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शुद्ध धरि ऐसा जगे, चचत्त शुद्ध हो जाय। 
दगुु्वण सारे दूर हो,ं सदु्ण से भर जाय।।

संत केिारनाथजीचं्ा प्रशंसकानंो आणि अनुयायानंो! 
संतामंध् ेसंंत णशरोमणि! पि कोिा संताची जन्म-जयंती कशी साजरी 

करावी? 
जन्म-शताब्ी साजरी करण्ाकरीता एकत्र जमलो आहोत तवे्ा 

ह े समजून घेऊयात की संतानंा प्रशंसा-प्रशस्ीची हाव नसत.े जो व्यक्ी 
आयषु्यभर प्रससद्ीपासून िूर पळत रादहला, प्रशंसा-प्रशस्ीपासून िूर पळत 
रादहला, त्ाच्ा ननघून जाण्ावर केवळ त्ाचे गुिगान करीत रादहलो, त्ाचा 
जय-जयकार करीत रादहलो तर ही त्ाच्ाप्रनत खरी श्रद्ाजंली होिार नाही. 
खऱ्या अथाथाने कोिा संताची जयंती साजरी करायची आह ेतर त्ाच्ा जीवनाचे 
ज ेआिशथा होते, त्ानंा जीवनात उतरनवण्ाचा प्रयत्न तर सुरू करावा! सदु्ि 
जीवनात उतरले नाहीत तर नुसती सदु्िाचंी पोकळ चचाथा आपले कल्ाि 
करिारी नाही. जर चचत्त शुद् झाले नाही तर चचत्त शुद्ीची प्रशंसा आपले 
कल्ाि करिारी नाही. अशा महान संताची सवाथात  मोठी पूजा, सवाथात मोठा 
सन्मान हाच असेल की त्ाच्ा जीवनाचा आिशथा आपल्ा जीवनाचा आिशथा 
बनावा. 

ब्रह्मिेशातनू भारतात आल्ावर एका वर्ाथानंतर सौभाग्ाने या संत 
णशरोमणिशी संपकथा  होऊ शकला. बीकानेरमध् ेकाही आयोजने चालू होती, 
थोड़ी सावथाजननक प्रवचन ेही झाली. एक बंध ूजो सवथा प्रवचनामंध् ेसहभागी 
झाला होता, जेव्ा से्शनवर ननरोप िेण्ासाठी आला तवे्ा म्हि ूलागला, 
“आपि तर नाथजीचंीच भार्ा बोलत आहात.” मी नवचारले, भाऊ, ह े
नाथजी कोि आहते? तो म्हिाला आपि नाथजीनंा ओळखत नाही? भाऊ, 
या िेशात मी नवीन आह,े मी तर ओळखत नाही. तवे्ा त्ाने नवचारले, 
"आपि त्ाचें पुस्क ‘साधना आणि नववेक’ वाचले नाही का?” “नाही 

भाऊ, नाही वाचले.” “ही अशी कशी अद्तु गोष्ट आहे की आपि तीच गोष्ट 
तशीच सागंत आहात जशी नाथजी सागंत होत ेआणि आपि म्हित आहात 
की त्ानंा भेटला ेनाही, त्ाचें पुस्कही वाचले नाही...” “भाऊ, गोष्ट तर खरी 
आह,े मी त्ानंा भेटलो नाही, त्ाचें पुस्कही वाचले नाही.” “तर मग आपि 
त्ानंा भेटून खूप प्रसन्न व्ाल.”

त्ानंतर लगेचच बोधगयेमध् ेएक णशनबर लागले. नतथले एक चागंले 
सावथाजननक कायथाकतते श्री द्ारको भाई संुिरानी णशनबरात साममल झाले आणि 
णशनबर पूिथा झाल्ावर तेही म्हि ूलागले की खरोखर आपि तर तचे णशकवीत 
आहात ज ेनाथजी सागंत असतात. तवे्ा न राहवनू मी त्ानंा नवचारले, “ह े
नाथजी कोि आहते? आत्ताच मी त्ाचं्ानवर्यी ऐकून इथ े आलो आह.े” 
तवे्ा त्ानंी सामंगतले की ते मुं बईमध् ेराहतात आणि आता तर त्ाचें वयही 
झाले आहे, आपि गेलात तर अवश्य त्ाचंी भेट घ्ा.

आणि असा संयोग घिला की द्ारको भाई िेखील माझ्ाबरोबर मुं बईला 
आले. आता तर त्ानंा भेटलेच पादहजे. पुन्ा म्हिाले, “त े खूप आजारी 
आहते, िाकॅ्टरानंी सामंगतले आह े की बाहरेच्ा लोकानंी त्ानंा पाच-सात 
ममदनटापंेक्ा असधक वेळ भेटू नये, पि त्ाचं्ा मनात इतकी करुिा आह ेकी 
इतराचें िःुख पाहून त ेद्रनवत होऊन जातात.” “िाकॅ्टरानंी सामंगतले आहे तर 
पाच-सात ममननटेही माझ्ासाठी खूप आहते.” त्ानंा भेटलो तवे्ा लगेचच 
मन या गोष्टीकरीता आश्वस् झाले की खरोखरच आपि भारताच्ा एका 
महान संताजवळ आलो आहोत. भारत अध्ात्ाची भूमी आहे. जेव्ा-जवे्ा 
इथ ेशुद् धमथा जागता,े तवे्ा-तवे्ा संतही ननमाथाि होतात. ही भूमी संतरदहत 
होत नाही.

