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जय श्री माताजी 
 

 

“आता आपल्याला सहजयोगाकडे एका नव्या पध्दतीने पाहहले पाहहजे, त्यासाठी आपल्याला खूप अशा 

गोष्टी माहहती करून घेतल्या पाहहजेत. सहजयोग हाच सत्यस्वरूप आहे आहि आपि सत्यहनष्ठ लोक 

आहोत. जे काही असत्य आहे ते आपल्याला सोडले पाहहजे. कधी-कधी असत्य सोडिे हे फार कठीि 

होऊन जाते, कारि खूप हदवस आपि असत्याशी हनगहडत असतो. मग त्या असत्याला सोडिे 

आपल्याला कठीि होते. परंतु जेव्हा असत्य आपल्याला हचकटलेले असते, तेव्हा आपल्यात शुद्धता 

येऊ शकत नाही, कारि असत्यता ही एक भ्रामकता आहे आहि ह्या भ्रमातून बाहेर हनघण्यासाठी 

आपल्याला एक हनश्चय केला पाहहजे की, जे काही सत्य आहे त्याचा आम्ही स्वीकार करू आहि जे 

असत्य असेल ते आम्ही सोडून देऊ. हा हनश्चय करताच आपल्याला आश्चयय वाटेल की कंुडहलनी 

स्वतःच तुमच्यात जागृत झाली आहे. ती हे कायय करेल आहि तुमच्यासमोर ती स्थिती आिेल की तुम्ही 

सत्य काय आहे व असत्य काय आहे हे जािू शकाल, आहि एवढेच नाही तर तुमच्यात ही शक्ती येईल 

हजच्यामुळे तुम्ही फक्त सत्यालाच प्राप्त करण्याची इच्छा कराल आहि जे काही असत्य तुम्हांला हदसेल 

ते तुम्ही सोडून दयाल.” 

कुुं डलिनी पूजा, ५ फेब्रुवारी, १९९०, हैद्राबाद, इुंलडया.   
 

 

प्रततष्ठान, पुणे, महाराष्ट्र , इंतिया 
 

सहज योग सेंट्र ल कमिट्ी ऑफ इंमिया (SYCCI) ह्ांनी १७ िे २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत 

परि पूज्य श्री िाताजीचं्या शब्ांच्या व इचे्छच्या मवरोधात असलेल्या प्रमतष्ठान पुणेच्या चुकीच्या 

वापरामवषयी चचाा केली, SYCCI ने यावर चचाा केली आमण िान्य केले, की अशा सवा चुकीच्या 

कृत्ांचे मनष्क्रीय साक्षीदार न होता त्ािधे्य समिय भूमिका घेऊन सहज सािूमहकतेस ज्ञान देऊन 

अशा गोष्टी दुरुस्त केल्या जाव्यात. 
 

प्रततष्ठान पुणे - सर सी.पी. यांचे चुकीचे आतण अनैततक हस्ांतरण  
 

परि पूज्य श्री िाताजी मनिाला देवी ट्र स्ट (एनिीएसवाय ट्र स्ट) तफे केले गेलेले प्रमतष्ठान पुणे चे 

संपादन श्री िाताजीचं्या इचे्छनुसार नव्हते. कागदपत्ांवरून असे तदसून येते की प्रततष्ठान 

पुणेचे हस्ांतरण श्री माताजीचं्या इचे्छ नुसार नव्हते तसेच देशाच्या कायद्यानुसार ही 

नव्हते:  

 

- सर सी. पी, श्री िाताजीचंी लहान कन्या सौ. साधना विाा आमण एनिीएसवाय ट्र स्ट चे ट्र स्टी 

मदनेश राय आमण अशोक अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत परि पूज्य श्री िाताजी यांना जाणीव 

नसताना (मनद्रा अवथिेत असतांना) त्ांच्या बोट्ांचे ठसे घेऊन प्रमतष्ठान पुणेचे हस्तांतरण 

एनिीएसवाय ट्र स्ट किे करण्यात आले. (पररमशष्ट 1 भाग अ) आतापयंत प्रततष्ठान पुणेच्या 

हस्ांतरणाचा कोणताही व्हव्हतिओ तकंवा पुरावा सहज सामूतहकतेस तदला गेला नाही, 

जसे इतर तत्सम बदल्ांच्या बाबतीत केले गेले होते.  
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- सर सी.पी. यांनी जून 1987 िधे्य प्रमतज्ञापत्रात सही केली होती, त्ात असा उले्लख होता की, 

प्रमतष्ठानचा वापर केवळ वैयस्िक उदे्दशाने केला जाईल, वैयस्िक फािाहाऊस मनवास आमण 

कृषी संबंमधत बाबीसंाठी.  ते “आश्रि” मकंवा िंमदर म्हणून वापरले जाणार नाही तसेच 

सावाजमनक हेतू साठी वापरले जाणार नाही. (पररमशष्ट २)  

 

- श्री िाताजीचं्या वमकलाने (१९८७ िधे्य) न्यायालयातही मनवेदन मदले होते (जेव्हा हे िंमदर कृषी 

के्षत्रा िधे्य असल्याचे सिजून पुणे मजल्हामधकारी प्रमतष्ठान पािण्यासाठी आले होते) की हे त्ांचे 

वैयस्िक फािा हाऊस आहे, िंमदर नाही. जेव्हा उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी 

सिोर आले होते, तेव्हा न्यायालयाचा मनणाय श्री िाताजीचं्या पक्षात होता. (पररमशष्ट ३) 

 

प्रततष्ठान पुणे - श्री माताजीचं्या प्रततष्ठान वापरा संदर्ाातील इच्छांची पूताता केली गेली नाही.  
 

