महाराजांनी साधकांना िदलेली आशासने

--------------------------------------------- भकाचे कतेपण मेले की तयाची मला काळजी लागते.
- मी तुमचा सांगाती आहे, सावलीसारखा तुमचयाबरोबर आहे, ही भावना ठे वून घया. वाटेतील अडचणी येऊन जातील, तया
कळणार सुधदा नाहीत.
- नामाचे अनुसंधान िटके ल अशीच उपाधी (उदोग/ववसाय) बाळगावी. उपाधीची हौस (खूप वेळ/शकी देणे) नसावी.
उपाधीने शकी िझरपते (दमायला होतं).
- "मी नाम घेतो" हा सुधदा एक संकलपच आहे. तो नाहीसा करावा ..नाम सुधदा थांबून जावे. या संकलपरिहत अवसथेत
(िनिवकल््प) सद्गुरशी अननय होऊन आपण आपला आनंद भोगावा. तया िसथतीत सद्गुरच िशषयाचे नामसमरण करतात, िशषय
सवसथ आरामात राहातो.
- नामावर पेम करणे महणजेच माझयावर पेम करणे होय.
- जेथे नाम आहे ितथे मी आहे.
- "परमातमा सवर करतो" ही भावना ठे वावी
- नाम घेताना मला धरन ठे वा. माझे मन तुमचया मनाची जागा घेईल. मग तुमही माझयासारखे वहाल.
- जो नुसता नामात राहील तयाला मी अखेरपयरत सांभाळीन. तयाची अंगलट माझयासारखी होईल. तयाची कामे आपोआप होतील.
डोळे उघडू न जग नाहीसे होईल तर ते नामानेच होईल हा माझा अनुभव तुम्ही घया. मला लुटून नया.
- माझयापाशी आनंदािशवाय दुसरे काही नाही.
- माझयाकडून नाम आलेलया साधकाला रंग आिण नाद असले दृशयमय अनुभव किचत येतील. तो एकदम आनंदाला झोबेल. पण तयाला
वेळ लागेल.
चोवीस तास माझा सहवास होणयास नामच एक उपाय आहे.
- माझया माणसाने उगीच काळजी कर नये. मी तयाची हमी घेतली आहे. तयाने माझयावर शधदा ठे वावी व नाम घयावे.

- नाम सूकमावर (सूकम देह व कारण देह िजथे वासनांचे बीज असते) पिरणाम करते. तो लवकर िदसत नाही.
- मी तुमचा भार घेतलेला आहे. तुमचया जीवाची मूती घडवणयाचे माझे क्ाम सतत चालू आहे.
- मी सांिगतलेले तेवढे करीन असा िनशय करा, तुमही रामरप वहाल.
- तुमची देहबुिधद कीण करणे हे माझे काम आहे. ते करताना जीवाला सूकम कष होणारच. पण मी सांगाती आहे. तया कषांची जाणीव
कमी के लयािशवाय मी राहणार नाही, मुळीच घाबर नये.
- नामामधये पाण ओतून ते घया महणजे पुढील अवसथा आपोआप येतील, तया येणयाचे काम माझयाकडे लागले.
- अखंड नामसमरण आिण भगवंताचे अनुसंधान यािशवाय मला काहीही िपय नाही. नामाची जयोत जळती ठे वा. तुमचया सवाधीन
होऊन मी राहीन, नवहे तुमचा मी ऋणी होईन.
- देहाचे भोगांना मी कधी कं टाळलो नाही. तुमही माझे महणवताना देहाचे भोग शांतपणे भोगणयात मी आहे.
- रामाला साक ठे वून सांगतो की माझयाशी आपलेपणा ठे वा. मला आवडते महणून नाम घया. तुमचया पापाचा भार मी घेतला अशी
खाती बाळगा. ते पाप पुनः कर नका, तुमहाला रामाचया चरणाशी नेणयाची हमी माझयाकडे लागली.
- मनातील हवे-नकोपण नाहीसे कराल तर मी तुमचयाशी बोलू लागेन. माझे बोलणे महणजे अशारीर वाणी. ती ऐकायला येणयास
हदयात नाम िसथरावणे जररीचे आहे.
- तुमहाला सवतःला कळत नाही इतके तुमचया मनात काय आहे ते मला कळते.
- तुम्ही नाम घेता महणून मी तुमचया मागे-पुढे चालतो.
- भगवंताचा पपंच भगवंत बघून घेतो.
- नामसमरण करताना तुमही मला पाहात नसाल पण मी तुमहाला पाहतो, कारण मी तुमचया हदयातच आहे.
- तुमची देहबुधदी कमी होईल तेवहा मी तुमहाला कसा आहे ते जाणवेल

- तुमहाला नामाची अतयंत आवड लागली की माझा आनंद उचंबळू न येतो. मग तुमचयासाठी काय कर अन् काय नको असे मला होऊन
जाते.
- माझया आशीवारदापमाणे तुमही वागलात तर काळालादेखील दूर साराल.
- माझया माणसाने महातारपणाची व अंतकाळची काळजी कर नये.
- तुमही जे नाम घेता ते मीच घ्ेववतो ही भावना ठे वा. तयात माझी संगत लाभेल. अंतकाळचे कष जाणवणार नाहीत.
- मन िवषयाकार होऊ लागले की माझे समरण करावे.
- बरयाच वेळाने आठवण झाली तरी माझे समरण करावे महणजे पुढे पुढे माझी लवकर लवकर आठवण होऊ लागेल. माझे होणे कठीण
नाही.
-----------------------------------------------------------------सवर सोडू न मला शरण यावे

- मी सांिगतलेले समरणात ठे वावे.
- माझया सांगणयात मी आहे मला दुसरे कोठे पाह नये
- तुमही नाम तेवढे जतन करावे
- नामात मन ठे वावे हेच माझे खरे दशरन आहे
- रातं-िदवस असे िचतांत आणावे की "मी तुमहाला शरण आहे. मला शरण वहायला िशकवा"
- शेवटी सांगतो, नामाला शरण जा.
- मी नामाहन वेगळा नाही.
- मग तुमचया अंतकाळी मी उशाशी आहे ...
॥ जय जय रघुवीर समथर ॥
॥जानकी जीवनसमरण जय जय राम ॥
॥शीराम समथर॥

