
19 जानेवारीला पूज्य सयाजी ऊ बा खिन याचं्ा देह-त्ागानंतर 
पूज्य गुरुजीनंी ज्या उत्तरदाययत्ाचा अनुभव घेतला आणि बलप्ाप्ति 
साठी िालीलप्माि ेज्या स्रोताचे वववरि ददले ते या दरोन्ी पतामंध् े
स्पष्ट वनददेणित हरोत आह.े त्ाचबररोबर त्ानंा आपल्ा पाररवाररक 
उत्तरदाययत्ाची देिील जािीव आह.े म्हिूनच जवे्ा केव्ा वेळ 
ममळतरो दकंवा एिाद्ा णिवबराहून घरी परतल्ानंतर पररवारातील 
सव्व सदसानंा एकत करून त्ानंा पाररवाररक समाचार ववस्ाराने 
ववचारीत आणि आपल्ा अनुभवाच्ा आधारावर अडचिीचं्ा 
वनराकरिाचा उपायदेिील सागंत. ह ेत्ाचें व्ावहाररक कौिल् 
आणि जबाबदाऱया वनभावण्ाचे अद्तु उदाहरि आहे.

— (संपादक)
----------

उत्तरदायित्व आणि बलप्ाप्ति
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साधक मराठी 

साधकाचें 
माससक पे्रिा पत्र

धम्मवािी
चरथ, णभक्खवे, चाररकं बहुजनदहताय बहुजनसुिाय 

अत्ाय दहताय सुिाय देवमनुस्ानं। देसेथ, णभक्खवे, धमं् 
आददकल्ािं मज्केल्ािं पररयरोसानकल्ािं सातं् 
सब्यञ्जनं केवलपररपुणं् पररसुदं् ब्रह्मचररयं पकासेथ।

— दी.नि. महावग्गपालि, महापदािसुत्तं  -86 

णभक्षं नरो! चालत रहा. अनेक लरोकाचं्ा भल्ासाठी, अनेक लरोकाचं्ा 
सुिासाठी, देव-मनुषाचं्ा कल्ािासाठी, दहतासाठी, सुिासाठी ववचरि 
करीतच रहा! लरोकानंा धमा्वचा सद्षपदेि द्ा, णभक्षं नरो! असा धम्व जरो की 
आरंभी कल्ािकारी आह,े मध्ामध् े कल्ािकारी आह,े िेवटी 
कल्ािकारी आह.े त्ा धमा्वचे िबासंदहत, अथाांसदहत, भावनासंदहत, 
व्ावहाररक अणभव्क्ीसदहत प्कटीकरि करा. असा धम्व ज्यामध् े 
केवळमात पररपूि्व पररिुमद्च पररिुमद् आह.े अिुमद्साठी कुठे काही 
स्ानच नाही. अिा परम पररिुद् ब्रह्माचरिाचे आपल्ा ब्रह्माचरिाद्ारे 
प्कािन करा, अिा परम पररिुद् धमा्वचरिाचे आपल्ा धमा्वचरिाद्ारे 
ज्ापन करा)
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दठकाि: बरोधगया
21 जानेवारी 1971

वप्य िंकर, राध,े 
 सप्मे आिीः!
पूज्य गुरुदेव सयाजी ऊ बा खिन याचं्ा देह-त्ागानंतर माझ्ा 

िादं्ावर िूप मरोठे दाययत् येऊन पडले आह.े मला असे वाटत हरोत े
की पूज्य गुरुदेव जीवनाचे 80 वसंत तर पाहतीलच आणि या पुढील 
10 वराांमध् ेमी त्ाचं्ा छतछायेमध् ेधम्व सेवा करत करत आपल्ा, 

... परंतु मनाच्ा सव� इच्ा 
कुठे पूि� हटोतात. माझ्ा 
डटोक्ावर इतक्ा 
लवकर हा भार 
पडािचा हटोता 
म्हिनूच ननरभ्र 
आकाशातून 
वज्रपातासारखी 
ही अनपेक्षित 
घटना 
घडली. 
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पाररवाररक आणि व्ापाररक जबाबदाऱयाही चागंल्ा प्कारे वनभावत 
राहीन आणि त्ानंतर आपले संपूि्व जीवन िुद् धमा्वचरि आणि धम्व 
सेवेमध्चे समर्पत करेन. परंत ुमनाच्ा सव्व इच्ा कुठे पूि्व हरोतात. 
माझ्ा डरोक्ावर इतक्ा लवकर हा भार पडायचा हरोता म्हिनूच 
वनरभ्र आकािातनू वज्रपातासारिी ही अनपेणकत घटना घडली.

जजथपयांत पूज्य गुरुदेवाचं्ा धम्व-बळाद्ारे आपल्ा धम्व चाररकेमध् े
सहायता प्ाति करीत राहण्ाचा प्श्न आह,े वतथपय्वन्त तर मला कुठे 
काही कमी जािवत नाही, ती तर वनरंतर ममळतच राहील. परंत ु
आत्तापयांत ज े काय्व वपत्ाच्ा उपस्स्तीत मुलाप्माि े हसत-िेळत 
करत हरोतरो, त े आता अधधक गंभीरतनेे करावे लागेल. आत्तापयांत 
ज े साधक येत हरोत े त्ाचं्ा प्वत मनात हाच भाव हरोता की थरोडे-
फार ज े माझ्ाकडून णिकतील, त े णिकतील. बाकी चागंली प्गवत 
करण्ासाठी रंगूनला जातील अथवा पूज्य गुरुदेव कधी ना कधी 
भारतात येतीलच, तवे्ा या सवाांची सहायता करतील. जजतके ववदेिी 
साधक माझ्ा संपका्वत आले, त्ातील अधधकािं साधक ही आिा 
ठेवनू बसले हरोत ेकी माझ्ा जवळ 4-5 णिवबराचंा अभ्ास करून 
स्वदेिी परतण्ाआधी पूज्य गुरुजीचं्ा चरिामंध् े7 ददवस (त्ावेळी 
व्व्सा फक् 7 ददवसाचंा ममळत हरोता) बसून साधनेच्ा तलस्पिशी  
िरोलीला मापू िकतील. मी त्ानंा वारंवार अिी मनरोकामना जागृत 
करण्ासाठी प्रोत्ाहनच देत रादहलरो. या सव्व आिावंर देिील पािी 
पडले. आता मी करोिाला म्हि ूकी मी इतके णिकवले, आता या पुढचे 
माझ्ा गुरूजवळ जाऊन णिका.

आता मला आपल्ाच डरोक्ावर िूप-साऱया जबाबदाऱया घ्ाव्ा 
लागतील आणि त्ासाठी ह ेआवश्यक आह ेकी मी आपले धम्वबळ 
प्िर करावे. जास्ीत जास् वेळ आपली धम्व िक्क् वाढववण्ासाठी 
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लावावा, जिेकेरून जास्ीत जास् मातमेध् ेद्षःिी मानवाचंी सेवा 
करु िकेन. याचा अथ्व असा नाही की मी पररवार आणि व्ापाराच्ा 
जबाबदाऱयापंासून संन्ास घेत आह.े नाही! मी त्ामध्हेी यथासंभव 
आणि यथािक्क् आपल्ा िक्क्चा प्यरोग करतच राहीन. परंत ु
आता त्ामध् ेअधधक गुं तनू न राहता धम्वचयदेलाच जीवनाचे प्मुि 
कते बनवावे हचे उचचत आह.े

याच आिेवर आणि ववश्ासाच्ा बळावर, मे 27 तारिेला आपला 
हा 92 व्क्ीचंा वविाल धम्व यज् पूि्व करून आपल्ा पूव्व कृत 
संकल्ानुसार याचे फळ वप्य पुत सीताराम (सवा्वत मरोठे बंध ू श्ी 
बालकृष्ण गरोयंका याचें चौथ ेपुत) आणि नववध ूऋताच्ा सुि-िावंत 
आणि धम्व समृमद्साठी अर्पत करून 28 तारिेपासून बरोधगयेच्ा 
या पावन बरोधध-मंडपातच 10 ददवसाचं्ा स्वयं साधनेसाठी बसेन, 
जी रवववार 7 फेब्रवुारीला पूि्व हरोईल आणि आत्ता-आत्ताच डायरी 
पाहीली तर मादहत झाले की त्ाच ददविी माघ िुक्ल द्ादिीची 
वतधथ आह,े जी आईला ववचारून बघ, िक्तरो माझी जन्मवतधथ 
आह.े त्ा ददविी जीवनाची 47 वर्व पूि्व करून मी  48 व्ा वरा्वत 
प्वेि करीन तर एक महान धम्व संकल् घेऊनच करीन, यापेका 
अधधक चागंला जन्मददवस अजनू कसा साजरा केला जाऊ िकेल. 
मला ववश्ास आह ेकी या प्संगी  पररवारातील छरोट्ा-मरोठ्ा प्ते्क 
सदसाची मंगल कामना मला प्ाति हरोईल आणि मी आपले उव्वररत 
जीवन गुरु-ऋिातनू मुक् हरोण्ासाठी सफलतापूव्वक व्तीत करू 
िकेन. आणि त्ाबररोबर यथासंभव, यथािक्क् पररवाराची आणि 
व्ापाराची देिील सेवा करत राहू िकेन.

7 फेब्रवुारीच्ाच ददविी गया प्देिात आयरोजजत केलेल्ा सलग 
पाच धम्व-दान यज्ानंतर स्वयं आपल्ा बरोधध-संवध्वन यज्ाचे 
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समावत्वन करत असताना मी पूज्य गुरुदेवाचं्ा 
पावन स्वृतमध् े णभक्षं साठी एका मरोठ्ा दानाचे 

आयरोजन करु इच्च्तरो. साधारिपि े6 मदहन्ापूवशी 
येथील बमशी णभक्षं ची दयनीय अवस्ा पाहून मी एकदा 

करुि ववह्वल झालरो हरोतरो आणि मनामध् ेहा धम्व संकल् 
केला हरोता की जर िक् झाले तर भारतात राहिाऱया 

25 बमशी णभक्षं ना एक-एक जरोडी चीवर, एक जरोडी बमशी 
चप्पल आणि एक-एक छती अवश्य दान करीन. जिेकेरून 

ना तर केवळ त्ाचं्ा अभावाची यत्ंकचचत पूर्त हरोऊ िकेल उलट 
मागील 8-10 वराांपासून त्ानंा करोिा याती द्ारा ब्रह्मदेिाच्ा णभक्ष 
पररभरोगीय वस् ुप्ाति हरोऊ िकल्ा नाहीत, त्ा त्ानंा प्दान करून 
त्ाचं्ा मनात हास वनमा्वि करण्ाचा सुि लाभ प्ाति करू िकेन.

ज्या देिात मी जन्म घेतला आणि ज्या देिात आम्ही असे अनमरोल 
धम्व रत्न प्ाति केले, त्ा देिाचे णभक्ष जरी त ेिीलवान असरोत की नसरोत, 
आमच्ा प्मेाचे, स्हेाचे आणि कृतज्तापूि्व भावनाचें अधधकारी तर 
आहतेच. बाब ूभैयानंा माझ्ा मनाचे हे भाव िूप वप्य वाटले, त्ाचं्ाही 
हृदयाच्ा तारा झिकारून उठल्ा आणि भाव ववभरोर हरोऊन त्ानंी 
परम पूज्य गुरुदेवाचं्ा नावाने 25 जरोडी चीवर, छत्रा आणि बमशी चप्पल 
इत्ादीचें दान केले आणि अद्तु आश्चया्वची गरोष्ट ही की स्ानीय बमशी 
राजद्षत इतक्ा साऱया सामानाची इतकी मरोठी पेटी रंगूनहून इथ ेघेऊन 
आला. बाब ूभैयाचंा हा आदेि हरोता की या सव्व वस् ुआमच्ा नावाने 
नाही तर पूज्य गुरुदेवाचं्ा नावाने या बमशी णभक्षं ना ददल्ा पादहजते 
आणि अजनू चागंले हरोईल जर बमशी राजद्षत स्वत: या वस् ूआपल्ा 
हातानंी वाटेल. राजद्षताने आमची ही गरोष्ट स्वीकारली देिील, परंत ु
कधी त्ाच्ा व्स्तमेुळे तर कधी माझ्ाद्ारे त्ाच्ा अनुकूल वेळेवर 



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, आश्विन पौर्णिमा (ऑनलाइन),  20 ऑक्टोबर, 21,  िर्ष   5,  अकं  7           रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-20236

इकडे न येण्ाच्ा कारिामुळे ह ेकाम थाबंनूच रादहले. यामुळे ती 
पेटी आत्तापयांत बनारसच्ा बमशी संघाराममध्चे पडली आह ेआणि 
आता तर त्ा राजद्षताची बदलीही झाली आह.े त्ाच्ा जागी नवीन 
करोिी आले आह ेआणि एकीकडे पूज्य गुरुदेवाचेंही देहावसान झाले 
आह.े

तवे्ा मी हा वनि्वय घेतला की 7 फेब्रवुारीलाच त्ाचंा पुण्ददवस 
मानून त्ाचं्ा पावन स्वृत मध् ेएका महान संघदान यज्ाचे संपादन 
करू, ज्यामध् े बमशी णभक्षं व्वतरीक् अन् प्धसद् भारतीय तसेच 
धसलरोनी णभक्षं नाही आमंमतत करून या यज्ाला पूज्य गुरुदेवाचं्ा 
यि गौरवानुकुल बनव.ू मी मागील ददवसात मुं बई मध् े भारतीय 
णभक्षं ना दान देण्ासाठी चीवरचे कापड िरेदी केले हरोते, त्ाचा एक 
तागा कदाचचत तुम्हालाही पाठवला हरोता. चीवरच्ा णिलाईची काही 
व्वस्ा इतक्ा लवकर हरोऊ िकि ेकठीि आह.े तवे्ा जर नाही 
णिवले तर मला वाटत ेकी तरो सव्व तागा मला रेल् ेपास्वलद्ारा गयाला 
पाठवनू द्ावा म्हिज ेन णिवलेले चीवरचे कापडच या णभक्षं ना दान 
देऊ िकेन.

तुम्ही दरोघानंी मला बरोधगयाच्ा धम्व यज्ासंाठी दरोन-दरोन हजाराचें 
दान पाठवले हरोत ेतवे्ा मला वाटत हरोत ेकी इतके रुपये इथ ेदानामध् े
नाही लाव ू िकिार, परंतु आता पूज्य गुरुदेवाचं्ा या पुण्ददवस 
यज्ामध् ेह ेसव्व िच्व हरोऊन जातील आणि जर कमी पडले तर मरोठ्ा 
भावाला ललहून मागवनू घेईन.

भवत ुसब्ब मङ्गलं!
साणिर, 

सत् नारायि गरोयन्ा

--------------
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दठकाि: बरोधगया,
28 जानेवारी 1971 

बाब ूभैया,
सादर प्िाम!

काल संध्ाकाळी णिवबर समापनावेळी णिवबराच्ा पुण् दानाच्ा 
आनंदात माता सयामा सदहत तुम्हाला आणि समग्र पररवाराला तसेच 
आश्मवाधसयानंा आणि सव्व साधक-साधधकानंा पुण् ववतरि करताना 
मन प्सन्न झाले.

ह े णिवबर अनेक दृवष्टकरोनातनू महत्त्वपूि्व रादहले. पूज्य गुरुदेवानंी 
िरीर त्ागताना माझ्ावर फक् िूप मरोठी जबाबदारीच सरोपवली 
नाही तर त्ा जबाबदारीला पूि्व करण्ासाठी वततकेच मरोठे धम्व-
बळही उपलब्ध करून ददले. मला एक मदहन्ाआधी त्ाचं्ाकडून 
प्ाति झालेले आिीवा्वद-पत आठव ू लागले, त्ामध् े त्ानंी दकती 
स्पष्ट िबात ललदहले आह ेकी वनवा्वि-धातचु्ा रुपात माझ ेधम्व-बळ 
आश्माच्ा कें द्रस्ानी स्ावपत आह,े आणि मी त्ाचा त्ाचप्कारे 
उपभरोग घेऊ िकतरो, ज्याप्कारे करोिी व्क्क् बँकेत जमा असलेल्ा 
आपल्ा धनाचा उपयरोग करत असतरो. आता मला स्पष्ट लकात येत 
आह ेकी, त्ा िबातं त्ानंी आम्हाला आपले उत्तराधधकारी बनवले. 
आता आवश्यक आह ेकी आम्ही याच्ा यरोग्य बनू, जिेकेरून त्ा 
अपररममत धम्व-करोराचा उपयरोग, उपभरोग करु िकू.

