
प्रिय धम्मपथिकानंो! 
आत्ापययंत आपण ज े काही धम्म काय्य संपन्न केले आह े

त े प्िशाल महासागराच्ा िोड्ा िेंबासारखे आह.े एक स्वस्थ 
आणण चागंली सुरुिात केली गेली, परंत ुअजनू बरेच काम बाकी 
आह.े जगात ककती दःुख आह.े..आणण लोक या दःुखाच्ा बाहरे 
प्नघू इच्छित आहते परंतु तानंा माकहत नाही की कसे प्नघािे. 
जर तानंा प्िपश्यना कदली गेली तर त े याचा सहर्य स्वीकार 
करतील. 

शील, समाधी आणण रिज्ेचा धम्म-माग्य पररपूण्य आणण 
पररशुद्ध आह.े यात काहीही जोडले जाऊ नये आणण काहीही 

काढले जाि ू नये. प्िपश्यनेची समग्रता 
आणण शुद्धत्ा कायम ठेिण े आपले 
परम कत्यव्य आह े आणण याला याच 
रिकारे पुढे िाढिले पाकहज.े परत 
काही ममळण्ाची अपेक्ा न ठेिता 
याला िाटत राहू. 

संसाररक सुखं तर खूप 
असू शकतात, परंत ु हा 
प्िपश्यनेचा उदे्श 
नाही. आपले 

धर म्ाचे प्रक्श-स्तंभ बन्!
प्िपश्यनेचे रिमुख आचाय्य श्ी सतनारायण गोयंकाजी याचं्ा द्ारा धम्म सेिेच्ा िार्रक बठैकीच्ा शेिटी कदले गेलेले समापन-रििचन (धम्ममगरी 21 जानेिारी 1994) 

आपले सतं पूरमा 
लक्ष्य तर 

परर सुख 
आहे, सगळ्् 

दःुख्तून रकु्ती 
आहे - ‘ननब््नतं  

पररतं  सुखतं ’. तेव््च 
सगळे श्रर उदे्श्यपूरमा 

आणर स्रमाक होऊ 
शकततील. 

विपश्यना   
For Online Patrika in various Languages, visit : https://www.vridhamma.org/newsletters
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धम्मव्रती
तेसतं  सम्पन्नसतील्नतं , अप्पर्दनवह्ररनतं। 
सम्मदञ्् नवरतु््नतं , र्रो रग्तं  न नवन्दनत।।

— धम्मपदपाळि-57, पुप्फवग्गो 

ज ेशीलसंपन्न आहेत, रिमादरकहत होऊन प्िहार करत आहते, 
यिाि्य ज्ानाद्ारा मुक्त झाले आहते, ताचं्ा मागा्यला मार बघू 
शकत नाही.  

 E-NEWS LETTER       
व्र्षक शुल्क रु. ३०/      

आजतीवन शुल्क रु. ५००/

स्धक रर्ठती 

स्धक्तंचे 
र्ससक पे्ररर् पत्र
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सं पू ण्य 
लक्ष्य तर 

परमसुख आहे, 
सगळ्ा दःुखातनू 

मुक्ती आह-े ‘प्नब्ानं 
परमं सुखं’. तवे्ाच सगळे 

श्म उदे्श्यपूण्य आणण साि्यक 
होऊ शकतील. 
आपण धम्माचे दूत आहोत. 

शुद्ध धमा्यची व्याख्ा केिळ शब्ात 
नाही तर धमा्यला जीिनात उतरिनू 

जाणली पाकहजे. म्हणजचे धमा्यचे 
जीिन जगून तािर रिकाश टाका आणण 

तसेच जीिन जगा. 
पाहु की आपण धमा्यची जी गोष्ट करीत आहोत, 

तसेच जीिन स्वतःही जगत आहोत का? प्िपश्यनेचे 
जजिंत उदाहरण बघूनच लोक प्िपश्यनेकडे अजनू आकर्रत 

होतील. तामुळे आपल्ा आचरणािर प्िशेर लक् द्ा. आपला 
व्यिहार केिळ आपल्ािरच नाही तर प्िपश्यनेिर पण रिकाश 
टाकतो. लोकानंा ते जीिन जगण्ाची संधी द्ा जसे आपण 
जगत आहोत. सगळे खुले असले पाकहज,े लपिण्ासाठी 
काहीही नसेल. 

प्िपश्यनेच्ा रिसारणाचा अि्य केिळ संख्ा िाढिण ेनाही, तर 
अथधकाथधक लोकानंा लाभान्वित करण ेआह.े याचा सैद्धापं्तक 
पक् लोकानंा काम करण्ासाठी रिरेरत करतो, रिोत्ाकहत करतो, 
माग्यदश्यन देतो, परंत ुिास्तप्िक लाभ तर रिप्तकदन प्िपश्यनेचा 
अभ्ास करण्ाने होतो. 

धमा्यचे जीिन आपण केिळ आपल्ा फायद्ासाठीच 
नाही तर दसुऱयाचं्ा फायद्ासाठी पण जगले पाकहज.े शेिटी 
रिसन्नतापूि्यक धमा्यचे जीिन जगा तसेच अथधकाथधक लोकानंा 
सुखी जीिन जगण्ात मदत करा. 

भित ुसब् मंगलं! 
सगळ्ाचें मंगल होिो! 

ब्बूभैय्तंन् ललहहलेल्् पत्र्तंरधतील क्हती उत्रे (अनकु्ररे)
[येथील परिस्थितीबाबत सयाजी ऊ बा खिन यानंा अवगत 

किण्ाहते ू पूज्य गुरुजीदं्ािा बाब ू भैया यानंा ललहहलेल्ा या 
पत्ातून ह े स्पष्ट हगोते की पूज्य गुरुजी त्ा हदवसाचं्ा ववषम 
परिस्थितीतही आपले धम्मबि, मैत्ीबि तसेच आपल्ा प्रज्ेच्ा 
बिावि आणि पूज्य सयाजी ऊ बा खिन याचं्ा सतत ममिालेल्ा 

मंगलमैत्ीच्ा आधािे दषु्ट शकीनंा पिाभूत करून धम्मचक्ाला 
सफलतापूव्मक पुढे चालवीत िाहहले. जविजवि पाच 
दशकापंूववी ललहहल्ा गेलेल्ा या पत्ामंध् ेउले्खित णशवबिाचंी 
माहहती तसेच साधनेसंबंधी ज्या सूचना जनसामानासंाठी 
उपयगोगी असतील, त्ानंा आम्ी आपल्ाला पाठववत िाहू.]

 कठकाण: कदल्ी, 
17 जानेिारी 1970  

बाब ूभैय्ा, सादर रिणाम! 
परिापासून कदल्ीतील णशप्बर सुरू झाले आह.े सुरू 

करण्ापूिवीच, पूज्य गुरुदेि आणण माता सयामा याचं्ा 
मंगलमैत्ीची तार रिाप्त झाली होती.

येिील णशप्बरात आपले अनेक नातिेाईक आणण पररचचताचं्ा 
व्यप्तररक्त उत्र रिदेशातील णभकू् महानाम आणण लडाखी बौद्ध 
प्िहाराचे रिमुख लामा लोबागं सन्म्मललत झाले आहेत. काही 
जनु्ा पररचचताचें नातेिाईक आणण काही अपररचचत देखील 
आहते.

या सिा्यत लामा लोबागंची स्स्थती काही प्िशेर आह.े 
ताचं्ाितीने आलेले सि्य लामा मै्हसूर राज्यात सरकारकडून 
िाटण्ात आलेली जमीन रिाप्त करण्ासाठी प्नघून गेले 
आणण ज े प्िद्ािवी होते त े उपोरणाचा गोधंळ करून बसले. 
अशा पररस्स्थतीत माराच्ा या उपद्रिाने कोणताही लामाला 
णशप्बरात बसू कदले नाही. कुशोक बकुला ज ेस्वतः खूप उत्कु 
होत,े त ेपण लडाखमध् ेअडकले. अनेक कदिसापंासून खराब 
हिामानामुळे तेिील प्िमानाची सेिा ठप्प झाली. प्बचारे 
लोबागं स्वतः साधना रिाप्त करण्ासाठी खूप इछुिक आहते 
परंत ु कुशोक बकुलाची अनुपस्स्थती आणण प्िद्ािवी लामाचंी 
दंगल ताचं्ासाठी समस्ा प्नमा्यण करत आह.े तानंा दररोज 
चार-पाच तास ताचं्ा प्िहारामध् ेजािेच लागत.े ही परिानगी 
मी उद्ापययंत देईन पण पुढे देऊ शकेल की नाही माकहत नाही. 
मी पाहत आह ेकी ताचं्ा बाहरे जाण्ाने आणण परत येऊन 
बसण्ामुळे णशप्बराचे िातािरण खूप उत्प्त होत.े ददुदैिाने 
तानंा स्वतंत्पण ेबसण्ासाठी कोणता कक्ही उपलब्ध नाही. 

णशप्बराच्ा आधी सरकारी अथधकाऱयानंा भेटी-गाठीमंध् े
खूप व्यस्त राकहलो आणण आताही णशबीर सोडून कोणाला तरी 
भेटण्ासाठी जािेच लागत.े यामुळे पाहतो की माझ े आपले 
धम्यबळ मंद होते. उद्ा रप्ििार आह,े कदिसा काही अथधक िेळ 
काम करीन आणण संध्ाकाळच्ा आयूं  (प्िशेर साधनेमध्)े 
बळ संचय करेन ज्यामुळे या णशप्बरात आलेले लोक प्नराश 
होऊन जाऊ नयेत. 

तमुचा अनुज 
सतनारायण गोयंका

-------------
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कठकाण: कदल्ी, 18 जनिरी 1970

(रुतं बई-णशनबर्च् सर्च्र) 
बाब ूभैय्ा, सादर रिणाम! 
...कडसेंबर 1969 मध् े मुं बई येिील पंचायत िाडीत 

झालेल्ा णशप्बराच्ा सफलतचेा संदेश तुम्हाला संणक्प्त रुपात 
कदला होता. आता मी िोडी अथधक माकहती देत आह.े यामध् े
ज्या प्िचचत् अनुभूती आल्ा आणण धम्य णशक्णाच्ा क्ते्ामध् े
मला ज े निीन अनुभि आले, साहस आणण धयै्य ममळाले त े
खरोखरच खूप उपयोगी ठरले. मद्रासमधील काही घटनानंी 
अनिधानाने मनािर िोडेसे ओझ े झाले होत े त े मुं बईला 
पोहोचता-पोहोचता दैप्नक साधनेने धिुनू दूर केले होत.े आता 
या णशप्बरात मन खूप सुद्रढु, शातं आणण सबळ राकहले. तामुळे 
अशा कठीण रिकरणाचंा सामना करू शकलो. एकतर परमपूज्य 
गुरुमह सयातजैीचं्ा पुण्प्तिीला ज ेधम्यबळ ममळाले त ेसंपूण्य 
णशप्बरात काय्यरत राकहले. दसुरे म्हणज ेगुरुदेि आणण मा सयामा 
याचं्ाबरोबर धम्य संपक्य  सतत राकहला. तामुळे कोठेही चचत् 
प्िचललत होऊ शकले नाही. 

एके कदिशी माराने काही उपद्रि कदला. काही कारणास्ति 
मी स्वतः ता रात्ी उणशरापययंत पीकडत होतो आणण ताच रात्ी 
एका साधकालाही खूप त्ास सहन करािा लागला. ताला 
हृदयप्िकाराचा झटका आल्ासारखे िाटले. नाडीचा िेग 
िाढला, हात न लािताच तो आपली नाडी मोजू लागला. हृदयाचे 
ठोके मोज ूलागला आणण ताचंा तीव्र िेग पाहून भयभीत झाला. 
डॉक्टरानंा बोलिायलाही सागंू लागला. सकाळी िोडा िेळ एकत् 
बसून साधना केल्ािरच ताला आपली स्वाभाप्िक स्स्थती रिाप्त 
झाली. ताचरिमाण ेमोतीलालच्ा पत्ीलाही पोटात तीव्र िेदना 
झाली. खूप बचैेन झाली आणण मध्रात्ीनंतर बकहण इलाइचीला 
उठिनू आणण व्यथित होऊन हाका मारत माझ्ाकडे आली. िोडा 
िेळ मैत्ी भािना केल्ानंतर प्तला शातंता ममळाली आणण ती 
झोपू शकली. ताचरिमाण ेककशनलालची पत्ी रात्ीच्ा अधंारात 
कोणतातरी आिाजाने घाबरली. एकीकडे ती ध्ानात रिगती 
करत होती आणण दसुरीकडे आता एिढी मोठी भीती प्नमा्यण 
झाली की जिळच झोपलेल्ा दसुऱया एका अबोध साथधकेला 
प्तच्ा अस्वस्थतचेे कारण सागंून प्तच्ा सल्लानुसार साधना 
सोडून राम नामाचा जप करू लागली. दसुऱया कदिशी सकाळी 
काही िेळ एकत् बसून साधना केल्ािर ती देखील भीतीपासून 
मुक्त झाली. अशा आणखी काही घटना घडल्ा पण पूज्य 
गुरुदेि आणण माता सयामा याचं्ा आशीिा्यदाने धमा्यचेच संबळ 
ग्रहण केले. माझ ेस्वतःचे मनोधयै्य अबाथधत राकहले आणण मैत्ी 
भािनेच्ा रियोगाने आपला कल्ाणकारी पररणाम दाखप्िला.   

या णशप्बरात एक गोष्ट घडली, ती म्हणज े 10 कदिसाचें 
तासाभराचे धम्य रििचन ज े की राजस्थानी भारेत झाले त े
टेपरेकॉड्य केले गेले. तसे गुडम मधील णशप्बरामंधीलही सि्य 
रििचने रेकॉड्य केली होती, परंत ु मला िाटत े की गुडममधील 

णशबीर काही अंशी काही कारणानंी जरा धीमे गेले. म्हणनू 
ताच्ा तलुनेत मुं बईच्ा णशप्बरामध् ेधम्य संिेग अथधक तीव्र 
असल्ाचे पाहून साधकाचं्ा आग्रहामुळे मी ह ेरििचन रेकॉड्य 
करण्ाची परिानगी कदली. माझी इछिा होती की, गुडम मध् े
झालेल्ा रेकॉड्यचे ललखखत रूप एडीट करून, टाइप करून घ्ािे 
आणण त े तुम्हाला पाठिािे. जणेेकरून तुम्ही पूज्य गुरुदेिाना 
ताचा बमवी ककंिा इंग्रजी भािाि्य समजिू शकाल आणण ताचें 
प्िचार जाणनू घेऊ शकाल. याचा एक लाभ  असा झाला 
असता की जर मी माझ्ा रििचनामंध् ेकुठे काही चूक केली 
तर मला त्वरीत कळप्िले गेले असत.े पण मी पाकहले की 10 
कदिसाचें रििचन ललकहण ेआणण एकडट करण ेसोपे काम नाही. 
आजपययंत एकही रििचन एकडट करू शकलो नाही. म्हणनूच हे 
उपयकु्त िाटले की एकीकडे गुडममध् ेसून प्िमला हळू-हळू 
ता रििचनानंा ललखखत स्वरूप देत राकहल, तर दसुरीकडे असे 
करािे, या मुं बईिाल्ा रििचनाचं्ा टेपची अप्तररक्त रित बनिनू 
ती तमुच्ापययंत पोहचिािी जणेकेरून तुम्ही सि्यजण ताला मूळ 
रुपात यिाित एकूे शकाल आणण पूज्य गुरुदेि आणण माता 
सयामानंा ताचा भािाि्य समजाि ूशकाल. 

