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रा संत तुकडोजी महाराजां या योग िवचारांचे िचिक सक अ ययन
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रा संत तुकडोजी महाराज ह े िवसा या

जाणनू घे यासाठी हठयोग, राजयोग

िकंवा यां या जीवन च र ावर आधा रत

तकुडोजी महाराजांनी आप या जीवनात

भि मागाचा अवलंब करतात तर 

िदसतात. िनरपे  भावनेने कम क न

आ मत वाची चचा क न ानयोगाचे

कर या या उ शेानेच ‘रा सतं तुकडोजी

संशोधन क न  संशोधकाने क न  तुकडोजी महाराजां या जीवन च र ातील आिण यां या सािह यातील योग 

िवचारांचे चीक सक य अ ययन सदर संशोधनात केले आहे
Key Words: रा संत

  

तावना (Introduction)  - 
 महारा  हा संताचा दशे

आपणास िदसून येते. िवसा या 

आपणास ल ात येते. या संत मािलकेतील

रा संत या उपाधीने स मािनत कर यात

ओळखले जाते. अमरावती िज ातील

यांनी आप या कतृ व आिण सािह याने

नांदतील याचाच एक यास यांना

िदला. गावोगावी ी गु दवे ाथना

लोकांना भि मागाला लावले नाही

लोकांना सहभागी हो यास आप या

लाभलेले रा संत तकुडोजी महाराज
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सारांश (Abstract) : 
िवसा या शतकातील महान िवभतूी. यांनी आप या जीवनाम ये

राजयोग, कमयोग, भि योग या िविवध योग मागाचा अवलंब

आधा रत िलिहलेले ंथ जीवनयोगी खंड याम ये याच े

जीवनात िविवध योग मागाची गोडी चाखली. त ेकधी कृ ण

 कधी रानावनात जाऊन किठण तप ये या पात हठयोगाचे

क न कमयोगाचे आचरण करतात तर कधी आ मा-परमा मा

ानयोगाच ेआचरण करताना िदसतात. यां या योग िवषयक

तुकडोजी महाराजां या योग िवचारांचे िचिक सक अ ययन

ने क न  तुकडोजी महाराजां या जीवन च र ातील आिण यां या सािह यातील योग 

िवचारांचे चीक सक य अ ययन सदर संशोधनात केले आह.े  
रा संत,  तुकडोजी महाराज, तुकडोजी महाराजाचे सािह य, 

 
दशे हणनू सवमा य आह.े पवू पासनूच महारा ाला संतांची

 शतकात महारा ातील िवदभाम ये एक संत मािलकाच

मािलकेतील तकुडोजी महाराज ह ेमहारा ातील (िवदभातील

कर यात आल.े आज सव  यांना ‘रा संत तुकडोजी

िज ातील यावली (शहीद) या गावी अितशय द र ी कुटंूबात

सािह याने लोकांना भारावनू टाकल.े सव जाती धमाचे लोक

यांना होता. यासाठी यांनी सामदुाियक ाथनेची रचना 

ाथना मिंदर आिण सेवा आ मांची थापना केली. तकुडोजी

नाही, तर यांनी लोकांना दशेभ ची सु ा जाणीव क न

आप या भजन आिण क तना या मा यमातून वृ  केले

महाराज ह े वयैि क साधनासु ा करीत अस याचे वणन
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जीवनाम ये आ मत वास 

अवलंब केला. यांचे सािह य 

 िव ततृ वणन िदसून येत.े 

कृ ण भ त रममाण होऊन 

हठयोगाच ेआचरण करतानंा 

परमा मा, तै-अ तै आिण 

िवषयक िवचारांच ेसखोल िचंतन 

अ ययन'  या शीषकाखाली 

ने क न  तुकडोजी महाराजां या जीवन च र ातील आिण यां या सािह यातील योग 

, योग िवचार 

संतांची परंपरा लाभलेली 

मािलकाच तयार झा याचेही 

िवदभातील) संत असनू यांना 

तुकडोजी महाराज’ या नावाने 

कुटंूबात ते ज मास आल.े 

लोक गु या गोिवदंान ेकसे 

सामदुाियक ाथनेची रचना क न मानवतेचा संदशे 

कडोजी महाराजांनी केवळ 

क न िदली. वातं य लढयात 

केल.े असा सव इितहास 

वणन यां या सािह याम ये 
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िठकिठकाणी िदसून येत.े यां या साधनेम ये

आिण तप साधना के याचे वणन

अनभुतूीचेही िव ततृ वणन यां या

यांचे िवचार, त व ान आपणास

यांचे भि िवषयक िवचारच माहीत

यांनी आप या जीवनात योगा या

अजनूही विंचत रािहललेा आह.े  

 योगाम ये सवाचे ा य 

वगेवगेळया मागानी इि छत येय

आहते. राजयोग, ानयोग, कमयोग

योग मागानी आपणास आपले इि छत

अवलंब क न येय ा  के याची

ह ेएक महान िवभतूी होते.   

