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जय श्री माताजी 

 

“तर मानवी स्वभाव असा आहे की तो स्वत: ला असत्याबरोबर सहज ओळखतो. जे काही सत्य आहे ते मानवास 
तडजोड करणे फार अवघड आहे. आणण सत्याची समस्या म्हणजे ती तडजोड करू शकत नाही.”  

                                                                                    “महामाया स्वरूप,” सहस्रार पूजा.  कॅबेला (इटली), ८ मे १९९४ 

 

“तर आता तुम्ही एकसारखे आहात, आता तुम्ही सवव देवदूत आहात.  आपण देवदूत आहात हे केवळ आपल्यालाच  
ठाऊक नसताना त्याांच्या बालपणापासून त्याांना माणहती होती.  आपण देवदूत आहात हे आपणास ठाऊक असल्यास, 

आपले सवव गुण चमकू लागतील आणण आपण आश्चर्वचणकत व्हाल की कोणत्याही णकां मतीवर सत्याने उभे राहण्याची 
गुणवत्ता आपल्यासाठी इतक्या सहजपणे व्यवस्थाणपत केली जाते कारण आपल्याला अणिकार देण्यात आला आहे, 

आपल्याकडे  आपल्याला णवशेष आशीवावद णदले गेले आहेत, दैवीकडून णवशेष सांरक्षण णदले गेले आहे की जर आपण  
हक्कासाठी उभे राणहले आणण जर आपण नीणतमानाांसाठी उभे राणहले आणण आपण सत्यासाठी उभे राणहल्यास तुमचे 

सांरक्षण करण्यासाठी सवव प्रकारच्या मदत णदली जाईल.” 

                                                                                                  श्री हनुमान पूजा.  मारे्गट (यूके), २३ एप्रिल १९८९ 

 

 

द लाइफ इटर्नल टर स्ट 

व 

एच एच श्री माताजी नर्मनला देवी सहज योग टर स्ट 

(सामान्यतः नॅशनल टरस्ट म्हणून ओळखले जाते आणण र्ा दस्तावेज एनडीएसवाय टरस्ट म्हणून सांदणभवत आहे)   
 

दरम्यार् एक तुलर्ा 
      

 

सत्याची जाणीव  करण्यासाठी द  लाइफ इटर्नल टरस्ट (एलइप्रट), (श्री माताजी ीं च्या दृप्रिकोनातून तयार केलेली) आणण 
एनडीएसवाय टरस्ट (सर सी.पी ीं. च्या दृप्रिकोनातून तयार केलेली) र्ाांची रचना व कार्वपद्धती नुसार केलेली तुलना.   

श्री माताजी णनमवला देवी र्ाांच्या इचे्छनुसार आणण णदशाणनदेशाांनुसार भारतामिील सहजर्ोगाचे कार्व सहजतेने चालवण्याच्या दृष्टीने 

हे महत्त्वाचे आहे. ही तुलना कोणत्याही प्रकारे भारतातील सहजर्ोगी ांचे णवभाजन करण्याचा प्रर्त्न करीत नाही, परां तु त्याांना 
ज्ञान देण्याचा आणण सत्याणवषर्ी जागरूक करण्याचा प्रर्त्न आहे.  "सत्याच्या सवव अस्सल सािकाांना एकणित करण्याचा 
हा प्रर्त्न आहे जे काही णवणशष्ट णशकवण व अज्ञानाने णवभाणजत झाले आहेत, जेणेकरून सध्याच्या कणलरु्गातून (द एज 
ऑफ डाकव नेस) सत्यरु्ग (द एज ऑफ टृथ) जन्मला रे्ईल." 

हे सत्य जाणून घेण्याच्या उतु्सकतेसह खुल्या मनाने वाचण्यासाठी आम्ही सहज र्ोग्ाांचे स्वागत करतो.  सत्य  जे आहे  ते 
आहे, जे बदलले जाऊ शकत नाही. जसे श्री माताजी त्याांच्या भाषणाची सुरुवात करतात की,"सत्याला शोिणाऱ्र्ा सवव 
सािकाांना माझा नमस्कार." आम्ही सहजर्ोग्ाांना आग्रह करतो , श्री माताजी ना णवचारा आणण दोन्ही ट्र स्ट च्या ट्र स्ट डीड 
चे चैतन्य तपासा आणण त्याांच्या कडून मागवदशवन णमळवा. 
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द लाइफ इटर्नल टर स्ट, मुुंबई (एलइनट) 
 

एच एच श्री माताजी नर्मनला देवी सहज योग टर स्ट  

(सामान्यत: रॅ्शर्ल टरस्ट म्हणून ओळखली जाते, येथे 

एर्डीएसवाय टरस्ट म्हणून संदर्भित केले आहे) 

 

१. नर्नमनती 

 

 
द लाइफ इटर्नल टरस्ट, मुींबई (एलइप्रट) णह पप्रहली व सवाात 
जुनी सहज योर्ग टरस्ट,ज्याची स्थापना परमपूज्य श्री 
माताजी प्रनमाला देवी याींनी ८ माचव,१९७२ रोजी (५ मे 
१९७० रोजी नारगोल रे्थे सहस्रार उघडल्यावर दोन वषाव 
च्या आत) त्याांच्या कार्ावच्या प्रचार व प्रसारासाठी केली. श्री 
माताजीनी चॅररणट् कणमशनर, गे्रट्र मुांबई र्ाांच्या कडे णह 
नोांदणीकृत केली. श्री माताजी नी " इटर्नल" हा शब्द 
वापरला आहे ज्याचा अथव शाश्वत णकां वा अनांत जे कोणत्याही 
आदी णकां वा अांती णशवार्  सदैव णट्कणारे असा आहे. श्री 
माताजी नी १९७२ च्या सुरवातीला णह सांस्था अनांत रहावी 
अशी इच्छा केली. 