हो, पुत् णशि यास या णशप्बरामुळे खूप लाभ झाला. मागील 
दोन्ी णशप्बरामंध् ेप्नजचितच प्िरोधी शक्तीचंा रिकोप राकहला. 
एकदा तो स्वत: आजारी पडला तवे्ा कोणता तरी डॉक्टरने 
टायफॉइड सामंगतले तर कोणी काप्िळ, परंत ु णशप्बरानंतर 
तपासल्ािर काहीच प्नघाले नाही. ताच रिकारे प्िमलाला 
99-99.5 कडग्री ताप येऊ लागला, तवे्ा उपचारासंाठी प्तला 
णशप्बरात न जाण्ाचा सिायंचाच आग्रह राकहला. परंत ुकसे तरी 
साहस करून प्तला णशप्बरात घेतले तर आचिया्यची गोष्ट झाली 
की णशप्बरामध् ेपाऊल ठेिता क्णीच प्तचा ताप प्नघून गेला 
आणण सि्य पीडा प्नघून गेल्ा. ती सि्य काही खाऊ-प्पऊ लागली 
आणण अगदीच नॉम्यल अिस्थमेध् े प्तने आपले णशप्बर पूण्य 
केले. घरी परतल्ानंतरही प्तला ताप आला नाही. णशप्बरामध् े
प्तची प्िपश्यना खूप चागंली जागली. ही प्तच्ा कल्ाणाची 
गोष्ट झाली. 

रोततील्लचे कुटुतंब: ताचं्ा पत्ीला प्िपश्यना तर जागलीच 
ताबरोबरच सद्धमा्यरिती सखोल श्द्धापण जागली. ककशनलालच्ा 
पत्ीने ममथ्ामागा्यमध् ेपडून आपली प्िपश्यना गमािली होती. 
आता ती देखील जोमाने साधना करू लागली. रिभूदयाल िेगळ्ा 
मागा्यमध् ेआकंठ बडुाला होता. म्हणून ताला आनापान आणण 
प्िपश्यनेमध्हेी अनेक िेळा अडचणी आल्ा. प्िपश्यना जागत 
राकहली आणण पुन्ा लुप्त होत राकहली. मी काहीही न बोलताच 
या व्यक्तीमध् ेधम्य बदु्धी जागली. पकहले 3 कदिसतर  तो पूण्यपण े
मनाप्िरुद्ध केिळ आपल्ा िकडलाचं्ा इछेिपोटी णशप्बरामध् े
बसला परंत ुचौथ्ा कदिशी स्वत: माझ्ाजिळ एकातंात येऊन 
म्हण ू लागला की दोन्ी मागायंमध् े ककती मोठे अतंर आह,े 
ह े मी आत्ा समजलो आणण तवे्ापासून ताच्ा मनात जुनी 
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पुण्पारमी 
जागली आणण 

धम्य संिेग तीव्र होत 
गेला. इतकेच नाही तर 

सहाव्या कदिशी जवे्ा मी 
जनुे साधक िासुदेि यानंा 

मध्चे णशप्बरात सन्म्मललत 
करून घेतले तवे्ा ताच्ा 

मनातही संिेग जागला आणण तो 
माझ्ािर या गोष्टीचा दबाि आण ू

लागला की ताच्ा पत्ीला बडोद्ाहून 
बोलािनू प्तला कमीतकमी आनापान 

तरी द्ािे, ज्यामुळे प्तला ममथ्ामागा्यपासून 
मुक्ती ममळेल. ताचा आग्रह या गोष्टीसाठी 

इतका िाढला की मी अहमदाबाद ककंिा बडोदा 
मध् ेएक णशबीर लािािेच, ज्यामध् ेन केिळ तो आणण 

ताची पत्ी तर ताचे अन् ममत्, स्हेी देखील सन्म्मललत होऊ 
शकतील. अशारिकारे साधनेच्ा दरम्ान काही एक-दोन गोष्टी 
अशा झाल्ा ज्यामुळे ककशनलालची श्द्धा खूप रिबळ होऊन 
उठली. म्हणनू तानंीही आग्रह धरला की बमा्यला परतण्ापूिवी 
मुं बई मध् ेआणखी एक णशप्बर आयोजजत करािे, ज्यात केिळ 
त ेदाम्पतच नव् ेतर ताचंी मुलेही सहभागी होऊ शकतील, 
असाच आग्रह मोतीलालजीचं्ा पत्ीचाही होता. स्वतः 
मोतीलाल आग्रहपूि्यक म्हणाले की, एप्रिल मकहन्ात मुं बईमध् े
एक णशप्बर आणखी आयोजजत केले तर सुमारे 15 लोक केिळ 
ताचं्ाच  पररिारातील असतील.

असाच धम्य संिेग ता साधकाच्ा मनात पण जागला, 
जो हृदयाची धड-धड मोजत होता. तो ही मोठ्ा भािारिमाण े
उतािीळ होऊन िारंिार माझ्ाकडे येत राकहला की मला या 
कल्ाणकारी धमा्यचा लाभ जास्तीत जास्त लोकानंा कदलाच 
पाकहज.े ताच्ा मनािर जो खोलिर तणाि होता, ज्यामुळे 
ताला रात्ी झोप येत नव्ती आणण कदिसाही चैन पडत नव्त,े 
तो सि्य प्नघून गेला, मादक औरधापंासून सुटका झाली. म्हणनू 
हा धम्य संिेग ताच्ा मनात िारंिार येत राकहला आणण मी 
ताला शातं करण्ाचा रियत् करत राकहलो. ही व्यक्ती बीए 
ऑनस्य एलएलबी आणण आधपु्नक मनोप्िज्ान शास्ताचा गंभीर 
अभ्ासकही आह.े पण नास्स्तक असा की चािा्यक आणण माक्य  
सुद्धा मागे राहतील. मी ताला आस्स्तक तर बनि ूशकलो नाही. 
पण तरीही ताच्ा प्िचारामंध् ेखूप मोठे पररित्यन आले आणण 
ताने स्वीकारले की जीिनातील समस्ाचंा सामना करण्ासाठी 
या धमा्यने ताला एक निीन आणण स्वस्थ दृष्टीकोण कदला आह.े 
पहा! अशा नास्स्तक व्यक्तीिर सद्धमा्यचा ककती सखोल आणण 

स्थायी रिभाि पडत आह.े जर या एका व्यक्तीचाही उद्धार 
झाला तर मंुबईचे णशप्बर खुप सफल मानले जाईल. 
मुरलीधरची पत्ी रामकी देिी दोन कदिसानंंतर णशप्बरात 

सन्म्मललत झाली. प्तला प्िपश्यना कदल्ाबरोबर हात, पाय 
आणण शरीरात तीव्र रिकंपन सुरू झाले. मला चागंलेच आठित े
की रंगूनमध्हेी प्िपश्यना घेतल्ानंतर ती अनेकिेळा भािािेश 
अनािर होऊन रडायची. यािेळीही असे रिकार सुरु झाले 
परंत.ु णशबीर समाप्त होता-होता द:ुशक्तीचंा रिभाि दूर झाला. 
शरीराचे तीव्र रिकंपनही दूर झाले, आणण भािािेशामधील 
रडणेही िाबंले. अशाच रिकारे तीन कदिसानंंतर श्ी पोपटभाई 
याचंी पत्ी सुन्दरीदेिी णशप्बरामध् ेसन्म्मललत झाली. बमा्यमध् े
एक णशबीर केल्ानंतर ती आत्ापययंत साधना करत राकहली 
आणण इतक्ा िरायंनंतरही प्तची प्िपश्यना बरोबर जागत 
राकहली. यािेळी णशप्बरात बसून प्तने अनुभूतीने खोलिर स्पश्य 
केला. प्तने आपले पती पोपटभाई यानंा या गोष्टीसाठी तयार 
केले की तानंी एक णशप्बर काठीयािाड मध् ेताचं्ा गािात 
आयोजजत करािे आणण स्वतः तामध् ेसामील व्ािे. पण मला 
ताचें हे आग्रहपूि्यक आमंत्ण हसतमुखाने नाकारािे लागले. 

आई आणण बहीण इलायची या दोघीचंी साधनाही खूप 
खोलिर पोहोचली आणण दोघीही खूप संतुष्ट, रिभाप्ित कदसल्ा. 
मुरलीधरच्ा चुलत भािाची पत्ी साधनेमुळे इतकी लाभान्वित 
झाली की तामुळे रिभाप्ित होऊन प्तचा पती बनिारी इि े
इतक्ा दूर कदल्ीच्ा णशप्बरामध् ेसहभागी होण्ासाठी आला 
आह.े केसरदेिचा मुलगा णशिकुमार  रिभाप्ित होऊन  म्हणतो 
की ताच्ा डोकेदखुीिर प्नयंत्ण आले आह ेआणण खूप आग्रह 
करीत आह ेकी एक णशप्बर मद्रासमध् ेपुन्ा व्ािे, ज्यामध् े
ताचे माता-प्पता आणण पररिारातील इतर लोक अिश्य 
सन्म्मललत होतील.

भरतही आपली अजनू एक बठैक लािनू संतषु्ट झाले. मध्-े
मध् े एखादे िेळी ताचें आई-िडील, भाऊ-िकहनी आणण 
बकहणीही येत राकहल्ा. (सि्य बमा्यचे जनुे साधक होत)े

एक अन् साथधका जजच्ा मनात खूप मोठ्ा गाठी 
आहते, सुदैिाने प्तच्ा पतीरिमाणे प्तची प्िपश्यना ठीक-ठीक 
जागली. जरी प्तला िारंिार रिकाशाची बाधा येत होती तरीही 
मनात खोलिर शातंी ममळाली. तसे एकदा रििचनामंध् ेतीव्र 
प्िरक्तीची गोष्ट ऐकून ती घाबरली, की प्तचा पतीदेखील असा 
प्िरक्त होिनू जाईल. पण नंतर गोष्ट लक्ात आल्ानंतर ती 
शातं झाली. प्तचा पररिार खूप मोठा आह.े इतक्ा मोठ्ा 
एकत् कुटंुबामध् े“मुणे्-मुणे् मप्तर्भन्ना” च्ा अनुसार सिायंची 
आप-आपली डफली आप–आपला सूर. अशा लोकानंा एकत् 
बाधंनू ठेिण ेसोपे काम नाही, अडचणी येण ेस्वाभाप्िकच आह.े

भ्रत्रधे् अपत्यहतीन स्ततीचती सरस््
रितेक स्तीला माततृ्वाची स्वाभाप्िक इछिा असत.े परंत ु
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आपल्ा येि ेसपुत्ी आणण प्नपुमत् याचा भेद अतंम्यनात खोलिर 
पसरिला जातो, ज ेखूप धोकादायक असत.े या हीन तसेच कंुठीत 
भािनेपासून मुक्त होणे खूप कठीण होऊन जात.े आणशयामध् े
रितेक आई-िकडलानंा पुत्-रिाप्तीची तीव्र इछिा असतचे. 
भगिान बदु्धाचा खरा धम्य लोकानंा समजला आणण लोकानंी ह े
जाणले की दसुरा कोणीही मला तारणारा नाही, भलेही तो माझा 
सख्ा पुत् का असेना, तवे्ा लोकाचं्ा मनातील ही भातंी प्नघून 
जाईल. “िंश चालो अििा न चालो यामध् ेआमचे कोणतेही 
कहत ककंिा अकहत नाही आह”े - जोपययंत ही गोष्ट लोकाचं्ा 
लक्ात येत नाही तोपययंत या हीन गं्रिी बनतच राहतील आणण 
ता कळत-नकळत कुटंुबामध् ेकलहाचे कारण बनत राहतील. 
धम्य बुद्धी खोलिर जागेल तवे्ा पूण्यपण ेकल्ाण होईल.

तमुचा अनुज 
सतनारायण गोयंका
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6. श्ी तलु बहाद्र ुपुन, नेपाळ
7. कु. चंद्रा शाक्, नेपाळ
8. श्ीमती मममा शाक्, नेपाळ
9. श्ीमती राशना शाक् (रिधान), नेपाळ
10. श्ी अजीत शे्ष्ठ, नेपाळ
11. श्ीमती होमा िकली, नेपाळ
12. श्ीमती मदलशा थसहं, नेपाळ
13. श्ी महशे मान थसहं, नेपाळ
14. श्ीमती प्बष्ु माया खनाल, नेपाळ
15. डॉ. रनधोज ललबं,ू नेपाळ

16. श्ी अमीर खाती, नेपाळ
17. श्ीमती अजंली गुरंुग, नेपाळ
18. श्ीमती बीनू शाक्, नेपाळ
19. श्ी खेमराज िाकंर, नागपुर
20. श्ी नंदकुमार तायडे, अकोला
21. श्ी श्ीकातं पाकटल, शेगािं
22. श्ी थसद्धाि्य मेश्ाम, नागपुर
23. श्ी नरेंद्र खोब्ागडे, नागपुर

नव ननिकु्
सह्िक आच्िमा

1. श्ीमती जया तररगोप्पलुा, हैदराबाद. 
2. श्ीमती जयेष्ठा सािला, माडंिी-कछि
3. श्ी जजतेंद्र मुळे, महाराष्टट्र
4. श्ी शैलेश मालपानी, महाराष्टट्र
5. कु. प्बमला शे्ष्ठ, नेपाळ
6. श्ीमती सत लक्षी रनजीत, नेपाळ
7. Mr. Anusone Ukkaralawun, 

Thailand

ब्लणशनबर णशक्क
1. श्ीमती रेखा भास्कर, क्ते्ीय बाल णशप्िर 

संयोजक, तममलनाडू
2. श्ी श्ीधरन मूिाि,ु क्ते्ीय बाल णशप्िर 

संयोजक,  केरळ
3. श्ीमती कमलजीत जगुपाल, अंदमान
4. श्ीमती जयश्ी पोिरकर, पुणे

अनत रहत्वपूरमा सूचन्
1. सेंटट्रल आईिीआर (इंटरैक्क्टव् िॉयस ररस्पॉन्स) संभारण नंबर

- ०२२-५०५०५०५१
अज्यदार या नंबरिर आपल्ा नोदंिलेल्ा मोबाईल नंबर (फॉम्य 

मधील उले्खखत नंबर) ने आपली णशप्बर नोदंणीची स्स्थप्त 
तपासण्ासाठी, रद् करण्ासाठी, स्थानातंरीत करण्ासाठी अििा 
कुठल्ाही सेंटरिर नोदंणी केलेल्ा आपल्ा अजा्यची पुष्टी करण्ासाठी 
कॉल करू शकतात. त ेया थसस्ीमद्ारे कें द्राशी सुद्धा संपक्य  करू शकतात. 
हा भारताच्ा सगळ्ा प्िपश्यना कें द्रासंाठी एक कें द्रीय संपक्य  नंबरआहे.
2. जर अकें द्रीय (नॉन-सेंटर) भािी णशप्बराचें काय्यकम पमत्केत 
रिकाशन करण्ासाठी पाठि ू इच्छिता, तर कृपया तानंी आपल्ा 

समवियक क्मेत्य आचाय्य (सीएटी) याचं्ा सहमती पत्ाबरोबर पाठिािे, 
जवे्ा की स्थाप्पत कें द्राचे  काय्यकम कें द्रीय आचाय्य (सीटी) याचं्ा 
सहमती पत्ाबरोबर आले पाकहजते. याणशिाय आम्ही कोणतहेी काय्यकम 
पमत्केत रिकाणशत करू शकत नाही.

