
पारमी संपन्न साधकाचंा अद्भुत संगम
भारतातील शिबिराबंिषयी सयाजी ऊ िा खिन यानंा कळबिण्ाच्ा हतेनूे 

पूज्य गुरुजीदं्ारे िाि ूभैया (मोठे भाऊ श्ी िािलूाल) यानंा पन्ास िषाांहूनही पूिवी 
ललहहलेल्ा िालील पत्ामधनू ह ेस्पष्ट होत ेकी त्ा हििसाचं्ा छोट्ा-मोठ्ा 
सि्व शिबिराचें संचालन कष्ट सहन करूनही पूज्य गुरुजीनंी जजतक्ा समतनेे केले, 
त्ात पारमी संपन् साधकाचें धयै्व आशि धम्व िल िेिील बततकेच सहायक झाले. 
बिशभन् प्रकारच्ा साधक-साधधकाचं्ा समुहाने िूप काही शिकबिले आशि 
माराच्ा अनेक आक्रमिानंतरही िेिटी धमा्वचाच बिजय झाला तसेच मोठ-
मोठ्ा िाधाही आपोआपच िूर होत गेल्ा.

-संपािक 
-------------- 
हठकाि : िाराचकीया, (पूिवी चंपारि, बिहार)

२३ ऑगस्ट १९७० 
िाि ूभैया,

सािर प्रिाम,
काल येथील शिबिराचा काय्वक्रम अतं्त सफलतापूि्वक संपन् झाला आह.े 

या समापनािेळी आपल्ा या असीम पुण् बितरिाच्ा हतेनूे तमु्ा सिाांप्रबत, 
पूज्य गुरुिेि आशि माता सयामा याचं्ा प्रबत, तथेील सि्व गुरुभाई आशि 
गुरु भगगनीपं्रबत तसेच आश्मातील सहयोगीपं्रबत मन मोिभािाने भरून गेले. 
िरोिरच ह ेपूज्य गुरुिेि आशि माता सयामा याचं्ा मैत्ी भािनेचे िल होत े
ज्यामुळे इतके मोठे शिबिर कोित्ाही िाधशेििाय सफलता पूि्वक संपन् 
होऊ िकले. मध ेएक-िोनिा एिाि िसुऱया साधकापं्रबत मन थोडे सािंहकत, 
आतंहकत झाले होत ेपरंत ुकोिती िाधा येऊ िकली नाही, यामुळे सुिि संतुबष्ट 
झाली.

शिबिरातील सि्व साधक-साधधका पुण्िाली होत,े कोिी कमी कोिी 
अधधक. िोन-तीन हििसापंयांत मी स्वत: सिवी-िोकल्ाने आजारी होतो तरीही 
काही बििेष अडचि आली नाही. भोजन इत्ािीची व्यिस्ा सुचारू रूपाने 
चालली. यामुळे भबिष्ात भीमकाय (मोठी संख्ा असिाऱया) शिबिराचं्ा 
संचालनाप्रबत िेिील मन आश्वस्त झाले. या शिबिरात इतक्ा मोठ्ा संख्चेी 
कल्पना कोिालाही नव्हती. सिाांचे अनुमान २०-२५ व्यकीपंयांतच होत.े जेव्हा 
संख्ा िूप िाढू लागली आशि िसुऱया हिििीही लोक आले तेव्हा स्ान इत्ािी 
अडचिी पाहून इच्ा नसतानाही त्ाचं्ा प्रिेिािर प्रबतिंध लािािा लागला. 
काही लोक िूप बनराि आशि अश्मुुि होऊन परत गेले.

या शिबिराची व्यिस्ा तथेील एकमात् मोठ्ा सािर कारिान्ाचे मॅनेजर 
श्ी सरिार धसहं कोठारी याचं्ा बनिास-स्ानी झाली. श्ी कोठारी उियपुर 
बनिासी ओसिाल जैन आहते, प्ररौढ आहते, आपल्ा कामात बनपुि आहते, 
या प्रिेिातील अनेक आजारी कारिान्ानंा सिल आशि स्वस् िनबिण्ाचे 

त्ानंा िूप चागंले ज्ान आह.े सरौम्य सज्जन आहते, अतं्त सुशिशषित आहते, 
कट्टरतचेे नािबनिािही नाही. म्िनू जनै असूनही िूप िषाांपासून कंुडललनी 
योगाचा अभ्ास करीत राहहले. िूप मनगमळाि ू आहते त्ामुळे स्ानीय 
जनतमेध् ेगमळून-गमसळून राहतात. पूि्व जनाचंा काही पारमीमय संसग्व राहहला 
आह ेज्यामुळे की जेव्हा सारनाथमध् े शिबिर लागले तवे्हा याचं्ा मनात धम्व 
संिेग जागला आशि आपल्ा पगनिसहहत बतथ ेयेण्ासाठी हकंिा आपल्ा इथ े
शिबिर लािण्ासाठी आतरु झाले. तेव्हापासून याचंा धम्व संिेग शिधथल होऊ 
िकला नाही. या िेळी जेव्हा की गमल चालू आह े आशि याचं्ा शिरािर या 
मोठ्ा कामाचे िाययत्व आह े तरीही यानंी ना केिळ आपल्ा बनिासस्ानी 
शिबिर लािण्ाचा उत्ाह िािबिला तर स्वत: ही आपल्ा पगनि सहहत सम्मिललत 
झाले. आशि आश्चय्व तर तेव्हा होत ेजेव्हा मी पाहतो की अन् साधकापंेषिा याचंी 
उपलब्ी अतं्त कमी प्रमािात असूनही याचं्ा मनातील धम्व संिेग जरािेिील 
कमी झाला नाही. मोठ्ा उत्ाहाने या गोष्टीसाठी आतरु आहते की जेव्हा कधी 
िमा्व सोडून भारतात स्ाययक होईन तेव्हा याच षिते्ात स्ाययक होईन जिेकेरून 
या प्रिेिातील लोकानंा माझ्ा साबन्ध्ाचा धम्व लाभ प्राप्त होऊ िकेल. काल 
माझ्ासोित एका हििसाकरीता पटना पयांत येत होत ेज्यामुळे बतथल्ा त्ाचं्ा 
पररचचत गमत्ानंा भेटून मी त्ाचं्ािी िोलू िकेन. आज सकाळीच त्ाचं्ा गमल 
मध् ेएक बिदु्त िरु्वटना रडली. गमलची सफाई करताना एका कामगाराने िीज 
प्रिाह चालू असलेल्ा तारेिर पाय ठेिल्ामुळे त्ाचा मृतू् झाला. याकरीता 
मला असे िाटत नव्हते की १० हििस शिबिरात रालबिल्ानंतर आता इथल्ा 
समसानंा सोडून त्ानंी एका हििसाकरीता ही कुठे िाहरे जािे. परंत ुमाहहत नाही 
ऐकतील का नाही त.े

साधनेमध् ेइतकी गाढ श्द्ा आशि प्रयनि असूनही याचं्ा मागे पडण्ाची ही 
िोन कारि ेराहहली. सिा्वत मोठे कारि तर गमलच्ा पररसरातच त्ाचं्ा आपल्ा 
बनिास-स्ानी शिबिराचे आयोजन झाले. मी पाहात होतो की िारंिार मनाई 
करूनही जिळ जिळ रोज रात्ी १०-११ िाजता गमलचे अधधकारी याचं्ाकडे 
आिश्यक आिेि आशि सल्ा रेण्ासाठी येतच राहहले. ह ेध्ानाचे िूप मोठे 
बिघ्न राहहले. िसुरे म्िज े यानंी कधी कंुडललनी योगाचा अभ्ास केला होता 
त्ामुळे बिपश्यना हिल्ानंतर अतंमु्विी तर झाले परंत ु िारंिार मेरुिंड पाहत 
राहहले. इडा आशि बपगंलेच्ा नाड्ा िरत राहहले. सूक्ष्मतचेे िि्वन होत राहहले 
तरीही िहाव्या हििसापयांत िेिील यानंा कोित्ाही प्रकारच्ा िेिनेचा अथिा 
चेतनेचा िोध होऊ िकला नाही. परंत ु ३ हििसाचं्ा आनापान मध् े याचं्ा 
चचत्ात जी एकाग्रता आली ती अभूतपूि्व होती, आशि त्ा चचत् िातंीने त्ानंा 
आनंि बिभोर केले. बिपश्यनेतही, ज्या हिििी गमल मध् ेकाही उपद्रि उपस्स्त 
झाला तो हििस अडचिीचा ठरलाच, परंत ु त्ा व्यबतररक आबतथये म्िज े
मेजिान असल्ा कारिाने आपल्ा ररी राहहलेल्ा ५०-५२ व्यकीचं्ा सुि-
सुबिधाचें ध्ान ही अतंम्वनात आल्ाशििाय राहहले नाही आशि गमलमध्हेी 
काही कमी अडचिी आल्ा नाहीत. माहहत नाही ह ेसि्व अकस्ात होत होत ेकी 
कोित्ातरी अदृश्य िकीचंा उपद्रि होता ज्यामुळे शिबिरामध् ेअनेक िाधा 

बाबू भैय्ा यानंा लिहििेल्ा पताचें कािी अशं (क्रमशः)
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धम्मवाणिी
यदा द्वयेसभु धमे्मसभु, पारगू िोतत ब्ाह्मणिो। 
अथस्स सबे् संयोगा, अतं् गच्छन्ति जानतो।।

— धम्मपदपाळि-384, ब्ाह्मणवग्गो 

जेव्हा (कोिी) ब्ाह्मि (साधक) िोन धमाां (िमथ=आनापान आशि 
बिपश्यना)मध् े पारंगत होतो, तेव्हा त्ा जािकाराची सि्व िंधने नष्ट होऊन 
जातात. 
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आल्ा. एकिा गमलच्ा पररसरात, गमलच्ा जिळच आग लागली. जराश्या 
असािधानतनेे संपूि्व गमललाच आग लागली असती, परंत ु केिळ १०-१५ 
गमबनटातच ती आपले उग्र रूप िाििनू स्वत:च िातं झाली. एक हििस गािातील 
मजिूर संराने (यबुनयनने) गमलला रेराि रातला आशि काही िेळ रोषिा हिल्ा. 
असे िाटले की िूप मोठा अनथ्व रडेल, परंत ुलिकरच आपले आपिच िातं 
झाले. ज्या रस्ताने गमल साठी ऊस येत होता त्ा रस्तािरच मजिूरानंी उपद्रि 
िेि ेसुरु केले ज्यामुळे गमल मध् ेऊस जाऊ िकिार नाही आशि हा उपद्रि ही 
आपो-आप िातं झाला.

त्ा गािात शिया मुसलमानाचंी पुष्कळ आिािी आह ेआशि त्ा हििसामंध् े
मोहरमचा ताजजया बनरिार होता. गािात िूप मोठा तिाि बनमा्वि झाला. 
गमलच्ा जगमनीत एका िूरच्ा कोपऱयात िरिषवी ताजजया आिनू िफन करण्ाचा 
उपक्रम चालू होता. या िषवी त्ा जागेिर गमलिाल्ानंी एक हनुमानाचे मंहिर उभे 
केले. आता ताजजये बतथ े जाऊ िकत नव्हते. गमलची स्वत:ची जमीन होती, 
कोित े साि्वजबनक स्ान तर नव्हते. कोठारी याचं्ा पूिवी जो मॅनेजर होता तो 
मुसलमान होता आशि त्ाच्ा कारहकिवीत अनेक िषाांपासून ही प्रथा चालत आली 
होती. या िषवी अचानक त ेथािंबिल्ामुळे हंगामा होि ेस्वाभाबिक होत.े शिबिर 
लागण्ापूिवीच या गोष्टीला रेऊन हालचाल सुरु होऊ लागली होती. कोठारी या 
ििल्ात गमलच्ा जगमनीचा अन् िसुरा तकुडा त्ानंा स्ायी रूपाने िेण्ासाठी 
तयार होत.े परंत ुधमाांध भािकुतमेुळे लोक ऐकत नव्हत.े ज ेमंहिर िाधंले होत े
त ेतोडले जाऊ िकत नव्हते. मुसलमान त्ाच जागेिर ताजजया िफनासाठी हट्ट 
करत होत.े गोष्ट िाढली आशि सरकार मधील उच्च शे्िीचे पोललस अधधकारी 
आले. िंगल्ािरच व्हराडं्ात त्ानंा िसिनू चचा्व केली. त ेमुसलमान ज ेििल्ात 
िसुरी जागा रेण्ासाठी अजजिात तयार नव्हते त ेआता तयार झाले आशि भाडंि 
िातं झाले. अिा प्रकारे एकािर एक समसाचंी रागं लागली. अिा पररस्स्तीत 
त्ा व्यकीला सफलता प्राप्त करि ेसहज नव्हते.

अिीच कठीिाई श्ीमती कृष्ा कुमारी कोठारी यानंाही आली. हजारिा 
मनाई करूनही साधकाचं्ा सुि-सुबिधचेी चचतंा त्ाचं्ा अतंम्वनात पसरि े
स्वाभाबिक होत.े साधकाचंी संख्ाही िूप अधधक होती जेव्हा की िरौचालय, 
स्ानगृह इ. िूप कमी होत.े ज ेहोत ेत ेकोित्ा ना कोित्ा िोलीमध् ेहोत ेआशि 
िरौचालय-स्ानगृह संयकु असल्ामुळे एक-एका व्यकीसाठी िाथरूम िूप िेळ 
िंि रहात होत.े त्ामुळे लोकानंा िेळेिर तयार होि ेिूप अडचिीचे झाले. नाश्ा 
आशि जेिि ही इतक्ा लोकानंा िेता िेता थोडा उिीरच होत होता. जरी त्ा 
कामासाठी इतर लोक बनयकु केले होत,े तरीही त्ा बिचारीला चचतंा लागून राहत 
होती. आशि िसुरे बतच्ामध् ेअपार श्द्ा आशि िात्ल्ही भरलेले होत.े जवे्हा 
मी सिवी-िोकल्ाने आजारी होतो तेव्हा ती कोिािरोिर तरी िारंिार चहा, काढा 
नाहीतर काही ना काही औषध माझ्ापयांत पोहोचिीत राहायची. याच कारिानंी 
श्ी आशि श्ीमती कोठारी िोरेही बिपश्यनेच्ा षिते्ात मागे पडले. जरी िोराचं्ा 
श्दे्मध् ेकाही कमी नव्हती.

या शिबिरात सिा्वत कमजोर कडी ियोिदृ् िाहजी श्ी िोभारामजी राहहले. 
त्ाचंी मानधसक स्स्ती िूपच अस्स्र झाली आह े आशि स्रि िकी तर 
अजजिातच राहहली नाही. संपूि्व शिबिर काळात त े किाचचतच कधीतरी १० 
गमबनटापंयांत बनश्चल िसले असतील. हो! केिळ एकिा एक अतं्त अद्तु रटना 
रडली. ५-६ हििसापंयांत मी त्ानंा बिपश्यना िेण्ायोग्य समजले नाही तवे्हा 
त्ाचं्ा मनािर उिासी पसरू लागली. तेव्हा मला अबनचे्ने त्ानंा बिपश्यना द्ािी 
लागली. त्ा िेळी १ तास कसे काय माहहत चचत् एकाग्र करून बनश्चल िसून 
राहहले. नंतर बिचारल्ािर त्ानंी सागंगतले की त्ानंा िूर कुठेतरी गुहते कुठल्ा 
हिव्याचा प्रकाि हिसत राहहला आशि त्ानंा त ेिूप बप्रय िाटले. तवे्हा त्ातच मग्न 
झाले. ना हलले, ना डुलले, आशि ना ही मन कुठे भटकले. असे िाटत ेकी त्ाचं्ा 
कोित्ातरी पूि्व कमा्वच्ा प्रभाि स्वरूपाने अिी अनुभती झाली, नाहीतर साऱया 
शिबिरात ह ेइतर साधकासंाठी एका िूप मोठ्ा अपररहाय्व िाधसेारिे होत.े

खरोखरच लचत्त तनग्रिाचे काम तर हकशोर आणणि यभुवा अवसे्तच आरंभ 
करण्ा योग्य आिे. उशीर झाल्ावर पश्ातापच िाती िागतो. अशा अनेक 
दबु�ि वृ�ाचंी उदािरणेि आपल्ा समोर उपस्स्त आिेत आणणि लचत्त तनयंतणिाची 
ताचंी असमथ�ता पाहून मनात करुणिा उत्पन्न िोते. म्हणिनूच वाटते की जास्ीत 
जास् रिौढ अवसे्तच िोकानंी धम� मागा�वर आरूढ व्ावे.