 

एच एच श्री माताजी नर्मनला देवी सहज योग टरस्टची स्थापना 

७ एर्िल, २००५ रोजी झाली (सहस्रार उघडल्या नंतर/ 

सहजयोगाची सुरुवात झाल्यानंतर ३५ वर्ाांनी) 

 

श्री माताजी र्ी बोलणुं बुंद केल्यावर, टरस्टची स्थापर्ा सर 

सी.पी. आनण त्ाुंच्या टीमरे् केली. टरस्ट डीडवरील स्वाक्षरी 

त्ाुंच्या सामान्य स्वाक्षर् या च्या तुलरे्त खूपच वेगळी आहे. 

(सर सीपी ं च्या २००५ च्या पत्रात नमूद केल्यािमाणे, 

ररस्पडािलसारख्या और्धांच्या िशासनामुळे शक्यता आहे) 

 

२. टर स्ट डीड च्या उदे्दश 

 

 

 

टरस्ट डीड च्या उदे्दशाुंचा मसुदा श्री माताजी र्ी तयार केला 

होता आनण टरस्ट डीडवर श्री माताजी ची स्वत: स्वाक्षरी 

केली होती.  टरस्ट डीड मधे्य २२ उदे्दश आहेत, जे संपूणि 

मानवजातीला मुक्त करण्याच्या त्ांचा दृर्िकोन स्पिपणे 

दशिवतात.  हे उदे्दश सहज योगाच्या बर्याच पलीकडे आहेत 

आर्ण पररर्शि अ मधे र्दलेले आहेत. 

 

टरस्टच्या डीडमधे्य ३७ उदे्दश आहेत, जे 

व्यावसानयक/र्ोकरशाही ुं द्वारे तयार केले होते. सहज योग / 

आध्यात्मिक उत्क्ांतीशी संबंर्धत असलेले फार थोडे उदे्दश 

वगळता, बहुतेक उदे्दश सामानजक-आनथनक स्वरूपाचे आहेत, 

एखाद्या स्वयुंसेवी सुंस्था/सामानजक-आनथनक सुंस्थाुं सारखे 

आहेत. भाषा ही र्ोकरशाही आहे आनण श्री माताजी ुंच्या 

दृष्टीरे् र्ाही. 
 

हे "संगीत, लर्लत कला आर्ण इतर माध्यमांच्या माध्यमातून 

आि-साक्षात्कार" ची चचाि करतात जे श्री माताजीचं्या 

र्शकवणीच्या र्वरोधात आहे ज्यात म्हटले आहे की 

आिसाक्षात्कार हा फक्त सहज योग मधूनच र्मळवता येतो.  हे 

"उस्ताद आर्ण पंर्डत यांनी तयार केलेले शास्त्रीय संगीत आर्ण 

लर्लत कला संग्रर्हत करण्याची तसेच एच.एच. श्री माताजी र्नमिला 

देवी यांची भार्णे आर्ण काये" याबद्दल देखील सांगते. स्पिपणे, 

सहज योग आनण श्री माताजीर्ा आवश्यक असलेला आदर 

नदला गेला र्ाही. 

उदे्दश पररर्शि अ मधे र्दले आहेत. 

  

3. मालमत्ता 

 १९७२ पासून या नावाने सहज योग उपक्रमांचे आयोजन 

केले जात आहे. सवन मालमत्ता श्री माताजीर्ी या टर स्टच्या 

र्ावाखIली नवकत घेत्ल्ल्या आहेत; जसे र्नमिल नगरी-

गणपतीपुळे, शेरे-पुणे, कोथरूड आश्रम-पुणे, आरडगााँव -

आमच्याकडे उपलब्ध मार्हतीनुसार श्री माताजीर्ी या 

टर स्टच्या र्ावे कोणतीनह मालमत्ता नवकत घेतली र्ाही.   

र् ंदवाडा जवळील र्लंगा येथे एनडीएसवाय टरस्टने खरेदी 

केलेली जमीन श्री माताजीचं्या इचे्छनुसार नव्हती. त्ांना 
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राहुरी, इंटरनॅशनल सहजयोग रीसचि एंड हेल्थ सेंटर- 

सीबीडी बेलापूर, संगम, श्री पी. के. साळवे कला िर्तष्ठान-

वैतरणा…. 

या मालमते्तवर असंख्य साकार पूजांचे आयोजन केले गेले 

आहे आर्ण त्ामुळे श्री माताजी द्वारे चैतत्मन्यत झाल्या 

आहेत. वास्तर्वक, गणपतीपुळे भूमीवर १९८५ ते २००३ 

पयांत दरवर्ी साकार पूजा आयोर्जत केल्या आहेत, 

त्ार्शवाय श्री माताजीचं्या उपत्मस्थतीत असंख्य भारत दौरे 

व सेर्मनार झाले आहेत. 
 

र्लंगा जमीन आवडत नव्हती आर्ण बर् याच ित्क्षदशींच्या 

म्हणण्यानुसार त्ांना र्तथे राहायचे नव्हते. 

  

४. टर स्ट ची व्याप्ती/ नवनलर्ीकरण 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

टरस्ट डीड टरस्टला लाईफ इटनिल संस्थाची स्थानर्क कें दे्र 

भारताच्या नवनवध भागाुंमधे्य आनण परदेशात 

उघडण्यासाठी, आयोनजत करण्यासाठी आनण 

चालनवण्यास अनधकृत करते.  हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 

परदेशातही टरस्टची कें दे्र उघडण्याची त्ांची इच्छा होती. टरस्ट  चे 

उपक्रम जागनतक व्हावे असे त्ाुंर्ा हवे होते. 

२००५ मधे्य एनडीएसवाय टरस्टची स्थापना झाल्यापासून ती 

नॅशनल टरस्ट म्हणून िके्षर्पत आहे. तथार्प, टर स्ट डीड 

टर स्टला “रॅ्शर्ल टर स्ट” म्हणूर् सुंबोधत र्ाही.  टरस्ट 

डीडमधे्य परदेशातही कें दे्र सुरू करण्याचा उले्लख नाही. 
 

