
विपश्यनेची सुिर्ण जयंती यािर श्ीप्रकाशजी याचें उद्बोधन ! (16 डिसेंबर, 2019)
 धर्मप्रेरी बंध-ूभगिनीनंो ! 
जसरे की आपण सर्मजण जाणता, आज आपण भारतारध्रे 

वरपश्यनरेचरे 50 ररे रर्म साजररे करत आहोत. या सुरण्म जयंती सरारंभाच्ा 

प्संिी आरचरे प्रुख लक्ष याच िोष्ीरर राहील की ही वरद्ा पुढरेही अनंत 
काळापययंत लोकाचंरे कल्ाण करत राहील, यासाठी सरा्मत रोठी िोष् ही 
होणरे अपरेक्क्षत आहरे की या परंपररेतील त्ा सर्म आचायायं प्ती आरचरे रन 

2012 रध्रे भारत सरकारनरे पूज्य िुरुजीनंा पद्मभूरण पुरस्ारानरे सन्ावनत करे लरे. िुरुजी दिल्ीला जाऊ शकलरे नाहीत. तरेव्ा रहाराष्ट्र राजभरनातील एका 
सरकारी अधधकाऱयाला  िुरुजीचं्ा घरी पाठरलरे िरेलरे आक्ण तरे सरोर बसून सन्ानपूर्मक पूज्य िुरुजीनंा पद्मभूरण पुरस्ार प्िान करीत आहरेत फोटोरध्रे श्ी 

बनरारीलालजी तसरेच श्ी श्ीप्काशजी पूज्य िुरुजी आक्ण पूज्य राताजीचं्ा रािरे क्ररशः उभरे असलरेलरे दिसत आहरेत.

सत्ार ि      
सन्ान  

धरा्णचा हबोतबो,
धरा्णविना व्यक्ीचे 
काहीही रलू्य नाही! 

–

      —  कल्याणमित्र सत्नयारया्ण गो्ंकया

विपश्यना   
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धम्मिारी
यबो च बु�ञ्च धम्मञ्च, सङ्घञ्च सररं गतबो। 
चत्ारर अररयसच्ावन, सम्मप्पञ्ाय पस्सवत।।
दकंु् दकु्सरपु्पादं, दकु्स्स च अवतक्करं। 
अररयं चट्ठङ्गिकं रगं्, दकु्पूसरगामरनं।।
एतं खबो सररं खेरं, एतं सरररतु्रं। 
एतं सरररागम्म, सब्बदकु्ा परचु्वत।।

— धम्मपदपाळि-190,191,192, बदु्धवग्गो

जो बदु्ध, धर्म आक्ण संघाच्ा शरणी िरेला आहरे, 
जो चार आय्म सत्– िःुख, िःुखाची उत्पत्ी, 
िःुखातनू रुक्ी आक्ण रुक्ीिारी आय्मअष्ागंिक 
राि्म– याला सम्यक प्ज्रेनरे पाहतो, हीच रंिलिायक 
शरण आहरे, हीच उत्र शरण आहरे.  याच शरणा  
द्ाररे (व्यक्ी) सर्म िःुखातनू रुक् होतो.
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साधक रराठी 

साधकाचें 
राससक पे्रररा पत्र
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कृतज्तरेनरे भरुन जारो, ज्यानंी ही वरद्ा वपढी िर वपढी हजारो ररा्मपासून 
शुद्ध रूपात जजरंत ठरेरली आक्ण याकडरेही लक्ष ठरेरलरे की पुढच्ा वपढीलाही 
शुद्ध रुपात सोपरली जाईल. कारण दहची शुद्धता नष् झाल्ानंतर लिरेच 
ही वरद्ा भारतातनू लुप्त झाली होती, जरेव्ा की वरपश्यना इथरे जन्ली, 
राढली होती आक्ण लाखो-करोडो लोकाचंरे रंिल करे लरे होतरे. 

िुरुजी नरेहरी िुरुजनाचं्ा सरेररेला खूप रहत्त्व िरेत. त्ाच प्राणरे 
क्भक्ष्षं ची सरेरा करणरे, त्ानंा िान िरेणरे, त्ाचंा सरुचीत आिर सत्ार करणरे 
या िोष्ीनंा िरेखील खूप रहत्व िरेत. तरे जरेव्ा ही कुठरे क्शवबर घरेण्ासाठी 
जात वतथरे एक अथरा अधधक क्भक्ष्ष असतील तर संघिानाचरे आयोजन 
अरश्य करीत. अशाच एका प्संिी री स्वतः बोधियरेरध्रे संघिानासाठी 
उपस्थित होतो. िुरुजी अररेररकरे त िरेलरे तरेव्ा ही क्भक्ष्षं ना आरंगरित करून 
खूप रोठ्ा संघिानाचरे आयोजन संपन्न झालरे.

 री लहानपणीच (60 ररायंपूरवी) सयाजी ऊ बा खखन याचं्ाकडून 
वरपश्यना क्शकलो. तरेथरेच एकूण आठ क्शवबर करे ली होती. िुरुजी 
जरेव्ा बरा्मतनू भारतात आलरे तरेव्ा रला सयाजीचंी सरेरा करण्ाची 
संधी गरळाली. त्ानंा जरळ जरळ रदहनाभर िाताचं्ा टट्रीटरेंटसाठी 
डॉक्टराकंडरे जायला दिड-िोन तासाचरे अतंर पार कराररे लाित असरे. 
री िाडी घरेऊन जायचो आक्ण त्ानंा वरपश्यना कें द्ारध्रे सोडून घरी 
परतायचो. तरेव्ा दकतीतरी तास वनघून जात. त्ारुळरे  रोज िपुारच्ा 
जरेरणाला वरलंब व्ायचा, रोज तीन-चार राजत होतरे, त्ारुळरे  राझरे रन 
एकिा नाराज झालरे आक्ण िुरुजीनंा जरेव्ा हरे रादहत झालरे तरेव्ा त्ानंी 
रला परि ललहून सरजारलरे की ही तर तुझ्ासाठी खूप पुण्ाची िोष् आहरे. 
तलुा सयाजीचंी सरेरा करण्ाची संधी गरळत आहरे, याला आपलरे सौभाग्य 
सरजलरे पादहजरे, राईट राटून घरेऊ नयरे. त्ाचं्ा या क्शकरणकुीनरे राझरे 
रन खूप प्सन्न झालरे आक्ण रनारध्रे असरे भार परत कधी आलरे नाहीत. 

िुरुजीनंा लहानपणापासूनच दहिंी रध्रे खूप रस होता आक्ण त्ानंी  
ललखाणासोबतच रोठरोठ्ा सभारंध्रे बोलणरे सुद्धा सुरू करे लरे होतरे. बरा्म 
रध्रे राहणाऱया भारतीय लोकानंा दहिंीचरे ज्ान असलरेच पादहजरे यासाठी 
तरे खूप सजि आक्ण सक्रीय राहत. आरच्ा क्शक्षणाचरे राध्र बरवी 
झालरे, तरेव्ा आम्ाला दहिंी क्शकरण्ासाठी एक ररेिळरे क्शक्षक नरेरलरे 
होतरे. कोणाकडून काही चूक झाली तर तरे छरिीनरे रारीत असत म्णनू 
त्ानंा “छरिीरालरे चाचा” असरे म्णत. रदहला आक्ण छोट्ा रुलानंा 
दहिंी क्शकण्ासाठी वरधीरत रिा्मची व्यरथिा करे ली होती. बरा्म रध्रे 
जरेव्ा दहिंीची पुस्तकरे  गरळणरे बंि झालरे तरेव्ा भारतातनू “दहिंी सादहत् 
संररेलन” प्याि, तसरेच “दहिंी भारा प्चार सगरती” रधा्म ररून पुस्तकरे  
रािवरत आक्ण प्थरा, रध्रा तसरेच उत्रा पययंतच्ा परीक्षा स्वतः घरेत 
असत. रध्ा्महून परीक्षरेची प्श्नपगरिका यायची तरेव्ा घरातील हॉलरध्रे ि्षर-
ि्षर बसरनू परीक्षा घरेत आक्ण पडताळणीसाठी रध्ा्मला पाठरीत. तरेथनू 
सरायंसाठी सरुचचत सर्टदफकरे ट यरेत. िुरुजी दहिंी रध्रे नाटक ललहीत आक्ण 
त्ाचरे सािरीकरण ही करत, त्ारुळरे  लोकाचंरे दहिंीचरे ज्ान राढत रादहलरे.

 त्ाचं्ारध्रे िरेशप्रेर आक्ण िरेशभक्ी ओतप्ोत भरली होती. भारत 
िरेशारर संकट आलरे तरेव्ा पंदडत नरेहरंूच्ा आव्ानारर त्ानंी बरा्महून 
भारतात संिरेश पाठवरला की अरुक एका दठकाणी इलायची िरेरीचंी 
िागिनाचंी परेटी आहरे. त्ातील सर्म िागिनरे काढून िरेशदहतासाठी सरकार 
जरा कराररेत आक्ण तसरेच घडलरे. 

िुरुजीनंी दहिंी िोहाचंी रचनाही लहानपणापासूनच सुरू करे ली होती. 
खूप साररे िोहरे दहिंी आक्ण राजथिानी भाररेत ललदहलरे. त्ातील काही 
वनरडक िोहरे आता क्शवबरारध्रे ऐकरलरे जातात. त्ानंी आपल्ा िुरुजी ं
प्वत श्द्धा आक्ण कृतज्ता व्यक् करण्ासाठी अनरेक िोहाचंी रचना 
करे ली, जरे क्शवबराच्ा प्ारंभापासून अतंापययंत ऐकरलरे जाऊ शकतात. 
िुरुजी नरेहरी आपलरे िुरू सयाजीनंा नरन करूनच क्शवबराचा आरंभ 
करायचरे आक्ण त्ाचं्ा आधीच्ा ही सर्म आचायायंप्ती कृतज्ता व्यक् 
करायचरे. त्ातून धसद्ध होतरे की िुरुप्ती रनात श्द्धा असरेल तरच कोणी 

धर्मपथारर पुढरे जाऊ शकतो. आपणही त्ाचं्ा या िुणानंा जीरनात 
धारण करू आक्ण िैवनक साधनरेत पुष् होऊ, तरेव्ाच िुरुजी आक्ण 
राताजी याचं्ाप्ती आपली श्द्धा साथ्मक होईल.

िुरुजीचंरे काही िोहरे आठरतात, ज्यात त्ानंी कथनी आक्ण करणी चा 
उल्रेख करे ला आहरे:—

कथरी-कथरी सरल है, कररी करड़ी हबोय।  
कथरी सी कररी करै, साचबो ग्ानी सबोय।।
साध ु िही, सज्जन िही, साधक संत सुजान। 
कथनी सी करनी करै, िबो ही संत सुजान।।
कथरी-कररी वबच इसी, देखी नही ं दभुातं। 
किै जात है करर सूं , रानै जनरां ं जात।।

आपलरे बोलणरे आक्ण करणरे यारध्रे अंतर असता कारा नयरे म्णनू तरे 
जरे बोलत तरेच करत आक्ण जरे करत तरेच बोलत. आक्ण म्णनूच तरे खऱया 
अथा्मनरे संत सुजान होतरे. तरे कधीही जातपात, उच्च-नीच रानत नव्तरे. 
आम्ा भारंडाचं्ा कोणत्ाही लग्ात त्ानंी हंडा घरेतला नाही. त्ाचंा हाच 
नारा होता “हंडा घरेणरे बंि करा, िरेणरे आपोआप थाबंरेल”. परंत ूसराज 
प्रुखानंी पुढरे जाऊन याचा स्वीकार करे ला नाही आक्ण त्ारुळरे  पररणार 
भोित आहरेत. िुरुजी खऱया अथा्मनरे संत सुजान होतरे.

— श्ीप्काश  िोयंका, रंुबई. 
(पूज्य गुरुजीचें पाचवे पुत्र श्ी श्ीप्रकाश गगोयंका लहानपणापासूनच खूप 

हुशार आणण कुशाग्र बदु्धीचे हगोते आणण ताचं्ा जन्ाच्ा (ऑक्गोबर 1952) 
तीन वराषानंतर सप्टेंबर 1955 मध् ेगुरुजीनंा ववपश्यनेचा धमषालाभ ममिाला. 
ताचं्ानंतर थगोड्ाच कालावधीत पूज्य माताजी पण गुरुदेव सयाजी ऊ बा 
खखन याचं्ा संपकाषात आल्ा आणण आनापान करू लागल्ा. काही कािानंतर 
जवे्ा तानंी णशवबर पूणषा केले तवे्ा कधी कधी दगोन्ी छगोट्ा मुलानंा (श्ीप्रकाश 
आणण जयप्रकाश) घेऊन ता ववपश्यना कटें द्ात जाऊ लागल्ा. माताजी एखाद्ा 
खगोलीत बसून साधना करीत आणण सयाजी या दगोघाबंरगोबर खूप गप्ा गगोष्ी 
करत, खेित असत. ह ेदगोघेही ददवसभर कटें द्ातच रहायचे. सयाजीनंी तानंा 
खेिण्ा-बागडण्ाची सवलत ददली हगोती. धमाषाचा प्रभाव याचं्ा जीवनावर 
लहानपणापासूनच पडू लागला आणण ववकळसत हगोत गेला. (सं.)

बाबू भैया बरबोबरील पत्राचारातील काही अशं 
(पूज्य गुरुजी धमषाचाररके बरगोबर दैवनक व्यवहारातील छगोट्ा छगोट्ा 

गगोष्ीकंडे लक्ष ठेवत आणण णशवबरादरम्ान प्रतेक साधकाच्ा प्रगतीचा 
लेखाजगोखा पण ठेवत. ताची झलक खालील पत्रात स्पष् हगोईल.   – संपादक)

  रकु्कार: ताड़ेपल्ीगुिर, ङ्दनाकं: 6-11-1969
बाब ूभैया , सािर प्णार!
िुडरचरे क्शवबर सफलतापूर्मक संपन्न झालरे आक्ण आपल्ा पुण्ारध्रे 

तमु्ा सरायंसोबत पूज्य िुरुिरेर आक्ण राता सयारानंा आपलरे भािीिार 
बनरलरे. यासंबंधी तमु्ाला एक तारही पाठरली. आता री 25 नोव्ेंबर 
पययंत इथरेच राहीन. वरचार करे ला होता की हा ररेळ एकातंरास, साधना 
आक्ण वरश्ातंी रध्रे घालवरन परंत ु आता तरे शक्य नाही. पररराराची 
आक्ण व्यापाराची जबाबिारी रला खूप व्यस्त ठरेररेल, तरीही पुररेशी 
वरश्ातंी तर गरळरेलच. हो ! जर पंधरा दिरस वनरंतर साधना करे ली तर 
रािील चार रदहनापंासून शरीर आक्ण रनारर जरे भारीपण आलरेलरे 
आहरे तरे वनघून जाईल. परंत ु आता तर असरे राटत आहरे की बरा्मला 
आल्ानंतरच िुरुजीचं्ा चरणारंध्रे बसून साधना करू शकरे न.  ...

------------
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रकु्कार: ताड़ेपल्ीगुिर, ङ्द. 10-11-1969     

बाब ूभैया,  सािर  प्णार! 
काल दिराळीची रारि होती. परररारासोबत असल्ारुळरे  संध्ाकाळच्ा 

साडरेसहाच्ा वरक्शष् साधनरेरध्रे बसलो. आज रंिून यरेथील आरच्ा 
घराच्ा अवतथी शाळरेला “साधना कक्ष” बनरण्ाचा रार्रक स्वृत 
दिरसपण आहरे. पूज्य िुरुिरेर आक्ण राता सयारा अन साधकाबंरोबर 
घरी आलरे असतील. त्ा िोघाचंरे प्कृती स्वास्थ्य ठीकच असरेल. इथरे 
आरची काल रारिीची बठैक खूप रंिलिायी झाली. या बठैकीनंतर 
रारिी खूप उशीरापययंत रैरिी वरहारारंध्रे सलग् रादहलो. याचा तत्ाल 
रंिलकारी प्भार पडला. रनाचा खूप सारा रळ नष् झाला. रािील काही 
दिरसापंासून जरे धकु्यासारखरे पसरलरे होतरे तरेही ि्षर झालरे. रन खूप वनर्मळ 
झालरे. ज्याचं्ा प्वत रैरिी वरहार करे ला िरेला त्ाचं्ाररही वनजचित रूपानरे 
प्त्क्ष प्भार पडला. त्ारुळरे रन खूप प्सन्न झालरे. ...

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

रकु्कार: ताड़ेपल्ीगुिर, दि. 15-11-1969 
तमु्ी पाठरलरेल्ा काही परिाचंरे उत्र िरेऊ शकलो नव्तो याचा खरेि 

राटत आहरे.  
पुज्य िुरुिरेरानंा सािंणरे की 26 ऑक्टोबरला िडेंचोच्ा (बरवी 

िीपारली) दिरशी क्शवबरातील सर्म साधक-साधधकासंदहत पहाटरे चार 
राजता तासाभरासाठी साधनरेला बसलो होतो. त्ा दिरशी संध्ाकाळी 
प्रचनारध्रे या पौर्णररेचरे रहत्त्व यारर थोडा प्काश टाकला. हो ! अजनू 
एक िोष् घडली की आरच्ा या क्शवबरारध्रे जजतकरे  दिरस राझरे प्रचन 
झालरे तरे टरेप-ररेकॉड्म करे लरे िरेलरे आक्ण आता त्ाला ललवपबद्ध करीत आहरे. 
तसरे या क्शवबरारध्रे नरीन साधक-साधधकाचंा शैक्षक्णक स्तर खूप उच्च 
नसल्ारुळरे धर्म प्रचनाचा स्तर िरेखील स्वाभावरकपणरे थोडा वनम्नच 
रादहला. म्णनू या ललवपबद्ध धर्म िरेशनाचंरे यथाभूत टायवपिं न करता 
यारध्रे काही जोड-तोड करू इच्छितो आक्ण त्ानंतर जी फायनल कॉपी 
तयार होईल त्ाची एक प्त िुरुिरेरानंा िाखरण्ासाठी तुम्ाला पाठरीन. 
म्णजरे या िोष्ीचरे सराधान होईल की री कोणती िोष् धरा्मवररुद्ध तर 
बोलत नाही ना! परंत ुहरे कार खूप ररेळ घरेणाररे आहरे आक्ण री पाहत आहरे 
की री अजनूपययंत िरेल्ा चार क्शवबराचंरे ररपोट्म िरेखील ललदहलरेलरे नाहीत 
.आता काय रादहत यातील दकतीतरी िोष्ी वरस्तृीत िरेल्ा असतील. 
प्त्रेक िोष्ीसाठी खूप ररेळ द्ारा लाितो आक्ण हा ररेळरेचा अभारच खूप 
खटकत आहरे  ....