बोलायचे तर फक् 5-7 ममननटेच होत ेपि त्ानंी ऐकले नाही. कातंीभाई 
इत्ािीनंी वारंवार सागंूनही त ेिोन-अिीच तास बोलतच रादहले. त्ाचें मनही 
खूप प्रसन्न झाले आणि माझ्ा प्रसन्नतचेी तर काही सीमाच रादहली नाही. 
त्ानंतर जवे्ा-जवे्ा मी णशनबराहंून परतून मुं बईला यायचो, तवे्ा तवे्ा त्ाचंी 
भेट होतच रादहली. कुिा संत व्यक्ीबरोबर थोड़ा वेळ बसून बोलिहेी खूप 
कल्ािकारी असते. इतके उजळ, इतके ननमथाळ चचत्त की खूप प्रसन्न होत 
असत या सवथा गोष्टी ऐकून की कशा प्रकारे णशनबरामंध् ेलोक येतात, अतंमुथाखी 
होऊन साधना करतात, आपल्ा िगुुथािानंा िूर करण्ाकरीता साधना करतात. 

धम्मर्ाणरी
सब्बत्थ रे् सप्रुरसा चजन्ति, न कािकािा लपयन्ति सतिो। 
सुखेन फुट्ा अथ र्ा दखेुन, न उच्ार्चं पण्डिता दस्सयन्ति।।

– धम्मपिपालल 83,  पण्डितवग्ो.

– सतु्रुर् संपूिथापि े (पाचही सं्धामधील) मोह-आसक्ी 
सोिून िेतात. संतजन कामभोगाचें जीवन जगत नाहीत. सुख ममळो 
अथवा ि:ुख, पंदित (जन) (आपल्ा मनाचे) चढ-उतार प्रिर्शत 
करीत नाहीत.
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साधना म्हिज ेपलायन करि ेनाही, जीवनापासून िूर पळि ेनाही. 
10 दिवसाचं्ा णशनबरात कोिी यासाठी येत नाही की जगातल्ा अिचिीनंा 
कंटाळून थोिा वेळ त्ा नवसरण्ासाठी कुठेतरी आपले तोिं लपवावे, नाही! 
अजजबात नाही. नाथजी हे जािनू खूप प्रसन्न झाले की ज ेध्ान केले जात े
त ेकोित्ा आलंबनात बिूुन जाण्साठी नाही, तर ज्ान, नववेकासदहत केले 
जात,े समजनू घेऊन केले जात.े या साधनेत प्रनतक्ि हचे पादहले जात ेकी 
चचत्त कसे आपल्ा िगुुथािापंासून मुक् होत जाईल? शुद् होत जाईल आणि 
सदु्िानंी भरले जाईल. साधकाने अतंमुथाखी होऊन आपल्ा मनाच्ा त्ा 
तळापययंत पोहोचावे, जजथ ेनवकाराचंा आरंभ होतो, त्ा स्ोतापययंत पोहोचावे 
जजथ ेनवकाराचंा जन्म होतो. त्ाचंा जन्मच होऊ िेऊ नये, आणि जन्म झाला 
तरी त्ाचंा नवकास होऊ िेऊ नये. असे झाले तर त्ाचंी मुळे उखिि े सुरू 
होईल. 

ह ेसवथा ऐकून त ेखूप प्रसन्न होत असत आणि अनेक लोकानंा णशनबरामंध् े
पाठनवत असत. आणि केवळ पाठवनूच थाबंत नसत, तर, ज-ेज े लोक 
णशनबरामंध् ेयेत, त्ानंा बोलवनू नवचारत की या साधनेने तुम्हाला काय लाभ 
झाला? तमुच्ा जीवनात काय पररवतथान आले? नवकार दकती िूर झाले? चचत्त 
दकती शुद् झाले? दकती सदु्ि आले? भले थोिे-थोिे जरी शुद् झाले, थोिे-
थोिे जरी सदु्ि येऊ लागले तरी त ेजािनू खूप प्रसन्न होत असत. कल्ािाचा 
मागथा ममळाला. धमथा कोऱ्या वािी-नवलासाकरीता दकंवा बदु्ी-नवलासाकरीता 
नसतो. धारि केला तरच धमथा असतो. आणि संत तर धमथा धारि करण्ावरच 
जोर िेत असतात. प्रत्क् लाभ होत आह े का नाही, जीवनात धमथा उतरत 
आह ेका नाही. चचत्त शुद् झाले तर व्यवहारात त ेदिसू लागतचे, आचरिात 
त ेदिसून येतचे.