एच.एच. श्री माताजी र्नमिला देवी सहज योग टरस्ट हे नॅशनल 

टरस्ट म्हणून त्मस्थत ठेवण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार 

नाही आर्ण हे भारतातील सहजयोग घडामोडी ं मधील 

बहुतेक समस्ांचे मूळ कारण आहे. एनडीएसवाय टरस्ट र्ह 

भारतातील सहज योग साठी सवोच्च टरस्ट आहे असे सादर 

करून एनडीएसवाय टरस्टला शे्रष्ठत्वाचा समज करून देत 

आहे. 
 

टरस्ट चे प्रवलीनीकरण:  

सवि सहज योग टरस्ट चे एनडीएसवाय टरस्ट मधे्य 

र्वलीनीकरण करून भारतातील सवि सहज योग घडामोडीचें 

कें द्रीकरण करण्याचा ियत्न केला गेला. श्री माताजीचं्या 

साकार स्वरूपात भारतात स्थार्पत झालेल्या आर्ण 

अत्मस्तत्वात असलेल्या ११ लाइफ इटनिल टरस्ट पैकी सुमारे ८ 

टरस्ट ना एनडीएसवाय टरस्टमधे्य र्वलीन करण्याचा ठराव 

मंजूर करण्यात आला. त्ा लाइफ इटनिल टरस्ट आज 

कायदेशीर घडामोडीसंह अपूणि त्मस्थतीत आहेत.  तत्कालीन 

ऑर्डटसिच्या र्नरीक्षणानुसार एनडीएसवाय टरस्टने 

धमानदाय/आयकर आयुक्ाुंच्या मुंजुरीनशवाय या टरस्ट 

र्ा स्वतःमधे्य नवलीर् केले होते आनण नवलीर्ीकरण 

झालेल्या टर स्ट च्या र्ावावर असलेल्या स्थावर 

मालमते्तचा खचन त्ाुंच्या स्वत: च्या ताळेबुंदा मधे 

समानवष्ट केला होता. 
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श्री माताजीनी २००४ मधे्य भारतातील सवि सहज योग 

संस्थांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी ऑर्डट कर्मटी 

ची स्थापना केली होती. एनडीएसवाय टरस्टच्या 

स्थापनेनंतरही त्ाच ऑर्डट कर्मटीला या सहज योग 

संस्थांच्या सवि आर्थिक, लेखा आर्ण कायदेशीर बाबीवंर लक्ष 

ठेवण्याचे अर्धकार देण्यात आले होते. नंतर एनडीएसवाय 

टरस्टमधील अन्य टरस्टच्या र्वलीनीकरणाच्या मूल्यांकनाचे 

कामही त्ांना संदर्भित केले गेले.  मूल्यमापनानंतर ऑर्डट 

कर्मटी ने श्री माताजी व बोडि ऑफ टरस्ट ला अहवाल सादर 

केला व असे म्हटले होते की टर स्ट चे नवलीर्ीकरण 

व्यवहायन/कायदेशीर द्रस्टस्ट रे् शक्य र्ाही. 
 

५. सभा/ नर्णनय 

टरस्टचे अध्यक्ष म्हणून श्री माताजीनी टरस्टीची नेमणूक, 

मालमत्ता खरेदी इत्ादी सवन महत्त्वपूणन नर्णनय घेतले. 

  

टरस्टच्या मुख्य पदार्धकार्यां िमाणे, श्री माताजीनी 

एर्डीएसवाय टर स्टच्या कोणत्ाही सभाुंर्ा सुंबोनधत 

केले र्ाही.   

६. त्ाुंच्या सुचर्ाुंचे पालर् करणे 

श्री माताजीर्ी त्ाुंच्या कृतीतूर् स्पष्टपणे काय 

दाखवले? 
 

• सुरुवातीला श्री माताजी ांच्या वाढणदवस पूजा मुांबईत 
आणण त्यानांतर णदल्लीत घेत होत्या.त्ाींनी प्र ीं दवाडा 
मधे कधीही वाढप्रदवस पूजा केली नाही. 

• श्री माताजीनी १९८५ पासून ते २००३ परं्त दरवषी 

णिसमस पूजा गणपतीपुळे, महाराष्टर  रे्थे केल्या,आणण 

आपल्या अध्यात्मिक उन्नती साठी गणपतीपुळ्याचे 

महत्व  र्ाचा उले्लख त्याांनी त्याांच्या अनेक भाषणाांमिून 

केला आहे. त्याांनी ह्या जागेचा उले्लख असा केला आहे 

की णह जागा अशी आहे जेथे श्री गणेश पूणवपणे 

णवकणसत स्वरुपात आहेत आणण णह श्री महागणेशाांची 

जागा आहे जेथे आपण अगदी सहजपणे स्वच्छ होतो. 

श्री माताजीर्ी त्ाुंच्या कृतीतूर् स्पष्टपणे काय दाखवले? 
 

• एनडीएसवार् ट्र स्टने २००८ पासून ण ां दवाडा रे्थील 
णलांगा रे्थे आांतरराष्टर ीर् वाढणदवस पूजा सुरू केली. 

श्री माताजीना णलांगाची भूमी आवडली नव्हती आणण 
अनेक साक्षीदाराांनुसार, त्याांना णतथे रहार्चे नव्हते. 

• गुजरातमधील नारगोलमधे्य एनडीएसवाय टरस्टने 

आंतररािर ीय र्िसमस पूजेस सुरुवात केली. श्री 

माताजीचें नारगोलमधे्य कधीही र्िसमस पूजन झाले 

नाही. १९९५ मधे्य तेथे फक्त एकच र्दवाळी पूजा झाली 

होती आर्ण त्ांनी एका टर त्मस्टना सांर्गतले की नारगोलला 

आल्यामुळे त्ाना खूप अस्वस्थ वाटले. 

७. नर्ष्कषन: श्री माताजी ुंच्या शब्ाुंमधूर् व कृतीतूर् आपण काय अरु्मार् काढू शकतो?  

