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 प्रस्तावना 

१)  आपल्या  ब्राह्मण समाजात  ित्तात्रेय , गणपती, िेवी, ववठ्ठल, गजानन महाराज, स्वामी समर्थ , रामिास 
स्वामी, कलावती आई  वगैरे  अश्या अनेक  उपासना  चालतात. परंतु  आपण  ज्यामुळे  ब्राह्मण  म्हणवतो 
अशी  मूळ  उपासना  गायत्री मंत्र व संध्या  हीच आहे. तसेच  कोकणस्र् , िेशस्र्  ककंवा  कहाथिे   ई. 
बांधवांना  एकत्र  आणणारा  हा  समान  धागा आहे. म्हणूनच आपल्या पूवथजांनी  ही उपासनेच्या  दिक्षेची  
व्यवस्र्ा  घरातून ( आपले  विील) केली. यामुळे  ती  सहजसाध्य आहे. मौज बंधन  सोहळा  हा  त्यासाठीच 
आहे. 

२) आजची  सामाजजक  पररजस्र्ती  झपाटय़ाने पालटत असून ब्राह्मण  सोिून सवथ समाज  मतभेि ववसरून 
एकत्र येऊन  आरक्षणासाठी व ईतर  गोषटींसाठी  एकत्र  येत आहेत. परंतु आपला समाज  मतभेि ववसरून 
एकत्र येत नाहीत  ही वस्तुजस्र्ती आहे. या छोटय़ा ननममत्ताने आपण एकत्र येण्यास  सुरुवात करावी ही ववनंती.  

३) ज्या गायत्री उपासनेमुळे  ब्रम्हिेवाने सषृटी ननमाथण केली. ववद्यारण्यस्वामींच्या  गायत्री उपासनेमुळे  
ववजयनगर चे  साम्राज्य उभे रादहले, समर्ाांनी  मशवबा घिववला, ब्रम्हेंन्द्रस्वामींनी  अजेय पदहला  बाजीराव 
घिववला. अश्या  उपासनेची  ककमान  मादहती, परीचय या  समारंभातून  होईल असे वाटते. रोजच्या  गायत्री 
मंत्र व संध्या  यात  काय  ताकि आहे  याची  पुसटशी कल्पना पण  आपल्या  समाजाला नाही. 

"पदहले ते  हररकर्ा  ननरूपण " 

ककंवा " ऊपासनेचा आश्रयो" अर्वा  " महाराषर धमथ  वाढवावा "  असे  समर्ाांनी  उगाच  मलदहले नाही. 

याननममत्ताने  आपण सवथ  ज्ञाती बांधव एकत्र येऊन पररजस्र्ती  बिलण्यासाठी काय  करावे लागेल  यावर  
मंर्न सूरू  करूया अशी सदिच्छा  आपल्या  चरणी  प्रगट  करतो. 

माझे ववचार  मी मोकळेपणाने  आपल्या समोर ठेवत आहे. 

त्यावर  मतभेि  असू शकतात. पण  गायत्री उपासना  व ज्ञाती बांधवांची  एकी  या मुद्यावर  आपण  एकत्र  
चालू या  हीच  प्रार्थना 
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उद्या पासुन  आपण  या  ग्रुपमध्ये " गायत्री  उपासना व त्याची आजच्या काळातील गरज" या मुख्य 
ववषयाअंतगथत  अनेक  उप- ववषयांवर   आपणाकिे  जी  काही मादहती उपलब्ध असेल ती  पोस्ट  करुन  
एकमेकांना  आनंि  िेण्याचा  प्रयत्न करणार आहोत. 

मी काही गोषटी आजच स्पषट  करू इजच्छतो की मी  कोणी आधधकारी  पुरूष नाही. कोणाला  उपिेश  
करण्यात मला  रस नाही आणण  ती पात्रता  माझ्याकिे  नाही हे मी  आधीच  कबूल  करतो. 

१) गेले  अनेक ८/१० वषे  वरील  िोन्द्ही पुस्तके  वाचनात आहेत. त्यातील  स्वामी प्रज्ञानानंि सरस्वती यांचे  
पुस्तक  अनतशय  िमुमथळ आहे. आपण जे काही  ववषय  क्रमशः  हाताळणार  आहोत  तेंव्हा त्या ववषयाची  
उत्तम  मादहती  जशीच्या तशी  पोस्ट  करायचा  मी  प्रयत्न  करणार आहे. 

समर्ाांनी  म्हंटले आहे की " अक्षरे  गाळून  वाची  /  का  ती  पिरीची  घाली  / तो एक  मूर्थ" 

 मग  हे  सार  कशासाठी. 

१)  आजकाल  पुस्तके  वाचायला  वेळ नाही. ककंवा  आवि नाही  

२) WhatsApp  वरील  मादहती  सवथ  वाचतात 

३) अनेक  लोकांना एर्ाद्या ववषयावर माहीत असलेली  गोषट  एकत्र  आणायला  व एकाच वेळी ती  
अनेकांना  उपलब्ध  करायला  असे  चांगले  साधन िसुरे  कुठे उपलब्ध नाही. 

४)  आपण अनेक ववषय हाताळतो  पण  ते  आयुषयाचे  कल्याण करतीलच असे नाही. पण  हा ववषय  
ईहपरसुर्  िेणारा आहे. 

५) मी सुध्िा एक ववद्यार्ी असल्याने मला  इतरांकिून  अभ्यासपूणथ मादहती वाचायला ममळेल अशी आशा 
व्यक्त करतो.  

६)  आपणा सवाांना  सत्संगाचा  लाभ होईल. 

त्याही पेक्षा  चांगल्या  माणसांनी  चांगल्या  कारणासाठी  एकत्र  येयला हवे आहे. 

इतकी माफक अपेक्षा  ठेऊन  माझे ननवेिन  संपववतो. 

उद्या  "गायत्री िेवतेची म्हणजे  उपास्य  िेवतेची  ओळर् " या  ववषयावर  मादहती  एकमेकांना  िेऊ या. 
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 सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता  वक्ता  श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

आपण आज  गायत्री  िेवतेची  ओळर् करुन घेणार  आहोत. स. कृ. िेवधर यांच्या  पुस्तकात ६ वे प्रकरण  
हे" उपास्य िेवतेची  ओळर्" म्हणून आहे. त्यातील  शक्य असेल नततकी  सोपी पण महत्वाची मादहती  पोस्ट  
कररत आहे. 🙏🏽💐 



गायत्री ही स्वतंत्र िेवी आहे  असा  अनेकांचा  गैरसमज आहे. त्यामुळे  त्याला  पूणथपणे  िेवी उपासनेचे  
स्वरूप  िेतात. गायत्री मंत्राला  साववत्री असे म्हणतात. पण त्याची  िेवता  सूयथ आहे. सूयाथच्या जवळ  
असलेल्या  अनेक शक्तींपैकी  सववता  नावाच्या  शक्तीला  गायत्री  असे म्हणतात. गायत्री हे गूढ  शक्तीपीठ 
असून त्यात  सांसाररक व पारमाधर्थक  शक्ती  िेर्ील आहेत. 

पारमाधर्थक  शक्ती हे नतचे र्रे स्वरुप असून संसारी शक्ती हे नतचे प्रनतबबबंबत स्वरूप आहे. पारमाधर्थक िशथन 
अनतशय  अवघि आहे. संसारी स्वरूप सुध्िा  कठीण आहे. त्यासाठी  सुध्िा  तपस्या, अनुषठाने, पुरश्चरण   ही  
करावीच  लागतात. 

 या लेर्ाच्या शेवटी  गायत्री  ध्यानाच्या  श्लोकाचा फोटो िेणार आहे. पण अर्थ  आता सांगतो. 

मुक्ता- मोत्या प्रमाणे गुलाबी पांढरा, ववरमू - पोवळयांप्रमाणे  भगवट  तांबिा, हेम - सुवणाथ प्रमाणे लाल  
वपवळा, नील आकाशाप्रमाणे  ननळा, धवल चंरधवल तेजोवलय हे मुर्ांचे  पाच वणथ आहेत. मधल्या  सुवणाथच्या  
मुर्ाच्या  कपाळावर  ततृीय  नेत्र आहे. िोन  चमथचक्षू  आहेत. चन्द्रकोर युक्त  मूकूट आहे. एक वरि, एक  
अभय, एका  हातात  अंकुश व चाबूक, एका  हातात अन्द्नपात्र, गिा, शंर्, चक्र, िोन  हातात  कमळे, असे  
१० हात  आहेतl. 

गायत्री कमलासनस्र्ा  आहे. कमळ  पाण्यावर आहे. अंगावर  शुभ्र  वस्त्र व  सौभाग्य अलंकार आहेत. 

हा पौराणणक श्लोक असल्याने हे  िशथन  ज्या प्रमाणे घिले त्याप्रमाणे ऋषींनी  वणथन केले आहे. गायत्री 
ध्यानाचा हा श्लोक 👇🏽👇🏽 महत्वाचा समजला जातो. 

ववषय रु्प बाकी आहे  क्रमशः  पाठवत आहे. 
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गायत्री ही प्रसवामाता  म्हणून  ओळर्ली जाते. संपूणथ ववश्व पंचभूतात्मक आहे.  ज्या वेळी साधक रूपिशथन 
संपून पैल अवस्रे्त जातो त्यावेळी स्पशथ, नाि, आणण  वणथ यांची  अनुभूती येते. पथृ्वीतत्वाच्या  अधधक्कयाने 
ननमाथण झालेला िेह कठीण स्पशथ असतो परंतु ज्या प्रकारे साधकाची प्रगती  होत  जाईल त्या प्रमाणे   िेहात 
बिल घित  जातात 

गायत्रीचे  िहा हात िशदिशा होत. नतचे  िोन  हात आयुधांमशवाय  असले तरी त्या   हातात सामावलेली  
शक्ती ईतर सवथ आयुधांच्या एकबत्रत शक्ती पेक्षा अधधक आहे. 

एक वरिहस्त असून िसुरा अभयहस्त आहे. वरिहस्त  उध्वथ दिशा  िशथववतो  तर अभयहस्त  धरा  नावाच्या  
दिशेचा  ननिेशक आहे. या िोन  हातांमध्ये  मानवाची  अध्याजत्मक व िैवी  उन्द्नती आहे. आपल्या सुपुत्र 
साधकाच्या  बाबतीत  वेिमाता  गायत्री  नेहमी वरि व अभयि  असते. 

भगवान ववषणूच्या  हातातील शंर्, चक्र, गिा ही आयुधे  गायत्री िेवतेच्या  हातात आहेत. ती  साम, िाम, िंि, 
भेि या चार  ननतीमूल्यांची  प्रतीके आहेत. िोन हातात िोन  कमळे  आहेत. त्यातील एक  पूणथ  ववकमसत व 
एक  कळीच्या अवस्रे्त आहे. या िोन  कमळांमध्ये  मयाथिा  िशथववल्या आहेत. ज्याला उिय आहे  त्याला  



अस्त आहे व ज्याला अस्त आहे त्याला  उिय आहे. सूयाथच्या स्पशाथवर  जसा कमळांचा ववकास  अवलंबून 
असतो त्याप्रमाणे मानवाचा ववकास गायत्रीच्या स्पशाथवर अवलंबून आहे. 

मशल्लक रादहलेल्या  िोन  हातात  चाबूक  व अंकुश आहे. गायत्री  मानवी जीवनातील  प्रेरणा आहे. ती सिैव 
प्रगत रादहली पादहजे व गनतमान  रादहली  पादहजे म्हणून  एका  हातात  चाबूक आहे. त्या  गतीला योग्य 
मागाथवर  ननयंबत्रत करण्याचे  काम  अंकुश  करतो. 

गायत्रीच्या  एका हातात अन्द्न पात्र आहे. अन्द्नपात्र  हातांच्या  ओंजळी  एवढेच असते. साधकाच्या दृषटीने  
याहून अधधक अन्द्न  सेवन  करणे हे रोगाला  आमंत्रण आहे आणण  उपासनेत अिर्ळा ननमाथण करण्यासाररे् 
आहे. गायत्री ववश्व जननी असल्याने नतला ववश्वातील  प्राणी मात्रांची पोषणाची  काळजी नतलाच घ्यावी लागते. 
या ववचाराने  नतने अन्द्न पूणाथपात्र हातात घेतले आहे. 

गायत्रीच्या  कपाळावर  चंरकला आहे. ती  योग, ज्ञान आणण  भक्ती यांचे प्रनतक आहे. साधनेच्या परम 
मशर्रावर  आरूढ  झालेला साधक  जगाचा  व्यवहारातून  शून्द्य  झालेला  असतो. तो अरं्ि  समाधी सुर्ाचा  
अनुभव  घेतो. भजक्त साधनेत या  अवस्रे्ला " भावावस्ता" म्हणतात 

गायत्री शुभ्रवसना आहे. पांढरा रंग हा पाववत्र्याचा आणण समदृ्धीचा  िशथक आहे. गायत्रीच्या साधकाने धवल 
वस्त्रांचाच  वापर  करावा. 

यापुढे  गायत्रीच्या  प्रमुर्  शक्तींची  मादहती घेऊ. 

आणण  त्या नंतर   "उपास्य िेवतेची ओळर्"  हा ववषय संपेल. 

🌺श्री नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज प्रसन्द्न 🌺🙏🏽 
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पंचमुर्ी गायत्री बरोबर  आज आपण  एकमुर्ी  गायत्रीची  ओळर्  करून  घेणार आहोत. 

ववद्यारण्य  स्वामींनी त्यांच्या  २४ पुरश्चरणानंतर  जे  गायत्रीचे  िशथन झाले त्याचे  त्यांनी  र्ालील प्रमाणे 
वणथन केले आहे. 

तेजगभाथदित्यवणाथ  सुमुर्ी  हषथवधथनी  / 

 शक्तीसंस्र्ावपनी िेवी गायत्री  ब्रम्हरुवपणी // 

आत बाहेर सूयाथप्रमाणे  तेजस्वी  असलेली , संुिर मुर् असलेली, आनंि  वाढवणारी, शक्तीची  संस्र्ापना  
करणारी  िेवी गायत्री ब्रम्हरुवपणी  होय. 

काही दठकाणी  शंर्, चक्र, गिा, पद्म आणण  अक्षमाला  धारण  केलेली  चार  हातांची  िेवीचे वणथन केले आहे. 
तर ज्या दठकाणी  िोनच  हात आहेत  त्या दठकाणी  कमंिलू  आणण वरिहस्त  आहे. बाकी नतच्या  वस्त्रांचे व 
अलंकाराचे  वणथन पंचमुर्ी गायत्री प्रमाणे आहे. प्रस्तुत  पुस्तकाचे  लेर्क  कै. स. कृ. िेवधर यांच्या पाच  
गायत्री पुरश्चरणांनतर  त्यांना वरील प्रमाणे  एकमुर्ी गायत्रीचे  िशथन झाले. म्हणून  या पुस्तकातील  प्रत्येक  
शब्िाला  महत्व आहे. कारण  ते  अनुभव मसद्ध  ज्ञान असून  केवळ  शाजब्िक ज्ञान नाही. 



 

गायत्रीचे  एकमर्ी वा  पंचमुर्ी ध्यान  करणे  फारच  कठीण आहे. अशा वेळी लक्षात ठेवावे की गायत्री ही 
सूयाथची  शक्ती आहे. त्या  तेज शक्तीचे  ध्यान म्हणजे गायत्रीचे ध्यान.  सूयाथच्या ज्या प्रमुर्  शक्ती आहेत  
त्यांत   यम, शनी  आणण  गायत्री   यांना   फार मोठे  महत्त्व आहे. सूयाथची  िीप्तीमान  प्रभा  म्हणजे  
गायत्री, छाया  म्हणजे  शनन  आणण  सषृटी ननयमन  करणारी  शक्ती  म्हणजे  यम  होय. शनी  व यम  हे 
सूयथ पूत्र  समजले  जातात. सूयाथच्या  अनुपजस्र्तीत  ज्या  ववववध  ववकृत  कृती  केल्या  जातात  त्याचे  
अधधपत्य शनन किे  आहे. सवथ आसुरी  संपत्तीचा  स्वामी  शनन आहे  आणण याववरुद्ध  िैवी संपत्तीचा स्वामी 
यम  आहे. 

तो  स्वतः  महाज्ञानी ,  संयमाने जीवन  जगणारा , आणण  जगाचे  सवथ  प्रकारचे  ननयमन करणारा आहे. 
त्याच्या  ज्ञानाचा उपयोग व्हावा म्हणून अनेक  िेव त्याची  आराधना  करतात. श्रीकृषणाने गीतेत  ज्या  काही  
ववभूती  सांधगतल्या आहेत  त्यात  यमाला  आपली   ववभूती  सांधगतली आहे. या  वैभववान  िेवतेजवळ  जे 
आहे ते सवथ सूयाथच्या  प्रभाशजक्तमध्ये  म्हणजे गायत्रीत आहे. गायत्रीच्या  उपासकास  यम नेहमी  सहाय्यभूत  
होतो. 

आपण  यमाला मुत्युची  िेवता म्हणून  घाबरतो. पण ज्या  अग्नी मुळे जीवसषृटी  चालते  तसेच  जीवन 
समदृ्ध आणण  पूणथ  ननरोगी  बनते त्या  अग्नीचा  अधधपती  यम आहे. 

या मशवाय सूयाथजवळ अशी एक शक्ती आहे जी  अत्यंत  शीतल आहे. ती  चंरप्रभा  होय. ही  अमतृ ववषथणी  
प्रभा  गायत्री किे  पण  आहे. 

सूयाथचे सवथ वैभव  गायत्री किे आहे. म्हणून  ज्यांना  गायत्रीचे  ध्यान  करायला  जमणार नाही  त्यांनी  
सूयाथचे  ध्यान करावे. आता सूयाथचे ध्यान पाहू. 

ध्येयः सिा सववतमंृिलमध्यवती 

नारायणः  सरमसजासनसजन्द्नववषटः 

केयूरवान मकरकंुिलवान ्ककररदट 

हारर हररण्यमयवपुः धतृशंर्चक्रः 

सूयाथचा  वेगाने  धावणारा  सात घोडयांचा  रर्,  मागे सूयथ सारर्ी  अरूण, मागे भगव्या रंगाचा  ध्वज, 
पद्मासनस्र्  दिजप्तमान  सूयथ हे त्यांचे  ध्यान करावे. 

असे ध्यान  केले तरी ते  गायत्रीचे  ध्यान  होय. या  ध्यानातून  उत्तरोत्तर  प्रगती  होत जाउन गायत्री िेवतेचे  
िशथन  घिेल 

सवथ भाववकांना  ववनम्र ववनंती की  यापेक्षा  अधधक मादहती  कोणाकिे उपलब्ध असल्यास जरूर  पोस्ट करावी. 
सवाांना त्याचा  फायिा होईल. 

 🌺🙏🏽श्री नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज प्रसन्द्न 🌺 



 Gajanan Phatak: गायत्री मंत्रातील  प्रत्येक  ध्वनीला   आणण  त्याचे  दृश्य  प्रनतक  असलेल्या  प्रत्येक  
अक्षराला , शब्िांना   स्वतःचे  अजस्तत्व, मंत्र सामथ्यथ आणण पररणाम  स्वातंत्र्य आहे. उद्यापासून  आपण  
गायत्रीचे क्रमशः  वणथ वैभव बघू 

 

१२ डिसेंबर २०१८ 

 सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

आज  आपल्या  ग्रुप मधे आलेल्या  सूचनेनुसार  गायत्री मंत्राच्या    तत ् या पदहल्याच  अक्षराचे  वणथ  वैभव  
पाहू. 

या आधी  मला  एक महत्त्वाची गोषट  लक्षात आणून  द्येयची आहे की २४ अक्षरांचा  हा  गायत्री मंत्र  मसद्ध  
होण्यासाठी  २४ ऋषींनी  अपार कषटाने  उपासना केली. त्याचे आयते फळ आपल्या  हातात  असून  सुद्धा  
आपल्या समाजाची  चैतन्द्यहीन  झाली आहे. 

हरर  आपल्या  घरी  आणण  मभक्षा  मागे िारोिारी     अशी  केववलवाणी अवस्र्ा आपल्या समाजाची  झाली 
आहे. असो. 

तत ् हे  मंत्रातील  प्रर्म अक्षर आहे. त्याचा ध्वनी  हा  एक अक्षर  मानण्यात येते. या अक्षराचे  ऋषी    
वमसषठ  असून  अग्नी  ही  िेवता आहे. या अक्षराचे  उच्चाराचे  स्र्ान  " िंत" आहे.  या अक्षराचा  ध्वनीचा  
पररणाम  मात्र मेंि ूककंवा  मजस्तषक    यावर घितो. आपल्या  शरीरात अग्नीचे  अजस्तत्व  महत्त्वाचे आहे. तो 
नसेल तर  प्राणणजीवन  संपुषटात  येईल. या अक्षराची  उपासना  स्वतंत्र आहे. ज्या वेळी  या अक्षराचा उच्चार 
गायत्री मंत्रात  करतो त्यावेळी  त्यावर ककंधचत जोर िेउन  ते  म्हणावे. त्यावेळी आपले ध्यान  मस्तकी  धरावे. 
त्यामुळे  ववचार ववकृती  नादहश्या  होतात आणण  माणसाचे  आयुषय  वाढते. या िेवतेला अवाहन  करुन  जोर 
िेऊन  उच्चारावे म्हणजे  साधकाला  त्याचे  फळ  ममळेल. " अग्नी BB" ही ऋग्वेिाची  पहीली  िेवता आहे. 
यामुळे गायत्री मंत्रात  अग्नीची  योजना  करण्यात ऋषींचे  कौशल्य  दिसून येते. अग्नी  हे  िेवतांचे  मुर् 
आहे. अश्या  अग्नीला  आहुती  दिली की  िेव संतुषट  होतात. श्रीसूक्ताच्या  पदहल्या ऋचेत   लक्ष्मीिेवतेला  
घेऊन  येण्याचे  अवाहन   "अग्नी", लाच  केले आहे. यावरून  आध्याजत्मक  ककंवा  उपासना  क्षेत्रातील  
अग्नीचे महत्व  लक्षात  येते. 

आधुननक ववज्ञानाच्या  दृषटीने    " ववजेतील  िाहकता "  या पदहल्या  अक्षराने  स्पषट  होते. 

आज  इर्े  र्ांबतो. 

🌺🙏🏽श्री नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज प्रसन्द्न 🌺🙏🏽 

१३ डिसेंबर २०१८ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

काल आपण गायत्री मंत्राच्या पदहल्या तत ्या अक्षराची ओळर् करून घेतली आहे. 



आज आपण पुढच्या वव या अक्षराची ओळर् करून घेणार आहोत. 

