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•

ववनामूल्य वविरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरविथ करू शकिा .

•

हे ई पुस्िक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यविररक्त

कोणिाही वापर करण्यापुवी ई .सावहत्य प्रविष्ठानची परवानगी घेणे आव यक आहे•

या पुस्िकािील लेखनाचे सवथ हक्क लेखकाकिे सुरविि असून

पुस्िकाचे ककवा त्यािील अंशाचे पुनमुथद्रण ककवा रुपांिर करण्यासाठी लेखकाची
लेखी परवानगी घेणे आव यक आहे.िसे न के ल्यास कायदेशीर कारवाई हो शकिे .
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||श्रीगु रु :शरणं | |
सं पू र्थ जगदे व नं द नवनं सवे ऽ वप कल्पद्रु मा: गाङ्गं वारर
समस्िवाररवनवहा: पु ण्या समस्िा:विया: |
वाच: सं स्कृ िप्राकृ ि: श्रु विवशरो वारार्सी मे वदनी
सवाथ वावस्र्विरस्य वस्िू ववषया दृष्टे परब्रह्मवर् ||

हे परब्रह्मरुपी सद्गरु ो, आपल्यासाठी संपूर्थ ववश्व म्हर्जे एक नंदनवनच आहे. सवथ वृक्ष
आपर्ास कल्पवृक्षच आहेि. सवथ जलाशय गंगा आहेि व आपल्या सवथ विया अत्यंि
पववत्र आहेि. आपली वार्ी संस्कृि असो कीं प्राकृि िी मला वेदासम वशरोधायथ आहे.
सवथ भूमी आपल्यासाठी वारार्सीच आहे. कारर् आपर् सदैव ब्रह्मभावाि असिा.
अनंत कोटी ब्रह्मंडनमयक भगवमन योगीरमज सद्गुरू वममनरमवजी गुळवणी
महमरमजमंचे वणण न श्रीमद् आद्य शंकरमचमयमां च्यम यम सुयोग्य शबदमंखेरीज
करतमच येत नमही. तयमंनी घडवलेली हह कलमकृती तयमंच्यमच चरणी समदर
समर्ण ण .
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||श्रीगरुु :शरर्ं||
|| जय जय रघवु ीर समर्थ ||
लेखकाचे मनोगि
सवथ वलखार् साधार नाही पर् वनराधारही नाही. अपररहायथ िेने काही
काल्पवनक पर् आहे. काही ऐकीव आहे. श्रवर्भक्ती द्वारे जें श्रवर् के ले त्यािील सार
घेिले आहे. वाचून जें जसे समजले िसे मांडले आहे. बरे वाईट खरे खोटे जार्त्यांनी
समसमा करून घ्यावे व क्षमा करावी िी न्यूनिेसाठी.
जनिा जनादथ न हे दवु ाांकुर अव्हेरर्ार नाही याची खात्री आहे. माऊलीच्याच
शब्दाि सांगायचे िर,
परी गीिा ईश्वर भोळा | ले व्यासोवक्तकुसमु माला |
िरी माविया दवु ाथ दला | ना न म्हर्े कीं || ज्ञानेश्वरी १८-१७११ ||
गरुु देवाङ् वकि अववनाश महादेव नगरकर
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||श्रीगरू
ु :शरर्ं||
|| जय जय रघवु ीर समर्थ ||
१.
त्याकाळी सज
ु लांसफ
ु लां व रम्य वनश्रीने नटलेल्या भारिभूमीि
सरु ख
े टुमदार गावे वसलेली असायची. त्या टुमदार गावांच्या परीसरा बाहेर
वैवदक परंपरेचे आश्रम र्ाटलेले असि. नागरी जीवनाची समध्ृ द संकल्पना
वन:संवदग्ध शब्दािून “ॐ सहनावविु | सहनौभनु क्तु | सहवीयां करवावहै |
िेजवस्वनावधीिमस्िु | मावववद्वषावहै | ॐशांवि: शांवि: शांवि: |” या प्रार्थ नेिून
घरा घराि नांदि होिी. गोदावरीच्या दवक्षर्ोत्तर पसरलेल्या दंडकारण्याची
महिी काय वर्थ न करावी? अत्यंि वनवबड अरण्य. वेगवेगळ्या अनेक वनस्पिी
होत्या. औषधींची रेलचल होिी. अन्न-धान्याचा िटु वडा कुठेच नव्हिा. ही
सवथ गोदावरीची वकमया होिी. अशा या दंडकारण्याच्या आश्रयाने महाराष्ट्र
प्रदेश त्याकाळी अत्यंि वैभवाि व सौख्याि नांदि होिा. त्याला परचिाचे
भय वाटि नव्हिे. देववगरीवर असलेल्या महादेवराय यादवाने आपला प्रचंड
दरारा दवक्षर्ेि बसवला होिा. िो दवक्षर्ेिला सम्राट म्हर्ून ख्यािनाम पावला
होिा.
त्यावेळी उिर भारिाि सल
ु िानशाहीला उि आलेला होिा. भारिीय
संस्कृिी व वैवदक परंपरा भईु सपाट करण्याि िे धन्यिा मानीि होिे. उत्तरेि
सवथ त्र सल
ु िानशाहीच्या पाशवी अत्याचारांचा वरवंटा वफरि होिा.
ववंध्याचलाच्या दवक्षर्ेला नमथ दा धवु ाधार वाहाि होिी. विचे चंदेरी पार्ी जर्ू
वाहिी चांदीच वाटि होिी. अर्ांग पार्ी असलेली नमथ दा ओलांडली कीं
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सािपडु ् याचा पवथ ि वदमाखाने उभा होिा. त्या पवथ िराजी नंिर गोदावरी आवर्
गोदावरीच्या कुशीि ववसावलेले व वक्षृ राजीने बहरलेले दंडकारण्य. त्यामळ
ु े
महादेवराय यादव अगदी वनवचंि असे. महादेवराय अत्यंि परािमी होिा.
वत्त
ृ ीने वदलदार होिा. मनाने र्ोर होिा. स्वभावाने न्यायी होिा. दीनदबु ळ्यांचे रक्षर् करर्े व शरर्ागिास अभय देर्े हे त्याच्या वदलदार वत्त
ृ ीचे
द्योिक होिे. अशी परंपरा देववगरीच्या यादवांना लाभली होिी.
बाराव्या शिकािील ही वस्र्िी होिी. त्याकाळी वैभवी सबु त्ता व
शांििा नांदि होिी. जागोजागी देखर्ी व वैभवशाली मंवदरे होिी. त्याि
प्रार्प्रविष्ठा के लेल्या देव-देविा षोडशोपचारे वत्रकाळ पूजल्या जाऊन
वािावरर् पववत्र होि असे. वनस्पहृ व आचारशध्ु द यावज्ञकांच्या वेदघोषाि
पहाट होि असे. मंजळ
ु सनयांच्या आवाजाि नागररक जागे होि असि. राजा
शूर परािमी, धमथ ज्ञ व न्यायी असला कीं भूिलावर असेच स्वगीय वािावरर्
वनमाथ र् होर्ार. अशा न्यायी राजांच्या परंपरेि अनेक वषे गेली. अगस्िी
मनु ींचा वशष्ट्य म्हर्वून घेर्ारा ववंध्याचल पवथ ि शांि समावध लाऊन बसला.
आपल्या पररसराि काय घडिे आहे हे िो पहायला ियार नव्हिा.
देववगरीवर त्यावेळी रामदेवराव यादवांचे प्रभत्ु व होिे. अफाट ऐश्वयथ
होिे. महाराष्ट्रभूमी त्यांच्याच अवधपत्याखाली होिी. ववंध्याचल पवथ ि, नमथ दा
नदी मग सािपडु ा पवथ ि इिके पार करून कोर् येिय? आवर् आलाच िर
पाहून घेऊ. अशा घमेंडीि राजा होिा. वदल्लीच्या सल
ु िानशाहीचा माज
त्याला ज्ञाि नव्हिा. सल
ु िानशाहीचा माज सारी लाज कोळून प्याला होिा.
सल
ु िानशाही म्हर्जे पाशवी अत्याचार व अनाचार! सल
ु िानशाही जवळ
कोर्िीच सवहष्ट्र्िु ा नव्हिी. होिा फक्त सत्तेचा माज. अफगार्ी पठार्ांच्या
भादरून िळ
ु िळ
ु ीि के लेल्या मस्िकाि होिा फक्त वनलथ ज्ज उपभोग. विर्े
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न्याय नीवि, सवहष्ट्र्िु ा इत्यादींचा पूर्थ अभाव होिा. त्या अफगार्ी पठार्ांच्या
भेसूर कं ठािून कर्थ ककथश्य “अल्लाहू अकबर “ अशी आरोळी ऐकली कीं
जवमनीवरची मािी सद्ध
ु ा र्रकून उठायची. कारर् त्या मािीला संवय होिी िी
फक्त मधरु वेदघोषांची, संिवार्ीची आवर् मंजूळ लोकगीिांची. के वळ ह्या
मल
ु ायम वार्ीमळ
ु े च िी हळुवार िाली होिी. आवर् सज
ु लां सफ
ु लां होऊन
अठराभार वनस्पिी देऊन समध्ृ द िाली होिी.
अरबी घोड्यांच्या टापांची मस्िवाल भरड विला मानवली नाही.
महाराष्ट्रभूमी जखमी िाली. घनघोर यध्ु द िाले. अल्लाउदीन वखलजीने
ववंध्याचल, नमथ दा, सािपडु ा या सवाांना पार करून धमु ाकूळ घािला.
ऐश्वयथ संपन्न देववगरी हे त्याचे लक्ष होिे. सािपडु ा ओलांडून दंडकारण्य
िडु वीि त्याने देववगरीवर प्रहार के ला. अफगार्ी अरबांच्या मनाि या मािी
बद्दल काय भावना होिी? फक्त वनलथ ज्ज उपभोगाची. त्यांच्या पंजाची नखे
वहंस्त्रश्वापदासारखी मराठमोळ्या कन्यकांवर पडि होिी. मराठी मार्ूस त्यांना
गल
ु ाम वाटू लागला. त्यांच्या कुलीनवस्त्रया-मल
ु ी त्यांना उपभोगाची साधने
वाटू लागली. शहाळे प्यावे आवर् नरोटी फे कून द्यावी िसे पाशवी अत्याचार,
बलात्कार करून िे पठार्ी सरदार धमु ाकूळ घालीि. मराठ्यांना वेठीला
धरीि. आपसाि कोंबडे िंज
ु वावेि िसे देशमख
ु विनदार यांच्याि
वपढ्यानवपढ्या चालर्ारे वैर उत्पन्न करून देि. त्यामळ
ु े हळू हळू सवथ
महाराष्ट्रभर वनरवनराळ्या शाही सरुु िाल्या. वबदरला वबरादशाही, वऱ्हाडाि
इमादशाही, अहमदनगरला वनजामशाही, ववजापूरला आवदलशाही, खानदेशाि
फरुकीशाही अशा शाही दरबारांचा नंगानाच सरुु िाला. धमाथ चे राज्य लोप
पावले आवर् अधमाथ चे राज्य फोफावले.
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अशीच वनजामशाही होिी. ह्या वनजामशाहीच्या वरवंट्याखाली
अहमदनगरला मौजे अंबड पयांिचा इलाखा भरडला जाि होिा. नावाला
सध्ु दा कुठे स्वावभमान उरू द्यायचा नाही असा जर्ू त्यांनी चंगच बांधला
होिा. देशमख
ु , देशपांडे, कुलकर्ी इत्यादींना वेठीस धरायचे. प्रर्म त्यांना
चांगली अवभलाषा उत्पन्न होईल असे विन द्यायचे. मोगलांच्या सेवेि,
शाहीसेवेि रुजू करून घ्यायचे. आवर् त्यांना उपभोगाची चटक लागली कीं
मग छळायला प्रारंभ करायचा.
शके १६२६ चा समु ार हिा. जांबविी नगराि एक स्वावभमानी
आचारसंपन्न ववप्र कठोर अनष्ठु ान करीि होिा. प्रभूरामचंद्रांचा िो एकवनष्ठ व
वनष्ट्काम भक्त होिा. कुलपरंपरेने ही सेवा त्याच्याकडे आलेली होिी.
प्रभूरामचंद्र हे त्यांचे गेल्या २३ वपढ्यांचे कुलदैवि होिे. ठोसरांच्या कुळाि
जन्मास आलेले िे रत्न होिे सूयाथ जीपंि! सूयाथ जीपंिांची अववचल वनष्ठा
प्रभूरामचंद्रांवर होिी. त्यांचे अनष्ठु ानाचे वनयम शास्त्रानस
ु ार असि. शवु चभथ ूििा
पाळण्यासाठी िे अनष्ठु ान काळाि घराबाहेर जाि नसि. अित्त्वार्ी भाषर्
करीि नसि. इिके च काय पर् कुर्ाकडे िे पहािही नसि. पर् नेमकी
त्याचवेळी वनजामाची लहर वफरली. त्याने पठार् रवाना के ले. पठार्
जांबविीस घोडे उडवीि येिाना मनसोक्त वपके िडु वीि, मस्िवाल माज
दाखवीि जांबविीस दाखल िाले. विनदार ठोसरांच्या र्ोरल्यावाड्यापढु े
जरासद्ध
ु ा न र्बकिा घोड्यासह अंगर्ाि येऊन छािी पढु े काढून र्ांबले. त्या
घोड्यांचा माज सद्ध
ु ा पठार्ांच्या िोडीसिोड होिा. ररवाजाप्रमार्े स्वागि
करावयाला पंि आले नाहीि. आलेल्या कुळवाडी लोकांवर लार्ा िाडून त्या
पठार्ांनी “ सयु ाथ जीको बल
ु ावा है |” म्हर्ून उध्दट आवाजि वनजामाचा वनरोप
वदला. नाही म्हटले िरी सूयाथ जीपंिांचा बराच दबदबा होिा म्हर्ून पठार्
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फारशी गडबड करीि नव्हिे. पर् सूयाथ जीपंि बाहेर येर्े आवश्यक होिे.
पठार्ांनी वनरोप सांगिाक्षर्ीच सूयाथ जीपंि मनोमन समजले आिा काही खरे
नाही. आपर् वनजामाच्या सेवेि राहावे अशी श्रीरामाची इच्छा वदसि नाही.
प्रभूरामचंद्रांची मजी! त्यांनी मनोमन ठरवले कीं हे वनजामाचे विन सोडायचे.
पर् भोग सटु र्ार नव्हिा. पठार्ांनी वनजामाची आज्ञा त्यांना सांवगिली.
सूयाथ जीपंिांनी नकार कळविाच त्या पठार्ांनी धमु ाकूळ घालायला सरुु वाि
के ली. सूयाथ जीपंिांना चक्क मस
ु क्या बांधून घेऊन गेले. वनजामाने त्यांना
अपमानास्पद दंड भरायला लावला आवर् मगच सोडले. पंिांनी ित्क्षर्ी
विनावर पार्ी सोडले. वनजामाच्या सेवेिून मक्त
ु िाले. श्रीरामाच्या चरर्ी
मस्िक ठेऊन म्हर्ाले, “ आिा फक्त िि
ु ी सेवा! िूंच मािा िारक! ” आवर्
लेखर्ी श्रीरामचरर्ी अपथ र् करून उग्र िपचयाथ करू लागले. आधीच
शास्त्रशध्ु द आचार. त्यांिून आिां विनदारीच्या द्रव्याचा त्याग के ल्याने
द्रव्यशद्ध
ु ी िालेली. त्यागानंिर वमळर्ारी स्वस्र्िा त्यांना सख
ु वीि होिी.
प्रेरर्ा देि होिी.
सूयाथ जीपंि उपासनेि दंग असिाना त्यांनी एक चमत्कार अनभु वला.
अनष्ठु ानाि असिाना त्यांची िंद्री लागली. श्वासोच््वास मंद िाला. नेत्र
वमटलेले होिे. शरीर िटस्र् िालेले होिे. एकाएकी त्यांना शरीरािून बाहेर
पडल्याचा अनभु व आला. कोर्त्या िरी अज्ञाि शक्तीने त्यांना क्षर्ाि एका
वदव्यलोकी आर्ले. त्यांनी त्या वदव्यलोकीच्या दरबाराि प्रवेश के ला.
दरबाराि भगवान श्रीकृष्ट्र् बसलेले होिे. इिर अनेक ऋषीमनु ी बसलेले होिे.
त्यांच्या समक्ष भगवान श्रीकृष्ट्र्ांनी श्रीहनमु िं ांना अविार संकल्पना
सांवगिली. हनमु ंिा अरे ह्याच सूयाथ जीपंिांच्या पोटी िल
ु ा जन्म घ्यायचा आहे.
िल
ु ा एकटे वाटायला नको म्हर्ून िझ्ु या आधी प्रत्यक्ष सूयथनारायर्ाच्या
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अंशाने त्यांना एक पत्रु होईल आवर् मग िूं जन्म घे! लोकांना भवक्तमागथ
दाखवण्याचे कायथ पूर्थ कर! अरे मी स्वि: ज्ञानेश्वर म्हर्ून जन्म घेिलाच होिा
नां! त्यानंिर एकनार्ाच्या रूपानेही अविारकायथ के ले आहे. आिा िूं िे अपरु े
रावहलेले कायथ परु े कर. हनमु ंिाने आपला आशीवाथ दाचा हाि सूयाथ जीपंिांच्या
मस्िकावर ठेवला. भगवान श्रीकृष्ट्र् प्रसन्निेने हसले. सूयाथ जीपंिांना
त्यावेळी वाटले कीं मी श्रीसूयथनारायर् व त्याच्या वंशािल्या प्रभूरामचंद्र यांची
सेवा के ली. त्यांच्या खेरीज आपल्या मनाि अन्य दैवि नाही. मग आपल्याला
त्यांनी दशथ न देण्या ऐवजी भगवान श्रीकृष्ट्र्ांनी कसे काय दशथ न वदले?
क्षर्काल हा ववकल्प सूयाथ जीपंिांच्या मनाि उत्पन्न िाला. ित्क्षर्ी भगवान
श्रीकृष्ट्र्ांच्या डाव्या बाजूला रुवक्मर्ी, उजव्या बाजूला बलराम, हनुमंि
त्यांच्या समोर वीरासनाि बसलेले वदसले व श्रीकृष्ट्र्ाच्या जागी श्रीराम,
रुवक्मर्ीच्या जागी सीिामाई व बलरामांच्या जागी लक्ष्मर् वदसू लागले.
सूयाथ जीपंिांना रामरक्षेिला श्लोक आठवला “ दवक्षर्े लक्ष्मर्े यस्य वामेिु
जनकात्मजा परु िो मारुवियथ स्य िं वंदे रघनु ंदनम् |” त्यांनी र्रर्रि साष्टांग
नमस्कार घािला. आवर् डोळे भरभरून िे ध्यान पाहू लागले आवर् त्यांना
भगवद्गीिेिला श्लोक आठवला “ इमं वववस्विे योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् |
वववस्वान्मनवे प्राह मनरु रक्ष्वाकवेऽब्रवीि् ||” “अजथ नु ा अरे हाच योग मी सूयाथ ला
वशकववला. वववस्वानाने म्हर्जेच सूयाथ ने िो मनल
ु ा सांवगिला, व मननु े
इक्श्वाकुला सांवगिला. अशा परंपरेने हा योग इक्ष्वाकू वंशािल्या श्रीरामचंद्रांना
प्राप्त िाला. म्हर्जे िेच हे प्रभूरामचंद्र. आवर् हेच िे भगवान श्रीकृष्ट्र्! अहाहा!
धन्य िालो मी! काय मािे भाग्य, अंि:करर्ाि ववकल्प उत्पन्न होिाच
भगवंिांनी के वढे वदव्य दशथ न वदले.मािा संदेहच नाहीसा िाला. हररहराि भेद
नाही िसा िो रामकृष्ट्र्ाि पर् नाही. पर् िकथदष्टु बद्ध
ु ीला हे पटावे कसे? देवा
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आम्ही ववक्ल्पमय, ववषम म्हर्ून प्रभो आपली समिा, आपले सवथ व्यापकत्व,
आपले आत्मित्त्व, आम्हाला ज्ञाि होि नाही. प्रभो मी आपर्ास शरर् आहे! ”
असे म्हर्ून सूयाथ जीपंिांनी साष्टांग नमस्कार घािला. त्याचक्षर्ी िे परि पनु च
आपल्या शरीराि प्रवेशले. त्यांना श्वासोच््वास जोरजोराि होऊ लागला.
इिका कीं त्या आवाजाने रार्ूबाई र्ेट स्वयंपाक घरािून विर्े आल्या.
त्यांनी आपल्या पिीची अवस्र्ा पवहली. रार्ूबाई आचयाथ ने र्क्क
िाल्या. कारर् सूयाथ जीपंि खूपच िेजस्वी वदसि होिे. र्ोड्याच वेळाि
सूयाथ जीपंि शांि िाले. त्यांनी डोळे उघडले. त्यांचे डोळे अनावमक
समाधानाने, शांििेने जडावले होिे.
पत्नी रार्ूबाई सूयाथ जीपंिांशी समरस िालेल्या होत्या. महापविव्रिा
अशा या साध्वी स्त्रीला एक वदवस डोहाळे लागले. मख
ु ावर िेज चमकू लागले.
भगवन्नामस्मरर् अंि:करर्ाि िीव्रिा धरर् करू लागले. आवर् शके १५२७
मध्ये रार्ूबाई प्रसूि िाल्या. एका िेजस्वी व ववलोभनीय अपत्याला त्यांनी
जन्म वदला. त्याचे नाव गंगाधर ठेवले. वदसामासाने गंगाधर वाढू लागला. त्या
आनंदाि कालिमर्ा होि होिी. दोन वषाथ च्या अवधी नंिर रार्ूबाई ंना पन्ु हा
वदवस गेले. त्यांना अंगाि वीरश्री संचारल्या सारखे होई. त्यांच्या भज
ु ा
स्फुरर् पावि. वारंवार नामस्मरर्ाचे कढ येि. त्या बसल्याजागी एकटक नजर
लावून अंिरािल्या हक
ं ाराि दंग व्हायच्या. सूयाथ जीपंिांना काळजी वाटायची
पर् रार्ूबाई ंच्या वनदोष हालचाली व अचूक वागर्े पाहून भगवंिाचे अवधष्ठान
वनमाथ र् िाल्याच्या जार्ीवेिून िे वनवचंि व्हायचे. त्यांचा आत्मववश्वास
वाढायचा. महाराष्ट्राि ईश्वरवनष्ठांची मांवदयाळी वनमाथ र् होि होिी.
महराष्ट्राि चैिन्याचे वारे वाहू लागले. शके १५३० मधल्या चैत्र
मवहन्याि शक्ु ल पक्षािल्या रामनवमीला माध्यान्ही रार्ूबाई ंनी एका िेजस्वी
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अपत्याला जन्म वदला. सूयाथ जीपंिांनी जाम्बविी नगरीि साखर वाटली.
बालक गोरेपान व प्रभािकालच्या उगवत्या सयु ाथ साखे िेज:पंज
ु होिे. रार्ूबाई
त्या बालकास पाहून हरखून गेल्या. त्यांच्या स्िनािून बत्तीसधारा क्षीर वाहू
लागले. त्या माउलीला आपला प्रेमपान्हा आवरिा आला नाही. िे बालक त्या
प्रेमामिृ ाि न्हाहून वनघाले, समर्थ िाले.
सूयाथ जीपंिांना जािकमथ करण्यासाठी पाचारर् करण्याि आले.
पण्ु याहवाचन सरुु होिे. वािावरर् हषोल्हासाने भरले होिे. लहानगा गंगाधर
आनंदाने दडु ू दडु ू धावि होिा. कोर्त्या िरी अनावमक संवेदना त्याला
भारावून टाकीि होत्या. सूयाथ जीपंि हािाि जािकमथ करण्याची सामग्री घेऊन
बाळबाळं िीर्ीच्या खोलीि आले. खोलीि प्रवेश करून त्यांनी जेंव्हा बालक
पावहले िेंव्हा िे मंत्रमग्ु ध होऊन गेले. पर् त्याही पेक्षा ववशेष गोष्ट त्यांनी
पावहली कीं जी इिरांना वदसि नव्हिी. सूयाथ जीपंिांनी पावहले, श्रीएकनार्
महाराज खोलीि आले आहेि. नक
ु त्याच जन्मलेल्या बालकाच्या मस्िकावर
त्यांनी आपला वरदहस्ि ठेवला आहे. सूयाथ जीपंि आचयथ चवकि िाले.
हािीची सामग्री खाली ठेवली. नार् महाराजांना साष्टांग नमस्कार के ला.
श्रीनार्महाराज प्रसन्निेने हसले. त्यांनी प्रकट वार्ीने सांवगिले. हा
आमचे रावहलेले कायथ पूर्थ करील. ज्ञानेश्वर महाराजांची पर् िशीच इच्छा
आहे. महाराष्ट्र नगरीच्या नागररकांना “ अमिृ ािेही पैजस
े ी वजंके ऐसी अक्षरे”
रवसकिेने वमळवून देर्ाऱ्या संिांचे हे सत्यसंकल्प होिे. महाराष्ट्र सवाथ र्ाथ ने
सनार् होर्ार होिा. सूयाथ जीपंिांना धन्य वाटि होिे. जीवनाचे सार्थ क
िाल्या सारखे वाटि होिे. जािकमथ करून त्या मोहक बालकाला मधाचे बोट
चाटवून िे बाहेर आले. बाहेर गावािील प्रवसध्द ज्योविषी आले होिे. त्यांनी
बालकाची कंु डली मांडली होिी. अत्यंि प्रसन्न होऊन त्यांनी सूयाथ जीपंिांचे
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मन:पूवथक अवभनंदन के ले. ही बािमी वजकडे विकडे पसरि होिी. जांबविी
नगरीच्या गोदािीरी असलेल्या श्रीराम मंवदराि चालेल्या श्रीराम
जन्मोत्सवाच्या आनंदाला नस
ु िे उधार् आले होिे. प्रत्येकाला जर्ू
अंि:स्फूिीने नामस्मरर्ाचा उमाळा येि होिा. श्रीरामचंद्रांच्या नामस्मरर्ाने
मंवदराचा आसमंि दर्ार्ून गेला होिा. िांजा, मदृ ंगु , िबला, िल्लरी, टाळ,
घोळ, भक्त भावार्ाथ ने गाऊ लागले, गािा गािा नाचू लागले, नामस्मरर्ाि
िल्लीन िाले.
सूयाथ जीपंिांनी अपत्यांचे नाव ‘नारायर्’ असे ठेवले. नारायर् शक्ु ल
पक्षािल्या चंद्रासारखा वाढू लागला. घरभर दंगा करू लागला. त्याच्या
खोड्यांनी आवर् बागडण्याने रार्ूबाई ंना वाडा लहान वाटू लागला. रार्ूबाई ंचा
भाऊ भानाजी वारंवार नारायर्ाला पाहण्यासाठी येि असे. नारायर्ालाही ह्या
मामाचे वेड लागले. भानाजीमामा कीिथ नकार होिे. फार संदु र कीिथ न करीि
असि. गावोगावी कीिथ न करीि वहंडायचे. हजरजबाबी, वििके च चार्ाक्ष,
जबरदस्ि वनरीक्षर्शक्ती असलेले व्यक्तीमत्व असलेले. दर रामनवमीला
जांबविीच्या श्रीराम मंवदराि त्यांचेच कीिथ न होि असे. गंगाधर व नारायर्
यांच्या जन्मानंिर त्यांचे जांबविीस येर्े वाढले होिे. आपल्या दोन्ही
भाच्यांना पाहून िे हरखून गेले होिे. त्यांच्या दृष्टीने दोन्ही भाचे द्रष्टे होर्ार
होिे. गंगाधर शांि व बवु द्धमान. नारायर् बवु द्धमान, वनभथ य, खोडकर पर् प्रेमळ.
रार्ूबाई भावाजवळ ििार करायच्या. म्हर्ायच्या ह्या नारायर्ाला बसवीि
जा िझ्ु या कीिथ नाला. फार खोड्या करिो. चार वषाथ चा नारायर् खरेच फार
खोड्या करीि असे. पर् आईने आपल्या भावाजवळ ििार के ल्या पासून
नारायर् वडील भावा बरोबर मामाच्या कीिथ नाला बसू लागला. िासन् िास
कीिथ न ऐकू लागला. त्याला जर्ू भावसमाधीच लागायची. मामा भानाजीपंि
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मोठे प्रभावी कीिथ नकार होिे. त्यांच्या कीिथ नाला नेहेमीच गदी असावयाची.
पर् न कं टाळिा नारायर्ा खेरीज लहान मल
ु ांपैकी कोर्ीच बसि नसे.
त्यामळ
ु े भानाजीपंिांना नारायर्ाचे भारीच कौिक
ु वाटायचे. बवहर्ीने के लेली
ििार खोटी वाटायची. भानाजीपंि नारायर्ाच्या जन्मापासून न चक
ु िा चैत्र
प्रविपदेपासून िे रामनवमी पयांि जांबविीनगरीि श्रीराममंवदराि कीिथ न करू
लागले होिे. त्यासाठी िे आसनगावाहून येि असि. भाच्याच्या ओढीने
यावयाचे व भावपूर्थ कीिथ न करायचे.त्यांच्या कीिथ नाि जर्ू प्रत्यक्ष श्रीरामच
रंग भरायचे. भानाजीपंिांचा आवाज अविशय गोड होिा पर् त्याही पेक्षा
त्यांचा भाव अवधक मधरु होिा. नारायर् कीिथ न ऐकिा ऐकिा त्याि िल्लीन
होि असे. कारर् त्याि श्रीराम चररत्र असायचे. भक्त वत्सल प्रभरु ामचंद्रांचा
त्याग त्यांना मग्ु ध करीि असे.
हरीभक्त भानाजीपंि कीिथ नाि सांगायचे, “ प्रभूरामचंद्राचे स्मरर् करा.
अहो ज्याच्या नस
ु त्या पदस्पशाथ ने शीळा उद्धरली, ज्याच्या नस
ु त्या नाम
वलवहण्याने जडशीळा सागरावर िरल्या, ज्याच्या नस
ु त्या नामस्मरर्ाने
भगवान श्रीशंकरांचा हलाहलाचा दाह शांि िाला त्या प्रभू रामचंद्रांच्या
नामाचा मवहमा अगाध आहे. भवसागर िरण्याचा मोठा उपाय आहे. वजिका
मोठा वििकाच सोपा आहे.” नारायर् शांि वचत्ताने ऐकायचा. नामस्मरर्
करायचा. पर् वमत्रांमध्ये खेळिाना दंगा करायचा. आपटाधोपटी करायचा.
घरी ििारी यायच्या. पर् त्या ििारीि ििारीपेक्षा कौिक
ु च जास्ि असायचे.
कारर् एकच, नारायर्ाने वकिीही खोड्या के ल्या िरी त्याच्या स्वभावाि एक
वैवशष्ट्य असे होिे कीं ज्याच्या खोड्या करायचा त्याच्याशी लगेच अत्यंि
प्रेमळ वागायचा. िालेल्या खोडीचे द:ु ख त्या मल
ु ाला वाटायचे नाही. त्या
ऐवजी नारायर् हवा हवासा वाटायचा. कारर् नारायर्ाच्या खोड्याि वनभेळ
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मौज असायची द्वेष वा राग नसायचा. रार्ूबाई माहेरी आल्या कीं नारायर्ाचा
सहवास वमळावा म्हर्ून भानाजीपंि आसनगाव सोडून कुठे जाि नसि.
भाच्यां बरोबर राहायचे. त्यांना रामकर्ा ऐकवायाचे. नारायर् आपले टपोरे
डोळे न वमटिा एकटक पाहि राहायचा. मामा बोलि राहायचे. भाचे ऐकि
बसायचे.
नारायर् िल्लख बद्ध
ु ीचा. बालपर्ीच प्रश्न ववचारायचा, “ देव खरंच
भेटिो काहो मामा! ”
मामा “हो” म्हर्यचे.