संशोधन प ती :  
 संशोधन ि या ही एक

पथृ:करण करण ेव िन कष काढणे

तुत शोध िनबंध लेखनासाठी िव े

िन कष काढ यात आल.े  
संशोधनाचा उ ेश  :  
 ाचीन काळापासनू चालत

आजही या साधनाप त चा उपयोग

महाराज यां या जीवनच र ातून िदसून

राहन वरैागी कसे राहता येईल ह े

कोसो दरू रािहल े आिण समाज 

उ शेानेच या िवषयावर संशोधन होणे

 या संशोधन कायात रा संत तुकडोजी 

अस यामळेु रा संतां या सािह यातील

खलुासा अ यासकांसमोर होणार

अ यासकांना याची मदत होणार

न या व पात सामा य लोकांसमोर

योगा या िविवध प रभाषा - 

 िविवध ंथांम ये वणन कर यात
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साधनेम ये यौिगक ि यांचा समावेशही आह.े रानावनात

वणन यां या सािह याम ये आह.े योग साधनेिवषयीचे

यां या ंथामं ये आह.े यां या ंथांवर िव जनांनी केले या

आपणास समजनू घे यास मदत होते. परंत ु समाजातील सवसामा य

माहीत आहते. तकुडोजी महाराज एक महान हठयोगी, कमयोगी

योगा या िविवध मागाचे आचरणसु ा केल ेआह.े या ानापासनू

 जरी एक असल ेतरी या येयापयत पोहच यासाठी माग

येय ा  कर याचा य न महानभुावांनी केला आह.े योगा या

कमयोग, भि योग, लययोग, हठयोग, तं योग, मं योग, कंुडिलनीयोग

इि छत येय ा  करता येत.े आजपयत या इितहासात अशा

के याची अनेक उदाहरण ेआप या डोळयासमोर आहते.  यापैक च तकुडोजी महाराज 

एक शा ीय ि या आह.े िवषयाशी संबंिधत मािहती

काढण ेगरजेचे असत.े यासाठी शा ीय ि कोनाचा अिंगकार

िव ेषणा मक आिण समी ा मक संशोधन प तीचा 

चालत आलेली साधनाप ती िवसा या शतकातही िकती

उपयोग क न जीवनाचे अिंतम येया त पोहोच ू शकतो

िदसून येते. केवळ जंगलात जावनू तप या क न भागणार

 सु ा यांनी दाखवनू िदले. परंत ु यांचे सािह य ह े सवसामा य

 आजही या अमू य ानापासनू विंचत रािहला ही िववचंना

होण ेआव यक होते.  

रा संत तुकडोजी महाराजां या योग िवचारांच ेिचिक सक 

सािह यातील आिण यां या जीवनात यांनी आचरणात आणले या

होणार असनू संत च र ावर आधा रत अ यास कर यासाठी

होणार आह.े रा संत तकुडोजी महाराजांच े िवचार योगशा ीय

लोकांसमोर मांड या या हतेनेू संशोधकान ेया िवषयाची िनवड केली

कर यात आले या योगा या काही प रभाषा पिुढल माणे
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रानावनात जाऊन योिगक ि या 

साधनेिवषयीच े आिण साधनेतून ा  

केले या टीका, भा य यांम येही 

सवसामा य माणसाला केवळ 

कमयोगी, ानयोगी होते. 