या अक्षरात व ्आणण इ या िोन वणाांचा समावेश होतो. याचा उच्चार िंत आणण तालू यांच्या सहाय्याने होतो. 
ओठांचा वापर अधधक होतो. या अक्षराची िेवता सूयथ असून ऋषी गौतम आहेत. या अक्षराचा पररणाम िोळयांवर 
होतो. नेत्र ववकार कमी करण्यासाठी या अक्षराचे स्वरोधचत उच्चारण करताना िोळे ममटून मन िोळयांमधे आणून 
ठेवावे लागते. सूयथ या िेवतेची उत्पत्ती ववराट पुरूषाच्या नेत्रांमधून झाली आहे असल्याबद्िलची ओवी 
पूरूषसूक्तात आहे 

चक्षोः सूयोऽजायत 

या नेत्रांना सांसाररक आणण पारमाधर्थक िोन प्रकारच्या  नजरा  आहेत. 

 या अक्षराच्या उपासनेमुळे प्रत्येक गोषटीला पाहण्याची दृषटी बिलते. प्रत्येक वस्तूचा  सांसाररक ककंवा  
पारमाधर्थक  उपयोग  काय याचे  ज्ञान  ती  वस्तू  पाहताक्षणीच  साधकाला  होते. या अक्षराच्या  उपासनेमुळे  
साधकाचे  अंतःचक्षू  ऊन्द्मीमलत  होतात. आणण  साधनेतील  पुढील  मागथ आपोआप  दिसू लागतो. 

 

🌺🙏🏽 श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणवविंापथणमस्तु  🌺🙏🏽 

शुभं  भवतु 

१३ डिसेंबर २०१८: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

आज  नजरचुकीने  मी  वव   अक्षर   गायत्री मंत्राचे  िसुरे  सांधगतले. चुककची  मादहती दिली त्याबद्िल  
क्षमस्व. 

गायत्री मंत्रातील  स   हे अक्षर  िसुरे  असून  वव   हे  नतसरे  अक्षर आहे. आता आपण   स   या वणाथची  
मादहती  घेऊ. 

या अक्षराचे ऋषी  भारद्वाज असून  िेवता वायू आहे. या अक्षरावर  जोर िेऊन  म्हणताना  कपाळाच्या   
मध्यभागी  लक्ष  कें दरत करावे. त्याचा  पररणाम  भालप्रिेशी  होतो. त्यामुळे  ववववध  ववचारांना  गती लाभते. 
मस्तक  तेजोवान  बनते. ही  िेवता ऋग्वेिीय असून  वायूला  अग्नी प्रमाणेच  महत्त्व आहे. वायू  नसेल तर 
सवथ व्यापार  र्ांबतील आणण  सवथ  ववश्व  अचेतन  बनेल. 

ववश्वाला  व साधकाला  वायूची  फार  मोठी  गरज आहे. त्यामुळे  त्याच्या  साधनेला  गती  प्राप्त होते 
आणण  साधक  सुर्ावतो. 

ववज्ञान  शास्त्रात  ववजेच्या  गतीचे  प्रनतननधधत्व  करणारे  हे अक्षर आहे. या  अक्षराच्या  उपासनेने  गस्तीवर 
चांगले  ननयंत्रण  ममळवता येते 

 

 

 १४ डिसेंबर २०१८ 



 सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

 तुः   हे  चवरे्  अक्षर आहे. यामध्ये   त ् ऊ आणण  ववसगथ  यांचा  समावेश आहे. या  ववसगाथच्या  पुढे  व ्  
हे अक्षर आहे. म्हणून  त्या  ववसगाथचा   र ्  होउन  त्या  स्र्ानाचा  संबंध   मूधाथ   या  स्र्ानाशी  येतो.  
या सवाांच्या   एकबत्रत  उच्चाराने  या  अक्षराचा  ध्वनी  योग्य  प्रकारे  ननमाथण  होतो.  या अक्षराची िेवता  
ववषणू आहे  व ऋषी   भगृू  आहेत. या अक्षराचा पररणाम गालांवर नमस्कार  होतो.  गालांच्या  आतील   
भागाला  सूक्ष्म  पररणाम  होऊन   वाचेला  शुद्धता  ममळण्यास मित होते. या अक्षराची उपासना केली तर  
पांढर् या  पिार्ाांवर  वप्रती  ननमाथण  होते. याचे कारण पांढरे पिार्थ  श्री  ववषणंूना  अनतशय  वप्रय आहेत. 

ववज्ञानात  ववजेच्या  प्रवाहाचे   प्रनतननधीत्व   ह्या  अक्षराने  ननमाथण केले आहे. या अक्षराचा उच्चार केल्याने  
आपल्या  शरररात   ननयममत  ववद्युत  प्रवाह  काम करीत  असतो. 

🌺🙏🏽 श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

गायत्री मंत्राच्या  ४ अक्षरांचा  / वणाांचा  अर्थ  आपण  पादहला. आता आपण ५ व्या   व    अक्षराचा  अर्थ 
पाहणार आहोत. 

हे अक्षर उच्चारतांना   ओठांचा  उपयोग होतो. याचा उच्चार  कोमल आहे. या अक्षराची िेवता  अयथमा   असून  
ऋषी  शांडिल्य  आहेत. अयथमा  ही  प्राचीन  िेवता  असून  वपतलृोकांचे  अधधपत्य    ही  िेवता  करते. 
म्हणूनच  भगवान श्रीकृषणाने  गीतेत  आपल्या  ववभूतींच्या  नावांमध्ये  या  िेवतेचा  उल्लेर्( गौरव) केला 
आहे. 

वपतणृामयथमाश्चाजस्म    गीता   १०.२९.  याचा  अधधक  ववस्तार  माऊलींनी  ज्ञानेश्वरीत  केला आहे. 

अनेक  संसारी  जीवांना  अपत्य सुर्ाची उणीव भासते. त्यातही  काही जणांना  पुत्राची  उणीव भासते. कुळाला  
सतत  वपततृ्व  िेण्याची  जबाबिारी या  िेवतेची आहे. एर्ाद्याला  सवथ कन्द्या  होत असतील तर त्या 
कधीतरी  सासरी  जाणारच. पण पुत्र नसल्याने  वपतपृिाची  परंपरा  तुटते. त्यामुळे  वंशहीन  होतो. ही  
उणीव भरून काढण्याचे  काम  गायत्री मंत्रातील  हे  अक्षर  भरून  काढते. ही  संसारी  उणीव भरून काढणारी  
िेवता आहे. या अक्षराचा  माणसाच्या  घ्राणेंदरयावर पररणाम  होतो. सुक्ष्म  व अधधक  अंतरावरचे  वास /  
गंध  या अक्षराच्या  उपासनेमुळे  चांगले  जाणवतात.  

असे गंध  जाणवणे  ही या  मंत्राची  मसध्िी  नसून  शरीर शुधचतेची  अवस्र्ा आहे. ती एकिा  प्राप्त  
झाल्यानंतर  नषट होत नाही. 

ववज्ञान क्षेत्रात    "अवकाश"  या  अवस्रे्चे   प्रनतननधधत्व  हे  अक्षर  करते. 

वरील  मादहतीवरून  लक्षात येते की  गायत्री मंत्राला  " सवथ  मंत्राचा  राजा "  का  म्हणतात. 



🌺🙏🏽श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

१५ डिसेंबर २०१८: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🙏🏽🌺 

आज  आपण  रे   या गायत्री मंत्रातील सहाव्या  अक्षराचा / वणाथचा  पररचय करून घेणार आहोत. मूधथन्द्य  र ् 
आणण  कंठस्र्   ए    यांच्या संगममत  उच्चारातून  या  अक्षराचा  ध्वनी  प्रस्तुत  होतो. या अक्षराचे  ऋषी  
लोदहत  असून  िेवता  इंर  आहे. या अक्षराचा पररणाम  मुर्ावर होतो. इंर  ही  याची  िेवता  असल्याने  
आहाराने  इंदरय  तपृ्ती  करणे  हे या अक्षराचे  मुख्य  काम  आहे. ऋग्वेिात या  िेवतेला  मोठे  स्र्ान 
आहे. गायत्री  उपासकाला   या अक्षराच्या  उपासनेमुळे  इजच्छत  परंतु  आरोग्यमय     आहार प्राप्त  होतात. 
त्यामुळे  त्याला  ववद्या  करणे  सोपे जाते. हा  साधक  कायम  तपृ्त  असतो. हे  अक्षर  प्राण वायुचे  
ननिशथन  करते. तसेच  अन्द्य  ईतर ऊपवायंूचे  ननिशथन  करत.े 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🙏🏽🌺 

शुभं भवतु 

१६ डिसेंबर २०१८  

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 💐🌺🙏🏽 

आज आपण  गायत्री मंत्राच्या  सातव्या  अक्षराची ककंवा  वणाथची  ओळर् करून घेणार आहोत. 

ण ् आणण ई  यांच्या ममश्रणातून हा ध्वनी  ननमाथण  होतो. या अक्षराची िेवता  बहृस्पती असून ऋषी  गगथ 
आहेत. ववश्वेिेवा ही  िेवता  िेवगुरू म्हणून  प्रमसद्ध आहे. जी वेिववद्या  ममळवली  असेल ती  ओठांच्या  
मयाथिेत  साठवली  जाते. त्या ववद्येचा  ध्वनीरुपाने  जेव्हा  बाहेरच्या  जगाशी संबंध येतो  तेंव्हा ती ओठांना  
स्पशथ करून जाते.  या अक्षराच्या  उपासनेमुळे  अनेक  ववद्या  स्वाधीन  करता येतात.  ववज्ञानात  आरथ 
स्पशथ  असे याचे स्वरूप आहे. प्रत्येक  वस्तूबरोबर  असलेले  आरथत्व   या  अक्षराने  िार्वले  जाते. गायत्री 
मंत्राच्या  सहाय्याने  पथृ्वीवर  पाण्याचे  साठे  कोठे आहेत हे कळण्यासाठी  या  अक्षराचा  उपयोग  होतो. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺 

१६ डिसेंबर २०१८ 

Gajanan Phatak: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

आत्तापयांत  आपण  गायत्री  मंत्राच्या  सात  अक्षरांचा  पररचय करून  घेतला. 

आता   यं    या  आठव्या  अक्षराचा ककंवा  वणाांची ओळर् करून घेउ. 



हे अक्षर तालूच्या  सहाय्याने उच्चारले  जाते. या अक्षराची िेवता पजथन्द्य  असून  ऋषी  शंभ  आहेत. पजथन्द्य  
ही  वैदिक  िेवता आहे. तोंिातील  आतील भागावर   या अक्षराचा पररणाम होतो. तोंिात  उच्चारायचे  जे 
अवयव आहेत ऊ. िा. जजव्हाग्र, िाताची  आतील बाजू , मूधाथ, व ताळू  यांना  सूक्ष्म  संवेिना  समजतील  
असे योग्य ते  सामथ्यथ  प्राप्त  होईल. 

ववज्ञानात  " शुद्ध जल"   या पिार्ाथचे  प्रनतननधीत्व   हे  अक्षर  करत.े  शुद्ध  जल  म्हणजे  पाणी  
ढगातून  ननघाल्यापासून  पथृ्वीवर  पिायच्या आधी   १०० हात  ऊंचीवर असणारी त्याची  अवस्र्ा. 

इंग्रजी मध्ये   फक्त  WATER   हा  एकच शब्ि आहे पाण्यासाठी. कारण  ही  पाण्याची  शुद्धता  ज्याला  
संस्कृतमध्ये  " आप"  म्ह्टलं जात ती  पाजश्चमात्यांना  मादहती नाही. जी आपल्या  ऋषी मुनींनी  हजारो  
वषाांपासून  माहीत  होती. 

आता  लक्षात  येईल  की  आपण  गायत्री  उपासनेबरोबर  काय काय  गमावलं आहे. 

 

हे सवथ  नक्की  गायत्री उपासनेमुळे  पुन्द्हा  प्राप्त होईल अशी आशा व्यक्त करतो. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🙏🏽🌺 

शुभं भवतु 

१७ डिसेंबर २०१८ सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌹 

आत्तापयांत आपण  गायत्री मंत्राच्या  आठ अक्षरांची ककंवा  वणाांची ओळर् करून घेतली. 

आता आपण  नवव्या  व िहाव्या अक्षराची  ओळर् करून घेउ या 

गायत्री मंत्रातील  नववे  अक्षर  "भ" असून  याचा  ध्वनी  कोमल  व उिात्त स्वरात आहे. 

या अक्षराची िेवता इंर  असून    ही  िेवता  वैदिक  आहे.  सनत्कुमार   हे  ऋषी  आहेत. या ध्वनीचा  
उपयोग  हनुवटीवर  म्हणजे  पयाथयाने  संपूणथ  मुर्ावर  होतो. योगाभ्यासी  लोकांना  या  अक्षराचा  उपयोग  
योगकक्रयेत   येणारे  बंध  साधण्यासाठी  होतो. ववज्ञान  क्षेत्रात  " वािळ "  या  अवस्रे्चे  प्रनतपािन  या  
अक्षराने  केले  जाते. 

 

आता  आपण  िहाव्या   " गो"  अक्षराचा पररचय करून  घेउ या. 

र ् ग  आणण  ओ     यांच्या ममश्रणातून   हा ध्वनी  ननमाथण  झालेला आहे. याचा ऋषी  सत्यवान  असून  
िेवता  गंधवथ आहे.  या अक्षराचा पररणाम मानवाच्या  शरररात असणार्या  तांबडया   वणाथच्या  वस्तंूवर  
होतो. ववशेषतः  रक्तातील  तांबडया  पेशींची  जोपासना  करणे  हे या ध्वनीचे महत्त्वाचे आहे. ववज्ञानात 
पथृ्वीशी  याचा  संबंध आहे. 

१८ डिसेंबर २०१८: सवथ भाववकांना नमस्कार 



श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌹 

आपण  आज गायत्री मंत्राच्या  ११ व्या  " िे" या अक्षराची ककंवा  वणाथची ओळर् करून घेउ या. 

या अक्षराचा उच्चार िाताला  होणार्या  जजभेच्या  स्पशाथने  होतो. या अक्षराची िेवता सत्य आणण ऋषी  गंधवथ  
आहे.  या  अक्षराने  प्रकाश  ननमाथण करण्याचे  कायथ  घिते. अनेक  अप्रकामशत  गोषटी  प्रकामशत  
करण्यासाठी  या  ध्वनीच्या  माध्यमाची  जरुर असते.  अध्यात्म क्षेत्रात त्रास िेणार्या  िरूिशथन  नावाच्या  
मसद्धीचा  या अक्षराशी जवळचा संबंध आहे. प्रत्येक  गोषटीतील  सत्य  शोधून काढणे  यासाठी  या  
अक्षराच्या  उपासनेची  जरुरी  आहे.  मानवी  जीवनात  अंतचथक्षु  नावाच्या  जस्र्तीवर  याचे  ननयंत्रण  आहे. 
ववज्ञानात "  प्रकाश"  या  अवस्रे्चे  प्रनतननधधत्व   हे  अक्षर  करते. 

एका  गायत्री मंत्राच्या  एकेका  अक्षराची  ताकि, शक्ती  ककती  अद्भुत  आहे  याची कल्पना  येईल. 

: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌹 

व हे बारावे  अक्षर असून  ओठांच्या  सहाय्याने  ध्वनीत  होते.  या अक्षराची िेवता  ममत्रा वरूण  असून  ऋषी  
कश्यप   आहेत. या अक्षराचा पररणाम ववववध   रसांवर  होतो. वनस्पतींमध्ये  जे  ववववध  रस  वाढतात. 
त्यांची  जोपासना  करण्याचे  कायथ  या  ध्वनीचे आहे. त्यामुळे  एर्ाद्या  वपकांची  उत्तम वाढ व्हावी  ककंवा  
मानवी शरीरात  असणारे  ववववध  रस   यांची  शुद्ध  वाढ  व्हावी म्हणून  गायत्री मंत्राचा  उच्चार  करतांना   
या  अक्षरावर  ववशेष  जोर  द्यावा. " ज्वलन"  या  अवस्रे्शी   या अक्षराचा  संबध आहे 

१९ डिसेंबर २०१८: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌹🙏🏽🌹🙏🏽 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या तेराव्या  अक्षराची ककंवा वणाथची ओळर् करून घेउ या. 

 " स्य"  ह्या  तेराव्या  अक्षरात  स ् व य ्या वणाांचा  ममलाफ होतो. या अक्षराची िेवता त्वषटा  असून  
ऋषी कश्यप आहेत. ही िेवता वैदिक असून ही मशल्पकार म्हणून ओळर्ली जाते. या अक्षराचा ध्वनीचा पररणाम 
मानवी शरीराच्या  सौषठवतेवर होतो. शरीरातील  ववकृत अवयवांना याचा  उपयोग होतो. ववश्वाच्या पसार् यात  
जंतंूची  वाढ  करण्याचे  सामथ्यथ  या अक्षरात आहे. चपळाई,  सौंियथ  हे गुण या अक्षराच्या  उपासनेमुळे  
वाढतात. 

ववज्ञानात  " प्राणमय" वायूवर  याचे ननयंत्रण  असते. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌹🙏🏽🙏🏽 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌹🙏🏽🌹🙏🏽 

तेराव्या अक्षराची ओळर् झाल्यावर   " धी" या चौिाव्या  वणाथची ओळर् करून घेउ या. 



िातांवर होणार्या  जजभेच्या  आघातामुळे या वणाथचा  ध्वनी  तयार होतो. या अक्षराची िेवता " वसू" असून 
याचा ऋषी  अबत्र  आहेत. ही िेवता वैदिक आहे. पण त्यात  आठ िेवता आहेत. म्हणून  अषटवसू असे  
म्हणतात. त्याचा श्लोक असा आहे. 

आप धरो धु्रवश्च  सोमश्च  अहश्चैवाननलोनलः / 

प्रत्यूषश्च  प्रभासश्च वसोषटाववती  स्मतृाः  // 

आप म्हणजे  शुद्ध पाणी, धरो म्हणजे पथृ्वी , धु्रव म्हणजे  टोक , सोम म्हणजे चंर , अननल  म्हणजे  वारा 
, अनल म्हणजे  अग्नी , प्रत्यूष म्हणजे  प्रभा , प्रभास  म्हणजे  प्रकाश. 

या आठ वसंूचे  अजस्तत्व सतत असते. यासाठीच  पथृ्वीला  वसंुधरा  असे म्हणतात. या आठ वसंुमुळे  पथृ्वीचे  
सवथ प्रकारचे  ननयमन  चालू असते.  या वसंूना  संतुषट  ठेवल्यास  पथृ्वीवर  कुठलेही  उत्पात  घिणार 
नाहीत. या  भावनेने  वेिांमध्ये  यांचे  स्तुतीगान  केले आहे. 

मुख्य म्हणजे या अक्षराचा उच्चार केल्याने  मज्जातंतूवर  पररणाम  होतो.  तो सतत सरळ  ठेवणे हे या 
ध्वनीचे  प्रमुर्  कायथ  आहे. 

 या अक्षरावर ववशेष जोर धरून उच्चार केला तर आरोग्य प्राप्त होते आणण  आयुषय वाढते. 

हे सवथ  वाचुन काही  गोषटी आठवल्या.  

वपतामह भीषम हे अषटवसू पैकी एक होते. 

अबत्र या अक्षराचे  ऋषी आहेत आणण  अबत्रनंिन  ित्तात्रेय  हे  पथृ्वी स्वरूपात  गाईला  घेऊन  उभे रादहले 
आहेत. 

 आज जगात सतत कुठे ना कुठे  भूकंप , वािळे , अग्नीतांिव , प्रिषुणाची पातळी  हे गंभीर प्रश्न ननमाथण 
झाले आहेत. 

आपल्या  पूवथजांनी  सांधगतलेले  हे िैवी  उपाय  अनुभवणे  आणण त्याचा  संपूणथ  जगाला  सप्रमाण  ओळर् 
करून िेणे  ही  काळाची गरज आहे. 

एका  गायत्री मंत्राच्या  उपासनेमुळे  पूणथ  जगाचे कल्याण  होऊ शकते. 

पण...... श्रध्िा  ठेवून  केली  तर..... 😂😂😄😄👏🏽🙏🏽 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺 

शुभं भवतु🙏🏽🌹 

 

 सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌹🙏🏽🌹🙏🏽🌺🌺 

गायत्री मंत्रातील वणथवैभव    प्रकरणात  आता  आपण  १५ व्या  अक्षराची ओळर् करून घेणार आहोत. 



 "  म "  या अक्षराची िेवता  मरूत ् असून ऋषी  ववषणू  आहे. मरूत ् ही  इंर सर्ा  िेवता  ओळर्ली 
जाते. इंराशी  मैत्री असल्याने  वािळ ननमाथण करणे , ढगांचा गिगिाट , हे सामथ्यथ  या  िेवतेमध्ये  आहे. या 
अक्षराचा ध्वनीचा पररणाम  मुख्यतः  ह्रियावर  होतो. ह्रियववकार , ववचारांची  अस्वस्र्ता , रू्प स्वप्नांमुळे  
ननरानाश  असे  ववकार  या अक्षराची उपासना केली तर बरे होतात. 

ववज्ञानात वायूच्या स्फोटक  अवस्रे्चे  प्रनतननधधत्व  हे अक्षर करते. अणुस्फोटातून  होणारे  ककरणांचे  उत्सजथन   
यांचे  हे अक्षर प्रनतक आहे.  या अक्षराची  उपासना केली तर अनेक  ववकृतींवर  ववजय ममळवता येतो. त्यामुळे 
त्यांचे  जीवन  सुर्ी  होते. 

 

महषी अण्णासाहेब पटवधथन हे नेहमी  सांगत असत कक  श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज  रधचत " 
श्री  स्वात्मसौख्य " या ग्रंर्ात  गायत्री मंत्राचे  वणथन केलेल्या   ओवीत  ब्रम्हास्त्र  लपले आहे  असे  का  
म्हणत  याचा " उलगिा  "  झाला. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🌹🙏🏽🙏🏽💐 

शुभं भवतु . 

२० डिसेंबर २०१८  

: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌹🙏🏽🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या सोळाव्या  वणाथची ओळर् करून घेउ या. 

 "  दह"  हा सोळावा  वणथ  कंठातून  प्रगट  होतो. या अक्षराची िेवता त्वषटा असून ऋषी पाराशर  आहेत.  या 
ध्वनीचे वैमशष्य म्हणजे या ध्वनीला  िेवता व ऋषी   यांच्या  साजन्द्नध्यात  अमतृत्व प्राप्त होते.  या 
अक्षराचा पररणाम मनुषयाच्या  नाभीवर होतो. ववशेषतः  वाणी  शुद्ध  होण्यासाठी या अक्षराची उपासना केली 
जाते. आध्याजत्मक बैठक या मुळेच  प्राप्त होते. त्यामुळे पुढील  अवस्र्ा  साधकाला  लवकर  प्राप्त   होतात. 
ववज्ञान क्षेत्रात ध्वनी या  अवस्रे्चे हे अक्षर  म्हणून  काम  करत े

२१ डिसेंबर २०१८ सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🌹🙏🏽🙏🏽🌺 

गेले ४/५ दिवस आपण गायत्री मंत्राच्या वणथ वैभवाची ओळर् करून  घेत आहोत. 

