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सेंट्रल कमिट्ी ऑफ इंमिया(सीसीआय) द्वारा सूमित / जून/2020- II 

 

सहज योगािे व्यापारीकरण – I 
 

"सहज योग" या त्ाांच्या पुस्तकातील पहहल्याच अध्यायात, परमपूज्य श्री माताजी हलहहतात "मह एक मजवंत 

प्रमिया आहे जी पैशात िोजली जाऊ शकत नाही". म्हणूनच अनेक अगुरु जे ह्यातून पैसे कमावतात, आहण 

अनेक पांथ आहण पांथहवरोधी जे केवळ पैसे कमवण्याचा हिखावा करतात,हे सवव सहजयोगाच्या अहतशय हवरोधात 

आहेत. 

सहजयोग हे शुद्ध परमेश्वरी पे्रम आहे जे जीवांत व अमूल्य आहे. ह्यातील उपिारांसाठी व क ं िमलनी जागृती 

साठी पैसे आकारले जाऊ शकत नाहीत." 

                                                  https://www.amruta.org/book-sahaja-yoga/chapter-1-sahaja-yoga/ 

 

सहज योगाचे  सवावत महत्त्वाचे आहण वैहशष्ट्यपूणव तत्व हेच आहे की, तुम्हम्ह आत्मसाक्षात्कार अथवा कुां डहलनी 

जागृती साठी पैसे आकारु शकत नाहीत. परमपूज्य श्री माताजी ांची हशकवण आहण इतर अगुरु व पांथ याांची 

हशकवण यामधील हाच एक वैहशष्ट्यपूणव फरक आहे.  

 

श्री माताजी ांनी कधीही कोणत्ाही स्वरुपात सहजयोगाचे व्यापारीकरण केले नाही आहण  त्ाांनी त्ाांच्या 

अमृतवाणीतून सहजयोगाच्या व्यापारीकरणाचा स्पष्टपणे हनषेध केला आहे. 

 

" सववप्रथम  सहजयोगामधे्य आपल्याला हे माहीत असले पाहहजे की आपण ह्यातून कोणत्याही प्रकारे पैसे 

किवू शकत नाही. सहज योगाला धरून त म्ही कोणताही व्यवसाय करू शकत नाही... 

तर,सवावत प्रथम आपण सहजयोगात कधीही कोणत्ाही स्वरुपाचा व्यवसाय करणार नाहीत, आहण जर कोणी 

करण्याचा प्रयत्न केला तर त्ाांना कशाप्रकारे काढता येईल ते मी पाहून घेईन.म्हणून सहजयोगामधे्य व्यावसाहयक 

उपक्रम नसावेत. सहज योगाच्या नावाखाली कोणत्याही व्यावसामयक गोष्टी स रू करू नयेत." 

                                                                            मिस्तिस पूजा,सरमिट्न(य .के),२१ नोव्हें. १९८३.  

 

सहजयोगाचे व्यापारीकरण व सहजयोगाच्या कायावसाठी पैसे आकारण्याच्या हवरोधात श्री माताजी ां च्या अमृतवाणी 

मधील  काही उतारे पररहशष्ट I  मधे्य समाहवष्ट केले आहेत. 

 

श्री माताजी ांच्या हशकवणीनुसार, "सहजयोगािे व्यापारीकरण सवाात वाईट् शतू्र " असे सीसीआय चार्वर च्या 

पॅरा ३ मधे्य नमूि केले आहे. आहण सीसीआय चार्वर च्या पॅरा ६ मधे्य "कोणत्याही प्रकारे सहजयोगािे 

व्यापारीकरण होऊ नये" असे निूद केले आहे. (सीसीआय चार्वर ची पूणव काॅॅपी साठी भेर् द्या-

http://www.syccindia.org) 

 

आमच्या असे हनिशवनास आले आहे की अनेक सहजयोगी/ गर् व सांस्था सहजयोगाच्या वरील मूलभूत तत्वाांचे 

