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ll श्रीस्वामी समथथ जय जय स्वामी समथथ ll 

त्दनांक ०८/०७/२०१७ रोजी गुरुपोत्णथमेचा शुभ मगंल सोहळा औरगंाबाद त्स्थत त्दशा नगरी 

सभागृहामध्ये अमयंत आनदंात उमसाहाने पार पडला. मयावेळेस सकाळी परमपजू्य श्रीस्वात्मस्वरूप सद्गुरू 

लाठकर काकांचे सभागृहात प्रवचन झाले होते. तेच प्रमयक्ष प्रवचन आपल्यासमोर DTP स्वरूपात प्रस्तुत आहे. 

आपण अमयतं भक्तीभावाने श्रवण, अभ्यास आत्ण त्नत्दध्यास करावा ही त्वनंती.  

 

 

ll अवधतू त्चंतन श्रीगुरुदेव दत्त श्रीस्वामी समथथ महाराज की ll 

 आज त्वशेष त्दवस आहे.भक्त आत्ण सद्गुरू ह्यांच परस्परांमध्ये जे नात असतं मया नामयामध्ये जी 

भक्ती आहे , ज्ञान आहे आत्ण परस्परांच्या बद्दलच जे आकलन आहे ते आकलन प्रमयक्ष अनुभवाचा आजचा हा 

त्दवस आहे. आज व्यास पौत्णथमा आहे. व्यासांची प्राथथना करताना –  

नमोस्तुते व्यास त्वशालबुद्धे फुल्लारत्वन्दा यत् पत्रनेत्र । 

येन मवया भारततैलपूणथ:प्रदीप :प्रज्वात्लतो ज्ञानमय : । 

व्यासांना ज्ञानस्वरूप म्हटलंय. आत्ण मयांच स्मरण करताना व्यासांच्या अथक तपस्येतनू जे वेद-वाड्.मय, 

उपत्नषद, भगवतगीता, षड्दशथन असे त्वशाल असं वाड.्मय ज्याचातून त्नमाण झाल ते व्यास म्हणजे प्रमयक्ष 

गुरुतमवाचाच अत्वष्कार आहे. अश्या व्यासांच आज आपल्याला स्मरण करायचं आहे की ज्यांचामध्ये पत्रपूणथता 

आहे आत्ण मयाच व्यासांचा माध्यमातून महाभारताचा ग्रंथ त्लत्हला गेला. आत्ण मया महाभारताच्या मध्यभागी 

भगवंतांनी अजुथनाला उपदेश केलेलाय; मयाच स्मरण करण्याचा आज त्दवस आहे. सद्गुरू म्हणजे प्रमयक्ष परब्रह्म 

परमेश्वर हे ज्ञान देण्यासाठी ज्यावेळेस भक्तांच कल्याण करण्यासाठी भूलोकात येतात तेव्हा मयांना आपण 

सद्गुरू म्हणतो. पण मयांच जे मूळस्वरूप आह े ते सत्च्चदानंदघनस्वरूप परब्रह्म परमेश्वर आहे आत्ण तोच 

भगवान श्रीकृष्ण आहे जो जगतगुरूच आहे. म्हणून मया त्ठकाणी भगवान श्रीकृष्ण आत्ण अजुथन ही जी गुरु-

त्शष्याची जोडी आहे नं ही गुरु-त्शष्याची जोडी अत्तशय अभ्यास करण्याचा दृष्टीने योग्य आहे. आत्ण मयामध्ये 

भगवतगीता हा जो ग्रंथ आहे हा ग्रंथ गुरूंनी त्शष्याला ज्ञान कसं द्याव, काय द्याव आत्ण त ेज्ञान त्दल्यानंतर 

मयाचा पत्रणाम काय होतो ह्याचं आकलन, सशंोधन आत्ण अभ्यास करायचा असेल तर भगवतगीतेसारखा 

दुसरा ग्रंथ ह्या त्वश्वात नाही आहे. म्हणून जेव्हा-जेव्हा गुरु आत्ण त्शष्य हा शब्द येतो तेव्हा-तेव्हा प्रकषानी 

भगवान श्रीहरी कृष्ण आत्ण अमयंत ऋजुता असलेला अजुथन हे दोन व्यक्ती समोर येतात आत्ण ते जे प्रत्सद्ध 

त्चत्र आहे की; रथ उभा आहे आत्ण खाली अजुथन जो आहे तो आपलं धनुष्य खाली ठेऊन भगवंताला 

नमस्कार करतोय आत्ण भगवंत मयाचाकडे कृपादृष्टीने पाहतायं हे दृश्य आपण अनेकदा वेळेला पात्हलंय. ह्या 

दृश्यामध्ये गुरु आत्ण त्शष्य हे कसे आहेत ह्याची त्चत्रामध्ये अत्तशय समपथकपणे अशाप्रकारची ती त्दशा त्दलेली 

आहे आत्ण आपण भगवतगीता वाचत गेलो म्हणजे आजचा रत्ववार हा आमचा भगवतगीतेचा असतो खरं म्हणजे. 

आत्ण आज गुरुपोत्णथमेचा त्दवस आत्ण मला पुन्हा एकदा भगवतगीतेच स्मरण ह्या त्नत्मत्तानी येतंय की 

भगवतगीतेचं जर अध्ययन केलं तर गुरु काय आत्ण त्शष्य काय ह्याचं तर आकलन होतंच पण गुरूंनी 

त्शष्याला जे ज्ञान देत असताना त्शष्यांनी आपली त्जज्ञासा कशी व्यक्त करायची ह्याच ही त्दव्यदशथन 

भगवतगीतेत आहे. भगवतगीतेचा पत्हला अध्याय ह्या वेळेस अभ्यास केला खपू लोकांना असं वाटत पत्हल्या 
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अध्यायात काय सांत्गतलंय काही त्वशेष नाही. त्वशाद योग आहे तो, आत्ण मयाचामध्ये सगळा हा अजुथनाचा जो 

गोंधळ आहे नं तो हा सध्याच्या समाजामध्ये प्रमयेक मनुष्याचा अंतःकरणात जो गोंधळ आहे मया गोंधळाच मया 

त्ठकाणी प्रत्तक आहे. करू का नको करू ? योग्य का अयोग्य आहे? आत्ण कधी कधी मी जे त्वचार करतो 

तेच बरोबर. आपण जर पात्हलं आता तर ह्या काळात तकथवाद असावा. तकथवादाला त्वरोध नाही आहे. पण तर 

कुतकथ असले आत्ण माझंच म्हणण बरोबर आहे असं असले तर मयाला गुरुची प्राप्ती नाही होत.  

