
मलुाखत - प्रश्नोत्तर
प्रश्नः आपल्यासयाठी २५५०व्या बदु्धजयंतीचे कयाय महत्त्व आहे?
उत्तरनः खूप महत्त्व आह.े कारण पहहल्ा बदु्धशासनाची पंचवीसशे वर्ष, 

पन्ास वरा्षपूववी पूण्ष झाली आणण आता हवितीय बदु्ध शासन सुरू झाले 
आह.े यावरवी हवितीय बदु्ध शासनाचे ५० वे वर्ष आह.े खूपच महत्वपूण्ष 
काळ जवे्ा की बदु्धाचंी णशकवण दसुऱयादंा उदय होऊन संपूण्ष ववश्ात 
पसरेल. 

प्रश्नः बदु्ध शयासन ककती कयाळ चयालेल ययाविषयी विभिन्न मयान्यतया आहते. 
श्ीलंकेमध् ेहे मयानलं जयातं की ह ेपयाच हजयार िषयाषापययंत चयालेल आभि 
दसुऱययाचे असे मयानि ेआह ेकी ह ेदहया हजयार िषयाषापययंत चयालेल. ययाविषयी 
आपले कयाय मत आहे ? 

बदु्धाचंी णशकवण पररणाम देत आह े तर भववष्ाची चचतंा 
कशाला करायची. पररणाम इथल्ा इथ े आहेत हचे आमच्ासाठी 
अधिक महत्त्वपूण्ष आह.े ही णशकवण ववलुप्त झाली होती. 

श्ासाचे कनोणते वर्गीकरण नाही. 
सत्यनारायण गोयंका याचं्ाबरोबर नाहदरा सेनेववरत् ेविारा  'The ISLAND'

समाचार पत्ासाठी घेतली गेलेली मुलाखत  – कोलंबो, श्ीलंका, 18 मई, 2006.

2006-05-12 -सबोिहवहारा (कोलोंबो)

विपश्यना   साधकांचे 
माससक पे्ररणा पत्र

For Online Patrika in various Languages, visit : https://www.vridhamma.org/newsletters

 बु�वष� 2564,        फालु्न पौर्णमा (ऑनलाइन),           28 माच�, 2021,        वष�  4,          अकं  13  

धम्मवाणी
न तावता धम्मधरनो, यावता बहु भासतत।
यनो च अप्पम्पि सुत्ान, धमं्म कायेन पस्सतत।
स वे धम्मधरनो हनोतत, यनो धमं्म नप्पमज्जतत।।

— धम्मपदपयाळळ-259, धम्मट्ठिग्गो

खूप बोलण्ामुळे कोणी िम्षिर होत नाही. जो (कोणी) थोडे पण 
(िमा्षचे बोल) ऐकून कायेने िमा्षचे दश्षन करू लागतो (अथा्षत 
ववपश्यना करू लागतो) आणण  जो िमा्षच्ा (आचरणा)मध् ेप्रमाद 
करीत नाही, तो वन:संदेह ‘िम्षिर’ असतो.

बु�ाद्ारा शिकवला 

रे्लेला अषागंर्क मार्� 

ऋज ूमार्� आहे, सरळ 

मार्� आहे. हा सव� 

दनुःखातूंन मकु्ी 

गमळवून देतनो.
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[रयाष्ट्ीय स्तरयािर िगियान बदु्धयाचंी 2550 िी जयंती सयाजरी करतयानया श्ीलंकया 
सरकयारने अनेक कयायषाक्रम आयगोजजत केले आभि त्यात ियाग घेण्यासयाठी गगोयंकयाजीनंया 
रयाज्य अवतथीच्या रूपयाने आमंत्रित केले. यया प्रसंगी श्ीलंकेचे रयाष्ट्पती महयामकहम 
मकहदं्र रयाजपक् ेययानंी त्यानंया " जजन सयासन सगोिन पकिपत्तिधज" नयाियाच्या पुरस्यारयाने 
सन्यावनत केले आभि देशयाचे प्रधयानमंरिी श्ी रत्नळसरर विक्रमनयायक ययानंी सयािषाजवनक 
समयारगोहयात त्याचें स्यागत करीत त्यानंया हया पुरस्यार प्रदयान केलया.]

[ययाच िेळी श्ीलंकेतील भिक्षू महयासंघनयायकयाचंी सिवोच्च संस्या “कगोटे् 
श्ी कल्यािी सयामग्रही महयासंघ सिया” ययानंी विश्विरयात बदु्ध शयासनयाच्या 
सेिेसयाठी अपूिषा िूत्मकया वनियािल्याबद्दल गगोयंकयाजी ययाचं्या सन्यानयाथषा एक 
विशेष कयायषाक्रम आयगोजजत करून त्यानंया "परियत्ती विसािद" (मयास्टर ऑफ 
डॉक्टरेि) च्या सम्मयानजनक उपयाधीने अलंकृत केले ]

म्हणनू बदु्धाचं्ा णशक्षणाचा वास्तववक लाभ हरवला होता आता पुन्ा 
सुरू झाली आह.े पररणाम ममळत आहते आणण हचे अधिक महत्वपूण्ष आह.े

प्रश्नः आभि हे विपश्यनेमुळे? 
वनश्चितच ववपश्यनेमुळे! 
प्रश्नः आपि म्हिले आह े की विपश्यनया बदु्धयाचं्या भशकििकुीचया 

व्यािहयाररक पक् आह,े त्याचबरगोबर सिषा धमयायंचया ही आह.े
 हो, हे सव्ष िमाांसाठी आह,े प्रते्यक िमा्षचे लोक याचा अभ्ास करू 

शकतात आणण करत आहते. जगामध् ेअसा कोणता िम्ष नाही ज्ाचे 
अनुयायी ववपश्यना ध्ान णशवबरामध् ेभाग घेत नाहीत कारण बदु्धाचंी 
णशकवण-संप्रदाय ववहीन आह.े ववपश्यना इतकी साव्षभौममक आह े
आणण पररणाम उन्खु आह ेकी यात अिंववश्ासाला कोठे स्ानच नाही. 
आपण अभ्ास करता, सत्याचा अनुभव घेता, आणण त्यानंतर त्यावर 
ववश्ास ठेवता. असाच बदु्धाचंा उपदेश आह ेआणण हा प्रत्यक्ष पररणाम 
देत आहे म्हणनू लोक याला सहजपण ेस्ीकार करीत आहते.

प्रश्नः आपि विपश्यनेच्या प्रभशक्ियात अन्य धमयायंनी प्ररेरत आहयात कया?
 मी हचे म्हणत आह ेकी आज जगात असा कोणताच िम्ष नाही ज्ाचे 

अनुयायी ववपश्यनेला स्ीकारीत नाहीत. ववपश्यना कें द्ामध् े ववववि 
िमाांचे लोक येतात आणण भाग घेतात, न केवळ ववणभन् िमा्षचे अनुयायी 
तर त्याचें प्रणशक्षक, त्याचें आचाय्ष णशवबरामध् ेयेतात आणण त ेयामुळे खूप 
समािानी आहते. कारण णशक्षणच असे आह,े णशक्षण नैवतकतचेे आह.े 
आता जगामध् ेकोणता िम्ष असा असेल जो नैवतकतेववरुद्ध असेल. प्रते्यक 
िम्ष असे इच्छितो की लोक नैवतक जीवन जगोत, आणण माझ ेम्हणण ेआह े
की नैवतक जीवन जगण्ासाठी आपल्ाला मनाचे मालक झाले पाहहज,े 
स्तनःच्ा मनाला वनयंमत्त करण्ासाठी सक्षम झाले पाहहज.े आणण ह े
तंत् तचे णशकवत,े मनाला कसे वनयंमत्त करावे. आणण खूपच वैज्ावनक 
रीतीने, असापं्रदाययक रीतीने आपण आपल्ा श्ासाचे वनरीक्षण करता. 
श्ास केवळ श्ास आह.े आपण या श्ासाचे कोणत ेवगवीकरण करु शकत 
नाही. आपण असे म्हण ूशकत नाही की हा बौधद श्ास आह,े हा ख्रिचिन 
श्ास आहे, हा हहदूं श्ास आह.े श्ास आत येत आह,े श्ास बाहरे जात 
आह.े आपण फक्त त्याचे वनरीक्षण करीत आहोत. कोणत ेशब्द अथवा 
दृश्य नाही. फक्त श्ास, मात् श्ास, लोक त्याचा स्ीकार करतात, आणण 
आपण आपल्ा शरीराचे आणण त्यावरील होणाऱया संवेदनाचे वनरीक्षण 
करत राहतो की ज्ा आपल्ा मनाशी आणण आपल्ा मानधसक ववकाराशंी 
संबंधित आहते. आपण अनुभव करू लागतो की ववकारामंुळे आपण द:ुख 
अनुभवतो, आणण त्या ववकारातंनू बाहरे येऊ लागल्ानंतर चागंले जीवन, 
सुखी जीवन, शातंीपूण्ष जीवन जगू लागतो. ह ेसवाांसाठी समान आह ेआणण 
सवाांसाठी समान पररणाम येतात.

प्रश्नः मयाझी बहीि कंॅडी मध् ेदहया कदिसयाचं्या भशवबरयालया गेली हगोती 
आभि सयागंत हगोती की पकहल्या कयाही कदिसयात शरीरयामध् ेखूप िेदनया 
हगोत हगोत्या. 

स्ाभाववक पणे असे होत.े मी म्हणतो, आपल्ाला अनुभव होणाऱया 
संवेदना आपण जमा केलेल्ा ववकाराचंी अणभव्यक्ती मात् आह.ेतर ज्ा 
प्रकारचे ववकार आहते, तसे दनुःख, सुख अथवा घृणा या रूपामध् ेप्रकट 
होण ेसुरू होत,े आपण हे अनुभवता आणण ह ेपण समजत असता की ह े
स्ायी नाहीये, शाश्त नाहीये, आणण आपण त्याला समता भावाने पाहत 
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असता, एका संतुललत मनाने. आणण आपण असे पाहता की ववकार 
कमजोर होऊन होऊन वनघून जातात. आपण ववकारातनू मुक्त होत 
जातो. हे चागंले आहे की ह ेववकार उभरून येतात आणण वनघून जातात. 

हगो, वतने सयातं्गतले की भशवबरयाच्या शेििी वतलया खूप चयागंले ियािले.
 हचे होत.े कारण ववकार वनघून जातात तवे्ा खूप चागंले वाटत.े 

जवे्ा ववकार उभरून येतात तवे्ा स्ाभाववकपण ेअवप्रय वाटत.े आपण 
जवे्ा एखाद्ा फोडाला फोडतो तवे्ा त्यातील पू बाहरे येऊ लागतो. 

फोडामिनू पू च बाहरे येईल, गुलाब जल नाही. आपल्ाकडे जवेढी 
घाण आहे ती बाहेर येण ेसुरु होत ेपण जवे्ा ती संपूण्ष वनघून जात ेतवे्ा 
आपण त्यातनू मुक्त होता. तवे्ा तुम्ही खरोखरच सुखी होता.

प्रश्नः इथ े६० कदिसयाचें भशवबर लयागण्याची शक्यतया आह ेकया?
 तसे येथ ेएक कें द् आह ेआणण दसुरे तयार होत आह ेआणण वतथ ेदहा 

हदवसाचंी णशवबर होत राहतात. कोणताच प्रवतबंि नाही, जर वनवासाची 
उपलब्धता असेल तर कोणीही या दहा हदवसाचं्ा णशवबरामंध् ेसामील होऊ 
शकतो. जी एक हदवसाची णशवबरे होतात ती केवळ जनु्ा सािकासंाठी 
आहते. नवीन सािकानंा एका हदवसामंध् े काहीच प्राप्त होऊ शकत 
नाही. कमीत कमी दहा हदवस या तंत्ाने काम करण्ासाठी आणण त्याला 
समजण्ासाठी आवश्यक आहते. जवे्ा लोक दहा हदवसामंध् ेपुष्ट होतात 
तवे्ा त२े० हदवसीय, ३० हदवसीय, ४५ हदवसीय णशववरामध् ेयेऊ शकतात, 
आणण नंतर ६० हदवसाचें णशवबर सुद्धा करू शकतात. मनाच्ा गहन स्तरावर 
अतंम्षनातील दबल्ा गेलेल्ा ववकारानंा ममटवण्ासाठी सािक गंभीरतनेे 
काम करू शकतात. मनाला पररशुद्ध करण्ासाठी हे आवश्यक आह ेआणण 
असे करून लोक समािानी आहते. सव्ष णशवबरासंाठी लोक खूप प्रतीक्षेत 
आहते आम्ही सवाांना तर सम्मिललत करू शकत नाही. कैं डी मध् ेआम्ही 
३० हदवसीय आणण ४५ हदवसीय णशवबर सुरू केली आहते परंत ुअजनू ६० 
हदवसीय णशवबर सुरू केली नाहीत.

प्रश्नः आपि संयकु्त रयाष्ट् विश्व शयावंत भशखर पररषदेत िक्तया हगोतयात, 
आपल्यामत े शयातंी स्यावपत करण्यासंदियाषात श्ीलंकेमधील समसयाचें 
सियाषात चयागंले समयाधयान कयाय आह?े

सवाांसाठीच, ववपश्यना सवा्षत चागंले समािान आह.े आणण मी तर 
म्हणने की एकमात् समािान आह.े प्रते्यकासाठी, प्रते्यक पररस्स्तीमध्!े 
जर आपल्ा मनात तणाव असेल, जर आपण स्तनः दनुःखी असू तर 
आपण कोणत्या समस्ेचे वनवारण कसे शोि ूशकतो, जर मन शातं आह े
आणण शातं मन शुद्ध होत ेतवे्ा आपण जो काही वनण्षय घेऊ तो एक 
चागंला वनण्षय असेल, योग्य वनण्षय असेल. परंत ुआिी मन तर शातं 

आणण शुद्ध होऊ दे. ववपश्यना हेच णशकवत.े
प्रश्नः तर मग आपल्या नेत्यानंी सुद्धया भशवबरयामध् ेियाग घेतलया पयाकहज.े
 नक्ीच, परंत ुआपण नेत्यानंा येण्ासाठी मजबरू तर नाही करू शकत. 

आमच्ाकडे त्याचें स्ागतच आह.े आणण बऱयाच नेत्यानंी भारत आणण 
अन् देशामंध् े णशवबरात भाग घेतला आह े आणण त े त्या णशवबरामुळे 
खुश आहते. ववणभन् समुदायातंनू, ववणभन् िमा्षतनू, ववणभन् देशातंनू 
लोक येतात आणण त्या सवाांना एकसारखा सकारात्मक पररणाम प्राप्त 
होतो. बदु्धाचंी णशकवण इतकी साव्षभौमीक आणण गैर-संप्रदायी आह ेकी 
लोकानंा असं काही वाटत नाही की यामध् ेकाही ववदेशी अथवा कोणा 
अन् िमाांशी संबंधित काही गोष्टी आहते. त ेअसं म्हणतात की अरे ह ेतर 
आमच्ा िमा्षसारखेच आह.े ख्रिचिन ममशनऱयाचं्ा समूहातील एक बजुुग्ष 
माता मेरी जवे्ा आमच्ाकडे आली तवे्ा णशवबराच्ा शेवटी म्हणाली- 
गोयंकाजी, तमु्ही तर बदु्धाचं्ा नावाखाली ख्रिचिन िम्ष णशकवीत आहात! 
माई, मी तर िम्ष णशकवीत आह,े जो सवाांसाठी आहे.

प्रश्नः श्ीलंकेमध् े आमच्या अळधकयाऱययानंया भशवबरयामंध् े ियाग 
घेण्यासयाठी पगयारी रजया त्मळयायलया पयाकहज े आभि विपश्यनया भशवबर 
करण्यासयाठी प्रगोत्याकहत केले गेले पयाकहज.े 

लोक जवे्ा अनुभवतात की यातनू चागंले पररणाम ममळतात, तवे्ा त्यानंा 
वाटत े की याने प्रशासनामध् े ही सुिारणा येईल. प्रशासनातील बहुताशंी 
अधिकारी तणावग्रस्त आहते, कारण त्याचं्ावर खूप साऱया जबाबदाऱया 
आहते, जेव्ा त्यानंा मानधसक शातंी ममळेल तेव्ा ते अधिक चागंल्ा 
पद्धतीने काम करू शकतील आणण पररणाम यायला सुरुवात होईल,आणण 
एक वेळ अशी येईल येथील सरकार सव्ष कम्षचाऱयानंा ववपश्यनेच्ा 
दहा हदवसाचं्ा णशवबराला जाण्ासाठी पगारी सुट्ी देईल. खूप मोठ्ा 
संख्नेे न केवळ सरकारी अधिकारी परंत ुव्यावसाययक अधिकारी देखील 
णशवबरासाठी येत आहते. भारत आणण अन् हठकाणी सुद्धा असेच आह.े 
अमेररकेमध् े अधिकाऱयाचंी णशवबरे लावली जातात. ववणभन् कंपनीतील 
अनेक अधिकाऱयानंी भाग घेतला आह ेआणण त ेखुश आहते.

प्रश्नः असे म्हितयात की विपश्यनेलया जयाण्यापूिवी तुम्ही खूप रयागीि आभि 
अहंकयारी हगोतया आभि तुम्ही स्तःलया आभि दसुऱययानंया ही दःुखी केले हगोते.

 हो! एक रागीट व्यक्ती नेहमी दनुःखी असत ेती खुश कशी राहील, 
त्यामुळे मी पण खूप दनुःखी होतो. नंतर मला िम्ष ममळाला पण असं 
नाही की दहा हदवसात माझ ेसव्ष दनुःख दूर झाले. पण कमी होत गेले. 
नकारात्मकता कमी झाली. आता मी पहहल्ापेक्षा सुखी आहे.

प्रश्नः पि त्यािेळी त्या जीिनयालया सगोडण्याचया वनिषाय कठीि नव्हतया ?
मी माझ्ा गृहस्ाच्ा जबाबदाऱया पार पाडत राहहलो, मी आपल्ा 

पररवाराची, व्यवसायाची, उद्ोगाची देखभाल केली आणण िमा्ष मध् े
प्रगती करीत राहहलो. एक वेळ अशी आली जवे्ा माझ्ा आचायाांना 
वाटले की मी दसुऱयानंा णशकवण्ासाठी लायक झालो आह ेतवे्ा त्यानंी 
मला आचाय्ष म्हणून वनयकु्त केले. त्यानंतर मी भारतात आलो आणण 
ववपश्यना णशकवण ेसुरू केले. तवे्ा मी व्यवसायापासून दूर झालो. आता 
माझा संपूण्ष वेळ केवळ ववपश्यना प्रसारासाठी आह.े

प्रश्नः आतया तमु्ही स्तःचे ििषान कसे करयाल ?
 माझा पररचय आह ेगोयंका! एक चागंला माणसू! स्तनः सुखी आह!े 

आणण दसुऱयानंा ही सुखी करतो.
प्रश्नः श्ीलंकेमधील सयाधकयाचं्या प्रगतीविषयी आपले कयाय मत आह े?
प्रते्यक हठकाणी पररणाम एक सारखाच आहे. लाखो लोकानंी ववपश्यना 

णशवबर केले आह.े एकही व्यक्ती अशी नाही आली की ज्ानंी मला हकंवा 
अन् कुणाला सामंगतले की माझ ेदहा हदवस वाया गेले. प्रते्यकाला आपल्ा 
प्रयत्ानुसार कमी-अधिक प्रमाणात लाभ ममळतोच. ववद्ा सवाांसाठी समान आह े
ज ेलोक अभ्ास करतात त्यानंा याचा लाभ ममळतो. प्रते्यक जण खुश आह.े

प्रश्नः आभि ज ेलगोक ययाचे पयालन करतयात, ते अजनू मगोठ्या भशवबरयामध् े
बसू इच्छितयात.

