
 

  



पान | 

 

या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

गुरुसांधान 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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पत्तव: ५, महाबळ कॉलनी, जळगाव, 
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यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लखेकाकडे सरुशित असनू 

पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व 

इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकाची लेखी परर्वनगी घेिे 

आर्श्यक आह.े तसे न केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई (दांड र् 

तरुुां गर्वस) होऊ िकते.  
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India 

is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic 

work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. 

Although an author’s copyright in a work is recognised even without 

registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 

injunction, damages and accounts. 
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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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लेखक परिचय 

अतुल िमेि देिपाांडे 

➢ हठयोगी वनकम गरुुजी 

याांचे वशष्य. 

➢ सांस्थापक , प्रमखु 

योगवशक्षक व माजी 

अध्यक्ष, वनकम गरुुजी 

योग कुटीर, वसांगापरू. 

➢ पाचशेहून अवधक 

योगवशक्षकाांद्वारे साठ हजारहून अवधक योगवजज्ञासूांना 

ववनामलु्य योग प्रवशक्षण. या कायााबद्दल वसांगापरू सरकार तरे्फ 

“Silent Hero” व “Healthy Lifestyle Ambassador” 

ह ेपरुस्कार प्राप्त. 

➢ Senior Quality Engineer, Philips Singapore, ASM 

FEMS, Singapore. 
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अिुवादक परिचय 

गिेि बोिसे,  

शास्त्र शाखेतनू पदवीधर. 

वाचनाची आवि लहानपणा पासनूच आह.े  

प्रथमच अनवुाद करण्याचा प्रयत्न केला. श्री अतलु सर आवण 

श्री सनुील सराांच्या प्रोत्साहनामळेु व मागादशानामळेु हा अनवुाद पणूा 

करू शकलो.  

❖  

या पसु्तकातील सवा ववचार मळू लेखकाचे आहते.  

या पसु्तकातील लेखनाचे पनुमुाद्रण, भाषाांतर, रूपाांतर, 

दरूवचत्वाणी मावलका, वचत्पट, आदींसाठी वापर, उताऱयाांचा अन्य 

ग्रांथात समावेश आवद कोणत्याही कारणाांसाठी उपयोग करावयाचा 

झाल्यास श्री. अतलु रमेश दशेपाांिे (pradnyatul@gmail.com) 

याांची लेखी पवूापरवानगी घेणे आवश्यक आह,े याची कृपया नोंद 

घ्यावी. 

- अतलु रमेश दशेपाांिे 
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सदु्गरू पूजिीय हठ योगी श्री निकम गुरुजींचे 

पनवत्र चिि कमली,  

सनविय 

अपपि- 
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मिोगत 

 

आपणा सवाांचे पजू्य श्री वनकम गरुुजी हठ योगी तर होतेच पण 

त्या बरोबरच ते एक वनष्णात वैद्य, आदशा वशक्षक, कुशल 

प्रशासक, कताव्यवनष्ठ पोवलस, आज्ञाधारक पतु्, जागरूक 

गहृस्थाश्रमी, बहुगणुी कलाकार आवण वनस्वाथी जनसेवक पण 

होत.े गावातील  बारा बलतेुदार समाजात जन्मलेले, वाढलेल्या 

गरुुजींनी नावभकाचे कौशल्य आवण शेतीचे कसब दखेील 

लहानपणीच हस्तगत केले होत.े गरुुजींच े ह े ववववध गणुसांपन्न 

व्यवक्तमत्व, अनेक कठीण सांकटाांवर मात करत प्रगती करण,े 

जीवनातील त्याग आवण वनस्वाथा जन सेवा करण,े गरुुजी खवचतच 

एक अांश-अवतारी परुुष असावेत असे दशावते. 

गरुुजींच्याच प्रेरणेन ेसरुू झालेल्या एका कुटीर शाखेतनू मी पण 

प्राथवमक हठयोगाचा अभ्यासक्रम वशकलो आवण त्यामळेु बऱयाच 

शारीररक व्याधींपासनू माझी सटुका झाली. कुटीर मधील 

स्वयांसेवकाांच े वनस्वाथा भावनेन,े कळकळीने वशकवणे बघनू मी 

भारावनू गेलो आवण या योग ववद्येचा अवधकावधक गरजनूा लाभ 

व्हावा असे मला वाटू लागले. त्याच वेळेस श्री अतलु दशेपाांिे याांचे 

वनकम गरुुजींचे इांग्लीश भाषेतील चररत् ‘गरुु सांधान’ माझ्या 

वाचण्यात आले. 
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गरुुजींना अांश-अवतारी परुुष माननू त्याांचे र्फक्त पतुळे बनवनू 

त्याांची वशकवण ववसरून न जाता त्याांच े जीवन, वशकवण, योग 

प्रसाराच ेवनस्वाथा काया जन मानसात प्रचार, प्रसार करून रुजवणे 

हीच गरुुजींना आपली ववनम्र गरुु दवक्षणा. सध्याच्या महामारीमळेु  

योग वशक्षण आवण वनस्वाथा सेवेच ेआपल्या जीवनात वकती महत्व 

आह ेह ेआपण जाणतोच.  

गरुुजींचे मराठी चररत् ‘गरुु सांधान’ वाचनू आपणास गरुुजींच्या 

जीवनातनू सांकटाांना न िळमळता सामोरे जाण्याचे धैया, योग 

आत्मसात करण्याची प्रेरणा आवण वनस्वाथा सेवेचे व्रत वमळाव ेहीच 

ईश्वरचारणी प्राथाना.  

गरुुजींच्या प्रेरणेन ेव कृपाशीवाादाने आवण श्री दशेपाांिे सराांच्या 

योग्य मागादशानाने हा मराठी अनवुाद पणूा करून गरुुपवूणामेच्या शभु 

महूुताावर वाचकाांपढेु सादर करताना आनांद होत आह.े काही चाांगले 

जमले असेल तर ते माझ्या गरुूां ची कृपा होय. या अनवुादात 

असलेल्या त्वुट, चकुा या माझ्या आहते. त्याबद्दल क्षमस्व. 

गरुुजींच्या कृपेने गुांर्फलेला हा हार गरुुजींच्याच चरणी अपाण.  

 

- गणेश  
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मूळ प्रतीची प्रस्ताविा 

 

वप्रय स्वयांसेवक बांध ूभवगनीनो, आपले सवाांचे पजू्य गरुु श्री 

वनकम गरुुजी याांचे चररत् पावक्षक ई-मेल च्या माध्यमातनू आपल्या 

पढेु माांिताना मला अतीव आनांद होत आह.े बऱयाच काळापासनू 

उराशी बाळगनू असलेले माझे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरताना 

मला समाधान होत असले तरी गरुुजींच ेआभाळाइतके भव्य चररत् 

माांिण्याचे काया मी वकतपत पार पािू शकेन याबाबतीत मी साशांक 

आह.े गरुूजींचे चररत् आवण कायाा चा प्रसार करण्याची प्रेरणा मला 

गरुुजींबरोबर अगदी जवळून काम केलेल्या १९८० ते १९९५ या 

माझ्या पांधरा वषाांच्या सहवासात वमळाली. या पावक्षक इमेल्स 

साठीचा आधार प्रामखु्याने हा सहवास व गरुुजींचे मराठी भाषेतील 

मळू चररत् "मानवतेचा उपासक" आह.े ह ेचररत् कसे वनमााण झाले 

याचा छोटासा इवतहास येथे नमदू करत आह.े 

बऱ याच वषा वचकाटीन े गरुुजींकिे पाठपरुावा केल्यानांतर श्री 

अांवबका योग कुटीरला अखेर सन १९९२ मध्य ेगरुुजींकिून त्याांच्या 

चररत् वलखाणासाठी वहरवा कां दील वमळाला. ह ेपववत् आवण भव्य 

काया करण्यास जाणकार चररत्कार श्री शवशकाांत चव्हाण याांना 

आमांवत्त केले गेले. श्री चव्हाण, त्यावेळचे मुांबई 
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महानगरपावलकेच्या आटा सोसायटीचे अध्यक्ष होते. त्याांनी 

वलवहलेले शहीद कोतवाल याांच े जीवनचररत् आधीपासनूच 

जनमानसात लोकवप्रय होते. त्याांनी सदु्धा वकत्येक प्रसांगी गरुुजींचे 

चररत् वलवहण्याची उत्सकुता श्री अांवबका योग कुटीरच्या 

व्यवस्थापन सवमतीकिे दशाववली होती. 

१ एवप्रल १९९२ रोजी गरुुजींच्या चररत् वलखाणाचा श्री 

गणेशा झाला. त्यावेळी वयाच्या ७५ व्या वषी, गरुुजी कुटीर मधील 

वगा घेऊन झाल्यावर श्री चव्हाण आवण त्याांच्या सहाय्यका बरोबर 

आठवि्यातनू दोन ते तीन वेळा मलुाखतीसाठी बसायचे. या 

उतारवयातही समुारे ५० वषाांपवूी घिलेल्या घटनाांच्या तपशीलवार 

आठवणी गरुुजींकिून ऐकून, मलुाखतदारवह गरुुजींच्या स्मरणशक्ती 

मळेु आियाचवकत झाले होते. 

या मलुाखती होत असताना, गरुुजींनी उल्लेख केलेल्या 

घटनेत सामील असलेल्या व्यक्तींच्या मलुाखती घेण्यासाठी 

मलुाखतकत्याांना त्या घटनास्थलाांना प्रत्यक्ष भेट दणे्याची गरज 

भास ू लागली. त्या अनषुांगाने एक अभ्यास-गट तयार करण्यात 

आला आवण या गटाने गरुुजींसह धळेु, म्हसव,े रावेर, चोपिा, 

अमळनेर, वाविे मधील गावां आवण खेिेगावाांना समक्ष भेटी 

वदल्या. या मलुाखवतांच्या भेटींबरोबर गरुुजींनी त्या गावाांमधे योग 
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वशवबरे आयोवजत करण्याचा वनणाय घेतला. या योग वशवबराांसाठी 

योग वनदशाक म्हणनू मला या सांघासह प्रवास करण्याची सांधी 

वमळाली. 

गरुुजींच्या आगमनाची बातमी या गावाांमध्ये आवण 

खेि्याांमध्ये आधीच पसरली होती. जरी गरुुजी तेथे जवळजवळ 

तीस वषाांनांतर भेट दते होत ेतरी तेथील ग्रामस्थाांचा उत्साह ओसांिून 

वाहत होता. जवळजवळ सवा गावकरी - वयस्क परुुष, वस्त्रया, 

तरूण, आवण मलु े गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ गरुुजींचे स्वागत 

करणेसाठी खपू प्रेमान ेहजर होत.े ते हार आवण वमठाईसह तयार 

होत.े गरुुजींचे यथोवचत स्वागत समारांभ करण्यासाठी छान 

व्यासपीठ सजवनू गावाांचे सरपांच, पाटील याांना प्रमखु अध्यक्ष 

म्हणनू बोलावले होते. गरुुजींनी स्थावपत केलेल्या 

व्यायामशाळेतील कुस्तीपटू, मल्ल-खाांब खेळािू याांनी यावेळी 

ववववध प्रात्यवक्षके केली होती. गरुुजींबद्दल साध्या भोळ्या 

गावकऱयाांच्या मनात असलेले वचरस्थायी प्रेम आवण आदर यातनू 

स्पष्ट वदसत होत.े या सभाांमध्ये गरुुजी स्थावनक जनतेशी त्याांवच 

स्थावनक मातबृोली - ऐराणी तनू सांवाद साधत होते. 

श्री चव्हाण चररत्ात वलवहतात वक,” गरुुजींच्या या पववत् 

कायााची मळेु गावातील समाज मनात खोलवर घर करून आहते. 
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ग्रामस्थाांनी गरुुजींच्या कायााचा तपशील जण ू काही कालच 

घिल्यासारखा स्पष्ट केला. ग्रामस्थाांकिून वमळालेला तपशील 

भारावनू टाकणारा होता आवण त्यातनु आम्हाला गरुुजींनी समाज 

सधुारण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नाांची सखोल मावहती वमळाली. या 

वेळेस मला जाणीव झाली की गरुुजी मी त्याांच्याबद्दल ववचार केला 

होता, त्यापेक्षा खपू थोर होते”. 

सदर ग्रांथ ‘गरुु सांधान’ हा वररल “मानवतेचा उपासक” या 

गरुूजींच्या चररत्ा वररल माझी टीपवण आह.े 

गरुुजींच्या इतर प्रकाशनाांप्रमाणेच मला गरुुजींकिून या 

चररत्ाचीही ववनामलू्य प्रत वमळाली. या प्रतीत गरुुजींनी स्वतःच्या 

हस्ताक्षरात प्रथम पानावर पढुील सांदशे वदला होता "ॐ, आदशा 

योग प्रवशक्षक, आदरणीय अतलु भाई दशेपाांिे, दवेी भगवती 

तमु्हाला दीघाायषु्य आवण योगाच्या प्रसारासाठी चाांगले आरोग्य 

प्रदान करो". मला या कौतकुाबद्दल गांभीर शांका आह े वक मी या 

स्ततुी समुना योग्य आह ेका? पण वशष्याांना प्रोत्सावहत करण्याची 

ही माझ्या गरुूां ची पद्धत होती. 

 

- अतलु रमेश दशेपाांिे  
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हठयोगी श्री निकम गुरुजी  

जीवि आनि निकवि - भाग १   



पान | 

 

अध्याय १ : जन्मस्थाि - ‘म्हसवे’ गाव 

 

जळगाव व पारोळा शहराांना जोिणाऱया राष्रीय महामागा ६ 

वरील “म्हसवे” गाव - खान्दशेातील अन्य खेि्याांसारखेच एक 

खेिेगाव - गाव-वेशीजवळच ‘जांजनी’ दवेीचे सुांदर मांवदर, 

वहरवीगार वनराई, मांवदराजवळच वजवांत झऱयाांचा, उन्हाळ्यासह 

बारमाही पाणी असणारा तलाव आवण आजनु काही खणुा. 

तलावात पाय धऊुन, दवेीमातेचे दशान घेऊनच गावात प्रवेश 

करायचा अशी ग्रामस्थाांची प्रथा होती. सांपणूा गावात जागोजागी 

दलुावक्षत अवस्थेत पसरलेले सुांदर वशल्पाांचे भग्न अवशेष म्हसव े

गावाच्या गत काळाच्या वैभवाची, ऐवतहावसक ववशेषतेची आवण 

त्याची लटूमार करणाऱया १५व्या शतकातील भारतावरील परकीय 

आक्रमणाची साक्ष दतेात. या मांवदराच्या आवारात समुारे तीन 

मजली उांच असे दोन दगिी बरुुज आहते. जर दोन वा तीन 

माणसाांनी ढकलले तर ह े दगिी बरुुज जागच्या जागी पेन्िूलम 

सारख ेहलतात. पण या दगिी बरुुजाांच ेअदभतू वैशीष््टय असे आह े

वक यातील एक बरुुज जर ढकलनू हलवला तर त्याबरोबर दसुरा 

बरुुज पण तसाच हल ूलागतो. ह ेबरुुज काही शतके जनेु असले तरी 

त्यातील यांत्णा अद्याप कायारत आह.े याना झलुते मनोरेही 
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म्हणतात. ह े वैवशष््टय ऐकून आजबूाजचू्या भागातनूच नव्ह े तर 

परदशेातनू दखेील उत्सकु प्रेक्षक येथे भेट दतेात. 

 

म्हसव ेयेथे काही प्रमाणात केळी लागवि असली तरी, येथील 

उत्पन्नाचा मखु्य स्त्रोत हा कापसू, भईुमगू, ज्वार आवण बाजरी 

वपकाांच्या शेतीतनू होता. मयाावदत पावसामळेु दरवषी केवळ एक 

पीक घेण्याची प्रथा होती आवण त्यामळेु येथील ग्रामस्थाांना मयाावदत 

उत्पन्न लाभत असे. 

 

गाव आवथाकदृष््टया गरीब असला तरी साांस्कृवतकदृष््टया भरपरू 

समदृ्ध होता ह े मात् वनवित. वषाभरातील ववववध उत्सवाांमध्ये 

सांगीत, नाटक, वचत्कला, कववता या कला जोपासण्याची, ववृद्धगांत 

करण्याची भरपरू सांधी उपलब्ध होत असे. गावाचे मांवदर, 

त्याजवळची मोकळी जागा आवण मोठी चाविी या सवा साांस्कृवतक 

कायााच ेकें द्र होत.े गावातील वावषाक जत्ेत जवळपासच्या अनेक 

खेि्याांतील लोक गरेु, वपके, कापि इत्यादींच्या व्यापारासाठी एकत् 

येत असत. त्याचप्रमाणे मवुस्लम बाांधवाां द्वारे आयोवजत, परांत ुसवा 

धमााच्या लोकाांचा सहभाग असलेला ‘मोहराम’चा उत्सव खपू 

लोकवप्रय होता. वततक्याच उत्साहात आवण धमूधिाक्यात इथले 
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गणेश जयांती आवण नवरात् ह े वावषाक उत्सववह सवाांच्या एकत् 

सहभागात साजरे केले जात असत.  

 

त्या काळात जरी म्हसवे गावाची लोकसांख्या चारशे - 

पाचशेच्या आसपास होती तरीही त्यात ववववध धमा आवण जातींचा 

समावेश होता. गावाचे प्रमखु, शारीररक आवण आवथाक शक्तीने 

प्रबळ असलेले पाटील, ह ेत्याांच्या शक्तीच्या जोरावर मनाप्रमाणे 

गावातील समाजाला ताब्यात ठेवनू होते. आपल्या ताकदीच्या 

बळावर ते खेि्यातील कायद,े धोरणे आवण वशक्षेचा वनणाय घेत 

असत आवण उवाररत ‘वनम्न जाती’ नी त्याांच्या वनयमाांचे पालन केले 

पावहज ेअसा ते अट्टाहास करत असत. गावातील वनम्न आवण क्षदु्र 

जातीच े गावकरी मखु्यतः शेतमजरू, भांगी, वभल्ल, न्हावी, वशांपी 

याांच्यावर ते सराास अत्याचार करत असत. या ‘खालच्या 

जातीतील’ लोकाांसाठी नोकऱ या, वशक्षण, व्यापार इत्यादी ची बांदी 

होती. खालच्या जातींना ‘बलतेुदारी’ नावाची व्यवस्था पाळण्यास 

भाग पािले गेले होत े - ज्यामध्य े त्याांना वषाभर कोणताही रोख 

मोबदला वकां वा बक्षीस न दतेा काम करावे लागत असे. त्याांच्या 

मेहनतीचा मोबदला हा उच्चां जातीच े वकां वा पाटील लोक ठरवत 

आवण र्फक्त धान्य, तेल, कपिे इत्यादी स्वरूपातच दते असत. या 

सामावजक रचनेचे व खालच्या जातींच्या वपळवणकुीचे वणान येथे 
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कोणत्या एका जाती बद्दल वाईट मत पसरवण्यासाठी नसनू, 

गरुुजींना जीवनात जगण्यासाठी वकती धिपि करावी लागली 

असेल याची जाणीव वाचकाांना क़रून दणे्यासावठ वदले आह.े      

 

गरुुजींच्या जीवनाची वह कथा अशा एका दवुमाळ व्यक्तीची 

कहाणी आह े ज्याने भयानक सांकटे आवण वनराशेच्या 

पररवस्थतीतही स्वप्न पाहण्याची वहम्मत केली, आपल्या स्वप्नाांची 

योजना आखली, अांमलात आणली आवण त्याचबरोबर त्याचे यश 

उवाररत समाजात मकु्तहस्ताने, वनःस्वाथापणे वाटले. 
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अध्याय २ : निकम परिवाि 

 

अशा या म्हसव ेगावात, वपढ्याां-वपढ्याांपासनू ह ेवनकम कुटुांब 

नाांदत आले होत.े गरुुजींचे विील श्री रामचांद्र वनकम गावात घरो-

घरी जाऊन न्हाव्याची सेवा दते असत. या व्यवसायातनू 

वमळणाऱया तटुपुांज्या वमळकतीला श्री रामचांद्र वनकम “भेरी”१ या 

प्राचीन आवण लोकवप्रय वाद्य वादनाच्या आपल्या काही वषाांच्या 

छांदाने जोि दते असत. आजबूाजचू्या खेि्यात आवण जळगाव 

वजल्यात उत्तम 'भेरी' वाजवणारा म्हणनू त्याांना ओळखत 

असल्याने श्री रामचांद्र वनकमाांना लग्नात व इतर उत्सवाांमध्ये नेहमी 

‘भेरी’ वाजवायला बोलावले जात असे. अशा या दहुरेी उत्पन्नातनू 

ते आपल्या “चौकोनी” (पती, पत्नी - दोन मलुी) कुटुांबाचा आवण 

त्यात कायमस्वरूपी आवश्रत असणाऱया गरीब नातेवाईकाांच्या एक 

वकां वा दोन लहान मलुाांची पण दखेभाल करत असत. (त्या काळी, 

असे गरीब नातेवाईकाांच्या मलुाांना आपलेबरोबर ठेवनू वशक्षण 

पोषण दणेे ह ेनेहमी होत असे, ज ेस्वातांत्र्यानांतर बांद झाले). 

 

श्री रामचांद्र (गरुुजींचे विील) ह े“नवनाथ – सांप्रदाय”२ च्या 

परांपरेतील भक्त होत.े भारतात सवाश्रतु असलेल्या नवनाथाांनी 

हजारो वषाांपवूी उभारलेल्या या “नाथ” परांपरेत, योग साधनेच्या 
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बळावर हठयोगाची ववववध तांत्े ववकवसत केली आवण 

आियाकारक औषधी वनस्पती शोधल्या. नवनाथाांना दीघा साधनेत 

आवण तपियेत लोकवहतकारी मांत् आवण स्तोत् स्रु्फरल.े ते त्याांनी 

ववववध ग्रांथातनू प्रसाररत केले. या नाथ पांथीय वसद्धाांनी योग, तांत्, 

मांत् आवण औषधी वनस्पतीचे अध्यात्म ज्ञान जनमानसात 

पसरववण्यासाठी प्रचांि काया केले आह.े कानात वहरव्या पाचचूा 

खिा घालणे ह े नाथ परांपरेचे अनयुायी असल्याचे लक्षण होते. 

गरुुजींच्या वविलाांनी कानात असा खिा घातला होता. सतत भ्रमण 

करणारे नाथ पांथीय साध ू जेव्हा या भागाला भेट दते तेव्हा ते 

वनवितच वनकम कुटुांबासमवेत रहायचे. येथनू त्यानांतर ते नाथ 

पांथीय साध ूआसपासच्या खेि्याांना भेटी दऊेन ववववध प्रकारच्या 

आजाराांकररता, सपा- ववांच ूदांशावर वनौऔषधी दऊेन उपचार करत, 

तसेच योगासन,े धावमाक सांस्काराांचे आवण लोकोपकारक मांत्ाचे - 

स्तोत्ाांचे वशक्षण वह दते असत. या नाथ साधूांचे वैवशष््ठय म्हणज ेते 

वह सवा सेवा पणूा वनशलु्क दते असत. त्याांच्या या सेवाभावी 

वतृ्तीमळेु आवण अध्यावत्मक शक्तीमळेु त्याांचा सवा आदर करत. 

कॉपीराइट्स आवण आयपी हक्काांबद्दल आज जगात बिे राष्र - 

कां पन्या पैसे जमा करण्यासाठी गोंधळ घालतात, पण ‘जगाला 

हठयोग मांत् दणेाऱया नव-नाथ’ पांथाची कोणीही दाखल घेत नाही 

ह ेखेदजनक आह.े  
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गरुुजींच्या आई, पांकाबाई या म्हसव े आवण आजबूाजचू्या 

गावात एक वनष्णात अनभुवी सईुण (दाई) म्हणनू ओळखल्या जात 

होत्या. त्या काळी ग्रामीण भागामध्ये स्त्रीरोग तज्ञ उपलब्ध नसल्याने 

मवहलाांची प्रसतूी, प्रसतूी-पवूा आवण त्यानांतरची दखेभाल ह ेसवा 

सईुणच करीत असत. गरुुजींच्या मातोश्रींचे ह ेकौशल्य ग्रामस्थाांच्या 

सेवेत वकत्येक वषा कामी येत होत.े 

 

वविलाांच्या व्यस्ततेमळेु गरुुजींच ेबहुतेक बालपण आईच्याच 

सहवासात गेले होत.े यामळेु गरुुजींच्या आचार - ववचाराांवर 

मातेच्या ववचाराांचा अवधक प्रभाव होता. सयूोदयाच्या अगोदर 

पहाटे पहाटे जात्यावर धान्य दळताना बहुतेक खेि्यातील मवहला 

“ओव्या” गात असत. या ओव्या साध े गाण े नसनू त्यात 

शहाणपणा, तत्त्वज्ञान आवण ववज्ञानाबद्दल अथा भरलेला असे 

आवण तरी त्या अगदी वनरक्षर व्यक्तीदखेील समज ूशकेल इतक्या 

सोप्या शब्दात असत. खान्दशेातील मवहला सांत बवहणाबाई आवण 

अन्य सांताांनी सामान्य माणसाांकररता वलवहलेल्या ओव्याांनी 

महाराष्रातील सांस्कृती आवण जनमानस याांना खपू आकार वदला 

होता. असे पहाटेच्या वेळेस झोपेतनु उठून आईच्या माांिीवर िोके 

ठेवनू, आई आवण थोरल्या बवहणीच्या गोि आवाजातील ओव्या 
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ऐकत पिून राहण ेअजनूही गरुुजींना सखुद आठवण दऊेन जाते. 

आईच्या चरणानाां स्पशा करत नमस्कार करतानाचा गरुुजींचा र्फोटो 

त्याांचे आईवरचे प्रेम आदर आवण आईशी असलेला वनकटचे नाते 

याचे वजवांत वचत् आह.े हा र्फोटो गरुुजींच्या खोलीत आम्ही नेहमी 

बघत अस.ू 

 

गरुुजींच्या दोन थोरल्या बवहणी - ढगाबाई आवण चांद्राबाई 

होत्या. परांत ुत्याांच्याबद्दल अवधक मावहती उपलब्ध नाही 

 

कताव्यदक्ष प्रेमळ माता वपता, सेवाभावी नवनाथ साध ूआवण 

म्हसव े गावातील सवा धमा समभाव जातींचा एकोपा या सवा 

सकारात्मक वातावरणाचा गरुुजींच्या मनावर लहानपणापासनूच 

योग्य पररणाम होऊन गरुुजींमध्ये ह े सवा सद्गणु ववृदांगत झाले. 

गरुुजींचा योग, वनऔषधी आवण सावत्वक मांत्ाांकिे असलेला 

ओढा याचे मळू त्याांच्या वविलाांच्या ‘नाथ’परांपरेशी असलेल्या 

जवळच्या सांबांधात होते. वकशोरवयातच, गरुुजी अनेक वनऔषध,े 

जप वशकत असत आवण त्याांच्या गावी घरी राहात असताांना 

त्याांच्याकिून “नाथ” पद्धती समजनू घेत असत. 
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अध्याय ३ : जन्म, बालपि आनि नववाह 

 

सन १९१७ च्या ऑगस्ट मध्य ेवनकम पती-पत्नी वचांवतत होत.े 

कारणवह तसेच होत,े पांकाबाई आई होणार होत्या. त्यावेळच्या 

मानवसकतेनसुार, आधीच दोन मलुी असल्यान ेह ेदाम्पत्य आता 

मलुींना भाऊ वमळावा अशी आशा बाळगनू होते. आवण त्याांची 

प्राथाना सत्य झाली, वदनाांक १५ रोजी मलुाच्या जन्माने वनकम 

कुटुांब सखुावनू गेले. मलुाच े नाव पुांिवलक ठेवण्यात आले. 

त्यावेळी अजनूही आपला दशे पारतांत्र्याच्या शृांखले मध्य ेहोता. 

सवा सामान्य जनता विवटशाांच्या, आपल्याच धनदाांिग्या लोकाांच्या 

अत्याचाराखाली आवण जातीय दिपशाहीत भरिली जात होती. 

अशा काळात गरुुजींचा जन्म झाला. हाच बालक पुांिवलक रामचांद्र 

वनकम, अशा पररवस्थतीतनू, जातीवादाच्या दलदलीतनू 

कमळासारखा, गररबीच्या भस्मातनू अनमोल वहऱयासारखा वर 

येऊन, भववष्यकाळात हजारो लोकाांना वन:स्वाथापणे जगभर प्रचार 

करण्यासाठी प्रेरणा दणेारा एक अनकुरणीय गरुु आवण दशे - 

परदशेात मान्यता पावलेला प्रतापी योग-सयूा - “वनकम गरुुजी” 

होय. 
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हा लहानगा पुांिवलक त्याच्या तीन मोठ्या बवहणी - ढगाबाई, 

चांद्राबाई आवण सुांदराबाई याांच्या बरोबर वाढू लागला. साांपवत्तक 

वस्थतीन ेगरीब असल ेतरी मनाने श्रीमांत असलेल्या या कुटुांबात या 

तीन भावांिाां बरोबरच अन्य गरीब कुटुांबातील एक-दोन आवश्रत 

मलुे पण आनांदाने रहात असत. वनकम कुटुांबाकिे एक पिीक 

जवमनीचा तकुिा होता पण पावसा-पाण्या अभावी त्या जवमनीत 

काहीही पीकत नस.े कुटुांबाच्या उदरवनावाहाचे मखु्य साधन म्हणजे 

वविलाांचा नाव्याचा व्यवसाय - जो शक्यतो झािाखाली, 

रस्त्याजवळ वकां वा वगऱहाईकाच्या दारात चालत असे. गावात बारा 

बलतेुदारी असल्यान ेजरी चाांगली सेवा वदली तरी त्याचा योग्य, पणूा 

मोबदला वमळत नस,े आवण काही वमळाले तर ते एखाद्या वस्तचू्या 

स्वरूपात अस,े पैश्याच्या स्वरूपात नाही.  

 

गावात वाढत असताना, गरुुजींनी वनरवनराळ्या आविी 

ववकवसत केल्या, छांद जोपासले. शाळेत वशकववल्या जाणाऱ या 

कववता गावात वर्फरताना शाळेतल्या वमत्ाांसह ते उांच खि्या स्वरात 

गात पाठ करत असत. याच वेळी त्याांना वाचन करण्याची आवि 

वनमााण झाली. वगाातील धिे बहुधा पुांिवलकच्या पररच्छेदाांच्या 

जोरदार वाचनान ेआवण त्यानांतर वशक्षकाांच्या स्पष्टीकरणानांतर सरुू 

व्हायचे. ह ेमोठ्याने गाणे गाणे आवण वाचन यामळेु त्याांचे उच्चारण 
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शदु्ध होण्यास आवण उांच स्वरातील आवाजावर ताबा वमळवण्यास 

मदत झाली. ह ेभववष्यात त्याांना कोणतेही ध्वनी-प्रक्षेपक न वापरता 

सामवूहक योग-प्रवशक्षण दणे्यास उपयोगी पिले. गावातल्या 

मांवदरात दररोज सांध्याकाळी आरतीत भाग घेणे ही दखेील 

पुांिवलकची एक आविती वदनचयाा होती. क्ववचत प्रसांगी, जर 

त्याांना मांवदर गाठायला उशीर झाला तर मांवदरातील पजुारी 

आरतीसाठी ते येईपयांत आणखी काही वमवनटे थाांबत असत. 

 

भारतात १९२९ मध्य ेलाग ूझालेल्या ‘बाल वववाह प्रवतबांध 

अवधवनयमा’ च्या आधी बालवववाहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात 

होत.े मध्यपवूा-आवशया, आविका, इांिोनेवशया, दवक्षण अमेररका 

आवण यरुोप (ज्य ूधावमाक) या प्रमाणेच ही प्रथा भारतातील ववववध 

सामावजक-आवथाक कारणाांना अनकूुल होती. त्या काळातील या 

सामावजक रूढीनसुार वयाच्या नवव्या वषी गरुुजींचा वववाह 

झाला! आवण त्याच वषी त्याांना शाळेत प्रवेश वमळाला. त्यावेळी 

शाळेतील त्याांचे बरेचश े सहपाठीपण वववावहत होते. गरुुजींच्या 

पत्नी त्यावेळी र्फक्त ८ वषाांच्या होत्या. गरुुजींना त्याांच्या 

वविलाांच्या एका माांिीवर आपण बसनू आवण दसुऱ या माांिीवर 

गरुुजींची पत्नी बसनू त्याांच्याबरोबर खेळतानाचे अजनूही आठवते. 

लग्नानांतर वधनेू लगेच वराबरोबर राहणे सरुू केले पावहज े ह े
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आवश्यक नव्हत,े आवण त्यामळेु गरुुजींची पत्नी आणखी दोन 

वषाांनी म्हणजे दहा वषाांची झाल्यावरच गरुुजींकिे राहण्यास 

आली. त्या बदु्धीने हुशार, वागण्याने नम्र, मनवमळाऊ, आवण 

कष्टाळू होत्या. त्याांच्या या गणुाांमळेु अल्प काळातच त्याांनी 

कुटुांबातील सवा सदस्याांचे प्रेम आवण आपलुकी वमळववली. यामळेु 

त्याांचे सास ूसासऱयाशी आई वविलाांसारखेच खपू मायेचे, प्रेमाचे 

नात ेहोते. 
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अध्याय ४ : सामाजीक कायापची जािीव – पे्रििा  

 

ववधायक सामावजक सधुारणाांच्या चळवळीकिे प्रौढच नाही 

तर बालक व वकशोरही खेचले जातात. गरुुजींवर बाल वयात वा 

वकशोर वयातच भारतातील ववववध समाज सधुारक चळवळींचा 

प्रभाव पिलेला वदसतो. त्यावेवळ, सांत गािगेबाबाांनी महाराष्रभर 

वहांद ू कमा काांिातील पश ू बवलदान ववरोधात जनजागतृीचे काया 

उभारले होते. सांत गािगेबाबा आवशवक्षत होत ेतरी ते एक प्रभावी 

वके्त, अत्यांत कुशल जननेते आवण चाांगले कवी पण होत.े 

आपल्याकिे असलेल्या प्रत्येक ऐवहक गोष्टीचा त्याग करत त्याांनी 

आपले आयषु्य समाज सधुारणे सावठ समवपात केले आवण आपल्या 

अनयुायाांसाठीपण उत्तम आदशा बनले. महाराष्र राज्याप्रमाणेच 

म्हसव े गावसदु्धा त्याांच्या भाषणान े प्रभाववत झाले नसत े तर 

नवलच. सांत गािग े बाबाांच्या ववचाराांचा आवण वशकवणकुीचा 

लहानपणापासनूच गरुुजींवर खपू प्रभाव होता. आपल्या वमत्ाांसह 

सांत गािगे बाबाांचे गाण ेउच्च स्वरात उत्साहाने गात गावात वर्फरणे 

गरुुजींना अजनूही आठवते.  
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म्हसव े गाव जळगाव आवण रावेर शहराांना जोिणाऱया 

महामागाावर असल्याने, भारतीय स्वातांत्र्यलढ्यातील बरेच 

स्वातांत्र्यसैवनक प्रचार करण्यासाठी वनयवमत म्हसवे गावात येत 

असत. स्वातांत्र्यसैवनकाांच्या प्रेरणादायी भाषणाांचा, धैया आवण 

त्यागाचा गावातील आबाल वदृ्धाांवर सारखाच पगिा होता. 

पोलीस राजकीय कारभाराबद्दल प्रौढाांवर बारीक नजर ठेवनू असले 

तरी मलुाांकिे दलुाक्ष करत. गरुुजी व त्याांचे वमत् वकत्येक प्रसांगी 

स्वातांत्र्यसैवनकाांच्या पत्काांचा म्हसव ेव आसपासच्या गावात प्रचार 

प्रसार करीत असत. 

 

मखु्यत: आईच्या वशकवणीन े आवण स्वत:च्या वाचनाने 

गरुुजींची ववचारसरणी घिली व गािगे बाबा, आवण अनेक 

स्वातांत्र्यसैवनकाांच्या वशकवणकुीने त्या ववचाराांना योग्य वदशा 

वमळाली. अशा नेत्याांना वदल्या जाणाऱया आदराने ते प्रभाववत 

झाले होत े आवण त्याांना ही जाणीव झाली वक आयषु्याची खरी 

पतूाता केवळ स्वत:चे आवण कुटुांबाचे पोट भरण्यात नसनू समाज 

आवण अवशवक्षत गरीब, दीन-दबुळ्या लोकाांचे कल्याण 

करण्याच्या कायाात आह.े 
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आयषु्य पढेु जात असताना, ग्रामीण बाल्यावस्थेतील लहान-

सहान आनांद लटुत असताना, गरुुजींच े जीवन अचानक एका 

घटनेन े ढवळून वनघाले ज्यामळेु त्या वदवसाांत होणाऱया या 

सामावजक भेदभावाचे कू्रर वास्तव समोर आले. 

 

कुठल्याही वनम्न जातीच्या कुटूांबाने कोणताही आनांद, उत्सव 

धमुधिाक्यात साजरा करायचा नाही असा गावात अवलवखत वनयम 

होता आवण गावच्या पाटलाांचा हट्ट होता. पाटलाांना वाटे की वनम्न 

जातीच्या कुटूांबावन नेहमीच र्फाटके, जनेू कपिे घालावे आवण 

आपले घरातील समारांभ कोणाच्या नजरेत येणार नाहीत असे 

चोरून कराव.े आवण हाच वनयम गावातील एका वशांप्याने मोिला. 

त्यान े आपल्या मलुाच्या लग्नाची वमरवणकू पणूा गावात गाण-े

बजावत वाजत गाजत नवीन कपिे नेसनू काढली. गावातील उच्च 

वणीय यामळेु वबथरले आवण त्याांनी वशांपी कुटुांबाला बवहष्कृत 

केले, वाळीत टाकले. 

 

काही मवहन्यानांतर या वशांप्याने गरुुजींच्या वविलाांकिे 

मदतीची याचना केली. जरी श्री रामचांद्र वनकम ह े दसुऱयाांच्या 

खासगी गोष्टीत ढवळाढवळ करत नसत तरी ते मनाने उदार होते, 

त्यामळेु त्याांनी वशांप्याला गपु्तपणे मदत केली. पण वह बातमी गावात 
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कशीतरी रु्फटली आवण गावच्या पाटीलाांची वनकम कुटुांबावर पण 

वक्र दृष्टी झाली. पररणामी, पाटलाांनी वनकम कुटुांबाला वशवीगाळ 

करून हरैाण करून सोिले. गुांिाांमार्फा त त्याांच्या घरावर दगिरे्फक 

केली. वपकाची नासािी करण्या साठी शेतात गरेु घसुवली आवण 

पीक असलेल्या शेतात जळत्या बाटल्या रे्फकून जाळले. त्याांची 

होती नव्हती ती जमीनपण जप्त केली आवण त्याांच्या ववरुद्ध कोटाात 

खोटे गनु्ह ेदाखल केले. गावातील कोणीही वनकम कुटुांबाला मदत 

करू नय ेअशी सगळ्या गावाला ताकीद पण वदली गेली. 
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अध्याय ५ : प्राथनमक निक्षिासाठी धडपड  

 

“लढाई लढणाऱयाच्या आकारापेक्षा ती लढाई त्याच्यात 

वकती वभनली आह ेते महत्वाचे असते”. 

  

त्याकाळी, प्रत्येक मलुाने वशक्षण घेतले पावहज ेअशी अपेक्षा 

नव्हती. त्यावशवाय, वनम्न जातीच्या बलतेुदार मलुाने शाळेत प्रवेश 

घेतल्यास गावाची सेवा कोण करणार? तरीही, आई पांकाबाईनी 

पुांिवलकला शाळेत दाखल करण्याचा दृढ वनिय केला होता. 

अनभुवाने आलेल्या शहाणपणाने त्याांना जाणवले की वतच्या 

मलुाला जगण्यासाठी आवण आयषु्यात प्रगती करणेसाठी वशक्षण 

हाच एकमेव मागा आह.े 

 

आईन े गावातील पवहली ते वतसरी पयान्त वशक्षण दणेाऱया 

शाळेत, शालेय वनयमा प्रमाणे वयाच्या ९ व्या वषी पुांिलीकला 

प्रवेश घेतला. वनम्नजातीच्या मलुाला शाळेत घातल्याबद्दल 

गावकरी त्याांना हसत असत. छोटा पुांिवलक शालेय वशक्षक 

श्री.शांकर नाईक याांचे किून धिे वगरव ूलागला. 
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तीन वष ेभरुकन गेली. छोटा पुांिवलक गावच्या शाळेत वतसरी 

इयत्तेत उत्तीणा झाला. इयत्ता चौथी पासनूचे वशक्षण दोन मैलावर 

तालकु्याच्या गावी - पारोळे येथेच उपलब्ध होते. गावातील अन्य 

काही मलुे पण याच शाळेत जात असत. आईन े वविलाांची 

मनधरणी करून पुांिवलकला पढुच्या वशक्षणासाठी या शाळेत प्रवेश 

घेण्याची परवानगी वमळवली. आवण अशा पद्धतीने गरुुजींचे पढुचे 

वशक्षण सरुु झाले. 

 

परांत ु पढुील काही वषाात, त्याांना वशक्षणात खपू अिथळे 

आले. जर आईचे प्रोत्साहन आवण प्रेमळ मागादशान नसते तर त्याांना 

पढेु वशक्षण वमळाले नसते. गरुुजी म्हणतात की आईच्या मागादशाना 

वशवाय ते पण म्हसव े गावात झािाखाली िोकी भादरत बसले 

असते. या शाळेचा अनभुव गरुुजींसाठी आवण अन्य मलुाांसाठी 

र्फार कष्टदायक होता. शाळेत जाण्या येण्याच े कोणतेही साधन 

नसल्यान ेगावातील ही शाळकरी मलु ेरोज दोन मैल जाऊन-येऊन 

पायी शाळेत जात असत. यामळेु ते गहृपाठ करू शकत नसत आवण 

त्याांचे वशक्षक त्या सवाांवर नेहमी याबद्दल रागावत असत. एक 

वनांदनीय आवण कू्रर वशक्षक - श्री भावटया - मलुाांना लाथा-बकु्के 

मारत, जवमनीवर लोळवत आवण त्याांच्यावर बसत. जावतवाचक 

वशव्या आवण वाईट बोलण ेतर वनयवमत असे. ते मलुाांमध्ये उच्च 
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आवण नीच जातीवरून भेदभाव करत. या सवा वागणकुीमळेु 

मलुाांची वशकण्याची इच्छा कमी होत असे. तरीही, मलुे जळत्या 

उन्हात चालनू शाळेतील ही रोजची वशक्षा वशक्षणासाठी सहन 

करत.  

 

परांत,ु बऱयाच मवहन्याांच्या त्ासानांतर, मलुाांनी हार मानली 

आवण त्याांनी यापासनू मकु्त होण्यासाठी यकु्ती केली. ते घरून 

शाळेसाठी वनघत, शाळेची वेळ जवळच्या एका पिक्या वकल्ल्यात 

घालवत आवण शाळेनांतर घरी परतत. साहवजकच ह े काही 

वदवसाांनी उघिकीस आले. पुांिवलकाच्या गणुपवत्केवर वमळालेले 

लाल शेरे आवण आईन ेकेलेल्या चौकशीत काय घिले ते उघि 

झाले. पणूा पररवस्थती समजल्यावर आईने पुांिलीकला वमळतील 

त्या थोि्यार्फार गणुवते्तत ते शालेय वषा पणूा करण्यास साांवगतले. 

अशा पद्धतीने, गरुुजींनी इयत्ता ४ च ेवषा पारोळेच्या शाळेत पार 

पािले.   
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अध्याय ६ : माध्यनमक निक्षिासाठी धडपड  

 

आईन ेपढुील वशक्षणासाठी पुांिवलकला जळगावच्या शाळेत 

पाठ्वण्यासाठी वविलाांना ववनवले. येथे त्याांना थोरले चलुत बांध ु

श्री.भीसन सोनवणे याांचे बरोबर राहावे लागणार होते. यापवूी 

गरुुजींच्या वविलाांनी याच चलुत भावाला आपल्या घरात आसरा 

आवण वशक्षण वदले होते. आता ते जळगाव येथे मोठ्या नोकरीत 

आवण पररवारासह स्थावयक झाले होत.े गरुुजींच्या वविलाांबद्दलचा 

आदर, जात्याच साधा, नम्रस्वभावाचा भीसन गरुुजींना 

आपल्याकिे वशक्षणासाठी ठेवण्यास एका पायावर तयार झाला. 

गरुुजी त्याांच्याकिे राहत आवण रवववारी आवण सटुीच्या वदवशी 

गावी जात. 

 

गरुुजी जळगावच्या शहरी जीवन पद्धतीला जळुवनू घेत 

असताना जेमतेम एक मवहना सरुळीत गेला. तेवढ्यात, पररवस्थती 

पनु्हा वबघिली. शेजारी पाजाऱयाांमध्ये आपल्या भाांिकुदळपणाने 

कुप्रवसद्ध असलेली ववहनी गरुुजींना तेथे राहू दणे्याच्या पणूा 

ववरोधात होती. गरुुजींच्या वविलाांनी केलेले उपकार, मदत सगळे 

ववसरून ती प्रत्येक वेळेस गरुुजींना घरातनू घालवनू दणे्याची सांधी 
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बघत असे. प्रत्येक वदवशी गरुुजी तीचे आपमानास्पद बोलणे 

वनमटूपणे ऐकून घेत. आतापयांत त्याांना पणूा जाणीव झाली होती वक 

आपल्या या सवा गररबी आवण नीच जातीच्या हाल आपेष्टापासनू 

सटुका र्फक्त शालेय अांवतम (इयत्ता सातवी) पररक्षेनेच होईल. 

त्याकाळी, कोणतीही चाांगली नोकरी वमळववण्यासाठी कमीत कमी 

इतके वशक्षण पात्ता असावी लागत असे. ते पणूा करण्याचे गरुुजीनी 

पक्के ठरवले होत.े भीसनच्या बायकोचा वशवीगाळ रोज वाढतच 

होता. ती गरुुजींना र्फक्त नेहमीच्या खाण्यातले उरलेले उष्ट ेखरकटे 

अन्न खायला दते अस.े आवण शेवटी एक वषाानांतर, भीसनचे 

पाकीट चोरण्याच्या खोट्या आरोपावरून गरुुजींना घरातनू बाहरे 

हाकललेच. काही वदवसानांतर पाकीट परत सापिल्यावर भीसनने 

अनेकदा गरुुजींना परत येण्यास ववनांती केली, पण तेव्हा र्फारच 

उशीर झाला होता. 

 

घरातील या सवा सांकटावर मात करत गरुुजींनी पाचवी इयत्तेचे 

वषा पणूा केले. पण पढेु काय? शालेय अांवतम परीक्षेस अजनू दोन 

वषा उरले होते. पण त्यासाठी जळगाव शहरात राहणे भाग होते, जे 

वविलाांच्या तटुपुांज्या वमळकतीत अशक्य होत.े वविलाांनी स्पष्ट 

साांवगतले वक वशक्षण सोिून गावात माझ्या बरोबर न्हाव्याचे काम 

सरुु कर. याही वेळी आईन ेखांबीरपणे गरुुजींचे वशक्षणासाठी दसुरा 
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काही मागा काढण्याबद्दल ववचार केला. अचानक, वविलाांना त्याांच े

एक जनेु दीघाकाळचे वमत् श्री घोटू बधुो, जे जळगाव पोलीस दलात 

ववभाग पोलीस वनरीक्षक होते, याांची आठवण झाली. त्या काळी 

वमत् मोकळेपणान े मदतवह मागत आवण ते एकमेकाांच्या 

अनकूुलतेची परतरे्फिही करत असत. लोक केवळ ‘सोशल’ 

नेटवका मध्येच नव्ह,े तर वषाानवुष े त्याांच्या घरातही ‘इतराांना’ 

सामावनू घेत असत. आपल्या जनु्या वमत्ाच्या ववनांतीला श्री घोटू 

याांनी आनांदाने होकार वदला. गरुुजींनी स्वतः जाऊन जळगावच्या 

कें द्रीय ववद्यालयात प्रवेश घेतला आवण त्याांचा वशक्षणाचा सांघषा 

काहीसा सांपषु्टात आल्यासारखा झाला. 

 

प्रेमळ श्री घोटू पती पत्नी गरुुजींना आपल्या मलुासारखे 

वागवत. गरुुजीपण त्याांच्या प्रेमाची भरपाई करणेसाठी त्याांना जमेल 

ती मदत करत. गरुुजींना मेहनतीच े काम करण्याची आवि 

असल्यामळेु, ते श्री घोटू बाांधत असलेल्या घराच्या बाांधकामात रस 

घेत आवण बाांधकामाच्या जागी तासांतास काम करीत. श्री घोटू 

याांच्या घोिा आवण म्हशीची पण ते काळजी घेऊ लागले आवण या 

मकु्या प्राण्याांशी पण त्याांनी काही आठवि्यातच वमत्त्वाचे नात े

जोिले. 
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ही दोन वषा सरुळीत गेली आवण सन १९३३ साली, वयाच्या 

१६ व्या वषी गरुुजी शालेय अांवतम परीक्षेत उत्तीणा झाले. ह े

गरुुजींचेच नव्ह े तर त्याांच्या घराण्याच े पण मोठे यश होत े - 

वपढ्यानवपढ्या त्याांच्या घरात आवण नातेवाईकाांत इतके वशक्षण 

कोणीही वमळवले नव्हत.े त्यावशवाय, त्या वदवसाांत ही कामवगरी 

आताच्या काळात पदवी सांपादन करण्याइतकीच होती. एक सभ्य 

नोकरी आता शक्य झाली होती आवण याचा अथा असा की गरुुजी 

स्वत:ला आवण आपल्या कुटूांबाला दाररद््रय आवण गांभीर 

सामावजक भेदभावातनू बाहरे काढू शकणार होत.े  
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अध्याय ७ : पनहली िोकिी आनि पित म्हसवे 

गाव  

 

आपण मागच्या अध्यायात वाचले श्री घोटूांकिे राहून गरुूजी 

शालेय अांवतम पररक्षेत उत्तीणा झाले. त्यावेळी या शैक्षवणक 

पातळीवरपण बऱयापैकी नोकरी वमळत असे. गरुुजींना नोकरीची 

सांधी चालनू आली. श्री घोटूांचे शेजारी, तोताराम पाटील याांनी 

मागील दोन वषाांत गरुुजींना जवळून बवघतल्यामळेु, त्याांच्यावर 

गरुुजींच्या प्रामावणकपणाचा आवण मेहनती स्वभावाचा चाांगलाच 

प्रभाव पिला होता.  

 

तोताराम पाटील याांना राजघराण्यातील वारसाहक्काने भरपरू 

सांपत्ती, स्थावर जांगम आवण दकुाने वगैरे वमळाली होती. ते आपल्या 

दकुानाांचा चोख व्यवहार ठेवण्यासाठी ववश्वसनीय मनुीम (कारकून) 

शोधतच होते. त्याांनी ही नोकरी गरुुजींनाच वदली. पगार जरी जेमतेम 

परुणारा होता, तरी चाांगली सरुूवात म्हणनू गरुुजींनी ह ेस्वीकारल.े 

आवण वयाच्या १६ व्या वषी, १९३३ साली, गरुुजींनी पवहली 

नोकरी सरुू केली. गरुुजींना आशा होती वक या नोकरीतनू अनभुव 

वमळवनू पढेु चाांगल्या पगाराची नोकरी वमळेल आवण त्यानांतर 
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गावातील कुटुांबाला आवथाक मदत करता येईल. त्यानसुार गरुुजींनी 

श्री तोताराम याांच्या वकराणा दकुानाांपैकी एका दकुानाचा वहशेब 

ठेवण्याचा कायाभार स्वीकारला आवण थोि्या काळातच त्याांनी 

आपल्या मालकाचा ववश्वास सांपादन केला. 