सुरुवात जर पात्हली भगवतगीतेची तर सगळ्यांनी भगवतगीतेचा अभ्यास केला असले तर मयाचामध्ये 

अजुथन आपला त्सद्धांत मांडतो आत्ण मयाच समथथन करत असतो की कस योग्य आहे माझ म्हणण की, “हे 

युद्ध करणं योग्य नाही आहे” मया त्ठकाणी युद्ध आहे आज आपल्यासमोर असलेला कतथव्य आहे. प्रमयेक 

माणसाला एक समोर कतथव्य त्दलेला आहे पण मनुष्य कळत न कळत समथथन अस ंकरतो की तू हे कतथव्य 

टाळल तर जमेल की नाही. आपण कायालयात जातो, आपल्या व्यवसायात असतो आत्ण आपण कमीत-कमी 

वेळामध्ये जास्तीत-जास्त पैसा कसा त्मळेल आत्ण आपल्या कतथव्याला कसं टाळता येईल ही त्स्थती अजुथनाला 

झालेला जो घोळ आहे की हे माझे सगळे आमपस्वकीय आहेत ह्यांचावर मी धनुष्यबाण कसा काय चालव ू? 

आत्ण न चालवणंच कसं योग्य आहे ह्याचं समथथन तो करतोय हे आजच्या समाजाच हे म्हणजे प्रत्तत्नत्धमव 

आहे, प्रतीकाममक दशथन आहे मयाचं. आता त्तथून ही जी त्स्थती समाजाची आहे ह्या समाजातल्या प्रमयेक 

मनुष्याला आनंद पात्हजे आहे, समाधान पात्हजे आहे, तृप्ती पात्हजे आहे, संपूणथता पात्हजे, सवथज्ञता पात्हजे आहे. 

पण हे पात्हजे असताना हे त्मळवण्याकरता काय लागत हे मात्हत नाही. आत्ण अज्ञानाचा कारणाने ह्या सगळ्या 

जो गोष्टीचा शोध आहे तो चुकीच्या त्ठकाणी चाललेला आहे मग मयात्ठकाणी अजुथन कोणमया क्षणी तो त्शष्य 

झाला, कोणमया क्षणी मयाचामध्ये त्शष्यमवाच लक्षण आलं ह ेफार पाहण्यासारखं आहे.  

पत्हला अध्याय संपला, त्वशादयोग सांत्गतला. दुसरा अध्याय सुरु झाला. पत्हल्या श्लोकापासनू सहाव्या 

श्लोकापयथंत परत थोड-थोड त्ववेचन चाल ूहोत. स्वामी महाराजांच्या मुखातून भगवतगीता ऐकण्यासारखी आहे. 

मयात महाराजांनी वाक्य असं म्हटलं की भगवान श्रीकृष्णबद्दलच सांगत होते. सांगता-सांगता-सांगता असं म्हणाले 

की,” अजुथन हे सगळ काय बडबडत करत होता नं तर मयावेळेस मी स्वतः मागे वळनू पात्हलं. महाराज काय 

म्हणतात, “मी मागे वळनू पात्हलं.” म्हणजे मया वाक्यामध्ये एक प्रकषाने गोष्ट अशी आहे की महाराज आत्ण 

भगवान श्रीकृष्ण ह्यांचात भेद नाही. ते न कळत काय म्हणतात “मी मागे वळनू पात्हलं, आत्ण माझ्या चेहऱ्यावर 

असं काही त्स्मत होत की ते त्स्मत पाहून अजुथन ओशाळला.” अजुथनाला असं वाटलं की आपलं काही चुकतंय 

का? आपण आतापयथंत जे काय सांगत होतो हे सांगताना आपलं काही चुकतंय का ? भगवान श्रीकृष्णांनी 

मयाला तुझ चूक काय का बरोबर आहे असं काहीही म्हटलेलं नाही आहे फक्त काय केल मात्हती आहे का, 

हातात लगाम धरले आत्ण मागे वळनू पात्हले आत्ण मयाचाकडे अश्या काय नजरेन मंद त्स्मत केल आत्ण 

अश्या काय भुवया उडवल्या की मयावेळेस तमक्षणी अजुथनाला असं वाटल की माझ कुठेतरी काही चुकतंय बर 

का. हे आतापयथंत जे समथथन करत आलोय नं की असं काही युद्ध करणे योग्य नाही आहे, युद्ध केल तर 

त्कती सगळी हानी होईल वगैरे वगैरे पुष्कळ वणथन आहे. पण नंतर भगवान श्रीकृष्णाच्या व्यत्क्तममवामध्ये जे 

सामर्थयथ आहे, दृष्टीमध्ये जी एक शक्ती आहे ती शक्ती ही गुरूची शक्ती आहे. जेव्हा भगवान श्रीकृष्ण मागे 

वळनू पाहतात आत्ण मंद त्स्मत करतात तेव्हा स्वामी म्हणतात “मी मागे वळनू पात्हलं आत्ण माझ्या चेहऱ्यावरच 

मंद त्स्मत पाहून अजुथन ओशाळला”. मी परत-परत ते ऐकत असतो आत्ण मला फार आश्चयथ वाटतं की 
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महाराज बोलताना न कळतपणे त ेआत्ण भगवान श्रीकृष्ण कसे एकरूप आहे त ेसांगताय आत्ण सांगताना ती 

जी दृष्टी आहे नं ती दृष्टी गुरूची दृष्टी आहे. मया दृष्टीमध्ये बघ कसं चुकतोयस तू , काय जे करतोयस ते 

बरोबर आहे का चूक आह े, वाक्य कुठेही नाही, शब्द कुठेही नाही, उच्चारण कुठल्याही गोष्टीचा नाही आहे. 

फक्त दृष्टीक्षेप आहे. आत्ण मया दृष्टीक्षेपामध्ये एवढी शक्ती आहे की अजुथनाला आपल्या अज्ञानाच ज्ञान झालं. 

म्हणजे त्शष्य होण्याकरता काय लागतं पत्हल्यांदा तर जो पयथंत मनुष्य आपल्या अज्ञानालाच ज्ञान समजतो तो 

पयथंत तो त्शष्य होण्याचा लायकीचाच नाही आहे. ज्याक्षणी मनुष्याला असं वाटत की आपलं कुठेतरी चुकतंय, 

आपलं काहीतरी अज्ञान आहे अशी जाणीव ज्यावेळेस होते तेव्हा तो त्शष्य होण्याचा लायकीचा होतो, तो पयथंत 

नाही.  