(ताडरेपल्ीिुडर रधील क्शवबरातील पुरुर साधक पूज्य िुरुजीचं्ा सोबत)
िुडरच्ा वरद्ालयारध्रे जरे क्शवबर झालरे त्ाचरे पूण्म वरररण तर 

रादहत नाही करे व्ा ललहू शकरे न परंत ुसंक्षरेपात हरेच आहरे की यात नऊ पुरुर 
आक्ण अकरा रदहला बसल्ा होत्ा. पुरुरारंध्रे आपल्ाच परररारा 

रधील एकूण सहा लोक बसलरे. बाहरेरील लोकारंध्रे काशीचरे एक वरद्ान 
सनासी रारसािर आश्र बसलरे होतरे, जरे स्वतःला ‘बोधाश्र’ म्णायला 
लािलरे. तरे कलकत्तारध्रे संम्मिललत झाल्ानंतर इथरे आलरे आक्ण पुढील 
क्शवबरारंध्रे संम्मिललत होण्ासाठी आग्रह करीत आहरेत. ही व्यक्ी 
एर ए एलएल बी आक्ण बी एड आहरे. तसरेच तरे संसृ्तचरे िरेखील शास्ती 
आहरेत. संनासी होण्ाआधी काशीरध्रे एका शाळरेत प्धानाचाय्म होतरे 
आक्ण एका कॉलरेजरध्रे प्ोफरे सर ही होतरे. संनास घरेऊन अनरेक प्कारच्ा 
हठयोिाच्ा साधना, तंरि साधना तसरेच कंुडललनी योिाचा अभ्ास करे ला 
आक्ण या सरायंचा अनरेक रर्म अभ्ास करून खूप चािंली योग्यता प्ाप्त 
करूनही ही बदु्धाचंी साधना कशी असतरे या उत्कुतरेनरे सारनाथ (काशी) 
यरेथील क्शवबरारध्रे संम्मिललत झालरे. तरेथील क्शवबरारध्रे त्ानंी चचत् 
एकाग्रतरेची ध्ान भूरी प्ाप्त करे ली. जी आधी त्ानंा कोणत्ाही रािा्मतनू 
गरळाली नव्ती. म्णनू तरे अतं्त प्भावरत झालरे आक्ण कुठून तरी प्रास 
खचा्मसाठी क्भक्षा रािून कलकत्ताच्ा क्शवबरारध्रे सम्मिललत होण्ासाठी 
वनघून आलरे. तरेथरे त्ानंी वरपश्यनरेच्ा िंभीरतरेला जाणलरे आक्ण अण-ु
अण ुरध्रे व्याप्त चैतनाच्ा अनुभूतीनरे आत्म वरभोर झालरे. आता तरे पुढरे 
बरोबर यरेण्ासाठी आग्रह करू लािलरे आहरेत. री राझ्ा खचा्मतनू काही 
पैसरे राचरनू त्ाचं्ासाठी िुडरपययंत प्रासाची व्यरथिा करे ली. यरेथील 
क्शवबर खचा्मचा भार वप्य राधरे यानंी उचलला आहरे. आता रद्ासचरे क्शवबर 
बरोबर एक रदहनानंी होणार आहरे. व्यारहाररक दृवष्कोनातून री त्ानंा 
सागंितलरे की रदहनाभर क्भक्षाटन करून आपला उिरवनरा्मह करारा 
आक्ण 4 दडसेंबर च्ा क्शवबरारध्रे सम्मिललत होण्ासाठी रद्ासला 
पोहोचाररे. या व्यक्ीनरे यरेथील क्शवबरारध्रे तर अजूनच अधधक प्िती 
करे ली. भरंिच्ा अंवतर स्थितीच्ा खूप जरळ यरेऊन पोहोचला....

याव्यवतररक् भैयाच्ा कॅटलफीड कारखानातील राधरेच्ा हाताखाली 
कार करणाररे िोन रजरू संम्मिललत झालरे आक्ण िोघरेही खूप संतुष् झालरे. 
कारखानातील आणखी काही लोक ही खूप इछुिक होतरे परंत ुएक तर 
राताररण अनुकूल नव्तरे आक्ण िसुरी एक रोठी सरस्ा ही होती की जरे 
लोक क्शवबरारध्रे बसतील त्ाचंरे िहा दिरसाचंरे ररेतन कापलरे जात होतरे. 
स्वभारतः एका नोकरिार व्यक्ीला हरे खूप कठीण झालरे असतरे. 

"चरथ भभक्िे चाररकं, बहुजन हहताय बहुजन सुखाय..."
री या सरस्रेरर वरशरेर रूपानरे चचवंतत आहरे की आपल्ा साधनरेचरे हरे 

क्शवबर करे रळ श्ीरंतापंुरतरेच रया्मदित राहू नयरे. याला करीत करी खचा्मत 
चालरनू कसरे सार्मजवनक करता यरेईल, तरेव्ाच भिरानाचं्ा "बहुजन 
हहताय बहुजन सुखाय" या उद्रेशाची पूत्मता होऊ शकरे ल.  

हो! तर या पुरुरावं्यवतररक् अकरा रदहलाही बसल्ा होत्ा त्ातील 
अधधकाशं रदहला करे दडया पररराराशी संबंधधत होत्ा. यापैकी 2 
क्भराररर रधनू आल्ा होत्ा, आक्ण िोन ऐलूरू यरेथनू. याव्यवतररक् 
तीन राजथिानी रदहला होत्ा. अशा रीतीनरे रीस साधक-साधधकाचंा हा 
सरूह यरेथील एका प्ायररी शाळरेत साधनरेला बसू शकला. यातील एक 
रदहला कानानरे बदहरी होती, त्ारुळरे  वतची करे स करजोरच रादहली. 
वतला री वरपश्यना िरेऊ शकलो नाही, करे रळ आनापान िरेऊनच संतोर 
रानारा लािला. आणखी एक िोन रदहला खूप रयस्र होत्ा त्ानंाही 
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वरपश्यना िंभीरतरेनरे प्ाप्त होऊ शकली नाही .बाकी सर्म रदहला खूप संतुष् 
होत्ा. परंत ुरी राझ्ा चरेदकंि रध्रे पादहलं या क्शवबरारध्रे पुरुर रिा्मनरे 
बाजी रारली होती, जरेव्ा की अधधक तर सर्म क्शवबरारंध्रे रदहलाच पुढरे 
जातात. तसरे जरे लोक क्शवबरारंध्रे बसलरे तरे सर्मच्ा सर्म खूप प्भावरत झालरे 
आक्ण बरा्मला जाण्ापूरवी िुडर रध्रे आणखी एक क्शवबर लारण्ाचा 
आग्रह सुरुच आहरे. रला व्यक्क्ित रूपात या क्शवबरारध्रे अपरेक्षरेपरेक्षा 
अधधक कष् घ्ाररे लािलरे. एका रारिी तर खूप उक्शरापययंत तागंरिक साधना 
करणाऱया साधकाबंरोबर राता्मलाप करून झोपलो तर खूप भयारह 
ि:ुस्वप्ाचा क्शकार झालो आक्ण त्ाचप्काररे राराचरे िश्मन झालरे, जसरे 
एकिा राडंलरेच्ा क्शवबरात झालरे होतरे. त्ाचरे वरररण पुढील परिात ललदहन. 

रोठ्ा भाराच्ा परररारारधनू कोणी बसू शकलरे नाही. आनंि 
रािा्मची जजतकी पकड आरच्ा परररारातील सिस्ानंा जखडून 
आहरे तरे स्पष् रुपात राराचरे पूर्म वनजचित संयोजन आहरे. ज्यारुळरे  
या िरेशात करे रळ आपल्ाच पररराराला नाही तर अन लोकानंाही 
धर्मलाभ प्ाप्त करण्ासाठी रोठ्ात रोठी बाधा उपस्थित होईल. 
आपल्ाला या राराच्ा आक्ररणाला धर्म बुद्धीनरे सारोररे जायचरे 
आहरे. री सरजत होतो की राझी तीन रदहनाची धर्मचाररका 
आक्ण रैरिी वरहार आपल्ा परररारातील सिस्ाचंा कल बिलरेल 
परंत ुरला सफलता गरळाली नाही. स्पष् आहरे की रार राझ्ापरेक्षा 
अधधक बलरान आहरे दकंरा हरे म्णरेन की राझरे धर्मप्ज्रेचरे बळ अजनू 
त्ा सीररेपययंत नाही पोहोचलरे जरेथरे पोहोचायला पादहजरे. बररे झालरे 
तुरच्ाकडून भारतात अजनू तीन-चार रदहनरे राहण्ाची अनुरती 
गरळाली. या अरधीत री अजनू एक धर्मचाररका कररेन आक्ण त्ा 
पुण्ाच्ा बलानरे आक्ण रैरिी भारनरेनरे सर्म पररराराच्ा कल्ाणाची 
कारना कररेन. त्ारुळरे  हरे आरचरे रक् रंशज आक्ण जन् जन्ाचरे 
सहयोिी आपल्ा रोहवनद्रेतनू जािरे होतील आक्ण धरा्मच्ा खऱया 
स्वरूपाला ओळखतील. साऱया भारत ररा्मची यारिा करे ल्ानंतर ही 
िोष् रला सरजली की भारतात खूप रोठ्ा संख्रेनरे लोक या रािा्मरर 
चालत आहरेत. इतकरे   सर्म झाल्ानंतरही कधी ध्ानाच्ा ररेळी एक 
आथिरेची लहर उठतरे की या राि्म चुकलरेल्ा भारा-भाच्ाचंा उधिार 
होईल आक्ण याच जीरनात होईल. अशा धीरानरे प्तीक्षा करू या. 
बघू िसुऱया धर्मचाररकरे नंतर काय पररणार होईल. काहीच पररणार 
नाही झाला तर संपूण्म सद्ारनरेसदहत अनरेक ररायंपययंत प्तीक्षा कररत 
राहू आक्ण याचं्ाप्ती आपली रैरिी भारना पाठवरत राहू.

 राझ्ा वरश्ारासंबंधी री तमु्ाला आधीच ललदहलरे आहरे 
की पाररराररक आक्ण व्यापारी सरस्ानंा सरजण्ासाठी जो 
ररेळ लाित आहरे त्ारुळरे  री साधनरेला बसू शकलो नाही. परंत ु
रद्ासला जाण्ापूरवी तीन दिरसाचंा ररेळ अरश्य काढरेन आक्ण 
त्ाररेळी िुरुजीचं्ा आिरेशानुसार रौनपण राहीन. जास्तीत जास्त 
धरा्मसंबंधी काही दडक्टरेशन भलरेही िरेईन.

 हो ! कलकत्ारालरे सर्म साधक खूप संतुष् झालरे होतरे आक्ण 
त्ाचंाही खूप आग्रह होता की अजनू एक क्शवबर यरेथरे व्ाररे. खररे 
तर कलकत्ा आक्ण िुडर रध्रे क्शवबर लारण्ाचरे सर्म श्रेय भाई 
चौथरल याचंरे आहरे. त्ाचं्ा प्रेरणरेनरेच अनरेक लोक बसू शकलरे 
आक्ण पुण् अर्जत करू शकलरे. भारतातील सर्म क्शवबरारंध्रे 
त्ाचंा पुण् भाि रादहलाच आहरे, परंत ुया िोन क्शवबरारंध्रे तर 
वरशरेर रूपानरे रादहला. री यासाठी ररेिळरे परिही ललहीत आहरे.

 िलाई लारा स्वतः कोणत्ा क्शवबरारध्रे बसतील याची 
शक्यता नाही पण हरे वनजचित आहरे की तरे आपल्ा साथीिारानंा 
अरश्य बसरतील. हो ! दिल्ीच्ा क्शवबरारध्रे लिा्खी लाराचंरे 
प्रुख कुशक बकुला बसण्ासाठी अरश्य उत्ुक होतरे. रादहत 
नाही ररेळ काढू शकतील का नाही.

 तमु्ी एकिर बरोबर ललदहलरे आहरे की रोठरेपणाच्ा िरेखाव्यारुळरे  

या िरेशातील लोकानंा धन-संचयाप्ती ररेडरे बनरलरे आहरे आक्ण 
त्ाचं्ा नैवतक पतनाचरे हरे सरा्मत रोठरे कारण आहरे. खरोखर जो 
ररची कराई करत नाही त्ाला इथरे रूख्म सरजतात.

क्भक्ष्षं साठी चार जोडी चीरर गरळालरे होतरे. त्ातील एक जोडी 
राजिीरच्ा बरवी क्भक्ष्ष जयंतजी यानंा पाठरलरे. त्ाचंरे जरे परि आलरे 
त्ारुळरे  रन खूप सुख वरभोर झालरे. ललदहलरे होतरे की रािील सहा 
ररा्मपासून त्ानंा एकही चीरर िानात गरळालरे नव्तरे. आज बरा्मचरे 
हरे चीरर गरळाल्ारर तरे खूप संतुष् आहरेत. त्ाचं्ापरेक्षा अधधक 
संतोर रला गरळाला. री त्ानंा राजिीररध्रे पादहलं होतं. सरळ 
स्वभारी हा क्भक्ष्ष फाटलरेल्ा चचथडयारंध्रे रला भरेटला होता. 
आम्ाला सरायंना घरेऊन तरे आपला आश्र िाखवरत होतरे. तरेव्ा 
री पादहलं तरे त्ाचंरे अधोरस्त रािील बाजनूरे फाटलरे होतरे. यारधनू 
त्ाचं्ा वनतंबाचा एक भाि दिसत होता आक्ण तरे रारंरार आपल्ा 
चीररच्ा एका भािाला रािील बाजसू करररेखाली ओढत आपली 
लाज झाकण्ाचा प्यत्न करीत होतरे आक्ण रारंरार त्ाचंरे फाटलरेलरे 
चीरर याचं्ा िीन अरथिरेचरे प्िश्मन करत होतरे. या दृश्यानरे रला 
खूप दिरस व्यधथत करे लरे. त्ाचं्ा फाटलरेल्ा चीरराप्राणरे रलाही 
असरे राटलरे की राझ्ा हृियाचा ही एक भाि फाटला आहरे आक्ण 
त्ातनू राझी लाज रारंरार प्िर्शत होत आहरे. खरोखरच बरवी 
क्भक्ष्षं ची भारतारध्रे खूप िीन िशा आहरे. बरा्महून कोणी यारिी यरेऊ 
शकत नाही आक्ण इथरे कोणी िान िरेत नाही. सरायंच्ा पासपोट्मचा 
अरधी पूण्म झाला आहरे. कोणाला राटलरे तरी तरे आपल्ा िरेशात 
परत ू शकत नाहीत. बरा्मचरे वरथिावपत भारतीय ज्यानंा बरा्मप्वत 
अनुराि आहरे आक्ण जरे बरा्मच्ा प्ती हृियपुर्मक कृतज् आहरेत 
आक्ण काही असरेही आहरेत ज्यानंा भिरंताचं्ा सद्धरा्मपासून लाभ 
झाला आहरे, या सरायंनी या बदु्ध पुरिाचंी िरेखभाल करे ली पादहजरे. 
परंत ु अजब लाचार अरथिा आहरे. आयषु्यभर िरेत राहण्ाचा 
अभ्ास, कोणाकडून काही रािण्ासाठी अडचण ठरू शकतो. 
एक संकोचाची क्भतं उभी राहतरे. काय रादहती या स्वभारात 
कधी परररत्मन यरेईल, यरेऊ शकरे ल की नाही. एका नग् क्भक्ष्षला 
तुरच्ाकडून पाठवरलरेलरे हरे चीररिान तमु्ाला अपररगरत पुण्ाचरे 
अधधकारी बनररेल. जरेव्ा त्ा क्भक्ष्षचरे परि राचतो आक्ण कल्पनरेच्ा 
डोळानंी त्ा नरीन चीररनरे पररररेवष्त त्ा क्भक्ष्षचरे िश्मन करतो तरेव्ा 
रन प्ीती सुखानरे रोराचंचत होऊन उठतरे. हरे िान खरोखरच गरिवरध 
पररशुद्ध िान झालरे. िरेण्ाआधी रन रोराचंचत झालरे, पाठवरतानंा 
रन रोराचंचत झालरे आक्ण आता पाठवरल्ानंतर त्ा आठरणीनरे 
रन रोराचंचत होत आहरे.अशा पररशुद्ध िानाचरे फळ रहापुण्शाली 
होतरे. हरे सरस्त परररारासाठी सुख सरृद्धीच्ा संरध्मनाचरे कारण 
बनरेल. इथरे चीरर बनरनू िान िरेण्ात अन सरस्ाबंरोबर आर्थक 
सरस्ाही आहरेत परंतु किाचचत आता त्ाचंरे वनरारण होईल.

(बरवी क्भक्ष्षं ना िान रंिून 1967)



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2564, चैत्र पौर्णिमा (ऑन.), 27 एप्रिल, 21, िर्ष 5,  अकं 1                                रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-2023 5
री आत्ा आत्ाच संकल्प करे ला आहरे की पररराराच्ा श्द्धाळू 

सिस्ाकंडून िान िोळा करून कना वररलाच्ा वरराहाला, भारतरासी 
पंधरा-रीस क्भक्ष्षं ना भारतात बनवरलरेल्ा चीररची एक-एक जोडी िान 
करूया आक्ण पुढील होळीच्ा आधी त्ानंा पाठरनूही िरेऊया. 