इंग्रजी मिनू हदलेल्ा मुलाखतीचा हा म्व्हडओ आह.े या म्व्हडओला पाहण्ासाठी खाली 
हदलेल्ा ललकं वर क्लिक करा     https://youtu.be/-4p0FbKfeB0

श्ास केवळ श्ास आहे. याचे कनोणतेही वर्गीकरण करू िकत नाही.             
- सत्यनारायण गोयन्ा
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 हो पण आम्ही प्रते्यकाला मोठ्ा णशवबरात घेत नाही. आम्ही आिी 

पाहतो की ती व्यक्ती मोठे णशवबर करण्ायोग्य आह े का नाही. दहा 
हदवसाचंी खूप णशवबरे केली आहते आणण रोज सकाळ-संध्ाकाळ 
वनयममत अभ्ास करीत असेल, जीवनात काही सकारात्मक बदल झाले 
असतील, या सगळ्ा नंतरच कोणी व्यक्ती अधिक गंभीर णशवबर करून 
जीवनात अजून बदल घडवनू आण ूशकत.े आणण म्हणूनच प्रते्यकाला 
मोठे णशवबर देता येत नाही. आम्ही त्याचे मूल्ाकंन करून ठरवतो जर 
योग्य असेल तर त्याला आम्ही मोठे णशवबर करू देतो.

प्रश्नः जेव्हया कयाम करि ेजयास्त अिघड हगोत ेतेव्हया लगोकयामंध् ेपळून 
जयाण्याची ितृिी बळयाित ेकया? 

 आता त्याचे आपण काय करू शकतो. कुणाला जायचे असेल तर 
आम्ही जाऊ देतो. पण असं खूप कमी वेळा होते, खूप कमी. तुम्ही पण 
दहा हदवसाचे णशवबर करा. तमु्ही माझा खूप वेळ घेतला, आता तुम्ही मला 
आपला काही वेळ अवश्य द्ा (हसून म्हणतात)

------------------
[श्ी सत्नयारयायि गगोयंकयाजीकंडून ज्यया लगोकयानंी विपश्यनया सयाधनया 

भशकली त ेत्यानंया “गुरुजी” म्हितयात. श्ीलंकया सरकयारच्या वनमंरिियािरून 

बदु्धयाचं्या २५५० व्या जयंतीवनत्मति त े येथ े आले. श्ी गगोयंकयाजी बमयाषाच्या 
कदिंगत सययाजी ऊ बया खखन ययाचं्या परंपरेमध् ेविपश्यनया सयाधनेचे आचयायषा 
आहते. आपल्या गुरूकडे १४ िषषे प्रभशक्ि घेतल्यानंतर त्यानंी १९६९ 
मध् ेियारतयात विपश्यनया सयाधनया भशकिण्यास सुरुियात केली. गगोयंकयाजीनंी 
सयाधनेचे तंरि स्तः लयाखगो लगोकयानंया भशकिले आहे. १९८२ मध् े त्यानंी 
सहयाय्यक आचयायषा वनयकु्त करि ेसुरू केले, आतया जगिरयामध् े१०० हून 
अळधक विपश्यनया कें द्र आहेत.

श्ीलंके मध् ेविपश्यनया ध्यानयासयाठी पकहले विपश्यनया कें द्र “धम्म कूि” 
मौबरे, कहदंगलया, पेरयाडेवनयया(कैं डी) मध् े१९९४ सयाली स्यापन झयाले. आतया 
कगोसगयामयामध् े “धम्म सगोिया“ चे उद्यािन मयागच्या रविियारी श्ी गगोयंकयाजी 
ययाचं्या हस्त ेझयाले, श्ीलंके मध् ेअशया प्रकयारचे दसुरे कें द्र असेल.

सिषा कें द्रयाचें संचयालन आचयायषा आभि िट्स्टी द्यारे केल्या गेलेल्या 
यगोगदयानयातनू आभि स्वैच्छिक सेिया दयानया द्यारे चयालत.े सिषा सयाधकयानंया ही 
विद्या वन:शुल्क प्रदयान केली जयात.े] 

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

(खयाली पहयाडयाचं्या मधगोमध 'धम्म कूि' विपश्यनया कें द्र तसेच त्यातील एक ििन 
आभि त्याच्याखयाली 'धम्मसगोिया' कें द्रयाचया धमषा कक् कदसत आहे.)
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बाबू भैयानंा ललहहलेले एक यात्रा तववरण
  (पूज्य गुरुजी धमषा-चयाररके सगोबत दवैवनक व्िहयार जगतयातील छगोट्या छगोट्या 
चुकयानंया सुद्धया जयाित आभि त्यानंया सियायंसमगोर प्रकि करत, मग त्या स्तः 
त्याचं्याकडून झयालेल्या असगो ककंिया अन्य कगोियाकडून. अशया गगोष्ीिंर त ेअतं्त 
गंिीरपि ेत्चतंन-मनन करीत म्हिज ेयया अनपेभक्त चुकयाचंी पुनरयाितृिी न हगोिगो. 
यया परियात असेच कयाही प्ररेक प्रसंग नमूद केले आहते की कसे ते बमयाषाच्या 
लगोकयावंिषयी तसेच ब्रह्मदेशयाच्या प्रगतीसयाठी जयागृत ि कक्रययाशील रयाहयात असत. 
तत्यालीन असुविधया, सयाधनयाचंी कमतरतया तसेच तयातं्रिक अियाि असून देखील 
पूज्य गुरुजीचंी धमषा-चयाररकया अनिरत चयालत रयाकहली. पूज्य गुरुजीचं्या अथक 
पररश्मयानंया ि पुरुषयाथयाषालया धमषाप्रमेी सज्जनयापंययंत पगोहगोचिण्यासयाठी यया परियालया 
संभक्प्त रूपयाने प्रकयाभशत करीत आहगोत. धमषा पथयािर पुढे प्रगती करण्यासयाठी अशया 
व्यािहयाररक तत्त्वयाचंी मयाकहती आभि त्याचं्या प्रती सयािध रयाहयाि ेअवनियायषा आहे.
 — संपयादक)

हठकाण: कलकत्ा, १८ ऑक्ोबर १९६९
बाब ूभैया, सादर प्रणाम! 
सारनाथच्ा णशवबराचे वववरण ललहहण्ापूववी या पत्ात थोडक्ात 

मुं बईहून ताडेपल्ीगुडेम पयांतच्ा यात्चेे वववरण ललहीत आहे.
 मुं बईहून हदल्ीला जाण्ाआिी एक हदवस वध्ा्षला जाण ेआवश्यक 

वाटले. तसे माझ े वतकीट मुं बई, नागपूर, हदल्ी वरुन कलकत्ापयांत 
खरेदी केले होते. पण मी पाहहलं की मुं बईहून नागपूरला रेले्ने जावे जी 
दपुारी सुटत ेआणण दसुऱया हदवशी सकाळी साडेसहा वाजता नागपूरला 
पोहोचत.े ववमानाने गेलो तर वेळेची बचत होईल पण प्रवास खर्चक 
आह.े त्यापेक्षा काही पैसे वाचवनू एखाद्ा असमथ्ष सािकाला सािना 
णशकवतानंा भोजनदान देण े अधिक उपयोगी वाटले, म्हणनू रेल्चेा 
प्रवास अधिक योग्य वाटला.

 भौर्नोललक अज्ानतेचे एक उदाहरण
वप्रय शाम संुदरनी थोडीशी फळे वपशवीमध् ेटाकली होती. रात्ी नऊ 

वाजता फलाहार केल्ानंतर पाहहले की पाण्ासाठी माझ्ाकडे भाडें 
नाही. से्शन वर रात्ीसाठी तर पाणी प्ायल, पण चचतंा याची वाटली 
की सकाळी उठल्ानंतर पाणी वपण्ाची सवय आह ेत्याचे कसे होईल. 
गाडी बरोबर भोजनालययाची सोय नव्ती आणण पाणी भरून घेण्ासाठी 
कोणत्या से्शनवर ववकायला भाडंीसुधदा नव्ती. शेवटी कंडक्रला 
ववचारले की सकाळी पाच वाजता असे कोणत ेसे्शन येईल श्जथ ेस्छि 
पाणी प्ायला ममळेल. त्यानंी सामंगतले की सकाळी पाच वाजता गाडी 
वध्ा्षला पोहोचेन. आणण वतथ ेपाणी पण ममळेल. मी त ेऐकून सुन् झालो. 
काय वेडेपणा आह ेहा. मी मुं बईहून नागपूरला चाललो आह े श्जथ ेही 
गाडी सकाळी साडेसहा वाजता पोहोचेल आणण व्यवस्ा अशी आह ेकी 
वतथनूच से्शन वरून नऊ वाजचे्ा गाडीमिनू अकरा वाजता वध्ा्षला 
पोहोचेल. ज्ा वध्ा्षला जाण्ासाठी मी नागपूरला चाललोय त े तर 
याच रस्तावर पाच वाजताच येईल. मला आपल्ा भौगोललक ज्ानावर 
हकंवा अज्ानावर कीव करावीशी वाटली आणण सोबतच या देशातील 
णशकलेल्ा लोकावंर खूप क्ोि आला. वप्रय शामसंुदर आणण त्याच्ा 
काया्षलयातील कोणा व्यक्तीला याची कशी माहहती नाही की मुं बईहून 
वध्ा्षला जाण्ासाठी नागपूरला जाण ेआवश्यक नाही. अजीब बपेवा्षई 
आणण नादानी आह.े ज े पण असेल, मला माझ्ा पाहुण्ासंमोर खूप 
लाश्जरवाण ेवाटले. मी नागपूर आणण विा्ष या दोन्ी हठकाणी पत् ललहहली 
होती की मी अमुक गाडीने सकाळी साडेसहा वाजता नागपूरला येऊन 
अकरा वाजता वध्ा्षला पोहोचेन. नागपूर आणण विा्ष या दोन्ी हठकाणचे 
लोक माझ ेया प्रवासाचे रहस् समज ूशकत नव्ते. पण काय करणार? 
साडेसहा वाजता नागपूर मध् ेलोक माझ्ा आगमनासाठी तयार होत े
आणण अकरा वाजता वध्ा्ष मध्.े आता हे जाणल्ानंतर मी पाच वाजता 
वध्ा्षला न उतरता नागपूरला गेलो तर अजनूच वेडेपणा होईल. शेवटी हा 

वनण्षय घेतला की मला वध्ा्षला उतरायला पाहहज,े मग घ्ायला कोणी 
येवो की न येवो, असे करण्ाने माझा खूप वेळ वाचेल आणण विा्ष आणण 
सेवाग्रामसाठी थोडा अधिक वेळ देता येईल. तवे्ा मी वध्ा्षला उतरलो. 
उतरल्ानंतर लगेच या प्रयत्ाला लागलो की वध्ा्षचे “राष्टट्रभारा प्रचार 
सममती” वाले आणण नागपूरचे भदंत आनंद कौसल्ायनजी यानंा सुचचत 
करेन, परंत ु से्शन वर अधिकाऱयाचंी बपेवा्षई पाहण्ासारखी होती. 
पाच वाजता उतरलेलो, सकाळी साडेसहा वाजले तरी कोणी अधिकारी 
चौकशीसाठी भेटला नाही. प्रवतक्षालयाची अवस्ा खूपच वाईट होती, 
देखभालीसाठी कोणी नव्ते. साडेसहा वाजता से्शन मास्तराचें दश्षन 
झाले, तवे्ा त्यानंी राष्टट्रभारा प्रचार सममतीला फोन लावनू देण्ाची कृपा 
केली. सममतीचे परीक्षा मंत्ी श्ी रामेश्र दयाल दबु ेफोनवर भेटले तेव्ा मी 
त्यानंा सामंगतले की मी ररक्षा करून त्याचं्ाकडे येत आह.े त्यानंी सामंगतले 
की त ेस्तनः से्शनवर एकदा येऊन गेले. त ेगाडी पोहोचल्ानंतर काही 
ममवनटानंी आले, तोपयांत मी गाडीतनू उतरलो होतो. त्यानंी प्रथम दजा्षच्ा 
डब्ाच्ा कंडक्रला ववचारलेदेखील की माझ्ा नावाची कोणी व्यक्ती 
या गाडीमध् ेप्रवास करीत आह ेका? कंडक्रने नाही म्हणनू सामंगतले. 
त े पण प्रवतक्षालयाकडे न येता परत गेले. ते याच ववचाराने से्शनवर 
आले होत ेकी जर मी अजाणतपेणाने विा्ष त ेनागपूर आणण नागपूर त े
विा्ष असा प्रवास करीत असेन तर मला वध्ा्षला उतरून घ्ावे. असो, 
सममतीमध् ेपोहोचल्ानंतर नागपूरला फोन केला तर समजले की लोक 
से्शनवर गेली आहते. फोनवर आनंदज्ी भेटले, त्यानंा सामंगतले की मी 
संध्ाकाळी अमुक अमुक गाडीने येत आह.े सममती भवनामध् ेआठ 
वाजपेयांत ध्ान-स्ान इत्यादी करून झाले. त्यानंी दरम्ान माझ्ासाठी 
काही काय्षक्म वनश्चित केले. 

राषट्रभाषा प्रचार सगमतीचे काय�क्रम
संयोगाने त्या हदवशी सममतीचे महामंत्ी श्ी मोहन भाई भट् याचंा 

वाढहदवस होता. सकाळी साडेनऊ वाजता एका सभेचे आयोजन केले 
होत,े ज्ामध् ेबाहरेून वीस-तीस लोक आले असतील, परंत ुसममतीचा 
सारा पररवार मोठ्ा संख्नेे एकत् आला होता. वस्ततु: ह ेआयोजन श्ी 
मोहन भाई भट् याचं्ा जन् हदवसाचे घरगुती आयोजन होत,े परंत ुमाझ्ा 
उपस्स्तीमुळे त्याचे स्रुप दहुरेी केले गेले. श्ी मोहन भाई खूपच सज्जन 
व्यक्ती आहते. सारे आयषु् हहदंीच्ा सेवेमध् े घालवले. गािंीजीचं्ा 
अतं्यत वनकट संपका्षमध् ेराहहल्ामुळे पदलोलुपता आणण राजनैवतक 
कुटीलतपेासून दूर राहहले. देशाची वत्षमान स्स्ती पाहून त्याचें हृदय खूप 
व्यधथत होत.े आजकाल सगळ्ा साव्षजवनक संस्ा उलट-सुलट वणशला 
लावनू हकंवा मंत्ानंा खूश करून सरकारकडून जास्तीत जास्त अनुदान 
ममळवण्ासाठी आणण त्याचा दरुुपयोग करण्ातच आपले कौशल् 
पणाला लावत आहते. मोहनभाई या सवाांपासून खूप दूर आहते, त्यामुळे 
ही सममती इतर संस्ासारखी खूप िनवान बनू शकली नाही. सव्ष काम 
काय्षकत्याांची चचकाटी आणण कष्टाच्ा बळावर चालत आहते. परंत ुआता 
बहुतके पगारी कम्षचाऱयानंा राजनैवतक मजदूर संघाची हवा लागत आहे 
आणण त े आपल्ा कत्षव्यापेक्षा अधिकारावंर सगळा जोर देत आहते, 
जसे एखाद्ा उद्ोगपतीचे कामगार करतात. त्याचं्ात या गोष्टीची भावना 
राहहलेली नाही की त ेएका साव्षजवनक सेवाभावी संस्चेे कम्षचारी आहते, 
सािारण पगारी मजरू नाहीत, या गोष्टीसाठी श्ी मोहनभाईच्ा मनात 
खोलवर ववराद पाहहला आणण ही गोष्ट त्यानंी आपल्ा भारणात व्यक्त 
पण केली. श्ी भट् आणण श्ी रामेश्र दयाल दबु ेमाझ्ा बाबतीत ज ेदोन 
शब्द बोलले त्यामध् ेऔपचाररकता कमी, भावकुता अधिक होती. मला 
माहहती होतं की बमा्ष मिील हहदंीच्ा सेवेसाठी जे आदर यकु्त शब्द 
माझ्ासाठी बोलले जात आहते त्याच्ामध् े हकती मोठा हात डॉक्र 
ओमप्रकाशजी व त्याचंा पररवार आणण हहदंीच्ा अनेक काय्षकत्याांचा 
आह ेत्यामुळे मी समजत होतो की हा सन्ान माझा नाही तर माझ्ा सव्ष 
साथीदाराचंा ममळून आह.े आणण हाच भाव मी माझ्ा उत्रामंध् ेपण 
प्रकट केला.
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टाकला आणण आपल्ा अडचणी त्याचं्ा समोर ठेवल्ा. सभेच्ा 
काय्षक्मानंतर श्ी मोहनभाई आणण रामेश्र दयालजीबंरोबर आमच्ा 
समस्ावंर ववचार करण्ासाठी एक तासभर बठैक झाली. या 
वाता्षलापामध् े मी पाहहले की या दोन्ी व्यक्ती आमच्ा समस्ापं्रती 
हकती सहानुभूती दाखवत आहते. सममतीची अार्थक स्स्ती अशी नाहीये 
की त ेआमची अार्थक मदत करू शकतील, परंत ुइतर सव्ष गोष्टीमध् े
त्याचंा सहयोग प्रशंसनीय राहहला.

महात्ा र्ाधंी आश्रम, सेवाग्ाम, वधा�
जवेण झाल्ावर मी सेवाग्रामला जाण्ाचा काय्षक्म बनवला. एवढ्ा 

लाबं जाऊन पण गािंीजीचंा आश्म न बघण े योग्य नव्त े आणण तहेी 
गािंीजीचं्ा जन्शताब्दीच्ा वरवी. असं कळलं की विा्ष त े सेवाग्राम 
पयांतचा आठ-नऊ हकलोमीटरचा रस्ता सायकल ररक्षाने पार करावा 
लागेल, वतथ े जाण्ासाठी एक तास आणण येण्ासाठी एक तास लागेल 
आणण माझ्ाकडे वतथ े बघण्ासाठी दोन तासाचा वेळ ममळेल. कारण 
मला चार वाजपेयांत परत येऊन नागपूरला जाणारी गाडी पकडायची होती. 
सेवाग्राम साठी इतर कोणतहेी वाहन उपलब्ध नव्त.े त्ामळेु तेवढ्ा 
कडक उन्ात मी ररक्ाने तनघालनो. अध्ा्ष रस्तात आल्ावर मी पाहहलं 
की ररक्षावाला खूप थकला आह,े उन्ाने त्स्त झाला आह,े श्जथ ेउताराचा 
रस्ता आह ेवतथ ेठीक आह ेपण जरासा पण चढ चढण ेखूप अवघड होत.े 
कसेबसे तासाऐवजी दीड तासात सेवाग्रामला पोहोचलो. मला वाटत होत े
की त्या आश्मातील सव्ष ववभागानंा व्यवस्स्त पहावे पण वेळ खूप कमी 
होता तवे्ा आश्मातील एका बंिलूा सोबत घेऊन जवेढा पाहू शकत 
होतो तवेढे पाहहले. सवा्षत आिी गािंीजीचंी कुटी पाहहली वतला पाहून या 
गोष्टीचा मनावर खोलवर प्रभाव पडला की एक समाजसेवक कशाप्रकारे 
सािपेणाचा कळस अगंीकारून आपलं जीवन जगू शकतो. मातीने ललपंलेली 
फरशी, मातीच्ा णभतंी आणण वरती चटईचे छप्पर हीच गािंीजीचंी कुटी 
होती, ज्ामध् ेआिवुनकतचे्ा नावाखाली फक्त एक शौचालय होत ेत ेही 
अपूण्ष आिवुनकतचेे! प्लश ववना, फक्त प्रसािनाचे भाडें. मात् ही एक 
ववशेरता होती की प्रसािनाच्ा बठैकीसोबत मातीच्ा खुल्ा कपाटासारखे 
दोन कोनाडे बनवले होते, ज्ामध् े गािंीजी शौच करताना पण आपले 
वाचण ेललहहण्ाचे कागद इत्यादी ठेव ूशकतील. त्याचंी आपली बसण्ाची 
जागा, पाहुण्ाचंी प्रतीक्षचेी जागा इत्यादी. सव्ष अशा होत्या ज्ानंा बघून 
एक शहराचा बाणशदंा दंग होईल. बाजचू्ा एका खोलीमध् े गािंीजीचंी 
प्राकृवतक चचहकत्ालयाची प्रयोगशाळा होती. यामध् ेलाकडाच्ा एका उंच 
अशा फळीवर रोग्याला झोपवनू ते स्तनः माललश करत. मला सामंगतलं गेलं 
की सरदार वल्भ भाई पटेल या नीम हकीमच्ा रोग्यामंध् ेएक आहते, 
ज्ाच्ावर माललशचे अनेक प्रयोग केले आहते.