नारायर् ववचारी “काय करावे लागिे देव भेटण्यासाठी?”
मामा सांगायचे “नामस्मरर्”!
नारायर् ववचारी, “िे कसे करायचे?”
मामा सांगायचे “काया,वाचा मने! ”
नारायर् अंिमथ ख
ु व्हायचा. मामांना कौिक
ु वाटायचे. नारायर्ाच्या
अंिराि िे खोल रुजायचे. मामा-भाच्यांचे संवाद चालायचे.
नारायर् ववचारायचा ‘देव कोठे राहिो! मामा! ’ मामा सांगायचे “सवथ त्र”!
“मग मंवदराि कां जायचे?” नारायर्.
“अरे घरी िशी भावना होि नाही म्हर्ून.” मामा उत्तरायचे.
“कां होिा नाही! ” नारायर्ाचा प्रश्न.
“प्रपंचाि मन गंिु िे नां! मायादेवीचे इर्े प्राबल्य जास्ि असिे.”
“ही मायादेवी कोर्?”
“परमेश्वराची पविव्रिा स्त्री! ”
“मग विलाच कां नाही शरर् जायचे?”
“कारर् िी सूक्ष्माि प्रवेश करू देि नाही.”
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“पर् मामा देव जर सवथ त्र आहे िर मग सूक्ष्माि प्रवेश कशाला हवा?”
लहानगा नारायर् अक्षरश: असे पाठो पाठ अनेक प्रश्न ववचारायचा.
आवर् मामा न कं टाळा करिा त्याचे समाधान करावयाचे. त्यांना नारायर्ाचे
कौिक
ु ाच वाटायचे. मनोमन त्यांना माउलीच्या ज्ञानेश्वरीिल्या ओवीची
आठवर् यावयाची, “वयेसवचया गांवा न येिा | दशेची वाट न पाहिा |
बालपर्ीच सवथ ज्ञिा | वरी ियािे ||” भानाजी नारायर्ाला हृदयाशी
कवटाळायचे आवर् त्याचे मस्िक हंगायचे. त्याला आशीवाथ द द्यायचे. रार्ूबाई
कौिक
ु ाने पहाि राहायच्या. रार्ूबाई वनघण्याच्या वेळी भानाजीपंि साश्रूपूर्थ
नेत्रांनी वनरोप द्यायचे. नारायर्ाला िोंडभरून आशीवाथ द द्यायचे. “समर्थ व्हा!
बलवान व्हा! कीविथ मान् व्हा! धमथ ज्ञ व्हा! ” त्या आशीवाथ दाि आत्मीयिा
असायची. प्रामावर्क सद्भावना असायची. त्याि भगवंिाचे अवधष्ठान असायचे.
त्यांच्या दृष्टीने नारायर् म्हर्जे वदव्य परुु ष होर्ार होिा. रत्नपारख्याने
रत्नाची पारख के ली होिी.
भानाजीपंि गावोगाव कीिथ न करिाना लोकांच्या मनाि स्वावभमान
जागिृ करीि असि. कारर् त्या काळाि सगळा महाराष्ट्र पोखरला जाि
होिा. मराठे सरदार वनजामाची मजी संपादन करण्यासाठी आपसाि
भांडायचे. मग वनजामाने के लेल्या कौिक
ु ाने धन्यिा मानायचे. मान
मरािबाच्या पाठी लागून स्वकीयांच्या पाठीि खंजीर खपु सायचे. आपसािले
वैमनस्य वाढवायचे. भानाजीपंिांना याचा िीव्र राग असायचा. त्या बाबि िे
प्रबोधन करावयाचे. कीिथ नाच्या माध्यमािून ज्ञानदान करावयाचे. मराठमोळा
देश िे ज्ञान आपल्या पोटाि साठवायचा. आचरर्ाि आर्ायला बळ नसायचे.
मागथ समजायचा नाही. लोकांना सन्मागथ दाखवावा. भूमी मोगलांच्या
कचाट्यािून सोडवावी. िोच संकल्प मनाि ठेवून भानाजीपंि वारंवार
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जांबविीस जाि असि. भानाजीपंिांचा संकल्प व्हावयाचा. नारायर् त्यासाठी
समर्थ व्हावा. त्याने हा भार उचलावा. म्हर्ून िे नारायर्ाला
श्रीमद्भागविािल्या, रामायर्ािल्या गोष्टी सांगि असि.
त्याकाळच्या प्रर्ेप्रमार्े गंगाधराचा वववाह शके १५३४ म्हर्जे
गंगाधराच्या वयाच्या आठव्या वषीच िाला होिा. गांगाधरांच्या समंजस व
प्रौढ वागण्यामळ
ु े लोक त्यांना श्रेष्ठ म्हर्ून संबोधू लागले होिे. सूयाथ जीपंिांनी
एका समु हु ूिाथ वर गांगाधरांना मंत्रोपदेश वदला. त्या उपासनेमळ
ु े िे लहान
वयािच अवधकाराने श्रेष्ठ िाले. िेच नाव लोकांनी पढु े चालवले. श्रेष्ठांचा आब
वाढला.
लहानपर्ा पासून नारायर्ाच्या मनाि भगवंि म्हर्जे प्रभूरामचंद्र अशी
ठाम धारर्ा िाली होिी. िो श्रीरामाचेच सिि स्मरर् करायचा. वशक्षर्ाि
त्याची चांगलीच प्रगिी होिी. नारायर् एकपाठी होिा. त्यामळ
ु े रुपावली,
समासचि, भगवद्गीिा, हंसगीिा, रुद्र, पवमान, परुु षसूक्त, स्त्रीसूक्त, ब्रह्मयज्ञ
इत्यादी त्याला कं ठस्र् िालेले होिे. एक वदवस नारायर्ाने ववडलांजवळ हट्ट
धरला. मलापर् श्रेष्ठांसारखा मंत्रोपादेश द्या! सूयाथ जीपंि मनोमन जरी
सख
ु ावले िरी नारायर्ाचा हूड स्वभाव पाहून गप्प बसले. मनाि ववचार के ला
अजून जरा शांि होऊ दे. मग पाहू. वडील लक्ष देि नाहीि म्हर्ून नारायर्ाने
श्रेष्ठांना ववनवून पवहले. पर् भाऊ भावास उपदेश देऊ शकि नाही असे
सांगून श्रेष्ठांनी वेळ मारून नेली. नारायर् वहरमस
ु ला िाला. त्याच्या नेत्राि
पार्ी िरळले. त्याला मंवदरािल्या पज
ु ाऱ्याकडून असे कळले होिे कीं
मंत्रोपदेश िाल्या खेरीज श्रीराम भेटि नाहीि. मंत्रोपदेश िाल्या खेरीज
श्रीराम कसे भेटर्ार? ह्या वववंचनेमळ
ु े नारायर्ाला चक्क रडू कोसळले.
श्रीरामांच्या भेटीसाठी आिरु िालेला िो लहानगा जीव िळमळून रडू
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लागला. त्याला रडू आवरेना. अश्रपु ूर्थ नेत्रांनी िो हळूच घराबाहेर पडला.
गावाबाहेरच्या अरण्याि आला. त्याची िंद्री लागली होिी िी श्रीराम भेटीची.
पावले चालि होिी पर् वाट ठाऊक नव्हिी. त्याची नजर शून्याि लागली
होिी. त्याला सारे ववश्व एकाकी वाटू लागले. चालिा चालिा िो नकळि एका
वशलेवर बसला. वर आकाश खाली पथ्ृ वी. त्याच्या सगळ्या संवेदना बधीर
िाल्या. त्याच्या नेत्रांसमोर आिा काहीच नव्हिे. उन्हाचा त्रास नव्हिा कीं
वायूची शीिलिा नव्हिी. अंिराि एकाच जार्ीव होिी आवर् िी म्हर्जे
“िज
ु वीर् रामा मज कं ठवेना.”
नारायर् कोठे गेला? घरी शोधा-शोध सरुु िाली. श्रेष्ठांना सांगिा
येईना. सूयाथ जीपंिांना मावहि नव्हिे. गावकऱ्यांना मावहि नव्हिे. संध्याकाळ
होि आली. रानाि गेलेली गरु े परिि होिी. गायी वासरांच्या ओढीने िट्ट
िालेल्या कासेने अवघडून पर् िपािप चालि होत्या. त्यांच्या गळ्यािल्या
घंटांचा मंजळ
ु ध्वनी सवथ त्र वननादि होिा. पर् गावकऱ्यांचे अंिर एका
वासरासाठी हरावले होिे. सूयाथ जीपंि आिरु िेने गावाबाहेर शोध घेण्यास
वनघाले. त्यावेळी एका गरु ख्या बरोबर येि असलेल्या नारायर्ाला पाहून
त्यांना एकदम हायसे वाटले. रानािून गायी चारून येिाना त्या गरु ाख्याने
नारायर्ास एका वशळे वर ध्यानस्र् बसलेले पावहले. त्याला उठवून घेऊन
आला. घरी येिांच रार्ूबाई ंनी नारायर्ाची दृष्ट काढली. सूयाथ जीपंि, श्रेष्ठ व
गावकरी नारायर्ास अवधक जपू लागले. पर् वदवसेंवदवस नारायर् स्वि:लाच
हरवून बसू लागला. हळू हळू अबोल व्हायला लागला. आई ववचारायची
‘नारायर्ा उदास कारे िालास?’ नारायर् सांगायचा ‘आई! काही कळि नाही
गं! पर् .....काळजी मात्र वाटिे.’ आई म्हर्ली, ‘अरे एवढासा िूं! िल
ु ा रे
कशाची काळजी वाटिे?’ नारायर् शांिपर्े म्हर्ाला “ववश्वाची! ”
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नारायर् व रार्ूबाई यांचा हा संवाद सूयाथ जीपंिांना अस्वस्र् करायचा.
त्यांनी एकदा भानाजीपंि आल्यावर नारायर्ाचा हा ववषय काढला. सवथ ऐकून
भानाजीपंिांना आचयथ वाटले. त्यांना नारायर्ाची लक्षर्े म्हर्जे िीव्र
ववरक्तीची खोल रुजलेली जार्ीव वाटली. पर् िे काही बोलले नाही! त्यांनी
आपल्या बवहर्ीला व मेव्हण्याला धीरच वदला. भानाजीपंि काही काळ विर्ेच
रावहले. लहानग्या नारायर्ाचा व्रिबंध िाला. गायत्रीचा प्रबोध िाला.
सूयाथ जीपंिांकडून नारायर्ाि मंत्र संिमर् िाले. नारायर् आिा वत्रकाळ
संध्या वनयमाने करू लागला. गायत्रीमंत्र मन:पूवथक जपू लागला. मामांच्या
कीिथ नाि त्याने त्याने ऐकले होिे, “शास्त्र म्हर्ेल जें सांडावे | िे राज्यही िर्ृ
मानावे | जें घेववी िे न म्हर्ावे | ववषही ववरू ||” आचार संपन्न कुळाि उत्पन्न
िालेल्या नारायर्ास इिका उपदेश परु स
े ा होिा. नारायर्ाच्या मनाि अनेक
प्रश्न उत्पन्न व्हावयाचे. मग मामा आले कीं त्यांचे वहिगज
ु चालायचे.
नारायर् ववचारायचा, “ मामा! शेषाने आपल्या मस्िकावर पथ्ृ वी धारर्
के ली आहे हे खरे आहे नां?”
“हो! ”
“मग िो वदसि कसा नाही?”
“कारर् िो वायू रुपाि आहे! ”
“ मग िो वायू स्विंत्र नाही कां?”
“आहे! ”
“मग िो कोर्ाचे स्वरूप आहे?”
“गर्ु ाचे! ”
“गर्ु ाचे स्वरूप म्हर्जे काय?”
“प्रकृिीचे .. मायेचे! ”
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“मग ईश्वर कोठे राहिो?”
“मायच्या पलीकडे! ”
“पर् मामा िम्ु ही िर नेहेमी सांगिा कीं ईश्वर सवथ व्यापी आहे म्हर्ून!
मग माये पलीकडे कसा?”
“हो रे! मायेि िर आहेच पर् िो सवथ व्यापी असल्यामळ
ु े मायेि
असूनही माये नंिरही उरिो. जो उरिो िो ही अनंि असिो. म्हर्ूनच िो ईश्वर
असिो. आपर् मायेच्या पलीकडे जाि नाही म्हर्ून िो आपल्याला भेटि
नाही. ”
“मग मायेच्या पलीकडे कसें जायचे?”
“सवथ संग पररत्याग करून! ”
“सवाथ ि जास्ि माया कशाि असिे?”
“स्त्रीि! ”
नारायर् मग्ु ध िाला. नारायर्च्या प्रश्नांना उत्तरे देिा देिा मामा
स्वि:च स्वि:ला हरवून बसले. आपर् कोर्ाला उत्तरे देि आहोि हे त्यांच्या
ध्यानाि आलेच नाही. नारायर् अंिमथ ख
ु िाल्यासारखा मग्ु ध िाल्यावर
त्यांच्या िे लक्षाि आले. पर् आिा वेळ वनघून गेली होिी. आिा मामा
अस्वस्र् िाले पर् काहीच उपयोग नव्हिा. नारायर् काय समजायचे िे
समजून गेला होिा.
नारायर्ाने प्रभरु ामचंद्रांना भेटण्याचा वनचय के ला. त्याने कर्ा
परु ांर्ािून खूप ऐकले होिे. त्याचाच प्रत्यय घ्यायचे ठरवले. िो सिि
हनमु िं ाची प्रार्थ ना करीि होिा. त्यावषी श्रावर्ािल्या शद्ध
ु अष्टमीला कसली
िरी पवथ र्ी होिी. घरािील सवथ मंडळी गोदावरीच्या स्नानासाठी गेली होिी.
नारायर् घरीच र्ांबला होिा. घरािल्या चौकािल्या आडाचे पार्ी काढून
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स्नान के ले. आवर् जप करण्यास बसला. जप कसला? िर हनमु ंिाचा!
कशासाठी िर श्रीराम भेटीसाठी! अत्यंि िळमळून त्याची प्रार्थ ना चालली
होिी. नेत्रािून अश्रू वाहि होिे. वार्ी मग्ु ध िाली होिी. मनाच्या
कानाकोपऱ्यािून िो हनमु ंिाला हांका मारीि होिा. त्याच्या अंगावर रोमांच
उभे रावहले होिे. श्वास रोखला गेला होिा. प्रार् कं ठगि िाला होिा. आवर्
काही ववपरीि घडण्यापूवीच कोर्ी िरी माळवदावरून उडी मारून
वखडकीिून आंि आले. नारायर् हनमु ंिाचा धांवा करीि होिा. त्याचे नेत्र
वमटलेले होिे. त्या आलेल्या बलाढ्य व्यक्तीने नारायर्ास चक्क उचलून
घेिले. आकवस्मकिेमळ
ु े नारायर् दचकला. त्याला कळे ना हे काय होिे आहे.
िो िटापट करू लागला. त्या भीमकाय व्यक्तीने नारायर्ास आपल्या बाहूंच्या
ववळख्याि बंवदस्ि के ले होिे. आिा नारायर् गपचपू बसला. आल्या मागाथ ने
िी व्यक्ती नारायर्ास घेऊन वनघाली. आवर् आकाशाि िेप घेऊन एका
िपाट्याि ब्रह्मारण्याि आली. एका ववशाल वशवबके समोर नारायर्ास उभा
के ला.
नारायर्ास आचयथ वाटले. डोळ्याचे पािे लविे न लविे िोंच आपर्
इर्े आलोच कसें? त्याला न राहवून त्याने त्या भीमकाय देहाच्या चेहऱ्याकडे
पावहले. साक्षाि हनमु ंिच समोर उभा! हनमु ंिाने नारायर्ास वशवबके ि प्रवेश
करण्यास सांवगिले. िी वशवबका म्हर्जे चक्क राजप्रसाद होिा. आिमध्ये
अष्टगंधाचा सवु ास पसरला होिा. शीिल प्रकाश व शीिल वािावरर् होिे.
प्रसन्न व पववत्र. नारायर्ाचे अष्टसावत्वक भाव जागे िाले. त्याचे उर धपापू
लागले. अंग रोमांवचि िाले. कं ठ सद्गद िाला. त्याने समोर पवहले. देदीप्यमान
भगवान श्रीराम समोर उभे होिे. डाव्या बाजूला सीिामाई, उजव्या बाजूला
लक्ष्मर्, मागे चवऱ्या ढाळर्ारे भरि व शत्रघ्ु न! समोर वीरासनाि हनमु ंि!
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श्रीराम पंचायिन समोर प्रकट िालेले. लहानगा नारायर् पूर्थ भारावून गेला.
त्याच्या सवथ संवेदना श्रीराममय िाल्या. प्रभरु ामचंद्रांच्या मख
ु ावरचे िेज
कोटीसूयाां पेक्षा जास्ि असूनही शीिल होिे. आवर् नेत्रांना आल्हाद देि होिे.
सांवळी कांिी वििकीच िेजस्वी होिी. चहबाजूला त्या पंचायिनाची प्रभा
पसरली होिी. नारायर् िे वदव्य दशथ न घेि देहभान हरपून िटस्र् उभा
रावहला. क्षर्भराने भानावर आला. त्याने साष्टांग नमस्कार घािला.
प्रभरु ामचंद्रांनी त्याच्या मस्िकावरून हाि वफरवला. त्याला उभा के ला.
त्याचा उजवा हाि श्रीरामांनी हनमु ंिाच्या हािाि वदला. म्हर्ाले, प्रावज्ञक
हनमु ंिा! ह्याला सांभाळ. िूं ह्याला मंत्रोपदेश दे. त्याला लोककायथ करण्याचे
सामथ्यथ दे. श्रीहनमु ंिाने मोठ्या प्रेमाने नारायर्ास आपल्या हृदयाशी
कवटाळले.ज्या हृदयाि श्रीरामांखेरीज काहीच नव्हिे त्या हृदयाचा स्पशथ
होिाच आधीच राममय िालेला नारायर् लगेच भावसमाधीि गेला. त्याच
अवस्र्ेि हनमु ंिांनी त्याला मंत्रोपदेश के ला. त्या भावसमाधीिच िो मंत्र
नारायर्ाच्या सवाांगािून, रोमारोमािून प्रवाही िाला. श्रीरामचंद्र अंिधाथ न
पावले. हनमु ंिाने पनु च नारायर्ास त्याच्या घरी त्याच जागेवर आर्ू बसवले.
नारायर्ाचा ब्रह्मभाव िसाच होिा. त्याला कशाचेच भान नव्हिे. लंगोटी लावून
जपाला बसलेल्या अवस्र्ेिच िो शून्याि नजर लावून स्वस्र् आवर् शांि
बसला.
सूयाथ जीपंि व इिर मंडळी पवथ काळचे स्नान करून श्रीराम मंवदराि
जाऊन श्रीराम दशथ न घेऊन घरी परि आली. आिां दपु ार टळून गेली होिी.
उन्हे उिरिीला लागली होिी. नारायर्ाला स्वस्र् बसलेला पाहून सवाांनाच
बरे वाटले. पर् बराच वेळ िाला िरी नारायर् एकाच जागी बसून होिा. िे
पाहून सूयाथ जीपंि र्ोडे अस्वस्र् िाले. त्यांना आचयथ वाटू लागले कीं आज
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नारायर् इिकावेळ एकाच जागी स्वस्र् कसा काय बसला आहे? त्यांनी
रार्ूबाई ंना हीं गोष्ट सांवगिली. पर् त्यांनी िे फारसे मनावर घेिले नाही. पर्
अशी विन्हीसांज टळली आवर् वदवे लागर्ी िाली. देवघरािला लामर्वदवा
प्रज्ववलि के ला. िरी सद्ध
ु ा नारायर् स्िब्धच. आिां मात्र रार्ूबाई ंना रहाववले
नाही. काही न खािा न वपिा शांि बसून रावहलेल्या नारायर्ाजवळ त्या
गेल्या. त्यांनी हळूच मदृ ू व प्रेमाद्रथ स्वराि हांक मारली, “नारायर्ा”! त्या
ओिप्रि प्रेम भरलेल्या सध्ु द सावत्वक आवाजािल्या नादब्रह्माने नारायर्ाचे
अष्टसावत्वक भाव लगेच जागे िाले. त्याला एकाएकी प्रभूरामचंद्रांच्या
ववयोगाची िीव्र जार्ीव िाली. आईलाच नारायर् रामचंद्र समजून वबलगला.
ओक्साबोक्शी रडू लागला. त्याच्या त्या परब्रह्माच्या ववरहाने होर्ाऱ्या
रुदानामळ
ु े घराि काही वेगळीच पर् पववत्र संवेदना वनमाथ र् िाली. सूयाथ जीपंि
विर्े आले. ित्क्षर्ी नारायर्ाने आपल्या वपत्याच्या चरर्ावर मस्िक ठेवले.
वपत्याच्या चरर्ावर अश्रूंचा अवभषेक के ला. नारायर्ाची काया र्रर्रि होिी.
इिक्याि विर्े आलेल्या श्रेष्ठांच्या चरर्ावर नारायर्ाने मस्िक ठेवले. श्रेष्ठ
िसे वयाने फार काही मोठे नव्हिे. िीनच वषाांनी वडील होिे. पर् के वढे पोक्त
वाटले नारायर्ास! श्रेष्ठांनी नारायर्ास आपल्या हृदयाशी कवटाळले. हळूच
ववचारले,’ काय िाले रे! ’ नारायर्ास शब्द स्फुरि होिे पर् िे मख
ु ावाटे बाहेर
पडू शकि नव्हिे. त्या अवस्र्ेिच नारायर् नव्हिा. सहृु दांचा स्पशथ त्याला
अवधकावधक अंिमथ ख
ु करीि होिा. त्याच्या नेत्राि सगळ्यांना काही वेगळीच
चमक जार्वली. त्यांनी नारायर्ास विर्ेच बसवून घेिले. सूयाथ जीपंि त्यांच्या
आसनावर बसून रावहले. बाकीचे आपल्या उद्योगाला लागले. सूयाथ जीपंिांनी
नारायर्ास पन्ु हा पन्ु हा काही प्रश्न ववचारले. पर् मख
ु ािून ‘श्रीराम’ ‘श्रीराम ‘ व
नेत्रािून अश्रू या खेरीज नारायर्ाकडून काहीच प्रविसाद नव्हिा. सूयाथ जीपंि
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अस्वस्र् िाले. त्यांनी नारायर्ास अत्यंि प्रेमाने ववचारले. पर् त्याचा
पररर्ाम नारायर्ास भगवद्भक्तीचा उमाळा येण्यािच िाला. त्याच्या कं ठािून
ध्ववनमय हंकारा खेरीज काहीच येईनासे िाले. दृवष्ट शून्याि लागली गेली.
बबु ळ
ु े वनचळ िाली होिी. डोळ्यांच्या पापण्याही स्िब्ध िाल्या होत्या. िी
रात्र त्यांनी कशीबशी काढली. दस
ु रे वदवशी पहाटेच प्रर्म त्यांनी नारायर्ाची
खबर घेिली.
नारायर् चौकािल्या आडाचे पार्ी काढून स्नान करून संध्या
करायला बसल्याचे पाहून त्यांना समाधान वाटले. सूयाथ जीपंि त्यांच्या
उद्योगाला लागले. जो िो आपल्या उद्योगाला लागलेला. पर् नारायर् िसाच
बसलेला. त्याचा ब्रह्मभाव उिरलाच नव्हिा. िो िसाच डोळे वमटून मंत्रजपाि
मग्न िाला होिा. त्याच्या मनाि िो मंत्र आपोआप होि असल्याचे त्याला
जार्वले. जापाकडे त्याचे सारे लक्ष कें वद्रि िाले होिे. हळू हळू त्याच्या बेंबी
खाली काही हालचाल होऊ लागली. त्याची मान व पाठीचा कर्ा एका रेषेि
आली. त्याला काही कळण्याच्या आिच नावभखालून एक अनावमक संवेदना
ववजेसाखी चमकून मस्िकाि गेली. काय होिेय हे त्याला समजि नव्हिे. पर्
जें होि होिे त्यामळ
ु े िो अवधकच स्वस्र् व शांि होि होिा. मंत्र जप त्याला
सख
ु वीि होिा. व िो वनववथ कल्प होि होिा. दृवष्ट असूनही वदसि नव्हिे व जें
वदसि होिे िे या जगािले नव्हिे. खरे, खोटे असा काही ववचार नव्हिा आवर्
मनाि श्रीरामाखेरीज ररिा ठाव नव्हिा. मनाचे मनपर् मोडले होिे. बद्ध
ु ीची
िेप र्ांबून िी वनचल िाली होिी. संकल्पच नव्हिा िर ववकल्प कुठून
असर्ार? अशा अवस्र्ेि नारायर्ाने अनभु वले कीं हृदयाि काही िरी
एकवटिे आहे. श्वासोच््वास रोधला जाि आहे. क्षर्ािच नारायर् सवाथ च्या
पार िाला. अशा एका वठकार्ी िो आला कीं वजर्े काहीच नव्हिे.पर् काहीच
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नव्हिे म्हर्ाव िर आनंदोमी कसल्या होत्या? नारायर् फक्त साक्षी रूपाने
पहाि होिा. त्याला भगवद्गीिेिला श्लोक आठवला, “अवधभूिं क्षरो भाव:
परुु चावधदैविम् | अवधयज्ञोऽहमेमात्र देहे देहभिृ ांवर ||” (नाश पावर्ाऱ्या
शरीराला अवधभूि असे म्हर्िाि. त्याि प्रवत्त
ृ ी रूपाने भोग घेण्याचे ज्ञान
असर्ारा परुु ष असिो त्याला अवधदैव असे म्हर्िाि. देहावरील आसक्ती
नाहीशी करर्ारा अवधयज्ञ िर प्रत्यक्ष मी स्वि:च आहे.)
नारायर् असा शांि बसला होिा. रार्ूबाई ंनी त्याला हांका मारल्या.
पर् नारायर् स्िब्धच होिा. त्या उठून ओसरीवर नारायर्ा जवळ आल्या.
उन्हे वर आली होिी. वेदशास्त्र पाठशाळे ि जाण्याची वेळ िाली होिी. त्यांनी
नारायर्ास िशी जार्ीव वदली. नारायर् शांिपर्े उठला. लंगोटीिच शाळे ि
जाण्यास वनघाला. पाठशाला म्हर्जे दशग्रंर्ी ब्राह्मर्ाचे घर होिे. िरी काय
िाले? त्या माउलीला आपल्या मल
ु ाने लंगोटीि बाहेर पडावे हे कसे सहन
व्हावे? रार्ूबाई ंनी नारायर्ास आडवले. त्याचा हाि धरून त्याला परि
ओसरीवर आर्ले. त्याच्या पढु े उपरर्े धोिर टाकले. नारायर्ाने िे अत्यंि
वनववथ कारपर्े पररधान के ले आवर् पाठशाळे ि वनघून गेला.
माध्यान्ह काळ िाला. सूयाथ जीपंि व्यवसाय आटोपून घरी आले.
वनत्याप्रमार्े उपस्नान करून, आचमनादी करून त्यांनी सोवळ्याि वैश्वदेव व
नैवद्य
े के ला. अविर्ीमागथ पाहून भोजनास आले. त्यांच्या बाजूला श्रेष्ठ,
श्रेष्ठांच्या पलीकडे नारायर्. नारायर् पानाकडे पहाि बसला होिा. आपोशन
घेिलेच नव्हिे. रार्ूबाई ंनी सयु ाथ जीपंिांना खर्ु ेने िे दाखवले. “नारायर्ा अरे
वचत्राहिी घाल. आपोशन घे.” पर् नारायर्ाचे लक्ष खाण्यावपण्याि नाही.
खेळण्याि नाही. अभ्यासाि नाही. सूयाथ जीपंि चांगलेच धास्िावले. त्यांना
काय करावे िे समजेना. त्यांनी जांबेिल्या ववद्वानांचे मि घेिले. पर् एकाच्या
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ववरुध्द दस
ु ऱ्याचे. अशा मिमिांिरांच्या गलक्याि कोर्ाचे खरे आवर्
कोर्ाचे खोटे हेच त्यांना कळे ना. शेवटी न राहवून त्यांनी आसनगांवला
भानाजीपंिांना वनरोप धाडला. भाच्यावरच्या प्रेमामळ
ु े भानाजीपंि ित्काळ
वनघाले. त्यांना नारायर्ाचे जबरदस्ि आकषथ र् होिे. त्यांच्या मिे नारायर्
एक अलौवकक रत्न होिे. जांबेि आल्या आल्या प्रर्म त्यांनी श्रीराम मंवदराि
जाऊन श्रीरामाचे दशथ न घेिले. श्रीरामांच्या दोन्ही बाजूस परुु ष उंचीच्या
समयांच्या मंद प्रकाशाि गभाथ गारािल्या शांि व पववत्र वािावरर्ाि िे
श्रीरामाकडे एकटक पहाि उभे रावहले. जर्ू श्रीरामांच्या हृदयाचा ठाव घेि
होिे. प्रभरु ामचंद्र गल
ु ाबी रंगाच्या िगिगर्ाऱ्या जरिारी पोशाखाि शांि उभे
होिे. पर् भानाजीपंिांना प्रभू आपल्याला अभय देि आहेि असेच वाटू
लागले. सांगिाहेि वभऊ नकोस. अरे नारायर्ाच्या पाठीशी मी आहे.
भानाजीपंिांच्या अंिरािल्या श्रीरामाने त्यांना वदलासा वदला.
भानाजीपंि घरी आले. नारायर् ओसरीवर बसलेला होिा. खाली
दभाथ सन होिे. दभाथ सनावर कं बलासन होिे. कं बलासनावर धूिवस्त्र अंर्रलेले
होिे. अंगावर लंगोटी वशवाय काहीच नव्हिे. डोळ्याि वनचलिा होिी.
शरीरावर ववरक्ती जार्वि होिी. आिल्या आंि कोठेिरी साधना चालली
असल्याची भानाजींना जार्ीव िाली. त्यांना नारायर्ाने पूवी ववचारलेल्या
सगळ्या प्रश्नांची व आपर् वदलेल्या उत्तरांची आठवर् िाली. नारायर् आिा
साडे सहा वषाथ चा िाला होिा. सूयाथ जीपंिांनी भानाजीपंिांना प्रर्म आपल्या
खोलीि नेले. श्रीरामचंद्रांच्या िस्वीरी समोर बसले. भानाजीपंिांना आपली
व्यर्ा सांवगिली. अहो! त्याच्या वयािच श्रेष्ठांचे लग्न के ले होिे. हा मात्र पहा
कसा वागिो आहे! पावहलेि नां आत्ता िम्ु ही त्याच्या समोरून आलाि पर्
त्याला ना आनंद, ना दाद ना वफयाथ द. रार्ूबाई ंनी पस्ु िी जोडली. नीट जेवि
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नाही. पाठशाळे िले शास्त्रीबवु ा सांगि होिे, येिो, शांि बसिो, वशकवलेले
ऐकिो, म्हर्ून दाखव म्हटले िर वबनचूक म्हर्ून दाखविो. त्यामळ
ु े ििार
काही नाही पर् िे बरोबरीच्या मल
ु ांसारखे वाटि नाही. इिर मल
ु े वेगळी हा
वेगळा. पूवी मस्िी करायचा पर् आिा बालसल
ु भ गोष्टीही करीि नाही. म्हर्जे
कुर्ी वचडवायचा प्रयत्न के ला िर प्रौढ मार्सासारखा शांिपर्े त्याच्या पासून
दूर होिो. एक ना दोन. असे सवाांचे ऐकून भानाजीपंिांनी मनाशी काही वनचय
के ला. काही वदवस जांबवािीस राहावयाचे. नारायर्ाच्या सहवासाि त्याला
समजून घ्यायचे. त्याला बोलिे करायचे म्हर्जे नक्की काय िाले िे समजेल.
