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ऑगस्ट महिन्यात आपण शाखेतील सदस्ाांचा 

व्हाट्स अप गु्रप बनहिला आिे, त्यातून सांपर्क  

सुलभ आहण दैनांहदन झाला आिे. र्ोणास या गु्रपचे 

सदस् िोण्याची इच्छा असेल तर त्याांनी गु्रप 

ऍडहमन (९८५०९ ३१४१७) याांच्याशी सांपर्क  

साधािा. आपला "हदव्य जीिन " या माहसर् 

पहिरे्चा अांर् (PDF स्वरूपात) या गु्रपिरील 

सदस्ाांना सप्टेंबर पासून पाठहिण्याचा मानस आिे. 

अर्ाकत इ -मेल िरील सॉफ्ट र्ॉपी सुरूच रािणार 

असून पररस्थर्ती सुधारल्यािर पोस्टानेिी अांर् 

पाठहिला जाईल.  

 

सप्टेंबर महिन्यात आपली िाहषकर् आांतर -

मिाहिद्यालयीन राज्यस्तरीय िकृ्तत्व स्पधाक िोणार 

नािी. माि ८ सप्टेंबर रोजी सर्ाळी ८ िाजता 

(भारतीय िेळेनुसार) आपण "झमू "ऍप िर स्वामी 

हचदानांद सरस्वती ांच्या पादुर्ाांची पूजा आयोहजत 

रे्लेली आिे आहण त्याचिेळी माहसर् सत्सांगिी 

िोणार आिे. त्याबद्दलची सिक माहिती िरील गु्रपिर 

र्ळहिण्यात येईल. 

मदिन्याचा दवचार  

श्री दचिानंि अष्टक (मराठी) 

 

ज्याच्या पदस्पशकने धन्य भूमी 

जयाच्या तपाने शशीसूयक व्योमी 

 

भक्तीतुनी तोषिी रामचांद्रा 

नमस्कार माझा सद्गुरु हचदानांदा 

 

 जशी माऊली बालर्ा घास देते 

तसे ज्ञान ज्याांच्या मुखी िोय सोपे 

 

अशा ज्ञानमातंड र्ारुण्य र्ां दा 

नमस्कार माझा सद्गुरु हचदानांदा 

 

सदा हिश्वर्ल्याण हचांता मनाशी 

सदा आतक पहततास घेई उराशी 

 

सेिाव्रती पुण्यशाली मुहनांद्रा 

नमस्कार माझा सद्गुरु हचदानांदा 

 

िररर्ीतकनी रांगते हनत्य िाचा 

नमस्काररता ताप िारी भिाचा 

 

न पािी र्धी िांश िा धमकभेदा 

नमस्कार माझा सद्गुरु हचदानांदा 

 

सदा प्रीतीने रहितो प्राहणमािा 

रृ्तीतूनी दे हनत्य िेदान्तमािा 

हदसे ब्रह्म सिकि नेिारहिांदा 

नमस्कार माझा सद्गुरु हचदानांदा 

 

असा योगमागाकिरी दीपदशी 

पातांजली िा जणू आांग्लभाषी 

 

सुखे प्राण रोधी र्री बांध मुद्रा 

नमस्कार माझा सद्गुरु हचदानांदा 

 

रिा हदव्यरूपी सदा आपुलीया 

िसे सिक र्ल्याण र्ें द्री तयाच्या 

 

उपदेहशतो िे सदा हशष्यिृांदा 

नमस्कार माझा सद्गुरु हचदानांदा 

 

नमसे्त सदा भक्तिात्सल्यरूपा 

नमसे्त परब्रह्म रूपा अरूपा 

 

नमसे्त हशिानांद हृदयारहिांदा 

नमस्कार माझा सद्गुरु हचदानांदा 

 

र्री जो सदा पाठ या अष्टर्ाचा 

तयाच्या हशरी िात रािो गुरुां चा 

 

झडो देिबुद्धी हमळो ज्ञानशाांती 

असे प्रार्कना िीच पायास अांती! 

 

रचना - सौ. राजलक्ष्मी िेशपांडे 

 



श्री दचिानन्द अष्टक (दिंिी) 

 

चरणरज से हजनरे् िै पािन धरा यि 

तपोबल से हजनरे् उजागर गगन यि 

 

प्रभु राम हजनरे् हनहदध्यास में िैं 

हचदानांदजी आपर्ो यि (सादर) नमन िै । 

 

मााँ जैसे बोले हशशु र्ी िी भाषा 

र्हठन ज्ञानर्ो भी जो र्र देते आसााँ 

 

परमज्ञानी िोर्र भी र्रुणा भरे िैं 

हचदानांदजी आपर्ो यि (सादर) नमन िै । 

 

रिे हिश्वर्ल्याण-हचांता हृदयमें 

जो दीनदुस्खयोां र्ो लेते शरणमें 

 

सेिािृहि परमपािन मुहन िैं 

हचदानांदजी आपर्ो यि (सादर) नमन िै । 

 

िररनामसे िी ये रसना पुनीत िै 

शरणमें जो आये िो भिभयरहित िै 

 

सभी िांश-धमों र्ो जो पूजते िैं 

हचदानांदजी आपर्ो यि (सादर) नमन िै । 

 

जो प्राहणयोांर्ो भी ममतासे देखे 

हजनर्ी रृ्हत में भी िेदाांत झलरे् 

 

बस ब्रह्म िी ब्रह्म आाँखोांमे स्थर्त िै 

हचदानांदजी आपर्ो यि (सादर) नमन िै । 

 

ये योगपर् भी उजागर हर्ये िैं 

ये आांग्लभाषीय पातांजहल िैं 

 

ये पांचप्राणोांर्ो िश में हर्ये िैं 

हचदानांदजी आपर्ो यि (सादर) नमन िै । 

 

रिे याद सच्चा जो िै रूप अपना 

सोचो उसीमें िै र्ल्याण अपना 

 

भक्तोां र्ो सांदेश हजनर्ा यिी िै 

हचदानांदजी आपर्ो यि (सादर) नमन िै । 

 

नमसे्त सदा भक्त िात्सल्यरूपा 

नमसे्त परब्रह्म रूपा अरूपा 

 

हशिानांद रे् हृदयर्मल में जो स्थर्त िैं 

हचदानांदजी आपर्ो यि (सादर) नमन िै । 

 

िमेशा सु्तहतस्तोि र्ा गर पठन िो 

जीिन में उसरे् गुरुर्ी रॄ्पा िो 

 

रिे ज्ञान और शाांहत उसरे् हृदयमें 

यिी प्रार्कना िै प्रभु लो शरणमें । 

 

स्वामी दचिानंिापषणमसु्त । 

रचना - सौ. राजलक्ष्मी िेशपांडे 

 

दिव्य जीवन संघ, पुणे शाखा वृत्ांत  

 

१) ऑगस्ट महिन्याचा सत्सांग प्रर्मच "झमू " िर 

घरबसल्या ऑगस्ट १६ रोजी सायांर्ाळी झाला. 

आठ सदस् त्यात सिभागी झाले िोते.  

  

२)  " हदव्य जीिन " या माहसर् पहिरे्चा ऑगस्ट 

महिन्याचा अांर् (सॉफ्ट र्ॉपी) पररिारातील 

सदस्ाांना पाठहिण्यात आला.   

 
पुणे शाखेचा पत्ा - 

डॉ. हनतीन देशपाांडे  

ईशािास् /४९, सायांतारा र्ॉलनी  

डी.एस .रे्. हिश्व ,धायरी  

पुणे -४११०६८, ९८५०९ ३१४१७ 

प्रहत-  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 


