
बुद्धाचधा मधार्ग सत्धाचधा अनभुव करण्धासधाठी आहे.
–  कल्याणमित्र सत्यनयारयायण गोयन्या

अमेरिकेतील संयकु्त िाष्ट्र महासभेने बदुाचं्ा त्रिविध पािन िैशाख 
पौर्णिमा (जी बदुाचंा जन्म, ज्ानप्ाप्ी तसेच महावनिावाणि प्ाप्ीची सूचक 
आह)े ला आतंििाष्ट्रीय मान्यता प्दान करून जो “िैशाख महोत्सि” 
साकाि केला त्ात विश्व विपश्यनाचायवा श्ी गोयंकाजी यानंा प्मुख िक्ता 
म्हणिनू आमंत्रित केले गेले. या कायवाक्रमाला बमावा ि श्ीलंका संघाच्ा 
स्ावनक त्मशनने 29 मे 2002 ला संयकु्त िाष्ट्रामंध् ेआयोजजत केले 
होत,े ज्ात श्ीलंका, कंबोडिया आणणि बमावाच्ा स्ावनक त्मशनचे िाजदूत  
श्ी गोयंकाजी याचं्ा अगोदि थोिक्ात बोलले.

िेग हदैिस्ोि लायब्रिी सभाग्रहात िाजदूत, संयकु्त िाष्ट्राचे अन्य 
गणिमान्य सदस्य, सहयोगी, आदिणिीय  णभकू् गणि आणणि काही विपश्यी 

साधक श्ोतागणि  यानंा संबोधधत केले गेले. ऐवतहाधसक बदुाची आधवुनक 
संदभावात उपयकु्तता मािंल्ाबद्दल या भाषणिाचे सिवाच श्ोत्ाकंिून मोठ्ा 
प्माणिािि कौतकु केले गेले. सं.)

---------------------
प्रिय शयातंीरिरेिी मित्रयानंो आणण आदरणीय णिक्षं नो,

 िी ‘संयकु्त रयाष्ट्र’ ययानंया तसरेच यया िव्य वैशयाख िहोत्सवयाच्या 
आयोजकयानंया प्वशरेष करून बियामा तसरेच श्ीलंकरे च्या णशष्िंडळयालया 
धन्यवयाद दरेत आहरे, जयानंी िलया यया आतंररयाष्ट्रीय सन्यान्य सिरेलया संबोधधत 
करण्याची संधी रिदयान करे ली.

संयकु्त रधाष्ट्र महधासभे द्धारधा वैशधाख महोत्सव

शधातंीचे महधान वैज्धाननक: बुद्
(प्वश्व प्वपश्यनयाचयायमा श्ी सत्यनयारयायण गोयंकया द्याररे संबंधधत िूळ प्वषय ‘शयातंीचरे िहयान वैज्याप्नक बदु्ध’ ययावर रििुख वक्तयाच्या रूपयात ददलरे गरेलरेलरे रिवचन)

-------------------------------------------
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धम्मवधाणिी
स्याक्यातो िगवतया धम्ो सन्दिट्ठिको अकयाललको एदह 

पस्सिको ओपनरेय्यिको पच्चतं् वरेददतब्ो प्वञ्हूी’प्त ।
— दीघवनकाय 2.73 (महापरिवनब्ानसुत्त)

िगवयानयानद्याररे िल्या रिकयाररे आख्यात करे लया गरेलरेलया हया धिमा 
सयादंृष्ीक आहरे, कयाल्पप्नक नयाही, रित्यक आहरे, तत्याळ फलदयायी आहरे, 
यया आणण पहया (म्हणण्या योग्य आहरे), प्नवयामाणयापययंत घरेऊन जयाण्यायोग्य 
आहरे. रित्यरेक सिजदयार व्यक्तीलया सयाकयात करण्यायोग्य आहरे.

 E-NEWS LETTER       
वधार्षक शुल्क रु. ३०/      

आजीवन शुल्क रु. ५००/

सधाधक मरधाठी 

सधाधकधाचें 
मधाससक पे्रणिधा पत्र
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जगयात जरे होत आहरे तरे पयाहून हृदय दःुखयानरे िरून जयात आहरे. 
िनुष्यच िनुष्ययाचया शत्र ूझयालया आहरे. ही व्यक्क्तगत शत्रतुया नयाही, लोक 
ययासयाठी ियारलरे जयात आहरेत कयारण तरे एकया प्वशरेष धयार्िक संरिदयाययाचरे 
अथवया सिुदयाययाचरे आहरेत, तरे एकया प्वशरेष ियानवजयातीच्या सिूहयाचरे आहरेत 
दकंवया प्वशरेष दरेशयाचरे आहरेत. प्नदमायतया इतक्या प्नम्न स्तरयाची झयाली आहरे 
की एक व्यक्ती दसुऱययालया ियारत आहरे जरी ती प्नददोष आहरे, असहयाय 
आहरे, जरी स्त्रियया व िुलरेही आहरेत. ही द:ुखद दहसंया आधपु्नक रिरौद्ोमगक 
कयारणयािुळरे  अधधक िययानकररत्यया प्वधं्सकयारी झयाली आहरे, जसरे आधी 
कधी नव्हतरे. ियानवी इप्तहयासयािध्रे शक्तो ययाच्या आधी असरे कधी 
झयालरे नयाही म्हणनूच अशया रिप्तकूल ियावनयानंी उत्पन्न झयालरेल्या यया ियानवी 
घोर अपरयाधयापंयासून ियानवतरेच्या रकणयासयाठी आज िरौललक पररवतमानयाची 
आवश्यकतया आहरे.

 सयाररे प्वश्व घृणया, चचतंया आणण ियरोगयानरे आकयातं झयालरे आहरे. ययालया 
एखयाद्या असयाधयारण वैद्याकडून चचदकत्सरेची गरज आहरे. बदु्ध असरेच एक 
असयाधयारण वैद् होतरे. सुख आणण शयातंीचरे खूप िोठरे वैद्. त्ययाचंया शयातंी 
आणण िैत्रीचया संदरेश आजही प्ततकयाच रियासंमगक आहरे जजतकया २६०० 
वषयायंपूववी होतया, जरेव्हया त्ययानंी धिमाचकयाचरे रिवतमान करे लरे होतरे. उलट आज 
तो अधधक रियासंमगक झयालया आहरे. आज िध्यान्ह कयाळी आपण ियानवी 
इप्तहयासयातील यया प्वणशष् व्यक्तीच्या संदरेशयालया सन्यान दरेण्यासयाठी एकत्र 

झयालो आहोत. आपण पयाहूयया 
की त्ययाचंी णशकवण अशया प्नदमायी 
प्वधं्सयात्मक िनोियावयानंया कसरे 
िुळयातनू उखडून फरे कतरे आणण 
कसरे ययाचरे रूपयातंरण रचनयात्मक 
करूणरेिध्रे होतरे. अधधकतर 
अधंिक्ती आणण आपल्या 
दृष्ीरिती गहन आसक्तीच अशया 
प्नषरेधयात्मक िनोियावयाचंरे कयारण 
आहरे, जी किशः यया रिकयारच्या 
प्नदमायतरेलया जन् दरेतरे.

जरेव्हया िी प्वपश्यनरेचरे पदहलरे 
णशप्बर आपली ियातिृूिी 
बियामा िध्रे करे लरे तरेव्हया बदु्धयाचं्या 
वयास्तप्वक णशकणयालया योग्यरीतीनरे 
सिज ूशकलो. िलया आठवतरे की 
णशप्बर सुरू होण्याआधी ियाझ्या 
आचयाययायंनी िलया एक पुस्तक 
वयाचयायलया ददलरे होतरे. त्ययाच्या 
पदहल्या पयानयावरच कयालयाियानंया 
बदु्धयानंी करे लरेल्या उपदरेशयाचरे एक 

उदयाहरण होतरे. बदु्धयानंी त्ययानंया सयामंगतलरे होतरे की, “कोणत्ययाही गोष्ीनंया 
ययासयाठी स्ीकयारू नकया-
•	 कयारण तमु्ही त्ययानंया खूप वरेळया ऐकलरे आहरे,
•	 कयारण अनरेक प्पढयानंी ययावर परंपरयागत रुपयानरे प्वश्वयास ठरेवलया 

आहरे, 
•	 कयारण हरे खूप लोकयानंया (जनतरेलया) ियान्य आहरे, 
•	 कयारण हरे तुिच्या धिमागं्थयानुसयार आहरे,
•	 कयारण हरे तकमा संगत आहरे, 
•	 कयारण हरे तुिच्या प्वश्वयासयाबरोबर जळुत आहरे, 
•	 कयारण हरे तुिच्या गुरुद्यारया उद्ोप्षत आहरे जयाचंरे व्यक्क्तत्व आकषमाक 

आहरे आणण त्ययाचं्यारिती तमु्हयालया खूप आदरियाव आहरे दकंवया 
सयागंणयारया श्िण तुिचया पूज आहरे. 

नयाही! तर तुम्ही ययालया तरेव्हयाच स्ीकयारया जरेव्हया तुम्ही स्तः आपल्या 
अनुिवयाद्याररे त्ययाचया सयाकयात्यार करून घ्याल आणण जयाणनू घ्याल की हरे 
करे वळ तुिच्यासयाठीच नयाही तर सवयायंनयाच तरे दहतकयारक आणण लयािकयारक 
आहरे. 

तरेव्हया ियात्र ययालया फक्त स्ीकयारू नकया तर त्ययानुसयार जीवन जगया, 
ययालया आपल्या आचरणयात उतरवया.”

त्ययाचं्या यया संदरेशयािध्रे एक चंुबकीय आकषमाण होतरे. िी जया 
परंपररेिध्रे जन्लो आणण ियाझरे पयालनपोषण झयालरे होतरे ती णिन्न 
होती. जरेथरे िलया हरे णशकवलरे गरेलरे होतरे की आपल्या धिमागं्थयािंध्रे 
जरे कयाही ललदहलरे आहरे आणण धिमागुरू जरे सयागंत आहरेत तरे कोणतरेही 
रिश्न न करतया स्ीकयारलरे पयादहजरेत. 31 वषयामाच्या वययािध्रे बदु्धयाचं्या 
जया पदहल्या शबयाशंी ियाझया संपकमा  आलया तरे हरेच शब होतरे, जरे 
वयाचून िी गदगद झयालो.

ियानवी इप्तहयासयािध्रे हरे आत्मस्यातंत्रयाचरे पदहलरे आणण अनोखरे 
घोषणयापत्र (सनद) होतरे. िलया ही गोष् स्पष् स्रुपयात लकयात 
आली की संम्यक संबदु्धयाचं्या यया णशकवणकुीिध्रे प्ववरेकशून्य 
प्वश्वयासयालया आणण अधंश्द्धरेलया कोठरेही स्यान नयाही. िी खुल्या 
िनयानरे अनुिवयाच्या आधयारयावर सत्ययाचया स्ीकयार करून ययालया 
आजियावण्याचया प्नश्चय करे लया. जस जसरे िी धिमा पथयावर चयाललो 
िलया रित्यरेक ददवशी जरे अनुिव आलरे त्ययानरे िी हरेच जयाणलरे की करे सररयया स्तपू जरेथरे केसमुत्त्तसुतं्त (अ.ंवन.3-66) चया उपदरेश ददलया गरेलया.
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हया ियागमा बधुदीसंगत, वैज्याप्नक आणण अतं्यत व्ययावहयाररक आहरे. प्वचयार न 
करतया स्ीकयारण्याची इथरे कयाही आवश्यकतया नयाही, ययािध्रे कयाही शंकया 
रयादहली नयाही की त्ययालयाच िी सत्य ियानू जयाचया िी स्तः अनुिव घरेतलया 
आहरे. िी हरे पण जयाणलरे की यया ियागयामावर उचललरे गरेलरेलरे रित्यरेक पयाऊल 
प्वश्वजनीन आणण असयारंिदयाययक आहरे, त्ययािुळरे  ियाझया आत्मप्वश्वयास खूप 
वयाढलया.

दहया ददवसयाचं्या णशप्बरयाअतंी िी जयाणलरे की बदु्धयाचंी ही णशकवण 
पररपूणमा आणण सद्:फलदयायी आहरे. हरे णशप्बर ियाझ्यासयाठी ियानधसक तसरेच 
अध्यान्त्मक दृष्ीनरे खूपच लयािदयायक धसद्ध झयालरे. शरेवटी िी ययालया पूणमा 
िनयानरे स्ीकयारलरे आणण त्ययानंतर सम्दु्धयादं्याररे सयामंगतलरेल्या यया ियागयामावर 
चयालत रयादहलो.

दीड दशकयानंतर ियाझ्या आचयाययायंनी िलया ियारतवषमा तसरेच पूणमा 
जगयािध्रे प्वपश्यनया णशकवण्यासयाठी अधधकृत करे लरे. ययाच्या अभ्यासयानरे 
णिन्नणिन्न दरेशयाचं्या, णिन्नणिन्न संरिदयाययाचं्या, णिन्नणिन्न परंपरयाचं्या लयाखो 

लोकयानंया एक सयारखयाच लयाि रियाप्त झयालया आहरे. सवमा वगयामाचरे लोक ययाकडरे 
आकर्षत झयालरे आहरेत कयारण की ही प्वद्या संपूणमापणरे असयारंिदयाययक 
तसरेच सद्: फळ दरेणयारी आहरे.

भरवधान बुद्धाचंी शशकवणि आशणि त्धाचंधा धम्ग
बदु्धयानंी यया पथयाचरे प्नम्नललखखत गुण सयामंगतलरे आहरेत.... हया सोपया आहरे, 

चयागंल्या रिकयाररे लकयात यरेण्यायोग्य आहरे, कोणत्ययाही बरौमद्धक अडचणी 
णशवयाय कोणीही ययाचया अभ्यास करू शकतो. ययावर उचललरे गरेलरेलरे 
रित्यरेक पयाऊल वतमाियानयातील कणयाच्या सत्यतरेवर आधयाररत आहरे. ययािध्रे 
कोणतीही कल्पनया नयाही, कोणती अटकळबयाजी नयाही, व्यथमा चचतंन नयाही, 
कोणती आत्मसूचनया अथवया बयाह्यसूचनया नयाही. रित्यरेक पयाऊल इथरे ययाच 
जीवनयािध्रे चयागंलरे पररणयाि दरेणयाररे आहरे. यया पथयावर करे लरे गरेलरेलरे कोणतरेही 
रियत्न व्यथमा जयात नयाहीत. णशकवण यया गोष्ीवर िर दरेतरे की यया आणण 
स्तः पहया, सत्ययाचया स्तः अनुिव घ्या. पथ एकदि सरळ (ऋज)ू आहरे. 
ययावर उचललरे गरेलरेलरे रित्यरेक पयाउल आपल्यालया दःुख िुक्तीचरे अपं्ति लक 
प्नवयामाणयाच्या सिीप घरेऊन जयातरे. रित्यरेक सिुदयाययाच्या रित्यरेक सिजदयार 
व्यक्तीसयाठी स्यानुिवयानरे सत्ययाचया सयाकयात्यार करण्यासयाठी आहरे.

जरेव्हया कोणी यया पथयावर चयालतयानंया िगवयान बदु्धयाचं्या गोष्ी वयाचतो 
तरेव्हया ही गोष् अधधक स्पष् होतरे की यया णशकवणीचया उद्रेश लोकयानंया 
एकया धयार्िक संरिदयाययातनू दसुऱयया धयार्िक संरिदयाययािध्रे धियायंतररत 

करण्यासयाठी नयाही. वस्ततुः यया णशकवणीचरे धयार्िक संरिदयाययाशी कयाही दरेणरे 
घरेणरे नयाही. ययाचया अभ्यास सवमाजण करू शकतयात.

जरेव्हया कोणी बदु्ध सयादहत्य वयाचतयात दकंवया त्ययावर ललदहलरेल्या 
अठिकथया आणण टीकया वयाचतयात तरेव्हया हरे जयाणनू आश्चयमा होतरे की यया 
संपूणमा वयाङ्मययात 'बरौद्ध' दकंवया 'बरौद्धधिमा' ययासयारखरे शब अजजबयात सयापडत 
नयाहीत. बदु्धयानंी यया शबयाचंया रियोगच करे लया नयाही. कयाही शतकयापंययंत 
त्ययाचं्या अनुययाययानंी दरेखील यया शबयाचंया रियोग करे लया नयाही. बदु्धयानंी 
आपल्या णशकवणीलया ‘धम्’ असरे म्हटलरे, ययाचया अथमा होतो रिकृतीचया 
प्नयि (ऋत), स्यानुिूतीजन्य सत्य. त्ययानंी आपल्या अनुययाययानंया दरेखील 
‘धम्ी’, ‘धम्ीठिो’, ‘धय्म्को’, ‘धम्चयारी’, ‘धम्प्वहयारी’ असरे म्हटलरे 
आहरे. आजच्या ियाषयािंध्रेच ‘बमुद्धज्म’, ‘बमुद्धस्ट’, ‘बरौद्ध’ असरे शब 
आढळतयात, जयाचंरे पययामाय प्वस्ततृ पयाली वयाङ्मययात  कुठरेच मिळत नयाहीत.

जर बदु्धयाचं्या णशकवणीसयाठी ‘बमुद्धज्म’ दकंवया ‘बरौद्ध’ शबयाचया रियोग 
झयालया असतया तर ती एकया प्वशरेष संरिदयाययापुरती िययामाददत झयाली असती 

,परंत ु ‘धम्’ तर असीि आहरे....’अप्पमधाणिो 
धम्मो’. हया कोणत्यया संरिदयाय प्वशरेष दकंवया 
धियामावलंप्बययासंयाठी नयाही, ‘धिमा’ सवयायंसयाठी आहरे, 
आणण आपण सवमा जयाणतो की आतया हया शब 
यया अथयामानरे घरेतलया जयात आहरे की जो रियोग 
करण्यासयाठी सुप्वधयाजनक आहरे. खूप सयाररे 
लोक जरे यया शबयाचया रियोग करीत आहरेत तरे खूप 
चयागंल्या रीतीनरे सिजतयात की तरे ययाचया रियोग 
सयावमाजनीन धम् दकंवया धियामासयाठी करीत आहरेत.

आपण सिजयूयात की बदु्धयाचंी णशकवण 
कयाय आहरे. हया ‘आयमा अष्यामंगक’ ियागमा आहरे. यया 
ियागयामालया ‘आयमा’ असरे ययाकररतया म्हटलरे जयातरे की 
पररश्िपूवमाक यया ियागयामावर जो चयालतो तो आयमा 
होतो, संत होतो, शुद्ध चचत्याचया व्यक्ती होतो. 
आयमा अष्यामंगक ियागयामाचरे तीन ियाग आहरेत.

रिथि शील आहरे, जयालया संकरेपयात 
प्नम्नललखखत रूपयात म्हण ूशकतो...