भानाजीपंि हरीभक्त होिे. शास्त्रसंपन्न होिे. पंवडि होिे. कीिथ नकार
होिे. अनेक र्ोरामोठ्यांना त्यांनी अगदी जवळून पावहले होिे. त्यामळ
ु े
दैवीगर्ु आवर् दंभ यािला फरक िे जार्ि होिे. नारायर्ाि त्यांना दंभाचा
लवलेशही वदसि नव्हिा. स्वाभाववक आवर् कृवत्रम व्यापार याची त्यांना
चांगलीच पारख होिी. नारायर् हे एक रत्न आहे हे त्यांनी पूवीच पारखले
होिे. पर् आिा प्रश्न होिा िो लोकापवादाचा! वजर्े आपले मेव्हर्े व बवहर्च
साशंक िाले आहिे विर्े इिर लोकांना काय दोष द्यावा! त्यांनी खूप प्रयत्न
के ला. पर् नारायर्ाचे गूढ त्यांना समजेना. सगर्ु भवक्त करिां करिा भगवद्
दशथ नामळ
ु े अशी अवस्र्ा येऊ शकिे हे त्यांना शास्त्र ज्ञानािून समजलेले
असले िरी पडिाळा घेिा आलेला नव्हिा. आिां नारायर्ाने मोकळे पर्े
काही सांवगिले िर पहावे असा त्यांचा प्रयत्न होिा. पर् नारायर् सदैव
एकटक कुठेिरी आकाशाकडे नजर लावून बसलेला असायचा. त्याला मधून
मधून हसू यायचे! मधून मधून रडू अनावर व्हायचे! कधी कधी दभाथ सनावर
बसलेला असिाना स्वि:च्या अंिरािल्या हंकारािच दंग होई. भानाजीपंि
ववचारमग्न िाले. त्यांनी ववचार के ला, ही लक्षर्े िर योगशास्त्राि सांवगिलेली
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कंु डवलनी जागरर्ाची स्पष्ट वदसि आहेि. पर् पडिाळा कसा घ्यावा ह्या
ववचाराि िे होिे. त्यांना एक यक्त
ु ी सचु ली. नारायर् बसला होिा विर्े िे
ज्ञानेश्वरीिला सहावा अध्याय काढून त्यािल्या ओव्या आपल्या मधरु
आवाजाि वाचू लागले. नारायर् जरी स्वि:ि मग्न व स्वस्र् होिा िरी मामांचे
शब्द त्याच्या कानावर पडर्ारच होिे. वशवाय िे साक्षाि् नार्पंर्ािल्या
ज्ञानेश्वरांसारख्या वसद्ध परुु षाचे मंत्ररूप शब्द होिे. त्यांचा पररर्ाम िाल्या
खेरीज रहार्ार नाही याची भानाजीपंिांनी मनाशी खर्ु गाठ बांधली. मामा
वाचि होिे. “िरी ववशेषे आिा बोवलजेल | परर िे अनभु वे उपेगा जाईल |
म्हर्ोनी िैसे एक लागेल | स्र्ान पहावे || जेर् आरार्क
ु े चे वन कोडे | बैसवलया
उठो नावडे | वैराग्यासी दर्ु ीव चढे | देखवलया जें ||” मामा वाचि होिे.
नारायर् अवधकावधक मग्ु ध होि होिा. त्याचा श्वासोच््वास दीघथ व्हावयाला
लागला. अकस्माि त्याच्या नाभी स्र्ानािून काही संवेदना वनमाथ र् होऊन
कं ठािून ॐकाराचा ध्वनी प्रगट होऊ लागला. त्याि मंजूळिेसह िीव्रिा होिी.
इकडे मामा वाचिच होिे. “िव येरीकडे धनधु थ रा | आसनाचा उबारा | शक्ती
करी उजगरा | कंु डवलनीिे || नावगर्ीचे वपले | कंु कुमे नाहले | वळर् घेऊन
आले | शेजे जैसे || ......मामा वाचिा वाचिा नारायर्ाकडे पहाि होिे.
नारायर् सावधच होिा. त्याला हे सवथ ऐकून काही ववशेष जार्वि होिे.
त्याला मामांशी काही वहिगज
ु करावेसे वाटि होिे. पर् कोर्िी िरी अज्ञाि
शक्ती त्याला बोलू देि नव्हिी. मामा वाचिां वाचिां एका ओवी जवळ आले
..”त्या हृदयाच्या पाररवरी | कंु डलीवनया परमेश्वरी | िेजाची वशदोरी |
वववनयोगीली || बद्ध
ु ीचेवन शाके | हािबोने वनके | द्वैि िेर् न देखे | िैसे के ले
||...” आवर् मामांनी नारायर्ाकडे पावहले. नारायर्ाने आवेगाने डोळे उघडून
त्याचवेळी मामांच्याकडे पावहले. दोन ज्योिी जर्ू समोरासमोर आल्या.
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िेजाची ओळख िेजाला पटली. नारायर् आवेगाने उठला. मामांच्या चरर्ावर
मस्िक टेकिा क्षर्ीच नारायर्ाच्या नेत्रािून अनावर अश्रपु ाि होऊ लागला.
त्याचे सवाांग र्रर्रि होिे. नारायर् त्यावेळी साि वषाथ चा िाला होिा.
मामांनी नारायर्ाचा आवेग कमी होऊ वदला. त्यांनी नारायर्ास आवेगाने
आपल्या जवळ ओढले आवर् मांडीवर घेिले. नारायर् वन:संकोच त्यांच्या
मांडीवर बसला. मामांनी हळूच ववचारले, “नारायर्ा माउलीच्या शब्दाबरहकुम
अनभु व घेिलास नां! ” नारायर् पटकन “ हो ” म्हर्ून गेला. त्याचे हृद्गि
मामांनी ओळखले म्हर्ून प्रभाववि िाला. आनंवदि िाला. त्याचा
आत्मववश्वास वाढला. चला कोर्ी िरी आिा आपल्याला समजून घेर्ार िर.
मामांनी ववचारले, “कसे घडले रे! ” नारायर्ाने वन:संवदग्ध शब्दाि घडलेली
सवथ हकीकि सांवगिली आवर् म्हर्ाला, “मामा सत्य कीं स्वप्न हा माझ्या
समोरचा प्रश्न नाही कारर् जी अनुभूिी मी आत्ता घेि आहे त्याचा अन्वय सत्य
व वमथ्या यांना भेदून जार्ारा आहे.” मामांनी त्याला हृदयाशी कवटाळले.
म्हर्ाले, “नारायर्ा! भाग्यवान आहेस. अरे िल
ु ा िर प्रत्यक्ष मारुिीरायाने
मंत्रदीक्षा वदली आहे. श्रीरामांनी प्रत्यक्ष प्रकट होऊन आशीवाथ द वदला आहे.
आर्खी काय हवे? असे भाग्य वकिीजर्ांना वमळिे?” ह्यावर नारायर्
म्हर्ाला, “िे खरे असेल मामा, पर् याला काय भाग्य म्हर्ायचे? अहो त्या
वदवसा पासून मी सारखा िळमळिोय प्रभरु ामचंद्रांना भेटायला! सिि धावा
करिोय पर् आिां साधे दशथ नही घडि नाही. जेंव्हा घडले िेंव्हा मी बावरलो
होिो. त्यांना घट्ट वमठी मारायची राहून गेली. िे चरर् कधीच सोडू नयेि. पर्
त्यावेळी िसे जमले नाही. आिा िसे जमावे असे वाटिे पर् भेट होि नाही
म्हर्ून जीव कासावीस होिोय.” अत्यंि भाववववश होऊन नारायर् हे सांगि
होिा. मामा कौिक
ु ाने ऐकि होिे. नारायर् वयाच्या मानाने वकिी वन:संवदग्ध
30

व धोरर्ीपर्ाने बोलि होिा. त्यांना अपररवमि कौिक
ु वाटले. त्यांची पूर्थ
खात्री पटली कीं ह्याची आिा खरी साधना सरुु िालेली आहे. साक्षाि
प्रभरु ामचंद्रच ह्याची काळजी घेि आहेि. हा आिां आपल्यािला उरलेला
नाही. भगवंिाशी एकरूप होण्याच्या साधन मागाथ ि हा फारच िपाट्याने पढु े
चाललेला आहे. मामांची खात्री पटली खरी पर् समाजाचे काय? त्यांना
जास्ि काळजी वाटू लागली िी सूयाथ जीपंि व रार्ूबाई ंची! त्यांची समजूि
कशानेच वनघर्ार नव्हिी. पर् मामांना िो उपचार करावा लागर्ार होिा.
भानाजीपंिांनी सूयाथ जीपंि व रार्ूबाई यांना खूप समजाऊन
सांवगिले. पर् त्या मािावपत्यांना राहवि नव्हिे. नारायर् असाच वागि
रावहला िर त्याला मल
ु गी कोर् देर्ार? त्याचे लग्न कसें होर्ार? इत्यादी
अत्यंि व्यावहाररक प्रश्न त्या मािा-वपत्यांना भेडसावि होिे. िेच प्रश्न त्यांनी
भानाजीपंिांच्या पढु े मांडले. रार्ूबाई भावाला म्हर्ाल्या “िूं कीिथ नावनवमत्त
गावोगावी वफरिोस. नारायर्ासाठी चांगली मल
ु गी पहा. सोयररक जळ
ु वून दे.
एकदा कां त्याचे दोनाचे चार हाि िाले कीं मग िो मार्सांि येईल.”
बवहर्ीच्या समजिु ीसाठी भानाजी हो म्हर्ाले. त्यांच्या मिे घाई करण्याची
आवश्यकिा नव्हिी. भानाजी जड अंि:कारर्ाने सवाांचा वनरोप घेऊन िेर्ून
वनघाले.
नारायर् आपल्या साधनेि मग्न असायचा. कोर्ाशी बोलर्े नाही. कुठे
जार्े नाही. मल
ु ांमध्ये खेळर्े नाही. पाठशाला िाली कीं घरी. कधी कधी
उठायचा ब्रह्मारण्याि जायचा. वजर्े श्रीराम दशथ न िाले होिे विर्े येऊन
आकाशाकडे दृवष्ट लावून बसायचा. मग कशाचीच शध्ु दबध्ु द राहायची नाही.
वदवस वदवस असा बसून काढायचा. कोर्ी त्या बाजूला वफरकलेच िर धनगर
वफरकायचे. नारायर्ाला पाहून गावांि खबर द्यायचे. घरून कोर्ीिरी जाऊन
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नारायर्ास परि आर्ायचे. सूयाथ जीपंिांना प्रश्न पडायचा हे असे वकिी वदवस
चालर्ार? िे हर प्रकारे नारायर्ास समजाऊन सांगायचे पर् उपयोग होि
नव्हिा. नारायर्ाची वस्र्िी त्यांना समजि नव्हिी.
दैववशाि जें घडायचे िे आकवस्मक घडिे. ध्यानी मनी नसिाना. िो
वदवस असा उजाडला कीं त्या वदवशी सूयाथ जीपंिांनी इहलोकीची यात्रा
संपवली. नारायर् अवघा साि वषाथ चा होिा. श्रेष्ठांच्या वर सगळी जबाबदारी
आली. गावांि प्रविष्ठा होिीच. श्रेष्ठ िी अत्यंि कुशलिेने सांभाळीि होिे.
श्रेष्ठांच्या वागण्याि आिा पूवीपेक्षा अवधक गांभीयथ प्रकट होऊ लगले.
रार्ूबाई ंना श्रेष्ठांचा फार मोठा आधार वाटायचा. नारायर्ाच्या वागण्याकडे
त्या कानाडोळा करावयाच्या.
कशी बशी चार वषे गेली. नारायर् साधनेि मग्न असायचा. लोकांना
प्रर्म प्रर्म कौिक
ु वाटायचे पर् नंिर सरावाने अंगवळर्ी पडले. असाधारर्
म्हर्ून मधून मधून टीका करू लागले. िसा रार्ूबाई ंचा धीर खचू लागला. त्या
श्रेष्ठांजवळ नारायर्ाच्या वववाहाचा आग्रह धरू लागल्या. आपल्या भावालाही
कळवले. नारायर्ास ही कुर्कुर् लागली. िो सावध िाला. हनमु ंिाची व
श्रीरामांची प्रार्थ ना करू लागला. एकांिाि जाऊन स्वि:शीच संवाद करू
लागला. एक मन म्हर्े, “अरे त्याि काय आहे, करिाि लग्न िर करू दे. िि
ु े
काय जािे त्याि! नार्महाराजांनी नाही कां संसार के ला? सदृशं चेष्टिे
स्वस्या: प्रकृिेज्ञाथ नवानवप | प्रकृविं यावन्ि भूिावन वनग्रह: वकं कररष्ट्यवस || हो
पर् नार् महाराजांना त्यांच्या सद्गरू
ु ं ची िशी आज्ञा िाली होिी. आपल्याला
कुठे िशी आज्ञा िालेली आहे? आवर् पढु े िर भगवान श्रीकृष्ट्र् स्वि:च
सांगिाि कीं इंवद्रयस्येन्द्रीयस्यार्े रागद्वेषौ व्यववस्र्िौ | ियोनथ
वशमागच्छे िौयस्य पररपंवर्नौ ||” नारायर् मनािल्या मनाि संवाद करायचा.
32

मग मन एकाग्र करून अंिरािल्या प्रविसादाचा वेध घ्यायचा.त्याला खोल
हृदयाच्या आिून उन्मेष यावयाचा. वत्त
ृ ी वस्र्र व्हायची. िो शांिपर्े समजून
घ्यायचा. त्याला त्याचा आत्मारामच सांगायचा, “ नाही! नारायर् हे काही खरे
नाही. िूं ह्या लग्नाच्या जंजाळाि अडकून पडू नकोस! िि
ु ी अवस्र्ा ही अशी!
ववरक्तीच्या डोहाि ड़ंबायची िि
ृ ी िालेली. अशावेळी िूं संसार काय
ु ी प्रवत्त
करर्ार? िूं इर्े र्ांबू सद्ध
ु ा नकोस. इर्े सारेच िझ्ु यापेक्षा वडील आहेि. िल
ु ा
त्यांचे ऐकावेच लागेल. न ऐकले िरी दोष आवर् ऐकलेस िर िल
ु ा भावर्ार
नाही. िूं घरच सोड! सवथ संग पररत्याग के ल्या वशवाय देव भेटि नाही हेच
मामांनी सांवगिलेय आठविे नां?” “पर् मग जाऊ कुठे? कोठेही गेलो िरी
मािा शोध घेर्ारे विर्े येर्ारच. आवर् मग पन्ु हा घरीच नाही कां यावे
लागर्ार?” “त्याची काळजी करू नकोस. भगवद्गीिा वाचिोस नां! भगवंिाचे
आश्वासन ववसरलास काय?.... अनन्यावचन्त्ययन्िो मां ये जना: पयथ पु ासिे |
िेषांवनत्यावभयक्त
ु ानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ||.... िूं योगक्षेमाची काळजी करू
नकोस. कुर्ालाही आपला पररचय देऊ नकोस. कोर् ओळखर्ार? प्रर्म
भ्रमर् कर. ज्ञानेश्वरी आठव ‘अवघाची आकाश वस्र्िी | जेवी वायस
ु वनत्य
वसवि | िेवी जगची ववश्रांिी | स्र्ान जया || हे ववश्वची मािे घर | ऐसी मवि
जयाची वस्र्र | वकं बहना चराचर | आपर् जाहला ||’”
नारायर् एकाएकी वस्र्र िाला. त्याने ठाम वनचय के ला. लग्न करून
संसाराि पडायचे नाही. त्याने मनोमन प्रभरु ामचंद्रांची प्रार्थ ना के ली.
मनािल्या मनाि जन्मदा मािेची क्षमा मावगिली. पर् मनोमन वनचय के ला.
आिां नारायर्ास कसलेच भय उरले नाही. िो फक्त वाट पहाि होिा.
नारायर् सदैव साधनेि मग्न असायचा. त्यामळ
ु े रार्ूबाई ंना काळजी
वाटायची. त्यांना नारायर्ाची ववरक्ती बोचि राहायची. नारायर् आिां चांगला
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बारा वषाांचा िाला होिा. रार्ूबाई ंनी नारायर्ाच्या लग्नाचा प्रस्िाव श्रेष्ठांपढु े
मांडला. रार्ूबाई ंनी आपल्या भावाला भानाजीपंिांना पन्ु हा एकदा गळ
घािली. भानाजींनी होकार वदला. भानाजींनी आपली कन्या दगु ाथ नारायर्ास
द्यायची ठरवली. रार्ूबाई ंचा आनंद गगनाि मावेना. श्रेष्ठांची पत्नी पावथ िी
आपल्या वदराची र्ट्टामस्करी करू लागली. पर् आपल्या वदराची शांििा
पाहून न राहवून ववहनी म्हर्ाल्या “भावजी! काय प्रकार आहे? मल
ु गी पसंि
नसेल िर िसे स्पष्ट कां सांगि नाही?असे मग्ु ध राहर्े बरे वाटि नाही.”
नारायर् िरीही शांिच. त्याची काहीच प्रविविया नसायची. त्यामळ
ु े त्याच्या
मनाचा कुर्ालाच र्ांग लागि नव्हिा.
लग्नाचा वदवस ठरला. वऱ्हाड जांबविीहून वाजि गाजि र्ाटामाटाि
आसनगावी जाण्यास वनघाले. आसनगावी मामांचा वाडा गजबजून गेला होिा.
आंब्याच्या पानांचे व िेंडूच्या फुलांचे िोरर् चढले होिे. प्रवेशद्वार दोन्ही
बाजूला जय ववजयांच्या वचत्रांनी सशु ोवभि करण्याि आले होिे. मोठ मोठ्या
जाजम, सिरंज्या, गाद्या लोड , िक्के इत्यादी बैठकांचा र्ाट ओट्यावर
के ला होिा. अंगर्ाि गेरुनी रंगवून फुलांनी सजवलेले बोहले ियार के ले होिे.
वािावरर्ाि आनंद िरळि होिा. रार्ूबाई ंना हायसे वाटि होिे. कारर् कबूल
के ल्या प्रमार्े नारायर् लग्नाला ियार िाला याचाच त्यांना आनंद होिा.
नक
ु त्याच वयाि आलेल्या सनु ांना त्यांच्या सासवा सजवून नटवून, नर्ी वगैर
घालून ियार करीि होत्या. भरजरी शालू पांघरवीि होत्या. त्यांच्या
उत्साहाला उधार् आले होिे. पेढ्यांची िाटे सजवली जाि होिी. फुलांच्या
सगंु ण्या ियार करून मोठ्या िबकाि सजवून ठेवल्या होत्या. पान-सपु ारी
देण्यासाठी पानदाने ियार के ली होिी.
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लग्न महु ूिथ जवळ येि होिा. नारायर्ास मंडु ावळ्या बांधून बोहल्यावर
उभा के ला होिा. त्याच्या हालचालीि प्रचंड अवलप्तपर्ा होिा. िो श्रेष्ठांना व
भानाजीपंिांना जार्वि होिा. अंिरपाट धरला गेला. शभु मंगल सावधान
िालं. अक्षिांचा पाऊस पडला. महु ूिाथ ची वेळ होि आली. गरुु जींनी
उच्चरवाि “सावधान” म्हर्ून हाि उंचावून सवाांना र्ांबवले. आवर् स्वि:
“िाराबलं चंद्रबलं िदेव........” म्हर्ू लागले. त्यांनी पन्ु हा एकदा उच्च रवाि
सावधानचा घोष के ला. आवर् काय घडिेय हे समजण्याच्या आधीच
मंगलाष्टकाचा त्या गजराचा घोष पूर्थ होण्याच्या आिच नारायर् चपळाईने
सवाांच्यामधून वाट काढून मागच्या दाराने धूम पळाला. बोहल्यावरून नारायर्
पळाला हे लक्षाि येण्यास काही क्षर् लागलेच. कारर् अंिरपाट धरलेले
गरुु जींनी “िाराबलंच्या........” आवेशाि डोळे वमटून घेिलेले होिे. त्यांना हे
कळलेच नाही. नारायर्ाच्या मागे उभ्या असलेल्यांना पर् ही कल्पना येर्े
अस्वाभाववक होिे. त्यामळ
ु े अिक्यथ घटना घडली! नारायर् पळाला! त्याने
मंडु ावळ्या पाटावर काढून ठेवल्या होत्या. पगडी पर् विर्ेच काढून ठेवली
होिी. त्यामळ
ु े बाहेर जार्ारा हा नारायर् आहे अशी कुर्ला शंकाही आली
नाही. कारर् जो िो आपल्याच नादाि होिा. पर् नारायर् खरा सावध होिा.
म्हर्ूनच िो बाहेर पळून जाऊ शकला.
असामान्य घटना घडली होिी. नारायर्ास कल्पना होिीच कीं
पाठलाग हा होर्ारच, म्हर्ून िो आडमागाथ ने धांवि होिा. प्रर्म त्याने
आडरानाची वाट धरली. लपून छपून वदवस मावळून अंधारे पयांि एका
िाडावर लपून बसला. मनोमन िो श्रीरामाचा धावा करीि होिा. नारायर्ाची
अटकळ खरी ठरली. पाठलाग िरी कोर् आवर् वकिी काळ करर्ार? त्याने
रात्रीच मागथ आिमर् करण्यास सरु वाि के ली. प्रर्म त्याने अंगावरचा पांढरा
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शभ्रु पोषाख काढून टाकला. काचा मारून एक लंगोटी ठेवली. गळ्याि
उपरण्याची चौपदरी करून अडकवली. आवश्यक वाटल्यास सोडलेले धोिर
चौपदरीि ठेवले. बोटािली अंगठी, गळ्यािला गोफ, कानािली वभकबाळी या
सवाांना त्याने गोदावरीस अपथ र् के ले. काट्याकुट्यािून धावल्यामळ
ु े पायाला
िालेल्या जखमा त्याने गंगेच्या पाण्याने स्वच्छ के ल्या. मध्यरात्र होि आली.
मागथ िमर्ा करायला हवी होिी. नदीकाठाने चालण्याचा ववचार मनाि होिाच.
क्षर्काल कल्पनेने त्याच्या डोळ्यासमोर भानाजीपंि उभे रावहले. नारायर्
र्ोडा गडबडला. त्याला वाटू लागले आपर् मामांचा अपराध के ला. पर्
ित्क्षर्ी त्याला मामांचा शांि व स्वच्छ चेहरा आठवला. त्यांनीच सांवगिले
होिे “भगवंिाची भेट हवी असेल िर सवथ संग पररत्याग करावा लागिो.”
आजपयांि मामांच्या सहवासाि िालेले सगळे संवाद त्याला आठवले. मग
त्याचे वचत्त पन्ु हा शांि िाले. त्याच्या लक्षाि आले कीं मामा स्वि:च
नार्महाराजांचे वशष्ट्य आहेि. त्यांच्या अंगाि परमार्थ मरु लेला आहे. त्यांनी
आपर् होऊन लग्नाबद्दल कधीच ववचारले नव्हिे. अर्वा माझ्या बरोबर लग्न
होर्ार म्हर्ून कधी आनंदही व्यक्त के ला नव्हिा. नारायर्ाच्या मनाि
त्यांच्याबद्दल परम आदर होिा िो वद्वगर्ु ीि िाला. त्याच्या मख
ु ािून सहज
शब्द बाहेर आले “ खरच साधू , साधू आहेि मामा! ” मग नारायर् एकदम शांि
िाला. त्याच्या मनावरचे दडपर् नाहीसे िाले. देवाच्या सख्यत्वासाठी त्याने
सवथ स्वाचा त्याग के ला होिा, त्याि त्याला कोर्ाचाही उपमदथ करावयाचा
नव्हिा. िसेच त्याला स्वि:च्या ह्या कृत्याचा अवभमानही नव्हिा. होिा फक्त
ववनय. होिी फक्त लीनिा. होिी फक्त भगवंिाची ओढ. अंि:करर्ाि
नामस्मरर् चालूच होिे पर् त्याकडे दल
ु थ क्ष िाल्याची नारायर्ास जार्ीव
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िाली. त्यामळ
ु े नारायर्ास अपराध्यासारखे वाटू लागले. पनु च अनुसंधान
साधिाच त्याला शांि वाटू लागले. मन वन:शंक िाले.
रात्रीचा विसरा याम संपून पंच पंच उष:काल होि होिा. नारायर्ाने
एकवार मनािल्या मनाि आपल्या मािेला, मामांना, श्रेष्ठांना, वदवंगि
वपत्याला स्मरर् पूवथक नमस्कार के ला. नारायर् मागथ िमर्ा करीिच होिा.
चालण्याि उत्साह िसाच होिा पर् त्वरा नव्हिी. पाय र्ोडे र्कले होिे. िंज
ु ू
मंज
ु ू होईपयांि आपर् नक्की कुठे आहोि हेही समजर्ार नव्हिे. आकाशािील
नक्षत्रे आिा वदशा बदलून वफकी वदसू लागली होिी. म्हर्जे र्ोड्याच वेळाि
उजाडेल. मग मागथ ही समजेल. आपर् नस
ु िे चालि होिो. कुठे जायचे हेही
नक्की नव्हिे. श्रीरामावर भरवसा टाकून नारायर् नदीकांठी स्वस्र् बसला.
त्याला हलके व मोकळे मोकळे वाटू लागले. मायापाशाचे सवथ बंध िगु ारून
वदल्यामळ
ु े आलेल्या मानवसक र्कव्याने त्याचा डोळा लागला. त्याला दोन्ही
पररश्रम िालेले होिे शारीररक आवर् मानवसक!
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२.
||श्रीगरू
ु :शरर्ं||
|| जयजय रघवु ीर समर्थ ||
पहाटेचा मंद वारा अंगाला सख
ु ावि होिा. नक
ु िेच िांबडे फुटायला
लागले होिे. रानािल्या पक्षांची वकल्बील मनाला आल्हाद देि होिी. सारा
पररसर शांि होिा. गोदावरी संर् वाहाि होिी. नारायर्ाने ग्लानी िटकली.
प्राि:स्मरर् करून उठला. स्वच्छ स्नान के ले. प्राि:संध्या के ली. जवळ
भस्म नव्हिे म्हर्ून गंगामवृ त्तका वापरली. आत्ता त्याला भूक लागली
होिी. पर् खार्ार काय? त्याला उपवासाची संवय होिी. पर् हा उपवास
वेगळा होिा. घरच्या उपवासा नंिर िो सटु ण्याची वनवचंििा होिी. आिा
िशी वनवचंिी कोठें? क्षर्काल नारायर् अस्वस्र् िाला. जंगलाच्या वदशेने
धावि सटु ला. त्याला या सवथ च्या पार व्हायचे होिे. कुर्ाच्या नजरेला
पडायचे नव्हिे. उपवास िर उपवास. जशी श्रीरामांची इच्छा असेल िसे
घडेल. अन्यर्ा आपर् इर्े येऊच शकलो नसिो. एका प्रशस्ि
वटवक्षृ ाखाली जागा साफसफ
ु के ली. चौपदरीिले वस्त्र काढून िे दहु ेरी
अंर्रले. त्यावर ध्यान लावून बसला. वकिी कालावधी गेला हे त्याला
कळले नाही. पर् दूरवर कुठेिरी वदथ ळ सरुु िाल्याचे त्याला जार्वले.
त्याला सपाटून भूक लागली होिी. पर् खायचे काय? त्याने िेर्ून
वनघायचे ठरवले. त्याला र्ोडी मौज वाटली. कोर्ी ववचारर्ार नव्हिे कोठे
वनघालास म्हर्ून. अर्वा िेर्चे बसला िरी म्हर्र्ार नव्हिे वकिी वेळ
बसर्ार? त्याला हा अनुभव नवीनच होिा. प्रत्येक वनर्थ य त्याचा असर्ार
होिा. चूक कीं बरोबर कोर् ठरवर्ार? त्याने बरोबर कोर्िी पोर्ी
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घेिलेली नव्हिी कीं अध्ययनाचा पाठ घेिलेला नव्हिा. त्यामळ
ु े मागाथ िून
चालिा चालिा िो भगवद्गीिा म्हर्ू लागला. अध्याया मागून अठराही
अध्याय म्हर्ून िाले. त्या नादाि िो वकिीिरी चालून गेला. उन्हे
माथ्यावर सरकू लागली होिी. नदीकांठची वाळू िापायला लागली होिी.
पायाला िे चांगलेच जार्वू लागले होिे. नारायर् र्ांबला. दूरवर कोठे िरी
वस्िी असल्याचे त्याला जार्वले. त्याने पनु च गंगेच्या पाण्याने स्नान
के ले. ओंजळी भरभरून यर्ेच्छ पार्ी प्याला. ररकाम्या पोटी पार्ी कां
वपिोस म्हर्ून ववचारर्ारे कोर् होिे? समोरच त्याने एक कडुवनम्बाचे
िाड पवहले. त्याला आठवले. हनुमंि फक्त कडुवनम्बाचा पाला खाि
असि. कें व्हािरी कीिथ नाि ऐकले होिे. त्याला िी कल्पना फार आवडली.
पटकन उठला. नस
ु त्या लंगोटीवर िाडावर चढला. भरपूर पाला काढून
खाली उिरला. आपल्या िोळीि भरून घेिला. खािा येईल वििका
खाल्ला. प्रर्म खायला जमेना. पर् मामांनी कीिथ नाि सांवगिलेले
आठवले. “माउली म्हर्िे, श्रोत्रादी इंवद्रये आवरिी | परर रसने वनयमू न
कररिी | िे सहस्त्रधा कवळिी | ववषयी इही ||” छे आपल्याला रसना
आवरलीच पावहजे. ठाम वनचय करून नारायर्ाने पाला चघळायाला
सरुु वाि के ली. नकोच िी चव. त्याच्या िोंडाची चवच गेली. पर् ही िर
स्वेच्छे ने पत्करलेली फवकरी होिी. त्याने परि गंगाजल प्राशन के ले. आिा
जरा बरे वाटले. म्हर्ून एका िाडाखाली ववश्रांिी घेिली. िो वदथ ळी पासून
दूर रहाि होिा. गोदावरीच्या कांठाने मागथ आिमि होिा. दोन वदवस
चालि रावहला. कडूवनंबाचा पाला खाऊन पोट जड िाले होिे. भूक
लागेनाशी िाली होिी. र्ोडे कलमलल्यासारखे होऊ लागले. शौचाला
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होि नव्हिी. पार्ी वपण्याची इच्छा असून पार्ीही वपववि नव्हिे. हा सारा
त्या कडूवनंबाचा प्रभाव होिा.
पर् आिा माघार नाही. ह्या वनचयाने हनमु ंिाचे व श्रीरामाचे स्मरर्
करीि नारायर् चालि रावहला. त्याला वाटू लागले आपर् खरच एकाकी
आहोि. आपल्याला आई नाही, भाऊ नाही, ववहनी नाही कोर्ी कोर्ी
नाही. मग मी कोर्? मी कोर् हा प्रश्न त्याने स्वमनाि इिक्यावेळा
ववचारला कीं त्याला मनापासून वाटू लागले कीं आपर् कोर्ीच नाही! िरी
हा देह उरिोच. ही भूक उरिेच. हे भगवन्नामस्मरर् कसें होिे? मग पूवी
हनमु ंिाने जी भेट वदली व प्रभूरामचंद्रांनी दशथ न वदले िे काय खोटे! काय िे
फक्त स्वप्न! आपर् त्यावेळी मामांना म्हर्ालो होिो “मामा, जागिृ ी कीं
स्वप्न हे मला मावहि नाही. पर् येर्ारी अनभु ूिी सत्य आवर् वमथ्या यांना
भेदून जार्ारी आहे.” काय बोललो होिो आपर्? िे आपर् कोर्? िी
अनभु ूिी कोर्ाची? नारायर्ाच्या मनाि ववचारांचे र्ैमान सरुु िाले.
“मी”चा शोध त्याला अस्वस्र् करूं लागला.
नारायर् अत्यंि व्याकूळ िाला. एका िाडाखाली बसला. त्याचा
जीव आिा फक्त एकाच गोष्टीमळ
ु े व्याकुळ िाला. ‘ मी ‘ चा शोध. िहान
हरपली भूक हरपली, िो पूर्थच ववचाराि गरु फटला. मनोमन श्रीरामांना
शरर् गेला. त्याला काही समजेना. आपर् करिोय िे चूक आहे कीं बरोबर
आहे? चूक असेल िर चूक काय? बरोबर असेल िर बरोबर िरी काय?
