधी पाठवीन िोणास ठाउि

 तरुमचा अनरुज,  सत नारायण गोयन्ा 
————
कठिाण: िलित्ा, 10 ऑक्ोबर 1969

बाब ूभैया 
        सादर प्रणाम 
कदल्ीहून ललकर्लेले एि दीघमा परि (मरुं बईच्ा दसुऱया भशवबराचे 

वववरण) तरुम्हाला िाल पाठवले, त ेत्मळाले असेल. िाल रारिी येथ ेएि 
भशवबर सरुरू झाले. तापूववीच पूज् गरुरुजीचें आशीवामाद प्राप्त झाले आर्ेत. 
सर्ा त ेसात च्ा ध्ानानंतर (बमवी भाषेत-आय)ूलगेचच दीकेचे िायमा 
प्रारंभ िेले र्ोत.े           संध्ािाळी सर्ा वाजपेयहंत असे वाटत र्ोत ेिी 
कदल्ीवाधसयाचं्ा भशवबराप्रमाण ेखूप थोडे लोि सन्मिललत र्ोतील. पण 
रारिी दर्ा वाजता आनापानाचे िाम पूणमा िरता िरता पाकर्ले िी 31 
लोि सामील झाले आर्ते. तामध् े18 परुरुष आभण 13 मकर्ला आर्ेत. 
परुरूषामंध् ेदोन खूप मोठे ववद्वान भभक्ष आर्ते. एि एम. ए. आर्ते, 
दसुरे एम ए नंतर डॉक्रेट िरून परुढे ररसचमा िरीत आर्ते. तापैिी 
एि बंगाली आर्ते आभण दसुरे न्व्एतनामी आर्ते. परुरुषामंध् ेतरुमच्ा 
पररचयातील श्ी सत झनुझनुवाला आभण ताचें भाऊ मोर्न आर्ते.
गरुडममधनू शाम आले आर्ते. झररयामधनू िेजरीवाल आले आर्ते 
तर लखनऊ मधनू श्ी नारायण शास्ती. मकर्लामंध् े झनुझनुवाला 
पररवारातील बऱयाच मकर्ला आर्ते. पोद्ार याचंी पत्नी आर् े आभण 
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आपली बर्ीण सीता देखील.
खूपशा नवीन चेर्ऱयाचं्ा या ववशालिाय भशवबराचे संचालन 

िरण े आभण ताची सफलता प्राप्त िरण्ाची आशा िरण,े र् े िेवळ 
गरुरुजी तथा माता सयामाचं्ा मैरिी भावनेच्ा बळावरच  र्ोऊ शिेल. 
माझ्ा मनात िोणतीच भीती नार्ी आर्.े धसद्धावंति  गोष्ीमंध् ेया ववद्वान 
भभक्षं बरोबर िार्ी मतभेद र्ोतील याचीर्ी आशंिा नार्ी आर्.े  जरी 
माझ्ासाठी कठिकठिाणी अशा अडचणी येतात िी रूढीवादी बौद्धानंा र्ा 
मागमा भशिवताना सवतपट्ान सरुत्ानरुसार चंक्मण िरण्ाचा आग्र् धरला 
जातो आभण मर्सी सयाडोचं्ा ववधीिडे  देखील लोिाचंा खूप मोठा िल 
असतो. या गोष्ीवरून िधी िधी थोडा चचयेचा ववषय र्ोतोच.

 पूज् गरुरुदेवाचं्ा ज्ा अभभधमिदीप भशष्याने त्रिवपटिामधनू ज े
संबंधधत अशं  संग्कर्त िेले आर्ते, ताचे दोन भाग मी माझ्ाबरोबर 
आणले र्ोत.े आता ताचा अनरुवाद भभक्ष धममा रभकतजी याचं्ािडून 
िरून घेत आर्े. ताचा खूप उपयोग र्ोईल. ता भशष्याने याप्रिारचे 
आणखी िार्ी संग्र् िेले असतील तर पूज् गरुरुदेवािंडून घेऊन 
मला पाठवण,े िामी येतील.

एिा कठिाणी िार्ी वाद वनमामाण झाला तवे्ा मी र् ेस्वीिारले 
िी आमच्ा येथ े प्रारंभभि आनापान तर िेवळ समथ (शमथ = 
चचत्ाची एिाग्ता) मारि आर्.े या शमथच्ा सर्ाय्ाने आम्ही 
अपमाणा समाधीपयहंत घेऊन जात नार्ी, उपचार समाधीपयहंत जाताच 
साधनेला ववपश्यनेच्ा कदशेने वळवतो.  या स्पष्ीिरणानंतर ज ेथोडे 
िरु तिमा  उठले र्ोत ेत ेशातं झाले

आपला *अनूज*, सत नारायण गोयन्ा 
————
कठिाण: िलित्ा, 12 ऑक्ोबर 1969

बाब ूभैया 
        सादर प्रणाम 
एवढ्ातच तरुमचे  पाच ऑक्ोबरचे परि त्मळाले. 
धममापाल जयंती वर  कदले गेलेले रेकडओवरील भाषण मी पण ऐिू 

शिलो नार्ी. िारण तवे्ा मी राजगीर, नालंदा आभण पाटण्ाच्ा  
यारिवेर र्ोतो. र् ेभाषण कदल्ी ऐवजी लखनऊच्ा से्शनवरून प्रसाररत 
झाले असेल, म्हणनू िदाचचत तरुमच्ापयहंत पोर्ोचू शिले नसेल. मी भभक्ष 
धममा रभकतजीनंा  ललहून ववचारेन िी याचे रेिॉर्डग रेकडओ वाल्ािंडून 
प्राप्त र्ोऊ शित ेिा?

भभक्ष जगदीश िाश्यपजी माझ्ािडून साधना भशितील याची 
शक्ता िमी आर्े. आधी ताचें प्रमरुख भशष्य भशिू देत,  तवे्ाच तानंा 
ववश्ास वाटेल.  ताचंा िोणतार्ी भशष्य सारनाथला जाऊ शिला नार्ी. 
इथ े िलित्तामध् े ज े दोन भभक्ष नालंदाहून आले आर्ते, त े सफल 
र्ोऊन जातील तवे्ा ताचं्ा िल्ाणाची अपेका िेली जाऊ शित.े तशी 
एि आश्चयामाची गोष् झाली िी यावेळी कदल्ीमध् ेजवे्ा भदंत आनंद 
िौसल्ायनजी भेटले तवे्ा तानंी इछिा व्यक्त िेली िी जर मी नोव्ेंबर 
नंतरर्ी भारतात राकर्लो तर त ेस्वतःर्ी एिा भशवबरामध् ेबसू इच्छितात. 
या ध्ान ववरोधी भभक्षचे असे शरुभ मनोगत प्रिट र्ोण ेर्ा सद्धमामाचाच 
ववजय आर्.े यातनू जर तानंा िार्ी प्राप्त झाले तर खूप मोठ्ा संख्नेे 
अनेिाचं्ा िल्ाणाचा मागमा खरुला र्ोईल. 

आपला अनरुज, सत नारायण गोयन्ा 
————

कठिाण: िलित्ा,  16 ऑक्ोबर1969
बाब ूभैया
        सादर प्रणाम 
तरुमच्ा 11-9 च्ा परिाचे उत्र ललकर्त आर्.े  गाधंी साकर्ताचा 

अनरुवाद स्वीिृत झाला तर तो छापलाच पाकर्ज.े याव्यवतररक्त "माझ्ा 
स्वप्ातील भारत" तसेच "बापू" र्ेर्ी छापले गेले पाकर्ज.े यावेळी 
िशीतरी गाधंी साकर्ताच्ा प्रिाशनाची सवलत त्मळाली आर् े तर 
ताचा लाभ घेतला पाकर्ज.े ित्मटीने या गोष्ीवर जोर द्ावा म्हणज े
ट्टस्च्ा धनाचा सदपुयोग र्ोईल, अन्था त ेवनरथमाि पण जाऊ शित.े

 यावेळी नालंदाच्ा इन्स्टिट्टू मधनू दोन भभक्ष येथ ेआले आर्ते.  
तातील एिाने एम. ए. िेल्ानंतर डी. फील. िरून डॉक्रेट प्राप्त 
िेली आर् ेआभण आता दसुऱया डॉक्रेटसाठी शोध वनबंध ललर्ीत 
आर्.े ताचंा वनबंध सात-आठ मकर्न्ामंध् े परुस्तिाच्ा रूपात 
प्रिाभशत र्ोईल. तवे्ा अवश्य वाचेन. वनबंधाचा ववषय आर् े"बौद्ध 
साधना आभण आधरुवनि मनोववज्ान". र्ा खूपच रोचि ववषय आर्.े 
र् ेचागंले आर् ेिी र्ी व्यक्ती स्वतः साधना िरून  याच्ा व्यावर्ाररि 
पकाला देखील जाणले. तामरुळे ताचंा शोध प्रबंध शे्ष् रार्ील. र्ी 
व्यक्ती साधनेमध् ेव्यवस्स्थत प्रगती िरीत आर् ेआभण त्रिवपटिाचा 
प्रिाडं पंकडत असूनर्ी पूज् गरुरुदेवाचं्ा पद्धतीला मर्सी सयाडोचं्ा 
पद्धतीपेका अधधि व्यावर्ाररि आभण शीघ्रतापूवमाि अंवतम 
लक्ष्यापयहंत पोर्ोचवणारी मानत आर्े. असे वाटत े एि कदवस या 
साधना मागामामध् ेस्वतः योग्य रीतीने लाभान्वित र्ोऊन अनेिाचं्ा 
लाभाचे िारण बनेल.

 दसुरा न्व्एतनामी भभक्ष नालंदा  मध् े  एम. ए. चा ववद्ाथवी 
आर्.े याचें आनापान खूप चागंले झाले. पकर्ल्ाच कदवशी प्रिाशाचे 
वनत्मत् येऊ लागले. चचत् स्स्थर एिाग् र्ोऊ लागले. चौथ्ा कदवशी 
ववपश्यना कदल्ानंतर खूप चागंल्ा प्रिारे ववपश्यना जागली. परंतरु तो 
माझ्ासाठी एि छोटीशी समस्ा उत्पन्न िरीत आर्.े आत्ाच अशी 
माकर्ती त्मळाली िी या व्यक्तीला टी बी आभण संधधवातासारखे बरेच 
रोग आर्ते. इतिेच नार्ी तर तो थोडेसा मानधसि रोगी पण आर्.े खूप 
भाविू झाला आर्.े अवनतता आभण दःुखाची अनरुभूती झाली िी रडू 
लागतो आभण ववपश्यने द्वारा या सताचा साकात्ार िेल्ानंतर जोरात 
र्सू पण लागतो. जसे िी कणभरासाठी वेडा झाला आर्.े परंतरु जेव्ा 
ताच्ाजवळ बसतो आभण आम्ही एिरि ध्ान िरतो, तवे्ा एिदम 
स्वाभाववि र्ोऊन जातो आभण म्हणतो िी मी भावनेच्ा आर्ारी गेलो 
र्ोतो. आत्ाच थोड्ावेळापूववी वेड्ासारखा र्सत आला र्ोता. ताला 
ववचारले तवे्ा म्हणाला िी मला अवनत आभण दःुखाचा साकात्ार 
िाल झाला र्ोता, आज अनात्मचार्ी साकात्ार झाला. मी खूप प्रसन्न 
आर्.े थोडा वेळ बरोबर बसल्ानंतर परुन्ा स्वाभाववि झाला आभण 
या गोष्ीचा पश्चाताप िरू लागला िी ताला भावनावश झाले नार्ी 
पाकर्ज.े अशाप्रिारे र्ी एि नवी समस्ाजनि िेस माझ्ा र्ाती 
आली आर्.े पाहूया िशी पार पडत ेती! आता एि िाम तर सरुरू िेले 
िी ताला सवाहंच्ा बरोबर माझ्ा समोरील दीका िकामध् ेबसवण े
बंद िेले आर्.े इथ ेधममा धातूंचा इतिा जोर असतो िी ताच्ामध् े
सामावलेला भावावेशाचा संस्ार जोरात उफाळून येईल आभण इतर 
साधिाचं्ा मनामध् े भय आभण आतंि वनमामाण िरेल. तासाठी 
ताला ताच्ा खोलीमध् े बसवीत आर्.े  आज पूज् गरुरुदेवाचं्ा 
आशीवामादाची तार त्मळाली, वतचार्ी लाभ र्ोईलच.
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येथील भशवबराचे िाम कठि चालू आर्.े एिदम वनर्वघ्नपण े
चालू आर्े असे नार्ी. ववपश्यना झाल्ानंतर लखनौच्ा  श्ी 
नारायण शास्तीचंा असा मनोदे्वग  उफाळला िी ताचें शरीर अस्वस्थ 
झाले. र्ी जी सवमा शरीरामध् े आग, पीडा,बचैेनी जाणव ू लागली, 
एि वैद् असल्ामरुळे त ेताला शारीररि अस्वस्थतेचे लकण मानू 
लागले. झाले असे िी इथ े येण्ाआधी एिा आठवड्ापूववी तानंा  
िार अपघातामध् ेजखम झाली र्ोती आभण बशेरुद्धावस्थते असताना 
डॉक्रानंी तानंा असे इंजके्शन कदले र्ोत ेिी त ेताचं्ासाठी ववषारी 
ठरले. तामरुळे नंतर सात कदवस त ेवनरंतर रुग्ण अवस्थते बसेर्ाय पडून 
राकर्ले. भशवबरात सर्भागी र्ोण्ाच्ा उत्ार्ामरुळे ते िलित्ताला 
वनघून आले. तसं पाकर्लं तर िोठे अस्वस्थतचेी लकण ेनव्ती. फक्त 
थोडी शारीररि दबुमालता अवश्य र्ोती. ववपश्यनेनंतर जी स्स्थती 
उत्पन्न झाली तामरुळे ताचंी मानधसि बचैेनी इतिी वाढली िी तानंा 
थाबंण ेमरुश्ील झाले. परंतरु या साधनेमरुळे त ेअतंत प्रभाववत झाले 
आभण या गोष्ीवर खूप जोर देऊन गेले िी एि भशवबर लखनऊमध् े
अवश्य घ्ावे, ज्ाची सवमा व्यवस्था ते स्वतः िरतील. परंतरु तानंा र्ी 
गोष् िोणतार्ी प्रिारे पटवनू देता आली नार्ी िी ताचं्ा शारीररि 
अस्वस्थतेचे िारण साधनेचा प्रभाव आर्.े