सवमा पयापकियायंपयासून तसरेच सवमा कयाययक 
आणण वयाचचक अकुशल कियामापयासून द्षर रहया, 
जयानरे दसुऱययालया दःुख पोहोचतरे तसरेच त्ययाचंी 

शयातंी आणण सितया िंग होतरे.
दसुरी सियाधी अथयामात कुशल चचत्याची एकयाग्तया, ययालया संकरेपयात 

प्नम्नललखखत रुपयात म्हण ूशकतो--कुशल चचत्याच्या एकयाग्तरेनरे कुशल किमा 
करया. 

प्तसरी पञ्या (रिज्या) आहरे जजलया संकरेपयात प्नम्नललखखत रुपयात म्हण ू
शकतो---रिज्या प्वकधसत करून, रिज्रेची ियावनया पररपूणमा करून चचत् 
प्वशुद्ध करणरे. यया तीनही णशकवणी िूतकयाळयातील सवमा बदु्धयाचं्या णशकवणी 
आहरेत आणण िप्वष्ययातील सवमा बदु्धयाचं्या णशकवणी असतील.

बुद्धाचंी व्धावहधाररक शशकवणि
रित्यरेक चयागंलया धिमा शील-सदयाचयारयाचरे जीवन जगण्याची णशकवण 

दरेतो. हरेच आध्यान्त्मक णशकणयाचरे सयार आहरे, ििमा आहरे, पण बदु्धयाचंया उद्रेश 
करे वळ नैप्तक जीवन जगण्याचया उपदरेश दरेण्यापुरतयाच िययामाददत नव्हतया. 
त्ययानंी आयमा अष्यामंगक ियागयामाच्या दसुरया िैलयाचया दगड ‘सियाधी’ चया अभ्यास 
करणरे णशकवलरे. त्ययासयाठी कोणत्यया तरी आलंबनयाची आवश्यकतया असतरे. 
खूप सयारी आलंबन आहरेत जयानरे कोणीही आपल्या िनयालया प्नयंमत्रत करू 
शकतो, जयावर कोणी आपल्या िनयालया दटकवनू ठरेव ू शकतो. बदु्धयानंी 
दरेखील खूप सयारी आलंबन ददली. एक लोकप्रिय आलंबन जरे त्ययानंी ददलरे 
तरे आहरे आपलया श्वयास-रिश्वयास. ययालया त्ययानंी ‘आनयापयानसप्त’ (आनयापयान 
स्ृती) म्हटलरे. ययाचया अथमा आहरे श्वयास तसरेच रिश्वयासयारिप्त जयागरूकतया 
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प्वकधसत करणरे. सवमा िनुष्ययािध्रे िग तरे कोणत्ययाही संरिदयाययाचरे 
असोत, श्वयासयाचरे यरेणरे जयाणरे चयालूच असतरे. कोणीही श्वयास-रिश्वयासयारिप्त 
जयागरूकतरेचया अभ्यास करण्यासयाठी हरकत घरेऊ शकत नयाही. कोणी कसरे 
म्हण ूशकतो की हया श्वयास िुस्लिि आहरे की दहदं्ष आहरे, की इसयाई आहरे की 
यहुदी, बरौद्ध आहरे की जनै, णशख आहरे की पयारशी, कॉकरे णशयन आहरे की 
आदरिकन की एणशयन, पुरुष आहरे की ्रिी.

‘आनयापयानसती’चया अथमा आहरे की नयाकयाच्या खयाली आणण वरच्या 
ओठयावरील करेत्रयावरून जो श्वयास यरेत-जयात आहरे, त्यया रिती जयागरूक रयाहून 
वरच्या ओठयाच्या वर आणण नयाकयाच्या खयालच्या जयागरेवर िनयालया एकयाग् 
करणरे.

जस-जसरे िन यया छोट्याशया करेत्रयावर एकयाग् होतरे तरेव्हया तरे अधधक 
सूक्षयाहून सूक्षतर आणण अधधकयाधधक संवरेदनशील होत जयातरे. करे वळ 
तीन ददवसयाचं्या अभ्यासयानंतर, सयाधक शरीरयाच्या यया ियागयािध्रे 
शयारीररक संवरेदनयाचंया अनुिव करू लयागतो. तत्पश्चयात तो रिज्रेलया प्वकधसत 
करण्याकडरे लक दरेतो. डोक्यापयासून पयाययापययंत संपूणमा शरीरयात संवरेदनयानंया 
पयाहतयानंया सयाधक अनुिव करतो सवमा संवरेदनया नयाि आणण रूपयानरे पूणमापणरे 
जोडल्या आहरेत. नयाि आणण रूप एक दसुऱययालया रिियाप्वत करत असतयात. 
हरे दोन्ही एकयाच नयाण्याच्या दोन बयाज ूआहरेत. ययानंी रिियाप्वत झयालरेल्या 
संवरेदनयाचं्या प्नरीकणयानरे हरे स्पष् होतरे की जरेव्हया कोणी व्यक्ती अकुशल 
किमा करतरे तरेव्हया तरे करण्याआधी िनयािध्रे कोणतया नया कोणतया प्वकयार 
जयागवयावया लयागतो. हत्यया करण्याआधी प्तलया ियंकर द्रेष उत्पन्न करयावया 
लयागतो. चोरी करण्याआधी लोि जयागवयावया लयागतो. यरौन दरुयाचयार 
करण्यासयाठी त्ययालया खूप कयािवयासनया जयागवयावी लयागतरे. कोणया दसुऱययाची 
हयानी करण्याआधी व्यक्ती स्तःची हयानी करून घरेतरे. कोध, लोि, 
द्रेष, ईषयामा, घिेंड आणण िय इत्ययादी प्वकृती िनुष्ययालया तत्याळ दःुखी, 
अियागी, दयनीय आणण उग् बनवतयात. तो अशयातं होऊन जयातो. आणण 
जरेव्हया तो अशयातं होतो तरेव्हया तो आपली अशयातंी स्तः पुरतीच िययामाददत 
न ठरेवतया दसुऱययानंयाही अशयातं बनवतो. सियाजयातील दसुऱयया लोकयाचंी हयानी 
करणरे सुरू करतो. रिकृतीच्या यया प्नयियालया कोणीही आपल्या यया सयाडरेतीन 
हयातयाच्या कयायरेिध्रे स्तः अनुिव करू शकतो.

अकुशल किमा करतरेवरेळी बयाहरेरून कोणी सुखी आहरे असरे ददसू शकतरे, 

पण त्ययाची वयास्तप्वक स्तस्ती त्यया प्नखयाऱययासयारखीच आहरे जो वरून 
रयाखरेनरे झयाकलया गरेलरेलया असतो. ियानधसक प्वकयारयािंुळरे  तो आतल्या आत 
जळत रयाहतो आणण तरीही त्ययालया ययाची शुद्ध नसतरे की आत िध्रे कयाय 
चयालू आहरे? ययालयाच अप्वद्या (अनवज्धा) तसरेच िोह म्हणतयात. बदु्धयाचं्या 
अनुसयार कोणत्यया दयाशमाप्नक ियान्यतरेचरे ज्यान न होणरे ही अप्वद्या नयाही. 
त्ययाच्या आतिध्रे कयाय होत आहरे? --हरे न जयाणणरे म्हणजरेच अप्वद्या 
आहरे. यया अप्वद्रेरुपी आवरणयािुळरेच तो जयाण ूशकत नयाही तो दःुखी कया 
आहरे. कोणीही द:ुखी रयाहू इच्छित नयाही परंत ु तरीही तो तषृ्या अथयामात 
आसक्ती आणण द्रेषयालया प्नरंतर उत्पन्न करण्यािुळरे  दःुखी रयाहतो. कयारण 
की रित्यरेक वरेळी तो संवरेदनयारंिप्त रिप्तकीयया करत असतो. जस-जशी 
अप्वद्या द्षर होतरे आणण तो आत डोकयावनू पयाहू लयागतो तरेव्हया अनुिव 
करतो की पहया, िी यया संवरेदनयारंिप्त रिप्तदकयया करूनच स्तःसयाठी दःुख 
जयागवीत आहरे. जरेव्हया यया संवरेदनया सुखद असतयात तरेव्हया िी आसक्ती 
जयागवतो आणण जरेव्हया यया द:ुखद असतयात तरेव्हया द्रेष जयागवतो. दोन्हीही 
िलया द:ुखी बनवतयात. आणण आतया पहया! िलया ययाचरे सियाधयान मिळयालरे 
आहरे, जरेव्हया िी संवरेदनयाचं्या अप्नत्य स्ियावयालया सिजनू तटस् रयाहतो, 
त्ययानंया सयाकीियावयानरे पयाहतो, अथयामात रिप्तदकयया करत नयाही तरेव्हया ियाझ्यात 
तषृ्या जयागत नयाही, न आसक्ती जयागतरे न द्रेष जयागतो. िनयाचया जनुया 
स्ियाव (प्बहरेप्वयर पॅटनमा) बदलू लयागलया आहरे आणण िी दःुखचकयाच्या 
बयाहरेर पडत आहरे.

बदु्धयाचं्या अनुसयार हीच प्वद्या (नवज्धा)आहरे, हीच रिज्या आहरे. दहचरे 
कोणत्ययाही दयाशमाप्नक दकंवया सयारंिदयाययक प्वचयारधयाररेशी कयाही दरेणरेघरेणरे 
नयाही. कुठरे द्षर-द्षरही संबंध नयाही. आपल्या सुखदःुखयाशंी संबंधधत यया 
सत्यतरेलया अष्यामंगक ियागयामावर चयालत, प्वपश्यनया करत सयाधक स्तः 
आपल्या आत िध्रे अनुिव करू शकतो. चयार आयमासत्य करे वळ दयाशमाप्नक 
धसद्धयातं नयाहीत. हरे तर आपल्या बयाबतीत वयास्तप्वक यथयाथमा आहरेत जयालया 
सयाधक आपल्या आतिध्रे अनुिव करू लयागतो. आयमा सत्य वस्ततुः आयमा 
सत्य तरेव्हयाच होतरे जरेव्हया कोणी आपल्या आतिध्रे अनुिव करतयानया  
आयमा बनू लयागतो.

जरेव्हया सयाधक संवरेदनयाबंरोबर कयाि करतो तरेव्हया तो िनयाच्या गहनतरेत 
कयाि करतो. सयाधक पयाहतो िनयात जरेव्हया एखयादया प्वचयार उठतो, शरीरयावर 

तत्याळ त्ययाच्या अनुरूप संवरेदनया 
होतयात. हयाच बदु्धयाचंया अतं्यत 
िहत्त्वपूणमा आप्वष्यार होतया.

बदु्धयाचंया दसुरया िोठया आप्वष्यार 
हया होतया की आपण यया संवरेदनयारिप्त 
आसक्ती आणण द्रेष उत्पन्न करतो. 
बदु्धयाचं्या आधी, त्ययाचं्यावरेळी दकंवया 
त्ययाचं्यानंतरही दसुररे आचयायमा यया 
गोष्ीलया जयाणत नव्हतरे. तरे लोकयानंया 
हयाच सल्या दरेत रयादहलरे की सहया 
इंदरिययाचं्या द्यारयावर जरे इन्दीय 
प्वषय आलंबनयाचं्या रूपयात यरेतयात 
त्ययाचं्या रिप्त रिप्तदकयया करू नकया. 
अथयामात डोळरे  जरेव्हया रूप पयाहतील, 
नयाक जरेव्हया गंध घरेईल आणण 
कयान जरेव्हया शब ऐकतील तरेव्हया 
रिप्तदकयया नयाही करे ली पयादहजरे. तरे 
लोक णशकवीत होतरे की जरेव्हया 
इन्दीय वस्त ूणिन्न णिन्न इंदरिययाचं्या 
संपकयामािध्रे यरेतयात तरेव्हया त्ययानंया 
चयागंलरे अथवया वयाईट ियानून 
आसक्ती दकंवया द्रेषयाची रिप्तदकयया 
करू नकया. असरे उपदरेश अस्स्तत्वयात 
होतरे. परंत ु बदु्धयानरे सयामंगतलरे की 
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वस्ततु: तमु्ही यया आलंबनयाचं्या रिप्त रिप्तदकयया करत नयाही आहयात. त्ययानंी 
कयाळया सयाडं तसरेच पयाढंऱयया सयाडंयाचरे उदयाहरण दरेऊन सिजयावलरे की ययापैकी 
एक रितीक आहरे इन्दीय द्यारयाचरे आणण दसुररे इंदरिय प्वषययाचंरे. दोन्हीही 
दोरीनरे बयाधंलरे आहरेत. नया तर कयाळया सयाडं बंधन आहरे आणण नया ही पयाढंरया 
सयाडं बंधन आहरे, बंधन तर दोरी आहरे. बदु्धयानंी सयामंगतलरे की आसक्ती 
(तृष्या) दोरी बंधन आहरे आणण व्यक्ती संवरेदनयारिप्त रिप्तदकयया करूनच 
आसक्तीलया आणण द्रेषयालया जन् दरेतरे. हया सम्यक सम्दु्धयाचंया िोठया शोध 
होतया, िहयान अप्वष्यार होतया. यया शोधयािुळरेच तरे सम्यक सम्दु्ध झयालरे.

दसुररे खूप जण होतरे जरे म्हणत होतरे की इन्दीय वस्तूंच्या (आलंबनयाचं्या) 
रिप्त रिप्तदकयया करे ली नयाही पयादहजरे. परंत ु तरीही तरे ‘बदु्ध’ होऊ शकलरे 
नयाहीत. कयाही आचयायमा असरे होतरे जरे हरे णशकवत होतरे की कोणी आसक्ती 
आणण द्रेष जयागवलया नयाही पयादहजरे. बदु्धयानंी सयामंगतलरे की आसक्ती आणण 
द्रेष तोपययंत रयाहील जोपययंत िोह आहरे. त्ययािुळरे  त्ययानंी िोहयाच्या बयाहरेर 
पडण्याचया प्वधध णशकवलया. िोह कयाय आहरे? िोह अप्वज्या (अप्वद्या) 
आहरे. आपण जयाणत नयाही की आत कयाय होत आहरे. आपण लोि 
आसक्ती आणण द्रेषयाच्या खऱयया कयारणयानंया जयाणत नयाही. आपण पृथकजन 
आहयात, अज्यानी आहयात, अनणिज् आहयात. आपण ययाच्या बयाहरेर कसरे यरेऊ 
शकयाल? सिस्रेच्या िुळयावरती रिहयार करया आणण संवरेदनयाबरोबर कयाि 
करत दःुखयाच्या बयाहरेर यया. जोपययंत आपण संवरेदनया रिप्त जयागरूक नयाही 
आहयात तोपययंत आपणयालया त्ययाची शुद्ध नयाही. आपण बयाह्य वस्तूंबरोबर 
ियाडंत रयाहतया... यया प्वचयारयानरे की हरे कुरूप आहरे, हरे कुरूप नयाही. आपण 
करे वळ वरवरच्या धरयातलयावर कयाि करत रयाहतया. आपण प्वचयार करतया 
की कयाळया सयाडं बंधनयाचरे कयारण आहरे दकंवया सफरे द सयाडं बंधन आहरे. बंधन 
तर आसक्ती आणण द्रेष आहरेत, जरे स्तः संवरेदनयारिप्त रिप्तदकयया करून 
उत्पन्न करतयात. एक दयारूडी व्यक्ती प्वचयार करतरे की त्ययालया दयारूची सवय 
आहरे. परंत ुवस्ततुः त्ययालया सवय लयागली आहरे, त्यया संवरेदनयाचंी जया दयारू 
प्पतयानया तो अनुिवतो.

जरेव्हया कोणी तटस्ियावयानरे संवरेदनयानंया पयाहतो, तरेव्हया तो अज्यानतरेतनू, 

बरेहोशीतनू बयाहरेर यरेऊ लयागतो. संवरेदनयाचं्या अप्नत्यतरेचरे ज्यान जयागवनू 
रिप्तदकयया न करतया रिज्या पुष् करतो. हया रिकृतीचया प्नयि आहरे. यया सयावंपृ्तक 
सत्ययाच्या स्याियाप्वक कियाच्या ियागरे धिमा प्नययाितरेचया प्नयि आहरे. बदु्ध 
रयाहोत की न रयाहोत, धिमाप्नययाितया तर असतरेच. हया प्नयि शयाश्वत आहरे. 
ही एकया िहयान वैज्याप्नकयाचंी सुस्पष् उद्ोषणया आहरे.

बदु्ध म्हणतयात की.... िी रिकृतीच्या यया 'रिप्तत्य-सिुत्पयाद' प्नयियाचया 
आपल्या आतिध्रे अनुिव घरेतलया आहरे. स्तः अनुिव घरेऊन पूणमापणरे 
सिजल्यानंतरच िी ही उद्ोषणया करीत आहरे, ययाचया उपदरेश करीत आहरे, 
त्ययालया स्पष् करीत आहरे, ययालया रिप्तष्याप्पत करीत आहरे, ययालया स्तः 
पूणमापणरे सिजल्यानंतरच िी दसुऱययानंया सयागंत आहरे, म्हणत आहरे. हरे ठीक 
अशयारिकयाररे आहरे जसरे-- न्यूटन असो की नसो गुरुत्वयाकषमाणयाचया प्नयि 
सत्य आहरे. न्यूटननरे त्ययाचया आप्वष्यार करून पूणमा जगयालया सयामंगतलरे. तसरेच 
गॅललललओ असो की नसो त्ययाचया हया आप्वष्यार की, पृथ्ी सूययामािोवती 
चयारी बयाजनूरे दफरतरे, हरे सत्यच रयाहतरे. 

संवरेदनयाचंया अनुिव जजथरे होतो तरे एक प्नणयामायक जंक्शन (संधधस्यान) 
आहरे जरेथनू सयाधक एक दसुऱययाच्या प्वपरीत जयाणयाऱयया दोन रस्यावंर चयालू 
शकतो. जर कोणी अज्यानयानरे सुखद आणण दःुखद संवरेदनयारिप्त रिप्तकीयया 
करत असतो तरेव्हया तो आपल्या दःुखयालया दकत्यरेक पटीनंी वयाढवनू घरेतो 
आणण जरेव्हया सुखद तसरेच दःुखद संवरेदनयारिप्त तटस् रहयायलया णशकतो तरेव्हया 
तो िनयाच्या गहनतरेिध्रे जयाऊन आपल्या स्ियाव-णशकंजयालया बदलव ू
लयागतो आणण दःुखयाच्या बयाहरेर यरेऊ लयागतो. संवरेदनयाच िुळ आहरेत, जड 
आहरेत. जोपययंत िुळयाची, जडयाची उपरेकया करत रयाहयाल तोपययंत प्वषवकृ 
वयाढतच रयाहील, जरी त्ययाच्या धडयालया, फयादं्यानंया, पयानयानंया कयापलरे तरी. 
बदु्धयानरे सयामंगतलरे.... जसया एखयादया वकृ जयाची िुळरे  सहीसलयाित असतील, 
तर कयापल्यानंतर ही पुन्हया अकुंररत होऊन प्वकधसत होऊ लयागतो. त्ययाच 
रिियाणरे जोपययंत आतील आसक्ती सिूळ नष् होत नयाही तोपययंत दःुख 
वयारंवयार उत्पन्न होतच रयाहतरे.

