
सयाजी ऊ बा खिन याचें अतंिम क्षण
— बाबलूाल गोयंका (गुरुजीचें मोठे बंध)ू 

रंगून, 23/1/1971
भाई सत्य
 सप्रेम आशीष,
16/1 ला जगदीश चोखानीबंरोबर तलुा एक पत्र पाठवलरे 

होतरे. कलकत्ताला त्यानरे भाई शंकरला ददलरे असरेल. तो तुला 
दरेईल. तुझरे पत्र ममळालरे म्हणनू समजलरे की 17 ला त ू नवरे 
शशबबर सुरू करीत आहरेस, यामुळरे  सगळानंा खूप आनंद झाला. 
पूज्य गुरुजी तसरेच माता सयामा याचंा मोठा सन्ान करून त ूजरे 
अशभवादन करे लरेस, त्याचरे त्यानंी ‘अम्ा, अम्ा, अम्ा’ म्हणत 
पुण्ानुमोदन करे लरे.

रबववारी 17 जानरेवारीच्ा सकाळी जरेव्ा आम्ही आश्रमात 
गरेलो तरेव्ा पूज्य गुरुजी अगदी ठीक वाटत होतरे, संध्ाकाळी 
साडरेसात वाजता (बवशरेष सामूदहक साधनरेकरीता) मी आशण 
भाऊ चौथमल पुन्ा आश्रमात गरेलो. त्यानंतर सयाजी म्हणत 
होतरे “काल पोटात थोडरेसरे मुरडलरे होतरे, परंत ु धमामाचरे काम 
करताना त्रास सहन करावाच लागतो. मी धमामासाठी आपला जीव 
दरेण्ासाठीही तयार आहरे”. तरेथरे डॉ. डा थीन क्ी (Dr Daw 
Thein Kyi) पण होत्या. सयाजीचं्ा डाव्ा डोळाजवळ 
बहुतरेक कुठल्ा दकड्ानरे डंख मारला होता ज्यामुळरे  बतथरे थोडी 
सूज होती. Dr. Kyi यानंी कुठल्ा तरी टॅबलरेटचरे (औषधाचरे) 
नाव सामंगतलरे आशण मागवनू घरेण्ासाठी सामंगतलरे.

तरेव्ा गुरुजी म्हणालरे- आज-काल भोजनाची मात्रा थोडी जास्त 
होतरे, माझरे पोट वाढू लागलरे आहरे. मी भोजन थोडरे कमी करीन. 
पोट वाढल्ामुळरे  एकीकडरे थोडरे दखुतरे. भाऊ चौथमलनरे 
सामंगतलरे भोजन कमी करून फळ अधधक खा. डॉ डा थीन क्ी 
(Dr Kyi) नी सामंगतलरे, “नाही, आपली भोजनाची मात्रा 
जास्त नाही आहरे, बतला कमी करू नका, नाहीतर अशक्तपणा 
यरेईल”. एवढरे बोलून सगळानंी गुरुजीनंा प्णाम करे ला आशण 9 
वाजरेच्ा सुमारास आम्ही लोक घरी आलो. पुज्य गुरुजी अगदी 
स्वस्थ होतरे, सवमा बोलणरे धम्ायो ं(धम्-कक्ात) झालरे.

सयाजीचंा शरीर त्ाग आणण अतं्संस्ार 
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धम्मवाणी
न गामधम्ममो तनगमस्स धम्ममो, न चातपयं एककुलस्स धम्ममो।
सब्बस्स लमोकस्स सदेवकस्स, एसेव धम्ममो यदददं अतनच्चिा।।

— अपदानपाळि २.३.८२, कुण्डलकेसीवग्ो 

हा जो अबनत्यतरेचा धममा (-स्वभाव) आहरे तो ना कोण्ा गावबवशशष्ट 
आहरे, ना कोण्ा शहरबवशशष्ट, ना कोण्ा कुटंुबबवशशष्ट, ही अबनत्यता तर 
दरेवतासंदहत सगळा लोकाचंा धममा (-स्वभाव) आहरे. 
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प रं त ु
म ध् र ा त्र ी 

3.30 वाजता U 
Chit Tin याचंा 

फोन आला की गुरुजीनंा 
उलटी झाली, त्यातनूही 

रक्त आलरे आहरे. सकाळी 
संडासमध्रे दरेखील आलरे 

होतरे. डॉ. ओम प्काश कुठल्ा 
Medical Conference ला 

(चचदकत्ा संमरेलनात) गरेलरे होतरे. 
डॉ टी ं मौ ं (Dr Tin Maung) 

यानंा दाखवलरे. उलटी आशण मलाचरे 
ररपोटमा आलरे होतरे. मला सामंगतलरे, 

मी पण आलो तर बवचारपूवमाक ठरवता 
यरेईल की आता पुढरे काय करावरे लागरेल. 

बनवारी घरीच होता, गाडी घरेतली, चौथमलला 
फोन करून त्यालाही बरोबर घरेतलरे, कारण त्याला 

रोगासंंबंधी जास्त मादहती असतरे. आश्रमात पोहोचलो. 
तपासणी ररपोटमाच्ा अनुसार पुज्य गुरुजी याचं्ा उलटी, 

मल दोन्ीमंध्रे पू तसरेच रक्त होतरे. Dr Kyi नी सामंगतलरे, 
“Hospital मध्रे भरती करावरे लागरेल.”

दवािान्ाि भरिी केले गेले
डॉ. ऊ खख ंमौ ं(Dr U Khin Maung) याचं्ाशी ओळख 

आहरे, त्यामुळरे  त्यानंा बोलून दाखव.ू तरे चचठ्ी ललहून दरेतील तर 
भरती पण सहज करता यरेईल. मी आशण चौथमल दोघरे त्याचं्ा 
घरी गरेलो, तरे भरेटलरे. सगळी पररस्स्थती ऐकून त्यानंी सामंगतलरे, 
“लगरेच दवाखान्ात घरेऊन जा.” परंत ुआम्ही आग्रह करे ला, “एक 
वरेळ यरेऊन आपण बघा त्यानंतर जसरे मत द्ाल तसरेच करू.” डॉ खख ं
मौ ंयानंी यरेऊन सगळरे बधघतलरे. पुज्य गुरुजीचंरे पोट फुगलरेलरे होतरे, 
दाबनू बवचारलरे- “दखुत आहरे.” गुरुजीनंी सामंगतलरे, “दखुत तर 
नाही आहरे”. डॉक्टराचं्ा समोरच मग रक्ताची उलटी झाली. 
डॉक्टरानंी सामंगतलरे “तत्ाळ दवाखान्ात घरेऊन जा” 
आपत्ालीन वॉडमा मध्रे लवकर भरती करण्ासाठी चचठ्ी ललहून 
ददली आशण आपल्ा वाडमाच्ा होम सजमानला सगळी तयारी 
ठरेवण्ाचरे बनददेश ददलरे. ब्लड बँकरे ला “A” टाईपच्ा रक्ताच्ा चार 
बाटल्ा तत्ाळ वाडमा 7-8 मध्रे पाठवण्ासाठी फोन करे ला. Dr 
Kyi यानंी गुरुजीचंा Blood Group आधीच सामंगतला होता. 
गाडीमध्रे बसत असताना मी डॉक्टरानंा बवचारलरे तर डॉक्टरानंी 
सामंगतलरे की “यकृताची समस्ा (Lever Problem) आहरे, 
थोड्ाच वरेळात Unconscious (बरेशुद्ध) होतील, लवकर करा, 
करे स गंभीर आहरे, रक्त लवकर द्ावरे लागरेल”. Dr Kyi यानंी 
एम्लुन्स आधीच बोलावली होती. डॉक्टर आपल्ा घरी गरेलरे, 
आम्ही सगळरे गुरुजीबंरोबर दवाखान्ात गरेलो. बतथरे गरेल्ागरेल्ाच 

वाडमा 7/8 मध्रे खाट ममळाली. होम सजमान, नसमा सगळरे सरेवरेमध्रे 
सहभागी झालरे. एकतर डॉ ऊ खख ंमौ ंयानंी फोन करे ला होता आशण 
बरोबर Dr Kyi पण होत्या. त्या सगळानंा ओळखत होत्या. 
सगळरे तयारी करू लागलरे. तत्ाळ डी्प चढवणरे सुरू झालरे. नाडीची 
गती, रक्ताचा दाब (Pulse, Blood Pressure) सवमा ठीक 
होतरे. डॉक्टरानंी पोट साफ करण्ासाठी सामंगतलरे, एबनमा ददला, 
पण संडास झाली नाही. रात्री भाऊ चौथमल, मदनजी करे दडया 
यानंा घरेऊन पुन्ा दवाखान्ात गरेला, रक्त चढवलरे जात होतरे.    
स्स्थती सामान् होती, पूज्य गुरुजी शुद्धीत होतरे. कुठलीही 
अस्वस्थता दकंवा भीती नव्ती. आश्रमातला नोकर Hla Tun 
सोडून सगळरे बनघून गरेलरे. रात्री गुरुजी झोपलरे, झोप पण लागली. 
सकाळी तीन वाजता अजनू एक रक्ताची उलटी झाली, त्यानंतर 
सवमा ठीक होतरे.

नऊ वाजता ऊ लिट दटन याचंा पुन्ा फोन आला. गुरुजीचं्ा 
नसरेतनू रक्त चागंल्ाप्काररे जात नव्तरे, त्यामुळरे  थोडी कातडी 
कापून सरळ नसरेत जोडून रक्त चढवलरे जात आहरे. आता रक्त 
बरोबर जात आहरे. रात्री जरेव्ा गुरुजीनंा दवाखान्ात भरती करे लरे, 
तरेव्ा सुद्धा त्याचं्ा नसा शोधनूही सापडत नव्त्या, कदाचचत जाड 
कातडी मुळरे . दवाखान्ातील नसदेस, डॉ. क्ी तसरेच दवाखान्ातील 
सजमान नसरेत सुई घुसवत रादहलरे परंत ुकातडी मधनू सुई घुसतच 
नव्ती. बऱयाच वरेळा प्यत्न करे लरे. अशा प्काररे सगळरे अध्ामा 
तासापययंत हरैाण झालरे, आम्ही सुद्धा हरैाण होतो. गुरुजीचंी सहन 
शक्ती पण कमालीची होती. थोडरेसरे सुद्धा रडणरे दकंवा हात हलवणरे 
दकंवा वरेदना जाणवणरे, काहीही नव्तरे. डोळरे  बंद करून घरेतलरे 
होतरे, तरे सगळरे सूया खूपसत होतरे, यानंा जसरे काही होतच नव्तरे, 
असरे पडून होतरे. आता रक्त व्वस्स्थत जात होतरे. सवमा ठीक होतरे. 
मी आधीच सामंगतलरे होतरे, पूज्य गुरुजीचंरे उपचार चागंल्ा प्काररे 
करायचरे आहरेत. जरे डॉक्टर सागंतील आम्हाला त्याचरे पालन 
करायचरे आहरे.

नंतर ऊ लिट दटन याचंा फोन आला की गुरुजीचंी तब्रेत 
चागंली नाही. प्ल्ादजीशंी बोलणं करे ल तर त्यानंी पण सामंगतलं 
की ऊ बत ंझा (U Thein Zaw,  पुज्य गुरुजीचंा मुलगा) आशण 
Dr Kyi याचंरे पती दोघरे आलरे होतरे, म्हणालरे की रक्त संपलरेलं 
आहरे. गुरुजीनंा एक-दोन वरेळा अजनू रक्ताची उलटी झाली आहरे. 
अजनू रक्त दरेणरे आवश्यक आहरे. तर प्ल्ादजीनंी ब्लड बँकरे त 
फोन करे ला होता तरेव्ा बतथल्ानंी परतनू बवचारलरे, “काय तुम्ही 
लोक रक्त दरेणार का?” तर प्ल्ादजीनंी उत्तर ददलरे, व्वस्था 
करुन घ्ा, आम्ही लोक पैसरे दरेऊ. मग म्हणालरे- तीन बाटल्ा 
ममळाल्ा आहरेत, आता 7/8 वाडमा मध्रे पाठबवत आहोत.

बनवारीला दवाखान्ात पाठबवलरे होतरे, न तो परत आला न 
त्याची काही बातमी आली. दवाखान्ात Dr Kyi याचंा फोन 
आला, “गुरुजीचंी तब्रेत ठीक नाही, Ba Pho इत्यादी सवमा एकत्र 
जमलरे आहरेत- काय करे लरे पादहजरे, यावर बवचार करायचा आहरे, तर 
त ूपण यरेऊन जा.” मी लवकरच भोजन करे लरे व पुन्ा फोन करे ला तर 
कळलरे गुरुजीचंी तब्रेत जास्त खराब आहरे. बतकडून कोणी आलरे 
नाही, सगळरे दवाखान्ातच आहरेत, त ूपण बनघून यरे. भाऊ चौथमल 
तसरेच प्ल्ादजी यानंा ही न्ूज दरेऊन मी बसनरे दवाखान्ात बनघून 
गरेलो. गरेटवरच Dr Kyi भरेटल्ा, म्हणाल्ा– “लवकरच U 
Khin Maung कडून दडसचाजमा (Discharge) ऑडमार घरेऊन 
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या,

गुरुजीचं्ा 
वाचण्ाची काही 

शक्ता नाही.  
त्यामुळरे  आम्हाला 

आश्रमात न्ायचरे आहरे, 
लवकर करा”. माझ्ाकडरे गाडी 

नव्ती, इतक्ातच Ba Pho 
पोहोचलरे. त्याचं्ा गाडीनरे आम्ही 

दोघरे डॉक्टराकंडरे गरेलो आशण 
म्हणालो की आमच्ा गुरुजीचंा मृतू्य 

आपल्ा आश्रमाच्ा बवशशष्ट स्थानावर  
व्ावा, त्यामुळरे  आम्ही गुरुजीनंा 

दवाखान्ातनू Discharge करून 
घरेऊन जाणरे इच्छितो”. तरेव्ा डॉक्टर म्हणालरे, 

“गुरुजीचं्ा हाता पायावरचरे  Pressure 
Low झाल्ामुळरे  रक्ताचा सप्ाय पूणमा शरीरात 

बरोबर होत नाही, परंत ुखादं्ाजवळच्ा नसरेतनू रक्त 
बरोबर जात आहरे. रक्ताचा सप्ाय बरोबर झाल्ावर 

लगरेच हात पाय ठीक होतील. ऑपररेशन करून रक्तस्ताव 
व्वस्स्थत करे ला जाऊ शकतो परंतु त्याचंरे शरीर जड आहरे. वय 
मोठरे आहरे. म्हणून ऑपररेशन करू इच्छित नाही. गरजरेचरे असरेल 
तरेव्ाच ऑपररेशन कररेन. तुम्ही लोक वरेडरेपणाच्ा गोष्टी करू नका. 
गुरुजीनंा परत घरेऊन गरेलात तर उपचार कसरे होतील? करे स खराब 
नाही, घाबरू नका”.

डॉक्टरापंरेक्ा आम्हाला काय जास्त समजणार, त्यामुळरे  परत 
बनघून आलो. रस्तात Ba Pho यानंी सामंगतलरे, “जर आपण 
लोकं बवचार न करता गुरुजीनंा परत घरेऊन गरेलो आशण काही 
झालरे तर हरे सगळरे पाप आपल्ा डोक्ावरचं यरेईल, त्यामुळरे  
डॉक्टराचं्ा सल्लाशशवाय काहीही नको करायला”. ह्ा सगळा 
गोष्टी बोलता-बोलता आम्ही दवाखान्ात पोहोचलो तर 
पोहोचल्ावरच Ba Pho याचंा माणसू खाली भरेटला. त्यानरे 
सामंगतलरे लवकर वरती जा, गुरुजीचंी पररस्स्थती गंभीर आहरे. 
आम्ही दोघरे पळत गरेलो आशण बधघतलं तर अवाक झालो- पाहतो 
तर गुरुजीनंा ऑक्ीजन ददलरे जात आहरे आशण गंभीर रोगाचं्ा 
कक्ा (ICCU) मध्रे त्यानंा झोपवनू ठरेवलरे आहरे, रक्त चढवलरे 
जात आहरे. गुरुजीजंवळ कमीअधधक 50 बममी तसरेच भारतीय 
शशष्य त्यानंा घरेरून उभरे होतरे. थाबंनू थाबंनू श्ास यरेत-जात होता. 
असरे वाटत होतरे की तरे अबंतम क्णाच्ा अवस्थरेत आहरे. त्यानंतर 
श्ास पूणमाच बंद झाला. त्याचंरे शरीर शातं झालरे.

अतंिम याते्रची ियारी
खचामाच्ा बाबतीत थोडी चचामा सुरु होताच सगळा लोकानंी 

दान दरेणरे सुरू करे लरे आशण खूप साररे धन एकत्र झालरे. सगळाचंी 
हीच इछिा होती की खूप धमूधामानरे अबंतम संस्ार करे लरे पादहजरेत. 
कोणीतरी सामंगतलरे, आज-काल जरेव्ापासून बवदु्त-शव-दाह 
होऊ लागला आहरे तरेव्ापासून लाकडादं्ाररे अतं्यसंस्ार बंद करे लरे 
आहरेत. बतसरा बवकल्प होता की तरेलाच्ा भट्ीत दाह-संस्ार करे लरे 

जावरेत…
सगळानंी बनणमाय घरेतला की 21 जानरेवारी, गुरुवारी 2 वाजता 

अथमी उचलली जाईल, 3 वाजता अतं्यसंस्ार होतील, असा 
समाचार पत्रामंध्रे िापून दरेण्ात आला. माडंलरे, मरेम्ो फोन करे लरे 
गरेलरे. मरेम्ोहून सरे ऊ को लरे (U Ko Lay) तसरेच माडंलरे होऊन 
नरधसहं आलरे नाहीत. अचानक ही बातमी ममळाल्ावर तुम्ही 
बवचललत न होऊन जावोत, म्हणनू तुम्हाला Seriously ill अशी 
तार पाठवली गरेली. मग रात्री तुम्हाला मोठी तार माता सयामा 
याचं्ा नावानरे पाठवली गरेली. जरेणरेकरून तमु्ही बवचललत तसरेच 
दःुखी न होता 17 जानरेवारीचरे शशबबर सुरू ठरेव ूशकाल.

अस्ी तवसज�नावर तवचार-तवमश�
20 जानरेवारी बधुवारी 31 शभक््षं ना भोजन-दान दरेण्ात 

आलरे. ज्यात प्शंसनीय िौठाजी सयाडो पण आलरे. आश्रमात 
जजथरे गुरुजीचंरे शव ठरेवलरे होतरे बतथरेच बसून त्यानंी मत्ररत्नाचंी शरण 
ददली, पंचशील ददलरे व रतन सुत्त आदीचरे पठन करे लरे. आम्ही 
सगळरे शशष्यगण Caves मध्रे बसलो. जममनीवर पाणी टाकण्ाचरे 
संस्ार सयाजीचंरे पुत्र ऊ बत ंझा यानंी करे लरे. या स्थानावर त्याचं्ा 
अस्थी गाडून स्ारक बनवण्ाचरे बोलणरे झालरे तर भंतरेजीनंी 
सामंगतलरे- “अस्थी करे वळ चार महापुरुषाचं्ा पूजल्ा जातात-  
बदु्धाचं्ा, प्त्यरेक बदु्धाचं्ा, अहयंतच्ा अथवा चक्रवतमी राजाच्ा. 
त्यामुळरे  याचं्ा अस्थीनंा नदीमध्रे बवसर्जत करे लरे पादहजरे”. यरेथरे 
आणनू जममनीत गाडणरे उचचत नाही. हवतर यरेथरे स्ारक बनव ू
शकता, पण अस्थी गाडण्ासाठी त्यानंी मना करे लरे.

21 जानरेवारी गुरुवारी संध्ाकाळी 4 वाजता Custom 
बवभागाच्ा Motor Launch (मोटर-बोट) नरे त्याचं्ा अस्थी 
रंगून नदीच्ा माकड स्थळाच्ा (Rangoon River मध्रे, 
Monkey Point) पुढरे जाऊन बवसर्जत करे ल्ा जातील असा 
बनणमाय घरेतला गरेला तसरेच याप्माणरे व्वस्था करे ली गरेली. पूज्य 
गुरुजी महापुरुष होतरे त्यामुळरे  त्याचं्ा शवपरेटीच्ा चारी बाजनूरे 
चार सोनरेरी ित्रा सन्ानात लावल्ा जावोत, हरे राजरेशाही चचन् 
आहरे. बमामामध्रे जरेव्ा कोणी शभक् ुबनतो तरेव्ा त्याला राजरेशाही 
वस्त घालून, डोक्ावर हरेच सोनरेरी ित्र एक माणूस घरेऊन चालतो 
आशण मग बदु्धबवहारात पोहोचल्ावर साऱया राजरेशाही वस्ताचंा 
त्याग करून, डोकरे  मुं डन करून शभक््ष  बनतो. त्यामुळरे  परेटीच्ा चारी 
बाजनूरे या सोनरेरी ित्रा लावल्ा जावोत, स्शानभूमीपययंत या 
ित्रा घरेऊन जाऊ शकतो असा शभक््षं नी आदरेश ददला. हरे सगळरे 
सागंून झाल्ावर तरे सवमाजण आपापल्ा  चाऊंॅ (बवहारात) परतलरे. 