 गरुरुजी आभण मा ं सयामा स्वस्थ आर्ते. तानंी ललकर्लेले परि 
र्ी प्राप्त झाले.  माझ्ा धममाचाररिेमरुळे तानंा ज ेसरुख-संतोष त्मळत 
आर्,े ताने मी समजतो िी मी आपल्ा गरुरु ऋणातनू मरुक्त र्ोत 
आर्े

आपला अनरुज 
सत नारायण गोयन्ा 

(पूज्य गुरुजदी ंद्ारा बाब ूभैयानंा ललहहलेल्ा पत्रामंधनू साभार... क्रमशः)
yty

भावी जरनबर काय्शक्रम व आवेिि
सवमा भावी भशवबराचंी माकर्ती नेटवर उपलब आर्.े िोववड- 

१९ च्ा नव्या वनयमानरुसार सवमा प्रिारचे बरुकिंग िेवळ ऑनलाईन 
र्ोत आर्.े फॉममा किंवा एप्ीिेशन आता स्वीिारले जात नार्ी. 
म्हणनू आपल्ाला वनवेदन आर् े िी खालील ललिं वर चेि िरा 
आभण आपल्ाला उपयरुक्त भशवबरासाठी अथवा सेवेसाठी सरळ 
ऑनलाईनच आवेदन िरा.

https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
कृपया अन्य कें दाचं्ा काय्शक्रमािसुार सु�ा याच प्रकारे आवेिि करा.

अन्य कें दाचं्ा काय्शक्रमाचें नववरण कृपया खालील ललकं वर पहा- 
https://www.dhamma.org/en-US/locations/directory#IN

भावी जरनबर काय्शक्रम
कें दाचें 2021 च्ा जरनबराचे काय्शक्रम आले आहेत. त्ािंाच या महहन्यात 

प्रकाजरत करीत आहतोत. कतोनवड- 19 च्ा सव्श नियमाचें पालि करणे अनिवाय्श आहे. 
सव्श नियम आवेिि पत्रासतोबत इंटरिेटवर दिले गेले आहेत. जर कतोणी ते पाहू रकला 
िाही तर संबंधधत कें दाला थेट संपक्श  करावा.
आवश्यक सुचिा -
१- िृपया वनयमावली मागवनू वाचावी आभण संबंधधत व्यवस्थापिािडे आवदेन परि पाठवनू तथेनू स्ीकृनत-पत्र मागवाव.े
२- एक दिवसीय, लघु / स्यं जरनबर: िेवळ जरुन्ा साधिासंाठी, ज्ानंी दर्ा कदवसाचें ववपश्यना भशवबर पूणमा िेले असेल.
३-◊  सनतपट्ाि जरनबर: िमीत िमी तीन भशवबर पूणमा िेलेल्ा साधिासंाठी, ज ेमागील एिा वषामापासून वनयत्मत आभण 
गंभीरतापूवमाि रोज साधना िरीत असतील. (लघरु व सवत. भशवबराचा समारोप रेवटच्ा दिवरी संध्ाकाळी हतोततो.)
४- हकरतोराचें जरनबर: (15 वषमा पूणमा त े19 वषमा पूणमा) (कृपया हकरतोराचं्ा जरनबरासंाठी बिनवलेल्ा िव्ा आवेिि 
पत्राचा वापर करावा.)
- ∞  िीघ्श जरनबर - ∞  20 दिवसीय जरनबर: पाच दर्ा कदवसीय भशवबर, एि सवतपट्ान भशवबर िेलेल्ा आभण एि 
दर्ा-कदवसीय भशवबरात सेवा कदलेल्ा साधिासंाठी, ज ेमागील दोन वषाहंपासून रोज साधना िरतात व ववधधप्रती एिवनष् 

व पूणमासमर्पत आरे्त.
∞  30 दिवसीय जरनबर: ज्ानंी 20 कदवसीय भशवबर िेले असेल व एिा भशवबरात धममासेवा कदली असेल. (दीघमा 

भशवबरामंध् े6 मकर्न्ाचें अतंर आवश्यि आरे्.) (जथे े30 व 45 कदवसाचें सोबत र्ोतील, तथे ेआनापान 10 कदवसाचें 
आभण जथे ेिेवळ 45 कदवसाचे तथे े15 कदवसाचें र्ोतील)
45 दिवसीय जरनबर: ज्ानंी दोन 30 कदवसीय भशवबर पूणमा िेले असतील व धमिसेवा देत असतील. 60 दिवसीय जरनबर: 
िेवळ सर्ायि आचायाहंसाठी ज्ानंी दोन 45 कदवसीय भशवबर पूणमा िेले असतील.
∞  नवरेष 10-दिवसीय जरनबर: पाच दर्ा सामान् भशवबर, एि सवतपट्ान भशवबर आभण एि दर्ा-कदवसीय भशवबरात 
सेवा कदलेल्ा साधिासंाठी, ज ेमागील दोन वषाहंपासून वनयत्मत रोज साधना िरत असतील व ववधधप्रती एिवनष् व 
पूणमापण ेसमर्पत असतील.

∞ 14 दिवसीय कृतज्ञता-जरनबर / स्यं जरनबर
र् ेिृतज्ता-भशवबर “आचायमा स्वयं भशववर” चेच स्वरूप आर्.े भशवबर प्रारूप वबल्करु ल तसेच रार्ील. पूज् गरुरुजी व माताजी 
आता राकर्ले नार्ीत, तामरुळे ताचं्ाप्रवत व संपूणमा परंपरेप्रवत िृतज्ता व्यक्त िरुन आम्ही ता सवाहंच्ा धममातरंगाचंा लाभ 
घऊे. या दीघमा भशवबरात अधधिाधधि लोि भगवान बरुद्धाचं्ा याववरुद्ध – समग्ािं तपतो सुखतो, म्हणज,े एिरि तप िरण्ाच्ा 
परम सरुखाचा लाभ घऊे शितील, प्रसन्नतचेी बाब र्ी आरे् िी फेब्रुवारीच्ा या वतथीदरम्यान कर्दंी वतथीनरुसार पूज् गरुरुजी 
व माताजीचं्ा जन् व जयंतार्ी येतात. यतोग्यता– या िीघ्श भशवबरामध् े सन्मिललत र्ोण्ासाठी िेवळ एि सवतपट्ान 
भशवबर, धमामाच्ा प्रचार व प्रसारात योगदान व स्थावनि आचायाहंची परवानगी आवश्यि आर्.े   
सुहिश्चित दििाकं:   प्रतेि वषवी 2 त े17 फेब्रुवारी.
स्थावनि मागणी लकात ठेऊन ज्ा िें द्ात एिट्ा वनवासाची सोय असेल, त ेिें द् या गंभीर भशवबराला आपल्ा िायमाक्म 
पत्रििेत स्थान देऊ शितात.

∞ िीघ्श जरनबरासंाठी िवीि संरतोधधत आवेिि पत्राचाच वापर करावा.ह्ाला धम्ममगरी अथवा अन्य िीघ्श 
जरनबराचं्ा कें दातूि प्राप्त करता येईल. (वरील सव्श जरनबराचें आवेिि पत्र एकसारखे आहे.) हहिंी वेबसाट हेतु 
ललकं www.hindi.dhamma.org

 इगतपुरी व महाराष्ट्र
 धम्ममगरी : इगतपुरी (महाराष्ट्र)

नवपश्यिा नवश् नवद्ापीठ, इगतपरुरी-422403, नाभशि, फोन: (02553) 244076, 244086, 244144, 244440 
(िेवळ िायामालयीन वळेेत सिाळी: 10 त ेसायं 5 वाजपेयहंत). फरॅ क्: 244176. Email: info@giri.dhamma.org 
(ितोिंणीनविा प्रवेर नबलु्ल िाही) िहा-दिवसीय:  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, ◊ सनतपट्ाि: 31-3 ते 8-4, 7 ते 15-10, 3-दिवसीय: 
22 त े25-4,  समन्वयक के्षत्रीय आचाय्श व आचाय्श समे्मलि: 13-12-2021, सहायक आचाय्श समे्मलि: 14 त े16-
12, सहायक आचाय्श काय्शराळा: 17 त े20-12, प्रजरक्षक काय्शराळा: 21-12, टट्रस्ी व धम्मसेवक काय्शराळा: 16 
त े17-10, 
∞  िीघ्श-जरनबर: नवरेष िहा-दिवसीय: 30-6 त े11-7,
(गंभीर सुचिा- • कृपया लक्ष द्ावे की धम्ममगरीत बहुकंग केल्ाजरवाय येऊ िये, परत पाठवतािंा जरनबराथथीलाही त्रास हतोततो 
व आम्ालाही. • ज्ा के्षत्रात कें द आहे, त्ा के्षत्राच्ा लतोकािंी तेथेच आवेिि करावे. नवरेष कारणनविा धम्ममगरीत त्ाचें 
आवेिि स्ीकारले जाणार िाहीत. • कृपया स्ीकृनत-पत्र आपल्ा सतोबत अवश्य आणावे. • येणे रक् िसल्ास तरी 
सुचिा वेळेअगतोिर अवश्य कळवावी.

 धम्मतपतोवि-1 : इगतपुरी (महाराष्ट्र)
िहा-दिवसीय एक्ीक्दूटव जरनबर: 8 त े19-4,  ◊  सनतपट्ाि: 2 त े10-9,
∞ िीघ्श-जरनबर: नवरेष िहा-दिवसीय: 24-4 त े5-5, 18 त े29-8, 20-दिवसीय: 10 त े31-5, 24-7 त े
14-8, 30-दिवसीय: 4-6 त े5-7, 18-8 त े18-9, 45-दिवसीय: 4-6 त े20-7, 19-12 त े3-2-2022, 60-दिवसीय: 
12-10 त े12-12.