पूज्य गुरुदेवाचें देहावसान झाल्ामुळे आता िूप लरोक ज ेरंगूनला 
जािार हरोत,े त े नाही जाऊ िकिार. परंत ु तरीही करोिी एिाद-
द्षसरा आला तर त्ाच्ाववरयी तार प्ाति हरोताच तमु्हाला करोिाला 
तरी ववमानतळावर पाठवनू त्ाला आश्मापयांत घेऊन जाण्ाची 
व्वस्ा केली पादहज.े या पावन आश्मात जजतकाही वेळ करोिी 
आपले अकुिल संस्ार धवु ू िकेल, वततके आमचेही पुण् आह.े 
म्हिनूच अिा साधकाचं्ा हर प्कारच्ा सुि-सुववधाकंडे आम्ही लक 
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ददले पादहज.े प्वासामध् ेसुववधसेाठी ह ेलरोक इथनू अथंरूि-पाघंरूि  
इत्ादद नाही आि ुिकले तर वतकडे आपल्ा घरून पाठववले पादहजे. 
त्ाचं्ा जवेिाचा िच्व वगैरे आपल्ाकडूनच ददला गेला पादहज.े 
बनवारीला (पूज्य गुरुजीचंा मुलगा) बररोबर घेऊन एिाद्ा ददविी 
त्ानंा रंगून िहरामधील काही आवश्यक दि्वनीय स्ान पाहण्ासाठी 
पाठवले पादहज.े जर करोिी भारतात येत असेल तर त्ाच्ाबररोबर िक् 
असेल तर आपल्ा पुस्कागारामधनू माझ्ासाठी धमा्विी संबंधधत 
काही पुस्के पाठवनू द्ावीत. जर िक् नसेल तर ववनाकारि कष्ट 
घेऊ नयेत.

तमुचा अनुज, 
सत् नारायि गरोयन्ा 

----------
पुनश्च:– एक आििी अद्तु आकस्स्क गरोष्ट ही लकात आली 

की 47 वराांच्ा अवस्मेध् े पूज्य गुरुदेवानंा गुरुमह सयातजैीकंडून 
उत्तराधधकार प्ाति झाला हरोता आणि आता का याच वयात माझ्ाही 
डरोक्ावर ह ेउत्तराधधकाराचे दाययत् येऊन पडले?

तमुचा अनुज, 
सत् नारायि गरोयन्ा 

 

बाबू भैिानंी 12 फेब्वुारी, 1971 ला गुरुजीनंा ललहहले:-
तझु े28 जानेवारीचे पत माता सयामा यानंा वाचून दािवले, माता 

सयामा साधू, साधू, साध ूम्हिाल्ा. 
... जवे्ापासून त ूभारतात गेलास आणि तथे ेसफलतापूव्वक णिवबर लाव ू

लागलास तवे्ापासून नेहमीच सयाजी सवाांसमरोर तझु्ा सफलतबेाबत 
बरोलून आनंदी हरोऊन जात.
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सिाजी ऊ बा खखन द्ारा पूज्य गुरुजीनंा ललहहलेले पत्र
आतंरराष्ट्ीि साधना कें द्र

31-ए, इन्ाम्ाइंग ररोड,
यवुनव्र्सटी परोस्ट ऑदफस, रंगून (मं्मा)

अध्क,
थ् ेधसद्ष ऊ बा खिन

दद. 11 ऑक्रोबर, 1969

माझ्ा वप्य गरोयंका,
मी आर. जी. एच (रंगून जनरल दवािाना) मधनू मागच्ा मदहन्ात 

30-9-69 ला कें द्रावर परत आलरो आणि माझ्ा स्वास्थामध् े
सुधारिा हरोत आह.े त ूभारतात बदु् िासनाला पुढे वाढवण्ात िूप 
चागंले आणि िूपच महत्पूि्व काय्व करीत आहसे. तू सदैव आमच्ा 
संरकि कतेात आहेस. भारतात या महान काया्वसाठी त ू आमचे 
प्वतवनधधत् करीत आहसे त्ामुळे आमचे उत्तरदाययत् आह ेकी तथे े
वास्ववक बदु्-धम्व म्हिजचे ववपश्यना धम्व-दानात िूप सफलता 
ममळरो, ज्याची वतथ ेत्ानंा िूप आवश्यकता आह.े तझुी सफलता 
माझी सफलता आह ेआणि मी ह ेसुवनजश्चत करतरो की माझ्ा तसेच 
या महान काया्वत माझ ेमाग्वदि्वन करिाऱया सव्व महान िक्ीकंडून 
तलुा वनवा्वि धातचेू सुदृढीकरि प्ाति हरोवरो. त ूिूप सफल हरोवरो!

या पववत काया्वच्ा सफलतसेाठी माझी समस् मंगल मैती,

बा खिन, 
11-10-1969
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नवपश्यनेचा माझा अनभुव

नमस्,े माझ ेनाव पाथ्व दकयारा आहे. मी २१ वरशीय ववपश्यी साधक 
आह ेआणि मागील पाच वराांपासून ववपश्यनेचा अभ्ास करीत आह.े 
आज मी आपल्ाला सागंत आह े की ववपश्यना साधनेचा माझ्ा 
जीवनावर काय प्भाव पडला आणि त्ाबररोबरच हहेी की माझ्ा 
पदहल्ा २०-ददवसीय दीघ्व णिवबराने काय लाभ झाला.

पाच वराांपूवशी, माझ्ा वदडलानंी मला ववपश्यनेची ओळि करून 
ददली, ज ेस्वत: ही एक ववपश्यी साधक आहते. त्ा वेळी मी दहावीत 
हरोतरो आणि आपल्ा एकाग्रतेमध् े सुधारिा करु इच्च्त हरोतरो 
म्हिनू दकिरोराचं्ा णिवबरामध् ेगेलरो ज्याचा एकमात उदे्श्य माझी 
एकाग्रता वाढववि ेआणि ध्ान कें दद्रत करि ेहरोत.े पि सात ददवसाचें 
ह ेणिवबर पूि्व केल्ानंतर मला वाटले की ही साधना केवळ एकाग्रता 
वाढववण्ासाठीच नाही तर ही आपल्ाला आपल्ा मानधसक 
ववकारानंा द्षर करून एक चागंली व्क्ी बनववण्ाची कला णिकवते. 

त्ानंतर मी 10-ददवसाचं्ा णिवबरामंध् ेबसलरो आणि एका णिवबरात 
सेवाही ददली. मला असे वाटू लागले की याचा माझ्ा स्वभावावर िूप 
मरोठा प्भाव पडला आह ेआणि याने मला एका सकारात्मक व्क्ीमध् े
बदलले आह.े जर आज मी माझी तलुना आधीच्ा व्क्क्त्ािी केली 
जवे्ा माझ ेवय  १६ वरदे हरोते तवे्ा मी म्हिने की माझ्ामध् ेिूप मरोठे 
पररवत्वन आले आह.े कारि तेव्ा मी िूप जास् चचतंते रहात हरोतरो. 
लरोकावंवरयी माझा दृवष्टकरोन िूप जास् नकारात्मक असायचा. मला 
लरोकामंध् ेवाईट गरोष्टीच ददसायच्ा, त्ाचं्ातील चागंल्ा गुिानंा 
पाहू िकत नव्तरो. या कारिामुळे केवळ मीच द्ष:िी नाही राहायचरो 
तर आपल्ा आजबूाजचू्ा लरोकानंाही द्षःिी करत हरोतरो. पि आता 
मला असे वाटत ेकी मी लरोकापं्वत अधधक सकारात्मक झालरो आह,े 
आधीच्ा तलुनेत कमी वनदंा करू लागलरो आह.े ववपश्यनेने मला माझ े
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कररयर तसेच जीवनामध् ेअधधक स्पष्टता आिण्ासाठी िूप मरोठी 
मदत केली आहे. माझ्ा वनि्वय घेण्ाच्ा कमतमेध् ेिूप सुधारिा 
झाली आह.े जवे्ा कधी मला आपल्ा कररयरसंबंधी अथवा काही 
अन् काम करत ेवेळी काही महत्त्वपूि्व वनि्वय घ्ावे लागतात तवे्ा 
ववपश्यनेमुळे िूप मदत ममळत.े मी आपल्ा दैवनक जीवनात करोितहेी 
काम करताना अधधक जागरूक राहतरो. आधीच्ा तलुनेने स्वभावाने 
िूप िातं आणि सुिी झालरो आह.े

आता मी आपल्ाला माझ्ा पदहल्ा २०-ददवसीय ववपश्यना 
णिवबराचा अनुभव सागंू इच्च्तरो ज ेमी तीन मदहन्ापूवशी जनू २०२१ 
मध् े पूि्व केले. दीघ्व णिवबरामध् े साधना तर तीच असत े ज्याचा 
आपि १०-ददवसीय णिवबरामध् े अभ्ास करतरो. फरक केवळ 
इतकाच आह ेकी आपल्ाला ववपश्यना साधना करण्ासाठी अधधक 
वनरंतरता ममळते. ज्यामुळे आपल्ा मनातील िूप िरोल स्रावर 
असलेल्ा ववकारानंा द्षर करण्ासाठी मदत ममळत.े

त्ा वीस ददवसामंध् े मला िूप अडचिीचंा सामना करावा 
लागला. मला आठवत ेअसाही एक कि आला जवे्ा वाटले की मी 
ह ेपूि्व करू िकिार नाही आणि मला आता घरी परत गेले पादहज.े 
परंत ु वतथल्ा सहायक आचायाांनी माझ े मनरोबल वाढवले आणि 
संध्ाकाळच्ा प्वचनामंुळे मला िूप प्रेिा ममळाली. जजतकी-
जजतकी अधधक साधना कररत गेलरो, वततके-वततके अधधक संस्ार 
(मानधसक ववकार) द्षर हरोत गेले आणि मला िूप िातंता जािव ू
लागली. यामुळे मला मनापासून ववपश्यनेप्वत ववश्ास वाढू लागला. 

िेवटी हचे सागंेन की सव्व तरुिानंी 10-ददवसीय तसेच 20-ददवसीय 
ववपश्यना णिवबरामंध् ेजरूर भाग घ्ायला पादहज.े कारि की आज 
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आपि इंस्टाग्राम, फेसबकु, स्पैचैट इत्ादीनंी भरलेल्ा जगात 
रहात आहरोत ज्यामध् ेिातंी ममळि ेिूप कठीि आह.े ववपश्यनेचा 
अभ्ास आपल्ाला अतंमु्विी हरोऊन आपल्ा आतमध् ेिातंी प्ाति 
करण्ासाठी मदत करतरो. तवे्ा सवाांनी याचा लाभ घ्ावा!

सवाांचे मंगल हरोवरो!
 

जॉर्जिा मधे् धमा�चे आगमन
पदहले 10 ददवसीय ववपश्यना णिवबर 2 त े 13 सप्ेंबर 2021 

पयांत करोजरोरी, जॉर्जया (पूवशी यरूरोप) मध् ेआयरोजजत केले गेले. या 
णिवबरामध् े50 साधक-साधधका तसेच 8 धम्वसेवक-सेववकानंी भाग 
घेतला. या णिवबरामध् ेलरोकानंी िूप रुची दािवली आणि काहीनंी तर 
घरी परोहरोचल्ानंतर पत ललदहले की पुढील णिवबर केव्ा आयरोजजत 
केले जाईल. अिाप्कारे यरोजना बनवली की पुढील णिवबर वसंत ऋत ु
म्हिज ेमाच्व/एवप्ल २०२२ मध् ेआणि त्ानंतर दर सहा मदहन्ातून 
एकदा एक णिवबर अवश्य हरोईल. धन् आह ेधमा्वप्ती लरोकाचंी आस्ा 
आणि याला आत्मसात करण्ाची इच्ा!

 

नवीन नवपश्यना कें द्र 
1. धम्म वट, नवपश्यना कें द्र बडटोदा

बडरोद्ापासून थरोड्ा अतंरावर सावली तालुक्ात तडुावं गावात साडे तरेा एकर जमीन 
ववकत घेतली आह ेयेथ ेलवकरच धम् वट ववपश्यना कें द्राचे वनमा्वि काय्व आरंभ हरोईल. 
येथ े परोहरोचण्ासाठी बडरोदा अहमदाबाद द्षत मागा्ववर द्षमाड चौकात बाहरे वनघू िकता. 
'धम्वट' नमीसरा गावाच्ा ममनी नदीच्ा संुदर अिा तटावर स्स्त आह,े ज ेबडरोदा, आिंद 
व आजबूाजचू्ा लरोकानंा धम्वलाभ प्ाति करण्ासाठी उपयरोगी धसद् हरोईल.



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, आश्विन पौर्णिमा (ऑनलाइन),  20 ऑक्टोबर, 21,  िर्ष   5,  अकं  7           रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-202314
तीन कररोडच्ा प्ारंणभक यरोजनेनुसार जवळजवळ 

150 पुरुर तसेच मदहला साधकासंाठी अनुकूल सव्व 
सुववधा उपलब्ध केल्ा जातील. तरोपयांत ररकाम्ा 
जममनीवर तंब ू वगैरे लावनू सामूदहक साधना आणि 
लघु णिवबराचें आयरोजन हरोत राहील. ज्या करोण्ा 
साधक-साधधकानंा या महान धम्व यज्ात भागीदार 
हरोऊन पुण्ाज्वन करायचे असेल त्ाचं्ासाठी सुवि्व 
संधी उपलब्ध आह.े कें द्राचा माग्व वनददेिक नकािा या 
ललकं वर उपलब्ध आह-े- https://goo.gl/maps/
HBT3aLo9DZ576LyK9

दान करिाऱयासंाठी बँकेचे वववरि याप्कारे 
आह:े- 'वडटोदरा नवपश्यना सममती', बँक: बचतिाते 
क्रमाकं- 921010009942450, IFSC code: 
UTIB0000013, एके्सिस बँक लल. (AXIS BANK 
LTD), वध्वमान कॉम्प्सेि, रेसकरोस्व सक्व ल, वडरोदरा- 
390007. (सममतीला 80- जी आयकर सूट ची सुववधा 
प्ाति आह)े आपला पॅन नंबर आणि पूि्व पत्ता या ईमेलवर 
पाठवा जिेकेरून ररसीट पाठव ूिकू.

ई-मेल: vvs.dhammavata@gmail.com; 
WhatsApp संपक्व  नं.: 9898503753 आणि  
989859934

अनतररक्त उत्तरदायित्व
1. श्ी रमणिकलाल मेहता (समन्वयक 

क.ेआ.-मध् गुजरात) धम्वट, 
वडरोदरासाठी कें द्र-आचाया्वच्ा रूपाने सेवा

2. श्ी अमीर िाती, धम्यान, नेपालच्ा कें द्र-
आचायाांची सहायता

नवीन उत्तरदायित्व
आचाि�

1. श्ी जगदीि णिदें, धम्पुण् ववपश्यना कें द्र 
पुिसेाठी, कें द्र-आचाया्वच्ा रूपाने सेवा

2. श्ी चंद्रिेिर दाते् (कें द्र-आचाय्व—
धम्सुगन्ध, सागंली)

3. (श्ी ददलीप काटे, (कें द्र-आचाय्व—
धसद्पुरी, सरोलापुर)

4. श्ी सचचन नातू (कें द्र-आचाय्व—धम्ानन्द, 
पुि)े

5. श्ी मदन मुथा (कें द्र-आचाय्व—धम्पदेस, 
रत्नामगरी)

वररष्ठ सहािक आचाि�
1. श्ीमती अवनता पाटील, जळगाव
2. श्ी उदयकुमार गवळे, भुसावळ, जळगाव
3. सुश्ी राधधका सरोनी, अहमदाबाद (गुजरात) 

4. Mr Kit-Mun Loke 
(Malaysia)

5. Ms Geok-Pooi Tan (Malaysia)
6. Ms Kian-Ber Chiam 

(Singapore)
नव ननिकु्ती

सहािक आचाि�
1-2. श्ी सुरेिकुमार वं श्ीमती कुसुम  

     चरोिानी, मंुबई
3. श्ीमती ऋतु मगरीि िेतवानी, नवी मुं बई
4. श्ीमती तरृाबने रा. िाह, मंुबई
5. श्ीमती मतवेिी सरोनरोने, जळगाव
6. श्ीमती मध ुहुडा, सरोनीपत,  हररयािा
7. श्ी राम अवतार िमा्व, गाजियाबाद, उ. प्.
8. श्ी (कन्वल) पराग पाडेंय, लिनऊ (उ.प्.)
9. श्ी अजु्वन भाग्वव, मंुबई

बालणशनबर णशषिक

1. श्ी सूरजधसहं धसघंेल, भुसावळ
2. श्ी िातंाराम पनपादटल, धळेु
3. श्ी ववजय सालंुिे, धळेु
4. श्ीमती रचना माहशे्री,  ब्यावर
5. श्ी गौतम थदानी, द्षबई, यएूई
6. श्ीमती प्वतभा लरोढा,  द्षबई, यएूई
7. Mr Sergey Chuikin, Russia

अनत महत्वपूि� सूचना
1. सेंट ्रल आईवीआर (इंटरैक्क्व् वॉयस ररस्पॉन्स) संभारि नंबर

- ०२२-५०५०५०५१
अज्वदार या नंबरवर आपल्ा नरोदंवलेल्ा मरोबाईल नंबर (फॉम्व मधील उल् ेखित 

नंंबर) ने आपली णिवबर नरोदंिीची स्स्वत तपासण्ासाठी, रद् करण्ासाठी, स्ानातंरीत 
करण्ासाठी अथवा कुठल्ाही सेंटरवर नरोदंिी केलेल्ा आपल्ा अजा्वची पुष्टी 
करण्ासाठी कॉल करू िकतात. त ेया धसस्टीमद्ारे कें द्रािी सुद्ा संपक्व  करू िकतात. 
हा भारताच्ा सगळ्ा ववपश्यना कें द्रासंाठी एक कें द्रीय संपक्व  नंबरआह.े
2. जर अकें द्रीय (नॉन-सेंटर) भावी णिवबराचें काय्वक्रम पमतकेत प्कािन 
करण्ासाठी पाठव ू इच्च्ता, तर कृपया त्ानंी आपल्ा समन्वयक कमेतय आचाय्व 
(सीएटी) याचं्ा सहमती पताबररोबर पाठवावे, जवे्ा की स्ावपत कें द्राचे काय्वक्रम कें द्रीय 
आचाय्व (सीटी) याचं्ा सहमती पताबररोबर आले पादहजते. याणिवाय आम्ही करोितहेी 
काय्वक्रम पमतकेत प्काणित करू िकत नाही.
3. जर करोण्ा नवीन व्क्ीला कें द्र आचाय्व (CT) बनवले जात ेतवे्ा त्ाचं्ाबररोबर 
त्ाचें हस्ाकररत स्वीकार पत (CTAL) अवश्य आले पादहज े ज े की एटी-दकट 
2012-16 (सहाय्यक आचायाांची अनुिासन सदहता) च्ा िेवटी छापले आह.े 
त्ानंतरच त्ाचें नाव पमतकेत आणि आचायाांच्ा वववरि पुस्स्केत छापले जाईल.