पालन करत नाहीत आहण सहजयोगाच्या हशकवणी ांचा व  सहजसाहहत्ाचा वापर करून त्ाांनी पैसे कमवण्यास  

सुरुवात केली आहे. ह्या सांिेशामधे्य आपण  सहजयोगाचे व्यापारीकरण ह्या हवषयावर हडहजर्ल माध्यमातून चचाव 

करणार आहोत. 
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प्रामुख्याने सहजयोग्ाांच्या  अध्याम्हत्मक उन्नती च्या उदे्दशाने आतापयंत सहजयोगाचे  साहहत् अगिी सहजपणे 

(हवनामूल्य)उपलब्ध करून िेण्यात आले आहे.अनेक सहजयोग्ाांनी/सांस्थानी हे हवनामूल्य उपलब्ध असलेले 

सहज साहहत्/ म्हिहडओ त्ाांच्या स्वत:च्या यु युब चॅनेल वर पोस्ट केलेले आहे. हडहजर्ल वाहहन्ाांवरील िशवकाांची 

वाढती सांख्या, सहजयोग्ाांच्या वाढत्ा उपम्हस्थती मुळे जाहहरात एजन्सी त्ाांच्या जाहहराती या चॅनेल वर िेण्यासाठी 

आकहषवत होत आहेत, आहण काही सहज योगी/ सांस्था नी ह्या हवनामूल्य उपलब्ध असलेल्या सहज साहहत्ाचा 

वापर करून पैसे कमावण्यासाठी सांधीसाधून फायिा  करून घेतला आहे. 

त्ाचप्रमाणे सहजयोग साहहत्ाचे व्यापारीकरण फेसबुक व इतर सोशल हमहडयावर ही हिसून येत 

आहे.यिाकिाहचत या जाहहराती त्ाांच्या माहहती हशवाय नकळतपणे आलेल्या असतील,तर सहजयोगी ना/सांस्था 

ना  त्ा  जाहहराती सहज साहहत्ामधून काढून र्ाकण्याचा सल्ला िेण्यात येतो . 

 पररहशष्ट II मधे्य सहजयोग साहहत्ाच्या व्यापारीकरणाची काही स्पष्टपणे उिाहरणे िशवहवली आहेत. 

 

सहज योग साहहत्ाचा वापर करून पैसे कमावणाऱ्या सहजयोगी/सांस्था ना हवचारण्यासाठी  आपल्या कडे 

खालील काही प्रश्र्न आहेत.: 

१) जे सहज साहहत्  त्ाांच्याकडून वापरले गेले आहे त्ासाठी त्ाांनी  पैसे हिले आहेत का?ते हवनामूल्य निते 

का? 

२) सहजयोग साहहत्ामधे्य जाहहराती ांसाठी परवानगी िेऊन आहण त्ातून पैसे कमावून त्ाांनी सहजयोगाचे 

व्यापारीकरण केले नाही  का? 

३) हे श्री माताजी ांच्या मूलभूत हशकवणी ांचे उल्लांघन नाही का? 

 

अशाप्रकारे जाहीरपणे  िालणारे व्यापारीकरण स रू ठेवण्याला सीसीआय िान्यता देत नाही. या द्वारे 

आम्ही सवव यु युब चॅनेल/ सोशल हमहडया पेजेस ना  त्ाांच्या वैयम्हिक आहथवक फायद्यासाठी सहजयोग 

साहहत्ाचा वापर करण्यापासून परावृत्त होण्याचा सल्ला िेत आहोत. जर हे थाांबवले नाही, तर सीसीआय ला ही 

यु युब चॅनेल/सोशल हमहडया पेजेस जबरिस्तीपूववक थाांबवावी लागतील तसेच त्ामागील कायवरत  असलेल्या 

व्यम्हि/ सांस्था ना जाहीरपणे उघड केले जाईल. पुढे जाऊन सहजयोग्ाांना आहण सहज सामुहहकतेला या यु युब 

चॅनेल/सोशल हमहडया पेजेस ना भेर् न िेण्याचा सल्ला हिला जाईल. 