यावरून एक गोषट लक्षात येते की  साध्या साध्या  सोप्या  वाटणार् या  अक्षरांमध्ये  एवढी  शक्ती व वैभव 
कसे काय सामावले आहे? व मुख्य म्हणजे  या सगळयाचा  उलगिा  ऋषी मुनींनी  कसा काय  केला 
असेल.ऐवढे  मात्र नक्की  की या गायत्री मंत्राच्या  उपासनेमुळेच  अश्या प्रश्नांची उत्तरे ममळतील.  

    या वणथ वैभवात आज  दिवसभरात १७ व १८ व्या  वणाथक्षराची  ओळर् करून घेणार आहोत. 

" धध"   हे अक्षर सोळावं  असून ते  िन्द्त्य आहे. या अक्षराची िेवता अंधगरस  असून  ऋषी  पुंिरीक  आहेत. 
ही िेवता वैदिक आहे. तसेच त्यामधे  " अग्नी " या सुक्ष्म   िेवतेला  प्राधान्द्य  दिले आहे. या अक्षराचा 



पररणाम मानवांच्या  त्वचेवर पररणाम होतो.  त्वचा  ही  शरीराची  मयाथिा आहे. या अक्षराच्या उपासनेमुळे  
त्वचा  ननरोगी बनते. 

ववज्ञानात  प्रत्येक  पिार्ाथत असणार्या अग्नीचे  हे अक्षर प्रनतननधी म्हणून समजण्यात येते. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

 

 

श्री अरवविं आठल्ये 

 कोणत्याही मंत्राचे उद्दिषट त्या मंत्राच्या अजपाजप अवस्रे्त जावे म्हणजे मंत्राशी पूणथपणे एकरूप व्हावे असे 
असते. नुसते ठरवून मानस जप करून हे साध्य होत नाही. मानस जप हा आपोआप झाला पादहजे. मनानां 
त्रायते इनत मंत्र: अशी मंत्रा ची व्याख्या आहे. त्यामुळे मंत्रांचे उद्दिषट लक्षात घेणे आवश्यक आहे.म्हणजे 
िेणार्याने म्हणजे गुरूने तो मंत्र मसद्ध केला असेल तरच त्या मंत्राचा उपयोग होतो आणण या शुद्धतेसाठी 
अत्यंत शुद्ध आचरण आवश्यक आहे तरच त्याचा उपयोग होऊ शकतो. 

 

२१ डिसेंबर २०१८ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🙏🏽🌺 

अनतशय महत्त्वाच्या  अशा  अठराव्या  "  यो "  या वणाथचा पररचय करून घेउ या. 

या अक्षराची िेवता ववश्विेव  असून ऋषी क्रमुक  आहेत. ववश्विेव  यांची  संख्या  नउ  असून  ही िेवता 
वैदिक आहे. ववश्वव्यापकत्व    हे  या िेवतांचे वैभव असून  सूयाथच्या आधाराने या ववश्वाचे  कल्याण  करतात. 
ववज्ञानात  ज्याला ववश्वककरण  म्हंटलं जात ते  या  िेवतेपासून  तयार होतात. ववशेषतः  औषधी वनस्पतींचे  
जीवन  यामुळे  समदृ्ध  होते. 

 या अक्षराचा  पररणाम ववशेष करून   उिरावर   होतो. पोटात  अन्द्नपचन  करण्यासाठी  लागणारी  उषणता    
वैश्वानर   नावाच्या  प्रर्र  ककरणांनी दिली जाते. 

त्यामधे  उणेपणा  येउ नये म्हणून  गायत्री मंत्राच्या  सहाय्याने  ही  कायम  दटकवता येते. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

२२ डिसेंबर २०१८ सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

आत्तापयांत आपण गायत्री मंत्राच्या अठराव्या वणाथक्षराची  ओळर् करून घेतली. 



आज आपण गायत्री मंत्राच्या पुढच्या  एकोणणसाव्या  " यो" अक्षराची ओळर् करून घेउ या. या अक्षराची िेवता 
ववश्विेव असून ऋषी िक्ष  आहेत.  या अक्षराकिे  स्वगथ  व मतृ्यूलोक   यांच्यामधे  जे  ववश्वककरण   
प्रभावीपणे  काम करतात  त्यांचे स्वाममत्व आहे. वेगाने  जाणारे  पक्षी  व  सूयथ ककरणांमधील  धुलीकण   
यांवर ववशेष  पररणाम  घितो.  शेतातील  वपके या अक्षराच्या उपासनेमुळे  पुषट  होतात. 

ज्यांना  पचनाचा  त्रास आहे त्यांनी  पोटात पोकळी  असेपयांत या  अक्षरावर जोर िेऊन गायत्रीचा जप  
केल्यास  चांगला पररणाम होतो. 

ववज्ञानात वातावरणाचे  सूक्ष्मपण या अवस्रे्चे प्रनतननधधत्व   हे अक्षर  करते. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

 

२३ डिसेंबर.२०१८  

 सवथ  भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या पुढच्या ववसाव्या  " नः" या अक्षराची ककंवा वणाथची ओळर् करून घेउ या. हे अक्षर  
िातांच्या  सहाय्याने उच्चारले जाते.  याचा पररणाम मनुषयाच्या शरीरावर ववशेष  पररणाम  करणारा आहे. 
कंठातून होणारी  मध्यमा  नावाच्या वाणीची स्पंिने  सुक्ष्मपणे  ननमाथण करण्याचे कायथ हा मंत्र ध्वनी करतो. 
गायक, मशक्षक , वक्ते  यांना  याचा  जास्त उपयोग होतो.  या एकाच ध्वनीने  शरीरात  अधधक प्रकंपने  
तयार होतात. या अक्षराची िेवता भगथ  असून ऋषी अंधगरस आहेत. 

ववज्ञानात वायूच्या  योगे  वातावरण  शुद्ध  करण्याची  जी कक्रया  नतचे  प्रनतननधीत्व  या अक्षराकिे आहे. 

गायत्री मंत्रात  २४ अक्षरे  व  १० शब्ि आहेत. 

२४ अक्षरांचा पररचय  झाल्यानंतर   आपण ॐ म्हणजे  प्रणव, व्याह्रती ,  आणण  शब्िांचा पररचय  करून 
घेणार आहोत. 

रोज सकाळी तरी  संध्या  करून  गायत्री मंत्राचा अर्थ  समोर आणल्यास   त्याचा आपल्यावर  ववलक्षण 
पररणाम  अनुभवता येईल. 

पण ईतका सर्ोल अर्थ माहीत नसेल तर ते शक्य होणार नाही. म्हणूनच   ही वाङ्मयीन सेवा  आपल्या समोर 
ठेवत आहे. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

२४ डिसेंबर २०१८ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 



श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या पुढच्या एकववसाव्या " प्र "  अक्षराची ककंवा वणाथची ओळर् करून घेउ या. 

र ्आणण  प यांच्या  संयुक्त उच्चाराने  हा  ध्वनी प्रस्र्ावपत  होतो. या अक्षराची िेवता शवथ  असून ऋषी  
कानत थकेय  आहे. शवथ  ही रूर  िेवता म्हणून  ख्यात आहे. जगातील वाईट वस्तंूचा  नाश करणारी ही िेवता 
म्हणून  ख्यात आहे. मानवी शरीरातील असणार्या अनेक व्याधी  नादहशी  करणे. आणण  व्याधी पासून   
मानवाला  िरू  ठेवण्याचे  कायथ या ध्वनीत आहे.  या ध्वनीचा  ताबा मानवी शरीरात  असणार् या  धचत्तवतृ्तीवर 
आहे.  

ननसगाथच्या साजन्द्नध्यात  औषधी वनस्पतीवर  यांचा  अंमल  चालतो. 

गायत्री मंत्राच्या  उपासनेत  हे अक्षर अधधक स्पषट उच्चारण्याचा  प्रयत्न  केल्यास  त्या साधकास शारीररक  
आरोग्य  प्राप्त होतेच पण  त्याबरोबर  शुद्ध  उपासनेला  गती प्राप्त  होते. 

गायत्री मंत्रातील हे  फार महत्त्वाचे  अक्षर आहे याची जाणीव सवाांना  झाली असेलच. उद्यापासून  आपण सवथच 
या अक्षराच्या  उच्चारावर लक्ष कें दरत करू. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺🙏🏽. 

शुभं भवतु 

२५ डिसेंबर.२०१८ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

आज आपण पुढच्या अनतशय महत्त्वाचा वणथ ककंवा  अक्षराची  उपासना  " चो  " याची ओळर् करून घेउ या. 

या अक्षराची िेवता ब्रह्मा असून ऋषी रूर आहेत. ब्रह्मा  ही  वैदिक िेवता आहे. ववश्वाचे  सजृन  या  
िेवतेच्या  हाती आहे. त्यामुळे सवथ िेवांमध्ये  या  िेवतेला प्राधान्द्य दिले जाते. अत्यंत गुप्त िेवता म्हणून  
प्रमसद्ध आहे. कारण ववश्वाचे  सजृनाचे  कायथ करीत असून सुद्धा  ही िेवता अत्यंत शांत आणण शुधचभूथत आहे. 
मानवी शरीरातील  गुप्त ईंदरयांवर  याचा ताबा आहे. त्यामुळे ब्रम्हचयथ पालन  करणार्या  साधकाला  त्याचा  
चांगलाच  फायिा होतो. मानवी बीजाची शक्ती  वाढववणे  आणण  ती  साठवणे   या कक्रया  उत्तम प्रकारे  
करण्यासाठी  या अक्षराच्या  उपासनेची  जरूरी आहे. 

केवळ या अक्षराच्या उच्चारावर लक्ष कें दरत केल्यास  गायत्री उपासनेचे  फळ त्वररत साधकास  ममळते. 

ववज्ञानात शक्ती  संयोजन   या कक्रयेचे  प्रनतननधीत्व  या अक्षराकिे आहे. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

 

२६ डिसेंबर २०१८ 

 सवथ भाववकांना नमस्कार 



श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺 

आपण आज गायत्री मंत्राच्या पुढच्या तेववसाव्या  " ि " या अक्षराची ककंवा वणाथची ओळर् करून घेउ या. 

  या अक्षराची िेवता िेर्ील "  ब्रम्हा" च  आहे. पण ऋषी अगस्ती आहेत. 

 या अक्षराचा   उपयोग  गभाथमध्ये  असणार्या  जीवांवर होतो.  त्यांचे  वधथन आणण  ननयंत्रण   या कक्रया  
करण्याचे  कायथ  हा ध्वनी  करतो. याचा अर्थ हा नव्हे की याचा फायिा  फक्त  जस्त्रयांना  होतो.  कारण 
स्त्रीच्या गभाथमध्ये   प्रस्र्ावपत  होण्यापूवी  हे  पुरुषांच्या  वीयथग्रंर्ीमध्ये  असतात. त्यांना  तेजोमय  करणे, 
त्यांच्या  हालचाली सबध्ि  करणे   यावर  या  ध्वनीचे  ननयंत्रण  असते.  या ध्वनीच्या उच्चारावे  लक्ष 
कें दरत केले तर ठराववक  वेळीच  कामवधथन  घिते आणण  त्याचा फायिा ननरोगी प्रजेच्या  उत्पत्तीने  ममळतो. 

या एका  अक्षराने  गहृस्र्ाश्रम धमाथचे  पालन  करूनही  ब्रम्हचयथ  सांभाळता येते. 

ववज्ञानात  " बीजीकरण"  हे या  अवस्रे्चे  प्रनतक आहे. 

भाववकहो ,  र्रोर्र  गायत्री उपासना   ही  कामधेनु  आहे  यात  काहीच शंका नाही. श्री टेंबेस्वामींनी 
म्हणूनच  ब्राह्मणांना  अन्द्य  कुठल्याही  उपासनेची  गरज नाही असे स्पषटपणे सांधगतले आहे ते  का  हे  
आता  र्ोिे र्ोिे लक्षात येते आहे. 

एवढे  असूनही   ब्राह्मण  पररवार  फारसे  गांभीयाथने  िर्ल घेत नाहीत  हे या  समाजाचे  मोठे  ििैुव आहे.  
कामधेनु  घरी  असून    आपला  समाज  हा सध्या  तेजहीन , बलहीन , िरररी अवस्रे्किे  संक्रमण  करीत 
आहे. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🙏🏽🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

२७ डिसेंबर २०१८ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या शेवटच्या " यात"्  या ववलक्षण महत्त्वाच्या  अक्षराची ओळर् करून घेउ या. 

 या अक्षराची िेवता सववता असून ऋषी ववश्वाममत्र आहे. सववता ही महत्त्वाची वैदिक िेवता आहे. र्रे  पादहले 
तर  या सवथ  मंत्राचा ऋषी   म्हणून  त्याचेच  नाव  घेतले जाते. या अक्षराच्या  अभावामुळे गायत्री मंत्र  व 
त्याची शक्ती अपुरी व ववस्कळीत  होती.   मंत्र पूणथ  होताच  त्यानेच  जगाला  त्याचे सामथ्यथ  िार्वून दिले. 

कवपल, पराशर, वमसषठ, गौतम ई. ऋषींनी त्याचा  अनुभव  घेतला. पण  ववश्वाममत्र ऋषींना  अहंकार  
झाल्यामुळे  त्याचा  फायिा  उठवता आला नाही. 

शेवटी त्यांना या गोषटीचा पश्चाताप झाला. आणण त्यानंतर  त्यांनी  स्वकतृथत्वाने  ब्रम्हषी पिाची  प्राप्ती करून 
घेतली. 

या अक्षराचा पररणाम सवाांगावर  होतो. या अक्षराची उपासना केली तर साधकाला  तपो   तेजाची  प्राप्ती होते. 
त्यामुळे त्याचे आयुषय वाढते व ननरोगी होतो. 



ववज्ञानात प्रत्येक  वस्तंूचा  अन्द्य  वस्तंूशी  असलेला  जो संबंध   त्याचे  प्रनतननधधत्व  या अक्षराकिे आहे. 

भाववकांनो, आत्ता पयांत आपण गायत्री मंत्राच्या सवथ अक्षरांची ककंवा  वणाथची  िेवता , ऋषी  व पररणाम  या 
अनुषंगाने ओळर् करून घेतली. पण.. 

तेवढ्याने  या अक्षराची ओळर् पूणथ होत नाही. या अक्षरांचा  उच्चार  महत्त्वाच्या  चौिा  गोषटींशी  संबंधधत 
आहे. तरच  त्याला  वैभव  प्राप्त होते. 

उद्या पासुन  िोन दिवसात आपण या चौिा गोषटी  जाणून  घेऊ या. 

🌺🙏🏽🌺🌹🙏🏽 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🙏🏽🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

 गायत्री शजक्त ववश्वव्याप्त आहे. नतच्याशी संबंध स्र्ावपत केला असता सूक्ष्म प्रकृती स्वाधीन होते. नतच्या 
योगाने भौनतक, मानमसक तसेच आत्म्याशी संबंधीत क्षेत्रातील सवथ प्रकारची संपत्ती प्राप्त होवू शकते. आपल्या 
शरीरात असंख्य नाियाचे जाळे पसलेले आहे. यातील कांही नािया जुळल्या असता त्यांना ''ग्रंर्ी'' म्हणतात. 
जपयोगात श्रध्िा / ननषठा असलेल्या साधकांच्या मंत्रोच्चाराने या ग्रंर्ी जागतृ होवून त्यातील सूप्त शक्तींचा 
प्रािभुाथव होतो. 

 

"ॐ" या अक्षराचा उच्चार केला असता मस्तकातील भाग प्रभाववत होतो. 

"भू:" या अक्षराच्या उच्चाराने उजव्या िोळयावरील चार बोटांचा कपाळाचा भाग जागतृ होतो. 

"भूव:" च्या उच्चारणाने मानवाच्या भकुृटीच्या वरील तीन अंगुलीचा भाग प्रभाववत होतो. 

"स्व:" या अक्षराच्या उच्चाराने िाव्या िोळयावरील कपाळाचा चार अंगुली इतका भाग जागतृ होतो. 

"तत"् च्या उच्चाराने आज्ञा चक्रामध्ये असलेली 'तावपनी' ग्रंर्ीतील सूप्त असलेली 'साफल्य' शजक्त जागतृ होते. 

"स" च्या उच्चाराने िाव्या िोळयातील सफलता नांवाच्या ग्रंर्ीमध्ये सुप्त रूपाने असलेली 'पराक्रम' शजक्त 
प्रभाववत होते. 

"वव" चे उच्चारण केले असता िाव्या िोळयामधील 'ववश्व' ग्रंर्ीमध्ये जस्र्त असलेली 'पालन' शजक्त जागतृ होते. 

"तु" या अक्षराच्या उच्चारणाने िाव्या कानात असलेल्या 'तुषटी' नांवाच्या ग्रंर्ीतील 'मंगळकर' शजक्त प्रभाववत 
होते. 

"वथ" या अक्षराच्या उच्चाराने उजव्या कानात जस्र्त असलेल्या 'वरिा' ग्रंर्ीतील 'योग' नावाची शजक्त मसध्ि होते. 

'रे" चा उच्चार केला असता नामसकेच्या मुळाशी जस्र्त असलेल्या 'रेवती' ग्रंर्ीतील 'प्रेम' शजक्तची जागतृी होते. 

"णण" च्या उच्चाराने वरील ओठावर असलेल्या 'सूक्ष्म' ग्रंर्ीतील सुप्त शजक्त 'धन' संध्य जागतृ होते. 

"यं" या अक्षराच्या उच्चाराने आपल्या र्ालच्या ओठावर असलेल्या 'ज्ञान' ग्रंर्ीतील 'तेज' शक् 



भर" या अक्षर समुिायाच्या उच्चारणाने कंठत असलेल्या 'भग' ग्रंर्ीतील 'रक्षणा' शजक्त जागतृ होते. 

"गो" चा उच्चार केला असता कंठकूपात जस्र्त असलेल्या 'गोमती' नावाच्या ग्रंर्ीतील 'बुजध्ि' शक्तीची मसजध्ि 
होते. 

"िे" च्या उच्चाराने िाव्या छातीच्या वरच्या भागात असलेल्या 'िेववका' ग्रंर्ीतील 'िमन' शजक्त प्रभाववत होते. 

"व" चा उच्चार उजव्या छातीच्या वरील भागात असलेल्या 'वराही' ग्रंर्ीतील 'ननषठा' शक्तीची मसजध्ि करतो. 

"स्य" याच्या उच्चारणाने पोटाच्या वरील बाजूस (ज्या दठकाणी बरगिया जुळतात) मसदंहणी नावाची ग्रंर्ी असते. 
या ग्रंर्ीतील 'धारणा' शजक्त प्रभाववत होते. 

"धी" च्या उच्चारणाने यकृतात असलेल्या 'ध्यान' ग्रंर्ीतील 'प्राणशजक्त ' मसध्ि होत.े 

"म" या अक्षराच्या उच्चाराने आपल्या जप्लहा मध्ये असलेल्या 'मयाथिा' ग्रंर्ीतील 'संयम' शजक्तची जागतृी होते. 

"दह" च्या उच्चाराने नाभीमधील 'स्फुट' ग्रंर्ीतील 'तपो' शजक्त मसध्ि होते. 

"धी" या अक्षराच्या उच्चारणाने पाठीच्या मागील करण्याच्या र्ालील भागात असलेल्या 'मेघा' ग्रंर्ीतील 
'िरूिमशथता' शक्तीची मसजध्ि होते. 

"यो" च्या उच्चारणाने िाव्या भूजेत जस्र्त असलेल्या 'योगमाया' ग्रंर्ीतील 'अंतननथदहत' शजक्त जागतृ होते. 

"यो" च्या उच्चारणाने उजव्या भुजेमध्ये जस्र्त असलेल्या 'योधगनी' ग्रंर्ीतील 'उत्पािन' शजक्त जागतृ होते. 

"न:" या अक्षराच्या उच्चारणांने उजव्या कोपरामध्ये असलेल्या 'धारीणी' ग्रंर्ीतील 'सरसता' शक्तीची मसजध्ि होते. 

"प्र" या अक्षराच्या उच्चारणाने िाव्या कोपरात असलेल्या 'प्रभव' ग्रंर्ीतील 'आिशथ' नावाच्या शक्तीची जागतृी 
होते. 

"चो" या अक्षराच्या उच्चारणाने उजव्या मनगटात जस्र्त असलेल्या 'उषमा' ग्रंर्ीतील 'साहस' शक्तीची मसजध्ि 
होते. 

"ि" या अक्षराच्या उच्चारणाने उजव्या तळहातावर असलेल्या 'दृश्य' नांवाच्या ग्रंर्ीतील 'वववेक' शक्तीची जागतृी 
होते. 

"यात"् या अक्षर द्व 

 यात"् या अक्षर द्वयांच्या उच्चारणाने िाव्या तळहातावरील 'ननरंजन' ग्रंर्ीतील 'सेवा' शजक्त मसध्ि होते. 

२८ डिसेंबर २०१८  

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

गायत्री मंत्राच्या २४ अक्षरांचा पररचय झाला. आता  त्या वणाथचे वैभव  वाढववणारे १४ मुद्िे लक्षात घेऊ या. 

 १) वणथ जाती   :- म्हणजे  अक्षराचा उच्चार  कठोर आहे की मिृ.ू क, च,् ्, त,् प,् वगाथतील  व्यंजने 
असतील तर तसे योग्य उच्चार. 



२) उच्चार स्र्ान :- कण्ठ्य , तालव्य, मूधथन्द्य, िन्द्त्य, ओषठ्य   मुर्नामसक,  इत्यािी  उच्चार स्र्ानाचे  
महत्व  फार आहे. 

३) ऋषी :_ प्रत्येक  वैदिक मंत्राचा प्रत्यय  ज्या ऋषीने  प्रर्म  घेतला त्याला त्या मंत्राचा ऋषी अशी संज्ञा 
आहे. त्याकिे त्या अक्षराचे अधधपत्य आहे. 

४)  िेवता - ज्या िेवतेचे वैभव ज्या मंत्राने प्राप्त  होते त्याला त्या मंत्राची  िेवता म्हणतात. 

५) छंि :- मंत्राला एक ववशेष  चाल  असते. गाण्याला  जशी चाल असते  तशी मंत्राला  असते  त्याला  
चालीला  छंि म्हणतात. 