• द लाइफ इटर्नल टर स्ट, हा श्री माताजी ींचा खरा 
वारसा आहे, ज्याची स्थापना त्ाींच्या 

• एनडीएसवार् ट्र स्ट सर सीपी ां च्या दृष्टीकोनातून तर्ार 
झाली आहे आणण सर सीपी द्वारा सींकल्पित, 
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दृिीकोनातून केली रे्गली आणण ह्या हेतूने की, 

भारत व परदेशातील त्याांचे कार्व णचरांतन अत्मित्त्वात 

(इटनिल) रहावे. 

 

 

 

 

• प्रवकें द्रीकरण हे एलइप्रटचे मुख्य वेर्गळे वैप्रशष्ट्य 
आहे. णदल्ली रे्थे स्थावर मालमत्ता णवकत वेळी श्री 

माताजीनी पररचालन सुणविेसाठी द लाईफ इटनिल 

टरस्ट, णदल्ली ची स्थापना केली. त्याांनी ते एलईट्ी 

मुांबईच्या अंतगित ठेवले नाही आणण हे आणखी एलईट्ी 

बनणवण्याच सुरूच आहे. सहज र्ोग कार्ावच्या 
व्यवस्थापनाशी णनगणडत शक्ीांचे सखोल कें द्रीकरण 
करण त्याना किीच नको होत.  

• एलइट्ी मुांबई, णदल्ली आणण इतर सहज सांस्था आणण 

भारतभरातील जे्यष्ठ कोऑरडीनेट्र २००८ गुरु पूजे च्या 

भाषणानांतर श्री माताजीनी णदलेल्या सूचनेनुसार २०१३ 

मधे्य सहज र्ोग सेंट्र ल कणमट्ी ऑफ इांणडर्ा 

(एसवार्सीसीआर्)ची स्थापना करण्यासाठी पुढे 

आले. 

स्थाप्रपत, आयोप्रजत, िशाप्रसत होती आप्रण श्री 
माताजी ींचा यात काही सींबींध नव्हता.सर सी 
पी/त्ाींच्या प्रटम द्वारे नेमणुका झाल्या आप्रण श्री 
माताजी ीं च्या द्वारे नवे्ह. एनडीएसवार् ट्र स्टच्या 
णनर्म व णनर्माांमुळे व्हाइस चेअरमन- सर सी पी 
आणण काही नोकरशहाांना प्रचांड वीट्ो अणिकार 
देण्यात आले.  २०११ मधे्य सर सी.पी.र्ाांनी र्ा 
अणिकाराांचा उपर्ोग केल्यामुळे अनेक ट्र त्मस्ट ना 
काढून ट्ाकले गेले. 

• २००८ च्या गुरुपूजनाच्या भाषणानुसार, त्याांची सुचना 
अशी आहे की सहजर्ोग्ाां नी वेगवेगळे गट् तर्ार 
करावे आणण आिसाक्षात्काराचे कार्व पुढे करत 
रहावे. त्ा सहज योर्गाच्या उपक्रमाींचे कें द्रीकरण 
करण्याऐवजी प्रवकें द्रीकरणाबद्दल बोलत आहेत. 

• २० जुलै, २००८ रोजी कबेला रे्थे गुरुपूजेच्या 
भाषणानांतर एनडीएसवार् ट्र स्ट अत्मित्त्वात असूनही, 

त्याांनी सेंट्र ल कणमट्ी च्या स्थापने णवषर्ी सूचना केली. 

(http://www.syccindia.org/background/) याचा 

अथन असा होतो की एर्डीएसवाय टर स्टऐवजी 

भारतात सहज योग सेंटर ल कनमटीरे् 

(एसवायसीसीआय) सहजाच्या कारभारावर 

देखरेख करावी अशी त्ाुंची इच्छा होती. 

• एनडीएसवार् ट्र स्टने आजपरं्त एसवायसीसीआय ला 

मान्यता प्रदली नाही प्रकीं वा एसवायसीसीआय चा 

सदस्य म्हणून  स्वीकारले र्ाही. उलटपक्षी टरस्ट ही 

स्वत: च एक सेंटर ल कर्मटी आहे असा एक संवाद िर्सद्ध 

केला होता, जे श्री माताजीचं्या र्नदेशIच्या र्वरोधात आहे.  

 

सवन सभासद, सहज योर्ग सेंटरल कप्रमटी ऑफ इींप्रडया 

१ जुलै, २०२१ 
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पररनशष्ट अ 

 

द लाइफ इटर्नल टर स्ट , मुुंबई (एलइनट) एच एच श्री माताजी नर्मनला देवी सहज योग टरस्ट 

(सामान्यत: रॅ्शर्ल टर स्ट म्हणून ओळखली जाते, 

येथे एर्डीएसवाय टरस्ट म्हणून संदर्भित केले आहे) 

 

टर स्ट ची उनद्दषे्ट (टर स्ट डीडमधे्य नदलेल्या आदेशारु्सार) 

  

परमपूज्य श्री माताजी याुंर्ी नर्धानररत केलेली द लाइफ 

इटर्नल टर स्ट, मुुंबई ची उनद्दषे्ट (टर स्ट डीडमधे्य नदलेल्या 

आदेशारु्सार):  

 

माताजीचें कायि सुलभ करण्यासाठी खालीलिमाणे आहे: 

 

१).अवर्शि चेतना म्हणजेच कंुडर्लनी ला जागृत  

करुन,अध्यात्मिक उत्क्ांतीच्या िर्क्रयेस वेगवान करणे, 

अंततः आि-साक्षात्कार होण्यापयांत जाणे 

(बायबल,कुराण,भारतीय धमिगं्रथांमधे्य व थोर िाचीन संदेिे 

व जगातील सवि संतांनी वणिन केल्यािमाणे) 

 

२). वरील पररचे्छदा मधे्य वणवन केलेली उत्क्ाांती “सहज 

र्ोग” पद्धतीमिून साध्य करणे, म्हणजेच माताजीनी 

णवकणसत केलेली  सहज, सोपी ,णनवाांत अशी ध्यान पद्धती. 