- मनिाल मवद्या अिृतावर ज्यािधे्य श्री िाताजीचं्या भाषणांचे सत् स्व्हमिओ, ऑमिओ आमण उतारे 

आहेत (www.Amruta.org), त्ात उपलब्ध असलेल्या एका भाषणात 

(https://www.amruta.org/1988/12/18/pratishthan-showing_the_house_pune_india-

1988/), प्रमतष्ठान दशावताना श्री िाताजी सहज योगीनंा, प्रमतष्ठान आमण त्ांच्या वापराशी 

संबंमधत त्ांच्या इच्छा स्पष्टपणे व्यि करतात. त्ांचे कुटंु्ब, िुली आमण जावई यांच्यासाठी 

असलेल्या खोल्या स्पष्टपणे दशावतात. (पररमशष्ट ४ ) 

 

- असे बरेच योगी आहेत ज्यांनी साक्ष मदली की श्री िाताजीनंा प्रमतष्ठानभोवती योगी नको हवे होते 

आमण त्ांनी प्रमतष्ठानच्या वेशीजवळ ध्यान करणाऱ्या योगीना आश्रिात जाऊन ध्यान करण्यास 

सांमगतले. त्ांच्या भाषणात (श्री गणेश पूजा, िंुबई, १८ सप्टेंबर १९८८ 

https://www.amruta.org/1988/09/18/shri-ganesh-puja-2/) त्ांनी हे स्पष्टपणे सांमगतले 

यात काही शंका नाही. (पररमशष्ट ५) 

 

- खासगी िोिेनिधे्य इतरही काही कागदपते्र आहेत जी मसद्ध करतात की श्री िाताजीना 

त्ांच्या िुलीनंा प्रमतष्ठान देण्याची इच्छा होती. 
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प्रततष्ठान पुणे - एनिीएसवाय ट्र स्टकिून अवैध वापर  
 

- तिामप, प्रमतष्ठान पुणे एनिीएसवाय ट्र स्टद्वारे मवमवध हेतू साठी वापरले जात आहे जे की श्री 

िाताजीचं्या इचे्छच्या मवरोधात आहे तसेच जमिनीच्या कायद्यानुसारही नाही आहे. प्रमतष्ठान 

वापरले जाण्याची काही उमद्दष्ट्ये अशी आहेतः 

o संग्रहालय 

o योगी मनवास 

o िोठ्या सािूहीक पूजा 

o सािामजक कायािि 

o सहज प्रचार आमण प्रसार 

o आमण इतर बरीच उद्दीषे्ट, जी जमिनीच्या आमण त्ांच्या इचे्छच्या मवरुद्ध आहेत   

- एनिीएसवाय ट्र स्टने आपले नाव मगनीज बुकिधे्य सािामवष्ट करण्यासाठी प्रमतष्ठानचा वापर 

केला आहे. सवाात िोठ्या ऑनलाइन ध्यान िेळाव्यासाठी जागमतक रेकॉिा आमण बनावट् 

पुरस्कार सहज सािुहीकतेस प्रसाररत केले आहेत जे सहज योगा साठी अपिानास्पद आहे. 

श्री िाताजीनंी आयुष्यभर अशा प्रकारच्या पुरस्कारांना कधीही प्रोत्साहन मदल नाही. 

 

तनष्कर्ा:  

 

सहजयोग श्री िाताजी यांना प्रसन्न ठेवून काया करतो. सहज योगी म्हणून श्री िाताजीना ज्या गोष्टी 

आवितात त्ा करणे, त्ांच्या सवा इच्छा आमण सूचना पूणा करणे हा आपला धिा आहे. श्री 

िाताजीनी स्पष्टपणे त्ांच्या कौटंु्मबक गरजांसाठी प्रमतष्ठान बांधले आमण प्रमतष्ठान त्ांच्या कुटंु्ब- 

िुली, जावई, नातवंि यानी वापरावे अशी त्ांची इच्छा आहे. श्री िाताजीचंी ही इच्छा पूणा करणे हे 

सर सी.पी. यांचे कताव्य होते. प्रमतज्ञापत्र व न्यायालयीन खट्ले देखील दशावते की प्रमतष्ठान हे 

वैयस्िक हेतूसाठी होते.  म्हणून सर सी.पी. यांच्यासाठी प्रततष्ठान एनिीएसवाय ट्र स्टला 

अध्याव्हिक कें द्र म्हणून वापरण्यासाठी गुप्तपणे हस्ांतररत करणे हे बेकायदेशीर, जमीन 

कायद्याच्या तवरोधात, श्री माताजीचं्या इचे्छतवरूद्ध आतण म्हणूनच असहज आतण 

अधातमाक होते.  

  

सहज योगी मकंवा कोणत्ाही सहज ट्र स्ट साठी श्री िाताजीचं्या इचे्छमवरुद्ध याचा वापर करणे 

अधामिाक व असहज आहे. 
 

 

सवा सर्ासद, सहज योग सेंट्र ल कलमट्ी ऑफ इुंलडया 

१८ जुलै, २०२१ 
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पररतशष्ट् १ 

सहज योग्ांची आठवण  
 

 अ) श्री माताजीचें अनेक वर्ांपासूनचे लेखापाल श्री. पराग राजे यांची फोन कॉल मुलाखत  

 

 (नोदं: पराग राजे हे मकते्क वषे श्री िाताजीचें वैयस्िक लेखापाल होते आमण त्ांची नेिणूक द लाइफ इट्नाल 

ट्र स्ट, चे ट्र स्टी म्हणून श्री िाताजीनी केली होती. पराग ही अशी पमहली व्यिी होती ज्यांनी सर सी.पी. यांनी श्री 

िाताजी यांना िाहीत नसतांना त्ा मनद्रा अवथिेत असतांना त्ांची स्वाक्षरी आमण बोट्ाचे ठसे उचलले याबद्दल 

सावाजमनक पणे मलमहले. 