 

परांत,ु जस े जस े गरुुजी जास्तीत जास्ती जबाबदारी साांभाळू 

लागले तसे त्याांना श्री. तोताराम याांच्या व्यवसायातील काळे-बेरे 

कळू लागले. व्यवसाय चाांगला चालत होता पण नातेवाईकाांच्या 

आपापसातील सांघषाामध्ये अिकला होता. काही वेळातच, गरुुजी 

या कौटुांवबक वववादाांमध्ये सापिले जाऊ लागले आवण कधीकधी 

एखाद्या पक्षाच्या स्वाथी हतेूांमध्ये प्यादया सारख े वापरले जाऊ 

लागले. नातेवाईकाांच्या वदवसांदवेस वाढत्या कारवायाांनी गरुुजींचे 

तेथे जगण ेकठीण झाले. अगदी त्या कुटुांबाच्या अांतगात चाललेल्या 

कोटा कचेऱयाच्या खटल्याांमध्ये अिकण्याची वेळपण गरुुजींवर 

आली. नोकरी सरुू करून जेमतेम एक वषा होण्याआधीच गरुुजी 

नोकरी सोिण्याचा ववचार करू लागले. पण, या वषा भरात 

मालकान े त्याांच्यावर टाकलेल्या ववश्वासामळेु व आपलुकीमळेु 

मालकाशी यावर बोलणे त्याांना जि जात होत े आवण त्यामळेु 

गरुूजींना नोकरीत राहणेच योग्य वाटले.  
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गरुुजी या कोंिीतनू जात असताना अचानक म्हसवे येथील 

एक गावकरी त्याना भेटले आवण त्यान ेसाांवगतले की त्याांच ेविील 

(श्री रामचांद्र वनकम) आजारी असल्याने त्याांना त्वररत जाऊन 

भेटावे. गरुुजींना त्यावेळी गाांभीया कळले नाही, परांत ु नोकरी 

सोिण्यास आवण मालकाच्या नातेवाईकाांमधील कौटुांवबक 

कलहातनू सटुण्यासाठी वह एक चाांगली सांधी आह े असे त्याांना 

वाटले. त्यानसुार त्याांनी आपल्या वविलाांच्या आजारपणाबद्दल 

तोतरामाना साांगनू नोकरीतनू मकु्त करणेची ववनांती केली. दयाळू 

तोताराम याला त्वररत मान्य झाले आवण गरुुजी म्हसव े गावी 

परतल.े 

 

त्याांच्या वविलाांची तब्येत खरोखरच खालावली होती. सवाात 

वाईट म्हणज,े गावाच्या पाटलाच्या अत्याचाराला वकत्येक वषे 

प्रवतकार करत करत त्याांच्यावतल जगण्याची इच्छाच नाहीसी झाली 

होती. अगदी आांथरूणाला वखळलेले विील आता कुटुांबासाठी 

कमाई करण्यास अक्षम होत.े अशा पररवस्थतीतही, गरुुजींची आई 

नेहमीसारखीच खांबीर होती आवण आपल्या मलुीसह शेतीपण 

करत होती. शेती कामात मदतीसाठी, आईन े माहरेी राहणाऱया 

त्याांच्या सनेुला पण बोलाऊन घेतले. माहरेी लािात राहणाऱया 

गरुुजींच्या पत्नी आता त्याांच्या साससूह शेतात मेहनत करत होत्या. 
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कोणतीही नोकरी नसलेल्या या वस्थतीत गरुुजींवर आता 

आपल्या कुटुांबाच्या उदरवनवााहाची जबाबदारी आली. यावेळी 

त्याांना वविलाांच्या व्यवहारी शब्दाांची आठवण झाली – “वकतीही 

पसु्तकी ज्ञान घेतले तरी आपल्या वाि-वविलाांचे नाव्याचे कौशल्य 

ववसरू नका. हचे अिी-अिचणीच्या वेळी आपली मदत करेल”. 

गरुुजी ह ेववचार करत असतानाच काही गावकऱयाांनी त्याांना केश 

कतान कराल का याची चौकशी केली होती. कोणताही मागचा-

पढुचा ववचार न करता, लाज न बाळगता, गरुुजींनी गावात 

नावभकाची सेवा सरुू केली. नावभकाच्या सेवेबरोबरच मावलश 

करण्याची भारतीय नावभकाांची परांपरा आह.े वविलाांकिून 

वमळालेल्या ज्ञानामळेु आवण आपल्या शारीररक सामर्थयााने गरुुजी 

उत्कृष्ट मावलश करत. आयषु्याच्या उत्तराधाात, त्याांनी या कलेने 

बऱ याच रुग्णाांवर उपचार केले. काही मवहन्यातच, नावभकाच्या 

व्यवसायाला जोिून शेतीसोबत ते आपल्या कुटुांबास आवथाक 

सहाय्य करण्यास सक्षम झाले. 

 

नाभीक म्हणनू या व्यवसायात, कधीकधी गरुुजींना एक अशी 

सेवा द्यावी लागे ज्याची त्याांना सवाात जास्त चीि होती. ते म्हणजे 

‘ववधवा-वपनाची’ कू्रर परांपरा. ववशेषत: उच्च जातीच्या 
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कुटुांबाांमध्ये, सवा ववधवाांनी िोके मुांिण ेआवश्यक होते. लाांब केस 

ह े सौंदयााचे प्रमखु लक्षण होत े आवण एका ववधवेला सुांदर 

वदसण्याचा हक्क नव्हता. ववधवेचे मुांिण करण्याचे ह े सवाात 

घणृास्पद काया गरुुजींना करावे लाग.े  
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अध्याय ८ : प्राथनमक िािीरिक प्रनिक्षि  

 

अन्य समवयस्क मलुाांप्रमाणेच, गरुुजींनाही मैदानी खेळ व 

व्यायामाची आवि होती. त्याांच्या अांतरीक उत्साहामळेु, उपजत 

चपळतेमळेु आवण सामर्थयाामळेु, ते नेहमी अन्य मलुाांपेक्षा खेळात 

पढेु रहात असत. 

 

वषाातनू एकदा एक “मसरुकर महाराज”३ नावाचे भटके-वभक्ष ू

म्हसव े गावाला भेट दते असत. त्याांनी सयूानमस्काराांच्या४ 

पनुरुज्जीवनाच्या आवण प्रसाराच्या उत्कट मोवहमेमळेु उभ्या 

महाराष्राला वादळासारखे हलवनू सोिले होत.े ते एका गावी 

कधीही तीन वदवसाांपेक्षा जास्त थाांबत नसत. त्याांनी प्रवशवक्षत 

केलेल्या तरुणाांना त्या तीन वदवसाांत कौशल्य आत्मसात करावे 

लाग,े कारण ते पनु्हा कधी भेटतील ह े कोणालाच माहीत नस.े 

गरुुजींनी या वभक्षकूिून सयूानमस्काराांची ‘दीक्षा’ घेतली होती. 

सयूानमस्कार ह े त्या काळात महाराष्रात केवळ शारीररक 

व्यायामापेक्षा सामावजक चळवळीचा ववशेष भाग होते. शवक्तवान 

तरुण मलुाांमध्ये जास्तीत जास्त सयूानमस्कार करण्याची चरुस 

लागत असे. गावा-गावात व्यायाम-शाळाांमध्ये लाख-लाख 

सयूानमस्कार घालण्याचे साांवघक उवद्दष्ट असलेल्या स्पधाा होत. 
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त्यामध्य े जास्तीत जास्त सयूानमस्कार करणाऱया तरुणाना ढाल 

प्रदान करण्यात येत असे. 

 

सयूानमस्काराांप्रमाणे, कुस्तीनेपण १८व्या शतकापासनू 

भारतीय वपढ्याांना प्रभाववत केले होते. बरेच राज-ेमहाराजे 

महाराष्रातील चाांगल्या कुस्तीपटूांना उदारपणे बक्षीस दते असत. 

असे अनेक राज े कुस्तीच्या व्यायाम शाळाांना आवथाक पाठबळ 

दणेारे व अनेकदा स्वत:पण कुस्तीवीर असल्याची नोंद भारतीय 

इवतहासात सापिते. १९व्या शतकाच्या सरुुवातीला, विवटशाांच्या 

राजवटीमळेु जेव्हा भारतीय राज ेनामशेष झाले, तेव्हा हीच भवूमका 

श्रीमांत भारतीय नागररकाांनी शहरातनू आवण खेि्याांमधनू चाल ू

ठेवली. गरीब खेिेगावाांमध्ये पण उत्साही आवण पट्टीचे कुस्तीपटू 

खटपट करून त्याांच्या आखि्याला – व्यायामशाळेला आवथाक 

पाठबळ आवण जागा वमळवत. अशा आखि्यामध्ये कुस्तीच्या 

ररांगणामध्ये कोरिी, भसुभशुीत मऊ माती टाकून जमीन तयार करत 

ज्याने कुस्तीपटूना पिल्यावरपण मार लागत नस ेआवण जखमा होत 

नसत. एक दोन ज्येष्ठ कुस्तीगीर गावातनू सकाळी पहाटे तरुण 

मलुाांना झोपेतनू उठवनू व्यायामशाळेत सयूानमस्काराांसाठी एकत् 

आणत, त्याांना तासांतास कुस्ती वशकवत आवण वर खरुाक म्हणनू 

सगळ्याना गरम ताज ेदधूही वपण्यास दऊेन मगच घरी पाठवत. असे 
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ह े व्यायामशाळेत तयार झालेले कुस्तीपटू तरुणाांचे गट गावा-

गावातील स्पधेत ववजेतेपद वमळवनू गावाला मान वमळवनू दते. 

त्यावेळच्या अांशतः वनष्प्रभ, योग्य-हत्यार-ववहीन पोवलस दलामळेु 

आवण अांशतः तेथील दरोिेखोराांच्या सततच्या कारवायाांमळेु अशा 

कुस्तीच्या गटाांना गावाच्या सरुक्षा कमाचाऱयाांची भवूमका पण 

घ्यावी लाग.े 

 

म्हसव ेगावात असेच एक कुस्तीसमथाक श्री.सखुलाल परदशेी 

याांनी सतत मलुाांमध्ये व तरुणाांमध्ये कुस्तीची आवि पसरवली. 

अगदी लहान वयातच गरुुजींना कुस्तीची आवि वनमााण झाली 

होती. नांतर ते आसपासच्या खेि्याांमधील एक नामवांत कुस्तीपटू 

झाले, कुस्तीचा ‘उस्ताद’ (गरुु) म्हणनू ओळखले जाऊ लागले 

आवण जळगाव वजल्याच्या पररघामध्य ेवीस पेक्षा जास्त व्यायाम 

शाळा स्थापन केल्या. मुांबईला स्थलाांतर होण्यापवूी ग्रामीण भागात 

गरुुजींची एक कुस्तीवीर म्हणनूच ओळख होती. वकत्येक वेळा, 

गावातील विीलधारे आवण वस्त्रया याांच्या सरुके्षची अपररहाया 

जबाबदारीही त्याांच्या आवण त्याांच्या कुस्तीपटूांनी लीलया पार 

पिली होती.  

 

सयूानमस्कार आवण कुस्तीबरोबरच तरुणाना मल्ल-खाांब - 

Pole-Gymnastics या खेळाचीपण आवि असे. जवळपास 
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१५रु्फट उांचीच्या तळुतळूीत लाकिी खाांबावर ह ेखेळािू ववववध, 

रोमाांचक आसन ेआवण कसब करत असत. त्यासाठी चपळ शरीर, 

ववलक्षण शवक्त सामर्थया आवण खाांबावर दृढ पकि जरुरीच ेअसे. 

आपण मल्ल-खाांबच ेचलवचत् या सांकेत स्थलावर बघ ूशकतात.  

http://www.youtube.com/watch?v=lRXzbPzGwZA&feature=related 

 

गरुूजीनी या "मल्ल-खाांब" मध्येपण कौशल्य वमळवले होत.े 

ते टेढी (knot), अजगर-टेढी (python-knot), बजरांग-आढी, 

मयरूासान (peacock-stance), भजुांग-पववत्ा (serpent-

stance), वानर-उिी (monkey-jump) या कलाबाजी लीलया 

करत. गरुुजींचे मळुचररत्कर श्री. चव्हाण म्हणतात की – “हातात 

घेतलेल्या कोणत्याही कायाात प्राववण्य वमळवणे ह े गरुुजींचे 

वैवशष््टय होत.े” प्रत्येक क्षेत्ात अग्रेसर राहण्याची ही तळमळ, सांघषा 

म्हणज े र्फक्त इतराांपेक्षा पढेु राहण्याची अहांकारी वतृ्ती नव्ह े तर 

त्यामागे जीवनातील प्रत्येक कृतीत, कायाात सौन्दया, आवत्मक-

आनांद शोधण्याची प्रामावणक तळमळ होती, प्रयत्न होते. प्रत्येक 

कायाात लपलेला हा आनांद त्या कायााशी एकरूप होऊनच सापिू 

शकतो.  
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अध्याय ९ : म्हसवे गावातील नकिोि वयातील 

उपक्रम  

 

खेिेगावातील सांथ जीवनात, नाभीकाचा व्यवसाय आवण 

शेती करूनही गरुुजींना वदवसात काही मोकळा वेळ वमळत असे. 

त्याांचे तरुण रक्त आवण उजेन ेभरलेले मन त्याांना कधीही शाांत बस ू

दते नस.े लहानपणापासनूच गरुूजींना पोवाि्याांची आवि वनमााण 

झाली होती. ही कला इतराना पण अवगत व्हावी म्हणनू गावातील 

वनरुद्योगी मलूाना एकत् करून त्याांनी “पोवािे”५ गाणारे मांिळ 

तयार केले होते. लोकगीताांचा प्रकार असलेले पोवािे महाराष्रात 

सवात् प्रवसद्ध होत.े पोवािे वीर रसान ेभरलेले असत आवण त्यात 

यदु्धातील वीराांचे, यदु्धाचे ववरश्रीन े भरलेले वणान अस े जे ऐकून 

श्रोत्याांच्या मनातपण वीरश्री सांचारत असे. पोवािे उच्च स्वरात िर्फ 

नावाच्या वाद्या बरोबर गात असत. त्यामळेु, पोवािे गायकाला 

खणखणीत आवाज आवण मजबतू रु्फरु्फस्ां असावे लागे. गरुुजींनी 

स्वत:चे पोवािे रचले आवण त्याांचे प्रात्यवक्षकपण गावात केले. 

गरुुजींच्या खि्या आवाजाने आवण रसभरीत पोवाि्याांनी गावकरी 

मांत्मगु्ध होऊन जात. लवकरच, त्याांना शेजारच्या गावाांतनू 
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बोलावणे येऊ लागले आवण त्याांच ेपोवािे मांिळ आसपासच्या 

खेि्याांत आवण जळगाव मध्य ेलोकवप्रय झाले.  

 

गरुुजी आवण त्याांच्या वमत्ानी गणेश चतथुी, नवरावत् सारखे 

धावमाक उत्सव पण सरुू केले. यामळेु, गावात सकारात्मक ऊजाा 

आवण एकी आली. याव्यवतररक्त, काही ज्येष्ठ वदृ्धाांची मदत घेऊन 

त्याांनी तरुणाांना सयूानमस्कार, कुस्ती, मल्ल-खाांबचे प्रवशक्षण 

दणे्यासाठी व्यायाम शाळापण सरुू केली.  

 

त्यावेळच्या जननेत्याांकिे खपू मोठ्याप्रमाणात त्वररत 

जनतेकिे पोहोचण्याचे आजसारख े - facebook, twitter, 

whatsapp social networking चे साधन ेनव्हते. त्याांना आवण 

त्याांच्या अनयुायाांना आपला सांदशे जनतेपयांत पोहोचवण्यासाठी 

दशेभर प्रवास करत वहांिणे भाग होते. त्यावेळी, साने गरुुजीपण 

उस्रू्फतापणे महात्मा गाांधीचा अवहांसेचा सांदशे पसरवत होते. जे गणु 

ते वशकवत तेच – जस ेअवहांसा, ववनयता, सवहष्णतुा ते पण आचरत 

असत आवण “जैसा बोले तैसा चाले, त्याची वांदावी पाऊले” या 

उक्तीप्रमाणे सवा जनता त्याांचा सवात् आदर करत असे. त्याांनी 

आपल्या गरुूजींना एका दौऱयात बवघतले आवण या ऊजाावान 

उत्स्रू्फता तरूणाांबद्दल चौकशी केली. सान ेगरुुजी वनकम गरुूजींना 
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(तेव्हाचे पुांिलीक) भेटले आवण साने गरुुजींच्या स्वयांसेवकामध्ये 

गरुूजींना ही समाववष्ट करण्यात आले. सान े गरुुजींच्या भाषण 

सभेला जमलेल्या जनतेला मांत्मगु्ध, शाांत करण्यासाठीचे काया 

गरुुजींच्या पोवािे मांिळाला सोपवले गेले. दशे सेवा करणेची ही 

सवुणा सांवध साधत गरुुजींच्या पोवािे मांिळाने आनांदाने पोवािे 

सादर केले. 
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अध्याय १० : िाष्ट्रीय स्वयांसेवक सांघाबिोबि 

ओझिता सांबांध  

 

वदवसेंवदवस गरुुजींचे गावातील सामावजक उपक्रम बरेच 

गवतमान झाले. गरुुजींच्या मागादशानात व्यायामशाळेत जास्तीत 

जास्त तरुण कुस्ती, सयूानमस्कार आवण मल्ल-खाांब मध्य ेपारांगत 

होऊ लागले. एव्हढेच नव्ह ेतर आसपासच्या गावातील मलुेपण 

त्याांच्या व्यायामशाळेत प्रवशक्षणासाठी येऊ लागली. लवकरच या 

उपक्रमाांची सवुाताा राष्रीय स्वयांसेवक सांघाच्या (RSS) स्थावनक 

कायाकत्याास वमळाली. माननीय िॉ. हिेगेवार याांच्या नेततृ्वाखाली 

RSS भारतातील स्वातांत्र्य चळवळीची मोहीम राबवत होते. गाांधी-

दशीत कॉ ांग्रेसच्या मवाळ धोरणाऐवजी, िॉ. हिेगेवार याांच्या RSS 

मध्य ेववश्वास होता की विवटशाांशी कठोरपणे वागनूच यश लवकर 

वमळेल. या चळवळीने बहुतेक उच्च जातीच्या ववचारवांताांना 

आकवषात केले आवण ते RSS चे सांयोजन करत. RSSच्या 

वशस्तीन,े दृढ सांघटनेने आवण दशेव्यापी शाखाांमळेु गरुुजी नेहमी 

भारावनू जात. गरुुजींचे कुस्ती आवण प्रवशक्षण कौशल्य 

ऐकल्यानांतर जवळच्या खेि्यातल्या RSS कायाकत्याांनी गरुुजींनी 
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तरुण स्वयांसेवकाांना शारीररक प्रवशक्षण द्यावे अशी इच्छा व्यक्त 

केली.  

 

यासाठी गरुूजींना आजबूाजचू्या गावात जाऊन दररोज काही 

तास RSS च्या कायाकत्याांना प्रवशक्षण द्यावे लागणार होत.े तेथे 

कोणतीही भरपाई दऊे केली गेली नव्हती आवण वमळणारही 

नव्हती, तरीपण गरुुजींच्या आांतररक उत्स्रू्फतातेमळेु आवण 

RSSच्या उच्च आदरामळेु त्याांनी ही जबाबदारी स्वीकारली. 

लहानपणापासनूच गरुुजींचा काम करण्याचा एक ववलक्षण मागा 

होता - हाती घेतलेल्या कामात सांपणूापणे मन आवण आत्मा ओतनू 

झोकून द्यायचे. यामळेु त्याांना ते काया करण्यास ववलक्षण ऊजाा 

आवण एकाग्रता वमळत असे. त्याांनी आता तेच केले आवण 

लवकरच RSSच्या शाखाांमध्ये ते लोकवप्रय झाले.  

 

या कामामळेु त्याांना दहुरेी समाधान वमळाले - शारीररक 

प्रवशक्षणाची आवि त्याांना पणूा करता आली आवण त्याबरोबरच 

आपल्या मातभृमूीच्या स्वातांत्र्यासाठी काही अांशी योगदान पण 

दतेा आले. परांत ुया सखुद सांबांधातनूच एक गांभीर सत्य प्रकट होणार 

होत.े 
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गरुुजी स्वयांसेवकाांना प्रवशक्षण दते तेव्हा दोन आवदवासी मलुे 

वनयवमतपण ेलक्षपवूाक त्याांच्या सचूना बघत असत. एके वदवशी, 

त्या मलुाांनी धैयाान े गरुुजींना भेटून आपल्यालापण शारीररक 

प्रवशक्षण द्यावे अशी ववनांती केली. गरुुजींनी ते मान्य केले आवण 

त्याांना इतर स्वयांसेवकाांसह एकवत्त प्रवशक्षण दणे्यास सरुवात केली. 

तथावप, गरुुजींना आिया वाटले की त्या शाखेच्या समन्वयकाांनी 

गरुुजींना त्वररत त्या मलुाांना प्रवशक्षण दणे्याचे बांद करण्यास 

साांवगतले. कारण? ते हलक्या जातीच ेआवदवासी असल्याने उवाररत 

उच्चवगीय स्वयांसेवकाांसमवेत त्याांना प्रवशक्षण दणे्याचा प्रश्नच 

नव्हता! ह े RSSचे धोरण नसेलही, परांत ु स्थावनक RSS 

कायाकत्याांनी हचे केले. या घटनेन ेगरुुजींच ेिोळे उघिले आवण 

त्याांनी त्वररत RSS सोिण्याचा वनणाय घेतला ह ेवेगळे साांगण्याची 

गरज नाही. 

 

वनष्पाप आवदवासी मलुाांच े द:ुखी चेहरे गरुजींच्या स्मतृीत 

कायम रावहल.े या घटनेचा गरुुजींवर कायमस्वरुपी पररणाम झाला 

आवण आतापयांत ज े काही घिले आह े त्याबद्दल ववद्यार्थयाांमध्ये 

कोणताही भेदभाव करू नय े असा त्याांचा दृढवनिय झाला. हा 

वनयम त्याांनी आयषु्यभर काटेकोरपणे पाळला आवण प्रत्येक 

चाांगल्या वशकणाऱ याला मकु्तहस्ताने ज्ञान वदले.   
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अध्याय ११ : नभल्ल आनदवासी 

 

वय वष े १८, गरुुजींच्या नाभीक व्यवसायाच्या आवण 

शेतीच्या तटुपुांज्या उत्पन्नावर पररवाराची र्फार ओढाताण होत असे. 

दरम्यान वविलाांची तब्येतपण वदवसेंवदवस खालावत होती. 

त्यावेळी गरुूजींना एक नोकरीची सांधी चालनू आली.  

 

सरकारन े जळगाव वजल्यातील रावेर तालकु्यातील सांरवक्षत 

वनरायाांच्या रक्षणाचे काम काही कां त्ाटदाराांना वदले होते आवण 

मोबदल्यात मयाावदत वकृ्षतोिीची परवानगी वदली होती. 

कां त्ाटदाराांनी या सरुक्षा दलाांमध्ये प्रामखु्याने 'वभल्ल' आवदवासींची 

भरती केली होती, काळे-कवभन्न, वधप्पाि शरीराचे, आपल्या 

वनदायीपणा आवण झुांजारपणामळेु भय उत्पन्न करणारे वभल्ल६. 

‘या’ वभल्लाांवर दखेरेख करण्याचे – वन-पयावेक्षकाचे काम 

जवळच असलेल्या 'किजी-मुांिण'े जांगलाच्या कां त्ाटदाराने 

गरुूजींना दऊे केले. नोकरीत गाठ वभल्लाांशी होती, पण पगार भरपरू 

होता - दरमहा रु.६/-. गरुुजींनी त्वररत नोकरी स्वीकारून घरून 

जांगलाकिे प्रस्थान ठेवले. 
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नवीन नोकरीत वस्थरस्थावर झाल्यावर, र्फावल्या वेळात, 

गरुुजी वभल्ल मलुाांना कुस्ती वशकव ू लागले. यासाठी 'किजी-

मुांिणे' जांगलातील ओढ्याच्या वकनाऱयावरच्या मऊ मातीतच 

व्यायाम शाळा बनली. नेहमीप्रमाण,े गरुुजींनी अगदी मनापासनू 

आवण कुठलेही “रहस्य” न लपवता कुस्तीचे प्रवशक्षण वदले. 

पररणामतः, त्याांनी मलुाांचेच नव्ह ेतर त्याांच्या पालकाांचीही हृदये 

वजांकली, ववश्वास सांपादन केला. त्याांच्यात इतकी कौटुांवबक 

स्वरूपाची जवळीक झाली की गरुुजींच ेजेवण बहुतेक एखाद दसुरे 

वभल्ल कुटुांबच पाठवत, आवण गरुुजींना स्वतःसाठी स्वयांपाक 

करावा लागत नस.े  

 

वभल्लाांबरोबरच्या या सहवासामळेु गरुुजींना काहीतरी नवीन 

वशकण्याची उत्तम सांधी चालनु आली. नेहमी जांगलात राहणाऱया 

वभल्लाांच्या वपढ्याांवपढ्यानी औषधी वनस्पतींद्वारे उपचाराचे नैपणु्य 

आत्मसात करून ववकवसत केले होत.े वनौषधी अचकू 

ओळखण्याच,े त्याांच ेयोग्य पररणाम करणारे योग्य प्रमाणाचे वमश्रण 

बनवण्याचे, ह ेऔषध प्रभावी होण्यासाठी आवश्यक असणाऱया 

ग्रहाांची तांतोतांत सांरचना इत्यादींचे ववस्ततृ ज्ञान त्याांना होत.े आधी 

नमदू केल्याप्रमाणे, लहानपणापासनूच गरुुजींना या क्षेत्ात रस होता 

आवण म्हसवे गावात आलेल्या नाथपांथीय साधूांच्या सहवासात 
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त्याांनी याचे ज्ञानही काही प्रमाणात वमळवले होत.े त्याांच्या आईने 

त्याांना बरेचसे घरगरुती “आजीच्या बटव्यातील” औषधोपचार 

दखेील वशकवले होत.े वन पयावेक्षकाच्या सध्याच्या नोकरीत पनु्हा 

एकदा गरुुजींनी त्याांना शक्य वततके वनौषधी वनस्पती आधाररत 

उपचार वशकले आवण या क्षेत्ातील आपले ज्ञान समदृ्ध केले. 

 

जस े महीन े गेले तसे गरुुजींना या वनवासी आवदवासींबद्दल 

अवधक मावहती होत होती. वभल्ल जरी बळकट व चपळ असले 

तरी दारूच्या व्यसनाधीन होत.े या व्यसनामळेु त्याांची कमाई 

कमालीची मयाावदत झाली होती आवण सांपणूा समाज दाररद््रयात 

वखतपत होता. आपल्या मलुाांची काळजी घेण्यासाठी सांघषा 

करणाऱया त्याांच्या वस्त्रयाांनाच या व्यसनाधीनतेचा आवण 

दाररद््रयाचा पररणाम भोगावा लागत असे. याचाच गैरर्फायदा घेत 

कां त्ाटदार वभल्ल मलुींचे लैंवगक शोषण करीत असत आवण 

त्यातील बऱ याच जणींना ते वेश्याव्यवसायात ढकलत. आवदवासी 

मवहलाांच्या द:ुखाला काहीच अांत नव्हता – त्याांच्यावर घरात 

आवण बाहरेही सांकटच होते. या सांपणूा पररवस्थतीचा गरुुजींना 

आत्यांवतक वतटकारा आला आवण द:ुख झाले. 
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गरुुजी ही पररवस्थती समजनू घेत असतानाच एका 'वभल्ल' 

मलुीने अनपेवक्षतपणे गरुुजींकिे प्रेम-याचना केली. याचा धक्का 

बसल्यामळेु गरुुजींनी वतला 'ती बवहणीसारखी आह'े असे साांगनू ह े

ववचार सोिण्याची ववनांती केली. उच्च नैवतक मलू्याांच्या दृढ 

वचनबद्धतेमळेु आवण वस्त्रयाांबद्दलचा त्याांचा नैसवगाक आदर यामळेु 

हा उत्स्रू्फता प्रवतसाद होता. वभल्ल समाजात स्त्रीला साथीदार 

वनविण्याची परवानगी असते त्यामळेु या तरूणाकिून वमळालेला 

हा प्रवतसाद वतला अनपेवक्षत होता. आपली चकू उमगल्याने, वतने 

गरुुजींना 'दादा' (मोठा भाऊ) मानल ेआवण परत त्ास वदला नाही.  

 

वह घटना गरुुजींना धोक्याची सचूना होती आवण त्याांना 

जाणवले वक तरूण, वववावहत परुुषाने येथे या समाजात जास्त काळ 

राहण्याची ही जागा नाही. काही वदवसातच गरुुजींनी आपला गाशा 

गुांिाळला आवण आपल्या गावी परतले. त्यावेळेस गरुुजींना 

वकां वचतही कल्पना नव्हती वक भववष्यकाळात पनु्हा त्याांना 

कुटुांबासोबत या सारख्याच वातावरणात वेश्याांच्या उन्नतीसाठी 

काया कराव ेलागेल. पण त्याबद्दल नांतर. गरुुजी गावी परतल्यावर 

काय झाले ते आता बघ.ू  
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अध्याय १२ : गावातील सत्ताधाऱयाांचा नविोध 

 

समाांतर नेततृ्वाअभावी गावातील तरुण मलुां गरुुजींच्या परत 

येण्याची आतरुतेने वाट पाहत होते. गावी परतल्यावर गरुुजींनी 

पनु्हा एकदा तेथील सामावजक उपक्रम सरुू केले. ववववध गटाांनी 

पनु्हा त्वररत एकत् येऊन त्याांच्या वनयकु्त कायाांना सरुुवात केली. 

व्यायामशाळेत कुस्ती, सयूा-नमस्कार, मल्ल-खाांब, तलवारबाजीचे 

प्रवशक्षण पनु्हा सरुु झाले. पोवािा मांिळाचे पोवािे पनु्हा गुांज ू

लागले. गरुुजी प्रत्येक गटाला जातीन े मागादशान करत होते. 

गरुुजींची ऊजाा, काळजीपवूाक वनयोजन, आवण काटेकोरपणामळेु 

प्रत्येक कायाक्रम सरुळीत पार पित असे. प्रत्येक कायााला मोठे यश 

वमळत होते हा काही वनव्वळ योगायोग नव्हता. प्रत्येक कायाासाठी 

गरुुजींनी कौशल्यपवूाक आपल्या स्वयांसेवकाांच े आदशा, मजबतू 

सांघ तयार केले होत.े सवा वमत्ाांमध्ये गरुुजींवर पणूा ववश्वास, परस्पर 

सद्भाव आवण दृढ साांवघक भावना असल्याने वतथे स्वकें द्रीत 

कृत्याांना, सांकुवचत ववचाराांना आवण गैरसमजाांना थारा नव्हता. 

त्यामळेु गरुुजींच्या नेततृ्वाची स्वीकृती इतकी होती की त्याांचा 

वनणाय अांवतम असे. प्रत्येकजण आपले वनयकु्त काया जीव लावनू 

करत असे. ववशेष म्हणज ेउच्च जातीच्या मलुाांनीही गरुुजींचे नेततृ्व 
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मनापासनू स्वीकारल े होते. प्रामखु्याने कोणत्याही भव्य उवद्दष्टाने 

वकां वा उच्च ववचाराांनी काही व्यक्ती जेव्हा एकत् येतात तेव्हा जाती, 

धमा, आवथाक वस्थती इत्यादी सवा सामावजक अिथळे आपोआप 

नाहीस ेहोतात. गरुुजींच्या साांवघक कायाातवह हचे घिले आवण सवा 

धमा आवण जाती याांचे वमश्रण असणाऱया त्याांच्या सांघात दृढ मैत्ी 

आवण परस्पर प्रेम होत.े 

 

त्याकाळी अन्य खेि्याांप्रमाणेच, म्हसव ेगावाचे बाहरे दवलत-

वाि्यात गावाचा मैला सार्फ करणारे, जनावराांच्या मतृदहेाची 

ववल्हवेाट लावण्याचे काम करणारे दवलत रहात असत. वह वस्ती 

म्हणज ेस्वच्छतेच्या बाबतीत एक वजवांत नरक होती. गाव सार्फ 

करणाऱयाांची वस्ती मात् तुांबलेल्या नाल्याांनी, दगुांधी आवण मतृ 

प्राण्याांच्या कुजलेल्या प्रेताांनी भरलेली होती. स्वच्छतेबद्दल पणूातः 

अनवभज्ञ असणारे ह े दवलत या गवलच्छतेच्या दलदलीत 

वपढ्यानवपढ्या आनांदाने नाांदत होत.े स्वभावतःच स्वच्छतेबद्दल 

जागरूक असल्यान,े गरुूजी दवलत-वाियातील गवलच्छतेने 

अस्वस्थ होत असत. त्यासाठीच गरुुजींनी त्याांच्या स्वयांसेवक 

आवण वमत्ाांसह हा दवलत-वािा स्वच्छ करण्याची अकल्पनीय 

मोहीम सरुू केली. गरुुजींच्या सांघाने केवळ सांपणूा दवलत-वािा 

स्वच्छ, चकचकीतच नाही केला तर, दवलत-वाि्यातील 
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रवहवाशाांमध्ये स्वच्छता व स्वच्छतेववषयी जागरूकतापण वनमााण 

केली. यावेळीपण, गरुुजींच्या वमत्ाांनी त्याांचे सवक्रय समथान केले. 

 

गरुुजींच्या वनस्वाथी, समाज-सधुारक, परुोगामी ववचाराांनी 

प्रभावीत झालेले समवयस्क नवीन वपढीचे यवुक धमा, जात-पात, 

उच्च-वनच असे सांकुवचत ववचार सोिून त्याांच्या बरोबर काया करत. 

पण त्याांच्या जनु्या मतवादी पालकाांना असे हलक्या जातीतल्या 

मलुाबरोबर झािू-र्फाविा घेवनू गाव झािणे मळुीच पसांत नव्हते. 

त्यामळेु त्याांचा धमा बाटेल प्रवतष्ठा घटेल याचे त्याांना भय होत.े 

साहवजकच त्याांनी ह ेसवा उपक्रम त्वररत थाांबवण्यासाठी गावाच्या 

पाटलावर दबाव टाकला. 

 

गावाच्या नावभकाच्या मलुाच े - "पुांियाच"े आवण त्याच्या 

टोळीच े वाढते महत्व गावाच्या पढुाऱयाांनापण खपु ू लागले होत.े 

(खेिेगावात नावाचा अपभ्रांश करण्याच्या वाईट सवयीवरून 

"पुांिवलक"चे "पुांिया" झाले होते.) गरुूजी आवण त्याांच्या वमत्ाांनी 

बऱयाच वेळा या बि्या नेत्याांच्या ववरोधाला आवण धमक्याना न 

जमुानता गावाच्या भल्यासाठी वकत्येक ववधायक काया केले होत.े 

या पुांियाच्या कारवायाांना वेळीच आळा घालण्यासाठी गाव-

प्रमखुाांनी गरुूजींची "सपुारी" वदली. 
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या जगात लोकां  ससुांस्कृतपणाचा मखुवटा घालनू वावरात, पण 

कोणी थोिेही यशस्वी, लोकवप्रय झालेले त्याांना बघवत नाही 

आवण त्याला जीव ेमारायला पण मग ते कचरत नावह. तेव्हातर असे 

प्रकार खेियाांमध्ये उघि उघि घित असत, एकदा याच गाव-

प्रमखुाांनी एका हलक्या जातीतल्या मलुाने वनरोप कळवला नाही 

म्हणनू त्याला मरेपयांत मारले होत.े 

गाव-प्रमखुाांच्या या गरुुजी ववरोधी कारस्थानाचे काय झाले ह े

पवुढल भागात बघ.ु 
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अध्याय १३ : प्रािघातक हल्ला  

 

समाज सधुारक उदात्त भावनेन े काया करतात परांत ु त्याांच्या 

मागाात अनेक अिथळे वनमााण होतात. समाज सेवेचा मागा 

क्ववचतच सलुभ असतो.  

 

मागच्या भागात आपण बवघतले की गाव-प्रमखुाांनी गरुुजींना 

जीव े मारायचे ठरवले. ‘नवरात्’ उत्सवाचा भर आठव्या रात्ी-

‘अष्टमी’ ला सवाात जास्त असतो. या वदवशी गावाच्या दवेीच्या 

मांवदरात आजबूाजचू्या गावातनू प्रचांि गदी होत असे. हीच रात् 

आघात करण्यासाठी ठरवली गेली. या गदीत प्रत्येकाचे लक्ष या 

उत्सवावर असणार आवण परतीच्या रस्त्यावर कोणाच्या लक्षात न 

येता अांधाऱया वठकाणी गरुुजींना मारण े सोप े होत.े र्फक्त दवेच 

गरुुजींना वाचव ूशकेल अशा प्रकारे सापळा रचला गेला. 

 

आवण दवेानेच गरुुजींना वाचवले! पवूीच नमदू केल्याप्रमाणे 

म्हसव ेगावात आवण त्याच्या आसपास वधप्पाि, कू्रर आवण वनदायी 

‘वभल्ल’ आवदवासी राहात असत. त्यातील बरेच कुख्यात िाकू 

होत.े अश्याच एका वभल्ल िाकूवर बक्षीस ठेवलां होतां तरी तो 
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उघिपणे आपली भयानक कुहााि वमरवत वर्फरत असे. त्याचा 

मलुगा रामवसांग एक उत्कृष्ट कुस्तीपटू होता आवण तो गरुुजींना 

वावषाक कुस्ती स्पधेच्या अांवतम रे्फरीत नेहमी आव्हान दते असे. 

गरुुजींनी काही वष ेसलग त्याला माती चारल्यावर तो दखुावला 

होता आवण बदला घेण्याची सांधी शोधत होता. यामळेु रामवसांग 

गाव-प्रमखुाांच्या भािोत्ी मारेकऱयाांचा टोळीत योग्य होता. 

 

रामवसांग या टोळीत सामील तर झाला परांत ुत्याची सदस्वद्ववेक 

बदु्धी त्याला ह ेकरण्यापासनू परावतृ्त करत होती. त्याला जाणीव 

झाली होती की तो काहीतरी चकुीच ेकरत आह.े त्या रात्ी, गरुुजींनी 

मांवदरात पजूा पणूा केली आवण गदीतनू मागा काढत घराकिे वनघाल.े 

रामवसांगसह हल्लेखोर पाठलाग करत गरुुजी एखाद्या एकाकी जागी 

पोहोचल्यावर हल्ला करण्याची सांवध बघत होत.े गदीतनू वाट 

काढताना गरुुजींना पाटलाचे नीच कृत्य करण्यासाठी पाळलेले ह े

गुांि ओझरत े वदसले होते. त्यावेळी गरुुजींना वकां वचतही जाणीव 

नव्हती वक त्यावदवशी ते गुांि त्याांच्याच मागावर होते.  

 

गरुूजींचा बारकाईने पाठलाग करताना रामवसांगच्या मनात ह े

कृष्ण कृत्य करावे की नाही याचे वादळ उठल ेहोत.े आवण, दवेीच्या 

कृपेने त्याचा वनणाय बदलला! गरुूजींजवळ जाऊन त्याने गरुुजींना 
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सावध केले "ए पुांियाs, जीव वाचव, ते तझु्याच मागावर आहते!" 

आवण वततक्याच वेगान ेतो गदीत वदसेनासा झाला. ह ेऐकताच त्या 

गुांिाांचे वतथ ेअसण्याचे कारण गरुुजींना लगेच उमगल.े क्षणही न 

दविता, त्या गदीतनू गरुूजी वीजेच्या वेगाने घराकिे धावले. काही 

मारेकरी हत्यारां घेवनु त्याांच्यामागे पळाले, परांत ुगरुुजींनी आपल्या 

वेगवान धावण्यान ेत्याांना केव्हाच माग ेटाकले. या घटनेचे वणान 

करताना गरुूजी साांगत की दवेीच्या कृपेने आवण त्याांच्या वेगवान 

धावण्याच्या क्षमतेमळेुच ते या प्राणघातक हल्ल्यातनू वाचले. 

 

पढेु रामवसांग गरुूजींचा जवळचा वमत् झाला आवण बहुतेक 

यामळेुच गाव-प्रमखु त्यानांतर पनु्हा गरुूजींवर असे हल्ले करण्यास 

धजावल ेनाहीत. रामवसांगपण पढेु गरुूजींच्या सांघातील- अववचत 

परदशेी, याकूब वमांयााँ, जयराम शेटे, सांतोष पाटील, दयाराम पाटील 

व अन्य यवुकाांप्रमाणे सामावजक उपक्रमाांमध्ये सवक्रय सहभाग घेऊ 

लागला. 

 

अशा प्राणघातक हल्ल्यानांतर एखादा सामान्य माणसू समाज 

सेवेतनू माग ेहटला असता, पण यानांतर गरुुजींचा सामावजक उपक्रम 

चाल ूठेवण्याचा वनिय अजनूच दृढ झाला. गरुुजींना ह ेधैया त्याांच्या 

गाांधीजी, साने गरुुजी, गािगे बाबा इत्यादी आदशा परुुषाांकिूनच 
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वमळाले होते, त्याांना पण त्याांच्या मागाावर अशाच प्रकारच्या 

अिचणींचा सामना करावा लागला नव्हता काय? तथावप, या 

घटनेमळेु, गरुुजींना कळले की म्हसव े त्याांच्यासाठी जास्त काळ 

राहण्याची जागा नाही आवण यापेक्षा जास्त यश तेवढेच वेळ आवण 

प्रयत्न करून इतरत् कोठेही वमळू शकेल. 
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अध्याय १४ : वनडलाांचे निधि. पोनलस दलात 

भिती 

 

अध्याय-२ मध्य े नमदू केल्या प्रमाणे गरुुजींचे विील भेरी 

वाजवत आवण आसपासच्या गावातनू भेरी वाजवण्यासाठी त्याांना 

नेहमी बोलावले जात असे. भेरी वाजवताना भेरी वादकाच्या 

वकिण्यावर खपू ताण पितो. तसेच, भेरी ज्या कायाक्रमात 

वाजवतात ते रात्भर चालतात, त्यामळेु भेरी वाजवणाऱयाला पण 

रात्-रात् झोप वमळत नाही. पररणामी, भेरी वाजवणाऱयाांच्या 

वकिन्या आयषु्याच्या उत्तराधाात वनकामी होतात आवण हचे त्याांना 

प्राणघातक ठरत.े याच वकिनीच्या त्ासामळेु, सन १९३७ च्या 

समुारास, गरुुजींच्या वविलाांची तब्येत खपूच खालावली होती. एके 

वदवशी विील गांभीर आजारी पिले. गरुुजींनी वविलाांना जवळच्या 

(तेव्हाच्या) चोपिा वजल्यातील सवोत्तम रूग्णालय - िॉक्टर 

गोिबोले याांच्या रूग्णालयात दाखल केल.े गरुुजींना स्पष्ट आठवत 

असे वक िॉ. गोिबोले याांनी वविलाांच्या श्रोणीत एक लहान छेद 

केल्यावर मतू्ाशयात साठलेले पाणी बाहरे वाहू लागले. िॉक्टराांनी 

ही वकरकोळ शस्त्रवक्रया करून रुग्णाला घरी सोिताना गरुुजींना 

कल्पना वदली होती वक त्याांच्या वविलाांच्या आयषु्याचे आता 
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थोिेच वदवस उरले आहते. त्यानसुार, पढुच्या काही वदवसाांतच 

वयाच्या २०व्या वषीच गरुुजी वपत ृछत्ाला पारख ेझाले. 

 

कुटुांबाची जबाबदारी आधीपासनूच गरुुजींच्या तरुण खाांद्यावर 

होती, परांत ुआता त्याांचा नैवतक आधारही गेला होता. या घटनेला 

आता जवळपास दोन वष े झाली. चाांगल्या, वस्थर कमाईसाठी 

गरुुजी धिपि करत होत.े त्याांना भारतीय पोवलस दलात नोकरीची 

खपू इच्छा होती, परांत ु त्याांच े ओळखीने पोवलस दलात नोकरी 

वमळवण्याचे पवूीच ेसारे प्रयत्न अयशस्वी झाले होत.े तथावप, काही 

मवहन्याांनांतर, त्याांचा अजा वनविला गेला आवण त्याांना जळगाव 

पोवलस दलात भरतीच्या वनवि प्रवक्रयेसाठी बोलावले गेले. 

 

या वनविीच्या वेळी घिलेल्या घटनेन ेआपल्याला गरुुजींच्या 

‘कधीही हार न मानण्याच्या' वतृ्तीचा प्रत्यय येतो. शारीररक 

चाचण्याांच्या पवहल्या रे्फरीत उत्तीणा झाल्या नांतर त्याांना इतर 

वनविक वीस-एक उमेदवाराांसह दसुऱ या रे्फरीसाठी राांगेत उभ ेकेले 

गेले. दसुऱ या रे्फरीतील चाचण्याांची आतरुतेने वाट पाहत असताना, 

त्या रे्फरीसाठी दसुरे परीक्षक आले. जेव्हा या दसुऱया परीक्षकाने 

त्याांना अनपेवक्षतपणे वेगळे एका कोपऱयात उभे केले आवण 

बाकीच्या उमेदवाराांची चाचणी शाांतपणे चाल ू ठेवली, तेव्हा 
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गरुुजींच्या मनात शांकेची पाल चकुचकुली आवण ते थोिे वनराश 

झाले. 

 

गरुुजी वतथ े बराच वेळ चाचणीची वेळ येईल यासाठी वाट 

बघत उभ ेहोत,े त्याचवेळी अचानक एक विवटश अवधकारी तेथे 

वनवि प्रवक्रयेच्या दखेरेखीसाठी आला. ह े पोवलस उपअधीक्षक 

(िीएसपी) श्री. आांटीया होत.े चाचणी प्रतीक्षेचे थोि्यावेळ 

वनरीक्षण केल्यावर िीएसपीने गरुुजींकिे वनदशे करून परीक्षकाला 

ववचारले “हा मलुगा वतथे का उभा आह?े”. परीक्षकाने उत्तर वदले 

"तो शरीरयष्टीने वकरकोळ, बटुका आह"े. इांवग्लश भाषा जाणत 

नसल े तरी गरुुजींना त्या सांभाषणाचा अथा समजला आवण 

परीक्षकाला उद्दशेनू ते बोलले “शरीरयष्टीने लहान असलो तरी 

कुस्ती वकां वा धावण्यात मी यापैकी कोणा पेक्षावह जास्त सक्षम 

आह"े. िीएसपीने गरुुजी काय बोलत आहते याचा अनवुाद 

ववचारला. गरुुजींची चाचणी घेण्यास ते उत्सकु होते. उवाररत 

उमेदवाराांना गरुुजींच ेआव्हान साांगण्यात आले. त्यापैकी सहा रू्फट 

उांच वधप्पाि उमेदवाराने गरुुजींशी कुस्ती करण्याचे आव्हान 

स्वीकारल.े गावातील कुस्त्याांच े वनयवमत ववजेते असल्याने 

गरुुजींचा स्वतःवरचा आत्मववश्वास योग्यच होता. आवण इथे तर 

दीघा प्रतीके्षनांतर नोकरी वमळण्याच्या सांधीचा प्रश्न होता. गरुुजींनी 
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आपली सवा शक्ती आवण कुस्ती-कौशल्य पणाला लावले आवण 

काही वमवनटाांच्या कुस्तीनांतर त्या वधप्पािाला जवमनीवर आपटत 

काही क्षणाांसाठी त्याची पाठ जवमनीवर दाबनू ठेवली! या 

पराक्रमामळेु आियाचवकत होऊन िीएसपी, परीक्षकान ेआवण सवा 

उमेदवाराांनी गरुुजींचा जयजयकार केला. गरुुजींची वनवि झाली ह े

साांगायलाच नको. पनु्हा एकदा गरुुजींची शारीररक क्षमता एक 

महान वरदान म्हणनू उपयोगी आली होती. आवण काही वदवसातच 

त्याांना पोलीस दलात वनयकु्तीचे पत् वमळाले. 

 

यावर आईच्या सांवमश्र भावना होत्या. एका दृष्टीने आईला 

समाधान होते वक वतन ेइतके कष्ट करून गरुुजींना वशक्षण वदले त्या 

प्रयत्नाांना यश आले होत.े तर दसुरीकिे आईला वाईट वाटत होते 

वक वतचा मलुगा आता वतच्यापासनू दरू जाईल, कदावचत पणूा 

आयषु्यभरासाठी. पण वतने त्याला त्याच्या कारकीदीच्या आवण 

ववकासाच्या दृवष्टकोनातनू परवानगी वदली. शेवटी, सन १९३९ 

मध्य,े वयाच्या २२व्या वषी गरुुजी पोवलस दलात रुज ूझाले. वनवतृ्त 

होईपयांत ते आयषु्यभर पोवलस दलात रावहल.े 
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अध्याय १५ : पोलीस प्रनिक्षि व िावेिला नियुक्ती  

 

एक वषा अवधीचे पोवलस प्रवशक्षण सरुू होऊन अवघ्या १५ 

वदवसातच एक मजेशीर घटना घिली. म्हसव ेगावातील १५-२० 

गावकऱयाांचे प्रवतवनधी मांिळाने विएसपी श्री.अांटीयाांना भेटून 

गरुूजींना परत पाठववण्याची ववनांती केली. गरुुजींचे गावातील सवा 

ववधायक उपक्रम श्री अांटीयाांना साांगनू त्याांनी असा दावा केला वक 

पोलीस दलापेक्षा म्हसवे गावाला गरुूजींची जास्त गरज आह.े 

विएसपीनी आपण वनष्पक्ष असल्याच े साांगनू वनणाय गरुूजींवर 

सोिला. गावकरी गरुुजींना भेटले. गरुूजींनी जि अांतःकरणाने 

गावकऱयाांना समजावताना ते पोलीस दलातच का राहतील याची 

दोन कारण ेसाांवगतली - त्याांच ेव पररवाराचे भववतव्य आवण गाव 

प्रमखुाांनी त्याांना व त्याांच्या पररवाराला वदलेली वागणकू. हताश 

झालेला गावकऱयाांच्या गटान े गावी परतल्यावर गाव प्रमखुाांची 

चाांगलीच कान ऊघिणी केली. 

 

गरुूजींचा वकत्ता वगरवत गावातील बरेचसे यवुक चाांगल्या 

नोकरीसाठी गाव सोिून दसुरीकिे स्थावयक झाले. त्यामळेु नेततृ्व 

आवण स्वयांसेवकाांच्या अभावी गावातील सारे उपक्रम लवकरच 

बांद झाले. गावाची सकारात्मक ऊजाा नावहसी झाली. गाव 
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प्रमखुाांचा हाच ववजय होता. सकारात्मक कायाक्रमाांअभावी पढुील 

वकत्येक वषा गावात भयाण शाांतता पसरली होती.  

 

एक वषा पणूा झाले आवण गरुूजींनी पोलीस प्रवशक्षण 

यशस्वीररत्या पणूा केले. पवूी गावात केलेल्या कुस्ती आवण मैदानी 

खेळाांच्या सरावामळेु अन्य प्रवशक्षणाथी ांच्या तलुनेने गरुूजींना 

जळगाव पोलीस प्रवशक्षण कें द्रातील ह ेशारीररक कष्टाचे प्रवशक्षण 

काहीशे सोपे गेले. आपल्या गणुवते्तवर ह े यश वमळवल्यामळेु 

गरुुजींचा आत्मववश्वास वाढला. ववशेष म्हणज े या प्रवशक्षण 

काळात येथेही गरुुजींनी आपल्या दमदार शावहरीन ेआवण शारीररक 

सामर्थयााच्या प्रात्यवक्षकाांमळेु लोकवप्रयता वमळववली. 