ानापासनू सवसामा य माणसू 

माग वगेवगेळे आहते. या 

योगा या िविभ न शाखा 

कंुडिलनीयोग अशा िविवध 

अशा वगेवगेळया मागाचा 

यापैक च तकुडोजी महाराज 

मािहती संकिलत क न ितचे 

अिंगकार करण ेमह वाचे आह.े 

आिण समी ा मक संशोधन प तीचा अवलंब क न अिंतम 

िकती मह वपणू आह.े आपण 

शकतो हचे रा संत तुकडोजी  

भागणार नाही तर समाजात 

सवसामा य माणसापासनू 

 िववचंना दरू कर या या 

 अ ययन कर यात येणार 

आणले या योग प त चा 

कर यासाठी भावी िपढीतील 

योगशा ीय ीकोनातून एका 

केली आह.े 

पिुढल माणे - 
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१) पातंजल योगदशनानुसार - 

 अथात िच ाम ये िनमाण

 िच  ह े स व गणुापासनू

असतातच. कधी कधी तर िच ात

धावत असत.े सतत योगा यास के यामळेु

संप न होते. स वगणु संप न िच  

आ मा व पात अवि थत होतो. 
२) ीमद् भगवद्गीतेनुसार -  

                                

 अथात समबु ीयु  पु ष

अजनुी त ुसम व प योगाचे आचरण

मु  होणाचा उपाय आह.े हणजेच
३) ीमद् भगवद्गीतेनुसार - 

   योग यः

िसद् यािस ः समो भू वा सम वं

 अथात ह ेधनंजय त ूआसि चा

म ये ि थत होवनू कत य कम कर 
४) कठोपिनषदानुसार –  

 बुि

तां

          अ म

 अथात् जे हा पाचही ानि य

अव थेला परमगित हटले जाते. 

या या िठकाणी शभु सं काराची उ प ी

अशा कारे िविवध िस  पु षांनी आिण

ततु शोध पणू कर यासाठी संशोधकाने 

इितहास जाणनू घे यासाठी योगाची उ पती कशी झाली 

िवषयक मािहती आढळून येते यािवषयी

ीमदभगव ीता , परुाण, आयुवद
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योगि वृि िनरोधः । 
(पातंजल योगसू  १/२) 

   
िनमाण होणा या सव विृ चंा िनरोध करण े हणजे ‘योग’ होय

गणुापासनू िनमाण झाल े असले तरी यात काही माणात 

िच ात यांचे आिध यही होव ूशकते. या अिध यामळेु िच

के यामळेु िच ातील रजोगणु आिण तमोगणु कमी होतात

 एका ता साधनु सव वृ चा िनरोध क  शकते. हा वृ चा

 

बुि यु ो जहातीह उभे सुकृतदु कृ े । 
                         त मा ोगाय यु य व योगः कमसु कौशलम ्।। 

पु ष पु य आिण पाप या दोह चाही याग क न यापासनू

आचरण कर या सम व प योगामळेु कमाम ये कुशलता येत े

हणजेच कौश यपणू कम करण े हणजे ‘योग’ होय. 

योग यः कु  कमािण सं ङ य वा धन जय । 
सम वं योग उ यते ।।  ( ीमदभगव ीता)

 

आसि चा याग कर आिण िस ी आिण अिस ीम ये समान

 ह ेसम व हणजेच ‘योग’ होय. 

यदा पंचावित ते ानािन मनसा सह । 

बुि  न िवचे ित तामाहः परमां गितम ्।। 

तां योगिमित म य ते ि थरािमि यधारणाम ्। 

अ म तदा भवित योगो िह भवा ययौ ।। 
(कठोपिनषद

ानि य मनासिहत ि थर होतात आिण मन िन ल बुि शी

. जे हा साधकाच ेसव इिं ये ि थरावतात तो अ म  हणजेच

उ प ी आिण अशुभ सं काराचा नाश होतो. ही अव था

आिण िविवध ंथांम ये योगाला प रभािषत केले आह.े

पणू कर यासाठी संशोधकाने योगाची ताि वक पा भमूी जाणनू घे याचा य न

ितहास जाणनू घे यासाठी योगाची उ पती कशी झाली ? ाचीन काळातील कोणकोण या मळू ंथात योग 

िवषयक मािहती आढळून येते यािवषयी जाणनू घतेल.े िविवध ाचीन ंथ वदे

आयुवद, या ंथातील योगा या व पाबरोबरच भारतीय दशनशा ांतगत जैन
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होय. 

 रजोगणु आिण तमोगणु 

िच  सतत बा  िवषयांकडे 

होतात आिण िच  स वगणु 

वृ चा िनरोध झाला क , 

 
( ीमदभगव ीता)

                      
यापासनू मु  होतो. हणनूच ह े

 आिण हाच कमबंधनातनू 

समान बुि वाला होवनू योग 

कठोपिनषद)
  

बुि शी एक प होते या 

हणजेच भाविहन होतो 

अव था हणजेच ‘योग’ होय. 