 

सांपूणव अध्याम्हत्मक इहतहासात सहजयोग ही मानवाला हमळालेली सवावत मोठी िेणगी व आहशवावि आहे.  आपण 

खूप भाग्वान व आहशवावहित आहोत की आपल्याला श्री माताजी ांच्या शुद्ध पे्रमातून सहजयोग हा पूणव पणे हन: 

शुल्क त्ाांच्याकडून हमळाला आहे.म्हणून सहजयोगाचे व्यापारीकरण करणे हे अहजबात न्ायाला धरून नाही, 

आहण हे सहजयोगाचा सतत अपमान करण्या सारखे आहे.  सहजयोगाच्या व्यापारीकरणा पासून परावृत्त होण्याचा 

तसेच सहज साहहत्ाचा गैरवापर थाांबवण्याचा सल्ला आम्ही सवांना िेत आहोत. सहजयोगाच्या मूलभूत 

तत्वाबरोबर कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही.सहजयोग्ाांकरीता, साधन हे त्ाच्या परीणामाांइतकेच 

महत्त्वाचे आहे. 

 

सहजयोगाच्या व्यापारीकरणाच्या इतर प्रकाराांबाबत सीसीआय येत्ा काळात सांवाि साधेल. 

 

 सवा सभासद, सहज योग सेंट्रल कमिट्ी आ  ॅफ इंमिया. 

२८ जून, २०२०.  
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पररमशष्ट I 
 

परिपूज्य श्री िाताजी मनिाला देवी यांच्या अिृतवाणी िधील काही उतारे. 

(व्यापारीकरण व पैसे आकारण्या संदभाात) 
 

"सववप्रथम ,सहजयोगात आपल्याला माहीत असले पाहहजे की आपण ह्यातून कोणत्ाही प्रकारे पैसे कमवू शकत 

नाही.सहज योगाला धरून तुम्ही कोणताही व्यवसाय करू शकत नाही.. 

तर, सवावत प्रथम आपण सहजयोगात कधीही कोणत्ाही स्वरुपाचा व्यवसाय करणार नाहीत, आहण जर कोणी 

करण्याचा प्रयत्न केला तर त्ाांना कशाप्रकारे काढता येईल ते मी पाहून घेईन. सहज योगाच्या नावाखाली 

कोणत्ाही व्यावसाहयक गोष्टी सुरू करू नयेत." 

                                                                       - मिस्तिस पूजा,सरमिट्न(य .के.),२१ नोव्हें.१९८३.  

                                         https://www.amruta.org/1983/11/21/pre-christmas-talk-london/ 

 

"आता अशी काही लोक आहेत जे सहजयोगाच्या पैशाांचा गैरवापर करतात आहण सहजयोगाचे व अनुषांगाने  कधी 

कधी सहजयोग्ाांचे शोषण करतात.आहण अशी लोक खूप अशुभ होतात.जे कोणी असे करण्याचा प्रयत्न करतील 

ते अपमाहनत होऊन सहजयोगा बाहेर जातील.अशा व्यम्हिांच्या कधीही जवळ जाऊ नये,अशा व्यम्हिांशी काही 

सांबांध ठेऊ नये,अशा लोकाांना कोणतीही सहानुभूती िाखवू नये.कारण हा अशुभ पणा कोणालाही हकतीही 

प्रमाणात त्रासिायक ठरू शकतो.म्हणून अशा व्यम्हिांपासून िूर राहणे चाांगले." 

                                                               - श्री एकादश रूद्र    पूजा,कोिो (इट्ली),१६ सप्टेंिर १९८४.  