स्वर :- प्रत्येक  अक्षराचा उच्चार हा सुस्वर आणण अर्थपूणथ  असला पादहजे. त्यासाठी उच्चारांचे बारकावे लक्षात 
घ्यावे लागतात. या सूक्ष्म उच्चारांना  स्वर  म्हणतात. 

७) वणथ  :- प्रत्येक मंत्राच्या  उपासनेने  आपल्या  शरररात बिल घितात. त्याचे रूपांतर  तेजात होते. या  
तेजाला ववववध छटा असतात. त्यावरुन माणसाचे  आध्याजत्मक  स्र्ान  लक्षात येते. या जस्र्तीला  वणथ  
म्हणतात 

उद्या आपण  उरलेले सात मुद्िे ववचारात घेऊ 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

२९ डिसेंबर २०१८ गायत्री मंत्राच्या 24 अक्षरांमध्ये चमत्कारी शक्ती 

 

गायत्री मंत्रात चोवीस (24) अक्षर आहेत. ऋवषमुनींनी या अक्षरांमध्ये बीजरुपात ववद्यमान त्या शक्ती 
ओळर्ल्या ज्यांना चोवीस अवतार, चोवीस ऋषी, चोवीस शक्ती आणण चोवीस मसद्धी मानले गेले आहेत. गायत्री 
मंत्राच्या चोवीस अक्षरांमध्ये चोवीस िेवता आहेत. याने काय लाभ ममळू शकतो त्याचे वणथन असे आहेत:  

  

1. तत:् िेवता - गणपती, यश शक्ती 

फल : अवघि कामात यश, ववघ्नांचा नाश, बुद्धीत वदृ्धीत 

  

2. स: िेवता- नरमसहं, पराक्रम शक्ती 

फल : पुरुषार्थ, पराक्रम, शूर, शत्रूनाश, िहशत-आक्रमणाने रक्षा 

 

  

3. वव: िेवता-ववषणू, पालन शक्ती 



फल : प्राण्यांचे पालन, अवलंबून असलेल्यांचे संरक्षण, पात्रतेत वदृ्धी 

  

4. तु: िेवता- मशव, कल्याण शक्ती 

फल : अननषटाचा ववनाश, कल्याण वदृ्धी, ननजश्चतता, आत्म-िया 

  

5. व: िेवता- श्रीकृषण, योग शक्ती 

फल : कक्रयाशीलता, कमथयोग, सौंियथ, सरसता, अनासक्ती, आत्मननषठा 

  

6. रे: िेवता- राधा, प्रेम शक्ती 

फल : प्रेम-दृषटी, शत्रुत्वाची समाप्ती 

  

7. णण: िेवता- लक्ष्मी, धन शक्ती 

फल : धन, पि, यश आणण भोग्य पिार्ाांची प्राप्ती 

  

8. यं: िेवता- अग्नी, तेज शक्ती 

फल : प्रकाश, शक्ती आणण सामथ्याथत वदृ्धी, प्रनतभावान आणण तेजस्वी होणे 

 

  

9. भ : िेवता- इंर, रक्षा शक्ती 

फल : रोग, दहसंक चोर, शत्रू, भूत-प्रतेांच्या आक्रमणापासून रक्षा 

  

10. गो : िेवता- सरस्वती, बुद्धी शक्ती 

फल: मेधाचा ववकास, बुद्धधमत्ता मध्ये पववत्रता, िरूदृषटी, चतुराई, वववेक 

  

11. िे : िेवता- िगुाथ, िमन शक्ती 

फल : ववघ्नांवर ववजय, िषुटांचे ििपण, शत्रूंचा नाश 

  

12. व : िेवता- हनुमान, ननषठा शक्ती 



फल : कतथव्यपरायणता, ननषठावान, ववश्वासी, ननभथयता आणण ब्रह्मचयथ-ननषठा 

  

13. स्य : िेवता- पधृर्वी, धारण शक्ती 

फल : गंभीरता, क्षमाशीलता, भार सहन करण्याची क्षमता, सदहषणुता, दृढता, सहनशीलता 

  

14. धी : िेवता- सूयथ, प्राण शक्ती 

फल : आरोग्य-वदृ्धी, िीघथ जीवन, ववकास, वदृ्धी, उषणता, कल्पनांचे पररषकरण 

 

  

15. म : िेवता- श्रीराम, मयाथिा शक्ती 

फल : नतनतक्षा, कषटात ववचमलत न होणे, मयाथिापालन, मैत्री, सौम्यता, संयम 

  

16. दह : िेवता- श्रीसीता, तप शक्ती 

फल: ननववथकारता, पववत्रता, शील, गोिवा, नम्रता, साजत्त्वकता 

  

17. धध : िेवता- चंर, शांती शक्ती 

फल : उद्ववग्नतेचा नाश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, धचतंा ननवारण, आशेचा संचार 

  

18 . यो : िेवता- यम, काल शक्ती 

फल : मतृ्यू ननभथयता, वेळाचा सिपुयोग, स्फुरती, जागरूकता 

  

19. यो : िेवता- ब्रह्मा, उत्पािक शक्ती 

फल: संतानवदृ्धी, उत्पािन शक्तीत वदृ्धी 

  

20. न: िेवता- वरुण, रस शक्ती 

फल : भावननकपणा, साधेपणा, कला प्रेम, िसुर् यांसाठी ियाभाव, सौम्यता, प्रसन्द्नता, आरथता, माधुयथ, सौंियथ 

 

  



21. प्र :िेवता- नारायण, आिशथ शक्ती 

फल : महत्त्वाकांक्षा-वदृ्धी, दिव्य गुण-स्वभाव, उज्ज्वल चररत्र, पर्-प्रिशथक कायथशैली 

  

22. चो : िेवता- हयग्रीव, साहस शक्ती 

फल : उत्साह, शूर, ननभथयता, शूरता, आपत्तींना तोंि िेण्यासाठी सामथ्यथ, पुरुषार्थ 

  

23. ि : िेवता- हंस, वववेक शक्ती 

फल : उज्ज्वल कीनत थ, आत्म-संतोष, िरूिमशथता, सत्संगती, सत्य-असत्याचे ननणथय घेण्याची क्षमता, उत्तम आहार-
ववहार 

  

24. यात ्: िेवता-तुलसी, सेवा शक्ती 

फल : लोकसेवेत रुची, सत्यननषठा, पानतव्रत्यननषठा, आत्म-शांती, परि:ुर्-ननवारण 

३१ डिसेंबर २०१८  

 सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ🌺🙏🏽🌺🙏🏽गायत्री मंत्राचे  वणथ वैभव वाढववणार्या  १४ मुद्ियांपैकी ७ मुद्िे आपण  
बनघतले. आता  उवथररत  ७ मुद्िे  बघूया. 

८)  बीज  - मंत्र ज्या सुक्ष्मतेतून तयार होतो, ती सूक्ष्मता  शरररात ज्या अक्षरामाफथ त  प्रस्र्ावपत  केली जाते. 
त्याला  बीज  म्हणतात. 

९) तत्वे - मानवी िेह  हा  ज्या  चोवीस  पिार्ाांपासून तयार झाला आहे ती सवथ  तत्व गायत्रीच्या  एक एक 
अक्षरापासून  तयार झाली  आहेत. या तत्त्वांचा  संबध  या  अक्षराच्या  ध्वनीशी आहे. 

१०) मुरा  -  हाताच्या  बोटांनी  ननमाथण केलेले ववववध  आकार याला मुरा म्हणतात. मुरांचे महत्व  याचसाठी 
आहे की  ज्ञानतंतंुचे  सूक्ष्मता या मूरांनी  वाढते व शररर तेजस्वी राहण्यास मित होते. २४ अक्षरांच्या  
ध्वनीच्या  २४ मुरा आहेत. 

११) शक्ती - गायत्री मंत्राचा पररणाम करणार् या शक्तीच्या  सांसाररक व पारमाधर्थक  मयाथिा  साठवलेल्या 
आहेत. 

१२) कला  - गायत्रीला  वरिा  म्हणतात.  नतच्या  उपासनेने मनातील वाईट ववचारांची जागा  चांगले ववचार  
घेतात. वववेक  वाढतो. मनात आनंि भरून राहतो. परकल्याणाची  स्फूती  तयार होते. 

१४) न्द्यास स्र्ान - मशव होईपयांत  साधकाने आपल्या शरररावर मशवाचा  आरोप करायचा आणण त्या योगे 
मशवाची उपासना करावी तसे गायत्री मंत्राचे आपल्या शरररात  न्द्यास करायचे. 



१४) फलरूपता -  गायत्री मंत्राच्या  प्रत्येक  अक्षरातून  सांसाररक  व पारमाधर्थक  फळे   ममळतात. पण त्या 
अवस्रे्साठी  कमथ सूधचता  लागते.  मंत्राच्या  सहाय्याने  ती  प्राप्त  होते. 

उद्या पासुन  आपण ॐ व्याह्रती  आणण  गायत्री मंत्राच्या  १० अक्षरांचा  अर्थ  व पद् पररचय  करून घेउ या. 
🌺🙏🏽 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

०१ जानेवारी २०१८ 

 सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

भगवान ववषणू  ननरीस्त झाले असता त्यांच्या  ह्रिय स्पंिनातून ॐ कार  प्रगट झाला. आणण पाठोपाठ  
श्वासोच््वासातून वेि प्रगट झाले. वेि या शब्िाचा अर्थ ज्ञान असा आहे. हे ज्ञान मलणर्त स्वरूपात उपलब्ध 
नव्हते ते फक्त ध्वनी स्वरूपात सामावलेले  होते. या ध्वनीच्या मागे प्रणवाची  प्रेरणा आणण सामथ्यथ होती 
म्हणून ते अववनाशी  ठरले. 

ववषणू िेवाच्या  नाभीतून  ब्रम्हिेव  बाहेर पिले  तेंव्हा  त्यांना  भगवंतांनी  ॐ काराची  उपासना  करण्याची 
आज्ञा केली. ब्रम्हिेवाला  बारा वषाांनी  वेि ध्वनीचे ज्ञान झाले.  ज्या नािाच्या  जोरावर  त्याने तपस्या केली 
त्या प्रणवाचा  प्रवाह ज्या ध्वनीच्या मागे होता ते ध्वनी  चोवीस प्रकारचे  होते. या सवाथचा पररणाम म्हणजे  
ब्रम्हिेवाची सवथ ईंजन्द्रये  सतेज  झाली व बुद्धीला  अपार  तेजजस्वता  प्राप्त झाली. या ज्ञानाचा उपयोग 
भगवान ववषणंूच्या  आजे्ञने सषृटी ननमाथण करण्यासाठी  झाला. 

अश्या ब्रम्हिेवापासून  ननमाथण  झालेल्या सप्तषींनी  त्या ववद्येचे  ध्यान  करण्यास आरंभ केला. त्यातून  
गायत्री व वेिांची ननममथती झाली. 

 ह्या मूळ  नािापासून सवथ सषृटी  ननमाथण झाली या दिव्य मंत्राला  सववत्र ृ मंत्र म्हणतात.  प्रकाशाचे 
उगमस्र्ान म्हणून साववत्री ककंवा प्रसवा माता  म्हंटले आहे. 

ॐ काराच्या र्ालोर्ाल गायत्रीची वणी लागते. 

र्रे म्हणजे मंत्र जजतका लहान  नततका  प्रभाव  जास्त पण  गायत्री मंत्र  मोठा असूनही  त्याचा  प्रभाव 
अधधक आहे. 

सवथ मंत्रांच्या  पादठशी ॐ लावतात. म्हणजे त्याचे सामथ्यथ काय आहे  कळते. कुठल्याही  मंत्राच्या सामथ्याथला  
अचूक गनतमानता  आणण प्रभाव लाभावा म्हणून त्या मंत्राच्या  आरंभी  प्रणवाची योजना असते. 

ॐ हा ववश्वाचा  कल्याण करणारा आणण घातक  गोषटींपासून  मानवी जीवनाला सुरक्षक्षत  ठेवणारा महान मंत्र 
आहे. 

उद्या आपण व्याह्रती म्हणजे काय बघूया 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 



शुभं भवतु 

०२ डिसेंबर.२०१८ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🙏🏽🌺 

आज आपण व्याह्रती म्हणजे काय आणण गायत्री मंत्रात त्याचा समावेश का केला आहे याची मादहती घेऊ या. 

भगवंताच्या ह्रियातून जेंव्हा प्रणव बाहेर पिला तेंव्हा  त्याला ववमशषट गती लाभलेली  होती.  हा नाि  ठराववक 
कक्षेत वतुथळाकार घुमत रादहला. त्या नािांच्या  आघाताने अनेक नाि तयार झाले. सषृटी कताथ  ब्रम्हिेवाच्या  
लक्षात आले की  प्रत्येक नािाला एक ववववध कक्षा आहेत. त्या कक्षांना   त्या त्या नािांच्या आघाताप्रमाणे  
नावे  दिली.  त्या  कक्षांना व्याह्रती म्हणतात. 

भू म्हणजे पथृ्वी. ही पदहलीच व्याह्रती आहे. भुवः म्हणजे अंतररक्ष आहे. स्वः म्हणजे स्वगथ. एका लोकांपासून  
िसुर् या लोकांपयांत अंतर  अगणणत  कोटी मैल िरू आहे. लेर्ाच्या शेवटी मादहती साठी  फोटो  दिला आहे. 
शेवटच्या सत्य लोकाची  कल्पना करणे हे सामान्द्य बुध्िीला  कळणे कठीण आहे. तरी आपण आपल्या ऋषींनी  
त्याला स्पशथ  करण्याचे सामथ्यथ ममळवले. त्या लोकावर जाऊन त्यांनी तो आनंि  घेतला. 

गायत्री मंत्रातील तीनही व्याह्रती मध्ये  िेशकालािी  मयाथिा आहेत. 

भूः या अवस्रे्पेक्षा  अंतररक्ष ही अधधक व्यापक आहे. अधधक सुर् आणण आयुषय असणारी आहे. स्वः ककंवा 
स्वगथ दह त्याहून अधधक व्यापक आहे. परंतु पुण्य साठा संपला की परत भू लोकावर परत  यावेच लागते. 
र्ोिक्यात  म्हणजे ज्या स्र्ानातून पुनरावतृ्ती आहे अश्या या तीन अवस्र्ा आहेत. 

सवाांनी अत्यंत महत्त्वाची गोषट लक्षात घ्यायला हवी ती ही की गायत्री मंत्रात या व्याह्रतींचा ववचार यासाठी 
करण्यात आला आहे की  साधकाची  जन्द्म मरणाची पुनरावतृ्ती टाळता यावी. 

असे अनमोल रत्न  प्राप्त  झाले आहे तरी  आपला  समाज स्वतःच्या  कल्याणासाठी  १५ संध्या व गायत्री 
मंत्राचा जप  करू  शकत नाहीत. 

या सवाथचे  फार वाईट वाटते व आश्चयथही  वाटते. 

भाववकांनो  🙏🏽 उद्या प्रत्यक्ष गायत्री मंत्राच्या १० शब्िांचा अर्थ पाहू या 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

 

०३ जानेवारी २०१८ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

अनतशय संुिर व महत्त्वाच्या  ववषयाला आपण सुरवात करत आहोत. 



गायत्री मंत्राचा अर्ाथवर अनेक भाषयकारांनी शब्िार्थ व भावार्थ  याचा समन्द्वय  करून भाषय करण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. प्रामुख्याने वेिांचे भाषयकार श्री सायणाचायथ व पूज्यपाि श्री शंकराचायथ  यांच्या भाषयांचा  मागोवा 
घेणे महत्त्वाचे आहे. ज्या मंत्राचा जप करतो त्याच्या उच्चारांबरोबर अर्ाथकिे लक्ष कें दरत करणे आवश्यक आहे. 
त्या दृषटीने गायत्री मंत्रांचे अर्थ अनेक आहेत. आज आपण तत ्या शब्िाचा  अर्थ  बघू या. 

तत ्:- हे व्याकरणात  िशथक सवथनाम आहे.  इरे् तत ्हे िरूिशथक  सवथनाम आहे.  या शब्िाच्या वापराने  
ऋषींनी  अत्यंत िरू असलेल्या वस्तूचा ननिेश केला आहे.  या ववशाल ववश्वाच्या  पसार् यात एक अववनाशी वस्तू 
आहे. ती वस्तू इतकी व्यापक  आणण सुक्ष्म आहे आहे की नतचे  ननयमन शब्िाने करणे कठीण आहे.  जे 
आकाशापेक्षा ववशाल व परमाणुपेक्षा लहान आहे  त्याच्या आश्रयाने  हे ववश्व चालते.  ब्रह्म हे अधधक ववशाल 
असल्याने  ते शब्िांच्या  पररसीमेत बसत नाही म्हणून त्याचा  बोध होण्यासाठी  " तत"् या शब्िाचा वापर 
करावा लागतो. 

मानवी मनाच्या  कक्षेतून  पाहू गेले असता परमाणूची  ककंवा  आकाशाची  कल्पना  करणे  कठीण आहे.  मात्र 
कल्पनेने सुध्िा  जे जाणता येत नाही  अश्या दठकाणी  कल्पना आणण ऋतंबरा  प्रज्ञा   या िोहोंच्या  
सहाय्याने  अत्युच्च  कल्पनेच्या पररसरात  जी  जाणीव  उत्पन्द्न होते   ती उपयुक्त ठरते.  

जे जाणायचे ते  '' ब्रह्म "  ननगुथण, ननराकार असल्याने त्याचा ननिेश  कोणत्याही  नामाने  करणे अवघि आहे.  
त्यामुळे त्याची  " तत ्"  या सवथनामाने  िशथनाची  सोय केली आहे. 

गायत्री मंत्रातील  तत ्या शब्िापुढे " सववतुः "  हा  शब्ि आहे.  तत ् हा शब्ि जणू  सववत ृ  शब्िाचे ववशेषण  
असल्याप्रमाणे  भासतो. त्यामुळे  त्याचे  वैभव  अधधक  वाढते  व या मंत्राला  अधधक प्रनतषठा  प्राप्त होते. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

०४ जानेवारी 2२०१९ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🙏🏽🌺🙏🏽🌺 

सववतुः :-   या शब्िातील  मूळ शब्ि  सववत ृ असा आहे. या शब्िाचा सामान्द्य अर्थ  सूयथ असा आहे.  सूयाथची  
जी अनेक नावे आहेत ती त्याच्या कीतीवरून, गुणावरून ककंवा  त्याच्या  अंगी जन्द्मापासून  कक्रया  करण्याचा  
जे अलौककक  गुण  आहेत  त्यावरुन पिलेली आहेत. ममत्र, रवव, सूयथ, भानू, र्ग, सववत,ृ दहरण्यगभथ ई.... अशी 
बारा नावे प्रमसद्ध आहेत. 

सषृटी ननमाथण करतांना ब्रम्हिेवान े ज्या अनेक  शक्ती / िेवता ननमाथण केल्या  त्यामधे  सूयथ  प्रमुर् आहे. 
सूयाथच्या  सवथ शक्तींची  मादहती आपण मागेच  घेतलेली  आहे. 

सववत ृ बद्िल मादहती घेऊ. याचा अर्थ  उत्पन्द्न  करणारा, प्रसवा, माता  असा आहे.  या मध्ये  आणर्ी िोन 
सूक्ष्म भेि आहेत. प्रेरणा आणण  उत्पत्ती हे मुख्य आहे. जसे मानवात  पुरूष ही प्रेरणा आहे तर स्त्री ही  उत्पत्ती 
आहे. सववत ृ मध्ये  सववता आणण  साववत्री अशी जोिी  सिोदित  असते. त्यामुळे सववत ृम्हणजे फक्त  सूयथ  
नसून  त्यान ेआपल्या उभय शक्तींनी  ज्या  वस्तू ननमाथण केल्या त्यांची  जोिी असा अर्थ आहे. ऊ. िा. अग्नी  
- पधृर्वी. वरूण - आप. वायू-आकाश. चंर- नक्षत्राणण . पूरूष- स्त्री. 



या सवथ जोडयांचा /  ममरु्नांचा  ववचार केला तर सूयाथजवळ जी  तेजाची  मशिोरी आहे  त्या  तेजाचा अंश  या 
सवाांमध्ये  ववमशषट  प्रमाणात  ठेवला आहे. या तेजामुळेच  सवथ ममरु्ने  जगात  िेर्ील  गोचर / कायथरत 
आहेत.  त्याचा  पररणाम सभोवतालच्या  सवथ वस्तंूवर अनुभवता येतात. 

महत्त्वाचे म्हणजे या सववत ृ  शब्िाच्या  पुढे  असलेल्या  " िेव " या  शब्िामुळे  वरील प्रत्येक  ममरु्नाचे  
व्यापकत्व  लक्षात घेणे जरुरीचे आहे.  अश्या या  व्यापकपणामुळेच  गायत्री मंत्र  अत्यंत  ववस्ततृ  झाला 
आहे. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

०५ जानेवारी २०१९ 

 सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ  

आज आपण गायत्री मंत्राच्या पुढच्या   वरेण्यम ्या शब्िाचा अर्थ बघणार आहोत. 

वरेण्यम ्:-   या शब्िाचा अर्थ आिरणीय शे्रषठ, स्वाधीन करता येण्याजोगे, प्राप्त करण्यास योग्य असा आहे. 
शे्रषठत्वाकिे  नेणारा , शे्रषठत्व  प्राप्त करून िेणारा असा आणर्ी  एक अर्थ आहे. 

गायत्री मंत्रात  वरेण्यम ्हे या शब्िाच्या  पुढे  असलेल्या  भगथ  या शब्िाचे  ववशेषण आहे. या ववशेषणान े
गायत्री मंत्राचे ववशालत्व   स्पषट केले आहे. 

जो जो  म्हणून प्राणी आहे  त्याला  भगथ  या जस्र्तीची ईच्छा आहे. 

प्रत्येकाला  गायत्री मंत्राबद्िल  आिर आहे  म्हणूनच   तो वरणीय ककंवा  वरेण्यम ् आहे. 

ज्याला म्हणून गायत्री मंत्राची  उपासना  करावी असे वाटते त्या सवाांच्या बाबतीत   तो सवथशे्रषठ, आिरणीय, 
शे्रषठत्व प्राप्त करून िेणारा असा आहे असे त्यांना वाटते. 

०६ जानेवारी २०१९ 

 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या पुढच्या भगो या शब्िाची ओळर् करून घेउ या. 

मूळ शब्ि भगथ असा आहे.  या शब्िाचा अर्थ  तेज  असा आहे. परंतु या  तेजाने जे पररणाम घितात त्या 
पररणामांमुळे याला  भगथ   असे  नाव प्राप्त झाले आहे.  सूयथ, चंर आणण अग्नी  यांचे  तेज हे दिसणारे आहे. 
परंतु या तेजाची  जात मभन्द्न आहे.  या तेजाने (सूयथ वगैरे) अनेक  रोग, जंतू, हवेतील  िवूषतता  वगैरे  दृश्य  
ववकृती  नादहशा  होतात. 



