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न्माव
न्माव म्शणजे नाभमोग आणण वत्वंग वोवामटी. श्री दीनानाथांनी बायता भध्मे काशी जणांना दीषा ददल्मा
नंतय सवडनी भध्मे ६ ऑक्टोंफय २००१ योजी ऩदशरी

दीषा दे ऊन एक प्रकाये आजच्मा नाभ मोग आणण वत्वंग

वोवामटीचा ळुबायं ब केरा. २००४ वारी त्मात नलीन वत्वंगी वशबागी झारे आणण तेव्शा ऩावून दय ळुक्रलायी
यात्री ८.३० लाजता श्री दीनानाथाच्मा भागगदळगनानव
ु ाय वत्वंग कयण्मात मेतो. ह्मा वत्वंगात भशायाष्ट्रातल्मा

नाथवंप्रदामातीर अग्रगणी वंत श्री सानेश्लय भशायाज ल इतय वंत मांच्मा लाड:भामालय आधारयत नाभस्भयण
प्रधान मोग श्री ददनानाथ वत्वंगीना सळकलतात.
वाधकांचे नाभालयीर प्रेभ, बक्ती आणण बाल लाढून त्मांची अध्मात्त्भक प्रागतत व्शाली ह्मावाठी श्री दीनानाथांचा

भागगदळगनाखारी न्मावतपे इतयशी काशी उऩक्रभ आमोत्जत केरे जातात. जवे कक



दय भदशन्माच्मा ळेलटच्मा ळतनलायी अभ्मावलगग घेतरा जातो. ह्माभध्मे श्री ददनानाथ नलवलधा बक्ती आणण शरयऩाठ वभजालून
वांगतात.








सानबांडाय ग्रंथारम-- ह्मा mobile library च्मा उऩक्रभाभऱ
ु े वाधकांना वलवलध अध्मात्त्भक ग्रंथांच्मा लाचनाचा राब घेता मेतो.
दयलऴी न्मावतपे गुरुऩोणणगभा आणण दत्तजमंती खूऩ उत्वाशाने वाजयी केरी जाते.

दत्ततनलाव भध्मे दय फुधलायी श्री दत्तात्रेमांची आयती, गुरुगीता लाचन आणण नाभस्भयण केरे जाते.
न्मावतपे लऴागतून ककभान तीन लेऱा नाभजऩ मस केरा जातो.
न्मावतपे chakra-meditation चे लगग घेतरे जातात.

श्री दीनानाथांच्मा प्रलचनांलय आधारयत "गुरुलाचानाभत
ृ " शा ग्रंथ न्मावतपे प्रकासळत कयण्मात आरा आशे . ह्मा ग्रंथारा Australia तवेच बायताभध्मे



भध्मे उत्तभ प्रततवाद राबरा आशे .

लऴागतून कभीत कभी दोन लेऱा श्री ददनानाथ सळफीय आमोत्जत कयतात. वाधकांच्मा लैमत्क्तक आलश्माक्तेनुवाय श्री ददनानाथ
वाधकांना भागगदळगन कयतात. वाधकांच्मा आध्मात्त्भक प्रागतत वाठी शा उऩक्रभ खूऩच पामदे ळीय ठयरा आशे.



न्मावतपे श्री दीनानाथांची प्रलचने Youtube लय upload केरी जातात जेणे करून जगबयच्मा वलग वाधकांना त्मांचा राब घेता

माला.

एकभेका वाशाय्म करू अलघे धरू वुऩथ
ं , ह्मातच नाभमोग आणण वत्वंग वोवामटीचे खये खये लभग आशे .