र्ासाठी ध्यान कें द्राांचे आर्ोजन करणे. हे णविी,पूजा,प्राथवना, 

पाठ, वाचन, सांन्यास आद्य (गुरु) णकां वा इतर कोणत्याही 

शारीररक अणभव्यत्मक् चे पूजन र्ासारख्या सवव बाह्य मानवी 

कृत्ा ना पूणवपणे थांबवते. 

३)  र्ा िर्क्रयेद्वारे, शून्य र्बंदूवर पोहोचणे जेथे एखादी 

व्यक्ती सहज होते आर्ण परब्रह्माच्या लीले चा अनुभव करू 

लागते. शेवटी अशा टप्प्यावर पोहोचणे, र्जथे एखादा 

अहंकार (‘I’) गमावतो आर्ण ती व्यक्ती र्नमािता आर्ण 

त्ाच्या र्नर्मितीसह एकरूप होते. 

 

४) “णनणववचार जागरूकते” ची ओळख करून देणाऱ्र्ा 

सभाांचे आर्ोजन करून लोकाांची मने उघडणे, जी त्या 

 

एच एच श्री माताजी नर्मनला देवी सहज योग टर स्ट चे 

ऑबे्जक््टस (टर स्ट डीडमधे्य नदलेल्या आदेशारु्सार):  
 

टरस्टचे उर्द्दिे पुढीलिमाणे असतीलः 

 

१) संगीत व कला शास्त्रासह अल्प व दीघिकालीन दोन्ही 

िकारचे तंत्र ज्ञान आर्ण र्बन  तंत्र ज्ञाना ची र्शक्षण र्शक्षण 

देण्यासाठी संस्था  र्कंवा कें द्र पुरर्वणे. 

 

२) व्यावसार्यक र्शक्षण आर्ण अभ्यासक्रमांना िोत्साहन 

देण्यासाठी, सुतारकाम, लोहार काम, इलेत्मररकल वायररंग्ज 

आर्ण र्फर्टंग्ज, संगणक, सॉफ्टवेअर/ हाडिवेअर, 

शेती,सेंर्द्रय शेती, र्ठबक र्संचन, आयुवेर्दक और्धी 

वनस्पतीसंह आयुवेद, नैसर्गिक शक्तीदं्वारे वैकत्मल्पक उजाि 

स्त्रोत,भारतीय शास्त्रीय संगीत,दोन्ही गायन आर्ण वाद्य 

आर्ण त्ांची र्थअरी व िॅत्मरस,वेगवेगळ्या माध्यमांमधे्य 

र्चत्रकला पारंपाररक कला,रेखांकन रेखाटन ग्रार्फक्स, 

 पाई, र्शल्पकला, र्चकणमाती, मॉडेर्लंग, टर े र्संग, स्क्रीन 

र्िंर्टंग, भरतकाम ब्रोकेड वकि , हस्तकला आर्ण इतर लर्लत 

कला इत्ादी. 

 

 ३) टरस्टद्वारे चालर्वलेल्या वरील संस्थांच्या र्वद्यार्थ्ाांसाठी 

टूसिची व्यवस्था करणे जेणेकरुन त्ांची कला कौशल्य 

भारतीय कला व संसृ्कती आर्ण तज्ज्ांचा िसार करण्याच्या 

उदे्दशाने इतरांनाही परदेशात आर्ण र्वदेशात दाखवता 

येईल. 

 ४) संगीत, लर्लत कला आर्ण इतर माध्यमांच्या माध्यमातून 

आिसाक्षात्कार देणे आर्ण कंुडर्लनी चढवून आध्यात्मिक 

उत्क्ांतीच्या िर्क्रयेस िोत्साहन देणे आर्ण "चैतन्य" म्हणजेच 
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सूक्ष्माला शोिते जी  वतवमानात स्थूल शब्द, पुिके 
आणण कट्टरतेमधे्य हरवली आहे. 

 ५) त्या केवळ एकच आांतररक िमावचा पररचर् करून दणे 

जो सवव मानवांमधे्य िमावचे बाह्य आचरण तसेच 

दाांणभकतेमधे्य मृत झालेला आर्ण हरवून गेलेला आहे आर्ण 

यासाठी माताजीचं्या इचे्छनुसार पयिटन आर्ण अध्यात्मिक 

सभा आयोर्जत करणे. 
 

६) माताजीचं्या आिसाक्षात्कारी र्शष्ांच्या मदतीने दैवी 

कृपेच्या अवतरणाची बातमी पसरर्वणे  
 

७) माताजी आणण आिसाक्षात्काराद्वारे सामूर्हक चेतना 

र्वकर्सत केलेल्या इतर र्शष्ांच्या र्दव्य उपचारांच्या 

स्पशािने लोकांना आशीवािद देऊन त्ांना त्याांच्या शारीररक 

आर्ण मानर्सक आजारातून बरे करणे  
 

८) स्वत: मधे्य असलेल्या वास्तर्वक आनंदाची जाणीव 

करून देणे. माताजीनंी र्वकर्सत केलेल्या ध्यानाच्या र्वर्वध 

पद्धतीचें आचरण करणे आर्ण ध्यान र्शर्बरे आयोर्जत 

करणे. 
 

९) आिसाक्षात्कारी लोकांची नवीन र्पढी तयार करणे 

आर्ण अशा सवि मुलांना वाईट हेतूर्वरूद्ध मातृवत संरक्षण 

देणे आर्ण त्ांचे कल्याणाकडे लक्ष देणे. 

  

१०) सािकाांच्या सािनेसाठी आश्रम तयार करणे आर्ण ते 

चालर्वणे आर्ण सृजनशीलतेचा नवीन पररमाण 

दशिर्वणार् या सवि र्क्रयाकलापांना िोत्साहन देणे. 

 

११) ह्या कामाचा शाळा, महार्वद्यालये आर्ण इतर संस्था 

आर्ण गटांमधे्य पररचय करुन देणे आर्ण तरुणांसाठी 

शाळा चालर्वणे. 