चूक बरोबरची सीमारेषा िरी कोर्ची? मीच नसेल िर चूक पर् नाही
आवर् बरोबर पर् नाही. मग हे आहे िरी काय? देवा! प्रभो सांभाळा! आिां
अंि पाहू नका. प्रभो आिा हीच वेळ. मला मागथ दाखवा. मी हीन दीन
आहे. आपल्या चरर्ाशी आलो आहे. मला आपल्यावशवाय काही नको
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आहे. मला आपला म्हर्ा. नारायर् अंि:करर् एकवटून आिथ होऊन
प्रार्थ ना करीि होिा. त्याला वकं वचि ग्लानी आली. अगदी जागिृ ी आवर्
सषु प्तु ी यांची िी सीमारेषा! त्याला लख्ख प्रकाशल्यासारखे वाटले. त्याला
शांि आवाज आला. काळजी करूं नकोस! असाच पढु े जा! पंचवटीला
जाऊन श्रीरामाचे दशथ न घे. मग िि
ु े िल
ु ाच कळे ल पढु े काय करायचे िे!
जा! “उद्धरेदात्मनामानं नात्मानमवसादयेि् | आत्मैव ह्यात्मनो बंधरु ात्मैव
ररपरु ात्मन: ||” नारायर्ाला भगवद्गीिेिला िो श्लोक प्रकषाथ ने आठवला.
आिां कुठे जायचे हे वनवचि िाले. मागथ िर कळला. नारायर् मनांि
वस्र्रावला.
मग मात्र नारायर्ाने वेळ गमावला नाही. त्याच्या अंिराि
पंचवटीिल्या श्रीरामाची ओढ वनमाथ र् िाली. िो िपािप मागथ आिमू
लागला. कें व्हा एकदा पंचवटीस जािो आवर् श्रीरामाच्या पायावर डोके
ठेविो. असे त्याला होऊन गेले. नारायर्ाचा अविार दोन वदवसािच
साफ बदलून गेला होिा. अंग उन्हाने रापले होिे. पायाला फोड आले
होिे. र्ंड वाटावे म्हर्ून नारायर् डोक्यावर एरंडीची पाने घेि होिा. रात्री
िोपिाना पायाला कडुवनम्बाचा पाला चोळि होिा. पहाटे उठल्यावर
स्नान संध्या िाली कीं पंचवटीच्या वदशेने पढु े सरकि होिा. वमळे ल िो
रानमेवा खाऊन समाधान मानि होिा. त्याला आिां ओढ लागली होिी
िी श्रीराम दशथ नाची! त्यासाठी िो वाट्टेल त्या वदव्व्यास ियार होिा. त्याचा
हा हट्ट “श्रीराम” त्याच्या अंिराि बसून पहाि होिे. मनोमन त्याला आधार
देि होिे. आशीवाथ द देि होिे. फाल्गनु शध्ु द अष्टमीस नारायर्
बोहल्यावरून पळाल्याला आिा आठ वदवस िाले होिे. नारायर् मंत्रमग्ु ध
िाल्या सारखा चालि होिा. मागथ िमर् करीि होिा. जनसंपकथ टाळीि
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होिा. िोपायला प्रशस्ि भूमी होिी. पांघरायला आकाश होिे. प्रविपदेच्या
आि नारायर्ास पंचवटीला पोहोचण्याची िीव्र इच्छा िाली. नारायर्
उत्तर वकनारा टाळून दवक्षर् वकनाऱ्यावरून जाि होिा. त्याला ओढ होिी
श्रीराम भेटीची. सगळ्या वदव्व्यािून पार होऊन नारायर् चैत्रशध्ु द
प्रविपदेस शके १५४२ या वदवशी पंचवटीच्या राममंवदराि येऊन
पोहोचला.
मंवदराि चैत्र शद्ध
ु प्रविपदेपासून रामनवमीपयांि मोठाच उत्सव होिा.
नारायर्ाला श्रीरामाचे दशथ न होिाच शांि वाटू लागले. श्रीरामांच्या
गोवजरवाण्या व भरजरी कपड्यांनी सजवलेल्या मूिीकडे िो स्िब्ध होऊन
पहाि रावहला. नवरात्राच्या उत्सवामळ
ु े मंवदराि नेहमीपेक्षा अवधक गजबज
होिी. मंवदर िोरर्, पिाका, माळा, के ळीचे खंटु , आंब्याची पाने, फुले,
इत्यादींनी सशु ोवभि के ले होिे. समोर मंडप घािलेला होिा. मंडपाि
कीिथ नाची व्यवस्र्ा के लेली होिी. चोवीस िास हरीनामस्मरर्ाची
व्यवस्र्ा एका बाजूला वदसि होिी. नामधारक वीर्ा घेऊन िेवढ्या
जागेि फे ऱ्या मारीि होिा. एकमेकांना अबीर लावून भाववक वीर्ेची देवार्
घेवार् करीि होिे. सगळे कसे अगदी वशस्िबद्धिेने चालले होिे. पर्
नारायर्ाचे ह्या कोर्त्याच गोष्टीकडे लक्ष नव्हिे. त्याचे लक्ष कें वद्रि िाले
होिे िे श्रीरामचरर्ी. श्रीरामांना पाहून नारायर्ाचा भावावेग अनावर
िाला. त्याचे अष्टसावत्वक भाव जागे िाले. त्या गदीिही त्याला
गाभाऱ्यािल्या एका कोपऱ्याि जागा वमळाली. िो अवनवमष नेत्रांनी
श्रीरामांना न्याहाळि होिा. कोर्िे ध्यान त्याच्या हृदयाि ठसावि होिे?
जें त्याने ब्रह्मारण्याि पावहले होिे िेच त्याच्या हृदयाि प्रकटले.
जडमूिीचा के वळ उपचार होिा. इर्े नारायर् प्रभूश्रीरामांना स्वि:च्या
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हृदयवसंहासनावर आरूढ िालेले पहाि होिा. त्याला कशी कोर् जार्े
पर् श्रीरामच आपले गरुु असल्याची जार्ीव िाली. त्यांनीच आपल्याला
श्रीहनमु ंिाच्या हािी सोपवले आहे. क्षर्ाक्षर्ाला नारायर्ाचा श्रीरामां
बद्दलचा गरुु भाव ववृ द्धंगि होऊ लागला. त्याला सारे अनावर िाले. श्रीगरुु
म्हर्जेच श्रीराम व श्रीराम म्हर्जेच श्रीगरुु ! देहभान हरपून नारायर्
अनभु वू लागला.
“ आवर् अभ्यंिररवलये कडे | प्रेमाचेवन पवाडे | श्रीगरुु चे रुपडे | उपासी
ध्यानी ||ज्ञा.१३.३.८४|| हृदयशद्ध
ु ीच्या आवारी | आराध्यु िो गरुु करी |
मग सवथ भावेसी पाररवारी | आपर् होय ||८५|| कां चैिन्यावचये पोवळी |
माजी आनंदाच्या राऊळी | गरुु वलंगा ढाळी | ध्यानामिृ ||८६|| ----आहाहा! श्रीज्ञानेश्वरमाउलीने के लेले वर्थ न नारायर्ाच्या ह्या अवस्र्ेला
िंिोिंि लागू पडि होिे. सवथ संग पररत्याग करून लग्नाच्या बोहल्यावरून
पळालेला नारायर् ज्या अवद्विीय अनभु ूिीसाठी वेडावला होिा िी
अनभु ूिी त्याला आली. त्याचा बावीस वदवसांचा पूर्थ श्रम पररहार िाला.
त्याचा श्रीरामांववषयी गरुु भाव इिका िीव्र िाला कीं त्याला स्वि:चे असे
काही उरलेच नाही. िो श्रीराममय होऊनच सवथ काही पाहू लागला. वदथ ळ
कमी होि आली. माध्यान्ह टळू लागली होिी. नारायर् कोपऱ्यािून
हाललाच नव्हिा. श्रीरामांसमोर र्ोडी जागा होिाच त्याने पढु े होऊन
श्रीराम चरर्ी घट्ट वमठी मारली. िो गदगदून रडू लागला. काही काळ गेला.
या पोराला कसले द:ु ख िाले म्हर्ून अनवभज्ञ ब्राह्मर् पज
ु ारी अवघडल्या
सारखे त्याच्याकडे पाहू लागले. त्यांना काय ठाऊक कीं, ह्या बाल
ब्रह्मच्याऱ्याला परब्रह्म भेटल्याचा हा आनंद आहे म्हर्ून! नारायर्ास शब्द
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सचु ि नव्हिे. काय बोलावे हे समजि नव्हिे. म्हर्ून त्याने हा रुदन संवाद
आरंभला होिा.
त्या भावसमाधीिून त्याला शद्ध
ृ गहृ स्र्ाने.
ु ीवर आर्ले एका वद्ध
मस्िकी शभ्रु पागोटे, वििके च शभ्रु उपरर्े, वििकीच शभ्रु पैरर्, शभ्रु
धोिर. त्या वद्ध
ृ ाच्या हािाि काय जादू होिी कोर्जार्े पर् नारायर्
सख
ृ गहृ स्र्ाला नारायर्ाने जराही ववरोध दशथ वला नाही.
ु ावला. त्या वद्ध
त्या वद्ध
ृ ाने नारायर्ाचा हाि धरला. त्याच्याशी काही न बोलिा
नारायर्ाला स्वि: बरोबर घेऊन वनघाला. ब्रह्मभावाि असलेला नारायर्
वन:संकोच वनघाला. त्याि ह्या वद्ध
ृ ाच्या हस्िस्पशाथ ने िो मंत्रमग्ु ध िाला
होिा. दोघे िपोवन ओलांडून एका खेड्या जवळ आले. त्या खेड्या
जवळून एक छोटी नदी वहाि होिी. िी गोदावरीला वजर्े वमळिे त्या
संगमी िे दोघे आले. नारायर् वन:शब्द होिा. िो वद्ध
ृ ही काही बोलि
नव्हिा. संगमी आल्यावर त्या वद्ध
ृ ाने नारायर्ासह संगमाि स्नान के ले.
मग नारायर्ास म्हर्ाला “ जा बाबा! र्ोडी माधक
ु री मागून आर्.
पंचवटीिल्या रामाला दाखव आवर् मग प्रसाद म्हर्ून घे! ” नारायर्
वनववथ कल्प होिा. जवळची चौपदरी खांद्याला अडकवून लगेच वनघाला.
पंचवटीि िीन घरी वभक्षा के ली. त्याने के लेला “ॐ भववि वभक्षांदेही” चा
खर्खर्ीि घोष घरािल्या सिी साध्वींना मंत्रमग्ु ध करीि होिा. त्या
मनमोकळे पर्े भरपूर वभक्षा घालीि होत्या. वमळाली िी वभक्षा घेऊन
नारायर् राम मंवदराि गेला. श्रीरामांना नैवेद्य अपथ र् के ला. आवर् उवथ ररि
वभक्षा घेऊन संगमावर परिला. िो वद्ध
ृ ब्राह्मर् नारायर्ाची वाट पहाि
एका िाडाखाली शांि बसलेला होिा. नारायर्ाने आर्लेली वभक्षा त्या
ब्राह्मर्ाला वदली. त्या वद्ध
ृ ाने नारायर्ासह वभक्षा घेिली. नारायर्ाने
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र्ोडेच खाल्ले. आज बावीस वदवसां नंिर िो अन्न खाि होिा.
नारायर्ाने काही ववचारण्या आधीच त्या ब्राह्मर्ाने नारायर्ास ववचारले,
“पढु चा बेि काय आहे?”
नारायर् अभावविपर्े म्हर्ाला, “काहीच नक्की नाही! पर् आपर्
कोर्?”
“िूं कोर् आहेस?”
नारायर् चमकला. त्याला ओळख द्यायची नव्हिी. पर् या वद्ध
ृ ाने
काय जादू के ली हे त्याला समजेना! िो चटकन बोलून गेला
‘आपर् कोर्?’ उत्तरासारखे प्रत्यत्त
ु र येिे! आिां आली कां पंचाईि!
नारायर् म्हर्ाला, ‘िेच िर मावहि नाही कीं मी कोर्?’
वद्ध
ृ गंभीर हसला. म्हर्ाला, ‘अरे मग आधी स्वि:ची ओळख करून
घे, मग िल
ु ा दस
ु ऱ्याची ओळख आपोआप पटेल.’
‘त्याच प्रयत्नाि आहे! पर् “मी” ची ओळख पटण्यासाठी नक्की काय
करावे?’
“मी”चा त्याग! ”
“िो कसा करायचा?”
“संकल्पाने! ”
“त्यासाठी काय करू?”
“िप! ”
“कोर्िे?”
“गायत्रीचे परु चरर्! ”
नारायर्ास हायसे वाटले. त्याला एका अनावमक आनंदाच्या उवमांनी
प्रभाववि के ले. नारायर्ाने त्या वद्ध
ृ ब्राह्मर्ास नमस्कार के ला. त्या वद्ध
ृ
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ब्राह्मर्ाने आशीवाथ द वदला. “समर्थ व्हा! , रामदास व्हा! जगदद्ध
ु ार करा!
श्रीराम! ”
नारायर् क्षर्ािच श्रीरामनामाि मग्न िाला. त्या वद्ध
ृ ब्राह्मर्ाने
नारायर्ाच्या मस्िकाला स्पशथ के ला. परि भेटू म्हर्ून िो वद्ध
ृ ब्राह्मर्
िेर्ून वनघून गेला. त्या वद्ध
ृ ब्राह्मर्ाचा सहवास नारायर्ास फार प्रभाववि
करीि होिा. आिां िो वद्ध
ृ ब्राह्मर् वनघून गेल्यावर त्या वक्षृ ाखाली
नारायर् एकटाच रावहला. त्या बाजूला कोर्ी वफरकि नव्हिे. खेडे छोटे
असल्यामळ
ृ ाचे फार मोठे उपकार
ु े वदथ ळ नव्हिी. नारायर्ास त्या वद्ध
वाटले. िो जसजसा त्या उपकाराच्या आवर् वद्ध
ृ ब्राह्मर्ाच्या भेटी
पासूनच्या घटनांचा िम आठवू लागला िसिसा त्याला िो एक चमत्कार
वाटू लागला. भारावल्या सारखे आपर् इर्े आलो. त्या ब्राह्मर्ाने
सांवगिल्या प्रमार्े वभक्षा आर्ली. श्रीरामांना अपथ र् के ली. उवथ ररि वभक्षा
इर्े घेऊन आलो. छान हाच कायथ िम आपर् चालू ठेवू. इर्े वदथ ळ पर्
नाही. त्या वद्ध
ृ ाने इर्ेच वभक्षा घेिली. कोर् असावेि?
नारायर् त्यांचा सावत्वक चेहरा आठवण्याचा प्रयत्न करू लागला.
िसिसा त्याला िो चेहरा िेज:पंज
ु रुपाि अंि:चक्षु समोर ध्यानाि वदसू
लागला. साक्षाि् श्रीराम! हो! आिां नारायर्ाचा स्वमनाशी संवाद सरुु
िाला. आत्मारामच बोलू लागला. “अरे! िूं आवर् मी ह्या भेदाचा त्याग
कर. उद्या पासूनच परु चरर्करण्यास सरुु वाि कर. िि
ु े मन वन:शंक
आहेच. पर् िे परु िेपर्ी अभेदमय िालेले नाही. िे होर्े गरजेचे आहे. “
सवथ धमाथ न् पररत्यज्य मामेकं शरर्ं व्रज |” हे गीिेिील वचन लक्षाि ठेव.
िसे िाले कीं िि
ु ी िल
ु ाच ओळख पटेल.” नारायर्ास अंिरल्या
श्रीरामांकडून मागथ दशथ न होऊ लागले. दस
ु ऱ्याच क्षर्ी त्याला त्या
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ब्राह्मर्ाचा आशीवाथ द आठवला. “समर्थ व्हा! रामदास व्हा! ” छान हा
आशीवाथ द म्हर्जे आपल्यासाठी महान् वाक्य आहे.
रामाचा दास होण्याची खर्ु गाठ नारायर्ाने मनाशी वनवचि के ली.
त्यासाठी “ मी ” चा त्याग करायलाच हवा. मािे नाव नारायर्! नारायर्
म्हटले कीं मला मािी जार्ीव होिे. नको. नारायर् फक्त एकच िो
जगवन्नयंिा “श्रीराम”! हा त्याचा दास! रामदास! दस
ु ऱ्या वदवसापासून
रामदासाची िपचयाथ सरू
ु ं िाली. पहाटे उठायचे. संगमावर स्नान करायचे.
संध्या करावयाची. कमरे इिक्या पाण्याि उभे राहून परु चरर्ास सरुु वाि
करावयाची. माध्यान्हा पयांि जप करीि उभे राहायचे. सूयथ मस्िकी आला
कीं पंचवटीिून िीन घरी “ॐ भववि वभक्षांदेवह |” करायची. श्रीरामाला
अपथ र् करून उवथ ररि “प्रसाद वभक्षा” आपर् घ्यायची. असा नारायर्ाचा
वनत्यिम सरुु िाला. त्याचा वनत्यिम पाहून मंवदरािल्या पज
ु ाऱ्यांनी
एकवदवस कौिक
ु ाने ववचारले, “नाव काय बाळ िि
ु े?” उत्तर आले
“रामदास”!
रामदास मग िटपट वनघि असे. जास्ि संभाषर् नको. ओळख
द्यायची नाही. म्हर्ून होिा होईिो रामदास सगळ्यांना टाळून टाकळी
जवळच्या संगमी येि असे. पर् अपवाद घडू लागले. मंवदराि ओळखी
वाढू लागल्या. कुर्ा एका ववद्वान् सावत्वक गहृ स्र्ाने या बालब्रह्मचारी
रामदासावर मनापासून प्रेम करायला सरुु वाि के ली. त्याने रामदासाचा
वक्तशीरपर्ा अनभु वला. त्याची ऋजिु ा लक्षाि घेिली. त्याचा अवलप्तपर्ा
पवहला. त्याची संभाषर् कला व शास्त्राभ्यास ववचाराि घेिला.
रामदासासाठी होिा होईल िे िो करू लागला. प्रर्म त्याने रामदासला
पांढरी घोंगडी वदली. पांघरूर् वदले. देहधारर्े परु िे िरी वस्त्र हवे म्हर्ून
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उपरर्े, धोिर इत्यादी वदले. टाकळीच्या लोकांना आिां कुिूहल वनमाथ र्
िाले. हा बालयोगी राहािो कसा? करिो काय? िे दरू
ु नच पाहू लागले.
वभक्षा प्रसाद िाल्यावर रामदास वचंिनाि मग्न असि. दपु ार टळल्यावर
उन्हे उिरिीला लागली कीं श्रीराममंवदराि जाऊन बसि. शास्त्री,
परु ावर्कांच्या भेटी होि. त्यांना वंदन करून दरू
ु न त्यांच्या चचाथ ऐकि.
वषथ -दीडवषाथ चा काल हा हा म्हर्िा वनघून गेला.
रामदासाचे नाव जनस्र्ानाि अनेकांना ठाऊक िाले. १५४४
मध्ये रामदासाची एका परु ावर्कबवु ांशी भेट िाली. त्यांनी आपल्या
जवळची वावल्मकी रामायर्ाची प्रि रामदासला भेट म्हर्ून वदली.
रामदासांनी त्यावरून स्वि: मराठीि वावल्मकी रामायर् वलवहण्यास
सरुु वाि के ली. ज्या वक्षृ िळी रामदास रहाि होिे विर्े आिा एक
पर्थ शाळा उभी के ली होिी. अनेक भाववक त्या काळाि रामदासांची सेवा
करू लागले होिे. वनंदक टवाळ्या करीि होिे. रामदास अंिरािल्या
आत्मारामाच्या बोधाि मग्न होिे. भाववकांनी जशी पर्थ शाळा शाकारून
वदली िशी वक्षृ खाली दगड रचून संदु र पारही बनवून वदला होिा. रामदास
त्या पारावर बसून दपु ारचे वेळी वचंिनाि मग्न होि असि. त्यांचे के स
वाढले होिे. त्यांचा आहार वनयवमि व ठरववक वेळीच होि होिा. िे
एकभक्त
ु िाले होिे. साधना जोर धरीि होिी. त्या साधनेचे िेज त्यांच्या
शरीरावर वदसू लागले होिे. चेहरा आधीच गोरा त्याि हे साधनेचे िेज.
त्यामळ
ु े रामदास अवधकच िेज:पंज
ु वदसू लागले. त्यांचे भव्य कपाळ,
िेजस्वी टपोरे डोळे , िरिरीि नावसका, प्रेमळ नजर, शांि मद्रु ा. त्यामळ
ु े
पाहिाक्षर्ीच कोर्ीही त्यांच्याकडे आकवषथ ि होई. सावत्वक वत्त
ृ ीच्या
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लोकांना त्यांच्या दशथ नाचा छं द जडला. त्यांच्या पर्थ शाळे ि भाववकांची
वदथ ळ वाढू लागली. पंचिोशीि िे िपस्वी म्हर्ून मान्यिा पावले.
शके १५४५ मधली एक दपु ार होिी. रामदास वनत्याप्रमार्े
ध्यानधारर्ेला वक्षृ ाखाली पारावर बसले होिे. डोळे वमटलेले होिे.
कोर्ीिरी आल्याची चाहूल लागली. बरीच पावले स्िब्ध िाली. मग
नमस्कार के ल्याने कं कर्ांचा मंजळ
ु आवाज आला. िी दशपंचक गावच्या
कुलकर्ी यांची िरुर्वयाि वैधव्य आलेली सून होिी. पिी वनधनानंिर
सिी जार्ार होिी. सिी जाण्यापूवी ह्या िपस्व्याचा आशीवाथ द घ्यावा
म्हर्ून नमस्काराला आली होिी. कं कर्ांचा आवाज ऐकून रामदासांनी
“अष्टपत्रु ा सौभाग्यविी भव” असा आशीवाथ द वदला. िो ऐकून सारेच चवकि
िाले. कुजबज
ु वाढली. िी स्त्री रामदासांना म्हर्ली, “महाराज आपला
आशीवाथ द आिा पढु ल्या जन्मीच फळाला येर्ार नां?” रामदासांनी नेत्र
उघडले. त्यांना सवथ हकीकि समजली. त्यांनी मनोमन श्रीरामाचा धावा
के ला. त्यांना अंिरािून प्रेरर्ा िाली. रामदासांनी विच्या पिीस आर्वले.
स्वि:च्या कमंडलूिील गंगाजल त्याच्यावर वशंपडले. िोपेिून जागे व्हावे
िसे जागे होऊन िो मल
ु गा उठून बसला. सवाांनी जयजयकार के ला,
“समर्थ रामदासस्वामी महाराज की जय! ” रामदासांचा समर्थ म्हर्ून गौरव
िाला. स्वामी म्हर्ून टाकळीच्या लोकांच्या मनाि आदराचे स्र्ान
वमळवले. त्याचवेळी रामदासस्वामींनी मनोमन ठरवले कोर्ीही नमस्कार
करो आशीवाथ द फक्त एकाच “श्रीराम”!
टाकळी जवळच्या दशपंचक गावच्या कुलकण्याथ चे भाग्य उजळले.
त्या दंपिीने मनाशी वनचय के ला कीं पवहले अपत्य समर्ाां च्या चरर्ी
अपथ र् करावयाचे. ज्यांच्यामळ
ु े जीवदान वमळाले त्यांच्या कायाथ स, त्यांच्या
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सेवेि आपले अपत्य असावे. ह्या सद्भावनेने त्यांनी िसा संकल्प अपत्य
होिाच पूर्थ के ला. सवाांच्या साक्षीने अपत्याला घेऊन िे समर्ाां च्या
आश्रमाि आले. अपत्याला समर्ाां च्या चरर्ी अपथ र् के ले. समर्ाांनी
सवाांना समजून सांवगिले. ह्या बालकाला घेऊन मी काय करू? पर्
कुलकर्ी दंपिी ऐकायला ियार नव्हिी. म्हर्ाले, “महाराज याला
आपल्या मांडीवर घ्या! आपले म्हर्ा! मग आपली ठेव म्हर्ून आम्ही याचा
सांभाळ करू. सांगाल त्या क्षर्ी आपल्या चरर्ी आर्ून ठेवू. प्रभो नाही
म्हर्ू नका! देवा एवढी ववनंिी मान्य करा.” अंिरीची भावना जार्ून
समर्ाांनी त्या बालकास आपल्या मांडीवर घेिले. त्याच्या मस्िकावर हाि
ठेवला. आशीवाथ द वदला “जय श्रीराम”! कुलकर्ी दंपिी आनंदून गेली.
वारंवार त्या बालकास आश्रमाि आर्ू लागली. समर्ाांचा सहवास त्याला
घडू लागला. त्याचा व्रिबंध समर्ाांच्या मांडीवरच िाला. समर्ाांनी
बालकाचे नाव उद्धव ठेवले होिे. उद्धव समर्ाांची सेवा मनापासून करीि
असे. समर्थ म्हर्जे त्याचे सवथ स्व िाले होिे. आई-वडील िेच. साक्षाि्
परमेश्वरच. सवथ पंचिोशीि काय पर् दूरवर समर्ाांचा कीिीसगु ंध पसरू
लागला.
समर्ाांची िपचयाथ सरुु होऊन ९ वषाांचा कालावधी होि आला
होिा. समर्ाां च्या भेटीसाठी अनेक र्ोर राजकारर्ी दूरवरून येऊ लागले
होिे. त्याच समु ारास शके १५५१ मध्ये एक अपूवथ घटना घडली िी श्री
शहाजीराजे भोसले यांची. त्याकाळी शहाजी राजे भोसले नावशक
त्र्यबं के श्वर इत््यादी भागाचे सत्ताधीश होिे. एवढी महान आसामी. पर्
समर्ाां च्या भेटीसाठी टाकळीच्या आश्रमाि आली. समर्ाांच्या आश्रमाि
त्यांनी अत्यंि नम्रपर्े पाऊल ठेवले. आश्रमािल्या वािावरर्ाने
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शहाजीराजे भारावून गेले. त्यांना क्षर्काल स्वि:चा ववसर पडला. त्यांनी
एकांिाि समर्ाांचा आशीवाथ द घेिला. समर्ाांची प्रार्थ ना के ली. समर्ाांना
कृष्ट्र्ािीरी मसरु ीस येण्याची ववनंिी के ली. समर्थ म्हर्ाले आपर्
श्रीरामाच्या आधीन आहोि. त्यांची प्रार्थ ना करा. सवथ ठीक होईल.
योग्यवेळी येर्े घडेल. कां कोर्ास ठाऊक पर् शहाजीराजे भोसले अत्यंि
भारावले. त्यांना काहीच बोलर्े सचु ेना. आपला एवढा मािब्बर धनी ह्या
महाराजांच्या पढु े निमस्िक होिोय हे पाहून त्यांचे कारभारी समर्थ चरर्ी
निमस्िक िाले. भोसल्यांच्या घराण्यावर लक्ष ठेवण्याची ववनंिी करून
शहाजीराजे समर्ाांचा आशीवाथ द घेऊन वनघाले.
शके १५५४ उजाडले. समर्थ आपल्या साधनेि िल्लीन होिे.
समर्थ पंच पंच उष:काली उठि असि. शौचाचमन करून दभाथ सनावर
कं बलासन त्यावर धूिवस्त्र घालून िे साधनेला बसि असि. त्यांची
मनोभावे सेवा करर्ारा उद्धव समर्थ चरर्ी खऱ्या अर्ाथ ने लीन िालेला
होिा. कुलकर्ी दंपिीने आपल्या अपत्याला सद्भावाने समर्थ चरर्ी अपथ र्
के ल्याचे सार्थ क िाले होिे. समर्ाांनी त्याला आपले म्हटले होिे.
उद्धवाला समर्ाांसारखी अलौवकक मािा-वपिा वमळाल्यावर
लौवककािल्या मािा-वपत्याचे आकषथ र् कसे उरर्ार! उद्धव मनापासून व
आत्मावपथ ि बद्ध
ु ीने समर्ाांची सेवा करीि होिा. समर्थ सांगिील िे प्रमार्
मानून िसेच वागि होिा. सदैव समर्ाांच्या मागे मागे असे. आश्रमाची सवथ
व्यवस्र्ा सांभाळीि होिा. पहाटे अंगर् िाडण्यापासून िे फुलिाडांची
वनगा राखण्या पयांि सगळी कामे करीि असे. समर्ाांना गंगचे े पार्ी
आवडायचे म्हर्ून एका छोट्या रांजर्ाि रोज गंगेचे िाजे पार्ी भरून
ठेवायचा. त्यावर सरु ख
े वहरव्यागार पानांचे आच्छादन करायचा. कोण्या
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एका भक्ताने समर्ाांना पादक
ु ून समर्थ बाहेर
ु ा वदल्या होत्या. त्या रोज पस
वनघाले कीं त्यांच्या पायाि घालून द्यायचा. समर्ाांना त्याचा आग्रह
मोडवायचा नाही. उद्धवाला आनंद व्हावयाचा.
एक वदवस समर्थ वनत्याप्रमार्े पहाटे उठले. त्यांच्या िपाचरर्ास
आज १२ वषे पूर्थ िाली होिी. पहाटेच्या मंदवाऱ्याच्या िळ
ु ु का आल्हाद
देि होत्या. उद्धवाने समर्ाांचे आसन ियार के ले होिे. समर्थ श्रीरामांचे
ध्यान धरून बसले. क्षर्ाि त्यांची समाधी लागली. साक्षाि् प्रभरु ामचंद्र
त्यांच्या समोर उभे रावहले. समर्ाांना सांगू लागले. “आज इर्ली िपचयाथ
पूर्थ िालेली आहे. आिा इर्ून वनघा. खूप मोठे कायथ करावयाचे आहे.”
पंचवटीिल्या श्रीरामांच्या दशथ नाची संवय समर्ाांना लागलेली होिी. त्यांना
विर्ून वनघावेसे वाटेना. म्हर्ून समर्थ म्हर्ले, “ अजून परु चरर् पूर्थ
िालेले नाही! ” प्रभरु ामचंद्र म्हर्ाले, “िे नंिरही पूर्थ करिा येईल. आम्ही
सदैव िमु च्या संवनधच असिो.” प्रभरु ामचंद्रांच्या वार्ीने व दशथ नाने
सख
ु ावलेले समर्थ श्रीरामांना ववचारु लागले, “प्रभो! आपर्च मला िपाला
बसवले. अद्याप मला या ववश्वाचे गूढ उकलेले नाही. देहाचे ममत्व आपल्या
कृपेने सटु ले असले िरी ह्या भावना कां राहाव्याि? मला वनघण्यासाठी
आपल्याला प्रकट होऊन मागथ दशथ न करावे लागि आहे नां? म्हर्जे द्वैि
आहेच. मग “मी”चा त्याग खऱ्या अर्ाथ ने कुठे िाला आहे?” समर्थ असे
म्हर्िाच ित्क्षर्ी प्रभू रामचंद्रांनी त्यांच्या मस्िकाला स्पशथ के ला. आवर्
समर्थ एक अपूवथ अनुभूिी घेऊ लागले. प्रभरु ामचंद्रांसह संपूर्थ ववश्व
चिाकार वफरू लागले, आवर् एका वस्र्र वबंदूि लोप पावू लागले. त्या
वबंदूि फक्त प्रकाश होिा. समर्ाांना स्वि:चे शरीर भासेना. कसलीच
जार्ीव उरली नाही. िरी ‘अहं ब्रह्मास्मी’चे स्फुरर् अंिराि स्फुरिच होिे.