. 

योगाची ताि वक पा भमूी जाणनू घे याचा य न केला. योगशा ाचा 

ाचीन काळातील कोणकोण या मळू ंथात योग 

वदे, उपिनषद, योगविश , 

या ंथातील योगा या व पाबरोबरच भारतीय दशनशा ांतगत जैन, बौ , 
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वदेांत, सां य, याय, वशैिेषक, इ यादी 

शाखा जसे  भि योग, ानयोग, 

घेतला.  
तुकडोजी महाराजां या जीवन च र ातील

 संशोधकाने  तुकडोजी महाराजां या जीवनाबाबत सखोल मािहती जाणनू घे

ज म, यांची कौटंुिबक पा भमूी, 

यांचे िववचेन करीत तुकडोजी महाराजां या मृ यपूयत या कालखंडाचा धावता आढावा 

तुत संशोधन काय िव ेषणा मक असले तरी त य संकलना या ि ने संशोधकाने

संपकात आले या आिण यांचा सहवास लाभले या य या य  मुलाखती 

मा यमातून  मािहती जाणनू घतेली

तुकडोजी महाराजां या जीवन च र ाचे एकूण

घेतले.  

 जीवन चारी ाबरोबरच संशोधकाने रा संता या आ मच र  कथनातील योग िवचार 

आ मकथनपर मािहती तकुडोजी 

संशोधकाने या आ मकथनपर ंथापैक  माझी आ मकथा अभंगावली

मरेी जापान या ा या आ मकथनपर ंथातील योग िवचार

रचनेतील दोन मह वाचे ंथ हणजे 

आ मकथनपर िवचार आिण योग िवचारांचे कटीकरण झा याचे िदसनू येते

अ यायांचे अ ययन क न यात आढळले या योग िवचारांचे िव ेषण केले

१९८७ अभंगांचे अ ययन क न या

 तुकडोजी महाराजांचे शालेय िश ण कमी असले तरी यांची साधनाश  आिण अनभुवा या आधारे 

िवकिसत झाललेी का यश  आिण सािह य ितभा वाखाण याजोगी आहे

यांची िवपलु सािह य संपदा आजही लोक अ यासत आहे

संशोधकाने तकुडोजी महाराजां या सािह यातील योगाचा भाव जाणनू घे यासाठी यां या सािह यातील योग 

िवचार जाणनू घतेल.े   

 ‘भजन’ हा तकुडोजी महाराजां
साधनो र कालखंडात जनसेवा केली

भजनावली या व पात कािशतही केलेत

आिण िहदंी भजनांचे – २ खंड भजनामतृ सागर या 

आिण िहदंी भाषेतील दोन भजन खडंाम ये एकूण 

संशोधकाने या भजनातील योग िवचार 

 भजनांबरोबरच तकुडोजी 
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इ यादी ंथातील योगाचे व प संशोधकाने जाणनू घतेले

, राजयोग, कमयोग, हठयोग आिण मं योग यांचा प रचय

जीवन च र ातील आिण सािह यातील  योग िवचार:- 
तुकडोजी महाराजां या जीवनाबाबत सखोल मािहती जाणनू घतेली

, िश ण, बालपण, जीवनातील मह वपणू आिण उ लेखनीय घटना व काय  

यांचे िववचेन करीत तुकडोजी महाराजां या मृ यपूयत या कालखंडाचा धावता आढावा 

तुत संशोधन काय िव ेषणा मक असले तरी त य संकलना या ि ने संशोधकाने

संपकात आले या आिण यांचा सहवास लाभले या य या य  मुलाखती 

मािहती जाणनू घतेली. तुकडोजी महाराजां या च र ातील योगासंबंधी संगांचे 

महाराजां या जीवन च र ाचे एकूण ११ खंडातील  योगा संबंधीचे संगांिवषयी संशोधकाने जाणनू 

संशोधकाने रा संता या आ मच र  कथनातील योग िवचार 

कडोजी  महाराजांनी वत: ग  - प  पात काही ंथाम ये रचलेली आढळून येते

ंथापैक  माझी आ मकथा अभंगावली, आनंदामतृ, आ म भाव

मरेी जापान या ा या आ मकथनपर ंथातील योग िवचार जाणनू घतेल.े  तुकडोजी 

चे ंथ हणजे ‘ ामगीता’  आिण ‘अभंगगाथा’ ह े होत. या ं
आ मकथनपर िवचार आिण योग िवचारांचे कटीकरण झा याचे िदसनू येत.े संशोधकाने ामगीता ंथातील 