या शिबिरात एक अन् महत्वपूि्व साधक होत े– शिि िंकर कानोहडया ज ेकी 
आपली पगनि पाि्वती कानोहडया आशि बििाहहत मुलगी पुष्ा िेिी रंुगठा याचं्ा 
सहहत सम्मिललत होण्ासाठी आले होत.े या लोकाचें कोलकात्ाच्ा िाह श्ी 
चंपालालजी सरािगी याचं्ािी िूप बनकटचे मैत्ी-संिध आहेत. त्ाचंा छोटा 
भाऊ कन्ा बिमलाच्ा बििाहािेळी मद्रास िरातीतही आला होता. जरी मी 
त्ाला ओळिू िकलो नाही, तरी म्ितात की तो इतर िरातीतील लोकािंरोिर 
माझ्ािी धमा्व-संिधी चचा्व करून प्रभाबित झाला होता आशि त्ाने आपला 
भाऊ शिि िंकर यालाही या संिधी ललहहले होते. िसुरीकडे श्ी चंपालालजीनंी ही 
त्ाला आग्रह भरलेले पत् ललहहले होत ेआशि मलाही ललहहले होत ेकी शिबिरामध् े

त्ाच्ासाठी अिश्य जागा ठेिािी. कोलकात्ामध् ेशिबिर समापना िेळी जे िुले 
प्रिचन झाले होत ेत्ामध् ेचंपालाल िरोिर याचंी मुलगी पुष्ा ही आली होती आशि 
बतने स्वत: एिाद्ा शिबिरामध् ेसम्मिललत होण्ासाठी आग्रह केला होता. बतनेही 
आपल्ा माता-बपत्ाला सम्मिलीत होण्ासाठी प्ररेरत केलेच असिार. हा व्यकी 
आशि त्ाची पगनि िोरेही अतं्त ि:ुिी होत.े काही महहन्ापंूिवीच त्ाचंा एकुलता 
एक २५ िषाांचा निबििाहहत तरुि मुलगा मोटार िरु्वटने मध् ेमृतू् पािला होता. 
त्ानंतर िोराचं्ाही जीिनात मोठी िून्ता आली होती, जीिन भार स्वरूप िनले 
होत.े स्वत: तर उत्री बिहारच्ा मझरौललया नािाच्ा नगरामध् ेसािरेच्ा एका 
मोठ्ा गमलचे जनरल मॅनेजर आहते आशि बिहारमधील नामाहंकत मॅनेजरापंैकी 
मोजले जातात, परंत ु आपल्ा मुलासाठी लोिंडाचे ड्रम िनबििारी फॅक्टरी 
िसबित होत.े बििेिातनू मिीनही आल्ा होत्ा, फॅक्टरीची बिलीगं तयार झाली 
होती, पि आता सि्व काम िंि झाले. आता बतकडे जाण्ासाठी इच्ाच होत 
नव्हती. कागँ्रेसच्ा बतहकटािर बिहारचे MLC आहते परंत ुत्ा कामीही उिासीन 
होऊन िसले. आपल्ा फॅक्टरीच्ा कामात मन लागत नाही आशि हििस रात् 
रडिेच चालू असत.े पुत्-ि:ुिाचा असा काही धक्ा िसला की मस्तकाचा कोिता 
तरी स्ाय ूििु्वल झाला. त्ामुळे पषिारात तर नाही झाला पि एका िाजलूा हात 
बनरंतर कापू लागला. िसुरीकडे िोरेही कट्टर शििभक, आपल्ािरोिर शििाची 
मूतवी आिली होती आशि रोज सकाळी बिधधित पूजा करायचे. िसुऱया-बतसऱया 
हिििी त्ाचंी पूजा थािंबिल्ामुळे िूप िाईट िाटले, कारि तो एकमात् सहारा 
मनात मानून िसले होत.े त्ाला सोडिनू हा निीन अनोळिी मािसू काय सहारा 
िेईल, ही आिंका िाटत होती. मी पाहहले की श्ीमती कानोहडयाचं्ा मनाला तर 
ही पूजा सोडिि ेिूपच िटकले. परंतु िोरेही काम करीत राहहले आशि मुली 
सहहत िोराचंी बिपश्यना िूप चागंली जागली. जजतका िेळ मन बिपश्यनेच्ा 
गहहराईत राहत होते बततका िेळ हाताचे प्रकंपन एकिम थािंायचे हकंिा अिश्य 
षिीि व्हायचे. यातही श्द्ा िनून राहहली आशि काम करीत राहहले. कट्टर सनातनी 
असल्ामुळे धम्व-प्रिचनाचं्ा काही काही गोष्टी िटकत राहहल्ा. पि िऱयाचश्या 
गोष्टी मान् आशि ग्राह्य िाटल्ा. शिबिराच्ा िेिटी मला या व्यकीने म्टले की 
माझा गेलेला पुत् तर कुठून गमळाला असता परंत ुतमु्ी मला जीिनाचा एक निा 
दृष्टीकोन हिलात ज्यामुळे माझ ेि:ुि अिश्य कमी झाले आह.े पबत-पगनि िोरानंा 
हासपूि्वक बनरोप िेऊन मन संतषु्ट प्रसन् झाले.

शिबिराच्ा १० हििसानंंतर जेव्हा सरिार धसहं कोठारीसंोित मी पटनाच्ा 
एका हॉटेलमध् ेभोजन करीत होतो तवे्हा बतथचे मझरौललया चा एक िकीलही 
भोजन करण्ासाठी आला. कोठारीचंा पूि्व पररचचत असल्ामुळे त्ानंा पाहताच 
झटकन गळाभेट रेतली आशि म्िाले –“कोठारीजी आपि आमच्ा िेठ 
(कानोहडयाजी)ना काय औषध पाजले, त्ाचं्ा चेहऱयाची ररौनकच ििलली. त्ानंा 
तर जसे पुन्ा तरुिपि गमळाले. सारे मुिा्वडपि िूर झाले. पहहल्ासारख्ाच 
उमंग-उत्ाहाने कामाला लागले आहते. आताच पटनाला यासाठी आलेत की 
MLC च्ा निीन बनिडिुकीतनू त्ाचें नाि हटि ूनये.”

या सि्व गोष्टी ऐकून मनाला िूप चागंले िाटले. माझा त्ाचं्ा िरोिर इतक्ा 
हििसामंध् े पुन्ा काही संपक्व  तर होऊ िकला नाही. परंत ु धमा्वच्ा िळािर 
एकिा जीिनाचा दृष्टीकोन ििलला तर अिश्यच आतापयांत अजनूच सुधारिा 
झाली असेल. बतथल्ा बनरोपाच्ा िेळी श्ीमती कानोहडया आशि त्ाचंी मुलगी 
पुष्ा याचं्ा डोळ्ात भरलेल्ा कृतज्तचेे मला स्रि आह.े त्ा िोरीनंाही 
चागंला लाभ झाला.

या शिबिरात श्ी जगिीि प्रसाि सीकरीया आपली पगनि आशि िोन जळु्ा 
मुलासंोित तसेच आपला मोठा भाऊ आशि बपत्ा िरोिर सम्मिललत झाला. या 
सिाांची प्रगती चागंली होती. १०-१२ िषाांच्ा मुलामंध्हेी बिपश्यना जागली, हो 
िदृ् बपत्ाची बिपश्यना अिश्य कमजोर राहहली.

या शिबिरात शभषि ु िीलभद्र ज े की आधी िूप शिबिरामंध् े िसले होत े
आपल्ा िरोिर श्ामिरे िदु्िरिला रेऊन आले आशि िोरेही बिपश्यनेने 
लाभाम्वित झाले. प्रतापगढचा जीतलाल आपली पगनि केिला आशि काका तसेच 
माििी सोित आला. त्ाचं्ा सोितच अनागाररका सुजाताही होती. सि्वच्ा सि्व 
लाभाम्वित होऊनच गेले. जीतलालच्ा डोक्ािर या गोष्टीचे ‘भूत सिार होत’े 
की तो रर सोडून चीिर धारि करेल. त्ाच्ा ररी लहान मुले आहते, तरुि 
पगनि आह,े स्वत:ही बतिी (३० त े३९ िषा्वच्ा िया)त आह ेआशि मला िाटले 
की हा िैराग्याच्ा भािनेपेषिा भािािेिच अधधक आह.े म्िनू मी प्रतापगढच्ा 
शिबिरातच त्ाला रोिले होत.े परंत ु िाटत े की त्ा नंतरही त्ाचा हा उनाि 
िाढतच राहहला. यामुळे पगनि िूप नाराज झाली आशि प्रबतहक्रये स्वरूप आपली 
साधनाही सोडून िसली. या िेळच्ा शिबिरामध् ेिोरेही बिपश्यनेमध् ेआििी 
िोल उतरले आशि संतुष्ट होऊनच गेले.

शिबिर प्रारंभ होण्ाच्ा हिििी महािेि केजरीिाल आपली अबििाहहत 
कन्ा िातंा िरोिर नेपाळहून मुजफ्फरपूरला आले होत ेआशि बतथ ेशिबिराचा 
संिाि ऐकून िोरे सम्मिललत होण्ासाठी आले आशि लाभाम्वित ही झाले. िाकी 
सारे लोक राजस्ानी होते आशि स््रिया अधधक होत्ा. सि्वच्ा सि्व बिपश्यनेच्ा 
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गंगेत डुिकी मारून श्द्ा बिभोर झाले. एकीकडे होत ेबिहारी िकुानिार िािलूाल 
िाह, ज्याचं्ा मध् ेकाही बििेषच धम्व संिेग जागला. ररातील लोक िाहरे गेले 
होत,े िकुान साभंाळण्ासाठी कोिी मािसू नव्हता. त्ानंा असे िाटत होत ेकी 
िेजाऱयाने िकुानाची चािी रेऊन िकुान उरडािे आशि जी काही कमाई होईल 
ती स्वत:जिळ ठेिािी. ज्या संध्ाकाळी शिबिर लागले, िेजारी या जिाििारी 
साठी तयार नव्हता तवे्हा संपूि्व रात् ररामध् ेिूप िचैेबनत रालिली. सकाळी 
िेजाऱयाने हजार िेळा नाही सागंगतले तरी त्ाच्ा ररात चािी फेकून शिबिरामध् े
बनरून आले. त्ानंाही बिपश्यनेचा चागंला लाभ गमळाला.

एक राजस्ानी मुलगा बिद्ाधर आला. नंतर माहहत झाले की तो कुिा 
संन्ासाकडे कंुडललनी योग शिकत असताना बिशषिप्त झाला होता. त्ाचे बपता 
ही पषिाराताचे रोगी आहते. अिा अिस्ते मला मुं िईच्ा एका केसची आठिि 
झाली. तरीही अिी असहायता समोर आली की शिबिरात आल्ानंतर त्ाला 
त्ातनू िाहरे काढि ेकठीि होऊन गेले. नेहमी मनात िंका िाटतच होती. पि 
चागंले झाले कुठे काही उपद्रि झाला नाही. परंत ुबिपश्यना हिल्ानंतर त्ाच्ा 
िरीरातनू एक िगुांधी बनरि ेसुरु झाले परंत ुत्ामुळे काही त्ास झाला नाही उलट 
चागंला लाभच झाला. काही हििसानंंतर िोधगयाच्ा शिबिरात िसण्ासाठी 
आपल्ा आईला रेऊन पुन्ा आला. आशि जवे्हा मागील हििसातं तो मुं िई मध् े
कुठे नोकरी करू लागला तेव्हा प्रते्क रबििारी सकाळी ७.३० िाजता अधधष्ाना 
मध् ेिसण्ासाठी येत होता. प्रते्क िेळी त्ाला प्रसन्च पाहहले. त्ाची आई कुठे 
िाहरे गेली होती त्ामुळे ती िोन हििसानंी या शिबिरात सम्मिललत होण्ासाठी 
आली. उिीर झाल्ामुळे आशि जागा नसल्ामुळे मी स्वीकृती हिली नाही तेव्हा 
ती आशि बतच्ासोित आलेली एक अन् महहला िोरीही िूप उिास आशि 
रडिेल्ा चेहऱयाने ररी गेल्ा. परंत ुमाझा नाईलाज होता.

या शिबिरात चहकयाचे िोन श्ीमंत आशि प्रधसद् व्यकी ईश्वरप्रसाि सेक्सररया 
आशि तोताराम तलुसान ही िसले होत.े या िोरानंाही धमा्वमुळे लाभ झाला.

शिबिरात जजतक्ा महहला िसल्ा होत्ा त्ा सिा्वना चागंला लाभ झाला. 
बिपश्यना तर सिाांनाच जागली, कोिा-कोिाला िूप िोलिर जागली, आशि 
सि्वच्ा सि्व अतं्त श्द्ािहुल आशि भाि बिभोर झाल्ा. माहहत नाही या 
महहलाचंी किी बिचचत् पारमी होती की सि्वच्ा सि्व अशिशषित, कट्टर सनातनी, 
भजन-कीत्वनात लीन रहािाऱया, भक्क भािनामयी होत्ा, तरीही या ज्ान 
मागा्वकडे आकर्षत झाल्ा आशि लाभाम्वित ही. शिबिरापूिवी आशि एक 
हििसानंतरही, स्ानीय मंहिरात माझ ेप्रिचन झाले ज्यामध् ेमहहलाचंीच श्ोता 
मंडळी अधधक होती आशि मी पाहत होतो की किा प्रकारे त्ा सि्वच्ा सि्व 
सद्मा्वकडे तीव्रतनेे आकर्षत झाल्ा. जरी माझ्ा िोन्ी प्रिचनामंध् ेधमा्वच्ा 
मंडनात्मक स्वरूपािरोिरच अधंश्द्ामय भकीिर िूप िोलिर िंडनात्मक 
आरात होता. परंत ुह ेयातील कोिालाही अबप्रय िाटले नाही. न जाि ेसद्मा्वप्रबत 
त्ाचं्ा मनात कोित्ा जनाची िोलिर आस्ा सामािली होती की माझी अतं्त 
कटू गोष्ट ही त्ानंा कल्ािकारीच िाटली. ज्या शिबिरात सम्मिललत झाल्ा त्ा 
तर प्रभाबित झाल्ाच, ज्या नाही होऊ िकल्ा त्ानंा मनापासून िूप पश्चाताप 
झाला.

या शिबिराची सिा्वत मोठी सफलता तर िोभारामजीचं्ा धम्वपगनि मोहहनी 
िेिी यानंा प्राप्त झाली. बतथ ेगुरुजीचं्ा जिळ आश्मातही यानंा भिंगची गहहरी 
अनुभूती होत होती. इथहेी असेच झाले. त्ानंी या शिबिराचा िूप चागंला लाभ 
प्राप्त केला. चागंल्ा-चागंल्ा साधकानंा समोर िसिनू साधना करिनू रेण्ामध् े
कमी-जास्त प्रबतहक्रया सहन कराव्याच लागतात. परंत ु ही अिी एक साधधका 
होती, जजच्ा साधनेच्ा लहरी अतं्त इष्ट होत्ा, िाबंतप्रि होत्ा. आशि या िदेृ्त 
जजतके िोलिर मातृत्व भरलेले होते बततकीच िोलिर श्द्ा सामािलेली होती. हे 
पाहून अनेक जनाचें साबन्ध् जािित राहहले. अपूि्व पुण् पारगमता आह े– या 
धम्व हृिय साधधकेची. बतच्ा भबिष्ाप्रबत मन पूि्वपि ेआश्वस्त झाले.

महहलामंध् े या शिबिरात सिा्वत कमजोर महहला होती श्ी िोभारामजीचंी 
पुत्िधू, जजचे चैतन् िूपच कमी जागले. िाकी सि्वच्ा सि्व संतषु्ट आशि प्रसन्च 
झाल्ा.

मला िाटले की हा सि्व प्रिेि भगिान िदु्ाचंी बिचरि भूमी राहहली आह.े 
यामध् े काही आश्चय्व नाही की या सि्व महहला आपल्ा कोित्ातरी जनात 
सद्मा्वच्ा संपका्वत आल्ा असतील आशि आता याचं्ा प्रगतीची िेळ पक्व झाली 
आह.े िाराचहकयाचे शिबिर अभूतपूि्व अनुभिाचें शिबिर ठरले. एक तर इतक्ा 
मोठ्ा संख्ते साधकानंा साभंाळि ेआशि त्ात साधकामंध्हेी एकीकडे अतं्त 
अशिशषित परंतु भािकुतािहुल आशि िसुरीकडे अतं्त मेधािी आशि तक्व  संपन्, 
बिशभन् प्रकारच्ा लोकाचंा शभन्-शभन् अनुभि. कधी कुिा साधधकेला आपल्ा 
इष्ट िेिाचे िि्वन होत होत ेआशि यामुळे ती इतकी भाि-बिव्हळ होत होती की 
त्ातनू बतला िाहेर काढि ेमुश्ील होऊन गेले, तर कुठे कोिाला हिव्य ज्योबतचे 
िि्वन होत होत ेहकंिा अनाहत नाि ऐकायला येत होता आशि याला मैलाचा िगड 
अथिा मधील धम्विाळा सागंून या िलिलीतनू िाहरे काढण्ाचे कठीि प्रयनि 
करािे लागत होते. कुठे कोिी रोगी आपल्ा रोगाने व्याकुळ आह ेतर कुठे कोिी 

संियी आपल्ा संियाने. इतक्ा बिचचत् लोकाचं्ा या समूहाला सद्मा्वकडे 
बनिदेशित करि ेहा स्वत:मध् ेएक निीन अनुभि राहहला.

तमुचा अनुज,
सत् नारायि गोयंका

नवीन उत्तरदाप्यत्व
वररष्ठ सिायक आचाय�

1. श्ीमती बिद्ाताई तायडे, धळेु
2. श्ी. िसंतराि कराडे, कोल्ापूर

नव तनयभुक्त
सिायक आचाय�

1. श्ी सुििेि िं. राऊत, अमरािती
2. श्ी मकरंि िामले, पुिे
3. श्ी हिलीप शिििरि, कल्ाि (प.) 