तुरचा अनुज,                                                                 
सत् नारायण िोयंका

(पू. गुरुजी द्ारा बाबभैूयानंा ललदहलेल्ा पत्रामंधनू साभार..... क्रमशः)

ऑनलाइन भािी भशविर काय्णक्रर ि आिेदन
सर्म भारी क्शवबराचंी रादहती नरेटरर उपलब्ध आहरे. कोवरड- १९ च्ा 

नव्या वनयरानुसार सर्म प्कारचरे बदुकंि करे रळ ऑनलाईन होत आहरे. 
फॉर्म दकंरा एप्ीकरे शन आता स्वीकारलरे जात नाही. म्णनू आपल्ाला 
वनररेिन आहरे की खालील ललकं रर चरेक करा आक्ण आपल्ाला उपयकु् 
क्शवबरासाठी अथरा सरेररेसाठी सरळ ऑनलाईनच आररेिन करा. 

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

कृपया अन्य कें दाचं्ा काय्णक्ररानसुार सु�ा याच प्रकारे आिेदन करा.
अन्य कें दाचं्ा काय्णक्रराचें वििरर कृपया खालील ललकं िर पहा-  
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भािी भशवबर काय्णक्रर
      कें दाचें 2021 च्ा भशवबराचे काय्णक्रर आले आहेत. तानंाच या रहहन्यात 

प्रकाभशत करीत आहबोत. कबोविि- 19 च्ा सि्ण वनयराचें पालन कररे अवनिाय्ण आहे. सि्ण 
वनयर आिेदन पत्रासबोबत इंटरनेटिर ङ्दले गेले आहेत. जर कबोरी ते पाहू शकला नाही तर 
संबंसधत कें दाला थेट संपक्ण  करािा.
आिश्यक सुचना —

१- कृपया वनयरारली रािरनू राचारी आक्ण संबंधधत व्यरथिापकाकडरे आररेिन परि पाठरनू तरेथनू स्ीकृवत-पत्र रािराररे.
2- एक ङ्दिसीय, लघु / स्यं भशवबर: करे रळ जनुा साधकासंाठी, ज्यानंी िहा दिरसाचंरे वरपश्यना क्शवबर पूण्म करे लरे असरेल.
3- सवतपट्ठान भशवबर: करीत करी तीन क्शवबर पूण्म करे लरेल्ा साधकासंाठी, जरे रािील एका ररा्मपासून वनयगरत आक्ण िंभीरतापूर्मक 
रोज साधना करीत असतील. (लघ ुर सवत. क्शवबराचा सरारोप शरेरटच्ा दिरशी संध्ाकाळी होतो.)
4- हकशबोराचें भशवबर: (15 रर्म पूण्म तरे 19 रर्म पूण्म) (कृपया हकशबोराचं्ा भशवबरासंाठी बनविलेल्या नव्या आिेदन पत्राचा िापर करािा.)
5-दीघ्ण भशवबर - ∞ 20 ङ्दिसीय भशवबर: पाच िहा दिरसीय क्शवबर, एक सवतपट्ान क्शवबर करे लरेल्ा आक्ण एक िहा-दिरसीय 
क्शवबरात सरेरा दिलरेल्ा साधकासंाठी, जरे रािील िोन ररायंपासून रोज साधना करतात र वरधधप्ती एकवनष्ठ र पूण्मसरर्पत आहरेत.
6- 30 ङ्दिसीय भशवबर: ज्यानंी 20 दिरसीय क्शवबर करे लरे असरेल र एका क्शवबरात धर्मसरेरा दिली असरेल. (िीघ्म क्शवबरारंध्रे 6 
रदहनाचंरे अतंर आरश्यक आहरे.) (जरेथरे 30 र 45 दिरसाचंरे सोबत होतील, तरेथरे आनापान 10 दिरसाचंरे आक्ण जरेथरे करे रळ 45 दिरसाचरे 
तरेथरे 15 दिरसाचंरे होतील)
7- 45 ङ्दिसीय भशवबर: ज्यानंी िोन 30 दिरसीय क्शवबर पूण्म करे लरे असतील र धमिसरेरा िरेत असतील. 60 दिरसीय क्शवबर: करे रळ 
सहायक आचायायंसाठी ज्यानंी िोन 45 दिरसीय क्शवबर पूण्म करे लरे असतील. 
8- विशेष 10-ङ्दिसीय भशवबर: पाच िहा सारान क्शवबर, एक सवतपट्ान क्शवबर आक्ण एक िहा-दिरसीय क्शवबरात सरेरा दिलरेल्ा 
साधकासंाठी, जरे रािील िोन ररायंपासून वनयगरत रोज साधना करत असतील र वरधधप्ती एकवनष्ठ र पूण्मपणरे सरर्पत असतील.

14 ङ्दिसीय कृतज्ञता-भशविर / स्यं भशवबर 
हरे कृतज्ता-क्शवबर “आचाय्म स्वयं क्शवरर” चरेच स्वरूप आहरे. क्शवबर प्ारूप वबलु्ल तसरेच राहील. पूज्य िरुुजी र राताजी आता 

रादहलरे नाहीत, त्ारळुरे त्ाचं्ाप्वत र संपूण्म परंपररेप्वत कृतज्ता व्यक् करुन आम्ी त्ा सरायंच्ा धर्मतरंिाचंा लाभ घरेऊ. या िीघ्म 
क्शवबरात अधधकाधधक लोक भिरान बदु्धाचं्ा यावररुद्ध– सरग्ानं तपबो सुखबो। म्णजरे, एकरि तप करण्ाच्ा परर सुखाचा लाभ 
घरेऊ शकतील, प्सन्नतरेची बाब ही आहरे की फरे ब्रुारीच्ा या वतथीिरम्यान दहिंी वतथीनुसार पूज्य िरुुजी र राताजीचं्ा जन् र जयंत्ाही 
यरेतात. भशविर की यबोग्ता– या दीघ्ण भशवबरारधे् सम्मिललत होण्ासाठी करे रळ एक सवतपट्ान क्शवबर, धरा्मच्ा प्चार र प्सारात 
योििान र थिावनक आचायायंची पररानिी आरश्यक आहरे.      
सुहनश्चित ङ्दनाकं:  प्त्रेक ररवी 2 तरे 17 फरे ब्रुारी.
थिावनक रािणी लक्षात ठरेऊन ज्या कें द्ात एकट्ा वनरासाची सोय असरेल, तरे कें द् या िंभीर क्शवबराला आपल्ा काय्मक्रर पगरिकरे त 
थिान िरेऊ शकतात.

∞ दीघ्ण भशवबरासंाठी निीन संशबोसधत आिेदन पत्राचाच िापर करािा. ह्ाला धम्ममगरी अथिा अन्य दीघ्ण 
भशवबराचं्ा कें दातून प्राप्त करता येईल. (िरील सि्ण भशवबराचें आिेदन पत्र एकसारखे आहे.) हहदंी िेबसाट हेतु 
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इगतपुरी एिं रहाराष्ट्र
धम्ममगरर : इगतपुरी (रहाराष्ट्र)

विपश्यना विश्व विद्ापीठ, इितपुरी-422403, नाक्शक, फोन: (02553) 244076, 244086, 244144, 244440 (करे रळ 
काया्मलयीन ररेळरेत सकाळी: 10 तरे सायं 5 राजरेपययंत). फॅक्स: 244176. Email: info@giri.dhamma.org (नबोदंरीविना प्रिेश 
वबलु्कल नाही) दहा-ङ्दिसीय:  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, 

◊ सवतपट्ठान: 7 ते 15-10, 3-ङ्दिसीय: 22 तरे 25-4,  सरन्वयक के्त्रीय आचाय्ण ि आचाय्ण समे्मलन: 13-12-2021, सहायक आचाय्ण 
समे्मलन: 14 तरे 16-12, सहायक आचाय्ण काय्णशाळा: 17 तरे 20-12, प्रभशक्क काय्णशाळा: 21-12, टट्रस्ी ि धम्मसेिक काय्णशाळा:16 तरे 17-
10, (गंभीर सुचना- • कृपया लक् द्ािे की धम्ममगरीत बहुकंग केल्याभशिाय येऊ नये, परत पाठितानंा भशवबराथथीलाही त्रास हबोतबो 
ि आम्ालाही. • ज्ा के्त्रात कें द आहे, ता के्त्राच्ा लबोकानंी तेथेच आिेदन करािे. विशेष काररविना धम्ममगरीत ताचें आिेदन 
स्ीकारले जारार नाहीत. • कृपया स्ीकृवत-पत्र आपल्या सबोबत अिश्य आरािे. • येरे शक्य नसल्यास तशी सुचना िेळेअगबोदर 
अिश्य कळिािी.)

धमितपोरन-1 : इितपुरी (रहाराष्ट्र)
 ◊  सवतपट्ठान: 2 तरे 10-9,
∞ दीघ्ण-भशवबर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 21-9 तरे 2-10, 20-ङ्दिसीय: 10 तरे 31-5, 24-7 तरे 14-8, 30-ङ्दिसीय:  
4-6 तरे 5-7, 18-8 तरे 18-9, 45-ङ्दिसीय: 4-6 तरे 20-7, 19-12 तरे 3-2-2022, 60-ङ्दिसीय: 12-10 तरे 12-12.

धम्मतपबोिन-2 : इगतपुरी (रहाराष्ट्र)
दहा-ङ्दिसीय एक्ीक्यङू्टि भशवबर: 30-11 तरे 11-12, ◊  सवतपट्ठान: 18 तरे 26-11, 
∞ दीघ्ण-भशवबर: 20-ङ्दिसीय: 28-6 तरे 19-7, 30-ङ्दिसीय: 8-5 तरे 8-6, 25-9 तरे 26-10, 45-ङ्दिसीय: 8-5 
तरे 23-6, 25-9 तरे 10-11, 60-ङ्दिसीय:  23-7 तरे 22-9, 17-12 तरे 16-2-2022.

धम्मपत्न : गबोराई, बबोरीिली, रुं बई
धम्मपत्न, विपश्यना केन्द्र, एस्रेल रर््म करे  पास, िोराई खाड़ी, बोरीरली (पदर्चर) रुंबई-- 400 091, फोन: +91 
8291894650, टरेली. (+09122) 50427518, Ext. No. (पुरुर  काया्मलय)»  519 (50427519), (रदहला काया्मलय)»  
546 (50427546),  (सुबह 11 तरे सायं 5 बजरे तक); Website: www.pattana.dhamma.org, दहा-ङ्दिसीय 
एक्ीक्यङू्टि भशवबर: 11 तरे 22-5, 3 तरे 14-6, 16 तरे 27-6, 30-6 तरे 11-7, 13 तरे 24-7, 28-7 तरे 8-8,  18 तरे 29-8, 14 
तरे 25-9, 29-9 तरे 10-10, 13 तरे 24-10, 27-10 तरे 7-11, 10 तरे 21-11, 24-11 तरे 5-12, 8 तरे 19-12, 22-12 तरे 2-1-
2022,  ◊ सवतपट्ठान: 24-5 तरे 1-6, 17 तरे 25-6, 3-ङ्दिसीय: 8 तरे 11-4, 12 तरे 15-8,  1-ङ्दिसीय रेगा: 23-5, 25-7, 26-9,
∞ दीघ्ण-भशवबर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 1 तरे 12-9, Email: registration_pattana@dhamma.net.in; 
ऑनलाइन बदुकंि: www.dhamma.org/en/schedules/schpattana.shtml “धमिपत्न” वरपश्यना कें द्ात करे रळ 90 
साधकासंाठी थिान आहरे. त्ारळरे सर्म साधकानंा वरनंती आहरे की ज्यानंा क्शवबरासाठी स्वीकृवत गरळाली, त्ानंीच याररे आक्ण ज्यानंा 
स्वीकृवत गरळाली नाही, त्ानंी कृपया कोणत्ाही प्कारचा आग्रह करु नयरे. • कृपया आपला आपात्ालीन फोन-संपक्म  (शरेजारचा 
असला तरी) अरश्य ललहारा.)

          एक ङ्दिसीय भशवबर : ग्ोबल वरपश्यना पॅिोडा, िोराईिारं, रुंबई प्त्रेक रवररारी- सकाळी 11 तरे सायं 4 
राजरेपययंत (पॅिोड्ाच्ा घरुटात होतरे, त्ारुळरे साधकानंा भिरान बदु्धाचं्ा पारन धातूंच्ा सावन्नध्ात ध्ान करण्ाची 
संधी प्ाप्त होतरे.) संपक्ण : फोन: 022-28452235. Email: info@globalpagoda.org;
कृपया आपल्ासोबत वपण्ाच्ा पाण्ाची बाटली अरश्य आणारी. वपण्ाचरे पाणी रोठ्ा बाटलीत (20 लीटर) 
उपलब्ध राहील. त्ातनू आपली बाटली भरुन आपल्ाजरळ ठरेरता यरेईल.

येराऱया दश्णकासंाठी लघू आनापान भशवबर
ग्ोबल पॅिोड्ात रोज सकाळी 11 तरे िपुारी 4 राजरेपययंत पंधरा-रीस गरवनटाचंरे इंग्रजी दहिंी लघ ूआनापान प्क्शक्षण 
सरि सुरु असतरे. सकाळी 11 राजता प्थर सरि र िपुारी 4 राजता अवंतर सरि. यात भाि घरेणाऱयाला पूण्म प्क्शक्षण 
सरिात बसणरे अवनराय्म आहरे

धम्मविपुल : बेलापुर (निी रुं बई)
प्ॉट नं. 91 ए; सरेक्टर 26, पारसीक दहल, सीबीडी बरेलापूर, (पारसीक दहल, सीरडु िाराररे ररेल्रे स्रेशन जरळ हब्मर लाईन) नरी रंुबई 
400 614. संपक्ण : फोन: 022-27522277, 27522404/03 (सकाळी 11 तरे सायं 5 राजरेपययंत). Email: dhammavipula@
gmail.com, बदुकंि करे रळ ऑनलाइन: http://www.vipula.dhamma.org/ दहा-ङ्दिसीय: 12 तरे 23-5, 26-5 तरे 6-6, 9 तरे 
20-6, 23-6 तरे 4-7, 7 तरे 18-7, 21-7 तरे 1-8, 4 तरे 15-8, 18 तरे 29-8, 1 तरे 12-9, 15 तरे 26-9, 29-9 तरे 10-
10, 13 तरे 24-10, 27-10 तरे 7-11, 10 तरे 21-11, 24-11 तरे 5-12,  1-ङ्दिसीय: प्त्रेक रवररारी. सार.ू साधना: िररोज 
सकाळी: 9 तरे रारिी 9 पययंत, साधक आपल्ा ररेळरेनुसार यरेऊन ध्ान करु शकतात,;  

धम्मिाहहनी : ङ्टटिाला
रुं बई पररसर विपश्यना कें द, िारं रंूिरे, दटटराळा (पूर्म) कल्ाण, जज. ठाणरे. Website www.vahini.dhamma.org, नोिंणी 
करे रळ ऑनलाईन; Email: vahini.dhamma@gmail.com संपक्ण : रोबाईल: 97730-69978, 9004620434, करे रळ 
काया्मलयाच्ा दिरशी– 12 तरे सायं 6 राजरेपययंत. दहा-ङ्दिसीय: 8 तरे 19-5, 22-5 तरे 2-6, 5 तरे 16-6, 19 तरे 30-6, 3 तरे 14-7, 17 तरे 28-
7, 31-7 तरे 11-8, 28-8 तरे 8-9, 11 तरे 22-9, 25-9 तरे 6-10, 9 तरे 20-10, 23-10 तरे 3-11, 6 तरे 17-11,   ◊ सवतपट्ठान: 14 तरे 23-8,  
∞ दीघ्ण-भशवबर: 20-ङ्दिसीय:  30-11 तरे 21-12, 30-ङ्दिसीय: 30-11 तरे 31-12,

धम्म िाङ्टका : पालघर
पालघर विपश्यना कें द, िट नं. 198-2/ए, अल्ाली दक्रकरे ट ग्राउंडच्ा रािरे, अल्ाली, पालघर-401404, संपक्ण  कें द 91 
9637101154, Email: info@vatika.dhamma.org, संपक्ण : 1) श्ी इराणी, रो. 9270888840, 2) श्ी 
अवनल जाधर, रो. 91 9049151464,  दहा-ङ्दिसीय:  (करे रळ पुरुर) 12 तरे 23-5, 13 तरे 24-6, 27-6 तरे 8-7, 25-7 तरे 5-8, 
11 तरे 22-8, 25-8 तरे 5-9, 8 तरे 19-10, 21-10 तरे 1-11, 21-11 तरे 2-12, 25-12-21 तरे 5-1-22, (करे रळ स्स्तया)ं 3-5 तरे 
1-6, 11 तरे 22-7, 24-9 तरे 5-10, 7 तरे 18-11, ◊ सवतपट्ठान: (करे रळ पुरुर) 12 तरे 20-9, (करे रळ स्स्तया)ं 5 तरे 13-12,

धम्मानन्द : पुरे (रहाराष्ट्र)
पुरे विपश्यना कें द, (नोिंणीवरना प्ररेश नाही) ररकळ िाराजरळ, आळंिी पासून 8 दक.री. दहा-ङ्दिसीय: (करे रळ दहिंी र रराठी भारी)» 
22-5 तरे 2-6, 26-6 तरे 7-7, 24-7 तरे 4-8, 28-8 तरे 8-9, 25-9 तरे 6-10, 27-11 तरे 8-12, 25-12 तरे 5-1, ◊ सवतपट्ठान:  
(करे रळ दहिंी र इंग्रजी भारी)»   23 तरे 31-10,   3-ङ्दिसीय: 3 तरे 6-6, 5 तरे 8-8, संपक्ण : संपक्ण : पुणरे वरपश्यना सगरती, 
फोन: (020) 24468903, 24436250.
 Email: info@ananda.dhamma.org; टरे.फैक्स: 24464243.