या छोट्ाशा कुटीमध् ेदेशाचे मोठ्ात मोठे राजनैवतक आदंोलनाचे 
वनण्षय आणण हदशा ठरवल्ा गेल्ा, मोठ्ा समस्ाचें वनराकरण झाले.
गािंीजीचं्ा या कोठी शेजारीच मी श्ीमती कस्तरुबाचंी कुटी पाहहली, 

शेजारी आणखी एक कुटी पाहहली, श्जथ ेगािंीजी कुष्ठरोग्याचंी सेवा-
सुश्रुा स्तनः करत. नंतर माझ ेगाईड श्ी सदाणशव भट मला गािंीजीचंी 
पुत्वि ुश्ीमती वनम्षला गािंीना भेटण्ासाठी घेऊन गेले, ज्ा जवळच्ाच 
एका कुटी मध् ेराहत होत्या. वतथ ेत्याचं्ाशी थोडावेळ गप्पागोष्टी झाल्ा. 
खूपच वनम्षळ स्भावाची, सािपेणा आवडणारी, सेवाभावी आणण प्रगल्भ 
ववचाराचंी महहला आह.े त्यानंी बमा्षच्ा बाबतीत खूप सारी माहहती 
ममळवली. कडक उन्ात सायकल ररक्षनेे लाबंचा प्रवास करून आल्ामुळे 
मला खूप तहान लागली होती. या देवीने केवळ मला थंड पाणीच नाही 
पाजले उलट स्तनः आपल्ा हाताने दह्ाची लस्ी बनवनूही पाजली. 
त्यानंी आमच्ा सािना पद्धतीत पण आवड दाखवली आणण जवे्ा मी 
सामंगतले की या पद्धतीच्ा सखोल आणण वनरंतर अभ्ासानंी काम आणण 
क्ोि दोन्ीचे शमन होत.े तर त्यानंी अधिक आवड दाखवीत सामंगतलं 
की गािंीजीनंी कामववकारापंासून वाचण्ासाठी मनुष्ाला प्रते्यक क्षण 
इतर कामात गुं तनु राहण्ाचा सल्ा हदला आणण त्याला इतका व्यस्त 
ठेवण्ाचा प्रयत् केला की या ववकाराचंा उदय होण्ाला संिीच ममळणार 
नाही. परंतु त्यानंी स्ीकारलं की या मागा्षने गािंीजी यशस्ी होऊ 
शकले नाहीत. स्तनःला व्यस्त ठेवल्ानंतरही जवे्ा पण संिी ममळाली 
आश्मवासी कामवासनेचे णशकार झाले. त्यानंा वाटत होते की भगवान 
बदु्धाचं्ा या वविीचा हक्यात्मक प्रयोग करून पाहहला पाहहज.े

खादी आशण चरखा
त्याच्ानंतर खादी आणण चरखा याववरयी चचा्ष केली आणण म्हटलं 

की कशाप्रकारे मी पण माझ्ा देशामध् ेचरख्ाचा प्रचार करू इच्छितो, 
ज्ाच्ामुळे एका बाजलूा आपल्ा देशाचे शेतकरी शेतातील कामानंतर 
वर्षभराचा खूप सारा वेळ वाया घालवतात, त्यानंा ह ेसरळ आणण उपयोगी 
काम ममळेल, आणण दसुरीकडे देशातील उत्पन् झालेला कापूस बाहरे 
पाठवनू ज ेसुत आयात केले जात ेत्या हानीकारक अथ्ष नीतीपासून देशाला 
वाचवले जाऊ शकत.े आणण जोपयांत देशातील पूण्ष कापसाचा वापर 
करण्ासाठी पुरेशा संख्नेे आिवुनक ममल बसवली जात नाहीत तोपयांत 
या कापसाचा देशातच प्रयोग करण्ाचे सािन आपल्ा देशवासीयानंा देता 
येईल. या क्षते्ात मी तथेील चरखा उद्ोगासंबंिी पूण्ष माहहती करून घेऊ 
इच्छित होतो, माहहती झाले की वध्ा्षमध्चे या ववरयाचं एक तातं्त्रक 
तवद्ालय आहे, यामधे् खपू सारं िनोधकाय� झाले आहे. मी त्याला बघू-
समज ू इच्छित होतो, परंत ु असं करू शकलो नाही. कारण त्या हदवशी 
त ेकाया्षलय बंद होतं. तरीही ती देवी मला एका आजारी व्यक्ती जवळ 
घेऊन गेली जो या ववरयात पारंगत आहे, असे मानले जात ेआणण त्यानंी 
आजारी असून सुद्धा एक संुदर चरखा फक्त चालवनूच नाही दाखवला 
तर त्याच्ासंबंिी पूण्ष माहहती सुद्धा हदली. अशाप्रकारे त्यानंी मला “अबंर 
चरखा” बद्दल पण सामंगतलं की एका ताग्यापासून सहा ताग्यापयांत सूत 
एकत् काढतो, खरोखर खूपच उपयोगी आहे हा चरखा. परंत ुपूनी (सूत 
कातण्ाचे कापसाचे बंडल) संबंिी जी अडचण आह ेती मी आपल्ाला 
माझ्ा मागच्ा पत्ात सामंगतली होती. वनम्षलाजीनंी गोपुरी विा्षच्ा 
ग्रामसेवक मंडलाला टेललफोन विारे माझ्ा येण्ाची सूचना पाठवली 
आणण मला सामंगतलं की वाटलं तर आपण कोणत्याही प्रकारचा चरखा 
नमुन्ाखातर बमा्षसाठी खरेदी करू शकता. परंत ु सेवाग्राम वरून परतनू 
जवे्ा मी वध्ा्षला पोचलो तवे्ा माझ्ाकडे वेळ एवढा कमी होता की मी 
गोपुरीला जाऊ शकलो नाही आणण राष्टट्रभारा प्रचार सममतीचे परीक्षा मंत्ी 
भाई रामेश्र दयाल दबु े यानंा या गोष्टीची प्राथ्षना केली की माझ्ासाठी 
नव्या मॉडेलचा चरखा खरेदी करून मद्ासला पाठवनू द्ावा. 

आश्रमाचे इतर तवभार्
वध्ा्षमध् ेवनम्षला गािंीनंा भेटल्ानंतर सदाणशव भट् मला आश्माची 

मूलभूत तालीम ववभागाचे संचालन करणाऱया प्रधसद्ध गािंीवादी णशक्षणाचाय्ष 
धसहंली बंि ू श्ी आय्षनायकम याचं्ा बंगाली िम्षपत्ी श्ीमती आशादेवी 
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याचं्ाकडे घेऊन गेले. त्याचं्ाशी थोडावेळ गप्पागोष्टी करून मन खूप प्रसन् 
झाले. िवल केसाचं्ा या श्जदंाहदल वदेृ्धशी गप्पागोष्टी करण ेखूप मनोरंजक 
वाटले, वतला ही मला भेटून वततकीच प्रसन्ता वाटली. जवे्ा की वनरोप 
घेताना त्याचं्ा तोडंातून पटकन ह ेशब्द वनघाले की मी बमा्षहुन आलेल्ा 
एका अशा ववस्ावपताला भेटून प्रसन् झाले जो की त्या देशामंध् ेलाखोचंी 
संपत्ी गमावनू पण हसत आह ेआणण तथेील सरकार प्रवत त्याचं्ा मनात 
थोडा पण वेिर नाही या गोष्टीचे त्यानंा सुखद आचिय्ष वाटले. 

श्ीमती आशा देवीनंा भेटण्ापूववी मी बंि ू सदाणशव भट्ाबंरोबर 
आश्माच्ा पुस्तक ववक्ी ववभागात पण गेलो. ज्ाचे संचालक तचे आहते. 
त्या ववभागातनू मी माझ्ासाठी काही पुस्तके खरेदी केली आणण बंि ूभट्ानंा 
या गोष्टीची ववनंती केली की त्याचे एक पास्षल बनवनू तमुच्ा पत्तावर 
रंगूनला पाठवावे. मी आशा करतो की आत्ापयांत ते पास्षल तुम्हाला ममळाले 
असेल, अवश्य कळवा.

वधा� से्िनला परतण्ाची घाई
सेवाग्रामपासून वध्ा्षला परतताना मी पाहहले की वबचारा ररक्षावाला 

खूप थकला आह,े घामाघूम झाला आह,े किी सायकल ररक्षा चालवतो 
तर किी खाली उतरून ढकलत आह.े त्याने शब्द हदला होता की तो 
चार वाजता राष्टट्रभारा प्रचार सममती जवळून मला विा्ष से्शनला सोडेल, 
त्यामुळे वतथनू साडेचार वाजता नागपूरला जाणाऱया गाडीने नागपूरला 
जाऊ शकेन. परंत ुमी पाहहले की चार वाजपेयांत वध्ा्षच्ा सीमेपयांतच 
आह ेआणण ज्ा गतीने थकून दमून चालवत आह ेत्यावरून तर अिा्ष 
तास आणखी लागण्ाचा अदंाज आह ेआणण अशाप्रकारे मी गाडी पकडू 
शकणार नाही, या समस्ेववरयी तो पण जागरूक होता. त्या भल्ा गरीब 
माणसाने तथेचे थाबंनू मला एका रुपयाचा भाड्ात एक नवी हरक्षा करुन 
हदली जी की वेगाने चालवनू मला वेळेवर पोचवेल. तो आपल्ा अगोदर 
ठरलेल्ा मोबदल्ातनू एक रुपया कमी करायला तयार झाला. मी त्याचा 
हा सौजन्पूण्ष प्रस्ताव अस्ीकृत केला आणण नव्या ररक्षाने आपल्ा 
हठकाणावर जायला वनघालो. खूप घाई करून पण अवतथीगृहातनू आपलं 
सामान घेऊन जवे्ा मी से्शनवर पोहोचलो तवे्ा साडेचार वाजले होत.े 
से्शन वर कोणती ही गाडी नाही ह ेपाहहल्ावर गाडी सुटल्ाचा माझ्ा 
मनात खूप तणाव होता. जास्त दनुःख या गोष्टीचे होतं की आनंदजीनंी 
सकाळी आपली माणसं व्यथ्ष पाठवली होती, आता संध्ाकाळी पुन्ा 
पाठवतील आणण वनराश होतील. परंत ुसे्शन वर जाऊन ववचारपूस केली 
तर मोठे अवप्रय आचिय्ष वाटले की त्यावेळेला तर नागपूरला कोणतीच 
गाडी जात नाही. जी जात ेती प्रवासी गाडी ५:३० ला असून साडेसात 
वाजता नागपूरला पोहोचत.े 

बेजबाबदारपणाची हद्द
अजीब आह ेयेथील लोकाचें रेल् ेगाड्ाबंद्दलचे ज्ान. इतके अपूण्ष 

ज्ान घेऊन कसा काय आपला काम िंदा करतात.असे वाटत ेकी या देशात 
बजेबाबदारपणाचा बोलबाला आह.े कोणी व्यक्ती आपल्ा कत्षव्याबद्दल 
जागरूक नाही. प्रते्यक गोष्टीचे उत्र एका अदंाजानेच हदले जात,े पण 
पररस्स्तीचे तथ्य जाणण्ाची ना कोणाची इछिा आह ेना संिी. आळस 
या देशाचा राष्टट्रीय स्भाव बनला आह.े तवे्ा तर चागंल्ातला चागंला 
जबाबदार व्यक्ती पण सत्याला पूण्षपण ेजाणल्ाववना बोलून जातो की 
संध्ाकाळी साडेचार वाजता गाडी सुटेल. आणण या अववभा्षवात बोलतो 
की त्या गोष्टीची त्याला पूण्ष माहहती आह.े आणण तो पण अशा वेळेस 
बोलतोय की मी आनंदजीशी फोन करुन सागंत आह ेमी गाडीने वनघून 
केव्ा नागपूरला पोहोचेल, जणेकेरून त ेआपल्ा माणसानंा से्शनवर 
पाठव ूशकतील. बोलणाऱया माणसाला या गोष्टीची जाणीव नाही की तो 
ज्ा अदंाजाने बोलत आहे त्याने पुढच्ा व्यक्तीला काय नुकसान होईल. 
जर मला अगोदर वनश्चित वेळ माहहत असती तर मी सेवाग्राम मध् ेअधिक 
जास्त वेळ हदला असता हकंवा कमीत कमी त्या गरीब ररक्षावाल्ाला 
कडक उन्ात वेगाने चालवण्ासाठी मजबूर तरी केले नसते. 

शभक्षू आनंद कौसल्ायनजीिंी सारर्र्भत वाता�लाप 
ज ेपण असेल, गाडी ममळाली, आणण संध्ाकाळी साडेसात वाजता 

नागपूरला पोहोचलो. णभकू्ष आनंदजी सोबत काही तास गप्पा गोष्टी 
करायच्ा होत्या, त्यामुळे णभकू्ष वनवासाच्ा समोर खुल्ा मैदानात काही 
खुच्ा्ष घेऊन आम्ही बसलो. आनंदजी सोबत त्याचें सहयोगी मेघंकर पण 
होत.े बसण्ापूववी आनंदजीनंी मला हफरवनू केवळ णभकू्षवनवासच नाही तर 
समोरच्ा दीक्षाभूमीचे मोकळे मैदान पण दाखवले ज्ा मध् ेएका हठकाणी 
डॉक्र आबंडेकर याचंी मूतवी आह.े जवळच भारतवरा्षतनू धसहंलविीपला 
घेऊन गेलेल्ा बोधिवकृ्षाची एक फादंी येथ ेआणनू लावलेली पाहहली, 
जी की आता मोठी होऊन वतने एका छोट्ा वृक्षाचे रूप िारण केलं 
होत.े वतच्ाजवळ एका ववशाल स्तपूाच्ा वनमा्षणासाठी जागा आखली 
गेली होती आणण पाया खोदला गेला होता. त ेपाहून आम्ही वनवासाच्ा 
मोकळ्ा वातावरणात संभारण करण्ासाठी खुच्ाांवर बसलो. आनंदजी 
सदवीने त्स्त होत े तरीपण उणशरापयांत माझ्ासोबत मोकळ्ा जागेत 
बसून राहहले. तुम्हाला माहीतच आह ेकी आनंदजी सािना मागा्षचे हकती 
ववरोिी आहते. बौद्ध मत्वपटकाच्ा अनेक महत्त्वपूण्ष गं्रथाचें अनुवाद 
केल्ानंतर पण त े बदु्धाचं्ा ध्ान मागा्ष प्रवत जरासुद्धा आश्स्त होऊ 
शकले नाहीत. त्यानंा ह ेसव्ष वनरथ्षकच वाटतं, जवे्ा की आपण बघतो 
बदु्धाचं्ा शासनामिनू सािना म्हणज ेसमािी आणण प्रज्ेला काढून टाकले 
तर केवळ मात् शीलाच्ा रूपात एक ततृीयाशं शासनच णशल्क राहत.े 
आणण शील पण समािी णशवाय म्हणजचे चचत् संयमाणशवाय कसे पूण्ष 
होऊ शकेल. परंतु त्याचं्ा नजरेमध् े या समािी आणण प्रज्ेचे काही 
महत्त्व नाही. त ेत्यानंा सादं्दष्टीक आणण अकाललक मानत नाहीत उलट 
मरणोपरातं फळ देणारे मानतात. आणण राहुल साकृंत्यायनजीचं्ा प्रमाण े
याचं्ावर पण मार््षचा खूप मोठा प्रभाव झाल्ामुळे त्याचंा पुनज्षन्ावर 
थोडा पण ववश्ास नाही. त्यामुळे त्यानंा “सािना “वेळ व्यथ्ष घालवणारी 
वाटत.े त्यामुळे जवे्ा मी त्यानंा सािनेचे सादं्दवष्टक आणण अकाललक लाभ 
सागंायला सुरुवात केली आणण माझ ेआणण माझ्ा अनेक सहकाऱयाचें 
लाभदायक अनुभवाचें ढीग त्याचं्ासमोर ठेवले तेव्ा दोन-तीन तासाच्ा 
ववरोिानंतर जरा जरा स्ीकारसुचक डोके हलवायला लागले आणण एक 
वाजल्ावर जवे्ा मी म्हटलं की आता वेळ झाली आह,े टेललफोन करून 
टॅर्ी बोलवा जेणकेरून वेळेवर ववमानतळावर पोहोचेन, तवे्ा त्यानंी 
फोन करण्ाआिी मला आग्रह करण ेसुरू केले की नागपूर मध् ेसुद्धा 
एक सािना णशवबर लावायलाच पाहहज.े 

मी त्यानंा सामंगतले की माझा नोव्ेंबर पयांतचा सव्ष काय्षक्म वनश्चित 
झाला आह ेआणण हठकहठकाणी णशवबराचें आयोजन केले जात आह.े 
त्यापैकी एखाद्ा हठकाणचा काय्षक्म रद्द झाला तरच नागपूरला वेळ देता 
येईल. ह ेऐकून तर त्याचंा आग्रह अधिक वाढू लागला. फोन केल्ानंतर 



“विपश्यना साधक”  बदु्धवर्ष 2564,  फाल्गुन पौर्णिमा (ऑन.),  28 मार्च, 21,  िष्च 4,  अकं 13         रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-20238
वीस ममवनटे टॅर्ीच्ा प्रतीक्षते असतानासुद्धा त्याचंा आग्रह चालूच होता. 
मी त्याचं्ापुढे माझी आर्थक समस्ा देखील ठेवली. मी म्हणालो की 
आपल्ाकडून श्जतके लोक सम्मिललत होतील त ेवबचारे सव्ष आर्थकदृष्टा 
सक्षम नाहीत आणण माझ्ा णशवबरात सामील होण्ाचा अथ्ष केवळ दहा 
हदवसाचं्ा रोजगारापासून वंचचत राहण ेनाही, परंत ु णशवबराचे संचालन 
म्हणज ेभोजन वगैरेसाठीचा आर्थक भार पण सोसावा लागेल. मी त्यानंा 
स्पष्ट शब्दात सामंगतले की बमा्षच्ा व्यापार-उद्ोगाचे ववना परतावा 
राष्टट्रीयकरण झाल्ामुळे आणण भारतातील बािंवावंर माराचे वाईट 
रीतीने आधिपत्य झाल्ाकारणाने माझ्ाकडून अशी आशा करु नये की 
मी कोणत्याही प्रकारचा आर्थक भार सहन करू शकेन. माझ्ासाठी ह े
पण खूप कठीण आह ेकी यासाठी कोणा अन् सािकाकडे हात पसरावा. 
दवुनयादारीच्ा व्यावहाररकतलेा खूप चागंल्ा रीतीने पारखणाऱया त्या 
ववविान णभकू्षने सारी पररस्स्ती क्षणात जाणली आणण मला आश्ासन हदले 
की नागपूरच्ा णशवबरासाठी मला केवळ माझा वेळ द्ावा लागेल आणण मी 
आर्थक चचतंा करू नये. त्या सव्ष व्यवस्ा त ेस्तनः करतील. याववरयीची 
थोडा वेळ चचा्ष झाली ती खूप हृदयस्पशवी होती. त्या साम्वादी णभकू्षच्ा 
ह्दयालाही पाझर फोडणारी होती. त्यावेळची त्याचंी सौज्नता आणण 
सहृदयता मी किीच ववसरू शकत नाही. त्यानंी अश्घोर याचं्ा बदु्ध 
चररत्ातील एक संसृ्त श्ोक ऐकवला ज्ाचे शब्द लक्षात नाहीत पण 
अथ्ष आत्ापयांत कानामध् ेघुमत आह.े घरातनू वनघालेल्ा धसद्धाथ्षसाठी 
ववलाप करणारी यशोिरा म्हणत ेकी ज्ा व्यक्तीने जीवनभर हदलेच आह े
आता ती व्यक्ती हात पसरून कोणाकडून णभक्षा कशी मागेल? णभकू्ष 
आनंदजीकडून वनघाल्ानंतर ववमानतळावर पोचलो तवे्ा मन खूप हलके 
झाले होते. िनपती होण्ाचा खोटा दंभ मनामध् े सामावला होता तो 
करुणाद््ष होऊन वनघाला आणण मन खूप स्छि, वनम्षल झाले. मनामध् े
एकच भाव होता की मला िम्षचारीके मध् ेिम्ष ववहारी आणण िमा्षचाया्षची 
भूममका वनभावयाची आह.े िनपती आणण दानवीर स्भावाला इवतहास 
समजनू ववसरून जायचे आह.े मनामध् ेवारंवार भगवानाचंी ही वाणी घुमू 
लागली- सब्बदानं िमिदानं श्जनावत! 