                            https://www.amruta.org/1984/09/16/shri-ekadesha-rudra-puja-como-1984/ 

 

"मागच्या वेळेस मी तुम्हाला साांहगतले होते की तुम्ही  िेवासाठी पैसे िेऊ शकत नाहीत.तुम्हम्ह पैसे िेऊ नाही 

शकत. तुम्हम्ह तुमच्या जागृती साठी पैसे िेऊ शकत नाहीत, तुम्ही कोणाच्याही द्वारे िेवाचे व्यापारीकरण करू 

शकत नाहीत,मग ते चचव असो हकां वा इतर काहीही, तुम्ही त्ाांचे व्यापारीकरण करू शकत नाहीत. ते हवनामूल्य 

च असले पाहहजे कारण सवव काही जे िैवी आहे ते हवनामूल्य आहे." 

                                                                            - पब्लिक प्रोग्राि,क्वालालंपूर, िलेमशया,२३िािा १९८३.  

                           https://www.amruta.org/1983/03/23/public-program-kuala-lumpur-malaysia-1983/ 

 

"पण कुां डहलनी जागृती हह एक अशी गोष्ट आहे ज्याचे व्यापारीकरण होऊ शकत नाही.ते हमळवण्यासाठी तुम्ही 

पैसे िेऊ शकत नाही." 

                                                                        -  पब्लिक प्रोग्राि,ह म्पसे्टि, लंिन (य .के.),६ जून १९८०.  

                                         https://www.amruta.org/1980/06/06/why-are-we-here-hampstead-1980/ 

 

"काही लोकाांनी कुां डहलनी योग, कुां डहलनी जागृती च्या नावाने उद्योग चालू  केले आहेत.  हह व्यावसाहयक  गोष्ट 

नाही. हह एक हजवांत प्रहक्रया आहे. तुम्हम्ह त्ाांचे व्यापारीकरण करू शकत नाही.त्ाच्या प्राप्तीसाठी तुम्ही पैसे िेऊ 

शकत नाही." 

                                         -पब्लिक प्रोग्राि,ि कमिन हा  ॅ ल, मसिनी (आ  ॅस्टरेमलआ),२२ िािा १९८१. 

                             ttps://www.amruta.org/1981/03/22/talk-at-the-maccabean-hall-sydney-1981/ 
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"मी येथे काही जणाांना जागृती हिली, आहण ते खूपच मजेशीर होते. त्ाांनी लोकाांकडून त्ाांच्या वायबे्रशन करीता 

शुल्क आकारण्यास सुरूवात केली. फि कल्पना करा? त्ाांना ते काहीही खचव न करता हमळाले, पण त्ाांनी 

लोकाांकडून शुल्क आकारण्यास सुरूवात केली, आहण जेिा ते भारतात आले,आम्हाला जाणवले की त्ाांनी त्ाांची 

वायबे्रशन गमावली होती,ते खूपच तापलेले होते आहण आम्हम्ह त्ाांना साांहगतले," तुम्ही यासाठी शुल्क आकारू 

शकत नाही. तुम्ही कसे आकारले? तो म्हणाला,"आम्हम्ह कसे जगायचे? मी म्हणाले,"ह्या आधी तुम्ही कसे जगत 

होता?" तसेच जगा. "आम्हम्ह शाळात हशक्षक होतो"  तर मी म्हणाले,"तेच करा." तुम्ही या वायबे्रशन साठी शुल्क 

आकारु शकत नाही, हे िैवी आहे, हे पे्रम आहे, तुम्ही शुल्क आकारु शकत नाही- ते तुम्ही हवकू कसे शकता? 

तुम्ही करू शकता? तुम्ही तुमच्यातील पे्रम हवकू शकता?” 

                                                      - पब्लिक प्रोग्राि , द सरा मदवस,नू्ययॉका (य  एस ए),२१ सप्टेंिर १९८१.  