व्यक्ी जीवनातील अिचिीमंध्हेी, साऱ्या चढ-उतारामंधनू जाऊनही 
कसा समतापूिथा चचत्ताने, शातं-चचत्ताने राहील. असे कोितहेी काम करिार 
नाही ज्ामुळे इतर प्राण्ाचंी हानी होईल, इतर प्राण्ाचंी सुख-शातंी भंग 
होईल आणि आपलीही हानी होईल. जवे्ा-जवे्ा आपल्ा चचत्ताची समता 
हरवनू कोिी व्यक्ी शरीर आणि वािीने असे कोित ेकमथा करता ेज्ामुळे 
इतर प्राण्ाचंी सुख-शातंी भंग होत ेआणि इतर प्राण्ाचें अदहत होत,े तवे्ा-
तवे्ा आपलेही अदहत करू लागतो. हाच ननसगाथाचा ननयम आह,े हाच ऋत 
(धमथा)आह,े हेच सृष्टीचे नवधान आह.े

नाथजी जवे्ा ही गोष्ट ऐकत की साधना करिारा व्यक्ी अतंमुथाखी होऊन 
आपल्ा नवकारानंा िूर करून, चचत्ताला शुद् करण्ाचे काम णशकत आह ेतवे्ा 
त ेखूप प्रसन्न होत असत. आपल्ा स्वभावाने शुद् आणि ननमथाळ झालेले चचत्त- 
अनंत मैत्री, करुिा, मुदिता, उपेक्ा तसेच समताभावाने स्वभावतःच भरून 
जात.े  

संपूिथा साधना याच गोष्टीसाठी आह ेकी चचत्त ननमथाळ कसे होईल? शुद् 
कसे होईल? लोक नवसरून गेले त्ामुळे केवळ चचत्त एकाग्रत ेलाच साध् मानू 
लागले. माझ ेचचत्त कसे एकाग्र होईल? मोठे वाचाळ आहे, मौन होऊन जावे, 
स्थिर होऊन जावे. अरे भाऊ, स्थिर जरी झाले तरी आतले नवकार ननघाले 
नाहीत तर तलुा काय ममळाले रे? नवकार तर तसेच भरून पिले आहते ना. 
‘चचत्ताचरी एकाग्रता’ साधनेचे अनंति लक्ष्य नाहरी. साधनेचे अनंति लक्ष्य 
चचत्ताला नर्कार-नर्हरीन करणे हे आहे, नवमुक् करि े ह े आह.े अतंमुथाखी 
यासाठी व्ायचे आहे की कसे आपल्ा चचत्ताच्ा नवकारानंा िूर करावे.  

अशा समजिार संत पुरुर्ाची जन्म-शताब्ी साजरी करण्ासाठी ज े
आयोजन सुरू केले त ेतासाभराच्ा नववेकपूिथा साधनेसदहत केले, खूप चागंली 
गोष्ट झाली. िोळे बंि करून बसून साधक काय करतो? आपल्ा आतील 
सत्तलेा पाहतो, चचत्त-धारेवर नवकार कुठे जागला? चचत्त-धारेवर आसक्ी 

व दे्र् कुठे जागला? आणि जागला तर त्ाला साक्ी-भावाने पाहू लागतो. 
ही पहा आसक्ी जागली, हा दे्र् जागला आणि पाहता-पाहता समाप्त होऊन 
गेला, त्ाचे बळ क्ीि होऊन गेले. 

शुद् रादहली नाही तर नवकार जागताच त्ाचें संवधथान होि े सुरू होत,े 
आणि वाढत-वाढत जाऊन त ेिोक्ावर भुतासारखे स्वार होऊन जातात, शुद् 
हरपून जात.े कारि आपल्ा आतमध् ेजागिाऱ्या या आसक्ी-दे्र्ाला कधी 
साक्ी-भावाने पाहि ेणशकलेच नाही. पाहि ेणशकले नाही तर ध्ान करण्ाचा 
लाभ ममळाला नाही. केवळ पलायन करण्ाने लाभ कसा होईल? अणभमुख 
होऊनच सामना करायचा आह.े साधना याच कामासाठी असत,े म्हिनू ही 
कोित्ा संप्रिायाशी जळुत नाही.

पि जोपययंत सत् अनुभूतीवर उतरले जात नाही तोपययंत कोरा 
बदु्ीनवलासच आह.े नाथजीनंा या गोष्टीने आनंि होत होता की, पहा! सत्ाला 
अनुभूतीवर उतरनवण्ाची गोष्ट घित आह.े ही कोऱ्या वािीनवलासाची, 
बदु्ीनवलासाची, दकंवा कोऱ्या भक्ी-भावावेशाची गोष्ट नाही. आपल्ा 
अनुभूतीनंी जािा तवे्ाच माना. जे सत् अनुभूतीवर उतरले नाही, त्ाला 
केवळ मानून, आम्ही आपला अहंकारच जागवतो—माझ्ासारखा ज्ानी 
कोि? धमाथाची सारी गोष्ट मी जािली. अरे, काय जािलेस भाऊ, तझु्ा 
अनुभूतीवर तर सत् जराही उतरले नाही, केवळ मानत आहसे, जािले 
नाहीस ना. मानण्ात आणि जािण्ात जमीन आसमानाचे अतंर असते.