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स्र्ळ काळाच्या अिीि होऊन जार्ीवच ववकार रूपाने ववस्िारली
असल्याचा प्रत्यय त्यांनी मन, बद्ध
ु ी, वचत्त व अहंकार यांच्या अिीि
होऊन वनववथ कल्प अवस्र्ेि घेिला. उत्पत्ती, वस्र्िी व लय जार्ीवेच्या
ववकारमय प्रकृिीची भावना आहे. सत्व, रज व िम अशा वत्रगर्ु ात्मक
प्रकृिीचे अविांि स्वरूप आहे. मूळ “स्व”भाव हा सत्व,रज व िम यांच्या
अविि आहे. जीवदशा अविांि अवस्र्ा आहे. मग िो ब्रह्मा ववष्ट्र्ु व महेश
कां असेना. सत्व, रज व िम हे अनुिमे ववष्ट्र्,ु ब्रह्मा व महेश हे स्वि:च
असल्याचे त्यांनी ववश्वात्मक भावनेिून अवस्र्ेखेरीज अनभु वले. त्याचे
वर्थ न त्यांच्याच मख
ु ािून बाहेर पडले. “ िेवच डोवळयाचा डोळा पाही |
देहािीि वमथ ववदेही | वचन्मय सख
ु ाची बवाई | भोगी आपल
ु े की गा ||**||
अनभु वाची शीग भरली | अग्रपारी उसळली | भूमंडळी प्रभा पडली | कपथ ूर
नभ िाले ||**|| (संदभथ :- समर्थ कृि सोलीव सख
ु ) सद्गरुु कृपेची के वढी ही
र्ोरवी! समर्थ हा सवथ चमत्कार अनभु वीि होिे. त्यांना चक्क त्या वठकार्ी
‘ स्व ‘ भावाचे एकरुपात्मक ववश्व जार्वले. स्वि:मध्येच त्यांनी ववष्ट्र्ूंना
प्रकट होिाना पावहले. त्यावेळी त्यांना एकच जार्वले “ शांिी येऊवन माळ
घाली | अलक्ष्य सेजे वनजली | हंसपदे ऐक्य िाली | सख
ु सख
ु ािे वनमग्न
||**|| ”
समर्थ आत्मसख
ु ािच वनमग्न िाले. वकिी काल गेला ह्याची गर्ना
कोर् करर्ार? पर् प्रभरु ामचंद्रांनी त्यांना देहभानावर आर्ले.
आत्मित्त्वाि राहून सांगू लागले, “ आिा खात्री िाली कां िूं आवर् मी
वेगळा नाही. उठ जगदोद्धारासाठी िीर्थ यात्रेला वनघ. मी सदैव िझ्ु या
संवनधच असर्ार आहे.” समर्ाां च्या जवळ बोलायला शब्दच उरले नव्हिे.
िरी त्यांनी आपली अनावर भावना शब्दबद्ध के लीच. श्रीरामांना िे म्हर्ू
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लागले, “ प्रभो मी आपली स्ििु ी िरी काय करू? साक्षाि् सद्गरुु रुपाने
माझ्यािच वास्िव्य करर्ाऱ्या आपर्ास कोर्त्या शब्दाि वर्थ ू? आिां
सद्गरुु वर्थ वेना | जेर्े माया स्पशो शके ना | िे स्वरूप मज अज्ञाना | काय
काळे || जय जयाजी सद्गरुु राजा | ववश्वंभरा ववश्वबीजा | परमपरुु षा
मोक्षध्वजा | दीन बंधु || िि
ु ीयेन अभयकरे | अनावर हे माया ओसरे |
जैसा सूयथप्रकाशे अंधारे | पळोन जाये || मायेच्या बळे करीन स्िवन | ऐसे
वांवच्छि होिे मन | माया जाली लज्जायमान | आिां काय करूं || होिी
स्िवनाची दरु ाशा | िटु ला मायेचा भवथ सा | आिां असेल िैसे असा | सद्गरुु
स्वामी || हररहरब्रह्मावदक | नाश पाविी सकवळक | सवथ दा अववनाश येक |
सद्गरुु पद ||” समर्थ सद्गरू
ु ं ची स्ििु ी करीि होिे. वार्ी प्रकट िाली होिी.
उद्धव मंत्रमग्ु ध होऊन ऐकि होिा. समर्थ भक्तीच्या अत्यच्ु च वशखरावर
गेलेले त्याने पावहले. निमस्िक होऊन उद्धव समर्ाांना साष्टांग नमस्कार
घालून िसाच रावहला.
समर्थ देहभानावर आले. त्यांनी उद्धवाला आपल्या हृदयाशी
कवटाळले. आपर् िीर्थ यात्रेस वनघर्ार असल्याचे सांवगिले. लहानगा
उद्धव समर्ाांना वबलगला. आपर् पर् येर्ार म्हर्ू हट्ट धरून बसला.
समर्ाांनी त्याची समजूि घािली. त्याच्या मस्िकावर हाि वफरवून
म्हर्ाले, “ उद्धवा! इर्े आश्रमाची व्यवस्र्ा िझ्ु या वशवाय कोर् बघर्ार?
सांग! मी लवकरच परि येईन.” पर् उद्धवाची समजूि कशानेच पटेना.
म्हर्ून समर्ाांनी विर्ेच गाईच्या शेर्ाचा एक सरु ख
े मारुिी ियार करून
वदला. त्याची रोज पूजा करीि जा म्हर्ून आज्ञा वदली. मािी आठवर्
येईल िेंव्हा या हनमु ंिा जवळ ये. िुला काही कमी पडर्ार नाही. उद्धवास
समर्ाांनीच आपले म्हटले होिे. त्याला काय कमी पडर्ार होिे.
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समर्ाांनी पंचवटीि जाऊन श्रीरामांचे दशथ न घेिले. वत्त
ृ ी मळ
ु ािच
उदास होिी. कुठल्याच उपाधीि अडकि नव्हिे. प्रभरु ामचंद्रांच्या
आज्ञेप्रमार्े िीर्थ यात्रेस वनघायला समर्ाांना वकिीसा वेळ लागर्ार?
गळ्याि एक िोळी अडकवून वनघाले. काय होिे त्या िोळीि? एक
घोंगडी अंर्रायला, एक वस्त्र पांघरायला, एक कफनी, एक कुबडी, एक
रुद्राक्षाची माळ, एक कमंडलू. बाकी काय हवे? अंिराि सवथ ववश्व समावून
घेिलेले. त्यामळ
ु े बाह्योपचार अगदी आवश्यक िेवढाच.
लोकोपचारासाठी. स्वि:चा ववचार कुठे? मोजक्या लोकांना व दशपंचक
गावाच्या कुलकर्ी दंपिीला ही वािाथ समजली. त्यांच्या पोटाि लक्क
िाले. त्यांना रहावेना. त्यांनी धावि येऊन समर्ाांना भावावेगाने साष्टांग
लोटांगर् घािले. कुलकर्ी दंपिीचे सांत्वन करून इिरांना आशीवाथ द
देऊन समर्थ वनघाले. सवाांच्याच अंिराि शोक दाटला होिा. लोक मागे
मागे चालि होिे. समर्ाां ना एकाएकी एक यक्त
ु ी सचु ली. िे र्ोडे र्ांबले.
िटकन मागे वळले. दोन्हीही भज
ु ा उंचावल्या. आपल्या कर्खर व
खर्खर्ीि आवाजाि गजथ ना के ली.
“जय जय रघुवीर समर्थ”
त्या गजथ नेि जादू होिी. सवाां च्या अंिराि “रघवु ीर” समर्थ
असल्याची ज्योि उजळली. त्या गजथ नेचा नाद लोकं च्या शोकाचे समूळ
उच्चाटन करून गेला. लोक श्रीरामाच्या त्रयोदशाक्षरी मंत्राच्या
नामस्मरर्ाि गंगु िाले. समर्थ पाठमोरे होऊन चालू लागले. लोकही
नामस्मरर्ाचा घोष करीि त्यांच्या पाठोपाठ वनघाले. िपोवन, पंचवटी
ओलांडून श्रीसमर्थ त्र्यंबके श्वरच्या मागाथ वर आले. आलेल्या भक्तांना प्रेमाने
आशीवाथ द देऊन परि पाठवले. आिां चालिा बोलिा “जय जय रघवु ीर
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समर्थ ” चा वननाद संपूर्थ भारिभर घमु र्ार होिा. ललकारर्ार होिा.
साकारर्ार होिा. समर्थ त्र्यंबके श्वर येर्े आले. त्र्यंबके श्वराचे दशथ न घेऊन
गंगाद्वार करून ब्रह्मवगरीवर आले. प्रदवक्षर्ा करून पढु े वनघाले.
समर्थ रामदासस्वामी िपाट्याने पढु े सरकि होिे. चालण्याचे
पररश्रम होि होिे. पर् श्रीरामाच्या स्मरर्ाि पथ्ृ वी प्रदवक्षर्ा सरुु होिी.
वाटेिील प्रत्येक िीर्ाथ ि स्नान करीि करीि समर्थ श्रीक्षेत्र काशी येर्े
आले. काखेिली िोळी वठकवठकार्च्या िीर्ाथ ि धिु ल्या मळ
ु े मािकट
िालेली! कफनी पर् िशीच. त्यामळ
ु े वस्त्रे मलीन वदसि होिी. जटा-दाढी
वाढलेली. जटा दाढीच्या अस्िाव्यस्ििे मळ
ु े उंचेपरु ,े भव्य कपाळाचे,
धारदार नाकाचे, िेजस्वी डोळ्याचे समर्थ उग्र वदसू लागले होिे. त्यांनी
प्रर्म मनकवर्थ का िीर्ाथ वर स्नान के ले. मग मोदावद पंच ववनायकाचे दशथ न
घेिले, नंिर पांचाळे श्वराचे दशथ न घेऊन कालभैरवाचे दशथ न घेिले. आवर्
आिा कावशववश्वेश्वराचे दशथ न घेण्यास कावशववश्वेश्वराचे मंवदराि आले.
समर्थ दशथ नासाठी गाभाऱ्याि जाऊ लागिाच द्वाराशी उभ्या
असलेल्या ब्राह्मर्ांनी त्यांना आि जांण्यास मज्जाव के ला. सारेच
अनपेवक्षि होिे. पर् घडले होिे. त्या ब्राह्मर्ांना काय शंका आली कोर्ास
ठाऊक! पर् िे बाहेरूनच दशथ न घ्या असे म्हर्ू लागले. त्यांना ठीक आहे
असे म्हर्ून समर्थ रामदासस्वामी बाहेरच मंडपांि बसले. इिक्याि
गाभाऱ्याि कावशववश्वेश्वरावर अवभषेक करर्ाऱ्या ब्राह्मर्ांना एकाएकीं वलंग
वदसेनासे िाले. वलंग वदसेना म्हर्ून िे सगळे च ब्राह्मर् अस्वस्र् िाले.
बोभाटा िाला. बाहेरचे ब्राह्मर् आि गेल.े त्यांनाही दशथ न होईना. ब्राह्मर्
सूज्ञ होिे. त्यांच्या लक्षाि आले. ह्या कोर्त्यािरी नवीन आलेल्या
स्वामींना आि प्रवेश वदला नाही म्हर्ून देव रागावले असावेि. त्या
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ब्राह्मर्ांनी त्वररि साष्टांग दंडवि घालून समर्ाांची क्षमा मावगिली. त्यांना
सन्मानाने आंि नेले. वलंग पूवथवि् वदसू लागले.
समर्थ रामदासस्वामींच्या सामथ्याथ चा त्या सवाां ना प्रत्यय आला.
समर्थ गाभाऱ्यािून बाहेर पडिांच त्या ब्राह्मर्ांनी समर्ाांना पन्ु हा साष्टांग
दंडवि घालून मन:पूवथक क्षमा मावगिली. समर्ाांनी “जय जय रघवु ीर
समर्थ चा” घोष काशीनगरीि घमु ववला. पंचिोशी व पंचिीर्ी यात्रा त्या
घोषाि पूर्थ के ली. ववश्रांिी साठी हनमु ानघाटावर आले. हनमु ान घाटावर
हनमु ंिाचे मंवदर नव्हिे. समर्ाांनी विर्े एक संदु र हनमु ान मंवदर स्र्ापन
के ले.
समर्ाांना लोक शरर् येि होिे. त्यांच्या बरोबर यात्रा करू लागले
होिे. समर्ाांचा सहवास लोकांना हवा हवासा वाटि होिा. लोकांमध्ये
आपल
ु की वनमाथ र् करीि होिा. लोकांना सख
ु ावि होिा. समर्थ आिा
अयोध्येकडे वनघाले. जय जय रघवु ीरसमर्थ च्या स्मरर्ाि त्यांना
अयोध्येची ओढ वनमाथ र् िाली. त्यांची चालण्याची गिी वाढू लागली.
आयोध्या जसजशी जवळ येऊ लागली िसिशी समर्ाांची भावना िरल
होऊ लागली. समर्ाांना श्रीराम भेटीची इिकी ओढ वनमाथ र् िाली कीं
त्यांच्या बरोबरच्या लोकांना त्यांच्या बरोबर चालर्े मश्ु कील होऊ लागले.
समर्ाांना श्रीराम जन्मस्र्ान मंवदराचा कळस लांबून वदसिा क्षर्ीच
समर्ाांनी साष्टांग दंडवि घािले. कधी त्या पववत्र स्र्ानावर मस्िक ठेविो,
असे त्यांना होऊन गेले. गेल्या िेवीस वपढ्या त्यांच्या घरांि श्रीरामांची
उपासना होिी. वपढ्यावन्पढ्या चालि आलेली भवक्त वनववथ कल्पािून पर्
समर्ाां च्या मख
ु ाने ‘रामनामाच्या’ घोषािून स्रवि होिी. बरोबर असलेले
57

लोक मंत्रमग्ु ध होऊन िे नामामिृ श्रवर् करीि होिे. एकासरु ाि सार् देि
होिे.
समर्ाांनी मंवदराि प्रवेश करण्यापूवी शरयू नदीि स्नान के ले.
आपला कमंडलू भरून घेिला. िपिप पावले टाकीि िे मंवदराि आले.
त्या क्षर्ी समर्ाांचा भाव एवढा उत्कट िाला कीं त्यांचे अष्टसावत्वक भाव
जागे िाले. आनंदाश्रूंनी नयन पािरू लागले. अंगावर रोमांच उभे रावहले.
कं ठ सद्गवदि िाला. अंगाला कं प सटु ला. घाम आला. वववर्थ िाले. साष्टांग
दंडवि घालून िे िटस्र्िेने समाधी सख
ु अनभु वू लागले. त्यांच्या ह्या
अवस्र्ेचे वर्थ न त्यांच्या सहवासाि असलेल्या मेरूस्वामींनी िे अनपु म
वचत्र शब्दबद्ध के ले. “ स्वानन्दाश्रूंनी पािरिी नयन | सप्रेमयक्त
ु प्रिीिीने
पूर्थ | र्रकिी रोमांच चमत्करोन | कांपिी गदगदा || स्िब्ध अंि:करर्
स्िंभीभूि | पराकाष्ठा वनचेष्टीि | लोटांगर्ी पडिी भूमीवरी ||” िेर्ील सवथ
वािावरर् भवक्तरसाने भरून गेले. दशथ नाला येर्ारा प्रत्येकजर् भारावला
जाि होिा. त्यालाही समर्ाांची स्पन्दने राममय करून टाकीि होिी.
समर्थ अयोध्येि रमले. अहोरात्र नामघोष चालू होिा. समर्थ
स्वि:च्या कसदार व कर्खर आवाजाि अभंग संकीिथ नाने मंवदर
दमु दमु वून टाकू लागले. समर्ाांच्या आवाजािील श्रीरामचररत्र ऐकिाना
श्रोिे देहभान हरपून जाि असि. समर्थ श्रीरामचररत्राशी एकरूप होऊन
त्या त्या घटना वर्थ न करू लागले कीं लोकांच्या समोर िे वचत्र प्रत्यक्ष उभे
राहि असे. समर्ाांची ही िन्मयिा सवाांनाच मग्ु ध करावयाची.
मेरूस्वामींनी त्याचे वर्थ न के ले. “रामस्मरर्े आकाश फुटे | नीरावकाश
अनस
ु ंधान प्रकटे | अमरवंदृ पाहो लोटे | समु नवष्टृ ी िोषे ||” अहाहा काय
अनपु म सोहळा होिा. अहो साक्षाि् देवेंद्र एकटा नव्हे िर देवगर्ांसह िे
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नामस्मरर् ऐकावयास येि होिा. सवाांनाच वेड लागले होिे समर्ाांचे!
सोहळा वकिीही अपूवथ असला िरी काल मयाथ दा येिेच. श्रीरामांनीच आज्ञा
वदली आिां इर्ून वनघा. खूप काही कायथ बाकी आहे. आधी सवथ यात्रा पूर्थ
करा. समर्थ श्रीरामांच्या आज्ञेने भाववववश होऊन वनघाले.
समर्ाांना आिा बरेच वशष्ट्य िाले होिे. अनेकजर् समर्ाांच्या
आज्ञेची वाट पहाि. जें समर्ाांना अंिबाथ ह्य शरर् गेले होिे अशांना समर्थ
हेरून ठेवीि असि. समर्थ सवथ वशष्ट्यपररवारासह गोकुळांि आले. मग
वंदृ ावन, मर्रु ा, ववन्दाकथ, प्रभास इत्यादी िीर्े करीि होिे. प्रत्येक
वठकार्ी समर्ाांना अनेक लोक शरर् येि होिे. वशष्ट्य पररवार वाढि होिा.
त्यामळ
ु े समर्ाांना मठ स्र्ापन करर्े गरजेचे िाले. म्हर्ून वजर्े वजर्े
शक्य होिे विर्े मठ उभारायला सरुु वाि के ली. प्रभरु ामचंद्रांच्या पूजेची,
नैवेद्याची व्यवस्र्ा करून द्यावी. आपल्या वशष्ट्यांपैकी योग्य वशष्ट्याला विर्े
मठपिी नेमावे. असा िम सरुु िाला. प्रत्येक वशष्ट्याला “ पाचवी भवक्त िे
अचथ न | अचथ न म्हर्जे देविाचथ न | शास्त्रोक्त पूजाववधान | के ले पावहजे ||
काया वाचा मने | वचत्त ववत्त जीवे प्रार्े | सद्भावे भगवंि अचथ ने | या नाव
अचथ ना भवक्त ||” ही वशकवर् वदली होिी, आवर् वशष्ट्य त्या भावनेने रहाि
असि. श्रीरामांचे अचथ न करीि. समर्थ सांप्रदाय वाढवीि भवक्तरसाि डुंबि
असि. सकाळ संध्याकाळ “जय जय रघवु ीर समर्थ चा” घोष वननादवीि!
समर्थ सवथ वशष्ट्यांसह द्वारके स आले. भवक्तभावाने भगवान
श्रीकृष्ट्र्ांचे दशथ न घेिले. द्वारके ि भगवान श्रीकृष्ट्र्ांच्या साक्षीने समर्ाांनी
श्रीराममंवदर स्र्ापन के ले. आपल्या वशष्ट्यांपक
ै ी काहींना विर्े ठेवले.
श्रीरामाच्या पूजा नैवेद्याची व्यवस्र्ा करून वदली. “महंिे महंि करावे |
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यक्त
ु ीबद्ध
ु ीने भरावे | जार्िे करून वववरावे | नाना देसी || ” ह्या समर्ाां च्या
बाण्याप्रमार्े “ समर्थ सांप्रदायाची ” वाढ होऊ लागली.
समर्थ काश्मीरला वनघाले. त्यावेळी उत्तरेकडे शहाजहानची राजवट
होिी. मवु स्लमांचा पाशवी अत्याचार समर्ाांना ह्या पयथ टनांि वदसि होिा.
अशा प्रविकूल वािावरर्ाि श्रीसमर्थ रामदासस्वामी अनेक
वशष्ट्यपररवारासह अत्यंि वनभथ यपर्े प्रवास करीि होिे. इिके च नव्हे िर
वठकवठकार्ी श्रीराम मंवदरांची स्र्ापना करीि होिे. श्रीहनमु ानमंवदरे
स्र्ापन करीि होिे. समर्थ संप्रदायांचे मठ स्र्ापन करीि होिे. ठायी
ठायी हररनामाचा गजर चालू करून देि होिे. त्याची व्यवस्र्ाही करून
देि होिे. कोर्ापढु े हाि पसरून नव्हे िर जनिा जनादथ नाने स्वेच्छे ने
वदलेल्या द्रव्यािून हे सवथ होि होिे. समर्ाांची िोळी सिि भरि होिी
आवर् िे िी अशा प्रकारे ररकामी करीि होिे. त्या काळाि मस्ु लीम व
मघु लसाम्राज्य वैवदक परंपरा नष्ट करण्याि धन्यिा मानीि होिे. अशा
काळाि श्रीसमर्ाांनी सहजपर्े धमथ जागिृ ी के ली. मोगलांच्या
अत्याचारांमळ
ु े हीन दीन िालेल्या अनेक वनष्ठावंि वैवदकांच्या
अंि:करर्ाि “जय जय रघवु ीर समर्थ ” च्या घोषामळ
ु े नवचैिन्य वनमाथ र्
िाले. वीरश्रीसह पनु च वैवदक वनष्ठा प्रज्ववलि होऊ लागली. समर्थ
ममु क्षु ूनं ा साधक करीि होिे. साधकांना वसद्ध करीि होिे. वसद्धांना
आत्मप्रत्ययाची अनुभूिी देि होिे. देहाि राहून ववदेही कसे होिा येिे
याचा प्रत्यय देि होिे. त्याि भेदभाव नव्हिा. सवाथ त्मकिा होिी. समभाव
होिा.
समर्थ रामदास स्वामीमहाराज श्रीनगर येर्े आले. सवथ वशष्ट्यांसह
काही काल विर्े वास्िव्य के ले. विर्े एक शीख पंर्ाचा अविशय उच्च
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अवस्र्ेप्रि पोहोचलेला नानकपंर्ी धमथ गरू
ु म्हर्ा वकं वा नानकपंर्ी
शीखसांप्रदायाचा अवधकारी म्हर्ा रहाि होिा. वशखांचा संप्रदाय धमथ गरुु “
नानक ” यांचेपासून इ.स.१४९९ च्या समु ारास सरुु िाला होिा. नानक
यांनी सवथ धमाथ िील उच्च जीवनमल्ु ये जोपासून ग्रंर्सावहबची स्र्ापना
के ली. ग्रंर्सावहबची अनेक पारायर्े करूनही ह्या अवधकारी शीख
गहृ स्र्ास आत्मानात्मवववेकाचा काही उलगडा होि नव्हिा. त्यामळ
ु े
श्रीनगरला िो आश्रमीय जीवन जगि होिा. येर्ाऱ्या जार्ाऱ्या संिांना
आत्मानात्मवववेकाबद्दल अनेक प्रश्न ववचारून स्वि:चे समाधान करून
घेण्याचा प्रयत्न करीि होिा. पर् त्याच्या मनाचे काही समाधान होि
नव्हिे. िरीपर् प्रत्येक साधूला िो अत्यंि ववनयाने नमस्कार करून
सन्मावनि करून बोळवि असे.
योगायोगाने त्या धमथ गरू
ु ची व समर्ाांची श्रीनगरमध्ये भेट िाली.
त्याने अत्यंि भवक्तभावाने समर्थ रामदास स्वामींना नमस्कार के ला.
समर्ाां शी र्ोडे बोलल्यावर त्याचे अष्टसावत्वक भाव जागे िाले. त्याला
आत्मानात्मवववेकाचा मोठाच प्रश्न पडला होिा. त्यमळ
ु े नस
ु त्या
शब्दपांवडत्या पेक्षा वेगळे काही वमळाले िर पाहावे ह्या प्रामावर्क व शध्ु द
भावनेिून त्या नानकपंर्ी साधकाने समर्ाांना सांवगिले कीं, मी वैवदक
परंपरेचा अभ्यास के ला आहे. गरुु नानक यांच्या ित्त्वांच्या सहा्याने अनेक
ग्रंर्ाचे वाचन के ले आहे. पर् काही प्रश्न अनुत्तरीि रावहले आहेि.वेद व
स्मिृ ी ह्यांच्याि एकवाक्यिा आढळून येि नाही. ववववध प्रकारे त्यांि
मंडर् व नंिर खंडर् के लेले आढळिे. प्रत्येक मनु ी वेगळी मिप्रर्ाली
व्यक्त करिो. काही ऋषी २६ ित्त्वे सांगिाि िर काही २५, ७, वकं वा ४, ९,
१७, १३, इिकी सांगिाि. िर या गोंधळाि टाकर्ाऱ्या ववववधिेचे कारर्
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काय? िरी कृपया मला हे समजून सांगा कीं धमथ ित्त्व व परमेश्वर म्हर्जे
नक्की काय?
समर्थ श्रीरामदासस्वामींनी त्याची अध्यात्माची खरी िळमळ जार्ून
घेिली, आवर् समर्थ म्हर्ाले बाबारे िूं म्हर्िोस िे अगदी खरे आहे. “ येक
िप सांगिी | येक अजपा वनरूवपिी | येक ित्त्वे ववस्िाररिी | ित्त्वज्ञानी ||**||
येक सांगिी सगर्ु | येक वनरूवपिी वनगथ र्ु | येक उपदेवसिी िीर्ाथ टन | वफरावे
म्हर्ून ||**|| येक महावाक्ये सांगिी | येक मक्त
ु ीमागथ प्रविवष्ठिी | येक इंवद्रये
पूजन करवविी | येकाभावे ||**|| नाना शास्त्रे धांडोवळिा | आयष्ट्ु य परु ने ा
सवथ र्ा | अंिरी संशयाची व्यर्ा | वाढोची लागे ||**|| समर्थ त्याला सांगू
लागले, बाबारे! वेद, स्मिृ ी, शास्त्र हे सगळे िकाथ च्या पलीकडले आहे. िे
बद्ध
ु ीने अभ्यासिा येिे पर् अनभु ूिीने जार्िा येि नाही. त्यासाठी “ किथ त्ृ व
वेगळे करावे | मग त्या देवास पाहावे | िरीच काही एक पडे ठावे | गोप्य गह्य
ु
||**|| समर्थ सांगि होिे िो शीख गहृ स्र् मनापासून ऐकि होिा. समर्थ पढु े
म्हर्ाले, अरे, िझ्ु या प्रश्नांची उत्तरे िझ्ु यािच आहेि. परब्रह्म वेगळे नाही.
परब्रह्म अखंड आहे. त्यासाठी ज्ञान प्राप्ती महत्वाची आहे. “ ऐक ज्ञानाचे
लक्षर् | ज्ञान म्हर्जे आत्मज्ञान | पाहावे आपर्ास आपर् | यां नाव ज्ञान
||**|| पर् हे ज्ञान िल
ु ा मनाचा अवििम के ल्यावशवाय होर्ार नाही. कारर् िे
“ मन बद्ध
ु ी अगोचर | न चले िकाथ चा ववचार | उल्लेख परेहून पर | या नाव
ज्ञान ||**|| ” असे आहे. अरे मनाच्या पलीकडे बद्ध
ु ी व बद्ध
ु ीच्या पलीकडे
आत्मित्त्व. भगवंिाने अजथ नु ाला हेच सांवगिले आहे “ इंवद्रयांवर्
पराण्याहररन्द्रीयेभ्य: परं मन: | मनसस्िु परा बवु द्धयो बद्ध
ु ेःे परिस्िु स: || ”
त्यामळ
ु े धमथ ित्त्व हे आत्मित्त्वा खेरीज अभ्यासिाच येि नाही. म्हर्ून हे
लक्षाि घे कीं “शास्त्री बोवलला संकेि | पूवथपक्ष आवर् वसद्धांि | त्याचा होये
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वनवचिार्थ | साधमु ख
ु े ||**|| वेदशास्त्र श्रवु िस्मवृ ि | िेर्े वाक्यभेद पडिी | िे
सवथ ही वनवडिी | सद्गरुु वचने ||**|| समर्ाां च्या प्रत्येक शब्दावर त्या
नानकपंर्ी धमथ गरू
ु चा ववश्वास बसि होिा. कारर् िे वनरूपर्ाचे बोल
अनभु ूिीच्या अमिृ ाि वभजवलेले होिे. त्यांि अध्यात्म हे संस्कृिा प्रमार्े
खोल भरलेले होिे. समर्थ सांगि होिे. ऋषींच्या मिवभन्निे बद्दल िूं जें
म्हर्ालास िे अगदी खरे आहे. त्याचे कारर् असे आहे कीं “ मनाच्या अनंि
ववृ त्त | जार्र्े िेवच आत्मवस्र्िी | त्रैलोकी वजिक्ु या व्यक्ती | िदांिरी आत्मा
||**||” त्यामळ
ु े च िर “ नाना मिे नाना भेद | नाना संवाद वेवाद | नाना वनचय
भेदाभेद | आत्माच करी ||**|| मख्ु य ित्त्व ववस्िारले | िेर्े ियास रूप
आवर्ले | येर्े कररिा सार्थ क िाले | सकळ काही ||**||” म्हर्ून प्रत्येक मनु ी
वभन्न मिप्रर्ाली व्यक्त करिो. कारर् मि व्यक्त करिाना शब्दबध्द करून
सांगावे लागिे, िे मनाच्या सहा्याने. मन आवर् बद्ध
ु ी यांच्या अविि
असलेल्या ित्त्वाला शब्द असि नाहीि. शब्द हे मायेचे रूप आहे, बोलर्े हेही
मायेचे रूप आहे, म्हर्ून “ मायेमध्ये बोलर्े चालर्े साचे | माया नसिा बोलर्े
कै चे | या कारर्े वन:शब्दाचे | मूळ शोधावे ||*||” हे वनरुपर् ऐकिा ऐकिाच
त्या शीख धमथ गरू
ु ची समाधी लागली. त्याला आत्मित्त्वाचा बोध वन:शब्द
अवस्र्ेि िाला. आत्म्मानात्म वववेक वैराग्यासह प्रचीिीस आला. िो
क्षर्ािच अंिमथ ख
ु िाला. त्याच आत्मित्त्वाि त्याला आत्मसाक्षात्काराची
अनभु ूिी आली. वदव्यत्वाची प्रचीिी ज्यांच्यामळ
ु े आली त्या समर्ाांना साष्टांग
नमस्कार करून त्या शीखधमथ गरू
ु ने समर्ाांचा अनग्रु ह मावगिला.
समर्ाांनी त्याला खूप समजावून सांवगिले. पर् देहभानावर आलेल्या
त्या धमथ गरू
ु ला समर्ाांच्याखेरीज दस
ु रा काही ववचारच सचु ेना. शेवटी
समर्ाांनी त्याला त्याच्या शीखधमाथ ची जार्ीव वदली. पर् िो इिका समर्थ मय
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िाला होिा कीं िो समर्ाांना म्हर्ाला. “ हे प्रभो जे वशकायचे म्हर्ून “ शीख ”
िालो िे िर मी आपल्याकडून वशकलो. मग खरा “ सीख ” िाल्यावर आपर्
अनग्रु ह के ल्याने काय फरक पडर्ार आहे? आिां हा आपलाच दास आहे व
पढु ेही राहर्ार! ” समर्ाांनी त्याला अनग्रु ह वदला.
समर्थ रामदासस्वामींच्या वास्िव्याने उत्तरभारि पनु ीि होि होिा.
वैवदक जीवनावरील श्रद्धा वाढि होिी. समर्थ श्रीनगरहून बदरीके दार व
बद्रीनार् करून एकटेच एका अज्ञाि पवथ िावर गेले. वहमालयाि सहसा वजर्े
मनष्ट्ु याचा वावर नसिो अशा एका पवथ िावर श्रीहनमु ंिाचे वास्िव्य आहे.
त्यावठकार्ी समर्थ एकटेच गेले. सवथ वशष्ट्यपररवार त्यांनी खालीच ठेवला.
समर्थ श्रीश्वेिहनमु ंिाला भेटले. त्या भेटीि हनमु ंिांनी समर्ाांना टोप, मेखला,
वल्कले, हमथ ज
ु ी रंगाचे वस्त्र, जपाची माळ, पादक
ु ा व कुबडी आपला
आशीवाथ द म्हर्ून वदले. वहमालयािल्या र्ंडीि समर्ाांना िी वल्कले व वस्त्र
फार उपयोगी पडले. त्यांना मोठाच आनंद िाला.