अ ययन क न यात आढळले या योग िवचारांचे िव ेषण केल.े याच माणे अभगंगाथेतील एकूण 

क न यातील तुकडोजी महाराजांचा योग िवषयक ीकोन जाणनू घेतला

महाराजांचे शालेय िश ण कमी असले तरी यांची साधनाश  आिण अनभुवा या आधारे 

िवकिसत झाललेी का यश  आिण सािह य ितभा वाखाण याजोगी आह.े यां या साधनाश या जोरावरच 

सािह य संपदा आजही लोक अ यासत आहते. यावर संशोधनही 

महाराजां या सािह यातील योगाचा भाव जाणनू घे यासाठी यां या सािह यातील योग 

महाराजाचंा िज हा याचा िवषय होता. भजन-क तना या मा यमातूनच यांनी 

र कालखंडात जनसेवा केली. मराठी आिण िहदंी भाषतेनू अनेक भजनांची रचना केली

भजनावली या व पात कािशतही केलेत. महाराजां या सव लहान मोठ्या भजनावलीचे मराठी खडं 

खंड भजनामतृ सागर या नावाने कािशत आहते. मराठी भजन खडंात एकूण 

आिण िहदंी भाषेतील दोन भजन खडंाम ये एकूण २४१७ भजने रा संत तकुडोजी महाराजांनी रचलेली आहते

योग िवचार जाणनू घतेल.े  

कडोजी महाराजांची भाषण े आिण वचने ऐक यासाठीसु ा  लो
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संशोधकाने जाणनू घतेल.े योगा या िविवध 

प रचय संशोधकाने क न 

तली. तुकडोजी महाराजाचा 

पणू आिण उ लेखनीय घटना व काय  

यांचे िववचेन करीत तुकडोजी महाराजां या मृ यपूयत या कालखंडाचा धावता आढावा संशोधकाने घतेला. 

तुत संशोधन काय िव ेषणा मक असले तरी त य संकलना या ि ने संशोधकाने तुकाडोजी महाराजां या 

संपकात आले या आिण यांचा सहवास लाभले या य या य  मुलाखती घेऊन ावली या 

च र ातील योगासंबंधी संगांचे  वाचन क न 

संगांिवषयी संशोधकाने जाणनू 

संशोधकाने रा संता या आ मच र  कथनातील योग िवचार जाणनू घतेल.े ही 

प  पात काही ंथाम ये रचलेली आढळून येते. 

आ म भाव, मरेी जीवन या ा, 

तुकडोजी महाराजां या सािह य 

या ंथामं ये महाराजांचे 

संशोधकाने ामगीता ंथातील ४१ 

याच माणे अभगंगाथेतील एकूण 

तील तुकडोजी महाराजांचा योग िवषयक ीकोन जाणनू घेतला.   

महाराजांचे शालेय िश ण कमी असले तरी यांची साधनाश  आिण अनभुवा या आधारे 

यां या साधनाश या जोरावरच 

यावर संशोधनही झाले आिण सु  आह.े 

महाराजां या सािह यातील योगाचा भाव जाणनू घे यासाठी यां या सािह यातील योग 

ना या मा यमातूनच यांनी 

मराठी आिण िहदंी भाषतेनू अनेक भजनांची रचना केली. ही भजने िविवध 

महाराजां या सव लहान मोठ्या भजनावलीचे मराठी खडं – १ 

मराठी भजन खडंात एकूण १२१९ 

महाराजांनी रचलेली आहते. 

महाराजांची भाषण े आिण वचने ऐक यासाठीसु ा  लोक उ सकु असत. 
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यांनी अनेकिवध िठकाणी िदललेी 

ते पु तक पात कािशतही केलीत

योग िवचार शोधनू काढ याचा य न केला

असले या साधकाला पडले या शकंा साधक महाराजांना प  िलहन िवचारत असत

वळे िमळाला क  तकुडोजी महाराज या प ांना उ रेही दते असत

पु तक पात कािशत कर यात आले

समाधान करताना कट झालेल ेयोग िवचार 

 तकुडोजी महाराजां या दनंैिदन आचारामधनू कट होणा या योग िवचारां
आणले या योगाचा िविश  योग मागाशी