खूप कट्टर दहिूं सनातनी घरामध् ेजन्मलो, लहानपिापासूनच गीतचेा 
पाठ करत आलो. अनेक वर्ते करत रादहलो, पि ही गोष्ट लक्ात आली नाही की 
काय पाठ करीत आह?े अतंमुथाखी होऊन सत्तेला पाहू लागलो तवे्ा सवथा गोष्टी 
लक्ात येऊ लागल्ा. अरे, कोऱ्या शब्ामंध् ेकाय पिले आह?े अनुभूतीवर 
उतरल्ाणशवाय गोष्टी लक्ात येत नाहीत. गीतेचा एक श्ोक आह:े— 

उत्काितंि स्थितं र्ानप, भञु्ानं र्ा गुणान्विति।् 
नर्िढूा नानपुश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ानचक्षुः।।

श्रीमद्भगवद्रीता, पुरुषोत्तमयोग- 15.10

‘विमढूा नानपुश्यन्ति’ अज्ानी लोक पाहू शकत नाहीत, नवपश्यना 
करू शकत नाहीत, ‘पश्यन्ति ज्ानचक्षुषः’ ज्ाचें ज्ान-चक् ु उघितील तचे 
नवपश्यना करू शकतील. जेव्ा आपि अतंमुथाखी होऊन सत्ाचे अवलोकन 
करि ेसुरू करतो तवे्ा एकीकिे ज्ानाचे चक् ुउघिले जातात आणि िसुरीकिे 
अतंमुथाखी होऊन सत्ाला पाहण्ाची क्मता वाढत.े िोन्ी एक िसुऱ्याची मित 
करू लागतात. असे करता-करता ननसगाथाचे सारे रहस्य समोर येऊ लागत.े 
‘उत्कामतितं’- आपल्ा चेतनेचा एक दहस्ा, आपल्ा मनाचा एक दहस्ा, 
आपले िोके वर काढतो, उत्क्रमि करतो. काय उत्क्रमि करतो? िोळे, नाक, 
कान, जीभ, त्वचा—ह ेसवथाच्ा सवथा ननष्पाि आहते, ननजजीव आहते, काहीही 
काम करण्ालायक नाहीत, जोपययंत चेतनेचा तो खंि याचं्ासोबत जोिला 
जात नाही, ज्ाचे काम जािि ेह ेआह.े काही घिले, कानात काही आवाज 
आला, िोळ्ानंा काही रूप दिसले, नाकात एखािा गंध गेला ..या पाचही 
िरवाजावंर जवे्ा कोिता आप-आपला नवर्य स्पशथा करतो, तेव्ा मनाचा हा 
िसुरा खंि आपले िोके वर काढून म्हितो—अरे, काहीतरी घिले. इतक्ात 
मनाचा पुढचा खंि आपले िोके उंचावतो, ‘स्थिततं ’- थाबंनू पाहतो- काय 
झाले आह?े कानात कसला आवाज आला? तवे्ा आपल्ा साऱ्या जनु्ा 
अनुभवाचं्ा बळावर, स्तृीच्ा बळावर ओळखतो- शब् आला, हो! हा तर 
णशवीचा शब् आह,े अरे, हा तर प्रशंसेचा शब् आह,े आणि केवळ जािनूच 
थाबंत नाही, तर त्ाचे मूल्ाकंन करतो—णशवीचा शब् खूप वाईट, प्रशंसेचा 
शब् खूप चागंला, आणि ज्ाक्िी याने मूल्ाकंन केले, ननसगाथाचा अजनू 

ऊन
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एक ननयम आह े तो साऱ्या शरीराला प्रभानवत करेल, शरीरात संवेिना 
जागतील. याने मूल्ाकंन केले खूप चागंले आह ेतर साऱ्या शरीरात सुखि 
संवेिना प्रवादहत होऊ लागतील. खूप वाईट आह ेतर िःुखि संवेिना प्रवादहत 
होऊ लागतील. जशा सुखि संवेिना सुरु झाल्ा त्ाचे सुख भोगू लागला. 
िःुखि सुरु झाल्ा तर त्ाचे िःुख भोगू लागला. भोगिचे भोगि,े भोगिचे 
भोगि.े

यालाच म्हटले गेले- ‘भञु्ानतं ’, लागला भोगायला आणि लागला बंधने 
बाधंायला. ‘गुणान्विततं ’- िारतंिार (दकते्क पटीनंी) गाठीच गाठी बाधंत 
रादहला. हा सारा प्रपंच अतंमुथाखी होऊन पाहायचा आह.े िोळे बंि करून 
कल्पना करण्ाने काही ममळिार नाही. ज ेसत् त्ा महापुरुर्ाच्ा अनुभूतीवर 
उतरले, जोपययंत त ेआपल्ा अनुभूतीवर उतरत नाही, तोपययंत आपल्ासाठी 
त ेसत् नाही, असत् आह.े कोरी कल्पना करून आपि त्ा सत्ाच्ा नवर्यी 
काहीही जाि ूशकिार नाही. ज्ा क्िी ज ेसत् आपल्ा अनुभूतीवर उतरत 
जाईल, बस्! त्ालाच सत् मानून, क्ि-प्रनतक्ि, साक्ी-भावान े पाहत पुढे 
जाऊ तवे्ा सारा प्रपंच उघिला जाईल की कशा प्रकारे आपि आसक्ी 
ननमाथाि करू लागतो, कशा प्रकारे गाठी बाधंल्ा जातात! ज्ाक्िी आसक्ी 
जागि ेसुरु झाले त्ाक्िी‘भञु्ानतं ’ चे काम सुरु होऊन गेले.  

