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धम्मवाणी

स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि
पस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितब्बो विञ्ञूही’ति ।
— दीघनिकाय 2.73 (महापरिनिब्बानसुत्त)

भगवानानद्वारे भल्या प्रकारे आख्यात के ला गेलेला हा धर्म
सांदृष्टीक आहे, काल्पनिक नाही, प्रत्यक्ष आहे, तत्काळ फलदायी आहे,
या आणि पहा (म्हणण्या योग्य आहे), निर्वाणापर्यंत घेऊन जाण्यायोग्य
आहे. प्रत्येक समजदार व्यक्तीला साक्षात करण्यायोग्य आहे.

बुद्धाचा मार्ग सत्याचा अनुभव करण्यासाठी आहे.

– कल्याणमित्र सत्यनारायण गोयन्का

सं युक्त राष्ट्र महासभे द्वारा वैशाख महोत्सव

शांतीचे महान वैज्ञानिक: बुद्ध

(विश्व विपश्यनाचार्य श्री सत्यनारायण गोयं का द्वारे सं बं धित मूळ विषय ‘शांतीचे महान वैज्ञानिक बुद्ध’ यावर प्रमुख वक्त्याच्या रूपात दिले गेलेले प्रवचन)
-------------------------------------------

अमेरिके तील सं युक्त राष्ट्र महासभेने बुद्धांच्या त्रिविध पावन वैशाख
पौर्णिमा (जी बुद्धांचा जन्म, ज्ञानप्राप्ती तसेच महानिर्वाण प्राप्तीची सूचक
आहे) ला आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान करून जो “वैशाख महोत्सव”
साकार के ला त्यात विश्व विपश्यनाचार्य श्री गोयं काजी यांना प्रमुख वक्ता
म्हणून आमं त्रित के ले गेले. या कार्यक्रमाला बर्मा व श्रीलंका सं घाच्या
स्थानिक मिशनने 29 मे 2002 ला सं युक्त राष्ट्रांमध्ये आयोजित के ले
होते, ज्यात श्रीलंका, कं बोडिया आणि बर्माच्या स्थानिक मिशनचे राजदूत
श्री गोयं काजी यांच्या अगोदर थोडक्यात बोलले.
डेग हैदरस्कोड लायब्ररी सभाग्रहात राजदूत, सं युक्त राष्ट्राचे अन्य
गणमान्य सदस्य, सहयोगी, आदरणीय भिक्षू गण आणि काही विपश्यी

साधक श्रोतागण यांना सं बोधित के ले गेले. ऐतिहासिक बुद्धाची आधुनिक
सं दर्भात उपयुक्तता मांडल्याबद्दल या भाषणाचे सर्वच श्रोत्यांकडू न मोठ्या
प्रमाणावर कौतुक के ले गेले. सं .)
---------------------

प्रिय शांतीप्रेमी मित्रांनो आणि आदरणीय भिक्षूं नो,
मी ‘सं युक्त राष्ट्र’ यांना तसेच या भव्य वैशाख महोत्सवाच्या
आयोजकांना विशेष करून बर्मा तसेच श्रीलंकेच्या शिष्टमं डळाला
धन्यवाद देत आहे, ज्यांनी मला या आंतरराष्ट्रीय सन्मान्य सभेला सं बोधित
करण्याची सं धी प्रदान के ली.
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झालो आहोत. आपण पाहूया
की त्यांची शिकवण अशा निर्दयी
विध्वं सात्मक मनोभावांना कसे
मुळातून उखडू न फे कते आणि
कसे याचे रूपांतरण रचनात्मक
करूणेमध्ये होते. अधिकतर
अंधभक्ती आणि आपल्या
दृष्टीप्रती गहन आसक्तीच अशा
निषेधात्मक मनोभावांचे कारण
आहे, जी क्रमशः या प्रकारच्या
निर्दयतेला जन्म देते.
जेव्हा मी विपश्यनेचे पहिले
शिबिर आपली मातृभूमी
बर्मा मध्ये के ले तेव्हा बुद्धांच्या
वास्तविक शिक्षणाला योग्यरीतीने
समजू शकलो. मला आठवते की
शिबिर सुरू होण्याआधी माझ्या
आचार्यांनी मला एक पुस्तक
वाचायला दिले होते. त्याच्या
पहिल्या पानावरच कालामांना
बुद्धांनी के लेल्या उपदेशाचे एक
जगात जे होत आहे ते पाहून हृदय दःु खाने भरून जात आहे. उदाहरण होते. बुद्धांनी त्यांना सांगितले होते की, “कोणत्याही गोष्टींना
मनुष्यच मनुष्याचा शत्रू झाला आहे. ही व्यक्तिगत शत्रुता नाही, लोक यासाठी स्वीकारू नकायासाठी मारले जात आहेत कारण ते एका विशेष धार्मिक सं प्रदायाचे
• कारण तुम्ही त्यांना खूप वेळा ऐकले आहे,
अथवा समुदायाचे आहेत, ते एका विशेष मानवजातीच्या समूहाचे आहेत
• कारण अनेक पिढ्यांनी यावर परंपरागत रुपाने विश्वास ठे वला
किंवा विशेष देशाचे आहेत. निर्दयता इतक्या निम्न स्तराची झाली आहे
आहे,
की एक व्यक्ती दसु ऱ्याला मारत आहे जरी ती निर्दोष आहे, असहाय
• कारण हे खूप लोकांना (जनतेला) मान्य आहे,
आहे, जरी स्त्रिया व मुलेही आहेत. ही द:ु खद हिसं ा आधुनिक प्रौद्योगिक
• कारण हे तुमच्या धर्मग्रं थानुसार आहे,
कारणामुळे अधिक भयानकरित्या विध्वं सकारी झाली आहे, जसे आधी
कधी नव्हते. मानवी इतिहासामध्ये शक्यतो याच्या आधी असे कधी
• कारण हे तर्क सं गत आहे,
झाले नाही म्हणूनच अशा प्रतिकू ल भावनांनी उत्पन्न झालेल्या या मानवी
• कारण हे तुमच्या विश्वासाबरोबर जुळत आहे,
घोर अपराधांपासून मानवतेच्या रक्षणासाठी आज मौलिक परिवर्तनाची
• कारण हे तुमच्या गुरुद्वारा उद्घोषित आहे ज्यांचे व्यक्तित्व आकर्षक
आवश्यकता आहे.
आहे आणि त्यांच्याप्रती तुम्हाला खूप आदरभाव आहे किंवा
सारे विश्व घृणा, चितं ा आणि भयरोगाने आक्रांत झाले आहे. याला
सांगणारा श्रमण तुमचा पूज्य आहे.
एखाद्या असाधारण वैद्याकडू न चिकित्सेची गरज आहे. बुद्ध असेच एक
नाही! तर तुम्ही याला तेव्हाच स्वीकारा जेव्हा तुम्ही स्वतः आपल्या
असाधारण वैद्य होते. सुख आणि शांतीचे खूप मोठे वैद्य. त्यांचा शांती
अनुभवाद्वारे त्याचा साक्षात्कार करून घ्याल आणि जाणून घ्याल की हे
आणि मैत्रीचा सं देश आजही तितकाच प्रासं गिक आहे जितका २६००
के वळ तुमच्यासाठीच नाही तर सर्वांनाच ते हितकारक आणि लाभकारक
वर्षांपूर्वी होता, जेव्हा त्यांनी धर्मचक्राचे प्रवर्तन के ले होते. उलट आज
आहे.
तो अधिक प्रासं गिक झाला आहे. आज मध्यान्ह काळी आपण मानवी
तेव्हा मात्र याला फक्त स्वीकारू नका तर त्यानुसार जीवन जगा,
इतिहासातील या विशिष्ट व्यक्तीच्या सं देशाला सन्मान देण्यासाठी एकत्र
याला आपल्या आचरणात उतरवा.”
त्यांच्या या सं देशामध्ये एक चुंबकीय आकर्षण होते. मी ज्या
परंपरेमध्ये जन्मलो आणि माझे पालनपोषण झाले होते ती भिन्न
होती. जेथे मला हे शिकवले गेले होते की आपल्या धर्मग्रं थांमध्ये
जे काही लिहिले आहे आणि धर्मगुरू जे सांगत आहेत ते कोणतेही
प्रश्न न करता स्वीकारले पाहिजेत. 31 वर्षाच्या वयामध्ये बुद्धांच्या
ज्या पहिल्या शब्दांशी माझा सं पर्क आला ते हेच शब्द होते, जे
वाचून मी गदगद झालो.
मानवी इतिहासामध्ये हे आत्मस्वातंत्र्याचे पहिले आणि अनोखे
घोषणापत्र (सनद) होते. मला ही गोष्ट स्पष्ट स्वरुपात लक्षात
आली की सं म्यक सं बुद्धांच्या या शिकवणुकीमध्ये विवेकशून्य
विश्वासाला आणि अंधश्रद्धेला कोठे ही स्थान नाही. मी खुल्या
मनाने अनुभवाच्या आधारावर सत्याचा स्वीकार करून याला
आजमावण्याचा निश्चय के ला. जस जसे मी धर्म पथावर चाललो
के सरिया स्तूप जेथे के समुत्तिसुत्तं (अं.नि.3-66) चा उपदेश दिला गेला.
मला प्रत्येक दिवशी जे अनुभव आले त्याने मी हेच जाणले की
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हा मार्ग बुध्दीसं गत, वैज्ञानिक आणि अत्यं त व्यावहारिक आहे. विचार न
करता स्वीकारण्याची इथे काही आवश्यकता नाही, यामध्ये काही शं का
राहिली नाही की त्यालाच मी सत्य मानू ज्याचा मी स्वतः अनुभव घेतला
आहे. मी हे पण जाणले की या मार्गावर उचलले गेलेले प्रत्येक पाऊल
विश्वजनीन आणि असांप्रदायिक आहे, त्यामुळे माझा आत्मविश्वास खूप
वाढला.
दहा दिवसांच्या शिबिराअंती मी जाणले की बुद्धांची ही शिकवण
परिपूर्ण आणि सद्य:फलदायी आहे. हे शिबिर माझ्यासाठी मानसिक तसेच
अध्यात्मिक दृष्टीने खूपच लाभदायक सिद्ध झाले. शेवटी मी याला पूर्ण
मनाने स्वीकारले आणि त्यानंतर सम्बुद्धांद्वारे सांगितलेल्या या मार्गावर
चालत राहिलो.
दीड दशकानं तर माझ्या आचार्यांनी मला भारतवर्ष तसेच पूर्ण
जगामध्ये विपश्यना शिकवण्यासाठी अधिकृ त के ले. याच्या अभ्यासाने
भिन्नभिन्न देशांच्या, भिन्नभिन्न सं प्रदायांच्या, भिन्नभिन्न परंपरांच्या लाखो

लोकांना एक सारखाच लाभ प्राप्त झाला आहे. सर्व वर्गाचे लोक याकडे
आकर्षित झाले आहेत कारण की ही विद्या सं पूर्णपणे असांप्रदायिक
तसेच सद्य: फळ देणारी आहे.

भगवान बुद्धांची शिकवण आणि त्यांचा धर्म

बुद्धांनी या पथाचे निम्नलिखित गुण सांगितले आहेत.... हा सोपा आहे,
चांगल्या प्रकारे लक्षात येण्यायोग्य आहे, कोणत्याही बौद्धिक अडचणी
शिवाय कोणीही याचा अभ्यास करू शकतो. यावर उचलले गेलेले
प्रत्येक पाऊल वर्तमानातील क्षणाच्या सत्यतेवर आधारित आहे. यामध्ये
कोणतीही कल्पना नाही, कोणती अटकळबाजी नाही, व्यर्थ चितं न नाही,
कोणती आत्मसूचना अथवा बाह्यसूचना नाही. प्रत्येक पाऊल इथे याच
जीवनामध्ये चांगले परिणाम देणारे आहे. या पथावर के ले गेलेले कोणतेही
प्रयत्न व्यर्थ जात नाहीत. शिकवण या गोष्टीवर भर देते की या आणि
स्वतः पहा, सत्याचा स्वतः अनुभव घ्या. पथ एकदम सरळ (ऋजू) आहे.
यावर उचलले गेलेले प्रत्येक पाउल आपल्याला दःु ख मुक्तीचे अंतिम लक्ष
निर्वाणाच्या समीप घेऊन जाते. प्रत्येक समुदायाच्या प्रत्येक समजदार
व्यक्तीसाठी स्वानुभवाने सत्याचा साक्षात्कार करण्यासाठी आहे.
जेव्हा कोणी या पथावर चालतांना भगवान बुद्धांच्या गोष्टी वाचतो
तेव्हा ही गोष्ट अधिक स्पष्ट होते की या शिकवणीचा उद्देश लोकांना
एका धार्मिक सं प्रदायातून दसु ऱ्या धार्मिक सं प्रदायामध्ये धर्मांतरित
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करण्यासाठी नाही. वस्तुतः या शिकवणीचे धार्मिक सं प्रदायाशी काही देणे
घेणे नाही. याचा अभ्यास सर्वजण करू शकतात.
जेव्हा कोणी बुद्ध साहित्य वाचतात किंवा त्यावर लिहिलेल्या
अट्ठकथा आणि टीका वाचतात तेव्हा हे जाणून आश्चर्य होते की या
सं पूर्ण वाङ्मयात 'बौद्ध' किंवा 'बौद्धधर्म' यासारखे शब्द अजिबात सापडत
नाहीत. बुद्धांनी या शब्दांचा प्रयोगच के ला नाही. काही शतकांपर्यंत
त्यांच्या अनुयायांनी देखील या शब्दांचा प्रयोग के ला नाही. बुद्धांनी
आपल्या शिकवणीला ‘धम्म’ असे म्हटले, याचा अर्थ होतो प्रकृ तीचा
नियम (ऋत), स्वानुभूतीजन्य सत्य. त्यांनी आपल्या अनुयायांना देखील
‘धम्मी’, ‘धम्मीट्ठो’, ‘धम्मिको’, ‘धम्मचारी’, ‘धम्मविहारी’ असे म्हटले
आहे. आजच्या भाषांमध्येच ‘बुद्धिज्म’, ‘बुद्धिस्ट’, ‘बौद्ध’ असे शब्द
आढळतात, ज्यांचे पर्याय विस्तृत पाली वाङ्मयात कु ठे च मिळत नाहीत.
जर बुद्धांच्या शिकवणीसाठी ‘बुद्धिज्म’ किंवा ‘बौद्ध’ शब्दाचा प्रयोग
झाला असता तर ती एका विशेष सं प्रदायापुरती मर्यादित झाली असती
,परंतु ‘धम्म’ तर असीम आहे....’अप्पमाणो
धम्मो’. हा कोणत्या सं प्रदाय विशेष किंवा
धर्मावलं बियांसाठी नाही, ‘धर्म’ सर्वांसाठी आहे,
आणि आपण सर्व जाणतो की आता हा शब्द
या अर्थाने घेतला जात आहे की जो प्रयोग
करण्यासाठी सुविधाजनक आहे. खूप सारे
लोक जे या शब्दाचा प्रयोग करीत आहेत ते खूप
चांगल्या रीतीने समजतात की ते याचा प्रयोग
सार्वजनीन धम्म किंवा धर्मासाठी करीत आहेत.
आपण समजूयात की बुद्धांची शिकवण
काय आहे. हा ‘आर्य अष्टांगिक’ मार्ग आहे. या
मार्गाला ‘आर्य’ असे याकरिता म्हटले जाते की
परिश्रमपूर्वक या मार्गावर जो चालतो तो आर्य
होतो, सं त होतो, शुद्ध चित्ताचा व्यक्ती होतो.
आर्य अष्टांगिक मार्गाचे तीन भाग आहेत.
प्रथम शील आहे, ज्याला सं क्षेपात
निम्नलिखित रूपात म्हणू शकतो...
सर्व पापकर्मांपासून तसेच सर्व कायिक
आणि वाचिक अकु शल कर्मापासून दूर रहा,
ज्याने दसु ऱ्याला दःु ख पोहोचते तसेच त्यांची
शांती आणि समता भं ग होते.
दसु री समाधी अर्थात कु शल चित्ताची एकाग्रता, याला सं क्षेपात
निम्नलिखित रुपात म्हणू शकतो--कु शल चित्ताच्या एकाग्रतेने कु शल कर्म
करा.
तिसरी पञ्ञा (प्रज्ञा) आहे जिला सं क्षेपात निम्नलिखित रुपात म्हणू
शकतो---प्रज्ञा विकसित करून, प्रज्ञेची भावना परिपूर्ण करून चित्त
विशुद्ध करणे. या तीनही शिकवणी भूतकाळातील सर्व बुद्धांच्या शिकवणी
आहेत आणि भविष्यातील सर्व बुद्धांच्या शिकवणी असतील.