तकथवाद चाल ूआहे, आता आपण पाहतो नं सगळं तकानं चाल ूआहे काम पण कुठेही आममपरीक्षण 

नाही आहे. कुठेही ज्ञान घेण्याची त्जज्ञासा नाही आहे. ज्याक्षणी म्हणजे भगवंत फार दयाळू आहेत म्हणजे 

अश्यासुद्धा माणसाला एका क्षणात पत्रवतीत करतात. आत्ण मग दुसऱ्या अध्यायातला सातवा श्लोक , काय 

म्हणतात “ कापथण्यादोशो “ , माझ्या स्वभावाबद्दल, माझ्या स्वधमाबद्दल मी संभ्रत्मत झालेलो आहे. आपल्या 

संभ्रमाच ज्ञान आहे, आपल्या अज्ञानाच ज्ञान आहे, आपल्या अपणूथतेच ज्ञान आहे ही पत्हली गोष्ट.त्शष्यांच लक्षण 

त्कव्हां भक्ताचं लक्षण काय आहे तर मी अपणूथ आहे. मला अज्ञान आहे.मला संपूणथ ज्ञान प्राप्त करायचं आहे. 

मला पूणथमव प्राप्त करायचं आहे. मला काय करावं आत्ण काय करू नयें ह्याचाबद्दल मला संभ्रम झाला आहे 

मया संभ्रमाच मला ज्ञान त्दलयं. लक्ष्यात घ्या की त्शष्य कोण त्कव्हां सद्गुरूचा भक्त कोण आहे तर ज्या 

भक्ताला अशी स्पष्ट जाणीव झालेली आहे की नाही, आपल्याकडे अज्ञान आहे बर का, आपल्याला काही गोष्टी 

कळतं नाही. आत्ण आपल्याला ते ज्ञान प्राप्त केलं पात्हजे. दुसरा भाग मयाच श्लोकामध्ये आहे, की मी आता 

तुला संपूणथ शरण गेललेोय. पत्हला भाग काय सांत्गतला ,” मला काहीही कळत नाही. मला संभ्रम झालेला 

आहे, मला समजत नाही” एवढ सगळं पत्हला अध्याय पूणथ सांत्गतला,ज्ञानाचं लक्षण सकट सगळ्या अनेक 

गोष्टी सांत्गतल्या मयावेळेस समोर पहात होते भगवंत जे आहेत नं समोर पहात होते. फक्त मागचा डोक्याचा 

भाग त्दसत होता. म्हणून अजुथनाला काय जेव्हा भगवंताची पाठ असते की नाही तेव्हा असं वाटत की 

माणसाला की बआु आपल्याकडे पहात नाही. पण पाठ जरी असली तरी सहस्त्राक्ष आहेत ते. ते सगळीकडे 

पहात असतात. भगवंताची नजर समोर असली तरी सबंध ब्रह्मांडावर नजर आहे ते सद्गुरू आहेत. ते 

म्हणतात बोलु द्या नं ते म्हणतात बोलेल त्कती , बोलून बोलून थकून जाईल तो. आत्ण हा थकवा आला की 

फक्त पात्हलं बर कां, काही बोलले नाहीत. मया पाहण्यामधनू अजुथन असं म्हणतो की,” मला माझ्या अज्ञानाची 

जाणीव झालेली आहे, मला काय कराव आत्ण काय करू नये हे कळत नाही. मला माझ्या स्वधमाबद्दलच हे 

संभ्रम झाललें आहे. तेव्हा माझ कल्याण ज्याचात आहे अश्याप्रकारचा मागथ तू मला दाखव.” त्वचार करा प्रश्न 

काय आहे बघा. म्हणजे एखाद्या भक्तांनी सद्गुरूसमोर गेल्यानंतर की मला पैस ेद्या, मला माझ भोग-ऐश्वयथ 

द्या.असं म्हणण्यापेक्षा माझा श्रेयस पथ काय आहे, माझ कल्याण कशात आहे ज्याचामुळे माझ्या जीवनाचा उद्धार 

होईल असं काय आहे ते मला सांग.” इथे अजुथनाच त्शष्यमव त्दसतं. त्शष्याला आपला उद्धार व्हावा, आपलं 

कल्याण व्हावं, संपूणथपणे आपल्याला ज्ञान प्राप्त व्हावं अशी जाणीव ज्यावेळेस होते, अशी त्जज्ञासा जेव्हां होते 

तेव्हा सद्गुरू समोर येऊन उभा राहतो. काही लोक म्हणतात अहो गुरु प्राप्त नाही झाले काय करायाचं ? 

गुरु आम्हाला त्मळतील का ? तुम्ही आम्हाला अनुग्रह देणार का ? तेव्हा मयांना मला एकच म्हणावसं वाटत 
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की, “ त्जज्ञासा त्नमाण झाली आहे का अंतःकरणामध्ये ज्ञानप्राप्तीची ? कशाकरता पात्हजे तुम्हाला गुरु ? 

तुमचे भोग-ऐश्वयथ देण्याकरता? का तुमच कल्याण करण्या करता ? भोग-ऐश्वयालाच कल्याण समजणारे 

असतील तर अज्ञानालाच ज्ञान समजणारे आहेत. म्हणून ह्या सातव्या श्लोकापासून भगवतगीता खऱ्या अथाने 

सुरु होते आत्ण ह्या सातव्या श्लोकातून भगवतगीतेचा जन्म झालेला आहे आत्ण भगवतगीता म्हणजे गुरुंनी 

त्शष्याला त्दलेलं ज्ञान. म्हणून हा संदभथ ग्रंथ फार महमवाचा आहे. आत्ण मयाचानंतर जे भगवंतानी त्ववेचन केलयं 

ते अठराव्या अध्यायापयथंत तुम्ही पहात गेलात तर मया प्रमयेक त्ववेचनामध्ये अशी चढती भाषण म्हणजे प्रमयेक 

ज्ञानाचा जो टप्पा सांगत गेले नं तो त्वलक्षण आहे. म्हणजे आपण जर एक त्संहावलोकन केल पूणथ अठरा 

अध्यायाच आत्ण भगवतांनी नेमक काय ज्ञान त्दलं ओ ते जर आपण पहायचा प्रयत्न केला तर गुरुंनी त्शष्याला 

काय द्याव आत्ण त्शष्यांनी गुरूला काय त्वचारावं ह्या दोन्हीची उत्तरं भगवतगीतेमध्ये आहे.  