खरोखरच िमा्षचे दान सव्ष दानापंेक्षा मोठे दान आह.े मी आपल्ा 
जीवनात श्जतके दान केले ते सव्ष या ववपुल िम्षदाना पुढे नगण् आह,े 
तुछि आह.े म्हणूनच मला या िम्ष दानानेच मनाला संतषु्ट ठेवले पाहहज.े 
सािंन आणण सामथ्य्ष धसममत असल्ामुळे आता आर्थक दानाची गोष्ट 
मनात येऊ द्ायची नाही. ज्ा हदवशी पररस्स्ती बदलेल त्या हदवशी 
पुन्ा आर्थक दान पण सुरू होईलच. आता तर सव्ष बळ िम्ष दानावरच 
लावले पाहहज.े हो, मोठ्ा भावाने माझ्ा वैयक्क्तक खचा्षसाठी जो 
ववमान प्रवासाचा प्रबंि केला आहे आणण हठकहठकाणी चागंल्ा 
हॉटेल्समध् ेराहण्ाची अनुमती हदली आह ेत्यातनूच काही बचत करून, 
शारीररक कष्ट सहन करून, मला काही आर्थक बचत केली पाहहज,े 
म्हणज ेजवे्ा आवश्यक असेल तवे्ा या वाचवलेल्ा पैशाचंा उपयोग 
गरीब सािकासंाठी केला जाऊ शकेल. या वनण्षयाने, वनषे्ठने मी नागपूरहून 
उड्ाण करून नवी हदल्ीच्ा ववमानतळावर उतरलो. वतथ े एकीकडे 
आपल्ा काया्षलयातील प्रवतवनिी गोस्ामी पोचले होते आणण दसुरीकडे 
आमचे िम्षबंि ूश्ी िम्षवीर तथा ऋरीराज वमा्ष ही होते.

 ददल्ीमधील तनवास
कोणत्या हॉटेलमध् ेउतरण्ाची माझी इछिा नव्तीच. एक तर पैशाचंा 

अपव्यय टाळण्ासाठी आणण दसुरे या सव्ष हॉटेलमध् ेसािनेसंबंिी प्रवतकूल 
प्रवतहक्या होतात. त्यातील कटू अनुभव आल्ामुळे मी हॉटेलमिील 
मुक्ामापासून स्तनःला वाचवीत होतो आणण म्हणनू वप्रय ऋरीराजने जेव्ा 
ह ेसुचवले की मी त्याचं्ा घरी थाबंावे तवे्ा मी लगेच तयार झालो.

त्याचं्ा घरी मी एक हदवस आणण एक रात् राहहलो. दसुऱया रात्ी 
मला चुरूला जायचे होते. वतथ े राहत ेवेळी मला सुखद आचिय्ष वाटले 
की त्याचें घर ज्ाप्रकारे बाह् दश्षनी स्छि आणण संुदर आह े तसेच 
सािनेसंबंिी सुद्धा तथेील वायतूरंग खूप वनम्षळ आणण अनुकूल आहते. 
कदाचचतच एखाद्ा नवीन घरात मला पहहल्ाच हदवशी इतकी सुखद 

अनुभूती आली. मनातून वाटले अवश्य सुभदे्ची पूण्ष पारमी खूप 
चागंली आह े आणण किी सद्धमा्षच्ा संपका्षत येईल तवे्ा खूप प्रगती 
करेल. सुभदे्च्ा घरी राहून मी काही बमा्षच्ा ववस्ावपताचं्ा ददु्षशेची 
गोष्ट ऐकली, तवे्ा मन खूप व्यधथत झाले. याआिी आणण नंतर सुद्धा मी 
अनेक बमवी ववस्ावपतानंा भेटत राहहलो आणण त्याचंी दनुःखी राम कहाणी 
ऐकत राहहलो. बमा्षमिील मूळ बमवीयाचंी सरळ स्भावाची वनष्कपटता 
आम्हा प्रवासी भारतीयासंाठी खूप अनुकरणीय होती. त्याचं्ा तलुनेने 
आम्ही प्रवासी भारतीय हकती कुटील, हकती चालबाज, हकती खोटे, 
फरेबी आणण बईेमान होतो ह े पाहून किी किी मन खूप द:ुखी होत 
होत.े एकीकडे आपण आपल्ाला ववश्गुरू आणण िम्षगुरू मानण्ाचा 
दंभ भरतो, आपल्ा िम्षदश्षन आणण संसृ्तीच्ा इतक्ा मोठ्ा मोठ्ा 
गप्पा मारतो, आपल्ाला मोठे कुलीन, स्छि आणण उच्च मानतो आणण 
तथेील मूळ वनवास्ाकंडे तछुितनेे पाहतो आणण दसुरीकडे आमचे चररत् 
हकती पतन झाले आह,े आमचा नैवतक सर हकती खालावला आह ेयाची 
मनात खोलवर जखम बनली होती. 

परंत ु इथ े आल्ानंतर रामकृष्ण, बदु्ध आणण गािंीजीचंा दाखला 
देणाऱया या देशातील लोकाचंी हालत पाहहली तर वाटत ेकी बमा्षतील 
प्रवासी भारतीयाचंा नैवतक स्तर याचं्ापेक्षा खूप खूप उच्च आह.े इथ े
तर सव्ष गोष्टी रुपया-पैशात मोजल्ा जातात. भावा -भावाचें, वपता 
पुत्ाचें, नातवेाईकाचें सव्ष संबंि पैशाने मापले जातात. कुठेच कोणामध् े
मानवतचेा लवलेशही नजरेला पडला नाही. जो स्तनःला श्जतका 
अधिक िम्षपरायण समजतो, त्याची िम्ष बदु्धी वततकीच अधिक कंुहठत 
आढळली. हकती खोलवर स्ाथ्षपरायणता सामावली आह ेया देशातील 
लोकामंध्.े ज्ा देशात िम्ष केवळ वरवरच्ा हदखाऊ वस्तसूारखा झाला 
आह ेतो देश नैवतकतचे्ा क्षते्ात इतका पोकळ होणार नाही तर काय 
होणार. प्रते्यक व्यक्ती थोडया फार वरवर िार्मक हक्या करून स्तनःला 
िम्षवनष्ठ मानण्ाच्ा दंभामध् ेबडुाला आह.े इथ ेज्ा दश्षन पद्धतीला 
िमा्षच्ा नावाने पुकारले जात े त्यावर िमा्षची चमकिमक हदसत े पण 
आतनू खोटच खोट भरली आह.े प्रते्यक माणसू िमा्षच्ा मोठ्ा मोठ्ा 
गोष्टी करतो पण व्यावहाररकतमेध् ेअिमा्षलाच आपलेसे करतो.                               

या घुसमटीच्ा पररस्स्तीमध् े बमा्षतील ववस्ापीतानंा पाहहज े की 
जवे्ापयांत त ेआर्थक क्षते्ात आपल्ा पायावर उभे राहत नाहीत तोपयांत 
मोठेपणाच्ा या खोट्ा हदखाव्यापासून दूरच राहायला णशकावे. परंत ु
वबचारे किी आपल्ा देशात मोठे िनवान असतील, खूप कमाई केली 
असेल, मोठया प्रवतषे्ठने राहहले असतील. आज पायाखालची जमीन 
सरकली, िनराशी क्षीण झाली. ममळकतीचे रस्त े बंद झाले. तरीपण 
त्या खोट्ा प्रवतषे्ठच्ा मोहाला सोडू शकले नाहीत. मुलामुलीचंा वववाह 
मोठ्ा घरामंध् ेकरू इच्छितात ज ेकी याचं्ा तोलामोलाचे नाहीत. म्हणनू 
आतल्ा आत पोकळ होत चालले आहते. हहच याचंी सवा्षत मोठी खोट 
आह े आणण वतला लवकरात लवकर काढून टाकले पाहहज,े बमा्षतील 
प्रवासी भारतीय ज ेकी एक हदवस मला त्या देशातील मूळ वनवासीयाचं्ा 
तलुनेने खूप बईेमान आणण कुटील हदसत होत ेत ेकुहटलतचेी पराकाष्ठा 
स्ीकारुनही या देशाच्ा चालबाज व्यापाऱयाचं्ा समोर खूप सरळ आणण 
भोळे हदसू लागले. काय माहहत या देशामंध् ेकसे समरस होतील हे लोक. 
ज्ा कोणा बरमी ववस्ावपतला भेटलो, सगळ्ाचें एकच म्हणण ेआह,े 
एक तर या देशातील वनवासीयापं्रमाण े बईेमान आणण िोकेबाज व्ा 
हकंवा उपाशी रहा. मी नाही समजलो त्यानंा काय उत्र देऊ. जोपयांत 
साऱया देशाचा नैवतक ढाचा बदलत नाही तोपयांत कोणाला चैन नाही. ना 
या काही थोड्ा ईमानदार लोकानंा ना अनेक बहुसंख्ाकं बईेमानानंा, 
परंत ुअनैवतकतचेा हा ढाचा कसा बदलेल?कोण बदलेल?. ही समस्ा 
केवळ बमा्षच्ा ववस्ावपताचंीच नाही तर सगळ्ा देशवासीयाचंी आह.े 
हो, बमा्षमध् ेज ेजाणकार लोक आहते त ेआपल्ा अनुकूल िंद्ामध् े
अवश्य नेपाळ मध् ेजाऊन राहहले आहेत.
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सरकारी असधकाऱयाचंी भेट

दोन हदवस हदल्ी मुक्ामामध् ेकाही एक सरकारी अधिकाऱयाशंी 
भेटून बमा्षसंबंिी समस्ावंर चचा्ष झाली. बमा्षमिील हहदंी प्रचारासंबंिी 
पण चचा्ष झाली. बमा्षमध् े हहदंी पुस्तकाचं्ा अभावाच्ा समस्ेवर 
ववचार ववमश्ष झाला. जनु्ा साहहत्यप्रमेी ममत्ामंध् े श्ी रामिारी धसहं 
हदनकर याचंी भेट झाली. सव्ष समस्ापं्रती त्याचंा रोख सहानुभूतीपूव्षक 
वाटला. बमा्षच्ा वत्षमान पररस्स्तीवर खूप ध्ानपूव्षक माहहती ममळवली. 
याचं्ाप्रमाण े अनेक लोकाचं्ा मनात ही भातंी आह े की बमवी सरकार 
राष्टट्रीयकरणाचे कायदे बनवत आह ेत ेकेवळ भारतीयावंरच लागू आहते. 
सरकारच्ा समाजवादी नीतीचे णशकार केवळ मात् प्रवासी भारतीय 
होतात. म्हणनू इथनू पळून जात आहते. मी त्याचंी तसेच अन् लोकाचंी 
भातंी दूर केली आणण खरी गोष्ट सामंगतली.

 मी माझ ेएक जनुे ममत् बीकानेरचे महाराज डॉक्र कण्ष धसहं यानंाही 
भेटलो. त्याचं्ा सरळ स्भावाने माझ्ा मनावर पून्ा एकदा खोलवर 
प्रभाव झाला. याचं्ाबरोबर देशाच्ा वत्षमान पररस्स्तीवर खूप वेळपयांत 
चचा्ष झाली आणण मी पाहहलं की ही व्यक्ती मोठ्ा जबाबदारीने आपल्ा 
दाययत्वा प्रवत जागरूक आह.े ह े लोकसभेचे स्तंत् सदस् आहेत. 
कुठल्ा दलामध् ेसम्मिललत नाहीत. काही एक स्तंत् सदस्ाचं्ा गटाचे 
नेततृ्व करीत आहेत. कागँ्रेसच्ा ववरोिी असूनही असे इच्छित नाहीत की 
कागँ्रेस सारखी एक मात् देशव्यापी सबल संस्ा लछन्-णभन् होवो. कें द्ीय 
सरकारच्ा ववरोिात असूनही त्यानंा असे वाटत नाही की या उपस्स्त 
वादळामध् ेसरकार पडून जावे आणण कें द् वनब्षल व्ावे. कें द्ाची आणण 
राष्टट्राची सबलता कायम रहावी यासाठी मनापासून जागरूक हदसले. 
अन् राजकारण्ासंारखे आपल्ा स्ाथ्षबदु्धीमध् ेआिंळे होऊन ववरोिी 
पक्षाच्ा ववनाशामध् ेलीन राहण,े भले त्यामुळे संपूण्ष राष्टट्राचा ववनाश 
होवो, अशी दबुु्षद्धी त्याचं्ामध् ेमी पाहहली नाही. बमा्षच्ा ववस्ावपताचंी 
सहायता करण्ासाठी आताही मी त्याचं्ा मनात उत्ाह पाहहला. परंत ु
सरकारी बेंचवर न बसणारा असल्ाने यासाठी त्याचें सामथ्य्ष सीममतच 
आह,े तरीही मला काही कें द्ीय मंत्ानंा भेटवण्ासाठी त्यानंी सफल 
प्रयत् केले. त्यासाठी त्यानंा हार्दक िन्वाद! 

तमुचा अनुज, सत्यनारायण गोयंका
(पूज्य गुरुजी द्यारया बयाबिूयाई ययानंया ललकहलेल्या परियामधनू सयाियार.... क्रमशः)

ऑनलाइन भावी शितबर काय�क्रम व आवेदन
सव्ष भावी णशवबराचंी माहहती नेटवर उपलब्ध आह.े कोववड- १९ च्ा 

नव्या वनयमानुसार सव्ष प्रकारचे बहुकंग केवळ ऑनलाईन होत आह.े 
फॉम्ष हकंवा एप्लीकेशन आता स्ीकारले जात नाही. म्हणनू आपल्ाला 
वनवेदन आह ेकी खालील ललकं वर चेक करा आणण आपल्ाला उपयकु्त 
णशवबरासाठी अथवा सेवेसाठी सरळ ऑनलाईनच आवेदन करा. 

https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri

कृपया अन्य कें दाचं्ा काय�क्रमानसुार सु�ा याच प्रकारे आवेदन करा.
अन्य कें दाचं्ा काय�क्रमाचें तववरण कृपया खालील ललकं वर पहा- 

https://www.dhamma.org/en-US/locations/directory#IN 

भावी शितबर काय�क्रम
कें दाचें 2021 च्ा शितबराचे काय�क्रम आले आहेत. त्ानंाच या महहन्यात प्रकाशित 

करीत आहनोत. कनोतवड- 19 च्ा सव� तनयमाचें पालन करणे अतनवाय� आहे. सव� तनयम 
आवेदन पत्रासनोबत इंटरनेटवर ददले रे्ले आहेत. जर कनोणी ते पाहू िकला नाही तर 
संबंसधत कें दाला थेट संपक�  करावा.
आवश्यक सुचना -
१- कृपया वनयमावली मागवनू वाचावी आणण संबंधित व्यवस्ापकाकडे आवदेन पत् पाठवनू तथेनू स्ीकृतत-पत्र मागवाव.े
२- एक ददवसीय, लघु / स्यं शितबर: केवळ जनु्ा सािकासंाठी, ज्ानंी दहा हदवसाचें ववपश्यना णशवबर पूण्ष केले असेल.

३-◊ सततपट्ान शितबर: कमीत कमी तीन णशवबर पूण्ष केलेल्ा सािकासंाठी, ज े मागील एका वरा्षपासून वनयममत आणण 
गंभीरतापूव्षक रोज सािना करीत असतील. (लघ ुव सवत. णशवबराचा समारोप िेवटच्ा ददविी संध्ाकाळी हनोतनो.)
४- हकशोराचें णशवबर: (15 वर्ष पूण्ष त े19 वर्ष पूण्ष) (कृपया हकिनोराचं्ा शितबरासंाठी बनतवलेल्ा नव्ा आवेदन पत्राचा 
वापर करावा.)
5- ∞ दीघ� शितबर - ∞ 20 ददवसीय शितबर: पाच दहा हदवसीय णशवबर, एक सवतपट्ान णशवबर केलेल्ा आणण एक दहा-
हदवसीय णशवबरात सेवा हदलेल्ा सािकासंाठी, ज ेमागील दोन वराांपासून रोज सािना करतात व ववधिप्रती एकवनष्ठ व पूण्षसमर्पत 
आहते.
6 ∞ 30 ददवसीय शितबर: ज्ानंी 20 हदवसीय णशवबर केले असेल व एका णशवबरात िम्षसेवा हदली असेल. (दीघ्ष णशवबरामंध् े
6 महहन्ाचें अतंर आवश्यक आह.े) (जथे े30 व 45 हदवसाचें सोबत होतील, तथे ेआनापान 10 हदवसाचें आणण जथे ेकेवळ 
45 हदवसाचे तथे े15 हदवसाचें होतील)
7 - 45 ददवसीय शितबर: ज्ानंी दोन 30 हदवसीय णशवबर पूण्ष केले असतील व िमिसेवा देत असतील. 60 ददवसीय शितबर: 
केवळ सहायक आचायाांसाठी ज्ानंी दोन 45 हदवसीय णशवबर पूण्ष केले असतील.
8 - ∞ तविेष 10-ददवसीय शितबर: पाच दहा सामान् णशवबर, एक सवतपट्ान णशवबर आणण एक दहा-हदवसीय णशवबरात सेवा 
हदलेल्ा सािकासंाठी, ज ेमागील दोन वराांपासून वनयममत रोज सािना करत असतील व ववधिप्रती एकवनष्ठ व पूण्षपण ेसमर्पत 
असतील.

∞ 14 ददवसीय कृतज्ता-शितबर / स्यं शितबर
ह े कृतज्ता-णशवबर “आचाय्ष स्यं णशववर” चेच स्रूप आह.े णशवबर प्रारूप वबलु्कल तसेच राहील. पूज् गुरुजी व माताजी 
आता राहहले नाहीत, त्यामुळे त्याचं्ाप्रवत व संपूण्ष परंपरेप्रवत कृतज्ता व्यक्त करुन आम्ही त्या सवाांच्ा िम्षतरंगाचंा 
लाभ घऊे. या दीघ्ष णशवबरात अधिकाधिक लोक भगवान बदु्धाचं्ा याववरुद्ध – समग्ानं तपनो सुखनो, म्हणज,े एकत् तप 
करण्ाच्ा परम सुखाचा लाभ घऊे शकतील, प्रसन्तचेी बाब ही आह े की फेब्वुारीच्ा या वतथीदरम्ान हहदंी वतथीनुसार 
पूज् गुरुजी व माताजीचं्ा जन् व जयंत्याही येतात. यनोग्यता– या दीघ� णशवबरामध् े सम्मिललत होण्ासाठी केवळ 
एक सवतपट्ान णशवबर, िमा्षच्ा प्रचार व प्रसारात योगदान व स्ावनक आचायाांची परवानगी आवश्यक आह.े   
सुहनश्चित ददनाकं:  प्रते्यक वरवी 2 त े17 फेब्वुारी.
स्ावनक मागणी लक्षात ठेऊन ज्ा कें द्ात एकट्ा वनवासाची सोय असेल, त ेकें द् या गंभीर णशवबराला आपल्ा काय्षक्म पमत्केत 
स्ान देऊ शकतात.