(िज्ी गणििाज्ाच्ा ललच्छिी िाजानंा उपदेश देताना)
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अशया रिकयाररे यया िहयान वैज्याप्नकयानरे हया आप्वष्यार करे लया की ियानधसक 

प्वकयारयापंयासून पूणमापणरे िुक्त होण्यासयाठी िनयाच्या िुळयापययंत जयाऊन 
कयाि करयावरे लयागरेल. रित्यरेक व्यक्तीलया ही जड कयापयावीच लयागरेल, िुळयाचया 
उछिरेद करयावयाच लयागरेल. 

चयागंल्यासयाठी सियाजयात सुधयारणया होवो, ययासयाठी रित्यरेक व्यक्तीलया 
सुधयारयावरे लयागरेल. जरेव्हया पूणमा जंगलच सुकलरे असरेल तर रित्यरेक वकृयाचरे 
पररपोषण करयावरे लयागरेल, त्ययाच्या िुळयानया रोग िुक्त करयावरे लयागरेल 
आणण पयाण्यानरे धसचंन करयावरे लयागरेल, तरेव्हया पूणमा जंगल दहरवरेगयार होईल, 
फुलून जयाईल. त्ययाच रिकयाररे सियाजयालया सुधयारण्यासयाठी रित्यरेक व्यक्तीलया 
शयातं व्हयावरे लयागरेल. व्यक्तीच सियाज सुधयारणरेची दकल्ी आहरे. आपण 
इच्छितो की पूणमा प्वश्वयात शयातंी व्हयावी, तरेव्हया त्ययासयाठी रित्यरेक दरेशयालया 
आणण रित्यरेक सियाजयालया शयातं व्हयावरे लयागरेल. इथरे िी पुन्हया बदु्धयाचं्या एकया 
िहत्वपूणमा उपदरेशयाचरे उदयाहरण दरेऊ इच्छितो जरे त्ययानंी ललछिवीच्या वज्ी 
गणतंत्रयालया ददलरे होतरे. बदु्धयानंी प्नम्नललखखत व्ययावहयाररक णशकवण ददली 
जयािुळरे  ललछिवीययानंया अपरयाजरेय बनवलरे.

1. जोपययंत तरे लोक बठैक करत रयाहतील आणण ठरलरेल्या वरेळी िरेटत 
रयाहतील, तरे अजरेय रयाहतील. 

2. जोपययंत तरे लोक एकत्र होऊन िरेटतील एकत्र होऊन उठतील आणण 
एकत्र रयाहून कतमाव्य-पयालन करतील, तोपययंत अजरेय रयाहतील.

3. जोपययंत तरे लोक चयागंल्या रिशयासनयाच्या रियाचीन नीतीचरे आणण 
आपल्या न्ययाय-रिणयालीचंरे अप्तकिण करणयार नयाहीत, तरे अजरेय 
रयाहतील. 

4. जोपययंत तरे लोक वयस्कर व्यक्तीचंया आदर-सन्यान 
करतील,त्ययाचं्यावर श्द्धया ठरेवनू त्ययानंी सयामंगतलरेल्या गोष्ी ियान्य 
करतील, तरे अजरेय रयाहतील.

5. जोपययंत तरे लोक आपल्या स्त्रियया आणण िुलयाचंरे रकण करतील, तरे 
अजरेय रयाहतील.

6. जोपययंत तरे आपल्या गणयातंत्रयाच्या आतील आणण बयाहरेरील 
पूजयास्ळयाचंी तसरेच पुजप्नययाचंी पूजया करतील, उपयासनया करतील 
आणण आर्थक सहयायितरेनरे त्ययाचंरे रकण करतील तरे अजरेय रयाहतील.

7. जोपययंत तरे लोक अहयंतयाचंरे चयागंल्यारिकयाररे रकण करतील, तरे अजरेय 
रयाहतील. 

त्ययाकयाळी दरेखील खूप सयाररे संरिदयाय (पंथ) होतरे जयाचंी आप-आपली 
िंददररे आणण पूजया स्ळरे होती. हुशयारी ययाच गोष्ीिंध्रे आहरे की त्यया सवयायंनया 
खूष आणण संतुष् ठरेवलरे जयावरे. कुणयालयाही त्रयास दरेऊ नयरे. त्रयास ददल्यािुळरेच 
लोक रयाष्ट्रयाचरे (रयाज) शत्र ूहोण्यासयाठी बयाध् होतयात. त्ययाचं्या पूजया स्ळयानंया 
सिुचचत संरकण मिळयालरे पयादहजरे. जोपययंत शयासक सतु्परुषयानंया संरकण 
दरेतील आणण त्ययाचंरे पयालन पोषण करतील, तरे अजरेय रयाहतील. 

बदु्धयाचंी ही प्ववरेकपूणमा णशकवण प्वश्वयािध्रे शयातंी आणण सयािंजस् 
स्याप्पत करण्यासयाठी आज पण प्ततकीच उपयोगी आहरे. जर आम्हयालया 
खरोखरच प्वश्वयािध्रे शयातंी आणयायची असरेल तर धियामासंबंधी सिस्याचंी 
उपरेकया करून चयालणयार नयाही.

रित्यरेक सरकयारचरे हरे कतमाव्य असतरे की त्ययानरे बयाहरेरील आकिणयापयासून 
आपल्या लोकयाचंरे रकण करयावरे. आपलरे करेत्र (रयाज) आणण लोकयाचं्या 
सुरकरेसयाठी शक् तरेवढरे रियत्न करयावरे. असरे करतयानया ही गोष् अवश्य लकयात 
ठरेवली पयादहजरे की अशी कयायमावयाही सिस्याचंरे स्यायी सियाधयान नयाही. 
सवयायंरिती सद्याव आणण करुणया हरेच प्वद्रेषयालया िुळयापयासून द्षर करण्यासयाठी 
सकि आहरे, जरे कोणत्ययाही ितयालया ियानणयाऱयया व्यक्तीद्याररे करे लरे जयाणयाऱयया 
कयाययामाच्या िुळयािंध्रे सयाियावलरे गरेलरे आहरे. ियारत तसरेच अिरेररकरे सदहत 
प्वश्वयातील प्वणिन्न जरेलिध्रे होणयाऱयया प्वपश्यनया णशप्बरयािंध्रे आम्ही 
पयाहतो की लोकयािंध्रे कसरे बदल घडून यरेतयात. आतंकवयादयाचरे िुळ 
आतंकवयाद्याचं्या िनयािध्रे आहरे. आम्ही लोकयानंी हरे पयादहलरे आहरे की 
ययातील कयाही कसरे बदललरे आहरेत. त्ययाचं्यािध्रे अप्वश्वसनीय सुधयारणया 
झयाली आहरे. कोध, िय, बदलया घरेण्याची ियावनया आणण घृणया रिवीिूत 

होऊन प्वलीन झयाली आहरे आणण त्ययाचरे स्यान शयातंी आणण करुणरेनरे घरेतलरे 
आहरे.

 सवमारिथि आम्ही जरेलच्या कयाही अधधकयाऱययानंया प्वपश्यनया 
णशकण्यासयाठी सयागंतो आणण त्ययानंतरच तरेथील कैद्यासंयाठी णशप्बर लयावलरे 
जयातरे. त्ययाचया आश्चयमाकयारक पररणयाि होत आहरे.

बदु्धयाचं्या णशकणयािध्रे आम्हयालया असया एक सरेत ू मिळतो जो प्वणिन्न 
ितयानंया आणण पंथयानया जोडू शकतो. बदु्धयाचं्या णशकणयातील तीन िरौललक 
ियाग.... शील, सियाधी आणण रिज्या सवमा धियायंचया आणण आध्यान्त्मक 
पंथयाचया सयार आहरे. शील, सियाधी आणण रिज्या सवमा धियायंिध्रे सवमाप्नष् 
आहरे. लयािरिद जीवन जगण्यासयाठी जया तीन िूलिूत बयाबी आवश्यक 
आहरेत त्ययाचं्याप्वषयी कयाही वयाद होऊच शकत नयाही. बदु्धयाचंी णशकवण 
यया प्तन्हीचं्या अभ्यासयावर जोर दरेतरे, जरेणरे करुन जीवनयात ययाचया उपयोग 
करे लया जयाऊ शकरे ल. हरे तर रित्यरेक धियामाचरे हृदय आहरे, ििमा आहरे. यया 
िियामालया िहत्त्व न दरेतया आपण बयाहरेरील सयालयानंया िहत्त्व दरेऊन ियाडंत 
रयाहतो. बयाहरेरील सयालयासंयारखी किमाकयाडं दकंवया अनुष्यान तर रित्यरेक धियायंची 
वरेगवरेगळी होऊच शकतयात. 

इप्तहयास सयाकी आहरे की िगवयान बदु्धयाचंी ही सयावमाजनीन तसरेच 
असयारंिदयाययक णशकवण जरेव्हया कोणत्ययाही दठकयाणी दकंवया कोणत्ययाही 
सिुदयाययािंध्रे गरेली तरेव्हया तरेथील स्याप्नक संसृ्कती आणण सिुदयाययाशी 
दहचया कधी संघषमा झयालया नयाही. उलट अशयारिकयाररे मिसळून गरेली जशी 
दधुयात सयाखर. बदु्धयाचंी णशकवण हळूहळू सियाजयाच्या अणिवदृ्धीलया तसरेच 
त्ययालया िृद्ष आणण िधरु बनप्वण्यासयाठी आत्मसयात करे ली गरेली. आपण 
सवमाजण जयाणतो की आजच्या कडवटपणयानरे िरलरेल्या जगयालया शयातंी 
आणण सद्यावनरेच्या िधरुतरेची दकती आवश्यकतया आहरे. सम्यक संबदु्धयाचंी 
णशकवण जयास्तीत जयास्त लोकयाचं्या जीवनयात शयातंी आणण सुख आणो 
आणण जगयाच्या प्वणिन्न सियाजयाचरे जयास्तीत जयास्त लोक सुखिय तसरेच 
शयातंीिय जीवन जगोत.... हीच िंगल कयािनया आहरे. 

 िवत ुसब् िंगलि! सवमा रियाणी सुखी हो! सवयायंची स्स्स्त िुक्ती हो!

('विपश्यना' - िषवा 32, अकं 8, माघ पौर्णिमा, 16 फेब्रिुािी, 2003 मधनू साभाि) 

मतृ्यू मंरल 
प्वपश्यी सयाधकयासयाठी िृतू्य िंगलकयारी आहरे! अिंगल नयाही. 

आल्याददयायक आहरे! िययावह नयाही. अणिनंदनीय आहरे! प्तरस्करणीय 
नयाही! 

जरेव्हया सिय पक्व होतो आणण आय-ूसंस्कयार पूणमा होतयात तरेव्हया शरीर-
च्ुप्त अवश्यम्यावी आहरे. प्नयतीच्या यया अतूट प्नयियालया कोणी टयाळू 
शकत नयाही. 

पररपक्व सयाधक यया अपररहयायमा िृतू्य-कणयानंया हसत हसत स्ीकयारतो. 
चचत् धयाररेवर तीळियात्रही िय रहयात नयाही, शोक होत नयाही, तो घयाबरून 
जयात नयाही. िृतु्यसियी जरी पीडया झयाली तरी चचत् प्वचललत होत नयाही. 
जसरे अधधष्यानिध्रे बसलरेलया सयाधक शयारीररक पीडया झयाल्या तरी चचत् 
प्वचलीत होऊ दरेत नयाही, तसरेच जरी िृतु्यसियी पीडया झयाली तरीही 
अप्वचल रयाहतो, सजग, सचरेत रयाहतो. अप्नत्य बोधयाची चरेतनया जयागरूक 
असतरे. अशया चचत् कणयािंध्रे जरेव्हया च्ुती होतरे म्हणजरे, शरीर सुटतरे तरेव्हया 
पुढील कणयाची रिप्तसंधध म्हणजरे पुढील जीवनयाचरे रिथि चचत् प्न:संदरेह 
कोणत्ययाही सद्गतीच्या करेत्रयािध्रेच होतरे. दगुमातीची दकंचचतही आशंकया 
नयाही. 

जो सयाधक जरेव्हयापयासून प्वपश्यनया मिळयाली तरेव्हयापयासून शरेष 
जीवनयापययंत प्वपश्यनरेचया अभ्यासी रयाहतो, तोच सद्धियामाचया पधथक आहरे. 
'ओपनरेय्यिको' म्हणजरे, एक-एक पयावलयानरे पुढरेच जयाणयार आहरे. िृतू्य 
त्ययाच्या रिगतीलया रोखू शकत नयाही. िृतू्यिुळरे  चचत् धयाररेिध्रे धिमा चरेतनरेचया 
अवरोध होत नयाही. रिगती कयायि रयाहतरे. प्नष्यावयान सयाधकयासयाठी धिमा 
सयाधनरेचया 'ओपनरेय्यिको' स्ियाव िृतू्यच्या कणी सहयायिक म्हणनू उपस्तस्त 



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, िैशाख पौर्णिमा (ऑन.), 26 मे, 2021,  िर्ष   5,  अकं 2                                रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-2023 7
होतो. उन्नत िप्वष्य सुरणकत होतरे. सद्गती सुप्नजश्चत होतरे. 

म्हणनूच खऱयया सयाधकयालया िृतू्यचरे िय रयाहत नयाही. तो नया जीवनयाची 
घृणया करत िृतू्यची कयािनया करतो आणण नया जीवनयात आसक्त होऊन 
िृतू्यलया घयाबरतो. पूणमापणरे प्वश्वस्त असतो की िृतु्य पदोन्नती आहरे, रििोशन 
आहरे. तरेव्हया तो रिसन्नतरेचया प्वषय आहरे, शोकयाचया नयाही. प्वलयापयाचया नयाही. 
प्वपश्यी सयाधक जीवन जगण्याची कलया णशकतो. जीवन जगण्याच्या 
कलरेिध्रेच िंगल िृतू्यची कलया सयाियावली आहरे. तरीही िरणयासन्न 
प्वपश्यीच्या प्नकट जरे अन्य सयाधक असतील त्ययानंी त्ययाची िदत करे ली 
पयादहजरे. सयाऱयया वयातयावरणयालया सितयाियी धिमाचरेतनरेनरे पररप्याप्वत ठरेवलरे 
पयादहजरे. जर कोणी अस्तस्र चचत्याची आणण दबुमाल हृदययाची अश् ूवयाहणयारी 
व्यक्ती जवळ असरेल तर प्तलया शीघ्रतरेनरे बयाजलूया करे लरे  पयादहजरे. कयारण ती 
िरणयासन्न व्यक्तीच्या िहत्त्वपूणमा चचत्-संततीलया द्षप्षत करण्याचरे कयारण 
बनू नयरे. 

िरणयासन्न व्यक्ती खूप पक्व नसरेल तर त्ययानरे आपल्या पररवयारयातील 
कोणया व्यक्तीलया शोकयाकुल पयाहून स्तः शोक ग्स्त न व्हयावरे आणण 
आपलया परलोक प्बघडव ूनयरे. सवमा उपस्तस्त सयाधकयानंी त्ययावरेळी िरणयासन्न 
व्यक्तीच्या आजूबयाजलूया बसून प्वपश्यनया करे ली पयादहजरे. अप्नत्यबोधधनी-
चरेतनरेच्या धिमा तरंगयाचंरे रिजनन करयावरे अथवया रोग्ययारिप्त िंगल िैत्री 
करयावी. त्ययावरेळी सयाररे वयातयावरण धिमा चरेतनरेच्या प्वदु्त तरंगयानंी ऊर्िल 
रयादहलरे पयादहजरे. 

िृतू्यनंतर कोणीही रडू नयरे, प्वलयाप करू नयरे, उलट िृतयाच्या सद्गतीवर 
चचत्यालया रिसन्न ठरेवयावरे. त्ययाच्यारिप्त िंगल िैत्रीचरे रिजनन करयावरे. त्ययालया 
आपलरे पुण् प्वतरणच करयावरे. ययािुळरे  िृत व्यक्ती जरेथरे कुठरे जन्ली 
असरेल, प्तच्या चचत्धयाररेिध्रे धिमा चरेतनरेचया स्पशमा होतो आणण त्ययाच्या 
पररणयाियानरे त्ययाची चचत्-चरेतनया रिशयातं, रिसन्न, रिफुल् रयाहतरे. शोक आणण 
प्वलयाप करे ल्यानरे आपल्या चचत्याची दःुख-जन्य तरंगरे आपल्या प्रिय िृत 
व्यक्तीच्या चचत्धयाररेलया शोक-संतप्त करतयात. प्तलया व्ययाकुळ बनवनू 
प्तच्या सुख-शयातंीचरे हनन करतयात. न स्तः शोक-संकुल व्हयावरे आणण 
नया अन्य कोणयाच्या शोकयाचरे कयारण व्हयावरे. स्तः रिसन्नचचत् रयाहयावरे आणण 
अन्य कोणयाच्या चचत् रिसन्नतरेचरे कयारण व्हयावरे. िंगल-िृतू्यचरे हरेच िंगल 
प्वधयान आहरे! 

िंगल मित्र, 
 सत्यनयारयायण गोयंकया

('विपश्यना' - िषवा 9, अकं 12, ज्ेष्ठपौर्णिमा, डद 29-5-1980 मधनू साभाि)

नवशेष सयूचनधा 
वतमाियान वरेळी कोप्वद-19 च्या रिियावयानरे ियिीत सवमा लोकयानंया पूज 

गुरुजी द्यारया प्नददेणशत मिनी आनयापयान (आश्वयास-रिश्वयास) चया सकयाळ-
संध्याकयाळ प्नयमित अभ्यास करण्यानरे िन कयाहीसरे शयातं होईल. ययाच 
उद्रेशयानरे खयाली ललकं ददलरेली आहरे जजलया क्लिक करून कोणीही, कोठरेही, 
करे व्हयाही दहया मिप्नटयाचंया अभ्यास करून शयातंीचया अनुिव करू शकतो. 
हरे सवयायंसयाठी सियान रूपयानरे उपयोगी आणण कल्याणकयारी आहरे. ललकं- 
https://youtu.be/mAtSIuTSx90
वीस मिप्नटरे प्वपशनया-पररचय तसरेच आनयापयान:  https://youtu.be/byyz8FAvSsE 
https://www.vridhamma.org/sites/default/files/node-uploads/Intro-
Practice_Hindi_Mini-Anapana.mp3

(या अकंातील काही त्चरि 'विश्व विपश्यना पगोिा' च्ा  त्चरिागािाच्ा सौजन्याने घेतली गेली 
आहते) 

प्श्ोत्तर
(धम् आिया, थयाईलैंड, 3 जुलै, 2001) 
प्श्: आपण श्वयासयारिप्त सजग रयाहण्यास इतकरे  िहत्त्व कया दरेतया? 