बुद्धांची व्यावहारिक शिकवण

प्रत्येक चांगला धर्म शील-सदाचाराचे जीवन जगण्याची शिकवण
देतो. हेच आध्यात्मिक शिक्षणाचे सार आहे, मर्म आहे, पण बुद्धांचा उद्देश
के वळ नैतिक जीवन जगण्याचा उपदेश देण्यापुरताच मर्यादित नव्हता.
त्यांनी आर्य अष्टांगिक मार्गाच्या दसु रा मैलाचा दगड ‘समाधी’ चा अभ्यास
करणे शिकवले. त्यासाठी कोणत्या तरी आलं बनाची आवश्यकता असते.
खूप सारी आलं बन आहेत ज्याने कोणीही आपल्या मनाला नियं त्रित करू
शकतो, ज्यावर कोणी आपल्या मनाला टिकवून ठे वू शकतो. बुद्धांनी
देखील खूप सारी आलं बन दिली. एक लोकप्रिय आलं बन जे त्यांनी दिले
ते आहे आपला श्वास-प्रश्वास. याला त्यांनी ‘आनापानसति’ (आनापान
स्मृती) म्हटले. याचा अर्थ आहे श्वास तसेच प्रश्वासाप्रति जागरूकता

4

“विपश्यना साधक” बुद्धवर्ष 2565, वैशाख पौर्णिमा (ऑन.), 26 मे, 2021, वष� 5, अंक 2

रजि. नं . MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-2023

विकसित करणे. सर्व मनुष्यामध्ये मग ते कोणत्याही सं प्रदायाचे
असोत, श्वासाचे येणे जाणे चालूच असते. कोणीही श्वास-प्रश्वासाप्रति
जागरूकतेचा अभ्यास करण्यासाठी हरकत घेऊ शकत नाही. कोणी कसे
म्हणू शकतो की हा श्वास मुस्लिम आहे की हिदं ू आहे, की इसाई आहे की
यहुदी, बौद्ध आहे की जैन, शिख आहे की पारशी, कॉकेशियन आहे की
आफ्रिकन की एशियन, पुरुष आहे की स्त्री.
‘आनापानसती’चा अर्थ आहे की नाकाच्या खाली आणि वरच्या
ओठावरील क्षेत्रावरून जो श्वास येत-जात आहे, त्या प्रती जागरूक राहून
वरच्या ओठाच्या वर आणि नाकाच्या खालच्या जागेवर मनाला एकाग्र
करणे.
जस-जसे मन या छोट्याशा क्षेत्रावर एकाग्र होते तेव्हा ते अधिक
सूक्ष्माहून सूक्ष्मतर आणि अधिकाधिक सं वेदनशील होत जाते. के वळ
तीन दिवसांच्या अभ्यासानं तर, साधक शरीराच्या या भागामध्ये
शारीरिक सं वेदनांचा अनुभव करू लागतो. तत्पश्चात तो प्रज्ञेला विकसित
करण्याकडे लक्ष देतो. डोक्यापासून पायापर्यंत सं पूर्ण शरीरात सं वेदनांना
पाहतांना साधक अनुभव करतो सर्व सं वेदना नाम आणि रूपाने पूर्णपणे
जोडल्या आहेत. नाम आणि रूप एक दसु ऱ्याला प्रभावित करत असतात.
हे दोन्ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. यांनी प्रभावित झालेल्या
सं वेदनांच्या निरीक्षणाने हे स्पष्ट होते की जेव्हा कोणी व्यक्ती अकु शल
कर्म करते तेव्हा ते करण्याआधी मनामध्ये कोणता ना कोणता विकार
जागवावा लागतो. हत्या करण्याआधी तिला भयं कर द्वेष उत्पन्न करावा
लागतो. चोरी करण्याआधी लोभ जागवावा लागतो. यौन दरु ाचार
करण्यासाठी त्याला खूप कामवासना जागवावी लागते. कोणा दसु ऱ्याची
हानी करण्याआधी व्यक्ती स्वतःची हानी करून घेते. क्रोध, लोभ,
द्वेष, ईर्षा, घमेंड आणि भय इत्यादी विकृ ती मनुष्याला तत्काळ दःु खी,
अभागी, दयनीय आणि उग्र बनवतात. तो अशांत होऊन जातो. आणि
जेव्हा तो अशांत होतो तेव्हा तो आपली अशांती स्वतः पुरतीच मर्यादित
न ठे वता दसु ऱ्यांनाही अशांत बनवतो. समाजातील दसु ऱ्या लोकांची हानी
करणे सुरू करतो. प्रकृ तीच्या या नियमाला कोणीही आपल्या या साडेतीन
हाताच्या कायेमध्ये स्वतः अनुभव करू शकतो.
अकु शल कर्म करतेवेळी बाहेरून कोणी सुखी आहे असे दिसू शकते,

पण त्याची वास्तविक स्थिती त्या निखाऱ्यासारखीच आहे जो वरून
राखेने झाकला गेलेला असतो. मानसिक विकारांमुळे तो आतल्या आत
जळत राहतो आणि तरीही त्याला याची शुद्ध नसते की आत मध्ये काय
चालू आहे? यालाच अविद्या (अविज्जा) तसेच मोह म्हणतात. बुद्धांच्या
अनुसार कोणत्या दार्शनिक मान्यतेचे ज्ञान न होणे ही अविद्या नाही.
त्याच्या आतमध्ये काय होत आहे? --हे न जाणणे म्हणजेच अविद्या
आहे. या अविद्येरुपी आवरणामुळेच तो जाणू शकत नाही तो दःु खी का
आहे. कोणीही द:ु खी राहू इच्छित नाही परंतु तरीही तो तृष्णा अर्थात
आसक्ती आणि द्वेषाला निरंतर उत्पन्न करण्यामुळे दःु खी राहतो. कारण
की प्रत्येक वेळी तो सं वेदनांप्रति प्रतिक्रीया करत असतो. जस-जशी
अविद्या दूर होते आणि तो आत डोकावून पाहू लागतो तेव्हा अनुभव
करतो की पहा, मी या सं वेदनांप्रति प्रतिक्रिया करूनच स्वतःसाठी दःु ख
जागवीत आहे. जेव्हा या सं वेदना सुखद असतात तेव्हा मी आसक्ती
जागवतो आणि जेव्हा या द:ु खद असतात तेव्हा द्वेष जागवतो. दोन्हीही
मला द:ु खी बनवतात. आणि आता पहा! मला याचे समाधान मिळाले
आहे, जेव्हा मी सं वेदनांच्या अनित्य स्वभावाला समजून तटस्थ राहतो,
त्यांना साक्षीभावाने पाहतो, अर्थात प्रतिक्रिया करत नाही तेव्हा माझ्यात
तृष्णा जागत नाही, न आसक्ती जागते न द्वेष जागतो. मनाचा जुना
स्वभाव (बिहेवियर पॅ टर्न) बदलू लागला आहे आणि मी दःु खचक्राच्या
बाहेर पडत आहे.
बुद्धांच्या अनुसार हीच विद्या (विज्जा)आहे, हीच प्रज्ञा आहे. हिचे
कोणत्याही दार्शनिक किंवा सांप्रदायिक विचारधारेशी काही देणेघेणे
नाही. कु ठे दूर-दूरही सं बं ध नाही. आपल्या सुखदःु खांशी सं बं धित या
सत्यतेला अष्टांगिक मार्गावर चालत, विपश्यना करत साधक स्वतः
आपल्या आत मध्ये अनुभव करू शकतो. चार आर्यसत्य के वळ दार्शनिक
सिद्धांत नाहीत. हे तर आपल्या बाबतीत वास्तविक यथार्थ आहेत ज्याला
साधक आपल्या आतमध्ये अनुभव करू लागतो. आर्य सत्य वस्तुतः आर्य
सत्य तेव्हाच होते जेव्हा कोणी आपल्या आतमध्ये अनुभव करताना
आर्य बनू लागतो.
जेव्हा साधक सं वेदनांबरोबर काम करतो तेव्हा तो मनाच्या गहनतेत
काम करतो. साधक पाहतो मनात जेव्हा एखादा विचार उठतो, शरीरावर
तत्काळ त्याच्या अनुरूप सं वेदना
होतात. हाच बुद्धांचा अत्यं त
महत्त्वपूर्ण आविष्कार होता.
बुद्धांचा दसु रा मोठा आविष्कार
हा होता की आपण या सं वेदनाप्रति
आसक्ती आणि द्वेष उत्पन्न करतो.
बुद्धांच्या आधी, त्यांच्यावेळी किंवा
त्यांच्यानंतरही दसु रे आचार्य या
गोष्टीला जाणत नव्हते. ते लोकांना
हाच सल्ला देत राहिले की सहा
इं द्रियांच्या द्वारावर जे इन्द्रीय
विषय आलं बनांच्या रूपात येतात
त्यांच्या प्रति प्रतिक्रिया करू नका.
अर्थात डोळे जेव्हा रूप पाहतील,
नाक जेव्हा गं ध घेईल आणि
कान जेव्हा शब्द ऐकतील तेव्हा
प्रतिक्रिया नाही के ली पाहिजे. ते
लोक शिकवीत होते की जेव्हा
इन्द्रीय वस्तू भिन्न भिन्न इं द्रियांच्या
सं पर्कामध्ये येतात तेव्हा त्यांना
चांगले अथवा वाईट मानून
आसक्ती किंवा द्वेषाची प्रतिक्रिया
करू नका. असे उपदेश अस्तित्वात
होते. परंतु बुद्धाने सांगितले की
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(वज्जी गणराज्याच्या लिच्छवी राजांना उपदेश देताना)
वस्तुत: तुम्ही या आलं बनांच्या प्रति प्रतिक्रिया करत नाही आहात. त्यांनी
काळा सांड तसेच पांढऱ्या सांडाचे उदाहरण देऊन समजावले की यापैकी
एक प्रतीक आहे इन्द्रीय द्वाराचे आणि दसु रे इं द्रिय विषयांचे. दोन्हीही
दोरीने बांधले आहेत. ना तर काळा सांड बं धन आहे आणि ना ही पांढरा
सांड बं धन आहे, बं धन तर दोरी आहे. बुद्धांनी सांगितले की आसक्ती
(तृष्णा) दोरी बं धन आहे आणि व्यक्ती सं वेदनाप्रति प्रतिक्रिया करूनच
आसक्तीला आणि द्वेषाला जन्म देते. हा सम्यक सम्बुद्धांचा मोठा शोध
होता, महान अविष्कार होता. या शोधामुळेच ते सम्यक सम्बुद्ध झाले.
दसु रे खूप जण होते जे म्हणत होते की इन्द्रीय वस्तूंच्या (आलं बनांच्या)
प्रति प्रतिक्रिया के ली नाही पाहिजे. परंतु तरीही ते ‘बुद्ध’ होऊ शकले
नाहीत. काही आचार्य असे होते जे हे शिकवत होते की कोणी आसक्ती
आणि द्वेष जागवला नाही पाहिजे. बुद्धांनी सांगितले की आसक्ती आणि
द्वेष तोपर्यंत राहील जोपर्यंत मोह आहे. त्यामुळे त्यांनी मोहाच्या बाहेर
पडण्याचा विधि शिकवला. मोह काय आहे? मोह अविज्जा (अविद्या)
आहे. आपण जाणत नाही की आत काय होत आहे. आपण लोभ
आसक्ती आणि द्वेषाच्या खऱ्या कारणांना जाणत नाही. आपण पृथकजन
आहात, अज्ञानी आहात, अनभिज्ञ आहात. आपण याच्या बाहेर कसे येऊ
शकाल? समस्येच्या मुळावरती प्रहार करा आणि सं वेदनाबरोबर काम
करत दःु खाच्या बाहेर या. जोपर्यंत आपण सं वेदना प्रति जागरूक नाही
आहात तोपर्यंत आपणाला त्याची शुद्ध नाही. आपण बाह्य वस्तूंबरोबर
भांडत राहता... या विचाराने की हे कु रूप आहे, हे कु रूप नाही. आपण
के वळ वरवरच्या धरातलावर काम करत राहता. आपण विचार करता
की काळा सांड बं धनाचे कारण आहे किंवा सफे द सांड बं धन आहे. बं धन
तर आसक्ती आणि द्वेष आहेत, जे स्वतः सं वेदनाप्रति प्रतिक्रिया करून
उत्पन्न करतात. एक दारूडी व्यक्ती विचार करते की त्याला दारूची सवय
आहे. परंतु वस्तुतः त्याला सवय लागली आहे, त्या सं वेदनांची ज्या दारू
पिताना तो अनुभवतो.
जेव्हा कोणी तटस्थभावाने सं वेदनांना पाहतो, तेव्हा तो अज्ञानतेतनू ,

बेहोशीतून बाहेर येऊ लागतो. सं वेदनांच्या अनित्यतेचे ज्ञान जागवून
प्रतिक्रिया न करता प्रज्ञा पुष्ट करतो. हा प्रकृ तीचा नियम आहे. या सांवति
ृ क
सत्याच्या स्वाभाविक क्रमाच्या मागे धर्म नियामतेचा नियम आहे. बुद्ध
राहोत की न राहोत, धर्मनियामता तर असतेच. हा नियम शाश्वत आहे.
ही एका महान वैज्ञानिकांची सुस्पष्ट उद्घोषणा आहे.
बुद्ध म्हणतात की.... मी प्रकृ तीच्या या 'प्रतित्य-समुत्पाद' नियमाचा
आपल्या आतमध्ये अनुभव घेतला आहे. स्वतः अनुभव घेऊन पूर्णपणे
समजल्यानंतरच मी ही उद्घोषणा करीत आहे, याचा उपदेश करीत आहे,
त्याला स्पष्ट करीत आहे, याला प्रतिष्ठापित करीत आहे, याला स्वतः
पूर्णपणे समजल्यानंतरच मी दसु ऱ्यांना सांगत आहे, म्हणत आहे. हे ठीक
अशाप्रकारे आहे जसे-- न्यूटन असो की नसो गुरुत्वाकर्षणाचा नियम
सत्य आहे. न्यूटनने त्याचा आविष्कार करून पूर्ण जगाला सांगितले. तसेच
गॅ लिलिओ असो की नसो त्याचा हा आविष्कार की, पृथ्वी सूर्याभोवती
चारी बाजूने फिरते, हे सत्यच राहते.
सं वेदनांचा अनुभव जिथे होतो ते एक निर्णायक जं क्शन (सं धिस्थान)
आहे जेथनू साधक एक दसु ऱ्याच्या विपरीत जाणाऱ्या दोन रस्त्यांवर चालू
शकतो. जर कोणी अज्ञानाने सुखद आणि दःु खद सं वेदनाप्रति प्रतिक्रीया
करत असतो तेव्हा तो आपल्या दःु खाला कित्येक पटीनं ी वाढवून घेतो
आणि जेव्हा सुखद तसेच दःु खद सं वेदनाप्रति तटस्थ रहायला शिकतो तेव्हा
तो मनाच्या गहनतेमध्ये जाऊन आपल्या स्वभाव-शिकं ज्याला बदलवू
लागतो आणि दःु खाच्या बाहेर येऊ लागतो. सं वेदनाच मुळ आहेत, जड
आहेत. जोपर्यंत मुळाची, जडाची उपेक्षा करत राहाल तोपर्यंत विषवृक्ष
वाढतच राहील, जरी त्याच्या धडाला, फांद्यांना, पानांना कापले तरी.
बुद्धाने सांगितले.... जसा एखादा वृक्ष ज्याची मुळे सहीसलामत असतील,
तर कापल्यानंतर ही पुन्हा अंकुरित होऊन विकसित होऊ लागतो. त्याच
प्रमाणे जोपर्यंत आतील आसक्ती समूळ नष्ट होत नाही तोपर्यंत दःु ख
वारंवार उत्पन्न होतच राहते.
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अशा प्रकारे या महान वैज्ञानिकाने हा आविष्कार के ला की मानसिक
विकारांपासून पूर्णपणे मुक्त होण्यासाठी मनाच्या मुळापर्यंत जाऊन
काम करावे लागेल. प्रत्येक व्यक्तीला ही जड कापावीच लागेल, मुळाचा
उच्छेद करावाच लागेल.
चांगल्यासाठी समाजात सुधारणा होवो, यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला
सुधारावे लागेल. जेव्हा पूर्ण जं गलच सुकले असेल तर प्रत्येक वृक्षाचे
परिपोषण करावे लागेल, त्याच्या मुळाना रोग मुक्त करावे लागेल
आणि पाण्याने सिचं न करावे लागेल, तेव्हा पूर्ण जं गल हिरवेगार होईल,
फु लून जाईल. त्याच प्रकारे समाजाला सुधारण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला
शांत व्हावे लागेल. व्यक्तीच समाज सुधारणेची किल्ली आहे. आपण
इच्छितो की पूर्ण विश्वात शांती व्हावी, तेव्हा त्यासाठी प्रत्येक देशाला
आणि प्रत्येक समाजाला शांत व्हावे लागेल. इथे मी पुन्हा बुद्धांच्या एका
महत्वपूर्ण उपदेशाचे उदाहरण देऊ इच्छितो जे त्यांनी लिच्छवीच्या वज्जी
गणतं त्राला दिले होते. बुद्धांनी निम्नलिखित व्यावहारिक शिकवण दिली
ज्यामुळे लिच्छवीयांना अपराजेय बनवले.
1. जोपर्यंत ते लोक बैठक करत राहतील आणि ठरलेल्या वेळी भेटत
राहतील, ते अजेय राहतील.
2. जोपर्यंत ते लोक एकत्र होऊन भेटतील एकत्र होऊन उठतील आणि
एकत्र राहून कर्तव्य-पालन करतील, तोपर्यंत अजेय राहतील.
3. जोपर्यंत ते लोक चांगल्या प्रशासनाच्या प्राचीन नीतीचे आणि
आपल्या न्याय-प्रणालीचं े अतिक्रमण करणार नाहीत, ते अजेय
राहतील.
4. जोपर्यंत ते लोक वयस्कर व्यक्तींचा आदर-सन्मान
करतील,त्यांच्यावर श्रद्धा ठे वनू त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी मान्य
करतील, ते अजेय राहतील.
5. जोपर्यंत ते लोक आपल्या स्त्रिया आणि मुलांचे रक्षण करतील, ते
अजेय राहतील.
6. जोपर्यंत ते आपल्या गणातं त्राच्या आतील आणि बाहेरील
पूजास्थळांची तसेच पुजनियांची पूजा करतील, उपासना करतील
आणि आर्थिक सहाय्यतेने त्यांचे रक्षण करतील ते अजेय राहतील.
7. जोपर्यंत ते लोक अर्हंतांचे चांगल्याप्रकारे रक्षण करतील, ते अजेय
राहतील.
त्याकाळी देखील खूप सारे सं प्रदाय (पं थ) होते ज्यांची आप-आपली
मं दिरे आणि पूजा स्थळे होती. हुशारी याच गोष्टींमध्ये आहे की त्या सर्वांना
खूष आणि सं तुष्ट ठे वले जावे. कु णालाही त्रास देऊ नये. त्रास दिल्यामुळेच
लोक राष्ट्राचे (राज्य) शत्रू होण्यासाठी बाध्य होतात. त्यांच्या पूजा स्थळांना
समुचित सं रक्षण मिळाले पाहिजे. जोपर्यंत शासक सत्पुरुषांना सं रक्षण
देतील आणि त्यांचे पालन पोषण करतील, ते अजेय राहतील.
बुद्धांची ही विवेकपूर्ण शिकवण विश्वामध्ये शांती आणि सामं ज्यस्य
स्थापित करण्यासाठी आज पण तितकीच उपयोगी आहे. जर आम्हाला
खरोखरच विश्वामध्ये शांती आणायची असेल तर धर्मासंबं धी समस्यांची
उपेक्षा करून चालणार नाही.
प्रत्येक सरकारचे हे कर्तव्य असते की त्याने बाहेरील आक्रमणापासून
आपल्या लोकांचे रक्षण करावे. आपले क्षेत्र (राज्य) आणि लोकांच्या
सुरक्षेसाठी शक्य तेवढे प्रयत्न करावे. असे करताना ही गोष्ट अवश्य लक्षात
ठे वली पाहिजे की अशी कार्यवाही समस्यांचे स्थायी समाधान नाही.
सर्वांप्रती सद्भाव आणि करुणा हेच विद्वेषाला मुळापासून दूर करण्यासाठी
सक्षम आहे, जे कोणत्याही मताला मानणाऱ्या व्यक्तीद्वारे के ले जाणाऱ्या
कार्याच्या मुळांमध्ये सामावले गेले आहे. भारत तसेच अमेरिके सहित
विश्वातील विभिन्न जेलमध्ये होणाऱ्या विपश्यना शिबिरांमध्ये आम्ही
पाहतो की लोकांमध्ये कसे बदल घडू न येतात. आतं कवादाचे मुळ
आतं कवाद्यांच्या मनामध्ये आहे. आम्ही लोकांनी हे पाहिले आहे की
यातील काही कसे बदलले आहेत. त्यांच्यामध्ये अविश्वसनीय सुधारणा
झाली आहे. क्रोध, भय, बदला घेण्याची भावना आणि घृणा द्रवीभूत