ते पराग आमण सर सी.पी. यांच्यातील पुढील देवाण घेवाण िधे्य मदसून येते) 

 

 पराग:  १९९४ पासून िी गणपतीपुळेसाठी स्वयंसेवक लेखापाल म्हणून सुरुवात केली. काही काळानंतर िी 

श्री िाताजीचें वैयस्िक लेखापाल झालो. िला आठवत आहे की त्ांनी १५ ऑगस्ट २००३ तारखेला िला मनयुि 

केले होते, त्ांनी िला पुणे-प्रमतष्ठानिधील द लाइफ इट्नाल ट्र स्ट चे ट्र स्टी म्हणून मनयुि केले. सर सी.पी. यांचे 

श्री िाताजीचं्या वैयस्िक आमिाक मनणायावर िोठे मनयंत्रण होते. सर सी.पी. यांना हवे होते की, कधीतरी 

सवाकाही कायदेशीर व्हावे जेणेकरून श्री िाताजीचंा मवत्त पुरवठा वाढत असताना प्रते्क गोष्ट ऑनलाइन 

पॅ्लट्फॉिावर जाईल. त्ािुळे श्री िाताजीना कोणतीही कायदेशीर सिस्या मकंवा अमधकारी किून सिस्या 

उद्भवणार नाहीत. िला वाट्ते की त्ांनी कायदेशीर अनुपालन बाबतीत सवा काही व्यवस्थित केले. केवळ 

कुटंु्बाच्या अंतगात बाबीिंधे्य सर सी.पी. फि एकटे् जबाबदार होते, सवा काही त्ांच्या हातात होते. 

 

औषधांबद्दल: होय असे काही वेळा झाले होते जेव्हा श्री िाताजी खूप सतका  होत्ा आमण दुसऱ् या मदवशी त्ा खूप 

तंद्री िधे्य आमण बेसावध मदसायच्या. पण सर सी.पी. एक िहान व्यस्िित्त्व होते, पात्र होते, कोणीही त्ांच्या 

मवषयी चुकीचा तका  लावू शकत नाही. िाझी काहीही वैद्यकीय पार्श्ाभूिी नाही त्ािुळे िी या बाबतीत काहीही 

ट्ीपणी करू शकत नाही. तिामप, कायदेशीर कागदपत्रांच्या बाबतीत अनेक सिस्या आहेत. (जसे की मवल आमण 

िहत्वाच्या भेट्ी) त्ांनी श्री िाताजीचं्या मनणायांचे अनुसरण केले की नाही ते सांगू शकत नाही. ते ऑमिओ-

स्व्हजु्यअल स्वरूपात करु शकले असते. आजकाल कायदेशीर व्यमतररि कोणत्ाही प्रकारच्या शंका 

ट्ाळण्यासाठी दस्त ऐवजी करणाचे ऑमिओ-स्व्हजु्यअल रेकॉमििंग केले जाते. मनमितच, श्री िाताजी सारख्या 

िहत्त्वाच्या व्यिीसाठी तेच करणे बरोबर होते. पॉवर ऑफ अॅट्नी केवळ पत्नी किून पतीच्या वैयस्िक बाबी 

साठीच वैध असते आमण कायद्यानुसार सावाजमनक कायाालयात अमधकार हस्तांतररत करण्यास अमधकृत नसते. 

त्ानंतर स्वतंत्र कायदेशीर प्रामधकृत कागदपत्र बनवायला हवे होते. आमण सुचवल्याप्रिाणे ऑमिओ स्व्हजु्यअल 

मचत्रीकरणाने सवा शंका दूर केल्या असत्ा. ह्ा सल्ल्याचे अनुसरण का नाही केले गेले हे मवमचत्र वाट्ले. अशा 

बँ्लकेट् शिीचं्या हस्तांतरणाचे दस्ता ऐवज अमधकृत व्यिीला देणे पुरावामनशी असले पामहजे आमण त्ाची 

सत्ता आमण हेतू स्पधाात्मक नसले पामहजे. मनमितच सर सी.पी. सारख्या उच्च व्यिीना याची चांगलीच कल्पना 

होती. 

 

पॉवर ऑफ अॅट्नी म्हणूनच परस्पर मवसंगत आहे. जर श्री िाताजी सावध होत्ा व मनणाय घेत होत्ा तर िग अशा 

बँ्लकेट् पॉवर ट्र ान्सफर दस्त ऐवजाची कुठे आवश्यकता होती? आमण जर श्री िाताजीनी त्ांच्या वयानुसार मकंवा 

शरीर संबंमधत असििातेिुळे ते मदले तर त्ाची सत्ता आमण श्री िाताजीचंी इच्छा मसद्ध होण्यासाठी ते ऑमिओ 

स्व्हजु्यअल रेकॉिा  असणे आवश्यक आहे. भमवष्यात वाद मववाद ट्ाळण्यासाठी ही खबरदारी कोणत्ाही साध्या 

सल्लागारा किून सूमचत केली जाते. याचं िला नेहिी आिया वाट्त की सर सी.पी. यांनी सतत ही मिया ट्ाळली. 

