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• परमाथाम े आता न ाने खरंच काही • परमाथाम े आता न ाने खरंच काही 
सांगायचे आहे का?

• नाम रणा इतका साधा-सोपा माग 
असताना, ाला िचंतनाची गरज आहे 
का?



  
Theory Papers  Practicle

आ ी सव जणTheory उ म 
जाणतो.

नेमके ते त ान जीवनात उतरवू 
शकत नाही.

शालांत परी ेतTheory मह ाची, 
अगदी ८०% माक ास असतात 
वPracticle ला २०% असतात.

जीवन परी े म े मा  उलट 
आहे,Theory मािहत असो िक 
नसो, सगळे माक हे कृतीचे 
आहेत.

ी महाराजां ा श ात सांगायचे तर परमाथ हे 
कृतीचे शा  आहे.



कृतीचेकृतीचे  शाशा   चुकतेचुकते  णजेणजे  नेमकेनेमके  कायकाय??

• नाम हे मा ा ज ाचे साथक करेल हे वारंवार 
सांगूनही िजतके पािहजे िततके ाचे रण होत 
नाही.

• आहे ा प र थतीत समाधानात रहा असे संतांचे 
वचन ऐकूनही असमाधान, तळमळ सुटत नाही.



कृतीचेकृतीचे  शाशा   चुकतेचुकते  णजेणजे  नेमकेनेमके  कायकाय??

• मी तुमची जबाबदारी घेतली आहे असे ी महाराजांचे 
वचन सतत ऐकूनही जीवनातली काळजी सुटत नाही.

• सारं  जग िम ा, अशा त आहे हे संतांचे बोल 
ऐकूनहीजगाकडून पैसा, मानमरातबाची आशा सुटत ऐकूनहीजगाकडून पैसा, मानमरातबाची आशा सुटत 
नाही.

• जीवनात ‘रामकता’ ा जाणीवेने रहा हा उपदेश 
िबंबवूनही माझाअहंकार, कतपण, कमफळा ा ती  
इ े चे गंुते अिधकच गंुतवून टाकत आहेत.



    

काळजी, 
तगमग, ांत, 
आशा, 

बा  मन 
नाम, सद्गु , स ंग 

नामाचे Internalisation झालेले नाही

आशा, 
अपे ा 



मला मा ा जीवनात नेमके काय हवय? मला मा ा जीवनात नेमके काय हवय? 

 गो ी अ  गो ी 
• पैसा • ित ा, लौिकक 

सद्गु चासद्गु चा  बोधबोध  मा ामा ा  िच ीिच ी  काका  
बरेबरे  वसतवसत  नाहीनाही??

• पैसा
• घरदार
• मुलबाळ 
• आरो  

• ित ा, लौिकक 
• सुख 
• थता 
• आ स ान 

मला खरी अ  गरज “समाधानाची” आहे
समाधान ही माझी खरी गरज आहे तर भगवंतांची ा ी हे मा ा 

जीवनाचे खरं ेय आहे.  



    
जो  जाणतो ाला माया िदसत नाही. जो मायेत आहे ाला  

कळत नाही. जो माया व  दो ी जाणतो तो सद्गु .
माये ा पसा यातून िनि त समाधान पी  अंतरंगी वसवतो

तो सद्गु .

आ ान, भगवंताचे दशन, समाधान हे 

ाना ा 
अव था 

आ ान, भगवंताचे दशन, समाधान हे 
ाचे प 

अ ान – मूखल ण

पढतमूख

सव Theory समजून, उमजून कृती न बदललेला 



• मला संतांचे त ान, ांचा बोध व मा ा कृती 
ांची सांगड घालता येत नाही.

• मी संतांचा आहे, ांनी िदले ा 
उपासनामागाव न चालतोय, तरी मला दुखं  का 
िमळतात?

ेयाचेेयाचे  िव रणिव रण  हो ाचीहो ाची  मुखमुख  कारणेकारणे  

िमळतात?

• अिनती, अधम ाचे अनुकरण करणारे आज 
धनवान सुखसोयी म े का िदसतात.

• सव काही रामा ा इ े ने चालते तर मग इत ा 
वेळा सांगूनही राम मा ा मनासारखे का करत 
नाही?



• मी इतके अथक य  करतोय, काबाडक  
करतो पण मला यश िमळत नाही, पण काही 
लोकांना सहज यश िमळतय.

• मी कोणाचे मन दुखावत नाही, पण मा ा मनाचं 
मा  लोक पोतेरे का करतात?

ेयाचेेयाचे  िव रणिव रण  हो ाचीहो ाची  मुखमुख  कारणेकारणे  

मा  लोक पोतेरे का करतात?