होऊन विलीन झाली आहे आणि त्याचे स्थान शांती आणि करुणेने घेतले
आहे.
सर्वप्रथम आम्ही जेलच्या काही अधिकाऱ्यांना विपश्यना
शिकण्यासाठी सांगतो आणि त्यानंतरच तेथील कै द्यांसाठी शिबिर लावले
जाते. त्याचा आश्चर्यकारक परिणाम होत आहे.
बुद्धांच्या शिक्षणामध्ये आम्हाला असा एक सेतू मिळतो जो विभिन्न
मतांना आणि पं थाना जोडू शकतो. बुद्धांच्या शिक्षणातील तीन मौलिक
भाग.... शील, समाधी आणि प्रज्ञा सर्व धर्मांचा आणि आध्यात्मिक
पं थाचा सार आहे. शील, समाधी आणि प्रज्ञा सर्व धर्मांमध्ये सर्वनिष्ठ
आहे. लाभप्रद जीवन जगण्यासाठी ज्या तीन मूलभूत बाबी आवश्यक
आहेत त्यांच्याविषयी काही वाद होऊच शकत नाही. बुद्धांची शिकवण
या तिन्हींच्या अभ्यासावर जोर देते, जेणे करुन जीवनात याचा उपयोग
के ला जाऊ शके ल. हे तर प्रत्येक धर्माचे हृदय आहे, मर्म आहे. या
मर्माला महत्त्व न देता आपण बाहेरील सालांना महत्त्व देऊन भांडत
राहतो. बाहेरील सालांसारखी कर्मकांड किंवा अनुष्ठान तर प्रत्येक धर्मांची
वेगवेगळी होऊच शकतात.
इतिहास साक्षी आहे की भगवान बुद्धांची ही सार्वजनीन तसेच
असांप्रदायिक शिकवण जेव्हा कोणत्याही ठिकाणी किंवा कोणत्याही
समुदायांमध्ये गेली तेव्हा तेथील स्थानिक सं स्कृ ती आणि समुदायाशी
हिचा कधी सं घर्ष झाला नाही. उलट अशाप्रकारे मिसळून गेली जशी
दधु ात साखर. बुद्धांची शिकवण हळूहळू समाजाच्या अभिवृद्धीला तसेच
त्याला मृदू आणि मधुर बनविण्यासाठी आत्मसात के ली गेली. आपण
सर्वजण जाणतो की आजच्या कडवटपणाने भरलेल्या जगाला शांती
आणि सद्भावनेच्या मधुरतेची किती आवश्यकता आहे. सम्यक सं बुद्धांची
शिकवण जास्तीत जास्त लोकांच्या जीवनात शांती आणि सुख आणो
आणि जगाच्या विभिन्न समाजाचे जास्तीत जास्त लोक सुखमय तसेच
शांतीमय जीवन जगोत.... हीच मं गल कामना आहे.
भवतु सब्ब मं गलम! सर्व प्राणी सुखी हो! सर्वांची स्वस्ति मुक्ती हो!
('विपश्यना' - वर्ष 32, अंक 8, माघ पौर्णिमा, 16 फे ब्रुवारी, 2003 मधून साभार)

मृत्यू मं गल

विपश्यी साधकासाठी मृत्यू मं गलकारी आहे! अमं गल नाही.
आल्हाददायक आहे! भयावह नाही. अभिनं दनीय आहे! तिरस्करणीय
नाही!
जेव्हा समय पक्व होतो आणि आयू-सं स्कार पूर्ण होतात तेव्हा शरीरच्युति अवश्यम्भावी आहे. नियतीच्या या अतूट नियमाला कोणी टाळू
शकत नाही.
परिपक्व साधक या अपरिहार्य मृत्यू-क्षणांना हसत हसत स्वीकारतो.
चित्त धारेवर तीळमात्रही भय रहात नाही, शोक होत नाही, तो घाबरून
जात नाही. मृत्युसमयी जरी पीडा झाली तरी चित्त विचलित होत नाही.
जसे अधिष्ठानमध्ये बसलेला साधक शारीरिक पीडा झाल्या तरी चित्त
विचलीत होऊ देत नाही, तसेच जरी मृत्युसमयी पीडा झाली तरीही
अविचल राहतो, सजग, सचेत राहतो. अनित्य बोधाची चेतना जागरूक
असते. अशा चित्त क्षणांमध्ये जेव्हा च्युती होते म्हणजे, शरीर सुटते तेव्हा
पुढील क्षणाची प्रतिसं धि म्हणजे पुढील जीवनाचे प्रथम चित्त नि:सं देह
कोणत्याही सद्गतीच्या क्षेत्रामध्येच होते. दर्गु तीची किंचितही आशं का
नाही.
जो साधक जेव्हापासून विपश्यना मिळाली तेव्हापासून शेष
जीवनापर्यंत विपश्यनेचा अभ्यासी राहतो, तोच सद्धर्माचा पथिक आहे.
'ओपनेय्यिको' म्हणजे, एक-एक पावलाने पुढेच जाणार आहे. मृत्यू
त्याच्या प्रगतीला रोखू शकत नाही. मृत्यूमुळे चित्त धारेमध्ये धर्म चेतनेचा
अवरोध होत नाही. प्रगती कायम राहते. निष्ठावान साधकासाठी धर्म
साधनेचा 'ओपनेय्यिको' स्वभाव मृत्यूच्या क्षणी सहाय्यक म्हणून उपस्थित
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होतो. उन्नत भविष्य सुरक्षित होते. सद्गती सुनिश्चित होते.
म्हणूनच खऱ्या साधकाला मृत्यूचे भय राहत नाही. तो ना जीवनाची
घृणा करत मृत्यूची कामना करतो आणि ना जीवनात आसक्त होऊन
मृत्यूला घाबरतो. पूर्णपणे विश्वस्त असतो की मृत्यु पदोन्नती आहे, प्रमोशन
आहे. तेव्हा तो प्रसन्नतेचा विषय आहे, शोकाचा नाही. विलापाचा नाही.
विपश्यी साधक जीवन जगण्याची कला शिकतो. जीवन जगण्याच्या
कलेमध्येच मं गल मृत्यूची कला सामावली आहे. तरीही मरणासन्न
विपश्यीच्या निकट जे अन्य साधक असतील त्यांनी त्याची मदत के ली
पाहिजे. साऱ्या वातावरणाला समतामयी धर्मचेतनेने परिप्लावित ठे वले
पाहिजे. जर कोणी अस्थिर चित्ताची आणि दर्बु ल हृदयाची अश्रू वाहणारी
व्यक्ती जवळ असेल तर तिला शीघ्रतेने बाजूला के ले पाहिजे. कारण ती
मरणासन्न व्यक्तीच्या महत्त्वपूर्ण चित्त-सं ततीला दूषित करण्याचे कारण
बनू नये.
मरणासन्न व्यक्ती खूप पक्व नसेल तर त्याने आपल्या परिवारातील
कोणा व्यक्तीला शोकाकु ल पाहून स्वतः शोक ग्रस्त न व्हावे आणि
आपला परलोक बिघडवू नये. सर्व उपस्थित साधकांनी त्यावेळी मरणासन्न
व्यक्तीच्या आजूबाजूला बसून विपश्यना के ली पाहिजे. अनित्यबोधिनीचेतनेच्या धर्म तरंगांचे प्रजनन करावे अथवा रोग्याप्रति मं गल मैत्री
करावी. त्यावेळी सारे वातावरण धर्म चेतनेच्या विद्युत तरंगांनी ऊर्मिल
राहिले पाहिजे.
मृत्यूनं तर कोणीही रडू नये, विलाप करू नये, उलट मृताच्या सद्गतीवर
चित्ताला प्रसन्न ठे वावे. त्याच्याप्रति मं गल मैत्रीचे प्रजनन करावे. त्याला
आपले पुण्य वितरणच करावे. यामुळे मृत व्यक्ती जेथे कु ठे जन्मली
असेल, तिच्या चित्तधारेमध्ये धर्म चेतनेचा स्पर्श होतो आणि त्याच्या
परिणामाने त्याची चित्त-चेतना प्रशांत, प्रसन्न, प्रफु ल्ल राहते. शोक आणि
विलाप के ल्याने आपल्या चित्ताची दःु ख-जन्य तरंगे आपल्या प्रिय मृत
व्यक्तीच्या चित्तधारेला शोक-सं तप्त करतात. तिला व्याकुळ बनवून
तिच्या सुख-शांतीचे हनन करतात. न स्वतः शोक-सं कु ल व्हावे आणि
ना अन्य कोणाच्या शोकाचे कारण व्हावे. स्वतः प्रसन्नचित्त राहावे आणि
अन्य कोणाच्या चित्त प्रसन्नतेचे कारण व्हावे. मं गल-मृत्यूचे हेच मं गल
विधान आहे!
मं गल मित्र,
सत्यनारायण गोयं का
('विपश्यना' - वर्ष 9, अंक 12, ज्येष्ठपौर्णिमा, दि 29-5-1980 मधून साभार)

विशेष सूचना

वर्तमान वेळी कोविद-19 च्या प्रभावाने भयभीत सर्व लोकांना पूज्य
गुरुजी द्वारा निर्देशित मिनी आनापान (आश्वास-प्रश्वास) चा सकाळसं ध्याकाळ नियमित अभ्यास करण्याने मन काहीसे शांत होईल. याच
ं दिलेली आहे जिला क्लिक करून कोणीही, कोठे ही,
उद्देशाने खाली लिक
केव्हाही दहा मिनिटांचा अभ्यास करून शांतीचा अनुभव करू शकतो.
ं हे सर्वांसाठी समान रूपाने उपयोगी आणि कल्याणकारी आहे. लिक

https://youtu.be/mAtSIuTSx90
वीस मिनिटे विपशना-परिचय तसेच आनापान: https://youtu.be/byyz8FAvSsE

https://www.vridhamma.org/sites/default/files/node-uploads/IntroPractice_Hindi_Mini-Anapana.mp3

(या अंकातील काही चित्र 'विश्व विपश्यना पगोडा' च्या चित्रागाराच्या सौजन्याने घेतली गेली
आहेत)

प्रश्नोत्तर

(धम्म आभा, थाईलैंड, 3 जुलै, 2001)
प्रश्न: आपण श्वासाप्रति सजग राहण्यास इतके महत्त्व का देता?
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गोयं काजी: कारण बुद्धांचे हेच निर्देश आहेत. बुद्धांना स्पष्टपणे हेच
हवे होते की श्वास जसा आहे तसाच जाणावा - यथाभूत. जर श्वास मोठा
आहे, तर सजग रहा, "मोठा आहे"; जर श्वास छोटा आहे, तर जाणत
रहा, "छोटा आहे". यथाभूत. जर श्वासाला अनैसर्गिक, कृ त्रिम के ले
तर आपल्या इच्छेनुसार श्वासाला बदलण्यावर अधिक लक्ष ( ध्यान )
लागेल. तर ध्यान वास्तविकतेला सोडू न जे स्वतःने बदल के ले आहेत
त्यावर आहे. म्हणून आम्ही या गोष्टीवर भर देतो की नेहमी नैसर्गिक
श्वासावर काम के ले पाहिजे, श्वास जसा स्वाभाविकपणे आत येतो आणि
स्वाभाविकपणे बाहेर जातो. जर तो लांब आहे, तर बस याला जाणत रहा
की लांब आहे. याला छोटा करण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. जर हा छोटा
आहे, तर बस असे जाणत रहा की हा छोटा आहे. याला मोठा करण्याचा
प्रयत्न करायचा नाही. जर हा डाव्या नाकपुडीतून येत आहे, तर जाणा की
डाव्या नाकपुडीतून येत आहे. जर हा उजव्या नाकपुडीतून येत आहे, तर
जाणा की उजव्या नाकपुडीतून येत आहे. जर हा दोन्ही नाकपुड्यातनू
जात आहे, तर जाणा दोन्ही नाकपुडीतून जात आहे. श्वासाच्या यथाभूत
प्रवाहाचे निरीक्षण के ले तरच बुद्धांच्या निर्देशानुसार काम करीत आहात.
श्वासाच्या नैसर्गिक प्रवाहात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करू नये. जर मन
फार भटकत आहे आणि नैसर्गिक श्वास जाणू शकत नाही, तर काही
श्वास, फक्त दोन-चार श्वास जाणीवपूर्वक जरा मोठ्याने घेऊ शकता.
बस! थोड्या वेळ, जेणेकरून मन पुन्हा स्वाभाविक श्वास जाणू शके ल.
आपल्याला यावर लक्ष ठे वायचे आहे की आपला उद्देश नैसर्गिक श्वासाला
जाणायचा आहे. श्वास कितीही हलका असेल, कितीही सुक्ष्म असेल,
आपले मन याला जाणण्यासाठी सक्षम व्हायला हवे. हा उद्देश आहे.
प्रश्न: आनापानसतिचा अभ्यास करतेवेळी आपण असे का म्हणता
की आम्ही आपले लक्ष नाकाच्या प्रवेशद्वारावर आणि वरच्या ओठावरती
ठे वा.
गोयं काजी: पुन्हा लक्षात घ्या, कारण हा बुद्धांद्वारे दिला गेलेला एक
महत्त्वाचा स्पष्ट निर्देश आहे. परिमुखं, स्पष्ट सांगतात की सजग रहा, आत
येणाऱ्या श्वासाप्रति, बाहेर जाणाऱ्या श्वासाप्रति आणि मुखाच्याप्रति म्हणजे
ओठाच्या वरचे क्षेत्र. बुद्ध याला मुख-निमित्त म्हणतात. 'पटिसम्भिदामग्ग'
आणि ‘विभङ्ग’ पुस्तकांमध्ये स्पष्टपणे समजावले गेले आहे, 'परिमुखं
सतिं उपट्ठपेत्वा' आणि नासिकग्गे, नाकाच्या प्रवेशद्वारावर, नाकाच्या
समोरचा भाग. याशिवाय बुद्ध म्हणतात की हे 'मुखनिमित्तन्ति चेत्थ
उत्तरोट्ठस्स वेमज्झप्पदेसो दट्ठब्बो' असायला हवे. आणि महासतिपट्ठान
मध्ये म्हणतात की आपली जागरूकता येथे स्थापित करा, परिमुखं सतिं
उपट्ठपेत्वा. सतिचा अर्थ आहे जागरुकता; परिमुखंचा अर्थ आहे ओठाच्या
वरचे क्षेत्र. बुद्धांचे निर्देश किती स्पष्ट आहेत. आपण या निर्देशांपेक्षा
काही वेगळे करू शकत नाही. आणि जसजसे अभ्यास करीत जातो हे
अगदीच स्पष्ट होत जाते की बुद्धांनी या छोट्याशा क्षेत्रालाच का निवडले.
या क्षेत्रावर प्रत्येक येणारा श्वास आणि बाहेर जाणारा श्वास स्पर्श करेलच.
आत येणारा आणि बाहेर जाणारा श्वास नाकाच्या प्रवेशद्वारावर आणि
वरच्या ओठाच्या वरच्या या क्षेत्राला स्पर्श करतो. हेच कारण आहे,
बुद्धांचा निर्देश आहे की या क्षेत्रावर निरंतर लक्ष ठे वा. लांब नाकाच्या
लोकांसाठी श्वास नाकाच्या द्वारांवर स्पर्श करण्याची सं भावना अधिक
आहे. छोट्या नाकांच्या लोकांसाठी हा स्वाभाविकपणे वरच्या ओठांच्या
क्षेत्राला स्पर्श करतो. म्हणून त्यांनी या क्षेत्राला निवडले. एकतर नाकाच्या
द्वारांवर नाहीतर वरच्या ओठाच्या मध्यभागी. बुद्धांना असे इच्छित नाही
की आपण कल्पना करतो आहे की श्वास आत येत आहे किंवा श्वास बाहेर
जात आहे, याउलट आपल्याला वास्तविकपणे हे जाणवले पाहिजे. जेव्हा
आपण सतर्क असतो तेव्हा या क्षेत्रात कु ठे ना कु ठे याच्या स्पर्शाचे अनुभव
करू शकतो. कोण्या अगदीच नवीन साधकाला आम्ही असेही सांगतो की
जर आपल्याला नाकाच्या आत श्वास जाणवतो आहे तरी ठीकच आहे.
परंतु शेवटी आपल्याला या क्षेत्रात श्वासाच्या स्पर्शाबद्दल कळले पाहिजे.
का? कारण समाधीसाठी, मनाची एकाग्रता, चित्ताची एकाग्रता-( मनाचे
आलं बनावरचे टिकणे) फार महत्त्वपूर्ण आहे. एका नव्या साधकासाठी
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नाकाच्या पूर्ण क्षेत्राबरोबर एक मोठा त्रिकोण ठीक आहे. परंतु एक-दोन
दिवसातच साधकाला एका छोट्याशा क्षेत्रावर निरीक्षण करण्यासाठी
सांगितले जाते. हे फार स्पष्ट होत जाते, जसे की आपण बुद्धांद्वारा दिल्या
गेल्या मार्गावर पुढे जातोय, एकाग्रतेचे क्षेत्र जितके शक्य असेल तितके
छोटे झाले पाहिजे. हे पण स्पष्ट होते की एकाग्रतेचे आलं बन खूप सूक्ष्म
असले पाहिजे. कारण जेव्हा मन खूप जास्त भटकते तेव्हा आपल्याला
काही श्वास थोडेसे मोठ्याने घेण्याची अनुमति दिली जाते, परंतु त्यानंतर
आपण पुन्हा नैसर्गिक श्वासावर आले पाहिजे. आणि जस-जसे आपले
मन एकाग्र होत जाते, श्वास हळू-अजून हळू , छोटा, अजून छोटा होत
जाईल. आपल्याला काही प्रयत्न नाही करावे लागणार हे स्वाभाविकपणे
होत जाते. कधीकधी श्वास इतका छोटा होत जातो, इतका बारीक,
पातळ धाग्याप्रमाणे, की असे वाटते जसे बाहेर आल्यानंतर लगेचच
फिरून पुन्हा नाकात प्रवेश करून गेला. म्हणून जेव्हा क्षेत्र छोटे होत
जाते तेव्हा एकाग्रतेचे आलं बन पण खूप सूक्ष्म होत जाते, आणि निरंतर
अभ्यास के ल्याने मन खूप कु शाग्र होत जाते.
बुद्ध सर्वज्ञानी होते. त्यांना सगळे ज्ञात होते. ह्या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण
नाडी बिदं ू आहे. जेव्हा मन तीक्ष्ण होऊन या क्षेत्रावर टिकते तेव्हा इतके
सं वेदनशील होऊन जाते की या क्षेत्रावर काही सं वेदना अनुभवू लागते.
आनापान व समाधीचा उद्देश विपश्यनेचे पुढचे पाऊल उचलणे आहे. जर
आपण सं वेदनांचा अनुभव करू शकलो नाही तर विपश्यना विपश्यना
नाही. म्हणून त्यांनी आपल्याला खूप व्यवस्थित प्रकारे शिकविले.
नैसर्गिक श्वासाबरोबर एका छोट्या क्षेत्रावर काम सुरू करा. श्वास सूक्ष्म
होत जाईल; मन तीक्ष्ण होत जाईल. हे क्षेत्र सं वेदनशील होईल आणि
सं वेदनांना अनुभव करण्याच्या लायक होईल. बुद्धांद्वारे दिल्या गेल्या
विद्येचा अभ्यास करण्यासाठी जगभरातून लोक शिबिरांमध्ये भाग घेतात.
दसु ऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवसापर्यंत तर जवळजवळ प्रत्येकाला या क्षेत्रात
सं वेदना मिळू लागते. बुद्धांनी ही विद्या, हा मार्ग यथाक्रम शिकविला.
आम्ही त्यांनी शिकवलेल्या मार्गापेक्षा वेगळे होऊ इच्छित नाही.
नैसर्गिक श्वासावर काम करण्यापूर्वी काही प्रश्नांच्या बाबतीत जाणून
घेऊया की काम करण्याचे काही अन्य मार्ग प्रचलित आहेत, विशेष रूपाने
भारतात. उदाहरणासाठी, प्राणायम, जेथे श्वासाला नियं त्रित के ले जाते.
जसे खोल श्वास घेऊन काही वेळासाठी थांबनू घ्या, मग श्वासाला सोडा
आणि पुन्हा श्वास घेण्यापूर्वी काही वेळ थांबा. आम्ही अन्य ध्यान साधनेची
निदं ा करत नाही. आम्हाला समजते की प्राणायाम शारीरिक स्वास्थ्यासाठी
चांगला आहे. परंतु बुद्ध इच्छित होते की आपण सं वेदनांच्या पुढच्या
टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी नैसर्गिक श्वासाप्रति सजगतेचा उपयोग करावा.
हा नियं त्रित श्वास, प्राणायाम, उपयुक्त नाही कारण हा कृ त्रिम श्वास
आहे. बुद्धांना हवे होते की आपण नैसर्गिक श्वासावर काम करावे, कारण
हा आपल्याला त्या अवस्थेपर्यंत घेऊन जातो जेथे आपण विपश्यनेचा
अभ्यास करू शकतो. जी लोक स्वास्थ्य कारणासाठी प्राणायामचा
अभ्यास करू इच्छितात, त्यांनी याचा अभ्यास स्वतं त्रपणे करावा. याला
विपश्यनेबरोबर जोडू नये. जेव्हा आपण विपश्यनेचा अभ्यास करतो,
तेव्हा नैसर्गिक श्वास महत्त्वपूर्ण असतो, यथाभूत, जसा आहे तसा.

