
।। जय �ीराम......।। साधनचेा सोपान
सदग�ु उपासनलेा पोषक अशा पढु�ल चार गो�ी
�श�याला �शक�वतात.

१) सा��वक आहार अशोककाका
2) स�य भाषण
3) सयंम
४) स�सगं
गहृ�थाला �वक�ान �ेमळ�वलले सेा��वक भोजन तर
�वर�ाला �भ�ा� ह सेा��वक अ� होय.तसचे
साधकान �े�य आ�ण �हतकारक अस से�यभाषण
केल पेा�हज.ेसयंमाच मेह�वही �वशषे आह.ेसयंमामळुे
अनके मोहापासनु साधक �र रा� शकतो.सयंम हा
इ�ं�य आे�ण मन या दोघावंरही हवा.एखा�ा
भा�ंाला लहानस �ेछ� असल तेरी कालातंरान �ेया
भा�ंातील सव� पाणी वा�न जात.ेत�तच एखा�ा
इ�ं�यावरील सयंम कमी झाला तरी उपासननेे
�मळ�वलले सेव� वाया जात.ेयम �नयमाचं पेालन



यासाठ�च कटा�ान सेा�ंगतल आेह.ेस�सगंाच मेह�वही
अपरपंार आह.े�यायोग सेम�वचाराच लेोक एक�
जमनू एकमकेा�ंया अनभुवाचंी दवेाणघवेाण होत वे
उपासना वाढ�स लागत.े सतंाचा सहवास हा
'सव�तोभ�' �हणज सेव� मगंल करणाराच
असतो,�हणनू तो �मळ�व�याचा सतत �य�न करावा.
उपासना शी� सफल हो�यासाठ� �व�ास,�ाकुळता,
सकं�प,�याग आ�ण समता याचंीही �नतातं
आव�यकता शा��ान वे�ण�ली आह.े

यापंकै� �व�ास याचा अथ�,मन �च�ताहीन क�न
साधनसे लावण.ेतसचे,इ�ाब�ल �व�ातही सदंहे
नसण.ेपरम�ेर आहचे व तो मला भटेणारच अशी
प�क� खणूगाठ मनाशी बाधंनु उपासना केली
पा�हज.ेसाधका�या आय�ुयात अस �ेकतीतरी �नराशचेे
�सगं यतेात, क� �यावळे� परम�ेर आह �ेक�वा नाही
असा स�ंम �या�ंया मनात �नमा�ण होतो.अशा वळे�
परम�ेर नाही अस ने �हणता साधकान आेपली
उपासना कमी पडत अेस सेमजनु ती वाढ�वली



पा�हज.े"रामच�रत मानस" या �द� �थंात सतं��े
तलुसीदास �हणतात---

"कव�न� �स�द� �क �बन �ुव�ासा!"
यथे �ेस�द� �हणज इे� असा अथ� आह.े�व�ासा�शवाय
इ�ाची �ा�ती होणार नाही,असा �या�या �हण�याचा
भावाथ� आह.े

�ाकुळता ही �सरी आव�यक गो�.

इ��ा�ती�शवाय जीवन वरैाण वाटले
पा�हज.े�या�ंया�शवाय पळभरही चनै पडता कामा
नय.ेआपण माय�ेया माणसासंाठ� घागरभर अ�ु
ढाळतो; परतं पुरम�ेरासाठ� थ�बभर अ�हूी न�ेातंनु
यते नाहीत!

�ी समथा�नी आप�या 'क�णा�तो�ात' �या
�ाकुळतने 'ेतजु�वण �शण होतो धाव र धेाव आता'
अस रेामाला आळ�वल आेह तेशी �ाकुळता
हवी.�ीरामकृ�ण परमहसंानी कालीमात�ेया
दश�नासाठ� �या �ाकुळतने �ेतला आळ�वल तेशी
�ाकुळता हवी.



सकं�प�याग ही �तसरी मह�वाची गो�.अनकुूल �क�वा
��तकूल असा कोणताच सकं�प मनात यतेा कामा
नय.ेसव� �वचारापंासनू म�ु होऊन �च� केवळ
इ�ाकड लेावल पेा�हज.ेया अव�थतेच �च� ��ह�प
होऊन साधना सफल होत.े