 

श्री माताजीना जाणीव नसतांना त्ांची स्वाक्षरी तकंवा त्ांच्या बोट्ा चे ठसे घेतले गेले या प्रश्नासंदर्ाात. त्ा 

वेळेस, त्ांच्या बोट्ाचे ठसे घेणे त्ांच्या खोलीत घिले. एकदाच मी तदल्लीत त्ांच्या घरात साक्षीदार झालो 
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(कागदपत् प्रततष्ठानच्या हस्ांतरणाशी संबंतधत होते) जेव्हा श्री माताजीना जाणीव नव्हती. खरं तर, मी 

त्ा पररव्हथितीची पते् तलतहली आहेत, ज्यामधे्य श्री माताजीना काय चालले आहे याची कल्पना नव्हती.  

कारण खरं तर, श्री माताजीचं्या आधीच्या तवल कागदपत्ाचा मी एक साक्षीदार होतो. श्री माताजीनी 

त्ांच्या मालमते्तचे तवर्ाजन दोन्ही मुलीमंधे्य बरोबरीने केले होते. पररणामी ती बदलली गेली पण 

माझ्याकिे त्ाबाबतीत वैयव्हिक ज्ञान नाही. पण या तवतशष्ट् पररव्हथितीत मी ततिे होतो, जेव्हा त्ांची सही 

आतण बोट्ांचे ठसे त्ा तनद्रा अवथिेत असतांना घेण्यात आले होते. हे कोणत्ाही जे्यष्ठां सोबत होऊ नये. 

खरं तर मला नाही आविणार जर काही महत्त्वाचे तनणाय मी तनद्रा अवथिेत असताना तकंवा मला जाणीव 

नसतांना घेतले गेले तर. व्यिीने नेहमी जातणवेत असणे जरुरी आहे. 

 

मुलाखतकारः तुम्ही सर सी.पी. यांना स्वतः करत असल्याचे पामहले आहे की त्ांनी दुसऱ् या कोणाला बोट्ाचे ठसे 

घेण्यास सांमगतले आहे का? 

 

पराग: िला िामहत नाही. िी भारतीय परंपरेचे पालन केले की तुम्ही सवादा गुरुकिे न पाहणे, परंतु त्ांच्या 

चरणांकिे पाहणे. िी त्ांच्या चरणांचे मनरीक्षण करण्यापेक्षा जास्त काही करू शकलो नाही. बहुधा सर सी.पी. 

त्ांच्या शेजारी बसलेले असायचे. पण जेव्हा त्ा झोपल्या तेव्हा हे घिले. परंतु इतर पररस्थितीिंधे्य जेिे सिान 

अशी कागदपते्र तयार केली गेली, ती त्ांच्या शयनकक्षात केली गेली, मजिे बऱ् याच लोकांना प्रवेश नव्हता. 

 

मुलाखतकारः या पररस्थितीबद्दल तुम्ही मदल्लीत साक्षीदार आहात, तुिच्यामशवाय कोण उपस्थित होते? 

 

पराग: िला आठवते की सवा राष्टर ीय ट्र स्टी मतिे होते, सर सी.पी. मतिे होते, साधना दीदी मतिे होत्ा, मदनेश राय, 

अशोक आमण नेशनल ट्र स्टचे इतर असे ट्र स्टी मतिे होते. 

 

मुलाखतकार: वषा आठवते का? 

  

पराग: जर िला चांगले आठवत असेल तर ते २०१० होते. ते मिसेंबर जवळ होते, कारण िला आठवते सर सी.पी. 

यांनी 

त्ावेळी नॅशनल ट्र स्टची बैठक बोलावली आमण मतिे संगीताचा कायाििही झाला. काय आहे त्ा ट्र स्टच्या 

बैठकीबद्दल लक्षात घेण्याजोगे म्हणजे श्री िाताजीचं्या नावाखाली सवा काही ठरवले गेले होते. पूजा नॅशनल 

ट्र स्टच्या अखत्ारीत असतील आमण कोणीही त्ांच्या परवानगी मशवाय पूजा करू शकत नाही. सर सी.पी. आमण 

साधना दीदी मतिे होते, िला याबद्दल मनषेध करण्याची महम्मत मिळाली आमण िी म्हणालो की, हा भि आमण श्री 

िाताजी यांच्यातील एक अध्यास्त्मक बंध आहे, कोणीही पूजा साजरी करण्यामवषयी मनयंत्रणात नसावे, अिाातच हे 

अनुसरण करणे सवािंसाठी िामहतीपूणा प्रोट्ोकॉल असावे, परंतु पूजनांबद्दलचा अमधकार पकिून ठेवणे हा 

सािुहीकता आमण श्री िाताजी यांच्यात अस्स्तत्त्वात असलेला पूल ओलांिण्यासारखे आहे. तर, या संदभाात समिय 

देवाणघेवाण झाली आमण िला वाट्ते की तो चित्कार होता की शेवट्ी याबद्दल मनणाय झालाच नाही. सर सी.पी. 

यांनी शेवट्ी मनणाय घेतला की हे करण्याची आवश्यक िनोवृत्ती कदामचत नाही. श्री िाताजी मतिे सभेला उपस्थित 

नव्हत्ा, पण घरात वरच्या िजल्यावर होत्ा आमण त्ांच्या जाण्यापूवी झालेल्या नॅशनल ट्र स्टची ही शेवट्ची बैठक 

होती. तर सर सी.पी. यांनी मवषय दुसरीकिे मनदेमशत केला आमण मनणाय झाला नाही. 