ऑनलाइन भावी शिविर कार्यक्रम व आवेदन

सर्व भावी शिबिरांची माहिती नेटवर उपलब्ध आहे. कोविड- १९ च्या नव्या
नियमानुसार सर्व प्रकारचे बुकिंग के वळ ऑनलाईन होत आहे. फॉर्म किंवा
एप्लीकेशन आता स्वीकारले जात नाही. म्हणून आपल्याला निवेदन आहे की
ं वर चेक करा आणि आपल्याला उपयुक्त शिबिरासाठी अथवा
खालील लिक
सेवेसाठी सरळ ऑनलाईनच आवेदन करा.
https://www.dhamma.org/en/schedules/schgiri

कृ पया अन्य कें द्रांच्या कार्यक्रमानुसार सुद्धा याच प्रकारे आवेदन करा.
ं वर पहाअन्य कें द्रांच्या कार्यक्रमांचे विवरण कृ पया खालील लिक

https://www.dhamma.org/en-US/locations/directory#IN
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धम्म आभा विपश्यना कें द्र, थाईलैंड जेथे प्रश्न व उत्तरे विचारली गेली.

(प्रश्नोत्तरः धम्म आभा, थाईलैंड 3 जुलै, 2001)

भावी शिबिर कार्यक्रम

कें द्रांचे 2021 च्या शिबिराचे कार्यक्रम आले आहेत. त्यांनाच या महिन्यात प्रकाशित
करीत आहोत. कोविड- 19 च्या सर्व नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. सर्व नियम
आवेदन पत्रासोबत इंटरनेटवर दिले गेले आहेत. जर कोणी ते पाहू शकला नाही तर
सं बं धित कें द्राला थेट सं पर्क करावा.
आवश्यक सुचना —

१- कृ पया नियमावली मागवून वाचावी आणि सं बंधित व्यवस्थापकाकडे आवेदन पत्र पाठवून तेथनू स्वीकृति-पत्र मागवावे.
2- एक दिवसीय, लघु / स्वयं शिबिर: के वळ जुन्या साधकांसाठी, ज्यांनी दहा दिवसांचे विपश्यना शिबिर पूर्ण के ले असेल.

3- सतिपट्ठान शिबिर: कमीत कमी तीन शिबिर पूर्ण के लेल्या साधकांसाठी, जे मागील एका वर्षापासून नियमित आणि गं भीरतापूर्वक
रोज साधना करीत असतील. (लघु व सति. शिबिराचा समारोप शेवटच्या दिवशी सं ध्याकाळी होतो.)
4- किशोरांचे शिबिर: (15 वर्ष पूर्ण ते 19 वर्ष पूर्ण) (कृ पया किशोरांच्या शिबिरांसाठी बनविलेल्या नव्या आवेदन पत्राचा वापर करावा.)
5-दीर्घ शिबिर - ∞ 20 दिवसीय शिबिर: पाच दहा दिवसीय शिबिर, एक सतिपट्ठान शिबिर के लेल्या आणि एक दहा-दिवसीय
शिबिरात सेवा दिलेल्या साधकांसाठी, जे मागील दोन वर्षांपासून रोज साधना करतात व विधिप्रती एकनिष्ठ व पूर्णसमर्पित आहेत.
6- 30 दिवसीय शिबिर: ज्यांनी 20 दिवसीय शिबिर के ले असेल व एका शिबिरात धर्मसेवा दिली असेल. (दीर्घ शिबिरांमध्ये 6
महिन्यांचे अंतर आवश्यक आहे.) (जेथे 30 व 45 दिवसांचे सोबत होतील, तेथे आनापान 10 दिवसांचे आणि जेथे के वळ 45 दिवसाचे
तेथे 15 दिवसांचे होतील)
7- 45 दिवसीय शिबिर: ज्यांनी दोन 30 दिवसीय शिबिर पूर्ण के ले असतील व धम्मसेवा देत असतील. 60 दिवसीय शिबिर: के वळ
सहायक आचार्यांसाठी ज्यांनी दोन 45 दिवसीय शिबिर पूर्ण के ले असतील.
8- विशेष 10-दिवसीय शिबिर: पाच दहा सामान्य शिबिर, एक सतिपट्ठान शिबिर आणि एक दहा-दिवसीय शिबिरात सेवा दिलेल्या
साधकांसाठी, जे मागील दोन वर्षांपासून नियमित रोज साधना करत असतील व विधिप्रती एकनिष्ठ व पूर्णपणे समर्पित असतील.

14 दिवसीय कृ तज्ञता-शिविर / स्वयं शिबिर

हे कृ तज्ञता-शिबिर “आचार्य स्वयं शिविर” चेच स्वरूप आहे. शिबिर प्रारूप बिल्कु ल तसेच राहील. पूज्य गुरुजी व माताजी आता
राहिले नाहीत, त्यामळु े त्यांच्याप्रति व सं पर्णू परंपरेप्रति कृ तज्ञता व्यक्त करुन आम्ही त्या सर्वांच्या धर्मतरंगांचा लाभ घेऊ. या दीर्घ
शिबिरात अधिकाधिक लोक भगवान बुद्धांच्या याविरुद्ध– समग्गानं तपो सुखो। म्हणजे, एकत्र तप करण्याच्या परम सुखाचा लाभ
घेऊ शकतील, प्रसन्नतेची बाब ही आहे की फे ब्रुवारीच्या या तिथीदरम्यान हिदं ी तिथीनुसार पूज्य गुरुजी व माताजींच्या जन्म व जयं त्याही
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यते ात. शिविर की योग्यता– या दीर्घ शिबिरामध्ये सम्मिलित होण्यासाठी केवळ एक सतिपट्ठान शिबिर, धर्माच्या प्रचार व प्रसारात
योगदान व स्थानिक आचार्यांची परवानगी आवश्यक आह.े
सुिनश्चित दिनांक: प्रत्येक वर्षी 2 ते 17 फे ब्रुवारी.
स्थानिक मागणी लक्षात ठेऊन ज्या कें द्रात एकट्या निवासाची सोय असले , ते कें द्र या गं भीर शिबिराला आपल्या कार्यक्रम पत्रिके त
स्थान देऊ शकतात.

∞ दीर्घ शिबिरांसाठी नवीन सं शोधित आवेदन पत्राचाच वापर करावा. ह्याला धम्मगिरी अथवा अन्य दीर्घ

शिबिरांच्या कें द्रातून प्राप्त करता येईल. (वरील सर्व शिबिरांचे आवेदन पत्र एकसारखे आहे.) हिदं ी वेबसाट हेतु
ं – www.hindi.dhamma.org
लिक

इगतपुरी एवं महाराष्ट्र

धम्मगिरि : इगतपुरी (महाराष्ट्र)

विपश्यना विश्व विद्यापीठ, इगतपुरी-422403, नाशिक, फोन: (02553) 244076, 244086, 244144, 244440 (के वळ
कार्यालयीन वेळेत सकाळी: 10 ते सायं 5 वाजेपर्यंत). फॅ क्स: 244176. Email: info@giri.dhamma.org (नोंदणीविना प्रवेश
बिल्कु ल नाही) दहा-दिवसीय: 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, ◊ सतिपट्ठान: 7 ते 15-10, समन्वयक
क्षेत्रीय आचार्य व आचार्य सम्मेलन: 13-12-2021, सहायक आचार्य सम्मेलन: 14 ते 16-12, सहायक आचार्य कार्यशाळा: 17 ते 20-12,
प्रशिक्षक कार्यशाळा: 21-12, ट्रस्टी व धम्मसेवक कार्यशाळा:16 ते 17-10, (गं भीर सुचना- • कृ पया लक्ष द्यावे की धम्मगिरीत बुकिंग
के ल्याशिवाय येऊ नये, परत पाठवतांना शिबिरार्थीलाही त्रास होतो व आम्हालाही. • ज्या क्षेत्रात कें द्र आहे, त्या क्षेत्राच्या लोकांनी
तेथचे आवेदन करावे. विशेष कारणविना धम्मगिरीत त्यांचे आवेदन स्वीकारले जाणार नाहीत. • कृ पया स्वीकृति-पत्र आपल्या
सोबत अवश्य आणावे. • येणे शक्य नसल्यास तशी सुचना वेळेअगोदर अवश्य कळवावी.)

धम्मतपोवन-1 : इगतपुरी (महाराष्ट्र)

◊ सतिपट्ठान: 2 ते 10-9,
∞ दीर्घ-शिबिर: विशेष दहा-दिवसीय: 21-9 ते 2-10, 20-दिवसीय: 24-7 ते 14-8, 30-दिवसीय: 4-6 ते 5-7,
18-8 ते 18-9, 45-दिवसीय: 4-6 ते 20-7, 19-12 ते 3-2-2022, 60-दिवसीय: 12-10 ते 12-12.
धम्मतपोवन-2 : इगतपुरी (महाराष्ट्र)
दहा-दिवसीय एक्जीक्यूटिव शिबिर: 30-11 ते 11-12, ◊ सतिपट्ठान: 18 ते 26-11,
∞ दीर्घ-शिबिर: 20-दिवसीय: 28-6 ते 19-7, 30-दिवसीय: 25-9 ते 26-10, 45-दिवसीय: 25-9 ते 10-11, 60दिवसीय: 23-7 ते 22-9, 17-12 ते 16-2-2022.

धम्मपत्तन : गोराई, बोरीवली, मुं बई
धम्मपत्तन, विपश्यना के न्द्र, एस्सेल वर्ल्ड के पास, गोराई खाड़ी, बोरीवली (पश्र्चिम) मुंबई-- 400 091, फोन: +91

»

»

8291894650, टेली. (+09122) 50427518, Ext. No. (पुरुष कार्यालय) 519 (50427519), (महिला कार्यालय)
546 (50427546), (सुबह 11 ते सायं 5 बजे तक); Website: www.pattana.dhamma.org, दहा-दिवसीय
एक्जीक्यूटिव शिबिर: 3 ते 14-6, 16 ते 27-6, 30-6 ते 11-7, 13 ते 24-7, 28-7 ते 8-8, 18 ते 29-8, 14 ते 25-9,
29-9 ते 10-10, 13 ते 24-10, 27-10 ते 7-11, 10 ते 21-11, 24-11 ते 5-12, 8 ते 19-12, 22-12 ते 2-1-2022, ◊
सतिपट्ठान: 17 ते 25-6, 3-दिवसीय: 12 ते 15-8, 1-दिवसीय मेगा: 25-7, 26-9,
∞ दीर्घ-शिबिर: विशेष दहा-दिवसीय: 1 ते 12-9, Email: registration_pattana@dhamma.net.in;
ऑनलाइन बुकिंग: www.dhamma.org/en/schedules/schpattana.shtml “धम्मपत्तन” विपश्यना कें द्रात के वळ 90
साधकांसाठी स्थान आहे. त्यामळे सर्व साधकांना विनं ती आहे की ज्यांना शिबिरासाठी स्वीकृति मिळाली, त्यांनीच यावे आणि ज्यांना
स्वीकृति मिळाली नाही, त्यांनी कृ पया कोणत्याही प्रकारचा आग्रह करु नय.े • कृ पया आपला आपात्कालीन फोन-सं पर्क (शेजारचा
असला तरी) अवश्य लिहावा.)
एक दिवसीय शिबिर : ग्लोबल विपश्यना पॅ गोडा, गोराईगांव, मुं बई प्रत्येक रविवारी- सकाळी 11 ते सायं 4
वाजपे र्यंत (पॅ गोड्याच्या घुमटात होत,े त्यामळ
ु े साधकांना भगवान बुद्धांच्या पावन धातूंच्या सान्निध्यात ध्यान करण्याची
सं धी प्राप्त होत.े ) सं पर्क : फोन: 022-28452235. Email: info@globalpagoda.org;
कृ पया आपल्यासोबत पिण्याच्या पाण्याची बाटली अवश्य आणावी. पिण्याचे पाणी मोठ्या बाटलीत (20 लीटर)
उपलब्ध राहील. त्यातनू आपली बाटली भरुन आपल्याजवळ ठेवता येईल.