दीघ्ण भशवबर काय्णक्रर (भारत)
विशेष 10-ङ्दिसीय

5 तरे 16-5-2021 धमिअजय - चंद्पुर (रहाराष्ट्र)
2 तरे 13-6-2021 धमिखरेत् - हैिराबाि (तरेलंिाना)
19 तरे 30-6-2021 धमिथली - जयपुर (राजथिान)
30-6 तरे 11-7-2021 धमिगिरर : इितपुरी (रहाराष्ट्र)
17 तरे 28-7-2021  धमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
21-7 तरे 1-8-21 धमिधसन्ु, बाडा-कछि
19 तरे 30-7-2021 धमिलक्खण - लखनऊ (उ. प्.)
28-7 तरे 8-8-2021 धमिपुब्बज - च्ूरू (राजथिान) 
30-8 तरे 10-9-2021             धमि पुष्कर - पुष्कर (अजररेर, राजथिान)
1 तरे 12-9-2021                   धमिपत्न - िोराई, बोरीरली, रुंबई
4 तरे 15-9-2021 धमि अम्बिका - िक्क्षण िुजरात, िुजरात
21-9 तरे 2-10-2021 धमितपोरन-1 - इितपुरी (रहाराष्ट्र) 
6 तरे 17-10-2021 धमिबोधध -बोधिया (वबहार)
15 तरे 26-10-2021  धमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
17 तरे 28-10-2021  धमिसरोरर - धळुरे   (रहाराष्ट्र)
20-11 तरे 1-12-2021 धमिकल्ाण - कानपुर (उ. प्.)
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20-ङ्दिसीय

5 तरे 26-5-2021 धमिधसनु् - राडंरी-कछि (िुजरात)
10 तरे 31-5-2021 धमितपोरन-1 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
2 तरे 23-6-2021 धमिखरेत् - हिैराबाि (तरेलंिाना)
20-6 तरे 11-7-2021 धमिपाल - भोपाल (र.प्.)
28-6 तरे 19-7-2021 धमितपोरन-2 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
30-6 तरे 21-7-2021 धमिसरेत ु- चरेन्नई (तगरलनाडु)
1 तरे 22-7-2021              धमि पुष्कर - पुष्कर (अजररेर, राजथिान)
24-7 तरे 14-8-2021 धमितपोरन-1 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
2 तरे 23-8-2021  धमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
3 तरे 24-8-2021 धमिचक्क - सारनाथ (उ. प्.)
11-8 तरे 1-9-2021 धमिालय - कोल्ापुर (रहाराष्ट्र)
25-8 तरे 15-9-2021  धमि अम्बिका - िक्क्षण िुजरात
5 तरे 26-9-2021 धमििढ़ - वबलासपुर (छत्ीसिढ़)
8 तरे 29-9-2021   धमिसुरत्ी - श्ारस्ती (उ. प्.)
11-9 तरे 2-10-2021 धमिपाल - भोपाल (र.प्.)
28-9 तरे 19-10-2021 धमिथली - जयपुर (राजथिान)
6 तरे 27-10-2021 धमिबोधध - बोधिया (वबहार)
7 तरे 28-11-2021 धमि पुष्कर - पुष्कर (अजररेर, राजथिान) 
30-11 तरे 21-12-2021 धमिरादहनी - दटटराला
4 तरे 25-12-2021 धमिलक्खण - लखनऊ (उ. प्.)

30-ङ्दिसीय
5-5 तरे 5-6-2021 धमिधसनु् - राडंरी-कछि (िुजरात)
8-5 तरे 8-6-2021 धमितपोरन-2 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
1-6  तरे 2-7-2021 धमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
2-6 तरे 3-7-2021 धमिखरेत् - हिैराबाि (तरेलंिाना)
4-6 तरे 5-7-2021 धमितपोरन-1 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
30-6 तरे 31-7-2021 धमिसरेत ु- चरेन्नई (तगरलनाडु)
1-7 तरे 1-8-2021                  धमि पुष्कर - पुष्कर (अजररेर, राजथिान)
1-8 तरे 1-9-2021 धमिबोधध - बोधिया (वबहार)
11-8 तरे 11-9-2021 धमिालय - कोल्ापुर (रहाराष्ट्र)
18-8 तरे 18-9-2021 धमितपोरन-1 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
28-8 तरे 28-9-2021  धमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
11-9 तरे 12-10-2021 धमिपाल - भोपाल (र.प्.)
18-9 तरे 29-10-2021 धमिथली - जयपुर (राजथिान)
25-9 तरे 26-10-2021 धमितपोरन-2 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
1 to 31-10-2021 धमिउत्ल - खररयार रोड (उडीसा)
6-11 तरे 7-12-2021 धमिचक्क - सारनाथ (उ. प्.)
7-11 तरे 28-11-2021               धमि पुष्कर - पुष्कर (अजररेर, राजथिान)
30-11 तरे 31-12-2021 धमिरादहनी - दटटराला
21-12-2021 तरे 21-1-2022 धमि अम्बिका - िक्क्षण िुजरात, िुजरात

45-ङ्दिसीय
8-5 तरे 23-6-2021 धमितपोरन-2 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
2-6 तरे 18-7-2021 धमिखरेत् - हिैराबाि (तरेलंिाना)
4-6 तरे 20-7-2021 धमितपोरन-1 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
25-9 तरे 10-11-2021 धमितपोरन-2 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
15-10 तरे 30-11-2021 धमिसुरत्ी - श्ारस्ती (उ. प्.)
2-11 तरे 18-12-2021 धमिपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
17-12-2021 तरे 1-2-2022 धमिपाल - भोपाल (र.प्.)
19-12 तरे 3-2-2022 धमितपोरन-1 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
21-12-2021 तरे 5-2-2022 धमि अम्बिका - िक्क्षण िुजरात, िुजरात
9-2-2022 तरे 27-3-2022 धमिबोधध - बोधिया (वबहार)

 60-ङ्दिसीय
23-7 तरे 22-9-2021 धमितपोरन-2 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
12-10 तरे 12-12-2021 धमितपोरन-1 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)
17-12 तरे 16-2-2022 धमितपोरन-2 - इितपुरी (रहाराष्ट्र)

धम्मपुण्ण : पुरे शहर(स्ारगेट)
पुरे विपश्यना समरती, नरेहरु स्रेदडयरसरोर, स्वारिरेट रॉटर रक्स्मच्ा रािरे, आनंि रंिल काया्मलयाजरळ, िािाराडी, पुणरे-
411002. फोन: (020) 24436250. Email: info@punna.dhamma.org दहा-ङ्दिसीय:  (करे रळ दहिंी र इंग्रजी भारी)»   
2 तरे 13-5, 9-9, 3 तरे 14-10, 7 तरे 18-11, 5 तरे 16-12, (करे रळ दहिंी र रराठी भारी)»  16 तरे 27-5, 18 तरे 29-7, 
15 तरे 26-8, 17 तरे 28-10, 21-11 तरे 2-12, 19 तरे 30-12,, ◊ सवतपट्ठान:  (करे रळ दहिंी र इंग्रजी भारी)»  21 ते 
29-9, 3-ङ्दिसीय: 28 तरे 31-10, हकशबोराचें भशवबर: 2 तरे 10-5, हकशबोरीचें भशवबर: 16 तरे 24-5,  # 2-ङ्दिसीय बाळ-भशवबर: 
(12 तरे 18 रर्म रलुरेरे) 11 तरे 12-5, (12 तरे 18 रर्म रलुी)»   14 तरे 15-5, 1-ङ्दिसीय:  प्त्रेक रदहनात िसुऱया िरुुरारी र चौथ्ा 
रवररारी सकाळी: 8:30 तरे 4:30 पययंत,  # बाळ-भशवबर: (9 तरे 18 रर्म) प्त्रेक रदहनात पदहल्ा र वतसऱया रवररारी (सकाळी: 8 
तरे िपुारी 2.30 पययंत)

धम्मअजन्ा : औरंगाबाद (रहाराष्ट्र)
अजंता अतंरा्णष्ट्रीय विपश्यना समरती, िट नं. 45 रारपुरी, रजैापुर रोड,  औरंिाबाि-431003. संपक्ण : फोन: (0240) 
2040444, रोबाईल: 94222-11344, 99218-17430. Email: info@dhammaajanta.org; दहा-ङ्दिसीय: 19 तरे 30-5, 
2 तरे 13-6, 16 तरे 27-6, 30-6 तरे 11-7, 14 तरे 25-7, हकशबोराचें भशवबर: 10 तरे 18-5,

धम्मसरबोिर : धळेु (रहाराष्ट्र)
खाने्दश विपश्यना साधना कें द, डरेडरिारं जलशुगद्धकरण कें द्ाजरळ, र.ु पो. वतखी, जजल्ा- धळुरे, वपन: 424002; (नोिंणीवरना 
प्ररेश नाही) (कें द्ापययंत जाण्ासाठी पाच कंिीलजरळ “शरेररे पंजाब लॉज” जरळ पोहोचाररे वतथनू वतखी िारासाठी ऑटोररक्ा 
भरेटतात.) दहा-ङ्दिसीय:   2-5 तरे 13-5, 16 तरे 27-5, 30-5 तरे 10-6, 27-6 तरे 8-7, 11 तरे 22-7, 25-7 तरे 5-8, 
22-8 तरे 2-9, 12 तरे 23-9, 26-9 तरे 7-10, 7 तरे 18-11, 21-11 तरे 2-12, 16 तरे 27-12,  ◊ सवतपट्ठान: 12 तरे 21-
6, 6 तरे 15-8, 5 तरे 14-12,  2-ङ्दिसीय: 23 तरे 25-6, 18 तरे 20-8, 12 तरे 14-10,   # बाळ-भशवबर:  16-8 10-10, 
1-11, 29-12, 30-12,    ∞ दीघ्ण-भशविर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 17 तरे 28-10, संपक्ण : डॉ. िरेरररे, फोन: 222861, 
रोबा. 99226-07718, Email: info@sarovara.dhamma.org

धम्मसस�पुरी : भाटेगाि, सबोलापुर
धम्मसस�पुरी विपश्यना ध्ान कें द, off वरजापुर रोड, भाटरेराडी जरळ, सोररेिार - डोणिार चा रस्ता, सोररेिार पासून 4 
दक.री. ता. उत्र सोलापुर, जजला. सोलापुर-413002, Email: solapurvipassana@gmail.com, संपक्ण : 1) श्ी 
सम्ाट पाटील, रोबा. 7620592920, 9011908000, 2) श्ी भालचंद् उकरंिरे, रोबा. 9860759866, दहा-ङ्दिसीय: 2 
तरे 13-6, 16 तरे 27-6, 30-6 तरे 11-7, 14 तरे 25-7, 28-7 तरे 8-8, 18 तरे 29-8, 1 तरे 12-9, 15 तरे 26-9, 29-9 तरे 
10-10, 13 तरे 24-10, 17 तरे 28-11, 1 तरे 12-12, 15 तरे 26-12, 29-12 तरे 9-1,  2-ङ्दिसीय: 13 तरे 16-5, 12 
तरे 15-8, 11 तरे 14-11, हकशबोराचें भशवबर: 21 तरे 29-5, 26-10 तरे 3-11,

धम्मालय : कबोल्ापुर (रहाराष्ट्र)
दक्क्न विपश्यना अनसंुधान कें द, (नोिंणीवरना प्ररेश नाही) रारललिं रोड, आलतरे पाक्म , आलतरे, ता. हातकनंिलरे (ररेल्रे स्रेशन), 
जज. कोल्ापूर- 416123. Email: info@alaya.dhamma.org, फोन: संपक्ण : रोबा. 97674-13232. 

9697933232, 7420943232, दहा-ङ्दिसीय: (दहिंी र इंग्रजी भारी) 19 तरे 30-9, 7 तरे 18-11, 21-11 तरे 
2-12, 5 तरे 16-12, 19 तरे 30-12, (दहिंी र रराठी भारी, करे रल रदहलाएं)»    2 तरे 13-5, (दहिंी र रराठी भारी)»   
13 तरे 24-6, 27-6 तरे 8-7, 25-7 तरे 5-8, 3 तरे 14-10, 17 तरे 28-10, (दहिंी, इंग्रजी र कन्नडी भारी)» 11 
ते 22-7,  ◊ सवतपट्ठान: (दहिंी एरं इंग्रजी भारी)»    29-6 तरे 8-7, 5 तरे 14-10, 21 तरे 30-12, 3-ङ्दिसीय: 
(दहिंी र इंग्रजी भारी) 14 तरे 17-9, 2-ङ्दिसीय: (दहिंी र इंग्रजी भारी)  10 तरे 12-6, 29 तरे 31-10, हकशबोरीचें 
भशवबर: (दहिंी एरं इंग्रजी भारी)»  16 तरे 24-5, हकशबोराचें का भशवबर: (दहिंी र इंग्रजी भारी) »  30-5 तरे 7-6,   # 
2-ङ्दिसीय बाल-भशवबर: (दहिंी एरं इंग्रजी भारी)  धम्मसेिक काय्णशाळा: (दहिंी र रराठी भारी)»  19 तरे 20-11,    
∞ दीघ्ण-भशविर: 20-ङ्दिसीय: 11-8 तरे 1-9, 30-दिरसीय: 11-8 तरे 11-9, 

 धम्मनाग : नागपुर (रहाराष्ट्र)
नागपुर विपश्यना कें द, राहरझरी िार, नािपुर-कलररेश्वर रोडजरळ. Email: info@naga.dhamma.org, संपक्ण : 
रोबाइल: 9403870195, 9422182336, 9370990771, 9423403294. (नोिंणीवरना प्ररेश नाही) दहा-ङ्दिसीय: 
2 तरे 13-6, 16 तरे 27-6, 30-6 तरे 11-7, 28-7 तरे  8-8, 11 तरे 22-8, 25-8 तरे 5-9, 8 तरे 19-9, 22-9 तरे 3-10, 
20-10 तरे 7-11, 10 तरे 21-11, 24-11 तरे 5-12, 8 तरे 19-12, ◊ सवतपट्ठान:   24-12 तरे 1-1-2022,  3-ङ्दिसीय:   
27 तरे 30-5, 1-ङ्दिसीय:  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,   हकशबोरीचें भशवबर: 8 ते 16-5, हकशबोराचें भशवबर:  17 ते 25-5,  सहायक आचाय्ण काय्णशाळा: 14 
तरे 18-7-2021, संपक्ण : सचचर, कल्ाणगररि चॅररटरेबल टट्रस्, अभं्कर स्ारक भरन, अभं्कर रोड, धन्ोली, नािपुर-440012. 
फोन: 0712- 2458686, 2420261. (सर्म परि-व्यरहार संपक्म  पत्ारर करारा.)

धम्मसुगवत : सुगतनगर (नागपुर)
विपश्यना साधना कें द, सुितनिर, नािपुर-14, फोन नं. (0712)2630115. दहा-ङ्दिसीय:  5 तरे 16-5, 2 तरे 13-6, 7 
तरे 18-7, 3 तरे 14-8, 1 तरे 12-10, 8 तरे 19-11, 8 तरे 19-12, (करे रळ स्स्तया)ं» 18 तरे 29-8, 1 तरे 12-9, 15 तरे 25-9,  
◊ सवतपट्ठान: 22 तरे 30-7, 22 तरे 30-12, 3-ङ्दिसीय: 24 तरे 27-3, 21 तरे 24-4, 16 तरे 19-6, 21 तरे 24-10, 24 
तरे 27-11, 1-ङ्दिसीय: 16-5, 30-5, 13-6, 18-7, 14-8, 12-9, 21-11, 6-12,  # बाळ-भशवबर: 21 ते 24-10, 
सार.ू साधना: िररोज सकाळी 5 तरे 6 र सायं 6 तरे 7 पययंत र प्त्रेक रवररारी सकाळी: 8 तरे 9;  # बाळ आनापान सारू. साधना: प्त्रेक 
रवररारी सकाळी: 8 तरे 9; संपक्ण : 1) श्ी सुखिरेर नारनरररे, रोबा. 9422129229. 2) श्ी करलरेश चाहन्रे, रोबा. 9373104305.