आजच्या गुरुपोत्णथमेच्या त्दवशी व्यासांनी त्लत्हलेली भगवतगीता व्यासपौत्णथमेच्या त्नत्मत्तानी आत्ण भगवंतांनी 

सांत्गतलेली अजुथनाला सांत्गतलेला उपदेश हा गुरुंनी त्शष्याला त्दलेला उपदेश ह्याचावर त्चंतन हे केल्यास 

आजच्या त्दवसच औत्चमय आपण साधलं असं म्हणता येईल. तर मया त्ठकाणी भगवंत काय म्हणतात,” अरे 

ज्याचा त्वचारच करायला नाही पात्हजे मयाचा त्वचार करतोस. ज्याचाबद्दल त्चंता करण्यासारखीची गोष्ट नाही 

मयाची तू त्चंता करतोस.” सुरुवात कशी आहे बघा. भगवतगीता जर पहात गेलो नं तर मया त्ठकाणी 

म्हणतात, “ तू ज्याचाकरता शोक करतोयस नं तो देह” तो देह आहे जो असनू नसल्यासारखा आहे. आत्ण 

जे त्टकाऊ आहे जे शाश्वत आहे जे तुझ अत्स्तमवाच अत्धष्ठान अखंड आहे, जे ज्ञानस्वरूप आहे मयाचं मात्र 

तू त्चंतन सुद्धा करत नाहीस. मोठे-मोठे पंत्डत सांगतात की, ज्याचा त्वचार करण्याची आवश्यक्ता नाही, 

ज्याचावर त्चंतन करण्याची आवश्यकता नाही मयाची त्चंता करणं अयोग्य आहे. जे शाश्वत आहे मयाच त्चंतन 

कर. तू आत्ण मी शाश्वत आहे. तुझ अत्स्तमव आत्ण माझं अत्स्तमव शाश्वत आहे. आता ज्ञान द्यायला सुरुवात 

केली आहे. आत्ण मया ज्ञानामध्ये हळू-हळ ूहळू-हळ ूभगवंतानी भक्ती केव्हां त्मसळली हे कळालच नाही. म्हणजे 

जर आपण म्हणालो भक्तीयोग बारावा अध्याय असा नाही आहे मयाचाआधी भगवंत काय म्हणतात 

अनन्यशरणभावाने माझ्याकडे ये.मी तुझा योगक्षेम करेन.बारावा अध्यायाचा आधीच सांत्गतलय. ज्ञान देत 

असताना ते म्हणतात मी तुला ज्ञान असं देईन की मी त्वज्ञानासहीत ज्ञान देऊन मया त्वज्ञानासहीत ज्ञान प्राप्त 

झाल्यानंतर तुला त्मळवण्यासारख काही राहणारच नाही. ज्ञानाची कक्षा हळू-हळू-हळ ूकशी वाढत गेली, कसा 

त्वस्तार केला. गुरूंनी त्शष्याला काय ज्ञान द्याव ते ज्ञान कशा पद्धतीने द्याव आत्ण मया ज्ञानाचा त्वत्नयोग 

केल्यास मया त्शष्याची काय प्रगती होते ह्याच वणथन आहे खूप भगवतगीतेत. म्हणनू कोणमयाही गुरुत्शष्याचा 

संवादामध्ये गुरुचत्रत्राचा ग्रंथ आहे, गुरुगीता आहे. गुरुच्या संदभातलं वाड्मय प्रचंड आहे. ह्या सवथ वाड्मयाचा 

अभ्यास केला असताना असं लक्ष्यात येत की भगवतगीता हा जो ग्रंथ आहे नं हा गुरु-त्शष्य संवाद आहे. 

श्रीकृष्ण-अजुथनसंवादे असं जरी म्हटलं तरी श्रीकृष्णच्या त्ठकाणी गुरु आहेत आत्ण अजुथनाच्या त्ठकाणी त्शष्य 

आहे म्हणून गुरुत्शष्यसंवादे असा जर शब्द त्तथे लावला तर गैर होणार नाही,पण भगवंतासारखा गुरु नाही ओ. 

भगवंत जर आपल्याला समजा प्रमयक्ष समोर सांगायला आले नं दुसर मयाचा पलीकडे काहीच नाही आहे. आत्ण 

स्वामी म्हणतात मै ही राम हुं, मैं ही कृष्ण हुं. मीच राम आहे, मीच कृष्ण आहे. मीच अजुथनाला उपदेश केला. 

म्हणजे गुरुतमव कसयं की गुरुतमव परब्रह्म परमेश्वर आहे आत्ण मयाचाच अनंत अत्वष्कार आहे. मया अनंत 

अत्वष्कारामध्ये भगवतगीता हे अमयंत आदशथ उदाहरण आहे. म्हणनू मी आजच्या त्नत्मत्ताने सांगतो की प्रमयेकाने 
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आपल्या भक्तांनी घरात भगवतगीता ठेवावी. दररोज दहा संस्कृत श्लोक मयाचे वाचावेत. मयाचा अथथ वाचावा, 

मयाचा आशय वाचावा. आत्ण गुरूंनी त्शष्याला काय-काय त्दलेलयं आत्ण त्शष्यांनी मयाचावर काय-काय त्जज्ञासा 

त्नमाण केली. छप्पन प्रश्न आहे , अजुथनाचे त्कती आहेत छप्पन प्रश्न आहेत. एकानंतर एक प्रश्न आहेत ओ. 

म्हणजे प्रश्न त्वचारणारा मनुष्य जो आहे हा आपल्या कल्याणाचा तळमळीकरीता त्वचारतोय. आत्ण मयाचा मनामध्ये 

कुठेही काहीही अपणूथता जाणवली की मयाला सहन होत नाही. जो त्वद्याथी आहे नं तो फक्त दाखवतो फक्त 

की मला सगळं कळालयं तर तो प्रश्न त्वचारत नाही. पुष्कळदा वगामध्ये त्शक्षक त्वचारतात काय रे समजलं 

का सगळ्यांना ? जर समजलं नसेल तर प्रश्न त्वचारा. एकही प्रश्न त्वचारत नाही. म्हणजे सगळ्यांना समजल 

का ओ? अहो काय समजलंय हेच समजल ंनाही. म्हणजे पत्रत्स्थती अशी झाली की जेव्हा प्रश्न त्वचारायला 

सांत्गतला तेव्हा काहीही प्रश्न त्वचारायचा प्रश्नच नाही. कारण त्चंतनच नाही केल ओ मयाच. पण सांगणारा जो 

तुम्हाला एक-एक उदाहरण सांगत असेल आत्ण मयाचावर तुम्ही गांभीयाने त्चंतन केल मयाचावर त्वचार केला 

तर त्जज्ञासा ही त्नमाण झालीच पात्हजे. हे त्वद्यार्थयाच वैत्शष््यपूणथ लक्षण आहे की ज्या त्वद्याथाच्या 

अंतःकरणामध्ये त्जज्ञासा त्नमाण झाली तोच खऱ्या अथाने त्शष्य होण्याकरता योग्य आहे.  