 

प्रवशक्षण पणूा झाल्यावर काही मवहन्याांकररता पोलीस खात्याने 

गरुुजींवर रहदारी वनयांत्णाची कामवगरी सोपवली. त्यानांतर, सन 

१९४० मध्ये, जवळच्या रावेर वसाहतीत गरुुजींची वनयकु्ती झाली. 

गरुूजींचे रावेरमधील ह ेवास्तव्य त्याांच ेपढुील सामावजक जीवन 

आवण नेततृ्वाचे गणु घिवणार होते, ते कसे ते आता पाहू. 

 

येथे पाय ठेवताच गरुूजींना वह छोटीशी वसाहतीत र्फार 

आविली. येथे भरपरू झािी होती, मांवदरातील दवेीची मतूी पण 
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"जांजनी" दवेीसारखीच होती, स्थावनक रवहवासी पण ववववध 

धमााची, जातीची होती - थोिक्यात, या जागेचे गरुुजींच्या जन्म 

स्थळाशी बरेच साम्य होत.े येथील बाजारपेठ पण र्फार मोठी होती. 

येथील बरेचसे रवहवासी गरुुजींना एक सक्षम कुस्तीपटू, धावपटू 

आवण नामाांवकत शारीररक प्रवशक्षक म्हणनु आधीपासनूच 

ओळखत होते ह ेसमजनू गरुूजींना आिया वाटले. ह ेसवा त्याांच्या 

म्हसव े गावातील आवण जळगावातील प्रवशक्षण काळातील 

उपक्रमाांमळेु घिले होत.े गरुुजींबद्दल रवहवाशाांमध्ये आधीच 

सकारात्मक ववश्वास वनमााण झाला होता. रावेरमधील पवहल्या 

वदवसापासनू गरुुजींनी तेथील पररवस्थती कायदा व सवु्यवस्था 

समजनू घेण्याच्या दृष्टीने स्थावनकाांशी सांवाद साधण्यास सरुवात 

केली. त्याांना ह ेलक्षात आले की एक वववशष्ट समदुाय तीव्रतेन ेगनु्ह े

करत आह ेआवण सांपणूा शहर त्याांना घाबरत आह.े तेथील कुख्यात 

गुांि वनयवमतपणे व्यापाऱयाांकिून व दकुानदाराांकिून खांिणी गोळा 

करीत असत. मवहलाांवर सराासपण े लैंवगक अत्याचार केले जात 

होत.े त्यामळेु ती जागा मवहलाांसाठी सरुवक्षत रावहली नव्हती. 

अथाातच पोवलसाांनी गनु्हगेाराांशी हातवमळवणी केल्याने ह े सवा 

शक्य झाले होते. पोवलस म्हणनू आपले कताव्य पार पािण्यासाठी 

वनयतीने गरुुजींना ह ेआव्हानात्मक वातावरण सादर केले होत.े 
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अध्याय १६ : िावेिमधील श्री अगिवाल 

 

मागील भागात आपण बवघतले वक गनु्हगेारी असलेल्या रावेर 

वसाहतीत गरुुजींची वनयकु्ती झाली. लवकरच एका घटनेने गरुुजी 

एका अशा व्यक्तीच्या सांपकाात आले जी काही मवहन्यातच 

गरुुजींना रावेरच्या सधुारणा चळवळीच्या कें द्रस्थानी आणील 

आवण त्याबरोबरच भववष्यात त्याांच े वमत् आवण रावेर येथील 

सामावजक कायाात एक प्रमखु भागीदार पण असतील. ह े श्री. 

बालवकशन अगरवाल - रावेरमधील सपु्रवसद्ध व्यापारी होत. रावेर 

माकेटच्या मध्यभागी त्याांचे एक मोठे, बहुमजली घर होते. खरां तर, 

श्री.अगरवाल रावेरच्या गनु्हगेारी बद्दल वचांतीत होते. वकत्येक 

प्रसांगी, त्याांनी याबद्दल काही उपाय करण्याचा ववषय आपल्या 

वमत्ाां समक्ष उपवस्थत केला होता, परांत ु त्याांना हवा तसा 

सकारात्मक प्रवतसाद वमळाला नव्हता.  

 

एके वदवशी दपुारी जेवणानांतर श्री.अगरवाल आपल्या 

घराच्या दसुऱया मजल्यावरील वखिकीतनू बाहरे बघत उभ ेहोत.े 

अचानक त्याांना समोर रस्त्यावर मोठी गदी जमलेली वदसली. दोन्ही 

हातात चेहरा लपवत मध्यभागी एक तरूण मलुगी रित होती. एक 
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लहान आकाराचा, पण सक्षम तरुण पोवलस एका वधप्पाि गुांिाला 

‘वशस्त’ लावत होता. त्या पोवलसाने वशतार्फीन ेगुांिाच्या िोक्यावर 

आघात करत जवमनीवर लोळवले होते. जोपयांत श्री.अगरवाल 

खाली धावत गदीच्या मध्यभागी आले तोपयांत त्या पोवलसाने 

आपल्या हाताांनी त्या गुांिाला घट्ट धरून ठेवले होत े आवण तो 

शाांतपणे मलुीला पोवलसाांकिे तक्रार नोंदवायची आह े का असे 

ववचारत होता. पोवलसाच्या पकिीत असहाय्यपणे धिपिणाऱया 

मलुाला जवळून पावहल्यानांतर श्री.अगरवाल याांनी ओळखले वक 

तो रावेरच्या एका कुख्यात गुांिाांचा मलुगा हसन आह.े आतापयांत 

कोणत्याही पोवलसाचे एव्हढे धािस झाले नव्हत.े भीतीमळेु मलुीने 

तक्रार नोंदवली नाही. हसनला अजनू चाांगले लक्षात राहील असे 

र्फटके लगावत सोिण्यात आले. 

 

त्या पोवलसाचा तिर्फदारपणा आवण उत्साह दशावणाऱया या 

घटनेन ेचवकत होऊन श्री.अगरवालाांनी त्याला घरी बोलावले. त्या 

पोवलसान े श्री.अगरवाल याांना साांवगतले की, तो गुांि मलुीची 

अश् लील छेिछाि करताना त्याांना वदसला आवण त्या मलुीने 

त्याांच्याकिे मदत मावगतली. या थोि्याश्या गप्पाांमधनूच 

श्री.अगरवाल याांना जाणवले वक हा पोवलस धैयाान े आवण 

आत्मववश्वासान ेपररपणूा आह ेआवण रावेरच्या गनु्हगेारी समस्येची 
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व्याप्ती त्याच्यासाठी एक चाांगले आव्हान आह.े या पवहल्याच 

भेटीत श्री. अगरवाल याांना रावेरची पररवस्थती सधुारण्याची अांधकु 

आशा वाटली. त्याांना मावहत झाले वक त्याांना हवा असणारा हाच 

तो तरुण आह ेजो रावेरची सधुारणा घिवनू आणेल. तो पोवलस 

गरुूजीच होत ेह ेसाांगणे नको. 

 

वह घटना म्हणजे रावेरच्या गुांिाांशी गरुुजींच्या अखांि सांघषााची 

र्फक्त सरुुवातच होती. गरुुजींनी रावेरमधील पररवस्थती बदलण्याचा 

दृढ वनिय केला. ववशेषतः त्याांना रावेरच्या वस्त्रयाांच्या होणाऱया 

अपमानाची आवण छळाची र्फार चीि आली होती. गरुुजींच्या 

जीवनात वेळोवेळी असे वदसते वक दयनीय सामावजक पररवस्थतीत 

हताशपणे जगणे त्याांना कधीही मान्य नव्हत.े प्रत्येक वेळी, ते 

लोकाांना ती पररवस्थती प्रयत्नाने बदलवनू जीवन कसे चाांगले करता 

येईल यासाठी नेततृ्व करत असत. त्याांना त्या पररवस्थतीतनू बाहरेही 

काढत. 

 

काही आठवि् याांतच अगरवालाांच्या या ओळखीचे रूपाांतर 

मैत्ीत झाले आवण त्यात आजनू समववचारी वमत् येऊन वमळाले. 

आियााची बाब म्हणज,े या वमत् मांिळाला यापवूी गरुुजी 

अपररवचत होते तरी त्याांनी सहजतेने गरुुजींचे नेततृ्व स्वीकारल.े 
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गरुुजींच्या जीवनात या घटनेची अनेक वेळा पनुरावतृ्ती होत.े त्याांचे 

व्यवक्तमत्वच असे होत े वक त्याांच्या सांपकाात येणाऱया प्रत्येक 

व्यक्तीला थोि्याच भेटीत त्याांच्याबद्दल आदर आवण जवळचा 

सांबांध वाटू लाग.े त्याांच्याबरोबर काया करणाऱया स्वयांसेवकाांनापण 

समाधान लाभत असे. श्री.अगरवाल गरुुजींना इतके जवळचे मानत 

की, आयषु्याच्या शेवटच्या क्षणाांत गरुुजींना आपल्या सोबत 

राहण्याचा त्याांनी आग्रह केला, जो गरुुजींनी पणूा केला. 

 

गरुुजी आवण त्याांच्या मांिळाने कशापद्धतीने रावेरच्या 

रवहवाशाांना गनु्हगेाराांच्या ववरोधात जागतृ केले ह ेपढुील अध्यायात 

बघ.ू  
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अध्याय १७ : िावेि मधील गुन्हेगािीनवरुद्ध चळवळ  

 

गरुूजी, श्री.अगरवाल आवण वनविक वमत्ाांनी गनु्हगेारी 

थाांबवण्यासाठी भक्कम कारवाई करण्याचे ठरवले. श्री 

अगरवालाांचे घर या उपाय योजनाांच्या गपु्त चचाांचा बाले वकल्ला 

झाले. त्यातनू असे ठरले वक आधीच गनु्हगेाराांशी हात वमळवलेल्या 

भ्रष्ट पोलीस दलावर अवलांबनू राहून वेळ वाया घालवण्यापेक्षा 

रावेरमधील तरूणाांना एकवत्त करून शरीर सांवधान आवण लढाईचे 

प्रवशक्षण दवेनू गनु्हगेारी ववरोधी दल उभारायचे. व्यापारी 

व्यवहाराांमळेु सरकार दरबारी असलेल्या ओळखीच्या आधारे श्री. 

अगरवाल याांनी काही मवहन्यातच व्यायामशाळेसाठी जागा 

वमळवली. यातनू "अांवबका ववजय व्यायाम शाळे" चा जन्म झाला. 

गरुूजींच्या सचूनेनसुार चाररत्र्य, शक्ती, आवण पराक्रमाचे दवैत 

मारूतीचे छोटे दऊेळ पण व्यायामशाळेच्या अग्रभागी स्थापन गेले 

केले.  

 

योजना बनवणे आवण व्यायामशाळा उभारण्यापेक्षा तरूणाांना 

या मोवहमेत सहभागी करण े कवठण होत.े रावेरमधील 

गनु्हगेारीववरुद्ध जन जागतृी करून तरूणाांना या मोवहमेत 
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आणण्यासाठी गरुूजींनी पनु्हा एकदा साांस्कृवतक कायाक्रमाांचा 

आधार घेतला. एक मांिळ बनवनू ते रावेरच्या प्रत्येक गल्ली-

गल्लीत जाऊन कायाक्रम करू लागले. प्रथम नाट्यपणूा गायन व 

ववनोद आवण वाद्य सांगीत, इत्यादी मनोरांजनामळेु लोक आकवषात 

झाले, परांत ु लवकरच या गाण्याांतनु आवण नाट्य प्रयोगाांतनु 

गनु्हगेाराांचा ववरोध करण्यासाठी एकत् येण्याचा स्पष्ट सांदशे त्याांना 

वमळाला. गनु्हगेाराांच्या अत्याचाराने दीघा काळापासनू पीवित 

लोकाांना या सांदशेाने मोवहमेकिे आपोआप आकवषात केले. त्याांनी 

गरुुजींना केवळ आपला नेताच नव्ह े तर आपल्यातील आपे्तष्ट 

म्हणनू त्वररत स्वीकारले. पालकाांनी आपल्या लहान मलुाांना 

गरुुजीच्या व्यायामशाळेमध्ये आवण गनु्याववरूद्धच्या लढाईत 

सामील होण्यासाठी प्रोत्सावहत केले. 

 

‘अांवबका ववजय’ व्यायामशाळेचे उद्घाटन मोठ्या जल्लोषात 

झाले. व्यायाम शाळेत गरुुजींच्या नेततृ्वाखाली तरुणाांना 

सयूानमस्कार, बैठका, वजन उचलणे, कुस्ती इत्यादी शरीर 

सांवधानाचे प्रवशक्षण वदले जाऊ लागले. गनु्हगेाराांच्या टोळ्याांकिे 

ववववध घातक शस्त्राांचा भरपरू साठा होता त्यामळेु या धोकादायक 

गुांिाांशी सामना करण्यापवूी तरुणाांना शस्त्र कलेन े ससुज्ज करणे 

आवश्यक होते. गरुुजींनी त्याांना भाले, तलवार, कुहाािी, ‘दाांि-
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पट्टा’, ‘बची’ सारखी शस्त्रे वापरून हल्ला कसा करायचा त्याचे 

योग्य प्रवशक्षण वदले. सवाात महत्त्वाचे म्हणज,े रावेरमधील 

गनु्याववरूद्ध धैयाान े लढा दणे्याची मानवसक तयारी होण्यासाठी 

गरुुजी तरुणाांना नेहमी वीरश्रीयकु्त सांदशे दऊे लागले. त्याांचा सांदशे 

स्पष्ट होता - एकतर गुांिाांचा खांबीरपणे प्रवतकार करा वकां वा आपली 

आवण आपल्या कुटुांबाची प्रवतष्ठा गमवा. कालाांतराने रावेरच्या 

तरुण वपढी मध्ये ह ेधैया वनमााण झाले. 

 

गरुुजी आवण श्री.अगरवालाांनी सरुू केलेली ही चळवळ 

वदवसेंवदवस चाांगला आकार आवण गती घेऊ लागली. अांवबका 

ववजय व्यायाम शाळा ह े तरुणाांची पथकां  तयार करण्याचे आवण 

त्याांच्या कायाात समन्वय साधण्याचे कें द्र झाले. येथेच त्याांनी 

वेळोवेळी गनु्हगेारी टोळ्याांचा प्रवतकार करण्याच्या ववववध योजना 

आखल्या. काही वेळा वाटाघाटी करून, कधीकधी धमक्या दऊेन 

पण बहुतेक लढायाांद्वारे गरुुजी व त्याांच्या दलाने मोचेबाांधणी 

करण्यास सरुवात केली. त्याांच्यातील एकजटुतेने वदवसेंवदवस 

त्याांचे धैया अवधक वाढले. गरुुजी आवण त्याांच्या दलाने एका वेळी 

एका टोळीला लक्ष्य करत समोरासमोर लढा दते शरण येण्यास भाग 

पािले. ह े एन्काऊां टर इतके पाशवी आवण वनदायी असत वक 

मारेकराांच्या रोषामळेु काही गुांि अजीवन अपांग झाले. परांत ु
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वनढाावलेल्या गनु्हगेाराांमध्ये भीती वनमााण करण्याचा हाच एकमेव 

मागा होता. गुांिाांच्या टोळ्याांच्या पराभवामळेु अवधकावधक तरुण 

दलात सामील होण्यास प्रेररत झाले. यापवूी रावेरच्या रवहवाशाांनी 

खपू त्ास सहन केला होता आवण ते आता या मोवहमेत आपला 

प्राणपणास लावण्यास तयार होत.े रावेरच्या ववखरुलेलया 

सामर्थयााला एकवत्त करण्यात गरुुजींच े  नेततृ्व समथा आह ेयाचा 

त्याांना ववश्वास होता.  

 

मलुे व्यायाम शाळेतनू घरी परतल्यावर पालकाांशी 

गरुुजींबद्दलच बोलत. लोकाांशी त्याांचा वनकटचा सांवाद, त्याांची 

पद्धतशीरता आवण समवपात नेततृ्व याचे सवात् घरोघरी कौतकु होव ू

लागले. तेथील रवहवासी गरुुजींना आपल्या कुटुांबाचा सदस्य माननू 

"मामा" म्हणत असत. या प्रेमाची ओळख म्हणनू रवहवाशाांनी 

गरुुजींना एक अनोखी भेट वदली होती - दीि वकलोग्राम वजनाचा 

चाबकू ज्याचा गरुूजींनी गनु्हगेाराांना वशस्त लावण्यासाठी उपयोग 

करावा अशी त्याांची अपेक्षा होती! 

 

रावेरमधील चार वषाांच्या वास्तव्यात गरुुजींच्या पत्नी आवण 

आईन ेवकती धैया दाखवत त्याांना या सांघषाात सतत नैवतक आधार 

वदला असेल याची आपण र्फक्त कल्पनाच करू शकतो. रावेरमध्य े
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वनयकु्त झाल्यावर काही आठवि्याांतच त्याांनी कुटुांबास येथे हलवले 

होत.े या जोखमीच्या मोवहमेत कुटुांब रक्षण करण े त्याांना र्फारच 

कठीण गेले असेल. 

 

याबरोबरच अजनू एक ववचारपण येऊ शकतो वक, या सवा 

वहांसक वातावरणात कायम राहत असताना आवण त्या 

पररवस्थतीला सामोरे जात, त्यावर मात करत असताना गरुुजींच्या 

मनात योगचे उगम कसे झाले असेल? 
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अध्याय १८ : पोलीस दलातील िटाळवािे जीवि 

 

रावेर पोवलस खात्यातील समुारे एक वषााच्या कायााचे कौतकु 

करत पोवलस चौकीच्या अवधकाऱयाने - "र्फौजदारा"ने गरुुजींना 

स्वतःचा सहाय्यक नेमले. ग्रामीण भागात ‘र्फौजदार’ ह े एक 

महत्वाचे वजनदार असे पद होत.े १९४०च्या दशकात, कार 

बहुतेक विवटश अवधकायाांसाठी राखीव असे तर र्फौजदाराांना 

घोिा-गािी दणे्यात येत असे. प्रथम उत्सकुता असलेल्या या 

महत्त्वपणूा नेमणकुीबद्दल गरुुजींचा लवकरच अपेक्षाभांग झाला. 

 

आधी नमदू केल्याप्रमाणे, रावेर येथील पोवलस ववभाग अत्यांत 

भ्रष्ट होता. गनु्हगेार पोवलसाांची चाांगलीच काळजी घेत - त्याांना रोख 

रक्कम, भेटवस्त,ू बाई-बाटली, इत्यादी परुवत. ह े र्फौजदार पण 

त्याला अपवाद नव्हत.े त्याांना परुववलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा ते 

पणूापणे उपभोग घेत. गांमत म्हणज,े गरुुजींना ज्या गोष्टींची चीि 

वतटकारा होता त्याच गोष्टी त्या र्फौजदाराला वप्रय होत्या. 

 

रावेरच्या सभोवताल, ‘तापी’ नदीच्या काठावर दलदलीचा 

प्रदशे, िोंगर आवण दऱयाांच्या भभूागातील खेि्याांमध्ये 
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धोकादायक, कायदा न पाळणारा "बेलदार" समाज राहत असे. तेथे 

घिलेल्या मोठ्या गनु्याांच्या चौकशीसाठी र्फौजदाराला त्या 

गावाांमध्ये जावां लाग,े तेव्हा गरुुजींना सोबत असण्याचा आग्रह तो 

धरत असे. अशा प्रसांगी गरुुजींना त्याची घोिा गािी चालवावी 

लाग.े प्रत्येक वेळी र्फौजदाराला काम सांपल्यानांतर गुांिाांकिून भरपरू 

जेवण आवण मबुलक मद्य वदले जायच.े परत येताना र्फौजदार 

स्वतःच्या मनोरांजनासाठी वेश्यावस्तीत सोिण्यासाठी गरुुजींना 

साांगत असत.  

 

गरुूजींना वह तारेवरची कसरत होती - एका बाजलूा आपली 

उच्च वनतीमलू्ये पाळायची आवण दसुरीकिे वनतीमत्ता नसलेल्या 

सहकायाांना पण खषु ठेवायचां. गरुूजींना सहकायाांनी बऱयाचवेळा 

असे कृत्य करायला वशकवण्याचा प्रयत्न केला. वह त्याांच्या 

तत्वाांची, सहनशक्तीची सत्वपररक्षाच होती. आईचे सांस्कार, 

आदशा परुुषाांच्या उज्वल चाररत्र्याचा सांदशे, "दोन नांबर"ची सांपत्ती 

व मवदरेबद्दल स्वभावतःच असलेला वतटकारा आवण प्रत्येक स्त्रीला 

इष्ट दवेता अांवबका दवेीचेच स्वरूप मानण ेया उच्च ववचाराांवर पणूा 

ववश्वास असल्यान े गरुूजी या अवमषाांपासनू वनवलाप्त राहू शकले 

आवण सत्व परीक्षेतपण उत्तीणा झाले. पररणामी वररष्ठाचे व 

सहकायाांचे सवा प्रयत्न र्फसले व त्याांनी गरुूजींचा नाद सोिून वदला.  
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वाहत्या काळाबरोबर गरुूजी पण ववववध प्रकारची कामवगरी 

- कधी गनु्हा-लेखवनक, कधी बहुरूपी गपु्तहरे तर कधी गुांि 

पकिणाऱया दलाचे सदस्य- करत-करत पोवलसाांचे कसब 

आत्मसात करू लागले. यातलेच एक काम म्हणजे पकिलेल्या 

गनु्हगेाराांची उलट तपासणी करत त्याांना "बोलतां करणे". अशा 

पट्टीच्या मरुलेल्या गनु्हगेाराांकिून मावहती काढण्यासाठी त्याांचा 

शारीररक छळ हाच उपाय असे - जो त्याांच्यासाठी शारीररक 

दःुखदतेचा तर गरुूजींसाठी मानवसक त्ासाचा असे. (जस े आई 

आपल्या ऊनाि मलुाला सधुरवण्यासाठी वशक्षा करत े आवण 

त्याला लागले असेल तर मायेने औषधपण लावते, असेच कावहस)े 

तपासणी सांपल्यावर, सायांकाळी वररष्ठ घरी गेल्यावर गरुूजी मार 

वदलेल्या गुांिाला झाि-पाल्याांचे औषध बनवनू लावत असत. 

पररणामतः यापैकी बऱ याचजणाांनी गरुुजींशी मैत्ीचे नात े वनमााण 

केले. गरुुजींच्या चाांगल्या सल्ल्यामळेु त्याांच्यातील बऱयाच 

गनु्हगेाराांनी गनु्हगेारी सोिून वदली. (स्वातांत्र्य वीर सावरकराांनी पण 

त्याांच्या जन्मठेपेला जाण्याआधी ठाण्याच्या जेलमध्ये आवण 

अांदमानच्या जन्मठेपेत वकतीतरी खनुी दरविेखोर गनु्हगेाराांना 

असेच पररववतात करत सज्जन बनवले होत ेवक ते नांतर रामायणाचे 

पाठ दऊे लागत.) गांमत म्हणजे, गरुुजींनी अनेकदा असे द:ुख व्यक्त 
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केले की त्याांनी काही गनु्हगेार सधुरवले परांत ु वतथे असा एकही 

पोवलस नव्हता ज्याला ते भ्रष्ट जीवनशैलीपासनू, जीवन नष्ट 

करणाऱया दारू आवण स्त्रीच्या वाईट सवयी पासनू, वाचव ूशकले. 
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अध्याय १९ : ऑपिेिि िसलपूि 

 

अशा मानवसक तणावयकु्त कामकाजाच्या वातावरणात आवण 

कायदा-सवु्यवस्थारवहत पररवस्थतीत, गरुुजींना प्रसांगी आपला जीव 

धोक्यात घालनू जोखमीची कामवगरी करावे लागत अस.े अशाच 

एका जोखमी कामवगरीसाठी हा अध्याय समवपात आह.े 

 

क्ववचत प्रसांगी, या भ्रष्ट पोवलस दलात गरुुजींनी अशावह काही 

सहकाऱयाांबरोबर काया केले ज्याांचीपण काया नीवतमत्ता उत्कृष्ट 

आवण आदरणीय होती. गरुुजींनी ज्या बऱयाच वररष्ठ 

अवधकाऱयाांबरोबर काम केले त्यातील एक वररष्ठ अवधकारी- 

र्फौजदार श्री.माधव मराठे- वस्त्रयाांबद्दल अत्यांत आदर असणारे, एक 

साहसी शरूवीर आवण स्वछ चाररत्र्यवान व्यक्तीमत्व. त्याांच ेजीवन 

तत्वज्ञान खऱ या सैवनकाचे होत े- “मतृ्य ूतर अटळ आह.े चाांगल्या 

कारणासाठी लढत का मरू नय!े” या दोघाांना एकमेकाांबद्दल परस्पर 

आदर होता आवण त्याांनी जवळजवळ प्रत्येक गनु्हगेारी प्रकरणात 

एकत् काम केले होत.े त्याांचा गपु्त मावहती गोळा करत ववजेच्या 

वेगान े वक्रया करण्याच्या पद्धतीन े रावेरच्या गनु्हगेारी जगावर 

ववलक्षण दबाव पािला होता. रावेरच्या आसपासच्या दगुाम 
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भागातील गावाांत रात्ी-अपरात्ी छापे टाकत या दोघाांनी 

नागररकाांमध्ये आदर आवण गनु्हगेाराांमध्ये भीती वनमााण केली होती. 

त्याांच्याबरोबर वकत्येक मवहने काया केल्यावर गरुूजींनी व्यक्त केले 

की रावेरच्या कायदा व सवु्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात सधुारणा 

होण्यासाठी गनु्हगेाराांवर र्फक्त छोटे-छोटे छाप ेटाकण्यापेक्षा त्याांच्या 

कारवायाांचे कें द्र रसलपरू या खेि्यालाच वनयांवत्त केले पावहज.े  

 

ह ेरसलपरू मेहबबू आवण समशेर या दोन भयानक, अत्यांत धतूा 

आवण वनदायी गुांिाांच्या ताब्यात होत.े सांपणूा प्रदशे त्याांच्या नावाने 

घाबरत असे. वेश्या-व्यवसाय, अपहरण, कजााऊ पैशे दणेे आवण 

खांिण्या गोळा करण े यासारखे आवण अन्य प्रत्येक बेकायदशेीर 

कामात सामील असलेल्या या दोघाांनी या भागात आपले 

गनु्हगेारीचे जाळे पसरवले होत.े त्याांच्याकिे मोठ्या सशस्त्र टोळ्या 

असल्याने त्याांच्यावर हल्ला करण ेसोप ेनव्हत.े कोणतीही कारवाई 

करण्यासाठी त्या टोळीच्या जाळ्याचे आवण सामर्थयााचे पणूा ज्ञान 

असणे आवश्यक होत.े त्या अनषुांगाने गरुुजींनी या टोळीबद्दल 

अांतगात मावहती वमळवणे सरुु केले. यापवूी रसलपरू येथे आयोवजत 

केलेल्या पोवाि्याांच्या आवण साांस्कृवतक कायाक्रमाांमळेु त्याांचा 

रसलपरूमधील अनेक रवहवाशाांशी पररचय झाला होता. त्याांच्याशी 

बोलल्यानांतर गरुुजींना टोळ्याांववषयी, त्याांच्या राहण्याच्या/ 
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लपण्याच्या वठकाणाांची चाांगली मावहती वमळाली. सवाात महत्त्वाचे 

म्हणज,े गरुुजींना ह े समजले की टोळी-सदस्याांचा असा ववश्वास 

आह ेकी ते कशातही अिकले तरी मेहबबू आवण शमशेर त्याांना 

कोणत्याही पररवस्थतीतनू वाचववण्यास सक्षम आहते. टोळी-

सदस्याांचा त्याांच्या म्होरक्याांवरचा हा आत्मववश्वासच टोळीच्या 

एकतेचा, शक्तीचा आधार होता. र्फौजदार मराठे आवण गरुुजीनी 

यावरून वनष्कषा काढला की जर टोळी-सदस्याांचा त्याांच्या 

म्होरक्याांवरचा आत्मववश्वास िळमळीत केला तर मेहबबू आवण 

शमशेर याांना शरण आणणे कठीण नाही. ह ेत्याांनी कसे साधले ते 

आता बघयूा. 

 

त्याांनी प्रथम सक्षम, तरूण, सशस्त्र पोवलसाांचे एक मोठे पथक 

तयार केले. पढेु, या सशस्त्र पथकान े रसलपरू येथे छापा टाकत 

अनेक टोळी-सदस्याांना अटक केले. मग या पथकाने टोळीचा 

त्याांच्या म्होरक्याांवरील आत्मववश्वास मोिण्यासाठीची मखु्य 

रणनीती सरुू केली. अटक केलेल्या या गुांिाना हतेपुरुस्सर 

रसलपरूच्या सावाजवनक वठकाणी - चाविीवर - एकत् आणनू 

खाली-िोके-वर-पाय करून बाांधनू त्याांची वनदायपणे मारहाण 

केली. गुांिाांचे असहाय वकां काळत ओरिणे ह े पोवलस दलाची 

गनु्हागाराांववरुद्धची ललकारी सांपणूा गावाला ऐकायला आली. 
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काही तासाांच्या छळानांतर, छळ केलेल्या गनु्हगेाराांच्या वनदशानास 

आणनू वदले की “पाहा, तमुच े तारणहार मेहबबू आवण शमशेर 

तमु्हाला वाचवण्यासाठी आले नाही.” त्यानांतर छळ झालेल्या 

गनु्हगेाराांना त्याांच्या उवाररत साथीदाराांपयांत ह े ‘ज्ञान’ 

पोहचवण्यासाठी सोिून दणे्यात आले. बरेच मवहने हीच "भेट" 

टोळीच्या अन्य सदस्याांना वदली गेली. कालाांतराने त्याचे पररणाम 

वदस ूलागले. म्होरक्याांच्या क्षमतेबद्दल अपेक्षाभांग झाल्याने टोळी-

सदस्य टोळीतनू रु्फटून बाहरे पिू लागले. पररणामी, रसलपरूच्या 

टोळ्या ववखरुल्या गेल्याने त्याांची ताकद क्षीण झाली आवण 

पोवलसाांना त्याांना अटक करण े सोप े झाले. रसलपरूमधील वह 

कारवाई जरी पाशवी स्वरूपाची होती तरी त्यामळेु रावेरच्या 

गनु्हगेारीवर कायमस्वरूपी आघात झाला. 

 

या चाणाक्ष आवण धािसी मोवहमेबद्दल र्फौजदार मराठे याांचा 

मोठा सत्कार करण्यात आला, परांत ु त्याांनी तेथे घोवषत केले वक 

गरुुजींच्या गपु्त मावहती, वनयोजन आवण अांमलबजावणीवशवाय वह 

मोहीम यशस्वी झाली नसती. गरुुजींनी आपल्या वररष्ठाांकिून 

सन्मान प्राप्त केल्याच ेह ेअजनू एक वजवांत उदाहरण होय. 
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रसलपरूच्या यशस्वी मोवहमेमळेु र्फौजदार मराठे आवण 

गरुुजींचा भरपरू सन्मान झाला. पण रसलपरू येथील गनु्हगेाराांनी 

इतक्या सहजपणे पराभव स्वीकारला नाही. सिू उगवण्यासाठी ते 

कोणते िावपेच घेऊन परत आले ह ेपढुच्या अध्यायात बघ.ू 
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अध्याय २० : िसलपूि गुन्हेगािाांचा प्रनतिोध 

 

अध्याय १९ मध्य े आपण वाचले वक गरुुजी आवण त्याांचे 

साहबे र्फौजदार मराठे याांनी रसलपरूमधील गनु्हगेारी टोळ्याांचा 

कसा नाश केला. धैया व उत्तम वनयोजनासाठी पोवलस दलाने या 

दोघाांचा गौरव केला. जरी रसलपरूचे िॉन्स - मेहबबू आवण समशेर 

आता अटकेत होत,े तरी गरुुजी आवण र्फौजदार मराठे याांना ते आता 

सोिणार नव्हते. त्याांनी प्रथम र्फौजदार मराठेंना लक्ष्य केले. 

 

मेहबबू-समशेरच्या लोकाांनी रसलपरू गावाांतील काही 

मवहलाांना हाताशी धरून मराठेंववरूद्ध अशी घणृास्पद तक्रार 

दाखल करवली वक चौकशीच्या काळात र्फौजदार मराठे याांनी 

मवहला आवण त्याांच्या मलुाांना त्याांचे मतू् वपण्यास भाग पािले! ह े

खरे नाही ह े गरुुजींना मावहत होते. अल्पसांख्याक समाजातील 

मवहलाांच्या तक्रारीमळेु ह े प्रकरण अवधकच सांवेदनशील झाले 

आवण तक्रारीची र्फार गांभीर दखल घेतली गेली. र्फौजदार मराठे 

याांना पावठांबा दणे्यासाठी, त्याांना वनदोष घोवषत करण्यासाठी 

पोवलस दलातील कोणत्याही अवधकाऱयाांना धोका पत्करण्याची 

इच्छा नव्हती. पढुील तपास प्रलांवबत ठेवत त्याांना काया पदावरून 
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त्वररत वनलांवबत करण्यात आले. कालाांतराने असे काही राजकारण 

खेळले गेले वक प्रामावणक र्फौजदार मराठे याांना कायमचे पोवलस 

दलातनू काढून टाकले गेले. उच्च वररष्ठाांकिून योग्य पावठांबा न 

वमळाल्यास कताव्यदक्ष अवधकाऱयाांना पण काय भीषण पररणाम 

भोगाव ेलागतात याचे ह ेज्वलांत ददुवैी उदाहरण होय. 

 

र्फौजदार मराठे याांचा असा काटा काढल्यावर, रसलपरूचे 

िॉन्स गरुुजींचा बदला घेण्याची वाट बघ ूलागले. 

 

त्यावेळी प्रादवेशक पोवलस दलाच्या वावषाक मेळाव्याचे भव्य 

आयोजन जळगाव शहरात होत असे. या वावषाक मेळाव्यात केवळ 

सवाात कुशल कमाचाऱयाांनाच ववशेष कला-गणुाांना सादर 

करण्यासाठी आमांवत्त केले जात असे आवण त्यामळेुच ह ेवनमांत्ण 

वमळण ेही अवभमानाची आवण सन्मानाची गोष्ट असे. आतापयांत, 

एक उत्कृष्ट कुस्तीपटू आवण कुशल ‘मल्ल-खाांब’ खळेािू म्हणनू 

गरुुजींची ख्याती पोवलस दलातील वररष्ठ अवधकाऱयाांपयांत 

पोहोचली होती. यावषी, गरुुजींना त्याांचे कौशल्य प्रदवशात 

करण्यासाठी आमांवत्त केले गेले. या आमांत्णामळेु गरुुजी आवण 

त्याांचे पथक खशू झाल ेआवण त्याांनी तत्काळ तयारी सरुू केली. 

त्याांनी कायाक्रमासाठी त्याांचे सवाात लोकवप्रय असलेली प्रात्यवक्षके 
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वनविली. ववशेषतः एक बहुचवचात अत्यांत धोकादायक प्रात्यवक्षक 

ज्यात शारीररक सामर्थया तसेच श्वासोच््वासाच्या वनयांत्णाच्या 

आधारे गरुुजी एक भरलेला रक त्याांच्या छातीवरुन जाऊ दते 

असत. प्रात्यवक्षकाांची तयारी सांघाच्या मनाप्रमाण ेआवण चाांगली 

सरुू होती.  

 

प्रात्यवक्षकाांच्या वदवशी सांघ उत्तम तयारीवनशी पणूा उत्साहात 

होता. गरुुजींच्या सांघाने पद्धतशीरपणे एकामागनू एक आपली 

प्रात्यवक्षके प्रदवशात केली. या सांघाच्या मल्लखाांब आवण मानवी 

वपरावमि प्रात्यवक्षकाांमळेु प्रेक्षक स्तांवभत झाले. आता वेळ होती 

समाप्तीच्या भव्य प्रात्यवक्षकाची - एक भरलेला रक छातीवर घेऊन 

जाण्याच ेगरुुजींचे प्रात्यवक्षक. यात र्फक्त एक वचांता वनमााण झाली 

होती - गरुुजींच्या छातीवर भरलेला रक नेण्यासाठी पोवलस दलाने 

नेमलेला चालक रसलपरूचा रवहवासी होता! गरुुजींच्या वमत्ाांनी 

चालकाला काहीही दषु्कृत्य करू नको अशी पनु्हा-पनु्हा ताकीद 

वदली होती! प्रात्यवक्षक सरुु करण्यासाठी रकला मोकळ्या मैदानात 

आणले गेले. गरुुजी वनधााररत जागेवर पाठीवर पहुिले. गरुुजींनी 

त्याांचे दोन्ही हात छातीवर घट्टपणे बाांधत दांिाांवर पोलादी पकि 

आवळली. गरुुजी आता तयार आहते ह ेजाणनू, गरुुजींच्या वमत्ाने 

चालकाला रक पढेु आणण्यास साांवगतले. रक जवळ येऊन 
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गरुुजींपासनू काही रू्फट अांतरावर थाांबला. परेि मैदानात सवात् 

शाांतता पसरली. सवा प्रेक्षक िोळ्यात प्राण आणनू, श्वास रोखनू पढेु 

काय घिते ह ेबघ ूलागले. कायाक्रमाचे प्रमखु-पाहुणे वजह्वावधकारी 

खान पण काळजीपवूाक बघ ूलागले. गरुुजींनी एक दीघा श्वास घेतला 

आवण शरीर पोलादाप्रमाणे किक केले. त्याांच्या पोलादी 

पतुळ्यासारख्या शरीराचे प्रत्येक स्नाय ूदगिाप्रमाणे कठोर आवण 

कोणतेही वजन पेलण्यास ससुज्ज होते. गरुुजींच्या छातीवर रक 

चालववण्याकररता गरुुजींच्या वमत्ान ेचालकाला सांकेत वदला. 

 

रसलपरूच्या िॉन्सच्या त्या माणसाला ठाऊक होत ेकी हाच 

तो सिू घेण्याचा क्षण आह!े 

 

त्याला रक छातीवरून दु्रतगतीने चालववण्याची सचूना होती. 

त्याऐवजी, त्याने गरुुजींच्या छातीवर पढुची चाके आणली आवण 

िेक लावले. चालकाला अपेक्षा होती वक हा भरलेला रक जास्त 

वेळ गरुुजींच्या छातीवर ठेवल्याने गरुुजींचा श्वास सटेुल आवण 

रकच्या वजनाखाली दबले जाऊन ते गतप्राण होतील. गरुुजींना 

कळल े की काहीतरी गिबि आह.े पण या प्राणघातक प्रसांगात 

पनु्हा गरुुजींनी ववचवलत न होता श्वास पणूापण े रोखनू धरला. 

त्यादरम्यान, गरुुजींच्या वमत्ाांनी मोठ्याने ओरित रक त्वररत खाली 

उतरवण्यासाठी चालकाला र्फटकारल.े वजह्वावधकारी खान याांना 
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चालकाच्या मनात काय आह ेह ेसमजले. या कृत्याने क्रोधीत होत 

त्याांनी आपली लाकिी छिी जोरात टेबलावर मारत चालकावर 

ओरिल.े चालकाला समजले की त्याचे दषु्कृत्य सवााना समजले 

आह े आवण त्यान े गरुुजींच्या छातीवरुन रक त्वररत खाली 

उतरवला. अवाढव्य वजनाखालनू मकु्त झाल्यावर गरुुजी हळू-हळू 

श्वास बाहरे टाकून रकपासनू दरू झाले. समोर घिलेल्या नाट्यपणूा 

प्राणघातक प्रसांगाबद्दल अनवभज्ञ असणाऱया प्रेक्षकाांनी बऱ याच 

वेळपयांत गरुुजींचा जयजयकार केला. वजह्वावधकारी खान याांनी 

गरुुजींशी हस्ताांदोलन करत ते के्षमकुशल आहते का याची चौकशी 

केली. त्याांनी गरुुजींच्या वनदशानास आणनू वदले वक चालकाचे ह े

कृत्य म्हणज ेअनेक साक्षीदाराांसमोर खनुाचा प्रयत्न आह.े त्याांनी 

स्वत: सांपणूा घटना समक्ष पावहल्यान ेचालकावर योग्य ती कारवाई 

करण्याचे आश्वासनवह वदले. काही क्षण ववचार करून गरुुजींनी 

चालकाववरूद्ध कोणतीही औपचाररक तक्रार नोंदववण्यास नकार 

वदला. गरुुजींचा क्षमाशील स्वभाव मावहत असल्यामळेु गरुुजींच्या 

वमत्ाांना याबद्दल आिया वाटले नाही. एखाद्याच्या वैयवक्तक 

चकुाांपेक्षा ते नेहमीच मोठ्या समस्याांवर लक्ष कें वद्रत करत. आपल्या 

दयाळू अांत:करणाने गरुुजी हा प्रसांग पटकन मनातनू काढू शकले, 

परांत ुरकच्या चाकाांच्या जोरदार घषाणाने उठलेले व्रण या प्रसांगाची 

साक्ष दते त्याांच्या दांिावर आवण छातीवर आयषु्यभर रावहल.े  
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अध्याय २१ : िावेिमधील नवधायक सामानजक 

उपक्रम 

 

असे वदसत ेकी रावेर येथे चार वषाांच्या वास्तव्यात गरुुजी बरेच 

सवक्रय आवण व्यस्त सामावजक जीवन जगत होते. समाजकां टकाांनी 

दवूषत केलेल्या रावेरच्या वनस्तेज सामावजक पररवस्थतीत 

सकारात्मक ऊजाा आवण नवजीवन भरण्याच्या उवद्दष्टाने त्याांच ेकाया 

होत.े 

 

अध्याय १७ मध्य ेआपण वाचले वक रावेर मधील अांवबका 

ववजय व्यायाम शाळेत गरुुजी तेथील तरुणाांना शारीररक प्रवशक्षण 

दते असत. शस्त्रे हाताळण्याच्या प्रवशक्षणाबरोबरच ते तरुणाांना 

मल्ल-खाांब आवण भारतीय मल्ल ववद्य े मध्येही प्रवशवक्षत करत 

असत. त्या प्रदशेात त्यावेळी बभतुवसांग राजपतू नावाचा सपु्रवसद्ध 

मल्ल होता. त्याच्या नेततृ्वात कुस्तीपटूांचे सांघ बऱुहाणपरू सारख्या 

दरू-दरूच्या वजल्यातील कुस्ती स्पधेत भाग घेत आवण पदके वजांकून 

आणत. बभतुवसांग आपल्या सांघात गरुुजींनी प्रवशवक्षत केलेल्या 

सवोत्कृष्ट मलुाांना समाववष्ट करत असल्यामळेु, दरवषी कुस्तीच्या 

"र्फिातनू" ते कुस्तीपटू वनयवमत अनेक पदके वजांकून आणत असत. 
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म्हणज ेगरुुजींनी वदलेलां प्रवशक्षण ह ेप्रचवलत मानकाांशी समतलु्य 

होत े ह े वनवित. अशा उपक्रमाांमळेु रावेरमधील रवहवाशाांमध्ये 

गरुुजींबद्दल आत्मववश्वास आवण अवभमान वनमााण झाला. 

 

गरुुजी आवण त्याांचा सांघ सामावजक प्रबोधनपर साांस्कृवतक 

कायाक्रमही आयोवजत करत असत. ववनोद, नाटक, गायन आवण 

वाद्य सांगीत, नतृ्य, कववता इत्यादी सामग्रींमळेु मनोरांजक 

असणाऱया या कायाक्रमातनू योग्य सांदशे प्रेक्षकाांपयांत अचकु 

पोहोचत असे. यासाठी कायाक्रमाांमधील वनविक प्रसांगासाठी 

गरुुजी स्वत:च कववता आवण गीते रचत असत. त्याांच्या या कववता 

बहुदा न्याय, शौया, दयाळूपणा आवण दवेावरील श्रद्धा यावर 

आधाररत असत. तर पोवाि्यासाठीची गाणी छत्पती वशवाजी 

महाराजाांच्या काळातील यदु्धातील वीर, स्वातांत्र्यसैवनक आवण 

शौयााचे काया करणाऱया सामान्य माणसाांना समवपात असत. 

उदाहरणाथा, त्याांचा एक पोवािा स्थावनक शहीद, दीपचांद सपुिू 

याला समवपात होता - जो एका नरभक्षक वावघणीला मारताना 

शावहद झाला होता. एकदा एका स्थावनक शाळेची इमारत 

कोसळली असता जखमी मलुाांची दखेभाल काही स्वयांसेवकाांनी 

केली होती, त्याांच्या कौतकुासाठी सदु्धा गरुुजींनी एक पोवािा 

रचला होता. गरुुजी आवण त्याांच्या सांघाच्या अशा ववववध 
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सामग्रीयकु्त साांस्कृवतक कायाक्रमाांमळेु समाजकां टकाांच्या बेकायदा 

कारवायाांववरुद्ध आवण अत्याचाराववरुद्ध जनतेला जागतृ करत 

सामना करण्यासाठी एकत् येण्यास प्रोत्सावहत केले. 

 

गरुुजींच्या आचरणातनु आपण वशकतो वक “दवे मांवदरात, 

दवे्हाऱयात नाहीतर दयाळू, त्यागी हृदयात नाांदतो. दवेाला 

वमळवणेसाठी ररकाम्या प्राथाना आवण याांवत्क कमाकाांि 

करण्यापेक्षा चाांगले कमा करा”. त्याांच्या बालपणापासनू आतापयांत 

गरुुजी एक अवतशय कृतीशील व्यक्ती होत.े त्याांना ववश्वास होता वक 

पवूावनयोवजत कृतीने यश वमळवणे शक्य आह.े त्याांच्याच शब्दात 

साांगायचे तर "कृतीतनू पवात दखेील हलववले जाऊ शकतात. र्फक्त 

शब्दाांनी तर लहान गारगोटीसदु्धा वळवता येत नाही.” गरुुजींनी ह े

कृतीचे -“कमायोगाचे” तत्व स्वत:च्या आयषु्यात अांमलात आणले 

होत े आवण त्यातनू त्याांना समाधानकारक र्फळ प्राप्त होत होते. 

आपल्या (आवथाक) क्षमतेनसुार गररबाांना मदत करण,े मोर्फत 

वनौषधी उपचार परुववणे, अांवबका ववजय व्यायामशाळा चालववणे, 

आवण अशाच अन्य उपक्रमाांनी त्याांचे जीवन अथापणूा बनले होते. 

रावेरमधील रवहवाशाांनी वदलेला सन्मान त्याांचा आत्मववश्वास 

बळकट करत होता. 
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अथापणूातेचे, समाधानाचे ह े जीवन जगत असताना एका 

घटननेे, एका लहान मलुाच्या अनपेवक्षत भेटीमळेु त्याांचे आयषु्य 

हादरवनू बदलवनू टाकले. एक दवैी हाक आणणारा योगाचा दतू 

भेटून त्याांना जाणीव करून दईेल वक आपण जे करत आहात 

त्यापेक्षा अथापणूा काम कराव े लागेल. थोि्याच वदवसात 

आयषु्यभराच्या शोधाचे बीज त्याांच्या हृदयात पेरले जाईल. असा 

शोध जो त्याांनी यापवूी जीवनात कधीही न पावहलेल्या, ना 

अनभुवलेल्या क्षेत्ात त्याांना घेऊन जाईल. हा योगाचा दतू आवण 

शोध कोणता होता ह ेपढुच्या अध्यायात बघ.ू 
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अध्याय २२ : गुरुचे आगमि 

 

मानवजातीच्या इवतहासामध्य े अवधकाांश मानवजात 

आपल्याला साांसाररक सखु, वैभव, आववष्कार इ. साठी सतत 

सांघषा करताना, व्यस्त असताांना वदसत.े काही अल्पसांख्याक मात् 

हा ऐवहक प्रवास नाकारत अध्यात्माचा अांतगात प्रवास स्वीकारतात. 

सांख्येने अगदी कमी असले तरी, या व्यक्ती, वेगवेगळ्या वेळी 

आवण जगाच्या वेगवेगळ्या भागाांमध्ये, आपल्या सभोवतालच्या 

मानवतेसाठी मागादशाक पथ दीपक बनलेले वदसतात. ववशेष 

म्हणज ेयापैकी काही आध्यावत्मक गरुूां नी हा आांतररक अध्यावत्मक 

प्रवास जाणीवपवूाक वनविला नाही, तर तो सहजरीत्या त्याांच्या 

वाट्याला आला. या व्यक्तींची वनवि करुन वकां वा त्याांच े जीवन 

अध्यात्माकिे कसे वळले पावहज ेयावर वनसगाान ेकोणतेही वनयम 

पाळल े नाहीत. वनविलेले लोक सवा स्तराांमधनू आले - सम्राट, 

गलुाम, याजक, नावस्तक, ववद्वान, वनरक्षर, शदु्ध, वेश्या, दयाळू, 

कसाई इ. ज्या प्रकारे अध्यात्माकिे त्याांचे जीवनक्रम वळले 

त्याबद्दलवह काही वनवित वनयम वदसत नाही - काहीना इतर 

आध्यावत्मक गरुूां नी जागतृ केले होत,े काही साांसाररक 

नकुसानीच्या आघातान,े तर काही जगाच्या क्षवणक स्वरूपाची 
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जाणीव झाल्याने आवण काही दवेावरच्या अतीव प्रेमामळेु 

अध्यात्माकिे वळले. ह े आपले सौभाग्य आह े की अध्यावत्मक 

प्रवासासाठी वनविलेल्याांपैकी गरुुजी एक होत.े 

 

ती एक नेहमीसारखी सायांकाळ होती - गरुुजी आपल्या 

आवित्या ‘अांवबका ववजय’ व्यायाम शाळेत मल्लाना प्रवशक्षण 

दते होत.े अचानक शाळेतील काही मलु े एका पांधरा ते सोळा 

वषााच्या मलुाला घेऊन व्यायामशाळेत आले. “मामा, पहा आम्ही 

कोणाला आणले आह.े हा आह े‘वबच्च’ू. त्याला तमु्हाला भेटायचां 

आह.े” शाळेतील मलुाांनी त्याला रावेर इांवग्लश स्कूलच्या आसपास 

भटकताना पावहल े आवण काही वेळातच त्याचे वमत् बनले. 

वाऱयावर उिणारे लाांब सोनेरी केस, रेखीव चेहरा, तीक्ष्ण आवण 

सरळ नाक, वनतळ काांती असलेला आवण कमरेखाली र्फक्त भगवे 

वस्त्र पररधान केलेला वबच्च ू अवतशय आकषाक आवण दखेणा 

वदसत होता. 

 

वबच्च ू धैयााने पढेु होत, गरुुजींशी नजर वभिवत बोलला 

“मामा, मी ऐकलां आह े की तमु्ही एक उत्कृष्ट कुस्तीपटू आहते. 

तमु्ही मलुाांना लढाई आवण मल्ल-खाांबचे प्रवशक्षण दतेात. येथील 

गुांि तमु्हाला घाबरतात. म्हणनू मला तमु्हाला भेटायचे होते. तमु्ही 
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या मलुाांना जे काही वशकवतात ते मलापण वशकव ूशकाल काय? 

” त्याच्या बोलण्यात ववलक्षण ठामपणा आवण आत्मववश्वास होता. 

"हो जरूर. का नाही. तलुा प्रवशक्षण कधी सरुू करायचे आह?े 

” गरुुजींनी हसत हसत त्याला ववचारले. 

"केव्हाही, मामा." 