 धम्मतपतोवि-2 : इगतपुरी (महाराष्ट्र)
िहा-दिवसीय एक्ीक्दूटव जरनबर: 30-11 ते 11-12, ◊  सनतपट्ाि: 22 ते 30-4, 18 ते 26-11, 
∞ िीघ्श-जरनबर: 20-दिवसीय: 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 े16-2-2022.

 धम्मपत्ति : गतोराई, बतोरीवली, मंुबई
धम्मपत्ति, नवपश्यिा केन्द्र, एस्सले वर्मा िे पास, गोराई खाड़ी, बोरीवली (पकर्चम) मरुंबई-- 400 091, फोन: +91 
8291894650, टेली. (+09122) 50427518, Ext. No. (परुरुष  िायामालय)»  519 (50427519), (मकर्ला 
िायामालय)»  546 (50427546),  (सरुबर् 11 त ेसायं 5 बज ेति); Website: www.pattana.dhamma.org, 
िस-दिवसीय एक्ीक्दूटव जरनवर: 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, ◊ सनतपट्ाि: 17 त े25-6, 3-दिवसीय: 8 त े11-4, 1-दिवसीय मेगा:  23-5, 25-
7,  भारतीय सहायक आचाय्श काय्शराला: 24 से 31-5, Email: registration_pattana@dhamma.net.in; 
ऑनलाइन बरुकिंग: www.dhamma.org/en/schedules/schpattana.shtml “धमिपत्न” ववपश्यना िें द्ात 
िेवळ 90 साधिासंाठी स्थान आर्.े तामळे सवमा साधिानंा ववनंती आर् ेिी ज्ानंा भशवबरासाठी स्वीिृवत त्मळाली, तानंीच 
याव ेआभण ज्ानंा स्वीिृवत त्मळाली नार्ी, तानंी िृपया िोणतार्ी प्रिारचा आग्र् िरु नये. • िृपया आपला आपात्ालीन 
फोन-संपिमा  (शेजारचा असला तरी) अवश्य ललर्ावा. 

एक दिवसीय जरनबर : ग्ोबल ववपश्यना परॅगोडा, गोराईगावं, मरुंबई प्रतेि रवववारी- सिाळी 11 त ेसायं 4 
वाजपेयहंत (परॅगोड्ाच्ा घरुमटात र्ोत,े तामरुळे साधिानंा भगवान बरुद्धाचं्ा पावन धातूंच्ा सावन्नध्ात ध्ान 
िरण्ाची संधी प्राप्त र्ोत.े) संपक्श : फोन: 022-28452235. Email: info@globalpagoda.org;
िृपया आपल्ासोबत वपण्ाच्ा पाण्ाची बाटली अवश्य आणावी. वपण्ाचे पाणी मोठ्ा बाटलीत (20 लीटर) 
उपलब रार्ील. तातनू आपली बाटली भरुन आपल्ाजवळ ठेवता येईल.

येणाऱया िर्शकासंाठी लघू आिापाि जरनबर
ग्ोबल परॅगोड्ात रोज सिाळी 11 त ेदपुारी 4 वाजपेयहंत पंधरा-वीस त्मवनटाचें इंग्जी कर्दंी लघ ूआनापान 
प्रभशकण सरि सरुरु असत.े सिाळी 11 वाजता प्रथम सरि व दपुारी 4 वाजता अवंतम सरि. यात भाग घणेाऱयाला 

धम्मनवपुल : बेलापूर (िवी मुं बई)
प्ॉट नं. 91 ए; सेक्र 26, पारसीि कर्ल, सीबीडी बलेापूर, (पारसीि कर्ल, सीवरुड दाराव ेरेल् ेसे्शन जवळ र्बमार लाईन) 
नवी मरुंबई 400 614. संपक्श : फोन: 022-27522277, 27522404/03 (सिाळी 11 त ेसायं 5 वाजपेयहंत). Email: 
dhammavipula@gmail.com, बरुकिंग िेवळ ऑनलाइन: http://www.vipula.dhamma.org/ िहा-
दिवसीय: 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: प्रतेि रवववारी. साम.ू साधिा: दररोज सिाळी: 9 त ेरारिी 9 पयहंत, साधि 
आपल्ा वळेेनरुसार येऊन ध्ान िरु शितात, 
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 धम्मवाहहिी : दटटवाळा
मुं बई पररसर नवपश्यिा कें द, गावं रंूदे, कटटवाळा (पूवमा) िल्ाण, जज. ठाण.े Website www.vahini.
dhamma.org, नोदंणी िेवळ ऑनलाईन; Email: vahini.dhamma@gmail.com संपक्श : मोबाईल: 97730-
69978, 9004620434, िेवळ िायामालयाच्ा कदवशी– 12 त ेसायं 6 वाजपेयहंत. िहा-दिवसीय: 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, ◊ सवतपट्ान: 14 
त े23-8,
∞ दीघमा-भशवबर: 20-कदवसीय:  30-11 त े 21-12, 30-कदवसीय: 30-11 त े31-12,

िीघ्श जरनबर काय्शक्रम
 भारत

 नवरेष 10-दिवसीय
12 त े23-4-2021  धमिथली - जयपरुर (राजस्थान)
21-4 त े2-5-2021 धमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
24-4 त े5-5-2021 धमितपोवन-1 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
5 त े16-5-2021 धमिअजय - चंद्परुर (मर्ाराष््ट)
2 त े13-6-2021 धमिखेत् - र्दैराबाद (तेलंगाना)
19 त े30-6-2021 धमिथली - जयपरुर (राजस्थान)
30-6 ते 11-7-2021 धमित्गरी - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
17 त े28-7-2021  धमिपट्ान - सोनीपत (र्ररयाणा)
19 त े30-7-2021 धमिलक्खण : लखनऊ (उ. प्र.)
21-7 त े1-8-2021 धमिधसन्रु - माडंवी-िछि (गरुजरात)
28-7 त े8-8-2021 धमिपरुब्बज - च्ूरू (राजस्थान)
4 त े15-9-2021 धमि अन्म्बिा - दभकण गरुजरातरु
21-9 त े2-10-2021 धमितपोवन-1 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
6 त े17-10-2021 धमिबोधध - बोधगया (वबर्ार)
15 त े26-10-2021  धमिपट्ान - सोनीपत (र्ररयाणा)
17 त े28-10-2021  धमिसरोवर - धरुळे (मर्ाराष््ट)
20-11 त े1-12-2021 धमििल्ाण - िानपरुर (उ. प्र.)

 20-दिवसीय
5 त े26-3-2021 धमिधसन्रु - माडंवी-िछि (गरुजरात)
12-4 त े3-5-2021  धमिपट्ान - सोनीपत (र्ररयाणा)
5 त े26-5-2021 धमिधसन्रु - माडंवी-िछि (गरुजरात)
10 त े31-5-2021 धमितपोवन-1 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
2 त े23-6-2021 धमिखेत् - र्दैराबाद (तलंेगाना)
20-6 त े11-7-2021 धमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
28-6 त े19-7-2021 धमितपोवन-2 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
30-6 त े21-7-2021 धमिसेतरु - चेन्नई (तत्मलनाडरु)
24-7 त े14-8-2021 धमितपोवन-1 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
2 त े23-8-2021  धमिपट्ान - सोनीपत (र्ररयाणा)
3 त े24-8-2021 धमिचक्क - सारनाथ (उ. प्र.)
11-8 त े1-9-2021 धमिालय - िोल्ापरुर (मर्ाराष््ट)
25-8 त े15-9-2021  धमि अन्म्बिा - दभकण गरुजरात
5 त े26-9-2021 धमिगढ़ - वबलासपरुर (छत्ीसगढ़)
8 त े29-9-2021  धमिसरुवत्ी - श्ावस्ती (उ. प्र.)
11-9 त े2-10-2021 धमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
28-9 त े19-10-2021 धमिथली - जयपरुर (राजस्थान)
6 त े27-10-2021 धमिबोधध - बोधगया (वबर्ार) 
30-11 त े21-12-2021 धमिवाकर्नी - कटटवाला
4 त े25-12-2021 धमिलक्खण - लखनऊ (उ. प्र.)

 30-दिवसीय
5-3 त े5-4-2021 धमिधसन्रु - माडंवी-िछि (गरुजरात)
19-3 त े19-4-2021 धमितपोवन-2 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
5-5 त े5-6-2021 धमिधसन्रु - माडंवी-िछि (गरुजरात)
8-5 त े8-6-2021 धमितपोवन-2 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
1-6  त े2-7-2021 धमिपट्ान - सोनीपत (र्ररयाणा)
2-6 त े3-7-2021 धमिखेत् - र्दैराबाद (तलंेगाना)
4-6 त े5-7-2021 धमितपोवन-1 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
30-6 त े31-7-2021 धमिसेतरु - चेन्नई (तत्मलनाडरु)
1-8 त े1-9-2021 धमिबोधध - बोधगया (वबर्ार)
11-8 त े11-9-2021 धमिालय - िोल्ापरुर (मर्ाराष््ट)
18-8 त े18-9-2021 धमितपोवन-1 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
28-8 त े28-9-2021  धमिपट्ान - सोनीपत (र्ररयाणा)
11-9 त े12-10-2021 धमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
18-9 त े29-10-2021 धमिथली - जयपरुर (राजस्थान)
25-9 त े26-10-2021 धमितपोवन-2 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
1 to 31-10-2021 धमिउत्ल - खररयार रोड (उडीसा)
6-11 त े7-12-2021 धमिचक्क - सारनाथ (उ. प्र.)
30-11 त े31-12-2021 धमिवाकर्नी - कटटवाला
21-12-2021 त े21-1-2022 धमि अन्म्बिा - दभकण गरुजरात

 45-दिवसीय
5-3 त े20-4-2021 धमिधसन्रु - माडंवी-िछि (गरुजरात)
8-5 त े23-6-2021 धमितपोवन-2 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)

2-6 त े18-7-2021 धमिखेत् - र्दैराबाद (तलंेगाना)
4-6 त े20-7-2021 धमितपोवन-1 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)

25-9 त े10-11-2021 धमितपोवन-2 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
15-10 त े30-11-2021 धमिसरुवत्ी - श्ावस्ती (उ. प्र.)
2-11 त े18-12-2021 धमिपट्ान - सोनीपत (र्ररयाणा)
17-12-2021 त े1-2-2022 धमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
19-12 त े3-2-2022 धमितपोवन-1 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
21-12-2021 त े5-2-2022 धमि अन्म्बिा - दभकण गरुजरात
9-2-2022 त े27-3-2022 धमिबोधध - बोधगया (वबर्ार)

 60-दिवसीय
23-7 त े22-9-2021 धमितपोवन-2 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
12-10 त े12-12-2021 धमितपोवन-1 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)
17-12 त े16-2-2022 धमितपोवन-2 - इगतपरुरी (मर्ाराष््ट)

 धम्मािन्द : पुणे (महाराष्ट्र)
पुणे नवपश्यिा कें द, (नोदंणीववना प्रवशे नार्ी) मरिळ गावाजवळ, आळंदी पासून 8 कि.मी. िहा-दिवसीय: (िेवळ कर्दंी व 
मराठी भाषी)» 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, (िेवळ कर्दंी व इंग्जी 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, ◊ सनतपट्ाि:  (िेवळ कर्दंी व 
इंग्जी भाषी)»   23 त े31-10, 3-दिवसीय: 4 त े7-4, 3 त े6-6, 5 त े8-8,  संपक्श : परुण ेववपश्यना सत्मती, फोन: (020) 
24468903, 24436250. Email: info@ananda.dhamma.org; टे.फरॅ क्: 24464243.