मुं िई
4. श्ी कीर्त गाला, मंुिई
5. श्ीमती सुधीश्ा कुमारी, शिमोगा, 

कना्वटक

6. श्ीमती अनीता िालकृष्ा, िैंगलोर

बाळणशतबर णशक्षक
1.  डॉ. मेर धसहं, ग्ाललयर
2. श्ी संर बप्रय गरौतम, गाजजयािाि
3. श्ीमती पुष्लता गरौतम, मथरुा
4. श्ी बिनय गोपाल भंडारी, धलेु
5. श्ी ताराचंि मराठे, नंिरुिार
6. श्ी सुभाष आठिले, धलेु
7. श्ीमती रेिमा आठिले, धलेु
8. श्ी गगरीि िडगुजार, नंिरुिार
9. श्ीमती स्वीटी कुििाह, िडोिरा
10. Ms Helena Anliot, 

Sweden

ग्ोबि तवपश्यना पगोडा, गोराई, मभुं बई मधे्
मिाणशवीर रिारंभ 

एक ददवसीय मिाणशतवर (Mega Course) काय�क्रम
(१) रतववार - 15 मे, 2022 िदु् परौर्िमा, 
(२) रबििार - 17 जलैु, आषाढ परौर्िमा (धमिचक्पित्न 

हििस) तसेच
(३) रबििार -  9 ऑक्टोिंर िरि परौर्िमा तसेच पूज्य गुरुजीचं्ा 

पुण्बतथी बनगमत्ाने महाशिबिराचें आयोजन बनधा्वररत केले आहे.

या व्यबतररक बिपश्यना साधकासंाठी पगोडामध् ेिररोज एक 
हििसीय शिबिरे आयोजजत केली जात आहते. कृपया सामील 
होण्ासाठी ललकं चे अनुसरि करािे आशि एका मोठ्ा समूहामध् े
ध्ान करण्ाचा अपार सुिाला लाभ घ्ािा – समग्ानं तपो सभुखो| 
संपक�  : : 022-2845 1170, 022-6242 7544- Extn. 
no. 9, मो. 82918 94644. ( िररोज 11 त े5 िाज ेपयांत)
Online  registration: http://oneday.globalpagoda.
org/register

अतत मित्वपूणि� सूचना
1. सेंट्रल आईिीआर (इंटरैक्क्टव्ह िॉयस ररस्पॉन्स) संभाषि नंिर- ०२२-५०५०५०५१ 

अज्विार या नंिरिर आपल्ा नोिंिलेल्ा मोिाईल नंिर (फॉम्व मधील उल्ेखित नंिर) ने 
आपली शिबिर नोिंिीची स्स्बत तपासण्ासाठी, रद्द करण्ासाठी, स्ानातंरीत करण्ासाठी 
अथिा कुठल्ाही सेंटरिर नोिंिी केलेल्ा आपल्ा अजा्वची पुष्टी करण्ासाठी कॉल करू 
िकतात. त ेया धसस्टीमद्ारे कें द्रािी सुद्ा संपक्व  करू िकतात. हा भारताच्ा सगळ्ा बिपश्यना 
कें द्रासंाठी एक कें द्रीय संपक्व  नंिर आह.े

2. जर अकें द्रीय (नॉन-सेंटर) भािी शिबिराचें काय्वक्रम पगत्केत प्रकािन करण्ासाठी 
पाठि ू इच्च्ता, तर कृपया त्ानंी आपल्ा समवियक षिगेत्य आचाय्व (सीएटी) याचं्ा 
सहमती पत्ािरोिर पाठिािे, जेव्हा की स्ाबपत कें द्राचे काय्वक्रम कें द्रीय आचाय्व (सीटी) 
याचं्ा सहमती पत्ािरोिर आले पाहहजते. याशििाय आम्ी कोितहेी काय्वक्रम पगत्केत 
प्रकाशित करू िकत नाही.

अन्य सूचना
शिबिराचे आिेिन करण्ासाठी साधक िालील निीन  

िेिसाइटचा उपयोग करू िकतात:-
 https://schedule.vridhamma.org ि
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ऑनिाइन भावी णशतबर काय�क्रम व आवेदन
सि्व भािी शिबिराचंी माहहती नेटिर उपलब् आह.े कोबिड- १९ च्ा नव्या बनयमानुसार 

सि्व प्रकारचे िहुकंग केिळ ऑनलाईन होत आह.े फॉम्व हकंिा एप्ीकेिन आता स्वीकारले 
जात नाही. म्िनू आपल्ाला बनिेिन आह े की िालील ललकं िर चेक करा आशि 
आपल्ाला उपयकु शिबिरासाठी अथिा सेिेसाठी सरळ ऑनलाईनच आिेिन करा. 

https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri
कृपया अन्य कें दाचं्ा काय�क्रमानभुसार सभु�ा याच रिकारे आवेदन करा.

अन्य कें दाचं्ा काय�क्रमाचें तववरणि कृपया खािीि लिकं वर पिा-  
https://www.dhamma.org/en-US/locations/directory#IN 

हिदंी वेबसाइट िेतभु लिकंः  www.hindi.dhamma.org

भावी णशतबर काय�क्रम
कें दाचें 2021 च्ा णशतबराचे काय�क्रम आिे आिेत. तानंाच या महिन्यात रिकाणशत करीत 

आिोत. कोतवड- 19 च्ा सव� तनयमाचें पािन करणेि अतनवाय� आिे. सव� तनयम आवेदन पतासोबत 
इंटरनेटवर ददिे गेिे आिेत. जर कोणिी ते पाहू शकिा नािी तर संबंसधत कें दािा थेट संपक�  करावा.
आवश्यक सभुचना —
१- कृपया बनयमािली मागिनू िाचािी आशि संिंधधत व्यिस्ापकाकडे आििेन पत् पाठिनू तथेनू स्ीकृतत-पत मागिाि.े
2- एक ददवसीय, िघभु / स्यं णशतबर: केिळ जनु्ा साधकासंाठी, ज्यानंी िहा हििसाचें बिपश्यना शिबिर पूि्व केले असेल.
3- सततपट्ान णशतबर: कमीत कमी तीन शिबिर पूि्व केलेल्ा साधकासंाठी, ज ेमागील एका िषा्वपासून बनयगमत आशि 
गंभीरतापूि्वक रोज साधना करीत असतील. (लर ुि सबत. शिबिराचा समारोप ििेटच्ा हिििी संध्ाकाळी होतो.)
4- हकशोराचें णशतबर: (15 िष्व पूि्व त े19 िष्व पूि्व) (कृपया हकशोराचं्ा णशतबरासंाठी बनतविेल्ा नव्ा आवेदन पताचा वापर 
करावा.)
5-दीघ� णशतबर - ∞ 20 ददवसीय णशतबर: पाच िहा हििसीय शिबिर, एक सबतपट्ान शिबिर केलेल्ा आशि एक िहा-
हििसीय शिबिरात सेिा हिलेल्ा साधकासंाठी, ज ेमागील िोन िषाांपासून रोज साधना करतात ि बिधधप्रती एकबनष् ि पूि्वसमर्पत 
आहते.
6- 30 ददवसीय णशतबर: ज्यानंी 20 हििसीय शिबिर केले असेल ि एका शिबिरात धम्वसेिा हिली असेल. (िीर्व शिबिरामंध् े
6 महहन्ाचें अतंर आिश्यक आहे.) (जथे े30 ि 45 हििसाचें सोित होतील, तथे ेआनापान 10 हििसाचें आशि जथे ेकेिळ 
45 हििसाचे तथे े15 हििसाचें होतील)
7- 45 ददवसीय णशतबर: ज्यानंी िोन 30 हििसीय शिबिर पूि्व केले असतील ि धमिसेिा िेत असतील. 60 हििसीय शिबिर: 
केिळ सहायक आचायाांसाठी ज्यानंी िोन 45 हििसीय शिबिर पूि्व केले असतील. 
8- तवशेष 10-ददवसीय णशतबर: पाच िहा सामान् शिबिर, एक सबतपट्ान शिबिर आशि एक िहा-हििसीय शिबिरात सेिा 
हिलेल्ा साधकासंाठी, ज ेमागील िोन िषाांपासून बनयगमत रोज साधना करत असतील ि बिधधप्रती एकबनष् ि पूि्वपि ेसमर्पत 
असतील.

14 ददवसीय कृतज्ञता-णशतवर / स्यं णशतबर 
ह ेकृतज्ता-शिबिर “आचाय्व स्वयं शिबिर” चेच स्वरूप आह.े शिबिर प्रारूप बिलु्ल तसेच राहील. पूज्य गुरुजी ि माताजी 

आता राहहले नाहीत, त्ामुळे त्ाचं्ाप्रबत ि संपूि्व परंपरेप्रबत कृतज्ता व्यक करुन आम्ी त्ा सिाांच्ा धम्वतरंगाचंा लाभ रऊे. 
या िीर्व शिबिरात अधधकाधधक लोक भगिान िदु्ाचं्ा याबिरुद्– समग्ानं तपो सभुखो। म्िज,े एकत् तप करण्ाच्ा 
परम सुिाचा लाभ रऊे िकतील, प्रसन्तचेी िाि ही आह ेकी फेब्िुारीच्ा या बतथीिरम्यान हहिंी बतथीनुसार पूज्य गुरुजी 
ि माताजीचं्ा जन ि जयंत्ाही येतात. णशतवर की योग्यता– या दीघ� णशतबरामधे् सम्मिललत होण्ासाठी केिळ एक 
सबतपट्ान शिबिर, धमा्वच्ा प्रचार ि प्रसारात योगिान ि स्ाबनक आचायाांची परिानगी आिश्यक आह.े      
सभुहनश्श्त ददनाकं:  प्रते्क िषवी 2 त े17 फेब्िुारी.
स्ाबनक मागिी लषिात ठेऊन ज्या कें द्रात एकट्ा बनिासाची सोय असेल, त ेकें द्र या गंभीर शिबिराला आपल्ा काय्वक्रम 
पगत्केत स्ान िेऊ िकतात.

∞ दीघ� णशतबरासंाठी नवीन संशोसधत आवेदन पताचाच वापर करावा. ह्ािा धम्मगगरी 
अथवा अन्य दीघ� णशतबराचं्ा कें दातून रिाप्त करता येईि. (वरीि सव� णशतबराचें 
आवेदन पत एकसारखे आिे.) हिदंी वेबसाट िेतभु लिकं– www.hindi.dhamma.org

इगतपभुरी एवं मिाराष्ट्र
धम्मगगरर : इगतपभुरी (मिाराष्ट्र)

तवपश्यना तवश्व तवद्ापीठ, इगतपुरी-422403, नाशिक, फोन: (02553) 244076, 244086, 244144, 244440 (केिळ 
काया्वलयीन िळेेत सकाळी: 10 त ेसायं 5 िाजपेयांत). फॅक्स: 244176. Email: info.giri@vridhamma.org, (नोदंणिीतवना 
रिवेश तबल्कभु ि नािी) दिा-ददवसीय: 19 त े30-4, 4 त े15-5, 18 त े29-5, 1 त े12-6, 15 त े26-6, 29-6 त े10-7, 27-7 त े7-8, 
10 त े21-8, 24-8 त े4-9, 7 त े18-9, 21-9 त े2-10, 19 त े30-10, 16 त े27-11, 30-11 त े11-12, 25-12-22 त े5-1-2023, 
◊ सततपट्ान: 6 त े14-10, धम्मसेवक व टट्रस्ी काय�शाळा: 15 त े16-10,  समन्वयक के्षतीय आचाय� व आचाय� समे्मिन: 
13-12-2022, सिायक आचाय� समे्मिन: 14 त े16-12-2022, सिायक आचाय� काय�शाळा: 17 त े20-12-2022, रिणशक्षक 
काय�शाळा:  21-12-2022,     ∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दिा-ददवसीय: 13 त े24-7,

धम्मगगरर : इगतपभुरी, िघभु णशतबर के्षत
हकशोरीचें णशतबर: 19 त े27-4, 24-5 त े1-6, 21 त े29-7, 22 त े30-9, 22 त े30-11, हकशोराचें णशतबर: 13 त े21-5, 
22 त े30-6, 23 त े31-8, 22 त े30-10, 27-12 त े4-1-2023,
(गंभीर सभुचना- • कृपया िक्ष द्ावे की धम्मगगरीत बभुहकंग केल्ाणशवाय येऊ नये, परत पाठवतानंा णशतबराथथीिािी तास िोतो व आम्हािािी. 
• ज्ा के्षतात कें द आिे, ता के्षताच्ा िोकानंी तेथेच आवेदन करावे. तवशेष कारणितवना धम्मगगरीत ताचें आवेदन स्ीकारिे जाणिार 
नािीत. • कृपया स्ीकृतत-पत आपल्ा सोबत अवश्य आणिावे. • येणेि शक्य नसल्ास तशी सभुचना वेळेअगोदर अवश्य कळवावी.)

धम्मतपोवन-1 : इगतपभुरी (मिाराष्ट्र)
तवशेष दिा-ददवसीय: 24-9 त े5-10, ◊ सततपट्ान: 27-6 त े5-7, 
∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 9 त े30-7, 30-ददवसीय: 8-5 त े8-6, 4-8 त े4-9, 45-ददवसीय: 8-5 त े23-6, 4-8 त े
19-9, 21-12 त े5-2, 60-ददवसीय:  11-10 त े11-12, 

धम्मतपोवन-2 : इगतपभुरी (मिाराष्ट्र)
दिा-ददवसीय एक्ीक्यदूटव णशतबर: 29-10 त े9-11, तवशेष दस-ददवसीय: 27-4 त े8-5,

∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 12-5 त े2-6, 1 त े22-10, 30-ददवसीय: 7-6 त े8-7, 12-11 त े13-12, 45-ददवसीय: 
7-6 त े23-7, 60-ददवसीय: 29-7 त े28-9, 17-12 त े16-2,

धम्मपत्तन : गोराई, बोरीविी, मभुं बई
धम्मपत्तन, तवपश्यना केन्द्र, एस्ले िल्व के पास, गोराई िाडी, िोरीिली (पहर्चम) मंुिई-- 400 091, फोन: +91 8291894650, 
टेली. (+09122) 50427518, Ext. No. (पुरुष  काया्वलय)»  519 (50427519), (महहला काया्वलय)»  546 (50427546),  
(सुिह 11 त ेसायं 5 िज ेतक);  Email:  info.pattana@vridhamma.org, Website: www.pattana.dhamma.
org, दस-ददवसीय एक्ीक्यदूटव णशतवर: 20-4 त े1-5, 3 त े14-5, 17 त े28-5, 8 त े19-6, 22-6 त े3-7, 5 त े16-7, 19 त े
30-7, 18 त े29-8, 31-8 त े11-9, 13 त े24-9, 28-9 to 9-10, 12 त े23-10, 26-10 त े6-11, 9 त े20-11, 23-11 त े4-12, 
7 त े18-12, 21-12 त े1-1-2023, ◊ सततपट्ान: 1 त े9-8, 3-ददवसीय: 12 त े15-8, 
Email: registration_pattana@dhamma.net.in; ऑनलाइन िहुकंग: www.dhamma.org/en/schedules/schpat-
tana.shtml “धमिपत्न” बिपश्यना कें द्रात केिळ 90 साधकासंाठी स्ान आह.े त्ामळे सि्व साधकानंा बिनंती आह ेकी ज्यानंा शिबिरासाठी 
स्वीकृबत गमळाली, त्ानंीच याि ेआशि ज्यानंा स्वीकृबत गमळाली नाही, त्ानंी कृपया कोित्ाही प्रकारचा आग्रह करु नये. • कृपया आपला 
आपात्ालीन फोन-संपक्व  (िजेारचा असला तरी) अिश्य ललहािा.)

          एक ददवसीय णशतबर : ग्ोिल बिपश्यना पॅगोडा, गोराईगािं, मंुिई प्रते्क रबििारी- सकाळी 11 त ेसायं 4 िाजपेयांत 
(पॅगोड्ाच्ा रमुटात होत,े त्ामुळे साधकानंा भगिान िदु्ाचं्ा पािन धातूंच्ा साबन्ध्ात ध्ान करण्ाची संधी प्राप्त होत.े) 
संपक� : फोन: 022-28452235. Email: info@globalpagoda.org;
कृपया आपल्ासोित बपण्ाच्ा पाण्ाची िाटली अिश्य आिािी. बपण्ाचे पािी मोठ्ा िाटलीत (20 लीटर) उपलब् 
राहील. त्ातनू आपली िाटली भरुन आपल्ाजिळ ठेिता येईल.