अमयंत आदशथ उदाहरण म्हणजे अजुथन. अजुथनाच्या मनात एक-दोन नाही छप्पन प्रश्न त्नमाण झाले. 

भगवतगीतेचा अभ्यास करण्याची एक पद्धत सांगतो तुम्हाला. तुम्ही जर भगवतगीतेमध्ये अजुथनाने त्वचारलेले प्रश्न 

वेगवेगळे काढले आत्ण मया प्रमयेक प्रश्नाला भगवंतांनी त्दलेलं उत्तर हे जर मया प्रश्नाचा खाली त्लहायला सुरुवात 

केली तर भगवतगीता वेगळ्या पद्धतीने तुम्ही Rewrite कराल आत्ण प्रश्न काय आत्ण उत्तर काय, प्रश्न काय 

आत्ण उत्तर काय आत्ण मयाचामध्ये एवढ्या गमती पहायला त्मळतील तुम्हाला की मया उत्तरामध्येच प्रश्न त्नमाण 

व्हावेत असं उत्तर आहे. म्हणजे उत्तर अस ेसांत्गतले असे गमतीदार सांत्गतले की ज्ञानासारख सवथश्रेष्ठ अस ं

काहीच नाही कारण ज्ञान हे सवथश्रेष्ठ आहे. दुसर काहीही करण्याची गरज नाही, ज्ञानच घ्याव. मग आता प्रश्न 

त्नमाण झाला नं की कमथ कशाला करायला सांत्गतलं. ज्ञानासारख पत्वत्र आत्ण श्रेष्ठ दुसरं जर काही नसेल 

तर तू मला कमथ करायला कशाला सांगतोस ? वस्तुतः प्रश्न अजुथनाच्या मनामध्ये भगवंतानीच आणला बघा. 

काय सांगोत ज्ञानासारखं दुसरं पत्वत्र काहीही नाही, सवात श्रेष्ठ काय असेल तर ज्ञान आहे. सवात पत्वत्र 

काय असेल तर ज्ञान आहे. म्हणजे आतापयथंत त्तसरा अध्याय आत्ण चौथा अध्याय मध्ये सांत्गतलं सगळ मया 

सांगण्यामध्ये की तू कमथ कर तू स्वधमथ कर तुझ कतथव्य कर तुझ हे कर आत्ण पुढ ेसांत्गतलं ज्ञानासारख 

दुसर काही श्रेष्ठ काही नाही. मग कतथव्य कशाला करायचं ? आला प्रश्न. पुढचा अध्याय सुरु झाला. म्हणजे 

तुम्ही जर पात्हलं नं मया भगवतगीतेमध्ये भगवंतांच त्नवेदन आत्ण मया त्नवेदनातून त्जज्ञासेची जागृती म्हणजे 

आता मी जसं त्शष्याच वैत्शष््य सांत्गतलं , त्शष्य कसा असावा ? ज्याचा अंतःकरणामध्ये त्जज्ञासा त्नमाण 

व्हावी. तर इथे गुरु कसा असावा हे ही सांत्गतलं. गुरु असा असावा की मयाचा अंतःकरणामध्ये लपललेी 

त्जज्ञासा जागृत झाली पात्हजे. भगवंताचे एक-एक त्नवेदन जर पात्हले नं तर पुन्हा पुन्हा प्रश्न त्नमाण होतात. 

आत्ण मया प्रश्नाची त्नत्मथती भगवंत करतो. की त्जज्ञासा जी त्नमाण करतो तो भगवंत, ह्याला सद्गुरू म्हणतात. 

सद्गरु कोणाला म्हणायचं की जो नुसता बसलाय काही नही मनामध्ये प्रश्न नाही काय रे मनामध्ये काहीच 

नाही. नुसमया नजरेन त्जज्ञासा त्नमाण होते. त्कव्हां असं त्नवेदन करायचं की मयात पुष्कळ अथथ भरललेे आहेत 

पण मयाचामध्ये त्जज्ञासा जागृत होते आत्ण अश्या रीतीने भगवंतानी अजुथनाच्या मनामध्ये छप्पन वेळेला त्जज्ञासा 

त्नमाण केली , त्वचार करा. आत्ण सगळ्यात शेवटी म्हणनू पटलं का तलुा ? मी सांत्गतलेलं पटत असेल तर 
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घे बर का , म्हणज ेएवढ सगळं रामायण इतक सगळ सांत्गतलं शेवटी काय म्हणाल ेपटत असेल तर घे बर 

का मी आपला सहज बोलून गेलो. काय लीला आहे बघा.भगवंताची लीला मोठी त्वत्चत्र आहे. Democracy  

म्हणतात ती त्तथे आहे खऱ्या अथाने. कुठलीही जोर जबरदस्ती नाही. गुरु कसे असतात. आपल्या त्शष्याला 

पूणथ म्हणजे Democracy पद्धतीने treat करतात मयाचावर कुठल्याप्रकारचा जोर करणार नाही “ नाही तू 

माझ्या म्हणण्यासारखच ऐक, अत्जबात नाही. पटत असेल तर घे. नाही पटत असले ठीक आह ेतुला जे योग्य 

वाटत ते कर. महाराजांसमोर त्वचारतात प्रश्न, त्शष्य येतो ,त्वचारतो की “ महाराज माझ काम होईल की नाही 

होईल ?” तुला काय वाटत ? सांगता येत नाही मला काही? महाराज सांगतात “ मलाही सांगता येत नाही 

“. काय Democracy आहे बघा. तू जसा त्वचार करतो ना मयाला मी तथास्तु म्हणतो. आता जबाबदारी 

कोणाची रात्हली मला सांगा. जे सद्गुरू मया भक्ताला मया त्शष्याला अशा काही त्स्थतीमध्ये आणतात आत्ण 