आणि जशी शुद् जागली तवे्ा लक्ात आले की, अरे ह ेभोगायचे नाही, 
ही जी संवेिना जागली आह,े ती िःुखि असली तरी अननत् आहे, सुखि 
असली तरीही अननत् आह.े ह े सारे चचत्ताचे क्ते्र, शरीराचे क्ते्र अननत्च 
आह,े नश्वरच आह,े भंगुरच आह.े ह ेिेखील साधक यासाठी मानत नाही की 
कोण्ा गुरु महाराजने ह ेसामंगतले आह ेम्हिनू, कोिा बदु्ाने सामंगतले आह े
म्हिनू, दकंवा इतर कोिी सामंगतले आह े म्हिनू. नबलु्ल नाही, आपल्ा 
अनुभूतीनंी जाितो तवे्ाच मानतो. दकतीही िःुखि संवेिना शरीरामध् े
जागल्ा तरी त्ा समाप्त होिारच आहते, अनंतकाळापययंत राहिार नाहीत. 
दकतीही सुखि संवेिना जागल्ा तरीही.. त्ा नश्वर आहेत, भंगुर आहते, 
पररवतथानशील आहते. अरे, हाच तर याचंा स्वभाव आहे, याचं्ाप्रनत काय 
आसक्ी जागवू, काय दे्र् जागव?ू अशा प्रकारे, आपल्ा चचत्ताला समतमेध् े
थिानपत करण्ाचा अभ्ास करता.े  

काम सुरु केल्ा केल्ाच इतका स्थितप्रज् होऊन जाईल की प्रते्क 
संवेिनेच्ा सुखि-िःुखि अनुभूतीने जराही आसक्ी जागू िेिार नाही, 
जराही दे्र् जागू िेिार नाही, असे होत नाही. काम सुरु करतो तवे्ा एक छोटेसे 
पाऊल उचलतो आपल्ा स्वत:ला सुधारण्ासाठी. मुक्ीचा मागथा खूप िूरपययंत 
आह.े साऱ्या नवकारापंासून चचत्ताला नवमुक् करण्ाचा मागथा खूप िूर अतंराचा 
आह.े दकतीही िूर असेना का, त्ा िूर अतंराचा मागथाही पदहल्ा पावलानेच सुरु 
होतो. ज्ाने छोटेसे पाऊलही जरी उचलले असले तरी त्ाच्ाकिून ही अपेक्ा 
केली जाऊ शकत ेकी तो पुढचे पाऊलही उचलेल, त्ाच्ा पुढचेही उचलेल. 
अशा रीतीने एक-एक पाऊल पुढे जात जात अंनतम अवथिपेययंत पोहोचूनच 
जाईल. यासाठी खूप पररश्रम करावे लागतात, खूप पुरुर्ाथथा करावा लागतो. 

ज्ा दिवशी ही गोष्ट लक्ात येईल की मला स्वत:ला सुधारायचे आह,े 
अतंमुथाखी होऊन आपला रोग िूर करायचा आह े त्ा दिवशी कल्ािाच्ा 
मागाथावर चालू लागला. मी स्वत: रोगी आह ेआणि िसुऱ्याचं े रोग िूर करण्ाचा 
प्रयत्न करेन, स्वत: अधं आह ेआणि िसुऱ्यानंा मागथा िाखवण्ाची इच्ा करीन, 
स्वत: लंगड़ा आह े आणि िसुऱ्या लंगड्ा व्यक्ीला आधार िेण्ाचे काम 
करायचे आह.े ह ेकसे होऊ शकेल? आधी आपल्ा स्वत:ला सुधारले पादहज.े

एकिा जेव्ा मी त्ानंा भेटायला गेलो तवे्ा असे झाले की माझ े
एक चागंले ममत्र श्री ऋर्भ िास राकंा ज ेत्ाचें चागंले णशष्य होत,े अनेक 
णशनबरामंध् ेसाममलही झाले होत ेआणि नवपश्यनेच्ा महानतलेाही समजत 

होत,े त े त्ाचं्ाजवळ बसले होते. नाथजीनंी प्रश्न केला— गोयंकाजी, 
ह े तर खूप मोठे काम आह,े सारा समाज िूनर्त आह,े सारे शासन िूनर्त 
आह,े सारा व्यवसाय िूनर्त आहे, सवथात्र भ्रष्टाचार पसरला आह.े हे सवथा कसे 
सुधारेल? दकती वेळ लागेल! गोष्ट तर ठीक आह,े दकती वेळ लागेल, मला 
िेखील ह ेसमजत आहे पि काय करू शकतो? आिखी कोिता पयाथायही 
आम्हाला दिसत नाही.