                                        https://www.amruta.org/1981/09/21/public-program-2-new-york-1981/ 

 

"आता हे  एखािे  प्रास्ताहवक व्याख्यान नाही, आधी हवनामूल्य आहण नांतर त्ासाठी  पैसे आकारले जातील , हे 

असे नाही आहे. तुम्हाला काही पैसे आकारले जाणार नाहीत. हे सवव ज्ञान हमळवण्यासाठी तुमच्या कडून शुल्क 

आकारले जाणार नाही." 

                                                              - पब्लिक प्रोग्राि,मिसिेन,(आ  ॅस्टरेमलआ),१७ एमप्रल १९९४.  

                                      https://www.amruta.org/1994/04/17/public-program-brisbane-1994/ 

 

"आता, अनेक जणाांना आश्चयव वार्ते की मी काही पैसे आकारत नाही.सवावत प्रथम, तुम्ही पे्रमासाठी पैसे कसे 

आकारू शकता? आहण हे पे्रम ,जे अगिी उसू्फतव आहे? मी काही ही करत नाही, मी फि आपल्या समोर उभी 

आहे, मी काही ही करत नाही आहे. पण ते पे्रम सववत्र प्रवाहहत होत आहे आहण तुम्हाला जागृती हमळत आहे,ती 

फि माझ्या उपम्हस्थती मुळे,मी काही करत नाही,हे तुमचां स्वत:च आहे. जे काही तुमचां स्वत:च आहे,हह कुां डहलनी 

तुमची स्वत:ची आहे,तुमची इच्छा हह तुमची स्वत:ची आहे आहण जर तुम्ही तुमची जागृती प्राप्त करता आहात, ती 

तुमची स्वत:ची आहे. तेथे काय आहे  ज्या साठी शुल्क आकारले जाईल?" 

                                                      - पब्लिक प्रोग्राि ,य मनमट् ििा.हयू्स्टन,(य  एस ए),३० िे१९८६.  
                                                    https://www.amruta.org/1986/05/30/public-program-houston-1986/ 

 

"काय तुम्ही लोकाांना येण्यासाठी आहण तुम्हाला पाहण्यासाठी पैसे आकारता? 

श्री माताजी: अहजबात नाही, तुम्ही कसे शुल्क आकारु शकता?, हा अपमान आहे, तुम्ही पे्रमासाठी शुल्क कसे 

आकारू शकता? लोकाांना समजत नाही,हे जे काही आहे ते िैवी आहे, ज्यासाठी तुम्ही पैसे आकारू शकता 

नाही, हा परमात्म्याचा अपमान आहे. 

-  परिपूज्य श्री िाताजी मनिाला देवी एिीसी रेमिओशी िोलताना. मसिनी, आ  ॅस्टरेमलआ,१५ िािा १९८३.  

https://www.amruta.org/1983/03/15/abc-radio-interview/ 

 

प्रश्र्न: ओह, तर मी हवचारु इम्हच्छतो,  अशा लोकाांबद्दल काय जे चक्र थेरपी करतात आहण ते खूप जास्त पैसे 

आकारतात? किाहचत ते खूप जास्त हकां मती नसेल आहण ते लोकाांना मित करत असतील आहण अद्याप 

लोकाांकडे तेवढे पैसे िेण्यासाठी नसतील. मी आपल्याला हवचारू इम्हच्छतो की अशा लोकाांबद्दल काय जे चक्र 

थेरपी करतात आहण पैसे आकारतात? 

श्री िाताजी: “तुम्ही जागृती हशवाय चक्र थेरपी कशी घेऊ शकता? तुम्ही या सवव मूखव लोकाांवर हवश्वास  ठेवता. 

मी आता काय करायचे? तुम्ही त्ाांच्यावर का हवश्र्वास ठेवता? मला माहहत नाही ,सववसामान्  भारतीय हे समजू 
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शकेल …चक्र थेरपी ही फि सांत च करू शकतात. ते सांत असलेच पाहहजेत. ते पैसे कसे आकारू शकतात? 