अभ्मावलगग
न्मावतपे जानेलायी २०१० ऩावून दय भदशन्माच्मा ळेलटच्मा ळतनलायी अभ्मावलगग घेतरा जातो. ह्माभध्मे २०१० वारी श्री

दीनानाथांनी दावफोधात याभदाव स्लाभींनी लणगन केरेल्मा नलवलधा बक्ती आऩण आजच्मा धालऩऱीच्मा मग
ु ात दे खीर
कळा आचयणात आणू ळकतो शे अगदी वोप्मा रयतीने वभजालून ददरे. प्रत्मेक नलवलधा बक्तीलय आधारयत एक वाधन
कक्रमा दे खीर श्री दीनानाथांनी करून घेतल्माभुऱे ती बक्ती आत्भवात कयण्माव वाधकांना खूऩच वोप्ऩे झारे. २०१०

वारच्मा ळेलटच्मा अभ्मावलगागत वलग वाधकांनी ह्मा नलवलधा बक्तीऩैकी आऩल्मारा कोणती बक्ती अधधक बालरी
आणण ती का आलडरी ,आऩण ती आचयणात आणण्माचा कवा प्रमत्न करू ळकतो, शे अगदी आलजन
ूग वांधगतरे .

जानेलायी २०११ ऩावन
ू श्री दीनानाथ ह्मा अभ्मावलगागत सानेश्लय भाउरींचा शरयऩाठ वभजालन
ू दे तात. ७०० लऴाांऩल
ू ी

यचरेल्मा ह्मा शरयऩाठाचे मोग्म रयतीने धचंतन-भनन घडल्माव आजशी आऩल्मारा वंऩूणग वाषात्कायाचा अनुबल घेता मेतो अळी ह्मा शरयऩाठाची
भशती आशे . श्री दीनानाथ ह्मा प्रत्मेक अबंगाचा बालाथग आणण गुढाथग वाधकांना वभजालून दे तात आणण त्माभऱ
ु े वाधकांना भाउरींचा तो अबंग
वाषात अनब
ु लता मेतो अवे फशुतेक वाधकांचे भत आशे .
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दत्तभंददय ऩूजा
५ एवप्रर २०११ योजी श्री अक्करकोट स्लाभी
जमंतीचा भुशूतग वाधून श्री दीनानाथ स्लाभींच्मा
ळुब शस्ते सवडनीभध्मे दत्तात्रेमांच्मा भूतीची

प्रततष्ट्ठाऩना कयण्मात आरी. तेव्शाऩावन
ू दय
फुधलायी दत्तातनलावात ( श्री दीनानाथांच्मा

भागगदळगनानव
ु ाय कोणतेशी अलडंफय न कयता )
श्री दत्तात्रेमांची भनोबाले ऩज
ू ा कयण्मात मेत.े

त्मानंतय आयती करून वाधक गुरुगीता लाचन

कयतात आणण भग अधाग ताव नाभस्भयण कयण्मात मेत.े weekday अवन
ू शी वाधक ह्मा ऩज
ू ेरा आलजन
ूग उऩत्स्थत याशतात कायण
त्मांना ह्मा स्थानाचे भशात्म्म जाणलते. आऩल्मा वद्गुरूंच्मा शस्ते प्राणप्रततष्ट्ठा झारी अवल्माभऱ
ु े एक लेगऱीच आऩर
ु की जाणलते.
ईश्लयाचे जागत
ृ अधधष्ट्टान मेथे जाणलते. आऩल्मा वद्गुरूंच्मा

वशलावातच नाभस्भयण कयत आशोत अवा अनुबल मेतो. श्री दीनानाथ,

श्री सळलाण्णा आणण श्री अक्करकोट स्लाभी ह्मा त्रैभुतीने ह्मा स्थानारा ऩालन केरे आशे . त्मांचे प्रेभ, त्मांचे आसळलागद आणण त्मांची
प्रत्मष उऩत्स्थती वाधकांना दत्तातनलावात जाणलते म्शणन
ू दय फध
ु लायी वाधक आलजन
ूग ह्मा ऩज
ू ेरा उऩत्स्थत याशतात .

नाभ जऩ मस वोशऱा
२७ भे यवललायी वौ वंगीता आणण श्री वब
ु ाऴ जोळी मांच्मा तनलावस्थानी नाभजऩ मस वोशऱा, श्री दीनानाथ स्लाभी आणण वौ स्नेशर
मांच्मा उऩत्स्थतीत वाजया झारा.