 धम्मपुण्ण : पुणे रहर(स्ारगेट)
पुणे नवपश्यिा सममती, नेर्रु से्कडयमसमोर, स्वारगेट वॉटर वक्माच्ा मागे, आनंद मंगल िायामालयाजवळ, दादावाडी, 
परुण-े411002. फोन: (020) 24436250. Email: info@punna.dhamma.org िहा-दिवसीय: (िेवळ कर्दंी व 
इंग्जी भाषी)»   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, (िेवळ कर्दंी व मराठी भाषी)»   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, ◊ सनतपट्ाि: (िेवळ कर्दंी व मराठी भाषी)»  18 त े26-4, (िेवळ कर्दंी व इंग्जी भाषी)»  21 
त े29-9, 3-दिवसीय: 28 त े31-10, हकरतोराचें जरनबर: 2 त े10-5, हकरतोरीचें जरनबर: 16 त े24-5,  # 2-दिवसीय बाळ-
जरनबर: (12 त े18 वषमा मरुलेे) 11 त े12-5, (12 त े18 वषमा मरुली)»   14 त े15-5, 1-दिवसीय:  प्रतेि मकर्न्ात दसुऱया 
गरुरुवारी व चौथ्ा रवववारी सिाळी: 8:30 त े4:30 पयहंत,   # बाळ-जरनबर: (9 त े18 वषमा) प्रतेि मकर्न्ात पकर्ल्ा व वतसऱया 
रवववारी (सिाळी: 8 त ेदपुारी 2.30 पयहंत)

 धम्मअजन्ा : औरंगाबाि (महाराष्ट्र)
अजंता अतंरा्शष्ट्रीय नवपश्यिा सममती, गट नं. 45 रामपरुरी, वजैापरुर रोड,  औरंगाबाद-431003. संपक्श : फोन: 
(0240) 2040444, मोबाईल: 94222-11344, 99218-17430. Email: info@dhammaajanta.org;  िहा-
दिवसीय: 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, ◊ सनतपट्ाि: 16 त े24-4, हकरतोराचें जरनबर:  10 त े18-5,

 धम्मसरतोवर : धळेु (महाराष्ट्र)
खाने्दर नवपश्यिा साधिा कें द, डेडरगावं जलशरुत्द्धिरण िें द्ाजवळ, मरु. पो. वतखी, जजल्ा- धरुळे, वपन: 424002; 
(नोदंणीववना प्रवशे नार्ी) (िें द्ापयहंत जाण्ासाठी पाच िंदीलजवळ "शेरे पंजाब लॉज" जवळ पोर्ोचाव ेवतथनू वतखी गावासाठी 
ऑटोररक्शा भेटतात.) िहा-दिवसीय: 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,  ◊ सनतपट्ाि: 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-जरनबर:  16-8, 10-10, 1-11, 29-12, 30-12, 
∞  िीघ्श-जरनबर: नवरेष िहा-दिवसीय: 17 त े28-10, संपक्श : डॉ. देवरे, फोन: 222861, मोबा. 99226-07718, 
Email: info@sarovara.dhamma.org

 धम्मधस�पुरी : भाटेगाव, सतोलापुर
धम्मधस�पुरी नवपश्यिा ध्ाि कें द, off ववजापरुर रोड, भाटेवाडी जवळ, सोरेगाव - डोणगाव चा रस्ता, सोरेगाव 
पासून 4 कि.मी. ता. उत्र सोलापरुर, जजला. सोलापरुर-413002, Email: solapurvipassana@gmail.
com, संपक्श : 1) श्ी. सम्राट पाटील, मोबा. 7620592920, 9011908000, 2) श्ी. भालचंद् उिरंदे, मोबा. 
9860759866, िहा-दिवसीय: 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 त े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 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 29-12 त े9-1, ◊ सनतपट्ाि: 30-4 त े9-5, 2-दिवसीय: 13 त े
16-5, 12 ते 15-8, 11 त े14-11, हकरतोराचें  जरनबर: 21 त े29-5, 26-10 त े3-11,

 धम्मालय : कतोल्ापुर (महाराष्ट्र)
िक्खिि नवपश्यिा अिसंुधाि कें द, (नोदंणीववना प्रवशे नार्ी) रामललगं रोड, आलत ेपािमा , आलत,े ता. र्ातिनंगले 
(रेल् े से्शन), जज. िोल्ापूर-416123. Email: info@alaya.dhamma.org, फोन: संपक्श : मोबा. 97674-
13232. 9697933232, 7420943232, िहा-दिवसीय: (कर्दंी व इंग्जी भाषी)»  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, (कर्दंी व मराठी भाषी, िेवळ स्स्तया)ं»   
2 त े13-5, (कर्दंी व 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, (कर्दंी, इंग्जी व िन्नडी भाषी)»  11 ते 22-7,  ◊ सनतपट्ाि: (कर्दंी व इंग्जी भाषी)»  23-3 त े1-4, 29-6 त े8-7, 
5 त े14-10, 21 त े30-12, 3-दिवसीय: (कर्दंी व इंग्जी भाषी)»  14 ते 17-9, 2-दिवसीय: (कर्दंी व इंग्जी भाषी)»  
10 ते 12-6, 29 ते 31-10, हकरतोररयतो ंका जरनवर: (कर्दंी व इंग्जी भाषी)»  16 त े24-5, हकरतोरतो ंका जरनवर: (कर्दंी 
व इंग्जी भाषी)»  30-5 ते 7-6,   # 2-दिवसीय बाल-जरनवर: (कर्दंी व इंग्जी भाषी)»  धम्मसेवक काय्शराला: (कर्दंी 
व मराठी भाषी)»   19 ते 20-11,
∞ िीघ्श-जरनवर: 20-दिवसीय: 11-8 त े1-9, 30-दिवसीय: 11-8 त े11-9,

 धम्मिाग : िागपुर (महाराष्ट्र)
िागपुर नवपश्यिा कें द, माहुरझरी गाव, नागपरुर-िलमेश्र रोडजवळ. Email: info@naga.dhamma.org संपक्श : 
मोबा. 9403870195, 9422182336, 9370990771, 9423403294. (नोदंणीववना प्रवशे नार्ी) िहा-दिवसीय: 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, ◊ सनतपट्ाि: 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, हकरतोरीचें जरनबर:  8 त े16-5,  हकरतोराचें  जरनबर:  17 त े25-5, 
सहायक आचाय्श काय्शराला: 14 त े18-7-2021 संपक्श : सचचव, िल्ाणत्मरि चरॅररटेबल ट्टस्, अभं्िर स्ारि भवन, 
अभं्िर रोड, धन्ोली, नागपरुर-440012. फोन: 0712- 2458686, 2420261. (सवमा परि-व्यवर्ार संपिमा  पतावर 
िरावा.)

 धम्मसुगती : सुगतिगर (िागपुर)
नवपश्यिा साधिा कें द, सरुगतनगर, नागपरुर-14, फोन नं. (0712)2630115. िस-दिवसीय: 1 त े12-4, 5 त े16-5, 2 त े
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13-6, 7 त े18-7, 3 त े14-8, 1 त े12-10, 8 त े19-11, 8 त े19-12,(िेवळ स्स्तया)ं» 18 त े29-8, 1 त े12-9, 
15 त े25-9,  ◊ सनतपट्ाि: 22 त े30-7, 22 त े30-12, 3-दिवसीय: 24 त े27-3, 21 त े24-4, 16 त े19-6, 21 त े
24-10, 24 त े27-11, 1-दिवसीय: 14-3, 14-4, 18-4, 16-5, 30-5, 13-6, 18-7, 14-8, 12-9, 21-11, 6-12,   
# बाळ-जरनबर: 21 त े24-10, साम.ू साधिा: दररोज सिाळी 5 त े6 व सायं 6 त े7 पयहंत व प्रतेि रवववारी सिाळी: 8 त े9;  
# बाळ आिापाि साम.ू साधिा: प्रतेि रवववारी सिाळी: 8 त े9; संपक्श : 1) श्ी सरुखदेव नारनवरे, मोबा. 9422129229. 
2) श्ी िमलेश चार्ने्, मोबा. 9373104305. 
रतोहणागावं: (पविी, भंडारा): िहा-दिवसीय: 7 त े 18-4, 19 त े 30-5, 16 त े 27-6, 7 त े 18-7, स्ाि: 
ववसरुधदमग्ो ववपस्सना चरॅ ररटेबत ट्टस्, वदारा संचाललत - धमिपवन ववपश्यना िें द्, रोर्णागावं (पवनी) जज. भंडारा, 
संपक्श : 1) श्ी शैलेष िाबंळे, मोबा. 9923268962, 2) श्ी माधव रामटेिे, मोबा. 9223349183, 
तुमसर (भंडारा): िहा-दिवसीय: 10 त े21-3,  20 त े31-10, 17 त े28-11, 15 ते 26-12, 3-दिवसीय: 16 
त े19-10, 1-दिवसीय: 8-4, 7-5, 4-6, 3-8, 2-9, 1-10,   # बाल-जरनवर 29-3, 18-10, 29-11, 26-12, 
स्ाि: बरुद्धववर्ार अरॅण्ड वलेफेअर सेंटर, चरुल्ाड, तरुमसर, जज. भंडारा मोबा. 096236-68240, संपक्श : 1) श्ी डोगंरे, 
मोबा. 62604-50436, 2) श्ी चौरे, मोबा. 98904-41071, 3) श्ी ववजरु गोडंाण,े मोबा. 096236-68240,

धम्मभण्ार : भंडारा (महाराष्ट्र)
नवपश्यिा कें द, राहुल िॉलनी, रेल् ेलाइनजवळ, सर्िार नगर, भंडारा 441904, िहा-दिवसीय: 2 त े13-4, 20 त े
31-7, 10 त े21-8, 21-9 त े2-10, 4 त े15-12,   ◊  सनतपट्ाि:  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, हकरतोरीचें 
जरनवर: 7 त े16-11,    # 2-दिवसीय बाल-जरनवर:  15 त े16-11, 1 त े2-5,   # 1-दिवसीय बाल-जरनवर: 21-3, 11-4, 
27-4, 11-5, 25-5, 8-6, 22-6, 11-7, 29-8, 19-9, 10-10, 19-12, संपक्श : सलूजा, 09423673572, चौरे, 
9890441071, ववनोद, 9422833002, 7588749108,

धम्म वसुधा : हहवरा वधा्श
नवपश्यिा कें द, कर्वरा पोस् झडशी, ता. सेलरु, जज. वधामा Email: dhammavasudha@gmail.com, 
संपक्श : 1) श्ी बातं,े 100, सागर, सरुयोग नगर, नागपरुर-440015. मोबा. 9326732550, 9326732547. 
2) श्ी िाटव,े मोबा. 9890309738. िहा-दिवसीय: 17 त े28-10, 10 त े21-11, ◊ सनतपट्ाि: 1 त े9-12, 

धम्मअिाकुल : खापरखेडा फाटा, तेल्ारा (अकतोला)
नवपश्यिा साधिा कें द, खापरखेडा फाटा, तले्ारा-444108 जज. अिोला Email: info.anakula.@vridham-
ma.org, Website: www.anakula.dhamma.org मोबा. 9421156138, 9881204125, 9421833060, 
िहा-दिवसीय: (िेवळ परुरुष)»  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, ((िेवळ स्स्तया)ं)»   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: (िेवळ भभक्षं साठी)»  7 से 18-7, ◊ सनतपट्ाि:  29-5 से 6-6, 23 
से 31-7, 3-दिवसीय: 29-9 से 2-10, 23 से 26-12, 2-दिवसीय: 21 से 23-5,  1-दिवसीय: 26-5, 21-7, 19-10, 
संपक्श : 1) ववपश्यना चरॅररटेबल ट्टस्, शेगावं, फोन: 95798-67890, 98812-04125. 2) श्ी आनंद, मोबा. 94221-
81970.
मलकापुर: (अकतोला) िहा-दिवसीय: (िेवळ परुरुष)» 11 त े22-3, 3 त े14-10, (िेवळ स्स्तया)ं» 13 त े24-5, 
12 त े23-12, 1 त े12-6,  स्ाि: भदन् आनंद वनवास, राजरतन िॉलनी येवता रोड मलिापरुर जज. अिोला. 
444001, मोबा. 9421937014,  संपक्श : 1) श्ी तायडे, मोबा. 9421794874,  2) श्ी आठवले, मोबा. 
9404092468
पातुर: (अकतोला) ववपश्यना साधना प्रसार िें द्, भशरला, पातरुर जज. अिोला - 444501, िहा-दिवसीय: (िेवळ जरुने  
साधि परुरुष 16 त े27-3) (िेवळ स्स्तया)ं»   30-3 त े10-4, 1 स 12-6, 25-7 त े5-8, 20-11 त े1-12, 20 त े28-12, 
(िेवळ परुरुष)» 15 त े26-4, 11 त े22-5, 25-6 त े6-7, 10 ते 21-8, 21-9 त े2-10, (िेवळ भभक ु23-10 त े3-11) ◊ 
सनतपट्ाि: 26-8 त े3-9,  # 3-दिवसीय बाळ-जरनबर: (10 त े17 वषमा) 7 त े10-11, 1-दिवसीय: प्रतेि मकर्न्ात 
दसुऱया रवववारी, वळे 9 त े5,  # बाळ-जरनबर: (वय 10 त े16 वषमा) प्रतेि मकर्न्ात वतसऱया रवववारी, वळे 9 त े5, 
संपक्श : 1) श्ी. जगन्नाथ गवई, मोबा. 07775928290, 2) श्ीमती ज्ोतीताई वानखेडे, मोबा. 9921998803,