∞ दीघ� शितबरासंाठी नवीन संिनोसधत आवेदन पत्राचाच वापर करावा.ह्ाला धम्मगर्री अथवा अन्य दीघ� 
शितबराचं्ा कें दातून प्राप्त करता येईल. (वरील सव� शितबराचें आवेदन पत्र एकसारखे आहे.) हहदंी वेबसाट हेतु 
ललकं www.hindi.dhamma.org

 इर्तपुरी व महाराषट्र
 धम्मगर्री : इर्तपुरी (महाराषट्र)

तवपश्यना तवश् तवद्ापीठ, इगतपुरी-422403, नाणशक, फोन: (02553) 244076, 244086, 244144, 244440 (केवळ काया्षलयीन 
वळेेत सकाळी: 10 त ेसायं 5 वाजपेयांत). फॅर्: 244176. Email: info@giri.dhamma.org (ननोदंणीतवना प्रवेि तबलु्ल नाही) 
दहा-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 7 ते 15-10, (3-ददवसीय: 
22 से 25-4 कैं सल्ड) समन्वयक के्त्रीय आचाय� व आचाय� समे्मलन: 13-12-2021, सहायक आचाय� समे्मलन: 14 त े16-12, सहायक 
आचाय� काय�िाळा: 17 त े20-12, प्रशिक्क काय�िाळा: 21-12, टट्रस्ी व धम्मसेवक काय�िाळा: 16 त े17-10, 
∞ दीघ�-शितबर: तविेष दहा-ददवसीय: 30-6 त े11-7,
(रं्भीर सुचना- • कृपया लक् द्ावे की धम्मगर्रीत बहुकंर् केल्ाशिवाय येऊ नये, परत पाठवतानंा शितबराथगीलाही त्रास हनोतनो 
व आम्ालाही. • ज्ा के्त्रात कें द आहे, त्ा के्त्राच्ा लनोकानंी तेथेच आवेदन करावे. तविेष कारणतवना धम्मगर्रीत त्ाचें 
आवेदन स्ीकारले जाणार नाहीत. • कृपया स्ीकृतत-पत्र आपल्ा सनोबत अवश्य आणावे. • येणे िक्य नसल्ास तिी सुचना 
वेळेअर्नोदर अवश्य कळवावी.

 धम्मतपनोवन-1 : इर्तपुरी (महाराषट्र)
दहा-ददवसीय एक्ीक्यदूटव शितबर: 8 त े19-4, ◊ सततपट्ान: 2 त े10-9,
∞ दीघ�-शितबर: तविेष दहा-ददवसीय: 24-4 त े5-5, 18 त े29-8, 20-ददवसीय: 10 त े31-5, 24-7 त े14-8, 30-ददवसीय: 
4-6 त े5-7, 18-8 त े18-9, 45-ददवसीय: 4-6 त े20-7, 19-12 त े3-2-2022, 60-ददवसीय: 12-10 त े12-12.

 धम्मतपनोवन-2 : इर्तपुरी (महाराषट्र)
दहा-ददवसीय एक्ीक्यदूटव शितबर: 30-11 त े11-12, ◊ सततपट्ान: 22 त े30-4, 18 त े26-11, 
∞ दीघ�-शितबर: 20-ददवसीय: 28-6 त े19-7, 30-ददवसीय: 8-5 त े8-6, 25-9 त े26-10, 45-ददवसीय: 8-5 त े23-6, 25-9 त े
10-11, 60-ददवसीय: 23-7 त े22-9, 17-12 त े16-2-2022.

 धम्मपत्तन : र्नोराई, बनोरीवली, मंुबई
धम्मपत्तन, तवपश्यना केन्द्र, एस्ले वल्ड्ष के पास, गोराई खाड़ी, बोरीवली (पहर्चम) मंुबई-- 400 091, फोन: +91 8291894650, 
टेली. (+09122) 50427518, Ext. No. (पुरुर काया्षलय)» 519 (50427519), (महहला काया्षलय)» 546 
(50427546), (सुबह 11 त ेसायं 5 बज ेतक); Website: www.pattana.dhamma.org, दस-ददवसीय एक्ीक्यदूटव शितवर: 14 
त े25-4, 28-4 त े9-5, 11 त े22-5, 3 त े14-6, 16 त े27-6, 30-6 त े11-7, 13 त े24-7, 28-7 त े8-8, 18 से 29-8, 14 से 25-9, 29-9 
से 10-10, 13 से 24-10, 27-10 से 7-11, 10 से 21-11, 24-11 से 5-12, 8 से 19-12, 22-12 से 2-1-2022, ◊ सततपट्ान: 24-5 त े
1-6, 17 त े25-6, 3-ददवसीय: 8 त े11-4, 12 त े15-8, 1-ददवसीय मेर्ा: 23-5, 25-7, 26-9,
∞ दीघ�-शितबर: तविेष दहा-ददवसीय: 1 से 12-9,
Email: registration_pattana@dhamma.net.in; ऑनलाइन बहुकंग: www.dhamma.org/en/schedules/
schpattana.shtml “िमिपत्न” ववपश्यना कें द्ात केवळ 90 सािकासंाठी स्ान आह.े त्यामळे सव्ष सािकानंा ववनंती आह ेकी 
ज्ानंा णशवबरासाठी स्ीकृवत ममळाली, त्यानंीच याव ेआणण ज्ानंा स्ीकृवत ममळाली नाही, त्यानंी कृपया कोणत्याही प्रकारचा आग्रह 
करु नये. • कृपया आपला आपात्ालीन फोन-संपक्ष  (शेजारचा असला तरी) अवश्य ललहावा. 

एक ददवसीय शितबर : ग्ोबल ववपश्यना पॅगोडा, गोराईगावं, मंुबई प्रते्यक रवववारी- सकाळी 11 त ेसायं 4 
वाजपेयांत (पॅगोड्ाच्ा घमुटात होत,े त्यामुळे सािकानंा भगवान बदु्धाचं्ा पावन िातूंच्ा सावन्ध्ात ध्ान 
करण्ाची संिी प्राप्त होत.े) संपक� : फोन: 022-28452235. Email: info@globalpagoda.org;
कृपया आपल्ासोबत वपण्ाच्ा पाण्ाची बाटली अवश्य आणावी. वपण्ाचे पाणी मोठ्ा बाटलीत (20 लीटर) 
उपलब्ध राहील. त्यातनू आपली बाटली भरुन आपल्ाजवळ ठेवता येईल.

येणाऱया दि�कासंाठी लघू आनापान शितबर
ग्ोबल पॅगोड्ात रोज सकाळी 11 त ेदपुारी 4 वाजपेयांत पंिरा-वीस ममवनटाचें इंग्रजी हहदंी लघ ूआनापान 
प्रणशक्षण सत् सुरु असत.े सकाळी 11 वाजता प्रथम सत् व दपुारी 4 वाजता अवंतम सत्. यात भाग घणेाऱयाला 
पूण्ष प्रणशक्षण सत्ात बसण ेअवनवाय्ष आहे

धम्मतवपुल : बेलापूर (नवी मुं बई)

प्लॉट नं. 91 ए; सेक्र 26, पारसीक हहल, सीबीडी बलेापूर, (पारसीक हहल, सीवडु दाराव ेरेल् ेसे्शन जवळ हब्षर लाईन) नवी 
मंुबई 400 614. संपक� : फोन: 022-27522277, 27522404/03 (सकाळी 11 त ेसायं 5 वाजपेयांत). Email: dhamma-
vipula@gmail.com, बहुकंग केवळ ऑनलाइन: http://www.vipula.dhamma.org/ दहा-ददवसीय: 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-ददवसीय: प्रते्यक रवववारी. साम.ू साधना: दररोज सकाळी: 9 त ेरात्ी 9 
पयांत, सािक आपल्ा वळेेनुसार येऊन ध्ान करु शकतात, 



“विपश्यना साधक”  बदु्धवर्ष 2564,  फाल्गुन पौर्णिमा (ऑन.),  28 मार्च, 21,  िष्च 4,  अकं 13         रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-202310
 धम्मवाहहनी : दटटवाळा

मुं बई पररसर तवपश्यना कें द, गावं रंूदे, हटटवाळा (पूव्ष) कल्ाण, श्ज. ठाण.े Website www.vahini.dhamma.
org, नोदंणी केवळ ऑनलाईन; Email: vahini.dhamma@gmail.com संपक� : मोबाईल: 97730-69978, 
9004620434, केवळ काया्षलयाच्ा हदवशी– 12 त ेसायं 6 वाजपेयांत. दहा-ददवसीय: 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,
∞ दीघ्ष-णशवबर: 20-हदवसीय: 30-11 त े21-12, 30-हदवसीय: 30-11 त े31-12,

धम्मवादटका, पालघर
पालघर तवपश्यना कें द, गट नं. 198-2/ए, अल्ाली हक्केट ग्राउंडच्ा मागे, अल्ाली, पालघर-401404, संपक�  कें द 91 
9637101154, Email: info@vatika.dhamma.org, संपक� : 1) श्ी इराणी, मो. 9270888840, 2) 
श्ी अवनल जािव, मो. 91 9049151464, दहा-ददवसीय: (केवळ पुरुर) 14 त े25-4, 12 त े23-5, 13 त े24-6, 27-6 
त े8-7, 25-7 त े5-8, 11 त े22-8, 25-8 त े5-9, 8 त े19-10, 21-10 त े1-11, 21-11 त े2-12, 25-12-21 त े5-1-22, 
(केवळ स््रिया)ं 28-4 त े9-5, 3-5 त े1-6, 11 त े22-7, 24-9 त े5-10, 7 त े18-11, ◊ सततपट्ान: (केवळ पुरुर) 
12 त े20-9, (केवळ स््रिया)ं 5 त े13-12,

दीघ� शितबर काय�क्रम
 भारत

 तविेष 10-ददवसीय
12 त े23-4-2021  िमिथली - जयपुर (राजस्ान)
21-4 त े2-5-2021 िमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
24-4 त े5-5-2021 िमितपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
5 त े16-5-2021 िमिअजय - चंद्पुर (महाराष्टट्र)
2 त े13-6-2021 िमिखेत् - हदैराबाद (तेलंगाना)
19 त े30-6-2021 िमिथली - जयपुर (राजस्ान)
30-6 ते 11-7-2021 िमिमगरी - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
17 त े28-7-2021  िमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
19 त े30-7-2021 िमिलक्खण - लखनऊ (उ. प्र.)
21-7 त े1-8-2021 िमिधसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
28-7 त े8-8-2021 िमिपुब्बज - च्ूरू (राजस्ान)
30-8 त े10-9-2021 िमि पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
1 त े12-9-2021 िमिपत्न - गोराई, बोरीवली, मंुबई
4 त े15-9-2021 िमि अम्बिका - दणक्षण गुजरातु
21-9 त े2-10-2021 िमितपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
6 त े17-10-2021 िमिबोधि - बोिगया (वबहार)
15 त े26-10-2021  िमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
17 त े28-10-2021  िमिसरोवर - िळेु (महाराष्टट्र)
20-11 त े1-12-2021 िमिकल्ाण - कानपुर (उ. प्र.)

 20-ददवसीय
12-4 त े3-5-2021  िमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
5 त े26-5-2021 िमिधसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
10 त े31-5-2021 िमितपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
2 त े23-6-2021 िमिखेत् - हदैराबाद (तलंेगाना)
20-6 त े11-7-2021 िमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
28-6 त े19-7-2021 िमितपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
30-6 त े21-7-2021 िमिसेत ु- चेन्ई (तममलनाडु)
1 त े22-7-2021 िमि पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
24-7 त े14-8-2021 िमितपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
2 त े23-8-2021  िमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
3 त े24-8-2021 िमिचक् - सारनाथ (उ. प्र.)
11-8 त े1-9-2021 िमिालय - कोल्ापुर (महाराष्टट्र)
25-8 त े15-9-2021  िमि अम्बिका - दणक्षण गुजरात
5 त े26-9-2021 िमिगढ़ - वबलासपुर (छत्ीसगढ़)
8 त े29-9-2021  िमिसुवत्ी - श्ावस्ती (उ. प्र.)
11-9 त े2-10-2021 िमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
28-9 त े19-10-2021 िमिथली - जयपुर (राजस्ान)
6 त े27-10-2021 िमिबोधि - बोिगया (वबहार) 
7 त े28-11-2021 िमि पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
30-11 त े21-12-2021 िमिवाहहनी - हटटवाला
4 त े25-12-2021 िमिलक्खण - लखनऊ (उ. प्र.)

 30-ददवसीय
5-5 त े5-6-2021 िमिधसन् ु- माडंवी-कछि (गुजरात)
8-5 त े8-6-2021 िमितपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
1-6 त े2-7-2021 िमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
2-6 त े3-7-2021 िमिखेत् - हदैराबाद (तलंेगाना)
4-6 त े5-7-2021 िमितपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
30-6 त े31-7-2021 िमिसेत ु- चेन्ई (तममलनाडु)
1-7 त े1-8-2021 िमि पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
1-8 त े1-9-2021 िमिबोधि - बोिगया (वबहार)
11-8 त े11-9-2021 िमिालय - कोल्ापुर (महाराष्टट्र)
18-8 त े18-9-2021 िमितपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
28-8 त े28-9-2021  िमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
11-9 त े12-10-2021 िमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
18-9 त े29-10-2021 िमिथली - जयपुर (राजस्ान)
25-9 त े26-10-2021 िमितपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
1 to 31-10-2021 िमिउत्ल - खररयार रोड (उडीसा)
6-11 त े7-12-2021 िमिचक् - सारनाथ (उ. प्र.)
7-11 त े8-12-2021 िमि पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
30-11 त े31-12-2021 िमिवाहहनी - हटटवाला

21-12-2021 त े21-1-2022 िमि अम्बिका - दणक्षण गुजरात
 45-ददवसीय

8-5 त े23-6-2021 िमितपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
2-6 त े18-7-2021 िमिखेत् - हैदराबाद (तलंेगाना)
4-6 त े20-7-2021 िमितपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
25-9 त े10-11-2021 िमितपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
15-10 त े30-11-2021 िमिसुवत्ी - श्ावस्ती (उ. प्र.)
2-11 त े18-12-2021 िमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
17-12-2021 त े1-2-2022 िमिपाल - भोपाल (म.प्र.)
19-12 त े3-2-2022 िमितपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
21-12-2021 त े5-2-2022 िमि अम्बिका - दणक्षण गुजरात
9-2-2022 त े27-3-2022 िमिबोधि - बोिगया (वबहार)

 60-ददवसीय
23-7 त े22-9-2021 िमितपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
12-10 त े12-12-2021 िमितपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
17-12 त े16-2-2022 िमितपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)

 धम्मानन्द : पुणे (महाराषट्र)
पुणे तवपश्यना कें द, (नोदंणीववना प्रवशे नाही) मरकळ गावाजवळ, आळंदी पासून 8 हक.मी. दहा-ददवसीय: (केवळ हहदंी व मराठी 
भारी)» 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, (केवळ 
हहदंी व इंग्रजी भारी)»  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, ◊ सततपट्ान: (केवळ हहदंी व इंग्रजी भारी)»  23 त े31-10, 3-ददवसीय: 4 त े7-4, 3 त े6-6, 5 त े8-8, संपक� : पुण ेववपश्यना 
सममती, फोन: (020) 24468903, 24436250. Email: info@ananda.dhamma.org; टे.फॅर्: 24464243.

 धम्मपुण्ण : पुणे िहर(स्ाररे्ट)
पुणे तवपश्यना सगमती, नेहरु से्हडयमसमोर, स्ारगेट वॉटर वर््षच्ा मागे, आनंद मंगल काया्षलयाजवळ, दादावाडी, पुण-े
411002. फोन: (020) 24436250. Email: info@punna.dhamma.org दहा-ददवसीय: (केवळ हहदंी व इंग्रजी भारी)»  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, (केवळ हहदंी व मराठी 
भारी)»  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, ◊ सततपट्ान: (केवळ हहदंी 
व मराठी भारी)» 18 त े26-4, (केवळ हहदंी व इंग्रजी भारी)» 21 त े29-9, 3-ददवसीय: 28 त े31-10, हकिनोराचें शितबर: 2 त े10-5, 
हकिनोरीचें शितबर: 16 त े24-5, # 2-ददवसीय बाळ-शितबर: (12 त े18 वर्ष मुलेे) 11 त े12-5, (12 त े18 वर्ष मुली)»  14 त े15-5, 1-ददवसीय: 
प्रते्यक महहन्ात दसुऱया गुरुवारी व चौथ्या रवववारी सकाळी: 8:30 त े4:30 पयांत,  # बाळ-शितबर: (9 त े18 वर्ष) प्रते्यक महहन्ात 
पहहल्ा व वतसऱया रवववारी (सकाळी: 8 त ेदपुारी 2.30 पयांत)

 धम्मअजन्ा : औरंर्ाबाद (महाराषट्र)
अजंता अतंरा�षट्रीय तवपश्यना सगमती, गट नं. 45 रामपुरी, वजैापुर रोड, औरंगाबाद-431003. संपक� : फोन: (0240) 
2040444, मोबाईल: 94222-11344, 99218-17430. Email: info@dhammaajanta.org; दहा-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 16 त े24-4, हकिनोराचें शितबर: 10 
त े18-5,

 धम्मसरनोवर : धळेु (महाराषट्र)
खाने्दि तवपश्यना साधना कें द, डेडरगावं जलशुमद्धकरण कें द्ाजवळ, मु. पो. वतखी, श्जल्ा- िळेु, वपन: 424002; (नोदंणीववना 
प्रवशे नाही) (कें द्ापयांत जाण्ासाठी पाच कंदीलजवळ “शेरे पंजाब लॉज” जवळ पोहोचाव ेवतथनू वतखी गावासाठी ऑटोररक्ा 
भेटतात.) दहा-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 12 त े21-6, 6 त े15-8, 5 त े14-12, 
2-ददवसीय: 14 त े16-4, 23 त े25-6, 18 त े20-8, 12 त े14-10,  # बाळ-शितबर: 16-8, 10-10, 1-11, 29-12, 30-12, 
∞ दीघ�-शितबर: तविेष दहा-ददवसीय: 17 त े28-10, संपक� : डॉ. देवरे, फोन: 222861, मोबा. 99226-07718, Email: info@
sarovara.dhamma.org

 धम्मसस�पुरी : भाटेर्ाव, सनोलापुर
धम्मसस�पुरी तवपश्यना ध्ान कें द, off ववजापुर रोड, भाटेवाडी जवळ, सोरेगाव - डोणगाव चा रस्ता, सोरेगाव पासून 4 
हक.मी. ता. उत्र सोलापुर, श्जला. सोलापुर-413002, Email: solapurvipassana@gmail.com, संपक� : 1) श्ी. सम्ाट 
पाटील, मोबा. 7620592920, 9011908000, 2) श्ी. भालचंद् उकरंदे, मोबा. 9860759866, दहा-ददवसीय: 14 त े25-4, 2 त े
13-6, 16 त े27-6, 30-6 त े11-7, 14 ते 25-7, 28-7 ते 8-8, 18 त े29-8, 1 ते 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, ◊ सततपट्ान: 30-4 त े9-5, 2-ददवसीय: 13 त े16-5, 12 त े
15-8, 11 त े14-11, हकिनोराचें शितबर: 21 त े29-5, 26-10 त े3-11,

 धम्मालय : कनोल्ापुर (महाराषट्र)
दक्खिन तवपश्यना अनसंुधान कें द, (नोदंणीववना प्रवशे नाही) रामललगं रोड, आलत े पाक्ष , आलत,े ता. हातकनंगले (रेल् े
से्शन), श्ज. कोल्ापूर-416123. Email: info@alaya.dhamma.org, फोन: संपक� : मोबा. 97674-13232. 9697933232, 
7420943232, दहा-ददवसीय: (हहदंी व इंग्रजी भारी)» 4 त े15-4, 19 त े30-9, 7 त े18-11, 21-11 त े2-12, 5 त े16-12, 19 त े
30-12, (हहदंी व मराठी भारी, केवळ स््रिया)ं»  2 त े13-5, (हहदंी व मराठी भारी)» 18 त े29-4, 13 त े24-6, 27-6 त े8-7, 25-7 ते 
5-8, 3 त े14-10, 17 त े28-10, (हहदंी, इंग्रजी व कन्डी भारी)» 11 त े22-7, ◊ सततपट्ान: (हहदंी व इंग्रजी भारी)» 29-6 त े8-7, 
5 त े14-10, 21 त े30-12, 3-ददवसीय: (हहदंी व इंग्रजी भारी)» 14 त े17-9, 2-ददवसीय: (हहदंी व इंग्रजी भारी)» 10 त े12-6, 29 
त े31-10, हकिनोररयनो ंका शितवर: (हहदंी व इंग्रजी भारी)» 16 त े24-5, हकिनोरनो ंका शितवर: (हहदंी व इंग्रजी भारी)» 30-5 त े7-6,  # 
2-ददवसीय बाल-शितवर: (हहदंी व इंग्रजी भारी)» धम्मसेवक काय�िाला: (हहदंी व मराठी भारी)»  19 त े20-11,
∞ दीघ�-शितवर: 20-ददवसीय: 11-8 त े1-9, 30-ददवसीय: 11-8 त े11-9,

 धम्मनार् : नार्पुर (महाराषट्र)
नार्पुर तवपश्यना कें द, माहुरझरी गाव, नागपुर-कलमेश्र रोडजवळ. Email: info@naga.dhamma.org संपक� : मोबा. 
9403870195, 9422182336, 9370990771, 9423403294. (नोदंणीववना प्रवशे नाही) दहा-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 28-4 त े6-5, 24-12 त े1-1-2022, 3-ददवसीय: 27 त े30-5, 1-ददवसीय: 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, हकिनोरीचें शितबर: 8 त े16-5, हकिनोराचें 
शितबर: 17 त े25-5, 
सहायक आचाय� काय�िाला: 14 त े18-7-2021 संपक� : सचचव, कल्ाणममत् चॅररटेबल टट्रस्, अभं्कर स्ारक भवन, अभं्कर रोड, 
िन्ोली, नागपुर-440012. फोन: 0712- 2458686, 2420261. (सव्ष पत्-व्यवहार संपक्ष  पत्यावर करावा.)