येणिाऱया दश�कासंाठी िघू आनापान णशतबर
ग्ोिल पॅगोड्ात रोज सकाळी 11 त ेिपुारी 4 िाजपेयांत पंधरा-िीस गमबनटाचें इंग्रजी हहिंी लर ूआनापान प्रशिषिि सत् 
सुरु असत.े सकाळी 11 िाजता प्रथम सत् ि िपुारी 4 िाजता अबंतम सत्. यात भाग रिेाऱयाला पूि्व प्रशिषिि सत्ात िसि े
अबनिाय्व आहे

धम्मतवपभुि : बेिापभुर (नवी मभुं बई)
प्ॉट नं. 91 ए; सेक्टर 26, पारसीक हहल, सीिीडी िलेापूर, (पारसीक हहल, सीिडु िाराि ेरेल् ेसे्टिन जिळ हि्वर लाईन) निी मंुिई 400 
614. संपक� : फोन: 022-27522277, 27522404/03 (सकाळी 11 त े सायं 5 िाजपेयांत). Email: dhammavipula@
gmail.com, िहुकंग केिळ ऑनलाइन: http://www.vipula.dhamma.org/ दिा-ददवसीय: 20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 
18 त े29-5, 1 त े12-6, 15 त े26-6, 29-6 त े10-7, 13 त े24-7, 27-7 त े7-8, 10 त े21-8, 24-8 त े4-9, 7 त े18-9, 21-9 त े
2-10, 5 त े16-10, 19 त े30-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, 30-11 त े11-12, 21-12 त े1-1-23, 1-ददवसीय: प्रते्क रबििारी. 
सामू. साधना: िररोज सकाळी: 9 त ेरात्ी 9 पयांत, साधक आपल्ा िळेेनुसार येऊन ध्ान करु िकतात, 
∞ कृतज्ञता-णशतवर  20 ददवसीयः 16-1 त े6-2, 

धम्मवाहिनी : दटटवाळा
मभुंबई पररसर तवपश्यना कें द, गािं रंूिे, हटटिाळा (पूि्व) कल्ाि, जज. ठाि.े Website www.vahini.dhamma.org, नोिंिी 
केिळ ऑनलाईन; Email: vahini.dhamma@gmail.com संपक� : मोिाईल: 97730-69978, 9004620434, केिळ 
काया्वलयाच्ा हिििी– 12 त ेसायं 6 िाजपेयांत. दिा-ददवसीय: 30-4 त े11-5, 14 त े25-5, 28-5 त े8-6, 25-6 त े6-7, 9 त े20-7, 
23-7 त े3-8, 6 त े17-8, 3 त े14-9, 17 त े28-9, 1 त े12-10, ◊ सततपट्ान: 11 त े19-6, 
तवशेष दिा-ददवसीय: 20 त े31-8,  ∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 27-10 ते 17-11, 
30-ददवसीय: 20-11 ते 21-12, 45-ददवसीय: 20-11 ते 5-1-2023,

धम्मसररता : खडाविी (ठाणेि) म. रे.
धम्मसररता तवपश्यना कें द, जीिन संध्ा मंगल संस्ान, मातोश्ी िदृ्ाश्म, सरौरगािं, पोस्ट पडरा, ता. शभिंडी, जज. 
ठाि-े421101 online registration www.sarita.dhamma.org registration Email: dhamma.sarita@
gmail.com, info@sarita.dhamma.org, संपक� : मोिा. 91- 77983-24659, 77983-25086,  संपक� : 
25008868/25011096/25162505, दिा-ददवसीय: 1 त े12-6, 15 त े26-6, 29-6 त े10-7, 13 त े24-7, 
27-7 त े7-8, 10 त े21-8, 24-8 त े4-9, 7 त े18-9, 21-9 त े2-10, 5 त े16-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, 
30-11 त े11-12, 14 त े25-12, ◊ सततपट्ान: 19 त े27-10, 3-ददवसीय:  29-12 त े1-1-2023,  2-ददवसीय: 
27 त े30-4, 28 त े30-10, हकशोरीचें णशतबर:  3 त े11-5, हकशोराचें णशतबर:  14 त े22-5, # # 2-ददवसीय बाळ 
णशतबर:  (केिळ मुले)» 25 त े26-5, (केवळ  मभुिी)»  28 त े29-5, धम्मसेवक काय�शाळा: 27-12

धम्म वादटका : पािघर
पािघर तवपश्यना कें द, गट नं. 198-2/ए, अल्ाली हक्रकेट ग्राउंडच्ा मागे, अल्ाली, पालरर-401404, संपक�  कें द्र 91 
9637101154, Email: info@vatika.dhamma.org, संपक� : 1) श्ी इरािी, मो. 9270888840, 2) श्ी अबनल जाधि, मो. 
91 9049151464, Website: vatika.dhamma.org, दिा-ददवसीय: (केिळ पुरुष) 6 त े17-5, 21-5 त े1-6, 22-6 त े3-7, 6 
त े17-7, 20 त े31-7, 6 त े17-8, 19 त े30-9, 8 त े19-10, 29-10 त े9-11, 26-11 त े7-12, 24-12 त े4-1-23  (केिळ स््रिया)ं»  
23-4 त े4-5, 8 त े19-6, 5 त े16-9, 12 त े23-11, 10 त े21-12, #ST: (केिळ पुरुष)»  21 त े29-8, 

 धम्मानन्द : पभुणेि (मिाराष्ट्र)
पभुणेि तवपश्यना कें द, (नोिंिीबिना प्रििे नाही) मरकळ गािाजिळ, आळंिी पासून 8 हक.मी. दिा-ददवसीय: (केिळ हहिंी ि मराठी 
भाषी)»  14 त े25-5, 11 त े22-6, 9 त े20-7, 13 त े24-8, 10 त े21-9, 8 त े19-10, 12 त े23-11, 10 त े21-12, (केिळ हहिंी ि 
इंग्रजी भाषी)»  23-4 त े4-5, 28-5 त े8-6, 25-6 त े6-7, 23-7 त े3-8, 27-8 त े7-9, 24-9 त े5-10, 26-11 त े7-12, 24-12 
त े4-1, ◊ सततपट्ान: (केिळ हहिंी ि इंग्रजी भाषी)»  29-10 त े6-11, 3-ददवसीय: 5 त े8-5, 4 त े7-8, 20 त े23-10, संपक� : पिु े
बिपश्यना सगमती, फोन: (020) 24468903, 24436250. Email: info@ananda.dhamma.org; टे.फैक्स: 24464243.

धम्मपभुण्ण : पभुणेि शिर(स्ारगेट)
पभुणेि तवपश्यना सगमती, नेहरु से्टहडयमसमोर, स्वारगेट िॉटर िक्स्वच्ा मागे, आनंि मंगल काया्वलयाजिळ, िािािाडी, 
पुि-े411002. फोन: (020) 24436250. Email: info@punna.dhamma.org 
दस-ददवसीय: (केिळ हहिंी ि इंग्रजी भाषी)» 5 त े16-6, 3 त े14-7, 7 त े18-8, 2 त े13-10, 6 त े17-11, 4 त े15-12, (केिळ 
हहिंी ि मराठी भाषी)» 19 त े30-6, 17 त े28-7, 21-8 त े1-9, 18 त े29-9, 20-11 त े1-12, 18 त े29-12, ◊ सततपट्ान: 4 त े
12-9, 3-ददवसीय: (केिळ हहिंी ि मराठी भाषी)»13 त े16-10, (केिळ हहिंी ि इंग्रजी भाषी)» 27 त े30-10, 2-ददवसीय: (केिळ 
हहिंी ि मराठी भाषी)» 2 त े4-6, (केिळ हहिंी ि इंग्रजी भाषी)»15 त े17-9, हकशोराचें णशतबर: 1 त े9-5, हकशोरीचें णशतबर: 15 त े
23-5, 1-ददवसीय:  प्रते्क महहन्ात िसुऱया गुरुिारी ि चरौथ्ा रबििारी सकाळी: 8:30 त े4:30 पयांत, # 2-ददवसीय बाळ-णशतबर: 
(9 त े18 िष्व) (मुले) 10 त े11-5, (मुली) 13 त े14-5, # बाळ-णशतबर: (9 त े18 िष्व) प्रते्क महहन्ात पहहल्ा ि बतसऱया रबििारी 
(सकाळी: 8 त ेिपुारी 2.30 पयांत)

तवशेष 10-ददवसीय
27-4 त े8-5-2022 धमितपोिन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
1 त े12-6-2022 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)
19 त े30-6-2022 धमिथली - जयपुर (राजस्ान)
25-6 त े6-7-2022 धमिधसनु् - माडंिी-कच् (गुजरात)
13 त े24-7-2022 धमिगगरर - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
14 त े25-7-2022 धमिपट्ान - सोनीपत (हररयािा)
19 त े30-7-2022  धमिलक्खि - लिनऊ (उ. प्र.)
2 त े13-8-2022 धमिअजय - चंद्रपुर (महाराष्ट्र)
9 त े20-8-2022 धमिभण्ार - भंडारा (महाराष्ट्र)
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16 त े27-8-2022 धमिमल् - यितमाल (महाराष्ट्र)
20 त े31-8-2022 धमििाहहनी - हटटिाला
20 त े31-8-2022 धमि पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
29-8 त े9-9-2022  धमि अम्बिका : िशषिि गुजरात, गुजरात
24-9 त े5-10-2022 धमितपोिन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
6 त े17-10-2022 धमििोधध - िोधगया (बिहार)
9 त े20-10-2022 धमिथली - जयपुर (राजस्ान)
11 त े 22-10-2022 धमिपट्ान - सोनीपत (हररयािा)
12 त े23-10-2022 धमिसेत ु- चेन्ई (तगमलनाडु)
12 त े23-11-2022 धमिधसनु् - माडंिी-कच् (गुजरात)
20-11 त े1-12-2022 धमिकल्ाि - कानपुर (उ. प्र.)
14 त े25-12-2022 धमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
20 त े31-12-2022 धमिपुब्बज - च्ूरू (राजस्ान)
28-12 त े8-1-2023 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)
28-12-2023 त े8-1-2024 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)
31-5-2024 त े10-6-2024 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)

कृतज्ञता णशतवर 
1 त े16-2-2023 धमिहििाकर - मेहसािा (गुजरात)
2 त े17-2-2023 धमिधसनु् - माडंिी-कच् (गुजरात)
2 त े17-2-2023  धमिपाटललपुत् - पटना (बिहार)
2 त े17-2-2023  धमि नागाज्जनु -2 - नागाजु्वन सागर (तलंेगाना)

दीघ� णशतबर काय�क्रम (भारत)
20-ददवसीय

19-4 त े10-5-2022 धमिपट्ान - सोनीपत (हररयािा)
4 त े25-5-2022 धमि नागाज्जनु -2 - नागाजु्वन सागर (तलंेगाना)
4 त े25-5-2022 धमिधसनु् - माडंिी-कच् (गुजरात)
12-5 त े2-6-2022 धमितपोिन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
1 त े22-6-2022 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)
9 त े30-7-2022 धमितपोिन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
10 त े31-7-2022 धमि पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
17-7 त े 7-8-2022 धमिकानन - िालाराट (म.प्र.)
1 त े22-8-2022 धमििोधध - िोधगया (बिहार)
1 त े22-8-2022 धमिपट्ान - सोनीपत (हररयािा)
3 त े24-8-2022 धमिचक् - सारनाथ (उ. प्र.)
8 त े29-9-2022 धमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
8 त े29-9-2022 धमिसुित्ी - श्ािस्ती (उ. प्र.)
13-8 त े3-9-2022 धमिहििाकर - मेहसािा (गुजरात)
16-8 त े6-9-2022 धमिालय - कोल्ापुर (महाराष्ट्र)
19-8 त े9-9-2022  धमि अम्बिका - िशषिि गुजरात, गुजरात
9 त े30-9-2022 धमिगढ़ - बिलासपुर (छत्ीसगढ़)
1 त े22-10-2022 धमितपोिन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र )
6 त े27-10-2022 धमििोधध - िोधगया (बिहार)
27-10 त े17-11-2022 धमििाहहनी - हटटिाला
28-10 त े17-11-2022 धमिसरोिर - धळेु  (महाराष्ट्र) 
28-10 त े18-11-2022 धमिथली - जयपुर (राजस्ान)
25-11 त े16-12-2022 धमिपाटललपुत् - पटना (बिहार)
1 त े22-12-2022 धमिधसनु् - माडंिी-कच् (गुजरात)
4 त े25-12-2022  धमिलक्खि - लिनऊ (उ. प्र.)
28-12 त े18-1-2023 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)
28-12-2023 त े18-1-2024 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)
31-5-2024 त े20-6-2024 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)

30-ददवसीय
4-5 त े4-6-2022 धमि नागाज्जनु -2 - नागाज्वनसागर (तलंेगाना)
4-5 त े4-6-2022 धमिधसनु् - माडंिी-कच् (गुजरात)
8-5 त े8-6-2022 धमितपोिन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
28-5 त े28-6-2022 धमिपट्ान - सोनीपत (हररयािा)
1-6 त े2-7-2022 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)
7-6 त े8-7-2022  धमितपोिन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
10-7 त े10-8-2022 धमि पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
16-7 त े16-8-2022 धमिधसनु् - माडंिी-कच् (गुजरात)
1-8 त े1-9-2022 धमििोधध - िोधगया (बिहार)
3-8 त े3-9-2022 धमिहििाकर - मेहसािा (गुजरात)
4-8 त े4-9-2022 धमितपोिन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
16-8 त े16-9-2022 धमिालय - कोल्ापुर (महाराष्ट्र)
28-8 त े28-9-2022 धमिपट्ान - सोनीपत (हररयािा)
7-9 त े8-10-2-2022 धमिधसनु् - माडंिी-कच् (गुजरात)
8-9 त े9-10-2022 धमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
26-10 त े26-11-2022 धमि नागाज्जनु -2 - नागाज्वनसागर (तलंेगाना)
28-10 त े28-11-2022 धमिथली - जयपुर (राजस्ान)
30-10 त े30-11-2022 धमिचक् - सारनाथ (उ. प्र.)
5-11 त े6-12-2022 धमिपीठ - अहमिािाि (गुजरात)
12-11 त े13-12-2022  धमितपोिन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
20-11 त े21-12-2022 धमििाहहनी - हटटिाला
15-12  त े15-1-2023 धमि अम्बिका - िशषिि गुजरात, गुजरात
28-12 त े28-1-2023 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)

28-12-2023 त े28-1-2024 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)
31-5-2024 त े30-6-2024 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)

45-ददवसीय
8-5 त े23-6-2022 धमितपोिन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
1-6 त े17-7-2022 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)
7-6 त े23-7-2022  धमितपोिन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
4-8 त े19-9-2022 धमितपोिन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
16-8 त े1-10-2022 धमिालय - कोल्ापुर (महाराष्ट्र)
7-9 त े23-10-2022 धमिधसनु् - माडंिी-कच् (गुजरात)
15-10 त े30-11-2022 धमिसुित्ी - श्ािस्ती (उ. प्र.)
26-10 त े11-12-2022 धमि नागाज्जनु -2 - नागाज्वनसागर (तलंेगाना)
27-10 त े12-12-2022 धमिपट्ान - सोनीपत (हररयािा)
5-11 त े21-12-2022 धमिपीठ - अहमिािाि (गुजरात)
20-11 त े5-1-2023 धमििाहहनी - हटटिाला
14-12-22 त े29-1-2023 धमि नागाज्जनु -2 - नागाज्वनसागर (तलंेगाना)
15-12 त े30-1-2023 धमि अम्बिका - िशषिि गुजरात, गुजरात
21-12 त े5-2-2023 धमितपोिन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
1-1-2-22 त े16-2-2-23 धमिधसनु् - माडंिी-कच् (गुजरात)
31-5-2024 त े15-7-2024 धमििते् - हिैरािाि (तलंेगाना)

60-ददवसीय
29-7 त े28-9-2022 धमितपोिन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
11-10 त े11-12-2022 धमितपोिन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
17-12 त े16-2-2022 धमितपोिन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)

धम्मअजतिा : औरंगाबाद (मिाराष्ट्र)
अजंता अतंरा�ष्ट्रीय तवपश्यना सगमती, गट नं. 45 रामपुरी, िजैापुर रोड,  औरंगािाि-431003. संपक� : फोन: (0240) 2040444, 
मोिाईल: 94222-11344, 99218-17430. Email: info@dhammaajanta.org; दस-ददवसीय: 20-4 त े1-5,  4 त े15-
5, 25-5 त े5-6, 8 त े19-6, 22-6 त े3-7, ◊ सततपट्ान: 4 त े12-4, हकशोराचें णशतबर: 16 त े24-5,

धम्मसरोवर : धभुळे (मिाराष्ट्र)
खाने्दश तवपश्यना साधना कें द, डेडरगािं जलिगुद्करि कें द्राजिळ, मु. पो. बतिी, जजल्ा- धळेु, बपन: 424002; (नोिंिीबिना प्रििे 
नाही) (कें द्रापयांत जाण्ासाठी पाच कंिीलजिळ “िरेे पंजाि लॉज” जिळ पोहोचाि ेबतथनू बतिी गािासाठी ऑटोररक्ा भेटतात.) दिा-
ददवसीय: 8 त े19-5, 22-5 त े2-6, 5 त े16-6, 3 त े14-7, 17 त े28-7, 14 त े25-8, 4 त े15-9, 18 त े29-9, 9 त े20-10, 20-11 
त े1-12, 4 त े15-12, ◊ सततपट्ान:  19 त े28-6, 31-7 त े9-8, 18 त े27-12, 2-ददवसीय: 4 त े6-5, 27 त े29-8, 2 त े4-10, 
# 1-ददवसीय बाळ-णशतबर: 1-5, 21-10, 29-12. 30-12,
∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 28-10 त े17-11, संपक� : डॉ. िेिरे, फोन: 222861, मोिा. 99226-07718, Email: info@
sarovara.dhamma.org