बधुवारच्ा ददवशी आम्ही बाजारातनू फळरे, ममठाई इत्यादी 
मागवनू शभक््षं ना भोजन दानासाठी पाठबवलरे. शभक््ष गरेल्ानंतर 
पूज्य गुरुजीचंरे शरीर जरे आश्रमात धम्कक्ात ठरेवलरे होतरे आशण 
बधुवारी 11 वाजरेपययंत तरेथरेच होतरे, नंतर परेटी मध्रे ठरेवनू 
फरे याभवती चारी बाजनूरे पररक्रमाकरून, धम्ायोतं (धम्-कक्ात) 
ही परेटी उंच मचाणावर ठरेवण्ात आली, चारी बाजनूरे चार सोनरेरी 
ित्रा लावल्ा गरेल्ा. जसरे शभक््षं साठी बवमान बनवलरे जातरे, तसरे 
खुल्ा Dodge Jeep मध्रे तसरे बवमान बनवनू, त्यावर परेटी 
ठरेवनू, ित्रा लावनू घरेऊन जाण्ाची तयारी सुरू झाली.

“अस्थी केवळ चार 
महापुरुषाचं्ा पूजल्ा 
जातात- बुदाचं्ा, प्रते्क 
बुदाचथी, अहहंतच्ा 
अथवा चक्रवतती 
राजाच्ा. त्ामळेु 
याचं्ा अस्थीनंा 
नदथीमधे् 
ववसर्जत केले 
पाहहजे”.
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भव्य सन्ानाबरमोबर अतं्यात्रा
बधुवारी सकाळी 5 वाजल्ानंतर सवमा लोकं एक तास अधधष्ानात 
बसलरे. तसरे यरेण्ा-जाणाऱयाचं्ा ओघ सुरुच होता. सगळी लोकं 
त्याच्ातच व्स्त होतरे परंत ुतरीही मी एक तास सकाळी, एक 
तास संध्ाकाळी पूज्य गुरुजीचं्ा पार्थव शरीराजवळ बसून 
मंगळवारी, बधुवारी दोन्ी वरेळरेला तसरेच गुरुवारी सकाळी 
बरोबर ध्ानाला बसलो. ध्ान खूप चागंलरे होत होतरे.

गुरुवारी मग 31 शभक््षं ना भोजन-दान ददलरे गरेलरे. भाऊ 
चौथमलनरे भारतीय भोजनाची व्वस्था करे ली होती. शभक््षं ना 
आपल्ाकडून घरून बनवलरेलरे भोजन आणनू भोजन-दान ददलरे. 
त्याचप्माणरे मत्ररत्न आशण पंचशील घरेतलरे गरेलरे, शभक््षं नी रतन सुत्त 
इत्यादीचरे पठन करे लरे. पूज्य गुरुजीचं्ा पुत्रानरे जममनीवर पाणी 
सोडून व सगळानंा ‘अम्ा’ बरेररे (पुण्ानुमोदन) करे लरे. सगळरे 
साधू, साधू, साध ूम्हणालरे.

12 वाजण्ाच्ा आधी अजनू 42 शभक््ष आलरे. अशाप्काररे 
एकूण 73 शभक््षं ना चीवर, ित्री, चप्पल, टॉवरेल, साबण इत्यादीचंरे 

दान ददलरे गरेलरे. आपल्ा समाजाच्ा स्स्तया, शशष्या, शभक्णुी ं
इत्यादी अबंतम दशमानासाठी आल्ा. पुरुषामंध्रे अधधकाशं त्याचंरे 
शशष्यच आलरे, कोणी 2-4 Non शशष्य असतील. बममी 
शशष्याचं्ा व्बतररक्त सगळरे अधधकारी सुद्धा आलरे होतरे. खूप 
गदमी होती,  तीन-चारशरे गाड्ा होत्या, 13 बसरेस होत्या, 1500-
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2000 लोकं अतं्ययात्ररेत आलरे असतील. 

जरे पण अतं्ययात्ररेत आलरे होतरे त्यानंा Soft Drink इत्यादी 
प्ायला ददलरे गरेलरे. बरोबरच पाकळा वाटल्ा गरेल्ा, ज्यावर 
बोधगयाहून तझुी जी तार आली होती, त्यावरच्ा “अबनच्ावत 
संङ्ाराचरे…..” पद िापलरे गरेलरे होतरे.

हो, तर बरोबर 2 वाजता अतं्ययात्रा बनघाली. 3 वाजता 
अतं्यसंस्ार-स्थळी पोचलो आशण 3 वाजनू 5 ममबनटानंी त्याचंरे 
शरीर परेटीसदहत तरेलाच्ा भट्ीत टाकलरे गरेलरे. आम्ही 10-15 
जण थाबंनू रादहलो, बाकी सगळरे बनघून गरेलरे होतरे. 4 वाजता 
दाह पूणमा झाला, अस्थी वैगररे एका भाडं्ात ठरेवल्ा गरेल्ा.  
इतक्ा प्खर ज्ाळा होत्या की हाडाचंी पण राख झाली होती. 
थोडरेसरे दाबलरे तर चूरा झाला असता. राख व कोळसा सगळा 
एका टोपलीत टाकून कलकत्ता रोडच्ा जरेट्ीत घरेऊन आलो. 
पूज्य गुरुजीचंा मुलगा ऊ बत ंझा, अजून 3-4 बममी शशष्य तसरेच 
आम्ही लोकं एकूण 10-15 जण कस्टमच्ा Motor laung 
नरे Monkey point च्ा पुढपययंत गरेलो. तरेथरे सगळानंी 
त्याचं्ा अस्थीनंा अबंतम नमस्ार करे ला आशण नदीच्ा मधोमध 
बवसर्जत करे लरे गरेलरे. एकीकडरे अस्थी बवसजमान होत होतरे, 
दसुरीकडरे सूयमा पजचिमरेला मावळत होता. आपल्ा मुरारीचा 
चायनाचा वगमाममत्र (classmate) आज-काल फोटोग्राफीचा 
धंदा करतो. त्याला बोलावलरे होतरे. शभक््ष-भोजनदान गुरुजीचंरे 
मृत शरीर, अतं्ययात्रा, अस्थी-बवसजमान इत्यादी सगळाचरे फोटो 
त्यानरे घरेतलरे. एक Album तलुा सुद्धा पाठव.ू

माता सयामानंी अतं्ययात्ररेच्ा आधी सुमाररे 12 वाजता एक 
प्स्ताव ठरेवला- हरे सवमातर पूज्य गुरुजीसंाठी लोकीय संस्ार 
झालरे, आता पुण्-दाना (मैत्री-बवतरणा) साठी सगळा 
शशष्यानंी सकाळी 7 तरे 8 तसरेच संध्ाकाळी 7 तरे 8 एक-एक 

तासाचरे अधधष्ान प्बतददन असरे सात ददवसापंययंत बसायला 
हवरे. बममींमध्रे सातव्ा ददवशी पुण्-दान होतरे. मंगळवारी 
मृतू्य झाला आहरे त्यामुळरे  सोमवारी ददनाकं 25 पययंत सगळानंी 
बसावरे, ही घोषणा करे ली गरेली. आपल्ा घरातून बरोबर सकाळ-
संध्ाकाळ भाऊ चौथमल, प्ल्ादजी इत्यादी बरीच लोक यरेत 
रादहली. बममी शशष्य पण खूप आलरे. एका ध्ानाच्ा खोलीत 
3-3, 4-4 साधक बसलरे. आपल्ा घरातील मुलानंी सुद्धा 
मंगळवारी संध्ाकाळी, बधुवारी सकाळ-संध्ाकाळ तसरेच 
गुरुवारी सकाळी जाऊन ध्ान करे लरे. जसा पुज्य गुरुजीचंा प्ताप 
होता तसरेच त्याचंरे अतं्यसंस्ार धमूधामानरे चागंल्ाहून चागंलरे 
झालरे.

ऊ बा फो (U Ba Pho) इत्यादीनंा पैशाची चचतंा होती 
परंत ुचागंला पैसा जमा झाल्ामुळरे  कुठल्ाच बाबतीत काही 
कमी पडल नाही, सगळरे संतषु्ट होतरे. ददनाकं 25 सोमवारी 
पुण्-दानाच्ा ददवशी 31 शभक््षं ना पुन्ा बोलावनू सकाळी पाच  
वाजरेच्ा सुमारास भोजन-दान ददलरे गरेलरे. भाऊ चौथमल व 
प्ल्ादजी याचं्ा बनगराणीमध्रे रात्रभर जागून हलवाई बोलवनू 
भारतीय भोजन बनवलरे होतरे. त्याददवशी सवमा शशष्यानंा बोलवलरे 
होतरे. जवळ जवळ पाचशरे-सहाशरे शशष्य, स्रेही आजबूाजचूरे लोक 
आलरे. सवायंकररता पुरी, भाजी, जजलरेबी इत्यादीचरे भोजन दरेण्ात 
आलरे. हरे भारतीय भोजन कधी-कधीच खायला ममळतरे त्यामुळरे  
सगळरे खूप जरेवलरेपण आशण जातानंा दटदफन भरून आपल्ा 
मुलासंाठीसुद्धा घरेऊन गरेलरे. दपुारी 12 वाजरेपययंत खाणाऱयाचंा 
ओघ सुरू रादहला. दान-पुण् खूप चागंल्ा प्काररे संपन्न झालरे. 

पूज्य गुरुजीनंा ललदहलरेलरे हूवरचरे पत्र ददनाकं 20 ला, मृतू्यच्ा 
दसुऱया ददवशी ममळालरे. त्यानरे ललदहलरे-”आपल्ा आदरेशानुसार 
मी धममा शशकवण्ाचरे काम करीन, पण मी घाबरतो आहरे, 
संकोचही वाटतो आहरे. माझ्ाजवळ जागाही नाही तरी पण 
मी ददनाकं 25 पासून 5 पययंत आधी स्वतः बसरेन आशण मग 
दसुऱयानंा शशकवणरे सुरू करीन.” त्याला पण पत्र पाठवलरे आशण 
माता सयामानंी उत्ादहत करे लरे की त्यानरे आपल्ा कायमाक्रमानुसार 
25 ला अवश्य बसावरे गुरुजी तझु्ाबरोबर आहरेत. त्याचरे उत्तर 
पण आलरे - “मी ठरवलरेल्ा कायमाक्रमानुसार 25 ला बसणार 
आहरे. तझुरे पण पत्र आलरे. त ू17 जानरेवारीच्ा शशबबराला चागंलरे 
सुरू ठरेवलरे आहरेस, याचा सवायंना आनंद झाला. पूज्य गुरुजी 
नाही रादहलरे पण त्याचंरे धममाकायमा बंद झालरे नाही, सुरू आहरे, 
सुरूच राहील- ही आनंदाची गोष्ट आहरे.”

माता सयामानंी मला सामंगतलरे, “गोयंकाजीनंा पत्र पाठव 
की त्यानंी आपल्ा बनजचित कायमाक्रमानुसार शशबबर लावावीत, 
चचतंा करू नयरे. पूज्य गुरुजी धमामाच्ा कामात मदत करतील”. 
मी त्याचं्ा नावानरेच तलुा ददनाकं 20 ला एक पत्र पाठवलरे होतरे, 
ममळालरे असरेल.
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अन् तवचार-तवमश�
तझुरे जरे शशष्य बमामाहून यरेऊ इच्छितात, त्याचं्ापैकी बऱयाच 

जणाचं्ा चचठ्ठा आल्ा आहरेत. तरे आलरे तर कसरे होईल? यावर 
पण चचतंन झालरे की कोणाला ‘नको’ नाही म्हणयूात, ज्यानंा 
यायचरे असरेल यरेतील. आल्ावर सवमा व्वस्था करूया, असा 
बनणमाय घरेतला गरेला.

U Ko Lay यानंी बममी तसरेच इंच्लिश मध्रे 2 लरेख दैबनक 
समाचार परेपर (Daily Newspaper) साठी ललदहलरे होतरे. 
िापल्ावर तलुा पाठवीन.

पूज्य गुरुजीनंा श्रद्धाजंली (Homage) दरेताना एक पत्र 
तापदडयाजी, एक पत्र मोतीलालजी तसरेच हरे एक पत्र भीमावरम 
हुन मदनलाल करे दडया याचंा मुलगा ओम याचंरे आलरे. डॉक्टर 
ओम प्काशजीनंा गुरुजी अचानक जाण्ाचरे खूप दःुख झालरे.  
डॉक्टर सागंत होतरे हा आजार खूप हळू-हळू वाढतो. आधी 
थोडरेसरे रक्त यरेतरे मग एका मदहन्ात जोर पकडतो. शरेवटी हा 
आजार एक बनममत्त होतरे, त्यानंा जायचरे होतरे तरे गरेलरे. डॉक्टरजीचंा 
हाच view आहरे.

तझुा, 

बाबलूाल गोयंका
 

पूज्य गुरुजीचें उत्तर
 दठकाण: मंुबई, 

20 फरे ब्वुारी, 1971
 बाब ूभैया,
  सादर प्णाम!
आज तझु्ा जनु्ा पत्रानंा उत्तर ललदहणरे इच्छितो.
 तझु्ा 23 जानरेवारीच्ा पत्रात त ूपूज्य गुरुजीचंी अस्वस्थता, 

त्याचंी चचदकत्ा आशण मृतू्य संबंधी जरे तपशीलवार वणमान ललदहलरे 
आहरेस, तरे वाचून खूपशी उत्कुता ममटली. पूज्य गुरुजीचं्ा 
अतं्यसंस्ार दक्रयरेला त्याचं्ा गौरवानुसार संपन्न करण्ामध्रे 
त ूपररवाराकडून जरे दान ददलरे, तरे वाचून मन कृतज्ञतरेनरे भरून 
गरेलरे. खरोखर सगळं काम ज्या गंभीरतरेनरे आशण शालीनतरेनरे 
झालरे त्याचा तपशील वाचून मन खूप आनंदी आशण समाधानी 
झालरे. यरेथरे माझ्ा एका अनुभवाची गोष्ट तलुा ललदहतो-  
21 जानरेवारीला दपुारी दोन वाजण्ाच्ा आसपास 100 
साधकाचं्ा मोठ्ा पररषदरेबरोबर जरेव्ा मी ध्ानाला बसलो 
तरेव्ा दाह दक्रयरेचा अनुमान करून बराच वरेळपययंत मला असरे 
प्तीत होत होतरे की जण ूकाही मी खूप मोठ्ा अग्ीजवळ बसलो 

आहरे इतका प्खर अग्ी ज्याला सहन करणरे सुद्धा कठीण व्ावरे, 
आशण 3 वाजण्ाच्ा आसपास हरे जाणनू की आता तर सगळरे 
राख झालरे, जरेव्ा मी मैत्री भावनरेचा अभ्ास करणरे सुरू करे लरे तर 
लगरेचच साऱया शरीरात अपूवमा शातंीचा अनुभव होऊ लागला. 
ध्ानाच्ा शरेवटी दाह दक्रयरेचरे वणमान खालील दोह्ातनू करे लरे:-

चाम जली ज्यूं  पापड़ी, घास जयाूं ही केश।
हाड़ जल्ा ज्यूं  लाकड़ी, रही राखड़ी शेष।।

आशण आता तझुरे वणमान वाचतो आहरे तर खरोखरीच करे वळ 
राखच उरली आहरे.

दसुरी एक बवचचत्र गोष्ट झाली की ज्या प्काररे 20 आशण 21 
ला आमच्ा यरेथरे सतत पाऊस पडत होता, त्याचप्काररे 25, 26 
जानरेवारीला सुद्धा पाऊस पडत होता जरेव्ा की तरेथरे श्रद्धा-सुमन 
अर्पत करे ली जात होती.

धममा-क्रेत्रात अशा प्काररे व्स्त झालो आहरे की एखादरे  
सादहत्त्यक पुस्तक ललहू शकण्ाची उमरेद रादहली नाही. 
परंत ु तरीसुद्धा या गोष्टीची सखोल कामना आहरेच की बममी 
रामायणाच्ा अबतररक्त ब्ह्मदरेशावर एखादरे चागंलरे पुस्तक 
ललहावरे. याबनममत्तानरे मी बतथरे बमामासंबंधीची खूप सारी पुस्तकरे  
संग्रदहत करे ली आहरेत, मादहत नाही ती भारतात यरेऊ शकतील 
पण का नाही. बमामाच्ा स्थाबनक परेपरमध्रे माझरे बररेच लरेख 
िापलरे होतरे. तरे सवमा एका रजजस्टरमध्रे हातानरे ललदहलरे होतरे. तरे 
रजजस्टर तसरेच माझ्ाकडून ललदहलरेली अन् रजजस्टर आशण 
एक्रसाइज बकु आली तर चागंलरे होईल. धमामाच्ासंबंधी 
अनरेक एक्रसाइज बकु् मध्रे नोटस् ललदहल्ा होत्या. त्या 
पण अवश्य आल्ा पादहजरे. जातक कथावंर पण बऱयाच 
नोटस् ललदहल्ा होत्या, त्यापण आल्ा पादहजरे. याव्बतररक्त 
मी कधीतरी शील, समाधी आशण प्ज्ञरेच्ा पाली गं्रथाचंरे संकलन 
करे लरे होतरे, तरेसुद्धा कुठल्ा फाईल दकंवा फोल्डर दकंवा रजजस्टर 
मध्रे ललबपबद्ध असतील त्याचरे यरेणरे सुद्धा आवश्यक आहरे. जरे 
काही सहजपणरे पाठवता यरेईल आशण आणता यरेईल तरे आणलरे 
पादहजरे. तझु्ा यादीमधनू खूप साऱया पुस्तकावंर दटक लावनू 
पाठवतो आहरे. तरे सगळं आलं पादहजरे. उरलरेली पुस्तक आशण 
नोटबकु् सी-मरेलनरे यरेत राहतील. 

तझुा अनुज, 
सत्यनारायण गोयंका
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नवीन उत्तरदाययत्व
आचाय�

1. श्री अशोक कणमा, धम्तराई बवपश्यना 
कें द्र, बीरगंज, नरेपाळसाठी कें द्र 
आचायायंच्ा रूपानरे सरेवा

2. श्री मोती लाल व श्रीमती बवष्ु माया 
खनाल. धम्पराग बवपश्यना कें द्र, दागं 
नरेपाळसाठी कें द्र आचायायंच्ा रूपानरे सरेवा

3. श्री गोपाल प्साद व श्रीमती तारा 
पोखररेल, धम्गामा बवपश्यना कें द्र, 
नवालपराशी, नरेपाळसाठी  कें द्र 
आचायायंच्ा रूपानरे सरेवा

4. श्री योगरेन्द्रमशण तलुाधर, धम्जननी 
बवपश्यना कें द्र, लंुबबनी, नरेपाळसाठी  कें द्र 
आचायायंच्ा रूपानरे सरेवा

वररष्ठ सहायक आचाय�

1. श्री जीतभुाई शाह, सुरत, गुजरात
2. श्री अनील जरीवाला, सुरत, गुजरात
3. सुश्री पूर्णमा शाह, अकंलरेश्र

अतिररक्त उत्तरदाययत्व
1. श्री शशवाजी जाधव, धम्पदरेस, 

रत्नामगरीच्ा कें द्र-आचायायंची सहायता
2. श्री नामदरेव गरेडाम, धम्उत्ल, उडीसाच्ा 

कें द्र-आचायायंची सहायता

नव तनयकु्त
णभक्षषु आचाय�

1. Ven. Bhikkhu Udayabhadra, Nepal

नव तनयकु्ती
सहायक आचाय�

1. श्रीमती मीना शाह, राजकोट, गुजरात
2. डा. दकशोरकुमार लखानी, जरेतपुर, 

गुजरात
3. श्री मोहनभाई सरवैया, भावनगर, 

गुजरात
4. श्री श्रीबनवास गुप्ा करे . आर., पाडंरेचरेरी, 

तममळनाडु
5. डा. गुलशन राय माकन, जबलपुर, म.प्.
6. श्री कसमान पटरेल, औरंगाबाद
7. श्री  कंुदन जाधव, औरंगाबाद
8. श्री नारायण भराडरे, औरंगाबाद
9. श्री आशीष बरुआ, जयपुर, राजस्थान
10. श्रीमती पुष्ा कोचर, मलकापुर, बलुडाणा
11. कु. मधरुा साहुकार, शशमोगा, कनामाटक
12. श्री राम प्साद पाण्रे, नरेपाळ
13. श्री बबबरेक डंगोल, नरेपाळ
14. Mr. Yong Li, China
15. Mrs. Li Ping Wang, China
16. Mr. Tan Kwank Liang, Singapore 

अति महत्वपूण� सूचना
1. सेंटल् आईवीआर (इंटरैक्क्टव् वॉयस ररस्ॉन्स) संभाषण नंबर- ०२२-

५०५०५०५१ अजमादार या नंबरवर आपल्ा नोदंवलरेल्ा मोबाईल नंबर (फॉममा मधील 
उल्रेखखत नंबर) नरे आपली शशबबर नोदंणीची स्स्थबत तपासण्ासाठी, रद्द करण्ासाठी, 
स्थानातंरीत करण्ासाठी अथवा कुठल्ाही सेंटरवर नोदंणी करे लरेल्ा आपल्ा अजामाची 
पुष्टी करण्ासाठी कॉल करू शकतात. तरे या धसस्टीमद्ाररे कें द्राशी सुद्धा संपकमा  करू 
शकतात. हा भारताच्ा सगळा बवपश्यना कें द्रासंाठी एक कें द्रीय संपकमा  नंबर आहरे.