आता साधक णशप्बराचे आिेदन करण्ासाठी खालील निीन  
िेबसाइट चा उपयोग करू शकतात:-

 https://schedule.vridhamma.org/ 

ऑनल्इन भ्वती णशनवर क्िमाक्रर व आवेदन
सि्य भािी णशप्बराचंी माकहती नेटिर उपलब्ध आह.े कोप्िड- १९ च्ा नव्या 

प्नयमानुसार सि्य रिकारचे बकुकंग केिळ ऑनलाईन होत आह.े फॉम्य ककंिा 
एप्ीकेशन आता स्वीकारले जात नाही. म्हणनू आपल्ाला प्निेदन आह ेकी 
खालील ललकं िर चेक करा आणण आपल्ाला उपयकु्त णशप्बरासाठी अििा 
सेिेसाठी सरळ ऑनलाईनच आिेदन करा. 

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

कृपि् अन्य कें द्तंच्् क्िमाक्रर्नसु्र सु�् ि्च प्रक्रे आवेदन कर्.
अन्य कें द्तंच्् क्िमाक्रर्तंचे नववरर कृपि् ख्लतील ललतंक वर पह्-  

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

भ्वती णशनबर क्िमाक्रर
कें द्तंचे 2021 च्् णशनबर्चे क्िमाक्रर आले आहेत. त्य्तंन्च ि् रहहन्य्त प्रक्णशत 

करतीत आहोत. कोनवड- 19 च्् सवमा ननिर्तंचे प्लन कररे अननव्िमा आहे. सवमा ननिर 
आवेदन पत्र्सोबत इतंटरनेटवर ददले गेले आहेत. जर कोरती ते प्हू शकल् न्हती तर 
सतं बतं सधत कें द्ल् रेट सतं पकमा  कर्व्.
आवश्यक सुचन् —

१- कृपया प्नयमािली मागिनू िाचािी आणण संबंथधत व्यिस्थापकाकडे आिदेन पत् पाठिनू तिेनू स्तीकृनत-
पत्र मागिाि.े
2- एक ददवसतीि, लघु / स्ितं  णशनबर: केिळ जनु्ा साधकासंाठी, ज्यानंी दहा कदिसाचें प्िपश्यना णशप्बर पूण्य 
केले असेल.
3- सनतपट््न णशनबर: कमीत कमी तीन णशप्बर पूण्य केलेल्ा साधकासंाठी, ज ेमागील एका िरा्यपासून प्नयममत 
आणण गंभीरतापूि्यक रोज साधना करीत असतील. (लघ ुि सप्त. णशप्बराचा समारोप शेिटच्ा कदिशी संध्ाकाळी 
होतो.)
4- हकशोर्तंचे णशनबर: (15 िर्य पूण्य त े19 िर्य पूण्य) (कृपि् हकशोर्तंच्् णशनबर्तंस्ठती बननवलेल्् नव्् आवेदन 
पत्र्च् व्पर कर्व्.)
5-दतीघमा णशनबर - ∞ 20 ददवसतीि णशनबर: पाच दहा कदिसीय णशप्बर, एक सप्तपट्ान णशप्बर केलेल्ा आणण 
एक दहा-कदिसीय णशप्बरात सेिा कदलेल्ा साधकासंाठी, ज ेमागील दोन िरायंपासून रोज साधना करतात ि 
प्िथधरिती एकप्नष्ठ ि पूण्यसमर्पत आहते.
6- 30 ददवसतीि णशनबर: ज्यानंी 20 कदिसीय णशप्बर केले असेल ि एका णशप्बरात धम्यसेिा कदली असेल. (दीघ्य 
णशप्बरामंध् े6 मकहन्ाचें अतंर आिश्यक आह.े) (जिे े30 ि 45 कदिसाचें सोबत होतील, तिे ेआनापान 10 
कदिसाचें आणण जिे ेकेिळ 45 कदिसाचे तिे े15 कदिसाचें होतील)
7- 45 ददवसतीि णशनबर: ज्यानंी दोन 30 कदिसीय णशप्बर पूण्य केले असतील ि धम्मसेिा देत असतील. 60 
कदिसीय णशप्बर: केिळ सहायक आचायायंसाठी ज्यानंी दोन 45 कदिसीय णशप्बर पूण्य केले असतील. 
8- नवशेष 10-ददवसतीि णशनबर: पाच दहा सामान् णशप्बर, एक सप्तपट्ान णशप्बर आणण एक दहा-कदिसीय 
णशप्बरात सेिा कदलेल्ा साधकासंाठी, ज े मागील दोन िरायंपासून प्नयममत रोज साधना करत असतील ि 
प्िथधरिती एकप्नष्ठ ि पूण्यपण ेसमर्पत असतील.

14 ददवसतीि कृतज्ञत्-णशनवर / स्ितं  णशनबर 
ह ेकृतज्ता-णशप्बर “आचाय्य स्वयं णशप्िर” चेच स्वरूप आह.े णशप्बर रिारूप प्बलु्ल तसेच राहील. पूज्य गुरुजी ि माताजी 

आता राकहले नाहीत, तामुळे ताचं्ारिप्त ि संपूण्य परंपरेरिप्त कृतज्ता व्यक्त करुन आम्ही ता सिायंच्ा धम्यतरंगाचंा लाभ 
घऊे. या दीघ्य णशप्बरात अथधकाथधक लोक भगिान बदु्धाचं्ा याप्िरुद्ध– सरग््नतं  तपो सुखो। म्हणज,े एकत् तप 
करण्ाच्ा परम सुखाचा लाभ घऊे शकतील, रिसन्नतचेी बाब ही आह ेकी फेब्िुारीच्ा या प्तिीदरम्ान कहदंी प्तिीनुसार 
पूज्य गुरुजी ि माताजीचं्ा जन्म ि जयंताही येतात. णशनवर की िोग्यत्– या दतीघमा णशनबर्रधे् सन्म्मललत होण्ासाठी 
केिळ एक सप्तपट्ान णशप्बर, धमा्यच्ा रिचार ि रिसारात योगदान ि स्थाप्नक आचायायंची परिानगी आिश्यक आह.े      

सुहनश्चित ददन्तंक:  रितेक िरवी 2 त े17 फेब्िुारी.
स्थाप्नक मागणी लक्ात ठेऊन ज्या कें द्रात एकट्ा प्निासाची सोय असेल, त ेकें द्र या गंभीर णशप्बराला आपल्ा 
काय्यकम पमत्केत स्थान देऊ शकतात.



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, श्ािण पौर्णमा (ऑनलाइन),  22 ऑगस्ट, 21,  िर्ष   5,  अकं  5               रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-20236

∞ दतीघमा णशनबर्तंस्ठती नवतीन सतं शोसधत आवेदन पत्र्च्च व्पर कर्व्. ह््ल् धम्मगगरती 
अरव् अन्य दतीघमा णशनबर्तंच्् कें द्तून प्र्प्त करत् िेईल. (वरतील सवमा णशनबर्तंचे 
आवेदन पत्र एकस्रखे आहे.) हहतंदती वेबस्ट हेतु ललतंक– www.hindi.dhamma.org

इगतपुरती एवतं  रह्र्ष्ट्र
धम्मगगरर : इगतपुरती (रह्र्ष्ट्र)

नवपश्यन् नवश्व नवद््पतीठ, इगतपुरी-422403, नाणशक, फोन: (02553) 244076, 244086, 244144, 
244440 (केिळ काया्यलयीन िळेेत सकाळी: 10 त ेसायं 5 िाजपेययंत). फॅक्स: 244176. Email: info@
giri.dhamma.org (नो तंदरतीनवन् प्रवेश नबलु्कल न्हती) दह्-ददवसतीि: 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, 2022»  8 त े19-1, 
23-2 त े6-3, 9 त े20-3, 23-3 त े3-4, 19 त े30-4, 4 त े15-5, 18 त े29-5, 1 त े12-6, 15 त े
26-6, 29-6 त े10-7, 27-7 त े7-8, 10 त े21-8, 24-8 त े4-9, 7 त े18-9, 21-9 त े2-10, 19 
त े30-10, 16 त े27-11, 30-11 त े11-12, 25-12-22 त े5-1-2023,  ◊ सनतपट््न: 2021»  7 
त े15-10, 2022»  21 त े29-1, 6 त े14-10, सरन्विक के्त्रतीि आच्िमा व आच्िमा समे्मलन: 13-
12-2021, 2022» 13-12-2022, सह्िक आच्िमा समे्मलन: 14 त े16-12-2021, 2022» 14 त े
16-12-2022,  सह्िक आच्िमा क्िमाश्ळ्: 17 ते 20-12-2021, 2022»  17 ते 20-12-2022,  
प्रणशक्क क्िमाश्ळ्: 21-12-2021, 2022»  21-12-2022, टट्रस्टती व धम्मसेवक क्िमाश्ळ्: 16 ते 
17-10-201, 2022» 15 त े16-10, 
कृतज्ञत्-णशनवर: 2022»  2 ते 17-2, 
∞ दतीघमा-णशनवर: नवशेष दस-ददवसतीि: 2022» 13 त े24-7, (गतंभतीर सुचन्- • कृपि् लक् द््वे 
की धम्मगगरतीत बहुकतं ग केल््णशव्ि िेऊ निे, परत प्ठवत्तंन् णशनबर्रथील्हती त्र्स होतो व आम््ल्हती. 
• ज्् के्त्र्त कें द आहे, त्य् के्त्र्च्् लोक्तंनती तेरेच आवेदन कर्वे. नवशेष क्ररनवन् धम्मगगरतीत त्य्तंचे 
आवेदन स्तीक्रले ज्र्र न्हतीत. • कृपि् स्तीकृनत-पत्र आपल्् सोबत अवश्य आर्वे. • िेरे शक्य 
नसल््स तशती सुचन् वेळेअगोदर अवश्य कळव्वती.)

धम्मतपोिन-1 : इगतपुरी (महाराष्टट्र)
∞ दतीघमा-णशनबर: नवशेष दह्-ददवसतीि: 21-9 त े2-10, 45-ददवसतीि: 19-12 त े3-2-2022, 
60-ददवसतीि: 12-10 त े12-12.

धम्मतपोवन-2 : इगतपुरती (रह्र्ष्ट्र)
दह्-ददवसतीि एक्तीक्यदूटव णशनबर: 30-11 त े11-12, ◊  सनतपट््न: 18 त े26-11, 
∞ दतीघमा-णशनबर: 30-ददवसतीि: 25-9 त े26-10, 45-ददवसतीि: 25-9 त े10-11, 60-ददवसतीि: 
23-7 त े22-9, 17-12 त े16-2-2022.

धम्मपत्न : गोर्ई, बोरतीवलती, रुतं बई
धम्मपत्न, नवपश्यन् केन्द्र, एस्ले िर््य के पास, गोराई खाडी, बोरीिली (पकर्चम) मंुबई-- 400 091, 
फोन: +91 8291894650, टेली. (+09122) 50427518, Ext. No. (पुरुर  काया्यलय)»  519 
(50427519), (मकहला काया्यलय)»  546 (50427546),  (सुबह 11 त ेसायं 5 बज ेतक); Website: 
www.pattana.dhamma.org, दह्-ददवसतीि एक्तीक्यदूटव णशनबर: 14 त े25-9, 29-9 त े10-10, 
13 त े24-10, 27-10 त े7-11, 10 त े21-11, 24-11 त े5-12, 8 त े19-12, 22-12 त े2-1-2022, 
1-ददवसतीि रेग्:  26-9-21,  9-1-22.
∞ दतीघमा-णशनबर: नवशेष दह्-ददवसतीि: 1 त े 12-9, Email: registration_pattana@
dhamma.net.in; ऑनलाइन बकुकंग: www.dhamma.org/en/schedules/schpattana.
shtml “धम्मपत्न” प्िपश्यना कें द्रात केिळ 90 साधकासंाठी स्थान आह.े तामळे सि्य साधकानंा प्िनंती 
आह ेकी ज्यानंा णशप्बरासाठी स्वीकृप्त ममळाली, तानंीच याि ेआणण ज्यानंा स्वीकृप्त ममळाली नाही, तानंी 
कृपया कोणताही रिकारचा आग्रह करु नये. • कृपया आपला आपात्ालीन फोन-संपक्य  (शेजारचा असला 
तरी) अिश्य ललहािा.)

          एक ददवसतीि णशनबर : ग्ोबल प्िपश्यना पॅगोडा, गोराईगािं, मंुबई रितेक रप्ििारी- 
सकाळी 11 त ेसायं 4 िाजपेययंत (पॅगोड्ाच्ा घमुटात होत,े तामुळे साधकानंा भगिान बदु्धाचं्ा 
पािन धातूंच्ा साप्न्नध्ात ध्ान करण्ाची संधी रिाप्त होत.े) सतं पकमा : फोन: 022-28452235. 
Email: info@globalpagoda.org;
कृपया आपल्ासोबत प्पण्ाच्ा पाण्ाची बाटली अिश्य आणािी. प्पण्ाचे पाणी मोठ्ा 
बाटलीत (20 लीटर) उपलब्ध राहील. तातनू आपली बाटली भरुन आपल्ाजिळ ठेिता 
येईल.

िेर्ऱि् दशमाक्तंस्ठती लघू आन्प्न णशनबर
ग्ोबल पॅगोड्ात रोज सकाळी 11 त ेदपुारी 4 िाजपेययंत पंधरा-िीस ममप्नटाचें इंग्रजी 
कहदंी लघ ूआनापान रिणशक्ण सत् सुरु असत.े सकाळी 11 िाजता रििम सत् ि दपुारी 
4 िाजता अपं्तम सत्. यात भाग घणेाऱयाला पूण्य रिणशक्ण सत्ात बसण ेअप्निाय्य आहे

धम्मनवपुल : बेल्पुर (नवती रुतं बई)
प्ॉट नं. 91 ए; सेक्टर 26, पारसीक कहल, सीबीडी बलेापूर, (पारसीक कहल, सीिडु दारािे रेल् ेसे्शन जिळ 
हब्यर लाईन) निी मंुबई 400 614. सतं पकमा : फोन: 022-27522277, 27522404/03 (सकाळी 11 त े
सायं 5 िाजपेययंत). Email: dhammavipula@gmail.com, बकुकंग केिळ ऑनलाइन: http://
www.vipula.dhamma.org/ दह्-ददवसतीि: 1 त े12-9, 15 त े26-9, 29-9 त े10-10, 13 त े
24-10, 27-10 त े7-11, 10 त े21-11, 24-11 त े5-12, 21-12  त े1-1-22, 2022»  3 त े14-1, 
9 त े20-2, 23-2 त े6-3, 9 त े20-3, 23-3 त े3-4, 6 त े17-4, 20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 18 त े29-
5, 1 त े12-6, 15 त े26-6, 29-6 त े10-7, 13 त े24-7, 27-7 त े7-8, 10 त े21-8, 24-8 त े4-9, 7 
त े18-9, 21-9 त े2-10, 5 त े16-10, 19 त े30-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, 30-11 त े11-12, 
21-12 त े1-1-23, 3-ददवसतीि: 9 त े12-12-21, 1-ददवसतीि: रितेक रप्ििारी. स्र.ू स्धन्: दररोज 
सकाळी: 9 त ेरात्ी 9 पययंत, साधक आपल्ा िळेेनुसार येऊन ध्ान करु शकतात, 
∞ कृतज्ञत्-णशनवर 20-ददवसतीि: 2022»  16-1 त े6-2, 

धम्मव्हहनती : दटटव्ळ्
रुतं बई पररसर नवपश्यन् कें द, गािं रंूदे, कटटिाळा (पूि्य) कल्ाण, जज. ठाण.े Website www.vahini.
dhamma.org, नोदंणी केिळ ऑनलाईन; Email: vahini.dhamma@gmail.com सतं पकमा : 