धम्मअजय : चंदपुर (महाराष्ट्र)
नवपश्यिा साधिा कें द, गाव - अजयपूर, पो. चचचपल्ी, मरुल रोड, चंद्परुर, Online Registration :- Web-
site :- www.ajaya.dhamma.org, Email: dhammaajaya@gmail.com, संपक्श : 1) त्मललदं घरडे, 
सरुगतनगर, नगीनाबाग वाडमा, नं. 2, चंद्पूर-442401, मोबा. 80071-51050, 9226137722, 2) श्ी गौतम चचिटे, 
मोबा. 9421812541, 9422506476, िहा-दिवसीय: 11 ते 22-3, 19 ते 30-4, 28-5 ते 8-6, (िेवळ भभक्षंसाठी 
16 त े27-6) 2 ते 13-7, 28-7 ते 8-8, 12 ते 23-8, 29-8 ते 9-9, 12 ते 23-9, 29-9 ते 10-10, 17 ते 28-10, 1 
ते 12-11, 8 ते 19-12, 26-12 ते 7-1,   ◊ सनतपट्ाि: 5 ते 13-4, 27-11 ते 5-12, 3-दिवसीय: 27 ते 30-3, 18 ते 
21-7, 2-दिवसीय: 21 ते 23-5, 19 ते 21-11, 1-दिवसीय: 7-3, 26-5, 27-6, 23-7, 8-8, 26-9, 10-10, 19-12, 
धमिसेवि िायमाशाळा: 4-4, बाळ जरनबर जरक्षक काय्शराळा: 2-5, 
 ∞ िीघ्श-जरनबर: नवरेष िहा-दिवसीय: 5 ते 16-5,
कतोटंबा (यवतमाळ): िहा-दिवसीय: (परुरुष व स्स्तयासंाठी)»   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, (िेवळ स्स्तया)ं»  1 त े12-8-2021, (िेवळ भभक ुव 
परुरुषासंाठी)»  6 त े17-6, (िेवळ भभकभुणया व स्स्तया)ं»  7 त े18-11,  ◊ सनतपट्ाि: 2 त े10-4, 1-दिवसीय:   
प्रतेि रवववारी सिाळी: 8 त े3 पयहंत  # बाळ-जरनबर: 21-3, 23-4, 23-5, 20-6, 18-7, 29-8, 26-9, 17-10, 
28-11, 26-12, संपक्श : धमिभूमी ववपश्यना चरॅरीटेबल ट्टस्, िोटंबा ता. बाभरुळगावं जज. यवतमाळ-445001. मोबा. 
9822896453, 9890429314, 7776964808, 9175622575,

लचटकी (वधा्श): धमििरु टी ववपश्यना िें द्, चचटिी, परुलगाव, पो. िवठा, ता. देवळी, जज. वधामा, िस-दिवसीय: 13 त े
24-3, 15 त े26-4, 7 ते 18-9, 6 त े17-10, 6 त े17-11, 7 त े18-12,  संपक्श : श्ी. खंडारे, फोन: 07158-
284372, मोबा. 9028494401, श्ी भेले, मोबा. 9834603076,

 धम्मपिेस : पाली (रत्ामगरी)
कतोकंण नवपश्यिा मेडीटेरि सेंटर, मरु. पाथरट, पो. पाली, जज. - रत्नात्गरी - 415803, Email: info@pades.
dhamma.org, Website: https://pades.dhamma.org,  िस-दिवसीय: 15 त े26-3, 15 ते 26-4, 
1 त े12-5, 15 ते 26-5, 1 ते 12-6, 15 त े26-6, 1 त े12-8,  15  त े26-8, 1 त े12-9, 15 त े26-9, 15 ते 
26-10, 1 त े12-11, 15 त े26-11, 1 त े12-12, ◊ सनतपट्ाि: 15 त े24-7, 15 त े24-12, 3-दिवसीय: 1 
त े4-4, 1 त े4-7, संपक्श : 1. श्ी संतोष आयरे 1) 9975434754 / 9960503598 
महाड: िस-दिवसीय: (केवळ पुरुष)»  7 त े18-3, 22-3 ते 2-4, 4 त े15-4, 2 त े13-5, 6 त े17-6, 4 त े
15-7, 18 त े29-7, 1 त े12-8, 15 ते 26-8, 5 त े16-9, 19 त े30-9, 3 त े14-10, 17 त े28-10, 7 त े
28-11, 21-11 त े2-12, 5 त े16-12, 19 त े30-12, (िेवल मकर्लाएं)»  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 : प्रतेि मकर्न्ात 

पकर्ल्ा रवववारी सिाळी 10 त ेदपुारी 3 वाजपेयहंत  # बाल जरनवर: प्रतेि मकर्न्ात तीसऱया रवववारी सिाळी 
10 त ेदपुारी 2 वाजपेयहंत स्ाि: डा. बाबासार्बे आबंडेिर मेमोरीयल र्ॉल, ववपश्यना भशवाजी चौि, िोटेश्री 

तले, मर्ाड 402301, जजला: रायगड, संपक्श : (020) 24436250, Email: info@punna.dhamma.org, 
मोबा: 7719070011,

जयपुर व उत्तर भारत
धम्मथली : जयपुर (राजस्ाि)

राजस्ाि नवपश्यिा कें द, पो. बॉ. 208, जयपरुर-302001, पंजीकरण संपक्श : मोबा. 0-99301-17187, 
9610401401, 9828804808, Email: info@thali.dhamma.org, Website: www.thali.dham-
ma.org, िहा-दिवसीय: 30-3 ते 10-4, 12 ते 23-4, 25-4 ते 6-5, 9 ते 20-5, 23-5 ते 3-6, 6 ते 17-6, 19 
ते 30-6, 4 ते 15-7, 18 ते 29-7, 1 ते 12-8, 15 ते 26-8, 29-8 ते 9-9, 12 ते 23-9, 7 ते 18-11, 21-11 
ते 2-12, 5 ते 16-12, 22-12 ते 2-1-2022, ◊ सनतपट्ाि: 1 त े9-4, 8 त े16-6, 20 त े28-7, 3-दिवसीय:  16 
त े19-12, 
∞ िीघ्श-जरनबर: नवरेष ि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, राजस्ाि)
नवपश्यिा कें द, गाव रेवत (िेडेल), पबमातसर रोड, परुष्कर, जज. अजमेर. मोबा. 91-94133-07570. फोन: 91-145-
2780570. िहा-दिवसीय:  8 त े19-3 ◊  सनतपट्ाि: 20 त े28-3,  Website: www.pushkar.dhamma.
org, संपक्श : 1) श्ी रवव तोषणीवाल, मोबा. 09829071778, Email: dhammapushkar@gmail.com 2) 
श्ी अवनल धारीवाल, मोबा. 09829028275. Email: corporate@toshcon.com, फरॅ क् : 0145-2787131.

धम्ममरुधर : जतोधपुर (राजस्ाि)
नवपश्यिा साधिा कें द, लर्ररया ररसोटमामागे, अध्ात्म ववज्ाग सस्तग िें द्ाजवळ चौपासनी जोधपरुर-342008. मोबा. 
9829007520, Email: info@marudhara.dhamma.org. िहा-दिवसीय: 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  ◊  सनतपट्ाि: 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, हकरतोराचें जरनबर: 31-5 त े8-6, हकरतोरीचंें जरनबर: 2 त े10-9,   # बाळ जरनबर 3-दिवसीय: (13 त े
16 वषमा) 11 त े14-5, (13 त े16 वषमा िेवळ मरुले) 18 त े21-8, (13 त े16 वषमा िेवळ  मरुली) 25 त े28-8,  संपक्श : 1) 
श्ी नेमीचंद भंडारी, 41-42, अशोि नगर, पाल लीिं रोड, जोधपरुर-342003. Email: dhamma.maroodhara@
gmail.com; मोबा.: Whatsapp No. 9887099049, 8233013020.

धम्मपुब्बज, चूरु (राजस्ाि)
पुब्बज भमूम नवपश्यिा टट्रस्, भालेरी रोड, (चूरुपासून 6 कि.मी.) चूरु (राजस्थान): फोन: 9664481738, संपक्श : 
1) श्ी एस. पी शमामा, Email: dhammapubbaja@gmail.com, info@pubbaja.dhamma.org, मोबा. 
07627049859, 2) श्ी सरुरेश खन्ना, Email: sureshkhanna56@yahoo.com; (मोबा. 94131-57056, 
9887099049, Whatsapp Only) िहा-दिवसीय: 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,  ◊  
सनतपट्ाि: 28-9 ते 6-10, 22 ते 30-12, 3-दिवसीय: 5 त े8-3, 17 त े20-4, 11 ते 14-8, 9 ते 12-10, 8 
ते 11-12, 1-दिवसीय: 26-5,  व  प्रतेि  रवववारी, हकरतोराचें जरनबर: 1 ते 9-9,  # बाळ जरनबर 3-दिवसीय: (13 
त े16 वषमा मरुले) 17 त े20-8, (13 त े16 िेवळ मरुली) 24 त े27-8,  # बाळ जरनबर 2-दिवसीय: (13 त े16 वषमा मरुले) 
31-10 त े2-11, 
∞  िीघ्श-जरनबर: नवरेष िहा-दिवसीय: 28-7 त े8-8,

धम्मसतोत : सतोहिा (हररयाणा)
नवपश्यिा साधिा संस्ाि, रार्िा गावं, (वनमिोद पोललस से्शनजवळ), पो. सोर्ना, वल्भगढ-सोर्ना रोड, 
(सोर्नापासून 12 कि.मी.), जजल्ा- गरुडगावं, र्ररयाणा. मोबा. 9812655599, 9812641400. (वल्भगढ व सोर्ना 
येथनू बस उपलब आर्.े) िहा-दिवसीय: 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,  संपक्श :  ववपश्यना साधना संस्थान, रुम नं. 1015, 
10 वा तळ, र्मेिरुं ठ/मोदी टावसमा,  98 नेर्रु प्से, नवी कदल्ी-110019. फोन: (011) 2645-2772, 4658-5455, 
Email: reg.dhammasota@gmail.com

धम्मपट्ाि : सतोिीपत (हररयाणा)
नवपश्यिा साधिा संस्ाि, िमिासपरुर, जज. सोनीपत, र्ररयाणा, वपन-131001. मोबा. 09991874524, Email: 
reg.dhammapatthana@gmail.com.  ◊ सनतपट्ाि:  7  त े15-5, 19 त े27-5, 6 त े14-7, 23 त े31-12,  
सहायक आचाय्श काय्शराळा: 2 त े5-10, धम्मतेवक काय्शराळा:   6 त े7-10,
∞ िीघ्श-जरनबर: नवरेष ि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 कदवसीय आनापान) 2-11 त े18-12,  
संपक्श : धमिसोतच्ा-संपिामावर. 