परंतु भगथ या तेजाने  प्राण्यांच्या  मनामध्ये  ककंवा  अंतरिेहात  असणार्या  ववकृती  नादहशा होतात. मन 
पापाने  भरून  जाते  तेंव्हा  त्यात  ववकृती  तयार होते. त्यामुळे िेहाकिून ज्या कृती  घितात त्यामुळे ववववध 
अवयवांच्या  अंतरभागावर ववकृत  पररणाम होतो. या ववकृतींचे  मूळ जे  पाप  ते भस्म  करणारे  जे तेज  ते 
म्हणजे  भगथ  होय. 

 या पापाचे  िोन प्रकार आहेत. पुण्यात्मक  पाप आणण  पापात्मक  पाप. 

पुण्यात्मक पाप म्हणजे  त्याचे बाह्यरूप  पुण्याप्रमाणेच दिसते पण अंतररक  हेतू  वेगळे  असतात. 

पुण्यात्मक  पापाने स्वगथ ममळतो  आणण  पापात्मक पापाने   नरक  ममळतो.  परंतु  ज्यायोगे  ऊपासकाला  
ईश्वराची  भेट घेता येते ते शुद्ध पुण्य होय. 

गायत्री मंत्रातील  भगथ  हे  तेज मनातील  पाप व त्या योगे  होणार्या ववकृती  नादहशा  करून  मनावर  शुद्ध  
संस्कार  घिवून आणते.  त्यामुळे  िेह शुध्िी  आपोआप  घिून  येते. 

नुसता  िेह  पापशून्द्य  राहून  भागणार नाही  तर त्याबरोबर  मन सुध्िा  शुद्ध  असले  पादहजे. 

र्ोिक्यात म्हणजे  शुद्ध मन आणण शुधचभूथत  शरीर हेच ईश्वराशी  एकरूप  होते  पण   ते  गायत्री मंत्रातील   
उल्लेर्लेल्या भगथ  या तेजाने   प्राप्त होते. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

०७ जानेवारी २०१९: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या पुढच्या   िेवस्य  या शब्िाचा पररचय करून घेउ या. 

मूळ शब्ि िेव. दिव ्- प्रकाशणे   या धातू पासून   िेव शब्िाची  व्युत्पत्ती आहे. मूळची  प्रत्येक वस्तू  ही  
अशुद्ध  ककंवा  ववकृत असते. परंतु त्यावर होणार् या  अंतबाथह्य  संस्कारांनी  नतला  शुद्ध स्वरूप प्राप्त होते. 
जसे  निीच्या पात्रातील  प्रवाही  पाण्यामुळे   ओबिधोबि  िगि  चकचकीत  व धारधार  बनतात. अशी 
एर्ािी वस्तू स्वतः च्या  अजस्तत्वाने  मानवी मन  रे्चून  घेते आणण तेरे्  दिव्यत्वाचा  झरा  तयार होतो . 
त्या  वस्तूला  िेव संबोधले जाते.  हे  दिव्यत्व  माणसालाही  िेवपण  प्राप्त करून िेते. 

गायत्री मंत्रात  िेर्ील  अनुभवमसद्ध व आनंिमय  जस्र्तीचे  उत्कृषट  संयोजन  आहे. सववतुः  या शब्िाबरोबर  
उत्पत्तीचा  बोध  होतो.  ही  उत्पत्ती  आनंििायी आहे हे सांगण्यासाठी   " िेव " या शब्िांचा  उपयोग  मंत्रात 
करण्यात आला आहे.. 

हा आनंि  कधीही कमी  न  होणारा  व नेहमी  ताजा  असतो. स्फूती, आनंि  म्हणजे  जीवनाचा  प्रकाश.  
हा प्रकाश  एर्ाद्याच्या  दठकाणी  सतत  वास  करू  लागला  म्हणजे  लोक त्याला  दिव्य पूरूष  ककंवा िेव 
म्हणून  गौरवतात 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 



0८ जानेवारी २०१९: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या पुढच्या धीमदह    या शब्िाचा अर्थ बघणार आहोत. 

धीमदह :-   ध्यै   या मूळ धातूचे  प्रर्म  पुरुषी बहुवचन .  याचा अर्थ  ध्यान करणे, मन कें दरत  करणे. 
आम्ही  ध्यान  करत असतो  अशी बहुवचनी  प्रयोगाची  काय  आवश्यकता  असेल ? 

एक उत्तर लौककक आहे तर िसुरे आध्याजत्मक. पूवीच्या काळी  र्रं पादहले तर सामुिानयक प्रार्थना केली जात 
असे. सवाांना  आपल्या बरोबर उपासनेत  ककंवा  प्रार्थनेत  सामावून घेण्याची  पद्धत होती. त्यामुळे वेिांमधील  
अनेक  सूक्तांमध्ये   कक्रयापिांचे  बहुवचनी  प्रयोग  आढळतात.  कारण  एकच  की  केवळ  एक्याचा  
ववचार  न करता संपूणथ समाजाची  कल्याणाची  धचतंा प्रत्येक जण  कररत असे. याचा  ककतीतरी  फायिा  
सवथ साधकांना  उत्तम प्रकारे  ममळतो. 

 

आध्याजत्मक बाजू  बघता  ध्यानाचा  ववचार केला जातो  तेंव्हा  सुध्िा  बहुवचनी  प्रयोग  केला जातो. ध्यान  
म्हणजे  माणसाने  आपल्या सवथ  अवयव आणण  ईंजन्द्रयांचे  व्यापार  त्यांच्यापासून  िरू करून   " मन"  
नावाच्या समर्थ  ईंजन्द्रयाच्या  ताब्यात िेणे. या  पायरीला  एकाग्रता   म्हणतात. 

आणण  पुढच्या पायरीवर  मन मनानेच  नाहीसे  करणे ककंवा  मागे  टाकणे. या कक्रयेला   मनन  म्हणतात. 
ही जस्र्ती  कायम दटकणे  याला  ध्यान  म्हणतात.  हेच  ध्यान  कायम  दटकणे  याला  समाधी  म्हणतात. 

असं ध्यान  केवळ  मन करत नाही तर त्यात सवथ ईंजन्द्रयाचा  समावेश  असतो. मन  ध्यान करते  वेळी  
ईतर  ईंजन्द्रये पण  ध्यान  करतात. मनुषयाची  ५ कमांजन्द्रये  व पाच  ज्ञानेंदरये   आणण  मन  अशी  ११  
ईंजन्द्रये  ध्यान करत असतात. 

म्हणून  अशा ध्यानातून   जो  लाभ घितो. तो  एक्या  मनाला  नाही तर सवथ  ईंजन्द्रयांना  ममळतो. 
मनाबरोबर  सवथ  ईंजन्द्रये  सतेज  होतात. म्हणूनच  धीमदह   या  बहुवचनाचा  उपयोग  केला आहे. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

 

०९ जानेवारी २०१९ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या पुढच्या   धधयो   शब्िाचा अर्थ बघणार आहोत. 

मूळ शब्ि  धीः   म्हणजे  बुद्धी असा आहे. ही बुध्िी  सवथ  प्राणणमात्रांना  आणण  मनुषयाला  िेर्ील आहे. 

फक्त  फरक हा आहे की  पशू पक्षी ककंवा  ककटक  प्राणी  या सवाांच्या  कक्षा  मभन्द्न मभन्द्न आहेत. ववमशषट 
मयाथिेबाहेर  ती  काम करत नाही. क्षणैक सुर्ाचा , र्ाणे, वपणे, स्वसंरक्षण  या  पलीकिे  त्यांची  बुध्िी   
काम करत नाही. 



मनुषयाला  मात्र  जी बुध्िी आहे   ती  पुढचे  दहत  लक्षात घेणारी, र्रे र्ोटे ची  शहाननशा  करणारी आहे. 

प्रचंि  मेहनतीने  ईंजन्द्रये  आपले  ववषयांचे  समुिाय आपलेसे करतात. आणण त्या  सुर् िःुर्ांचा  दहशोब 
जजवाला  िेऊ  लागते , तेंव्हा  हे  सुर्, हे िःुर् अशी ननवि  करण्याची  अंतःकरणाची  जी  शक्ती आहे नतला  
बुध्िी  म्हणतात. बुध्िी  ज्ञानाचे  उत्पत्ती  स्र्ान असून  केवळ  सत्व गुणामुळे  नतची  वधृ्िी होते. 

या बुध्िीची  साजत्त्वक, राजस  आणण  ताममसक  अशी  रूपे आहेत. यात साजत्त्वक  बुध्िी  चांगली , राजस  
मध्यम आणण  तामस  कननषठ होय. 

ईश्वराच्या  उपासनेमुळे  बुध्िीचे  स्वरूप  पालटते. मूळची  ताममसक  आणण राजस  बुध्िी मध्ये  र्ोिाजरी  
साजत्त्वक अंश तयार झाला झाला  तरी  त्याची फारच मोठी ककंमत असते. कारण  नतलाच  फक्त  ईश्वरापाशी   
जाता येते. 

ही सद्बुद्धी  एकाएकी  प्राप्त  होत नाही.  तामसातून  राजस आणण तेरू्न  साजत्त्वकतेत  ती प्रवेश  करते. या  
बुध्िीचे  जेंव्हा  पूणथ  साजत्त्वकतेत  रूपांतर होते  तेंव्हा  नतला प्रज्ञा  म्हणतात.  या  प्रजे्ञला  ईश्वर  आणण  
अन्द्य  वस्तू  यातील भेि  जाणवतो. अन्द्य वस्तंूचे  आकषथण  कमी होते. मुख्य म्हणजे  सवथ वस्तू ईश्वराच्या  
आणण  वस्तंूमधील ईश्वरत्व  अनुभवायला  ममळते. अश्या  बुध्िीच्या  जस्र्तीला  ऋतंबरा  प्रज्ञा   म्हणतात.  
दहला  जराही  असत्याचा  स्पशथ  नसतो. दह ऋतंबरा  म्हणजे  ईश्वर प्रज्ञा  होय.  ती प्राप्त  व्हावी  म्हणून  
सवथ  साधक  प्रयत्न करतात  पण  त्यासाठी  त्या साधकास  ककती   काळ  लागेल  हे  सांगता येत नाही. 

गायत्री मंत्रात   ज्या  बुध्िीला  प्रार्थना आहे  ती अगिी सामान्द्य बुध्िी आहे. पण त्यातूनच  नतची  उत्तरोत्तर  
पुढची चांगली  रूपे  तयार  होतात. 

बुध्िी  प्रत्येक  माणसाला आहे.  परंतु  नतला  योग्य  गती  दिली तर नतचे  रुपांतर  पुढच्या  टप्प्यात  
होईल.  ही  गती  ममळाली की  बुध्िीला  तेज  प्राप्त होते.  या  तेजाची शे्रषठता  काय असावी  याचे उत्तर  
गायत्री मंत्रातच  आहे. 

सूयाथप्रमाणे  प्रभावी   तेज नतला प्राप्त  व्हावे  म्हणून ही  प्रार्थना आहे. 

या मागाथनेच   नतला  अक्षय्य  तेज आणण गती  प्राप्त होते. 

 

र्रोर्र  आपण  ककती भाग्यवान आहोत की  भारतात आणण  ब्राह्मण  कुळात  आपला  जन्द्म झाला आहे. 

पण... 

आम्ही  आमचे  भले  कधी  करणार. र्रोर्र  मोठी ला  ॅटरी   लागली आहे. तरी  वेळ  िविू नका. गायत्री 
उपासना  करू या  हीच  प्रार्थना 🌺🙏🏽 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺 

शुभं भवतु 

१० जानेवारी २०१८ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 



श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या पुढच्या यो आणण नः  या शब्िाचा अर्थ बघणार आहोत 

यद्   या  सवथनामानचे  हे प्रर्म  पुरुषी एकवचन आहे. मूळ शब्ि यः  हे संबंधीत असून याचा संबंध  
मंत्राच्या प्रारंभी   सववत ृअसा शब्ि आहे त्याच्याशी  आहे. 

याचा अर्थ  ' जो ' असा आहे. 

या सवथ नामाच्या उपयोगाने कोणापासून   आम्हांला  काय  प्राप्त व्हावे  याचा  स्पषट रु्लासा होतो. 

नः  -  धधयः  या शब्िाची  मयाथिा   नः  म्हणजे  आमच्या  या शब्िाने  ननजश्चत  केली आहे. 

आमच्या  बुध्िीला  असा  अमभप्रेत  अर्थ या   नः   मुळे  प्रतीत  होतो. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🙏🏽🌺🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

१५ जानेवारी २०१९ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

क्षमस्व. गेले  २/३ दिवसात धावपळीत  पुढील  मादहती िेण्यास जमले नाही. 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या पुढच्या  प्रचोियात ्  या शब्िाचा अर्थ बघणार आहोत. 

प्रचोियात ्- -   याचा अर्थ हाकणे, पाठवणे , चेतना िेणे , गनतमान  करणे. 

मानवी  बुध्िीला  नुसती  प्रेरणा  नको. ती  प्रबळ  प्रेरणा  पादहजे. कारण  मानवी िेह ममळणे  भाग्याचे  
लक्षण  समजले जाते. मानव ही  िेवाच्या  जवळ  जाणारी , िेवाचे  साजन्द्नध्य  प्राप्त  व्हावे  अशी ईच्छा 
असणारी  योनी आहे. िसुरे म्हणजे त्याला  दिलेली  बुध्िी  होय. अर्ाथत  नेहमी वृंजध्िगत  होणारी व 
वाईटाकिून चांगल्या  गोषटींकिे  प्रवास  करणारी  आहे. 

ईशिेय  बुध्िीचा  उपयोग  करून   याच  जन्द्मात  ईश्वराशी  एकरूप   होणे  याला  सध्या तरी  जास्तीत 
जास्त  १०० वषेपयांत  मयाथिा आहेत. 

बालपण, झोप, भोग, आहारववहार  हे सगळं गहृीत धरून  ननम्मे  आयुषय  ननघून  जाते. उरलेल्या  काळात  
उपासनेची  ईच्छा  झाली  तर सुयोग्य  मागथिशथन , योग्य  दिशा  आणण  गती  हे  सगळं  जमले तर  काही  
शक्य आहे.. या  सवाथला मानवी यत्नाऐवढी  ईश्वरी  अधधषठानाची  गरज  असते. 

या  सवथ गोषटींचा ववचार केला तर लक्षात येईल की  गायत्री सारख्या महान  मंत्राच्या माध्यमातून  साधक 
ईश्वराशी  बोलतांना जी  प्रार्थना करतो त्यात  तो  आपले आयुषय , साधनेचा  वेग, साधक  आणण ईश्वर 
यातील  अंतर, त्यात  येणारे  अिर्ळे , त्यांना  तोंि  िेण्यासाठी  लागणारा  वेळ   या सगळयाचा  मेळ 
घालून   नः धधयः प्रचोियात ्   म्हणून  प्रार्थना  करतो.  या दृषटीने  प्रचोियात ् या  रूपाची  का योजना 
केली  लक्षात येते. 



मंत्र कत्याथ  ऋषींचे  ह्रिगत  समजण्यासाठी  मंत्राचे प्रत्येक  पि उच्चारतांना  त्यांची  कोणती  भूममका  होती, 
त्यांना  कोणता स्वार्थ  साधायचा होता याची मादहती व्हावी म्हणून  अशी  प्रिीघथ  मादहती  दिली. 

उद्या पासुन आपण  प्रत्यक्ष   महान गायत्री  मंत्राच्या  अर्ाथच्या  गाभार् यात  प्रवेश  करणार आहोत 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

१७ जानेवारी २०१९ 

सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🙏🏽🌺🙏🏽🌺 

गायत्री मंत्र हा  महान मंत्र आहे. ज्या वेळी साधकाला या मंत्राची  उपासना करायची असेल त्याने  अर्थ ध्यानी  
घ्यावा  आणण  मगच  उपासनेला  प्रारंभ  करावा  असा शे्रषठांचा  अमभप्राय  आहे. प्रत्येक  मंत्राचे  ६ अर्थ  
असतात. साधकाची जशी प्रगती होत जाईल त्या प्रमाणे एका अर्ाथवरून   िसुर् या अर्ाथवर लक्ष कें दरत  करावे. 
परंतु  पदहली पायरी तरी मादहती हवी. ती ज्ञात  असली  तर िसुरीवर  जाता  येते.  

  पदहली पायरी म्हणजे  मंत्राचा  फक्त  शब्िार्थ. शब्िार्ाथच्या  पेक्षा  भावार्थ  अधधक  महत्त्वाचा.  नतच्यापेक्षा  
गुप्तार्ाथला  अधधक  महत्त्व आहे. 

 पुस्तकाचे  लेर्क श्री स कृ िेवधर यांनी श्रीमत ् आद्य शंकराचायथ यांच्या  भाषयप्रमाणे  जो अर्थ  मलहीला 
आहे  तो  जसाच्या तसा  आपल्या समोर  ठेवत आहे. 

आपल्याला गायत्रीच्या वणाथक्षराची ओळर् झाली आहे. शब्िार्ाथची  ओळर्  झाली आहे. त्यामुळे आता  त्या  
पाश्र्वभूमीवर  अर्थ  समजून घ्यायला आनंि  होईल.  

 यापुढे  आपण  या मंत्राचे अनेक शब्िार्थ   बघूया. 

१) परब्रह्माचा  आधार  लाभलेल्या  भूलोक , अंतररक्ष , स्वगथ  यांच्याहीपेक्षा   िरू  असलेल्या  पाप  नाहीसे  
करणार्या  सूयथिेवतेच्या  तेजाचे  आम्ही  धचतंन  करतो. तो  आमच्या  बुध्िीला  प्रेरणा  िेवो. 

२) पापांना  जाळून  टाकणार् या  सूयथ िेवतेच्या  तेजाचे  म्हणजे  परब्रह्माचे  आम्ही  ध्यान  करतो.  ते  तेज  
आमच्या   बुध्िीला चालना  िेवो. 

३) पापिाहक  सूयथिेवतेच्या  ब्रह्मरूप  तेजाचे आम्ही  ध्यान  करतो. ववश्वाममत्र , जमिग्नी , व भारद्वाज  
ऋषींना  उपासनीय  वाटणारे  तेज  आमच्या  बुध्िीला  सतेज  करो. 

४)  पापिाहक सूयथिेवतेच्या  ज्या  ब्रह्मतेजाचे  आम्ही  ध्यान  करतो,  ( ते  तेज  प्राप्त  असलेले) अग्नी , 
वायू , आणण  आदित्य   आमच्या  बुध्िीला  गती  िेवोत. 

५) प्रणवोत्पन्द्न  ऋग ्, यजुस,्  व साम ्  या  वेित्रयींच्या  ज्ञानतेजाने  पापिहन  करणार्या  सववत्याचे  
आम्ही  ध्यान  करतो.   ते  उपासनीय  तेज  आमच्या  बुध्िीला  प्रेरणा  िेवो. 

६)भू, अंतररक्ष , व सुर् लोक  यामध्ये  शे्रषठ  ठरलेल्या  प्रतापवान  तरुण  िेवाच्या  पापक्षालन  करणार्या  
शे्रषठ, तेजाचे  आम्ही  ध्यान  करतो.  तो वरुण  आमच्या बुध्िीला प्रेरक  ठरो. 



असे  काही  मुख्य  शब्िार्थ  आहेत. 

उद्या पासुन  आपण  भावार्ाथकिे  वळू या 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺 
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सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

प्रत्येक शब्िाला ववशेष  अर्थ असल्याने  गायत्रीच्या  भावार्ाथला  अधधक  ककंमत आहे. भावार्ाथचा  संबंध  फक्त  
मनाशी आहे. शब्िार्ाथच्या  आनंिापेक्षा  भावार्ाथचा  आनंि  आगळा आहे. शब्िार्ाथसाठी स्रू्ल मन  असले तरी 
चालेल. मनाची  स्पंिने  जशी  कमी होत जातात त्या अवस्रे्त मन शांत, एकाग्र  आणण समाधधस्र्  होईल. 
या मनाच्या  उच्च  अवस्र्ा आहेत. ववषयांच्या  अभावाच्या  जाणणवेतून  मन  ववकारी ल प्रक्षुब्ध  बनते आणण  
मनुषय िानवी अवस्रे्त  येतो. तर मनाच्या वरील चांगल्या  अवस्रे्त िेवत्वाची  प्राप्ती  होते. या  चांगल्या  
अवस्र्ा  प्राप्त  करून  िेण्याचे  सामथ्यथ  गायत्री मंत्रात आहे. 

सववतुः  या शब्िाला  महत्त्वाचे  स्र्ान आहे. सववता म्हणजे सूयथ. गायत्री मंत्रात ज्या  सूयाथच्या  तेजाचे  महत्व  
वणथन केले आहे तो  सूयथ  आणण  आपल्या  चमथचक्षूंना  दिसणारा  सूयथ मभन्द्न आहेत. दिवसभरात  अध्याथ  
काळात  असलेले  अंधार िरू करणे  मनुषयाला शक्य नाही. पण  सूयथ  ज्या वेळी अस्तास  जातो  त्यावेळी तो  
आपले  तेज अग्नी मध्ये ठेवतो. म्हणजेच  अग्नी  हा  सूयाथचा  प्रनतननधी म्हणून  त्याच्या  अनुपजस्र्तीत  
काम करतो. 

आपणांस  दिसणारा  सूयथ आणण  तत ्या सवथनामाने  िशथवलेला  सूयथ यात  फरक आहे. गायत्री मंत्राने शाश्वत  
तेजाची  प्राप्ती होते.  ते तेज  हा सूयथ  िेत नाही. परंतु  हा सूयथ  त्या  शाश्वत  तेजाचा प्रनतननधी म्हणून 
काम करतो. महातेजस्वी   सूयाथचे  तेज म्हणजे भगवंताचे  नेत्र  होत. 

ज्या प्रमाणे  मानवी  नेत्र  हे त्याच्या  ह्रियाचा  आरसा आहे त्या प्रमाणे  हा सूयथ  भगवंताच्या  ह्रियाचा 
आरसा आहे. त्या  आरशात  साधकाला  आपले प्रनतबबबं  पहाता आले पादहजे.  ते रूप  पाहता पाहता 
साधकाला  स्वतः चा  ववसर  पितो. आणण  त्याबरोबर  तो  भगवंताच्या  आनंिमय  दिव्य स्वरूपात  एकरूप  
होतो.  तेच  हे  दिव्य  साववत्याचे  ध्यान. 