2. जर अकें द्रीय (नॉन-सेंटर) भावी शशबबराचंरे कायमाक्रम पमत्रकरे त प्काशन 
करण्ासाठी पाठव ूइच्छिता, तर कृपया त्यानंी आपल्ा समन्वयक क्रेमत्रय आचायमा 
(सीएटी) याचं्ा सहमती पत्राबरोबर पाठवावरे, जरेव्ा की स्थाबपत कें द्राचरे कायमाक्रम 
कें द्रीय आचायमा (सीटी) याचं्ा सहमती पत्राबरोबर आलरे पादहजरेत. याशशवाय आम्ही 
कोणतरेही कायमाक्रम पमत्रकरे त प्काशशत करू शकत नाही.

अन् सूचना
शशबबराचरे आवरेदन करण्ासाठी साधक खालील नवीन  

वरेबसाइटचा उपयोग करू शकतात:-
 https://schedule.vridhamma.org/ 

ऑनलाइन भावी णशतबर काय�क्रम व आवेदन
सवमा भावी शशबबराचंी मादहती नरेटवर उपलब्ध आहरे. कोबवड- १९ च्ा नव्ा बनयमानुसार 

सवमा प्कारचरे बदुकंग करे वळ ऑनलाईन होत आहरे. फॉममा दकंवा एप्ीकरे शन आता स्वीकारलरे 
जात नाही. म्हणनू आपल्ाला बनवरेदन आहरे की खालील ललकं वर चरेक करा आशण 
आपल्ाला उपयकु्त शशबबरासाठी अथवा सरेवरेसाठी सरळ ऑनलाईनच आवरेदन करा. 

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

कृपया अन् कें दाचं्ा काय�क्रमानसुार सु�ा याच प्कारे आवेदन करा.
अन् कें दाचं्ा काय�क्रमाचें तववरण कृपया िालील ललकं वर पहा-  

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

भावी णशतबर काय�क्रम
कें दाचें 2021 च्ा णशतबराचे काय�क्रम आले आहेि. त्ानंाच या महहन्ाि प्काणशि करीि 

आहमोि. कमोतवड- 19 च्ा सव� तनयमाचें पालन करणे अतनवाय� आहे. सव� तनयम आवेदन पत्रासमोबि 
इंटरनेटवर ददले गेले आहेि. जर कमोणी िे पाहू शकला नाही िर संबंसधि कें दाला थेट संपक�  करावा.
आवश्यक सुचना —

१- कृपया बनयमावली मागवनू वाचावी आशण संबंधधत व्वस्थापकाकडरे आवरेदन पत्र पाठवनू तरेथनू स्ीकृति-
पत्र मागवावरे.
2- एक ददवसीय, लघु / स्यं णशतबर: करे वळ जनु्ा साधकासंाठी, ज्यानंी दहा ददवसाचंरे बवपश्यना शशबबर 
पूणमा करे लरे असरेल.
3- सतिपट्ान णशतबर: कमीत कमी तीन शशबबर पूणमा करे लरेल्ा साधकासंाठी, जरे मागील एका वषामापासून 
बनयममत आशण गंभीरतापूवमाक रोज साधना करीत असतील. (लघ ुव सबत. शशबबराचा समारोप शरेवटच्ा ददवशी 
संध्ाकाळी होतो.)
4- हकशमोराचें णशतबर: (15 वषमा पूणमा तरे 19 वषमा पूणमा) (कृपया हकशमोराचं्ा णशतबरासंाठी बनतवलेल्ा नव्या आवेदन 
पत्राचा वापर करावा.)
5-दीघ� णशतबर - ∞ 20 ददवसीय णशतबर: पाच दहा ददवसीय शशबबर, एक सबतपट्ान शशबबर करे लरेल्ा आशण 
एक दहा-ददवसीय शशबबरात सरेवा ददलरेल्ा साधकासंाठी, जरे मागील दोन वषायंपासून रोज साधना करतात व 
बवधधप्ती एकबनष् व पूणमासमर्पत आहरेत.
6- 30 ददवसीय णशतबर: ज्यानंी 20 ददवसीय शशबबर करे लरे असरेल व एका शशबबरात धममासरेवा ददली असरेल. (दीघमा 
शशबबरामंध्रे 6 मदहन्ाचंरे अतंर आवश्यक आहरे.) (जरेथरे 30 व 45 ददवसाचंरे सोबत होतील, तरेथरे आनापान 10 
ददवसाचंरे आशण जरेथरे करे वळ 45 ददवसाचरे तरेथरे 15 ददवसाचंरे होतील)
7- 45 ददवसीय णशतबर: ज्यानंी दोन 30 ददवसीय शशबबर पूणमा करे लरे असतील व धम्सरेवा दरेत असतील. 60 
ददवसीय शशबबर: करे वळ सहायक आचायायंसाठी ज्यानंी दोन 45 ददवसीय शशबबर पूणमा करे लरे असतील. 
8- तवशेष 10-ददवसीय णशतबर: पाच दहा सामान् शशबबर, एक सबतपट्ान शशबबर आशण एक दहा-ददवसीय 
शशबबरात सरेवा ददलरेल्ा साधकासंाठी, जरे मागील दोन वषायंपासून बनयममत रोज साधना करत असतील व 
बवधधप्ती एकबनष् व पूणमापणरे समर्पत असतील.

14 ददवसीय कृिज्ञिा-णशतवर / स्यं णशतबर 
हरे कृतज्ञता-शशबबर “आचायमा स्वयं शशबवर” चरेच स्वरूप आहरे. शशबबर प्ारूप बबलु्ल तसरेच राहील. पूज्य गुरुजी व माताजी 

आता रादहलरे नाहीत, त्यामुळरे त्याचं्ाप्बत व संपूणमा परंपररेप्बत कृतज्ञता व्क्त करुन आम्ही त्या सवायंच्ा धममातरंगाचंा लाभ 
घरेऊ. या दीघमा शशबबरात अधधकाधधक लोक भगवान बदु्धाचं्ा याबवरुद्ध– समग्ानं िपमो सुिमो। म्हणजरे, एकत्र तप 
करण्ाच्ा परम सुखाचा लाभ घरेऊ शकतील, प्सन्नतरेची बाब ही आहरे की फरे ब्वुारीच्ा या बतथीदरम्ान दहदंी बतथीनुसार 
पूज्य गुरुजी व माताजीचं्ा जन् व जयंत्याही यरेतात. णशतवर की यमोग्यिा– या दीघ� णशतबरामधे् सम्म्ललत होण्ासाठी 
करे वळ एक सबतपट्ान शशबबर, धमामाच्ा प्चार व प्सारात योगदान व स्थाबनक आचायायंची परवानगी आवश्यक आहरे.      
सुहनश्चिि ददनाकं:  प्त्यरेक वषमी 2 तरे 17 फरे ब्वुारी.
स्थाबनक मागणी लक्ात ठरेऊन ज्या कें द्रात एकट्ा बनवासाची सोय असरेल, तरे कें द्र या गंभीर शशबबराला आपल्ा 
कायमाक्रम पमत्रकरे त स्थान दरेऊ शकतात.

∞ दीघ� णशतबरासंाठी नवीन संशमोसधि आवेदन पत्राचाच वापर करावा. ह्ाला धम्मगगरी 
अथवा अन् दीघ� णशतबराचं्ा कें दािून प्ाप्त करिा येईल. (वरील सव� णशतबराचें 
आवेदन पत्र एकसारिे आहे.) हहदंी वेबसाट हेिु ललकं– www.hindi.dhamma.org

इगिपुरी एवं महाराष्ट्र
धम्मगगरर : इगिपुरी (महाराष्ट्र)

तवपश्यना तवश्व तवद्ापीठ, इगतपुरी-422403, नाशशक, फोन: (02553) 244076, 244086, 
244144, 244440 (करे वळ कायामालयीन वरेळरेत सकाळी: 10 तरे सायं 5 वाजरेपययंत). फॅक्: 244176. 
Email: info@giri.dhamma.org (नमोदंणीतवना प्वेश तबलु्कल नाही) दहा-ददवसीय: 23-2 तरे 6-3, 
9 तरे 20-3, 23-3 तरे 3-4, 19 तरे 30-4, 4 तरे 15-5, 18 तरे 29-5, 1 तरे 12-6, 15 तरे 26-6, 29-6 
तरे 10-7, 27-7 तरे 7-8, 10 तरे 21-8, 24-8 तरे 4-9, 7 तरे 18-9, 21-9 तरे 2-10, 19 तरे 30-10, 16 
तरे 27-11, 30-11 तरे 11-12, 25-12-22 तरे 5-1-2023, ◊ सतिपट्ान: 21 तरे 29-1, 6 तरे 14-10, 
धम्मसेवक व टट्रस्ी काय�शाळा: 15 तरे 16-10,  समन्वयक के्षत्रीय आचाय� व आचाय� समे्मलन: 13-12-
2022, सहायक आचाय� समे्मलन: 14 तरे 16-12-2022, सहायक आचाय� काय�शाळा: 17 तरे 20-12-
2022, प्णशक्षक काय�शाळा:  21-12-2022,  कृिज्ञिा-णशतबर: 2 तरे 17-2,   
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 13 िे 24-7, 

धम्मगगरर : इगिपुरी, लघु णशतबर के्षत्र
हकशमोरीचें णशतबर: 18 तरे 26-2, 19 तरे 27-4, 24-5 तरे 1-6, 21 तरे 29-7, 22 तरे 30-9, 22 तरे 30-11, 
हकशमोराचें णशतबर: 21 तरे 29-3, 13 तरे 21-5, 22 तरे 30-6, 23 तरे 31-8, 22 तरे 30-10, 27-12 तरे 
4-1-2023,
(गंभीर सुचना- • कृपया लक्ष द्ावे की धम्मगगरीि बहुकंग केल्ाणशवाय येऊ नये, परि पाठविानंा 
णशतबराथथीलाही त्रास हमोिमो व आम्ालाही. • ज्या के्षत्राि कें द आहे, त्ा के्षत्राच्ा लमोकानंी िेथेच आवेदन 
करावे. तवशेष कारणतवना धम्मगगरीि त्ाचें आवेदन स्ीकारले जाणार नाहीि. • कृपया स्ीकृति-पत्र 
आपल्ा समोबि अवश्य आणावे. • येणे शक्य नसल्ास िशी सुचना वेळेअगमोदर अवश्य कळवावी.)

धम्मिपमोवन-1 : इगिपुरी (महाराष्ट्र)
दहा-ददवसीय एक्ीक्यदूटव णशतबर: 7 िे 18-2, ◊ सतिपट्ान: 27-6 तरे 5-7, 
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 24-9 तरे 5-10, 20-ददवसीय: 26-2 तरे 19-3, 9 तरे 30-7,   
30-ददवसीय: 25-3 तरे 25-4,  8-5 तरे 8-6, 4-8 तरे 4-9, 45-ददवसीय: 8-5 तरे 23-6, 4-8 तरे 19-9, 
21-12 तरे 5-2, 60-ददवसीय:  11-10 तरे 11-12, 



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, पौर पौर्णिमा (ऑनलाइन),  17 जानेिारी, 21,  िर्ष   5,  अकं  10           रजज. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-20238
धम्मिपमोवन-2 : इगिपुरी (महाराष्ट्र)

◊ सतिपट्ान:  10 तरे 18-4,
दहा-ददवसीय एक्ीक्यदूटव णशतबर: 29-10 तरे 9-11,
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दस-ददवसीय: 27-4 तरे 8-5, 20-ददवसीय: 12-5 तरे 2-6, 1 तरे 22-10, 30-
ददवसीय: 20-2 तरे 23-3, 7-6 तरे 8-7, 12-11 तरे 13-12, 45-ददवसीय: 20-2 तरे 7-4, 7-6 तरे 23-7, 
60-ददवसीय: 29-7 तरे 28-9, 17-12 तरे 16-2,

धम्मपत्तन : गमोराई, बमोरीवली, मंुबई
धम्मपत्तन, तवपश्यना केन्द्र, एस् रेल वल्डमा करे  पास, गोराई खाड़ी, बोरीवली (पदर्चम) मंुबई-- 400 091, 
फोन: +91 8291894650, टरेली. (+09122) 50427518, Ext. No. (पुरुष  कायामालय)»  519 
(50427519), (मदहला कायामालय)»  546 (50427546),  (सुबह 11 तरे सायं 5 बजरे तक); Website: 
www.pattana.dhamma.org, दस-ददवसीय एक्ीक्यदूटव णशतवर: 26-2 तरे 9-3, 23-3 तरे 3-4, 6 तरे 
17-4, 20-4 तरे 1-5, 3 तरे 14-5, 17 तरे 28-5, 8 तरे 19-6, 22-6 तरे 3-7, 5 तरे 16-7, 19 तरे 30-7, 18 
तरे 29-8, 31-8 तरे 11-9, 13 तरे 24-9, 28-9 to 9-10, 12 तरे 23-10, 26-10 तरे 6-11, 9 तरे 20-11, 
23-11 तरे 4-12, 7 तरे 18-12, 21-12 तरे 1-1-2023, ◊ सतिपट्ान:  12 िे 20-3, 1 िे 9-8, 3-ददवसीय: 
12 िे 15-8,    ∞  कृिज्ञिा णशतवर 20-ददवसीय: 2 तरे 23-2,
Email: registration_pattana@dhamma.net.in; ऑनलाइन बदुकंग: www.dhamma.
org/en/schedules/schpattana.shtml “धम्पत्तन” बवपश्यना कें द्रात करे वळ 90 साधकासंाठी 
स्थान आहरे. त्यामळरे सवमा साधकानंा बवनंती आहरे की ज्यानंा शशबबरासाठी स्वीकृबत ममळाली, त्यानंीच यावरे 
आशण ज्यानंा स्वीकृबत ममळाली नाही, त्यानंी कृपया कोणत्याही प्कारचा आग्रह करु नयरे. • कृपया आपला 
आपात्ालीन फोन-संपकमा  (शरेजारचा असला तरी) अवश्य ललहावा.)

          एक ददवसीय णशतबर : लिोबल बवपश्यना पॅगोडा, गोराईगावं, मंुबई प्त्यरेक रबववारी- 
सकाळी 11 तरे सायं 4 वाजरेपययंत (पॅगोड्ाच्ा घमुटात होतरे, त्यामुळरे साधकानंा भगवान बदु्धाचं्ा 
पावन धातूंच्ा साबन्नध्ात ध्ान करण्ाची संधी प्ाप् होतरे.) संपक� : फोन: 022-28452235. 
Email: info@globalpagoda.org;
कृपया आपल्ासोबत बपण्ाच्ा पाण्ाची बाटली अवश्य आणावी. बपण्ाचरे पाणी मोठ्ा 
बाटलीत (20 लीटर) उपलब्ध राहील. त्यातनू आपली बाटली भरुन आपल्ाजवळ ठरेवता 
यरेईल.

येणाऱया दश�कासंाठी लघू आनापान णशतबर
लिोबल पॅगोड्ात रोज सकाळी 11 तरे दपुारी 4 वाजरेपययंत पंधरा-वीस ममबनटाचंरे इंग्रजी दहदंी लघू 
आनापान प्शशक्ण सत्र सुरु असतरे. सकाळी 11 वाजता प्थम सत्र व दपुारी 4 वाजता अबंतम 
सत्र. यात भाग घरेणाऱयाला पूणमा प्शशक्ण सत्रात बसणरे अबनवायमा आहरे

धम्मतवपुल : बेलापुर (नवी मुं बई)
प्ॉट नं. 91 ए; सरेक्टर 26, पारसीक दहल, सीबीडी बरेलापूर, (पारसीक दहल, सीवडु दारावरे ररेल् रे स्टरेशन जवळ 
हबमार लाईन) नवी मंुबई 400 614. संपक� : फोन: 022-27522277, 27522404/03 (सकाळी 11 तरे 
सायं 5 वाजरेपययंत). Email: dhammavipula@gmail.com, बदुकंग करे वळ ऑनलाइन: http://www.
vipula.dhamma.org/ दहा-ददवसीय: 9 तरे 20-2, 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, 1 तरे 12-6, 15 तरे 26-6, 29-6 तरे 10-7, 13 तरे 24-7, 
27-7 तरे 7-8, 10 तरे 21-8, 24-8 तरे 4-9, 7 तरे 18-9, 21-9 तरे 2-10, 5 तरे 16-10, 19 तरे 30-10, 2 
तरे 13-11, 16 तरे 27-11, 30-11 तरे 11-12, 21-12 तरे 1-1-23, 1-ददवसीय: प्त्यरेक रबववारी. सामू. 
साधना: दररोज सकाळी: 9 तरे रात्री 9 पययंत, साधक आपल्ा वरेळरेनुसार यरेऊन ध्ान करु शकतात, 
∞ कृिज्ञिा-णशतवर  20 ददवसीयः 16-1 तरे 6-2, 

धम्मवाहहनी : दटटवाळा
मुंबई पररसर तवपश्यना कें द, गावं रंूदरे, दटटवाळा (पूवमा) कल्ाण, जज. ठाणरे. Website www.vahini.
dhamma.org, नोदंणी करे वळ ऑनलाईन; Email: vahini.dhamma@gmail.com संपक� : मोबाईल: 
97730-69978, 9004620434, करे वळ कायामालयाच्ा ददवशी– 12 तरे सायं 6 वाजरेपययंत. दहा-ददवसीय: 
22-1 तरे 2-2, 5 तरे 16-2, 19-2 तरे 2-3, 5 तरे 16-3, 19 तरे 30-3, 2 तरे 13-4, 16 तरे 27-4, 30-4 तरे 
11-5, 14 तरे 25-5, 28-5 तरे 8-6, 25-6 तरे 6-7, 9 तरे 20-7, 23-7 तरे 3-8, 6 तरे 17-8, 3 तरे 14-9, 
17 तरे 28-9, 1 तरे 12-10, ◊ सतिपट्ान: 11 तरे 19-6, 
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 20 तरे 31-8, 20-ददवसीय: 27-10 तरे 17-11, 30-ददवसीय: 
20-11 तरे 21-12, 45-ददवसीय: 20-11 तरे 5-1-2023,

धम्मसररिा : िडावली (ठाणे) म. रे.
धम्मसररिा तवपश्यना कें द, जीवन संध्ा मंगल संस्थान, मातोश्री वदृ्धाश्रम, सौरगावं, पोस्ट पडघा, ता. शभवंडी, 
जज. ठाणरे-421101 online registration www.sarita.dhamma.org registration Email: 
dhamma.sarita@gmail.com, info@sarita.dhamma.org, संपक� : मोबा. 91- 77983-24659, 
77983-25086, संपक� : 25008868/25011096/25162505, दहा-ददवसीय: 29-12 तरे 9-1, 
12 तरे 23-1, 2 तरे 13-2, 16 तरे 27-2, 2 तरे 13-3, 16 तरे 27-3, 30-3 तरे 10-4, 13 तरे 24-4, 
1 तरे 12-6, 15 तरे 26-6, 29-6 तरे 10-7, 13 तरे 24-7, 27-7 तरे 7-8, 2-ददवसीय: 27 तरे 30-4, 
3-ददवसीय: 25 तरे 27-1, हकशमोरीचें णशतबर: 3 तरे 11-5, हकशमोराचें णशतबर: 14 तरे 22-5, # 2-ददवसीय 
बाळ णशतबर: (करे वळ मुलरे)»  25 तरे 26-5, (करे वळ  मुली)»   28 तरे 29-5, 

धम्म वादटका : पालघर
पालघर तवपश्यना कें द, गट नं. 198-2/ए, अल्ाली दक्रकरे ट ग्राउंडच्ा मागरे, अल्ाली, पालघर-401404, 
संपक�  कें द्र 91 9637101154, Email: info@vatika.dhamma.org, संपक� : 1) श्री इराणी, मो. 
9270888840, 2) श्री अबनल जाधव, मो. 91 9049151464, Website: vatika.dhamma.org, 
दहा-ददवसीय: (करे वळ पुरुष) 13 तरे 24-2, 26-2 तरे 9-3, 9 तरे 20-4, 6 तरे 17-5, 21-5 तरे 1-6, 22-6 
तरे 3-7, 6 तरे 17-7, 20 तरे 31-7, 6 तरे 17-8, 19 तरे 30-9, 8 तरे 19-10, 29-10 तरे 9-11, 26-11 तरे 

7-12, 24-12 तरे 4-1-23  (करे वळ स्स्तया)ं»  8 तरे 19-1, 29-1 तरे 9-2, 23-4 तरे 4-5, 8 तरे 19-6, 5 तरे 
16-9, 12 तरे 23-11, 10 तरे 21-12, #ST: (करे वळ पुरुष)»  21 तरे 29-3, 21 तरे 29-8, 3-ददवसीय: 
(करे वळ पुरुष)»  23 तरे 26-1, 11 तरे 14-3,

 धम्मानन्द : पुणे (महाराष्ट्र)
पुणे तवपश्यना कें द, (नोदंणीबवना प्वरेश नाही) मरकळ गावाजवळ, आळंदी पासून 8 दक.मी. दहा-ददवसीय: 
(करे वळ दहदंी व मराठी भाषी)» 12 तरे 23-2, 12 तरे 23-3, 9 तरे 20-4, 9 तरे 20-4, 14 तरे 25-5, 11 तरे 
22-6, 9 तरे 20-7, 13 तरे 24-8, 10 तरे 21-9, 8 तरे 19-10, 12 तरे 23-11, 10 तरे 21-12, (करे वळ दहदंी 
व इंग्रजी भाषी)»  22-1 तरे 2-2, 26-3 तरे 6-4, 23-4 तरे 4-5, 28-5 तरे 8-6, 25-6 तरे 6-7, 23-7 तरे 
3-8, 27-8 तरे 7-9, 24-9 तरे 5-10, 26-11 तरे 7-12, 24-12 तरे 4-1, ◊ सतिपट्ान: (करे वळ दहदंी व 
इंग्रजी भाषी)»  29-10 तरे 6-11, (करे वळ दहदंी व मराठी भाषी)»  26-2 तरे 6-3, 3-ददवसीय: 3 तरे 6-2, 5 तरे 
8-5, 4 तरे 7-8, 20 तरे 23-10, संपक� : पुणरे बवपश्यना सममती, फोन: (020) 24468903, 24436250. 
Email: info@ananda.dhamma.org; टरे.फैक्: 24464243.