 

मुलाखतकार: आपल्याला वेगळी कोणती अशी पररस्थिती आठवते का जेव्हा आपण बघत असताना मकंवा 

साक्षीदार असताना श्री िाताजीचं्या परवानगी मशवाय त्ांची स्वाक्षरी मकंवा बोट्ांचे ठसे घेतले गेले? 

 

पराग: अशी आणखी एक पररस्थिती होती जेव्हा वैयस्िक बाबी ं बाबत काही कागदपते्र श्री िाताजीना 

अमधकृततेसाठी सादर केली होती. नोट्रीने िला सांमगतले की अशा प्रकारे काि करणे हे िाझ्या व्यवसायाच्या 

मवरुद्ध आहे कारण आई सचेत अवथिेत नाहीत आमण ती सर सी.पी. सरांची आज्ञा होती, अशी पररस्थिती 
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आिच्यासाठी खूप लामजरवाणी होती. िला अजून एक पररस्थिती आठवते, जेव्हा श्री िाताजी सचेत होत्ा, तेव्हा 

मतिे बदलीचे कागदपत्र होते मकंवा असे काहीतरी वैयस्िक स्वरूपाचे कागदपत्र होते आमण त्ांनी िाझ्याकिे 

पामहले आमण म्हणाल्या, "तुला या गोष्टीची िामहती आहे का?"  जणू त्ा अप्रत्क्षपणे िला मवचारत आहेत की या 

दस्त ऐवजाला िाझी संिती आहे का? िी खूप कठीण पररस्थितीत होतो कारण सर सी.पी. यांच्या मवरोधात िी 

जाऊ शकत नव्हतो. श्री िाताजीचं्या तुलनेत िलाही किी िामहती होती, पररणािाची िलाही जाणीव नव्हती. त्ांनी 

त्ावर स्वाक्षरी केली पण ती शेवट्ची वेळ होती जेव्हा िी श्री िाताजीना सचेत अवथिेत स्वाक्षरी करतांना पामहले. 

त्ावेळी त्ांनी िाझ्याकिे पामहले आमण िला वाट्ले की जणू काही त्ा िाझी परीक्षा घेत होत्ा आमण िला असे 

वाट्ले की िला मभंतीवर लोट्ले आहे. 

 

मुलाखतकार: तुम्हाला असे काही दुसरे िहत्त्वाचे कागदपत्र िाहीत आहेत का जे की तुम्ही सांमगतल्याप्रिाणे 

अशा पररस्थितीत बनवले गेले जेव्हा आई  सचेत अवथिेत नव्हत्ा. 

 

पराग: काही लोक म्हणतील की िी पक्षपाती आहे, परंतु िला वाट्ते की संपूणा राष्टर ीय ट्र स्ट ची मनमिाती आईंच्या 

अस्सल संिती मशवाय केली गेली होती. िला आठवते की सर सी.पी. यांनी िला सांमगतले होते की अशी प्रणाली 

तयार करा जेणेकरुन भारताचा उत्तर भाग कुटंु्बातील एका शाखेच्या अंतगात असेल (साधना दीदी) आमण दमक्षण 

भाग इतर कौटंु्मबक शाखेत (कल्पना दीदी).  तिामप त्ानंतर त्ांनी नॅशनल ट्र स्टची थिापना केली आमण हे स्पष्ट 

झाले की त्ांना सवा ट्र स्ट एका मवमशष्ट शाखेच्या ताब्यात हवे होते. अरुण प्रधान, एक जे्यष्ठ सहज योगी होते त्ांनी 

सरांना चेतावणी मदली की "हा सहज योग नाही. हे राजवाड्ांचे राजकारण आहे." 

 

(आम्हाला फोन कॉलिधे्य सिस्या आल्या आमण दुसऱ् या मदवशी पुढे जाण्याचे िान्य केले गेले) 

 

 पराग: सहज योगीनंी स्वत: ची मवधं्वसक मिया आमण सरकारी अमधकाऱ् यांना अज्ञात तिार पत्र मलमहल्यािुळे, 

ट्र स्टला अिचणीचे मनिंत्रण येऊ शकले असते आमण धिाादाय आयुि यांकिून कायावाही होऊ शकली असती. 

कारण ते मवमवध अमधकाऱ् यांकिून काटे्कोरपणे तपासले जात होते. अशी काही उदाहरणे होती, की काही मनणाय 

घेतल्यािुळे आमण काही मननावी कागदपते्र जी तयार केली गेली म्हणून त्ांना सरकारचा हस्तके्षप होण्याची 

जोखीि होती. म्हणून या गोष्टी सावाजमनक करण्यापेक्षा घरात बसून पररस्थितीचे वगीकरण करणे चांगले होते. 

बऱ् याच गोष्टीचंा पररणाि गुने्हगारी प्रकरणा पयिंत जाऊ शकत होता आमण त्ावेळी श्री. िाताजी अध्यक्ष होत्ा. 

िूखापणा इतका होता की यापैकी बरेच लोक त्ांच्या कृतीचें पररणाि िोजत नव्हते. त्ािुळे ती खूप आव्हानात्मक 

वेळ देखील होती. 
 

 ब) धनेश परािकर, र्ारतातील सहज योगी  

 

 "िी प्रमतष्ठानिधे्य होतो तेव्हा श्री िाताजीना योगीचंा एक गट् गेट्जवळ घराकिे हात करून ध्यान करताना उभा 

असलेला मदसला. या सहज योगीना श्री िाताजीनी प्रमतष्ठान सोिून जाण्यास सांमगतले आमण पुण्यातील सहज योग 

कें द्रात मकंवा त्ांच्या प्रतीिे सिोर घरी ध्यान करा असे सांमगतले. श्री िाताजीना प्रमतष्ठान हे सहज कायााचे मठकाण 

म्हणून नको होते कारण ते त्ांचे कौटंु्मबक घर होते आमण त्ांची मनवृत्त होण्याची जागा होती. 