"ठीक आह ेमग. तझुे प्रवशक्षण आतापासनू सरुू होत.े” 

ववशेष म्हणजे, वबच्चकूिे गरुुजींना दणे्यासाठी बरेच काही 

होत.े त्या दोघाांमधील नात्याची घिण ह ेगरुु-वशष्याांच्या सांबांधाांचे 

एक वचत्तवेधक उदाहरण आह.े गरुुसांधानच्या पढुच्या अध्यायात 

आपण वाच ूकी गरुुजींनी वबच्चलूा कसे प्रवशक्षण वदले. 
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अध्याय २३ : पिस्पि प्रनिक्षि 

 

त्या भेटीनांतर गरुुजींनी वबच्चलूा प्रवशक्षण दणेे सरुू केले. अन्य 

साधारण प्रवशक्षणाथी जे धिे वशकण्यासाठी तीन मवहन े घेत ते 

वबच्च ूआपल्या वेगवान आकलन शक्ती आवण सक्षम शरीराच्या 

बळावर तीन वदवसात वशकला. प्रत्येक वशक्षक हुशार ववद्यार्थयाांना 

वशकवताना आनांवद, समाधानी होतो. गरुुजींना पण वबच्चलूा 

वशकवताना खपू आनांद, समाधान वमळत असे.  

 

प्रत्येक सांध्याकाळी वबच्च ून चकुता व्यायामशाळेत येत असे 

आवण गरुुजींकिून कुस्ती वकां वा मल्ल-खाांबाचे ववववध तांत् वशकत 

असे. गरुुजींबरोबर सवाात शेवटी तोच व्यायामशाळा सोित असे. 

बरेच वेळा गरुुजी त्याला त्याांच्या घरी रात्ीच्या जेवणासाठी नेत 

असत. गरुुजींच्या कुटुांवबयाांबरोबर तो इतक्या सहज वमळून-

वमसळून वागत असे की जण ूतो वषाानवुष ेसवाांना ओळखणारा, 

कुटुांबातील एक भागच आह.े गरुुजी आवण वबच्च ूजेवणानांतर बरेच 

तास वेगवेगळ्या ववषयाांवर गप्पा मारत असत. त्यानांतर तो रात्ी 

तेथेच गरुुजींच्या शेजारी झोपत असे.  वबच्चचू्या सहवासात 

गरुुजींचे वदवस तीव्र गतीने जात होत.े त्याांना जाणवले वक त्याांच्यात 
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आवण वबच्चमूध्ये एक दृढ नात े वनमााण होत आह.े आयषु्याच्या 

उत्तराधाात गरुुजींना समजले वक त्याांना वबच्चकूिे असलेल े

आकषाण म्हणजे ‘ओज-शक्ती’चा प्रभाव होता ज्याच्या बळावर 

योगी प्रेम आवण सहानभुतूीने आपल्या सहजीवाांना आपल्याकिे 

आकवषात करतात. 

 

वबच्चलूा येऊन आठ वदवस झाले होत.े एका सांध्याकाळी 

उवशरा प्रवशक्षण सांपल्या नांतर गरुुजी म्हणाले, “चल वबच्च,ू घरी 

जाऊन जेवण घेऊ. मला भकू लागली आह.े" “मला पण” वबच्च ू

म्हणाला. अांवबका ववजय व्यायाम शाळा बांद करून ते गरुुजींच्या 

घरी गेले.  

ते जेवणाची वाट पाहत, गप्पा मारत असताना, वबच्च ू

म्हणाला “मामा, त ूमला बऱ याच गोष्टी वशकवल्या आहते. आज 

मला जे मावहत आह ेते मी तमु्हाला दाखवतो.” वबच्चनेू त्यानांतर 

गरुुजींनी यापवूी कधीही न पावहलेले असे चवकत करणारे 

प्रात्यवक्षक दाखवले. त्यान ेपोट मागच्या बाजलूा पाठीपयांत आणनू 

दाखवले. त्यानांतर पोटात िाव्या, उजव्या आवण मध्यभागी 

आति्याांमधील हालचालींवर वनयांत्ण कसे ठेवता येते ह ेदाखवले. 

त्यानांतर त्याने दोन्ही हाताच्या आधारे उभे राहून दाखवले. नांतर 

हळू हळू र्फक्त एका हाताच्या तळव्यावर वस्थर उभा रावहला. पण 
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तो वतथेच थाांबला नाही. तो र्फक्त हाताच्या पाच बोटावर उभा 

रावहला. आवण शेवटी तर त्यान ेएका बोटावर कसे उभ ेराहता येईल 

ह ेगरुुजींना दाखववले! 

 

गरुुजी ह े सवा आियाचवकत होऊन पाहत होत.े पण या 

प्रात्यवक्षकाांचा उत्तराधा अजनू बाकी होता. त्यान ेगरुुजींना त्याच्या 

छातीला स्पशा करून त्याच्या हृदयाचे ठोके बघण्यास साांवगतले. 

गरुुजी हृदयाचे ठोके बघत असतानाच त्यान े अचानक हृदयाचे 

ठोके बांद करत काही वमवनटे त्याच अवस्थेत रावहला. पढेु, त्याने 

हृदयाचे ठोके शरीराच्या एका भागापासनू दसुऱया भागात कसे जाऊ 

शकतात ह े दाखवले. त्याच्या हृदयाची धिधि छातीत ना 

जाणवता त्याच्या नाभीत जोरदारपण े जाणव ू लागली. मग त्याने 

नाभीतील ठोके थाांबवत त्याांना मागच्या बाजसू आवण त्यानांतर 

इतरत् हलवले. 

 

या सवा गोष्टींनी गरुुजी स्तांवभत झाले. त्याांनी स्वतः आत्तापयांत 

आपल्या छातीवर भरलेला रक वाहून नेणे, उघि्या हाताांनी प्रचांि 

खिक र्फोिून घेणे इ. सारख्या बऱ याच शारररीक क्षमता आत्मसात 

केल्या होत्या. पण या वकशोरवयीन मलुाने दाखवलेले ह ेएक सकू्ष्म 

शारीररक वनयांत्ण त्याांनी कधीही ऐकले, बवघतले वकां वा वशकले 
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नव्हत.े गरुुजींना त्वरीत कळल ेकी वह शरीर वनयांत्णातील पढुील 

पायरी आह.े ह ेवशकलेच पावहज.े 

 

गरुुजी ह े सवा वशकू शकले का? जस े तो गरुुजींकिून बरेच 

काही वशकला होता त्याप्रमाणे त्या लहान मलुाने त्याांना ह ेकसब 

वशकवले काय? पढुील अध्यायात याबद्दल अवधक समजनू घेऊ. 
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अध्याय २४ : हुकलेली सांधी आनि िोध सुरू 

 

अध्याय २३ मध्य ेआपण वाचले वक गरुूजी आवण वबच्च ू

मध्य े गरुू-वशष्याचे नात े वनमााण होते आवण एक वदवस वबच्च ू

गरुूजींना शरीर वनयांत्णाचे आियाचवकत करणारे प्रात्यवक्षक करून 

दाखवतो. आता पढेु बघ ूया. 

 

या प्रात्यवक्षकाांनी प्रभाववत होऊन गरुूजी वबच्चलूा ह े

वशकवण्याची ववनांती करण्याचा ववचार करतात. पण, ददुवैाने 

गरुुजींचा "वशक्षका"चा अहांकार मध्ये आला - "हा लहान मलुगा 

जो माझा चेला आह,े त्याला मी वशकवण्याची ववांनती करण ेहा 

माझा अपमान होईल, मी अप्रत्यक्षररत्या त्याच्या नकळत 

वशकण्याचा प्रयत्न करेल." त्याांनी आपले आिया आवण उत्कां ठता 

लपवनू ठेवत आपल्याला ह ेआधीच मावहत असल्याचे दाखवले. 

 

त्यानांतर दोघेही जेवण करून वनद्राधीन झाले. नेहमी प्रमाणे 

गरुूजी पहाटे लवकर उठले, आवण पहातात तर वबच्च ूतेथे नव्हता. 

त्याांनी त्याला घराच्या आसपास शोधले पण तो वदसला नाही. तो 

नेहमीप्रमाण ेसायांकाळी व्यायाम शाळेत भेटेलच असा ववचार करत 
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गरुूजी कामावर गेले. पण वबच्च ू जेव्हा सांध्याकाळीपण 

व्यायामशाळेत आला नाही तेव्हा गरुुजींना द:ुख होऊ लागले. 

दसुऱया वदवशी पण वबच्चचूा पत्ता नव्हता. वबच्च ूजाऊन असेच 

वदवसामागनू वदवस आवण आठविे गेले. त्याला शोधण्यासाठी 

गरुुजींनी व्यायामशाळेतील मलुाांना रावेर सभोवतालच्या सवा 

वदशाांना पाठववले, पण त्याचा काहीवह उपयोग झाला नाही. या 

थोि्याशा अवधीत त्याांच्यात कसे दृढ नात े वनमााण झाले ह े

गरुुजींना समजलेच नाही आवण आता वबच्च ू सोिून गेल्यावर 

त्याांना ह ेजाणवले. त्याांना याच दःुखाने ग्रासले. वबच्चचूे एखाद्या 

ऋषीसारखे व्यवक्तमत्व, त्याचे बोलणे, वागणे ववसरण ेशक्य नव्हत.े 

त्याच्या आठवणींमध्य ेगरुुजींची झोप उिाली. जण ूकाय त्याांचा 

एक अववभाज्य भागच त्याांना या जगाच्या काळोख्या महासागरात 

सांघषा करण्यासाठी एकटे, अपणूा ठेवनू वनघनू गेला. व्यायामशाळा, 

कुस्ती, मल्ल-खाांब, गुांिाांवर ववजय, या सारख ेयश या दःुखा पढेु 

काहीच नव्हते. 

 

पढेुही बरेच मवहने आवण वषा गरुुजींनी पोलीस दलातील 

ओळखीच्या आधारे वबच्चलूा शोधण्याचे असर्फल प्रयत्न केले. 

हवेत ववरून गेल्या सारखा तो नाहीसा झाला. गरुुजींना मग एक 

जाणीव होऊ लागली - त्याांना काहीतरी वशकवण्यासाठी, त्याांच्या 
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जीवनाचा मागा बदलवण्यासाठी, अथापणूा जीवनाचा मागा 

उघिण्यासाठीच वबच्च ूत्याांच्या आयषु्यात आला होता. त्याच्या 

हाकेला प्रवतसाद दणे्यास गरुुजी चकुल े होत.े ती सवुणा सांधी 

थोिक्यात गमावली होती. या जावणवेने तर त्याांच े दःुख आजनू 

वाढले. मनात एक अपराधी भावना वनमााण झाली. याच वस्थतीत 

काही आठविे गेल्यावर, त्याांनी स्वतःला सावरले. त्याांच्या 

अांतमानाने ग्वाही वदली वक आता यावर दःुख करत बसणेपेक्षा 

वबच्चचूा सकू्ष्म सांदशे समजनू घेऊन त्यावरच जीवन समवपात करणे 

म्हणजेच वबच्च ूबरोबर असण ेहोईल. 

 

तीव्र अांतःप्रेरणेने, वबच्चनेू दाखवलेल्या कसबाां बद्दल ते 

वमत्ाांना, नातेवाईकाांना साांग ूलागले. तेव्हा वयस्कर आवण जाणकार 

लोकाांनी लक्षात आणनू वदले वक शरीरावर असे सकू्ष्म वनयांत्ण 

केवळ योगाद्वारेच शक्य आह.े गरुुजींच्या मनात ववचार येऊ लागले 

- "वबच्च ूयोगी तर नव्हता?" खरेतर तो एखाद्या योग्यासारखाच 

वदसत असे - तेजस्वी िोळे, कायम हसरा चेहरा, तजेलदार त्वचा, 

दमदार, स्पष्ट आवाज, वकरकोळ परांत ुमजबतू, चपळ शरीरयष्टी, 

त्याच्याभोवती एक वववशष्ट तेज, आवण कमरेभोवती र्फक्त 

(लज्जारक्षणाथा) भगवा र्फिका. "हो नक्कीच! तो उच्चकोटीचा 

योगीच होता. त्याला मी योग वशकायला हवा होता. माझ्याकिे 
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अजनूही वेळ आह.े मी योग वशकलाच पावहजे” - अखेर गरुुजींनी 

ठरवले. 

 

हाच तो क्षण होता जेव्हा गरुुजींचा योगप्रवास - एक खितर 

प्रवास सरुू झाला. त्याांच्या या शोधाच्या प्रारांभात त्याांनी काय 

वशकले ते जाणनू घेऊ पढुच्या अध्यायात. 
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अध्याय २५ : योग निकण्याचा प्रथम प्रयत्ि 

  

काही कालावधीनांतर गरुुजींनी वबच्च ू सापिण्याची आशा 

सोिून वदली. पण, वबच्च ूआवण त्यान ेदाखवलेले कसब गरुुजींच्या 

मनात नेहमी घोळत असत. रात्ी-अपरात्ी गरुुजींची झोप मोित 

असे आवण ते ही योग वशकण्याची दाराशी आपोआप चालनू 

आलेली सांवध गमावल्याबद्दलच ववचार करत राहत. पण स्वस्थ 

बसनू चकुीबद्दल रित राहणे ह े गरुुजींना कधीच मान्य नव्हते. 

वबच्चनेू दाखवलेले पोटाला वनयांवत्त करण्याचे ववधी वशकण्याचे 

प्रयत्न गरुुजी करू लागले. काही काळानांतर गरुुजींना समजले की 

याला नौली ववधी म्हणतात. काही आठवियानांतर, त्याांना ह े

थोिेशे जम ूलागले. वबच्चनेू दाखवलेले अन्य ववधी पण करण्याचे 

प्रयत्न गरुुजी करू लागले – त्यातील काही त्याांना जमल्या, तर 

काही मध्य ेते अयशस्वी झाले. 

 

एकां दरीत, या प्रगतीवर ते खषू नव्हत.े परांत ुयोगामध्य ेपढुचा 

प्रयत्न कसा करावा याची खात्ी नसल्याने गरुुजी वदसणारे प्रत्येक 

दरवाजे योगा वशकण्यासाठी ठोठाव ू लागले. अशाच एका 

पाठपरुाव्यात, कोणीतरी त्याांना मावहती वदली की उत्तर-भारतातील 
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अलीगढ मधील एक प्रकाशकाने “योगासन” वर पसु्तके प्रकावशत 

केली आहते. आशेचा हा थोिा प्रकाश पाहून आनांवदत होत 

गरुुजींनी प्रकाशकाला ही पसु्तके त्वररत पाठवण्यासाठी पत् 

वलवहले. काही आठवियानांतर, गरुुजींना स्थावनक पोस्ट ऑवर्फस 

मधनू त्याांच्यासाठी आलेले पासाल गोळा करण्यासाठी र्फोन आला. 

“योगासन” वरचे मागवलेले पसु्तक आल्याच्या खशुीत गरुुजींनी 

ते पासाल स्थावनक पोस्ट ऑवर्फस मधनू त्वररत घेतले. आवण 

अत्यांत अधीरतेन ेगरुुजींनी पासाल उघिून बवघतले. पासालमधील 

सामग्री पाहून गरुुजींना धक्काच बसला. योगासनाांचे नसनू ते 

‘भोगासन’ वकां वा पोनोग्रार्फीवरची पसु्तके होती!! ओशाळलेल्या 

वस्थतीत गरुुजींनी ती अश्लील पसु्तके (नव्ह े ववनाशाची सामग्री) 

त्वररत आपल्या घराच्या मागील मोकळ्या जागेत नेऊन जाळून 

टाकली! योग वशकण्याचा त्याांचा पवहला प्रयत्न अशा प्रकारे 

असर्फल झाला. आयषु्याच्या उत्तराधाात, गरुुजींनी एकदा नमदू केले 

आह े की जर त्याांनी ती पसु्तके त्वररत नष्ट केली नसती तर ते 

जीवनात एक अवतशय वेगळी व्यक्ती झाले असते. 

 

दरम्यानच्या काळात गरुुजींच े इतर सामावजक काया पण 

चालचू होत.े २६ जलु ै १९४३ रोजी, स्थावनक वतृ्तपत् ‘दवैनक 

समाचार पवत्का’ने गरुुजींचा महत्त्वपणूा योगदानाचा अहवाल दऊेन 
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त्याांचा गौरव केला. दसुऱया महायधु्दाच्या काळात वमत्पक्ष 

सैन्याला मनषु्यबळाची तीव्र कमतरता होती. यासाठी भारताच्या 

विटीश राज्यकत्याांनी भारतीयाांना सशस्त्र दलात सहभागी होण्याचे 

आवाहन केले होत.े गाांधींनी विटीशाांच्या आवाहनाचे समथान केले 

होत े आवण भारतीयाांना सवा मतभेद बाजलूा ठेवनू विटीशाांशी 

सैन्यात सामील होण्यासाठी साांवगतले होते. सावरकराांनी सदु्धा 

वहांदूांनी सैन्यात भरती होऊन सैन्यात वहांदूांची सांख्या वाढवण्याची वह 

उत्तम सांधी सोिू नय े असे जनतेला साांवगतले. त्यानसुार, भरती 

मोवहमेला सांपणूा भारतभर काही मवहन्याांतच वेग आला आवण त्याने 

रावेर टाउनवशप गाठली. वजल्हावधकारी कायाालयाने या 

मोवहमेसाठी जोरदार प्रयत्न करत रावेर मधील रवहवाशाांना सैन्यात 

सामील होण्याचे आवाहन केले. परांत,ु तेथील रवहवाशाांचा प्रवतसाद 

खपूच कमी होता. वारांवार प्रयत्न करूनही वजल्हावधकारी 

कायाालयाला यश येत नव्हत.े काय घित आह े ह े समजण्यास 

अक्षम असल्यामळेु वनराश झालेल्या वजल्हावधकारी कायाालयाने 

गरुुजींना रावेर मधील आपला प्रभाव वापरण्याची ववनांती केली. 

गरुुजींनी ही मदत सहजतेने नाकारली असती, परांत ुया मोवहमेचे 

समथान त्याांचे आदशा गाांधी याांनी केले असल्यान े यासाठी मदत 

करण्याचा वनणाय घेत त्याांनी या प्रकरणाची चौकशी सरुू केली. 

गाांधींच्या ववचाराांना ववरोध करणाऱयानी अर्फवा पसरवल्यामळेु ह े
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अवभयान अयशस्वी झाल्याच े त्याांना कळले. अवशवक्षत 

रवहवाशाांचा असा गैरसमज केला गेला होता की प्रथम त्याांची भरती 

होईल आवण नांतर पलू बाांधणे सलुभ करण्यासाठी मानव बवलदान 

ववधीमध्ये ठार मारल ेजातील! गरुुजींनी तेथील रवहवाशाांना खरी 

पररवस्थती समजावनू साांवगतली. त्याांनी आकषाक पगार, व सवुवधा 

आवण सशस्त्र सैन्यात त्याांच्यासाठी असलेल्या सांधीची सवा मावहती 

वदली. त्याांच्या या उपक्रमाला यश वमळाले. मोवहमेच्या शेवटी, 

गरुुजींना रावेरमधील ३१९ रवहवासी सशस्त्र सैन्यात भरती करण्यात 

यश आले. साांगायला नकोच, वजल्हावधकाऱयाांनी गरुुजींचे 

मनापासनू आभार मानले. 

 

यानांतर, अजनू एक अशी घटना घिली जी गरुुजींच्या 

नेततृ्त्वाची आवण रावेर शहरातील रवहवाशाांच्या ऐक्याची कसोटी 

घेईल. रावेरवर एक अस े सांकट येणार होत े ज्याचा प्रवतकार वेग 

आवण अखांि समन्वयाने वदले जाण ेआवश्यक होते. ह ेसांकट काय 

होत े आवण त्या पासनू रावेर वाच ू शकले का ते आपण पढुील 

अध्यायात बघ.ू 
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अध्याय २६ : िावेि वि सांकट कोसळते 

 

याच समयास, एका वदवशी रावेरच्या स्थावनक प्राथवमक 

शाळेची तीन मजली इमारत अचानक कोसळली. शाळेची 

सकाळची प्राथाना होऊन वशकवणे सरुू होणार ईतक्यात वनकृष्ठ 

दजााचे पणूा बाांधकाम- अगदी वभांतीसवहत खाली ढासळले. अशा 

दघुाटनाां मध्य े बचाव कायााच्या प्रवतसादाच्या शीघ्रतेवर त्यातील 

वजवीत हानीचे प्रमाण अवलांबनू असते - हा एक अवलवखत वनयम 

आह.े रावेरसारख्या दगुाम भागात एकतर सरकारी बचाव व्यवस्था 

अवस्तत्वातच नसत े वकां वा शहरातनू तशी मदत येण्यास 

वनराशाजनक लाांब वेळ लागतो. अशा पररवस्थतीत, बचाव काया 

पणूातः स्थावनक नागररकाांच्या पढुाकारावरच अवलांबनू असते. या 

अपघातानांतर काही क्षणातच गरुूजींचा तरुण सांघ बचाव 

कायाासाठी कायाावन्वत झाला. गरुूजींच्या सांघाला नांतर अवधक 

गावकरी येऊन वमळाले. या सवा स्वयांसेवकाांनी तो वदवस व ती रात् 

पिक्या ईमारतीवर अववरत काम करत मलब्यात अिकलेल्या 

एकुण एक मलुाला सखुरूप बाहरे काढल.े दवेाच्या कृपेने 

कोणतीही वजवीत हानी झाली नाही. जर रावेरच्या रवहवाशाांनी 

गरुुजींच्या नेततृ्वात वह उत्कृष्ट एकता दशाववली नसती आवण 
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गरुुजींच्या नेततृ्वाखाली तरुणाांचे प्रस्थावपत जाळे नसत,े तर 

प्रवतसाद खपूच हळु झाला असता आवण त्या ददुवैी वदवशी वजवीत 

हानी अटळ होती. गरुूजींना जाणीव झाली वक जरी वजवीत हानी 

टळली तरी इमारतीच्या मलब्याखाली दबलेल्या मलुाांचे भयावह 

दृश्य आयषु्यभर रवहवाशाांच्या मनावर कोरलेले रावहल. बरेच मवहने 

गरुुजी सतत गावकऱयाांशी धीराच ेबोल बोलनू त्याांच्यावर झालेल्या 

या ववपरीत मानवसक पररणामाचा उपचार करत होते. 

 

रसलपरुच्या मोवहमेतील गरुूजींच ेअवधकारी र्फौजदार मराठे 

याांना याचवेळी अकोला वजल्हा तरुुां गात ठेवण्यात आले होत.े 

रसलपरुच्या मावर्फयान ेरचलेल्या राजकीय सापळ्यामळेु र्फौजदार 

मराठे याांना वनलांवबत केले गेले. पररणामी त्याांच्या पररवारावर मोठे 

आवथाक सांकट ओढावले. तेव्हा पासनू गरुूजी मराठे पररवाराच्या 

सतत सांपकाात राहून मानवसक आधार दते त्याांचे मनोबळ 

वटकवण्यासाठी प्रयत्नरत होते. गरुूजींनी पढुाकार घेऊन रावेरच्या 

रवहवाशाांना आवाहन करून त्याांच्यासाठी आवथाक मदत पण ऊभी 

केली. अशा पररवस्थतीत जेव्हा जवळचे नातेवाईक पण ववचारत 

नव्हत ेतेव्हा गरुूजींच्या मदतीने मराठे पररवार भारावनू गेले.  
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रावेर आवण रसलपरुचे मावर्फया गरुूजींना अशा प्रकरणात 

अिकव ूशकल ेनाही म्हणनू त्याांनी गरुूजींची या भागातनू बाहरे 

उचलबाांगिी करण्याचे प्रयत्न सरुु केले. लवकरच त्याांच्या 

प्रयत्नाांना आवण त्याांच्या राजकीय सांबांवधताांना यश वमळाले. 

गरुूजींना दसुरीकिे बदलीची ऑिार वदली गेली. 

 

वह जागा होती चोपिाची भयानक वसाहत- कायदा 

सवु्यवस्थेची ईतकी दयनीय वस्थती असलेले वठकाण वक जेथे 

पोलीस सधु्दा नेहमी दसुरीकिे बदलीच्या प्रयत्नात असत. 

महाराष्रातील गनु्हगेारीचे सवाावधक प्रमाण असलेल्या 

वठकाणाांपैकी एक शहर अशी चोपिाची कुप्रवसद्धी होती. वतथल्या 

सशस्त्र टोळया म्हणज ेसैन्यदलातील तकुिीच वाटावी.  

 

या बदली बद्दल मावहत झाल्यावर गरुूजींच्या वकत्येक 

वहतवचांतकाांनी पोलीस दलातील वररष्ठाां पयांतचा आपला ववशला 

लावनू बदली थाांबवण्याचे आश्वासन वदले आवण नोकरी गेली तरी 

तेथे जाऊ नका असे वनक्षनू साांवगतले. खदु्द पोलीस दलातील 

अनभुवी अवधकाऱयाांनी गरुूजींना आपल्या व आपल्या 

पररवाराच्या सरुके्षसावठ तेथे रूज ू न होण्याचा सल्ला वदला. 

रावेरमधील चाांगल्या नेत्याांसाठी आवण तरूणाांसावठ गरुूजींचे जाणे 
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म्हणज ेरावेरच्या सावाजवनक उपक्रमाांची मोठी हानी होती. कारण 

गरुुजीच त्या सवा ववधायक उपक्रमाांचा कें द्रवबांद ू असत. तरूण 

मांिळी आवण रावेरकर आपला वप्रय मामा आपल्याला सोिून 

जाईल म्हणनू दःुखी झाले. सवा अबाल वधृ्दाांचा आग्रह होता वक 

गरुूजींनी रावेर सोिू नय ेआवण त्याांना थाांबवण्यासाठी ते काहीही 

करण्यास तयार होत.े काही रवहवाशाांचे राजकीय सांबांध होते. त्याांनी 

तर वह बदली थाांबवण्याचे अांतगात प्रयत्न पण सरुू केल.े 

 

परांत ु गरुुजींनी सवाांना ह े थाांबवायला साांवगतले. बदल हा 

वनसगााचा वनयम आह ेआवण बदल नाकारल्यास आपली प्रगती 

खुांटते. त्याप्रमाणेच पोलीस खात्यात बदल्या तर वनत्याच्याच 

आहते. आज नाही तर नांतर केव्हा तरी होईलच. ह ेतत्व सवाांना 

समजावनू साांगत गरुूजींनी कृतज्ञता पणूा साश्र ू नयनाांनी रावेरला 

वनरोप वदला आवण चोपिा पोलीस दलातील वनयकु्ती धोक्याची 

असनूही ते आव्हान स्वीकारले. पढेु काय घिले? ते बघ ुपढुील 

अध्यायात. 
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अध्याय २७: चोपडा 

 

चोपि्याला रूज ूझाल्यावर गरुूजींनी पवहल्या वदवसापासनू 

तेथील पररवस्थतीचा अांदाज घ्यायला सरुुवात केली. गनु्हगेारी 

अवधक असली तरी चोपिामध्ये महत्वाच्या पदाांवर काही चाांगले 

नेत े होत.े चोपि्याच े आमदार माधव पाटील आवण कोशाध्यक्ष 

मगनलाल शेठ पोतदार याांना जरी मार्फक यश आल ेअसल ेतरी 

गनु्हगेारीवर अांकुश ठेवण्यास ते सतत प्रयत्नरत होत.े तेथील 

पोलीस र्फौजदार दखेील एक कायाक्षम पोलीस अवधकारी होते. 

 

पररवस्थतीचा अभ्यास केल्यावर गरुुजींना आढळले की 

गनु्हगेाराांववरुद्ध रवहवाशाांकिून अवधकृत तक्रारीच नोंदवल्या जात 

नाहीत. अवधकृत तक्रारीवशवाय कोणतीही कठोर कारवाई करणेस 

पोलीस असमथा होत.े गुांिाांनी वनमााण केलेल्या दहशतीमळेु 

कोणीवह तक्रार द्यायला धजत नस.े ह ेसमजल्यावर गरुुजींनी त्वररत 

तेथील रवहवाशाांशी सवक्रय सांवाद साधत सल्ला वदला की 

स्वतांत्पण ेतक्रार नोंदवण्याऐवजी वपिीत नागररकाांनी एकवत्तपणे 

तक्रार नोंदवावी. अशा प्रकारे, गुांि कोणालाही एकटे पािून बदला 

घेऊ शकणार नाही. वह कल्पना रवहवाशाांना पसांत पिली. तेथे 
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शेकिो पोवलस कमाचारी कायारत असनूही यापवूी कोणालाही हा 

ववचार आला नव्हता. गुांिाांववरूद्ध तक्रारी येण े सरुू झाल्यामळेु 

गरुुजींच्या अवधकाऱयाांना गुांिाांववरूद्ध गनु्ह-ेप्रकरण ेसरुू करण ेसोपे 

झाले. सांपणूा तपासणी करत समस्येच्या मळुाशी जाऊन योग्य कृती 

करायची ही गरुुजींची वैवशष््टयपणूा काया शैली होती. खरेतर 

रवहवाशाांना तक्रारी नोदांवण्यास प्रोत्सावहत करणे ह े त्याांच्या 

नोकरीच्या अखत्यारीत नव्हते. तरीही त्याांनी आपल्या कामाबद्दल 

च्या आत्मीयतेमळेु ते केले. 

 

स्वत:साठी आविी बाळगण े चाांगले असते, परांत ु आपल्या 

आविींबद्दल इतराांमध्ये गोिी वनमााण केल्याने जास्त समाधान प्राप्त 

होत.े चोपियात वस्थर स्थावर होताच र्फक्त पररवार आवण 

नोकरीच्या कक्षेतच सीवमत न राहता आवण तेथे कोणत्याही 

रवहवाशाांशी पवूा पररचय नसताना गरुूजींनी तेथील समाज जीवनात 

सवक्रय सहभाग घेतला. आपल्या नोकरीच्या अवधकृत कताव्याच्या 

अनषुांगाने गरुुजींनी व्यायाम शाळा आवण पोवाि्या ची आवि 

असणाऱ या मांिळींचा शोध सरुू केला. गरुुजींनी शोध घेतला 

असता पोवाि्याांची आवि असलेले काही रवहवासी त्याांना तेथे 

भेटले. त्याांनी एकत् येत एक पोवािा मांिळ सरुू केले. तेथील 

शाळेच्या मैदानात ते त्याांचे पोवाि्याच ेछोटे कायाक्रम करू लागले. 
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समाजातील लोकवप्रय आवण समाज वहतासाठी शवहद झालेल्या 

वीराांना समवपात केलेले त्याांच े पोवािे रवहवाशाांमध्ये अत्यांत 

लोकवप्रय झाले. 

 

चोपिा येथे एक व्यायामशाळा होती. पण त्यात सधुारणा 

करण्यास भरपरू वाव होता. गरुुजी या व्यायामशाळेत सामील झाले 

आवण तेथील तरुणाांना त्याांनी आपले ववववध शारीररक कसब 

करून दाखवले. काही वेळातच गरुुजी त्याांचे आदशा बनले. काही 

मवहन्याांतच व्यायाम शाळा ववववध व्यायाम प्रकाराांनी गुांज ूलागली. 

या सकारात्मक ऊजेन ेअनेक पोवलस आवण असांख्य तरुण व्यायाम 

शाळेकिे आकवषात झाले. गरुुजींच्या कायााचा सांदशे तेथील 

रवहवाशाांमध्ये पसरला. आपल्या उत्कृष्ठ नेततृ्वाने त्याांनी वनवष्क्रय 

व्यायाम शाळेत जीव ओतनू असा काया पालट केला वक व्यायाम 

शाळेच्या क्षमतेपेक्षा जास्त तरुण सभासद तेथे प्रवशक्षणासाठी येऊ 

लागले. त्यानांतर आणखी काही आठवि्यातच व्यायाम शाळा 

सदस्याांना कमी पिू लागली!  
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अध्याय २८ : जय नहांद व्यायाम िाळा 

 

गरुूजींनी या समस्येचे सवुणा सांधीत कसे रूपाांतर केले ह े

आपण बघ.ू अवधक सदस्याांना सामावनू घेण्यासाठी, त्याांना 

व्यायाम शाळेपासनू वांवचत राहावे लाग ूनये म्हणनू गरुुजींनी एका 

नवीन व्यायाम शाळेची योजना आखली. काही सम ववचारी 

रवहवाशाां बरोबर गरुुजींनी हा प्रकल्प सरुू केला. वह नवीन व्यायाम 

शाळा म्हणजेच जय-वहांद व्यायाम शाळा – चोपि्याच्या 

इवतहासात आवण गरुुजींच्या जीवनातील एक सवुणा पणा. 

 

या प्रकल्पासाठी गरुूजींनी अनेक स्थावनक रवहवाशाांशी सांपका  

प्रस्थावपत केला. जनूी व्यायाम शाळा गरुूजींनी वकती समवपात 

भावनेन े आवण वेगान े कायाावन्वत केल्याचे ताज े उदाहरण समोर 

असल्याने, रवहवाशाांनी या प्रकल्पासाठी गरुूजींना पणूा सहकाया 

वदले. वह व्यायाम शाळा उभारण्यासाठी गरुूजींना रात्ां-वदन मेहनत 

करावी लागणार होती. गरुुजींनी आवण त्याांच्या सहकाऱयाांनी 

प्रयत्नाांची पराकाष्ठा केली. पररणामी सवा रवहवाशाांच्या आवण 

तरूणाांच्या आविीची, शक्ती सांवधानाची एक पणूा सामग्री यकु्त 



पान | 

 

व्यायाम शाळा उभी रावहली. गरुूजी या व्यायाम शाळेचे सवे-सवाा 

होत े- स्थापक, कायावाहक, प्रवशक्षक, आवण समपुदशेक पण! 

 

जय-वहांद व्यायाम शाळेत गरुूजींनी समवपाततेने तरूणाांना 

कुस्ती आवण अन्य लढाईच्या ववद्याांच ेप्रवशक्षण वदले. बरीच मलु े

ह े प्रवशक्षण घेण्यास मनापासनू उत्सकु होती परांत ु घरातील 

गररबीमळेु त्याांना सकस शक्तीवधाकच काय पण पोटभरवह अन्न 

वमळत नस.े अशा अपऱुया वनकस अन्नामळेु त्याांची व्यायामात 

प्रगती अशक्य होती. इथेही गरुूजींनी पढुाकार घेत स्थावनक धवनक 

मारवािी व्यापाराांना आवाहन केले. या व्यापाऱयाांच्या दणेगीतनू 

गरुूजींनी गरीब मलुाांसाठी प्रवशक्षण काळात कायम दधु आवण 

सकस, पौवष्टक अन्न वदले. या मलुाांना गरुूजींनी आसपासच्या 

गावातील कुस्तीच्या र्फिात उतरवले. लवकरच वह गरुूजींची 

प्रवशवक्षत मलुे पण कुस्ती वजांकून मानाचे पान वमळव ू लागले. 

त्याांच्यापैकी बरेच तरुण या भागात प्रवसद्ध कुस्तीवीर बनले आवण 

गनु्हगेारीबद्दल कुप्रवसद्ध असलेल्या चोपिा गावाला त्याांनी चाांगला 

नाव लौवकक प्राप्त करून वदला. 

 

जय-वहांद व्यायाम शाळा र्फक्त शारीररक प्रवशक्षणाचीच जागा 

नव्हती. व्यायाम शाळेच्या यशामळेु प्रभाववत बरीचशी गनु्हगेारी 
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प्रवतृ्तीचे मलुेपण तेथे आकवषात झाली. कालाांतराने, गरुूजींच्या 

अखांि समपुदशेन आवण मागादशानान े वह मलु े ववधायक मागा 

स्वीकारत चाांगले नागररक बनले. गरुूजींवरच्या ववश्वासामळेु ते 

गनु्हगेारी जगातील घटनाांसांबांधी महत्त्वाचे धागे-दोरे व गपु्त 

स्वरुपाची मावहती गरुूजींना स्वतःहुन दते असत. पररणामी, 

पोलीसाांना गनु्हगेारी टोळ्याांवर कारवाई करण ेसोपे झाले. आवण 

येथनूच आनांदी, हसत-खेळत असणाऱ या जय-वहांद व्यायाम 

शाळेचा चोपियातील गनु्हगेारी जगाशी सांबांध आला आवण पढेु 

सांघषा सरुू झाला. यातनूच गरुूजी आवण चोपिा गनु्हगेारी जगातील 

कुख्यात िॉन नब ूपवहलवान समोरा समोर आले. 
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अध्याय २९ : िब ूपनहलवािािी सामिा 

 

अशाच एका खबरीप्रमाणे, गरुुजींनी एका वठकाणी छापा 

टाकत एका अल्पवयीन मलुीला नब ू पवहलवानाच्या ताविीतनू 

वाचवले. (वह मलुगी मुांबईतील एका नामाांवकत व्यक्तीची बहीण 

असल्याच े नांतर उघिकीस आले.) गनु्हगेारी कारवाया आवण 

कपटीपणा मळेु कुख्यात असलेल्या नब ूबरोबर गरुूजींचा हा प्रथम 

सांपका  होता. अवतशय कू्रर, ववश्वासघातकी, स्त्री-लोलपु नबनेू 

ताकदीच्या बळावर अनेक स्त्रीयाांना वेश्या व्यवसायात ढकलले 

होत.े तो राजकारणातही वततकाच कुटील होता. तो एकीकिे वहांद ू

गुांिाच्या टोळयाांना वापरून गनु्ह े करत असे आवण दसुरीकिे 

चोपियातील वहांद ू आवण अल्पसांख्याक जाती मध्ये खबुीने 

ववतषु्टवह वनमााण करत असे. कोणत्याही छोट्याशा प्रसांगातनू दांगल 

घिववण्याची सांधी तो सोित नस.े अशा प्रत्येक सांधीतनू स्वतःला 

अल्पसांख्याक जातीचा कैवारी, नेता असल्याचा दखेावा करत 

असे. 

 

या छाप्यात सबळ परुाव्याअभावी त्याला अटक करता आली 

नाही. परांत ुत्याला लवकरच गजाआि करण्याचा गरुुजींनी वनिय 
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केला. नबचू्या गनु्हगेारी सामर्थयाामळेु आवण दबदब्यामळेु 

गरुुजींच्या कोणत्याही पोवलस वमत्ाांने मात् या साठी पावठांबा वदला 

नाही. परांत ुगरुुजींचा वनिय आवण कताव्य वनष्ठतेची जाणीव यापेक्षा 

जास्त तीव्र होती. नेहमी सशस्त्र अांगरक्षकाांनी वेढलेल्या नबलूा 

अटक करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणज ेमतृ्यलूा आमांत्ण दणे्यासारखे 

होत.े सांपणूा ववभागान े गरुुजींची थट्टा केली. पण गरुुजींचा 

आत्मववश्वास िळमळला नाही. त्याांच्या अांतमानाने ग्वाही वदली की 

नबलूा अटक करण्यात ते यशस्वी होतील. गरुुजींनी सवा प्रयत्न 

करत परुावे गोळा करून नबलूा अटक करण्यासाठी त्याच्यावर 

र्फौजदारी गनु्हा दाखल केला. 

 

शेवटी अटक वॉरांट वनघाला. गरुुजींचा ‘सतका ’ अवधकारी 

आधीच सटु्टी घेऊन आदल्या वदवशीच चोपि्यातनु गायब झाला 

होता. त्याांच्या सवा सहकाऱयाांनी तर आधीपासनूच पाठ वर्फरववली 

होती. आता नबलूा अटक करण्याची जबाबदारी गरुुजींच्या 

खाांद्यावर पिली. पढेु काय होईल ह ेमावहत नसल्यान ेगरुुजी नबलुा 

अटक करण्यासाठी एकटेच वनघाले! पण दवेान ेआपल्या एकट्या 

सैवनकाचे रक्षण करण्यासाठी स्वतःचे सैन्य पाठवले!! चोपिा बस 

स्टाँि जवळ जय-वहांद व्यायाम शाळेतल्या काही मलुाांनी गरुुजींना 

बवघतले. 



पान | 

 

"मामा, तमु्ही इथे कशासाठी आले आहते?" - मलुे.  

"मी नबलूा अटक करण्यासाठी जात आह.े त्याच्यासाठी 

अटक वॉरांट आह.े" गरुुजी म्हणाल.े 

मलुाांना त्वररत गरुुजींवर येणाऱ या धोक्याची जाणीव झाली. 

त्याांना मावहत होत ेकी गरुुजींना रोखण्याचा प्रयत्न करण ेवनरूपयोगी 

आह.े त्याांनी गरुुजींना काही वेळ तेथे थाांबण्यास साांवगतले. काही 

वेळातच जय-वहांद व्यायाम शाळेच्या पणूातः सशस्त्र मलुाांचा एक 

मोठा समहू गरुुजींच्या सभोवती जमा झाला. छगन कासार आवण 

बाबरुाव चौधरी याांनी गरुुजींना समोरून कव्हर केले आवण गरुुजी 

सांपणूा सैन्यासोबत नबचू्या अि्ि्यावर आले. गरुुजींबद्दल व्यायाम 

शाळेच्या मलुाांचे इतके प्रेम होत ेकी ते त्याांच्या साठी आपले प्राण 

दणे्यास तयार झाले. गरुुजींनी त्याांना काय वदले? प्रेमावशवाय काही 

नाही.  

 

नब,ु राजा सारखा त्याच्या टोळीच्या जवळपास पन्नास 

माणसाांच्या वेढ्यात बसला होता. 

"ये मामा. तलुा मला अटक करायची आह?े" नबनेु हसत 

हसत गरुुजींना ववचारले. अटक वॉरांट ची बातमी त्याला आधीच 

पोहोचली होती. 
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"हो नब.ू माझ्याकिे अटक वॉरांट आह.े अटकेला ववरोध न 

करता माझ्याबरोबर चल." गरुुजींनी उत्तर वदले. 

नबनेु थोिा वेळ ववचार केला. गरुुजी पोवलसाच्या गणवेशात 

होत.े त्याांच्यावर आता हल्ला केल्यास त्याचे गांभीर पररणाम 

होतील. गरुुजीं बरोबर ची मलु ेया प्रदशेातील सवोत्तम कुस्तीपटू 

आवण सशस्त्र लढाईच्या कलेत पारांगत होती. कोणत्याही 

प्रवतकाराचा पररणाम म्हणज े गांभीर रक्तपात आवण एक 

अपमानजनक पराभव ज्यामळेु त्याच्या टोळीचे नैवतक बळ ढासळू 

शकते. 

“ठीक आह े मामा. मी तझु्याबरोबर येतो, पण वबना हात 

कि्याांनी.” नबनेू प्रस्ताव ठेवला. 

गरुुजींनी मान्य केले. अटकेची बातमी ऐकून आवण नबलूा 

नेणाऱया गरुुजींना आवण त्याांच्या गटाला बघनू मोठा जमाव त्याांच्या 

माग े पोलीस ठाण्याकिे जाऊ लागला. गरुुजींच्या गटान े नबलूा 

पोवलस ठाण्यात आणले. गरुुजींनी चौकशीसाठी नबलूा तरुुां गात 

ठेवले. 

 

स्थावनक राजकारणी नबलुा जामीन राहून लवकरच 

सोिवतील, ह ेगरुुजींना ठाऊक होत.े पढुच्या दोन वदवसाांत चौकशी 

करणाऱयाांनी नब ू किून शक्य होईल वततकी मावहती काढली. 
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वतसऱ या वदवशी एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याांनी नबलूा जामीनावर 

सोिवला. 

 

नबचु्या अटकेमळेु अल्पकाळ वटकणारे तरी बरेच सकारात्मक 

पररणाम झाले. यान ेअांिरवल्िाला एक सांकेत वदला की नब ूसारख्या 

भयांकर िॉनला अटक केली जाऊ शकते तर कोणीही कायद्याच्या 

आवाक्याबाहरे नाही. अटकेमळेु पोवलस दलाचे नैवतक बाळ 

वाढले. यामळेु रवहवाशाां मध्य े तसेच पोवलस दलात गरुुजींबद्दल 

मोठा आदर वनमााण झाला. 

जय-वहांद व्यायामशाळेच्या मलुाांमधील एकी पवूीपेक्षा अवधक 

मजबतू झाली. 
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अध्याय ३० : आव्हािाांतुि प्रगती 

 

“वछन्नी हातोिीचा घाव, करी दगिाचा दवे, खाई दवैाचे 

तिाखे, त्याचां मानसू ह े नाव” गरुुजींच्या आयषु्यातील काही 

प्राणघातक घटनाांचा मागोवा या अध्यायात घेऊ या.  

 

दरवषी, चोपि्याच्या भव्य रथ यात्ेतील सुांदर सजवलेला रथ 

आवण ढोल – ताशा - लेझीमचे खेळ बघण्यास हजारोंच्या सांख्येने 

गदी जमत असे. १७ ऑक्टोबर १९४५ रोजी रथ यात्ेच्या वेळी 

सरुके्षची जबाबदारी गरुुजीं वर होती. नबनेू त्याच्या अटकेचा वचपा 

काढण्याची योजना आखली. पोवलसाांचे खबरे आवण गरुुजींच्या 

ववश्वसनीय लोकाांनी गरुुजींना या योजनेबद्दल सावध केले होत.े 

नेहमीप्रमाण ेगरुुजींनी आपल्या वजवाच्या धोक्याकिे दलुाक्ष केले. 

जीव गमावण्याच्या भीतीपेक्षा कताव्य पवूता त्याांना महत्त्वाची होती. 

त्याांचे वहतवचांतक यात्ेच्या सरुके्षत गरुुजींनी सामील होऊ नय ेअसे 

ववनवत असताांनाही, गरुुजींच्या आईने मात् त्याांना कताव्य 

बजावण्यास पणूा साथ वदली. आईन ेवमरवणकुीच्या आदल्या रात्ी 

तलवारीला स्वतः धार लावनू ती गरुुजींकिे वदली! (ही एक वेगळी 

बाब आह ेकी गरुुजींना ती तलवार वापरावी लागली नाही, व्यायाम 

शाळेच्या मलुाांनी वमरवणकुीत गरुुजीं भोवती राहून त्याांच े रक्षण 
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केले!). दवेाच्या कृपेने, गरुुजींना कोणतीही इजा झाली नाही आवण 

रथ यात्ा पण कोणताही वहांसाचार न होता चाांगली पार पिली. 
 

दसुऱ या एका प्रसांगी, गरुुजी, त्याांचे दोन अवधकारी आवण 

पोलीसाांच्या एका पथकाने जवळच असलेल्या नांदरेु गावात धनजी 

िाकूच्या घरी छापा टाकून त्याला अटक केले. त्या नांतर गाव-

प्रमखुाांनी पोलीस पथकाला रात्ी उवशरा पयांत इतकी मेजवानी 

वदली की पोवलस पथकातील सारेच कमी जास्त प्रमाणात नशेत 

बेहोश झाले – र्फक्त दोन व्यवक्त वगळता – गरुुजी जे कधीही मद्य 

प्राशन करत नसत आवण अटकेतला िाकू ज्याला मद्य दणे्याचा 

प्रश्नच नव्हता. मद्यधुांद अवस्थेत, मध्यरात्ीच्या समुारास, गरुुजींच्या 

अवधकाऱयाांनी सांपणूा गटाला दोन घोिागाि्याांत बसनू चोपिा 

पोवलस स्टेशनमध्ये परत जाण्याच े आदशे वदले. पवहल्या घोिा 

गािीत दोन्ही मद्यधुांद अवधकाऱयाना आवण अटक केलेल्या 

िाकूला घेऊन गरुुजी पढेु वनघाले. छाप्या दरम्यान जप्त केलेल्या 

रोकिाांचे रक्षण करत उवाररत मद्यधुांद पोलीस पथक दसुऱ या गािीतनू 

येत होते. नाांदरेु आवण चोपिा याांच्या दरम्यान असलेल्या घनदाट 

जांगलातनू मध्यरात्ीच्या गिद वकरा अांधारात गरुुजी गािी चालवत 

होत.े त्याचवेळी भाल्याांनी सज्ज असलेल्या समुारे पांधरा िाकूां च्या 

गटान े गरुुजींना आव्हान वदले. ते घोिा गािीजवळ येण्यापयांत 
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गरुुजींना आपली रणनीती ठरवावी लागली. त्याांनी धनजीशी 

बोलणी करून त्याला आश्वासन वदले की ते त्याच्या अटकेदरम्यान 

त्याला मदत करतील. जेव्हा धनजी मान्य झाला तेव्हा बेि्या काढून 

त्याला मोकळा केला आवण दोघे हल्लेखोराांना सामोरे जायला 

तयार झाले! गरुुजींनी िाकूां ना असे भासवले की त्याांचे गािीतील 

अवधकारी आवण उवाररत पोलीस पथक भरलेल्या राईर्फल ने 

ससुज्ज आहते आवण जर कोणीही अटक होण्यास प्रवतकार केला 

तर ते त्याला ठार करतील. काही िाकूां ना ह ेखरे वाटले आवण त्याांनी 

समपाण केले. परांत ु काही िाकूां नी गरुुजी आवण धनजीवर हल्ला 

केला. ‘हांटर’ नावाच्या धातचू्या चाबकाचा वापर करत गरुुजींनी 

त्याांच्याशी लढा वदला, त्याांना वनशस्त्र केले आवण त्याांनाही अटक 

केली. 

 

आव्हान नाही असे जगात कायाच नाही. आपल्या कायाातील 

आव्हानां शेवटी आपल्याला आत्मववश्वास आवण ववकवसत व्यवक्त 

बनवतात. आता वह आव्हानां स्वीकारून प्रगत व्हायचे वक त्याांच्या 

पासनू दरू पळायचे हा वैयवक्तक प्रश्न आह.े पोलीस कायााने वदलेल्या 

आव्हानाांना वस्वकारून गरुूजी अवधक दु्रढ, वनणायक्षम धैयावान, 

आवण प्रामावणक व्यक्ती बनले.   

  



पान | 

 

अध्याय ३१ : प्रभाव के्षत्र  

 

वैयवक्तक सखुाचा त्याग केल्यावशवाय भरीव सामावजक काया 

अशक्य आह.े या तत्वाप्रमाणे पाररवाररक आनांदाचे, समारांभाच,े 

वा नातेवाईकाां बरोबर गाठी भेवटांच े वगैरे वैयवक्तक क्षणाांपेक्षा 

पोवलसाची नोकरी, व्यायाम शाळाांचे प्रशासन, सामावजक उपक्रम 

याांना गरुूजी प्राधान्य दते असत.  गरुुजींनी पररवार वकां वा 

नातेवाईकाांबरोबर सरुट्ट व्यवतत केली ह ेतर ऐकण्यातच नाही. या 

पाश्वाभमूीवर गरुूजींना कुटुांब वत्सल परुुष मानण ेकवठण असले तरी, 

आपल्याला वदसेल वक गरुूजींनी गहृस्थ जीवनात पररवार पालन-

पोषणाच्या सवा जबाबदाऱया यशस्वी ररत्या पार पािल्या.  

 

गरुूजींच्या त्यागाचा पररवाराला उपयोग झाला नाही वकां वा 

वाईट पररणाम झाला असेही नाही. वकां बहुना, गरुुजींचे उच्च 

जीवनमलू्य पढुील वपढ्याांसाठी वजवांत उदाहरण ठरले. गरुुजींची 

मलुां-मवुल, नातवांिां मोठी होताांना गरुुजींच्या कमा -कौशल्य आवण 

काया पद्धती ने प्रेररत होऊन तसेच अनकुरण करण्याचा मनापासनू 

प्रयत्न करत. पररणामी गरुूजींच्या मलुां-मलुींनी प्राप्त केलेल्या 

शारीररक क्षमता मी तो पयांत कोणामध्येच बवघतल्या नव्हत्या.  
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ह ेदखेील लक्षात घेतले पावहज ेकी गरुुजींचा प्रभाव केवळ 

पररवारापरुताच मयाावदत नव्हता तर त्याांच्या सांपकाात येणाऱ या 

प्रत्येकापयांत होता. त्याांच्या किे व्यायाम शाळेत वशकण्यास 

आलेली चोपि्यातील मलुे ही समाजातील सवाात खालच्या 

स्तरातील होती. योग्य, ववधायक आयषु्य कसे जगावे याबद्दल ते 

अनवभज्ञ होते. गरुुजींनी ही उणीव भरून काढली. त्या मलुाांसाठी, 

ज्याच ेअनसुरण कराव,े मागादशान घ्यावे असे गरुुजी एक आदशा 

होत.े गरुुजी पासनू प्रेरणा घेत त्यापैकी बररच मलुे, जस े गोववांद 

पोतदार, श्रीकृष्ण वटल्ल,ू गोपाल याज्ञीक, सीताराम वनकम, बाब ू

चौधरी, अजुान सोनवण े - आयषु्यात व्यववस्थत स्थावयक होऊन 

आपापल्या क्षेत्ातील तज्ञ झाले. 