 धम्मसुर्ती : सुर्तनर्र (नार्पुर)
तवपश्यना साधना कें द, सुगतनगर, नागपुर-14, फोन नं. (0712)2630115. दस-ददवसीय: 5 त े16-5, 2 त े13-6, 7 त े18-7, 3 
त े14-8, 1 त े12-10, 8 त े19-11, 8 त े19-12,(केवळ स््रिया)ं» 18 त े29-8, 1 त े12-9, 15 त े25-9, ◊ सततपट्ान: 22 त े30-7, 22 
त े30-12, 3-ददवसीय: 21 त े24-4, 16 त े19-6, 21 त े24-10, 24 त े27-11, 1-ददवसीय: 14-4, 18-4, 16-5, 30-5, 13-6, 18-7, 
14-8, 12-9, 21-11, 6-12,  # बाळ-शितबर: 21 त े24-10, साम.ू साधना: दररोज सकाळी 5 त े6 व सायं 6 त े7 पयांत व प्रते्यक 
रवववारी सकाळी: 8 त े9; # बाळ आनापान साम.ू साधना: प्रते्यक रवववारी सकाळी: 8 त े9; संपक� : 1) श्ी सुखदेव नारनवरे, मोबा. 
9422129229. 2) श्ी कमलेश चाहने्, मोबा. 9373104305. 
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धम्ममल् : यवतमाल (महाराषट्र)

तवपश्यना कें द, िनश्ी नगर, आय. टी. आय. मागे, वपपंळगावं बायपास, यवतमाळ - 445001, संपक� : 1) श्ी ई. डी. गडललगं, 
मोबा. 9422865661, 2) डॉ. राजकुमार भगत, मोबा. 9423432475. दस-ददवसीय: (पुरुर व स््रियासंाठी)» 1 त े12-5, 15 त े
26-6, (केवळ पुरुर व हभक्ख ु9 त े20-7), 2 त े13-8, 18 त े29-9, 19 त े30-10, 3 त े14-11, 7 त े18-12, ◊ सततपट्ान: 
15 त े23-5, 19 त े27-11, 3-ददवसीय: 16 त े19-8, 1-ददवसीय: 18-4, 26-5, 13-6, 24-7, 1-8, 29-9, 10-10, 5-12,  # बाळ-
शितबर: 25-4, 30-5, 27-6, 25-7, 29-8, 12-9, 3-10, 28-11, 26-12,
लचटकी (वधा�): धम्मकुटी तवपश्यना कें द, लचटकी, पुलर्ाव, पनो. कवठा, ता. देवळी, शज. वधा�, दस-ददवसीय: 15 त े26-4, 7 त े
18-9, 6 त े17-10, 6 त े17-11, 7 त े18-12, संपक� : श्ी. खंडारे, फोन: 07158-284372, मोबा. 9028494401, 
श्ी भेले, मोबा. 9834603076, 
रनोहणार्ावं: (पवनी, भंडारा): दहा-ददवसीय: 7 त े18-4, 19 त े30-5, 16 त े27-6, 7 त े18-7, स्ान: ववसुधदमग्ो ववपस्ना 
चॅररटेबत टट्रस्, वदारा संचाललत - िमिपवन ववपश्यना कें द्, रोहणागावं (पवनी) श्ज. भंडारा, संपक� : 1) श्ी शैलेर काबंळे, मोबा. 
9923268962, 2) श्ी मािव रामटेके, मोबा. 9223349183, 
तुमसर (भंडारा): दहा-ददवसीय: 20 त े31-10, 17 त े28-11, 15 ते 26-12, 3-ददवसीय: 16 त े19-10, 1-ददवसीय: 8-4, 7-5, 
4-6, 3-8, 2-9, 1-10,  # बाल-शितवर 18-10, 29-11, 26-12, स्ान: बदु्धववहार अणॅ्ड वलेफेअर सेंटर, चुल्ाड, तमुसर, श्ज. 
भंडारा मोबा. 096236-68240, संपक� : 1) श्ी डोगंरे, मोबा. 62604-50436, 2) श्ी चौरे, मोबा. 98904-41071, 3) 
श्ी ववज ुगोडंाण,े मोबा. 096236-68240,

धम्मभण्ार : भंडारा (महाराषट्र)
तवपश्यना कें द, राहुल कॉलनी, रेल् ेलाइनजवळ, सहकार नगर, भंडारा 441904, दहा-ददवसीय: 2 त े13-4, 20 त े31-7, 10 
त े21-8, 21-9 त े2-10, 4 त े15-12,  ◊ सततपट्ान: 6 त े14-9, 21 त े30-11, 2-ददवसीय: 24 to 26-12, 1-ददवसीय: 13-4, 
26-5, 27-6, 1-8, 22-8, 19-9, 3-10, 19-10, हकिनोरीचें शितवर: 7 त े16-11,  # 2-ददवसीय बाल-शितवर: 15 त े16-11, 1 त े2-5,  
# 1-ददवसीय बाल-शितवर: 11-4, 27-4, 11-5, 25-5, 8-6, 22-6, 11-7, 29-8, 19-9, 10-10, 19-12, संपक� : सलूजा, 
09423673572, चौरे, 9890441071, ववनोद, 9422833002, 7588749108,

धम्म तनरंजन : नादेंड
तवपश्यना साधना कें द, नवीन डंकीण (गोदावरी नदीच्ा हकनाऱयावर) नादेंड, संपक� : 1) श्ी दहहवलेे, मोबाइल: 
9423148636. 2) श्ी भाव,े मोबा. 9421572499, दस-ददवसीय: (केवळ स््रिया)ं» 7 त े18-7, 6 त े17-10, 8 त े19-12, 
(केवळ पुरुर)» 16 त े27-6, 1 त े12-9, 17 त े28-11, ◊ सततपट्ान: 14 त े22-8, 3-ददवसीय: 10 त े13-6, 22 त े25-7, # 
3-ददवसीय बाळ-शितबर: (केवळ मुले)» 7 त े10-11, (केवळ मुली)» 11 त े14-11, # 2-ददवसीय बाळ-शितबर: (केवळ मुले)» 18 त े20-4, 
(केवळ मुली)» 21 त े23-4, 1-ददवसीय: 26-5, 27-6, 18-7, 29-8, 12-9, 17-10, 29-12, स्यं शितबर: प्रते्यक रवववारी सकाळी 6 त े
10 पयांत, # बाळ-आनापान ऑनलाईन शितबर: महहन्ात वतसऱया रवववारी

धम्म वसुधा : हहवरा वधा�
तवपश्यना कें द, हहवरा पोस् झडशी, ता. सेलु, श्ज. विा्ष Email: dhammavasudha@gmail.com, संपक� : 1) श्ी 
बातं,े 100, सागर, सुयोग नगर, नागपुर-440015. मोबा. 9326732550, 9326732547. 2) श्ी काटव,े मोबा. 
9890309738. दहा-ददवसीय: 17 त े28-10, 10 त े21-11, ◊ सततपट्ान: 1 त े9-12, 

धम्मअनाकुल : खापरखेडा फाटा, तेल्ारा (अकनोला)
तवपश्यना साधना कें द, खापरखेडा फाटा, तले्ारा-444108 श्ज. अकोला Email: info.anakula.@vridhamma.org, Web-
site: www.anakula.dhamma.org मोबा. 9421156138, 9881204125, 9421833060, दहा-ददवसीय: (केवळ 
पुरुर)» 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, ((केवळ स््रिया)ं)»  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, दहा-ददवसीय: (केवळ णभकंू्षसाठी)» 7 से 18-7, ◊ 
सततपट्ान: 29-5 से 6-6, 23 से 31-7, 3-ददवसीय: 29-9 से 2-10, 23 से 26-12, 2-ददवसीय: 21 से 23-5, 1-ददवसीय: 26-5, 21-7, 19-10, 
संपक� : 1) ववपश्यना चॅररटेबल टट्रस्, शेगावं, फोन: 95798-67890, 98812-04125. 2) श्ी आनंद, मोबा. 94221-81970.
कनोटंबा (यवतमाळ): दहा-ददवसीय: (पुरुर व स््रियासंाठी)»  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, (केवळ स््रिया)ं» 1 त े12-8-2021, (केवळ णभक्ष ुव पुरुरासंाठी)» 6 त े17-6, (केवळ 
णभक्षणुणया व स््रिया)ं» 7 त े18-11, 1-ददवसीय:  प्रते्यक रवववारी सकाळी: 8 त े3 पयांत # बाळ-शितबर: 23-4, 23-5, 20-6, 
18-7, 29-8, 26-9, 17-10, 28-11, 26-12, संपक� : िमिभूमी ववपश्यना चॅरीटेबल टट्रस्, कोटंबा ता. बाभुळगावं श्ज. 
यवतमाळ-445001. मोबा. 9822896453, 9890429314, 7776964808, 9175622575,

मलकापुर: (अकनोला) दहा-ददवसीय: (केवळ पुरुर)» 3 त े14-10, (केवळ स््रिया)ं» 13 ते 24-5, 12 ते 23-12, 1 ते 12-
6, स्ान: भदन् आनंद वनवास, राजरतन कॉलनी येवता रोड मलकापुर श्ज. अकोला. 444001, मोबा. 9421937014, 
संपक� : 1) श्ी तायडे, मोबा. 9421794874, 2) श्ी आठवले, मोबा. 9404092468
पातुर: (अकनोला) ववपश्यना सािना प्रसार कें द्, णशरला, पातरु श्ज. अकोला - 444501, दहा-ददवसीय: (केवळ जनुे सािक पुरुर 
16 त े27-3) (केवळ स््रिया)ं»  1 स 12-6, 25-7 त े5-8, 20-11 त े1-12, 20 त े28-12, (केवळ पुरुर)» 15 त े26-4, 11 
त े22-5, 25-6 ते 6-7, 10 त े21-8, 21-9 त े2-10, (केवळ णभक्ष ु23-10 त े3-11) ◊ सततपट्ान: 26-8 त े3-9, # 3-ददवसीय 
बाळ-शितबर: (10 त े17 वर्ष) 7 त े10-11, 1-ददवसीय: प्रते्यक महहन्ात दसुऱया रवववारी, वळे 9 त े5, # बाळ-शितबर: (वय 10 त े
16 वर्ष) प्रते्यक महहन्ात वतसऱया रवववारी, वळे 9 त े5, संपक� : 1) श्ी. जगन्ाथ गवई, मोबा. 07775928290, 2) श्ीमती 
ज्ोतीताई वानखेडे, मोबा. 9921998803,

धम्मअजय : चंदपुर (महाराषट्र)
तवपश्यना साधना कें द, गाव - अजयपूर, पो. चचचपल्ी, मुल रोड, चंद्पुर, Online Registration :- Website :- 
www.ajaya.dhamma.org, Email: dhammaajaya@gmail.com, संपक� : 1) ममललदं घरडे, सुगतनगर, नगीनाबाग 
वाड्ष, नं. 2, चंद्पूर-442401, मोबा. 80071-51050, 9226137722, 2) श्ी गौतम चचकटे, मोबा. 9421812541, 
9422506476, दहा-ददवसीय: 19 ते 30-4, 28-5 ते 8-6, (केवळ णभकंू्षसाठी 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,  ◊ सततपट्ान: 5 ते 13-4, 27-11 ते 
5-12, 3-ददवसीय: 18 ते 21-7, 2-ददवसीय: 21 ते 23-5, 19 ते 21-11, 1-ददवसीय: 26-5, 27-6, 23-7, 8-8, 26-9, 10-10, 19-12, 
िमिसेवक काय्षशाळा: 4-4, बाळ शितबर शिक्क काय�िाळा: 2-5, 
 ∞ दीघ�-शितबर: तविेष दहा-ददवसीय: 5 ते 16-5,

धम्मपदेस : पाली (रत्ागर्री)
कनोकंण तवपश्यना मेडीटेिन सेंटर, मु. पाथरट, पो. पाली, श्ज. - रत्ामगरी - 415803, Email: info@pades.dhamma.org, 
Website: https://pades.dhamma.org, दस-ददवसीय: 15 त े26-4, 1 त े12-5, 15 त े26-5, 1 त े12-6, 15 त े26-6, 1 त े
12-8, 15 त े26-8, 1 त े12-9, 15 ते 26-9, 15 त े26-10, 1 त े12-11, 15 त े26-11, 1 ते 12-12, ◊ सततपट्ान: 15 त े24-7, 
15 त े24-12, 3-ददवसीय: 1 त े4-7, संपक� : 1. श्ी संतोर आयरे 1) 9975434754 / 9960503598 
महाड: दस-ददवसीय: (केवळ पुरुष)» 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 त े
26-8, 5 त े16-9, 19 त े30-9, 3 त े14-10, 17 त े28-10, 7 त े28-11, 21-11 त े2-12, 5 त े16-12, 19 त े
30-12, (केवल महहलाएं)» 18 त े29-4, 16 त े27-5, 20-6 त े1-7, 3-ददवसीय: (केवल पुरुष)» 27 त े30-5, 26 त े
29-8, 28 त े31-10, 1-ददवसीय : प्रते्यक महहन्ात पहहल्ा रवववारी सकाळी 10 त ेदपुारी 3 वाजपेयांत # बाल शितवर: 

प्रते्यक महहन्ात तीसऱया रवववारी सकाळी 10 त ेदपुारी 2 वाजपेयांत स्ान: डा. बाबासाहबे आबंडेकर मेमोरीयल हॉल, 
ववपश्यना णशवाजी चौक, कोटेश्री तले, महाड 402301, श्जला: रायगड, संपक� : (020) 24436250, Email: info@
punna.dhamma.org, मोबा: 7719070011,

जयपुर व उत्तर भारत
धम्मथली : जयपुर (राजस्ान)

राजस्ान तवपश्यना कें द, पो. बॉ. 208, जयपुर-302001, पंजीकरण संपक� : मोबा. 0-99301-17187, 9610401401, 
9828804808, Email: info@thali.dhamma.org, Website: www.thali.dhamma.org, दहा-ददवसीय: 12 त े23-4, 
25-4 त े6-5, 9 त े20-5, 23-5 त े3-6, 6 त े17-6, 19 त े30-6, 4 त े15-7, 18 त े29-7, 1 त े12-8, 15 त े26-8, 29-8 त े9-9, 
12 त े23-9, 7 त े18-11, 21-11 त े2-12, 5 त े16-12, 22-12 त े2-1-2022, ◊ सततपट्ान: 8 त े16-6, 20 त े28-7, 3-ददवसीय: 
16 त े19-12, 
∞ दीघ�-शितबर: तविेष दहा-ददवसीय: 12 त े23-4, 19 त े30-6, 20-ददवसीय: 28-9 त े19-10, 30-ददवसीय: 18-9 त े29-10, 

धम्म पुष्कर : पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
तवपश्यना कें द, गाव रेवत (केडेल), पब्षतसर रोड, पुष्कर, श्ज. अजमेर. मोबा. 91-94133-07570. फोन: 91-145-2780570. 
Website: www.pushkar.dhamma.org, संपक� : 1) श्ी रवव तोरणीवाल, मोबा. 09829071778, Email: dhammapush-
kar@gmail.com 2) श्ी अवनल िारीवाल, मोबा. 09829028275. Email: corporate@toshcon.com, फॅर् : 0145-
2787131.

धम्ममरुधर : जनोधपुर (राजस्ान)
तवपश्यना साधना कें द, लहररया ररसोट्षमागे, अध्ात्म ववज्ाग सस्तग कें द्ाजवळ चौपासनी जोिपुर-342008. मोबा. 
9829007520, Email: info@marudhara.dhamma.org. दहा-ददवसीय: 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, 
◊ सततपट्ान: 29-9 त े7-10, 3-ददवसीय: 24 त े27-3, 11 त े14-8, 7 त े10-12, 1-ददवसीय: 26-5, हकिनोराचें शितबर: 31-5 
त े8-6, हकिनोरीचंें शितबर: 2 त े10-9,  # बाळ शितबर 3-ददवसीय: (13 त े16 वर्ष) 11 त े14-5, (13 त े16 वर्ष केवळ मुले) 
18 त े21-8, (13 त े16 वर्ष केवळ मुली) 25 त े28-8, संपक� : 1) श्ी नेमीचंद भंडारी, 41-42, अशोक नगर, पाल लीकं रोड, 
जोिपुर-342003. Email: dhamma.maroodhara@gmail.com; मोबा.: Whatsapp No. 9887099049, 
8233013020.