रोयंकधाजी: कयारण बदु्धयाचंरे हरेच प्नददेश आहरेत. बदु्धयानंया स्पष्पणरे हरेच 
हवरे होतरे की श्वयास जसया आहरे तसयाच जयाणयावया - यथयािूत. जर श्वयास िोठया 
आहरे, तर सजग रहया, "िोठया आहरे"; जर श्वयास छोटया आहरे, तर जयाणत 
रहया, "छोटया आहरे". यथयािूत. जर श्वयासयालया अनैसर्गक, कृमत्रि करे लरे 
तर आपल्या इछिरेनुसयार श्वयासयालया बदलण्यावर अधधक लक ( ध्यान ) 
लयागरेल. तर ध्यान वयास्तप्वकतरेलया सोडून जरे स्तःनरे बदल करे लरे आहरेत 
त्ययावर आहरे. म्हणनू आम्ही यया गोष्ीवर िर दरेतो की नरेहिी नैसर्गक 
श्वयासयावर कयाि करे लरे पयादहजरे, श्वयास जसया स्याियाप्वकपणरे आत यरेतो आणण 
स्याियाप्वकपणरे बयाहरेर जयातो. जर तो लयाबं आहरे, तर बस ययालया जयाणत रहया 
की लयाबं आहरे. ययालया छोटया करण्याचया रियत्न करयायचया नयाही. जर हया छोटया 
आहरे, तर बस असरे जयाणत रहया की हया छोटया आहरे. ययालया िोठया करण्याचया 
रियत्न करयायचया नयाही. जर हया डयाव्यया नयाकपुडीतनू यरेत आहरे, तर जयाणया की 
डयाव्यया नयाकपुडीतनू यरेत आहरे. जर हया उजव्यया नयाकपुडीतनू यरेत आहरे, तर 
जयाणया की उजव्यया नयाकपुडीतनू यरेत आहरे. जर हया दोन्ही नयाकपुड्यातनू 
जयात आहरे, तर जयाणया दोन्ही नयाकपुडीतनू जयात आहरे. श्वयासयाच्या यथयािूत 
रिवयाहयाचरे प्नरीकण करे लरे तरच बदु्धयाचं्या प्नददेशयानुसयार कयाि करीत आहयात. 
श्वयासयाच्या नैसर्गक रिवयाहयात हस्तकरेप करण्याचया रियत्न करू नयरे. जर िन 
फयार िटकत आहरे आणण नैसर्गक श्वयास जयाणू शकत नयाही, तर कयाही 
श्वयास, फक्त दोन-चयार श्वयास जयाणीवपूवमाक जरया िोठ्यानरे घरेऊ शकतया. 
बस! थोड्या वरेळ, जरेणरेकरून िन पुन्हया स्याियाप्वक श्वयास जयाण ूशकरे ल. 
आपल्यालया ययावर लक ठरेवयायचरे आहरे की आपलया उद्रेश नैसर्गक श्वयासयालया 
जयाणयायचया आहरे. श्वयास दकतीही हलकया असरेल, दकतीही सुक्ष असरेल, 
आपलरे िन ययालया जयाणण्यासयाठी सकि व्हयायलया हवरे. हया उद्रेश आहरे.

प्श्: आनयापयानसप्तचया अभ्यास करतरेवरेळी आपण असरे कया म्हणतया 
की आम्ही आपलरे लक नयाकयाच्या रिवरेशद्यारयावर आणण वरच्या ओठयावरती 
ठरेवया. 

रोयंकधाजी: पुन्हया लकयात घ्या, कयारण हया बदु्धयादं्याररे ददलया गरेलरेलया एक 
िहत्त्वयाचया स्पष् प्नददेश आहरे. पररिुखं, स्पष् सयागंतयात की सजग रहया, आत 
यरेणयाऱयया श्वयासयारिप्त, बयाहरेर जयाणयाऱयया श्वयासयारिप्त आणण िुखयाच्यारिप्त म्हणजरे 
ओठयाच्या वरचरे करेत्र. बदु्ध ययालया िुख-प्नमित् म्हणतयात. 'पदटसस्तम्दयािग्ग' 
आणण ‘प्विङ्ग’ पुस्तकयािंध्रे स्पष्पणरे सिजयावलरे गरेलरे आहरे, 'पररिुखं 
सप्त ं उपठिपरेत्वया' आणण नयाधसकग्ग रे, नयाकयाच्या रिवरेशद्यारयावर, नयाकयाच्या 
सिोरचया ियाग. ययाणशवयाय बदु्ध म्हणतयात की हरे 'िुखप्नमित्य्ति चरेत्थ 
उत्रोठिसि वरेिज्झप्पदरेसो दठिब्ो' असयायलया हवरे. आणण िहयासप्तपठियान 
िध्रे म्हणतयात की आपली जयागरूकतया यरेथरे स्याप्पत करया, पररिुखं सप्त ं
उपठिपरेत्वया. सप्तचया अथमा आहरे जयागरुकतया; पररिुखंचया अथमा आहरे ओठयाच्या 
वरचरे करेत्र. बदु्धयाचंरे प्नददेश दकती स्पष् आहरेत. आपण यया प्नददेशयापंरेकया 
कयाही वरेगळरे करू शकत नयाही. आणण जसजसरे अभ्यास करीत जयातो हरे 
अगदीच स्पष् होत जयातरे की बदु्धयानंी यया छोट्याशया करेत्रयालयाच कया प्नवडलरे. 
यया करेत्रयावर रित्यरेक यरेणयारया श्वयास आणण बयाहरेर जयाणयारया श्वयास स्पशमा कररेलच. 
आत यरेणयारया आणण बयाहरेर जयाणयारया श्वयास नयाकयाच्या रिवरेशद्यारयावर आणण 
वरच्या ओठयाच्या वरच्या यया करेत्रयालया स्पशमा करतो. हरेच कयारण आहरे, 
बदु्धयाचंया प्नददेश आहरे की यया करेत्रयावर प्नरंतर लक ठरेवया. लयाबं नयाकयाच्या 
लोकयासंयाठी श्वयास नयाकयाच्या द्यारयावंर स्पशमा करण्याची संियावनया अधधक 
आहरे. छोट्या नयाकयाचं्या लोकयासंयाठी हया स्याियाप्वकपणरे वरच्या ओठयाचं्या 
करेत्रयालया स्पशमा करतो. म्हणनू त्ययानंी यया करेत्रयालया प्नवडलरे. एकतर नयाकयाच्या 
द्यारयावंर नयाहीतर वरच्या ओठयाच्या िध्ियागी. बदु्धयानंया असरे इच्छित नयाही 
की आपण कल्पनया करतो आहरे की श्वयास आत यरेत आहरे दकंवया श्वयास बयाहरेर 
जयात आहरे, ययाउलट आपल्यालया वयास्तप्वकपणरे हरे जयाणवलरे पयादहजरे. जरेव्हया 
आपण सतकमा  असतो तरेव्हया यया करेत्रयात कुठरे नया कुठरे ययाच्या स्पशयामाचरे अनुिव 
करू शकतो. कोण्या अगदीच नवीन सयाधकयालया आम्ही असरेही सयागंतो की 
जर आपल्यालया नयाकयाच्या आत श्वयास जयाणवतो आहरे तरी ठीकच आहरे. 
परंत ुशरेवटी आपल्यालया यया करेत्रयात श्वयासयाच्या स्पशयामाबद्ल कळलरे पयादहजरे. 
कया? कयारण सियाधीसयाठी, िनयाची एकयाग्तया, चचत्याची एकयाग्तया-( िनयाचरे 
आलंबनयावरचरे दटकणरे) फयार िहत्त्वपूणमा आहरे. एकया नव्यया सयाधकयासयाठी 
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नयाकयाच्या पूणमा करेत्रयाबरोबर एक िोठया मत्रकोण ठीक आहरे. परंत ुएक-दोन 
ददवसयातच सयाधकयालया एकया छोट्याशया करेत्रयावर प्नरीकण करण्यासयाठी 
सयामंगतलरे जयातरे. हरे फयार स्पष् होत जयातरे, जसरे की आपण बदु्धयादं्यारया ददल्या 
गरेल्या ियागयामावर पुढरे जयातोय, एकयाग्तरेचरे करेत्र जजतकरे  शक् असरेल प्ततकरे  
छोटरे झयालरे पयादहजरे. हरे पण स्पष् होतरे की एकयाग्तरेचरे आलंबन खूप सूक्ष 
असलरे पयादहजरे. कयारण जरेव्हया िन खूप जयास्त िटकतरे तरेव्हया आपल्यालया 
कयाही श्वयास थोडरेसरे िोठ्यानरे घरेण्याची अनुिप्त ददली जयातरे, परंत ुत्ययानंतर 
आपण पुन्हया नैसर्गक श्वयासयावर आलरे पयादहजरे. आणण जस-जसरे आपलरे 
िन एकयाग् होत जयातरे, श्वयास हळू-अजनू हळू, छोटया, अजनू छोटया होत 
जयाईल. आपल्यालया कयाही रियत्न नयाही करयावरे लयागणयार हरे स्याियाप्वकपणरे 
होत जयातरे. कधीकधी श्वयास इतकया छोटया होत जयातो, इतकया बयारीक, 
पयातळ धयाग्ययारिियाणरे, की असरे वयाटतरे जसरे बयाहरेर आल्यानंतर लगरेचच 
दफरून पुन्हया नयाकयात रिवरेश करून गरेलया. म्हणनू जरेव्हया करेत्र छोटरे होत 
जयातरे तरेव्हया एकयाग्तरेचरे आलंबन पण खूप सूक्ष होत जयातरे,  आणण प्नरंतर 
अभ्यास करे ल्यानरे िन खूप कुशयाग् होत जयातरे.

बदु्ध सवमाज्यानी होतरे. त्ययानंया सगळरे ज्यात होतरे. ह्यया करेत्रयात एक िहत्त्वपूणमा 
नयाडी प्बदं्ष आहरे. जरेव्हया िन तीक्ण होऊन यया करेत्रयावर दटकतरे तरेव्हया इतकरे  
संवरेदनशील होऊन जयातरे की यया करेत्रयावर कयाही संवरेदनया अनुिव ूलयागतरे. 
आनयापयान व सियाधीचया उद्रेश प्वपश्यनरेचरे पुढचरे पयाऊल उचलणरे आहरे. जर 
आपण संवरेदनयाचंया अनुिव करू शकलो नयाही तर प्वपश्यनया प्वपश्यनया 
नयाही. म्हणनू त्ययानंी आपल्यालया खूप व्यवस्तस्त रिकयाररे णशकप्वलरे. 
नैसर्गक श्वयासयाबरोबर एकया छोट्या करेत्रयावर कयाि सुरू करया. श्वयास सूक्ष 
होत जयाईल; िन तीक्ण होत जयाईल. हरे करेत्र संवरेदनशील होईल आणण 
संवरेदनयानंया अनुिव करण्याच्या लयायक होईल. बदु्धयादं्याररे ददल्या गरेल्या 
प्वद्रेचया अभ्यास करण्यासयाठी जगिरयातून लोक णशप्बरयािंध्रे ियाग घरेतयात. 
दसुऱयया दकंवया प्तसऱयया ददवसयापययंत तर जवळजवळ रित्यरेकयालया यया करेत्रयात 
संवरेदनया मिळू लयागतरे. बदु्धयानंी ही प्वद्या, हया ियागमा यथयाकि णशकप्वलया. 
आम्ही त्ययानंी णशकवलरेल्या ियागयामापरेकया वरेगळरे होऊ इच्छित नयाही.

नैसर्गक श्वयासयावर कयाि करण्यापूववी कयाही रिश्नयाचं्या बयाबतीत जयाणनू 
घरेऊयया की कयाि करण्याचरे कयाही अन्य ियागमा रिचललत आहरेत, प्वशरेष रूपयानरे 
ियारतयात. उदयाहरणयासयाठी, रियाणयायि, जरेथरे श्वयासयालया प्नयंमत्रत करे लरे जयातरे. 
जसरे खोल श्वयास घरेऊन कयाही वरेळयासयाठी थयाबंनू घ्या, िग श्वयासयालया सोडया 
आणण पुन्हया श्वयास घरेण्यापूववी कयाही वरेळ थयाबंया. आम्ही अन्य ध्यान सयाधनरेची 
प्नदंया करत नयाही. आम्हयालया सिजतरे की रियाणयाययाि शयारीररक स्यास्थयासयाठी 
चयागंलया आहरे. परंत ु बदु्ध इच्छित होतरे की आपण संवरेदनयाचं्या पुढच्या 
टप्प्यावर पोहोचण्यासयाठी नैसर्गक श्वयासयारिप्त सजगतरेचया उपयोग करयावया. 
हया प्नयंमत्रत श्वयास, रियाणयाययाि, उपयकु्त नयाही कयारण हया कृमत्रि श्वयास 
आहरे. बदु्धयानंया हवरे होतरे की आपण नैसर्गक श्वयासयावर कयाि करयावरे, कयारण 
हया आपल्यालया त्यया अवस्रेपययंत घरेऊन जयातो जरेथरे आपण प्वपश्यनरेचया 
अभ्यास करू शकतो. जी लोक स्यास्थ कयारणयासयाठी रियाणयाययािचया 
अभ्यास करू इच्छितयात, त्ययानंी ययाचया अभ्यास स्तंत्रपणरे करयावया. ययालया 
प्वपश्यनरेबरोबर जोडू नयरे. जरेव्हया आपण प्वपश्यनरेचया अभ्यास करतो, 
तरेव्हया नैसर्गक श्वयास िहत्त्वपूणमा असतो, यथयािूत, जसया आहरे तसया.

ऑनलधाइन भधावी शशनवर कधाय्गक्रम व आवेदन
सवमा ियावी णशप्बरयाचंी ियादहती नरेटवर उपलब्ध आहरे. कोप्वड- १९ च्या नव्यया 

प्नयियानुसयार सवमा रिकयारचरे बदुकंग करे वळ ऑनलयाईन होत आहरे. फॉिमा दकंवया 
एप्ीकरे शन आतया स्ीकयारलरे जयात नयाही. म्हणनू आपल्यालया प्नवरेदन आहरे की 
खयालील ललकं वर चरेक करया आणण आपल्यालया उपयकु्त णशप्बरयासयाठी अथवया 
सरेवरेसयाठी सरळ ऑनलयाईनच आवरेदन करया. 
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कृपयधा अन्य कें दधाचं्धा कधाय्गक्रमधानसुधार सुद्धा यधाच प्कधारे आवेदन करधा.
अन्य कें दधाचं्धा कधाय्गक्रमधाचें नववरणि कृपयधा खधालील ललकं वर पहधा-  
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भधावी शशनबर कधाय्गक्रम
कें दधाचें 2021 च्धा शशनबरधाचे कधाय्गक्रम आले आहेत. त्धानंधाच यधा महहन्यधात प्कधाशशत 

करीत आहोत. कोनवड- 19 च्धा सव्ग ननयमधाचें पधालन करणेि अननवधाय्ग आहे. सव्ग ननयम 
आवेदन पत्रधासोबत इंटरनेटवर ददले रेले आहेत. जर कोणिी ते पधाहू शकलधा नधाही तर 
संबंसधत कें दधालधा थेट संपक्ग  करधावधा.
आवश्यक सुचनधा —

१- कृपयया प्नयियावली ियागवनू वयाचयावी आणण संबंधधत व्यवस्यापकयाकडरे आवरेदन पत्र पयाठवनू तरेथनू स्ीकृनत-पत्र ियागवयावरे.
2- एक ददवसीय, लघु / स्यं शशनबर: करे वळ जनु्यया सयाधकयासंयाठी, जयानंी दहया ददवसयाचंरे प्वपश्यनया णशप्बर पूणमा करे लरे असरेल.
3- सनतपट्धान शशनबर: किीत किी तीन णशप्बर पूणमा करे लरेल्या सयाधकयासंयाठी, जरे ियागील एकया वषयामापयासून प्नयमित आणण गंिीरतयापूवमाक 
रोज सयाधनया करीत असतील. (लघ ुव सप्त. णशप्बरयाचया सियारोप शरेवटच्या ददवशी संध्याकयाळी होतो.)
4- हकशोरधाचें शशनबर: (15 वषमा पूणमा तरे 19 वषमा पूणमा) (कृपयधा हकशोरधाचं्धा शशनबरधासंधाठी बननवलेल्धा नव्धा आवेदन पत्रधाचधा वधापर करधावधा.)
5-दीघ्ग शशनबर - ∞ 20 ददवसीय शशनबर: पयाच दहया ददवसीय णशप्बर, एक सप्तपठियान णशप्बर करे लरेल्या आणण एक दहया-ददवसीय 
णशप्बरयात सरेवया ददलरेल्या सयाधकयासंयाठी, जरे ियागील दोन वषयायंपयासून रोज सयाधनया करतयात व प्वधधरिती एकप्नष् व पूणमासिर्पत आहरेत.
6- 30 ददवसीय शशनबर: जयानंी 20 ददवसीय णशप्बर करे लरे असरेल व एकया णशप्बरयात धिमासरेवया ददली असरेल. (दीघमा णशप्बरयािंध्रे 6 
िदहन्ययाचंरे अतंर आवश्यक आहरे.) (जरेथरे 30 व 45 ददवसयाचंरे सोबत होतील, तरेथरे आनयापयान 10 ददवसयाचंरे आणण जरेथरे करे वळ 45 ददवसयाचरे 
तरेथरे 15 ददवसयाचंरे होतील)
7- 45 ददवसीय शशनबर: जयानंी दोन 30 ददवसीय णशप्बर पूणमा करे लरे असतील व धम्सरेवया दरेत असतील. 60 ददवसीय णशप्बर: करे वळ 
सहयायक आचयाययायंसयाठी जयानंी दोन 45 ददवसीय णशप्बर पूणमा करे लरे असतील. 
8- नवशेष 10-ददवसीय शशनबर: पयाच दहया सयाियान्य णशप्बर, एक सप्तपठियान णशप्बर आणण एक दहया-ददवसीय णशप्बरयात सरेवया ददलरेल्या 
सयाधकयासंयाठी, जरे ियागील दोन वषयायंपयासून प्नयमित रोज सयाधनया करत असतील व प्वधधरिती एकप्नष् व पूणमापणरे सिर्पत असतील.

14 ददवसीय कृतज्तधा-शशनवर / स्यं शशनबर 
हरे कृतज्तया-णशप्बर “आचयायमा स्यं णशप्वर” चरेच स्रूप आहरे. णशप्बर रियारूप प्बलु्ल तसरेच रयाहील. पूज गुरुजी व ियातयाजी आतया 

रयादहलरे नयाहीत, त्ययािुळरे त्ययाचं्यारिप्त व संपूणमा परंपररेरिप्त कृतज्तया व्यक्त करुन आम्ही त्यया सवयायंच्या धिमातरंगयाचंया लयाि घरेऊ. यया दीघमा 
णशप्बरयात अधधकयाधधक लोक िगवयान बदु्धयाचं्या ययाप्वरुद्ध– समग्धानं तपो सुखो। म्हणजरे, एकत्र तप करण्याच्या परि सुखयाचया लयाि 
घरेऊ शकतील, रिसन्नतरेची बयाब ही आहरे की फरे ब्वुयारीच्या यया प्तथीदरम्ययान दहदंी प्तथीनुसयार पूज गुरुजी व ियातयाजीचं्या जन् व जयंत्ययाही 

धम् आिया प्वपश्यनया कें रि, थयाईलैंड जरेथरे रिश्न व उत्ररे प्वचयारली गरेली.