 

१२) सूक्ष्म सांवेदनशीलतेला जागृत करणाऱ्र्ा "अणत-इांणद्रर्" 

म्हणून ओळखल्या जाणाऱ् र्ा अांतज्ञावनाचा णवकास करून 

पे्रम आणण स ांदर्ावची साववणिक भाषा बोलणाऱ् र्ा सवव 

णिर्ाकलापाांद्वारे कला, सांसृ्कती आणण सांगीता ची प्रदशवने 

आर्ोणजत करून वतवन आणण स ांदर्ावची कलािकता 

सुिारणे. 

र्डवाईन वायबे्रशनस् आर्ण शाश्वत आनंद आर्ण आनंद 

पसरर्वण्यासाठी या माध्यमांचा उपयोग करणे. 

 

५) प.पू. श्री माताजी र्नमिला देवीजी यांनी र्शकवलेल्या व 

िसाररत केलेल्या “सहज योग” च्या अभ्यासाद्वारे वरील 

पररचे्छदात वणिन केल्यािमाणे उत्क्ांती साध्य करणे. प.पू. 

श्री माताजीनी र्वकर्सत केलेला ‘सहज योग’ म्हणजे ध्यान 

करण्याची सहज सोपी आर्ण आरामशीर पद्धत. 

 

६) जाती, वंश, धमि, रािर ीयत्व र्कंवा संसृ्कती र्वचारात न घेता, 

श्री माताजी र्नमिला देवी श्रीवास्तव यांच्या एकर्त्रत मानवी 

कुटंुब या दृिीकोनास िोत्साहन देणे आर्ण असाच दृर्िकोन 

व संदेशाच्या िगतीमधे्य गंुतलेल्या इतर संस्थांना सवि शक्य 

सहायता देणे. 

 

 ७) "सहज योग", संगीत आर्ण लर्लत कलांच्या माध्यमातून 

त्ांचे आजार बरे करण्यास लोकांना शीकवणे आर्ण मदत 

करणे. 

 

८) दैवी आर्शवािदानुसार जाती, धमि र्कंवा वंशर्वहीन 

सामूर्हक र्ववाहांची व्यवस्था करणे आर्ण एकपात्री र्ववाह 

िणालीच्या पार्वत्र्यास िोत्सार्हत करणे. 

 

 ९) वृद्ध साधकांसाठी वृद्धाश्रम आर्ण साधकांच्या 

साधनासाठी आश्रम उभारणे व चालर्वणे. 

 

 १०) देशी, र्वशेर्तः आयुवेर्दक और्धांवर संशोधन कायि 

करणे. या उदे्दशाने नवीन और्धी वनस्पती आर्ण 

वनस्पतीचं्या शोधास िोत्सार्हत करणे आर्ण देशी, र्वशेर्त: 

आयुवेर्दक और्धे तयार करण्यासार्ठ, अशा वनस्पती आर्ण 

और्धी वनस्पतीचं्या वाढीसाठी फामि हाऊसची देखभाल 

करणे.  

 

११) सहज योग चैतन्य लहरी, र्ठबक र्संचन आर्ण नैसर्गिक 

खत (सेंद्रीय खते व कीटकनाशकांचा वापर न करता) 

वापरुन फामि हाऊसमधे्य रोपे तयार करणे आर्ण वाढर्वणे. 

वनौर्धी आर्ण और्धांच्या लागवड/उत्पादन व 

र्वपणनामधे्य कुशल व अकुशल आर्ण इतर गरजू मर्हलाना 

रोजगार आर्ण िर्शक्षण, फळ, भाज्या, और्धी वनस्पती 
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१३) पे्रमाचे ब्रम्हाांडीर् णनर्म णसद्ध करणाऱ्र्ा सािकाांच्या 

आध्यात्मिक अनुभवाांचे प्रकाशन करून आणण सांबांणित 

करून, रु्दे्ध, णवघट्न आणण णवनाश र्ाांचे कारण बनणाऱ्र्ा 

दे्वषावर मात करण्यासाठी पे्रमाची शत्मक् वापरणे. 

 

१४) णभती, अस्वस्थता, णनद्रानाश आणण तणाव णनमावण 

करणाऱ्र्ा आणण त्यामुळे सत्यापासून पलार्नवाद आणण 

खोट्या वैराग्ाकडे नेणाऱ्र्ा अशा भ णतक पररपूणवता आणण 

अज्ञात र्ाांच्यामिील पोकळीवर णवजर् णमळणवणे. 

 

१५) सत्ाचे ज्ञान पोहोचवण्यासाठी माताजी ंच्या अनुमतीने 

माताजीनंी आर्ण त्ांच्या र्शष्ांनी र्लर्हलेली जनिल्स, 

पुस्तके आर्ण सार्हत्  ापणे, संपार्दत करणे आर्ण 

िकार्शत करणे, जेणेकरुन उत्क्ांतीत सवोच्च असलेले 

मानवाचे वैभव, मान आर्ण स्वातंत्र्य वाढू शकेल, तसेच टरस्ट 

संचार्लत संस्थांचे कामकाज जाहीर करणे. 

 

१६) माताजीचं्या सूचनांनुसार माताजीचं्या आर्ण कोणत्ाही 

र्शष्ांच्या चैतन्यासह साधी और्धे व तेल रोग्ांना र्वतररत 

करणे. 

 

१७) िात्र्क्षक र्कंवा चचेद्वारे वैत्मववक शक्ीच्या कायािचे 

तसेच द लाइफ इटनिल संस्थांचे योग् र्चत्र देण्यासाठी 

पिकार पररषद आयोर्जत करणे. 

 

१८) गं्रथालयांसाठी माताजीचं्या मागिदशिनाखाली पुस्तके 

गोळा करणे. 
 

१९) आजारी व अवैध व्यक्तीसंाठी आरोग्भवन, रुग्णालये, 

सुशु्रषालर् बाांिणे. 
 

२०) सामूर्हक अध्यात्मिक शत्मक्त च्या माध्यमातून 

अध्यािवादार्वरूद्ध र्वधं्वसक शक्ती जसे की वाईट आिे, 

संमोहन मागव, र्सद्धी आर्ण र्नदोर्ांच्या शोर्णासाठी “धमि” 

याचा वापर करणे, याचा एकणित आध्यात्मिक सामर्थ्ािद्वारे 

िर्तकार करणे. 