धम्मपुब्बज, चूरु (राजस्ान)
पुब्बज भगूम तवपश्यना टट्रस्, भालेरी रोड, (चूरुपासून 6 हक.मी.) चूरु (राजस्ान): फोन: 9664481738, संपक� : 1) श्ी एस. 
पी शमा्ष, Email: dhammapubbaja@gmail.com, info@pubbaja.dhamma.org, मोबा. 07627049859, 2) श्ी 
सुरेश खन्ा, Email: sureshkhanna56@yahoo.com; (मोबा. 94131-57056, 9887099049, Whatsapp Only) दहा-
ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 28-9 त े6-10, 22 त े30-12, 3-ददवसीय: 17 त े20-4, 11 त े14-8, 9 त े12-10, 8 त े11-12, 1-ददवसीय: 
26-5, व प्रते्यक रवववारी, हकिनोराचें शितबर: 1 ते 9-9, # बाळ शितबर 3-ददवसीय: (13 त े16 वर्ष मुले) 17 त े20-8, (13 त े16 केवळ 
मुली) 24 त े27-8, # बाळ शितबर 2-ददवसीय: (13 त े16 वर्ष मुले) 31-10 त े2-11, 
∞ दीघ�-शितबर: तविेष दहा-ददवसीय: 28-7 त े8-8,

धम्मसनोत : सनोहना (हररयाणा)
तवपश्यना साधना संस्ान, राहका गावं, (वनमिोद पोललस से्शनजवळ), पो. सोहना, वल्भगढ-सोहना रोड, (सोहनापासून 12 
हक.मी.), श्जल्ा- गुडगावं, हररयाणा. मोबा. 9812655599, 9812641400. (वल्भगढ व सोहना येथनू बस उपलब्ध आह.े) दहा-
ददवसीय: 7 त े18-4, 21-4 त े2-5, 5 त े16-5, 19 त े30-5, 2 त े13-6, 16 त े27-6, 7 त े18-7, 21-7 त े1-8, 4 त े15-8, 18 त े
29-8, 1 त े12-9, 15 त े26-9, 6 त े17-10, 20 त े31-10, 3 त े14-11, 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, संपक� : ववपश्यना 
सािना संस्ान, रुम नं. 1015, 10 वा तळ, हमेकंुठ/मोदी टावस्ष, 98 नेहरु प्लसे, नवी हदल्ी-110019. फोन: (011) 2645-2772, 
4658-5455, Email: reg.dhammasota@gmail.com

धम्मपट्ान : सनोनीपत (हररयाणा)
तवपश्यना साधना संस्ान, कमिासपुर, श्ज. सोनीपत, हररयाणा, वपन-131001. मोबा. 09991874524, Email: reg.dham-
mapatthana@gmail.com. ◊ सततपट्ान: 7 त े15-5, 19 त े27-5, 6 त े14-7, 23 त े31-12, सहायक आचाय� काय�िाळा: 2 त े
5-10, धम्मतेवक काय�िाळा:  6 त े7-10,
∞ दीघ�-शितबर: तविेष दहा-ददवसीय: 17 त े28-7, 15 त े26-10, 20-ददवसीय: 12-4 त े3-5, 2 2 त े23-8, 30-ददवसीय: 1-6 त े
2-7, 28-8 त े28-9, 45-ददवसीय: (15 हदवसीय आनापान) 2-11 त े18-12, संपक� : िमिसोतच्ा-संपका्षवर. 

धम्मकारुशणक : करनाल (हररयाणा)
तवपश्यना साधना संस्ान, एअरपोट्ष/कंुजपुरा रोड, गव्रमेंट शाळेजवळ, गावं नेवल, करनाल-132001; मोबा. 7056750605, 
पंजीकरण संपक� : 1) श्ी आय्ष, मोबा. 8572051575, 9416781575, 2) श्ी वमा्ष, मोबा. 9992000601, (सायं 3 त े5 पयांत) 
Email: reg.dhammakarunika@gmail.com, दहा-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 27-10 त े4-11, हकिनोराचें शितबर: 29-5 त े6-6, हकिनोरीचें शितबर: 12 त े20-6,

धम्महहतकारी : रनोहतक (हररयाणा)
तवपश्यना ध्ान सगमती, लाहली - आवंल रोड, गावं लाहली, ता - कलानोर, श्जल्ा: रोहतक - 124001, संपक� : 92543-48837, 
9416303639. दहा-ददवसीय: 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, ◊ 
सततपट्ान: 6 त े14-11, 

धम्मधज : हनोशियारपुर (पंजाब)
पंजाब तवपश्यना टट्रस्, गाव आनंदगढ, पो. मेहलावंली श्जल्ा-होणशयारपुर - 146110, पंजाब फोन: (01882) 272333, मोबाईल: 
94651-43488. Email: info@dhaja.dhamma.org, दहा ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान:  6 त े14-11, 3-ददवसीय: 1 त े4-7,

धम्मससखर : धम�िाला (हहमाचल प्रदेि)
हहमाचल तवपश्यना कें द, िरमकोट मैकलोडगंज, िम्षशाला, श्जल्ा- कागंरा, वपन-176219 (हह. प्र.). फोन: 
09218514051, 09218414051, (नोदंणी साठी फोन सायं 4 त े5) Email: info@sikhara.dhamma.org, दहा-ददवसीय:  
एवप्रल त ेनोव्ेंबर प्रते्यक महहन्ात 1 त े12 व 15 त े26. केवळ इतर णशवबराचं्ा वळेी नाही. ◊ सततपट्ान: 15 त े23-11, 3-ददवसीय: 
23 त े26-11,

धम्मल� : लेह-लद्दाख (जम्म-ूकाश्ीर)
तवपश्यना साधना लद्दाख, लेहपासून 8/9 हक. मी. संपक� : श्ी लोभझंग ववसुद्धा, एनशट टट्रॅर्, मोबाईल: (91) 9906971808, 
9419862542. दहा-ददवसीय: 14 त े25-4, 12 त े23-5, 9 त े20-6, 7 त े18-7, 4 त े15-8, 1 त े12-9, 22-9 त े3-10, 6 त े
17-10, 27-10 त े7-11, 10 त े21-11, 1 त े12-12, ◊ सततपट्ान: 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-ददवसीय: 16 त े19-9, 2-ददवसीय: 9 त े11-4, 7 त े9-5, 4 त े6-6, 30-7 त े1-8, 27 त े29-8, साम.ू 
साधना: प्रते्यक रवववारी सकाळी: 9:00 पासून. 1-ददवसीय: प्रते्यक महहन्ात दसुऱया रवववारी. Email: lvisuddha@yahoo.com; 
info@ladakh.in.dhamma.org,
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धम्मसललल : देहराडून (उत्तराचंल प्र.)

देहराडून तवपश्यना कें द, जनतनवाला गावं, देहराडून कन्ट व संतला देवीजवळ, देहराडून-248001. फोन: 0135-2715189, 
2715127, 94120-53748, Email: reg.dhammasalila@gmail.com; दहा-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 5 त े13-10, 3 त े11-4, 22 त े30-12, 3-ददवसीय: 15 त े
18-8, 2-ददवसीय: 17 त े19-10, संपक� : 1) श्ी भंडारी, 16 टॅगोर ववला, चक्ाता रोड, देहराडून-248001. फोन: (0135) 2104555, 
07078398566, फॅर्: 2715580.

धम्मलखिण : लखनऊ (उ. प्र.)
तवपश्यना साधना कें द, अस्ती रोड, बक्ीचा तलाव, लखनऊ-227202. (णशवबर प्रारंभाच्ा हदवशी दपुारी 2 त े3 पयांत बक्ीचा तलाव 
रेल् ेक्ॉधसगं पासून वाहन सुवविा आह.े) Email: info@lakkhana.dhamma.org मोबा. 97945-45334, 9453211879, 
दहा-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 े17-4, 
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,  # 3-ददवसीय बाल शितबर: (13 त े
17 वर्ष मुले) 26 त े29-12, (13 त े17 केवळ मुली) 30-12-21 त े2-1-22, 
∞ दीघ�-शितवर: तविेष दस-ददवसीय: 19 त े30-7, 20-ददवसीय: 4 त े25-12 संपक� : 1) श्ी राजकुमार धसहं, मोबा. 9616744793, 2) 
श्ी पंकज जनै, मोबा. 098391-20032, 3) श्ीमती मृदलुा मुकेश, मोबा. 94150-10879, 4) श्ी राजीव यादव, मोबा. 9415136560.

धम्मसुवत्ी : श्रावस्ी (उ. प्र.)
जेतवन तवपश्यना साधना कें द: कटरा बाईपास रोड, बदु्धा इंटर कॉलेजसमोर, श्ावस्ती, वपन- 271845; फोन: (05252) 
265439, 09335833375 Email: info@suvatthi.dhamma.org, दहा-ददवसीय: 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,  ◊ 
सततपट्ान: 29-8 त े6-9, 14 त े22-12, # बाळ शितबर: (8 त े12 वर्ष मुले, व 8 त े16 वर्ष मुली)»  24 त े27-12, (12 त े16 
वर्ष केवळ मुले)»  28 त े31-5, 28 त े31-12, 
∞ दीघ�-शितवर: 20-ददवसीय: 8 त े29-9, 45-ददवसीय: 15-10 त े30-11, संपक� : 1) मोबा. 094157-51053, 2) श्ी मुरली 
मनोहर, मातन हलेीया. मोबा. 094150-36896,

धम्मचक्क : सारनाथ (उ. प्र.)
तवपश्यना साधना कें द, खरगीपुर गावं, पो. वपयरी, चौबपुेर, (सारनाथ), वाराणसी. मोबा: 09307093485; 
09936234823, Email: info@cakka.dhamma.org (सारनाथ मु्श्जयमपासून ऑटोररक्ा भाडे 100/- रुपये आह.े), 
दहा-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 9 त े17-12, 3-ददवसीय: 28 त े
31-8, बाल शितबर शिक्क काय�िाळा: 30-10 त े2-11, 
∞ दीघ�-शितबर: 20-ददवसीय: 3 त े24-8, 30-ददवसीय: 6-11 त े7-12, संपक� : मंज ूअग्रवाल, मो. 99366-91000, Email: man-
ju.ag4@gmail.com,

धम्मकाया कुिीनर्र (उ.प्र.)
धम्मकाया तवपश्यना साधना कें द, ग्राम- िरूरया भाट, बनवारी टोला के पास तहसील- कसया, देवररया रोड, तहसील कसया, 
श्जला- कुशीनगर-274402, (उ.प्र.) मोबा. 919415277542. Email: dhammakaaya.vskk@gmail.com;  
दस-ददवसीय: मे व जनु मध् ेनाही — प्रते्यक महहन्ात 1 त े12 व 16 त े27 आणण 15 त े26-5, 17-6 त े28-6; एक 
ददवसीय: 26-5 (बदु्ध पौर्णमा), #-सततपट्ान: 28 त े5-6; हकिनोरीचें शितवर: - 6 त े14-6; हकिनोराचें शितबर: 7 त े15-6;. 
संपक� : 1. श्ी भूममिर मोबा. 09452975280, 2) डॉ. ववमलकुमार मोदी, विारा- आरोग्य मंहदर, गोरखपुर-273003, 3) 
श्ी नरेश अग्रवाल- मोबा. 9935599453.

धम्मकल्ाण : कानपूर (उ. प्र.)
कानपूर अतंरा�षट्रीय तवपश्यना साधना कें द, ढोडी घाट, रूमा, पो. सलेमपूर, कानपूर नगर- 209402, (सेन्टट्रल रेलवे 
से्शनपासून 23 हक. मी.) Email: dhamma.kalyana@gmail.com, फोन: 07388-543795, मोबा. 08995480149. 
(नोदंणीववना प्रवशे वबलु्कल नाही) दहा-ददवसीय: 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,  ◊ सततपट्ान: 22 त े30-11,  3-ददवसीय: 1 ते 4-9, हकिनोरीचें शितबर: 24-5 ते 1-6, एक-ददवसीय: प्रते्यक 
महहन्ात चौथ्या रवववारी सकाळी 10 त ेसायं 5 वाजपेयांत  # 3-ददवसीय बाळ-शितबर: (8 ते 12 वष� ) 1 ते 4-6, 
∞ दीघ�-शितवर: तविेष दस-ददवसीय: 20-11 त े1-12,

धम्म सुधा : मेरठ (उ.प्र.)
तवपश्यना कें द, पोलीस से्शनमागे, टॉवर रोड, सैफपूर गुरुविाराजवळ, हस्स्तनापूर, श्जल्ा- मेरठ-250404, काया�लय संपक� : फोन: 
9555515548, 8171490433, 7505414181, 10-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 6 त े14-11, 3-ददवसीय: 1 त े4-7

धम्मबनोसध : बनोधर्या (तबहार)
बनोधर्या अतंरा�षट्रीय तवपश्यना साधना कें द, मगि ववश्ववद्ालयाजवळ, पो. मगि ववश्ववद्ालय, गया-डोभी रोड, 
बोिगया- 824234, मोबा. 9471603531, Email: info@bodhi.dhamma.org; संपक� : फोन: 99559-11556. 
दहा-ददवसीय: 16 त े27-4, 1 त े12-5, 16 त े27-5, 1 त े12-6, 16 त े27-6, 1 त े12-7, 15 त े26-7, 5 त े16-9, 20-9 
त े1-10, 1 त े12-11, 16 त े27-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 29-12 -2021 त े9-1-2022, 12 त े23-1-2022, ◊ 
सततपट्ान: 18 त े26-10, 26-1-2022 त े3-2-2022,
∞ दीघ�-शितवर: तविेष दहा-ददवसीय: 6 त े17-10, 20-ददवसीय: 6 त े27-10, 30-ददवसीय: 1-8 त े1-9, 45-ददवसीय: 9-2-
2022 त े27-3-2022,

धम्मललच्छवी : मजुफ्फरपुर (तबहार)
िमिललछिवी ववपश्यना कें द्, गावं- लदौरा, पाक्ी, मुजफ्फरपूर-843113. फोन: 09931161290, 8935963703, 
9431245971, दहा-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 1 त े9-11, संपक� : श्ी राजकुमार गोयन्ा, फोन: 0621 2240215, Email: info@licchavi.dhamma.org

धम्मउपवन : बाराचहकया, (तबहार)
बाराचहकया - 845412, पूव्ष चम्ारन, वबहार, संपक� : फोन: 9431245971, 9934430429, 6204814341, Email: dham-
maupavan@gmail.com, दहा-ददवसीय: प्रते्यक महहन्ात 3 त े14 (नोव्ेंबर 2021 मध् ेनाही) 13 त े24-11, 3 त े14-1-2022,

नालंदा (तबहार): दहा-ददवसीय: एवप्रल त े हडसेंबर, प्रते्यक महहन्ात 2 त े13,  स्ान: णशल्प गाव, नव नालंदा महाववहार, 
गव्रमेंट ऑफ इंहडया नालंदा (वबहार), फोन: 91-9955911556, संपक� : डॉ लामा, मोबा. 99314-55583, Email: 
dhammanalanda@gmail.com. online registration: Website: www.nalanda.in.dhamma.org

 धम्मपाटललपुत्त : पटना (तबहार)
पटना तवपश्यना कें द, साधना कक् बदु्ध स्तृी पाक्ष , पटना जंक्न जवळ, पटना - 800001, वबहार, संपक� नः मोबा. +91 6205978822, 
+91 6299534629, E - mail: info@patna.in.dhamma.org, Website: http://www.patna.in.dhamma.org, 

दस-ददवसीय: 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. ◊ सततपट्ान: 3 त े11-8,

धम्मवेसाली : वैिाली (तबहार)
धम्मवेसाली तपवश्यना कें द, ववयतनाम महाप्रजापवत ननरी, ववश्शावंत पगोडा रोड, वैशाली-844128, संपक� : 
9102288680, श्ी राजकुमार गोयन्ा, फोन: 0621 2240215, 89359 63703, Email: info@vaishali.
in.dhamma.org; Website: www.vaishali.in.dhamma.org; दहा-ददवसीय: प्रते्यक महहन्ात 4 त े15, 
जानेवारी त ेहडसेंबर पयांत.

कच्छ व रु्जरात
 धम्मससन् ु: माडंवी-कच्छ (रु्जरात)

कच्छ तवपश्यना कें द, गाव- बाडा, ता. माडंवी, श्जल्ा- कछि 370475. मोबा. 09638577325, Email: info@sindhu.
dhamma.org (णशवबर आरंभ होण्ाच्ा हदवशी सरळ कें द्ात जाण्ासाठी वाहन सुवविा उपलब्ध. त्यासाठी संपक� - फोन: भुज:- 
094274-33534. गािंीिाम: 094262-50746. माडंवी: 09974575660.) दहा-ददवसीय: 8 त े19-4, 29-4 त े10-5, 20 त े
31-5, 10 त े21-6, 1 त े12-7, 7 त े18-7, 20 त े31-7, ◊ सततपट्ान: 22 त े30-4, 22 त े30-6,
∞ दीघ�-शितबर: तविेष दहा-ददवसीय: 21-7 त े 1-8, 20-ददवसीय: 5 त े 26-5, 30-ददवसीय: 5-5 त े 5-6, संपक� : मोबा. 
7874623305, 9825320551.

 धम्मददवाकर : मेहसाणा (रु्जरात)
उत्तर रु्जरात तवपश्यना कें द, मीट्ा गाव, ता. श्जल्ा- मेहसाणा, गुजरात, Email: info@divakara.dhamma.org, फोन: 
(02762) 272800. संपक� : 1. वनख्खलभाई पारीख, मोबा. 09429233000, 2. श्ी उपेंद् पटेल, मोबा. 8734093341, Email: 
upendrakpatel@gmail.com, फोन: (02762) 254634, 253315, ◊ सततपट्ान: 7 त े15-4, 

 धम्मपीठ : अहमदाबाद (रु्जरात)
रु्ज�र तवपश्यना कें द, (अहमदाबाद रेल् ेसे्शनपासून 40 हक.मी.) गाव- रनोडा, ता. िोलका, श्जल्ा- अहमदाबाद-387810. मोबा. 
89800-01110, 89800-01112, 94264-19397. फोन: (02714) 294690. Email: info@pitha.dhamma.org (बस 
सुवविा प्रते्यक णशवबराच्ा 0 हदवशी, पालदी बस सँ्ड (अहमदाबाद) दपुारी 2:30 वाजता) दहा-ददवसीय: 7 त े18-4, संपक� : 1) श्ीमती 
शणश तोडी मोबा. 98240-65668.

 धम्म अम्बिका : दक्क्ण रु्जरात, रु्जरात
तवपश्यना ध्ान कें द, नॅशनल हायव े नं. 8, (मंुबई त ेअहमदाबाद) पच्छिम पासून 2 हक. मी. दूर वर बोरीयाच टोलनाका, गाव- 
वागलवाड ता. गनदेवी, श्ज. नवसारी, मोबा. 09586582660, पंजीकरण: दपुारी 11 त ेसायं 5 (0261) 3260961, 09825955812. 
www.ambika.dhamma.org; Online registration: dhammaambikasurat@gmail.com; संपक� : 1) वसंतभाई 
लाड, मोबा. 09428160714, 2) श्ी रत्शीभाई के. पटेल, मोबा. 09825044536, दहा-ददवसीय: 14 ते 25-4, 28-4 ते 9-5, 15 ते 
23-5, 29-6 त े10-7, 11 त े22-7, 26-7 त े6-8, 7 त े18-8, 18 त े29-9, 6-10 त े17-10, 20 त े31-10, 6 त े17-11, 24-11 
त े5-12, 7 त े18-12, ◊ सततपट्ान: 25-8 त े2-9, 3-ददवसीय: 27 त े30-5, 24 त े27-6, 22 त े25-7, 19 त े22-8, 30-9 त े3-10, 
18 त े21-11, हकिनोररयनो ंका शितबर: 3 त े11-6, हकिनोरनो ंका शितबर: 15 त े23-6, 

∞ दीघ�-शितबर: तविेष दहा-ददवसीय: 4 त े15-9, 20-ददवसीय: 25-8 त े15-9, 30-ददवसीय: 21-12 त े21-1, 45-ददवसीय: 21-12 त े5-2,

 दक्क्ण भारत
 धम्मसेतु : चेन्नई (तगमलनाडु)

तवपश्यना साधना कें द, 533, पझान- थंडलम रोड, विारा थीरुनीरमलाई रोड, थीरुमुदीवक्म, चेन्ई-600044, णशवबरसंबंिी माहहती व नोदंणीसाठी 
संपक� : फोन: 044-65499965, मोबाइल: 94442-80952, 94442-80953, (केवळ 10 त े1 व सायं 2 त े5 वाजपेयांत). Email.: setu.dham-
ma@gmail.com संपक� : श्ी गोयन्ा, फोन: (044) 4340-7000, 4340-7001, फॅर्: 91-44-4201-1177. मोबाइल: 098407-55555. 
Email: skgoenka@kgiclothing.in, दहा-ददवसीय: 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, ◊ सततपट्ान: 10 
ते 18-4, 30-6 ते 8-7, 3-ददवसीय: 27 ते 30-5, 30-9 ते 3-10, 28 ते 31-12, 1-ददवसीय: 26-5, 24-6, धम्मसेवक काय�िाळा: 
22 ते 23-5, 

∞ दीघ� शितबर: 20-ददवसीय: 30-6 त े21-7, 30-ददवसीय: 30-6 त े31-7, 

 धम्मनार्ाज्जनु : नार्ाजु�न सार्र (तेलंर्ाना)

संपक� : VIMC, हहल कॉलनी, नागाजु्षन सागर, श्ज. नालगोडंा आधं्र प्रदेश, वपन-508202. नोदंनी: 9440139329, (8680) 277944, 
मोबा: 093484-56780, (केवळ 10 त ेसायं 5 वाजपेयांत) Email: info@nagajjuna.dhamma.org, एक-ददवसीय: प्रते्यक 
पौर्णमा,

 धम्मपाल : भनोपाल (म.प्र.)