(प्श्ोत्तरः धम्म आभधा, थधाईलैंड 3 जलैु, 2001)
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यरेतयात. शशनवर की योग्यतधा– यया दीघ्ग शशनबरधामधे् सय्म्ललत होण्यासयाठी करे वळ एक सप्तपठियान णशप्बर, धियामाच्या रिचयार व रिसयारयात 
योगदयान व स्याप्नक आचयाययायंची परवयानगी आवश्यक आहरे.      
सुहनश्चित ददनधाकं:  रित्यरेक वषवी 2 तरे 17 फरे ब्वुयारी.
स्याप्नक ियागणी लकयात ठरेऊन जया कें रियात एकट्या प्नवयासयाची सोय असरेल, तरे कें रि यया गंिीर णशप्बरयालया आपल्या कयायमाकि पमत्रकरे त 
स्यान दरेऊ शकतयात.

∞ दीघ्ग शशनबरधासंधाठी नवीन संशोसधत आवेदन पत्रधाचधाच वधापर करधावधा. ह्धालधा धम्मगररी अथवधा अन्य दीघ्ग 
शशनबरधाचं्धा कें दधातयून प्धाप्त करतधा येईल. (वरील सव्ग शशनबरधाचें आवेदन पत्र एकसधारखे आहे.) हहदंी वेबसधाट हेतु 

ललकं– www.hindi.dhamma.org

इरतपुरी एवं महधारधाष्ट्र
धम्मगररर : इरतपुरी (महधारधाष्ट्र)

नवपश्यनधा नवश्व नवद्धापीठ, इगतपुरी-422403, नयाणशक, फोन: (02553) 244076, 244086, 244144, 244440 (करे वळ 
कयाययामालयीन वरेळरेत सकयाळी: 10 तरे सयायं 5 वयाजरेपययंत). फॅक्स: 244176. Email: info@giri.dhamma.org (नोदंणिीनवनधा प्वेश 
नबलु्कल नधाही) दहधा-ददवसीय:  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, ◊ सनतपट्धान: 7 ते 15-10, समन्वयक 
के्त्रीय आचधाय्ग व आचधाय्ग समे्मलन: 13-12-2021, सहधायक आचधाय्ग समे्मलन: 14 तरे 16-12, सहधायक आचधाय्ग कधाय्गशधाळधा: 17 तरे 20-12, 
प्शशक्क कधाय्गशधाळधा: 21-12, टट्रस्ी व धम्मसेवक कधाय्गशधाळधा:16 तरे 17-10, (रंभीर सुचनधा- • कृपयधा लक् द्धावे की धम्मगररीत बहुकंर 
केल्धाशशवधाय येऊ नये, परत पधाठवतधानंधा शशनबरधाथथीलधाही त्रधास होतो व आम्धालधाही. • ज्धा के्त्रधात कें द आहे, त्धा के्त्रधाच्धा लोकधानंी 
तेथेच आवेदन करधावे. नवशेष कधारणिनवनधा धम्मगररीत त्धाचें आवेदन स्ीकधारले जधाणिधार नधाहीत. • कृपयधा स्ीकृनत-पत्र आपल्धा 
सोबत अवश्य आणिधावे. • येणेि शक्य नसल्धास तशी सुचनधा वेळेअरोदर अवश्य कळवधावी.)

धम्तपोवन-1 : इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
 ◊  सनतपट्धान: 2 तरे 10-9,
∞ दीघ्ग-शशनबर: नवशेष दहधा-ददवसीय: 21-9 तरे 2-10, 20-ददवसीय: 24-7 तरे 14-8, 30-ददवसीय:  4-6 तरे 5-7, 
18-8 तरे 18-9, 45-ददवसीय: 4-6 तरे 20-7, 19-12 तरे 3-2-2022, 60-ददवसीय: 12-10 तरे 12-12.

धम्मतपोवन-2 : इरतपुरी (महधारधाष्ट्र)
दहधा-ददवसीय एक्ीक्ययूदटव शशनबर: 30-11 तरे 11-12, ◊  सनतपट्धान: 18 तरे 26-11, 
∞ दीघ्ग-शशनबर: 20-ददवसीय: 28-6 ते 19-7, 30-ददवसीय: 25-9 ते 26-10, 45-ददवसीय:  25-9 ते 10-11, 60-
ददवसीय:  23-7 तरे 22-9, 17-12 तरे 16-2-2022.

धम्मपत्तन : रोरधाई, बोरीवली, मंुबई
धम्मपत्तन, नवपश्यनधा केन्द्र, एसिरेल वर्मा करे  पयास, गोरयाई खयाड़ी, बोरीवली (पदर्चि) िुंबई-- 400 091, फोन: +91 
8291894650, टरेली. (+09122) 50427518, Ext. No. (पुरुष  कयाययामालय)»  519 (50427519), (िदहलया कयाययामालय)»  
546 (50427546),  (सुबह 11 तरे सयायं 5 बजरे तक); Website: www.pattana.dhamma.org, दहधा-ददवसीय 
एक्ीक्ययूदटव शशनबर: 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,  ◊ 
सनतपट्धान: 17 तरे 25-6, 3-ददवसीय: 12 तरे 15-8,  1-ददवसीय मेरधा:  25-7, 26-9,
∞ दीघ्ग-शशनबर: नवशेष दहधा-ददवसीय: 1 तरे 12-9, Email: registration_pattana@dhamma.net.in; 
ऑनलयाइन बदुकंग: www.dhamma.org/en/schedules/schpattana.shtml “धम्पत्न” प्वपश्यनया कें रियात करे वळ 90 
सयाधकयासंयाठी स्यान आहरे. त्ययािळरे सवमा सयाधकयानंया प्वनंती आहरे की जयानंया णशप्बरयासयाठी स्ीकृप्त मिळयाली, त्ययानंीच ययावरे आणण जयानंया 
स्ीकृप्त मिळयाली नयाही, त्ययानंी कृपयया कोणत्ययाही रिकयारचया आग्ह करु नयरे. • कृपयया आपलया आपयात्यालीन फोन-संपकमा  (शरेजयारचया 
असलया तरी) अवश्य ललहयावया.)

          एक ददवसीय शशनबर : ग्ोबल प्वपश्यनया पॅगोडया, गोरयाईगयावं, िंुबई रित्यरेक रप्ववयारी- सकयाळी 11 तरे सयायं 4 
वयाजरेपययंत (पॅगोड्याच्या घिुटयात होतरे, त्ययािुळरे सयाधकयानंया िगवयान बदु्धयाचं्या पयावन धयातूंच्या सयाप्न्नध्यात ध्यान करण्याची 
संधी रियाप्त होतरे.) संपक्ग : फोन: 022-28452235. Email: info@globalpagoda.org;
कृपयया आपल्यासोबत प्पण्याच्या पयाण्याची बयाटली अवश्य आणयावी. प्पण्याचरे पयाणी िोठ्या बयाटलीत (20 लीटर) 
उपलब्ध रयाहील. त्ययातनू आपली बयाटली िरुन आपल्याजवळ ठरेवतया यरेईल.

येणिधाऱयधा दश्गकधासंधाठी लघयू आनधापधान शशनबर
ग्ोबल पॅगोड्यात रोज सकयाळी 11 तरे दपुयारी 4 वयाजरेपययंत पंधरया-वीस मिप्नटयाचंरे इंग्जी दहदंी लघ ूआनयापयान रिणशकण 
सत्र सुरु असतरे. सकयाळी 11 वयाजतया रिथि सत्र व दपुयारी 4 वयाजतया अपं्ति सत्र. ययात ियाग घरेणयाऱययालया पूणमा रिणशकण 
सत्रयात बसणरे अप्नवयायमा आहरे

धम्मनवपुल : बेलधापुर (नवी मुं बई)
प्ॉट नं. 91 ए; सरेक्टर 26, पयारसीक दहल, सीबीडी बरेलयापूर, (पयारसीक दहल, सीवडु दयारयावरे ररेल् रे स्टरेशन जवळ हबमार लयाईन) नवी िुंबई 
400 614. संपक्ग : फोन: 022-27522277, 27522404/03 (सकयाळी 11 तरे सयायं 5 वयाजरेपययंत). Email: dhammavipu-
la@gmail.com, बदुकंग करे वळ ऑनलयाइन: http://www.vipula.dhamma.org/ दहधा-ददवसीय: 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-ददवसीय: रित्यरेक रप्ववयारी. सधामयू. सधाधनधा: दररोज सकयाळी: 9 तरे रयात्री 9 पययंत, सयाधक आपल्या 
वरेळरेनुसयार यरेऊन ध्यान करु शकतयात,;  

धम्मवधाहहनी : दटटवधाळधा
मुं बई पररसर नवपश्यनधा कें द, गयावं रंूदरे, दटटवयाळया (पूवमा) कल्याण, जज. ठयाणरे. Website www.vahini.dhamma.org, नोदंणी 
करे वळ ऑनलयाईन; Email: vahini.dhamma@gmail.com संपक्ग : िोबयाईल: 97730-69978, 9004620434, 
करे वळ कयाययामालययाच्या ददवशी– 12 तरे सयायं 6 वयाजरेपययंत. दहधा-ददवसीय:  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,  ◊ सनतपट्धान: 14 तरे 22-8,
 ∞ दीघ्ग-शशनबर: 20-ददवसीय:  27-10  तरे 17-11, 30-ददवसीय: 20-11 तरे 21-12, 45-ददवसीय: 20-11 तरे 5-1-2022

धम्म वधादटकधा : पधालघर
पधालघर नवपश्यनधा कें द, गट नं. 198-2/ए, अल्याली दककरे ट ग्याउंडच्या ियागरे, अल्याली, पयालघर-401404, संपक्ग  कें द 91 
9637101154, Email: info@vatika.dhamma.org, संपक्ग : 1) श्ी इरयाणी, िो. 9270888840, 2) 
श्ी अप्नल जयाधव, िो. 91 9049151464,  दहधा-ददवसीय:  (करे वळ पुरुष) 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 वळ स्त्रियया)ं 11 तरे 22-7, 
24-9 तरे 5-10, 7 तरे 18-11, ◊ सनतपट्धान: (करे वळ पुरुष) 12 तरे 20-9, (करे वळ स्त्रियया)ं 5 तरे 13-12,

धम्मधानन्द : पुणेि (महधारधाष्ट्र)
पुणेि नवपश्यनधा कें द, (नोदंणीप्वनया रिवरेश नयाही) िरकळ गयावयाजवळ, आळंदी पयासून 8 दक.िी. दहधा-ददवसीय: (करे वळ दहदंी व िरयाठी 
ियाषी)»   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, ◊ सनतपट्धान:  
(करे वळ दहदंी व इंग्जी ियाषी)»   23 तरे 31-10,   3-ददवसीय: 3 तरे 6-6, 5 तरे 8-8, संपक्ग : संपक्ग : पुणरे प्वपश्यनया समिती, 
फोन: (020) 24468903, 24436250.
 Email: info@ananda.dhamma.org; टरे.फैक्स: 24464243.

दीघ्ग शशनबर कधाय्गक्रम (भधारत)
नवशेष 10-ददवसीय

2 तरे 13-6-2021 धम्खरेत् - हदैरयाबयाद (तरेलंगयानया)
19 तरे 30-6-2021 धम्थली - जयपुर (रयाजस्यान)
30-6 तरे 11-7-2021 धम्मगरर : इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
17 तरे 28-7-2021  धम्पठियान - सोनीपत (हररययाणया)
21-7 तरे 1-8-21 धम्धसनु्, बयाडया-कछि
19 तरे 30-7-2021 धम्लक्ण - लखनऊ (उ. रि.)
28-7 तरे 8-8-2021 धम्पुब्ज - च्ूरू (रयाजस्यान) 
30-8 तरे 10-9-2021 धम् पुष्र - पुष्र (अजिरेर, रयाजस्यान)
1 तरे 12-9-2021 धम्पत्न - गोरयाई, बोरीवली, िुंबई
4 तरे 15-9-2021 धम् अय्म्कया - दणकण गुजरयात, गुजरयात
21-9 तरे 2-10-2021 धम्तपोवन-1 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र) 
6 तरे 17-10-2021 धम्बोधध -बोधगयया (प्बहयार)
15 तरे 26-10-2021  धम्पठियान - सोनीपत (हररययाणया)
17 तरे 28-10-2021  धम्सरोवर - धळुरे   (िहयारयाष्ट्र)
20-11 तरे 1-12-2021 धम्कल्याण - कयानपुर (उ. रि.)

कृतज्तधा-शशनवर
2 तरे 17-2-2022 धम् िधरुया - िदरुयाई (तमिलनयाडु)

20-ददवसीय
2 तरे 23-6-2021 धम्खरेत् - हदैरयाबयाद (तरेलंगयानया)
20-6 तरे 11-7-2021 धम्पयाल - िोपयाल (ि.रि.)
28-6 तरे 19-7-2021 धम्तपोवन-2 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
30-6 तरे 21-7-2021 धम्सरेत ु- चरेन्नई (तमिलनयाडु)
1 तरे 22-7-2021 धम् पुष्र - पुष्र (अजिरेर, रयाजस्यान)
24-7 तरे 14-8-2021 धम्तपोवन-1 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
2 तरे 23-8-2021  धम्पठियान - सोनीपत (हररययाणया)
3 तरे 24-8-2021 धम्चक्क - सयारनयाथ (उ. रि.)
11-8 तरे 1-9-2021 धम्यालय - कोल्यापुर (िहयारयाष्ट्र)
25-8 तरे 15-9-2021  धम् अय्म्कया - दणकण गुजरयात
5 तरे 26-9-2021 धम्गढ़ - प्बलयासपुर (छत्ीसगढ़)
8 तरे 29-9-2021   धम्सुवत्थी - श्यावस्ती (उ. रि.)
11-9 तरे 2-10-2021 धम्पयाल - िोपयाल (ि.रि.)
28-9 तरे 19-10-2021 धम्थली - जयपुर (रयाजस्यान)
6 तरे 27-10-2021 धम्बोधध - बोधगयया (प्बहयार)
7 तरे 28-11-2021 धम् पुष्र - पुष्र (अजिरेर, रयाजस्यान) 
30-11 तरे 21-12-2021 धम्वयादहनी - दटटवयालया
4 तरे 25-12-2021 धम्लक्ण - लखनऊ (उ. रि.)

30-ददवसीय
1-6  तरे 2-7-2021 धम्पठियान - सोनीपत (हररययाणया)
2-6 तरे 3-7-2021 धम्खरेत् - हदैरयाबयाद (तरेलंगयानया)
4-6 तरे 5-7-2021 धम्तपोवन-1 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
30-6 तरे 31-7-2021 धम्सरेत ु- चरेन्नई (तमिलनयाडु)
1-7 तरे 1-8-2021 धम् पुष्र - पुष्र (अजिरेर, रयाजस्यान)
1-8 तरे 1-9-2021 धम्बोधध - बोधगयया (प्बहयार)
11-8 तरे 11-9-2021 धम्यालय - कोल्यापुर (िहयारयाष्ट्र)
18-8 तरे 18-9-2021 धम्तपोवन-1 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
28-8 तरे 28-9-2021  धम्पठियान - सोनीपत (हररययाणया)
11-9 तरे 12-10-2021 धम्पयाल - िोपयाल (ि.रि.)
18-9 तरे 29-10-2021 धम्थली - जयपुर (रयाजस्यान)
25-9 तरे 26-10-2021 धम्तपोवन-2 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
1 to 31-10-2021 धम्उत्ल - खररययार रोड (उडीसया)
6-11 तरे 7-12-2021 धम्चक्क - सयारनयाथ (उ. रि.)
7-11 तरे 28-11-2021 धम् पुष्र - पुष्र (अजिरेर, रयाजस्यान)
30-11 तरे 31-12-2021 धम्वयादहनी - दटटवयालया
21-12-2021 तरे 21-1-2022 धम् अय्म्कया - दणकण गुजरयात, गुजरयात

45-ददवसीय
2-6 तरे 18-7-2021 धम्खरेत् - हदैरयाबयाद (तरेलंगयानया)
4-6 तरे 20-7-2021 धम्तपोवन-1 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
25-9 तरे 10-11-2021 धम्तपोवन-2 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
15-10 तरे 30-11-2021 धम्सुवत्थी - श्यावस्ती (उ. रि.)
2-11 तरे 18-12-2021 धम्पठियान - सोनीपत (हररययाणया)
17-12-2021 तरे 1-2-2022 धम्पयाल - िोपयाल (ि.रि.)
19-12 तरे 3-2-2022 धम्तपोवन-1 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
21-12-2021 तरे 5-2-2022 धम् अय्म्कया - दणकण गुजरयात, गुजरयात
9-2-2022 तरे 27-3-2022 धम्बोधध - बोधगयया (प्बहयार)

 60-ददवसीय
23-7 तरे 22-9-2021 धम्तपोवन-2 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
12-10 तरे 12-12-2021 धम्तपोवन-1 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)
17-12 तरे 16-2-2022 धम्तपोवन-2 - इगतपुरी (िहयारयाष्ट्र)

धम्मपुण्ण : पुणेि शहर(स्धाररेट)
पुणेि नवपश्यनधा सगमती, नरेहरु स्टरेदडयिसिोर, स्यारगरेट वॉटर वक्समाच्या ियागरे, आनंद िंगल कयाययामालययाजवळ, दयादयावयाडी, पुणरे-
411002. फोन: (020) 24436250. Email: info@punna.dhamma.org दहधा-ददवसीय:  (करे वळ दहदंी व इंग्जी ियाषी)»   
3 तरे 14-10, 7 तरे 18-11, 5 तरे 16-12, (करे वळ दहदंी व िरयाठी ियाषी)»  18 तरे 29-7, 15 तरे 26-8, 17 तरे 28-10, 
21-11 तरे 2-12, 19 तरे 30-12,, ◊ सनतपट्धान:  (करे वळ दहदंी व इंग्जी ियाषी)»  21 तरे 29-9, 3-ददवसीय: 28 तरे 31-10, 
1-ददवसीय:  रित्यरेक िदहन्ययात दसुऱयया गुरुवयारी व चरौथ्या रप्ववयारी सकयाळी: 8:30 तरे 4:30 पययंत,  # बधाळ-शशनबर: (9 तरे 18 वषमा) रित्यरेक 
िदहन्ययात पदहल्या व प्तसऱयया रप्ववयारी (सकयाळी: 8 तरे दपुयारी 2.30 पययंत)

धम्मअजन्धा : औरंरधाबधाद (महधारधाष्ट्र)
अजंतधा अतंरधा्गष्ट्रीय नवपश्यनधा सगमती, गट नं. 45 रयािपुरी, वजैयापुर रोड,  औरंगयाबयाद-431003. संपक्ग : फोन: (0240) 2040444, 
िोबयाईल: 94222-11344, 99218-17430. Email: info@dhammaajanta.org;  दहधा-ददवसीय: 2 तरे 13-6, 16 तरे 27-6, 
30-6 तरे 11-7, 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, 6 तरे 17-10, 20 तरे 
31-10, 1 तरे 12-12, 15 तरे 26-12, 29-12 तरे 9-1-2022  ◊ सनतपट्धान: 17 तरे 25-11, 2-ददवसीय: 26 तरे 28-11, हकशोरीचें 
शशनबर: 8 तरे 16-11, 