मोबाईल: 97730-69978, 9004620434, केिळ काया्यलयाच्ा कदिशी– 12 त ेसायं 6 िाजपेययंत. दह्-
ददवसतीि: 28-8 त े8-9, 11 त े22-9, 25-9 त े6-10, 9 त े20-10, 2022»  8 त े19-1, 22-1 त े2-2, 
5 त े16-2, 19-2 त े2-3, 5 त े16-3, 19 त े30-3, 2 त े13-4, 16 त े27-4, 30-4 त े11-5, 14 त े
25-5, 28-5 त े8-6, 11 त े22-6, 25-6 त े6-7, 9 त े20-7, 23-7 त े3-8, 6 त े17-8, 3 त े14-9, 
17 त े28-9, 1 त े12-1 0, 
  ∞ दतीघमा-णशनबर: नवशेष दस-ददवसतीि: 2022»  20 त े31-8, 20-ददवसतीि:  2021» 27-10  
त े17-11, 30-ददवसतीि: 2021» 20-11 त े21-12, 45-ददवसतीि: 2021» 20-11 त े5-1-2022

धम्म व्दटक् : प्लघर
प्लघर नवपश्यन् कें द, गट नं. 198-2/ए, अल्ाली कककेट ग्राउंडच्ा मागे, अल्ाली, पालघर-401404, 
सतंपकमा  कें द 91 9637101154, Email: info@vatika.dhamma.org, सतंपकमा : 1) श्ी 
इराणी, मो. 9270888840, 2) श्ी अप्नल जाधि, मो. 91 9049151464,  दह्-ददवसतीि:  
(केिळ पुरुर) 25-8 त े5-9, 8 त े19-10, 21-10 त े1-11, 21-11 त े2-12, 25-12-21 त े5-1-22, 
(केिळ स्स्तया)ं 24-9 त े5-10, 7 त े18-11, ◊ सनतपट््न: (केिळ पुरुर) 12 त े20-9, (केिळ स्स्तया)ं 
5 त े13-12,

धम्म्नन्द : पुरे (रह्र्ष्ट्र)
पुरे नवपश्यन् कें द, (नोदंणीप्िना रििशे नाही) मरकळ गािाजिळ, आळंदी पासून 8 कक.मी. दह्-ददवसतीि: (केिळ 
कहदंी ि मराठी भारी)»  11 त े22-9, 9 त े20-10, 13 त े24-11, 11 त े22-12, (केिळ कहदंी ि मराठी 
भारी)»   28-8 त े8-9, 25-9 त े6-10, 27-11 त े8-12, 25-12 त े5-1, ◊ सनतपट््न:  (केिळ कहदंी ि 
इंग्रजी भारी)» 23 त े31-10, सतंपकमा : पुण ेप्िपश्यना सममती, फोन: (020) 24468903, 24436250. Email: 
info@ananda.dhamma.org; टे.फैक्स: 24464243.

दतीघमा णशनबर क्िमाक्रर (भ्रत)
नवशेष 10-ददवसतीि

30-8 त े10-9-2021 धम्म पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्थान)
1 त े12-9-2021 धम्मपत्न - गोराई, बोरीिली, मंुबई
4 त े15-9-2021 धम्म अन्बिका - दणक्ण गुजरात, गुजरात
21-9 त े2-10-2021 धम्मतपोिन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र) 
6 त े17-10-2021 धम्मबोथध -बोधगया (प्बहार)
15 त े26-10-2021  धम्मपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
17 त े28-10-2021  धम्मसरोिर - धळेु  (महाराष्टट्र)
20-11 त े1-12-2021 धम्मकल्ाण - कानपुर (उ. रि.)
14 त े25-12-2021 धम्मखेत् - हदैराबाद (तेलंगाना)
10 से 21-4-2022 धम्मिली - जयपुर (राजस्थान)
19 से 30-6-2022 धम्मिली - जयपुर (राजस्थान)
13 त े24-7-2022 धम्ममगरर - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
20 त े31-8-2022 धम्मिाकहनी - कटटिाला
9 से 20-10-2022 धम्मिली - जयपुर (राजस्थान)

कृतज्ञत्-णशनवर
16-1 से 6-2-2022 धम्मप्िपुल - बलेापुर (निी मुं बई)
26-1 त े10-2-2022 धम्मपीठ - अहमदाबाद (गुजरात)
2 त े17-2-2022 धम्ममगरर - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
2 त े17-2-2022 धम्म मधरुा - मदरुाई (तममलनाडु)

20-ददवसतीि
5 त े26-9-2021 धम्मगढ़ - प्बलासपुर (छत्ीसगढ़)
8 त े29-9-2021   धम्मसुित्ी - श्ािस्ती (उ. रि.)
11-9 त े2-10-2021 धम्मपाल - भोपाल (म.रि.)
28-9 त े19-10-2021 धम्मिली - जयपुर (राजस्थान)
6 त े27-10-2021 धम्मबोथध - बोधगया (प्बहार)
7 त े28-11-2021 धम्म पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्थान) 
27-10 त े17-11-2021 धम्मिाकहनी - कटटिाला
4 त े25-12-2021 धम्मलक्खण - लखनऊ (उ. रि.)
14-12-21 त े4-1-22 धम्मखेत् - हदैराबाद (तेलंगाना)
6 त े27-2-2022 धम्मिली - जयपुर (राजस्थान)
28-10 त े18-11-2022 धम्मिली - जयपुर (राजस्थान)

30-ददवसतीि
28-8 त े28-9-2021  धम्मपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
11-9 त े12-10-2021 धम्मपाल - भोपाल (म.रि.)
16-9 त े17-10-021 धम्मकदिाकर - मेहसाणा (गुजरात)
18-9 त े29-10-2021 धम्मिली - जयपुर (राजस्थान)
25-9 त े26-10-2021 धम्मतपोिन-2 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
1-10 to 1-11-2021 धम्मउत्ल - खररयार रोड (उडीसा)
6-11 त े7-12-2021 धम्मचक्क - सारनाि (उ. रि.)
7-11 त े8-12-2021 धम्म पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्थान)
20-11 त े21-12-2021 धम्मिाकहनी - कटटिाला
21-12-2021 त े21-1-2022 धम्म अन्बिका - दणक्ण गुजरात, गुजरात
14-12-21 त े14-1-22 धम्मखेत् - हदैराबाद (तेलंगाना)
6-2 से 9-3-2022 धम्मिली - जयपुर (राजस्थान)
28-10 से 28-11-2022 धम्मिली - जयपुर (राजस्थान)

45-ददवसतीि
25-9 त े10-11-2021 धम्मतपोिन-2 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
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15-10 त े30-11-2021 धम्मसुित्ी - श्ािस्ती (उ. रि.)
2-11 त े18-12-2021 धम्मपट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
20-11-21 त े5-1-2022 धम्मिाकहनी - कटटिाला
17-12-2021 त े1-2-2022 धम्मपाल - भोपाल (म.रि.)
19-12 त े3-2-2022 धम्मतपोिन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
21-12-2021 त े5-2-2022 धम्म अन्बिका - दणक्ण गुजरात, गुजरात
1-1  त े16-2-2022 धम्मथसनु् - माडंिी-कछि (गुजरात)
6-2 से 24-3-2022 धम्मिली - जयपुर (राजस्थान)
9-2-2022 त े27-3-2022 धम्मबोथध - बोधगया (प्बहार)

 60-ददवसतीि
12-10 त े12-12-2021 धम्मतपोिन-1 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)
17-12 त े16-2-2022 धम्मतपोिन-2 - इगतपुरी (महाराष्टट्र)

धम्मपुण्ण : पुरे शहर(स््रगेट)
पुरे नवपश्यन् सगरतती, नहेरु से्कडयमसमोर, स्वारगेट िॉटर िक्स्यच्ा मागे, आनंद मंगल काया्यलयाजिळ, 
दादािाडी, पुण-े411002. फोन: (020) 24436250. Email: info@punna.dhamma.org 
दह्-ददवसतीि:  (केिळ कहदंी ि इंग्रजी भारी)»   3 त े14-10, 7 ते 18-11, 5 ते 16-12, (केिळ कहदंी 
ि मराठी भारी)»  17 त े28-10, 21-11 त े2-12, 19 त े30-12,, ◊ सनतपट््न:  (केिळ कहदंी ि इंग्रजी 
भारी)»  21 ते 29-9, 3-ददवसतीि: 28 त े31-10, 1-ददवसतीि:  रितेक मकहन्ात दसुऱया गुरुिारी ि चौथ्ा 
रप्ििारी सकाळी: 8:30 त े4:30 पययंत,  # ब्ळ-णशनबर: (9 त े18 िर्य) रितेक मकहन्ात पकहल्ा ि प्तसऱया 
रप्ििारी (सकाळी: 8 त ेदपुारी 2.30 पययंत)

धम्मअजन्् : औरतंग्ब्द (रह्र्ष्ट्र)
अजतंत् अतंतर म्ाष्ट्रतीि नवपश्यन् सगरतती, गट नं. 45 रामपुरी, िैजापुर रोड,  औरंगाबाद-431003. सतं पकमा : 
फोन: (0240) 2040444, मोबाईल: 94222-11344, 99218-17430. Email: info@dham-
maajanta.org;  दह्-ददवसतीि: 25-8 त े5-9, 8 त े19-9, 22-9 त े3-10, 6 त े17-10, 20 
त े31-10, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 29-12 त े9-1-2022  ◊ सनतपट््न: 17 त े25-11, 
2-ददवसतीि: 26 त े28-11, हकशोरती तंचे णशनबर: 8 त े16-11,

धम्मसरोवर : धळेु (रह्र्ष्ट्र)
ख्ने्दश नवपश्यन् स्धन् कें द, डेडरगािं जलशुमद्धकरण कें द्राजिळ, मु. पो. प्तखी, जजल्ा- धळेु, प्पन: 424002; 
(नोदंणीप्िना रििशे नाही) (कें द्रापययंत जाण्ासाठी पाच कंदीलजिळ “शेरे पंजाब लॉज” जिळ पोहोचाि ेप्तिनू प्तखी 
गािासाठी ऑटोररक्ा भेटतात.) दह्-ददवसतीि: 12 त े23-9, 26-9 ते 7-10, 7 त े18-11, 21-11 त े
2-12, 16 त े27-12,  ◊ सनतपट््न: 5 त े14-12, 2-ददवसतीि: 12 त े14-10,  # ब्ळ-णशनबर:  
10-10, 1-11, 29-12, 30-12, ∞ दतीघमा-णशनवर: नवशेष दह्-ददवसतीि: 17 त े28-10, सतंपकमा : डॉ. देिरे, 
फोन: 222861, मोबा. 99226-07718, Email: info@sarovara.dhamma.org

धम्मसस�पुरती : भ्टेग्व, सोल्पुर
धम्मसस�पुरती नवपश्यन् ध््न कें द, off प्िजापुर रोड, भाटेिाडी जिळ, सोरेगाि - डोणगाि चा रस्ता, 
सोरेगाि पासून 4 कक.मी. ता. उत्र सोलापुर, जजला. सोलापुर-413002, Email: solapurvipassa-
na@gmail.com, सतं पकमा : 1) श्ी सम्ाट पाटील, मोबा. 7620592920, 9011908000, 2) श्ी 
भालचंद्र उकरंदे, मोबा. 9860759866, दह्-ददवसतीि: 1 त े12-9, 15 ते 26-9, 29-9 त े10-
10, 13 त े24-10, 17 त े28-11, 1 ते 12-12, 15 त े26-12, 29-12 त े9-1, 2-ददवसतीि: 11 
त े14-11, हकशोर्तंचे णशनबर:  26-10 त े3-11,

धम्म्लि : कोल््पुर (रह्र्ष्ट्र)
दक्खिन नवपश्यन् अनसुतंध्न कें द, (नोदंणीप्िना रििशे नाही) रामललगं रोड, आलत ेपाक्य , आलत,े ता. हातकनंगले 
(रेल् ेसे्शन), जज. कोल्ापूर- 416123. Email: info@alaya.dhamma.org, फोन: सतं पकमा : मोबा. 
97674-13232. 9697933232, 7420943232, दह्-ददवसतीि: (कहदंी ि इंग्रजी भारी) 19 त े30-9, 
7 त े18-11, 21-11 त े2-12, 5 त े16-12, 19 त े30-12, (कहदंी ि मराठी भारी)»  3 त े14-10, 17 
त े28-10, ◊ सनतपट््न: (कहदंी एिं इंग्रजी भारी)»  5 ते 14-10, 21 ते 30-12, 3-ददवसतीि: (कहदंी ि 
इंग्रजी भारी) 14 त े17-9, 2-ददवसतीि: (कहदंी ि इंग्रजी भारी) 29 त े31-10, धम्मसेवक क्िमाश्ळ्: 
(कहदंी ि मराठी भारी)»  19 त े20-11,

धम्मसुगतंध : भोसे (स्तंगलती)
स्तंगलती नवपश्यन् स्धन् कें द, गट नं. 564, तलाि रोड, यल्मा मंदीराजिळ, खामकरिाडी, 
भोसे - 416420, ता. ममरज, जज. सागंली, Email: info@sugandha.dhamma.org, फोन: 
9422410436, 9403841943, online registration www.dhamma.org/en/sched-
ules/schsugandha, सतंपकमा : 1) डॉ.  अमीत पाकटल, मोबा.  9222161236, 2) श्ी संजय चौगुले, मोबा. 
7249711008, दह्-ददवसतीि: (केिळ पुरुर)»  15 त े26-8, 29-8 त े9-9, 12 त े23-9, 3 त े14-10, 
7 त े18-11, 21-11 त े2-12, 5 त े16-12, 19 त े30-12, ◊ सनतपट््न: 17 त े26-10, 3-ददवसतीि: 
23 त े26-9, 2-ददवसतीि: 16 त े18-12, (1-ददवसतीि: रितेक मकहन्ात पकहल्ा रप्ििारी, स््न: प्नणशधी 
मालिाडी पो. णभलिाडी, ता. पलुस जजल्ा:- सागंली) (1-ददवसतीि: रितेक मकहन्ात दसुऱया रप्ििारी   # ब्ळ-
णशनबर: रितेक मकहन्ात प्तसऱया रप्ििारी (8 त े15 िर्य) सकाळी 9 त ेदपुारी 3 पययंत स््न: मानि राहत टट्रस्, 
प्तसरा माळा, सीव्ील हॉस्स्पटलजिळ, सागंली)

 धम्मन्ग : न्गपुर (रह्र्ष्ट्र)
न्गपुर नवपश्यन् कें द, माहुरझरी गाि, नागपुर-कलमेश्वर रोडजिळ. Email: info@naga.dhamma.
org, सतं पकमा : मोबाइल: 9403870195, 9422182336, 9370990771, 9423403294. (नोदंणीप्िना 
रििशे नाही) दह्-ददवसतीि: 25-8 त े5-9, 8 त े19-9, 22-9 त े3-10, 20-10 त े7-11, 10 त े21-11, 
24-11 त े5-12, 8 त े19-12, ◊ सनतपट््न: 24-12 त े1-1-2022,  1-ददवसतीि: 5-9, 19-9, 3-10, 
17-10, 7-11, 21-11, 5-12, 19-12, सतंपकमा : सचचि, कल्ाणममत् चॅररटेबल टट्रस्, अभं्कर स्ारक भिन, 
अभं्कर रोड, धन्ोली, नागपुर-440012. फोन: 0712- 2458686, 2420261. (सि्य पत्-व्यिहार संपक्य  पतािर 
करािा.)