धम्मपुण्ण : पुणे शहर(स्ारगेट)
पुणे तवपश्यना सगमिी, नरेहरु स्टरेदडयमसमोर, स्वारगरेट वॉटर वक्माच्ा मागरे, आनंद मंगल कायामालयाजवळ, 
दादावाडी, पुणरे-411002. फोन: (020) 24436250. Email: info@punna.dhamma.org 
दस-ददवसीय: (करे वळ दहदंी व इंग्रजी भाषी)» 6 तरे 17-2, 6 तरे 17-3, 3 तरे 14-4, 5 तरे 16-6, 3 तरे 14-7, 
7 तरे 18-8, 2 तरे 13-10, 6 तरे 17-11, 4 तरे 15-12, (करे वळ दहदंी व मराठी भाषी)» 20-2 तरे 3-3, 20 तरे 
31-3, 17 तरे 28-4, 19 तरे 30-6, 17 तरे 28-7, 21-8 तरे 1-9, 18 तरे 29-9, 20-11 तरे 1-12, 18 तरे 
29-12, ◊ सतिपट्ान:  4 तरे 12-9, 3-ददवसीय: (करे वळ दहदंी व मराठी भाषी)»13 तरे 16-10, (करे वळ दहदंी 
व इंग्रजी भाषी)» 27 तरे 30-10, 2-ददवसीय:(करे वळ दहदंी व मराठी भाषी)» 2 तरे 4-6, (करे वळ दहदंी व इंग्रजी 
भाषी)»15 तरे 17-9, हकशमोराचें णशतबर: 1 तरे 9-5, हकशमोरीचें णशतबर: 15 तरे 23-5, 1-ददवसीय:  प्त्यरेक 
मदहन्ात दसुऱया गुरुवारी व चौथ्ा रबववारी सकाळी: 8:30 तरे 4:30 पययंत, # 2-ददवसीय बाळ-णशतबर: (9 तरे 
18 वषमा) (मुलरे) 10 तरे 11-5, (मुली) 13 तरे 14-5, # बाळ-णशतबर: (9 तरे 18 वषमा) प्त्यरेक मदहन्ात पदहल्ा 
व बतसऱया रबववारी (सकाळी: 8 तरे दपुारी 2.30 पययंत)

दीघ� णशतबर काय�क्रम (भारि)
तवशेष 10-ददवसीय

24-1 तरे 4-2-2022  धम् अम्म्का - दशक्ण गुजरात, गुजरात
18-2 तरे 1-3-2022 धम्चक्क - सारनाथ (उ. प्.)
10 तरे 21-3-2022 धम्पीठ - अहमदाबाद (गुजरात)
6 तरे 17-4-2022 धम्नाग - नागपुर (महाराष््ट)
10 तरे 21-4-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्थान)
15 तरे 26-4-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
1 तरे 12-6-2022 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)
19 तरे 30-6-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्थान)
25-6 तरे 6-7-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
13 तरे 24-7-2022 धम्मगरर - इगतपुरी (महाराष््ट)
14 तरे 25-7-2022 धम्पट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
19 तरे 30-7-2022  धम्लक्खण - लखनऊ (उ. प्.)
2 तरे 13-8-2022 धम्अजय - चंद्रपुर (महाराष्ट)्
9 तरे 20-8-2022 धम्भण्ार - भंडारा (महाराष््ट)
16 तरे 27-8-2022 धम्मल् - यवतमाल (महाराष्ट्)
20 तरे 31-8-2022 धम्वादहनी - दटटवाला
20 तरे 31-8-2022 धम् पुष्कर - पुष्कर (अजमरेर, राजस्थान)
29-8 तरे 9-9-2022  धम् अम्म्का : दशक्ण गुजरात, गुजरात
6 तरे 17-10-2022 धम्बोधध - बोधगया (बबहार)
9 तरे 20-10-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्थान)
11 तरे  22-10-2022 धम्पट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
12 तरे 23-10-2022 धम्सरेत ु- चरेन्नई (तममलनाडु)
12 तरे 23-11-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
20-11 तरे 1-12-2022 धम्कल्ाण - कानपुर (उ. प्.)
14 तरे 25-12-2022 धम्पाल - भोपाल (म.प्.)
20 तरे 31-12-2022 धम्पुब्बज - च्ूरू (राजस्थान)
28-12 तरे 8-1-2023 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)
28-12-2023 तरे 8-1-2024 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)
31-5-2024 तरे 10-6-2024 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)

कृिज्ञिा णशतवर 
2 तरे 17-2-2022 धम्मगरर - इगतपुरी (महाराष््ट)
2 तरे 17-2-2022 धम्सरोवर - धळुरे  (महाराष््ट) 
2 तरे 17-02-2022 धम्नाग - नागपुर (महाराष््ट) 
2 तरे 17-02-2022 धम्लक्खण - लखनऊ (उ. प्.)
2 तरे 17-2-2022 धम्पुब्बज - च्ूरू (राजस्थान)
2 तरे 17-2-2022 धम्सरेत ु- चरेन्नई (तममलनाडु)
2 तरे 17-2-2022 धम् मधरुा - मदरुाई (तममलनाडु)
2 तरे 17-2-2022 धम् नागाज्नु -2 नागाजुमानसागर (तरेलंगाना)
2 तरे 17-2-2022 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)
2 तरे 17-2-2022 धम्ालय - कोल्ापुर (महाराष्ट)्
2 तरे 17-2-2022 धम्पाटललपुत्त - पटना (बबहार) 
2 तरे 17-2-2022 धम्अनाकुल - खापरखरेड़ा फाटा, तरेल्ारा (अकोला)
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26-1 तरे 10-2-2022 धम्पीठ - अहमदाबाद (गुजरात)
1 तरे 16-2-2023 धम्ददवाकर - मरेहसाणा (गुजरात)
2 तरे 17-2-2023 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)

20-ददवसीय
2 तरे 23-2-2022 धम्पत्तन - गोराईगावं, मंुबई 
2 तरे 23-2-2022 धम्सरेतु - चरेन्नई (तममलनाडु)
2 तरे 23-2-2022 धम्पफुल् - अलूर, बंगलूरू (कनामाटक)
6 तरे 27-2-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्थान)
23-2 तरे 16-3-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
1 तरे 22-3-2022 धम्पीठ - अहमदाबाद (गुजरात)
19-4 तरे 10-5-2022 धम्पट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
4 तरे 25-5-2022 धम् नागाज्नु -2 - नागाजुमान सागर (तरेलंगाना)
4 तरे 25-5-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
1 तरे 22-6-2022 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)
10 तरे 31-7-2022 धम् पुष्कर - पुष्कर (अजमरेर, राजस्थान)
17-7 तरे  7-8-2022 धम्कानन - बालाघाट (म.प्.)
1 तरे 22-8-2022 धम्बोधध - बोधगया (बबहार)
1 तरे 22-8-2022 धम्पट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
3 तरे 24-8-2022 धम्चक्क - सारनाथ (उ. प्.)
8 तरे 29-9-2022 धम्पाल - भोपाल (म.प्.)
8 तरे 29-9-2022 धम्सुवत्ी - श्रावस्ती (उ. प्.)
13-8 तरे 3-9-2022 धम्ददवाकर - मरेहसाणा (गुजरात)
16-8 तरे 6-9-2022 धम्ालय - कोल्ापुर (महाराष्ट्)
19-8 तरे 9-9-2022  धम् अम्म्का - दशक्ण गुजरात, गुजरात
9 तरे 30-9-2022 धम्गढ़ - बबलासपुर (ित्तीसगढ़)
6 तरे 27-10-2022 धम्बोधध - बोधगया (बबहार)
27-10 तरे 17-11-2022 धम्वादहनी - दटटवाला
28-10 तरे 17-11-2022 धम्सरोवर - धळुरे  (महाराष््ट) 
28-10 तरे 18-11-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्थान)
1 तरे 22-12-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
4 तरे 25-12-2022  धम्लक्खण - लखनऊ (उ. प्.)
28-12 तरे 18-1-2023 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)
28-12-2023 तरे 18-1-2024 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)
31-5-2024 तरे 20-6-2024 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)

30-ददवसीय
30-1 तरे 2-3-2022 धम्करे त ु- दगुमा (ित्तीसगढ़)
2-2 तरे 5-3-2022 धम्सरेत ु- चरेन्नई (तममलनाडु)
6-2 तरे 9-3-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्थान)
9-2 तरे 12-3-2022 धम्बोधध - बोधगया (बबहार)
23-2 तरे 26-3-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
27-2 तरे 30-3-2022 धम्पट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
28-2 तरे 31-3-2022 धम्सुवत्ी - श्रावस्ती (उ. प्.)
4-5 तरे 4-6-2022 धम् नागाज्नु -2 - नागाजमानसागर (तरेलंगाना)
4-5 तरे 4-6-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
28-5 तरे 28-6-2022 धम्पट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
1-6 तरे 2-7-2022 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)
10-7 तरे 10-8-2022 धम् पुष्कर - पुष्कर (अजमरेर, राजस्थान)
16-7 तरे 16-8-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
1-8 तरे 1-9-2022 धम्बोधध - बोधगया (बबहार)
3-8 तरे 3-9-2022 धम्ददवाकर - मरेहसाणा (गुजरात)
16-8 तरे 16-9-2022 धम्ालय - कोल्ापुर (महाराष्ट)्
28-8 तरे 28-9-2022 धम्पट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
7-9 तरे 8-10-2-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
8-9 तरे 9-10-2022 धम्पाल - भोपाल (म.प्.)
26-10 तरे 26-11-2022 धम् नागाज्नु -2 - नागाजमानसागर (तरेलंगाना)
28-10 तरे 28-11-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्थान)
30-10 तरे 30-11-2022 धम्चक्क - सारनाथ (उ. प्.)
5-11 तरे 6-12-2022 धम्पीठ - अहमदाबाद (गुजरात)
20-11 तरे 21-12-2022 धम्वादहनी - दटटवाला
28-12 तरे 28-1-2023 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)
28-12-2023 तरे 28-1-2024 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)
31-5-2024 तरे 30-6-2024 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)

45-ददवसीय
1-1 तरे 16-2-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
6-2 तरे 24-3-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्थान)
9-2 तरे 27-3-2022 धम्बोधध - बोधगया (बबहार)
23-2 तरे 10-4-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
27-2 तरे 14-4-2022 धम्पट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
28-2 तरे 15-4-2022 धम्सुवत्ी - श्रावस्ती (उ. प्.)

1-6 तरे 17-7-2022 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)
16-8 तरे 1-10-2022 धम्ालय - कोल्ापुर (महाराष्ट)्
7-9 तरे 23-10-2022 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
15-10 तरे 30-11-2022 धम्सुवत्ी - श्रावस्ती (उ. प्.)
26-10 तरे 11-12-2022 धम् नागाज्नु -2 - नागाजमानसागर (तरेलंगाना)
27-10 तरे 12-12-2022 धम्पट्ान - सोनीपत (हररयाणा)
5-11 तरे 21-12-2022 धम्पीठ - अहमदाबाद (गुजरात)
20-11 तरे 5-1-2023 धम्वादहनी - दटटवाला
14-12-22 तरे 29-1-2023 धम् नागाज्नु -2 - नागाजमानसागर (तरेलंगाना)
1-1-2-22 तरे 16-2-2-23 धम्धसनु् - माडंवी-कछि (गुजरात)
31-5-2024 तरे 15-7-2024 धम्खरेत्त - हदैराबाद (तरेलंगाना)

धम्मअजन्ा : औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
अजंिा अिंरा�ष्ट्रीय तवपश्यना सगमिी, गट नं. 45 रामपुरी, वजैापुर रोड,  औरंगाबाद-431003. संपक� : फोन: 
(0240) 2040444, मोबाईल: 94222-11344, 99218-17430. Email: info@dhammaajan-
ta.org; दस-ददवसीय: 26-1 तरे 6-2, 9 तरे 20-2, 23-2 तरे 6-3, 9 तरे 20-3, 23-3 तरे 3-4, 20-4 तरे 
1-5,  4 तरे 15-5, 25-5 तरे 5-6, 8 तरे 19-6, 22-6 तरे 3-7, ◊ सतिपट्ान: 4 तरे 12-4, 2-ददवसीय:  15 
तरे 17-4, हकशमोराचें णशतबर: 16 तरे 24-5,

धम्मसरमोवर : धळेु (महाराष्ट्र)
िाने्दश तवपश्यना साधना कें द, डरेडरगावं जलशुमद्धकरण कें द्राजवळ, मु. पो. बतखी, जजल्ा- धळुरे , बपन: 
424002; (नोदंणीबवना प्वरेश नाही) (कें द्रापययंत जाण्ासाठी पाच कंदीलजवळ “शरेररे पंजाब लॉज” जवळ 
पोहोचावरे बतथनू बतखी गावासाठी ऑटोररक्ा भरेटतात.) दहा-ददवसीय: 20-2 तरे 3-3, 6 तरे 17-3, 3 तरे 
14-4, 17 तरे 28-4, 8 तरे 19-5, 22-5 तरे 2-6, 5 तरे 16-6, 3 तरे 14-7, 17 तरे 28-7, 14 तरे 25-8, 
4 तरे 15-9, 18 तरे 29-9, 9 तरे 20-10, 20-11 तरे 1-12, 4 तरे 15-12, ◊ सतिपट्ान:  20 तरे 29-3, 
19 तरे 28-6, 31-7 तरे 9-8, 18 तरे 27-12, 2-ददवसीय: 28 तरे 30-1, 4 तरे 6-5, 27 तरे 29-8, 2 तरे 
4-10, # 1-ददवसीय बाळ-णशतबर: 1-5, 21-10, 29-12. 30-12,
∞ कृिज्ञिा-णशतबर: 2 तरे 17-2,
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 20-ददवसीय:  28-10 तरे 17-11,  संपक� : डॉ. दरेवररे, फोन: 
222861, मोबा. 99226-07718, Email: info@sarovara.dhamma.org

धम्मसस�पुरी : भाटेगाव, समोलापुर
धम्मसस�पुरी तवपश्यना ध्ान कें द, off बवजापुर रोड, भाटरेवाडी जवळ, सोररेगाव - डोणगाव चा रस्ता, 
सोररेगाव पासून 4 दक.मी. ता. उत्तर सोलापुर, जजला. सोलापुर-413002, Email: solapurvipassa-
na@gmail.com, संपक� : 1) श्री सम्ाट पाटील, मोबा. 7620592920, 9011908000, 2) श्री 
भालचंद्र उकरंदरे, मोबा. 9860759866, दहा-ददवसीय: (करे वळ पुरुष)» 16 तरे 27-2, 2-3 तरे 13-3, 
30-3 तरे 10-4, 1 तरे 12-6, 29-6 तरे 10-7, 13 तरे 24-7, 17 तरे 28-8, 31-8 तरे 11-9, 28-9 तरे 9-10, 
16 तरे 27-11, 30-11 तरे 10-12, 28-12 तरे 8-1-2023, (करे वळ स्स्तया)ं»  2 तरे 13-2, 16 तरे 27-3, 
13 तरे 24-4, 15 तरे 26-6, 3 तरे 14-8, 14 तरे 25-9, 2 तरे 13-11, 14 तरे 25-12, ◊ सतिपट्ान: 26-4 
तरे 4-5, 12 तरे 20-10, 3-ददवसीय: 27 तरे 30-1, 28 तरे 31-7, 2-ददवसीय: 6 तरे 8-5, 28 तरे 30-10, 
हकशमोरीचें णशतबर: 10 तरे 18-5, हकशमोराचें णशतबर: 21 तरे 29-5,

धम्मालय : कमोल्ापुर (महाराष्ट्र)
दक्खिन तवपश्यना अनसंुधान कें द, (नोदंणीबवना प्वरेश नाही) रामललगं रोड, आलतरे पाकमा , आलतरे, ता. 
हातकनंगलरे (ररेल् रे स्टरेशन), जज. कोल्ापूर- 416123. Email: info@alaya.dhamma.org, फोन: 
संपक� : मोबा. 97674-13232. 9697933232, 7420943232, दहा-ददवसीय: (दहदंी व इंग्रजी भाषी) 
19-2 तरे 2-3, 6 तरे 17-3, 20 तरे 31-3, 3 तरे 14-4, 17 तरे 28-4, (1 तरे 12-5 करे वळ स्स्तयासंाठी), 20 
तरे 31-5, 3 तरे 14-6, 17 तरे 28-6, 1 तरे 12-7, 15 तरे 26-7, 29-7 तरे 9-8, 6 तरे 17-10, 28-10 तरे 
8-11, 12-11 तरे 23-11, 26-11 तरे 7-12, 10 तरे 21-12, ◊ सतिपट्ान: (दहदंी व इंग्रजी भाषी) 22 तरे 
31-3, 3 तरे 12-7, 8 तरे 17-10, 3-ददवसीय: (दहदंी एवं अगं्ररेजी भाषी) 14 तरे 17-5, 19 तरे 22-10, 26 
तरे 29-12,  कृिज्ञिा-णशतबर:  2 तरे 17-2,
∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 16-8 तरे 6-9, 30-ददवसीयः 16-8 तरे 16-9, 45-ददवसीयः16-8 तरे 
1-10,

धम्मसुगंध : भमोसे (सागंली)
सागंली तवपश्यना साधना कें द, गट नं. 564, तलाव रोड, यल्मा मंदीराजवळ, खामकरवाडी, भोसरे - 
416420, ता. ममरज, जज. सागंली, Email: info@sugandha.dhamma.org, फोन: 9422410436, 
9403841943, online registration www.dhamma.org/en/schedules/schsugandha, 
संपक� : 1) डॉ.  अमीत पादटल, मोबा.  9222161236, 2) श्री संजय चौगुलरे, मोबा. 7249711008, दहा-
ददवसीय: (करे वळ पुरुष)»  2-ददवसीय: (1-ददवसीय: प्त्यरेक मदहन्ात पदहल्ा रबववारी, स्ान: बनशशधी 
मालवाडी पो. शभलवाडी, ता. पलुस जजल्ा:- सागंली) (1-ददवसीय: प्त्यरेक मदहन्ात दसुऱया रबववारी   # 
बाळ-णशतबर: प्त्यरेक मदहन्ात बतसऱया रबववारी (8 तरे 15 वषमा) सकाळी 9 तरे दपुारी 3 पययंत स्ान: मानव राहत 
टस््ट, बतसरा माळा, सीव्ील हॉस्स्टलजवळ, सागंली)

 धम्मनाग : नागपुर (महाराष्ट्र)
नागपुर तवपश्यना कें द, माहुरझरी गाव, नागपुर-कलमरेश्र रोडजवळ. Email: info@naga.dham-
ma.org, संपक� : मोबाइल: 9403870195, 9422182336, 9370990771, 9423403294. 
(नोदंणीबवना प्वरेश नाही) दहा-ददवसीय: 23-2 तरे 6-3, 23-3 तरे 3-4, 20-4 तरे 1-5, 8 तरे 19-6, 22-6 
तरे 3-7, 6 तरे 17-7, 20 तरे 31-7, 3 तरे 14-8, 17 तरे 28-8, 31-8 तरे 11-9, 14 तरे 25-9, 28-9 तरे 9-10, 
12 तरे 23-10, 26-10 तरे 6-11, 9 तरे 20-11, 23-11 तरे 4-12, 7 तरे 18-12,  ◊ सतिपट्ान:  27-5 तरे 
4-6, 24-12 तरे 1-1-2023, 3-ददवसीय: 17 तरे 20-3, 19 तरे 22-12, 1-ददवसीय: 16-5, हकशमोरीचें 
णशतबर: 3 तरे 11-5, हकशमोराचें णशतबर:  18 तरे 26-5, सहायक आचाय� काय�शाळा: 9 तरे 13-3,   ∞ 
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कृिज्ञिा-णशतबर: 2 तरे 17-2,
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 6 तरे 17-4,  संपक� : सचचव, कल्ाणममत्र चॅररटरेबल टस््ट, अभं्कर 
स्ारक भवन, अभं्कर रोड, धन्ोली, नागपुर-440012. फोन: 0712- 2458686, 2420261. (सवमा 
पत्र-व्वहार संपकमा  पत्यावर करावा.)