 

२१) सत्ाच्या सवि अस्सल साधकांना एकर्त्रत करणे जे 

कट्टरता व अज्ञानाने र्वभार्जत झाले आहेत, जेणेकरुन 

आर्ण इतर कोणत्ाही कृर्ी वसंू्तचे संरक्षण व िर्क्रया आर्ण 

हस्तकलेचे िर्शक्षण देखील देणे. 

 

१२) पशुसंवधिन, दुग्धशाळे, मत्स्यपालन, हातमाग व 

हस्तकला, भाजीपाला व और्धी वनस्पती पालन, मधमाशी 

पालन, सामार्जक वनीकरण आर्ण कचरा जमीन र्वकासता 

आर्ण खादी व कॉटेज उद्योग यासारख्या पुरुर् आर्ण त्मस्त्रया 

दोघांसाठीही कृर्ी कायिक्रम आयोर्जत करणे. 

 

 १३) वतिन आर्ण सौदंयि वाढर्वण्यासाठी कला, संसृ्कती, 

संगीत आर्ण तंत्र कौशल्यांचे िदशिन आयोर्जत करणे. 

  

१४) पररवतिन घडवून आणणे आर्ण िेम िदान करणे, हे दे्वर् 

आर्ण मत्सर यांची जागा घेईल, जे र्दव्य मूल्य िणालीचें 

र्वघटन आर्ण नाश यांचे मुख्य कारण आहेत. 

 

 १५) सहज योग, भारतीय संसृ्कती आर्ण वारसा आर्ण श्री 

माताजीनी कल्पना केल्यािमाणे सत्, शांती, ऐक्य आर्ण 

समरसतेचा संदेश ह्याचा िसार करण्यासाठी, श्री माताजी 

आर्ण त्ांच्या अनुयायांनी र्लर्हलेल्या मार्सके, 

र्नयतकार्लके, पुस्तके, पत्रके आर्ण इतर सार्हत् िकार्शत 

करणे आर्ण त्ांचे संपादन करणे आर्ण श्री माताजीचं्या 

र्शकवणीचा िसार, ज्ञान व अभ्यास यांच्या दृिीने 

सविसामान्यांना र्वक्री करणे.  

 

 १६) टरस्टने स्थापन केलेल्या संस्थांचे कामकाज स्पि 

करण्यासाठी साविजर्नक कायिक्रम, िदशिन, चचािसते्र, 

पत्रकार पररर्द आयोर्जत करणे. 

 

 १७) उस्ताद आर्ण पंर्डत यांनी तयार केलेल्या शास्त्रीय 

संगीत आर्ण लर्लत कला तसेच प.पू. श्री माताजी र्नमिला 

देवी यांचे भार्ण व काये संग्रर्हत करण्यासाठी पुस्तके, 

कॅसेट (ऑर्डओ आर्ण त्मव्हर्डओ), सीडी, व्हीसीडी, 

डीव्हीडी, रेकॉडि केलेले अल्बम आर्ण अशा इतर नवीनतम 

तंत्रज्ञानाची साधने आर्ण इतर साधनांची लायब्ररी तयार 

करणे.   

 १८) आरोग्, कौटंुर्बक कल्याण, आई व मुलांची काळजी, 

लैंर्गक आजार रोखण्यासाठी एचआयव्ही, एड्स, लवकर 

र्ववाह रोखणे, र्नरक्षरता दूर करणे आर्ण इतर सवि 
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संपूणि र्वनाशाऐवजी सध्याच्या कर्लयुगातून (अंध: काराचे 

युग) सत्युग (सत्ाचे युग) जन्माला येईल.  हे महान कायि 

साध्य करण्यासाठी सवि मानवी संसाधनांचा उपयोग करणे 

ज्यासाठी व्यापक उत्क्ांतीची आवश्यकता असेल. 

  

२२) भारताच्या र्वर्वध भागात आर्ण परदेशात लाइफ 

इटनिल संस्थेची स्थार्नक कें दे्र उघडणे, त्ांचे आयोजन 

करणे आर्ण चालर्वणे, ध्यान हाच संपूणि मानवी प्रारब्धाचा 

मागव आहे हा  णवशेष समज/ उदे्दश ठेवून कें दे्र उघडली 

जाणे आणण राज्याचे, रािर ाचे आर्ण वंशाचे सवि अडथळे हे 

लाइफ इटनिल साठी कृर्त्रम आर्ण असांबत्मद्धत आहेत.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

सामार्जक दुष्पररणाम याबाबत जागरूकता र्नमािण 

करण्यासाठी टेर्लर्फल्म्स, र्सररयल आर्ण अन्य 

माध्यमांसारखे मास मीर्डया र्वकर्सत करणे, बनवणे व 

तयार करणे. 

 

१९) भारतात कोठेही सविसामान्यांच्या र्हतासाठी आर्ण 

वापरण्यासाठी रूग्णालये, वैद्यकीय महार्वद्यालये, 

पररचाररका िर्शक्षण संस्था, िसूती दवाखाने, संतती 

असणारी घरे, सेवाभावी व मोबाईल दवाखाने, वैद्यकीय 

ियोगशाळे, िसूती गृह, बाल कल्याण कें द्र, अनाथाश्रम व 

दत्तक कें द्र, र्वधवा आर्ण वृद्धाश्रम आर्ण / र्कंवा अशा 

समान सेवाभावी संस्था स्थापन करणे, देखभाल करणे र्कंवा 

रोख व वसू्त स्वरूपात अनुदान देणे. 

   

 २०) तरुणांसाठी कोठेही संस्था स्थापन करणे, त्ांना मदत 

करणे, त्ा चालवणे र्कंवा अनुदान आर्ण सवित्र आर्थिक 

सहाय्य देणे. जसे शाळा, महार्वद्यालये, गं्रथालये, वाचनालय, 

बोर्डांग हाऊस आर्ण इतर संस्था.  युवांसाठी युवा िर्शक्षण 

कें द्र आर्ण क्रीडा कायिक्रम, समाकलन र्शर्बरे, सहाय्य 

जागरूकता र्शर्बरे आर्ण योग कें द्र तसेच युवा कौटंुर्बक 

र्नयोजनात युवकाना िेरणा देणारे आर्ण सहभागी 

होण्यासाठी कायिक्रमांची तरतूद करणे. 