धम्मकारुजणक : करिाल (हररयाणा)
नवपश्यिा साधिा संस्ाि, एअरपोटमा/िरुं जपरुरा रोड, गव्रमेंट शाळेजवळ, गावं नेवल, िरनाल-132001; मोबा. 
7056750605, पंजीकरण संपक्श : 1) श्ी आयमा, मोबा. 8572051575, 9416781575, 2) श्ी वमामा, मोबा. 
9992000601, (सायं 3 त े5 पयहंत) Email: reg.dhammakarunika@gmail.com, िहा-दिवसीय: 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,  ◊ सनतपट्ाि: 27-10 त े4-11, हकरतोराचें जरनबर: 29-5 त े6-6, हकरतोरीचें जरनबर: 12 ते 20-6,

धम्महहतकारी : रतोहतक (हररयाणा)
नवपश्यिा ध्ाि सममती, लार्ली - आवंल रोड, गावं लार्ली, ता - िलानोर, जजल्ा: रोर्ति - 124001, संपक्श : 
92543-48837, 9416303639. िहा-दिवसीय: 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,  ◊  सनतपट्ाि:  6 त े14-11, 

धम्मधज : हतोजरयारपुर (पंजाब)
पंजाब नवपश्यिा टट्रस्, गाव आनंदगढ, पो. मेर्लावंली जजल्ा-र्ोभशयारपरुर - 146110, पंजाब फोन: (01882) 272333, 
मोबाईल: 94651-43488. Email: info@dhaja.dhamma.org, िहा दिवसीय:  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,  ◊ सनतपट्ाि:   
6 त े14-11,  3-दिवसीय: 1 त े4-4, 1 त े4-7,
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धम्मधसखर : धम्शराला (हहमाचल प्रिेर)
हहमाचल नवपश्यिा कें द, धरमिोट मैिलोडगंज, धममाशाला, जजल्ा- िागंरा, वपन-176219 (कर्. प्र.). फोन: 
09218514051, 09218414051, (नोदंणी साठी फोन सायं 4 त े5) Email: info@sikhara.dhamma.org, 
िहा-दिवसीय:   एवप्रल त ेनोव्ेंबर प्रतेि मकर्न्ात 1 त े12 व 15 त े26. िेवळ इतर भशवबराचं्ा वळेी नार्ी. ◊ सनतपट्ाि:  20 
त े28-3, 15 त े23-11, 3-दिवसीय:  23 त े26-11,

धम्मल� : लेह-लद्ाख (जम्म-ूकाश्ीर)
नवपश्यिा साधिा लद्ाख, लेर्पासून 8/9 कि. मी. संपक्श : श्ी लोभझंग ववसरुद्धा,  एनशट ट्टरॅक्, मोबाईल: (91) 
9906971808, 9419862542. िहा-दिवसीय: 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, ◊ सनतपट्ाि: 
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.ू साधिा:  प्रतेि रवववारी 
सिाळी: 9:00 पासून. 1-दिवसीय: प्रतेि मकर्न्ात दसुऱया रवववारी. Email: lvisuddha@yahoo.com; info@
ladakh.in.dhamma.org,

धम्मसललल : िेहराडूि (उत्तराचंल प्र.)
िेहराडूि नवपश्यिा कें द, जनतनवाला गावं, देर्राडून िन्ट व संतला देवीजवळ, देर्राडून-248001. फोन: 0135-
2715189, 2715127, 94120-53748, Email: reg.dhammasalila@gmail.com; िहा-दिवसीय: 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,  ◊ 
सनतपट्ाि: 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, 
संपक्श : 1) श्ी भंडारी, 16 टरॅगोर ववला, चक्ाता रोड, देर्राडून-248001. फोन: (0135) 2104555, 07078398566, 
फरॅ क्: 2715580.

धम्मलखिण : लखिऊ (उ. प्र.)
नवपश्यिा साधिा कें द, अस्ती रोड, बक्शीचा तलाव, लखनऊ-227202. (भशवबर प्रारंभाच्ा कदवशी दपुारी 2 त े3 पयहंत 
बक्शीचा तलाव रेल् ेक्ॉधसगं पासून वार्न सरुववधा आर्.े) Email: info@lakkhana.dhamma.org मोबा. 97945-
45334, 9453211879, िहा-दिवसीय: 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,  
◊ सनतपट्ाि: 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 जरनबर: (8 त े12 
वषमा मरुले व मरुली) 18 त े20-3,  # 3-दिवसीय बाल जरनबर: (13 त े17 वषमा मरुले) 26 त े29-12, (13 त े17 िेवळ मरुली) 
30-12-21 त े2-1-22, 
∞ िीघ्श-जरनवर: नवरेष िस-दिवसीय: 19 त े30-7, 20-दिवसीय: 4 त े25-12 संपक्श : 1) श्ी राजिरु मार धसरं्, मोबा. 
9616744793, 2) श्ी पंिज जनै, मोबा. 098391-20032, 3) श्ीमती मृदलुा मरुिेश, मोबा. 94150-10879, 4) श्ी 
राजीव यादव, मोबा. 9415136560.

धम्मसुवत्ी : श्ावस्ी (उ. प्र.)
जेतवि नवपश्यिा साधिा कें द: िटरा बाईपास रोड, बरुद्धा इंटर िॉलेजसमोर, श्ावस्ती, वपन- 271845; फोन: 
(05252) 265439, 09335833375 Email: info@suvatthi.dhamma.org, िहा-दिवसीय: 17 त े28-4, 
2 त े13-5, 17 त े28-5, 2 त े13-6,  17 त े28-6, 2 त े13-7, 17 त े28-7, 2 त े13-8, 17 त े28-8, 2 त े13-10, 2 
त े13-12, 2 त े13-1,   ◊ सनतपट्ाि:  29-8 त े6-9, 14 त े22-12,  # बाळ जरनबर:  (8 त े12 वषमा मरुले, व 8 त े16 वषमा 
मरुली)»   24 त े27-12, (12 त े16 वषमा िेवळ मरुले)»   28 त े31-5, 28 त े31-12, 
∞ िीघ्श-जरनवर: 20-दिवसीय: 8 त े29-9, 45-दिवसीय: 15-10 त े30-11, संपक्श : 1) मोबा. 094157-51053, 2) 
श्ी मरुरली मनोर्र, मातन रे्लीया. मोबा. 094150-36896,

धम्मचक्क : सारिाथ (उ. प्र.)
नवपश्यिा साधिा कें द, खरगीपरुर गावं, पो. वपयरी, चौबपेरुर, (सारनाथ), वाराणसी. मोबा: 09307093485; 
09936234823, Email: info@cakka.dhamma.org (सारनाथ म्यरुजजयमपासून ऑटोररक्शा भाडे 100/- रुपये 
आर्.े), िहा-दिवसीय: 3 त े14-3, 3 त े14-4, 18 त े29-4, 3 त े14-5, 18 त े29-5, 3 त े14-6, 18 त े29-6, 3 त े
14-7, 18 त े29-7, 3 त े14-9, 18 त े29-9, 3 त े14-10, 18 त े29-10, 3 त े14-10, 18 त े29-10, 20 त े31-12,  
◊ सनतपट्ाि: 18 त े26-3, 9 त े17-12,  3-दिवसीय: 28 त े31-8, बाल जरनबर जरक्षक काय्शराळा: 30-10 त े2-11, 
∞ िीघ्श-जरनबर: 20-दिवसीय: 3 त े24-8, 30-दिवसीय: 6-11 त े7-12, संपक्श : मंज ूअग्वाल, मो. 99366-91000, 
Email: manju.ag4@gmail.com,

धम्मकल्ाण : कािपूर (उ. प्र.)
कािपूर अतंरा्शष्ट्रीय नवपश्यिा साधिा कें द, ढोडी घाट, रूमा, पो. सलेमपूर, िानपूर नगर- 209402, (सेन्ट्टल 
रेलव े से्शनपासून 23 कि. मी.) Email: dhamma.kalyana@gmail.com, फोन: 07388-543795, मोबा. 
08995480149. (नोदंणीववना प्रवशे वबल्करु ल नार्ी) िहा-दिवसीय: 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,   ◊ सनतपट्ाि:  22 त े30-11,   3-दिवसीय: 1 त े4-4, 1 
त े4-9, हकरतोरीचें जरनबर: 24-5 त े1-6, एक-दिवसीय:  प्रतेि मकर्न्ात चौथ्ा रवववारी सिाळी 10 त ेसायं 5 वाजपेयहंत   # 
3-दिवसीय बाळ-जरनबर: (8 त े12 वषमा ) 1 त े4-6, 
∞ िीघ्श-जरनवर: नवरेष िस-दिवसीय: 20-11 त े1-12,

धम्म सुधा : मेरठ (उ.प्र.)
नवपश्यिा कें द, पोलीस से्शनमागे, टॉवर रोड, सैफपूर गरुरुद्वाराजवळ, र्स्स्तनापूर, जजल्ा- मेरठ-250404, काया्शलय 
संपक्श : फोन: 9555515548, 8171490433, 7505414181, 10-दिवसीय: 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,  ◊ सनतपट्ाि:  6 त े14-11, 
3-दिवसीय: 1 त े4-4, 1 त े4-7

धम्मललच्छवी : मजुफ्फरपुर (नबहार)
धमिललछिवी ववपश्यना िें द्, गावं- लदौरा, पाक्ी, मरुजफ्फरपूर-843113. फोन: 09931161290, 8935963703, 
9431245971, िहा-दिवसीय: 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,  ◊ सनतपट्ाि:  27-3 त े4-4, 1 त े9-11, संपक्श : श्ी 
राजिरु मार गोयन्ा, फोन: 0621 2240215, Email: info@licchavi.dhamma.org

धम्मउपवि : बाराचहकया, (नबहार)
बाराचकिया - 845412, पूवमा चम्ारन, वबर्ार, संपक्श : फोन: 9431245971, 9934430429, 6204814341, Email: 
dhammaupavan@gmail.com, िहा-दिवसीय:  प्रतेि मकर्न्ात 3 त े14 (नोव्ेंबर 2021 मध् ेनार्ी) 13 त े

24-11, 3 त े14-1-2022,

धम्मबतोधध : बतोधगया (नबहार)
बतोधगया अतंरा्शष्ट्रीय नवपश्यिा साधिा कें द, मगध ववश्ववद्ालयाजवळ, पो. मगध ववश्ववद्ालय, गया-डोभी रोड, 
बोधगया- 824234, मोबा. 9471603531, Email: info@bodhi.dhamma.org; संपक्श : फोन: 99559-
11556. िहा-दिवसीय:  16 ते 27-3,  1 ते 12-4, 16 ते 27-4, 1 ते 12-5, 16 ते 27-5, 1 ते 12-6, 16 ते 27-
6, 1 ते 12-7, 15 ते 26-7, 5 ते 16-9, 20-9 ते 1-10, 1 ते 12-11, 16 ते 27-11, 1 ते 12-12, 15 ते 26-12, 
29-12 -2021 ते 9-1-2022, 12 ते 23-1-2022,  ◊ सनतपट्ाि: 18 ते 26-10, 26-1-2022 ते 3-2-2022,
∞ िीघ्श-जरनवर: नवरेष िहा-दिवसीय: 6 त े17-10, 20-दिवसीय: 6 त े27-10, 30-दिवसीय: 1-8 त े1-9, 45-दिवसीय: 
9-2-2022 त े27-3-2022,
िालंिा (नबहार): िहा-दिवसीय: एवप्रल त े कडसेंबर, प्रतेि मकर्न्ात 2 त े 13,   स्ाि: भशल्प गाव, नव नालंदा 
मर्ाववर्ार, गव्रमेंट ऑफ इंकडया नालंदा (वबर्ार), फोन: 91-9955911556, संपक्श : डॉ लामा, मोबा. 99314-
55583, Email: dhammanalanda@gmail.com. online registration: Website: www.nalan-
da.in.dhamma.org

 धम्मपाटललपुत्त : पटिा (नबहार)
पटिा नवपश्यिा कें द, साधिा कक्ष बरुद्ध स्तृी पािमा , पटना जंक्शन जवळ, पटना - 800001, वबर्ार, संपक्श कः मोबा. +91 
6205978822, +91 6299534629, E - mail: info@patna.in.dhamma.org, Website: http://www.
patna.in.dhamma.org, िस-दिवसीय: 3 त े14-4, 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.  ◊ सनतपट्ाि: 17 त े25-3, 3 त े11-8,

कच्छ व गुजरात
 धम्मधसन् ु: माडंवी-कच्छ (गुजरात)

कच्छ नवपश्यिा कें द, गाव- बाडा, ता. माडंवी, जजल्ा- िछि 370475. मोबा. 09638577325, Email: info@
sindhu.dhamma.org (भशवबर आरंभ र्ोण्ाच्ा कदवशी सरळ िें द्ात जाण्ासाठी वार्न सरुववधा उपलब. तासाठी 
संपक्श - फोन: भरुज:- 094274-33534. गाधंीधाम: 094262-50746. माडंवी: 09974575660.) िहा-दिवसीय:  8 
ते 19-4, 29-4 ते 10-5, 20 ते 31-5, 10 ते 21-6, 1 ते 12-7, 7 ते 18-7, 20 ते 31-7,  ◊ सनतपट्ाि: 22 ते 
30-4, 22 ते 30-6
∞ िीघ्श-जरनबर: नवरेष िहा-दिवसीय: 21-7 ते 1-8, 20-दिवसीय: 5 ते 26-5, 30-दिवसीय: 5-5 ते 5-6, 45-
दिवसीय: 5-3 ते 20-4, संपक्श : मोबा. 7874623305, 9825320551.