 

मेहनत आवण नेततृ्व याांच्यामळेु गरुुजींनी हाती घेतलेल्या 

प्रत्येक कायाात यश वमळवले. तरीही, वबच्चचू्या आठवणी आवण 

योगाबद्दलची तळमळ त्याांना नेहमी अस्वस्थ करत असे. येणाऱया 

प्रत्येक लहान-सहान सांधीतनू योग वशकण्यासाठी ते धिपि करत 

होत.े पण यश खपूच मयाावदत होते. आपल्या शेवटच्या भेटीत 

गरुुजींना अवाक करणारे कसब दाखवनू, त्यातील काहीएक न 

वशकवता वबच्च ू वनघनू गेला याला आता बरीच वष े उलटली. 
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एखावद व्यक्ती भेटली आवण त्या भेटीत झालेल्या घटना ववसरल्या 

ह े सामान्य पररवस्थतीत सहज झाले असते, परांत ु गरुुजींच्या 

बाबतीत, जसेजस े वदवस जात होत े तसे तसे योगाववषयी ची 

तळमळ अवधकच वाढत होती. आपण गरुूने घालनू वदलेल्या 

मागाावर चाल ूशकत नाही याबद्दल अपराधाची भावना वनमााण होत 

होती. चोपिया मध्ये, गरुुजींनी काही योवगक तांत्े साध्य केली 

आवण ती आपल्या ववद्यार्थयाांना  वशकवली दखेील. 
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अध्याय ३२:  अमळिेिला नियुक्ती 

 

१९४३ ते १९४८ या कालावधीत गरुुजी चोपिा पोलीस 

दलात चोपिा व आसपासच्या खेि्याांत सेवेत होत.े या व्यस्त 

काळात, १९४८ मध्य ेगरुूजींच्या कुटुांबात दसुरे पतु् रत्न - दवेवदास 

चे आगमन झाले. वाढत्या कुटुांबाबरोबर कुटुांबाचा खचा वह वाढू 

लागला. स्वत: गरुुजी याबद्दल र्फारशी वचांता करीत नसले तरी असे 

वदसत े की दवे आपल्या वप्रय सेवकाच्या छोट्या छोट्या गरजा 

नकळत भागवत असतो. 

 

गरुुजींच्या पररश्रम व प्रामावणकपणामळेु जानेवारी १९४९ 

मध्य े त्याांना पदोन्नती दणे्यात आली. पदोन्नतीची वनयकु्ती 

जवळच्या अमळनेर येथे झाली. त्यानसुार गरुुजींनी येथे रुज ूहोऊन 

एक घर भाि्याने घेतले. बोरी नदीच्या काठी वसलेले अमळनेर 

गाव कायदा व सवु्यवस्थेच्या दृष्टीने शाांततामय असले तरी 

आजबूाजचूी गाव े कुख्यात गनु्हगेारीने त्स्त होती. अशा चार 

गावाांच्या - वाविे, जवाखेिे, मांिल, मिुी -  कायदा व सवु्यवस्थेची 

जबाबदारी गरुुजींना दणे्यात आली होती. पानझरा नवद च्या 

काठावर वसलेल्या या गावाांत कोळी समाजाची वस्ती अवधक 
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प्रमाणात होती. यातील वाविे ह ेगाव गरुुजींच्या पत्नीचे जन्मस्थान 

आवण सासरचे स्थान होत.े 

 

नोकरीत स्थावयक झाल्यावर गरुुजींनी पावहले की येथे अनेक 

जनु्या बांद पिलेल्या व्यायामशाळा आहते. पनु्हा एकदा गरुुजींनी 

तेथील तरुणाांना एकत् करत आपल्या नेततृ्त्वाने आवण ऊजेने अनेक 

व्यायामशाळाांना पनुजीववत केले. काही काळातच, त्याांनी 

अमळनेर मध्ये अनेक वमत् जमवले. आजच्या प्रगत सोशल 

नेटववकां ग सवुवधा उपलब्ध असनु  दखेील एखाद्या नवीन, 

अनोळखी वठकाणी राहाणे वकती कठीण आह ेह ेनोकरीसाठी जे 

लोक सतत स्थलाांतर करतात त्याांना ज्ञात आहचे. गरुुजींच्या 

यशस्वी स्थलाांतरातनू आपण एक वशकतो की जर एखाद्याने 

वन:स्वाथापणे वदले तर कोणत्याही समाजाचे प्रेम आवण मैत्ी वजांकणे 

कठीण नाही. वनःस्वाथा प्रेम वाटण्यान ेनक्कीच  वन:स्वाथा आवण 

प्रेमळ वमत् आकवषात होतात. 

 

मांिल गावात र्फसवणकुीचे एक वतढे प्रकरण गरुुजींच्या 

प्रतीक्षेतच होते. जेठमल शेठ - एक सावकार, आपली र्फसवी यकु्ती 

वापरुन अवशवक्षत शेतकरी आवण मच्छीमाराांचा पैसा आवण जवमनी 

हस्तगत करून श्रीमांत आवण सामर्थयाशाली जमीनदार बनला होता. 
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या अवशवक्षत गररबाांना न कळणाऱया, न वाचता येणाऱया 

कागदपत्ाांवर त्याांच्या अांगठ्याांचे ठसे घेऊन तो त्याांना थोि्या 

प्रमाणात कजााऊ रक्कम दते असे. नांतर हचे कागद दाखवनु तो 

त्याांचे जवमनी वकां वा अन्य स्थावर वस्त ूलबुाित असे. हा प्रकार 

चालववण्यासाठी जेठमलने गुांिाांची टोळी पाळली होती - ह ेगुांि 

त्याच समाजातील तरुण होत े ज्याांना तो लबुाित असे. 

र्फसवणकुीचे आवण बळाचा वापर करण्याचे बेकायदशेीर कृत्य 

करण्यासाठी या गुांिाांचा वापर करून तो स्वत: मात् कायदशेीर 

ररत्या वनदोष राहू शकत होता. 

 

ग्रामस्थाांच्या अस्वस्थ करणाऱया कथाांनी गरुुजी दःुखी झाले. 

सावकारान ेवापरलेल्या पद्धतीने त्याच्या वर कारवाई करण ेकठीण 

होत.े तरी गरुुजींच्या सदस्दवववेक बदु्धीला नसु्ते बघत बसण ेमान्य 

नव्हत.े या पररवस्थतीवर मात करण्यासाठी गरुुजींनी दोन 

आघाि्याांवर कृती सरूू केली. प्रथम आपल्या मांिळाच्या 

साांस्कृवतक उपक्रमाांच्या माध्यमातनू या खेि्यात सामावजक 

प्रबोधनाची धिक मोहीम राबवली. यातनू त्याांनी जेठमलच्या 

कृत्याांचा पदाार्फाश केला आवण या सावकाराकिून आवथाक मदत 

घेतल्यास उद्भवणाऱ या दषु्पररणामाांबद्दल ग्रामस्थाांना सावध केले. 

दसुरे म्हणज,े गरुुजींनी ग्रामस्थाांशी सवक्रय सांवाद साधत त्याांना 
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जाणीव करून वदली वक त्याांनी कागदपत्ाांवर सही केली असली 

तरी त्याांना त्याांच्या जवमनी परत वमळू शकतील. त्यासाठी 

वपिीताांनी पढेु येऊन जेठमल ववरूद्ध तक्रारी नोंदवण्याचे आवाहन 

केले. आवण, जेठमलच्या ववरोधात असांख्य आरोपपत् यशस्वीपणे 

दाखल होईपयांत गरुुजींनी ह ेकाया अववरतपणे चाल ूठेवले. 

 

वचिलेल्या जेठमल आवण त्याच्या चमच्याांनी गरुुजींना अनेक 

धमक्या वदल्या पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. शेवटी 

जेठमलच्या ववरोधात अटक वॉरांट जारी करण्यात आले. परांत,ु ही 

बातमी आधीच कळण्याने जेठमलच्या ववकलाांनी त्वररत जामीन 

वमळवले आवण गरुुजी आवण त्याांचे सहकारी जेठमलच्या घरी 

जाऊनवह त्याला अटक करू शकले नाही. परांत,ु गरुुजींचावह वनिय 

दृढ होता. काही आठवि्यातच त्याांनी आणखी एक अटक वॉरांट 

वमळववला. यावेळी, जेठमल साठी कोणतीही कायदशेीर पळवाट 

नसल्यान ेत्याने गुांिाांची इतकी र्फौज आपल्या आजबूाजलूा गोळा 

केली की त्याच्या अटकेसाठी गरुूजींना जळगाव पोवलस 

मखु्यालयातनू ववशेष पोवलस बांदोबस्ताची व्यवस्था करावी 

लागली. 
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या नाट्यपणूा अटकेमळेु व गरुुजींनी वनमााण केलेल्या समाज 

प्रबोधनामळेु अनेक ग्रामस्थाांना त्याांच्या जवमनी परत वमळाल्या 

आवण बरेच लोक या सापळ्यातनू वाचले. मांिल गावच्या पोवलस-

पाटील आवण इतर ग्रामप्रमखुाांनी या कारवाईसाठी गरुुजींना 

अभतूपवूा सहकाया वदले. गरीब, भोळे-भाबिे गावकरी इतके 

भारावनू गेले वक आपल्या प्रेमाची, कृतजे्ञची छोटीशी भेट म्हणनू 

त्याांनी गरुुजींना त्याांच्या सवाात सपुीक जवमनीचा एक भाग दऊे 

केला. आपण जे केले ते र्फक्त आपले कताव्य आह ेअसे समजावत 

गरुुजींनी नम्रतेने कोणालाही न दखुावता वह भेट नाकारली. मळू 

चररत्ाकार श्री चव्हाण याांनी या घटनेची सत्यता जाणण्यासाठी 

मांिल गावाला भेट वदली. त्यावेळी या घटनेला पन्नास वष ेझाली 

होती तरी ग्रामस्थाांनी गरुुजींचे मनभरून कौतकु केले ह ेपाहून त्याांना 

आिया वाटले. 
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अध्याय ३३: योनगक उपचािाांचा प्रािांभ 

 

चोपिा आवण अमळनेर येथे कुस्ती, ववववध यदु्धकला, 

व्यायाम शाळा ह ेउपक्रम पवूा चालनेन ेसरकत असले तरी त्याांच्या 

जागी आता वबच्चनेू पेरलेले योगाचे बीज-अांकुर घेत होत.े येथे 

गरुुजींची योगाभ्यासात प्रगती बेताची होती, प्रयोग चाल ूहोत.े कधी 

पसु्तक आवण मावसकातनू तर कधी वमत् आवण ओळखीतनू, गरुुजी 

एक-एक योग वक्रया वशकत असत आवण वहऱयाला पैल ूपािावे तसे 

काळजीपवूाक उजळणी करून त्यात कौशल्य प्राप्त करत असत. 

नांतर त्या वक्रया ते वमत्ाांना वशकवत असत. यात गरुुजींची तज्ञाांच्या 

मागादशानावशवाय स्वतः वशकण्याच्या वचकाटीची कल्पना येते.  

 

माझे अनमुान आह े की अमळनेर च्या वास्तव्यात गरुुजींनी 

वनवितच बऱयाच योग वक्रयाांत कौशल्य प्राप्त केले असावे. याचे 

कारण असे की गरुुजींकिून सवाात प्रथम योगीक उपचार लाभलेले 

जे काही रुग्ण होत,े ते अमळनेर चे रवहवासी होते. त्यातील एक 

उल्लेख करण्यासारखी केस म्हणज ेशेतकरी बाजीराव पाटील होय. 

बाजीराव, गरुुजींची सासरु वािी वाविे गावातील रवहवासी होता. 

तरूण, कष्ट करणारा आवण एरवी तांदरुुस्त असणारा बाजीराव 

अचानक आजारी पिला. स्थावनक िॉक्टराांनी त्याला मुांबई मधील 
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तज्ज्ञाांकिे पाठवले. त्याच े एक मतू्वपांि वनकामी झाल्याचे 

वनदानातनू स्पष्ट झाले. पढुील उपचारासाठी जवळपास वीस हजार 

रुपये खचा येईल असे साांवगतले. त्या वदवसाांत एवढी मोठी रक्कम 

उभी करण्यासाठी बाजीरावला बहुतेक आपली सवा जमीन ववकावी 

लागली. मुांबईतच उपचार सरुु झाले परांत ुबाजीरावच्या प्रकृतीमध्ये 

र्फारसा बदल झाला नाही. शेवटी िॉक्टराांनी हार मानली. दःुखी 

बाजीराव वजवांत राहण्याची कोणतीही आशा न ठेवता मुांबईहून घरी 

परतला. त्याची पररवस्थती समजल्यानांतर, गरुुजींनी त्याला योवगक 

शदु्धीकरण आवण आसनाांचा प्रयत्न करण्यास प्रोत्सावहत केले. पण 

अशक्त, आजारी शारीररक वस्थतीमळेु बाजीरावला खपू 

काळजीपवूाक शशु्रशूेची आवश्यकता होती. गरुुजी आवण त्याांच्या 

कुटुांबीयाांनी बाजीरावला पणूापणे बरे होईपयांत त्याांच्याकिेच 

राहण्याचा आग्रह केला. 

 

इथे गरुुजी आवण त्याांच्या कुटुांबाच्या चाांगलुपणाची आवण 

उदारतेची वकतीही प्रशांसा केली तरी थोिीच ठरेल. योग वशकवत 

असताना, आधीच आजार असलेल्या प्रशीक्षणाथीना हाताळण्यात 

वकती जोखीम असते ह ेआपल्याला मावहतच आह.े तशात अशा 

गांभीर वस्थतीत असलेल्या रुग्णाला घरी आणण्यासाठी मोठ्या 

धैयााची तसेच प्रेमाची दखेील आवश्यकता असते. बाजीराव आवण 
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अन्य बऱयाच रुग्णाांबद्दल गरुुजींनी आवण त्याांच्या कुटुांबाने असेच 

धैया व प्रीती दशाववली आह.े 

त्यानसुार बाजीराव गरुुजींच्या कुटुांबासमवेत रावहला. 

त्याच्यावर काळजीपवूाक योवगक शोधन-कमा (शरीर शदु्ध करण्याचे 

तांत्) आवण आसनाांचे उपचार केले गेले. गरुुजींच्या काटेकोर 

दखेरेखीत योग्य वनौषधीदखेील वदली गेली. एका मवहन्याच्या 

उपचाराांनांतर बाजीराव पणूापणे बरा होऊन मतृ्यचू्या दाढेतनू परत 

आलेला बघनू सवाांना आियााचा धक्काच बसला! काही 

आठवि्याांनांतर, बाजीरावने गरुुजींच्या व्यायाम शाळे द्वारे 

आयोवजत केलेल्या शारीररक शक्तीच्या काही प्रात्यवक्षकाांमध्ये 

भागही घेतला. महागिे वैद्यकीय उपचार जे साध्य करू शकले 

नाहीत ते गरुुजींच्या हठयोगाने साध्य केले. गरुुजींनी आपल्याला 

पनुजीवन वदल्याचे बाजीरावने अवभमानाने जाहीर केले.  

वनौषधी आवण हठयोग याांची एकत् उपचार करण्याची ही 

पद्धत गरुुजींनी आयषु्यभर वापरली आवण ववकवसत पण केली. 

काही दशकाांनांतर, १९८०च्या उत्तराधाात, माझे गाव ठाणे येथे 

गरुुजींच्या घरी बाजीराव आला होता. तेथे आमची भेट झाली तेव्हा 

बाजीरावान ेस्वत: योगामधील प्रवास आवण मतृ्यपूासनू सटुल्याच े

वणान केले. 
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अध्याय ३४ : वावडे, अमळिेि ते मुांबई  

 

वाविे गावातील बाजीराव पाटील याांना गरुुजी आवण त्याांच्या 

कुटुांबीयाांनी उपचार करून बरे केले. या वनस्वाथा सेवेमळेु गरुुजींना 

अमळनेरच्या रवहवाशाांचे अपार प्रेम आवण आशीवााद लाभले. 

आम्ही जेव्हा वाविे गावाला भेट वदली तेव्हा गावाच्या वेशीजवळ 

गरुुजींना भेटण्यास शेकिोने आलेल्या ग्रामस्थाांना बघनू ह ेसप्रमाण 

वसद्ध झाले. चररत्कार श्री चव्हाण वलवहतात “चररत् वलखाणाच्या 

सांशोधनासाठी, गरुुजींबरोबर, वाविे गावाच्या भेटीचा अनभुव 

अवणानीय होता. वाविे येथ ेपोहोचल्यावर आम्हाला एका मोठ्या 

समाज मांिपात नेण्यात आले. मांिपासमोरील मैदान गरुुजींच्या 

स्वागतासाठी सशुोवभत केले होत.े पजूा प्राथानेसाठी मांिपाच्या 

वभांतींवर लावलेल्या दवे-दवेताांच्या आवण सांताच्या र्फोटोंमध्ये 

गरुुजींचा सदु्धा र्फोटो होता. मांिपात येणारा प्रत्येक गावकरी गरुुजींचे 

चरण स्पशा करून साष्टाांग नमस्कार करत होता. ४ वाजण्याच्या 

समुारास, आम्हाला गावामध्ये बऱयाच गावकऱयाांच्या घरी 

भेटीसाठी नेण्यात आले. मोठा घोळका आदरान ेगरुुजींच्या मागे 

चालत आमच्याबरोबर येत होता. शांख वाजवनू प्रत्येक घरी 

गरुुजींच्या आगमनाची ग्वाही वदली जात होती. गरुुजींना पाटावर 
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बसवनू मराठी पद्धतीन ेऔक्षण आवण कपाळावर कुां कू लावनू पजूा 

केली गेली. नांतर ते कुटुांब साष्टाांग नमस्कार करून गरुुजींचा 

आशीवााद घेत होत.े प्रत्येक घरात असेच स्वागत अगदी 

सयूाास्तापयांत होत होते, परांत ुगरुुजी न कां टाळता हसत मखुाने सवात् 

भेट दते होत.े या नांतर गरुुजींना ग्रामस्थाांना सांदशे दणे्याची ववनांती 

करण्यात आली. गरुुजींचे बोल ऐकण्यासाठी दोनशे पेक्षा जास्त 

अबाल वदृ्ध वस्त्रया जमले होते. मध्यांतरी, काही काळासाठी वीज 

खांवित झाल्यान े वदवे आवण ध्ववन यांत्णा बांद असनूही गरुुजींनी 

आपल्या खि्या उच्च स्वरात ऐराणी बोलीत एक तास ग्रामस्थाांशी 

सांवाद साधला. इतक्या मोठ्या जमावाने त्याांचे बोलण े अगदी 

शाांततेत ऐकले.” 

  

जरी गरुुजी या गावाला काही दशकाांनांतर भेट दते होते तरी 

त्याांच्यावर ग्रामस्थाांनी सन्मानाचा वषााव केला. काळाची परीक्षा 

हीच एखाद्या नेत्याच्या लोकवप्रयतेची खरी परीक्षा असते आवण 

त्यान ेवकतपयांत लोक जीवनावर सकारात्मक प्रभाव पािला आह े

याचा मानदांि दखेील असते. तसेच यातनू नेत्याच्या चाररत्र्याचा 

अांदाज येतो. गांमत म्हणजे गरुुजी स्वतःला जनतेचा नेता कधीच 

मानत नसत. खरेतर, त्याांना जनतेचा सेवक म्हणवण्यातच अवभमान 

होता.  
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स्वतः घेतलेल्या समाज कायाामळेु नोकरीच्या कताव्यात दलुाक्ष 

होऊ नय ेयाची काळजी गरुुजी घेत असत. याचे उदाहरण म्हणजे 

२८ वजल्हयातील पोवलसाांनी भाग घेतलेल्या  वेषाांतर कलेच्या 

स्पधेत गरुुजींनी प्रथम क्रमाांक पटकावला (वेषाांतराची कला ही 

पोवलसाांसाठी र्फार महत्वाची असते). या यशामळेु आवण सवात् 

प्रामावणक आवण मेहनती कमाचारी म्हणनू ओळख असल्याने 

गरुुजींना १९४९ मध्य े पनुः पदोन्नती वमळाली. यावेळी, त्याांना 

भारताची तेव्हाची औद्योगीक राजधानी, जेथे जाण्याचे प्रत्येक 

भारतीय तरुणाचे स्वप्न असते ते मुांबई शहर येथे स्थलाांतररत व्हावे 

लागणार होते. ह ेस्थलाांतर गरुुजींच्या समाज कायााला आणखीनच 

प्रगल्भ घिवेल. येथेच गरुुजींचे समाज काया आवण हठयोगी म्हणनू 

ओळख प्रवसद्धीच्या वशखरावर जाईल.  
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अध्याय ३५ : कमानठपुिा गल्ली क्रमाांक ७ 

 

१९४९ मध्ये वमळालेल्या पदोन्नवत मळेु गरुूजींची बदली 

भारतीय पोलीस दलाच्या मुांबई येतील प्रवसद्ध गपु्तचर शाखेत 

(CID मध्य)े झाली. यथेे गरुूजींच े काया मखु्यत्वे प्रसार 

माध्यमाांच्या घिामोिींचे, ववशेषतः वतृ्तपत्ाांच्या बातम्याांचे 

बारकाईन े वनरीक्षण आवण नोंदणी करणे होते. ‘अवभव्यक्ती 

स्वातांत्र्याचा’ गैरवापर झाला आह ेका’ ह ेजाणनू घेणे शासनासाठी, 

ववशेषत: स्वातांत्र्य वमळून दोनच वषा झालेल्या काळात महत्वाचे 

असावे. या पाळत ठेवण्याच्या कामाव्यवतररक्त, गरुुजींना ‘वनवास 

ववभागात’ भाि्याने वदलेल्या घराांचा आढावा घेण्याची व प्रस्ताव 

करण्याचीही जबाबदारी सोपववण्यात आली. यामळेु गरुुजींना 

सांपणूा मुांबई पालथी घालावी लाग,े पररणामी शहराचा प्रत्येक रस्ता 

त्याांच्या पररचयाचा झाला. 

 

सरुुवातीचे एक वषा, इतर कमाचाऱ याांसह, गरुुजींना मुांबईतील 

‘वजन्ना हॉल’ समोर वनवासस्थान प्रदान केले गेले होत.े त्यानांतर, 

१९५० मध्य,े गरुुजींसह CIDच्या एकूण साठ कमाचाऱ याांना, नवीन 

वनवासस्थान दणे्यात आले. कमाचाऱ याांमध्य े खळबळ वनमााण 
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करणाऱया या वतृ्ताचे वास्तव थोि्या वेळातच उलगिले. ह ेनवीन 

वनवासस्थान होते मुांबईतील गनु्याांचे कें द्रस्थळ आवण आवशयातील 

वेश्या वस्तींमध्य े दसुऱया क्रमाांकावर असलेल्या कुप्रवसद्ध 

कमावठपरुा भागात. सवाात वाईट म्हणज े अजनूही वेश्या राहत 

असलेली एक इमारत – ‘लांबी चाळ’ ररकामी करुन त्याांच्या 

वनवासस्थानाची सोय केली गेली. त्यात कमाचाऱ याांना इतर 

कोणताही पयाायही दणे्यात आला नाही. नाईलाजाने त्याांना 

आपल्या कुटुांवबयाांसह नवीन वनवासस्थानी जावे लागले. त्याांच्या 

मकु्कामाचे सरुुवातीचे वदवस खरोखर त्ासदायक होते. त्यापवूी तेथे 

येणाऱया वेश्याांच्या ग्राहकाांना ह ेनवीन रवहवाशाांची मावहती नव्हत.े 

रात्ी-अपरात्ी नशेत असलेले ग्राहक नवीन रवहवाशाांचे दरवाजे 

ठोठावत आवण वतथ ेराहणाऱया कुटुांबाला अशा लोकाांचा सामना 

करावा लाग.े कालाांतराने हा प्रश्न कधी शाांततापणूा चचेने, तर कधी 

यवुक्तवाद करून वकां वा कधी CID कमाचाऱ याांच्या अनभुवी हाताांनी 

आवण लत्ता-प्रसादानी सोिवला गेला. 

 

प्रचवलत पररवस्थती कशीही असली तरी खरी उत्कट व्यक्ती 

सतत आपल्या आविीच्या शोधात राहत.े कमावठपऱुयाच्या या 

वस्तीत, गरुुजींनी आपल्या व्यायामाच्या आविीसाठी 

व्यायामशाळेचा शोध सरुु केला. काही वदवसातच त्याांना 
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जवळच्या गल्लीत एका गोदाम वजा तालमीत काही व्यायाम 

करणारी मलुे, त्याांचा ‘उस्ताद’ आवण काही उपकरणे आढळली. 

पढुचे काही आठविे गरुुजी वनयवमतपणे तेथे व्यायाम करत असत. 

पढेु हचे वठकाण मुांबईत त्याांच्या भववष्यातील कायाांचा पाया बनले. 

 

त्यानांतरच्या काही वववशष्ठ घटनाांमळेु तालवमतील 

सहभाग्याांमध्ये गरुुजींबद्दल आदर वनमााण झाला. एकदा गरुुजींनी 

तालवमतील मलु े आवण त्याांच्या उस्तादाकिे व्यायामशाळेबद्दल 

आपले मत व्यक्त केले की व्यायामशाळेत शरीर सांवधानाबरोबरच 

उपासनेचाही घटक असावा. शरीराची काळजी घेणे म्हणजे 

आपला आत्मा वनवास करतो त्या मांवदराची दखेभाल करण.े 

व्यायामशाळेत मारुतीच्या मतूीची गरजही त्याांनी व्यक्त केली. ही 

नवीन सांकल्पना त्या सवाांना आविली आवण त्याांनी ती मान्य 

केली. पढेु काही वदवसाांनी, गरुुजी सीआयिी शाखेत कायारत 

आहते ह े व्यायामशाळेतील मलुाांना कळल्यावर गरुुजींबद्दलचा 

आदर आजनू वाढला. एकदा, व्यायामशाळेतील एका मलुाने 

गरुुजींच्या घरी भेट वदली. तेथे त्यान ेगरुुजींच्या प्रात्यवक्षकाांची व 

गरुुजींच्या वेगवेगळ्या प्रसांगी सन्मान केल्याची छायावचत्े, आवण 

त्याांनी वमळवलेली पदके आवण ढाली पावहल्या. गरुुजी कोणी 

‘सामान्य’ व्यक्ती नाहीत ह ेत्यान ेतालवमतील प्रत्येकास साांवगतले. 
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गरुुजींनीही आपली कौशल्य ेमलुाांबरोबर वाटण्यास सरुुवात केली 

आवण प्रत्येकाला ठाऊक झाले की गरुुजींकिून वशकण्यासाठी 

बरेच काही आह.े पररणामी त्याांनी गरुुजींना आपला मागादशाक 

आवण नेता म्हणनू स्वीकारले. 

 

पण त्या तटुक्या रु्फटक्या तालमीला योग्य व्यायामशाळा 

बनवणे आवण मलुाांना सामावजक कायाासाठी प्रेररत करण े ह े

वजवकरीच ेकाम होत.े कमाठीपऱुयाचा कुख्यात पररसर कोणत्याही 

सतकायााच्या भरभराटीसाठी उपयकु्त नव्हता. तेथील गरीब 

रवहवासी वबि्या वळून आपल्या खचााची तोंि वमळवणी करत 

होत.े या जगण्याच्या धिपिीत आपल्या लहान मलुाांना सामावजक 

बाांवधलकी वगैरे वशकवणे त्याांना माहीतच नव्हत.े परांत ु या 

अिचणींमळेु गरुुजींनी आपले प्रयत्न थाांबवल े नाही. ही सवा 

स्वयांसेवकाांसाठी एक वशकवण आह े –अनकूुल वातावरण 

उपलब्ध नसले तरी आपले प्रयत्न सरुू ठेवावेत. खरां तर, बहुतेक 

वेळेस पररवस्थती प्रवतकूल असते तेथेच स्वयांसेवी कामाांची 

सवाावधक गरज असते. इथनू पढेु गरुुजींनी आपले काया कसे 

उभारले ह ेआपल्यासाठी वशकण्याची बाब आह.े 
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अध्याय ३६: डॉक्टि नवठ्ठल िाईक 

 

हा अध्याय गरुुजींच्या एका आजीवन सहाय्यकाांस अपाण 

आह.े त्याांचे जीवन गरुुजींशी इतके जवळून वनगवित होत े की 

त्याांच्याबद्दल वलवहल्यावशवाय गरुुजींच े चररत् पणूा होऊ शकत 

नाही. गरुुजींच्या मुांबईतील ५० वषाांच्या वास्तव्यात दररोज 

सांध्याकाळी आवण बऱ याचदा सकाळी दखेील ते गरुुजींबरोबर 

असत. यावरून त्या दोघाांचा समन्वय समजनू घेण्यासाठी परेुसा 

आह.े  

 

कमाठीपऱुयाच्या वास्तव्यातील आरांभीच्या वदवसाांत, खाकी 

चि्िी घातलेला, सतत वशांकणारा, नाक गळत असलेला एक 

मलुगा गरुुजींकिे आला. “मला बरे वाटत नाही. मला औषध 

दया.” तपासाअांती त्याला ताप असल्याच े समजले. गरुुजींनी 

ववचारले “मी औषध े दतेो ह े तलुा कसे समजले?” “गल्लीतील 

सवाांना माहीत आह ेआपण मोर्फत औषध दतेा. माझ्याकिे पैसे 

नाही आवण मला औषध हव े आह े म्हणनू आपल्याकिे आलो 

आह”े. मलुाने उघिपणे साांवगतले. गरुुजींनी त्याला मधामध्ये 

वमसळून खाण्यासाठी काही वनौषधी चणूा आवण काढा करून 
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वपण्यासाठी काही वनौषधी पाला वदला. मलुगा घरी गेला. 

गरुुजींच्या सचुनाांप्रमाणे औषध घेतले आवण बरा झाला. त्या 

वदवसापासनू ते अखेरपयांत तो गरुुजींची सावली बननू त्याांना जमेल 

ते सहाय्य करत होता. हचे श्री ववठ्ठल नाईक.  

 

काही वषाांनांतर गरुुजींच्या सल्ल्याप्रमाणे त्यान े वनौषधी 

विप्लोमाचे वशक्षण घेतले. त्यामळेु पढेु ते कुवटरात “िॉक्टर नाईक” 

म्हणनू ओळखले जाऊ लागले. मुांबईत आल्या पासनु योगाच्या 

वन:स्वाथा प्रसारासाठी आवण योग व वनौषधीच्या समन्वयाद्वारे 

गरजूांना बरे करण्यासाठी गरुुजींनी आपले जीवन समवपात केले. 

पढुील ५० वष ेगरुुजी एका ववलक्षण उजेने, लोकवप्रय ‘अांवबका 

योग कुटीर’ च्या माध्यमातनू, आजारी लोकाांचे द:ुख दरू 

करण्यासाठी झटत होत.े कुटीर मध्य ेगरुुजींसारखीच ववलक्षण उजेने 

भारलेली एकच व्यक्ती होती - िॉक्टर नाईक. गरुुजींबरोबर नेहमी 

असणारे िॉक्टर नाईक कुटीरची वनौषधी शाखा एकटे साांभाळत 

असत. 

 

नेहमी आनांदी, ववनोदी आवण सांसगाजन्य वस्मत असलेला 

चेहरा बघनू सवाांनाच हसावे वाटेल अस े िॉ. नाईक गरुुजींच्या 

स्वयांसेवकाांमध्ये सवावप्रय होत.े काळसर, बटुके, सदुृढ, थोिेसे 
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चाचरत बोलणारे, त्याांच्या व्यवक्तमत्त्वात अशी काही गांमत होती 

ज्यामळेु अगदी गांभीर व्यक्ती दखेील त्याांच्याबरोबर ववनोद करीत. 

गरुुजींचे त्याांच्यावर आपल्या मलुासारखेच प्रेम होत ेआवण काही 

मार्फक अपेक्षाही होत्या. गरुुजींची अपेक्षा होती की त्याांनी कामात 

वशस्तबद्ध आवण तपशीलवार असावे, परांत ु कुवटरातील तरू्फान 

गदीत िॉक्टराांना ती वशस्त अशक्य होती. गरुुजींना वाटे की त्याांनी 

नीट-नेटका पोषाख करावा. परांत ु मुांबईच्या भरगच्च रेल्व े मध्ये 

प्रवास केल्या मळेु ते नेहमी चरुघळलेल्या शटा आवण ववजाररत 

असत. कामाच्या घाईत बहुतेक वेळा शटा अधाा ववजाररत 

खोचलेला तर अधाा बाहरे लटकत असे.  गरुुजींची इच्छा होती की 

त्याांनी औपचाररकररत्या, सभ्यतेचे वशष्टाचार पाळत बोलावे, आवण 

ते नेहमीच अनौपचाररक, ववनोदी वागत असत, गरुुजींकिे येणाऱ या 

उच्चपदस्थ लोकाांशीसदु्धा. व्यवक्तमत्वातील या उवणवाांमळेु त्याांना 

गरुुजींकिून नेहमीच बोलणे बसत असे. तरीही, गरुुजी आवण 

िॉक्टर नाईक याांच्यातील परस्पर सामांजस्य इतके दृढ होत े की 

व्यस्त योग वगाात दखेील ते नेहमी हावभाव, खाणा-खणुा आवण 

थोिक्या शब्दाांत त्वररत सांवाद साधत. 

 

िॉक्टर नाईक आपल्या उवणवा जाणनू होते, परांत ुकामाच्या 

कताव्यापतूीत आवण आविीत त्याचा तीळमात्ही पररणाम झाला 
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नाही. ते नेहमी औषधी वनस्पती जांगलाांमधनू गोळा करण्यासाठी 

आवण दकुानाांतनू खरेदी करण्यासाठी, पारांपाररक पद्धतीने औषधींचे 

वमश्रण बनवणे व औषध भरण े इत्यावद साठी आवण रुग्णाांना 

मागादशान करण्या साठी सतत कायामग्न असत. कधीकधी त्याांना 

औषध े दणे्यास, मावलश करण्यास आवण गरुुजींचे सांदशे 

पोचवण्यास गांभीर आजारी लोकाांच्या घरीही जावे लाग.े 

याव्यवतररक्त, सायांकाळी आजारी लोकाांना सल्ला दणे्याच्या 

गरुुजींच्या वेळी दखेील ते नेहमी उपवस्थत असत. काही वषाातच, 

कुटीरमधील त्याांचे योगदान इतके वाढले की िॉक्टर नाईकाांवशवाय 

कुटीरच्या वनौषधी ववभागाची कल्पना करण ेअशक्य होत.े येथे 

नमदू करावेस ेवाटते की ही सवा सेवा िॉक्टर एक स्वयांसेवक म्हणनू 

– म्हणज ेकोणतेही मानधन न घेता, वनशलु्क करत असत. 

 

मी नेहमी ववचार करत असे, कुटीरच्या या सवा व्यापात िॉक्टर 

वका -लाइर्फ बॅलेन्स– कुटीरचे काया आवण कौटुांवबक जीवन याांचे 

सांतलुन कसे साधतात. तसे ववचारल्यावर त्याांनी त्वरीत उत्तर वदले 

“अतलु, मी अवजबात सांतलुन करत नाही. मी र्फक्त गरुुजींच्या 

सेवेवर लक्ष कें वद्रत करतो आवण बाकी सवा आपोआप घिते. आता 

हचे पाहा ना, माझ्या मलुाला चाांगली नोकरी आह,े मलुीचा एका 

चाांगल्या व्यक्तीबरोबर सांसार चाल ू आह,े माझी आवण पत्नीची 
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प्रकृती उत्तम आह.े आणखी काय पावहजे?” िॉक्टर नाईक याांच्या 

गरुुजींना एकवनष्ठ समपाणाचा अथा असा होता की ते आयषु्यातील 

सवा गोष्टींपासनू पणूापणे अवलप्त होते. ही एक मानवसकता 

योग्यामध्य े सदु्धा क्ववचतच आढळत.े आपल्या गरुूची सेवा 

करण्याचे त्याांचे साधे तत्वज्ञान ते खरोखरच जगले. आपल्या भव्य 

प्रयत्नाांनी आियाकारक पररणाम घिवणाऱया एखाद्या साध्या 

माणसाचे ह े वजवांत उदाहरण होय. आपण यातनू वशकतो की 

जीवनात उत्तम काया करण्यासाठी सवा गणु सांपन्नतेने पररपणूा असणे 

आवश्यक नाही, तर समपाण आवण कठोर पररश्रम करण े जरूरी 

आह.े 
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अध्याय ३७ : कमाठीपुऱयातील सामानजक 

उपक्रम  

 

कमावठपऱुयातील गोदामातील ‘सवोदय’ तालमीत गरुुजींनी 

मलुाांना व्यायाम आवण योगाचे प्रवशक्षण सरुू केल्यावर, तालमीत 

एक तळमळीने वशकवणारा प्रवशक्षक आल्याची बातमी सवात् 

वाऱया सारखी पसरली. गरुुजींच्या मल्लखाांब, िबल-बार, कुस्ती, 

सयूानमस्काराच्या कौशल्याने मोठ्या सांख्येने मलुे येऊन प्रेररत होऊ 

लागली. लवकरच तालीम लहान पिू लागली. मलुाांनी स्वतः 

स्थावनक नेते िॉ.नरावणे याांना भेटून जवळची मोकळी जागा 

व्यायाम शाळेसाठी वापरू दणे्याची ववनांती केली. िॉ.नरावणेनी 

(नगर पावलकेच्या) अवधकाऱयाांकिुन परवानगी वमळवली आवण 

सवोदय व्यायाम शाळेचा पवहला ववस्तार झाला. अशा पद्धतीने 

एक वनवष्क्रय तालीम पनुजीववत होऊन तेथे शांभर पेक्षा जास्त मलुे 

मन लावनू व्यायाम करू लागली. गरुुजींच्या कौशल्यपणूा 

प्रवशक्षणासह प्रेरणादायक भाषणाांमळेु मलुाांमधील चाांगले गणु 

ववकवसत होऊ लागले. 
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तसेच, सयूोदयाच्या वेळी गरुुजी शाळेच्या मैदानात लहान 

आवण वकशोरवयीन मलुाांच्या वशस्तबद्ध प्रभात रे्फऱया भरव ूलागले. 

या उपक्रमाांमळेु रवहवाश्याांमध्ये साांवघक भावना वाढीस लागली. 

स्वातांत्र्यवदनी, कमावठपऱुयाच्या सातव्या गल्ली मध्ये गरुुजींनी 

प्रवशवक्षत केलेल्या मलुाांची प्रात्यवक्षके, परेि आवण खेळ 

पाहण्यासाठी मोठी गदी जम ू लागली. वेश्याव्यवसाय आवण 

गनु्हगेारीसाठी कुख्यात असलेल्या याच गल्लीला आता समाजात 

थोिार्फार मान वमळू लागला. गरुुजींकिे येणाऱया प्रत्येक रुग्णाला 

ते मोर्फत औषध दते असत. दनैांवदन कामे करून रोजांदारीवर 

जगणाऱया व गरीबीन ेग्रस्त रवहवाश्याांसाठी आजारी पिणे म्हणज े

उत्पन्न गमावणे. त्यामळेु, गरुुजींच े प्रभावी आवण मोर्फत 

औषधोपचार त्याांच्यासाठी एक मोठे वरदानच होत.े 

 

गरुुजींचे कमाठीपरुा-गल्ली-७ मधील काया म्हणज ेप्रामावणक 

प्रयत्न आवण कायासांघाने घिवलेले एक अनकुरणीय सामावजक 

पररवतान होते. र्फक्त दोन वषाांच्या - १९५० ते १९५२च्या 

कालावधीत, गरुुजींनी या भागात घिवलेल्या सधुारणाांची 

तत्कालीन मखु्यमांत्ी श्री. मोरारजी दसेाई याांनी दखेील प्रशांसा 

केली. कमाठीपरुाच्या रावहवाश्याांनी आयोवजत केलेल्या एका 

कायाक्रमाचे मखु्यमांत्ी श्री.मोरारजी दसेाई ह े प्रमखु पाहुण े होते. 
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त्याप्रसांगी, गरुुजींचे वशष्य भालचांद्र नल्लाने केलेले अचाट शक्तीची 

प्रात्यवक्षके - उदा. छातीवरून कार चालवणे, छातीवर हातोिीने 

दगि र्फोिण े- पाहून मखु्यमांत्ी आिया चवकत झाले. रवहवाशाांनी 

आपल्या भाषणाांतनू गरुुजींच्या नेततृ्त्वाची, त्याांनी गररबाांना 

वदलेल्या मोर्फत औषधोपचाराांची आवजूान प्रशांसा केली. या 

सवाांनी प्रभाववत झालेले मखु्यमांत्ी मोरारजी दसेाई म्हणाल,े 

“तमुच्या वनकम गरुुजींमध्ये मला दवेाचे दशान होत आह.े गरीब 

आवण आजारी लोकाांची सेवा करण ेहा खरा धमा आह.े हाच खरा 

धमा येथे पाळला जात आह ेह ेबघनू मला खपू समाधान वमळत 

आह.े” 
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अध्याय ३८ : िमस्काि सूयापला, िमस्काि गुरूला  

 

१९५१-१९५२च्या दरम्यान, सयूानमस्कराांचे परुस्कते मसरुकर 

महाराज याांनी त्याांच्या गोरेगाांव, मुांबई च्या आश्रमात घोषणा केली 

– “जो कोणी दोन तासात बाराशे (१२००) सयूानमस्कार पणूा करेल 

त्याचा समथा रामदास स्वामींचे ‘दासबोध’ दऊेन सन्मान केला 

जाईल”. (अध्याय-८ मध्ये आपण वाचल े की, १९२६-१९२७ 

मध्य,े म्हसव ेगावी मसरुकर महाराजाांकिून गरुुजींनी, साधारण ९-

१० वषाांचे असताांना सयूानमस्काराची दीक्षा घेतली होती.) हजारो 

तरुणाांनी ह े आव्हान स्वीकारले. गरुुजींनी दखेील या वनवमत्ताने 

सवोदय व्यायाम शाळेत सयूानमस्कार स्पधाा आयोवजत केली. परांत ु

गरुुजी र्फक्त स्पधेवरच थाांबले नाहीत, तर त्याांनी आवण सवोदय 

व्यायाम शाळेतील त्याांच्या ववध्याथाांनी १२ लाख सयूानमस्कार पणूा 

करून आपल्या गरुूच्या चरणी अपाण करण्याचा सांकल्प सोिला. 

 

जर प्रत्येक सयूानमस्कार सातत्याने सहा सेकां दात पणूा केला तर 

दोन तासात १२०० सयूानमस्कार होतात. या मळू आव्हानासाठी 

गरुुजींच्या वनरीक्षणात प्रवशक्षण घेतलेले अवतशय सक्षम शरीराचे 

तरुण वनविले गेले. तर १२ लाख सामवूहक सयूानमस्काराांच्या 

व्रताची पतूाता करण्यासाठी, सांघाला जास्तीत जास्त सहभावगांना 
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घेण्याची आवण प्रवशक्षण दणे्याची आवश्यकता होती. गरुुजी आवण 

त्याांच्या सांघाने पणूा ताकदीन े कायावाही करून सहभावगांची 

नावनोंदणी आवण प्रवशक्षणाची मोहीम सरुू केली. गरुुजींचा 

दृवष्टकोन इतका सवासमावेशक होता की मलुे, तरूण, वस्त्रया, वदृ्धच 

काय तर गरुुजींच्या पत्नी आवण पररवारा बरोबर कमाठीपरुा येथील 

काही वेश्याांनी दखेील या मोवहमेत भाग घेतला. १२०० 

सयूानमस्कराांची स्पधाा आवण १२ लाख सयूानमस्कराांचे व्रत ह ेर्फक्त 

एक कारण होते, सयूानमस्काराांचे ज्ञान पसरवणे हा खरा हते ूहोता. 

या कायाक्रमात शेकिो लोकाांना सयूानमस्काराांची दीक्षा वमळाली. 

स्पधेच्या वदवशी, स्पधाा जशी वेग घेऊ लागली तशी सवोदय 

व्यायामशाळातील र्फरशी सयूानमस्कार करणाऱया सहभावगांच्या 

घामामळेु ओली होऊ लागली आवण कपिे वर्फरवनू वारांवार कोरिी 

करावी लागत होती. स्पधेच्या शेवटी गरुुजींच्या अकरा ववद्यार्थयाांनी 

२ तासाांत १२०० सयूानमस्कार पणूा केले! गरुुजींचे १२ लाख 

सामवूहक सयूानमस्काराांचे व्रतही पणूा झाले. आपल्या तीन वभक्षुांना 

बवक्षस ेसादर करण्यासाठी पाठवनू मसरुकर महाराजाांनी दखेील या 

भव्य उपक्रमाचा सन्मान केला. आज, आपण सयूानमस्काराांचा 

अभ्यास करतो, त्याचे र्फायद ेवमळववतो. मसरूकर महाराजाांसारखे 

कायाकते आवण गरुुजींसारखे त्याांच े अनयुायी, ज्याांनी ववववध 

नाववन्यपणूा कायाक्रमाांनी सयूानमस्काराांच्या ववसरलेल्या कलेचे 
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पनुरुज्जीवन केले त्याांच्या प्रयत्नाबद्दल आपण त्याांचे आभार 

मानायला हव.े 
 

या भागात वास्तव्य करत असताना आपल्या आविीनसुार 

व्यायामशाळा चालवणे, मोर्फत औषध दणेे ह े उपक्रम करत 

असताांना गरुुजींना काही अवप्रय कामवगरी दखेील कराव े लाग.े 

कमावठपऱुयाच्या ज्या गल्ल्याांमध्ये वेश्या व्यवसाय रात्ांवदन चालत 

असे तेथे जाण े गरुुजी कटाक्षाने टाळत असत. तरीही, गरुुजींची 

व्यायाम शाळा आवण त्याांच्या चाांगल्या कायााची बातमी त्या 

वस्त्रयाांमध्ये दखेील पसरली होती. त्यामळेु, या मवहला गुांिाांपासनू 

सांरक्षण वमळवण्यासाठी गरुुजींच्या मदतीची ववनवणी करत असत. 

पाश्वाभमूी मावहत नसल्याने, गरुुजी बहुधा त्यात सामील व्हायला 

तयार नव्हत.े पण त्या मवहलाांवरील अत्याचार इतके कू्रर होत ेकी 

पोवलस म्हणनू आवण कधीकधी आईच्या आग्रहावरून गरुुजींना 

यावर कृती करावी लागे. तपवशलात न जाता, असे म्हटले पावहजे 

की कामठीपरुाचे गुांि जे तलवारी वमरवत वर्फरत असत ते दखेील 

गरुुजी आवण त्याच्या सवोदय वजम सांघाबद्दल भीतीयकु्त आदर 

बाळगत असत. तसेच, तस्करी केलेल्या मलुींच्या पनुवासनाचे काम 

करणाऱ याांनी सदु्धा त्याांच्या कायाात गरुुजींची सहसा मदत घेतली. 

मी या ववषयाचा तपशील वाचकाांच्या कल्पनेवर सोितो.  



पान | 

 

अध्याय ३९ : पािीवारिक घडामोडी   

 

१९५२ साली, कमावठपऱुयाच्या वास्तव्यात, गरुुजींच्या 

पररवारात दोन महत्वाच्या घटना घिल्या.  
 

माचा मवहन्यात, गरुुजींच्या मातोश्रींचे वयाच्या ऐ ांशीव्या वषी 

वनधन झाले. दरूदृष्टी आवण व्यवहारचातयुा असलेल्या या 

असाधारण मातेने आपल्या मलुाच ेचाररत्र्य स्वहस्ताने घिवले असे 

म्हणल्यास अवतशयोक्ती होणार नाही. त्याांना आयषु्यात वशक्षणाची 

सांधी वमळाली नाही तरीही त्याांनी आपल्या मलुाच्या वशक्षणाचा 

मागा सकुर करून त्याला ग्रामीण जीवनातील अज्ञान, वहांसाचार 

आवण दाररद््रयाच्या पररवस्थतीच्या बांधनातनू मकु्त केले. त्याांनी 

गरुुजींना लहानपणापासनू प्रामावणकपणा, कठोर पररश्रम आवण 

वनस्वाथा सेवेच्या मागाावर प्रेररत केले. आपला जीव धोक्यात 

घालावा लागला तरी अन्यायाववरूद्ध धैयाान े उभे रहाण्यास – 

लढण्यास वशकवले. ववववध उपक्रमाांध्ये अथक पररश्रम करणाऱया 

गरुुजींच्या सांघाला नेहमी प्रेमान ेजेवण द्यायला उत्सकु असणाऱया 

आवण वेळोवेळी मौवलक मागादशान करणाऱया आई, गरुुजींच्या 

उपक्रमाांच्या अप्रत्यक्ष कणा होत्या. त्याांचे जाण े गरुुजी आवण 

गरुुजींच्या सांघाची र्फार मोठी हानी होती. या लोकवप्रय माऊलीच्या 

अांत्ययात्ेसाठी कमावठपऱुयातील शेकिो रवहवासी जमले होत.े 
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गरुुजींच्या अध्यावत्मक वशकवणीची जी मधरु र्फळे आज आपण 

चाखत आहोत ती खरांतर त्याांच्या आईने त्यागान ेआवण मेहनतीने 

केलेल्या गरुुजींच्या सांगोपनाची र्फळे होय. त्याांच्या सांस्काराांच्या, 

वशकवणीच्या पायावारच त्याांचा मलुगा एका सामान्य व्यक्ती 

‘पुांिलीक’ पासनू समाजाला महान योगदान दणेारा, बहुसांख्य 

लोकाांना उन्नत करणारा असा एक असामान्य नेता ‘वनकम गरुुजी’ 

बनला. एखाद्या व्यक्तीची सपु्त शक्ती मागादशाकाने जागतृ करण्याचे, 

रान्सर्फॉमेशनल लीिरवशप म्हणतो त्याचां ह ेखरोखरच एक वजवांत 

उदाहरण आह.े 

दसुरी महत्वाची घटना म्हणज ेसप्टेंबर मवहन्यात, गरुुजींच्या 

कन्या “समुनअक्का”च ेपररवारात आगमन. पढेु गरुुजींनी अक्काना 

स्वतः योग प्रवशक्षण वदले. त्यानांतर बरेच वषा, अक्का त्याांच्या मखु्य 

प्रात्यवक्षक करणाऱयाांपैकी एक होत्या. योगासांदभाात आपले मदु्द े

वसद्ध करण्यासाठी गरुुजी नेहमी प्रयत्नरत असत. त्या काळी, 

चक्रासन, मयरूासन, शलभासन, वगैरे आसन े वस्त्रयाांनी करू नये 

अन्यथा त्याांना सांतती होणार नाही असे काही योग-तज्ञाांचे मत होत.े 

ही भीती अनाठायी आह ेह ेवसद्ध करण्या साठी गरुुजींनी अक्काना 

ही आसने वशकवली आवण वेळप्रसांगी त्याांचे प्रात्यवक्षकही करवनू 

घेतले. अक्कानी एक नव्ह,े दोन नव्ह,े तीन नव्ह,े तर चार मलुाांना 

जन्म वदला.   
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अध्याय ४० : मुांबईत योगाचा िोध आनि 

िुद्धीकिि तांत्राांचे महत्व  
 

१९५३ च्या सरुुवातीला गरुुजींना मुांबईतल्याच वरळी भागात 

स्थलाांतर करावे लागले. परांत ुकमावठपरूा भागातील त्याांचे सहकारी 

त्याांना सोिून जाऊ दते नव्हते. त्याांनी मोठ्या प्रेमान ेएक सायकल 

खरेदी केली आवण ती गरुुजींना सादर केली. हते ूहा की गरुुजींनी 

वरळी येथील आपल्या नवीन घरून वनयवमत कमावठपरूाच्या 

‘सवोदय’ तालमीत यावे आवण सांपकाात रहावे. गरुुजींनी ह े

आनांदाने स्वीकारल ेआवण कमाठीपरुा येथील उपक्रमाांशी दखेील 

जोिलेले रावहले. 
 