या  तेजाच्या  ध्यानात  सवथ  ककजल्मषे  कमथ - अकमथ, पाप - पुण्य   ही  िहुी  कायमची  संपते. म्हणून  ते  
महान  तेज  र्याथ  अर्ाथने  भगथ संबोधले जाते. या  तेजाची  एकिा  प्राप्ती झाली की  साधक परत िःुर्ाच्या  
पररसरात  येत नाही. तो  भगवंताच्या घरात  येतो. 

र्ोिक्यात गायत्री मंत्राचा  भावार्थ असा आहे. 

पथृ्वी, अंतररक्ष  व स्वगथ   या नतन्द्ही  लोकातील   साधकांना  ब्रह्मत्व  प्राप्त  करून  िेण्यासाठी  ज्याच्या  
दिव्य प्रकाशामुळे  पापपुण्याची  िहुी  संपल्याने  सवथ सुर्ासाठी   अत्यंत आवश्यक  असे सिैव , ननत्य, अशा 
दिव्य  सूयाथचे  स्पंिनशून्द्य   मनाने  आम्ही  ध्यान करतो. 



सवथ  सुर्ाचा  अधधपती  असलेल्या  भगवंताच्या  दिव्य  वैभवामध्ये  कायमचे  ममळून  जाण्यासाठी  आमच्या  
ऋंतभरा  प्रज्ञेला  गनतमान करो 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 
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आज आपण गायत्री मंत्राचा अधधक उच्च पातळीवरील अर्ाथचा  ववचार  करू या 

 समर्थ रामिास स्वामींचा  प्रमसद्ध श्लोक असा आहे 

जगी सवथ सुर्ी असा कोण आहे?  

ववचारे  मना , तंूधच  शोधूनन  पाहे 

मना त्वांधच रे पूवथ संधचत केले 

तयासाररे्  भोगणे प्राप्त झाले. 

सवथ सुर्ी असा कोण? 

 याचे उत्तर " ववचारी " असा आहे.  प्रत्येक जण  हा ववचार पूवथ जन्द्मीच्या  संधचताप्रमाणे  करतो. ववचाराप्रमाणे  
मन ईंजन्द्रयांकिून  कृती  करवते  आणण  त्याचा  उपभोग  िेह घेतो.  त्यावरून  त्याचे  पूवथ संधचत  ज्ञात  
होते. पाप पुण्य  कळते. 

हे  सांगायचा  उद्िेश  असा की  पाप पुण्याची  सवथ  सामुग्री  जवळ  बाळगणारा  जीव  जनन जंतू मध्ये  
प्रवेश  करतो त्या  परमाणुमधील  ववकृती  नादहशी  करता आली तर जीवा जवळ   ववकृती  राहणार नाही. 
केवळ पुण्य  संचय रादहल. आणण  मनाकिून शरीराला  पुण्य  कमाथच्याच आज्ञा  ममळतील. 

ज्या परमाणंूचा  हा  िेह बनला आहे त्यातील  ववकृती  नादहशी करण्याचे  काम  हे  तेज करते. यामुळे शरीर 
पुण्यवान व तेजोवान बनते. 

मानवी िेहात  ही अवस्र्ा ननमाथण झाली की त्याचा  संबंध  रे्ट  िेवत्वाशी  ककंवा  अववनाशी  परब्रम्हाशी  
येतो.  या अवस्रे्ला  जन्द्म  मरण   पुनरावतृ्ती नाही. 

र्ोिक्यात  महत्त्वाचा अर्थ 

" प्रणवाचे  अधधषठान  लाभलेल्या,  या शरररात असलेल्या परमाणूतील ववकृती  नादहशी  करून  त्यांना पुण्यश्री  
बनववणायाथ , शरररातच दिजप्तमान  अवस्र्ा  ननमाथण  करणार्या  सूयथ तेजाचे  आम्ही  धचतंन  करतो. 

ते तेज  सवथ सुर्मय  अवस्र्ा प्राप्त करून िेणार्या आमच्या अल्पशा  सद्बुद्धीला  ती  सुर्मय  अवस्र्ा 
याच  जन्द्मी अनुभवता येईल ईतक्या  प्रचंि  वेगाने  त्वररत  प्रेररत  करो   " 



 गायत्री मंत्राचा अर्थ  हा ववषय इर्े   संपवत आहे 🌺🙏🏽उद्या पासून  ऊपासनेची  पूवथ  तयारी   हा  ववषय  
आरंभ करू या 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 
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श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🌺🙏🏽 

गायत्री मंत्राच्या  उपासनेसंिभाथत  ईतर  मंत्रापेक्षा  अधधक पथ्यांचा  अवलंब  करावा लागतो. ववज्ञानात  ज्या 
प्रकारे  एर्ाद्या  प्रयोगात  जशी बरीच  पूवथ तयारी  करावी लागते ऊ. िा. ऊपकरण स्वच्छता, पररसर 
स्वच्छता. नाहीतर  प्रयोगाअंती  चुकीचा  ननषकषथ  काढला जाईल. 

ईरे्  आपले शरीर हीच  प्रयोगशाळा आहे.  ते तसे नसेल तर  शुध्ितेपयांत  आणणे  हे पदहले काम  असेल.  
या   साधना बरोबरच  पररसर शुधचता , शरीरशुधचता , शररराअंतगांतशुधचता , आसन काळ, उपासनाकाळाची  
शुद्धावस्र्ा    यांचा  ववचार  उपासनेपूवी  करावा लागतो. 

त्यातून  जमेल  तेवढे साधन  करण्याचा  प्रयत्न  करावा. सवथ  एकिम  शक्य नाही. हळूहळू  साध्य होईल. 
साधकाने  प्रयत्न सोिू नये. प्रयत्नांचे  फळ  ममळाल्या मशवाय  राहणार नाही. आज  पररसर शुधचता  बघूया. 

पररसर शुधचता  :-  या  ववषयावर  संत ज्ञानेश्वर महाराज ककंवा  अन्द्य  सत्पुरूषांचे  ववचार  प्रमसद्ध आहेत. 
त्यामुळे र्ोिक्यात पण  महत्त्वाचे  काय आहे ते  बघूया. 

स्र्ान असे  असावे  की  त्या दठकाणी  फक्त  साधकांचा  वावर  असतो. अन्द्य  लोकांच्या  ये जा  करण्याने  
ते ममलन  होत नाही. शुद्ध भाववकांमशवाय  येणार्या  लोकांच्या  स्पंिनातून  ववकृत  पररणाम होतो. त्यामुळे  
साधनेला व्यत्यय येतो. शक्यतो  एकांत असावा. अजूबाजूला  पाण्याचे   झरे  असावेत. मंि , शीतल  वारा   
असावा. 

साधनेच्या  वेळी  आपल्या  शरररात  तेज  वजृध्िंगत  व्हावे म्हणून  ननसगाथचा  आश्रय  मनोज्ञ   समजला 
जातो.  अग्नीचे  अजस्तत्व  िेहात  असल्याने  िेह ताजा  राहतो. प्राणवायूच्या  संगतीने  अग्नीचे  तेज  
वाढते. म्हणून  अधधक वकृ्ष  असलेले  स्र्ान  उत्तम. 

सूयोिय  स्पषट दिसते  ते स्र्ान  अनत उत्तम. बबल्व, अश्वत्र्  वकृ्षाचा  पररसर  उत्तम. िेवालय , गाईचा गोठा  
पण  चांगले. तुलसी वृंिावन जवळपास असणे  पण  चांगले. यामुळे  संसारी  वतृ्ती मधून  पारमाधर्थक  
जस्र्तीकिे  लक्ष  लवकर  वेधले जाते. 

मंुबई,  पुणे सारख्या  शहरात एका र्ोलीच्या  संसारात  सुध्िा  गायत्री उपासना  करता  यावी  म्हणून  
र्ोलीचा  एक  कोपरा असा रार्ावा   की  ज्या दठकाणी अन्द्य  प्रनतमा  ककंवा  पुतळे  नसावेत. भरपूर 
नैसधगथक उजेि  व हवा  असावी. र्ोलीत  सकाळी संध्याकाळी  धूप  लावावा. 

महत्त्वाचे म्हणजे  अत्यंत  शुद्ध  मनाने  तेरे्  प्रवेश करावा. मन अशांत, उद्ववग्न  असल्यास  प्रवेश  करू 
नये. 



तसेच  शरीरानेसुध्िा  स्वच्छता  पाळली  पादहजे. हात पाय धुवून ककंवा  बाहेरचे  कपिे  काढून  प्रवेश  
करावा. 

हा ननयम  केवळ  एका  साधकाने  नाही तर घरातील सवथ  मंिळींनी  आमलात  आणावा. 

जस्त्रयांच्या  नैसधगथक  अिचणीच्या काळात  चार दिवस  बाजूला  बसणे  सवोत्तम. तशी व्यवस्र्ा नसेल तर 
त्या काळात  परगावी ककंवा  परस्र्ळी  जावे. 

अर्ाथत हे सवाांना  शक्य नाही . यावर  चांगला उपाय म्हणून चार दिवस  आपली  उपासना  बंि  ठेवावी. 

लक्षात ठेवा की या कालावधीतील उपासनेचा  त्रास  फक्त  पुरुषांना  नाही तर जस्त्रयांना सुध्िा  होतो. 

आज आपण  इरे्  र्ांबूया 

उद्या आपण अशौच  म्हणजे  सोयर सुतक  व संध्येचा  काळ  यावर  ववचार करू 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

२३ जानेवारी २०१९: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री उपासनेची  पूवथ तयारी  या  सिरात  कै. श्री  स. कृ. िेवधर यांचे अशौचावर  स्पषट 
ववचार  पाहूया. 

अशौच  आपल्याच  घरात  ननमाथण झाले असेल तर आपण गंभीरपणे ववचार केला पादहजे अन्द्यत्र  असल्यास 
त्याचा  फारसा  ववचार  करायची गरज नाही. कारण त्या अशौचाचे  पररणाम  िरूवर  होत नाहीत. एवढेच 
नाही तर  िोन घरांमधे  निी नाले  असल्यास  अशौचाचा  ववचार  करण्याचे  कारण नाही. शास्त्राने  दिलेले  
ननणथय  हे पूवीच्या  एकत्र  कुटंुब  पद्धतीमधील आहेत. 

पूवी  ही  बंधने  काटेकोरपणे   पाळली  जात असत. आता  सवथ घरे  ववभक्त  झालेल्या जस्र्तीत आहेत. एक 
भाऊ पुण्यात, एक दिल्लीत, नतसरा  अमेररकेत. अशा वेळी  जनन  ककंवा  मतृ्यू  यांचे  िोष  ईतक्या  लांब  
कसे  पररणाम कारक  ठरतील.  अशा  अशौचाचा  ववचार  करायचा तर  आपल्या  घराला  लागून  असलेल्या  
अशुची  अवस्रे्चा  ववचार  मनाला  मशवत नाही. 

केवळ  बाबा  वाक्य  म्हणून  अशा  रूढींना  प्राधान्द्य  िेण्यापेक्षा  त्यातील  ममथ  जाणून  वागण्यात  काहीही  
तोटा नाही. 

म्हणुन गायत्री  साधकांनी   स्वतः चा  आणण अगिी  ननकटचा  पररसराचा  ववचार करून  आणण त्याच्या  
शुध्िपणाववषयी  पूणथ  धचककत्सक  होउन ननणथय  घेणे  शहाणपणाचे आहे. 

अनेकांच्या  ववववध मते शांतपणे ऐकून घ्यावी. त्याचा  अनािर करू नये.पण सारासार  ववचार करून ननणथय 
घ्यावा. 

 



आता  साधनेच्या  वेळेचा  ववचार करू. उपासनेला  सवोत्तम  वेळ  ब्राम्हमुहुतथ होय म्हणजे पहाटेची  वेळ. 
यावेळी  साधक पूणथ  सावधानतेने  साधना करतो आणण  ईतर संसारी  जीव ननरीस्त  असतात. बाहेरच्या  
लहरी  नसल्याने  ववचारांचे  प्रवाहीपण  र्ांबते. ते ववचार  साधकाला  त्रास  िेत नाहीत. ही  वेळ  साधकांना 
साधनेत  मित करणारी आहे. गायत्री उपासना योग्य काळात  व्हायला  ही वेळ  ननत्य  संध्येत  गहृीत धरली 
आहे. संध्योपासना   हा ववधी  वेगळा काही नसून  गायत्रीचीच  उपासना आहे.  ही  संध्या  दिवसात  ३ वेळा  
करावी  असा शे्रषठ शास्त्र संकेत आहे.  संध्येच्या  वेळा  व त्याचे  उत्तम, मध्यम व कननषठ  या प्रकारात 
ववज्ञानाची  भक्कम  बैठक आहे. 

सूयोियाच्या  पूवी  ३ घदटका  हा प्रातःसंध्येचा काल आहे. एक  घदटका म्हणजे  २४ ममननटे. म्हणजे 
सुयोियापूवी  सव्वा तास. आकाशात  तारे  दिसत  असतांना  संध्येला  आरंभ  करणे  सवोत्तम.  तारका  
नाहीशा  झाल्यावर  करणे  मध्यम आणण  सूयोियाबरोबर ककंवा  नंतर  करणे  कननषठ  होय. 

मध्यान्द्ह संध्या  दिवसाच्या  मध्या  पासून  पुढे  एक  प्रहरापयांत  करावी. 

सायंसंध्या  सूयथ  आकाशात  असतांना  आरंभ करणे  सवोत्तम. सूयथ  अस्ताला गेल्यावर  तारका  दिसत नाहीत  
तो  काळ  मध्यम  आणण  तारका  दिसू  लागल्यानंतर  करणे  ननकृषट  होय. संध्या  संपवायची  कधी  
याचा  ववचार  कुठेही  आढळत नाही. कारण  संध्येमधे  गायत्री मंत्राची उपासना आहे. आणण  ती  काळ  
करारची  ही  त्या संख्येवर अवलंबून आहे. 

उद्या आपण  शरररशुधचता    या  ववषयावर  मादहती  घेउ. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🙏🏽🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

[24/01, 22:19] Gajanan Phatak: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री ऊपासकाने  पाळावयाच्या  शरीरसुधचतेची  मादहती घेऊ. 

िेह हे   उपासनेचे प्रमुर् साधन  असल्याने  ते  चांगल्या  जस्र्तीत  ठेवणे  महत्वाचे आहे. नाहीतर प्रसंगी  
उपासना  रं्डित  होउन  उपासनेत  मोठा  अिर्ळा  उत्पन्द्न  होऊ  शकतो आणण  मनुषयाचा  ऊध्िार र्ांबेल. 

ज्या प्रमाणे  मूतीकार  नेहमी चांगल्या  हत्यारांचा  संग्रह  करतो  व त्यांची  िक्षताही  घेतो कारण  त्या 
मशवाय  चांगली  मूती  घिू शकत नाही. त्याप्रमाणे िेह हे साधन नततकेच  कायथक्षम  व सूक्ष्म  बनणे  
आवश्यक आहे. ककत्येक  प्राणी जन्द्म  घेऊन  ममळालेले  हे साधन आहे. क्षुर  योनी पासून  मानव  योनी 
पयांत प्रत्येक  योनीत  प्राणी  जन्द्माला  येतांना  अधधक  शुद्ध  होत  जातो आणण  मानवी  योनीत  ती  
शुध्िता  उच्चतम  अवस्रे्त असते. 

आईविीलांनी  स्वतःचे  शरीर, मन, आणण  िोघांच्या सहाय्याने  घिणारे  आचार जर शुद्ध  ठेवले तर त्याचा  
चांगला  पररणाम  अपत्यांवर पण होतो.  यासाठी  आपल्या संस्कार प्रकक्रयेत  गभाथिान  ते  मौज बंधन पयांत  
होणार्या  संस्कारांचा  समावेश केला आहे. 

तसेच  सकाळी  उठल्यापासून  ते  रात्री  झोपेपयांत  काहीतरी ननजश्चत  दिनक्रम  पूवथसुरींनी  आर्ला आहे. 



र्ोिक्यात त्याचा  आढावा घेऊ. 

प्रबोधन  - सूयोियाच्या पूवी  ककमान िोन तास  आधी  उठावे. करागे्र  वसते लक्ष्मी....... म्हणून नमस्कार 
करून जममनीवर पाय  ठेवावा.  स्वतःचे  अंर्रुण स्वतः  उचलावे. तसेच रात्री  करावे. अंगार्ाली शक्यतो 
पांढरी  चािर  असावी. अन्द्य  कोणालाही  अंर्रुणाला  स्पशथ करून िेऊ नये. 

शौच मुर् माजथन  हे नंतर करावे. िातांमध्ये  फटी ननमाथण  होऊ  िेऊ  नये  कारण  त्याचा  पररणाम  
उच्चारांवर होतो. 

जजव्हा, िन्द्त  आणण  घसा  स्वच्छ  ठेवणे  अनतशय  महत्त्वाचे आहे. 

उद्या आपण  स्नान , वस्त्र पररधान आणण गंध  लावणे  र्ोिक्यात  बघूया 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺 

शुभं भवतु 

१ फेब्रुवारी २०१९ सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

आज आपण स्नान म्हणजे  अंघोळी ववषयी  मादहती घेऊ. स्नान  हा शरीर स्वच्छ रार्ण्यासाठी सवाथत चांगला 
मागथ आहे. स्नानाला ववज्ञानात पण महत्व आहे. त्वचा  या ईंजन्द्रयामाफथ त शरररातील  घाण  सतत बाहेर पित 
असते. ती धुवून काढण्यासाठी स्नान हा उत्तम मागथ आहे. 

पूवी भारतात  भस्मस्नान, बाषपस्नान, मवृत्तका स्नान, वगैरे प्रकार असत. यामुळे  शरररात संवेिनशीलता  वाढते 
म्हणून  यांना  महत्व आहे. यात जलस्नान सवाथत  उत्तम.   गार पाणी स्नानाला उत्तम. पण प्रकृती  व 
ऋतूमानाप्रमाणे  गरम पाणी  चांगले. पण  अनतशय गरम पाणी  वाईट. त्यामुळे काही काळ ज्ञान तंतू  बधधर 
पितात. याचे  उत्तम उिाहरण म्हणजे  तहान बाळे  अंघोळी नंतर  झोपतात. 

गारपाण्यासाठी  नळाचे  ताजे पाणी  वापरावे. ज्या पाण्यात  आकाशाचे  प्रनतबबबं  पिते  ते पाणी  उत्तम. निी  
ककंवा  झर् यासाररे्  वाहते पाणी उत्तम. स्नान  मुक्याने  करू नये. िोक्यावर  पाणी  पिताच  पुरुषसूक्त, 
श्रीसुक्त, मशवमदहम्न ककंवा  अर्वथशीषथ  म्हणावं. 

स्नान  झाल्यावर  पंचाने  अंग  पुसावे. त्यामुळे  त्वचेची  उमललेली  रंधे्र  बूजत नाहीत  व  शरीर, मन  
प्रफुजल्लत  राहते. पंचाच्या  ऐवजी  टकीश टॉवेल  वापरू नये. उलट त्यामुळे  उमललेली  रंधे्र बूजतात. आणण 
घाम फुटतो. तरतरीत पणा  जाऊन  आळस येतो. 

ही अवस्र्ा  उपासनेच्या दृषटीने  चांगली नाही. 

वस्त्र  :- पंचा सारख्या मउ वस्त्राने  अंग  पुसल्यावर आलेली  आरथता  आवश्यक असते म्हणून  लगेच  वस्त्र 
पररधान करू नयेत. कदटवस्त्र  बिलले  की  झाले. अंघोळी नंतर ककमान  अधाथ तास  उघिे  राहण्याचा प्रयत्न 
करावा. किक  रं्िीत  सुध्िा  हे  फायिेशीर ठरते. 

बार्रूममध्येच  सवथ  कपिे घालून  बाहेर  पिण्याची अमलकिची  प्रर्ा  चुककची आहे. 



साधनेला  ननसगाथची सार् असेल तर ती  चांगली होते. कपिे  स्वतः  धुतलेले, स्वच्छ आणण   उन्द्हात  
वाळलेले  असावेत. साधकाने आपले कपिे  िसुर् या किून  धुवून घेउ नये. साधनेला  पांढरे ककंवा  कफकट  
कपिे  वापरावे. भिक कपिे घालू नये. 

पूरूषांनी  शक्यतो  लंगोटी , ककंवा  काचा  वापरावा. ज्यामुळे  गुिस्र्ान व गुह्येंजन्द्रय  यामधे  असलेले 
मूलाधार  चक्र  बध्ि रादहल. आणण त्याचा पररणाम म्हणून मन  वैषनयक  वतृ्तीत रमणार नाही. जस्त्रयांना   
नऊवारी  सािी नेसून  उपासना उत्तम. केस सैल बांधावे  मोकळे सोिून साधना करावी 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

०२ फेब्रुवारी २०१९ 

 सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺 

आज आपण गंध  लावण्याववषयी  मादहती घेऊया. 

स्नान झाल्यावर गंध लावणे  महत्त्वाचे आहे. गंध म्हणून चंिन, गंधाचा रवा, वपजंर, केशर, मसधूंर  याचा  वापर 
होतो. या सवाांचा  उपयोग  कपाळाच्या मध्यबबिं ू शांत राहण्यासाठी आहे. शक्यतो  आपल्या मधल्या  बोटाऐवढे  
लांब  रंूि  गंध  लावावे. उभे ककंवा  आिवे  कसेही  लावावे. 

गणपती  ककंवा  मारूती  उपासक  शेंिरू  भूवयांच्या मध्ये  लावतात त्यामुळे  फायिा न होता  तोटाच  होतो. 
त्यामुळे  तेरे्  असलेल्या  आज्ञा चक्राची  गती  रूध्ि होते. आणण  त्याचा पररणाम  स्मतृी शून्द्यतेत  होतो. 

मस्तकी   मात्र  भस्माचे  आिवे  तीन प्टे  लावावे याला  बत्रपुंि  म्हणतात. कपाळावर, ह्रिय, (िोन्द्ही 
बाजूला) नामभ, गळा, र्ांिे,  बाहुसंधी, व मस्तक  या क्रमाने  मधल्या  तीन बोटांनी  लावावे. कोणी मनगटावर  
व पायांवरही  लावतात. 

जस्त्रयांनी  कपाळी  कंुकू   मध्यभागी  लावावे. त्याचा र्रा  उपयोग  िोळयांची  ननगा रार्णे हे होय. यामुळे  
िोळयांना  ननयममत , शुद्ध  रक्त पुरवठा  होतो. जस्त्रयांनी  स्वतः च्या  बुबूळाऐवढ्या  आकाराचे  कंुकू  
लावावे. 