 धम्मदिवाकर : मेहसाणा (गुजरात)
उत्तर गुजरात नवपश्यिा कें द, मीट्ा गाव, ता. जजल्ा- मेर्साणा, गरुजरात, Email: info@divakara.dham-
ma.org, फोन: (02762) 272800. संपक्श : 1. वनखखलभाई पारीख, मोबा. 09429233000, 2. श्ी उपेंद् 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, ◊ सनतपट्ाि: 7 ते 15-4, कृतज्ञता-जरनवर: 2 त े17-2-2021,

 धम्मपीठ : अहमिाबाि (गुजरात)
गुज्शर नवपश्यिा कें द, (अर्मदाबाद रेल् े से्शनपासून 40 कि.मी.) गाव- रनोडा, ता. धोलिा, जजल्ा- 
अर्मदाबाद-387810. मोबा. 89800-01110, 89800-01112, 94264-19397. फोन: (02714) 294690. 
Email: info@pitha.dhamma.org (बस सरुववधा प्रतेि भशवबराच्ा 0 कदवशी, पालदी बस स्टँ ड (अर्मदाबाद) 
दपुारी 2:30 वाजता) िहा-दिवसीय:  7 त े18-4, संपक्श : 1) श्ीमती शभश तोडी मोबा. 98240-65668.

 धम्म अम्बिका : िक्क्षण गुजरात, गुजरात
नवपश्यिा ध्ाि कें द, नरॅशनल र्ायव ेनं. 8, (मरुं बई त ेअर्मदाबाद) पच्छिम पासून 2 कि. मी. द्षर वर बोरीयाच टोलनािा, 
गाव- वागलवाड ता. गनदेवी, जज. नवसारी, मोबा. 09586582660, पंजीिरण: दपुारी 11 त ेसायं 5 (0261) 3260961, 
09825955812. www.ambika.dhamma.org; Online registration: dhammaambikasurat@
gmail.com; संपक्श : 1) वसंतभाई लाड, मोबा. 09428160714, 2) श्ी रत्नशीभाई िे. पटेल, मोबा. 09825044536, 
िहा-दिवसीय:  10 ते 21-3, 31-3 ते 11-4, 14 ते 25-4, 28-4 ते 9-5, 15 ते 23-5, 29-6 ते 10-7, 11 ते 
22-7, 26-7 ते 6-8, 7 ते 18-8, 18 ते 29-9, 6-10 ते 17-10, 20 ते 31-10, 6 ते 17-11, 24-11 ते 5-12, 
7 ते 18-12, ◊ सनतपट्ाि: 25-8 ते 2-9, 3-दिवसीय: 25 ते 28-3, 27 ते 30-5, 24 ते 27-6, 22 ते 25-7, 19 
ते 22-8, 30-9 ते 3-10, 18 ते 21-11, हकरतोररयतो ंका जरनबर: 3 ते 11-6, हकरतोरतो ंका जरनबर: 15 ते 23-6, 
∞ िीघ्श-जरनबर: नवरेष िहा-दिवसीय: 4 ते 15-9, 20-दिवसीय: 25-8 ते 15-9, 30-दिवसीय: 21-12 ते 21-1, 
45-दिवसीय: 21-12 ते 5-2,

 िक्क्षण भारत
 धम्मसेतु : चेन्ई (तममलिाडु)

नवपश्यिा साधिा कें द, 533, पझान- थंडलम रोड, द्वारा थीरुनीरमलाई रोड, थीरुमरुदीवक्कम, चेन्नई-600044, भशवबरसंबंधी माकर्ती 
व नोदंणीसाठी संपक्श : फोन: 044-65499965, मोबाइल: 94442-80952, 94442-80953, (िेवळ 10 त े 1 व सायं 2 त े 5 
वाजपेयहंत). Email.: setu.dhamma@gmail.com संपक्श : श्ी गोयन्ा, फोन: (044) 4340-7000, 4340-7001, फरॅ क्: 
91-44-4201-1177. मोबाइल: 098407-55555. Email: skgoenka@kgiclothing.in, िहा-दिवसीय: 10 त े21-
3, 24-3 त े4-4, 21-4  त े2-5, 5 त े16-5, 2 त े13-6, 16 त े27-6, 4 त े15-8, 18 त े29-8, 1 त े12-9, 15 त े
26-9, 6 त े17-10, 20 त े31-10, 5 त े16-11, 18 त े29-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, ◊ सनतपट्ाि: 10 ते 
18-4, 30-6 ते 8-7, 3-दिवसीय: 4 ते 7-3, 27 ते 30-5, 30-9 ते 3-10, 28 ते 31-12, 1-दिवसीय: 26-5, 
24-6, धम्मसेवक काय्शराळा: 22 ते 23-5, 
∞ िीघ्श जरनबर:  20-दिवसीय: 30-6 ते 21-7, 30-दिवसीय: 30-6 ते 31-7, 

 धम्मिागाज्िु : िागाजु्शि सागर (तेलंगािा)
संपक्श : VIMC, कर्ल िॉलनी, नागाजरुमान सागर, जज. नालगोडंा आधं्र प्रदेश, वपन-508202. नोदंनी: 9440139329, 
(8680) 277944, मोबा: 093484-56780, (िेवळ 10 त े सायं 5 वाजपेयहंत) Email: info@nagajjuna.
dhamma.org, एक-दिवसीय: प्रतेि पौर्णमा,

 धम्मपाल : भतोपाल (म.प्र.)
धम्मपाल नवपश्यिा कें द, िेरवा डैम िे पीछे, ग्ाम दौलतपरुरा, भोपाल-462 044, संपक्श : मोबा. 94069-27803, 
7024771629, संपक्श : 1) प्रिाश गेडाम, मोबा. 94250-97358, 2) श्ी लालेंद् हुमने, मोबा. 9893891989, फोन: 
(0755) 2468053, फैक्: 246-8197. Email: dhammapala.bhopal@gmail.com, ऑनलाइन 
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आवदेन; www.pala.dhamma.org, िहा-दिवसीय: 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,  ◊ सनतपट्ाि: 6 त े14-3, 
11 त े19-8, 20 त े28-11, 3-दिवसीय: 1 त े4-4, 16 त े19-6,
∞ िीघ्श-जरनबर: नवरेष  ि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 नवपश्यिा कें द, (रतलामपासून 15 कि.मी.) साई मंकदरामागे, गाव - धामनोद ता. सैलाना, जज. रतलाम-457001, 
फरॅ क्: 07412-403882, Email: dhamma.rata@gmail.com संपक्श : 1) श्ी योगेश, मोबा. 8003942663, 2) 
श्ी अडवाणी, मोबा. 9826700116. िहा-दिवसीय: 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, ◊ सनतपट्ाि: 18 त े26-12, 3-दिवसीय: 13 त े16-10, 26 त े29-12, 
2-दिवसीय: 25 त े27-4, 23 त े25-6, 15 त े17-8, साम.ू साधिा: प्रतेि रवववारी सिाळी: 8 त े9 संपक्श  काया्शलय: ववक्म 
नगर, म्हो रोड, रतलाम, फोन: 09425364956, 09479785033.

धम्मगुिा, गुिा-ग्ाललयर संभाग, (म.प्र.)
‘नवपश्यिा धम्मगुिा, गाव- पगारा, 12 किमी. गरुना-ग्ाललयर संभाग. संपक्श : श्ी ववरेंद् धसरं् रघरुवंशी, रघरुवंशी 
किराना स्ोर, से्ट बटँि ऑफ इंकडयाजवळ, अशोि नगर रोड, गाव- पगारा, ता- जजल्ा- गरुना, म. प्र. वपन- 473001. 
मोबा.9425618095, श्ी राजिरु मार रघरुवंशी, मोबा. 9425131103, Email: info@guna.dhamma.org, िहा-
दिवसीय: 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,  ◊ सनतपट्ाि:  12 त े20-3, 3-दिवसीय: 27 त े30-3.

धम्मकेतु : िगु्श (छत्तीसगढ)
नवपश्यिा कें द, थनौद, व्ाया-अजंौरा, जजल्ा-दगुमा, छत्ीसगढ-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, हकरतोररयतो ंका जरनबर:  30-5 त े7-6, 3-दिवसीय: 27 त े
30-3, 1-दिवसीय:  21-3, 26-5, 27-6, 15-8, 31-10, 20-11,  # बाळ-जरनबर: 2-4, 2-5, 2-10, 19-11, 
18-12,  धम्मसेवक काय्शराळा:  5-12, 
संपक्श : 1. श्ी एस बंग, मोबा. 9425209354, 2. श्ी. आर. पी. सैनी, मोबा. 9425244706,

धम्मगढ : नबलासपूर (छत्तीसगढ)
नवपश्यिा कें द, वबलासपूर शर्रापासून 23 कि.मी. आभण िारगी रोड रेल् ेसे्शन पासून 8 कि.मी. भरारी, व्ाया मोर्नभाटा, 
ता.-तखतपरुर, जजल्ा-वबलासपरुर. Email: dhammagarh@gmail.com, Website: www.garh.dhamma.
org, िहा-दिवसीय: 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, ◊ सनतपट्ाि: 13 त े21-11, 3-दिवसीय: 27 त े3-3, 1-दिवसीय: 7-3, 4-4, 24-10, 7-11, हकरतोराचें 
जरनबर: 5 त े13-6,  # बाळ-जरनबर: 25-4, 2-5, 17-10, 28-11,
∞ िीघ्श-जरनबर: 20-दिवसीय: 5 त े26-9, संपक्श : 1) श्ी डी. एन. कद्ववदेी, मोबा. 9806703919, 2) श्ी एस मेश्ाम, मोबा. 
98269-60230,

धम्मउत्कल : खररयार रतोड (उडीसा)
नवपश्यिा साधिा कें द, गाव चानबरेा पो. अमसेना, (व्ाया) खररयार रोड जजल्ा: नरुआपाडा, उडीसा-766106, संपक्श : 
1) श्ी. र्ररलाल साहू, मोबा. 09407699375, Email: harilal.sahu@gmail.com 2) श्ी. प्रफरु ल्दास, मोबा. 
7077704724, िहा-दिवसीय: 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, 
∞  िीघ्श जरनबर: 30-दिवसीय: 1 त े31-10,

मंगल मतृ्ू
1.  गरुडगावचे सर्ाय्ि आचायमा िनमाल (सेवावनवतृ्) श्ी गरुरुचरण धसरं् पंचिूला येथ ेवयाच्ा 66 

व्या  वषवी कदवंगत झाले.  2012 मधे् सर्ाय्ि आचायमा झाल्ानंतर उत्र भारत, धमि वतर्ाड (जले) 
इतादी कठिाणी अनेि भशवबराचें संचालन िेले. लर्ान मरुलानंा धमामाच्ा करेिात परुढे नेण्ात तानंा 
ववशेष आवड असल्ाने 2020 मध् ेर्ररयाणा व पंजाब मध् ेमरुलाचें करेिीय भशवबर समवियि म्हणनू 
वनयरुक्त झाले. कदवंगताला ताचं्ा सेवेचा प्रभरुत धममा लाभ त्मळो तसेच धममा पथावर उत्रोत्र प्रगती र्ोत 
रार्ो. धममा पररवाराची र्ीच मंगल िामना!