धम्मसुगति : सुगिनगर (नागपुर)
तवपश्यना साधना कें द, सुगतनगर, नागपुर-14, फोन नं. (0712)2630115. दहा-ददवसीय: (करे वळ 
पुरुष)»  2 तरे 13-3, (स्स्तया ंव पुरुष)»  1 तरे 12-4, 1 तरे 12-6, 6 तरे 17-7, 3 तरे 14-10, 20 तरे 31-12, 
(करे वळ स्स्तया)ं»   2 तरे 13-2, 3 तरे 14-8, 20 तरे 31-8, 3 तरे 14-9, 19 तरे 30-9, (करे वळ शभक्क्)ु» 
2 सरे13-11, ◊ सतिपट्ान: 23 तरे 31-7, 7 तरे 15-12, 3-ददवसीय: 25 तरे 28-2, 26 तरे 29-3, 24 तरे 
27-11, हकशमोराचें णशतबर:  4 तरे 11-5, हकशमोरीचें णशतबर:  21 तरे 29-5, 1-ददवसीय: 23-1, 30-1, 
20-3, 12-6, 13-11, 18-12, # 3-ददवसीय बाल-णशतबर:  (करे वळ मुली 12 तरे 15 वषमा)»  23 तरे 26-6, 
(करे वळ मुलरे 12 तरे 15 वषमा)»  28 तरे 31-10, # बाल-णशतबर:  (करे वळ मुलरे 8 तरे 12 वषमा)  24-4, (करे वळ 
मुली 8 तरे 12 वषमा)»  15-5, (मुलरे मुली 8 तरे 12 वषमा)» 17-7, साम.ू साधना: 14-4, 14-10, 6-12, 
प्त्यरेक रबववारी सकाळी: 8 तरे 9;   # बाल आनापान: प्त्यरेक रबववारी सकाळी:  8 तरे 8:45, आनापान साम.ू 
साधना: दररोज सायं. 6 तरे 7,

धम्ममल्ल : यविमाल (महाराष्ट्र)
तवपश्यना कें द, धनश्री नगर, आय. टी. आय. मागरे, बपपंळगावं बायपास, यवतमाळ - 445001, संपक� : 
1) श्री ई. डी. गडललगं, मोबा. 9422865661, 2) डॉ. राजकुमार भगत, मोबा. 9423432475. दहा-
ददवसीय: (स्स्तया ंव पुरुष)» 28-12 तरे 8-1, 14 तरे 25-1, 19-2 तरे 2-3, 4 तरे 15-3, 1 तरे 12-4, 19 
तरे 30-4, 2 तरे 13-5, (करे वळ शभक् ुव पुरुष 29-6 तरे 10-7), 18 तरे 29-7, (करे वळ शभक्णुी व स्स्तया ं
2 तरे 13-8), 10 तरे 21-9, 7 तरे 18-10, 5 तरे 16-11, 21-11 तरे 2-12, 7 तरे 18-12, ◊ सतिपट्ान: 
(शभक् ुव पुरुष) 18 तरे 26-5, (शभक्णुी व स्स्तया)ं 23 तरे 31-10, 3-ददवसीय: 17 तरे 20-3, 23 तरे 26-6, 
हकशमोराचें णशतबर: 6 तरे 14-6, 1-ददवसीय: 31-1, 27-3, 17-4, 16-5, 17-6, 13-7, 28-8, 21-9, 
20-11, 25-12, # बाळ-णशतबर: (करे वळ मुलरे) 28 तरे 29-5, (करे वळ  मुली)18 तरे 19-6, (ममत्र उपक्रमा 
बरोबर 17-7), 14-8, 25-9, 4-12,  ∞ कृिज्ञिा-णशतबर: 2 तरे 17-2, 
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 16 तरे 27-8,   संपक� : 1) श्री ई. डी. गडललगं, मोबा. 9422865661, 
2) डा. राजकुमार भगत, मोबा. 9423432475, 3) दरेवेंद्र मरेश्राम 9822235527.
लचटकी (वधा�): धम्मकुटी तवपश्यना कें द, चचटकी, पुलगाव, पो. कवठा, ता. दरेवळी, जज. वधामा, 
दहा-ददवसीय: संपक� :  श्री. खंडाररे, फोन: 07158-284372, मोबा. 9028494401, 
 श्री भरेलरे, मोबा. 9834603076,
िुमसर (भंडारा): दहा-ददवसीय: 23-2 तरे 6-3, 23-3 तरे 3-4, 30-11 तरे 11-12,  20 तरे 31-12, 
# बाळ-णशतबर: 30-1, 6-3, 3-4, 9-11, 11-12, स्ान: बदु्धबवहार अणॅ् वरेलफरे अर सेंटर, चुल्ाड, 
तमुसर, जज. भंडारा मोबा. 096236-68240, संपक� : 1) श्री डोगंररे, मोबा. 6260450436, 2) श्री 
चौररे, मोबा. 98904-41071, 3) श्री बवज ुगोडंाणरे, मोबा. 096236-68240,
रमोहणागावं: (पवनी, भंडारा): दहा-ददवसीय: (9 तरे 20-3 करे वल शभक्ख)ु 30 तरे 10-4, 11 तरे 22-5, 
1 तरे 12-6, 6 तरे 17-7, 10 तरे 21-8, 19 तरे 30-10, 9 तरे 20-11, 7 तरे 18-12, ◊ सतिपट्ान: 12 तरे 
20-2, 17 तरे 25-9, 3-ददवसीयः 7 तरे 10-2, 27 तरे 30-4, 12 तरे 15-9, स्ान: बवसुधदमग्ो बवपस्ना 
चॅररटरेबत टस््ट, वदारा संचाललत - धम्पवन बवपश्यना कें द्र, रोहणागावं (पवनी) जज. भंडारा, संपक� : 1) श्री 
शैलरेष काबंळरे, मोबा. 9923268962, 2) श्री माधव रामटरेकरे , मोबा. 9223349183,

धम्मभण्ार : भंडारा (महाराष्ट्र) 
तवपश्यना कें द, राहुल कॉलनी, ररेल् रे लाइनजवळ, सहकार नगर, भंडारा 441904, दहा-ददवसीय: 1 तरे 12-
2, 1 तरे 12-3, 19 तरे 30-7, 6 तरे 17-9, 11 तरे 22-10, 15 तरे 26-11, 7 तरे 18-12, ◊ सतिपट्ान: 
2 तरे 10-4, 3 तरे 11-11, 3-ददवसीय: 17 तरे 23-3, 2-ददवसीय:  18 तरे 20-2, 1-ददवसीय: 30-1, 
24-4, 16-5, 19-6, 21-8, 25-9, 27-11, 18-12,  # 2-ददवसीय बाल-णशतबर: 1 तरे 2-5, # 
1-ददवसीय बाल-णशतबर:  27-2, 26-4, 10-5, 24-5, 14-6, 28-6, 31-7, 25-8, 9-10, 25-12, 
धम्मसमे्मलन:  13-2,  ∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 9 तरे 20-8, संपक� : 
सलूजा, 09423673572, चौररे, 9890441071, बवनोद, 9422833002, 7588749108,

धम्म तनरंजन : नादेंड
तवपश्यना साधना कें द, नई डंकीण (गोदावरी नदी करे  दकनाररे) नादंरेड, संपक� : 1) श्री ददहवरेलरे, मोबाइल: 
9423148636. 2) श्री भावरे, मोबा. 9421572499, दहा-ददवसीय: (करे वळ पुरुष)» 19 तरे 30-1, 
16 तरे 27-2, 16 तरे 27-3, 30-3 तरे 10-4, 6 तरे 17-7, 31-8 तरे 11-9, 5 तरे 16-10, 14 तरे 25-12, (पुरुष  
व स्स्तया ं14 तरे 25-9, 30-11 तरे 11-12) (करे वळ स्स्तया)ं»  2 तरे 13-2, 2 तरे 13-3, 15 तरे 26-6, 17 तरे 
28-8, 16 तरे 27-11, ◊ सतिपट्ान: 1 तरे 9-1, 30-7 तरे 7-8,

धम्म वसुधा : हहवरा वधा�
तवपश्यना कें द, दहवरा पोस्ट झडशी, ता. सरेलु, जज. वधामा, Email: dhammavasudha@gmail.com 
100, सागर, सुयोग नगर, नागपूर-440015. दहा-ददवसीय: 7 तरे  18-10, 9 तरे  20-11, 30-11 तरे  11-
12, ◊ सतिपट्ान: 5 तरे  13-3, 1-ददवसीय: 16-5, 13-7, 29-9,  संपक� : 1) श्री बातंरे, 9326732550, 
9326732547. 2) श्री काटवरे, मोबा. 9890309738.

धम्मअनाकुल : िापरिेड़ा फाटा, िेल्ारा (अकमोला)
तवपश्यना साधना कें द, खापरखरेड़ा फाटा, तरेल्ारा-444108 जज. अकोला Email: info.anaku-
la.@vridhamma.org, Website: www.anakula.dhamma.org, मोबा. 9421156138, 
9881204125, 9421833060, ऑनलाइन बहुकंग: https://www.dhamma.org/en/sched-
ules/v2/schanakula#normal, Email: info.anakula@vridhamma.org दहा-ददवसीय:   (पुरुष 
व  स्स्तया)ं» 23 -2 तरे 6-3,  9 तरे 20-3, 23-3 तरे 3-4, 6 तरे 17-4, 5 तरे 16-5, 15 तरे 26-6, (29-6 तरे 
10-7 करे वळ दभक््ष), 13 तरे 24-7, 3 तरे 14-8, 17 तरे 28-8, 31-8 तरे 11-9, 18 तरे 29-9, 11 तरे 22-
10, 27-10 तरे 7-11, 9 तरे 20-11, 23-11 तरे 4-12, 7 तरे 18-12, 20 तरे 31-12, ◊ सतिपट्ान:  20 

तरे 28-4, 1 तरे 9-10, 3-ददवसीय:»  26 तरे 29-1, 28 तरे 31-7, 2-ददवसीयः 19 तरे 21-2, 1 तरे 3-5, 
13 तरे 15-9, 1-ददवसीय: 23-1, 20-3, 17-4, 16-5, 26-6, 14-8, 29-9, 22-10, 4-12, 31-12, 
हकशमोराचें णशतबर: 1 तरे 9-6, हकशमोरीचें णशतबरः  21 तरे 29-5, #1 ददवसीय बाल णशतबर: 6-3, 24-7, 
28-8, 20-11, 18-12, कृिज्ञिा-णशतबर: 2 तरे 17-2, संपक� : 1) बवपश्यना चैररटरेबल टस््ट, शरेगावं, फोन: 
95798-67890, 98812-04125. 2) श्री आनंद, मोबा. 94221-81970.
कमोटंबा (यविमाळ): दहा-ददवसीय: (पुरुष व स्स्तया)ं» 2 तरे 13-1, 20 तरे 31-3, 17 तरे 28-4, 4 
तरे 15-5, 20 तरे 31-5, 3 तरे 14-6, 19 तरे 30-6, 17 तरे 28-7, 13 तरे 24-8, 11 तरे 22-9, 10 तरे 
21-10, 28-10 तरे 8-11, 11 तरे 22-12, ◊ सतिपट्ान: (पुरुष व स्स्तया)ं» 6 तरे 14-2, 1-ददवसीय:  
हर रबववार सुबह 8 तरे 3 तक संपक� : धम्भूमम बवपश्यना चॅरीटरेबल टस््ट, कोटंबा ता. बाभुळगावं जज. 
यवतमाळ-445001. मोबा. 9822896453, 7776964808, 7038918204, 9175622575, 

धम्म अमराविी: लंुतबनी ममोगरा
तवपश्यना कें द, लंुबबनी मोगरा, पो. भानखरेडा, ता. जज. अमरावती, संपक� : 1) श्री पी. रावत, मोबा. 
8830593721, 2) श्री बाबजुी धसरसाट, मोबा. 8007676033, दहा-ददवसीय: 18-2 तरे 1-3, 23-3 
तरे 3-4, 22-6 तरे 3-7, 17 तरे 28-8, 14 तरे 25-9, 7 तरे 18-10, 14 तरे 25-12,  ◊ सतिपट्ान:  9 तरे 
17-11, 1-ददवसीयः 23-1, 1-3, 3-4, 3-7, 28-8, 25-9, 18-10, 25-12, धम्मसमे्मलनः 17-4, 
धम्मसेवक काय�शाळाः 8-5
मलकापुर: (अकमोला) दहा-ददवसीय: (करे वल स्स्तया)ं» 26-1 तरे 6-2, 2 तरे 13-3, 2 तरे 13-6, 
24-11 तरे 5-12, (करे वळ पुरुष)» 9 तरे 20-2, 4 तरे 15-5, ◊ सतिपट्ान: (करे वल स्स्तया)ं» 13 तरे 
21-8, 3-ददवसीय: (करे वळ पुरुष)» 10 तरे 13-11, स्ान: भदन् आनंद बनवास, राजरतन कॉलनी 
यरेवता रोड मलकापुर जज. अकोला. 444001, मोबा. 9421937014, संपक� : 1) श्री तायडरे, मोबा. 
9421794874, 2) श्री आठवलरे, मोबा. 9404092468.
पािुर: (अकमोला) तवपश्यना साधना प्सार कें द, शशरला, पातरु जज. अकोला - 444501, दहा-
ददवसीय: (करे वल  स्स्तया)ं»  17 तरे 28-2, 25-3 तरे 5-4, 19 तरे 30-5, 19 तरे 30-7, 22-9 तरे 3-10, 
22-12 तरे 2-1, (करे वळ पुरुष)»  6 तरे 17-3, 19 तरे 30-4, 21-6 तरे 2-7, 10 तरे 21-10, ◊ सतिपट्ान: 
(करे वळ पुरुष) » 25-8 तरे 2-9, (करे वल स्स्तया)ं» 9 तरे 17-12, (करे वळ दभक्)ु» 15 तरे 23-11, संपक� : 1) 
श्री. जगन्नाथ गवई, मोबा. 07775928290, 2) श्रीमती ज्योतीताई वानखरेडरे, मोबा. 9921998803,

धम्मजळगावं : जळगावं
तवपश्यना कें द, गट नं. 99/12, मैत्री दहल्स अजजठंा रोड, उमाळा गावं, ता. जज.  जळगावं-425001, 
फोन: (0257) 2229477, मोबा. 9422292161, Email: dhammajalgaon@gmail.
com, online registration www.jalgaon.dhamma.org, संपक� : श्री सुभाष तलररेजा, मोबा. 
7588436222, 7588009584, दहा-ददवसीय: (करे वळ पुरुष) 2 तरे 13-1, 6 तरे 17-2, 4 तरे 15-3, 
3 तरे 14-4, 1 तरे 12-5, 5 तरे 16-6, 3 तरे 14-7, 7 तरे 18-8, 4 तरे 15-9, 2 तरे 13-10, 6 तरे 17-11, 4 
तरे 15-12, (करे वळ स्स्तया)ं»  16 तरे 27-1, 20-2 तरे 3-3, 20 तरे 31-3, 17 तरे 28-4, 19 तरे 30-6, 
17 तरे 28-7, 21-8 तरे 1-9, 18 तरे 29-9, 20-11 तरे 1-12, 18 तरे 29-12, ◊ सतिपट्ान: (करे वळ 
स्स्तया)ं»  28-1 तरे 4-2, (करे वळ पुरुष)» 27 तरे 22-10, 3-ददवसीय: (करे वळ पुरुष)» 27 तरे 30-10, 
(करे वळ स्स्तया)ं»  28 तरे 31-7, संपक� : 7588436222, 8421532276.

धम्मअजय : चंदपुर (महाराष्ट्र)
तवपश्यना साधना कें द, गाव - अजयपूर, पो. चचचपल्ी, मुल रोड, चंद्रपुर, Online Registration :- 
Website :- www.ajaya.dhamma.org, Email: dhammaajaya@gmail.com, संपक� : 1) ममलीदं 
घरडरे, सुगतनगर, नगीनाबाग वाडमा, नं. 2, चंद्रपूर-442401, मोबा. 80071-51050, 9226137722, 2) 
श्री गौतम चचकटरे, मोबा. 9421812541, 9422506476, दहा-ददवसीय: 10 तरे 21-1, 26-1 तरे 6-2, 
9 तरे 20-2, 24-2 तरे 7-3, (करे वळ शभक् ु12 तरे 23-3) 30-3 तरे 10-4, 5 तरे 16-5, 20 तरे 31-5, 16 तरे 
27-6, 2 तरे 13-7, 18 तरे 29-7, 22-8 तरे 2-9, 6 तरे 17-9, 3 तरे 14-10, 20 तरे 31-10, 5 तरे 16-11, 
21-11 तरे 2-12, 7 तरे 18-12, 22-12 तरे 2-1, ◊ सतिपट्ान: 15 तरे 23-4, 20 तरे 28-9,  हकशमोरीचें 
णशतबर: 4 तरे 12-6,  2-ददवसीय: 15 तरे 17-8, धम्मसेवक काय�शाळाः 27-3, # बाळ-णशतबर: (केवळ मलेु 
वय 8 तरे 12 वषमा) 28 तरे 30-4, (करे वळ  मुली वय 8 तरे 12 वषमा) 1 तरे 3-5, 1-ददवसीय मेघा: 9-1,  
16-5, 13-7, 29-9, 1-ददवसीय: 20-2, 24-4, 16-10, 4-12,
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 2 तरे 13-8, 

धम्मपदेस : पाली (रत्ागगरी) 

कमोकंण तवपश्यना मेडीटेशन सेंटर, मु. पाथरट, पो. पाली, जज. - रत्नामगरी - 415803, Email: info@
pades.dhamma.org, Website: https://pades.dhamma.org,  दस-ददवसीय: ◊ सतिपट्ान: 
संपक� : 1. श्री संतोष आयररे 1) 9975434754/9960503598 
महाड: दस-ददवसीय: (केवल पुरुष)»  1-ददवसीय:1-ददवसीय: प्त्यरेक मदहन्ात पदहल्ा रबववारी 
सकाळी 10 तरे दपुारी 3 वाजरेपययंत  # बाल णशतवर: प्त्यरेक मदहन्ात तीसऱया रबववारी सकाळी 10 तरे 
दपुारी 2 वाजरेपययंत स्थान: डा. बाबासाहरेब आबंरेडकर मरेमोरीयल हॉल, बवपश्यना शशवाजी चौक, कोटरेश्री 
तलरे, महाड -402301, जजला: रायगड, संपक� : (020) 24436250, Email: info@punna.dham-
ma.org, मोबा: 7719070011.