याचबरोबर यां या यि म वातील 

राजयोग, भ योग, हठयोग, ानयोग

यांचे या योग मागािवषयीचे  िवचार  याबाबतचे 

यि म वाचे िविवध पैल,ू यां या जीवनातील िविवध अव था

आचरणात आणलेला योगमाग आिण या

सखोल आिण िचिक सक अ ययन संशोधकाने केले आहे

 तकुडोजी महाराजां या जीवनातील मह

घेतला. आ मा आिण परमा याचे िमलन करण े हणजे योग

आ मसा ा कार घडून येणे आव यक असते

वरैा याची ढ भावना साधका या िठकाणी असणे आव यक असते

हणनू या सव गणुांची उपल धता होती आिण यामळेुच यांना अ प कालावधीत आ मसा ा कार घडू

यांची सव तैाची बंधने गळून पडलीत

िदसून येते.  

 संशोधकाने तुत संशोधनात तु
केले या िविवध साधना प त चे वण

साधना मागात महाराजांना आललेे अडथळे

यांचे बदललेल े जीवन. या सव बाब वर काश टाक याचा य न केला

कर यासाठी तुकडोजी महाराजां या कालखडंात महाराजांचा संपक लाभले या य या मलुाखती घऊेन 

तुकडोजी  महाराजां या जीवनािवषयी अिधकािधक मािहती जाणनू घे याचा य न 
िन कष- 
 रा संत तुकडोजी महाराजांचे संपणू सािह य

आधारवर केले या अ ययनाव न संशोध
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ली भाषण ेआिण वचनांचे संकलन यां या समवते असणा या साधकांनी केले

ते पु तक पात कािशतही केलीत. या पु तकातील भाषण आिण वचनांचे अ ययन क न संशोधकाने यातील 

शोधनू काढ याचा य न केला. तुकडोजी महाराजांची वचने ऐकून िकंवा साधना मागावर 

असले या साधकाला पडले या शकंा साधक महाराजांना प  िलहन िवचारत असत. काय मा या य ततेतनू 

महाराज या प ांना उ रेही दते असत. यांची काही प े संकलीत क न याला 

िशत कर यात आल.े संशोधकाने या प ांचे अ ययन क न यातील योग िवषयक शकंांचे 

समाधान करताना कट झालेल ेयोग िवचार संशोधकाने जाणनू घेतल.े  

महाराजां या दनंैिदन आचारामधनू कट होणा या योग िवचारां
आणले या योगाचा िविश  योग मागाशी कसा अनबंुध आह े यािवषयीचे  संशोधकाने जाणनू घतेले

यि म वातील योगाचार यािवषयीचे अ ययन क न तुकडोजी महाराजांनी कमयोग

ानयोग, यानयोग या िविवध योग मागाचे कशा प तीन े आचरण केले आिण 

गािवषयीचे  िवचार  याबाबतचे िचिक सक अ ययन कर यात आले

या जीवनातील िविवध अव था,  जीवना या िविवध अव थांम ये यांनी 

आचरणात आणलेला योगमाग आिण या- या योगमागा या आचरणातून यांचे घडलेल े य

िचिक सक अ ययन संशोधकाने केले आह.े  

महाराजां या जीवनातील मह वपणू असललेा साधना कालखडं संशोधकाने िव ततृपण ेजाणनू 

आ मा आिण परमा याचे िमलन करण े हणजे योग. हा योग घडून आण यासाठी आधी 

येणे आव यक असते. यासाठी साधकां या य नाची पराका ा

वरैा याची ढ भावना साधका या िठकाणी असणे आव यक असते. तकुडोजी महाराजां या िठकाणी एक साधक 

हणनू या सव गणुांची उपल धता होती आिण यामळेुच यांना अ प कालावधीत आ मसा ा कार घडू

यांची सव तैाची बंधने गळून पडलीत. ह े यां या जीवनच र ाचे आिण या या सािह याचे अ ययन के यानंतर 

संशोधकाने तुत संशोधनात तकुडोजी महाराजां या जीवनातील परमे र भटेीची आतता

या िविवध साधना प त चे वणन, यां यावर झालेली गु कृपा, यांना लाभलेले योग िवषयक मागदशन

साधना मागात महाराजांना आललेे अडथळे, यां या जीवनात घडून आललेा आ मसा ा कार आिण यानंतरचे 