धम्मसुगनत : सुगतनगर (न्गपुर)
नवपश्यन् स्धन् कें द, सुगतनगर, नागपुर-14, फोन नं. (0712)2630115. दह्-ददवसतीि: 1 त े12-

10, 8 त े19-11, 8 ते 19-12, (केिळ स्स्तया)ं» 1 त े12-9, 15 त े25-9,  ◊ सनतपट््न: 22 त े
30-12, 3-ददवसतीि: 21 त े24-10, 24 त े27-11, 1-ददवसतीि: 12-9, 21-11, 6-12,   # 
ब्ळ-णशनबर: 21 ते 24-10, स्र.ू स्धन्: दररोज सकाळी 5 त े6 ि सायं 6 त े7 पययंत ि रितेक रप्ििारी 
सकाळी: 8 त े9;  # ब्ळ आन्प्न स्रू. स्धन्: रितेक रप्ििारी सकाळी: 8 त े9; सतं पकमा : 1) श्ी सुखदेि नारनिरे, 
मोबा. 9422129229. 2) श्ी कमलेश चाहने्द, मोबा. 9373104305.

धम्मरल्ल : िवतर्ल (रह्र्ष्ट्र)
नवपश्यन् कें द, धनश्ी नगर, आय. टी. आय. मागे, प्पपंळगािं बायपास, यितमाळ - 445001, सतं पकमा : 1) 
श्ी ई. डी. गडललगं, मोबा. 9422865661, 2) डॉ. राजकुमार भगत, मोबा. 9423432475. दह्-ददवसतीि: 
18 त े29-9, 19 त े30-10, 3 त े14-11, 7 त े18-12,  ◊ सनतपट््न: 19 त े27-11, 1-ददवसतीि: 29-9, 
10-10, 5-12, # ब्ळ-णशनबर: 29-8, 12-9, 3-10, 28-11, 26-12, सतंपकमा : 1) श्ी ई. डी. गडललगं, 
मोबा. 9422865661, 2) डा. राजकुमार भगत, मोबा. 9423432475, 3) देिेंद्र मेश्ाम 9822235527.
लचटकी (वध म्ा): धम्मकुटती नवपश्यन् कें द, लचटकी, पुलग्व, पो. कवठ्, त्. 
देवळी, णज. वध म्ा, दह्-ददवसतीि: 7  त े 18-9, 6 त े 17-10, 6  ते 17-11, 
7  त े 18-12, सतं पकमा :  श्ी. खंडारे, फोन: 07158-284372, मोबा. 9028494401, 
 श्ी भेले, मोबा. 9834603076,
रोहर्ग्तंव: (पिनी, भंडारा): स््न: प्िसुधदमग्ो प्िपस्ना चॅररटेबत टट्रस्, वदारा संचाललत - धम्मपिन 
प्िपश्यना केन्द्र, रोहणा गािं (पिनी) जज. भंडारा, सतं पकमा : 1) श्ी शैलेर काबंळे, मोबा. 9923268962, 2) 
श्ी माधि रामटेके, मोबा. 9223349183, 
तुरसर (भतं ड्र्): दह्-ददवसतीि: 20 ते 31-10, 17 त े28-11, 15 त े26-12, 3-ददवसतीि: 16 
त े19-10, 1-ददवसतीि: 2-9, 1-10,  # ब्ळ-णशनबर 18-10, 29-11, 26-12,  स््न: बदु्धप्िहार 
अणॅ् िेलफेअर सेंटर, चुल्ाड, तमुसर, जज. भंडारा मोबा. 096236-68240, सतं पकमा : 1) श्ी डोगंरे, मोबा. 
6260450436, 2) श्ी चौरे, मोबा. 98904-41071, 3) श्ी प्िज ुगोडंाण,े मोबा. 096236-68240,

धम्मभण््र : भतं ड्र् (रह्र्ष्ट्र) 
नवपश्यन् कें द, राहुल कॉलनी, रेल् ेलाइनजिळ, सहकार नगर, भंडारा 441904, दह्-ददवसतीि: 21-9 त े
2-10, 4 त े15-12, ◊ सनतपट््न: 6 त े14-9, 21 त े29-11, 2-ददवसतीि: 24 to 26-12, 1-ददवसतीि: 
19-9, 3-10, 19-10, हकशोरती तंचे णशनबर: 7 त े16-11,  #2-ददवसतीि ब्ळ-णशनबर: 15 त े16-11, 1 त े
2-5,  1-ददवसतीि ब्ळ-णशनबर: 29-8, 19-9, 10-10, 19-12,  सतंपकमा : सलूजा, 09423673572, चौरे, 
9890441071, प्िनोद, 9422833002, 7588749108,

धम्म ननरतंजन : न्तंदेड
नवपश्यन् स्धन् कें द, नई डंकीण (गोदािरी नदी के ककनारे) नादेंड, सतंपकमा : 1) श्ी दकहिलेे, मोबाइल: 
9423148636. 2) श्ी भाि,े मोबा. 9421572499, दह्-ददवसतीि: (केिळ स्स्तया)ं»  6 त े17-10, 8 
त े19-12, (केिळ पुरुर)»  1 त े12-9, 17 त े28-11,  # 3-ददवसतीि ब्ळ-णशनबर: (केिळ मुले)»  7 
त े10-11, (केिळ मुली)»   11 त े14-11, 1-ददवसतीि: 29-8, 12-9, 17-10, 29-12, स्ितं णशनबर: 
रितेक रप्ििारी सकाळी 6 त े10 पययंत,  # ब्ळ-आन्प्न ऑनल्ईन  णशनबर: मकहन्ात प्तसऱया रप्ििारी 
धम्मसेवक क्िमाश्ळ्: 10-1, 

धम्म वसुध् : हहवर् वध म्ा
नवपश्यन् कें द, कहिरा पोस् झडशी, ता. सेलु, जज. िधा्य, Email: dhammavasudha@gmail.com 
100, सागर, सुयोग नगर, नागपूर-440015. मोबा. दह्-ददवसतीि: 17 त े28-10, (केिळ पुरुर जनुे 
साधक 10 त े21-11,) (केिळ स्स्तया ंजनु्ा साथधका 1 त े12-12), ◊ सनतपट््न: 1 त े9-12, सतंपकमा : 
1) श्ी बातं,े 9326732550, 9326732547. 2) श्ी काटि,े मोबा. 9890309738.

धम्मअन्कुल : ख्परखेड़् फ्ट्, तेल््र् (अकोल्)
नवपश्यन् स्धन् कें द, खापरखेडा फाटा, तले्ारा-444108 जज. अकोला Email: info.anakula.@
vridhamma.org, Website: www.anakula.dhamma.org,  मोबा. 9421156138, 
9881204125, 9421833060, दह्-ददवसतीि: (केिळ पुरुर)»  1 त े12-9, 20 त े31-10, 24-11 त े
5-12, (केिळ स्स्तया)ं»  15 त े26-9, 4 त े15-10, 10 त े21-11, 8 त े19-12, 3-ददवसतीि: 29-9 त े
2-10, 23 त े26-12, 1-ददवसतीि: 19-10,  सतंपकमा : 1) प्िपश्यना चैररटेबल टट्रस्, शेगािं, फोन: 95798-
67890, 98812-04125. 2) श्ी आनंद, मोबा. 94221-81970.
कोटतंब् (िवतर्ळ): दह्-ददवसतीि:  (पुरुर ि स्स्तया)ं»  12 त े23-9, 2 ते 13-10, 5 त े16-12 (केिळ 
णभक्णुणया ि स्स्तया)ं 7 त े18-11,  1-ददवसतीि:   हर रप्ििार सुबह 8 त े3 तक  # ब्ळ-णशनबर: 29-8, 
26-9, 17-10, 28-11, 26-12, सतं पकमा : धम्मभूमम प्िपश्यना चॅरीटेबल टट्रस्, कोटंबा ता. बाभुळगािं जज. 
यितमाळ-445001. मोबा. 9822896453, 7776964808, 7038918204, 9175622575, 

धम्म अरर्वतती: लुतं नबनती रोगर्
नवपश्यन् कें द, लंुप्बनी मोगरा, पो. भानखेडा, ता. जज. अमरािती सतं पकमा : 1) श्ी पी. राित, मोबा. 
8830593721, 2) श्ी बाबजुी थसरसाट, मोबा. 8007676033,  दह्-ददवसतीि: 21-10 ते 1-11, 
15 त े26-12, ◊ सनतपट््न: 21 त े29-11, 1-ददवसतीि: 29-9, 
रलक्पुर: (अकोल्) दह्-ददवसतीि: (केिळ पुरुर)» 3 ते 14-10, (केिल स्स्तया)ं»  12 त े23-12, स््न: 
भदन् आनंद प्निास, राजरतन कॉलनी येिता रोड मलकापुर जज. अकोला. 444001, मोबा. 9421937014,  
सतं पकमा : 1) श्ी तायडे, मोबा. 9421794874, 2) श्ी आठिले, मोबा. 9404092468.
प्तुर: (अकोल्) प्िपश्यना साधना रिसार कें द्र, णशरला, पातरु जज. अकोला - 444501, दहा-कदिसीय: (केिळ 
स्स्तया)ं» 20-11 त े1-12, 20 त े28-12, (केिळ पुरुर)» 21-9 त े2-10, (केिळ णभक् ु23-10 त े3-11) 
◊ सनतपट््न: 26-8 त े3-9, # 3-ददवसतीि ब्ळ-णशनबर: (10 त े17 िर्य) 7 त े10-11, 1-ददवसतीि: 
1-ददवसतीि: रितेक मकहन्ात दसुऱया रप्ििारी, िळे 9 त े5,  # ब्ळ-णशनबर: ब्ळ-णशनबर: (िय 10 त े16 
िर्य) रितेक मकहन्ात प्तसऱया रप्ििारी, िळे 9 त े5, सतं पकमा : 1) श्ी. जगन्नाि गिई, मोबा. 07775928290, 2) 
श्ीमती ज्योतीताई िानखेडे, मोबा. 9921998803,

धम्मजळग्तंव : जळग्तंव
नवपश्यन् कें द, गट नं. 99/12, मैत्ी कहल्स अजजठंा रोड, उमाळा गािं, ता. जज.  जळगािं-425001, फोन: 
(0257) 2229477, मोबा. 9422292161, Email: dhammajalgaon@gmail.com, online 
registration www.jalgaon.dhamma.org, सतं पकमा : श्ी सुभार तलरेजा, मोबा. 7588436222, 



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, श्ािण पौर्णमा (ऑनलाइन),  22 ऑगस्ट, 21,  िर्ष   5,  अकं  5               रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-20238
7588009584, 1-ददवसतीि: (केिळ पुरुर)»  5-9, 3-10, 7-11, 5-12, (केिळ स्स्तया)ं»  19-9, 
17-10, 21-11, 19-12, सतं पकमा : 7588436222, 8421532276.

धम्मअजि : चतं दपुर (रह्र्ष्ट्र)
नवपश्यन् स्धन् कें द, गाि - अजयपूर, पो. चचचपल्ी, मुल रोड, चंद्रपुर, Online Registration :- Web-
site :- www.ajaya.dhamma.org, Email: dhammaajaya@gmail.com, सतंपकमा : 1) ममलीदं 
घरडे, सुगतनगर, नगीनाबाग िाड्य, नं. 2, चंद्रपूर-442401, मोबा. 80071-51050, 9226137722, 2) श्ी 
गौतम चचकटे, मोबा. 9421812541, 9422506476, दह्-ददवसतीि: 29-8 त े9-9, 12 त े23-9, 29-9 
त े10-10, 17 त े28-10, 1 त े12-11, 8 त े19-12, 26-12 त े7-1, ◊ सनतपट््न: 27-11 त े5-12, 
2-ददवसतीि: 19 त े21-11, 1-ददवसतीि: 26-9, 10-10, 19-12, 

धम्मपदेस : प्लती (रत््गगरती) 
को तंकर नवपश्यन् रेडतीटेशन सेंटर, मु. पािरट, पो. पाली, जज. - रत्ामगरी - 415803, Email: info@
pades.dhamma.org, Website: https://pages.dhamma.org,  दस-ददवसतीि: 1 त े12-9, 15 त े
26-9, 15 ते 26-10, 1 त े12-11, 15 त े26-11, 1 त े12-12, ◊ सप्तपट्ान: 15 त े24-12, 
सतं पकमा : 1. श्ी संतोर आयरे 1) 9975434754/9960503598 
रह्ड: दस-ददवसतीि: (केवल पुरुष)»   5 त े16-9, 19 त े30-9, 3 त े14-10, 17 त े28-10, 
7 त े28-11, 21-11 त े2-12, 5 त े16-12, 19 ते 30-12, 3-ददवसतीि: (केवल पुरुष)»  26 त े
29-8, 28 त े 31-10, 1-ददवसतीि :1-ददवसतीि : रितेक मकहन्ात पकहल्ा रप्ििारी सकाळी 10 त े
दपुारी 3 िाजपेययंत  # ब्ल णशनवर: रितेक मकहन्ात तीसऱया रप्ििारी सकाळी 10 त े दपुारी 2 िाजपेययंत 
स्थान: डा. बाबासाहबे आबंडेकर मेमोरीयल हॉल, प्िपश्यना णशिाजी चौक, कोटेश्वरी तले, महाड -402301, 
जजला: रायगड, सतं पकमा : (020) 24436250, Email: info@punna.dhamma.org, मोबा: 
7719070011.

जिपुर एवतं  उत्र भ्रत
धम्मरलती : जिपुर (र्जस््न)

र्जस््न नवपश्यन् केन्द्र, पो.बॉ. 208, जयपुर-302001, पतंजतीकरर सतं पकमा : मोबा. 0-99301-17187, 
9610401401, 9828804808, Email: info@thali.dhamma.org, Website: www.
thali.dhamma.org, दह्-ददवसतीि: 29-8 त े9-9, 12 त े23-9, 7 त े18-11, 21-11 त े
2-12, 5 त े16-12, 22-12 त े2-1-2022, 2022» 4 त े15-1, 18 त े29-1, 27-3 त े7-4, 10 
त े21-4, 24-4 त े5-5, 8 त े19-5, 22-5 त े2-6, 5 ते 16-6, 19 त े30-6, 3 त े14-7, 17 ते 28-7, 
31-7 त े11-8, 13 त े24-8, 28-8 त े8-9, 11 त े22-9, 25-9 ते 6-10, 9 त े20-10, 30-11 त े11-
12, 22-12 त े2-1-2023, ◊ सनतपट््न: 2022»  29-3 ते 6-4, 7 त े15-6, 19 त े27-7, 12 त े20-
12,  3-ददवसतीि: 16 त े19-12, धम्मउत्सव: 2022» 16-1, धम्मसेवक क्िमाश्ल्: 2022» 30-1,
∞ दतीघमा-णशनवर: नवशेष दस-ददवसतीि: 2022»  10 ते 21-4, 19 त े30-6, 9 त े20-10, 20-ददवसतीि: 
2022»  6 त े27-2, 28-10 त े18-11,  28-9 त े19-10, 30-ददवसतीि:  18-9 त े29-10, 2022»  6-2 त े
9-3, 28-10 त े28-11,  45-ददवसतीि:  2022»  6-2 त े24-3,

धम्म पुष्कर : पुष्कर (अजरेर, र्जस््न)
नवपश्यन् केन्द्र, गाि रेित (केडेल), पब्यतसर रोड, पुष्कर, जज. अजमेर. मोबा. 91-94133-07570. फोन: 
91-145-2780570, Website: www.pushkar.dhamma.org,  दह्-ददवसतीि: 13 त े24-9, 
26-9 त े7-10, 10 त े21-10, 23-12 त े3-1, ◊  सनतपट््न: 23 त े31-10, 11 त े19-12,  ∞ दतीघमा-
णशनवर: नवशेष दह्-ददवसतीि: 30-8 त े10-9, 20-ददवसतीि: 7 त े28-11, 30-ददवसतीि: 7-11 त े8-12, 
सतंपकमा : 1) श्ी रप्ि तोरणीिाल, मोबा. 09829071778, Email: dhammapushkar@gmail.
com, 2) श्ी अप्नल धारीिाल, मोबा. 098290 28275. Email: corporate@toshcon.com, फैक्स: 
0145-2787131.