समर्थ हनमु ंिाची आज्ञा घेऊन पूवेला वनघाले. वचत्रकूट पवथ िादी करून
रामटेक इत्यादी करीि करीि रामेश्वराकडे वनघाले. यात्रा करीि करीि समर्थ
रामेश्वरला आले. रामेश्वराचे दशथ न घेऊन समर्थ सेिबु ंधावर असलेल्या
हनमु ान मंवदराि आले. हनमु ंिाचे दशथ न घेऊन विर्ेच बसले. मनािल्या
मनाि हनमु िं ाची प्रार्थ ना के ली. हनमु िं प्रकट िाले. समर्ाांनी त्याना आपला
परि जाण्याचा मनोदय सांवगिला. त्यावेळी हनमु ंि समर्ाांना म्हर्ाले, “ मागे
पंचवटीि असिाना मी िमु चे परु ार् श्रवर् के ले होिे. िेंव्हा िम्ु ही रावर्ाच्या
बागेि पांढऱ्या कण्हेरीची फुले असल्याचे वर्थ न के ले होिे. त्यावेळी मी काही
बोललो नाही. पर् आिां मी िम्ु हाला सांगिो कीं िी लाल कण्हेरी होिी,
आवर् खोटे वाटि असेल िर चला. आपर् लंकेला जाऊन प्रत्यक्ष पाहून
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येऊ. मी िम्ु हाला वायूवगे ाने लंकेि नेिो, असे म्हर्ून समर्ाांना आपल्या
खांद्यावर बसवून हनमु ंिाने लंकेकडे उड्डार् के ले. द्वारपालाने हे विथ मान
त्वररि वबभीषर्ाला कळवले. वबभीषर्ाने त्वररि राजमंवदराच्या प्रवेशद्वारी
येऊन त्यांचे स्वागि के ले. आगिस्वागि िाल्यावर हनमु ंिांनी समर्ाांसह
त्या राजप्रासादाच्या प्रांगर्ाि भ्रमर् के ले. सवथ त्र ववववध प्रकारची पांढरी फुले
पाहून हनमु ंि चवकि िाले. नावालासध्ु दा कुठे लाल कण्हेरी वदसेना.
सवथ त्र पांढऱ्याशभ्रु फुलांच्याभाराने कण्हेर निमस्िक िालेली वदसि
होिी. हनमु ंिांना आचयथ वाटले. त्यांनी वबभीषर्ाला ववचारले, फुलिाडे
बदललीस कां? वबभीषर् म्हर्ाला प्रभो! हा िर प्रभरु ामचंद्राचा अनग्रु ह आहे.
त्यामळ
ु े इर्ल्या मूळ वस्र्िीि कोर्िेच वस्र्त्यंिर मी के लेले नाही. सवथ
त्यावेळेपासून आहे िसेच जिन के ले आहे. हनमु ंिांना आनंद िाला. मग
त्यांनी समर्ाांना ववचारले कीं, इर्े न येिा न पहािा पांढरी फुले असल्याचे
वर्थ न आपर् कसें के लेि? समर्थ म्हर्ाले, “प्रभो आपर् मािी परीक्षा घेि
आहाि. अहो रावर् हा वशवभक्त होिा. त्यामळ
ु े वशवापूजनासाठी त्याने
पांढरीफुलेच लावली असर्ार. म्हर्ून मी पांढरी म्हर्ालो.” आपर् लाल
म्हर्िा कारर् त्यावेळी आपर् श्रीरामांचे दूि म्हर्ून सीिामाईचा शोध
करण्यासाठी आला होिा. आपर् त्यावेळी रावर्ावर अत्यंि िुध्द
िाल्यामळ
ु े आपल्या डोळ्याि रक्त उिरले होिे. त्या रक्तामळ
ु े आपर्ास
सगळीकडे लालफुले वदसली. िरी मला क्षमा असावी. कारर् मी पांढरी फुले
म्हर्लो.
हे उत्तर ऐकून हनमु िं एकदम खशु िाले. प्रभरु ामचंद्रांच्या स्मरर्ाि
त्यांनी समर्ाांना आपल्या हृदयाशी कवटाळले. िी अपूवथ भेट वबभीषर् पहाि
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होिे. त्यांना समजावे, म्हर्ून समर्ाांनी सवथ हकीकि सांगून काही अभंग
म्हटले,
धन्य हे नगर धन्य वबभीषर् | धन्य वरदान समर्ाांचे ||१||
समर्ाांच्या कृपे वर हा लाधला | वचरंजीव िाला कल्प एक ||२||
राघवाच्या कृपे भेटी याची िाली | लंकादेवी आली भेटी लागी ||3||
भेटीचा हा लाभ मारुिीच्या संगे | पष्ट्ु पावचया योगे लाभ िाला ||४||
सवाांनाच मोठा आनंद िाला. वबभीषर्ाच्या आग्रहावरून समर्ाांनी लंकेिही
प्रवचन कीिथ न करून रघवु ीरांच्या नामघोषाने सवथ लंका दर्ार्ून सोडली.
पनु च आकाशमागाथ ने हनमु ंिाने समर्ाांना परि सेिूरामेश्वरी आर्ून
सोडले. िेर्ून हनमु ंिाची आज्ञा घेऊन समर्थ आपल्या वशष्ट्यांसह हंसक्षेत्र,
श्रीव्यंकटेश, पवक्षिीर्थ , पंचमहावलंग, इत्यादी करून, वकवष्ट्कंधा नगरीस आले.
पंपासरोवर, ऋष्ट्यमूक पवथ ि इत्यादी श्रीरामांच्या पदस्पशाथ ने पववत्र िालेल्या
िीर्ाांना वंदन करीि महाराष्ट्रािल्या दवक्षर्काशीस म्हर्जे कोल्हापूरास
आले. कोल्हापूरहून इिर िीर्े करीि करीि समर्थ महाबळे श्वर, मग
भीमाशंकर करून परि त्र्यंबके श्वर येर्े आले. त्र्यंबके श्वरहून परि पंचवटीला
आले. बरोबर बारा वषाांनी समर्थ परि पंचवटीस आले होिे. त्यांनी प्रर्म
राममंवदराि जाऊन िीर्थ यात्रेचे सवथ फळ हािाि उदक घेऊन “ ित्सि्
ब्रह्मापथ र्मस्िु ” ह्या भावनेने वववेकयक्त
ु वैराग्यासह प्रभरु ामचंद्रांच्या चरर्ी
अपथ र् के ले. ित्क्षर्ी प्रभरु ामचंद्रांनी हाि पढु े करून िे उदक स्वीकारले.
समर्थ धन्य िाले. आपल्या दासावर वनजवनष्ठा प्रेम करर्ाऱ्या स्वामींना
आनंद िाला. प्रभरु ामचंद्रांनी समर्ाांना कृष्ट्र्ािीरी जाण्याची आज्ञा वदली.
समर्ाांनी आपल्या मािोश्रींचे दशथ न घेऊन जािो असे सांवगिले. श्रींनी
िर्ास्िु म्हर्ून आशीवाथ द वदला. आशीवाथ द घेऊन समर्थ टाकळीस परि
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आले. उद्धव त्यांच्या चरर्ावर निमस्िक िाला. समर्ाांच्या चरर्ावर अश्रूंचा
अवभषेक के ला. त्याचा आनंद गगनाि मावेना. उद्धव समर्थ मय िाला.
समर्थ काही वदवस टाकळीस रावहले, आवर् एक वदवस उद्धवास त्यांनी
सांवगिले कीं, “मी आिां कृष्ट्र्ािीरी जार्ार आहे. त्यामळ
ु े सध्या अजून
काही वदवस िूं इर्ेच राहा. मी कृष्ट्र्ािीरी गेल्यावर िल
ु ा विकडे येिा येईल.”
गंगा प्रदवक्षर्ा करून समर्थ पैठर्ला येऊन पोहोचले. कीिथ न हा
समर्ाांचा आवडीचा ववषय. िे श्रीनार्महाराजांचे समाधीसमोर कीिथ न करीि.
प्रचंड जनसमदु ाय लोटि असे. प्रत्यक्ष नार्महाराज प्रकट िाल्याचा लोकांना
भास होई. िरीही काही अवि वचवकत्सक शास्त्री मंडळी काहीिरी कुरापिी
काढण्याचा प्रयत्न करीि.
िी संधी त्यांना एक वदवस वमळाली. समर्ाांच्या पोषाखावरून त्यांनी
कुरापि काढलीच. समर्थ गंगेवरून स्नान करून येि होिे. त्यावेळी ह्या
ब्रह्मवंदृ ाने त्यांना गाठले. त्यािल्या एकाने त्यांना ववचारले. आपर् भगवीवस्त्रे
धारर् करिा आवर् ही बेचकी जवळ बाळगिा. काही अभ्यास आहे कां?
असेल िर आकाशािल्या उडत्या पक्षाला नेम लावून दाखवा. समर्थ म्हर्ाले,
”आपर् क्षेत्रस्र् ब्राह्मर्. साक्षाि् भूदेव! आपला शब्द मी कसा मोडू?” असे
म्हर्ून समर्ाांनी एक खडा घेिला. बेचकीि धरला, आवर् नेम धरून एका
उडत्या घारीवर सोडला. घार घायाळ िाली. त्या ब्रह्मर्ांना चांगलेच फावले.
िे म्हर्ाले, “अहो गोसाववबवु ा हे िर महापाप िाले! आपर् भगवद्भक्तीवर
बोलिा, कीिथ न करिा आवर् पक्षी मारिा! हे िर फार वाईट. आिां
आपल्याला प्रायवचत्त घ्यावे लागर्ार.”
त्या ब्राह्मर्ांच्या मनाि असे होिेच कीं ह्याने दाढी के स वाढवलेले
आहेि. त्यामळ
ु े याचे व्यवक्तमत्व साधूसारखे वदसिे आहे. लोकांना समजि
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नाही. िे भल
ु िाि. आिां याच्या दाढी-वमशा गेल्या क्षौर करावे लागले
म्हर्जे आपोआपच याचे महत्व कमी होईल. समर्ाांनी लगेच प्रायवचत्त
घेण्याची ियारी दशथ वली. त्या ब्राह्मर्ांनी वववधपूवथक प्रायवचत्त वदले. प्रर्म
क्षौर करून जटादाढी काढल्या. मग सगळे स्नानववधी िाले.
प्रायवचत्तावदक कमे यर्ासांग िाली. समर्ाांनी त्या ब्रह्मवंदृ ाला
साष्टांगनमस्कार घािला. आवर् समर्ाांनी ववचारले,” भूदेव हो! मी
प्रायवचत्त घेऊन शध्ु द िालो आहे कां?” ब्रह्मवंदृ ाने “हो” म्हर्ून उत्तर
वदले. समर्ाांनी ववचारले, “मग प्रायवचत्त घेिल्याचे फळ काय? गिप्रार्
िालेली घार िर िशीच आहे! ” ब्रह्मवंदृ हसला! त्यािलाच एक हशार व
स्वि:ला फार शहार्ा समजर्ार पढु े िाला आवर् म्हर्ाला, “शास्त्राधारे
कमथ करर्े आमच्या हािाि आहे. फळ वमळर्े प्रायवचत्त घेर्ाऱ्याच्या
श्रद्धेवर अवलंबून असिे.” समर्ाांनी त्यांना परि साष्टांग नमस्कार के ला.
आवर् म्हर्ाले, “आपर् साक्षाि् भूदेव आहाि. आपर् मला पावन के ले
आहे. त्यामळ
ु े मी वनष्ट्पाप िालो आहे. म्हर्ून हे सवथ साक्षी प्रभो जर मािे
अंि:कारर् शद्ध
ु असेल िर सवथ पररवस्र्िी पवु थ वि् होवो.”
असे म्हर्िा क्षर्ीच घार आकाशाि िेपावली. समर्ाांच्या जटादाढी
पन्ु हा पूवथवि् वदसू लागल्या. आिां मात्र ब्राह्मर् आचयथ चवकि िाले. त्यांनी
समर्ाांना साष्टांग नमस्कार घािला, समर्ाांनी प्रिीनमस्कार के ला,
ब्राह्मर्ांनी समर्ाांना ववनयाने ववचारले हे कसें घडले? समर्थ म्हर्ाले,
“िमु च्या शास्त्रावरील वनष्ठेचा हा पररर्ाम आहे, िमु च्या आचारसंपन्निेि
असलेले सूप्त सामथ्यथ माझ्यािल्या श्रद्धेने फलद्रूप िाले आहे.” समर्ाांचे
सामथ्यथ लक्षाि घेऊन िे सवथ समर्ाांना शरर् गेले. समर्ाांचा अनग्रु ह
घेऊन पनु ीि िाले.
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समर्थ पैठर्हून आपल्या जन्मगावी जांबविी नगरीस आले. प्रर्म
श्रीराम मंवदराि गेले. श्रीरामदशथ न घेऊन हनमु ान मंवदराि आले. हनमु ंिाचे
दशथ न घेऊन आपल्या घरी आले. आंगर्ाि प्रवेश करून कसदार
आवाजाि “ जय जय रघवु ीरसमर्थ ” असा घोष के ला. िो आवाज
समोरच्या ओसरीला पार करून खोल्या खोल्यांमध्ये घमु ला आवर् र्ेट
परसदारा पयांि गेला. घरािील काम करीि असलेल्या श्रेष्ठांच्या पत्नी
पावथ िीबाई एकदम िटस्र् िाल्या. त्यांना आि कुठेिरी कालवाकालव
िाल्या सारखे वाटले. ओसरीि चटईवर लवंडलेल्या रार्ूबाई पटकन
सावरल्या. आवाजािल्या शक्तीसामथ्याथ ने त्या भारावल्या गेल्या. समर्ाांनी
वर येऊन आपल्या मािेला साष्टांग नमस्कार के ला.
िेवढ्याि हािाि वभक्षा घेऊन आलेल्या पावथ िीबाई ंनी िे दृश्य
पवहले. त्यांना आचयथ वाटले. त्या र्क्क होऊन पहािच रावहल्या.
समर्ाांनी “ आई ” म्हर्ून साद घािली. लौवकिली चमथ चक्षंचु ी दृष्टी
गेलेल्या त्या मािृहृदयाला आपल्या “ नारायर्ाची ” साद कळली. त्यांनी
हंबरडा फोडला “ नारायर्ा...........” त्यांच्या मख
ु ािून आनंदाविशयाने
शब्द फुटेना! चरर्ावर मस्िक ठेवलेल्या नारायर्ास त्यांनी हृदयाशी
कवटाळले! रार्ूबाई आिां र्कल्या होत्या.
नारायर् लग्नािून पळाल्या पासून त्या रडिच होत्या. चमथ चक्षनंु ा िे
सहन िाले नाही. िे दृवष्टहीन िाले होिे. रार्ूबाई ंनी आपले हाि
नारायर्ाच्या चेहऱ्यावरून वफरवले. म्हर्ाल्या, “नारायर्ा! िल
ु ा पाहायला
आिां डोळे नाहीि रे! पर् पाहायला जीव िळमळिोय! ” समर्ाांनी
आईच्या नेत्रांवरून हाि वफरवून त्या नेत्रांना संजीवनी वदली. मािेने
आपल्या पत्रु ाला डोळे भरून पावहले. अत्यानंदाने त्या म्हर्ाल्या, “ अरे! हे
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काय? काही भूिववद्या वशकलास कीं काय? समर्थ चटकन् “ हो ” म्हर्ाले,
आवर् पढु े म्हर्ाले, “ आई, अग हे भूि आिां उिरर्ारे नाही त्यामळ
ु े िे
कसें आहे िे ऐक िरी.” रार्ूबाई कानामनाला एक करून ऐकू लागल्या.
समर्थ म्हर्ाले, “ काय सांगू आई,
होिे वैकंु ठीचे कोनी | वशरले आयोध्या भवु नी |
लागे कौसल्येचे स्िनी | िेवच भूि गे माये ||१||
मागी जािा वनांिरी | पाय पडला दगडावरी |
पाषार्ाची िाली नारी | िेवच भूि गे माये ||२||
जनकाचे अंगर्ी गेले | वशवाचे धनु भंवगले |
वैदेही अंगी संचरले | िेवच भूि गे माये ||३||
वपत्याचे भाके सी | कै कयीचे वचनासी |
मानून गेले अरण्यासी | िेवच भूि गे माये ||४||
रक्षी मरर्ी वबभीषर् | मारी रावर् कंु भकर्थ |
िोडी अमरांचे बंधन | िेवच भूि गे माये ||५||
वामांगी वस्त्रयेला धररले | शरयूिीरा आले |
िेर्े भरिासी भेटले | िेवच भूि गे माये ||६||
सवाथ भूिांचे हृदयी | नाम त्याचे रामराय |
रामदास वनत्य गाय | िेवच भूि गे माये ||७||
समर्ाांचा हा भाव त्या मायेच्या अंि:करर्ाि खोचला गेला. विने “
रामदासा ” अशी एक आिथ साद वदली, आवर् रामदासस्वामींना आपल्या
हृदयाशी कवटाळले. त्यांच्या मस्िकावर अश्रूचं ा अवभषेक के ला.
सौ.पावथ िीबाई िटस्र् होऊन हा सवथ सोहळा पहाि होत्या.
हािािली वभक्षा हािािच रावहली होिी. नेत्रावाटे अश्रू ओघळि होिे.
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सवाांच्या अंिराि असलेल्या श्रीरामदशथ नाच्या अनभु ूिीने त्यांचे अंि:करर्
भरून आले होिे. श्रेष्ठ त्यावेळी देवघराि होिे. त्यांनी हे सवथ संभाषर्
ऐकले. िे सद्गद होऊन बाहेर आले. बंधूभेटीचा अनपु म सोहळा त्या
दोघींनी डोळे भरून पावहला. जांबविी नगरींि पनु च धामधूम सरुु िाली.
बरेच वदवस जांबविी नगरी कीिथ नाच्या आनंदाने दमु दमु ून गेली.
एक वदवस समर्थ , श्रेष्ठांचा व आईचा वनरोप घेऊन गंगाप्रदवक्षर्ा
पूर्थ करून टाकळीस परि आले. उद्धव नेत्राि प्रार् आर्ून वाट पहाि
होिा. त्याला नंिर कृष्ट्र्ािीरी येण्यास सांगून समर्थ श्रींच्या आज्ञेप्रमार्े
िारर्नाम संवत्सरी शके १५६६ मध्ये कृष्ट्र्ािीरी जाण्यास वनघाले.
मजल दर मजल करीि श्रीक्षेत्र महाबळे श्वर येर्े आले.
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३
|| जय जय रघुवीर समर्थ ||
कृष्ट्र्ािीरी असलेल्या महाबळे श्वरक्षेत्रास चैिन्य प्राप्त िाले.
कीिथ नाचा आवर् भगवद्कर्ेचा अखंड वधंग सरुु िाला.
भगवन्नामस्मरर्ाचा पूर लोटला. लोकजागिृ ी होऊ लागली. प्रर्म
दशथ नीच समर्थ सवाांना हवे हवेसे वाटि. भव्य मूिी, िपाचरर्ाची सिेज
कांिी, िळपत्या वैराग्याची ज्योिी, वार्ीि माधयु थ आवर् प्रीिी, शब्दाि
अद्भिु भाव आवर् भक्ती. त्यामळ
ु े घरोघरी समर्ाांची चचाथ ! सकाळ
संध्याकाळ घरोघरी “जयजय रघवु ीरसमर्थ ” चा घोष. अनेक शास्त्री आपले
पांवडत्य सोडून समर्ाां ना शरर् जाऊ लागले. त्यािच अनंि भट व
वदवाकर भट ह्या महाबळे श्वरकरांचे आग्रहास्िव समर्ाांनी एक संपूर्थ
चािमु ाथ स विर्े के ला. पढु े हनमु ान मंवदराची स्र्ापना करून समर्थ श्रीक्षेत्र
वाई येर्े आले.
श्रीक्षेत्र वाईला कृष्ट्र्ािीरी “ रोकडोबा ” मारुिीची स्र्ापना के ली.
त्याच्या पूजा नैवेद्याची व्यवस्र्ा करून वदली. मग समर्थ वाई जवळच्या
जरंड पवथ िावर वास्िव्यास गेले. पहाटेच माहलीस स्नान संध्या करून
जपादी नेम करून मग माधक
ु री मागून पनु च जरंडपवथ िावर येि. त्यावेळी
दपु ारी मल
ु ांबरोबर खेळून त्या मल
ु ांना हररनामाची गोडी लावीि व त्यांना
हररनामाि सोडून देि. त्या मक्ु कामाि समर्ाां च्याकडे श्रीजयराम स्वामी
आले. हाि जोडून त्यांच्या समोर उभे रावहले, म्हर्ाले, “ गरुु महाराज
कृष्ट्र्ाजीअप्पा उरर्गावकर यांनी वजवंि समाधी घेिली. त्यावेळी मी
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ववयोगाने कासावीस िालो, म्हर्ून त्यांनी आपर्ास भेटायला सांवगिले.
आपर्ाकडून “ आत्मानात्म वववेक ” ववचारून घेण्याची त्यांची आज्ञा
आहे. त्याप्रमार्े हा दास आपल्या समोर उभा आहे. समर्थ हसले. राहा
म्हर्ाले.
एक वदवस दपु ारी वभक्षा िाल्यावर समोर बसलेल्या
जयरामस्वामींना म्हर्ाले, “ आत्मानात्मवववेक करावा | करून बरवा
वववरावा | वववरोन सदृढ धरावा | जीवामध्ये ||*|| आत्मा कोर् अनात्मा
कोर् | त्याचे करावे वववरर् | िेवच आिां वनरुपर् | सावध ऐका ||*|| नाना
प्रकारची शरीरे | सष्टृ ीि वदसिी अपारे | ियामध्ये वनधाथ रे | आत्मा कवर्ु
||*|| दृष्टीमध्ये पहािो | श्रवर्ामध्ये ऐकिो | रसनेमध्ये स्वाद घेिो | प्रत्यक्ष
आिां ||*|| शारररी नाडीचा खेटा | नाडीमध्ये पोकळ वाटा | लहान र्ोर
सगटा | दाटल्या नाडी ||*|| नाडीद्वारा धांवे जीवन | जीवनामध्ये खेळे
पावन | त्या पावना सररसा जार् | आत्माही वववरे ||*|| “ जयराम स्वामी
ऐकिा ऐकिा मंत्रमग्ु ध िाले. समर्थ सांगि होिे “ जड अनेक आत्मा एक |
ऐसा आत्मानात्मवववेक | जागा विथ वविा जगन्नायक | ियास म्हर्ावे ||*||
आधी आत्मानात्मवववेक र्ोर | मग सारासार ववचार | सारासार ववचारे
संव्हार | प्रकृिीचा ||*|| ” जयरामस्वामींची िर समाधीच लागली. त्यांनी
िर प्रकृिीचा संव्हार प्रत्यक्ष अनभु वला. शब्द के वळ उपचारासाठी वापरले
गेले. मन अर्ाांिराि होिे. त्यामळ
ु े मनाचे उन्मन िाले. उन्मनाचे नमन
िाले. जयरामस्वामी समर्थ चरर्ी ववनटले. मग समर्थ जयरामस्वामींच्या
गरू
ु गहृ ी वडगाव येर्े गेल.े विर्े समर्ाांनी श्रीकृष्ट्र्जयंिीचा उत्सव सरुु
करून वदला. त्या वदवसापासून जयरामस्वामी समर्ाांना िीर्थ रूप म्हर्ू
लागले. समर्ाांनी त्यांना वचरंजीव म्हर्ून संबोधले.
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पढु े समर्थ कराडजवळ कृष्ट्र्ा-कोयनेच्या संगमी आले. शहापूर
जवळ एक डोंगरवखंड आहे. विर्े रावहले. समर्थ रोज शहापूरमध्ये वभक्षा
मागायला जाि असि. शहापूरमध्ये एका कुलकण्याांच्या घरी रोज “जय
जय रघवु ीर समर्थ ” असा जयजयकार करून वभक्षा मागि असि. पर्
त्यांना वभक्षा वमळि नसे. त्या घरच्या वस्त्रयांना िे आवडि नसे. पर् समर्थ
रोज जाि असि. त्या घरािल्या वस्त्रयांनी हाकलून वदले कीं शांिपर्े
वनघून जाि असि. एक वदवस त्या घरािल्या वस्त्रया अत्यंि सन्ु न व
उदास होऊन ओसरीि बसलेल्या वदसल्या. समर्ाांनी आपल
ु कीने
चौकशी के ली. त्या घरच्या वस्त्रयांनी सांवगिले, “घरच्या कत्याथ परुु षाला
मोगलदरबारी कुलकर्ी प्रकरर्ावरून जांच करीि असल्यामळ
ु े त्यांच्या
सटु के च्या काळजीि आहोि. पर् िल
ु ा गोसाव्याला ह्या नसत्या चौकशा
कशाला हव्या आहेि? िल
ु ा मावहि आहे कीं आम्ही िल
ु ा वभक्षा घालीि
नाही.” समर्थ म्हर्ले, “ आज पासून बरोबर दहाव्या वदवशी जर िमु च्या
यजमानांची सटु का िाली िर रामनामाचा जप कराला कां?” त्या बाई ‘हो’
म्हर्ाल्या. ‘बरे िर’ असे म्हर्ून समर्थ िेर्ून वनघून गेले.
बरोबर अकराव्या वदवशी बाजीपंि कुलकर्ी सख
ु रूप घरी आले.
त्यांच्या पत्नी सिीबाई ंना खूप आनंद िाला. त्यांना त्या गोसाव्याची
आठवर् िाली. पर् त्या वदवसा पासून समर्थ येिच नव्हिे. त्यांनी
बाजीपंिांना काही ववचारण्यापूवीच बाजीपंि म्हर्ाले, “ िम्ु ही कोर्
कारकून पाठवला होिा िो फारच हशार होिा. त्याने बादशहाची समजूि
घालून वहशेब जळ
ु वून वदला. म्हर्ून मी सटु लो. त्या कारकुनाने आपले
नाव दासोपंि असे सांवगिले. िो कुठे आहे?” िे ऐकून सिीबाई ंना खूपच
आचयथ वाटले. आपर् कोर्ासच पाठवले नाही. पर् त्या वदवसापासून िो
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गोसावी आलाच नाही. त्याचे स्मरर् होऊन सिीबाईच्या डोळ्याि टचकन्
पार्ी आले. त्यांनी समर्ाांची सवथ हकीकि आपल्या पिीला सांवगिली.
मग मात्र उभयिांनी समर्ाांचा शोध घेण्यास सरुु वाि के ली. पर् शोध
लागला नाही. म्हर्ून बाजीपंि उपवास करण्यास बसले. बरोबर िीन
वदवस कडक उपवास िाल्यावर समर्थ अचानक अंगर्ाि आले व त्यांनी
“जयजय रघवु ीरसमर्थ चा” वननाद के ला. आिां सवाांनाच त्या घोषाि
असलेले सामथ्यथ प्रत्ययास आले होिे. बाजीपंि व सिीबाई अक्षरशेः
हंबरडा फोडून त्यांच्या चरर्ी लागले. चरर्ावर मस्िक टेकून अश्रपु ाि
करू लागले. समर्ाांनी त्यांच्यावर अनग्रु ह के ला. अनुग्रहानंिर सिीबाई
सिि नामस्मरर् करीि असायच्या. त्यांची समर्ाांवर अवद्विीय वनष्ठा
जडली. त्या समर्ाांच्या दशथ नासाठी रानोमाळ वहंडायच्या. दशथ नानंिरच
भोजन घ्यायच्या. िसा वनयम न करिाच िो सहज भाव िाला होिा.
समर्थ ही त्यांची परीक्षाच पहावयाचे. त्याही समर्ाां च्या परीक्षेि पास
व्हायच्या. त्यांच्या आग्रहावरून समर्ाांनी शहापूरमध्ये हनमु ान मंवदर
स्र्ापून वदले.
समर्ाां च्या कीिथ नाचा धडाका चालूच होिा. अनेक नवनवे वशष्ट्य
ियार होि होिे. एकदा समर्थ कोल्हापरु ास “अंबाबाईच्या” समोर कीिथ न
करीि होिे. त्यावेळी पारगावचे पाराजीपंि कीिथ न ऐकावयास आले होिे.
कीिथ न ऐकून त्यांनी समर्ाांना अनुग्रह मावगिला. समर्ाांनी होकार वदला.
पाराजीपंिांना फार आनंद िाला. त्यांनी त्यासाठी आपल्या गावी एक
छोटा उत्सव के ला. त्या प्रसंगी एक चर्ु चर्ु ीि मल
ु गा समर्ाांना फार
आवडला. त्यांनी पराजीपंिांकडे त्याची चौकशी के ली. िो पराजींचा भाचा
‘अंबाजी’ होिा. समर्ाांनी त्याला ववचारले, “माझ्या बरोबर येिोस कां?”
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ित्क्षर्ी मोठ्या आत्मववश्वासाने अंबाजी “हो” म्हर्ाला. अंबाजीची आई
त्यावेळी अंबाजीच्या पाठी होिीच. विने पटकन पढु े होऊन आपल्या
दस
ु ासह समर्ाांना साष्टांगनमस्कार के ला. समर्ाांना म्हर्ाली, “
ु ऱ्या मल
आम्हा विघांचाही स्वीकार करावा. अंबाजी मािा र्ोरला मल
ु गा हा दस
ु रा
दत्तात्रय. ह्यांच्या ववडलांनी संन्यास घेिला. त्यामळ
ु े वत्रवगथ आपल्या सेवेि
रुजू होण्यास उत्सक
ु आहेि.” समर्ाांनी त्या विघांनाही अनग्रु ह वदला.
आवर् त्या विघांसह समर्थ पढु े वनघाले. त्यांनी टाकळीस वनरोप पाठवून
उद्धव गोसावींस बोलावून घेिले. समर्थ वशरगावी उद्धवाची वाट पहाि
र्ांबले. वशरगावी मठस्र्ापना के ली. त्या मठाची व्यवस्र्ा अंबाजीची आई
व दत्तात्रय याच्यावर सोपववली. उद्धव वशरगावी आले. समर्थ , उद्धव व
अंबाजी यांना घेऊन मसूरास आले.
समर्ाांना अनेक वशष्ट्य िाले होिे. त्यांना हािाशी धरून समर्ाांनी
मसूरमध्ये रामनवमीचा उत्सव करावयाचे ठरवले. मसरु ास “ब्रह्मपरु ी”
म्हर्ि. समर्ाांनी विर्े हनमु ान मंवदराची स्र्ापना के ली. मग रामनवमीच्या
उत्सवाची प्रेरर्ा वदली. उत्सवाि वमरवर्ूक वनघर्ार. वदंड्या, पिाका,
काठ्या इत्यादी उंच उंच छवबना जार्ार. रस्िा भरपूर मोठा होिा पर्
मंवदराि जाण्याच्या मागाथ वर एक मोठा आम्रवक्षृ होिा. त्याच्या फांद्या
रस्त्यावर आलेल्या होत्या. त्या कापून टाकर्े आवश्यक होिे. पर् मल
ु ख
ु
ववजापूरकर वनजामाच्या अवधपत्या खालील. मसरु ािल्या यवन
अवधकाऱ्यांनी फांद्या कापण्यास मनाई के ली. उत्सवाला िर अगदी र्ोडे
वदवस उरलेल.े वशष्ट्यांनी समर्ाांना गाऱ्हार्े घािले. ववजापरु ास जाऊन
बादशहाचे फमाथ न आर्ल्याखेरीज यवन अवधकारी ऐकर्ार नव्हिे.
ववजापरु ास जाऊन येई पयांि उत्सवाचा वदवस जार्ार होिा. समर्ाांनी
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ऐकून घेिले. म्हर्ले काळजी करू नका. मग जो िो आपल्या उद्योगाि
गकथ िाला.