धम्मसस�पभुरी : भाटेगाव, सोिापभुर
धम्मसस�पभुरी तवपश्यना ध्ान कें द, off बिजापुर रोड, भाटेिाडी जिळ, सोरेगाि - डोिगाि चा रस्ता, सोरेगाि पासून 4 
हक.मी. ता. उत्र सोलापुर, जजला. सोलापुर-413002, Email: solapurvipassana@gmail.com, संपक� : 1) श्ी 
सम्ाट पाटील, मोिा. 7620592920, 9011908000, 2) श्ी भालचंद्र उकरंिे, मोिा. 9860759866, दिा-ददवसीय: 
(केिळ पुरुष)» 1 त े12-6, 29-6 त े10-7, 13 त े24-7, 17 त े28-8, 31-8 त े11-9, 28-9 त े9-10, 16 त े27-
11, 30-11 त े10-12, 28-12 त े8-1-2023, (केिळ स््रिया)ं»  15 त े26-6, 3 त े14-8, 14 त े25-9, 2 त े13-11, 
14 त े25-12, ◊ सततपट्ान: 26-4 त े4-5, 12 त े20-10, 3-ददवसीय: 28 ते 31-7, 2-ददवसीय: 6 ते 8-5, 28 
ते 30-10, हकशोरीचें णशतबर: 10 त े18-5, हकशोराचें णशतबर: 21 त े29-5,

धम्मािय : कोल्ापभुर (मिाराष्ट्र)
दक्खिन तवपश्यना अनभुसंधान कें द, (नोिंिीबिना प्रििे नाही) रामललगं रोड, आलत ेपाक्व , आलत,े ता. हातकनंगले (रेल् े से्टिन), 
जज. कोल्ापूर- 416123. Email: info@alaya.dhamma.org, फोन: संपक� : मोिा. 97674-13232. 9697933232, 
7420943232, दिा-ददवसीय: (1 त े12-5 केिळ स््रियासंाठी), 20 त े31-5, 3 त े14-6, 17 त े28-6, 1 त े12-7, 15 त े26-7, 
29-7 त े9-8, 6 त े17-10, 28-10 त े8-11, 12-11 त े23-11, 26-11 त े7-12, 10 त े21-12, ◊ सततपट्ान: (हहिंी ि इंग्रजी 
भाषी) 3 त े12-7, 8 त े17-10, 3-ददवसीय: (हहिंी एिं अगें्रजी भाषी) 14 त े17-5, 19 त े22-10, 26 त े29-12,
∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 16-8 त े6-9, 30-ददवसीयः 16-8 त े16-9, 45-ददवसीयः16-8 त े1-10,

धम्मसभुगंध : भोसे (सागंिी)
सागंिी तवपश्यना साधना कें द, गट नं. 564, तलाि रोड, यल्मा मंिीराजिळ, िामकरिाडी, भोसे - 416420, ता. गमरज, जज. सागंली, 
Email: info@sugandha.dhamma.org, फोन: 9422410436, 9403841943, online registration www.
dhamma.org/en/schedules/schsugandha, संपक� : 1) डॉ.  अमीत पाहटल, मोिा.  9222161236, 2) श्ी संजय चरौगुले, 
मोिा. 7249711008, दिा-ददवसीय: (केिळ पुरुष)»  2-ददवसीय: (1-ददवसीय: प्रते्क महहन्ात पहहल्ा रबििारी, स्ान: बनशिधी 
मालिाडी पो. शभलिाडी, ता. पलुस जजल्ा:- सागंली) (1-ददवसीय: प्रते्क महहन्ात िसुऱया रबििारी   # बाळ-णशतबर: प्रते्क महहन्ात 
बतसऱया रबििारी (8 त े15 िष्व) सकाळी 9 त ेिपुारी 3 पयांत स्ान: मानि राहत ट्रस्ट, बतसरा माळा, सीव्हील हॉस्स्पटलजिळ, सागंली)

 धम्मनाग : नागपभुर (मिाराष्ट्र)
नागपभुर तवपश्यना कें द, माहुरझरी गाि, नागपुर-कलमेश्वर रोडजिळ. Email: info@naga.dhamma.org, संपक� : मोिाइल: 
9403870195, 9422182336, 9370990771, 9423403294. (नोिंिीबिना प्रििे नाही) दिा-ददवसीय: 20-4 त े1-5, 8 
त े19-6, 22-6 त े3-7, 6 त े17-7, 20 त े31-7, 3 त े14-8, 17 त े28-8, 31-8 त े11-9, 14 त े25-9, 28-9 त े9-10, 12 त े
23-10, 26-10 त े6-11, 9 त े20-11, 23-11 त े4-12, 7 त े18-12,  ◊ सततपट्ान:  27-5 त े4-6, 24-12 त े1-1-2023, 
3-ददवसीय: 19 त े22-12, 1-ददवसीय: 16-5, हकशोरीचें णशतबर: 3 त े11-5, हकशोराचें णशतबर:  18 त े26-5,   
संपक� : सचचि, कल्ािगमत् चॅररटेिल ट्रस्ट, अभं्कर स्ारक भिन, अभं्कर रोड, धन्ोली, नागपुर-440012. फोन: 0712- 2458686, 
2420261. (सि्व पत्-व्यिहार संपक्व  पत्ािर करािा.)

धम्मसभुगतत : सभुगतनगर (नागपभुर)
तवपश्यना साधना कें द, सुगतनगर, नागपुर-14, फोन नं. (0712)2630115. दिा-ददवसीय: (स््रिया ंि पुरुष)»  1 त े12-6, 6 त े
17-7, 3 त े14-10, 20 त े31-12, (केिळ स््रिया)ं»  3 त े14-8, 20 त े31-8, 3 त े14-9, 19 त े30-9, (केिळ शभक्षि)ु» 2 त े13-11, 
◊ सततपट्ान: 23 त े31-7, 7 त े15-12, 3-ददवसीय: 24 त े27-11, हकशोराचें णशतबर:  4 त े11-5, हकशोरीचें णशतबर:  21 त े
29-5, 1-ददवसीय: 12-6, 13-11, 18-12, # 3-ददवसीय बाि-णशतबर:  (केिळ मुली 12 त े15 िष्व)»  23 त े26-6, (केिळ मुले 
12 त े15 िष्व)» 28 त े31-10, # बाि-णशतबर: (केिळ मुले 8 त े12 िष्व) 24-4, (केिळ मुली 8 त े12 िष्व)» 15-5, (मुले मुली 8 त े
12 िष्व)» 17-7, साम.ू साधना: 14-4, 14-10, 6-12, प्रते्क रबििारी सकाळी: 8 त े9;  # बाि आनापान: प्रते्क रबििारी सकाळी:  
8 त े8:45, आनापान साम.ू साधना: िररोज सायं. 6 त े7,

बभुिडाणिा (पागंरी):  तवपश्यना चैररटेबि टट्रस्, बभुिडाणिा दिा-ददवसीय: (केिळ पुरुष)» 11 त े22-6, 13 त े24-8, 8 त े19-10, 
10 त े21-12, (केिळ स््रिया)ं» 14 त े25-5, 9 त े20-7, 10 त े21-9, 12 त े23-11, संपक� : 1) 7057220147, 9860143266, 
9850043001,

धम्ममल्ल : यवतमाि (मिाराष्ट्र)
तवपश्यना कें द, धनश्ी नगर, आय. टी. आय. मागे, बपपंळगािं िायपास, यितमाळ - 445001, संपक� : 1) श्ी ई. डी. गडललगं, मोिा. 



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, चैत्र पौर्णिमा (ऑनलाइन),  16 एप्रिल, 22,  िर्ष   6,  अकं  1                     रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-20236
9422865661, 2) डॉ. राजकुमार भगत, मोिा. 9423432475. दिा-ददवसीय: (स््रिया ंि पुरुष)» 19 ते 30-4, 2 ते 13-5, 
(केिळ शभषि ुि पुरुष 29-6 ते 10-7), 18 ते 29-7, (केिळ शभषििुी ि स््रिया ं2 ते 13-8), 10 ते 21-9, 7 ते 18-10, 5 ते 
16-11, 21-11 ते 2-12, 7 ते 18-12, ◊ सततपट्ान: (शभषि ुि पुरुष) 18 त े26-5, (पुरुष ि स््रिया)ं 23 त े31-10, 3-ददवसीय: 
23 ते 26-6, हकशोराचें णशतबर: 6 ते 14-6, 1-ददवसीय: 16-5, 17-6, 13-7, 28-8, 21-9, 20-11, 25-12, # 
बाळ-णशतबर: (केवळ मभुिे) 28 त े29-5, (केिळ  मुली)18 त े19-6, (गमत उपक्रमा बरोबर 17-7), 14-8, 25-9, 4-12, 
 तवशेष दिा-ददवसीय: 16 ते 27-8,   संपक� : 1) श्ी ई. डी. गडललगं, मोिा. 9422865661, 2) डा. राजकुमार 
भगत, मोिा. 9423432475, 3) िेिेंद्र मेश्ाम 9822235527.
लचटकी (वधा�): धम्मकभु टी तवपश्यना कें द, चचटकी, पुलगाि, पो. किठा, ता. िेिळी, जज. िधा्व, दिा-ददवसीय: 26-10 ते 
6-11, 24-11 त े5-12, 20 त े31-12, संपक� : श्ी िंडारे, मोिा. 07158284372, 
तमुसर (भंडारा): दिा-ददवसीय: 30-11 त े11-12,  20 त े31-12, # बाळ-णशतबर: 9-11, 11-12, स्ान: 
िदु्बिहार अणॅ् िेलफेअर सेंटर, चुल्ाड, तमुसर, जज. भंडारा मोिा. 096236-68240, संपक� : 1) श्ी डोगंरे, मोिा. 
6260450436, 2) श्ी चरौरे, मोिा. 98904-41071, 3) श्ी बिज ुगोडंाि,े मोिा. 096236-68240,
रोिणिागावं: (पवनी, भंडारा): दिा-ददवसीय: 11 त े22-5, 1 त े12-6, 6 त े17-7, 10 त े21-8, 19 त े30-10, 9 
त े20-11, 7 त े18-12, ◊ सततपट्ान: 17 ते 25-9, 3-ददवसीयः 27 ते 30-4, 12 त े15-9, स्ान: बिसुधिमग्ो 
बिपस्ना चॅररटेित ट्रस्ट, विारा संचाललत - धमिपिन बिपश्यना कें द्र, रोहिागािं (पिनी) जज. भंडारा, संपक� : 1) श्ी िैलेष 
कािंळे, मोिा. 9923268962, 2) श्ी माधि रामटेके, मोिा. 9223349183,

धम्मभण्ार : भंडारा (मिाराष्ट्र) 
तवपश्यना कें द, राहुल कॉलनी, रेल् ेलाइनजिळ, सहकार नगर, भंडारा 441904, दिा-ददवसीय: 19 त े30-7, 6 त े17-9, 11 त े22-
10, 15 त े26-11, 7 त े18-12, ◊ सततपट्ान: 3 त े11-11, 1-ददवसीय: 24-4, 16-5, 19-6, 21-8, 25-9, 27-11, 18-12,  
# 2-ददवसीय बाि-णशतबर: 1 त े2-5, # 1-ददवसीय बाि-णशतबर:  26-4, 10-5, 24-5, 14-6, 28-6, 31-7, 25-8, 9-10, 
25-12,    तवशेष दिा-ददवसीय: 9 त े20-8, संपक� : सलूजा, 09423673572, चरौरे, 
9890441071, बिनोि, 9422833002, 7588749108,

धम्म तनरंजन : नादेंड
तवपश्यना साधना कें द, नई डंकीि (गोिािरी निी के हकनारे) नािेंड, संपक� : 1) श्ी िहहिलेे, मोिाइल: 9423148636. 2) श्ी भाि,े 
मोिा. 9421572499, दिा-ददवसीय: (केिळ स््रिया)ं»  15 त े26-6, 17 त े28-8, 16 त े27-11, (पुरुष ि स््रिया)ं» 31-8 त े11-9, 
14 त े25-9,  30-11 त े11-12, (केिळ पुरुष)» 6 त े17-7, 5 त े16-10, 14 त े25-12, ◊ सततपट्ान: 30-7 त े7-8, 3-ददवसीय: 
9 ते 12-6, 27 त े30-10, 2-ददवसीय: 22 ते 24-7, 30-9 ते 2-10, 1-ददवसीय: 8-5, 22-5, 5-6, 3-7, 14-8, 23-10, 
13-11, # 3-ददवसीय बाळ-णशतबर: (केिळ मुले) 1 त े4-11, (केिळ मुली) 6 त े9-11, # 2-ददवसीय बाळ-णशतबर: (केिळ 
मुली)  22 त े24-4,

धम्म वसभुधा : हिवरा वधा�
तवपश्यना कें द, हहिरा पोस्ट झडिी, ता. सेलु, जज. िधा्व, Email: dhammavasudha@gmail.com 100, सागर, सुयोग नगर, 
नागपूर-440015. दिा-ददवसीय: 7 त े 18-10, 9 त े 20-11, 30-11 त े11-12, 1-ददवसीय: 16-5, 13-7, 29-9, 
संपक� : 1) श्ी िातं,े 9326732550, 9326732547. 2) श्ी काटि,े मोिा. 9890309738.

धम्मअनाकभु ि : खापरखेड़ा फाटा, तेल्ारा (अकोिा)
तवपश्यना साधना कें द, िापरिडेा फाटा, तले्ारा-444108 जज. अकोला Email: info.anakula.@vridhamma.org, 
Website: www.anakula.dhamma.org, मोिा. 9421156138, 9881204125, 9421833060, ऑनिाइन 
बभुहकंग: https://www.dhamma.org/en/schedules/v2/schanakula#normal, Email: info.anakula@
vridhamma.org दिा-ददवसीय: (पुरुष ि  स््रिया)ं» 5 त े16-5, 15 त े26-6, (29-6 त े10-7 केिळ हभषूि), 13 त े24-7, 3 त े
14-8, 17 त े28-8, 31-8 त े11-9, 18 त े29-9, 11 त े22-10, 27-10 त े7-11, 9 त े20-11, 23-11 त े4-12, 7 त े18-12, 20 
त े31-12, ◊ सततपट्ान:  20 त े28-4, 1 त े9-10, 3-ददवसीय:» 28 त े31-7, 2-ददवसीयः 1 त े3-5, 13 त े15-9, 1-ददवसीय: 
16-5, 26-6, 14-8, 29-9, 22-10, 4-12, 31-12, हकशोराचें णशतबर: 1 त े9-6, हकशोरीचें णशतबरः  21 त े29-5, #1 ददवसीय 
बाि णशतबर: 24-7, 28-8, 20-11, 18-12, संपक� : 1) बिपश्यना चैररटेिल ट्रस्ट, िगेािं, फोन: 95798-67890, 98812-04125. 
2) श्ी आनंि, मोिा. 94221-81970.
कोटंबा (यवतमाळ): दिा-ददवसीय: (पुरुष ि स््रिया)ं»  4 त े15-5, 20 त े31-5, 3 ते 14-6, 19 त े30-6, 17 त े28-
7, 13 त े24-8, 11 त े22-9, 10 त े21-10, 28-10 त े8-11, 11 त े22-12, 1-ददवसीय:  हर रबििार सुिह 8 त े3 
तक संपक� : धमिभूगम बिपश्यना चॅरीटेिल ट्रस्ट, कोटंिा ता. िाभुळगािं जज. यितमाळ-445001. मोिा. 9822896453, 
7776964808, 7038918204, 9175622575, 

धम्म अमरावती: िभुं तबनी मोगरा
तवपश्यना कें द, लंुबिनी मोगरा, पो. भानिडेा, ता. जज. अमरािती, संपक� : 1) श्ी पी. राित, मोिा. 8830593721, 2) श्ी िािजुी धसरसाट, 
मोिा. 8007676033, दिा-ददवसीय: 22-6 त े3-7, 17 त े28-8, 14 त े25-9, 7 त े18-10, 14 त े25-12,  ◊ सततपट्ान: 9 त े
17-11, 1-ददवसीयः 3-7, 28-8, 25-9, 18-10, 25-12, धम्मसमे्मिनः 17-4, धम्मसेवक काय�शाळाः 8-5
मिकापभुर: (अकोिा) दिा-ददवसीय: (केिल स््रिया)ं» 2 त े13-6, 24-11 त े5-12, (केिळ पुरुष)» 4 त े15-5, ◊ 
सततपट्ान: (केिल स््रिया)ं» 13 त े21-8, 3-ददवसीय: (केिळ पुरुष)» 10 त े13-11, स्ान: भिन् आनंि बनिास, 
राजरतन कॉलनी येिता रोड मलकापुर जज. अकोला. 444001, मोिा. 9421937014, संपक� : 1) श्ी तायडे, मोिा. 
9421794874, 2) श्ी आठिले, मोिा. 9404092468.
पातभुर: (अकोिा) तवपश्यना साधना रिसार कें द, शिरला, पातुर जज. अकोला - 444501, दिा-ददवसीय: (केिल  
स््रिया)ं»  19 त े30-5, 19 त े30-7, 22-9 त े3-10, 22-12 त े2-1, (केिळ पुरुष)»  19 त े30-4, 21-6 त े2-7, 10 
त े21-10, ◊ सततपट्ान: (केिळ पुरुष)» 25-8 त े2-9, (केिल स््रिया)ं» 9 त े17-12, (केिळ हभषि)ु» 15 त े23-11, 
संपक� : 1) श्ी. जगन्ाथ गिई, मोिा. 07775928290, 2) श्ीमती ज्योतीताई िानिेडे, मोिा. 9921998803,

धम्मजळगावं : जळगावं
तवपश्यना कें द, गट नं. 99/12, मैत्ी हहल्स अजजठंा रोड, उमाळा गािं, ता. जज.  जळगािं-425001, फोन: (0257) 
2229477, मोिा. 9422292161, Email: dhammajalgaon@gmail.com, online registration www.
jalgaon.dhamma.org, संपक� : श्ी सुभाष तलरेजा, मोिा. 7588436222, 7588009584, दिा-ददवसीय: 
(केिळ पुरुष) 1 त े12-5, 5 त े16-6, 3 त े14-7, 7 त े18-8, 4 त े15-9, 2 त े13-10, 6 त े17-11, 4 त े15-
12, (केिळ स््रिया)ं»  19 त े30-6, 17 ते 28-7, 21-8 त े1-9, 18 त े29-9, 20-11 त े1-12, 18 त े29-12, ◊ 
सततपट्ान: (केिळ पुरुष)» 27 त े22-10, 3-ददवसीय: (केिळ पुरुष)» 27 त े30-10, (केिळ स््रिया)ं»  28 ते 31-7, 
संपक� : 7588436222, 8421532276.