धम्मसरोवर : धळेु (महधारधाष्ट्र)
खधाने्दश नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, डरेडरगयावं जलशुमद्धकरण कें रियाजवळ, िु. पो. प्तखी, जजल्या- धळुरे, प्पन: 424002; (नोदंणीप्वनया 
रिवरेश नयाही) (कें रियापययंत जयाण्यासयाठी पयाच कंदीलजवळ “शरेररे पंजयाब लॉज” जवळ पोहोचयावरे प्तथनू प्तखी गयावयासयाठी ऑटोररक्शया 
िरेटतयात.) दहधा-ददवसीय:  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,  ◊ सनतपट्धान: 12 तरे 21-6, 6 तरे 15-8, 5 तरे 14-12,  2-ददवसीय: 23 
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तरे 25-6, 18 तरे 20-8, 12 तरे 14-10,   # बधाळ-शशनबर:  16-8, 10-10, 1-11, 29-12, 30-12,    ∞ दीघ्ग-शशनवर: 
नवशेष दहधा-ददवसीय: 17 तरे 28-10, संपक्ग : डॉ. दरेवररे, फोन: 222861, िोबया. 99226-07718, Email: info@
sarovara.dhamma.org

धम्मससद्पुरी : भधाटेरधाव, सोलधापुर
धम्मससद्पुरी नवपश्यनधा ध्धान कें द, off प्वजयापुर रोड, ियाटरेवयाडी जवळ, सोररेगयाव - डोणगयाव चया रस्तया, सोररेगयाव पयासून 4 
दक.िी. तया. उत्र सोलयापुर, जजलया. सोलयापुर-413002, Email: solapurvipassana@gmail.com, संपक्ग : 1) श्ी 
सम्याट पयाटील, िोबया. 7620592920, 9011908000, 2) श्ी ियालचंरि उकरंदरे, िोबया. 9860759866, दहधा-ददवसीय: 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-ददवसीय: 12 तरे 15-8, 11 
तरे 14-11, हकशोरधाचें शशनबर:  26-10 तरे 3-11,

धम्मधालय : कोल्धापुर (महधारधाष्ट्र)
दक्खिन नवपश्यनधा अनसंुधधान कें द, (नोदंणीप्वनया रिवरेश नयाही) रयािललगं रोड, आलतरे पयाकमा , आलतरे, तया. हयातकनंगलरे (ररेल् रे स्टरेशन), 
जज. कोल्यापूर- 416123. Email: info@alaya.dhamma.org, फोन: संपक्ग : िोबया. 97674-13232. 
9697933232, 7420943232, दहधा-ददवसीय: (दहदंी व इंग्जी ियाषी) 19 तरे 30-9, 7 तरे 18-11, 21-11 तरे 
2-12, 5 तरे 16-12, 19 तरे 30-12, (दहदंी व िरयाठी ियाषी)»  13 तरे 24-6, 27-6 तरे 8-7, 25-7 तरे 5-8, 3 तरे 14-10, 
17 तरे 28-10, (दहदंी, इंग्जी व कन्नडी ियाषी)» 11 तरे 22-7,  ◊ सनतपट्धान: (दहदंी एवं इंग्जी ियाषी)»  29-6 तरे 8-7, 
5 तरे 14-10, 21 तरे 30-12, 3-ददवसीय: (दहदंी व इंग्जी ियाषी) 14 तरे 17-9, 2-ददवसीय: (दहदंी व इंग्जी ियाषी)  10 
तरे 12-6, 29 तरे 31-10,   # 2-ददवसीय बधाल-शशनबर: (दहदंी एवं इंग्जी ियाषी)  धम्मसेवक कधाय्गशधाळधा: (दहदंी व िरयाठी 
ियाषी)»  19 तरे 20-11,              ∞ दीघ्ग-शशनवर: 20-ददवसीय: 11-8 तरे 1-9, 30-ददवसीय: 11-8 तरे 11-9, 

 धम्मनधार : नधारपुर (महधारधाष्ट्र)
नधारपुर नवपश्यनधा कें द, ियाहुरझरी गयाव, नयागपुर-कलिरेश्वर रोडजवळ. Email: info@naga.dhamma.org, संपक्ग : 
िोबयाइल: 9403870195, 9422182336, 9370990771, 9423403294. (नोदंणीप्वनया रिवरेश नयाही) दहधा-ददवसीय: 
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, ◊ सनतपट्धान: 24-12 तरे 1-1-2022,  1-ददवसीय:  
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,  सहधायक 
आचधाय्ग कधाय्गशधाळधा: 14 तरे 18-7-2021, संपक्ग : सचचव, कल्याणमित्र चॅररटरेबल टट्रस्ट, अभं्कर स्यारक िवन, अभं्कर रोड, 
धतिोली, नयागपुर-440012. फोन: 0712- 2458686, 2420261. (सवमा पत्र-व्यवहयार संपकमा  पत्ययावर करयावया.)

धम्मसुरनत : सुरतनरर (नधारपुर)
नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, सुगतनगर, नयागपुर-14, फोन नं. (0712)2630115. दहधा-ददवसीय: 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 वळ स्त्रियया)ं» 18 तरे 29-8, 1 तरे 12-9, 15 तरे 25-9,  ◊ 
सनतपट्धान: 22 तरे 30-7, 22 तरे 30-12, 3-ददवसीय: 16 तरे 19-6, 21 तरे 24-10, 24 तरे 27-11, 1-ददवसीय: 13-6, 
18-7, 14-8, 12-9, 21-11, 6-12,  # बधाळ-शशनबर: 21 तरे 24-10, सधामयू. सधाधनधा: दररोज सकयाळी 5 तरे 6 व सयायं 6 तरे 7 
पययंत व रित्यरेक रप्ववयारी सकयाळी: 8 तरे 9;  # बधाळ आनधापधान सधामयू. सधाधनधा: रित्यरेक रप्ववयारी सकयाळी: 8 तरे 9; संपक्ग : 1) श्ी सुखदरेव 
नयारनवररे, िोबया. 9422129229. 2) श्ी किलरेश चयाहदिरे, िोबया. 9373104305.

धम्ममल्ल : यवतमधाल (महधारधाष्ट्र)
नवपश्यनधा कें द, धनश्ी नगर, आय. टी. आय. ियागरे, प्पपंळगयावं बयायपयास, यवतियाळ - 445001, संपक्ग : 1) श्ी ई. डी. गडललगं, 
िोबया. 9422865661, 2) डॉ. रयाजकुियार िगत, िोबया. 9423432475. दहधा-ददवसीय:  (पुरुष व स्त्रिययासंयाठी)»  15 तरे 26-6, 
(करे वल पुरुष तथया दिक् ु9 तरे 20-7), 2 तरे 13-8, 18 तरे 29-9, 19 तरे 30-10, 3 तरे 14-11, 7 तरे 18-12,  ◊ सनतपट्धान: 19 
तरे 27-11, 3-ददवसीय: 16 तरे 19-8, 1-ददवसीय: 13-6, 24-7, 1-8, 29-9, 10-10, 5-12, # बधाळ-शशनबर: 27-6, 25-7, 
29-8, 12-9, 3-10, 28-11, 26-12, संपक्ग : 1) श्ी ई. डी. गडललगं, िोबया. 9422865661, 2) डया. रयाजकुियार िगत, िोबया. 
9423432475, 3) दरेवेंरि िरेश्याि 9822235527.
लचटकी (वधधा्ग): धम्कुटी प्वपश्यनया कें रि, चचटकी, पुलगयाव, पो. कवठया, तया. दरेवळी, जज. वधयामा, दहधा-ददवसीय: 7  तरे 18-
9, 6 तरे 17-10, 6  तरे 17-11, 7  तरे 18-12, संपक्ग :  श्ी. खंडयाररे, फोन: 07158-284372, िोबया. 9028494401, 
 श्ी िरेलरे, िोबया. 9834603076,
रोहणिधारधावं: (पवनी, िंडयारया): दहधा-ददवसीय: 16 तरे 27-6, 7 तरे 18-7, स्धान: प्वसुधदिग्गो प्वपसिनया चॅररटरेबत 
टट्रस्ट, वदयारया संचयाललत - धम्पवन प्वपश्यनया केन्द्र, रोहणया गयावं (पवनी) जज. िंडयारया, संपक्ग : 1) श्ी शैलरेष कयाबंळरे, िोबया. 
9923268962, 2) श्ी ियाधव रयािटरेकरे , िोबया. 9223349183, 
तुमसर (भंडधारधा): दहधा-ददवसीय:  20 तरे 31-10, 17 तरे 28-11, 15 तरे 26-12, 3-ददवसीय: 16 तरे 19-10, 
1-ददवसीय: 4-6, 3-8, 2-9, 1-10,   # बधाळ-शशनबर  18-10, 29-11, 26-12,  स्धान: बदु्धप्वहयार अणॅ्ड वरेलफरे अर सेंटर, 
चुल्याड, तुिसर, जज. िंडयारया िोबया. 096236-68240, संपक्ग : 1) श्ी डोगंररे, िोबया. 6260450436, 2) श्ी चरौररे, िोबया. 
98904-41071, 3) श्ी प्वज ुगोडंयाणरे, िोबया. 096236-68240,

धम्मभण्धार : भंडधारधा (महधारधाष्ट्र) 
नवपश्यनधा कें द, रयाहुल कॉलनी, ररेल् रे लयाइनजवळ, सहकयार नगर, िंडयारया 441904, दहधा-ददवसीय: 20 तरे 31-7, 10 तरे 21-8, 
21-9 तरे 2-10, 4 तरे 15-12,   ◊ सनतपट्धान:  6 तरे 14-9, 21 तरे 29-11, 2-ददवसीय:  24 to 26-12, 1-ददवसीय:  27-6, 
1-8, 22-8, 19-9, 3-10, 19-10, हकशोरीचें शशनबर: 7 तरे 16-11,   # 2-ददवसीय बधाळ-शशनबर: 15 तरे 16-11, 1 
तरे 2-5,  1-ददवसीय बधाळ-शशनबर: 11-5, 25-5, 8-6, 22-6, 11-7, 29-8, 19-9, 10-10, 19-12, 
संपक्ग : सलूजया, 09423673572, चरौररे, 9890441071, प्वनोद, 9422833002, 7588749108,

धम्म ननरंजन : नधादेंड
नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, नई डंकीण (गोदयावरी नदी करे  दकनयाररे) नयादंरेड, संपक्ग : 1) श्ी ददहवरेलरे, िोबयाइल: 9423148636. 2) 
श्ी ियावरे, िोबया. 9421572499, दहधा-ददवसीय: (करे वळ स्त्रियया)ं»  7 तरे 18-7, 6 तरे 17-10, 8 तरे 19-12, (करे वळ पुरुष)»  
16 तरे 27-6, 1 तरे 12-9, 17 तरे 28-11, ◊ सनतपट्धान: 14 तरे 22-8,  3-ददवसीय: 10 तरे 13-6, 22 तरे 25-7,  # 3-ददवसीय 
बधाळ-शशनबर: (करे वळ िलुरे)»   7 तरे 10-11, (करे वळ िलुी)»   11 तरे 14-11, 1-ददवसीय: 27-6, 18-7, 29-8, 12-9, 17-10, 
29-12, स्यं शशनबर: रित्यरेक रप्ववयारी सकयाळी 6 तरे 10 पययंत,  # बधाळ-आनधापधान ऑनलधाईन  शशनबर: िदहन्ययात प्तसऱयया रप्ववयारी 
धम्मसेवक कधाय्गशधाळधा: 10-1, 

धम्म वसुधधा : हहवरधा वधधा्ग
नवपश्यनधा कें द, दहवरया पोस्ट झडशी, तया. सरेलु, जज. वधयामा, Email: dhammavasudha@gmail.com 100, सयागर, सुयोग 
नगर, नयागपूर-440015. िोबया. दहधा-ददवसीय: 17 तरे 28-10, 10 तरे 21-11, ◊ सनतपट्धान: 1 तरे 9-12, संपक्ग : 1) श्ी बयातंरे, 
9326732550, 9326732547. 2) श्ी कयाटवरे, िोबया. 9890309738.

धम्मअनधाकुल : खधापरखेड़धा फधाटधा, तेल्धारधा (अकोलधा)
नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, खयापरखरेड़या फयाटया, तरेल्यारया-444108 जज. अकोलया Email: info.anakula.@vridhamma.
org, Website: www.anakula.dhamma.org,  िोबया. 9421156138, 9881204125, 9421833060, दहधा-
ददवसीय: (करे वळ पुरुष)»  9 तरे 20-6, 3 तरे 14-8, 1 तरे 12-9, 20 तरे 31-10, 24-11 तरे 5-12, (करे वळ स्त्रियया)ं»  
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-ददवसीय: (करे वळ 
णिक्षं सयाठी)»   7 तरे 18-7, ◊ सनतपट्धान:  29-5 तरे 6-6, 23 तरे 31-7, 3-ददवसीय: 29-9 तरे 2-10, 23 तरे 26-12, 
1-ददवसीय: 21-7, 19-10,  संपक्ग : 1) प्वपश्यनया चैररटरेबल टट्रस्ट, शरेगयावं, फोन: 95798-67890, 98812-04125. 2) 
श्ी आनंद, िोबया. 94221-81970.
कोटंबधा (यवतमधाळ): दहधा-ददवसीय:  (पुरुष व स्त्रियया)ं»  4 तरे 15-7, 12 तरे 23-9, 2 तरे 13-10, 5 तरे 16-12 (करे वल 
स्त्रियया)ं »  1 तरे 12-8-2021 (करे वळ णिक ुव पुरुषयासंयाठी) »   6 तरे 17-6 (करे वळ णिकणुणयया व स्त्रियया)ं  7 तरे 18-11,  

1-ददवसीय:   हर रप्ववयार सुबह 8 तरे 3 तक  # बधाळ-शशनबर: 20-6, 18-7, 29-8, 26-9, 17-10, 28-11, 26-12, 
संपक्ग : धम्िूमि प्वपश्यनया चॅरीटरेबल टट्रस्ट, कोटंबया तया. बयािुळगयावं जज. यवतियाळ-445001. िोबया. 9822896453, 
7776964808, 7038918204, 9175622575, 
मलकधापुर: (अकोलधा) दहधा-ददवसीय: (करे वळ पुरुष)» 3 तरे 14-10, (करे वल स्त्रियया)ं»  12 तरे 23-12, 1 तरे 12-6, स्धान: 
िदति आनंद प्नवयास, रयाजरतन कॉलनी यरेवतया रोड िलकयापुर जज. अकोलया. 444001, िोबया. 9421937014,  संपक्ग : 1) 
श्ी तयायडरे, िोबया. 9421794874, 2) श्ी आठवलरे, िोबया. 9404092468.
पधातुर: (अकोलधा) प्वपश्यनया सयाधनया रिसयार कें रि, णशरलया, पयातरु जज. अकोलया - 444501, दहधा-ददवसीय: (करे वळ स्त्रियया)ं»   1 तरे 
12-6, 25-7 तरे 5-8, 20-11 तरे 1-12, 20 तरे 28-12, (करे वळ पुरुष)»  25-6 तरे 6-7, 10 तरे 21-8, 21-9 तरे 2-10, 
(करे वळ णिक ु23-10 तरे 3-11) ◊ सनतपट्धान:  26-8 तरे 3-9, # 3-ददवसीय बधाळ-शशनबर: (10 तरे 17 वषमा) 7 तरे 10-11, 
1-ददवसीय: 1-ददवसीय: रित्यरेक िदहन्ययात दसुऱयया रप्ववयारी, वरेळ 9 तरे 5,  # बधाळ-शशनबर: बधाळ-शशनबर: (वय 10 तरे 16 वषमा) 
रित्यरेक िदहन्ययात प्तसऱयया रप्ववयारी, वरेळ 9 तरे 5, संपक्ग : 1) श्ी. जगन्नयाथ गवई, िोबया. 07775928290, 2) श्ीिती जोतीतयाई 
वयानखरेडरे, िोबया. 9921998803,

धम्मअजय : चंदपुर (महधारधाष्ट्र)
नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, गयाव - अजयपूर, पो. चचचपल्ी, िलु रोड, चंरिपुर, Online Registration :- Website :- www.
ajaya.dhamma.org, Email: dhammaajaya@gmail.com, संपक्ग : 1) मिलीदं घरडरे, सुगतनगर, नगीनयाबयाग वयाडमा, 
नं. 2, चंरिपूर-442401, िोबया. 80071-51050, 9226137722, 2) श्ी गरौति चचकटरे, िोबया. 9421812541, 9422506476, 
दहधा-ददवसीय: (करे वल णिकओु ं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,   ◊ सनतपट्धान: 27-11 तरे 5-12, 
3-ददवसीय: 18 तरे 21-7, 2-ददवसीय: 19 तरे 21-11, 1-ददवसीय: 27-6, 23-7, 8-8, 26-9, 10-10, 19-12, 

धम्मपदेस : पधाली (रत्धागररी) 
कोकंणि नवपश्यनधा मेडीटेशन सेंटर, िु. पयाथरट, पो. पयाली, जज. - रत्नयामगरी - 415803, Email: info@pades.
dhamma.org, Website: https://pages.dhamma.org,  दस-ददवसीय: 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, ◊ सप्तपठियान: 15 
तरे 24-7, 15 तरे 24-12, 3-ददवसीय: 1 तरे 4-7,  संपक्ग :  1. श्ी संतोष आयररे 1) 9975434754 / 9960503598 
िहयाड: दस-ददवसीय: (केवल पुरुष)»  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 वल िदहलयाएं)»  20-6 तरे 1-7, 3-ददवसीय: (केवल पुरुष)»   26 तरे 29-8, 28 तरे 31-10, 1-ददवसीय :1-ददवसीय 
: रित्यरेक िदहन्ययात पदहल्या रप्ववयारी सकयाळी 10 तरे दपुयारी 3 वयाजरेपययंत  # बधाल शशनवर: रित्यरेक िदहन्ययात तीसऱयया रप्ववयारी सकयाळी 
10 तरे दपुयारी 2 वयाजरेपययंत स्धान: डया. बयाबयासयाहरेब आबंरेडकर िरेिोरीयल हॉल, प्वपश्यनया णशवयाजी चरौक, कोटरेश्वरी तलरे, िहयाड 
-402301, जजलया: रयायगड, संपक्ग : (020) 24436250, Email: info@punna.dhamma.org, िोबया: 7719070011.