वरळीमध्य े गरुुजींना बरेच तेलगु ु शेजारी लाभले. त्याांना 

त्याांच्या कमावठपऱूयातील वमत् आवण नातेवाईकाांकिून गरुुजींच्या 

सामावजक उपक्रमाांची मावहती लागली. त्वररत काही उत्साही 

तेलग ूस्वयांसेवकाांनी एकत् येवनू प्रभादवेी जवळच्या त्याांच्या गप्पा 

ठोकण्याच्या एका हॉल मध्ये गरुुजींची अजनू एक नवीन व्यायाम 

शाळा सरुू केली. गांमत म्हणज े येथे वशकायला येणाऱयाांमध्ये 

चाईना, जपान, अर्फगावणस्थानचे नागररक दखेील होत.े  

 

पररवाराच्या, सामावजक कायााच्या आवण व्यायामशाळाांच्या 

वाढत्या जबाबदाऱया बरोबर गरुुजींची योग वशकण्याची तळमळ 
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पण वाढत होती. मागील काही वषाात गरुुजींनी बऱयाच वक्रया 

वशकल्या होत्या. शदु्धी वक्रया आवण आसनाांच्या मावहतीबरोबरच 

योगामध्य े वशकण्यास बरेच आह े ह े गरुुजींना जाणवले होत.े 

योगाभ्यासाठी जे उपलब्ध होईल ते सवा गरुुजी वाचत असत. 

पसु्तके खरेदी करण्यासाठी अवाांतर वनधी नसल्यान े ते वमत्ाांकिून 

वकां वा वाचनालयातनू योगावरची प्राचीन मावहतीची पसु्तके आणनू 

वाचत. या वाचनातनूच गरुुजींना समजले की योग व अध्यात्मा 

मधील प्रगतीची पढुील महत्वाची पायरी म्हणजे प्राणायाम. 

आतापयांत गरुुजींनी मुांबईच्या आसपासचे जवळपास सवा योगाश्रम 

वशकण्यासाठी पालथे घातले होत.े कधी वाचनू, कधी कोणाचे 

प्रात्यवक्षक बघनू तर कधी व्याख्यानाांतनू ते नवीन वक्रयाांचे तांत् बघत 

असत. त्यानांतर, बरेच आठविे स्वतःवर त्याचे काळजीपवूाक 

प्रयोग करून, त्यातील अनभुवाांवर ववचार करत असत. असा 

आपला सराव वाढवत ते ती वक्रया आत्मसात करत असत. असे 

एक-एक करत गरुुजींनी आतापयांत बऱयाच वक्रयाांमध्ये कौशल्य 

प्राप्त केले होते. 

 

योगाच्या प्राचीन ग्रांथाांतील मावहतीमळेु, गरुुजींच्या मनात 

प्राणायामाबद्दल ववलक्षण आदर वनमााण झाला. हा आदर वकती 

प्रखर होता याचे लोणावळा येथील आश्रमातल्या पढुील घटनेवरून 
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समजनू येईल. १९४० पासनूच मुांबईच्या आसपास बऱयाच योग 

शाळा आवण आश्रम होत.े लोणावळ्याला एका प्रवसद्ध आश्रमात 

प्राणायामा वर व्याख्याने दते असत. या व्याख्यानाांतनू काही तरी 

नवीन वशकायला वमळेल या अपेक्षेन ेगरुुजी व त्याांच ेएक-दोन वमत् 

व्याख्यानाला गेले. परांत,ु तेथील व्याख्याता ग्रांथाांच्या ववपयास्त 

बोलताना ऐकून गरुुजी वनराश झाले, अस्वस्थ झाले. ते व्याख्याते 

श्रोत्याांच्या प्रश्नाांना उत्तरे दखेील चकुीची दते होते. जवळपास एक 

तासानांतर, गरुुजींना ह ेसवा असहय्य झाले. ते अचानक उभ ेरावहले 

आवण त्याांनी सवाांना उद्दशेनू जाहीर केले की "येथे जे काय चालले 

आह े ते र्फक्त प्राणायामाांची चेष्टा आह ेबाकी काही नाही." असे 

बोलनू ते आवण त्याांच्या वमत्ाांनी त्या व्याख्यानाचा त्याग केला.  

 

वरळी मध्य े रहात असताना, एक वदवस गरुुजींना तीव्र 

िोकेदखुी झाली. त्याांच ेपोटही वबघिले होते. याच्या वनवारणासाठी 

गरुुजींनी जलधौवत केली असता खपू किवट वपत्त बाहरे पिले. ते 

एवढे तीव्र होते की शौच्यालयाची र्फरशी वपवळी वदस ूलागली. 

गरुुजी आिया चवकत झाले. त्याांनांतर िोकेदखुी तर त्वररत 

थाांबलीच पण काही वेळातच शरीरही हलके झाले. या 

आियाकारक अनभुवातनू गरुुजींनी असा वनष्कषा काढला की 

योगीक शदु्धीकरण तांत्ात खरे आरोग्य आह.े येणाऱया काही वषाांत, 
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गरुुजींनी योगाच्या महासागरामधनू अशा अनेक शदु्धीकरण तांत्ाांना 

पनु्हा उजेिात आणले जे योगाच्या चकाकी आवण मोहक 

व्यापारीकृत बाजारात मागे पिले होते. गरुुजींनी केवळ काही 

योवगक शदु्धीकरण तांत्ाांचा वापर करून अनेक आजार बरे केले. 

त्याांच्या शदु्धीकरण तांत्ाांच्या वनःस्वाथा प्रसाराचा र्फायदा हजारो 

लोकाांना झाला. 

 

एक सांभाजी वगरोला नावाचे गहृस्थ गरुुजींच्या व्यायाम शाळेत 

नेहमी येत असत. तसेच ते मुांबईच्या रामतीथा योगआश्रमा मध्ये 

सदु्धा नेहमी जात असत. एके वदवशी गरुुजी तेथील तज्ञाांकिून काही 

योग वशकतील या आशेने वगरोलाांनी गरुुजींना रामतीथा योगश्रमात 

आणले. गरुुजी दखेील उत्सकु होत.े आश्रमात पवहल्या टप्प्यात 

गरुुजींना जी तांत्े वशकवली गेली ती सवा गरुुजींना पररवचत होती. 

त्यामळेु दसुऱया रे्फरीत आणखी काही तांत् दाखवले गेले. ते दखेील 

गरुुजींना चाांगलेच ठाऊक होते. पढेु गरुुजींनी आपल्याकिून काही 

तांत्े त्याांना दाखवली. त्याांच्या कौशल्यामळेु प्रभाववत होऊन, 

आश्रमातील तज्ज्ञाांनी कबलू केले की गरुुजींना वतथे नवीन अस े

वशकायला काही नाही. या घटनेनांतर सांभाजी वगरोलाने गरुुजींना 

आपला गरुु मानल े आवण पढुील काही वषाांत गरुुजींच्या 

चळवळीत महत्त्वपणूा योगदान वदले.  
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अध्याय ४१ : खेचिीचे वेध 

 

हठ योगाच े शास्त्र हजारो वषाांपेक्षावह जनेु आह.े ववववध 

कालखांिात महान योग्याांनी सवा सांग पररत्याग करत एकवनष्ठतेने 

योग तांत् शोधले, ववकवसत केले आवण काही वनविक योग्य 

वशष्याांनाच वदले. काळाच्या ओघात, परकीय आक्रमण आवण 

पारतांत्र्यात ह ेज्ञान कावह नाश पावले, ववसरल ेगेले वकां वा अपभ्रांश 

पावले. अशा पररवस्थतीत योग तांत् वशकुन, कौशल्य वमळवनू 

जनसामान्याांपयांत पोहोचवणे ह े एखाद्या सांसारी व्यक्तीला तर 

अशक्यप्रायच आह.े आवण गरुुजींनी हचे शक्य करून दाखवले. 

त्यामळेुच सवा वशष्याांची गरुुजींवर अढळ वनष्ठा आह.े 

 

प्राचीन योवगक तांत्ाांपैकी काही त्याांच्या साधेपणामळेु, 

अभ्यासाची सहजता आवण शारीररक लाभामळेु वटकून रावहल्या. 

परांत,ू जवटल आवण पांचेंवद्रयाां पवलकिे अनभुव दणेाऱया तांत्ाांचा 

पनु्हा शोध लावण्यासाठी योग्य पात्ता तसेच मोवठ जोखीम 

घेण्याची वहम्मत लागते. येथे गरुुजीं सारखेच लढवय्ये हवेत. 

अशाच कठीण प्रकारचे तांत् म्हणज े मदु्रा - जे आपल्याला 

गरुुजींकिून सहज उपलब्ध आह.े सवा मदु्राांमधील सवोत्कृष्ठ आवण 
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महत्त्वपणूा म्हणजे ‘खेचरी - आकाशात भ्रमण करवणारी' मदु्रा. या 

मध्य े जीभ माग े वळवनू टाळूच्या आतील भागामध्ये ठेवनू भ्र ू

मध्यावर ध्यान केले जाते. या मदु्रनेे योगी त्वररत ध्यानमग्न अवस्थेत 

पोहोचतो वजथनू त्याला ‘परत येण ेआवित नाही’. 

 

ऋवषकेश येथील एका तपसव्याच्या व्याख्यानात खेचरी बद्दल 

ऐकल्यावर गरुुजींनी खेचरी मदु्रा वशकण्याचा ध्यासच घेतला. बरेच 

वदवस गरुुजी आरश्यासमोर उभ े राहून जीभ माग े वळवण्याचे 

असर्फल प्रयत्न करत होते. दर वेळेस जेव्हा जीभ मागे वळवण्याचा 

प्रयत्न करत तेव्हा दाताांपयांत एक तणाव त्याांना जाणवत असे. 

गरुुजींनी ववचार केला “दात वजभेला माग ेवळवण्याला अिथळा 

करत असतील काय? मग दातच काढायला हव.े” गरुुजी त्यावेळी 

र्फक्त ३५ वषाांचे होत.े दात काढल्यावर ते एकदम वदृ्ध वदस ूलागले 

असते. परांत,ु खेचरी मदु्रा अवगत करण्याची इच्छा तीव्र होती. 

यातनू मागा कसा काढायचा? जवळपास योग्य मागादशान करणारेही 

कोणी नव्हते. इतकी ववववध कठीण आसन े अवगत केल्यावर 

आता खेचरी ने त्याांना बेचैन केले होत.े आवण एके वदवशी गरुुजींनी 

आपले सवा दात काढण्याचा वनणाय घेतला. खेचरीची कला 

आत्मसात करण्याच्या वनिया समोर पररवाराला समजावणे दखेील 

दयु्यम होते. 
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गरुुजींचे रावेर मधील वमत् श्री अगरवाल याांचा मलुगा 

बच्चभूाई मुांबईच्या प्रवसद्ध जे. जे. इवस्पतळात दांत वचवकत्सेच्या 

अांवतम वषाात वशकत होता. गरुुजींनी आपले सवा दात काढायचे 

आहते असे साांवगतल्यावर बच्चभूाई हादरलेच. “मामा, 

आपल्याला आपले सवा नैसवगाक दात काढायचे आहते? ते तर 

उत्कृष्ठ वस्थतीत आहते”. “हो”, गरुुजी. “पण का?” बच्चभूाई. “ते 

मी नांतर साांगीन”, गरुुजी.  

गरुुजींना बऱयाच वषाांपासनू ओळखत असल्याने बच्चभूाईना 

गरुुजींचा वनिय माहीत होता. पढेु काही प्रश्न न ववचारता त्याांनी जे. 

जे. इवस्पतळात दात काढण्याची व्यवस्था केली. दसुऱया 

वदवसापासनू, गरुुजींनी प्रत्येक वदवशी दोन दात काढून घेण्यास 

सरुुवात केली. प्रत्येक सकाळी, ते प्रथम इवस्पतळात जात, दात 

काढून मग कामावर जात असत. असे करत जवळपास दोन 

आठवि्यात गरुुजींनी आपले सवा दात काढून टाकले. 

 

काही वदवसाांत दाताांच्या जखमा भरल्यावर गरुुजींनी मोठ्या 

आशेने पनु्हा जीभ माग ेवळवण्याचा प्रयत्न केला. पण काश! सवा 

दात काढूनही जीभ मागे वळतच नव्हती. आतापयांतचे सवा प्रयत्न 

असर्फल झाले. 
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खेचरी मदु्रा वशकण्यासाठी गरुुजी पढेु काय करतील? का 

खेचरी न वशकणे त्याांच्या नवशबी होत?े का खेचरी मदु्रा वशकण्यात 

यशस्वी होतील? जर होय, तर कसे? या प्रश्नाांची उत्तरे शोधयुा 

पढुील अध्यायात. 
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अध्याय ४२ : खेचिी मुदे्रची नसद्धी आनि नवसजपि 

 

मनःपवूाक एकाग्रतेन े प्रयत्न केले तर असाध्य सदु्धा साधता 

येते. 

 

गरुुजींचे वशष्य सांभाजी वगरोला याांनी एकदा गरुुजींना 

अजमेरच्या स्वामी भद्रसेन याांचे योगावरचे लेख प्रस्ततु केले. ते जरी 

खेचरी मदु्र े ऐवजी प्राणायमावर होत.े तरी त्यातनू गरुुजींना 

प्राणायमाांबद्दल कुतहूल वनमााण झाले. त्यावेळी कोणीतरी गरुुजींना 

प्राणायमाांबद्दल आवधक मावहती वमळवण्यासाठी उपवनषदाांचा 

अभ्यास करण्यास सवूचत केले. त्या वदवसापासनू गरुुजी 

उपवनषदाांचा सांग्रह करू लागले. तेव्हापासनु ते अांतापयांत गरुुजींनी 

रोज उपवनषदाांचा पाठ करण्याचा परीपाठ ठेवला. आवण एक 

वदवशी, हचे उपवनषद वाचत असताांना, अनपेवक्षतपणे गरुुजींना 

खेचरी मदु्रा वशकण्याची पढुची मावहती वमळाली.  

 

मळू उपवनषदाांमध्ये खेचरीबद्दल वलवहले आह े वकां वा 

टीकाकाराांनी सांदभाामध्ये काही मावहती वदली होती ह ेस्पष्ट नाही, 

पण त्यात नमदू केले होत ेकी खेचरी आत्मसात करण्यासाठी जीभ 
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‘लाांबवणे’ आवश्यक आह.े यासाठी तीन पद्धती वदल्या होत्या. 

पवहली ‘दोहन – गाईच ेदधू काढण्यासारखी वक्रया’ – यात वजभेवर 

काही वांगण पदाथा लावनू बोटाांनी सैलसे धरून हलकेच खेचणे. 

दसुरी ‘मदान – मावलश करण’े. यामध्य ेजीभ बोटाने धरून ठेवनू 

आळीपाळीने बाजूांकिे वळवण्यात येते. वतसरी ‘छेदन वकां वा 

कापण’े – ही एक टोकाची पद्धत आह.े यात वजभेला खालच्या 

जबि्याला जोिणारर पातळ त्वचा (ऊतींना) कापनू जीभ ववलग 

केली जात.े यासाठी योग्याने दररोज वजभेच्या तळाशी असलेल्या 

त्वचेला घोि्याच्या केसाने थोिे थोिे कापावे आवण नांतर 

कापलेल्या जागी सांसगा टाळण्यासाठी वनौषधे लावावी. गरुुजींनी 

वतसरी पद्धत वापरली की नाही ह ेठीक माहीत नाही. पण त्याांनी 

पवहल्या दोन सरुवक्षत पद्धती वापरुन जीभ लाांबवली ह े वनवित. 

थोि्या अवधीतच गरुुजी सहजपण ेआपली जीभ टाळूच्या मागे 

लावनू खेचरीचा सराव करू शकले! 

 

आता खेचरीच्या अभ्यासामळेु गरुुजींना ध्यानाचा शब्दातीत 

आनांद प्राप्त होत होता. खेचरी मदु्रा करत असताना गरुुजी 

जगापासनू अवलप्त होवनू त्याांचे मन असीमतेवर वस्थर करत होते. 

ही समाधी इतकी दृढ असे की आजबूाजलूा काय घिले याकिेही 

त्याांचे लक्ष नस.े प्रत्येक वेळी जेव्हा ते खेचरीचा सराव करत तेव्हा 
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त्याांना आपल्या मनाववरुद्ध ध्यानातनू बाहरे यावे लागत असे. 

गरुुजींनी काही मवहन्याांपयांत खेचरीचा आनांद घेतला आवण नांतर 

खेचरीचा सराव बांद केला. नांतरच्या काळात गरुुजींनी स्पष्ट केले 

की “मी जर खेचरीचा सराव चाल ू ठेवला असता तर माझ्या 

जीवनाचा बहुमोल भाग त्या आनांदात गेला असता. खेचरीपासनू 

लागलेल्या समाधीमळेु समाजासाठी मला ववधायक कामे करणे 

अशक्य झाल ेअसते. हठयोग जनतेपयांत पोहोचवण्याच्या माझ्या 

कताव्यात मी अयशस्वी झालो असतो.” ही होती गरुुजींची 

वचनबद्धता आवण हाच कताव्यभावनेचा वारसा आपल्याला 

गरुुजींकिून वमळाला आह.े 

 

खेचरी मदु्रपे्रमाणेच गरुुजींनी प्राणायाम अभ्यासासाठी केलेले 

प्रयत्नही वततकेच प्रेरणादायक आहते. पढुील अध्यायात आपण 

पाहू की, गरुुजींच्या उदार आवण पद्धतशीर वशक्षणामळेु आज 

आपल्याला सहजपण ेउपलब्ध असलेले प्राणायाम वशकण्यासाठी 

गरुुजींना वकती सांघषा करावा लागला. 
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अध्याय ४३ : प्रािायामाांचा पाठपुिावा 

 

काही साध्य करण्यासाठी केलेल्या सांघषाांचे प्रमाण ह े

एखाद्याच्या तळमळीची तीव्रता तसेच साध्य प्राप्त झाल्यावर 

यशाची वकती वकां मत असेल ह े दशावते. सांघषा हा वाढीचा 

अपररहाया घटक आह ेह ेतर नैसवगाक आह.े गरुुजींच्याच शब्दाांत 

साांगायचे तर “बीजाला अांकुररत होण्या साठी आधी गािून घ्यावे 

लागत”े. 

 

वाचलेल्या ग्रांथाांतनू आवण व्याख्यानाांमधनु प्राणायामाांबद्दल 

माहीत झाल्यावर गरुुजींचा प्राणायामववषयी शोध सरुू झाला. या 

ग्रांथाांत वा  व्याख्यानाांत प्राणायामाांच्या प्रत्यक्ष सराव करण्याच्या 

ववधीपेक्षा त्याांच्यामळेु होणाऱया र्फायद्याांबद्दल जास्त वलवहले, 

बोलले गेले होते. या मळेु मनात प्राणायामाांबद्दल अवधकच गोंधळ 

होत असे. प्राणायामाांववषयी प्रश्नाांची उत्तरे दणे्याइतके अवधकारी 

असे कोणी नव्हत.े 

 

मुांबईतील तथाकवथत योग्याकिून ज्ञान वमळवण्याच्या अनेक 

अयशस्वी प्रयत्नाांनांतर गरुुजी आवण त्याांचे वमत् एकदा बसमधनू 
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सहा तास प्रवास करत एका आश्रमातील योगगरुुला भेटण्यासाठी 

गेले. आश्रमाच्या स्वागत कक्षातील वशष्याांनी त्याांच्या भेटीचे 

कारण ववचारले. गरुुजींनी समजावनू साांवगतले की त्या गरुूां किून 

प्राणायामाची पद्धत वशकण्यासाठी ते आले आहते. वशष्य आत 

गेले आवण परत येऊन म्हणाले की, गरुु आता त्ाटकचा सराव 

करीत असल्यान े ते भेटू शकत नाहीत. त्ाटकचा सराव करण्यास 

वकती वेळ लागतो ह े गरुुजींना चाांगलेच ठाऊक होत.े त्याांनी 

थाांबायची तयारी दशाववली, पण त्याांना भेट नाकारली गेली. असे 

वाटते की आश्रमातील गरुू भेटायला आलेल्या व्यक्तीला एकतर 

तचु्छ मानत असतील वकां वा त्या गरुूां नाच प्राणायामाां बद्दल मावहती 

नसावी. 

 

आणखी काही मवहन्याांनांतर गरुुजींना दसुऱ या आश्रमववषयी 

मावहती वमळाली जेथे कोणी प्रवशक्षक प्राणायाम वशकवत असे. 

आजनू एक प्रदीघा प्रवास करून आश्रमात पोहोचल्यावर त्याांना 

साांवगतले गेले की प्रत्येक प्राणायाम वशकण्यासाठी रुपये एकशे वीस 

लागतील. गरुुजींच्या त्यावेळच्या मावसक साठ रुपय ेवेतनात त्याांना 

अशे महागिे ट्यशुन अशक्यच होत!े 
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या वनराशाजनक घटनाांनी गरुुजींचा वनिय घटला नाही. 

उपलब्ध मवहतीतनू त्याांनी स्वतःच प्रयोग करायला सरुुवात केली. 

त्यातील बरेचसे सरुुवातीचे प्रयोग चकूले. काय काय चकुले 

याबद्दल काही तपशील नाही पण त्याांचे पररणाम र्फार वाईट होते. 

त्यापैकी एका प्रयोगामळेु गरुुजींना जवळपास दोन महीन े ज्वर 

भोगावा लागला होता.  

 

योगायोगाने, त्यानांतर गरुुजींची उपवनषदाांशी ओळख झाली. 

गरुुजींना उपवनषदाांमध्ये प्राणायामाांबद्दल खवजनाच सापिला. येथनू 

पढेु गरुुजींनी उपवनषदाांचे अधाश्यासारखे वाचन केले. 

उपवनषदाांमध्ये जीवनाची तत्त्वे आवण तत्त्वज्ञान, सषृ्टीची वनवमाती, 

अवस्तत्व आवण ववघटन याबद्दल सववस्तर चचाा आह.े आईने 

गरुुजींच्या जीवनाला सरुुवातीला आकार वदला, तर उपवनषदाांनी 

गरुुजींचे उवाररत जीवन घिववले. आपल्या अवस्तत्वाचा हते,ू इतर 

जीव आवण दवेाशी असलेले सांबांध याबद्दल त्याांनी उपवनषदाांमधनू 

ज्ञान वमळवले. 

 

उपवनषदाांमधनू वाचनू ते त्यावर वचांतन करीत, आपल्या नोट्स 

ठेवत आवण पद्धतशीरपणे प्राणायामाांचा सराव करत. सरावाच्या 

प्रत्येक पायरीला होणाऱया पररणामाांचे वनरीक्षण करत आवण मग 
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पढेु जात. बरेच वषा आपल्या स्वतःवर प्रयोग करत गरुुजींनी 

प्राणायामाांचा सराव करण्याच्या स्वतःच्या क्रमवार पध्दती 

ववकवसत केल्या. या वनरांतर सरावातनू गरुुजींना कळल े की 

प्राणायाम दहुरेी तलवार आह े- काळजीपवूाक हाताळले तर एखाद्या 

व्यक्तीस अांतबााय पररवतीत करून वनरांतर आध्यावत्मक प्रगती 

पथावर नेतील, तर चकुीच्या सरावाने दषु्पररणामही होतील. याच 

कारणास्तव गरुुजी आपल्या अत्यांत वनविक ववद्यार्थयाांनाच 

प्राणायाम वशकवत असत. असे काही वनविक ववद्याथी जे 

योगाबद्दल समजतूदार, सरावात वनयवमत आवण जीवनशैलीत 

वशस्तबद्ध होते त्याांनाच प्राणायाम वशकवले गेले. 

 

या वशकवणी आवण पद्धतींमधनू बऱ याच लोकाांना जीवनाचा 

खरा अथा सापिला आवण त्याांच ेजीवन पररपणूा बनले. 
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अध्याय ४४  : कुां डनलिी आनि िनक्त पात  
 

योग्य उपजाऊ मशागत केलेल्या जवमनीत शदु्ध, खरे बीज पेरले 

तरच ते अांकुररत होवनू िेरेदार वकृ्ष बनत.े  

कुां िवलनी नावाच्या शक्तीचे ज्ञान, तीची जागतृी आवण 

त्यानांतर अभ्यासकाांची आध्यावत्मक उत्क्राांती ह े हठयोगाचे ममा 

आह े असे शास्त्र म्हणत.े बऱयाच योग तज्ञाांनी या शक्तीच्या सपु्त 

अवस्थेबद्दल, वतच्या जागतृीनांतर होणाऱया भौवतक आवण 

अध्यावत्मक प्रगतीबद्दल भाष्य केले आह.े त्यामळेु या सवोच्च 

शक्तीच्या जागतृ होण्याची इच्छा बाळगनु बरेच लोक योग 

वशकतात ह ेआियाकारक नाही. 
 

ददुवैाने आधवुनक काळात इतर अनेक आध्यावत्मक 

ववषयाांच्या बाबतीत घिले तसेच मोठे व्यापारीकरण या 

सांकल्पनेच्या बाबतीतही घिले आह.े आपण पाहतो की प्रत्येक 

वेळी कोणीतरी स्वयांघोवषत दवे-परुुष उगवतो आवण रोख रक्कम 

वकां वा अन्य प्रकाराच्या मोबदल्यात त्याच्या अनयुायाांची कुां िवलनी 

जागतृ करण्याचा दावा करतो. ह ेअसे पवहले काही भोंद ूदवे-परुुष 

आवण दवेता-वस्त्रया १९५०च्या दशकात वदस ूलागल्या. साधारण 

याच वेळी गरुुजींनी दखेील आपला हठयोगाचा प्रवास सरुू केला 

होता. 
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योग शास्त्र साांगते की योग्य अवधकारी, अनभुवी गरुुच 

शवक्तपाताच्या माध्यमाने आपल्या सपुात् वनविक एक दोन 

वशष्याचीच कुां िवलनी जागतृ करतो. योग आवण अध्यात्माच्या 

महान परांपरेत अशा आदशा गरुु-वशष्य जोि्याांची अनेक उदाहरणे 

आहते - मवच्छांद्रनाथ आवण गोरक्षनाथ, वनवतृ्तीनाथ आवण ज्ञानेश्वर, 

श्री रामकृष्ण आवण वववेकानांद, महावतार बाबाजी आवण लाहीरी 

महाशय. सध्या अध्यात्माचे ववके्रते, भोंद-ूबाबा याच परांपरेचा 

गैरर्फायदा घेत, शक्ती-पात करतो असा जनतेपढेु दावा करुन या थोर 

परांपराांची थट्टा करत आहते. कधीकधी यासाठी भोळ्या 

लोकाांकिून दवक्षणेच्या नावाखाली अवाच्यासव्वा पैसा दखेील 

लबुािला जातो. ह ेतथाकवथत शक्ती-पात गरुूां चे चेले प्रेक्षकाांमध्ये 

जागोजागी आधीच बसतात आवण वेळ आल्यावर शरीर 

थरथरवत, हसत, उि्या मारत कुां िवलनी जागतृ झाल्याचे ववकृत 

प्रदशान करतात. उवाररत प्रेक्षक मग आपण पैसे भरले असल्याने 

‘वेगळे वदस ू नय’े या ‘शहण्या’ भावनेन,े त्या चेल्याांचे अनकुरण 

करतात. या शक्ती-पात ववधीच्या शेवटी, कुां िवलनी 

अनभुवल्याच्या खोट्या समाधानान े प्रेक्षक घरी जातात आवण 

शक्ती-पात गरुू भरगोस कमाईच्या खऱ या समाधानाने घरी जातात. 
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१९५८ च्या आसपास, गरुुजींनी अशा बऱयाच तथाकवथत 

गरुूां चे व्याख्यान ऐकले, त्याांच्या आश्रमाना भेटी वदल्या आवण 

त्याांच्याशी वाताालाप दखेील केला. अशा गरुूां च्या खऱया 

क्षमतेबद्दल त्याांना पणूा मावहती झाली होती. अशा सामवूहक 

कुां िवलनी जागतृी कायाक्रमाांच्या जावहरातींकिे सहज दलुाक्ष करून 

ते आपल्या योग प्रवशक्षणाच्या मागाावर चालत राहू शकले असते. 

परांत ुदोन मखु्य कारणाांमळेु त्याांना यात अवधक चौकशी करण ेभाग 

पिले. सवा प्रथम, त्याांचे अनेक प्रामावणक ववद्याथी कुां िवलनीच्या 

जागतृीमळेु होणारे र्फायद ेवाचनू, तो अनभुव वमळवण्याच्या मोहात 

स्वतःची कुां िवलनी जागतृ करण्यास बेचैन झाले होत.े या सामवूहक 

कुां िवलनी जागतृी च्या उत्सकुते मळेु ते गरुुजींना अनेक प्रश्न ववचारु 

लागले. म्हणनूच ववद्यार्थयाांना खरी पररवस्थती स्पष्ट करून योग्य मागा 

दाखवणे ही गरुुजींची नैवतक जबाबदारी होती. दसुरे म्हणज,े 

त्याांच्यातील कताव्यदक्ष पोवलस अशा सामवूहक कायाक्रमाांमध्ये 

इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोक कसे काय भ्रमात पितात याची 

तपासणी करण्यास उत्सकु होता. गरुुजींनी यासांदभाात चौकशी कशी 

केली आवण गरुुजींच्या तपासणीतनू काय वनष्पन्न झाले ह ेपाहू या 

पढुील अध्यायात.  

  



पान | 

 

अध्याय ४५  : कुां डनलिी जागविािे गुरु  

 

हठयोगाला सातत्याने समवपात साधक यम-वनयमाच्या 

पायावर ठाम राहतात. कुां िवलनी जागतृीच्या शॉटा-कटच्या मोहाांना 

बळी पित नाहीत. 

 

असाच एक मेळावा मुांबईत होत होता. तेथील रहस्य जाणनू 

घेण्यासाठी, स्वतःच्या ५ अनयुायाांसह गरुुजी मेळाव्यात सहभागी 

झाले. गरुुजींनी सवाांना इशारा वदला होता - सतका  राहून, 

बोलणाऱयाच्या मोहक शब्दाांच्या जाळ्यात न अिकता, 

आवलप्ततेने कायाक्रमाचे वनरीक्षण करावे. ते स्वतः मांिपाच्या शेवटी 

कोपऱयात बसले आवण आपल्या वमत्ाांना गदीत वेगवेगळ्या 

वठकाणी बसण्यास साांवगतले. थोि्या वेळातच कायाक्रम सरुू 

झाला. वक्ता तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक असल्यान ेत्याांच ेवाचन चाांगले 

होत े आवण ते उपवनषदाांचे चाांगले जाणकार दखेील होत.े त्याांचे 

बोलणे गरुुजींसारख्या उपवनषदाांच्या वनयवमत वाचकासाठी काही 

नवीन नव्हते. परांत,ु कधीही प्राचीन उपवनषद ग्रांथाांना स्पशाही न 

केलेल्या श्रोत्याांना ते ज्ञानाचे सागरच भासले. वके्त शब्दाांचा 

जादगूार दखेील होत.े व्यक्ती स्वातांत्र्य, कामोत्तेजकता आवण रूढी-
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ववरोधी प्रचाराच्या समथानाथा उपवनषवदक तत्त्वे वाकवण्यात ते 

तरबेज होते. या सोबत, त्याांनी आपल्या सादरीकरणाला उत्कृष्ट 

अवभनय, मांत्मगु्ध करणारा आवाजाचा उत्तम उतारचढाव आवण 

िोळ्याांतील हावभाव याांची जोि वदली. अांधकु प्रकाशीत मांिपात 

अत्तरे र्फवारली होती. एकां दरीत या सवा गोष्टींनी प्रेक्षक सांमोवहत 

झाले. एकाएकी काहीजण जोरदारपण ेिोके हलव ूलागले, काही 

िोल ू लागले, तर काही हसत वा ओरित नाच ू लागले. त्याांची 

कुां िवलनी जागतृ झाली असे साांगनू त्याांना अवधकच उत्तेवजत केले 

गेले. प्रेक्षकाांना मखूा बनवण्याचा तो प्रकार होता आवण प्रेक्षक सदु्धा 

त्यात आनांदी होते. हा प्रकार तासभर चालला. गरुुजी आवण 

त्याांच्या वमत्ाांवर याचा काहीही पररणाम झाला नाही, ही साांगणेच 

नको.  

 

जेव्हा वक्ता खाली उतरला, तेव्हा त्याचे जवळून वनरीक्षण 

करण्यासाठी गरुुजी पटकन उठून त्याच्याजवळ गेले. वक्ता 

आकषाक आवण गोरापान होता. गरुुजींना ह ेजाणनू घ्यायचे होत ेकी 

त्यान ेकधी कठोर तप केले होत ेका. तसे असल्यास, त्याचे स्नाय ू

टणक व शरीर कठोर असेल. गरुुजींनी त्याच्या खाांद्याांना स्पशा 

केला. त्या कापसासारख्या मऊ शरीरान े तप तर सोिाच, कधी 

व्यायामपण केला नव्हता. या भोंदनेू पढुील अनेक वष े धवनक 
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अनयुायी आकवषात करून भरपरू सांपवत्त गोळा केली. त्याच्या 

अांतकाली त्याचे आश्रम ड्रग्स, कामकुपणा आवण गनु्हगेारी 

खटल्याांनी बदनाम झाले. अध्यात्माचा असा कुशल तमाशा 

करणारा भोंद ूपढेु शतकानशूतके होणार नाही. 

 

अशाच दसुऱ या मेळाव्यात एका मवहला गरुूने कुां िवलनी 

जागतृ करण्यास इच्छुक अशा लोकाांना आमांवत्त केले होत.े 

प्रेक्षकाांना गटात ववभागले गेले. एका गटाला मांचावर बोलावनू, 

सदस्याांना एकमेकाांचे हात धरुन मांिळात बसवले गेले. त्या गरुु, 

िोळे वमटून, मांिळाच्या मध्यभागी बसनू सहभागींना ध्यान 

करण्याच्या सचूना दते होत्या. थोि्या वेळाने मांिळातला एक जण 

हसण,े मोठ्याने रिण,े वकां चाळणे इ. करू लागला. त्याची कुां िवलनी 

जागतृ झाली आह े आवण ही तीच लक्षणे आहते या ववचारात 

वतुाळातील इतर लोकही त्याची नक्कल करु लागले. काही 

वेळानांतर, त्या गरुूनी प्रत्येक व्यक्तीच्या िोक्यावर हात ठेवला 

ज्यायोग ेते शाांत झाले. या ‘कुां िवलनी जागतृी’ च्या अनभुवानांतर 

त्या गटाला परत पाठवनू पढुच्या गटाला मांचावर बोलावले गेले. 

 

या दसुऱया गटात गरुुजींचे परम वमत् दादा पवार होत.े ते पण 

दोन्ही बाजचू्या सदस्याांचे हात धरून बसले. गरुुने सचूना दणेे सरुू 



पान | 

 

केले. आधी प्रमाणेच, एक जण मोठ्याने हस,ू रिू आवण वकां चाळू 

लागला. ह ेबघनू मांिळातील सवा जण अनकुरण करू लागले, र्फक्त 

दादा पवार सोिून. दादा पवाराांना काहीच होत नव्हते. ते वनववाकार 

बसनू होत.े त्या गरुु अस्वस्थ झाल्या. शेवटी, वतने आपला हात 

सवाांच्या िोक्यावर ठेवला, दादा पवार सोिून. हा गट गेल्यावर, 

दादा पवारला बोलावनू वतने धक्कादायक सचूना वदली - मद्यपान 

बांद करा आवण आपले चाररत्र्य स्वच्छ ठेवा! दादा पवाराांनी मौन 

ठेवले व नांतर गरुुजींना ह ेकथन केले. वास्तववक दादा पवार ह ेएक 

सभ्य गहृस्थ होते ज्याांनी मद्याला कधी स्पशा दखेील केला नव्हता.  

 

गरुुजींचा ववद्यार्थयाांना सल्ला असा होता की अशा बनावट 

गरुूां च्या मागे धावण े म्हणजे वेळेचा अपव्यय आह े व यामळेु 

वनराशेवशवाय काहीही वमळणार नाही. आपल्या स्वतःच्या 

प्रयत्नाांवर आवण वशस्तबद्ध अभ्यासावर ववश्वास ठेवा. जे साधक 

यम-वनयमाांचे पालन करत हठयोगाचा सतत सराव करतात त्याांना 

कुां िवलनी जागतृ होण्याचा अनभुव नैसवगाकररत्या वमळतोच. 
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अध्याय ४६ : निस्वाथप सेवेचे व्रत   

 

लोभात ्क्रोधः प्रभववत लोभात ्कामः प्रजायत|े लोभान ्मोहि ्

नाशि लोभः पापस्य कारणम ्॥ वहतोपदशे १.२७ ॥ 

 

प्राणायाम वशकण्यासावठ गरुुजी कसे एका आश्रमातनू दसुऱ या 

आश्रमात वर्फरत होत ेह ेआपण मागील काही अध्यायाांमध्ये पावहले. 

त्यातनू ते वशकले वक आश्रमाांचे पक्के व्यापारीकरण झाले आह.े 

आपण ह े सधु्दा पावहल े वक ते तथाकवथत गरुूां च्या मेळाव्यात 

सहभागी झाले आवण तेथेही त्याांनी अनभुवल ेवक यातनु पैसा गोळा 

करण े हाच मखु्य उद्दशे आह.े या पररवस्थतीचा सखोल अभ्यास 

केल्यावर गरुुजींनी ओळखले की दोष त्यात सामील असलेल्या 

व्यक्तींचा नसनू पैसा आवण सत्ता ही मळू समस्या आह.े ते भ्रष्ट 

करतात, अगदी सवोत्कृष्ट व्यक्तीना आवण सांस्थाना सदु्धा. पैसे 

कमावण्याकिे अगदी थोिे लक्ष वदल्यान ेसदु्धा योगाच्या प्रामावणक 

अभ्यासाकिे आवण प्रसाराकिे दलुाक्ष होत.े यातनू काय वशकले 

पावहजे? साांसाररक अथााने 'अव्यवहाया' असले तरी उत्तर स्पष्ट होते 

- योगाच े शदु्ध पारांपाररक स्वरूप वटकवनू ठेवण्यासाठी, योगाचा 

प्रसार कोणत्याही स्वरूपाच्या मोबदल्या पासनु मकु्त असला 
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पावहज.े प्राचीन योग तज्ञाांनी दखेील हाच पारांपाररक मागा 

स्वीकारला नव्हता काय? झाले. गरुुजींनी योगाचा वनःस्वाथा प्रसार 

करण्याचा दृढवनिय केला. गरुुजींनी वनस्वाथीपणाच्या या व्रताचे 

वकती एकवनष्ठते पालन केले ह ेआपण त्याांच्या आयषु्यातील अनेक 

घटनाांमध्ये पाहतो. 

 

एका आश्रमामळेु मुांबई जवळचे गणेशपरुी योग-प्रेमींमध्ये 

अांतरराष्रीय स्तरावर प्रख्यात होते. पररणामी तेथे भारत आवण 

जगभरातील योग-प्रेमी भेट दते असत. या आश्रमाच्या मखु्य 

स्वामींना गरुुजींबद्दल आदर होता. बऱयाच वेळा तेथे येणाऱ या 

अभ्यागताांचे प्रश्न हठयोगाच्या गुांतागुांतीच्या प्रायोवगक बाबींववषयी 

असत. ते स्वामी अशा इच्छुकाांना गरुुजींकिे पाठवत आवण गरुुजी 

नेहमीच त्याांना समाधानकारक स्पष्टीकरण दते असत. वषाानवुष ेहा 

सांबांध वाढतच गेला. गणेशपरुी आश्रमातील अनेक वशष्य 

वनयवमतपण ेगरुुजींकिून योगासने वशकु लागले. त्याांनांतर, गरुुजींना 

आश्रमात योग वगा आयोवजत करण्यास आमांवत्त केले गेले. 

त्यासाठी गरुुजी दर रवववारी तेथे योग वगा घेऊ लागले. स्थावनक 

गरीब आवदवासींसह बऱ याच सहभागींनी या कायाक्रमाचा लाभ 

घेतला. गरुुजींच्या वशकवणींमळेु आनांवदत झालेल्या स्वामींनी 

गरुुजींना गणेशपरुीमध्ये एक पणूा योग शाळा चालववण्याचा प्रस्ताव 
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वदला. त्यासाठी काही अटींवर सोळा एकर जमीन सदु्धा दऊे केली. 

वन: स्वाथा सेवा करण्याच्या वचनावर ठाम रहात गरुुजींनी ती जमीन 

घेण्यास व कोणत्याही पररवस्थतीत गलुाम होण्यास नकार वदला. 

 

दसुऱया एका प्रसांगी श्रीमांत व्यापारी समाजाच्या एका गटाने 

गरुुजींना मुांबईच्या मखु्य वठकाणी दोन हजार चौरस रू्फटाचा 

अपाटामेंट दऊे केला. गरुुजींनी त्या समाजासाठी केलेल्या सेवेचे ह े

कौतकु आह ेअसे ते म्हणाले, तथावप, या ‘कौतकुा’च्या माग ेकाही 

वववशष्ट अपेक्षा होत्या. गरुुजींनी नम्रपणे ही दणेगी नाकारली. 

आणखी एकदा, व्यावसावयकाांचा दसूरा एक गट गरुुजींना वीस 

हजार रुपयाांची दणेगी दते होते. त्या वदवसाांत ही एक मोठी रक्कम 

होती. हदेखेील गरुुजींनी नाकारले. 

 

वनस्वाथीपणाच्या या व्रताने असांख्य इच्छुक, समववचारी 

व्यक्तीं गरुुजींकिे आकवषात झाले, प्रभाववत झाले, अशा 

व्यक्तींमध्य ेगरज ूलोकाांना मदत करण्याची खरी माणसुकी जागतृ 

झाली, आवण त्याांच्या प्रयत्नाांना लोक-चळवळीचे स्वरूप आले. 

ह ेवनस्वाथी प्रचाराचे तत्व म्हणज ेगरुुजींच्या योग चळवळीमागील 

आत्मा आवण उजाा होय. ह ेतत्वच योग्य गोष्टींवर लक्ष कें वद्रत करते, 

योग्य व्यक्तींना आकवषात करते, स्वयांसेवकाांना उत्तेजन दते,े यामळेु 
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जाती, धमा, भाषाांचे सवा अिथळे गळून पितात आवण समाजात 

शदु्ध प्रेम पसरत.े म्हणनूच, ही वनस्वाथाता कायम ठेवणे ही 

गरुुजींच्या कायाक्रमात भाग घेणाऱ या प्रत्येक स्वयांसेवकाांचीही मखु्य 

जबाबदारी आह.े त्या दृष्टीन,े अशी वन: स्वाथा सवेा करणारे 

स्वयांसेवक लाभलेली वनकम गरुुजी योग कुटीर ही धन्य सांस्थाच 

मानायला हवी.  
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अध्याय ४७: बोले तैसा चाले  

 

निस्वार्थी भाविेिे केलेले प्रत्येक कर्म आध्यानत्र्क असते. 

 

गरुुजींच्या वनःस्वाथा दृष्टीकोनाने त्याांचे काया आध्यावत्मक 

बनले. पररणामी, स्वयांसेवकाांसाठी सदु्धा ते काया र्फक्त सामावजक 

उपक्रम नव्ह े तर आध्यावत्मक साधना बनले. या वनःस्वाथा 

पद्धतीमळेु गरुुजी कोणत्याही बांधनात अिकले नाही आवण 

म्हणनूच केवळ लोकवप्रय गोष्टी करण्यापेक्षा लोकवहताच्या योग्य 

गोष्टी करण्यास ते सक्षम रावहले. 

 

गरुुजी जो उपदशे करत तो ते स्वत: दखेील सातत्याने आचरत 

असत. त्याांच्या स्वयांसेवकाांनी दखेील असे वागावे म्हणनू गरुुजी 

नेहमी असा आग्रह धरत की स्वयांसेवकाांच्या वशकवणीत आवण 

व्यवहारात ससुांगतता असावी. याचे अनेक सकारात्मक पररणाम 

होत असत. केवळ एक वनयवमत सराव करणारा वशक्षकच योवगक 

वक्रयाांचे बारकाव े समजल्यावर ववद्यार्थयाांना प्रेरणा दऊे शकेल 

आवण ववद्यार्थयाांच्या प्रश्नाांचे योग्यररत्या वनराकरण करु शकतो. 

सरावात काटेकोरपणा आवण वशस्तबद्धता असलेले वशक्षक 
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ववद्यार्थयाांच्या प्राथवमक अवस्थेतील चकुा पटकन वटपनू 

ववद्यार्थयाांनी चकुीच्या पद्धती अवलांबल्यामळेु होणाऱया दघुाटना 

वेळीच टाळू शकतात. यामळेु ववद्याथी आवण वशक्षक याांच्यात 

ववश्वासाहा नाते वनमााण होते. असा सराव करणारा वशक्षक सहजच 

योग वशकणाऱया पढुच्या वपढीसाठी एक आदशा बनतो. अशा 

वशक्षकाला आपली कताव्ये पार पािल्याबद्दल समाधान व तपृ्तता 

वमळत.े 

 

गरुुजींच्या या वनयमामळेुच, गरुुजींनी सखोल अभ्यास करून 

वनविलेले योवगक व्यायाम आज आपल्याला दनैांवदन सरावासाठी 

उपलब्ध आहते. परांत ु गरुुजींच्या बाबतीत तसे नव्हते. त्याांना 

स्वत:वर वनरवनराळ्या तांत्ाचे प्रयोग करुन चाांगला-वाईट पररणाम 

पाहून मगच ते आपल्या ववद्यार्थयाांना द्यावा की नाही ह े ठरवावे 

लागले. गरुुजी स्वत:वर प्रयोग करून खेचरी वशकले, परांत ु ती 

साांसाररक ववद्यार्थयाांच्या र्फायद्याची नाही असा वनष्कषा काढला. 

तसेच स्वतःवर प्रयोग करून ववद्यार्थयाांना न वशकवण्याचे ठरवलेले 

आणखी एक तांत् म्हणज ेवस्त्र-धौती होय.  

 

१९६० मध्य,े काही हठयोगी आपले आतिे तोंिातनू बाहरे 

काढुन धतुात आवण पनु्हा वगळून टाकतात अशी अर्फवा पसरली 



पान | 

 

होती. खरे तर ते वस्त्र-धौती होत.े या शदु्धीकरण तांत्ात, योगी एक 

१८ हात लाांब मऊ वस्त्राचे एक टोक हातात धरून ते वस्त्र वगळतो. 

त्यानांतर, योगी नौली वक्रयेने पोट घसुळतो. शेवटी, हळुवारपणे 

सांपणूा वस्त्र बाहरे काढतो. पररणामी, ते वस्त्र आतनू पोट सार्फ करते 

आवण पोटातनू कर्फ वगैरे बाहरे काढते. गरुुजींनी या तांत्ाची 

कायाक्षमता तपासण्याच ेआवण ते आपल्याकिे येणाऱया रुग्णाांना बरे 

करण्यासाठी वापरता येईल का ह ेबघण्याचे ठरवल.े एक मऊ सतूी 

वस्त्र घेऊन गरुुजींनी स्वतःवर याचा प्रयोग केला. त्याांना समाधान 

वाटले की, थोिे प्रयत्न करून ते वस्त्र ते वगळू शकतात आवण बाहरे 

काढू शकतात. परांत,ु काही यशस्वी प्रयत्नाांनांतर एका वदवशी 

काहीतरी अनपेवक्षत घिले. गरुुजींनी वस्त्र वगळले,  नौली वक्रया 

केली, आवण वस्त्र बाहरे काढू लागले. वस्त्र काही मीटर बाहरे 

आल्यावर काही केल्या बाहरेच येईना. वस्त्र पोटात अिकल ेहोते 

आवण जेव्हाही गरुुजी वस्त्र बाहरे खेचण्याचा प्रयत्न करत तेव्हा 

पोटात तणाव जाणवत होता. गरुुजींना जाणवले की काहीतरी 

भयांकर चकुी झाली आह.े यानांतर गरुुजींनी जे केले ते अकल्पनीय 

होत.े त्याांनी एक कात्ी घेतली, वस्त्राचे टोक कापले आवण तोंिात 

असलेले उवाररत वस्त्र पनु्हा वगळून टाकले. जरी पणूा वस्त्र पोटात 

जाऊन गरुुजींवर काही ववपरीत पररणाम झाला नाही तरी या 

घटनेतनू गरुुजींनी वनष्कषा काढला ही वक्रया सामान्य माणसाांना 
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वशकवता उपयोगी नाही. या ऐवजी गरुुजींना, सवासामान्य, सांसारी 

लोकाांसाठी, शदु्धीकरणा साठी जल-धौती उपयकु्त आवण सरुवक्षत 

वाटली. पररणामी, आजतागायत, गरुुजींच्या वशष्यासाठी जल 

धौती ही एक आविीची शदु्धीकरण वक्रया झाली आह.े  

 

गरुुजींसारख्या एका सांसारी व्यक्तीस घर, नोकरी, योगाभ्यास, 

आवण त्याचा प्रसार सवा साांभाळणे ह ेवनवितच तारेवरची कसरत 

असते. परांत ु त्याांनी ते करून दाखवले आवण अनेकाांना तसे 

करण्यास प्रोत्सावहत केले. योग साधनेतनू वमळणाऱया प्राण-शक्तीने 

उवजात झालेले, गरुुजींचे शेकिो वशष्य आज त्याांच्या व्यस्त 

जीवनात ही तारेवरची कसरत व्यववस्थत पार पाित आहते. आपण 

पढेु बघ ूकी गरुुजींनी कशा पद्धतीन ेनोकरीतील समस्या उत्साहीपणे 

सोिवल्या आवण त्याबरोबरच योगाभ्यास, आवण त्याचा प्रसारही 

सातत्यान ेचाल ूठेवला.  
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अध्याय ४८ : पांतप्रधािाांचे िीर्ापसि 

 

चाांगल्या कार्ाचे बक्षीस म्हणजे अनिक कार्ाची 

जबाबदारी. 

 

१९५८ पासनू, गपु्तचर ववभागात गरुुजींच्या जबाबदाऱया 

मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. कायाक्षमता आवण प्रामावणकपणा 

यामळेु गरुुजींना पदोन्नवत दणे्यात आली. त्यामळेु कायाभार 

आणखी वाढला. त्याच बरोबर, एक वनस्वाथा योग प्रवशक्षक आवण 

वनष्णात वैदय म्हणनू गरुुजींची महती सवात् पसरली होती. त्यामळेु, 

गरुुजींच्या मुांबईतील वगरगाांव मधील घरी योगप्रेमी आवण रुग्णाांची 

नेहमी गदी होत असे. त्याांना मागादशान करण्यात आवण तपासणी 

करून औषध दणे्यात गरुुजींचा खपू वेळ जात असे. सवा 

आघाि्याांचे उत्तमरीत्या व्यवस्थापन करण्याच्या या क्षमतेमळेुच, 

गरुुजी ह ेकुटीर मधील सवा स्वयांसेवकाांच ेआदशा आहते. 