अशी काही जबाबदारी देतात की मयाच जर काही चुकलं नं तर मयाच फळ मयाला भोगाव लागेल. काही 

वेळेला काही भक्त येतात त्वचारतात की फार दुःख आहे ओ ह्याचातून काही मागथ त्नघेल का ? अरे तू 

भगवंतांच नाम घे ना, आत्ण काही प्रारब्ध असेल मयाप्रमाणे होईल. पण स्वामींची कृपा तुझ्यावर होईल. आता हे 

वाक्य इतकं गंमतीदार आहे नं की तो ऐकणारा म्हणतो की माझ काम होईल का नाही होईल ? हे काय 

बोलताय असं. म्हणजे त्वचारला प्रश्न काय माझ काम होणार का नाही होणार ? उत्तर काय त्दलं “ 

महाराजांचं नाम घे, प्रारब्धाप्रमाणे ज ेव्हायचं आहे ते होईल ”. मी नाम घ्यायला आलोय का इथे ? मी माझी 

समस्या सोडवायला आलोय. पण महाराजांची लीला वेगळी आहे. महाराज म्हणतात,” प्रमयेक मनुष्य जो जन्मला 

नं तो स्वातंत्र्य घेऊन जन्मला, तो स्वाधीनता घेऊन जन्मला, तो पुरुषाथथ त्सद्ध करण्याकरता जन्मला. 

प्रारब्धाच्या पाण्याच्या प्रवाहात वाहण्याकरता जन्मला नाही.” भगवतगीतेमध्ये अजुथनाला भगवंतानी हेच सांत्गतलंय. 

काय रे तू काय काळजी करतोस ही माणसं आधीच मयांचा मृमयू झालेला आहे. आधीच मृमयू झालेला आहे 

अकरावा अध्याय. अकराव्या अध्यायामध्ये त्वश्वदशथन देताना मयांनी मया युद्धाचं दशथन पण त्दलं मयाला. आत्ण 

सगळे जे कौरव आहेत जे मरताय ते दाखवलय. अजनू तर युद्धही सूरु व्हायचंय हे तर काय दाखवलं सगळं. 

सगळ्यांचा मृमयू झालेला दाखवलाय. हे घडणारच आहे ह्यात काही शंकाच नाही आहे. पण तुला तुझा पुरुषाथथ 

त्सद्ध करायचाय. हे घडणारच आहे मग काही लोक प्रश्न त्वचारतात की बुआ ज्योत्तषी सांगतात की तुमच्या 

कुंडलीमध्ये मृमयू योग आहे. महाराज काय करता येईल का ते सांगा. महाराज म्हणतात कुंडलीत जे काय 

त्लत्हलंय ते चूक नाही. मयाचा पूणथ छातीचा हृदयाचा ठोका चुकला. काय तरी मागथ मागायला गेलो तर 

महाराजांनी मयाचावरच त्शक्का मारला. पण तू काळजी करू नकोस. पुढच वाक्य. महाराजांची बोलण्याची पद्धत 

फार वेगळी आहे. त्कती पाणी आहे ?त्कती त्वश्वास आहे ? त्कती श्रद्धा आहे ? त्कती समपथण भाव आह े? 

महाराजांच्या शब्दावर त्कती श्रद्धा आहे मयाची ? आत्ण मगं म्हणतात अरे काही नाही रे जन्म मृमयू जरा व्याधी 

देहाला आहे. तुला थोडीच आहे ? तुला जन्मही नाही मृमयूही नाही. ते म्हणतात आता हे काय वेगळच ज्ञान 

सांगायला, मला त्भती वाटते मृमयूची. आत्ण हे सांगतात काय वेगळंच सांगतात. भगवान श्रीकृष्ण आत्ण 

अजुथनाचा संवाद असाच आहे. काही फरक नाही. हे जेव्हा त्नवेदन केलं तेव्हा दसुरा मयाचातून प्रश्न त्नमाण 

झाला.  

मी सगुण त्नगुथण सांत्गतलं. त्नगुथण त्नराकार सांत्गतलं. सगुण त्नराकार सांत्गतलं. सगुण साकार 

सांत्गतलं. त्तन्हीमध्ये मी आहे म्हणून सांत्गतलं. आत्ण त्तन्हीचा अभ्यास कर म्हणून सांत्गतलं. प्रश्न पडला न ं
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पुन्हा. की त्नगुथण त्नराकारच उपासना करू की सगुण साकाराच करू ? बारावा अध्याय सुरु झाला. ते 

म्हणतात सगुण साकार उत्तम आहे बरं का. मग आधी कशाला वणथन केल होत त्नगुणथ त्नराकारच ? समग्रता 

सांगण्याकरता पुष्कळदा तुमची त्जज्ञासा जागृत करणं आवश्यक आहे. जर समझा सलग ज्ञान जर तुम्हाला पूणथ 

त्दलं ना तर एकतर साधारणपणे झोप लागते माणसाला. ते सहन नाही होत. मनुष्य झोपेमध्ये जातो. एकदा 

आमच्याकडे साधनेमध्ये काही लोक आले. आत्ण ते बाहेरच बसले होते, आत्ण घोरण्याचा आवाज आला.  तेव्हा 

मी म्हटलं बा हा आवाज कशाचा आहे ? नंतर तो गृहस्थ भेटला मला. ते म्हणले मला ध्यान लावायची सवय 

आहे. मी ध्यानस्थ बसलो होतो. कालांतराने काय झाल की आपल्या मुलावरही चांगले संस्कार व्हावे म्हणून 

मयांनी आपल्या मुलाला ही आणलं. तेव्हा घोरण्याचा आवाज double आला. मी म्हटलं तुमच ेसंस्कार मुलावर 

फार चांगले आहेत. सहन होत नाही ज्ञान. समस्या काय मात्हत आहे का एरवी काही नाही पण महाराजांचं 

प्रवचन लावलं नं अशी छान झोप लागते अगदी, काय तो स्वर असतो नं सारखा. आत्ण मयाचामध्ये इतके 

काही सगळे त्वधान असतात की ते आपल्याला पचतच नाहीत मुळात आत्ण मग झोप लागते. मग काही काही 

लोक आता माझ्या अस ंऐकण्यात आलंय की काही काही लोक नं रात्रीच्या वेळेस महाराजांचं प्रवचन लावतात 

आत्ण त्नद्रानाशाचा जर दोष असेल नं तो नष्ट होऊन गाढ झोपेत जातात. ही अशी त्स्थती आहे. म्हणून मग 