सारे जंगल सुकले असेल, नपवळे पिले असेल आणि आपल्ाला असे 
वाटत असेल की सारे जंगल दहरवेगार व्ावे. आपल्ाला नुसत्ा अशा वाटण्ाने 
तर काही होिार नाही ना, प्रते्क झािाच्ा मुळाशी पािी द्ावे लागेल, प्रत्ेक 
झाि दहरवेगार झाले तर आपोआपच सारे जंगल दहरवेगार होऊन जाईल. 
प्रते्क झािाच्ा मुळाशी पािी गेले नाही, आणि आपल्ाला वाटेल की सारे 
जंगल हरेभरे व्ावे, सारा समाज सुधारावा. अरे भाऊ, असे होिारच नाही ना. 
वर-वर नुसती प्रवचने िेऊन, भावावेश जागवनू, थोड्ा वेळासाठी लोकामंध् े
काही सुधारिा होईलही, पि पुन्ा पदहल्ासारखेच होऊन जाईल. कारि 
अतंमथानाच्ा तळापासून नवकार काढता आले नाहीत. वेळ लागला तर लागू 
िेत. राकंाजी म्हि ूलागले मी पाहत आह ेकी या साधन ेने एक-एका व्यक्ीच्ा 
सुधारण्ाचे काम तर होत आह,े पि गोयंकाजी ह ेतर खूप थोिे आह ेना. शंभर 
मािसे आपल्ाकिे येत असतील, त्ातनू िहा-वीसजिच ननयममत साधना 
करत असतील, नतला जीवनात उतरनवण्ाचे काम करत असतील बाकी तर 
नवसरूनच जात असतील ना! 

गोष्ट तर खरी आह ेकी लोक नवसरून जातात, नतला जीवनात उतरनवण्ाचे 
काम करत नाहीत, पि म्हिनू तमु्हीच सागंा की जजतके काम होत आह ेत्ाला 
बंि कसे करू? हे ऐकून नाथजी खूप प्रसन्न झाले. राकंाजीनंा समजाव ूलागले की 
मेघ जेव्ा जलधाराचंा वर्ाथाव करतात तवे्ा त्ाचें काम केवळ वर्ाथाव करण्ाचेच 
असत.े त ेहे पाहत नाहीत की मी जो जल-वर्ाथाव केला आह ेत्ाचा कोिाला, 
कुठे आणि दकती लाभ झाला आह?े पुष्कळसे पािी खिकाळ जममनीवर पित,े 
नतथ ेकाही उगवत नाही. त्ातील काही पािी अशा दठकािी पित े जजथ ेझािे 
उगवतील. झािे उगवली तर सवथाच झािे वाढतील असे नाही, काही कोमेजनूही 
जातील. झािे उगवनू मोठी झाली तरी सवथाच झािानंा मोहोर लागतोच असे नाही. 
मोहोर लागला तरी सवथा मोहोरातनू फुले-फळे उत्न्न होतील असे नाही. फुले-फळे 
आली तरी दकतीतरी झिूनही जातील. थोिीशीच तर फळे बनतील आणि पक्व 
होतील. पि म्हिनू काय मेघ जल-वर्ाथाव करि ेबंि करतील? वर्ाथाव होऊ िे, 
खूप वर्ाथाव होऊ िे. अरे, थोड्ाच लोकाचें कल्ाि होत आह ेह ेजरी खरे असले 
तरी कल्ाि तर होत आह ेना.  

मी िेखील समजता े, आपल्ा अनुभवानेही जाितो, खूप कठीि काम 
आह ेह.े कबीराचंी वािी आहे जजला नाथजी वारंवार गात असत :-

शूर संग्राि है घड़री दो-चार का, सतरी संग्राि पल चार भाई। 
संत संग्राि है रात-ददन जझूना, देह पययंत का काि भाई।।

... अरे िेह असेपययंतचे काम आह े भाऊ, जीवनभराचे काम आहे. 
जोपययंत जजवंत आहोत, जोपययंत ही जीवन-धारा चालू आहे, तोपययंत हेच 
काम करायचे आह े की आपल्ा आतल्ा संवेिनानंा जाित राहि े आणि 
समतमेध् ेस्थित राहिे.

शरीरावर होिाऱ्या संवेिनाचं्ा किीला नवसरून गेलो तर आसक्ी, दे्र्ाला 
वर-वर िूर करण्ाचेच काम करीत राहू. नवकारानंा वर-वरच ममटनवण्ाचे काम 
करीत राहू, मुळापंययंत पोहोचताच येिार नाही. आपि केवळ त्ाचे स्रि 
करूनच थाबं ू नये, खरोखर नतला जीवनात उतरनवण्ाचे काम सुरु करावे. 
भले छोटेसेच पाऊल उचलि े सुरु करावे, पि पाऊल तर उचलि े सुरु करावे. 
केवळ प्रवचनच ऐकून ननघून जाऊ, केवळ श्रदे्न ेमस्क झकुवनू ननघून जाऊ 
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तर माझ ेकल्ाि कुठे झाले? केिारनाथजी इतके महान संत होत ेत्ाचें 
यामुळे कल्ाि झाले. मला काय ममळाले? जोपययंत मी आपले नवकार िूर करून 
चचत्त शुद् करण्ाचे काम सुरु करत नाही तोपययंत माझ ेकल्ाि माझ्ापासून 
अनेक मैल िूर अतंरावर आह.े ही गोष्ट जजतक्ा लवकर ज्ाच्ा लक्ात येईल, 
नततक्ा लवकर तो कल्ािाच्ा मागाथाला लागेल, मंगलमयी मागाथाला लागेल.  