हे तुम्हम्ह समजून घ्या की, सांत तुमच्याकडून एक पै हह घेणार नाही." 

                                                 - पब्लिक प्रोग्राि,पमहला मदवस.नू्यया  ॅका (य  एस ए)१९ सप्टेंिर १९८१.  

                                              https://www.amruta.org/1981/09/19/public-program-1-new-york-1981/ 

 

"पण,हे पहा गोष्ट अशी आहे की लोक बोलतात की  सहजयोगा मधे्य िोष आहे, की तुम्ही काही पैसे आकारत 

नाही.आहण ते मला प्रश्र्न हवचारतात, तुम्ही पैसे का नाही आकारत? त्ाांना मी एवढांच साांहगतले, की हह तुमच्या  

उत्क्ाांती ची जीवांत प्रहक्रया आहे.जेिा तुम्ही हबयाण पेरता, हबयाणे हकती शुल्क आकारते? कीांवा माळी हबयाणाला 

काही शुल्क आकारतो? ते स्वत:च अांकुरते. त्ामधे्य ती शिी अांगभूत असते.अशाच प्रमाणे तुम्हा सवांमधे्य हह 

शम्हि अांगभूत आहे." 

                                                                                          - ब्लव्ह आय पी ररसेप्शन,२३ सप्टेंिर २०००.  

                                         https://www.amruta.org/2000/09/23/vip-reception-forum-hotel-london/ 

 

पत्रकार: तुम्ही अहजबात पैसे आकारत नाहीत? 

श्री िाताजी: अहजबात नाही. मी ह्यासाठी शुल्क कशी आकारू शकते, हे पे्रम आहे, िैवी पे्रम. मी त्ासाठी पैसे 

कसे आकारू शकते?" 

                                                                                   - मट्ब्लव्ह ि लाखत,२१ आ  ॅक्टोिर१९८२, य .के. 

                            https://www.amruta.org/1982/10/21/tv-interview-plymouth-1982-london-england/ 

 

"एक भारतीय होता ,ज्याला मी अमेररकेत जागृती हिली,ज्याने त्ाची स्वत:ची सांस्था चालू केली.भारतीय हे नेहमीच 

पैसे बनवण्यात खूप हुशार आहेत, ते कुठेही असुिेत, ते पैसे कमावतील. आधी हा नीर् वागत होता , आहण नांतर 

त्ाने त्ाची सांस्था चालू केली . आहण मला हलहून पाठवले," मी सहज योग करत आहे, मी हे करत आहे, आहण 

अनेक लोक येत आहेत." त्ाने त्ासाठी फी ठेवली. मला माहहत नाही तो हे कशाप्रकारे चालवत होता. अथावत, 

तुम्ही अन्नासाठी शुल्क आकारु शकता, हे ठीक आहे, तुम्ही राहण्यासाठी शुल्क आकारु शकता. पण जेिा तो 

आला--मुबई मधील लोक हह अहतशय सांवेिनशील आहेत---त्ाांनी मला साांहगतले, " ह्या माणसाबरोबर आम्हाला 

चक्कर येते, त्ाच काय प्रकरण आहे? आम्हाला खूप अस्वस्थ वार्त आहे. मी म्हणाले, "काळजी करू नका. मी 

शोधून काढेन." जेिा तो आला, मी म्हणाले, "मी तुमच्या माहहतीपत्रकावर एक नजर र्ाकू शकते का?" त्ा 

माहहतीपत्रकात हलहहले होते, "सववसाधारण वायबे्रशन साहठ १२५ डाॅॅलर.से्पशल वायबे्रशन साहठ २८० डॅालर." 

मी म्हणाले, "सर हे कशासाठी?" तो म्हणाला, "मिर मी कसे जगायचे?" मी म्हणाले, "तुम्ही काय करत होता?" 