आता साधक णिवबराचे आवेदन करण्ासाठी िालील नवीन  
वेबसाइटचा उपयरोग करू िकतात:-

 https://schedule.vridhamma.org/ 

ऑनलाइन भावी णशनबर काि�क्रम व आवेदन
सव्व भावी णिवबराचंी मादहती नेटवर उपलब्ध आह.े करोववड- १९ च्ा नव्ा वनयमानुसार 

सव्व प्कारचे बदुकंग केवळ ऑनलाईन हरोत आहे. फॉम्व दकंवा एप्ीकेिन आता स्वीकारले 
जात नाही. म्हिनू आपल्ाला वनवेदन आह ेकी िालील ललकं वर चेक करा आणि आपल्ाला 
उपयकु् णिवबरासाठी अथवा सेवेसाठी सरळ ऑनलाईनच आवेदन करा. 

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

कृपिा अन्य कें द्राचं्ा काि�क्रमानसुार सु�ा िाच प्कारे आवेदन करा.
अन्य कें द्राचं्ा काि�क्रमाचें नववरि कृपिा खालील ललकं वर पहा-  

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

भावी णशनबर काि�क्रम
कें द्राचें 2021 च्ा णशनबराचे काि�क्रम आले आहेत. तानंाच िा महहन्यात प्काणशत 

करीत आहटोत. कटोनवड- 19 च्ा सव� ननिमाचें पालन करिे अननवाि� आहे. सव� ननिम 
आवेदन पत्रासटोबत इंटरनेटवर ददले गेले आहेत. जर कटोिी ते पाहू शकला नाही तर 
संबंसधत कें द्राला थेट संपक�  करावा.
आवश्यक सुचना —

१- कृपया वनयमावली मागवनू वाचावी आणि संबंधधत व्वस्ापकाकडे आवदेन पत पाठवनू तथेनू स्ीकृनत-पत्र मागवाव.े
2- एक ददवसीि, लघु / स्िं णशनबर: केवळ जनु्ा साधकासंाठी, ज्यानंी दहा ददवसाचें ववपश्यना णिवबर पूि्व केले असेल.
3- सनतपट्ान णशनबर: कमीत कमी तीन णिवबर पूि्व केलेल्ा साधकासंाठी, ज ेमागील एका वरा्वपासून वनयममत आणि 
गंभीरतापूव्वक ररोज साधना करीत असतील. (लघ ुव सवत. णिवबराचा समाररोप िवेटच्ा ददविी संध्ाकाळी हरोतरो.)
4- हकशटोराचें णशनबर: (15 वर्व पूि्व त े19 वर्व पूि्व) (कृपिा हकशटोराचं्ा णशनबरासंाठी बननवलेल्ा नव्ा आवेदन पत्राचा वापर 
करावा.)
5-दीघ� णशनबर - ∞ 20 ददवसीि णशनबर: पाच दहा ददवसीय णिवबर, एक सवतपट्ान णिवबर केलेल्ा आणि एक दहा-
ददवसीय णिवबरात सेवा ददलेल्ा साधकासंाठी, ज ेमागील दरोन वराांपासून ररोज साधना करतात व ववधधप्ती एकवनष्ठ व 
पूि्वसमर्पत आहते.
6- 30 ददवसीि णशनबर: ज्यानंी 20 ददवसीय णिवबर केले असेल व एका णिवबरात धम्वसेवा ददली असेल. (दीघ्व णिवबरामंध् े
6 मदहन्ाचें अतंर आवश्यक आह.े) (जथे े30 व 45 ददवसाचें सरोबत हरोतील, तथे ेआनापान 10 ददवसाचें आणि जथे े
केवळ 45 ददवसाचे तथे े15 ददवसाचें हरोतील)
7- 45 ददवसीि णशनबर: ज्यानंी दरोन 30 ददवसीय णिवबर पूि्व केले असतील व धम्सेवा देत असतील. 60 ददवसीय णिवबर: 
केवळ सहायक आचायाांसाठी ज्यानंी दरोन 45 ददवसीय णिवबर पूि्व केले असतील. 
8- नवशेष 10-ददवसीि णशनबर: पाच दहा सामान् णिवबर, एक सवतपट्ान णिवबर आणि एक दहा-ददवसीय णिवबरात सेवा 
ददलेल्ा साधकासंाठी, ज ेमागील दरोन वराांपासून वनयममत ररोज साधना करत असतील व ववधधप्ती एकवनष्ठ व पूि्वपि े
समर्पत असतील.

14 ददवसीि कृतज्ञता-णशनबर / स्िं णशनबर 
ह ेकृतज्ता-णिवबर “आचाय्व स्वयं णिववर” चेच स्वरूप आह.े णिवबर प्ारूप वबलु्ल तसेच राहील. पूज्य गुरुजी व माताजी 

आता रादहले नाहीत, त्ामुळे त्ाचं्ाप्वत व संपूि्व परंपरेप्वत कृतज्ता व्क् करुन आम्ही त्ा सवाांच्ा धम्वतरंगाचंा लाभ 
घऊे. या दीघ्व णिवबरात अधधकाधधक लरोक भगवान बदु्ाचं्ा याववरुद्– समग्ानं तपटो सुखटो। म्हिज,े एकत तप 
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करण्ाच्ा परम सुिाचा लाभ घऊे िकतील, प्सन्नतचेी बाब ही आह ेकी फेब्रवुारीच्ा या वतथीदरम्ान दहदंी वतथीनुसार 
पूज्य गुरुजी व माताजीचं्ा जन्म व जयंत्ाही येतात. णशनवर की िटोग्यता– या दीघ� णशनबरामधे् सव्म्ललत हरोण्ासाठी 
केवळ एक सवतपट्ान णिवबर, धमा्वच्ा प्चार व प्सारात यरोगदान व स्ावनक आचायाांची परवानगी आवश्यक आह.े      
सुहनश्श्चत ददनाकं:  प्ते्क वरशी 2 त े17 फेब्रवुारी.
स्ावनक मागिी लकात ठेऊन ज्या कें द्रात एकट्ा वनवासाची सरोय असेल, त ेकें द्र या गंभीर णिवबराला आपल्ा काय्वक्रम 
पमतकेत स्ान देऊ िकतात.

∞ दीघ� णशनबरासंाठी नवीन संशटोसधत आवेदन पत्राचाच वापर करावा. ह्ाला धम्ममगरी 
अथवा अन्य दीघ� णशनबराचं्ा कें द्रातून प्ाति करता िेईल. (वरील सव� णशनबराचें 
आवेदन पत्र एकसारखे आहे.) हहदंी वेबसाट हेतु ललकं– www.hindi.dhamma.org

इगतपुरी एवं महाराष्ट्
धम्ममगरर : इगतपुरी (महाराष्ट्)

नवपश्यना नववि नवद्ापीठ, इगतपुरी-422403, नाणिक, फरोन: (02553) 244076, 244086, 244144, 244440 
(केवळ काया्वलयीन वळेेत सकाळी: 10 त ेसायं 5 वाजपेयांत). फॅसि: 244176. Email: info@giri.dhamma.org 
(नटोदंिीनवना प्वेश नबलु्कल नाही) दहा-ददवसीि: 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,  ◊ सनतपट्ान: 2022»  21 त े29-
1, 6 त े14-10, समन्विक षेित्रीि आचाि� तथा आचाि� समे्मलन: 2022» 13-12-2022, सहािक आचाि� 
समे्मलन: 2022»  14 त े16-12-2022, सहािक आचाि� काि�शाळा:  2022» 17 ते 20-12-2022, प्णशषिक 
काि�शाळा: 2022» 21-12-2022, (िा वषषी डडसेंबर महहण्ात हटोिाऱिा सव� ममदटगं आणि काि�शाळा कटोनवडमळेु 
स्थमगत केली गेली आहेत. सव�काही ऑनलाइन हटोईल.) कृतज्ञता-णशनवर: 2022»  2 ते 17-2,   
∞ दीघ�-णशनवर: नवशेष दस-ददवसीि: 2022» 13 त े24-7,  (गंभीर सुचना- • कृपिा लषि द्ावे की 
धम्ममगरीत बहुकंग केल्ाणशवाि िेऊ निे, परत पाठवतानंा णशनबराथषीलाही त्रास हटोतटो व आम्हालाही. • ज्या षेित्रात कें द्र 
आहे, ता षेित्राच्ा लटोकानंी तेथेच आवेदन करावे. नवशेष कारिनवना धम्ममगरीत ताचें आवेदन स्ीकारले जािार 
नाहीत. • कृपिा स्ीकृनत-पत्र आपल्ा सटोबत अवश्य आिावे. • िेिे शक् नसल्ास तशी सुचना वेळेअगटोदर 
अवश्य कळवावी.)

धम्तपरोवन-1 : इगतपुरी (महाराष्ट्र)

∞ दीघ�-णशनबर: 45-ददवसीि: 19-12 त े3-2-2022, 
धम्मतपटोवन-2 : इगतपुरी (महाराष्ट्)

दहा-ददवसीि एक्ीक्दूटव णशनबर: 30-11 त े11-12, ◊  सनतपट्ान: 18 त े26-11, 
∞ दीघ�-णशनबर: 60-ददवसीि: 17-12 त े16-2-2022.

धम्मपत्तन : गटोराई, बटोरीवली, मंुबई
धम्मपत्तन, नवपश्यना केन्द्र, एस्ले वर््व के पास, गरोराई िाडी, बरोरीवली (पदर्चम) मंुबई-- 400 091, फरोन: +91 
8291894650, टेली. (+09122) 50427518, Ext. No. (पुरुर  काया्वलय)»  519 (50427519), (मदहला 
काया्वलय)»  546 (50427546),  (सुबह 11 त ेसायं 5 बज ेतक); Website: www.pattana.dhamma.
org, दस-ददवसीि एक्ीक्दूटव णशनवर: 10 त े21-11, 24-11 त े5-12, 8 त े19-12, 22-12 त े2-1-2022  
2022»  5 त े16-1, 19 त े30-1, 26-2 त े9-3, 23-3 त े3-4, 6 त े17-4, 20-4 त े1-5, 3 त े14-5, 17 त े
28-5, 8 त े19-6, 22-6 त े3-7, 5 त े16-7, 19 त े30-7, 18 त े29-8, 31-8 त े11-9, 13 त े24-9, 28-9 to 
9-10, 12 त े23-10, 26-10 त े6-11, 9 त े20-11, 23-11 त े4-12, 7 त े18-12, 21-12 त े1-1-2023, ◊ 
सनतपट्ान:  2022»  12 त े20-3, 1 त े9-8,  3-ददवसीि: 2022» 12 त े15-8, 
∞  कृतज्ञता णशनवर 20-ददवसीि: 2022» 2 त े23-2,
Email: registration_pattana@dhamma.net.in; ऑनलाइन बदुकंग: www.dhamma.org/en/
schedules/schpattana.shtml “धम्पत्तन” ववपश्यना कें द्रात केवळ 90 साधकासंाठी स्ान आह.े त्ामळे सव्व 
साधकानंा ववनंती आह ेकी ज्यानंा णिवबरासाठी स्वीकृवत ममळाली, त्ानंीच याव ेआणि ज्यानंा स्वीकृवत ममळाली नाही, 
त्ानंी कृपया करोित्ाही प्कारचा आग्रह करु नये. • कृपया आपला आपा्कालीन फरोन-संपक्व  (िेजारचा असला तरी) 
अवश्य ललहावा.)

          एक ददवसीि णशनबर : ग्रोबल ववपश्यना पॅगरोडा, गरोराईगावं, मंुबई प्ते्क रवववारी- सकाळी 
11 त ेसायं 4 वाजपेयांत (पॅगरोड्ाच्ा घमुटात हरोत,े त्ामुळे साधकानंा भगवान बदु्ाचं्ा पावन धातूंच्ा 
सावन्नध्ात ध्ान करण्ाची संधी प्ाति हरोत.े) संपक� : फरोन: 022-28452235. Email: info@
globalpagoda.org;
कृपया आपल्ासरोबत वपण्ाच्ा पाण्ाची बाटली अवश्य आिावी. वपण्ाचे पािी मरोठ्ा बाटलीत (20 
लीटर) उपलब्ध राहील. त्ातनू आपली बाटली भरुन आपल्ाजवळ ठेवता येईल.