 

वतृ्तपत्ाांच े बारकाईने वनरीक्षण करण्याच्या कठीण 

कामाबरोबरच आता गरुुजींना अत्यावधक महत्वाच्या प्रकरणाांच्या 

गपु्तचर आवण हरेवगरीच्या कामाांसाठी वनविले गेल.े ह ेकमी होते 
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की काय म्हणनू, त्याांच्या वररष्ठ अवधकाऱयाांनी आता त्याांना 

वव्हआयपी (VIP) व्यक्तींच्या दौऱयाच्या दरम्यान सरुके्षचे काम 

सपुदूा केले. यात खासकरून राज्य आवण कॅवबनेट मांत्ी, आवण 

क्ववचत प्रसांगी दशेाचे पांतप्रधान आवण राष्रपती सदु्धा असत. 

गरुुजींचा बहुतेक वेळ याच कामवगरीत जात असे आवण त्यात 

सांपणूा भारतभर प्रवास करावा लागत असे. वव्हआयपी जेव्हा 

सरकारी अवधकृत कामासाठी प्रवास करत तेव्हा त्याांच्या 

सरुवक्षततेचे व्यवस्थापन गरुुजी करत असत. यासाठी वररष्ठाांनी 

गरुुजींना वनणाय घेण्याचे पणूा स्वातांत्र्य वदले होत ेआवण सवा सांसाधने 

त्याांच्या ताब्यात होती. सरुक्षा कमाचाऱ याांची वनवि, त्याांच ेगपु्तवेष, 

त्याांची सांरचना, सरुक्षा पथकाचे शस्त्रास्त्र इत्यादी सांबांधीचे अवधकार 

केवळ गरुुजींकिेच होत ेआवण यात कोणीही कधी हस्तक्षेप केला 

नाही. साहवजकच यातील प्रवासामळेु, भारतभर वारांवार ववमानान े

प्रवास करण्याच्या सांवध गरुुजींना लाभल्या, ज्या त्या काळात र्फक्त 

श्रीमांताांना परवित असत. ववशेष म्हणज,े प्रवासात वेळ वमळाल्यास 

गरुुजींना भारतातील ववववध भागातील योगी आवण आश्रमाांना 

भेटण्याच्या सांधी वमळाल्या, ज्यात त्याांना ववववध आश्रमाांच े

सांचालन, त्याांचा अभ्यासक्रम आवण योगाच्या पद्धतींचा अभ्यास 

करता आला. 
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एका प्रसांगी गरुुजी व त्याांच्या टीमला पांतप्रधान नेहरूां च्या 

नागपरू शहरात होणाऱया सभेची सरुक्षा सोपववण्यात आली होती. 

नेहमीप्रमाण,े सभेच्या जागेचा अभ्यास करून सरुके्षची आवश्यक 

व्यवस्था करण्यासाठी गरुुजी काही वदवस अगोदर नागपरूला आले. 

सभेच्या आदल्या वदवशी, गरुुजींनी सभेच्या मोकळ्या मैदानावर 

आवण पांतप्रधान जेथे थाांबणार होते त्या गेस्ट हाऊसवर सरुके्षची 

व्यवस्था पणूा केली. स्वत: गरुुजी आवण वनरीक्षक एन.आर.जाधव 

व इतर वनविक सरुक्षा कमाचाऱ याांसह गपु्त वेशात अवतथीगहृात 

रावहल.े दसुऱया वदवशी भल्या पहाटे, वचिवचि्या आवण अस्वस्थ 

अवस्थेत पांतप्रधान व्हराांि्यात आलेले त्याांना वदसले. गरुुजी आवण 

इांस्पेक्टर जाधव दरुून पहात होत.े लहानपणापासनूच पांतप्रधानाांची 

काळजी घेणारे पांतप्रधानाांचे एकवनष्ठ सेवक - हरी दोन चादरी घेऊन 

आल.े एक, त्यान े पसरवली आवण दसुरी बाजलूा ठेवली. 

पांतप्रधानाांनी घाईघाईन ेपसरलेल्या चादरीवर शीषाासन केले. अध्याा 

वमवनटात पांतप्रधानाांचे शीषाासन झाले आवण ते दसुरे ब्लाँकेट 

िोक्यावर घेऊन बसले. 

गरुुजी जाधवाांना म्हणाले - “जाधव, पांतप्रधानाांच्या मानवसक 

ताण व वचांताग्रस्त पररवस्थतीबद्दल मी र्फक्त ववचार करू शकतो. 

परांत ु अशा मानवसक अवस्थेत शीषाासन करण े खपू धोकादायक 

आह.े त्यान े अधाांग वायचुा झटका दखेील येऊ शकतो. मला 
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आिया वाटते की पांतप्रधानाांना याबद्दल कुणीही साांवगतले नाही.” 

वनरीक्षक जाधव काही बोलले नाहीत. काही वमवनटाांनांतर त्याांनी, 

गरुुजींनी जे साांवगतले ते जाऊन हरीला साांवगतले. 

“तो लहानपणापासनूच असाच अस्वस्थ आह.े ह ेसाांगणारे जर 

कोणी चाांगले योगी असतील तर मी त्याांची आवण पांतप्रधानाांची 

बैठक आयोवजत करू शकतो.” हरी म्हणाले. 

याबाबत वनरीक्षक जाधव याांनी गरुुजींना साांवगतले. गरुुजींनी 

थोिा वेळ ववचार केला आवण म्हणाल,े “जाधव, आम्ही येथे सरुक्षा 

परुवण्यासाठी आहोत. जर पांतप्रधानाांशी बोलायचां असेल तर 

आपली ओळख आपल्याला साांगावी लागेल. आवण ही करताांना 

जर आपले गपु्तवेश आवण सरुक्षा काही अन्य व्यक्तींना प्रकट झाल े

तर उद्भवणारे दषु्पररणाम मला साांगण्याची आवश्यकता नाही. ह े

खपू धोकादायक आह.े आपण ह ेप्रकरण येथेच सोिू.” 

सरुके्षच्या सांभाव्य जोखीममळेु ह ेप्रकरण वतथेच सोिले गेले. 

ददुवैाने काही वषाांनांतर पांतप्रधानाांचे अधाांग वायचु्या झटक्याने 

वनधन झाल्याचे बातमी आली. 

 

योवगक तांत्ामध्ये ववववध आजार बरे करण्याची उत्तम क्षमता 

असते. परांत,ु महत्वाची बाब म्हणज ेते करताांना मन शाांत वस्थतीत 

असले पावहजे. यामळेुच, योगाभ्यास सरुू करण्यापवूी गरुुजींनी 
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नेहमी प्राथाना, गायत्ी जप आवण मनाला शाांत करणाऱ या 

प्राणाकषाण सारख्या वक्रया करण्यावर भर वदला आह.े व्यस्त 

जीवनशैलीत ह ेभान ठेवणे र्फारच महत्वाचे आह.े 
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अध्याय ४९ : श्री अांनबका योग कुटीि ची स्थापिा  

 

१९६४ पासनू गरुुजींचे योग काया झपाट्याने वाढु लागले. 

गरुुजींच्या वशकवणीचा लाभ घेतलेल्या अनेक योग-साधकाांनी 

स्थावनक वतामानपत्ाांतनू लेख वलवहले. यामळेु, वतृ्तपत्ाांनी 

गरुुजींच्या कायााची दखल घेत अधनूमधनू त्याांच्या कायााववषयी 

आवण त्याांच्या अनयुायाांच्या योगाभ्यासाच्या पररणामाववषयी 

बातम्या छापल्या. 

 

नोकरीच्या वठकाणी - पोवलस ववभागात गरुुजींच्या कायााचा 

मोठा पररणाम झाला. जसजशी त्याांची प्रवसद्धी सहकारी आवण 

अवधकाऱयाांमध्ये पसरली तसतसे वकत्येकाांनी त्याांच्याकिून योग 

वशकला. त्यातील काही त्याांचे दृढ अनयुायी बनले. वनःस्वाथा सेवा 

आवण वनौषधी याांच्या जोिीला योवगक शदु्धीकरण तांत् या उपचार 

पद्धती मळेु, अन्य योग वशक्षकाांपेक्षा गरुुजींची वववशष्ट ओळख 

वनमााण झाली. पोवलसाांमधील अनेक उच्च प्रशासकाांनी गरुुजींनी 

साांवगतलेल्या योगाच्या पारांपाररक प्रकारात उत्सकुता दशाववली. 

एकूण, नऊ पोवलस महावनरीक्षकाांनी (IGP) गरुुजींच्या पोवलस 

कायाकाळात गरुुजींच ेमागादशान घेतले. त्यातील, ववशेषत: IGP 
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एम.जी.वाघ आवण IGP एम.जी.मगु्व ेगरुूजींच्या मागादशानाखाली 

समवपात योग अभ्यासक बनले. IGP मगु्व ेयाांचा मलुगा मधकुर मगु्व े

अमेररकेत स्थलाांतर करणार होत.े प्रस्थान ठेवण्याआधी त्याांनी 

गरुुजींकिून योग वशकून गांभीरपणे सराव केला. अमेररकेत स्थावयक 

होण्यास काही र्फायदा वमळेल या हतेनेू त्याांनी गरुुजींकिे योग 

प्रमाणपत्ासाठी ववनांती केली. गरुुजींनी त्याांच्या टीमशी 

सल्लामसलत केली आवण श्री अांवबका योग कुटीरच्या लेटर-

हिेवर प्रमाणपत् दणे्याचे ठरले. आतापावेतो, गरुूजी आवण त्याांची 

टीम नेहमीच स्वतःला या अनौपचाररक नावाने सांबोधत असत. श्री 

अांवबका योग कुटीरचे ह ेपवहले हठयोग प्रमाणपत् होत!े! 

 

वदवसेंवदवस, गरुुजींनी साांवगतलेल्या योवगक तांत्ाद्वारे बरे 

झालेल्याांची सांख्या वाढतच होती. गरुुजींच्या वशकवणकुीच्या 

प्रसाराबरोबच वगरगाव मधील गरुुजींच्या घरी गदी दखेील वाढत 

होती. बरे झालेल्याांपैकी एक म्हणज े रत्ना, मुांबईतील उविपी 

समाजातील सपु्रवसद्ध नेत ेश्री. मदुन्ना शेट्टी याांची मलुगी. रत्ना याांचे 

पतीही त्या समाजातील एक आदरणीय नेते होते. यामळेु गरुुजींकिे 

मोठ्या सांख्येने उविपी बाांधव आकवषात झाले. कनााटक राज्यातील 

या उविपी बाांधवाांबरोबर कन्नि भावषकाांचा मोठा समदुाय सदु्धा 
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आला. येणाऱया काही वषाांत, यातीलच एका लाभाथीने गरुुजींच्या 

‘स्वास्र्थय योग’ पसु्तकाचा कन्नि भाषेत अनवुाद केला. 

गरुुजींच्या मागादशानात बरे झालेल्याांनी, कृतज्ञतेने सेवा प्रदान 

करण ेसरुू केले. गरुुजींनी त्याांना वशकवण्यात आपली ऊजाा कें वद्रत 

केली आवण ते अांवबका योग कुटीरच्या प्रवशक्षकाांची प्रथम तकुिी 

बनल.े यात बहुसांख्य मवहला तसेच गरुुजींच ेमलूे व मलुी दखेील 

होत.े गरुुजींच्या साध्याशा घराच्या बैठकीत रोज सायांकाळी योग 

वगा भरू लागले. उवाररत पररवाराला उरलेल्या एका खोलीत आवण 

स्वयांपाक घरात दाटीवाटीने बसावे लाग.े गरुुजी कायाालयातनू घरी 

येत, पोवलसाचा वेश उतरवनू सरे्फद मऊ, सतूी वस्त्र पररधान करून 

पांधरा वमवनटाांत अधीरतेन ेत्याांची वाट पाहणाऱया गदीसमोर हजर 

होत असत. मग ह ेवगा रात्ीच्या १० वाजेपयांत चालत. हा उपक्रम 

पढुील अठरा वष ेअव्याहत असाच चाल ूहोता. योग प्रसारासाठी 

गरुुजींनी आवण त्याांच्या कुटुांबाने अतलुनीय समपाण केले. रुग्णाांच्या 

वाढत्या सांख्येमळेु अवधक प्रमाणावर औषधाांची आवण चाांगल्या 

प्रशासनाची गरज भास ू लागली. येथेच गरुुजी आवण त्याांच्या 

टीमला औपचाररकररत्या सांघटनेची रचना करण्याची आवश्यकता 

भास ूलागली. १९६५ मधील गढुी पािव्याला श्री अांवबका योग 

कुटीरची औपचाररक स्थापना झाली. खचााची पतूाता करण्यासाठी 

सभासदाांना दरमहा रुपये १० योगदान वनवित करण्यात आले. 
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अांवबका योग कुटीरने पढुील वषाांत गरुुजींच्या नेततृ्वा खाली 

उत्कृष्ट काया केले. स्थावनक वतृ्तपत्े आता गरुुजींच्या कायााची 

आवधकावधक दखल घेऊ लागले. दवैनक नवा-काळ ने ‘योगाचा 

प्रचार करणारा पोवलस अवधकारी’ हा लेख ९-ऑगस्ट-१९६८ 

रोजी प्रकावशत केला. त्यानांतर पनु्हा १९-ऑगस्ट-१९६९ रोजी 

गरुुजींचे चररत् प्रकावशत केले. २९-जलु-ै१९६९ रोजी, गरुुजींच्या 

दोन वशष्याांनी, योग वशकणाऱयाांना अभ्यासामध्य ेमदत करण्यासाठी 

गरुुजींच्या वचत्ाांसह आसनाांचे तके्त प्रकावशत केले. मावसक 

समाचारन े ऑगस्ट-१९६९ च्या अांकात गरुुजींच्या योग आवण 

औषधी वनस्पतींद्वारे उपचार करण्याच्या पद्धतीचा तपशील वदला. 

समाचार पवुत्केने ऑक्टोबर-१९७०च्या अांकात गरुुजींचा ‘हठयोग 

ववद्या’ हा लेख प्रकावशत केला. िॉ. (पीएचिी) भालचांद्र 

अकलेकर याांनी वलवहलेले गरुुजींच े आणखी एक चररत् २९-

नोव्हेंबर-१९७० रोजी नवा-काळ दवैनकात प्रकावशत झाले. या 

चररत्ाचे नाव ‘हठयोगी वनकम’ होते आवण बहुधा याच 

काळापासनूच गरुुजींना ‘हठयोगी’ म्हटले गेले. त्यानांतर बहुतेक 

प्रसार माध्यमातील प्रकाशने त्याांना ‘हठयोगी वनकम गरुुजी’ म्हणनू 

सांबोध ुलागले. 
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अध्याय ५० : निभीड वक्तव्य  

  

अांवबका योग कुटीरच्या वाढत्या कायााबरोबर, कुटीरला, 

गरुुजींना आवण कुटीरच्या स्वयांसेवकाांना समाजात अवधक आदर 

वमळू लागला. गरुुजी जाणनू होत े की या आदराचे मळू कारण 

म्हणज ेवनस्वाथा सेवा आह.े ह ेतत्व त्याांनी पढेु पण कायम ठेवले. 

 

मुांबईजवळच्या गणेशपरुीच्या आश्रमात मुांबईतील बरेच सांपन्न 

आवण श्रीमांत भक्तगण नेहमी जात असत. या आश्रमाचे स्वामी 

आपल्या भक्ताांना हठयोग वशकण्यासाठी गरुुजींकिे नेहमी पाठवत 

असत. ह ेभक्त जेव्हा गरुुजींना भेटत तेव्हा आश्रमाच्या स्वामींना 

वकमती भेट दणे्याची पद्धत येथेही पाळत. ह ेगरुुजींच्या तत्वाबाहरे 

होत.े त्याांनी त्वररत त्या भक्ताांना भेटवस्त ूआणणे बांद करण्याची 

ताकीद वदली आवण जे आणले होत ेते पण परत नेण्यास साांवगतले. 

ही बांधने जरी त्या भक्ताांसाठी वनराशादायक होती तरी त्यामळेु 

कुटीरचा पाया मजबतू होण्यास र्फायदा झाला आवण गरुुजींना 

कोणाचे वमांधे होण्यापासनू वाचवले. कदावचत या 

वनस्वाथीपणामळेुच गरुुजींमध्ये एक प्रकारची वनभायता वनमााण 
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झाली. जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा स्पष्टपणे सत्य बोलण्यास 

त्याांनी कधीही मागेपढेु पावहले नाही. 

मुांबईतील नाभीक समाजाववषयी गरुुजींना मनापासनू काळजी 

होती. त्यावेळी हा समाज असांघवटत, दारुण, मागास अवस्थेत 

होता. नेततृ्व हवे तसे कामवगरी करत नव्हते. नाभीक समाजाचे एक 

नेत ेश्री. साबळे याांच्या सन्मानाथा आयोवजत केलेल्या सामदुावयक 

कायाक्रमात गरुुजी प्रमखु पाहुणे होत.े श्री. साबळे याांनी आपल्या 

भाषणात समाजाचे आभार मानल ेआवण समाजातील एक ज्येष्ठ 

व्यक्ती सामावजक कायाात आपला गरुु असल्याच ेनमदू केले. श्री. 

साबळे याांच्या योगदानाबद्दल आवण चाांगल्या कायााबद्दल वकत्येक 

मान्यवराांनी त्याांच ेकौतकु केले. प्रमखु-पाहुणे म्हणनू गरुुजी सदु्धा 

श्री. साबळे याांचे कौतकु करतील अशी अपेक्षा होती. पण गरुुजींचे 

भाषणान े वादळ वनमााण केले. गरुुजी बोलले, "आपण खपू 

भाग्यवान आहोत आपल्याला श्री. साबळे याांच्यासारखा नेता 

लाभला आह.े आम्ही आशा करतो की त्याांच्या नेततृ्त्वाचा 

आम्हाला र्फायदा होत राहील. परांत ु त्याांच्या बद्दलच्या काही 

वादाांमळेु मी वनराश झालो आह.े श्री. साबळे, हा अवशवक्षत समाज 

तमु्हाला एक आदशा म्हणनू पाहत आह.े तमु्हीही त्यानसुार वागले 

पावहज.े आपण त्वररत आवश्यक काया न केल्यास, या समाजाला 

कधीही चाांगल े वदवस वदसणार नाहीत. तमु्ही शहाणे आहात. 
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आपण आपल्या समाजाचे कल्याण करू इवच्छत असल्यास 

आपल्या गरुुां च्या सचूनाांची वाट पाहू नका.” गरुुजींच्या परखि 

वक्तव्यामळेु प्रेक्षक अवाक झाले. काही वदवसातच श्री. साबळे 

गरुुजींना भेटले. प्रत्येकाला असे वाटले की त्याांच्यात वादवववाद 

होईल. पण घिलां ते उलटच. त्या बैठकीत, गरुुजींच्या चाररत्र्य 

आवण सकारात्मक उजेमळेु श्री. साबळे मनापासनू प्रभाववत झाले. 

त्याांनी गरुुजींकिे आपल्या स्वतःच्या मयाादाांववषयी उघिपणे 

कबलुी वदली. येत्या काही मवहन्याांत श्री. साबळे याांच्या मलुीच्या 

अपस्माररच्या व्याधीचा गरुुजींनी यशस्वीररत्या उपचार केला 

आवण वतला ववषारी गाविानल गोळ्यापासनू मकु्त दखेील केले. 

काही वषाांतच श्री साबळे आवण त्याांच ेकुटुांब कुटीर-कुटूांबाचा भाग 

बनले आवण त्याांनी कुटीरच्या प्रगती मध्य ेमहत्त्वपणूा योगदान वदले. 

 

एखाद्या व्यवक्तला सधुारणेची सांधी दाखवणे आवण त्याच 

वेळी त्याच्या भावनाही न दखुवणे ह ेचाांगल्या नेततृ्वाचे आवश्यक 

कौशल्य आह.े आम्ही ते कौशल्य गरुुजींमध्ये ववपलुतेने पावहल.े 

त्याांचे बोलणे नेहमी बेधिक/सरळ आवण त्याच वेळी प्रेरक दखेील 

होत.े त्या सत्य शब्दाांच्या माग े त्याांच्या अनयुायाांच्या प्रगतीची 

मनापासनू तळमळ होती. या प्रेरणेच्या घोटाांच्या सांधीसाठीच त्याांच े

ववद्याथी त्याांच्याभोवती गदी करीत असत.  
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अध्याय ५१ : पालकत्व 

 

आपल्या अपत्याांना नीट वाढवणे यातच सांसारी जीवनाचे 

साथाक मानले जात.े आपला पणूा वेळ आवण शवक्त कें वद्रत करून 

दखेील आपल्यासारख्या सामान्य लोकाांना मलुाांना वाढवणे एव्हढे 

कठीण जात,े तर मग गरुुजींसारवख व्यवक्त जी आपले आयषु्यच 

समाजसेवेसाठी वाहून घेते ती पालकाांची भवूमका कसे पार पाित 

असेल? जरी सामान्य माणसाप्रमाणे गरुुजी मलुाांच्या वदनचायेच्या 

बारीक साररक बाबींमध्ये लक्ष दऊे शकत नसत आवण मलुाांचे 

सांगोपन मखु्यत्वे पत्नी आवण आईच करत असले तरीही, मलुाांनी 

ठराववक वनयमाांचे काटेकोरपणे पालन केलेच पावहज े याबद्दल 

गरुुजी जागरूक होते. गरुुजी “मलुाांनी पालकाांच्या सचूना कोणतेही 

प्रश्न न करता पालन केल्या पावहजे” या पारांपररक ववचारसरणीचे 

होत.े  

 

गरुुजी पहाटे ४ वाजता उठून आपला योगाभ्यास पणूा करत. 

त्यानांतरच ते आपल्या खोलीची वखिकी उघित असत. ही 

वखिकी आतल्या खोलीत उघित असे आवण ती उघिण्या आधी 

सवा मलुाांनी जाग े झालेलेच पावहज.े सकाळी लवकर उठून सवा 
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मलुाांना एक अत्यांत अवप्रय काया कराव ेलाग े - गरुुजींच्या समोर 

(आपले) वशवामब ुवपणे. वकळसवाणे वाटले तरी यातनू आरोग्य, 

चैतन्य, आवण दीघाायषु्य प्राप्त होते. पढुचा कायाक्रम म्हणजे 

गरुुजींच्या मागादशानाखाली योगासनाचा सराव. आसनाच्या 

सरावानांतरच मलु ेशाळेत आवण गरुुजी आपल्या कामासाठी जात 

असत. वषाानवुष ेचालणाऱया या वदनचयेत कोणताही बदल वकां वा 

र्फाटेरु्फट चालत नव्हत.े 

 

सायांकाळी, गरुुजी घरी येण्याआधी सवा मलुाांनी घरी असणे 

गरजेच ेहोत.े योग वशकणाऱयाांची गदी जशी वाढू लागे तसे मलुाांना 

बैठकीत येण्यास वमळत नस.े त्याांना आतल्या खोलीतच अभ्यास 

करावा वकां वा खेळ खेळावे लागत. बैठकीतील योग वगाांमध्ये 

व्यत्यय टाळण्यासाठी आतील खोल्याांमध्ये मोठ्याने बोलण्याची 

मनाई होती. जर काही कारणान े आतल्या खोल्याांमध्ये आवाज 

वाढला, तर गरुुजींचा एक दृष्टीक्षेप शाांतता आणण्यास परेुसा असे. 

 

मलुाांचे केस आवण वेषभषूा गरुुजींच्या साधेपणाच्या वनकषाांचे 

काटेकोरपणे पालन करणारेच असत. सवा कपिे महात्मा गाांधींच्या 

वशकवणी नसुार ‘खादी’ कपि्याचे असावेत. मलुाांचे केस नेहमीच 

बारीक असत. अक्काला कानात दावगन े वकां वा हारा सारखे 
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कोणतेही दावगने घालण्याची परवानगी नव्हती. जेव्हा वतने 

दागदावगने खरेदी करण्याचा आग्रह धरला तेव्हा वतला गरुुजींच्या 

आवित्या सांस्कृत श्लोकावर “हस्तस्य आभषूणां दानम, कां ठस्य 

आभषूणां सत्यम” एक लहानसे व्याख्यान वमळत असे. 

 

आजच्या उदारमतवादी पालकाांच्या पाश्वाभमूीवर, वरील गोष्टी 

मलुाांच्या जीवनाचे अत्यावधक वनयमन असल्यासारखे वाटू 

शकतात. परांत ु वपढ्या-दोन वपढ्याांपवूी असे वनयम सवात्च होत.े 

मलुाांमधनू वशस्तबद्ध व प्रामावणक व्यक्ती घिवणे हाच शदु्ध हते ु

अशा कठोर वनबांधाांमागे होता. वशस्तीवर भर दऊेनही, स्वतःच्या 

आवथाक क्षमतेनसुार मलुाांना लहान-सहान वनभेळ आनांद दणे्याची 

दखेील पालकाांची इच्छा कायमच असे. उदाहरणाथा, गरुुजी मलुाांना 

जवळच्या ‘सेंरल वसनेमा’ मध्य े पौरावणक वचत्पट पाहण्यासाठी 

आणत. ती सांध्याकाळ मलुाांसाठी सवाात आनांददायक सांध्याकाळ 

असे. तसेच जेव्हा गरुुजी त्याांना तेथील लोकवप्रय आइस्क्रीम 

खाण्यासाठी आईस्क्रीम स्टॉल वर नेत असत तेही आसेच अनांदाच े

क्षण असत. 

 

मलुाांनी ही सवा वशस्त कशी स्वीकारली आवण गरुुजींबद्दल 

त्याांचा दृष्टीकोन काय होता? मलुाखत घेताना त्याांनी पढुीलप्रमाणे 
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प्रवतवक्रया वदली: “गरुुजी केवळ आमचे विील नव्हते तर ते वशक्षक 

अवधक आहते. आमच्या बाल वयात गरुुजींचे सामावजक काया 

काय होत ेह ेआम्हाला समजत नस.े परांत ुआम्हाला कळत असे की 

ते काहीतरी ववलक्षण आवण चाांगले करीत आहते. म्हणनू आमच्या 

भीती यकु्त आदर अशा वमश्र भावना आहते." 
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अध्याय ५२ : आिोग्यदाता िेता  

 

माझ्या, गरुुजींच्या सावनध्यातील १५ ते १७ वषाांत मी पावहले 

वक, काही ठराववक साधक जेव्हा गरुुजींना वकां वा त्याांच्या 

कुटुांबीयाांना भेटत तेव्हा ते त्याांच्याशी कुटुांबीय असल्या सारखेच 

वागत. ते प्रथम अन्य स्वयांसेवकाांमध्ये वमसळत, परांत ू नांतर ते 

गरुुजींच्या आतल्या खोलीत जाऊन अन्य सदस्याांशी वाताालाप 

करू लागत. यातील काही वषाातनू एकदा-दोनदाच वदसत तर कावह 

कुटीर च्या कायाात वाहून घेतलेले असत. त्याांचे गरुुजींशी काही 

दशकाांचे सांबांध होते. त्याांच्या मध्य े समाजाच्या ववववध स्तरातनू 

आवण भारतातील ववववध भागातनू आलेले साधक़ होत े जसे 

कारखान्यातील कामगार, आवका टेक्ट, ववकल, व्यापारी आवण 

स्थावनक राजकारणी सधु्दा, आवण गजुराती, कानिी, नेपाली, 

तेलग,ु मरावठ. मी नेहमीच ववचार करत असे वक इतके वैववध्य 

असलेले लोक, गरुुजींच्या सावनध्यात कसे आले? मी त्याांच्यातील 

काहींशी बोललो असता मला समजले वक त्यातील बऱ याच 

जणाांना आपण गरुुजींच ेऋणी आहोत असे वाटत असे. गरुुजींच्या 

औषधाांनी आवण योवगक वशकवणवुकमळेु त्याांना जीव घेण्या 

आजाराांपासनू वाचवले होत.े कोणत्या तरी माध्यमातनू ते 
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गरुुजींच्या कायाात योगदान करू इवच्छत होत.े गरुुजी त्याांच्याकिे 

येणाऱया व्यक्तींचे जीवन कसे बदलवत असत आवण त्यबारोबारच 

कुटीरसाठी त्याांची वनष्ठा पण कसे वजांकत असत ह ेआता बघ.ू  

 

एकदा एका पोवलस अवधकाऱयाच्या मलुाने त्याच्या एका 

वमत्ाला गरुुजींकिे आणले होत.े गरुुजींसमोर बसलेल्या, घट्ट 

ववजार आवण रांग-बेरांगी शटा घातलेल्या त्या मलुाची छाती 

लोहाराच्या भात्याप्रमाणे वर-खाली होत होती. “गरुुजी, आपल्या 

उपचाराांमळेु माझ्या पतुण्याला दम्यापासनु वाचवले. माझ्या या 

वमत्ाला पण तीच व्याधी आह,े कृपया आपण त्याला मदत करा.” 

पोवलस अवधकाऱयाच्या मलुगा बोलला. गरुुजींनी त्या मलुाकिे 

पावहल.े गरुुजींच्या अनभुवी नजरेन,े त्याचे दमा आवण तीव्र, 

औषधामळेु कमजोर झालेले शरीर आवण श्वासोच्छवास बघनू 

ओळखले की ह े प्रकरण हाताळण े कठीण आह.े अवधक 

बोलल्यावर त्याांना समजले की रुग्ण श्री वबलये याांना  लहान 

पणापासनू  ही व्याधी आह.े एकही वदवस असा नाही गेला की 

त्याांना श्वास घेणे सकुर गेले. त्याांच्या वखशात नेहमी 

ऐ ांटीबायआवटक आवण इतर औषध े भरली असत. दर दोन 

मवहन्याांत ताप येत असे आवण तीव्र इांजेक्शन वदल्यावशवाय उतरत 

नस.े वषाानवुषे हचे होत होते. छातीच्या नकुत्याच घेतलेल्या क्ष-
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वकरण छाया वचत्ाांमध्ये छाती कफ़ान ेभरलेवल असल्याचे वदसले. 

याला उपचार कसा द्यायचा या ववचारात गरुुजी पिले. गरुुजींनी 

एकच प्रश्न दोन-तीन वेळा ववचारला “त ूपणूापण ेतयार आह ेका?” 

आवण प्रत्येक वेळेस वबलयेनी र्फक्त मान िोलावली. वबलये असे 

गरुुजींसमोर बसलेल ेअसताांना अन्य बरेच जण गरुुजींना भेटून गेले. 

समुारे एक तासानांतर, गरुुजी वबलयेवर नजर रोवखत बोलले "बेटा, 

ऐक, ह ेकाही सोप ेअसणार नाही. तलुा तझुी सवा औषध ेथाांबवावी 

लागतील आवण वनयवमतपणे योगाचा सराव करावा लागेल. मला 

एक वषा द,े त्यात तझुा दमा पणूापणे बरा होऊ शकतो. आता परत 

जा आवण माझ्या प्रस्तावावर ववचार कर. एका आठवि्यानांतर परत 

ये आवण पढेु काय करायची तझुी इच्छा आह ेते मला साांग." वबलये 

एक क्षणभरही अवजबात सांकोच न करता बोलले, "गरुुजी, मी योग 

करण्याचा दृढ वनिय केला आह.े मी या औषधाच्या दषु्पररणामाांनी 

कां टाळलो आह.े कृपया मला तमुचा ववद्याथी म्हणनू स्वीकारा." 

 

गरुुजी वबलायेंच्या उत्सकुतेमळेु खषू झाले आवण त्याांनी 

उपचार सरुू केले. प्रथम, त्याांवच जनुी औषध े वनौऔषधीनी 

बदलली. एका आठवि्यानांतर त्याांना योवगक श्वासोच्छवास 

व्यायाम वशकवले गेले. इतके गांभीर प्रकरण हाताळणे ही मोठी 

जबाबदारी होती. ववशेषत: सरुुवातीच े काही मवहने जनेु 
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औषधोपचार बांद केल्यामळेु कठीण होत.े बऱ याच वेळा, दम्याच्या 

असय त्ासामळेु वबलये रात्ी-अपरात्ी गरुुजींकिे येत असत. मग, 

खपू काळजीपवूाक, गरुुजी आवण त्याांची पत्नी वबलायेन्ना औषधी 

तेलाांची मावलश करून झोपवत असत. पढुील काही मवहन्याांत, 

गरुुजींचे प्रेम आवण वबलयेच्या ववश्वासा बरोबर योगाने चमत्कार 

केला. दम्याच्या झटक्याांची वारांवारता हळू-हळू कमी झाली. 

गरुुजींच्या अनमुानानसुार, समुारे एक वषाानांतर, वबलायेन्ना वषाातनू 

कदावचत एक दोन वेळाच दम्याचा त्ास झाला. वबलये आता 

सामान्य जीवन जग ूलागले. साहवजकच वबलयेचे गरुुजींशी नाते 

बनले आवण गरुुजींच्या कायाात त्याने सवक्रय सहभाग घेतला. 

पेशाने आवका टेक्ट असलेल े वबलये एक उत्कृष्ट वके्त होत े आवण 

आपल्या भाषणान ेप्रेक्षकाांना प्रभाववत करत. पढुल्या काही वषाांत 

त्याांनी कुटीरची अनेक कें द्र े प्रभावीपणे हाताळली. गरुुजींचा 

त्याांच्यावर खपू ववश्वास होता आवण आपलुकी होती. पढेु ते 

अांवबका योग कुटीरचे सवचव झाले आवण अनेक दशकाांपयांत 

कुटीरची सेवा केली. जेव्हा मी गरुुजींच्या कायाात सामील झालो, 

तेव्हा माझी वबलयेशी मैत्ी वाढली. एकदा त्याांनी त्याांच्या 

मनातल्या भावना माझ्या कडे व्यक्त केल्या "गरुुजींनी मला रोग 

आवण मतृ्यचू्या ताविीतनू सोिवले. गरुुजींना माझ्या आयषु्यातनू 



पान | 

 

काढून टाकले तर मी र्फक्त शनू्य आह!े माझे आयषु्य आह ेतोवर मी 

गरुूजींचा ऋणी आह.े" 

 

माझ्या अांवबका योग कुटीरच्या सहवसाच्या वषाात, असे 

अनेक ज्येष्ठ स्वयांसेवक होत े ज्याांनी मझ्या किे अशाच भावना 

व्यक्त केल्या - अप्पा पठारे जे हृदयववकाराच्या आजारातनू बरे 

झाले होत.े िॉ. नाईक, जे नेहमीच गरुुजींच्या सोबत त्याांच्या 

सावलीसारखे असत, हृदयाच्या ववकारातनू बरे झालेले मेहताजी, 

श्री. थापा, ज्याांवच मद्यपानामळेु जीव गमावण्याची पररवस्थती 

वनमााण झाली होती आवण अन्य बरेच. त्यातील प्रत्येकजण 

कुटीरच्या ध्येयासाठी समवपात होता आवण त्याांनी गरुुजींच्या 

वशकवणीला आजीवन स्वीकारल े होते. त्याांच्या जीवनातील 

अत्यांत गांभीर टप्प्यावर, गरुुजींनी त्याांना त्याांच्या अिचणींवर मात 

करण्यासाठी आत्मववश्वास आवण मागादशान वदले होत.े 

साहावजकच त्यापैकी बऱ याच जणाांना गरुुजींच्या कायाात योगदान 

दतेाना जीवनाचा खरा अथा गवसला.   
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अध्याय ५३ : कमपबद्धतेची पिीक्षा 

 

गहृस्थ जीवन चढ उताराांनी भरलेले असते. आयषु्यात कधी 

ना कधी आपल्यासमोर गांभीर आव्हाने उभी राहतात ज्यामळेु 

बहुतेक वेळेस आपली नैवतकता, मानवसक धैया भांग होऊ शकते. 

ववशेषतः आपल्या प्रीयजनाांचीच वागणकू काही वेळा आपल्या 

कौटुांवबक स्थैयााचा पाया हलव ू शकते. अशा आव्हानाांना तोंि 

दतेाना, पररवस्थती सकारात्मक करण्यासाठी कमालीचा सांयम, 

करुणा आवण सवाात महत्त्वाचे म्हणज ेदृढ मानवसकता आवश्यक 

आह.े अशा पररवस्थतीत आपल्या वनःस्वाथा सेवेचे काय होते? 

शक्यतो, प्रथम प्रवतवक्रया म्हणज े इतर सवा काया सोिुन र्फक्त 

कौटुांवबक बाबींवर 'पणूा लक्ष कें वद्रत करण'े. गरुुजींना अशी 

पररवस्थती आली का? त्याांनी यावर कसा प्रवतसाद वदला? 

 

अांबादास, गरुुजींच ेज्येष्ठ पतु्, एक सदुृढ आवण धािसी तरुण 

होत.े गरुुजींनी त्याांना आवण इतर मलुाांना दखेील कठोर वशस्तीत 

वाढवले होत े आवण त्याांच्यात चाांगली मलु्ये रुजवण्याचा प्रयत्न 

केला होता. आज्ञाधारक असलेल्या अांबादास याांनी वशक्षण पणूा 

केले आवण गरुुजींनी त्याांना मुांबई पोवलसात नोकरीस लावले. 
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पोवलस दलात अांबादासने सहकाऱयाांशी चाांगली मैत्ी केली. 

ददुवैाने या वमत्मांिळाची सांगत चाांगली नव्हती. अशा वमत्ाांसोबत 

वकती जवळीक ठेवायची ह े अांबादासाांना मावहत नसल्याने 

त्याांच्यात राहून त्याांना मद्दपानाचे व्यसन लागले. गरुुजींसमोर 

जाण्याची लाज आवण भीतीने अांबदास वदवस-वदवस घरापासनू दरू 

राहू लागले. कुटीरच्या कामात व्यस्त असले तरी काय घित आह े

ह े गरुुजींना मावहत होते. अांबादासना व्यसनातनू बाहरे 

काढण्यासाठी गरुुजी कधी प्रेमान े तर कधी त्याांना रागावनू 

समजावण्याचे प्रामावणक प्रयत्न करीत होते. त्याांच्या िोळ्यासमोर 

त्याांचा मलुगा व्यसनाधीनतेत वदवसेंवदवस बिुत असताना पाहून 

त्याांचे हृदय दूाँ:खी होत होते. गरुुजींच्या जवळच्या अनेक वशष्याांनी 

अांबादासाांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याांच ेसवा प्रयत्न व्यथा 

गेले. शेवटी अांबादासचे यकृत इतके वबघिले की त्याांना यकृताचा 

कका रोग झाला. 

 

एके वदवशी अांबादासच्या त्या वमत्ाांकिून बातमी आली की 

त्याांची प्रकृती वचांताजनक आह ेआवण त्याला रुग्णालयात दाखल 

करण्यात आले आह.े जेव्हा गरुुजी त्याांना इवस्पतळात भेटले, तेव्हा 

अांबादासच्या गालावर अश्र ूवहात होते. पोटात पाणी साचल्यामळेु 

त्याांचे पोट रु्फग्यासारखे प्रचांि रु्फगले होते. त्याांच्यात स्वतः उठून 
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बसण्याची सदु्धा शक्ती नव्हती. ते र्फक्त असहाय्यपणे गरुुजींकिे 

बघत होत.े अांबादासना धीर वदल्यानांतर गरुुजींनी िॉक्टराांशी बोलनू 

उपचाराांच्या पद्धतीववषयी ववचारपसू केली. िॉक्टराांनी 

अांबादासच्या जगण्याची आशा वकरकोळ असल्याचे उघि केले. 

हाताशी आलेल्या तरुण मलुाबद्दल ह े ऐकुन कोणताही सामान्य 

बाप खचनू गेला असता. एक अनासक्त योगी असलेल्या गरुुजींनी 

काही क्षण शाांतपणे ववचार केला आवण िॉक्टराांना ववचारले, 

“िॉक्टर साहबे, तमु्ही नकुतेच वणान केले त्यातनू ह ेस्पष्ट आह ेकी 

कोणतीही औषधी आता माझ्या मलुाला वाचव ू शकत नाही. 

त्याचा पढुील उपचार माझ्याकिे सोपवा अशी मी तमु्हाला ववनांती 

करू शकतो?" िॉक्टर उत्सकु होत.े "गरुुजी तमु्ही त्याला कोणते 

उपचार दणेार?" गरुुजींनी उत्तर वदले, "मला त्याला 'वशवाम्ब'ुचे 

उपचार दणे्याची इच्छा आह.े पण मला तमुच्या मदतीची गरज 

आह.े अांबादास येथनू बाहरे नेण्याच्या वस्थतीत नाही. मी ववनांती 

करतो की तमु्ही त्याला हॉवस्पटलमध्येच ठेवा, पण उपचार माझे 

द्या." िॉक्टर असे करण्यास तयार नव्हत.े वशवाम्ब ु उपचार 

पद्धतीला कोणताही शास्त्रीय आधार नव्हता. िॉक्टराांना 

समजावण्यास गरुुजींना थोिे प्रयत्न कराव ेलागले. 

गरुुजींनी अांबादासवर वशवाम्ब ु उपचार सरुू केले. त्यात 

अांबादासनी काही वदवस कोणतेही दसुरे न खाता, वपता र्फक्त 
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वशवाम्ब ु घेतले. थोि्याच आठवि्यात याचा चमत्कारा सारखा 

पररणाम झाला. रु्फगलेले पोट खपू कमी झाले. अांबादास काही 

पाऊल े टाकत चाल ू लागले. त्याांनांतर गरुुजींनी अांबादासना घरी 

आणले आवण आजनू काही महीन ेवशवाम्ब ुउपचार कायम ठेवले. 

दवेाच्या कृपेने अांबादास पणूा बरे झाल.े गरुुजींच ेज्ञान आवण प्रेमाने 

त्याांना पनुजान्म वदला. (एकप्रकारे, या प्रसांगातनूही गरुुजींनी, एव्हढी 

मोठी जोखीम घेऊन, आपल्या घरातील व्यक्तीवर वशवाम्ब ु

उपचाराांचा प्रयोग करून या उपचार पद्धतीची पररणामकारकता 

वसद्ध करून दाखवली.) 

अांबादासना या सांकटातनू बाहरे काढण्यास एक वषा लागले. 

सामान्य स्वयांसेवकाने आपले समाज काया पणूा बांद केले असते 

आवण वचांतेत ढासळून गेला असता. परांत,ु गरुुजींच्या बाबतीत असे 

काहीही घिल ेनाही. या काळातही गरुुजी कुटीरच्या कायाा पासनू 

एकही वदवस अांतरले नावहत. गरुुजींच्या या कमाबद्धतेमळेुच कुटीर 

एका छोट्या उपक्रमातनू मोठ्या सांस्थेत पररवतीत झाले. 

नोकरीवरील तसेच कुटीरवरील त्याांचे लक्ष या काळात थोिेही 

धळले नव्हत.े तरीही, त्याांच्या वनियी आवण वनयोवजत हाताळणीने 

त्याांनी आपल्या मलुाला मतृ्यचू्या दाढेतनू परत आणले. 
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अध्याय ५४ : कुटीिसाठी त्याग  

 

सांघटनेच्या यशस्वीते साठी नेत्याच ेआपल्या कायाावर अतटू 

लक्ष कें वद्रत असणे आवश्यक असते. कधीकधी नेत्याला मोठा  

वैयवक्तक त्यागही करावा लागतो. १९७४ ते १९७६ मध्य े जशी 

गरुुजींची सेवावनवतृ्ती जवळ येत होती त्यावेळीचे गरुुजींचे आचरण 

अनकुरणीय होत.े ह े कुटीरच्या पढुील नेत्याांना प्रेरणादाई ठरेल 

आवण म्हणनूच या चररत्ात त्याबद्दल भाष्य करण ेयोग्य राहील. 

 

मागील अध्यायात आपण पवहल े की गरुुजींनी आपल्या 

मलुाला मतृ्यपूासनू वाचवले. ही बातमी अांबादासना ठेवलेल्या 

हॉवस्पटलमध्ये सवात् पसरली. तेथील वकत्येक रुग्णानी 

उपचाराांसाठी गरुुजींकिे धाव घेतली. बरेचदा गरुुजींच्या 

कायाालयात जाण्याच्या वेळी ते हजर होत आवण त्याांना तपासताना 

गरुुजींना कामावर पोहोचण्यास उशीर होत असे. त्याांचे सहकारी 

समजतूदार नसते तर गरुुजींना या सवा गरजनूा मदत करणे अशक्य 

झाले असते. त्याचवेळी, साधारण १९७४ मध्ये, वतृ्तपत्ाांनी 

गरुुजींच्या कायााबद्दल जास्तीत जास्त मावहती प्रवसद्ध करण ेसरुू 

केले. पररणामी, मोठ्या सांख्येने योग प्रेमी कुटीरकिे – जे खरेतर 
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त्यावेळी गरुुजींचे वनवास स्थानच होते – आकवषात झाले. गरुुजींनी 

६० च्या दशकाअांती मुांबईत सरुू केलेल्या व्यायाम शाळा आताही 

पणूा कायारत होत्या. जरी गरुुजींनी शरीर सांवधानाकिून हठयोगाकिे 

लक्ष कें वद्रत केले तरी व्यायाम शाळा चालवणारे त्याांच े वशष्य 

वेळोवेळी गरुुजींचे मागादशान आवण सल्ला घेत असत. यावरून 

असे वदसत े की १९७४ च्या समुारास गरुुजी त्याांची नोकरी, 

स्वतःची योग-साधना (योगाभ्यास), कुटीरचे वनत्यकमा, रूग्ण 

आवण व्यायामशाळाांचे ववववध जबाबदारी साांभाळत होत.े ही 

थकवणारी व्यस्त परांत ुसमाधानदायक वदनचयाा होती. या कठोर 

पररश्रमा साठीच आपले अवस्तत्व आह ेह ेगरुुजींना ठाऊक होत.े 

 

यावेळी गरुुजी गपु्तचर ववभागात उपवनरीक्षक म्हणनू कायारत 

होत.े १९७४ मध्य,े ववभागाने त्याांना वनरीक्षक पदावर बढती वदली. 

या पदासाठी पोवलस दलातील अनेक कमाचारी धडपि करत 

असत. या पदोन्नतीमळेु गरुुजींच्या र्फक्त मावसक पगारामध्येच नव्ह े

तर पेन्शनमध्येही लक्षणीय वाढ होणार होती. परांत ुबऱ याच जणाांना 

आिया वाटले की गरुुजींनी ही पदोन्नती नाकारली. गरुुजींना 

कुटीरची इतकी काळजी होती की त्याांना बढतीची जबाबदारी 

पत्करून कुटीरच्या कामात व्यत्यय आणायचा नव्हता. कारण या 

पदोन्नतीचा अथा म्हणज े दसुऱ या वठकाणी स्थानाांतरण, नवीन 
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पदाच्या वाढीव जबाबदाऱया मळेु कुटीरच्या कायाासाठी कमी वेळ 

वमळण,े आवण नवीन सहकारी सध्याच्या सहकाऱयाां इतके 

कुटीरच्या कामात आधार दतेील की नाही याची शाश्वती पण नाही. 

गरुूजींचा पदोन्नती स्वीकारण्यास लेखी नकार मुांबई पोवलस 

महावनरीक्षक श्री. मगु्व े याांच्या किेच पोहोचला. त्याांनी गरुुजींना 

बोलावनू समजावण्याचा प्रयत्न केला पण ते व्यथा गेले. श्री. मगु्वे 

गरुुजींचा इतका आदर करत की यावर तोिगा काढत शेवटी त्याांनी 

पढुच्या वषी (१९७५) वनवतृ्तीनांतर गरुुजी आपली सेवा आणखी 

एक वषा वाढवतील असे गरुुजींकिून वचन वमळवले. पण पनु्हा 

१९७६ मध्ये त्याांनी गरुुजींना त्याांची सेवा आणखी एक वषा 

वाढववण्याची ववनांती केली. ह ेगरुुजींनी नम्रपण ेनाकारले. त्याांना 

आता लोकसेवेसाठी अवधक वेळ द्यायचा होता. 

 

पोवलस दलातनू वनवतृ्ती म्हणजे सरकारी वनवासस्थान परत 

करण.े यासाठी गरुुजींनी कमी-अवधक प्रमाणात तयारी केली होती. 

मुांबईजवळच्या ठाणे शहरात त्याांनी एक घर घेतले होत.े या घराच्या 

पररसरात साधारण पन्नास योग प्रवशक्षणाथी बसतील एवढी 

मोकळी जागा होती. परांत,ु गरुुजींच्या अनयुायाांना त्याांच्यापासनू 

दरुावण्याचा ववचार दखेील असय होता. ते त्याांना मुांबई सोिू 

दणे्यास तयार नव्हत.े लवकरच ते एकत् आले आवण त्याांनी यावर 



पान | 

 

उपाय योजना आखली. वनधी उभारून गरुूजींना मुांबईमध्येच 

राहण्याची जागा तसेच जवळजवळ एक लाख रुपयाांची मदत द्यावी 

असे गरुुजींचे अनयुायी, काही स्थावनक राजकारणी व्यवक्त, आवण 

बरेचसे पोवलस आवधकाऱयाांनी एकमतान े ठरवले. मुांबईच्या 

वगरगाव भागातील दोन लागनू असलेले फ्लॅट्स (सदवनका) 

वनविल्या गेल्या. त्या इतक्या मोठ्या होत्या की जर त्याांचे 

बैठकीच्या खोल्या जोिल्या असत्या तर त्यात शांभरच्या वर योग 

प्रवशक्षणाथी सामाव ूशकले असते. जरी तेव्हा १९७०च्या दशकात, 

मुांबईमधील घराांच्या-जागेच्या वकमती आजच्या इतक्या 

आकाशाला वभिल्या नव्हत्या तरीही मुांबईवतल जागेचे भाव 

भारतात सवाात महाग होते. मोक्याच्या जागी असलेली या जागेची 

वकां मत सहज करोिोत गेली असती. ज्या वेळी ह ेवनयोजन पणूात्वास 

येत होत,े त्यावेळी कोठे तरी माशी वशांकली आवण गरुूजींना ही 

बातमी लागली. असे अनदुान घेणे तर गरुुजींच्या वनस्वाथा सेवेच्या 

व्रतात बसत नस.े गरुूजींनी सांबवधत व्यक्तींना बोलावनू ही सवा 

थाांबवण्यास साांवगतले आवण आपण असे अनदुान घेणार नाही असे 

वनियान ेसाांवगतले. ते लोक यामळेु द:ुखी झाले पण त्याांना गरुुजींचा 

दृढ वनिय माहीत होता. गरुुजींनी त्याांची समजतू काढली की ठाणे 

काही दरू नाही आवण त्या सवाांनी ठाणे येथील उपक्रमात भाग 

घेतल्यास गरुुजींना आनांदच होईल.  
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त्यावेळेस कोणालाही कल्पना दखेील नव्हती की गरुुजींचे 

ठाणे येथील काया खपू वाढेल आवण लवकरच कुटीरच्या शाखा 

ठाणे, मुांबई आवण त्याही पलीकिे पसरतील.  
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अध्याय ५५ : जि-मािसा पयपन्त पोहोचण्यासाठी 

‘योग निनबि’ 

 

१९७५ पयांत गरुुजींचे योग प्रसाराच ेकाया घरूनच होत होते. 