धम्मदेस : लचचंमोली, हहगंमोली
धम्मदेस तवपश्यना कें द,  चचचंोली, ता. दहगंोली, जज. दहगंोली, संपक� : मोबा. 9405111373, 
9420433905, 9881242487, दस-ददवसीय: (करे वळ पुरुष)20-2 तरे 3-3, 2 तरे 13-4, 1 तरे 12-5, 
5 तरे 16-6, 3 तरे 14-7, 7 तरे 18-8, 4 तरे 15-9, 20 तरे 13-10,  13 तरे 24-11, 18 तरे 29-12, (करे वळ 
स्स्तया)ं 23-1 तरे 3-2, 6 तरे 17-3, 17 तरे 28-4, 17 तरे 28-5, 19 तरे 30-6, 17 तरे 28-7, 21-8 तरे 1-9, 
18 तरे 29-9, 30-10 तरे 9-11, 4 तरे 15-12, 

जयपुर एवं उत्तर भारि
धम्मथली : जयपुर (राजस्ान)

राजस्ान तवपश्यना केन्द्र, पो.बॉ. 208, जयपुर-302001, पंजीकरण संपक� : मोबा. 0-99301-
17187, 9610401401, 9828804808, Email: info@thali.dhamma.org, Website: 
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www.thali.dhamma.org, दहा-ददवसीय: 18 तरे 29-1, 27-3 तरे 7-4, 10 तरे 21-4, 24-4 तरे 5-5, 
8 तरे 19-5, 22-5 तरे 2-6, 5 तरे 16-6, 19 तरे 30-6, 3 तरे 14-7, 17 तरे 28-7, 31-7 तरे 11-8, 13 तरे 24-
8, 28-8 तरे 8-9, 11 तरे 22-9, 25-9 तरे 6-10, 9 तरे 20-10, 30-11 तरे 11-12, 22-12 तरे 2-1-2023, 
◊ सतिपट्ान:  29-3 तरे 6-4, 7 तरे 15-6, 19 तरे 27-7, 12 तरे 20-12, धम्मसेवक काय�शाळा: 30-1, 
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 10 तरे 21-4, 19 तरे 30-6, 9 तरे 20-10, 20-ददवसीय: 6 तरे 
27-2, 28-10 तरे 18-11, 30-ददवसीय: 6-2 तरे 9-3, 28-10 तरे 28-11, 45-ददवसीय: 6-2 तरे 24-3,

धम्म पुष्कर : पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
तवपश्यना केन्द्र, गाव ररेवत (करे डरेल), पबमातसर रोड, पुष्कर, जज. अजमरेर. मोबा. 91-94133-07570. फोन: 
91-145-2780570, Website: www.pushkar.dhamma.org,  दहा-ददवसीय:  26-1 तरे 6-2, 9 तरे 20-
2, 23-2 तरे 7-3, 20 तरे 31-3, 2 तरे 13-4, 20-4 तरे 1-5, 4 तरे 15-5, 12 तरे 23-6, 25-6 तरे 6-7, 1 तरे 
12-9, 14 तरे 25-9, 28-9 तरे 9-10, 2 तरे 13-11, 16 तरे 27-11, 30-11 तरे 11-12,  ◊  सतिपट्ान: 
9 तरे 17-3, 12 तरे 20-10, 13 तरे 21-12, हकशमोराचें णशतबर: 1 तरे 9-6,  # बाळ णशतबर 2-ददवसीय: 15 
तरे 17-4, 13 तरे 15-8,             ∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 20 तरे 31-8, 20-ददवसीय: 10 
तरे 31-7, 24-12 तरे 14-1-2023, 30-ददवसीय:  10-7 तरे 10-8, 24-12 तरे 24-1-2023, संपक� : 1) 
श्री रबव तोषणीवाल, मोबा. 09829071778, Email: dhammapushkar@gmail.com, 2) श्री अबनल 
धारीवाल, मोबा. 098290 28275. Email: corporate@toshcon.com, फैक्: 0145-2787131.

धम्ममरुधर : जमोधपुर (राजस्ान)
तवपश्यना साधना कें द, लहररया ररसोटमामागरे, अध्ात्म बवज्ञाग सस्तग कें द्राजवळ चौपासनी जोधपुर-342008. 
मोबा. 9829007520, Email: info@marudhara.dhamma.org. दहा-ददवसीय: 30-1 तरे 10-2, 14 
तरे 25-2, 21-3 तरे 1-4, 13 तरे 24-4, 28-4 तरे 9-5, 21-6 तरे 2-7, 5 तरे 16-7, 19 तरे 30-7, 2 तरे 14-
8, 31-8 तरे 11-9, 23-9 तरे 4-10, 28-10 तरे 8-11, 11 तरे 22-11, 25-11 तरे 6-12, ◊ सतिपट्ान: 9 तरे 
17-3, 28-5 तरे 5-6, 8 तरे 16-10, 23 तरे 31-12, 3-ददवसीय: 2 तरे 5-3, 4 तरे 7-4, 19 तरे 22-10, 9 तरे 
12-12,  हकशमोराचें णशतबर: 10 तरे 18-6, हकशमोरीचें णशतबर: 19 तरे 27-8, # बाळ णशतबर 2-ददवसीय:  (13 तरे १६ 
वषमा मुलरे, मुली) 16 तरे 18-9,  संपक� : 1) श्री नरेमीचंद भंडारी, 41-42, अशोक नगर, पाल लीकं रोड, जोधपुर-
342003. Email: dhamma.maroodhara@gmail.com; मोबा.: Whatsapp No. 9887099049, 
8233013020.

धम्मपुब्बज, च्ूरू (राजस्ान)
पुब्बज भगूम तवपश्यना टट्रस्, भालरेरी रोड, (चूरुपासून 6 दक.मी.) चूरु (राजस्थान): फोन: 9664481738, 
संपक� : 1) श्री एस. पी शमामा, Email: dhammapubbaja@gmail.com, info@pubbaja.dhamma.
org, मोबा. 07627049859, 2) श्री सुररेश खन्ना, Email: sureshkhanna56@yahoo.com; (मोबा. 
94131-57056, 9887099049, Whatsapp Only) दस-ददवसीय: 22-2 तरे 5-3, 9 तरे 20-3, 
24-3 तरे 4-4, 7 तरे 18-4, 27-5 तरे 7-6, 22-6 तरे 3-7, 6 तरे 17-7, 20-7 तरे 31-7, 3 तरे 14-8, 9 
तरे 20-9, 5 तरे 16-10, 26-10 तरे 6-11, 11 तरे 22-11, 25-11 तरे 6-12, ◊ सतिपट्ान:  29-4 तरे 
7-5, 19 तरे 27-8, 3-ददवसीय:  26 तरे 29-1, 21 तरे 24-4, 23 तरे 26-9, 19 तरे 22-10, 9 तरे 12-12, 
हकशमोराचें णशतबर: 10 तरे 18-6, 1-ददवसीय: 8-5,   # बाळ णशतबर 2-ददवसीय: (13 तरे 16 वषमा मुलरेरे)»  2 
तरे 4-9, (13 तरे 16 वषमा  केवळ मलुी)»  30-9 तरे 2-10, ∞  कृिज्ञिा-णशतबर: 2 तरे 17-2,     
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 20 तरे 31-12, 

धम्मसमोि : समोहना (हररयाणा)
तवपश्यना साधना संस्ान, राहका गावं, (बनम्ोद पुललस थाना करे  पास), पो. सोहना, बल्भगढ़-सोहना 
रोड, (सोहना पासून 12 दक.मी.), जजला- गुडगावं, हररयाणा. मोबा. 9812655599, 9812641400. 
(बल्भगढ़ और सोहना तरे बस उपलब्ध ह।ै) तवपश्यना साधना संस्ान, राहका गावं, (बनम्ोद पोललस 
स्टरेशनजवळ), पो. सोहना, वल्भगढ-सोहना रोड, (सोहनापासून 12 दक.मी.), जजल्ा- गुडगावं, हररयाणा. 
मोबा. 9812655599, 9812641400. (वल्भगढ व सोहना यरेथनू बस उपलब्ध आहरे.) दहा-ददवसीय: 2 
तरे 13-2, 16 तरे 27-2, 2 तरे 13-3, 16 तरे 27-3, 6 तरे 17-4, 20-4 तरे 1-5, 4 तरे 15-5, 18 तरे 29-5, 1 
तरे 12-6, 15 तरे 26-6, 6 तरे 17-7, 20 तरे 31-7, 3 तरे 14-8, 17 तरे 28-8, 7 तरे 18-9, 21-9 तरे 2-10, 
5 तरे 16-10, 19 तरे 30-10, 2 तरे 13-11, 16 तरे 27-11, 7 तरे 18-12, 21-12 तरे 1-1-2023, संपक� :  
बवपश्यना साधना संस्थान, रुम नं. 1015, 10 वा तळ, हरेमकंुठ/मोदी टावसमा,  98 नरेहरु प्रेस, नवी ददल्ी-
110019. फोन: (011) 2645-2772, 4658-5455, Email: reg.dhammasota@gmail.com

धम्मपट्ान : समोनीपि (हररयाणा)
तवपश्यना साधना संस्ान, कम्ासपुर, जज. सोनीपत, हररयाणा, बपन-131001. मोबा. 09991874524, 
Email: reg.dhammapatthana@gmail.com.  ◊ सतिपट्ान: 1 तरे 9-2, 14 तरे 22-2, 15 तरे 23-5, 
4 तरे 12-7, 17 तरे 25-12, सहायक आचाय� काय�शाळा: 2 तरे 5-10, धम्मसेवक काय�शाळा: 6 तरे 7-10,
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 14 तरे 25-7, 11 तरे 22-10, 20-ददवसीय: 19-4 तरे 10-5, 1 तरे 
22-8, 30-ददवसीय: 27-2 तरे 30-3, 28-5 तरे 28-6, 28-8 तरे 28-9, 45-ददवसीय: 27-2 तरे 14-4, 
27-10 तरे 12-12 , संपक� : धम्सोतच्ा-संपकामावर.

धम्मकारुणणक : करनाल (हररयाणा)
तवपश्यना साधना संस्ान, एअरपोटमा/कंुजपुरा रोड, गव्रमेंट शाळरेजवळ, गावं नरेवल, करनाल-132001; 
मोबा. 7056750605, पंजीकरण संपक� : 1) श्री आयमा, मोबा. 8572051575, 9416781575, 2) श्री 
वमामा, मोबा. 9992000601, (सायं 3 तरे 5 पययंत) Email: reg.dhammakarunika@gmail.com, दहा-
ददवसीय: 26-1 तरे 6-2, 9 तरे 20-2, 23-2 तरे 6-3, 9 तरे 20-3, 23-3 तरे 3-4, 13 तरे 24-4, 27-4 तरे 8-5, 
11 तरे 22-5, 22-6 तरे 3-7, 13 तरे 24-7, 27-7 तरे 7-8, 10 तरे 21-8, 24-8 तरे 4-9, 14 तरे 25-9, 28-9 
तरे 9-10, 12 तरे  23-10, 9 तरे  20-11, 23-11 तरे  4-12, 14 तरे  25-12, 28-12 तरे  8-1-2023,  ◊  
सतिपट्ान: 29-10 तरे  6-11, हकशमोराचें णशतबर: 28-5 तरे  5-6, हकशमोरीचें णशतबर: 11 तरे  19-6,

धम्महहिकारी : रमोहिक (हररयाणा)
तवपश्यना ध्ान सगमिी, लाहली - आवंल रोड, गावं लाहली, ता - कलानोर, जजल्ा: रोहतक - 124001, 

संपक� : 92543-48837, 9416303639. दहा-ददवसीय: 2 तरे 13-2, 16 तरे 27-2, 2 तरे 13-3, 16 तरे 
27-3, 6 तरे 17-4, 20-4 तरे 1-5, 4 तरे 15-5, 18 तरे 29-5, 1 तरे 12-6, 15 तरे 26-6, 6 तरे 17-7, 20 तरे 
31-7, 3 तरे 14-8, 17 तरे 28-8, 7 तरे 18-9, 21-9 तरे 2-10, 5 तरे 16-10, 2 तरे 13-11, 16 तरे 27-11, 
7 तरे 18-12, 21-12 तरे 1-1-2023, 3-ददवसीयः 17 तरे 20-10,

धम्मधज : हमोणशयारपुर (पंजाब)
पंजाब तवपश्यना टट्रस्, गाव आनंदगढ, पो. मरेहलावंली जजल्ा-होशशयारपुर - 146110, पंजाब फोन: 
(01882) 272333, मोबाईल: 94651-43488. Email: info@dhaja.dhamma.org, दस-
ददवसीय: 2 तरे 13-2, 16 तरे 27-2, 2 तरे 13-3, 16 तरे 27-3, 6 तरे 17-4, 20-4 तरे 1-5, 4 तरे 15-5, 
18 तरे 29-5, 1 तरे 12-6, 15 तरे 26-6, 6 तरे 17-7, 20 तरे 31-7, 3 तरे 14-8, 17 तरे 28-8, 7 तरे 18-9, 
21-9 तरे 2-10, 5 तरे 16-10, 19 तरे 30-10, 16 तरे 27-11, 7 तरे 18-12, 21-12 तरे 1-1-23, ◊ 
सतिपट्ान: 5 तरे 13-11, 

धम्मससिर : धम�शाला (हहमाचल प्देश)
हहमाचल तवपश्यना कें द, धरमकोट मैकलोडगंज, धममाशाला, जजल्ा- कागंरा, बपन-176219 (दह. प्.). 
फोन: 09218514051, 09218414051, (नोदंणी साठी फोन सायं 4 तरे 5) Email: info@sikha-
ra.dhamma.org, दहा-ददवसीय: एबप्ल तरे नोव्ेंबर प्त्यरेक मदहन्ात 1 तरे 12 व 15 तरे 26. करे वळ इतर 
शशबबराचं्ा वरेळी नाही. ◊ सतिपट्ान:  20 तरे 28-3, 15 तरे 23-11, 3-ददवसीय:  23 तरे 26-11,

धम्मल� : लेह-लद्ाि (जम्म-ूकश्ीर)
तवपश्यना साधना लद्ाि, लरेहपासून 8/9 दक. मी. संपक� : श्री लोभझंग बवसुद्धा, एनशट ट्ॅक्, मोबाईल: 
(91) 9906971808, 9419862542. दहा-ददवसीय: 2022»  प्त्यरेक मदहन्ात 1 तरे 12-2. 16  तरे 
27  सबतपट्ान व इतर शशबबराचं्ा वरेळी नाही  ◊ सतिपट्ान:  2022»  16  तरे 24-3, 16 तरे 24-9, 3-ददवसीय: 
2022» 25 तरे 28-9, 2-ददवसीय: 2022» 25 तरे 27-3, साम.ू साधना:  प्त्यरेक रबववारी सकाळी: 9:00 पासून. 
1-ददवसीय: प्त्यरेक मदहन्ात दसुऱया रबववारी. Email: lvisuddha@yahoo.com; info@ladakh.in-
.dhamma.org,

धम्मसललल : देहरादून (उत्तराचंल प्.)
देहराडून तवपश्यना कें द, जनतनवाला गावं, दरेहराडून कन्ट व संतला दरेवीजवळ, दरेहराडून-248001. फोन: 
0135-2715189, 2715127, 94120-53748, Email: reg.dhammasalila@gmail.com; दहा-
ददवसीय:  26-1 तरे 6-2, 9 तरे 20-2, 23-2 तरे 6-3, 23-3 तरे 3-4, 6 तरे 17-4, 20-4 तरे 1-5, 4 तरे 15-5, 
18 तरे 29-5, 1 तरे 12-6, 15 तरे 26-6, 29-6 तरे 10-7,  13 तरे 24-7, 27-7 तरे 7-8, 24-8 तरे 4-9, 7 
तरे 18-9, 21-9 तरे 2-10, 2 तरे 13-11, 16 तरे 27-11, 30-11 तरे 11-12, 14 तरे 25-12, ◊ सतिपट्ान:  
6 तरे 14-3, 14 तरे 22-8, 7 तरे 15-10, 3-ददवसीयः 19 तरे 22-3, 7 तरे 10-8, 16 तरे 19-10, 28-
10 तरे 1-11, संपक� : 1) श्री भंडारी, 16 टैगोर बवला, चक्राता रोड, दरेहराद्षन-248001. फोन: (0135) 
2104555, 07078398566, फैक्: 2715580. . 

धम्मलखिण : लिनऊ (उ. प्.)
तवपश्यना साधना कें द, अस्ती रोड, बक्ीचा तलाव, लखनऊ-227202. (शशबबर प्ारंभाच्ा ददवशी दपुारी 2 
तरे 3 पययंत बक्ीचा तलाव ररेल् रे क्रॉधसगं पासून वाहन सुबवधा आहरे.) Email: info@lakkhana.dham-
ma.org मोबा. 97945-45334, 9453211879, दहा-ददवसीय: 19-2 तरे  2-3, 4 तरे  15-3, 4 तरे  
15-4, 19 तरे  30-4, 4 तरे  15-5, 19 तरे  30-5, 4 तरे  15-6, 19 तरे  30-6, 4 तरे  15-7, 4 तरे  15-8, 
19 तरे  30-8, 4 तरे  15-9, 19 तरे  30-9, 4 तरे  15-10, 4 तरे  15-11, 19 तरे  30-11, ◊ सतिपट्ान: 22 
तरे  30-3, 19 तरे  27-10,   3-ददवसीय:  28 तरे  31-10, 2-ददवसीय: 15 तरे  17-3, 18 तरे  20-3, 15 
तरे  17-4, 15 तरे  17-5, 15 तरे  17-6, 15 तरे  17-7, 15 तरे  17-8, 15 तरे  17-9, 15 तरे  17-10, 15 तरे  
17-11,    ∞ कृिज्ञिा-णशतबर:  2 तरे  17-2,
∞ दीघ�-णशतबर:  तवशेष दहा-ददवसीय: 19 तरे  30-7, 20-ददवसीय: 4 तरे  25-12, संपक� : 1) श्री 
राजकुमार धसहं, मोबा. 9616744793, 2) श्री पंकज जनै, मोबा. 098391-20032, 3) श्रीमती मृदलुा 
मुकरे श, मोबा. 94150-10879, 4) श्री राजीव यादव, मोबा. 9415136560.

धम्मसुवत्ी : श्ावस्ी (उ. प्.)
जेिवन तवपश्यना साधना कें द: कटरा बाईपास रोड, बदु्धा इंटर कॉलरेजसमोर, श्रावस्ती, बपन- 271845; 
फोन: (05252) 265439, 09335833375 Email: info@suvatthi.dhamma.org, दहा-ददवसीय: 
2 तरे 13-2, 15 तरे 26-2, 17 तरे 28-4, 2 तरे 13-5, 17 तरे 28-5, 2 तरे 13-6, 17 तरे 28-6, 2 तरे 13-7, 
17 तरे 28-7, 2 तरे 13-8, 17 तरे 28-8, 2 तरे 13-10, 2 तरे 13-12, 2 तरे 13-1-2023,  ◊ सतिपट्ान: 
29-8 तरे 6-9, 14 तरे 22-12,  बाळ णशतबर: (8 तरे 12 वषमा मुलरे, व 8 तरे 16 वषमा मुली)  24 तरे 27-12, (12 
तरे 16 वषमा करे वळ मुलरे)   28 तरे 31-12,
∞ दीघ�-णशतवर: तवशेष दहा-ददवसीय: 17 तरे 28-1, 20-ददवसीय: 8 तरे 29-9, 30-ददवसीय: 28-2 तरे 
31-3, 45-ददवसीय: 28-2 तरे 15-4, 15-10 तरे 30-11, संपक� : 1) मोबा. 094157-51053, 2) श्री 
मुरली मनोहर, मातन हरेलीया. मोबा. 094150-36896,

धम्मचक्क : सारनाथ (उ. प्.)
तवपश्यना साधना कें द, खरगीपुर गावं, पो. बपयरी, चौबरेपुर, (सारनाथ), वाराणसी. मोबा: 09307093485; 
09936234823, Email: info@cakka.dhamma.org (सारनाथ म्जुजयमपासून ऑटोररक्ा भाडरे 
100/- रुपयरे आहरे.), दस-ददवसीय: 3 तरे 14-2, 4 तरे 15-3, 3 तरे 14-4, 18 तरे 29-4, 3 तरे 14-5, 18 तरे 
29-5, 3 तरे 14-6, 18 तरे 29-6, 3 तरे 14-7, 18 तरे 29-7,   3 तरे 14-9, 18 तरे 29-9, 12 तरे 23-10, 5 तरे 
16-12, 18 तरे 29-12, ◊ सतिपट्ान: 21 तरे 29-3, 2 तरे 10-10, 3-ददवसीय: 28 तरे 31-8, 1-ददवसीय: 
प्त्यरेक मदहन्ात चौथ्ा रबववारी.   सुबह 9  तरे सायं 4 तक,
∞ दीघ�-णशतवर: तवशेष दस-ददवसीय: 18-2 तरे 1-3, 20-ददवसीय: 3 तरे 24-8,  30-ददवसीय: 30-10 तरे 
30-11, संपक� : मंज ूअग्रवाल, मो. 99366-91000, Email: manju.ag4@gmail.com,

धम्मकाया कुशीनगर (उ.प्.)
“धम्मकाया” तवपश्यना साधना कें द, गावं- धरूरया भाट, बनवारी टोलाजवळ. ता- कसया, दरेवररया रोड, ता. 



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, पौर पौर्णिमा (ऑनलाइन),  17 जानेिारी, 21,  िर्ष   5,  अकं  10           रजज. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-202312
कसया, जजल्ा- कुशीनगर-274402, (उ.प्.) मोबा. 919415277542. Email: dhammakaaya.

vskk@gmail.com; दहा-ददवसीय: संपक� : श्री भुममधर मोबा. 09452975280, संपक� : 1. श्री भूममधर मोबा. 
09452975280, 2) डॉ. बवमलकुमार मोदी, द्ारा- आरोग मंददर, गोरखपुर-273003, 3) श्री नररेश अग्रवाल- 
मोबा. 9935599453.