िेिाऱिा दश�कासंाठी लघू आनापान णशनबर
ग्रोबल पॅगरोड्ात ररोज सकाळी 11 त े द्षपारी 4 वाजपेयांत पंधरा-वीस ममवनटाचें इंग्रजी दहदंी लघू 
आनापान प्णिकि सत सुरु असत.े सकाळी 11 वाजता प्थम सत व द्षपारी 4 वाजता अवंतम सत. यात 
भाग घिेाऱयाला पूि्व प्णिकि सतात बसि ेअवनवाय्व आहे

धम्मनवपुल : बेलापुर (नवी मुं बई)
प्ॉट नं. 91 ए; सेक्र 26, पारसीक दहल, सीबीडी बलेापूर, (पारसीक दहल, सीवडु दाराव े रेल् ेसे्टिन जवळ हब्वर 
लाईन) नवी मंुबई 400 614. संपक� : फरोन: 022-27522277, 27522404/03 (सकाळी 11 त ेसायं 5 वाजपेयांत). 
Email: dhammavipula@gmail.com, बदुकंग केवळ ऑनलाइन: http://www.vipula.
dhamma.org/ दहा-ददवसीि: 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-ददवसीि: 9 त े
12-12-21, 1-ददवसीि: प्ते्क रवववारी. सामू. साधना: दरररोज सकाळी: 9 त ेराती 9 पयांत, साधक आपल्ा वळेेनुसार 
येऊन ध्ान करु िकतात,   ∞ कृतज्ञता-णशनवर 2022»  16-1 त े6-2, 

धम्मवाहहनी : दटटवाळा
मुं बई पररसर नवपश्यना कें द्र, गावं रंूदे, दटटवाळा (पूव्व) कल्ाि, जज. ठाि.े Website www.vahini.dham-
ma.org, नरोदंिी केवळ ऑनलाईन; Email: vahini.dhamma@gmail.com संपक� : मरोबाईल: 97730-

69978, 9004620434, केवळ काया्वलयाच्ा ददविी– 12 त ेसायं 6 वाजपेयांत. दहा-ददवसीि: 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,     ∞ दीघ�-णशनबर: नवशेष दस-ददवसीि: 2022»  20 त े31-8, 
30-ददवसीि: 2021» 20-11 त े21-12, 45-ददवसीि: 2021» 20-11 त े5-1-2022

धम्म वादटका : पालघर
पालघर नवपश्यना कें द्र, गट नं. 198-2/ए, अल्ाली दक्रकेट ग्राउंडच्ा मागे, अल्ाली, पालघर-401404, संपक�  
कें द्र 91 9637101154, Email: info@vatika.dhamma.org, संपक� : 1) श्ी इरािी, मरो. 
9270888840, 2) श्ी अवनल जाधव, मरो. 91 9049151464,  दहा-ददवसीि:  (केवळ पुरुर) 21-11 त े
2-12, 25-12-21 त े5-1-22, (केवळ स््रिया)ं 7 त े18-11, ◊ सनतपट्ान: (केवळ स््रिया)ं 5 त े13-12,

धम्मानन्द : पुिे (महाराष्ट्)

पुिे नवपश्यना कें द्र, (नरोदंिीववना प्विे नाही) मरकळ गावाजवळ, आळंदी पासून 8 दक.मी. दहा-ददवसीि: (केवळ 
दहदंी व मराठी भारी)» 2021»  13 त े24-11, 11 त े22-12, 2022» 8 त े19-1, 12 त े23-2, 12 त े
23-3, 9 त े20-4, 9 त े20-4, 14 त े25-5, 11 त े22-6, 9 त े20-7,13 त े24-8, 10 त े21-9, 8 
त े19-10, 12 त े23-11, 10 त े21-12, (केवळ दहदंी व इंग्रजी भारी)» 2021»  27-11 त े8-12, 25-12 
त े5-1, 2022» 22-1 त े2-2, 26-3 त े6-4, 23-4 त े4-5, 28-5 त े8-6, 25-6 त े6-7, 23-7 त े3-8, 27-8 
त े7-9, 24-9 त े5-10, 26-11 त े7-12, 24-12 त े4-1, ◊ सनतपट्ान: (केवळ दहदंी व इंग्रजी भारी)» 2022» 
29-10 त े6-11, (केवळ दहदंी व मराठी भारी)»  2022» 26-2 त े6-3, 3-ददवसीि: 2022»  3 त े6-2, 5 
त े8-5, 4 त े7-8, 20 त े23-10,  संपक� : पुि ेववपश्यना सममती, फरोन: (020) 24468903, 24436250. 
Email: info@ananda.dhamma.org; टे.फैसि: 24464243.

धम्मपुण्ण : पुिे शहर(स्ारगेट)
पुिे नवपश्यना सममती, नहेरु से्टदडयमसमरोर, स्वारगेट वॉटर वसि्वच्ा मागे, आनंद मंगल काया्वलयाजवळ, 
दादावाडी, पुि-े411002. फरोन: (020) 24436250. Email: info@punna.dhamma.org 
दस-ददवसीि: (केवळ दहदंी व इंग्रजी भारी)»2021»   7 त े18-11, 5 त े16-12, 2022» 2 त े13-1, 6 त े17-2, 
6 त े17-3, 3 त े14-4, 5 त े16-6, 3 त े14-7, 7 त े18-8, 2 त े13-10, 6 त े17-11, 4 त े15-12, (केवळ 
दहदंी व मराठी भारी)» 2021» 21-11 त े2-12, 19 त े30-12, 2022» 16 त े27-1, 20-2 त े3-3, 20 त े
31-3, 17 त े28-4, 19 त े30-6, 17 त े28-7, 21-8 त े1-9, 18 त े29-9, 20-11 त े1-12, 18 त े29-12, ◊ 
सनतपट्ान: 2022»  4 त े12-9, 3-ददवसीि: (केवळ दहदंी व मराठी भारी)»2022»  13 त े16-10, (केवळ दहदंी व 
इंग्रजी भारी)»2022»  27 त े30-10, 2-ददवसीि:(केवळ दहदंी व मराठी भारी)» 2022»  2 त े4-6, (केवळ दहदंी 
व इंग्रजी भारी)»2022» 15 त े17-9, हकशटोराचें णशनबर: 2022» 1 त े9-5,  हकशटोरीचें णशनबर:  2022»  15 त े
23-5, 1-ददवसीि:  प्ते्क मदहन्ात द्षसऱया गुरुवारी व चौथ्ा रवववारी सकाळी: 8:30 त े4:30 पयांत, # 2-ददवसीि 
बाळ-णशनबर: (9 त े18 वर्व) (मुले) 10 त े11-5, (मुली) 13 त े14-5,  # बाळ-णशनबर: (9 त े18 वर्व) प्ते्क मदहन्ात 
पदहल्ा व वतसऱया रवववारी (सकाळी: 8 त ेद्षपारी 2.30 पयांत)

दीघ� णशनबर काि�क्रम (भारत)
नवशेष 10-ददवसीि

20-11 त े1-12-2021 धम्कल्ाि - कानपुर (उ. प्.)
25-11 त े6-12-2021 धम्धसनु्ध - माडंवी-कच् (गुजरात)
10 त े21-12-2021 धम्धसनु्ध - माडंवी-कच् (गुजरात)
14 त े25-12-2021 धम्िते्त - हदैराबाद (तलंेगाना)
8-2 त े1-3-2022 धम्चक्क - सारनाथ (उ. प्.)
6 त े17-4-2022 धम्नाग - नागपुर (महाराष्ट्र)
10 त े21-4-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्ान)
19 त े30-6-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्ान)
13 त े24-7-2022 धम्मगरर - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
9 त े20-8-2022 धम्भण्ार - भंडारा (महाराष्ट्र)
20 त े31-8-2022 धम्वादहनी - दटटवाला
20 ते 31-8-2022 धम् पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
14 त े25-9-2022 धम्पाल, भरोपाल (म.प्.)
9 त े20-10-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्ान)
12 त े23-10-2022 धम्सेतु - चेन्नई (तममलनाडु)
20 त े31-12-2022 धम्पुब्बज - च्ूरू (राजस्ान)

कृतज्ञता णशनबर 
16-1 त े6-2-2022 धम्ववपुल - बलेापुर (नवी मंुबई)
26-1 त े10-2-2022 धम्पीठ - अहमदाबाद (गुजरात)
2 त े17-2-2022 धम्मगरर - इगतपुरी (महाराष्ट्र)
2 त े23-2-2022 धम्पत्तन - गरोराई, मुं बई
2 त े17-2-2022 धम्सररोवर - धळेु  (महाराष्ट्र) 
2 त े17-02-2021 धम्नाग - नागपुर (महाराष्ट्र) 
2 त े17-2-2022 धम्पुब्बज - च्ूरू (राजस्ान)
2 त े17-2-2022 धम्सेतु - चेन्नई (तममलनाडु)
2 त े17-2-2022 धम् मधरुा - मद्षराई (तममलनाडु)
2 त े17-2-2022 धम् नागाज्नु -2 नागाज्वनसागर (तलंेगाना)
2 त े17-2-2023 धम् नागाज्नु -2 नागाज्वनसागर (तलंेगाना)

20-ददवसीि

7 त े28-11-2021 धम् पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान) 
4 त े25-12-2021 धम्लक्खि - लिनऊ (उ. प्.)
14-12-21 त े4-1-22 धम्िते्त - हदैराबाद (तलंेगाना)
23-2 त े16-3-2022 धम्धसनु्ध - माडंवी-कच् (गुजरात)



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, आश्विन पौर्णिमा (ऑनलाइन),  20 ऑक्टोबर, 21,  िर्ष   5,  अकं  7           रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-202316
6 त े27-2-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्ान)
2 त े23-2-2022 धम्सेतु - चेन्नई (तममलनाडु)
4 त े25-5-2022 धम् नागाज्नु -2 - नागाज्वनसागर (तलंेगाना)
10 त े31-7-2022 धम् पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
3 त े24-8-2022 धम्चक्क - सारनाथ (उ. प्.)
9 त े30-9-2022 धम्गढ़ - वबलासपुर (छत्तीसगढ़)
28-10 त े17-11-2022 धम्सररोवर - धळेु  (महाराष्ट्र) 
28-10 त े18-11-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्ान)
11-11 त े2-12-2022 धम् पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)

30-ददवसीि

6-11 त े7-12-2021 धम्चक्क - सारनाथ (उ. प्.)
7-11 त े8-12-2021 धम् पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
20-11 त े21-12-2021 धम्वादहनी - दटटवाला
21-12-2021 त े21-1-2022 धम् अव्बिका - दणकि गुजरात, गुजरात 
14-12-21 त े14-1-22  धम्िेत्त - हदैराबाद (तेलंगाना)
23-2 त े26-3-2022 धम्धसनु्ध - माडंवी-कच् (गुजरात)
30-1 त े2-3-2022 धम्केत ु- द्षग्व (छत्तीसगढ़)
2-2 ते 5-3-2022 धम्सेतु - चेन्नई (तममलनाडु)
6-2 ते 9-3-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्ान)
4-5 ते 4-6-2022 धम् नागाज्नु -2 - नागाज्वनसागर (तलंेगाना)
10-7 त े10-8-2022 धम् पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)
26-10 त े26-11-2022 धम् नागाज्नु -2 - नागाज्वनसागर (तलंेगाना)
28-10 त े28-11-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्ान)
30-10 त े30-11-2022 धम्चक्क - सारनाथ (उ. प्.)
11-11 त े12-12-2022 धम् पुष्कर - पुष्कर (अजमेर, राजस्ान)

45-ददवसीि
2-11 त े18-12-2021 धम्पट्ान - सरोनीपत (हररयािा)
20-11 त े5-1-2022 धम्वादहनी - दटटवाला
13-12 त े28-01-2021 धम् नागाज्नु -2 - नागाज्वनसागर (तलंेगाना)
17-12-2021 त े1-2-2022 धम्पाल - भरोपाल (म.प्.)
19-12 त े3-2-2022 धम्तपरोवन-1 - इगतपुरी (महाराष्ट ्र)
21-12-2021 त े5-2-2022 धम् अव्बिका - दणकि गुजरात, गुजरात
1-1 त े16-2-2022 धम्धसनु्ध - माडंवी-कच् (गुजरात) 
6-2 ते 24-3-2022 धम्थली - जयपुर (राजस्ान)
9-2-2022 त े27-3-2022 धम्बरोधध - बरोधगया (वबहार)
23-2 त े10-4-2022 धम्धसनु्ध - माडंवी-कच् (गुजरात)
26-10 त े11-12-2022 धम् नागाज्नु -2 - नागाज्वनसागर (तलंेगाना)
14-12-22 त े29-1-2023 धम् नागाज्नु -2 - नागाज्वनसागर (तलंेगाना)

 60-ददवसीि
17-12 त े16-2-2022 धम्तपरोवन-2 - इगतपुरी (महाराष्ट ्र)

धम्मअजन्ा : औरंगाबाद (महाराष्ट्)
अजंता अतंरा�ष्ट्ीि नवपश्यना सममती, गट नं. 45 रामपुरी, वजैापुर ररोड,  औरंगाबाद-431003. 
संपक� : फरोन: (0240) 2040444, मरोबाईल: 94222-11344, 99218-17430. Email: info@
dhammaajanta.org;  दस-ददवसीि: 2021» 1 त े 12-12, 15 त े 26-12, 29-12 त े 9-1-
2022 2022» 12 त े23-1, 26-1 त े6-2, 9 त े20-2, 23-2 त े6-3, 9 त े20-3, 23-3 त े3-4, 20-4 
त े1-5,  4 त े15-5, 25-5 त े5-6, 8 त े19-6, 22-6 त े3-7,  ◊ सनतपट्ान: 2021» 17 ते 25-11,  
2022»  4 त े12-4, 2-ददवसीि: 2021»  26 ते 28-11, 2022»  15 त े17-4, हकशटोररिटो ंका णशनवर: 
2021»  8 ते 16-11, हकशटोरटो ंका णशनवर: 2022» 16 त े24-5,

धम्मसरटोवर : धळेु (महाराष्ट्)
खाने्दश नवपश्यना साधना कें द्र, डेडरगावं जलिुमद्करि कें द्राजवळ, मु. परो. वतिी, जजल्ा- धळेु, वपन: 424002; (नरोदंिीववना 
प्विे नाही) (कें द्रापयांत जाण्ासाठी पाच कंदीलजवळ “िरेे पंजाब लॉज” जवळ परोहरोचाव े वतथनू वतिी गावासाठी ऑटरोररक्ा 
भेटतात.) दहा-ददवसीि: 2021»  7 त े18-11, 21-11 त े2-12, 16 त े27-12, 2022»  2 त े13-1, 16 ते 
27-1, 20-2 ते 3-3, 6 त े17-3, 3 ते 14-4, 17 त े28-4, 8 त े19-5, 22-5 त े2-6, 5 त े16-6, 3 
त े14-7, 17 त े28-7, 14 त े25-8, 4 त े15-9, 18 ते 29-9, 9 त े20-10, 20-11 त े1-12, 4 त े
15-12,  ◊ सनतपट्ान: 2021»  5 त े14-12, 2022»  20 त े29-3, 19 त े28-6, 31-7 त े9-8, 18 त े
27-12, 2-ददवसीि: 2022»  28 त े30-1, 4 त े6-5, 27 त े29-8, 2 त े4-10, # 1-ददवसीि  बाळ-णशनबर: 
2021» 1-11, 29-12, 30-12, 2022»  1-5, 21-10, 29-12. 30-12,          ∞ कृतज्ञता-णशनबर: 2022» 
2 त े17-2,
∞ दीघ�-णशनबर: नवशेष दहा-ददवसीि: 20-ददवसीि: 2022»  28-10 त े17-11,  संपक� : डॉ. देवरे, फरोन: 222861, 
मरोबा. 99226-07718, Email: info@sarovara.dhamma.org

धम्मसस�पुरी : भाटेगाव, सटोलापुर
धम्मसस�पुरी नवपश्यना ध्ान कें द्र, off ववजापुर ररोड, भाटेवाडी जवळ, सरोरेगाव - डरोिगाव चा रस्ा, 
सरोरेगाव पासून 4 दक.मी. ता. उत्तर सरोलापुर, जजला. सरोलापुर-413002, Email: solapurvipassa-
na@gmail.com, संपक� : 1) श्ी सम्ाट पाटील, मरोबा. 7620592920, 9011908000, 2) श्ी भालचंद्र 
उकरंदे, मरोबा. 9860759866, दहा-ददवसीि: 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 29-12 त े
9-1, 2-ददवसीि: 11 त े14-11, 

धम्मालि : कटोल्ापुर (महाराष्ट्)
दक्खिन नवपश्यना अनसंुधान कें द्र, (नरोदंिीववना प्विे नाही) रामललगं ररोड, आलत ेपाक्व , आलत,े ता. हातकनंगले 

(रेल् े से्टिन), जज. करोल्ापूर- 416123. Email: info@alaya.dhamma.org, फरोन: संपक� : मरोबा. 
97674-13232. 9697933232, 7420943232, दहा-ददवसीि: (दहदंी व इंग्रजी भारी)  7 त े18-11, 
21-11 त े2-12, 5 ते 16-12, 19 ते 30-12, ◊ सनतपट्ान: (दहदंी एवं इंग्रजी भारी)»  21 त े30-12, 
धम्मसेवक काि�शाळा: (दहदंी व मराठी भारी)»  19 त े20-11,

धम्मसुगंध : भटोसे (सागंली)
सागंली नवपश्यना साधना कें द्र, गट नं. 564, तलाव ररोड, यल्मा मंदीराजवळ, िामकरवाडी, भरोसे - 416420, ता. 
ममरज, जज. सागंली, Email: info@sugandha.dhamma.org, फरोन: 9422410436, 9403841943, 
online registration www.dhamma.org/en/schedules/schsugandha, संपक� : 1) डॉ.  
अमीत पादटल, मरोबा.  9222161236, 2) श्ी संजय चौगुले, मरोबा. 7249711008, दहा-ददवसीि: (केवळ पुरुर)»  
7 त े18-11, 21-11 त े2-12, 5 त े16-12, 19 त े30-12, 2-ददवसीि: 16 त े18-12, (1-ददवसीि: प्ते्क 
मदहन्ात पदहल्ा रवववारी, स्थान: वनणिधी मालवाडी परो. णभलवाडी, ता. पलुस जजल्ा:- सागंली) (1-ददवसीि: प्ते्क 
मदहन्ात द्षसऱया रवववारी   # बाळ-णशनबर: प्ते्क मदहन्ात वतसऱया रवववारी (8 त े15 वर्व) सकाळी 9 त ेद्षपारी 3 पयांत 
स्थान: मानव राहत ट ्रस्ट, वतसरा माळा, सीव्ील हॉस्स्पटलजवळ, सागंली)

 धम्मनाग : नागपुर (महाराष्ट्)
नागपुर नवपश्यना कें द्र, माहुरझरी गाव, नागपुर-कलमेश्र ररोडजवळ. Email: info@naga.dhamma.
org, संपक� : मरोबाइल: 9403870195, 9422182336, 9370990771, 9423403294. (नरोदंिीववना प्विे 
नाही) दहा-ददवसीि: 2021»  10 त े21-11, 24-11 त े5-12, 8 त े19-12, 2022»  4 त े15-1, 18 त े29-1, 
23-2 त े6-3, 23-3 त े3-4, 20-4 त े1-5, 8 त े19-6, 22-6 त े3-7, 6 त े17-7, 20 ते 31-7, 3 त े14-8, 17 
त े28-8, 31-8 त े11-9, 14 त े25-9, 28-9 त े9-10, 12 त े23-10, 26-10 त े6-11, 9 त े20-11, 23-11 
त े4-12, 7 त े18-12,  ◊ सनतपट्ान: 2021» 24-12 ते 1-1-2022, 2022»  27-5 त े4-6, 24-12 ते 1-1-
2023, 3-ददवसीि: 2021» 3 त े6-11, 2022»  17 त े20-3, 19 त े22-12, 1-ददवसीि: 2022» 16-5,   
हकशटोरीचें णशनबर: 2022»  3 त े11-5, हकशटोराचें णशनबर: 2022»  18 त े26-5, सहािक आचाि� काि�शाळा:  
2022»  9 ते 13-3,   ∞ कृतज्ञता-णशनबर: 2022» 2 त े17-2,
∞ दीघ�-णशनबर: नवशेष दहा-ददवसीि: 2021» 6 त े17-10, 2022» 6 त े17-4,  संपक� : सचचव, कल्ािममत 
चॅररटेबल ट ्रस्ट, अभं्कर स्ारक भवन, अभं्कर ररोड, धन्तरोली, नागपुर-440012. फरोन: 0712- 2458686, 
2420261. (सव्व पत-व्वहार संपक्व  पत्ावर करावा.)