येणाऱ्या दर्शकांसाठी लघू आनापान शिबिर

ग्लोबल पॅ गोड्यात रोज सकाळी 11 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत पं धरा-वीस मिनिटांचे इं ग्रजी हिदं ी लघू आनापान प्रशिक्षण
सत्र सुरु असत.े सकाळी 11 वाजता प्रथम सत्र व दुपारी 4 वाजता अंतिम सत्र. यात भाग घेणाऱ्याला पूर्ण प्रशिक्षण
सत्रात बसणे अनिवार्य आहे

धम्मविपुल : बेलापुर (नवी मुं बई)

प्लॉट नं . 91 ए; सेक्टर 26, पारसीक हिल, सीबीडी बले ापूर, (पारसीक हिल, सीवुड दारावे रेल्वे स्टेशन जवळ हर्बर लाईन) नवी मुंबई
400 614. सं पर्क : फोन: 022-27522277, 27522404/03 (सकाळी 11 ते सायं 5 वाजपे र्यंत). Email: dhammavipula@gmail.com, बुकिंग के वळ ऑनलाइन: http://www.vipula.dhamma.org/ दहा-दिवसीय: 9 ते 20-6, 23-6 ते 4-7, 7

ते 18-7, 21-7 ते 1-8, 4 ते 15-8, 18 ते 29-8, 1 ते 12-9, 15 ते 26-9, 29-9 ते 10-10, 13 ते 24-10, 27-10 ते 7-11,
10 ते 21-11, 24-11 ते 5-12, 1-दिवसीय: प्रत्येक रविवारी. साम.ू साधना: दररोज सकाळी: 9 ते रात्री 9 पर्यंत, साधक आपल्या

वळे े नसु ार येऊन ध्यान करु शकतात,;

धम्मवाहिनी : टिटवाळा
मुंबई परिसर विपश्यना कें द्र, गांव रूं दे, टिटवाळा (पूर्व) कल्याण, जि. ठाण.े Website www.vahini.dhamma.org, नोंदणी
केवळ ऑनलाईन; Email: vahini.dhamma@gmail.com सं पर्क : मोबाईल: 97730-69978, 9004620434,
केवळ कार्यालयाच्या दिवशी– 12 ते सायं 6 वाजेपर्यंत. दहा-दिवसीय: 5 ते 16-6, 19 ते 30-6, 3 ते 14-7, 17 ते 28-7, 31-7 ते 11-8,
28-8 ते 8-9, 11 ते 22-9, 25-9 ते 6-10, 9 ते 20-10, ◊ सतिपट्ठान: 14 ते 22-8,
∞ दीर्घ-शिबिर: 20-दिवसीय: 27-10 ते 17-11, 30-दिवसीय: 20-11 ते 21-12, 45-दिवसीय: 20-11 ते 5-1-2022

धम्म वाटिका : पालघर

पालघर विपश्यना कें द्र, गट नं . 198-2/ए, अल्याली क्रिकेट ग्राउंडच्या माग,े अल्याली, पालघर-401404, सं पर्क कें द्र 91
9637101154, Email: info@vatika.dhamma.org, सं पर्क : 1) श्री इराणी, मो. 9270888840, 2)
श्री अनिल जाधव, मो. 91 9049151464, दहा-दिवसीय: (केवळ पुरुष) 13 ते 24-6, 27-6 ते 8-7, 25-7 ते 5-8, 11 ते
22-8, 25-8 ते 5-9, 8 ते 19-10, 21-10 ते 1-11, 21-11 ते 2-12, 25-12-21 ते 5-1-22, (केवळ स्त्रियां) 11 ते 22-7,
24-9 ते 5-10, 7 ते 18-11, ◊ सतिपट्ठान: (के वळ पुरुष) 12 ते 20-9, (केवळ स्त्रियां) 5 ते 13-12,

धम्मानन्द : पुणे (महाराष्ट्र)

पुणे विपश्यना कें द्र, (नोंदणीविना प्रवेश नाही) मरकळ गावाजवळ, आळं दी पासून 8 कि.मी. दहा-दिवसीय: (केवळ हिदं ी व मराठी

भाषी)» 26-6 ते 7-7, 24-7 ते 4-8, 28-8 ते 8-9, 25-9 ते 6-10, 27-11 ते 8-12, 25-12 ते 5-1, ◊ सतिपट्ठान:
(के वळ हिदं ी व इं ग्रजी भाषी) 23 ते 31-10, 3-दिवसीय: 3 ते 6-6, 5 ते 8-8, सं पर्क : सं पर्क : पुणे विपश्यना समिती,

»

फोन: (020) 24468903, 24436250.
Email: info@ananda.dhamma.org; ट.े फै क्स: 24464243.
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दीर्घ शिबिर कार्यक्रम (भारत)
2 ते 13-6-2021
19 ते 30-6-2021
30-6 ते 11-7-2021
17 ते 28-7-2021
21-7 ते 1-8-21
19 ते 30-7-2021
28-7 ते 8-8-2021
30-8 ते 10-9-2021
1 ते 12-9-2021
4 ते 15-9-2021
21-9 ते 2-10-2021
6 ते 17-10-2021
15 ते 26-10-2021
17 ते 28-10-2021
20-11 ते 1-12-2021

2 ते 17-2-2022
2 ते 23-6-2021
20-6 ते 11-7-2021
28-6 ते 19-7-2021
30-6 ते 21-7-2021
1 ते 22-7-2021
24-7 ते 14-8-2021
2 ते 23-8-2021
3 ते 24-8-2021
11-8 ते 1-9-2021
25-8 ते 15-9-2021
5 ते 26-9-2021
8 ते 29-9-2021
11-9 ते 2-10-2021
28-9 ते 19-10-2021
6 ते 27-10-2021
7 ते 28-11-2021
30-11 ते 21-12-2021
4 ते 25-12-2021
1-6 ते 2-7-2021
2-6 ते 3-7-2021
4-6 ते 5-7-2021
30-6 ते 31-7-2021
1-7 ते 1-8-2021
1-8 ते 1-9-2021
11-8 ते 11-9-2021
18-8 ते 18-9-2021
28-8 ते 28-9-2021
11-9 ते 12-10-2021
18-9 ते 29-10-2021
25-9 ते 26-10-2021
1 to 31-10-2021
6-11 ते 7-12-2021
7-11 ते 28-11-2021
30-11 ते 31-12-2021
21-12-2021 ते 21-1-2022
2-6 ते 18-7-2021
4-6 ते 20-7-2021
25-9 ते 10-11-2021
15-10 ते 30-11-2021
2-11 ते 18-12-2021
17-12-2021 ते 1-2-2022
19-12 ते 3-2-2022
21-12-2021 ते 5-2-2022
9-2-2022 ते 27-3-2022
23-7 ते 22-9-2021
12-10 ते 12-12-2021
17-12 ते 16-2-2022

विशेष 10-दिवसीय

धम्मखेत्त - हैदराबाद (तेलंगाना)
धम्मथली - जयपुर (राजस्थान)
धम्मगिरि : इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्मपट्ठान - सोनीपत (हरियाणा)
धम्मसिन्धु, बाडा-कच्छ
धम्मलक्खण - लखनऊ (उ. प्र.)
धम्मपुब्बज - चू्रू (राजस्थान)

धम्म पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्थान)
धम्मपत्तन - गोराई, बोरीवली, मुंबई

धम्म अम्बिका - दक्षिण गुजरात, गुजरात
धम्मतपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्मबोधि -बोधगया (बिहार)
धम्मपट्ठान - सोनीपत (हरियाणा)
धम्मसरोवर - धुळे (महाराष्ट्र)
धम्मकल्याण - कानपुर (उ. प्र.)

कृ तज्ञता-शिविर
धम्म मधुरा - मदुराई (तमिलनाडु)

20-दिवसीय

धम्मखेत्त - हैदराबाद (तेलंगाना)
धम्मपाल - भोपाल (म.प्र.)
धम्मतपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्मसेतु - चेन्नई (तमिलनाडु)

धम्म पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्थान)
धम्मतपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्मपट्ठान - सोनीपत (हरियाणा)
धम्मचक्क - सारनाथ (उ. प्र.)
धम्मालय - कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
धम्म अम्बिका - दक्षिण गुजरात
धम्मगढ़ - बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
धम्मसुवत्थी - श्रावस्ती (उ. प्र.)
धम्मपाल - भोपाल (म.प्र.)
धम्मथली - जयपुर (राजस्थान)
धम्मबोधि - बोधगया (बिहार)

धम्म पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्थान)
धम्मवाहिनी - टिटवाला
धम्मलक्खण - लखनऊ (उ. प्र.)

30-दिवसीय

धम्मपट्ठान - सोनीपत (हरियाणा)
धम्मखेत्त - हैदराबाद (तेलंगाना)
धम्मतपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्मसेतु - चेन्नई (तमिलनाडु)

धम्म पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्थान)

धम्मबोधि - बोधगया (बिहार)
धम्मालय - कोल्हापुर (महाराष्ट्र)
धम्मतपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्मपट्ठान - सोनीपत (हरियाणा)
धम्मपाल - भोपाल (म.प्र.)
धम्मथली - जयपुर (राजस्थान)
धम्मतपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्मउत्कल - खरियार रोड (उडीसा)
धम्मचक्क - सारनाथ (उ. प्र.)

धम्म पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्थान)

धम्मवाहिनी - टिटवाला
धम्म अम्बिका - दक्षिण गुजरात, गुजरात

45-दिवसीय

धम्मखेत्त - हैदराबाद (तेलंगाना)
धम्मतपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्मतपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्मसुवत्थी - श्रावस्ती (उ. प्र.)
धम्मपट्ठान - सोनीपत (हरियाणा)
धम्मपाल - भोपाल (म.प्र.)
धम्मतपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्म अम्बिका - दक्षिण गुजरात, गुजरात
धम्मबोधि - बोधगया (बिहार)

60-दिवसीय

धम्मतपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्मतपोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
धम्मतपोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट्र)

धम्मपुण्ण : पुणे शहर(स्वारगेट)
पुणे विपश्यना समिती, नेहरु स्टेडियमसमोर, स्वारगेट वॉटर वर्क्सच्या मागे, आनं द मं गल कार्यालयाजवळ, दादावाडी, पुण-े

»

411002. फोन: (020) 24436250. Email: info@punna.dhamma.org दहा-दिवसीय: (के वळ हिदं ी व इं ग्रजी भाषी)
3 ते 14-10, 7 ते 18-11, 5 ते 16-12, (के वळ हिदं ी व मराठी भाषी) 18 ते 29-7, 15 ते 26-8, 17 ते 28-10,
21-11 ते 2-12, 19 ते 30-12,, ◊ सतिपट्ठान: (के वळ हिदं ी व इं ग्रजी भाषी) 21 ते 29-9, 3-दिवसीय: 28 ते 31-10,
1-दिवसीय: प्रत्येक महिन्यात दुसऱ्या गुरुवारी व चौथ्या रविवारी सकाळी: 8:30 ते 4:30 पर्यंत, # बाळ-शिबिर: (9 ते 18 वर्ष) प्रत्येक
महिन्यात पहिल्या व तिसऱ्या रविवारी (सकाळी: 8 ते दुपारी 2.30 पर्यंत)

»

»

धम्मअजन्ता : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

अजं ता अंतर्राष्ट्रीय विपश्यना समिती, गट नं . 45 रामपुरी, वैजापुर रोड,

औरंगाबाद-431003. सं पर्क : फोन: (0240) 2040444,
मोबाईल: 94222-11344, 99218-17430. Email: info@dhammaajanta.org; दहा-दिवसीय: 2 ते 13-6, 16 ते 27-6,
30-6 ते 11-7, 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, 6 ते 17-10, 20 ते
31-10, 1 ते 12-12, 15 ते 26-12, 29-12 ते 9-1-2022 ◊ सतिपट्ठान: 17 ते 25-11, 2-दिवसीय: 26 ते 28-11, किशोरींचे
शिबिर: 8 ते 16-11,

धम्मसरोवर : धुळे (महाराष्ट्र)
खान्देश विपश्यना साधना कें द्र, डेडरगांव जलशुद्धिकरण कें द्राजवळ, मु. पो. तिखी, जिल्हा- धुळे, पिन: 424002; (नोंदणीविना
प्रवेश नाही) (कें द्रापर्यंत जाण्यासाठी पाच कं दीलजवळ “शेरे पं जाब लॉज” जवळ पोहोचावे तिथून तिखी गावासाठी ऑटोरिक्शा
भेटतात.) दहा-दिवसीय: 27-6 ते 8-7, 11 ते 22-7, 25-7 ते 5-8, 22-8 ते 2-9, 12 ते 23-9, 26-9 ते 7-10, 7
ते 18-11, 21-11 ते 2-12, 16 ते 27-12, ◊ सतिपट्ठान: 12 ते 21-6, 6 ते 15-8, 5 ते 14-12, 2-दिवसीय: 23
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ते 25-6, 18 ते 20-8, 12 ते 14-10, # बाळ-शिबिर: 16-8, 10-10, 1-11, 29-12, 30-12, ∞ दीर्घ-शिविर:
विशेष दहा-दिवसीय: 17 ते 28-10, सं पर्क : डॉ. देवरे, फोन: 222861, मोबा. 99226-07718, Email: info@

1-दिवसीय: हर रविवार सुबह 8 ते 3 तक # बाळ-शिबिर: 20-6, 18-7, 29-8, 26-9, 17-10, 28-11, 26-12,

sarovara.dhamma.org

धम्मसिद्धपुरी : भाटेगाव, सोलापुर
धम्मसिद्धपुरी विपश्यना ध्यान कें द्र, off विजापुर रोड, भाटेवाडी जवळ, सोरेगाव - डोणगाव चा रस्ता, सोरेगाव पासून 4
कि.मी. ता. उत्तर सोलापुर, जिला. सोलापुर-413002, Email: solapurvipassana@gmail.com, सं पर्क : 1) श्री
सम्राट पाटील, मोबा. 7620592920, 9011908000, 2) श्री भालचं द्र उकरंदे, मोबा. 9860759866, दहा-दिवसीय: 2
ते 13-6, 16 ते 27-6, 30-6 ते 11-7, 14 ते 25-7, 28-7 ते 8-8, 18 ते 29-8, 1 ते 12-9, 15 ते 26-9, 29-9 ते
10-10, 13 ते 24-10, 17 ते 28-11, 1 ते 12-12, 15 ते 26-12, 29-12 ते 9-1, 2-दिवसीय: 12 ते 15-8, 11
ते 14-11, किशोरांचे शिबिर: 26-10 ते 3-11,

धम्मालय : कोल्हापुर (महाराष्ट्र)

दक्खिन विपश्यना अनुसंधान कें द्र, (नोंदणीविना प्रवश
े नाही) रामलिगं रोड, आलते पार्क , आलत,े ता. हातकनं गले (रेल्वे स्टेशन),

जि. कोल्हापरू - 416123. Email: info@alaya.dhamma.org, फोन: सं पर्क : मोबा. 97674-13232.
9697933232, 7420943232, दहा-दिवसीय: (हिदं ी व इं ग्रजी भाषी) 19 ते 30-9, 7 ते 18-11, 21-11 ते
2-12, 5 ते 16-12, 19 ते 30-12, (हिदं ी व मराठी भाषी) 13 ते 24-6, 27-6 ते 8-7, 25-7 ते 5-8, 3 ते 14-10,
17 ते 28-10, (हिदं ी, इं ग्रजी व कन्नडी भाषी) 11 ते 22-7, ◊ सतिपट्ठान: (हिदं ी एवं इं ग्रजी भाषी) 29-6 ते 8-7,
5 ते 14-10, 21 ते 30-12, 3-दिवसीय: (हिदं ी व इं ग्रजी भाषी) 14 ते 17-9, 2-दिवसीय: (हिदं ी व इं ग्रजी भाषी) 10
ते 12-6, 29 ते 31-10, # 2-दिवसीय बाल-शिबिर: (हिदं ी एवं इं ग्रजी भाषी) धम्मसेवक कार्यशाळा: (हिदं ी व मराठी
भाषी) 19 ते 20-11,
∞ दीर्घ-शिविर: 20-दिवसीय: 11-8 ते 1-9, 30-दिवसीय: 11-8 ते 11-9,

»

»

»

»

धम्मनाग : नागपुर (महाराष्ट्र)
नागपुर विपश्यना कें द्र, माहुरझरी गाव, नागपुर-कलमेश्वर रोडजवळ. Email: info@naga.dhamma.org, सं पर्क :

मोबाइल: 9403870195, 9422182336, 9370990771, 9423403294. (नोंदणीविना प्रवशे नाही) दहा-दिवसीय:
2 ते 13-6, 16 ते 27-6, 30-6 ते 11-7, 28-7 ते 8-8, 11 ते 22-8, 25-8 ते 5-9, 8 ते 19-9, 22-9 ते 3-10,
20-10 ते 7-11, 10 ते 21-11, 24-11 ते 5-12, 8 ते 19-12, ◊ सतिपट्ठान: 24-12 ते 1-1-2022, 1-दिवसीय:
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, सहायक
आचार्य कार्यशाळा: 14 ते 18-7-2021, सं पर्क : सचिव, कल्याणमित्र चॅ रिटबे ल टस्ट
्र , अभ्यंकर स्मारक भवन, अभ्यं कर रोड,
धन्तोली, नागपुर-440012. फोन: 0712- 2458686, 2420261. (सर्व पत्र-व्यवहार सं पर्क पत्यावर करावा.)