धम्मरल् : यितराल (रहाराष्ट्र)
विपश्यना कें द, धनश्ी निर, आय. टी. आय. रािरे, वपपंळिारं बायपास, यरतराळ - 445001, संपक्ण : 1) श्ी ई. डी. िडललिं, 
रोबा. 9422865661, 2) डॉ. राजकुरार भित, रोबा. 9423432475. दहा-ङ्दिसीय:  (पुरुर र स्स्तयासंाठी)» 11 तरे 22-1, 15 
तरे 26-2, 10 तरे 21-3, 1 तरे 12-4, 1 तरे 12-5, 15 तरे 26-6, (करे रल पुरुर तथा दभक्ख ु9 तरे 20-7), 2 तरे 13-8, 18 तरे 29-9, 
19 तरे 30-10, 3 तरे 14-11, 7 तरे 18-12,  ◊ सवतपट्ठान: 15 तरे 23-5, 19 तरे 27-11, 3-ङ्दिसीय: 26 तरे 29-3, 16 तरे 19-8, 
1-ङ्दिसीय: 26-5, 13-6, 24-7, 1-8, 29-9, 10-10, 5-12, # बाळ-भशवबर: 30-5, 27-6, 25-7, 29-8, 12-9, 3-10, 
28-11, 26-12, संपक्ण : 1) श्ी ई. डी. िडललिं, रोबा. 9422865661, 2) डा. राजकुरार भित, रोबा. 9423432475, 3) 
िरेरेंद् ररेश्ार 9822235527.
लचटकी (िधा्ण): धमिकुटी वरपश्यना कें द्, चचटकी, पुलिार, पो. करठा, ता. िरेरळी, जज. रधा्म, दहा-ङ्दिसीय: 7   तरे 18-
9, 6 तरे 17-10, 6  तरे 17-11, 7  तरे 18-12,   संपक्ण :  श्ी. खंडाररे, फोन: 07158-284372, रोबा. 9028494401, 
 श्ी भरेलरे, रोबा. 9834603076,
रबोहरागािं: (परनी, भंडारा): दहा-ङ्दिसीय:  19 तरे 30-5, 16 तरे 27-6, 7 तरे 18-7, स्ान: वरसुधिरग्ो वरपस्ना 
चॅररटरेबत टट्रस्, विारा संचाललत - धमिपरन वरपश्यना केन्द्र, रोहणा िारं (परनी) जज. भंडारा, संपक्ण : 1) श्ी शैलरेर काबंळरे, 
रोबा. 9923268962, 2) श्ी राधर रारटरेकरे , रोबा. 9223349183, 
तुरसर (भंिारा): दहा-ङ्दिसीय:  20 तरे 31-10, 17 तरे 28-11, 15 तरे 26-12, 3-ङ्दिसीय:  16 तरे 19-10, 
1-ङ्दिसीय:  8-4, 7-5, 4-6, 3-8, 2-9, 1-10,   # बाळ-भशवबर  18-10, 29-11, 26-12,  स्ान: बदु्धवरहार अणॅ्ड 
ररेलफरे अर सेंटर, चुल्ाड, तुरसर, जज. भंडारा रोबा. 096236-68240, संपक्ण : 1) श्ी डोिंररे, रोबा. 6260450436, 2) 
श्ी चौररे, रोबा. 98904-41071, 3) श्ी वरज ुिोडंाणरे, रोबा. 096236-68240,

धम्मभण्ार : भंिारा (रहाराष्ट्र) 
विपश्यना कें द, राहल कॉलनी, ररेल्रे लाइनजरळ, सहकार निर, भंडारा 441904, दहा-ङ्दिसीय: 20 तरे 31-7, 10 तरे 21-8, 
21-9 तरे 2-10, 4 तरे 15-12,   ◊ सवतपट्ठान:  6 तरे 14-9, 21 तरे 29-11, 3-ङ्दिसीय: 27 तरे 30-3,   2-ङ्दिसीय:  24 
to 26-12, 1-ङ्दिसीय:  26-5, 27-6, 1-8, 22-8, 19-9, 3-10, 19-10, हकशबोरीचें भशवबर: 7 तरे 16-11,   # 
2-ङ्दिसीय बाळ-भशवबर: 15 तरे 16-11, 1 तरे 2-5,  # 1-ङ्दिसीय बाळ-भशवबर: 11-5, 25-5, 8-6, 22-6, 11-7, 29-8, 
19-9, 10-10, 19-12, 
संपक्ण : सलूजा, 09423673572, चौररे, 9890441071, वरनोि, 9422833002, 7588749108,

धम्म वनरंजन : नादेंि
विपश्यना साधना कें द, नई डंकीण (िोिाररी निी करे  दकनाररे) नािंरेड, संपक्ण : 1) श्ी िदहररेलरे, रोबाइल: 9423148636. 2) श्ी 
भाररे, रोबा. 9421572499, दहा-ङ्दिसीय: (करे रळ स्स्तया)ं»  7 तरे 18-7, 6 तरे 17-10, 8 तरे 19-12, (करे रळ पुरुर)»  16 तरे 27-
6, 1 तरे 12-9, 17 तरे 28-11, ◊ सवतपट्ठान: 14 तरे 22-8,  3-ङ्दिसीय: 10 तरे 13-6, 22 तरे 25-7,  # 3-ङ्दिसीय बाळ-भशवबर: 
(करे रळ रलुरे)»   7 तरे 10-11, (करे रळ रलुी)»   11 तरे 14-11, 2-ङ्दिसीय बाळ-भशवबर: .... 1-ङ्दिसीय: 26-5, 27-6, 18-7, 
29-8, 12-9, 17-10, 29-12, स्यं भशवबर: प्त्रेक रवररारी सकाळी 6 तरे 10 पययंत,  # बाळ-आनापान ऑनलाईन  भशवबर: 
रदहनात वतसऱया रवररारी धम्मसेिक काय्णशाळा: 10-1, 

धम्म िसुधा : हहिरा िधा्ण
विपश्यना कें द, दहररा पोस् झडशी, ता. सरेलु, जज. रधा्म, Email: dhammavasudha@gmail.com 100, सािर, सुयोि 
निर, नािपूर-440015. रोबा. दहा-ङ्दिसीय: 17 तरे 28-10, 10 तरे 21-11, ◊ सवतपट्ठान: 1 तरे 9-12, संपक्ण : 1) श्ी बातंरे, 
9326732550, 9326732547. 2) श्ी काटररे, रोबा. 9890309738.

धम्मअनाकुल : खापरखेड़ा फाटा, तेल्ारा (अकबोला)
विपश्यना साधना कें द, खापरखरेड़ा फाटा, तरेल्ारा-444108 जज. अकोला Email: info.anakula.@vridhamma.
org, Website: www.anakula.dhamma.org,  रोबा. 9421156138, 9881204125, 9421833060, दहा-
ङ्दिसीय: (करे रळ पुरुर)»  9 तरे 20-6, 3 तरे 14-8, 1 तरे 12-9, 20 तरे 31-10, 24-11 तरे 5-12, (करे रळ स्स्तया)ं»  
10 तरे 21-3, 7 तरे 18-4, 5 तरे 16-5, 23-6 तरे 4-7, 18 तरे 29-8, 15 तरे 26-9, 4 तरे 15-10, 10 तरे 21-11, 8 तरे 
19-12, दस-ङ्दिसीय: (करे रळ क्भक्ष्षं साठी)»   7 तरे 18-7, ◊ सवतपट्ठान:  29-5 तरे 6-6, 23 तरे 31-7, 3-ङ्दिसीय: 
29-9 तरे 2-10, 23 तरे 26-12, 2-ङ्दिसीय: 21 तरे 23-5,  1-ङ्दिसीय: 26-5, 21-7, 19-10,  संपक्ण : 1) वरपश्यना 
चैररटरेबल टट्रस्, शरेिारं, फोन: 95798-67890, 98812-04125. 2) श्ी आनंि, रोबा. 94221-81970.
कबोटंबा (यितराळ): दहा-ङ्दिसीय:  (पुरुर र स्स्तया)ं»  2 तरे 13-5, 16 तरे 27-5, 4 तरे 15-7, 12 तरे 23-9, 2 तरे 13-
10, 5 तरे 16-12 (करे रल स्स्तया)ं »  1 तरे 12-8-2021 (करे रळ क्भक्ष ुर पुरुरासंाठी) »   6 तरे 17-6 (करे रळ क्भक्षकु्णया 
र स्स्तया)ं  7 तरे 18-11,  1-ङ्दिसीय:   हर रवररार सुबह 8 तरे 3 तक  # बाळ-भशवबर: 23-5, 20-6, 18-7, 29-8, 26-9, 
17-10, 28-11, 26-12, संपक्ण : धमिभूगर वरपश्यना चॅरीटरेबल टट्रस्, कोटंबा ता. बाभुळिारं जज. यरतराळ-445001. 
रोबा. 9822896453, 7776964808, 7038918204, 9175622575, 
रलकापुर: (अकबोला) दहा-ङ्दिसीय: (करे रळ पुरुर)» 3 तरे 14-10, (करे रल स्स्तया)ं»  13 तरे 24-5, 12 तरे 23-
12, 1 तरे 12-6, स्ान: भिन् आनंि वनरास, राजरतन कॉलनी यरेरता रोड रलकापुर जज. अकोला. 444001, रोबा. 
9421937014,  संपक्ण : 1) श्ी तायडरे, रोबा. 9421794874, 2) श्ी आठरलरे, रोबा. 9404092468.
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पातुर: (अकबोला) वरपश्यना साधना प्सार कें द्, क्शरला, पातरु जज. अकोला - 444501, दहा-ङ्दिसीय: (करे रळ स्स्तया)ं»   1 तरे 
12-6, 25-7 तरे 5-8, 20-11 तरे 1-12, 20 तरे 28-12, (करे रळ पुरुर)»  11 तरे 22-5, 25-6 तरे 6-7, 10 तरे 21-8, 
21-9 तरे 2-10, (करे रळ क्भक्ष ु23-10 तरे 3-11) ◊ सवतपट्ठान:  26-8 तरे 3-9, # 3-ङ्दिसीय बाळ-भशवबर: (10 तरे 17 रर्म) 
7 तरे 10-11, 1-ङ्दिसीय: 1-ङ्दिसीय: प्त्रेक रदहनात िसुऱया रवररारी, ररेळ 9 तरे 5,  # बाळ-भशवबर: बाळ-भशवबर: (रय 10 
तरे 16 रर्म) प्त्रेक रदहनात वतसऱया रवररारी, ररेळ 9 तरे 5, संपक्ण : 1) श्ी. जिन्नाथ िरई, रोबा. 07775928290, 2) श्ीरती 
ज्योतीताई रानखरेडरे, रोबा. 9921998803,

धम्मअजय : चंदपुर (रहाराष्ट्र)
विपश्यना साधना कें द, िार - अजयपूर, पो. चचचपल्ी, रलु रोड, चंद्पुर, Online Registration :- Website :- www.
ajaya.dhamma.org, Email: dhammaajaya@gmail.com, संपक्ण : 1) गरलीिं घरडरे, सुितनिर, निीनाबाि राड्म, 
नं. 2, चंद्पूर-442401, रोबा. 80071-51050, 9226137722, 2) श्ी िौतर चचकटरे, रोबा. 9421812541, 9422506476, 
दहा-ङ्दिसीय: 28-5 तरे 8-6, (करे रल क्भक्षओु ंकरे  ललए 16 तरे 27-6) 2 तरे 13-7, 28-7 तरे 8-8,12 तरे 23-8, 29-8 
तरे 9-9, 12 तरे 23-9, 29-9 तरे 10-10, 17 तरे 28-10, 1 तरे 12-11, 8 तरे 19-12, 26-12 तरे 7-1,   ◊ सवतपट्ठान: 27-
11 तरे 5-12, 3-ङ्दिसीय: 18 तरे 21-7, 2-ङ्दिसीय: 21 तरे 23-5, 19 तरे 21-11, 1-ङ्दिसीय: 26-5, 27-6, 23-7, 
8-8, 26-9, 10-10, 19-12, बाळ भशवबर भशक्क काय्णशाला: 2-5,         ∞ दीघ्ण-भशवबर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 
5 सरे 16-5,

धम्मपदेस : पाली (रत्ामगरी) 
कबोकंर विपश्यना रेिीटेशन सेंटर, रु. पाथरट, पो. पाली, जज. - रत्नागिरी - 415803, Email: info@pades.
dhamma.org, Website: https://pages.dhamma.org,  दस-ङ्दिसीय: 1 तरे 12-5, 15 तरे 26-5, 1 तरे 12-6, 15 
तरे 26-6, 1 तरे 12-8,  15  तरे 26-8, 1 तरे 12-9, 15 तरे 26-9, 15 तरे 26-10, 1 तरे 12-11, 15 तरे 26-11, 1 तरे 12-
12, ◊ सवतपट्ान: 15 तरे 24-7, 15 तरे 24-12, 3-दिरसीय: 1 तरे 4-7,  संपक्ण :  1. श्ी संतोर आयररे 1) 9975434754 
/ 9960503598 
रहाड: दस-ङ्दिसीय: (केिल पुरुष)»   2 तरे 13-5, 6 तरे 17-6, 4 तरे 15-7, 18 तरे 29-7, 1 तरे 12-8, 15 तरे 
26-8, 5 तरे 16-9, 19 तरे 30-9, 3 तरे 14-10, 17 तरे 28-10, 7 तरे 28-11, 21-11 तरे 2-12, 5 तरे 16-12, 19 तरे 
30-12, (करे रल रदहलाएं)»  16 तरे 27-5, 20-6 तरे 1-7, 3-ङ्दिसीय: (केिल पुरुष)»   27 तरे 30-5, 26 तरे 29-
8, 28 तरे 31-10, , 1-ङ्दिसीय :1-ङ्दिसीय : प्त्रेक रदहनात पदहल्ा रवररारी सकाळी 10 तरे िपुारी 3 राजरेपययंत  # बाल 
भशविर: प्त्रेक रदहनात तीसऱया रवररारी सकाळी 10 तरे िपुारी 2 राजरेपययंत स्ान: डा. बाबासाहरेब आबंरेडकर ररेरोरीयल हॉल, 
वरपश्यना क्शराजी चौक, कोटरेश्वरी तलरे, रहाड -402301, जजला: रायिड, संपक्ण : (020) 24436250, Email: info@
punna.dhamma.org, रोबा: 7719070011.

जयपुर एिं उत्र भारत
धम्मथली : जयपुर (राजस्ान)

राजस्ान विपश्यना केन्द्र, पो.बॉ. 208, जयपुर-302001, पंजीकरर संपक्ण : रोबा. 0-99301-17187, 
9610401401, 9828804808, Email: info@thali.dhamma.org, Website: www.thali.dhamma.
org, दहा-ङ्दिसीय: 9 तरे 20-5, 23-5 तरे 3-6, 6 तरे 17-6, 19 तरे 30-6, 4 तरे 15-7, 18 तरे 29-7, 1 तरे 12-8, 15 तरे 
26-8, 29-8 तरे 9-9, 12 तरे 23-9, 7 तरे 18-11, 21-11 तरे 2-12, 5 तरे 16-12, 22-12 तरे 2-1-2022 ◊ सवतपट्ठान:  
8 तरे 16-6, 20 तरे 28-7, 3-ङ्दिसीय: 2021» 16 तरे 19-12,  ∞ दीघ्ण-भशविर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 19 तरे 30-6, 20-
ङ्दिसीय: 28-9 तरे 19-10, 30-ङ्दिसीय:  7-2 तरे 10-3, 18-9 तरे 29-10,

धम्म पुष्कर : पुष्कर (अजरेर, राजस्ान)
विपश्यना केन्द्र, िार ररेरत (करे डरेल), पब्मतसर रोड, पुष्कर, जज. अजररेर. रोबा. 91-94133-07570. फोन: 91-145-2780570, 
Website: www.pushkar.dhamma.org,  दहा-ङ्दिसीय: 14 सरे 25-5, 28-5 सरे 8-6, 4 सरे 15-8, 18 सरे 29-8, 13 सरे 
24-9, 26-9 सरे 7-10, 10 सरे 21-10, 23-12 सरे 3-1, ◊  सवतपट्ठान: 23 सरे 31-10, 11 तरे 19-12, हकशबोराचें भशवबर: 19 
तरे 27-6, हकशबोरीचें भशवबर: 11 तरे 19-6,     ∞ दीघ्ण-भशविर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 30-8 तरे 10-9, 20-ङ्दिसीय: 1 तरे 22-7, 
7 तरे 28-11, 30-ङ्दिसीय: 1-7 तरे 1-8, 7-11 तरे 8-12,, संपक्ण : 1) श्ी रवर तोरणीराल, रोबा. 09829071778, Email: 
dhammapushkar@gmail.com, 2) श्ी अवनल धारीराल, रोबा. 098290 28275. Email: corporate@toshcon.com, 
फैक्स: 0145-2787131.

धम्मररुधर : जबोधपुर (राजस्ान)
विपश्यना साधना कें द, लहररया ररसोट्मरािरे, अध्ात्म वरज्ाि सस्ति कें द्ाजरळ चौपासनी जोधपुर-342008. रोबा. 
9829007520, Email: info@marudhara.dhamma.org. दहा-ङ्दिसीय: 15 तरे 26-6, 30-6 तरे 11-7, 14 तरे 25-7, 
29-7 तरे 9-8, 14 तरे 25-9, 9 तरे 20-10, 23-10 तरे 3-11, 7 तरे 18-11, 22-11 तरे 3-12, 20 तरे 31-12  ◊  सवतपट्ठान: 29-9 
तरे 7-10, 3-ङ्दिसीय: 11 तरे 14-8, 7 तरे 10-12, 1-ङ्दिसीय: 26-5,  हकशबोराचें भशवबर: 31-5 तरे 8-6,  हकशबोरीचें भशवबर: 2 तरे 
10-9,   # बाल भशविर 3-ङ्दिसीय: (13 तरे 16 रर्म) 11 सरे 14-5, (13 तरे 16 रर्म करे रळ रलुरे) 18 तरे 21-8, (13 तरे 16 रर्म करे रळ  
रलुी) 25 तरे 28-8,  संपक्ण : 1) श्ी नरेरीचंि भंडारी, 41-42, अशोक निर, पाल लीकं रोड, जोधपुर-342003. Email: dhamma.
maroodhara@gmail.com; रोबा.: Whatsapp No. 9887099049, 8233013020.

धम्मपुब्बज, च्ूरू (राजस्ान)
पुब्बज भमूर विपश्यना टट्रस्, भालरेरी रोड, (चूरुपासून 6 दक.री.) चूरु (राजथिान): फोन: 9664481738, संपक्ण : 1) श्ी 
एस. पी शरा्म, Email: dhammapubbaja@gmail.com, info@pubbaja.dhamma.org, रोबा. 07627049859, 
2) श्ी सुररेश खन्ना, Email: sureshkhanna56@yahoo.com; (रोबा. 94131-57056, 9887099049, Whatsapp 
Only) दहा-ङ्दिसीय: 29-5 तरे 9-6, 12 तरे 23-6, 27-6 तरे 8-7, 13 तरे 24-7, 12 तरे 23-9, 17 तरे 28-10, 8 तरे 19-11, 23-
11 तरे 4-12,  ◊  सवतपट्ठान: 28-9 तरे 6-10, 22 तरे 30-12, 3-ङ्दिसीय: 17 तरे 20-4, 11 तरे 14-8, 9 तरे 12-10, 8 तरे 11-12, 
1-ङ्दिसीय: 26-5,  ि  प्त्रेक  रवररारी, हकशबोराचें भशवबर: 1 तरे 9-9,  # बाळ भशवबर 3-ङ्दिसीय: (13 तरे 16 रर्म रलुरे) 17 तरे 20-8, 
(13 तरे 16 करे रळ रुली) 24 तरे 27-8,  # बाळ भशवबर 2-ङ्दिसीय: (13 तरे 16 रर्म रलुरे) 31-10 तरे 2-11, 
∞  दीघ्ण-भशवबर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 28-7 तरे 8-8, 

धम्मसबोत : सबोहना (हररयारा)
विपश्यना साधना संस्ान, राहका िारं, (वनमिोि पुललस थाना करे  पास), पो. सोहना, बल्भिढ़-सोहना रोड, (सोहना 
सरे 12 दक.री.), जजला- िुडिारं, हररयाणा. रोबा. 9812655599, 9812641400. (बल्भिढ़ और सोहना सरे बस 
उपलब्ध ह।ै) दस-ङ्दिसीय: विपश्यना साधना संस्ान, राहका िारं, (वनमिोि पोललस स्रेशनजरळ), पो. सोहना, रल्भिढ-
सोहना रोड, (सोहनापासून 12 दक.री.), जजल्ा- िडुिारं, हररयाणा. रोबा. 9812655599, 9812641400. (रल्भिढ र सोहना 
यरेथनू बस उपलब्ध आहरे.) दहा-ङ्दिसीय: 5 तरे 16-5, 19 तरे 30-5, 2 तरे 13-6, 16 तरे 27-6, 7 तरे  18-7, 21-7 तरे 1-8, 4 तरे 15-8, 
18 तरे 29-8, 1 तरे 12-9, 15 तरे 26-9, 6 तरे  17-10, 20 तरे 31-10, 3 तरे 14-11, 17 तरे 28-11, 1 तरे 12-12, 15 तरे 26-12,  
संपक्ण :  वरपश्यना साधना संथिान, रुर नं. 1015, 10 रा तळ, हरेरकंुठ/रोिी टारस्म,  98 नरेहरु प्रेस, नरी दिल्ी-110019. फोन: 
(011) 2645-2772, 4658-5455, Email: reg.dhammasota@gmail.com

धम्मपट्ठान : सबोनीपत (हररयारा)
विपश्यना साधना संस्ान, कमिासपुर, जज. सोनीपत, हररयाणा, वपन-131001. रोबा. 09991874524, Email: reg.
dhammapatthana@gmail.com.  ◊ सवतपट्ठान: 7  तरे 15-5, 19 तरे 27-5, 6 तरे 14-7, 23 तरे 31-12,  सहायक आचाय्ण 
काय्णशाळा:  2 तरे 5-10, धम्मतेिक काय्णशाळा:  6 तरे 7-10,
∞ दीघ्ण-भशवबर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 17 तरे 28-7, 15 तरे 26-10, 20-ङ्दिसीय: 12-4 तरे 3-5, 2 तरे 23-8, 30-ङ्दिसीय: 1-6  
तरे 2-7, 28-8 तरे 28-9,45-ङ्दिसीय:  (15 दिरसीय आनापान) 2-11 तरे 18-12,  संपक्ण : धमिसोतच्ा-संपका्मरर.