नाहीतर मनुष्यासारखे इतके अनमोल जीवन ज्ाच्ात तो अतंमुथाखी 
होऊन मुक् अवथि ेपययंत पोहोचू शकतो, त्ाला तो पशु-पक्ी, सरीसृप, कीट-
पतंग दकंवा प्रते प्राण्ासारखे घालवेल तर त ेअनमोल जीवन व्यथथा होईल. 

अशा संताची जन्म-जयंती साजरी करीत आहोत जो नववेक, बोधी आणि 
ज्ानाने भरलेला होता. त्ाची जन्म-जयंती खऱ्या अथाथाने तवे्ाच साजरी करू 
शकू जवे्ा खरोखर अतंमुथाखी होऊन आपले चचत्त शुद् करण्ाचे काम सुरू 
करू. त्ाला  सदु्िानंी भरण्ाचे काम सुरू करू. तवे्ाच आपलेही मंगल होऊ 
लागेल, इतराचेंही मंगल होऊ लागेल.

आत्-मंगलातच सवथा-मंगल सामावले आह.े आत्ोियातच सववोिय 
सामावला आह.े जर आपलेच मंगल करू शकलो नाही तर इतराचें मंगल कसे 
करता येईल? यासाठी धमथा जीवनात उतरवावा, अतंमुथाखी होऊन नवकारापंासून 
मुक्ी ममळवावी आणि खऱ्या अथाथाने आपले मंगल साधावे. खऱ्या अथाथाने 
आपले कल्ाि साधावे. खऱ्या अथाथाने आपली स्वस्स्-मुक्ी साधावी आणि 
इतराचं्ा मंगलाचे, कल्ािाचे, स्वस्स्-मुक्ीचे कारि बनावे.

सवायंचे मंगल होवो! सवायंचे कल्ाि होवो! सवायंची स्वस्स् मुक्ी होवो!!
 कल्ािममत्र, 

 सत्नारायि गोयंका

ग्ोबल नर्पश्यना पगोडा, गोराई, िंुबईिधे्
एक ददर्सरीय िहाजशनबर (Mega Course) काय्वक्ि:

रनववार- २९ जानेवारी, २०२३ ला पूज् गुरुजीचंा जन्म शताब्ी समारोह सुरु 
होत आह.े या ननममत्ताने पगोिामध् ेमहाणशनबर आयोजजत करण्ात येत आहे तसेच 
बमजी णभकंू्करीता संघिान केले जािार आह.े

या संबंधी वर्थाभराचा पूिथा कायथाक्रम एका वेगळ्ा पानावर जोिला गेला आह.े..

दोहे धिा्वचे
सुखि संगत संताची, सतत िागंचलक होय।  
शुद्ध च धि्व पंथावर, सदा सहायक होय।।

जातरीने न जाणारे्, कोणरी आहे च संत।  
िनरी ज्याच्ा िैत्री रे, असे च सुजाण संत।।

ननि्वळ ननि्वळ धिा्वचा, जो रे पालक होय।  
निन करू संताला त्ा, कुण्ा जानत चा होय।।

भाग्य ते झालो िनषु्य, होय संत संयोग।  
औषध मिळर्ू धिा्वचे, दूर करू भर्रोग।।

दोहे धिा्वचे
निस्ार च जननरी जनक, रे उपकार अनंत।  
निस्ार च जगतातरील, सज्जन साध ू संत।।

ठहदूं बौद्ध जैन हो, फरक असे ना कोय।  
पूजन बंदन संताचे, सदा िंगल च होय।।

ज्या जननरीच्ा कुशरीतून, जन्मला संत सुजाण।  
तरी जननरी च पार्न रे, धि्व रत्ाचरी खाण।।

चचत्त धणु च धि्व असे, चाल धिा्वचा पंथ।  
जो चाले या पंथार्र, तोचरी बनला संत।।

अनतररक्त उत्तरदाप्यत्व
सिवियक के्त्रीय आचाय्व

1-2. िॉ. हमीर गानला तसेच श्रीमती िॉ. 
ननमथाला गानला, तममळनािु आणि 
केरळसाठी नवे समन्वयक क्ते्रीय आचायथा 
ननयकु् झाले.