• अनेक वष जप-तप क नही मा ा वृ ी पालटत 
का नाहीत?

• जगा म े खरंच िन ृह ेम िमळू शकतं का? 
मी िन ाथ ेम क नही जग ाथाचा वहार 
का सोडत नाही?



ार  व 
य  

उपासना 
आिण 
वृ ी 

वैय
क जीवन 
व िनती 

साध
क वृ ी 

पंच 
आिण 
परमाथ 

ेम 
आिण 
भगवंत 

व िनती क



माझेमाझे  साधनेतीलसाधनेतील    आिणआिण  सद्गु ं चासद्गु ं चा  सुबोधसुबोध  

वैय क 
जीवन आिण 
िनती

आचारसंयामाने यु  असा नीितधम पाळावा | 
हाची सुबोध गु ं चा, खेळाऐसा पंच मानवा || 

ा र शु  असावे, कपटाचारणा य न वश ावे |
हाची सुबोध गु ं चा, मन कोणाचे कधी न दुखवावे || 

माझा राम सखा, मी रामाचा दास, िन  बोलावे |
िनती

माझा राम सखा, मी रामाचा दास, िन  बोलावे |

हाची सुबोध गु ं चा, रामापाशी अन  वागावे ||

ार  व य  

य  कसून करीन मी, यश दे, रामा, न दे, तुझी स ा |
हाची सुबोध गु ं चा, मानवा राम सवदा कता ||

रा ािधकार येवो, िकंवा जावो सम  धन मान |

हाची सुबोध गु ं चा, भंगावे ना कदा समाधान ||     



पंच आिण 
परमाथ 

आनंदात असाव, आळस भय ेष दूर ागावे |
हाची सुबोध गु ं चा, अनुसंधाना कधी न चुकवावे ||

दाता राम सुखाचा, संसारा मान तू भूसेवा |
हाची सुबोध गु ं चा, संतोषा सवदा मनी ठेवा ||
ाथ खरा साधा रे, िन  तु ी नामगायनी जागा |

हाची सुबोध गु ं चा, मीपण जाळोिनया जगी वागा ||  

माझेमाझे  साधनेतीलसाधनेतील    आिणआिण  सद्गु ं चासद्गु ं चा  सुबोधसुबोध

हाची सुबोध गु ं चा, मीपण जाळोिनया जगी वागा ||  

उपासना आिण 
वृ ी 

नामांत रंगुिनया वहारी सव भोग सेवावे |

हाची सुबोध गु ं चा, भोगासंगे कुठे न गंुतावे ||

गोड सदा बोलावे, न पणे सवलोकि य ावे | 

हाची सुबोध गु ं चा, भ ीने रघुपतीस आळावावे ||

अिभमान श ू मोठा, सवाना जाचतो सुखाशेने |

हाची सुबोध गु ं चा, मारावा तो समूळ नामाने || 



ेम आिण भगवंत

नाम सदा बोलावे, गावे भावे, जनािस सांगावे |
हाची सुबोध गु ं चा, नामापरते न स  मानावे ||

माझेमाझे  साधनेतीलसाधनेतील    आिणआिण  
सद्गु ं चासद्गु ं चा  सुबोधसुबोध

ेम आिण भगवंत 

हाची सुबोध गु ं चा नामापरते नस मानावे

ेमांत राम रमतो, ेमाला मोल ना जगामाजी |
हाची सुबोध गु ं चा, गु रायाला तहान ेमाची ||



मा ामा ा  जीवनाचेजीवनाचे  ेयेय
भगवंताचीभगवंताची  ा ीा ी

ेमेम

पंचपंच  वव  परमाथपरमाथ
िनती व सदाचरण हा परमाथ 
जीवनाचा पाया आहे. केवळ पाया 
णजे घर न े, पण पायािशवाय 

उपासनाउपासना  वव  वृ ीवृ ी

यय   वव  ारार

िनतीिनती  वव  वैय कवैय क  जीवनजीवन

णजे घर न े, पण पायािशवाय 
घर होत नाही हे ही िततकेच खरे 
आहे. – ी महाराज



िनिनतीती  वव  वैय कवैय क  जीवनजीवन

यय   योगे रयोगे र: : कृ ोकृ ो  यय   पाथपाथ   धनुधरधनुधर::||

तत   ीिवजयोीिवजयो  भूती ुवाभूती ुवा  नीितमितममनीितमितमम||



िनती ा तीन मु  गो ी ल ात ठेव ा पािहजेत. 
एकप ी त असावे. ाला ाणापलीकडे सांभाळावे. 
धमाची बंधने ाणाशी गाठ आ ास सोडली तरी एकवेळ 
चालतील, पण िनती ाण गेला तरी जपली पािहजे. दुसरी 