र्ोड्याच वेळाि समर्थ एकाएकी नाहीसे िाले. ववजापूरच्या
बादशहाजवळ प्रगट िाले. बादशहा डोळे ववस्फारून पाहू लागला. त्याला
योगी लोक असे प्रगट होिाि हे मावहि होिे. पर् आत्ता प्रत्यक्ष अनभु वि
होिा. त्याने पटकन् उठून अवभवादन के ले. कुठले काय वगैरे चौकशी
के ली. समर्ाांनी मसरु ािल्या उत्सवाची कल्पना वदली. आम्रवक्षृ ाच्या
रस्त्यावर येर्ाऱ्या फांद्या कापण्याची लेखी परवानगी मावगिली. बादशहाने
दस्िरु खद्दु मोहोरबंद वलफाफा ियार करून वदला. समर्थ जसे प्रगट िाले
िसे गप्तु िाले. मसरु ािल्या यवन ठार्ेदारास भेटून त्याला बादशहाचा
मोहोरबंद वलफाफा वदला. ठार्ेदार चूप बसला. उत्सवािल्या लोकांनी
फांद्या कापण्याची ज्यि ियारी के ली. अंबाजी, उद्धव व इिर अनेक
वशष्ट्य वहरीरीने पढु े आले. पर् समर्ाांनी शेंड्याकडे बसूनच फांदी
कापायची ज्याची ियारी असेल त्यानेच फांदी कापावी. िाले अंबाजी
सोडून सगळे च मागे सरकले. अंबाजी पढु े सरसावला. सर सर िाडावर
चढला. शेंड्याकडे पाठ करून फांदीच्या खोडाकडील बाजूवर कुऱ्हाडीचे
घाव घालू लागला. िे पाहून समर्थ आपल्या उद्योगाला वनघून गेले. त्या
फांदीच्या खाली एक मोठी ववहीर होिी. फांदी कापली गेली कीं त्या
वववहरीिच पडर्ार होिी. पर् अंबाजी फक्त समर्ाांची आज्ञा पळि होिा.
नामस्मरर्ाि सपासप घाव घालीि होिा. र्ोड्याच वेळाि शेवटचा घाव
बसला, फांदी काडकन् मोडली, आवर् अंबाजी पाहािा पाहािा फांदी
सकट वववहरीि पडला. पार्ी खूपच खोल होिे. ववहीर चांगलीच मोठी
होिी. लोकांनी िटपट फांदी वर काढली पर् अंबाजी वदसेना.एकच
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आरोळी उठली. अंबाजी बडु ाला. िास िाला दीड िास िाला. लोक
चांगलेच घाबरले.
िोवर समर्ाांना बािमी वमळून समर्थ विर्े आले. ववचारले. वकिी
वेळ िाला? लोक म्हर्ाले वकमान एक िास िरी िाला. समर्थ घाबरून
म्हर्ाले, म्हर्जे मेला वबला कीं काय? म्हर्ून धाविच वववहरी जवळ
आले. िो समर्ाांचा अवभवनवेश पाहून लोकांच्या डोळ्याि पार्ी आले.
समर्ाांनी वववहरीच्या काठांवरून हांक वदली. “अंबाजी! आहेस कां रे?”
आिून अंबाजीचा आवाज आला “ कल्यार् आहे महाराज! ” “अरे मग वर ये
कीं! ” अशी आज्ञा होिाच अंबाजी वर आला. समर्थ म्हर्ाले. “हे अशी
वनष्ठा पावहजे.” ह्याचे नाव आजपासून कल्यार् िाले चला! आवर्
समर्ाांनी देवापढु े साखर ठेवली व अंबाजीचे नाव “कल्यार्” ठेवले म्हर्ून
सवाांना वाटली. सवथ वशष्ट्यांनी समर्ाांचा जयजयकार के ला. रस्िा मोकळा
िाला. उत्सव आनंदाि साजरा िाला. लोक कल्यार्ाला
“कल्यार्स्वामी” म्हर्ून संबोधू लागले.
इिर अनेक वशष्ट्यांसह उद्धव आवर् कल्यार् यांना घेऊन समर्थ
चाफळला येऊन रावहले. चाफळाि समर्ाांना अनेकजर् शरर् आले, व
त्यांचे वशष्ट्य होऊन रावहले. समर्ाांना चाफळाि श्रीराममंवदर स्र्ापण्याची
इच्छा िाली. सगर्ु ोपासनेमळ
ु े जडािून सूक्ष्माि प्रवेश करण्याचा मागथ
मोकळा होिो, म्हर्ून मंवदरांवर समर्ाांचा भर होिा. त्यांनी चाफळच्या
ग्रामावधकाऱ्याकडे जागा मावगिली. अवधकाऱ्याने नदीच्या पलीकडे
असलेली मसर्वटीची जागा वदली. विर्े अनेक वेिाळ, खंकाळ, म्हसोबा
इत्यादींचे गोटे होिे. समर्ाांनी ित्काळ जागा स्वीकारली. उद्योगाला
लागले. मसर्ाजवळच्या वेिाळ,खंकाळ,म्हसोबा,खवीस इत्यादी गोट्यांना
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हाि कोर् लावर्ार? समर्ाांनी “जयजय रघवु ीरसमर्थ ”चा घोष करून त्या
सवथ गोट्यांना मांड नदीि मक्त
ु ी द्यायला सरुु वाि के ली. स्वि: समर्थ च
कामाला लागलेले पाहून वशष्ट्यांनीही कमरा कसल्या. मग काय भक्ती, भाव
आवर् कमथ योग यांचा वत्रवेर्ी संगम वनमाथ र् िाला. समर्थ सवथ म्हसोबांना
मक्त
ु ी देि होिे, पर् एका र्ोरल्या म्हसोबाने आपर्ास ठेवावे म्हर्ून
ववनवले. समर्ाांनी दूरवर वदपमाळे जवळ जागा वदली. रामनवमी नंिरच्या
वदवशी दहीभािावर खशु राहण्याची आज्ञा वदली. समर्ाां च्या योजनेखाली
काम सरुु िाले. समर्थ वशष्ट्यपररवार अनेकववध होिा. त्याि पार्रवट,
सिु ार, गवंडी, वशल्पकार, कुशल अवभयांवत्रकी असे सारेजर् होिे. िसेच
वटपर्ीस, वहशेबनीस, कारकून इत्यादी सवथ जर् होिे. फक्त मजूर नव्हिे.
सवथ जर् मजूर िाले. वबगर मजरु ीचे. कुर्ाएकाच्या देर्गीवर अर्वा
मक्तेदारीवर मंवदर उभे रहाि नव्हिे िर िे आवत्मयिेच्या व एकात्मिेच्या
पायावर उभे रहाि होिे. समर्ाांची योजकिा मोठमोठ्या अवभयांवत्रकींना
लाजवर्ारी होिी. मंवदराच्या इमारिीसाठी काय लागर्ार नव्हिे?
समर्ाांनी अगदी अगदी खर्खर्ीि वाळलेल्या, िर्िर्ीि भाजलेल्या,
टर्टर्ीि ववटांची रास स्वि:च्या देखरेखीखाली ियार करून घेिली
होिी. प्रत्येक वीट नऊ िसू लांब, साि िसू रुंद व िीन िसू उंच अशा
मापाि िपासून घेण्यासाठी िपासनीस बसवले होिे. सिु ारांकडून उत्कृष्ट
चौकटी, मेहरपी, दारे वखडक्या इत्यादी अगदी दजेदार बनवून घेिल्या
होत्या. लोहाराकडून घर्घर्ीि कड्या, कोयंडे, वचवे, वमजागऱ्या, हलखे
इत्यादी वस्िू बनवून घेिल्या. प्रत्येक जर् आपल्या कामाि ित्पर व
िरबेज होिा. नैपण्ु य दाखवीि होिा. विर्े मशु ारा वमळि नव्हिा. वमळि
होिी फक्त वभक्षा! सगळे च खशु होिे. वभक्षा भक्षर्ा आवर् जल दवक्षर्े वर!
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सवथ जर् कामाि गकथ असि. मख
ु ी नाम, करी काम, मनी राम आवर् देही
घाम अशी िी उच्च वस्र्िी होिी. कुर्ी कोर्ाला हे कर म्हर्ि नव्हिे कीं
कुठे काम अडून रहाि नव्हिे. समर्थ सवाांची काळजी घेि होिे. धडाक्याि
मंवदर उभे रावहले.
आिां श्रीरामांच्या मूिीचे काय? हा प्रश्न सगळ्यांना पडलाच!
समर्ाां च्या कल्पनेिल्या मूिी बनवायला वशल्पकार वषथ सहामवहने मागू
लागला. समर्ाांना िेवढा वेळ नव्हिा. समर्थ श्रीरामाची अगदी कळवळून
प्रार्थ ना करीि होिे. कोर्ी सचु वि होिे “आपर् आयत्या ियार मूिी
ववकि आर्ू .“ कुर्ी म्हर्ि होिे “मी इर्ेच घडविो, जशा होिील िशा
होिील.” कुर्ी काही िर कुर्ी काही. समर्थ सवाांचे ऐकून घेि आवर्
शांिपर्े उठून वनघून जाि. कुर्ाला काही अंदाज लागेना.
समर्थ एकांिाि बसि. कळवळून प्रार्थ ना करीि. कळवळून
श्रीरामांना म्हर्ायचे, “ राघोबा उदारा ये माझ्या मंवदरा | जानकीच्या वरा
देवराया || वचत्त वनरंिर जडले िि
ु े पायी | धाऊवनया येई रामराया || प्रेमे
स्फंु दिाहे उभारुनी बाहे | वाट िि
ु ी पाहे रामदास || ” समर्थ अक्षरशेः
असा टाहो फोडि. ऐकर्ाऱ्याच्या डोळ्यािून अश्रूंचा पूर लोटायचा.
प्रभरु ामचंद्र िरी त्याला अपवाद कसे ठरिील? भक्तवत्सल, दीनदयाळ,
दीनानार् अशी वबरुदे वमरवर्ारे श्रीराम समर्ाांसाठी काय करर्ार
नाहीि? समर्ाांना स्वप्न साक्षात्कार िाला. “जा कृष्ट्र्ेच्या वशवनाभीच्या
डोहाि ब्रह्मकृि मािी मूिी आहे. िी काढून आर्. त्याि मी स्वि: संचार
करीन. स्वामींना आनंद िाला. समर्थ लगेच कृष्ट्र्ेच्या डोहाकडे जाण्यास
वनघाले.
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वशवनाभीचा डोह अंगापूरच्या जवळ आहे. विर्े आले. रात्री
गजानन मंवदराि र्ांबले. सकाळीच स्नान-संध्या करून वशवनाभी डोहाि
बडु ी मारली. एका ऐवजी दोन मूिी वमळाल्या. एक श्रीरामाची आवर् दस
ु री
मवहषासरु मवदथ नीची. दोन्ही मूिी काठावर आर्ून त्यांची समर्ाांनी पूजा
के ली. साष्टांग नमस्कार घािला, आवर् मूिी घेऊन वनघाले. मूिी काठावर
आर्िाना कोण्या गावकऱ्याने त्यांना पावहले. त्याने िे षट्कर्ी के ले.
गावकरी गावच्या पाटलाकडे गेले. पाटलाच्या मसलिीने समर्ाांना गाठले.
एव्हाना समर्थ अंगापूर सोडून चाफळच्या मागाथ ला लागले होिे.
चेरगावाच्या रानाि सक
ु ाटण्याच्या वखंडीजवळ गावकऱ्यांनी त्यांना गाठले.
समर्थ शांिपर्े उभे रावहले. वनचयपूवथक म्हर्ाले, “ मूिी डोहािल्या
आहेि. मी नेर्ारच! ” गावकरी म्हर्ू लागले. आमच्या पूवथजांनी डोहाि
टाकल्या. त्यामळ
ु े आमचा हक्क आहे. मूिी आम्ही परि नेर्ार.
समर्ाांनी मूिी भूमीवर ठेवल्या. म्हर्ाले “घेऊन जा! पर् िम्ु ही
नेल्या नाही िर मात्र मी घेऊन जाईन.” गावकऱ्यांना मूिी हालविा पर्
येईनाि. त्यांनी समर्ाांची क्षमा मावगिली. समर्ाांनी पर् लगेच क्षमा के ली.
अज्ञानजन्य पापांना समर्थ च क्षमा करू शकि होिे. समर्थ मूिी चाफळला
घेऊन आले. अंगापूरकरांचे नािे चाफळशी जोडले गेले. समर्ाांनी
उत्सवािल्या वमरवर्क
ु ीिील वसंहासनाच्या काठीचा मान अंगापरु करांना
वदला. सवथ त्र उत्साह संचारला. रामनवमीच्या पूवीच मूिी आल्याचा आनंद
प्रत्येकाच्या मख
ु ावरून ओसंडून वाहाि होिा. वसंहासनावधवष्ठि श्रीरामांची
मूिी वाजि गाजि आर्ली गेली. अनपु म सोहळा िाला. वमरवर्क
ु ीि
सनया, चौघडे, भेरी, चंद्रानना, िल्लरी, टाळ, घोळ, मदृ ंगु इत्यादी
असंख्य वाद्यांचा आवाज आकाश दमु दमु वून टाकीि होिा. जर्ू
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स्वगाथ िल्या देव-देविांना िे एक आवाहन होिे. पर् त्यांनी िर आकाशाि
आधीच दाटी के ली होिी. शके १५७० साली मंवदराि श्रीराम स्र्ापना
िाली. चाफळचा उध्दार िाला. श्रीराम चाफळािल्या मूिीि प्रववष्ट िाले.
चाफळाि श्रीरामांचा दरबार भरला. चाफळाि मूविथ मंि चैिन्य ओसंडून
वाहू लागले. चाफळखोऱ्याि समर्ाांनी मंवदर बांधायला सरुु वाि
के ल्यापासून चाफळखोऱ्याची कीिी गावोगाव पसरू लागली होिी.
समर्ाांचे अनेक वशष्ट्य गावोगावी कीिथ न करीि. त्या कीिथ नािून
समर्ाां च्या कायाथ ची मावहिी देि. अशाच एका कीिथ नाि वगरीगोसावींनी
सरकारस्वामींना म्हर्जे वशवाजीमहाराजांना ही मावहिी वदली. छत्रपिी
वशवाजीमहाराजांनी लगेच ३०० होन स्वि:च्या मार्साबरोबर चाफळला
पाठवून वदले. श्रीमंि योग्याची सेवा श्रीरामचरर्ी रुजू िाली. वशवाजी
महाराजांना आधीच संिसमागमाची आवड होिी. त्याि संि िक
ु ाराम
महाराज, संि श्रीसमर्थ , रंगनार्स्वामी महाराज इत्यादी अनेक संि
महाराष्ट्राि ब्रह्मववद्येचा सक
ु ाळ करीि होिे. संि समागमास उत्सक
ु
असलेल्या वनचयाच्या महामेरुला समर्थ भेटीची ओढ लागली. जेंव्हा
श्रीवशवाजी महाराज िक
ु ाराम महाराजांना शरर् गेले होिे व त्यांचा अनुग्रह
मावगिला होिा िेंव्हा िक
ु ाराम महाराजांनी वशवाजी महाराजांना असा
उपदेश के ला होिा कीं “सद्गरू
ु श्रीरामदासाचे भूषर् | िेर्े घाली मन | चळू
नको | राया छत्रपिी | ऐकावे वचन | रामदासी ध्यान | लाव वेगी ||
रामदास स्वामी | सोयरा सज्जन | त्यासी िन मन | अपी बापा ||”
िक
ु ाराम महाराजांचा हा उपदेश छत्रपिी वशवाजी महाराजांनी वशरोधायथ
मानला. वशवाजीमहाराजांची िळमळ वाढली. वशवरायांनी वनवडक
सैवनकांसह चाफळकडे कूच के ले.
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छत्रपिी वशवाजीमहाराज चाफळला आले. समर्थ मठाि नव्हिे.
वशवाजीमहाराजांनी श्रीरामप्रभूंचे दशथ न घेिले. त्यांचा जीव समर्थ
भेटीसाठी िळमळि होिा. समर्ाां च्या भेटीची ओढ लागली होिी. मंवदर
पाहून व समाधान व्यक्त करून महाराज परिले. राजकारर्ाच्या व्यापािही
त्यांच्या मनाि समर्थ घर करून बसले होिे. संि िक
ु ाराममहाराजांच्या
उपदेशामळ
ु े वचत्त समर्ाांकडे लागले होिे. त्यांनी व्रिोपवास करण्यास
सरुु वाि के ली. शके १५७१वैशाख शध्ु द चिर्ु ीला रात्री वशवाजी
महाराजांना समर्ाांनी स्वप्नाि दशथ न वदले. त्या दशथ नामळ
ु े जागे िाल्यावर
वशवाजी महाराजांची समर्थ भेटीची िळमळ अवधकच वाढली. मािोश्री
जीजाबाई ंची आज्ञा घेऊन महाराज समर्ाां च्या भेटीस वनघाले.
राज्यकारभार बाजूला सारून वनघाले. श्रीक्षेत्र महाबळे श्वरी आले. त्यांची
िळमळ वाढिच होिी, आवर् अगदी अनपेवक्षि प्रकार घडला. श्रीक्षेत्र
महाबळे श्वरी वशवाजीमहाराज असिाना समर्ाांचा एक वशष्ट्य आला. त्याने
समर्ाांचे एक पत्र वशवाजीमहाराजांना वदले. महाराजांनी िे पत्र मस्िकी
धारर् करून वाचायला सरुु वाि के ली. समर्ाांनी पत्राची सरुु वाि के ली
होिी, “ वनचयाचा महामेरु | बहि जनांसी आधारु | श्रीमंि योगी | जार्िा
राजा || आचारशील ववचारशील | दानशील धमथ शील | सवथ ज्ञपर्े सशु ील |
सकळा ठायां || या भूमंडळाचे ठायी | धमथ रक्षी ऐसा नाही | महाराष्ट्रधमथ
रावहला काही | िम्ु हा कररिा | वकत्येक दष्टु संहाररले | वकत्येकांस धाक
सटु ले | वकत्येका आश्रय िाले | वशवकल्यार् राजा | िमु चे देशी वास्िव्य
के ले | परंिु विथ मान नाही घेिले | ऋर्ानबु धं ाचे ववस्मरर् िाले | काय नेर्ू
|| सवथ त्र मंडळी धमथ मूविथ | सांगर्े काय िम्ु हाप्रवि | धमथ स्र्ापनेची कीविथ |
सांभाळली पावहजे ||”
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छत्रपिी वशवाजी महाराज भाववववश होऊन एक एक ओवी
वाचिाना अश्रंचु े सरच्यासर पांढऱ्याशभ्रु अंगरख्यावर ढाळीि होिे.
समर्ाांनी के लेल्या कौिक
ु ाने िे भारावून गेले होिे. पत्र वमळाले िसे
वशवाजी महाराज वनधाथ राने समर्ाांना भेटायला वनघाले. त्यांच्या मनावर
“ऋर्ानबु ंधाचे ववस्मरर् िाले” या वचनाचा अनावर पररर्ाम िाला.
समर्ाांचे पत्र परि एकदा मस्िकी धारर् के ले, आवर् ित्काळ क्षमा
याचनेचे पत्र वलवहले. आलेल्या वशष्ट्याचा आदर सत्कार करून त्याच्या
जवळ वदले. सन्मानाने त्याची बोळवर् के ली. आपर् लगेच समर्ाां च्या
भेटीस जाण्यास वनघाले.
वशवाजीमहाराज चाफळला आले. बरोबर बाळाजी आवजी
वचटर्ीस, वनळो सोनदेव इत्यादी मािब्बर मंडळी होिी. मठाि आले.
समर्थ मठाि नव्हिे. समर्थ वशष्ट्य अक्का होत्या. त्यांना सगळ्यांनी
नमस्कार के ला. समर्थ वशंगर्वाडीस असल्याचे कळले. छत्रपिी वशवाजी
महाराज लगेच वनघाले. खूप दमले होिे. अक्कांनी ववश्रांिी व भोजन
प्रसादाचा आग्रह के ला, पर् महाराजांचा एकच वनचय, समर्थ चरर्ांचे
दशथ न िाल्याखेरीज उपवास सोडर्ार नाही, मग अक्कांनी वदवाकर
भटजींना महाराजांना मागथ दाखवण्यास पाठवले. वदवाकर भटजींना
धन्यिा वाटली. िे उत्साहाने महाराजांना मागथ दाखवण्यास वनघाले. पढु े
वदवाकर मागे महाराज. मागथ करवंदाच्या काटेरी जाळीने भरलेला. पढु चा
मार्ूस सहा हािावरूनही वदसर्ार नाही अशी वळर्े. पाउलवाट अगदी
छोटी.
ह्याच समयी कल्यार् गोसावी महाराजांचे पत्र घेऊन समर्ाां च्या
जवळ पोहोचले होिे. एका ववशाल वटवक्षृ ाखाली समर्थ मगृ ावजनावर
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बसले होिे. समर्ाांनी पत्र वाचले. इिक्याि वदवाकर भटजी महाराजांना
घेऊन विर्े आले. वशवाजीमहाराजांना पाहून समर्थ उद्गारले, “ अरे वा:!
वशवबा आपर् आवर् आपले पत्र बरोबरच आलाि. आम्ही िमु च्या
देशािच आहोि. मग एवढी काय िािडी होिी?”
समर्ाां च्या त्या शब्दांनी छत्रपिी गहीवरले. त्यांचा कं ठ सद्गद िाला.
त्यांनी समर्ाांच्या चरर्ावर मस्िक ठेऊन नेत्राश्रूंनी चरर्क्षाळर् के ले,
आवर् समर्ाांना म्हर्ाले “ प्रभो आपर् स्वप्नदशथ नांि वदलेला अनग्रु ह
आिां प्रत्यक्षाि वमळावा ही प्रार्थ ना आहे.” समर्थ म्हर्ाले, “ वशवबा
स्वप्नािील गोष्ट वेगळी. प्रत्यक्षाि सामग्री हवी. उपचाराखेरीज प्रत्यक्षाि
कसे होर्ार?”
वशवाजीमहाराज म्हर्ाले, “ स्वामींनी फक्त अनज्ञ
ु ा द्यावी! सामग्री
हजर होण्यास वेळ लागर्ार नाही! ” समर्थ वशवाजीमहाराजांच्या उत्तराने
प्रसन्न िाले. समर्ाांनी अनुज्ञा वदली. वशवाजीमहाराजांनी सवथ सामग्री
सज्ज ठेवलीच होिी. बरोबर आलेल्या बाळाजी आवजींनी बरोबर
आर्लेले पूजा सावहत्य सादर के ले. वदवाकर भटजींनी षोडशोपचार पूजा
सांवगिली. समर्ाांचा अनुग्रह वमळाला. त्या वदवशी संपूर्थ महाराष्ट्र सनार्
िाला. िो वदवस होिा वैशाख शद्ध
ु नवमी शके १५७१ गरुु वार. हा वदवस
महाराष्ट्रािल्या वहंदवी साम्राज्याच्या छत्रपिींना छत्र देऊन गेला.
समर्ाांचा हाि वशवाजीमहाराजांच्या मस्िकी पडिाच त्यांना समाधी
लागली. त्या समाधीिच समर्ाांनी महाराजांना बोध के ला. राजांची
धारर्ाशक्ती प्रचंड व प्रगल्भ होिी. महाराज काही क्षर्ािच ववदेही िाले.
आवर् स्वि:च स्वि:ला न्याहाळि बसले.स्वि:च्या संकोचाने स्वि:पासून
दूर िाले, समर्ाांनी जे वदले िे राजांनी अंगी लाऊन घेिले. जन्म
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मरर्ाच्या क्षूद्र कल्पनेचे ववकल्प नाहीसे िाले. “परमार्ी िो राज्य धारी |
परमार्थ नाही िो वभकारी ||” हा अनभु व त्यांनी घेिला. राज्यवैभवासह
सवथ ववश्वािल्या वैभवाववषयीची राजांची भावना बदलून गेली. आपर्
कोर्ीच नसून हे सवथ वैभव के वळ श्रींचे आहे ही धारर्ा दृढ िाली. क्षर्ाि
बसल्या जागीच विन्ही लोक भोगवर्ाऱ्या मनाचे उन्मन िाले. राजे स्वि:
सद्गरुु स्वरूप िाले. वचन्मय िाले. परमार्थ अंगी मरुु लागला. त्यावेळी
समर्थ म्हर्ाले, “ बहि वदवसांचे बंड | म्लेंच्छ माजले उदंड || त्यांचे करून
दख
ु ंड | राज्य करावे ||” छत्रपिींनी िो उपदेश वशरोधायथ मानला.
समर्ाांनी राजधमथ , क्षात्रधमथ जागवला. राजधमथ जागवून
वशवाजीमहाराजांना स्फूिी वदली. महाराज कृिकृत्य होऊन समर्ाांचा
आशीवाथ द घेऊन वनघाले.
समर्ाांची कीिी अवधकावधक वाढिच होिी. ववशेषि: िक
ु ाराम
महाराज त्यांच्या बाबिीि जास्ि दक्ष होिे. धमथ जागराि त्यांना सहा्य
करीि होिे. त्याकाळी वामनपंडीि हे एक नार्ावलेले शास्त्री होिे.
राजदरबारी मान्यिाप्राप्त िालेले होिे. शास्त्राि वाद घालून वामनपंवडि
इिर ववद्वान मंडळींना राजदरबारी पराभवीि असि. त्यांचेकडून जयपत्रे
घेि असि. एकदा त्यांना काशीच्या पंवडिांमध्ये वादवववाद करावा
लागला. त्यावेळी वादाचा ववषय होिा “वशव र्ोर कीं ववष्ट्र्ू र्ोर?” त्यांि
एका शास्त्रीबवु ांनी “वशव र्ोर” हा यवु क्तवाद सवाांना पटवून वदला. त्यावेळी
वामनपंवडि वनष्ट्प्रभ िाले. वामनपंडीि चक्क गोंधळले व त्यांनी
शरर्ागिी पत्करून भगवंिाची प्रार्थ ना के ली.
“ नसे ठावा ब्रह्मा न वशव अर्वा श्रीपिी हरर |
हरर जो िापािे उचलनु ी कृपावसंधु लहरी |
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हरर वाटे काळासररस ववपिी मत्ृ यु भज
ु गा |
जगाचा िूं ऐसा धवन कवर् िो पाव मजगा ||”
पराभव पत्करून अत्यंि ववमनस्क होऊन वामनपंवडि काशी सोडून
वनघाले. वफरि वफरि महाराष्ट्रािल्या इंद्रायर्ी काठी असलेल्या देहूला
आले. विर्े श्रीिक
ु ाराममहाराजांचे भावभक्तीने ओर्ंबलेले अभंग संकीिथ न
ऐकून प्रभाववि िाले. वामनपंडीि िक
ु ाराम महाराजांना शरर् गेले. त्यांचा
अनग्रु ह मागू लागले. िुकाराम महाराज त्यांना म्हर्ाले, “ आपर् सत्पात्र
ब्राह्मर् आहाि. शास्त्रव्यत्ु पत्ती व काव्यव्यत्ु पत्ती जार्ण्याचे आपले
सामथ्यथ अगाध आहे. शास्त्राि ‘वर्ाथ नां ब्राह्मर्ोगरुु :’ असे सांवगिले आहे.
त्या नात्याने आपर्च मािे गरुु होिा. त्यामळ
ु े अनग्रु ह घ्यायचा असेल िर
िो समर्ाांचा घ्या. िो अवधकार त्यांचा आहे.”
त्याप्रमार्े वामनपंवडि समर्ाांना शरर् गेले. समर्ाांनी त्यांना अनुग्रह
वदला. समर्ाांनी त्यांना िपासाठी बवद्रकाश्रमाि पाठवून वदले. बारावषे िप
करून वामनपंवडि परि समर्ाांच्या सेवेि रुजू िाले. समर्ाांनी त्यांना
मराठीि कववत्व करण्याची आज्ञा वदली. वामनपंवडिांच्या कवविा फार
संदु र असि. त्याि अगदी सहजिेने सरु ख
े यमक साधलेले असि, म्हर्ून
समर्थ त्यांना “यमक्या वामन” असे संबोवधि असि. वामनपंवडि रोजच
समर्ाां च्या समोर बसून दासबोध वाचीि असि. वामनपंडीि स्वि: शास्त्री
होिे. त्यामळ
ु े िे अविशय वचवकत्सकपर्े वाचन करीि. त्यांना सािव्या
दशकािल्या ३ऱ्या समासािली १४ ब्रह्मांची संकल्पना अवस्ित्वासाठी
मान्य होिी, पर् अशाश्वि ठरवून त्यांचे “ म्हर्ोवनया सवथ ब्रह्मािे | नाश
आहे || ” हे काही पटेना, कारर् वामनपंवडिांना िसा शास्त्राधार वाचल्याचे
काही आठवि नव्हिे. त्यांनी खूप प्रयत्न के ला, पर् ग्रंर्ािही सांपडेना!
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त्यांनी समर्ाांना आपली शंका ववचारली. समर्ाां नी त्यांना अर्थ समजून
सांवगिला. पर् वामनपंडीिांचे काही समाधान होईना. िे सारखे
शास्त्राधार ववचारि होिे. त्यामळ
ु े हज्जि वाढि गेली. समर्ाांनी उग्ररूप
धारर् के ले. समर्थ साक्षाि् हनमु ंिाचे प्रचंड रूप धारर् करून ववचारू
लागले. “ बोल वामन! शंका वफटली कीं नाही?” वामनपंवडि घाबरून “हो”
म्हर्ाले. िसे समर्थ पन्ु हां सौम्यरूप धारर् करून म्हर्ाले, “ हनुमंिाने
कोर्िा शास्त्राधार वदला? म्हर्ून िम्ु ही त्याला हो म्हर्ालाि िे िरी
आम्हाला कळू द्या! ” यावर वामनपंवडिांची चांगलीच गाळर् उडाली.
त्यांनी समर्ाांची क्षमा मावगिली. के वळ भयामळ
ु े आपर् हनमु ंिास “हो”
म्हटल्याचे वामनपंडीिांनी कबूल के ले. त्यावर समर्थ म्हर्ाले आपर्
स्वि: पंवडि आहाि आवर् शास्त्राधार आम्हाला ववचारिा! ठीक आहे. मग
समर्ाांनी वामनपंवडिाना “बहृ दारण्यक उपवनषद” पहाण्यास सांवगिले.
त्याि त्यांना िो आधार वमळाला. त्यावर वामनपंडीिांनी समर्ाांना साष्टांग
नमस्कार के ला. त्यावर समर्थ म्हर्ाले, “अंि:करर् वनभथ य िाल्याखेरीज
आत्मानात्म वववेक व वनचयाचे आत्मज्ञान होि नाही. आवर् आत्मज्ञान
रोमारोमाि वभनल्याखेरीज आत्मवनवेदन होि नाही, ‘ परब्रह्मा एवढे र्ोर
नाही | श्रवर्ा परिे साधन नाही | कळल्याववर् काहीच नाही | समाधान
||’ ” असे सांगून समर्ाांनी वामनपंवडिांना परि िपाला बसवले. समर्ाांची
आज्ञा वशरसावंद्य मानून वामनपंवडि िपाचरर्ास बसले.
वशवाजी महाराजांचे चाफळला वनत्य येर्े जार्े सरुु िाले.
वशवाजीमहाराजांचा समर्ाांना परळीला येण्याचा आग्रह होिा. सरुु वािीस
समर्थ काहीच बोलि नव्हिे. वशवाजीमहाराज आपला आग्रह सोडि
नव्हिे. मवहन्यािून चार वेळा वशवाजीमहाराज समर्ाां च्या दशथ नास येि
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होिे. प्रत्येक वेळी आग्रह करीि. वशवाजीमहाराजांची भक्ती व भाव पाहून
एकदा समर्थ “हो” म्हर्ाले. वशवाजीमहाराजांना फार आनंद िाला. त्यांनी
लगेच परळी जवळचा वकल्ला मि
ु र के ला. वकल्ल्याि चैिन्य उत्पन्न
िाले. सवथ सोयी समर्ाांना ववचारून के ल्या जाि होत्या. नैऋत्य
वदशेकडून गडावर प्रवेश वमळण्यास बराच वाव होिा. परचिाचा िो एक
मोठाच धोका होिा. िो टाळण्यासाठी वशवाजीमहाराजांनी कडा
वाढवण्याचे ठरवले. िसे त्यांनी समर्ाांना वववदि के ले. समर्ाांनी लगेच
वनर्थ य वदला. कडा वाढवण्याची गरज नाही. त्याची व्यवस्र्ा मी करिो!