अनतररक्त उत्तरदाप्यत्व
1-2. श्री सचचन तसेच श्रीमती मगररजा नात ू

(कें द्र आ., धम्मानन्द,) पुि ेक्ते्राकरीता 
समन्वयक क्ते्रीय आचायायंची सहाय्यता

3. श्री नवलास णशिें, वररष्ठ सहायक आचायथा 
त्ाचबरोबर पुि ेक्ते्राच्ा समन्वयक क्ते्रीय 
आचायायंची सहायता

4. श्री जयेश च. सोनी, धम्म अरवल्ी, मोिासा 
कें द्राकरीता कें द्र आचायायंच्ा रूपाने सेवा

नर् ननयकु्ती
सहायक आचाय्व

1. श्री मधसूुिन वेलायधुन, बंगलूरू
2. कु. राजश्री क्ीरसागर, मंुबई
3. िॉ. श्रीमती ननशा राय, भागलपुर (नबहार)
4. श्री गुिराज भंिारी, नेपाल
5. अनागाररका पुण्वती, नेपाल
6. Ms. Alien Bertien Hospers, 

Nepal 
7. Ms. Marie Pradier, France/Nepal
8. Ms. Wenlin Huang, Taiwan
9. Mrs. Shu Li Chen, Taiwan
10. Mr. Alex Hsiang Fu Hung, Taiwan

 बालजशनर्र जशक्क
1. हर्र्ता जी., बेंगळुरू
2. अणभजीत चव्ाि, कोल्ापुर
3. अशोक पोपलवाड़, महाि
4. शणशकातं सरकत,े महाि
5. श्रीमती रोदहिी चंद्रा, बेंगलुरू
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Centenary Celebrations of Birth Year of Pujya Guruji S.N. Goenka
Schedule of Mega Courses at  GLOBAL VIPASSANA PAGODA, Gorai, Mumbai

 Month  Proposed Mega Course, Date & Day  Occasion  

January 2023  29th Jan 2023, Sunday To launch the Centenary Birth Year celebrations 
and Guruji’s Birth Anniversary 

February 2023  19th Feb 2023, Sunday Centenary year Mega course
March 2023  19th Mar 2023, Sunday Centenary year Mega course
May 2023  7th May 2023, Sunday Buddha Purnima
June 2023  11th Jun 2023, Sunday Centenary year Mega course
July 2023  2nd Jul 2023, Sunday Guru Purnima
August 2023  27th Aug 2023, Sunday Centenary year Mega course
September 2023 10th Sept 2023, Sunday Centenary year Mega course
October 2023  1st Oct 2023, Sunday Sharad Purnima (Pujya Guruji)
November 2023   19th Nov 2023 Sunday Centenary year Mega course
December 2023  10th Dec 2023, Sunday Centenary year Mega course
January 2024  14th Jan 2024, Sunday Sangha dana and Mega Course
February 2024  MEGA EVENT 4th Feb 2024, Sunday Documentary Film on Pujya Guruji & other events

पूज्य गुरुजरी श्री सत्नारायण गोयंकाजरीचं्ा जन्म शताब्री सिारोहाननमित्त
नवश्व नवपश्यना पगोिाच्ा महाणशनबर कायथाक्रमाचंी यािी 

 िठहना प्रस्ानर्त िहाजशनबर ददनाकं/र्ार ननमित्त
जानेवारी २०२३ २९ जानेवारी २०२३, रनववार शताब्ी जन्म वर्था समारोहाचा शुभारंभ आणि गुरुजीचं्ा जयंती ननममत्तान े
फेब्रवुारी २०२३ १९ फेब्रवुारी २०२३, रनववार शताब्ी वर्था महाणशनबर
माचथा २०२३ १९ माचथा २०२३, रनववार शताब्ी वर्था महाणशनबर
मे २०२३ ७ मे २०२३, रनववार बदु् पौर्िमेच्ा ननममत्तान े
जनू २०२३ ११ जून २०२३, रनववार शताब्ी वर्था महाणशनबर
जलैु २०२३ २ जलैु २०२३, रनववार गुरु पौर्िमेच्ा ननममत्तान े
अॉगस् २०२३ २७ अॉगस् २०२३, रनववार शताब्ी वर्था महाणशनबर
सप्टेंबर २०२३ १० सप्टेंबर २०२३, रनववार शताब्ी वर्था महाणशनबर
अॉक्टोबर २०२३ १ अॉक्टोबर २०२३, रनववार शरि पौर्िमा व पूज् गुरुजीचं्ा पुण्नतसथ ननममत्ताने
नोव्ेंबर २०२३ १९ नोव्ेंबर २०२३, रनववार शताब्ी वर्था महाणशनबर
दिसेंबर २०२३ १० दिसेंबर २०२३, रनववार शताब्ी वर्था महाणशनबर
जानेवारी २०२४ १४ जानेवारी २०२४, रनववार संघ िान आणि महाणशनबर
फेब्रवुारी २०२४ सिाप्री सिारोह : ४ फेब्रवुारी २०२४, रनववार 'डॉक्िूेंिट्ररी फफल्म' चे नर्िोचन आजण इतर काय्वक्ि

Registration link:-  oneday.globalpagoda.org
For any other information-  Tel :- 022-50427500 / +91 8291894644 • Email:- guruji.centenary@globalpagoda.org

N.B. The QR code on top right corner contains informations regarding Centenary Program.