 

क) िॉ एस सी तनगम, र्ारतातील सहज योगी  

 

श्री िाताजी स्वतः यांना म्हणाल्या होत्ा की प्रमतष्ठान हे त्ांचे वैयस्िक घर आहे आमण म्हणाल्या की किीतकिी 

एक तरी घर त्ांच्यासाठी आमण त्ांच्या कुटंु्बासाठी सोिले पामहजे. श्रीिाताजीनी हे ही सांमगतले की ते त्ांचे 

वैयस्िक घर असल्याने, त्ांना सहज योग्ांकिून घरासाठी कोणतेही योगदान नको होते. 
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पररतशष्ट् २ 
 

 सर सी.पी. यांनी १९८७ मधे्य स्वाक्षरी केलेले प्रततज्ञापत्  
 

श्री िाताजीचं्या मवनंतीनुसार सर सी.पी. यांनी १९८७ िधे्य प्रमतज्ञापत्रात स्वाक्षरी केली ज्यािधे्य ते वचन देतात 

की प्रमतष्ठान ही कौटंु्मबक िालित्ता म्हणून राहील आमण आश्रि मकंवा िंमदर म्हणून वापरली जाणार नाही. 
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प्रलिज्ञापत्र मराठी अनुवाद 

 
मी चंहिका प्रसाद श्रीवास्तव, सध्या संयुक्त राष्टर प्रिालीच्या आंतरराष्टर ीय सागरी संथिेच्या महासहचव 
पहद काययरत आहे. ज्याचे मुख्य कायायलय, ४, अलबटय तटबंध, लंडन, युनायटेड हकंग्डम येिे आहे, ह्या 
द्वारे प्रहतज्ञा पूवयक पुहढलप्रमािे घोषिा व पुहष्ट करत आहे:- 
 

१. असे हक, माझ्या हवनंती वरून आहि माझ्या पूिय सहमती ने, माझी पत्नी श्रीमती हनमयला 
श्रीवास्तव ने भारताच्या पुिे हजल्ह्ह्याच्या, तालुका हवेली च्या, वाजे गावातील सवे संख्या ९४/२ 
च्या भूखंडावर एक फामयहाऊस बांधले आहे. 
 

२. असे हक, उपरोक्त पररसराचा उपयोग केवळ आमच्या खाजगी फामयहाऊस, हनवासथिान 
स्वरुपात, झाडे, फुले आहि अन्य शेती संबंहधत बाबी ंसाठी,आमच्या खाजगी संशोधना साठी 
केला जाईल. 
 

३. असे हक, उपरोक्त पररसराचा उपयोग "आश्रम" म्हिून केला जािार नाही तसेच ना हह ह्याचा 
उपयोग आश्रम, मंहदर अिवा अन्य कोित्याही सावयजहनक उदे्दशासाठी केला जाण्याचा काही 
हेतू आहे. 
 

 

 
१५/१९ हकंग्सवे, लंडन,.                                             हस्ताक्षर 

डबू्ल सी२बी६यूयू इंग्लैंड.                                           सी पी श्रीवास्तव 

हदनांक १५ जून १९८७ 

ला प्रहतज्ञा घेतली. 
 
माझ्या समक्ष: 
हस्ताक्षर 
डबू्ल बी कैनास 
नोटेरी पस्ब्लक 
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पररतशष्ट् ३ 
 

 

 योगी महाजन यांच्या आठवणी  

https://www.amruta.org/recollections/chapter-3-1987-may-

australia/?highlight=Ganesha-like%20lawyer 
 

 गणेशांसारखा - वकील  

 

२८ िे १९८७ रोजी पुणे मजल्हामधकायाान्च्च्या प्रमतष्ठान पािण्याच्या आदेशामवरुध्द दाखल झालेल्या खट्ल्याची ही 

कहाणी आहे, कारण अमधकाऱ्यांनी हे गृमहत धरले की ते एक िंमदर आहे, आमण तसे असले तर ते कृषी के्षत्रात 

बांधले जाऊ शकत नाही. श्री िाताजीचंी मवनंती होती की ते त्ांचे वैयस्िक फािा हाऊस आहे आमण िंमदर नाही 

आहे. (श्री िाताजीनी भात आमण सूयाफूल दोन्ही शेतीची मपके मतिे लावली होती). 

 

जेव्हा हा मवषय उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आला तेव्हा श्री िाताजीचंा वकील न्यायालयात नव्हता. एक तरुण 

िुलगा वकील सारखा पोशाख घातलेला न्यायाधीशांसिोर आला आमण त्ांना खट्ला मिसमिस करण्याची आमण 

एका तासाने सुनावणी पुढे ढकलण्याची मवनंती केली. गणेशांसारख्या वकीलाने कसं तरी दुसऱ् या कोट्ाात खट्ला 

चालवत असलेल्या   श्री िाताजीचं्या वकीलाला शोधून काढले आमण त्ांना उच्च न्यायालयात घेऊन आले. या 

खट्ल्याचा मनणाय श्री िाताजीचं्या बाजूने लागल्यानंतर, गणेशांसारखे वकील गायब झाले. ते कोण होते हे 

कोणालाही िामहत नव्हते आमण कोणीही त्ांना आधी पामहले नव्हते. 