धम्मसुगनत : सुगतनगर (नागपुर)
नवपश्यना साधना कें द्र, सुगतनगर, नागपुर-14, फरोन नं. (0712)2630115. दहा-ददवसीि: 8 त े19-11, 
8 त े19-12, ◊ सनतपट्ान: 22 त े30-12, 3-ददवसीि: 24 त े27-11, 1-ददवसीि: 21-11, 6-12,  
साम.ू साधना: दरररोज सकाळी 5 त े6 व सायं 6 त े7 पयांत व प्ते्क रवववारी सकाळी: 8 त े9;  # बाळ आनापान साम.ू 
साधना: प्ते्क रवववारी सकाळी: 8 त े9; संपक� : 1) श्ी सुिदेव नारनवरे, मरोबा. 9422129229. 2) श्ी कमलेि 
चाहने्द, मरोबा. 9373104305.

धम्ममल्ल : िवतमाल (महाराष्ट्)
नवपश्यना कें द्र, धनश्ी नगर, आय. टी. आय. मागे, वपपंळगावं बायपास, यवतमाळ - 445001, संपक� : 1) श्ी ई. 
डी. गडललगं, मरोबा. 9422865661, 2) डॉ. राजकुमार भगत, मरोबा. 9423432475. दहा-ददवसीि: 3 त े14-11, 7 
त े18-12,  ◊ सनतपट्ान: 19 त े27-11, 1-ददवसीि: 5-12, # बाळ-णशनबर: 28-11, 26-12, संपक� : 1) श्ी ई. डी. 
गडललगं, मरोबा. 9422865661, 2) डा. राजकुमार भगत, मरोबा. 9423432475, 3) देवेंद्र मेश्ाम 9822235527.
लचटकी (वधा�): धम्मकुटी नवपश्यना कें द्र, लचटकी, पुलगाव, पटो. कवठा, ता. देवळी, णज. वधा�, दहा-
ददवसीि: 6 त े 17-11, 7 त े 18-12, संपक� :  श्ी. िंडारे, फरोन: 07158-284372, मरोबा. 9028494401, 
 श्ी भेले, मरोबा. 9834603076,
तुमसर (भंडारा): दहा-ददवसीि: 17 त े 28-11, 15 त े 26-12, 1-ददवसीि: 1-10,  # बाळ-णशनबर: 
29-11, 26-12,  स्थान: बदु्ववहार अणॅ् वेलफेअर सेंटर, चुल्ाड, तमुसर, जज. भंडारा मरोबा. 096236-
68240, संपक� : 1) श्ी डरोगंरे, मरोबा. 6260450436, 2) श्ी चौरे, मरोबा. 98904-41071, 3) श्ी ववज ु
गरोडंाि,े मरोबा. 096236-68240,

धम्मभण्ार : भंडारा (महाराष्ट्) 
नवपश्यना कें द्र, राहुल कॉलनी, रेल् ेलाइनजवळ, सहकार नगर, भंडारा 441904, दहा-ददवसीि: 2021»  4 त े
15-12, 2022»  5 त े16-1, 1 त े12-2, 1 त े12-3, 19 त े30-7, 6 त े17-9, 11 त े22-10, 15 त े26-11, 
7 त े18-12, ◊ सनतपट्ान:2021»  21 त े29-11, 2022»  2 त े10-4, 3 त े11-11,  3-ददवसीि:2022»  
17 ते 23-3, 2-ददवसीि:2021»  24 त े26-12, 2022»  18 त े20-2, 1-ददवसीि: 2022»  16-1, 30-1, 
24-4, 16-5, 19-6, 21-8, 25-9, 27-11, 18-12,  हकशटोरीचें णशनबर: 2021» 7 त े16-11,  # 2-ददवसीि 
बाल-णशनबर:  2021» 15 त े16-11, 1 त े2-5,  # 1-ददवसीि बाल-णशनबर: 2021» 19-12, 2022»  27-2, 
26-4, 10-5, 24-5, 14-6, 28-6, 31-7, 25-8, 9-10, 25-12, धम्मसमे्मलन: 2022»  13-2, 
 ∞ दीघ�-णशनबर: नवशेष दहा-ददवसीि: 2022» 9 त े20-8, संपक� : सलूजा, 09423673572, 
चौरे, 9890441071, ववनरोद, 9422833002, 7588749108,

धम्म ननरंजन : नादेंड
नवपश्यना साधना कें द्र, नई डंकीि (गरोदावरी नदी के दकनारे) नादेंड, संपक� : 1) श्ी ददहवेले, मरोबाइल: 
9423148636. 2) श्ी भावे, मरोबा. 9421572499, दहा-ददवसीि: (केवळ स््रिया)ं»  8 त े19-12, 
(केवळ पुरुर)»  17 ते 28-11,  # 3-ददवसीि बाळ-णशनबर: (केवळ मलेु)»  7 ते 10-11, (केवळ मलुी)»  
11 त े14-11, 1-ददवसीि: 29-12, स्िं णशनबर: प्ते्क रवववारी सकाळी 6 ते 10 पियंत,  # बाळ-
आनापान ऑनलाईन  णशनबर: मदहन्ात वतसऱया रवववारी धम्मसेवक काि�शाळा: 10-1, 

धम्म वसुधा : हहवरा वधा�
नवपश्यना कें द्र, दहवरा परोस्ट झडिी, ता. सेलु, जज. वधा्व, Email: dhammavasudha@gmail.com 
100, सागर, सुयरोग नगर, नागपूर-440015. मरोबा. दहा-ददवसीि: (केवळ पुरुर जनेु साधक 10 त े21-11,) 
(केवळ स््रिया ंजनु्ा साधधका 1 त े12-12), ◊ सनतपट्ान: 1 त े9-12, संपक� : 1) श्ी बातं,े 9326732550, 
9326732547. 2) श्ी काटव,े मरोबा. 9890309738.

धम्मअनाकुल : खापरखेड़ा फाटा, तेल्ारा (अकटोला)
नवपश्यना साधना कें द्र, िापरिडेा फाटा, तले्ारा-444108 जज. अकरोला Email: info.anaku-
la.@vridhamma.org, Website: www.anakula.dhamma.org,  मरोबा. 9421156138, 
9881204125, 9421833060, दहा-ददवसीि: (केवळ पुरुर)»  24-11 त े5-12, (केवळ स््रिया)ं»  10 त े21-
11, 8 त े19-12, 3-ददवसीि: 23 त े26-12,   संपक� : 1) ववपश्यना चैररटेबल ट ्रस्ट, िगेावं, फरोन: 95798-67890, 
98812-04125. 2) श्ी आनंद, मरोबा. 94221-81970.
कटोटंबा (िवतमाळ): दहा-ददवसीि:  (पुरुर व स््रिया)ं»  5 त े16-12 (केवळ णभक्षणिया व स््रिया)ं 7 त े
18-11,  1-ददवसीि:   हर रवववार सुबह 8 त े3 तक  # बाळ-णशनबर: 28-11, 26-12, संपक� : धम्भूमम 
ववपश्यना चॅरीटेबल ट ्रस्ट, करोटंबा ता. बाभुळगावं जज. यवतमाळ-445001. मरोबा. 9822896453, 
7776964808, 7038918204, 9175622575, 



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, आश्विन पौर्णिमा (ऑनलाइन),  20 ऑक्टोबर, 21,  िर्ष   5,  अकं  7                                                         रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-2023 17
धम्म अमरावती: लंुनबनी मटोगरा

नवपश्यना कें द्र, लंुवबनी मरोगरा, परो. भानिडेा, ता. जज. अमरावती संपक� : 1) श्ी पी. रावत, मरोबा. 8830593721, 2) 
श्ी बाबजुी धसरसाट, मरोबा. 8007676033,  दहा-ददवसीि: 15 त े26-12, ◊ सनतपट्ान: 21 त े29-11, 
1-ददवसीि: 29-9, 
मलकापुर: (अकटोला) दहा-ददवसीि: (केवल स््रिया)ं»  12 त े 23-12, स्थान: भदन्त आनंद वनवास, 
राजरतन कॉलनी येवता ररोड मलकापुर जज. अकरोला. 444001, मरोबा. 9421937014,  संपक� : 1) श्ी 
तायडे, मरोबा. 9421794874, 2) श्ी आठवले, मरोबा. 9404092468.
पातुर: (अकटोला) ववपश्यना साधना प्सार कें द्र, णिरला, पातरु जज. अकरोला - 444501, दहा-ददवसीि: (केवळ 
स््रिया)ं» 20-11 त े1-12, 20 त े28-12,   # 3-ददवसीि बाळ-णशनबर: (10 त े17 वर्व) 7 त े10-11, 
1-ददवसीि: 1-ददवसीि: प्ते्क मदहन्ात द्षसऱया रवववारी, वळे 9 त े5,  # बाळ-णशनबर: बाळ-णशनबर: (वय 10 
त े16 वर्व) प्ते्क मदहन्ात वतसऱया रवववारी, वळे 9 त े5, संपक� : 1) श्ी. जगन्नाथ गवई, मरोबा. 07775928290, 
2) श्ीमती ज्यरोतीताई वानिेडे, मरोबा. 9921998803,

धम्मजळगावं : जळगावं
नवपश्यना कें द्र, गट नं. 99/12, मैती दहल्स अजजठंा ररोड, उमाळा गावं, ता. जज.  जळगावं-425001, फरोन: 
(0257) 2229477, मरोबा. 9422292161, Email: dhammajalgaon@gmail.com, 
online registration www.jalgaon.dhamma.org, संपक� : श्ी सुभार तलरेजा, मरोबा. 
7588436222, 7588009584, 1-ददवसीि: (केवळ पुरुर)»   7-11, 5-12, (केवळ स््रिया)ं»  21-11, 
19-12, संपक� : 7588436222, 8421532276.

धम्मअजि : चंद्रपुर (महाराष्ट्)
नवपश्यना साधना कें द्र, गाव - अजयपूर, परो. चचचपल्ी, मुल ररोड, चंद्रपुर, Online Registration :- Website :- 
www.ajaya.dhamma.org, Email: dhammaajaya@gmail.com, संपक� : 1) ममलीदं घरडे, सुगतनगर, 
नगीनाबाग वाड्व, नं. 2, चंद्रपूर-442401, मरोबा. 80071-51050, 9226137722, 2) श्ी गौतम चचकटे, मरोबा. 
9421812541, 9422506476, दहा-ददवसीि: 1 त े12-11, 8 त े19-12, 26-12 त े7-1, ◊ सनतपट्ान: 27-11 त े
5-12, 2-ददवसीि: 19 त े21-11, 1-ददवसीि: 19-12, 

धम्मपदेस : पाली (रत्ामगरी) 
कटोकंि नवपश्यना मेडीटेशन सेंटर, मु. पाथरट, परो. पाली, जज. - रत्नामगरी - 415803, Email: 
info@pades.dhamma.org, Website: https://pades.dhamma.org,  दस-ददवसीि: 1 ते 
12-11, 15 त े 26-11, 1 त े 12-12, ◊ सवतपट्ान: 15 त े 24-12, संपक� : 1. श्ी संतरोर आयरे 1) 
9975434754/9960503598 
महाड: दस-ददवसीि: (केवल पुरुष)»   7 त े28-11, 21-11 ते 2-12, 5 त े16-12, 19 त े30-
12, 1-ददवसीि :1-ददवसीि: प्ते्क मदहन्ात पदहल्ा रवववारी सकाळी 10 त ेद्षपारी 3 वाजपेयांत  # बाल 
णशनवर: प्ते्क मदहन्ात तीसऱया रवववारी सकाळी 10 त ेद्षपारी 2 वाजपेयांत स्ान: डा. बाबासाहबे आबंडेकर 
मेमरोरीयल हॉल, ववपश्यना णिवाजी चौक, करोटेश्री तले, महाड -402301, जजला: रायगड, संपक� : (020) 
24436250, Email: info@punna.dhamma.org, मरोबा: 7719070011.

जिपुर एवं उत्तर भारत
धम्मथली : जिपुर (राजस्थान)

राजस्थान नवपश्यना केन्द्र, परो.बॉ. 208, जयपुर-302001, पंजीकरि संपक� : मरोबा. 0-99301-17187, 
9610401401, 9828804808, Email: info@thali.dhamma.org, Website: www.
thali.dhamma.org, दहा-ददवसीि: 7 त े 18-11, 21-11 त े 2-12, 5 त े 16-12, 22-12 त े
2-1-2022, 2022» 4 ते 15-1, 18 त े 29-1, 27-3 ते 7-4, 10 त े 21-4, 24-4 त े 5-5, 8 ते 
19-5, 22-5 त े 2-6, 5 त े 16-6, 19 त े 30-6, 3 त े 14-7, 17 त े 28-7, 31-7 त े 11-8, 13 
त े 24-8, 28-8 त े 8-9, 11 ते 22-9, 25-9 त े 6-10, 9 ते 20-10, 30-11 त े 11-12, 22-
12 त े2-1-2023, ◊ सनतपट्ान: 2022»  29-3 त े6-4, 7 त े15-6, 19 त े27-7, 12 त े20-12,  
3-ददवसीि: 16 त े 19-12, धम्मउत्सव: 2022» 16-1, धम्मसेवक काि�शाला: 2022» 30-1,
∞ दीघ�-णशनवर: नवशेष दस-ददवसीि: 2022»  10 त े21-4, 19 ते 30-6, 9 त े20-10, 20-ददवसीि: 
2022»  6 त े27-2, 28-10 त े18-11,  28-9 त े19-10, 30-ददवसीि:  2022»  6-2 त े9-3, 28-10 त े
28-11,  45-ददवसीि:  2022»  6-2 त े24-3,

धम्म पुष्कर : पुष्कर (अजमेर, राजस्थान)
नवपश्यना केन्द्र, गाव रेवत (केडेल), पब्वतसर ररोड, पुष्कर, जज. अजमेर. मरोबा. 91-94133-07570. फरोन: 91-145-
2780570, Website: www.pushkar.dhamma.org,  दहा-ददवसीि: 2021»  23-12 त े3-1, 2022» 
26-1 त े6-2, 9 त े20-2, 23-2 त े7-3, 20 त े31-3, 2 त े13-4, 20-4 त े1-5, 4 त े15-5, 12 त े23-6, 25-6 
त े6-7, 1 त े12-9, 14 त े25-9, 28-9 त े9-10, 27-10 त े7-11, 23-12 त े3-1,  ◊  सनतपट्ान: 2021» 11 त े
19-12, 2022»  15 त े23-1, 9 त े17-3, 12 त े20-10, 13 त े21-12, हकशटोराचें णशनबर: 2022» 5 त े13-1, 
1 त े9-6,  # बाळ णशनबर 2-ददवसीि: 15 त े17-4, 13 त े15-8,     
∞ दीघ�-णशनबर: नवशेष दहा-ददवसीि: 2022»  20 त े31-8, 20-ददवसीि: 2021» 7 त े28-11, 2022» 10 त े
31-7, 11-11 त े2-12, 30-ददवसीि:  2021» 7-11 त े8-12, 2022» 10-7 त े10-8, 11-11 त े12-12, 
संपक� : 1) श्ी रवव तरोरिीवाल, मरोबा. 09829071778, Email: dhammapushkar@gmail.com, 2) श्ी अवनल 
धारीवाल, मरोबा. 098290 28275. Email: corporate@toshcon.com, फैसि: 0145-2787131.