धम्मअजय : चंदपभुर (मिाराष्ट्र)
तवपश्यना साधना कें द, गाि - अजयपूर, पो. चचचपल्ी, मुल रोड, चंद्रपुर, Online Registration :- Website :- www.
ajaya.dhamma.org, Email: dhammaajaya@gmail.com, संपक� : 1) गमलीिं ररडे, सुगतनगर, नगीनािाग िाड्व, नं. 
2, चंद्रपूर-442401, मोिा. 80071-51050, 9226137722, 2) श्ी गरौतम चचकटे, मोिा. 9421812541, 9422506476, दिा-
ददवसीय: 5 त े16-5, 20 त े31-5, 16 त े27-6, 2 त े13-7, 18 त े29-7, 22-8 त े2-9, 6 त े17-9, 3 त े14-10, 20 त े31-10, 5 
त े16-11, 21-11 त े2-12, 7 त े18-12, 22-12 त े2-1, ◊ सततपट्ान: 20 त े28-9, हकशोरीचें णशतबर: 4 त े12-6,  2-ददवसीय: 
15 त े17-8, # बाळ-णशतबर: (केवळ मभुिे िय 8 त े12 िष्व) 28 त े30-4, (केिळ  मुली िय 8 त े12 िष्व) 1 त े3-5, 1-ददवसीय 
मेघा: 16-5, 13-7, 29-9, 1-ददवसीय: 24-4, 16-10, 4-12, तवशेष दिा-ददवसीय: 2 त े13-8, 

धम्मपदेस : पािी (रत्ागगरी) 
कोकंणि तवपश्यना मेडीटेशन सेंटर, मु. पाथरट, पो. पाली, जज. - रनिागगरी - 415803, Email: info@pades.dham-
ma.org, Website: https://pades.dhamma.org,  दस-ददवसीय: ◊ सततपट्ान: संपक� : 1. श्ी संतोष आयरे 1) 
9975434754/9960503598 
मिाड: दस-ददवसीय: (केवि पभुरुष)»  1-ददवसीय:1-ददवसीय: प्रते्क महहन्ात पहहल्ा रबििारी सकाळी 10 त ेिपुारी 

3 िाजपेयांत  # बाि णशतवर: प्रते्क महहन्ात तीसऱया रबििारी सकाळी 10 त ेिपुारी 2 िाजपेयांत स्ान: डा. िािासाहिे 
आिंडेकर मेमोरीयल हॉल, बिपश्यना शििाजी चरौक, कोटेश्वरी तले, महाड -402301, जजला: रायगड, संपक� : (020) 
24436250, Email: info@punna.dhamma.org, मोिा: 7719070011.

धम्मदेस : लचचंोिी, हिगंोिी
धम्मदेस तवपश्यना कें द,  चचचंोली, ता. हहगंोली, जज. हहगंोली, संपक� : मोिा. 9405111373, 9420433905, 9881242487, 
दस-ददवसीय: (केिळ पुरुष) 1 त े12-5, 5 त े16-6, 3 त े14-7, 7 त े18-8, 4 त े15-9, 20 त े13-10,  13 त े24-11, 18 त े29-
12, (केिळ स््रिया)ं 17 त े28-5, 19 त े30-6, 17 त े28-7, 21-8 त े1-9, 18 त े29-9, 30-10 त े9-11, 4 त े15-12, 

जयपभुर एवं उत्तर भारत
धम्मथिी : जयपभुर (राजस्ान)

राजस्ान तवपश्यना केन्द्र, पो.िॉ. 208, जयपुर-302001, पंजीकरि संपक्व : मोिा. 0-99301-17187, 9610401401, 
9828804808, Email: info@thali.dhamma.org, Website: www.thali.dhamma.org, दिा-ददवसीय: 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, 13 त े24-8, 28-8 त े8-9, 11 त े
22-9, 25-9 त े6-10, 9 त े20-10, 30-11 त े11-12, 22-12 त े2-1-2023, ◊ सततपट्ान: 7 त े15-6, 19 त े27-7, 12 त े20-12,  
तवशेष दिा-ददवसीय: 19 त े30-6, 9 त े20-10, 
∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 28-10 त े18-11, 30-ददवसीय: 28-10 त े28-11,

धम्म पभुष्कर : पभुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
तवपश्यना केन्द्र, गाि रेित (केडेल), पि्वतसर रोड, पुष्कर, जज. अजमेर. मोिा. 91-94133-07570. फोन: 91-145-2780570, 
Website: www.pushkar.dhamma.org,  दिा-ददवसीय: 20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 12 त े23-6, 25-6 त े6-7, 1 त े
12-9, 14 त े25-9, 28-9 त े9-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, 30-11 त े11-12,  ◊ सततपट्ान: 12 त े20-10, 13 त े21-12, 
हकशोराचें णशतबर: 1 त े9-6,  # बाळ णशतबर 2-ददवसीय: 13 त े15-8,   तवशेष दिा-ददवसीय: 
20 त े31-8,  ∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 10 त े31-7, 24-12 त े14-1-2023, 30-ददवसीय:  10-7 
त े10-8, 24-12 त े24-1-2023, संपक� : 1) श्ी रबि तोषिीिाल, मोिा. 09829071778, Email: dhammapushkar@
gmail.com, 2) श्ी अबनल धारीिाल, मोिा. 098290 28275. Email: corporate@toshcon.com, फैक्स: 0145-
2787131.

धम्ममरुधर : जोधपभुर (राजस्ान)
तवपश्यना साधना कें द, लहररया ररसोट्वमागे, अध्ात्म बिज्ाग सस्तग कें द्राजिळ चरौपासनी जोधपुर-342008. मोिा. 9829007520, 
Email: info@marudhara.dhamma.org. दिा-ददवसीय: 28-4 त े9-5, 21-6 त े2-7, 5 त े16-7, 19 त े30-7, 2 त े14-8, 
31-8 त े11-9, 23-9 त े4-10, 28-10 त े8-11, 11 त े22-11, 25-11 त े6-12, ◊ सततपट्ान: 28-5 त े5-6, 8 त े16-10, 23 
त े31-12, 3-ददवसीय: 4 त े7-4, 19 त े22-10, 9 त े12-12,  हकशोराचें णशतबर: 10 त े18-6, हकशोरीचें णशतबर: 19 त े27-8, 
# बाळ णशतबर 2-ददवसीय:  (13 त े१६ िष्व मुले, मुली) 16 त े18-9,  संपक� : 1) श्ी नेमीचंि भंडारी, 41-42, अिोक नगर, पाल 
लीकं रोड, जोधपुर-342003. Email: dhamma.maroodhara@gmail.com; मोिा.: Whatsapp No. 9887099049, 
8233013020.

धम्मपभुब्ज, च्ूरू (राजस्ान)
पभुब्ज भगूम तवपश्यना टट्रस्, भालेरी रोड, (चूरुपासून 6 हक.मी.) चूरु (राजस्ान): फोन: 9664481738, संपक� : 1) श्ी एस. पी 
िमा्व, Email: dhammapubbaja@gmail.com, info@pubbaja.dhamma.org, मोिा. 07627049859, 2) श्ी 
सुरेि िन्ा, Email: sureshkhanna56@yahoo.com; (मोिा. 94131-57056, 9887099049, Whatsapp Only) 
दस-ददवसीय: 27-5 त े7-6, 22-6 त े3-7, 6 त े17-7, 20-7 त े31-7, 3 त े14-8, 9 त े20-9, 5 त े16-10, 26-10 त े6-11, 11 
त े22-11, 25-11 त े6-12, ◊ सततपट्ान:  29-4 त े7-5, 19 त े27-8, 3-ददवसीय: 21 त े24-4, 23 त े26-9, 19 त े22-10, 9 
त े12-12, हकशोराचें णशतबर: 10 त े18-6, 1-ददवसीय: 8-5,   # बाळ णशतबर 2-ददवसीय: (13 त े16 िष्व मुलेे)»  2 त े4-9, (13 
त े16 िष्व  केिळ मुली)»  30-9 त े2-10, तवशेष दिा-ददवसीय: 20 त े31-12, 

धम्मसोत : सोिना (िररयाणिा)
तवपश्यना साधना संस्ान, राहका गािं, (बनमिोि पुललस थाना के पास), पो. सोहना, िल्भगढ़-सोहना रोड, (सोहना पासून 12 हक.मी.), 
जजला- गुडगािं, हररयािा. मोिा. 9812655599, 9812641400. (िल्भगढ़ और सोहना त ेिस उपलब् ह।ै) तवपश्यना साधना 
संस्ान, राहका गािं, (बनमिोि पोललस से्टिनजिळ), पो. सोहना, िल्भगढ-सोहना रोड, (सोहनापासून 12 हक.मी.), जजल्ा- गुडगािं, 
हररयािा. मोिा. 9812655599, 9812641400. (िल्भगढ ि सोहना येथनू िस उपलब् आह.े) दिा-ददवसीय: 20-4 त े1-5, 4 त े
15-5, 18 त े29-5, 1 त े12-6, 15 त े26-6, 6 त े17-7, 20 त े31-7, 3 त े14-8, 17 त े28-8, 7 त े18-9, 21-9 त े2-10, 5 त े
16-10, 19 त े30-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, 7 त े18-12, 21-12 त े1-1-2023, संपक� :  बिपश्यना साधना संस्ान, रुम नं. 
1015, 10 िा तळ, हमेकंुठ/मोिी टािस्व,  98 नेहरु प्से, निी हिल्ी-110019. फोन: (011) 2645-2772, 4658-5455, Email: 
reg.dhammasota@gmail.com

धम्मपट्ान : सोनीपत (िररयाणिा)
तवपश्यना साधना संस्ान, कमिासपुर, जज. सोनीपत, हररयािा, बपन-131001. मोिा. 09991874524, Email: reg.dhamma-
patthana@gmail.com.  ◊ सततपट्ान: 15 त े23-5, 4 त े12-7, 17 त े25-12, सिायक आचाय� काय�शाळा: 2 त े5-10, 
धम्मसेवक काय�शाळा: 6 त े7-10,  तवशेष दिा-ददवसीय: 14 त े25-7, 11 त े22-10,   
∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 19-4 त े10-5, 1 त े22-8, 30-ददवसीय: 28-5 त े28-6, 28-8 त े28-9, 45-ददवसीय: 27-10 
त े12-12 , संपक� : धमिसोतच्ा-संपका्विर.

धम्मकारुणणिक : करनाि (िररयाणिा)
तवपश्यना साधना संस्ान, एअरपोट्व/कंुजपुरा रोड, गव्हरमेंट िाळेजिळ, गािं नेिल, करनाल-132001; मोिा. 7056750605, 
पंजीकरणि संपक� : 1) श्ी आय्व, मोिा. 8572051575, 9416781575, 2) श्ी िमा्व, मोिा. 9992000601, (सायं 3 त े5 पयांत) 
Email: reg.dhammakarunika@gmail.com, दिा-ददवसीय: 27-4 त े8-5, 11 त े22-5, 22-6 त े3-7, 13 त े24-7, 
27-7 त े7-8, 10 त े21-8, 24-8 त े4-9, 14 त े25-9, 28-9 त े9-10, 12 त े 23-10, 9 त े 20-11, 23-11 त े 4-12, 14 त े 25-
12, 28-12 त े 8-1-2023,  ◊  सततपट्ान: 29-10 त े 6-11, हकशोराचें णशतबर: 28-5 त े 5-6, हकशोरीचें णशतबर: 11 त े 19-6,

धम्महितकारी : रोितक (िररयाणिा)
तवपश्यना ध्ान सगमती, लाहली - आिंल रोड, गािं लाहली, ता - कलानोर, जजल्ा: रोहतक - 124001, संपक� : 92543-48837, 
9416303639. दिा-ददवसीय: 20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 18 त े29-5, 1 त े12-6, 15 त े26-6, 6 त े17-7, 20 त े31-7, 3 त े
14-8, 17 त े28-8, 7 त े18-9, 21-9 त े2-10, 5 त े16-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, 7 त े18-12, 21-12 त े1-1-2023, 
3-ददवसीयः 17 त े20-10,

धम्मधज : िोणशयारपभुर (पंजाब)
पंजाब तवपश्यना टट्रस्, गाि आनंिगढ, पो. मेहलािंली जजल्ा-होशियारपुर - 146110, पंजाि फोन: (01882) 272333, मोिाईल: 
94651-43488. Email: info@dhaja.dhamma.org, दस-ददवसीय: 20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 18 त े29-5, 1 त े12-6, 
15 त े26-6, 6 त े17-7, 20 त े31-7, 3 त े14-8, 17 त े28-8, 7 त े18-9, 21-9 त े2-10, 5 त े16-10, 19 त े30-10, 16 त े
27-11, 7 त े18-12, 21-12 त े1-1-23, ◊ सततपट्ान: 5 त े13-11, 

धम्मससखर : धम�शािा (हिमाचि रिदेश)
हिमाचि तवपश्यना कें द, धरमकोट मैकलोडगंज, धम्विाला, जजल्ा- कागंरा, बपन-176219 (हह. प्र.). फोन: 09218514051, 
09218414051, (नोिंिी साठी फोन सायं 4 त े5) Email: info@sikhara.dhamma.org, दिा-ददवसीय: एबप्रल त ेनोव्हेंिर 
प्रते्क महहन्ात 1 त े12 ि 15 त े26. केिळ इतर शिबिराचं्ा िेळी नाही. ◊ सततपट्ान:  15 त े23-11, 3-ददवसीय:  23 त े26-11,

धम्मि� : िेि-िद्ाख (जम्म-ूकश्ीर)
तवपश्यना साधना िद्ाख, लेहपासून 8/9 हक. मी. संपक� : श्ी लोभझंग बिसुद्ा, एनिट ट्रॅक्स, मोिाईल: (91) 9906971808, 
9419862542. दिा-ददवसीय:  प्रते्क महहन्ात 1 त े12 ि 16  त े27  सततपट्ान व इतर शिबिराचं्ा िेळी नाही  ◊ सततपट्ान: 16 
त े24-9, 3-ददवसीय: 25 त े28-9, 2-ददवसीय: 25 त े27-3, साम.ू साधना:  प्रते्क रबििारी सकाळी: 9:00 पासून. 1-ददवसीय: 
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प्रते्क महहन्ात िसुऱया रबििारी. Email: lvisuddha@yahoo.com; info@ladakh.in.dhamma.org,

धम्मसलिि : देिरादून (उत्तराचंि रि.)
देिराडून तवपश्यना कें द, जनतनिाला गािं, िेहराडून कन्ट ि संतला िेिीजिळ, िेहराडून-248001. फोन: 0135-2715189, 
2715127, 94120-53748, Email: reg.dhammasalila@gmail.com; दिा-ददवसीय: 20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 18 
त े29-5, 1 त े12-6, 15 त े26-6, 29-6 त े10-7,  13 त े24-7, 27-7 त े7-8, 24-8 त े4-9, 7 त े18-9, 21-9 त े2-10, 2 त े
13-11, 16 त े27-11, 30-11 त े11-12, 14 त े25-12, ◊ सततपट्ान:  14 त े22-8, 7 त े15-10, 3-हििसीयः 7 त े10-8, 16 
त े19-10, 28-10 त े1-11, संपक� : 1) श्ी भंडारी, 16 टैगोर बिला, चक्राता रोड, िेहरािून-248001. फोन: (0135) 2104555, 
07078398566, फैक्स: 2715580. 

धम्मिखिणि : िखनऊ (उ. रि.)
तवपश्यना साधना कें द, अस्ती रोड, िक्ीचा तलाि, लिनऊ-227202. (शिबिर प्रारंभाच्ा हिििी िपुारी 2 त े3 पयांत िक्ीचा तलाि 
रेल् ेक्रॉधसगं पासून िाहन सुबिधा आह.े) Email: info@lakkhana.dhamma.org मोिा. 97945-45334, 9453211879, 
दिा-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 19 त े 27-10,   3-ददवसीय:  28 त े 31-10, 2-ददवसीय: 
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,   
तवशेष दिा-ददवसीय: 19 त े 30-7,  ∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 4 त े25-12, संपक� : 1) श्ी राजकुमार धसहं, 
मोिा. 9616744793, 2) श्ी पंकज जनै, मोिा. 098391-20032, 3) श्ीमती मृिलुा मुकेि, मोिा. 94150-10879, 4) श्ी राजीि 
यािि, मोिा. 9415136560.