धम्मकारुभरक : करनाल (हररयारा)
विपश्यना साधना संस्ान, एअरपोट्म/कंुजपुरा रोड, िव्ररेंट शाळरेजरळ, िारं नरेरल, करनाल-132001; रोबा. 
7056750605, पंजीकरर संपक्ण : 1) श्ी आय्म, रोबा. 8572051575, 9416781575, 2) श्ी ररा्म, रोबा. 9992000601, 
(सायं 3 तरे 5 पययंत) Email: reg.dhammakarunika@gmail.com, दहा-ङ्दिसीय: 12 तरे 23-5, 23-6 तरे 4-7, 14 तरे 25-7, 
28-7 तरे 8-8, 11 तरे 22-8, 25-8 तरे 5-9, 8 तरे 19-9, 22-9 तरे 3-10, 13 तरे 24-10, 10 तरे 21-11, 24-11 तरे 5-12, 8 तरे 
19-12, 22 तरे 2-1-2022,  ◊ सवतपट्ठान: 27-10 तरे 4-11, हकशबोराचें भशवबर:  29-5 तरे 6-6, हकशबोरीचें भशवबर: 12 तरे 20-6,

धम्महहतकारी : रबोहतक (हररयारा)
विपश्यना ध्ान समरती, लाहली - आरंल रोड, िारं लाहली, ता - कलानोर, जजल्ा: रोहतक - 124001, संपक्ण : 92543-
48837, 9416303639. दहा-ङ्दिसीय: 7 तरे 18-4, 21-4 तरे 2-5, 5 तरे 16-5, 19 तरे 30-5, 2 तरे 13-6, 16 तरे 27-6, 7 तरे 
18-7,  21-7 तरे 1-8, 4 तरे 15-8, 18 तरे 29-8, 1 तरे 12-9, 15 तरे 26-9, 6 तरे 17-10, 20 तरे 31-10, 17 तरे 28-11, 1 तरे 
12-12, 15 तरे 26-12,  ◊ सवतपट्ठान:   6 तरे 14-11, 

धम्मधज : हबोभशयारपुर (पंजाब)
पंजाब विपश्यना टट्रस्, िार आनंििढ, पो. ररेहलारंली जजल्ा-होक्शयारपुर - 146110, पंजाब फोन: (01882) 272333, 
रोबाईल: 94651-43488. Email: info@dhaja.dhamma.org, दहा ङ्दिसीय:  19 तरे 30-5, 2 तरे 13-6, 16 तरे 27-6, 7 तरे 
18-7, 21-7 तरे 1-8, 4 तरे 15-8, 18 तरे 29-8, 1 तरे 12-9, 15 तरे 26-9, 6 तरे 17-10, 20 तरे 31-10, 17 तरे 28-11, 1 तरे 
12-12, 15 तरे 26-12,  ◊ सवतपट्ठान: 6 तरे 14-11,  3-ङ्दिसीय: 1 तरे 4-7,

धम्मससखर : धर्णशाला (हहराचल प्रदेश)
हहराचल विपश्यना कें द, धररकोट रकैलोडिंज, धर्मशाला, जजल्ा- कािंरा, वपन-176219 (दह. प्.). फोन: 
09218514051, 09218414051, (नोिंणी साठी फोन सायं 4 तरे 5) Email: info@sikhara.dhamma.org, दहा-ङ्दिसीय: 
एवप्ल तरे नोव्ेंबर प्त्रेक रदहनात 1 तरे 12 र 15 तरे 26. करे रळ इतर क्शवबराचं्ा ररेळी नाही. ◊ सवतपट्ठान:   15 तरे 23-11, 3-ङ्दिसीय: 
23 तरे 26-11,,

धम्मल� : लेह-लद्ाख (जम्म-ूकश्ीर)
विपश्यना साधना लद्ाख, लरेहपासून 8/9 दक. री. संपक्ण : श्ी लोभझंि वरसुद्धा, एनशट टट्रॅक्स, रोबाईल: (91) 9906971808, 
9419862542. दहा-ङ्दिसीय: 12 तरे 23-5, 9 तरे 20-6, 7 तरे 18-7, 4 तरे 15-8, 1 तरे 12-9, 22-9 तरे 3-10, 6 तरे 17-10,  
27-10 तरे 7-11, 10 तरे 21-11, 1 तरे 12-12,  ◊ सवतपट्ठान: 26-5 तरे 3-6, 25-6 तरे 3-7, 21 तरे 29-7, 18 तरे 26-8, 15 तरे 23-
12, 3-ङ्दिसीय: 16 तरे 19-9,  2-ङ्दिसीय: 7 तरे 9-5, 4 तरे 6-6, 30-7 तरे 1-8, 27 तरे 29-8, सार.ू साधना:  प्त्रेक रवररारी सकाळी: 
9:00 पासून. 1-ङ्दिसीय: प्त्रेक रदहनात िसुऱया रवररारी. Email: lvisuddha@yahoo.com; info@ladakh.in.dhamma.
org,,

धम्मसललल : देहरादून (उत्राचंल प्र.)
देहरािून विपश्यना कें द, जनतनराला िारं, िरेहराडून कन्ट र संतला िरेरीजरळ, िरेहराडून-248001. फोन: 0135-
2715189, 2715127, 94120-53748, Email: reg.dhammasalila@gmail.com; दहा-ङ्दिसीय: 12 तरे 23-5, 26-5 
तरे 6-6, 9 तरे 20-6, 23-6 तरे 4-7, 7 तरे 18-7, 21-7 तरे 1-8, 4 तरे 15-8, 25-8 तरे 5-9, 8 तरे 19-9, 22-9 तरे 3-10, 20 तरे 
31-10, 10 तरे 21-11, 24-11 तरे 5-12, 8 तरे 19-12,  ◊ सवतपट्ठान: 5 तरे 13-10, 3 तरे 11-4, 22 तरे 30-12,  3-ङ्दिसीय: 15 
तरे 18-8,  2-ङ्दिसीय: 17 तरे 19-10, संपक्ण : 1) श्ी भंडारी, 16 टॅिोर वरला, चक्राता रोड, िरेहराडून-248001. फोन: (0135) 
2104555, 07078398566, फॅक्स: 2715580. 

धम्मलक्र : लखनऊ (उ. प्र.)
विपश्यना साधना कें द, अस्ती रोड, बक्ीचा तलार, लखनऊ-227202. (क्शवबर प्ारंभाच्ा दिरशी िपुारी 2 तरे 3 पययंत 
बक्ीचा तलार ररेल्रे क्रॉधसिं पासून राहन सुवरधा आहरे.) Email: info@lakkhana.dhamma.org रोबा. 97945-45334, 
9453211879, दहा-ङ्दिसीय: 4 तरे 15-4, 19 तरे 30-4, 4 तरे 15-5, 19 तरे 30-5, 4 तरे 15-6, 19 तरे 30-6, 4 तरे 15-7,  4 तरे 
15-8, 19 तरे 30-8, 4 तरे 15-9, 19 तरे 30-9, 4 तरे 15-10, 4 तरे 15-11, 19 तरे 30-11,  ◊ सवतपट्ठान: 19 तरे 27-10, 3-ङ्दिसीय: 
28 तरे 31-10, 2-ङ्दिसीय:  15 तरे 17-4, 15 तरे 17-5, 15 तरे 17-6, 15 तरे 17-7, 15 तरे 17-8, 15 तरे 17-9, 15 तरे 17-10, 
15 तरे 17-11,   # 3-ङ्दिसीय बाल भशवबर: (13 तरे 17 रर्म रलुरे) 26 तरे 29-12, (13 तरे 17 करे रळ रलुी) 30-12-21 तरे 2-1-22, 
∞ दीघ्ण-भशवबर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 19 तरे 30-7, 20-ङ्दिसीय: 4 तरे 25-12, संपक्ण : 1) श्ी राजकुरार धसहं, रोबा. 
9616744793, 2) श्ी पंकज जनै, रोबा. 098391-20032, 3) श्ीरती रृिलुा रुकरे श, रोबा. 94150-10879, 4) 
श्ी राजीर यािर, रोबा. 9415136560.

धम्मसुित्ी : श्ािस्ी (उ. प्र.)
जेतिन विपश्यना साधना कें द: कटरा बाईपास रोड, बदु्धा इंटर कॉलरेजसरोर, श्ारस्ती, वपन- 271845; फोन: (05252) 
265439, 09335833375 Email: info@suvatthi.dhamma.org, दहा-ङ्दिसीय: 17 तरे 28-5, 2 तरे 13-6,  17 तरे 28-6, 
2 तरे 13-7, 17 तरे 28-7, 2 तरे 13-8, 17 तरे 28-8, 2 तरे 13-10, 2 तरे 13-12, 2 तरे 13-1,   ◊ सवतपट्ठान:  29-8 तरे 6-9, 14 तरे 
22-12,  # बाळ भशवबर:  (8 तरे 12 रर्म रलुरे, र 8 तरे 16 रर्म रलुी)»   24 तरे 27-12, (12 तरे 16 रर्म करे रळ रलुरे)»   28 तरे 31-5, 
28 तरे 31-12,  ∞ दीघ्ण-भशविर: 20-ङ्दिसीय: 8 तरे 29-9, 45-ङ्दिसीय: 15-10 तरे 30-11, संपक्ण : 1) रोबा. 094157-51053, 2) 
श्ी रुरली रनोहर, रातन हरेलीया. रोबा. 094150-36896,

धम्मचक्क : सारनाथ (उ. प्र.)
विपश्यना साधना कें द, खरिीपुर िारं, पो. वपयरी, चौबरेपुर, (सारनाथ), राराणसी. रोबा: 09307093485; 09936234823, 
Email: info@cakka.dhamma.org (सारनाथ म्यजुजयरपासून ऑटोररक्ा भाडरे 100/- रुपयरे आहरे.), दहा-ङ्दिसीय: 3 तरे 14-4, 
18 तरे 29-4, 3 तरे 14-5, 18 तरे 29-5, 3 तरे 14-6, 18 तरे 29-6, 3 तरे 14-7, 18 तरे 29-7, 3 तरे 14-9, 18 तरे 29-9, 3 तरे 
14-10, 18 तरे 29-10, 3 तरे 14-10, 18 तरे 29-10, 20 तरे 31-12,  ◊ सवतपट्ठान: 9 तरे 17-12,  3-ङ्दिसीय: 28 तरे 31-8, बाल भशवबर 
भशक्क काय्णशाळा: 30-10 तरे 2-11,  ∞ दीघ्ण-भशवबर: 20-ङ्दिसीय: 3 तरे 24-8, 30-ङ्दिसीय: 6-11 तरे 7-12, संपक्ण : रंज ूअग्रराल, रो. 
99366-91000, Email: manju.ag4@gmail.com,

धम्मकाया कुशीनगर (उ.प्र.)
“धम्मकाया” विपश्यना साधना कें द, िारं- धरूरया भाट, बनरारी टोलाजरळ. ता- कसया, िरेरररया रोड, ता. कसया, 
जजल्ा- कुशीनिर-274402, (उ.प्.) रोबा. 919415277542. Email: dhammakaaya.vskk@gmail.com; दहा-ङ्दिसीय: 
संपक्ण : श्ी भुगरधर रोबा. 09452975280, संपक्ण : 1. श्ी भूगरधर रोबा. 09452975280, 2) डॉ. वररलकुरार रोिी, द्ारा- आरोग्य 
रंदिर, िोरखपुर-273003, 3) श्ी नररेश अग्रराल- रोबा. 9935599453.

धम्मकल्यार : कानपुर (उ. प्र.)
कानपूर अतंरा्णष्ट्रीय विपश्यना साधना कें द, ढोडी घाट, रूरा, पो. सलरेरपूर, कानपूर निर- 209402, (सरेन्टट्रल ररेलररे 
स्रेशनपासून 23 दक. री.) Email: dhamma.kalyana@gmail.com, फोन: 07388-543795, रोबा. 08995480149. 
(नोिंणीवरना प्ररेश वबलु्ल नाही) दहा-ङ्दिसीय: 5 13 तरे 24-5, 5 तरे 16-6, 20-6 तरे 1-7, 5 तरे 16-7, 20 तरे 31-7, 5 तरे 16-8, 20 
तरे 31-8, 5 तरे 16-9, 20-9 तरे 1-10, 5 तरे 16-10, 20 तरे 31-10, 5 तरे 16-11, 5 तरे 16-12, 20 तरे 31-12,   ◊ सवतपट्ठान:  22 तरे 
30-11, 3-ङ्दिसीय: 1 तरे 4-4, 1 तरे 4-9, हकशबोरीचें भशवबर: 24-5 तरे 1-6, एक-ङ्दिसीय:  प्त्रेक रदहनात चौथ्ा रवररारी सकाळी 10 तरे 
सायं 5 राजरेपययंत   # 3-ङ्दिसीय बाळ-भशवबर: (8 तरे 12 रर्म ) 1 तरे 4-6, 
∞ दीघ्ण-भशविर: विशेष दस-ङ्दिसीय: 20-11 तरे 1-12,

धम्म सुधा : रेरठ (उ.प्र.)
विपश्यना कें द, पोलीस स्रेशनरािरे, टॉरर रोड, सैफपूर िरुुद्ाराजरळ, हस्स्तनापूर, जजल्ा- ररेरठ-250404, काया्णलय 
संपक्ण : फोन: 9555515548, 8171490433, 7505414181, 10-ङ्दिसीय: 7  तरे 18-4, 21-4 तरे 2-5, 5 तरे 16-5, 19  
तरे 30-5, 2 तरे 13-6, 16 तरे 27-6, 7 तरे 18-7, 21-7  तरे 1-8, 4 तरे 15-8, 18 तरे 29-8,  1 तरे 12-9, 15 तरे 26-9, 6  तरे 17-10, 
20 तरे 31-10, 17 तरे 28-11, 1 तरे 12-12, 15 तरे 26-12,  ◊ सवतपट्ठान:  6 तरे 14-11, 3-ङ्दिसीय: 1 तरे 4-7, 

धम्मबबोसध : बबोधगया (वबहार)
बबोधगया अतंरा्णष्ट्रीय विपश्यना साधना कें द, रिध वरश्ववरद्ालयाजरळ, पो. रिध वरश्ववरद्ालय, िया-डोभी रोड, बोधिया- 
824234, रोबा. 9471603531, Email: info@bodhi.dhamma.org; संपक्ण : फोन: 99559-11556. दहा-
ङ्दिसीय: 16 तरे 27-4, 1 तरे 12-5, 16 तरे 27-5, 1 तरे 12-6, 16  तरे 27-6, 1 तरे 12-7, 15 तरे 26-7, 5 तरे 16-9, 20-9 तरे 



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2564, चैत्र पौर्णिमा (ऑन.), 27 एप्रिल, 21, िर्ष 5,  अकं 1                               रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-20238
1-10, 1 तरे 12-11, 16 तरे 27-11, 1 तरे 12-12, 15 तरे 26-12, 29-12 -2021 तरे 9-1-2022, 12 तरे 23-1-2022,  ◊ 
सवतपट्ठान: 18 तरे 26-10, 26-1-2022 तरे 3-2-2022, ∞ दीघ्ण-भशवबर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 6 तरे 17-10, 20-ङ्दिसीय: 6 तरे 
27-10, 30-ङ्दिसीय: 1-8 तरे 1-9, 45-ङ्दिसीय: 9-2-2022 तरे 27-3-2022,

धम्मललच्छिी : रजुफ्फरपुर (वबहार)
धम्मललच्छिी विपश्यना कें द, िारं- लिौरा, पाक्री, रजुफ्फरपूर-843113. फोन: 09931161290, 8935963703, 
9431245971, दहा-ङ्दिसीय: 6 तरे 17-4, 19 तरे 30-4, 5 तरे 16-5, 19 तरे 30-5, 5 तरे 16-6, 19 तरे 30-6, 5 तरे 16-7, 19 
तरे 30-7, 5 तरे 16-8, 19 तरे 30-8, 5 तरे 16-9, 19 तरे 30-9, 2 तरे 13-10, 19 तरे 30-10, 19 तरे 30-11, 5 तरे 16-12, 19 
तरे 30-12, 5 तरे 16-1, 19 तरे 30-1-22,  ◊ सवतपट्ठान:  1 तरे 9-11,  संपक्ण : श्ी राजकुरार िोयन्ा, फोन: 0621 2240215, 
Email: info@licchavi.dhamma.org

धम्मउपिन : बाराचहकया, (वबहार)
बाराचदकया - 845412, पूर्म चम्ारन, वबहार, संपक्ण : फोन: 9431245971, 9934430429, 6204814341, Email: 
dhammaupavan@gmail.com, दहा-ङ्दिसीय:  प्त्रेक रदहनात 3 तरे 14 (नोव्ेंबर 2021 रध्रे नाही) 13 तरे 24-11, 
3 तरे 14-1-2022,
नालंदा (वबहार): दहा-ङ्दिसीय: एवप्ल तरे दडसेंबर, प्त्रेक रदहनात 2 तरे 13,   स्ान: क्शल्प िार, नर नालंिा रहावरहार, 
िव्ररेंट ऑफ इंदडया नालंिा (वबहार), फोन: 91-9955911556, संपक्ण : डॉ लारा, रोबा. 99314-55583, Email: 
dhammanalanda@gmail.com. online registration: Website: www.nalanda.in.dhamma.org

धम्मपाटललपुत् : पटना (वबहार) 
पटना विपश्यना कें द, साधना कक्ष बदु्ध स्तृी पाक्म , पटना जंक्न जरळ, पटना - 800001, वबहार, संपक्ण कः रोबा. +91 
6205978822, +91 6299534629, E - mail: info@patna.in.dhamma.org, Website: http://www.pat-
na.in.dhamma.org, दहा-ङ्दिसीय: 3 तरे 14-4, 17 तरे 28-4, 3 तरे 14-5, 17 तरे 28-5, 3 तरे 14-6, 17 तरे 28-6, 3 तरे 14-7, 
17 तरे 28-7, 17 तरे 28-8, 3 तरे 14-9, 17 तरे 28-9, 3 तरे 14-10, 3 तरे 14-11, 3 तरे 14-12, 17 तरे 28-12, 3 तरे 14-1-22, 
17 तरे 28-1-22.  ◊ सवतपट्ठान: 3 तरे 11-8,

धम्मिेसाली : िैशाली (वबहार)
दहा-ङ्दिसीय: प्त्रेक रदहनात 4 तरे 15 जानरेरारी तरे दडसेंबर, स्ान: वरयतनार रहाप्जापवत ननरी, वरश्वशावंत पिोडा रोड, 
रशैाली-844128, संपक्ण : 9102288680, श्ी राजकुरार िोयन्ा, फोन: 0621 2240215, 89359 63703, 
Email: info@vaishali.in.dhamma.org; Website: www.vaishali.in.dhamma.org; दहा-
ङ्दिसीय:  प्त्रेक रदहनात 4 तरे 15,  जनररी तरे दिसंबर पययंत.