धम्मपाल तवपश्यना कें द, केरवा डैम के पीछे, ग्राम दौलतपुरा, भोपाल-462 044, संपक� : मोबा. 94069-27803, 7024771629, 
संपक� : 1) प्रकाश गेडाम, मोबा. 94250-97358, 2) श्ी लालेंद् हुमने, मोबा. 9893891989, फोन: (0755) 2468053, फैर्: 246-
8197. Email: dhammapala.bhopal@gmail.com, ऑनलाइन आवदेन; www.pala.dhamma.org, दहा-ददवसीय: 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, ◊ 
सततपट्ान: 11 त े19-8, 20 त े28-11, 3-ददवसीय: 16 त े19-6,
∞ दीघ�-शितबर: तविेष दहा-ददवसीय: 21-4 त े2-5, 20-ददवसीय: 20-6 त े11-7, 30-ददवसीय: 11-9 त े12-10, 45-ददवसीय: 17-12 त े1-2,

 धम्मरत : रतलाम (म.प्र.)
धम्मरत तवपश्यना कें द, (रतलामपासून 15 हक.मी.) साई मंहदरामागे, गाव - िामनोद ता. सैलाना, श्ज. रतलाम-457001, फॅर्: 
07412-403882, Email: dhamma.rata@gmail.com संपक� : 1) श्ी योगेश, मोबा. 8003942663, 2) श्ी अडवाणी, मोबा. 
9826700116. दहा-ददवसीय: 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, 
◊ सततपट्ान: 18 त े26-12, 3-ददवसीय: 13 त े16-10, 26 त े29-12, 2-ददवसीय: 25 त े27-4, 23 त े25-6, 15 त े17-8, साम.ू साधना: 
प्रते्यक रवववारी सकाळी: 8 त े9 संपक�  काया�लय: ववक्म नगर, म्हो रोड, रतलाम, फोन: 09425364956, 09479785033.

धम्मरु्ना, रु्ना-ग्ाललयर संभार्, (म.प्र.)
‘तवपश्यना धम्मरु्ना, गाव- पगारा, 12 हकमी. गुना-ग्ाललयर संभाग. संपक� : श्ी ववरेंद् धसहं रघवंुशी, रघवंुशी हकराना स्ोर, से्ट बँक 
ऑफ इंहडयाजवळ, अशोक नगर रोड, गाव- पगारा, ता- श्जल्ा- गुना, म. प्र. वपन- 473001. मोबा.9425618095, श्ी राजकुमार रघवंुशी, 
मोबा. 9425131103, Email: info@guna.dhamma.org, दहा-ददवसीय: 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, 

धम्मकेतु : दरु्� (छत्तीसर्ढ)
तवपश्यना कें द, थनौद, व्ाया-अजंौरा, श्जल्ा-दगु्ष, छत्ीसगढ-491001; फोन: 09907755013, मोबा. 9589842737. Email: 
sadhana_kendra@yahoo.in दहा-ददवसीय: 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, हकिनोररयनो ंका 
शितबर: 30-5 त े7-6, 1-ददवसीय: 26-5, 27-6, 15-8, 31-10, 20-11, # बाळ-शितबर: 2-5, 2-10, 19-11, 18-12, धम्मसेवक 
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नवे उत्तरदाययत्
वररष्ठ सहायक आचाय�

1. श्ी आनंदा हहवरकर, जळगाव
2. श्ी हहरामण राजपूत, िळेु, िमिसरोवर 

कें द्ाच्ा कें द्ीय-आचायाांच्ा सहायक 
रूपाने  सेवा

 नव तनयकु्ी
सहायक आचाय�

1. श्ीमती मनु बाजपेयी, बोिगया
2. सौ. नीता गोसर, िळेु

3. डॉ. (श्ीमती) संध्ा शेट्ी, मुं बई
4. श्ीमती जयश्ी पटेल, अहमदाबाद

बालशितवर शिक्क
1. श्ी सचचन रंगा, रोहतक, हररयाणा
2. श्ी सन्ी रंगा, रोहतक, हररयाणा
3. श्ीमती रंजना कुलशे्ष्ठ, नई हदल्ी
4. श्ी  राजीव गुप्ता, हदल्ी
5. श्ीमती सपना वमा्ष, फरीदाबाद, 

हररयाणा
6. Mr. Peter Huang,  Chiayi, 

Taiwan

 धम्मालय-2 (आवास-रृ्ह) का तनमा�ण काय�
पॅगोडा पररसरात ‘एक हदवसीय’ महाणशवबरात दरुुन येणाऱया सािकासंाठी 

व िम्षसेवकासंाठी रात्ी वनवासाच्ा मोफत सुवविसेाठी िमिालय-2 वनवास-
गृहाचे वनमा्षण होईल. ज ेकोणी सािक-साधिका या पुण्काया्षत भागीदार होऊ 
इच्छितात, त्यानंी कृपया वनम्न पत्तावर संपक्ष  सािावा.

1. Mr. Derik Pegado, 9921227057.   2. Sri Bipin Mehta, Mo. 
9920052156, Email: audits@globalpagoda.org 

Bank Details: ‘Global Vipassana Foundation’ (GVF), Axis Bank 
Ltd., Sonimur Apartments, Timber Estate, Malad (W), Mumbai - 
400064, Branch - Malad (W). Bank A/c No.-911010032397802; 
IFSC No.- UTIB0000062; Swift code: AXISINBB062.

पॅर्नोड्ावर रात्रभर प्रकािाचे महत्
पूज् गुरुजी वेळोवेळी म्हणत असत की एखाद्ा धातु-र्ब्भ पॅगोड्ावर रात्रभर 

प्रकाश असण्ाचे ववशेर महत्व आह.े यामुळे सारे वातावरण दीघ्षकाळ िम्ष व 
मैत्री तरंगानंी भारलेले राहात.े यासाठी ग्ोबल पॅगोड्ावर प्रकाश दानासाठी 
प्रती रात्री रुपये 5000/- वनिा्षररत केले गेले आहते. अधिक माहहतीसाठी 
वरील (GVF) च्ा पत्तावर संपक्ष  करा–  1.Mr. Derik Pegado, 
9921227057. 2. Sri Bipin Mehta, Mo. 9920052156, Email: 
audits@globalpagoda.org

 महत्त्वपूण� सूचना
GVF ला दान पाठवणाऱयानंी कृपया लक्ष द्ा  की ज्ा कारणासाठी पैसे पाठववत 
आहात त्याचा उले्ख अवश्य करावा म्हणज ेत ेदान त्याच कारणासाठी जमा केले 

जाईल आणण त्याच प्रकारे त्याची ररसीट बनवली जाईल. (िन्वाद)

ग्नोबल तवपश्यना पर्नोडा में वष� 2021 के
महाशितवर एवं प्रततददन एक-ददवसीय शितवर 
रतववारनः २३ मे, २०२१ बदु्ध पौर्णमा; २५ जलैु, २०२१ आराढी पौर्णमा; २६ 

सप्ेंबर, शरद पौर्णमा आणण गोयन्ाजीचंी पुण्वतथी; वनममत्ाने पगोडा मध् े
महाणशवबराचें आयोजन केले जाईल, ज्ात सामील होण्ासाठी कृपया आपले बुहकंग 
अवश्य करावे आणण समग्ानं तपनो सुखनो– सामूहहक तप-सुखाचा लाभ घ्ावा. वेळ: 
सकाळी ११ वाजपेासून सायंकाळी ४ वाजपेयांत. तीन त े चार वाजताच्ा प्रवचनात 
सािना न केलेले लोक सुद्धा बसू शकतात. (सध्ा पगोडा मध् ेदररोज एक हदवसीय 
णशवबर होत आहते). नाव नोदंणीसाठी कृपया वनम्न फोन क्माकं हकंवा ईमेल विारा 
ताबडतोब संपक्ष  करा. कृपया नाव नोदंणी न करता येऊ नये. बहुकंग-संपक्ष : 022-
2845 1170, 022-6242 7544- Extn. no. 9, मो. 82918 
94644. (फोन बहुकंग- प्रवतहदन 11 से 5 बज ेतक) 

 Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register 

मनोबाईल अपॅ मधे् नवीन सुधारणा 
ववपश्यना ववशोिन ववन्ासाने आपल्ा मोबाईल अपॅमध् ेएक नवीन सुिारणा केली आहे,  ज्ामुळे 

आपण भववष्ातील णशवबरामंध् ेभाग घेण्ासाठी सरळ अपॅ विारेच आवेदन करू शकता. जसे - 
दहा ददवसीय शितबर,  दहा ददवसीय एह्झकू्यदटव्ह शितबर,
लहान मुलाचें शितबर,  तीन ददवसीय शितबर इत्ादी

भारतातील सव्ष कें द्, तसेच दणक्षण आहरिका, केवनया, इंडोनेणशया, संयकु्त अरब अममरात इत्यादी 
देशातं कुठेही. एकदा आपण आवेदन केल्ावर त्याच अपॅ मध् ेआपण आपल्ाववरयी होणाऱया सव्ष 
गतीवविीचंी  माहहती प्राप्त करू शकता.

आपल्ा गरजनेुसार आपल्ा दैवनक सािनेववरयीचे रेकाड्षपण आपण ठेव ूशकता. सध्ा 
सुिारणा केवळ अडँट्रॉइड फोनसाठी उपलब्ध आहते आणण लवकरच आयओएस (आय फोन) 
साठी सुद्धा उपलब्ध होतील. 

डाऊनलोड करा ऐप ललकं: http://vridhamma.org/applink.html

काय�िाळा: 5-12, संपक� : 1. श्ी एस बंग, मोबा. 9425209354, 2. श्ी. आर. पी. सैनी, मोबा. 9425244706,

धम्मर्ढ : तबलासपूर (छत्तीसर्ढ)
तवपश्यना कें द, वबलासपूर शहरापासून 23 हक.मी. आणण कारगी रोड रेल् ेसे्शन पासून 8 हक.मी. भरारी, व्ाया मोहनभाटा, ता.-
तखतपुर, श्जल्ा-वबलासपुर. Email: dhammagarh@gmail.com, Website: www.garh.dhamma.org, दहा-ददवसीय: 

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, ◊ सततपट्ान: 13 त े21-11, 1-ददवसीय: 

4-4, 24-10, 7-11, हकिनोराचें शितबर: 5 त े13-6, # बाळ-शितबर: 25-4, 2-5, 17-10, 28-11,
∞ दीघ�-शितबर: 20-ददवसीय: 5 त े26-9, संपक� : 1) श्ी डी. एन. हविवदेी, मोबा. 9806703919, 2) श्ी एस मेश्ाम, मोबा. 
98269-60230,

धम्मउत्कल : खररयार रनोड (उडीसा)

तवपश्यना साधना कें द, गाव चानबरेा पो. अमसेना, (व्ाया) खररयार रोड श्जल्ा: नुआपाडा, उडीसा-766106, संपक� : 1) 
श्ी. हररलाल साहू, मोबा. 09407699375, Email: harilal.sahu@gmail.com 2) श्ी. प्रफुल्दास, मोबा. 7077704724, 
दहा-ददवसीय: 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, 
∞ दीघ� शितबर: 30-ददवसीय: 1 त े31-10,

धम्मर्ङ्ा : कनोलकाता (प. बंर्ाल)
तवपश्यना कें द, सोदपुर, हररचिन्द्र दत्ा रोड, पवनहटी, बारो मंहदर घाट, कोलकाता-700114. फोन: (033) 
25532855, Email: info@ganga.dhamma.org, मोबा. 94332-21119, 97482-24578, दहा-ददवसीय: 

14 त े25-4, 28-4 त े9-5, 12 त े23-5, 2 त े13-6, 16 त े27-6, 30-6 त े11-7, 14 त े25-7, 28-7 त े8-8, 25-8 त े5-9, 8 त े19-9, 
22-9 त े3-10, 6 त े17-10, 20 त े31-10, 3 त े14-11, 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 29-12 त े9-1, ◊ सततपट्ान: 14 
त े22-8, 3-ददवसीय: 26 त े29-5, 1-ददवसीय: 11-4, 23-5, 13-6, 25-7, 8-8, 5-9, 3-10, 14-11, 12-12, # बाळ-शितबर: 25-4, 
9-5, 27-6, 11-7, 22-8, 19-9, 31-10, 28-11, 26-12, संपक� : काया्षलय: टोबॅको हाऊस, 5 वा माळा रूम नं. 523, 1, 
ओल्ड कोट्ष हाऊस कॉन्षर, कोलकाता-1, फोन: (033) 2230-3686, 2231-1317, 
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तवपश्यना तविनोधन तवन्यास
ववपश्यना ववशोिन ववन्ास( Vipassana Research Institute- 

VRI)  एक अशी संस्ा आहे जी सािकासंाठी िमा्षसंबंिी प्ररेणादायक पाठ् 
सामग्री योग्य हकमतीत उपलब्ध करत.े येथील  सगळे साहहत्य कमीत कमी 
हकमतीत उपलब्ध आह ेज्ामुळे अधिकाधिक सािक याचा व्यावहाररक लाभ 
घेऊ शकतील. ववपश्यना सािनेसंबंिी अमूल् साहहत्याचा हहदंी, इंग्रजी तसेच 
अन् भारामंध् ेअनुवाद तसेच संशोिन करावयाचे आह.े यासाठी ववविानाचंी 
आवश्यकता आह.े शोिकाय्ष मुं बईतील या  हठकाणी होईल–  ‘तवपश्यना 
तविनोधन तवन्यास’, पररयचत् भवन, ववश् ववपश्यना पगोडा पररसर, एस्ले वल्ड्ष 
जवळ, गोराई गाव, बोरीवली पश्चिम, मुं बई- 400 091, महाराष्टट्र,  भारत. फोननः 
काया्ष. +9122 50427560, 

मो. (Whats App) +91 9619234126.
या णशवाय VRI हहदंी, इंग्रजी व मराठी माधसक पमत्काचं्ा माध्मातनू पूज् 

गुरुजी विारा झालेले पत् व्यवहार, जनुे ज्ानवि्षक लेख, दोह,े मुलाखती, प्रश्ोत्र 
इत्यादी ं प्ररेणाजनक माहहती प्रकाणशत करत,े  ज्ाने सािकाचंी िम्ष पथावर 
उत्रोत्र प्रगती होत रहावी.

या सव्ष काया्षला सुरू ठेवण्ासाठी सािकाचंा सहयोग अतं्यत आवश्यक आह.े 
भववष्ात अनेक सािकाचं्ा लाभासाठी िमा्षच्ा वाणीचे प्रकाशन अनवरत 
चालू रहावे, यासाठी  सहयोग देण्ास इछुिक असणाऱया सािकानंी खालील 
पत्तावर संपक्ष  करावा. या संस्लेा दान देणाऱयासंाठी सरकारची आयकर 
अधिवनयम 1961 ची िारा  35-(1) (iii) च्ा वनयमानुसार शंभर टके् 
आयकर सूट प्राप्त आह.े सािक याचा लाभ घेऊ शकतात. यासाठी बँकेची 
माहहती याप्रकारे आहे—

तवपश्यना तविनोधन तवन्यास, ऐक्र्स बैंक लल., मालाड (प.)
खाता क्. 911010004132846;   IFSC Code: UTIB0000062 
संपक� - 1. श्ी डेररक पेगाडो - 022-50427512/ 28451204
          2. श्ी वबवपन मेहता - 022-50427510/ 9920052156
           3.  ईमेल - audits@globalpagoda.org 
4. वेबसाइट- https://www.vridhamma.org/donate-online

तवपश्यना पर्नोडा पररचालनाथ� “सेंचुरीज कॉप�स फंड”
‘ग्नोबल तवपश्यना पर्नोडा’चा दैनंहदन खच्ष साभंाळण्ासाठी पूज् गुरुजीचं्ा 

वनददेशानुसार एका ‘सेंचुरीज कॉप�स फंडा’ची व्यवस्ा केली गेली आह.े त्याचंी ही 
महत्वाची इछिा पूण्ष करण्ासाठी ‘ग्नोबल तवपश्यना फाउंडेिन’ (GVF) ने 
हहशोब केला की जर 1,39,000 जणानंी, प्रते्यकाने रु. 9000/- जमा केले, तर 
१२५ कोटी रुपये जमतील आणण त्याच्ा माधसक व्याजातनू हा खच्ष होऊ लागेल. 
जर कोणी एकदम एकत् जमा करू शकत नसेल तर थोडी-थोडी सुद्धा जमा करू 
शकेल. (कयाहीनंी पवैसे जमया केले आहते आभि विश्वयास आह ेकी लिकरच ह ेकयायषा 
पूिषा हगोईल.)

सािक तसेच असािक सव्ष दात्यानंा हजारो वराांपयांत आपली िम्षदानाची 
पारमी वाढववण्ाची ही एक सुसंिी आह.े अधिक माहहतीसाठी तसेच वनिी 
पाठववण्ासाठी संपक� नः– 1. Mr. Derik Pegado, 9921227057. or  

            2. Sri Bipin Mehta, Mo. 9920052156, 
A/c. Office: 022-50427512 / 50427510;  
Email– audits@globalpagoda.org;          Bank Details: 
‘Global Vipassana Foundation’ (GVF), 
Axis Bank Ltd., Sonimur Apartments, 
Timber Estate, Malad (W), Mumbai - 400064, 
Branch- Malad (W). 
Bank A/c No.- 911010032397802; 
IFSC No.- UTIB0000062; 
Swift code: AXIS-INBB062.

Online Donation- https://www.globalpagoda.org/donate-online

दनोहे धमा�चे
िु� धम� पुन्ा जार्नो, दनुःखी राहनो न कनोय।
िु� धम� घर-घर वसे, सव� मंर्लच हनोय।।
पुन्ा जारे् रे जर्ती, िु� धमा�ची ज्नोत।
गमटनो अधंार मनोहाचा, गमळनो मकु्ीचा स्नोत।।
जीवन पथी च धमा�चा, कसा सुखद प्रसंर्।
जनाचें हहत सुख साधे,  हकती च साधक संर्।।
िासन सुधरे देिाच, सुधरे रे व्ापार।
रखरखीत च प्रदेिी, येवनो रंर् बहार।।

दनोहे धमा�चे
पडनो वषा� वेळेवरच, दषूर हनोवनो दषु्काळ।
िासन व्हावे धमा�चे, जन हनोवनो खिुहाल।।
िासनात जार्नो धम�, उखडे भ्रषाचार।
धतनकातंच जार्नो धम�, िु� हनोय व्ापार।।
सकळ जनी जारे् धम�,  लनोक हनोवनो तनष्ाप।
जन-जनाचें दनुःख गमटनो, गमटनो िनोक संताप।।
उर्वे सूय� धमा�चा, गमटवी पाप रात्र।
जार्नो मंर्ल ध्ान रे, मंर्ल रे प्रभात।।
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