धम्ममरुधर : जटोधपुर (राजस्थान)
नवपश्यना साधना कें द्र, लहररया ररसरोट्वमागे, अध्ात्म ववज्ाग सस्ग कें द्राजवळ चौपासनी जरोधपुर-342008. मरोबा. 
9829007520, Email: info@marudhara.dhamma.org. दहा-ददवसीि: 2021»  7 त े18-11, 22-11 
त े3-12, 20 त े31-12 2022» 2 त े13-1, 15 त े26-1, 30-1 त े10-2, 14 त े25-2, 21-3 त े1-4, 13 त े
24-4, 28-4 त े9-5, 21-6 त े2-7, 5 त े16-7, 19 त े30-7, 2 त े14-8, 31-8 त े11-9, 23-9 त े4-10, 19 त े
22-10, 28-10 त े8-11, 11 त े22-11, 25-11 त े6-12, ◊ सनतपट्ान: 2022» 9 त े17-3, 28-5 त े5-6, 8 त े
16-10, 23 त े31-12, 3-ददवसीि: 2021»  7 त े10-12, 2022» 2 त े5-3, 4 त े7-4, 9 त े12-12,  हकशटोराचें 
णशनबर: 2022» 10 त े18-6, हकशटोरीचें णशनबर: 2022» 19 त े27-8, # बाळ णशनबर 2-ददवसीि:  2022» (13 
त े१६ वर्व मुले, मुली) 16 त े18-9,  संपक� : 1) श्ी नेमीचंद भंडारी, 41-42, अिरोक नगर, पाल लीकं ररोड, जरोधपुर-
342003. Email: dhamma.maroodhara@gmail.com; मरोबा.: Whatsapp No. 9887099049, 
8233013020.

धम्मपुब्बज, च्ूरू (राजस्थान)
पुब्बज भमूम नवपश्यना टट्स्ट, भालेरी ररोड, (चूरुपासून 6 दक.मी.) चूरु (राजस्ान): फरोन: 9664481738, संपक� : 
1) श्ी एस. पी िमा्व, Email: dhammapubbaja@gmail.com, info@pubbaja.dhamma.

org, मरोबा. 07627049859, 2) श्ी सुरेि िन्ना, Email: sureshkhanna56@yahoo.com; (मरोबा. 
94131-57056, 9887099049, Whatsapp Only) दस-ददवसीि: 2021»  8 त े19-11, 23-11 त े
4-12, 2022» 1 त े12-1, 22-2 त े5-3, 9 त े20-3, 24-3 त े4-4, 7 त े18-4, 27-5 त े7-6, 22-6 त े
3-7, 6 त े17-7, 20-7 त े31-7, 3 त े14-8, 9 त े20-9, 5 त े16-10, 26-10 त े6-11, 11 त े22-11, 
25-11 त े6-12, ◊  सनतपट्ान:  2021»  22 त े30-12, 2022» 15 त े23-1, 29-4 त े7-5, 19 त े27-
8, 3-ददवसीि: 2021»  8 त े11-12, 2022» 26 त े29-1, 21 त े24-4, 23 त े26-9, 19 त े22-10, 9 
त े12-12, हकशटोराचें णशनबर: 2022» 10 त े18-6, 1-ददवसीि: 2022»  8-5,   # बाळ णशनबर 2-ददवसीि: 
2021»  (13 त े16 वर्व मुलेे)  31-10 त े2-11, 2022» 2 त े4-9, (13 त े16 वर्व  केवळ मलुी)»  2022» 
30-9 त े2-10,  
∞  कृतज्ञता-णशनबर: 2022» 2 त े17-2,        ∞ दीघ�-णशनबर: नवशेष दहा-ददवसीि: 2022» 20 त े31-12, 

धम्मसटोत : सटोहना (हररिािा)
नवपश्यना साधना संस्थान, राहका गावं, (वनम्रोद पुललस थाना के पास), परो. सरोहना, बल्भगढ़-सरोहना 
ररोड, (सरोहना पासून 12 दक.मी.), जजला- गुडगावं, हररयािा. मरोबा. 9812655599, 9812641400. 
(बल्भगढ़ और सरोहना त े बस उपलब्ध ह।ै) नवपश्यना साधना संस्थान, राहका गावं, (वनम्रोद परोललस 
से्टिनजवळ), परो. सरोहना, वल्भगढ-सरोहना ररोड, (सरोहनापासून 12 दक.मी.), जजल्ा- गुडगावं, हररयािा. मरोबा. 
9812655599, 9812641400. (वल्भगढ व सरोहना येथनू बस उपलब्ध आह.े) दहा-ददवसीि: 3 त े14-11, 
17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, संपक� :  ववपश्यना साधना संस्ान, रुम नं. 1015, 10 वा तळ, हमेकंुठ/
मरोदी टावस्व,  98 नेहरु प्से, नवी ददल्ी-110019. फरोन: (011) 2645-2772, 4658-5455, Email: reg.
dhammasota@gmail.com

धम्मपट्ान : सटोनीपत (हररिािा)
नवपश्यना साधना संस्थान, कम्ासपुर, जज. सरोनीपत, हररयािा, वपन-131001. मरोबा. 09991874524, 
Email: reg.dhammapatthana@gmail.com.  ◊ सनतपट्ान: 23 त े31-12,  
∞ दीघ�-णशनबर: 45-ददवसीि: (15 ददवसीय आनापान) 2-11 त े18-12,  संपक� : धम्सरोतच्ा-संपका्ववर.

धम्मकारुणिक : करनाल (हररिािा)
नवपश्यना साधना संस्थान, एअरपरोट्व/कंुजपुरा ररोड, गव्रमेंट िाळेजवळ, गावं नेवल, करनाल-132001; मरोबा. 
7056750605, पंजीकरि संपक� : 1) श्ी आय्व, मरोबा. 8572051575, 9416781575, 2) श्ी वमा्व, मरोबा. 
9992000601, (सायं 3 त े5 पयांत) Email: reg.dhammakarunika@gmail.com, दहा-ददवसीि: 
10 त े21-11, 24-11 त े5-12, 8 त े19-12, 22 त े2-1-2022, 

धम्महहतकारी : रटोहतक (हररिािा)
नवपश्यना ध्ान सममती, लाहली - आवंल ररोड, गावं लाहली, ता - कलानरोर, जजल्ा: ररोहतक - 124001, संपक� : 
92543-48837, 9416303639. दहा-ददवसीि: 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12,  ◊ सनतपट्ान:   6 
त े14-11, 

धम्मधज : हटोणशिारपुर (पंजाब)
पंजाब नवपश्यना टट्स्ट, गाव आनंदगढ, परो. मेहलावंली जजल्ा-हरोणियारपुर - 146110, पंजाब फरोन: (01882) 
272333, मरोबाईल: 94651-43488. Email: info@dhaja.dhamma.org, दस-ददवसीि: 17 त े28-
11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 2022»  5 त े16-1, 19 त े30-1, 2 त े13-2, 16 त े27-2, 2 त े13-3, 16 त े
27-3, 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, 6 त े17-7, 20 त े31-7, 3 
त े14-8,   ◊ सनतपट्ान: 6 त े14-11, 

धम्मससखर : धम�शाला (हहमाचल प्देश)
हहमाचल नवपश्यना कें द्र, धरमकरोट मैकलरोडगंज, धम्विाला, जजल्ा- कागंरा, वपन-176219 (दह. प्.). फरोन: 
09218514051, 09218414051, (नरोदंिी साठी फरोन सायं 4 त े5) Email: info@sikhara.dham-
ma.org, दहा-ददवसीि: एवप्ल त ेनरोव्ेंबर प्ते्क मदहन्ात 1 त े12 व 15 त े26. केवळ इतर णिवबराचं्ा वळेी नाही. 
◊ सनतपट्ान:   15 त े23-11, 3-ददवसीि: 23 त े26-11,

धम्मल� : लेह-लद्ाख (जम्म-ूकश्ीर)
नवपश्यना साधना लद्ाख, लेहपासून 8/9 दक. मी. संपक� : श्ी लरोभझंग ववसुद्ा, एनिट ट ्रॅसि, मरोबाईल: (91) 
9906971808, 9419862542. दहा-ददवसीि:  10  त े21-11, 1 त े12-12, 2022»  प्ते्क मदहन्ात 1 त े12-
2. 16  त े27  सवतपट्ान व इतर णिवबराचं्ा वळेी नाही  ◊ सनतपट्ान:  16  त े24-12-2021, 2022» 16  त े24-3, 
16 त े24-9, 3-ददवसीि: 2022» 25 त े28-9, 2-ददवसीि: 2022» 25 त े27-3, साम.ू साधना:  प्ते्क रवववारी 
सकाळी: 9:00 पासून. 1-ददवसीि: प्ते्क मदहन्ात द्षसऱया रवववारी. Email: lvisuddha@yahoo.com; 
info@ladakh.in.dhamma.org,,

धम्मसललल : देहरादून (उत्तराचंल प्.)
देहराडून नवपश्यना कें द्र, जनतनवाला गावं, देहराडून कन्ट व संतला देवीजवळ, देहराडून-248001. फरोन: 
0135-2715189, 2715127, 94120-53748, Email: reg.dhammasalila@gmail.com; दहा-
ददवसीि: 10 त े21-11, 24-11 त े5-12, 8 त े19-12,  ◊ सनतपट्ान: 3 त े11-4, 22 त े30-12, संपक� : 1) श्ी 
भंडारी, 16 टॅगरोर ववला, चक्राता ररोड, देहराडून-248001. फरोन: (0135) 2104555, 07078398566, फॅसि: 
2715580. 

धम्मलखिि : लखनऊ (उ. प्.)
नवपश्यना साधना कें द्र, अस्ी ररोड, बक्ीचा तलाव, लिनऊ-227202. (णिवबर प्ारंभाच्ा ददविी द्षपारी 2 त े
3 पयांत बक्ीचा तलाव रेल् ेक्रॉधसगं पासून वाहन सुववधा आह.े) Email: info@lakkhana.dhamma.org 
मरोबा. 97945-45334, 9453211879, दहा-ददवसीि: 4 त े15-11, 19 त े30-11, 2-ददवसीि: 15 त े17-11,   
# 3-ददवसीि बाल णशनबर: (13 त े17 वर्व मुले) 26 त े29-12, (13 त े17 केवळ मुली) 30-12-21 त े2-1-
22,  
∞ दीघ�-णशनबर: 20-ददवसीि: 4 त े25-12, संपक� : 1) श्ी राजकुमार धसहं, मरोबा. 9616744793, 2) श्ी 
पंकज जनै, मरोबा. 098391-20032, 3) श्ीमती मृद्षला मुकेि, मरोबा. 94150-10879, 4) श्ी राजीव 
यादव, मरोबा. 9415136560.

धम्मसुवत्ी : श्ावस्ी (उ. प्.)
जेतवन नवपश्यना साधना कें द्र: कटरा बाईपास ररोड, बदु्ा इंटर कॉलेजसमरोर, श्ावस्ी, वपन- 271845; फरोन: 
(05252) 265439, 09335833375 Email: info@suvatthi.dhamma.org, दहा-ददवसीि: 2 त े
13-12, 2022»  2 त े13-1,  ◊ सनतपट्ान: 14 त े22-12,  # बाळ णशनबर:  (8 त े12 वर्व मुले, व 8 त े16 वर्व 
मुली)»   24 त े27-12, (12 त े16 वर्व केवळ मुले)»   28 त े31-12,  संपक� : 1) मरोबा. 094157-51053, 2) श्ी 
मुरली मनरोहर, मातन हलेीया. मरोबा. 094150-36896,

धम्मचक्क : सारनाथ (उ. प्.)
नवपश्यना साधना कें द्र, िरगीपुर गावं, परो. वपयरी, चौबपुेर, (सारनाथ), वारािसी. मरोबा: 09307093485; 



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, आश्विन पौर्णिमा (ऑनलाइन),  20 ऑक्टोबर, 21,  िर्ष   5,  अकं  7           रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-202318
09936234823, Email: info@cakka.dhamma.org (सारनाथ मु्जजयमपासून ऑटरोररक्ा भाडे 
100/- रुपये आह.े), दस-ददवसीि: 2021»   20 त े31-12, 2022»  3 त े14-1, 18 त े29-1, 3 त े14-2, 4 
त े15-3, 3 त े14-4, 18 त े29-4, 3 त े14-5, 18 त े29-5, 3 त े14-6, 18 त े29-6, 3 त े14-7, 18 त े29-7,   3 
त े14-9, 18 त े29-9, 12 त े23-10, 5 त े16-12, 18 त े29-12, ◊ सनतपट्ान: 2021»  9 त े17-12,  2022»  
21 त े29-3, 2 त े10-10, 3-ददवसीि:2022»  28 त े31-8,
 1-ददवसीि: प्ते्क मदहन्ात चौथ्ा रवववारी.   सुबह 9  त ेसायं 4 तक,
∞ दीघ�-णशनवर: नवशेष दस-ददवसीि: 2022»  18-2 त े1-3, 20-ददवसीि: 2022»  3 त े24-8,  30-ददवसीि: 
2021»  6-11 त े7-12, 2022»  30-10 त े30-11, संपक� : मंज ूअग्रवाल, मरो. 99366-91000, Email: 
manju.ag4@gmail.com,

धम्मकािा कुशीनगर (उ.प्.)
“धम्मकािा” नवपश्यना साधना कें द्र, गावं- धरूरया भाट, बनवारी टरोलाजवळ. ता- कसया, देवररया ररोड, ता. 
कसया, जजल्ा- कुिीनगर-274402, (उ.प्.) मरोबा. 919415277542. Email: dhammakaaya.
vskk@gmail.com; दहा-ददवसीि: संपक� : श्ी भुममधर मरोबा. 09452975280, संपक� : 1. श्ी भूममधर 
मरोबा. 09452975280, 2) डॉ. ववमलकुमार मरोदी, द्ारा- आररोग्य मंददर, गरोरिपुर-273003, 3) श्ी नरेि अग्रवाल- मरोबा. 
9935599453.

धम्मकल्ाि : कानपुर (उ. प्.)
कानपूर अतंरा�ष्ट्ीि नवपश्यना साधना कें द्र, ढरोडी घाट, रूमा, परो. सलेमपूर, कानपूर नगर- 209402, (सेन्ट्रल 
रेलव ेसे्टिनपासून 23 दक. मी.) Email: dhamma.kalyana@gmail.com, फरोन: 07388-543795, 
मरोबा. 08995480149. (नरोदंिीववना प्विे वबलु्ल नाही) दहा-ददवसीि: 5 त े16-11, 5 त े16-12, 20 त े31-12,   
◊ सनतपट्ान:  22 त े30-11,  एक-ददवसीि:  प्ते्क मदहन्ात चौथ्ा रवववारी सकाळी 10 त ेसायं 5 वाजपेयांत     
∞ दीघ�-णशनवर: नवशेष दस-ददवसीि: 20-11 त े1-12,

धम्म सुधा : मेरठ (उ.प्.)
नवपश्यना कें द्र, परोलीस से्टिनमागे, टॉवर ररोड, सैफपूर गुरुद्ाराजवळ, हस्स्नापूर, जजल्ा- मेरठ-250404, 
कािा�लि संपक� : फरोन: 9555515548, 8171490433, 7505414181, 10-ददवसीि: 17 त े28-11, 1 त े
12-12, 15 त े26-12,  ◊ सनतपट्ान:  6 त े14-11,

धम्मबटोसध : बटोधगिा (नबहार)
बटोधगिा अतंरा�ष्ट्ीि नवपश्यना साधना कें द्र, मगध ववश्ववद्ालयाजवळ, परो. मगध ववश्ववद्ालय, गया-डरोभी 
ररोड, बरोधगया- 824234, मरोबा. 9471603531, Email: info@bodhi.dhamma.org; संपक� : फरोन: 
99559-11556. दहा-ददवसीि: 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,  ◊ सनतपट्ान: 26-1-2022 त े3-2-2022, ∞ दीघ�-णशनबर: 45-ददवसीि: 
9-2-2022 त े27-3-2022,

धम्मललच्वी : मजुफ्फरपुर (नबहार)
धम्मललच्वी नवपश्यना कें द्र, गावं- लदौरा, पाक्री, मुजफ्फरपूर-843113. फरोन: 09931161290, 8935963703, 
9431245971, दहा-ददवसीि: 19 त े30-11, 5 त े16-12, 19 त े30-12, 5 त े16-1, 19 त े30-1-22, ◊ 
सनतपट्ान: 1 त े9-11, संपक� : श्ी राजकुमार गरोयन्ा, फरोन: 0621 2240215, Email: info@licchavi.
dhamma.org

धम्मउपवन : बाराचहकिा, (नबहार)
बाराचदकया - 845412, पूव्व चम्ारन, वबहार, संपक्व : फरोन: 9431245971, 9934430429, 6204814341, 
Email: dhammaupavan@gmail.com, दहा-ददवसीि:  प्ते्क मदहन्ात 3 त े14 (नरोव्ेंबर 2021 
मध् ेनाही) 13 त े24-11, 3 त े14-1-2022,
नालंदा (नबहार): दहा-ददवसीि: एवप्ल त ेदडसेंबर, प्ते्क मदहन्ात 2 ते 13,   स्ान: णिल् गाव, नव नालंदा 
महाववहार, गव्रमेंट ऑफ इंदडया नालंदा (वबहार), फरोन: 91-9955911556, संपक� : डॉ लामा, मरोबा. 
99314-55583, Email: dhammanalanda@gmail.com. online registration: 
Website: www.nalanda.in.dhamma.org

धम्मपाटललपुत्त : पटना (नबहार) 
पटना नवपश्यना कें द्र, साधना कक बदु् स्तृी पाक्व , पटना जंक्न जवळ, पटना - 800001, वबहार, संपक� कः मरोबा. +91 
6205978822, +91 6299534629, E - mail: info@patna.in.dhamma.org, Website: http://
www.patna.in.dhamma.org, दहा-ददवसीि: 3 त े14-11, 3 त े14-12, 17 त े28-12, 3 त े14-1-22, 
17 त े28-1-22. 