धम्मररुधर : जोधपुर (र्जस््न)
नवपश्यन् स्धन् कें द, लहररया ररसोट्यमागे, अध्ात्म प्िज्ाग सस्तग कें द्राजिळ चौपासनी जोधपुर-342008. 
मोबा. 9829007520, Email: info@marudhara.dhamma.org. दह्-ददवसतीि: 29-7 त े9-8, 14 
त े25-9, 9 त े20-10, 23-10 त े3-11, 7 त े18-11, 22-11 त े3-12, 20 त े31-12  ◊  सनतपट््न: 
29-9 त े7-10, 3-ददवसतीि: 7 त े10-12,  हकशोरती तंचे णशनबर: 2 त े10-9,    # ब्ल णशनवर 3-ददवसतीि:  
(13 त े16 िर्य केिळ  मुली) 25 त े28-8,  सतंपकमा : 1) श्ी नेमीचंद भंडारी, 41-42, अशोक नगर, पाल लीकं 
रोड, जोधपुर-342003. Email: dhamma.maroodhara@gmail.com; मोबा.: Whatsapp No. 
9887099049, 8233013020.

धम्मपुब्ज, च्ूरू (र्जस््न)
पुब्ज भगूर नवपश्यन् टट्रस्ट, भालेरी रोड, (चूरुपासून 6 कक.मी.) चूरु (राजस्थान): फोन: 9664481738, 
सतं पकमा : 1) श्ी एस. पी शमा्य, Email: dhammapubbaja@gmail.com, info@pubbaja.
dhamma.org, मोबा. 07627049859, 2) श्ी सुरेश खन्ना, Email: sureshkhanna56@ya-
hoo.com; (मोबा. 94131-57056, 9887099049, Whatsapp Only) दह्-ददवसतीि: 12 त े
23-9, 17 त े28-10, 8 त े19-11, 23-11 त े4-12,  ◊  सनतपट््न: 28-9 त े6-10, 22 त े30-12, 
3-ददवसतीि: 9 त े12-10, 8 त े11-12,  व  रितेक  रप्ििारी, हकशोर्तंचे णशनबर: 1 त े9-9,   # ब्ळ णशनबर 
2-ददवसतीि: (13 त े16 िर्य मुले) 31-10 त े2-11, 

धम्मसोत : सोहन् (हररि्र्)
नवपश्यन् स्धन् सतं स््न, राहका गािं, (प्नम्मोद पुललस िाना के पास), पो. सोहना, बल्भगढ़-सोहना 
रोड, (सोहना पासून 12 कक.मी.), जजला- गुडगािं, हररयाणा. मोबा. 9812655599, 9812641400. 
(बल्भगढ़ और सोहना त ेबस उपलब्ध ह।ै) दस-ददवसतीि: नवपश्यन् स्धन् सतंस््न, राहका गािं, (प्नम्मोद 
पोललस से्शनजिळ), पो. सोहना, िल्भगढ-सोहना रोड, (सोहनापासून 12 कक.मी.), जजल्ा- गुडगािं, हररयाणा. मोबा. 
9812655599, 9812641400. (िल्भगढ ि सोहना येिनू बस उपलब्ध आह.े) दह्-ददवसतीि: 1 त े12-9, 15 
त े26-9, 6 त े 17-10, 20 त े31-10, 3 त े14-11, 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, सतं पकमा :  प्िपश्यना 
साधना संस्थान, रुम नं. 1015, 10 िा तळ, हमेकंुठ/मोदी टािस्य,  98 नेहरु प्से, निी कदल्ी-110019. फोन: (011) 
2645-2772, 4658-5455, Email: reg.dhammasota@gmail.com

धम्मपट््न : सोनतीपत (हररि्र्)
नवपश्यन् स्धन् सतंस््न, कम्मासपुर, जज. सोनीपत, हररयाणा, प्पन-131001. मोबा. 09991874524, 
Email: reg.dhammapatthana@gmail.com.  ◊ सनतपट््न: 23 त े31-12,  सह्िक आच्िमा 
क्िमाश्ळ्:  2 त े5-10, धम्मतेवक क्िमाश्ळ्:  6 त े7-10,
∞ दतीघमा-णशनबर: नवशेष दह्-ददवसतीि: 15 त े26-10, 30-ददवसतीि: 28-8 त े28-9, 45-ददवसतीि: (15 
कदिसीय आनापान) 2-11 त े18-12,  सतं पकमा : धम्मसोतच्ा-संपका्यिर.

धम्मक्रुणरक : करन्ल (हररि्र्)
नवपश्यन् स्धन् सतंस््न, एअरपोट्य/कंुजपुरा रोड, गव्रमेंट शाळेजिळ, गािं नेिल, करनाल-132001; 
मोबा. 7056750605, पतंजतीकरर सतं पकमा : 1) श्ी आय्य, मोबा. 8572051575, 9416781575, 2) 
श्ी िमा्य, मोबा. 9992000601, (सायं 3 त े5 पययंत) Email: reg.dhammakarunika@gmail.
com, दह्-ददवसतीि: 25-8 त े5-9, 8 त े19-9, 22-9 त े3-10, 13 त े24-10, 10 त े21-11, 24-11 
त े5-12, 8 त े19-12, 22 त े2-1-2022,  ◊ सनतपट््न: 27-10 त े4-11, 

धम्महहतक्रती : रोहतक (हररि्र्)
नवपश्यन् ध््न सगरतती, लाहली - आिंल रोड, गािं लाहली, ता - कलानोर, जजल्ा: रोहतक - 124001, 
सतं पकमा : 92543-48837, 9416303639. दह्-ददवसतीि: 1 त े12-9, 15 त े26-9, 6 त े17-10, 20 त े
31-10, 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12,  ◊ सनतपट््न:   6 त े14-11, 

धम्मधज : होणशि्रपुर (पतंज्ब)
पतंज्ब नवपश्यन् टट्रस्ट, गाि आनंदगढ, पो. मेहलािंली जजल्ा-होणशयारपुर - 146110, पंजाब फोन: 
(01882) 272333, मोबाईल: 94651-43488. Email: info@dhaja.dhamma.org, दह् 
ददवसतीि: 1 त े12-9, 15 त े26-9, 6 त े17-10, 20 त े31-10, 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े
26-12,  ◊ सनतपट््न: 6 त े14-11,

धम्मससखर : धरमाश्ल् (हहर्चल प्रदेश)
हहर्चल नवपश्यन् कें द, धरमकोट मैकलोडगंज, धम्यशाला, जजल्ा- कागंरा, प्पन-176219 (कह. रि.). 
फोन: 09218514051, 09218414051, (नोदंणी साठी फोन सायं 4 त े5) Email: info@sikhara.
dhamma.org, दह्-ददवसतीि: एप्रिल त ेनोव्ेंबर रितेक मकहन्ात 1 त े12 ि 15 त े26. केिळ इतर 
णशप्बराचं्ा िेळी नाही. ◊ सनतपट््न:   15 त े23-11, 3-ददवसतीि: 23 त े26-11,

धम्मल� : लेह-लद््ख (जम्म-ूकश्तीर)
नवपश्यन् स्धन् लद््ख, लेहपासून 8/9 कक. मी. सतं पकमा : श्ी लोभझंग प्िसुद्धा, एनशट टट्रॅक्स, मोबाईल: (91) 
9906971808, 9419862542. दह्-ददवसतीि: 1 त े12-9, 22-9 त े3-10, 6 त े17-10,  27-10 त े
7-11, 10 त े21-11, 1 त े12-12,  ◊ सनतपट््न: 15 त े23-12, 3-ददवसतीि: 16 त े19-9,  2-ददवसतीि: 
27 त े29-8, स्र.ू स्धन्:  रितेक रप्ििारी सकाळी: 9:00 पासून. 1-ददवसतीि: रितेक मकहन्ात दसुऱया 
रप्ििारी. Email: lvisuddha@yahoo.com; info@ladakh.in.dhamma.org,,

धम्मसललल : देहर्दून (उत्र्तंचल प्र.)
देहर्डून नवपश्यन् कें द, जनतनिाला गािं, देहराडून कन्ट ि संतला देिीजिळ, देहराडून-248001. फोन: 
0135-2715189, 2715127, 94120-53748, Email: reg.dhammasalila@gmail.com; 
दह्-ददवसतीि: 25-8 त े5-9, 8 त े19-9, 22-9 त े3-10, 20 त े31-10, 10 त े21-11, 24-11 त े
5-12, 8 त े19-12,  ◊ सनतपट््न: 5 त े13-10, 3 त े11-4, 22 त े30-12,  2-ददवसतीि: 17 त े19-
10, सतं पकमा : 1) श्ी भंडारी, 16 टॅगोर प्िला, चकाता रोड, देहराडून-248001. फोन: (0135) 2104555, 
07078398566, फॅक्स: 2715580. 

धम्मलखिर : लखनऊ (उ. प्र.)
नवपश्यन् स्धन् कें द, अस्ती रोड, बक्ीचा तलाि, लखनऊ-227202. (णशप्बर रिारंभाच्ा कदिशी दपुारी 
2 त े3 पययंत बक्ीचा तलाि रेल् ेकॉथसगं पासून िाहन सुप्िधा आह.े) Email: info@lakkhana.
dhamma.org मोबा. 97945-45334, 9453211879, दह्-ददवसतीि: 4 त े15-9, 19 त े30-9, 
4 त े15-10, 4 त े15-11, 19 त े30-11,  ◊ सनतपट््न: 19 त े27-10, 3-ददवसतीि: 28 त े31-10, 
2-ददवसतीि: 15 त े17-9, 15 त े17-10, 15 त े17-11,   # 3-ददवसतीि ब्ल णशनबर: (13 त े17 िर्य मुले) 
26 त े29-12, (13 त े17 केिळ मुली) 30-12-21 त े2-1-22, 
∞ दतीघमा-णशनबर: 20-ददवसतीि: 4 त े25-12, सतं पकमा : 1) श्ी राजकुमार थसहं, मोबा. 9616744793, 2) श्ी 
पंकज जनै, मोबा. 098391-20032, 3) श्ीमती मृदलुा मुकेश, मोबा. 94150-10879, 4) श्ी राजीि 
यादि, मोबा. 9415136560.

धम्मसुवत्ती : श्र्वस्ती (उ. प्र.)
जेतवन नवपश्यन् स्धन् कें द: कटरा बाईपास रोड, बदु्धा इंटर कॉलेजसमोर, श्ािस्ती, प्पन- 271845; 
फोन: (05252) 265439, 09335833375 Email: info@suvatthi.dhamma.org, दह्-
ददवसतीि:  2 त े13-10, 2 त े13-12, 2 त े13-1,  ◊ सनतपट््न:  29-8 त े6-9, 14 त े22-12,  # ब्ळ 
णशनबर:  (8 त े12 िर्य मुले, ि 8 त े16 िर्य मुली)»   24 त े27-12, (12 त े16 िर्य केिळ मुले)»   28 त े
31-12,  ∞ दतीघमा-णशनवर: 20-ददवसतीि: 8 त े29-9, 45-ददवसतीि: 15-10 त े30-11, सतंपकमा : 1) मोबा. 
094157-51053, 2) श्ी मुरली मनोहर, मातन हलेीया. मोबा. 094150-36896,

धम्मचक्क : स्रन्र (उ. प्र.)
नवपश्यन् स्धन् कें द, खरगीपुर गािं, पो. प्पयरी, चौबपुेर, (सारनाि), िाराणसी. मोबा: 09307093485; 
09936234823, Email: info@cakka.dhamma.org (सारनाि म्जुजयमपासून ऑटोररक्ा 
भाडे 100/- रुपये आह.े), दह्-ददवसतीि: 3 त े14-9, 18 त े29-9, 3 त े14-10, 18 त े29-10, 3 
त े14-10, 18 त े29-10, 20 त े31-12,  ◊ सनतपट््न: 9 त े17-12,  3-ददवसतीि: 28 त े31-8, ब्ल 
णशनबर णशक्क क्िमाश्ळ्: 30-10 त े2-11,  ∞ दतीघमा-णशनबर: 30-ददवसतीि: 6-11 त े7-12, सतंपकमा : मंज ू
अग्रिाल, मो. 99366-91000, Email: manju.ag4@gmail.com,

धम्मक्ि् कुशतीनगर (उ.प्र.)
“धम्मक्ि्” नवपश्यन् स्धन् कें द, गािं- धरूरया भाट, बनिारी टोलाजिळ. ता- कसया, देिररया रोड, ता. 
कसया, जजल्ा- कुशीनगर-274402, (उ.रि.) मोबा. 919415277542. Email: dhammakaaya.
vskk@gmail.com; दह्-ददवसतीि: सतं पकमा : श्ी भुममधर मोबा. 09452975280, सतंपकमा : 1. श्ी भूममधर 
मोबा. 09452975280, 2) डॉ. प्िमलकुमार मोदी, द्ारा- आरोग्य मंकदर, गोरखपुर-273003, 3) श्ी नरेश 
अग्रिाल- मोबा. 9935599453.
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धम्मकल््र : क्नपुर (उ. प्र.)