धम्मसभुवत्ी : श्ावस्ी (उ. रि.)
जेतवन तवपश्यना साधना कें द: कटरा िाईपास रोड, िदु्ा इंटर कॉलेजसमोर, श्ािस्ती, बपन- 271845; फोन: (05252) 
265439, 09335833375 Email: info@suvatthi.dhamma.org, दिा-ददवसीय: 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 े13-1-2023,  ◊ सततपट्ान: 29-8 
त े6-9, 14 त े22-12,  बाळ णशतबर: (8 त े12 िष्व मुले, ि 8 त े16 िष्व मुली)  24 त े27-12, (12 त े16 िष्व केिळ मुले)   28 त े
31-12,   ∞ दीघ�-णशतवर: 20-ददवसीय: 8 त े29-9, 45-ददवसीय: 15-10 त े30-
11, संपक� : 1) मोिा. 094157-51053, 2) श्ी मुरली मनोहर, मातन हेलीया. मोिा. 094150-36896,

धम्मचक्क : सारनाथ (उ. रि.)
तवपश्यना साधना कें द, िरगीपुर गािं, पो. बपयरी, चरौिपुेर, (सारनाथ), िारािसी. मोिा: 09307093485; 09936234823, Email: 
info@cakka.dhamma.org (सारनाथ म्यजुजयमपासून ऑटोररक्ा भाडे 100/- रुपये आह.े), दस-ददवसीय: 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, 12 त े23-10, 5 त े16-12, 18 त े29-12, ◊ 
सततपट्ान: 2 त े10-10, 3-ददवसीय: 28 त े31-8, 1-ददवसीय: प्रते्क महहन्ात चरौथ्ा रबििारी. सुिह 9 त ेसायं 4 तक,
∞ दीघ�-णशतवर: 20-ददवसीय: 3 त े24-8, 30-ददवसीय: 30-10 त े30-11, संपक� : मंज ूअग्रिाल, मो. 99366-91000, 
Email: manju.ag4@gmail.com,

धम्मकाया कभु शीनगर (उ.रि.)
“धम्मकाया” तवपश्यना साधना कें द, गािं- धरूरया भाट, िनिारी टोलाजिळ. ता- कसया, िेिररया रोड, ता. कसया, जजल्ा- 
कुिीनगर-274402, (उ.प्र.) मोिा. 919415277542. Email: dhammakaaya.vskk@gmail.com; दिा-ददवसीय: 
संपक� : श्ी भुगमधर मोिा. 09452975280, संपक� : 1. श्ी भूगमधर मोिा. 09452975280, 2) डॉ. बिमलकुमार मोिी, द्ारा- आरोग्य मंहिर, 
गोरिपुर-273003, 3) श्ी नरेि अग्रिाल- मोिा. 9935599453.

धम्मकल्ाणि : कानपभुर (उ. रि.)
कानपूर अतंरा�ष्ट्रीय तवपश्यना साधना कें द, ढोडी राट, रूमा, पो. सलेमपूर, कानपूर नगर- 209402, (सेन्ट्रल रेलि ेसे्टिनपासून 
23 हक. मी.) Email: dhamma.kalyana@gmail.com, फोन: 07388-543795, मोिा. 08995480149. 
(नोिंिीबिना प्रििे बिलु्ल नाही) दिा-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 22 त े30-11, 3-ददवसीय: 1 त े4-9, हकशोरीचें णशतबर: 24-5 त े1-6, एक-ददवसीय: 
प्रते्क महहन्ात चरौथ्ा रबििारी सकाळी 10 त े सायं 5 िाजपेयांत # बाि णशतबर: 3-ददवसीय: (8 त े 12 िष्व) 1 त े 4-6,  
तवशेष दिा-ददवसीय: 20-11 त े1-12-22,

धम्म सभुधा : मेरठ (उ.रि.)
तवपश्यना कें द, पोलीस से्टिनमागे, टॉिर रोड, सैफपूर गुरुद्ाराजिळ, हस्स्तनापूर, जजल्ा- मेरठ-250404, काया�िय संपक� : फोन: 
9555515548, 8171490433, 7505414181, 10-ददवसीय: 20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 18 त े29-5, 1 त े12-6, 15 त े
26-6, 6 त े17-7, 20 त े31-7, 3 त े14-8, 17 त े28-8, 7 त े18-9, 21-9 त े2-10, 5 त े16-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, 7 
त े18-12, 21-12 त े1-1-2023, 3-ददवसीयः 1 त े4-9, 17 त े20-10, 1 त े4-12, 

धम्मबोसध : बोधगया (तबिार)
बोधगया अतंरा�ष्ट्रीय तवपश्यना साधना कें द, मगध बिश्वबिद्ालयाजिळ, पो. मगध बिश्वबिद्ालय, गया-डोभी रोड, िोधगया- 824234, 
मोिा. 9471603531, Email: info@bodhi.dhamma.org; संपक� : फोन: 99559-11556. दिा-ददवसीय: 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,  ◊  सततपट्ान: 18 त े26-10,   तवशेष दिा-ददवसीय: 6 त े17-10,
∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 1 त े22-8, 6 त े27-10, 30-ददवसीय: 1-8 त े1-9,

धम्मलिच्छवी : मभुजफ्फरपभुर (तबिार)
धम्मलिच्छवी तवपश्यना कें द, गािं- लिरौरा, पाक्री, मुजफ्फरपूर-843113. फोन: 7779842059, 8935963703,  दिा-ददवसीय:  
प्रते्क महहन्ात 5 त े16 ि 19 त े30. (केिळ  19 त े30-10, ला नाही) ◊ सततपट्ान: 22 त े30-3, संपक� : श्ी राजकुमार गोयन्ा, 
फोन: 0621 2240215, Email: info@licchavi.dhamma.org

धम्मउपवन : बाराचहकया, (तबिार)
िाराचहकया - 845412, पूि्व चम्ारन, बिहार, संपक्व : फोन: 9431245971, 9934430429, 6204814341, Email: dham-
maupavan@gmail.com, दिा-ददवसीय:  प्रते्क महहन्ात 3 त े14  ि 17 त े28. 
नािंदा (तबिार): दिा-ददवसीय: एबप्रल त ेहडसेंिर, प्रते्क महहन्ात 2 त े13, स्ान: शिल्प गाि, नि नालंिा महाबिहार, 
गव्हरमेंट ऑफ इंहडया नालंिा (बिहार), फोन: 91-9955911556, संपक� : डॉ लामा, मोिा. 99314-55583, Email: 
dhammanalanda@gmail.com. online registration: Website: www.nalanda.in.dhamma.org

धम्मपाटलिपभुत्त : पटना (तबिार) 
पटना तवपश्यना कें द, साधना कषि िदु् स्तृी पाक्व , पटना जंक्न जिळ, पटना - 800001, बिहार, संपक्व ः मोिा. +91 6205978822, 
+91 6299534629, E-mail: info@patna.in.dhamma.org, Website: http://www.patna.in.dhamma.org, 
दिा-ददवसीय: 3 त े14-5, 17 त े28-5, 3 त े14-6, 17 त े28-6, 3 त े14-7, 17 त े28-7, 3 त े14-8, 17 त े28-8, 3 त े14-9, 
17 त े28-9, 3 त े14-10, 17 त े28-10, 3 त े14-11, 17 त े28-12, 3 त े14-1-2023, 17 त े28-1-23, 17 त े28-2-23,  
◊ सततपट्ान: 15 ते 23-11, 1-ददवसीयः िर रबििारी, गमनी आनापान साधनाः िर रोज,  # 3-ददवसीय बाळ-णशतवर: (केिळ 
मुली 12 त े16 िष्व) 29-4 त े2-5, (केिळ मुले 12 त े16 िष्व)  28 त े31-12,    

कृतज्ञता-णशतबर: 2 त े17-2-2023              ∞ दीघ� णशतबर: 20-ददवसीय: 25-11 त े16-12,
धम्मवेसािी : वैशािी (तबिार)

दिा-ददवसीय: प्रते्क महहन्ात 4 त े15 जानेिारी त े हडसेंिर, स्ान: बियतनाम महाप्रजापबत ननरी, बिश्विाबंत पगोडा 
रोड, िैिाली-844128, मोबा. 9031012302, 9031012303, Email: info@vaishali.in.dhamma.org; 
Website: www.vaishali.in.dhamma.org;  संपक� : श्ी राजकुमार राय, फोन: 7631932444, दिा-

ददवसीय: प्रते्क महहन्ात 4 त े15 ि 18 त े29, 20 ते 28 माच्व ि सततपट्ान च्ा वेळी नािी. ◊ सततपट्ान: 4 त े
12-11,

कच्छ एवं गभुजरात
धम्मससन्भु : माडंवी-कच्छ (गभुजरात)

कच्छ तवपश्यना कें द, गाि- िाडा, ता. माडंिी, जजल्ा- कच् 370475. मोिा.  9925674104, Email: info@sindhu.
dhamma.org (शिबिर आरंभ होण्ाच्ा हिििी सरळ कें द्रात जाण्ासाठी िाहन सुबिधा उपलब्. त्ासाठी संपक� - फोन: भुज:- 
094274-33534. गाधंीधाम: 094262-50746. माडंिी: 09974575660.) दिा-ददवसीय: 1 त े12-5, 15 त े26-5, 29-5 त े
9-6, 12 त े23-6, 25-6 त े6-7, 10 त े21-7, 24-7 त े4-8, 7 त े18-8,  21-8 त े1-9, 4 त े15-9, 18 त े29-9, 30-9 त े11-10, 
12 त े23-10, 26-10 त े6-11, 9 त े20-11, 23-11 त े4-12, 7 त े18-12, 21-12 त े1-1, 4-1-22 त े15-1-2-23, 18 त े29-1, 
◊ सततपट्ान:  11 त े19-6, 30-10 त े7-11, 3-ददवसीय: 13 त े16-5, 24 त े27-6, 12 त े15-8, 7 त े10-10, 25 त े28-10,  
∞ कृतज्ञता-णशतबरः 2 त े17-2-2023,  ∞ तवशेष दिा-ददवसीय: 25-6 ते 6-7, 12 ते 23-11,
∞ दीघ� णशतबर: 20-ददवसीय: 4 त े25-5, 1 त े22-12, 30-ददवसीय: 4-5 त े4-6, 16-7 त े16-8, 7-9 त े8-10, 45-ददवसीय: 
7-9 त े23-10, 1-1-2-22 त े16-2-2-23,  संपक� : मोिा. 7874623305, 9825320551.

धम्मकोट : राजकोट (गभुजरात)
सौराष्ट्र तवपश्यना कें द, कोठाररया रोड, राजकोट. फोन: (0281) 2924924, 2924942,: मोिाईल: 7878727240, 93279-
23540, Email: info@kota.dhamma.org, दिा-ददवसीय: 27-4 त े8-5, 11 त े22-5, 25-5 त े5-6, 8 त े19-6, 29-6 त े
10-7, 13 त े24-7, 3 त े14-8, 31-8 त े11-9, 14 त े25-9, 5 त े16-10, 19 त े30-10, 9 त े20-11, 23-11 त े4-12, 14 त े25-
12, 3-ददवसीय: 8 त े21-8, संपक� : 1) फोन: 0281-2233666, मोिा. 7878727223, 94272-21591, फॅक्स: 2221384. 
2) श्ी मेहता, फोन: 2587599, मोिा. 9428203291.

धम्मददवाकर : मेिसाणिा (गभुजरात)
उत्तर गभुजरात तवपश्यना कें द, मीट्ा गाि, ता. जजल्ा- मेहसािा, गुजरात, Email: info@divakara.dhamma.org, फोन: 
(02762) 272800. संपक� : 1. बनखिलभाई पारीि, मोिा. 09429233000, 2. श्ी उपेंद्र पटेल, मोिा. 8734093341, Email: 
upendrakpatel@gmail.com, फोन: (02762) 254634, 253315, 10-ददवसीय: 27-4 त े8-5, 11 त े22-5, 25-5 
त े5-6, 8 त े19-6, 22-6 त े3-7, 20  त े31-7, 7 त े18-9, 21-9 त े2-10, 5 त े16-10, 27-10 त े7-11, 9 त े20-11, 23-11 
त े4-12, 7 त े18-12, 21-12 त े1-1-2023, 4 त े15-1-23, 18 त े29-1-23, 17 त े28-2-23, ◊ सततपट्ान: 4 त े12-7, 
3-ददवसीय: 20 त े23-10, 2-ददवसीय: 15 त े17-7, 
∞ दीघ� णशतबर:  20-ददवसीयः 13-8 त े3-9, 30-ददवसीय: 3-8 त े3-9, 

धम्मपीठ : अिमदाबाद (गभुजरात)
गभुज�र तवपश्यना कें द, (अहमिािाि रेल् ेसे्टिनपासून 40 हक.मी.) गाि- रनोडा, ता. धोलका, जजल्ा- अहमिािाि-387810. मोिा. 
89800-01110, 89800-01112, 94264-19397. फोन: (02714) 294690. Email: info@pitha.dhamma.org 
(िस सुबिधा प्रते्क शिबिराच्ा 0 हिििी, पालिी िस सँ्टड (अहमिािाि) िपुारी 2:30 िाजता)  दिा-ददवसीय: 20-4 त े1-5, 4 त े
15-5, 18 त े29-5, 1 त े 12-6, 15 त े26-6, 29-6 त े10-7, 13 त े24-7, 27-7 त े7-8, 10 त े21-8, 24-8 त े4-9, 7 त े18-9, 
21-9 त े2-10, 5 त े16-10, 25-12 त े5-1-2023, 11-1 त े22-1-23, 25-1 त े5-2-23, 8 त े19-2-23, 22-2 त े5-3-23,  
 ∞ दीघ� णशतबर: 30-ददवसीय: 5-11 त े6-12, 45-ददवसीय: 5-11 त े21-12, संपक� : 1) श्ीमती िशि तोडी 
मोिा. 98240-65668.

धम्म अम्बिका : दक्क्षणि गभुजरात, गभुजरात
तवपश्यना ध्ान कें द, नॅिनल हायि ेनं. 8, (मंुिई त ेअहमिािाि) पच्च्म पासून 2 हक. मी. िूर िर िोरीयाच टोलनाका, गाि- िागलिाड 
ता. गनिेिी, जज. निसारी, मोिा. 09586582660, पंजीकरणि: िपुारी 11 त ेसायं 5 (0261) 3260961, 09825955812. www.
ambika.dhamma.org; Online registration: dhammaambikasurat@gmail.com; संपक� : 1) िसंतभाई 
लाड, मोिा. 09428160714, 2) श्ी रनििीभाई के. पटेल, मोिा. 09825044536, दिा-ददवसीय: 19 त े30-4, 1 त े12-5, 18 त े
29-5, 31-5 त े11-6,  12 त े23-6, 29-6 त े10-7,  13 त े24-7, 28-7 त े8-8, 12 त े23-9, 25-9 त े6-10, 9 त े20-10, 31-10 
त े11-11, 13 त े24-11, 26-11 त े7-12, 2023»  9 त े20-2, 23-2 त े6-3, 10 त े21-3,  ◊ सततपट्ान: 21 त े29-4, 19 त े
27-8, 3-ददवसीय: 12 त े15-5, 23 त े26-6, 12 त े15-8, 8 त े11-12, 2023» 2 त े5-2, 23 त े26-3,  तवशेष दिा-ददवसीय: 
29-8 त े9-9,   ∞ दीघ� णशतबर: 20-ददवसीय: 19-8 त े9-9, 30-ददवसीय: 15-12 त े15-1-2023, 
45-ददवसीय: 15-12 त े30-1-2023,

दक्क्षणि भारत
धम्मपफभु ल्ल : अिूर, बंगिूरू (कना�टक)

बंगिूरू तवपश्यना कें द, अलूर-562123. (गािँ अलूर, अलूर पंचायत काया्वलयाजिळ) तमुकूर हाईि ेसमोर िासनपुरा िंगलूरू उत्र 
तालुका, (कना्वटक). फोन: (080) 23712377, मोिा. 7829912733, 8861644284, 9972588377, Email: info@pa-
phulla.dhamma.org, (िंगलूरू रेल् ेसे्टिन पासून 23 की. मी. िूर) दिा-ददवसीय: 20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 18 त े29-5, 1 
त े12-6, 15 त े26-6,

धम्मसेतभु : चेन्नई (तगमिनाडभु)
तवपश्यना साधना कें द, 533, पझान- थंडलम रोड, द्ारा थीरुनीरमलाई रोड, थीरुमुिीिक्म, चेन्ई-600044, शिबिरसंिंधी माहहती ि 
नोिंिीसाठी संपक� : फोन: 044-65499965, मोिाइल: 94442-80952, 94442-80953, (केिळ 10 त े1 ि सायं 2 त े5 िाजपेयांत). 
Email.: setu.dhamma@gmail.com संपक� : श्ी गोयन्ा, फोन: (044) 4340-7000, 4340-7001, फॅक्स: 91-44-
4201-1177. मोिाइल: 098407-55555. Email: skgoenka@kgiclothing.in, दिा-ददवसीय: 27-4 त े8-5, 1 त े12-
6, 15 त े26-6, 13 त े24-7, 3 त े14-8, 17 त े28-8, 31-8 त े11-9, 14 त े25-9, 28-9 त े9-10, 26-10 त े6-11, 9 त े20-11, 
23-11 त े4-12, 7 त े18-12, 20 त े31-12, ◊ सततपट्ान: 2 त े10-7, 12 त े20-10, 3-ददवसीय: 24 त े27-3, 12 त े15-5, 
28 त े31-7, 1-ददवसीय: 16-5, 13-7, धम्मसेवक काय�शाळा: 21-4, बाळ णशतबर णशक्षक काय�शाळा: 21 त े22-5, सिायक 
आचाय� काय�शाळा: 28 त े29-5,     तवशेष दिा-ददवसीय: 12 ते 23-10, 