धम्मकल्ाण : कानपुर (उ. प्.)
कानपूर अिंरा�ष्ट्रीय तवपश्यना साधना कें द, ढोडी घाट, रूमा, पो. सलरेमपूर, कानपूर नगर- 209402, 
(सरेन्टल् ररेलवरे स्टरेशनपासून 23 दक. मी.) Email: dhamma.kalyana@gmail.com, फोन: 07388-
543795, मोबा. 08995480149. (नोदंणीबवना प्वरेश बबलु्ल नाही) दहा-ददवसीय: 20 तरे 31-1, 5 तरे 
16-2, 5 तरे 16-3, 20 तरे 31-3, 5 तरे 16-4, 20-4 तरे 1-5, 2 तरे 13-5, 13 तरे 24-5, 5 तरे 16-6, 20-6 
तरे 1-7, 5 तरे 16-7, 20 तरे 31-7, 5 तरे 16-8, 20 तरे 31-8, 5 तरे 16-9, 20-9 तरे 1-10, 5 तरे 16-10, 
20 तरे 31-10, 5 तरे 16-11, 5 तरे 16-12, 20 तरे 31-12, ◊ सतिपट्ान: 22-2 तरे 1-3, 22 तरे 30-11, 
3-ददवसीय: 1 तरे 4-4, 1 तरे 4-9, हकशमोरीचें णशतबर: 24-5 तरे 1-6, एक-ददवसीय: प्त्यरेक मदहन्ात 
चौथ्ा रबववारी सकाळी 10 तरे सायं 5 वाजरेपययंत # बाल णशतबर: 3-ददवसीय: (8 तरे 12 वषमा) 1 तरे 4-6,  
 ∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 20-11 तरे 1-12-22,

धम्म सुधा : मेरठ (उ.प्.)
तवपश्यना कें द, पोलीस स्टरेशनमागरे, टॉवर रोड, सैफपूर गुरुद्ाराजवळ, हस्स्तनापूर, जजल्ा- मरेरठ-250404, 
काया�लय संपक� : फोन: 9555515548, 8171490433, 7505414181, 10-ददवसीय: 2 तरे 13-2, 16 
तरे 27-2, 2 तरे 13-3, 6 तरे 17-4, 20-4 तरे 1-5, 4 तरे 15-5, 18 तरे 29-5, 1 तरे 12-6, 15 तरे 26-
6, 6 तरे 17-7, 20 तरे 31-7, 3 तरे 14-8, 17 तरे 28-8, 7 तरे 18-9, 21-9 तरे 2-10, 5 तरे 16-10, 
2 तरे 13-11, 16 तरे 27-11, 7 तरे 18-12, 21-12 तरे 1-1-2023 ◊ सतिपट्ान: 19 तरे 27-3, 
3-ददवसीयः 31-3 तरे 3-4, 1 तरे 4-9, 17 तरे 20-10, 1 तरे 4-12, 

धम्मबमोसध : बमोधगया (तबहार)
बमोधगया अिंरा�ष्ट्रीय तवपश्यना साधना कें द, मगध बवश्बवद्ालयाजवळ, पो. मगध बवश्बवद्ालय, गया-डोभी 
रोड, बोधगया- 824234, मोबा. 9471603531, Email: info@bodhi.dhamma.org; संपक� : फोन: 
99559-11556. दहा-ददवसीय: 1 तरे 12-4, 16 तरे 27-4, 1 तरे 12-5, 16 तरे 27-5, 1 तरे 12-6, 16 तरे  
27-6, 1 तरे 12-7, 15 तरे 26-7, 5 तरे 16-9, 20-9 तरे 1-10, 1 तरे 12-11, 16 तरे 27-11, 1 तरे 12-12, 
15 तरे 26-12,  ◊  सतिपट्ान: 26-1 तरे 3-2, 18 तरे 26-10, 
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 6 तरे 17-10, 20-ददवसीय: 1 तरे 22-8, 6 तरे 27-10, 30-
ददवसीय: 9-2 तरे 12-3, 1-8 तरे 1-9,  45-ददवसीय: 9-2 तरे 27-3

धम्मललच्छवी : मजुफ्फरपुर (तबहार)
धम्मललच्छवी तवपश्यना कें द, गावं- लदौरा, पाक्री, मुजफ्फरपूर-843113. फोन: 7779842059, 
8935963703,  दहा-ददवसीय:  प्त्यरेक मदहन्ात 5 तरे 16 व 19 तरे 30. करे वळ  फरे ब्वुारी मध्रे 19-2 तरे 
2-3, (19 तरे 30-3, व 19 तरे 30-10, ला नाही) ◊ सतिपट्ान: 22 तरे 30-3, संपक� : श्री राजकुमार गोयन्ा, 
फोन: 0621 2240215, Email: info@licchavi.dhamma.org

धम्मउपवन : बाराचहकया, (तबहार)
बाराचदकया - 845412, पूवमा चम्ारन, बबहार, संपकमा : फोन: 9431245971, 9934430429, 
6204814341, Email: dhammaupavan@gmail.com, दहा-ददवसीय:  प्त्यरेक मदहन्ात 3 तरे 14  
व 17 तरे 28. 
नालंदा (तबहार): दहा-ददवसीय: एबप्ल तरे दडसेंबर, प्त्यरेक मदहन्ात 2 तरे 13,   स्थान: शशल्प गाव, नव 
नालंदा महाबवहार, गव्रमेंट ऑफ इंदडया नालंदा (बबहार), फोन: 91-9955911556, संपक� : डॉ लामा, 
मोबा. 99314-55583, Email: dhammanalanda@gmail.com. online registration: 
Website: www.nalanda.in.dhamma.org

धम्मपाटललपुत्त : पटना (तबहार) 
पटना तवपश्यना कें द, साधना कक् बदु्ध स्तृी पाकमा , पटना जंक्न जवळ, पटना - 800001, बबहार, संपकमा ः 
मोबा. +91 6205978822, +91 6299534629, E-mail: info@patna.in.dhamma.org, 
Website: http://www.patna.in.dhamma.org, दहा-ददवसीय: 17 तरे 28-2, 3 तरे 14-3, 17 
तरे 28-3, 3 तरे 14-4, 17 तरे 28-4, 3 तरे 14-5, 17 तरे 28-5, 3 तरे 14-6, 17 तरे 28-6, 3 तरे 14-7, 17 
तरे 28-7, 3 तरे 14-8, 17 तरे 28-8, 3 तरे 14-9, 17 तरे 28-9, 3 तरे 14-10, 17 तरे 28-10, 3 तरे 14-11, 
3 तरे 14-12, 17 तरे 28-12, 3 तरे 14-1-2023, 17 तरे 28-1-23, 17 तरे 28-2-23,  ◊ सतिपट्ान: 
17 तरे 25-11, 1-ददवसीयः दर रबववारी, ममनी आनापान साधनाः दर रोज,  # 3-ददवसीय बाळ-णशतवर: 
(करे वळ मुली 12 तरे 16 वषमा) 29-4 तरे 2-5, (करे वळ मुलरे 12 तरे 16 वषमा)  28 तरे 31-12,       
कृिज्ञिा-णशतबर: 2 तरे 17-2, 2 तरे 17-2-2023

धम्मवेसाली : वैशाली (तबहार)
दहा-ददवसीय: प्त्यरेक मदहन्ात 4 तरे 15 जानरेवारी तरे दडसेंबर, स्ान: बवयतनाम महाप्जापबत ननरी, 
बवश्शाबंत पगोडा रोड, वैशाली-844128, ममोबा. 9031012302, 9031012303, Email: info@
vaishali.in.dhamma.org; Website: www.vaishali.in.dhamma.org;  संपक� : श्री राजकुमार 
राय, फोन: 7631932444, दहा-ददवसीय: प्त्यरेक मदहन्ात 4 तरे 15 व 18 तरे 29, 20 तरे 28 माचमा व 
सतिपट्ान च्ा वेळी नाही. ◊ सतिपट्ान: 4 तरे 12-11,

कच्छ एवं गुजराि
धम्मससन् ु: माडंवी-कच्छ (गुजराि)

कच्छ तवपश्यना कें द, गाव- बाडा, ता. माडंवी, जजल्ा- कछि 370475. मोबा.  9925674104, Email: 
info@sindhu.dhamma.org (शशबबर आरंभ होण्ाच्ा ददवशी सरळ कें द्रात जाण्ासाठी वाहन सुबवधा 
उपलब्ध. त्यासाठी संपक� - फोन: भुज:- 094274-33534. गाधंीधाम: 094262-50746. माडंवी: 
09974575660.) दहा-ददवसीय: 4 तरे 15-1, 19 तरे 30-1, 20-2 तरे 3-3, 6 तरे 17-3, 20 तरे 31-3, 
3 तरे 14-4, 15 तरे 25-4, 1 तरे 12-5, 15 तरे 26-5, 29-5 तरे 9-6, 12 तरे 23-6, 25-6 तरे 6-7, 10 तरे 
21-7, 24-7 तरे 4-8, 7 तरे 18-8,  21-8 तरे 1-9, 4 तरे 15-9, 18 तरे 29-9, 30-9 तरे 11-10, 12 तरे 

23-10, 26-10 तरे 6-11, 9 तरे 20-11, 23-11 तरे 4-12, 7 तरे 18-12, 21-12 तरे 1-1, 4-1-22 
तरे 15-1-2-23, 18 तरे 29-1, ◊ सतिपट्ान:  2 तरे 10-2, 17 तरे 25-4, 11 तरे 19-6, 30-10 तरे 7-11, 
3-ददवसीय: 11 तरे 14-2, 13 तरे 16-5, 24 तरे 27-6, 12 तरे 15-8, 7 तरे 10-10, 25 तरे 28-10,
∞ कृिज्ञिा-णशतबरः 2 तरे 17-2-2023,
∞ दीघ� णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 15 तरे 26-4, 25-6 तरे 6-7, 12 तरे 23-11, 20-ददवसीय:  23-2 
तरे 16-3, 4 तरे 25-5, 1 तरे 22-12, 30-ददवसीय: 23-2 तरे 26-3, 4-5 तरे 4-6, 16-7 तरे 16-8, 7-9 
तरे 8-10, 45-ददवसीय: 1-1 िे 16-2, 23-2 तरे 10-4, 7-9 तरे 23-10, 1-1-2-22 िे 16-2-2-23,  
संपक� : मोबा. 7874623305, 9825320551.

धम्मकमोट : राजकमोट (गुजराि)
सौराष्ट्र तवपश्यना कें द, कोठाररया रोड, राजकोट. फोन: (0281) 2924924, 2924942,: मोबाईल: 
7878727240, 93279-23540, Email: info@kota.dhamma.org, दहा-ददवसीय: 12 तरे 23-2, 
9 तरे 20-3, 23-3 तरे 3-4, 6 तरे 17-4, 27-4 तरे 8-5, 11 तरे 22-5, 25-5 तरे 5-6, 8 तरे 19-6, 29-6 
तरे 10-7, 13 तरे 24-7, 3 तरे 14-8, 31-8 तरे 11-9, 14 तरे 25-9, 5 तरे 16-10, 19 तरे 30-10, 9 तरे 
20-11, 23-11 तरे 4-12, 14 तरे 25-12, 3-ददवसीय: 26-2 तरे 1-3, 8 तरे 21-8, संपक� : 1) फोन: 
0281-2233666, मोबा. 7878727223, 94272-21591, फॅक्: 2221384. 2) श्री मरेहता, फोन: 
2587599, मोबा. 9428203291.

धम्मददवाकर : मेहसाणा (गुजराि)
उत्तर गुजराि तवपश्यना कें द, मीट्ा गाव, ता. जजल्ा- मरेहसाणा, गुजरात, Email: info@divakara.
dhamma.org, फोन: (02762) 272800. संपक� : 1. बनखखलभाई पारीख, मोबा. 09429233000, 
2. श्री उपेंद्र पटरेल, मोबा. 8734093341, Email: upendrakpatel@gmail.com, फोन: (02762) 
254634, 253315, 10-ददवसीय: 2 तरे 13-2, 16 तरे 27-2, 2 तरे 13-3, 16 तरे 27-3, 30-3 तरे 10-4, 
13 तरे 24-4, 27-4 तरे 8-5, 11 तरे 22-5, 25-5 तरे 5-6, 8 तरे 19-6, 22-6 तरे 3-7, 20  तरे 31-7, 7 तरे 
18-9, 21-9 तरे 2-10, 5 तरे 16-10, 27-10 तरे 7-11, 9 तरे 20-11, 23-11 तरे 4-12, 7 तरे 18-12, 
21-12 तरे 1-1-2023, 4 तरे 15-1-23, 18 तरे 29-1-23, 17 तरे 28-2-23, ◊ सतिपट्ान: 22-1  तरे 
30-1, 4 तरे 12-7, 3-ददवसीय: 20 तरे 23-10, 2-ददवसीय: 15 तरे 17-7,
∞ कृिज्ञिा-णशतबर:  1 तरे 16-2, 
∞ दीघ� णशतबर:  20-ददवसीयः 13-8 तरे 3-9, 30-ददवसीय: 3-8 तरे 3-9, 

धम्मपीठ : अहमदाबाद (गुजराि)
गुज�र तवपश्यना कें द, (अहमदाबाद ररेल् रे स्टरेशनपासून 40 दक.मी.) गाव- रनोडा, ता. धोलका, जजल्ा- 
अहमदाबाद-387810. मोबा. 89800-01110, 89800-01112, 94264-19397. फोन: (02714) 
294690. Email: info@pitha.dhamma.org (बस सुबवधा प्त्यरेक शशबबराच्ा 0 ददवशी, पालदी बस 
सँ्टड (अहमदाबाद) दपुारी 2:30 वाजता)  दहा-ददवसीय: 16 तरे 27-2, 23-3 तरे 3-4, 6 तरे 17-4, 20-4 
तरे 1-5, 4 तरे 15-5, 18 तरे 29-5, 1 तरे  12-6,15 तरे 26-6, 29-6 तरे 10-7, 13 तरे 24-7, 27-7 तरे 7-8, 
10 तरे 21-8, 24-8 तरे 4-9, 7 तरे 18-9, 21-9 तरे 2-10, 5 तरे 16-10, 25-12 तरे 5-1-2023, 11-1 तरे 
22-1-23, 25-1 तरे 5-2-23, 8 तरे 19-2-23, 22-2 तरे 5-3-23, ◊ सतिपट्ान: 1 तरे 9-3,
∞ कृिज्ञिा-णशतबरः 26-1 तरे 10-2, 
∞ दीघ� णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 10 तरे 21-3, 20-ददवसीयः 1 तरे 22-3, 30-ददवसीय: 5-11 तरे 
6-12, 45-ददवसीय: 5-11 तरे 21-12,  संपक� : 1) श्रीमती शशश तोडी मोबा. 98240-65668.

धम्म अम्बिका : दक्क्षण गुजराि, गुजराि
तवपश्यना ध्ान कें द, नॅशनल हायवरे नं. 8, (मंुबई तरे अहमदाबाद) पच्छिम पासून 2 दक. मी. द्षर वर बोरीयाच 
टोलनाका, गाव- वागलवाड ता. गनदरेवी, जज. नवसारी, मोबा. 09586582660, पंजीकरण: दपुारी 11 तरे 
सायं 5 (0261) 3260961, 09825955812. www.ambika.dhamma.org; Online registra-
tion: dhammaambikasurat@gmail.com; संपक� : 1) वसंतभाई लाड, मोबा. 09428160714, 2) 
श्री रत्नशीभाई करे . पटरेल, मोबा. 09825044536, दहा-ददवसीय: 9 तरे  20-2, 22-2 तरे  5-3, 7 तरे  18-3, 
20 तरे  31-3, 6 तरे  17-4, 19 तरे  30-4, 1 तरे  12-5, 18 तरे  29-5, 31-5 तरे  11-6, 12 तरे  23-6, 
29-6 तरे  10-7, 13 तरे  24-7, 28-7 तरे  8-8, ◊ सतिपट्ान: 19 तरे  27-8, 3-ददवसीय: 31-3 तरे  3-4, 
12 तरे  15-5, 23 तरे  26-6, 12 तरे  15-8, धम्म समे्मलन: 6-2, 
∞ दीघ� णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 24-1 तरे  4-2, 29-8 तरे  9-9, 20-ददवसीय: 19-8 तरे  9-9,

दक्क्षण भारि
धम्मपफुल्ल : अलूर, बंगलूरू (कना�टक)

बंगलूरू तवपश्यना कें द, अलूर-562123. (गावँ अलूर, अलूर पंचायत कायामालयाजवळ) तमुकूर हाईवरे 
समोर दासनपुरा बंगलूरू उत्तर तालुका, (कनामाटक). फोन: (080) 23712377, मोबा. 7829912733, 
8861644284, 9972588377, Email: info@paphulla.dhamma.org, (बंगलूरू ररेल् रे स्टरेशन 
पासून 23 की. मी. द्षर) दहा-ददवसीय: 2 तरे 13-3, 6 तरे 17-4, 20-4 तरे 1-5, 4 तरे 15-5, 18 तरे 29-5, 
1 तरे 12-6, 15 तरे 26-6, ◊ सतिपट्ान: 23 तरे 31-3, 3-ददवसीय: 17 तरे 20-3, 2-ददवसीय: 26 तरे 
27-2,    ∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 2 तरे 23-2,

धम्मसेिु : चेन्नई (िगमलनाडु)
तवपश्यना साधना कें द, 533, पझान- थंडलम रोड, द्ारा थीरुनीरमलाई रोड, थीरुमुदीवक्कम, चरेन्नई-
600044, शशबबरसंबंधी मादहती व नोदंणीसाठी संपक� : फोन: 044-65499965, मोबाइल: 94442-
80952, 94442-80953, (करे वळ 10 तरे 1 व सायं 2 तरे 5 वाजरेपययंत). Email.: setu.dhamma@
gmail.com संपक� : श्री गोयन्ा, फोन: (044) 4340-7000, 4340-7001, फॅक्: 91-44-4201-
1177. मोबाइल: 098407-55555. Email: skgoenka@kgiclothing.in, दहा-ददवसीय: 9 तरे 20-
3, 30-3 तरे 10-4, 13 तरे 24-4, 27-4 तरे 8-5, 1 तरे 12-6, 15 तरे 26-6, 13 तरे 24-7, 3 तरे 14-
8, 17 तरे 28-8, 31-8 तरे 11-9, 14 तरे 25-9, 28-9 तरे 9-10, 26-10 तरे 6-11, 9 तरे 20-11, 
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23-11 तरे 4-12, 7 तरे 18-12, 20 तरे 31-12, ◊ सतिपट्ान: 2 तरे 10-7, 12 तरे 20-10, 3-ददवसीय: 
24 तरे 27-3, 12 तरे 15-5, 28 तरे 31-7, 1-ददवसीय: 16-5, 13-7, धम्मसेवक काय�शाळा: 21-4, 
बाळ णशतबर णशक्षक काय�शाळा: 21 तरे 22-5, सहायक आचाय� काय�शाळा: 28 तरे 29-5,     
∞ कृिज्ञिा-णशतबरः 2 तरे 17-2,  ∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 12 तरे 
23-10, 20-ददवसीय: 2 तरे 23-2, 30-ददवसीय: 2-2 तरे 5-3,

धम्मिेत्त : हैदराबाद (िेलंगाना)
तवपश्यना अिंरा�ष्ट्रीय साधना कें द, (12.6 दकमी.) माइल स्टोन नागाजुमान सागर रोड, कुसुम नगर, 
वनस्थलीपुरम हदैराबाद-500070, तरेलंगाना नोदंनी: (सकाळी ९ तरे १२ व ३  तरे ५ वाजरेपययंत) मोबा. 
09491594247, फोन: (040) 24240290, 9705859056, Email: info@khetta.dhamma.
org, दहा-ददवसीय: 2 तरे 13-2, 18-2 तरे 1-3, 3 तरे 14-3, 17 तरे 28-3, 31-3 तरे 11-4, 13 तरे 24-4, 
4 तरे 15-5, 18 तरे 29-5, 18 तरे 29-7, 3 तरे 14-8, 17 तरे 28-8, 13 तरे 24-9, 25-9 तरे 6-10, 8 तरे 
19-10, 20 तरे 31-10, 2 तरे 13-11, 16 तरे 27-11, 30-11 तरे 11-12, 14 तरे 25-12, ◊ सतिपट्ान: 
18 िे 26-5, 13 तरे 21-9, 3-ददवसीय: 25 तरे 28-4, 29-8 तरे 1-9, 2-ददवसीय: 28 तरे 30-1, 29-4 तरे 
1-5, 30-7 तरे 1-8, 2 तरे 4-9, आचाय� काय�शाळा: 8 तरे 12-9, 2-ददवसीय धम्मसेवक काय�शाळा: 5 िे 
7-9, धम्मसेवक काय�शाळा: 28-2, 27-3, 24-4, 29-5, 17-7, 28-8, 30-10, 27-11,   
∞ कृिज्ञिा-णशतबरः 2 तरे 17-2,
∞ दीघ�-णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 1 तरे 12-6, 28-12 तरे 8-1-2023, 28-12-2023  तरे 8-1-
2024, 31-5-2024 तरे 10-6-2024, 20-ददवसीय: 1 तरे 22-6, 28-12 तरे 18-1-2023, 28-12-
2023 तरे 18-1-2024, 31-5-2024 तरे 20-6-2024, 30-ददवसीय: 1-6 तरे 2-7, 28-12 तरे 28-1-
2023, 28-12-2023 तरे 28-1-2024, 31-5-2024 तरे 30-6-2024, 45-ददवसीय: 1-6 तरे 17-7, 
31-5-2024 तरे 15-7-2024,

धम्म मधरुा : मदषुराई (िगमलनाडू)
तवपश्यना साधना कें द, गाव चरेबतया पट्ी, ता. आतरु पो. गाधंीग्राम यबुनवर्सटी ददंडीगुल-624302, Email.: 
dhammamadhura@gmail.com, संपक� : 9442603490, 9442103490, 10-ददवसीय: 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 ◊ सतिपट्ान: 13 तरे 21-8, 3-ददवसीय: 9 तरे  12-6, 4 तरे 7-8, 22 तरे 
25-9,  ∞  कृिज्ञिा-णशतवर: 2 तरे 17-2-2022,

धम्मनागाज्नु -1 : नागाजु�न सागर (िेलंगाना)
संपक� : VIMC, दहल कॉलनी, नागाजुमान सागर, जज. नालगोडंा आधं्र प्दरेश, बपन-508202. नोदंनी: 
9440139329, (8680) 277944, मोबा: 093484-56780, (करे वळ 10 तरे सायं 5 वाजरेपययंत) 
Email: info@nagajjuna.dhamma.org,  एक-ददवसीय: प्त्यरेक पौर्णमा, (दक्क्षण 
भारिािील सव� काय�क्रम नेटवर पहा आणण ऑनलाइन आवेदन करा.)  10-ददवसीय: 6 तरे 17-2, 14 तरे 
25-5, 2 तरे 13-11, 23-11 तरे 4-12, 2-ददवसीय:  25 तरे 27-2, 11 तरे 13-3, 24 तरे 26-6, 8 तरे 10-7, 
5 तरे 7-8, 28 तरे 30-10, 16 तरे 18-12, हकशमोराचें णशतबर: 9 तरे 17-4, 5 तरे 13-5, 20 तरे 28-8, 26-9 
तरे 4-10, 14 तरे 22-11, हकशमोरीचें णशतबर: 25-4 तरे 3-5, 11 तरे 19-6, 23 तरे 31-7, 15 तरे 23-9, 15 
तरे 23-10, 23 तरे 31-12, धम्मसेवक काय�शाळा:  9 तरे 11-9, धम्म समे्मलन: 18 तरे 20-2,

धम्मनागाज्नु -2 : नागाजु�न सागर (िेलंगाना)
संपक� :  धम्मनागाज्नु-1 च्ा  वरील पत्तावर: 10-ददवसीय: 23-2, तरे 6-3, 9 तरे 20-3, 23-3 तरे 3-4, 6 
तरे 17-4, 8 तरे 19-6, 22-6 तरे 3-7, 6 तरे 17-7, 20 तरे 31-7, 3 तरे 14-8, 17 तरे 28-8, 31-8 तरे 11-9, 
25-9 तरे 6-10, 12 तरे 23-10,  ◊ सतिपट्ान: 24-4 तरे 2-5, 14 तरे 22-9,
कृिज्ञिा-णशतबरः 2 तरे 17-2-2022, 2 तरे 17-2-2023,
∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 4 तरे 25-5, 30-ददवसीय: 4-5 तरे 4-6, 26-10 तरे 26-11, 45-ददवसीय: 
26-10 तरे 11-12, 14-12 तरे 29-1-23

 मध् भारि
धम्मकानन : बालाघाट (म.प्.)