शारीररक शुध्िी कशी  करावी हे  बनघतले. माणसाच्या  शरीराला  पण  नेहमीच  एक  प्रकारची  घाण  येत  
असते. उपासनेमुळे  हा गंध  कमी होत जातो. ईतकेच नव्हे तर  त्याच्या जागी  सुगंध येतो. आणण म्हणूनच  
सत्पुरूष समाजात  कमी  ममसळतात.  ककंवा  सत्पुरूषाच्या  िशथनाला  कसे  जायचे  ते  सांगायचं कारण  
िेर्ील  हेच आहे. 

शररराअंतगथत  शुधचता  हा रू्प मोठा  ववषय आहे . त्याची  र्ोिक्यात  मादहती  उद्या  पाठवायचा  प्रयत्न  
करतो. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु  

०५ फेब्रुवारी २०१९ 



: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

आज आपण                  " शरीरांतगथत  शुधचता "  या ववषयावर मादहती घेऊ. 

उपासनेचे  प्रमुर् साधन शरीर असल्याने  ते केवळ बाहेरून स्वच्छ असून  चालत नाही तर  आत  िेर्ील  ते  
शुद्ध असावे लागते. आतल्या  शुधचतेबद्िल  साधक  िक्ष  असला  म्हणजे   ऊपासनेमध्ये  बाहेरील  शूधचता  
आि येणार नाही. ज्या उपकरणांची  शुद्धता  करावयाची आहे  ती सवथ शरीराच्या  आत  असून  त्यांची  
शुद्धता  ज्यायोगे  होते   त्या वस्तंूपैकी  बयाथच  वस्तू   या शररराच्या  ताब्यात आहेत.  यात  ववशेष  
करून शरीराचा  आणण  मनाचा  आहार, ईंजन्द्रयांचे  मौन, आणण  अन्द्य  ईंजन्द्रयांची  अंतमुथर्ता  यांचा  ववशेष  
समावेश आहे. 

मन  शरररात आहे पण सवथ  अवयव  धचरून  बनघतले तरी त े सापिणार नाही.  आकषथण  हा मनाचा स्वभाव 
आहे. आणण  ते  रोज  वाढत जाते. या मनाला  पुढे  आकषथणांनंतर  ववननयोगाचे  सामथ्यथ  येते.  काही वेळा 
या ववननयोगातून  सुर्  ककंवा  िःुर्  लाभते. साधक  िःुर्ी  अनुभवांनी  उिास  बनतो  तर सुर्ी  
अनुभवांनी  अहंकार  धचकटतो . अश्या प्रकारे  त्याला  उपासनेत  व्यत्यय येतो. या वेळी  त्याला  र्याथ 
मागथिशथनाची  गरज  असते. शुध्िान्द्न, सज्जन  संगती, सुमन, सुववचार आणण सुसंगती  यांचे  अत्यल्प  
भांिवल  जर  असेल तर  त्याला  भल्या  ववननयोग  ज्ञानाची  सार् ममळेल यात शंका नाही. मनातून  ननमाथण  
होणार्या  ववचारांची  दिशा, वेग, ववसावा आणण पररणाम   या  सवाथचा  साकल्याने  ववचार  केला  पादहजे. 
अशा वेळी मन कमकुवत  राहू िेता कामा नये. यर्ा योग्य  आहार  ववहार आणण  ववश्रांती  घेतली पादहजे 
आणण मुख्य म्हणजे  मागथिशथन करणारा  जवळपास  कोणी  तरी असला पादहजे. मनाने प्रत्येक गोषटीत 
ननरोगी व  आयुषयाचे  अंनतम  कल्याण कश्यात आहे  या दृषटीने  काही  ननणथय  बुध्िीच्या  हाती सोपवणे  
योग्य  ठरेल. वाचन, श्रवण आणण  जेषठ वंिन , तप  , साजत्त्वक  अन्द्न  यातून  मनाला स्वैराचारापासून 
रोरू्न  उपासना मागाथवर  आणण्यासाठी शक्ती  प्राप्त होते.  यात ज्ञानेश्वरी, भागवत, िासबोध  वगैरे  संत 
वाङ्मय  उपयोगी  ठरते. ननववथकार  अवस्रे्त मनाला ववश्रांती  ममळते  व त्याची  शक्ती वाढते  आणण  अचूक  
ननणथय  घेता  येतो. सद्संगती   ही मनाच्या शुध्ितेला  मित करते आणण  धावणारे मन जस्र्र  करते. 

ननषपंि  मनाची शक्ती  फार  अवाढव्य आहे. म्हणून साधुसंतांच्या संगतीला  महत्त्व आहे. कारण  त्यांचे मन 
नेहमी  मनाच्या नैसधगथक म्हणजे ननषपंि  अवस्रे्त असते. 

आई  विील आणण गुरू व साधुसंत  यांच्या  सेवेत मनाला शुध्िता येते. 

अन्द्न शुध्िी व ईतर  बाबी  पुढील  भागात  बघूया 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 

🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

०६-फेब्रुवारी २०१९: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 



आता आपण अन्द्नसेवनाववषयी  अत्यंत महत्त्वाची  मादहती घेऊ 

शररर पोषणासाठी  माणसाला  अन्द्नाची  जरुरी आहे. अन्द्नाने  ज्या  प्रमाणे शरीर उत्तम राहते. त्याप्रमाणे 
मनालाही फायिा होतो. शरीर ननरोगी रादहल्यास  उपासनेला सार् ममळते त्यामुळे  कोणत्या अन्द्नाचा जस्वकार  
करावा, कोणते  त्याज्य , र्रे साजत्त्वक  अन्द्न कुठले  याचा  ववचार करणे  गरजेचे आहे. आपण  कमवलेलेच  
आपण  र्ातो असे प्रत्येक जण  म्हणेल  पण आपला  पगार ककंवा  कमाई  यातून  सगळयांची िेणी 
चुकवल्यावर जो भाग  मशल्लक  राहतो  तो आपला असे  म्हणता येईल. अत्यंत  िक्षतेने  आपले म्हणून  
ज्याला  म्हणता येईल असा पैसे आणण अन्द्न  जमवून  त्याचा ववननयोग करावा.गुरू, स्वकीय, अग्नी, वपतर, 
अनतर्ी, समाज ककंवा  व्यवस्र्ा यांचा  वाटा  दिल्यावर  रादहलेला  वाटा  आपला आहे. प्रत्येकाची  ओंजळ  हे  
ईश्वराने  दिलेले माप आहे. ते आपले  एक वेळचे जेवण असले पादहजे. 

गायत्री  ऊपासकाने  राजमसक  ककंवा  तामसी अन्द्नाचा जस्वकार  करू नये. तामसी म्हणजे उषटे, आंबवलेले, 
मांसाहारी, अपेयपान  वगैरे  होय. अधधक मसालेिार ककंवा पचायला  अवघि  र्ाउ नये त्यामुळे  आळस वाढतो 
आणण परोपकारी  बुध्िी  कमी होते. 

झािांची  फळे  शुद्ध  सत्व आहार  होय. शुद्ध  आणण साजत्त्वक  माणसाकिे  आहार  घ्यावा परंतु  
नजरचुकीने  सेवन  झाल्यास   ते  ओकून टाकावे. जर  यालाही  उशीर झाला तर िसुर् या दिवशी उपवास  
करावा. ज्या अन्द्नात चांगल्या  भावना आहेत  तेच अन्द्न  र्ावे. 

ज्या दिवशी  र्ानावळी मशवाय पयाथय नाही  त्या वेळी आपण आपल्या पानाचा नेवैद्य िेवाला  अपथण करावा 
आणण  प्रसाि म्हणून  भक्षण  करावे. पण हा  अपवाि  समजावा . ननयम  नाही. 

वातावरण  प्रिषूण  आपल्या  हातात नाही पण घरात वैश्विेव  करावा. तो शक्य नसेल तर घरात  ग सवर 
चाळणी  ठेऊन  धचमटीत मावेल एवढा भात आणण  तूप घालून  अग्नीत  टाकाव्यात. कोणतेही  मंत्र  म्हणता 
आले नाही तरी ॐ म्हणावे. हा धूर घरात  िरवळू  द्यावा. त्यामुळे प्रिषूण  कमी होईल. 

परगावी  गेल्यावर  पोटातील  अग्नीला  एक  बारीकसा घास  िेऊन ॐ म्हणावं. 

महत्त्वाचे म्हणजे  जेवताना  वािवववाि  होतील असे ववषय टाळावे. 

पुढील  भागात  आपण  अत्यंत  महत्त्वाचा  ववषय म्हणजे  " ननत्योपसना  - संध्या" या ववषयावर मादहती 
घेऊ 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

११ जानेवारी २०१९: उपकरणे -  संध्या  करायला  तांब्या, ताम्हन, फुलपात्र, आणण  पळी  ही  उपकरणे  
लागतात. ही  सवथ  तांब्याची  ककंवा  चांिीची  असावी. एक  वेळ  वपतळयाची  चालतील  पण  स्टीलची  
नक्कीच  नसावीत. ही नेहमी  घासून स्वच्छ  धुवून  उपिी  ठेवावीत. उपासनेच्या  वेळी स्पशथ  करावा. 
मध्यंतरी  स्पशथ करू नये. 

जल- संध्या करायला  स्वच्छ  जल  वापरावे. झर् यासाररे्  उत्तम पाणी नाही. पाणी स्वतः भरावे. िसुर् याला  
सांगू नये. सध्या  नळाच्या  पाण्यामशवाय  पयाथय नाही. पण  ककमान  अंघोळी नंतर  पाणी  भरावे. 



आसन - शक्य  असल्यास  गायीच्या  शेणाने  सारवलेली  जमीन असावी. नाहीतर  गायत्री मंत्र  म्हणत  
फरशीवर  पाणी  मशपंिावे  व पुसून  त्यावर  आसन  घालावे. 

कुशासन, िभाथसन, आणण   धूतवस्त्र  असा  क्रम आहे. पण ते  शक्य नसल्यास  िभाथसन , कृषणाजजन, 
घोंगिी, धूतवस्त्राची  घिी  हे  वापरावे. आसनाचा  गुण  साधकाला  ममळतो. िोन हात  लांब  व रंूि  व ४ 
अंगुळे  उंच  आसन  असावे. आसनाच्या  िशा  िक्षक्षणेकिे  येणार नाही याची काळजी घ्यावी. िभाथसन , 
धूतवस्त्राची घिी  व मगृाजजन  ही  साजत्वक आसने आहेत. 

या आसनावर  बसण्यापूवी  समोर  ननरांजन  ककंवा  उिबत्ती  लावावी. संध्या  ही  िीप  ककंवा  अग्नी  
साजन्द्नध्यात  लाभिायक आहे. ज्यायोगे  बराच काळ  जस्र्र  बसता येईल, राहता येईल  व ते  सुर्ाचे  ठरेल  
अश्या  प्रकारे  मांिी  घालून  बसावे. आसनावर  बसण्यापूवी  त्यास  उजव्या हाताने स्पशथ करून नमस्कार 
करावा. आई विील आणण गुरू यांचे  स्मरण   वंिन करावे आणण  मगच  आचमनापासून प्रारंभ  करावा. 

आचमन - आचमन  हा पदहलाच ववधी. यानेच  सवथ  धाममथक गोषटींचा  प्रारंभ  होतो. आचमन म्हणजे  केवळ 
३ वेळा  पाणी  वपणे नव्हे. यामुळे  कंठ व अन्द्नाचा  मागथ  यांना  प्रिीघथ  आरथता  प्राप्त होते. ववमशषट  
मयाथिेपयांत  पोटात  पाणी  गेले  तर  उत्तम . पण  जास्त  गेल्यास अन्द्न  पचनावर पररणाम होतो. या सवथ  
गोषटी टाळायच्या  असतील तर  आचमन हा  उत्तम उपाय आहे. ३ पळया पाणी  पोटात  जात नाही  ते  
कंठातच  जजरते. 

पाश्चात्य  संशोधकांनी  ह्रियाची  शुध्िता व शक्ती  वाढववण्याचा  जो  उपाय  सांधगतला आहे  त्यामधे  
sipping  water    या  कक्रयेचा  उल्लेर् केला आहे. भारतात  ही  पध्ित  प्राचीन  काळापासून  आचमनच्या  
ननममत्ताने  ही  कक्रया  चालू आहे. या  कक्रयेने  शारीररक व मानमसक  अनेक  ववकृती  बर् या  होतात. यामुळे  
मन शुद्ध व शक्ती  ग्राहक  बनते. आचमनात  उजव्या हाताचा अंगठा  अन्द्य  चार  बोटांपासून  िरू  असावा. 
चारही बोटे  िमुिून  टोके आकाशाचा  दिशेने  असावीत. या  बोटांना  स्र्लनामे आहेत. अंगठा - गोवविं,  
तजथनी - मदहधर, मध्यमा - ह्रवषकेष, अनाममका - बत्रववक्रम,  कननजषठका  - ववषणू  अशी  ती नावे आहेत. 
आता आपण  आचमनाची महत्त्वाची मादहती  पुढील भागात  घेउ 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 

🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

१२ फेब्रुवारी २०१९: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

आचमनाची  सर्ोल ववचार करू या. 

काल  आपण  स्र्लनामे  पादहली. आता  आचमनाचे  पाणी ज्या  हाताच्या  र्डयात जमा  होते  त्याचे  नाव   
माधव   आहे. त्यातील  पाणी जेव्हा  मधल्या  बोटातून  सोिले जाते तेंव्हा ते  िेववप्रत्यर्थ असते. करंगळीच्या  
पेयाथतून  सोिले  जाते तेंव्हा ते  ऋषींना ममळते आणण तजथनी व अंगठा  यातून  सोिले तर  वपतरांना  ममळते. 
मनगटावरून  आपण  पाणी  वपतो  तेंव्हा  आवाज  होता कामा नये. पदहली तीन  नावे उच्चारून पाणी  वपणे  



व चवथ्या वेळी  पाणी मधल्या  बोटावरून सोितात. आता  आपण पूणथ  श्री ववषणंूच्या  २४ नावांनी  करावयाचे  
आचमन  र्ालील  फोटोत  बघू या 

 वरील सवथ कक्रया पूणथ झाल्या  कक  त्याला  आतमन म्हणतात. परंतु  हल्ली  फक्त  ३ वेळा  पाणी  वपणे  
एवढाच  भाग मशल्लक रादहला आहे. 

शरीराच्या  सवथ  अवयवांना  येणारी ग्लानी  ककंवा  ममलनता  िरू करण्यासाठी  आचमनाची कक्रया  करावी. 
उन्द्हाळयात  शरीर  आळसते  त्या वेळी  आचमनाचा  उपयोग होतो. त्या प्रमाणे  शौच, मूत्रववसजथन, ढेकर, 
मशकं   या कक्रयांनंतर  आचमनाचा  प्रयोग  मुद्िामच  सांधगतला  आहे.  पाणी  वपल्याने  उचकी  र्ांबते. 
आचमन  ककती  वेळा  करावे  याला  काही  बंधन नाही. आचमन  मुरेने  पाणी  प्यावे . परस्पर  तोंिात 
पाणी  घालू नये 

आता आपण  अनतशय  महत्त्वाचा  प्राणायाम  या ववषयाची  मादहती घेऊ या 

. प्राणायाम - आपण श्वासोच््वासातून प्राणवायू आत  घेतो, त्या  प्राणवायूचा  संयम  करणे  याला  प्राणायाम  
म्हणतात. श्वसन कक्रयेत श्वास घेणे, र्ोिा वेळ  साठवणे व नंतर  सोिणे  ह्या कक्रया  सतत चालू असतात. 
िाव्या नाकपुिीला  इिा ककंवा  चंरनािी  म्हणतात  व उजव्या  नाकपुिीला  वपगंला  ककंवा  सूयथनािी  
म्हणतात. या  िोघांच्या  मधे  सुषुम्ना नावाची  नािी आहे. प्रत्येक तासाला  ही नािी  बिलत असते.  हे 
श्वसन  ननयंबत्रत  केले  तर  साधकाला  आरोग्य, आयुषयवधृ्िी , आणण  ज्ञान  प्राप्त होते. 

प्राणांच्या  कक्रया अननयंबत्रत व अव्यवजस्र्त  होऊ  लागल्या  तर  ववववध  अवयव  व ईंजन्द्रये  िबुथल  होतात. 
प्राणायामाने  फुफ्फुसे , रक्ताशय, ज्ञानतंतू , मेंि ू  यांची  िबुथलता जाऊन सवथ  रक्त वादहन्द्या, रस वादहन्द्या , 
वसावादहन्द्या एवढेच नाही तर  पादठच्या मणक्याचे  िोष सुध्िा  नषट  होतात.. ज्या पद्धतीने  र्ाणीतील  
धातू  भ्टीत  ववधी पूवथक  तापवून  त्यातील िोष  नाहीसे  होतात त्या प्रमाणेच  स्रू्ल सुक्ष्म  िेहातील  
िोष, पापे  प्राणायामाने  िग्ध  होतात. प्राणायामाचा  ववशेष  अभ्यास  करून  केवळ  काही मदहन्द्यातच सवथ  
नाडया  शुद्ध  होतात. पचनशक्ती सुधारते, धचत्ताची  एकाग्रता  सहज  साधते. प्राणायामातील  कक्रया - पूरक,  
कंुभक, रेचक. 

एक नाकपुिी बंि करून िसुरीने  सावकाश  बाहेरील  वायू   आत  भरणे म्हणजे  पूरक. आत  भरलेला  
वायूला  बाहेर  जाऊ न िेता  कोंिून  ठेवणे  याला  कंुभक म्हणतात. व कोंिलेल्या  वायूला  अगिी   
सावकाश  िसुर् या  नाकपुिीतून  सोिणे  याला  रेचक  म्हणतात. 

पूरकाचे  वेळी  नीलवणथ  चतुभुथज  हरी , ववषणूचे  कंुभकाचे वेळी  लाल वणाथच्या  ब्रम्हिेवाचे  आणण  रेचकाचे 
वेळी  स्फदटकाप्रमाणे  ननमथळ शंकराचे ध्यान करावे. कारण ववषणू  भरण  पोषण  करतो, कंुभकातील  वायू  
उत्पत्ती करतो ते कायथ  ब्रम्हिेवाचे आहे. आणण  कंुभकातून वायूत  आलेले  िोष  काढण्याचे म्हणजे  संहाराचे  
कायथ  शंकर  करतो. 

श्वास  घेतांना व सोितांना  जराही  आवाज  होणार नाही याची काळजी घ्यावी. 

प्राणायामाचा  ववशेष  अभ्यास  एर्ाद्या  तज्ञांच्या मागथिशथनार्ाली  करावा. स्वतःच्या  मनाने  करू नये 

उद्या आपण  संकल्प व माजथन  या ववषयावर मादहती घेऊ 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 



शुभं भवतु 

[12/02, 18:09] Gajanan Phatak: वरील सवथ कक्रया पूणथ झाल्या  कक  त्याला  आतमन म्हणतात. परंतु  हल्ली  
फक्त  ३ वेळा  पाणी  वपणे  एवढाच  भाग मशल्लक रादहला आहे. 

शरीराच्या  सवथ  अवयवांना  येणारी ग्लानी  ककंवा  ममलनता  िरू करण्यासाठी  आचमनाची कक्रया  करावी. 
उन्द्हाळयात  शरीर  आळसते  त्या वेळी  आचमनाचा  उपयोग होतो. त्या प्रमाणे  शौच, मूत्रववसजथन, ढेकर, 
मशकं   या कक्रयांनंतर  आचमनाचा  प्रयोग  मुद्िामच  सांधगतला  आहे.  पाणी  वपल्याने  उचकी  र्ांबते. 
आचमन  ककती  वेळा  करावे  याला  काही  बंधन नाही. आचमन  मुरेने  पाणी  प्यावे . परस्पर  तोंिात 
पाणी  घालू नये 

आता आपण  अनतशय  महत्त्वाचा  प्राणायाम  या ववषयाची  मादहती घेऊ या 

. प्राणायाम - आपण श्वासोच््वासातून प्राणवायू आत  घेतो, त्या  प्राणवायूचा  संयम  करणे  याला  प्राणायाम  
म्हणतात. श्वसन कक्रयेत श्वास घेणे, र्ोिा वेळ  साठवणे व नंतर  सोिणे  ह्या कक्रया  सतत चालू असतात. 
िाव्या नाकपुिीला  इिा ककंवा  चंरनािी  म्हणतात  व उजव्या  नाकपुिीला  वपगंला  ककंवा  सूयथनािी  
म्हणतात. या  िोघांच्या  मधे  सुषुम्ना नावाची  नािी आहे. प्रत्येक तासाला  ही नािी  बिलत असते.  हे 
श्वसन  ननयंबत्रत  केले  तर  साधकाला  आरोग्य, आयुषयवधृ्िी , आणण  ज्ञान  प्राप्त होते. 

प्राणांच्या  कक्रया अननयंबत्रत व अव्यवजस्र्त  होऊ  लागल्या  तर  ववववध  अवयव  व ईंजन्द्रये  िबुथल  होतात. 
प्राणायामाने  फुफ्फुसे , रक्ताशय, ज्ञानतंतू , मेंि ू  यांची  िबुथलता जाऊन सवथ  रक्त वादहन्द्या, रस वादहन्द्या , 
वसावादहन्द्या एवढेच नाही तर  पादठच्या मणक्याचे  िोष सुध्िा  नषट  होतात.. ज्या पद्धतीने  र्ाणीतील  
धातू  भ्टीत  ववधी पूवथक  तापवून  त्यातील िोष  नाहीसे  होतात त्या प्रमाणेच  स्रू्ल सुक्ष्म  िेहातील  
िोष, पापे  प्राणायामाने  िग्ध  होतात. प्राणायामाचा  ववशेष  अभ्यास  करून  केवळ  काही मदहन्द्यातच सवथ  
नाडया  शुद्ध  होतात. पचनशक्ती सुधारते, धचत्ताची  एकाग्रता  सहज  साधते. प्राणायामातील  कक्रया - पूरक,  
कंुभक, रेचक. 

एक नाकपुिी बंि करून िसुरीने  सावकाश  बाहेरील  वायू   आत  भरणे म्हणजे  पूरक. आत  भरलेला  
वायूला  बाहेर  जाऊ न िेता  कोंिून  ठेवणे  याला  कंुभक म्हणतात. व कोंिलेल्या  वायूला  अगिी   
सावकाश  िसुर् या  नाकपुिीतून  सोिणे  याला  रेचक  म्हणतात. 

पूरकाचे  वेळी  नीलवणथ  चतुभुथज  हरी , ववषणूचे  कंुभकाचे वेळी  लाल वणाथच्या  ब्रम्हिेवाचे  आणण  रेचकाचे 
वेळी  स्फदटकाप्रमाणे  ननमथळ शंकराचे ध्यान करावे. कारण ववषणू  भरण  पोषण  करतो, कंुभकातील  वायू  
उत्पत्ती करतो ते कायथ  ब्रम्हिेवाचे आहे. आणण  कंुभकातून वायूत  आलेले  िोष  काढण्याचे म्हणजे  संहाराचे  
कायथ  शंकर  करतो. 