जयपुर एवं उत्तर भधारत
धम्मथली : जयपुर (रधाजस्धान)

रधाजस्धान नवपश्यनधा केन्द्र, पो.बॉ. 208, जयपुर-302001, पंजीकरणि संपक्ग : िोबया. 0-99301-17187, 
9610401401, 9828804808, Email: info@thali.dhamma.org, Website: www.thali.dhamma.
org, दहधा-ददवसीय: 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 ◊ सनतपट्धान:  8 तरे 16-6, 20 तरे 28-7, 
3-ददवसीय: 2021» 16 तरे 19-12,  ∞ दीघ्ग-शशनवर: नवशेष दहधा-ददवसीय: 19 तरे 30-6, 20-ददवसीय: 28-9 तरे 
19-10, 30-ददवसीय:  7-2 तरे 10-3, 18-9 तरे 29-10,

धम्म पुष्कर : पुष्कर (अजमेर, रधाजस्धान)
नवपश्यनधा केन्द्र, गयाव ररेवत (करे डरेल), पबमातसर रोड, पुष्र, जज. अजिरेर. िोबया. 91-94133-07570. फोन: 91-145-2780570, 
Website: www.pushkar.dhamma.org,  दहधा-ददवसीय: 4 तरे 15-8, 18 तरे 29-8, 13 तरे 24-9, 26-9 तरे 7-10, 10 तरे 
21-10, 23-12 तरे 3-1, ◊  सनतपट्धान: 23 तरे 31-10, 11 तरे 19-12, हकशोरधाचें शशनबर: 19 तरे 27-6, हकशोरीचें शशनबर: 11 तरे 
19-6,   ∞ दीघ्ग-शशनवर: नवशेष दहधा-ददवसीय: 30-8 तरे 10-9, 20-ददवसीय: 1 तरे 22-7, 7 तरे 28-11, 30-ददवसीय: 1-7 तरे 
1-8, 7-11 तरे 8-12,, संपक्ग : 1) श्ी रप्व तोषणीवयाल, िोबया. 09829071778, Email: dhammapushkar@gmail.com, 
2) श्ी अप्नल धयारीवयाल, िोबया. 098290 28275. Email: corporate@toshcon.com, फैक्स: 0145-2787131.

धम्ममरुधर : जोधपुर (रधाजस्धान)
नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, लहररयया ररसोटमाियागरे, अध्यात्म प्वज्याग सस्तग कें रियाजवळ चरौपयासनी जोधपुर-342008. िोबया. 
9829007520, Email: info@marudhara.dhamma.org. दहधा-ददवसीय: 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  ◊  सनतपट्धान: 29-9 तरे 
7-10, 3-ददवसीय: 11 तरे 14-8, 7 तरे 10-12,  हकशोरीचें शशनबर: 2 तरे 10-9,   # बधाल शशनवर 3-ददवसीय: (13 तरे 16 वषमा) 11 तरे 
14-5, (13 तरे 16 वषमा करे वळ िलुरे) 18 तरे 21-8, (13 तरे 16 वषमा करे वळ  िलुी) 25 तरे 28-8,  संपक्ग : 1) श्ी नरेिीचंद िंडयारी, 41-42, 
अशोक नगर, पयाल लीकं रोड, जोधपुर-342003. Email: dhamma.maroodhara@gmail.com; िोबया.: Whatsapp No. 
9887099049, 8233013020.

धम्मपुब्बज, चयू्रू (रधाजस्धान)
पुब्बज भयूगम नवपश्यनधा टट्रस्, ियालरेरी रोड, (चूरुपयासून 6 दक.िी.) चूरु (रयाजस्यान): फोन: 9664481738, संपक्ग : 1) श्ी 
एस. पी शियामा, Email: dhammapubbaja@gmail.com, info@pubbaja.dhamma.org, िोबया. 07627049859, 
2) श्ी सुररेश खन्नया, Email: sureshkhanna56@yahoo.com; (िोबया. 94131-57056, 9887099049, Whatsapp 
Only) दहधा-ददवसीय: 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,  
◊  सनतपट्धान: 28-9 तरे 6-10, 22 तरे 30-12, 3-ददवसीय: 11 तरे 14-8, 9 तरे 12-10, 8 तरे 11-12,  व  रित्यरेक  रप्ववयारी, हकशोरधाचें 
शशनबर: 1 तरे 9-9,  # बधाळ शशनबर 3-ददवसीय: (13 तरे 16 वषमा िलुरे) 17 तरे 20-8, (13 तरे 16 करे वळ िलुी) 24 तरे 27-8,  # बधाळ 
शशनबर 2-ददवसीय: (13 तरे 16 वषमा िुलरे) 31-10 तरे 2-11, 
∞  दीघ्ग-शशनबर: नवशेष दहधा-ददवसीय: 28-7 तरे 8-8, 

धम्मसोत : सोहनधा (हररयधाणिधा)
नवपश्यनधा सधाधनधा संस्धान, रयाहकया गयावं, (प्नम्ोद पुललस थयानया करे  पयास), पो. सोहनया, बल्िगढ़-सोहनया रोड, (सोहनया 
पयासून 12 दक.िी.), जजलया- गुडगयावं, हररययाणया. िोबया. 9812655599, 9812641400. (बल्िगढ़ और सोहनया सरे बस 
उपलब्ध ह।ै) दस-ददवसीय: नवपश्यनधा सधाधनधा संस्धान, रयाहकया गयावं, (प्नम्ोद पोललस स्टरेशनजवळ), पो. सोहनया, वल्िगढ-
सोहनया रोड, (सोहनयापयासून 12 दक.िी.), जजल्या- गुडगयावं, हररययाणया. िोबया. 9812655599, 9812641400. (वल्िगढ व सोहनया 
यरेथनू बस उपलब्ध आहरे.) दहधा-ददवसीय: 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,  संपक्ग :  प्वपश्यनया सयाधनया 
संस्यान, रुि नं. 1015, 10 वया तळ, हरेिकंुठ/िोदी टयावसमा,  98 नरेहरु प्रेस, नवी ददल्ी-110019. फोन: (011) 2645-2772, 
4658-5455, Email: reg.dhammasota@gmail.com

धम्मपट्धान : सोनीपत (हररयधाणिधा)
नवपश्यनधा सधाधनधा संस्धान, कम्यासपुर, जज. सोनीपत, हररययाणया, प्पन-131001. िोबया. 09991874524, Email: reg.
dhammapatthana@gmail.com.  ◊ सनतपट्धान: 6 तरे 14-7, 23 तरे 31-12,  सहधायक आचधाय्ग कधाय्गशधाळधा:  2 तरे 5-10, 
धम्मतेवक कधाय्गशधाळधा:  6 तरे 7-10,
∞ दीघ्ग-शशनबर: नवशेष दहधा-ददवसीय: 17 तरे 28-7, 15 तरे 26-10, 20-ददवसीय: 2 तरे 23-8, 30-ददवसीय: 1-6  तरे 2-7, 28-8 
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तरे 28-9, 45-ददवसीय:  (15 ददवसीय आनयापयान) 2-11 तरे 18-12,  संपक्ग : धम्सोतच्या-संपकयामावर.

धम्मकधारुशणिक : करनधाल (हररयधाणिधा)
नवपश्यनधा सधाधनधा संस्धान, एअरपोटमा/कंुजपुरया रोड, गव्हरिेंट शयाळरेजवळ, गयावं नरेवल, करनयाल-132001; िोबया. 
7056750605, पंजीकरणि संपक्ग : 1) श्ी आयमा, िोबया. 8572051575, 9416781575, 2) श्ी वियामा, िोबया. 9992000601, 
(सयायं 3 तरे 5 पययंत) Email: reg.dhammakarunika@gmail.com, दहधा-ददवसीय: 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,  ◊ सनतपट्धान: 27-10 तरे 4-11, हकशोरीचें शशनबर: 12 तरे 20-6,

धम्महहतकधारी : रोहतक (हररयधाणिधा)
नवपश्यनधा ध्धान सगमती, लयाहली - आवंल रोड, गयावं लयाहली, तया - कलयानोर, जजल्या: रोहतक - 124001, संपक्ग : 92543-
48837, 9416303639. दहधा-ददवसीय: 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,  ◊ सनतपट्धान:   6 तरे 14-11, 

धम्मधज : होशशयधारपुर (पंजधाब)
पंजधाब नवपश्यनधा टट्रस्, गयाव आनंदगढ, पो. िरेहलयावंली जजल्या-होणशययारपुर - 146110, पंजयाब फोन: (01882) 272333, 
िोबयाईल: 94651-43488. Email: info@dhaja.dhamma.org, दहधा ददवसीय: 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,  ◊ सनतपट्धान: 6 तरे 14-11,  3-ददवसीय: 1 तरे 4-7,

धम्मससखर : धम्गशधालधा (हहमधाचल प्देश)
हहमधाचल नवपश्यनधा कें द, धरिकोट िकैलोडगंज, धिमाशयालया, जजल्या- कयागंरया, प्पन-176219 (दह. रि.). फोन: 
09218514051, 09218414051, (नोदंणी सयाठी फोन सयायं 4 तरे 5) Email: info@sikhara.dhamma.org, दहधा-ददवसीय: 
एप्रिल तरे नोव्हेंबर रित्यरेक िदहन्ययात 1 तरे 12 व 15 तरे 26. करे वळ इतर णशप्बरयाचं्या वरेळी नयाही. ◊ सनतपट्धान:   15 तरे 23-11, 3-ददवसीय: 
23 तरे 26-11,,

धम्मलद् : लेह-लद्धाख (जम्मयू-कश्ीर)
नवपश्यनधा सधाधनधा लद्धाख, लरेहपयासून 8/9 दक. िी. संपक्ग : श्ी लोिझंग प्वसुद्धया, एनशट टट्रॅक्स, िोबयाईल: (91) 9906971808, 
9419862542. दहधा-ददवसीय: 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,  ◊ सनतपट्धान:  25-6 तरे 3-7, 21 तरे 29-7, 18 तरे 26-8, 15 तरे 23-12, 3-ददवसीय: 16 तरे 
19-9,  2-ददवसीय:  4 तरे 6-6, 30-7 तरे 1-8, 27 तरे 29-8, सधामयू. सधाधनधा:  रित्यरेक रप्ववयारी सकयाळी: 9:00 पयासून. 1-ददवसीय: रित्यरेक 
िदहन्ययात दसुऱयया रप्ववयारी. Email: lvisuddha@yahoo.com; info@ladakh.in.dhamma.org,,

धम्मसललल : देहरधादून (उत्तरधाचंल प्.)
देहरधाडयून नवपश्यनधा कें द, जनतनवयालया गयावं, दरेहरयाडून कन्ट व संतलया दरेवीजवळ, दरेहरयाडून-248001. फोन: 0135-
2715189, 2715127, 94120-53748, Email: reg.dhammasalila@gmail.com; दहधा-ददवसीय: 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,  ◊ सनतपट्धान: 5 तरे 13-10, 3 तरे 11-4, 22 तरे 30-12,  3-ददवसीय: 15 तरे 18-8,  2-ददवसीय: 17 तरे 19-
10, संपक्ग : 1) श्ी िंडयारी, 16 टॅगोर प्वलया, चकयातया रोड, दरेहरयाडून-248001. फोन: (0135) 2104555, 07078398566, 
फॅक्स: 2715580. 

धम्मलखिणि : लखनऊ (उ. प्.)
नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, अस्ती रोड, बक्शीचया तलयाव, लखनऊ-227202. (णशप्बर रियारंियाच्या ददवशी दपुयारी 2 तरे 3 पययंत 
बक्शीचया तलयाव ररेल् रे कॉधसगं पयासून वयाहन सुप्वधया आहरे.) Email: info@lakkhana.dhamma.org िोबया. 97945-45334, 
9453211879, दहधा-ददवसीय: 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,  ◊ सनतपट्धान: 19 तरे 27-10, 3-ददवसीय: 28 तरे 31-10, 2-ददवसीय:  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-ददवसीय बधाल शशनबर: (13 तरे 17 वषमा िलुरे) 26 तरे 29-12, 
(13 तरे 17 करे वळ िलुी) 30-12-21 तरे 2-1-22, 
∞ दीघ्ग-शशनबर: नवशेष दहधा-ददवसीय: 19 तरे 30-7, 20-ददवसीय: 4 तरे 25-12, संपक्ग : 1) श्ी रयाजकुियार धसहं, िोबया. 
9616744793, 2) श्ी पंकज जनै, िोबया. 098391-20032, 3) श्ीिती िृदलुया िुकरे श, िोबया. 94150-10879, 4) 
श्ी रयाजीव ययादव, िोबया. 9415136560.

धम्मसुवत्ी : श्धावस्ी (उ. प्.)
जेतवन नवपश्यनधा सधाधनधा कें द: कटरया बयाईपयास रोड, बदु्धया इंटर कॉलरेजसिोर, श्यावस्ती, प्पन- 271845; फोन: (05252) 
265439, 09335833375 Email: info@suvatthi.dhamma.org, दहधा-ददवसीय: 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,  ◊ सनतपट्धान:  29-8 तरे 6-9, 14 तरे 22-12,  # बधाळ 
शशनबर:  (8 तरे 12 वषमा िलुरे, व 8 तरे 16 वषमा िलुी)»   24 तरे 27-12, (12 तरे 16 वषमा करे वळ िलुरे)»   28 तरे 31-12,  ∞ दीघ्ग-शशनवर: 
20-ददवसीय: 8 तरे 29-9, 45-ददवसीय: 15-10 तरे 30-11, संपक्ग : 1) िोबया. 094157-51053, 2) श्ी िरुली िनोहर, ियातन हरेलीयया. 
िोबया. 094150-36896,

धम्मचक्क : सधारनधाथ (उ. प्.)
नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, खरगीपुर गयावं, पो. प्पयरी, चरौबरेपुर, (सयारनयाथ), वयारयाणसी. िोबया: 09307093485; 09936234823, 
Email: info@cakka.dhamma.org (सयारनयाथ म्यजुजयिपयासून ऑटोररक्शया ियाडरे 100/- रुपयरे आहरे.), दहधा-ददवसीय: 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,  ◊ सनतपट्धान: 9 तरे 17-12,  3-ददवसीय: 28 तरे 31-8, बधाल शशनबर शशक्क कधाय्गशधाळधा: 30-10 तरे 2-11,  ∞ दीघ्ग-शशनबर: 20-
ददवसीय: 3 तरे 24-8, 30-ददवसीय: 6-11 तरे 7-12, संपक्ग : िंज ूअग्वयाल, िो. 99366-91000, Email: manju.ag4@gmail.com,

धम्मकधायधा कुशीनरर (उ.प्.)
“धम्मकधायधा” नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, गयावं- धरूरयया ियाट, बनवयारी टोलयाजवळ. तया- कसयया, दरेवररयया रोड, तया. कसयया, 
जजल्या- कुशीनगर-274402, (उ.रि.) िोबया. 919415277542. Email: dhammakaaya.vskk@gmail.com; दहधा-ददवसीय: 
संपक्ग : श्ी िुमिधर िोबया. 09452975280, संपक्ग : 1. श्ी िमूिधर िोबया. 09452975280, 2) डॉ. प्विलकुियार िोदी, द्यारया- आरोग्य 
िंददर, गोरखपुर-273003, 3) श्ी नररेश अग्वयाल- िोबया. 9935599453.

धम्मकल्धाणि : कधानपुर (उ. प्.)
कधानपयूर अतंरधा्गष्ट्रीय नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, ढोडी घयाट, रूिया, पो. सलरेिपूर, कयानपूर नगर- 209402, (सरेन्टट्रल ररेलवरे 
स्टरेशनपयासून 23 दक. िी.) Email: dhamma.kalyana@gmail.com, फोन: 07388-543795, िोबया. 08995480149. 
(नोदंणीप्वनया रिवरेश प्बलु्ल नयाही) दहधा-ददवसीय: 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,   ◊ सनतपट्धान:  22 तरे 30-11, 
3-ददवसीय: 1 तरे 4-9,  एक-ददवसीय:  रित्यरेक िदहन्ययात चरौथ्या रप्ववयारी सकयाळी 10 तरे सयायं 5 वयाजरेपययंत   # 3-ददवसीय बधाळ-शशनबर: (8 
तरे 12 वषमा ) 1 तरे 4-6, 
∞ दीघ्ग-शशनवर: नवशेष दस-ददवसीय: 20-11 तरे 1-12,

धम्म सुधधा : मेरठ (उ.प्.)
नवपश्यनधा कें द, पोलीस स्टरेशनियागरे, टॉवर रोड, सैफपूर गुरुद्यारयाजवळ, हस्स्तनयापूर, जजल्या- िरेरठ-250404, कधायधा्गलय 
संपक्ग : फोन: 9555515548, 8171490433, 7505414181, 10-ददवसीय: 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,  ◊ सनतपट्धान:  6 तरे 14-11, 3-ददवसीय: 1 तरे 4-7, 

धम्मबोसध : बोधरयधा (नबहधार)
बोधरयधा अतंरधा्गष्ट्रीय नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, िगध प्वश्वप्वद्यालययाजवळ, पो. िगध प्वश्वप्वद्यालय, गयया-डोिी रोड, बोधगयया- 
824234, िोबया. 9471603531, Email: info@bodhi.dhamma.org; संपक्ग : फोन: 99559-11556. दहधा-
ददवसीय: 1 तरे 12-6, 16  तरे 27-6, 1 तरे 12-7, 15 तरे 26-7, 5 तरे 16-9, 20-9 तरे 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,  ◊ सनतपट्धान: 18 तरे 26-10, 26-1-2022 तरे 
3-2-2022, ∞ दीघ्ग-शशनबर: नवशेष दहधा-ददवसीय: 6 तरे 17-10, 20-ददवसीय: 6 तरे 27-10, 30-ददवसीय: 1-8 तरे 1-9, 45-

ददवसीय: 9-2-2022 तरे 27-3-2022,

धम्मललच्छवी : मजुफ्फरपुर (नबहधार)
धम्मललच्छवी नवपश्यनधा कें द, गयावं- लदरौरया, पयाकी, िजुफ्फरपूर-843113. फोन: 09931161290, 8935963703, 
9431245971, दहधा-ददवसीय: 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,  ◊ सनतपट्धान:  1 
तरे 9-11,  संपक्ग : श्ी रयाजकुियार गोयन्या, फोन: 0621 2240215, Email: info@licchavi.dhamma.org

धम्मउपवन : बधारधाचहकयधा, (नबहधार)
बयारयाचदकयया - 845412, पूवमा चम्यारन, प्बहयार, संपक्ग : फोन: 9431245971, 9934430429, 6204814341, Email: 
dhammaupavan@gmail.com, दहधा-ददवसीय:  रित्यरेक िदहन्ययात 3 तरे 14 (नोव्हेंबर 2021 िध्रे नयाही) 13 तरे 24-11, 
3 तरे 14-1-2022,
नधालंदधा (नबहधार): दहधा-ददवसीय: एप्रिल तरे दडसेंबर, रित्यरेक िदहन्ययात 2 तरे 13,   स्धान: णशल्प गयाव, नव नयालंदया िहयाप्वहयार, 
गव्हरिेंट ऑफ इंदडयया नयालंदया (प्बहयार), फोन: 91-9955911556, संपक्ग : डॉ लयािया, िोबया. 99314-55583, Email: 
dhammanalanda@gmail.com. online registration: Website: www.nalanda.in.dhamma.org

धम्मपधाटललपुत्त : पटनधा (नबहधार) 
पटनधा नवपश्यनधा कें द, सयाधनया कक बदु्ध स्तृी पयाकमा , पटनया जंक्शन जवळ, पटनया - 800001, प्बहयार, संपक्ग ः िोबया. +91 
6205978822, +91 6299534629, E - mail: info@patna.in.dhamma.org, Website: http://www.pat-
na.in.dhamma.org, दहधा-ददवसीय: 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.  ◊ सनतपट्धान: 3 तरे 11-8,

धम्मवेसधाली : वैशधाली (नबहधार)
दहधा-ददवसीय: रित्यरेक िदहन्ययात 4 तरे 15 जयानरेवयारी तरे दडसेंबर, स्धान: प्वयतनयाि िहयारिजयापप्त ननरी, प्वश्वशयापं्त पगोडया रोड, 
वशैयाली-844128, संपक्ग : 9102288680, श्ी रयाजकुियार गोयन्या, फोन: 0621 2240215, 89359 63703, 
Email: info@vaishali.in.dhamma.org; Website: www.vaishali.in.dhamma.org; दहधा-
ददवसीय:  रित्यरेक िदहन्ययात 4 तरे 15,  जनवरी तरे ददसंबर पययंत.