धम्मखेत्त : िैदराबाद (तेिंगाना)
तवपश्यना अतंरा�ष्ट्रीय साधना कें द, (12.6 हकमी.) माइल स्टोन नागाजु्वन सागर रोड, कुसुम नगर, िनस्लीपुरम हिैरािाि-500070, 
तलंेगाना नोिंनी: (सकाळी ९ त े१२ ि ३  त े५ िाजपेयांत) मोिा. 09491594247, फोन: (040) 24240290, 9705859056, Email: 
info@khetta.dhamma.org, दिा-ददवसीय: 4 त े15-5, 18 त े29-5, 18 त े29-7, 3 त े14-8, 17 त े28-8, 13 त े24-9, 
25-9 त े6-10, 8 त े19-10, 20 त े31-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, 30-11 त े11-12, 14 त े25-12, ◊ सततपट्ान: 18 
त े26-5, 13 त े21-9, 3-ददवसीय: 25 त े28-4, 29-8 त े1-9, 2-ददवसीय: 29-4 त े1-5, 30-7 त े1-8, 2 त े4-9, आचाय� 
काय�शाळा: 8 त े12-9, 2-ददवसीय धम्मसेवक काय�शाळा: 5 त े7-9, धम्मसेवक काय�शाळा: 24-4, 29-5, 17-7, 28-8, 
30-10, 27-11,  तवशेष दिा-ददवसीय: 1 त े12-6, 28-12 त े8-1-2023, 28-12-2023 त े8-1-2024, 31-
5-2024 त े10-6-2024,   ∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 1 त े22-6, 28-12 त े18-
1-2023, 28-12-2023 त े18-1-2024, 31-5-2024 त े20-6-2024, 30-ददवसीय: 1-6 त े2-7, 28-12 त े28-1-2023, 
28-12-2023 त े28-1-2024, 31-5-2024 त े30-6-2024, 45-ददवसीय: 1-6 त े17-7, 31-5-2024 त े15-7-2024,

धम्म मधभुरा : मदरुाई (तगमिनाडू)
तवपश्यना साधना कें द, गाि चेबतया पट्टी, ता. आतरु पो. गाधंीग्राम यबुनिर्सटी हिंडीगुल-624302, Email.: dhammamadhu-
ra@gmail.com, संपक� : 9442603490, 9442103490, 10-ददवसीय: 20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 18 त े29-5, 15 त े
26-6,  6 त े17-7, 20 त े31-7, 24-8 त े4-9, 7 त े18-9, 5 त े16-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, 7 त े18-12, 21-12-2022 
त े1-1-2023,  ◊ सततपट्ान: 13 त े21-8, 3-ददवसीय: 9 त े12-6, 4 त े7-8, 22 त े25-9,

धम्मनागाज्भुन -1 : नागाजभु�न सागर (तेिंगाना)
संपक� : VIMC, हहल कॉलनी, नागाजु्वन सागर, जज. नालगोडंा आधं्र प्रिेि, बपन-508202. नोिंनी: 9440139329, (8680) 277944, 
मोिा: 093484-56780, (केिळ 10 त ेसायं 5 िाजपेयांत) Email: info@nagajjuna.dhamma.org,  एक-



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, चैत्र पौर्णिमा (ऑनलाइन),  16 एप्रिल, 22,  िर्ष   6,  अकं  1                     रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-20238
ददवसीय: प्रते्क परौर्िमा, (दक्क्षणि भारतातीि सव� काय�क्रम नेटवर पिा आणणि ऑनिाइन आवेदन करा.)  10-ददवसीय: 14 
त े25-5, 2 त े13-11, 23-11 त े4-12, 2-ददवसीय:  24 त े26-6, 8 त े10-7, 5 त े7-8, 28 त े30-10, 16 त े18-12, हकशोराचें 
णशतबर: 5 त े13-5, 20 त े28-8, 26-9 त े4-10, 14 त े22-11, हकशोरीचें णशतबर: 25-4 त े3-5, 11 त े19-6, 23 त े31-7, 15 
त े23-9, 15 त े23-10, 23 त े31-12, धम्मसेवक काय�शाळा:  9 त े11-9,

धम्मनागाज्भुन -2 : नागाजभु�न सागर (तेिंगाना)
संपक� :  धम्मनागाज्भुन-1 च्ा  िरील पत्तािर: 10-ददवसीय: 8 त े19-6, 22-6 त े3-7, 6 त े17-7, 20 त े31-7, 3 त े14-8, 17 
त े28-8, 31-8 त े11-9, 25-9 त े6-10, 12 त े23-10,  ◊ सततपट्ान: 24-4 त े2-5, 14 त े22-9,  
कृतज्ञता-णशतबरः 2 त े17-2-2023,  ∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 4 त े 25-5, 30-
ददवसीय: 4-5 त े4-6, 26-10 त े26-11, 45-ददवसीय: 26-10 त े11-12, 14-12 त े29-1-23,

 मध् भारत
धम्मकानन : बािाघाट (म.रि.)

धम्मकानन तवपश्यना कें द, िनैगंगा तट, रेंगाटोला, पो. गरा्व, िालाराट. फोन: (07632) 248145, मोिा. 8989845100, संपक� : 
1) श्ी िोब्ागडे, मोिा. 94243-36241. 2) श्ी मेश्ाम, फोन: (07632) 239165, Email: dineshmeshram@hotmail.
com, मोिा. 09425140015, 9753144641, ऑनलाइन आििेनः https://www.dhamma.org/en/schedules/schka-
nana.10-ददवसीय: 2 त े13-5, 2 त े13-6, 2 त े13-7, 19 त े30-8, 2 त े13-9, 17 त े28-9, 6 त े17-10, 22-10 त े2-11, 5 त े
16-11, 19 त े30-11, 4 त े15-12, ◊ सततपट्ान: 18 त े26-6, 18 त े26-12, 2-ददवसीयः 15 त े16-5,  # बाि-णशतबर: 29-5, 
2-10,                    ∞  दीघ�-णशतबर:  20-ददवसीय: 17-7 to 7-8,

धम्मपाि : भोपाि (म.रि.)
धम्मपाि तवपश्यना कें द, केरिा डैम के पीछे, ग्राम िरौलतपुरा, भोपाल-462 044, संपक� : मोिा. 94069-27803, 7024771629, 
संपक� : 1) प्रकाि गेडाम, मोिा. 94250-97358, 2) श्ी लालेंद्र हुमने, मोिा. 9893891989, फोन: (0755) 2468053, फैक्स: 
246-8197. Email: dhammapala.bhopal@gmail.com, ऑनलाइन आिेिन; www.pala.dhamma.org, दिा-
ददवसीय: 20-4 त े1-5, 18 त े29-5, 1 त े12-6, 29-6 त े10-7, 13 त े24-7, 27-7 त े7-8, 10 त े21-8, 24-8 त े4-9, 28-9 त े
9-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, ◊ सततपट्ान: 14 त े22-10, 3-ददवसीय: 12 त े15-5, 8 त े11-9, 27 त े30-10, 1-ददवसीय: 
24-7, 4-9, 9-10, 27-11,  हकशोरीचें णशतबर: 3 त े11-5, हकशोराचें णशतबर: 14 त े22-6, बाि-णशतबर: (उम् 8 त े12 िष्व) 
29-5, 21-8, (िय 13 त े16 िष्व) 1-5, 12-6; रखरखाव सप्ताि: 9 त े13-10, जभुन्या साधकासंाठी सिभागगता सेगमनार: 25 त े
26-6, तवशेष दिा-ददवसीय: 14 त े25-12,   ∞ दीघ� णशतबर: 20-ददवसीय: 8 त े28-9, 30-ददवसीय: 8-9 त े9-10,

धम्ममािवा : इंदोर (म.रि.)
तवपश्यना कें द, गाि- जंिडूी हप्ी, गोमटगगरीच्ाजिळ, बपत ृपि्वतासमोर, हातोि रोड, इंिरौर-452003. Email: info@malava.
dhamma.org; dhammamalava@gmail.com, संपक� : 1) इंिरौर बिपश्यना इंटरनॅिनल फाउंडेिन, ट्रस्ट, फोन: (0731) 
4273313. 2) श्ी अिधतू गोिले, मोिा. 9407406620.दिा-ददवसीय: 1 त े12-5, 17 त े28-5, 29-5 त े9-6, 3 त े14-7, 16 त े
27-7, 30-7 त े10-8, 13 त े24-8, 4 त े15-9, 17 त े28-9, 2 त े13-10, 19 त े30-11, 4 त े15-12, (केिळ जनेु साधक  17 त े
28-12),  ◊ सततपट्ान: 18 त े26-6, 3-ददवसीय: 10 त े13-6, 26 त े29-8, 14 त े17-10, 
1-ददवसीय: 16-5, ि प्रते्क महहन्ात पहहल्ा रबििारी ि फेब्िुारी माच्व मध ेबतसऱया रबििारी (सकाळी: 8 त े1:30) ऑगस्ट मध ेनाही,  
तवशेष दिा-ददवसीय: 6 त े17-11,

धम्मरत : रतिाम (म.रि.)
धम्मरत तवपश्यना कें द, (रतलामपासून 15 हक.मी.) साई मंहिरामागे, गाि - धामनोि ता. सैलाना, जज. रतलाम-457001, फॅक्स: 
07412-403882, Email: dhamma.rata@gmail.com संपक� : 1) श्ी योगेि, मोिा. 8003942663, 2) श्ी अडिािी, 
मोिा. 9826700116. दिा-ददवसीय:18 त े29-4, 2 त े13-5, 4 त े15-6, 19 त े30-6, 3 त े14-7, 16 त े27-7, 15 त े26-8, 1 त े

12-9, 14 त े25-9, 1 त े12-10, 1 त े12-11, 18 त े29-11, 4 त े15-12, 18 त े29-12, ◊ सततपट्ान: 2 त े10-8, 3-ददवसीय: 
27 त े30-7, 14 त े17-10, 1-ददवसीयः 1-5, 28-8, 25-9, 13-11, हकशोराचें णशतबर: 25-5 त े2-6,  साम.ू साधना: प्रते्क 
रबििारी सकाळी: 8 त े9  संपक�  काया�िय: बिक्रम नगर, म्ो रोड, रतलाम, फोन: 09425364956, 09479785033.

धम्मगभुना, गभुना-ग्ालियर संभाग, (म.रि.)
‘तवपश्यना धम्मगभुना, गाि- पगारा, 12 हकमी. गुना-ग्ाललयर संभाग. संपक� : श्ी बिरेंद्र धसहं ररिंुिी, ररिंुिी हकराना स्टोर, से्टट िँक ऑफ 
इंहडयाजिळ, अिोक नगर रोड, गाि- पगारा, ता- जजल्ा- गुना, म. प्र. बपन- 473001. मोिा.9425618095, श्ी राजकुमार ररिंुिी, मोिा. 
9425131103, Email: info@guna.dhamma.org, 

धम्मबि : जबिपभुर (म.रि.)
तवपश्यना साधना कें द, भेडाराट पोलीस से्टिनपासून एक हकलोमीटर, िापट माग्व, भेडाराट, जिलपुर. संपक� : Whatapp No. 
1) श्ी गुलिन माकन, मोिा. 9425156895 2) श्ी राजने्द्र ििु,े मोिा. 7999341818, Email: dhammabalajabalpur@
yahoo.co.in, दिा-ददवसीय: 8 त े19-5, 29-5 त े9-6, 18 त े 29-9, 9 त े 20-10, 13 त े 24-11, 11 त े 22-12, 3-ददवसीयः 
10 त े 12-6, 25 त े 27-11, 1-ददवसीय: रितेक महिन्यात शेवटच्ा रबििारी, 
दमभुआ: दस-ददवसीय: 2 ते 13-5-2022, स्ान: पेट्रोल पम्ाजिळ, िालक छात्ािास, िमुआ, जजल्ा- लछन्दिाडा, 
संपक� : 1) श्ी पी. िािीपूरेजी, मोिा. 7697982902, 2) श्ी ठाकरे, मोिा. 099-700 29916.

धम्मकेतभु : दगु� (छत्तीसगढ़)
तवपश्यना कें द, थनरौि, व्हाया-अजंरौरा, जजल्ा-िगु्व, छत्ीसगढ-491001; फोन: 09907755013, मोिा. 9589842737. Email: 
sadhana_kendra@yahoo.in दिा-ददवसीय: 12 त े23-6, 3 त े14-7, 17 त े28-7, 31-7 त े11-8, 14 त े25-8, 4 त े15-
9, 18 त े29-9, 1 त े12-10, 13 त े24-10, 6 त े17-11, 20-11 त े1-12, 4 त े15-12, 18 त े29-12, हकशोरीचें णशतबर: 29-5 
त े6-6, 1-ददवसीय: 1-5, 16-5, 26-6, 28-8, # बाळ-णशतबर: 17-4, 3-5, 28-10, धम्मसेवक काय�शाळा: 30-10,  संपक� : 
1. श्ी एस िंग, मोिा. 9425209354, 2. श्ी. आर. पी. सैनी, मोिा. 9425244706,

धम्मगढ़ : तबिासपभुर (छत्तीसगढ़)
तवपश्यना कें द, बिलासपूर िहरापासून 23 हक.मी. आशि कारगी रोड रेल् ेसे्टिन पासून 8 हक.मी. भरारी, व्हाया मोहनभाटा, ता.-तितपुर, 
जजल्ा-बिलासपुर. Email: dhammagarh@gmail.com, Website: www.garh.dhamma.org, दस-ददवसीय: 17 त े
28-6, 7 त े18-7, 21-7 त े1-8, 7 त े18-8, 1 त े12-10, 1 त े12-12, 17 त े28-12,  ◊ सततपट्ान: 12 त े20-11, हकशोरो ंका 
णशतबर: 5 त े13-6, 1-ददवसीय: 15-5, 6-11,  # बाि-णशतवर: 24-4, 1-5, 16-10, 27-11,                         ∞ दीघ�-णशतबर: 
20-ददवसीय: 9 त े30-9, संपक� : 1) श्ी एस मेश्ाम, मोिा. 79748-34238, 2) श्ी के के साहु, मोिा. 9752047511,

धम्मउत्कि : खररयार रोड (उड़ीसा)
तवपश्यना साधना कें द, गाि चानिरेा पो. अमसेना, (व्हाया) िररयार रोड जजल्ा: नुआपाडा, उडीसा-766106, संपक� : 1) श्ी. हररलाल 
साहू, मोिा. 09407699375, Email: harilal.sahu@gmail.com 2) श्ी. प्रफुल्िास, मोिा. 7077704724, दिा-ददवसीय: 

धम्मगङ्ा : कोिकाता (प. बंगाि)
तवपश्यना कें द, सोिपुर, हररश्चन्द्र ित्ा रोड, पबनहटी, िारो मंहिर राट, कोलकाता-700114. फोन: (033) 25532855, Email: 
info@ganga.dhamma.org, मोिा. 94332-21119, 97482-24578, दिा -ददवसीय: 20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 18 त े
29-5, 1 त े12-6, 15 त े26-6, 29-6 त े10-7, 14 त े25-7, 27-7 त े7-8, 31-8 त े11-9, 14 त े25-9, 28-9 त े9-10, 12 त े
23-10, 27-10 त े7-11, 9 त े20-11, 23-11 त े4-12, 7 त े18-12, 21-11 त े1-1, ◊ सततपट्ान: 16 त े24-8, 3-ददवसीय: 
25 त े28-8, संपक� : काया्वलय: टोिॅको हाऊस, 5 िा माळा रूम नं. 523, 1, ओल कोट्व हाऊस कॉन्वर, कोलकाता-1, फोन: (033) 
2230-3686, 2231-1317, 

********

दोिे धमा�चे
अगणणित जनामंधे् सव�, पारमी पूणि� िोय।
ता सात्त्वक सत्वामधे्, बोधी उजागर िोय।।

सम्यक संबभु�ाचा जर, जगात उद्गम िोय।
भमूी अन् ् गगनातीि, रिाणिी िर्षत िोय।।

गमटे मोि, अज्ञान अन्,् अधंाराची रात।
िो उजािा धमा�चा, मंगि िोय रिभात।।

भव भव भटकत सत्वाचा, भव अतंतम रे िोय।
आपिे मंगि साधे, बहुजन मंगि िोय।।

दोिे धमा�चे
असधष्ठानाची पारमी, बहु फिदायी िोय।
दृढ तनश्य आधारे, दृढ पभुरुषाथ� िोय।।

बस माडंी रे घािून, अतंरी िाव ध्ान।
तपडेत च अतवचि रािी, िोई सस� आसन।।

रिबि पराक्रम करे, अतंरी असे यभु�।
मनोबि च दृढ िोई, तनश्श्त िोई बभु�।।

शस्ताच्ा आघाताने, शूर न तवचलित िोय।
तसेच ततक्णि पीडेने, साधक अतवचि िोय।।
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