श्वास  घेतांना व सोितांना  जराही  आवाज  होणार नाही याची काळजी घ्यावी. 

प्राणायामाचा  ववशेष  अभ्यास  एर्ाद्या  तज्ञांच्या मागथिशथनार्ाली  करावा. स्वतःच्या  मनाने  करू नये 

उद्या आपण  संकल्प व माजथन  या ववषयावर मादहती घेऊ 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 



१३ फेब्रुवारी २०१९: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

कोणतीही गोषट करायची ठरवली की ती ईश्वराला  ककंवा उपास्य  िेवतेला  ननवेिन करणे  म्हणजे संकल्प 
करणे  होय. संकल्प काय  करायचा  हे साधकाच्या  मनावर अवलंबून आहे. संध्येच्या  बाबतीत  परमेश्वर  
वप्रती  लाभावी  एवढाच  उद्िेश  गहृीत धरण्यात आला आहे. ज्याला संध्या करायला आधधकार आहे  त्याने 
संध्या   केल्यास  पुण्य  ममळेल असे  मात्र मुळीच नाही पण न केल्यास  पाप लागणार आहे.. पापशमन व 
ईश्वर वप्रती  यामशवाय  िसुरा  संकल्प  संध्येत  नाही. संध्येमधील  ववधी  पूणथपणे  केले  जावेत  यासाठी  
मनावर  बंधन  असावे  म्हणून संकल्पाची  आवश्यकता आहे. संकल्प केला तर मनुषय  अववरत  मेहनत  
करतो आणण  त्यामुळे त्याच्या  वतृ्ती  ननयंबत्रत  होतात आणण  लक्ष  साध्य होते. 

आता  माजथनाची  मादहती  घेऊ. 

मजृ म्हणजे स्वच्छ  करणे   या  संस्कृत  धातू  पासून  हा शब्ि  बनला आहे. सवथ  तर् हेने शुधचता पाळल्या 
नंतरसुद्धा  िवूषत  शक्ती  शरीरात  प्रवेश  करतात.  त्याचा त्रास होऊ नये म्हणून माजथन  करणे  आवश्यक 
आहे.  काही शक्ती  अश्या आहेत की त्या शरररात िबा धरून बसलेल्या असतात. ववशेषतः  काम व क्रोध  
यांचा  त्रास  कधीही  उद्भवू  शकतो.  म्हणून  माजथनाची आवश्यकता आहे. 

संध्येत  मंत्राचमनापूवी  आणण  अघमषथणापूवी  अशी  िोन  माजथने  आहेत. पण  त्यातही फरक आहे. पदहल्या  
माजथनात शरीराची  पूवथ  पापे  अग्नी ककंवा  सूयथ  यांच्या  स्वाधीन करून  जाळणे  आणण  िसुर् या  माजथनात 
शरररात  बाहेरून आलेल्या  शक्तीमुळे  ननमाथण  झालेल्या  पापांचा  क्षय  करणे  हा  हेतू आहे. 

माजथन  करतांना  िावी हाती पळी  भरून  घ्यावी. आणण  मंत्र म्हणून  िभाथच्या  टोकांनी  ककंवा  फूल, 
तूलसीपत्र वगैरे  काही नाही तर  उजव्या हाताच्या  अंगठ्याने  माजथन  करावे. हे  करताना ह्रियात अशी 
भावना करावी की पाण्याने  सवथ  मळ  धुवून  टाकला जात आहे. त्यामुळे  अदृश्य  वाटणारी  ममलनता   
सुध्िा  ननघून  जाते. 

व माजथनाचा  मुख्य  हेतू  सफल होतो. 

यानंतर  आपण मंत्राचमन , अघमषथण, व अघ्यथ   याची मादहती घेऊ.  

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

१६ फेब्रुवारी २०१९: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री उपासनेसंिभाथत  मंत्राचमन  ची  मादहती  घेऊ. 

संध्येतील पदहला  माजथन ववधी  नंतर हे आचमन आहे. नेहमीप्रमाणे  आचमन  मुरा  करून  तळहाती  पाणी  
घ्यावे. 



या  आचमनाचा मंत्र पूणथ म्हणावा  आणण  शेवटी  स्वाहा  असे  म्हणून  नेहमीच्या  पद्धतीने पाणी मुर्ात  
सोिावे. हे  आचमन  फक्त  एकिाच  करायचे आहे. पूवी प्रमाणे  तीन  वेळा  मुर्ात  पाणी  सोिायचे नाही. 

आता  अघमषथण   ची  मादहती घेऊ. 

िसुर् या  माजथनानंतर आचमन  मुरा करून तळहाती पाणी घ्यावे आणण त्यावर  नाकपुिीतून बाहेर येणारा श्वास 
सोिून  ते पाणी  साधकाने  आपल्या  िाव्या  बाजूला  जममनीवर  आपल्याप्रमाणे  करावे. हे करताना अशी 
कल्पना करावी की आतील सवथ पापवतृ्ती  श्वासाबरोबर पाण्यात  ममसळून जातात आणण  पाणी  आपटल्यावर 
त्या  समूळ  नषट होत आहेत. 

आतील  पापवतृ्ती  श्वासाबरोबर  बाहेर काढून  फेकून िेणे  या  कक्रयेला   अघमषथण   असे  म्हणतात. 

अघ्यथ - - - -  

संध्येतील  हा  अत्यंत महत्त्वाचा ववधी आहे. 

सूयथ  उगवण्यापूवी   मंिेह नावाचे   राक्षस  स्वैर  संचार  करतात आणण  सूयाथच्या  उगववण्यासाठी  अिर्ळे 
ननमाथण  करतात.  

या राक्षसांना  सूयाथच्या  मागाथतून  हटववणे    हा या  अघ्याथचा  र्रा  उपयोग आहे. तीन  अघ्याांचा  उपयोग  
राक्षसांची  आयुधे , वाहने आणण  ते स्वतः  मतृ  होतात. ही  पौराणणक  धारणा आहे. 

आता  यातील  ववज्ञान पाहू. हातात  अघ्याांसाठी  घेतलेल्या  पाण्यावर वातावरणाचा पररणाम होतो आणण 
साधकाने  ' ईिं  न मम ् ", असे म्हणून  मी पणा  काढून   टाकलेल्या  पाण्याचा   मानवाच्या  मानमसक  
ववकृतींना  धक्का िेणारे ठरतात. त्या पाण्याचे सूयाथच्या  अजस्तत्वाचे ननरोगी पररणाम  ईतके  प्रर्र  असतात 
की  आपल्या  मेंि ूमध्ये  फरक पितो. अघ्यथ   िेतांना  आसनावर  ककंधचत  नत   होऊन  उभे  राहावे. िोन  
हातांच्या  ओंजळीत  पाणी  घ्यावे. परंतु  त्यांना  अंगठा  व तजथनी  यांचा  स्पशथ  करू  नये. संपूणथ  गायत्री 
मंत्र म्हणून  अघ्यथ प्रिान  करावा. 

या प्रमाणे  ३ अघ्यथ  िेऊन िेऊन  स्वतःच्या भोवती पाणी  सांित  सांित एक  प्रिक्षक्षणा  घालावी. 

सकाळी  ककंधचत  नम्रपणे  वाकून,  िपुारी   ताठ  उभे  राहून , संध्याकाळी  बसून  अघ्यथ  द्यावे. अघ्याथचे  
पाणी  फेकून  िेण्याऐवजी  प्राशन  करावे 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

 

१६ फेब्रुवारी २०१९ सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री उपासनेसंिभाथत  मंत्राचमन  ची  मादहती  घेऊ. 

संध्येतील पदहला  माजथन ववधी  नंतर हे आचमन आहे. नेहमीप्रमाणे  आचमन  मुरा  करून  तळहाती  पाणी  
घ्यावे. 



या  आचमनाचा मंत्र पूणथ म्हणावा  आणण  शेवटी  स्वाहा  असे  म्हणून  नेहमीच्या  पद्धतीने पाणी मुर्ात  
सोिावे. हे  आचमन  फक्त  एकिाच  करायचे आहे. पूवी प्रमाणे  तीन  वेळा  मुर्ात  पाणी  सोिायचे नाही. 

आता  अघमषथण   ची  मादहती घेऊ. 

िसुर् या  माजथनानंतर आचमन  मुरा करून तळहाती पाणी घ्यावे आणण त्यावर  नाकपुिीतून बाहेर येणारा श्वास 
सोिून  ते पाणी  साधकाने  आपल्या  िाव्या  बाजूला  जममनीवर  आपल्याप्रमाणे  करावे. हे करताना अशी 
कल्पना करावी की आतील सवथ पापवतृ्ती  श्वासाबरोबर पाण्यात  ममसळून जातात आणण  पाणी  आपटल्यावर 
त्या  समूळ  नषट होत आहेत. 

आतील  पापवतृ्ती  श्वासाबरोबर  बाहेर काढून  फेकून िेणे  या  कक्रयेला   अघमषथण   असे  म्हणतात. 

अघ्यथ - - - -  

संध्येतील  हा  अत्यंत महत्त्वाचा ववधी आहे. 

सूयथ  उगवण्यापूवी   मंिेह नावाचे   राक्षस  स्वैर  संचार  करतात आणण  सूयाथच्या  उगववण्यासाठी  अिर्ळे 
ननमाथण  करतात.  

या राक्षसांना  सूयाथच्या  मागाथतून  हटववणे    हा या  अघ्याथचा  र्रा  उपयोग आहे. तीन  अघ्याांचा  उपयोग  
राक्षसांची  आयुधे , वाहने आणण  ते स्वतः  मतृ  होतात. ही  पौराणणक  धारणा आहे. 

आता  यातील  ववज्ञान पाहू. हातात  अघ्याांसाठी  घेतलेल्या  पाण्यावर वातावरणाचा पररणाम होतो आणण 
साधकाने  ' ईिं  न मम ् ", असे म्हणून  मी पणा  काढून   टाकलेल्या  पाण्याचा   मानवाच्या  मानमसक  
ववकृतींना  धक्का िेणारे ठरतात. त्या पाण्याचे सूयाथच्या  अजस्तत्वाचे ननरोगी पररणाम  ईतके  प्रर्र  असतात 
की  आपल्या  मेंि ूमध्ये  फरक पितो. अघ्यथ   िेतांना  आसनावर  ककंधचत  नत   होऊन  उभे  राहावे. िोन  
हातांच्या  ओंजळीत  पाणी  घ्यावे. परंतु  त्यांना  अंगठा  व तजथनी  यांचा  स्पशथ  करू  नये. संपूणथ  गायत्री 
मंत्र म्हणून  अघ्यथ प्रिान  करावा. 

या प्रमाणे  ३ अघ्यथ  िेऊन िेऊन  स्वतःच्या भोवती पाणी  सांित  सांित एक  प्रिक्षक्षणा  घालावी. 

सकाळी  ककंधचत  नम्रपणे  वाकून,  िपुारी   ताठ  उभे  राहून , संध्याकाळी  बसून  अघ्यथ  द्यावे. अघ्याथचे  
पाणी  फेकून  िेण्याऐवजी  प्राशन  करावे 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

[20/02, 13:16] Gajanan Phatak: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या उपासनेसंिभाथत  न्द्यास     या  ववषयावरील मादहती  घेऊ. 

मशवो  भूत्वा  मशवं  मजेत 

म्हणजे मशवाची  पूजा स्वतः मशव   होऊन    करावी. म्हणजे शरीराचा  प्रत्येक  अवयव मशवमय झाला आहे 
अशी कल्पना  करून  मशवपूजा  करावी म्हणजे  ती  अधधक  प्रभावी  होते. गायत्री  ऊपासनेमध्ये  मंत्रातील  



अक्षरे  ककंवा पाि  यांचा  न्द्यास शरीरातील  ववववध  अवयवांवर केला  जातो. त्यामुळे  सवथ  िेह  मंत्रमय  
होतो. सवथ  मंत्रांमध्ये  प्रामुख्याने  २ न्द्यास आढळतात. करन्द्यास आणण  ह्रियािी  न्द्यास अश्या  संज्ञा आहेत. 

गायत्री मंत्राच्या बाबतीत  जेवढे  न्द्यास आढळतात  तेवढे  कुठल्याही  मंत्राच्या बाबतीत  अढळत  नाहीत. 
प्रामुख्याने  करन्द्यास , 

व्याह्रती  न्द्यास, दिग्बंधन्द्यास, अक्षर न्द्यास , अंगुली  न्द्यास, चरण न्द्यास, असे ववववध  न्द्यास आहेत. 

गायत्री मंत्राचे  न्द्यास अधधक  सूक्ष्म आहेत. त्यामुळे  त्याचा  फायिा  शरीराच्या  प्रत्येक  अवयवाला  होतो. 
गायत्री मंत्राचे  प्रत्येक  अक्षर  स्वतंत्र  मंत्र आहे. त्यामुळे त्याचा  पररणाम अधधक आहे. 

रोजच्या  संध्येत करन्द्यास आणण  ह्रियािी न्द्यास  महत्त्वाचे आहेत. परंतु  अक्षर न्द्यास हे अधधक सूक्ष्म असून  
अत्यंत  िीघथ  पररणामी आहेत. 

प्रत्येक  मंत्राच्या  उच्चारला  त्या त्या  अवयवांना  बोटाने  स्पशथ  केला की  न्द्यास  पूणथ झाला  असे  
समजावे. 

महत्त्वाचे न्द्यासांचे  फोटो  िेत आहे. 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

२१ फेब्रुवारी २०१९: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 

🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या पुढच्या ववषयावर  म्हणजे   मुरा    या ववषयाची मादहती घेऊ या. 

गायत्री ध्यान अवाहन  वगैरे वगैरे नंतर  मुरा  कराव्यात. या बाबत  पौराणणक श्लोक असा आहे 

मोिनात ् चैव िेवानां  रावणात पापसंततेः 

तस्मात ् मुरेनत   सा  ख्याता  सवथकामार्थसाधधनी 

 

िेवांचा आनंि  वाढववणारी आणण  पाप मामलकेला  पळवून  लावणारी  म्हणून  केली  जाणारी  अवयव  कृती  
नतला   मुरा   म्हणतात. सवथ  ईच्छा  ऐश्वयथ  यांची  प्राप्ती  या मुरांच्या  कृतीने  घिते. 

मुरा  हा गायत्री उपासनेतला   भाग  नसून  बराचसा भाग  तंत्र  मागाथतील आहे. काही  साधक  असेही आहेत 
की  गायत्रीचे सवथ  वैभव प्राप्त झाले आहेत पण  मुरांची  कल्पना िेर्ील नाही. 

तंत्र ग्रंर्ात  याला  ववशेष  ककंमत आहे. 

एकूण २४ मुरा  आहेत. 

या  मुरांचा  शरीरावर  काय  सुक्ष्म  पररणाम  होतो हा  अभ्यासाचा  ववषय आहे 



हाताची बोटे , िोळे, मुर्, कान , नाक  वगैरे  अवयवांच्या स्नायंूना ववमशषट  ताण  िेऊन  या  मुरा 
अजस्तत्वात येतात 

शक्य झाल्यास याचा  जव्हडिओ  प्रसाररत  करतो. म्हणजे  कल्पना  येईल 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 

🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

२२फेब्रुवारी २०१९: सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

आज आपण गायत्री मंत्राच्या जपाची  मादहती घेऊ या 

न्द्यास, दिग्बंधन्द्यास आणण  मुरा  झाल्यावर  गायत्री जपाला  आरंभ  करायचा  असतो. 

जपापूवी  गायत्रीचे  ध्यान करावे. साधकाने  चमथचक्षू बंि  करून अंतथचक्षू  उघिून  िेवतेचे ध्यान करावे. 

गायत्री  सकाळी  सरस्वती , िपुारी  लक्ष्मी  आणण  संध्याकाळी  काली  स्वरूपात  असते  त्या प्रमाणे ध्यान 
करावे. सकाळी  ववद्या प्राप्त व्हावी म्हणून गायत्री मंत्राचा जप करावा. वेिािी  मंत्र  पाठ  करणे हे बुध्िीचे   
काम आहे  आणण  त्यातील  गूढ  अर्थ  जाणणे   हे प्रजे्ञचे  काम आहे. म्हणून  सकाळची  गायत्री  उपासना  
महत्त्वाची आहे. 

मध्यान्द्हीला  लक्ष्मीचे  स्वरूपात असते. लक्ष्मी म्हणजे  प्रापंधचक  समदृ्धी. ज्याने  गहृस्र्ाश्रम जस्वकारला आहे  
त्याला  धनािी  सुर् - सोई  आवश्यक आहे. त्यांच्या  प्राप्तीसाठी  प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. म्हणून  
िपुारी  लक्ष्मी स्वरूपात  गायत्रीचे ध्यान प्रशस्त मानण्यात आले आहे. 

संध्याकाळी  काली स्वरूपात ध्यान करावे. काली  ही  संहारक  िेवता आहे. त्यामुळे  प्रापंधचक  शत्रूंचे  
ननिाथलन  करणे हे  कायथ  ह्या  िेवतेकिून घिते.  त्यापुढे  ही  िेवता  पारमाधर्थक  शत्रू  नादहसे  करण्याचे  
महत्त्वाचे  काम करते. त्यामुळे  साधक  सवथ  प्रकारे  संरक्षक्षत  बनतो. 

या ववषयाची  अधधक मादहती  पुढील  भागात  िेण्याचा  प्रयत्न  करणार आहे 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज चरणारवविंापथणमस्तु 🌺🙏🏽 

शुभं भवतु 

०३ माचथ २०१९ : सवथ भाववकांना नमस्कार 

श्रोता वक्ता. श्रीराम समर्थ 🌺🙏🏽 

सध्या आपण गायत्री च्या जपाची  मादहती घेत आहोत. 

आयुषयाच्या प्रारंभीच्या काळात पुढील भल्या भववषयावर  लक्ष ठेवून ववद्या स्वाधीन करावी लागते हा 
ब्रम्हचयाथश्रम होय. 



ममळवलेल्या ववद्येचा ववननयोग करून ऐदहक ऐश्वयथ उपभोगता सुर्साधने जवळ करणे हा गहृस्र्ाश्रम होय. 
आणण या सवाांपासून सुरक्षक्षत आयुषय लाभावे म्हणून प्रयत्नशील असणे म्हणजे वानप्रस्र्ाश्रम होय. या तीनही 
आश्रमाची प्रनतकाची योजना गायत्रीच्या ध्यानात आहे. 

पारमाधर्थक प्रगतीसाठी बालसुयाथचे ध्यान करणे सवोत्तम. गायत्री या मंत्रामध्ये एक ववशेष असा आहे की ती सूयथ 
िेवाची प्रार्थना असून त्याचे रूपांतर मंत्रात झालेले आहे. 

गायत्री ही सिैव जागतृ िेवता आहे. ती भक्तांच्या हाकेला लगेच ओ  िेते. 

गायत्रीच्या प्रारंभी असलेल्या ॐ च्या उच्चाराबरोबर िेवतेला साधकाची हाक आणण साधकाला िेवतेची हाक यांचा 
संगम होतो. 

व्याह्रतींच्या उच्चाराबरोबर भूमी, अंतरीक्ष,  आणण स्वगथ या दठकाणी असणारी संपत्ती ॐ च्या स्पशाथने साधकाला 
प्राप्त होईल असे स्वरूप बनते. 

 या नंतर साधक िेवतेला नमस्कार करून संतुषट करतो  आणण प्रार्थना करतो.  म्हणजे पापघ्न तेजाचे ध्यान 
करतो आणण बुद्धीला प्रेरणा िेण्याची मागणी करतो. यावेळी िेवतेचे संतुषट मन साधकाच्या मनाशी एकरूप होऊ 
लागते. 

जप वाकून करु नये. कारण प्रत्येक उच्चाराबरोबर पाठीच्या मणक्यांवर पररणाम घित असतो. 

एकिा उच्चार स्पषटपणे येउ लागले की जप वैर्रीने करायची गरज नाही. वैर्रीपेक्षा कण्ठ, पश्यंती, परा या 
वाचा अधधक प्रभावी आहेत. तसा जपाचा प्रवास कसा होईल ईकिे साधकाने लक्ष द्यावे. 

िसुर् याला ऐकायला जाणार नाही ईतक्या हलक्या आवाजात केवळ ओठ  हलले तरी चालेल अशा तर् हेने उच्चारणे 
याला  उपांशु जप म्हणतात.  

प्रत्येक अक्षरावर लक्ष कें दरत करून अर्थ धचतंनासह मनातल्या मनात जप करणे याला  मानस जप  म्हणतात. 

मानस जप सवाथत शे्रषठ आहे. 

असा जप आपोआप होउ लागतो. त्याचा सवाथधधक पररणाम मनाच्या स्वस्र्तेत होतो. मनाची शक्ती वाढते. 

असा जप होउ लागला म्हणजे बाह्य शुधचतेच्या मयाथिा आपोआप संपतात. प्रारंभी िहा वेळा जप करावा. नंतर 
अठ्ठावीस वेळा करावा. नंतर एकशे आठ वेळा करावा. पण कमीत कमी एकशे आठ करावाच. 

आता संध्येत गायत्रीच्या ननरोपाची मादहती घेऊ. 

जसे आवाहन केले त्याप्रमाणेच  िेवतेचे ववसजथन करावे नादहतर िेवता नतषठत राहतात आणण त्याचा िोष 
साधकाला  लागतो. 

नतची स्तुती करून ननरोप दिला जातो. 

पववत्र कायाथची बुध्िी िेणार् या, वरिा गायत्रीचे मी स्तवन केले. त्या गायत्रीने मला आयुषय,  ब्रम्हतेज,  बळ 
प्रिान करून ब्रम्हलोक प्राप्त करून द्यावा  ही ती प्रार्थना होय. 

संध्येत शेवटी वंिन केले जाते. 



ज्यांच्यावर मानवी जीवन अवलंबून आहे ककंवा ज्यांच्यामुळे जजवनास समदृ्धी येते त्या सवाांना कृतज्ञतापूवथक 
वंिन करणे  हा संध्येतील शेवटचा ववधी आहे. 

सवथ लोक,  सवथ दिशा, कुलिेवता, आई विील, सवथ ऋषी , सवथ वेि यांना नमस्कार. सवाथत शेवटी आसनाला 
नमस्कार करून उठावे 

भाववकांना नमस्कार 

गायत्री िेवतेची आराधना कशी करायची हा ववषय संपला आहे 

श्री सद्गुरू नरमसहं सरस्वती स्वामी महाराज🌺🙏🏽 चरणवविंापथणमस्तु 

शुभं भवतु 

 

 

 

 