या सव बाब वर काश टाक याचा य न केला. या सव घटनांची अिध

कर यासाठी तुकडोजी महाराजां या कालखडंात महाराजांचा संपक लाभले या य या मलुाखती घऊेन 

महाराजां या जीवनािवषयी अिधकािधक मािहती जाणनू घे याचा य न संशोधकाने 

महाराजांचे संपणू सािह य, यांचे जीवन च र , मलुाखतीत लोकांनी िदलेली उ रे या 

आधारवर केले या अ ययनाव न संशोधकाला खालील िन कष आढळून आलेत. 
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आिण वचनांचे संकलन यां या समवते असणा या साधकांनी केल.े 

या पु तकातील भाषण आिण वचनांचे अ ययन क न संशोधकाने यातील 

महाराजांची वचने ऐकून िकंवा साधना मागावर 

. काय मा या य ततेतनू 

यांची काही प े संकलीत क न याला 

संशोधकाने या प ांचे अ ययन क न यातील योग िवषयक शकंांचे 

महाराजां या दनंैिदन आचारामधनू कट होणा या योग िवचाराचंा  आिण आचरणात 

संशोधकाने जाणनू घतेल.े  

योगाचार यािवषयीचे अ ययन क न तुकडोजी महाराजांनी कमयोग, 

यानयोग या िविवध योग मागाचे कशा प तीन े आचरण केले आिण 

अ ययन कर यात आल.े तुकडोजी महाराजां या 

जीवना या िविवध अव थांम ये यांनी 

या योगमागा या आचरणातून यांचे घडलेल े यि म व यािवषयीचे 

संशोधकाने िव ततृपण ेजाणनू 

हा योग घडून आण यासाठी आधी 

यासाठी साधकां या य नाची पराका ा, गु कृपा आिण 

महाराजां या िठकाणी एक साधक 

हणनू या सव गणुांची उपल धता होती आिण यामळेुच यांना अ प कालावधीत आ मसा ा कार घडून आला. 

ह े यां या जीवनच र ाचे आिण या या सािह याचे अ ययन के यानंतर 

महाराजां या जीवनातील परमे र भटेीची आतता, यासाठी 

यांना लाभलेले योग िवषयक मागदशन, 

यां या जीवनात घडून आललेा आ मसा ा कार आिण यानंतरचे 

या सव घटनांची अिधक उकल 

कर यासाठी तुकडोजी महाराजां या कालखडंात महाराजांचा संपक लाभले या य या मलुाखती घऊेन 

संशोधकाने केला.   

मलुाखतीत लोकांनी िदलेली उ रे या 



              Cosmos Multidisciplinary Research E
              Recognized International Peer Reviewed Journal

Volume V - Issue IV (Oct-Nov-December 2020)                                        

१. रा संत तुकडोजी महाराजांनी जीवना या अंितम येयापयत पोहोच याक रता िविवध योग मागाचे 

आचरण केल.े 

२. योगा या िविवध शाखांपैक  तुकडोजी महाराजां
३. तुकडोजी महाराजां या मते 

समाजा या सेवेसाठी जीवन उपयोगात आण यािशवाय जीवनाची साथकता नाही

४. योगसाधनेत उ चतम अव था ा  कर यासाठी गु चे मा

होऊ शकत नाही.  

५. यान-धारणा ही केवळ योगी लोकांसाठीच आव यक नसनू येकाने यान

६. केवळ हठयोगाने समाधी अव था ा  क न घतेा येत असली तरी मो ा ीसाठी भ

कमयोगाचे आचरण आव यक आहे

७. हठयोग ह ेअिंतम सा य नसनू ह ेकेवळ एक साधन आहे

८. साधना मागात साधकाला अनेक िस ी आिण िद य श  ा  होतात मा  साधकाने यात

पडता उिचत येय ा  कर याचा य न करावा

९. तुकडोजी महाराजांनासु ा िविवध िस ी आिण िद य

उपयोग िस ीसाठी िकंवा वाथ बु ीने केला नाही

१०. आदश िदनचया कशी असावी यािवषयीचे वणन यां या भजनात आिण ामागीतेतही  िदसनू येते

११. आहार- िवहारा या बाबतीतही तकुडोजी महाराजांनी मागदशन केले

१२. ाचीन काळात ऋषी-मनु नी वणन केले या योगातील साधना प तीपैक  काही साधना 

उपयोग सव संसारी लोकांना  करण ेश य नाही

१३. तुकडोजी महाराजांनी योगा बरोबरच यायामालाही मह

१४. सवसामा य लोकांसाठी दनंैिदन उपासना हणनू तुकडोजी महाराजां
ात:कालीन सामदुाियक यान ह ेउप म गावोगावी सु  केलेत
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रा संत तुकडोजी महाराजांनी जीवना या अंितम येयापयत पोहोच याक रता िविवध योग मागाचे 