कच्छ एिं गुजरात
धम्मससन् ु: रािंिी-कच्छ (गुजरात)

कच्छ विपश्यना कें द, िार- बाडा, ता. राडंरी, जजल्ा- कछि 370475. रोबा. 09638577325, Email: info@sind-
hu.dhamma.org (क्शवबर आरंभ होण्ाच्ा दिरशी सरळ कें द्ात जाण्ासाठी राहन सुवरधा उपलब्ध. त्ासाठी संपक्ण - फोन: 
भुज:- 094274-33534. िाधंीधार: 094262-50746. राडंरी: 09974575660.) दहा-ङ्दिसीय: 20 तरे 31-5, 10 तरे 21-
6, 1 तरे 12-7, 7 तरे 18-7, 20 तरे 31-7,  ◊ सवतपट्ठान: 22 तरे 30-6
∞ दीघ्ण-भशवबर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 21-7 तरे 1-8, 20-ङ्दिसीय: 5 तरे 26-5, 30-ङ्दिसीय: 5-5 तरे 5-6, संपक्ण : रोबा. 
7874623305, 9825320551.

धम्मङ्दिाकर : रेहसारा (गुजरात)
उत्र गुजरात विपश्यना कें द, रीट्ा िार, ता. जजल्ा- ररेहसाणा, िुजरात, Email: info@divakara.dhamma.org, फोन: 
(02762) 272800. संपक्ण : 1. वनखखलभाई पारीख, रोबा. 09429233000, 2. श्ी उपेंद् पटरेल, रोबा. 8734093341, Email: 
upendrakpatel@gmail.com, फोन: (02762) 254634, 253315, 10-ङ्दिसीय: ....., ◊ सवतपट्ठान:  7 तरे 15-4,  

धम्मपीठ : अहरदाबाद (गुजरात)
गुज्णर विपश्यना कें द, (अहरिाबाि ररेल्रे स्रेशनपासून 40 दक.री.) िार- रनोडा, ता. धोलका, जजल्ा- अहरिाबाि-387810. 
रोबा. 89800-01110, 89800-01112, 94264-19397. फोन: (02714) 294690. Email: info@pitha.dhamma.
org (बस सुवरधा प्त्रेक क्शवबराच्ा 0 दिरशी, पालिी बस स्टँ ड (अहरिाबाि) िपुारी 2:30 राजता) दहा-ङ्दिसीय:  7 तरे 18-4, 
संपक्ण : 1) श्ीरती शक्श तोडी रोबा. 98240-65668.

धम्म अम्बिका : दक्क्र गुजरात, गुजरात
विपश्यना ध्ान कें द, नॅशनल हायररे नं. 8, (रंुबई तरे अहरिाबाि) पच्छिर पासून 2 दक. री. ि्षर रर बोरीयाच टोलनाका, 
िार- रािलराड ता. िनिरेरी, जज. नरसारी, रोबा. 09586582660, पंजीकरण: िपुारी 11 तरे सायं 5 (0261) 3260961, 
09825955812. www.ambika.dhamma.org; Online registration: dhammaambikasurat@gmail.
com; संपक्ण : 1) रसंतभाई लाड, रोबा. 09428160714, 2) श्ी रत्नशीभाई करे . पटरेल, रोबा. 09825044536, दहा-ङ्दिसीय:  
15 तरे 23-5, 29-6 तरे 10-7, 11 तरे 22-7, 26-7 तरे 6-8, 7 तरे 18-8, 18 तरे 29-9, 6-10 तरे 17-10, 20 तरे 31-10, 6 तरे 
17-11, 24-11 तरे 5-12, 7 तरे 18-12, ◊ सवतपट्ठान: 25-8 तरे 2-9, 3-ङ्दिसीय: 27 तरे 30-5, 24 तरे 27-6, 22 तरे 25-7, 19 
तरे 22-8, 30-9 तरे 3-10, 18 तरे 21-11, हकशबोरीचें भशवबर: 3 तरे 11-6, हकशबोराचें भशवबर: 15 तरे 23-6, 
∞ दीघ्ण-भशवबर: विशेष दहा-ङ्दिसीय: 4 तरे 15-9, 20-ङ्दिसीय: 25-8 तरे 15-9, 30-ङ्दिसीय: 21-12 तरे 21-1, 
45-ङ्दिसीय: 21-12 तरे 5-2,

दक्क्र भारत 
धम्मसेतु : चेन्नई (तमरलनािु)

विपश्यना साधना कें द, 533, पझान- थंडलर रोड, द्ारा थीरुनीररलाई रोड, थीरुरिुीरक्कर, चरेन्नई-600044, क्शवबरसंबंधी रादहती र 
नोिंणीसाठी संपक्ण : फोन: 044-65499965, रोबाइल: 94442-80952, 94442-80953, (करे रळ 10 तरे 1 र सायं 2 तरे 5 राजरेपययंत). 
Email.: setu.dhamma@gmail.com संपक्ण : श्ी िोयन्ा, फोन: (044) 4340-7000, 4340-7001, फॅक्स: 91-44-4201-
1177. रोबाइल: 098407-55555. Email: skgoenka@kgiclothing.in, दहा-ङ्दिसीय: 5 तरे 16-5, 2 तरे 13-6, 16 तरे 27-6, 
4 तरे 15-8, 18 तरे 29-8, 1 तरे 12-9, 15 तरे 26-9, 6 तरे 17-10, 20 तरे 31-10, 5 तरे 16-11, 18 तरे 29-11, 1 तरे 12-12, 15 
तरे 26-12, ◊ सवतपट्ठान: 30-6 तरे 8-7, 3-ङ्दिसीय: 27 तरे 30-5, 30-9 तरे 3-10, 28 तरे 31-12, 1-ङ्दिसीय: 26-5, 24-6, 
धम्मसेिक काय्णशाळा: 22 तरे 23-5, 
∞ दीघ्ण भशवबर:  20-ङ्दिसीय: 30-6 तरे 21-7, 30-ङ्दिसीय: 30-6 तरे 31-7,

धम्म रधरुा : रदरुाई (तमरलनािु)
विपश्यना साधना कें द, िार चरेवतया पट्ी, ता. आतरु पो. िाधंीग्रार यवुनररधसटी दिंडीिलु-624302, Email.: dhammamadhu-
ra@gmail.com, संपक्ण : 9442603490, 9442103490, 10-ङ्दिसीय:  14 तरे 25-4, 5 तरे 16-5, 19 तरे 30-5, 16 तरे 27-6, 
7 तरे 18-7, 21-7 तरे 1-8, 4 तरे 15-8, 18 तरे 29-8, 22-9 तरे 3-10, 6 तरे 17-10, 20 तरे 31-10, 10 तरे 21-11, 1 तरे 12-12, 
15 तरे 26-12, ◊ सवतपट्ठान: 11 तरे 19-9, 3-ङ्दिसीय: 18 तरे 21-3,  1 तरे 4-7, 2 तरे 5-9, 3 तरे 6-6, 25 तरे 28-11,

धम्मनागाज्जनु : नागाजु्णन सागर (तेलंगाना)
संपक्ण : VIMC, दहल कॉलनी, नािाजु्मन सािर, जज. नालिोडंा आधं्र प्िरेश, वपन-508202. नोिंनी: 9440139329, (8680) 
277944, रोबा: 093484-56780, (करे रळ 10 तरे सायं 5 राजरेपययंत) Email: info@nagajjuna.dhamma.org,  एक-
ङ्दिसीय: प्त्रेक पौर्णरा,  (िक्क्षण भारतातील सर्म काय्मक्रर नरेटरर पहा आक्ण ऑनलाइन आररेिन करा.)

 रध् भारत
धम्मपाल : भबोपाल (र.प्र.)

धम्मपाल विपश्यना कें द, करे ररा डैर करे  पीछरे, ग्रार िौलतपुरा, भोपाल-462 044, संपक्ण : रोबा. 94069-27803, 
7024771629, संपक्ण : 1) प्काश िरेडार, रोबा. 94250-97358, 2) श्ी लालेंद् हरनरे, रोबा. 9893891989, फोन: (0755) 
2468053, फैक्स: 246-8197. Email: dhammapala.bhopal@gmail.com, ऑनलाइन आररेिन; www.pala.dhamma.
org, दहा-ङ्दिसीय: 7 तरे 18-4, 5 तरे 16-5, 19 तरे 30-5, 2 तरे 13-6, 14 तरे 25-7, 28-7 तरे 8-8, 25-8 तरे 5-9, 20 तरे 31-
10, 6 तरे 17-11, 1 तरे 12-12,  ◊ सवतपट्ठान: 11 तरे 19-8, 20 तरे 28-11, 3-ङ्दिसीय: 16 तरे 19-6, ∞ दीघ्ण-भशवबर: विशेष  
दहा-ङ्दिसीय: 21-4 तरे 2-5, 20-ङ्दिसीय: 20-6 तरे 11-7, 11-9 तरे 2-10, 30-ङ्दिसीय: 11-9 तरे 12-10, 45-ङ्दिसीय: 
17-12 तरे 1-2,

धम्मरत : रतलार (र.प्र.)
धम्मरत विपश्यना कें द, (रतलारपासून 15 दक.री.) साई रंदिरारािरे, िार - धारनोि ता. सैलाना, जज. रतलार-457001, 
फॅक्स: 07412-403882, Email: dhamma.rata@gmail.com संपक्ण : 1) श्ी योिरेश, रोबा. 8003942663, 2) श्ी 
अडराणी, रोबा. 9826700116. दहा-ङ्दिसीय: 14 तरे 25-4, 19 तरे 30-5, 12 तरे 23-6, 14 तरे 25-7, 4 तरे 15-8, 4 तरे 15-9, 
2 तरे 13-10, 19 तरे 30-11, ◊ सवतपट्ठान: 18 तरे 26-12, 3-ङ्दिसीय: 13 तरे 16-10, 26 तरे 29-12, 2-ङ्दिसीय: 25 तरे 27-4, 
23 तरे 25-6, 15 तरे 17-8, सार.ू साधना: प्त्रेक रवररारी सकाळी: 8 तरे 9 संपक्ण  काया्णलय: वरक्रर निर, म्ो रोड, रतलार, फोन: 
09425364956, 09479785033.

धम्मगुना, गुना-ग्ाललयर संभाग, (र.प्र.)
‘विपश्यना धम्मगुना, िार- पिारा, 12 दकरी. िनुा-ग्ाललयर संभाि. संपक्ण : श्ी वररेंद् धसहं रघरंुशी, रघरंुशी दकराना स्ोर, 
स्रेट बटँक ऑफ इंदडयाजरळ, अशोक निर रोड, िार- पिारा, ता- जजल्ा- िनुा, र. प्. वपन- 473001. रोबा.9425618095, श्ी 
राजकुरार रघरंुशी, रोबा. 9425131103, Email: info@guna.dhamma.org, दहा-ङ्दिसीय: 14 तरे 25-5, 18 तरे 29-6, 
16 तरे 27-7, 7  तरे 18-8, 17  तरे 28-9, 20  तरे 31-10, 19  तरे 30-11, 10  तरे 21-12,
आरला (बैतूल): दहा-ङ्दिसीय: (करे रळ स्स्तया)ं» , (करे रल पुरुर)» 3-ङ्दिसीय: 1-ङ्दिसीय: ,  # बाळ-भशवबर: (8 तरे 16 
रर्म) धम्मसेिक काय्णशाळा: पाली प्रभशक्र भशवबर: स्ान: प्ज्ा भरन क्भर निर आरला, जजल्ा बतैलू (र.प्.) संपक्ण : 1) 
श्ी तोब ूहरराडरे, रोबा. 8234025899, 2) शैलेंद् सूय्मरंशी, रोबा. 9907887607.

धम्मकेतु : दगु्ण (छत्ीसगढ़)
विपश्यना कें द, थनौि, व्ाया-अजंौरा, जजल्ा-ििु्म, छत्ीसिढ-491001; फोन: 09907755013, रोबा. 9589842737. 
Email: sadhana_kendra@yahoo.in दहा-ङ्दिसीय: 13 तरे 24-6, 4 तरे 15-7, 18 तरे 29-7, 1 तरे 12-8, 22-8 तरे 2-9, 5 तरे 
16-9, 19 तरे 30-9, 3 तरे 14-10, 17 तरे 28-10, 6 तरे 17-11, 21-11 तरे 2-12, 6 तरे 17-12, 20 तरे 31-12,  हकशबोररयबो ंका 
भशवबर:  30-5 तरे 7-6, 1-ङ्दिसीय: 26-5, 27-6, 15-8, 31-10, 20-11,  # बाळ-भशवबर: 2-5, 2-10, 19-11, 18-12,  धम्मसेिक 
काय्णशाळा:  5-12,  ∞ दीघ्ण-भशविर: ......     संपक्ण : 1. श्ी एस बंि, रोबा. 9425209354, 2. श्ी. आर. पी. 
सैनी, रोबा. 9425244706,

धम्मगढ़ : वबलासपुर (छत्ीसगढ़)
विपश्यना कें द, वबलासपूर शहरापासून 23 दक.री. आक्ण कारिी रोड ररेल्रे स्रेशन पासून 8 दक.री. भरारी, व्ाया रोहनभाटा, 
ता.-तखतपुर, जजल्ा-वबलासपुर. Email: dhammagarh@gmail.com, Website: www.garh.dhamma.org, 
दहा-ङ्दिसीय: 17 तरे 28-6, 8 तरे 19-7, 8 तरे 19-8, 1 तरे 12-10, 2 तरे 13-12, 17 तरे 28-12,  ◊  सवतपट्ठान: 13 तरे 21-11, 
1-ङ्दिसीय: 4-4, 24-10, 7-11, हकशबोराचें भशवबर: 5 तरे 13-6,  # बाळ-भशवबर: 25-4, 2-5, 17-10, 28-11     
∞ दीघ्ण-भशविर: 20-ङ्दिसीय: 5 से 26-9, संपक्ण : 1) श्ी डी. एन. दद्ररेिी, रोबा. 9806703919, 2) श्ी एस ररेश्ार, रोबा. 
98269-60230  

धम्मउत्ल : खररयार रबोि (उड़ीसा)
विपश्यना साधना कें द, िार चानबरेरा पो. अरसरेना, (व्ाया) खररयार रोड जजल्ा: नुआपाडा, उडीसा-766106, संपक्ण : 1) श्ी. 
हररलाल साहू, रोबा. 09407699375, Email: harilal.sahu@gmail.com 2) श्ी. प्फुल्िास, रोबा. 7077704724, 
दहा-ङ्दिसीय: 21-4 तरे 2-5, 5 तरे 16-5, 23-6 तरे 4-7, 21-7 तरे 1-8, 23-8 तरे 3-9, 8 तरे 19-9, 3 तरे 14-10, 10 तरे 21-11, 1 तरे 
12-12, 16 तरे 26-12,  ∞ दीघ्ण भशवबर: 30-ङ्दिसीय: 1 तरे 31-10,

धम्मगगिा : कबोलकाता (प. बंगाल)
विपश्यना कें द, सोिपुर, हररचिन्द्र ित्ा रोड, पवनहटी, बारो रंदिर घाट, कोलकाता-700114. फोन: (033) 
25532855, Email: info@ganga.dhamma.org, रोबा. 94332-21119, 97482-24578, दहा-
ङ्दिसीय: 14 तरे 25-4, 28-4 तरे 9-5, 12 तरे 23-5, 2 तरे 13-6, 16 तरे 27-6, 30-6 तरे 11-7, 14 तरे 25-7, 28-7 तरे 8-8, 
25-8 तरे 5-9, 8 तरे 19-9, 22-9 तरे 3-10, 6 तरे 17-10, 20 तरे 31-10, 3 तरे 14-11, 17 तरे 28-11, 1 तरे 12-12, 15 तरे 
26-12, 29-12 तरे 9-1, ◊ सवतपट्ठान: 14 तरे 22-8, 3-ङ्दिसीय: 26 तरे 29-5, 1-ङ्दिसीय: 11-4, 23-5, 13-6, 25-7, 
8-8, 5-9, 3-10, 14-11, 12-12, # बाळ-भशवबर: 25-4, 9-5, 27-6, 11-7, 22-8, 19-9, 31-10, 28-11, 26-12,  
संपक्ण : काया्मलय: टोबॅको हाऊस, 5 रा राळा रूर नं. 523, 1, ओर् कोट्म हाऊस कॉन्मर, कोलकाता-1, फोन: (033) 
2230-3686, 2231-1317,
-------------------------------------------------------------------------------------------------

रंगल रतृ ू
1.  रुं बईतील वरपश्यनाचाया्म  सुश्ी सुधा िलाल यानंी रुं बईरध्रे पाच 
एवप्ल रोजी रयाच्ा 72 ररवी शातंी पूर्मक शरीर त्ािलरे. शालरेय क्शक्क्षका 
म्णनू त्ानंी 1980 रध्रे पदहलरे वरपश्यना क्शवबर पूज्य िुरुजीचं्ा 
राि्मिश्मनाखाली  करे लरे. तरेव्ापासूनच त्ा वरपश्यनरेसोबत जोडल्ा िरेल्ा. 
1995 रध्रे सहाय्यक आचाया्म म्णनू वनयकु् झाल्ा आक्ण 2007 रध्रे 
पूण्म आचायायं.  त्ानंी रोठ्ाच्ाच नव्रे तर रुलाचं्ा िरेखील अनरेक क्शवबराचंरे 
संचालन करे लरे.  त्ा खूप हसतरुख होत्ा आक्ण प्त्रेक िोष्ीला सहज 
भारानरे स्वीकार  करणाऱया एक बहाि्षर रदहला होत्ा.  असाध् आजार 
होऊन सुद्धा त्ानंी  हसत-खरेळत जीरन जिलरे आक्ण रृतू्लाही हसत 
हसत सारोरया िरेल्ा. अशा दृढवनचियी साधधकरे ला पाऊन वरपश्यना धन 
झाली आक्ण धन झाली स्वयर ्ती साधधका सुद्धा.  दिरंिताची धर्म पथारर 
उत्रोत्र प्िती होरो यासाठी धमि पररराराकडून सरस्त रंिल रैरिी!