आदल्मा ददलवाऩावूनच वलग न्माव वबावदांना मा वभायं बाचे लेध रागरे शोते. त्माभुऱे यवललायी वकाऱ ऩावूनच मस स्थऱी

नाभावाधकांची लदग ऱ वुरु झारी. स्त्री लगग चशाऩाणी आणण पयाऱाच्मा व्मलस्थेत गुंतून गेरा, तय ऩुरुऴलगग खुच्माग, फैठकीच्मा वतयं ज्मा
मांची रालाराल कयण्मात व्मग्र झारा. कराकुळर त्स्त्रमांनी मसलेदी यांगोऱी आणण पुरांनी वजलल्मा. उऩत्स्थत जनांनी णखचडी आणण
चशाचा पयाऱ केरा. वलगच जण मस वलधी वुयलात शोण्मावाठी उत्वक
ु शोते. श्री दीनानाथांचा वल्रा घेऊन, त्मांच्मा वूचनेप्रभाणे तीन

मसलेदी अळा यीतीने भांडल्मा शोत्मा कक मसात भंत्राशुती दे ताना नाभधायकाचे भख
ु ऩूलग ददळेरा मेईर. मस वभायं बाचे भुख्म अततथी श्री
दीनानाथ स्लाभी आणण वौ स्नेशर मांचे आळीलागद घेऊन मस वभायं बारा वुयलात झारी. वलग प्रथभ 'ओभ गं गणऩतमे नभ्'मा भंत्राने

श्री गणयामांना आशुती दे ण्मात आरी. आणण भग एका भागन
ू एक अवे श्री दे ली, श्री दत्तात्रम, श्री शनभ
ु ंत, श्री ळंकय मांच्मा भंत्रांचा जऩ
करून, तूऩ रालरेल्मा अषतांच्मा आशुती मस कंु डात ददल्मा गेल्मा. मा नाभ जऩ मसात रशान थोय, तरुणलद्ध
ृ वलाांनी बाग घेतरा.

वाधायणऩणे एक दीड ताव शा मस चाररा. नाभजऩ मसाची वांगता श्री दीनानाथांनी ळांती भंत्र उच्चारून, आणण मस कंु डातीर अग्नीलय
दध
ु ऩाणी सळंऩडून मस दे लतेचे वलवजगन करून केरी.

नंतय वलाांनी ऩयु णऩोऱी आणण वग्र
ु ाव प्रवाद बोजनाचा आस्लाद घेतरा. प्रवाद बोजनानंतय बक्ती गामनाचा अनौऩचारयक कामगक्रभ

झारा. बाल बक्ती ऩूणग अबंग, करुणाष्ट्टके, गुरुस्तुतीऩय ऩदे वुभधुय आलाजात गामरी गेरी. श्री दीनानाथांनी काशी भौसरक वलचाय आणण
कक्रमा वांधगतल्मा.
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YouTube आणण Facebook
श्री दीनानाथांचे ळक्र
ु लायी शोणाये प्रलचन

न्मावतपे Youtube लय upload कयण्माचा उऩक्रभ गेरे २ भदशने वुरु आशे. न्मावच्मा

वबावदांच्मा वोमीवाठी NYASS Facebook Group लय ती link upload कयण्मात मेत.े जे वाधक ळुक्रलायच्मा प्रलचनारा उऩत्स्थत
याशू ळकत नाशीत ककं ला जे वाधक out of Sydney आशे त त्मांना ह्मा उऩक्रभाभऱ
ु े दीनानाथांच्मा प्रलचनांचा राब घेता मेतो. तवेच
जगाच्मा काना-कोऩमागतून ह्मारा चांगराच प्रततवाद राबत आशे. ह्माचप्रभाणे अभ्मावलगागत सळकलरे जाणाये शरयऩाठाचे काशी अबंग

दे खीर Youtube लय upload कयण्मात आरे आशे त. शे वलग अबंग अऩरोड करून झारे कक नलवलधा बक्तीलयची प्रलचने दे खीर upload कयण्मात मेतीर.