धम्मसुगति : सुगतनगर (नागपुर)

विपश्यना साधना कें द्र, सुगतनगर, नागपुर-14, फोन नं . (0712)2630115. दहा-दिवसीय: 2 ते 13-6, 7 ते 18-7,
3 ते 14-8, 1 ते 12-10, 8 ते 19-11, 8 ते 19-12, (केवळ स्त्रियां) 18 ते 29-8, 1 ते 12-9, 15 ते 25-9, ◊
सतिपट्ठान: 22 ते 30-7, 22 ते 30-12, 3-दिवसीय: 16 ते 19-6, 21 ते 24-10, 24 ते 27-11, 1-दिवसीय: 13-6,
18-7, 14-8, 12-9, 21-11, 6-12, # बाळ-शिबिर: 21 ते 24-10, साम.ू साधना: दररोज सकाळी 5 ते 6 व सायं 6 ते 7
पर्यंत व प्रत्येक रविवारी सकाळी: 8 ते 9; # बाळ आनापान साम.ू साधना: प्रत्येक रविवारी सकाळी: 8 ते 9; सं पर्क : 1) श्री सुखदेव
नारनवरे, मोबा. 9422129229. 2) श्री कमलेश चाहन्दे, मोबा. 9373104305.
धम्ममल्ल : यवतमाल (महाराष्ट्र)
विपश्यना कें द्र, धनश्री नगर, आय. टी. आय. माग,े पिपं ळगांव बायपास, यवतमाळ - 445001, सं पर्क : 1) श्री ई. डी. गडलिगं ,
मोबा. 9422865661, 2) डॉ. राजकु मार भगत, मोबा. 9423432475. दहा-दिवसीय: (पुरुष व स्त्रियांसाठी) 15 ते 26-6,
(के वल पुरुष तथा िभक्खु 9 ते 20-7), 2 ते 13-8, 18 ते 29-9, 19 ते 30-10, 3 ते 14-11, 7 ते 18-12, ◊ सतिपट्ठान: 19
ते 27-11, 3-दिवसीय: 16 ते 19-8, 1-दिवसीय: 13-6, 24-7, 1-8, 29-9, 10-10, 5-12, # बाळ-शिबिर: 27-6, 25-7,
29-8, 12-9, 3-10, 28-11, 26-12, सं पर्क : 1) श्री ई. डी. गडलिगं , मोबा. 9422865661, 2) डा. राजकु मार भगत, मोबा.
9423432475, 3) देवद्रें मेश्राम 9822235527.
चिटकी (वर्धा): धम्मकु टी विपश्यना कें द्र, चिटकी, पुलगाव, पो. कवठा, ता. देवळी, जि. वर्धा, दहा-दिवसीय: 7 ते 189, 6 ते 17-10, 6 ते 17-11, 7 ते 18-12, सं पर्क : श्री. खं डारे, फोन: 07158-284372, मोबा. 9028494401,
श्री भेले, मोबा. 9834603076,
रोहणागांव: (पवनी, भं डारा): दहा-दिवसीय: 16 ते 27-6, 7 ते 18-7, स्थान: विसुध्दमग्गो विपस्सना चॅ रिटेबत
ट्रस्ट, व्दारा सं चालित - धम्मपवन विपश्यना के न्द्र, रोहणा गांव (पवनी) जि. भं डारा, सं पर्क : 1) श्री शैलेष कांबळे , मोबा.
9923268962, 2) श्री माधव रामटेके, मोबा. 9223349183,
तुमसर (भं डारा): दहा-दिवसीय: 20 ते 31-10, 17 ते 28-11, 15 ते 26-12, 3-दिवसीय: 16 ते 19-10,
1-दिवसीय: 4-6, 3-8, 2-9, 1-10, # बाळ-शिबिर 18-10, 29-11, 26-12, स्थान: बुद्धविहार अॅण्ड वेलफे अर सेंटर,
चुल्हाड, तुमसर, जि. भं डारा मोबा. 096236-68240, सं पर्क : 1) श्री डोंगरे, मोबा. 6260450436, 2) श्री चौरे, मोबा.
98904-41071, 3) श्री विजु गोंडाणे, मोबा. 096236-68240,

»

»

धम्मभण्डार : भं डारा (महाराष्ट्र)
विपश्यना कें द्र, राहुल कॉलनी, रेल्वे लाइनजवळ, सहकार नगर, भं डारा 441904, दहा-दिवसीय: 20 ते 31-7, 10 ते 21-8,
21-9 ते 2-10, 4 ते 15-12, ◊ सतिपट्ठान: 6 ते 14-9, 21 ते 29-11, 2-दिवसीय: 24 to 26-12, 1-दिवसीय: 27-6,
1-8, 22-8, 19-9, 3-10, 19-10, किशोरींचे शिबिर: 7 ते 16-11, # 2-दिवसीय बाळ-शिबिर: 15 ते 16-11, 1
ते 2-5, 1-दिवसीय बाळ-शिबिर: 11-5, 25-5, 8-6, 22-6, 11-7, 29-8, 19-9, 10-10, 19-12,
सं पर्क : सलूजा, 09423673572, चौरे, 9890441071, विनोद, 9422833002, 7588749108,
धम्म निरंजन : नांदेड
विपश्यना साधना कें द्र, नई डंकीण (गोदावरी नदी के किनारे) नांदडे , सं पर्क : 1) श्री दहिवले ,े मोबाइल: 9423148636. 2)

»

»

श्री भावे, मोबा. 9421572499, दहा-दिवसीय: (केवळ स्त्रियां) 7 ते 18-7, 6 ते 17-10, 8 ते 19-12, (के वळ पुरुष)
16 ते 27-6, 1 ते 12-9, 17 ते 28-11, ◊ सतिपट्ठान: 14 ते 22-8, 3-दिवसीय: 10 ते 13-6, 22 ते 25-7, # 3-दिवसीय
बाळ-शिबिर: (के वळ मुल)े 7 ते 10-11, (के वळ मुली) 11 ते 14-11, 1-दिवसीय: 27-6, 18-7, 29-8, 12-9, 17-10,
29-12, स्वयं शिबिर: प्रत्येक रविवारी सकाळी 6 ते 10 पर्यंत, # बाळ-आनापान ऑनलाईन शिबिर: महिन्यात तिसऱ्या रविवारी
धम्मसेवक कार्यशाळा: 10-1,

»

»

सं पर्क : धम्मभूमि विपश्यना चॅ रीटेबल ट्रस्ट, कोटंबा ता. बाभुळगांव जि. यवतमाळ-445001. मोबा. 9822896453,
7776964808, 7038918204, 9175622575,
मलकापुर: (अकोला) दहा-दिवसीय: (के वळ पुरुष) 3 ते 14-10, (के वल स्त्रियां) 12 ते 23-12, 1 ते 12-6, स्थान:
भदन्त आनं द निवास, राजरतन कॉलनी येवता रोड मलकापुर जि. अकोला. 444001, मोबा. 9421937014, सं पर्क : 1)
श्री तायडे, मोबा. 9421794874, 2) श्री आठवले, मोबा. 9404092468.
पातुर: (अकोला) विपश्यना साधना प्रसार कें द्र, शिरला, पातुर जि. अकोला - 444501, दहा-दिवसीय: (के वळ स्त्रियां) 1 ते
12-6, 25-7 ते 5-8, 20-11 ते 1-12, 20 ते 28-12, (के वळ पुरुष) 25-6 ते 6-7, 10 ते 21-8, 21-9 ते 2-10,
(के वळ भिक्षु 23-10 ते 3-11) ◊ सतिपट्ठान: 26-8 ते 3-9, # 3-दिवसीय बाळ-शिबिर: (10 ते 17 वर्ष) 7 ते 10-11,
1-दिवसीय: 1-दिवसीय: प्रत्येक महिन्यात दुसऱ्या रविवारी, वळे 9 ते 5, # बाळ-शिबिर: बाळ-शिबिर: (वय 10 ते 16 वर्ष)
प्रत्येक महिन्यात तिसऱ्या रविवारी, वळे 9 ते 5, सं पर्क : 1) श्री. जगन्नाथ गवई, मोबा. 07775928290, 2) श्रीमती ज्योतीताई
वानखेडे, मोबा. 9921998803,

»

»

»

»

धम्मअजय : चं द्रपुर (महाराष्ट्र)
विपश्यना साधना कें द्र, गाव - अजयपूर, पो. चिचपल्ली, मुल रोड, चं द्रपुर, Online Registration :- Website :- www.
ajaya.dhamma.org, Email: dhammaajaya@gmail.com, सं पर्क : 1) मिलींद घरड,े सुगतनगर, नगीनाबाग वार्ड,

नं . 2, चं द्रपूर-442401, मोबा. 80071-51050, 9226137722, 2) श्री गौतम चिकट,े मोबा. 9421812541, 9422506476,
दहा-दिवसीय: (के वल भिक्षुओं के लिए 16 ते 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, ◊ सतिपट्ठान: 27-11 ते 5-12,
3-दिवसीय: 18 ते 21-7, 2-दिवसीय: 19 ते 21-11, 1-दिवसीय: 27-6, 23-7, 8-8, 26-9, 10-10, 19-12,
धम्मपदेस : पाली (रत्नागिरी)
कोंकण विपश्यना मेडीटेशन सेंटर, मु. पाथरट, पो. पाली, जि. - रत्नागिरी - 415803, Email: info@pades.

dhamma.org, Website: https://pages.dhamma.org, दस-दिवसीय: 1 ते 12-6, 15 ते 26-6, 1 ते 12-8,
15 ते 26-8, 1 ते 12-9, 15 ते 26-9, 15 ते 26-10, 1 ते 12-11, 15 ते 26-11, 1 ते 12-12, ◊ सतिपट्ठान: 15
ते 24-7, 15 ते 24-12, 3-दिवसीय: 1 ते 4-7, सं पर्क : 1. श्री सं तोष आयरे 1) 9975434754 / 9960503598
महाड: दस-दिवसीय: (के वल पुरुष)» 6 ते 17-6, 4 ते 15-7, 18 ते 29-7, 1 ते 12-8, 15 ते 26-8, 5 ते
16-9, 19 ते 30-9, 3 ते 14-10, 17 ते 28-10, 7 ते 28-11, 21-11 ते 2-12, 5 ते 16-12, 19 ते 30-12,
(के वल महिलाएं )» 20-6 ते 1-7, 3-दिवसीय: (के वल पुरुष)» 26 ते 29-8, 28 ते 31-10, 1-दिवसीय :1-दिवसीय
: प्रत्येक महिन्यात पहिल्या रविवारी सकाळी 10 ते दुपारी 3 वाजपे र्यंत # बाल शिविर: प्रत्येक महिन्यात तीसऱ्या रविवारी सकाळी
10 ते दुपारी 2 वाजपे र्यंत स्थान: डा. बाबासाहेब आंबडे कर मेमोरीयल हॉल, विपश्यना शिवाजी चौक, कोटेश्वरी तले, महाड
-402301, जिला: रायगड, सं पर्क : (020) 24436250, Email: info@punna.dhamma.org, मोबा: 7719070011.

जयपुर एवं उत्तर भारत

धम्मथली : जयपुर (राजस्थान)

राजस्थान विपश्यना के न्द्र, पो.बॉ. 208, जयपुर-302001, पं जीकरण सं पर्क : मोबा. 0-99301-17187,

9610401401, 9828804808, Email: info@thali.dhamma.org, Website: www.thali.dhamma.
org, दहा-दिवसीय: 6 ते 17-6, 19 ते 30-6, 4 ते 15-7, 18 ते 29-7, 1 ते 12-8, 15 ते 26-8, 29-8 ते 9-9, 12
ते 23-9, 7 ते 18-11, 21-11 ते 2-12, 5 ते 16-12, 22-12 ते 2-1-2022 ◊ सतिपट्ठान: 8 ते 16-6, 20 ते 28-7,
3-दिवसीय: 2021 16 ते 19-12,
∞ दीर्घ-शिविर: विशेष दहा-दिवसीय: 19 ते 30-6, 20-दिवसीय: 28-9 ते
19-10, 30-दिवसीय: 7-2 ते 10-3, 18-9 ते 29-10,

»

धम्म पुष्कर : पुष्कर (अजमेर, राजस्थान)
विपश्यना के न्द्र, गाव रेवत (के डेल), पर्बतसर रोड, पुष्कर, जि. अजमेर. मोबा. 91-94133-07570. फोन: 91-145-2780570,

Website: www.pushkar.dhamma.org, दहा-दिवसीय: 4 ते 15-8, 18 ते 29-8, 13 ते 24-9, 26-9 ते 7-10, 10 ते
21-10, 23-12 ते 3-1, ◊ सतिपट्ठान: 23 ते 31-10, 11 ते 19-12, किशोरांचे शिबिर: 19 ते 27-6, किशोरींचे शिबिर: 11 ते
19-6, ∞ दीर्घ-शिविर: विशेष दहा-दिवसीय: 30-8 ते 10-9, 20-दिवसीय: 1 ते 22-7, 7 ते 28-11, 30-दिवसीय: 1-7 ते
1-8, 7-11 ते 8-12,, सं पर्क : 1) श्री रवि तोषणीवाल, मोबा. 09829071778, Email: dhammapushkar@gmail.com,
2) श्री अनिल धारीवाल, मोबा. 098290 28275. Email: corporate@toshcon.com, फै क्स: 0145-2787131.
धम्ममरुधर : जोधपुर (राजस्थान)
विपश्यना साधना कें द्र, लहरिया रिसोर्टमागे, अध्यात्म विज्ञाग सस्तग कें द्राजवळ चौपासनी जोधपुर-342008. मोबा.
9829007520, Email: info@marudhara.dhamma.org. दहा-दिवसीय: 15 ते 26-6, 30-6 ते 11-7, 14 ते 25-7,
29-7 ते 9-8, 14 ते 25-9, 9 ते 20-10, 23-10 ते 3-11, 7 ते 18-11, 22-11 ते 3-12, 20 ते 31-12 ◊ सतिपट्ठान: 29-9 ते
7-10, 3-दिवसीय: 11 ते 14-8, 7 ते 10-12, किशोरींचे शिबिर: 2 ते 10-9, # बाल शिविर 3-दिवसीय: (13 ते 16 वर्ष) 11 ते
14-5, (13 ते 16 वर्ष के वळ मुल)े 18 ते 21-8, (13 ते 16 वर्ष के वळ मुली) 25 ते 28-8, सं पर्क : 1) श्री नेमीचं द भं डारी, 41-42,
अशोक नगर, पाल लींक रोड, जोधपुर-342003. Email: dhamma.maroodhara@gmail.com; मोबा.: Whatsapp No.
9887099049, 8233013020.
धम्मपुब्बज, चू्रू (राजस्थान)
पुब्बज भूमि विपश्यना ट्रस्ट, भालेरी रोड, (चूरुपासून 6 कि.मी.) चूरु (राजस्थान): फोन: 9664481738, सं पर्क : 1) श्री
एस. पी शर्मा, Email: dhammapubbaja@gmail.com, info@pubbaja.dhamma.org, मोबा. 07627049859,
2) श्री सुरेश खन्ना, Email: sureshkhanna56@yahoo.com; (मोबा. 94131-57056, 9887099049, Whatsapp
Only) दहा-दिवसीय: 12 ते 23-6, 27-6 ते 8-7, 13 ते 24-7, 12 ते 23-9, 17 ते 28-10, 8 ते 19-11, 23-11 ते 4-12,
◊ सतिपट्ठान: 28-9 ते 6-10, 22 ते 30-12, 3-दिवसीय: 11 ते 14-8, 9 ते 12-10, 8 ते 11-12, व प्रत्येक रविवारी, किशोरांचे
शिबिर: 1 ते 9-9, # बाळ शिबिर 3-दिवसीय: (13 ते 16 वर्ष मुल)े 17 ते 20-8, (13 ते 16 के वळ मुली) 24 ते 27-8, # बाळ
शिबिर 2-दिवसीय: (13 ते 16 वर्ष मुल)े 31-10 ते 2-11,
∞ दीर्घ-शिबिर: विशेष दहा-दिवसीय: 28-7 ते 8-8,

विपश्यना कें द्र, हिवरा पोस्ट झडशी, ता. सेल,ु जि. वर्धा, Email: dhammavasudha@gmail.com 100, सागर, सुयोग

धम्मसोत : सोहना (हरियाणा)
विपश्यना साधना सं स्थान, राहका गांव, (निम्मोद पुलिस थाना के पास), पो. सोहना, बल्लभगढ़-सोहना रोड, (सोहना

धम्मअनाकु ल : खापरखेड़ा फाटा, तेल्हारा (अकोला)
विपश्यना साधना कें द्र, खापरखेड़ा फाटा, तेल्हारा-444108 जि. अकोला Email: info.anakula.@vridhamma.
org, Website: www.anakula.dhamma.org, मोबा. 9421156138, 9881204125, 9421833060, दहादिवसीय: (के वळ पुरुष) 9 ते 20-6, 3 ते 14-8, 1 ते 12-9, 20 ते 31-10, 24-11 ते 5-12, (के वळ स्त्रियां)
23-6 ते 4-7, 18 ते 29-8, 15 ते 26-9, 4 ते 15-10, 10 ते 21-11, 8 ते 19-12, दस-दिवसीय: (के वळ
भिक्षूं साठी) 7 ते 18-7, ◊ सतिपट्ठान: 29-5 ते 6-6, 23 ते 31-7, 3-दिवसीय: 29-9 ते 2-10, 23 ते 26-12,
1-दिवसीय: 21-7, 19-10, सं पर्क : 1) विपश्यना चैरिटबे ल टस्ट
्र , शगे ांव, फोन: 95798-67890, 98812-04125. 2)

धम्मपट्ठान : सोनीपत (हरियाणा)
विपश्यना साधना सं स्थान, कम्मासपुर, जि. सोनीपत, हरियाणा, पिन-131001. मोबा. 09991874524, Email: reg.

धम्म वसुधा : हिवरा वर्धा

नगर, नागपूर-440015. मोबा. दहा-दिवसीय: 17 ते 28-10, 10 ते 21-11, ◊ सतिपट्ठान: 1 ते 9-12, सं पर्क : 1) श्री बांत,े
9326732550, 9326732547. 2) श्री काटव,े मोबा. 9890309738.

»

»

»

श्री आनं द, मोबा. 94221-81970.