धम्मवेसाली : वैशाली (नबहार)
दहा-ददवसीि: प्ते्क मदहन्ात 4 त े15 जानेवारी ते दडसेंबर, स्थान: ववयतनाम महाप्जापवत ननरी, ववश्िावंत 
पगरोडा ररोड, वैिाली-844128, मटोबा. 9036012302, 9036012303, Email: info@vaishali.
in.dhamma.org; Website: www.vaishali.in.dhamma.org;  संपक� : श्ी राजकुमार राय, फरोन: 
7631932444,  दहा-ददवसीि: प्ते्क मदहन्ात 4 त े15, जनवरी त ेददसंबर पयांत. ◊  सनतपट्ान: 18 
त े26-11,

कच् एवं गुजरात
धम्मससन् ु: माडंवी-कच् (गुजरात)

कच् नवपश्यना कें द्र, गाव- बाडा, ता. माडंवी, जजल्ा- कच् 370475. मरोबा.  9925674104, Email: info@
sindhu.dhamma.org (णिवबर आरंभ हरोण्ाच्ा ददविी सरळ कें द्रात जाण्ासाठी वाहन सुववधा उपलब्ध. 
त्ासाठी संपक� - फरोन: भुज:- 094274-33534. गाधंीधाम: 094262-50746. माडंवी: 09974575660.) दस-
ददवसीि: 2021»  6 त े17-11, 20-11 त े1-12, 4 त े15-12, 18 त े29-12. 2022» 4 त े15-1, 19 त े30-1, 
◊ सनतपट्ान: 8 त े16-11, 2022»  2 त े10-2, 3-ददवसीि: 18 त े21-11, 2022» 11 त े14-2,
∞ दीघ� णशनवर:  नवशेष दस-ददवसीि: 2021» 25-11 त े6-12, 10 त े21-12, 20-ददवसीि: 2022» 23-2 त े
16-3,  30-ददवसीि: 2022» 23-2 त े26-3, 45-day: 2022» 1-1 त े16-02, 23-2 त े10-4, संपक� : मरोबा. 
7874623305, 9825320551.

धम्मकटोट : राजकटोट (गुजरात)
सौराष्ट् नवपश्यना कें द्र, करोठाररया ररोड, राजकरोट. फरोन: (0281) 2924924, 2924942,: मरोबाईल: 
7878727240, 93279-23540, Email: info@kota.dhamma.org, दहा-ददवसीि: 3 त े 14-
11, 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 29-12 त े9-1,  संपक� : 1) फरोन: 0281-2233666, मरोबा. 
7878727223, 94272-21591, फॅसि: 2221384. 2) श्ी मेहता, फरोन: 2587599, मरोबा. 9428203291.

धम्मददवाकर : मेहसािा (गुजरात)
उत्तर गुजरात नवपश्यना कें द्र, मीट्ा गाव, ता. जजल्ा- मेहसािा, गुजरात, Email: info@divakara.dhamma.

org, फरोन: (02762) 272800. संपक� : 1. वनखिलभाई पारीि, मरोबा. 09429233000, 2. श्ी उपेंद्र पटेल, मरोबा. 
8734093341, Email: upendrakpatel@gmail.com, फरोन: (02762) 254634, 253315, 10-
ददवसीि: 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.   
◊ सनतपट्ान: 2022»  22-1 त े30-1-22, 3-ददवसीि: 2021»  19 त े22-11,

धम्मपीठ : अहमदाबाद (गुजरात)
गुज�र नवपश्यना कें द्र, (अहमदाबाद रेल् े से्टिनपासून 40 दक.मी.) गाव- रनरोडा, ता. धरोलका, जजल्ा- 
अहमदाबाद-387810. मरोबा. 89800-01110, 89800-01112, 94264-19397. फरोन: (02714) 
294690. Email: info@pitha.dhamma.org (बस सुववधा प्ते्क णिवबराच्ा 0 ददविी, 
पालदी बस सँ्टड (अहमदाबाद) द्षपारी 2:30 वाजता)  दहा-ददवसीि: 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.  
 कृतज्ञता-णशनवरकः 26-1 त े10-2, संपक� : 1) श्ीमती िणि तरोडी मरोबा. 98240-65668.

धम्म अम्बिका : दक्षिि गुजरात, गुजरात
नवपश्यना ध्ान कें द्र, नॅिनल हायव े नं. 8, (मंुबई त ेअहमदाबाद) पच्च्म पासून 2 दक. मी. द्षर वर बरोरीयाच 
टरोलनाका, गाव- वागलवाड ता. गनदेवी, जज. नवसारी, मरोबा. 09586582660, पंजीकरि: द्षपारी 11 त ेसायं 5 
(0261) 3260961, 09825955812. www.ambika.dhamma.org; Online registration: dham-
maambikasurat@gmail.com; संपक� : 1) वसंतभाई लाड, मरोबा. 09428160714, 2) श्ी रत्निीभाई के. 
पटेल, मरोबा. 09825044536, दहा-ददवसीि:  6 त े17-11, 24-11 त े5-12, 7 त े18-12,  3-ददवसीि: 18 त े
21-11,   ∞ दीघ�-णशनबर: 30-ददवसीि: 21-12 त े21-1, 45-ददवसीि: 21-12 त े5-2,

दक्षिि भारत 
धम्मसेतु : चेन्नई (तममलनाडु)

नवपश्यना साधना कें द्र, 533, पझान- थंडलम ररोड, द्ारा थीरुनीरमलाई ररोड, थीरुमुदीवक्कम, चेन्नई-600044, 
णिवबरसंबंधी मादहती व नरोदंिीसाठी संपक� : फरोन: 044-65499965, मरोबाइल: 94442-80952, 94442-
80953, (केवळ 10 त े1 व सायं 2 त े5 वाजपेयांत). Email.: setu.dhamma@gmail.com संपक� : 
श्ी गरोयन्ा, फरोन: (044) 4340-7000, 4340-7001, फॅसि: 91-44-4201-1177. मरोबाइल: 098407-
55555. Email: skgoenka@kgiclothing.in, दहा-ददवसीि: 2021»  5 त े16-11, 18 त े29-11, 
1 त े12-12, 15 त े26-12, 2022» 2 त े13-1, 19 ते 30-1, 9 त े20-3, 30-3 त े10-4, 13 ते 24-4, 
27-4 त े8-5, 1 त े12-6, 15 त े26-6, 13 त े24-7, 3 त े14-8, 17 त े28-8, 31-8 त े11-9, 14 त े
25-9, 28-9 त े9-10, 26-10 त े6-11, 9 त े20-11, 23-11 त े4-12, 7 त े18-12, 20 त े31-12, ◊ 
सनतपट्ान: 2022»  2 त े10-7, 12 त े20-10, 3-ददवसीि: 2021» 28 त े31-12, 2022» 24 त े27-3, 12 त े
15-5, 28 त े31-7, 1-ददवसीि: 2022» 16-5, 13-7, धम्मसेवक काि�शाळा: 2022» 21-4, बाळ णशनबर 
णशषिक काि�शाळा: 2022»  21 त े22-5, सहािक आचाि� काि�शाळा: 2022»  28 ते 29-5,     ∞ 
कृतज्ञता-णशनबरकः 2022» 2 त े17-2,  ∞ दीघ�-णशनबर: नवशेष दहा-ददवसीि: 2022» 
12 त े23-10, 20-ददवसीि: 2022» 2 त े23-2, 30-ददवसीि: 2022» 2-2 ते 5-3, 

धम्मखेत्त : हैदराबाद (तेलंगाना)
नवपश्यना अतंरा�ष्ट्ीि साधना कें द्र, (12.6 दकमी.) माइल स्टरोन नागाजु्वन सागर ररोड, कुसुम नगर, वनस्लीपुरम 
हदैराबाद-500070, तलंेगाना नरोदंनी: (सकाळी ९ त े१२ व ३  त े५ वाजपेयांत) मरोबा. 09491594247, फरोन: (040) 
24240290, 9705859056, Email: info@khetta.dhamma.org, दहा-ददवसीि: 3 त े14-11, 17 त े
28-11, 30-11 त े11-12, 1-ददवसीि: प्ते्क रवववारी,
∞ दीघ�-णशनवर: नवशेष दहा-ददवसीि: 14 त े25-12, 20-ददवसीि: 14-12-21 त े4-1-22, 30-ददवसीि: 14-
12-21 त े14-1-22,

धम्म मधरुा : मदरुाई (तममलनाडू)
नवपश्यना साधना कें द्र, गाव चेवतया पट्ी, ता. आतरु परो. गाधंीग्राम यवुनवर्सटी ददंडीगुल-624302, Email.: 
dhammamadhura@gmail.com, संपक� : 9442603490, 9442103490, 10-ददवसीि: 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 ◊ सनतपट्ान: 2022»  13 त े
21-8, 3-ददवसीि: 25  त े28-11, 2022»  6 त े9-1, 9 त े 12-6, 4 त े7-8, 22 त े25-9,
∞  कृतज्ञता-णशनवर: 2 त े17-2-2022,

धम्मनागाज्नु -1 : नागाजु�न सागर (तेलंगाना)
संपक� : VIMC, दहल कॉलनी, नागाजु्वन सागर, जज. नालगरोडंा आधं्र प्देि, वपन-508202. नरोदंनी: 9440139329, 
(8680) 277944, मरोबा: 093484-56780, (केवळ 10 त ेसायं 5 वाजपेयांत) Email: info@nagajjuna.
dhamma.org,  एक-ददवसीि: प्ते्क पौर्िमा, (दक्षिि भारतातील सव� काि�क्रम नेटवर पहा आणि 
ऑनलाइन आवेदन करा.)  10-ददवसीि: 2021»  3 त े14-11, 2022»  10 त े21-1, 6 त े17-2, 14 त े25-5, 
2 त े13-11, 23-11 त े4-12, 2-ददवसीि: 2021» 19 त े21-11, 17 त े19-12, 2022»  25 त े27-2, 11 त े
13-3, 24 त े26-6, 8 त े10-7, 5 त े7-8, 28 त े30-10, 16 त े18-12, हकशटोराचें णशनबर: 2021»  26-11 त े
4-12, 2022»  1 त े9-1, 9 त े17-4, 5 त े13-5, 20 त े28-8, 26-9 त े4-10, 14 त े22-11, हकशटोरीचें णशनबर: 
2021»  23 त े31-12, 2022» 25-4 त े3-5, 11 त े19-6, 23 त े31-7, 15 त े23-9, 15 त े23-10, 23 त े
31-12, धम्मसेवक काि�शाळा: 2022»  9 त े11-9, हकशटोरासंाठी: 2021» 10 त े12-12, हकशटोरीसंाठी: 2021» 
10 त े12-12,  धम्म समे्मलन: 2022»  18 त े20-2,

धम्मनागाज्नु -2 : नागाजु�न सागर (तेलंगाना)
संपक� :  धम्मनागाज्नु-1 च्ा  वरील पत्तावर: 10-ददवसीि: 2022»  23-2, त े6-3, 9 त े20-3, 23-3 त े3-4, 
6 त े17-4, 8 त े19-6, 22-6 त े3-7, 6 त े17-7, 20 त े31-7, 3 त े14-8, 17 त े28-8, 31-8 त े11-9, 25-9 
त े6-10, 12 त े23-10,  ◊ सनतपट्ान: 2022»  24-4 त े2-5, 14 त े22-9, कृतज्ञता-णशनबरकः 2022» 2 त े17-
2,      2023» 2 त े17-2, ∞ दीघ�-णशनबर: 20-ददवसीि: 2022»  4 त े25-5, 30-ददवसीि: 2022»  4-5 त े
4-6, 26-10 त े26-11, 45-ददवसीि: 2021» 13-12 त े28-01, 2022» 26-10 त े11-12, 14-12 त े29-1-
23

 मध् भारत
धम्मपाल : भटोपाल (म.प्.)

धम्मपाल नवपश्यना कें द्र, केरवा डैम के पीछे, ग्राम दौलतपुरा, भरोपाल-462 044, संपक� : मरोबा. 94069-
27803, 7024771629, संपक� : 1) प्काि गेडाम, मरोबा. 94250-97358, 2) श्ी लालेंद्र हुमने, मरोबा. 
9893891989, फरोन: (0755) 2468053, फैसि: 246-8197. Email: dhammapala.
bhopal@gmail.com, ऑनलाइन आवदेन; www.pala.dhamma.org, दहा-ददवसीि: 6 
त े17-11, 1 त े12-12,  2022»   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 े
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1-5, 18 त े29-5, 1 त े12-6, 29-6 त े10-7, 13 त े24-7, 27-7 त े7-8, 10 त े21-8, 24-8 त े4-9, 28-9 त े
9-10, 2 त े13-11, 16 त े27-11, ◊ सनतपट्ान: 20 त े28-11, 2022»   14 त े22-10, 3-ददवसीि: 2022»  3 
त े6-2, 12 त े15-5, 8 त े11-9, 27 त े30-10, 1-ददवसीि: 2022»   20-2, 20-3, 17-4, 24-7, 4-9, 9-10, 
27-11, हकशटोराचें णशनबर: 2022»  (मुले/मुली) 3 त े11-5, 14 त े22-6, बाल-णशनवर: 2022»  (वय 8 त े12 वर्व) 
29-5, 21-8, (वय 13 त े16 वर्व) 1-5, 12-6, रखरखाव सतिाह 2022»  9 त े13-10, जनु्या साधकासंाठी सहभामगता 
सेममनार 2022»  25 त े26-6,, 
∞ दीघ� णशनबर: नवशेष दस-ददवसीि: 2022»  14 त े25-9, 20-ददवसीि: 2022» 30-11 त े21-12, 30-
ददवसीि: 2022» 30-11 त े31-12,  45-ददवसीि: 17-12-2021 त े1-2-2022.

धम्मरत : रतलाम (म.प्.)
धम्मरत नवपश्यना कें द्र, (रतलामपासून 15 दक.मी.) साई मंददरामागे, गाव - धामनरोद ता. सैलाना, जज. रतलाम-
457001, फॅसि: 07412-403882, Email: dhamma.rata@gmail.com संपक� : 1) श्ी यरोगेि, मरोबा. 
8003942663, 2) श्ी अडवािी, मरोबा. 9826700116. दहा-ददवसीि: 19 त े30-11, ◊ सनतपट्ान: 18 त े26-12, 
3-ददवसीि: 26 त े29-12, साम.ू साधना: प्ते्क रवववारी सकाळी: 8 त े9 संपक�  कािा�लि: ववक्रम नगर, म्हरो ररोड, रतलाम, 
फरोन: 09425364956, 09479785033.