योग प्रवशक्षणाथी आवण रुग्ण, सायांकाळी गरुुजींच्या घरी भेटत 

आवण तेथे हठयोगाच े पाठ घेत. गरुुजींना जाणीव होती की या 

पद्धतीमध्य े मयाादा आह े त्यामळेु जास्तीत जास्त लोकाांपयांत 

पोहोचता येत नाही. लोकाांपयांत पोहोचण्यासाठी वठकवठकाणी 

वर्फरणे आवश्यक आह.े परांत,ु नोकरी चाल ूहोती तोपयांत ह ेअशक्य 

होत.े सेवा वनवतृ्तीनांतर ह ेशक्य करण्यासाठी गरुुजींनी “योगवशवबर” 

चे छोटे प्रकल्प सरुू केले.  

 

गरुुजींचे मुांबईतील अनयुायी भारतातील ववववध वठकाणाहून 

आले होत.े त्यातील वकत्येक जणाांना गरुुजींची वशकवण आपल्या 

भागात पसरवायची होती. त्याांना आता आपल्या मळू गावी 

गरुुजींचे योगवशवबर आयोवजत करण्याची सांवध वमळाली. एक योग 

वशबीर साधारण ४ ते १० वदवस चालत असे. आयोजकाांनी र्फक्त 

प्रवास, रहाण ेआवण अन्न याांचे गरुुजी आवण त्याांच्या १० ते १५ 

ठराववक स्वयांसेवकाांसाठी व्यवस्था करण े आवश्यक होत.े एका 
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योग वशबीरात जवळपास १०० प्रवशक्षणाथीना सकाळ आवण 

सायांकाळच्या वगाात प्राथवमक हठयोगाचा अभ्यासक्रम वशकवला 

जात असे. पहाटे सहाच्या समुारास गरुुजींच े प्रेरणादायक भाषण 

आवण त्याांची ध्यान सत्े ह ेमखु्य आकषाण होत.े 

 

पढुच्या दशकात मुांबईच्या कके्ष बाहरे गरुुजींच्या 

वशकवणकुीचा प्रसार करण्यात योग वशवबराांचा मोठा वाटा होता. 

मुांबईच्या बाहरे अनेक वठकाणी या योग वशवबराांनी अांवबका योग 

कुटीरचे कायम स्वरूपाचे स्थावनक योग कें द्र उभारण्यास मदत 

केली. 

 

वशबीरासाठी वनविलेल्या भाग्यवान स्वयांसेवकाांसाठी 

गरुुजींच्या सावनध्यात ज्ञान एकवत्त करण्याची ही मोठी सांधी होती. 

वशवबराच्या मोकळ्या वेळेत गरुुजी अध्यात्म, गढूवाद, वनौषवध 

आवण ववववध योवगक ववषयाांवर मोकळेपणाने चचाा करत असत. 

माझ्यासाठी वैयवक्तकररत्या, वशवबराचा आणखी एक अववस्मरणीय 

अनभुव म्हणज ेसकाळची सत्े सरुू होण्यापवूी गरुुजींचा आशीवााद 

प्राप्त करण.े पहाटे ५.३० च्या समुारास गरुुजी स्वतःची ध्यान धारणा 

पणूा करत असत. यावेळी, त्याांच्याभोवती एक शाांत ऊजेचे वलय 

आवण िोळ्यात चमक असे. पहाटेपवूीच्या शाांततेत त्याांचे 
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आशीवााद वमळववण ेआवण त्याांच्या तीव्र स्पांदनाांचा अनभुव घेणे 

हा एक अववस्मरणीय अनभुव होता. 

 

असे पवहल ेयोग वशबीर १९७५ मध्ये गरुुजींच्या एका श्रीमांत 

राजस्थानी अनयुायीनी त्याांच्या राजस्थानातील भीलवािा येथे 

आयोवजत केले. तेथे आपल्या भाषणाांतनू गरुुजींनी राजस्थानी 

परुुषाांना त्याांच्या बायका व मलुींना अवधक स्वातांत्र्य प्रदान 

करण्यास प्रोत्सावहत केले. भारतातील बऱ याच भागाांप्रमाणेच 

राजस्थानी समाजही परुुषप्रधान आह.े गरुुजींचे वपत-ृवलय आवण 

वागणकू असे होते की मवहला त्याांच्याकिे कोणतेही समस्या 

साांगण्यात अवजबात सांकोच करीत नसत. योग वशबीरामधील 

मवहला प्रवशक्षणाथीच्या चचेतनू घरी त्याांच्याशी कशी वागणकू 

होत े ह े समजल्यावर गरुुजी अस्वस्थ झाले. ही पररवस्थती 

बदलण्याच्या हतेनेू गरुुजी वस्त्रयाांचे महत्त्व, त्याांचे हक्क आवण 

वस्त्रयाांवर अन्याय होतच रावहल्यास वनमााण होणाऱया सामावजक 

आपत्तींबद्दल उत्कटतेन ेबोलले. जे परुुष वस्त्रयाांवर अत्याचार करत 

त्याांच्यावर त्याांनी जोरदारपणे शावब्दक घाव घातले. वशबीराच्या 

राजस्थानी आयोजकाांनी खासगीररत्या गरुुजींचे आभार मानले 

कारण गरुुजींसारख्या अवधकारी व्यक्तीन ेया ववषयाला उघि करण े

ही काळाची गरज होती.   
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या वशवबरादरम्यान वभलविा येथे घिलेली एक घटना 

भारतीय समाजात अांधश्रद्धा वकती खोलवर रुजलेली आह े ह े

दशावते. भगव्या वस्त्रातील एक व्यक्तीस गरुुजींसमोर आणले गेले. 

एकही शब्द न बोलता तो मणसु  त्याचा िावा अांगठा सतत चोखत  

होता. त्याच्या सोबत आलेल्या लोकाांनी त्याची स्तवुत केली की तो 

बऱ याच वषाांपासनू अन्न खात नाही आवण अांगठा शोषनू त्याचे सवा 

पोषण होत.े गरुुजींना त्वररत समजले की हा अांधववश्वास आह े

आवण तो माणसू आपल्या अनयुायाांना र्फसववत आह.े गरुुजींना 

अशीही मावहती दणे्यात आली की त्याचे आरोग्य सधुारण्यास मदत 

होईल असे काही योवगक तांत् वशकण्यासाठी तो येथे आला आह.े 

गरुुजींनी थोिा वेळ ववचार केला आवण त्या व्यक्तीला सोिून 

सवाांना खोलीबाहरे जाण्यास साांवगतले. सवा जण खोली बाहरे 

गेल्यानांतर गरुुजी बोलले “साहबे, ह ेतमु्ही काय करताय? तमु्हाला 

मावहती आह ेकाय की वदवसभर अांगठा चोखणे आवण रात्ी गपु्तपणे 

खाणे तमुचे आरोग्य वबघिवत आह?े कृपया त्वररत ह े थाांबवा 

आवण खाण्याच्या नैसवगाक वेळेचे अनसुरण करा. हा बदल करताना 

लोकाांमधे अपली प्रवतमा कशी राखायची हा तमुचा वैयवक्तक प्रश्न 

आह.े” त्या व्यक्तीन े तोंिातनू अांगठा काढला आवण म्हणाला, 

"गरुुजी, मी ते करीन. परांत ुहळूहळू हा बदल करण्याचा मागा मला 
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शोधावा लागेल." त्याांची बैठक सांपली आवण तो माणसू आपल्या 

अनयुायाांसह वनघनू गेला. 

 

गरुुजींच्या लेखनात व भाषणाांमध्ये अांधश्रदे्धवर वारांवार तीव्र 

हल्ले केलेले वदसनू येतात. ह ेआपल्या भारतीय समाजास अत्यांत 

उवचत आह ेकारण इथे रोज एक नवीन भोंद ूदवे माणसू उगवतो 

आवण गरीब आवण अांधश्रद्ध अनयुायाांचे जीवन उध्वस्त करतो. 

अांधश्रद्धा माणसातील प्रयत्नवशलता, आत्मववश्वास आवण 

प्रगतीवरील ववश्वास िळमळीत करते. भोंद ू दवेपरुुषाांच्या 

‘आशीवाादा’ ने अिचणींपासनू मकु्त आयषु्याची अपेक्षा करणे 

अवास्तव आह.े गरुुजींचा जीवनातील अिचणींबद्दल दृष्टीकोण 

वेगळा होता – एक कमाबद्ध ‘कमा- योग्याचा’ दृष्टीकोण’-त्याांच्या 

स्वतःच्या शब्दात साांगायचे तर, “जेव्हा तमु्ही दवेाला प्राथाना 

करता, तेव्हा अिचणी व त्या अिचणींवर मात करण्यासाठी 

सामर्थया मागा.” जीवनाने त्याांना वशकवले होत ेकी त्याांच्या सवाात 

उत्कृष्ट क्षमता आयषु्यातील वाईट काळातच ववकवसत झाल्या. 

अिचणी मळेुच ते  एक चाांगली  व्यक्ती बनले . 
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अध्याय ५६ : उपहास योगाचा 

 

आतापयांत योग तज्ज्ञ म्हणनू गरुुजींच ेनाव मुांबईत चाांगलेच 

गाजले होत.े पण कीती आवण बहुश्रतुता कधीकधी कटु 

अनभुवदखेील दते.े 

 

मुांबईतील पांचताराांवकत "ताज" हॉटेल आपल्या पाहुण्याांसाठी 

योग स्टुविओ सरुू करणार होते. वतामानपत्ाांमध्ये जावहराती 

प्रकावशत केल्या गेल्या आवण ताज योग स्टुविओमध्ये 

प्रवशक्षकाच्या जागेसाठी योग तज्ज्ञाांना आमांवत्त केले गेले. त्यानांतर 

जे झाले ती एक अत्यांत गबाळी भरती प्रवक्रया होती. 

 

शांभर पेक्षा जास्त अजादार मलुाखतीसाठी जमा झाले. त्यात 

जादगूार, ताांवत्क, वनौषधी दणेारे, वहरे-जवाहीऱयाांचे स्वघोवषत 

तज्ज्ञ जे माणसाचे भववष्य बदलव ूशकत होते इत्यावद. पण खरे योग 

तज्ज्ञ र्फारच कमी होते. मजेची गोष्ट म्हणजे त्यातील बऱयाच 

जणाांनी मोठ्या प्रभावी लोकाांचे वशर्फारस पत् आणले होत.े एकाने 

तर चक्क मखु्य मांत्ऱ याांचीच वशर्फारस आणली होती. हॉटेल 

व्यवस्थापनातील तीन जणाांना वमळून मलुाखतीचा सांघ योजला 
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गेला. अचानक त्याांना लक्षात आले की मलुाखत घेण्यास कोणी 

योग तज्ज्ञच नाही. या गोंधळात गणेशपरुीचे स्वामी मकु्तानांद याांना 

बोलावण्याचा वनणाय घेण्यात आला. परांत ुयासाठी वनकम गरुुजी 

सवोत्तम मलुाखतकार आहते असे मकु्तानांद स्वामींनी सचुवले. पण 

इतक्या कमी अववधत गरुुजींना ताजमध्ये कसे आणता येईल? 

गरुुजी पोवलस दलात होत ेह ेजाणनू, पोवलस महावनरीक्षकाांमार्फा त 

जाण े चाांगले असे ठरले. प्रभावी ताज व्यवस्थापनाने 

क्रीिामांत्र्याांच्या सवचवाला व सचीवान्नी पोवलस महावनरीक्षकाांना 

सांपका  केला. पोवलस महावनरीक्षकाांच्या सचूनेमळेु गरुुजींना 

ताजकिे त्वररत धाव घ्यावी लागली. भरती करणाऱ याांसाठी ही एक 

उत्तम सटुका होती. 

 

मलुाखतीनच्या आधी सवाांनी आपापले वशर्फारस पत् 

गरुुजींना दाखवले. गरुुजींवन शाांतपणे वशर्फारसी बाजलूा ठेवनू 

अजादाराांना मलुाखतीसाठी बोलावले.  

 

शांभर हून अवधक उमेदवाराांच्या मलुाखतीच्या सहा भीषण 

तासाांनांतर, गरुुजींनी त्यापैकी दोन उमेदवार नीविले. प्रात्यवक्षक 

चाचणीनांतर त्यातील एकाची वनवि करण्याचा प्रस्ताव गरुुजींनी 

वदला. गरुुजींनी तेथे मलुाखती थाांबवल्या. प्रात्यवक्षक चाचणीसाठी 
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एक तारीख ठरवनू त्या अनषुांगाने त्याांना बोलावण्यात येईल, असे 

ताज व्यवस्थापनाकिून गरुुजींना साांगण्यात आले. पण गरुुजींना 

परत बोलावले गेले नाही. गरुुजींनी नाकारलेल्या अपात् 

उमेदवाराची नोकरीसाठी वनवि झाली. वशर्फारस पत्ामळेु त्याची 

वनवि झाली. जेव्हा गरुुजींनी व्यवस्थापनाल यावर ववचारणा केली, 

तेव्हा साांगण्यात आले की गरुुजींच्या वनविीचा उमेदवार 

पांचताराांवकत हॉटेलच्या स्टुविओत वगा घेण्याइतका 'दखेणा नाही'! 

 

ह ेवगा सरुू झल्यावर काही मवहन्याांतच बांद पिले, ह ेसाांगायला 

नको. भारतातील इतर के्षत्ाांप्रमाणेच योग दखेील पक्षपात आवण 

भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आह.े म्हणनूच योग वशकण्याच्या प्रवासात 

येण्यापवूी इच्छुकाांनी प्रवशक्षकाांच्या गणुवते्तचे सखोल मलू्याांकन 

केले पावहज.े 

 

गरुुजींनी वनविलेले उमेदवार श्री सदावशव वनांबाळकर ह ेनांतर 

मुांबईतील प्रख्यात योग प्रवशक्षक म्हणनू उदयास आले. त्याांनी 

"योग वनकेतन" नावाची एक प्रवसद्ध योग सांस्था स्थापन केली. 

सांस्थेचे उद्घाटन गरुुजींच्या हस्त ेझाले. 
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भाग दसुरा लवकरच…  
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परिनिष्ट 

 

1. भेिी वाद्याची अनधक मानहती 

भेरी ह ेएक ततुारी सारखे पण सरळ लाांब (साधारण एक ते 

दोन) धातचूी नळी सारख ेवाद्य असते. त्याच्यातनू आवाज वनमााण 

करणेसाठी छातीत हवा भरून जोरात रु्फां काव े लागते. ह े वाद्य 

खान्दशे भागात शभु महूुताावर म्हणज े लग्न झाल्यावर दवेाला 

जाताना, लहान मलुाांच ेजाऊळ दतेाना वाजवले जाते. या वाद्याचा 

उल्लेख वशव मानस स्तोत्ात पण आलेला आह.े 

छत्ां चामरयोयुागां व्यजनकां  चादशाकां  वनमालम ्

वीणाभेररमदृङ्गकाहलकला गीतां च नतृ्यां तथा । 

साष्टाङ्गां प्रणवतः स्तवुतबाहुववधा येतत्समस्तां मया सङ्कल्पेन 

समवपातां तव ववभो पजूाां गहृाण प्रभो ॥ ३॥ 

 

2. िविाथ सांप्रदाय बद्दल गजािि नवजय 

ग्रांथातील श्लोक   

गोरख - मवछांद्र जालांदर | ज ेका योगयोगेश्वर | ज्याांचा नवनाथ 

भवक्तसार | ग्रांथ असे लीलेचा || १-४७||  
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3. मसुिकि महािाज 

 

धमााभास्कर ववनायक महाराज मसरुकर, मसरू, वजल्हा सातारा 

येथील वैष्णव आश्रमाशी जोिलेले होत.े त्याांनी १९२० ते १९२८ 

मध्य,े गोवा वहांद ूसभेच्या ववनांतीला मान दऊेन गोव्यामध्ये “वहांद ू

पररवतान” – शदु्धीची मोहीम जारी केली. वहांद ुधमाातनू कॅथवलक 

धमाामध्य ेगेलेल्या ७८१५ बाांधवाना वहांद ूधमाात परत घेतले. ते ४-

जनू-१९५५ रोजी वैकुां ठवासी झाले. महाराजाांचे समाधी मांवदर 

‘मसरुाश्रम’, मसरूाश्रम मागा, पाांिुरांग वािी रोि नांबर ४, गोरेगाव, 

मुांबई ४०००६३ येथे आह.े 

सांकेत-स्थळ: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christianization_of_G

oa 

र्फोटो-स्त्रोत: 

https://masurashram.business.site/#details 
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4. सूयप िमस्काि  

 

सयूा-नमस्कार ही सयूा नारायणाची तेजस्वी सेवा आह.े श्रीमद 

भगवत गीतेत, श्री. भगवान म्हणतात:  

- आवदत् यानामहां ववष् णजु् योवतषाां रववरांशमुान ् | 

मरीवचमारुतामावस्म नक्षत्ाणामहां शशी ||२१|| भगवदगीता अध् याय 

१० 

- अवदतीच्या बारा पतु्ाांपैकी ववष्ण ूमी ज्योतींमध्य ेवकरणाांनी 

यकु्त सयूा मी आह.े एकोणपणास वाय ूदवेताांचे तेज आवण नक्षत्ाांचा 

अवधपती चांद्र मी आह.े 

अशा या तेजाची उपासना म्हणजे सयूानमस्कार.  
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5. िाहीि आनि त्याांचे पोवाडे  

 

गरुुजींना पोवाि्याांची आवि होती, ते स्वतःच पोवािे रचत 

आवण सादर सदु्धा करत. स्वातांत्र्य पवूा काळात गरुुजींनी रचलेले 

स्वातांत्र्य वीर सावरकर आवण मरुारबाजी याांचे ह े पवुढल पोवािे 

गाऊन त्याांनी विवटश सरकार ववरुद्ध जनजागतृी केली. गरुुजींचे 

पोवािे वकती अथापणूा आवण प्रभावशाली असत याची कल्पना 

येते. ह ेगरुुजींच्या मळू मराठी सावहत्यातनु घेतले आहते. 

 

बॅररस्टर सावरकर याांचा (मासेवलस येथे बोटीतनू सटुकेच्या 

प्रयत्ना वर) पोवािा - म्हसवे, १९३७:  

धन्य धन्य बॅररस्टर सावरकर, धन्य खरोखर स्वातांत्र्यवीर, 

झगिा माांिला स्वातांत्र्याचा, मकुुटमणी वहांद ूधमााचा 

गातो इवतहास सावरकराांचा जी जी जी 

वतृाांत विवटश आमदानीतला, अटक बॅररसटरला, बेि्या हाताला 

बोट इांग्लांि सोिी बांदरास, सावरकर बांवदवान खास 

जण ूशादूाल अिकी वपांजरयात, जी जी जी 

आजबुाजसु पहारा सोल्जर, हाती तलवार किक नजर 

सांवगनी हाती सोल्जराांच्या, वर्फरती आजबुाज ुसावरकराांच्या जी 

राज बांवदवान सावरकर, सटुण्याचा करी ववचार  
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धैयााचा पणूा सागर, तरुी दऊे याांचे हातावर, वहांद ूतेज दावणार, 

वैरी तोंिघशी पािणार, परचक्र व्यहू तोिणार, 

अवभमन्य ूजसा रणी शरू कोंिी र्फोिूनी गेला सत्वर, 

असा ववचार करी नरवीर वपांजरयातील वसांह हा कू्रर म्हणती सोल्जर जी 

भीती वाटे मोठी सोल्जर! होती दरूदरू, जी 

आपत्ती येईल कळेना कोणत्या वेळा, केव्हा येईल बॉम्बे अशी वचांता 

वाटे सवााला, जी 

भीतीन ेसाांगती हाका बोवटला, जी 

ववस्केच्या सागरातनू नेले वीराला, "जी" एकाएकी मासेवलस बेट 

लागले बोटीला, जी  

वाटे सावरकराांना वचांता | कोणी येईल काय भेटीला, जी  

वनराशा वाटली त्याला | मोठा घोर पिला जीवाला जी 

पण धैया धरून व्यक्ताला | बेत वनसटून जाण्याचा केला 

बोट मासेवलस बेटावर, आत बांवदवान सावरकर 

परचक्र व्यहू तोिणार, पराक्रम धैया दावणार, मतृ्यचूी नाही त्याला िर 

वेळ बघनुी अमोवलक र्फार, प्रातःकाली वाजले चार वाट बघत आह े

सागर 

आता उिी यात घेणार, वहांद भ ू जया तारणार 

उिी घेण्या झाला तयार, साांगे कसे झोपले सोल्जर 

अरे उठो हुआ र्फजर, मोठयाने ओरितो वीर 

दचकले पहारे कर, त्याांना कळववतो सावरकर 

मझुे जाना तट्टी बाहर, अच्छा म्हणनू उघिती सोल्जर, सांिासदार, जी| 
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काही न हो धोका म्हणनू, सामने दोन सोल्जर जी 

िोळ्यात तेल घालनू उभ ेसमोर, जी 

जण ूघबुि, वटवाघळू झाले सरदार, जी 

सावरकरा जवळ, हठून बसत वतळभर, जी 

केव्हा केव्हा हालचालीकिे कररती नजर 

पण जराही न पाहता त्याांच्या चेहऱयावर 

बॅररस्टरच्या वीर तेजाने वदपले सोल्जर जी 

जण ूवाटे िोळ्यातनू बॉम्ब सोिील काय वीर, जी 

सारे सोल्जर पहारा करीत, धीरे धीरे बोलत, 

सांिासात वीराने प्रवेश केला. सावरकर आत जखिून टाकला, जी 

जरी जखिला नरवीर, बॅररस्टर सावरकर नाही मळुी िर 

भीक घावलना जखिण्याला, भीती साांवगनीची काय त्याला, 

सांजीवनी मात्ा या दहेाला, जी 

इकिे सावरकर सांिासात, साब ू लावीत ववचार करीत, रे्फसान े शरीर 

मवदायेले, शक्तीन े शरीर लहान केले. 

जोराने आतनू लोटववले, घेई अथाांग सागरी उिी मारून मसुांिी, 

वजवाची परवा काय त्याला, काया अवपाका वहांद ूभलूा, धन्य वहांदपोटी 

धन्य झाला, अशी सका स दावी सोल्जराला, 

सोल्जराांनी दारास धक्का वदला. अरे बापरे यह क्या हुआ अल्ला 

अरे दौिो सावरकर चला वशपायात झाला गलबला 

सांिासमेसे कैसा चले गया हाय मेरे अल्ला, जी  

दखेो सावरकर भागता ह ैअशी सारे, बोंब ठोकती , जी 
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कोणी उिी घेऊन ना पाह|े गोंधळून गेले सारे, जी 

जो तो म्हण पळत तो आह|े सावरकर मागे ना पाह,े जी  

कोणी न सज्ज धरण्याला, सारेच भीती मरणाला, 

दखेो, कैसा पानी तीर चला, सारे सोल्जर झाले हरैाण पाहून वसांह 

सटुलेला, जी  

बोटीतनू गोळ्या झािती सावरकराला असे बघनू सावरकर 

पाण्याखालनूी चालला, जी  

भराभर पाणी तरीत, दरू वीर गेला जी 

जण ूमत्स्यरूप तो हरी| भराभर तीरर, नाम अांतरी  

एकची धरुनी वहांदभूचूे, ववजयी रत्न ते भाग्याचे, 

िाांस भवूरी उिूनी नाच,े जी जी  

सावरकर तरीत, वकनारा आला गाठत , 

अत्यांत उांच तटाची लागली वभांत, जी 

िाांसची हद्द लागली धैयाधराला, जी  

भयांकर तट सागराचा कुणी न तया बघत , जी  

तट पाहता कुणीतर होई गभागळीत, जी  

आजवर कोणी ना गेला चढुनीया तट, जी  

वकल्ला तो, र्फार भयानक, सावरकर तट बघत 

जय वहांदभूचूे नाव घेत, वभांतीला नख ेरोवीत 

वनव्वळ नखसायान ेवकल्ला चढत  

मोठ्या चपलतेन ेपटापट,  वकल्ला चढत, पाय वनसटत  

धैयाान ेजाऊन पोहोचला थेट, स्वातांत्र्यभचूी घेतली भेट, जी  
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 इकिे सोल्जर अवत घाबरून, बोट परतवनू तटाला लावनू  

वशि्या लावनूी घे वकल्ल्याला वर पळूनी चढती धरण्याला, जी  

सावरकर धावे सामन्याला, गाठत चौकीला पटकी एकेकाला 

थकला तरी वजांके तो सवााला, चोर म्हणनू सवाांनी वगल्ला केला, जी 

 सावरकर म्हणे पोवलसाला,  मॅवजस्रेट दाव त ूमला ,  

चोर नाही मी या जागेला, वहांद ूराजकैदी म्हणती मला  

गनु्हगेार नाही मी या जागेला, स्वातांत्र्याची भकू लागली मला , 

म्हणनू गोऱयाांशी झगिा केला, अस े साांगता त्याला, सोल्जर मकुा 

जाहला, जी  

थक्क होउनी म्हणती त्याला, सोिा वमस्टर आमच्या कैद्याला , जी  

िावन्सस पिती ह ेपोवलसाांच्या पायाला , जी 

पटापट टोप्या काढून हात वमळवला, जी  

ऐनवेळी घात झाला, एक मोहर िाांस पोवलसाला  

पोवलस सोल्जरा वर्फतरू झाला, सावरकरा दगा त्यानां वदला  

मोहरीनां भाळलां पोवलसाला, सावरकर वदला इांग्रजाला , 

दगा झाला असा अवनवार | िाांस पोवलस बेइमान र्फार  

बांवदवान केला सावरकर | नव्हता एक पैसा जवळ, जी  

अन मजल कशी गाठणार | असा ववचार करी नरवीर , जी  

असा सावरकरा शेवट, र्फरर्फरा तया ओढीत  

आणनू घातला पनु्हा बोटीत, बांवदवान करून सावरकरा हाकलली बोट, 

जी  

पाहून वहन्दी प्रताप , भारतीय दीप कधी न ववझत  
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अखेर कैदते बांद केला, अमोवलक वहरा आत बैसला, वहांद ू वीरत्व 

म्हणती याला, जी  

काळेपाण्याची वशक्षा मग झाली, अांदमान बेटातली , 

१४ वष ेकाढली, सटुका झाली गेल्या ३६ सालात, 

वहांद ूमहासभेचे अध्यक्ष होत खास, जी  

दावी अतलु  धैया सावरकर, कीती जगभर पसरली र्फार  

जाहला वहांद ूरत्न शरूवीर, शाबास तो धन्य धन्य नरवीर तो  

शाहीर पुांिलीक नमवी तया वशर, जी    
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मुिािबाजीचा (नकल्ले पुिांधि वि नदलेिखािाचे 

आक्रमि िोखण्याचा) पोवाडा – १९४३:  

 जशी वहऱयाववण वहरकणी चांद्राववण चाांदणी , प्रजाववण सनुी 

राजगादी  

असावेत शरू राजहस्ती, स्वामीवनष्ठ  असे भवक्त ज्याांची  

त्याच दशेाची खरी उन्नती जीssss जी जी जी   

वशवाजीच्या पदरी असे मरुारबाजी, दसुरे वीर तानाजी  

वतसरे पालकर नेताजी, एकाहून एक पराक्रमी, पराक्रमी हो, जी  

वैऱयास टाकती चीरिूनी, जी जी जी  

अशा वीराांपैकी एक मरुारबाजी साांगतो पोवाि्या माजी  

जण ूझिप वसांहाची, स्वदशेासाठी झगिला, झगिला जी  

दशेासाठी प्राण अवपाला जीssss जी जी जी 

१६६५ सालात, एवप्रल मवहन्यात परुांदरावरती  

वदलेरखानाने वेढा घातला, वशवबा होत ेदवक्षण वकनाऱयाला, 

मरुारबाजी होते वकल्ला राखण्याला जीssss जी जी जी 

बाजीस एकटे पाहून, वदलेरखान आनांदी होऊन  

म्हण ेआता वजांकतो मराठ्याांना अशी कल्पना वशवली त्याला  
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उमेवदला वकल्ला सर करण्याला जीssss जी 

वशवरायाच्या तालमीत वशकलेला मरुारजी खांदा वीर तो भला  

वशवरायाचा अस्सल हा चेला, दशेधमा जागतृ ठेवण्याला  

ज्याांनी ज्याांनी जन्म घेतला , ते अशा जनानी मदााला 

भीक घालतील काय बोला, स्वदशेाची तळमळ हृदयाला  

वदलेरखानाच्या पाहून वेढ्याला दशेभक्त आनांवदत झाला  

वैऱयाशी हीच वेळ आह ेसामना करण्याला जीss जी 

खानाचे सैन्य पाहता वीरश्री अांगाला जीss जीss 

दोन हजार घेऊन मावळा, सज्ज लढण्याला जीss जीss 

वकल्ला लढववण्याचा ववरश्रीचा आदशे मावळ्याला  जीss 

मोचे बाांधनू वदलेरखानाने सरुू केले तोंि दणे्याला , जी जी  

दारू गोळा सवा खानाचा, मराठ्याांनी पेटवनू वदला, जी   

मराठ्याांचा आवण खानाचा जोराचा सामना चालला , जी  

हर हर महदवे  दीन दीन ध्ववन गजाला , जी जी  

दण दण दण दणण तोर्फा दणकू लागल्या , जी जी  

खणखणाट ढाली तलवारींचा सरुू झाला, जी जी  

लखलखती तलवार झळकती, झळकती जशा ववद्यलुता जी जी  
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भाल्याची टोके उसळती जसा नाग वनघ ेवारुळाला, जी जी  

अधनू मधनू ववरश्रीचे आवाज मावळ्याांना, जी जी  

वीराांनो लढा मरेपयांत लढा, स्वगीय सखुाची जोि वमळेल तमु्हाला, 

जी जी  

खालचा कोट मोगलाांनी स्वाधीन करून घेतला, जी जी  

खानान ेवशकस्त करून खालचा कोट हस्तगत केला  

वरचाही कोट घेण्याचा खानाचा िाव वदसला , जी जी  

मराठ्याांनी असे पाहून गिावरुन भविमार केला , जी  

वजवापाि मराठ्याांनी चालववला मारा, वाहती रक्ताच्या धारा 

मोगल पळती सैरावैरा, म्हणती खानाचा पाठलाग करा, जी  

मरुारबाजी करीत पाठलाग खानाच्या तांबपूाशी गेला, जी  

बाजीचा आवण खानाचा जोराचा सामना चालला जी  

दोघेही लढती शौयाान ेझेलती एकेकाच्या वाराला, जी  

ऐनवेळी घात एक झाला अपशकुन मरुारबाजीला  

ढाल तटुली ऐनवेळेला तरी बाजी माग ेनाही सरला  

भवानीच्या स्मरून नामाला वशवबाचां वचत् िोळ्याला  

काय वाण मग त्याच्या ववरश्रीला कामरेचा शेला सोिला , जी  

हातास तसा गुांिाळला , वार झेलीत झेलीत हाताला  
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चराचर कावपत यवनाला कदानकाळ जण ूभासला  

पण काळान ेघेरलां ववराला  

वेळ साधनू पहा खानाने, एक अचकू बाण सोिला, जी  

बाण लागनू मरुारबाजीचे शीर पिले धरणीला जी  

शीर नसता पण धिाने वकती अदु्भत पराक्रम केला जी  

शीर पिले धरणीला, धिानेच बोल शेकिो यवनाला 

कापनुी मागा दाखववला, अशी शरूगाथा इवतहासाला   

अजरामर कीती नाांद ेजगताला, जी  

असे पवूाज आपलु ेथोर रणी झुांजार, आपण त्याांची लेकरां  

नाही कधी वभणार काळाला , दशेाच्या करू रक्षणाला, 

शाहीर पुांिलीक ववनवी, जी    

 

पोवाि्याांची आवधक मावहती : 

https://www.powade.com/essays/overview.html 

परुांदरच्या लढाई बद्दल अवधक मावहती येथे वाचा: 

https://www.sanatan.org/mr/a/11911.html 
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6. नभल्ल आनदवासी 

 

प्रभ ू रामचांद्राांनी वजचे उष्ट े बोरे प्रेमान े स्वीकारली ती शबरी 

वभल्ल, महाभारतातील द्रोणाचायाांच्या पतुळ्यालाच गरुु मानत 

अजुानापेक्षाही श्रेष्ठ धनवुवाद्या वशकलेला आवण गरुूला दवक्षणा 

म्हणनू अांगठा कापनू दणेारा एकलव्य वभल्ल, नमादा मैयाचे भाऊ-

लेकरां जे नमादा पररक्रमा वासींना नमादा पररक्रमामध्ये प्रेमान ेभाकरी 

खाऊ घालतात ते वभल्ल आदीवासी, ते ह ेवभल्ल िाकू का होतात 

याचे काही कारण े आपण अध्याय-११ मध्य े बवघतले आह.े 

१८५७च्या उठावानांतर विवटशाांनी मराठा पतपातशाही आवण 

वदल्लीची मघुलशाही मोिून काढली पण त्यानांतरवह बरेच वषा 

वभल्ल आवदवासींनीच खान्दशे आवण नमादचे्या खोऱयात 

विवटशाांना जेरीस आणले होते. ह े वभल्ल जरी िाकू असले तरी 

त्याांच्यात आवण रावेर - रसलपरू च्या उजळ मार्थयाने वावरणाऱया 

गनु्हगेाराांमध्ये मोठा र्फरक वदसनू येतो. वभल्लाांचे गनु्ह ेह ेर्फार-र्फार 

तर दावगने-पैसे, खाण्याचे पदाथा, आवण बकऱया-कोंबि्या 

पळवण्यापयांत असतील पण गावातील गनु्हगेार त्यापेक्षाही भयांकर 

गनु्ह ेकरत असत. 
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7. नचत्रगीत “निन्िी हातोडीचा घाव, किी 

दगडाचा देव, खाई दैवाचे तडाखे, त्याचां मािूस हे 

िाव” 

 

 

मळू गीत ग.वद.मािगळूकर, सांगीत राम कदम, स्वर सधुीर 

र्फिके याांचे, वचत्पट दवेकीनांदन गोपाला मधील ह ेगीत आपल्या 

आयषु्यातील घटनातनू प्रगती करायला वशकवते.  

छन्नी हातोि्याचा घाव, करी दगिाचा दवे, 

खाई दवैाचे तिाखे, त्याचां मानसू ह ेनाव 

               आांच लागता आगीची वाढे झळाळ सोन्याचा,  

                घसा घसा घासल्यानां गांध दणुा चांदनाचा  

                झाि तोिल्यानां वाढ ेहाच थोराचा स्वभाव    

वचमकुल्या लेकराचा छळ पांविताने केला 

आळांदीच्या बालकाले बालपणा नको झाला 

पढुां वाढलां वाढलां ज्ञान राजाचां वैभव 

मानखांिना सांताप सारा गाव उलटला 

वया तरता पान्यात पनु्हा गरुु पालटला  

तकुा दवेाइतकुा वाटे एक महान वैष्णव  
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 आळ चोरीचा घेतला, चोप दलेा बिव्यानां 

 ववठ्ठलाचा हार चोख्या साांग लपवला कोन  

 त्याच चोकोबाच्या घरी जेवे वैकुां ठीचा दवे  

  

सांदभा- सांकेत स्थल : https://www.aathavanitli-

gani.com/Song/Khai_Daivache_Tadakhe 
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गुरुसांधाि: भाग २ – लवकिच येत आहे.  
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गुरुजींच्या जीविातील महत्वाचे टप्पे 

१५ ऑगस्ट १९१७ : जन्म 

१९२६  : वय ९ वषा  : वववाह आवण स्थावनक शाळेत इयत्ता 

पवहलीत प्रवेश 

१९२९ : वय १२ वषा : स्थावनक शाळेतनू इयत्ता वतसरी उत्तीणा 

१९३० : वय १३ वषा : पारोळे - इयत्ता ४ थी उत्तीणा 

१९३१ : वय १४ वषा : जळगाव - इयत्ता ५वी उत्तीणा 

१९३३ : वय १६ वषा : जळगाव - इयत्ता ७वी उत्तीणा. पवहली 

नोकरी सरुु. 

१९३४ : म्हसवे गावी परत   

१९३५ : वय १८ वषा : किजी-मुांिणे जांगल - वन-

पयावेक्षकाची नोकरी, गावी परत 

१९३७ : वय २० वषा : वविलाांच ेवनधन 

१९३९ : वय २२ वषा : जळगाव -  पोलीस अकादमी मध्ये 

पोलीस प्रवशक्षण सरुु 

१९४० : वय २३ वषा : रावेर - पोलीस दलात वनयकु्ती 

१९४२ : वय २५ वषा : जीवनात गरुूच ेआगमन  

२६ जलुै १९४३ : दवैनक समाचार पवत्का मध्य ेगौरव  

१९४३ : चोपिा - पोलीस वनयकु्ती 
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१७ ऑक्टोबर १९४५ : चोपिा रथ यात्ेच्या सरुक्षा व्यवस्थेची 

जबाबदारी  

१९४८ : दसुरे पतु् दवेवदास याांचा जन्म 

जानेवारी १९४९ : अमळनेर - पदोन्नती आवण वनयकु्ती 

१९४९ : पदोन्नती आवण मुांबई ला वनयकु्ती 

१९५० : कमावठपरुा वनवास स्थानात स्थलाांतरण 

१९५३ : वरळी वनवास स्थानात स्थलाांतरण 

माचा १९५३ : मातोश्रींचे वनधन 

सप्टेंबर १९५३ : कन्या समुन याांचा जन्म 

१९५८ : गरुुजींना गपु्तचर ववभागात पदोन्नती 

१९६५ गढुी पािवा: अांवबका योग कुटीर ची स्थापना  

१९७४ : गरुुजींना गपु्तचर ववभागात वनरीक्षकाची पदोन्नती – 

आवण गरुुजींचा नकार 

१९७६: गरुुजींची गपु्तचर ववभागातनू सेवा वनवतृ्ती  
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परिशिष्ट - योग – थोडक्यात ओळख 

 

आपि बऱ्यवच र्ेळव ऐकतो शकां र्व बोलतो “अरे ध्यवन कुठे 

आह?े िरीर इथे पि िन दसुरीकडे शिरते आह?े”. “किवतच िन 

लवगत नवही”. “िन लवर्नू अभ्यवस कर, नक्की चवांगल्यव गिुवांनी 

उत्तीिा होिील”. “कलवकवरवने ही ितूी प्रवि ओतनू बनर्ली 

आह.े” “शिकेटच्यव सविन्सयवच्यव िेर्टच्यव चेंडूर्र सशचन 

एकवग्रतेने खेळत होतव, सर्ा प्रेिक श्ववस रोखनू, डोळ्यवत प्रवि 

आिनू बघत होते. टवचिी पडली तरी आर्वज होईल अिी िवांततव 

पसरली होती, आशि सशचनने षटकवर िवरून सविवन शजांकलव तसे 

सर्ा प्रेिक बेभवन होऊन नवच ूलवगले.” “ती बवतिी ऐकून िवझ्यव 

कवळजवचव ठोकवच चकुलव”. “नवर्डते कवि करतवांनव ऊजवाच 

नसल्यवसवरखे र्वटते”. “शित् बशघतल्यवर्र त्यवलव एकदि ऊजवा 

आली”. “तो शिष्य तन, िन, प्रवि र्ेचनू गरुुची सेर्व करत असे”. 

“िोध शकां र्व अ्र््थतव किी करण्यवसवठी दीघा, खोल श्ववस घ े

आशि श्ववस धरून ठेर्.” “िन कवबतू ठेर्”. “शनरोगी िरीरवत 

शनरोगी िन”.  

कोिी अकवली, तरुिपिवत आजवरी पडले तर म्हितो की 

“जीर्नवत सांतलुन आि, सकवळी लर्कर उठ, व्यवयवि योग्य 

आहवर शनत्य र्ेळेर्र घेत जव, जेर्ि र्ेळी-अर्ेळी करू नको. 
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र्वकडव-शतकडव बस ू नको, िरीरवलव र्ळि लवर्”. “आपल्यव 

जीर्नवतील असांतशुलतपिविळेु, अशनयशित र्वगण्यवनेच 

आपल्यवलव बऱ्यवच व्यवधी जडतवत”.  

आपल्यव िरीरवत ज्ञवन-इांशद्रय आशि िेंद ू यवांतील िवशहतीचे 

र्हन सकू्ष्ि शर्द्यतु प्रर्वहव द्ववरे होत असते.  

यव र्रून असे आढळते की, िरीर, िन, प्रवि आशि ऊजवा 

यवांचव एकिेकवांिी सांबांध आह.े जर यवांच्यवतील सितोल, सांतलुन 

शबघडले तर, आपल्यवलव िवरीररक शकां र्व िवनशसक व्यवधी होतवत. 

जगिे, सवध्यव गोष्टी करिे कठीि होऊन बसते.  

िरीर, िन, प्रवि आशि ऊजवा यवांनव एकत्र आित सांतलुन 

सवधिे म्हिजेच योगव शकां र्व योग होय.  

िवस्त्रीय भवषेत योग म्हिजे िरीर, िन, प्रवि यवांनव एकत् 

आित, आांतबवाह्य िदु्धी करत आठ तत्र् – यि, शनयि, आसन, 

प्रविवयवि, प्रत्यवहवर, धवरिव, ध्यवन, सिवधी पवळत शकां र्व शिकत, 

ऊजवा शनयांशत्त करत शर्धवयक जीर्न व्यतीत करिे.  

अपिूा शकां र्व चकुीचे ज्ञवन, ढोंगी बवबवांनी योगवचव गैरर्वपर 

केल्यवने सिवजवत योगवबद्दल खपू गैरसिज पसरले आहते. कोिी 

म्हिते की योग थोतवांड आह,े त्यवने कवही उशचत पररिवि होत 

नवही, परुविवतील र्वांगी त्यव पेिव आजचे र्ैद्यकीय िवस्त्र िवर 
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पढुवरलेले आह.े योगव िक्त सवध ूसांन्सयविी लोकवनी करवयचव शकां र्व 

योगव केल्यवने िविसू सांन्सयविी र्तृ्तीचव होतो, त्यवचे सांसवरवतनू िन 

शनघनू जवते. असेही गैरसिज आह ेकी योगव केल्यवने सांतती होत 

नवही. योगव हव िक्त शस्त्रयवांचे िेत् आह,े परुुषवांनी िैदवनी खेळ 

खेळवर्े. कोिी म्हितो की िी रोज खपू पोहतो, १० शकिी चवलतो 

शकां र्व सवयकल चवलर्तो, शजि िध्ये १०० शकलो र्जन उचलतो, 

िलव योग करण्यवची कवय गरज? शकां र्व कोिी म्हिते िलव सयूा 

नि्कवर शकां र्व शिरसवसन येते, िलव योग िवहीत आह.े असवही 

गैरसिज आढळतो की आम्ही तर आतव पन्सनवस र्षवांचे शकां र्व 

म्हवतवरे झवलो, आम्ही योग शिकून, करून कवय िवयदव? आिचे 

सवांधे दखुतवत, ढेरी सटुली आह,े योग करून कवय उपयोग?  

गरुुजींचे चररत् र्वचल्यवर्र आपल्यवलव योगवचव खरव अथा 

उिगतो. एक गहृ्थ, ज्यवलव भरपरू सांतती आह,े जो पोलीसवची  

सरकवरी नोकरी करतो तो सदु्धव उच्च कोटीचव योगी अस ूिकतो, 

त्यवसवठी घरदवर सोडून, भगर्े र्स्त्र नेसिे गरजेचे नवही.  

गरुुजींनी हठ योग शिकर्ण्यवसवठी ्थवशपत केलेली प्रशििि 

पद्धती आपल्यवलव पवयऱ्यव-पवयऱ्यवांनी प्रवथशिक, सोप्यव 

आसनवांपवसनू सरुू होत, िदु्धी करत, श्ववसवर्र शनयांत्ि शिळर्त 

ध्यवनवच्यव कठीि उच्च शिखरवर्र नेऊन पोहोचर्ते. बऱ्यवच 

व्यवपवरी योग दकुवनवत तवळ िेळ नसलेल्यव पद्धतीने योग शिकर्लव 
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जवतो. यव सवठी गरुुजींनी प्रवथशिक योग प्रशििि, िवध्यशिक योग 

प्रशििि आशि योग प्रशििक प्रशििि असे तीन ्तर बनर्ले. 

प्रत्येक ्तरवचे प्रशििि सवधवरि १२ आठर्डे शकां र्व ३ िशहन्सयवचे 

असते. गरुुजींनी सप्रिवि शसद्ध केले की योग शिकण्यवसवठी आशि 

करण्यवसवठी र्य, शलांग, धिा-जवत-पांथ, शििि, गरीब-श्रीिांत, दिे-

कवल, यवांची किवचीही अट नवही. उलट जीर्नवत शजतक्यव लर्कर 

आशि शजतक्यव शनयशित योग करु शततके त्यवचे िवयदचे जव्त 

आहते.  

प्रवथशिक प्रशिििव िध्ये िरीरवलव लर्शचक बनर्त, पढुील 

शियवांसवठी तयवर करून घेतले जवते. तसेच अांतरिशुद्धर्र दखेील 

भर शदलव जवतो. यव बरोबरच श्ववसोच््र्वसवर्र शनयांत्ि शिकर्ले 

जवते.  

िवध्यशिक प्रशिििव िध्ये यव पढुच्यव पवयरीचे, कठीि 

आसन आशि प्रविवयवि शिकर्ले जवतवत.  

योगाच ेमहत्व परुातन काळापासनू अनेक ऋवष मवुननी, श्री 

कृष्णाने श्रीमद भगवत गीतेत ववशद केले आह.े श्री गजानन ववजय 

ग्रांथ, अध्याय ७ मधील या ओव्या येथे उद्धतृ करण्याचा मोह 

टाळवत नाही .   
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श्रीगजािि पुण्य पुरुष| चरकाांवाचूि काढीला रस| 

ते पाहताां बालकाांस| अनत आिांद जाहला || ९४ || 

 

लोक म्हणती ही योगशक्ती | दांतकर्था रु्ळी िसती | 

योगें जी का प्राप्त होती | त्या शक्तीला कर्ी िसे || ९५ || 

 

पौनिक पदारे्थ  शनक्त येते| परी ि ऐसी कायर् निकते | 

सशक्त आपल्या राष्ट्राते| करणे असल्या योग नशका|| ९६ || 

 

शनकि गरुुजींच्यव प्रवथशिक आशि िवध्यशिक हठ योग 

प्रशिििव िध्ये सर्ा सवधवरिपिे पढुील प्रिविे योगवभ्यवस सिवशर्ष्ट 

आह.े यवत योगवच्यव प्रत्येक पवयरीची सखोल िवशहती, त्यवचे 

िवयद,े सरवर् करतवांनव घेण्यवची कवळजी यव सर्ा बवबी 

शर््तवरपरू्ाक सवांशगतल्यव जवतवत.  
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प्राथशिक हठ योग प्रशिक्षण िाध्यशिक हठ योग प्रशिक्षण 

नेत् ्नवन  िवध्यशिक प्रशििि र्गा प्रर्ेि 

परीिव उत्तीिा करिे. 

प्रविवकषाि शियव  प्रविवकषाि शियव 

खवांद्यवांचे व्यवयवि कपवलभवती 

ब्रह्म िदु्रव – िवनेचे व्यवयवि उज्जवई  

योग िदु्रव ओांकवर  

कपवलभवती  अशग्नसवर 

उज्जवई  उद्यवन बांध  

ओांकवर  जल धोती  

िीतकवरी  िर्वसवन 

िीतली जल नेती 

र्वयसुवर  सयूा नि्कवर – ८ आशि १४ 

शियव प्रकवर  

अशग्नसवर  पद्म सर्वांगवसन 

उद्यवन बांध  किापीडवसन  

जल धोती  सपु्त भजुांगवसन 

त्वटक  िहव िांख प्रिवलन  

िर्वसवन  कैची  

जल नेती  चवतकवसन  

सयूा नि्कवर – १० शियव  अधा-धनरु अधा-नौकवसन  

िांख प्रिवलन सर्वांगपिूवासन  

पर्न िकु्तवसन  र्ीया ्तांभनवसन  
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सर्वांगवसन  हनिुवनवसन  

ित््यवसन िवजारवसन  

हलवसन  श्ववनवसन  

्कां धरवसन  उग्रवसन  

चिवसन  लघ ुलवहररस  

िलभवसन  अिरकुटी  

नौकवसन  भ्रस्र-उज्जवई 

भजुांगवसन  अनलुोि र्ीनलुोि श्ववसोच््र्वस 

धनरुवसन  अनलुोि र्ीनलुोि प्रविवयवि 

पशििोत्तनवसन  उज्जवई प्रविवयवि 

आकिवाधनरुवसन  सीतकवरी प्रविवयवि 

अधा िशच्छांद्रवसन  सर्ा िशक्त प्रविवयवि 

गोिखुवसन   

उष्टरवसन   
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योगवभ्यवस करण्यवस पहवटे सयूोदयवपरू्ी ४ ते ६ आशि सवयांकवळी ६ 

ते ७ यव र्ेळव सर्ोत्ति आहते. तसेच, जेर्िवपरू्ी १ तवस आशि 

जेर्िवनांतर ३ तवसवनांतर योग सरवर् करिेस हरकत नवही.  

प्राथथना 

योगाभ्यास सरुू किणे आधी  योगाभ्यास नतंि  

ॐ सर्पेी सशुखनव सांत,ू सर्े सांत ू

शनरवियवहव, 

सर्े भद्रवशि पश्यन्सत,ू िव कशित 

दखु: आपनयूवत, 

सहनवभर्त,ू सहनौ भनूकत,ू सह 

र्ीयाि करर्वव्हवय, 

तेजश्र्नव र्धीिसत,ू िव 

शर्दशर्षवव्हवय, 

ॐ िवांती, िवांती, िवांती 

असतो िव सत गिय, 

तिसो िव ज्योशतरगिय, 

ितृ्योरिव अितृिगिय, 

ॐ िवांती, िवांती, िवांती 
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वदवसातनू दोन तास पसु्तक वाचणे आवण तेवढाच वेळ 

फ़ेसबकु वकां वा whatsapp वरच्या पोस्ट्स वाचणे यात नेमका काय 

फ़रक असतो? असतो का? दोन्हीही वाचनच ना! 

रोज एका गािानला प्रदवक्षणा घालत आठ-दहा वकवम. 

चालण्याऐवजी रोज तेवढाच वेळ एका वदशेने चालत रावहलां तर 

माणसू पाच मवहन्याांत मुांबईहून वदल्लीला पोहोचेल. नेमका हाच 

फ़रक फ़ेसपसु्तक आवण पसु्तक याांच्यामधे असतो.  

पसु्तक वाचन एखाद्या मोठ्या गुांतवणकुीसारखे असते जे 

तमु्हाला श्रीमांत करत असते. Whatsapp, facebook मधल ेज्ञान 

वखशात बाळगलेल्या वचल्लरसारखे असते. ते कुठून येते आवण 

कसे जात ेयाचा वहशेब नसतो. 

पसु्तक वाचन तमु्हाला पढेु नेत,े प्रगतीच्या वाटेवर नेत.े एका 

वदशेला नेत.े  एका उांचीवर नेत.े पसु्तके वाचणारे लोक इतराांहून  

अवधक शहाणे असतात. शहाणे होतात. वाचनात सातत्य असणारे 

अवधकावधक शहाणे वमळवत रहातात. 

अनभुवाहून उत्तम पसु्तक नाही असे म्हटले जाते. पण शेवटी 

पसु्तक म्हणजे काय? कोणाचे तरी अनभुवच ना? असे दसुऱ याचे 

अनभुव वाचनू माणसू शहाणा होतो. पढुच्याच्या ठेचा मागच्याला 
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शहाणे करून सोितात. मग ते पसु्तक दसुऱ या दशेातील लेखकाचे 

असो वा दसुऱ या काळातील लेखकाचे. शहाणपण गॅरांटीि. 

वाचत िहा. ग्रांथाांिांद घेत िहा. 

 

 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 
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