
प. पू.  दिलीप  वासुिवे  आपट े
                     संस्थापक 

        

 
पत्ता- चैतन्य, लोकमान्य सोसायटी, पंढरपूर 

रोड, ममरज - ४१६४१० मो. ८६२५० ३२०८२ 

 

३२ वर्षे बँकेत नोकरी केल्यानंतर तयानंी वयाच्या ५१ व्या वर्षी - १९९८ साली  
श्रीमद्भगवद्गीता व श्रीमद्भागवत महापुराण – पर्ाार्ान ेभागवत धमााचा प्रसार करणे हे  
कारण नमूद करून नोकरीचा राजीनामा ददला व वानप्रस्थाश्रम स्वीकारला.  
 

तयाच्या पूवी अगदी तयाच काळात  तयांची भेट एका ज्ञानशिबबरात चचन्मय सेवा ट्रस्टचे स्वामी 
तेजोमर्ानंद यांच्या बरोबर चेन्नई येथे झाली होती व तया भेटीत तयांनी (आपटे काकांनी)  स्वतःचा  
मानस व्यक्त केला व तयांच्याकडून प्रेरणा घेतली. 
 

तयानंतर तयांनी सतत ५ वर्षे घरात बसूनच  श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवतमहापुराण,  ब्रह्मसूत्र,  

उपननषदे इत्र्ादद चा  सखोल व प्रदीर्ा अभ्र्ास केला. 
 

 *  नंतर २००३ सालापासून गीता, भागवत, उपननर्षदे इ. ग्रंथांवर महाराष्ट्ट्रभर  प्रवचने,  भागवत कथा व 
भागवत संदहता वाचन इतयादद ची सुरूवात केली. 
 

*   तयांनी या ग्रंथांचा पयाायाने भागवत धमााचा प्रसार करण्याच्या हेतुने, २००३ साली गीता फाऊंडशेन, 

ममरज या संस्थेची स्थापना केली. समाजाच्या आध्यात्तमक व सामात्जक प्रगतीसाठी ही संस्था कायारत 
आहे. 
 

 

*  केवळ अध्र्ात्म प्रसारासाठी २००६ पासून धमार्ज्ञ नावाचे मामसक  तयांनी सुरू केले. यात गीता, भागवत, 

उपननर्षदे इतयादद वर तयांचे स्वतःचे लेख असतात.  माशसकाला वगाणी नाही पण फक्त 
वाचकांच्या देणग्यावर हे माशसक चालू आहे. याचा वाचक वगा ८००० च्या पेक्षा 
जास्त – मोठ्या प्रमाणावर आहे.  E-mail वर सुध्दा हे माशसक उपलब्ध होऊ 

िकते. 
 

*  भागवत महापुराण समाजात पोचवण्याच्या उद्देिाने, भागवत पररचर् अभ्र्ासक्रम पुत्स्तका तयार 
करून साधकांना घर बसल्या भागवताचा अभ्यास करण्यासाठी प्रेरणा ददली.  हा एक वर्षााचा  अभ्यासक्रम 
आतापयतं ५०००च्या वर साधकांनी पूणा केला आहे. 

 

तयाचप्रमाणे ४ वषााचा भागवत सखोल अभ्र्ासक्रम (पत्राद्वारे), सुरू करून भागवत 



महापुराणाबद्दल साधकांमध्ये आवड ननमााण केली. महाराष्ट्ट्रात खूप दठकाणी या अभ्यासक्रमासाठी 
अभ्यास वगा सुरू केले. 
 

* श्रीमद्भागवतमहापुराण  - साधकाना भागवत संदहता (संस्कृत ) म्हणता यावी यासाठी मागादिान केले.  

डोंबबवली, पुणे, पावस अिा ववववध दठकाणी भागवत पारायण आयोत्जत केले. 

 

* श्रीमद्भागवतमहापुराण – दशम स्कंध स्वाहाकार–हवनाचे कायाक्रम द्वारका, वृंदावन, नशृसहंवाडीसह 
महाराष्ट्ट्रात ववववध दठकाणी संपन्न केले. 
 

* भागवतातील एकादश स्कंध सगळयांना म्हणता यावा या उद्देिाने - पठणाच्या Audio clips स्वतः 
म्हणून साधकांपयात पोचववल्या व जवळजवळ २००० साधकांना एकादि स्कंध व्यवत्स्थत म्हणण्यासाठी 
प्रेरीत केले. गीता फाऊंडेिन, शमरज यांच्या तफे पंढरपूर, आळंदी इतयादद अनेक दठकाणी पठणाचे कायाक्रम 
आयोत्जत केले गेले. 
 