सद्गु ं चासद्गु ं चा  िनिनतीती  धमधम  

चालतील, पण िनती ाण गेला तरी जपली पािहजे. दुसरी 
गो  णजे पै ाचा लोभ न धरावा. पैका खूप अनथाना 
कारण आहे. आप ा माने िमळणारा पैसा खरा. 
बाकी ाची अपे ा क  नये. आिण ितसरी गो  णजे 
कोणाचे ही वाईट िचंतू नये. सवाचे क ाण ावे णावे. 
कोणाचं अंतकरण दुखवू नये. हीच िनती, आिण एवढं करील 
ाला भगवंत खरच लांब नाही. – ी महाराज  



सद्गु ं चासद्गु ं चा  िनिनतीती  धमधम  

आचारसंयामाने यु  असा िनतीधम पाळावा | 
हाची सुबोध गु ं चा, खेळाऐसा पंच मानावा || 

ा र शु  असावे, कपटाचारणा य न वश ावे |
हाची सुबोध गु ं चा, मन कोणाचे कधी न दुखवावे ||



परमाथाचेपरमाथाचे  समीकरणसमीकरण  

स ु षा ा चरणांचे आचरण णजे ाची खरी पूजा.
ा ा ृतीनंी कृती प रवतन णजे ाचे खरे रण.  



िनतीधमिनतीधम  वव  भगवंतभगवंत  ा ीा ी  --  त ीकोनत ीकोन  

भगवंताचे ‘िनवासन” असे वणन आहे.

वासनारिहत 

िन ाथ 

जीव हा वासनेतूनच ज ाला येतो 

वासना

ाथ आहे 

भगवंत ा ी हे जर माझे ेय आहे तर मा ा जीवन 
वहारात िनती व सदाचरण हे अिनवाय आहे. 

िन ाथ 

िनती व सदाचरण अिनती व दुराचरण आहे 

ज –मृ ू 



मनु जीवनातमनु जीवनात  अिनतीअिनती  नेने  वाग ाचीवाग ाची  कारणेकारणे  

• कलीयुगातील समाज रचनेचा भाव

• झटपट ेय सा  कर ाची मनोभूिमका

• ातं  व ैराचारातील पुसलेली रेषा

• शा त –अशा ताची पारख करणा या िववेक 
बु ीचा अभाव 



हाहा  माझामाझा  मागमाग  एकलाएकला........



जगा ाजगा ा  वाहवाह  िविव   कसेकसे  जायचेजायचे??
वाहा िव  जा ा साठी आ बलाची गरज असते.

आ ाबला ा ा ी साठी भगवंत ा ी हे ेय सतेज 
ठेवणे ज री असते.

भगवंत ा ी ा ेया ा िनिद ासा साठी नाम रणा ा 
साधन मागावर अखंड चालणे म ा  आहे.साधन मागावर अखंड चालणे म ा  आहे.

जसे चाल ा साठी दोन पाय तसे नाम आिण भगवंत रण ही साधन 
मागाची दोन च े . रण देवाचे करावे | अखंड नाम जपत जावे

भगवंताचे रण अथात ा ा अ  बु ी ,हा नामाचा ाण आहे.

मी कोणाचे नाम घेत आहे?



रामच र  सवागसंुदर आहे. रामाने िपतृ-आ ा पाळली आिण 
सारे वैभव आिण सुख यांचा ाग क न वनवास प रला; 
या ा ा थोर कृ ाचा वारंवार िवचार करावा. केवढा हा 
ाग! िकती हा संयम! िकती असामा  िपतृभ ! काय 

िनल भता! काय कत िन ा! या ेक गुणाचा िवचार 
करावा, आिण आपण तसे वाग ाचा य  करावा.  







परमा ा अखंड मा ा सोबत 
आहे. माझा सांगाती आहे, तर 
माझे ेक कम मा ा 
रामाला शोभेल का? ही 

जाणीव अखंड जागृत ठेवावी

नामनाम  --  िनतीिनती  आिणआिण  सदाचरणसदाचरण  

रामाला शोभेल का? ही 
जाणीव अखंड जागृत ठेवावी.

दररोज रा ी िनजताना आपले 
अंतकरण तपासावे. 



मा ा सद्गु ला 
अजुनी िकती काळ 
िवषयाचे हलाहल 
ाशन करायाला 
लावायचे ?

जानकी जीवन रण 
जय जय राम .... 