क्नपूर अतंतर म्ाष्ट्रतीि नवपश्यन् स्धन् कें द, ढोडी घाट, रूमा, पो. सलेमपूर, कानपूर नगर- 209402, 
(सेन्टट्रल रेलि े से्शनपासून 23 कक. मी.) Email: dhamma.kalyana@gmail.com, फोन: 
07388-543795, मोबा. 08995480149. (नोदंणीप्िना रििशे प्बलु्ल नाही) दह्-ददवसतीि: 5 त े16-
9, 20-9 त े1-10, 5 त े16-10, 20 त े31-10, 5 त े16-11, 5 त े16-12, 20 त े31-12,   ◊ सनतपट््न:  
22 त े30-11, 3-ददवसतीि: 1 त े4-9,  एक-ददवसतीि:  रितेक मकहन्ात चौथ्ा रप्ििारी सकाळी 10 त ेसायं 
5 िाजपेययंत   ∞ दतीघमा-णशनवर: नवशेष दस-ददवसतीि: 20-11 त े1-12,

धम्म सुध् : रेरठ (उ.प्र.)
नवपश्यन् कें द, पोलीस से्शनमागे, टॉिर रोड, सैफपूर गुरुद्ाराजिळ, हस्स्तनापूर, जजल्ा- मेरठ-250404, 
क्ि म्ालि सतं पकमा : फोन: 9555515548, 8171490433, 7505414181, 10-ददवसतीि: 1 त े12-9, 15 त े
26-9, 6  त े17-10, 20 त े31-10, 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12,  ◊ सनतपट््न:  6 त े14-11,

धम्मबोसध : बोधगि् (नबह्र)
बोधगि् अतंतर म्ाष्ट्रतीि नवपश्यन् स्धन् कें द, मगध प्िश्वप्िद्ालयाजिळ, पो. मगध प्िश्वप्िद्ालय, गया-
डोभी रोड, बोधगया- 824234, मोबा. 9471603531, Email: info@bodhi.dhamma.org; 
सतं पकमा : फोन: 99559-11556. दह्-ददवसतीि: 5 त े16-9, 20-9 त े1-10, 1 त े12-11, 16 त े27-11, 
1 त े12-12, 15 त े26-12, 29-12 -2021 त े9-1-2022, 12 त े23-1-2022,  ◊ सनतपट््न: 18 
त े26-10, 26-1-2022 त े3-2-2022, ∞ दतीघमा-णशनबर: नवशेष दह्-ददवसतीि: 6 त े17-10, 20-
ददवसतीि: 6 त े27-10, 30-ददवसतीि: 1-8 त े1-9, 45-ददवसतीि: 9-2-2022 त े27-3-2022,

धम्मललच्छवती : रजुफ्फरपुर (नबह्र)
धम्मललच्छवती नवपश्यन् कें द, गािं- लदौरा, पाकी, मुजफ्फरपूर-843113. फोन: 09931161290, 
8935963703, 9431245971, दह्-ददवसतीि: 5 त े16-9, 19 त े30-9, 2 त े13-10, 19 त े30-
10, 19 त े30-11, 5 त े16-12, 19 त े30-12, 5 त े16-1, 19 त े30-1-22, ◊ सनतपट््न: 1 त े9-11, 
सतंपकमा : श्ी राजकुमार गोयन्ा, फोन: 0621 2240215, Email: info@licchavi.dhamma.org

धम्मउपवन : ब्र्चहकि्, (नबह्र)
बाराचककया - 845412, पूि्य चम्पारन, प्बहार, सतं पकमा : फोन: 9431245971, 9934430429, 
6204814341, Email: dhammaupavan@gmail.com, दह्-ददवसतीि:  रितेक मकहन्ात 3 त े
14 (नोव्ेंबर 2021 मध् ेनाही) 13 त े24-11, 3 त े14-1-2022,
न्लतं द् (नबह्र): दह्-ददवसतीि: एप्रिल त ेकडसेंबर, रितेक मकहन्ात 2 त े13,   स्थान: णशल्प गाि, नि नालंदा 
महाप्िहार, गव्रमेंट ऑफ इंकडया नालंदा (प्बहार), फोन: 91-9955911556, सतं पकमा : डॉ लामा, मोबा. 
99314-55583, Email: dhammanalanda@gmail.com. online registration: 
Website: www.nalanda.in.dhamma.org

धम्मप्टललपुत् : पटन् (नबह्र) 
पटन् नवपश्यन् कें द, साधना कक् बदु्ध स्तृी पाक्य , पटना जंक्न जिळ, पटना - 800001, प्बहार, सतंपकमा ः 
मोबा. +91 6205978822, +91 6299534629, E - mail: info@patna.in.dhamma.
org, Website: http://www.patna.in.dhamma.org, दह्-ददवसतीि: 3 त े14-9, 17 त े28-
9, 3 त े14-10, 3 त े14-11, 3 त े14-12, 17 त े28-12, 3 त े14-1-22, 17 त े28-1-22. 

धम्मवेस्लती : वैश्लती (नबह्र)
दह्-ददवसतीि: रितेक मकहन्ात 4 त े15 जानेिारी त ेकडसेंबर, स््न: प्ियतनाम महारिजापप्त ननरी, प्िश्वशापं्त 
पगोडा रोड, िशैाली-844128, रोब्. 9036012302, 9036012303, Email: info@
vaishali.in.dhamma.org; Website: www.vaishali.in.dhamma.org;  सतं पकमा : श्ी 
राजकुमार राय, फोन: 7631932444,  दह्-ददवसतीि:  रितेक मकहन्ात 4 त े15, जनिरी ते कदसंबर 
पययंत. ◊  सनतपट््न: 18 त े26-11,

कच्छ एवतं  गुजर्त
धम्मससन् ु: र्तंडवती-कच्छ (गुजर्त)

कच्छ नवपश्यन् कें द, गाि- बाडा, ता. माडंिी, जजल्ा- कछि 370475. मोबा. 09638577325, 
Email: info@sindhu.dhamma.org (णशप्बर आरंभ होण्ाच्ा कदिशी सरळ कें द्रात जाण्ासाठी 
िाहन सुप्िधा उपलब्ध. तासाठी सतं पकमा - फोन: भुज:- 094274-33534. गाधंीधाम: 094262-50746. 
माडंिी: 09974575660.) दह्-ददवसतीि:  10-ददवसतीि: 5 त े16-9, 18 त े29-9, 6 त े17-11, 
20-11 त े1-12, 4 त े15-12, 18 त े29-12.  ∞ दतीघमा-णशनबर: 45-ददवसतीि: 1-1 त े16-
2-2022, सतंपकमा : मोबा. 7874623305, 9825320551.

धम्मददव्कर : रेहस्र् (गुजर्त)
उत्र गुजर्त नवपश्यन् कें द, मीट्ा गाि, ता. जजल्ा- मेहसाणा, गुजरात, Email: info@divakara.
dhamma.org, फोन: (02762) 272800. सतंपकमा : 1. प्नखखलभाई पारीख, मोबा. 09429233000, 
2. श्ी उपेंद्र पटेल, मोबा. 8734093341, Email: upendrakpatel@gmail.com, फोन: 
(02762) 254634, 253315, 10-ददवसतीि: 1 त े 12-9, 20 त े 31-10, 7 त े 18-11, 24-
11 त े 5-12, 8 त े 19-12, 22-12 त े 2-1-22, 5 त े 16-1, 2 त े 13-2, 16 त े 27-2-22.   
◊ सनतपट््न: 2022»  22-1 त े30-1-22, 3-ददवसतीि: 2021»  19 त े22-11,
∞  दतीघमा णशनवर: 30- ददवसतीिः 16-9 त े17-10-21,

धम्मपतीठ : अहरद्ब्द (गुजर्त)
गुजमार नवपश्यन् कें द, (अहमदाबाद रेल् े से्शनपासून 40 कक.मी.) गाि- रनोडा, ता. धोलका, 
जजल्ा- अहमदाबाद-387810. मोबा. 89800-01110, 89800-01112, 94264-19397. फोन: 
(02714) 294690. Email: info@pitha.dhamma.org (बस सुप्िधा रितेक णशप्बराच्ा 
0 कदिशी, पालदी बस स्टँ ड (अहमदाबाद) दपुारी 2:30 िाजता)  दह्-ददवसतीि: 25-8 त े5-9, 8 
त े19-9, 22-9 त े3-10, 6 त े17-10, 20 त े31-10, 2 त े13-11, 17 त े28-11, 1 
त े12-12,  15 त े26-12, 29-12-2021 त े9-1-2022, 12 त े23-1, 16 त े27-2.  
 कृतज्ञत्-णशनवरः 26-1 त े10-2, सतं पकमा : 1) श्ीमती शणश तोडी मोबा. 98240-65668.

धम्म अम्बिक् : दक्क्र गुजर्त, गुजर्त
नवपश्यन् ध््न कें द, नॅशनल हायि े नं. 8, (मंुबई त ेअहमदाबाद) पच्छिम पासून 2 कक. मी. दूर िर बोरीयाच 
टोलनाका, गाि- िागलिाड ता. गनदेिी, जज. निसारी, मोबा. 09586582660, पंजीकरण: दपुारी 11 त े सायं 
5 (0261) 3260961, 09825955812. www.ambika.dhamma.org; Online registration: 
dhammaambikasurat@gmail.com; सतं पकमा : 1) िसंतभाई लाड, मोबा. 09428160714, 2) श्ी 
रत्शीभाई के. पटेल, मोबा. 09825044536, दह्-ददवसतीि: 18 त े29-9, 6-10 त े17-10, 20 त े31-10, 6 त े
17-11, 24-11 त े5-12, 7 त े18-12,  ◊ सनतपट््न: 25-8 त े2-9, 3-ददवसतीि: 30-9 त े3-10, 18 त े21-11,  
∞ दतीघमा-णशनबर: नवशेष दह्-ददवसतीि: 4 त े15-9, 20-ददवसतीि: 25-8 त े15-9, 30-ददवसतीि: 21-12 त े21-1, 
45-ददवसतीि: 21-12 त े5-2,

दक्क्र भ्रत 
धम्मसेतु : चेन्नई (तगरलन्डु)

नवपश्यन् स्धन् कें द, 533, पझान- िंडलम रोड, द्ारा िीरुनीरमलाई रोड, िीरुमुदीिक्कम, चेन्नई-600044, 
णशप्बरसंबंधी माकहती ि नोदंणीसाठी सतं पकमा : फोन: 044-65499965, मोबाइल: 94442-80952, 94442-80953, 
(केिळ 10 त े1 ि सायं 2 त े5 िाजपेययंत). Email.: setu.dhamma@gmail.com सतं पकमा : श्ी गोयन्ा, फोन: 
(044) 4340-7000, 4340-7001, फॅक्स: 91-44-4201-1177. मोबाइल: 098407-55555. Email: 
skgoenka@kgiclothing.in, दह्-ददवसतीि: 1 त े12-9, 15 त े26-9, 6 त े17-10, 20 त े31-10, 
5 त े16-11, 18 त े29-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 3-ददवसतीि: 30-9 त े3-10, 28 त े31-12, 

धम्मखेत् : हैदर्ब्द (तेलतं ग्न्)
नवपश्यन् अतंतर म्ाष्ट्रतीि स्धन् कें द, (12.6 ककमी.) माइल स्ोन नागाजु्यन सागर रोड, कुसुम नगर, 
िनस्थलीपुरम हदैराबाद-500070, तलंेगाना नोदंनी: (सकाळी ९ त े १२ ि ३  त े ५ िाजपेययंत) मोबा. 
09491594247, फोन: (040) 24240290, 9705859056, Email: info@khetta.dham-
ma.org, दह्-ददवसतीि: 1 त े12-9, 6 त े17-10, 20 त े31-10, 3 त े14-11, 17 त े28-11, 30-
11 त े11-12,  ◊ सनतपट््न: 15 त े23-9, 2-ददवसतीि: 1 त े3-10, आच्िमा क्िमाश्ळ्: 26 त े30-9, 
1-ददवसतीि: रितेक रप्ििारी,
∞ दतीघमा-णशनवर: नवशेष दह्-ददवसतीि: 14 त े 25-12, 20-ददवसतीि: 14-12-21 त े 4-1-22, 30-
ददवसतीि: 14-12-21 त े14-1-22,

धम्म रधरु् : रदरु्ई (तगरलन्डू)
नवपश्यन् स्धन् कें द, गाि चेप्तया पट्ी, ता. आतरु पो. गाधंीग्राम यपु्निर्सटी कदंडीगुल-624302, Email.: 
dhammamadhura@gmail.com, सतं पकमा : 9442603490, 9442103490, 10-ददवसतीि: 22-9 त े
3-10, 6 त े17-10, 20 त े31-10, 10 त े21-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 2022»  19 त े30-1, 23-2 त े
6-3, 9 त े20-3, 23-3 त े3-4, 6 त े17-4,20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 18 त े29-5, 15 त े26-6,  6 त े17-7, 
20 त े31-7, 24-8 त े4-9, 7 त े18-9, 5 त े16-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, 7 त े18-12, 21-12-2022 
त े1-1-2023 ◊ सनतपट््न: 11 त े19-9, 2022»  13 त े21-8, 3-ददवसतीि: 2 त े5-9, 3 त े6-6, 25  त े28-11, 
2022»  6 त े9-1, 9 त े 12-6, 4 त े7-8, 22 त े25-9,
∞  कृतज्ञत्-णशनवर: 2 त े17-2-2022,

धम्मन्ग्ज्नु : न्ग्जुमान स्गर (तेलतं ग्न्)
सतं पकमा : VIMC, कहल कॉलनी, नागाजु्यन सागर, जज. नालगोडंा आधं्र रिदेश, प्पन-508202. नोदंनी: 
9440139329, (8680) 277944, मोबा: 093484-56780, (केिळ 10 त े सायं 5 िाजपेययंत) 
Email: info@nagajjuna.dhamma.org,  एक-ददवसतीि: रितेक पौर्णमा, (दणक्ण 
भारतातील सि्य काय्यकम नेटिर पहा आणण ऑनलाइन आिेदन करा.)

 रध् भ्रत
धम्मप्ल : भोप्ल (र.प्र.)

धम्मप्ल नवपश्यन् कें द, केरिा डैम के पीछे, ग्राम दौलतपुरा, भोपाल-462 044, सतंपकमा : मोबा. 94069-27803, 
7024771629, सतंपकमा : 1) रिकाश गेडाम, मोबा. 94250-97358, 2) श्ी लालेंद्र हुमने, मोबा. 9893891989, 
फोन: (0755) 2468053, फैक्स: 246-8197. Email: dhammapala.bhopal@gmail.com, 
ऑनलाइन आिदेन; www.pala.dhamma.org, दह्-ददवसतीि: 25-8 त े5-9, 20 त े31-10, 6 त े17-11, 1 
त े12-12,  ◊ सनतपट््न: 20 त े28-11,  ∞ दतीघमा-णशनबर: 20-ददवसतीि: 11-9 त े2-10, 30-ददवसतीि: 11-9 त े
12-10, 45-ददवसतीि: 17-12 त े1-2,

धम्मरत : रतल्र (र.प्र.)
धम्मरत नवपश्यन् कें द, (रतलामपासून 15 कक.मी.) साई मंकदरामागे, गाि - धामनोद ता. सैलाना, जज. रतलाम-
457001, फॅक्स: 07412-403882, Email: dhamma.rata@gmail.com सतं पकमा : 1) श्ी योगेश, 
मोबा. 8003942663, 2) श्ी अडिाणी, मोबा. 9826700116. दह्-ददवसतीि: 4 त े15-9, 2 त े13-10, 19 त े
30-11, ◊ सनतपट््न: 18 त े26-12, 3-ददवसतीि: 13 त े16-10, 26 त े29-12, स्र.ू स्धन्: रितेक रप्ििारी 
सकाळी: 8 त े9 सतं पकमा  क्ि म्ालि: प्िकम नगर, म्हो रोड, रतलाम, फोन: 09425364956, 09479785033.