कच्छ एवं रुजरधात
धम्मससन् ु: मधाडंवी-कच्छ (रुजरधात)

कच्छ नवपश्यनधा कें द, गयाव- बयाडया, तया. ियाडंवी, जजल्या- कछि 370475. िोबया. 09638577325, Email: info@sind-
hu.dhamma.org (णशप्बर आरंि होण्याच्या ददवशी सरळ कें रियात जयाण्यासयाठी वयाहन सुप्वधया उपलब्ध. त्ययासयाठी संपक्ग - फोन: 
िजु:- 094274-33534. गयाधंीधयाि: 094262-50746. ियाडंवी: 09974575660.) दहधा-ददवसीय: 10 तरे 21-6, 1 तरे 12-7, 
7 तरे 18-7, 20 तरे 31-7,  ◊ सनतपट्धान: 22 तरे 30-6
∞ दीघ्ग-शशनबर: नवशेष दहधा-ददवसीय: 21-7 तरे 1-8,  संपक्ग : िोबया. 7874623305, 9825320551.

धम्मददवधाकर : मेहसधाणिधा (रुजरधात)
उत्तर रुजरधात नवपश्यनधा कें द, िीठिया गयाव, तया. जजल्या- िरेहसयाणया, गुजरयात, Email: info@divakara.dhamma.org, फोन: 
(02762) 272800. संपक्ग : 1. प्नखखलियाई पयारीख, िोबया. 09429233000, 2. श्ी उपेंरि पटरेल, िोबया. 8734093341, Email: 
upendrakpatel@gmail.com, फोन: (02762) 254634, 253315, 10-ददवसीय: ....., ◊ सनतपट्धान: ,  

धम्मपीठ : अहमदधाबधाद (रुजरधात)
रुज्गर नवपश्यनधा कें द, (अहिदयाबयाद ररेल् रे स्टरेशनपयासून 40 दक.िी.) गयाव- रनोडया, तया. धोलकया, जजल्या- अहिदयाबयाद-387810. 
िोबया. 89800-01110, 89800-01112, 94264-19397. फोन: (02714) 294690. Email: info@pitha.dhamma.
org (बस सुप्वधया रित्यरेक णशप्बरयाच्या 0 ददवशी, पयालदी बस स्टटँ ड (अहिदयाबयाद) दपुयारी 2:30 वयाजतया) दहधा-ददवसीय: संपक्ग : 1) 
श्ीिती शणश तोडी िोबया. 98240-65668.

धम्म अम्बिकधा : दक्क्णि रुजरधात, रुजरधात
नवपश्यनधा ध्धान कें द, नॅशनल हयायवरे नं. 8, (िंुबई तरे अहिदयाबयाद) पच्छिि पयासून 2 दक. िी. द्षर वर बोरीययाच टोलनयाकया, गयाव- वयागलवयाड 
तया. गनदरेवी, जज. नवसयारी, िोबया. 09586582660, पंजीकरण: दपुयारी 11 तरे सयायं 5 (0261) 3260961, 09825955812. 
www.ambika.dhamma.org; Online registration: dhammaambikasurat@gmail.com; संपक्ग : 1) वसंतियाई लयाड, 
िोबया. 09428160714, 2) श्ी रत्नशीियाई करे . पटरेल, िोबया. 09825044536, दहधा-ददवसीय: 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,  ◊ सनतपट्धान: 25-8 तरे 
2-9, 3-ददवसीय: 24 तरे 27-6, 22 तरे 25-7, 19 तरे 22-8, 30-9 तरे 3-10, 18 तरे 21-11, हकशोरीचें शशनबर: 3 तरे 11-6, हकशोरधाचें शशनबर: 
15 तरे 23-6, 
∞ दीघ्ग-शशनबर: नवशेष दहधा-ददवसीय: 4 तरे 15-9, 20-ददवसीय: 25-8 तरे 15-9, 30-ददवसीय: 21-12 तरे 21-1, 45-ददवसीय: 21-12 तरे 5-2,

दक्क्णि भधारत 
धम्मसेतु : चेन्नई (तगमलनधाडु)

नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, 533, पझयान- थंडलि रोड, द्यारया थीरुनीरिलयाई रोड, थीरुिदुीवक्कि, चरेन्नई-600044, णशप्बरसंबंधी ियादहती व 
नोदंणीसयाठी संपक्ग : फोन: 044-65499965, िोबयाइल: 94442-80952, 94442-80953, (करे वळ 10 तरे 1 व सयायं 2 तरे 5 वयाजरेपययंत). 
Email.: setu.dhamma@gmail.com संपक्ग : श्ी गोयन्या, फोन: (044) 4340-7000, 4340-7001, फॅक्स: 91-44-4201-
1177. िोबयाइल: 098407-55555. Email: skgoenka@kgiclothing.in, दहधा-ददवसीय: 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, ◊ 
सनतपट्धान: 30-6 तरे 8-7, 3-ददवसीय: 30-9 तरे 3-10, 28 तरे 31-12, 1-ददवसीय: 24-6, धम्मसेवक कधाय्गशधाळधा: 22 तरे 23-5, 
∞ दीघ्ग शशनबर:  20-ददवसीय: 30-6 तरे 21-7, 30-ददवसीय: 30-6 तरे 31-7,

धम्म मधरुधा : मदरुधाई (तगमलनधाडयू)
नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, गयाव चरेप्तयया पट्ी, तया. आतरु पो. गयाधंीग्याि यपु्नवर्सटी ददंडीगुल-624302, Email.: dhammamadhura@
gmail.com, संपक्ग : 9442603490, 9442103490, 10-ददवसीय: 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, 2022»  19 तरे 30-1, 23-2 
तरे 6-3, 9 तरे 20-3, 23-3 तरे 3-4, 6 तरे 17-4,20-4 तरे 1-5, 4 तरे 15-5, 18 तरे 29-5, 15 तरे 26-6,  6 तरे 17-7, 20 तरे 31-7, 24-8 तरे 
4-9, 7 तरे 18-9, 5 तरे 16-10, 2 तरे 13-11, 16 तरे 27-11, 7 तरे 18-12, 21-12-2022 तरे 1-1-2023 ◊ सनतपट्धान: 11 तरे 19-
9, 2022»  13 तरे 21-8, 3-ददवसीय: 1 तरे 4-7, 2 तरे 5-9, 3 तरे 6-6, 25  तरे 28-11, 2022»  6 तरे 9-1, 9 तरे  12-6, 4 तरे 7-8, 22 तरे 25-9,
∞  कृतज्तधा-शशनवर: 2 तरे 17-2,

धम्मनधारधाज्नु : नधारधाजु्गन सधारर (तेलंरधानधा)
संपक्ग : VIMC, दहल कॉलनी, नयागयाजुमान सयागर, जज. नयालगोडंया आधं्र रिदरेश, प्पन-508202. नोदंनी: 9440139329, (8680) 
277944, िोबया: 093484-56780, (करे वळ 10 तरे सयायं 5 वयाजरेपययंत) Email: info@nagajjuna.dhamma.org,  एक-
ददवसीय: रित्यरेक परौर्णिया,  (दणकण ियारतयातील सवमा कयायमाकि नरेटवर पहया आणण ऑनलयाइन आवरेदन करया.)

 मध् भधारत
धम्मपधाल : भोपधाल (म.प्.)

धम्मपधाल नवपश्यनधा कें द, करे रवया डैि करे  पीछरे, ग्याि दरौलतपुरया, िोपयाल-462 044, संपक्ग : िोबया. 94069-27803, 
7024771629, संपक्ग : 1) रिकयाश गरेडयाि, िोबया. 94250-97358, 2) श्ी लयालेंरि हुिनरे, िोबया. 9893891989, फोन: (0755) 
2468053, फैक्स: 246-8197. Email: dhammapala.bhopal@gmail.com, ऑनलयाइन आवरेदन; www.pala.dham-
ma.org, दहधा-ददवसीय: 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,  ◊ 
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सनतपट्धान: 11 तरे 19-8, 20 तरे 28-11, 3-ददवसीय: 16 तरे 19-6, ∞ दीघ्ग-शशनबर: 20-ददवसीय: 20-6 तरे 11-7, 11-9 तरे 
2-10, 30-ददवसीय: 11-9 तरे 12-10, 45-ददवसीय: 17-12 तरे 1-2,

धम्मरत : रतलधाम (म.प्.)
धम्मरत नवपश्यनधा कें द, (रतलयािपयासून 15 दक.िी.) सयाई िंददरयाियागरे, गयाव - धयािनोद तया. सैलयानया, जज. रतलयाि-457001, 
फॅक्स: 07412-403882, Email: dhamma.rata@gmail.com संपक्ग : 1) श्ी योगरेश, िोबया. 8003942663, 2) श्ी 
अडवयाणी, िोबया. 9826700116. दहधा-ददवसीय: 12 तरे 23-6, 14 तरे 25-7, 4 तरे 15-8, 4 तरे 15-9, 2 तरे 13-10, 19 तरे 30-11, 
◊ सनतपट्धान: 18 तरे 26-12, 3-ददवसीय: 13 तरे 16-10, 26 तरे 29-12, 2-ददवसीय: 23 तरे 25-6, 15 तरे 17-8, सधामयू. सधाधनधा: रित्यरेक 
रप्ववयारी सकयाळी: 8 तरे 9 संपक्ग  कधायधा्गलय: प्वकि नगर, म्हो रोड, रतलयाि, फोन: 09425364956, 09479785033.

धम्मरुनधा, रुनधा-ग्धाललयर संभधार, (म.प्.)
‘नवपश्यनधा धम्मरुनधा, गयाव- पगयारया, 12 दकिी. गुनया-ग्याललयर संियाग. संपक्ग : श्ी प्वरेंरि धसहं रघवंुशी, रघवंुशी दकरयानया स्टोर, 
स्टरेट बटँक ऑफ इंदडययाजवळ, अशोक नगर रोड, गयाव- पगयारया, तया- जजल्या- गुनया, ि. रि. प्पन- 473001. िोबया.9425618095, श्ी 
रयाजकुियार रघवंुशी, िोबया. 9425131103, Email: info@guna.dhamma.org, दहधा-ददवसीय: 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,
आमलधा (बैतयूल): दहधा-ददवसीय: (करे वळ स्त्रियया)ं» , (करे वल पुरुष)»  3-ददवसीय: 1-ददवसीय: ,  # बधाळ-शशनबर: (8 तरे 16 
वषमा) धम्मसेवक कधाय्गशधाळधा: पधाली प्शशक्णि शशनबर: स्धान: रिज्या िवन णिि नगर आिलया, जजल्या बतैलू (ि.रि.) संपक्ग : 1) 
श्ी तोब ूहुरियाडरे, िोबया. 8234025899, 2) शैलेंरि सूयमावंशी, िोबया. 9907887607.

धम्मकेतु : दरु्ग (छत्तीसरढ़)
नवपश्यनधा कें द, थनरौद, व्हयायया-अजंरौरया, जजल्या-दगुमा, छत्ीसगढ-491001; फोन: 09907755013, िोबया. 9589842737. 
Email: sadhana_kendra@yahoo.in दहधा-ददवसीय: 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, 1-ददवसीय: 
27-6, 15-8, 31-10, 20-11,  # बधाळ-शशनबर: 2-10, 19-11, 18-12, धम्मसेवक कधाय्गशधाळधा: 5-12, संपक्ग : 1. श्ी एस बंग, िोबया. 
9425209354, 2. श्ी. आर. पी. सैनी, िोबया. 9425244706,

धम्मरढ़ : नबलधासपुर (छत्तीसरढ़)
नवपश्यनधा कें द, प्बलयासपूर शहरयापयासून 23 दक.िी. आणण कयारगी रोड ररेल् रे स्टरेशन पयासून 8 दक.िी. िरयारी, व्हयायया िोहनियाटया, 
तया.-तखतपुर, जजल्या-प्बलयासपुर. Email: dhammagarh@gmail.com, Website: www.garh.dhamma.org, 
दहधा-ददवसीय: 17 तरे 28-6, 8 तरे 19-7, 8 तरे 19-8, 1 तरे 12-10, 2 तरे 13-12, 17 तरे 28-12,  ◊  सनतपट्धान: 13 तरे 21-11, 
1-ददवसीय: 24-10, 7-11, हकशोरधाचें शशनबर: 5 तरे 13-6,  # बधाळ-शशनबर: 17-10, 28-11     
∞ दीघ्ग-शशनवर: 20-ददवसीय: 5 सरे 26-9, संपक्ग : 1) श्ी डी. एन. दद्वरेदी, िोबया. 9806703919, 2) श्ी एस िरेश्याि, िोबया. 
98269-60230  

धम्मउत्कल : खररयधार रोड (उड़ीसधा)
नवपश्यनधा सधाधनधा कें द, गयाव चयानबरेरया पो. अिसरेनया, (व्हयायया) खररययार रोड जजल्या: नुआपयाडया, उडीसया-766106, संपक्ग : 1) श्ी. 
हररलयाल सयाहू, िोबया. 09407699375, Email: harilal.sahu@gmail.com 2) श्ी. रिफुल्दयास, िोबया. 7077704724, 
दहधा-ददवसीय: 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,  
∞ दीघ्ग शशनबर: 30-ददवसीय: 1 तरे 31-10,

धम्मरङ्धा : कोलकधातधा (प. बंरधाल)
नवपश्यनधा कें द, सोदपुर, हररश्चन्द दत्या रोड, पप्नहटी, बयारो िंददर घयाट, कोलकयातया-700114. फोन: (033) 
25532855, Email: info@ganga.dhamma.org, िोबया. 94332-21119, 97482-24578, दहधा-
ददवसीय: 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, ◊ सनतपट्धान: 14 तरे 
22-8, 1-ददवसीय: 13-6, 25-7, 8-8, 5-9, 3-10, 14-11, 12-12, # बधाळ-शशनबर: 27-6, 11-7, 22-8, 19-9, 31-10, 
28-11, 26-12,  संपक्ग : कयाययामालय: टोबॅको हयाऊस, 5 वया ियाळया रूि नं. 523, 1, ओर् कोटमा हयाऊस कॉनमार, कोलकयातया-1, 
फोन: (033) 2230-3686, 2231-1317,
-------------------------------------------------------------------------------------------------

मंरल मतृ्यू
ददल्ीचरे वररष् सहयायिक आचयायमा श्ी करौशलेंरि रितयाप धसहं ययानंी 6 िरे 

2021 रोजी वययाच्या 75व्यया वषवी सितयापूवमाक आपलरे शरीर  त्ययागलरे. तरे 
सरकयारी प्वियागयातं आर्कटरेक्ट होतरे आणण त्ययानंी प्वपश्यनया कें रियाचं्या प्नियामाणयात 
िहत्त्वपूणमा िूमिकया प्नियावली. प्वशरेषतः उत्र ियारतयातील जवळजवळ सवमा 
कें रियाचंया ियास्टर प्यान तययार करे लया आणण एक असरे िॉडरेल तययार करे लरे जरे 
िप्वष्ययातील सवमा कें रियानंया उपयोगी पडू शकरे ल.

14 नोव्हेंबर 1940 लया जन्लरेल्या श्ी धसहं ययाचंी पत्नी व एक ियात्र िुलगया 
सुद्धया सयाधनया पथयावर आहरेत.  ददवंगतयालया त्ययाचं्या सत्ियायंच्या फलस्रूप िुक्ती 
पथयावरील  पुढील वयाटचयालीसयाठी  धम् पररवयारयाची सिस्त िंगल िैत्री.

अनतररक्त उत्तरदधाययत्व
1. श्ी दीपक िुचरीकर, वररष् सहयायक 

आचयायमा, धम्िूसन प्वपश्यनया कें रि 
कें रि-आचयाययायंच्या रूपयात  सरेवया

2. श्ी कृष्या ररेड्ी, (स.आ.) धम्प्नज्झयान 
प्व. कें रियाचरे कें रि आचयाययायंची सहयायतया.

नवीन उत्तरदधाययत्व
वररष्ठ सहधायक आचधाय्ग

1. श्ी ददनरेश रिसयाद िंडल, कोलकयातया

2. प्वगं कियाडंर प्वश्व मित्र िुसयादफर, 
हिीरपुर, दहियाचल रिदरेश 

3.  डॉ. रनबीर खयासया, रोहतक, हररययाणया 
नव ननयकु्ती

सहधायक आचधाय्ग
1. श्ीिती चैतयाली बयागची, कोलकयातया
2. श्ी िहेंरि गयायकवयाड, नयागपुर
3. श्ीिती प्पनल शयाह, सूरत

बधालशशनबर शशक्क
1. श्ीिती कलया रयाव, दबुई

दोहे धम्ग के
आज पययंत ननज पररवधार, असे च मम संसधार।
आतधा सव्ग संसधार च, बनलधा मम पररवधार।।
मम हधातयून नधा व्धावे, वधाईट  कोणिधाचे।
तंट्धात  न जीवन जधाय, दोनची ददवसधाचें।।
न कोणिधाचे शधातंी सुख, हधातुन खंडडत होय।
भले झधाले तर ठीकच, बुरे न हकंलचत होय।।
यधा दःुखी जरतधाचे रे,  दःुख वध्गन न होय।
शजतके होऊ च शकेल, सुख वध्गन रे होय।।

दूहधा धरम रधा
संप्दधायधाच्धा बेड्धा, नवष जधात-पधातीचे।
सेवन करीत रधाहहलो, कुठे ददन च सुखधाचे।।
धम्ग नधा मसु्लिम बौद्, शशख  जैन नधा हहदूं।
धम्ग  जधारे, ददप लधारे, आधंळधा पधावे चक्।ू।
मंरलमयी नवपश्यनधा, नवधी ददलधा भरवधान।
रोजच्धा च अभ्धासधाने  सधाधे नीज कल्धाणि।।
घोर क्रोध अन ् दे्षधाने, रधाहहलो रे व्धाकुळ।
धन्य! नवपश्यनधा सधाधनधा,  झधालो च रे ननम्गळ।।
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