असे म्हर्ून, समर्ाांनी नैऋत्य कड्यावर हनमु ान मंवदराची स्र्ापना के ली.
त्याची प्रचीिी अनेकांना त्या काळाि आली. वशवाजीमहाराजांनी सरु ख
े व
टुमदार मंवदर बांधून वदले. समर्ाांनी अंगापूरच्या डोहाि वमळालेली
मवहषासरु मवदथ नीची मूिी गडावर आर्वून घेिली. वकल्ल्याच्या
प्रवेशद्वारावर दवक्षर्ेकडे विची स्र्ापना के ली. समर्ाांनी वकल्ल्याचे नाव
“सज्जनगड” असे ठेवले.
वशवाजीमहाराजांनी वकल्ला समर्ाांचे स्वाधीन के ला. पूजा-अचाथ
इत्यादीची व्यवस्र्ा करण्यासाठी नरसोमलनार् यांना गडावरचे कारभारी
म्हर्ून नेमले. समर्ाांचे वास्िव्य सज्जनगडावर शके १५७२िल्या,
काविथ काि सरुु िाले. समर्थ अनेक वशष्ट्यांसह वकल्ल्यावरून वफरून येि
असि. कल्यार् स्वामी सदैव समर्ाांच्या बरोबर असि. एकदा असेच
वकल्ल्याच्या िटावरून वफरि होिे. पवचमेला सायंसंध्या गल
ु ाबी छटा
दाखवीि होिी. वहरवीगार वनश्रीची शोभा पहाि पहाि सगळे चालले होिे.
वाराही मनमरु ाद वाहाि होिा. त्यावेळी वाऱ्याला काय लहर आली.
वाऱ्याने समर्ाांची छाटी उडवली. छाटी वाऱ्याच्या िोिाने िटाखाली
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गेली. समर्थ पटकन म्हर्ाले कल्यार्ा छाटी! आवर् कोर्ाला काही
कळण्याआधीच कल्यार्ाने “जयजय रघवु ीरसमर्थ ” असे म्हर्ून
िटावरून छाटीच्या मागोमाग खाली उडी घेिली. इिर वशष्ट्य पहाि होिे.
खाली खूप खोल दरी होिी. दाट िाडी होिी. काय होर्ार कल्यार्ाचे?
कल्यार्ने उडी घेऊन छाटी पकडलेली आवर् िो िाडांि पडिाना
सवाांनी पावहला. पर् िाडी इिकी दाट होिी कीं नंिर िो वदसेनासा
िाला. सवाांना फार वाईट वाटले. कल्यार्ला इजा िाली असर्ार. त्याला
मदि करायला गेलेच पावहजे. अशा भावनेने हळव्यामनाचे वशष्ट्य खाली
जाण्यासाठी धांवि सटु ले. दरवाजाजवळ पोहोचिाि िों त्यांना कल्यार्
गड चढून छाटी घेऊन येिाना वदसला. कल्यार् समर्ाां च्या जवळ आला.
त्याने छाटी समर्ाांना वदली. इिर वशष्ट्य आचयथ चवकि होऊन पहाि
रावहले. त्यांनी समर्ाांचा जयजयकार के ला.
समर्थ देहाने जरी सज्जनगडावर वदसि असले िरी
अिीवन्द्रयत्वाने व्यापक होिे. ववशेषि: आपल्या वशष्ट्यपररवारावर त्यांचे
फार लक्ष असे. छत्रपिींवर िर िे असायचेच. एकदा हके री प्रांिाि
स्वराज्याचा वकल्ला “सामानगडचे” बांधकाम चालले होिे िे नजरे खालून
घालण्यास छत्रपिींची स्वारी विर्े आली. छत्रपिींचा व्याप प्रचंड
वाढलेला होिा. त्या वकल्ल्यासमोर एक मारुिी मंवदर होिे. िे पाहून
छत्रपिींनी गडापासून िे मंवदरापयांि रस्िा करण्याची आज्ञा वदली. काम
िपाट्याने सरुु िाले. वशवाजीमहाराज उष:कालीच देखरेख करावयास
आले. हजारो मजूर काम करीि होिे. िे पाहून वशवाजीमहाराजांच्या
मनाि ववचार आला. इिके हजारो लोक आपल्या शब्दाखािर राबिाि. िे
काही उगाच नाही, कारर् आपर्च त्यांना पोसिो. “माझ्यावशवाय ह्यांचा
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दस
ु रा पोवशंदा आहेच कोर्?” आपल्या सवत्शष्ट्याला िालेला हा “मी”
पर्ाच्या अहंकारचा ववटाळ समर्ाांना कसा सहन होर्ार? समर्थ क्षर्ािच
परळीहून वनघाले. मनोवेगाने हके रीस वजर्े रस्त्याचे काम चालले होिे
विर्े आले. वशवाजीमहाराजांना आचयथ वाटले. महाराजांनी उठून
अवभवादन के ले. चौकशी के ली. इिक्या पहाटे कोठून येर्े िाले? समर्थ
म्हर्ाले सहजच आलो. इर्े काम चालू असल्याचे कळले. म्हटले भेटून
जावे.
इिक्याि रस्त्याच्याकामाि एक मोठी शीळा फोडण्याचे काम
चालेले समर्ाांना वदसले. समर्थ वशवबांना म्हर्ाले, “ वशवबा! ही वशळा मी
सांगिो िशी आजच फोडून घे.” वशवाजीमहाराजांनी िात्काळ िशी
व्यवस्र्ा के ली. वशळा फोडर्ारा कसबी िबलदार कामाला लागला. िी
वशळा वनम्मी फोडून होईपयांि सूयथ कासराभर वर आला होिा. समर्थ त्या
कसबी िबलदाराला म्हर्ाले, “आिां ह्या दगडाचे बरोबर मध्यभागी दोन
शकले होिील अशा पद्धिीने फोड.” वशवाजीमहाराज हे सवथ पहाि होिे.
त्यांना कसलाच अंदाज येईना. इिक्याि िबलदाराने िो दगड मधोमध
फोडला. िों काय? त्या दगडाच्या मध्यभागी एक मोठा खळगा होिा. त्या
खळग्याि पार्ी होिे. त्याि एक बेडूक मजेि बसलेले होिे. सवाांनाच
आचयथ वाटले. िे पाहून वशवाजीमहाराज सहज उद्गारले, “ भगवंिा िि
ु ी
लीला अगाध आहे. ववश्वाच्या भरर्पोषर्ाची िि
ु ी व्यवस्र्ा अनाकलनीय
आहे.”
िे ऐकून समर्थ हसले.म्हर्ाले, “ नाही वशवबा! सवाांचे पोवशंदे
आपर्च आहाि. आपले कसब अिल
ु नीय आहे.” समर्ाांचे बोलर्े
वशवाजीमहाराजांना चांगलेच समजले. िे खूप संकोचले. मनोमन
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काळवंडले. समर्ाां च्या चरर्ी लागले. म्हर्ाले, “प्रभो! अपराध क्षमा के ला
पावहजे.” समर्थ सहज म्हर्ाले, “ वशवबा! मीपर् शास्त्रे िटु ेना | मीपर्
फोडीि फुटेना | मीपर् सोवडिा सटु ेना | काही के ल्या ||*|| मीपर्
कोर्ासच न साहे | िे भगवंिी कै सेवन साहे | म्हर्ोनी मीपर् सांडूनी राहे |
िोची समाधानी ||*||” समर्थ वार्ी ऐकून वशवाजीमहाराज िटस्र् िाले.
त्यांचे अष्टसावत्वक भाव जागे िाले. त्यांनी समर्ाांना वंदन के ले. समर्थ
म्हर्ाले, “ वशवबा! राज्य श्रींचे आहे. ही भावना अंि:करर्ाि जागी राहू
द्या. अहंकाराचे काववरे बाधू देऊ नका. सवथ ववकल्प दूर ठेवा. आपर्
के वळ वनवमत्तमात्र आहोि, याची सदैव जार्ीव राहू द्या. येिो आिां! ” राजे
म्हर्ाले, “ प्रभो! माध्यान्ह िाली आहे. नैवेद्य ियार असर्ार. कृपया
प्रसाद देऊन वनघावे! ” समर्थ “िर्ास्ि”ु म्हर्ाले. सवाांना प्रसाद देऊन
आले िसे वनघून गले.
समर्ाांना अनेकजर् शरर् येि त्याि अवधकारी अनवधकारी असे
सवथ जर् असि. असाच औरंगाबादचा एक गहृ स्र् शरर् आला होिा.
समर्ाांचा अनग्रु ह घेऊन साधनेि मग्न होिा. त्याची भक्ती वाढिच होिी.
समर्ाांना ववडा आवडि असे. म्हर्ून िो समर्ाांना ववडा बनवून देि असे.
त्याची िी ित्परिा समर्ाांना आवडि असे. समर्ाांना त्यावेळी कें व्हाही
ववडा हवा असायचा. हा वशष्ट्य कें व्हाही ियारच असायचा. एकदा
समर्ाांनी रात्री ववडा मावगिला. त्याने वदला. समर्ाांची वपकदार्ी त्यावेळी
भरलेली होिी. िी समर्ाांनी त्याच्या जवळ वदली. म्हर्ाले, “जा! कोर्ी
पाहि नसेल विर्े मोकळी करून लवकर आर्. मला पान खाल्यावर
र्ंक
ु ायला लागेल.” हा वशष्ट्य खोलीिून बाहेर पडला. समर्ाांचा
वशष्ट्यपरीवार इिका मोठा होिा कीं बाहेर कुर्ी ना कुर्ी िरी भेटिच होिे.
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समर्ाांना वपकदार्ी िर लवकर हवी होिी. ह्या वशष्ट्याला धीर वनघेना. िो
गपु चूप एका कोपऱ्याि गेला. कोर्ी पहाि नाही असे पाहून िी वपकदार्ी
आपल्या िोंडाि ररकामी के ली, आवर् ित्परिेने समर्ाांना आर्ून वदली.
समर्थ कौिक
ु ाने म्हर्ाले, “अरे इिक्या लवकर कुठे ओिून आलास?”
त्याने आपल्या मख
ु ाकडे बोट दाखवले. समर्थ म्हर्ाले, “अरे असे करू
नये! पन्ु हा असे करू नको.” असे म्हर्ून त्यावदवसापासून समर्थ त्याला
भोळाराम म्हर्ून हांक मारू लागले.
भोळारामचा द्वेष करर्ारे काही होिेच. त्यांना वाटे समर्थ फक्त
याच्याकडूनच ववडा घेिाि. कें व्हािरी या भोळारामची फवजिी के ली
पावहजे. असा अकारर् द्वेष त्यांच्या मनाि आला. समर्ाांनी एकदां दांि
दख
ु िाि म्हर्ून ववडा कुटून मावगिला. भोळारामने एका वपिळी
खलबत्त्याि ववडा कुटून वदला. खलबत्ता पन्ु हा लागेल म्हर्ून वनट
जवळच्या कोनाड्याि ठेवला. कुटाळांना िेच फावले. भोळारामची
फवजिी करायची. असे ठरवून त्यांनी िो खलबत्ता पळवला. समर्ाांनी
भोळारामला ववडा मावगिला. कुटूनच आर् म्हर्ाले. भोळाराम त्वररि
गेला. ववडा चटकन के ला पर् खलबत्ता सांपडेना! त्याने ववचार के ला
समर्ाांना िलफ आहे. उशीर िाला िर सेवेि पडिे. समर्ाांची सोय
वबघडिे. त्याने पटकन िोंड धिु ले. ववडा चांगला बारीक चावला. एका
स्वच्छ पानावर काढला. समर्ाां च्यापढु े नेऊन ठेवला. समर्ाांनी िो पटकन
िोंडाि टाकला. र्ोड्यावेळाने म्हर्ाले, “ भोळाराम! ववडा फारच संदु र
जमला. ह्याच खलबत्त्याि रोज कुटून देि जा! ” कुटाळांचे लक्ष होिेच. पर्
िाले िे वववचत्रच िाले. त्यांना प्रश्न पडला. ह्या भोळारामने ववडा कुटला
कशाि?
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मग त्यांनी पाळि ठेवली. त्यांना समजले. भोळाराम िोंडािून ववडा
चावून समर्ाांना देिो. वशवाजीमहाराजांचे येर्े दर आठवड्यास होि असे.
कुटाळांनी िी संधी साधून वशवाजीमहाराजांच्या कानावर ही अघटीि गोष्ट
घािली. वशवाजीमहाराजांनी खात्री करून घ्यायची ठरवली. भोजनप्रसाद
िाला. वशवाजीमहाराज व समर्थ आंचवून बैठकीच्या खोलीि आले.
समर्ाांनी वनत्याप्रमार्े भोळारामला हांक मारली. म्हर्ाले, ववडा कुटून
आर्. भोळाराम गेला. भोळाराम जािांच महाराज म्हर्ाले, “ प्रभो क्षमा
असावी पर् हा भोळाराम ववडा कशाि कुटून देिो याची....” महाराजांचे
बोलर्े अधथ वट र्ांबवून समर्थ म्हर्ाले, “ हो वशवबा! आपर्च जाऊन
त्याला वनरोप द्या, म्हर्ावे खलबत्त्यासह ववडा माझ्या स्वाधीन कर! मग
िम्ु ही स्वि:च खलबत्त्यासह िो ववडा आम्हाला द्या म्हर्जे िाले! ” राजे
िटकन उठले. भोळारामकडे आले. भोळाराम ववडा चावि होिा. महाराज
िे पाहून र्क्क िाले. र्ोडे अस्वस्र् िाले, पर् शांिपर्े म्हर्ाले,
“भोळाराम, समर्ाांनी खलबत्त्यासह ववडा माझ्या स्वाधीन करायला
सांवगिला आहे.” भोळारामने क्षर्भर ववचार के ला. समोरच्या खंटु ीला
टांगलेली िलवार खसकन उपसली. डोळ्याचे पािे लविे न लविे िोंच
स्वि:च्या मानेवरून वफरवली. उजव्या हािाने शीर महाराजांच्या समोर
धरले. कं ठनालािून आवाज आला. “राजे! लवकर खलबत्त्यासह ववडा
घेऊन जा! ” र्रर्रत्या हािांनी महाराजांनी भोळारामचे मस्िक
समर्ाांकडे आर्ले. समर्थ हसून म्हर्ाले, “ आर्ा िो खलबत्ता! आम्हाला
हा ववडा फार आवडिो.” भोळारामच्या मख
ु ािला ववडा काढून घेऊन
समर्थ म्हर्ाले, “ घाबरू नका राजे! ठेवा हा खलबत्ता जागचे जागी.” राजे
भोळारामच्या धडाजवळ परि आले. भोळारामचे मस्िक परि त्याच्या
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धडावर ठेवले. चमत्कार असा कीं भोळाराम शांिपर्े उभा रावहला. त्याने
वशवाजी महाराजांना वंदन के ले. वशवाजी महाराज परि समर्ाांकडे आले.
समर्ाांनी हसि हसि ववचारले, “ काय वशवबा! या खलबत्त्यािला ववडा
आम्ही खावा कीं नाही?” िेंव्हा राजे म्हर्ाले, “क्षमा असावी! पर् हे
ववकल्प स्वस्र्िा लाभू देि नाहीि. मग हे असे घडिे.” समर्थ म्हर्ाले, “
लटक्याची भीड धरर्े | भ्रमे भलिेची करर्े | ऐसी नव्हेि कीं लक्षर्े |
वववेकाची ||*|| खोटे अवघेची सांडावे | खरे प्रत्यये ओळखावे | माया त्यागे
समजावे | परब्रह्म ||*|| वशवबा! आपर् राजे आहाि. प्रत्यय घेण्यासाठी
आला आहाि. खरे काय आवर् खोटे काय कसे समजर्ार? सामान्य
लोक चूलबोळक्याचा संसार र्ाटिाि. आपर् राज्याचा भार घेिला आहे.
त्यामळ
ु े स्वराज्याचा स्फुवल्लंग आपर् जोपासला पावहजे. त्यासाठी “ परी
िे शहार्े ओळखावे | गर्ु वंिाचे गर्ु घ्यावे | अवगर्ु देखोन सांडावे |
जनामध्ये ||*|| मनष्ट्ु य पारखून राहेना | आवर् कोर्ाचे मन िोडीना |
मनष्ट्ु यमात्र अनमु ाना | जार्ून पाहे ||*|| वदसे सकळांसी सारखा | पाहािा
वववेकी नेटका | कामी वनकामी लोका | बरे जार्े ||*|| जार्ोन पावहजेि
सवथ | हेवच त्याचे अपूवथ | त्याचे त्यापरी गौरव | राखो जार्े ||*|| वशवबा
िन्मय िालास! म्हर्ून िर आम्ही आपर्ास “वशवकल्यार् राजा, श्रीमंि
योगी, जार्िा राजा” असे संबोधिो. राजे ह्या स्वराज्याचा प्रपंच वकिीिरी
मोठा आहे. त्याि खरे खोटे राज्यस्र्ापनेच्या वहिासाठी पारखून घेिा
याचा आनंदच आहे. शभु ंभविु ||” वशवाजीमहाराजांचे समाधान िाले. िे
अंिमथ ख
ु होऊन वनघाले. त्यांना ध्यानीमनी समर्थ च स्मरि असि.
समर्थ महाराष्ट्राि सवथ त्र संचार करीि असि. वशवर्रघळीि बरेच
वदवस वास्िव्यास होिे. विर्ेच त्यांनी गरुु -वशष्ट्य संवाद असलेला
95

दासबोध सांवगिला. कल्यार्स्वामींनी िो वलहून घेिला. अनेक प्रकारची
ग्रंर् रचना के ली. घराघरािून व मना-मनािून मनाचे श्लोक सकाळ
संध्याकाळ म्हटले जाऊ लागले. उभा महाराष्ट्र समर्ाां च्या प्रेरर्ेने जागा
िाला. चैिन्यमय िाला. गावोगाव हनमु ान मंवदराची स्र्ापना होऊ
लागली. स्वराज्याच्या आवत्मयिेमळ
ु े लोकांना वशवाजीमहाराजांववषयी
प्रेमादर उत्पन्न िला. वशवाजीमहाराजांची कीविथ सवथ भारिभर पसरली.
महाराजांच्या गरुडभरारीला आकाशही ठेंगर्े िाले. औरंगजेबासारख्या
कदथ नकाळाच्या िावडीिूनही त्यांनी भरारी घेऊन पनु च सह्याद्रीच्या
पवथ िावर आपल्या पंखांची छाया वनमाथ र् के ली होिी. त्यावेळी समर्ाांनी
घोषर् के ली होिी.
बडु ाला औरंग्यापापी | म्लेंच्छ संहार जाहला |
मांडली मोडली क्षेत्रे | आनंदवन भवु नी ||
अशा ह्या महाराष्ट्रभूमीच्या आनंदवन भवु नाि घराघरािून
“जयजय रघवु ीरसमर्थ चा” घोष वननादू लागला होिा. िर रर्ारर्ािून “हर
हर महादेवचा” नारा उमटू लागला होिा. स्वािंत्र्याच्या नौबिी िडू
लागल्या होत्या. सवथ महाराष्ट्र आंिबाथ ह्य बदलि होिा. मराठी राजाला व
मराठी मनाला समर्ाांनी प्रेरर्ा वदली “ मराठा वििक
ु ा मेळवावा |
महाराष्ट्रधमथ वाढवावा ||” समर्ाांनी त्यासाठी खास यक्त
ु ी के ली.
वशवाजीमहाराजांच्या अमलाखाली नसलेल्या प्रांिािील जवमनीच्या
सनदा मठस्र्ापनेसाठी मावगिल्या. राजांनी त्या वन:शंक मनाने वदल्या व
िो िो प्रांि काबीज करून वशवाजी महाराजांनी आपली सत्ता प्रस्र्ावपि
के ल्यावर समर्ाांनी विर्े मठस्र्ापना के ली. वशवरायांचा अंमल वाढि
गेला. आिां मराठीमार्सांसाठी अवभवषक्त राजा हवा होिा. राजांच्या
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सल्लागारांनी मसलि के ली. कावशचे ववद्वान शास्त्री गागाभट्ट यांना
पाचारर् करण्याि आले. गागाभट्ट वशवाजीमहाराजांसह परळीला आले.
समर्ाांचे आशीवाथ द घेिले.
आनंदनाम संवत्सराि ज्येष्ठ शध्ु द त्रयोदशीला शके १५९६ या
वदवशी संपूर्थ महाराष्ट्र सनार् िाला. महाराष्ट्राला अवभवषक्त राजा
वमळाला. समर्ाांचे शब्द खरे िाले “वशवकल्यार् राजा”! समर्ाांचे िे स्वप्न
साकार िाले. त्यांच्याच मख
ु ािून िसे शब्द बाहेर पडले.
“स्वप्नी जे देवखले रात्री | िे िे िैसेवच होिसे ||
वहंडिा वहंडिा गेलो | आनंदवन भवु नी ||
अनेक वाजिी वाद्ये | ध्वनीकल्लोळ उठला ||
छबीने डोलिी ढाला | आनंदवन भवु नी ||
येर्नु ी वाढला धमथ ु | रमाधमथ समागमे ||
संिोष मांडीला मोठा | आनंदवन भवु नी ||
असे आपले स्वप्न साकार िाल्याचा समर्ाांना मोठा आनंद िाला.
व्यंकोजीराजे भोसले यांच्या आग्रहावरून मागे समर्थ एकदा
िंजावरास गेले होिे, विर्े त्यांनी एका मूिीकारास श्रीराम-लक्ष्मर्-सीिा व
मारुिी यांच्या मूिी करण्यास सांवगिले होिे. पर् दैववशाि त्या
मिु ीकाराचे नेत्र दृवष्टहीन िाले होिे. समर्ाांनी त्याच्या नेत्रांना पनु च दृष्टी
प्राप्त करून वदली होिी. समर्थ त्या मूिीचं ी वाट पहाि होिे. त्यांना त्या
सज्जनगडावर स्र्ापन करावयाच्या होत्या.
शके १६०२ चैत्र शध्ु द १५ला वशवाजी महाराजांनी देह ठेवला.
समर्थ अत्यंि बेचैन िाले. स्वि:च्या वनरवावनरवीची भाषा करू लागले.
त्यावषी िे चाफळच्या उत्सवासही गेले नाहीि. त्याचे अक्का,
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कल्यार्स्वामी, उद्धव गोसावी इत्यादींना मनस्वी वाईट वाटले. इलाज
नव्हिा. पर् शके १६०३ मधल्या रामनवमी उत्सवास समर्थ आवजथ ून
चाफळला आले. सवाांना मोठा आनंद िाला. उत्सव मोठ्या आनंदाि पार
पडला. हनमु ान जयंिी िाली, आवर् समर्ाांनी एक वदवस मंवदराि जाऊन
श्रीरामांचे दशथ न घेिले. त्यावेळी त्यांनी सवाां नाच गाभाऱ्यािून बाहेर
जाण्यास सांवगिले. आपर् एकटेच आंि बसले. चार घटका गेल्या. मंवदर
प्रकाशमय िालेले सवाांनी पावहले. सभामंडपािील सवथ चजर् त्या
प्रकाशमय वािावरर्ाने भारावून गेले. सभामंडपािील सवथ जर् एका
अनावमक ववरहाच्या जार्ीवेने अस्वस्र् िाले होिे, कारर् कुर्ाला
समजि नव्हिे. समर्थ चार घटका नंिर बाहेर आले. त्यांनी सभामंडपाि
येऊन प्रभरु ामचंद्रांना साष्टांग नमस्कार के ला. श्रीहनमु ंिाची परवानगी
घेऊन सज्जनगडावर परिले.
समर्थ आिां सदैव एकांि सेवन करीि असि. त्यांच्या सवथ
हालचाली अत्यंि मयाथ वदि िाल्या. फारसे बाहेर पडेनासे िाले.
श्रीरामनामाचा गजर जागोजागी चालू ठेवला. त्यांच्या अविीभविी सदैव
श्रीरामनामाची धून चालू असे. समर्ाांच्या शरीरावर एक वदव्य िेज फाकि
होिे. माघ शध्ु द पंचमीस िंजावर येर्ून त्या श्रीराम-लक्ष्मर्-सीिा व
हनमु ान यांच्या मूिी सज्जनगडावर आल्या. व्यंकोजीराजांनी त्या मोठ्या
बंदोबस्िाि व खास व्यवस्र्ेि पाठवल्या होत्या. त्यांचे वजन िेरा मर्
होिे. मल्हारराव वनंबदेव व के शव गोसावी यांच्या देखरेखीखाली त्या मूिी
आल्या होत्या. समर्थ ज्या खोलीि वनजि होिे विर्ेच त्या मूिी
आर्वल्या गेल्या. वसंहासन मांडण्याि आले होिे. त्यावर मूिी ववराजमान
िाल्या. त्या मूिीच्ं या दशथ नाने समर्ाांना मोठेच समाधान िाले. त्यांचे
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ध्यान आिां सदैव त्या मूिीवं रच होऊ लागले. समर्थ त्यांच्याशी बोलि
असि. एक वदवस सवथ वशष्ट्यमंडळी समर्ाां च्या जवळ बसली होिी.
त्यावेळी समर्थ एक श्लोक म्हर्ाले,
“राववकुल विलकाचा वेळ संवनध आला |
िदपु री भजनाने पावहजे सांग के ला ||”
हा श्लोक म्हर्ून िाला ना िाला िोंच उद्धव गोसावींच्या नेत्रािून
अश्रधु ारा सरुु िाल्या. आपल्या अश्रपु ूर्थ वभजलेल्या आवाजाि िे त्या
श्लोकाच्या पढु चा भाग म्हर्ाले,
अनवु दनी नवमी हे मानसी आठवावी |
बहि लगबगीने कायथ वसद्धी करावी ||”
उद्धवांचा कं ठ दाटून आला होिा. त्याच्या अंि:कारर्ाचा ठाव
उडाला. ज्या उद्धवाला समर्ाांच्या मांडीवर खेळण्याची संवय होिी,
ज्याचा व्रिबंध समर्ाां च्या मांडीवर िाला होिा, ज्या उद्धवास समर्ाांनी
टाकळीस बारा वषे वाट पहावयाला लावली होिी, त्या उद्धवांनी
समर्ाां च्या चरर्ावर मस्िक टेकून अश्रपु ाि करण्यास सरुु वाि के ली.
समर्ाांना काय म्हर्ायचे आहे, िे उद्धवाला आधीच समजले, म्हर्ून त्याने
िो श्लोक पूर्थ के ला! समर्ाांनी सवाांसमक्ष उद्धवाला आपल्या हृदयाशी
कवटाळले. म्हर्ाले, शाब्बास! उद्धवा शाब्बास! मग कर आिां उत्सवाला
सरुु वाि.” समर्ाांची आज्ञा वशरसावंद्य मानून उद्धवाने अहोरात्र भजनाचा
वधंग चालू ठेवण्याची व्यवस्र्ा के ली. िो माघ वद्य षष्ठीचा िो वदवस होिा.
उद्धवांनी समर्ाां च्या वनयाथ र्ाची नवमीच्या संकल्पाची कल्पना इिर
सवाांना सांवगिली. मग मात्र ही वािाथ वाऱ्यासारखी सवथ त्र पसरली. सवथ
देशभर वभरवभरू लागली. वायूदेवाचा सूि प्रत्यक्ष सगर्ु ाि आला होिा. िो
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आिां वनगथ र्ु ाि जार्ार होिा. याचे त्या प्रभंजनास काहीच वाटले नसेल
काय? त्याने समर्ाां च्या वनयाथ र्ाचा प्रवाह गावोगावी पोहोचवला.काश्मीर िे
कन्याकुमारी सवथ त्र ही बािमी गेली. साऱ्या भक्तांचे लक्ष सज्जनगडाकडे
लागले. माघवद्य नवमीची वाट पाहू लागले.
माघ वद्य नवमीसाठी भक्तांची रीघ सज्जनगडाकडे लागली.
अगवर्ि भक्त आले. परळी श्रीरामनामाने दर्ार्ून गेली. त्या रामनामाच्या
घोषाि एक गंभीर लय होिी. आवाजाि भाव होिा. स्वराि कं प होिा.
मनाि भक्ती होिी. वचत्ताि आिथ िा होिी. टाळ, मदृ ंगु , ववर्ा इत्यादी वाद्ये
जर्ू हळू हळू मस
ु मस
ु ि होिी. अक्का आवर् उद्धव यांची वस्र्िी काय
होिी? िे सदैव समर्ाां च्या खोलीिच होिे. समर्ाांनी इिरांना आि
येण्यास मज्जाव के ला होिा. फक्त दशथ नापरु िे येऊन जाण्यास वमळि
होिे. रीघ र्ांबि नव्हिी.
माघ वद्य नवमी उजाडली. समर्ाांनी सकाळीच उठून
प्रभूश्रीरामांची पूजा के ली. समर्थ म्हर्ाले, “प्रभो! आपल्या आज्ञेप्रमार्े
विथ लो! आिां आपले म्हर्ा. मला आपल्याि घ्या! ” त्यांची ही प्रार्थ ना
विर्े असलेल्या अक्का व उद्धव यांनी ऐकली. त्यांनी टाहोच फोडला.
खोलीबाहेर भक्तांची अलोट गदी होिी, पर् त्या गदीला एक ववलक्षर्
वशस्ि होिी. कोर्ी खोलीि जाण्याचा प्रयत्नही के ला नाही. अक्का व
उद्धव यांचा आवाज ऐकून सवाांनी कान टवकारले. भजनाची टाळ कचकन
र्ांबली. वीर्ा स्िब्ध िाली. वनरव शांििा गडाचे काळीज वचरि वचरि
खालपयांि गेली. वर पासून खालपयांि वािावरर् वनशब्द िाले. इिक्याि
समर्ाांचा आवाज आला. “उद्धवा! अरे माझ्या सहवासाि राहून िम्ु ही हेच
वशकलाि काय रे?” उद्धव ववनयाने म्हर्ाला, “प्रभो! आपल्यापासून जे
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वशकलो त्यामळ
ु े कुठे गंिु लो नाही हे जरी खरे असले िरी सद्गरू
ु ं च्या सगर्ु
दशथ नाची आस कधीिरी पूर्थ होर्ारी आहे कां? त्याने शोक अनावर
होिोय! ” समर्थ व उद्धव यांचा हा संवाद होि होिा. अक्का पर् उद्धवांना
सार् देि होत्या. दपु ार होि आली. आवर् समर्ाां च्या मख
ु ािून िेज बाहेर
पडून िे श्रीरामांच्याकडे प्रवाही िाले. िे पाहून उद्धवांनी मोठाच आकांि
मांडला. समर्थ एक क्षर् स्िब्ध िाले. त्यांनी उद्धवाला पोटाशी धरले.
आवर् आपल्या मधरु पर् खर्खर्ीि आवाजाि म्हर्ाले,
मािी काया गेली हे िो खरे | परी मी आहे जगदाकारे ||
ऐका स्ववहि उत्तरे | सांगेन िी ||१||
नका करू खटपट | पहा मािा ग्रंर् नीट ||
िेर्े सायज्ु याची वाट | ठायी पडे ||२||
रहा देहाच्या ववसरे | विथ नु का वाईट बरे ||
िेर्े मक्त
ु ीचीही द्वारे | चोजवविी ||३||
रामी रामदास म्हर्े | सदा स्वरूपी अनस
ु ंधान ||
करा श्रीरामाचे ध्यान | वनरंिर ||४||
समर्ाां च्या वार्ीने सारे भारावले. उद्धवांनी पावहले िेज िेजाि
ववलीन िाले आहे. अक्का, उद्धव गोसावी क्षर्काल िटस्र् िाले. त्यांनी
समर्ाांना साष्टांग नमस्कार घािला. आिां समर्थ त्यांना मख
ु ाने म्हर्र्ार
नव्हिे

“जयजय रघुवीर समर्थ”
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