------------
2. पूज् गरुरुजी श्ी सतनारायण गोयंिाजीचे कद्वतीय परुरि श्ी बनवारी लाल गोयंिाजी ( U 

Maung Shwe)  याचंा जन् 12 -3- 1946 रोजी भारतात झाला. वयाच्ा 75 व्या वषवी   22-
2- 2021 ला पर्ाटे सर्ा वाजता म्यमामंध् ेकदवंगत झाले. त ेमागील िार्ी कदवसापंासून अस्वस्थ 
र्ोत ेआभण रंगून मधील एिा र्ॉस्स्पटलात आयसीय ूमध् ेताचंी कट्टटमेंट चालू र्ोती. 

सयाजी ऊ बा खखन  याचं्ासोबत ताचंा सतत संपिमा  राकर्ला.  वनयत्मतपण ेत ेआश्मात जात 
असत आभण सयाजी याचं्ा मागमादशमानाखाली साधना िरीत असत.

 ववपश्यनेच्ा प्रचार- प्रसारात ताचें योगदान अतंत मर्त्त्वपूणमा राकर्ले.  ताचं्ा प्रयत्नानंी आभण 
सर्भागाने मं्यमामध् े25 पेका अधधि ववपश्यना िें द् उघडली गेली. िें द्ाचं्ा व्यवस्थापना पासून 
ववपश्यनेच्ा अनेि गतववधीनंा सरुरु ठेवण्ात तानंी खूप मर्त्त्वाची भूत्मिा वनभावली. भारतातील 
ववश् ववपश्यना पगोडाची सजावट आभण छरि इतादी लावण्ापासून ते बमवी  स्थापतिलेनरुसार िाम 
िरणाऱया िलािारानंा बमामातनू पाठवण्ात ताचंा सर्भाग र्ोता.  या  िलािारानंी पगोडा तसेच 
आसपासच्ा भवनानंा सजवले.  तसेच तानंी आटमा गरॅलरीतील चचरिामंध् ेरंग भरणाऱया िलािारानंा 
पाठवले ज्ानंी दीघमािाळ पगोड्ावर राहून चचरिाचें िाम पूणमा िेले. असेच अन् अनेि िें द्ातील 
पगोड्ासंाठी तानंी छरिी इतादी पाठवल्ा. 

ताचं्ा धममापत्नी श्ीमती सरुशीला ववपश्यनेच्ा आचायमा आर्ेत आभण भशवबर संचलनापासून त े
िें द्ावंर सेवा देण्ापयहंत अनेि मर्त्त्वपूणमा भूत्मिा वनभावत आरे्त.

कदवंगताच्ा धममा पथावरील उत्रोत्र प्रगतीसाठी धममा पररवाराची समस्त मंगल िामना! 
  yty

ग्तोबल नवपश्यिा पगतोडा मधे् वष्श २०२१ ची  महाजरनबर 
तसेच प्रनतदिि एक-दिवसीय जरनबर 

रनववारकः २३ मे, २०२१ बरुद्ध पौर्णमा; २५ जलैु, २०२१ आषाढी पौर्णमा; 
२६ सप्ेंबर, शरद पौर्णमा आभण गोयन्ाजीचंी परुण्वतथी; वनत्मत्ाने पगोडा 
मध् ेमर्ाभशवबराचें आयोजन िेले जाईल, ज्ात सामील र्ोण्ासाठी िृपया 
आपले बरुकिंग अवश्य िरावे आभण समग्ािं तपतो सुखतो– सामूकर्ि तप-
सरुखाचा लाभ घ्ावा. वेळ: सिाळी ११ वाजपेासून सायंिाळी ४ वाजपेयहंत. 
तीन त ेचार वाजताच्ा प्रवचनात साधना न िेलेले लोि सरुद्धा बसू शितात. 
(सध्ा पगोडा मध् ेदररोज एि कदवसीय भशवबर र्ोत आर्ते). नाव नोदंणीसाठी 
िृपया वनम्न फोन क्मािं किंवा ईमेल द्वारा ताबडतोब संपिमा  िरा. िृपया नाव 
नोदंणी न िरता येऊ नये. संपक्श : 022-28451170, 022-62427544, 
Extn. no. 9, 82918 94644 (फोन बरुकिंग ११ त े५ वाजपेयहंत) Online 
Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register.

अनतररक्त उत्तरिाययत्व
1-श्ी प्रिाश बीर धसरं् तरुलाधर, 

धमिसरुररयो वव. िें द्ाचे िें द् 
आचायाहंची सर्ायता.

िवीि उत्तरिाययत्व
वररष्ठ सहायक आचाय्श

1. श्ी वनरंजन धसन्ा, धमि-वेसाली 
ववपश्यना िें द्ाचे िायमावार्ि  िें द्-
आचायाहंच्ा रूपात  सेवा

2. श्ी (डॉ.) संग्ाम जोधंले, धमि देस, 
कर्गंोली ववपश्यना िें द्ाचे िें द्-
आचायाहंच्ा रूपात  सेवा

3. श्ी रववदं्िरु मार मेदी, नादेंड
िव नियकु्ती

सहायक आचाय्श
1. श्ी एस. आर. माधव, बेंगलूरू
2. श्ी देवेंद्गीरी गोस्वामी, रापर-िछि

3. श्ीमती ज्ोत्ना पारेख, जतेपरुर 
(गरुजरात) 

4. श्ीमती फरीदा मेर्ता, मरुं बई 
5. श्ी िेर्र धसरं् खडिा, नेपाळ
6. श्ी धममा नाथ शार्, नेपाळ
7. Ms. Nittaya Saenthawisuk, 

Thailand
8. Mr.  Nitisak Namuangrak 
9. Mrs.Tanyapat Namuangrak, 

Thailand

बालजरनवर जरक्षक
1. श्ीमती िावेरी अठन्न्, बैंगलोर
2. डॉ. जी. टी. गोववदंप्ा, दावणत्गरी.
3. श्ी किशोर नारायण जमगडे नागपूर
4 श्ी मयरू साळवे  नागपूर
5.  िरु . वषामा श्याम वालदे नागपूर
6 डॉ (श्ीमती) सोनाली रंगारी नागपूर
7 डॉ. अकंित बालासार्बे वानखेड़े अिोला
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ितोहे धम्श के
पूव्श पुण्य जागे तर, संत समागम हतोय। 
भाग्यतोियािे, पाप च, कम्श समाप्त हतोय।।
िर्शि साधक संताचे, महा मागंललक हतोय।
जागे च धम्श-पे्ररणा, ति मि हरखखत हतोय।।
सुखि संगत संताची,  हतोत असे च निहाल।
सत् प्रकटे ततोडुिी, सव्श च भव जंजाळ।।
ममटे अधंार, बतोधाचा, िीप प्रज्वललत हतोय।
भटकलेल्ा पथथकाचा, पंथ प्रकाजरत हतोय।।

िषूहा धरम रा
संत रे पेटनवत असे, नवमल धमा्शजी ज्तोत।
हीच अरे मंगल करी, कुळ करी िा च गतोत।।
संता तुझ्ा जजभेवरी, रे सरस्ती माय।
वाणी रे अमतृमयी, मिाचा ताण जाय।।
अधंकार अज्ञािाचा, सहज हतोतसे िषूर।
दिसे माग्श ज्ञािाचा,  मंगल रे भरपूर।।
गंुजी वाणी बु�ाची, िेर आजण परिेर।
संत अहकंचि च भटके,  हतोवतो खरा िरवेस।।

धम्मबङ्ग नवपश्यिा कें दाचा नवकास
पजश्चम बंगाल मध् ेर् ेदसुरे िें द् आर्े ज्ाचे नामिरण पूज् गरुरुजीने िेले र्ोत.े परंतरु त ेवविधसत र्ोऊ शिले नव्त.े आता ट्टस्ीनंी पाच िोटी बजेट ठरवनू वनमामाण िायमा आरंभ 

िेले आरे्. या भूमीवर जरुने साधि आभण ट्टस्ीचंी सामूकर्ि साधना सरुरू झाली आर्.े 
जे साधक- साधधका या धर्मकाया्मत भागीदार बननू पणुयाजजंन करू इध्छितात, तयाांनी कृपया खालील पत्यावर सांपक्म  करावा. ट्रस्टला 80- जी सधुवधा प्ाप्त झाली आह.े बंगाल विपस्सना 

कें द्र,  स्ेटफेन हाऊस, रूर नां. 47, धतसरा तलला, 4, बी.बी.डी. बाग (पवू्म), कोलकाता-700001. रो. 98360 88007, या श्ी लधलत कनोई- 98300 08888.  बकँ वििरणः धद फेडरल 
बैंक धलधर्ेटड, अकाउां्ट का नार- 'बंगाल विपस्सना कें द्र,'  अकाउां्ट नां. 12000100173471, BRANCH- R.N. MUKHERJEE ROAD, IFSC CODE: FDRL 0001200, 
MICR CODE: 700049006.         yty
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धमि वेसाली ववपश्यना िें द् (वबर्ार)
वैशाली मध् ेववपश्यना साधनेची भशवबर 'मर्ापजापती ववपस्सना ट्टस्' च्ा देखरेखीखाली  2017 पासून चालू आर्ते. जवे्ा एि भशवबर 'मर्ापजापती ववयतनामी भभकणुी संघ’ 

(Mahapajapati Vietnamese Nunnery) च्ा आग्र्ाखातर या ननरी मध् ेलागले, तवे्ा त ेलोि इतिे लाभान्वित आभण प्रभाववत झाले िी लगेच दसुरे भशवबर लावण्ाचा 
आग्र् िेला. नंतर तर सवमाच लोिानंा ववपश्यना भशवबरामध् ेसामील र्ोण्ाचा प्रस्ताव स्वीिारला गेला आभण पाचशे लोिासंाठी बनवलेल्ा भवनाचे दोन भाग िरीत एि भाग ननरीने 
आपल्ा जवळ ठेवला आभण उवमाररत भागात वनयत्मत रूपाने भशवबर लावण्ाची व्यवस्था िेली गेली. यासाठी समरुचचत त्गफ्ट डीड आभण ट्टस् डीड बनवले गेले. तवे्ा उपरोक्त ट्टस्ने 
अजनू िार्ी वनवास, भोजनालय, िायामालय, इतादी सोबत आधरुवनि सरुववधा पूणमा स्वयंपाि घर तसेच अन् िार्ी आवश्यि सदनाचें वनमामाण िेले आभण ववपश्यना िें द् पूणमातया सकक्य 
झाले. येथ ेजवळ पास 80 लोिाचं्ासाठी मोठा र्ॉल, 20 लोिाचं्ासाठी त्मनी र्ॉल तसेच 40 परुरुष आभण 30 मकर्लासंाठी वनवासाची पयामाप्त सरुववधा आर्े. 

र् ेतचे स्थान आर् ेजथे ेभगवान बरुद्धाचंी माता मर्ाप्रजापती गौतमीने प्रव्रज्ा घेतल्ानंतर भभकणुी संघ 
स्थावपत झाला आभण येथचे ताचं्ा सवाहंसाठी समरुचचत ववर्ार बनवला गेला र्ोता.

धम्मवेसाली नवपश्यिा कें द, ववयतनाम मर्ाप्रजापवत ननरी, ववश्शावंत पगोडा रोड, वैशाली-
844128, वबर्ार. संपिमा : 9102288680, श्ी राजिरु मार गोयन्ा, फोन: 0621 2240215, 
89359 63703, Email: info@vaishali.in.dhamma.org; Website: www.vaishali.
in.dhamma.org; बँक नववरण- सेंट्टल बैंि ऑफ इंकडया, ‘मर्ापजापवत ववपस्सना ट्टस्’, वैशाली, 
अिाउंट नं. 3646067335, शाखा क्. 1392, IFSC Code: CBIN0281392, वैशाली. (िृपया 
दानाच्ा पावतीसाठी वरील नाव-पत्तावर संपिमा  िरा.)

आनंद स्तपू, अशोि सं्तभ, वैशाली, वबर्ार