कोटंबा (यवतमाळ): दहा-दिवसीय: (पुरुष व स्त्रियां)» 4 ते 15-7, 12 ते 23-9, 2 ते 13-10, 5 ते 16-12 (के वल
स्त्रियां) » 1 ते 12-8-2021 (केवळ भिक्षु व पुरुषांसाठी) » 6 ते 17-6 (के वळ भिक्षुणिया व स्त्रियां) 7 ते 18-11,

पासून 12 कि.मी.), जिला- गुडगांव, हरियाणा. मोबा. 9812655599, 9812641400. (बल्लभगढ़ और सोहना से बस
उपलब्ध है।) दस-दिवसीय: विपश्यना साधना सं स्थान, राहका गांव, (निम्मोद पोलिस स्टेशनजवळ), पो. सोहना, वल्लभगढसोहना रोड, (सोहनापासून 12 कि.मी.), जिल्हा- गुडगांव, हरियाणा. मोबा. 9812655599, 9812641400. (वल्लभगढ व सोहना
येथनू बस उपलब्ध आहे.) दहा-दिवसीय: 2 ते 13-6, 16 ते 27-6, 7 ते 18-7, 21-7 ते 1-8, 4 ते 15-8, 18 ते 29-8, 1 ते 12-9,
15 ते 26-9, 6 ते 17-10, 20 ते 31-10, 3 ते 14-11, 17 ते 28-11, 1 ते 12-12, 15 ते 26-12, सं पर्क : विपश्यना साधना
सं स्थान, रुम नं . 1015, 10 वा तळ, हेमकुं ठ/मोदी टावर्स, 98 नेहरु प्लेस, नवी दिल्ली-110019. फोन: (011) 2645-2772,
4658-5455, Email: reg.dhammasota@gmail.com
dhammapatthana@gmail.com. ◊ सतिपट्ठान: 6 ते 14-7, 23 ते 31-12, सहायक आचार्य कार्यशाळा: 2 ते 5-10,
धम्मतेवक कार्यशाळा: 6 ते 7-10,
∞ दीर्घ-शिबिर: विशेष दहा-दिवसीय: 17 ते 28-7, 15 ते 26-10, 20-दिवसीय: 2 ते 23-8, 30-दिवसीय: 1-6 ते 2-7, 28-8

“विपश्यना साधक” बुद्धवर्ष 2565, वैशाख पौर्णिमा (ऑन.), 26 मे, 2021, वष� 5, अंक 2
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ते 28-9, 45-दिवसीय: (15 दिवसीय आनापान) 2-11 ते 18-12, सं पर्क : धम्मसोतच्या-सं पर्कावर.

दिवसीय: 9-2-2022 ते 27-3-2022,

7056750605, पं जीकरण सं पर्क : 1) श्री आर्य, मोबा. 8572051575, 9416781575, 2) श्री वर्मा, मोबा. 9992000601,
(सायं 3 ते 5 पर्यंत) Email: reg.dhammakarunika@gmail.com, दहा-दिवसीय: 23-6 ते 4-7, 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, 13 ते 24-10, 10 ते 21-11, 24-11 ते 5-12, 8 ते 19-12, 22 ते
2-1-2022, ◊ सतिपट्ठान: 27-10 ते 4-11, किशोरींचे शिबिर: 12 ते 20-6,

धम्मलिच्छवी विपश्यना कें द्र, गांव- लदौरा, पाक्री, मुजफ्फरपूर-843113. फोन: 09931161290, 8935963703,

धम्मकारुणिक : करनाल (हरियाणा)
विपश्यना साधना सं स्थान, एअरपोर्ट/कुं जपुरा रोड, गव्हरमेंट शाळेजवळ, गांव नवे ल, करनाल-132001; मोबा.

धम्महितकारी : रोहतक (हरियाणा)
विपश्यना ध्यान समिती, लाहली - आंवल रोड, गांव लाहली, ता - कलानोर, जिल्हा: रोहतक - 124001, सं पर्क : 92543-

धम्मलिच्छवी : मुजफ्फरपुर (बिहार)

9431245971, दहा-दिवसीय: 5 ते 16-6, 19 ते 30-6, 5 ते 16-7, 19 ते 30-7, 5 ते 16-8, 19 ते 30-8, 5 ते 16-9, 19 ते
30-9, 2 ते 13-10, 19 ते 30-10, 19 ते 30-11, 5 ते 16-12, 19 ते 30-12, 5 ते 16-1, 19 ते 30-1-22, ◊ सतिपट्ठान: 1
ते 9-11, सं पर्क : श्री राजकु मार गोयन्का, फोन: 0621 2240215, Email: info@licchavi.dhamma.org

धम्मउपवन : बाराचकिया, (बिहार)

धम्मधज : होशियारपुर (पं जाब)
पं जाब विपश्यना ट्रस्ट, गाव आनं दगढ, पो. मेहलांवली जिल्हा-होशियारपुर - 146110, पं जाब फोन: (01882) 272333,

बाराचकिया - 845412, पूर्व चम्पारन, बिहार, सं पर्क : फोन: 9431245971, 9934430429, 6204814341, Email:
dhammaupavan@gmail.com, दहा-दिवसीय: प्रत्येक महिन्यात 3 ते 14 (नोव्हेंबर 2021 मध्ये नाही) 13 ते 24-11,
3 ते 14-1-2022,
नालं दा (बिहार): दहा-दिवसीय: एप्रिल ते डिसेंबर, प्रत्येक महिन्यात 2 ते 13, स्थान: शिल्प गाव, नव नालं दा महाविहार,
गव्हरमेंट ऑफ इं डिया नालं दा (बिहार), फोन: 91-9955911556, सं पर्क : डॉ लामा, मोबा. 99314-55583, Email:
dhammanalanda@gmail.com. online registration: Website: www.nalanda.in.dhamma.org

धम्मसिखर : धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)
हिमाचल विपश्यना कें द्र, धरमकोट मैकलोडगं ज, धर्मशाला, जिल्हा- कांगरा, पिन-176219 (हि. प्र.). फोन:

पटना विपश्यना कें द्र, साधना कक्ष बुद्ध स्मृती पार्क , पटना जं क्शन जवळ, पटना - 800001, बिहार, सं पर्कः मोबा. +91

धम्मलद्ध : लेह-लद्दाख (जम्मू-कश्मीर)
विपश्यना साधना लद्दाख, लेहपासून 8/9 कि. मी. सं पर्क : श्री लोभझं ग विसुद्धा, एन्शट ट्रॅक्स, मोबाईल: (91) 9906971808,

दहा-दिवसीय: प्रत्येक महिन्यात 4 ते 15 जानवे ारी ते डिसेंबर, स्थान: वियतनाम महाप्रजापति ननरी, विश्वशांति पगोडा रोड,

48837, 9416303639. दहा-दिवसीय: 2 ते 13-6, 16 ते 27-6, 7 ते 18-7, 21-7 ते 1-8, 4 ते 15-8, 18 ते 29-8, 1 ते
12-9, 15 ते 26-9, 6 ते 17-10, 20 ते 31-10, 17 ते 28-11, 1 ते 12-12, 15 ते 26-12, ◊ सतिपट्ठान: 6 ते 14-11,
मोबाईल: 94651-43488. Email: info@dhaja.dhamma.org, दहा दिवसीय: 2 ते 13-6, 16 ते 27-6, 7 ते 18-7, 21-7
ते 1-8, 4 ते 15-8, 18 ते 29-8, 1 ते 12-9, 15 ते 26-9, 6 ते 17-10, 20 ते 31-10, 17 ते 28-11, 1 ते 12-12, 15 ते
26-12, ◊ सतिपट्ठान: 6 ते 14-11, 3-दिवसीय: 1 ते 4-7,
09218514051, 09218414051, (नोंदणी साठी फोन सायं 4 ते 5) Email: info@sikhara.dhamma.org, दहा-दिवसीय:
एप्रिल ते नोव्हेंबर प्रत्येक महिन्यात 1 ते 12 व 15 ते 26. केवळ इतर शिबिरांच्या वळे ी नाही. ◊ सतिपट्ठान: 15 ते 23-11, 3-दिवसीय:
23 ते 26-11,,
9419862542. दहा-दिवसीय: 9 ते 20-6, 7 ते 18-7, 4 ते 15-8, 1 ते 12-9, 22-9 ते 3-10, 6 ते 17-10, 27-10 ते
7-11, 10 ते 21-11, 1 ते 12-12, ◊ सतिपट्ठान: 25-6 ते 3-7, 21 ते 29-7, 18 ते 26-8, 15 ते 23-12, 3-दिवसीय: 16 ते
19-9, 2-दिवसीय: 4 ते 6-6, 30-7 ते 1-8, 27 ते 29-8, सामू. साधना: प्रत्येक रविवारी सकाळी: 9:00 पासून. 1-दिवसीय: प्रत्येक
महिन्यात दुसऱ्या रविवारी. Email: lvisuddha@yahoo.com; info@ladakh.in.dhamma.org,,

धम्मसलिल : देहरादू न (उत्तरांचल प्र.)
देहराडून विपश्यना कें द्र, जनतनवाला गांव, दहे राडून कन्ट व सं तला दवे ीजवळ, दहे राडून-248001. फोन: 0135-

2715189, 2715127, 94120-53748, Email: reg.dhammasalila@gmail.com; दहा-दिवसीय: 9 ते 20-6, 23-6 ते
4-7, 7 ते 18-7, 21-7 ते 1-8, 4 ते 15-8, 25-8 ते 5-9, 8 ते 19-9, 22-9 ते 3-10, 20 ते 31-10, 10 ते 21-11, 24-11
ते 5-12, 8 ते 19-12, ◊ सतिपट्ठान: 5 ते 13-10, 3 ते 11-4, 22 ते 30-12, 3-दिवसीय: 15 ते 18-8, 2-दिवसीय: 17 ते 1910, सं पर्क : 1) श्री भं डारी, 16 टॅ गोर विला, चक्राता रोड, दहे राडून-248001. फोन: (0135) 2104555, 07078398566,
फॅ क्स: 2715580.

धम्मलक्खण : लखनऊ (उ. प्र.)
विपश्यना साधना कें द्र, अस्ती रोड, बक्शीचा तलाव, लखनऊ-227202. (शिबिर प्रारंभाच्या दिवशी दुपारी 2 ते 3 पर्यंत

बक्शीचा तलाव रेल्वे क्रॉसिगं पासून वाहन सुविधा आह.े ) Email: info@lakkhana.dhamma.org मोबा. 97945-45334,
9453211879, दहा-दिवसीय: 4 ते 15-6, 19 ते 30-6, 4 ते 15-7, 4 ते 15-8, 19 ते 30-8, 4 ते 15-9, 19 ते 30-9, 4 ते
15-10, 4 ते 15-11, 19 ते 30-11, ◊ सतिपट्ठान: 19 ते 27-10, 3-दिवसीय: 28 ते 31-10, 2-दिवसीय: 15 ते 17-6, 15 ते
17-7, 15 ते 17-8, 15 ते 17-9, 15 ते 17-10, 15 ते 17-11, # 3-दिवसीय बाल शिबिर: (13 ते 17 वर्ष मुल)े 26 ते 29-12,
(13 ते 17 के वळ मुली) 30-12-21 ते 2-1-22,
∞ दीर्घ-शिबिर: विशेष दहा-दिवसीय: 19 ते 30-7, 20-दिवसीय: 4 ते 25-12, सं पर्क : 1) श्री राजकु मार सिहं , मोबा.
9616744793, 2) श्री पं कज जैन, मोबा. 098391-20032, 3) श्रीमती मृदलु ा मुकेश, मोबा. 94150-10879, 4)
श्री राजीव यादव, मोबा. 9415136560.

धम्मसुवत्थी : श्रावस्ती (उ. प्र.)
जेतवन विपश्यना साधना कें द्र: कटरा बाईपास रोड, बुद्धा इं टर कॉलजे समोर, श्रावस्ती, पिन- 271845; फोन: (05252)

265439, 09335833375 Email: info@suvatthi.dhamma.org, दहा-दिवसीय: 2 ते 13-6, 17 ते 28-6, 2 ते 13-7, 17
ते 28-7, 2 ते 13-8, 17 ते 28-8, 2 ते 13-10, 2 ते 13-12, 2 ते 13-1, ◊ सतिपट्ठान: 29-8 ते 6-9, 14 ते 22-12, # बाळ
शिबिर: (8 ते 12 वर्ष मुल,े व 8 ते 16 वर्ष मुली)» 24 ते 27-12, (12 ते 16 वर्ष केवळ मुल)े » 28 ते 31-12, ∞ दीर्घ-शिविर:
20-दिवसीय: 8 ते 29-9, 45-दिवसीय: 15-10 ते 30-11, सं पर्क : 1) मोबा. 094157-51053, 2) श्री मुरली मनोहर, मातन हेलीया.
मोबा. 094150-36896,

धम्मचक्क : सारनाथ (उ. प्र.)
विपश्यना साधना कें द्र, खरगीपुर गांव, पो. पियरी, चौबपे रु , (सारनाथ), वाराणसी. मोबा: 09307093485; 09936234823,
Email: info@cakka.dhamma.org (सारनाथ म्युजियमपासून ऑटोरिक्शा भाडे 100/- रुपये आह.े ), दहा-दिवसीय: 3 ते 14-6,

18 ते 29-6, 3 ते 14-7, 18 ते 29-7, 3 ते 14-9, 18 ते 29-9, 3 ते 14-10, 18 ते 29-10, 3 ते 14-10, 18 ते 29-10,
20 ते 31-12, ◊ सतिपट्ठान: 9 ते 17-12, 3-दिवसीय: 28 ते 31-8, बाल शिबिर शिक्षक कार्यशाळा: 30-10 ते 2-11, ∞ दीर्घ-शिबिर: 20दिवसीय: 3 ते 24-8, 30-दिवसीय: 6-11 ते 7-12, सं पर्क : मं जू अग्रवाल, मो. 99366-91000, Email: manju.ag4@gmail.com,

धम्मकाया कु शीनगर (उ.प्र.)

“धम्मकाया” विपश्यना साधना कें द्र, गांव- धूरिया भाट, बनवारी टोलाजवळ. ता- कसया, दवे रिया रोड, ता. कसया,

जिल्हा- कु शीनगर-274402, (उ.प्र.) मोबा. 919415277542. Email: dhammakaaya.vskk@gmail.com; दहा-दिवसीय:
सं पर्क : श्री भुमिधर मोबा. 09452975280, सं पर्क : 1. श्री भूमिधर मोबा. 09452975280, 2) डॉ. विमलकु मार मोदी, द्वारा- आरोग्य
मं दिर, गोरखपुर-273003, 3) श्री नरेश अग्रवाल- मोबा. 9935599453.

धम्मकल्याण : कानपुर (उ. प्र.)
कानपरू अंतर्राष्ट्रीय विपश्यना साधना कें द्र, ढोडी घाट, रूमा, पो. सलेमपूर, कानपूर नगर- 209402, (सेन्लट्र रेलवे
स्टेशनपासून 23 कि. मी.) Email: dhamma.kalyana@gmail.com, फोन: 07388-543795, मोबा. 08995480149.
(नोंदणीविना प्रवेश बिल्कु ल नाही) दहा-दिवसीय: 5 ते 16-6, 20-6 ते 1-7, 5 ते 16-7, 20 ते 31-7, 5 ते 16-8, 20 ते 31-8,
5 ते 16-9, 20-9 ते 1-10, 5 ते 16-10, 20 ते 31-10, 5 ते 16-11, 5 ते 16-12, 20 ते 31-12, ◊ सतिपट्ठान: 22 ते 30-11,
3-दिवसीय: 1 ते 4-9, एक-दिवसीय: प्रत्येक महिन्यात चौथ्या रविवारी सकाळी 10 ते सायं 5 वाजपे र्यंत # 3-दिवसीय बाळ-शिबिर: (8
ते 12 वर्ष ) 1 ते 4-6,
∞ दीर्घ-शिविर: विशेष दस-दिवसीय: 20-11 ते 1-12,

धम्म सुधा : मेरठ (उ.प्र.)
विपश्यना कें द्र, पोलीस स्टेशनमागे, टॉवर रोड, सैफपूर गुरुद्वाराजवळ, हस्तिनापूर, जिल्हा- मेरठ-250404, कार्यालय
सं पर्क : फोन: 9555515548, 8171490433, 7505414181, 10-दिवसीय: 2 ते 13-6, 16 ते 27-6, 7 ते 18-7,

21-7 ते 1-8, 4 ते 15-8, 18 ते 29-8, 1 ते 12-9, 15 ते 26-9, 6 ते 17-10, 20 ते 31-10, 17 ते 28-11, 1 ते 12-12,
15 ते 26-12, ◊ सतिपट्ठान: 6 ते 14-11, 3-दिवसीय: 1 ते 4-7,

धम्मबोधि : बोधगया (बिहार)

बोधगया अंतर्राष्ट्रीय विपश्यना साधना कें द्र, मगध विश्वविद्यालयाजवळ, पो. मगध विश्वविद्यालय, गया-डोभी रोड, बोधगया824234, मोबा. 9471603531, Email: info@bodhi.dhamma.org; सं पर्क : फोन: 99559-11556. दहादिवसीय: 1 ते 12-6, 16 ते 27-6, 1 ते 12-7, 15 ते 26-7, 5 ते 16-9, 20-9 ते 1-10, 1 ते 12-11, 16 ते 27-11, 1 ते
12-12, 15 ते 26-12, 29-12 -2021 ते 9-1-2022, 12 ते 23-1-2022, ◊ सतिपट्ठान: 18 ते 26-10, 26-1-2022 ते
3-2-2022, ∞ दीर्घ-शिबिर: विशेष दहा-दिवसीय: 6 ते 17-10, 20-दिवसीय: 6 ते 27-10, 30-दिवसीय: 1-8 ते 1-9, 45-

धम्मपाटलिपुत्त : पटना (बिहार)

6205978822, +91 6299534629, E - mail: info@patna.in.dhamma.org, Website: http://www.patna.in.dhamma.org, दहा-दिवसीय: 3 ते 14-6, 17 ते 28-6, 3 ते 14-7, 17 ते 28-7, 17 ते 28-8, 3 ते 14-9, 17 ते
28-9, 3 ते 14-10, 3 ते 14-11, 3 ते 14-12, 17 ते 28-12, 3 ते 14-1-22, 17 ते 28-1-22. ◊ सतिपट्ठान: 3 ते 11-8,

धम्मवेसाली : वैशाली (बिहार)

वैशाली-844128, सं पर्क : 9102288680, श्री राजकु मार गोयन्का, फोन: 0621 2240215, 89359 63703,
Email: info@vaishali.in.dhamma.org; Website: www.vaishali.in.dhamma.org;
दहादिवसीय: प्रत्येक महिन्यात 4 ते 15, जनवरी ते दिसं बर पर्यंत.