एक लक्ष्यात आलं की सगळ काही एकाच वेळी सांगायचं नाही बरं का. अधून मधनू त्वचार प्रश्न त्नमाण झाले 

पात्हजेत. भगवंतानी समजा सलग सगळी भगवतगीता सांत्गतली असती तर मला असं वाटत महाभारताच 

युद्धाच झाल नसत. मयाला अधनू मधनू अशी काही जागृती अशी काय त्जज्ञासा त्नमाण करत होते की मया 

त्जज्ञासेतनू मयांनी जे त्वचारलेल े प्रश्न आहेत नं ते सबधं त्वश्वाला मयाचातून ज्ञान त्मळालेलं आहे. भगवंताला 

ज्ञान काय अवघड नवतं. मग ते म्हणाले बुआ हे जे काय ज्ञान तू घेतलं नं मयाचा काही उपयोग नाही. सगळं 

सांत्गतलं. जो पयथंत भक्ती नाही तोपयथंत काही मयाचा उपयोग नाही. मयामुळे तू अनन्यशरणभावाने मला शरण 

जा मी तुझा जो सगळा त्नवाह आहे योगक्षेम आहे तो मी करेन. आत्ण शेवटी सांत्गतलं की –  

सवथधमान्पत्रमयज्य मामेकं शरणं वरज ।  

अहं मवा सवथपापेभ्यो मोक्षत्यष्यात्म मा शुचः ॥ 

म्हणजे आधी सांत्गतलं स्वधमथ त्सद्ध कर. क्षात्रधमथ आहे तो तुझा त्सद्ध कर. मग सांत्गतलं तू ज्ञान घे. मग 

सांत्गतलं की तू माझ स्मरण कर. आत्ण मग हे सगळ सांत्गतल्यावर सवथ धमाचा मयाग कर. तू मला 

एकट्याला शरण जा. मग तुझ्यामध्ये जे काय असललेी त्भती आहे, त्चंता आहे सगळ्याचा मी दरू करेन. आत्ण 

मी तुला मोक्ष प्रदान करेन. हे सगळं सांगण्याच आपण जर त्संहावलोकन केल भगवतगीतेच तर आपल्याला 

प्रकषाने काय जाणवल ंअसले तर सद्गुरू काय आहेत आत्ण सतत्शष्य काय आह ेआत्ण शेवटी जेव्हा प्रश्न 

त्वचारला काय रे तुला सगळं कळाल का ? मी आतापयथंत जे सांत्गतलं ते तुला पटलं का सगळ काय ? 

अजुथनाने कबुल केलं बर का. शेवटी अजुथन काय म्हणाला, की “ माझे सगळे सशंय त्फटले बर का. आता 

मला कुठल्या प्रकारचा मोह रात्हलेला नाही. सवथ संशय माझे त्फटललेे आहेत आत्ण मला संपणूथ ज्ञान त्मळालेलं 

आहे. आता मी माझ्या कतथव्याला लागतो. “ आत्ण माझं कतथव्य करत असताना तुझ अखंड अनुसंधान ठेवतो. 

शेवटी भगवतगीतेचा संदेश काय, कुठेही कतथव्यापासून दरू जाण्याचा प्रश्न येतच नाही पण कतथव्यामध्ये ज्ञानाच 

अत्धष्ठान पात्हजे आत्ण कतथव्यामध्ये भगवंताची भक्ती पात्हजे. अगदी थोडक्यात सांगताना स्वामी सांगतात 

योगत्रय समन्वय सांगताना तुमच्या आचरणामध्ये एक भक्ती संवेदना ठेवा आत्ण तुमच्या आचरणामध्ये ज्ञानाच 
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अत्धष्ठान ठेवा. ज्ञानाचा अत्धष्ठानावर संवेदनशील जर आचरण केल तर भगवतगीता त्सद्ध होईल. ह्या त्तन्ही 

गोष्टी एकमेकांना इतक्या लागून आहेत की मया एकमेकांपासनू सोडताच येत नाही. अभ्यास करायचं ना 

चांगला आवडीन अभ्यास कर नं. भक्ती आली. आत्ण अभ्यास करत असताना कशाचा अभ्यास करताय आपण 

आत्ण कशाकरता करतोय ह्याचही थोड भान ठेव नं. मया त्ठकाणी ज्ञान आलं. मयात्ठकाणी कतथव्य आलं. तेव्हा 

सद्गुरुंच्या मुखातून जर उपदेशाच जर सार काय असेल ह े जर समजनू घ्यायचं असले तर सद्गुरुंच्या 

उपदेशातून सार असंय की कतथव्यापासून दरू जाऊ नका. आपलं ज ेकाय कतथव्य आहे नं ते कतथव्य अत्तशय 

सचोटीन पार पाडत असताना मयाचामध्ये आवड त्नमाण करा आत्ण ते जीव जगताच्या कल्याणाकरता करणार 

आहोत ह्याची जाणीव ठेवा. माझ्या स्वाथाकरता माझ्या भोगाकरता कतथव्य नाही आहे. मला जे आवश्यक आहे 

ते मला सहजतेन प्राप्त होईल. पण माझं प्रमयेक जे कतथव्य मला करायचं आहे ते कतथव्य जीव जगताच्या 

कल्याणाकरता करायचय. कारण जीव आत्ण जगतामध्ये जगदीश्वर आहे. मयाच कारण सुद्धा सांत्गतलंय. तेव्हा 

जीव आत्ण जगत शब्द वापरला तेव्हा मयाचा खरा अथथ होता जगदीश्वर. पण जगदीश्वर असं म्हटलं की मयाला 

तो त्दसत नाही नं म्हणून जीव जगत सांत्गतलं प्रमयेक जीवाला प्रमयेक प्राणीमात्रामध्ये भगवंताला पहा. म्हणजे 

काय करायचं ? प्रमयेक अणु-रेणमूध्ये माझ अत्धष्ठान आहे. काही नाही तुझ कतथव्य कर. समपथण भावाने 

कतथव्य कर. प्रमयेक मनुष्य ह्या जगामध्ये ,प्रमयेक माणसाने आपलं जर कतथव्य करायचं असं ठरवलं तर ह्या 

पूणथ त्वश्वाच नंदनवन होईल. काही फार मोठा अभ्यास, फार मोठे ग्रंथ वाचायची गरज नाही आहे. फक्त 

प्रमयेक व्यक्तीला जे-जे म्हणून काही कतथव्य त्दलंय ते कतथव्य सचोटीन, आवडीनी, समपथण भवानी जर केल 