धम्मकानन तवपश्यना कें द, वनैगंगा तट, रेंगाटोला, पो. गरामा, बालाघाट. फोन: (07632) 248145, मोबा. 
8989845100, संपक� : 1) श्री खोब्ागडरे, मोबा. 94243-36241. 2) श्री मरेश्राम, फोन: (07632) 
239165, Email: dineshmeshram@hotmail.com, मोबा. 09425140015, 9753144641, 
ऑनलाइन आवरेदनः https://www.dhamma.org/en/schedules/schkanana.10-ददवसीय:  
(20-2 तरे 3-3 करे वळ शभक्ुंसाठी) 6 तरे 17-3, 21-3 तरे 1-4, 3 तरे 14-4, 17 तरे 28-4,  2 तरे 13-5, 2 
तरे 13-6, 2 तरे 13-7, 19 तरे 30-8, 2 तरे 13-9, 17 तरे 28-9, 6 तरे 17-10, 22-10 तरे 2-11, 5 तरे 16-
11, 19 तरे 30-11, 4 तरे 15-12, ◊ सतिपट्ान: 18 तरे 26-6, 18 तरे 26-12, 3-ददवसीयः  18 तरे 20-3, 
2-ददवसीयः 15 तरे 16-5,  # बाल-णशतबर: 29-5, 2-10

∞  दीघ�-णशतबर:  20-ददवसीय: 17-7 to 7-8, 30-ददवसीय: 16-1 तरे 16-2, 
धम्मपाल : भमोपाल (म.प्.)

धम्मपाल तवपश्यना कें द, करे रवा डैम करे  पीिरे, ग्राम दौलतपुरा, भोपाल-462 044, संपक� : मोबा. 94069-
27803, 7024771629, संपक� : 1) प्काश गरेडाम, मोबा. 94250-97358, 2) श्री लालेंद्र हुमनरे, मोबा. 
9893891989, फोन: (0755) 2468053, फैक्: 246-8197. Email: dhammapala.bhopal@
gmail.com, ऑनलाइन आवरेदन; www.pala.dhamma.org, दहा-ददवसीय: 9 तरे 20-2, 23-2 तरे 
6-3, 9 तरे 20-3, 6 तरे 17-4, 20-4 तरे 1-5, 18 तरे 29-5, 1 तरे 12-6, 29-6 तरे 10-7, 13 तरे 24-7, 
27-7 तरे 7-8, 10 तरे 21-8, 24-8 तरे 4-9, 28-9 तरे 9-10, 2 तरे 13-11, 16 तरे 27-11, ◊ सतिपट्ान:   
23 to 31-3, 14 तरे 22-10, 3-ददवसीय: 3 तरे 6-2, 12 तरे 15-5, 8 तरे 11-9, 27 तरे 30-10, 2-ददवसीय: 
1 तरे 3-4, 1-ददवसीय: 20-2, 20-3, 17-4, 24-7, 4-9, 9-10, 27-11, हकशमोराचें णशतबर: (लड़करे ) 3 
तरे 11-5, (लड़दकया)ं 14 तरे 22-6, बाल-णशतबर: (उम् 8 तरे 12 वषमा) 29-5, 21-8, (वय 13 तरे 16 वषमा) 

1-5, 12-6; रिरिाव सप्ताह: 9 तरे 13-10, जनु्ा साधकासंाठी सहभागगिा सेगमनार: 25 तरे 26-6, 
∞ दीघ� णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 14 तरे 25-12, 20-ददवसीय: 8 िे 28-9, 30-ददवसीय: 8-9 िे 9-10,

धम्ममालवा : इंदमोर (म.प्.)
तवपश्यना कें द, गाव- जंबडूी हप्ी, गोमटमगरीच्ाजवळ, बपत ृपवमातासमोर, हातोद रोड, इंदौर-452003. 
Email: info@malava.dhamma.org; dhammamalava@gmail.com, संपक� : 1) इंदौर बवपश्यना 
इंटरनॅशनल फाउंडरेशन, टस््ट, फोन: (0731) 4273313. 2) श्री अवधतू गोखलरे, मोबा. 9407406620.
दहा-ददवसीय: 6 तरे 17-2, 6 तरे 17-3, 20 तरे 31-3, 3 तरे 14-4, 16 तरे 27-4, 1 तरे 12-5, 17 तरे 28-5, 
29-5 तरे 9-6, 3 तरे 14-7, 16 तरे 27-7, 30-7 तरे 10-8, 13 तरे 24-8, 4 तरे 15-9, 17 तरे 28-9, 2 तरे 13-
10, 19 तरे 30-11, 4 तरे 15-12, (करे वळ जनुरे साधक  17 तरे 28-12),  ◊ सतिपट्ान: 19 तरे 27-2, 18 
तरे 26-6, 3-ददवसीय: 10 तरे 13-6, 26 तरे 29-8, 14 तरे 17-10, 1-ददवसीय: 16-5, व प्त्यरेक मदहन्ात 
पदहल्ा रबववारी व फरे ब्वुारी माचमा मधरे बतसऱया रबववारी (सकाळी: 8 तरे 1:30) ऑगस्ट मधरे नाही,  धम्मसेवा 
णशतबर: 29-1 सकाळी: 8 तरे 30-1 संध्ाकाळी 5 पययंत
 ∞ दीघ� णशतबर: तवशेष दहा-ददवसीय: 6 तरे 17-11,  

धम्मरि : रिलाम (म.प्.)
धम्मरि तवपश्यना कें द, (रतलामपासून 15 दक.मी.) साई मंददरामागरे, गाव - धामनोद ता. सैलाना, जज. 
रतलाम-457001, फॅक्: 07412-403882, Email: dhamma.rata@gmail.com संपक� : 1) 
श्री योगरेश, मोबा. 8003942663, 2) श्री अडवाणी, मोबा. 9826700116. दहा-ददवसीय: 2 तरे 13-
2, 18 तरे 1-3, 5 तरे 16-3, 20 तरे 31-3, 3 तरे 14-4, 18 तरे 29-4, 4 तरे 15-5, 20 तरे 31-5, 4 तरे 
15-6, 19 तरे 30-6, साम.ू साधना: प्त्यरेक रबववारी सकाळी: 8 तरे 9 संपक�  काया�लय: बवक्रम नगर, म्हो 
रोड, रतलाम, फोन: 09425364956, 09479785033.

धम्मगुना, गुना-ग्ाललयर संभाग, (म.प्.)
‘तवपश्यना धम्मगुना, गाव- पगारा, 12 दकमी. गुना-ग्ाललयर संभाग. संपक� : श्री बवरेंद्र धसहं रघवंुशी, रघवंुशी 
दकराना स्टोर, स्टरेट बँक ऑफ इंदडयाजवळ, अशोक नगर रोड, गाव- पगारा, ता- जजल्ा- गुना, म. प्. बपन- 
473001. मोबा.9425618095, श्री राजकुमार रघवंुशी, मोबा. 9425131103, Email: info@guna.
dhamma.org, 

धम्मबल : जबलपुर (म.प्.)
तवपश्यना साधना कें द, भरेडाघाट पोलीस स्टरेशनपासून एक दकलोमीटर, बापट मागमा, भरेडाघाट, जबलपुर. संपक� : 
Whatapp No. 1) श्री गुलशन माकन, मोबा. 9425156895 2) श्री राजरेन्द्र दबुरे, मोबा. 7999341818, 
Email: dhammabalajabalpur@yahoo.co.in, दहा-ददवसीय: 13 तरे  24-2, 6 तरे  17-3, 3 तरे  14-
4, 8 तरे  19-5, 18 तरे  29-9, 9 तरे  20-10, 13 तरे  24-11, 11 तरे  22-12, ◊ सतिपट्ान: 17 तरे  25-4, 
3-ददवसीयः 4 तरे  6-2, 15 तरे  17-4, 10 तरे  12-6, 25 तरे  27-11, 1-ददवसीय: प्त्यरेक मदहन्ात 
शरेवटच्ा रबववारी,  

धम्मकेिु : दषुग� (छत्तीसगढ़)
तवपश्यना कें द, थनौद, व्ाया-अजंौरा, जजल्ा-दगुमा, ित्तीसगढ-491001; फोन: 09907755013, मोबा. 
9589842737. Email: sadhana_kendra@yahoo.in दहा-ददवसीय: 5 तरे 16-3, 3 तरे 14-4, 18 
तरे 29-4, 12 तरे 23-6, 3 तरे 14-7, 17 तरे 28-7, 31-7 तरे 11-8, 14 तरे 25-8, 4 तरे 15-9, 18 तरे 
29-9, 1 तरे 12-10, 13 तरे 24-10, 6 तरे 17-11, 20-11 तरे 1-12, 4 तरे 15-12, 18 तरे 29-12, ◊ 
सतिपट्ान:15 तरे 23-1, 3-ददवसीय: 17 तरे 20-3,  हकशमोरीचें णशतबर: 29-5 तरे 6-6, 1-ददवसीय: 2-1, 
1-5, 16-5, 26-6, 28-8, # बाळ-णशतबर: 27-3, 17-4, 3-5, 28-10, धम्मसेवक काय�शाळा: 30-
10,   ∞ दीघ�-णशतबर: 30-ददवसीय: 30-1 तरे 2-3, संपक� : 1. श्री एस बंग, मोबा. 
9425209354, 2. श्री. आर. पी. सैनी, मोबा. 9425244706,

धम्मगढ़ : तबलासपुर (छत्तीसगढ़)
तवपश्यना कें द, बबलासपूर शहरापासून 23 दक.मी. आशण कारगी रोड ररेल् रे स्टरेशन पासून 8 दक.मी. भरारी, 
व्ाया मोहनभाटा, ता.-तखतपुर, जजल्ा-बबलासपुर. Email: dhammagarh@gmail.com, Web-
site: www.garh.dhamma.org, दस-ददवसीय: 27-1 तरे 7-2, 10 तरे 21-2, 3 तरे 14-3, 31-3 तरे 
11-4, 17 तरे 28-6, 7 तरे 18-7, 21-7 तरे 1-8, 7 तरे 18-8, 1 तरे 12-10, 1 तरे 12-12, 17 तरे 28-12,  
◊ सतिपट्ान: 12 तरे 20-11, 3-ददवसीय:  17 तरे 20-3, हकशमोरमो ंका णशतबर: 5 तरे 13-6, 1-ददवसीय: 23-1, 3-4,, 
15-5, 6-11,  # बाल-णशतवर: 24-4, 1-5, 16-10, 27-11,
∞ दीघ�-णशतबर: 20-ददवसीय: 9 तरे 30-9, संपक� : 1) श्री एस मरेश्राम, मोबा. 79748-34238, 2) श्री करे  करे  
साहु, मोबा. 9752047511,

धम्मउत्कल : िररयार रमोड (उड़ीसा)
तवपश्यना साधना कें द, गाव चानबरेरा पो. अमसरेना, (व्ाया) खररयार रोड जजल्ा: नुआपाडा, उडीसा-
766106, संपक� : 1) श्री. हररलाल साहू, मोबा. 09407699375, Email: harilal.sahu@gmail.com 
2) श्री. प्फुल्दास, मोबा. 7077704724, दहा-ददवसीय: 

धम्मगङ्ा : कमोलकािा (प. बंगाल)
तवपश्यना कें द, सोदपुर, हररचिन्द्र दत्ता रोड, पबनहटी, बारो मंददर घाट, कोलकाता-700114. फोन: (033) 
25532855, Email: info@ganga.dhamma.org, मोबा. 94332-21119, 97482-24578, दहा 
-ददवसीय:  26-1 तरे 6-2, 9 तरे 20-2, 23-2 तरे 6-3, 23-3 तरे 3-4, 6 तरे 17-4, 20-4 तरे 1-5, 4 तरे 15-
5, 18 तरे 29-5, 1 तरे 12-6, 15 तरे 26-6, 29-6 तरे 10-7, 14 तरे 25-7, 27-7 तरे 7-8, 31-8 तरे 11-9, 
14 तरे 25-9, 28-9 तरे 9-10, 12 तरे 23-10, 27-10 तरे 7-11, 9 तरे 20-11, 23-11 तरे 4-12, 7 तरे 
18-12, 21-11 तरे 1-1, ◊ सतिपट्ान: 8 तरे 16-3, 16 तरे 24-8, 3-ददवसीय: 17 तरे 20-3, 25 तरे 28-8, 
संपक� : कायामालय: टोबॅको हाऊस, 5 वा माळा रूम नं. 523, 1, ओल्ड कोटमा हाऊस कॉनमार, कोलकाता-1, फोन: 
(033) 2230-3686, 2231-1317,

********
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तवपश्यना पगमोडा पररचालनाथ� “सेंचुरीज कॉप�स फंड”
‘ग्मोबल तवपश्यना पगमोडा’चा दैनंददन खचमा साभंाळण्ासाठी पूज्य गुरुजीचं्ा 

बनददेशानुसार एका ‘सेंचुरीज कॉप�स फंडा’ची व्वस्था करे ली गरेली आहरे. त्याचंी 
ही महत्ाची इछिा पूणमा करण्ासाठी ‘ग्मोबल तवपश्यना फाउंडेशन’ (GVF) 
नरे दहशोब करे ला की जर 1,39,000 जणानंी, प्त्यरेकानरे रु. 9000/- जमा करे लरे, 
तर १२५ कोटी रुपयरे जमतील आशण त्याच्ा माधसक व्ाजातनू हा खचमा होऊ 
लागरेल. जर कोणी एकदम एकत्र जमा करू शकत नसरेल तर थोडी-थोडी सुद्धा 
जमा करू शकरे ल. (काहीनंी पैसे जमा केले आहते आणि ववश्ास आह े की 
लवकरच ह ेकार्य पूि्य होईल.)

साधक तसरेच असाधक सवमा दात्यानंा हजारो वषायंपययंत आपली धममादानाची 
पारमी वाढबवण्ाची ही एक सुसंधी आहरे. अधधक मादहतीसाठी तसरेच बनधी 
पाठबवण्ासाठी—

संपक� ः– 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

तवपश्यना तवशमोधन तवन्ास
बवपश्यना बवशोधन बवन्ास( Vipassana Research Institute- VRI) एक 

अशी संस्था आहरे जी साधकासंाठी धमामासंबंधी प्रेरणादायक पाठ् सामग्री योग दकमतीत 
उपलब्ध करतरे. यरेथील सगळरे सादहत्य कमीत कमी दकमतीत उपलब्ध आहरे ज्यामुळरे  
अधधकाधधक साधक याचा व्ावहाररक लाभ घरेऊ शकतील. बवपश्यना साधनरेसंबंधी 
अमूल् सादहत्याचा दहदंी, इंग्रजी तसरेच अन् भाषामंध्रे अनुवाद तसरेच संशोधन 
करावयाचरे आहरे. यासाठी बवद्ानाचंी आवश्यकता आहरे. शोधकायमा मुं बईतील या 
दठकाणी होईल– ‘तवपश्यना तवशमोधन तवन्ास’, पररयचत्त भवन, बवश् बवपश्यना 
पगोडा पररसर, एस् रेल वल्डमा जवळ, गोराई गाव, बोरीवली पजचिम, मुं बई- 400 091, 
महाराष््ट,  भारत. फोनः कायामा. +9122 50427560, 

मो. (Whats App) +91 9619234126.
या शशवाय VRI दहदंी, इंग्रजी व मराठी माधसक पमत्रकाचं्ा माध्मातून पूज्य गुरुजी द्ारा 

झालरेलरे पत्र व्वहार, जनुरे ज्ञानवधमाक लरेख, दोहरे, मुलाखती, प्श्ोत्तर इत्यादी ंप्रेरणाजनक 
मादहती प्काशशत करतरे,  ज्यानरे साधकाचंी धममा पथावर उत्तरोत्तर प्गती होत रहावी.

या सवमा कायामाला सुरू ठरेवण्ासाठी साधकाचंा सहयोग अतं्यत आवश्यक आहरे. 
भबवष्यात अनरेक साधकाचं्ा लाभासाठी धमामाच्ा वाणीचरे प्काशन अनवरत चालू 
रहावरे, यासाठी  सहयोग दरेण्ास इछुिक असणाऱया साधकानंी खालील पत्तावर संपकमा  
करावा. या संस्थरेला दान दरेणाऱयासंाठी सरकारची आयकर अधधबनयम 1961 ची धारा  
35-(1) (iii) च्ा बनयमानुसार शंभर टक्करे  आयकर सूट प्ाप् आहरे. साधक याचा लाभ 
घरेऊ शकतात. यासाठी बँकरे ची मादहती याप्काररे आहरे—

तवपश्यना तवशमोधन तवन्ास, एॅक्क्स बैंक लल., मालाड (प.)—
खाता क्र. 911010004132846;   IFSC Code: UTIB0000062 
संपक� - 1. श्री डरेररक परेगाडो - 022-50427512/ 28451204
          2. श्री बबबपन मरेहता - 022-50427510/ 9920052156
           3.  ईमरेल - audits@globalpagoda.org 
4. वरेबसाइट- https://www.vridhamma.org/donate-online

दमोहे धमा�चे

धन्! धन्! गुरुदेव जी, धन्! बु� भगवान। 
शु� धम� च असा ददला, हमोई जगि कल्ाण।।

जय जय जय गुरुदेव जी, जय जय कृपातनधान। 
धम� रत् च असे ददले, झाले परम कल्ाण।

असा चािवला धम� रस, तवषय-रस न आवडे। 
धम� सार च असे ददले, साली सव� समोडवे।

धम� ददला असा च सबळ, सिि देय आधार। 
भय भैरव च सव� गमटे, बनवी तनभ�य अपार।

दमोहे धमा�चे

घनदाट वनी भटकिा, चुकलमो रे मी वाट। 
धन्, धन् गमळे रे धम�, गुरु पकडी हा हाि।।

अधंारी भटकि राही, गुरु पकडी रे हाि। 
सहज मकु्ती पंथ च ददला, धन् रे करुणानाथ।।

गुरुची च कृपा झाली, गमळे धमा�ची वाट। 
िनमनाची, वाणीची, गमटे च सारी िमोट।।

गुरुजीचंी महिी अशी, गमळाले तवद्ादान। 
गमटे अधंार ममोहाचा, जागे अिंर ज्ञान।।

If not delivered please return to:-
तवपश्यना तवशमोधन तवन्ास 
धम्मगगरी, इगिपुरी - 422 403 
णजल्ा-नाणशक, महाराष्ट्र,  भारि 
फमोन : (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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