धम्मगुना, गुना-ग्ाललिर संभाग, (म.प्.)
‘नवपश्यना धम्मगुना, गाव- पगारा, 12 दकमी. गुना-ग्ाललयर संभाग. संपक� : श्ी ववरेंद्र धसहं रघवंुिी, रघवंुिी 
दकराना स्टरोर, से्टट बँक ऑफ इंदडयाजवळ, अिरोक नगर ररोड, गाव- पगारा, ता- जजल्ा- गुना, म. प्. वपन- 473001. 
मरोबा.9425618095, श्ी राजकुमार रघवंुिी, मरोबा. 9425131103, Email: info@guna.dhamma.org, 
दहा-ददवसीि: 19  त े30-11, 10 त े21-12,

धम्मकेतु : दगु� (छत्तीसगढ़)
नवपश्यना कें द्र, थनौद, व्ाया-अजंौरा, जजल्ा-द्षग्व, छत्तीसगढ-491001; फरोन: 09907755013, मरोबा. 
9589842737. Email: sadhana_kendra@yahoo.in दहा-ददवसीि: 2021»  6 त े17-11, 21-11 
त े2-12, 6 त े17-12, 20 त े31-12, 2022» 3 त े14-1, 5 त े16-3, 3 त े14-4, 18 त े29-4, 12 त े23-6, 3 
त े14-7, 17 त े28-7, 31-7 त े11-8, 14 त े25-8, 4 त े15-9, 18 त े29-9, 1 त े12-10, 13 त े24-10, 6 त े
17-11, 20-11 त े1-12, 4 त े15-12, 18 त े29-12, ◊ सनतपट्ान:2022»  15 त े23-1, 3-ददवसीि: 2022» 
17 त े20-3,  हकशटोरीचें णशनबर: 2022» 29-5 त े6-6, 1-ददवसीि: 2021»  20-11, 2022»  2-1, 1-5, 16-
5, 26-6, 28-8, # बाळ-णशनबर: 2021»  19-11, 18-12, 2022» 27-3, 17-4, 3-5, 28-10, धम्मसेवक 
काि�शाळा: 2021»  5-12, 2022»  30-10,   ∞ दीघ�-णशनबर: 30-ददवसीि: 2022» 30-1 त े
2-3, संपक� : 1. श्ी एस बंग, मरोबा. 9425209354, 2. श्ी. आर. पी. सैनी, मरोबा. 9425244706,

धम्मगढ़ : नबलासपुर (छत्तीसगढ़)
नवपश्यना कें द्र, वबलासपूर िहरापासून 23 दक.मी. आणि कारगी ररोड रेल् ेसे्टिन पासून 8 दक.मी. भरारी, व्ाया 
मरोहनभाटा, ता.-तितपुर, जजल्ा-वबलासपुर. Email: dhammagarh@gmail.com, Website: www.
garh.dhamma.org, दस-ददवसीि: 2021»  2 त े13-12, 17 त े28-12, 2022» 6 त े17-1, 27-1 त े7-2, 
10 त े21-2, 3 त े14-3, 31-3 त े11-4, 17 त े28-6, 7 त े18-7, , 21-7 त े1-8, 7 त े18-8, 1 त े12-10, 1 त े
12-12, 17 त े28-12,  ◊ सनतपट्ान: 2021» 13 त े21-11, 2022»  12 त े20-11, 3-ददवसीि: 2022»  17 त े
20-3, हकशटोरटो ंका णशनवर: 2022» 5 त े13-6,  1-ददवसीि: 2021»  7-11, 2022» 23-1, 3-4,  # बाल-णशनवर: 
2021» 28-11, 2022»  24-4, 1-5, 16-10, 27-11, 
∞ दीघ�-णशनवर: 20-ददवसीि: 2022» 9 त े30-9, संपक� : 1) श्ी एस मेश्ाम, मरोबा. 79748-34238,  2) श्ी के 
के साहु, मरोबा. 9752047511, 

धम्मउत्कल : खररिार रटोड (उड़ीसा)
नवपश्यना साधना कें द्र, गाव चानबरेा परो. अमसेना, (व्ाया) िररयार ररोड जजल्ा: नुआपाडा, उडीसा-766106, 
संपक� : 1) श्ी. हररलाल साहू, मरोबा. 09407699375, Email: harilal.sahu@gmail.com 2) श्ी. प्फुल्दास, 
मरोबा. 7077704724, दहा-ददवसीि: 10 त े21-11, 1 त े12-12, 16 त े26-12, 

धम्मगङ्ा : कटोलकाता (प. बंगाल)
नवपश्यना कें द्र, सरोदपुर, हररश्चन्द्र दत्ता ररोड, पवनहटी, बाररो मंददर घाट, करोलकाता-700114. फरोन: (033) 
25532855, Email: info@ganga.dhamma.org, मरोबा. 94332-21119, 97482-24578, दहा-
ददवसीि: 3 त े14-11, 17 त े28-11, 1 त े12-12, 15 त े26-12, 29-12 त े9-1, 1-ददवसीि: 14-11, 12-12, 
# बाळ-णशनबर: 28-11, 26-12, संपक� : काया्वलय: टरोबॅकरो हाऊस, 5 वा माळा रूम नं. 523, 1, ओर् करोट्व हाऊस 
कॉन्वर, करोलकाता-1, फरोन: (033) 2230-3686, 2231-1317,

*********.

एक-ददवसीि णशनबर आणि सामहूहक सत्राचें आिटोजन 
ऑनलाइन हटोईल

रनववारकः 9 जानेवारी, 2022 पूज्य माताजीचंी 6वी आणि सयाजी 
ऊ बा खिन याचंी 51वी पुण्वतथी वनममत्ताने पगरोडा मध् ेमहाणिवबर 
आणि सामूदहक साधनाचे आयरोजन ऑनलाइन हरोईल. याचंी तारीि 
आणि ललकं whatsapp द्ारे आपल्ाला वेळेत कळवली जाइल. 
समग्ानं तपटो सुखटो– सामूदहक तप-सुिाचा लाभ घ्ावा. (सध्ा 
पगरोडा मध् ेदरररोज एक ददवसीय णिवबर हरोत आहते). नाव नरोदंिीसाठी 
कृपया वनम्न फरोन क्रमाकं दकंवा ईमेल द्ारा ताबडतरोब संपक्व  करा. कृपया 
नाव नरोदंिी न करता येऊ नये. बदुकंग-संपक्व : 022-2845 1170, 
022-6242 7544- Extn. no. 9, मरो. 82918 94644. (फरोन 
बदुकंग- प्वतददन 11 त े5 बाज ेपयांत) 

(सूचनाकः   करोववड-19 काळात सरकारी आदेिानुसारच काय्वक्रम हरोतील. 
साधकानंी त्ानुसार वनि्वय घ्ावा आणि बदुकंग  ववरयी पुन्ा कन्फमदेिन कराव.े)

मटोबाईल अपॅ मधे् नवीन सुधारिा
ववपश्यना वविरोधन ववन्ासाने आपल्ा मरोबाईल अपॅमध् ेएक नवीन सुधारिा केली आह,े  

ज्यामुळे आपि भववषातील णिवबरामंध् ेभाग घेण्ासाठी सरळ अपॅ द्ारेच आवेदन करू 
िकता. जसे - 

दहा ददवसीि णशनबर,  दहा ददवसीि एह्झकू्दटव्ह णशनबर,
लहान मुलाचें णशनबर,  तीन ददवसीि णशनबर इतादी

भारतातील सव्व कें द्र, तसेच दणकि आदरिका, केवनया, इंडरोनेणिया, संयकु् अरब 
अममरात इत्ादी देिातं कुठेही. एकदा आपि आवेदन केल्ावर त्ाच अपॅ मध् ेआपि 
आपल्ाववरयी हरोिाऱया सव्व गतीववधीचंी  मादहती प्ाति करू िकता.

आपल्ा गरजनेुसार आपल्ा दैवनक साधनेववरयीचे रेकाड्वपि आपि ठेव ूिकता. 
सध्ा सुधारिा केवळ अडँ ्रॉइड फरोनसाठी उपलब्ध आहते आणि लवकरच आयओएस 
(आय फरोन) साठी सुद्ा उपलब्ध हरोतील. 

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

पगटोड्ा जवळ ‘धम्मालि’ अनतथथ-गृहा मधे  
उपलब्ध ननवास-सुनवधा

पववत बदु्-धात ू आणि बरोधधवृकाच्ा सावनध्ात राहून गंभीर साधना 
करण्ास इचु्क असलेल्ा साधकासंाठी ‘धम्मालि’ अनतथथगृहात वनवास, 
भरोजन, नाष्टा इत्ादीचंी उत्तम व्वस्ा उपलब्ध आह.े अधधक मादहती आणि 
बदुकंगसाठी िालील पत्तावर  संपक�  करा- श्ी जगजीवन मेश्ाम, धम्ालय, 
ग्रोबल ववपश्यना पगरोडा, एस्ल वर््व जटेी, गरोराई ववलेज, बरोरीवली (प.) - 
400091. फरोन. +91-22-50427599/598 (धम्ालय ररसेप्सन) 
पगरोडा-काया्वलय- +91-22-50427500. Mob. 9552006963/7977701576. 
Email- info.dhammalaya@globalpagoda.org              yty   

महत्त्वपूि� सूचना
GVF ला दान पाठविाऱयानंी कृपया लक द्ा की ज्या कारिासाठी पैसे 

पाठववत आहात त्ाचा उले्ि अवश्य करावा म्हिज ेत ेदान त्ाच कारिासाठी 
जमा केले जाईल आणि त्ाच प्कारे त्ाची ररसीट बनवली जाईल. (धन्वाद)

पॅगटोड्ावर रात्रभर प्काशाचे महत्व
पूज्य गुरुजी वेळरोवेळी म्हित असत की एिाद्ा धातु-गब्भ 

पॅगरोड्ावर रात्रभर प्काि असण्ाचे वविेर महत् आहे. यामुळे 
सारे वातावरि दीघ्वकाळ धम्व व मैत्री तरंगानंी भारलेले राहात.े 
यासाठी ग्रोबल पॅगरोड्ावर प्काि दानासाठी प्ती रात्री रुपये 
5000/- वनधा्वररत केले गेले आहते. अधधक मादहतीसाठी वरील 
(GVF) च्ा पत्तावर संपक्व  करा– 
1.Mr. Derik Pegado, 9921227057. 2. Sri Bipin Mehta, 

Mo. 9920052156, Email: audits@globalpagoda.org

धम्मालि - 2 ननवास-गृहाचे ननमा�ि काि�
पॅगरोडा पररसरात ‘एक ददवसीय’ महाणिवबरात द्षरुन येिाऱया साधकासंाठी 

व धम्वसेवकासंाठी राती वनवासाच्ा मरोफत सुववधसेाठी धम्ालय-2 वनवास-
गृहाचे वनमा्वि हरोईल. ज ेकरोिी साधक-साधधका या पुण्काया्वत भागीदार हरोऊ 
इच्च्तात, त्ानंी कृपया वनम्न पत्तावर संपक्व  साधावा.

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.



“विपश्यना साधक” बुद्धिर्ष 2565, आश्विन पौर्णिमा (ऑनलाइन),  20 ऑक्टोबर, 21,  िर्ष   5,  अकं  7           रजि. नं. MAHMAR/2017/72685. Postal Regi. No. NSK/286/2021-202320

नवपश्यना पगटोडा पररचालनाथ� “सेंचुरीज कॉप�स फंड”
‘ग्टोबल नवपश्यना पगटोडा’चा दैनंददन िच्व साभंाळण्ासाठी पूज्य गुरुजीचं्ा 

वनददेिानुसार एका ‘सेंचुरीज कॉप�स फंडा’ची व्वस्ा केली गेली आह.े त्ाचंी ही 
महत्ाची इच्ा पूि्व करण्ासाठी ‘ग्टोबल नवपश्यना फाउंडेशन’ (GVF) ने 
दहिरोब केला की जर 1,39,000 जिानंी, प्ते्काने रु. 9000/- जमा केले, तर 
१२५ करोटी रुपये जमतील आणि त्ाच्ा माधसक व्ाजातनू हा िच्व हरोऊ लागेल. 
जर करोिी एकदम एकत जमा करू िकत नसेल तर थरोडी-थरोडी सुद्ा जमा करू 
िकेल. (काही तंिी पैसे जमा केिे आहते आणि नवश्ास आह ेकी िवकरच ह ेकार्य 
पूि्य होईि.)

साधक तसेच असाधक सव्व दात्ानंा हजाररो वराांपयांत आपली धम्वदानाची 
पारमी वाढववण्ाची ही एक सुसंधी आह.े अधधक मादहतीसाठी तसेच वनधी 
पाठववण्ासाठी—

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

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

नवपश्यना नवशटोधन नवन्यास
ववपश्यना वविरोधन ववन्ास( Vipassana Research Institute- VRI)  एक 

अिी संस्ा आह ेजी साधकासंाठी धमा्वसंबंधी प्रेिादायक पाठ् सामग्री यरोग्य दकमतीत 
उपलब्ध करत.े येथील सगळे सादहत् कमीत कमी दकमतीत उपलब्ध आह े ज्यामुळे 
अधधकाधधक साधक याचा व्ावहाररक लाभ घेऊ िकतील. ववपश्यना साधनेसंबंधी 
अमूल् सादहत्ाचा दहदंी, इंग्रजी तसेच अन् भारामंध् े अनुवाद तसेच संिरोधन 
करावयाचे आहे. यासाठी ववद्ानाचंी आवश्यकता आहे. िरोधकाय्व मुं बईतील या  
दठकािी हरोईल– ‘नवपश्यना नवशटोधन नवन्यास’, पररयचत्त भवन, ववश् ववपश्यना 
पगरोडा पररसर, एस्ले वर््व जवळ, गरोराई गाव, बरोरीवली पजश्चम, मुं बई- 400 091, 
महाराष्ट्र, भारत. फरोनः काया्व. +9122 50427560, 

मरो. (Whats App) +91 9619234126.
या णिवाय VRI दहदंी, इंग्रजी व मराठी माधसक पमतकाचं्ा माध्मातून पूज्य गुरुजी द्ारा 

झालेले पत व्वहार, जनुे ज्ानवध्वक लेि, दरोह,े मुलािती, प्श्नरोत्तर इत्ादी ंप्रेिाजनक 
मादहती प्काणित करते, ज्याने साधकाचंी धम्व पथावर उत्तररोत्तर प्गती हरोत रहावी.

या सव्व काया्वला सुरू ठेवण्ासाठी साधकाचंा सहयरोग अतं्त आवश्यक आह.े 
भववषात अनेक साधकाचं्ा लाभासाठी धमा्वच्ा वािीचे प्कािन अनवरत चालू 
रहावे, यासाठी  सहयरोग देण्ास इचु्क असिाऱया साधकानंी िालील पत्तावर संपक्व  
करावा. या संस्लेा दान देिाऱयासंाठी सरकारची आयकर अधधवनयम 1961 ची धारा  
35-(1) (iii) च्ा वनयमानुसार िंभर टके्क आयकर सूट प्ाति आह.े साधक याचा लाभ 
घेऊ िकतात. यासाठी बँकेची मादहती याप्कारे आहे—

नवपश्यना नवशटोधन नवन्यास, ऐक्सिस बैंक लल., मालाड (प.)—
िाता क्र. 911010004132846;   IFSC Code: UTIB0000062 
संपक� - 1. श्ी डेररक पेगाडरो - 022-50427512/ 28451204
          2. श्ी वबवपन मेहता - 022-50427510/ 9920052156
           3.  ईमेल - audits@globalpagoda.org 
4. वेबसाइट- https://www.vridhamma.org/donate-online

दटोहे धमा�चे
चल साधक चालत रहा, देश आणि परदेश।
धरम चाररकेने ननघे, अतंरीचे च के्श।।

उठ, जाग, आळस च ताग, मंगल असे प्भात।
ममटे तम रे पापाचे, गेली काळ रात्र।।

शीला मधे् कल्ाि रे, समाधीत च कल्ाि।
प्ज्ञा तर कल्ािच रे, प्कटे पद ननवा�ि।।

नवमल धमा�चा ज्यटोनतधर, मंगल असे प्भात। 
दखुहर, भिहर, नतममरहर, अरुि तरुि नवजात।।

दटोहे धमा�चे
चल साधक चालत रहा, जन सेवेचे काम।
आता कुठे नवश्ाम रे, कुठला रे आराम।।

जनाचंी च सेवा करी, जीवनाचे च धे्ि।
हेच माझे रे शे्िस, हेच माझे च यप्ि।।

चल णभषि,ू चालता राहा, आता कुठे नवश्ाम।
बहुजन हहतसुख कारिी, आराम रे हराम।।

कर तिारी ननघण्ाची, सटोड रे जंजाळ।
प्नतपळ प्ज्ञा जागे, हटोशच रे साभंाळ।।
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