तर सबंध त्वश्वाच कल्याण होईल. इतका सोपा मंत्र आहे हा. माणसं काय करतात दुसऱ्यांनी काय चूक केली 

आहे ह्याचावर चचा करतात. पण आपण आपलं कतथव्य केल की नाही ह्याच भान राहत नाही. पण असं त्वसरा 

दुसऱ्याला. आपल्या कतथव्याकडे लक्ष ठेऊन कतथव्य सचोटीन जर केल तर तुम्ही ज्या कुटुंबात आहात, ज्या 

संस्थेमध्ये तुम्ही काम करता , ज्या देशामध्ये तुम्ही काम करता , मया मानव त्वश्वामध्ये तुम्ही आहात ह्या 

सवांच कल्याण होणार आहे. आत्ण मया सवांच्या काल्याणावरून तुमच ही कल्याण होणार आहे. म्हणून तुमच्या 

कतथव्याला चुकवू नका आत्ण कतथव्य कसं करायचं तर समपथण भावाने करायचं. सबंध मयाग भावाने करायचं. 

आत्ण मयाचामध्ये आवड त्नमाण करायची. आत्ण मयाच संपूणथ ज्ञान घ्यायचं. आज जर भारताचा नागत्रक जर 

आपण पात्हला तर आपल्याला स्पष्ट लक्ष्यात येईल की हा जो नागत्रक आहे हा नागत्रक खऱ्या अथाने 

भारताचा नागत्रक आहे का ? पण नागत्रक असण्याकरता मयाला देशाच, समाजाच पणूथ ज्ञान त्मळण आवश्यक 

आहे, आकलन होण आवश्यक आहे. समाजच आत्ण देशाच्या त्हताबद्दलची तळमळ असण आवश्यक आहे तर तो 

नागत्रक आहे. हा नागत्रक जो आहे हा फक्त मतदान करण्याकरता नाही आहे. तर तो नागत्रक जो आहे हा 

एक जर जबाबदार नागत्रक जर व्ह्याचा असेल तर मयाला सदगुरुनी त्दलेली जे काय उपदेश आहे तो उपदेश 

पाळण आवश्यक आहे तो भगवतगीतेमध्ये त्दलेला आहे. भगवगीता ही Universally Truth आहे प्रमयेक 

कोणमयाही काळामध्ये अत्तशय लागू असणारा तो ग्रंथ आहे. म्हणून आजच्या ह्या त्वशेष त्दवशी आपण व्यासांच 

स्मरण तर आपण करणारच आहोत पण व्यासांच वाड्मयातून हे आपल्याला त्मळालेलं आहे पण व्यासांच्या ह्या 

वाड्मयाच्या त्नत्मत्ताने भगवान श्रीहरी कृष्ण आत्ण अजुथनाचा जो संवाद आहे मया संवादातून जो काही उपदेश 

आपल्याला त्मळालेला आहे मया उपदेशाचाही आज स्मरण करणं आवश्यक आहे. आत्ण मया उपदेशातून आपला 

जीवनाचा प्रमयेक मागथ जो आहे तो मागथ हुडकत असताना आपल्याला भगवंतानी त्दलेला जो काही आदेश आहे 
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मया आदेशांच आपल्याला पालन करायचं आहे , तो भगवंत म्हणजेच सद्गुरू आहे. स्वामी म्हणजेच भगवंत 

आहेत. तेव्हा परब्रह्म परमेश्वर आत्ण सद्गुरू ह्यांचामध्य ेकोणमयाही प्रकारचा भेद नाही आहे. ते कुठल्यातरी 

देहातून व्यक्त होतात. जसं श्रीकृष्णनी बासरीतून स्वर काढल ेतर मया बासरीला फार महमव नसत पण तरी 

पण आपल्याकडे अशी एक पद्धत आहे त्कंवा कोणी जर असं म्हटलं बुआ ही बासरी श्रीकृष्णांनी वाजवली आहे 

बर का , तर इतकी गदी होईल ना बासरीला पहायची . हा श्रीकृष्णांनी वाजवलेला शंख आहे , मला मध्ये 

एकाने सांत्गतलं की आमच्याकडे तो शंख आहे श्रीकृष्णाचा , फार उमसुकता होती शंख पाहण्याची. अरे पण 

मया शंखामधनू ज्याने फुंक मारली तो कसा असेल. ज्या बासरीमधनू स्वर ज्याने त्नमाण केले तो कसा 

असेल. म्हणनू बासरीच्या त्नत्मत्तानी बासरीच्या वादकाच स्मरण झालं पात्हजे. देहाच्या त्नत्मत्तानी गुरुतमवाच 

स्मरण झालं पात्हजे. देह हे तर मयांच माध्यम आहे ओ . कोणमया देहातून कोणाला काय करून घ्यायचं तो 

मयांचा त्वषय आहे ओ. पण मया देहाच्या माध्यातून जेव्हा परमेश्वर स्वतः बोलतो आत्ण तो काही सांगतो तेव्हा 

कोणाच्या देहातून बोलतो हे गौण आहे पण काय बोलतो हे महमवाच आहे. काय आदेश केला, काय उपदेश 

केला हे समजण महमवाच आहे. आत्ण म्हणून जवळ-जवळ साडेचार हजार प्रबोधन तयार आहेत. जरूर तुम्ही 

व्यवत्स्थत त्नयोजन करून ऐकनू पहा. ग्रंथांच आपण त्लखाण केल कशा करता सोप्या मराठी भाषेत 

आशयाममक तुम्हाला मयाच सगळ ज्ञान त्मळाल पात्हजे म्हणून आपण आता हा त्नमयउपासना हा जो ग्रंथ 

काढला त्दनचया कशी असावी , उपासना कशी असावी, त्दवस पूणथ कसा घालवावा ह्याच मागथदशथन मयात 

केलाय महाराजांनी कारण मयाच आशयाममक ग्रंथ त्लत्हले. मयाच अध्ययन करा. आत्ण आपल्या जीवनामध्ये एक 

आनंद, समृद्धी , ऐश्वयथ आत्ण परमेश्वराची भक्ती हे पत्रपणूथपण ेतुम्हा सवाना आजच्या त्दवसाच्या त्नत्मत्ताने त्मळो 

अशी मी परमेश्वराजवळ सत्दच्छा व्यक्त करून माझे हे चार शब्द थांबवतो.     

 

***ll अवधूत त्चंतन श्रीगुरुदेव दत्त श्रीस्वामी समथथ महाराज की जय ll*** 

    