    

                                                                                                                                           योगी महाजन 

 
 

  

पररतशष्ट् ४: 
 

 श्री माताजी योगीनंा १९८८ मधे्य प्रततष्ठान दाखवत आहेत  

 https://www.amruta.org/1988/12/18/pratishthan-showing_the_house_pune_india-

1988/ 

 

………आत्ता हा माझ्या मोठ्या मुलीचा फॅ्लट् आहे. येिे एक िबू्ल्यसी आहे, येिे अमतिी िबू्ल्यसी आहे.  [आई 

िराठीत काहीतरी बोलतात] आमण आता हा ततचा फॅ्लट् आहे. (सहज योगी: फॅ्लट्) फॅ्लट्. मतिे अमतिी िबू्ल्यसी 

आहे. आहि येिे आमच्याकडे आहे? फॅ्लट्च्या आत, तर मतिे वैयस्िक आहे. जे इिे येतात ते इिे बसू शकतात. 

मतिे जेवणाची खोली आहे आमण मतिे िागे स्वयंपाकघर आहे. ही इिे िोकळी जागा आहे आमण हे मुलांच्या 

अभ्यासासाठी आहे.  

हा िुलांचा अभ्यास आहे आमण ततला दोन मुलं आहेत. तर हे दोन त्ांच्यासाठी शयनकक्ष आहेत. (सहज 

योगी: आमण ही खूप ताजी हवा आहे, आई) होय ताजी आहे. खूप ताजी. चैतन्य खूप चांगले होते. अशा प्रकारे िी 

ही जिीन मवकत घेतली. हे एका मुलीसाठी आहे. आमण मतिे आिची बाल्कनी त्ा साइिला आमण आपणास 

(ऐकू नाही आले) इकिून जावे लागेल. आमण हा एक. [ऐकू नाही आले] ती बाल्कनी आहे.  हे आहे.  हे िी पुन्हा 

येिे ठेवले आहे अजूनही झाकले आमण भरले जाण्यासाठी. ठीक आहे तुम्ही दोघे इिे आहात. माझ्या 

नातवंिांसाठी या दोन खोल्ा आहेत. हे कल्पनाचे घर आहे. कल्पनाचा फॅ्लट् आमण हे आहे [ऐकू नाही 

https://www.amruta.org/recollections/chapter-3-1987-may-australia/?highlight=Ganesha-like%20lawyer
https://www.amruta.org/recollections/chapter-3-1987-may-australia/?highlight=Ganesha-like%20lawyer
https://www.amruta.org/1988/12/18/pratishthan-showing_the_house_pune_india-1988/
https://www.amruta.org/1988/12/18/pratishthan-showing_the_house_pune_india-1988/
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आले]. संगीताची आवि [ऐकू नाही आले] आमण हे टे्मलस्व्हजन [ऐकू नाही आले] आहे.  त्ासाठी ह्या दोन 

खोल्ा.  [ऐकू नाही आले] माझ्या जावईं साठी (सहज योगी: आपल्याला मनळ्या काचा आई आवितात) [ऐकू 

नाही आले] (सहज योगी: श्री िाताजी, इतके संुदर घर) खरोखर?  (सहज योगी: खरोखरच दैवी.) आमण ही 

आमची स्टोअर रूम आहे. कल्पनाची. आतण हे ततचे घर, फॅ्लट् आहे. आमण मतिे बाहेर एक गॅलरी आहे. 

िुली व्हाव्यात [ऐकू नाही आले] (सहज योगी: िी? काही मपतळ वापरले) आमण आिच्याकिे सवा आहेत, िी सवा 

मपतळ वापरले [ऐकू नाही आले]. आमण इतर सवा गोष्टीपेंक्षा मपतळ स्वस्त आहे भारतात. म्हणून िी मपतळ 

वापरला आहे (सहज योगी: [ऐकू नाही आले] म्हणून िानला जातो) म्हणून .. [ऐकू नाही आले] या.  आपण सवा 

नंतर बोलू शकता. निस्कार. घर आविले. आविले ते (सहज योगी: ते म्हणतात [ऐकू नाही आले] दररोज) 

आपण इिेच रहा. ठीक.  चांगली युिी. िुलांसाठी अशी लक्झरी पुढे तर आपण हे करू शकता. 

[ऐकू नाही आले] हा माझ्या मोठ्या मुलीचा फॅ्लट् आहे. आतण मग धाकट्या मुलीच तकचन त्ा बाजूला 

आहे. मला म्हणायचं आहे की शक्य तततका वापरण्याचा प्रयत्न करा. हा माझ्या मोठ्या मुलीचा फॅ्लट् 

आहे . सोबत या. हा फि कॉररिॉर असेल.  (सहज योगी: मनळ्या काचा वापरण्याचे काही कारण आहे?) हा. 

किी नाही. प्रमत चौरस फूट् फि 4 रुपये. त्ा स्वस्त आहेत. आपण जर त्ा मिझाइन सोबत घेतल्या तर स्वस्त 

आहेत. मतिे सपाट् आहेत.  (सहज योगी: खूप छान) त्ांच्यासाठी हा हॉल आहे. हे सामान्य पाहुणे आहेत. या 

दोघांसाठीही सारखा. एक खाली येतो, एक वर जातो. अशा प्रकारे. तर हा हॉल [ऐकू नाही आले] िर ॉईंग 

रूि आमण जेवणाच्या खोलीकिे गेला या बाजूला आमण हे िला करायचे आहे मभंतीवंर रंग. [ऐकू येत नाही] 

(सहज योगी: [ऐकू येत नाही]) खरोखर? (सहज योगी: [ऐकू येत नाही]) िला िामहत नाही.  पण असे लोक देव 