तो म्हणाला,"मी हशक्षक होतो." मी म्हणाले, "तुम्हम्ह तुमच्या हशक्षणासोबतच पुढे जा. तुम्हम्ह तुमचे वायबे्रशन 

हमळवण्यासाठी मला हकती पैसे हिलेत की ह्या प्रकारे तुम्ही हतथे सवव गोष्टी करत होता?" तो म्हणाला, "पण मी 

कशा प्रकारे जगणार?" आहण तो रागाने लालबुांि झाला. आता, "मी तुमच्याशी याबाबत बोलू शकते. तुम्हम्ह या 

करीता एक हह पैसा घेऊ शकत नाही." 

अनेक जागृत  आते्म आहेत.अशी माणसां आहेत ज्याांना सहजयोगा ची माहहती आहे. पण त्ाांना माहीत आहे, की 

तुम्ही हे हवकू शकत नाही. जर तुम्ही असे काही करण्याचा प्रयत्न केलात तर - सांपलात -  तुम्ही ताबडतोब तुमचे 

वायबे्रशन गमवाल. ते अहतशय... अहतशय सांवेिनशील असतात. जर तुम्ही अज्ञानी असाल, तर हठक आहे, ते 

राहतील. परां तू जाणीवपूववक तुम्ही काही चुकीचे केलेत, तर ते हनघून जातील." 

                                                                                          - पब्लिक प्रोग्राि, इंगं्लि,२२ जून १९८२.  

                                             https://www.amruta.org/1982/06/22/public-program-reading-1982/ 

 

https://www.amruta.org/1981/09/19/public-program-1-new-york-1981/
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पररमशष्ट II 

 

यूटू्यि िैनल नाव . : ऑलेग द्यािैनको 

  
श्री हनुमान चालीसा - श्री माताजी ांच्या फोर्ो सहहत. श्री हनुमान चालीसा - जाहहराती सोबत 

 

यूटू्यि िैनल नाव .  : कैलाश क िार 

 
 

थांड आहण चैतन्ाने परीपूणव ध्यान सांगीत - जाहहराती हवना थांड आहण चैतन्ाने परीपूणव ध्यान सांगीत - मधेच जाहहराती 

सहहत 
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यूटू्यि िैनल नाव .  : News DNN 

 

 

सहज योग-एक अहद्वतीय शोध आहण मानवतेला भेर् -  

जाहहराती हवना 

सहज योग-एक अहद्वतीय शोध आहण मानवतेला भेर् - 

जाहहराती सोबत कायवक्रम. 

 

यूटू्यि िैनल नाव : क ं िमलनी जागरण 

  

सहज योग कसा करावा .ध्वज (बॅनर) - जाहहराती सहहत. सहज योग कसा करावा . - कायवक्रमा च्या मधे्य जाहहराती 

सहहत. 
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यूटू्यि िैनल  नाव : प्रमतष्ठान,प णे, इंमिया 

 

 

प्रात: ध्यान २४ जून२०२० - जाहहराती हवना.  प्रात: ध्यान २४ जून२०२०, ध्वज (बॅनर) - जाहहराती सहहत. 

 

यूटू्यि िैनल नाव  : प्रमतष्ठान,प णे, इंमिया 

   

प्रात: ध्यान २६ जून२०२० - जाहहराती हवना प्रात: ध्यान २६ जून२०२० - मधेच जाहहराती सहहत. 
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यूटू्यि िैनल  नाव :  प्रमतष्ठान,प णे, इंमिया यूटू्यि िैनल नाव : SY India 
 

 

जल हक्रयेवर कायवशाळा- जाहहराती सहहत कुां डहलनी जागरण कसे करावे. - जाहहराती सहहत 

 

यूटू्यि िैनल  नाव .: सहजयोग ट्ीवी 
 

श्री माताजी ांचे प्रवचन- जाहहराती सहहत. 

 