योगा या िविवध शाखांपैक  तुकडोजी महाराजानंी किलयुगात भि योग सव े  मानला आहे

तुकडोजी महाराजां या मते – योगमागाने आ मानुभतूी क न घतेली तरी समाजाला आनंद दे यासाठी

समाजा या सेवेसाठी जीवन उपयोगात आण यािशवाय जीवनाची साथकता नाही

योगसाधनेत उ चतम अव था ा  कर यासाठी गु चे मागदशन मह वाचे असनू यािशवाय मो  ा ी 

धारणा ही केवळ योगी लोकांसाठीच आव यक नसनू येकाने यान-धारणचेा अ यास करावा

केवळ हठयोगाने समाधी अव था ा  क न घतेा येत असली तरी मो ा ीसाठी भ

चे आचरण आव यक आह.े  

हठयोग ह ेअिंतम सा य नसनू ह ेकेवळ एक साधन आह.े  

साधना मागात साधकाला अनेक िस ी आिण िद य श  ा  होतात मा  साधकाने यात

पडता उिचत येय ा  कर याचा य न करावा.  

तुकडोजी महाराजांनासु ा िविवध िस ी आिण िद य श  ा  झा यात परंतु यांनी कधीही 

उपयोग िस ीसाठी िकंवा वाथ बु ीने केला नाही.  

आदश िदनचया कशी असावी यािवषयीचे वणन यां या भजनात आिण ामागीतेतही  िदसनू येते

िवहारा या बाबतीतही तकुडोजी महाराजांनी मागदशन केल ेआह.े  

मनु नी वणन केले या योगातील साधना प तीपैक  काही साधना 

उपयोग सव संसारी लोकांना  करण ेश य नाही. 

तुकडोजी महाराजांनी योगा बरोबरच यायामालाही मह व िदल.े 

सवसामा य लोकांसाठी दनंैिदन उपासना हणनू तुकडोजी महाराजांनी सामदुाियक ाथना आिण

कालीन सामदुाियक यान ह ेउप म गावोगावी सु  केलेत. 

ईशािद नौ उपिनषद,् गीता ेस, गोरखपरू, २०१० 

रघनुाथ व िभसेकर, धनंजय, वदंनीय रा संत तुकडोजी महाराज जीवन िच

मानवतेचे तीथधाम गु कंुजातील दासटेकडी, अमोल काशन, 

ामगीता  काशन सिमती, नागपरू, १९९९ 

कमयोगी रा संत तुकडोजी, सं कार काशन, नागपरू,     

तुकडोजी महाराजांची आ मकथा, अमोल काशन, नागपरू

सम  ग  वाङमय, (खंड १ ते ९), ीगु दवे  काशन, अमरावती
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रा संत तुकडोजी महाराजांनी जीवना या अंितम येयापयत पोहोच याक रता िविवध योग मागाचे 

नी किलयुगात भि योग सव े  मानला आह.े 

योगमागाने आ मानुभतूी क न घतेली तरी समाजाला आनंद दे यासाठी, 

समाजा या सेवेसाठी जीवन उपयोगात आण यािशवाय जीवनाची साथकता नाही. 

चे असनू यािशवाय मो  ा ी 

धारणचेा अ यास करावा.   

केवळ हठयोगाने समाधी अव था ा  क न घतेा येत असली तरी मो ा ीसाठी भ , ानयु  

साधना मागात साधकाला अनेक िस ी आिण िद य श  ा  होतात मा  साधकाने यात अडकून न 

झा यात परंतु यांनी कधीही  यांचा 

आदश िदनचया कशी असावी यािवषयीचे वणन यां या भजनात आिण ामागीतेतही  िदसनू येते. 

मनु नी वणन केले या योगातील साधना प तीपैक  काही साधना  प त चा 

नी सामदुाियक ाथना आिण 

वदंनीय रा संत तुकडोजी महाराज जीवन िच  दशन, िभसेकर 

, नागपरू 

   २००० 

नागपरू , २००२ 

अमरावती 
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