असतात. [ऐकू येत नाही].  पण हा जेवणाचा सेट्असला पामहजे. िला इिूनही लाकूि घ्यावे लागेल (सहज योगी: 

होय श्री िाताजी) तुम्ही मवचारता का त्ांना? तुम्ही त्ांना बोलवा आमण सांगा वरच्या हॉलिधे्य इिे बरेच लाकूि 

पिलेले आहे. ठीक आहे. पाहा ही एक गोष्ट आहे जी िी बनवलेली आहे. काय म्हणता तुम्ही त्ाला व्हस्वतमंग 

पूल तयार करण्यासाठी.  हे एक [ऐकू येत नाही] फि त्ाला आधार देण्यासाठी आहे.  तर हे एक आमण 

मतकिे िायमनंग रूि आहे. आमण आम्ही काही कलाकार मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. येिे आमण येिे 

काही मचते्र काढा (सहज योगी: वाह) (सहज योगी: काही सहज योगी आहेत ज्यांना राहायला आविेल) खरंच?  

[ऐकू येत नाही] ते आविेल. हे माझे आहे. तेिे कॉमन आहे मुलांचे. पाहुण्यांसाठी कॉमन. जेवणाची खोली, 

ती िर ॉइंग खोली. कारण ते देखील जास् लोकतप्रय लोक आहेत. 

 

 ……. अशा प्रकारे आम्ही दुसऱ् या िजल्यावर बनवत आहोत.  [ऐकू येत नाही].  ते ठीक आहेत. हे दुसर् या 

मुलीचे घर आहे.  [ऐकू येत नाही].  तूझ काय झालं आहे. अरे देवा.  आपण दुसऱ् या िागााने का नाही येत.  [ऐकू 

येत नाही] सोबत या. जे आहेत त्ांच्यासाठी??  (सहज योगी: होय श्री िाताजी. अजून दोन). इिे देखील अततिी 

िबू्ल्यसी आहे. हे आिचे [ऐकू येत नाही] आहे. धाकट्या मुलीचे आता ते पहा. 

 

 ……. अमधक िनोरंजक गोष्टी पाहूया.  तर येिे िर ॉईंग रूम आतण जेवणाची खोली आहे. आतण हा मुलांसाठी 

स्टिी रूम आहे. हा अभ्यासाचा रूम. आतण यासाठी पुन्हा दोन शयनकक्ष आहेत 

दोन मुलांसाठी [ऐकू येत नाही].  एकाच वेळी. हो नक्कीच .. [ऐकू येत नाही] हा मुलासाठी आहे. 

ही त्ाची बाल्कनी आहे आतण ती येिे आहे.  

 

 …… (सहज योगी: [ऐकू येत नाही] आतमधे्य तकती बेिरूम आहेत?) १४ म्हणू शकता कारण १० ततिे २ - 

१ माझे आहे. १ माझ्या पतीचें आहे. [ऐकू येत नाही].  १०, ३ येिे आतण १ [ऐकू येत नाही] ४… १४ हा 

चांगला आकिा आहे. ठीक आहे. 
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पररतशष्ट् ५: 

 

श्री गणेश पूजा, मंुबई, १८ सप्टेंबर १९८८ (वेळ: १:०२:१० ते १:०३:४५) 

https://www.amruta.org/1988/09/18/shri-ganesha-puja-2/     

 

श्री माताजीचं्या र्ार्णाचा अंश:  
 

“आता िी हे शेवट्चं सांगते परत की, आिच्या घरी. प्रमतष्ठान िधे, हे िाझं राहतं घर आहे. आमण 

हे िाझं खाजगी घर आहे. त्ाच्यात कोणीही सहजयोग्ांनी यायचं नाही. ते कुठुनही िुद्दािहून ही 

यायचं आमण नािुद्दािमह यायचंच नाही. कोणीही िला मतिे भेट्ायला यायचंच नाही, एकामह 

िाणसाने. िी जरी म्हट्लं भेट्ायला या तरी यायचं नाही. आमण जर िला बोलवायचंच असलं तर 

िी काहीतरी मवशेष व्यवथिा करेन. कोणीही मतिे येऊन िाझा वेळ घ्यायचा नाही. फालतूिधे 

बसायचं नाही. काहीतरी कािात असलं पामहजे. कुठुनही आले तरी आता त्ांना िज्जाव होणार 

आहे. कुणीही यायचं नाही. िला काि आहे. िला सुध्दा िोिा वेळ पामहजे ना. तेव्हा इिे िुळीच 

यायचं नाही आमण पुढे ही यायचं नाही. कारण िाझे जेव्हा कुटंु्ब चे लोक मतिे येतील, मतिे जर 

शंभर िाणसांची रोज रांग लागेल, त्ात अध्यािंना भुताने धरलेलं आहे, अध्यािंना आणखीन कसला 

तरी त्रास आहे, िोिे बहुत पैसे मबसै घ्यायला आलेले आहेत. अशा लोकांना बघून काय होईल 

आिची स्थिती... असं करायचं नाही. ते िाझं स्वत: च खाजगी घर आहे आमण तेवढं िाझ्यापुरतं 

राहू दे. बाकीच सगळं आहेच पस्ब्लक. आता िी सगळ्यांना मनकू्षन सांमगतलं आहे आमण सगळ्या 

लीिसानी लक्षात ठेवायचं की कोणी िनुष्य तुिच्याकिे आला तर िी त्ाला भेट्णार नाही, उलट् 

हे लोक जर त्ांना रागावले तर तुम्ही त्ांना रागवायचं नाही.” 
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