* श्रीमद्भागवत महापुराणातील महतवाची ततवे  सवा साधकांपयतं पोचवावीत या उद्देिाने जुलै २०१७ 
पासून साधारण १५ शमननटांच्या Audio clips  द्वारे  whatsapp च्या व You Tube च्या माध्यमातनू 
पाठवण्याची व्यवस्था केली. 
 

* महाराष्ट्ट्रात श्रीववष्ट्णू सहस्रनाम पठणाचे कायाक्रम सवात्र आयोत्जत केले. गेली ७ – ८ वर्षे साततयाने 
श्रीववष्ट्णू सहस्रनाम कायाक्रम पुणे, मुंबई व इतरत्र चालू असतात. 
 

* श्रीववष्ट्णू सहस्रनामाचा २५ लाख आवतानाचा संकल्प २०१५-१६ मध्ये हजारो जणांकडून पूणा करून घेतला. 
 

* १२ कोटी श्रीववष्णू सहस्रनामाचा संकल्प दद. १ जान.े २०१९ 
रोजी केला. उद्देश - दसुऱ्र्ाचे नन:शे्रर्स करण्र्ाची, चांगले करण्र्ाची, 
त्र्ाच्र्ा चेहऱ्र्ावर हास्र् फुलवण्र्ाची वतृ्ती दृढ व्हावी.  सध्या तयात 
१८५०० च्र्ा वर लोकांनी नावे नोंदवली आहेत व आवतान े१ कोटी 

८.५ लाखाच्र्ा वर (दद. २०-०६-२०२० रोजी) झाली आहेत. आपणही यात सहभागी व्हावे ही नम्र ववनंती. 
खालील web-site वर आपण आपले नाव नोंदवू िकता .www.shrivishnusahasranaam.com 

 

** प.पू. आपटे काकांचे ग्रंथ लेखन कार्ा ** 
• श्रीमद्भगवद्गीता सार पुस्स्तका 
• गीतार्ज्ञ 

• श्रीववष्णूसहस्रनाम (ववस्ततृ अथाासदहत) 

• भागवतधमा सार 
• कैवल्र्ोपननषद 

• र्ोगतारावली  

अस ेग्रंथ शलहून प्रशसध्द केले. 

  

 * प.पू. आपटे काकांनी,  
• श्रीमद्भगवद्गीता (१८ अध्र्ार्) 
• श्रीमद्भागवतमहापुराण (स्कंध १ त े८) , 

http://www.shrivishnusahasranaam.com/


• भीष्म शांतीपवा इतयादद स्वतः म्हणून तयाच्या Audio clips – You Tube वर  
साधकांसाठी उपलब्ध करून ददल्या. 

संबंचधत  You Tube वरील sites *  DilipApte 

      *  Geeta Foundation, Miraj 

 *  साधक वगा श्रीमद्भागवत महापुराणािी जोडला जावा या उद्देिाने  धमायज्ञ माशसकातून तयांनी भागवत 
संदहता (संस्कृत ) शलहून काढण्याचे आवाहन केले. तयाला चांगलाच प्रनतसाद शमळाला. साधारण ४५० 
साधकांनी भागवत संदहता - संस्कृत - स्वतःच्या हस्ताक्षरात शलहून आनंदाचा अनुभव घेतला. 
 

*  यातील १२५ जणांनी आपली हस्तशलखखत प्रत घेऊन द्वारका येथे द्वारकाधीिांच्या चरणावर अपाण करून 
स्वानंदामतृ अनुभवले. 

 
 

त्र्ांच्र्ा अध्र्ास्त्मक कार्ाामुळे त्र्ांना बरेच ववशेष पुरस्कार ममळाले. 

*  ममरज भूषण पुरस्कार - २०१३ 
 

*  स्वामी वरदानंद भारती स्थावपत श्रीराधादामोदर प्रनतष्ट्ठान यांच्या तफे 

    संत कवव दासगण ूमहाराज पुरस्कार – पंढरपूर रे्थे २०१५ 

साली प्रदान करण्यात आला. 
 