कच्छ एवं गुजरात

धम्मसिन्धु : मांडवी-कच्छ (गुजरात)
कच्छ विपश्यना कें द्र, गाव- बाडा, ता. मांडवी, जिल्हा- कच्छ 370475. मोबा. 09638577325, Email: info@sindhu.dhamma.org (शिबिर आरंभ होण्याच्या दिवशी सरळ कें द्रात जाण्यासाठी वाहन सुविधा उपलब्ध. त्यासाठी सं पर्क - फोन:
भुज:- 094274-33534. गांधीधाम: 094262-50746. मांडवी: 09974575660.) दहा-दिवसीय: 10 ते 21-6, 1 ते 12-7,
7 ते 18-7, 20 ते 31-7, ◊ सतिपट्ठान: 22 ते 30-6
∞ दीर्घ-शिबिर: विशेष दहा-दिवसीय: 21-7 ते 1-8, सं पर्क : मोबा. 7874623305, 9825320551.

धम्मदिवाकर : मेहसाणा (गुजरात)
उत्तर गुजरात विपश्यना कें द्र, मीट्ठा गाव, ता. जिल्हा- मेहसाणा, गुजरात, Email: info@divakara.dhamma.org, फोन:
(02762) 272800. सं पर्क : 1. निखिलभाई पारीख, मोबा. 09429233000, 2. श्री उपेंद्र पटले , मोबा. 8734093341, Email:
upendrakpatel@gmail.com, फोन: (02762) 254634, 253315, 10-दिवसीय: ....., ◊ सतिपट्ठान: ,
धम्मपीठ : अहमदाबाद (गुजरात)
गुर्जर विपश्यना कें द्र, (अहमदाबाद रेल्वे स्टेशनपासून 40 कि.मी.) गाव- रनोडा, ता. धोलका, जिल्हा- अहमदाबाद-387810.

मोबा. 89800-01110, 89800-01112, 94264-19397. फोन: (02714) 294690. Email: info@pitha.dhamma.
org (बस सुविधा प्रत्येक शिबिराच्या 0 दिवशी, पालदी बस स्टँ ड (अहमदाबाद) दुपारी 2:30 वाजता) दहा-दिवसीय: सं पर्क : 1)
श्रीमती शशि तोडी मोबा. 98240-65668.

धम्म अम्बिका : दक्षिण गुजरात, गुजरात

विपश्यना ध्यान कें द्र, नॅ शनल हायवे नं . 8, (मुंबई ते अहमदाबाद) पच्छिम पासून 2 कि. मी. दूर वर बोरीयाच टोलनाका, गाव- वागलवाड

ता. गनदेवी, जि. नवसारी, मोबा. 09586582660, पं जीकरण: दुपारी 11 ते सायं 5 (0261) 3260961, 09825955812.
www.ambika.dhamma.org; Online registration: dhammaambikasurat@gmail.com; सं पर्क : 1) वसं तभाई लाड,
मोबा. 09428160714, 2) श्री रत्नशीभाई के . पटेल, मोबा. 09825044536, दहा-दिवसीय: 29-6 ते 10-7, 11 ते 22-7, 26-7
ते 6-8, 7 ते 18-8, 18 ते 29-9, 6-10 ते 17-10, 20 ते 31-10, 6 ते 17-11, 24-11 ते 5-12, 7 ते 18-12, ◊ सतिपट्ठान: 25-8 ते
2-9, 3-दिवसीय: 24 ते 27-6, 22 ते 25-7, 19 ते 22-8, 30-9 ते 3-10, 18 ते 21-11, किशोरींचे शिबिर: 3 ते 11-6, किशोरांचे शिबिर:
15 ते 23-6,
∞ दीर्घ-शिबिर: विशेष दहा-दिवसीय: 4 ते 15-9, 20-दिवसीय: 25-8 ते 15-9, 30-दिवसीय: 21-12 ते 21-1, 45-दिवसीय: 21-12 ते 5-2,

दक्षिण भारत

धम्मसेतु : चेन्नई (तमिलनाडु)

विपश्यना साधना कें द्र, 533, पझान- थं डलम रोड, द्वारा थीरुनीरमलाई रोड, थीरुमुदीवक्कम, चन्ने ई-600044, शिबिरसं बंधी माहिती व
नोंदणीसाठी सं पर्क : फोन: 044-65499965, मोबाइल: 94442-80952, 94442-80953, (केवळ 10 ते 1 व सायं 2 ते 5 वाजेपर्यंत).
Email.: setu.dhamma@gmail.com सं पर्क : श्री गोयन्का, फोन: (044) 4340-7000, 4340-7001, फॅ क्स: 91-44-4201-

1177. मोबाइल: 098407-55555. Email: skgoenka@kgiclothing.in, दहा-दिवसीय: 2 ते 13-6, 16 ते 27-6, 4 ते 15-8,
18 ते 29-8, 1 ते 12-9, 15 ते 26-9, 6 ते 17-10, 20 ते 31-10, 5 ते 16-11, 18 ते 29-11, 1 ते 12-12, 15 ते 26-12, ◊
सतिपट्ठान: 30-6 ते 8-7, 3-दिवसीय: 30-9 ते 3-10, 28 ते 31-12, 1-दिवसीय: 24-6, धम्मसेवक कार्यशाळा: 22 ते 23-5,
∞ दीर्घ शिबिर: 20-दिवसीय: 30-6 ते 21-7, 30-दिवसीय: 30-6 ते 31-7,
धम्म मधुरा : मदुराई (तमिलनाडू )
विपश्यना साधना कें द्र, गाव चेतिया पट्टी, ता. आतुर पो. गांधीग्राम युनिवर्सिटी दिडं ीगुल-624302, Email.: dhammamadhura@
gmail.com, सं पर्क : 9442603490, 9442103490, 10-दिवसीय: 16 ते 27-6, 7 ते 18-7, 21-7 ते 1-8, 4 ते 15-8, 18
ते 29-8, 22-9 ते 3-10, 6 ते 17-10, 20 ते 31-10, 10 ते 21-11, 1 ते 12-12, 15 ते 26-12, 2022» 19 ते 30-1, 23-2
ते 6-3, 9 ते 20-3, 23-3 ते 3-4, 6 ते 17-4,20-4 ते 1-5, 4 ते 15-5, 18 ते 29-5, 15 ते 26-6, 6 ते 17-7, 20 ते 31-7, 24-8 ते
4-9, 7 ते 18-9, 5 ते 16-10, 2 ते 13-11, 16 ते 27-11, 7 ते 18-12, 21-12-2022 ते 1-1-2023 ◊ सतिपट्ठान: 11 ते 199, 2022» 13 ते 21-8, 3-दिवसीय: 1 ते 4-7, 2 ते 5-9, 3 ते 6-6, 25 ते 28-11, 2022» 6 ते 9-1, 9 ते 12-6, 4 ते 7-8, 22 ते 25-9,
∞ कृ तज्ञता-शिविर: 2 ते 17-2,

धम्मनागाज्जुन : नागार्जुन सागर (तेलंगाना)

सं पर्क : VIMC, हिल कॉलनी, नागार्जुन सागर, जि. नालगोंडा आंध्र प्रदेश, पिन-508202. नोंदनी: 9440139329, (8680)
277944, मोबा: 093484-56780, (के वळ 10 ते सायं 5 वाजेपर्यंत) Email: info@nagajjuna.dhamma.org,
एकदिवसीय: प्रत्येक पौर्णिमा, (दक्षिण भारतातील सर्व कार्यक्रम नटे वर पहा आणि ऑनलाइन आवदे न करा.)

मध्य भारत

धम्मपाल : भोपाल (म.प्र.)

धम्मपाल विपश्यना कें द्र, के रवा डैम के पीछे , ग्राम दौलतपुरा, भोपाल-462 044,

सं पर्क : मोबा. 94069-27803,
7024771629, सं पर्क : 1) प्रकाश गेडाम, मोबा. 94250-97358, 2) श्री लालेंद्र हुमने, मोबा. 9893891989, फोन: (0755)
2468053, फै क्स: 246-8197. Email: dhammapala.bhopal@gmail.com, ऑनलाइन आवेदन; www.pala.dhamma.org, दहा-दिवसीय: 2 ते 13-6, 14 ते 25-7, 28-7 ते 8-8, 25-8 ते 5-9, 20 ते 31-10, 6 ते 17-11, 1 ते 12-12, ◊
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सतिपट्ठान: 11 ते 19-8, 20 ते 28-11, 3-दिवसीय: 16 ते 19-6, ∞ दीर्घ-शिबिर: 20-दिवसीय: 20-6 ते 11-7, 11-9 ते
2-10, 30-दिवसीय: 11-9 ते 12-10, 45-दिवसीय: 17-12 ते 1-2,

विपश्यना कें द्र, सोदपुर, हरिश्चन्द्र दत्ता रोड, पनिहटी, बारो मं दिर घाट, कोलकाता-700114. फोन: (033)

धम्मरत : रतलाम (म.प्र.)
धम्मरत विपश्यना कें द्र, (रतलामपासून 15 कि.मी.) साई मं दिरामाग,े गाव - धामनोद ता. सैलाना, जि. रतलाम-457001,

फॅ क्स: 07412-403882, Email: dhamma.rata@gmail.com सं पर्क : 1) श्री योगशे , मोबा. 8003942663, 2) श्री
अडवाणी, मोबा. 9826700116. दहा-दिवसीय: 12 ते 23-6, 14 ते 25-7, 4 ते 15-8, 4 ते 15-9, 2 ते 13-10, 19 ते 30-11,
◊ सतिपट्ठान: 18 ते 26-12, 3-दिवसीय: 13 ते 16-10, 26 ते 29-12, 2-दिवसीय: 23 ते 25-6, 15 ते 17-8, सामू. साधना: प्रत्येक
रविवारी सकाळी: 8 ते 9 सं पर्क कार्यालय: विक्रम नगर, म्हो रोड, रतलाम, फोन: 09425364956, 09479785033.

धम्मगुना, गुना-ग्वालियर सं भाग, (म.प्र.)

‘विपश्यना धम्मगुना, गाव- पगारा, 12 किमी. गुना-ग्वालियर सं भाग. सं पर्क : श्री विरेंद्र सिहं रघुवंशी, रघुवंशी किराना स्टोर,
स्टेट बँ क ऑफ इं डियाजवळ, अशोक नगर रोड, गाव- पगारा, ता- जिल्हा- गुना, म. प्र. पिन- 473001. मोबा.9425618095, श्री
राजकु मार रघुवंशी, मोबा. 9425131103, Email: info@guna.dhamma.org, दहा-दिवसीय: 18 ते 29-6, 16 ते 27-7,
7 ते 18-8, 17 ते 28-9, 20 ते 31-10, 19 ते 30-11, 10 ते 21-12,
आमला (बैतूल): दहा-दिवसीय: (के वळ स्त्रियां) , (के वल पुरुष) 3-दिवसीय: 1-दिवसीय: , # बाळ-शिबिर: (8 ते 16
वर्ष) धम्मसेवक कार्यशाळा: पाली प्रशिक्षण शिबिर: स्थान: प्रज्ञा भवन भिम नगर आमला, जिल्हा बैतलू (म.प्र.) सं पर्क : 1)
श्री तोबू हुरमाड,े मोबा. 8234025899, 2) शैलद्रें सूर्यवं शी, मोबा. 9907887607.

»

»

धम्मके तु : दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विपश्यना कें द्र, थनौद, व्हाया-अंजौरा, जिल्हा-दुर्ग, छत्तीसगढ-491001; फोन: 09907755013, मोबा. 9589842737.

Email: sadhana_kendra@yahoo.in दहा-दिवसीय: 13 ते 24-6, 4 ते 15-7, 18 ते 29-7, 1 ते 12-8, 22-8 ते 2-9, 5
ते 16-9, 19 ते 30-9, 3 ते 14-10, 17 ते 28-10, 6 ते 17-11, 21-11 ते 2-12, 6 ते 17-12, 20 ते 31-12, 1-दिवसीय:
27-6, 15-8, 31-10, 20-11, # बाळ-शिबिर: 2-10, 19-11, 18-12, धम्मसेवक कार्यशाळा: 5-12, सं पर्क : 1. श्री एस बं ग, मोबा.

9425209354, 2. श्री. आर. पी. सैनी, मोबा. 9425244706,

धम्मगढ़ : बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
विपश्यना कें द्र, बिलासपूर शहरापासून 23 कि.मी. आणि कारगी रोड रेल्वे स्टेशन पासून 8 कि.मी. भरारी, व्हाया मोहनभाटा,

ता.-तखतपुर, जिल्हा-बिलासपुर. Email: dhammagarh@gmail.com, Website: www.garh.dhamma.org,
दहा-दिवसीय: 17 ते 28-6, 8 ते 19-7, 8 ते 19-8, 1 ते 12-10, 2 ते 13-12, 17 ते 28-12, ◊ सतिपट्ठान: 13 ते 21-11,
1-दिवसीय: 24-10, 7-11, किशोरांचे शिबिर: 5 ते 13-6, # बाळ-शिबिर: 17-10, 28-11
∞ दीर्घ-शिविर: 20-दिवसीय: 5 से 26-9, सं पर्क : 1) श्री डी. एन. द्विवदे ी, मोबा. 9806703919, 2) श्री एस मेश्राम, मोबा.
98269-60230
धम्मउत्कल : खरियार रोड (उड़ीसा)
विपश्यना साधना कें द्र, गाव चानबेरा पो. अमसने ा, (व्हाया) खरियार रोड जिल्हा: नुआपाडा, उडीसा-766106, सं पर्क : 1) श्री.
हरिलाल साहू, मोबा. 09407699375, Email: harilal.sahu@gmail.com 2) श्री. प्रफु ल्लदास, मोबा. 7077704724,
दहा-दिवसीय: 23-6 ते 4-7, 21-7 ते 1-8, 23-8 ते 3-9, 8 ते 19-9, 3 ते 14-10, 10 ते 21-11, 1 ते 12-12, 16 ते 26-12,
∞ दीर्घ शिबिर: 30-दिवसीय: 1 ते 31-10,

दोहे धर्म के

आज पर्यंत निज परिवार, असे च मम सं सार।
आता सर्व सं सार च, बनला मम परिवार।।
मम हातून ना व्हावे, वाईट कोणाचे।
तं ट्यात न जीवन जाय, दोनची दिवसांचे।।
न कोणाचे शांती सुख, हातुन खं डित होय।
भले झाले तर ठीकच, बुरे न किंचित होय।।
या दःु खी जगताचे रे, दःु ख वर्धन न होय।
जितके होऊ च शके ल, सुख वर्धन रे होय।।

धम्मगङ्गा : कोलकाता (प. बं गाल)

25532855, Email: info@ganga.dhamma.org, मोबा. 94332-21119, 97482-24578, दहादिवसीय: 2 ते 13-6, 16 ते 27-6, 30-6 ते 11-7, 14 ते 25-7, 28-7 ते 8-8, 25-8 ते 5-9, 8 ते 19-9, 22-9 ते 3-10,
6 ते 17-10, 20 ते 31-10, 3 ते 14-11, 17 ते 28-11, 1 ते 12-12, 15 ते 26-12, 29-12 ते 9-1, ◊ सतिपट्ठान: 14 ते
22-8, 1-दिवसीय: 13-6, 25-7, 8-8, 5-9, 3-10, 14-11, 12-12, # बाळ-शिबिर: 27-6, 11-7, 22-8, 19-9, 31-10,
28-11, 26-12, सं पर्क : कार्यालय: टोबॅ को हाऊस, 5 वा माळा रूम नं . 523, 1, ओल्ड कोर्ट हाऊस कॉर्नर, कोलकाता-1,
फोन: (033) 2230-3686, 2231-1317,
-------------------------------------------------------------------------------------------------

मं गल मृत्यू

दिल्लीचे वरिष्ठ सहाय्यक आचार्य श्री कौशलेंद्र प्रताप सिहं यांनी 6 मे
2021 रोजी वयाच्या 75व्या वर्षी समतापूर्वक आपले शरीर त्यागले. ते
सरकारी विभागांत आर्किटेक्ट होते आणि त्यांनी विपश्यना कें द्रांच्या निर्माणात
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. विशेषतः उत्तर भारतातील जवळजवळ सर्व
कें द्रांचा मास्टर प्लान तयार के ला आणि एक असे मॉडेल तयार के ले जे
भविष्यातील सर्व कें द्रांना उपयोगी पडू शके ल.
14 नोव्हेंबर 1940 ला जन्मलेल्या श्री सिहं यांची पत्नी व एक मात्र मुलगा
सुद्धा साधना पथावर आहेत. दिवं गताला त्यांच्या सत्कर्मांच्या फलस्वरूप मुक्ती
पथावरील पुढील वाटचालीसाठी धम्म परिवाराची समस्त मं गल मैत्री.
अतिरिक्त उत्तरदायित्व

1. श्री दीपक मुचरीकर, वरिष्ठ सहायक
आचार्य, धम्मभूसन विपश्यना कें द्र
कें द्र-आचार्यांच्या रूपात सेवा
2. श्री कृ ष्णा रेड्डी, (स.आ.) धम्मनिज्झान
वि. कें द्राचे कें द्र आचार्यांची सहायता.

नवीन उत्तरदायित्व
वरिष्ठ सहायक आचार्य

1. श्री दिनेश प्रसाद मं डल, कोलकाता

2.	विगं कमांडर विश्व मित्तर मुसाफिर,
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
3. डॉ. रनबीर खासा, रोहतक, हरियाणा
नव नियुक्ती

सहायक आचार्य

1. श्रीमती चैताली बागची, कोलकाता
2. श्री महेंद्र गायकवाड, नागपुर
3. श्रीमती पिनल शाह, सूरत

बालशिबिर शिक्षक

1. श्रीमती कला राव, दबु ई

दूहा धरम रा

सं प्रदायाच्या बेड्या, विष जात-पातीचे।
सेवन करीत राहिलो, कु ठे दिन च सुखाचे।।
धर्म ना मुस्लिम बौद्ध, शिख जैन ना हिदं ू ।
धर्म  जागे, दिप लागे, आंधळा पावे चक्षू।।
मं गलमयी विपश्यना, विधी दिला भगवान।
रोजच्या च अभ्यासाने साधे नीज कल्याण।।
घोर क्रोध अन् द्वेषाने, राहिलो रे व्याकु ळ।
धन्य! विपश्यना साधना, झालो च रे निर्मळ।।
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