  

 २१) गरजू, र्नराधार, शारीररक अपंग, र्वधवा आर्ण 

गोरगरीबाना कोणत्ाही जाती, रंग र्कंवा जातीचा भेद न 

करता मदत करणे. 

 

 २२) पूर, दुष्काळ, भूकंप, अग्नीचा त्रास आर्ण तत्सम 

नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत 

देण्यासाठी तसेच अशा मदत कायाित संस्था, आस्थापना 

र्कंवा व्यक्तीना देणगी, र्कंवा वगिणी देणे. 

 

२३) कौटंुर्बक र्नयोजन आरोग् सेवा, आरोग् र्शक्षण, 

लोकसंख्या र्शक्षण आर्ण कौटंुर्बक जीवन र्शक्षण 

यासारख्या कुटंूब कल्याणा च्या कोणत्ाही कायिक्रमाच्या 

तयारी, र्वकास आर्ण अमलबजावणीसाठी ित्क्ष आर्ण / 

र्कंवा कोणत्ाही इतर एजन्सी र्कंवा एजन्सीचें समावेश 

करणे. 
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२४) ग्रामीण र्पण्याचे पाणी, पोर्ण, मोबाइल आरोग् सेवा 

आर्ण लसीकरण, आर्ण लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी 

आर्ण समाकर्लत ग्रामीण भागातील इतर कोणत्ाही 

कायिक्रमात व्यस्त, िोत्सार्हत करणे, सहकायि करणे आर्ण 

आवश्यक मदत आर्ण कौशल्य िदान करणे. सामार्जक-

आर्थिक र्वकासासाठी एकात्मिक ग्रामीण र्वकास िकल्प 

घेणे. 

 

 २५) कुपोर्णामुळे पीर्डत, अशक्त र्कंवा आजारी पोर्र्त 

मुलांना, शाळेत र्शकणार् या र्कंवा घरात राहणार्या, र्कंवा 

नवजात बाळांना तसेच आजारी, गभिवती आर्ण नर्सांग 

मातांना पौर्िक आहार आयोर्जत करणे आर्ण पौर्िक 

आहार देणे. 

 

२६) र्संचनासाठी र्वर्हरी, नलकूप, टाक्या इत्ादीचें 

बांधकाम, देखभाल व दुरुस्ती करणे तसेच र्पण्यासाठी योग् 

पाणी इत्ादी मूलभूत सुर्वधा पुरर्वणे. 

 

 २७) शहरी व ग्रामीण सामार्जक-आर्थिक र्वकासाशी 

संबंर्धत लोकसंख्या र्शक्षणासाठी िर्शक्षण, सभा, पररर्द, 

सेर्मनार कायिशाळा, िर्शक्षण कायिक्रम आयोर्जत करणे. 

 

 २८) टरस्टचे उदे्दश पार पाडण्यासाठी कें द्र व राज्य 

सरकारच्या उपक्रम अंतगित, र्नमसरकारी, साविजर्नक 

र्कंवा आंतररािर ीय संस्थांकडून अनुदान र्मळवणे, जे टरस्टचे 

कोर् देखील बनू शकते. परंतु टरस्ट अनुदानाच्या अटी 

व/र्कंवा अटीदं्वारे र्कंवा अन्यथा र्वर्हत केलेल्या फॉमिमधे्य 

अनुदान देणार् यांना खाते व्यवत्मस्थत करेल आर्ण िदान 

करेल. 

 

 २९) कें द्र व राज्य सरकारकडून इमारत, िर्शक्षण कें द्र, 

गं्रथालय व संशोधन कें द्राच्या बांधकामासाठी अजि करणे व 

जमीन र्मळर्वणे जेणेकरुन टरस्टचे उपक्रम राबवता येतील. 

 

 ३०) आंतररािर ीय संस्था, सरकार आर्ण कोणत्ाही र्वश्वस्त 

संस्था र्कंवा व्यक्तीकडून अनुदान घेऊन र्वशेर्त: र्नराधार 

मर्हला, कामगार मर्हला, वृद्धाश्रमांसाठी घरे स्थापन करणे. 
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 ३१) एकात्मिक ग्रामीण र्वकास िकल्प/ कुटंुब कल्याण 

िकल्पांसाठी गाव/खेडे, गट/र्जले्ह दत्तक घेणे. 

 

 ३२) र्वशेर्तः पुनविसन/व्यावसार्यक िर्शक्षण 

कायिक्रमांसह अंधांसाठी घरे/कें द्र स्थापन करणे. 

 

 33) सामान्य लोकांच्या वापरासाठी उद्याने, व्यायामशाळा 

आर्ण क्रीडा संकुलाची स्थापना व देखभाल करण्यासाठी 

सहाय्य करणे. 

 

34) जलसंधारण, जल उपसा योजना व माती संवधिन यांची 

स्थापना करणे. 

 

35) पयािवरण सुधारणा आर्ण पयािवरण संतुलना करीता 

िकल्प स्थार्पत करणे. 

 

 36) टरस्टच्या उपरोक्त उद्दीिांची पूतिता करण्यासाठी 

देणग्ा, सदस्ता, शुल्क, चल व अचल मालमते्तची भेटवसू्त 

र्कंवा इतर कोणत्ाही पैशाची भेट घेऊन “टरस्टचा फंड” 

वाढवणे व िशार्सत करणे आर्ण र्वर्वध िकल्प हाती घेणे व 

त्ासाठी र्नधी उभारणे.   

 

37) टरस्टची सवि कामे अशा िकारे साध्य केली जातील की 

टरस्टचे चॅररटेबल कॅरेरर र्टकवून ठेवले जाईल. 

 

 

 