------------
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निे उत्रदाप्यत्व
िररष्ठ सहायक आचाय्ण

1. कु. कंचन जरेशलपारा, अहरिाबाि
2. श्ीरती पुष्ा झा, अहरिाबाि
3. श्ीरती अजं ुिोलरेचा, धसकंिराबाि
4. श्ी रेंकट चरन, धसकंिराबाि
5. श्ी जीरी सुब्रवनयर, हैिराबाि

नि वनयकु्ी
सहायक आचाय्ण

1. श्ी सीरीआर कुरार, वरशाखापटनर

बालभशविर भशक्क
1. श्ी राजरेश धसहं चौहान, हररद्ार, 

उत्राखंड  
2. सुश्ी साथंी लललता, दिल्ी   
3. श्ीरती करलरेश कुरारी, सोनीपत, 

हररयाणा
4. श्ीरती अपणा्म खुराना, करनाल, 

हररयाणा  
5. श्ी सौरभ िरेरनानी, जयपुर
6. श्ी कुणाल रोटरानी, जयपुर
7. श्ीरती िीपा शरेरकानी, अजररेर
8. श्ी रोतीलाल रोटरानी, जयपुर

 धम्मालय - 2 वनिास-गृहाचे वनरा्णर काय्ण
पॅिोडा पररसरात ‘एक दिरसीय’ रहाक्शवबरात िरुुन यरेणाऱया साधकासंाठी 

र धर्मसरेरकासंाठी रारिी वनरासाच्ा रोफत सुवरधरेसाठी धमिालय-2 वनरास-
िृहाचरे वनरा्मण होईल. जरे कोणी साधक-साधधका या पुण्काया्मत भािीिार होऊ 
इच्छितात, त्ानंी कृपया वनम्न पत्तारर संपक्म  साधारा.

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.

पॅगबोड्ािर रात्रभर प्रकाशाचे रहत्व
पूज्य िुरुजी ररेळोररेळी म्णत असत की एखाद्ा धातु-गब्भ पॅिोड्ारर 

रात्रभर प्काश असण्ाचरे वरशरेर रहत्व आहरे. यारुळरे  साररे राताररण िीघ्मकाळ 
धर्म र रैत्री तरंिानंी भारलरेलरे राहातरे. यासाठी ग्ोबल पॅिोड्ारर प्काश 
िानासाठी प्ती रात्री रुपयरे 5000/- वनधा्मररत करे लरे िरेलरे आहरेत. अधधक 
रादहतीसाठी ररील (GVF) च्ा पत्तारर संपक्म  करा– 
1.Mr. Derik Pegado, 9921227057. 2. Sri Bipin Mehta, 

Mo. 9920052156, Email: audits@globalpagoda.org

 रहत्त्वपूर्ण सूचना
GVF ला िान पाठरणाऱयानंी कृपया लक्ष द्ा  की ज्या कारणासाठी पैसरे 

पाठवरत आहात त्ाचा उल्रेख अरश्य करारा म्णजरे तरे िान त्ाच कारणासाठी 
जरा करे लरे जाईल आक्ण त्ाच प्काररे त्ाची ररसीट बनरली जाईल. (धनराि)

ग्बोबल विपश्यना पगबोिा रधे् िष्ण २०२१ ची  रहाभशवबर 
तसेच प्रवतङ्दन एक-ङ्दिसीय भशवबर 

रवििारकः २३ रे, २०२१ बदु्ध पौर्णरा; २५ जलैु, २०२१ आराढी पौर्णरा; 
२६ सप्ेंबर, शरि पौर्णरा आक्ण िोयन्ाजीचंी पुण्वतथी; वनगरत्ानरे पिोडा 
रध्रे रहाक्शवबराचंरे आयोजन करे लरे जाईल, ज्यात सारील होण्ासाठी कृपया 
आपलरे बदुकंि अरश्य कराररे आक्ण सरग्ानं तपबो सुखबो– सारूदहक तप-
सुखाचा लाभ घ्ारा. िेळ: सकाळी ११ राजरेपासून सायंकाळी ४ राजरेपययंत. 
तीन तरे चार राजताच्ा प्रचनात साधना न करे लरेलरे लोक सुद्धा बसू शकतात. 
(सध्ा पिोडा रध्रे िररोज एक दिरसीय क्शवबर होत आहरेत). नार 
नोिंणीसाठी कृपया वनम्न फोन क्रराकं दकंरा ईररेल द्ारा ताबडतोब संपक्म  करा. 
कृपया नार नोिंणी न करता यरेऊ नयरे. बदुकंि-संपक्म : 022-2845 1170, 
022-6242 7544- Extn. no. 9, रो. 82918 94644. (फोन 
बदुकंि- प्वतदिन 11 तरे 5 बाजरे पययंत) 

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

(सूचनाकः   कोवरड-19 काळात सरकारी आिरेशानुसारच काय्मक्रर होतील. साधकानंी त्ानुसार 
वनण्मय घ्ारा आक्ण बदुकंि  वररयी पुन्ा कन्फरमेशन कराररे.)

रबोबाईल अपॅ रधे् निीन सुधाररा 
वरपश्यना वरशोधन वरनासानरे आपल्ा रोबाईल अपॅरध्रे एक नरीन सुधारणा करे ली आहरे,  ज्यारुळरे  

आपण भवरष्यातील क्शवबरारंध्रे भाि घरेण्ासाठी सरळ अपॅ द्ाररेच आररेिन करू शकता. जसरे - 
दहा ङ्दिसीय भशवबर,  दहा ङ्दिसीय एह्झिकू्यङ्टव्ह भशवबर,
लहान रुलाचें भशवबर,  तीन ङ्दिसीय भशवबर इतादी

भारतातील सर्म कें द्, तसरेच िक्क्षण आदरिका, करे वनया, इंडोनरेक्शया, संयकु् अरब अगररात इत्ािी 
िरेशातं कुठरेही. एकिा आपण आररेिन करे ल्ारर त्ाच अपॅ रध्रे आपण आपल्ावररयी होणाऱया सर्म 
ितीवरधीचंी  रादहती प्ाप्त करू शकता.

आपल्ा िरजरेनुसार आपल्ा िैवनक साधनरेवररयीचरे ररेकाड्मपण आपण ठरेर ूशकता. सध्ा 
सुधारणा करे रळ अ टँडट्रॉइड फोनसाठी उपलब्ध आहरेत आक्ण लरकरच आयओएस (आय फोन) 
साठी सुद्धा उपलब्ध होतील. 

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

2. श्ी श्ीप्काश िोयंका यानंी रयाच्ा 68 व्या ररवी शरीराचा त्ाि 
करे ला. त्ानंी सयाजी ऊ बा खखन याचंी सुद्धा सरेरा करे ली आक्ण भारतात 
आल्ारर आपल्ा आई-रदडलाचंी सुद्धा भरपूर सरेरा करे ली. त्ाचं्ा 
सुख सुवरधाचंी सर्म प्काररे काळजी घरेतली ज्यानरे िुरुजी आक्ण राताजी 
वनजचितं रनानरे धरा्मचरे काय्म सुखरूपपणरे करू शकतील. पूज्य िुरुजीनंी 
त्ानंा 'वरपश्यना वरशोधन वरनास' तसरेच 'वरश्व वरपश्यना पिोडा' याचंरे 
प्बंधक टट्रस्ी वनयकु् करून त्ाचं्ारर खूप रोठी जबाबिारी सोपवरली,  
जजला त्ानंी खूप दृढतापूर्मक जीरनभर वनभारलरे.  आपल्ा व्यापार 
धंद्ासाठी जरेरढा ररेळ दिला पादहजरे होता, तो न िरेता त्ाऐरजी धर्म 
सरेररेच्ा काया्मलाच त्ानंी सरवोपरी रानलरे.  

श्ीप्काशजीनंी  अशा रहान वरभूतीचंी सरेरा करे ली तसरेच त्ाचं्ारर 
सोपरलरेल्ा जबाबिाऱया तत्परतापूर्मक पूण्म करून न करे रळ आपलरे तथा 
वरपश्यना पररराराचरे कल्ाण साधलरे तर िोयंका  परररारासाठी एक 
जजरंत उिाहरण सुद्धा बनलरे. 

अशा सरेराभारी व्यक्ीचरे जीरन धन झालरे. दिरंिताची  धर्म पथारर 
उत्रोत्र प्िती होरो  यासाठी धमि पररराराची सरस्त रंिल कारना!

-------------
3. िोदंिया (रहाराष्ट्र) तील सहाय्यक आचाय्म श्ी जयिरेर रालिरे याचंरे 

हृियाघाता रुळरे  14 एवप्ल, 2021 ला अचानक वनधन झालरे. त्ानंी 
पदहलरे क्शवबर करे ल्ानंतर आपलरे साररे जीरन वरपश्यनरेच्ा सरेररेसाठी 
सरर्पत करे लरे. 2018 रध्रे सहाय्यक आचाय्म म्णनू वनयकु् झालरे आक्ण 
धमि -िोिं वरपश्यना कें द्ाच्ा वनरा्मणासाठी र वरकासासाठी दिरस-
रारि एक करून तन-रन-धनानरे कार करीत खूप रहत्त्वपूण्म भूगरका 
वनभारली.  तरे स्वभारानरे अतं्त वरनम्, रहत्वकाकं्षी र सरायंना एकरि 
घरेऊन कार करण्ात  वनपुण होतरे.  अशा परर सरेराभारी व्यक्ीची 
धर्मयारिा वनरा्मण प्ाप्तीपययंत उत्रोत्र िवतरान राहो, धमि पररराराची 
हीच धर्म कारना आक्ण रंिल रैरिी!  
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विपश्यना विशबोधन विन्यास
वरपश्यना वरशोधन वरनास( Vipassana Research Institute- VRI)  एक 

अशी संथिा आहरे जी साधकासंाठी धरा्मसंबंधी प्रेरणािायक पाठ् सारग्री योग्य दकरतीत 
उपलब्ध करतरे. यरेथील  सिळरे सादहत् करीत करी दकरतीत उपलब्ध आहरे ज्यारुळरे  
अधधकाधधक साधक याचा व्यारहाररक लाभ घरेऊ शकतील. वरपश्यना साधनरेसंबंधी 
अरूल् सादहत्ाचा दहिंी, इंग्रजी तसरेच अन भारारंध्रे अनुराि तसरेच संशोधन 
करारयाचरे आहरे. यासाठी वरद्ानाचंी आरश्यकता आहरे. शोधकाय्म रुं बईतील या  
दठकाणी होईल–  ‘विपश्यना विशबोधन विन्यास’, पररयचत् भरन, वरश्व वरपश्यना 
पिोडा पररसर, एस्रेल रर््म जरळ, िोराई िार, बोरीरली पजचिर, रुं बई- 400 091, 
रहाराष्ट्र,  भारत. फोनः काया्म. +9122 50427560, 

रो. (Whats App) +91 9619234126.
या क्शराय VRI दहिंी, इंग्रजी र रराठी राधसक पगरिकाचं्ा राध्रातून पूज्य िुरुजी द्ारा 

झालरेलरे परि व्यरहार, जनुरे ज्ानरध्मक लरेख, िोहरे, रुलाखती, प्श्नोत्र इत्ािी ंप्रेरणाजनक 
रादहती प्काक्शत करतरे,  ज्यानरे साधकाचंी धर्म पथारर उत्रोत्र प्िती होत रहारी.

या सर्म काया्मला सुरू ठरेरण्ासाठी साधकाचंा सहयोि अतं्त आरश्यक आहरे. 
भवरष्यात अनरेक साधकाचं्ा लाभासाठी धरा्मच्ा राणीचरे प्काशन अनररत चालू 
रहाररे, यासाठी  सहयोि िरेण्ास इछुिक असणाऱया साधकानंी खालील पत्तारर संपक्म  
करारा. या संथिरेला िान िरेणाऱयासंाठी सरकारची आयकर अधधवनयर 1961 ची धारा  
35-(1) (iii) च्ा वनयरानुसार शंभर टक्करे  आयकर सूट प्ाप्त आहरे. साधक याचा लाभ 
घरेऊ शकतात. यासाठी बटँकरे ची रादहती याप्काररे आहरे—

विपश्यना विशबोधन विन्यास, ऐक्क्सस बैंक लल., रालाड (प.)—
विपश्यना विशबोधन विन्यास, ऐक्क्सस बैंक लल., रालाड (प.)
खाता क्र. 911010004132846;   IFSC Code: UTIB0000062 
संपक्ण - 1. श्ी डरेररक परेिाडो - 022-50427512/ 28451204
          2. श्ी वबवपन ररेहता - 022-50427510/ 9920052156
           3.  ईररेल - audits@globalpagoda.org 
4. ररेबसाइट- https://www.vridhamma.org/donate-online

विपश्यना पगबोिा पररचालनाथ्ण “सेंचुरीज कॉप्णस फंि”
‘ग्बोबल विपश्यना पगबोिा’चा िैनंदिन खच्म साभंाळण्ासाठी पूज्य िुरुजीचं्ा 

वनिमेशानुसार एका ‘सेंचुरीज कॉप्णस फंिा’ची व्यरथिा करे ली िरेली आहरे. त्ाचंी 
ही रहत्वाची इछिा पूण्म करण्ासाठी ‘ग्बोबल विपश्यना फाउंिेशन’ (GVF) 
नरे दहशोब करे ला की जर 1,39,000 जणानंी, प्त्रेकानरे रु. 9000/- जरा करे लरे, 
तर १२५ कोटी रुपयरे जरतील आक्ण त्ाच्ा राधसक व्याजातनू हा खच्म होऊ 
लािरेल. जर कोणी एकिर एकरि जरा करू शकत नसरेल तर थोडी-थोडी सुद्धा 
जरा करू शकरे ल. (काहीनंी पैसे जमा केले आहते आणण ववश्ास आह े की 
लवकरच ह ेकायषा पूणषा हगोईल.)

साधक तसरेच असाधक सर्म िात्ानंा हजारो ररायंपययंत आपली धर्मिानाची 
पाररी राढवरण्ाची ही एक सुसंधी आहरे. अधधक रादहतीसाठी तसरेच वनधी 
पाठवरण्ासाठी—

संपक्ण कः– 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

दबोहे धर्ण के
करु िंदना संघाची, सादर करु प्ररार।
मरळे पे्रररा रकु्ीची, मरळे सुखद परररार।।
करु िंदना संघाची, जगी धर्ण जागिी।
जात-िर्ण भेदा विना, संताचंी थबोरिी।।
शातं लचत् हा संत रे, जात कबोरती कसे।
चालू धरा्णच्ा पंथी, सदा पूज् च असे।।
हहदूं रसु्लिर बौ� भशख, जैन इसाई हबोय।
रन ज्ाचे च वनर्णळ रे, संत च पूज् सबोय ।।

दूहा धरर रा
गात असे च संघाचे, जेव्हा रे गुरगान।
जागे रनात पे्रररा, प्रकटे पद वनिा्णर।।
नरस्ार रे संघाला, कसा च श्ािक संत।
धर्ण धारून उजळला, वनर्णळ हबोय भदन्।।
धर्ण रत् रक्क्त ठेिी, धन्य रे संत संघ।
सेिा हा करीत असे, मरटविण्ास रे दकुःख।।
श्�ा जागबो संघािर, संताचें असे दळ।
जागबो पे्रररा, रनास, केले च रे वनर्णळ।।

If not delivered please return to:-
विपश्यना विशबोधन विन्यास 
धम्ममगरी, इगतपुरी - 422 403 
भजल्ा-नाभशक, रहाराष्ट्र,  भारत 
फबोन : (02553) 244076, 244086, 
244144,  244440.  
Email: vri_admin@vridhamma.org; 
course booking: info@giri.dhamma.org
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