धम्मगुन्, गुन्-ग््ललिर सतं भ्ग, (र.प्र.)
‘नवपश्यन् धम्मगुन्, गाि- पगारा, 12 ककमी. गुना-ग्ाललयर संभाग. सतं पकमा : श्ी प्िरेंद्र थसहं रघिंुशी, रघिंुशी 
ककराना स्ोर, से्ट बटँक ऑफ इंकडयाजिळ, अशोक नगर रोड, गाि- पगारा, ता- जजल्ा- गुना, म. रि. प्पन- 473001. 
मोबा.9425618095, श्ी राजकुमार रघिंुशी, मोबा. 9425131103, Email: info@guna.dhamma.org, 
दह्-ददवसतीि:  17  त े28-9, 20  त े31-10, 19  त े30-11, 10  त े21-12,

धम्मकेतु : दगुमा (छत्तीसगढ़)
नवपश्यन् कें द, िनौद, व्ाया-अजंौरा, जजल्ा-दगु्य, छत्ीसगढ-491001; फोन: 09907755013, मोबा. 
9589842737. Email: sadhana_kendra@yahoo.in दह्-ददवसतीि: 5 त े16-9, 19 त े30-9, 
3 त े14-10, 17 त े28-10, 6 त े17-11, 21-11 त े2-12, 6 त े17-12, 20 त े31-12, 1-ददवसतीि: 31-10, 
20-11,  # ब्ळ-णशनबर: 2-10, 19-11, 18-12, धम्मसेवक क्िमाश्ळ्: 5-12, सतंपकमा : 1. श्ी एस बंग, 
मोबा. 9425209354, 2. श्ी. आर. पी. सैनी, मोबा. 9425244706,

धम्मगढ़ : नबल्सपुर (छत्तीसगढ़)
नवपश्यन् कें द, प्बलासपूर शहरापासून 23 कक.मी. आणण कारगी रोड रेल् ेसे्शन पासून 8 कक.मी. भरारी, 
व्ाया मोहनभाटा, ता.-तखतपुर, जजल्ा-प्बलासपुर. Email: dhammagarh@gmail.com, Web-
site: www.garh.dhamma.org, दह्-ददवसतीि: 1 त े12-10, 2 त े13-12, 17 त े28-12,  ◊  
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सनतपट््न: 13 त े21-11, 1-ददवसतीि: 24-10, 7-11,   # ब्ळ-णशनबर: 17-10, 28-11.
∞ दतीघमा-णशनवर: 20-ददवसतीि: 5 त े26-9, सतंपकमा : 1) श्ी डी. एन. कद्िदेी, मोबा. 9806703919, 2) श्ी 
एस मेश्ाम, मोबा. 98269-60230  

धम्मउत्कल : खररि्र रोड (उड़तीस्)
नवपश्यन् स्धन् कें द, गाि चानबरेा पो. अमसेना, (व्ाया) खररयार रोड जजल्ा: नुआपाडा, उडीसा-
766106, सतं पकमा : 1) श्ी. हररलाल साहू, मोबा. 09407699375, Email: harilal.sahu@gmail.
com 2) श्ी. रिफुल्दास, मोबा. 7077704724, दह्-ददवसतीि: 8 त े19-9, 3 त े14-10, 10 त े21-11, 
1 त े12-12, 16 त े26-12,    ∞ दतीघमा णशनबर: 30-ददवसतीि: 1 त े31-10,

धम्मगङ्् : कोलक्त् (प. बतंग्ल)
नवपश्यन् कें द, सोदपुर, हररचिन्द्र दत्ा रोड, पप्नहटी, बारो मंकदर घाट, कोलकाता-700114. फोन: (033) 
25532855, Email: info@ganga.dhamma.org, मोबा. 94332-21119, 97482-24578, 
दह्-ददवसतीि: 25-8 त े5-9, 8 त े19-9, 22-9 त े3-10, 6 त े17-10, 20 त े31-10, 3 त े14-11, 
17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 29-12 त े9-1, 1-ददवसतीि: 5-9, 3-10, 14-11, 12-
12, # ब्ळ-णशनबर: 19-9, 31-10, 28-11, 26-12, सतं पकमा : काया्यलय: टोबॅको हाऊस, 5 िा माळा 
रूम नं. 523, 1, ओर् कोट्य हाऊस कॉन्यर, कोलकाता-1, फोन: (033) 2230-3686, 2231-1317,

********

रोब्ईल अपॅ रधे् नवतीन सुध्रर्
प्िपश्यना प्िशोधन प्िन्ासाने आपल्ा मोबाईल अपॅमध् ेएक निीन सुधारणा केली आह,े  ज्यामुळे 

आपण भप्िष्ातील णशप्बरामंध् ेभाग घेण्ासाठी सरळ अपॅ द्ारेच आिेदन करू शकता. जसे - 
दह् ददवसतीि णशनबर,  दह् ददवसतीि एह्झिकू्यदटव् णशनबर,
लह्न रुल्तंचे णशनबर,  ततीन ददवसतीि णशनबर इत्य्दती

भारतातील सि्य कें द्र, तसेच दणक्ण आकरिका, केप्नया, इंडोनेणशया, संयकु्त अरब अममरात इतादी 
देशातं कुठेही. एकदा आपण आिेदन केल्ािर ताच अपॅ मध् ेआपण आपल्ाप्िरयी होणाऱया सि्य 
गतीप्िधीचंी  माकहती रिाप्त करू शकता.

आपल्ा गरजेनुसार आपल्ा दैप्नक साधनेप्िरयीचे रेकाड्यपण आपण ठेि ूशकता. सध्ा 
सुधारणा केिळ अ टँडट्रॉइड फोनसाठी उपलब्ध आहते आणण लिकरच आयओएस (आय फोन) 
साठी सुद्धा उपलब्ध होतील. 

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

ग्ोबल नवपश्यन् पगोड् रधे् वषमा २०२१/22 चती  
रह्णशनबर तसेच प्रनतददन एक-ददवसतीि णशनबर 

रनवव्रः २६ सप्ेंबर, शरद पौर्णमा आणण गोयन्ाजीचंी पुण्प्तिी, 
रनवव्रः 9 ज्नेव्रती, 2022 पूज्य माताजी आणण सयाजी ऊ बा खखनची 
पुण्प्तिी प्नममत्ाने पगोडा मध् ेमहाणशप्बराचें आयोजन केले जाईल, ज्यात 
सामील होण्ासाठी कृपया आपले बकुकंग अिश्य करािे आणण सरग््नतं  तपो 
सुखो– सामूकहक तप-सुखाचा लाभ घ्ािा. वेळ: सकाळी ११ िाजपेासून 
सायंकाळी ४ िाजेपययंत. तीन त ेचार िाजताच्ा रििचनात साधना न केलेले 
लोक सुद्धा बसू शकतात. (सध्ा पगोडा मध् ेदररोज एक कदिसीय णशप्बर 
होत आहते). नाि नोदंणीसाठी कृपया प्नम्न फोन कमाकं ककंिा ईमेल द्ारा 
ताबडतोब संपक्य  करा. कृपया नाि नोदंणी न करता येऊ नये. बकुकंग-संपक्य : 
022-2845 1170, 022-6242 7544- Extn. no. 9, मो. 
82918 94644. (फोन बकुकंग- रिप्तकदन 11 त े5 बाज ेपययंत) 

 Online Regn: http://oneday.globalpagoda.org/register 
(सूचन्ः   कोप्िड-19 काळात सरकारी आदेशानुसारच काय्यकम होतील. साधकानंी तानुसार 

प्नण्यय घ्ािा आणण बकुकंग  प्िरयी पुन्ा कन्फममेशन कराि.े)

पॅगोड््वर र्त्रभर प्रक्श्चे रहत्व
पूज्य गुरुजी िेळोिेळी म्हणत असत की एखाद्ा ध्तु-गब्भ पॅगोड्ािर 

रात्रभर रिकाश असण्ाचे प्िशेर महत्व आह.े यामुळे सारे िातािरण दीघ्यकाळ धम्य 
ि मैत्री तरंगानंी भारलेले राहात.े यासाठी ग्ोबल पॅगोड्ािर रिकाश दानासाठी 
रिती रात्री रुपये 5000/- प्नधा्यररत केले गेले आहते. अथधक माकहतीसाठी िरील 
(GVF) च्ा पत्तािर संपक्य  करा– 

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

रहत्त्वपूरमा सूचन्
GVF ला दान पाठिणाऱयानंी कृपया लक् द्ा  की ज्या कारणासाठी पैसे 

पाठप्ित आहात ताचा उले्ख अिश्य करािा म्हणज ेत ेदान ताच कारणासाठी 
जमा केले जाईल आणण ताच रिकारे ताची ररसीट बनिली जाईल. (धन्िाद)

धम्म्लि - 2 ननव्स-गृह्चे ननर म्ार क्िमा
पॅगोडा पररसरात ‘एक कदिसीय’ महाणशप्बरात दरुुन येणाऱया साधकासंाठी 

ि धम्यसेिकासंाठी रात्ी प्निासाच्ा मोफत सुप्िधसेाठी धम्मालय-2 प्निास-
गृहाचे प्नमा्यण होईल. ज ेकोणी साधक-साथधका या पुण्काया्यत भागीदार होऊ 
इच्छितात, तानंी कृपया प्नम्न पत्तािर संपक्य  साधािा.

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

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

पगोड्् जवळ ‘धम्म्लि’ अनतथर-गृह् रधे  
उपलब्ध ननव्स-सुनवध्

पप्ित् बदु्ध-धात ूआणण बोथधिकृ्ाच्ा साप्नध्ात राहून गंभीर साधना 
करण्ास इछुिक असलेल्ा साधकासंाठी ‘धम्म्लि’ अनतथरगृह्त 
प्निास, भोजन, नाष्टा इतादीचंी उत्म व्यिस्था उपलब्ध आह.े अथधक 
माकहती आणण बकुकंगसाठी खालील पत्तािर  सतं पकमा  करा- श्ी जगजीिन 
मेश्ाम, धम्मालय, ग्ोबल प्िपश्यना पगोडा, एस्ल िर््य जटेी, गोराई 
प्िलेज, बोरीिली (प.) - 400091. फोन. +91-22-
50427599/598 (धम्मालय ररसेप्सन) पगोडा-काया्यलय- +91-
22-50427500. Mob. 9552006963/7977701576. 
Email- info.dhammalaya@globalpagoda.org              
yty   
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नवपश्यन् पगोड् पररच्लन्रमा “सेंचुरतीज कॉपमास फतं ड”
‘ग्ोबल नवपश्यन् पगोड्’च् दैनंकदन खच्य साभंाळण्ासाठी पूज्य गुरुजीचं्ा 

प्नदमेशानुसार एका ‘सेंचुरतीज कॉपमास फतं ड्’चती व्यिस्था केली गेली आह.े ताचंी 
ही महत्वाची इछिा पूण्य करण्ासाठी ‘ग्ोबल नवपश्यन् फ्उतं डेशन’ (GVF) 
ने कहशोब केला की जर 1,39,000 जणानंी, रितेकाने रु. 9000/- जमा केले, 
तर १२५ कोटी रुपये जमतील आणण ताच्ा माथसक व्याजातनू हा खच्य होऊ 
लागेल. जर कोणी एकदम एकत् जमा करू शकत नसेल तर िोडी-िोडी सुद्धा 
जमा करू शकेल. (काहीनंी पैसे जमा केले आहते आणि ववश्ास आह े की 
लवकिच ह ेकाय्म पूि्म हगोईल.)

साधक तसेच असाधक सि्य दातानंा हजारो िरायंपययंत आपली धम्यदानाची 
पारमी िाढप्िण्ाची ही एक सुसंधी आह.े अथधक माकहतीसाठी तसेच प्नधी 
पाठप्िण्ासाठी—

सतं पकमा ः– 1. Mr. Derik Pegado, 9921227057.  or  
            2. Sri Bipin Mehta, Mo. 9920052156, 
A/c. Office: 022-50427512 / 50427510;   
Email– audits@globalpagoda.org;          Bank Details: 
‘Global Vipassana Foundation’ (GVF), 
Axis Bank Ltd., Sonimur Apartments, 
Timber Estate, Malad (W), Mumbai - 400064, 
Branch-  Malad (W). 
Bank A/c No.- 911010032397802; 
IFSC No.-  UTIB0000062; 
Swift code:  AXIS-INBB062.

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

नवपश्यन् नवशोधन नवन्य्स
प्िपश्यना प्िशोधन प्िन्ास( Vipassana Research Institute- VRI)  एक 

अशी संस्था आहे जी साधकासंाठी धमा्यसंबंधी रिरेणादायक पाठ् सामग्री योग्य ककमतीत 
उपलब्ध करत.े येिील  सगळे साकहत कमीत कमी ककमतीत उपलब्ध आह ेज्यामुळे 
अथधकाथधक साधक याचा व्यािहाररक लाभ घेऊ शकतील. प्िपश्यना साधनेसंबंधी 
अमूल् साकहताचा कहदंी, इंग्रजी तसेच अन् भारामंध् े अनुिाद तसेच संशोधन 
कराियाचे आहे. यासाठी प्िद्ानाचंी आिश्यकता आहे. शोधकाय्य मुं बईतील या  
कठकाणी होईल–  ‘नवपश्यन् नवशोधन नवन्य्स’, पररयचत् भिन, प्िश्व प्िपश्यना 
पगोडा पररसर, एस्ले िर््य जिळ, गोराई गाि, बोरीिली पजचिम, मुं बई- 400 091, 
महाराष्टट्र,  भारत. फोनः काया्य. +9122 50427560, 

मो. (Whats App) +91 9619234126.
या णशिाय VRI कहदंी, इंग्रजी ि मराठी माथसक पमत्काचं्ा माध्मातून पूज्य गुरुजी द्ारा 

झालेले पत् व्यिहार, जनुे ज्ानिध्यक लेख, दोह,े मुलाखती, रिश्ोत्र इतादी ंरिरेणाजनक 
माकहती रिकाणशत करते,  ज्याने साधकाचंी धम्य पिािर उत्रोत्र रिगती होत रहािी.

या सि्य काया्यला सुरू ठेिण्ासाठी साधकाचंा सहयोग अतंत आिश्यक आह.े 
भप्िष्ात अनेक साधकाचं्ा लाभासाठी धमा्यच्ा िाणीचे रिकाशन अनिरत चालू 
रहािे, यासाठी  सहयोग देण्ास इछुिक असणाऱया साधकानंी खालील पत्तािर संपक्य  
करािा. या संस्थलेा दान देणाऱयासंाठी सरकारची आयकर अथधप्नयम 1961 ची धारा  
35-(1) (iii) च्ा प्नयमानुसार शंभर टके्क आयकर सूट रिाप्त आह.े साधक याचा लाभ 
घेऊ शकतात. यासाठी बटँ केची माकहती यारिकारे आहे—

नवपश्यन् नवशोधन नवन्य्स, ऐक्क्सस बैंक लल., मालाड (प.)—
नवपश्यन् नवशोधन नवन्य्स, ऐक्क्सस बैंक लल., मालाड (प.)
खाता क. 911010004132846;   IFSC Code: UTIB0000062 
सतं पकमा - 1. श्ी डेररक पेगाडो - 022-50427512/ 28451204
          2. श्ी प्बप्पन मेहता - 022-50427510/ 9920052156
           3.  ईमेल - audits@globalpagoda.org 
4. िेबसाइट- https://www.vridhamma.org/donate-online

दोहे धर म्ाचे
सुखद सतं गत सतं त्चती, गरळे तर हो ननह्ल.
सत्य प्रकटे, तोडून, सवमा च भव जतं ज्ळ.

गरटे अतंध्र, बोध्च्, दतीप प्रज्वललत होि.
भटकलेल््  पथरक्ल्, पतंर प्रक्णशत होि.

कदर-कदर सत्पर चल्, सुटे च भव सतं स्र.
 जन्ोजन्तीच्् दःुख्तुन,  प्र्रती होई प्र.

रतं जळु व्रती धर म्ाचती, रतं गल्ने भरपूर.
रन्चती ज्ळी क्पुन, सतं शि च करती दूर.

दोहे धर म्ाचे
बु�, धरमा  व सतं घ्च्, ह् खर् रे सन््न.
जतीवन्त ज्गे धरमा, होि च जगत कल््र.

हहच धर म्ाचती प्रख रे,  हेच धर म्ाचे र्प.
जतीवनती ध्रर केल्,  दूर होि सतं त्प.

जतीवनती उतरल््नवन्,  धरमा न सम्यक होि. 
क्ि् व्रती लचत््चे, करमा न ननरमाळ होि.

र्झेि पर होवे भले, भले सव ा्ंचे होि.
र्झेिहती रतं गल स्धे, सव ा्ंचे रतं गल होि.

If not delivered please return to:-
नवपश्यन् नवशोधन नवन्य्स 
धम्मगगरती, इगतपुरती - 422 403 
णजल््-न्णशक, रह्र्ष्ट्र,  भ्रत 
फोन : (02553) 244076, 244086, 
244144,  244440.  
Email: vri_admin@vridhamma.org; 
course booking: info@giri.dhamma.org
Website: https://www.vridhamma.org
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