*  धमायज्ञ माशसकातील लोकमान्य दटळकांच्या वर काकांनी   
शलदहलेल्या लेखाच्या ननशमत्ताने चचन्मय सेवा ट्रस्टचे प्रमुख -  

स्वामी तेजोमयानंदानी गीता फाऊंडेिनला, रू. १००००/- देणगी 
ददली.  तयानंतर काही कालावधीतच टोप-संभापूर (कोल्हापूर  
जवळ)  येथे तया दोघांची भेट झाली. स्वामी तेजोमयानंद यांनी 
काकांच्या कायााचा गौरव केला, पुढील कायाासाठी िुभेच्छा ददल्या. 
प.पू. स्वामी तेजोमर्ानंद व प.प.ू आपटे काका 
 

 
 

 

 

 

*  २०१९ साली  आळंदी येथील एकादि 
स्कंध कायाक्रमात,  संत ज्ञानेश्वर 
ववद्यापीठ, आळंदी यांचेतफे संत 
ज्ञानेश्वर पुरस्कार  प.पू. ककिोरजी 
व्यास – अथाात आचाया गोववदंदेव 
चगरीजी महाराज यांचे हस्ते  प्रदान 
करण्यात आला. 

 
 

 

या कायाक्रमास १२०० साधक उपत्स्थत होते व सगळयांनी 
      भागवत एकादि स्कंधाचे पठण केले. 

 

 



* डडसेंबर २०१९ मध्ये गीता फाऊंडेिनने चार ददवसांचा 
भागवतकथा ज्ञानयज्ञ शमरज येथे आयोत्जत केला.  

प.पू. आपटे काकांनी या ज्ञानयज्ञात  'भागवत धमा' या ववर्षयावर           
                  सखोल चचतंन श्रोतयांसमोर व्यक्त केले. 

 

 - 
  
    

शमरज येथील भागवतकथा ज्ञानयज्ञात समथा भक्त 

  प. पू. मंदाताई गंध,े अमरावती;  यांनी स्वत: उपत्स्थत राहून 
साधकांपुढे आपले मनोगत व्यक्त केले. 

 

**        पप..  पूपू..    आपटेआपटे  काकाकाका  र्ांचेर्ांचे  गीतागीता  फाऊंडशेनफाऊंडशेन,,  ममरजममरज      

द्वाराद्वारा  र्डतर्डत  असणारेअसणारे  सामास्जकसामास्जक  कार्ाकार्ा  
*  हुशार,  परंतु मशक्षणासाठी पैशाची गरज असणा-र्ा ववद्र्ार्थर्ाांना 

उच्च मशक्षणासाठी परतफेडीच्या तत्त्वावर अथासहाय्र्.-- अस े२०० च्या वर 
ववद्याथी शिकून चांगल्या पदावर आहेत. सध्या ३०/ ३५ ववद्याथी अथासहाय्य 
घेऊन शिकत आहेत. याची वावर्षाक उलाढाल रू. ८ ते  ९ लाख इतकी आहे. 
 

* सरकारी िाळातून शिकणा-या गरीब –अप्रगत ववद्यार्थयांना तया िाळांच्या 
अचधकाऱयांच्या संमतीने तयाच शाळेत अभ्र्ासवगा  घेतले जातात.  

अिा ५ शाळा दत्तक रे्तल्र्ा आहेत. संस्था दरवर्षी एक नववन िाळेची  
भर टाकून या कायाात पुढे जाते आहे. 

*  गरीब व गरजू अशा ३०० कुटंुबाना  दरमहा आवश्र्क तेवढे धान्र् पुरवले जाते.  
 

 

अशा प्रकारे लोकोपयोगी, लोकदशक्षणाथथ, भागवतधर्थ प्रसाराच ेकायथ तयांच्या कडून घडत आह.े 

तयांच्या या आध्यादतर्क प्रवासात तयांना दनष्ठेन ेसाथ िणेाऱ्या,  तयांच्या  

धर्थपतनी सौ. जयश्री ताई या, " धर्चे, अथचे, कार्चे, नादतचरार्ी " ही शपथ,  

सवाथथाथन ेसाथथ करीत आहेत.  तसेच आपट ेकाकांच्या उपक्रर्ांत  

तयांच े िोन्ही दचरंजीव, सनुा व नातवंड े यांचा सदक्रय सहभाग उल्लखेनीय आह.े. 
 

भारत देश हा ववश्वात आध्र्ास्त्मक महासत्ता व्हावा र्ासाठी 
मन:पूवाक व तळमळीने कार्ा करणाऱ्र्ा आदरणीर् आपटे काकांना 
शतशः प्रणाम.  त्र्ांना हे कार्ा करण्र्ासाठी उत्तम आरोग्र् व 
आर्ुष्र् लाभो अशा आम्हा सवा स्वर्ंसेवकांच्र्ा हाददाक शुभेच्छा.  

 

   ||||||    
  नमोनमोनमो   भगवतेभगवतेभगवते   वासुदेवार्वासुदेवार्वासुदेवार्   ||||||    


